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انتشار  با  که  راهیست  هامن  ادامه  ُکردی  ادبیات  و  زبان  در  ویژهنامهای  انتشار 
گیلکی آاغز نموده بودیم. این ویژهنامهها در  ویژهنامههایی در زبان و ادبیات ترکی و 
واقع نه تنها در شناخت و شناساندن این زبانها و خالقیتهای هنری و ادبی آنها، 

بلکه ارزش بدانهاست که »آوای تبعید« در برنامه اکر خویش قرار داده است.
دوست عزیزم فریدون ارشدی اکرهای تداراکتی ویژهنامه زبان و ادبیات کردی را برعهده 
گرفته تا نقد و بررسی  گرفتند و خود به تنهایی تاممی این مطالب را از شعر و داستان 
و نقاشیهای آن، تهیه کردهاند و این یعنی اکری بزرگ که تنها به صبر و وسواسی ویژه 
را  این مجموعه  اکر سرانجام  با چندین امه  که  او  از  پیش رفته است. سپاس فراوان 

فراهم آوردند.

اسد س
مدیر مسئول

ند 
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شد ن ا ید
سردبیر ویژهنامه کردستان

تاه ن 
تان ا ُکردس ن  اد ر ا  نا  ش را  ا  ش چند  ره 

دوست افضلم »مهدی استشهادیشاد« از من خواست تا در تهیه و تدارک ویژنامهی 
از  کنم.  هماکری  سیف«  »اسد  گرانقدرم  دوست  با  تبعید«  »آوای  نشریهی  کوردی 
ادبیات  و  شعر  با  خواننداگن  کردن  آشنا  تبعید،  آوای  گرداننداگن  هدف  که  جایی  آن 
زبانهای موجود در جغرافیای کنونی ایران عنوان شد، علیرغم شناختم از مشکالت 

چنین اکری، با کامل میل مسئولیت تهیهی آثار را پذیرفتم. 
که است  امهه  چند  تالشی  حاصل  شامست،  اختیار  در  اکنون  هم  که  ویژەنامهای 

و  آثار  گردآوری  نوشتهها،  دریافت  نویسنداگن،  با  تامس  قبیل  از  مشکالت  وجود  با 
فرستادن برای تنظیم و صفحه آرایی، به سرانجام رسید.

ویژە  رسمالخط  و  ناگرش  با  زاگروس  دامنهی  کهن  زبانهای  از  یکی  کوردی،  زبان 
که وظیفهی صفحه آرایی چاپ نخست نشریه را بر عهدە  است؛ آشنا نبودن دوستانی 
داشتند، قطع شدن و  کند بودن اینترنت در ایران،  طول کشیدن زامن ترجمهی پارەای 
از  استفادە  بهجای  پیدیاف  با  متنها  فرستادن  در  اشتباه  ناگرندەها،  توسط  آثار  از 
که بودند  مشکالتی  جمله  از  شدە،  دریافت  مطالب  گوناگونی  و  فراوانی  ورد،  فرمت 

، تاثیر گذاشت. تا اندازەای بر روند پیش رفتن اکر در زامن مشخص شدە برای انتشار
و  مطالب  چیدامن  در  ویژە  به  تکنیکی،  ایراداتی  با  ویژەنامه،  این  نخست  چاپ 
همچنین  و  نوشتهها  کلیت  در  همگونی  ایجاد  برای  مختلف  فونتهای  از  استفادە 
از قلم افتادن آثار تعدادی از دوستان شاعر و نویسندە، روبرو شد. به همین دلیل به

با  تا  انداخت  را به تعویق  اکغذی نشریه  درخواست من، مدیر مسئول محترم، چاپ 
غیرعمدی،  ایرادهای  جبران  در  جدید،  الحااقت  و  مطالب  افزودن  و  دیگر  ویراستی 

کوشیدە باشیم.
کوچکی از تولید  ادبی، پژوهشی و  آثار منتشر شدە در این ویژەنامه، بخش  بیگامن 
 . ایران است  کنونی  کوردی در جغرافیای  گسترەی بسیار وسیع زبان و ادبیات  هنری  
 ، گسترەای پر بار  در  شاخههای سورانی، کلهری، هورامی و ُکرامنجی، در ژانرهای شعر

داستان، رامن، نامیشنامه، نقد و بررسی، ترجمه، واژەنامه، پژوهش و تحقیق.
گوشهای از زبان و  اکری دریچهای باشد برای آشنایی خواننداگن با  که چنین  امید آن 

ادبیات کوردی. 

تا 
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در دو بخش کوتاە فرآینِد جریان شعر هورامی را از ابتدا تا عصر کنونی دنبال میکنیم: 

شعرِ ِل 
ّ

تحُو سیرِ  دوم؛  بخش  و  هورامی  قراردادِی  کالسیک/  شعر  نخست؛  بخش 
معاصرِ هورامی

بخِش نخست؛ شعر کالسیک هورامی
فرد خود  به  و ویژگیهای منحصر  پیشینهای غنی  دارای  ُکردی هورامی  و شعر  زبان 

ْ
ُکردی سورانی تفاوتهاِی ژرف است؛ با سبكهای رایج افرسی و نیز سبک ادبِی شعر 
و  زبان  مجموعهی  شناسنامهی  خاستاگه،  اصالت،  دیگر  رویهای  در  دارد؛  ساختی 
یا  و  بازشناخت  تاریخِی شعر هورامی  از روی متون و مستندات  باید  را  ُکردی  ادبیات 
گوران( پس از ظهور اسالم با حضور  تئوریزه و طبقه بندی کرد. از نظر تاریخی، هورامی )
سدهی  چهاردە  ایران(،  به  اعراب  حمله  )اوایل  پیرشالیار   معرفت  و  هرموزاگن  شعر 
گسست زامنی، بر شاعران هورامی، سورانی، باجالن، زنگنه، شهبهك،  متوالی بدون 
خاندان  )دربار  ایران  غربی  مناطق  سراسر  در  ری 

ُ
ل گروسی،  بهرزنجه،کلُهری،  زازا، 

کردستان عراق،  کردستان ترکیه و  اردالن( تا حوالی شوشتر و دزفول و بخشهایی از 
، ١٣٩٢: ٧(. »کتابت و ادبیات ابتدا از هورامی و  هژمونِی ادبی داشته است  )محّمدپور
کتابت  کرامنجی آاغز شده است. سورانی خیلی دیرتر نزدیك به سه قرن است،  سپس 
گویش  که این  از جنگ جهانی اول شرائطی فراهم شد  کرده است، اام پس  را شروع 
، ٢٠٠٨: ١(. بنا براین غریب به نظر نمیرسد  ُکردها شود.  )حسن پور زبان معیاری برای 

د عاد 

نا ا تا بر  دی  آ د
ن تدا تا  ا ا ا عر ه
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که مدتها شاعران تامم گویشها، به شیوه هورامی/ اورامن، 
امهی  بهلول  شاعران:  این  ازجمله  میسرودهاند،  شعر 
ه.ق(،   5( طاهر  بابا  )4ه.ق(،  خانم  جالله  )2ه.ق(،  سدە  
)6ه.ق(،  برزنجی  سهاك  سان  )5ه.ق(،  رستانی 

ُ
ل شاخوشین 

شیخ عیسی برزنجی )7ه.ق(، شیخ صفی اردبیلی )7ه.ق(، مال 
خانای  )11ه.ق(،  کوزکریائی  اک شهاب  شیخ  ه.ق(،   9  ( پریشان 
کهلبالی خان )11ه.ق(،  قبادی )11ه.ق(، ولی دیوانه )12ه.ق(، 
1199-1265( هورامی   صیدی  )11ه.ق(،  کلیایی   میرزاشفیع 
ُکردستانی  ه.ق(، میرزا شفیع پاوهای )1252-1200ه.ق(، مستوره 
)13ه.ق(، احمد َبگ کوامسی، شیخ عزیز و شیخ احمد جانوره 
که  ُکرد )13ه.ق(، و دەها شاعر دیگر پس از مولوی  و مولوی 

پرداختن به آن مستلزم چندها مجلد تارییخ ادبیات است. 
بر اساس شاخصهای زبانی، ادبی و فکرِی شاعران، هورامی 

پس از اسالم؛ دارای هفت جریان )دوره( شعر بودهاست. 
: به ترتیب زیر

هجایی  شعر  اولین  هرمزاگن؛  بیتی  سه  متن  اول:  دوره 
هورامی،  )از اوایل حمله اعراب به ایران(

اورامن؛ صبغهی  و فهلویات  یارسان  جریان شعر  دوره دوم: 
آیینی- ادبی شعر هجایی هورامی  )از نیمه دوم قرن 2 تا قرن 

11ه. ق( 
شعر  انسجام  و  ریتم  خالقیت،  نمود  بیسارانی؛  سوم:  دوره 

هجایی هورامی و تثبیِت این جریان  )11 تا 12ه.ق(
در  جریاِن  این  تنوِع  و  تداوم  هورامی؛  صیدی  چهارم:  دوره 

ساخت و صورت شعر هورامی ) 13ه.ق(
و  رم 

ُ
ف در  انسجام  و  تلفیق  زی؛ 

ُ
تاوهگ مولوی  پنجم:  دوره 

محتوای شعر )قرن 13 و 14ه.ق(
از مولوی، شاعران تالی و تابع مولوی  دوره ششم: دوره بعد 

)قرن 14 و بعد(
جریان تحول و دگرگونی در ساخت و صورت و  دوره هفتم: 

)١٣٩٢: ١٩ ، محتوای شعر هورامی  )محّمدپور

متن شعر هرمزاگن 
ردی و ترجمەی افرسی: 

ُ
بر اساس الفبای ک

ئۆرمزاگن ڕامن، ئاتران کوژان
ōrmizgān ŗimān ātirān kužān

آتشکدهها ویران، آتشها خاموش

وێشان شاردەوا گۆرەگۆرەاکن
wēšān šārdwā gura gurakān

خود را پنهان کردند بزرگ بزراگن

زۆراکریی ئهرەب کهردنا خاپوور
zurkārī arab kardnā xāpūr

عرب زورگو ویران کرده است

گونا و پاڵهێ ههتا شارەزوور
gunā ū pālhē hatā šārazūr

روستاها و شهرها تا شهرزور

زن و کهنیاکن ئۆ دیل بشینا
zan ū kanīkān ō dīl bišīnā

زن و دختراکن به اسیری رفتند. ) دربند شدند(.

مێرد ئازا تلێ ئۆڕۆی هوینا
mird āzāy tilē u ŗūy hwīnā

مردان جسور در خون غلتیدند

ڕەۆشت زەردوشترە امنوا بێ دەس
ŗōšt zarduštra mānwā bē das

روش و آیین زردشت بدون پشتیبان امند

بهزیاک نهاک ئۆرمزد ئۆ هو�یچ کهس
bazīkā nakā ōrmaz u hwēč kas

هرمزد برای کسی دلسوزی نکرد.

ن ا کن تدا  ا از ا یانشناس شعر  ر  ا  د ک د 
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مختصاِت سبِك شعرِ این دوره:
الف( سطح فکری

1( چنانکه در مقدمه بدان اشاره شد؛ زبان و ادبیات هورامی 
است؛  بوده  برخوردار  فردی  به  منحصر  غنی  پیشینهای  از 
صیرورت و توالی زامنی، امنداگربودن، مقبولیت اعم، اصالت، 
محتوا  و  رم 

ُ
ف در  صمیمیت  و  زییبایی  سرایی،  ساده  و  سادگی 

که استمرار و  را باید از ویژگیهای دیگر این جریان دانست 
دوام دورهها و لزوم تقویت اسلوب دە هجایی را در پی داشته 

است.
2( علیرغم این  که شعر هورامی مدتها زبان دیوانی و ادبی 
دورەی اردالن بوده اام گوینداگن آنها افقد مدیحه می باشند 
ادبی  بینی  جهان  و  فرهنگ   ، دیگر شاعران  با  قیاس  در  و 
سادهای در شعر داشته   و به طرح موضواعت فلسفی پیچیده و 
، در شعر نپرداختهاند.  مسائل سیاسی، قومی به شکل فراگیر
اهتامم آنها بیشتر پرداختن به ُخرده مضامین ادبی و اصل 
مضامین   

ً
بعضا و  شخصی  منویات  شعری،  فرآیند  در  تنوع 

دینی،  مسائل  عرافن،  رسوم،  و  آداب  فرهنگی،  اجتامعی، 
شاعران  شعر  تجربههای  از  اقتباس  و  تقلید  طبیعت،  وصف 
کمتر  گوناگون و... بوده است  شاخص و دیگر مناسبتهای 
شاعری توانسته بانِی یك نحلهی فکری، فلسفی و عرافنی و 
این  در  باشد.  یكدست   

ً
صراف و  اخص  معنی  به  بینی  جهان 

زمینه با سه دسته شاعر روبهرو هستیم: 
ه.ق/   1113/1052( بیسارانی  مثل  شاعران  از  دستهای  الف( 
ق/  1192-1116ه  )1168-1083یا  قبادی  خانای  م(،   1703/1641
1700-1759 م(، شاکه و خان منصور )1177یا1175-1105ه.ق(، 
هورامی  صیدی  م(،   18 قرن  ق،  ه   1158-1216( دیوانه  َولی 
احمد  )1264-1220ه.(،  ُکردستانی  مستوره  ه.ق(،   1199-1265(
اعلم  برخی  این که  با  و...  )1294-1210ه.ق(،   کوامسی  َبگ 
منظومههای  به  بیشتر  بودهاند؛  تزهد  و  تنسك  اهل  و  دینی 
اعشقانه، شعر ناب و اصل تنوع در آفرینش ادبی آن اهمیت 
را تنها در خدمت شعر قرار دادهاند؛ و نیز  میدادهاند و شعر 
و  تعامالت عرافنی  بهرههای روحی،  از  آن ها  مضامین شعر 

ماکشفات روحانی بی بهره نبوده است. 
و  شاخص  شاعر  م(   1703/1641 ه.ق/   1113/1052( بیسارانی 

صاحب سبك قرن یازدهم شعر کالسیك ُکردی است. 
ر ) 825-757 ه.ق(، موالنا 

ُ
ب( برخی دیگر مثل ُمال پریشان ل

-1205( رواری  خضر  ُمال  )1242-1193ه.ق(،  نقشبندی  خالد 
را  شعر  و  بوده  زاهد  و  اعرف  اعلم،  و...خداشناس،  1138ه.ق( 
، عقاید و آموزهها و روی کردهای  تنها وسیلهای برای نشر افاکر
اثر منظوم مال  از جمله دو  دینی و فکری خود قرار دادهاند. 
خدر به نام، یکی به نام روله بزانی )فرزندم بدان( و دیگری 

دهولهت نامه )دولت نامه(. 
زنگنه-رنجوری-  عمر  ُمال  مثل  شاعران  از  دیگر  خیل  ج( 
عبدالقادر  میرزا  )1300-1221ه.ق(،  مولوی  ه.ق(،   1164-1224(
پاوهای )1300-1221ه.ق( و...، هم به شعر اهمیت میدادهاند 
چنین  هم  خود.  مذهبی  و  دینی  عقاید  و  افاکر  به  هم  و 
و  اجتامعی  رسوم  و  آداب  زندگی،  موضواعت  و  مضامین 
گونه،  ُکردستان را با زبان هنری و تلمیح  فولکلور هوراامن و 
از نظر پنهان ننمودهاند. مولوی در این چامه به طور استعاری 
و شخصیت بخشی، هوای سرد زمستان را به آرایشگری تشبیه 
هم  یخ  و  می کند  زییبا  نوعروسان  گوش  در  گوشواره  که  کرده 
چادری  هم  ِمه  و  عروس،  تازه  مقابل  در  است  آینهدار  مثل 
آداب  از  اینها همه مظاهری  نو عروس.  برای پوشش  است 

عروسی در هوراامن است.

زوسانهن وەی رەنگ وە گهردوونیاوان
گێجیای لوول گێج کڵێڵهی اکوان

بهنا باشی بورج بهرزە دیاران
سفیداکری کهرد تاقچهی مواغران

( تۆف ههوای سهرد چ  )شیرین زەڕگهر
گۆشوارە نهگۆش نهونهامامن کهرد

پهی نیاگی باڵای مهحبووب بێگهرد
یهخ ئاینه گرت، تهم چارشێو ئاوەرد
مدرس، دیوان مولوی/29

فصل زمستان شد از گردش چرخ آشاکر
بهمن و کوالك شد زینت هر کوهسار

پنجه قدرت که ساخت اکج بلند جبال
کرده به برفش سپید طاقچه و دیوار و اغر

زرگر سرامی دی از ره صنعتگری
بسته به گوش نهال دّر شهین گوشوار

بهرِ ناگِه عروس آیینه بگرفت یخ
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دوخته ِمه از پرند چادر زییبای یار
 ترجمه به افرسی: افیق رستمی نژاد  مجلهی گوهران ش 15

مکتب  به  اگه  ناخودآ و  توارد  به  هورامی  شاعران   )3
واقعیتهای  از  داشتهاند.  دلبستگی  و  نزدیکی  »رامنتیزم« 
نامندهاند.  دور  هم  هوراامن  طبیعت  زییباییهای  و  بیرونی 
عنصر  با  شخصی  تجارب  و  احساسات  ترکیب  این  بنابر 
شعر  زییباشناختی  ساخت  ژرف  واقعیتها،  و  خیالپردازی 

آنها را تشکیل میدهد.
4( اگرچه مدتهای مدید شعر هورامی در دربارهای محلی 
مرای محلی 

ُ
نفوذ داشته؛ ولی شاعران هورامی کمتر به دربار ا

نبودهاند؛ و ستایشگر  ارتباط داشتهاند مداح  اگر  یا  یافته  راه 
بنابراین جز در موارد خاص و نادر آن، به معنی خاص کلمه 
و سیاق سبك خراسانی نمیتوان در شعر هورامی به شاعری 

« و »منقبتسرا« اشاره کرد.  »مدحیهپرداز
ویژه  به  عربی  شعر  و  زبان  به  هورامی،  شاعران  بیشتر   )5
افرسی آشنایی اکمل و با دیوان شعری شاعران بزرگ و صاحب 
، توسعه و تحفِظ اصالت شعر  سبك مؤانست داشته و در نشر
با  افرسی  شعر  سرودن  بر  عالوه  آنان  بودهاند.  سهیم  افرسی 
اقلبهای گوناگون، از مضامین فکری و ادبی آنها نیز متأثر 
و  سعدی  مولوی،  گنجهیی،  نظامی  »فردوسی،  میشدهاند. 
حافظ« و... در موجودات شعر آنها حضور دارند. به عنوان 

نمونه، بیسارانی در دیوان خود از حافظ یاد کرده و او را ستوده 
است:

جورعهی  جام  نوشیدهی  به   / نهباتت  شاخی  باحسی  حافظ 
مهامتت

جرعه  نوشیده  به  هستم،  تو  نبات  شاخ  ستایشگر  »حافظ! 
مامت تو سوگند« 

گلگشت( سهیری  )مصالت(/ به ئاب  )رکناباد(  به ههوای )
سهرچشمهی حهیات 

گلگشت و تفرج تو در مصال و آب رکناباد سوگند  »به هوای 
باد«

حال  به  موناسب  پهرێم/  باوهره  )وصفالحال(  افلی  
جهستهی خهستهی وێم

» مناسب با جسم خسته و دل دردمندم، افلی وصفالحال 
» بیاور

جه  بهد  دیدهی  بۆ/  نوور  پهڕ  قهبرت  ئاسامن  جه  شهو  ههر 
شاخ نهباتت دوور بو 

دور  نباتت  شاخ  از  بد  چشم  و  پرنور  آراماگهت  شب  »هر 
باشد«.

صیدی هورامی غزلی از حافظ را به مطلع: ببرد از من قرار و 
تضمین  بناگوش،  سیمین  دل  سنگین  بت  هوش/  و  طاقت 

ن ا کن تدا  ا از ا یانشناس شعر  ر  ا  د ک  د
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نمودە است. چند بیت از این غزل:

زوڵێخای نازنین بۆی زوڵف وەشبۆش
»بُبرد از من قرار و طاقت و هوش«

منش کهردەن به الر و لهنجه شهیدا
»بت سنگین دل سیمین بناگوش«

» »ناگری چابکی شنگی ُکلهدار
، کهامنهن قهوس ئهبرۆش موژەش چوون تیر

دڵ ئارامهن، گوڵ ئهندامهن، وەش ئهندام
»ظریفی مهوشی ترکی قباپوش«

- و...

کنولهای  خان  الامس  و  پاوهیی  شفیع  میرزا  قبادی،  خانای 
او  بزمی  مثنویهای  گنجهای،  نظامی  به  دلبستگی  روی  از 
تنوعبخشی  در  هورامی  صیدی  برگرداندهاند.  هورامی  به  را 
را به سرودن شعر افرسی و  از دیوان خود  شعر خود، بخشی 
هورامی-افرسی اختصاص نموده و بی گامن سعدی در الهام 
مال  بعدها  است.  نبوده  تأثیر  بی  او  شعرهای  سایر  بخشی 
حسن دزلی عالوه بر تضمین هنری از غزلیات حافظ، اقتباس 
مشهود  سرودههایش  سایر  در  او  سیاق  و  سبك  اقتفا،  وزن، 

است. 

ب( سطح ادبی؛ فرم و موسیقی شعر
مثنوی  اام  سرودهاند؛  شعر  اقلبها  سایر  با  شاعران  اگرچه 
و  رایج  ادبی  سنت  بر  اصرار  و  هورامی  غنایی  شعر  اغلب  رم 

ُ
ف

صیرورِت فربه کردن اسلوب شعر هجایی است. مثنوی از ابتدا 
شعر  این  صورت  و  ساخت  با   ، ناپذیر جدایی  جزء  عنوان  به 

تصاویر  شده  باعث  امر  این  هست  هم  اکنون  و  بوده  همراه 
بیشتر  که  سورانی  ُکردِی  شعر  خالف  بر  هورامی-  شاعران 
شبکه  در  امنده-  محدود  غزل  در  ها  بیت  و  افقی  محور  در 
ُکمپوزیسیون  و  انسجام  از  و  کند  پیدا  نمود  شعر  عمودی 
و  روان  ساده،  دوره  این  شعر  زبان  باشد.  برخوردار  ساختاری 
پیرامون  محیط  واقعیتهای  و  خیال  از  تلفیقی  و  صمیمی 
رم و محتوا را به دنبال داشته است. 

ُ
است که حرکت و پویایی ف

با  همخوانی  و  هجایی  شعر  خصیصه  مصراعها-  کوتاهی 
مردم.  زبان  با  نزدیکی  برای  است  دلیلی  طبیعت-  موسیقی 
زییبای  طبیعت  به  شاعران  نزدیکی  در  باید  را  روند  این  علل 
اجزای  ذکر  و  »تشبیه  تصویر  به  شاعر  اهتامم  و  هوراامن 
آوردن  اینها  کنار  در  دانست.  استعاره«  »قطب   

ً
نهایتا و  آن« 

از دیگر عوامل  »فعل« نیز در شعر به عنوان »زنگ اقفیه« 
حرکتبخش شعر هورامی است. 

در  ندارد،  جایاگهی  هورامی  شعر  زبان  و  ذهن  در  »بیت« 
 ِقداست و استقالل خود را از 

ً
»بیت« منفردا ساختار این شعر

دارای  را  شعر  که  بیتهاست  عمودی  رابطه  میدهد.  دست 
شعر  از  بخشی  که  آنجا  از  است.  کرده  موضوع«  »وحدت 
کمتر  ُکردی سورانی »غزل و قصیده« میباشد،  افرسی و شعر 
عنصر وحدت موضوع در آن پیدا است به ویژه در غزلها و این 
که مستقل در معناست. وجود چنین خصیصهای  بیت است 
کوامسی،  در شعر شاعرانی مثل بیسارانی، مولوی، احمد َبگ 
دیگر  گوینداگن   

ً
بعدا شده  باعث  صیدی،  هجایی  اشعار  و 

جانوره  عبدالرحمن  شیخ  جمله  آن  از  سورانی  و  هورامی 
)متوفی اوایل قرن 14ه.ق( پیروی کنند.

انواع مثنویها 
و  »خسرو  و  مجنون«  و  »لیلی  مثل  )بزمی(:  غنایی  بلنِد   )1
شیریِن« خانای قبادی، شیرین و خسرو میرزا شفیع پاوهای و 

شیرین و فرهاد میرزا الامس خان کندولهای و... 
2( بلنِد حامسی )رزمی(: شاهنامههای هورامی مثل: »رستم 
و  رستم«  و  »جهانگیر  رستم«،  خوان  »هفت  سهراب«،  و 

»نادر و توپال« سرودهی میرزا شفیع جامهریزی و... 
»ڕۆڵه پریشان،  مال  نامه«  مثل»پریشان  تعلیمی:  بلند   )3
و  رواری  نامه«ی مال خضر  بدان( و »دولت  )فرزندم  بزانی« 

منظومههای فقیه اقدر ههمهوهند و.... 
غنایی  های  چامه  امنند  میانی:  و  کوتاه  های  مثنوی   )4
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احمد  صیدی،  مولوی،  بیسارانی،  هورامی.  بیشترِشاعراِن 
َبگ  عبداهلل  شکوائیه  پاَویی،  عبدااقدر  میرزا  کوامسی،  َبگ 
همهی  در  و...  غنایی  مضامینی  با   ... عنایت  آاغ  و  هورامی 
به  کردن  پشت  شود:  می  دیده  ویژگی  یك  منظومهها،  این 
عنصر  به  آوردن  روی  و  عربی  َعروِض  مرسوِم  های  سنت 
رایج عربی و  ُکهن. برخالف اقلب های  جامل شناختی شعرِ
افرسی، که بیشتر با قصیده و غزل و ... با چاشنی َعروضی شعر 
َمحوی،  شاَرزوری،  نالی  سورانی:  کوردی  شعر  یا  و  سرودهاند 

ُکردی، سالم، ناری، و .... 

بخش دوم؛ سیر تحول شعر معاصر هورامی
شعر  هجایی  سیستم  و  معهود  اقلب  شكنی  هنجار  الف( 

کالسیك هورامی
رم مثنوی و اسلوب  )5+5( هجایی ُنرم 

ُ
بیش از چهارده قرن ف

هامنطور  و  بود  امنده  هورامی  شعر  رم 
ُ
ف و  ساختار  بالمنازع 

علتهایی  به  بنا  ادبی«  معهود  »سنت  این  کردیم  اشاره  که 
تأثیر  به  میالدی  هفتاد  دهه  در  اام  بود.  امنده  باقی  الیتغیر 
و  قید  این  بار  اولین  برای  باالخره  گوران«  »عبداهلل  نوگرایی 
بند سنتی در موسیقی بیرونی و سیستم  )5+5( شعر هورامی 
حرکت  این  بانی  شد.  شکسته  دلی(  )ئیروو  دل  آتش  شعر  با 
باید »عثامن محّمد صالح فرج، مشهور به عثامن محّمد  را 
 ،Tewêlê ،هورامی« از ُکردستان عراق متولد شهرك »تهویلی
ُنرم  این  دانست.  سلیامنیه  شهر  ساکن  و  1936م«  والدت 

هجری  پنجاه  )دهه  میالدی  هفتاد  دهه  ابتدای  در  شکنی 
رم گوران متأثر شد؛ اگر چه اساس تحول عبداهلل

ُ
شمسی( از رف

و  متاثر  هورامی  هجایی  شعر  اقبلیتهای  از  قبال  هم  گوران 
قدم اول را در نوگرایی شعر سورانی برداشته بود. شکستن ُنرم 
کوتاه و بلند  اقلب و قید تساوی اسلوب ده هجایی هورامی و 

است.  مرحله  این  ویژگیهای  از  مثنوی  های  مصراع  کردِن 
که از عثامن محّمد هورامی  آتش عشق«  قطعه »ئیرو دلی، 
رم ادبی است:

ُ
به ترجمهی آن اشارە میکنیم، نمونهی این رف

 آتش دل
همه دوستان و دشمنان

دور و نزدیک
همه تارییخ نویسان میگویند:

اینجا ئورومون است
هوراامن است

اموای آریاییهاست
آتش سوزان دل و جان همهی امست

شوق و شعله آتشاگهها
بشارت اجداد و پیشینیان امست

بزرگترین مژداگنی و
فریاد افروخته درون پاک یزدان است

گردشاگه میترائی شناسان
جای آتشکده امست

قلبامن روشن است و 
حظ میکنیم

که همگی تا آخرین نفس
سرزمین و

تاممی برگزیداگن پاک و خوبان
غنچه شکفته آرامنامن

آهنگ شادامنیست
و مدام با گذر ایام و دوران

 برافروخته خواهد شد
پیغام میرساند و مژده میدهد

که ستیغ بلند کوههایامن
نشان دهنده پیامی نورانیست

مدام برای جهانیان
شکفتن سرچشمه روشنایی

فریاد است
جوان و پیرهای ئورومون

نالهاشان دلنوازترین ساز است
و ام نیز پیوسته با آن راز شیرین

ن ا کن تدا  ا از ا یانشناس شعر  ر  ا  د ک د 
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با دیداگنی درخشان
سرشاریم از عشق

آوازامن بلند و سرفراز است
با زبان آهنگین اوستا

سرود زنده امندن و جاویدیامن ضبط میشود
و تا ابد نزد ام

خوشترین گلستان است
و این زاده عشق مقدس یزدان است

بوته برافروخته پایان ناپذیر و
قلب شاد هوراامن است  )رستمی، ١٣٩٩: 20(

ب( نظری بە فرا سو:
١- آاغز دهه شصت هجری شمسی شعر هورامی وارد فضایی 
متفاوتتر از گذشته شده است. در سال  )1360ه.ش( »جلیل 
»سزاو  سمبلیك  و  تصویری  شعر  قطعه  سرودن  با  عباسی« 
رم 

ُ
گهیشتن/ سزای نفهمیدن« و ف ئهنه نه یاوای، سزای تینه 

این قطعه  نهاد.  فرا پیش  اگمی دیگر  و محتوایی متفاوتتر 
مجله  در  هورامی  بخش  مریوان  رادیو  در  قرائت  بر  عالوه 
قطعه  این  است.  شده  چاپ  »ئاوینه«  و  انقالب«  »اصحاب 
مرحله  از  توانست  دارد  محتوا  و  رم 

ُ
ف در  که  ویژگیهایی  با 

به  را  و شعر هورامی  بگیرد  نخست »هنجار شکنی« افصله 
نزدیكتر  امروز  شعر  ادراکی  حسی-  فضای  و  ساختار  طرف 

: کند. نمونهای از شعر این شاعر
 سیروان

کمی آب از چشمه بل قرض گرفت
تا دربندیخان را خیس کند و

لبهای ترک خورده دشت شهرزور را سیراب کند..

...
باد ایستاده بود

گنجشککی تنها
روی شاخهای باریک

به دنبال امدرش جیک جیک میکرد  )شریفی، ١٣٩٩: ٢٣(

2- از دهه )80( شمسی، رئوف محمودپور با انتشار چند دفتر 
شعر به نام »زهرنهو ئاسوی و ورپرای گهچ و تهختهی و...«این 
جریان را به سوی دگردیسی، فربگی و برخی مختصات دیگر 
توجه  مورد  و  موفق  دفتر  دو  این  قطعات  بیشتر  داد.  سوق 
«، »اکروان«،  از جمله قطعات »سینهریزه«، »اکریز هستند. 

»مهحشهرو عهشقی«، از مجموعه »زهرنهو ئاسوی و...

رقص گچ و تختە
، گل نوروز مینوشد شیر

از خزان قلم
پایکوبی گچ و تخته،
وسوسهی راه مدرسه

بوتهای شعر
درد زهاگه کوداکنه

کز
در کومسا عید پیر

یتیم
   پستانی.

به قلقلک میافتد
با قلمی لب سوخته 

دهان امه؟   )شریفی، ١٣٩٩: ٢٥- ٣٣(

گره«  « دفتر شعری به نام »گری،  کلثوم عثامنپور 4- خانم » 
به  اشعاری  دربردارندهی  مجموعه  این  است.  نموده  منتشر 
دو شیوه سورانی و هورامی میباشد. از ویژگیهای بارز سبك 
را میتوان سادگی، ایجاز و در عین  و سیاق این خانم شاعر 
کالم،  نفوذ  گیرایی،  ممتنع(،  و  )سهل  کالم  استواری  حال 
صمیمیت در بیان را نام برد که خیلی زود مورد پسند و اقبال 
از  نشست.  دلها  بر  و  گرفت  قرار  هورامی  مخاطبان  خیل 
مختصات دیگر شعر او نیز میتوان به تناسب و تالزم شعر با 
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اصول زییبا شناختی زبان ُکردی هورامی اشاره کرد که در شأن 
خود مزیتی بالقوه به شامر میرود. 

خود را آویزان کردهام به این شب
مثل گردنبند میخک زنی هورامی

اکش این شعر 
بتواند خوشبوام کند

...
بگذارید برای همیشه شاعر بامنم

 گلها را یخهات و
نامت را نفسم صدا بزنم

 چراکه نفسم تند تند میزند من
چرا که نمیتوانم گلها را بو کنم!  )شریفی، ١٣٩٩: ٣٤(

و  بعد  دهههای  طِی  دیگر  هایی  کوشش  در  است  همچنین 
تهختهی  و  گهچ  هۆرپڕای   : دیگر شاعران  و  نواندیش  متوِن 
(، ههسارەی وەرم  (، گرێ )١٣٨٣/ عثامنپور )١٣٨١/ محمودپور
اکڵ )١٣٩٠/ عزیزی(، افیل سی  (، ههناسهی  زڕیا )محمودپور
دیڕوجیاروو وەرمهاکم )مدریک کریمی( و سۆسکه قهتیسهکێ 
 ،)٢٠١٣  ،١٣٩٢ هورامی/  )نامق  پژگیا   عزیزی(،  صابر   /١٣٩٢(
ههنسکهو  هدایتی(،  مختار   /١٣٩٣( ههناری  ههڵسهو 
چهامت  زەڵمی(،  حاجی  ئهمین   /٢٠١٥  ،١٣٩٤( ههنگی 
یانێ  شپرز   ،) اختر برهان   /١٣٩٥( ههنار�وە  بهڤله  مسپاروو 
 /١٣٩٨( نهپهردەچیام...  رستمی(،  فرشید   /١٣٩٧( من... 
 ،) محّمدپور بهروز  شارۆ،   /١٣٩٩( ئامیان   عزیزی(،  صابر 
دفتر  هفت  مجموعهی   ( عباسی  جلیل   / شعر دیوان  کالْن 
کریمی(، چهمهڕاو  (، ههناسهو عهشقی  )١٣٩٩/ شیالن  شعر
وەشهسیایی  )١٣٩٩/ هامیون محّمدنژاد(، زڕیای بێ دەنگی 
سهرەمهرگوو  یاسینهو   ،) محهمهدپوور بێهرووز  شارۆ،   /١٤٠٠(
همین  از  کنون  تا  و...  ژوان(  ئامینێڕەحیمی،   /١٤٠٠( تیشکێ 
جریاِن انبانهی  بر  و  عرضه  و  تولید  سیستامتیک  پروسهی 
نوساامِن شعر معاصر افزودە می شوند و دوبارە سیرِ زامن و 

ل و هم چنان سرِ از جنِس هامن تحّوُ پیدایِش نسلی دیگر 
درازِ این رشته و سال ها و دهههای پیِش رو...   

نا
وهرگێڕ  کوردستان،  میرانی  ه 

َ
مال میژووی  شهرهفنامه،  شرفخان،  میر  بدلیسی 

، 2009 ز ، پهخشانگای پاییز ماموستا ههژار
گوران،  انتشاراتی  سنندج،  حکیم،  صالح  مال   ، شعر دیوان  مصطفی،  بیسارانی 

1375ه.ش
، انجمن ادبی، پاوه، سال 1368ه.ش ، دیوان شعر پاوهیی میرزا عبدالقادر

صیدیان،  مهاباد،چاپ  عبدالکریم،  مدرس   ، شعر دیوان  مولوی،  زی 
ُ
تاوهگ

1364ه.ش
، تصحیح و ترجمه رازی، سنندج، انتشاراتی ُکردستان،  دیوانه ولی، دیوان شعر

چاپ چهارم، 1387ه.ش
ذکاء یحیی، کاروند کسروی، به کوشش یحیی ذکاء، تهران، انتشارات فراکلین، 

2536ش
رستمی فرشید، ترجمهی گزیدەی شعر معاصر هورامی، ١٣٩٩ ه.ش

بغداد،  قرهداغی،  علی  محّمد  تصحیح:   ، شعر دیوان  زنگنه،  عمر  ُمال  رنجوری 
چاپخانه آفاق عربیه، 1983م/1403 ه.ق

نشر  تهران،  فاروقی،  جمیل  تصحیح  دولتنامه،  منظومه   ، خضر مال  رواری 
احسان، 1386ه.ش

به  ُشعرا،  و  دبا 
ُ
ا ُعلما،  ُعرفا،   ،1 جلد  ُکرد،  مشاهیر  تاریخ  مردوخ،  بابا  روحانی 

کوشش محّمد ماجد روحانی، سروش تهران 1382ه.ش
دبا و ُشعرا، سروش 

ُ
روحانی بابا مردوخ، تاریخ مشاهیر ُکرد، جلد 2، ُعرفا، ُعلما، ا

تهران 1366ه.ش
سروش،  تهران،  ُکردی،  زلیخا  و  یوسف  دین،  و  ئایین  ابراهیم،  سید  ستوده 

1361ه.ش
سلطانی محّمد علی، حدیقه سلطانی،جلد دوم، ارومیه، انتشارات صالحالدین، 

بهار 1369 ه.ش
و  قاسمی  علی  محّمد  تصحیح:  و  گردآوری   ، شعر دیوان  منصورخان،  و  شاکه 

علیرضا خانی، ارومیه، انتشارات صالحالدین ایوبی، زمستان 1379 ه.ش
، فصل نامه گوهران، ویژه شعر نو ُکرد، شماره 15، 1386ه.ش شکری پور مختار

شاعران  تاریخ  یا   ، افشار دست  طالی   ، دهستهوشار تهالی  صدیق،  زاده  صفی 
، چاپخانه حیدری، چاپ اول بهار 1369ه.ش منطقه َهوشار

 ، امیربهادر انتشاراتی  کوردستانی،  مهستوورهی  دیوانی  صدیق،  زاده  صفی 
1377ه.ش

بانه،  ج1،  ُکردی(  ادبیات  )تاریخ  کوردی  ویژهی  میژووی  صدیق،  زاده  صفی 
اتشارات ناجی، 1370ه.ش

احسان،  نشر  تهران،  رواری،  خضر  مال  زندگانی  از  گوشهای  جمیل،  فاروقی 
1386ه.ش

گاه،  آ َکدکنی شفیعی محّمد رضا، ُصَور خیال در شعر فارسی، تهران، انتشارات 
1366ه.ش

مؤسسه  سلطانی،  علی  محّمد  کوشش  به   ، شعر دیوان  َبگ،  احمد  کوماسی 
فرهنگی نشر ُسها، تهران 1384ه.ش

، 1381ه.ش محّمدپور عادل، سرود خزان، سبك شناسی بیسارانی، ناشر زریبار
مدرس عبدالکریم، یادمردان، ج 2، سنندج، انتشارات ُکردستان، 1385ه.ش

مدرس، مالعبدالکریم، یاد مردان ج1، سنندج، انتشارات کردستان، 1385ه.ش
نودشی ُمال احمد، زندگی نامه، تحقیق و تألیف: یحیی مظهری، سنندج،

و  مدرس  عبدالکریم  تصحیح  و  گردآوری   ، شعر دیوان   ، قادر فقیه  ههمهوهند 
فاتح ُمال کریم، بغداد، چاپخانه فرهنگستان عراق، 1980م

ن ا کن تدا  ا از ا یانشناس شعر  ر  ا  د ک د 
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١(چکیده:
کوردی و شعر نو آن است. با وجود   شعر نو هورامی، بخشی از جریان ادبیات معاصر 
آاغز میشود،  کوردِی سورانی  نو  از جریان شعر  نو هورامی، نیم قرن پس  اینکه شعر 
اکنون حرکت، نسل بندی و خصوصیات مختص به خود را دارد و در این نوشته کوتاه، 
کوردستان  کوردستان و  سعی بر این است فراز و فرودهای شعر نو هورامی در اقلیم 
همه،  از  مهمتر  و  تاکمل  سیر  حرکت،  این  بر  تاثیرگذار  جریانهای  و  عوامل  ایران، 
گورانی(، به طور مختصر بررسی شود. الزم به گفتن  رجوعی به شعر کالسیک هورامی )
است ناگرنده در این کوتاه، بیشتر با دیدی تاریخی و محوریت چگونگی حرکت خطی 

، به موشاکفی شعر نو هورامی پرداخته است. این جریان از ابتدا تا به امروز

٢(پیشینه:
 باید پیشینه و 

ً
که سخن از ادبیات معاصر یک زبان به میان میآید، طبیعتا هناگمی 

 تجربه 
ً
حرکت خطی آن ادبیات، در ادوار مختلف گذشته، از ابتدا تا به امروز و مشخصا

کالسیک، به عنوان پشتوانه و زیر بنایی تاریخی، برای به  آن زبان در ژانر و فورمهای 
که  کشیدن زبان در ساختارهای بهروزتر تلقی شود. به عنوان مثال، هناگمی  چالش 
کالسیک افرسی، از رودکی  درباره شعر نو افرسی صحبت میکنیم، پیشینه پربار شعر 
، خواننده و متن، جریان دارد  تا پیش از خود نیام، به صورت پنهان، در مثلث شاعر
کالسیک افرسی، شاعر نونویس، دست  با توجه به بافتهای تجربه شده در شعر  و 

ست د  رش

ر ر  ا د  ا بر 
یس ستاد  ا ا

ا عر   ا ش د راز   ا  
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به آفرینشهای تازه و متفاوتتری به نسبت دواوین موجوِد
شعر کالسیک افرسی میزند. فلذا پیش از آنکه درباب جریان 
گذرا  کوتاه و  کنیم، الزم است ناگهی  شعر نو هورامی صحبت 
بر شعر کالسیک هورامی و شناخت آن به مثابه پیش فرضی 
به  چراکه  باشیم.  داشته  ذهن  در  مسئله  بیشتر  تبیین  برای 
اگهی بر جریان شناسیشعر امروز  نظر ناگرنده، برای فهم و آ
آن،  پربار  تارییخ  و  ثروتمند  ادبی  گذشته  به  رجوع  هوراامن، 
یعنی ادبیات گورانی )هورامی( نخستین و بهترین قدم است.

گورانی(: ٢-١( ادبیات کالسیک هورامی )
در  شعر  تازه  جریانهای  دیگر  امنند  به  هورامی،  نو  شعر   
که تحت  کالسیکی پشت سر خود دارد  ادبیات و شعر  دنیا، 
از بنای شهر  گورانی شناخته میشود. تا پیش  عنوان ادبیات 
ملوک  رسیدن  قدرت  به  و  عراق  کوردستان  در  سلیامنیه 
زبان  سده،  چندین  مدت  به  گورانی(،  ( هورامی  زبان  بابان، 
وسعت  و  یاری  دین  وجود  علت  به  و  بوده  کوردستان  ادبی 
که  گرویداگن آیین یارسان )الحق(، این ُنرم ادبی  جغرافیایی 
برجسته  آن  در  دینی  و  حامسی  غنایی،  هجایی  ده  شعر  ژانر 
پا فراتر نهاده و حتی در  کوردستان  از حوزه استحفاظی  بود، 
میتوان  نشده،  و  شده  تصحیح  خطی  نسخههای  از  بسیاری 
با  که  امنده  جای  به  کورد  غیر  شاعران  از  سرودههایی  دید 

زبانهای  از  یک  هیچ  شاعران،  آن  امدری  زبان  اینکه  وجود 
بنابراین  هورامیست.  زبان  به  اشعارشان  اام  نبوده،  کوردی 
سورانی  چون  زبانهایی  کنار  در  هورامی  که  گفت  میتوان 
کوردیست. همچنین اقبل ذکر  از زبانهای  کرامنجی یکی  و 
و...  کلهوری  و  کرامنجی  و  سورانی  که  شیوه  هامن  به  است 
جریانهای ادبی مدرن مختص به خود را دارند و در مجموع، 
میدهند،  تشکیل  را  کوردی  ادبیات  نام  به  معاصری  ادبیات 
و  معاصر  ادبیات  که  است  قرن  نیم  به  قریب   ، نیز هورامی 
 جریان شعر نو آن آاغز شده است. در سطور پیشین 

ً
مشخصا

بابان  ملوک  رسیدن  قدرت  به  و  سلیامنیه  شهر  بنای  به 
زبان  اتفاق،  این  از  پس  شود  تشرییح  باید  اینجا،  و  شد  اشاره 
گورانی( را به عنوان زبان رسمی  سورانی، جای زبان هورامی )
و استاندارد کوردستان گرفت و اضالع سه اگنه نالی و سالم و 
های  کوردی، در شهر سلیامنیه، آرام آرام سنگ بنای ورود بحر
عروضی در شعر را چیدند که تا پیش از این شاعران، در تارییخ 
سهیدی  تنها  گورانی(،  ( هورامی  کالسیک  شعر  ساله  صدها 
ُنرم   - شعر چند  در  فقط  هم  آن  ق(-  )١٢٦٥-١١٩٩ه  هورامی 
شعر ده هجایی را شکسته و از وزن عروضی استفاده کرده بود. 
آخرین  از  ش(،  )مهولهوی١٢٦٢-١١٨٦ه  تاوهگوزی  عبدالرحیم 
گورانی( سراییست که متعهد به سنت شعر  شاعران هورامی )
از  بیشتر  گمنام،  شاعر  چند  بجز  او،  از  پس  و  هجاییست  ده 
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و  سکوت  سالهای  وارد  هورامی،  شعر  و  ادبیات  قرن،  یک 
یک  از  بیش  که  شوقی  و  شور  و  تاب  و  تب  آن  از  و  شد  انزوا 

هزاره طول کشید، دور و دورتر شد.

: ٢-٢( پاسخ بە سوالی مقّدر
در پیشینه این نوشته، اشاره شد که جغرافیای شعر کالسیک 
گورانی(  ( هورامی  تنها  نه  و  بوده  وسیع  گورانی(  ( هورامی 
و  فرهنگ  از  شاعرانی  و  افرس  و  سوران  بلکه  زبانها، 
زبان  عنوان  به  را  گورانی(  ( هورامی   ، نیز دیگری  ملتهای 
ادبی خود انتخاب کردهاند. حال، برای مخاطب این سوال به 
وجود میآید که مراد از شعر نو هورامی، شعر نو کدام هوراامن 
است؟ آیا منظور هامن محدوده جغرافیست که برای ادبیات 
، آیا شاعران نو نویس  کالسیک تعیین شده؟ به عبارتی دیگر
غیر  مناطق  شامل  آن،  کالسیک  شاعران  امنند  به  هورامی، 
برای  جغرافیا،  این  اینکه  یا  میشوند؟  هم  نشین  هورامی 

جریان شعر نو، دچار تغییراتی شده؟
نو  گفت جریان شعر  باید  و بهجا  این پرسش مهم  پاسخ  در 
به  اکنون  جاییست،که  جغرافیایی  محدوده  شامل  هورامی، 
ایران،  کوردستاِن  هوراامِن  یعنی  میشود،  گفته  هوراامن  آن 
لهون  هوراامن  و  تخت  هوراامن  ژاوهرود،  بخش  سه  به  که 
واقع  کرامنشاه  و  کردستان  استان  دو  در  که  میشود  تقسیم 
حلبچه  شهر  که  عراق،  کوردستان  اقلیم  هوراامن  و  شده 
میگیرد.  بر  در  را  آن  اطراف  مناطق  و  روستا  شهرک،  شهید، 
سبب این است که زبان ادبی بعضی از نقاط جغرافیایِی قبل، 
و  نیست  گورانی(  ( هورامی  دیگر  گذشته،  خالف  بر  امروزه، 
ادبیات  که افقد هرگونه  دارند  اندک دیگری هم وجود  نقاط 
هر   ، امروز به  تا  گفت  میتوان  نتیجه  در  هستند.  معاصری 
که در راستای اعتال و تاکمل این جریان نوپا انجام  کوششی 

شده، به دست شاعران این مناطق اتفاق افتاده.

و  شاعران  نخستین  هورامی،  نو  شعر  جریان  ٣(آاغز 
: جریانهای موثر

دست  به  سال١٩٢٠میالدی  در  سورانی  کوردِی  نو  شعر  آاغز 
عبداهلل گوران  )١٩٦٢-١٩٠٤م( و شیخ نوری شیخ صالح )١٩٤١-
در  که  نوآوریهایی   ، همینطور و  عراق  کوردستان  در  ١٨٩٦م( 
)١٣٥٤-١٣١٦ه  زاده  ایلخانی  سواره  قلم  به  ایران  کوردستان 

هاوار  به  متخلص  حسنیانی  علی  یعنی  همقطارانش  و  ش( 
هرکدام  گرفت،  شکل  االسالمی  شیخ  چاوه  و  )١٩٩٢-١٩٣٩م( 
به نوبه خود بر نوزایی شعر هورامی تاثیرات غیر اقبل اناکری 
لحاظ  از  که  امند  اغفل  نباید  نکته  این  از  هرچند  داشتند. 
کسان  نامبرده،  این شاعران  از  محتوایی و درون متنی پیش 
و  )١٩٨٦-١٩٢١م(  موکریانی  هیمن  امموستا  چون  دیگر 
چشمگیری  تاثیرات  )١٩٤٨-١٩٠٥م(،  بیکس  افیق  امموستا 
داشتهاند. کوردی  شعر  مدرن  و  تازه  مضامین  و  محتوا  بر 
ادبیات،  در  تازهای  سبک  و  آفرینش  ابداع،  هر  است  آشاکر 
که  داشت  خواهد  خود  دنبال  به  مباحثی  و  جدید  وضعیتی 
َنقل مجالس و ُنقل محافل خصوصی و عمومی میشود. به 
همین خاطر فعالیت مجالت، روزنامههای ادبی، انجمنها 
و برگزاری نشستهایی پیرامون همین نوآوریها در پیشبرد 

و پذیرش آنها میان مردم و خواننداگن اهمیت فراوانی دارد.
عثامن محّمد هورامی )٢٠٢١-١٩٤٠م( شعر آتش دل را در سال 
نو  شعر  نخستین  شعر  این  برخی،  باور  به  و  نوشت  ١٩٧٢م 
هورامیای بود که سنت شعر ده هجایی را شکست، به ساختار 
کرد و به شیوهای  هزار ساله شعر هورامِی پیش از خود پشت 
، در فورم جالب توجهی، شعر هورامی، مقابل دیداگن  دیگر
خود  محّمد،  عثامن  گرفت.  قرار  هورامی  ادبیات  مخاطب 
-٢٠١٣( بیکس  شیرکو  کورد،  سرشناس  شاعر  دوست  و  رفیق 
١٩٤٠م( بود و به خوبی فضای ادبی شهری چون سلیامنیه را 
در  میالدی  هفتاد  دهه  اوایل  های  امنیفست  و  میشناخت 
کفری و تاثیرات آنها بر شعر  کوردستان، یعنی روانگه و  اقلیم 
کوردی سورانی را دیده بود. بدین وسیله وضعیت و جو آن  نو 
هورامی،  نو  شعر  نخستین  نوشتن  در  موثر  عوامل  از   ، روزاگر
محّمد  عثامن  میشود.متاسفانه  شمرده  شاعر  این  قلم  به 
نداد، هیچ مجموعه شعری چاپ نکرد  ادامه  این حرکت  به 
و بار تاکمل و به روزرسانی جریان شعر نو هورامی بر دوش 

هوراامِن کوردستاِن ایران افتاد.

٣-١( میراث سروه:
و  زاده  ایلخانی  سواره  از  پس  که  سورانی،  کوردی  نو  شعر 
کرده و شاعرانی  کوردی را زیر و زبر  رفقایش، فضای شعر نو 
چون معروف آاقیی و جالل ملکشاه باعث تداوم بیش از پیش 
این جریان و مقبولیت آن در انظار مخاطبین شده بودند، به 
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کوردستان  در  هورامی  نو  شعر  محرک  اسباب  از  خود،  نوبه 
ایران است. اگر ناگهی گذرا به سیر شعر نو کوردی سورانی در 
انجمنهای  گرم  نباید حلقه  باشیم،  کوردستان داشته  شرق 
شهرهای شرق و وجود مجالتی امنند سروه را نادیده بگیریم. 
دهه  از  عثامنپور  کلثوم  و  پور  محمود  رئوف  عباسی،  جلیل 
کردن بستری صمیامنه  فراهم  با  بعد،  به  شصت خورشیدی 
و  سروه  پیگیری  زامن،  آن  در  سورانی  نو  شعر  سراینداگن  با 
همچون  محبوب،  مجله  این  در  چند  اشعاری  کردن  چاپ 
نوآوری و سرایش  آفرینش،  به  عثامن محّمد هورامی، دست 
محّمد  عثامن  اکر  برخالف  بار  این  زدند.  هورامی  نو  شعر 

هوراامن  در  که  نوآوریای  هورامی، 
آنقدر  شد،  شروع  کوردستان  شرق 
پس  سالها  که  بود  بنیادین  و  ریشهای 
شد  باعث  که  بود  حرکت  همین  آن،  از 
اقلیم  نویس  نو  هورامِی  شاعران  بر 
ادامه  آنها،  و  بگذارد  تاثیر  کوردستان 

دهنده راه عثامن محّمد باشند.

شکستن  و  دیگر  دنیایی  سوی  به   )٤
ساختارها:

در  را  هورامی  نو  شعر  وضعیت  اگر 
شمسی  نود  و  هشتاد  هفتاد،  دهههای 
اکوی کنیم و سیر این جریان و مراحل  وا

پیشرفتش را زیر ذرهبین قرار دهیم، بایستی ابتدا به ساکن و 
به تفکیک، به کمیت شاعران پس از دهه شصت اشاره کرد. 
، نسلی جوانتر در دهه  ، عباسی و عثامنپور پس از محمودپور
نگه  زنده  شعار  کنار  در  و  میپیوندند  جریان  این  به  هفتاد 
که هورامیست  کوردی  داشتن یکی از قدیمیترین زبانهای 
و تاسیس انجمنهایی فرهنگی-ادبی پیرامون پتانسیلهای 
هوراامن، تارییخ، فرهنگ، زبان و ادبیات آن، کم کم بر حجم 
شاعران  توسط   ، شعر متنوع  سبکهای  و  هورامی  نو  اشعار 
نزدیکتر هشتاد  دهه  به  تا  و  میشود  افزوده  جدید  و  قدیم 
میشویم، کمیت شاعران افزایش مییابد و همچنین کیفیت 
اشعار نیز به لحاظ مضامین، ساختار و فورمبه-روزتر از پیش 
مجالت  در  دهه  همین  در  سروه،  مجله  بر  عالوه  میشود. 
نوشتن شعر در  و  نو هورامی چاپ  ، چندین شعر  نیز دیگری 

بین  از  و  خاموشی  از  دافع  برای  محکم  سنگری  سالها،  آن 
رفتن بیش از پیش زبان هورامی تلقی میشود.

٤-١( چاپ نخستین مجموعە های شعر نو هورامی:
شعرها  مجموعه  اولین  هشتاد،  دهه  نخست  سالهای  در 
از  که  عثامنپور  کلثوم  و  محمودپور  رئوف  میشوند.  چاپ 
پیشاهناگن این حرکت بودند به ترتیب دو و یک مجموعه از 
اکرهای خود را چاپ میکنند. دهه هشتاد نیز به امنند هفتاد، 
که هرکدام  با خود نسل جدیدی از شاعران را به همراه دارد 
هستند.  دیگری  از  متفاوت  نوشتاری  شیوه  و  صدا  صاحب 
اینترنت و پیوستن به شبکههای  آمدن 
غم  که  شاعرانی  شد  باعث  اجتامعی 
ادبیاتش  و  مغز  خوره  هورامی  زبان 
بهتر  بود،  دغدغه  و  مسئله  برایشان 
همدیگر را پیدا کرده و به بحث و تبادل 
نظر در این باره با هم بپردازند. در دهه 
انجمنها  در  هورامی  نو  شعر  هشتاد 
و  شد  شنیده  و  دیده  بیشتر  محافل  و 
ها و همچنین  دغدغهمند بودن جوانتر
وجود صدای زنان البهالی سطور شعر نو 
کهنهاکرها از راهی  هورامی سبب شد تا 
و  نشوند  دلسرد  گرفتهاند  پیش  در  که 
اکفی  دلگرمی  و  شوق  هم  بعدی  نسل 

برای سرودن شعر به زبان هورامی را داشته باشند.

نو  شعر  شكوافیی  و  اجتامعی  شبكە های  معجزه   )٤-٢
هورامی:

پیداست وجود شبکههایی اجتامعی چون فیسبوک،  ناگفته 
و  رفتار  زندگی،  بر  دنیا  تامم  در  اینستاگرام  و  تلگرام 
ادبیات،  حوزه  در  و  داشته  فراوانی  تاثیر  مردم  روزمرگیهای 
روزاگران  برخالف  ادبی  اثر  تا  شدهاند  باعث  شبکهها  همین 
کمتر از یک دقیقه به سمع و نظر مخاطب برسد  گذشته، در 
که در  تا هرکسی  به همراه داشته  را  این اقبلیت  و همچنین 
حوزه ادبیات خالقه اکر میکند، در همین شبکهها، برای خود 
به صورت پیج و اکنال، مجلهای برای خود داشته تا اکرهایش 
را به اشتراک بگذارد. دهه نود را می-توان سالهای شکوافیی 
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چهار  دوبرابر  زامنی،  برهه  این  در  دانست.  هورامی  نو  شعر 
دهه پیش، مجموعه شعر چاپ شد و عالوه بر این، چندین 
هورامی  معاصر  شعر  پیرامون  نقادانه،  مقالهی  و  کتاب 
اکرهای اعدل  که از این میان میتوان به  چاپ و منتشر شد 
تا  شدند  باعث  اجتامعی  شبکههای  کرد.  اشاره  محّمدپور 
موقعیت  و  وقت  قبًال  که  که  نفر  هزاران  مجازی،  صورت  به 
مناسب و استاندارد برای یادگیری زبان امدری خود، خواندن 
از طریق  تا  کنند  پیدا  را  این فرصت  نداشتند،  را  آن  نوشتن  و 
اگهی  بر یادگیری زبان، اطالاعت و آ همین رسانهها، اضافه 
هوراامن  تارییخ  و  فرهنگ  ادبیات،  زبان،  درباره  بسیاری 
گفتگوی بیشتر و علمیتر شاعران  کنند. تبادل نظر و  کسب 
صورت  به  نشستهایی  برگزاری  هورامی،  ادبیات  منتقدان  و 
حضوری و مجازی برای شناخت آسیبها و دورنامها و ارائه 
المللی درباره هوراامن در این  کنفرانس ملی و بین  چندین 
جریان  این  استحاکم  و  قوت  سبب  که  است  ناکتی  از  دهه، 
ادبیات  درباره  اطالاعتی  کردن  کسب  با  هم،  شاعران  شد. 
گوش  و  خواندن  ترجمه،  طریق  از  جهان  معاصر  شعر  و 
دادن صدها هزار شعر و مقاله و جستار در حوزه ادبیات به 
این شاعران فضای  از  تا هرکدام  اینترنت، دلیلی شد  واسطه 
کنند. همین  شعری مختص به خود را تا حدود بسیاری پیدا 
نو  شعر  اولین  نوشتن  از  قرن  نیم  گذشت  با  اکنون  که  است 
سهمی  هرکدام  که  شاعر  چهل  از  بیش  نام  دیدن  و  هورامی 
در زنده امندن این حرکت داشتند، شاهد سبکهایی متنوع، 
توسط  روزه  هر  زدایی  آشنایی  و  آواناگرد  اکمًال  فورمهایی 

شاعران پیر و جوان در شعر نو هورامی هستیم.
حرکت  این  در  اهمیتی  حائز  نکته  به  اینجا  بخواهم  اگر 
شروع  از  پیش  تا  کنم.  رجوع  زنان  شعر  به  باید  کنم،  اشاره 
جریان شعر نو هورامی، در تارییخ هزار ساله ادبیات کالسیک 
گورانی( بجز اسمهای انگشت شامری و نام تعداد  هورامی )
بسیار کمی از زنان، کمتر بیننده زبانی زنانه در شعر کالسیک 
و  حرکت  این  شروع  اوائل  هامن  از  خوشبختانه  اام  هستیم، 
کم نبودند زنانی   ، گذشته تا به امروز سیر آن در چندین دهه 
این  از  عمدهای  بخش  تاکمل  بار   ، شاعر مردان  کنار  در  که 
خواندن  امروزه  وجود  این  با  داشتهاند.  دوش  بر  را  حرکت 
زنان  اکرهای  زدن  ورق  بدون  هورامی  نو  های  شعر بهترین 

شاعر اماکن پذیر نیست.

٥( کوتاه سخن:
های مختلفی میشود  عیان است ادبیات معاصر شامل ژانر
شعر  جریان  کنار  در  هورامی  معاصر  ادبیات  خوشبختانه  و 
نو، حرکت ادبیات داستانی موفقی تاکنون داشته و همچنین 
حوزه  در  زیادی  اکدمیک  آ و  بنیادین  مقاالت  و  پژوهشها 
گذشته،  دهههای  در  ادبیات  و  هنر  تارییخ،  زبان،  فرهنگ، 
که به نوبه  به قلم پژوهشگران و صاحبنظران نوشته شده 
، برای جامعه فرهنگی  خود امیدبخش آینده و سالهای دور
که عالوه بر  هوراامن است. از این نکته نمیتوان اغفل امند 
افزودن  و  هورامی  نو  شعر  در  ساختاری  و  فورمیک  تغییراتی 
در  نیز  هورامی  عروضی  شعر  شاعران،  توسط  پیشنهاداتی 
در  و  گرفته  خود  به  امروزی  و  مدرن  رنگی  اخیر  سالهای 
، دغدغههای انسان شهری،  اکرهای برخی از غزل سرایان امروز
روایت الیههای پنهان و کشف نشده سوژه هورامی و منعکس 
در  تاممتر  هرچه  زییبایی  به  هوراامن  کهن  و  بکر  بوم  شدن 
های نو نوشته  ها دیده میشود. با استناد و رجوع به شعر شعر
که  کنون، این نوید را میتوان دریافت  شده هورامی از ابتدا تا 
شاعران نسلهای آینده و منتقدان ادبیات هورامی میتوانند 
اکمًال مدرن شعر نو را ادامه دهند و با از بین بردن  راه و روند 
واقع  معنی  به  ادبیاتی  تئوریک،  و  سازنده  نقدی  با  آسیبها 
معاصر و متعهد به زامنه خود برای مخاطبان، به عرصه خلق 
و آفرینش درآورند. برای کسی که مخاطب شعر و ادبیات است 
و مشتاق خواندن اشعار هورامی به صورت اورجینال، اام اقدر 
مجموعه  به  میشود  پیشنهاد  نیست،  هورامی  زبان  فهم  به 
انتشارات  چاپ  عشق«،  برای  تنی  و  زخم  برا  »وطنی  شعر 
گزیدهای  که  افرود-گردآوری و ترجمه ناگرنده همین نوشته- 
تنها  کتاب  این  کند.  به افرسیست رجوع  نو هورامی  اشعار  از 
دیگر  زبانی  به  هورامی  نو  شعر  از  تاکنون  که  ترجمهایست 
طور  به  کتاب،  آن  پیشینه  در  که  است  تامل  اقبل  و  ترجمه 

مفصل حرکت شعر هورامی خوانش و بررسی شده است.

* پینوشت: عنوان این مطلب از شعری از احمد شاملو گرفته شده. 
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مقدمە
سرآاغز آشنایی شاعران نوپرداز افرس و کورد و شاید عرب، هایکو را نوعی کوتاه از شعر 
که در  که از مشرق زمین منشاء داشت. با توجه به خیل عظیم متون شعری  میدیدند 
واسطه  به  که  شناسی  زییبایی  از  ای  گسترده  دنیای  و  داشتند  اختیار  در  خویش  زبان 
تجزیه و تحلیل اشعار و ابداع انواع آرایه های ادبی در برابر خود میدیدند، هایکو زیاد 
کوتاه  آن را همچون نوعی سرخط ادبی و عبارتی  مورد استقبال نبود. نهایتا شاعران 
شعری مینگریستند و تا این حد با آن ارتباط برقرار میکردند.از این رو هر شعر بسیار 

کوتاه را با کنایه هایکووار یعنی چیزی شبیه هایکو نامیدند! 
کنند و زیر نامهایی  کردند شکلهای بومی این فرم نو را بازنامیی  هرچند بعدها سعی 
و  فرم  نظر  از  هایکو  با  که  نوشتند  شعرهایی  و  دادند  انجام  و...ابدااعتی  طرح  چون 
محتوا بسیار افصله داشت. اام کم کم و با ترجمه های بیشتری که صورت گرفت ابعاد 
مخاطبین  و  منتقدین  و  گردید  تر  برجسته  هایکو  محتوای  و  زیست  درون  از  دیگری 
هایکو به این باور نزدیکتر شدند که هایکو چیزی فراتر از یک فرم شعری ساده است 

و در واقع نوعی ناگه و شیوه زندگی کردن است. 
همچون  افرادی  که  است  هایکو  درونی  دنیای  گستردگی  و  بودن  بعدی  چند  همین 
من را بر آن داشته تا کندواکو بیشتری بکنیم،بیشتر بخوانیم و درک درستتری از هایکو 
داشته باشیم، و به صورت جدی تالشهایی در نوشتن هایکو داشته باشیم و هایکوها 
و یادداشتها و دیداگههای خود درباره هایکو و ایامژیسم شرقی را در وبالگها و نشریات 

اع ع اس

دی ا  ها د 

ان  ُکرد ای د  



ا ُکرد22 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

محلی و منطقه ای و در جمعهای ادبی به معرض دید و نظر 
و نقد بگذاریم. اگرچه پرداختن به هایکو در شکل و محتوای 
از  کمتر  کوردی  زبان  در  آن  شده  شناخته  و  واقعی  و  جهانی 
مقدمتر  شاعران  آثار  و  متون  در  اام  دارد،  عمر  سال  بیست 
همچون لطیف َهلَمت و همچنین در بعضی از نوشته ها و 
شعر  نوعی  عنوان  به  کوردستان  شرق  در  شده  چاپ  مقاالت 
کوتاه که آاغزاگه آن سرزمین ژاپن و مشرق زمین میباشد به آن 

اشاره شده است.
اولین مجموعه از هایکوهای بنده با نام  »پهیڤ- کالم١٣٨٩« 
که قرار بود اواخر دهه هشتاد چاپ شود و در انتهای مجموعه 
شعر »چراکنهاکنی ئێوارەییهکی نامۆ« به آن اشاره شده است، 
به دلیل برخی مالحظات از چاپ باز امند، اام اولین که کتابی 
که زیر عنوان هایکوی کوردی چاپ شده است کتابی با عنوان  
»با با چیتر نهامنسووتێنێ١٣٨٩ ه ش- بگذار باد بیش از این 
ام را نسوزاند« از سراکر خانم َشویار گالبی آذر میباشد. هرچند 
انتقادات زیادی از نظر شکل و محتوا به این کتاب وارد است 
کوردی  که با عنوان هایکو در زبان  کتابی است  اام نخستین 

به چاپ رسیده است. 
از  بعد  و  هشتاد  دهه  اواخر  در  جدی  تالشهای  دیگر  از 
ولدی،حیدر  حسینی،عطا  نوید  هایکوهای  به  میتوان  آن 
کامل رمضانی، ش الف باران، اقبال  اکریزه،  ، دلشاد  درستاکر
ع.  رحیمی،  ناصح  اولیایی،  اسعد  قوریشی،  هیوا  محّمدی، 
اقدری، حبیب بخشوده، هادی حشمتی، ابراهیم احمدنیا و... 
اشاره کرد. بسیاری از هایکوهای این شاعران و هایکوسرایان 
گوڵئهستێرەی خهواڵوو_ شبتاب خواب آلود  در مجموعه  ) )
١٣٩٦ ه ش - (( با مقدمه، تصحیح و شرح و تدوین اسامعیل 

عظمی به چاپ رسیده است. 
هایکو  دیدار  عنوان  زیر  ادبی  علمی-  هامیش  اولین  اام 
شهریورامه سال ١٣٩٢ ه ش و به همت انجمن ادبی مولوی 
کورد سقز و با اجرا و هامهنگی میالد اامن الهی و مدیریت 
یکروزه،  هامیش  این  در  گردید.  برگزار  خاکی  خالد  روانشاد 
منتقدین این شیوه تازه نوشتن از جمله محّمد صالح سوزنی، 
زوایای  تشرییح  به  اعظمی  موراد  شجیعی،  رضا  نقدی،  هادی 
فرم  این  رواج  با  شدت  به  و  پرداخته  نوشتن  نوع  این  منفی 
سوران  سوی  از  همچنین  پرداختند.  مخالفت  به  نوشتن  از 
درباره  مقاالتی  عظمی  اسامعیل  حسینی،  نوید  حسینی، 

ضرورت پرداختن به ژانر هایکو و ایامژیسم در ادبیات کوردی 
رسیدند. چاپ  به  کوردی  هایکوی  وبالک  در  که  گردید  ارایه 
مجازی  فضای  در  که  اکرهایی  و  فعالیتها  و  اینها  بر  عالوه 
باب  در  هایی  نامه  ویژه  اخیر  سالهای  در  میگیرد،  صورت 
کوردی از سوی برخی نشریات  هایکو و ایامژیسم در ادبیات 
شامل  که  رسیدند  چاپ  به  سیروان  نامه  هفته  همچون 
میزگرد، مصاحبه، مقاله و معرفی کتاب و آثاری در باب هایکو 
با  همزامن  و  اکنون  هم  میشد.  کوردی  زبان  در  آن  تجربه  و 
اکرشناسی ارشد و  این نوشتار مبحث هایکو پروژه پایاننامه 
دکتری دانشجویان رشته های ادبیات افرسی و پژوهش هنر 

در ایران است. 
و  فرم  شناخت  درباره  که  مطالبی  ترجمه  از  مجال  این  در 
مقاله  بسیار  زیرا  میکنم  حذر  است  هایکو  چیستی  و  محتوا 
کجا آمده به زبان  و نوشته در باب اینکه هایکو چیست و از 
کورد و سروده  افرسی میتوان یافت. بنده سراغ هایکونویسان 
های ایشان میروم که دنیایی دیگر است. به قول جک کرواک 
متفاوت  هایکوی  متفاوت  فرهنگ  آمریاکیی  هایکونویس 
که هایکوی شرقی  خلق میکند. اام داستان اصلی اینجاست 

را اروپاییان از جمله ازرا پاوند و... به دنیا و بعد به ام معرفی 
و  که هنر  ایم  گرفته  یاد  بد  کردند. ام مردم خاورمیانه بسیار 
های  تجربه  از  نیاز  بی  را  خود  بیشتر  و  امست  نزد  چیز  همه 
فرهنگی دیگران دانسته ایم مگر آنهایی که به زور و تزویر بر 
ام وارد شده! ام در طول هزاره های جاده ابریشم، جز برخی 
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ابزار و اسباب منزل که تاجران آوردند چیزی از فرهنگ مشرق 
زمین نگرفتیم. 

کوردی مرسوم بوده  کوتاه سرایی در زبان  از دیرباز شیوه های 
توسط  بیستم  قرن  اول  های  ده  در  نوگرایی  جنبش  از  بعد  و 
شکلهای  امروز  تا  دیگران...  و  صالح  شیخ  نوری  و  گُوران 
کوتاه  شکلهای  مهمترین  از  است.  شده  خلق  نیز  دیگری 
نویسی در گذشته - اگر تک بیتهای فولکلور که بسیار فراوان 
و اکثرا زییبا هستند به خاطر شفاهی بودن به حساب نیاوریم 
کردهای  که در بین  کوتاه سه مصراعی  - میتوان به شعرهای 
جغرافیای  از  )بخشی  شاملی  کورامنجی  کوردی  دیالکت 
کوردستان  جغرافیای  شاملی  مناطق  شامل  که  کوردی  زبان 
و خوراسان شاملی میشود( و به سه خشتی مشهور است و از 
اکمل شعر  کوتاه ترین شکل  نظر ساختار بعد از هایکو شاید 
سرود  شعری  اقلب  این  در  را  موضوعی  هر  میتواند  که  باشد 
اگر شاعر بود. سه خشتی بیست و چهار هجا در سه مصراع 
هشت هجایی میباشد که هر سه مصراع باید همقافیه باشند. 
شاید چیزهایی که سه خشتی را از هایکو متامیز میکند بیشتر 
لحاظ  از  نزدیکترین  وگرنه  باشد  اقفیه  و  وزن  به  وابستگی 
کتاب  از  خشتی  سه  یک  هستند.  همدیگر  به  هجاها  تعداد 

سه خشتی ترانه های کوچک کورامنجی:
اکنه/  فاکر  کوو  چوونه  دووامنه/کچهک  وە  ساره  »زیالن 

چاوی مه کوو وە پی وانه«. 
ترجمه: کوه سرد و مه گرفته است/دخترات به چیدن اقر رفته 

اند/ ام چشم به راهشان هستیم. 
برگردان سه خشتی هیوا مسیح چاپ نوبیهار ١٣٨٦

کتاب سیر  انور معرفت، محقق و نویسنده اهل دیواندره، در 
اکمل به  گوتار ١٣٩٦ فصلی  کوردی چاپ نشر  تحول شعر نو 
بررسی شیوه ها و فورمهای کوتاه نویسی در شعر کوردی امروز 
کوردی از  پرداخته و عالوه بر اینکه باور دارد نوگرایی در شعر 
که دیگر فرمها  کوتاه شروع شده، بر این باور است  شعرهای 
کوتاه نویسی  و جریانهای نوگرایی امروزی تحت تاثیر فرمهای 
کوتاه نویسی مدرن  بوده اند. انور معرفت در معرفی فرمهای 
، چراکنه و هایکو( اشاره کرده و تاثیر و  کوردی به  )پوستره شعر
حضور هر کدام از آنها در ادبیات کوردی را به ترتیب به شِیرکو 
اکر و اسامعیل عظمی نسبت داده است.  )سرآاغز  بِیَکس، دا

شعر نو کوردی و تحول فرمهای آن - نشر گوتار سقز ١٣٩٣(
بررسی چند هایکو از هایکونویسان کرد

گفت ساختار هایکو به شکلی است  پیش از هر چیزی باید 
کرده  اکمال متفاوت از آنچه ام قبال تجربه  که زبان به شکلی 
که همچنان شعریت  کسانی  اکر میرود، به ویژه برای  ایم به 

عجین  امروز  شعر  با  کمتر  و  میجویند  کهن  فرمهای  در  را 
هستند، هایکو به عنوان یه فرم شعری اقبل هضم نیست- به 
گامن  از شک و  به دیدی مملو  همین دلیل خواننده اغلب 
به هایکو نزدیک میشود، همچون نزدیک شدن و معاشرت 
نمیشناسد!  را  اقبلیتهایش  و  رفتار   ، فکر طرز  که  ای  غرییبه  با 
مییابد  در  کم  کم  خواننده  که  است  این  در  هایکو  زییبایی 
به  او خود  و  اکمل شده  او هایکو  کشف خود  با حضور و  که 
بخشی از ایامژ و دنیای هایکو تبدیل میشود. در هایکو چیزی 
به نام پایان وجود ندارد بلکه تکرار تصویر و اتفاق در ذهن 
خواننده همچنان ادامه دارد. پایانی در هایکو برای یک فهم 
و یک برداشت خاص معموال وجود ندارد و تصویری آزاد برای 
بخش  گفت  میتوان  است.  شده  فراهم  گسترده  اندیشیدنی 

نانوشته ی هایکو را در خواننده آن میتوان یافت. 
ویژگیهای  مهمترین  از   ) هجا  )هفده  آن  محدودیت  و  هجا 
ساختاری هایکو است که عالوه بر فرم، ایجاز هایکویی را هم 
به عنوان عنصر اساسی در زییبایی هایکو و جذابیت جهانی آن 
است نگهبانی میکند. از ابتدا این ویژگی اصلی در هایکوهای 
از  کمتر  با  هایکوهایی  اگهی  و  بوده  ویژه  توجه  مورد  کوردی 

ان  ُکرد ای د  
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هفده هجا نوشته شده اند که نشان از توانایی سرودن هایکو 
در زبان کوردی و از طرفی اقبلیت و توانایی این زبان در ایجاز 
و گزیده گویی را نشان میدهد. در زیر به چند نمونه از هایکو 

از هایکونویسان مطرح اشاره میشود:

به یهک گهیشتین
له جێژوانی دەور قورسی

به خهتی جاجم
 -------

به هم رسیدیم / در میعاداگە دور کرسی/ با خط جاجیم
، کتاب ؛ شبتاب خواب آلود . نشر گوتار ١٣٩٥ حیدر درستاکر

اکن گهڵا
به گسکی دایکمهوە

ئهستێرەیهک 
 ------

برگها/ بر جاروی امدرم/ستاره ای
- نشر گوتار ١٣٩٦ .   عطا ولدی، کتاب: آواز سبز زنی شالیاکر

ئهمبینێ و 
ههناسهیهکی سارد؛

قهیرە کچ!
 -------

میبیندم/و آهی سرد..؛/پیر دختر
 اسامعیل عظمی، کتاب : مهتاب بر دسته کالشینکف، نشر گوتار ١٣٩٥

که با تجربه ی هایکو در زبانهای دیگر به جز  کسانی  بیشتر 
که  هستند  باور  این  بر  مخالفند،  دور  شرق  فرهنگ  و  زبان 
میباشد  ِذن  مکتب  و  بودایی  آیین  از  برگرفته  هایکو  متوای 
آزمود.  دیگر  زبانهای  و  فرهنگها  در  را  محتوا  این  نمیتوان  و 
اندازه  تا  ژاپنی  هایکوهای  ی  ترجمه  در  گفته  این  چند  هر 
هایکو  به  تنها  اشاکل  این  اام  میرسد،  نظر  به  درست  زیادی 
ی  ترجمه  امروز  ادبیات  بزراگن  بیشتر  باور  به  و  نیست  وارد 
یا به باور بنده بسیار دشوار است.  اکری تقرییبا ناشدنی  شعر 
ِذن دربرگیرنده محتوای درونی هایکو است. تاثیر بوداییسم 
اشیاء و موجودات،  و تمرکز و دقت در  راه تمرینات ذهن  از 
ریاضت و سخت کوشی، توجه به چینش و چیدامن و فرهنگ 
و  ژاپن  ادبیات  بویژه  و  زمین  مشرق  ادبیات  در  معاشرت، 
جهانیان  ناگه  که  است  هامن  هایکو  در  آن  تاثیر  تر  ویژه 
باشد  هرچه  اام  است.  کرده  معطوف  شعری  شکل  این  به  را 
مشخص  زبان  تجربه  و  فرهنگی  محتوای  را  هایکو  محتوای 
هایکوها  محتوای  کوردی-  زبان  -در  مورد  این  در  و  میکند 
که در بسیاری حاالت  کورد است  اکمال تجربه انسان امروزی 
ناهید  دکتر  قول  به  باشد.  می  درک  اقبل  انسانها  تامم  برای 
کوردی در برابر تحوالت دنیای امروز به  اشرفی :  »شعر امروز 
تواناییهای درونی زبان کوردی توجه میکند تا از این راه بتواند 
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پیرامونش  جهان  و  خود  شناخت  سوی  به  جدیدی  راههای 
بگشاید.«. 

او در ادامه میافزاید: »هایکو نوعی جذبه ی شهودی دارد، یک 
شهود امروزی که میتواند فرصتی برای بازتولید متن و تفکر در 
زبان کوردی بیافریند و تجربه ای تازه در نوشتار باشد« ایشان 
کرده  اشاره  کورد  هایکونویسان  از  هایی  نمونه  به  همچنین 
سرگشتگی  و  بیخودشدن  همچون  مفاهیمی  تحلیل  به  و 
استفاده  و  گسترش  در  مرزی  بی  تنهایی،  تفکر  وابستگی،  و 
زیر  )یادداشتی  میپردازند.   هایکوهایشان  در  و...  کلامت  از 
که در شامره 919 کوردی و شناخت امروزی،  عنوان هایکوی 

هفته نامه سیروان به چاپ رسیده است . (
و  زندگی  تاثیر  تحت  کوردی  هایکوهای  محتوای  بنابراین 

براساس تجربه اکمال زیسته و مشاهدات هایکونویس است.

امنگ 
له نێو پهرداخهکهی دایکم

حهبهکهی نهخوارد
 --------

عکس امه /در لیوان امدرم/قرصهایش را نخورد! 
 آوازهای سبز زن شالیاکر . عطا ولدی . نشر گوتار 1396((  

به  طبیعت  به  را  انسان  وابستگی  خوبی  به  هایکو  همین 
زییبایی تصویر امه در لیوان و تداعی تصویر  تصویر میکشد. 
قرص، واینکه نمیخواهد این تصویر با برداشتن لیوان محو 
همچون  که  هایکو  این  در  امه  واژه  خود  طرفی  از  و  شود. 
درباره  ام  ذهنی  پیشینه  و  تصورات  تامم  قوی  استعاره  یک 
را زنده میکند! شاید این زن با  آن  امه و تشبیهات مربوط به 
اکمل امه سیامی جوانیش را میبیند- یک تشبیه  دیدن قرص 
کالسیک از امه- و یا بر اساس باور گذشتاگن و اسطوره های 
کردن مدام به امه باعث جدا  کهن ناگه  کوردی - در باورهای 
این  کشیدن برای مرگ در  انتظار  از بدن میشود-  شدن روح 
فیلسوف،  هنرمند،  باید  هایکونویس  که  باور  این   . تصویر
چیزی  انسانی  علوم  و  هنرها  همه  از  یا  باشد  و...  تاریخدان 
گنجشک بر  بداند با تفسیر و خوانش هایکوها قوت میگیرد.  )
زن  سبز  آوازهای  هایکوی  مجموعه  بر  عظمی  اسامعیل  یاداشت  مترسک.  کاله 

- چاپ سیروان 1396 ( شالیاکر

سهرەتای بههار
لهگهڵ دەنگی مشار
جوڕەیهک ئهخوێنێ

 --------
/همراه با صدای اره/جوره ای میخواند.  اوایل بهار

اشکی نیست، اقبال محّمدی . نشر َهژان 1398

بعد از شنیدن سطر اول سکوتی درست میشود، یا بهتر است 
است  قرار  اینکه  برای  شاید  میافتد  اتفاق  مکثی  بگویییم 
تصویری در برابرامن قرار گیرد یا تجربه ای برایامن بازگو شود. 
اختصاص  هایکونویس  به  سطر  یه  هایکویی  هر  در  تقرییبا 
دارد که حضور خود و نظر خود را بیان کند. در بیشتر هایکوها 
را  این هایکو هایکونویس سطر اول  آخر است، اام در  سطر 
((.دو  کرده است  ) )اوایل بهار انتخاب  برای ورود به تصویر 
سطر دوم و سوم برای بیان تصویر است ) ) همراه با صدای 
اره/ جوره ای میخواند((. اوایل بهار است و با گفتن اوایل بهار 
و جنب  گیاهان  و  گلها  رویش  و  از شروع  که  تامم تصاویری 
و جوش موجودات در ذهن داشته ایم بازتولید میشود.جوره 
که سالها النه ساخته و تخم  ای در حال النه سازی در جایی 
گذاشته، طبیعت در جریان است و جز صدای طبیعت صدایی 
صدای  هیچ  و  نیست  خوشی  خبر  هیچ  اره!  صدای  نیست. 
ساکنان  همه  نامد  هایکو  این  در  که  جوره  نیست!  آشنایی 
به  ای  میشود.بیاگنه  بلند  اعتزاضش  صدای  است  کوهستان 
قلمروش پا گذاشته و آنچه متعلق به اوست در خطر است...  
اشکی  کتاب  بر  عظمی  اسامعیل  یادداشت  خوابیده.  قوچ  یک  صخره  این  )زیر 

نیست. هفته نامه سیروان 1399(

ان  ُکرد ای د  
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کنیم نه همه آن. نه زندگی زیستهشده ام فقط با تکه هایی از خاطراتامن زندگی می 
بلکه زندگی به خاطر آوردهشده به قول پروست .

به نظرم آن چیزی که به خاطر می آوریم مهمترین بخش از زندگی هر کدام از امست 
چیزی برای زندگی و خودامن را اندیشیدن . مدام از یک قطعه موزیک به یک خاطره 
که برایامن لذت بخش  کنیم  و بعد یک ساکنس و یا یک تکه از یک حادثه فکر می 

بوده است
با اینکه می دانیم هیچ کدام از این لحظات به معنای واقعی بودن آن نیست .

ام گذشته و خاطرات را درذهنامن باز تولید می کنیم و از این باز تولید لذت می بریم و 
از طریق این لذت بردن به نوعی شناخت یا درک می رسیم .

چندتا  از  بریدهشده  ساکنس  چندتا  چرا  میکردم  فکر  این  به  داشتم  دیدم  را  فیلمی   
فیلم میتواند بزرگترین لذت و معنای ام از زندگی خودامن و هویت و شناختهایامن 

باشد؟
که  اگهامن باشد برای همه چیزهایی  اینها عکس العمل زبانی و ناخودا شاید همه 
که فقط متعلق به خودم است و اقبل بازنامیی  " من " بودنامن را بوجود آورده . منی 
برای هیچ کس دیگه نیست . نه به صورت متن نه شعر نه ادبیات و نه سینام و نه هیچ 

. چیز دیگر
یک من تنها که فقط خود هر "من"ی میتواند درکش کند

جز  چیزی  .واقعا  میکنم  فکر  مزخزافت  این  به  و  نشستن  بارون  زیر  و  امشین  توی 

ا ا ا  ش

اده  گا  ا وا ها 
ا   د
اع ع د اس ر از ک
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جنون نیست.
که درکامن از وضعیتهای مختلف و متفاوتامن  جالب است 
یک معنای ثابت و تثبیت شده ندارد. مدام در حال تغییر و 
تحولند. اناگر هیچ چیز و هیچ معنای ثابتی در هیچ مقوله و 

هیچ خاطره ای وجود ندارد.
کنم حتی هیچ نشانه ای هم در این زمنیه نمی تواند ام  فکر 
را به جایی برساند . واقعا نشانه چه معنایی می تواند داشته 

باشد وقتی مدام در حال تغیر است
وقتی حتی واقعیت و یا امر زیسته شده اینقدر معانی متفاوت 

و پارادکسیاکلی دارد؟
اقبلیت  الاقل   . نداره  وجود  نیروانا  نام  به  چیزی  نظرم  به 

بازنامیی و یا تعریف و تبدیل شدن به اقنون و یا خصوصیاتی 
هم  عرافن  عرافن،  مثل  دقیفا  ندارد  را  ی  جمع  زندگی  برای 
که اقبلیت  زییباست،فوق العاده زییبا، ولی واقعیت این است 
امر  و  اقنون  به  تبدیل  تواند  نمی  چونندارد  و  ندارد  بازنامیی 
نامدین بشود در واقع اینها فقط در ساختار زبانی و به معنای 

فرییبی زییبا می توانند نقش داشته باشند .
زبان و متعاقب آن فکر و تفکر چیزی جز واژه ها نیستند واژه 
های  موقعیت  در  پارادوکسیاکلی  واقعا  اکرکردهای  که  هایی 

مختلف و اکنتکس های مختلف دارند
کنیم یعنی هیچ اندیشه ای  وقتی خودامن را از واژه خالی می 

نداریم . 
آید فقط و فقط یک چیز  که شاید به نظرامن می  آن چیزی 

کردن دارد و نه هویت  که نه اقبلیت تجربه  متافیزیکی است 
بازنامیی کردن

معنا  برای  زبانی  فریب  جز  چیزی  زییبایی  نهایت  در  عرافن 
دهی به خودامن و زندگی نیست .

درست مثل نیروانا
به  ام  به  که  هستند  زبانی  های  فریب  این  همه  حال  این  با 
زییبایی  همینطور  و  مفهوم  و  معنا  ناهویت،  موجودی  عنوان 

را لذت میدهند
هیچ کس مثل زبان به ام دروغ نمی گوید. و هیچ کس مثل ام 

از این دروغ ها لذت نمیبرد
زبان چیزی جز قدرت نیرو و به تعاقب آن افشیسم به معنای 

رویکرد اعطفی به ساختار هستی خودامن نیست .
این  با  میشه  آیا  که  مضمون  این  به  هست  معروفی  جمله 

زبان راست حرف زد؟
مبنای  بر  نه  را  واقع  امر  یا  و  واقعیت  داریم  مدام  ام  واقع  در 
که به ام  کند  که معناسازی می  امر واقع بلکه از طریق زبانی 

هویت بده تفسیر تحلیل و به گونه ای درک می کنیم
واقع چیزیست که بر ام مشهود است ) هرکس شاهد واقعیت 
خاص خودش است و متفاوت( که صورت و تجلی از حقیقت 

است
از  ام  توصیفی  کالم  همین  نیست  حقیقت  با  مطابق  درسته 

واقعیت مورد ادراکامن، اام نشانه هایی در بر دارد
اولیه  ویتگنشتاین  از  که  بود  چیزی  هامن  مسله  این 

ویتگنشتاین ثانوی و یا متاخر را ساخت
به تفسیر  اگر ام  که  اعتقاد داشت  اول  وایتگنشتاین  واقع  در 
دقیق  و  بدهیم  هویت  زبانی  ساختار  در  عکس  یا  و  واقعیت 
بشویم و چرایی آن را بدانیم می توانیم از این وضعیت بغرنج 

خارج شویم
اام خود ویتگنشتان بر علیه همین مسله مهر باطل زد و بر 

پیچیدگی های ساختار زبانی ام افزود
واقعیت این است که این بحث زبان در سطوح مختلفی یک 
درگیری مدام و چند سویه بین زبان شناسان و متفکران است.
و  مطمئن  صورت  به  ساختار  این  به  بشود  که  چیزی  هنوز 

علمی ناگه کرد ارایه نشده است.
و  خوریم  می  فریب  زبان  توسط  مدام  ام  که  دانیم  می  فقط 
کنیم . در سطوح  که خوردیم عصیان می  دوباره علیه فرییبی 

یا گا ساده  ع د ا ا  ای  
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و  دیسکورس  گفتامن،  گفتگو،  ایجاد  باعث  که  مختلفی 
اکنتکس و .... می شود

در واقع تفکر نظام مند علیه این عصیان ها مدام صورت می 
گیرد غلط هایی که هر دوره ای باعث بوجود آمدن غلط های 
دیگری می شوند و هامن غلط ها باعث بوجود آمدن زبانی 
گفتامن قبلی بوده  کردن تفکر قبلی و یا  برای به غلط فرض 

است.

به نظر میاد ام مدام داریم غلط هایامن را بازسازی و به نوعی 
شاید واقعی تر می کنیم ...

این حال شاید هیچ وقت اقدر به درک واقعی هستی  با  ولی 
وجهان هستی و هویت خودامن در برابر آن نشویم

است،  فهامنیدن  و  ادراک  مساله  نیست  زبان  مساله  دقیقا 
چراامهیچ  است  معضل  یک  خودش  واقع  در  ادراک  خوب 
چیز را به یک شکل و به یک معنا تفسیر و یا تاویل نمیکنیم؟

هیچ معنایی تعریف واحد و یاگنه ای ندارد
بله . معنا مدام در حال تولید و بازنامیی خودش است . هیچ 

شکی هم در آن نیست . ولی چرا این قدر معنا ها متفاوتند؟
در واقع از متن ها ام تاویل های خاصی بر مبنای منافعامن 

داریم .
نیاز  بر  دلیل  نیست  آنها  بودن  واقعی  بر  دلیل  ها  معنا  این 
امست .و قسمت پارادکسیاکل قضیه اینجاست نیاز های ام 
در بیشتر موازد بزرگترین دلیل دروغ های ام هستند اینها یك 
سری ارورهای شناختی هستند چون فراکنسامن روی معنا و 

حقیقت تنظیم نیست  خودشان خود به خود از بین خواهند 
رفت در پایان فقط صورتهای مختلف معنی که در واقع اجزایی 
اکنسهایامن روی  کل هستند باقی خواهد امند. چرا فرا از یك 
همین  بحث  واقع نکته  در  ؟.  نیست  تنظیم  حقیقت  و  معنا 
گذشت هزاران سال هنوز معنای  جاست . چرا هنوز و بعد از 

معنا و حقیقت اینقدر گنگ و نامفهوم است ؟
تامم  واقع  در  برسیم  دقیق  شناخت  یک  به  توانیم  نمی  چرا 
این بحث و شروع آن به همین خاطر است که نوشتن ام را در 

معنا مشترک خواهد کرد
تامم  از  کشیدن  کنار  با  هایکونویسی  روح  با  ژاپن  کشور  در 
فریب ها و تکنیک های زبانی روح تازەای را برای شناخت و 

معنا را در جهان ادبیات دمیده است.
یک  به  واشاره  انسانی  مشترک  های  دغدغه  و  حس  هامن 
که در فرهنگ و فولکولور هر ملت و از جمله  سری مسائل 

ملت کرد هم وجود دارد.
ام به فراکنسهای مشترک و اقبل شناخت نیاز داریم و هایکو 
به تنهایی خالء تامم ناشناختهها و فراموششدههای جهان 
گنگ  گردن نهاده و ام در این هفده هجاها با معانی  ام را به 
و نامفهوم روبرو نیستیم وتنها با نشان دادن آنچه درگذشته 
از  که  سازد  می  اگه  ا خود  شناخت  از  را  ام  است  وحال  بوده 
لحاظ ساختار و فرم ادبی در تامم زبان های دنیا یکی است و 
کتورهای خاص خودش را دارد که اساس و بن  یکسری ریز اف

امیه ی آن کشور ژاپن است
طور  به  سامورایی  و  هایکو  روح  نیز  کرد  نویسنداگن  میان  در 

محسوسی در حال شکل گرفتن است.
محتوا و تصاویر در هایکوهای کردی زندگی و روح فرهنگ و 

ارتباطات بین طبیعت، زندگی و انسان کرد است
افاکر  هرگونه  از  دور  به  ها  جمله  به  دوباره  برگشتی  هایکو 
از  را  و رسوم ملتها  پنهان فرهنگ  تا الیه های  آمده  رادیاکل 
زیر خراورها متن های نامشترک در بیاورد و دل ها را به هم 
به  ساده  اگنی  واژ با  خشونت  هرگونه  از  دور  به  کند  نزدیکتر 

عمق دریا .
از نظر من در این متون ام دیگر در راستای منافع خودامن 
در  یا  گرفته  شکل  انچه  دادن  نشان  تنها  و  کنیم  نمی  تولید 

حال شکل گیری است...
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 اسامعیل عینا ازرا پاوند بر گردن هایکوی کوردی حق دارد. البته لذت زییبایی شناختی 
گزینش و ویراسته همواره با او بوده است، چون ایشان همیشه  که او  نهفته در آثاری 
گزیده و نوشته است. ام عمیقا از ایشان  بهترین هایکو را و دسته اولترین هایکوها را 
به  داشتهاند  توجه  هایکوسرایان  و  هایکو  به  که  قدری  امیدواریم  و  گزاریم  سپاس 
آثارشان توجه شود. وهایکوسرائی اسامعیل؛چون یکی ازاولین هاوکالسیکترین های 

سنت هایکونویسی ست.
میالد  جناب  با  بنده  نوجوانی  بر  را  هایایشان  ازویراسته  کی  تاثیربییکرانی  یاددارم 
که ازهایکو-سن ریو های ش.الف.باران بود این اثر نوجوانیامن را  اامنالهی و بقیه 

یک لحظه اقپید و از نو شوراند و عنوان خاطرات ام شد. 
کوردی  گزینشگری و ویراستاری ایشان فراوان بر هایکوسرایان و هایکو  نمونه های 
آورده اند. هر چند باید  که با خالقیت و هنرمندی در  کتابهائی  تاثیر داشته و دارد و 
کرد بنده جزئی  اکر اسامعیل توجه نشان داد و یاد  از این باب به  در فصلی مفصل 
اشاره کردم تا یاد بامند. اام هایکو سرائی اسامعیل ؛ بنده هایکو سرائی اسامعیل را به 
کوتاه تر خواهم نوشت چون  کرده بوده ام اام در اینجا به شکلی  چندین دوره تقسیم 
هم حوصله ها سخت کوچک اند و هم تعریف به تمجید از این بزرگوار پویا که شخصا 

شناخت دارم از ایشان بی ادبی محسوب می شود، 
نوع  یک  در  معتقدم  بنده  پس  کرد،  مطرح  عنوان  سه  یا  دو  به  را  آن  توان  می  بله، 
، دو ؛ فضا مدار و در واقع در سه  هایکوی او هایکوئی ست یک ؛ سنتی و زامن مدار

ن ید 

ی   ا ا
دی د ادبیات  او ا   ا

د ا ک د اد ا ا  اع ع ا اس 
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تصویر سه سطر سنت هایکو سرائی. یعنی شام به طور دقیق 
ناگشته  پنج/هفت/پنج  هجائی  صورت  به  که  سطر  هر  در 
می شود یک تصویر گسترده و در واقع می توان گفت تصویر 
که خود  ( دارید  نهایی هایکو/ تصویر امنداگر بزرگ )تصویر 
اکمال  آن سه سطر ساخته است به شکلی  از سه تصویر در 
بنیادی در سنت هایکو سرائی در این حرکت این سه تصویر 
که جریانی  یا این سه سطر هایکو خطی ساخته می شود یا 
به نام ذن، به قول باشو ذن در جان هایکو و هایکوسراست. 
از چیزی  تر  گسترده  البته  این  و  این هامن جان هایکوست 

که  کنیم، چرا  بدان فکر می  که ام  ست 
)ذن(  کرد   فکر  آن  به  شود  نمی  اساسا 
ذن در هایکو سبب وجودی اصلی ست 
که  خوانی  هایکو  در  و  سرا  هایکو  در  و 
یا می خواند و می  را شارح است  هایکو 

بیند می دمد. 
هایکو  که  کسی  است  معتقد  بوسون 
صدای  با  کند  می  ادا  که  یا  خواند  می  را 
از  نهایت  در  و  ذن  از  کلامت-هجاها 
به  یعنی  شود  می  خالی  و  تهی  هایکو 
از  را  او  ذن  وسیله  به  هایکو  شکلی 
را  هایکو  باید  چون  کند  می  تهی  فهم 
دریافتن  راه  از  فهمید  تا  بزیست  و  دید 
امن  همه  ام  صورت  این  غیر  در  و  ذن 
فهم  مقابل  در  هایکو  مقاومت  شاهد 
خواننده  ایم  بوده  ها  خواننده  و  مردم 
پس از خواندن واقعا چیزی درنمی یابد 

در  شاملو  و  )ع.پاشایی  امند/  می  حیرت  در  نیافتن  این  از  و 
گفتم؛  که  مورد  این  در  اند  نوشته  امروز  به  تا  آاغز  از  هایکو 
هایکو همیشه موفق نیست اگهی اصال نمی شود آنرا فهمید 
و هیچ معنی نمی دهد( بله، حال آنها به آن شکل نوشته اند  

)بخوانید از انتشارات چشمه( 
بنده به علت توضیح و تحلیل از هم شاکفتم هایکو و ذن را 
مگرنه اینکه این دو بی هم نیستند حتا در نوشتارهای تئوری 

هم.
که  اسامعیل-هامنطور  هایکو  )در  مداری   زامن  بابت  از 
خصیصه  این  که  بگویم  خدمتتان  باید  هم  کردم(  عرض 

زامن  ژاپنی  فرهنگ  که  هامنطور   . ست  سرائی  هایکو  سنت 
به  و  عرافن  در  حتا  چیزی  همه  در  اند  بخشیده  اهمیت  را 
پیرزاد  زویا  چون  و  ع.پاشایی  چون  کسانی  وافدار  ترجامن 
گرامی توجه کرده باشید از نخستینی ترین هایکوها تا به تازه 
ترین آنها به همین منوال است. زامن در پایان تامم عناصر 
گیرد و می آید چون ثبات و وجود دادن به هر آنچه  قرار می 
در  که  البته  اوست.  ی  وظیفه  دارد  جریان  هایکو  درون  در 
)در  ست   حیاتی  هایکو  در  که  آنچه  هر  باشد  باید  جریان 
پرداخت(  هایکو  در  جریان  و  حرکت  به  باید  مفصل  فصلی 
کرد  خواهم  حرکت  و  جریان  به  اشارتی 
؛ مسئله افعال است افعال با این عنصر 
هم  در  بسیار  کردم  عرض  که  زامنی 
بر  فراوانی  تاثیر  شکل  بدین  و  اند  تنیده 
هایکو دارند ممکن است هایکو را زنده 
نگه دارند و یا بمیرانند و از آن تنها چند 
برای  بامند.  باقی  زییبا  نا  یا  زییبا  تصویر 
)ئهرویشتین/    : ساده  شکلی  به  مثال 
این  پیامندا(  ژیر  /له  اکن  گهال خشپهی 
فعل سطر نخست می تواند هامن خطر 
که گفتم باشد، در اینجا ام از زامن حرف 
که البته مسئله دسته  می زنیم و حرکت 
گذشته بودن امر فعل  اولتر زامن است، 
از  را  دارد جریان زندگی و حرکت تصویر 
کند  پا در می آورد و به خاطره تبدیل می 
کند / می  که اناگر یادی می  چنان است 
رفتیم و ... / اام با حذف "و" سطر اول این 
اگهید در وقتی  که آ کرد چون هامنطور  کمرنگتر  را تا حدی 
گویی و خاطره  گذشته لحن قصه  واو می آید در انتهای فعل 
گویی را تشدید می کند. در حالت رفتن بودن مقدمه ای ست 
که  برگهائی  رنگ  و  برگها  و  برگها  صدای  به  برد  می  را  ام  که 
این  تا به  روز  آن  از  و  را  از خشکی ست و فضا  آن ها  صدای 
روز که هایکو را می بینیم این حالت هامنطور باقی ست، این 
می  ایم  دیده  که  هایکوهائی  در  ام  هایکوست،  این  ساختار 
که به قدری زیراکنه اند  که وجود داردند ساختار هائی  دانیم 
اگر  اام  اند.  تر  زنده  اند چون  اگم  و طبیعت هم  با فصلها  که 
گفتم، در ساخت  که  واو را حذف نکنیم جدا از مسئله لحن 
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دستوری زبانی می شود علت ربط سطر ها و فعل گذشته را در 
گذشته می  کند بلکه دو سطر دیگر را هم در  سطر جدا نمی 
گذارد، و جدای این مسئله زامن، واو ساخت هایکو را هم بهم 
می زند چون ساخت جمله را به خود می گیرد و دیگر حالت 
سه قسمتی هایکو را از دست می دهد . جدا از افعال زامن در 

عناصر و جزئیات دیگر هم هست که باید مطرح شود.
و اام فضا ؛  )پیدهکهنێ زهرتشت اکتی لهدایک بوون( می خندد 
زرتشت هناگم متولد شدن/ ببینید در هایکو فضا مساویست 
زامن  و  زامن  از  پذیری  تاثیر  در  طبیعت  و  طبیعت  با  تقرییبا 
در  حدودی  تا  البته  من  خب،  افعال./  و  زبان  با  مساویست 
هایکو گفتن این اثر شک دارم چون فکر می کنم بیشتر شبیه 
هایکو.  محدودیت  تا  است  شبیه  ریو  سن  ی  عصیانگری  به 

و  است  طبیعت  دانید  می  که  هامنطور  هایکوها  فضای 
ببینید  مطلق،  وارهگی  طبیعی  یعنی  طبیعی  تامام  یا 

و  متشخص  اکمال  هنری  ژانری  سنت  یک  هایکو 
کنایه  مشخص است و معروف، جائی برای گوشه و 

جذاب  خودسانسوری  استعاره  و  پیچاندن  و 
که به جز  هنرمندانه ندارد، همه می دانند 
زاری  و  جیغ  همه  شدن  متولد  موقع  اامم 
هم  فیزیولوژیک  چون  حیرانی  یا  و  دارند 

گوید بچه درد دارد و حیرت،  هامن طور می 
که می خندد؟ -ساده است چون  چون است 
اام  دانم  می  بله  است،  زرتشت  نیست،  بچه 
هایکو  جای  هم  هنرمدانه  تناقض  این  حتا 

و  زالل  آب  چون  را  هایکو  اند  گفته  نیست، 
چند  هر  گی.  ساده  نام  به  دارد  زییبائی  آرایش 

من در زییبائی این پارادوکس ساده شکی 
تکنیک  هایکو،  در  نه  اام  ندارم 

برای  کلمه  شعر  برای 
هایکو. 

فضا  مسئله  پس  در 
یک  ام  رئالیسم 

ساخته  و  مصنوعیت 
در  هست  بودهگی 
نمونه  ام  مورد  این 
در  بسیاری  های 

هایکوهای جوان داریم خیلی بزرگتر اند و اساسا شعر اند یا 
غیر هایکو. تب شعر و شور هیجان آن نمی گذارد زندگی را از 
البته اسامعیل  از ذن دریابند،  را  آرامش  هایکو یاد بگیرند و 
اگهانه و هشیار است در این راه و ایشان بسیاری از  بزرگوار آ
اکرهای بنده را هم ویرایش و تصحیح کرده اند، بله و خوب در 
شرایط ام می دانند چه حاشیه هائی با هایکو داریم، چون در 
که بر سر یک زبان واحد و یکی نمی سازیم چگونه  شرایطی 
این  ساخت،  بخواهیم  بوده  از  نه  که  وارد  تازه  سنت  این  با 
که من و  هایکو جدل و معرکه های زیادی را با خود می آورد 

همه هایکو سرایان فکر می کنم، اعشقش هستیم...
/ درود و پویایی با شام باشد/
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فرهنگنویسی کردی با این که قدمتی طوالنی نیز ندارد اام از وضعیت متحیرکننده ای 
نیز خوب شناخته  اغلب  و  دراز مدت سرکوب شده  در  که  کردی  زبان  برخوردارست. 
از  امروزه  است،  لهجه  چندین  دارای  داشته،  قرار  اقلیت  در  نیز  همیشه  و  بود  نشده 
گسترش  کردزبان و توسعه و  وجود رسانه ها، بسیج فعالیت های جامعه دیاسپورای 
پژوهش های زبانشناختی برخوردارست. این تقارن و تلفیق مساعد در سال های اخیر 
از  ناشی  سال(  یک  در  لغت  فرهنگ  چندین  اگهی  ( لغت  فرهنگ  چندین  انتشار  با 
کرد  که زبان حدود 30 میلیون  ابتاکر عمل فردی همراه بوده است. زبان کردی با این 
کرد در اقصی نقاط  کشور می باشد و به عالوه، در دیاسپورای  تقسیم شده در چهار 
جهان نیز بدان تکلم می شود، اام این زبان افقد نهادهای رسمی است. این مجموعه 
های فرهنگ لغات ناشی از مبارزه زبانی می باشد و هامن طور که خواهیم دید، تعهد 

نویسنداگن آنها فراتر از ارتقای صرف زبان است.
و  نمود  خواهیم  توصیف  را  کردی  زبان  نویسی  فرهنگ  اصلی  پارامترهای  نخست، 
همزامن نیز بر شرایط اجتامعی-سیاسی برای تدوین فرهنگ لغات به عنوان موضوع 
اجتامعی-زبانی تاکید خواهیم نمود. با این توضیحات، بر مولفان و جاهای مربوطه 
اجتامعی،   ، نشر و  چاپ  به  مربوط  فشارهای  به  همچنین  و  نمود  خواهیم  تاکید  نیز 

سیاسی حاکم بر آن توجه خواهیم نمود.
در مرحله اول، تارییخ ایجاد و انتشار فرهنگ لغت های زبان کردی خواهیم پرداخت. 
سپس و در مرحله دوم، فرهنگ نویسی کرامنجی یعنی لهجه اصلی زبان کردی را مورد 

ا 
استاد دانشگاه روآن فرانسه

ه  با د و  تع
ردی ا  سا  فرهنگ

سرش ا را  ع  ر از 
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بررسی قرار خواهیم داد.
اجتامعی- وضعیت  و  کردی  زبان  بایستی   ، چیز هر  از  قبل 
این  و  نامییم  معرفی  خالصه  خیلی  صورت  به  را  آن  زبانی 
درک بهتر پویایی فرهنگ نویسی سال های اخیر و همچنین 

امهیت مبارزه برای این امر را فرهم می نامید.
زبان کردی و وضعیت اجتامعی-زبانی آن

زبان کردی که به خانواده زبان های هند و اروپایی تعلق دارد، 
در گروه زبان های ایرانی-آریایی این خانواده قرار می گیرد که 
بلوچی،  اوستیایی،  افرسی،  امنند  کنونی  زبان  چندین  شامل 
نفر  میلیون   30 حدود  زبان  کردی  شود.  می  غیره  و  تاجیکی 
است که در چهار کشور عراق، ایران، سوریه و ترکیه قرار گرفته 

اند.
بالافصله پس از جنگ جهانی اول، تقسیم کردن کردها بین 
این چهار دولت عواقب زبانی و اجتامعی-زبانی مهمی را در 
در  که  زبان  داشت.این  همراه  به  کردی  زبان  تحوالت  حوزه 
شناخته  رسمیت  به  از  هم  کردها  سکونت  محل  کشورهای 
بر  آن  توسعه  و  رشد  گشت،  محروم  تدریس  و  سیاسی  شدن 
که چندین لهجه را  که  پایه و ساختاری چندن لهجه ای بوده 
گونه مختلف محلی  شامل می شود و هر یک نیز به چندین 
که به طرز چشمگیری  تقسیم می شوند. هر دو لهجه اصلی 
کرامنجی و سورانی می باشند، اولی زبان  نزذیک هم هستند 
کردهای ترکیه، سوریه، کردهای ساکن جامهیر شوروی سابق 
دومی  که  حالی  در  است  ایران  و  عراق  کردهای  از  بخشی  و 

زبان بیشتر کردهای عراق و ایران است.
65 زبان  که  کرامنجی  شناختی  ریخت  و  آواشناختی  ساختار 
کردی(  ( های  لهجه  دیگر  با  مقایسه  در  کردهاست  درصد 
را با آن دارد،  اکت زبانی  که بیشترین اشترا و به ویژه سورانی 
باستانی تر به نظر می رسد.ویژگی هایی که آنها را از هم جدا 
جنس  مستقیم(،  غیر  و  )اسمی  حالت  در  تفاوت  سازند  می 
اسم و ضامیر و صرف افعال زامن های گذشته افعال متعدی 

می باشد.
رسمیت  به  بیانگر  کردی  زبان  اجتامعی-زبانی  وضعیت 
که در بین شان تقسیم  کشورهایی است  کردها در  شناختن 
شده اند. بدین ترتیب، کردی همراه عربی دومین زبان رسمی 
رژیم صدام حسین یک نظام  از زامن سقوط  که  عراق است 
فدرالی به خود گرفته است.برخالف دیگر کشورها، عراق هرگز 

کردی، نه انتخاب  حتی در دوره رژیم صدام حسین نه تکلم 
اکدمیک آن به  آن به عنوان زبان آموزش و نه پژوهش های آ
اکدمی علمی کرد هرگز ممنوع  ویژه در بغداد و در چارچوب آ
کردنشین می باشد،  که  نکرده است. اکنون، در شامل عراق 

می  انجام  را  کردی  زبان  رشد  و  توسعه  اکر  رسمی  نهادهای 
دهند.

این رشد و توسعه امیدوارکننده که در عراق صورت می گیرد با 
که محل سکونت بخش اعظم  کشوری  شرایط آن در ترکیه، 
از  پس  باشد.  می  تضاد  در  ای  ریشه  صورتی  به  کردهاست، 
کردی مدتی طوالنی در ترکیه ممنوع شد، اکنون  که زبان  آن 
کشور  این  عضویت  روند  از  ناشی  زبانی  پیامدهای  خاطر  به 
در اتحادیه اروپا، فقط به صورت خصوصی می تواند تدریس 
همچنان  ترکیه  اساسی  اقنون   42 امده  حال،  عین  در  شود. 
را  امدری  زبان  عنوان  به  ترکی  زبان  جز  زبانی  هر  تدریس 

ممنوع کرده است.
می  برخورد  تسامح  با  کردی  با  سوریه،  و  ایران  در  سرانجام، 
در  که  کردی  شود.  شناخته  رسمیت  به  که  این  بدون  شود 
شود،  می  تدریس  ارمنستان  ویژه  به  سابق  شوروی  جامهیر 
سوئد،  ابتدایی  مدارس  در  رسمی  تدریس  خاطر  به  اکنون 
نروژ و آلامن با یک باز رشد در اروپا روبروست. در واقع، یک 
که  دارد  وجود  اروپا  در  نفری  میلیون  یک  کرد  دیاسپورای 
اساکندیناوی  کشورهای  و  بریتانیا  فرانسه،  آلامن،  در  عمدتا 
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کین، 1997(. هستند )آ

فرهنگ نویسان زبان کردی از دیروز تا امروز
اجتامعی-زبانی  و  زبانی  شرایط  کوتاه  و  سرییع  بررسی  این 
کردی به ام اماکن می دهد تا پیچیدگی عوامل مشروط کننده 
کردی راببینیم.این اماکن خواهددادتامشکلی  تحوالت زبان 
کردی و  که هرگونه توصیف فرهنگ نویسی زبان  کنیم  رادرک 
را  دائمی  و همچنین در حال دگرگونی  بودن  ای  چند لهجه 
در  که  نهادهایی  )بجز  ملی  نهادهای  نبود  در  کند.  می  بیان 
شامل عراق پابرجا هستند(، بیشتر پژوهش زبانی و فرهنگ 
گرفته به ابتاکر شخصی بوده است. می توان  نویسی صورت 
دوره  سه  کردی  نویسی  فرهنگ  گسترش  و  رشد   ، ظهور برای 

رامطرحنمود.
از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم: ظهور فرهنگ نویسی کردی

نوشته  میالدی  هفدهم  قرن  در  کردی  لغت  فرهنگ  اولین 
کرامنجی می باشد. این فرهنگ توسط یک اعرف  که به  شد 
کردی به نام احمد خانی )1707-1651( نوشته شد  و دانشمند 
که در سال 1684 به صورت یک فرهنگ لغت کرامنجی-عربی 
"نوبیهارا  که  فرهنگ  این  شد.  منتشر  آموزشی  اهداف  با  و 
الفبای عربی  با  و  نام دارد  کوداکن(  بچواکن" )سرآاغزی برای 
یعنی  است  کرامنجی  کلمه   1500 حاوی  است  شده  نوشته 
که شاعر  که زبان احمد خانی بود. خانی  کردی  شاخه ای از 
نیز  تدریس  را  زبان امدری خود  بود در عین حال  و فیسلوف 
برای  زبان  آموزش  این فرهنگ لغت تسهیل  کرد. هدف  می 

کوداکن بود.
که به صورت فرهنگ لغت می باشد، دو  پس از این اثر اولیه 
فرهنگ لغت دیگر با اهدافی متفاوت منتشر شدند. این دو 
ایالت  از ااقمت خود در  که  کرد هستند  آثار دانشمندان غیر 
کردنشین بهره مند شده و فرهنگ لغت و دستور زبان  های 
"موریزیو  نام  به  اکتولیک  کشیش  یک  نخست،  اند.  نوشته 
رم  کلیسای  توسط  هیجدهم  قرن  در  که  که  بود  اگرزونی" 
شده  فرستاده  موصل(  غربی  شامل  )در  بهدینان  اامرت  به 
عامدیه  شهر  در  خود  ساله  بیست  ااقمت  طی  در  بود.وی 
Grammatica e نام  به  خود  کتاب  مختلف  های  بخش 
زبان  نامه  واژه  و  )دستور   Vocabolariodellaliguakurda
که در سال 1787 در شهر رم آن را  کردی( را جمع آوری نمود 

منتشر کرد.
کردی اختصاص  کتاب بخشی به دستور زبان  اگر چه در این 
فرهنگ  بخش  با  مقایسه  در  دستور  بخش  اام  است،  یافته 
از  فقط   ، اثر این  صفحه   288 مجموع  از  است.  ناچیز  لغت 
بقیه  و  است  یافته  اختصاص  دستور  به   74 تا   11 صفحات 
می  لغت  فرهنگ   288 صفحه  تا   75 صفحه  از  یعنی  نیز  آن 
Vocabolarioitaliano عنوان  که  صفحه   107 این  در  باشد. 
گرفته حاوی  ایتالیایی-کردی( به خود  e Kurdo  )واژه نامه 

6700 کلمه می باشد که به ترتیب ایتالیایی-کردی تنظیم شده 
است.

سپس، یک شرق شناس لهستانی به نام اوگوست ژابا )1894-
را  کردی-فرانسه  لغت  فرهنگ  یک   1879 سال  در   )1801
که  لغت  فرهنگ  مولف  نمود.  منتشر  پترزبورگ  سن  در 
اثری  خاطر  به  بود  ارزروم  شهر  در  تزاری  روسیه  کنسول 
Recueil de Notices نام  به  که  است  مشهور  نیز  دیگر 
et de Récitskourdesservants à la connaissance
de la langue, de la littérature et des tribus du
با  کردی  های  قصه  هاو  یادداشت  )مجموعه  Kourdistan
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باشد  می  کردستان(  قبایل  و  ادبیات  زبان،  شناختن  هدف 
در سال 1860 و  ترجمه شده  فرانسه  زبان  به  آوری،  که جمع 
که در  در سن پترزبورگ منتشر شده است. فرهنگ لغت وی 
463 بود  روسیه  امپراطوری  علوم  اکدمی  آ سفارش  به  پاسخ 
صفحه دارد و حاوی تقرییبا 15 هزار واژه می باشد و از دو الفبا 
کردی را با الفبای عربی و معادل  کرده است.کلامت  استفاده 

فرانسوی آنها را با الفبای التینی آورده است.
مقاامت  از  یکی  الخالدی،  پاشا  ضیاالدین  یوسف  سرانجام، 
ارشد حکومت عثامنی و اصالتا اهل فلسطین در سال 1892
کرد. منتشر  استانبول  در  را  عربی-کردی  لغت  فرهنگ  یک 
الخالدی که در شهر موتکی در کردستان ترکیه کنونی فرامندار 
بود بیشتر در واقع کلامت این منطقه را در فرهنگ لغت خود 
الحمیدیه  "الهدیه  را  نام فرهنگ لغت خود  آورده است. وی 
فی اللغات الکردیه" )هدیه حمیدیه در زبان کردی( گذاشت 
که به نام عبدالحمید دوم، سلطان وقت عثامنی، اشاره دارد 
و  کردی-ترکی  فرهنگ  یک  شکل  به   1978 سال  در  اثر  )این 
که واژه های عربی  توسط محّمد امین بوزارسالن منتشر شد 

آن را به ترکی ترجمه کرده است(.
آثار  اولین  حال  عین  در  نویسی  فرهنگ  های  نوشته  این 
مکتوب کردی به عنوان مرجع برای مطالعات کردشناسی نیز 
می باشند. هامن طور که می بینیم، ورود دانشمندان اروپایی 
در حوزه ظهور فرهنگ نویسی کردی مهم به نظر می رسد. با 
کردی بوده  اگن  که این پژوهش ها با هدف شناختن واژ این 

اام با هدف شناساندن کردها نیز می باشند.
قرن بیستم: فرهنگ نویسی در عصر جنبش های ملی

از  برداری  بهره  رویکرد  یک  با  کردی  نویسی  فرهنگ  ظهور 
زبان و واژه های آن همراه می باشد. ناگه بیرونی در آن حاکم 
است. سپس و در پژوهش های بعدی، ناگه داخلی در نوشتن 

واژه ها اغلب می باشد.
سیاستمداران،  شاعران،  نویسنداگن،  پژوهشگران،  فعالیت 
کرد نشان دهنده یک مسئولیت جمعی  مبارزان و فیلسوافن 
در نوشتن فرهنگ لغت ها می باشد. این تالش در نیمه دوم 
قرن بیستم و پس از تقسیم خاک کردها میان عراق، سوریه و 
گرفت. در این زمینه،  ترکیه فردای جنگ جهانی اول صورت 
تاثیر  کرد  سیاستمداران  و  روشنفکران  بر  دولت-ملت  ایده 
که پس از شکست جنبش ملی خود، تحقیق  گذاشت  زیادی 

در زبان خود را وسیله ای برای دافع از فرهنگ خود می دانند.
ورود  حوزه  این  در  عراق  و  سابق  شوروی  جامهیر  اتحاد 
محققان کرد به فرهنگ نویسی روندی اکمال متفاوت داشتند. 
اتحاد شوروی سابق پس از پناه دادن به تعدادی اقبل توجه از 
کردهای رانده شده از ترکیه پس از جنگ جهانی اول، از این 
ارمنستان-  کرد.در  امدی  و  سیاسی  حامیت  زبانی  محققان 
شوروی  فدراتیو  سوسیالیست  جمهوری  از  بخشی  عنوان  به 
که  گرفت  بود- فعالیت های مهمی صورت  در اموری قفقاز 

کردها در سال ها دهه  که  در سایه اتحاد شوروی بود جایی 
بیست قرن بیستم میالدی به عنوان یک "ملت" به رسمیت 

شناخته شده بودند و زبان آنها نیز رسمی بود.
بدین ترتیب، جامعه کرد از تشویق دولت بهره مند شد و دارای 
مدارس، مطبواعت و انتشارات خود بود. پژوهش های صورت 
گرفته در مراکز مختلف کردشناسی درباره ابعاد مختلف زبان 
کرد می باشد و به انتشار اولین فرهنگ لغت ها از  و فرهنگ 
سال 1950 منجر شد. ام فقط به سه فرهنگ لغت اشاره می 
که در سال 1957 و به صورت همزامن در مسکو منتشر  کنیم 

شده اند:
کرامنجی-روسی،  )فرهنگ(  خبرناام  اف،  اک  با خودو  1-چرکز 

618 صفحه.
ارا صفحه.   781 روسی-کرامنجی،  فرهنگ  اف،  افرز  2-ای.او. 
ئهکلامتبهدوزبان،دوفرهنگلغترارابهیکجلداکملتبدیلنموده

است.
صفحه،درسال   890 کردی-روسی،  فرهنگ  کوردو،  3-اقناته 
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زاره یوسف اف منتشر شده  1960 درمسکووبا هماکری خانم 
کلمهای یک فرهنگ  است. مولف این فرهنگ لغت 34000 
مسکو  در  سورانی  کردی  به   1979 سال  در  نیز  را  دیگر  لغت 

منتشر نمود.

چارچوب  در  نیز  عراق  ها،  پژوهش  این  با  همزامن 
و  زبان  درباره  تا  داد  اماکن  کردها  به  محدود  خودمختاری 
نام  به  توان  می  زمینه  این  در  نامیند.  تحقیق  خود  فرهنگ 

شش فرهنگ لغت اشاره کرد:
404 عربی-کردی(،  )فرهنگ  المرسید  رابر  مکریانی،  -گیو 
صفحه با 12000 واژه، که در سال 1950 در اربییل، مرکز حکومت 

اقلیم کردستان عراق، منتشر شد.
مهاباد(،  لغت  )فرهنگ  مهاباد  فرهنگی  مکریانی،  -گیو 
هامن  اصل  در  واژه،   30000 صفحه،   795 عربی-کردی، 
که در سال 1961 افزوده می باشد  با ویراست،  فرهنگ قبلی 

در اربییل انتشار یافت.
-شیخ محّمدی خال، فرهنگی خال )فرهنگ لغت خال(، که 
این  اول  واژه دارد. هر سه جلد  نام مولف است، 40 هزار  به 
و   1964  ،1960 های  سال  در  ترتیب  به  کردی-کردی  فرهنگ 

1976 در شهر سلیامنیه منتشر شدند.
کردی- فرهنگ   ، ادموندز جان  سیسیل  و  وهبی  -توفیق 
لندن  در   1966 سال  در  واژه،  هزار   10 صفحه،   168 انگلیسی، 

منتشر شد. در سال 1996 باز هم چاپ شد.
به  که  است  جلدی  دو  عربی-کردی،  فرهنگ  -جگرخون، 
ترتیب 316 صفحه و 251 صفحه می باشند و در سال 1962

در بغداد چاپ شد.
)فرهنگ  کوردی  زامنی  اقموسی  ذبیحی،  -عبدالرحمن 
1979 و   1977 دوجلدی،بهترتیبدرسالهای  کردی(،  زبان 

دربغدادمنتشرشد.
عراق  میالدی   1960 تا   1950 بین  های  سال  در  که  حالی  در 
کرد  نویسی  فرهنگ  رشد  به  سابق  شوروی  جامهیر  اتحاد  و 
انتشار فرهنگ لغت ها  و  با توسعه  کنند،  کمک شایانی می 
در سال های 1960 باز شدن فضای دموکراتیک  و همچنین 
کند، زمینه های دیگری نیز فراهم می  در ترکیه رواج پیدا می 

گردد:
، فرهنگ کردی-ترکی، 174 صفحه و 12 هزار واژه  -موسی آنتر

ه در سال 1967 در استانبول منتشر شد.
913 ترکی-کردی،  کردی-ترکی/فرهنگ  فرهنگ  ایزولی،  -د. 
نو  از  استانبول  در   1992 سال  در  که  واژه،  هزار   25 صفحه، 
منتشر شد. در اصل ویراست و افزوده فرهنگ لغتی است که 

در سال 1987 در شهر الهه هلند منتشر شده بود.
615 ترکی-کردی،  کردی-ترکی/فرهنگ  فرهنگ  -توری، 
منتشر  استانبول  در   1999 سال  در  که  واژه،  هزار   12 صفحه، 

شده است.
که از سال 2000 به شیوه ای جدی  همراستای این فعالیت ها 
بین  در  اروپا  و  سوریه  ایران،  در  یابد،  می  گسترش  ترکیه  در 

جامعه دیاسپورا نیز پژوهش هایی انجام شد:
کردی- نبانه بورینه )فرهنگ  کندی، هه  -عبدالرحمن شرف 
که 62 هزار واژه دارد و در سال 1990 درتهران منتشر  افرسی( 

شد.
که  -محّمد جمیل سیدا، فرهناگ ژین )فرهنگ لغت زندگی( 
فرهنگ کردی-عربی میباشد و در سال 1994 در بیروت توسط 

انتشارات تیرژ مستقر در سوریه منتشر شد.
ترکیه هستند  کردهای  از  که عمدتا  اعضای جامعه دیاسپورا 
و از کودتای نظامی سال 1980 فرار نمودند، در اروپا از اماکن 
عالوه  هستند.  برخوردار  خود  زبان  درباره  پژوهش  و  تدریس 
کتب دستورزبان، روزنامه و مجله،  بر متدهای آموزش زبان، 
که مهم ترین  کرده اند  آنها تعدادی فرهنگ لغت نیز منتشر 
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: آنها عبارتند از
در   1984 سال  در  زازاکی-ترکی،  لغت  فرهنگ   ، 1-املمیسانیژ
یا  زازاکی  کردی  به  که  لغت  فرهنگ  این  شد.  منتشر  پاریس 
استانبول  در  هم  باز   1992 سال  در  باشد  می  دملکی  هامن 

منتشر شد.
کرامنجی، 312 صفحه  2-رشو زیالن، فرهنگ سوئدی-کردی 
و دارای 8 هزار واژه که در سال 1989 در استکهلم منتشر شد.
کرامنجی/فرهنگ  انگلیسی-کردی  فرهنگ   ، رزاگر 3-باران 
کردی کرامنجی-انگلیسی، در سال 1993 در لندن منتشر شد، 

400 صفحه است و 12 هزار واژه دارد.
کردی در موسسه ملی زبان  سرانجام، ژویس بلو، استاد زبان 
ها و فرهنگ های شرقی )اینالکو(، در سال 1965 در بروکسل 
کرامنجی-فرانسه- کردی  " یعنی  خود  زبانه  سه  فرهنگ 
با  استانبول  در   1991 سال  در  که  نمود  منتشر  را  انگلیسی" 
افزوده ترجمه ترکی نیز منتشر شد. این فرهنگ لغت برپایه 
در  نیز  خود  که  حکیم  هلکوت  ه.  اام  دارد  قرار  کرامنجی 
تبدیل  سورانی  به  را  آن  باشد،  می  کردی  زبان  استاد  اینالکو 

نموده است.

قرن بیست و یکم: فرهنگنویسی شکواف
و  رشد  شاهد  نویسی  فرهنگ  های  فعالیت   2000 سال  از 
خوب  ای  آینده  دهنده  نوید  که  باشد  می  شدن  تخصصی 
در  کردی  زبان  بر  ها  ممنوعیت  آخرین  برداشتن  است. 
کردها در عراق و فعالیت اعضای  ترکیه، تثبیت خودمختاری 
کیفیت فرهنگ لغت ها  کرد در اروپا برای تنوع و  دیاسپورای 
زمینه را فرهم آورده است که برای تحقق آنها افراد متخصص 
و نهادهای بیشتری وارد عمل می شوند. اولین آثار این عصر 

: جدید عبارتند از
الدین،  صالح  انگلیسی-کردی  فرهنگ  سعداهلل،  -صالح 
و  پاریس  کردی  موسسه  چاپ  واژه،  72هزار  صفحه،   1477

چاپ اوستا در استانبول در سال 2000.
چاپ  صفحه،   1278 ترکی-کردی،  فرهنگ  افرقینی،  -زانا 

موسسه کردی استانبول در سال 2000.
، 601 صفحه،  ، فرهنگ کردی-انگلیبسی شاره زور -شفیق قزاز

12 هزار واژه دارد، چاپ اربییل در سال 2000.
23 صفحه،   520 ترکی-کردی،  فرهنگ  تانریکولو،  -محّمد 

هزار واژه، چاپ استکهلم در سال 2002.
کردی-انگلیسی، چاپ دانشاگه ییل  امیکل چایت، فرهنگ 

آمریاک، 847 صفحه چاپ سال 2003.
چاپ  صفحه،   2132 کردی-ترکی،  فرهنگ  افرقینی،  زانا 

موسسه کردی استانبول در سال 2005.
لوندی،  محمود  تانریکولو،  ویلدان  آیدواغن،  مصطفی 
توسط  واژه،   28500 صفحه،   1010 سوئدی-کرامنجی،  فرهنگ 
آموزشی سوئد در سال 2006 منتشر  موسسه توسعه نهادهای 

شده است.

شکل و امهیت تعهد مبارزاتی فرهنگنویسان
رشد و توسعه فعالیت های فرهنگ نویسی به صورتی عمیق با 
کشورهای مختلف  کردها و شناخت رسمی آنها در  سرنوشت 
اند.این فعالیت ها در  آنها تقسیم شده  بین  که  مرتبط است 
که میراث زبانی را پشتوانه  اگهی ملی تثبیت می شوند  یک آ
کردی- امدی هویت می داند. اقدام دیرهناگم موسسه های 
موسسه کردی پاریس در سال 1984 و موسسه کردی استانبول 
که تولد و رشد  در سال 1992 تاسیس شدند- نشان می دهد 
افراد  شخصی  ابتاکرهای  به  اساسا  کردی  نویسی  فرهنگ 
که در حوزه اجتامعی-سیاسی فعال بوده  وابسته بوده است 
را نشان  این شکل و امهیت تعهد اجتامعی-سیاسی  اند. ام 
فرهنگ  چند  فردی  اکر  مسیر  نیز  همزامن  و  داد  خواهیم 

نویس را ارائه خواهیم کرد.
کردها را نادیده بگیریم  اگر سیاست های سرکوبگراینه علیه 
کردن  صحبت  اگهی  حتی  و  نوشتن  ممنوعیت  شکل  به  که 
کردی از همه حوزه  کردی در ترکیه در آمد و سبب حذف  به 
نمی  صورت  این  در  شد،  خانواده  تا  مدرسه  از  جامعه  های 
توانیم این مبارزه را بهتر درک کنیم. در این راستا، طبیعتا دافع 
از زبان برای روشنفکران، سیاستمداران و نویسنداگن به یک 
کلی  نابودی  با  که  فرهنگی  حفظ  برای  و  شد  تبدیل  اولویت 
مواجه بود و همچنین برای مبارزه علیه سیاست اداغم از آن 

استفاده کردند.
کرد  غیر  خارجی  چند  بجز  کردی  نویسان  فرهنگ  همه 
که به عنوان یک مبارزه اجتامعی-سیاسی  کامبیش در آنچه 
دیده می شود وارد شدند. بررسی مسیر حرکت و شکل تعهد 
که مبارزه اجتامعی-سیاسی و زبانی یک  آنها نشان می دهد 

ان ُکرد ان  ی ن ر زه  ا د   ع 
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مجموعه غیر اقبل جدا شدن از هم را تشکیل می دهند.

» فرهنگنویسان»روشنفکر
حوزه های روشنفکری امنند نویسنداگن، شعرا، فیلسوافن به 
فرهنگ نویسی کردی خیلی خدمت کرده اند.در بین آنها، می 
 ، توان به ویژه به نام های احمد خانی، جگرخون، موسی آنتر
عبدالرحمن شرفکندی، ذبیحی ... اشاره کرد که برای فرهنگ 

نویسی دوره آموزشی ندیده بودند.
کردی،  احمد خانی )1707-1651(، پیشقراول فرهنگ نویسی 
اولین کسی است که در آثار خود درباره استقالل کردها بحث 
مدرن  ناسیونالیسم  تولد  از  قبل  که  خانی  احمد  کند.  می 
از پیشقراوالن  را به یکی  او  اگهی ملی اش  کرد، آ زندگی می 
مردم  دوره  آن  در  که  حالی  در  کند.  می  تبدیل  خود  عصر 
کردند و درگیر  را براساس اعمل دین تعریف می  هویت خود 
زین  و  مم  در  خانی  احمد  بودند،  دینی  بینا  های  کشمکش 
را  کردستان  که در سال 1692 منتشر نمود، موضوع استقالل 
مطرح می کند. او در این دیوان شعری بلند و 2650 بیتی درباره 

عناصر تشکیل دهنده ملت کرد بحث می کند.
سیر زندگی جگرخون، مولف فرهنگ لغت کردی-عربی )چاپ 
بغداد، سال 1962(، هامن ویژگی های احمد خانی را دارد و با 
این تفاوت که وی در تامم طول زندگی در تبعید خود تعهدی 
سیاسی در سازامن هایی را داشت. اسم واقعی او شیخ موس 
کردستان  حسن می باشد و در سال 1903 در شهر امردین در 
ترکیه دیده به جهان گشود. وی در طول مطالعات دینی خود 
آشنا شد. تعهد سیاسی اش  کردها  تارییخ  و  ادبیات  و  زبان  با 
ترکیه  کردستان  در   1925 سال  کردی  قیام  در  شرکت  به  را  او 
در  کردی  انجمن  یک  ایجاد  به  را  وی  همچنین  و  داد  سوق 
کرد.  کردستان سوریه هدایت  سال 1946 در شهر اقمیشلو در 
در  و  پیوست  سوریه  کمونیست  حزب  به   ،1948 سال  در  وی 
اکندیداری نامیندگی برای پارلامن سوریه شد و در  سال 1954 
حزب  به  بعدا  که  نمود  ایجاد  را  "آزادی"  سازامن   1957 سال 
تا   1963 سال  از  داد.  نام  تغییر  سوریه  کردستان  دموکرات 
زندانی  دمشق  در  اش  سیاسی  های  فعالیت  خاطر  به   1969
در  بارزانی  مصطفی  مال  جنبش  به  خود  آزادی  از  پس  شد. 
کردستان عراق پیوست. در سال 1979 در لبنان مستقر شد. 
کیستم؟( را نوشت  ؟" )من  کی مه ئه ز در آنجا شعر مشهور "

که در آن به شیوه احمد خانی به موضواعت میهن پرستی می 
پردازد و ستم روا شده به کردها را تقبیح نموده و شکنجه علیه 
کند. در سال 1979، به سوئد پناهنده شد  آنها را محکوم می 
 " "هاوار مجله  در  او  گفت.  وداع  را  افنی  دار   1984 سال  در  و 
)فریاد( چندین مطلب نوشت مجله ای که در سال های 1930
در سوریه تحت قیمومت فرانسه توسط گروهی از روشنفکران 
جلد   8 در  زیادی  اشعار  مجموعه  وی  شد.  می  منتشر  کرد 
منتشر کرد، کتاب "دستور زبان کردی"را در سال 1961 و کتاب 

"تارییخ کردستان" را نوشت که در سال 1985 منتشر شد.
بیشتر  که   )1920-1990( شرفکندی  عبدالرحمن  زندگی  مسیر 
کردی-افرسی  فرهنگ  مولف  و  است  مشهور  ژار  هه  نام  به 
می باشد پر از تعهد و مبارزه سیاسی است. پس از تحصیالت 
دینی، در سال 1940 اولین اشعار خود را نوشت. در کنار اقضی 
کرد  محّمد، رئیس جمهور اولین جمهوری مستقل و زودگذر 
در شهر مهباد در کردستان ایران، امند. سقوط این جمهوری 
در  سال   30 حدود  که  داد  سوق  تبعید  در  زندگی  به  را  ژار  هه 
مصطفی  مال  قیام  در  او  کشید.  طول  سوریه  و  لبنان  عراق، 
بارزانی در عراق نیز شرکت نمود و با وی نیز دوستی نزدیکی 
1979 سال  در  ژار  هه  جنبش،  این  شکست  از  پس  داشت. 
ایران بازگشت و در سال 1990 فوت نمود.برادرش صادق  به 
سال  در  ایران،  کردستان  دموکرات  حزب  رئیس  شرفکندی، 
1992 در شهر برلین آلامن به قتل رسید. هه ژار در تامم مسیر 
کرد اختصاص یافت، ترجمه های  که به مسئله  زندگی خود 

متعددی به کردی و افرسی انجام داد.
افراد  زندگی  مسیر  با  نیز  آنتر  موسی  و  ذبیحی  زندگی  مسیر 
قبلی خیلی متفاوت نبود اام آنها در راه این تعهد سیاسی جان 
کردستان  خود را نیز از دست دادند. ذبیحی، متولد مهاباد از 
لغت  فرهنگ  یک  مولف   )1920-1980( ذبیحی  بود.  ایران 
می  کوچک"  "الروس  فرانسه  فرهنگ  براساس  کردی-کردی 
باشد. وی در سال 1946 و در زامن تاسیس جمهوری کم عمر 
مهاباد وارد فعالیت های سیاسی در حزب دموکرات کردستان 
و  سوریه  در  تبعید  راهی  نیز  را  او  جمهوری  سقوط  شد.  ایران 
عراق شد. در سال 1980 در بغداد توسط رژیم صدام اعدام شد.
کردی- فرهنگ  اولین  مولف   1920 سال  متولد  آنتر  موسی 
، شاعر و  ترکی است که در ترکیه منتاشر شد. وی روزنامه ناگر
نویسنده بود. در استانبول در رشته حقوق و فلسفه تحصیل 
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نمود. در آنجا یک انجمن دانشجویی ایجاد نمود و نشریاتی 
او در سازامن  را منتشر نمود.  یورت"  "اییللر  و  امنند "دجله" 
به  بارها  وارد سیاست شد.  ترکیه به صورتی فعال  های چپ 
بار  چند  از  پس  و  شد  دستگیر  سیاسی  های  فعالیت  خاطر 
زندانی شدن نهایتا در دیاربکر مستقر شد. وی در سال 1992

توسط گروههای مرگ به قتل رسید.

فرهنگنویسان »نهادی«
که فرهنگ لغت های موسسات هم جدید  مشاهده نمودیم 
کمتر  آنها  تعداد  انفرادی  اکر  با  مقایسه  در  هم  و  هستند 
را  آنها  بتوان  کردی  حوزه  در  که  نویسانی  فرهنگ  باشد.  می 
"نهادی" نامید برای تهیه فرهنگ لغت از قراردادهای نهادی 
مند  بهره  املی  حامیت  از  بیشتر  بلکه  اند  نبوده  برخوردار 
شده اند. بعضی ها از موقعیت خود در نهادها بهره برده اند، 
زانا افرقینی و صالح  کوردو. بجز  یا اقناته  امنند توفیق وهبی 
سعداهلل، بقیه از حامیت املی نهادهای کردی در حال ظهور 

استفاده کرده اند.
کردی- لغت  فرهنگ  یک  مولف   )1984-1891( وهبی  توفیق 
ارتش جدید  ارتش عثامنی سرهنگ بود و و در  انگلیسی در 
جهانی  جنگ  از  پس  دوره  در  بریتانیا  قیمومت  تحت  عراق 
که در سال 1920 اول به یک فرد با نفوذ تبدیل می شود. وی 
که برای  کسی است  مسئول تنظیم الفبای سورنی شد، اولین 
با  سورانی  الفبای  داد.  پیشنهاد  کردی  الفبای  کردن  التینی 
افزودن نشانه هایی از الفبای عربی گرفته شد. مخالفت دولت 
عراق بااین موضوع اعمل اصلی شکست این اصالحات است 
عراق  دولت  بود.  ترکیه  کردهای  به  کشدن  نزدی  باهدف  که 
الفبای عربی رابرای اتحادملی مهم میدانست.کردهای ترکیه 
الفبای  خود  زبان  برای  میالدی  سی  دهه  اوایل  در  درواقع 
التینی را انتخاب کرده بودند که مدتی خیلی کوتاه پس از ترک 

کین-2006(. ها صورت گرفت )آ
اقناته کوردو )1909-1985( که در اصل از کردستان ترکیه بود 
پس  باشد  می  کردی-روسی  لغت  فرهنگ  چندین  مولف  و 
پناهنده  ارمنستان  به  خود  خانواده  با  اول  جهانی  جنگ  از 
شد.پس از رساله دکترای خود در زمینه "ساخت عبارات فعلی 
که در سال 1941 از آن دافع نمود، وی در دانشاگه  کردی"  در 
پردازد.  می  کردی  ادبیات  و  زبان  تدریس  به  پتربورگ  سن 

آموزش  که به  کردی  پژوهش های وی دربراه زبان و ادبیات 
کند، اتحاد شوروی سابق را  کمک می  کردشناس نیز  چندین 
نود میالدی  تا دهه  کردی  برای مطالعات  به مرکزی جهانی 

تبدیل نمود.
ترکی- فرهنگ  ترتیب  به  که  سعداهلل  صالح  و  افرقینی  زانا 
کردی/کردی-ترکی و انگلیسی-کردی را نوشته اند، از حامیت 
نهادها برخوردار شدند. زانا افرقینی از حامیت موسسه کردی 
استانبول برخوردار شد که اولین موسسه کردی در ترکیه است 
و چاپ و پخش فرهنگ را نیز برعهده داشت. صالح سعداهلل 
که  شد  برخوردار  پاریس  کردی  موسسه  املی  حامیت  از 
نهادی با اهداف عمومی بوده و همچنین کمک فنی و پخش 
را نیز برعهده داشت.هر سه فرهنگ لغت نام های  فرهنگ 
از  که به عنوان نشانی  را روی جلد خود دارند  این موسسات 

اقتدار رسمی در حوزه پژوهش های کردی می باشند.

فرهنگنویسان »پناهنده سیاسی«
فرار  سیاسی  سرکوب  و  ستم  از  که  کردهایی  هزاران  درمیان 
شدند،  سیاسی  پناهنده  اروپایی  اصلی  کشورهای  در  و  کردند 
یافتند  عمل  آزادی  میزبان  کشورهای  این  در  آنها  از  تعدای 
آنها  به  نوعی  به  را تقویت نمود.تبعید  آنها  که تعهد مبارزاتی 
آزادی عمل و ابزار الزم را داد تا فعالیت های سیاسی خود را 
انجام دهند و افاکر عمومی  در اقلب انجمن های فرهنگی 
اگه نامیند. در عین حال به  کردها آ اروپا را نسبت به مسئله 
آنها اماکن داد تا مبارزه خود را در حوزه ای بجز حوزه سیاسی 
نیز انجام دهند یعنی در حوزه نشر ادبی، روزنامه ناگری، زبانی 
که فرهنگ نویس  پناهنده سیاسی  افراد  این  بین  و غیره. در 
کنیم: د. ایزولی )هلند(،  نیز بوده اند، به این نام ها اشاره می 
زیالن،  رشو   ، املمیسانژ )آلامن(،  کولو  تانری  امین  محّمد 
مصطفی آیدواغن، محمود لوندی، ویلدان تانریکولو )سوئد(، 

باران رزاگر )انگلستان(، حکیم هلکه وت )فرانسه(.

رد«
ُ
ک فرهنگنویسان »همپیامن با مسأله 

فرهنگ  به  که  متعددی  خارجی  نویسان  فرهنگ  میان  در 
با  نیز  آنها  از  بعضی  اند،  کرده  شایانی  کمک  کردی  نویسی 
گسترش داده اند. واژه  کرد دوستی و همبستگی خود را  مردم 
حوزه  در  تهدید  مورد  و  ممنوع  شده،  محدود  زبان  یک  های 
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کردی از چارچوب مشخص فرهنگ نویسی فراتر رفت.یعنی 
میدانی  تحقیقات  رفتند،  می  محل  به  بایستی  محققان  این 
ریسک  بودند،  می  ارتباط  در  کرد  مردم  با  دادند،  می  انجام 
که در یک  کردند و این نیز به عنوان اعملی  های مهمی می 
امیکل  بود.  ممنوع  خارجی  تبلیغات  گونه  هر  برای  منطقه 
چایت، ادموندز و غیره از این دسته اند. در بین آنها فقط به 
مسیر زندگی ژویس بلو می پردازیم که در این همبستگی بین 

المللی با مسئله کرد خیلی افشاگر می باشد.
ژویس بلو متولد سال 1932 در یک خانواده فرانسوی زبان در 
که در سال 1955 از آنجا طرد شد به پاریس  مصر پس از آن 
ملی  موسسه  در  خود  عربی  مطالعاتی  طی  در  شد.  پناهنده 
امیر  با  )اینالکو( در سال 1959  زبان ها و تمدن های شرقی 
کردی  زبان  موسسه  هامن  در  که  شد  آشنا  بدرخان  اکمران 
تدریس می کرد و برای کسب حامیت افاکر عمومی فرانسوی 
ها از کردها تالش می نمود. ژویس بلو با گروهی از چپگرایان 
به نشر "اخبار کردستان" پرداخت. سپس، او مدارک زبان های 
دکتری  رساله  برای  و  نمود  دریافت  را  کردی  و  افرسی  عربی، 
مدیر   2000 تا   1970 سال  از  وی  رفت.  عراق  کردستان  به  خود 
رساله  چندین  راهنامی  استاد  که  بود  اینالکو  در  کردی  گروه 
کردی نیز بوده است.  کتری مرتبط با زبان، ادبیات و فرهنگ 
ژویس بلو در طی دوره حرفه خود در دانشاگه همیشه توانایی 
نموده  کردی  زبان  ارتقای  و  شناخت  صرف  را  خود  انرژی  و 
کردی-فرانسه-انگلیسی وی، رساله دکتری و  است. فرهنگ 
نوشته های متعدد، شرکت در کنفرانس های مربوط به کردها 
کردها تبدیل نموده است. او را به یک فرد مبارز برای حقوق 
این  است،  شده  بازنشسته  رسمی  صورت  به  که   2000 سال  از 
در  و  دهد  می  ادامه  پاریس  کردی  موسسه  در  را  خود  تعهد 

انجا سردبیر مجله "مطالعات کردی" می باشد.

رد پای زبانی تعهد مبارزه
تا  دهد  می  نشان  نویس  فرهنگ  چند  زندگی  مسیر  بررسی 
چه حد اکر تهیه فرهنگ لغت بخش مهم و بزرگی از فعالیت 
رسیده  فرا  آن  زامن  باشد.اکنون  می  اجتامعی-سیاسی  های 
نمودی  های  لغت  فرهنگ  در  تعهد  این  آیا  ببینیم  تا  است 
زبانی نیز دارد یا نه.برای این، تجزیه و تحلیل فرامتن ها را در 
که مجموعه خود  گفتار  از  گرفته ایم یعنی بخش هایی  نظر 

که برای ام جالب می باشد،  گیرد.در موردی  کلمه را دربرمی 
واقع،  در  است.  درآمدها  و  ها  مقدمه  پیشگفتارها،  موضوع 
همه فرهنگ لغت هایی که تاکنون ذکر کردیم یکی از عناصر 
، خواه مولف و یا هر دو نوشته  که خواه ناشر فرامتنی را دارند 
با ویژگی های  اند. به خاطر دالیل اجتامعی-سیاسی مرتبط 
، مقدمه و یا درآمد  گفتار کردی، به نظر می رسد پیش  حوزه 
یک نوع تمرین بحث و استدالل غیراقبل اجتناب را مطح نوده 
اکربران، تالش  است. مولف در یک نشانی اختصاصی برای 
نویسی  فرهنگ  مجموعه  کند،  توجیه  را  خود  اکر  تا  کند  می 
اگهی  کرده و  کم  خود را انگیزه بخشد، جنبه فواید املی آن را 
دهد. می  نشان  کم  کند  تامم  دارد  قصد  که  را  امموریتی  نیز 
تحلیل عناصر فرامتنی که ام آن را از کردی به فرانسه )در اینجا 
به افرسی-مترجم( ترجمه کردیم، از امهیتی برخوردارست که 
گرفته  تعهد مبارزه را نشان دهد و درباره درک وظایف صورت 

در مورد فرهنگ لعت ها درکی بهتر ارائه نامید.
بعضی از نویسنداگن روی شرایط آامده نمودن فرهنگ لغت 
خود تاکید کرده اند. این به ویژه در مورد موسی آنتر صدق می 

کند که چنین می نویسد:
که  را در سال 1963 نوشتم در حالی  "من این فرهنگ لغت 
ک آناکرا بودم. من الزم می  در سلول "I" در زندان نظامی امام
، دانشجوی  دانم از دوست و هم سلولی خود جامل اعلمدار
این  نمودن  آامده  در  که  کنم  تشکر  ارییبل،  اهل  و  معامری 

فرهنگ لغت به من کمک کرد.}...{
هیچ  به  من  شد.  فراهم  کم  اماکنات  با  لغت  فرهنگ  این 

منبعی دسترسی نداشتم.}...{
با این حال فکر می کنم که این فرهنگ لغت برای خلق های 
نزدیک  از  من  بود.  خواهد  مفید  است  من  کشور  که  ترکیه 
زبان  که  کسانی  هستم  آشنا  شهروند  میلیونها  مشکالت  با 

همدیگر را نمی فهمند."
در  که  خود  لغت  فرهنگ  شرایط  آوردن  خاطر  به  با  مولف 
زندان آامده شده و سپس این زندان به زندان نظامی تبدیل 
شده می خواهد اوج تعهد خود را نشان داده و شکنجه هایی 
را تقبیح نامید که خودش قربانی آنها بوده چون وی با 49 کرد 
فعالیت های سیاسی  به خاطر  دیگر در دسامبر سال 1959 
دستگیر شده بود.اام این شرایط سخت زندان امنع از این نمی 
شوند که فرهنگ حاوی امموریتی نباشد که در اینجا به وضوح 
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زمینه درک متقابل مردامن  اشاره شده است. تسهیل  آن  به 
روشی  مسلام  متقابل  درک  این  نمودن  فراهم  ترک.  و  کرد 
کردی و تلویحا مطرح نمودن وجود مردم  برای ارتقای زبان 
کرد در ترکیه می باشد. بعالوه، مهم است خاطرنشان سازیم 
اکرشناسی  گزارش  که ضمیمه های فرهنگ لغت وی حاوی 
انتشار  آزادی در یک محاکمه می باشدکه به خاطر  و حکم 
باشند.  می  سیه("  )زخم  ش  ره  "برینا  نام  به  وی  نامیشنامه 
زندگی  از  هایی  بخش  و  نهاده  فراتر  را  اگه  نیز  دیگر  مولفان 

خود را مطرح می نامیند تا برای فعالیت فرهنگ نویسی خود 
توجیهی پیدا کنند:

نمی  رفتم.  می  روستا  مدرسه  به  بودم،  ساله  هفت  "وقتی 
روستا  به  که  هایی  ژاندارم  چیست.  سرکوب  و  جنگ  دانستم 
چیزی  کردند،  می  سرکوب  را  کوداکن  ام  و  مردم  و  آمدند  می 
که نمی فهمیدم. من در داوازده سالگی روستا را  خاصی بود 

ترک کردم و ده سال بعد به ارپا آمدم و هرگز برنگشتم."
د. ایزولی در این چکیده مقدامتی برای فرهنگ لغت کردی-
اگه  که چگونه مسیر زندگی اش او را آ ترکی، توضیح می دهد 
دیدن  شود.  باخبر  دردناک  و  تلخ  واقعیت  یک  از  تا  ساخته 
آاغز سفری طوالنی  کودکی نقطه  ژاندارم ها و سرکوب دوران 
کشور میزبان  که به تبعید در اروپا منجر شد. او بعدا در  است 
یعنی هلند فرهنگ لغت خود را آامده می کند. اشاره به دوران 
می  او  به  را  امموریت  و  اخالقی  اقتدار  نوعی  تبعید  و  کودکی 
دهد و این در مقدمه ای به قلم کامل بوراکی دبیر کل حزب 
سوسیالیست کردستان برای انتشار این فرهنگ لغت در سال 

1991 نمود پیدا می کند:
اکری خیلی سخت است، نیازمند  "نوشتن یک فرهنگ لغت 
اکری بی وقفه و در تامم طول عمر می باشد. این به ویژه برای 
بدون  هستیم،  مظلوم  کردها  ام  کند.  می  صدق  کردی  زبان 

دولت می باشیم و سرزمین ام تقسیم شده است و زبان ام نیز 
هامنند ام آزاد نیست.}...{

می  مبارزه  رستاگری  و  آزادی  برای  که  ای  شیوه  هامن  به  اام 
فرهنگ  و  زبان  داشتن  نگه  زنده  و  توسعه  برای  باید  کنیم، 
آزادی می  برای  از مبارزه  این بخشی  کنیم.چون  اکر  نیز  خود 

باشد}...{
اگر امروزه علی رغم تقسیم و مظلومیت در طی قرن ها و علی 
کرد  مردم  هم  هنوز  کردها،  علیه  عدالتی  بی  و  سرکوب  رغم 
کنند،  آزادی و رستاگری خود مقاومت می  ایستاده اند و بای 

این مرهون باکرگیری زبان و فرهنگ امست."
که توسل به  بدون شک بایستی دراینجا خاطرنشان ساخت 
مقدمه کامل بوراکی خود به خود یک جنبه ساختاری و ارزش 
که خودش در سوئد  کامل بوراکی  گذاری اقتدار اخالقی دارد. 
کرد  کرده است یک سیاستمدار شناخته شده  در تبعید زندگی 
می باشد که مواضع صالح طلبانه برای حل مسئله کرد دارد. 
این چکیده به وضوح اهمیت پارادایم زبان و فرهنگ رانشان 
می دهد. در زمینه و شرایط سرکوب و در نبود شناخت رسمی، 
"مبارزه  از  ناپذیر  جدایی  شاخه  دو  عنوان  به  فرهنگ  و  زبان 
لغت  فرهنگ  یک  نوشتن  آیا  شوند.  می  ظاهر  آزادی"  برای 
زبان  اکربرد"  و  توسعه  و  داشتن  نگه  "زنده  ابزارهای  از  یکی 

نیست؟
ملی  قرائت  یک  از  فرهنگ  و  زبان  بین  متقابل  روابط  این 
برخوردار می شود که در پیشگفتار م.ج. سیدا مولف فرهنگ 

کردی-عربی دیده می شود:
"هر ملتی در این دنیا یک سرزمین و زبان خاص خود را دارد. 
زبان،  و  و  هستند  دنیا  این  مردامن  از  بخشی  نیز  کرد  مردم 
کردستان تقسیم شده و در  سرزمین و تارییخ خود را دارد.}...{ 
که قتل اعم و اغرت می  گرفته است  دستان سرکوبگرانی قرار 
کردها زبان و نامدهای خود را ترک نکرده   ، کنند. اام تا امروز

اند.
که زبان خود را ترک  زبان پایه و اساس ملت است. هر ملتی 

کند محکوم به نابودی می باشد."
این چکیده چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده ای را فراهم می 
که به اعتقاد نویسنده آن یک ملت را زنده نگه می دارند  کند 
عناصر  هامن  ها  این  نامدها.  و  تارییخ  زبان،  سرزمین،  یعنی 
مسئله  که  زامن  آن  از  یعنی  دهند  می  تشکیل  را  ای  ترکیبی 
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"ساختارهای ملی" مطرح می شود )تیس-1999(. اام در بین 
و  "پایه  چون  است  متفاوت  اکمال  زبان  جایاگه  عناصر  این 
آن،  داشتن  نگه  زنده  زبان،  ارتقای  باشد.  می  ملت"  اساس 
توسعه آن، مبارزه علیه افول آن بخشی از یک مبارزه فراگیرتر 
برای یک ملت می باشد.تاکید بر اهمیت زبان در ملت سازی 
از  از افول آن سبب شده تا بعضی  اکبرد آن برای جلوگیری  و 
ویژه  به  این  دهند.  سر  هشدارآمیزی  فریاد  نویسان  فرهنگ 
در مورد امیکل چایت آمریاکیی فرهنگ نویس و مولف یک 

فرهنگ کردی-انگلیسی صدق می کند که چنین می گوید:
و  محترامنه  ای  شیوه  به  گذشته  ثبت  برای  تالشی  طرح  "این 
کرامنجی  آینده می باشد.  در عین حال ناگهی امیدوارانه به 
زبانی در معرض خطر است و زنده نگه داشتن آن سرانجام 
این است:  کردها  بین  در  کردهاست. شعار من  وظیفه خود 
زبانی که کوداکن به آن صحبت نکنند، زبانی افقد آینده است. 
در بین کردها افراد زیادی وجود دارند که می گویند تعداد آنها 

آنقدر زیاد است که زبانشان همیشه خواهد امند..."
مولف که از سال 2000 تا 2001 در اینالکو زبان کردی تدریس می 
کند. مسلام بجز در عراق،  کردها می  از  انتقادی جدی  کرد، 
کردی از ابزارهای الزم اقتصادی، سیاسی و نهادی برای  زبان 
تواند  نمی  این  نیست.  مند  بهره  خود  ارتقای  و  رشد  توسعه، 
امنع شود که کردها یک سیاست فعال گسترش و اکربرد زبان 
که آاقی امیکل  خود را در پیش نگیرند. بنابراین، هامن طور 
کردها به واسطه عدم  کند، خیلی از  چایت درست اشاره می 
کوداکن  را  خود  زبان  فرهنگی  و  زبانی  هضم  نوعی  و  اگهی  آ
خود یاد نمی دهند و بدین ترتیب اصلی ترین نشانه هویت 
اکرشناس خارجی به  خود را به خطر می اندازند. دیداگه یک 
کردی دیده می  زبان  و نجات  برای حفظ  تعهد  نوعی  عنوان 

شود.
می بینیم که فرامتن توضیحاتی اجتامعی-سیاسی از فعالیت 
که  کند  های فرهنگ نویسان را نشان می دهد.این ثابت می 
گیری در تحقیات خود نمی ترسند  مولفان نه تنها از موضع 
تعهد ضروری در حوزه مورد  نوعی  به عنوان  تایید  این  بلکه 
ای  تاثیر زمین  فرامتن یک  بنابراین،  بررسی دیدیه می شود. 
ایجاد میکندکه به قول اسپرگروویلسون )1989( با هدف علنی 
که  باشد  می  فرازبانی  اصلی  پارامترهای  بازسازی  نو  ساخت 
بایستی قرائت فرهنگ لغت ها را هدایت کرده و تحت فرامن 

قرار دهد.
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بندی  طبقه  و  جداکردن  برای  اصلی  پارامترهای  از  یکی  دو 
زبان ها می باشند. بنابراین، مطرح نمودن واژه های زبان با 
تکیه اگه نوشتاری یعنی دادن ثبات و نامد به آن و این به ویژه 
برای زبان کردی مهم تر می شود زبانی که در طوالنی مدت به 
صورت شفاهی امنده است. جمع آوری و انتشار واژه های یک 
که حتی وجودش اناکر شده است، سندی دال بر وجود  زبان 
را  زبانی ملی  نیز وجود یک جامعه  و همزامن  باشد  آن می 
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که به تعبیر ام. هروش  تعلق به یک جامعه ملی تلقی شوند 
)2001( در طرح تفسیری خود درباره روند تایید ملی آمده است. 
به  ملت  یک  کردن  مجهز  با  کردی  زبان  نویسان  فرهنگ 
نشانه های بیان مکتوب، یک تعهد اجتامعی-سیاسی بزرگی 

را برعهده گرفتهاند.
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ُرامن، ماکن سخنگفتن جامعه است.

فیلیپ سولرز

گسترده  سیطره زبان افرسی برتاممی ساحت سیاسی- فرهنگی ایران، چنان عمیق و 
است که جدایی از به حاشیهراندن دیگر زبانهای موجود در ایران، موجب دستهبندی 
و مرزبندی مشخصی نیز شده است. بطوریکه در فرهنگ عمومی-و دانشاگهی- تنها 
که با زبان افرسی دست به تولید  نویسنداگنی مقبول و مورد تائید محسوب میشوند 
ادبیات خالقه میزنند. اگرچه طیف گستردهی از نویسنداگن داخل ایران با ملیتهای 
متعدد، متن ادبی خود را با زبان افرسی تولید میکنند و دربرابر آن رویکردی خنثی و 
»جذب شده« دارند، اام میتوان در این بین به آثاری برخورد که رویکردی متفاوت در 
برابر هژمونی ادبیات مسلط -یعنی افرسی- اتخاذ میکنند. نویسنده در این رویکرد-
 سیاسی ست- با اتاک به ایدههای متنوع، سعی میکند از فرم معمول زبان و 

ً
که الزاام

« تولید کند. روایت مسلط آن تخطی کند و با نقب زدن به آن »ادبیاتی دیگر
آنها را جز در مقولهی  که نمیتوان  گسترده است  آنچنان  گوناگونی چنین ایدههای، 
که  ست  ادبیاتی  سیاسی،  ادبیات  از  ناگرنده  مقصود  گنجانید.  سیاسی«  »ادبیات 
دربرابر ادبیات مسلط دست به تخطی میزند و سعی میکند قلمروی نو، در بیرون 
کند. از سویی دیگر ادبیات سیاسی، ادبیاتی ست  از مرزهای ادبیات بزرگتر دست و پا 
 وامدار تحوالت سیاسی-اجتامعی خود است. 

ً
که هم در محتوا و هم در فرم، مستقام

د ان  کا

وا د ای  ی ردی ب ا 

ای د ا  ان ُکرد  
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از دو رویکرد نظری که چنین ناگهی به ادبیاتهای حاشیهای 
پاساکل  کوچک«1  »ادبیاتهای  اصطالح  به  میتوان  دارند 
کرد.  اشاره  تاری 

ُ
گ و  ُدلوز  ُخرد«2  »ادبیات  مفهوم  و  اکزانووا 

»ادبیاتهای  نظری  بست  در  اکزانووا  نتیجهگیری  اگرچه 
متفاوت  تاری 

ُ
گ و  ُدلوز  ُخرد«  »ادبیات  مفهوم  با  کوچک« 

یافت.  آنها  بین  مشتراکتی  میتوان  وجوهی  از  اام  است، 
مفهوم  در  میتوان  را  رویکرد  دو  این  مشترک  نقطهی 
سویههای  به  اقئل  رویکرد  دو  هر  کرد؛  جستجو  »سیاست« 

سیاسی ادبیاتهای در حاشیه هستند. 
اکفاک،  فرانتس  آثار  تحلیل  میانجی  به  تاری 

ُ
گ و  ُدلوز 

زبان،  »قلمروزدایی  مشخصهی  سه  دارای  را  ُخرد  ادبیات 
جمعی«  بندی  سرهم  و  سیاسی  فوریت  با  فردی  امر  اتصال 
»ادبیات  ُخرد  ادبیات   .)٤٣ تاری،١٣٩٢: 

ُ
گ و  میدانند)ُدلوز 

که اقلیت در زبان  یک زباِن اقلیت نیست، بل ادبیاتی است 
اکثریت میسازد«)هامن: ٣٩(.  ادبیات ُخرد در ساحت زبان 
در  سعی  آن،  به  زدن  نقب  با  و  میکند  قلمروزدایی  اکثریت 

Small literatures -١

Minor literatures-٢

آفرینش قلمروی نو برای خود دارد، قلمروی که مرزهای آن را 
ساحتی زبانی با پشتوانهی فرهنگی تعین میکند. ادبیات ُخرد 
کوچک و محدود« شکلی سیاسی نیز به  به موجب »فضای 
خود میگیرد، در دل زبان اکثریت فرمهای معمول را در هم 
میشکند و »شیوهی صحیح زبان اکثریت« را حتی در سطح 
این مجرا  از  و  زبانی و ناگرشی به چالش میکشد،  نشاناگن 
اکفاک »فراموش  که به قول خود  سعی در بیاِن فرهنگی دارد 
شده یا گمشده« است. این دو ویژگی موجب آن میشوند که 
تامیالت فردی در ادبیات به حاشیه رود و خصیصهی جمعی 

به خود گیرد. 
اکفاک سعی میکند برای »یهودیان جذب  اکزانووا ،  در تفسیر 
شده« در فرهنگ آلامنی-مسیحی با »زبان آلامنی« بنویسد 
بازگو  و  تعریف  را  شدنشان  جذب  تراژدی  آنان  »برای  و 
اکزانووا،٣٤٧:١٣٩٢(. اکفاک در »فرهنگ زبانی ییدیش«  کند«)
در  شکلی  به  و  بنویسد  را  آن  نمیتواند  اام  یافته  پرورش 
ناچار  اینرو  از  و  آلامنی -مسیحی جذب شده است  فرهنگ 
نفی  و  »خوداتهاماناگری«  به  دست  آلامنی  زبان  با  است 

یهودیان »جذب شداگن« در این فرهنگ بزند3.
کوچک را میتوان در  اکزانووا نویسنداگن ادبیاتهای  به زعم 
کرد:»همهی نویسنداگن زیر سلطه،  کلی تقسیم  دو ساحت 
، با پرسش تفاوت  مستقل از افصلهی زبانی و ادبیشان از مرکز
زبانی مواجه میشوند. نویسنداگن جذب شده، که نسبتشان 
است،  امنیت  عدم  و  بودن  خارجی  حاصل  مسلط  زبان  با 
سعی میکنند تا با نوعی مته به خشخاش زدن) یا حساسیت 
زبانی  نشانههای  تامم  صحیح(  اکربرد  به  نسبت  فوقالعاده 
آدم  که  اکری  مثل  درست  بکنند،  محو  را  خود  نسب  و  اصل 
کسانی   ، از سوی دیگر گویش خود میکند.  یا  در مورد لهجه 
زبان  چه  خواند،  نشده  جذب  نویسنداگن  را  آنها  میتوان  که 
دیگری در دسترسشان باشد چه نباشد، سعی میکنند تا با 
استفاده از هر وسیلهی ممکنی از زبان مسلط افصله بگیرند، 
یا با ابداع اکربرد جدید )و در نتیجه تا حدی غیر مشروع( این 
)و  ملی  زبان  احیای-یک  با  هم  ایجاد-واگهی  با  یا  زبان، 

اکزانووا ،٣٢٧(. بالقوه ادبی( جدید«)

٣- این مبحث را میتوانید در مقالهی به قلم نگارنده با عنوان » مسخشدگی 
آثار فرانتس کافکا« منتشر شده در  در زبان مادری؛ یادبود )زبان ییدیش( در 

سایت)vinesh.ir( دنبال کنید.
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تاری، ادبیات ُخرد تنها در دل ادبیات بزرگتر 
ُ
در تعبیر ُدلوز و گ

رخ میدهد، نه در مرزهای بیرون از آن؛ اکفاک، با زبان آلامنی، 
کرد. اام ادبیاتهای  ادبیاتی دیگر خلق  آلامنی  در دل زبان 
اکزانووا، نه تنها در دل ادبیات بزرگتر بلکه میتواند  کوچک 
بزرگتر  ادبیات  از  تعبیری  به  و  کنند،  رشد  هم  آن  از  خارج  در 
قلمروزدایی کنند. این قلمروزدایی نه تنها در ساحت ادبیات، 
بلکه در مرزهای گستردهتری چون هویت، خاطره، ایامژهای 
فرهنگی و ... صورت میپذیرد. از اینرو برداشت من در این 
بزرگتر  ادبیات  برابر  در  ُکردستان  کوچِک  ادبیات  از  نوشته، 
اکزانووا نزدیکتر است. چراکه به  افرسی در ایران،  به تعبیر 
جز نویسنداگن معدودی، بیشتر آثار منتشر شدهی نویسنداگن 
ُکرد در ایران به زبان ُکردی است4، از همینرو نویسندهی ُکرد 
ُکردی دست به مقاومت و قلمروآفرینی در برابر زبان  با زبان 

مسلط میزند نه با زبانی دیگر و در دل آن5. 
در تعبیر اکزانووا ادبیاتهای کوچک6 همیشه حامل پیامهای 
آشاکر و نهان سیاسی هستند. این سیاستزدگی چه در فرم و 
چه در محتوای این آثار به خوبی اقبل مشاهده است. ادبیاِت
ُکردی نیز از هامن سپیدهدامن ظهور خود در ایران  داستانِی 
سیاست  هست.  و  بوده  برخودار  سیاسی  وجوهی  از   )١٣٢٠(
که به سختی  گرهخورده  ُکردی  چنان با رگ و ریشهی داستان 
میتوان تارییخ ادبیات داستانی را از تحوالت سیاسی آن جدا 
کرد. اگرچه ادبیات ُکردی را نمیتوان ادبیاتی یکدست نامید و 
تارییخ تحوالت آن در شش نقطهی: ایران، عراق، ترکیه، سوریه، 
، تفاوتهای  ُکردهای مهاجر اتحاد جامهیر شوروی سابق و 

4-  ازنامدارترین نویسندگان ُکردی که آثار داستانی خود را به فارسی نوشتهاند 
میتوان به ابراهیم یونسی )با رمانهای چون: دعای برای آرمن، دادا شیرین(، 
محمد قاضی )زارا، عشق چوپان(، علی اشرف درویشیان )سلول ١٨، سالهای 
ابری( و علیمحّمد افغانی )شوهر آهو خانم( اشاره کرد. البته جغرافیای داستانی 

، ُکردستان و تحوالت تاریخی اجتماعی آن است. تمامی این آثار
به  میتوان  مورد  این  در  دارد،  وجود  باب  این  در  استثنایی  موارد  البته   -5
( اشاره کرد که با  رمانهای )فرهاد حیدری گوران( بخصوص رمان )کوچ شامار
نقب زدن در دل زبان اکثریت-فارسی- از آن قلمروزدایی کرده و مرزهای جدیدی 
برای ادبیات خود تعریف میکند. برای اطالعات بیشتر در خصوص این رمان به 
مقالهی زیر از نگارنده مراجعه کنید: »بلعیدن زباِن اکثریت و قلمروزدایی از آن«، 

.)Problematicaa.com( منتشر شده در سایت
نسبت  به  که  ست  ادبیاتی  کوچک،  ادبیاتهای  از  کازانووا  مقصود   -6
ادبیاتهای مسلط تولید ادبی کمتری دارد و در حاشیهی آن بسر میبرد. اگرچه 
ادبیات  آلمانی،  و  فرانسوی  انگلیسی،  ادبیاتهای  نسبت  به  فارسی  ادبیات 
کوچک محسوب میشود اما در سلسلهمراتب سلطهی ادبی، ادبیات فارسی 
ری و...( 

ُ
به نسبت ادبیاتهای داخل ایران )چون ُکردی، آذری، بلوچی، گیلکی، ل

قرار  کوچک  ادبیاتهای  دستهی  در  مابقی  و  میآید  حساب  به  بزرگتر  ادبیات 
میگیرند.

بارزی دارد، اام عناصر اغلب آن را میتوان زیرعنوان »ادبیاِت
سیاسی« تقسیمبندی کرد. 

 همین سیاستزدگی شیوهی اکر ُکردها را با »رامن« به شکل 
اقبل توجهی دستخوش تغییر داده است. بهطوریکه فرمهای 
کردستان  در  خام  شکل  به  هرگز  مدرن،  اروپای  از  داستانی 

ادبی  بیان  اگه  ناخودآ ُکرد  نویسندهی  بلکه  نشداند،  پذیرفته 
خویش را وامدار تحوالت سیاسی و زندگی اجتامعی خود بوده 
سالهای  در  حتی  اروپا.  ادبیات  از  خاصی  شیوهی  تکرار  تا 
ابتدایی شروع ادبیات داستانی، ُکردها تفاوت اقبل مالحظهی 
بین داستان بلند، داستان کوتاه و رامن اقئل نمیشداند بلکه 
 )Chirok(»چیرۆک« واژهی  از  »داستان«7  انوع  همهی  برای 
استفاده میشد.  به معنای داستان است،  ُکردی  زبان  در  که 
این تفاوت در سالهای بعد و با ظهور نویسنداگن و منتقدان 
ادبی آشناتر با فرمهای غربی، مرزهای مشخص خود را پیدا 
-بخصوص  میدهد  نشان  ُکردی  داستان  تارییخ  درواقع  کرد. 
میانهی  تا   ١٣٢٠ )از  دوم  و  اول  نسلهای  نویسنداگن  برای 
دههی ١٣٨٠(- بیشتر از آنکه ساختارِ ادبی مورد توجه باشد، 

»محتوا« و »زبان« ناگرش آن، مورد توجه بوده.
شکل  به  ُکردی،  زبان  به  داستان  نوشتن  با  ُکرد  نویسندهی 
حتا  اینرو  از  میزند.  رقم  نیز  را  سیاسی  تمثیلی8مبارزهی 
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ای د ا  ان ُکرد  
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آنها،  پذیرش شیوهها و تکنیکهای نو در نوشتن رامن برای 
دوم-  دسته  ترجمههای  ترجمه-آنهم  دریچهی  از  اگرچه 
را  تمهیدات  آن  چشمگیری  شکل  به  اام  میگرفت،  صورت 
اجتامعی  و  سیاسی  الگوهای  به  توجه  با  رامن  پرداخت  در 
از  که  تغییراتی  میدادند،  تغییر  اگه  ناخودآ شکل  به  خود 
سوبژکتیویتهی سیاسی نویسنده در تارییخ اجتامعی آن حاصل 
پستمدرن  اقلب  در  رامنهای  ظهور  ناگه،  این  در  میآید. 
کردستان  هرگز به معنای مجادالت عمیق فلسفی و ادبی در 
اعظم  و قسم  ترجمه،  از دریچهی  آن،  از  بلکه قسمی  نبوده 
برای  -حداقل  اینرو  از  برمیخیزد.  سیاسی  تجربهی  از  آن، 
من- نامیدن این رامنها در تراز پستمدرِن غربی تاحدودی 
ُکردی  داستاِن  پستمدرنیسِم  یا  مدرنیسم  است،  دشوار 
و  برمیگردد،  ُکردها  سیاسی  سوبژکتیوتیهی  به  ریشهاش 
آن  در  معرفتشناسی  مجادالِت  بر  نشانی  غرب  امنند  به 
برای  را  اداعیی  چنین  بتوان  شاید  البته  نمیشود.  مشاهده 
اام  شد،  متصور  جهان  استعامرِی  ادبیاتهای  اعظم  بخش 
الیهگی  چند  میکند  متامیز  را  ُکردها  داستانی  ادبیاِت  آنچه 
این استعامر است. ُکردها از آنرو که دولت-ملت مستقلی از 
خود ندارند حتی در مباحث نظری پسااستعامری9 به حاشیه 
که  »فرودستی«،  و  شدگی  طرد  بار  دو  این  میشوند.  رانده 
دیگر  بخش  و  ست،  نظری  و  معرفتشناسانه  آن  از  بخشی 
آن سیاسی و از سوی دولتهای حاکم برُکردهاست- شیوهی 
کرده است. این  نوشتار آنها را در ادبیات داستانی متفاوتتر 
بخشهای  »تارییخناگری«  همچنین  مضاعف،  استعامر 
ُکردستان را به حاشیه رانده و در بسیاری  عمدهی از تحوالت 
موارد نمیتوان به تاریخی منسجم و واقعگرایانه در این باب 

برخورد کرد.
بهزعم چاکراورتی اسپیواک، متون ادبی میتوانند چون نقشی 
جایگزین برای روایِت تارییخ، تجربهی زیسته و بازیابی صدای 
راستا،  همین  در  کنند)اسپیواک:١٣٩٧(.  عمل  فرودستان 
است.  کرده  ایفا  ُکردها  برای  را  تارییخناگری  نقش  ادبیات 
که با چنین ادبیاتی ناگشته میشود، به شکل »ضد  تاریخی 
روایت« و »ضد خاطره« قد علم میکند. میشل فوکو در اینباره
میگوید، »ضد خاطره« دربرابر »خاطرهی ایدئولوژیک شده« 
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را  تضادهایش  و،  میکشد  چالشاش  به  میکند،  علم  قد 
روایت  ابزار  که مهمترین  نتیجه »زبان«  در  آشاکر میسازد. 
خاطره است از آفرینش اکمل رویدادها باز میامند و درنهایت 
مقابل،  در  میشود.  ایجاد  مسلط  گفتامن  درون  در  شاکفی 
استراتژیهای  با  آن  شاکفهای  میان  در  خاطره«  »ضد 
فوکو  میکند.  بازآفرینی  را  رانده  بهحاشیه  خاطرهی  گوناگون، 
در ادامه مدعی ست که »روایت خاطرهی مسلط« به موجب 
زباِن میشود؛  برساخت  »دانش«  و  »قدرت«  میان  رابطه 
قدرت، روایِت خاصی از خاطره را برساخت میسازد. از اینرو 
رابطهی  در  اینکه  از  جدایی  خاطره«  »ضد  گفت  میتوان 
بسازد  خاطرهای  میکند  تالش  نمیگنجد،  »قدرت-دانش« 
میکند  مقاومت  برساختهایش  و  ایدئولوژی  مقابل  در  که 
ایدئولوژی  از  واقعگرایانهتری  »بازنامیی«  دلیل  همین  به  و 
روایت/خاطرهها  ضد   .)1977,Foucault(دارد خود  با  را 
مدعی بازخواست تارییخ میشوند و به تعبیر اسپیواک ادبیات 
میتواند با آفرینش نوعی متفاوت از فضای بالغی، به عنوان 
جایگزینی برای بیان تارییخ فرودستان عمل کند چراکه روایت 
از  گفتامن مسلط- بلکه  پایین«-همچون  از »باال به  نه  آن 

»پایین به باال«-چون تارییخ فرودستان- است.
ضد  این  متعددی  درجلوههای  ُکردستان  داستانی  ادبیات 
گفتامن  گرچه  است.  کرده  بازآفرینی  را  فرودستان  روایت 
را  افرس  غیر  نویسنداگن  از  گستردهی  طیف  ایران  در  مسلط 
ُکردی«  به نوشتن با افرسی مجاب کرده، اام »نوشتن به زبان 
»سیاسی«  عملی  مثابه  به  خود  ُکرد،  داستاننویسان  برای 
از  است.  کرده  عمل  زبانی  یکدستسازی  گفتامن  برابر  در 
ایران،  در  ُکردی  رامنهای  از  عمدهای  بخش  دیگر  سویی 
رویدادهای  و  مینهند  »خاطره«  بر  را  روایی  پرداخت  بنای 
داستان در آنها به موجب روایت خاطرههای تروامتیک است 
شوران-،  ل 

ُ
شۆران(-گ گوڵی  ( رامن  در  میرود.  پیش  به  که 

از  طوالنی  گذشتهنگریهای10  با  راوی،  نهایی،  عطا  نوشتهی 
میکند  اشاره  تاریخی  تروامهای  به  شخصیتها،  خاطرات 
دادهاند.  رخ  ُکردستان  در   ١٩٧٠ و   ١٩١٧ سالهای  میانهی  که 
باد-  در  با(-پرنداگن  دەم  )باڵندەاکنی  نهایی،  دیگر  رامن  در 
چون  شخصیتهای  خاطرات  البهالی  در  سوبژکتیو،  راوِی 
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و  قبل  که  ست  تروامیی  بازگوکنندهی  »فرهاد«  و  »مهربان« 
پس از انقالب ٥٧ روی داده، رامن روایتکنندهی نسلی ست 
کردن رژیم پهلوی نقشی اساسی داشتند اام بعد  که در ساقط 
از پیروزی انقالب به حاشیه رانده شدند. رامن )ژیانهوە بهاکتی 
تیفوری،  منصور  نوشتهی  سیروان-  بهوقت  سیروان(-احیا 
گستردهتری از شخصیتها،  گذشته را طیف  شاهداِن تروامی 
جنگل،  رودخانه،  اشخاص،  رامن،  این  در  میگیرند.  برعهده 
در   ٥٧ انقالب  از  پس  رویدادهای  بر  همگی  و...  خیابان 
ُکردستان شهادت میدهند. رامن )تۆقی عهزازیل(-گردنبدن 
و  مذهبی  شبه  لحنی  با  راوی  هدایتی،  سیداقدر  از  عزازیل- 
»طبقهی  که  استثامری   ، طنز و  کنایه  لفافهی  در  خانقایی 
در  را  بودند  عهدهدار  اعدی  مردم  دربرابر  کردستان«  شیوخ 
کنار تحوالتی که با پیروزی انقالب ٥٧ رخ میدهند به نامیش 
(- امغ اگو- وضعیت  اگبۆر میگذارد. نویسنده در رامنی دیگر )
نظامی دههی هفتاد کردستان را با روایت فرمیک و متفاوت 
گل  -به امنند  خود بیان میکند. طیفی دیگر از رامنهای نیز
شوران- بازیابی خاطره و برساخت ضد خاطره را به گذشتهی 
و  )هاورهبهره(  رامنهای  میرسانند.   ٥٧ انقالب  از  دورتر 
گۆمی بهردهالنکێ(  از فتاح امیری، )امن و نهامن(، ) )میرزا( 
اکمران حامدی، مرزهای روایِت خاطره و  و )زینوی بهتهم( از 
موجب  شده«-که  ایدئولوژیک  »خاطرهی  دربرابر  مقاومت 
ایران  داخل  در  گوناگون  ملیتهای  طرد  و  یکدستسازی 
رامنها  این  تاممی   . میگسترانند  پهلوی  دورهی  به  را  شد- 
باال  به  پایین  از  روایت  و  وارونهسازی  به  دست  بهشکلی 
زوایهدید  از  نه  که  میکنند  روایت  را  تاریخی  درواقع  میزنند. 
تارییخ رسمی و مسلط، بلکه از سمت »فرودستان« و طبقات 

زیر دست روایت میشود.
ُکردستان-در  فولکلور  و  سنتشفاهی  برجستهکردن   
عناصر  از  یکی  چون  رامنها،  این  در  ُکردی-  زبان  کنار 
تاریکستانی  و  )چریکه  رامن  در  میکند.  عمل  مقاومت 
سپید-  سالهای  تاریکستان  و  سپییهاکن(-چریکه  ساڵه 
امیری،  فتاح  )هاوارەبهرە(  رامن  و  سوری  که  اک بریا نوشتهی 
از  و  میکند  پیدا  راه  رامن  متن  به  ُکردستان  شفاهی  ادبیات 
ایامژهای  انتقال  برای  )بیت(  و  )حیران(  فولکلور  فرمهای 
شوران(  گل  ( رامن  در  میجویند.  سود  اسطورهی  و  فرهنگی 
فرم  و  پیرنگ  درون  در  خزال(  و  )الس  فولکلور  داستان  نیز 

بهوقت  )احیا  رامن  از  بخشی  در  میشود.  بازآفرینی  رامن 
سیروان( برای بیان مویهکردن یکی از شخصیتها در مقابل 
رودخانهی »سیروان« از لحنی فولکلور استفاده شده است. 
دربرابر  متنی  استراتژی  همچون   ، فولکلور بازپییکربندی  این 
هژمونی گفتامن مسلط عمل میکند تا ایامژهای هویتی خود 

را حفظ کند.

شیوهها  پذیرش  و  ورود  کردم  اشاره  باال  در  که  هامنگونه 
نویسنداگن  برای  رامن  ناگرش  در  جدید  تکنیکهای  و 
شده  ترجمه  متون  سمت  از  تنها  و  یکجانبه  پذیرش  ُکرد، 
در  که  ست  تغییراتی  نتیجهی  و  حاصل  بلکه  است  نبوده 
است.  داده  رخ  ُکردستان  اجتامعی  و  سیاسی  تحوالت  دل 
بهطوریکه نویسندهی ُکرد تمهیدات ادبی-خارج از ُکردستان- 
را در تحولی فورمیک به نفع بیان مقاصد هویتخواهانهی 
فوق  اداعی  نمونههای  بهترین  از  یکی  میدهد.  تغییر  خود 
عطا  نوشتهی  باد-  در  با(-پرنداگن  دەم  )باڵندەاکنی  رامن 

نهایی است.
و  کردستان  کل  برتر  رامننویس  چند  جزء  میتوان  را  نهایی 
جغرافیای  در  که  ُکردهای  بین  در  رامننویس  بهترین  نیز 
که  باد(  در  )پرنداگن  برشامرد.  میکنند،  زندگی  ایران  کنونی 
نوشته »فراداستان«11  شگردهای  با  و  پستمدرن  اقلبی  در 

پستمدرنیسم  تکنیکی  مشخصهای  بیشترِ  اگرچه  شده، 
و  زبانی14،  بازی  کوتاه13،  اتصال  قطعیت12،  )عدم  از  اعم 
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خودارجاعی15 ( را به بهترین شکل در خود دارد، اام از جهتی 
تفاوت اساسی با چنین داستانهای دارد. ریشهی این تفاوت 
برای  کرد.  جستجو  تمهیدات  این  باکرگیری  علت  در  باید  را 
به  تمهیدات  این  از  استفاده  غربی،  پستمدرن  نویسندهی 
برمیگردد،  ادبیات  در  معرفتشناسانه  و  فلسفی  مجادالت 
تمهیداتی  چنین  اکربرد  نهایی،  چون  نویسندهی  برای  ولی 
پستمدرنهای  دارد.  سیاسی  تحوالت  و  انسداد  در  ریشه 
نزدیک  در  سعی  فراداستان  تمهیدات  از  استفاده  با  غربی 
شدن به سطح هستیشناختی رامن دارند و به شکل تلویحی 
درواقع  میکنند،  داستان«  بودن  »جعلی  متوجه  را  خواننده 
خواننده  »همزادپنداری«  هرگونه  درصدداند  پستمدرنها 
چنین  بزدایند.  خود  داستان  متن  از  جهانش،  و  اکراکتر  با  را 
عملی باعث میشود خواننده نه با محتوای »داستان«16 بلکه 
با شیوهی »روایتگری«17 آن درگیر شود )مکهیل:١٣٩٥(. اام 
در )پرنداگن در باد( هرگز تالشی برای جعلی بودن داستان 
ندارد،  وجود  اکراکترها  با  خواننده  نکردن  همزادپنداری  یا  و 
به  را  خواننده  بیشتر  هرچه  است  تالش  در  بالعکس،  بلکه 
باورپذیرتر  را  اکراکترها  جهان  و  کند  نزدیکتر  روایت  سطوح 
نشان دهد18. بر فرض اثبات چنین اداعی دربارهی رامن عطا 
فرداستاِن تمهیدات  از  استفاده  برای  ضرورتی  چه  نهایی، 
پستمدرنیستی باقی میامند؟. برای من ریشهی این ضرورت 
نه در چالشی فلسفی با جهاِن داستان-همچون غرب- بلکه 

در چالشی سیاسی با تارییخ نهفته است. 
داستان  سوبژکتیو،  »من«  یک  اتخاذ  با  باد(  در  )پرنداگن 
که  میکند  روایت  را  »مهربان«-  نام  سیاسی-به  نویسندهای 
اسم  به  سیاسی  شخصیتی  دربارهی  داستانی  نوشتن  درصدد 
انقالب  پیروزی  از  بعد  مدتی  »مهربان«  است.  »فرهاد« 
کرده و سالها در خارج  اسالمی بر رژیم پهلوی، ایران را ترک 
از ایران زندگی میکند. حاال او برای نوشتن داستان »فرهاد« 
همپوشانی فرهاد  و  مهربان  راوی،  بین  بازگشته.  ایران  به 
»مهربان«  و  »فرهاد«  بین  بخصوص  دارد،  وجود  فراونی 
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روایت  گوناگون  سطوح  در  بالغی  تکنیکهای  از  یکسری  با  را  عمل  این   -١٨
آنها نیست و بحث را به  صورت میدهد که در این مقالهی فرصتی برای بیان 

نوشتهی دیگری دربارهی آن موکول میکنم.

را تجربه میکنند.  که داستان سیاسی و اعطفی شبیه به هم 
اکراکتر امری غیراعدی نیست، چراکه  شباهت تجربی این دو 
مینویسد،  را  »فرهاد«  داستان   ، راوی  کمک  با  »مهربان« 
اکراکترهایشان  با  نویسنداگن  شباهت  نمیرسد  نظر  به  و 
پیرامون  رامن  اعظم  بخش  اگرچه  باشد.  معمول  غیر  امری 
»مهربان« جریان دارد اام داستان اصلی، داستان »فرهاد« 
است. راوی -که میتواند هامن سوبژکتیویتهی »نویسندهی 

باشد- از آنرو که اطالاعت اکفی دربارهی »فرهاد«  ضمنی«19
»مهربان«  نام  به  دیگری  نویسندهی  ندارد،  دسترس  در  را 
نوشتن  در  سعی  او،  کمک  با  و  او  زاویهی  از  و  کرده  خلق  را 
که  سیاسی  شخصیِت  داستاِن  دارد؛  »فرهاد«  داستان 
انقالب  از  بعد  اکنون  و  داشته  دست  پهلوی  ضد  درمبارزات 
عدم  در  ناتوانی  است.  شده  سپرده  »فراموشی«  به  اسالمی 
اکفی دربارهی شخصیتهای امنند فرهاد  دسترسی اطالاعت 
حکومتی  طرد  و  سیاسی  انسداد  به  روایی،  متن  از  بیرون  در 

چنین اشخاصی برمیگردد.  
اکفی  اطالاعت  که  شخصیتی  نوشتن  برای  ضرورتی  چه 
داستان  نوشتن  ضرورت  دارد؟.  وجود  نداریم  آن  دربارهی 
به  ست.  سیاسی«  »ضرورت  یک  تنها  اشخاصی،  چنین 
به  ُکردها  سیاسی  مبارزات  که  ست  ضرورتی   ، گویاتر تعبیری 
اکراکتر »فرهاد« حاکیت آن دسته  نویسنده تحمیل میکند. 
پهلوی-  قبلی-  رژیم  کردن  ساقط  در  که  ست  ُکردهایی  از 
قدرتگیری  سالهای  و  انقالب  از  بعد  اام  داشتاند  دست 
به  »دیگری«  توسط  سیاسی  تالش  و  مبارزه  این  گویی  آن، 
پهلوی  ضد  مبارزاِن  این  شد.  فراموش  کل  به  یا  رفت  یغام 
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اینجا حق  در تارییخ رسمی حکومت هیچ نقشی ندارند و در 
اینرو  از  شود.  ادا  باید  ُکرد  رامننویس  توسط  آنها  مبارزاتی 
که  ست  داستانی  روایت،  دوم  سطح  چون  فرهاد،  داستان 
باید باور شود 20. »باورپذیری« نقطهی تفاوت پستمدرنیسِم

پستمدرن  در  ست.  غربی  پستمدرنیسِم  و  نهایی  عطا 
داستان«  بودن  »جعلی  هدف  به  مکرری  ارجااعت  غربی 
خواننده  میخواهد  غربی  نویسندهی  درواقع  میشود،  ارائه 
نه  کند  داستانش  و  اکراکتر  آفرینش  شگردهای  متوجهی  را 
اینکه داستانش را باورکنند. نهایی این عمل را تنها در سطح 
میدهد،  صورت  مهربان-  داستان  یعنی  خود-  روایت  اول 
اکراکتر  که حتا  را چنان چینش میکند  روایت  اام سطح دوم 
در  کل  به  مهربان-  سوبژکتیو-یعنی  راوی  شدهی  آفریده 
کردن مهربان در داستان  داستاِن فرهاد غرق میشود. غرق 
که سطح دوم داستان  فرهاد، تمهیدی ست از سوی نویسنده 
فهامندن  برای  ست  تالشی  تمهید  این  کند.  باورپذیرتر  را 
اگرچه »فرهاد« شخصیت داستان »مهربان« است،  اینکه: 
اام چنین اشخاصی در تارییخ سیاسی و اجتامعی ُکردها وجود 
»فراموش  و  سیاسی  اگهی  آ با  شخصیتهای  داشتهاند. 
که انسداد سیاسی باعث شده حتی خودشان،  کسانی  شده«، 
کنند. پس باید آنها را از میانهی »دود و  خودشان را فراموش 

دم« طرد سیاسی بیرون کشید و توسط داستان امنداگر کرد.
نمونهی متاخر از این شکل رامن را میتوان رامن )سرودێک 
بۆ ئیبراهیم(-سرودی برای ابراهیم- نوشتهی عزیز محمودپور 
اوایل  اعدامهای  و  زندانی  روایت  رامن،  داستاِن  دانست. 
نظیری  کم  پیچیدگی  دارای  رامن،  روایی  فرم  است.  انقالب 
چندین  پاراگراف  یک  در  بهطوریکه  ست،  روایی«  »زامن  در 
بیشتر  همینرو  از  شاهدیم،  را  روایی  آیندهنگر21  و  گذشتهنگر 
هر  و  نیستند  یکدیگر  مستقیم  دنبالهی  جملهها،  و  عبارات 
جمله مربوط به زامن و خردپیرنگی متفاوت در رامن است. 
اقبل  پیچشهای  با  هیستریک  شدت  به  متنی  دارای  رامن 
را  توجه روایی ست. اام به خوبی میتوان خط اصلی روایت 
بتوان  شاید  آن.  خواندن  دوبار  از  بعد  کرد-بخصوص  دنبال 

به همین دلیل کاراکتر سطح دوم روایت، فرهاد، نقش شخصیت اصلی   -٢٠
راوی  که  اندیشههای  و  او  پیرامون  روایت  کل  تقریبا  و  میکند  ایفا  را  رمان 

سوبژکتیو و »مهربان« دربارهی او میپرورانند میگردد.
Flash-Forward  -٢١

پیچیدگیهای زامن روایی و درهمآمیختن عبارات را شگردی 
کرد. به آن دلیل که رامن حامل  برای فرار از سانسور قلمداد 
که سیاست رسمی و روایِت ایدئولوژیک شده به  روایتی ست 
دراقلبی  را  آن  بهناچار  رامننویس  میکند،  طرد  را  آن  شدت 
غیر معمول بازآفرینی میکند. در اینجا »زبان« در شاکفی از 
»حقیقتسازی« رخنه میکند که »قدرت« رهایشان کرده و یا 
سیستم ایدئولوژیکسازی خاطره نتوانسته به قسمتهای از 
آن نفوذ کند؛ این شاکف »زامن« است، تکرار و اناکر در بستر 
زامن، معنای خاصی از حقیقت را میآفریند و معانی دیگر را 
طرد میکند. »زامن« در این رامن نه تنها بستری برای ارائهی 
محسوب  متن«  »نظام  از  بخشی  خود  بلکه  است،  روایت 
یادآور سرگیجهها، تروامها،  آن  میشود و پیچشهای روایی 
گذشته  شکستها، شکنجهها و... تارییخ ایدئولوژیک شدهی 
روایی  زامن  از  تمهیدی  چنین  ابراهیم(  برای  )سرودی  است. 
را نه صراف به موجب آشنایی نویسندهاش با »نظریهی ادبی« 
و  نامنسجم  تکهتکه،   ، سرگیجهآور تحوالت  دلیل  به  بلکه 
کرده و  کسب  ُکردستان  چند مرکزی تارییخ سیاسی-اجتامعی 
کرده  اکمًال سوبژکتیو در ذهن نویسنده جا خوش  به شکلی 

است.
بخشی-البته  تنها  شده،  اشاره  مقاله  این  در  که  مواردی 
را در بر میگیرد.  ُکردستان  از ادبیات داستانی  بخش اغلب- 
درخور  پاسخی  مثابه  به  میتواند  ناگرنده  زعم  به  بخش  این 
ُکرد  مردم/ملت  مضاعف  و  دوالیه  استعامر  وضعیت  به 
که برای روایت خود دربرابر دستاگههای پنهان  باشد. ملتی 
ایدئولوژیک، چیزی بهتر و اقبل اتاکتر از رامن در چنته ندارد، 

زیرا »رامن ماکن سخنگفتن جامعه است«.

نا
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گنج و برکت است هوشنگ چهل سال  ُکردی، امر نامد زایندگی و  در ادبیات و فولک 
کشور حاکم است. اختالف بر سر نقل سلسلههای شاهی در  کدخدا است و بر هفت 

شاهنامه ُکردی و افرسی چنین است ُکه در شاهنامه ُکردی ...
گردآورنده آن، پس از حمد و ستایش  در آاغز شاهنامهی افرسی، فردوسی، سراینده و 
که این دفتر دهان به دهان و از  گروهی از حاکامن، چنین میگوید  آفریداگر و سپس 
گردآوری شده است. به  کتابی به نام نامهباستان  پدر به پسر نقل شده و سرانجام در 
که ریشه در فولک و  عبارتی شاهنامه، سخنانی دهان به دهان و شفاهی بوده است 

ادب ملت داشته است.
شاهنامه را دفتری میداند که در آن شرح تاج و کاله داده میشود. فردوسی، کیومرث 
انسانهای  گروه  با  و  میگیرد  جای  کوه  در  که  میداند  جهان  کدخدای  نخستین  را 
که سخن از  همراهش، پلنگینهپوش زندگی میکنند. با ناگهی اجاملی دیده میشود 

آاغز زندگی انسانی و دوران اغرنشینی است.
در ابتدا مشکل نداشتن تنپوش و خوراک است. اام در مسیر مشکالت دیگری نیز رخ 
کشته میشود و شاعر در  کیومرث، سیامک به دست دیو اهریمن  مینامیانند. فرزند 
اشعارش سخن از زاری و فغان لشکریان و حتی پرنداگن و چرنداگن میگوید که این با 
زندگی اغرنشینی ناساز است و یا سخن از جامه و یا جام پیروز رنگ در امتم سیامک، 

با عدم کشف تنپوش و یا دستیابی به راز شرابسازی ناهامهنگ است.
انسان  حاکم  را  وی  سلیامن  هامنند  و  است  شده  اغراق  شاه  توانایی  در  اندکی  شاید 

ردی  های فا و  اهنا
د  ا ه دا اوتها  باه و ت

زاده اد ع ر ر  دک
پژوهشگر حوزه ادبیات و تاریخ
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و  شاه  سیامک،  شدن  کشته  از  پس  است.  دانسته  حیوان  و 
مردم، به مدت یک سال به سوگ مینشینند تا سرانجام فرزند 
در  میکشد.  را  دیو   ، پدر خون  انتقام  به  هوشنگ،  سیامک، 
زبان  در  و  میخوانند  شاهکوه  را  فردوسی،کیومرث  شاهنامه 
که مرد هم به معنی انسان است.  کیو میگویند  کوه را  ُکردی، 
دوران  آن  بعد  و  است  سال  سی  شاهکوه  پادشاهی  دوران 

حکمرانی هوشنگ آاغز میشود.
و  آتش  کشف  چون  تحوالتی  هوشنگ،  حاکمیت  دوره  در 

کشف آهن رخ میدهد. در شرح کشف آتش، 
که هوشنگ با دیدن  داستانی نقل میگردد 
امری به سوی آن سنگی پرتاب میکند و امر 
جرقهیی  سنگ  دو  برخورد  از  و  میگریزد 
آتش  کشف  به  منجر  که  میشود  جهیده 
میشود  دیده  اشعار  به  ناگهی  با  میگردد. 
میداند.  یکی  را  اژدها  و  امر  فردوسی  که 
و  است  خون  چون  چشمش،  دو  که  امری 
این  بیگامن  میخیزد.  بر  دود  دهانش  از 
میتوان  و  است  آتشفشان  چون  چیزی  امر 

کشف آتش را به این پدیده مربوط دانست.
و  گنج  و  زایندگی  نامد  امر  ُکردی،  فولک  و  ادبیات  در  اام 
برکت است و شرح افسانه شاهامران مجالی دیگر میطلبد. 
حاکم  کشور  هفت  بر  و  است  کدخدا  سال  چهل  هوشنگ 
سیگنالهایی  میتواند  اعداد،  این  به  اشاره  بیگامن  است. 
سلسلههای  نقل  سر  بر  اختالف  باشد.  پژوهنداگن  برای 
شاهیدر شاهنامه ُکردی و افرسی چنین است ُکه در شاهنامه 
وی،  فرزندان  و  است  تهمورث  سیامک،  فرزند  نام  ُکردی، 
فرزند  افرسی،  شاهنامه  در  اام  هستند.  قهرامن  و  هوشنگ 

سیامک، هوشنگ است و نامی از قهرامن ذکر نمیشود.
و  شاهزاده  این  زندگی  شرح  ُکردی،  رزمنامههای  از  دریکی 
پهلوان رنج کشیده را گرد آوردهام. دیوان به انتقام از تهمورث، 
این  کشتن میربایند و طی امجراهایی،  به قصد  را  فرزند وی 
به  است  دری  قهرامننامه،  کتاب  مییابد.  نجات  شاهزاده 
سوی رازگشایی از افسانهها و رزم نامههای سرزمین ُکردستان 

که از زبان پهلهیی به افرسی دری ترجمه شدهاند.
شرح  و  میگردد  واقعی  تارییخ  حوزە  وارد  افرسی،  شاهنامهی 
اام  میدهد.  شرح  را  اعراب  از  شکست  و  ساسانی  حاکامن 

جنگ  و  است  رازآلود  افسانههای  بیشتر  ُکردی،  شاهنامهی 
میکند  قصه  وارد  را  سلسلههایی  اگهی  و  پریان  و  دیوان  با 
بخشی  در  مثال  بطور  ندارند.  وجود  افرسی  شاهنامه  در  که 
افسانه  در  را  اعدلشاە  نام  به  سلسلهیی  ُکردی  شاهنامه  از 
اعشقانه خورشید و خراامن به میان میکشد. بطور خالصه 
شر  و  خیر  دواگنه  جدال  افرسی،  شاهنامه  که  گفت  میتوان 
دیگری  رنگ  و  سهاگنگی  گونهای  ُکردی،  شاهنامه  و  است 
در  چنانکه  دارد.  نظر  در  نیز  را  خاکستری  نام  به  زندگی  از 
ُکردی سه هفت خوان وجود دارد  شاهنامه 
دیگر  روایتی  جهانبخش،  خوان  هفت  و 
ندارد  که در شاهنامه فردوسی وجود  است 
رستم  و  دست  یک  رستم  جدال  شرح  یا  و 

اگنه میطلبد. ، مجالی جدا تبردار
ُکردی،  شاهنامه  سیاق  و  سبک  به 
رزمنامههای دیگری نیز نوشته شدهاند که یا 
یا در شرح رزمنامههای  آیینی دارند و  جنبه 
قصه  چنانکه  است.  محلی  حاکامن 
پیروان  و  شیعیان  یکم  پیشوای  نبردهای 
در  »مقاتل«  نام  به  رزمنامههایی  در  وی، 
دست است و یا جنگهای نادر و توپال پاشا به همین سبک 
استان  جغرافیای  در  بیشتر  ُکردی،  شاهنامه  است.  سیاق  و 
ماکنهای  همنام  و  میدهد  رخ  لرستان  و  ایالم  و  کرامنشاە 
شاهنامه  دارند.  وجود  استانها  این  در  تورانی،  هم  و  ایرانی 
ُکردان است و در رخدادهای آن شک و  ُکردی بخشی از باور 
افسانهایی،  پادشاە  آنان، خسرو  باور  به  ندارند. چنانکه  شبه 
رزم  محل  و  میگردد  نهان  دیدە  از  برف،  در  داالهو،  کوە  در 
بهمنشاە کیانی و فرامرز فرزند رستم، در روستایی در نزدیکی 
شهر اسالم آباد غرب به نام »چیاجنگه« است. نکته جالب 
این سه استان  ُکردان  بین  توجه، وجود اسامی شاهنامه در 
است و حتی برخی نامها اکمال اختصاصی در این منطقه تنها 
از  غیر  شاید  گشسپ«،  »بانو  نام  مثال  بطور  میشوند  یافت 
نداشته  وجود  ایران  از  دیگر  جایی  در  کرامنشاە،  جغرافیای 

باشد. 
ویژگیها، برخی داستانها، افسانهها و اندیشههای موجود 
آتی  از نوشتههایم در   ُکردی محورهای دیگری  در شاهنامه 

خواهند بود.

د  ا  دا ا  ا ا   س  ُکرد چ ش ا ا  نا شا 
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پایتخت  و  با ١٨٠٩ میالدی در شهر سنندج  )سنه( مرکز  برابر  سال١٢٢٠هجری قمری 
کردستان( از خانوادە اشرافی و نزدیک حکومت دختری بدنیا آمد و  اامرت اردالن  )

) امەشرف نامگذاری شد، )ناصرآزادپور
که بعدا به تخلص مستورە اردالن مشهور و معروف شد در مورد خود  امەشرف خانم 

در تاریخش اینطور روایت میکند،
من حقیر و فقیر مستورە، دختر عبدالحسنبگ نوە محّمدآاغی کوردستانی چون مورد 
توجه و عالقه پدرم بودم و اولین بچه او نیز بودم پدرم که خود اهل علم بود در باسواد 
کردن من سعی نمود و اماکنات یادگیری مرا فراهم نمود و به تعلیم من پرداخت، 
در خانه پدریم کتابخانه بود و من بیشتر اواقت بخواندن و مطالعه مشغول بودم، در 
کرد هرچند کتاب پرتوک و فرسودە بود ولی  کتابی تاریخی توجه مرا جلب  کتابها  بین 
تا حدی که اقبل استفادە بود مرا بدنبال خود کشاند، و از جمله مطلبی در مورد تارییخ 
که در مورد تارییخ اردالن  کرد تحریک شدم  که زیاد توجه مرا بخود جلب  کوردستان 
با جمعآوری  که  واداشت  ایناکر مرا  و  کنم  بود تحقیق  کوردستان  تارییخ حاکامن  که 
و واقیع  تارییخ  نوشتن  به  از اشخاص موجود شروع  زندە  و خاطرات  مطالب مکتوب 
از  همچنین  و  نامیم  میباشد  کوردستان  از  بزرگی  بخش  تارییخ  که  اردالنها  به  مربوط 
که بعد از خواندن ویرا از داعی خیر محروم  خواننداگن تارییخ اردالن خواهش میکند 

نکنند.
آبادانی شهر سنندج  و  با دوران اوج شکوافئی و رشد عمرانی  این زامن مصادف بود 

د ه ا ست
زد ن  د ند ی شاعر

ا اش  ا
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آبادی شهر  و دوران اامرت آامنوڵاخان بزرگ،که به عمران و 
اهمیت ویژەای میداد، بنای مسجد دارالحسان، توسعه بازار 
فرهنگی   بودجه  چهلهزارتوامن  میزان  تعین  بازراگنی،  و 
)هزینه مکتب و حجرەها و مراکز درسی( که بودجه هنگفتی 
از  زامن  مدرسین  و  اعلامن  که  شد  باعث  توجه  این  و  است 
که  بود  زامن  این  در  هم  و  کنند،  ڕوی  شهر  باین  نقاط  اکثر 
یافت  شهرت  محروثه  ماملک  در  دارالعلم  به  سنندج  شهر 
در  وقت  خارجی  وسفیران  دیپلوامت  توجه  شهرت  همین 
دربار اقجاریه را جلب و تشویق به سفر به کوردستان نمود که 
مستورەخانم در کتاب تاریخش از سفر سفرای بریتانیا و روس 
و فرانسه نامبردە و از بازدید آنها از قلعه حسن آباد در جنوب 
شهر سنندج در افصله سه کیلومتری شهر یاد کردە )این قلعه 

اینک بخشی از شهر محسوب میشود( 
روبرت کرپورتر سفیر و دیپلوامت بریتانیای بین سالهای ١٨١٧
تا١٨٢٠ سفری به کوردستان نمود در این سفر دوکتور کرومیک 
)شخص  کردە   همراهی  را  وی  بودە  اقجار  دربار  پزشک  که 
معالجه  جهت  پزشک  این  و  بودە  مریض  آامنونوڵاخان 
وصف  ضمن  سفر  این  از  خود  خاطرات  در  شدە(  اعزام  وی 
، چنین مینویسد  پیشرفتهای عمرانی و اقتصادی و علمی شهر
خانوادەی  هر  با  تهران  در  دیگریست،  دنیای  کوردستان  که 
تنگ  البسه  ولی  پوشاندە  را  خود  صورتهای  زنان  شدم  روبرو 

بدنشان  برجستگیهای  بطوریکه  داشتند  بتن  بدننامئی  و 
اکمال نامیان بود ولی درکوردستان و بخصوص درشهرسنندج 
و  تنپوش  کوردی  لباس  با  و  گشاد  چهرە  با  ڕونام  بدون  زنان 
یادگیری  و  خواندن  اماکن  ضمنا  میشدند،  روبرو  ام  با  زییبا 
مشاهدە  با  من  دیلامج  آنچنانکه  بود  فراهم  دختران  برای 
زنان  اینکه  مثل  داشت  اظهار  بمن  تعجب  با  دوگونگی  این 
این شهر نه از خدا میترسند و نه از مردانشان  )طبیعی است 
کلتور  کوردستان بودە و بخشی از  که در  آزادی و برابری نسبی 
باشد  آمدە  تهران  بسته  محیط  از  که  کسی  برای  است  مردم 
اقبل هضم نبودە( و مستورە ام در چنین محیط و زامنی متولد 
این زامن دو شاهزادە  تا  که  ناگفته نامند  بود،  و رشد نمودە 
خواهر  زڕکالخانم  بودند  شدە  اردالن  خانوادە  عروس  خانم 
فتحعلیشاه  دختر  خانم  وحسنجهان  صفوی  شاەعباس 
، طبیعیست که شاهزادە اختیارات و اقتدار خود را دارند  اقجار
و این اقتدار و شوکت در زنان بطور طبیعی ایجاد حسادت و 
کمبود را با باال بردن  کورد سنندجی این  راقبت میکند و زنان 
اگهی وسوق به خواندن و شرکت در عمران و بجای گذاشتن  آ

آثار به نام خود جبران کردند.
کوردستان  مستورە خانم بدین ترتیب شروع به نوشتن تارییخ 
از سال ٦٠٦ هجری قمری تا١٢٤٠ هجری به تحریر درآورد  که 
که موجود است و یکی از منابع مهم تاریخی  ومکتوب نمود 

مستوره اردالن 
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بشامر میرود.
در  متاسفانه  که  نوشت  شریعت  شرح  در  کتابی  براین  عالوە 
دسترس نیست مستورە خانم شاعر توانائی بودە و از مجموع 
که وی سرودە متاسفانه از  کوردی و افرسی  بیست هزار شعر 
این مجموع تنها دوهزار بیت از اشعار ایشان امندە و در سال 
١٣٦٠به همت آاقیان معرفتی و میرزااسداله خان کوردستانی 

بچاپ رسید.
کوردستان  مستورە خانم با خسرو خان پسر آامنوالخان میر 
کردستان شد ازدواج نمود خسرو  که بعدا خود امیر و حاکم 

مشهور  اکم  نا خان  به  بود  نیز  شاە  فتحعلی  داامد  که  خان 
درگذشت،  طاعون  براثر  ٣٢سالگی  سن  در  چون  است 
از  خسروخان خود طبع شاعری داشت و یکی از خطاطان و 
خوشنویسان سردم بودە و اغلبا در دربار وی شاعران و ادیبان 
دراین  نیز  مستورەخانم  و  میپرداختند  مشاعرە  به  و  جمع 
مجالس حضور داشت و با شاعران بزرگی چون مولوی، نالی 

شاعران کورد و یغامی جندقی شاعر افرس مشاعرە نمودە.
بعد از مرگ خسروخان بعلت اختالافت خانوادگی و راقبتهای 
برسرقدرت مستورە خانم مجبور به ترک دیار شدە و به شهر 
قمری  هجری  سال  در  شهر  این  در  و  نمود  کوچ  سلیامنیه 
از  دیدە  شهر  همین  در  سالگی  چهلوچهار  سن  ١٢٦٤در 
شهر  این  سیوان  گردی  گورستان  در  و  بست  فرو  جهان 

بخاکسپردە شد.
کوردستان و جهان  مستورە اردالن اۆلین زن تارییخ نویس در 
زنان  اروپا  در  حتا  نوزدهم  قرن  در  چونکه  میشود  محسوب 
نبودند،ایشان  خود  باسم  نوشته  پخش  و  چاپ  به  مجاز 

دختران  و  زنان  بخصوص  و  کورد  زنان  پیشرو  و  سرمشق 
کورد در سنندج بود و هست  )چنانکه دیدیم در دافع از شهر 
سنندج در ٥٩ و کوبانی دختران کورد بیشترین سهم را داشتند( 
و نام مستورە یکی از نامهای محبوب و مورد عالقه و افتخار 
مردم کورد میباشد و ترانههای زیادی کوردی به نام مستورە بر 
سر زبانهاست و هنرمندان مشهوری همچون استادان حسن 
زیرک و مظهر خالقی با این نام ترانه اجرا کردەاند، هم اینک 
کورد استاد هادی ضیاالدینی  که بدست میکالنژ  مجسمهای 
)عامرت  خسروآباد   عامرت  جلو  در  و  شدە  تندیس  وی  از 
اردالن یکی ازشاەاکرهای هنری و عمرانیست( که محل زندگی 

مستورەخان بود نصب شدە.

نمونە ای از اشعار سرودە مستورە اردالن
این شعر کوردی را در گالیه از روزاگر بعد از مرگ خسروخان سرودە است:

سپیرێ کهجگهرد سپیری کهجگهرد
داخ جهدەست توسپیرکجهگهرد

مهسنهددارای عیش کیت وتاراج نهبرد
مهجلس شایی کێت بهتاڵ نه کهرد

دلی کێت وەخهم تو نهکهردی ناشاد
خهزانهی سرور کێ نهدای وەباد

نهونهاڵ عمر کێ نهکهردی پهی
وەی وە یانهی کێ تو نهخستی وەی

این نیز نمونهای از اشعار افرسی از ایشان:

خدا کند رخ امە انورش ببینم
به اکم دیدە بار دیگرش ببینم

چه خوش بود که شود مست و من در آن مستی
به کف صراحی و بر نعل ساغرش ببینم

خلل فتد به دل من یقین دانم 
نعوذباهلل اگر چشم اکفرش ببینم  

خدای را ندمد تا بروز حشر سحر
شبی که همچو دل خویش در برش بینم 

مرا به ساحت گلشن چه اکر مستورە 
اگر رخ گل و قد صنوبرش بینم 
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ادبیات دریچهایست برای مطالعات زبانشناسی، جامعهشناسی، پیبردن به شیوهی 
موارد  بسیاری  و  آنها  دیداگه  و  خواستهها  مختلف،  دورانهای  در  انسانها  زندگی 
دیگر و به طور کلی از طریق بررسی ادبیات هر ملتی، میتوان به اطالاعت زیادی دست 
یافت. جدای از این، ادبیات میتواند بر فرهنگ و روند یک جامعه تاثیر بگذارد، پس 
هم فرهنگ یک جامعه در ادبیات آن آشاکر است و هم ادبیات میتواند بر یک ملت 
به  ، میخواهیم  کلهر کرد  زن  از شاعران  تنی چند  بررسی شعر  با  بگذارد. حال  تاثیر 
نشانههایی از فرهنگ و شیوهی زندگی مردم این دیار پرداخته و خواستها و نگرش 
خالصه  صورت  به  باید  ابتدا  بحث،  این  شروع  برای  کنیم.  بررسی  نیز  را  شاعران  این 
کرده و  کلهری را تعریف  گویش  مباحثی همچون زبان، ادبیات، فرهنگ و جنسیت و 

سپس به محتوای شعر زنان کرد کلهر ناگهی بیندازیم.

1. زبان پدیدهای اجتامعی است. انسانها در طول تارییخ، به دلیل نیازشان به زندگی 
به  که  خطراتی  از  خود  حفظ  و  زندگی  مختلف  جوانب  پیشبرد  جهت  به  اجتامعی 
تنهایی توان مقابله با آن را نداشتهاند، به ابزاری جهت برقراری ارتباط نیاز داشتهاند 
که در سر راهشان بوده  و از طریق برقراری ارتباط و همفکری توانستهاند مشکالتی 
را از سر بگذرانند و نسل انسان به حیات خود ادامه دادهاست. انسان به شیوههای 
برای  نشانهای  هریک  که  اولیه  آواهای  از  استفاده  و  اشاره  زبان  همچون  مختلفی 
ارتباط بوده و  هدف خاصی بودهاند تا شیوهی امروزین زبان، در تالش برای برقراری 

ر ع ا 

ای  ت اه  
ر رد  ا  عر 

ُکرد کلهر نگاهی به محتوای شعر زنان  
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ابزار  عنوان  به  زبان  نقش  از  جدای  زبانشناسان  هستند. 
کردهاند. براون  ارتباطی، نقشهای دیگری برای زبان عنوان 
و یول )1983( نقش زبان را به دو بخش نقش تبادلی و نقش 
اکربر زبان، از زبان  کردهاند. در نقش تبادلی،  انتقالی تقسیم 
پایان  به  و  دادن  ادامه  کردن،  شروع  برای  ابزاری  عنوان  به 
رساندن ارتباط استفاده میکند و در نقش انتقالی، اکربر زبان 
دیگران  به  را  خود  باورهای  و  اگهیها  آ اطالاعت،  میکوشد 
منتقل کند. نقش تبادلی، ارتباط محور و نقش انتقالی، محتوا 
و  ارتباط  برقراری  برای  ابزاری  هم  زبان  بنابراین  است.  محور 
 ... انتقال مباحث فرهنگی، تاریخی، ادبی و  ابزاری برای  هم 

به نسلهای هم عصر و نسلهای آینده است.

طریق  از  احساسات  و  باور  کردن  بازگو  هنر  ادبیات،   .2
گفته میشود هنرمندانه نباشد، دیگر  واژههاست و اگر آنچه 
اام  است،  زبانی  تولید  ادبیات  نمیشود.  محسوب  ادبیات 
به  هریک  و  بسیاری  افراد  نیست.  ادبیات  زبانیای  تولید  هر 
زرینکوب  باور  به  دادهاند.  ارائه  ادبیات  از  تعریفی  شیوهای 
مردم  که  مردم  فکری  و  ذوقی  داشتههای  تامم   ،)1354(
است،  ادبیات  دهند  انتشار  و  نقل  ثبت،  را  آنها  کوشیدهاند 
جا  به  برایامن  قبل  نسلهای  از  که  زوقیای  و  فکری  میراث 
همیشه و  میشود  افزوده  آنها  به  چیزی  آینده  در  امندە، 
سعیدی  و  پوردریایی  میگیرند.  بهره  آن  از  جهان  ملتهای 
اعطفی،  ذوقی،  تولیدات  تاممی  ادبیات  میگویند   )1399(
کتبی  به شیوهی شفاهییا  که  و فکریییک ملت است  خیالی 
دیداگه،  نشاندهندهی  ملتی،  هر  ادبیات  و  شدهاند  ثبت 
است.  ملت  هر  فرهنگی  و  رفتاری  ویژگیهای  احساسات، 
در  که  که شخص هرآنچه  گفت زامنی  کلی میتوان  به طور 
بازگو  زبانی هنرمندانه  را به  درون خود و جامعهشان هست 
کند، ادبیات به شامر میآید. شعار و انوری )1386( باور دارند 
که باشد، زندگی،  که ادبیات به هر شیوه و در هر چهارچوبی 
ارزشها و ویژگیهای زندگی فردی و جمعی را نشان میدهد 
و ادبیات به دو روش ام را با زندگیپیوند میدهد: یکی از طریق 
اعطفی و زامنی که آنها را میخوانیم و دیگری از راه عقالنی 

و زامنی که در مورد آنها فکر کرده و نقد میکنیم.
بر اساس دیداگه خود،  نیز هرکس  ادبیات  در مورد وظیفهی 
نظری دارد و نظراتی که با دیداگه ناگرنده همسو هستند، ارائه 

مبارزهای  ادبیات  وظیفهی   )1378( ستوده  باور  به  میشود. 
زندگی  کرده،  را تسخیر  راستیها  واژه  به  واژه  که  واقعی است 
برای  مبارزهایست  و  میجنگد  مردگی  با  و  میکند  کشف  را 
براهنی )1357( وظیفهی  باورد  به  و  آوردن هیجان  به وجود 
را  آزادی  برهاند،  بردگی  بند  از  را  آزادی  که  است  این  ادبیات 
کشتیهایشان  که  باشد  مردمی  راهنامی  که  کند  افنوسی 
شباهناگم راه گم کردهاست تا همهی مردم اندیشههایشان را 
بر اساس آن افنوس میزان کرده و همهی حرکتهای فردی و 

جمعی خود را با آن افنوس تنظیم کنند. 

و  رسم  اقنون،   ، هنر دانش،  از  مجموعهایست  فرهنگ   .3
رسوم، اخالقیات و هر اعدتی که انسان به واسطهی عضویت 
کوتاک،  از  نقل  به  میکند.  کسب  را  آنها  جامعه،  یک  در 
تایلر )1871( اهمیت تعریف فرهنگ را در این مسئله میداند 
شخص  به  زیستشناختی  وراثت  طریق  از  فرهنگ  که 
نمیرسد،بلکه از طریق بزرگ شدن در یک جامعه و براساس 
به  هم  میآید.فرهنگ  دست  به  جامعه  آن  خاص  فرهنگ 
به  راه تجربه  از  و هم  داده میشود  آموزش  شیوهی مستقیم 
که  دارد  باور   )١٩٧٣( گیرتز  کوتاک،  از  نقل  به  میآید.  دست 
خلق  را  مفاهیمی  فرهنگ،  یک  یادگرفتن  طریق  از  انسان 
که از طریق  اکر میبرد، نظام معنایی  کرده، به یاد آورده و به 
جهان،  شناخت  روی  است  گرفته  شکل  ذهن  در  فرهنگ 
ابراز احساسات، قضاوتها و تامم زندگی انسان تاثیر دارد و 
گفت  رفتار و باور انسان نظام معنایی وابسته است. میتوان 
فرهنگ مجموعهای از ارزشهای یک جامعه است که مردم 
آن جامعه برای زندگی خود از آن الگوبرداری میکنند اام نیاز 
به اشاره است که در یک جامعه که فرهنگ مخصوص خود 
را دارد، ممکن است فرهنگ هر کسی با کسان دیگر تفاوت 
فرهنگی  سنت  از  که  نیستند  ناچار  ها  انسان  و  باشد  داشته 
خود  جامعه  فرهنگ  با  کسانی  اگهی  و  کنند  پیروی  جامعه 
که آن ارزشها،  در ستیز هستند، چون به این باور رسیدهاند 

ارزشهای مفیدی برای زندگی نیستند. 
انسانشناسها،  دید  از  که  است  باور  این  بر   )١٣٨٦( کوتاک 
فرهنگ چیزی بیش از ادبیات، هنر و آموزش است و باور دارد 
فرهنگ  انسانها  همه  بلکه  دانشآموختاگن،  تنها  نه  که 
که  هستند  آنهایی  فرهنگی  قدرتهای  مهمترین  و  دارند 
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آنهایی  بخصوص  میگذارند،  تاثیر  مردم  روزانه  زندگی  روی 
باشیم  داشته  نظر  در  باید  میگذارند.  تاثیر  کوداکن  روی  که 
که فرهنگ مجموعهای از نظامها و ارزشهاست و اگر یک 
سایر  است  ممکن  یابد،  تغییر  جامعهیی  در  فرهنگی  الامن 
الامنها نیز تغییر کنند. به عنوان مثال اگر ارزشهای مربوط 
بیشک  کند،  تغییر  جامعه  یک  در  اخالقی  مسئله  یک  به 
تاثیر آن تغییر را در هنر و ادبیات جامعه مذکور خواهیم دید، 
همچنین اگر در ادبیات یک ملت دیداگه خاصی مطرح شود، 
ممکن است آن دیداگه وارد زندگی مردم شده و به بخشی از 

فرهنگ تبدیل شود.

، امده و دوجنسه هستند. انسان از  ٤. انسانها از سه جنس نر
لحاظ جنسی و فیزیکی به یکی از این سه شیوه به دنیا میآید و 
جنسیت در جامعهای که در آن زندگی میکند، شکل میگیرد. 
با همدیگر  ارتباط مستقیمی  یعنی جنس و جنسیت هرچند 
دارند، اام یکی نیستند. کوتاک )١٣٨٦(میگوید که انسانها بر 
اساس ویژگیهای جنسی اولیه همچون اندامهای جنسی و 
توزییع  صدا،  همچون  ثانویه  جنسی  ویژگیهای  و  مثل  تولید 
مرد  یا  زن  و  میشوند  متامیز  دیگر  یک  از  سینه،  فرم  و  مو 

بودن انسان از این طریق مشخص میشود. الزم به ذکر است 
گونهای است  در برخی از انسانها این ویژگیهای جنسی به 
ویژگیهای  از  برخی  و  مذکر  جنسی  ویژگیهای  از  برخی  که 
ویژگیهای  روی  از  جنس  بنابراین  میباشند.  دارا  را  مونث 
جنسی مشخص میشود و جنسیت هر کس نیز در جامعهای 
و  باور  فرهنگ،  و  میگیرد  شکل  میکند،  زندگی  آن  در  که 
انسان  آن  جنسیتی  هویت  جنسی،  هر  از  جامعه  آن  انتظار 
جنسهای  از  یک  هر  از  جامعهای  هر  میکند.  مشخص  را 
متفاوت،  فرهنگهای  دلیل  به  که  دارند  انتظاراتی  مذکور 
شخص  اگهی  متفاوتاند.  دیر  جامعهای  تا  جامعه  هر  از 
هویت  دارد،  وی  به  نسبت  جامعه  که  انتظارات  اساس  بر 
انتظار جامعه،  اگهی نیز برخالف  را مییابد و  جنسیتی خود 
کند. هویت جنسیتی به  میکوشد هویت جنسیتی خود را پیدا 
، انتظارات مخصوص از هر جنس و...  ، رفتار شیوه زندگی، باور

گفته میشود. 

٥. گویش کلهری
که در  ایرانی شاملغربی است  از زبانهای  کردی یکی  زبان 
کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه گویشور دارد و مناطقی 
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میگویند،  سخن  کردی  زبان  به  که  کشور  چهار  این  در 
کردستان نام دارد. زبان کردی دارای چند شاخهی زبانی است 
از  از این شاخههاست و در شهرهایی  کلهری یکی  کردی  که 
ایران من جمله اسدآباد در استان همدان، قروه و بیجار در 
کرامنشاه و استان ایالم و همچنین  کردستان، استان  استان 
کشور عراق من جمله خانقین، مندلی و ... به  شهرهایی در 

آن تکلم میشود. 

ادبیات زن  با  رابطه  این مقاله در  ٦. موضوع مورد بحث در 
که  کنیم  بررسی  میخواهیم  و  است  کلهری  گویش  در  کورد 
گذاشته است،  فرهنگ این منطقه بر دیداگه زنان چه تاثیری 
زن  شاعران  آیا  و  است  صورت  چه  به  زنان  زندگی  وضعیت 
یا  نسبت به وضعیت خود در جامعه واکنشی نشان دادهاند 
که از طریق ادبیات  . در این مقاله فکر و دیداگه شاعران  خیر
ادبی بحث  بازگو شده است، بررسی میشود، در مورد سبک 
به  این مقاله  در  که  اشعاری  و محتوا محور است.  نمیشود 
سلیامنپور  مهوش  شاعرها  شعر  از  میپردازیم  آنها  بررسی 
)سوزان(، سمیه صفری )سایوا(، نسرین شفیعی )هانا(، پریسا 
در  که  شدهاند  انتخاب  )سوام(  امینی  مریم  و  جعفریمهر 
بیشتر موارد تنها برش و قسمتی از یک شعر که با موضوع این 

گفتار مرتبط است، آورده شدهاست.
، بررسی محتوایی  ١.٦. با ذکر چند نمونه از اشعار سلیامنپور

شعر شاعران زن کورد کلهر را آاغز میکنیم.
، من و تو از هم دوریم ١.١.٦. ای عزیز دور

تو دختر کدخدایی و من چوپان  )هۊرد کهم:٢١(
٢.١.٦. چشمهایت تشتی از آتش به جانم میاندازد

ای پریزاد، در کنارت زبانم بند میآید
به سویم روی برگردان هرچند که نازنین

تو دختر کدخدا هستی و من چوپانم )هامن:٤٥(
٣.١.٦. سربند کج بسته، دلش همچون سنگ

از کوچه رد شد و بهش گفتم ای جان
٤.١.٦. پیچک زلفهایش را درهم بافته است

به یکباره دل از مهر دوست کنده است
٥.١.٦. مچ پایش سفید، مچبند به پایش بستهاست

چشم به راهم که کی پیشش بیایم
٦.١.٦. تو اهل ایل بارانی، من غبارم  )هۊرد کهم: ٥٣(

٧.١.٦. ای نور اجاق روشن، بزرگ ایل کلهر )هامن:٥٩(
٨.١.٦. دل پسرهای ایل را به لرزه میاندازی )هامن:٦٢(

ام ٩.١.٦. کلهر ای ایل در تارییخ نامدار
غیرت در خون در ایل و تبارم است

در شعر شامره ١ و ٢ شاعر از معشوقش با عنوان دختر کدخدا 
نام میبرد.جنس معشوق مؤنث است و این در حالیست که 
جنس شاعر نیز مؤنث است. در شعر شامره ٣ وی به سربند 
معشوق اشاره میکند که این نیز الامنی زنانه و مختص جنس 
مؤنث است. در شعر شامره ٤ شاعر معشوق را با زلف بلند و 
پیچک امنند توصیف کرده و از بافتن آن سخن میگوید که در 
کردان این ویژگی مختص زنان است و در شعر شامره  میان 
نیز  آن  که  کرده  صحبت  معشوق  پای  مچبند  مورد  در  نیز   ٥
استفاده  پابند  مردها  کردها  میان  در  و  است  زنان  مختص 

نمیکنند. 
جنس  اعشقانه،  شعرهای  این  در  میبینیم  که  هامنطور 
معشوق مؤنث است و تامم الامنهای به اکر رفته برای وصف 
یار الامنهایی زنانهاند و هیچ توصیفی که مختص مرد باشد، 
در میان آنها نمیبینیم و اگر شاعر این شعرها را نشناسیم، 
برای  مردی  زبان  از  اشعار  این  که  میرسد  نظر  به  چنین 
شاعر  که  است  حالی  در  این  اام  شدهاند،  گفته  معشوقهاش 
نیز  رفته  اکر  به  توصیفهای  حتی  است.  مؤنث  اشعار  این 
هیچ گونه نوآوری ندارند و تاممی توصیفات مذکور در ادبیات 
فولکلور وجود دارند که مردها برای وصف معشوقشان به اکر 
گرفتن جنس خود  بردهاند. در اینجا شاعر زن بدون در نظر 
فولکلور  ادبیات  معشوق  جنس  از  متفاوت  که  معشوقش  و 
شعر  شیوە  هامن  به  است،  مرد  شاعران  توسط  شده  تولید 
اعشقانه سروده است. برای بحث در مورد چنین رویهای چند 

نمونه دیگر از اشعار این شاعر را بررسی میکنیم.
که سلیامنپور از واژه  در مصرعهای شامر ٦،٧،٨،٩ میبینیم 
ایل استفاده کرده است و بسامد استفاده از این واژه در اشعار 
اعشقانه  شعر  دلیل  یافتن  پی  در  ناگرنده  و  است  زیاد  وی 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  زن  شاعر  یک  زبان  از  مردانه 
شاعر به این دلیل که بیشتر به دنبال شیوه زندگی سنتی است 
و سخن از ایل، شیوه زندگی قدیمی را نشان میدهد، دیداگه 
گونه از  و باوری سنتی دارد و نتوانسته است خود را از دام آن 
از  کند.  آزاد  را  است  بوده  تابو  آن  در  زنان  دلداری  که  زندگی 
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میان دسته واژه هایی که هر کس به اکر میبرد، میتوانیم به 
روزاگران  نزدیک شویم. زن در  فهم دیداگه و جهانبینی وی 
از  بسیاری  و  کلهرنشین  در منطقه  اکنون  و حتی هم  گذشته 
مناطق دیگر هنوز به آن حدی نرسیده است که خواستها و 
آرزوهایش را آزادانه به زبان بیاورد، دلداری یکی از آن مسائلی 
که برای زنان تابو بوده و هست. همین موضوع باعث  است 
که شاعر زن میخواهد شعر اعشقانه بگوید،  میشود زامنی 
یک  زبان  از  میداند،  مردها  مختص  را  شدن  اعشق  چون 
مرد شعر اعشقانه میگوید و حتی در دنیای شاعرانه خود نیز 
دسته  وجود  بداند.  شدن  اعشق  حق  دارای  را  نمیتواندخود 
دستی،  و  سنتی  شیوه  به  نخریسی  همچون  دیگر  واژههای 
و  میبینیم  سلیامنپور  اشعار  در  که  و...  دستی  زدن  مشک 
نمونه آنها در اینجا آورده نشده است، نشان میدهد که شاعر 
هنوز در حال و هوای سنتی و قدیمی به سر میبرد و نتوانسته 

با الامنهای زندگی امروز ارتباط برقرار کند.
هم  از  جدا  مسائلی  فرهنگ  که  گفتیم  فرهنگ  تعریف  در 
، اخالقیات و ارزشها که به عنوان فرهنگ  ، هنر نیستند و باور
باوری  وقتی  هستند.  ارتباط  در  هم  با  میبریم  نام  آنها  از 
همچون اقئل نبودن حق دلداری برای زنان وجود دارد، نمود 
نشان  تنها  ادبیات  وظیفه  آیا  اام  میبینیم،  ادبیات  در  را  آن 
دادن واقعیتهاست؟ ادبیات میتواند هم وضعت موجود را 
که تغییر  گفتیم  نشان بدهد و هم وضعیت ممکن را. پیشتر 
میگذارد.  تاثیر  دیگر  بخشهای  روی  فرهنگ  از  بخشی  هر 
از  استفاده  جای  به  و  کند  نقد  را  موجود  فرهنگ  شاعر  اگر 
از  و  کند  استفاده  زنانه  الامنهای  از  مردنانه  الامنهای 
ویژهگی های زنانه صحبت کند، هم چون زنی شعر اعشقانه 
زنانه برای یارش بگوید، بیشک این شیوه از ادبیات امروزی 
هویت  دنبال  به  و  آمده  خود  به  مخاطب  که  میشود  باعث 
جنسیتی خویش باشد. اگر دلداری زنان در جامعه تابو است، 
باید در ادبیاتی که تولید میکند خواستههایش را نشان دهد و 

از این راه اگمی به سوی حق و زندگی آزاد زنان بردارد.
از  شعر  نمونه  چند  صفری،  اشعار  محتوای  بررسی  برای   .٢.٦

کتاب تام تهم انتخاب شده است.
که در تنهایی خودم غلت  کتاب مچاله شده ای هستم   ١.٢.٦

میزنم
هی چرخ میزنم، مه چشمها را پوشانده است، مدام و کم کم 

از درون پاره میشوم )تام تهم: ٧(
که میدانم از رودخانه بیچارگی خالص نخواهم  ٢.٢.٦. من 

شد
تو با قدرتت بارها به من آسیب رساندی )هامن: ١٠(

٣.٢.٦. باز هم غم به بالین من آمده است و دوباره مرا به هم 
ریخته است

بگیرد  مرا  جان  که  است  صدد  در  نامشخص،  درد  این 
)هامن:٢٦(

چه  مرا  نمیدانم  ایست،  گونه  به  حالم  مدتیاست   .٤.٢.٦
شده؟ )هامن : ٢٧(

کشاند.  تاریکی  به  را  فردا  امروز  که  فرزند  ای  بخواب   .٥.٢.٦
)هامن: ٣٠(

٦.٢.٦. هزاران جنازه هستند که در خاک و خون میغلتند
آن که با خواندن وردی زنده میکند، کجاست؟  )هامن: ٣٢(

٧.٢.٦. تو خون شیرینی و من خونی ندارم
من خود را گم کردهام، من بینام و نشانم )هامن: ٣٤(

٨.٢.٦. از دیوار زندگیام پایین افتادهام
با دستانم زلفان یاد یار را گرفتم )هامن: ٣٧(

٩.٢.٦. میدانم قضا و بال چیست و کی به اینجا آمد
مدام میگویند: حرف نزن، تو هنوز الل هستی )هامن : ٥٣(

مخاطب  به  کتاب  عنوان  به  را  خود  شاعر   ١ شامره  شعر  در 
کتابی مچاله  کتاب نشانه داناییاست، ولی  معرفی میکند و 
که  میکند  اشاره  شعر  این  ادامه  در  وی  تنهاست.  که  شده 
را  آن  آنکه  جای  به  ولی  داناییاست  از  پر  اینکه  برخالف 
برداشته و از آن استفاده شود، آن را با لگد دور انداخته و از آن 
از اقتداری بحث میکند  استفاده نمیشود. در شعر شامره ٢ 
که میکوشد به او آزار برساند و از تغییر وضعیت خود ناامید 
٤ بخش  در  و  نامشخص  غمی  از   ٣ شامره  شعر  در  و  است. 
هم از پی نبردن به دلیل مشکالتش سخن می گوید. در شعر 
آوردن واژه فرزند نشان میدهد مخاطبش  با  شامره ٥ شاعر 
شعر  در  میکند.  منتقل  ناامیدی  آنها  به  و  است  آینده  نسل 
به  چشم  و  میگوید  موجود  وضعیت  نابساامنی  از   ٦ شامره 
که شرایط را تغییر دهد و در شعر شامره ٧ از  راه منجی است 
بینام و نشانی خود میگوید. در شعر شامره ٨ به شکستش 
استفاده  گیس  واژه  از  آن  دنبال  و  میکند  اشاره  زندگی  در 
زنان  موی  مختص  واژهای  و  است  مو  معنای  به  که  میکند 
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الامن  از  است  مؤنث  شاعر  اینکه  برخالف  اینجا  در  است. 
کرده است و در نهایت در  زنانه برای توصیف یارش استفاده 
شعر شامره ٩ میگوید میداند مشکل چیست ولی نمیگذارند 

که چیزی بگوید.
از  اگهیاش  آ و  دانایی  اینکه برخالف  از  گلهمندی  با  صفری 
کرده و سپس  وی استفاده نمیکنند، اتباط با مخاطب را آاغز 
که نمیگذارد پیشرفت  مشکالت را به قدرتی مربوط میداند 
پریشانی  و  سردرگمی  احساس  اشعارش  میان  در  و  کند. 
مشخص است. چشم به راه منجی بودن، مسئله مهمی است 
که در یکی از شعرهایش عنوان شده است و همین میتواند 
تالش برای پیشرفتن به سوی زندگی آزاد را با مشکل مواجع 
و بیتحرکی  باعث عدم تالش  بودن  ناجی  راه  به  کند. چشم 
که  کند  که باور پیدا  کسی باید به سطحی برسد  میشود. هر 
خود میتواند برای حل مشکالت بکوشد و چشم به راه هیچ 

کس نباشد. 
گفتیم که وظیفه ادبیات مبارزه با مردگی برای به وجود آوردن 
هیجان و رها کردن آزادی از دام زیردستی است. حال اگر این 
تعریف از وظیفه ادبیات را قبول داشته باشیم، به دنبال ایجاد 
میلامن  برخالف  که  هستیم  مسائلی  با  مبارزه  برای  هیجان 
، مردگی را رواج دهد. در اینجا اگر  است، نه اینکه خود شاعر
پیشنهاد صفری به نسل آینده بیداری میبود، آن وقت نشانه 
که  گفت  میشود  و  میدیدیم  وی  اثر  در  را  مردگی  با  مبارزه 
میگوید  شاعر  وقتی  است.  آورده  جای  به  را  خود  وظیفه 
که  میبینیم  کرد"  تاریک  را  فردا  امروز  که  فرزند  ای  "بخواب 
گفتامنش هم  شاعر بیهیچ تالشی آینده را تاریک میبیند و 
آینده نشان دهنده سازش است.  برای خود و هم برای نسل 
ولی اگر این مصرع به شیوه "به پا خیز ای فرزند که امروز دارد 
شاعر  میگفتیم  آناگه  میبود،  میکشاند"  تاریکی  به  را  فردا 
آینده نیز هامنند امروز  که اگر تالش نکنیم،  هشدار میدهد 
تاریک خواهد امند و نسل آینده باید به پا خیزند و تالش کنند 

که وضعیت را تغییر دهند. 
رنجش  و  درد  بودن  نامشخص  از  شاعر  که  است  درست 
مردانه  شعر  از  تقلیدگونه  فضای  از  که  همین  اام  میگوید 
درآمده و سوالهایی برایش پیش آمده، جای امیدواری دارد. 
یکی از مواردی که نشان میدهد شاعر برخالف تالشش برای 
است،  نرسیده  اگهی  آ از  سطح  آن  به  هنوز  خود،  کردن  پیدا 

که از یارش با الامنی زنانه  در مصرعی خود را نشان میدهد 
اگهیاش  آ به  شاعر   ، شعر مجموعه  این  آخر  در  میکند.  یاد 
نسبت به مشکالت اشاره میکند. هرچند شاعر از مشکالت 
اگه شده است، اام صدایش را خفه میکنند و میتوانیم این  آ
سخن  آن  از  این  از  پیش  قدرتیکه  هامن  به  را  شدن  امنع 
که میتوان آن را  گفته است، مربوط بدانیم. یعنی این قدرت 
همچون مردی مشخص، جامعهای مردساالر و یا سیستمی 
در  دانست،  است  کشانده  بردگی  به  را  مرد  هم  و  زن  هم  که 
برای  آزار دادن شاعر  از  زندگی وجود دارد؛  این  تامم مراحل 
فریاد  کردن  خفه  تا  خود  هویت  به  بردن  پی  از  جلوگیری 

دانستههایش. 
اینکه  از  نشانههای  تهم  تام  اشعار  مجموعه  در  ناگرنده 
از  بخشی  مقصر  را  خود  جامعه  از  عضوی  همچون  شاعر 
را  قدرت  صاحبان  تنها  اگر  نکرد.  پیدا  را  بداند  مشکالتش 
آن  از  قدرتمندتر  را  آنها  و  بدانیم  مشکلهایامن  دلیل 
که در برابر آنها باستیم، نتیجهاش همچون محتوای  بدانیم 
شعرهای آخر این مجموعه شعر میشود و رفتن و فرار کردن 
نیز  را  خود  اگر  اام  میشود.  اکر  نتیجه  موجود  وضعیت  از 
بدانیم،  هستیم  ناراضی  آن  از  که  وضعیتی  از  بخشی  مقصر 
شروع  خود  دیداگه  تغییر  از  و  نمیشویم  ناامید  اینقدر  دیگر 
که بتوانیم جامعه را تغییر دهیم. مه واژه  کرده و امید داریم 
با  یک  شعر  نمونه  در  و  است  صفری  شعر  مجموعه  کلیدی 
را  نامشخص  دلیلی  است"  پوشانده  را  چشمها  "مه  آوردن 
واقعیت  روی  بر  را  چشمهایش  که  میداند  مشکالت  باعث 
بسته است و همین میتواند امیدی باشدکه شاعر از این پس 
بکوشد آن مه را از میان برداشته و شاید بتواند متوجه دلیل 
از  پس  و  بشود  انسانها  همه  کلی  طور  به  و  زن  تلخ  زندگی 

شناخت درست از منبع مشکالت، برای حل آنها بکوشد.
٣.٦. در مجموعه شعر من و بهڕۊ و نشریه ژ نمونه شعرهای 

زیر از شفیعی انتخاب شدهاند:
١.٣.٦. سینه من یخچال برفی کدام سرزمین است؟/ به جای 
تفنگ  دیوار  به  دیوار  همسایه  کودک/  دهان  یا   / یار دست 

است/  )من و بهڕۊ: ٧(.
٢.٣.٦. به دنبال خویش/ با سوز و گداز میگردم/ نمیدانم در 

سایه کدام دره بیرفت و آمد/ گم شدهام/  )هامن:١٠(.
٣.٣.٦. سهم بزرگ من/ باری از غم بود/ )هامن:٢٤(.
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٤.٣.٦. جستجو میکنم/ نه نور کم سویی/ نه نجوای صدایی/ 
...../ دلتنگ خویشم  گم شدهام/ بسیار یار و نه رد پایی/  نه 

)هامن: ٢٥(.
کشیده/ با تار زلف خودش/  ٥.٣.٦. سمنگلی با پنجه های 

خفهاش کردند )هامن:٥١(
٦.٣.٦. من فرزند بادم/ بادی پریشان/ در بلندای آسامن/ در 
را/  غروبی نامشخص/ دستی سیاه و پلید/ یال اسب قرمزم 

برید )هامن: ٦٥(.
گفتم  انفال/  فریاد  است/  پیچیده  کوها  گوش  در   .٧.٣.٦
خون  نمردهام/  و  درنیامدهام/کردم  پا  از  و  کردم  بگوییید/ 
گلوی  در  هاست/  گل  چشم  در  است/  زمین  جان  در  من/ 
کرد/ جوانه میزند/ یاد  چشمه است/ خون من سبز خواهد 

من.../ در تامم پنجرهها زایش میکند!  )هامن:٧٤-٧٥(.
٨.٣.٦. چقدر دورم/ چقدر بیکس/ چقدر از آغوش خویش/ 
دور شدهام/ غم درونم، صحرای دل را فراگرفته است/ جنگل 
گیسوانم آتش گرفته است/ چه فریادهایی که در گلو امند و/ 
چه مویههایی در دل!/ سینهام گورستان شد/ شعرهایم زبان 

بستند )هامن: ٧٧(.
٩.٣.٦. دلتنگات هستم آزادی/  )هامن :٨٣(.

باد  کدامین  دست  در  درفشت  آزادی/  آه  آزادی/  آه   .١٠.٣.٦
است؟ )هامن: ٨٤(.

فرو  گلگلی/  روسریای  دوتوی  در  شدهام/  اغرت   .١١.٣.٦
ریختهام/ اناگر پنجرهای هستم در فصل سرد/ مرا بگشایی/ 

.)١١٦ : پر هستم از فریاد برگ )نشریه ژ
در شعر نخست با الامنی زنانه روبرو میشویم و این میتواند 
مژدهای برای زبان شعری زنانه این منطقه باشد. البته منظور 
مکتوب  آثار  میان  در  ویژگیای  چنین  آمدن  پدید  ناگرنده 
است، چه بسا شاعرانی که شعرهایی با زبان و الامنهای زنانه 
کتابی پیش از این  که پیش از این شاعر سراییدهاند، یا  دارند 
که ناگرنده از وجود آن مطلع نیست.  کتاب چاپ شده باشد 
تارییخ  اساس  بر  نمیتوان  را  مقاله  این  مباعث  کلی  طور  به 
سرایش اشعار سنجید، چون همزامن تاممی مفاهیم، از زبان 
مردانه تا زبان و مفاهیم زنانه و دیگر مسائل را در اشعار زنان 
دلتنگی  از  شاعر   ١ شامره  شعر  نمونه  در  میبینیم.  همعصر 
خود به سبب دور شدن از یار و فرزند میگوید و با آوردن واژه 
که این دوری به دلیل جنگ است.  »تفنگ« روشن میشود 

گم  در نمونه شعر شامره ٢ از جستجو برای پیداکردن هویت 
را  غم   ٣ شامره  شعر  نمونه  در  میگوید.  سخن  خویش  شده 
سهم خود از زندگی دانسته و در شعر شامره ٤ از نداشتن امید 
و همراه و گم شدن میگوید. در نمونه شعر شامره ٥ از ظلمی 
کرده و در شعر شامره ٦ از دستی  که در حق زنان شده بحث 

سیاه و پلید میگوید که در زندگیاش تاثیرگذار بوده.
در شعر شامره ١ چند نکته مهم میبینیم، اول اینکه به زن 
که زن را قربانی جنگ و مرد  در اینجا با دید سنتی و معمول 
و  فعال  نقش  بلکه  نمیکند،  ناگه  میداند،  حافظ  و  مبارز  را 
نشان  دوش  بر  تفنگش  توصیف  با  را  جنگ  در  حضورش 
با  که  است  جنگ  از  شاعر  بیزاری  مسئله  دومین  میدهد. 
از  است  سردی  دهنده  نشان  که  برفی  یخچال  واژه  آوردن 
فضای سرد و بی رنگ جنگ میگوید و سوم اینکه با آوردن 
واژه های سینه، دست یار و دهان کودک، یکی از ویژگی های 
زن  نقش  از  و  کرده  استفاده  را  )سینه(  مؤنث  جنس  ثانویه 
، هم به عنوان امدر و هم مبارز سخن  هم به عنوان همسر
میگوید و این نشان میدهد که دیداگه زن به زندگی با دیداگه 
میگیرد  نادیده  را  زن  سیاسی  و  اجتامعی  نقش  که  سنتیای 
محتوای  گفت  میتوان  که  اینجاست  در  است.  متفاوت 
فرهنگ زندگی و ادبیات از یکدیگر جدا نیست و همزامن با 
این شیوه  ترکیه(  کردستان  کردستان ) زنان در شامل  مبارزه 
ادبیات  وارد  سرزمین  از  محافظت  در  زنان  شرکت  زندگی 
حال  در  شاعر   ٢،٣،٤ شعرهای  نمونه  در  است.  شده  نیز  ام 
جستجوی هویت خویش است و گفتامن وی به گونهی است 
و  بوده  مشخص  این  از  پیش  که  است  هویتی  دنبال  به  که 
اکنون نیست، به عنوان مثال ممکن است که منظور شاعر در 
اینجا جستجوی هویت جنسیتی خویش باشد که زامنی زن در 
جامعه نقش بسیار مهمی داشته و با آمدن سیستم سرامیه 
داری و مردساالری آن نقش بسیار کم رنگ شده است و اکنون 

شاعر از آن هویت جنسیتی یاد میکند.
شاعر به کشتن و از میان بردن زن اشاره می کند و زامنی که از 
مرگ  )با تار زلف خویش( میگوید، به این نتیجه می رسیم که 
منظور شاعر این است که زامنی که میخواهند به زنان آسیبی 
اند  کرده  سواستفاده  زنان  مخصوص  ویژگیهای  از  برسانند 
تالش  اگر  زن  است.  اهمیت  حائز  بسیار  مسئلهای  این  که 
کند خود را به عنوان یک انسان، نه جنس پایینتر از مرد و 

ُکرد کلهر نگاهی به محتوای شعر زنان  
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وابسته بشناسد، میتواند از خود دربرابر آسیب های که به او 
میرسانند، محافظت کند. اام اگر ویژگیهای خود را به خوبی 
نشناسد و در نهایت برای رسیدن به جایاگهی برابر با مردان 
آسیب  همیشه  و  نمیشود  موفق  است  مشخص  کند  تالش 
راه شناخت خود میتواند به  از  تنها  میبیند، زیرا هر جنسی 

جایاگهش دست یابد.
که  شاعر خود را به عنوان فرزند باد به مخاطب میشناساند 
باد میتواند هم زندگی بخش و هم ویرانگر باشد. سپس آن 
که  کرده و از دستی پلید میگوید  باد را بادی پریشان توصیف 
دلیل  شاعر  که  میبینیم  اینجا  در  است.  بریده  را  اسبش  یال 
برایش نامشخص  که  یا قدرتی میداند  را دست  مشکالتش 
نامشخص  مشکالت  منشا  که  کند  گامن  شاعر  اگر  و  است 
خواهد بود، آن قدرت میتواند همیشه به وی آسیب برساند، 

زیرا اولین اگم پیدا کردن منشا مشکالت است. 
و  بشری  ضد  و  سیاسی  مسئلهای  که  انفال  از  کردن  بحث 
بخشی از تارییخ تحمیل شده یر کردهاست، در شعر بسیاری از 
شاعران دیده میشود. دلیل انتخاب این شعر برای بررسی این 
است که زامنی که زن کرد در منطقه کلهر هنوز از نظر هویت 
که  جنسیتی نتوانسته است خود را بازشناسد و دلیل و قدرتی 
گرفته برایش نامشخص است، چگونه چنین  هویتش را از او 
سطوحی  هویت  میگوید.  سخن  ملی  هویت  از  اقطعیت  با 
دارد که هویت ملی یکی از بالترین درجات رسیدن به هویت 
است. شاعر زامنی که از خود سخن میگوید پریشان و ضعیف 
است و زامنی که از کرد میگوید، زبان و بیانش بااقتدار است. 
نامشخص سخن  از قدرتی  رفتن هویت خویش  بین  از  برای 
ولی  میایستد  آن  برابر  در  که  نمیگوید  صراحت  با  و  گفته 
کورد میگوید، با وجود مشکالت بسیار زیاد، تنها  که از  زامنی 
باور  کرد  یک  عنوان  به  شاعر  میگوید.  مبارزه  و  مقاومت  از 
کرد استوار میامند و به عنوان یک زن از فریادهای  که  دارد 
گلو امنده و شعرهای زبانبسته میگوید و در اینجا شاهد  در 
به  که  دارد  باور  وی  هستیم.  وی  ضعف  و  قدرت  در  تناقضی 
کرد، آفریننده است و به عنوان یک زن سینه اش  عنوان یک 
 ، باور نشاندهنده  که  شعرهایش  و  گورستانیاست  همچون 
همچون  کرد  بستهاند.  زبان  هستند،  اندیشهاش  و  دیداگه 
تشکیل  متفاوت  جنسهای  با  مردامنی  از  ملتها  دیگر 
کند، اول باید  شده است و اگر میخواهیم این ملت پیشرفت 

میشود  حاصل  زامنی  پیشرفت  بشناسیم.  خوب  را  خودامن 
و  بشناسند  را  اهدافشان  و  راه  خود،  جامعه  یک  افراد  که 
اینگونه است که میتوانند موفق شوند. قبل از باور داشتن به 
امنداگری و استواری کورد، باید باور داشته باشیم که به عنوان 
یک زن، نباید فریادامن در گلو بامند و اگر در حال حاضر راه 
فریادامن را بستهاند، میتوان با تالش خواستههایم را فریاد 

بزنیم.
که از آن یاد میکند  آزادی یکی از مباحث شعر شفیعی است 
پیدا  برای  بدانیم  آن است. الزم است  کردن  پیدا  به دنبال  و 
کردن راه آزادی باید از درون خود شروع کرد. شفیعی از چپاول 
گلگلی  شدن زن میگوید، چپاول شدنی در میان روسریای 
، زن از طریق زییباییهای  و این نیشان میدهد به باور شاعر
دروغین فریب خورده است و نمونه چنین مسائلی در جامعه 
جامه  در  زنان  فعالیت  از  جلوگیری  همچون  است  بسیار 

توسط مردان به بهانه دوست داشتن آنها. 
از  اشعاری  نمونه  محتوای  به  ناگهی  بخش  این  در   .٤.٦

جعفریمهر میاندازیم.
آرزوهای خفتهاش ور رفت/ تا  با  آنقدر  1.4.6. با مژههایش/ 

از خواب پریدند!
ذهنم  زمینهای  اکویدن  مشغول  کثیفی/  کالغهای   .2.4.6
چه  من/  باشم/  اکشته  آنها  در  را  تو  یاد  نکند  هستند/ 
آسیبشناسی  و  )پژوهشنامه  هستم...  ناتوانی  مترسک 

ادبیات کرامنشاه و ایالم: 72(
میدارم  بر  اگم  شدهام؟!/  غیب  یا  آمدهام؟!/  غیب  از   .3.4.6
گیج  زندگیام  دهن  میان  میروم/  ریشهام  سمت  به  و 
میخورم/ .../ میروم که به دنبال خودم بگردم/ دنبال امدر 
و امدربزرگها/ دنبال زندگی/ زندگیای پر از درد/ روی شاخ و 
برگ شجرهنامهی پدر و پدربزرگها!/ اام به هیچ میرسم/.../ 
در این ناتوانی، در این راه تاریک راهم را کج میکنم/ رو بسوی 
نیست/  آنها  از  نامی  که  زندگی  شجره-نامه  در  گورستان/ 
گورستان.../ مبهوت میامنم/ حتی/ در  ممکن است در دل 
هم  مردهها  حتی  نیست/  آنها  از  نامی  هم/  گورستان  دل 

فقط پدر داشتهاند/ نکند من نیستم؟
4.4.6. من نیستم و/ دهانم را بستهام و/ لحظه لحظه لحظه 
درد  میکشد/  درد  دارد  زنی  میشوم/  غرق  خود  سکوت  در 
آرزوهایش/ که به دار نادانیها کشیده شدهاند/ زنی از نادانی 
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خودش درد میکشد
زبانهی  که  احمق/  و  گیج  دیکتاتورهای  از  خسته   .5.4.6
آزادی  گردن  و/  شدهاست  اژدهایی  نداشتهشان/  توانایی 
از  خستهاند  آزادی  راههای   /... فشردهاست/  را  زنان  حقوق 
رهگذرهایی که نامعلومند/ .../ کی میخواهید از این خواب 
خیزید  بپا  خیزید!/.../  بپا  شوید؟/  بیدار  ساله  چندین  مرگ 

برای آفریدن کودک آزادی
در  کودکیام/  صداقت  از  پر  دنیای  کی  که  نفهمیدم   .6.4.6
دوخته  سکوتم  برای  امدرم  که  شد/  گم  بلندی  دامن  چین 

بود/ نیش و کنایه میخورم از سکوتی که قد کشید
جعفریمهر در نمونه شعر ١ از تالش برای بیدار کردن آرزوها 
شعر  نمونه  در  میگوید.  عقاید  تفتیش  از   ٢ شعر  نمونه  در  و 
شامره ٣ به دنبال پیدا کردن خود است و راههایی میآزامید و 
اگهی خویش و  کشیدنش به دلیل ناآ در نمونه شعر ٤ از درد 
در نمونه شعر ٥ از مردساالری و تالش برای تغییر وضعیت و 

در نمونه شعر شامره ٦ از دلیل سکوت زنان میگوید.
از خواب پریدن در نمونه شعر  از عبارات ور رفتن و  استفاده 
شده  که  هم  زور  به  میکوشد  شاعر  که  میدهد  نشان  اول 
در  میشود.  نیز  پیروز  و  کرده  بیدار  خواب  از  را  آرزوهایش 
که  کند  را به مخاطب منتقل  پیام  این  اینجا شاعر میکوشد 
کنیم.  اگر ام خواستهای داریم، باید برای رسیدن به آن تالش 
ناتوانیاش  از  و  احساسات  و  عقاید  تفتیش  از  جعفریمهر 
برای  تفتیش  این  که  هرچند  میگوید،  آن  از  جلوگیری  برای 
از  شاعر  که  کردنی  یاد  اام  رفته،  اکر  به  احساساتش  و  زن 
تا  برگردد.  اجتامعیای  موضوع  هر  به  میتواند  میگوید  آن 
در  آزادنه  باشد  نداشته  حق  مردم  جامعه  یک  در  که  زامنی 
مذکور  جامعه  بزنند،  حرف  زندگی  و  جامعه  مشکالت  مورد 
مردم  خود  تالش  راه  از  مشکل  این  و  کرد  نخواهد  پیشرفت 
کردن  پیدا  دنبال  به   ٣ شامره  شعر  در  شاعر  میشود.  حل 
هویت است و هرچه بخشیهای بیشتری از شعر را میخوانیم، 
شاعر  پریشانی  است.  جنسیتی  هویت  منظور  که  میبریم  پی 
از سوالها و سردگرانیاش مشخص است. وی پس از مطرح 
کردن سوالهایش برای پاسخ به آنها شیوه شجره نامه را شرح 
اشارههایش  اولین  در  شاعر  خود  که  شجرهنامهای  میدهد، 
آن  از  پس  و  میداند  منتسب  پدریش  اجداد  و  پدر  به  را  آن 
شجرهنامه  آن  در  زنان  از  نامی  کردن  پیدا  برای  تالشاش 

به  خود  هویت  کردن  پیدا  برای  ادامه  در  میامند.  بینتیجه 
قبرستان رفته و در آنجا نیز نامی از امدر متوفیها روی سنگ 
و  ساخت  است  مهم  اینجا  در  که  مسئلهای  نمیبیند.  قبرها 
اعدتهای زبانی جنسیت زده است که اگر ام به دنبال برابری 
به  را  زبانی  اعدتهای  آن  و  کرده  شروع  خود  از  باید  هستیم 
به دلیل  به شجرهنامه،  کردن  از ناگه  نبریم. شاعر پیش  اکر 
را  شجرهنامه  میکند،  زندگی  آن  در  که  جامعهای  فرهنگ 
منتسب به مردها دانسته و زامنی که متوجه میشود که نامی 
کمتر جا  که دارد،  از زنها در آن نیست به دلیل پیشفرضی 
میخورد و این در حالی است که اگر با دیداگه سهیم بودن زن 
زندگی خانوادگی به سراغ شجرهنامه میرفت و  تاریخچه  در 
سپس نامی از زنان در آن نمیدید، بیشتر این مسئله را امری 
اکر  خودش  روی  بیشتر  انسان  اگر  یعنی  میدید.  غیراعدی 
باشد  داشته  اگهی  آ زده  جنسیت  زبانی  ساختهای  از  و  کند 
از حق خود دافع  آنها استفاده نکند بیشتر حقخواهانه  از  و 
میکند، در غیر این صورت تنها از وضعیت موجود آزرده خاطر 
شک  خویش  وجود  به  شاعر   ، شعر ادامه  همچون  و  شده 
میکند. پس برای تغییر فرهنگ و وضعیت یک جامعه باید از 
باورها و ساختهای زبانی قدیمی خود را رها کنیم. هامنطور 
گفتیم وظیفه ادبیات مبارزه واژه به واژه برای  که پیش از این 
اگر  باشد،  کرداگن  گم  راه  برای  راهنامیی  باید  و  است  آزادی 
شاعر تنها وضعیت موجود را توصیف کند و نشانهای از مبارزه 
برای تغییر وضعیت دیده نشود، ممکن است بیشتر احساس 
نه  کند،  منتقل  مخاطب  به  را  سرخوردگی  و  ناراحتی  و  غم 

احساس تالش برای آیندهای روشن.
دانستن  مقصر  جعفریمهر  شعر  موضواعت  از  دیگر  یکی   
که مشکالت زندگی زن به  خود زن است و بر این باور است 
اگهی خود اوست. و این میتواند اگمی باشد به سوی  سبب ناآ
پیدا کردن منشا مشکالت زندگی زنان. شاعر از دیکتاتورهای 
پوشالیشان  و  نداشتهشان  قدرت  که  میگوید  منگی  و  گیج 
که زنان نتوانسته به حق خود دست یابند و این  باعث شده 
زندگی  مشکالت  که  بدانیم  باید  است.  بجایی  بسیار  اشاره 
زنان تنها به دلیل مردساالری نیست و مردها به خودی خود 
کسانی  بعنوان  و  قدرت  صاحب  را  مردها  اگر  ندارند.  قدرتی 
که  کنیم، باعث میشود  گرفتهاند تلقی  که حق زنان را از آنها 
کنند و تامم  زنان نسبت به نیمی از جامعه احساس دشمنی 

ُکرد کلهر نگاهی به محتوای شعر زنان  
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تالششان برای رسیدن به حق خود بینتیجه بامند. 
که هم زن و  برای مبارزه در راه زندگی آزاد و برابر باید بدانیم 
آنها تنها  که انسان برای  هم مرد زیردست سیستمی هستند 
را  زنان  تنها خود  اگر  برای رسیدن به منفعتش است.  ابزاری 
از جامعه  نیمی  که  داریم  انتظار  بدانیم،  دلیل مشکالتشان 
را  مرد  زن،  که  است  ممکن  و  کند  حل  را  بزرگ  مشکل  این 
هستند  جامعه  از  دیگر  نیمی  که  مردان  با  و  دانسته  مقصر 
که در این صورت حتی اگر زن بتواند قدرت را به  کند،  مبارزه 
دست بگیرد باز هم مشکل حل نشده و قدرت نسبی از نیمی 
طریق  از  میافتد.  جامعه  از  دیگر  نیمی  دست  به  جامعه  از 
مشکالت  مقصر  را  مرد  هم  و  زن  هم  که  دیگر  دیداگهی 
بدانیم و از منشا مشکالت نیز باخبر باشیم، آن وقت است که 
به شیوه درست در راه آزادی اگم برداریم. شاعر به این شرایط 
با گفتن  )راههای آزادی خستهاند از رهگذران نامعلوم( اشاره 
میکند که تا هدف مردم در راه آزادی نامعلوم باشد، نتیجهای 

حاصل نخواهد شد. 
شاعر سکوت خود را به دلیل شیوه تربییتاش توسط امدرش 
و  نقشها  موجود  فرهنگ  دلیل  به  منطقه  این  در  میداند، 
وظایف متفاوتی برای هر یک از جنسها مشخص شده است 
و از طریق این وظایف هر جنسی هویت جنسیتی مشخصی 
تربییت  زن  جنسیت  هویتی  الامنهای  از  یکی  میکند.  پیدا 
فرزند است و مرد این اکر را وظیفه خود نمیداند، در حالی که 
اگر هرکدام ویژگیهای خود را به خوبی بشناسند و هر یک به 
کودک بهتر تربییت  سهم خود در تربییت فرزند سهیم باشند، 
که زن به دلیل  میشود. در این شعر شاعر اشاره بر آن دارد 
که مسائلی را به عنوان ارزش تلقی  اگهی خود و فرهنگی  ناآ
میگیرند  یاد  آنها  میشود.  زنان  کردن  سکوت  دلیل  میکند، 
که از هامن کودکی سکوت کرده و بعدها نیز به دلیل نداشتن 

قدرت تحقیر شوند.

٥.٦. برای بخش نهایی مفهوم شعر زنان کرد کلهر ناگهی به 
شعر امینی میاندازیم.

متولد  گرسنه  سرزمینی  باران/در  و  باد  غرولند  از  من   ١.٥.٦
و  شدهاند  الل  که  انسانها/  اجتامع  آمد  و  رفت  در  شدم/ 
کشی ساعتها  گرسنگی فریاد میکشند/ زخمیام/ در وقت 
که من هم خدا  / ویران شدهام و / از شدت عشق ژولیدهام/ 

زنهایی  کور  و  سوت  سرزمینی  در  میخواهم/  خرام  هم  و 
که ویار به خدا و خرام دراند/ بچه ها را به اللی تربییت  نازا/ 
/ کور نابود شده/ در سرزمینی سوت و  آه من زنام  میکنند/ 
که از صحبت مدام امتیک و سکسوالیته از هوش رفتهام/ در 
که  این خشکسالی عشق و اعشقی از شعری باردار شدهام/ 
نه مرا میزاید نه میزایم و نه میآفرینم )زاد و ولد میکنم(/
من به حرف حرف کردستان ویار دارم/ که من هم خدا و هم 
کالغها/  و  مترسک  که  جنگی  میدان  میخواهم/در  خرام 
/نه خدا  کردهاند/آبستن دردی شدهام و دیگر برای تنم تبانی 
که مرا به فریاد  گرسنهام/  میخواهم و نه خرام/ من شاعری 
اعدت دادهاند/ در این میدان جنگ / از سخن گفتن از نان و 
درد/ شعر و نان/ شعر و درد/کرکسها در کمیناند/تا حرف 
درد/  و  زن  غرولند  از  امدرم  کنند/که  حاشا  را  بدنم  حرف  به 
پستان حاشا در دهانم نهاد و/از دلداری پسران این سرزمین 
این  در  امردین!/  است  حرام  اعشقی  امردین!  کرد/  قدغنم 
من  هستند/  الشهام  کمین  در  کرکسها  که  جنگ/  میدان 
آبستن شعری شدهام ممنوعه/که نه مرا میزاید، نه میزایم 
دارم.   کردستان  حرف  حرف  به  ویار  من  میآفرینم/  نه  و 
کرامنشاە:  و  ایالم  کردی  شعر  آسیبشناسی  و  )پژوهشنامه 
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که شعرهای زیادی از امینی در دسترس نبود، با  به این دلیل 
اکملی از وی محتوای شعرش را بررسی میکنیم.  آوردن شعر 
که هم در مورد زندگی زنان  یکی از ناکت این شعر این است 
و مشکالت آن است و هم از واژههای مخصوص زنان برای 
داشتن،  ویار  بودن،  نازا  است.  شده  استفاده  مفهوم  رساندن 
امتیک، آبستن بودن، زایامن و سینه از واژههای این شعراند 
که با زنان ارتباط مستقیم دارند، استفاده از این واژهها باعث 
به وجود آمدن فضایی شده است که بحث در مورد مشکالت 
توانسته  شاعر  و  است  افتاده  جا  خوبی  به  فضا  این  در  زنان 
این شعر هم  در  کند.  استفاده  به خوبی  واژهها  این  از  است 
مشکالت اجتامعی و هم مشکالت زندگی زنان دیده میشود 
و  گرسنه  و  کور  و  سوت  سرزمین  به  جا  چند  در  امینی  که 
که  میشود  متوجه  مخاطب  و  میکند  اشاره  الل  انسانهای 
، جامعهی فعالی نیست. پس از توصیف جامعه  جامعه مذکور
اگهی میگوید که نمیتوانند  ، از زنان و امدران ناآ سوت و کور
که  کنند و به آنها میآموزند  فرزندانشان را با فکر آزاد تربییت 
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وضعیت  شاعر  که  میفهمیم  طریق  این  از  و  کنند  سکوت 
به  را  جامعه  نامناسب  وضعیت  کلی  طور  به  و  زنان  زندگی 
توصیف  زنان  ندارند.  اگهی  آ که  میداند  زنانی  وجود  سبب 
شده در این شعر کسانی هستند که خواستههای زیادی دارند، 
و  خواستههایشان  آوردن  دست  به  برای  تالشی  و  توان  ولی 
فرزندانشان  درست  کردن  تربییت  راه  از  آزاد  زندگیای  خلق 

ندارند.
فرهنگ  به  سکسوالیته  و  امتیک  واژههای  آوردن  با  شاعر 
دنیای  در  دارد.  اشاره  جنسی  مسائل  به  مربوط  سیاست  و 
به  زن  سرامیهداری،  سیستم  بودن  اکر  روی  دلیل  به  امروز 
سرامیهداری  سیستم  هم  که  است  شده  تبدیل  جنسی  اکالی 
منفعت خود را از آن کسب میکند و هم پیشکشی است برای 
از این سیستم و منافعاش محافظت  از این طریق  تا  مردان 
که  دنیایی  در  زن  است  کرده  اشاره  شاعر  که  هامنطور  کنند. 
برایش ساختهاند خود را گم کرده و نمیتواند هویت جنسیتی 
خدمت  در  که  کسی  نه  جامعه،  از  عضوی  عنوان  به  را  خود 
کند و نابود شده است.  سرامیهداری و مردساالری باشد، پیدا 
آموزش  و  تربییت  موضوع   ، شعر این  مهم  مباحث  از  یکی 
را  فرندانشان  که  میگوید  منفعلی  امدران  از  شاعر  است. 
اقئده  این  از  نیز  شاعر  خود  امدر  و  میکنند  وادار  سکوت  به 
به  زنان میگوید،  از مشکالت  که  مستثنی نیست و هناگمی 
حاشا  حقاش،  گرفتن  برای  خود  فرزند  دادن  آموزش  جای 
کرده و نسل آینده را نیز به مشکالت جنسیتی اعدت میدهد 
و خود باعث محدودیتهای جنسیتی برای دخترش میشود 
و امنع از اعشق شدن دخترش میشود. شاعر از شیوه دیگری 
مورد  در  را  خود  نارضایتی  و  فریاد  و  گفته  سخن  آموزش  از 
وظیفه  که  اینجاست  در  و  میدهد  نشان  موجود  وضعیت 
ادبیات را بجا میآرورد، شاعر را به عنوان کسی که برای اعالم 
نارضایتیها تربییت شده است، معرفی میکند نه کسی که تنها 

وضعیت موجود را توضیف کند.
کنند  که در تالشاند تا زندگی زنان را حاشا  صاحبان قدرتی 
که  میگوید  جایی  در  شاعر  و  میشود  دیده  نیز  شعر  این  در 
مترسک و کالغها برای آزار رساندن به وی همدست شدهاند، 
مترسک نامد محافظ و نگهبان است که در اینجا او نیز برای 
خانواده  است.  همدست  قدرت  صاحب  با  زن  بردن  بین  از 
باعث  اام  میآید،  شامر  به  مقدسی  و  مهم  نهاد  که  هرچند 

شده زنان  مشکالت  و  جنسیتی  تبعیضهای  شدن  ادامهدار 
 ، ، خود را املک دختر ، برادر و همسر است. مرد با عنوان پدر
خواهر و همسرش میداند و باعث شده است که زن احساس 
زیردست بودن و تعلق کند و اگر زنی در راه زندگی آزاد بکوشد، 
، برادر و همسر خود را محافظ زن دانسته  امنع او میشود. پدر
کمک  گرفتهاند. سیستم سرامیهداری به  و قدرت را به دست 
سیستم سنتی و مرد و زیرساختهای خانواده باعث زیردست 
واژهی  آوردن  با  شاعر  شدهاند.  زن  حق  کردن  ضایع  و  شدن 
قدرت  صاحبان  آنکه  وجود  با  میدهد  نشان  جنگ  میدان 
در حال تالش برای از بین بردن هویت و حق زنان هستند، 
اگر  که  است،  ستیز  در  مسئله  این  با  و  نبوده  منفعل  زن  اام 
اکر  در  جنگی  میدان  دیگر  نمیبود  شاعر  مبارزه  و  فعالیت 
سیستمی  با  مبارزه  حال  در  اینکه  با  همزامن  شاعر  نبود. 
جنسیتی  هویت  دنبال  به  و  است  کرده  نابوده  را  او  که  است 
خویش است، آرزویش رسیدن به هویت ملی است و در آرزوی 

سرزمین یکپارچه کردستان است. 
هامنطور  و  است  ادبیات  در  پراکربد  موضوعی  اعشقانه  شعر 
کرد  زنان  شعر  در  نتوانسته  موضوع  این  آمد،  پیشتر  که 
مردانه  الامنهای  از  زنان  و  باشد  داشته  جایاگهی  کلهری 
شاعر  زنان  نمودهاند.  استفاده  خود  معشوق  توصیف  برای 
نتوانستهاند در شعر اعشقانه زبان و فضای نوی بیافرینند. در 
شعر امینی میبینیم که یار با آوردن ناماش خطاب میشود و 
این میتواند تابو شکنی برای فضای شعری و اجتامعی زنان 
باشد، شاعر مشکل قدغن بودن اعشق شدن زنان را با آوردن 
وضعیت  از  نارضایتی  حرکت  این  و  آمیخته  هم  در  یار  نام 
موجود نشان را نشان میدهد. واژه "امردین" که نامی پسرانه 
است هم نارضایتی نسبت به تابو بودن دلداری زنان را نشان 
میدهد و هم اشاره به شهر امردین در شامل کردستان است 
که این شهر به الگویی برای مبارزه زنان کرد مبدل شده است. 

 نتیجە گیری
شاعر  و  نویسنده  دیداگه  به  بردن  پی  راههای  از  یکی  ادبیات 
است و از طریق آن میتوانیم با وضعیت جوامع آشنا شویم. 
کرد در منطقه  از پنج شاعر زن  گفتار نمونه اشعاری  این  در 
از مشکالت زن در  از لحاظ محتوایی بررسی شد. یکی  کلهر 
جنسیتی  مشکالت   ، دیگر مناطق  بسیاری  و  نامبرده  منطقه 

ُکرد کلهر نگاهی به محتوای شعر زنان  
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است و زن نتوانسته است هویت جنسیتی خود را بازشناسد. 
ویژگیهای مختص به خود را شناخته و از آن راه شیوه درست 
زندگیای را بیافریند. جنسیت باعث زیردست بودن زن شده و 
در بسیاری موارد به واسطه جنسیتاش در خانواده و جامعه 
که  هامنطور  است.  دیده  جنسی  و  جسمی  روانی،  آزارهای 
دیدیم برخی از شاعران اسیر فرهنگ تبعیض جنسیتی علیه 
به  باعث  و  گرفته  نادیده  را  زنان  میکوشد  که  هستند  زنان 
که اگر زنان میخواهند جایاگهی  وجود آمدن این باور شود 
گرفتن  الگو  این  و  بگیرند  الگو  مردان  از  باید  باشند،  داشته 
نیز  اعشقانه  مباحث  برای  حتی  زن  که  میرود  پیش  جایی  تا 
خود را جای یک مرد گذاشته و با زبانی مردانه شعر اعشقانه 
این  در  زنان  ادبی  و  فکری  فضاهای  از  دیگر  یکی  بگوید. 
کردن هویت است، ولی دیداگه هر  برای پیدا  منطقه، تالش 
اولین  از  است.  متفاوت  باره  این  در  مذکور  شاعران  از  یک 
که بوجود آمدن سوال در مورد هویت است تا بحث  مرحله 
در مورد حق زن، سرزمین و هویت ملی در این اشعار دیدیم. 
در مواردی شاعر از وضعیت خود از جامعه گلهمند است و به 
دنبال پیدا کردن هویت خویش است، ولی بیشتر ناامید است 
و آینده را تاریک میبیند و به جای تالش برای آیندهای روشن، 
کرده و منفعل بودن را  آینده را نیز دچار ناامیدی  حتی نسل 
فرار  در  را  موجود  وضعیت  چاره  و  میدهد  آموزش  آنان  به 
، امدر  میداند. اگهی شاعر از نقش فعال زن به عنوان همسر
آسیب  از  و  ملی  هویت  کردن  پیدا  برای  تالشاش  و  مبارز  و 
دیدن زن به دلیل عدم شناخت خود میگوید و موارد دیگری 
که در مورد آنها بحث شد. به طور کلی زامنی که ادبیات زنان 
که مشکالت  را میخوانیم، متوجه میشویم  این منطقه  در 
را  خود  یا  زنان  که  است  زیاد  آنقدر  مناطق  این  در  جنسیتی 
کرده و با هویتی مردانه زندگی میکنند، یا بیشترین تمرکز  گم 
گذاشته و تقرییبا  خود را روی مسائل و تبعیضهای جنسیتی 
تامم فضای ادبیات زنان بحث در مورد مسائل جنسیتی است 
کمتر  را  زندگی  که دیگر مسائل  این مسئله باعث میشود  و 
امیدی  میتواند  فضایی  چنین  البته  و  دهند  قرار  توجه  مورد 
دست  به  برای  تالش  و  اجتامعی  خواستهای  برای  باشد 

آوردن حقوق زنان و درک منشا مشکالت.
به  جایاگهشان  اساس  بر  انسانها  کومونی،  زندگی  از  پس 
این  و  رودررو و مخالف هم تقسیم شدند  و  طبقات مختلف 

و  شد  جامعه  از  بخشی  شدن  زیردست  برای  جرقه  اولین 
باید  بایستم  زنان  بودن  زیردست  مقابل  در  میخواهیم  اگر 
مبارزه  این  اولیت  در  جنسیتی  مسائل  که  باشیم  هوشیار 
کنیم. اولین  نباشد و بیشتر به منشا اصلی این مشکل توجه 
براساس تضاد طبقانی شکل  نیز  زنان  و مبارزات  فعالیتها 
گرفت و پس از شاخه شاخه شدن این مبارزات، جنبشهایی 
بلکه  نیانجامید،  مشکالت  حل  به  تنها  نه  که  آمد  وجود  به 
کشیده شود و به دنبال  گمراهی  که مبارزه زنان به  باعث شد 
گرفتن حقشان از مردها باشند. اگر به دنبال برابری هستیم، 
حتی  زیرا  دهیم،  قرار  خود  هدف  را  مردان  با  برابری  نباید 
تاممی مردان نیز در سیستم طبقاتی دارای حقوق برابر با هم 
جنس خودشان نیستند. به عنوان مثال یکی از خواستهای 
سیستم  و  است  اکرکردنشان  و  جامعه  در  فعالیتشان  زنان 
میکند  سوءاستفاده  گونهای  به  خواسته  این  از  سرامیهداری 
هم  و  آوردهاند  دست  به  را  آزادی  که  کنند  فکر  زنان  هم  که 
اگر  بنابراین  شوند.  تبدیل  سیستم  برای  ارزانی  اکر  نیروی  به 
به دنبال حقوق زن هستیم باید منشا مشکالت زنان را پیدا 

کرده و در مخالفت با آن بایستیم.

ناب
د ک

سهفهری، سومهیه )1397(. تام تهم. تهران:سورخابی
، مههوەش )1395(. هۊرد کهم. کرماشان: کرماشان سڵێمانپووڕ

شهفیعی، نهسرین )1396(. من و بهڕۊ. کرماشان: دیباچه

س ا
براهنی، رضا )1357(. ادبیات جهان و مفهوم آزادی. تهران: سند

پوردریایی، علی؛ سعیدی، سهراب )1392( ادبیات چیست؟. هفتمین همایش 
پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

زرینکوب، عبدالحسین )1354(. نقد ادبی. تهران: امیرکبیر
ستودە، هدایتاله )1378(. جامعهشناسی در ادبیات. تهران: آوای نور

انسانی(.  تفاوتهای  )کشف  انسانشناسی   .)1386( فیلیپ  کنراد  کتاک، 
ترجمهی محسن ثالثی. تهران: علمی

، عباس )1386(. گزیدە اشعار خاقانی. تهران: قطرە ماهیار
و  ایالم  کردی  شعر  آسیبشناسی  و  پژوهشنامه   .)1395( مازیار  نظربیگی، 

کرمانشاە. کرمانشاە: ناشر مولف با همکاری نشر دیباچه.

ا
Brown, G. Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge 

University Press



67

: ترجمە کوردی این گفتار

عر  وو  او گ و  ن و
ی  او د    

اشان ر  کر ع ا  ا

زوانناسی،  خوەندنهوەی  ئڕا  دەروەچێگه  ئهدەبیات 
کوومهڵگهناسی، پهی بردن وە رەوش ژیان ئایهمهیل له ههر 
ئهدەبیات  دڵ  له  و  نووڕگهیانوهتد  داخوازەیل،  سهردەمێگ، 
باریمن.  دەس  وە  فرەیگ  زانیاریهیل  توانیمن  ملهتێگ  ههر 
ئهدەبیات  رێشیاکری  له  ملهت  فهرههنگیهی  ناسین  له  جیا 
تۊەنێاکریگهری  ک  ئیهسه  ئهدەبیات  گرنگی  ئهوملهته، 
فهرههنگ  ههم  فهرههنگیش،یانێ  بان  بنهیدە 

ئهدەبیات  ههمیش  و  ئهدەبیات  بان  بنهیدە  تۊەنێاکریگهری 
و  بگۊەڕنێدەی  بکهییا  سهاقمدارەو  فهرههنگ  تۊەنێیهی 
خوازیم بزانیمن ک ناوەڕووک ئهدەبیات ژن کورد له ناوچهی 
کردێیه و ئایا نیشانێگ له  کهڵهوڕ وە چ مهسهڵهیلێگ ئاامژە 
کووشانێگ  فهرههنگسهردەم له ناو ئهدەبیاتیان ههس و له 
ئڕا گۊەڕانن کوومهڵگه وەرەو وەزعیهت دڵخواز گهپ دانه؟ ئڕا 
و  فهرههنگ  ئهدەبیات،  زوان،  بایا  باسه  ئێ  کردن  پێ  دەس 
جنسیهت تاریف بکهیمن و ئێکه بنووڕیمنه ناوەڕووک شێعر 

. ژن کورد له ناوچهی کهڵهوڕ

دریژایی  له  ئایهمهیل  کوومهڵایهتیه.  دیاردەیگ  زوان   .1
دیروواک وە بوون ههوەجهیان وە ژیان وەکوومهڵ ئڕا وەڕ�ییهو 
ک وە تهنیایی  بردن ژیان و پاراستن خوەیان له خسارەیلێگ 
نهتۊەنسنه له بهرایبهریان بووسن، وە ئامرازێگ ئڕا پهیوەندی 
هاوفکری  و  گرتن  پهیوەندی  رێ  له  و  داشتنه  ههوەجه 
بۊە  ئایهم  ژیان  رێ  سهر  له  ک  گیچهڵهیلێگ  تۊەنسنه 
چارەسهر بکهن و نهسڵ ئایهم هێامن بهردەوامه. ئایهمهیل 
له  گرتن  کهڵک  و  ئشارە  زوان  جوور  جیاوازێگ  شێوەیل  وە 
یهکمین دەنگهیلێگ ک نیشانهی مهبهست دیارییێگ بۊە تا 
وە شێوەی ئمڕووژین زوان، کووشانه وەلیهاک پهێوەندی بگرن. 
گرتن،  پهیوەندی  ئڕا  زوان  بۊن  ئامراز  له  جیا  زوانناسهیل 
 )1983( یوول  و  براون  دانه.  گهپ  زوان  تر  اکریگهریهیل  له 
)تهبادوڵی(  اکریگهریئاڵوگووڕی  بهش  دو  وە  زوان  اکریگهری 
تهبادوڵی  اکریگهری  له  کهن.  دابهش  )ئنتقاڵی(  راگو�زی  و 
کردن،  نۊسهریا بێژەر له زوان وە بوون ئامرازێگ ئڕا دەس پێ 
له  و  گرێد  کهڵک  پهیوەندی  بردن  پهرتخ  ئهو  و  پاراستن 
کووشێ زانیاری، زانستهیل و  اکریگهری ئنتقاڵی نۊسهریا بێژەر 
اکریگهری تهبادوڵی  باوەڕەیلێ وەبهردەنگ مونتهقڵ بکهی. 
ناوەڕووکمێحوەرە.  ئنتقاڵی  اکریگهری  و  مێحوەر  پهیوەندی 
بوو،  گرتن  پهیوەندی  ئڕا  ئامرازێگ  تۊەنێ  ههم  زوان  یانێ 
فهرههنگی،دیرووکی،  ئنتقاڵباسهیل  ئڕا  ئامرازێگ  ههمیش 

ئهدەبی وهتد وە نهسڵهیل هاوچهرخ و بانان.

وشهیله رێ  له  ههست  و  باوەڕ  وەتِن  هونهرِ  ئهدەبیات   .2
دی  نهود  هونهرمهندانه  ئۊشیهی  ک  چشتهیلێ  ئهگهر  و 
)تهولید(  ئهدەبیاتێگبهردان  ههر  و  نیهود  ئهدەبیاتحساو 

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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کهسهیل  نییه.  ئهدەبیات  زوانیێگ  ههربهردان  وەلێ  زوانیه 
ئهدەبیات  له  تاریفێگ  شێوەیگ  وە  ههرکهس  و  فرەیگ 
گشت داشتهیل زەوقی  کووب )1354(  باوەڕ زەڕین  وەتنه. وە 
بڵاویان  و  نهقڵ  و  زەبت  کووشن  مهردم  ک  مهردم  فکری  و 
ک له نهسڵهیل  بکهن ئهدەبیاته، میرات فکری و زەوقیێگ 
کرێد  وەرین ئڕاامن امیهسه جیهو و له بانان چشتێ پێ ئزافه 
گرن.  کهڵک  لێ  له  جههان  مهردم  و  نهتهوەیل  ههمیشه  و 
گشت  ئهدەبیات  ئۊشن   )1392( سهعیدی  و  دەریایی  پووڕ
ک  بهرچهیل زەوقی،اعتفی،خهیاڵاوی و فکریییهی نهتهوەس 
ههر  ئهدەبیات  و  بۊنه  سهبت  نۊسیاگ  دەمهکییا  شێوەی  وە 
تایبهتمهندیهیل  ههستهیل،  نووڕگه،  نیشانهی  نهتهوەێگ 
تۊەنیمن  گشتی  وە  نهتهوەیگه.  ههر  فهرههنگی  و  رەفتاری 
ک له دەرۊن خوەیان  بۊشیمن ههنایگ ئایهمهیل ههرچگ 
بۊشن  هونهرمهندانه  زوانێگ  وە  ههس  کوومهڵگهیان  و 
 )1386( ئهنوەری  و  شواعر  تێ.  وەحساو  ئهدەبیات  بنۊسن  و 
ههرچوارچووێ  له  و  ههرشیوە  وە  ئهدەبیات  ک  دێرن  باوەڕ 
ک بوو، ژیان و ئهرزشهیل و تایبهتمهندیهیل ژیانتاکهکهسی و 
کوومهیی نیشان دەید و ئهدەبیات وەدو شێوە ئیمه وەل ژیانهو 
ک خوەنیمنان و  پهیوەند دەی: یهکێگ له رێعاتفی و وەختێ 
یهکێگ له رێ عهقڵمهندی، ههنایگ له سهرێ هۊردەو بۊمن 

و رەخنه گریمن. 
نووڕین  وە  ههرکهس  ئهدەبیاتیشهو  ئهرک  بووت  له 
ئهرک   )1378( ستوودە  باوەڕ  وە  دێرێ.  رایگ  خوەی 
وشهراساگنیداوڕێ  وە  وشه  ک  ئهدەبیاتخهباتراساگنیێگه 
کهید و وەل مردگیا جهنگێد و  کهشف  کهی(، ژیان  )تهسخیر 
خهباتێگه ئڕا وە دی هاوردن ههیهجان و بهراههنی )1357( 
باوەڕ دێرێ ک ئهرک ئهدەبیات ئیهسه ئازادی له بهن بهردگی 
ئازاد بکهید و ئازادی بکهیدە افنووسێگ ک رێنهامیخهڵکێگ 
گشت  تا  کردنه  گوم  ناو شهو رێ  له  له  کشتیهیلیان  ک  بوود 
مهردم ئهندیشهیل خوەیان وەپاودانگبارودووخ ئهو افنووسه
میزان بکهن و گشت ههراکت فهردی و کوومهڵایهتی خوەیان 

وەل ئهو افنووسهوبگونجنن.

،داتهک )اقنوون(،  3. فهرههنگ کوومهیگ له زانست، هونهر
وە  ئایهم  ک  اعدەتێگه  ههر  و  ئهخڵاقیات  رسووم،  و  رەسم 
بوونهی ئهندامیهی کوومهڵگه ئهو چشتهیله وە دەس تیهرێ. 

وە گوورەی کوتاک، تایلر )1871( ئهههمیهت تاریف فهرههنگ 
رێکهلهپوورزینهوەرناسی  له  فهرههنگ  ک  زانێ  ئیه  له 
)وراسهت زیست شناختی( وە ئایهم نیهڕەسێ بهڵکوو له رێ 
فهرههنگ  بۊن  تایبهت  و  کوومهڵگه  یهی  ناو  له  بۊن  گهورا 

ئهو کوومهڵگه وە دەس تێ.
 فهرههنگ ههم وەشێوەیراسهیڕاسپهروەردە دریهید و ههمیش 
له رێ دیێن. باوگ و داڵگهیل بڕێگ چشتهیل ک فهرههنگ 
کوومهڵگهیانه وە مناڵێیانچاشنن و چشتهیلێگیش ههس ک 
گووش  نووڕسن،  رێ  له  ئایهم  بوو.  فێر  و  دۊنێد  خوەی  مناڵ 
ئایهمهیل  ئهودۊای  وەل  پهیوەندی  و  کردن  تهاکنن،باس 

کوومهڵگه، فهرههنگ ئهو کوومهڵگههوواکرە بوود.
له  ئایهم  ک  دێرێ  باوەڕ   )1973( گیرتز  کوتاک،  گوورەی  وە 
هۊر  ئهو  کهی،  خهڵق  مهافهیمێ  فهرههنگی  رێچاشیان 
ک له رێ فهرههنگ ناو  اکر بهی. نزام امنایێگ  تیهرێد و ئهو 
ههست  وەتن  جههان،  ناسین  بان  له  گرتێیه  سهاقم  زهن 
و  رەفتار  و  دێرێد  ئایهماکریگهری  ژیان  تامم  و  دادوەریهیل  و 
باوەڕ له رۊ ئهو نزام امناییه وەڕ�ییهو چوو. تۊەنیمن بۊشیمن 
ک  کوومهڵگهس  ئهرزشهیلیهی  له  کوومهیگ  فهرههنگ 
وەلێ  کهن  لێئیسفادە  له  ژیانیان  ئڕا  کوومهڵگه  ئهو  مهردم 
یهی  ناو  له  ک  بکهیمن  ئاامژە  ئیه  وە  دێریمن  ههوەجه 
فهرههنگ  دێرێ،  خوەی  تایبهت  فهرههنگ  ک  کوومهڵگه 
و  جیاوازییبێیاشتوود  ترەو  کهس  وەل  مومکنه  ههرکهس 
کوومهڵگه فهرههنگی  سونهت  له  نیێن  ناچار  ئایهمهیل 
فهرههنگ  وەل  کهسهیلێگ  اگجار  و  بکهن  پهیڕەوی 
ک  باوەڕە رەسینه  کهن، چۊن وە ئێ  کوومهڵگهیانهودژایهتی 
و  نووڕگه  و  ئهرزش  و  نییه  خاس  ژیانێان  ئڕا  ئهرزشهیله  ئهو 

باوەڕەیل تر پهسهن کهن.
کوتاک )1386( ئۊشێ له نووڕگهی ئنسانناسهیل، فهرههنگ 
ک  دێرن  باوەڕ  و  پهروەردەسه  و  هونهر  و  ئهدەب  له  فرەتر 
گشت  بهڵکوو  آموختاگن(،  )دانش  تهنیاخوەندەوارەیل  نه 
فهرههنگی  گرنگترینهێزەیل  و  دێرن  فهرههنگ  ئایهمهیل 
اکریگهری دێرن، وە  ک له بان ژیان رووژانهیخهڵك  ئهوانهنه 

تایبهت ئهوانه ک اکریگهری نهنه بان مناڵهیل.
نزام  له  کوومهیگ  فهرههنگ  ک  بوو  هووشامن  بایا 
ناو  له  فهرههنگی  ئلامن  ئهگهریهی  و  ئهرزشهیله  و 
کوومهڵگهیگ بگۊەڕێ، ئهودۊای ئلامنهیلیش گۊەڕن. ئهسه
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ههراکم له چشتهیلێ ک وە ناو فهرههنگ پێیان ئاامژە کهیمن 
گهپ  ئهگهر  نموونه  ئڕا  دێرن،  ژیان  بان  له  فرەیگ  گرنگی 
کوومهڵگه بگۊەڕێ بێگوامناکریگهری  ئهخڵاقیێگ ناو یهی 
و  دۊنیمن  وڵاته  ئهو  ئهدەبیات  و  هونهر  ناو  له  گۊەڕیانه  ئهو 
ئهگهر له ناو ئهدەبیات له نووڕگهیگ گهپ بدریهی، هاتێ ئهو 

نووڕگه بایدە ناو ژیان مهردم و بوودە بهشێگ له فهرههنگ.

له  ئایهم  نێروامن.  و  ام   ، نێر جنس  سێ  له  ئایهمهیل   .4
له و  تێد  دی  وە  شێوە  سێ  ئێ  له  وەیهکێگ  جنسی  لههاز 
یانێ  گرێ.  جنسیهتێسهاقم  ژیهی  ک  کوومهڵگهیگ  ناو 
وەلیهاک  پهیوەندیراسهیڕاسێ  ههرچهن  جنسیهت  و  جنس 
ئایهمهیل  ئۊشێ   )1386( کوتاک  نیێن.  وەلێیهکێگ  دێرن 
ئهندامهیل  جوور  جنسیسهرەتایی  تایبهتمهندیهیل  رۊ  له 
جوور  سانهویه  جنسی  تایبهتمهندیهیل  و  زاوزێ  و  جنسی 
دەنگ،بهربڵاوی مۊ و فرم مهمگ، له یهک جیاوازەو بوون و 
ژن یا پیاگ بۊن ئایهم دیار بوو. ئهڵبهت له ئێرە بایس ئاامژە 
تایبهتمهندیهیل  ئێ  ک  ههس  ئایهم  له  جنسێگ  بکهیمن 
جنسیه له ناویان ریک دابهش نهبۊە و له ههر جنسێگبڕێگ 
جنسی  تایبهتمهندیهیل  له  بڕێگ  دێرن،یانێ  تایبهتمهندی 
ئهسه دێرن.  پیاگ  جنسی  تایبهتمهندیهیل  له  بڕێگ  و  ژن 
کرێد و جنسیهت  جنس له رۊ تایبهتمهندیهیل جنسی دیاری 
شکڵ  ژیهی  تێ  له  ک  کوومهڵگهیگ  ناو  له  ههرکهسێگیش 
ههر  له  کوومهڵگه  ئهو  ئنتزار  و  باوەڕ  و  فهرههنگ  و  گرێد 
ههر  کهی.  دیاری  ئایهمه  ئهو  جنسیهتی  هویهت  جنسێگ 
کوومهڵگهیگ له ههر جنسێگ بڕێگ ئنتزار دێرێ ک له ههر 
فهرههنگهیل  بوون  وە  تر  کوومهڵگهی  وە  کوومهڵگهیگ 
ئهو  ههر  شهخس  اگجار  جیاوازە.  ئنتزارەیلیشه  ئێ   ، جیاواز
کوومهڵگه ک  کهی  پێیا  له خوەی  ئنتزار هویهت جنسیهتیه 
کوومهڵگه ئنتزار  پێچهوانهی  وە  اگجاریش  و  دێرێد  ئتزار  لێ 
هویهت  بۊنێدەو.  خوەی  جنسیهتی  هویهت  کووشێ  خوەی 
له  تایبهت  ئنتزار   ، رەفتار  ، باوەڕ ژیان،  شێوەی  وە  جنسیهتی 

جنسێگ تایبهت و ... دیاری بوو.

ناوچهی  له  کورد  ژن  ئهدەبیات  بان  له  ها  وتارە  ئێ  باس   .5
چ  ناوچه  ئێ  فهرههنگ  بزانیمن  توایمن  و  کهڵهوڕ 
ئێ  له  و  ناوچه  ئێ  له  ژن  نووڕگهی  بان  ناسه  اکریگهرییێگ 

سهردمه ژیان ژن چۊنه و ههرلهیوا ئایا شاعرەیل ژن کووشانه
بهنیا  نیشان  ئهدەبیاتیانهوناڕەزایهتی  رێ  له  ژیانێیان  وە 
ئهدەبیات  چهو  وەر  گریمنه  ک  ئهدەبیاتێگ  بگۊەڕننهی؟ 
له  ک  چشتێگ  نهکرێد.  دەمهکیباس  ئهدەبیات  له  و  نۊسینه 
ئێرەخوازیمن باس له سهرێ بکهیمن ئهو فکر و نووڕگهسه

ک له رێ زوان بهیان بۊە و ئێ وتارە له سهرشێواز ئهدەبی باس 
نیهکهی و ناوەڕووک مێحوەرە. ههوەجه ههس ئاامژە بکهیمن 
کرێد له شێعر  ک له ئێ وتارە له سهر�ییان باس  شێعرەیلێگ 
شاعرەیل مههوەش سڵێامنپووڕ )سوزان(، سمهیه سهفهری 
و  پهریسا جهعفهریمێهر  )سایوا(، نهسرین شهفیعی )هانا(، 
شێعر  خوەنین  دۊای  و  ههڵو�ژیانه  )سووام(  ئهمینی  مهریهم 
شێعر  ناو  له  ناوەڕووکێگ  چ  ک  کریا  دیاری  شاعرەیله  ئێ 
ههراکم له ئێ شاعرەیله فرەتر دیاریه و له سهر ئهو ناوەڕووکه
رۊ  له  و  نهبۊە  هاکوو/بڕی  شێعرله  دریایه،یانێههڵوژانن  گهپ 
ناو  ک  شاعرەیلێگ  ناو  له  وتارەههڵو�ژیانه.  ئێ  ههوەجهی 
کتاون و شێعر ئهودۊای  بریا سڵهیامنپووڕ و شهفیعی خاون 
دەس  وە  شاعرەیل  خود  له  مهجازیییا  فهزای  له  شاعرەیلیا 
هاتێیه، اگههس کتاویش بڵاو کردۊن و نۊسهر ئێ وتارە لێیان 

بێخهوەرە.
بهشێگ  اگجاریش  و  هاتێیه  لهیرە  اکمڵ  شێعر  اگجاریهی 
دۊای  وەرجهیا   __ نیشانهی  ک  شوونێگ  له   . شێعر یهی  له 

شێعرێگ هاتێیهیانێ ئهوە بهشێگ له یهی شێعرە.

دەس  سڵێامنپووڕ  له  شێعر  نموونه  چهن  هاوردن  وە   .6
کهیمنه گهپ دان له سهر شێعر شاعرەیل ناوبریای.

1.6. عهزیز دۊرەگه، من و ت دۊریم
ت دۊەت کهیخوداید و من شوانم )هۊرد کهم: 21(

2.6. چهوەیلد تهیشتێ ئاگر خهیدە گیانم
پهریزایه له الد گت کهی زوانم
کورە الوا بکه ههرچهن ک نازار

ت دۊەت کهیخوداید و م شوانم!  )ههرئهوە: 45(
3.6. سهرو�ن سهنگهال دڵێ لهوای سان

له کۊچه رەد بۊ وەتم وە پێ گیان
گیانم دەرچێ را ئهو زڵف هۊله

ئهو چهو پڕ له ئاو چۊ چهنی قۊله
4.6. زڵفێ چۊ لهوالو خسێیه وە شانا

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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دەم چۊ بهرەفتاو ها له ئێ بانا
له وەختێ کهفتم له دام هۊرێ

دڵم چۊ شیشه دا مل سانا
5.6. لهوالو گیسێ لوو لوو چنییه

دڵ له مهر دووس یهیههو کهنییه
زانم دی مهیلێ جوور جاران نییه
له الی من هێامن هۊرێ مهنێیه

6.6. مچ پا چهرمێ، مچبهن ها له پای
چهوم چهوەڕێ تا کهی بامه الێ

واران واریه زەۊ کردێیه تهڕ
یار باڵابهرز خوەی کردێیه کهڕ

7.6.__ ت ئههڵ ئێڵ وارانی، م تووزم__ )هۊرد کهم:53(
، گهورای ئێڵ کهڵهڕ )هۊرد کهم:59( 8.6. ههی نۊر کوانێ گڕ

9.6. دڵ کوڕەیل ئێڵ خهیدن وە لهرزه )هۊرد کهم: 62(
10.6 کهڵهوڕ ئهی ئێڵ له تارییخ دیارم

غهیرەت ها خۊن ئێڵ و تهبارم__

دۊەِت ناو  وە  مهعشووقێ  له  شاعر   2 و   1 شامرەی  شێعر  له 
جنس  ک  ههرچهن  و  شوان  خوەیشێ  و  بهی  ناو  کهیخودا 
شاعر "ام"سه وەلێ له ناو شێعرێ جنس مهعشووقیشێ امسه. 
له شێعر شامرەی 3 له ئلامنهیلێ ئڕا مهعشووقێ کهڵک گرێ 
گشت نیشاندەر جنس ام بۊن مهعشووقه، جوور سهرو�ن  ک 
. له شێعر شامرەی 4 لهنوو گهپ  ئهو سهر کردنیار و زڵف هۊلیار
ک خسێیهسێ شانهو و ئیهیش  له زڵفیارە و شووڕ بۊن زڵفێ 
5 شامرەی  شێعر  له  مهعشووقه.  امی  جنس  دیاردەر  ههم 
کهید  گیس چنین مهعشووق تهوسیف  گیس و لوولوو  وشهی 
گهپ چهرمگی مچ پاییار و مچبهن له  و له شێعر شامرەی 6 
پا کردنێ دەێ و زانیمن ک پیاگ پاوێنک نیهوەسێ و پاوێنک 

چشتێگ مهربووت وە جنس امسه.
له  گهپ  ک  شێعرەیلێگ  ناو  له  دۊنیمن  ک  ئهوجوورە  هه 
پیاگ  مهعشووقێ  وەلێ  ژنه  شاعر  ههرچهن  دریایه  دڵداری 
،ئلامنهیلێگ  نییه و گشت ئلامنهیل ئهواکر بریای ئڕا وەسفیار
ناویان  له  بوو،  پیاگ  تایبهت  ک  تهوسیفێگ  هۊچ  و  ژنانهن 
افم  نهود  شێعرەیل  پای  له  شاعر  ناو  ئهگهر  و  نیهۊنیمن 
ئڕایارێ  پیاگێ  دەم  له  ک  ئیهسه  شێعرەیله  ئێ  له  بهردەنگ 
هۊچ  دۊنیمن  ئێرە  له  ک  تهوسیفهیلێ  تهنانهت  وەتیانه. 

سهرو�ِن جوور  تهوسیفاتێگ  و  نهیرن  نووخوازییێگ 
و  لهوالوی  گیس  و  زڵف  هۊل،  زڵِف  بۊن،  ساندڵ  سهنگهال، 
... گشت تهوسیفاتێگن ک ئیمه له ئهدەبیات فولک دێریمن 
اکر بردنه و  و پیایلئڕا وەسف دڵدار�ییان ئێ تهوسیفهیله ئهو 
له ئێرە شاعر ژن بێڵه وەرچهو گرتن جنس مهعشووق خوەی 
ک جیاواز له جنس مهعشووق شاعرەیل پیاگه، ههر وە ئهو 
کهڵگ  شێوە شێعر دڵداری وەتێیه و ههر له ئهو تهوسیفهیله 
وەتنێگ  شێعر  ئێجوور  مدوو  سهر  له  دان  گهپ  ئڕا  گرتێیه. 
گهپ  خاسه له سهر چهن نموونه شێعر تریش له ئێ شاعرە 

بهیمن. 
ک  دۊنیمن   10 و   9  ،8  ،7 شامرەی  شێعرەیل  لهته  ناو  له 
ئێ  واژەکردن  و  گرتێیه  کهڵگ  ئێڵ  وشهی  له  سڵێامنپووڕ 
وشه ناو شێعرەیلێ ها بان و نۊسهر له شوون ئهودینین مدوو 
اگنه له زوان یهی شاعر ژن وە ئێدەسکهفته شێعر دڵداری پیا
الێ  ها  فکرێ  و  هۊر  فرەتر  ک  ئیه  مدوو  وە  شاعر  ک  رەسیه 
کۊەنهێ له ژیان نیشان دەی،شێواز نووڕین  ئێڵ و ئێڵشێوەی 
ژیان  کۊەنهێ دێرێ و نهتۊەنسێیه خوەی له دام ئهو  باوەڕ  و 
ههر  بکهی.  بۊەرزاگر  تابوو  ژن  دڵداری  ک  کۊەنه پار�زانه 
و  کهسهسه  ئهو  نووڕگهی  و  باوەڕ  ئڕا  نیشانهیگ  وشهیگ 
تۊەنیمن  بهی  ئهواکر  ههرکهس  ک  دەسهوشهیلێگ  ناو  له 
وەر  ئهو  ئیه  له  سهردەم  له  ژن  بفامیمن.  کهسه  ئهو  نووڕین 
تر  شوونهیل  فرە  و  کهلهوڕ  ناوچهی  له  ئیسهیش  تهنانهت  و 
وە  ئاواتهیلێ  و  داخوازی  ک  نهڕەسیه  ئاسته  ئهو  وە  هێامن 
ژن  ئڕا  ک  چشتهیلهسه  ئهو  له  دڵداریییهکێگ  و  بارێد  زوان 
ک شاعر وەختێ  تابوو بۊە و ههس. ههر ئیه بوودە مدوو ئیه 
زانێ،  پیاگ  وە  تایبهت  دڵداری  چۊن  بۊشێ،  دڵداری  له  توای 
دنیای  ناو  تهنانهت  و  ئۊشێد  دڵداری  شێعر  پیاگهو  زوان  له 
شێعر  ژنێگ  وەلهوای  نیهتۊەنێ  خوەیشێ  ئهدەبی  و  شاعرانه 
تهشیرسین  لهواێ  تر  دەسهوشهیل  بۊشێ.  ژنانه  دڵداری 
و  دۊنیمن  سڵێامنپووڕ  شێعر  ناو  ک  و...  مهشکهژەنین  و 
ک شاعر  نموونهیان ناو فهزای مهجازی ههس، نیشان دەی 
هێامن له حاڵ و هوای ژیانکوانه نهڵکهنیایه و نهتۊەنسێیه

وەل ئلامنهیل ژیان نووەو پهیوەندی بگرێ.
بهم )1996( ئۊشێ ههنایگ دۊەتهیل وە ئهسباوبازیهیل کوڕانه
و  هاولف  دۊەتهیل  بنهامڵه،  ک  کهمه  ئێحتامڵێ  کهن  بازی 
وە  کوڕێگ  ئهگهر  وەلێ  بکهن،  سهرزەنشێ  هاولفێ  کوڕەیل 
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و  بوود  سهرزەنشت  ههم  بکهی  بازی  دۊەتانه  ئهسباوبازی 
ک ههر  . ئهسه دۊەتێگ  ههمیش هاولفهیلێخهنهی پهراو�ز
ئیه ئێحتامڵ  بۊە  هاوبازی  کوڕەو  هاولفهیل  وەل  مناڵیهو  له 
ک له هاوجنسهیل خوەی دۊر بگری فرەسه، ئێجوور کهسێگ 
خوەی له هاوجنس خوەی دۊر زانێد و خوەی وە ئهندامێگ له 

جهرخهیل کوڕانه زانێد و وە ئێ باوەڕەو گهورا بوو.
دۊەت  و  کوڕ  بۊن  هاوبازی  ئهگهر  وتارە،  ئێ  نۊسهر  باوەڕ  وە 
ههم  و  خوەیان  ههم  بتۊەنن  ههراکم  ک  بوو  حاڵێگ  له 
ک نهیرێ هۊچ، ئڕا ژیان بانان  گیچهڵ  جنس بهرابهر بناسن 
پهروەردە  شێوەی  ئهگهر  وەلێ  خاسه.  فرە  کوومهڵگهیش  و 
کردن درسێگ نهود و زاڕوو فێر نهو ک هۊچ جنسێگ ئهوبانتر 
کوڕ بۊن وە ئهرزشحساو بوود، ئهوسا دۊەت  له ئهوەکه نییه و 
گیچهڵه. بهم له نهزەریهی  کوڕەیل بوود و ئیه  کووشێد جوور 
خوەی وە ناو "بێاگنه، مهیلڕاکیشهو بوو )بیاگنه، هوسانگیز 
گیچهڵهیلێگ  مدوو  بوونه  ژیانی  ئۊشێسهبهبهیل  میشود(" 
باوگ  خوەامنیش  وڵات  له  جنسیهتی.  هویهت  بووت  له 
وە  دۊەتێ  ههنایگ  و  ههن  و  بۊنه  کوڕ  ههزەو  داڵگهیل  و 
و  کوڕ�ییهو  هاولفهیل  وەل  دۊەته  ئهو  ئهگهر  تیهرن،  دی 
سهرزەنشتێ  بنهامڵهێ  بکهێد،  بازی  کوڕانه  ئهسباوبازی  وە 
نیهکهن و ئڕاێ خوەشی کهن و ئاامژە کهن ک ئێ ئهسباوبازیه
وە  خوەی  فرەتر  مناڵه  ئهو  کوڕانهس،  کهید  بازی  پێ  ت  ک 
بوو  گهورا  ههنایگ  و  زانێد  کوڕانه  جهرخهیل  له  ئهندامێگ 
کوڕەیل له خوەی زانێد و دۊەتهیل وەناموو. ئایهمیش له گهپ 
گیچهڵ  ک  ئێرەسه  له  و  برابهرە  جنس  ههزەو  فرەتر  دڵداری 
ئلامنهیل  له  النکهم  یا  بوو  بازەو  هاوجنس  یا  بوو.  دیاریهو 

کوڕانه ئڕا دڵداری کهڵگ گرێ و جوور کوڕەیل رەفتار کهی. 
ئهسباوبازی  کردن  دەسهبهنی  و  کردن  جیاواز  بووت  له 
نۊسهر  ک  بکرێد  ئاامژە  دێرێ  جی  دۊەتانهیش  و  کوڕانه 
ها  ئیمه  گهپ  وەلێ  نییه،  هاوڕێ  دەسهبهنیهیله  ئێ  وەل 
رۊ  وە  مناڵیش  و  ههس  ئیسه  ک  باوەڕێ  و  فهرههنگ  سهر 
ئهوپیێوەرەیله پسا پهروەردە بوو. دۊەتێگ ک تفهنگ و امشین 
ئاجهتهیل  بڕێ  و  وەیلاکن  و  کوڕانه  ئهسباوبازی  وە  ئڕاێ 
کریایه، ههنایگ  ئاشپهزی وە ئاسباوبازی دۊەتانه ئڕاێ تاریف 
کوڕ زانێد، دی  کهید و ئیانه تایبهت  وە تفهنگ و امشین بازی 
خوەیشێ ئهندامێگ له جهرخهیل کوڕانه زانێ. وەچهواشهوە 
وە  گهوراێگ  خسار  کۊەنه  نووڕگهیل  ئێ  دێرێ  باوەڕ  نۊسهر 

چشتهیلێگ  ههنایگ  رەسنێ.  بانان  له  درس  و  ئازاد  ژیان 
کردن وەیلاکن  پهروەردە  و  تایبهت امڵن، جوور وەیلاکن  ک 
و  دۊەتانه  بازیهیل  بووده   ... و  ئاشپهزی  مناڵهو،  بوون  و 
ک نموونهیگ له چاالکیهیل ئابووریه(،  تفهنگبازی ئڕا شاکر )
چهاکنن ئهسباوبازیهیل وە بوون خاسهوکردنێیان )نموونهێ 
گهپه کوڕانه، ههر ئێ  اکرەیل موههندسی( و... بوودە بازیهیل 
و ئێ  کردن هویهت جنسیهتی مناڵ  پێیا  ئڕا  بنهوایگ  بوودە 
چاالکیهیل  له  ژن  بۊن  دۊرەو  مدوو  بوودە  کردنهیله  جیاواز 
مناڵ  کردن  پهروەردە  پیاگیش  و  ئقتسادی  و  کوومهڵایهتی 
ئێرەباس  له  وەلێ  نهزانێ.  خوەی  ئهرک  وە  امڵ  ناو  اکرەیل  و 
اکر  بڕێگ  ک  زانیمن  و  مهوجوود  فهرههنگ  سهر  ها  ئیمه 
چۊن  و  تیهن  وەحساو  ژنانه  تر  بڕێگ  و  اگنه  پیا رەفتارەیل  و 
کردن  پێیا  ئڕا  دۊەت  کوڕە،  ههزەو  ئیمه  ناوچهی  فهرههنگ 
کوڕانه ئوڵگوو بگرێ و  کووشێد رەفتار و ئهرزشهیل  جیولوور 
هه ئیه بوودە مدوو گیچهڵهیلێگ له بووت هویهت جنسیهتی 
ژن  شاعرەیل  و  دیمن  سڵێامنپووڕ  شێعر  له  نموونهی  ک 
تریش ههن ک وە ئێ شێوە شێعر ئۊشن و نیهتۊەنن خوەیان و 
تایبهتمهندیهیل جنس خوەیان بناسن و تۊش گیچهڵ تیهن. 
تهوسیفهیلێگ  و  ههی!"  کوڕمی  " تهشویقی  دەسهوشهی 
منێگه  " و  پهرتخ"  ئهو  بردەی  کوڕ  "چۊ  ئڕاسهرەکهفتنیلهوای 
پیاگێگ" ک وە دۊەتهیل ئۊشیهی نیشانهی بانتر زانسن کوڕە. 
وە  نه  و  بۊە  وەرین  اگر  رووژ له  کوڕە  زانسن  ئهوبانتر  باوەڕ  ئێ 
ئهو فرەییه وەلێ هێامنیش ناو فهرههنگامن ئێباسه ههس. 

ک  وەتیمن  فهرههنگ  سهر  له  کردن  باس  و  تاریف  ناو  له 
هونهر  و  باوەڕ  و  نیین  یهک  له  جیا  چشتهیل  فهرههنگ 
ناو  لێیان  فهرههنگ  وە  ک  ئهرزشهیل  و  ئهخڵاقیات  و 
جوور  باوەڕێگ  ههنایگ  نین.  بێ  ههرەچ  یهک  وە  بهیمن 
کوڕ ههس، نموودێ ناو ئهدەبیات دۊنیمن،  ئهوبانتر زانسن 
واقعیهتهیله؟  دان  نیشان  تهنیا  ئهرکێ  ئهدەبیات  ئایا  وەلێ 
بهید  نیشان  مهوجوود  )وەزع(  ههمرەوش  تۊەنێ  ئهدەبیات 
گۊەڕیان ههر بهشێگ  ک  و ههمیشرەوش مومکن. وەتیمن 
له  شاعر  ئهگهر   . تر بهش  بان  نهیدە  فهرههنگاکریگهری  له 
ئێ فهرههنگه رەخنه بگرێد و وە جی وەڕ�ییهوبردنئلامنهیل 
تایبهتمهندی  له  و  بگرێد  کهڵک  ژنانه  ئلامنهیل  له  اگنه  پیا
ژنهیلباس بکهی،یا وەلهوای ژنێگ شێعر دڵداری ژنانه ئڕایارێ 
هۊردەو  مدوو  بوودە  نووە  ئهدەبیات  ئێ  بێگوامن  بۊشێد، 

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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بۊنبهردەنگ و پێیا کردن هویهت جنسیهتی. ژن ئهگهر له ناو 
ک  ناو ئهدەبیاتێگ  له  بایا  تابووە،  کردنێ  کوومهڵگه دڵداری 
کردن شێعرەیل  خوڵقنێگئاواتهیلێ نیشان بهید و له رێ بڵاو 

و دەقهیلێ اگمێگ وەرەو ژیان ئازاد ژن ههڵگرێ.

گهپ دان له سهر ناوەڕووک شێعرەیل سهفهری، چهن  7. ئڕا 
نموونه شێعر له کتاو "تام تهم" ههڵو�ژیایه:

1.7. کتاو پڕ لووچ و پووچێگم، له ناو تهنیای خوەم پل خوەم
کهم  گل خوەم، تهم چهوەیل پێچا، هه دڕیهم له دەرۊن  هه 

کهم__ )تام تهم: 7(
2.7. م ک زانم دی نیهدەرچم له چهم بێچارگی

کهسم  چزانیدەم  دەف  چهن  خوەد  دەسدەسهڵات  وە  ت 
)ههرئهوە: 10(

3.7. خهم هاتهسهو سهرینم شێوانهسهم دوارە
وەخته ک گیان بسێنێ ئێ ژان نادیارە__ )ههرئهوە: 26(

چوەمه!   ههم  نیهزانم  ههر  هاڵێگ  هامه  چهنێگه  یه   .4.7
)ههرئهوە: 27(

5.7. بخهف رووڵه ک ئمڕوو سوو کوشانهو__ )ههرئهوە: 30(
6.7. هزاران الشه ههن ک خاک و خۊن خوەن

ئهوە ها کوو ک زینی کهێ وە وردێ؟ )ههرئهوە: 32(
7.7. ت خۊند شیرین، م خۊن نهێرم

م گوم بۊمه له خوەم، م نۊن نهێرم )ههرئهوە: 34(
8.7. له دیوار ژیانم کهفتمهو خوار

__ )ههئهوە: 37( دەسم گردم وە گیس هۊرەگهێیار
9.7 قهزا زانم چوەس و کهێ هاته ئێرە

هه ئۊشن دەم بپێچ، الڵی ت جارێ__ )ههرئهوە: 53(
وەبهردەنگ  کتاو  وەک  خوەی  شاعر   1 شامرەی  شێعر  له 
کتاوێگ  وەلێ  زاناییه،  نیشانهی  کتاو  ک  زانیمن  و  ناسنێگ 
تر شێعرەگه وە ئیه ک تهنیاس و له لهتهیل  پڕ لووچ و پووچ 
ئیه له  گهپ  و  خواردێیه  پا  تک  و  دریایه  فڕە  ک  کهی  ئاامژە 
دەی ک وە پێچهوانهی ئیه ک پڕە له زانایی وەلێوە جی دەس 
کهڵک  زانیاریهیلێ  له  کهس  پا دەنه لێ و  ئهو پێ بردن تک 
کهید و پسا له دەرۊنهو لهیهک  نیهگرێد و ههست وە تهنیایی 
دەی  دەسهڵاتێگ  له  گهپ   2 شامرەی  شێعر  له  چۊچیهی. 
و  نائمێدە  گۊەڕیاِنههلومهرجێ  له  و  بهی  ئازارێ  کووشێ  ک 
گهِپ خهم نادیارێگ دەید و له بهش 4 له شێعر شامرەی 3 

گ بۊەسه تۊشێیهو  گیچهڵێگ  ههم له پهی نهوردن وە مدو 
هاوردن  وە  ک  وەبهردەنگ  و  شاعر   5 بهش  له  دەی.  گهپ 
وشهی رووڵه نیشان دەی مهبهستێ نهسڵ بانانه ئێ نائمێدیه
مونتهقڵ کهی. له بهش 6 لهنوو له و�رانی وەزعیهت مهوجوود 
ئۊشێد و چهوەڕێ ناجیێگه ک ههلومهرج بگۊەڕنێ و له بهش 
وە شکستێ  له بهش 8  ئۊشێ.  نۊنی خوەێ  و  له بێشوون   7
ک له گهپ دەی  گیسیار  کهی و دۊای ئهوە له  له ژیان ئاامژە 
ژنانهیگ  له ئلامن  ک شاعر امسه  ئهوە  وە پێچهوانهی  ئێرە 
ک گیسه ئڕایار کهڵگ گرتێیه و له بهش 9 ئۊشێ زانێ گیچهڵ 

چهس وەلێ نیهیلنێ ک دەنگ بکهی.
ک  ئیه  پێچهوانهی  وە  ک  ئیه  له  کردن  گلهیی  وه  سهفهری 
دان  گهپ  کهیدە  دەس  نیهگرن  کهڵک  لێ  وەلێ  زاناسه 
ئڕابهردەنگ و ئێجار گیچهڵ خوەی مهربووت وەدەسهڵاتێگ 
ک نیهیلێ پێش بکهفێ و له ناو شێعرەیلێیهی ههست  زانێ 
سهر لێ شێویان و پهریشانیخاس دیاریه، جوورێ ک بهردەنگ 
افم کهی ک شاعر نیهزانێ مدوو گیچهڵهیلێ چهس. چهوەڕێ 
ناجی بۊن گهپ گرنگێگه ک ناو لهتێگ له شێعرەاگنێ هاتێیه
بوودە  چێین  ئازاد  ژیان  وەرەو  و  سهرکهفتن  ئڕا  تۊەنێ  ئیه  و 
گرفت. چهوەڕێ ناجی بۊن بوودە مدوو دەس ئهو بان دەس 
ههر   . دڵخواز و  ئازاد  ژیانێگ  وەرەو  نهچێین  پێش  و  و  نان 
ک باوەڕ پێیا بکهی خوەیه بایا وە ئاستێگ بڕەسێ  کهسێگ 
ک تۊەنێ ئڕا ژیانێ بکووشێ و چهوەڕێ هۊچکهسێگ نهود ک 

ههلومهرج ژیانێ بگۊەڕنێ.
دی  وە  ئڕا  مردگی  وەل  ئهدەبیاتخهبات  ئهرک  ک  وەتیمن 
دام بندەسییه.  له  ئازادی  کردن  ئازاد  و  هاوردن ههیهجان 
قهبوولبێیاشتۊمن  ئهدەبیاته  ئهرک  له  ئێپێناسه  ئهگهر  ئمجا 
موبارزە  هاوردن  دی  وە  ئڕا  ههیهجانێگ  ک  ئیهیمنه  ههزەو 
وەل ئهو چشتهیله ک دڵخواز نییه ناو ئهدەبیاتامن بۊنیم، نه

ئیه ک شاعر خوەی مردگی رەواج بهی. له ئێرە ئهگهر پێشنیار 
بۊاتاد نه خهفتن، ئهوسا  بانان ههڵسان  سهفهری وە نهسڵ 
نیشانهیخهبات وەل مردگیهو ناو ئهسهرێ دیمن و تۊەنسیمن 
بۊشیمن ئهرک خوەی وە جی هاوردێیه. ههنایگ شاعر ئۊشێد 
"بخهف رووڵه ک ئمڕوو سوو کوشانهو" ههست کهیمن شاعر 
دۊنێد  تیهریک  بانانیش  بکهیدرەوش  تهقهالیگ  ک  ئیه  بێ 
گوفتامنێ ههم ئڕا خوەی و ههم ئڕا نهسڵ بانان نیشانهی  و 
ک  رووڵه  "ههڵس  شێوەێ:  وە  لهته  ئێ  ئهگهر  وەلێ  سازشه. 
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پسای  شاعر  وەتیمن  ئهوسا  بۊاتاد  کوشانهو"  سوو  ئمڕوو 
ک بانانیش جوور ئمڕووامن تیهریکه و نهسڵ  هوشدار دەی 
خهفتن  بگۊەڕنن.  رەوش  ک  بکووشن  و  بایسههڵسن  بانان 

امناینهبۊن چاڵاکی و ههڵسان امنای چاڵاکی رەسنێ.
کووشان  ئڕا  بوو  ئمێدێگ  تۊەنێ  وەگشتی  شێعرە  کوومه  ئێ 
له  ک  فرەسرووشتییه  و  خوەی  هویهت  کردن  پێیا  ئڕا  ژن 
خاسه  و  شێویایه  لێ  سهر  هێامن  شاعر  ههناگوەیل  یهکم 
ئڕا  تهقهالی  له  ک  ئیه  له  فرەتر  سهفهری  ک  بکرێد  ئاامژە 
وەرەونواچگن بۊشێ، له نائمێدی و قهبوول کردن ههلومهرج 
خوەی  چێیِن  ناو  له  خهوەر  هاوردن  ئڕا  ههتا  و  دەی  گهپ 
ک وە نائمێدیهو  مزاگنی دەید و له شوونهیل تریش دۊنیمن 

گهپ مردن خوەی دەی.
ک  ئیه  وەلێ ههر  ئۊشێ  ژانێ  بۊن  نادیار  له  ک شاعر   درسه 
اگنه پیا شێعر  له  )تهقلید(  فهزایدەمهپاساگنی  ئهو  له  هڵایه 

دەرهاتێیه و پرسیارەیلێ ئڕای پێش هاتێیه جی ئمێدە و افم 
ک  ئلامنهیلێگ  له  یهکێگ  ههس.  گیچهڵێگ  ک  کردێیه 
کردن  پێیا  ئڕا  کووشانێ  پێچهوانهی  وە  شاعر  دەی  نیشان 
دیاری  لهتێگ  له  نهڕەسیه  ئاسته  ئهو  وە  هێامن  خوەی، 
ئاخرەیل  له  کهی.  هۊر  ژنانه  وەئلامنهیل  یار  له  ک  بوو 
کوورە  ها  گیچهڵ  زانێ  ک  ئۊشێ  ئهوڕەسینێ  له  کوومهشێعر 
گشت  له  ک  نائمێدیه  ناوەڕووک  ئهو  پێچهوانهی  وە  وەلێ 
نیهزانیمن  و  ئۊشێد  ئهوڕەسینهیهیههو  ئێ  ههس  شوونێگ 
ئهو  ئڕا  تهقهال  له  چۊن  هاتێیه،  دەس  وە  چۊ  ئهوڕەسینه  ئێ 
گیچهڵ  مدوو  له  شاعر  ههرچهن  نێیاس.  گهپ  ئهوڕەسین 
ئێ  تۊەنیمن  و  بکهی  دەنگ  نیهیلنهی  وەلێ  رەسیهسهو، 
نواگیریهههڵگهردنیمنهو ئهو دەسهڵاته ک وەرجه ئیه لێگهپ 
تایبهت،  پیاگێگ  تۊەنیمنلهوای  ک  ئێدەسهڵاته  یانێ  دایه. 
کوومهڵگهیگ پیاگساالر وەیا سیستمێگ قۊلتر ک ههم ژن و 
ههم پیاگ داگیر کردێیه لێ ناو بوەیمن له گشت قووناخهیل 
ئێ ژیانه ههس، له ئازار دان شاعر ئڕا نواگیری له پهی بردن 

وە هویهت خوەی تا وەرگری ئڕا هاوار ئهوڕەسینهیلێ.
ک شاعر  کوومه شێعر "تام تهم" نیشانهیگ ئڕا ئیه  نۊسهر له 
لهوای ئهندامێگ له کوومهڵگه خوەیشێجوور تاوانبار بهشێگ 
تهنیادەسهڵاتدار  ئهگهر  نهکرد.  پێیا  بزانێ  گیچهڵهیلێ  له 
له  پڕهێزتر  دەسهڵاتداریش  و  بزانیمن  گیچهڵهیلامن  مدوو 
بوودە  پهرتخێ  بووسیمن،  وەرایوەرێ  له  ک  بزانیمن  ئهوە 

ناوەڕووِک شێعرەیل ئاخر پرتووک ناوبریای و چێین و فرار له 
اکمامن. ئهامنێ ئهگهر خوەامنیش  رەوش مهوجوود بوودە ئا
ناڕازیمن  لێ  ک  ههلومهرجێگ  له  بهشێگ  تاوانبار  وە 
گۊەڕانن  له  کووشیمن  و  نیمن  نائمێد  ئێقهرە  دی  بزانیمن، 
نووڕگهی خوەامنهو دەس پێ بکهیمن و ئمێد پێیا کهیمن ک 

کوومهڵگهیش بگۊەڕنیمن. 
له  و  کریای سهفهریه  بڵاو  کوومه شێعر  تهم وشهی سهرەکی 
ناو نموونه شێعر 1 وە هاوردن " تهم چهوەیل پێچا" مدووێگ 
رۊراسیهاگن  له  چهوێ  ک  زانێ  گیچهڵهیل  سهبهب  نادیار 
ک شاعر له ئیه ئهو دۊا  بهسایه و ههر ئیه تۊەنێ ئمێدێ بوو 
گشت  له  بتۊەنێ  اگههس  و  بوەید  ناو  له  تهمه  ئهو  بکووشێ 
و  بڕەسێدەو  ئایهم  ژیان  کولی  وە  و  ژن  تیهڵ  ژیان  مدووەیل 
چارەسهر  ئڕا  گیچهڵهیل،  سهرچهوەی  درِس  ناسیِن  دۊای 

کردنێ بکووشێ.

نموونه  " ژ "وەرزنامهی  و  بهڕۊ"  و  "من  شێعر  کوومه  له   .8
شێعرەیل ژ�ر له شهفیعیههڵو�ژیانه:

اکم وڵاته؟/ له جی دەس ت/ یا  1.8. سینهی من وەفرەچاڵ 
دەم مناڵ/ هاوسای شان وە شان تفهنگه/__ )من و بهڕۊ: 

)7
سهیوان  له  نیهزانم  گهردم/  سووز  وە  خوەم/  شوون  له   .2.8

اکم دەروەن بێڕەوەن/ نوقمه سار بۊمه/__ )ههرئهوە: 10(
3.8. گهورا بهش م/ سهروار و بنوارێ له خهم بۊ/ )ههرئهوە: 

)24
نه ونهی دەنگێ/  ترۊسکهی بێهازێ/  نه  کوتم/  4.8. لهپ 
کهم!   فریه.../ هۊر خوەم  بۊمه/  گوم  پای/  نه شوون  و  نهیار 

)ههرئهوە: 25(
گیس خوەی/  گوڵێ پهنجه شمشاڵی/ وە تاڵ  5.8. سهمهن 

تاساننهی/__ )ههرئهوە: 51(
6.8 من رووڵهی وام/ وایگ دڵ پهشێو/ له تاش کهشکهشان/ 
ئهسپ  یاڵ  چهپهڵ/  و  سیه  دەسێ   / نادیار خوەرئاوایگ  له 

ئاڵم/ بڕی/__ )ههرئهوە: 65(
7.8 پێچیاسه گووش کهشهاگن/ هاوار ئهنفاڵ/ وەتم بۊشن/ 
له  ها  من/  خۊن  نهمردمه/  و  کوردم  نهکهفتمه/  و  کوردم 
من  خۊن  اکنی/  قوڕێ  ها  گوڵهیل/  چهو  ها  زەمین/  گیان 
کهید/ چۊزە دەید/ هۊر من .../ له تامم دەروەچهیل  سهونز 

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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زاوزێ کهید!  )هه ئهوە: 75_74(
باوش خوەم/  له  8.8. چهنێ دۊرم/ چهنێ بێکهس/ چهنێ 
 / وەر گرتیهسه  دڵ  دەیشت  دەرۊنم/  خهم  کهفتمه/  دۊرەو 
له  هاوارەیلێگ  چ   / سهر وە  گرتیه  ئاگر  گیسم/  دارسان 
قهورسان/  بۊە  سینێیم  دڵ/  له  موورەیلێ  چ  و/  مهن  قوڕگ 

شێعرەیلم زوان بهسان  )هه ئهوە: 77(
9.8 تاسهت کهم/ ئازادی__ )ههرئهوە: 83(

9/10. ئای ئازادی/ ئای ئازادی/ بهیداخد ها له مشت اکم وا؟  
)هه ئهوە: 84(

رزیامه/  کوڵگوڵی/  دەورملیێگ  ناو  له  بۊمه/  چهپاو   .9/11
چامن دەروەچێگم له دەمچهو سهردەوا/ وازم بکهی/ پڕم له 

)116 : هاوار گڵا/ ) وەرزنامهی ژ
ئیه و  بۊمن  رۊایڕۊ  ژنانهوە  ئلامنێگ  وەل  شێعریهکم  له 
بوو.  وڵاته  ژنانهیئێ  شێعری  زوان  ئڕا  مزاگنیێگ  تۊەنێگ 
ئهڵبهت مهبهست نۊسهر له ئێ وە دی هاتنه له چاپ و بڵاو 
ک شێعرەیلێگ وە  اگههس شاعرەیلێ  کوومه شێعرە و  کردن 
شاعرە  ئێ  له  زۊتر  شێعرەیلیان  دێرن  ژنانه  ئلامنهیل  و  زوان 
وتارە  ئێ  نۊسهر  ک  بۊد  چاپ  ئیه  وەرجه  کتاوێگ  وەتۊن،یا 
گهپهیل ئێ وتارە نیهتۊەنیمن له رۊ  گشتی  لێ بێخهوەرە. وە 
گشت  هاوچهرخ  چۊن  ههڵسهنگنیمن،  هاتن  دی  وە  تارییخ 
اگنه تا زوان و ناوەڕووک ژنانه ناوەڕووکهیل، ههر له زوان پیا
له ئهدەبیات ژنهیلامن دۊنیمن. له نموونه شێعر 1 شاعر له 
دڵتهنگی خوەی له دۊرەو کهفتنیار و مناڵ ئۊشێد، وە هاوردن 
وشهی تفهنگ ئڕاامن رووشنهو بوو ک دۊرەو کهفتنێ وە مدوو 
شوون  له  گهردین  وە   2 شامرەی  شێعر  نموونه  له  جهنگه. 
بۊە. له  ک نوقام  باوەڕێ ئیهسه  و  گهپ دەید  هویهت خوەی 
نموونه شێعر شامرەی 3 بهش خوەی له ژیان خهم زانێد و له
گوم  نموونه شێعر 4ـیش لهینوو له نیاشتن ئمێد و هاوڕی و 
زڵمێگ  له  گهپ  شامرەی 5  شێعر  نموونه  له  کهی.  بۊنباس 
کریهی دەید و له نموونه شێعر شامرەی 6 له  ک له حهق ژن 
ژیانێ. له نموونه بان  اکریگهریێ له  دەسێگ سییه ئۊشێد و 
و  هاتێیه  کورد  سهر  وە  ک  اکرەساتێگ  له   7 شامرەی  شێعر 
ئمێدێ ئڕا بهردەوام بۊن و له شێعر شامرەێ 8 له بێکهسی و 
دەنگ نهڵاوردنێ و له نموونه شێعرەیل 9 و 10 له ئازادی هۊر 

کهی له نموونه شێعر 11 له چهپاو بۊن جنس ژن ئۊشێ.
ک  ئیه  ههس؛یهکم   1 شامرەی  شێعر  له  گرنگ  گهپ  چهن 

تایبهت  ک  کۊەنهوە  نووڕگهی  ئهو  وە  جهنگ  ئێرە  له  ژن 
پار�زەر  پیاگ بۊە و ژن ههمیشه قوربانی جهنگ بۊە و پیاگ 
له  و  دەید  نیشان  خوەی  چاالک  نهقش  بهڵکوو  نیهنووڕێ، 
پیامن.  رەسێدە  جهنگ  له  بۊنێ،حزوورێ  شانهو  له  تفهنگ 
وشهی  هاوردن  وە  ک  جهنگه  له  شاعر  بێزاری  چشت  دوێم 
ک نیشانهی سهردییه له فهزای سهرد و بێڕەنگ  وەفرەچاڵ 
ک وە هاوردن سینه، دەسیار  گهپ دەید و سێیم ئیه  جهنگ 
جنس  سانهویهی  تایبهتمهندیهیل  له  مناڵ،یهکێگ  دەم  و 
ژن_مهمگ_ تیهرێدە ناو شێعر و له نهقش ژن ههم له بووت 
دڵداری و ژیان هاوبهش، ههم داڵگ بۊن و ههمخهباتاکری 
وەل  ژیان  وە  ژن  نووڕگهی  ک  دەی  نیشان  ئیه  و  دەید  گهپ 
و  سیاسی  و  کوومهڵایهتی  نهقش  ک  کۊەنهیگ  نووڕگهی 
ک تۊەنیمن بۊشیمن  ...ـهی ژن سڕیهسهو جیاوازە و ئێرەسه 
نییه  جیا  یهک  له  ئهدەبیات  و  ژیان  و  فهرههنگ  ناوەڕووک 
ئێ  کوردستانا،  باکوور  له  ژن  خهبات  وەگهرد  هاوچهرخ  و 
شێوەی ژیان و بهشداری ژن ئڕا پار�زانن وڵاته هاتێیهسه ناو 
ئهدەبیاتامنیش. له نموونه شێعرەیل شامرەی 2، 3، 4 دیارە 
ک شاعر پسا له شوون هویهت خوەی گهردێد و باوەڕێ ئیهسه
ک له ژیان بهِش خهم پێ رەسیه و ههنایگ ئۊشێ فێر خوەم 
ک  ک ها شوون هویهتێگ  کهم، دیار دەی  کهم و هۊر خوەم 
لهیوا  ئهگهر  نییه،  ئیسه  و  بۊە  وەر ههبۊنێ دیاری  ئهو  ئیه  له 
ک مهبهست شاعر له "خوەی" هویهت جنسیهتی  بنووڕیمن 
ناو  له  بۊنهههڵگهردێدەو  گوم  ئهو  بۊشیمن  تۊەنیمن  بوو، 
چێین نهقش ژن له ناو چاالکیهیل کوومهڵایهتی و اکریگهریێ 
گرنگێ  ک له سهردەمێگ ژن نهقش فرە  له بان ژیان ئایهم 
داشتێیه و وە هاتن سیستم پیاگ ساالری ک وە دی هاتگ له 
سیستم سهرامیهداریه و ئێسه شاعر هۊر ئهو "خوەی"ـه کهی.
ههنایگ  و  کهید  ئاامژە  ژن  کوشتن  و  بردن  ناو  له  وە  شاعر 

ئۊشێ "وە تاڵ گیس خوەی" ئێ ئهوڕەسینه وە دەس تیهی ک
مدوو  بوونه  تواسنه  ههنایگ  ک  ئیهسه  شاعر  مهبهست 
گیچهڵێگ ئڕا ژن و خسار رەسانن پێ، له تایبهتمدەندیهیل 
ژیان  ئڕا  گرنگێگ  فرە  گهپ  ک  کردنه  سووئستفادە  خوەی 
بوون  وە  نه  ئنسان،  یهی  بوون  وە  خوەی  ئهگهر  ژن  ژنه. 
بکووشێ  و  بناسێد  وابهسته  و  پیاگ  له  خوارتر  جنسێگ 
تۊەنێ  بکهی  تهقویهت  و  بناسێد  خوەی  تایبهتمهندیهیل 
ئهام  بپار�زنێ.  خوەی  رەسێ  پێ  ک  خسارەیلێ  بهرابهر  له 
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ئهگهر تایبهتمندیهیل خوەی نهناسێد و تامم تهقهالی رەسین 
ههمیشهخهسار  و  نیهود  رزاگر  ک  دیاریه  پڕ  بوو،  پیاگ  وە 
خوەی،  ناسین  رێ  له  تهنیا  جنسێگ  ههر  چۊن  دۊنێ. 
تایبهتمهندیهیله  ئهو  رۊ  له  پێشچێین  و  تایبهتمهندیهیلێ 

تۊەنێ جیگهی خوەی وە دەس بارێ.
وا  و  ناسنێد  وەبهردەنگ  وا  رووڵهی  بوون  وە  خوەی  شاعر 
ئێجار  بگرێ.  ژیان  تۊەنێ  ههم  و  بوەخشێد  ژیان  تۊەنێ  ههم 
کهید و له دەسێگ سیه ئهو وا وە وایگ دڵپهشێو تهوسیف 
ک یاڵ ئهسپێ بڕیییه. له ئێرە دۊنیمن شاعر مدوو  گهپ دەی 
گیچهڵێگ ک پێش هاتێیه دەسیادەسهڵاتێگ زانێ و سهردەم 
پێش هاتن ئێ گیچهڵه ئڕای نادیارە. ئێ نادیاریه ئهگهر تهقهال 
نادیاری  ئهگهر  وەلێ  خاسه،  فرە  بوو  دۊای  له  ئهوڕەسین  ئڕا 
سهرچهوەی  نیهتۊەنێ  بکهی  گوامن  شاعر  ک  بوو  جوورێ 
خهسار  تۊەنێ  دەسیادەسهڵاته  ئهو  ههمیشه  ئڕا  بکهی،  پێیا 
اگم ئهودیین سهرچهوەس و ئێکهش هۊردەو  بڕەسنێ. یهکم 

بۊن ئڕا چارەسهری گیچهڵ.
اکرەساتێگ سیاسی و دژ وە ئنسان  ک  کردن له ئهنفاڵ  باس 
شاعرەیل  له  فرە  شێعر  ناو  له  کورده،  دیرووک  له  بهشێگ  و 
هاتێیه وەلێ مدوو ههڵوژانن ئێ شێعرە ئڕا هۊردەو بۊن ئیهسه
کهڵهوڕ هێامن له بووت  کورد له ناوچهی  ک ههنایگ ژنێگ 
اکمێگ نهڕەسیه و نهتۊەنسێیه هویهت جنسیهتی خوەی وە ئا
ک لهیوا هویهتێ لێ سهنێیه و نوقمێیا  مدوو و دەسهڵاتێگ 
کردێیه بناسێ، چۊ وە ئێ زوان و شێوەی وەتن بتهوێگهو گهپ 
ک هویهت  له هویهت ملی دایه. هویهت ئاستهیلێگ دێرێ 
هویهته.  وە  رەسین  ههستهیل  ئهوبانترین  له  ملییهکێگ 
و  بێدەسهڵات  و  پهشێوە  دەی  خوەی  له  گهپ  ههنای  شاعر 
ههنایگ گهپ له کورد دەی فرە موحکهم قسه کهی. ئڕا نوقام 
ئاشاکرا  وە  و  دەید  نادیار  دەسهڵاتێگ  له  گهپ  خوەی  بۊن 
وەلێ  وسێ،  ئهودەسهڵاته  برایبهر  له  نیهۊشێ  )سراحهت(ەو 
ک ههس تهنیا له  گرفتهیلێگ  کورد وە پێچهوانهی  گهپ  ئڕا 
کوردێگ  بان بهرخوەدان و خهباتهۊردەو بوود. شاعر لهوای 
وە  ک  تر  له نموونهی شێعر  بهردەوامه وەلێ  ک  باوەڕ دێرێ 
خوەیوەک  له  شاعر  ک  بوو  دیاری  گیس"  "دارسان  هاوردن 
ژنێگ ئۊشێ لهنوو له هاوارەیلێ ک له قوڕگ امنه و شێعرەیل 
)تهناقوزە(  دژبهرەکی  ئێ  ک  ئێرەسه  و  ئۊشێ  زوانبهسیای 
دیاریهو بوو. باوەڕ دێرێ هۊرێجوور کوردێگ زاوزێ کهی،وەلێ 

سینگێلهوای ژنێگ قهورسانه و شێعرەیلێ ک باوەڕ و نووڕگه و 
ئهندیشهین زوان بهسن.

جیاواز  جنسهیل  وە  ئایهمهیلێ  له  نهتهوەێگ  کوردیانێ 
بایا  جار  بکهفێ،یهکم  پێش  نهتهوەامن  توایمن  ئهگهر  و 
وە  وەختێ  تهنیا  پێشکهفتن  بناسیمن.  خاس  خوەامن 
خوەیان  بتۊەنن  کوومهڵگه  ئایهمهیلیهی  ک  تیهی  دەس 
رزاگر  تۊەنن  ک  لهیواسه  و  بناسن  خاس  ئاامنجێیان  و  رێ  و 
بایا  کورد،  بۊن  بهردەوام  وە  داشتن  باوەڕ  وەرجه  بوون. 
له قوڕگ  نهبایس  ژنێگ هاوارامن  ک وەک  باوەڕبیێیاشتۊمن 
ک  ئیه  ئماکن  بهسن،  هاوارامن  رێ  ئێرنگه  ئهگهر  و  بمینێ 
اکریگهری  وە تهقهال هاوارامن بهرزەو بکهیمن ههس. چۊن 
زوان ههم پهیوەندی دانه و ههم له رێ ئێ پهیوەندیه تۊەنیمن 
جی  وە  خاسه  فرە  بکهیمن  مونتهقڵ  ئاواتهیلامن  و  نووڕگه 
ژیان ئمڕووامن، ههم ئمڕوو بنهخشێنیم و ههم  نیشان دان 

سووێگ ک وە دڵامنه.
و  کهید  تاسهی  ک  شهفیعیه  شێعر  باسهیل  له  ئازادییهکێگ 
ها شوون پێیا کردنێ، بایا هۊردەو بۊمن ک ئڕا پێیا کردن رێ 
و رەوەن ئازادی له دەرۊن خوەامنهو بایا دەس پێ بکهیمن. 
ناو  له  بۊنێگ  چهپاو  ئۊشێ،  ژن  بۊن  چهپاو  له  شهفیعی 
شاعر  باوەڕ  وە  ک  دەی  نیشان  ئیه  و  گوڵگوڵی  دەورملیێگ 
و  خواردیمنه  گووڵ  دروواکنی  رەنگینیهیلێگ  رێ  له  ئیمه 
چاالکی  له  نواگیری  جوور  ههس؛  فرە  گهپێگ  نموونهیلهیوا 
ژن و بهرتهسک کردنێ له کوومهڵگه له الیهن پیاگ وە بوون 

دووس داشتنێ.

له  شێعرەیلێگ  نموونه  ناوەڕووک  نووڕیمنه  بهشه  ئێ  له   .9
: جهعفهریمێهر

1.9. وە پهل بژانگ/ ئهوقهر چووەچزگی ئاوەختهیل خهفتگێ 
دا تا/ ههڵواڕکیان!

یهک/  له  دەن  زەینم  کهرتهیل  پسا  پێسێ/  قڵایل   .2.9
اکلۊم/ م/ چ داوڵ بێدەسهڵاتێگم...  نهواتای هۊرد له تێیان 

)پژوهشنامه و آسیبشناسی ادبیات کرامنشاە و ایالم: 72(
3.9. له خهیوا هاتمه؟!/ یا خهیوا هاتمه؟!/ پا ئهڵگرم و چم 
ژاو خوەمه خوەام/  ژیانم  ناو مێژگ  له  بندرس خوەم/  وەرەو 
*.../ چمه فێر خوەم،/ فێر داڵگ و داپیرەیل/فێر ژیان/ ژیانێ 
پڕ له ژان/ له قهی پهلپوو شهجهرەناوەی باوگ و باپیرەیل/ 

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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وەلێ تێوڵم تهتیهی له هۊچ/ .../ لهیبێدەسهڵاتیه، لهی رێ 
زنهی  دارناوەی  قهی  له  قهورسان/  وەرەو  گرم/  ال  تیهریکه 
سڕ  سهرم  قهورسان/  دڵ  له  اگههس  نییه!/  لیان  نیشانێ 
مینێ/ تهنانهت/ له دڵ قهورسانیش/ ناویان نییه!/ تهنانهت 

مردگهیلیش هه باوگ داشتنه/__/ نهوای م نیێم؟/__
هچان  هچان  هچان  و/  بهسم  دەم  و/  نیهسهم  م   .4.9
ژان  کیشێ/  ژان  پسا  ژنێ  خوەم/  بێدەنگی  له  بووم  نوقام 
له  ژنێ  کیشیان/  نهزانستی  سێدارەی  وە  ک  ئهزرەتهیلێ/ 

نهزانی خوەێ پسا ژان کیشێ
رواڵهیدەسهڵات  گ  ویم/  وڕ  دیکتاتورەیل  له  شهکهت   .5.9
رزاگری  قوڕگ  له  ناس  مف  و/  هۊهایگ  بۊەسه  نیاشتگیان/ 
 / امف ژنان/ .../ ر�ییهیل رزاگری شهکهتن له رەوەنیهیل نادیار
چهنی  وریای  مهرگ  خهو  ئێ  له  ئهڵسین  تواین  کهی   /...
کوورپهی  ئافراندن  ئڕا  .../ئهڵسن  ئهڵسن!/  ساڵه؟!/  چهن 

رزاگری/__
مناڵیم/  راسی  له  پڕ  بێوێنهی  دنیای  کهی  نهکردم  افم   .6.9
ئڕا بێدەنگیم  گ داڵگم  گوام هات/  له چین داوان شووڕێ 

اکن/ __ دۊران/ / تهزەک خوەم له بێدەنگیێ گ باڵا روا
جهعفهریمێهر له نموونه شێعر 1 له تهقال ئڕا له خهوا کردن 
ئهزرەتهیلێ و له نموونه شێعر 2 له تهفتیش باوەڕەیلێ ئۊشێ. 
شوون  له  و  خوەی  کردن  پێیا  شوون  ها   3 شێعر  نموونه  له 
کهی و له نموونه شێعر 4 له  ئێئاامنجه ر�ییهیلێگ ئازامیش 
له نموونه شێعر 5 و  نهزانی خوەی  کیشان ژن وە مدوو  ژان 
گۊەڕاننرەوش و له نموونه گهپ له پیاگ ساالری و تهقهال ئڕا 

شێعر شامره 6 له مدوو بێدەنگی دۊەت ئۊشێ.
ئڕا  ک  دێرێ  ئهزرەت  و  ئاوات  بڕێگ  ژیانێ  ناو  له  ههرکهس 
ئایهم ئهوقهرە له ههلومهرج  اگجار  کووشێد و  رەسین پێیان 
نیهکهید  فکر  ئاواتهیلێ  وە  دی  ک  نائمێدە  مهوجوود 
دۊر  فرە  ئڕای  داخوزیهیله  ئهو  کهی  فکر  ئهگهریش  وەیا 
شێعریهکمباستێکووشین  نموونه  له  شاعر  دەسڕسن.  له 
گرتن له وشهی  کهڵک  ئڕاچاالکهوکردن ئاوەختهیلێ دەید و 
وە  کووشێ  شاعر  ک  دەی  نیشان  ههڵواڕکیان  و  چووەچزگی 
ئێرە  له  بوود.  پیرووزیش  و  بکهید  خهوا  له  ئاواتهیلێ  زوور 
داخوازێگ  ئیمه  ئهگهر  ک  بۊشێ  وەبهردەنگ  کووشێ  شاعر 
ههڵگریمن.  اگم  پێ  وە  رەسین  وەرەو  خوەامن  بایا  دێریمن 
ههستهیلێ  و  باوەڕ  )تهفتیش(  لهوشاکنن  جهعفهریمێهر 

ههرچهن  و  ئۊشێد  گهپه  ئێ  له  نواگیری  ئڕا  بێدەسهڵاتی  و 
ههستهیلێیه،  و  دۊەت  ئڕا  فرەتر  کردنه  تهفتیش  ئێ  ک 
کردنه هۊرەو  ئهو  و  دێرێد  کولیترێگ  بار  شێعرە  ئێ  وەلێ 
ک  تا وەختێ  کوومهڵایهتیێگ.  تۊەنێههڵگهردێدەو ههر مژار 
کوومهڵگه و وڵاتێگخهڵکحهق نێیاشتوون ئازادانه له  له ناو 
ئهو  بێگوامن  بێیهن،  گهپ  ژیان  و  وڵاته  ئهو  گرفتهیل  سهر 
کوومهڵگه پێش نیهکهفێد و ئێ گیچهڵه تهنیا له رێ کووشان 
خود مهردم چارەسهر بوو. جهعفهریمێهر له شێعر شامره 3
فرەترێگ  لهتهیل  ههرچگ  و  هویهت  کردن  پێیا  شوون  ها 
جنسیهتی  هویهت  ک  دۊنیمن  خوەنیمن،  شێعرە  ئێ  له 
مهبهست شاعرە. پهریشانی و پهشێوی شاعر له پرسیارەیلێ و 
ژاو خواردنێ دیاریه و شاعر له شوون پرسیارەیلێ دەس کهیدە 
شهجهرەنامهوەدەس  شیرۆڤهی  له  و  ئهوڕەسین  ئڕا  کووشان 
ک خوِد شاعر له یهکم ئاامژەیلێ  کهی، شهجهرەنامهیگ  پێ 
کهی  مونتهسهبێ  باپیرەیل  و  باوگ  وە  تیهرێ  لێ  ک  ناوێ  و 
ک  ناوێ  له  ژن  له  ناوێگ  کردن  پێیا  شوون  ها  ئێجار  و 
نیشانێگ  و  ناو  شهجهرنامه  ناو  له  و  بێوەلیفهته  کووشانێ 
چوودە  خوەی  هویهت  ئڕائهودیین  دریژەیا  له  نییه.  ژن  له 
قهورسان و له ئهوریشه ناوێگ له داڵگ ئهو کهسانه نیهۊنێد 
گرنگه لهیرە  ک  گهپێگ  نهیرێ.  دەسکهفتێگ  لهنوو  و 
و  جنسیهتیه  کدوچهوەکی  زوانیامنه  اعدەتهیل  و  ساخت 
دەرۊن  له  بایسیهکمجار  بۊمن  رزاگر  ئهگهرخوازیمن  ئیمه 
وە  نووڕسن  وەرجه  شاعر  بکهیمن.  پێ  خوەامنهودەس 
و  باوگ  شهجهرەنامهی  ئۊشێ  وەختێ  شهجهرەنامه 
تێ  له  ک  فهرههنگێ  و  کوومهڵگه  بوون  وە  باپیرەیلیانێ 
و  بوود  پیایل  هن  شهجهرەنامه  ک  ئیهسه  چهوەڕێ  ژیهی 
نییه  ناوێ  له  ژنهیل  له  ناوێگ  ک  رەسێدەو  دۊاجار  وەختێ 
بێگوامن کهمتر له زەامنێ گ وە نووڕگهی بهشدار بۊن ژن له 

تاریخچهی ژیان بچوود وەرەو شهجهرەنامه، جا خوەی.
ک  بکهی  پهروەردە  خوەی  ئهوقهر  ئایهم  ئهگهر  یانێ 
بێگوامن  بوو،  رزاگر  وەر  ئهو  ئیه  له  زوانی  ساختهیل  له 
ک  ههنایگ  و  خوەیهو  امف  شوون  ها  فرەترحهقخوازانه 
مدوو  بوودە  هاتێیه  دی  وە  ئهوکینهی  نهبۊ  لهوا  ههلومهرج 
پێشترەو  له  ههر  ئهگهر  وەلێ  چێینه،  خوەی  امف  شوون  وە 
مهوجوود  فهرههنگ  وەگورەی  و  کۊەنه  نووڕینێگ  وە 
و  ئڕاامن  اعدیێگه  چشت  ئیمهس،  وە  دژ  وەختێئهنجام 
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ئهودۊای  جوور  و  بهشامن  بوودە  خواردنێگ  خهفهت  تهنیا 
ئڕا  ئهسه  گوامناواییه.  خوەی  ههبۊن  وە  شاعر  شێعرەگه 
و  باوەڕەیل  دیل  بایا  کوومهڵگه  فهرههنگیهی  گۊەڕانن 
وشه وە  وشه  بان  له  تهنانهت  و  نهبۊمن  کۊەنه  ساختهیل 
هۊردەو بۊمن. جیا له ساختار زوانی دژ وە ژن، بایا له وەرایوەر 
کوومهڵگه ئهگهر  و  بووسیهیمن  فهرههنگیش  ساختارەیل 
کووشێ اکریگهری ژن بسڕێدەو، وە جی نووڕسن وە ساختارەیل 
اکریگهری ژن، له ساختار رەخنه مهوجوود و شک بردن ئهو 
بگریمن و دژ وە ئێههلومهرجه بووسیمن. له ئیه ئهو وەریش 
وەتیمن ک ئهرک ئهدەبیاتخهباتێگ وشه وە وشهس و بایس 
جوور رووژنایگ بوو ئڕا رێنهامی رێ گوم کردەیل، ئهگهر شاعر 
ئڕا  بوود  کووشانێ  هاتێ  بڕازنێدەو  مهوجوود  تهنیاههلومهرج 
ئازادە  ژیان  ئڕا  ئهوخهباته  وەلێ  گیچهڵهیل،  کردن  دیاریهو 
خهمه ههست  و  ئهدەبیات  ئهو  هاتێ  نهود،  ناوێ  له  ئهگهر 
مهوجوود  رەوش  له  سهرشووڕی  وەرەو  ئایهمهیل  فرەتر 

بکیشنێ، تا کووشان ئڕا بانانێگ رووشن.
یهک تر له مژارەیل شێعر جهعفهریمێهر تاوانبار زانسن خود 
ژنه و باوەڕ دێرێ ژان ژیان ژن وە مدوو نهزانستی خوەیه ک ئیه
گیچهڵهیل  سهرچهوەی  کردن  پێیا  وەرەو  بوو  اگمێگ  تۊەنێ 
ژیان ژن. شاعر له دیکتاتورەیل وڕ ویمێ ئۊشێ ک دەسهڵات 
ئیه و  امفێیان  وە  ژنهیل  نهڕەسین  مدوو  بۊەسه  نیاشتگیان 
ک ناو شێعر ئێ شاعرە دۊنیمن.  ههم ئاامژەی فرە وە جیێگه 
گیچهڵ ژیان ژن، تهنیادەسهڵاتداری پیاگ  ک  بایس بزانیمن 
ئهگهر  نهیرێ.  دەسهڵاتێگ  خود  خودی  وە  پیاگیش  و  نییه 
سهنێیه لێ  ژن  حهق  ک  کهسێگ  و  دار  وەدەسهڵات  پیاگ 
کوومهڵگه له  کوتێگ  وە  دژ  بۊمنه  ک  ئهوساسه  بزانیمن، 
نهڕەسیمنهسهو،  گیچهڵ  سهرچهوەی  له  خاس  چۊن  و 
ژیان  ئڕا  رێخهبات  له  نیهڕەسێ.  پهرتخێگ  وە  کووشانامن 
ژ�ردەس  پیاگ  ههم  و  ژن  ههم  بڕەسیمنهو  بایس  ئازاد 
وە  رەسین  ئڕا  ئامرازێگه  تهنیا  ئڕای  ئایهم  ک  سیستمێگن 
گیچهڵهیلێ  مدوو  ژن  تهنیا  ئهگهر  خوەی.  بهرژەوەندی 
بزانیمن چهوەڕ�ییمن کوتێگ له کوومهڵگه ئێ گیچهڵ گهورا 
چارەسهر بکهید و له ئێ ر�ییه ژن هاتێ پیاگ وەگونابار بزانێد 
بکهی،  کوومهڵگهسخهبات  له  تر  کوت  ک  پیاگهو  وەل  و 
دەس  بگرێدەو  بتۊەنێدەسهڵات  ژن  ئهگهر  ئێحاڵهته  له 
دەس  له  نسبی  بهڵکوودەسهڵات  نیهو  چارەسهر  گیچهڵ 

کوومهڵگه کوت  ئهو  دەس  کهفێدە  کوومهڵگه،  له  کوتێگ 
بوونه ژ�ردەس و دیل. له رێ  ئایهمهیل  له  کوتێگ  و لهینوو 
ئهوڕەسینێگ قۊلتر ک ههم ژن و ههم پیاگ تاوانبار بزانیمن 
ک  وەختهسه  ئهو  بڕەسیمنهو،  گیچهڵیش  سهرچهوەی  له  و 
ههڵگریمن.  اگم  درس  شێوەیگ  وە  رزاگری  رێ  له  تۊەنیمن 
شهکهتن  رزاگری  "ڕ�ییهیل  وەتن  وە  ئێههلومهرجه  وە  شاعر 
کردێیه و تا ههدەف  گهپه ئاامژە  " وە ئێ  له رەوەنیهیل نادیار
نهیریمن.  دەسکهفتێگ  بوو،  نادیار  ئازادی  رێاگی  رەوەنی 
 ، ئهنجام شێعر له  ک  ئیهسه  ئی شێعرە  ه سهر  ک  رەخنهیگ 
کردار ئهمری  کهید و وە  کوومهڵگهی جیاوە  شاعر خوەی له 
"ههڵسن!" له ژنهیل توای ک ئڕا ژیان ئازاد بکووشن و ئیه ئێ 
جیاواز  خوەی  شاعر  ک  کهی  مونتهقڵ  وەبهردەنگ  ههسته 
ههوەجه ههست  پهیوەندی  ئڕا  گرفتێگ  بوودە  ئیه  و  زانێد 
کهی  وە چاڵاکیناوەی شاعر و بهردەنگ و بهردەنگ ههست 

شاعر خوەی ئهوبانتر زانێ قسهی شاعر اکریگهری نهیرێ. 
وە  کردنێ  پهروەردە  شێوەی  خوەی  بێدەنگی  مدوو  شاعر 
ک  دەس داڵگێ زانێد، له وڵات خوەامن وە بوون فهرههنگێ 
کریایه دێریمن، ئهرکهیل جیاوازێگ ئڕا ههر جنسێگ دیاری 
و له رێ ئێ ئهرکهیله ههر جنسێگ هویهت جنسیهتیێگ پێیا 
پهروەردە  ژن  جنسیهتی  هویهت  ئلامنهیل  له  یهکێگ  کهی. 
خوەی  ئهرک  وە  اکره  ئێ  پیاگ  داخهو  وە  و  مناڵه  کردن 
ک ئهگهر ههر جنسێگ تایبهتمهندیهیل  نیهزانێ. له حاڵێاگ 
خوەی خاس بناسێگ و ههراکم وە بهش خوەیان له پهروەردە 
پهروەردە  خاستر  مناڵه  ئهو  بوون،  بهشدار  مناڵ  کردن 
مدوو  وە  ژن  ک  کهی  ئاامژە  ئیه  وە  شاعر  شێعرە،  ئێ  له  بوو. 
ک بڕێگ چشت وە  نهزانستیخوەی و وە بوون فهرههنگێگ 
ئهرزش زانێ، بوودە مدوو سهرکوت کردن دۊەت و لهیواسه ک 
دۊەت ههر له مناڵیهو فێر بێدەنگی کهن و دۊاجاریش ک ناو 

کوومهڵگهدەسهڵاتێگ نهیرێ سهرکووفت خوەی.

ناوەڕووک شێعر ژنهیل  ئڕا ئاخرین بهِش هۊردەو بۊن له   .10
کورد له ناوچهێ کهڵهوڕ نووڕیمنهیهێ شێعر له ئهمینی:

بۊم/  پێیا  ورسی  وڵاتێگ  له  واران/  و  وا  وڕینهێ  له  م   .1.10
هاوار  ورسی  و  بۊنه  الڵ  ک  ئایهمهیل/  کوومهێ  هامشوو  له 
اکتژمێرەاگن/ خاپوور بۊمه برێندار بۊم/ له خاپوورەێ  دەن/ 
و  توام  خودا  ههم  م  ک  دامڵکیامه/  ئهوین  وەیشت  له  و/ 

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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/ ژنهیلێگ نهزووک/  کوور کز و  ههم خورام/ له نیشتامنێگ 
ک بێزێ وە خودا و خورام کهن و/ مخت کوورپهاگنێان وە الڵی 
 / کوور و  کز  نیشتامنێگ  له   / خاپۊر ژنێگم  م  ک  ئاخ  دەن/ 
لهێ  چێمه/  خوەم  له  سکسوالیته  و  امتیک  وڕاوەێ  له  ک 
نه ک  بۊمه/  شێعرێگ  ئاوس  دڵداریه  و  ئهوین  وشکهساڵ 
زاێدەم و نه زام و نه زاوزێ کهم/ م بێزێ وە پیتهاگن کوردستان 
کهم/ ک م ههم خودا توام و ههم خورام/ لهێ جیهجهنگه ک 
اگن/ تهبانی ئڕا لهشم کهن/ ئاوس ژانێگ بۊمه و  داوڵ و قڵا
ک  ورسێ/  شاعرێگم  م  خورام/  نهیش  و  توام  خودا  نه  دی/ 
مختم وە هاوار دانه/ لهێ جیهجهنگه/ له وڕاوەێ نان و ژان/ 
شێعر و نان/ شێعر و ژان/ سهرگهڕەاگن وسانهسه مکوڵ/ تا 
ک داڵگم له وڕینهێ ژن و  پیت وە پیت لهشمحاشا بکهن/ 
ئێ  کوڕەاگن  دڵداری  له  و/  دەمم  گوشانه  مهمگحاشا  ژان/ 
لهێ  امردین!/  هرامه  دڵداری  امردین  کرد/  قێهخهم  وڵاته 
م  لهشمهو/  دیار  وسانهسه  سهرگهڕەاگن  ک  جیهجهنگه/ 
نه و  زام  نه  و  زاێدەم  نه  ک  قێهخهی/  بۊمه  شێعرێگ  ئاوس 
زاوزێ کهم/ م بێزێ وە پیتهاگن کوردستان کهم )پژوهشنامه

و آسیبشناسی شعر کردی ایالم و کرامنشاە: 65_63(
ک شێعرەیل فرەیگ له ئهمینی لههاامچ نهبۊ،  وە مدوو ئییه 
کهیمنهباس  دەس  شاعرە  ئێ  له  اکمڵێگ  شێعر  هاوردن  وە 
کردن له سهر ناوەڕووک ئێ شێعره. یهکێگ له خاڵهیل گرنگ 
گیچهڵهیلێیه ک ههم له بووت ژیان ژنه و  ئێ شێعرە ئیهسه 
کهڵک  ناوڕووک  رەسانن  ئڕا  ژن  تایبهت  وشهیل  له  ههم  و 
کردن، امتیک، ئاوس بۊن، زاین  گیریایه. نهزووک بۊن، بێزێ 
ک وەل ژنهو  کردن و مهمگ له وشهیل ئێ شێعرەنه  و زاوزێ 
پهیوەندیراسهیڕاس دێرن و ئێ وشهیله بۊنهسه مدوو ئافراندن 
فهزایگ ک گهپ دان له سهر گیچهڵهیل ژن له ناوێ رەنگین 
تایبهته خاس  کهفتێیه و شاعر تۊەنسێیه له ئێ وشهیل  جی 
گیچهڵهیل  ههم  تۊەنیمن  شێعرە  ئێ  ناو  له  بگرێ.  کهڵک 
گیچهڵهیل تایبهت وە ژن. ئهمینی  کوومهڵگه بۊنیمن و ههم 
کوور و ورسێ و ئایهمهیل الڵ  کز و  له چهن شوون وه وڵات 
ک شاعر  کوومهڵگهیگ  ک  کهید و بهردەنگ رەسێدەو  ئاامژە 
گهپێ دەی، کوومهڵگهی چاڵاکێ نییه. وە بوون ئییه ک دۊای 
گهپ له ژنهیل و داڵگهیل   ، کوور کز و  کوومهڵگهی  تهوسیف 
نهزانێگ دەی ک نیهتۊەنن مناڵهیلێگ وە فکر وازەو پهروەردە 
بکهن و بێدەنگی فێر مناڵێیان کهن، وە ئێئهنجامه رەسیمن 

گشت ئایهمهیل وە  کولی ژیان  ک شاعر رەوش ژیان ژن و وە 
مدوو ژنهیلێگ زانێ ک زانیاری نهیرن. ژنهیل تهوسیف کریای 
ک داخوازەیل فرەیگ دێرن وەلێ  کهسهیلێگن  له ئێ شێعرە 
رێ  له  ئازاد  ژیان  خهڵق  و  داخوازەیله  ئهو  ئڕا  کووشان  توان 

درس پهروەردە کردن مناڵهیلیانهو نهیرن. 
شاعر وە هاوردن وشهیل امتیک و سکسوالیته وە فهرههنگ 
له  کهید.  ئاامژە  جنسی  مهسائڵ  وە  مهربووت  سیاسهت  و 
دنیای ئمڕوو وە بوون وەڕ�ییهو چێین سیستم سهرامیهداری 
بهرژەوەندی  سیستم  ههم  که  جنسیێگ  اکڵای  بۊەسه  ژن 
پیاگ  ئڕا  پێشکهشیێگه  ههم  و  تیهرێد  دەس  وە  لێ  خوەی 
سیستمه ئێ  شوون  ئڕا  پیاگیش  بهرژەوەندی  ر�ییهو  لهی  ک 
ناو  له  ژن  کردێیه،  ئاامژە  شاعر  ک  ههرلهیوا  بپار�زنێ.  گرتن 
نیهتۊەنێ  و  کردێیه  گوم  خوەی  سازینه  ئڕای  ک  دنیایگ 
ک  کوومهڵگه  له  ئهندامێگ  خوەیلهوای  جنسیهتی  هویهت 
پێیا  نهو،  پیاگساالری  و  سهرامیهداری  سیستم  خزمهت  له 
بکهید و خاپۊربۊە. یهکێگ له گهپهیل گرنگ ئێ شێعرە، گهپ 
گهپ داڵگهیل نهزووکێ  کردنه، له شوونێگ شاعر  پهروەردە 
کهن و داڵگ خود شاعریش  ک مناڵیان فێر بێدەنگی  دەی 
له ئێ گهپه جیاواز نییه و ههنایگ گهپ گیچهڵهیل ژن دەی، 
وە جیزانیاری دان وە مناڵێ ئڕا کووشان له رێ رەسین وە امف 
خوەی،حاشا کهید و لهنوو نهسڵ بانان له رێ پهروەردە کردن 
گیچهڵهیل جنسیهتیه اعدەت دەید و خوەیشێ  مناڵیهو وە ئێ 
بوودە مدوو وەڕ�ییهو چێینسنوورداربۊن )مهحدوودیهت(ەیل 
کهی و وشهی  جنسیهتی و دۊەت خوەی له دڵداری قێیهخه 
پهروەردە  و  ئافراندن  ئڕا  ژن  ناتهوانی  وە  خاس  فرە  نهزووک 
له  ههنایگ  شاعر  کهید.  ئاامژە  بانان  نهسڵ  درس  کردن 
له  گهپ  کهی،  قسه  ئڕابهردەنگ  بۊنهو  شاعر  نووڕگهی 
بوون  وە  ک  ئێرەسه  له  و  کردن دەید  پهروەردە  له  تر  شێوەی 
شاعر هاوار و ناڕەزایهتی خوەیسهبارەت وەههلومهرج نیشان 
وە  شاعر  کهی،  رووشنهو  ئهدەبیات  ئهرک  ک  ئێرەسه  و  دەید 
بوون کهسێگ ک ئڕاناڕەزایهتی کردن پهروەردە بۊە ناسنێ، نه

کهسێگ ک تهنیارەوش مهوجوود تهوسیف بکهی.
کووشن ژیان تایبهت ژن حاشا بکهن  ک  دەسهڵاتدارەیلێگ 
اگن وە دەسمیهتیهک  له ئێ شێعریشه دۊنیمن و داوڵ و قڵا
تایبهتمهندیهیل ژن له وەرچهو نهگرن و نهیلنجوور  کووشن 
پار�زاننه داوڵسهمبوڵ  بکهید.  پێیا  خوەی  جیاواز  جنسێگ 



79

وەلدەسهڵاتدارەو  ژن  بردن  ناو  له  ئڕا  پار�زەریش  ئێرە  له  و 
هاودەسه.

گرنگ و تهنانهتپیرووزێگ  ک بنکهی فرە  بنهامڵه ههرچهن 
دان  دریژە  و  کووشان  مدوو  بۊەسه  فرەتر  وەلێ  تێ،  وەحساو 
گیچهڵهیل ژیان ژن. پیایل وە بوون  گهپهیل جنسیهتی و  وە 
و  خوەیشک  دۊەت،  خاون  وە  خوەیان  هاوژین،  و  برا  باوگ، 
هاوژینیان زانن و بۊنهسه مدوو ئیه ک ژن ههست وە ژ�ردەس 
گیروودەیی )تهعهلوق( بکهید و ئهگهر ژنێگ بکووشێ  بۊن و 
کهن.  ژیانێگ ئنسانی و ئازاد بێیاشتوو، بێگوامن نواگیری لێ 
و  زانن  ژن  پار�زەر  وە  خوەیان  هاوژینه  و  برا  و  باوگ  ئێ  ههر 
گرتنهسهو دەس. سیستم سهرامیهداری  له ئێ ر�ییه قودرەت 
وە هاودەسی سیستم سونهتی و پیاگ و بنهامیبنهامڵه بۊەسه
بردن  ناو  له  ئڕا  کووشان  و  ژن  امف  کردن  ژ�ردەس  مدوو 
تایبهتمهندیهیل ژن. شاعر وە هاوردن وشهی "جیهجهنگ" 
بردن  ناو  له  ئڕا  پسا  دەسهڵاتدارەیل  درسه  ک  دەی  نیشان 
وەل  و  نییه  )مونفهعڵ(  ئێرەنهاکرا  له  ژن  وەلێ  کووشن،  ژن 
شاعر  خهبات  و  چاڵاکی  ئهگهر  ک  جهنگیهی،  گهپهو  ئێ 
نهۊاتاد دی جهنگێیان و جیهجهنگێ نهبۊ و ئیه نهقشچاالک 
شاعر  دەی.  نیشان  خوەی  امف  وە  رەسین  و  ئڕاخهبات  ژن 
کردن هویهت جنسیهتی خوەی له  ک پسا ئڕا پێیا  هاوچهرخ 
ناو سیستمێگ ک خاپۊرێ کردێیه جهنگێ، ئاواتێ ئڕا رەسین 

وە هویهت ملیه و هۊر له کوردستان کهی.
شێعر  ناو  پوڕاکرکرد  مژارێگ  دان  یار  له  گهپ  و  دڵداری 
ک وەتیمن له ناو شێعر ژنهیل نهتۊەنسێیه شوون  شاعرەیله 
گرن  کهڵک  اگنه  خوەی پێیا بکهید و ژنهیل له ئلامنهیل پیا
و ئیه خوەی مدوو فهرههنگی دێرێ. ئهگهر زوان شێعری ژن 
کهفتێیه،وەلێ  دۊرەو  اگنه  پیا اکمڵهن  فهزای  له  دڵداری  له 
وەسف  کۊەنهیگهویار�ییان  تهوسیفهیل  رێ  له  ژن  شاعرەیل 
نووێگ  فهزای  و  زوان  دڵداری  شێعر  له  نهتۊەنسنه  و  کردنه 
ناوەوچڕیهی  وە  یار  ک  دۊنیمن  ئهمینی  شێعر  له  بخوڵقنن. 
کرێد( و ئیه تۊەنێدرچهشکنیێگ ئڕا فهزای شێعری و  )ختاب 
کوومهڵگهیی ژن له بارەی دڵداری بوو، شاعر کێشهی قێیهخه
و  کردێیه  ئامیته  یارەو  ناو  هاوردن  وەل  ژن  دڵداری  بۊن 

ئیهحهرکهتناڕەزایهتیێگ وەههلومهرج مهوجوودە.
وشهی امردین ههمناڕەزایهتی وە تابوو بۊن دڵداری ژن نیشان 
جیهجهنگ  و  امردین  وشهیل  هاوردن  وە  ههمیش  و  دەی 

کریا ئاامژە  ک له شار امردینهو دەس پێ  وەرۊداوێگ سیاسی 
کهی.

11. ئهنجام:
ژیان  و  نووڕین  له  ئهوڕەسین  ر�ییهیل  له  ئهدەبیاتیهکێگ 
ههر  تۊەنیمنرەوش  ئهدەبیات  رێ  له  و  شاعرە  و  نۊسهر 
وتارە  ئێ  له  بناسیمن.  تایبهتێگ  سهردەم  له  کوومهڵگهیگ 
کهڵهوڕ  ناوچهی  له  کورد  ژن  شێعر  ناوەڕووک  نووڕسیمنه 
ک  دەرفهتێگ  بوون  وە  ک  بکریهی  ئاامژە  دێرێ  جی  و 
شاعرەیل  له  فرە  شێعر  سهر  له  نیهن،  پیامن  کوڵ  وتارەیل 
باس نهکریا و ئڕا ئێ وتارە پهنج شاعر و له ههر شاعر شێعریا 
له  ژن  گیچهڵهیل  له  یهکێگ  نموونه شێعرەیلێگههڵو�ژیان. 
جنسیهتیه گیچهڵ   ، تر ناوچهیل  له  فرە  و  ناوبریای  ناوچهی 
بوەید،  پهی  خوەی  جنسیهتی  هویهت  وە  نهتۊەنسیه  ژن  و 
تایبهتمهندیهیل  رێ  له  و  بناسێد  خوەی  تایبهتمهندیهیل 
خوەی شێوهی ژیان درسێگ بخوڵقنێ. جنسیهت بۊەسه مدوو 
ژ�ردەس بۊن ژن و هه وە بوون جنسیهت، فرە ئازارەیل رەوانی 
تواسیمن  و  رەسێد  پێ  کوومهڵگه  و  بنهامڵه  ناو  له  جنسی  و 
کولی  گهپه له ناو ئهدەبیات ژن دیاریهیا نه و وە  بزانیمن ئێ 
کهی، جیولوور خوەی  ژن له ئێ ناوچه وە چ شێوەی دڵداری 
ناو ژیان چۊ دۊنێ،اکردانهوەینسبهت وە شێوەی ژیانێ چۊنه و 
گرنگه. مدوو ههڵوژانن  کوومهڵگه ئڕای  گهپهیلێگ له ناو  چ 
ئێ مژارە له سهر جنسیهت و ژن ئیه بۊ ک ژن له بووت ئاامری 
کوومهڵگهس و بێگوامن شێوەی ژیان، نووڕین و  کوتێگ له 

کووشانێ له بان گشت کوومهڵگهاکریگهری دێرێد.
فهرههنگ  دیل  ک  ههن  شاعرەیلێگ  دیمن  ک  ههرلهوا 
وەر  له  ژن  تایبهتمهندیهیل  کووشێ  ک  بۊنه  ژنێ  وە  دژ 
وە  مدوو  بووده  و  بسڕێدەو  کوومهڵگه  له  ژن  و  نهگرێد  چهو 
ژن  ئهگهر  و  ئهوبانترە  ژن  له  پیاگ  ک  باوەڕە  ئێ  هاتن  دی 
کوومهڵگه سهرکهفت بوو، بایس له ژیان پیاگ و  خوازێ ناو 
تا جیێگه گرتنه  تایبهتمهندیهیلێ ئوڵگوو بگرێ. ئێ ئوڵگوو 
ک ژن تهنانهت ئڕا دڵداریش خوەی نهیدە شوون پیاگ و وە 
گهورایگ  گیچهڵ  ئیه  ک  ئۊشێ  دڵداری  شێعر  پیاگهو  زوان 
کردن  له ناو ئهدەبیات ژن له ئێ ناوچهسه، ههرلهیوا هۊرەو 
له ژیان کۊەنه و ئلامنهیل کۊەنه بوودە مدوو ئیه ک شیفتهی 
شێوەی ژیان له ئیه ئهو وەر بۊمن و له ر�ورووژاندن ههست 

کورد له ناوچهی کهڵهوڕ ننووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنهیل  
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وەرەو  مدوو  بۊمنه  احساس(بهردەنگ،  کردن  )برانگیخته 
ژیان کۊەنه چێین. 

یهک تر له فهزایل فکری و ئهدەبی ژن له ئێ ناوچه، کووشان 
کردن هویهته. وەلێ نووڕین ههراکم له شاعرەیلێگ  ئڕا پێیا 
کریا جیاوازە. ههر له یهکمین ئاست  ک له ئێ وتارە باسێیان 
گهپ  گهپ دان له سهر امف ژن و  ک وە دی هاتن پرسیارە تا 
نیشتامن و هویهت ملی ناو ئێ شێعرەیله دیمن. اگجار شاعر 
و ها شوون  کهید  گلهیی  کوومهڵگه  ناو  له  رەوش خوەی  له 
بانانیش  و  نائمێدە  فرەتر  وەلێ  خوەی،  هویهت  کردن  پێیا 
تهنانهت  نوو،  بانانێگ  ئڕا  دان  هان  جی  وە  و  دۊنێد  رەش 
گیچهڵ نائمێدیه تیهرێد و وەنهبۊن  نهسڵ بانانیش تۊش ئێ 
له  گهنه  ئێرەوش  چارەی  و  کهید  ئامووژیاریییان  چاڵاکی 
اگجار شاعر له چاالکی ژن وە بوون هاوژین،  دەرچێین زانێ. 
داڵگ و خهباتکهر و کووشانێ له رێ پێیا کردن هویهت گهپ 
ئۊشێد  خوەی  نهناسین  بوون  وە  ژن  دیین  خسار  له  و  دەید 
گشتی  وە  کریا.  باس  سهر�ییان  له  ک  تر  نووڕینهیل  فرە  و 
ههنایگ ئهدەبیات ژن له ئێ ناوچه خوەنیمن، رەسیمنهو ک 
ژنهیلیا  ک  فرەس  ئهوقهر  وڵاته  ئێ  له  جنسیهتی  گیچهڵهیل 
اگنهوە پسای ژیهن،یا  کردنه و وە هویهتێگ پیا گوم  خوەیان 
فرەتر هاز�ییان نانهسه بان ئێ گیچهڵه و هڵایه گشت فهزای 
ک  ئیه  جنسیهتیه.  گیچهڵهیل  سهر  له  گهپ  ژن  ئهدەبیات 
گیچهڵهیل جنسیهتی تۊەنێ  فهزای ئهدەبیات ژن چیه وەرەو 
کووشان له رێ وە  کوومهڵایهتی و  ئمێدێگ بوو ئڕا داخوازی 
له ئهوڕەسین  و  ئنسانهیل  گشت  و  ژن  امف  هاوردن  دەس 

سهرچهوەی گیچهڵهیل.
پیگهیان  و  جیگه  رۊ  له  ئایهمهیل  کۆمونی،  ژیان  دۊای 
دابهش  وەیهکێگ  دژ  و  رۊایڕۊیهک  و  جیاواز  وەچینهیل 
بۊن  ژ�ردەس  مدوو  بۊە  ک  بۊ  چشتێگ  ئییهیهکمین  و  بۊن 
بۊن  ژ�ردەس  وە  دژ  ئهگهرخوازیمن  و  ئایهمهیل  له  بڕێگ 
ک جنسیهت له ئهوڵهویهت  ژن بووسیهیمن بایس بزانیمن 
گیچهڵهیل  ها  چهوامن  ههنایگ  و  نهود  ئێخهباته 
جنسیهتی، فرەتر له بان بنهامی گیچهڵ باندەس و ژ�ردەس 
ژن  امف  ئڕا  ک  چاڵاکیهیلێگ  یهکمین  بۊمن.  هۊردەو 
بۊ، وەلێ  تهزادجینایهتی  بان  له  بۊنێیان  وەدیهاتیشهۊردەو 
له  وە داخهو دۊای پهل وەشانن ئێ جمشته، جمشتهیلێگ 
چارەسهر  وە  تهنیا  نه  رەوەنێیان  و  رێ  ک  هات  دی  وە  ناوێ 

کردن بنهامی گیچهڵ دەسمیهت نیا، بهڵکوو بۊە مدوو گووڵ 
حهقێیان  گرتن  شوون  وە  ژنهیل  تا  و  دان  خهڵک  و  خوەی 
بهرژەوەندی  سیستمچینایهتی  ههن،  و  بۊن  پیاگ  له 
هایمنه ئهگهر  تیهرێ.  هێامنیش  و  هاورد  دەس  وە  خوەی 
بتوایمن،  اگ  پیا بهرایبهریوەل  نهبایس  بهرایبهری،  شوون 
ناو  پیگهیان  و  جیگه  بوون  وە  خوەیانیش  پیایل  چۊن 
هاوجنس  وەل  بهرایبهرێگ  امف  سیستمچینایهتییه  ئێ 
ژنهیل  داخوازیهیل  له  نموونهیهکێگ  ئڕا  نهیرن.  خوەیانهو 
له  ههر  سیستم  و  کوومهڵگهس  ناو  چاالکییان   ، ئازادیخواز
ئێ داخوازیه جوورێ سووئستفاده کهی ک ههم ژنهیل گوامن 
اکر  بۊنهسههێز  ههمیش  و  هاوردنه  دەس  وە  ئازادی  بکهن 
امف  شوون  هایمنه  ئهگهر  ئهسه  سیستم.  ئڕا  ئهرزانێگ  فرە 
گیچهڵ ژن وە درسیبۊنیمنهو و دژ وە  ژن، بایس سهرچهوەی 

ئهوە بووسیمن.
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ردی بی   ا و  ا گی
چكیدە:

منطقه در  است  شدە  کشف  مستند  بهصورت  تاکنون  که  بشریت  حامسه  کهنترین 
نیز  گیلاگمش(  حامسه،  پادشاه)قهرامن  بانام  که  بودە  )مزوپوتامیا(  النهرین  بین 
شناخته میشود. منطقه جغرافیایی که این حامسه در آن اتفاق افتادە است با استناد 
به تحقیقات باستان شناسی و مورخین، به مهد فرهنگ و تمدن معرفی شدە است 
بودەاند.  آن  بازیگران  مهمترین  و  اصلیترین  از  زاگرسی  نژاد  و   ) حاصلخیز )هالل 
 ) جناگور نظامی)نیروی  قدرت  و  دامداری(  و  کشاورزی  ( اقتصادی  قدرت  همچنین 
صحنه در  که  میکند  آشاکر  را  واقعیت  این  رودان  میان  شامل  منطقه  در  زاگرسیها 
استناد  به  داشتهاند.  فعالی  و  پررنگ  نقش  )سومرییها(  خویش  عصر  نظامی  سیاسی 
ایدە  این  با  جغرافیا  این  در  زاگرسی  اتنیک  مهم  نقش  وجود  تحقیقات،بهلحاظ  به 
کردی  که آیا میتوان از این حامسهنشانههایی از وجود یک ژانر  مواجهه خواهیم شد 
دارد؟)بهلحاظ،  گیلاگمش«  »حامسه  با  ارتباطی  هیچ  کردی  »بیت«  کرد؟آیا  پیدا 
اکدی)همه زبان  با  نوشته شدە  لوح   ١٢ با مطالعه دقیق  و...(  ادبی  تشابه ساختاری، 
این حامسه به شیوەی  که  باورند  براین  ادبیات  اکرشناسان  باستان شناسو  محققین 
منظومهای به ناگرش درآمدە است( با تطبیق، تحلیلو توضیح نوعی نگرشی ادبی شاید 

بتوان مقدمه و شروعی برای ادبیات کردی مخصوصا »بیت« از آن پیدا کرد

1-  بیت )epic( منظومه روایی )داستانی( با مضامین حماسی و غنایی است که روایت در آن برجستهتر از سایر 
نمونههای مشابهه در ادب فولکلور کردی هست.

زاده شا 

ُکردی گیلگامش و »بیت«  حماسه  
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کلامت کلیدی: بیت، کردی،حامسه، گیلاگمش، ادبیات، فولکلور

“شعر ابتدایی در فرهنگ هندواروپایی بهامنند تمدنهای دیگر 
نوعی رنگ و بوی پهلوانی و حامسی داشته است و به صورت 
روایت  و  سرودە  دینی  مناسبتهای  و  مراسم  برای  منظومهای 
سرودە  خداوندها  شبه  و  خداوند  برای  اسطورەای-سحرآمیز 
بودن  محفوظ  داستانی  اشعار  ویژگیهایمهم  از  است.  شدە 
حداقلی آن است. “آ.بلورد” محقق آمریاکیی، شعر داستانی، 
که شاعران آن  حامسی و پهلوانی را یک نوع سروادە میداند 
را خواندەاند.2 و بهشیوەی مخصوص خودآن  درس نخواندە 

)شاهنامهخوانی(
که در این نوشته به بر این معیار و برای شناخت انواع شعر 

آن پرداختهایم در ادبیات کردی، سوارە ایلخانیزادە چهار نوع 
شعر را بهصورت زیر معرفی میکند:

١.شعر گفتاری یا »بیت«
٢.شعر هجایی)سیالبی(

٣.شعر عروضی
٤.شعر نو.3

کوتاه  که هرچند  برای تحلیل و ارتباط این مبحث الزم است 
در مورد »ژانر ادبی« که شاید مرتبط با ایدە ام باشد، صحبتی 

داشته باشیم...
١.فولکلور
٢.حامسه

٣.بیت
نیاموخته  تودههای  بررسی  در  بیشتر  را  فولکلور  ١.کلمه 
اقوام  میان  در  معموًال  میجویند؛  مردم  ناخواندٔه  درس  و 
که شهرنشین نبودند نمونههای بیشتری  آنها  قدیمی بهویژه 
از فولکلور یافت میشود.4این واژە از مردم و علم سرچشمه
یاد  بزرگی  ملی  میراث  بهعنوان  آن  از  امروزە  که  است  گرفته 
میشود. فولکلور بهچیزی گفته میشود که در نتیجه محصول 
تازە  و  یا نوع پوشاک قدیم  زبانی یک ملت خلق خواهد شد 
دسته آن  و  خوردنیها  و  غذا  انواع  و  ناگر  و  نقش  ظروف،  تا 

پژوهشهای  -نشر  باستان  ایران  در  روایی  ادبی  میراث   - زرشناس  زهرە   -2
فرهنگی تهران ١٣٨4

الدین  صالح  -انتشارات  کوردی  بهیتی  پێکهاتهی  ڕەهبهرمهحموودزادە-   -3
ایوبی - ١٣٨١ ڵ ٨١

، وبگاه باشگاه اندیشه شهریور ١٣٨٧ 4- هویت ملی در سایه فولکلور

و  هستند  شدە  شناخته  ملت  یک  مخصوص  که  نشانهها  از 
باهنر دستی و تفکر خاصی خلق شدەاند، فولکلور آن مردم 

خواندە میشود.

ادبی و  و قواعد  قوانین  از  بوودن، دووی  و غیررسمی  تسهیل 
علمی در ادبیات فولکلور دیدە میشود. در اصل این متوننتیجه
یولیس«  »آندرە  مورد  این  در  که  است  لحظهای  خالقیتهای 
میگوید: ظاهر ادبیات شفاهی محصول نوعی تساهل است 
که در زامن سرودن به اوج خود خواهد رسید، از طرف دیگر 
اگهی است. »واسیلی  صورت ادبیات کتبی قواعدی و نتیجه آ
نیکیتین« با تقسیم بندی تارییخ هر ملتی به دو بخش عینی و 
کنار تارییخ ذهنی مجموعهای از واقعیات  ذهنی مینویسد: در 
در  ملت  آن  شخصیت  و  ذاتی  چگونگی  که  دارند  وجود 
گشت، این هامن  باورهای دینی و ادبیات آنها پدیدار خواهد 
گورکی نیز معتقد است: شالودە  کسیم  تارییخ عینی است.5 ام

ادبیات بر فولکلور بنیان گذاشته شدە است.
را  از فولکلور است  ناپذیر  که بخشی جدایی  ادبیات شفاهی 

میتوان اینگونه طبقهبندی کرد:
گویندە اصلی( آن مشخص نیست. آ.نویسندە)

ب.به دلیل اینکه سینه به سینه نقل شدە و نویسندە مشخصی 
از موارد  گزارش شدە است و در بسیاری  انواع شیوە  به  ندارد 

سخن  رامان  نشر  کردی-  داستانی  رحیمیان-سرآغازوسیرادبیات  محمد   -5
تهران ١٣٩٣ص46
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نظرات متفاوت و عناصر گوناگونی به آن اضافه میشود.
نزدیک   ) )محاوەر کوچه  مردم  زبان  به  بیشتر  آن  پ.زبان 

است.
ت.مخاطبین آن بیشتر مردم اعدی جامعه هستند.

بودەاند  خود  ملی  فرهنگ  حافظ  که  افرادی  از  دسته  آن 
پند،  داستان،  که  شفاهی  ادبیات  مورد  در  علیالخصوص 
)قبل از تارییخ( با  بیت، شعر بخشی از آن هستند بسیار پیشتر
زیرکی خاصی قدرت یادگیری و حافظه داشته و با شرکت در 
دورەهای حفظیات توانستهاند بهعنوان استاد فعالیت کنند و 
سینه آنها بهمثابه اسفنج تاممی اشعار و بیتها را درخود جمع 

کردە است.
٢.حامسه نوعی متن یا نوشته است که برای ثناو وصف اخالق 
حاکمیت  قدرت  و  عظمت  برای  یا  پهلوان-قهرامن  رفتار  و 
اکربرد دارد. در حامسه با چگونگی زندگی و رسوامت و آیین 
بخش  دو  از  حامسی  متن  یا  نثر  شد.  خواهیم  آشنا  جامعه 

اصلی شکل گرفته است: ١.طبیعی ٢.ملی
این نیز به دو بخش مجزا تقسیم میشود: اساطیری)افسانه( 

و پهلوانی.
اطراف  واقعیات  دادن  نشان  برای  است  تالشی  افسانه 
از  که  انسان به سطحی  آناگه  پیرامون به شکلی فراطبیعی، 
کردەاند به شکلی غیرطبیعی  بلوغ فکری نرسیدە بودە، تالش 
برای آشتی بین طبیعت و انسان جواب شبهه و سوالت را ارائه
خود  سادگی  اوج  در  خوانها  افسانه  و  حاکیت  این  بدهند. 
تفکر  و  نگرش  در  که  داشته  را  حقیقت  به  رسیدن  دغدغه 
آنها وجود داشته است، این نیز به یک نوع باور در جامعه آن 

اعصار تبدیل شدە بود.
تغییر  و  رسیدن  به  که،  داریم  نیز  تاریخی  نیمه  افسانه  ولی 
سرنوشتی ابتدایی اشارە دارد، در آن شخص اول داستان)شرح 
حال یا رویداد( یا یک پهلوان و قهرامن بیشتر از تواناییهای 
آور  شگف  داستام  یک  به  اینکه  تا  میشود  دادە  نشان  خود 
به اول  شخص  میشود،  رساندە  اسطورە  بهاوج  شدە  تبدیل 
اینکه گشت، بی همتا و بهدلیل  قهرامن اصلی بدل خواهد 
بیشامر در مورد آن گفت خواهد شد، اینبار هالهای از نور گرد 
سر او پیدا خواهد آشد و با احترام به خانه ایدولوژی خواهد 
پرستش بهشامر خواهد  از  بهعنوان قطبی  نتیجه  در  و  رسید 

آمد.

“آنتونیو مورنو” میگوید:اسطورە برای مردامن واامندە در مورد 
( انسانها چه میگذرد بحث  اگهی)شعور اینکه در احساس و آ
“نور  است؟  شدە  جاودان  گذشته  چرا  اینکه  و  کرد  خواهد 
تروپ فرای” استورە را بهامنند داستانی میداند که شخصیتهای 
تنها در اقلب  رفتار و منش  این  و  انسان هستند  از  باالتر  آن 

داستان رخ خواهد داد.6
از رابطه بین  با استفادە  که »نور تروپ فرای«  معیاری دیگر 
قهرامن داستان با دو عنصر خوانندە و قوانین طبیعت توضیع 

دادە بدین صورت است:
طبیعت  قوانین  و  خوانندە  از  فراتر  قهرامن  متنی،  در  ١.اگر 

باشد، اسطورە شکل میگیرد.
کنترل شدە باشد ولی مشروط بودە یعنی  ٢.اگر عزت قهرامن 
شکل  فولکلور  باشد،حاکیت  مشخص  اقنونی  اقلب  در 

میگیرد.
قوانین  زیردست  ولی  باشد  خوانندە  از  باالتر  قهرامن  ٣.اگر 

طبیعت باشد، با متنی »تقلیدی شامخی« روبرو هستیم.
قوانین  و  خوانندە  با  همراه  داستان،  قهرامن  که  ٤.آناگه 
»تقلیدی  متنی  با  باشند،  داشته  قرار  سطح  یک  در  طبیعت 

نازلتری« روبرو خواهیم بود.
خوانندە  از  تر  پایین  سطحی  در  داستان  قهرامن  که  ٥.آناگه 

باشد »فاکهتی مضحک« صورت گرفته است.
البته این در حالی است که تودورف با این تقسیم بندی زاویه

دارد.7
سرودە  شفاهی  بهصورت  ابتدا  نیز  کهن  »بیت«های  این 
پیدا  اشخاصی  اینکه  تا  شدە  نقل  سینه  به  سینه  و  شدەاند 
شدە و بهروی الواح. پوست، اکغد و...آوردەاند، در این بین این 
که متنهای اصلی دستاکری شدە باشند.  احتامل وجود دارد 
و  بیژن  داستانهای  منبع  نظرم  به  مینویسد:  »هیمن«  استاد 
نیز  شاهنامه  همچنین  و...  سیاوش  سهراب،  و  رستم  منیژە، 
که فردوسی آنها را به فرم مخصوص خود  کهن بودەاند  بیت 

غنا بخشیدە است.8

6- سیروس شمیسا - نقد ادبی- فردوسی - تهران ١٣٧٨ ص٢4٠
7- ڕەهبهرمهحمــوودزادە - پێکهاتــهی بهیتــی کــوردی - انتشــارات صالحالدیــن 

ایوبــی -١٣٨١ لــل٣٢-٣٣
8- تحفــه مظفریــه- ئۆســکارمان - ســاخ کردنــهوەی ماموســتا هێمن-انتشــارات 

ســیدیان مهابــاد ١٣64 ل ٧٣
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مثال  است  منظومهای  داستانی  روایتی   ،)beyt(»٣.«بیت
همراه  خیالی  و  دلدادگی  داستانهای   )romance( روامنس 
بیت  اینکه  میشود.9یا  دیدە  آن  در  حامسی  اخالق  و  رفتار  با 
منظومه روایی )داستانی( با مضامین حامسی و غنایی است 
در  مشابهه  نمونههای  سایر  از  برجستهتر  آن  در  روایت  که 
»بیت«  آلامنی  »اساکرامن«  هست.  کردی  فولکلور  ادب 
)epic( را به عنوان منظومهای بلند و تاریخی میشناسد، بیتها 
که مونولوگ و دیالوگها  از نثر و شعر  آمیختهای است  بیشتر 
همچنین قسمت اعظم داستان بهصورت منظومهای هستند 
دیدە  آن  در  نثری  هیچگونه  نیز  بیتها  از  بعضی  در  حتی 

نمیشود.10
فرم  مورد  در  که،  میکنند  تصور  اینگونه  منابع  از  برخی  ولی 
بیت گفته شدە که، بیت از دو بخش »تخت« و »بند« تشکیل 
بند  قسمت  و  میشود  بیت  نثر  شامل  تخت  قسمت  میشود، 
هم نوع شعری بیت را تعریف میکند11، با این خوانش اگر ام 
کردی  کنار بیت  گیلاگمش را در  داستان)افسانه، حامسه(ـی 

قرار بدهیم چه میشود؟
ترجمه مرحوامن »احمد اقزی« بهصورت نثر است و »احمد 
که در بسیاری از  . ولی من معتقدم  شاملو« نیز به شکل شعر
مقدمهها با نثر شروع میشود و بعد به شعر میرسد، یا حتی در 
بسیاری از موارد در وسط داستان نیز نثر جای خود را به شعر 
میدهد و این دواگنه تخت و بند در ابیات حامسه اکمال هویدا 

است، در لوح اول با بخش »بند« شروع میشود:

گیلاگمش خداونداگر زمین همه چیزی را میدید
با همه آشنا و توان هماگن بازمیشناخت

همه چیز را درمییافت
اگه به زندگی آدمیان و رفتار آنان بود آ

رازها و نهفتهها را آشاکر مینمود
دانشهایی به ژرافی بیپایان بر او کشف میشد

اگهی میگرفت از زامن پیشتر از توافن بزرگ آ

9- محمد رحیمیان - سرآغاز و سیر ادبیات داستانی کردی-انتشاراترامانسخن 
١٣٩٣ تهران ص ٩١
10- ص ٩٢ پیشین

11- ڕەهبــهر مهحمــوودزادە - پێکهاتــهی بهیتی کوردی-انتشــاراتصالحالدینایوبی 
- ١٣٨١  ڵ ١٩

راهی دراز به دور دستها پیمود
از  پر  سفرش  رنجها،  از  وسرشار  طوالنی  وی  سرگردانی 

سختیها...12
یا برای نمونه بعد از چندی از لوح سوم از »تخت« یا نثر به

»بند« یا شعر تغییر رویه میدهد:
او،  گرفته،  باال  را  ایستادە دست خود  پهنای دشت  بر  انکیدو 
انکیدوبه صیاد نفرین میفرستد و به شمش ــ خدای آفتاب 

ــ استغاثه می کند و میگوید:
ای شمش! عمل ننگین صیاد را کیفری بده!

دارایی او را هیچ  کن!
قدرت مردی او را از او بستان!
باشد که دیوها عذابش دهند!

باشد که امران پیش پای قدمهای وحشتناک او برویند!..

اگر بدین صورت بنگریم، میتوان اساسی محکم برای شروع 
گرفت، چون تاممی زمینههایی  کردی در نظر  و سرآاغز بیت 
که در شروع ابیات وجود دارد در این حامسه نیز وجود دارد. 
که نه دستاگههای رسمی  »با لزوم ثبتدر تارییخ، در جوامعی 
بودە...  مرسوم  زیاد  نوشتن  نه  و  تارییخ  این  حفظ  عهدەدار 
حوادث  معروفترین  کردی  خوان  بیت  عناصر  این  نبود  در 
صورت  به  بودە  مردم  و  احساسخود  و  ذهن  در  که  تاثیرگذار 
که اگر  باور هستند  این  بر  روانشناسان  یا  بیت سرودە است. 
کند، اگر بتواند  گرانی  کسی دردی عمیق یا غمی سنگین بر او 
این  میکند،  بالی  سبک  احساس  کند،  باز  را  خود  دل  سفرە 

روش در خلق بیت کردی جایاگهی ویژە دارد.13
اکستی،  و  کم  خود،  آرزوهای  و  آامل  به  رسیدن  برای  انسان 
غم  بتواند  که  آوردە  روی  شفاهی  هنر  نوعی  به  شادی  و  غم 
دل خود را بیرون زند، در بسیاری مواقع این حوادث بهامنند 
افسانه و داستان درآمدەاند و در اقلب بیت آنها را سرودەاند.
اصلی  موضوع  که  رسیدەاند  واقعیت  این  به  شناسان  بیت 
تاریخی،  میباشد:  نوع  سه  این  از  یکی  شامل  بیتها،  تاممی 

کوردی،  بهیتی  کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  حهسهنزادە،   -12
انتشارات هیوا مهاباد ١٣٩4

- سڵێمانی پهخشی سهردەم-چاپی  13- ئهحمهد بهحری- گهنجی سهر به مۆر
یهکهم ٢٠٠١
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دلدادگی و موضواعت دینی.14
با مطالعه دقیق افسانه-حامسه گیلاگمش مشخص میشود 
که هر سه تم اصلی مذکور خود را در دل »حامسه گیلاگمش« 
جا دادەاند، از »اوت نپشتیم« )شخصیت حضرت نوح( گرفته
گیلاگمش، در بحث  تا عشق ایشتر و دلدادگی بین انکیدو و 
جامعه بهویژە  دینی  رفتار  و  خدا  بدون  که  نیز  دینی  مسائل 

اوروک و درکل جوامع سومری روایت هیچ معنی ندارد.
حامسه این  در  که  اکستی  یا  اشاکل  یک  گفت  بشود  شاید 
اکراکتر اصلی زن در داستان است، هرچند  وجود دارد، نبود 
»ریشارت« و االهههای دیگری که نقش زن دارند در این بین 
شخصی  چرا  نمیکنند،  بازی  را  اصلی  نقش  ولی  دارند  وجود 
را  مردانگی  و  پاک  اخالق   ، رفتار کردە  آرام  را  گیلاگمش  که 
بدو یادآور شدە و در طول داستان به یار و همدم وی تبدیل 
بودە است؟ هرچند »بنگینه«  از جنس مرد  میشود)انکیدو( 
و  کردە  بازی  را  انکیدو  نقش  زین«هم  و  »مهم  بیت  در 
آنجا  در  ولی  بودە،  وی  یارویاور  و  همراه  »مهم«  با  همیشه 
»بنگینه دلدادگی  اقلب  در  دیگر  نوعی  به  عشق  عنصر  نیز 
و  مهم   داستان  قهرامن  البته  است.  داشته  وجود  مهم«  و 
هردو  در  دلسوزی  و  مردانگی  ظاهر  هستندولی  زمینی  زین 
گیلاگمش( بهوضوع دیدە  تم داستان)مهم و زین و حامسه 
میشوند. در آنجا که انکیدو و گیلاگمشباهم کشتی میگیرند و 
بعد از نبردی کوتاه امدر گیلاگمش دستان آنها را میگیرد و به
عنوان دو برادر معرفی میکند و هردو نیز این خواسته امدر را 
کردە و بهامنند برادر همدیگر رفتار میکنند، این بخش  قبول 
که از حامسه یادآورد آن ساکنس از بیت مهم و زین هست 
راه  در  خوردە  شکست  پاشا«  »ابراهیم  مهم  پدر  سپاه  وقتی 
عزیمت به جزیرە و رسیدن به دلدار و تنها امندنشان بعد از 
عصای  با  و  شدە  ناراحت  مهم  مهم،  و  بنگینه  بین  گفتگویی 

زرین خود با بنگین درگیر میشود و میگوید:

تنهایی می روم و تو باید برگردی
بنگین میگوید:

بهخداوند آسامن و زمین
با زدن عصای زرین

صالحالدین  انتشارات  کوردی-  بهیتی  پێکهاتهی  14-ڕەهبهرمهحموودزادە- 
١٣٨١- ڵ ٩5 ایوبی –

من از غالمی تو دست نخواهم کشید
تا بهشهر جزیرە میرسیم با تنی لخت و پایی پیادە

دنبالت خواهم آمد
اینبار مهم میگوید:

پس غالمی را همین جا
در این دشت و صحرا

میگذاریم
بیا از غالمی و پادشاهی حاشا کنیم
بیا امنند دو برادر از یک پدر و امدر

تا دنیا هست برادر بامنیم...15

آزاردهندە برای رسیدن  آن سفر سخت و  گیلاگمش  در سفر 
بیت  بهیاد  افسانهای،  گیاهی  آوردن  و بهدست  زندگی  راز  به 
که الس برای عشق خود سفری دور  »الس و غزال« می افتیم 
که و دراز و سخت آاغز میکند برای رسیدن به »گل شوران« 
در »چل پله عامن« وجود دارد! روایت این قسمت از داستان 

 - کردنهوەی ماموستا هێمن- مهاباد  - تحفه مظفریه- ساخ  15- ئۆسکارمان 
سیدیان ١٣64- ڵ ٢6٨
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گیاهی  گیلگش نزدیک است، هردو به  بسیار به روایت سفر 
افسانهای برای دوست، عشق و ملت خود راه بسی سخت را 

در پیش میگیرند.
غزال،  و  الس  و  گیلاگمش  داستان  در  شیر  روایت  ارتباط  یا، 
احمد آاق آن شیر که به منطقه آنها هجوم آوردە شاکر میکند 
که یافته! تکوین  »الس«  شیر  بزرگ  پیکر  پشت  در  اتفااق  و 

این نوع شاکر و گالویز شدن با شیر اکر همیشگی گیلاگمش 
ارتباطی  هیچ  متن  و  روایت  در  تشابهه  این  آیا  است،  بودە 
باهم ندارند؟! یا التامس و نوحههای«شیخ فرخ«)شخصیتی 
نوع  کردن »استی«،  زندە  برای  افسانهای(   و  اکمال فراطبیعی 
کلامت، التامس و داعها و تصویر غم انگیز داستان شباهتی 
و  نوحه  یا  انکیدو،  پیکر  سر  بر  نوحه  و  گریه  و  التامس  با 
را  »سیدوان«  پیکر  سر  بر  داسنی«  »عبدالعزیز  داعهای 

یادآوری نمیکند؟
با این فرمول: »عموام عنصر زبان و واحدهای روایتی در بیت 

کردی قواعد و قوانینی ویژە دارد، که به شکل زیر میناشند:
التامس + روایت + نوحه16

نوحه،  عناصر  حامسه  این  در  بدهیم،  قرار  مبنا  را  این  اگر 
التامس و روایت در بیشتر الواح دیدە میشود یا بهامنند صنایع 
ادبی که در بیت نیز زیاد به چشم میخورد از سه ژانر حامسه، 
از  زیادی  بخش  همچنین  است،  شدە  تشکیل  درام  و  شعر 
کردی میدان نبرد دو نیروی اهورایی و اهریمنی هستند،  بیت 
بیت  به  اشارە  با  مظفریه«  »تحفه  مقدمه  در  هیمن  استاد 
الس و غزال مینویسد: در این بین دو نیرو نقش اصلی را بازی 
که این نوع ادبیات داستانی به قبل از پیدایش اسالم  میکنند 
برمیگردد. در ابتدای حامسه گیلاگمش هم قهرامن داستان 
و  خواست  با  بعد  و  شدە  معرفی  شیطانی  شخصیتی  امنند 
به و  رسیدە  آسامن  از  کوهستانی  انکیدوی  مردم  التامس 
که در نتیجه باعث خیر  گیلاگمش تبدیل میشود  نیروی ضد 
خطبندی  و  پلاکنی  بهصورت  پدیدەها  این  میشود،  برکت  و 

بسیار زییبا و بهجا، امنند بیت سرودە شدەاند.
که که، در لوح چهارم  کنم  در اینجا الزم میدانم این را اضافه 
کردەاند،  خومبابا  با  نبرد  آامدە  را  خود  انکیدو  و  گیلاگمش 

میگوید:

کوردی،  بهیتی  کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  ادە،  16-حهسهن 
انتشارات هیوا مهاباد ١٣٩4

هر دو به جهت شامل به راه افتادند.
دور تا دور کوه جهانیان را میدیدند

منزلاگه خدایان را
... راه جنگل سدر

جغرافیایی  نقشه  طبق  که  آورد،  می  را  شامل  نام  روشنی  به 
امروزی  کردستان  جغرافیای  رودان  میان  شامل  منطقه  این 
ناسیونالیزمی  و   اتنیکی  مسائل  زامن  آن  در  است)البته 
کردستان  بانام  امروزە  که  جغرافیایی  این  و  نداشت  وجود 
تقسیم  بخشنیز  چهار  به  و  نبودە  صورت  بدین  میشناسیم 
آن زندگی  که زاگرسیها در  نشدە بود! ولی هامن جایی است 
که کوچ بزرگی  کردە و طبق تحقیقات باستانشناسی و تاریخی 
بافت جمعیتی این منطقه را دگرگون کند از این منطقه شکل 
زاگرسی  این حامسه  اگر احتامال خالقان  نگرفته است.(پس 
دیار  این  از  کوهستانی  انکیدو  اینکه  نیزنبودەاند)احتامل 
از فرهنگ و تمدن و ادبیات  بودە زیاد هست( بخش زیادی 
میتانی(در  اکسی،  لولویی،  گوتی،  زاگرسی) اتنیکهای  شفاهی 

آن به چشم میخورد.

نامشناسی
گیلاگمیش، گهلاگمیش، کلاگمیش و...( گیلاگمش)

زبان  اگمیش در  کلمه »گهل«، »کهل« +  از دو  گهلاگمیش 
کل  گلهاگومیش،  که میتوان آن را  کردی تشکیل شدە است، 
نیرویی  و  بزرگ  جثه  که  کوهی  کل   ، نر اگومیش  اگومیش)
گویش  کردی  زبان  در  اینکه  یا  کرد.  تعبیر  دارد(  زیاد  بسیار 
کلیبر  اگومیش(  میشود)قلعه  معنی  قلعه  »کهل«،  کرامنجی 
کردی  زبان  در  سنگی  قلعه  معنای  به  هست  تبریز  در  که 
معنی میدهد. در سال ٦١٠ ق.م طی عملیاتی هجومی به آشور 
آشور  سپاه  امدها،  یاوری  و  هامهنگی  با  نبوپلیسر  طرف  از 

شکست خوردە به قلعه »کهلاگمیش پناه بردند.
علمی  تامام  و  میباشد  اللفظی  تحت  شناسی  نام  این  البته 
نیست و شباهتی میباشد بلکه دراگهی باشد این مبحث برای 

. تحقیقات بیشتر
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ن زاد س رۆ  شا

ا  ی گی ا
دی تی  و 

کورتەیەک:
و  بهڵگه  به  ئێستا  ههتا  که  مرۆاڤیهتی  حامسهی  کۆنترین 
النهرین(  ناوچۆامن)بین  ناوچهی  له  دۆزرابێتهوە  نووسراوە 

ناودێر  »گیلاگمێش«  واته  خوناکرەکهی  ناوی  به  که  بووە 
کراوە. ناوچهی جوغرافیایی که ئهم حامسهیهی تێدا خوڵقاوە 
مێژووزان  و  کهونینهناسی  بواری  پسپۆرانی  بهڵگهی  پێی  به 
کردن)ههیڤی  پێناسه  دێته  شارستانییهت  و  ژیار  النکهی  به 
( و ڕەگهزی زاگرۆسی له سهرەکیترین  بهپیت، هالل حاصلخیز
هێزی  بوونی  ههروەها  ژیاوە.  تێیدا  که  بووە  ئهتنیکهاکن 
 ) اکڵ و ئاژەڵداری( و نیزامی)هێزی شهڕکهر کشت و  ئابووری)
باکووری  ناوچهی  له  زاگرۆسییهاکن  حاشاههڵنهگهری 
ڕامیاری  اکیهی  له  که  دەردەخا  ڕاستییه  ئهو  نێوچۆامن 
گێرابێ.  بهرچاویان  ڕۆلی  خۆی)سۆمێریییهاکن(  سهردەمی 
دەقی  الی  بۆ  بیرامن  تر  بهڵگهی  دەیان  و  هۆیانه  بهو  ههر 
و  ک  ام له  یهک  هیچ  بڵێی  ئاخۆ  که  دەچێ  شاحیامسهتهکه 
کوردیی لێ ههڵنهکڕێنین؟  -و�ژەی  ڕەگهزەاکنی ژانرێکی هونهر
حیامسهیه ئهو  سواڵهتی   ١٢ ههر  تێکستی  به  سهرنجدان  به 
بواری  پسپۆرانی  و  زانایان  گشت  ( ورد  خوێندنهوەیهکی  و 
ئهو  چیرۆکی  وایه  پێیان  مێژوو  تو�ژەرانی  و  قۆجیناسی 
کێشی  جۆرێک  واتا  »مهنزوومهیی«  شێوازی  به  حیامسهیه 
کردنی  بهراورد و شرۆڤه  و  نووسراوە(،ههڵسهناگندن  شێعری 
الیهنی و�ژەیی ڕەنگبێ بتوانین سهرەتا و دەستپێکێکی نوێ بۆ 

ئهدەبیی کوردی له وانه »بهیت«، لێ ههڵێنجین.
وشهی ڕێنو�ن: بهیت، کوردی، حیامسه، گیلاگمێش، و�ژە.

“شێعری سهرەتایی له شارستانیهتی هیندوئورووپاییهاکن ههر 
حیامسی  و  پاڵهوانی  بهرامهیهکی  و  بۆن  تر  ژیارەاکنی  وەک 
بهڕ�وەچوونی  بۆ  مهنزومهیی)هۆنراوە(  شێوەی  به  و  لێوەدێ 
سێحراوی  ئوستوورەیی-  ڕەوایهتی  و  ئۆلیڕۆنراوە  ڕ�وڕەسمی 
اکن وتراوە، تایبهتمهندی سهرەکی  اکن و نیوەخوا له مهڕ خوا
پار�زراوە.”ئا،بێلۆرد”  بهردەوام  گێڕانهوە،  و  چیرۆکهشێعر 
پاڵهوانی  و  حیامسی  ڕەوایی،  شێعری  ئهمریاکیی  تو�ژەری 
و  نهقڵ  به  نهخوێندەوار  شاعیرانی  که  دەزانێ  شێعرێک  به 

گێرانهوە چڕیویانه.1
شێعریییهاکن  جۆرە  ناسناندنی  بۆ  و  پێوەرە  ئهم  سهر  له  ههر 
کوردیی«سوارە  له«ئهدەبی  دەبینێتهوە  وتارەدا  لهم  خۆی  که 
نیشان  زادەدا، چوار شێوازە شێعر بهم جۆرە دەست  ئیلخانی 

نشر   - باستان  ایران  در  روایی  ادبی  میراث   - زرشناس  زهرە   -1
پژوهشهای فرهنگی تهران ١٣٨4

گیلگامێش و بهیتیی کوردی حماسهی  
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دەکرێ:
١.شێعریی وتاری یان بهیتی

٢.شێعریی برگهیی
٣.شێعریی عهرووزی

٤.شێعریی نوێ« 2
کردن و هاوپیێوەندی نێوان ئهم باسه پێویسته زۆر  بۆ شرۆڤه 
به کورتی بوخچهی چهند ژانری ئهدەبی بکهینهوە که ڕەنگبێ 

ئهم دەقه خۆی تێدا ببینێتهوە...
١.فولکلۆر

٢،حیامسه
٣.بهیت

ئهمڕۆ  که  دێ  زانست  و  خهڵک  امنای  به  فولکلۆر  وشهی   .١
تشته بهو  فۆلکلۆر  دەگرێ،  خۆ  له  مهزن  نهتهوەیی  میراتی 
ئاراوە  دێته  گهڵێک  زامنیی  خوڵقانی  اکم  ئا له  که  دەگوترێ 
یان بهجێاموی جڵوبهرگی کۆنونوێ ههتا دەفرواقپ و اقچاخ، 
هێامیانهی  ئهو  و  خواردن  ههمهجۆرە  و  نیاگر  و  نهخش 
بیریییان  و  مێشک  و  دەست  به  که  نهتهوەیهکن  تایبهتی 

خوڵقاندوویانه، دەبێته فۆلکلۆری ئهو گهله.
اکری و خۆاملی بوون، دوورە پهر�زی له بگرەوبهرەی یاسا  “سا
فولکلۆردا  سهر  به  سووری  تارای  زانستی،  و  و�ژەیی  ڕێسای  و 
اکمی خۆڵقانی اکتییه که لهم  کێشاوە، له بنهرەتا ئهم دەاقنه ئا
زارەکی  ئهدەبیاتی  ڕواڵهتی  دەڵێ:  یۆلیس”  “ئاندرە  بارەیهوە 
چڕین  زامنی  له  نهخوازراو  که  اکتێکه  و  اکریییه  سا بهرههمی 
نووسراوە،  و�ژەی  ئاداگری  الیهکیتر  دەاگ،له  خۆی  پهڕی  بهو 
اگهانهیه، “واسیلی نیکیتین” به اکمی خوڵقانی ئا پرقوڵکه و ئا
دابهش کردنی دیرۆکی ههر گهلێک به دووبهشی دەرههست 
کۆمهڵێک له و بهرههست دەنووسێ: له پهنا مێژووی زەینی 

کهسایهتی  که چۆنیهتی زاتی و  ڕاستییهاکنیش بوونیان ههیه 
گهله له باوەڕە ئایینیهاکن و ئهدەبیاتی دردەکهوێ، ئهمه ئهو 
ئهو  سه  له  گورکی  کسیم  ام  3 دەرههستهیه”.  مێژوو  ئهو  ههر 
فولکلۆرە  سهر  له  ئهدەب  و  و�ژەو  ڕەگی  و  باوەرەیه:بناخه 

ههڵچندراوە.

انتشارات صالح   - کوردی  بهیتی  ڕەهبهرمهحموودزادە- پێکهاتهی    -2
الدین ایوبی - ١٣٨١ ڵ ٨١

رامان  نشر  کردی-  داستانی  رحیمیان-سرآغازوسیرادبیات  محمد   -3
سخن تهران ١٣٩٣ص46

که بهشێکی دانهبڕاوی فوڵکلۆرە دەتوانین  ئهدەبیاتی زارەکی 
بهم جۆرە پۆڵێن بهندی بکهین:

ئا:نووسهرێکی دیاری کراوی نییه.
نهبوونی  و  سینگ  به  سینگ  گێڕانهوەی  هۆی  بێ:به 
ڕا  زۆر  و  بۆ دەکرێ  ڕەوایهتی جۆراوجۆری  نووسهرێکی ئاشکرا 

کی نوێ خۆی تێدەخزێنن. گهڵێک جیاواز و ام
و  ڕەشۆکی  خهڵکی  زامنی  ئاوێنهی  زۆرتر  پێ:زامنهکهی 

بازاریییه.
تێ:بهردەنگهاکنی بهشی زۆری خهڵکی ئاسایی کۆمهڵاگن. 4

ئهو کهس یان کهسانهی که وا پاڕ�زەرانی فۆلکلۆری نهتهوەی 
چیرۆک،  که  زارەکی  ئهدەبیاتی  بواری  له  بهتایبهت  خۆیان 
، الیهنێك لهوبهشهیه زۆر له کۆنهوە)پێش  پهند، بهیت و شیعر
دیرۆک(فرە به لێزانی و شارەزایانه هێزی لهبهرکردنیان ههبووە 
و به بهشداری خوڵی ڕاهێنانی تایبهت توانیویانه ببنه امموستا 

و سینگیان بۆته ههوری و ئهو بهیت و باوانهیان ههڵمژیوە.
که بۆ پهسهند و پێ  ٢.حیامسه جۆرێک دەق یان نووسراوەیه 
اکری پاڵهوان یان بۆ گهورەیی و هێز و  ههڵاگوتنی ڕەوشت و ئا
دەستهڵاتی بهاکردێ، له ناو حامسهدا دەگهل چۆنیهتی ژیان 
و داب و نهریت کۆمهلاگ ئاشنا دەبین. هۆنراوەی حهامسی له

دووبهش پێک دێ:
١. سروشتی 

٢. نهتهوەیی
 ئهمهش به سهردوو کهرت دابهش دەبێ:

ئهساتیری)ئهفسانه یان خهیاڵ(، پاڵهوانی
دەورووبهر  ڕاستییهاکنی  ناساندنی  بۆ  حهولێکه  ئهفسانه 
و  زانست  که  ئهواکت  بانخۆزاو)فراطبیعی(  بهشێوەیهکی 
نهگهیوە  تێگهیشتن  و  پێگهیشتن  له  ڕادەیه  بهو  بیری مرۆڤ 
بۆ  پرسیار  هیندێک  ناسروشتی  شێوەیهکی  به  ویستوویهتی 

ئاشتی نێوان خۆزاو و مرۆڤ بدۆزێتهوە.
ئهم چیرۆک و ئهفسانه بێژانه لهو پهڕی خۆامڵی و ساویلکهیی 
زانستی  پرسیاری  ههندێ  وڵامدانهوەی  سهراقڵی  خۆیان 
کردووە که له هزر و بیریان ههڵقوڵاوە، ئهمهش بۆته باوەڕێک 

لهناو کۆمهلاگی ئهواکتی خۆی.
له باس  که  ههیه  دیرۆکیشامن  نیوه  ئهفسانهی  بهڵام 

رپژوهشهای  نش   - باستان  ایران  در  روایی  ادبی  میراث   - زهرەزرشناس   -4
فرهنگی تهران ١٣٨4
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که دهاکت  سهرهتایی  بهسهرهاتێکی  گۆڕانی  و  پێگهیشتن 
زیاتر  پاڵهوانێک  یان  بهسهرهاتهکه  یهکهمی  کهسی  لهوێدا 
لێدێ  وای  ههتا  دهاک  سهرسورهێنهر  اکری  خۆی  توانای  له 
دهبێته چیرۆکێکی سهیروسهمهره و بهرهو لوتکهی ئوستووره
ههناگو دهنێ، کهسهکه دهبێته اقرەامنێکی بێ وێنه و به هۆی 
ڕووناکی  تیشکێکی  ئهمجاره  جاڕدانی  له  و  باسکردن  زۆر 
خانهی  ناو  دهچته  ڕ�زهوه  به  و  دهگهڕێ  سهری  دهوری  له 
جهمسهرێکی  وهک  اکمدا  ئا له  دهدرهوشێتهوه  و  ئایدۆلۆژیا 

. پهرستن دێته ئهژامر
سهرلێشێواو  مرۆڤهاکنی  بۆ  “دەڵێ:ئوستوورە  مۆرنۆ  “ئانتۆنیۆ 
و  گوزەراوە  بیر و مێشکیدا چ  و  له نهست  که  باس لهوە دەاک 
که ڕابراوە بۆچی ههراموە؟”نۆر ترۆپ فرای” ئوستوورە  ئهوەی 
وەک چیرۆکێک دەزانێ که کهسایهتیهکهی ئهوپهڕی مرۆڤه و 
ئهو ڕەوشت و اکرانهی تهنیا له چوارچێوەی چیرۆکدا ڕوودەدا.” 

5

چۆنیهتی  گو�رەی  به  فرای”  ترۆپ  “نۆر  که  تر  “پێوانهیهکی 
کی خوێنهر و  پێوەندی نێوان اقرەامنی داستان دەگهڵ دوو ام

اکنی سروشت دایناوە بهم شێوەیهیه: یاسا
اکنی  ١.ئهگهر له دەقێکدا، اقرەامن له سهرووی خوێنهر و یاسا

سروشت بێ، ئوستوورە پێکدێ.
٢.ئهگهر سهروەری اقرەامن ڕابگیرێ بهڵام مهرجی ههبێ واته

له چوارچێوەی یاسایهکی تایبهتی دابێ حهاکیهتی فۆلکلۆری 
پێکدێ.

ژ�ردەستی  بهڵام  بێ  خوێنهر  باڵادەستی  اقرەامن  ئهگهر   ،٣
کهرەوانهی  السایی  »ژانرێکی  لهگهڵ  بێ،  سروشت  اکنی  یاسا

« بهرەوڕووین. بهرزتر
سروشت  اکنی  یاسا و  خوێنهر  و�ڕای  اقرەامن،  ٤.ئهواکتهی 
 » نزمتر کهرەوانهی  السایی  »ژانرێکی  دەگهڵ  ئاستێکدان،  له 

بهرەوڕووین.
٥.ئهو اکتهی  اقرەامن له ئاستێکی نزمتر له ئاستی خوێنهر دا 

ڕاوەستاوە، »اگڵتهیهکی قهشمهراکرانه« پێکدێ.
پۆلێنبهندییهدا  ئهو  دەگهڵ  تۆدۆرۆف  حالێکدایه  له  ئهوە 

نییه.« 6

5- سیروس شمیسا - نقد ادبی- فردوسی - تهران ١٣٧٨ ص٢4٠
6- ڕەهبهرمهحموودزادە - پێکهاتهیبهیتیکوردی -انتشارات صالحالدین ایوبی 

- ١٣٨١ لل٣٢-٣٣

ڕەنگبێ  تایبهتی  و  ورد  کردنێکی  شرۆڤه  به  تر  الیهکی  له 
بهراوردێکی  کوردی  بهیتیی  دەگهڵ  ههستیارانه  زۆر  بتوانین 
کۆنانهش  بهیته  ههڵکڕێنین!ئهو  لێ  شتێکی  بهڵکوو  بکهین 
گوتراویتنهوە و سینگ به ههر له سهرەتاوە به شێوازی زارەکی 
بوونه پهیدا  کهسانێک  لێهاتووە  وای  تاکوو  امویتهوە  سینگ 
نێوەدا  لهو  جا  و...  اققز  پێست،   ، تاتهقور سهر  هێناویتیانه  و 
»پێم  دەڵێ:  هێمن  امموستا  تێوەردابێ  دەستیشیان  ڕەنگبێ 
و  ڕۆستهم  مهنیژە،  و  بیژەن  چیرۆکهاکنی  سهرچاوەی  وایه 
کۆن  بهیتی  ههموو  شانامهش  هتد...  و  سیاوەش  سوهراب، 

بوون و فیردەوسی تازەی کردووتنهوە...«7
وەک  هۆنراوە  و  چیرۆکی  گێڕانهوەیهکی   ،”beyt« ٣.بهیت 
ڕەوشتی  و  خهیاڵی  زێدە  ئهوینگهلێکی   )romance(ڕۆامنس
ئۆساکرامنی   8“ دەکرێ.  بهدی  تێدا  مێرانهی  و  حیامسی 
ئاڵامنی بهیت epic“” به امنای ههڵبهستێکی در�ژی دیرۆکی 
له تێکهڵاوێکن  ههرەزۆریان  بهشی  بهیتهاکن  دەناسێنێ، 
تاک  و   ) مۆنۆلۆگهاکن)وتوو�ژ که  پهخشان  و  ههڵبهست 
هۆنراوەیه،  شێوەی  به  چیرۆک  زۆری  بهشی  و  و�ژیییهاکن 
تهنانهت هیندێ له بهیتهاکن هیچ پهخشانێکیان تێدا بهدی 

ناکهی .”9
فۆڕمی  بارەی  “له  که،  بۆ دەچن  وای  بهڵام هیندێ سهرچاوە 
»بهند«  و  بهشی«تهخت«  دوو  له  بهیت  گوتویانه  بهیتدا 
بهیت،  پهخشانی  بهشی  له  بریتیه  تهخت  بهشی  پێکدێ، 
شرۆڤهیه بهیته«10بهو  شێعریییهکهی  بهشه  بهندیش  بهشی 
زۆر به ههستیاری و پاڕ�زەوە ئهگه چیرۆک)ئهفسانه،حیامسه(

ـی گیلاگمێش له پهنا بهیتیی کوردی دابنێین چ دەبێ؟!
پهخشانه شێوازی  به  گشتی  اقزی«  وەرگێڕانهکهی«ئهحمهد 
وایه پێم  من  بهڵام  شێعرە  شاملوو«ش  »ئهحمهدی  هی  و 
و  پێدەاک  دەست  پهخشان  به  سهردێرەاکن  زۆری  بهشی  له 
دواتر دەبێته شێعر یان لهناو جهرگهی چیرۆکهکهشدا زۆرجار 
پهخشان جێی خۆی بۆ شێعر لێژ دەاک، له سواڵهتی یهکهم به

هێمن-انتشارات  ماموستا  کردنهوەی  ساخ   - ئۆسکارمان  مظفریه-  تحفه   -7
سیدیان مهاباد ١٣64 ل ٧٣

رامان  کردی-انتشارات  داستانی  ادبیات  سیر  و  سرآغاز   - رحیمیان  محمد   -8
سخن ١٣٩٣ تهرانص ٩١

9- ص ٩٢ ههمان سهرچاوە
الدین  صالح  کوردی-انتشارات  بهیتی  پێکهاتهی   - مهحموودزادە  ڕەهبهر   -10

ایوبی - ١٣٨١  ل ١٩

گیلگامێش و بهیتیی کوردی حماسهی  
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بهشی »بهند« دەست پێدەاک:

گیلاگمێش، خواوەندی زەوی، خڕ تشتی دەدی “
لهگهل ههرکهسێ بژی، تێی دەگهیی

ژیانی زانا و کرداری ژیری
، ڕەوشتی، وشیار بوو خۆشهویستی ڕەفتار

سووڕ و نهێنی ئاشکرا بوو له بهر چاوی
زانستی بێ پایان ههرچی ههبێ

ئهوی به بیرت دابێ
دەیزانی و نهتبیستبێ

له بۆ وی ههڵدەبهستێ
دەیزانی الافو کهنگێ ههڵدەستێ...11

یان بۆ وێنه له دوای پهڕێک له سواڵهتی سێههم له »تهخت 
:» یان پهخشان دەچێته ناو بهند یان شێعر

“ئهنکیدۆ له ناوەندی دەشتا دەستی بهرز دەاک، له بهر شهمش 
و  دەنێرێ  ڕاوچی  بۆ  غهزەب  و  تووک  دەپارێتهوە،  خۆر  خوای 

دەڵێ:
“ئهی شهمش خوای چاکه، دەستم بگرە

ئهوەی ڕاوچی کردی لێی ههڵمهگرە
سهروەت و ساامنی لێ بگرە

مێر و پیاوەتی لهو وەرگرە
بیخه بهر دەستی دێوان...« 12

ئهگه بکرێ بهم شێوەیه بڕوانین بناخهیهکی مهزن و پتهو بۆ 
دەستپێک و سهرههڵدانی بهیتیی کوردی دەبینینهوە چوونکه
سهرههڵدانی  بۆ  که  تایبهتمهندییهی  و  زەمینه  ئهو  گشت 
لهوانه،  داویتهوە  ڕەنگی  دا  حیامسهیه  لهم  ههیه  بهیت 
نه که  کۆمهڵاگیهکدا  له  مێژوو  کردنی  تۆامر  پێویستی  »له 
اکنی ڕەسمی عۆدەداری پاراستنی ئهو مێژووە بوونه و نه دەزاگ
اکنه ام ئهو  نهبوونی  بووە...له  باو  پانهوە  به  تێدا  نووسینیش 
شوێندانهر  ڕووداوەاکنی  بهناوبانگترین  کوردی  بێژی  بهیت 
گهلهکهی به شێوەی بهیت  له سهر بیر و ههستی جهاموەری 
ئهگه باوەڕەن  ئهو  سهر  له  یان«ڕەوانناسان   13 داڕشتووە« 

کوردی،  بهیتی  کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  حهسهنزادە،   -11
انتشارات هیوا مهاباد ١٣٩4

12-سهرچاوەی پێشوو
13- ڕەهبهرمهحموودزادە- پێکهاتهی بهیتی کوردی- - انتشارات صالح الدین 

کهسێک باڕستی دەردێکی گهورە یان غهمێکی قورس گرانایی 
له سهر باک، بێتوو بۆی بگونجێ پرێسکه دڵی باکتهوە و کوڵی 
خۆی ههڵڕ�ژێ، ههست به لهش سووکی و ئاسوودەیی دەاک، 
گرینگی  ئهم بابهته له خوڵقانی بهیت شوێنێکی یهکجار زۆر 

ههبووە« 14
کووڕی،  و  کهم  ئاواتهاکنی،  و  هیوا  وەدەستهێنانی  بۆ  مرۆڤ 
شین و شاییهاکنی پهنای بردۆته بهر جۆرێک هونهری زارەکی 
و  خهیاڵ  ئهو  زۆرجار  ههڵڕشتووە،  پێ  خۆی  دڵی  کوڵی  که 
کردوویاننه یان  هاتووە  لێ  ئهفسانهیان  وەک  ڕووداوانه 

چیرۆکی خهیاڵی و له چوارچێوەی بهیتدا چڕیویانن.
“بهیت ناسان له سهر ئهوە ڕێککهوتوون که مژاری بهیتهاکن، 
دڵداری،  و  ئهوین  بابهتهاکنی:مێژوو،  له  یهکێک  له  بریتین 

بابهتی ئۆلی و ئایینی.” 15
دەردەکهوێ  بۆامن  گیلاگمێش  ئهفسانهی  خوێندنهوەی  به 
ههر  دادەبینهوە،  ناخی  له  خۆیان  باسکراو  بابهتی  سێ  ههر 
ههتا  بگرە  نووح(  هاڤی  کهسایهتی  »ئوتنهپیشتیمهوە«) له 
گیلاگمێش،  ئهوینی ئیشتهر و خۆشهویستی نێوان ئهنکیدۆ و 
اکریی ئایینی به تایبهت  له بۆ باسی ئایینیش که بهبێ خوا و ئا
کۆمهڵاگی ئوروک و و به گشتی سۆمێر هیچ امنایهکی نامێنێ.

ڕەگهزی  نهبوونی  ههیه  دا  چیرۆکه  لهم  که  کورتیهک  بهڵام 
که له باسی »ڕیشات« و هیندێ خوا  مێینهیه، ههڵبهت جیا 
گیلاگمێشی  وا  کهسهی  ئهو  بۆچی  نییه،  چاڵاکیان  ڕۆلێکی 
کۆمهڵاگی ڕەوشت  کردەوە و هێنایه سهر ڕێساگهلی  ئههوەن 
پاک و ههردەم یار و هاوڕ�ی کهسایهتی سهرەکی چیرۆک بووە 
بووە؟  نێرینه  ڕەگهزی  دانراوە)ئهنکیدۆ(له  ئهو  بهرامبهر  له  و 
ههرچهند بهنگینه له بهیتی«مهم و زین« دەوری ئهنکیدۆی 
لهوێش  بهڵام  بووە  مهم  دەگهڵ  دایمه  و  گێراوە  جۆرێک  به 
و  خۆشهویستی  خانهی  له  تر  جۆرێکی  به  ئهوین  کی  ام
کهسی مێیینه له بهرامبهر مهم بهرچاوە.ههڵبهت  دیاربوونی 
گیڵاگمیش  اقرەامنی چیرۆکی مهم وزین ئاسایی و زەوینین و 
دڵسۆزی  و  پیاوەتی  ڕواڵهتی  بهڵام  ئهفسانهیین  ئهنکیدۆ  و 

ایوبی - ١٣٨١   ل ٢١
- سڵێمانی پهخشی سهردەم-چاپی  14- ئهحمهد بهحری- گهنجی سهر به مۆر

یهکهم ٢٠٠١
15- ڕەهبهرمهحموودزادە- پێکهاتهی بهیتی کوردی- انتشاراتصالحالدینایوبی 
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لهههردووکیاندا دەبینرێ.لهو شوێنهی ئهنکیدۆ و گیلاگمێش 
و  دەنێن  یهک  ملی  دەبهر  مڵ  و  دەکهن  زۆرەوانێ  پێکهوە 
گیلاگمێش »ڕیشات« دەستیان  دوای قوونه شهڕێک دایکی 
دەگرێ و دەیاناکته برای یهکتر و ههرتک ال دانی پێدادەنێن 
که نزیکه  زین  و  مهم  بهیتهی  لهم  زۆر  دەمێنهوە،  برا  وەک  و 
دوای نهامنی سپای باوکی مهم »برایم پاشا« له ڕێاگی چوونه
جزیرە و گێشتن به دڵدار و تهنیا امنهوەیان دوای گوتوبیێژێک 
گۆچانی  له نێوان بهنگینه و مهم، مهم ڕقی ههڵدەستێ و به 

ز�رین له سهروبنان گوێ بهنگینه دەدا، دەڵێ:

“به تهنێ دەرۆم دەبێ ههر بگهڕ�ییهوە به دوواوە
ئینجا بهنگین دەڵێ:

به خوڵایێ، به لێدانی تۆ ئهمن له نۆکهری ناکهوم،
ههتا دەچمه شاری جزیرێ به سهری ڕووت، به پێی پێخاوس 

وە دووت دەکهوم
ئینجا میر مهم دەڵێ:

نۆکهرەکهی دانا، به جێامین له سهحرایه،
وەرە له نۆکهری و ئااغیهتی بکهین حاشایه

دەبێ  خرا  لێامن  ههتا  بابی  و  دایکی  برای  ببینه  پێکهوە  ورە 
ئهو دوونیایه...« 16

 - مهاباد  هێمن-  ماموستا  کردنهوەی  ساخ  مظفریه-  تحفه  ئۆسکارمان-   -16

تاقهت  و  سهخت  سهفهرە  گیلاگمێش)ئهو  سهفهری  دە 
اکم هێنانی چڵه پرووکێنه بۆ وەدەستهێنانی سوڕی ژیان و له ئا
بۆ  دەکهوین  الس  در�ژەی  سهفهری  وەبیر  خهیاڵی،  گیایهکی 
ڕێک  عوامنێ!  پلهی  چڵ  له  شۆران  گوڵی  هێنانی  وەدەست 
لهو سهفهری گیلاگمێش دەچێ، الس گوڵهکهی بۆ خانزادەی 
و  ههرامن  ژیانی  دۆزینهوە  بۆ  ئهویش  و  خۆشهویستییهتی 
گێشتن بهم ئاواته، له الیهکهی تر بۆ زیندوو کردنهوەی هاوڕێ 

خۆشهویستهکهی ئهنکیدۆیه...
گیلاگمێش  چیرۆکی  له  شێر  باسی  هاوپیێوەندی   ، خێر یان 
بۆ  هێرشی  که  شێرەی  ئهو  ئهحمهدئااغ  خهزاڵدا،  و  الس  و 
بهردەوامی  اکری  ئهوە  که  دەکوژێ،  هێناوە  ناوچهکه  سهر 
بڵێی  گووراوە،  الس  شێرە  ئهو  کهالکی  سهر  له  گیلاگمێشه، 
بۆ  خوا  له  فهرخ  شێخ  پارانهوەی  نهبێ؟!  پێوەندیهکیان 
مردنی  بۆ  گیلاگمێش  نزای  و  ئهستی  کردنهوەی  زیندوو 
کردنهوەی؟  زیندوو  تر  جارێکی  بۆ  بوونی  ئاوارە  و  ئهنکیدۆ 
گریان  ئهنکیدۆ،  جهنازەی  سهر  له  گیلاگمێش  نیزای  و  ڕۆڕۆ 
و قوڕ وەسهرخۆکردنی عهبدولعهزیزی داسنی له سهر مهیتی 

سهیدەوان بیر ناهێنێتهوە؟!
کهاکنی  بهو فوورمولهی که دەنووسێ:«به گشتی هاونشینی ام

سیدیان ١٣64- ڵ ٢6٨  

گیلگامێش و بهیتیی کوردی حماسهی  
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خاوەنی  کوردیدا  بهیتی  له  گێڕانهوە،  یهکهاکنی  و  زامن 
کهاکن، له زۆربهی بهیتهاکندا  ڕێسایهکی تایبهته، هاونشینی ام

بهم چهشنهی خوارەوە خۆیا دەبێ:
نزا و پارانهوە + گێڕانهوە + ڕۆڕۆ » 17

نزا،  حامسهیهدا  لهم  بنهام،  و  پێوەر  بکهینه  ئهمه  ئهگه 
یان  باریوە!  سهریدا  به  خهستی  به  زۆر  گێرانهوە  و  پاڕانهوە 
که له بهیتیشدا خۆدەنوێنێ  وەک باقی بهرههمه و�ژەییهاکن 
هاتووەههروەها  پێک  دڕاام  و  شێعر  حیامسه،  ژانری  سێ  له 
هێزی  دوو  ڕمبازێنی  مهیدانی  کوردی  بهیتیی  زۆری  بهشی 
ئههریمهنی و ئههورایینه، وەک امموستا هێمن له پێشهکی 
دەاک  خهزاڵ  و  الس  بهیتی  به  ئاامژە  مظفریه«دا  »تحفه 
له گێڕاوە،  دەوریان  هێزە  دوو  ئهو  بهینهدا  لهم  وایه  پێی  و 

وەک  چیرۆکه  ئهو  یهکهمی  کهسی  سهرەتا  دا  کهڵاگمێشیش 
بهدفهر باسی دەکرێ و خهڵکی وڵات لێی وەزاڵه دێن دواتر به
هۆی پاڕانهوەی خهڵک، ئهنکیدۆ له حاسامنهوە بهردەبێتهوە 
دژبهری  هێزی  دەبێته  و  دەنوێنێ  خۆ  کێوی  ئاژەڵێکی  وەک  و 
اکمدا دەبێته خێر بۆیان، ئهامنه که ئهویش له ئا گیلاگمێش 
و دێربهندییهکی جوان ڕێک وەک  پهیژەیی  به شێوەی  گشتی 

بهیت داڕ�ژراوە.
سواڵهتی  له  بکهم  زیاد  ئهوەش  باسهدا  ئهو  در�ژەی  له  با 
کردووە و بۆ  گیلاگمێش و ئهنکیدۆ خۆیان پهیت  که  سێههم 

شهڕی هومبابا دەچن، دەڵێ:

“پێکهوە وەڕێ کهوتن، سهفهرێکی دوور بهرەو باکووران
دەوران دەوری کێوی جیهانیان

اکن، رێگهی داڕستان مهنزڵگهی خوا
ئێرە بوو، دور به دوور ڕەشایی بوو

سێبهری کهسکی دارەاکن
نزیک شوێنی خوا

خێوەتیان داکوتا
له دوورەوە پێش دەراگ

پاسهوانی هومبابا ڕاوەستا«18

کوردی،  بهیتی  کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  زادە،  17-حهسهن 
انتشارات هیوا مهاباد ١٣٩4

18- د.داوود منشی زادە - گیلگمیش- تهران نشر اختران ١٣٣٠

به ڕوونی باسی باکوور دەاک، ئهگه چاو له نهخشهی جوغرافیایی 
ناوچهکه بکهین باکووری نێوڕووباران دەبێته کوردستان، بۆیه
هۆنراوەیه ئهو  ئهگه  خۆ  دەاکتهوە  ڕاست  پشت  بۆچوونه  ئهو 

کی  ام و  نزیکهو  لێ  زۆریان  نهبێ،  زاگرۆسییهاکن  هی  ڕێک 
کولتور و و�ژەی گهالنی زاگرۆسیی تێدا دەبینین.

ناوناسی
»کهل«،  »گهل«،  وشهی  دوو  له  گیلاگمێش(  گهلاگمێش)
»کهڵ« + اگمێش پێک هاتووە، که دەتوانین بهم جۆرەی امنا 

بکهین.
یان  اگمێش  مێگهلی  واته  دێ  کۆ  امنای  به  اگمێش  ١.گهل 

گهله اگمێش( اگڕان(ـی اگمێش) ڕەوەی)
که  » بهر »کهلی  وەک  اگمێش،  قهڵای  اگمێش،یانی  ٢.کهلی 
.) کهلیبهر یان قهڵای بابهک له تهور�ز دەبێته قهڵای بهردین)
له ئاشوور  سهر  بردنه  هێرش  لهعهمهلیاتی  پ.ز   ٦١٠ )سالی 

تێک  ئاشوور  امدەاکن،سپای  هاوهێزی  به  نبۆپلیسهر  الیهن 
شاکن و بۆ قهڵای کهلگمیش کشانهوە(

٣.کهڵاگمیش، به امنای کهڵ و اگمێش دێت که له کوردەواری 
بووە،  کشتواکڵ  بۆ  هێز  به  ئاژەڵێکی  وەک  کهڵ  ههمیشه  دا 

کهڵ و اگمێش(. دەگهل اگمێش دێ )
ههڵبهت ئهم امنا و لێک دانهوەیه له سهر ئهم جۆرە وشانه به
تهواوی زانستی نین و تهنیا وێچووی زامنی ههیه و ئهم باسه

. با دەروازەیهکی کراوە بێ بۆ تو�ژینهوەی زیاتر
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نامه نووسین به شێوەی دەقی ئهدەبی لهالیهن شاعیران، سیاسهتمهداران و نووسهران 
کچان،  که وجوودی واقعی ههیه یا خهیاڵییه، زۆربهی جار ڕووبه  بۆ خۆشهویستێک، 
باوە. نامهاکنی جهواهێر لهعل نێهرۆ بۆ کچهکهی ئیندیرا اگندی، نامهی ئۆریانا افالچی 
که به میلیۆن  که له دایک نهبوو" و هتد، لهو ناامنهن  له ژ�ر ناوی "نامه بۆ منداڵێک 

کهس له جیهاندا خوێندویانهتهوە. 
به ڕوو  دنیا  ناسراوی  ئهدەبییهاکنی  نامه  زۆربهی  بۆ  که  گۆڕ  بێته  پرسیارە  ئهو  ڕەنگه 
کچانن؟ ژن چ اکرکردێکی ههیه که ئهو ناامنه ڕوو به ئهوان دەنووسر�ن؟ بۆ زۆر بابهتی 

ههستیار به شێوەی نامه دەنووسر�ن؟
له دەکرێ  بهڵام  نووسراوە،  یا  ههیه  وەها  دەقی  چهند  نازانم  دەقیقی  به  کوردا  لهناو 
کهامنگهر بۆ خۆشهویستهکهی، ئهو ناامنهی پێشمهرگهاکن  نامهاکنی شههید فهرزاد 
نامه بوونهتهوە،  بڵاو  حیزبهاکن  ڕادیۆی  له  هێندێکیان  دواتر  و  نووسیویانه  شاخ  له 
هاوسهنگهران بۆ هاوڕ�ییانی شههیدیان، یا هێندێک نامهی زندانیانی سیاسی پێش 
ئێعدام ناو بهرین. ڕەنگه زۆربهی ئهو ناامنه فهوتابن و یا له ئاڕشیوی حیزبهاکندا امبن. 

ڕەنگه ڕۆژێک له ڕۆژان زۆر نامه له کهشێکی ئازاددا بڵاوکرینهوە.
کۆمهڵه شێعرێک ڕوو  بهههر حاڵ ئێستا نامهاکنی غوربهت-ی فهریدوون ئهرشهدی، 

به "یهسنا"ی کچی، لهبهر دەستمه:

ا ش د

یس د ا د ی
وو اودا  ب 

د ش ن  ید کا   ا ک  ی ند

جیهانی دیۆنیسۆسی دەق  بۆ لهقاودانی مێژوو 
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یهسنا 
اعشقان بێ سهر و شو�ن ڕۆیشتن

کهس نهیزانی
خهیاڵی اکم ئهستێره بردیانی.

لێره یهسنا
خزر و زهردهشت

یادێکن له تهنیایی دڵی تهنگی مهینۆشێکدا.  )یهسنایی١(

خوڵقا  ال  پرسیارەم  ئهم  شێعرانه  کورته  ئهم  بهخوێندنهوەی   
ئهرشهدی  نووسیوە؟  ناامنه/شێعرانهی  ئهو  ئهرشهدی  بۆ  که 
پرسیارە  ئهم  ههروەها  دەنووسێ؟  نامهاکن  یهسنا"  "ڕووبه  بۆ 
که ئهم شێعرانه چ ڕۆڵێکیان له کردووتهوە  بۆخۆی شوێنێکی 

ئهدەبی کوردی ڕۆژههڵات دا ههیه و دەبێ؟
، بهشێک لهو کورتهشێعرانه  بهگو�رەی پێشهکی خودی شاعیر
و دواتر  'یهسنایی' نووسراون  له ساڵی ١٣٧٥ بهمالوە بهناوی 
نامهاکنی  دەبنه  باشوور  له  شاعیر  بوونی  نیشتهجێ  دوای 

غوربهت.
و ٩ له دوو بهش: ٨ یهسنایی  پێکهاتووە  نامهاکنی غوربهت   

داکێمێنت  به  بۆ  ههوڵێکه  شاعیرانه  دەربڕینێکی  به  و  نامه 
کردنی مێژوویهک؛ مێژوویهکی پڕ له خهم و نابهساامنی، ئهوسا 
دا  ئێران  جوغوڕافیای  له   ١٣٥٨ لهدوای  دینی  دیکتاتۆری  که 
بهسهرهاتهاکن  ناتوانێ  کهس  و  دەبێ  مهحکهم  پێی  جێ 
ئهواکت  باک.  گوزارشت  و  بگێڕێتهوە  بنووسێتهوە،  ڕاستهوخۆ 
دەیانتوانی  خۆیان  وشهی  سێحری  به  شاعیران  تهنیا  که 
که خهڵکی جیهان  نهێنییهاکن تۆامر و سهبت بکهن. ئهوسا 
چرکهیهکدا  له  تا  نهگهیشتبوو  ئینتێرنێت  به  دەستی  هێشتا 
قهڵاتان،  و  اقڕنا  به  سهبارەت  ههواڵهاکنی  سامناکترین 
و  سنه  الوانی  ئێعدامی  و  شاخ  له  پێشمهرگه  شههیدبوونی 
که تهنیا شێعر  مههاباد بڵاو بێتهوە و جیهان بههژێنێ. ئهوسا 
ڕووداوەاکن  بهسهرهاتهاکن،  دەیانتوانی  سیمبۆل  و  ڕەمز  به 
دیکه شوێنیکی  بۆ  نیشتامنڕا  سوچێکی  له  ههواڵهاکن  و 
دەقێکی  نووسینی  به  شاعیر  تهنیا  که  ئهوسا  ڕاگو�زن. 
شاعیرانه دەیتوانی شاهیدی لهسهر ڕووداوەاکن بدا و مێژووی 

دیکتاتۆری لهاقو بدا.
ئینسان  که  پێیوایه  زهردهشت  گووت  وههای  پێی  به  نیچه   
ڕوونکردنهوهی  بۆ  خواست".  "موسیقای  له  امنیفێستێکه 

کهڵک  و دیۆنیسۆس  ئاپۆلۆ  له دوو مێتافۆری  ئهوهش، نیچه 
/ توخمه، وهک دوو جیهانی  وهردهگرێ. دهکرێ ئهو دوو عنصر
جیاوازی هونهری خهون و مهستی ببینین: له خهونا ئهو دوو 
خوایه، ئاپۆلۆ و دیونیسۆس، خۆیان به ئینسان نیشاندهدهن. 
دهمێنێتهوه  خهوندا  جیهانی  له   ، خوڵقێنهر هونهرمهندی 
له  دەنووسێتهوە.  واقعی  جیهانی  له  خۆی  بهرداشتی  و 
جیهانی دیۆنیسۆس دا، ئینسانی داهێنهر ئاڵقه/واسطهیهکه 
دهبێته  هونهرمهند  "ویست".  بهردهوامی  تێپهڕاندنی  بۆ 
سابجێکتێکی ڕەها و به ڕای نیچه له دووانه  کردنی جیهاندا، 

شێعر دهبێته ڕێاگچاره.

دیۆنیسۆسی  مهستانهی  جیهانی  له  بهشداریکردن   
وحدت"ی  و  "یاگنگی  بۆ  دهگهڕێتهوه  که  یهکگرتنێکه 
که  دهڵێ  و  ژیان  بۆ  خۆشبینه  نیچه  ههستی  سهرچاوهی 
ڕێاگچارهی  له  جوانه.  و  پیرۆز  خۆیدا  له  بوون  و  ههستی 
جیهان  دیۆنیسۆسی،  هونهرمهندانهی  خواستی  نێچهدا، 
جۆرێک  وهک  هونهرمهند  شاعیرانه.  بهرههمێکی  دهاکته 
له  دووافقهیی/دواگنهوه،  تایبهتمهندی  به  "دوزیست" 
ڕۆڵێکی  هونهر  و  خۆڕادهگرێ  مۆدێڕندا  دنیای  بهرەهووتی 

پێویسته بۆ زیندووامنهوەی.
سنوورهاکنی  له  شاعیرانه  اکری  کریستێوا  ڕای  به  ههروەها   
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نێوان ڕهمز و کولتووردا خۆدهبینێتهوه، و شاعیر به ئافهرینێشی 
لهاقودهدا.  دهق  مێژوویی"  "دیسکورسی  ههوەڵدەدا  هونهری 
ئهو  سابجێکته،  ئهزموونهاکنی  وهڕگێڕانی  دەقێک،  ههموو 
ههم  ساختاری  و  دادندر�ن  شانوو  سهر  له  که  ئهزموونانه 
اکرێکی به امنایه  زامن و ههم ڕهوان دهگۆڕن. دهقی ئهدهبی، 
ڕەوەندا  له  خۆیان  سابجێکت  ههستییهاکنی  ئهزموونه  که 

نیشاندهدهن.
گهڵ  له  دیالۆگ  له  تێکست/دهق  که  وایه  پێی  کریستێوا   
ههموو  که  امنایهیه  بهو  ئهمهش  و  دهخوڵقێت  تێکستهاکنیتر 
ڕهوانی  ڕوحی-  وهردهگرێ:  تێکستهاکنیتر  له  اکرگێڕی  دهقێک 
شکڵدهگرێ  تێکستێکیتر  "نێواندهق"دا  له  واته  کولتووری،  و 
له  کریستێوا  تازه.  تێکستێکی  دهبێته  تێکستێک  ههر  بهمجۆره  و 
وهک  "نێواندهق"  نابێ  ئێمه  که  دهڵێ  خۆیدا  دەقی  بهڕدهوامی 
جۆرێک  وهک  دهبێ  تێکستێک  ههموو  بهڵکو  ببینین،  منبع"  "نقد 
" بخوێندرێتهوه  ڕادهی جیاواز به   ، له تێکستی جۆراوجۆر "پۆلیفۆنی 
سهر  له  شههادهت  که  دهدا  شاعیرانه  دهنگی  به  ئیماکنه  ئهو  که 

مێژوو بدا.

ئانالیز
نامهاکنی غوربهت بهمجۆرە دەست پێ دەاک:

یهسنا 
اعشقان بێ سهر و شو�ن رۆیشتن

کهس نهیزانی
خهیاڵی اکم ئهستێره بردیانی.

و بهم دێڕانه شاعیر دەست به ڕەوایهتی دەورانێک له مێژوو دەاک: 
نوێ  الپهڕەیهکی  ئهستێرەاکن،  اعشقانی  بوو  قهرار  که  مێژوویهک 
سهروشو�ن  بێ  دیکتاتۆریدا  لهسایهی  خۆیان  بهڵام  ههڵدەنهوە، 
دەبن، یا دەکهونه شاخ و تاراوگه. له دۆخی دوای نهامنی هێزەاکنی 
کورد لهشار و له دەورەی ڕکوودی شۆڕشدا، شاعیر له خهمی ئاشقان 
دەست  سیمبۆلهاکن  و  ڕمز  ڕێاگی  له  ههبوو  مهزنیان  خهیاڵی  که 
شاخی  چۆنه  لهدوای  شار  بهسهرهاتهاکنی  گێڕانهوەی  به  دەاک 

پێشمهرگه.
زەردەشتهاکن/ و  خزر  حزووری  نهبوونی  خهمی  له  شاعیر 
پێشمهرگه، دەبێته ئهو مهینۆشه که ڕاوی یادەاکنه. مهینۆشێک که
که له نهبوونی پێشمهرگه لهشاردا، بێ بههانه وەک باران دادەاک. 

پڕاکتهوە.  جێگهیان  گریان  ئهشێ  نهامبێ  ئهستێرە  ئاشقانی  کۆڕی 
اکنی نهترس له تاریکی و تهپوتۆزی زەامنهدا  شهنگه سوار و سوارچا

نهترس  و  ئازا  ئهوان/پێشمهرگه  وەکی  نییه  کهس  و  بوون  ون 
ڕچهی بهفری یهکشهوە بشکێنێ. کهوایه بههانه زۆرن بۆ گریانێکی 

: بهخۆڕ

لێره یهسنا
خزر و زهردهشت

یادێکن له تهنیایی دڵی تهنگی مهی نۆشێکدا.
ئیتر هیچ کهس باش نازانێ

رچهی بهفری یهک شهوه
چۆن دهشکێ.

وهره یهسنا
گریانیش وهک باران

بێ بیانوو خۆشتره.  )یهسنایی ١. ل. ٩(

شا،  ڕژیمی  نهامنی  به  بوو  قهرار  که  شۆڕشی١٣٥٧  دوای  له 
ههموو  بگهن،  امفهاکنیان  به  ئێران  نیشتهجێی  نهتهوەاکنی 
/ تاواناکر ڕژیمێکی  اکری  سهر  هاتنه  دوای  له  ئارەزوواکن 

شهڕی  بهدوای  گرت.  ناهومێدییان  ڕەنگی  ڕەش،  بایهکی 
٣امنگهی کورد لهگهڵ دەوڵهتی ئێران و هاتنی سپای ئیسالم 
و فهرامنی جیهاد بۆ سهر کوردان، کچان و کوڕان نهیاندەتوانی 
ئێواران کهسک و سوور به شهاقمهاکنی شاردا پیاسه بکهن و 
کهس نهیدەو�را پهنجهری امڵ باکتهوە. خهونه کۆتریییهاکن، 
توانای فڕینیان به دوای ئهستێرەاکندا نامێنێ، بهڵام شاعیری 
لهبهر  کچی  "یهسنا"ی  ههرنهبێ  دەیههوێ  قهفهس،  ناو 
گیانیان بۆ نیشتامن بهخت  که  تیشکی ئهستێرە سووتاوەاکن 

کرد، خهونی کۆترین، خهونی ئازادی و فڕین ببینێ:

با- بوو یهسنا
بایهکی رهش.

نهامنو�را له پهنجهرهی ئێوارهوه
باش بڕوانین.

زریان بوو
نهامنزانی له کوێ مشتێ خاک ههڵگرین

بۆنی کۆتر و
شو�ن پێی ئهستێرهی لێوه بێت.

وهره یهسنا
له بهر تیشکی ئهم ئهستێره سووتاوهدا

خهونی کۆتر ببینه!  )یهسنایی ٢. ل. ١٠(

جیهانی دیۆنیسۆسی دەق  بۆ لهقاودانی مێژوو 



ا ُکرد96 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

اکت قهرار بوو   ساڵی ١٣٥٧ هێستا یهسنا لهدایک نهبووە. ئهو 
حهوشهاکن  و  بێتهوە  بڵاو  دا  کورد  نیشتامنی  به  بههار  بۆنی 
بهڵام  بێ.  کۆترەاکن  جێاگی  دڵ  سهرچڵی  و  باک  گوڵ  پڕ 
بایهکی ڕەش  ئێران وەک  اکری ڕژێمی  دوابهدوای هاتنه سهر 
پهالامری  بهر  کهوتنه  جوانییهاکن  ههموو  دڕکهوە،  جاڕی  له 
ئهو  دەقرتێندرێ.  باران  سهرپهنجهی  و  تاریکی  هێزەاکنی 
کورد  ئاڵوگۆڕە ئاخۆ دەکرێ چ ناوێکی لێبندرێ؟ چارەنووس؟ 
دەبێ بڕێار بدا، یا ههڵوێست لهبهرامبهر تاریکیدا و یا جامی 

شۆکهران و مهرگ:

تۆ نهبووی
ههر تهنیا بههار بوو

هاتوچۆی ئهم حهوشهی دهکرد و
سهچڵی دڵامنی

بۆ کۆتر خۆش دهکرد.
له جاڕی دڕکهوه

بایهک هات 
_ رهش و رووت _

دهنووکی کۆتر و
سهرپهنچهی بارانی دهقرتاند؛

چارهنووس،
یا سهفهر

یا جامی شۆکهران! )یهسنایی ٣. ل. ١١(

به خهڵک  شا،  ڕژێمی  دژی  خۆپیێشاندانهاکنی  دەورانی  له 
ئاخوندەاکن  شهاقمهاکن،  سهر  دەهاتنه  ئاواتهوە  ههزاران 
شاعیر  دەکرد.  خهڵک  بۆ  باشتر  ژیانی  له  باسیان  درۆزنانه 
خهڵکی  چۆن  که  دەاک  لهوە  باس  دەورانه  لهو  تهعبیر  به 
با/ شانی  به  شان  پهپولهئاسا،  ئارەزوومهند،  بێتاوانی 
دەڕۆیشتن.  ئاامنجهاکن  وەدیهێنانی  بۆ  هێزەئیسالمییهاکن 
نهناسراون  باش  ئیسالمی  هێزەاکنی  هێستا  دەورانهدا  لهو 
ئاو  و  خاک  دەخواردەوە،  ئاوایان  پێکهوە   " مهڕ و  گورگ  " و 
گوڵ  گیا و  شێعری بههاریییان پێکهوە دەنووسی و قهرار بوو 
بڕوێ. خهڵک ئهفسوون کراو و عهوداڵی خهونی ز�ڕین بوون. 
پێشمهرگه و  اکر  که دێته سهر  ئههریمهنی  دواتر دەسهڵاتی 
دەچێته شاخ، زۆر کهس به دەیان هۆ، شهکت و ناموراد دەبن 

و قهت خهون نابیننهوە و دەست لهخهبات بهردەدەن:

له تافی الویدا
باخێکیان نیشان داین

پهپوله شان به شان - با - دەرۆیشت.
گورگ و مهڕ پێکهوە شهونهمیان دەنۆشی

خاک و ئاو
شێعرێکیان دەنووسی بههاری.

ئاخ یهسنا ئهفسوونی ئهو خهونه
زۆر کهسی عهوداڵی ههردان کرد

زۆر کهسیش
شهکهت و امندوو هاتنهوە و 

قهت خهونیان نهبینی.
بۆ ئهوەی که باران
فرمێسکت نهبینێ

به شێعر چاوانت داپۆشه.  )یهسنایی ٤. ل. ١٢-١٣(

شاعیر   ڕوحی  سهر  کردۆته  اکریگهری  هێندە  نامرادییه  ئهو 
نهگرێ(،  خهمه  ئهو  بهرگهی  بچوکیش  یهسنای  )ڕەنگه 
فرمێسکهاکنی  باران  ئهوە  بۆ  بڵێ  یهسنا  به  دەدا  ههوڵ  که 
که له تهنیا شێعرە  ئاخر  نهبینێ چاوەاکنی به شێعر داپۆشێ. 

تاریکهسهالتدا دەتوانێ ههتوانی ڕوح بێ.
ڕ�یبوارانی  شههیدبوونی  و  ههواڵهاکن  بیستنی  به  ئێواران 
دێنه قومریییهاکن  ههموو  ئهستیڕەاکن،  وەدواکهوتووی 
سهدان  که  کۆترەاکن  و  قومری   . شاعیر خهیاڵی  یا  حهوش 
شاعیردا  خهیاڵی  لهناو  بوو،  پێ  نهگوتراویان  نهغمهی 
ناو  خستۆته  ترسی  ئههریمهن  بهڵام  کردووە،  هێالنهیان 
ههواڵی  بیستنی  به  ئێواران   . شاعیر و  کهس  ههموو  دڵی 
که پهردەکه البدا و  کۆچی ڕ�یبواران شاعیر داوا له یهسنا دەاک 
سهروگو�ییهک ئاو بدا و بزانێ ئهوە کێیه سۆز دەاک و به نههێنی 
منداڵه نهبێ  ههر  یهسنا  دەڕ�ژێ.  فرمێسک  ڕ�یبوارێک  بۆ 

بتوانێ  ڕەنگه  سهری،  بکهوێته  شک  بێئهوە  یا  بێترس  و 
ههواڵێک وەدەست بخا:

ئێواران
سۆزی گریانێکی نهێنی

چی قومریییه
دهیهێنێته ئهم حهوشه :
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مهگهر تۆ بتوانی
پهردهکه الدهیت و

بۆم بڵێی
کێ سۆز دهاک و

چهن قومری هێشتا نههاتوون.
ئاخ یهسنا !

حهوشێکی پڕ قومری،
 سۆزێک و

 ترسێکی نهێنی؛

 ئهامنهن ساامن و داراییم. )یهسنایی٥. ل. ١(

ڕ�یبوارانی  دەکوژر�ن.  هومێدەاکن  ههموو  دۆخهدا  لهو 
که هیوا و هومێدیان نهاموە،  خهباتاکر له دۆخی شکست دا 
دۆخهدا  لهو  یهسنا  و  شاعیر  ئاشقان.  دەنگی  نادەنه  گوێ 
وەک امنگ جگه له دەرد و ڕەنگزەردی هیچیان بۆ نهاموە 

و نازانن دەبێ چ بکهن:

امنگیان برد
له باتی شتێکیان دا پێامن

نه تریفهی دهباراند
نه قسهی اعشقانی دهبیست.

ئاخ یهسنا !
چی بکهین من وتۆ رهنگ زهرد و دهربهدهر

)یهسنایی ٦. ل. ١٥( من و تۆی خامۆش و ناموراد!؟ 

شهنگترین  و  دەگلێ  زاوا  جوانترین  نوشستیدا،  دۆخی  له   
خۆر  که  ئێواران  زەردەپهڕدا،  له  شاعیر  دەتوێتهوە.  نۆبوکیش 
زین  و  سوار  بێ  که  دایدەگرێ  ئهسپانه  ئهو  خهمی  دەنیشێ، 
دەگهڕێنهوە و ههواڵی شههیدێکیان پێیه و بهههر ههواڵێک 

بهشێک له خۆشی دەمرێ:

خهیاڵ بوو یا مهحاڵ
که ئهسپی یاڵ و ناڵ خوێناوی

جوانترین زاوای ئهم سهردەمهی گالند و
شهنگترین نۆبووکیش

پێ به پێی خۆرنشین توایهوە ؟
ئاخ یهسنا

خۆرنشین دەردێکه
هاتنهوەی ئهسپی بێ زین و سوار

مهرگێکه!  )یهسنایی ٨، ل. ١٧(

ئهو  دەنووسر�ن.  نامهاکن  ئینجا  یهسنایییهاکن،  لهدوای   
ناامنهش ههر ڕوو به یهسنا، له دوای نیشتهجی بوونی شاعیر 
دیکه،  شێوازێکی  بهڵام  نووسراون،  کوردستان  باشووری  له 

، بهخۆوە دەگرن. شاعیر خۆیی دەڵێ:  وتارەشێعر

بهو  داڕشتنهوه، بگهم  و  فۆرم  باری  له  "لهم شێعرانهدا، دهمویست 
ئهو  باوهڕی  دهگهڵ  ههبێت  ڕاستهوخۆی  پێوهندییهکی  دهربڕینهی 
اکته و ئێستاشم سهبارهت به ڕهوانبێژی و نزیک بوونهوه له شێوازی 
داڕشتنی شێعری فۆلکلۆری کوردی به تهکنیکێکی تایبهت به خۆم.

[…]

ژیانی  و  خۆامن  الی  شێعری  ههوای  و  کهش  له  دوورکهوتنهوهم 
ئهو  فهرههنگیی،  و  سیاسی  تری  فهزایهکی  ئهزموونی  و  غوربهت 

شێعره کورتانهی لێ کردمه نامهاکنی غوربهت.  )ل.٧-٨(

و  بارانن  بێ  ههورەاکن  پێشمهرگه،  شاخی  چوونه  دوای   
گۆرانیبێژان بێسهروشو�ن، بهڵام باوک به کچ دەڵێ:

به ئهشق  چریکهی  با  باکت  دان  ههنارێک  فهتانه  یادی  "به 
لهگهڵی  ئهستێرەاکن  و  بیناسن  دارستانهاکن  با  بگهڕێ،  خوێنیدا 
بدو�ن، چونکه بێ سهوداسهرانی ئهستێرە، فهڕشهاکن بۆ ههمیشه
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بێ گوڵ دەامنهوە." 

کۆچ و شاخچوونه چهندە دەخایهنێ،  کهس نازانێ ئهم  ئیدی 
بێقهراری  شاعیر  دێ".  کۆتایی  جادەاکن  سهفهری  کهی  و"
بینێ.  بۆی  یهسنا  بهڵکو  "ە،  ئار�ز کهلی  زەردەپهڕی  "چڵێ 
غوربهت خۆڵبارانێکه بهسهر دنیای غهرییباندا و ههست دەاک 
به ههر  بهڵام  تێپهڕیوە،  خێرا  چهند  باران  له  دوور  تهمهنی 
سهر  گوڵی  ئاشقی  پهپولهی  و  یهسنا   ، ئهو/شاعیر که  هیوایه 
کراسی یهسنا کودەتایهک بهسهر ئهو دۆخهدا بکهن و غهرییبی 
لهوبهری  هێستا  یهسنا  و  تاراوگه  کهوتۆته  شاعیر  ببهزێنن. 
کهش  تاراوگه واته تێکچوونی  زر�یبار دەژی.  کهنار  ، له  سنوور
و پێکهاتهاکنی ژیان. بۆیه شاعیر نازانێ له غوربهتدا شتهاکن 

تێکهڵاون یا چاوی غوربهت خێله و تێکهڵیان دەاک:

با ههوەراکن ڕادەژەنێ و ناشزانێ

شتهاکن ئاوێتهن یان چاوی غوربهت خێڵه!  )ل. ١٩(

بهردەوامی  بۆ  هۆیه  و  بههانه  سنوور  ئهوبهر  یهسنای  بهڵام 
بوون. سێحری پهنجهاکنی  بۆ  پتهوە  بناخهیهکی  ژیان. یهسنا 
خۆر  ئهوەی  بۆ  شتهاکن،  سهاقمگیری  بۆ  زەامنهته  یهسنا 
لهسهر  شاعیر  گهردوونی  و  بخوڵێتهوە  خۆی  مهداری  لهسهر 
که 'با' امنا  هێڵی خۆی بسووڕێ. ههناسهی یهزدانی یهسنایه 

دەاکت:

تۆم بۆ چی بوو یهسنا
لهم دنیا ناههموارەدا تۆم بۆچی بوو

گهر نیاگت بهرەو شینایی ژیانی نهدەبردم
گهر بیانوو سادەاکنت

به نیشتامنی فرمێسک ئاشنای نهدەکردم.
مهگهر به سێحری پهنجهاکنی تۆ
شتهاکن بچنهوە جێاگی خۆیان

مهگهر به تهامشای نێرگزیییانهت
ئاو ببێتهوە ئاو

خۆر بچێتهوە مهداری خۆی. 
به ههناسهی یهزدانیی تۆ نهبێت

با، با نییه. )نامهی یهکهم، ل. ١٩-٢٠(

 بهدوای نیشتهجێ بوونی شاعیر له تاراوگه، خۆزگهی گهڕانهوە 
بۆ زێد سهردەردێنێ. ههناری جیهانی دڵتهنگی شاعیر تهنیا به

زەردەخهنهی یهسنا دەم دەاکتهوە. شاعیر نیگهرانی یهسنایه
بان،  سهر  دەچووە  امنگ  دیداری  بۆ  اکتێک  دێتهوە  بیری  و 
پاسدارێک  ئاخر  دەبوو.  توڕە  لێی  نیگهران  یهسنا  دایکی 
دەتوانی به قهناسه سهری تهنانهت منداڵێک بپێکی. شاعیر 
دەزانێ که جارێ یهسنا لهوە منداڵترە که امنای غهرییبی بناسێ 

و بزانێ تاراوگه چ ژارێکی بێڕەنگه:

نازانم دڵخۆشییهاکنت گۆڕدراون
یان بۆ دیتنی امنگ له ئاسامنی پڕ ئهستێرەدا

ههڕەشهی دایکت پشت گوێ دەخهی؟
دەبێ نهختێ گهورەتر بی تا بزانی

غوربهت چ ژارێکی بێڕینگه )ل.٢٢(

 له نامهاکنی غوربهت دا شاعیر بهردەوام نیگهرانی یهسنایه. 
شهو به مۆتهکهوە دەخهوێ و چهندین جار باب داوا له یهسنا 
که ئهوەیه  نیگهرانی  ههیه  جار  بێ.  خۆی  له  اگی  ئا که  دەاک 

یهسنا ئاشقی کهسێک بێ که نازانێ چۆلهکه چهند جار ئاشق 
و  باک  ناشایست  کهسێکی  به  باوەڕ  یهسنا  نیگهرانه  دەبێ. 
الیهن  له  یهسنا  بۆ  خهتهر  نیگهرانه  پێبکهنێ.  بهرەوڕووی 
جاریش  بێ.  دروست  نین  قومری  و  کۆتر  دۆستی  وا  ئهوانهی 
که یهسنا بکهوێته دەست چڕنووکی  ئهوەیه  نیگهرانی  ههیه 
کهم  ئاخر  ههڵوەرێ.  کراسهکهی  سهر  گوڵی  و  نامهردان 
نهبوون ئهو کیژۆڵانهی له زیندانهاکنی ئێرانی ئیسالمیدا گوڵی 

سهرکراسیان دەستدر�ژی پێکرا:

اگت له گوڵی سهر کراسهکهت بێ ئهسنا ئا
نهاک به چڕنووکی پاییزێکی نامهرد

ههڵوەر�ن.
نهکهی بهرەوڕووی کهسێ پێبکهنی

نهزانێ چۆلهکه چهند جار ئاشق دەبێ و
قومری لهبهرچی حهوشهیهکی پڕ سنهوبهر

بهجێ دێڵێ!
شهو کهم کهم دادێ

دەبێ خۆم بۆ مۆتهکهی خهونێکی دیکه ئاامدە بکهم

)نامهی دووههم، ل. ٢٤( اگت له خۆت بێ!  ئا

 دوای کۆچی خهڵکێکی زۆر له ڕۆژههڵات بهرەو باشوور تهنیا 
ببڕن.  سنوور  دەتوانن  که  ئینسانهاکنن  ههر  پێوەندی  ڕێاگی 
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ناکرێ  هێندێک  بهڵام  متامنهن  جێاگی  لهوانه  هێندێک 
غوربهت  له  نامهاکن  که  اکت  ئهو  بکرێ.  پێ  باوەڕیان  ئیدی 
چرکهیهک  به  نامه  تا  نهبوو  ئینتێرنیت  زەمهنی  دەنووسران، 
به و  دەست  به  نامهاکن  دەبا  ئهواکت  تێپهڕباک.  سنوورەاکن 
لهسهر  پێ  نیگهران،  بهردەوام  شاعیری  بنێردر�ن.  اقچاخ 
کهس باک و به که نابێ یهسنا باوەڕ به ههموو  ئهوە دادەگری 
باوەڕ  جێاگی  ئیتر  و  سهرلێشێواوە  ئێستا  که  پێشوودا  کهسی 
کهسانێکی  نییه، نامه نهنێری، بهڵکو نامهاکن بداته دەست 
کۆترەاکنیش نهاموە  جێاگی متامنه. سهردەمی نامهناردن به 
که نامهاکن  کۆترەاکنی نامهبهرن  بهڵام ئهوە هێستا قومری و 

لهمبهری سنوور بۆ ئهوبهری سنوور دەبن:

سهردەمی نامهناردن به کۆترا نهاموە یهسنا
ئهگینا کۆترێک شک دەبهم

زامنی غهرییبان دەزانێ و
شارەزای بڕینی سنوورە 

وەک ئهو قومریییهی
ئێواران دەهاته حهوشهکهامن

ئهفسانهی سهفهری بهفر و تهنیایی زەمینی

بۆ تۆ دەگێڕایهوە. )نامهی ٢، ل. ٢١(

 غوربهتیش تهنگی به شاعیر ههڵچنیوە و یادەوەری شاعیر بۆ 
پڕە له حهسرەت؛ حهسرەتی هاوڕ�ییان و�ڕای ههنسک.  زێد 
یهسنا"یه ناوی"  تهنیا  بێمتامنهییهدا  و  ئێکسیل  دۆخی  لهو 

که دەتوانێ تلیسمی غوربهت بهتاڵ باک:

گهر شهوێکی بێ امنگهشهو 
له دەراگیان دا

ئاامنه یهسنا، ئاامنه دەراگ نهکهیتهوە
ئهوانهی پهپوولهی خهونت ههڵدەورێنن

نامهی منیان پێ نییه و ناشزانن
نامهاکنی من به ناونیشانی سهرپهنجهاکنی تۆ نووسراون.

یهسنا... یهسنا
مهگهر بهناوی تۆوە تهلیسمی ئهم غوربهته بهتاڵ بکرێتهوە

ئهگینا
باخچهی غوربهت

نه بهیبۆنی لێ دەڕوێ نه گوڵهبهڕۆژە
باخچهی غوربهت پڕ له حهسرەتی قومری و پڕ له

ههنسکی اکنییه  )ل. ٢٦- ٢٧(

چۆن  دەزانن  غهرییبی  کهوتوونهته  ڕۆژێک  ئهوانهی  ههموو   
دیکه کهسانی  به  و  دەاک  اکول  ئینسان  دڵی  زێد  له  دووری 

ههرگیز  غهرییبی  غهرییبی.  نهخهنه  خۆیان  پێشنیاردەکهن 
گوڵهباخ و بهرامهی پاش  جێاگی نیشتامن ناگرێتهوە و هیچ 
که خۆی تامی غهرییبی  بارانێک نابێته نیشتامن. بۆیه شاعیر 
بگرێته غهرییبی  ڕێاگی  نهاک  دەاک  کچهکهی  له  داوا  چێشتووە 

: بهر

نهکهی مهلیچهکی دڵهکهت
به غهرییبی شهیدای جادەاکن بسپێری

دڵی غهرییبان جگه نیشتامن
نه گوڵهباخ دەناسێ

نه بهرامهی پاش باران
نیشتامن یهسنا

نیشتامن دڵی ههموو غهرییبانی اکول کردوە )ل. ٢٨(

دەستی  باک.  کهس  به  متامنه  نابێ  غهرییبایهتیدا  له  شاعیر   
کهس  سهدان  به  و  دەڕوا  گهرمین  تا  دوور  تا  تێرۆر  ڕەشی 
خودی  ڕەنگی  له  کهسانێک،  دیسان  بهس  لهناودەبر�ن. 
شاعیر  به  و  ڕۆژههڵاتییهاکنن  نیگهرانی  که  ههن   ، شاعیر

دەڵێن که باوەڕ به کهس نهاک:

شاعیرێکی غهمگین له چایخانهی تهمگرتوودا پێی وتم:
ناونیشانی خۆت به کهس مهڵێ

له اققڕی نو�ژی باران و له سیاساڵی پهرستنی گوڵدا
ئهوانهی دێنه دیدارت

نه موسیقا دەناسن، 

)ل. ٢٨( نه سێبهری دارمیخهکیان خۆش دەوێ.

و  ترس  اکن  مهال دەسهڵاتی  سهراکری  هاتنه  لهدوای   
ناخی  و  قوژبنێک  و  کهلێن  ههموو  داوێته  پهل  تاریکی 
 . ناو دەروونی شاعیر تاکهاکن. ترس زەفهری بردۆته تهنانهت 
نامهاکنی  سهرەتای  له  وا  ئهوانهی  بێسهروشو�نبوونی 
غوربهت دا شاعیر باسیان دەاک، واته ئاشقانی ئهستێرە، هێندە 
به ئهوان  وەکی  یهسنا  دەترسێ  که  شاعیرە  لهسهر  اکریگهری 
ون  و  بگهڕێ  فڕین  بۆ  و  بکهوێ  ئهستێرەیهک  ئهوینی  دوای 
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گیرۆدەیی اقرەامنان  بێ. یهسنا منداڵه و ڕەنگه بێپهروا باسی 
ئهوانیش  و  باک  مهست  ڕ�یبوارانی  بۆ  گهش  ئهستێرەیهکی  به 

وەشو�ن ئهستێرەیهک بکهون و تێکڕا نهگهڕێنهوە:

ئاخ یهسنا
ترس و تاریکی

ههموو کۆڵانهاکنی شاری قۆرخ کردووە
نهکهی شهوانه

شو�ن پێی ئهستێرە ههڵبگری و
بۆ دەنگی باڵی کۆتر بگهڕ�ی.

نهکهی به ڕ�یبوارانی مهستی سپێدە و باران بڵێی

- ههر اقرەامنێ گیرۆدەی ئهستێرەیهکی گهشه-!  )ل. ٢٩(

ترس، غوربهت، تاسهی زێد و گیرۆدەبوونی ئاامنجێک، تێامی 
ساڵانی  دوای  له  ترسێک  غوربهتن.  نامهاکنی  سهرەکی 
داگیرکردنی  و  ئێران  له  اکن  مهال سهراکری  هاتنه  و   ١٣٥٧
حاکمییهتی  ژ�ردەستی  تاکهاکنی  لهناخی  کوردان  خاکی 
زێد  تهرکی  به  ناچار  هێندێک  دەبێ.  نههادینه  ئاخوندەاکن 
دەست  بهناچار  غوربهتێکی  دەکر�ن.  تاراوگهنشین  و  دەبن 
پێدەاک و کهس نازانی کهی ئهو غوربهته کۆتایی دێ. لهو ترس 
گیرۆدەی ئاامنجێکه، دەست  که  و غوربهتهدا ئینسانی شاعیر 
و  یهسنا  کچهکهی  به  ڕوو  غوربهت  له  نامه  نووسینی  به  دەاک 
ئهستێرە  گیرۆدەی  که  کهس  زۆر  چۆن  که  دەاک  ئهوە  باسی 
و�ڵ  دا  ئهوینێک  بهدوای  کۆترەاکن  و  قومری  چۆن  بوون، 
بوون، ههر ههموو ون بوون و نهگهڕاونهتهوە و خهمی ئهوان 

شاعیر ناچار دەاک که ڕووبه یهسنا داستانی ئهوان بگێڕێتهوە.
دەردی  و  خهمهاکن  ههموو  بۆ  مهئاوا  دەبێته  یهسنا   
تاراوگهنشینی و یادەوەری وەدواکهوتوانی ئهستێرەاکن. یهسنا 
ئهوینی  ڕاوی  ببێته  دواتر  تا  ئهفسانهاکن  گوێگری  دەبێته 
سیاسهتمهدار  زۆر  دەزانی  ئیدی  یهسنا  ئهستێرە.  ئاشقانی 
تهنیا وتاربیێژێکن و باران و جوانی کۆچیان کردووە. زۆر کهس 
ڕویشتوون و نهگهڕاونهتهوە، زۆر قومری کپ بوون و زۆر کهس 

دڵیان بهدەست اکرەساتهاکن اکول بووە:

دەزانم تۆش وەکو من و 
ئهم بهفرە تهنکه و ئهم داراکژە خهمگینه

چاوەڕ�ی اکرساتێکی
اکرەسات پیرامن دەاک و

اکرەسات دەامنمرێنێ
تهپ و تۆزی اکرەسات

بهرچاامنی تهنی و نهامنزانی 
جریوەی مهل و گمهی کۆتر و بۆنی باران

گرینگترە له تهقهی تفهنگ و 

جوانترە له وتاری سیاسهتمهدارێکی سهراقڵ.  )ل. ٣١ (

و  ئهزموونهاکن  ڕاگو�زەری  بهردەنگ  یهسنای  ڕاستیدا  له   
کوردە  کچێکی  ڕاوی ئهفسانهاکنه له داهاتوودا. یهسنا وێنهی 
له دەبێ  یهسنا  ئایندەدا.  له  سهردەم  حهیرانهاکنی  چڕانی  بۆ 
دەست نامهردان ڕزاگری بێ و نهکهوێته بهر دەست داگیرکهران 
گوێ جیهاندا بدا. یهسنا دەبێ  و نهمرێ تا ئهم ڕەوایهتانه به 
بهسهرهاتی نامورادانهی ئاشقان، له گمهکهوتنی کوترەاکن و 
کردنیان به دەنگی تفهنگ له سهردەمێکی تایبهتدا،  اعدەت 

که سهردەمی جههل و تاریکی بووە، بۆ داهاتوو بگێڕێتهوە:

ئاشقان یهسنا
نامورادانه دەسووتێن و الیان وایه

له امسییهکی به قوالپهوە بوو بهوالوە
ههر پهپوولهیهک له ئاگر بترسێ،

اکفرە .  )ل.٥٨ (

 بهڵام شاعیریش بهدوای ئاوازێک، ئاوازێک چهشنی دابڕانی 
که سهرئهنجامی  کوێستاندا دەگهڕێ. شاعیر دڵنیایه  بهرد له 
گوڵ  باڵای  و  اک  نا ئاخرقسه  تفهنگ  و  جوانییه  ههر  مێژوو 

ههمیشه له باڵای تفهنگ بهرزترە:

سێبهر تا ههمیشه سێبهر نامێنێ
یهسنا

باڵای تفهنگ له باڵای
گوڵه هێرۆیهک 
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میخاییل  و  پرودن  .ژوزف  شتاینر کس  ام تالش  و  آنارشیسم  تاریخی  خاستاگه  فعال 
گیریم.... بااینکه میدانم دوستانی داریم که دوست دارند حتام  کتور می  باکونین را  اف

مسایل ادبی و هنری رااز بستری تاریخی اجتامعی بنگرند.
اام می خواهم جهشی داشته باشم به مسایل 1977 وروز 17 ژانویه ..امبرتو اکومی گوید؛ 
اکلژ دوفرانس رسیده بود.اولین  آن روز روالن بارت به مقام استادی نشانه شناسی در 
که خیلی به آن پرداختند و  درسش راشروع می نمود. مبحثی در روزنامه های معاصر 
بعداز انتشار آن در سوی به شیوه ای دقیق به نام درس هامشهورشد.این مقاله درسه 
قسمت عمده آمده است.بخش اول در مورد زبان. بخش دوم درمورد اکرکردهای ادبی 

دررابطه باسلطه های زبانی وبخش سوم در مورد نشانه شناسی ادبی است.
بااینکه هرسه بخش مقاله بارت از اهمیت زیادی برخورداراست. اامآنچه به بحث ام 
مربوط میشود. تعریف بارت است از قدرت و ارتباط تناگتنگیش با زبان...آنروز بارت 
کند.چون مدتی درکولژ مسئول فوکو بود، تحت تاثیر تعاریف  آنکه به فوکو اشاره  بی 
کفت؛ آنچه قدرت را می سازد قدرت  کرد. بارت  فوکو و بنجامین لی ورف.صحبت آاغز 
که  اقنونمند  نظامهای  درون  که  است  کردن  صحبت  نحوه  نیست.بلکه  ها  دیالوگ 

هامن زبان است.یخ بسته اند...
و در زبان امرابه خیلی اکرها وامی دارند. زبان به دلیل ساختارهای مخصوص خویش 

ا ی  ت ا ی د

ز ا س د

 علیه دیکتاتوری زبان
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امرابه درون ارتباطات از خود بیاگنگی  ) الیناسیون( فرومی 
برد...

هم  ازآن  است.  شده  مسلط  که  ارتجاعیست  قدرتی  زبان 
در  بلکه  ونوخواه،  مدرن  نه  مرتجح،  فقط  نه  زبان   ، بیشتر
گفتگو نیست.بلکه  کالم افشیست است.افشیست علیه  یک 
گفتن را به تو تحمیل  که بگویی واجبار  کرد  ناچارت حواهد 

میکند..
نقدها  بیشترین  بارت  از  سخنان  این  گوید؛  می  اکو 
آن  بعداز  گوید  می  داشت.وی  دنبال  به  رابعدازسال1977 
است.برای  قدرت  زبان  بگویییم؛  اگر  نیست  عجیب  دیگر 
کلیشه های از قبل آامده، حتی کلامت  اینکه به اجبار باید از 
آنقدر ساختار  و   ...... را بگویییم  پیشترگفته شده  و سطرهای 
از  خروج  اجازه  خود  امبنداگن  به  که  داراست  را  مستحکمی 
اینکه،  برای  شویم.  آزاد  ازآن  گذارد  نمی  و  دهد  نمی  خودرا 

بیرون از زبان هیچی وجود ندارد....
نامیشنامه"  به  بارت  که  ای  اشاره  براساس  بتوان  چگونه 
کردن  باتقلب  کنیم؟  راآزاد  خودامن  کند  سارترمی  دربسته" 

ازآن، می توانیم به زبان کلک بزنیم...

بارت.این بازی نادرست اامرهایی بخش را ادبیات می خواند.
ازراه ادبیات وهنر می تواند علیه قدرتهای  یعنی انسان فقط 
قیام  یا  بایستد  اند  زبان مسلط شده  ازطریق  که فقط  متنوع، 

کند...
ای  مقوله  طرح  به  توان  می  طریق  ازهامن  گوید،  می  اکو 

دیگردرادبیات بپردازیم، یعنی بازی باکلمه و کلمه بازی
ساخته  ازقبل  های  گزاره  به  اکری  ادبیات  معتقداست  بارت 
می  باخواننده  ونویسنده  گوینده  بازی  به  بلکه  ندارد،  شده 
راکشف  توجه  جلب  اگن  واژ که  است  نویسنده  پردازد.این 
زبان  قدرت  که  داند  می  و  است  بلد  خوب  ادبیات  ـ  کند  می 
دوباره پیروز خواهد شد.به همین دلیل از گفته خودش عقب 
پسند  مورد  ودوباره  ایستد  می  اش  علیه  حتی  و  کرده  نشینی 

قرار خواهد داد...
بازبان چربییهایش تعهدات خودش راتغیر می دهد. نشانه ها 

را پاک نمی کندبلکه با آنها بازی می کند.
سلطه  کردن  آزاد  نوعی  به  ادبیات  آیا  که  پرسش  این  جواب 

ی زبان است یا نه؟ به نوع و سرشت قدرتها مربوط می شود.
می  طفره  سوال  این  جواب  از  هم  "بارت"  که  گوید  می  اکو 
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کند.برای اینکه  رودو غیر مستقیم نظرات فوکو را تشرییح می 
مفاهیمی راکه فوکو از سلطه و قدرت نشان داده است هنوز 

هم به باور نزدیک است.
فوکو معتقد است قدرت فقط در سرکوب و منع کردنها.. تبلور 
دانش/  تولید  و  بیان  برای  است  تشویقی  است.بلکه  نیافته 
کند.  می  اشاره  آن  نیزبه  بارت  که  هامنطور  و  اپیستمه/ 

یکدست ومتحد نیست...
نمی خواهم به تعاریف فوکو از قدرت برگردم، فقط باید بگویم 
قدرت هامن چیزی است که زبان شناسان به طور کلی به آن 
که زبان ظالم و مقتدر است...زیرا  گویند و مطمئنم  زبان می 
"من چگونگی می خواهم"  به بهانه اینکه، مثال دراین سطر
بی معنی است، اجازه نمی دهد بگویمش...البته به این دلیل 
ازطرف  مستقیم  غیر  و  مستقیم  زبان  هاوقوانین  اقعده  که 

مردم پسندیده است....
شاید همه برای مقاومت دربرابر سلطه زبان تالش می کنند.
ولی بطورکلی قبولش دارند و نفع خویش رادرآن می بینند که 

فکرکنند مردم هم قبولش دارند...
نوعی  زبان  که  بگویم  توانم  می  دانم،  نمی  گوید؛  اکومی 
هامن  گویم  می  اطمینان  اامبا  یانه؟  است  قدرت  نامیش 
زبان  که  بگویم  توانم  می  است.  قدرت  اصلی  چهارچوب 
اصلی ترین نظام ساختار نشانه شناسی است.وبه گفته نشانه 
شناسهای روسی نظام نمونه سازی ابتدایی است. درفرهنگ 
برای سیستم های دیگر نشانه  ...چهار چوبی  های مختلف 
وسیستم  اپیستمه/  ودانش/  سلطه  همچون  که  شناسی 

نمونه سازییهای بعدی دایر می شود....
که انسان سرچشمه همه  اکنتی را  هایدگر و نیچه این حکم 
معرفی  رامحصوردرزبان  وانسان  کردن  گون  واژ چیزهاست 
هستیم  اممحصوردرزبان  که  باوربود  براین  کردند...هایدگر 
وزبان نمی تواند داللتی بر واقعیت خارج از خودداشته باشد.
اگر واقعیت را ردەای خارج از زبان بدانیم، راهی برای شناخت 
آن نخواهیم داشت..واقعیت جز واژه ای درون زبان نیست، 
زبان  محدوده  از  خروج  توانایی  دیگر  هرمفهوم  همچون 

راندارد .. آدمی در درون زبان جاری است.. 
خروج  برای  وشعررادرتالشی  بدانیم  قدرت  رانامیش  اگرزبان 
آنارشیزم  کنیم...مسلام  تعریف  قدرت،  زبانی  های  دایره  از 
زبانی / زبان شاعرانه/ بخشی از اماکنات موجود است وجزو 

تارییخ  وظایف اصلی در پروسه پیشروی زبان هنری در طول 
بوده است.

چه کسی می گویدمقابله مکتبهای رامنتیک، علیه کالسیسم، 
علیه  بر  وسورئالیسم  رامنتیک  علیه  رئالیسم  و  ناتورالیسم 
همه شان در طول تارییخ ..ادامه هامن آنارشیزم زبان ـ نشانه 
... ادامه یا گسستهایش را میبینیم..... نیستد که در تارییخ هنر

آنارشیسم شاعرانە
آنارشیسم  کتاب  در  مطرح...  آنارشیستهای  از  رید  هربرت 
شاعرانه می نویسد؛ " انارشیسم و سوریالیسم، قدرتهای فهم 
و تخیل.. و وظیفه و آزادی، از نظر من با هم هامهنگ و در 
آنارشیسم  ارتباطند" او تامم انقالنهای جهان را تحت عنوان 
شاعرانه برای رسیدن به یوتوپییا و آرامنهای انسانی ارزیابی می 
کند و لذت و درک آنارشیسم زندگی را  در میان نظم و ترتیب 
هامن زندگی با هم می بیند... این هامن پارادوکس آنارشیسم 
است که در شعر هم تبلور یافته است... مثل از غالف کشیدن 
کل سلطهی زبان فلسفهی در مغرب  شمشیر نیچه، علیهی 

زمین....  نمی دانم به هدف زدەام یا نه...؟
یک  اساسا  باید  بیافریند  را  بد  و  نیک  خواهد  می  که  کسی   "
بردارد... میان  ا  را  ارزشها  تامم  و  باشد   / /ویرانگر مخرب 
این  اام  نیکیهاست  باالترین  جزء  بدیها...  باالترین  بدینسان 
نیکی دیگر خالق است... آنچه در انجام حقایق می شکنند 
.. بگذار بشکنند..خانههای زیادی برای ساختن آامدەاست.." 

جنین گفت زردشت

پیشینەی تاریخی؛   دادا و سوریالیسم...  
" زییبا  همچون دیدار اتفاقی چرخ خیاطی و چتر ... بر روی میز تشرییح.."  

لوترە آمون

 : گفت  پارینو،  آندرە  با  مصاحبهای  در  زامنی،  برتون،  آندرە 
در  همیشه  از  تر  عمیق  خشمی  در  ام   ١٩٣١ تا   ١٩٣٠ "سالهای 
ضدیت با هامهنگی با جمع، دست به شورش زدیم و ارادەای 
از  واقعا  چون  کردیم...  عمل  جمع  و  جامعه  ضد  بر  محکم 
مخصوصا  بودیم..و...  بیزار  جهان  این  رهبری  سیستمهای 
کهن مقدس شدەبودند، مواردی  آنچه به نام سنتهای  از هر 
آن  از  و  شرف  و  اکر  حتی   .. آیین  میهن..  خانوادە..  ؛  چون 
کردیم  نوع... در معنای آنزامنی آن، متنفر بودیم.. و فکر می 
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کثیف  و  زشت  جیزهای  بلندای!!  بر  پرچمی  چون  را  آنها 
آنهمه قربانی خدایان جنگ را فراموش  افراشتهبودند..هنوز 
تارییخ،  از  مرحلهای  در  ام  مفید؛  و  مختصر  بودیم...  نکردە 
بی  حال  در  جهان  در  که  کردیم  انتخاب  را  شیوەای  هامن 

کردن بود به تامم ارزشها و همهی ام..."   سرگذشت  احترامی 
سورئالیسم- مصاحبهای با آندرە برتون

که "دادا"  آنارشیستی بود  کردن   این هامن شیوەی مقاومت 
... قدرتی  انداختند  زبانی بهراه  و سوریالسم علیه سلطههای 
و  هنرمندان  و  ادیبان  گردەی  بر  جهانی  جنگ  از  بعد  که 
عالقمندان  که  مطمئنم  کرد..و  می  سنگینی  عالقمندان 
رمبو،  چون  کسانی  دانند؛  می  را   .. ادامهاش  جهانی  ادبیات 
 ... دیگر بسیاری  و   .. آلوار پل  دوشان،   ، آرتور برتون،  آراگون، 
در همسوویی با این جریانهای ادبی، جگونه و چقدر به رشد 
دههی  چند  از  بعد  اکنون  ام  کردند...آیا  خدمت  جهانی  هنر 
نمی  انارشیستی  اقداامت  ادامهی  در  را  تالشها  این  زامنی، 

شناسیم؟.... 

دوبارەمقدمە؛
افرسی؛  ادبیات  در  زبان  دیکتاتوری  یه  تونعل  شعارهایم 

بهحافظ ومولوی میرسد و شاید پیشترهم؛
رستم ازاین بیت وغزل.. ایشهوسلطان ازل... 

مفتعلن.. مفتعلن.. مفتعلن کشت مرا...  مولوی

... جزبهمرادم چرخد.... حافظ چرخ برهمزن امر
اکرهای  ابرکالسیک  از  "نالی"  و  "محوی"  اکرکرد،به  در  و 

شعرکردی... 
بخشهای  که   /  ١  " درشعر زبان  انارشیسم   " درمقالهی 
و  عبور  نمونههای  خواندید../  درنخست  را  ترجمهشدەاش 
فرار و یا زسینتاکس زبان و در همطنیدن زبانها/هتروگلوسیا/ 
تا...  از این دو شاعر  آنارشیسم شاعرانه  به منظور نشاندادن 
متن شاعران آواناگرد و پسانوینخواه را ذکرکردەام... و تکرارش 
ایجاد  و  پسانوگرایی  شروع  اام  نمیدانم...  ضروری  اینجا  در  را 
/ "شعرسات"ها  از  کردی  ..درادبیات  قبلی  ازمتون  گسست 
شعرلحظهها/ در دههی هفتاد شکل و ناشکل گرفت شعری 
گوناگون/  اکراکترهای  گریز از نحو و چندصدایی.. با  سیال و 
مخاطبین.../   .. سیامند   - خهج   - باوان  کودک-   - شاعر
شعر  گرفتن  سخرە  به  از  پارودی..  و  آیرونی  در  درغلتیدە  و 
تا  وسیامند/  خهج  کردی/  بیتهای  از  استفادە  با  شاعر  خود 
از  فورواردها../  وفالش  فالشبک   / زامنی   - در های  تداعی 
و  زامن/  درکل  آنیامیی  و  تاریخی  شخصیتی   / باوان  زنانگی 
که بیسابقه...  انزامن  تا  موسیقی  همراه  به  پرفورمنسی  در 
بسیار توجه برانگیخت و بسیاری ازمنتقدین کرد لهوعلیهاش 
میراحمدی  و  موفقی  دادند.../  فحش  و  ستودند   ... نوشتند 
 / بودند...  سالها..  آن  موافق  خوانشگران  از   ... و  جوان 
شعرمتفاوت،  در  را  اکنونش  و  خیرآمد  به   ..... ادامهاش  و 
/نوێترخوازیی/...  پسانوگرایی  دیوانه...  شعر  چهارم...  نسل 

درادبیات کردی شاهدیم...

٢ - پسانوگرایی در ادبیات افرسی
کلامت کلیدی یا ایتم های پسا نوگرایی ؛

تداعیها..... ذهن...  سیال  جریان   ..  . نقطهای  تقطیع 
نشانهها  سرسامی  زبانی...  واکرکردهای  بازی  ناگەکروی.. 
درجهت لغزش دال بردال وپراکندگی معنا... آیرونی وپارودی 
های  درپرفورمنس  وابرروایتها....  متن..  علیهدیکتاتوری   ...

دیداری- آوایی و...
تقطیع نقطهای؛

Loues Ferdinand CILINE/ سلین، در رامن مرگ قسطی   /
شاید نخستین بار بخشهایی از رامنش را با سهنقطه نوشت.. 
که " من هامنطور می  که می دهد ین است  و تنها توضیحی 
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نویسم که حس می کنم"
نه  است  سرگرمی  دارند  کم  که  چیزی  ها...  بدبخت  "این 
که دلشان  کنی  اکری  که ازت توقع دارند ...  سالمتی... چیزی 
... دنبال مرض های تازه باب شده  کنند  ... تعجب  باز بشود 
که پدر خودت را در بیاری ... شور و عالقه  اند!... می خواهند 
ای  گرفته  همین  برای  را  لیسانس  و  دیپلم   ... بدهی  نشان 
دارد  که  حالی  هامن  در  یعنی  این...  یعنی  بشر  هه!   ... دیگر
مرگ خودش را تدارک می بیند خودش را با مرگ سرگرم کند." 
شاید سلین سهنقطهها را فقط به منظور "در ادامه.." در نظر 

داشت... اام؛ ١
وانمود  و  نمود  در  بازی  قواعد  تغیر  بڕای  شاعران  تالش 
اکری  شکل  هر  در  نقطهها  چینش  جمله  از  نشانههاااا...و 

ستودنیست...
دقیقا قصد من تغییر قواعد بازی و در مرحله نخست گسست 
فرمیک از بازی با تقطیعها دیگراست / پلاکنی، چپ و وسط 

نویسی، سالچ / و حتی "خواندیدنیها" / 
سراب   " امنند  نقطهها  کردن  زیاد  و  کم  و  چینش  همچنین 
کرده  گونه  می..نوسم.."/ شکل ظاهری و معنایی متن را دگر 

و دیکتاتوری زبان قبل از خود را زیر سئوال می برد 
 در مرحله دوم ؛ قصد؛  توجه نشانه شناسی به هر نوع فنومن 
گسستها است... این ضروریست...  ... تا سرگشتگی آنها و حتا 
فراموش نکنیم که نقطهها همچون تاممی پدیدارها، بخشی 
تامم  همچون  و  است  نشانهشناسی  سیستم  در  نشانه  از 
کند.. بازی  نقش  تواند  می  شناسی  نشانه  در  هااااا....  دال 
اگن تا دوری از قطعیتهاااا...  گسست از پس و پیش واژ ایجاد 
عهده  به  را  پذیرها.....  تاویل  بر  فراوان  تاثیر  حتا  و  سیالیت 

گیرد و موسیقی درونی آنها را در اگمهای مختلف تغیر دهد؛ 
مشخص است "ارو...تیک.. تیک ..تاک"  با "اروتیک تیکتاک" 
زمین تا آسامنش فرق است و "او...ش..توش" "اوش توش... 
...ت" با "درت" و نمونهای  یا "م.ن.م" با منم و "... را.. بنوشم در
زیادی در تقطیعهای نقطهای نه فقط در خدمت بسط مدلول 

بلکه به عدم تعین آن هم کمک می کند...
نشان  برای  اگهی  )سان...(،  از   فرار  برای  اگهی  نقطهها.. 
اگهی برای ساخت نشانهای نو... جنانچه ذکه دادن باران و 
به را  تری  و فرمهای متنوع  از نشانه ها هستند...  شد بخشی 

نامیس می گذارند و.. و...و........

.
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....
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..........🐠🐠🐠🐠🐠........

" من مورمورمورشدن را به حساب کمی امر می گذارد و اندکی 
پیچ ...موی دامغ کشیدن شبیه جیب خالی است کنار ... بلوغ 
پسری که سبیل را اعضای اصلی تن می داند...جاده امر دارد..  

"  383  میراحمدی
باز  که  بسته"  جامعهای  نه  "جامه  با  است  تنی   .. همی  هر   "
شهر  به  غنیمتی  را  سود  که  سود..  می  مرد  م.ن.ی  کنی..  می 
می   .. بیشتر  اطالاعت...  بردندم..  و  فراخواندند...  سهربانیم 
ترکد در این هجووم... دامنت نه.. دامنههای سیاست.. سیال 

است.. نیست.." صالح سوزنی 
دارند  ای  گنده  ی  اشاره  های  انگشت   ... سقراط   ... بقراط   "
اکر   .. نشاندن  مدعی  دهان  در  ..حرف  بیامر  روح  به  قسم   ..
کشد از زبان .. یک  یونانی هاست ...شاعر .. حرف بیرون می 
..." اصالح  آزاد  ... مثال  جفت بال مرده می چسباند الی درز 

پذیر
stream ofconsciousness تداعی ها و جریان سیال ذهن

اینکه و  بگویم  فروید  اگه  آ ناخود  از  ابتدا  باشد  الزم  شاید 
دست  آن  از  بخشی  به  تمرین  و  تمرکز  با  میتواند  شخص 
"النگ"  زبان  درونی  بخش  به  سیال  جهشی  با  یا  و  یابد... 
زبان  دیداگه  از  "پارول"  شدەی  ساختارمند  بخش  برابر  در 
سیال  متون  با  مستقیام  یا  بپردازیم..  "سوسور  شناسانهی 
"پروست" و "ولف " یا "جویس" در ادبیات روبرو شویم.... آنان 
را  اگه سیالشان  ناخودآ و سینولوگها..  از منولوگها  استفاده  با 
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گذشته/ با فالشبک ها/ و تخیل  هر چه بود.. از سافی زامن 
در آینده/ فالش فوروارد/ رد کردە و به متن زامن - زبان حال 
می ریختند... شاید بهترین نمونه "اولیسیس "جویس باشد که
/ زامن معمولی/ آورد  قرنی را / زامن نوشتاری/ در زامن دوروز
متالشی  را  هنری  رئالیسم  سبک  ابر  افسانهی  و  کرد   .. برد  و 
مد  را  سوریالیسمها  و  کردە  کوتاه  سخن  هم  باز  یا  ساخت... 
اگه را  که با اتوامت نوشتنهایشان جریان ناخودآ نظر قرار داد 

چون سیالبی به سیالن متن افزودند .... 
"آندرە برتون ١٩٢٤ در امنیفست سوریالیست نوشت که" ذهن 
مدام در حالت خلق اثارهنری باید از دام منطق و استدالل و 
ارادە بگریزد نه اینکه این قدرتها به امنعی دربرابر چاالکی و 

سیالیت ذهن و تحلیلهایش تبدیل شوند" 
سوریالیستها هیچ مرز مشخصی را به رسمیت نمی شناختند 
به همین دلیل سنتها و موانعش را نیز قبول نداشتند ...آنها به
فراواقعیتها معتقد بودند تا بتوانند به زبانی انتزاعی /تو بخوان 
آبستراکت و علیه دیکتاتوری زبان مسلط/ دست یابند و برای 
اگه  رسیدن به این فرازبان، عمدا یا به شیوەای طبیعی ناخودآ
خود را تهییج میکردند.. و زیر تاثیرهیپنوتیزم و حال و هوای" 

در خواب و بیداری" آثارشان را مینوشتند...." 
 . فرویدی  /پاولفی،  تداعیهای  پرواز  واقع  در  ذهن  سیالب   "
اگه،  اگه و ناخودآ درون زبانی/ ذهنی است .. یعنی خود خود آ
 .. خاطرەها  و  رویدادها  گذشته،  و  آینده  حال،  زامن  در 

احساسهای در هم تنیدە... 
به همین دلیل یافتن ارتباط و ساختارها در آن دشوار است... 
کرده فکر می  بازی اعدت  نوع  این  به  که ذهنش  کسی  البته 
چیز  همه  اام   .. خویشند  جایاگه  هامن  در  زامن  و  زبان  کند 

درهم برهم مینامید... " ٢
آنچه را بندە به جریان سیال و تداعیها اضافه کردەام ؛ استفاده 
از سریدن حروف یا بخشی از واژە به واژەی بعدی است؛ یعنی 
" کس م.. جان م... همهکه سم.." هم با  " جان" در ترکیب زیر

کسم جان خواندە می سود و هم با جانم همه کهسم... 
..ا... به .." در وسط این ترکیب  " یا این با صدای مع طر یا "طر
جان هر چه با قبا.. سقا.. نمی سود... سبی بامن.. و خوس.. 

نام.." 
" سیال است و هم در "طو را به جان  هم در این "صدای معطر
هر چه با قبا" لغزیده است.... و به همین ترتیب نقش "آید" 

در این متن؛ نکن.. دردامن می آیدا درخت و حنجرە و شل... 
این نوع تداعی و سیالن هم می تواند "درزبانی"باشد و وبخشی 
از "زبانییت متن... چون ارجااعت به خود متن بر می گردد.... 
و هم در ضدیت با متن قبلی و سیستم سینتاکس زبان اتفاق 
از  است  ترکیبی  متن  اگه  آ ناخود  ضمن  در  است.....  افتادە 
اگه ذهن با سریدن از واژەای به واژەی دیگر بر  سیالن ناخودآ

اساس موسیقی و حتا شکل ظاهری واژەی پهس و پیش.... 
دیکتاوری  علیه  است،  ذهن  سیال  جریان  به  دادن  میدان 

متن مسلط ریالیستها و رامنتیکها... و ...
هامهنگ  داللتی  معنایی،  فورمیک،  حالتهای  در  تداعیها   و 
یا متضاد، ایامژیک، احساسی و مرکب یا ترکیبی از همه آنها 

در نمود 
این ضدیت نقش مهمی را ایفا می کنند؛

.. S.6 م را خورد...  "شمعها را ولش ش ش.... نات بوکم در قطار
که می خوانی..حساب حسش  فرود..اگە.. مسخرە..."مهم.ن" 
سحی ندارد.. و ای شان.. با ذولیمینینشان... احمق ...  ختن.. 
را آمو.. نه اکهو... در آهو نافش.. نافت را چه به نون.. فر و د د 
ر فر فر ە.. فرش ندە لطفا.. بیفشان که فقیه... بشکند.. حوزە 
که تب است... روز شاە خفقان... ریزد به کامل ی  زوربا... به 
و  حنجرە  و  درخت  آیدا  می  دردامن  نکن..  اووووووووە..  اکم 
به شاید  زدن  ..بیل..  نه   .. خر  سلوکولییشان  ساختار  شل... 
نه.. لب  لبتان..  نابخردان  از  لیکن  بازو در هوا.. پیام شود.. 

"  سوزنی  تاب را هرگز م.خر

___
 / نقطهای...  تقطیعهای  از   ١٣٧6 "شعرسات"  مجموعهی  در  قلم  صاحب   -  ١
عشق..../  اوهام   " در  کردە..  استفادە  باهم  خواندیدنیها  و  فلشها...  و  سالچ/ 
آنرا  فینجه..."  و  عینجه  به   " در  و  نقطهای...  کامل  تقطیع  ئهشق/  وەهمهکانی 
درکنار تقطیعهای دیگر ... بهکار بردەو در اشعار پسانوین خواه فارسی...ادامه

دادەام..
٢- ترجمهی بخشی از مقالهی مراد اعظمی به نام

گاه نخوانیم - خوانشی بر شعر "عینجه و  با بوتیقای خودآ را  گاه  " متن ناخودآ

فینجه... صالح سوزنی

علیه دیکتاتوری متن - بخش دوم 
آیتمهای پسانوگرایی

  -٣-ناگه حجمی
پیاپی.. نوشتنهای  سرییع  نویسی...  "خوابگردی...اتوامت 
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هذیانی... تعبیرهای  و  تداعیها  نقش..  بی  دریافتهای 
امجراجوویی درزبان..در خیابان..در روئیا... و اشتیاق شعر به
پرسهگردی ... تا ؛ تداعیهای هذیانی..ردەبندی شیدایی حاد.. 
.. پر حرفی..نشئه... جنون جنسی..."١/ سرگذشت  پرش افاکر
سوررئالیسم/ در سوررئالیسم... هر نوع بایدها و نبایدها را در 
زبان شعری در هم شکست و بر هنر بعد از خود تاثیر بسزایی 

در   قبلی  متون  علیهی  آنها  از  هرکدام  بندە  زعم  به  و  نهاد... 
که بررسی تک  )باز هم زبان(ی متفاوت به ادبیات راه یافتند 
افرسی  ادبیات  اام  نیست...  ام  بحث  حوصلهی  در  آنها  تک 
کور صادق هدایت  نیز ازاین تاثیرها، بی نصیب نامند.. بوف 
دیگران...  و  چالنگی  کوشان،  رویایی،  اسپاسامنتال  اشعار  و 
مثال  تصاویر  دادن  نشان  درحجم  و  نمودن  بعدی  چند  در 

زدنی است ؛
تا  واقعیت  از   ..." است؛  آمدە  حجم،  شعر  بیانییهی  در 
افصلهایست،  شیء،  آثار  تا  ازشیء  واقعیت،  مظاهر 
ازهزار  آن.  امورا  تا  واقعیت  از  افصلههایی  افصلههاییست؛ 
در  مظهری  به  برمیخیزد،هرشعاع  چیزهزارشعاع  یك  نقطه 
اشباهزار  مظاهرهزارگونه  با  واقعیت  و  میرسد،  آنچیز  امورا 

بعد وصل میشود. شاعرحجمگرا،این افصله را با یك جست 
طی می کند؛ تند و فوری. و بدینگونه، از واقعیت به سود مظهر 
که بین  کند، از بعدی  که انتخاب  آن میگریزد. هر مظهری را 
از  و  میپرد،  جست  یك  با  است  مظهرمنتخب  آن  و  واقعیت 
که میپرد، از عرض، از طول و از عمق میپرد. پس از  هر بعد 
میخواهد،  پریدن  چون  و  حجمگراست.  پس  میپرد،  حجم 
میرسد.  را  او  بهم  بعد  سه  "..از  است."...  حجم  جستجو  به 
با هم مالاقت می کنند: در  این رسیدن فقط در یك جا  و در 
است.  فوریتر  جست،  هم  اینجا  در  گرچه  ازطول؛  جهیدن 
حجمگرا در این جست خط سیر از خود به جا نمیگذارد. در 
پشت سر تصویر او سه بعدی طی شده است. و این سه بعد 
طی شده، اسکله میسازند تا خواننده، شعرحجم را به جایی 
ناگه  از  وصف  بهترین  این  است.."  رسیده  شاعر  که  برساند 

حجمی است به قول رویایی .... 
با   .. نداریم  بعدیتر  چند  ناواقع(  و  واقع  )دراعلم  حجم   از  ام 
دیگر  بعد  هزار  از  ظاهر  به  معاصر  وانمودسازییهای  آنکه 
گنجد/  می  حجم  از  روئیایی  تعریف  در  هم  باز   ... دهد  خبر 
به  برمیخیزد،هرشعاع  چیزهزارشعاع  یك  ازهزارنقطه 
مظهری دراموراآن چیزمیرسد ازهزارنقطه یك چیزهزارشعاع 

برمیخیزد،هرشعاع به مظهری دراموراآن چیزمیرسد/ 
اسامعیل نوری عال جهشهای واژە را در اسم و فعل و افعل و 

مفعول... جهشی حجمی می بیند ... اام متون چ می گویند؛ 
"زیرا زیر 

زیر زیر
زیر کشتی ها هواهای کشتی 

با ستارەهای خزنده در خزە و موچ" رویایی - لبریختهها.. 
در  تن  تن/  در  ادارە  حرف  تن/  حرف  ادارەی   / تن  "ادارەی 
کند...  ادارەی حرف نو/ نو می شود... و حرف نام تن را نو می 

وقتی که تن ادارەی حرفی نورا.../  رویایی - لبریختهها..
حرف...  و  تن  در  ادارە  و  حرف  و  ادارە  در  تن  جهشهای 
تصاویری /حجمی / ساختهاند و زیر با جهش به زیر زیر و 
زیر کشتی نیز همچنین... اام کروی بودن در پسانوگرایی جدا 

از ناگه فوق ؛
...عدس  میکند  رد  را  باران  هوا  رده...عدسی  بادبادک  "..که 

پشت ورو ندارد..... میراحمدی
که آناگه  آید  مێ  بدست  نیز  برهمدیگر  واژەها  سریدن  در 
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و  همنشینی  در  را  خود  اصلی  مرکزیییت  واژەاگن  و  حروف 
با جملهی  تواند  واژە می  و هر  از دست می دهند  جانشینی 
اگن کل متن به ضد خود و باخود و بی خود..  پس و پیش و واژ

ترکیب شوند؛
"حبابم در حب قدیم... دیگر با استعارە یا حمق به جنگش 
نمیروم... اسطورە جان... بنفش در امورای تو..زییبا.. با مریم 
گویا و میسرودم...  میرفتم. نهردوحقم را در دایرەی این و دو 
خیابان  به  قطار  که  پارەکرد  نرا  تـــــــاشد..  و  آمد  بد  که 
سراغچه تا.....کسی....  تاکسی...  تاکسی....  در  میخواند... 

میروید... مریض... باکسی نبودم... کس جان... "
تا؛  مینویسم..  سپید  نیست..  وقت  نجان  را..  تو  مرا  آنکه   "

تــــــــه.......ران"سوزنی

علیه دیکتاتوری زبان در متن - بخش دوم
آیتمهای پسانوگرایی  -٣-

-4-  اکرکرد و بازییهای زبانی
زبان تنهاا پرچم قرن ٢٠ م است "باوان"  شیعرەسات

عمومیتر  تعریف  دو  با  ام   / /شعری  زبان  با  برخورد  در   
می  تعریف   / /تصاویر ایامژ طریق  از  را  زبان  اولی  روبرویییم؛ 
است  بعید  زبانی..  بازییهای  و  اکرکرد  طریق  از  دومی  و  کند 
زیرا سلطهی  از ویتگنشتاین باشد  این تقسیم بندی عمومی 
پیر  افالطون هم بسیار  اززامن  تصاویر و شامیل و شبهواقع 
تر است... زیرا بسیاری از اسطورەهای جهانی از طریق تصویر 
سازی از جهان واقع، به زبان در آمد و به ام رسیدەاست ..اام 
از  متفاوت  مرحلهی  دو  در  که  بود  ویتگنشتاین  این  واقع  در 
را  آنها  و  و  تبیین نمود  این دو نظریهرا  زندگی خویش، دقیقا 
فلسفانید/به فلسفه کشاند/ او ابتدا در کتاب "رساله منطقی 
- فلسفی" از نظریهی گسترش معنا از راه تصاویر دافع کرد ... 
گفت... و بعد از مدت مدیدی با نقد دیداگه  و فلسفهرا وداع 
به کتابی شد  و حاصلش  برگشت  به میدان  نخست خویش 
نام" پژوهشهای فلسفی".. در این کتاب است که ویتگنشتاین 
اکرکرد و بازییهای زبانی، مطرح  معانی و مفاهیم را از طریق ؛ 

می سازد 
در مرحلهی نخست ایشان معانی را با تصاویر ذهنی تعریف 
که است  شیئی  تصویر  اسم  هر  معنای  گوید،  می  و  کند  می 

مرحله دراین  او  اشیاست..  پراز  جهان  و  آمدەاست  اسمش 
که "آن جیز چیست؟"  معتقد است پاسخ دادن به این سوال 
اکر دانش است .. و از  به فلسفه و فیلسوف مربوط نیست.. و 
این طریق فلسفه را از علوم متامیز می سازد... در این مرحله
گزاره  کشد و هر  که زبان جهان را به تصویر می  کند  فکر می 
که زبان از  تصویریست از موقعیتی واقعی، پس اگر تصویری 
آن  با موقیتی خاص هامهنگ با شد،  ارائه می دهد،  جهان 
گزارەای نتواند تصویری  گزارە معنی خاص خود را دارد و اگر 
بی  گزارەای   .. ارائهدهد  مشخص  موقعیت  یا  واقع  جهان  از 
کتاب  /در  اول،  ویتگنشتاین  دیداگه  از  یعنی  است...  معنی 
از  تصویری  است  سیستمی  زبان  فلسفی/   - منطقی  رساله 
خاص..  موقعیتی  از  باشد  تصویری  باید  گزارە  هر  و  جهان 
ساختن  و  ترکیب  برای  است  معقول  راهی  زبان  سینتاکس  و 
اگن /یا اسمها/ و اکر فلسفه آشاکرکردن  سازەهای معنایی واژ
آن  از  بعد  آنهاست..  نحو  و  صرف  مهیاکردن  و  زبان  سیستم 
فلسفه استفادەی دیگری ندارد و " بسان نردبانی که از آن باال 
رفتهاید .. باید آنرا کنار گذاشت" .. می بینیم که در این دیداگه، 
پیرامون  اشیاء  واقعیت  دادن  نشان  برای  فلسفه  و  زبان 
این تعریف  را بی معنی میداند.. در  آمدەاست و غیرآن  بهاکر 
و  اخالق..  ؛  چون  مفاهیمی   .. نیست  پذیر  تعریف  ایدالیسم 

زییبایی شناسی و آیینها و ... هم همچنین... 
علم/دانش/ و  فلسفه  ویتگنشتاین  مرحله  این  در  اینکه  با 
است  علمی  او  تالش  تامم  اام  ساختهاست،  جدا  هم  از  را 
منطقی  "رسالهی  دلیل  همین  به  معانی...  به  رسیدن  برای 
 ... منطقی  پوزیتیویستهای  و  وین"  "حلقهی  بر  فلسفی"   -
که این ام را ازبحث خویش دور می  بیشترین تاثیر را داشت 
منظر  از  معنا  دیدن  تصویری  که  باورم  این  بر  اام  سازد.... 
ادبی  جنبش  بر  همچنین  را  تاثیر  بیشترین  ویتگنشتاین 
ایامژیستهای مدرن، در اروپا بهجا گذااشت ... /که آنهم شاید 
ویتگنشتاین  چنانچه  یا  باشد  بحث  اقبل  خودش  جای  در 

خود می گوید؛ بهتراست دیگر پرتش کنیم/ 
دیگر  ویتگنشتاین  مفاهیم،  فلسفاندن  دوم  مرحله  اامدر 
اکر کرد و بازییهای زبانی مطرح می  معانی و پدیدەها را چون "
اکرکرد و  کل فلسفه و هنر و علوم انسانی را در نوع  نامید.. و 
چگونگی بازییهای زبان.. ارزیابی می کند" فلسفه هیچکدام از 
علوم طبیعی نیست" /گزارە ١١١/٤ از پژوهشهای فلسفی/ و در 
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که؛ "فلسفه انقالبی است  کتاب می نویسد  گزارەی ١٠٩ هامن 
بر ضد سحر و جادو کردنهای فهم و شعور ام، از طریق زبان" 
او مفاهیم فلسفی را موضوعی فلسفی قلمداد نمی کند، بلکه
که ام را  اکرکرد زبان می داند... آنهم به شیوەای  آنرا بخشی از 
کند .. معنی واژە و  اکرکردهای دیگر زبانتشویق  به پسندیدن 
اکرکردشان در سیستم زبان مربوط  سطرها از نظر او فقط به 
است نه خارچ ازآن.. در بخش اول "پژوهشهای فلسفی " برای 
کسی را برای خریدن چیزهایی، می فرستیم  گوید؛ "  مثال می 
اکغذی می نویسیم؛ پنج عدد سیب  و اسامی آنها را برایش در 
سرخ.. و.. او اکغذ را به دست داکندار می دهد.. داکندار کشوی 
را باز می کند که بر آن نوشتهاست "سیب" بعد در یک لیست 
را  واژەی "سرخ" را می یابد و رنگش را می بیند و بعد عددها 
می شامرد ١-٢-٣-٤ تا به پنج می رسد یا انهارا حفظ است و 
اگن  گونه با واژ براساس هر عدد سیبها را برمی دارد.. و بدین 
کجا و چگونه به دنبال  کند.. اام هرگز نمی داند  برخورد می 
شیوەی  به  او  کند؟...  جهاکرش  را  "پنج"  بگردد  "سرخ"  واژەی 
خود اکرش را انجام دادە اام واقعا معنی "پنج" چیست؟ چنین 
اکر  پرسشی وجود ندارد.. پس مهم این است با "پنج" چگونه 
اکرگر  به  آجرها  به  اشارە  با  بنا،  دارد؟ مرد  اکرکردی  و چ  کنیم 
" او هم آجری را برایش پرت می کند..  میفهامند که "آجر بنداز
کند؟.. یا "واژەی "طول" فقط در  اام چگونه به عدد "نه" اشارە 
کسی نمی تواند آنرا به تصویر  اکربرد دارد و  که  اندازەهاست 

بکشد... 
که می  فلسفهی دوم ویتگنشتاین بر این اصل بنا شدەاست 
گوید؛ " بنگر و بگو" یعنی بهدنبال آن بود که واژەها را از اکرکرد 
روزانهی  و  معمول  اکرکرد  به  و  برهاند  خویش  متافیزیکی 
خویش برگرداند... او در هامن آاغز کتاب "آبی و قهوەای" می 
پرسد "معنا چیست؟ و خود جواب می دهد که ؛ زبان مستقل 
درک  برای  یعنی  دارد..  خویش  درون  در  را  معانی  و  است 
معانی فقط باید به زبان رجوع نمود.. معنی نه فقط در ذهن 
موقعیت  هیچ  به   .. ندارد  وجود  هم  بیرونی  جهان  در  بلکه 
هر  یا  واژە  درک  برای   .. نیست  وابسته  غیرخاصی  و  خاص 
اکرکردش  که  کسی  چیست..  اکرکردش  که  بدانیم  باید  سطر 
واژەی  برای مثال  را هم می فهمد..  آ  را دریابد مسلام معنی 
"شیر " در شیر راببند" یا شیرش را بدوش .." یا " شیر را بکش" 
و  باهمنشینی  و  زبان  درون  در  و  دارد  گوناگونی  اکرکردهای 

جانشینی با واژەهای دیگر هم شاید اکرکردهای متفاوت تری 
موتیف  یک  چون  را  آن  اگر  است  سادەاناگری  و  داشتهباشد 
گوید : ام ان چیزها را بازی زبانی می  ببینیم..ویتگنستاین می 
که در زندگی انسان نقش مهمی دارند و جالب است  دانیم 
بدانیم که این تعریف از "بازی زبانی" را بعد از پرسشی در مورد 
و  و  سرخ  را  آسامن  کسی  اگر  دهد؛  می  ارائه  هنری  خالقیت 
که کشیدە است؟ جواب آن است  آبی بکشد.. جیزی  برگها را 
کشدە  بله..١ بر اساس قواعدی نوی و در بازیی نوین ..چیزی 

است!
زندگی،  در  زبانی  بازییهای  مهم  نقش  بر  ویتگنشتاین  تاکید 
کسی می  اکرکرد زبان را نیز مهمتر جلوه می دهد.. هر  نقش 
تجربهی  یا  خویش  تجربهی  اینکه  برای  بسازد  بازیی  تواند 
که صدایی  ؛  گوید  می  او  بنامیاند...  آن  در  را  خویش  درونی 
کسی آنرا نفهمد و من فکر کنم آنرا فهمیدەام .. می تواند بازیی 
شخصی باشد.. بازییهای زبانی بین تامم بازییهای شخصی پل 
ارتباط ی می سازد و این نقش عمدەی اکرکردهای زبانی است

"یک قصه بیش نیست غم عشق و زین عجب
از هر زبان که می شنوم، نامکرر است. حافظ 

اکرکرد زبان  که در بازییها، بازیگر بهتری باشد، مشخصا  کسی 
کند.. اگر بازی را به عنوان مثال "فوتبال" در  را بهتر درک می 
نقش  است  معلوم  بیناگریم..  توپ  را  واژەها  و  بگیریم  نظر 
از  کدام  هر  پای  زیر  و  بازی  از  مقطع  هر  در  توپ  اکرکرد  و 
"امرادونا"  "پله"  چون  بازیکنانی  ست..  متفاوت  بازیگران... 
که بهتر و بیشتر به کسانی  ...به عنوان  " روناڵدو" "مسی".. و 
بازی و اکرکردهای توپ آشنا هستند.. مسلام بهتر "شوت" می 

کنند و شاید از قواعد قبلی بازییها نیز عبور نامیند...
قواعدی  و  اکرکردها  با  است  دیگر  بازیی  نوینخواهی  پسا  آیا 

نوین؟
ادامهدارد..

....................
؛  ١= یکی از شاعران خارج از ایران... بعد از انتشار این شعر

1   در عوز شعر می گیری.. 
2   بد نیار قلبط را

افحشه نیسطی   3
آنان سکوهای برج تری می فتح ند...   4

که "این نه شعر است .. نه بازی زبانی و نه جوک  نوشته بود 
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و نه هیچی..." مشخصا آن دوست گرامی نه فقط آشنا با این 
که که زبان از آن سگ تر ست  بازی نیست، بلکه نمی داند 
به نیست  اگه  آ واژەهم  اکرکردهای  به  او  کند..  می  را  فکرش 
این  دادەاست..  دست  از  مفت  را  "نه"هایش  دلیل  همین 
مقرراتی  و  اقعدە  با  ویتگنشتاین  قول  به  است  دیگر  بازیی 

.... نوین تر
٥- سرسامی نشانهها؛ 

امر واقع، دیگر اماکن  اثبات  و  امر واقعی  " تمیز دادن روند 
پذیر نیست" دلوز

به  .. کردی  شعر  اپیستمولوژی  و  وانمود..  مقاالت  در  پێشتر 
مراحل گذر نشانه از شبه واقع ..تا به مثابه وانمود پرداختهام 
ترجمه نشدەاند...  به افرسی  که مقاالت مذکور  آنجا  از  اام   ..
نخستین  شاید  افالطون  که  بگویم  اختصار  به  است  الزم 
بر  را  راه  اکت...  محا و  مثل  کردن  مطرح  با  که  بود  فیلسوفی 
وانمود ها بست .. بهنظر او دسترسی حقیقت مطلق اماکن 
بذیر نبود و انسان فقط از طریق شامیل /تصاویر / یعنی شبه 
را  ام  مرتبا  ها  کپی  که  آنجا  از   .. کند  درک  آنرا  تواند  می  واقع 

گذیدن  دوری  فلسفه  وظیفهی   .. کند  می  دور  واقع  شبهه  از 
را  زبان  شعر  مخصوصا  هنرها  چون  و  وانمودهاست...  از 
بهسوی وانمودها سوق می دهد ... شاعران از جمهوری وی 
کپیها  روی  از  کپیها  و   .... مرد  افالطون  اام  شدند...  اخراج 
بی  بلکه  کمشباهتی،  تنها  نه  به،  نشانههارا  بیشتر  هرچه 
شباهتی و اداغم در امر واقع، جهان و نشانههای سازندەاش 

را هر چه بیشتر به سوی حاد واقع راند....
فضا..hyperspseنامهایی  حاد   hyper- real واقعی  حاد   "
خود  دال"ها،  یعنی"  واقعیت  نشانههای  درآن،  که  است 
کردەاند و جانشینش شدەاند یا به روایتی  واقعیت را مغلوب 
 ، که در آن اشارەی نشانهها به یکدیگر ؛ وضعیتی  ریشهای تر
کنند  گردشی پایان ناپذیر ناموجودی مدلولهارا پنهان می  در 
نه نشانهها،  از  است  فضایی  ترتیب  هامن  به  فضا؛  حاد  و 

چیزها..”  سرگشتگی نشانهها
با اینکه دالها خود به خود در جهت سریدن به سمت مدلول 
های  اداغم  و  وانمود  سوی  به   .. واقع  شبه  از  گذر  اام  است 
را هم در می  با حقیقت ها... ی جهان دیجیتال شعر  مدام 
نوردد و از آن گریزی نیست... هرچند ریالیستها و ناتورالیستها 
تامم تالش خود را برای رسیدن به واقعیت بهاکر بستند... اام 
انداخت..  رونق  از  را  اکرشان  بسته...  و  باز  مدار  دوربیینهای 
ابر  و  و رسانهای  تلویزیونی  رفتن دوربیینها ی  زیر سڵطه  با  و 
نیز  آنان   ... تکنولوژی  دام  در  افتادنشان  بدام  و   ... راسانهای 

وانمودن را وانمودنتر کردند... 
 سر سامی در واقع پی بردن به شبه واقع بودن هاست و هنوز 
به سرگشتگی وانمود دجار نشدەاست؛ فرق بین شبه واقع با 
وانمود... چیست؟ / پیشنهاد خواندن؛  مقالهی "افالطون و 

وانمودە" - ژیل دلوز - ترچمهی امنی حقیقی/
می  سود  زیر  نمونههای  از  شعر  در  اکرکرد  زمینهی  در  اام 

جویم؛
اگه نیست" حافظ زاهد ظاهر پرست از حال ام آ

" من نه منم ... نه من منم..." موالنا
در اولی "زاهد ظاهر پرست" شبیه زاهد است و خرقینه پوش... 
ساختنشان  جدا  و  دارد  خود  با  را  زاهد  از  نشانههایی  یعنی 
شاید اکر آسانی باشد ..یعنی واقع هنوز اکمال در شبه واقع حل 
نگشته است... و نشانهها سرسامند. و این سر سامی در بین 

دو نشانهی "زاهد" و "زاهد ظاهر پرست" اتفاق افتادە اس... 
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و  نیست  آسانی  اکر  من  نه  و  من  ساختن  جدا  دومی  در  اام 
هیچ  واقع/موالنا/  به  که  تنیدەاند  هم  در  آنچنان  "من"ها 
گشته سرگشتگی  دجار  نشانه  بیت  این  در  ندارند...  شباهتی 

است
در اشعار نو کردی ... و افرسی وجود فراوان تصاویر /تشبیه.. 
استعارە... تا اسطورە سازییها..../ نشانهها در حالت سرسامی 
بسر می برند.. و تاویل پذیر ... و ساختارمند ... و چه از نظر 
سرسام  به  تالش  در  گفتنهایشان...  چه  منظر  از  چه  و  فرم 

واداشتن نشانههایند
" به کجای این شب تیرە بیاویزم 

 قبای ژندەی خود را؟"   نیام 
"هوا بس ناجوانمردانه سرد است" اخوان ثالث  

" تا باورشان شود که خورشیدشان کجاست..."  شاملو
شوبداام سرگشتگی چرا و چگونه در متن می خزد و علیه آن 

می آشوبد؛
و  میکند  زندگی  محض  اکنون  در  تنها  دموکراتیک،  »انسان 
اقنونی جز میل زودگذر ندارد. امروز یک غذای چرب و لذیذ 
به همراه شراب نوش جان میکند. فردا یک بودایی تامم عیار 
. دوشنبه، به  است، روزهی زاهدانه، آب زالل و توسعهی پایدار
قصد داشتن اندامی مناسب، ساعتها بر روی یک دوچرخه 
سپس  میخوابد،  را  روز  تامم  شنبه،  سه  میزند  راکب  ثابت 

دودی به بدن میزند و شکمچرانی مفصلی میکند.
چهارشنبه، قصد خود را برای مطالعهی فلسفه اعالم میکند، 
روز  ندهد.  انجام  اکری  هیچ  میدهد  ترجیح  نهایت  در  اام 
شعلهور  را  او  که  است  سیاست   ، ناهار میز  سر  بر  پنجشنبه، 
میکند، بر ضد نظر همسایهاش برمیآشوبد و از شدت خشم 
جامعه  علیه  غضبناک  شور  هامن  با  و  میپرد،  پایین  و  باال 

مصرفی و جامعه نامیش اعالم جرم میکند.
شب، به سینام میرود و به تامشای یک فیلم بسیار مزخرف 
خانه  مینشیند.به  وسطایی  قرون  جنگهای  دربارهی 
مبارزهی  وارد  که  میبیند  خواب  و  میخوابد  میگردد،  باز 
است.  شده  ستم  تحت  خلقهای  آزادسازی  برای  مسلحانه 
فردای آن روز ، در عین خامری به سر اکر میرود و مذبوحانه 

میکوشد تا منشی دفتر مجاور را اغوا کند.
شده  تضمین  این  زد،  خواهد  هم  به  خوبی  اکر  و  کسب  او 
است! سودهای کالن در انتظار اوست! اام اآلن تعطیالت آخر 

آینده همه چیز  اقتصادی است، هفتهی  هفته است، بحران 
 ، روبراه خواهد شد. زندگی سعادتمندی است و از همه مهمتر
که آزاد است بی معناست. خریدن آزادی به  به هامن میزان 
گزافی نیست«. / نشان دموکراتیک -   قیمت بی معنایی، قیمت 

آلن بدیو  - ترجمه  بابک اکبری فراهانی

در این متن دیگر انسان / سوژە، در مرکز ثقل جهان - نشانه
/ انسانی  ارزشهای  همهی  از  خالی  بهکلی  او  ندارد...  جای 
و  است...  غرق  وانمودەها  در  و  شدەاست  قبلی/  باتعبیر 
که در  نشان دادن این وضعیت در متن - زبان یعنی شعری 
و  سرگردان  نشانههای  یعنی   ... وانمودگریست  تولید  نهایت 
که هیچ ساختاری را در خود نمی پذیرد ... و معانی  مرکزگریز 
عمری  دیگر  که  اندازد  می  عقب  به  و  راند  می  پس  آنقدر  را 
برای دریافت آن نمی امند... در جهان وانمود .. نشانهها در 
می  ..چرخ  سرند...  می  لغزند..  می  خود  وانمودگری  نهایت 

زنند... ژلهای شدە و بههر شکل در می آیند؛ 

اگر دیوانهی چشم های یخ زدەی روح و 
جشنوارەی ستارە.. همه

موسیقی شب
شاید روی مهی پارەپارەی سرم

هزار اگه بهاگه به غروب 
بفروشدنم اعشق ترین

من بادسیاه ... هستمم
همهی روزهایی به شب

 شاید پاییز مهی قطعه قطعهی شبهایم بفروشدآبد

 جشن .. شاید .. بهترین عشق؟ شروع شعرسات -١-  ١٣٧٦ *
معنی  چه  به  اچیست؟  روح"  زدەی  یخ  های  چشم  "دیوانهی 
است؟.. و چ رابطهای با "جشنوارەی ستاره" دارد؟ و همچنین 
اگه غروب " می  مهی پارەپارەی سرم " چگونه به " هزاراگه به 
به درون  واژەها   ... نیز عشق  و  بفروشدآبد  و  پاییز  و  چسپد؟ 
کل متن سرگشته ضاهر سطرها و سطرها در حجم ظاهری 
اکمل متن نیست ..  و در ویرانند...و این به معنی بی معنایی 
اگه و  جون ههر واژە در زبان بهدلیل حضورش در سیستم... آ
اگه به دال های دیگر و مدلولهای دیگر روان است ...  ناودآ
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 .. ولی در تعلیق نگهداشتن متن توسط سرگشتگی نشانهها 
بخشی از عملیات علیه اقتدار زبان نقشی مهم ایفا می کند... 
البته در ابتدای این بخش نیز ذکر شد که " من نه من" مولوی 
نشانهای  منها  از  کدام  هر  و  و  است  وانمودن  از  بخشی  هم 

سرگشتهاست.. 
بعد  و  حجمیها  افرسی،ابتدا  آواناگرد  شعر  در  بعدها  اام 
روزبه تفننی،  روئیا  جانی،  آاق  شمس   / براهنی  شاگردان 
متن  در  نشانهها  سرگشتگی  از  نمودرا  بیشترین  حسینیو.../ 

ارائهدادند ؛  
آهو و گربه و گیوە    و راه رفتن از این سوی گیوە    و راه رفتن از 
گفتن و نهگفتن را  این سوی شعر به آنسوی پل  و راه رفتن را 
رفتن   و نه گفتن را رفتن  این نگفتن را رفتن را نگفتن  و نرفتن 

تو گل.../ خطاب به پروانهها.../
رفت/  کردو  تجاوز  خویش  جنس  به  شد/  جنونی  جنسش 
کور شد...  آاق  کردند و  .../ نیمههای شب رهایش  کور کور شد 

جانی-مخاطب اجباری - ص ٣٢
مرا بزن شیتانکم / به هزارەی تار زنندگی ات/ تو از اقف می 
آیی و من از اهالی پشت عشقم/ هر دو تا ا یک طرف باید و 
رفت/ "از این طرف بفرامئید!" حاال تو عشق من اقف/ یا نه تو 
اقف و برو/ من هم / و مرا/ حاال اول تو ؟ یا تو اول؟/ هر تو 
گوش پر از  /تویی/ بزن تو/ مرا بی رقص و با آویختن تو مرا 
عکس و دو جشم بی ام امندن...  " روزبه حسینی - یک توی 

هار معنی ... ص ٦٢
" می کشمت که آنقدر که بزرگ می شوی از به خالصهی همه
چیز پس دادەام/ ضرورت حرف منهای قشنگ بشمرید/ بی 
شویم..  می  لیز  همیشه  که  عکس  آنهمه  زیرا  است/  رنگ 
یا یادم می رود تامم شود یا فراموش می شود/ دست تاکن 
نمی دهد مختصری از خدا حافظی به تامم شکلهایی که پارە 
شدند؛ پاورقی..... رزا جاملی - دهن کجی به تو - صص ٩ - ١٠
و البته طبق معمول آنها را " بی سواد" خواندند.... /گزارەهای 

منفرد - ص ١٢٤٢/ 
که باباجاهی خود نیز خوب می داند شاعران قوق  در حالی 
از  شاعران  ازاین  برخی   " او؛  خود  قول  به  و  نبودند  سواد  بی 
حافظهی فرهنگی درخورتوجهی برخوردارند و درک تئوریک 
اگه  که  مقوالتی  و  نقدها  برانگیزند...  رشک  بیش  و  کم  آنها 
میزان  از  رسد،  می  چاپ  به  نشریات  در  افراد  همین  توسط 

مطالعه و ژرف نگری آنها خبر می دهد.." هامن منبع ..
آبها  وقتی   .. بعدها  دوم  باباچاهی  بدانیم  است  جالب  و 
البته را  نشانهها  سرگشتگی  خود   ... خوابید  اسیاب  از 

محافظهاکرانهتر مورد توجه قرار داد؛
'گفتم بکش برو / نه اینکه خجالت / و من به جای - برای او 
گذاشتم  بی آنکه بیفتم/ افتادم در ته چاهی ../کندم سرم را 
کف دستم که فهمیدم بدون اعشق بودن هم شاعر ٢٤ عیاری 

هستم" 
چار  در  خودم  دست  دو  با  رعنا  دختر  چار  نقش  در  من   "
گوشهی تابوتت اقیم می شوم / و به هیچ عنکبوتی اجازه نمی 
که/خانم! اجازه؟" رفته بودم به صید نهنگ - از تهی تورات...  دهم 

١٣٨٣

شعر  در  که  نشانهها  سرسامی  ؛  برگردیم  پسانوگرایی  به   
جای  نشانهها  سرگشتگی  در  شود  می  تاکید  آن  بر  دوستان 
بر  تاکید  در  پسانوگرا  شعر  دلیل  همین  به  و  گیرند..  نمی 

سرسامی نشانهها به گسست نمی انجامد

بیانیه شعرحجم:
واقعیتها،  اموراء  در  که  می کند  گروه  را  آنهایی  حجمگرایی 
بیتسکیناند..  و  فوری  و  مطلق  دریافتهای  جستجوی  به 
وازعلت  واقعیت  وجودی  ازحکمت  آن که  برای  است  مطلق 
اغیی آن برخاستهاست و، در تظاهرخود، خویش را با واقعیت 
به  آن که شاعردر رسیدن  برای  آشنا نمی کند. فوریست  امدر 
بوده تامدر  واقعی  و  دریافت  آن  بین  یکه  حجم  از  دریافت، 
جای  بیآن که  پریدهست،  سرعت  به   - طول  از  نه   - است 
آن که،  برای  است  بیتسکین  بگذارد.  بهجا  عالمتی  و  پایی 
حجمهای  جذبه،  پریدن،  برای  حجمی  کشف  جستجوی  به 
بر  تاملی  میدهد.  جهیدن  و  کشف  عطش  که  دیگریست 
سر این حرف می کنیم: از واقعیت تا مظاهر واقعیت، ازشیء 
افصلههایی  افصلههاییست؛  افصلهایست،  شیء،  آثار  تا 
شعاع  هزار  چیز  یك  نقطه  هزار  از  آن.  امورا  تا  ازواقعیت 
برمیخیزد، هر شعاع به مظهری در امورا آن چیز میرسد، و 
میشود.  وصل  بعد  هزار  با  گونهاش  ر  مظاهرهزا  با  واقعیت 
تند  می کند؛  طی  جست  یك  با  را  افصله  این  شاعرحجمگرا، 
آن میگریزد.  به سود مظهر  ازواقعیت  و بدینگونه،  و فوری. 
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و  واقعیت  بین  که  بعدی  از  کند،  انتخاب  که  را  مظهری  هر 
که  بعد  میپرد،وازهر  جست  یك  با  است  مظهرمنتخب  آن 
میپرد، ازعرض، از طول و از عمق میپرد. پس از حج نمیپرد، 
جستجوی  به  میخواهد،  پریدن  چون  و  حجمگراست.  پس 
فرقش  نیست.  سوررئالیسم  اسپاسامنتالیسم،  است.  حجم 
رسیدن  این  در  و  میرسد.  امورا  به  بعد  سه  از  که  است  این 
طول؛  از  درجهیدن  می کنند:  مالاقت  باهم  جا  یك  در  فقط 
در  حجمگرا  است.  فوریتر  جست،  هم  اینجا  در  گرچه 
سر  پشت  در  نمیگذارد.  جا  به  ازخود  سیر  خط  جست  این 
تصویر او سهبعدی طی شده است. و این سه بعد طی شده، 
برساند  جایی  به  را  شعرحجم  خواننده،  تا  میسازند  اسکله 
که شاعر رسیده است. خواننده، مشتاق، عبور از اسکله را به 
 ، قصار معتاد  میشود،  معتاد  خوانندهی  و  میگیرد  یاد  تانی 
که  از حجم، به هامن جایی  با عبور  معتاد رسیدن به امورا، 
حرفی  گفتن،  برای  شاعر  آنجا،  در  است.  رسیده  شاعرحجم 
که  میآورد  زیان  رابه  چیزی  اگه  نا و  ندارد.  شرحی  ندارد. 
و  پیغمبران،  ساحران،  که  را  چیزی  هامن  است.  آور  حیرت 
، پیامآوران ایامن به لب  کفر داخوانان، برهمنان،پیامآوران 
. حجمگرایی نه خوداکریست  ، خود شعر آوردهاند؛ یعن یشعر
مجذوب.  ارادهای  یا  ارادیست  جذبههایی  اختیاری.  نه  و، 
و  ازشور  ارادهاش  زییباشناختیست.  و  زییبایی  از  جذبهاش 
. نه  ازشعوراست. از توقع فرم و از دلبستن به سرنوشت شعر
اگه  آ تپش  وعصبی.  خشن  تپشیست  تفنن.  نه  است،  هوس 
که  که خطرمی کند   ، برای هنرشاعری در انسان دیوانهی شعر
قشنگ  شعرحرفهای  نمیترسد.شعرحجم،  شدن  ازقربانی 
کشف  کاملش وحشیست و در  کامل است، در  نیست. شعر 
باستان  بوی  از  ولی  نیست،  عتیقه  می کند.  خشونت  زییبایی 
واقعیت  نیست؛  هم  واقعیت  دادن  جا  تغییر  میشود.  بیدار 
کوچه توقف نمی کند.  هم نیست. در زندگیی روز و در زبان 
کند  که واقعیتی خلق  شاعرحجمگرا، همیشه بر سر آن است 
از  تصویری  ام  معمول:  و  روزانه  واقعیت  از  شدیدتر  و  نابتر 
اشیا نمیدهیم، منظری ازعلت اغیی آنه امیسازیم. وعواملی 
را که بدینگونه وام میگیریم، در جایی دوردست با افصلهای 
، گفتن نیست. خلق یك قطعه  از واقعیت مینشانیم. اکر شعر
است؛ یعنی شعر خودش باید موضوع خودش باشد. فصاحت 
عجیب  جادوی  ولی  امنیست،  رویای  زبانی  جستجوهای  و 

از دروغ  فراموش نمی کنیم. شعر حجم،  اکرامن  را در  واژهها 
اگر مسئول است،  و  از حجرهی تعهد میگریزد،  و  ایدئولوژی 
 . مسئول اکر خویش و درون خویش است؛ انقالبیست و بیدار
که بردوش میگیرد،  و اگر از تعهد میگوید، از تعهدی نیست 
که بردوش میگذارد؛ چراکه شعر حجم به  بل از تعهدیست 
نمیرود.  شده،  داده  جهت  تعهدهای  و  مسئولیتها  دنبال 
به درون نبوت میدهد تا از نداهای او جهت بگیرد و جهت 
متعهد  بشود،  متعهد  آن که  از  پیش  شعر  این  پس  بدهد. 
دیگر  سبك   )Espacementalisme( حجمگرایی   می کند. 

ایران است. صفت عصراست و خطابی جهانی دارد. و  شعر 
، قصه، سینام و موسیقی  چون صفت عصر است، نقاشی، تاتر
عزیمت،  برای  دعوتیست  بیانیه  این  و  دمیگیرد  خو  به  را 
گران و نویسنداگنی  همراه نقاشان، نامیشنامهنویسان، سینام
میبینیم.  و  میبینند  خطاب  این  سمت  در  را  اکرخویش  که 
اکرهای  تجربهی  به  که  می کند  گروه  را  شاعرانی  حجمگرایی 
خویش رسیدهاند؛ به لذت پریدنهای از سه بعد. پس، اینك 
بت.  نه  پیشواییم،  نه  میچیند.  را  رسیده  میوهای  ام  بیانیهی 
کشف خیانت  این  به  که  آنهایی  مبارزه می کنیم. مبارزه علیه 

می کنند تا به نخوت فردی یا اجتامعی خود رضایت بدهند...
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سهلاموە.  ئهدەبیاتهوە  هۆگرانی  و  نووسهران  الی  مێژە  له  ئهدەبییهاکن  اکرگه  گرنگی 
لهڕاستیدا پاش ئهوەی که زانکۆی ئانگلیای بهریتانیا لهساڵی 1970ی زائینیدا بهشێوەی 
ئهو  بهخشی،  داهێنهرانه  نووسینی  لقی  به  هونهری  امستهری  شههادەی  فهرمی 
و  ههیه  نووسهرەوە  بههرەی  و  توانا  به  پهیوەندی  تهواوی  به  نووسین  که  وەهمهی 

ناڕواته خانهی زانست و هونهرە ئهاکدیمییهاکنهوە بۆ ههمیشهڕەواندەوە.
داهێنهرانه نووسینی  و  چیرۆکنووسین  اکرگهاکنی  دەستپێکردنی  حاڵهشهوە  بهم 
جگه کوردستاندا  لهڕۆژههڵاتی  النیکهم  ئهدەبی،  فێراکریی  خولی  بهڕ�وەبردنی  و 
سیاسییهاکن،  سهرکوته  ههبوو.  جیاوازیشی  چارەنووسێکی  و  کهوتن،ڕەواڵ  دوا  له 
قهدەغهکردنی چاپ و بڵاوبوونهوەی کتێبی کوردی له سهردەمی پههلهوی دووههمدا، 
قهدەغه بوونی ههرجۆرە کۆڕ و کۆبوونهوەیهکی کهلتووریـ  هونهری به زامنی کوردییان 
اکنی  کوردی و ههروەها زەختخستنه سهر نووسهران و چاال سهبارەت به ئهدەبیاتی 
ئهدەبی، بوو به هۆی ئهوەی که داڵغهی نووسهرانی کورد تا کۆتایی شهستهاکنی ههتاوی 
کوردی بمێنیتهوە و به هۆی بیرەوەریییه پاراستن و بهرگریکردن له زامن و ئهدەبیاتی 
تاڵهاکنی قهدەغه بوونی نووسین به زامنی دایکی، زۆرترین ههوڵ و تێکۆشانی خۆیان 
و  بکهن  تهرخان  چیرۆکهاکنیاندا  له  کوردی  زامنی  بهاکرهێنانی  دروست  شێوەی  بۆ 

دەرفهتی ئهزموونکردنی پێکهاته و فۆڕمی نوێ و داهێنهرانهیان دەست نهکهوێت. 
و ئهدەبیاتی  ترەوە سهرەڕای ههموو ههوڵ و چاالکییهاکن، فێراکریی زامن  له الیهکی 
گهورە و  کوردی له قوتابخانه و زانکۆەاکنی ئێران بۆ اموەیهکی دوور و در�ژ خهونێکی 
وتنهوەی  بۆ  بوو. ههرچهند مێژوویییهکهمین ههوڵدانهاکن  نههاتوو  به دی  ئاواتێکی 

تا  د ا  بیی د گ  ا
س ا ر  ا  ستا     تاو تا   

ی نا ک
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وانهی زامن و ئهدەبی کوردی له بهستێنێکی ئهاکدمیی ئێراندا 
محهمهد  دوکتۆر  که  ههتاوی  اکنی  پهنجا بۆ  ئهگهڕێتهوە 
سدێقی موفتیزادە دوو وانهی کوردی سهرەتایی و پێشکهوتووی 
وەکوو وانهی خۆخوازانه له زانکۆی تاراندا دەوتهوە بهڵام، له
ساڵی 1394ەوە که لقی بهاکلریۆسی زامن و ئهدەبیاتی کوردی 
کۆلێژی ئهدبیات  له لقهاکنی  بهشێوەی فهرمی وەکوویهکێک 
تهواوی  نرا،  بنهڕەت  کوردستان  زانکۆی  بیانییهاکنی  زامنه  و 
کولێژە زیندووکردنهوە و  اکنی ئهو  ههوڵ و تێکۆشانی اممۆستا
پهرەپێدان به خوێندنهوە و شرۆڤهی ئهو بهرههمه ئهدەبییانه
کهلتووریڕزاگریان ببوو  کتێب سووتان و هوڵۆکوستی  بوو وا له 
ئیزنی  بێ  الشهوە  لهو  بوون.  مهرگدا  لهسهرە  ئێستا  بهڵام، 
خولی  کردنی  ئیزافه  ئیماکنی  ئێران  پهروەردەی  وەزارەتی 

نووسینی داهێنهرانه به وانهاکنی زانکۆ نهبوو.
ڕای  و  بیر  له  تازە  شهپۆلێکی  دەستپێکردنی  لهگهڵ  بهڵام 
اکندا و ئاشنا بوونی بهرەی نو�ی نووسهرانی  مۆدێڕن له ههفتا
کورد لهگهڵ ئهدەبیاتیڕۆژی دنیا  )لهڕێگهی وەرگێڕانهوە(، چیتر 
ئهو پێویستییه گرنگه نهدەخرایه پشت گوێ. لهگهڵ ئهوەشدا 
به هۆی ئاامدە نهبوونی بهستێنێکی شیاو،ڕەنگدانهوەی ئهم 
شێوەیه سێ  بهم  جۆراوجۆرەاکندا  سهردەمه  له  پێداویستییه 

خۆی دەرخست:

یەکەم، گۆاڤرەاکن و چاپەمەنییە ناوخۆ�ییەاکن:
، ئهو  له گرنگترینڕێگهاکنی پهیوەندیی نێوان نووسهر و خوێنهر
که به شێوەی امناگنه، وەرزانهیان ساڵانه دەر  گۆاڤرانه بوون 
دەربڕینی  دەرفهتی  که  لهوەی  جگه  گۆاڤرانه  ئهم  دەچوون. 
بیروڕای جیاوازیان به نووسهران دەبهخشی، به هۆی نهبوونی 
بهرههمی  بوونی  کهم  و  فێراکری  بواری  له  سهرچاوە  کتێبی 
نێوان  له  بهردەوام  پهیوەندیی  و  کوردی  زامنی  به  ئهدەبی 
سهرچاوەی  به  بوون  خێرایی  به  زۆر  ڕووناکبیردا،  و  خوێنهر 
به گۆاڤرانه  ئهم  نووسهرانی  دەستهی  ئهدەبی.  پهروەردەی 
بهرههمه دراسهی  نموونهاکنیڕەخنه،  له  وەرگرتن  کهڵک 
ئهدەبییه کوردییهاکن به پێ ئهوتیۆرانه و ههروەها چاپکردنی 
کردنهوەی  ئهدەبییهاکنیان  گوتارە  به  سهبارەت  وتارگهلێک 
دۆسیهیهکی تایبهت بۆ مهکتهبێکی فیکری ئهدەبی، بوون به
کورد لهگهڵ ئهم جۆرە لهڕووبهڕوو  که خوێنهری  هۆی ئهوەی 
بوونهوە لهگهڵ دەقدا ئاشنا بێت و لهڕاستیدا به شێوازێکی زۆر 

له بوون.  بهشدار  خوێنهردا  زەینی  کردنی  پهروەردە  له  جدی 
دەکرێت  ئێستا  کوو  ههتا  سهردەمه  ئهو  اکریگهرەاکنی  گۆاڤرە 
، فهرههنگی کوردستان و هتد  ئاامژە به سروە، مههاباد، زر�یبار

بکرێت.

دووهەم، کۆڕ و ئەنجومەنە ئەدەبییەاکن:
لهگهڵڕوانگه که  گهنجانهی  نووسهرە  ئهو  گرووپانهدا  لهم 
ئهدەبیات  و  هونهر  به  سهبارەت  جیاوازەاکندا  و  مۆدێرن 
و  خوێندنهوە  چیرۆک  کۆڕی  بهڕێکخستنی  ببوون،  ئاشنا 
جهستهی  به  تازە  گیانێکی  دەدا  ههوڵیان  ئهدەبی  ڕەخنهی 
نوێ  فۆڕمێکی  ههروەها  و  ببهخشن  کوردی  ئهدەبیاتی 
ئهزموونی  بکهنهوە.  تاقی  کوردیدا  چیرۆکنووسی  له 
لهگهڵ  ئاشنایی  و  دنیا  چیرۆکهاکنیڕۆژی  خوێندنهوەی 
گێڕانهوە  بۆ  چیتر  دەدان  هانی  مۆدێرندا  هونهری  و  سینهام 
و  کۆڕ  له  و  نهکهون  پێشوو  بهرەی  اکرەاکنی  سا فۆرمه  دوای 
کۆبوونهوەاکنیاندا بابهتهتیۆریییهاکن بهوردی تاوتوێ بکهن و 
له پرۆسهیهکی هاوبهشدا بهڕەخنهگرتن له بهرههمییهکتر به
پێی سهرمهشقهاکنیڕخنه و خوێندنهوەی دەق له چوارچێوەی 
کردنی  پهروەردە  بهرەو  ههناگوێک  جۆراوجۆرەاکندا  گوتارە 

خۆیان و ئهوانی تر ههڵبگرن.
گرووپی  به  ئاامژە  دەکرێت  گرووپانه  ئهم  بهناوبانگترینی  له 
ههروەها  و  مههاباد  ئهدەبی  ئهنجومهن  بوواکن،  له  خۆر 

ئهنجومهن ئهدەبی کوردستان له سنه بکرێت.
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ک: سێهەم، اکرگەاکنی فێراکری چیرۆ
اکرگهاکنی چیرۆکنووسین له دەور و بهری 20 ساڵ  اکمدا  له ئا
بڕێک  و  تایبهت  اممۆستایهکی  بهشداری  به  ئێستاوە  پێش 
نووسینی  چۆنیهتی  فێراکری  ئاامنجی  به   ، خوازیار خوێنداکری 
چیرۆک له دوو دەستهی دەوڵهتی و تایبهتیدا دامهزران. ئهم 
پێگهی  و  جێگه  نهکراو  پێشبێنی  خێراییهکهی  به  اکرگهیانه 
خۆیانیان له کۆمهڵاگەدا دۆزیهوە و سهرنجی زۆربهی هۆگرانی 
چیرۆکیان بۆ الی خۆیانڕاکێشا. شایهنی باسی ئهوەش بکرێت 
اکرگه دەوڵهتییانهی له الیهنی حهوزەی هونهریییهوە  که ئهو 
اکنیانهوە  بهڕ�وە دەچوون به هۆی دەوڵهتی نهبوونی اممۆستا
نهگرت  خۆوە  به  ژ�رەدەستهییان  و  سیاسی  بۆی  و  قهتڕەنگ 
اکریگهری دەوڵهتی بوونهوە، لهو الشهوە ئهو  و نهکهوتنه ژ�ر 
و  هونهریییهاکن  الیهنیڕێکخراوە  له  که  تایبهتییانهی  اکرگه 
تهنانهت ئێن جی ئۆەاکنهوە بهڕ�وە دەچوون ههموو ههوڵی 
و  بشکێنن  گهنجهاکن  نووسهرە  دەستی  ترسی  دەدا  خۆیان 

هانیان بدەن پێکهاته و فۆڕمی نوێ تاقی بکهنهوە. 
لهیهکهمین شهوە  ئهم ههوڵدانه  بهرچاوی  زۆر  نموونهیهکی 
که له ساڵی 1387ی ههتاویدا لهالیهن  کوردیدا بینرا  چیرۆکی 
له قهوامییهوە  شارام  چیرۆکنووسینی  اکرگهی  قوتابییهاکنی 
کۆڕە جیاوازەدا  هۆڵی فهروەردینی شاری سنه بهڕ�وە چو. لهم 
بهرههم  دوانزە  ههبوو  گوێگری  وههشتا  لهسێسهد  زۆرتر  که 
سنووری  زۆر  که  خوێندرایهوە  قوتابییهاکنهوە  الیهن  له 
سانسۆریان  هێڵی  تهنانهت  و  گێڕانهوە  جۆری  پێکهاتهیی، 

بهزاندبوو.
لهم سهردمهدا نووسهرانێکی بهناوبانگ وەکوو عهتا نههایی 
قهوامی  شارام  کرامشان(،  ( کهلهۆڕ  محهمهدڕەزا  )بانه(، 
)سنه(، ئهمجهد غوالمی )بۆاکن(، سهراج بهناگهر  )سنه( و... 
وانهی چیرۆکنووسیان وتهوە ودەرەنجامهکهی بوو به دەیان 
ڕەخنهگری  و  فیلمنامهنووس،ڕۆژنامهوان  چیرۆکنووس، 
کوردیان پێکهێنا. لهگهڵ  که بهرەی نو�ی ئهدەبیاتی  ئهدەبی 
و  کۆڕ  چهشنه  ئهم  زۆربوونهوەی  لهبهر  ئهمڕۆ  ئهوەشدا 
ههڵسهناگندنی  بۆ  دروست  پێوەرێکی  نهبوونی  و  اکرگهیانه 
چهند  له  دەکرێت  زانستییان،  باری  و  بردن  بهڕ�و  چۆنیهتی 

الیهنهوە خهسارناسی بکر�ن.

مەکتەبخانەیی بوونەوەی اکرگەاکن:
زانایهکی  قهڵافهتی  له  اممۆستا  مهکتهبخانهییدا  لهفێراکری 
جۆرە  لهم  تاک.  بێژەری  به  دەبێت  و  دەردەکهوێت  گشتیدا 
کۆڕانهدا چهند دەنگی نابیندرێت و وەکوو اممۆستا بیر کردنهوە 

و وەکوو ئهو نووسین دەبێت به ئاامنجی ههموو قوتابیان.
ڤۆرکشاپی بوونهوەی اکرگهاکن:

مشت  لهوەیکه  زیاتر  چیرۆکنووسیدا  اکرگهاکنی  زۆربهی  له 
شته باسی  کهمتهرخهمییهوە  به  بکرێتیان  زانستی  مڕی  و 
گشتییهاکن ئهکرێتیان له باشترین حاڵهتدا اممۆستا ئهزموونه
لهوەدایه کێشه  بهڵام  دەگێڕێتهوە  خۆی  تایبهتییهاکنی 
ئهزموونه کردنی  باس  شوێنی  چیرۆکنووسین  اکرگهی  که 
تاکهکهسییهاکن نییه و ئهرکی اکرگه فێرکردنی زانستی گێڕانهوە 

و پهرەدان به توانای داهێنهرانهی قوتابییهاکنه.
ئاوڕ نهدانهوە له گوتارەڕەخنهییهاکن:

بهڕۆژ بوونی اممۆستا و ئاشنابوونی لهگهڵ تیۆرە ئهدەبییهاکن 
قوتابی  کردنی  هۆیڕێنوێنی  به  دەبێت  گوتارەڕەخنهییهاکن  و 
ڕێسا  و  یاسا  بهرههم.  الیهنهی  ههموو  خوێندنهوەی  بهرەو 
که شتهی  ئهو  دەوترێنهوە  اکتژمێر  چهند  به  کالسیکهاکن 
گرنگی ههیهڕووبهڕوو بوونهوە و تێگهیشتنی جیاوازە له دەق 
و ئهم تواناییه به دەست نایهت مهگهر به قووڵ بوونهوە لهو 

ههالنهی کهڕخنه و خوێندنهوە دەیڕەخسێنن.

خەریک کردنی لەڕادە بە دەری قوتابی لەگەڵ تیۆرەاکندا:
دەبێت  تیۆرەاکن  سهر  له  دەر  به  لهڕادە  کردنی  پێداگری 
له  قوتابی  داهێنهرانی  وزەی  کردنیڕیشهی  وشک  هۆی  به 
کردنی  پهروەردە  اکرگهاکن  سهرەکی  ئاامنجی  که  حاڵێکدا 
زەینییهتی داهێنهرانهی خوێنداکر و ئاامدە کردنی بهستێنێکی 

شیاوە بۆ نووسین.
شارە  زۆربهی  له  که  ئهمڕۆ  ئهامنه  ههموو  سهرەڕای 
کوردستان،  ئازەربایجانی غهربی،  اکنی  پار�زاگ کوردنشینهاکنی 
و  ئۆنالین  فێراکری  اکرگهی  و  خول  دەیان  کرامشاندا  و  ئیالم 
به دان  بهڕاشاکوی  زۆر  دەتوانین  دەچێت  بهڕ�وە  حوزووری 
سهر اکریگهری ئهم جۆرە شوێنانه له سهر کۆمهڵاگ و چۆنیهتی 

نووسین و خوێندنهوەی چیرۆکی کوردیدا بنێین.
اکنی  اممۆستا زۆربوونهوەیڕ�ژەی  نیاگدا  لهیهکهم  ڕەنگه 
کۆتاییدا  له  بهڵام  شێوان  لێ  سهر  هۆی  به  ببێت  بوارە  ئهم 
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و دەرفهتی  کهشێکی فرەدەنگ ساز دەبێت  بۆنهوە  بهم  ههر 
نووسهرانی  بۆچوونی  و  بیر  لهگهڵ  ئاشنایی  و  کردنهوە  تاقی 

جۆراوجۆر دێنێته ئاراوە. 
نابێت  اکرگهیانهدا  لهم  کهسێک  ههموو  ههمیشهش  دیارە 
ئهوەیان  سوودی  شوێنانه  ئهم  النیکهم  بهڵام  نووسهر  به 
دەکهن  پهروەردە  اکرامه  و  پرۆفشناڵ  خوێنهری  که  ههیه 
وڵاتهکهامن.  ئهدەبی  ههوای  و  کهش  به  دەبهخشن  وزە  و 
بهڕ�وبردنی  جۆری  بوونی  جیاواز  هۆی  به  لهامنهش  جگه 
و  خولهاکنداڕێاگ  کۆتایی  له  بوویهک  بهشدار  اکرگهاکن،ههر 
ههناگو  لهوڕێاگیهدا  و  دەدۆزێتهوە  خۆی  حهزیڕاستهقینهی 

ههڵدەگرێت.

ترجمه فارسی این گفتار

آ  گاههای  ا اه  ا
تا رد سندگ د 

ی نا ک

که در بین  جایاگه اکراگههای آموزش نویسندگی مدتهاست 
اهالی قلم و عالقهمندان به ادبیات تثبیت شده است. درواقع 
بهصورت   1970 سال  در  شرقی  آنگلیای  دانشاگه  پسازآنکه 
رسمی مدرک فوقلیسانس هنری را به رشتۀ نویسندگی خالق 
اختصاص داد، توهم آموزش ناپذیری نویسندگی برای همیشه 
و  استعداد  به  هنر  صرف  وابستگِی  گامنهی  و  رفت  میان  از 
شد.  کمرنگ  رفتهرفته  او  اجتامعی  طبقۀ  و  هنرمند  توانایی 
شروعی  با  ایران،  ُکردستان  در  نویسندگی  آموزش  بااینحال 
سیاسی،  سرکوبهای  کرد؛  طی  را  متفاوت  روالی  دیرهناگم 
برپایی  ُکردی در دورۀ پهلوی دوم، ممنوعیت  کتب  منع نشر 
ُکردی و یا با  هرگونه نشست و رویداد فرهنگی هنری به زبان 
با نویسنداگن  امنیتی  نیز برخورد  و  ُکردی  ادبیات  موضوعیت 
ُکرد تا اواخر دهۀ  که دغدغۀ داستاننویسان  باعث شده بود 
آن  از  ُکردی و پاسداری  شصت شمسی حفظ زبان و ادبیات 
از  نوشتاری  استفادۀ  منع  تلخ  تجربۀ  بهموجب  و  بامند  باقی 
را  خود  توجه  بیشترین  دوم(،  پهلوی  دورۀ  )در  امدری   زبان 
داستان  نوشتن  در  زبان  این  از  اکمل  و  صحیح  استفادۀ  به 
معطوف دارند و فرصت تجربهگری در ساختار و فرم پردازش 

را از دست بدهند.
 از سوی دیگر علیرغم تامم تالشها آموزش زبان و ادبیات 
رؤیایی  مدتها  تا  ایران  دانشاگههای  و  مدارس  در  ُکردی 
تالشها  نخستین  هرچند  میرسید.  نظر  به  دستنیافتنی 
ایران  اکدمیک  آ بستر  در  ُکردی  ادبیات  و  زبان  تدریس  برای 
با  که  برمیگردد  تهران  دانشاگه  در  شمسی  پنجاه  دهۀ  به 
همت دکتر محّمدصدیق مفتیزاده دو درس ُکردی مقدامتی 
ادبیات  در دانشکدۀ  اختیاری  پیشرفته در اقلب واحدهای  و 
که رشتۀ  دانشاگه تهران ارائه و تدریس شد، اام از سال 1394 
اکرشناسی زبان و ادبیات ُکردی بهصورت رسمی بهعنوان یکی 
از رشتههای دانشکدهی ادبیات و زبانهای خارجی دانشاگه 
بر  هیئتعلمی  تالش  تامم  شد،  اعالم  )سنندج(  کردستان  
بازیابی و احیای آثار کالسیک زبان و ادبیاتی قرار گرفت که از 
میان کتابسوزیها و هولواکستهای فرهنگی بسیاری جان 
سالم به در برده، اام به حال نزع افتاده بود. عالوه بر آن بدون 
تأیید وزارت علوم و تحقیقات جمهوری اسالمی ایران، عمًال 
درسی  واحد  بهعنوان  خالق  نویسندگی  کردن  اضافه  اماکن 

دانشاگهی و تدریس آن به دانشجویان وجود نداشت.
از تفکر مدرنیستی در دهۀ هفتاد   اام با شروع موج جدیدی 
روز  ادبیات  با  ُکرد  نویسنداگن  جدید  نسل  آشنایی  و  شمسی 
گرفتن  نادیده  اماکن  دیگر  ترجمهشده،  آثار  بهواسطۀ  دنیا 
فراهم  علت  به  بااینحال  نداشت؛  وجود  آموزش  به  نیاز 
نبودن بستر مناسب، بازتاِب این تفکر در دورههای متوالی به 

ترتیب به سه شکل زیر نمود پیدا کرد:

مجالت و نشریات محلی
مخاطب،  با  نویسنداگن  ارتباطی  راههای  مهمترین  از   
سالنامه  یا  فصلنامه  امهنامه،  شکل  در  که  بودند  نشریاتی 
نویسنداگنی  به  آنکه  بر  عالوه  نشریات  این  میشدند.  منتشر 
میدادند،  عقیده  ابراز  فرصت  فکری،  مختلف  طیفهای  از 
کمیاب شدن آثار  کتب تخصصی و آموزشی،  به علت فقدان 
و  مخاطب  مداوم  ارتباط  اماکن  عدم  و  ُکردی  زبان  به  ادبی 
نویسنداگن  تبدیل شدند.  آموزشی  به منابع  مؤلف، بهسرعت 
الگوهای  دادن  قرار  معیار  با  نشریات  این  مهامن  و  ثابت 
ُکردی بر اساس آنها و همچنین  انتقادی و تحلیل آثار ادبی 
چاپ مقاالتی در باب ماکتب ادبی و ترجمۀ گفتامنهایادبی 

ُکردستان کارگاههای آموزش نویسندگی در   جایگاه 



ا ُکرد118 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

متن  با  برخورد  نوع  این  با  مخاطب  آشنایی  موجب  اغلب، 
از  داشتند.  نقش  او  ذهنی  تربییت  در  بهنوعی  و  میشدند 
 ، نشریات مؤثر در این حوزه میتوان به سروه، مهاباد، زرییبار

فرهنگی کردستان و ... اشاره کرد.

گروههای همخوانی و انجمنهای ادبی
و  مدرن  دیداگههایی  با  جوان  نویسنداگنی  گروهها  این  در   
متفاوت نسبت به هنر و ادبیات، با تشکیل جلسات داستان 
کردن فضای داستاننویسی  خوانی و نقد ادبی سعی در پویا 
ُکردی داشتند. تجربۀ  از داستاننویسی  و نیز عرضۀ فرمی نو 
هنر  و  سینام  با  آشنایی  و  مدرنیستی  داستانهای  خواندن 
روایِی الگوِی  از  دیگر  که  بود  داشته  آن  بر  را  آنان  مدرن، 
سادۀ نسل قبل پیروی نکنند. در جلسات و دوره همیهای 
میشد  بررسی  دقت  با  نظری  مهم  بحثهای  آنها  کوچک 
آثار یکدیگر بر مبنای  کشف و شهودی، با نقد  و در فرایندی 
آموختههایشان از نظریۀ ادبی، رشدی جمعی اتفاق میافتاد، 
تجربییات نو به اشتراک گذاشته میشد و درنتیجه نوعی فضای 
اکراگهی به وجود میآمد. از معروفترین این گروهها میتوان 
گروه خور در بواکن و انجمن ادبی مهاباد و انجمن ادبی  به 

کردستان در سنندج اشاره کرد.

اکراگههای آموزش نویسندگی
 از حدود بیست سال پیش باالخره فضاهایی اختصاصی به 
مدرس  یک  حضور  با  داستاننویسی  آموزش  اکراگههای  نام 

با  متقاضی،  هنرجویانی  و  ف مشخص  هد
آموزش اصول و قواعد داستاننویسی، در 

ُکردستان  در  خصوصی  و  دولتی  طیف  دو 
سرعتی  با  اکراگهها  این  شدند.  تعریف 

غیراقبلپیشبینی جایاگه خود را در جامعه پیدا 
توجه  و  کردند 

ن  یا جو هنر
را  بسیاری 
خود  به 

جلب 

برگزار  هنری  حوزۀ  توسط  که  دولتی  اکراگههای  کردند. 
بهطور  هرگز  آنها،  مدرسان  دغدغۀ  به  توجه  با  میشدند، 
نیز  دیگر  سوی  از  نگرفتند؛  خود  به  دولتی  رنگوبوی  اکمل 
اکراگههای خصوصی که در مؤسسات آموزش هنری و یا حتی 
ترس  بر  را  هموغمشان  میشدند،  برگزار  ها   NGO توسط 
زدایی از قلم نویسنداگن جوان و تشویق آنها به تجربهگرایی 
قصهای  شب   1387 تابستان  در  وقتی  که  جایی  تا  گذاشتند 
برای هنرجویان اکراگه شهرام قوامی در تاالر فروردین مجتمع 
فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد در حضور بیش از 350

مستمع، عالوه بر سنتهای روایی، ممیزیهای بسیاری هم 
شکسته شد.

 در این دوره نویسنداگن صاحبنامی چون عطا نهایی  )بانه(، 
کرامنشاه(، شهرام قوامی  )سنندج(، سراج  کلهر  ) محّمدرضا 
بناگر  )سنندج( و امجد غالمی  )بواکن( به تدریس پرداختند 
سناریست،  داستاننویس،  دهها  اکراگهها  این  خروجی  و 
ادبیات  جدید  نسل  که  است  ادبی  منتقد  و  روزنامهناگر 

ُکردستان را شامل میشوند.
عدم  و  کالسها  و  محافل  این  تعداد  افزایش  با  بااینحال   
میتوان  کیفی،  امتیازبندی  و  ارزشگذاری  دقیق  معیار  وجود 
اکراگهها را از چند جهت موردمطالعۀ آسیبشناختی قرار داد 

که در ادامه به شرح آن میپردازیم.

مكتبخانە ای شدن اکراگهها
 آموزش مکتبخانهای وابسته به یک نفر است که آن یک نفر 
در نقش مکتبداری همهچیزدان ظاهر میشود. آموزش در 

اکراگهها  از این  خبری  و  است  تکنفره 
هامن  و  نیست  چندصدایی 
نفر هم معلوم  یک 
به  نیست 
نشی  ا د
ست  ر د
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مجهز باشد.

ورکشاپی شدن اکراگهها
 در بسیاری از اکراگههای داستاننویسی، بیشتر از آنکه دانشی 
حالت،  بهترین  در  میشود،یا  کلیگویی  یا  شود،  ردوبدل 
این  مسئله  اام  میشود؛  منتقل  هنرجوها  به  مدرس  تجربۀ 
داستاننویسی  اکراگه  اصلی  وظیفۀ  تجربه،  انتقال  که  است 
توان  ارتقای  و  داستانی  دانش  انتقال  جای  اکراگه  نیست؛ 

خالقۀ هنرجوست.

غفلت از گفتامن نقد
گفتامن  و  نظری  مباحث  با  او  آشنایی  و  مدرس  بودن  ِبروز   
نقد، موجب هدایت فکری هنرجویان به سمت خوانشهای 
همهجانبه از متن میشود؛ اصول و قواعد کالسیک را میشود 
برخورد  و  فهم  است  مهم  آنچه  کرد.  مرور  جلسه  چند  در 
که جز با اهمیت دادن به دریچههای  متفاوت با متن است 

مختلفی که نقد رو به متن میگشاید اماکنپذیر نیست.
درگیری بیشازحد هنرجو با مباحث تئوری

 اصرار بر تئوریزه کردن ذهن هنرجو موجب خشاکندن ریشۀ 
پرورش  اکراگه،  اصلِی  هدف  درحالیکه  میشود،  خالقیت 
برای  مناسب  فکری  بستر  کردن  فراهم  و  هنرجو  خالقیت 

نوشتن است.
ُکردنشین  شهرهای  اکثر  در  که  امروزه  تفاصیل  این  با   
کرامنشاه  و  ایالم  ُکردستان،  غربی،  آذربایجان  استانهای 
حضور  با  آنالین  و  حضوری  آموزش  اکراگههای  و  دورهها 
تغییری  روند  است.  برگزاری  حال  در  فعال  هنرجوی  دهها 
ایجاد  این شهرها  این محافل در  و تداوم  که بهصرف وجود 
ناگه  در  است.  بررسی  و  اقبلمشاهده  بهوضوح  است،  شده 
اام  برسد،  نظر  به  سردرگمی  باعِث  مدرسان  تعدد  شاید  اول 
درنهایت همین تعدد با ایجاد فضایی چندصدایی، به هنرجو 
گوناگون و انتخاب را میدهد و  اماکن آشنایی با نگرشهای 
 همیشه همه نویسنده نمیشوند، 

ً
اگرچه در این اکراگهها لزوام

و  جدی  مخاطب  پرورش  میتواند  آنها  افیدۀ  حداقل  اام 
تکثر  آن  از  جدای  و  باشد  ادبی  فضای  پویایی  و  ادبیات  سرۀ 
تا  اکراگهها باعث میشود  این  آرا و سوگیریهای متفاوت در 

بهمرور هر شرکتکنندهای مسیر خود را بیابد.
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به کوردستان،  لهبهشیڕۆژههڵاتی  کوردی  شیعری  مێژووی  بۆ  سهرپیێی  بهڕوانینێکی 
تا  سهرههڵدانیهوە  لهاکتی  وسۆرانی(  کرامنجی،ههورامی  ( زامنی  زاراوەگهلی  ههموو 
ئهمڕۆکه، دەکرێ لهباری فکریییهوە شاعیرانی ئهم ژانرە ئهدەبیه بهسهر چوار قوناغدا 
دابهش بکهین. ههرچهند شاعیرانێکی کهلهم خانهبهندییهدا جێگیر دەبن ئهگهرچی 
لێکیان  شیعری  وفهزای  فکر  نزیکی  بن،  لهیهکترژیا  دوور  زەامنیشهوەڕەنگه  لهباری 

گرێ دەدا،

قۆناغی یەکەم: 
سنه،  سالمی  تاوەگۆزی،  ئهرکهوازی،مهولهوی  پهرێشان،بێسارانی،غوڵامڕەزا  مهال 
مرۆ  نیوان  پێوەندیی  باسی  زیاتر  قۆناغهدا  لهو  شیعر  خۆی،  دەگرێته  و...تاد،  حهریق 
ههست  دەربڕینی  بۆ  کهرەسهیهک  دەبێته  شیعر  تر  بهواتایهکی  دەاکت.  وسروشت 
لهوێنهگهلی  تهژیییه  قۆناغه  ئهم  شیعری  سروشت.  بۆ  شاعیر  وچۆنیهتیڕوانینی 
ئهستێرە،  امنگ،  لهههتاو،  بریتین  شیعر  موتیوەاکنی  )امدی،مهعنهوی(.  ئهوینداری 
وعهڕەبی  لهافرسی  تێکهڵاوێکه  زامن   . خاڵییار و  وبرۆ  وچاو  وپهرچهم  زوڵف  مهی، 
بووبیێتن،  کرامنجیش  سۆرانییان  ئهگهرچی  قۆناغه  ئهم  شاعیرانی  زۆربهی  وکوردی، 
زیاتریان  شێوازەوە  لهباری  شیعرانهش  ئهو  وتووە.  شیعریان  ههورامی  زامنی  به  زیاتر 

دەچنه خانهی شێوازیڕۆامنتیک و سروشتخوازیهوە. 

ی  ی ا ا  ا ا 
و ه  و 

د ر  ا
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قۆناغی دووهەم: 
شاعیرانی ئهم قۆناغه لهپاش سهرههڵدانی بیری نهتهوایهتی 
لهژ�ر اکرتێکردنی کهڵهشاعیری گهلی کورد، ئهحمهدی خانی 
وسهرە پڕشۆرەکهی حاجی اقدری کۆیی،ڕێگهی ئهو دوو شاعیرە 
سهیفولقوزات،  اقنع،  اممۆستا   . بهر دەگرنه  نیشتامنپهروەرە 
ومهال  هێمن   ، ههژار )ئاوات(  ئیاممی  اکمیل  سید  خاڵهمین، 
کرامنشانی... تاد، دەگریته خۆی. شیعری ئهو  ، شامی  غهفوور
شیعر  دەاکت.  وکۆمهڵ  مرۆ  نێوان  پێوەندیی  له  باس  قۆناغه 
دەبیته کهرەسهیهک بۆ خۆناسین وبهربهرەاکنێی کۆمهڵایهتی، 

بۆ دژایهتی کردن لهگهڵ زوڵم وزۆر وچهوسانهوە. 
زامن  دەگرێتهخۆی.  شواعر  الینی  زیاتر  قۆناغهدا  لهم  شیعر 
زامنی  له  بێاگنه  وشهگهلی  پاکبوونهوەوههڵاواردنی  بهرەو 
دەبنه قۆناغهدا  لهو  شیعر  موتیوەاکنی  دەڕوات.  کوردی 
کێو.  مهرد،  پۆڵا،   ، ودار بهرد  وەک  وسهخت  زبر  شتگهلێکی 
وێنهگهلی شیعری پڕاوپڕە له خۆشهویستی نیشتامن ووەسفی 
کوردستان  داگیرکهرانی  دژی  بهربهرەاکنێ  چۆنیهتی  جوانی، 

. بهگشتی شیعری کوردی لهو قۆناغهدا  وزوڵم وزۆر
دەبێته ههڵوێست. 

قۆناغی سێیەم: 
لهژ�ر  لهالیهکهوە  شاعیرانه  ئهو 
بوونهوەی  ونوێ  اکرتێکردن 

باشور  لهکوردستانی  شیعر 
ساڵح،  شێخ  نووری  )شێخ 

و...(،  ههردی  پیرەمێرد،  گۆران، 
بهچاولێکهری  ترەوە  لهالیهکی 

شیعری  بوونهوەی  نوێ  لهڕەوتی 
نیامیوشیج  بهڕابهرایهتی  افرسی، 

وەک  نوێ،  وەچهیهکی  وسهرههڵدانی 
سالس،  ئهخهوان  مههدی 

 ، ملو شا د حمه ئه
غ  و فر

و...تاد  ئیبتهاج  وهوشهنگ  کهسرایی  سیاوەش  فهڕوخزاد، 
سهرههڵدەدەن، که سوارەی ئیلخانی زادە، عهلی حهسهنیانی 
موئهیدزادە  اقسم  )چاوە(،  شێخولئیسالمی  افتح   ) )هاوار
)ههڵۆ(، شهریف حوسێن پهناهی بهرچاوترینیانن. شیعر لهم 
ومرۆ  کۆمهڵ  لهگهڵ  نێوانمرۆ  پێوەندیی  له  باس  قۆناغهدا 
لهگهڵ مرۆ دەاکت. شیعر الی ئهو وەچه تازەیه لهباری اقڵب، 
بهسهردا  بنهڕەتی  ئاڵوگۆڕیهکی  ووێنهسازیییهوە  شێواز  زامن، 
بهڵام  بهرگریییه،  شیعری  ههر  قۆناغهشدا  لهو  شیعر  دێت. 

بهشێوەیهکی نوێ ودیمهنگهلی تازەوە. 

قۆناغی چوارەم
گهالنی  ڕاپهڕینی  پاش  لهسهرەتاوە  که  قۆناغه  ئهو  شاعیرانی 
ئێرانهوە تاههنووکه سهریان ههڵداوە، وەک جهالل مهلهکشا، 
فهریدوون ئهڕشهدی، امرف ئااغیی، ژیال حوسینی،ێۆنسڕەزایی 
کهرەسهی بهرگریییه،  و....تاد. شیعر الی ئهوشاعیرانهش ههر 
شیعر  دەاکتهوە.  جیا  شواعر  له  قۆناغهدا  لهم  خۆی  شیعر 
شیعریهت  بهرەو  نو�وە  بهوێنهگهلی 
ئهستونگی  دەبێته  مرۆ  دەچێ، 
چڕی  لهوپهرەی  زامن   ، شیعر
لێ  کهڵکی  وپڕیییهوە 

وەردەگیرێ. 
پێداچووبهوەی  بۆ  ئێستا 
تایبهتمهندییه ئهم 
سهرێک  ئهمڕۆ،  شیعریییانهی 
دیوانه ناو  دەکهینهوە  شۆڕ 
تااقنهکهی شاعیری جوانهمهرگ 
سهرجهمی  ئااغیی.  امرف 
ههڵبژاردنی  به  امرف  شیعرەاکنی 
سهخت  )زەوی  دیوانی  له  خۆی 
 )162( شیعرله   )87( دوو  وئاسامن 
مهرگی  پاش  له  پاڵتۆیییدا  الپهرەی 
لهسهر  امرفیجوانهمهرگ 
خێزان  ئهرکی 

مارف ئاغایی شاعیری  ههرێمی مهرگ و چۆڵهونی 
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لهتهور�ز  امرف  برای  گوڵاوی  لهگهڵ  له  من  وبنهامڵهکهی، 
لهباری  دوور  وئاسامن  سهخت  زەوی  دیوانی  کرد.  چاپم 
سێ  بهسهر  بکهین  دابهشیان  دەکرێ  وبابهتهوە  ناوەرۆک 
که پڕن له بیر وبۆچوونی  بهشدا. بهشییهکهم ئهو شیعرانهن 
خۆشهویستی نیشتامن. خودی ئهم بهشهش لهباری ئاسۆیی 

: شیعریییهوە دەکرێ به دوو بهشی جیاواز
 ئه( بهشی یهکهم 

که شاعیر دیمهن و باری فکری و  ئهو شیعرانه دەگرێته خۆی 
کۆمهڵایهتی نیشتامن وەک مرۆیهک که ژیانی خۆی وگهلهکهی 
، بهبێ ئهوەی هیچ چهشنه ههوڵ  دابێته دەست قهزا وقهدەر
شتهاکن  ههموو  بدا،  بارودۆخه  ئهم  گۆڕینی  بۆ  وتهقهالیهک 

وەک خۆی دەگوزێتهوە ناو شیعر و تهنیا وەسفیان دەاکت. 
ب( بهشی دووههم

ئهو شیعرانهن که لهژ�ر اکرتێکردنی بروسکهگهلێک که ههورە 
سهرتاریکخانهی  خستۆته  اکییان  تۆزاقڵێکڕوونا گهڕۆکهاکن 
لههیوا  پڕن  شیعرانه  ئهو  نووسراون،  نیشتامنهکهی  ئاسۆی 

وتهژی له ژیان.
بهشی دوههم:  ئهو شیعرانهن کهشاعیر لهوانهدا هیچ باسێک 
نهتهوەیی.  باسی  له  داامڵاکوە  وشیعر  اکت  نا نیشتامن  له 
دەکرێ  تهرخان  ئهوە  بۆ  شاعیرانه  وتهقهالی  ههوڵ  ههموو 
وشێوەیڕوانینی  وبۆچوون  وبییر  ئهندێشه  شێوەی  شاعیر  که 
خۆی بۆ ژیان وبوون )ههستی( تێدا دەست نیشان باک. ئهم 
)بوودایی  عیرافنیڕۆژههڵاتی  له  تێکهڵاوێکه  شێوەڕاونینهش 
وەک  بێڕۆحهاکن  شته  پێکردنی  قسه  و  دیتن  وزەڕدەشتی( 
ناو  هێنابوویه  سپێهری  سوهراب  پێشتر  که  زیندوو  بهشێکی 

شیعری افرسییهوە. 
بهشی سێههم: 

 ئهو شیعرانهن که بهژوامرە زۆر کهمن وشاعیر لهو شیعرانهدا 
بهشێوەیهکی ناسک، باسی ئهوین ودڵداری دەاک. ئهوینداری 
گوڵ وبا.  به شێوەی پهپووله وشهم، ههور وباران، دار وگهڵا، 

نیشان دانی دوو ڕۆح لهیهک جهسته وپهیکهر دا. 
کۆپله ئهو  ونیشاندانی  شیکردنهوە  باسی  سهر  دێینه  ئێستا 

شیعریانهی که لهسهرەوە ئاامژەامن پێکردووە. 
بهشی یهکهم:

ئه: شاعیر لهم بهشهی شیعرەاکنیدا ههوڵی خۆناسین ومێژووی 
کۆمهڵاگی  تایبهتی  ومهرجی  کردنیههل  وههست  گهلهکهی 

کهم  وزانستی،  ورد  زۆر  بهشێوەیهکی  ئهویش  دەدا.  خۆی 
وسهرنهکهوتنهاکنی  شکست  وهۆی  ناتهبایی  وباری  وکووڕی 

وەسف دەاک. 
تۆ دەکهم/ دەست بهتاک/  اکتێک فکری دوور بوون لهباڵای 
اکمتان  ئهمن  بڵێ!  دەپێم  چاوەر�ن/  بهدواییهکدا  یهک 

بهجێ بێڵم/ ژان وئازار یا دەرد وئێش؟
شاعیر له نیشتامنهکهیدا غهیری دەرد وئێش، ژان وئازار زیاتر 
ناسیاوێکی تری نییه، ئهگهر بێتوڕۆژێک ئهم نیشتامنه بهجێ 
بێڵێ، هیچ خۆشییهکی نییه له کیسی بچێ وخهمیان بۆبخوا. 

شاعیر له شیعری خهون دا دەڵێ: 
سووتان  امڵ  دووکهڵی  چۆن  دووکهڵه/  پڕ  مێژووە  لهم 
چلۆن  لێڵه/  ئهمڕووبارە  لهنێو  وکیمیاباران/  باراب  وتۆپ 
لهناو  تۆ  دەکهیتهوە؟/  جیا  لهیهک  وخو�ن/  وفرمێسک  ئا 

خهونی ژیاندا، دەخولێیتهوە. 
اکمووسک دەبینێ، خهونێک  شاعیر لهو شیعرەدا ژیان وەک 
وکیکیاباران  تۆپیباران  وبڕین،  وکوشتن  لهمهرگ  جگه  که 
مرۆیهکی  شاعیر  تێدانابینێ.  تری  هیچی  زیاتر  وئهنفال 
گهڵهکهی  وشکۆیڕابوردووی  گهورەیی  اگداری  وئا هوشیارە 
بووە، ههرچهندە لهڕەوتی ئهم مێژووە لێڵ وتهپ ومژاویییهدا 
لهشانازی  پڕ  پێشینه  ئهم  ویستوویانه  چڵکنهاکن  دەسته 
شاعیر  بشارنهوە،  زەامندا  تهپوتۆزی  لهژ�ر  وسهروەریییه 
ورووخساریڕاستهقینهی  بتهکێنێ  ئهمڕابوردووە  دەیهوێ 

وەکڕاسپاردەیهکی گرینگڕاگو�زێتهوە بۆ داهاتوو. 
بێ  مهشخهڵێکی  وەک  مێژووە/  ئهو  ئهمڕۆ  ئهگهرچی 
ئهم  ئاگرو  گڕاکنی  ڕۆژێک  ههڵواسراوە/  سهراوژوور  ئاگر 
اکنه خهمنا بهفر  کفنی  خهریکه  وا  خۆڵهمێشهڕەشپۆشهی/ 

دایدەپۆشێ/ ڕۆژێک سهکۆی سهامی کچی ئاگر بووە. 
بۆ  خۆیدا  بڕانهوەیڕۆحی  وبێ  بهربهرین  لهتهنیایی  شاعیر 
نهبێ  کهسێکیش  تاقه  ئهگهرچی  دەیانڵێتهوە،  نهفهوتان 
شانازی  دەترسێ"با"وبۆران،  شاعیر  باک.  خهونهاکنی  به  بڕوا 
له بهشه  لهم  شاعیر  بسڕنهوە.  پێشینیانی  قهبری  سهرکێله 

گوم  که خهونهاکن مرۆ  شیعراکنیدا تهعبیر له وڵاتێک دەاکت 
دەکهن. وڵاتێک بارانی مردنی لێدەبارێ، کهلهدەرکهی امڵێکی 
که بهردی  بدرێ، دەستێک پهنجهرەش دادەخاتهوە. وڵاتێک 
سروشت مهلی گهڵا لهالنهی لک ههڵدەفڕێنێ. سێبهری شهو 
تاسهرسینگیڕۆژ دادەکشێ. وڵاتێک که پهنجهی سهرام دەمی 
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امسییخهون  تهنیا  ئاسۆیڕووبارێکه  داخستووە.  پهنجهرەی 
دەتوانێ مهلهی تێدا باک، ئاسۆی گهواڵه ههورێکه تهنیا "با"ی 
خهیاڵ دەکرێ باوەشی پێدا باک. وڵاتێک که مێژووی شیعرێکه
خوێندنهوەی  ههوەڵی  بۆ  ئاخرەوە  له   ، ئاخر بۆ  ههوەڵهوە  له 
کونهوە امر پێیهوە  ههریهکێکه. دەستێک دەیان جار لهیهک 
بوون  له  دەبێتهوە،  نزیکتر  خۆی  له  مرۆ  تا  وڵاتێک  داوە، 
که دەیان شێوەڕێاگ ههیه دڵسارد وناهومێدتر دەبێ. وڵاتێک 
کهڕێاگ  وڵاتێک  ژیان.  بۆ  ههیه  شێوە  تهنیایهک  مردن،  بۆ 
دەاگته بهردەم تابڵۆیهکی بن بهست، شاعیر لهو بن بهستهدا 

چهمهری بۆ مهرگی گهڵا خوێنێ. 
زەردەگهڵا./  ڕوخسارەاکن،  پاییزی،/  دارستانێکه  وباڵا/  بهژن 
گورگی شهو/ دەکوورێنێ./  اکرەسات/ پڕگهرووی قووڵی  "بای" 
، گهڵا وەری/ شین گێڕیییهک  وەری، وەریییهک دوو/ سێ، چوار
نێوان دار وبا/ لک  له جهنگهڵ دەنگ دەداتهوە/ لهشهڕی 

زۆرترین زیان دەبا!/ وەیڕۆ وەیڕۆ/ گهڵا گهڵا!! 
شاعیر  که  واکرەساتانهی  لهمهرگ  پڕ  دیمهنه  بهو  ب(: 
پتهو  وباوەڕێکی  بیر  ئهگهر  دەاک،  وەسف  پێ  نیشتامنهکهی 
وقووڵی نهبێ وەک زۆربهی ئهو پهنابهرە کوردانهی ههندەران، 
بهقهرز  تریش  اقچی  دوو  مرۆ  دەبێ  هیچ،  ههبێ  اقچی  دوو 
نیشتامنهڕاباک  اکوله  لهو  زووتر  ههرچی  ئهوەی  بۆ  وەرگرێ 
وئاوڕ  بشکێنێ  خۆیهوە  سهری  پشت  له  ودیزەیهکیڕەشیش 
ئاو  وگهڵا،  دار  تێکهڵاوی  وەها  شاعیرڕۆحی  بهڵام  نهداتهوە. 
بووە  بۆ ساتێکیش  تهنیا  بووە،  کوردستانه  ئهم  وههوا وخاکی 
ههڵاو�رێ.  لهخۆی  ونیشتامن  نیشتامن  له  خۆی  ناتوانێ 
دەست  دەنووسێ،  نیشتامن  خۆشهویستی  شیعری  اکتێک 
اکمهیان  نازانێ  شاعیر  چاوەڕ�ن،  وشه  دوای  بهتاکوشه 
شیعر  ناوەرۆکی  زێد(  وڵاتیان  نیشتامن،  )خاک،  ههڵبژ�رێ 
شوێنهی  ئهو  وکۆسپهاکنی،  وکهند  ژیان  دەبێته  شاعیر  الی 
ئهگهر هیوایان تروسکهیهک ههبێ بۆ ژیان، ئهوینێکی بهرزی 
ژیانی  لهقووڵای  شیعرههواڵ  شاعیر  الی  ههیه.  ئینسانیش 
. له وڵاتی  کۆمهڵایهتی دەدا وئهوین دەبێته خهونێکی سهوز
دیمهنی  زیندووترین  که  دەخوڵقێنێ  وێنهگهلێک  شیعردا 
کهری  خوازبیێنی  وحهقیقهت  ئهوین  کوردەوارین،  شیعری 

ئهوانن. 
""ئهو خۆشهویسته دڵڕەقه عیشق پهروەرەی، نهدەتوانێ وەکو 
کیژێک بیخاته پاشتهرکی ئهسپ و، نهدەشتوانێ لهژ�ر سایهی 

ههڵبگرێ،نهدەشتوانێ  امنگهشهوێکدا  تریفهی  ز�ڕوەشانی 
کۆلکهز�ڕینهی  گیرۆدەی  وخۆی  بهردا  لێ  دڵی  ههرگیز 
نهدەتوانێ  دەریایهی  ئهو  خاکه.  ناوی  باک  دیکهدا  شوێنێکی 
له ئهو،  لهدووری  ونهدەتوانێ  چاوەاکنیداڕایگو�زێ  لهجامی 
ئاوێک بخواتهوە،  ئوقیانووسی هیچ شوێنێکی دیکهدا، قومه 
ناسک  ههستێکی  له  شیعر  کۆپلهگهلی  خهڵکه." ناوی 
وبییرێکی قووڵهوە سهرچاوە دەگرێ، شیعر پڕ دەبێ له ههست 
توانای  خاک  کوردەواری.  ژیانی  وگیروگرفتی  ئهندێشه  و 
کۆچینییه/ ئهوەیهڕازی امنهوەی ههمیشهیی من لهم وڵاته. 
ئهفالتوونی  بهرزی  ئهوینێکی  زێدەکهی  به  سهبارەت  شاعیر 
ههیه، ئاواتهخوازەتاک بهتاکی ئهنداامنی گهلهکهی به چاوی 
بگهن،  نیشتامن  له  ئهو  بهڕۆحی  ببینن،  نیشتامنهکهی  ئهو 

بهدڵی ئهو خۆشیان بوێ. 
خول  لهگهردەلولدا  دەیبارێنم/  وەشێری،  خۆت  ههورا  لهناو 
ئاسا  امسی  شهپۆلێکدا،  باڵای  لهژ�ر  دەیوەستێنم/  بخۆی، 
تردا  دڵێکی  لهئاوێنهی  ئهگهر  تهنیا  دەیڕوخێنم/  بگری  پهنا 

بتبینم،/ ناتوانم نا! بیشکێنم. 
بۆ ئهم وێنه ئهفالتوونییه شاعیر ههور وگهردەلول وشهپۆلی 
که نیشتامنی پێ بسپێرێ، غهیری  دەریا بهجێی متامنه نازانێ 
دڵهکهی  چهشنی  نهبێ  ئاسا  ئاوێنه  وبیێگهردی  پاک  دڵێکی 
نیشتامندا  لهناو  وشاعیر  شاعیردا  دڵی  لهناو  نیشتامن  خۆی. 
وەها تێکچڕژاون، هیچ اکمیان ناتوانن بهبێیهکتر ههڵبکهن. 

شاعر زۆرجار دەبێته نیشتامن وبۆ خودی شاعیر دەدوێ: 
دەڕۆح  ههناسهی/  وەکو  ههرچهند  نا/  ناتناسم 
خۆم/  وەک  ههرچهند  نامۆم،/  بهتۆ  خزیوی./  وگیانم 
ئهی  دەگریم،/  تۆ  بۆ  لهئاوێنهیڕووبهڕوومداڕاوەستاوی./ 

شاعیرە خهمبارەکه بۆ بهچارەنووسی مندا گرێدراوی؟
بهکۆڵیدا  بدا  خۆی  چارەنووسێ  دەاک  شاعیر  له  داوا  نیشتامن 
تر  شوێنێکی  له  باکتهوە،  جیا  ئهو  چارەنووسهڕەشهی  ولهو 
بهژیان وچارەنووسێکی تازەوەی شهتهک بدا. ئهگهرچی دووری 
بهخۆشیییارەوە  دەکرێ  بهڵام  سهخته،  شاعیر  بۆ  نیشتامن 
سهرخۆش بین. شاعیر لهبری جیابوونهوە بهئاواتهوەیه زیاتر 
شوێنێکی  لهههر  دار  وەک  نیشتامنهکهیداڕۆچێ،  بهناخی 
"با"  وەک  نهیتوانیبایهڕایگو�زێ.  وکهس  وڵاتهڕوابایه  ئهم 
ئهم  وقوژبنی  کهلێن  بهههموو  وخێرایی  بهسووکی  بوایه 
بهسهر  شاعیر  اک.  نهیتوانیباڕاگیری  وکهس  وڵاتهداڕۆیشتبایه 
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وناتهواویهاکنی  وکووڕی  کهم  بهتهواوی  ئهامنهشدا  ههموو 
زێدەکهی دەناسێ وپیێیانڕازیییه ولهگهڵیانڕاهاتووە، خوازیاری 
ئهوەیه نهیاراندەست له نیشتامنهکهی ههڵگرن ودەسبهرداری 
خۆیهوە  بهدەردی  گهڕ�ن  لێی  ببن.  وفێڵ  وفرت  شهڕانخێوی 
بتلێتهوە وتاوێک بحهجمێ. خۆیڕێاگچارەیهک، مهرههمێک 

بۆ دڵی پڕ ئێشی دەدۆزێتهوە. 
تراویلکهاکن  بریقهداری  سهامی  خۆمڕادێم./  تینوایهتیی  به 
ههناسهی  ئهگهر  دەپشکوێم:/  تهنیاییمدا  له  گهڕ�ن./  لێم 

پاییزی ئهم ئاشنا نامۆیانهم/ لێ دوور کهوێ. 
چون  نییه،  بهتراویلکه  باوەڕی  تینویهتیدا  لهوپهڕی  شاعیر 
هیوای  گوڵی  پشکووتنی  بۆ  داوە،  فریویان  جار  دەیان 
ئااغیی  امرف  نییه.  پاییزی  شهختهی  بهههناسهی  باوەڕی 
سهردەمه،ڕووداوە  کوردی  مرۆی  ئهندیشهی  حهاکیهتخوانی 
شیعری  وێنهگهلی  ناو  دەخزێنه  بهڕوونی  کورد  ژیانی  تازەاکنی 
سروشتی  لههۆگهلی  لهیهکێک  شاعیر  وایه  جاری  شاعیروە. 
، سهرام وسههۆڵ وگهردەلول بۆ دەربڕینی  وەک "با" تهرزە، بهفر
وەردەگرێ.  کهڵک  کهی  کۆمهڵاگ ودڵهڕاوکێاکنی  کهڵکهڵه 
دەکهنهوە،  کهم  نهمهترسی  ئهوڕووداوانه  بوونهوەی  دووپات 
ئهو  مرۆ.  پڕئازاری  نێوڕۆحی  دەچزێته  که  وئازارێک  نهئێش 
لهسهر  چهپگهردە  چهرخه  ئهم  تا  داغێک  وەک  ڕووداوانه 
مرۆی  وسیامی  لهسهرڕۆح  ههمووڕۆژێک  بگهڕێ،  ئهمڕەوته 
دەنهخشێنێ  ئهبهدی  نهخشێکی  شێوەڕوانینی  لهسهر  کورد، 
ناهومێدی  پاشان  دەدەڵێنێ.  لهزیادبوون  وئازارێکیڕوو 
شاعیر  که  شوێنهی  تائهو  شیعرەوە،  ناو  ههڵدەشاخێته 
خهونهخۆشهاکنی  ولهههموو  ترنابینێ  چی  لهمهرگ  جگه 
نابینێ.  دواڕۆژێکیڕوون  بۆ  هیوایهک  دەاک.  دوورەپهر�زی 
بگرە   ، شیعر داڕووخانی  هۆی  ببێته  دەتوانێ  که  هیوابڕانێک 
دەتوانێ ببێته هۆی تێکقرامنی ژیانیش. ڕەشبینی وکهلهڕەقی، 
، فریو ودرۆ شاعیر وەگیان دێنێ وتا ئهوپهڕی  کوشت وکوشتار
قهیرانه،  لهو  ههمیشهیی  خهالسی  بۆ  شاعیر  مهرگدەیبا. 
کهسێک  بۆڕۆیشتن هیچ  اکتهوە.  تاقی  نوێ  دەیهو�ڕێاگیهکی 
نهاکت.  بانگی  سهریڕ�وە  لهو  کهس  هیچ  تێوەنهنێ،  پاڵی 
دەڕوات تا تهمهن ئیزنی بدا، گهڕان به شو�ن شتێکی ونبووشدا 
کهشفی باک. بۆتوێشووی ئهوڕ�ییه،  که دەیهوێ  نا، لهو شتهی 
له دەستی چارەنووس ههڵێیان دەبێ چارەنووس  یان دەبێ 

وەک تاڤگه له دوندی بهرزترین شاخهوەههڵدێرێ. 

وردە وردە لهههرێمی شیعر ژیان دەبووژێتهوە ولهگهڵ مهرگ 
چهمهری وچۆپی دەکێشن، ژیان ملی لهژ�ر نیری ناهومێدی 
چرایهک  ناوە  له  ئاواتهخوازەڕۆژێک  شاعیر  ومهرگڕادەامڵێ. 
شکۆفهیهک  باک.  لێ  فووی  نهتوانێ  بگڕێ،هیچ"با"یهک 

بپشکوێ هیچ شهختهیهک نهتوانێ بیژاک
چارەنووسه ئهم  ببێ،  لهدایک  شیعردا  له  تازە  مرۆیهکی  ێنێ. 
جوانی  چرا،  بهڕووناکی  باوەڕی  شاعیر  بیتاوێنێتهوە.  نهتوانێ 
اگر ههناگوی پێ  شکۆفه ومرۆی تازە ههیه که کهند ولهندیڕۆژ
که له سهنگی  سست نهاکت. شاعیر باوەڕی به ز�ڕێک ههیه 

مهحهک درابێ. 
ئهوینداری  ئهگهرچی  دەبینێ،  کووڕیییهاکن  و  کهم  شاعیر 
شهیدا  شۆڕشهاکن  دواوەی  بۆ  بهئاوڕدانهوە  بهڵام  شۆڕشه، 
گوامنهوە سهیری دەاکت.  اکمدا بهچاوی  وگیرۆدەی نابێ، لهئا
شاعیر باوەڕی بهو شهپۆله ویشاکنه نییه تینوایهتی بشکێنن 
گرافنه نییه،  کهڕۆحی ئاویان لێ دزراوە، باوەڕی بهو ئاگرە بێ 
ئێمه لهم اقڵبه سههۆڵینه بێینه دەرێ که گهرامیان پێ نهاموە. 
نادیار  دەستێکی   ، قهدەر بهئاواتهوەیهڕۆژێکڕووداو،  شاعیر 

لهوپهڕی دەسهڵاتدا، ئهم چارەنووسهڕەشه بگۆڕێ: 
امسی میوانی خهونی گۆمێک بوو./ ڕ�یبوارێک بهردی هاویشته
یان  هاتهدی؟!/  خهونهکهم  ڕاچهنی،/  توند  گۆم  گۆم،/  نێو 

لهشیعری موعجیزەدا بهزامنی افڵگرەوە دەڵێ: 
ئاگر  ئاگر لهسهرامن دەیبهستێ/  ڕۆژێک دێ دونیا دەگۆڕێ/ 
گڕ دەگرێ/ سههۆڵ سووتان!/  بهندان!/ سههۆڵ وەک ئاگر 

چارەنووس ههروا تاڵ نابێ. 
ونازانێ  دەچێ  تێک  لێ  وامنگی  ساڵ  ههرێمهدا  لهم  شاعیر 
خونچهی  ههراکتێک  نیشتامنه،  لهدەمی  چاوی  وەرزێکه.  چ 
دەزانێ  ههرچهندە  بههارە،  ئهو  بۆ  ئهواکته  بپشکوێ،  دەمی 
ئهو نیشتامنه تهنیا بۆیهک چرکهش دەبێ بزە بهقهرز وەرگرێ. 
بهخوێندنهوەی ئهم بهشه لهشیعرەاکنی امرف ڕەنگه ئهوبییرە 
مرۆیهکیڕەشبین  کهشاعیر  بدا  چهکهرە  خوێنهردا  لهزەینی 
وبیێدەسهڵاته تهنیا لهبهرخۆیهوە بۆڵهبۆلی دێت، چارەنووسی 
بهههڵکهوت  اگر  کهڕۆژ قهدەرێک  دەست  داوەته  گهلهکهی 
ژیان  جوانییهاکنی  لهههموو  وچاوی  کردووە  دیاری  بۆی 

قووچاندووە. 
مێگهلی  شوان  'با'ی  اکتێک  "مزگێنی"  شیعری  بۆ  بهڕوانین 
ههموو ههڵپێچێ ودەبلو�ری بروسکه تووڕێنێ، بیری سروشت 
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، ئهواکته شاعیر لهداوێنی  سهتڵی زەوی تهژی اک لهشیری ههور
کهو دەبێ وپڕ بهگهرووی  گو�ی لهاقسپهاقسپی  ههواری دڵی، 

 . هاوار دەاکت: بهخێر بێیتهوە ئهی بههار
بهامنای  قسهکردن  دەڵێ:  ئاڵامنی  پیاوی  گهورە  اکنت 
کردەوەیه. مرۆڤ ناتوانێ بهبێ ئهوەی بیرباکتهوە قسهباکت، 
شاعیر  ئهندێشهیه.  بهرههمی  کردن  قسه  دی  بهواتایهکی 
بهئاخاوتن لهکهم وکووڕیهاکن وگلهیی کردن لهباری نالهباری 
دەزانێ  دەشڵهقێنێ.  بێدەنگیی  مهندی  گۆمی  کۆمهڵ، 
بنووسێ  شیعر  باک،  قسه  دەبێ  دڵی  بهبههاری  بۆگهیشتن 
وسهربز�وی باک، ئهگهرچی جگه له زیندان وسێدارە ومهرگ 
دەکرێ  زیندانی  اکتێک  شاعیر  نهاکت.  چاوەڕوانی  تر  شتێکی 
دەڵێ: ئا لهو ژوورەوە/ چاوم لهبهند و/ زیندان ترساوە/ دەراگی 
/ اگڵه دراوە. امدام بڕیارێک دەدرێ،  زیندانی ئهم ترسم لهسهر
دەبێ قسه باک وشیعر بنووسێ وبۆ ههمیشه دەراگی ئهو ترسه
اگڵه بدا. شاعیر بۆیهاکنگیرنهبوونی  بهیهکجاری لهسهر خۆی 
ورە  و  دەداتهوە  خۆی  دڵخۆشی  لهنیشتامنهکهی  بههاریش 
اکتێک  زەامنیش  نیم/  من  تهنیا  ههر  دەنێ.  خۆی  وەبهر 
کرد/ لهنێو چوارچێوەی سهاعتیان خست و/ وەک  سهرەڕۆیی 

کهڵی گێرە/ خولیان پێ لێدا. 
بهرزتر  وعهقڵ،  زانیاری  ئاستی  بوونهوەی  بهرز  بهپێی  شاعیر 
له خۆناسینی  که دەبێ  زەرورەته دەاکت  بهو  دەفڕێ. ههست 
که ههیه  ئهوەش  شارەزای  گشتی.  خۆناسینی  به  باگ  تاکهوە 
اکرێکی  ودواکهوتوو  نهخوێندەوار  کۆمهڵێکی  کردنی  دەرباز 
بهربڵاو ههیه.  ئاستهمه وپیێویستی بهخهباتێکی فهرههنگی 
خولیا  وەها  شاعیری  وڵات  وخۆشهویستی  ئهوین  بهڵام 
کردووە که گوێ ناداته ئاستهمی اکرەکه دەڵێ: نازانم که چاڵی 
ههڵچوونم  زێدەترڕۆدەچم/  تا  بهڵام/  قووڵه  چهندە  تهنیایی 

زیاترە. 
سهنگ  لهجهنگهیڕاپهڕادندا  اکرەاکن  بووە،  ههروا  ههمیشه 
تاکهکسیهاکنیش  ههوڵه  دەزانێ  شاعیر  دەکر�ن.  وسووک 
بهداگیرسانی  دەبێ،  اکردانهوەیان  بن  بچووکیش  ههرچهندە 
بۆیه بێت.  بهدی  لهشهوەزەنگیشداڕۆژ  دەکرێ  اکن  چرا
وههتڵه نهکردن  ون  بۆڕێ  ههموو  دەاک،  هاوار  پڕبهگهرووی 
دڵ  چرای  بروسکه  بهگڕی  لهڕۆژیڕوونیشدا  نهبوون، 
ههڵکهین. ئهودەم تێدەگهین ئهو ههتاوە چهندە بێ تیشکه. 
دەنێته ئهنگوست  دەکهوێ،  سهرتر  تریش  پلهیهکی  شاعیر 

ئهم  لهگهرووی  ههتا   ، هاوار تفهنگی  پهلهپیتکهی  سهر 
ودەستهویهخه ڕووبهڕوو  دواتر  بیتهقێنێتهوە.  بێدەنگییهدا 
دەاک  نیشتامنهکهی  لهنهیارانی  ههڕشه  دەوێستێ،  بهرەناگر 
وتووڕە دەبێ، پێیان دەڵێ: " )چاوێک لهگنجی نێوچاوانیکهن، 
که تووڕەیی پهرە بستێنێ وبرووسکهی  وەک ههوری پڕن. ها 

ههور بیانسووتێنێ.(" 
شاعیر بۆ قهرەبوو کردنهوەی کهامیهتیهاکن، تهنیا لهشیعرێکدا 
دەاک  قسه  کۆمهڵ  ئهنداامنی  نیوەی  وەک  ئافرەتان  لهگهڵ 
وداوایان لێدەاک، داوێنی هیممهت بهالدا بکهن وبیێنهیارمهتی 
)ههموو   " دەاک  داوا  شاعیر   . سهوز بههارێکی  پێکهێنانی  بۆ 
بروسکهیهک دەستهمۆکهن/  کۆکهنهوە/  گهڕۆکهاکن  ههورە 
اکته نا سهوز  وبهرگی  بێبههارە/  وڵاته  ئهم  زۆرلهمێژە  چونکه 
و/  بخشێنن  ئاسامن  لهڕانی  وبروسکه  بادەن  تهشی   / بهر
ههورانه ئهم  لهکڵافی  بادراو/  داوەبهنی  وەک  باران/  ڕیزڕیز 
تازە/  ساڵی  بۆبههاری  سروشت/  تۆریاوی  باکیژی  ببارێنن/ 

/ بۆبهژنی بهرگی سهوز
ئهم خاکهبچنێ"( 

شاعیر تهنیاڕ�ی چارە لهنهوێستان وبز
ههناگوی  داهاتوو  وخهیاڵی  دەڕاوت  دەبینێ،  ووتنهوەدا 
مهحاڵ  قهت  شکبێ،  پێ  موعجیزەی  ههتاکو  دەاک،  خۆشتر 
بمێنێ،  لهچاویدا  سۆامیهک  تاکو  بێنێ.  بهچۆکیدا  ناتوانێ 
ودەزانێ  دەڕوات  بێنێ.  پێ  ههرەسی  ناتوانێ  تاریکی 
شاعیرڕ�یبوارە  نایات.  کۆتایی  قهت  دڵداری  چیرۆکی 
ودڵداریڕێاگیه،ڕ�یبوارە وهاودەنگی گۆرانی. دەزانێ ئهم چهرخ 
بۆیه دڵخۆشه وخوله چهندڕۆژێکه وئهم وەزعه دوایی دێت، 
کردنی  بهسهر  دەس  دەاک:  هاوار  لهژیان.  تهژیییه  بهداهاتوو، 
بهدەستی  ڕۆژێ  گشت  ههوریڕۆح  خهونێکه/  تهنیا  ههر 
تاوێک چوارچێوە جێ  پاش  بهڵام  زیندانی دەکهن/  وەردیان 
ڕۆژێ  گشت  ههوریڕۆح  عهشقێکه:  شاعیر  بۆ  فڕین  دێڵێ. 

لهژووری زیندانا ههناسهی ئازادی ههڵدەمژێ/ ناسرەوێ. 
شاعیر لهم ههرێمه بهستیهڵهک وزەمههڕیڕەدا بههار دەبینێ. 
سههۆڵ دارە، قهندیل لک، تهرزە میوە، ئهو پهیکی نهوبووکی 
پێکهنینه بۆ زاوای گریان. نایهوێ گشت خهونهتاڵهاکنی ئهمڕۆ 
گشت خهونهخۆشهاکن خهیاڵی  دووپاتی خهونی دوێنێ بێ، 
سبهینێ بێ، دەڕوات ودەیههوێ بهناخیڕووداوەاکنداڕەها بێ، 
ودەیههوێ  دەڕاوت  وزەویدا.  ئاسامن  لهنێوان  باران  چهشنی 
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بداته وخهیانهت  ههرەس  وشهی  مێژوودا  لهاقمووسی 
خهوتنی  تهمهنی  ههموو  دەاک  وبانگهواز  دەڕوات  دەم"با"، 

دەفرۆشێ بهسهاعتێک بێداری. 
بهشی دووههم: 

ههست  وبۆچوون،  بیر  لهسهر  که  شیعرانهن  ئهو 
خوڵقاون.  وبوون  بۆژیان  شاعیر  وچۆنیهتیڕوانینی 
شێوە  رەنگدانهوەی  ئهویش  که  بلێم  بهڕاشاکوی  دەتوانم 
ناسک  شاعیری  بههۆی  که  عیرافنێک  عیرافنێکیڕۆژههڵاتیه. 

ناو  هاتۆته  سپێهریهوە  سوهرابی  افرس  وناوداری  خهیاڵ 
ئایینی  له  تێکهڵاوەێکه  که  افرسییهوە،  وشیعری  ئهدەب 
ههموو  جهانهدا  لهم   - مر الی  بوودایی.  ئایینی  و  زەڕدشتی 
وەک  دەکر�ن،  سهیر  گیانلهبهر  وەک  بوونهوەراکن  شته 
بگێڕن  دەور  مرۆدا  ژیانی  له  دەتوانن  زیندووش  بهشێکی 
واکردانهوەیان ببێ. امرف لهژ�ر اکرتێکردنی ئهم کهڵه شاعیرە 
که لهباری ناسکی ههستونهرمیڕۆحهوە زۆر لێک نزیک بوون، 
وێنهگهلێکی تازە دەخوڵقێنێ. بۆ وێنه سوهراب ئاو وەک مرۆ 
ههست دەاک وگو�ی لهدەنگی پێی ئاو دەبێ. امرف ئاو بهشایر 
دەست  بۆشاباش  'با"  دەچڕێ.  بۆ"با"  کهگۆرانی  دەناسێنێ، 
لهنێو لکی دار دەنێ. لهم ناوەدا گهڵا قوربانی دەبێ. شاعیر بۆ 

مهرگی گهڵا شین دەگێڕێ. 
ئهوانهی وا لهنزیکهوە امرفیان دەناسی، دەزانن که چ ڕۆحێکی 
به ههبوو.  بهرزی  خهیاڵێکی  چ  ناسک،  ههستێکی  چ  ئارام، 

وخۆشهویستی  لهحهز  پڕبوو  خۆی  دیوانهکهی،  پێچهوانهی 
له ببێتهیهکێک  بتوانێ  ههبوو  ئهوەی  توانای  امرف  وژیان. 
اکردانهوەی  زۆرترین  و  کورد  هاوچهرخی  شاعیرانی  گهورە 
لهسهر  پهنجهی  وجێ  ههبێ  خۆی  دوای  شاعیرانی  لهسهر 
ئهو  مهرگ  بهداخهوە  بهڵام  بێڵێ.  بهجێ  ئهوان  شیعری 
ئاامنجه بهو  گهیشتن  بۆ  امرف  دەقۆزێتهوە،  لێ  دەرفهتهی 
وتاقیکردنهوەی  وتێکۆشان  لهههوڵ  ودەرههم  دایمه 
وداڕشتنی  شێواز  زامنی،  لهباری  بوو.  تازەدا  تهجرەبهی 
شیعریهوە شوێنێکیتایبهتی خۆی ههیه، وشه الی امرف دەبێته
ئاوێنه وشاعیر خۆی تێدا دەنوێنێ. زامن وجوانی ناسی شیعری 
سهرچاوەیهک  ببێته  دەتوانێ  کورتهیهوە،  تهمهنه  بهو  ئهو 
دیمهنی  وخوڵقاندنی  زامن  له  تازە  بهامنایهکی  گهیشتن  بۆ 
کرد،  باسامن  پێشوودا  بهشانهی  لهو  ههرچهند  شیعری. 
شیعری امرف اکردانهوەیهکی کۆمهڵایهتی تایبهتیشیان ههیه. 
ئهو شیعرانه لهپێوەندی لهگهڵ سهرههڵدانی ههل ومورجی 
وڵامێکن  گورواون،  وڕامیاریدا  فهرههنگی  وعهینی(  )زەینی 
دەتوانن  خۆشیان  بهنۆرەی  تایبهت.  گهلێکی  بۆپیێداویستی 
لهچۆنیهتی  وتهنانهت  کۆمهڵ  فهرههنگی  گۆڕاناکری  له 
ههبێ.  دەوریان  داهاتووشدا  بیریڕامیاری  سهرههڵدانی 
که شاعرانهن،  دەربڕینێکی  بهشهیهکسهر  ئهم  شیعرەاکنی 
سهرچاوەی  وئهندێشهیشاعیرەوە  ههست  وناسکی  لهجوانی 
که فکرین،  مهکتهبێکی  شێوە  دی  بهواتایهکی  گرتووە. 
دنیای  ناو  دەکهن  پهلکێش  اعشقانه  خوێنهر  نزیکهوە  له 
بۆخۆێنهر  الینهوە  لهو  شیعریانه  چهمکه  ئهم  خۆیانهوە. 
الینێکهوە  لهههموو  وههم  شیعرن  لهخۆیاندا  ههم  گرینگن، 
لهههڵبژاردنی واژەوە تا وێنهسازی بهشێوەی زەینی وپیێوەندی 
وپیێک  ناسکیڕێک  وئهندێشهیهکی  لهفکر  باس  ناوخۆیییی، 
شیعرێکه  )28( بهشه  ئهم  شیعرەاکنی  دەکهن.  وتێکسمڕاو 

قوربانی  قۆناخ،  ئهزمون،  مهودا،  جوانترینیان  من  بهبڕوای 
وسهرگهردانه. 

بهشی سیههم: 
ناسکی  شیعری  هێندێک  کهمن،  زۆر  ئهژامرەوە  لهباری  که   
پهپووله بهشێوەی  وئهوینداری  لهئهوین  کهباس  دڵدارین، 
وشهم، گوڵ و"با"، ههور وباران، گهڵا ودار دەکهن. شیعری بێ 
کۆپله شیعرێکی سهربهخۆن، ههرامن، پێچهوانه،  تۆ، چهند 
جوانترین  وامچ  بساکن  و"با"ی  چاوەڕوانی  خۆزگه،  ژوان، 
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شیعری ئهم بهشهن. 
موتیڤی  دەاکته  دەستهواژە  و  وشه  هێندێه  شاعیرێک  ههر 
شیعری خۆی، که بهو واژانه جێ پهنجهی خۆی لهشیعرەاکنیدا 
زامن  بکهمه  ئاامژە  دەزانم  بهپێویستی  لێرەدا  دێڵێ.  بهجێ 
بهردەوام  لهشیعرەاکنیدا  امرف  شیعریانهی  موتیڤه  وئهو 
دەچنێ،  پێ  شیعری  امفوورەی  وپۆی  وتان  دەیانهێنێتهوە 
پێ  نو�ییان  وامنایهکی  پێدەچنێ  گوڵێکیان  ههرجارەی 

، ههور )36( دەبهخشێ، وەک وشهی باران  )40(جار
، بروسکه، لک، به  گهڵا )24( جار وخۆر وشهی تری وەک ئاگر
که لهباری موسیقاییهوە  فر و"با". ئهم موتیڤانه وشهگهلێکن 
خۆی،  وههوایڕۆحی  کهش  چۆنیهتی  بهپێی  وامرف  نهرمن 
بهچهندین جار کهڵکیان لێ وەردەگرێ ودووپاتیان دەاکتهوە. 
وبهلێک  سهر  دەخاته  تازەیان  الیهنێکی  ههمووجارێک 
دەخوڵقێنێ،  تازە  جۆراوجۆری  دیمهنگهلێکی  گرێدانیان، 
بهچهشنێک کهتهنیا ئهو بهو شێوەیه دیتوونی ودەیان نوێنێ. 
تهنیا  وبونیاد،  وڕسته  وشه  بڵێم  دەتوانم  زامنیهوە  لهباری   
وەک  ووشه  زامن  شیعردان.  شیعریهتی  لهخزمهتی  وتهنیا 
الیهنێکی زۆر گرینگی شیعر چاو لێدەکرێ. امرف لهزۆر شیعردا 
کوردیدا،  شیعری  بهسهر  زاڵ  کۆنی  بونیادی  بهتێکشاکندنی 
خوڵقاندنی  لهباری  باک.  دروست  تازە  بونیادێکی  توانیویهتی 
وێنهیهک،  ههر  جهرگهی  لهناو  توانیهتی  نو�وە  وێنهگهلی 
مهنتقه بهاکولکردنی  امرف  بنوێنێ.  تازەگهری  شوێنپێی 
سیستهمێکیڕێک  دامهزراندنی  حهولی   ، شیعر پێشوەاکنی 
وپیێکی شیعری، بهرەو تازەگهری داوە. دەتوانین ئهو ههوڵانه
موعجیزە،ناسنامه پێچهوانه،  نامۆ،  بهڵێنی،  لهشیعرگهلی 

وسهفهری مهرگ وژیندا ببینین. 
 لێرەدا کهباسی شیعری سهفهری مهرگ وژینم کرد، دەڵم بهرایی 
نادا ههروا بهبێ ئارەقه بهجێی بێڵم. ئهم شیعرە قهسیدەیهکی 
امرفه.  شیعرەاکنی  لهبهرزترین  یهکێک  من  بهبڕوای  در�ژە، 
مهرگ  کهچهشنی  دەاک  لهسهفهرێک  باس  تێیدا  شاعیر 
اکو وکوتوپڕە. ئهم شیعرە لهحنێکی خهتابی ههیهورووی  لهنا
تێیدا  سروشت  دەیخوێننهوە،  که  کهسانهیه  ئهو  ههموو  له 
پڕمهترسیڕوویداوە،  ڕووداوێکی  دەگێڕێ.  سهرەکی  دەورێکی 
کڕوزانهوە.  بۆ  ونهدەرفهتێک  غهمنامهیه  دەربڕینی  نهجێی 
فهزا  وبیێزاریه.  نهفرەته  بجووڵێ،  ههستێک  ئهگهر 
ناگونچێ  نهتهنیا  لهودا  ژیان  که  دەکرێ  بهشێوەیهکڕەسم 

که خهونهاکنیشیان دزییبێ،  بۆ شاعیرێک  بهڵکو مهحاڵیشه. 
قورسی  خهتابهیهکی  دەربڕینی  بۆ  کهم  دەرفهتێکی  غهیری 
وپڕ  وسهخت  زبر  فهزا  لهم  نامێنێتهوە.  وئازار  ئێش  پڕله 
دەکرێ،  لهسروشت  باسێک  ئهگهر  سههۆڵینهدا،  مهترسی 
ههرێمی  له  وکهسیرەبوونه  وسهرام  وتهرزە  وفهر  سههۆڵه 

مهرگ وچۆڵهونیدا. 
وچ  تازە  وئهندێشهی  ههست  پێشکهشکردنی  به  چ  امرف 
شیعری،یهکێک  اقڵبگهلی  ودۆزینهوەی  تازەگهری  لهباری 
ودژواری  سهخت  ژیانی  بهستێنهیه.  ئهم  پێشڕەوانی  له 
کۆمهڵایهتی کورد، برینگهلێکی قووڵ وپڕ لهئازی لهشیعرەاکنی 
دەنگی  زایهڵهی  و  جوانی  کهڕەنگی  شیعرگهلێک  ئاخنیوە، 
هاواری  امرف  شیعری  دەنگدەداتهوە.  تێیدا  خهمهاکنیژیانی 
مرۆیهکییاخی، خوازیاری خۆشهویستی وڕووناکییه. حهاکیهتی 
داهاتوو  نهوەی  دڵنیام  من  سڕینهوەیه.  ومهترسی  مهرگ 
نهتهنیا بهزامنی امرف دەدوێ، بهڵکو بهوێنهگهلی شیعری ئهو 
زەامنی  ئهوەوە  چاوی  لهکالوڕۆژنهی  و  دەکهن  دونیا  سهیری 
خۆشهویستی،  شێوەڕوانین،  بهزامن،  امرف  دەبینن.  خۆیان 
،یاداگرێکی  شیعر وخوڵقاندنی  ناوەرۆک  ئهقڵ،  ههست، 
لهبیرەوەری  هێشتووە،یادی  بهجێ  گهلهکهی  بۆ  زیندووی 

شیعری کوردیدا ههمیشه سهوز بێت. 
کۆچی  ساڵوەگهڕی  ههوەڵین  کۆڕی  بۆ  وتارەم  *ئهم 
له بهر  شنۆحهوتوویهک  شاری  له  ئااغیی  امرف  جوانهمهرگ 
گڵهیی بنهامڵهیڕەحمهتی امرف له )بێدەنگی  کۆڕەکه، لهسهر 
کهحهمهی حهمهباقی نووسی.  هاوڕێ نزیکهاکنی( و داوای اک
خێزانی  ئازەرخانمی  لهسهرخهرجی  دیوانهکهیم  پێشتریش 
کردەبوو.  چاپ  لهتهور�ز  امرف  برای  گوڵاوی  ک  بهیارمهتیاک
بهداخهوە ناوەندی چاپ وپهخشی سهالحهدین که بهشێکی 
نهکرد  هاواکریهکیان  هیچ  بوو  تێپهڕی  لهوێ  امرف  تهمهنی 
حوسێن  اکت  ئهو  ههڵکردن  تێ  پالرێکیشم  کۆڕدا  ولهو 

گودەرزی بهرپرسی ئهو ناوەندە بوو.
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ردی تر  ا د د ت د و  ب

د  

یه  ژهی»بازتاِب نظر ارائهی پرو و  نوشتن 
ادبیات  « در  یل دلوز اقلیت »ژ ادبیاِت 
نمایشی و تئاتر کوردی«*، در بهمن ماه 
یافت درجه کارشناسی ارشد  1397، در
امیدواری  و  ادبیات نمایشی  گرایش  با 
باِن کتاب به ز به انتشار در قالب یک 

کوردی بود. 
نوشت!  »زبان«  با  باید  را  »زبان« 
روایتی  و  کوردی  تئاتر  در  جستجو 
در  کوردی  باِن  ز چشم  اندازهای  از 
در  و  کنشگران  پنهاِن  و  پیدا  الیههای 
غیاِب بازیهای زبانیاش، به شوخی 
زبانی  تفاوتهای  شاید  است!  شبیه 
کرد.  معنا  بازیها  این  در  میشود  را 
به  نیاز  زبانی،  بازیهای  کردِن  ترجمه 
کارکردی  که  دارد  دیگر  زبانی  در  بازی 

باِن اصلی  ر به بازیهای ز سلبی در باو
گاه  که  دارد! مثِل تفاوتهای فرهنگی 
مضحک  دیگری،  آن  برای  میتواند، 
بنماید. ولی پرسش همچنان باقیست 
و نگارنده با نوشتن در مورد زبان و تئاتر 
این  به  )فارسی(  دیگر زبانی  به  کوردی 
حال  عین  در  میزند!  دامن  مضحکه 
شاید تلنگری باشد بر چرایِی پرداختن 
به این موضوع و تامل بر پیشنهادهایی 

ژه عرضه کرده است.  که این پرو
در  فارسی  زبان  به  آموزش  سیستم 
خالٔ در  و  انجام(  تا  ابتدا  ایران)از 
نیاز  و  شده،  کوردی  فلسفِی  واژههای 
مسئله،  این  طرح  به  کوردی  تئاتر 
نگارنده را بر آن داشت تا برخالِف آنچه 
کنم! شتاِب بیاماِن بانگ زدهام عمل 
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یافِت مفاهیِم فلسفی  زمان و سهلالوصول بودِن درک و در
بهتریِن ایران(  در  کورد  مخاطباِن  فارسی)برای  باِن  ز به 

ژه  بهانهها برای تعجیل و تنبلِی نگارنده برای انتشار این پرو
به زبان فارسی است!

رت این پژوهش، با بیش از 30 سال همراهِی نگارنده  ضرو
یف و تحلیلی مقدماتی بر تئاتر  ، فراهم ساختِن تعر با تئاتر
یف و تحلیلی برآمده از پرسشهایی که،  کوردی است. تعر
میخورند.  گره  دیگر  پرسشی  به  و  مانده  بیپاسخ   ، بهنظر
به  دادن  شکل  در  نگارنده،  انتخاب  یکردی،  رو چنین 
گردابی در نوشتن است. امکانی برای مواجهه  ساختاری 
شده.  طرح  یاِت  نظر و  پرسشها  با  مخاطب  مبارزهی  و 
نسلی که این مفهوم را بنیاد نهاد اکنون در آستانهی پیری 
، بر سفرهای خالی، نظارهگر نشستهاند.  ز است و نسِل امرو
بر  کید  تا و  کوردی  یِت  هو و  یخ  تار بر  تمرکز  با  ژه،  پرو این 
اندیشههای هنری، بهانهای برای تأمل و تعمق در چرایی 
طرح  به  امیدوار  و  کوردی  تئاتر  به  پرداختن  چگونگِی  و 

پرسشها و پژوهشهایی بهتر است.
نخستین  اجرای  و  نوشتن  از  یکصدسال  از  بیش 
و  تحلیل  هنوز  ولی  میگذرد  کوردی،  زبان  به  نمایشنامه، 
ممنوعیِت است.  نشده  انجام  ایران،  در  آن،  از  پژوهشی 

سیاستهای  دلیِل  به  ایران،  در  کوردی  نوشتار  و  گفتار 
فارسگرای حکومت پهلوی تا سال 1357، عاملی اصلی 
یت کوردی بود.  و مهم در نپرداختن به تئاتری با زبان و هو
، نیازی  به همین دلیل و با نداشتِن پیشینهای از این هنر

یخ و یا تحلیل نیز دیده نمیشود. برای پرداختن به تار
سقوط حکومت پهلوی و فضای بازِ فراهم آمده، فرصتی 
یتی  هو سرکوبشدهی  خواستههای  شدِن  بالفعل  برای 
نشد.  بینصیب  آن  از  بالقوهاش،  نیروی  با   ، تئاتر و  شد 
هشت  جنگ  و  شصت  دههی  در  سیاسی  بحرانهای 
در  امنیتی  یتهای  مدیر از  ناشی  بحراِن  و  عراق  با  ساله 
کوردستان را نیز تحت تاثیر  لباِس سیاست، تئاتر ایران و 

قرار داد.

 ، سقز تئاتر  هنرمنداِن  از  جمعی  هفتاد،  دههی  اوایِل 
و  زبانی  های  یژگی  و با  جشنوارهای،  برگزاری  برای  طرحی 
گرفت  نام  کوردی«  تئاتر  »جشنواره  که  کردند  ارائه  یتی  هو
پا شد. بعد  رهاش در سال 1378 در سقز بر و نخستین دو
ره هفدهم، پس  ره )دو پایی شانزده دو بر و  از بیست سال 
1400 اسفند  در  ید19،  کوو پاندمی  بهدلیل  وقفه  دوسال  از 

یفی مشخص  برگزار میشود( و اصرار بر تداوِم آن، بدوِن تعر
تئاتر  میتواند  فرهنگیهنری،  چشماندازی  نداشتِن  و 
زوئه«ی جهاِن تئاتر تبدیل کند!  کوردی را به »رابینسون کرو
میشود،  کوچکتر  ز  رو هر  که  جهانی  در  ماندن،  و  بودن 
»برای  و  خود«  »از  است.  جهانی  زبانی  و  اندیشه  نیازمنِد 
کردن، نه تنها هنر نیست بلکه غیر  خود« تولید و مصرف 

انسانی نیز هست!
 ، کوردی، در سقز رهی جشنواره تئاتر  برگزاری نخستین دو
شد.  کوردی«  »تئاتر  بهنام  مسئلهای  طرح  برای  آغازی 
عامِل میتوان  را  قومی  یژگیهای  و با  تئاتری  دغدغهی 

یژگی  و این  ولی  رد.  آو بهحساب  یداد  رو این  در  اصلی 
تئاتر برجسته شود؟ چرا چنین نیازی  چگونه میتواند در 
در میاِن هنرمنداِن کورد تولید و بازتولید میشود؟ تئاتری با 
یژگیهای قومی به کدام نیاز پاسخ میدهد؟ آیا واکنشی  و
اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  عقبماندگیهای  به 
گفتمانی فرهنگی  کنشی هنرمندانه برای خلِق  است و یا 
مردِم بودِن  اقلیت  آیا  و هنری؟  انسانی  اهداِف  به  نیل  در 

کورد، در ایران، به چنین نیازی دامن میزند؟
همواره   ، یتساز هو و  یتخواه  هو هنری  بهمثابهی   ، تئاتر
همیشگی  جدالی  هست.  و  بوده  برو  رو دوگانه  چالشی  با 
میاِن هنر و سیاست. چگونه میشود در چنین عرصهای 
حضور داشت و فارغ از خواستهها و تمایالِت سیاست به 
برای  یی  نیرو و  فرهنگ  صدای  که  تئاتری  اندیشید؟  هنر 
ران مدرن  شکل دادن به آن فرهنگ باشد؟ تئاتری که در دو
پای  به رسانهای بالقوه برای تشکیِل دولت ـ ملتها در ارو
دیگری  با  تفاوت  طبِل  بر  که  مفهومی  شد.  نوزدهم  قرن 
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برای  نشانهای  را  دیگری  از  مستقل  یِت  هو و  میکوبید 
ملیت میدانست.

پیشفرضهای  و   » دلوز یل  »ژ اقلیت  ادبیات  یهی  نظر
یافتِن با  کورد،  هنرِ  و  مردم  خصوص  در  نگارنده 
شباهتهای شکلی میاِن ادبیات اقلیت و تئاتر کوردی، 
قرار  مسئله  کانوِن  در  را  »شدن«  فلسفهی  و  دلوز  اهمیت 
یه و مفهوِم داد. مسیری که شاید بتواند با تمرکز بر این نظر

»شدن«، قالبی بر مفهوِم غیرمتعارِف تئاتر کوردی بسازد.
در  داشتن  قرار  معنای  به   ،» دلوز یل  »ژ منظرِ  از  اقلیت، 
و  هستی  از  فلسفی  پرسشی  بلکه  نیست  اقلیت  گروهی 
کیستی است. اقلیت چیست و اقلیت کیست؟ به چه و 
یژگی هنر و ادبیاِت اقلیت چیست؟  چگونه میاندیشد؟ و
ادبیات  در  میتوان  چگونه  را  اقلیت  ادبیات  یژگیهای  و
نمایشِی کوردی شناسایی کرد؟ تئاتر کوردی چیست؟ آیا 
کارکرِد چنین  کوردی، تئاتری ملی است؟ اهداف و  تئاتر 

تئاتری چیست؟ 
و  آثار  بررسی  گاتاری«، ضمِن  »فلیکس  با همکاری   ، دلوز

افکار »فرانتس کافکا«، به این مبحث پرداخته و بنیانی بر 
ادبیات اقلیت فراهم ساختند. ادبیاتی که در آن همه چیز 
سیاسی است و هر آرایشی از جمع به ارزشی همهگانی گره 
واقعی  یخی  تار بر  تمرکز  با  میتواند  که  ادبیاتی  میخوَرد. 
میتواند  دیگری  آن  منظر  از  حال  هر  در  که  برساخته،  یا 
همیشه جعلی انگاشته شود، و با پشتوانهی زبان و فرهنگ 
زایی کند. ادبیاتی که  زدایی و قلمرو و نیای مشترک، قلمرو
با دیگری معنا میکند و عنواِن را در تفاوت داشتن  خود 

»ادبیات ملی« به آن میبخشد.
با زبان و ادبیاتی مختص به  را،  ایران  کن در  کوردهای سا
خود، چه از لحاظ تعداد و چه حالت و شدت، میتوان 
در  یتها  اکثر و  اقلیتها  میان  تفاوت  نامید.  اقلیت 
یت  اکثر از  بزرگتر  میتواند  اقلیت  نیست.  آنها  اندازهی 
یت بر اساس انطباق با یک مدل انجام  یف اکثر باشد. تعر
میگیرد ولی اقلیت مدلی ندارد. اقلیت شدن، یک فرایند 
یت،  است. اهمیِت اقلیت، نه در جدایی نسبیاش از اکثر

که در پتانسیل عدول از هنجار است.
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ایفا  یت  هو به  شکلبخشی  در  نقشی  چه  بودن  اقلیت 
دارای  اقلیت  آیا  یتزدا؟  هو یا  است  یتزا  هو میکند؟ 
یتی متفاوت است؟ از چه و برای چه متفاوت است؟  هو
باِن اقلیت، همانند  آیا ز کجا آغاز میشود؟  این تفاوت از 
یت، نقطهی شروع برای تفاوت است؟ آیا تئاتر کوردی،  هو
یژگیهای  و همان  اقلیت  تئاتر  آیا  است؟  اقلیت  تئاتری 
از  اقلیت  ادبیات  یژگی  و داراست؟  را  اقلیت  ادبیات 
یل دلوز چیست و چگونه میتوان آن را در ادبیات  دیدگاه ژ
داشتِن با  کوردی،  تئاتر  کرد؟  شناسایی  کوردی  نمایشِی 
یژگیهای ادبیات اقلیت، چه کارکردی خواهد داشت؟  و

بر  تمرکز  با  تئاتری  حرکتی   ،» »سقز شهر  در   ،1378 سال 
»کوردی«،  پسوند  بر  تکیه  با  که،  شد  آغاز  کوردی  یِت  هو
بود.  یت  هو دوبارهی  یِف  تعر برای  نو  دغدغهای  از  نشان 
، در مناطق کوردنشین، با  بیست سال گذشت و اهِل تئاتر
استقبال و شرکت در جشنوارهای ساالنه به نام »جشنواره 
گرامی  گران،  گنجی  چونان  را  آن  همچنان  کوردی«  تئاتر 
نظر  تفاوت  کدام  به  یانی  جر چنین  ولی  میدارند.  پا  بر و 
دارد؟ تئاتر کوردی چگونه میتواند در این عصرِ پرسرعِت
دیجیتال،  ریهای  فناو سلطهی  و  اطالعات  تبادِل 
یتساز داشته باشد؟ در چنین شرایطی و با  کارکردی هو
سایر  همچون   ، نیز نگارنده  که  واقعیت  این  کردِن  لحاظ 
نیاز  میاندیشد،  حرکت  این  تداوِم  به  کورد،  تئاتریهای 
یف و  ری به نظر میرسد. تعر یف و تحلیِل آن ضرو به تعر
رای آن  تحلیلی که ابتدا به اهِل تئاتر نظر دارد و سپس از و

تئاتر کوردی را شناسایی میکند. 
به  اقلیت«  »ادبیات  یهی  نظر و   » دلوز یل  »ژ با  آشنایی 
بر دو مفهوِم با تمرکز  تا  ژه مجالی فلسفی بخشید  پرو این 

به  »شدن«  و  »بودن«  میانهی  در  را  کوردی  تئاتر  کلیدی، 
بازگشت  نیازمند  مفاهیم  این  به  پرداختن  بکشد.  چالش 
همواره  و  آشناست  کورد  مردِم  برای  که  بود  مفاهیمی  به 
بوده است.  با دیگری  مناقشه  و  گاه جدل  و  محِل بحث 
»قومیت«  مفاهیِم  دوبارهخوانِی  از  یر  گز نا دلیل  همین  به 

یا ملت؟ چه  باید قوم نامید  را  کورد  و »ملیت« شد. مردِم 
دو  این  کارکرد  دارد؟  وجود  واژه  دو  این  برد  کار در  تفاوتی 
مفهوم )قومیت و ملیت( چه تاثیری بر تئاتر کوردی دارد؟ 

تئاتر کوردی بودن، چه تفاوتی با، تئاتر کوردی شدن دارد؟
دو  از  بیش  با  دیرین  پرسشی  ؟  تئاتر چرا  پرسید  باید  ابتدا 
میشود  افزون  آن  بر  نو  پرسشی  ز  رو هر  که  قدمت  هزاره 
ز  بهرو شکِل   ، تئاتر آیا  مینمایاند.  کهنه  را  ز  دیرو پاسخ  و 
شدهی آئین یا چیزی متفاوت از آن است؟ مثل اجراهایی 
کی و به اسم تئاتر  کرهی خا گوشهای از این  ز در  که هر رو
تئاتر  از  که  یفی  تعار تناسب  به  یک  هر  و  میشوند  عرضه 
جشنوارهها  مثل  مینمایند.  متضاد  گاه  و  متفاوت  یم  دار
تئاتر  کردهاند. مثل جشنواره  اختیار  پسوندی  کدام  که هر 

کوردی. 
کوردی،  تئاتر  و  تئاتر درنگ میکنیم  یف  ولی هنوز در تعر
درنگی بیشتر نیاز دارد. درنگی بر تئاتر برای همنشینیاش 
یف تئاتر درنگی میکنیم  با پسوند کوردی. اگر هنوز بر تعر
تئاتر  آنچه  و  یم  دار اختیار  در  که  است  یفی  تعار انبوه  از 
مشخص  یفی  تعر نداشتن  میکند  متفاوت  را  کوردی 
گر تئاتر کوردی را همان تئاتر در معنای عام بدانیم  است. ا
را  کوردی  واژهی  گر  ا و  نیست.  پسوند  این  به  نیازی  دیگر 
یم؟ شاخصههای آن  صفت میدانیم چه معنایی بر آن دار
کداماند؟ چه چیزی تئاتر کوردی را از تئاتر متمایز میکند؟ 
که  پسوندهایی  مثل  باشد.  کننده  گمراه  میتواند  پرسش 
شورایی،  خیابانی،  تئاتر  صحنهای،  تئاتر  هست.  تئاتر  بر 
...! تئاتر کوردی نیز میتواند  یک و پرفورمنس، کمیک، تراژ
یسیم تئاتر  تمامی این پسوندها را در خود جای دهد و بنو
.... ولی پرسش همچنان  کوردی و کوردی، تراژدی  کمدی 
باقیست و هنوز شاخصهی تئاتر کوردی را معنا نکردهایم 
شاخصهی  باشد!  یکی  آن  با  هم  و  متمایز  تئاتر  از  هم  تا 
، هنر اجرا با دو شاخصهی  گر تئاتر تئاتر کوردی چیست؟ ا
تئاتر  در  شاخصهها  این  تمایز  وجه  است،  عمل  و  زبان 

کوردی چیست؟
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سیستم  از  بهرهگیری  با  ارتباطی  مدِل  یک  را  تئاتر  گر  ا
بدانیم  انسانهایی  بیِن  ارتباط  برای  وسیلهای  و  نشانهها 
موضوِع میتوان  آنگاه  دارند  ارتباط  به  عمدی  تمایلی  که 

برانش  کار برای  که  تی دانست  و تخیال را ذهنیات  ارتباط 
اهمیت دارند. 

ارتباطِی فعالیتهای  از  پیچیده  مجموعهی  یک   ، تئاتر
و  میل  شامل  آئینی،  عمِل  بهمانند  که  است  بشری 
کردن،  کردن، بازی  اشتیاقهای بنیادیِن انسانی به تقلید 
آدمی  تجربههای  به  بخشیدن  ساخت  و  نمودن  تخیل 

یلی:1393، 68(.  است)زار
دیگری،  و  من  گاِه  ناخودآ دانِش  در  که  تخیلی  و  ذهنیت 
دو  دارای  دانش  کانت،  عقیدهی  به  دارد.  حضور   ، نیز

عنصر است: احساس و اندیشه)ستیس: 171، 48(. 
کردنش،  بالفعل  که  کلی،  مفاهیِم  از  بالقوه  ذهنیتی 
، بلکه در حوزهی فلسفه  مسئلهی اصلی، نه تنها در تئاتر
هر  است.  مفاهیم  به  وابسته  اندیشه،  است.  اندیشگی  و 
هر  دربارهی  ما  دانِش  است.  مفاهیم  بر  مبتنی  معرفتی 
، مرکب از تصورات و مفاهیمی است که بر آن منطبق  چیز

میکنیم. 
هر واژهای در یک زبان، نمایندهی مفهومی است و اندیشه 

بدوِن مفاهیم امکان ندارد)همان،97(. 
شکلی  به  مفاهیم  این  تا  میسازد  فراهم  امکانی   ، تئاتر
نظاممند عرضه شوند. نظامی از نشانهها که با پذیرشی دو 

یه همراه است.  سو
انسانها تصمیم میگیرند چیزی  از  تعدادی  که  زمان  هر 
کار  کنند و به  ابرازِ چیزِ دیگری قبول  را بهعنوان وسیلهی 

گیرند نشانه به وجود میآید)نجومیان: 1396، 62(. 
معنادار  را  کلی  مفاهیِم  میتوانند  چگونه  نشانهها  ولی 
مفاهیم،  این  به   ، تئاتر در  میتواند،  چگونه  معنا  کنند؟ 

هستی و موجودیت ببخشد؟ 
تواند  هستی  چگونه  چیزها،  قالب  در  بهجز  کلیات،  آیا 
داشت این است که هستِی آنها عقلی است. ولی هستِی

چیزها بالفعل و موجود است )ستیس:1371، 28(. 
که  یم  بگیر نظر  در  کلی  مفهوِم  یک  را  کوردی  تئاتر  گر  ا
انسان  جز  چیزی  تئاتر  و  کرده،  آغاز  را  عقلیاش  هستی 
تا  پذیرد  صورت  چیزها)انسان(  قوالب  در  باید  نیست، 
بهانه  رتی  ضرو چنین  نفی  برای  باشد.  موجود  و  بالفعل 
تئاتر  نیز  را  انسان  بدون  تئاترِ  بتوان  شاید  و  هست  بسیار 
از  یفی دیگر  تعر به  گسترش هوش مصنوعی  با  گر  ا بدانیم 

انسان نظر کنیم! 
نه  و  دارد  موجود  شرایط  بررسی  به  تمایل  که  ژه،  پرو این 
انسان  جز  چیزی  را  تئاتر  مطلوب،  شرایط  به  پرداختن 

نمیداند. 
امرِ واقع منوط به امرِ ممکن نیست. امرِ محتمل، متضاد با 

 !)129 ،1389 : ری نیست)فوکو امرِ ضرو
زبان  معادل  را  انسان  نیز  موالنا  و  نیست  مناقشه  َمَثل  در 
یف  تعر مفاهیم  از  مجموعهای  با  که  انسانی  میدانست. 
از  مجموعهای  که  انسانی  دارد.  صورت  به  رو  که  میشود 
مفاهیم بر خود فرض میکند تا صورت بیابد و دیده شود. 
همچنان که کائنات نیز در نگاهی فلسفی و بنیادین رو به 
که در او صورت بر ماده برتری  صورت دارند. آدمی است 

تام دارد. 
تری  باال صور  به  که  میکوشند  پیوسته  چیزها  همهی 
یند)ستیس:  برسند. … چیزها بهسوی غایت خود در تکاپو

.)30 ،1371
تالش برای دیدهشدن در این دنیای دیدنیها)!( میتواند 
همان غایتی باشد که در همهی انسانها هست. هر کس 
یند. هر  بهفراخور خود و غایتی که از میاِن غایتها برمیگز
ینش یک زندگی بهتر برای خود و  کس در جستجو برای گز
یت مشترک و بنیادیاش  یا برای همه. غایتی که در آن اولو
ید چنین  انسان است. تسلط انسان بر جهانی که بر آن میز
و تالش  بیندیشد  تا چنین  او میدهد  به  اعتباری  و  حق 
یری بر آن مفهوم قالب کند! »تئاتر ملی« میتواند  کند تصو
ژه برای مفهوم تئاتر کوردی باشد.  یرِ پیشنهادی این پرو تصو
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انسانی  رواِن  که  به عرصهی وجود میگذارد  پا  زمانی  تئاتر 
بهطور خودانگیخته افکار را در قالب جهانهای داستانی 
مختلف )جهانهایی که منزلگاِه شخصیتهای خیالی 

و اعمالشان است( صورتبندی می کند. 
به  پردازانه  یر تصو مدیومی  پردازانه  یر تصو تفکرِ  برای   ، تئاتر

یلی:1393، 83(!  دست میدهد)زار
ده  چند  و  مختلف  یشهای  گو داشتن  با  کوردی  زبان 
به  مختص  ادبیاتی  داشتن  و   ) کشور  4 )در  بر کار میلیون 
خود، توان برقراری ارتباط با مخاطباِن همزبان را دارد. ولی 
کوردی نیست.  تئاتر  برای  این هیچ شاخصهی متمایزی 
گون هستیم ولی  گونا همانطور که شاهد اجرا به زبانهای 
 ... از واژههای تئاتر فارسی، تئاتر انگلیسی، عربی، ترکی، و
کید میشود؟  استفاده نمیشود. پس چرا بر تئاتر کوردی تا
در این هنگامهی سنگین و متراکم رسانهها، تئاتر و تئاتر 
دهکدهی  این  در  دارند؟  جایگاهی  و  کارکرد  چه  کوردی 
دیگران  با  محلی  زبانی  با  میتوان  چگونه  جهانی  کوچک 
ارتباط  برقراری  برای  را  تئاتر  زبان  گر  ا نشست؟  گفتگو  به 
یم؟ چه زبانی را  انتخاب کردهایم چه معنایی برای زبان دار
ید تا محدودهی مخاطبان را گسترش دهیم؟ این  باید برگز

یژگی دارد؟ زبان چه و
تا  باز شود  را نظام نشانهها بدانیم شاید مدخلی  گر زبان  ا
یم. نظامی از نشانهها که نیازمند  از هزارتوی پرسش رها شو
بگستراند  دامنهای  برانش  کار رش  پرو با  تا  است  آموزش 
از  بیش  تا  جامعه.  شدهی  ز  بهرو نیازهای  به  پاسخ  برای 
و  دیگران  بانِی  ز نشانههای  سهمگین  حضور  شاهد  این 
سلطهاش بر زباِن خود نباشد. نشانههایی که در نوشتار و 
گفتار تا آداب و رسوم و رفتار و پوشش فردی و اجتماعی 

حضور دارند. 

ابرازِ به  که  از نشانههاست  نظامی  زبان،  ید:  سوسور میگو
لها،  کر و ال ، الفبای  ایدهها میپردازند. بنابراین با نوشتار
شعائر نمادین، انواع آداب و معاشرت و نشانههای نظامی 
قابل مقایسه و البته مهمتریِن این نظامهاست)نجومیان: 

 .)58 ،1396
یکردی بتوان بر واژهی تئاتر کوردی درنگی  شاید با چنین رو
کرد. تئاتری که زبان را مبنا و  کرد و هست و بودش را معنا 
یتی خاص با زبانی خاص برای  یت میداند. هو اساِس هو
بودن و ماندن در دهکدهی جهانی. خاص بودن، معنای 
باشد.  مناسبتر  واژهای  »متفاوت«  شاید  و  ندارد  ارزشی 

ُکردی بودن و شدن در تئاتر  
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خاص بودن برای با هم بودن و متفاوت ماندن. 
عمل/کنش، در نظاِم نشانهشناسی تئاتر همراه و هماننِد
/نوشتار است. تمرکز بر هر یک میتواند تئاتر را  باِن گفتار ز
گر اینگونه باشد واژهی »نمایِش کند و ا به نمایش نزدیک 

کوردی« انتخاب بهتری خواهد بود. ولی چرا بر واژهی »تئاتر 
کید میشود. تفاوت ماهوی و معنایی واژههای  کوردی« تا
و  میشناسند  تئاتری  مخاطبین  را  »نمایش«  و   » »تئاتر
یی نیست. هرچند برخی شاید این تفاوت  نیازی به بازگو
ر دارند. بسیاری از  را نپذیرند ولی بسیاری بر این تمایز باو
بین  معنا  تفاوت  که  عقیدهاند  این  بر  تحقیق  و  نظر  اهل 
آنها  باید در هدف و منظور نهایی  را  تئاتر و نمایش  واژه 

جستجو کرد. 
گران برای تقرب به خدا  »نمایش« اجراکنندگان و تماشا در
و قدیسین و رسیدن به آمرزش و رستگاری، دیداری زائرانه 
گران  تماشا و  اجراکنندگان   » »تئاتر در  اما  دارند  اخروی  و 
به منظور درک و فهم معضالت زندگی مادی و رسیدن به 

رفاه، دیداری دنیوی دارند)جوانمرد: 1383، 67(. 
کوردی داشت.  تئاتر  از  یفی  تعر بتوان  یکرد شاید  رو این  با 
اسطوره،  آیین،  یخ،  تار بر  تکیه  با  که  رز  اندیشهو هنری 
با  را،  کورد  انسان  زِ  امرو دغدغههای   ... فولکلور حماسه، 
بر صحنه جاری میکند.  به خود،  کنِش مختص  و  زبان 
چند  هر  را،  ملی  کنشهای  تا  نیازمندیم  مسیر  این  در 
با الگوهای مسلط، بیهیچ وهم  گاه متضاد  نامتعارف و 
کرد. شاید سینمای ژاپن مثالی عینی از  و تردیدی عرضه 
پیمودن چنین مسیری باشد. سینمایی که بدون شناخِت

کودکانه  نشانهها و رمزگاِن فرهنگیاش، به شوخی و بازِی 
هنر  راه!  دوستدار  رهروانی  برای  دشوار  راهی  است!  شبیه 
و در همان حال هدفی  برای بودن  ، وسیلهای است  تئاتر
است برای متفاوت بودن. شدن، بودنی است که از تفاوت 

شکل میگیرد.
نوعی  و  است  تصرف  نوعی  است،  تسخیر  نوعی  شدن، 
 : ارزِش اضافی است. اما هرگز بازتولید یا تقلید نیست)دلوز

 .)39 ،1392
، بهانهای است برای نوعی دیگر از بودن)هستی(.  هنر تئاتر
نوعی دیگر زندگی کردن، نوعی دیگر اندیشیدن و آرزوهایی 
را  بودن/هستیاش  یقی  طر به  کس  هر  داشتن.  متفاوت 
که  شوند  آنگونه  میتوانند  کسانی  و  میگیرد  چالش  به 
میخواهند. این افراد بودن را به شدن پیوند میدهند. تئاتر 
یف و یا  ، با هر تعر کوردی از این قاعده مستثنی نیست و
کوردی،  تئاتر  است.  کرده  آغاز  را  خود  هستی  مخالفتی، 
نیاز  جهانی  دهکدهی  به  رود  و برای  صدساله،  نوزاِد  این 
بر  به یافتن پاسخ بر پرسشهای هستیاش دارد. پاسخی 

چگونه بودن. بودن برای شدن. 
صدسالهاش  یخ  تار است.  راه  ابتدای  در  کوردی  تئاتر 
کوردی  پسوند  ینگی.  دیر برای  باشد  سندی  میتواند  تنها 
یتی به تئاتر کوردی نمیبخشد و حتی  هیچ شاخصه و مز
اقلیتی  و  بومی  مردمی  از  آئینی  نمایشی  به  را  آن  میتواند 
اصراری  چه  صورت  این  در  دهد!  تقلیل  حاشیهنشین 
همچنان  کوردی(  )تئاتر  ترکیبی  واژهی  این  تا  هست 
بماند؟ پاسخ به این پرسش را باید با پرسشی دیگر همراه 
این  به  گاه،  کوردی، بهطور ناخودآ تئاتر  کنشگراِن  آیا  کرد! 
در  موقعیِت  تثبیِت  برای  یژه،  و امتیازی  همچون  تئاتر 
عقبماندگیهای  فرافکنِی  برای  بهانهای  و  بودن  اقلیت 
راستای  در   … فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
است  تالشی  یا  و  دارند  نظر  یت،  اکثر هژمونی  تداوِم 
گاهانه برای اقلیت شدن؟! پاسخ را باید در پرسشی دیگر  آ
جستجو کرد! اندیشهی محوری و مرکزِی آثاری که در این 
باِن کوردی، نوشته و اجرا شده به کدام سو  صد سال، به ز

متمایل بوده است؟ بودن یا شدن؟!
یح به این پرسشها  بدیهی است که نمیتوان پاسخی صر
داد. یک مفهوم را نمیتوان در قالب یک جملهی خاص 
مورد  در  را  پرسش  همین  میتوان  نمونه  برای  گنجاند. 
دیگران نیز تکرار کرد و مثًال پرسید: تئاتر ایرانی چیست؟! 
و  تحلیل  از  گسترده  مجموعهای  نیازمنِد  پاسخ،  برای 
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تفاسیر هستیم تا بتوان نمایی کلی از خصوصیاِت آن تئاتر 
چه  صورت  این  در  کرد.  معرفی  دیگری  به  و  شناساند  را 
تحلیل و تفسیری برای تئاتر کوردی میتوان متصور شد؟ 
کوردی  نمایشِی  آئینهای  و  نمایش  یشهیابِی  ر به  نیاز  آیا 
کوردی  آیا با معرفی و شناساندِن هنرمنداِن تئاتر  هست؟ 
...( و تحلیل و  کارگردان و یگر تا  یس و باز )از نمایشنامهنو
رسید؟  مطلوب  نتیجهی  به  میتوان  نمایشی  آثار  بررسِی 
میتوان زنجیرهی پرسشها را ادامه داد. پرداختن به چنین 
پرسشهایی الزم است ولی کافی نیست و کارکردی بهجز 
یخی ندارد و نمیتواند پاسخی  ارائهی تحلیلی آماری و تار
چگونه  اوصاف،  این  با  باشد.  کوردی  تئاترِ  پرسِش  بر 

یف کرد؟ میتوان تئاتر کوردی را تعر
کید و تمرکز بر پسوند »کوردی« و اصرار بر حفظ و ادامهی  تأ
واژهی تئاتر کوردی، به این معناست که تئاتری وجود دارد 
یتی  بازنمایی میکند. هو را  از دیگری  یتی متفاوت  که هو
با  همراهی  در  و  است  آن  اصلی  رکن  زبان  که  متفاوت 
یخ، اسطوره و جغرافیا به تئاتر  سنتها، آداب و رسوم، تار

ملی نظر دارد. تئاتری که ملیت، اساس و بنیاد آن است. 
»تئاتر ملی« تئاتری است که بر اساس و بنیاد»ملیت« یک 

سرزمین بنا شده باشد، و 
و  مشترک  قومیت  و  فرهنگ  ترکیب  از  جز  ملیت 
بهوجود  واحد  سرزمین  یک  یخی  تار مرزهای  در  یژه«  »و

نمیآید)جوانمرد: 1383، 26(. 
و  استفاده  برای  موجه  دلیلی  میتواند  بودن  متفاوت  آیا 
کید بر مفهوِم تئاتر کوردی، بهعنواِن تئاتری ملی، باشد؟  تأ
، به عنواِن هنری  آیا تئاتر ملی، تئاتری سیاسی است؟ تئاتر

مدرن، به انساِن مدرن نیاز دارد. 
و  آزادی  کسِب  برای  که  تنهاست  انسانی  مدرن،  انساِن 
طی  تنهایی  به  را  راه  اش  است  مجبور  رستگاری،  به  نیل 
کند تا بتواند با سرنوشتی که از ازل بر او مقدر شده روبهرو 

 .)30 ،1393: گردد)اَونز
آن  الزمهی  و  »شدن«  پروسهی  از  بخشی  شدن«  »تنها 

شکل  برای  عملی  زمینههای  حرکتی،  چنین  است. 
فراهم  را  اقلیت  جامعهی  در  »تنهایی«  فرهنِگ  به  دادن 
زانهی  رو زندگِی  به  تئاتری،  گروِه  مطلوِب  دنیای  میسازد. 
اعضا پیوند میخوَرد و با افزایِش گروههای تئاتری، و با هم
« و »زندگی در اجتماع«، تنهایی، به  آمیزِی »زندگی در تئاتر
معیار و میزانی برای زندگِی اجتماعی تبدیل میشود. تئاتر 
کانونی برای  کوردی، با حضورِ »من« در متوِن نمایشی، به 
فرهنِگ صدای  به  فردی،  های  مرجع  شناسایِی  و  تولید 
تبدیل  فرهنگ  به  دادن  شکل  برای  یی  نیرو به  و  کوردی 

میشود. 
تالشهایی هجدهم،  قرن  در  آلمانی،  هنرمنداِن  و  شیلر 
توانست  می  هم  که  کنند  خلق  تئاتری  تا  دادند  انجام 
یی در شکل دادن  صدای فرهنگ آلمانی باشد و هم نیرو

یلی،1393،368(.  به آن)زار
بر  استوار  بنیانی  آمدِن  فراهم  حاصِل  که  یی  نیرو و  صدا 
تئاتر  در  فردیت  غیاِب  است.  »شدن«  آغازِ  برای  »بودن« 
شناسِی نمایشنامه  بخِش  در  که  است  معضلی  کوردی، 
کوردی به آن پرداخته میشود. فردیت، در قالِب شخصیِت

تنها، کسی است که آرایِش جمعی به خود نمیگیرد.
تئاتر ملِی کوردی یک مفهوم است. مفهومی که هم هدف 
اقلیت،  ادبیات  در  که،  مفهومی  نیست!  هم  و  است 
دارد. پسونِد از هژمونِی دیگری  زدایی  یژه در قلمرو و نقشی 

رابطهای  با حضور دوگانهاش،  و  ترکیبی  »کوردی«، در هر 
مفهوم؟  یا  هدف  دارد.  هنرمند  اندیشهی  با  مستقیم 

پارادوکسی مکرر از هنر و سیاست! 
و  پادشاهان  حمایِت  از  بسیاری  نمونههای  پا،  ارو یخ  تار
یی  لو تا  روسیه  در  کبیر  کاترین  از  دارد.  هنر  از  کمان  حا
چهاردهم و چارلز دوم در فرانسه و انگلستان، که با حمایت 
یِت از هنر و دانشهای اجتماعی و مشارکت در آنها، هو

 .)60 ،1393: ملی را نیز میساختند )اَونز
سمتوسوی   ، نیز کوردی،  تئاتر  جشنواره  اوصاف،  این  با 
و  »بودن«  میاِن  انتخابی  میکند.  انتخاب  را  فرهنگیاش 

ُکردی بودن و شدن در تئاتر  
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»چگونه بودن)شدن(«. آیا جشنواره تئاتر کوردی کارناوالی 
در  و  سالها  این  در  را  نمونهاش  که  است،  شبهآئینی 
به  باید  یا  و  شاهدیم  خیابانی  جشنوارههای  و  نمایشها 
راستای  در  فرهنگی  پیشرفِت  و  توسعه  برای  معیاری 
به  کند  انتخاب  را  کدام  هر  شود؟  تبدیل  شدن«  »تئاتر 
»تئاتر  شدن  تبدیل  میزند.  دامن  متفاوت  پرسشهایی 
یانی فرهنگی و  کوردی« از همایشی آئینی و سالیانه به جر
هنری برای شکل دادن به فرهنِگ کوردی، با لحاظ کردِن

پروسهی »شدن«، پسونِد »کوردی« را اضافی و زائد خواهد 
یِی کودکانه  کرد. پسوندی اضافی که بیشتر به یک بهانهجو
شبیه است اگر همچنان، و مانند این بیست سالی که از 
آن گذشته، کورد بودن را معیارِ هنر و تئاتر بدانیم و به آنچه 

باید شد نیندیشید و چارهای نیافت!
کید  تا را  کوردی  تئاتر  واژهی  برد  کار برای  دلیل  تنها  شاید 
مکرر بر کورد بودن، نه بهساِن وسیلهای برای نمایِش اقلیت 
فرهنگ  و  زبان  در  اندیشه  تداوِم  برای  عاملی  بلکه  بودن، 
»کورد  و  شدن«  »اقلیت  برای  آغازی  و  کورد  انساِن  هنرِ  و 
با تکیه  که  رز  اندیشهو ، هنری است  تئاتر شدن« دانست. 
… دغدغههای  آیین، اسطوره، حماسه، فولکلور یخ،  بر تار
بر  خود،  به  مختص  کنِش  و  زبان  با  را،  کورد  انسان  زِ  امرو

صحنه جاری میکند. 

کنشهای  عرضهی  و  تولید  برای  عرصهای  کوردی  تئاتر 
ملی، هر چند نامتعارف و گاه متضاد با الگوهای مسلط، 
رِش باِن استاندارِد کوردی است. زبانی که آموزش و پرو با ز
آن، از پایه تا انجام، در همهی مقاطع تحصیلی، برای مردِم
یز از اقلیت  گر ینهای برای  گز کورد، قانونی و اجباری شود. 
برابر  حقوِق  داشتِن  برای  را،  ملت  به  شدن  تبدیل  و  بودن 
« میتوان  گفتهی »شیلر ایران، در این  در جامعهی متنوِع 
یافت: اگر یک تئاتر داشته باشیم، یک ملت نیز خواهیم 

شد!

ش ا
*سال 1398خورشیدی، این پروژه تحت عنوان»ادبیات اقلیت و تئاتر کوردی« 

« به چاپ رسید.  »گوتار در 150 صفحه، توسط نشر

نا
گاه 1.ِاَونز مری)1393( تکوین جهان مدرن، نبوی محمد، اول، نشر آ

،هویت و نمایش ملی، اول، تهران، نشر قطره 2.جوانمرد عباس)1383( تئاتر
اقلیت، نمکین حسین،  ادبیات  گاتاری فلیکس)1392( بهسوی  و  ژیل  3.دلوز 

اول، تهران، نشر بیدگل
، نصراهللزاده مهدی، اول، تهران، نشر  4.زاریلی و دیگران)1393( تاریخهای تئاتر

بیدگل
5.ستیس و.ت)1371 اول( فلسفه هگل، عنایت حمید، پنجم، تهران، انتشارات 

و آموزش انقالب اسالمی
6.فوکو میشل)1389( تئاتر فلسفه، سرخوش نیکو و جهاندیده افشین، اول، 

تهران، نشر نی
7.محمدی صالح)1394( تئاتر کوردی بودن یا شدن، اول، تهران، نشر افراز

8.نجومیان امیرعلی،نشانهشناسی،1396،اول،تهران،نشر مروارید
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یای گمشده" به سفارش سازمان  زمستان 1385 مشغول ساخت فیلم مستند "رو
بارۀ تنها سالن سینمای مهاباد بود. سه سال  توسعه سینمایی سوره بودیم. فیلم در
ل احمر بود به دلیل عدم اقبال  که متعلق به هال قبلتر تنها سالن سینمای شهر 
یافت  موقع  آن  یدئوکلوپهای  و در  هم  کاِست  بصورت  که  فیلمهایی  از  مردم 
مورد  در  تحقیق  ضمن  تا  شد  باعث  فیلم  این  موضوع  بود.  شده  تعطیل  میشد 
و  ُکرد  مستندسازان  شدۀ  تولید  مستندهای  شهرمان  در  سینما  سالن  پیشینه 
یکرد و  نگاهشان دربارۀ موضوعات فیلمهایشان را نیز ببینیم تا شاید  همچنین رو
و  تب  سالها  آن  بود.  اندک  بسیار  مستندها  تعداد  چه  اگر  باشد،  برایمان  کمکی 
موفقی  حضور  کردستان  فیلمسازان  و  میگرفت  شدت  داشت  فیلمسازی  تاب 
با موج  بود  امر مصادف شده  این  و  در جشنوارههای داخلی و خارجی داشتند 
، یعنی از  تعطیلی سالنهای سینما در سراسر ایران. این تب و تاب 10 سال قبلتر
نیمه دوم دهه 1370 با حضور فیلمهای بهمن قبادی در جشنوارههای سینمای 
جوان آغاز شده بود. مستند "زندگی در مه" که بارها توسط قبادی پر افتخارترین 
کردستان  از  جدید  یری  تصو گاه  نا به  شده  خوانده  ایران  سینمای  یخ  تار مستند 
ارائه داد. مستندوارهای که حتی صحنههای ساختگی و طراحی شدهاش با شیوه 
خاص قبادی جلوهای مستند داشت و بسط یافتن همان فیلم و داستان اولین 

ده گ ای  و
تند د کردستان ا  ن ع س

ن سعد ش

ان  ک

ُکردستان رویای گمشده: وضعیت سینمای مستند در  
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یر برف و کوهستان و مرز  اثر بلند فیلمساز را رقم زد. تصاو
و قاچاق و کودکان و فقر چنان درهم تنیده شده به نمایش 
گذاشته شدند و چنان در ذهن مخاطبان نقش بستند که 
تا سالها بعدتر و حتی اکنون نیز کردستان برای بسیاری 

ر برف و قاچاق و فقر است.  یادآو
کردستان ایران به اوایل  اما تجربه ساخت فیلم مستند در 
گردد.  می  بر  منطقه  در  داخلی  جنگهای  زمان  و  انقالب 
از  را  نابی  لحاظ  بطحایی  طیفور  گر  مشاهده  بین  ر دو
زندگی مردم عادی و مبارزان کرد ثبت کرده که نتیجه ی آن 
فیلم درخشان و ماندگار مستند نان و آزادی است. او که 
یزیون تهران بود  فارغ التحصیل از مدرسه عالی  فیلم و تلو
کردستان بازگشت و مجموعه  بعد از انقالب سال 57 به 
مستند چهار قسمتی بین سالهای 1360 تا 1363 ساخت 
که در بین آنها مستند نان و آزادی در چشنواره ها و مجامع 

بین المللی به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. 
بینهای 8 میلیمتری جای خود را به  ر  سالها بعدتر که  دو
یی دادند. دفاتر انجمن سینمای جوان  یدئو بینهای و ر دو
تنها مراکز آموزش و تولید فیلمهای مستند و کوتاه بودند. 
بین اکثر فیلمسازان را به فضاها  ر اقبال فیلمهای قبادی دو
مستندهای  از  خبری  و  کشاند  مشابه  لوکیشنهای  و 
آن  مورد  در  متفاوت  یکردی  رو با  حتی  یا  و  اجتماعی 

اگرچه برخی تالشهای صورت  نبود.  فضاهای روستایی 
ساختۀ  ژگیران  رو مستند  گرفت.  نادیده  نمیتوان  را  گرفته 
یی آیینها و مراسم مردم  ابراهیم سعیدی و مهرداد اسکو
روستای نگل کردستان در زمان خورشید گرفتگی را با فرم و 
یکردی متفاوت به نمایش گذاشت. به جز مستندهای  رو
را  کردستان  مراسم  و  آیینها  داشتند  سعی  که  یزیونی  تلو
با تمام ممیزیها و محدودیتها بصورت سطحی گزارش 
که مستندی با شکل و ساختاری  کنند این اولین بار بود 
فکر شده سعی میکرد با بیانی سینمایی آیین خاصی را 

یر بکشد. به تصو
یری دیجیتال موج جدید فیلمسازی  ظهور تجهیزات تصو
در  و  کرد  فراهم  بیشتری  تعداد  برای  را  فرصت  و  زد  رقم  را 
برابر  چند  کوتاه  مدتی  در  فیلمسازان  تعداد  نیز  کردستان 
سالهای قبل شد، اگرچه مستندسازان اندکتر از همکاران 
شهرهای  کن  سا فیلمسازان  اما  بودند.  داستانیسازشان 
ر بودن از فضای حرفه  کردنشین به دلیل نبود امکانات و دو
به  یکدیگر  فیلمهای  ساخت  از  حمایت  با  توانستند  ای 
، صدابردار و غیره تب فیلمسازی را در  بردار یر عنوان تصو
کنند و با تکرار در ساخت و تجربههای  کردستان بیشتر 

مکرر فضایی حرفهای را رقم بزنند.
صدام  سقوط  از  پس  و   1380 دهۀ  اوایل  نژاد  امین  هیوا 
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حسین با مستند حنابندان دیکتاتور که آن را در کردستان 
گرفت  عراق ساخته بود، از فضای فیلمهای قبلی فاصله 
و به مسائلی چون جنگ، انفال و روایت بخشی از زندگی 
ران صدام پرداخت. امین  کردهای عراق در دو و مصائب 
رسومات  فرهنگی،  مسائل  بعدیش  مستندهای  در  نژاد 
قرار  توجه  مورد  را  بومی  هنرمندان  زندگی  همچنین  و 
است  کردستان  هورامان  زادۀ  خود  که  رستمی  یز  پرو داد. 
کار و ارتباط مردمان این منطقه با  مستندهایی از زندگی، 
در  فرمی متفاوت مخصوصًا  تجربۀ  با  را  بکرشان  طبیعت 
یر کشید. مستندهای ساخته  فیلم "ملودی سنگ" به تصو
شده، بسیار اندکتر از فیلمهای داستانی بودند و در بین 
مستندهای  از  خبری  کمتر  نیز  اندک  مستندهای  این 
کید بر زندگی شهری و طبقه متوسط بود. این  اجتماعی با تأ
ران موج مهاجرت روستاییان  درحالی بود که در همین دو
گرفته  از ابتدای انقالب آغاز شده بود شدت بیشتری  که 
در  آن  ناهنجاریها  و  مشکالت  و  شهرها  حاشیه  و  بود 

حال گسترش بود.
کشور  کرستان نیز همانند سایر نقاط  سفارشی سازی در 
راهی برای کسب درآمد و یا حتی تنها راه به نتیجه رساندن 
جذب  مرکز  بزرگترین  یزیون  تلو بود.  ایدهها  و  طرح  برخی 
و  بوده  ایشان  به  سفارشی  کارهای  ارائه  و  مستندسازان 
ناتوان  هست. اکثر مستندسازان به دلیل مشکالت مالی 
ینههای فیلمهایشان بودند و ناچار به ساخت  از تأمین هز
اجازۀ  امر  همین  ردند.  آو رو  یزیون  تلو سفارشی  فیلمهای 
برخوردی آزادانهتر و مستقل را بسیار کم میکرد و همچنین 
فیلمهای  تولید  و  مستقل  یانی  جر گیری  شکل  مجال 
مستقل را فراهم نمیکرد. در همان تجربۀ شخصی ما و و 
سالن  دربارۀ  گمشده"  یای  "رو مستند  ساخت  یان  جر در 
یت  مدیر تغییر  دلیل  به  مهاباد،  شدۀ  تعطیل  سینمای 
سلیقهای  برخوردهای  و  سوره  سینمایی  توسعه  سازمان 
کشید و مدیران جدید چندان موافق  ین فیلم به درازا  تدو
همین  و  نبودند  فیلم  در  ما  معترضانه  و  انتقادی  ایدۀ 

مستندهای  سالهایمان.  آن  تجربۀ  بر  بود  ضربهای  امر 
و  دهنده  سفارش  نظر  اعمال  تجربۀ  تکرار  هم  یزیونی  تلو
در  و  بود  و شخصی  یکرد تجربی  رو و  آزادی عمل  کاهش 
یت منجر به حتی ضرر مالی بود. بسیاری موارد تغییر مدیر

طرحهای  قالب  در  که  بود  سازمانی  دیگر  هنری  حوزۀ 
اندک  میدهد.  سفارش  فیلمسازان  به  را  آثاری  مختلف 
استانهای  در  هنری  حوزه  سوی  از  که  هم  مستندهایی 
در  که  بود  موضوعاتی  همان  تکرار  میشد  تهیه  کردنشین 

یزیون به وفور تولید میشوند. تلو
تشکیل  و  عراق  سیاسی  ساختار  در  اساسی  تغییرات 
همچنین  و  تردد  تسهیل  و  کردستان  اقیلم  حکومت 
کردستان در عرصه سینما  اقیلم  سرمایهگذاری حکومت 
باعث شد تعدادی از مستندسازان همچون زنده یاد طاها 
یمی، هیوا امین نژاد، ابراهیم سعیدی و ... در کردستان  کر
و  کرکوک  شهر  وضعیت  چون  موضوعاتی  درباره  و  عراق 
4 من،  شهر  سرطان  )نفت  ساختند  مستندهایی  انفال 

یی مستندسازان  گو کرکوک، همه مادران من(.  سرود برای 
و  مجال  مستقل  فیلم  ینه  هز تأمین  عدم  دلیل  همان  به 
و  اجتماعی  معظالت  به  پرداختن  برای  رغبتی  شاید  یا 
اندک  و  نداشتند  را  روستا  و  شهر  بستر  در  ناهنجاریها 
در  توجهی  کم  دلیل  به  هم  گرفته  صورت  تالشهای 
کام و گمنام ماندند. اندک آثار مستقل  پرداخت و پژوهش نا
اولیه  آثار  حتی  فرمی  و  ساختاری  قدرت  هم  شده  تولید 
مورد اشاره را نیز نداشتند. از نیمه دوم دهۀ 1380 به بعد 
گاه به موضوع جنگ و تبعات پس  مستندسازان جوان به نا
یر سفید" حمید  آژ  " و مستندهای  ردند  آو از جنگ روی 
"مریوان   ، پور نورانی  ز  بهرو سکوت"  در  "جنایت  قوامی، 
برهان  سیاه"  "یکشنبه  نیکخواه،  ید  فر هوایی"  ترمینال 
و  یتا رصافی  آز زندگی میکنند"  مردمانی  "اینجا  احمدی، 
شدۀ  شیمیایی  شهر  همچنین  و  مرزی  روستاهای  در   ...
از  برخی  مشکالت  و  زندگی  و  شدند  ساخته  سردشت 
یی  گو کشیدند.  یر  به تصو را  بازماندگان جنگ  و  قربانیان 

ُکردستان رویای گمشده: وضعیت سینمای مستند در  
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روایت  داشتند  قصد  کردستان  مستندسازاِن  جدیِد  نسل 
یر بکشد. خود را از جنگ به تصو

در همۀ این سالها وضعیت پخش و نمایش مستندهای 
تنها  اما سایر فیلمها  بود،  سفارشی صداوسیما مشخص 
بر  عالوه  دارند.  و  داشتند  نمایش  امکان  جشنوارهها  در 
کوتاه،  فیلم  و  حقیقت   ، فجر همچون  ملی  جشنوارههای 
برگزاری جشنوارهها و هفتههای فیلم و عکس توسط دفاتر 
انجمن سینمای جوان )سنندج، کرمانشاه، ایالم، ارومیه و 
گاه حوزۀ هنری مجال دیگری بود - نه منظم و  مهاباد( و 
یار  ساالنه -برای نمایش فیلمها، که در این بین جشنواره ژ
در استان کردستان با انسجام و هیجان بیشتری برگزار شده 
کنار این نمایشهای داخلی، ارسال فیلمها به  است. در 
جشنوارههای خارجی تبدیل به یک اپیدمی شده و کمکم 
حضور در حتی جشنوارههای درجه سوم و ناشناخته هم 
افتخاری محسوب میشود. البته حضور برخی مستندها 
همچون "همه مادران من" در چند جشنواره درجه یک را 

نمیتوان نادیده گرفت.
یه و عراق  پس از ظهور داعش و اشغال بخشهایی از سور
توسط نیروهای دولت اسالمی عراق و شام و تصرف شهر 
هزار   5 شدن  بوده  ر همچنین  و  عراق  کردستان  شنگال 
ساخت  به  اقدام  ُکرد  مستندسازان  اینبار  ایزدی  دختر 
را  کردها  گریبان  که  جدیدی  جنگ  دربارۀ  مستندهایی 
 “A157“ مستندهای  زدند.  بود  گرفته  عراق  و  یه  سور در 
ستارچمنی   "74" ماواتی،  یا  مار "بازگرد"   ، پور نورانی  ز  بهرو
کردستان  در  کرد  راگان  آو اقامت  محل  کمپهای  در  گل 
یر  عراق سعی داشتند بخشی از جنایات داعش را به تصو
که  به جز چند تجربه موفق  این سالها  بکشند. در همۀ 
تالشهای  و  تجارب  سایر  شد  اشاره  آنها  از  تعدادی  به 
صورت گرفتۀ مستندسازان کرد نتوانسته ارائه دهندۀ همه 
باشد.  کردنشین  نواحی  در  زندگی  بخشهای  و  جوانب 
جنگ  موضوع  بر  کید  تأ مشابه،  موضوعهای  انتخاب 
بیان  در  مستند  سینمای  وسیع  امکان  گرفتن  نادیده  و 

در  کنکاش  پژوهش،  روانشناسانه،  یکردهای  رو انتقادها، 
گذشته و ... امکان تجارب درخشان را از مستندسازانی که 
کردهاند  اثبات  را  توانمندی و دانششان  آثارشان  در برخی 
را میتوان در سفارشی بودن  گرفته است. اما دلیل اصلی 
اکثر مستندها جستجو کرد. شرایطی که باعث شده است 
شخصی  خوانش  امکان  ق  خال و  توانمند  فیلمسازانی 
چه  و  باشند  نداشته  سوژهها  و  موضوع  از  را  مستقل  و 
حمایت  عدم  دلیل  به  طرحها  و  ایدهها  از  بسیاری  بسا 
در  بمانند.  ایده  و  طرح  حد  همان  در  سفارشدهندگان 
خالی  اجتماعی  مستندهای  جای  همچنان  کردستان 
زندگی،  از  روشنی  و  درست  یر  تصو همچنان  است، 
نشده  کشیده  یر  تصو به  سرزمین  این  واقعیت  و  زمرگی  رو
است. شهرهای اینک انباشته شده از جمعیت با انبوهی 
برای  باالیی  بسیار  پتانسیل  یباییها  ناز و  یباییها  ز از 
زی  یری دقیقتر و امرو ارائه تصو و  نو  ساخت مستندهای 

تر از کردستان را دارا هستند.
کام با سازمان توسعۀ سینمایی سوره و  پس از آن تجربۀ نا
را رفتن به سمت سینمای  راه  یزیونی تنها  چند تجربۀ تلو
سینمای  حامیان  حمایت  جذب  در  سعی  و  مستقل 
مستقل و بدون اعمال نظر و دیدگاهی خاص و یا تکیه بر 

توان مالی خودمان دیدیم. 
ایزدی  دختران  زندگی  از  مستندی  اخیرمان  کارهای 
آوارگان دیاربکر ترکیه با سرمایه شخصی  کمپ  کن در  سا
یکی  کودکان  تحصیل  و  کار  زندگی،  بارۀ  در مستندی  و 
باره  در مستندی  همچنین  و  کردستان  روستاهای  از 
حمایت  جذب  با  مهاباد  در  مستقل  موسیقی  گروه  یک 
سرمایهگذاران حامی آثار مستقل هستند و علیالرغم تمام 
آزادی عمل بیشتر  سختیهای سینمای مستقل به دلیل 
ر ماندن از ِاعمال نظر و فشارهای سفارشدهنده چه  و دو

در مرحله تولید چه پخش و نمایش را ترجیح دادهایم.
منبع: مجله فیلم، شماره 516
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گفت: "زبان  که  ، فیلسوف آلامنی آاغز میکنم  یادداشت خود را با جملهای از هیدگر
خانهی وجود است.'' سادهترین برداشت از جمهی فوق این است که هر آنچه هستی 
مییابد وجود خود را از طریق زبان بیان میکند. و زبان، خود نظامی از نشانههاست 
هر  گویشوران  مینامید.  محقق  را  خود  امدی  وجود  نوشتار  و  گفتار  واسطهی  به  که 
زبانی برای نشانههای زبانی خود قواعدی دارند، که از طریق این قواعد سلسهی گفتاری 
ویژهی آن جامعهی زبانی پدید میآید و به این ترتیب اکربرد ابزاری زبان ایجاد ارتباط 
میکند، و اندیشهی انسانی، اعم از فرهنگ، ادبیات و هنرویژهای به فعل درمیآید که 

نشان دهندهی نوعی هویت انسانی است،و از دیگر انواع آن اقبل تشخیص است.
زبانها  ندارد.  وجود  برتری  زبانها  بین  که  است  باور  این  بر  نوین  زبانشناسی 
زبان در  پویایی  اکربرد و  آنها میشود  آنچه موجب تفاوت بین  برابر دارند و  اکرکردی 
که اندیشه، علم و ادبیات میآفریند، زبانی زنده  آوردن اندیشه است. زبانی  به وجود 
آفرینندهگی  و  انکشاف  این اقبلیت  که دچار سلب  زبانی  تلقی میگردد، و در مقابل 
که نسبت  شده باشد در واقع زبانی مرده محسوب میگردد. و امروزه پر واضح است 
راههایی  از  یکی  دارد.  قدرت  مراکز  با  که  دارد  رابطهای  به  بستهگی  زبان  یک  اکربرد 
که در آنها ملل متعدد و دارای  گسترههای جغرافیایی  که صاحبان قدرت به ویژه در 
زبانهای متفاوت ساکن هستند، برای امحای ملیتهای متعدد در یک ملت واحد 
به آن تمسک جستهاند نابود کردن ویژهگیهای فرهنگی متفاوت از طریق ممنوعیت 
زبانهای متنوع بوده است. و این در واقع کوششی است در جهت نابود کردن فرهنگ، 

ا  د ه فرهن  ا
ی اد ا  ی  ن

د ا ا سا

ژنوساید هویت فرهنگی با ممنوعیت زبان مادری 
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از  را  آنها  از  نامی  نوع  تا هر  تارییخ و هویت ملیتهای متنوع 
ذهن تارییخ پاک کنند. 

اقبلیت  زبان  واژههای  قدرت،  خالف  بر  که  این  علیرغم 
کنار  میتوانند  خشونت  بدون  و  دارند  را  همدیگر  برتابیدن 
هم  با  مثبتی  و  مهم  ستدهای  و  داد  حتا  و  باشند  همدیگر 
نیز  را  زبان  ویژهگی  این  قدرتطلبان  لکن  باشند،  داشته 
برنمیتابند، و از آنجا که میدانند زبان یک واقعیت اجتامعی 
است، و تامم مناسبات اجتامعی، از جمله مناسبات قدرت نیز 
که در  به واسطهی زبان بیان میشود، لذا در یک جغرافیایی 

آن تعدد زبانی وجود دارد صاحبان قدرت از طریق اقنونی که 
خود و بدون مراجعه به آرای دیگر جمعیتهای زبانی موجود 
میبخشند،  واحد  زبان  یک  به  نامدین  ارزش  میکنند  وضع 
تا  مینشانند  دیگر  فرهنگهای  و  زبانها  رأس  در  را  آن  و 
که زبانهای دیگر در درجهای پایینتر از زبان  کنند  وانمود 
زبانهای  گویشوران تامم  ترتیب  این  به  و  قرار دارند.  اقنونی 
این  از  پیروی  به  مجبور  را  سیاسی  جغرافیای  آن  در  موجود 
ارزشگذاری اقنونی میکنند، که این اقدام اساس اکرکرد زبان را 
طوری مخدوش میکند که برتری هویتی یک جمعیت زبانی را 
بر هویت و فرهنگ دیگر جمعیتهای زبانی تحمیل میکند. 
هدف نهایی آن نیز ژنوساید دیگر هویتهای زبانی و امحای 

آنها در یک فرهنگ زبانی واحد است.
ایران یکی از کشورهایی است که علیرغم خواست روا و برحق 
چندین ملیت غیر افرسی زبان، از زامنی که حکومت استبدادی 
، یک زبان'' به حکم  پهلوی بر آن حاکم شد ''ایدهی یک کشور
گسترهی  این  در  ساکن  زبانی  جمعیتهای  تامم  بر  اقنون 
از  نیز  پادشاهی  نظام  سقوط  از  پس  شد.  جاری  جغرافیایی 
یافت.  ادامه  زبانی  استبداد  این  فقیه  والیت  حاکمیت  سوى 
بود،  تاممیتخواه  فردی  پهلوی  حکومت  بنیانگذار  هرچند 

از جمله  زبان،  از روشنفکران وقت افرسی  را  ایده  این  لیکن 
ضرب  به  که  کرد  دریافت  )ذاکءالملک(  فروغی   محّمدعلی 
اقنون زبان افرسی را به عنوان زبان رسمی ملت ایران جاری 
این طریق  از  تا  بپوشاند،  آن  بر  ایرانی  کندو جامهی فرهنگ 
گرداند.  فرهنگهای زبانی دیگر را در آن زبان نامدین امحا 
زبانی  سیاست  این  ادامهی  برای  نیز  فقیه  والیت  حاکمیت 
زبان  افرسی  نخبههاى  از  بسیارى  رضایتمندانهی  سکوت  با 
با ناگهی امروز  زبان  روشنفکران افرسی  و حتا  بوده،  مواجه 
امنیتی و ایجاد وحشت از تجزیهطلبی زبانهای دیگر به این 
استبداد زبانی روایی میبخشند. فروغی بنیانگذار فرهنگستان 
زبان افرسی است. این فرهنگستان تا به امروز نیز فعال است 
از اماکنات اقتصادی و اجتامعی تامم جمعیتهای زبانی  و 
فرهیختاگن  و  نخباگن  از  و  ایران،  جغرافیای  در  موجود 
بهره  افرسی  زبان  ارتقاء  برای  غیررسمی  زبانی  جمعیتهای 
نه  ایرانی  زبانهای  دیگر  از  هیچکدام  که  حالی  در  میبرد. 
داشتن  رسمیت  حق  بلکه  ندارند،  زبان  فرهنگستان  تنها 
آموزش زبان امدری خود را نیز ندارند. اگرچه در اقنون اساسی
رژیم والیت فقیه امدههاى ١٥و ١٩ به آموزش زبان امدرى و نه 
کید شده، اام به اجرا در نیامده است.  آموزش به زبان امدرى تأ
این سیاست فرهنگی استبدادی و غیر دمکراتیک رژیم والیت 
فقیه در حالی است که امروز آموزش به زبان امدرى به عنوان 
از  بینالمللی،  فرهنگی  نهادهای  طرف  از  مسلم  حق  یک 

جمله یونسکو به رسمیت شناخته شده است.
اینکه  بر  عالوه  کوردی  زبان  شد،  ذکر  فوق  در  آنچه  بر  بنا 
اساس  بر  که  است  وسیعی  سرزمین  از  زیادی  جمعیت  زبان 
نقشهی  در  سایکس-پیکو  و  لوزان  استعامری  قراردادهای 
سیاسی چهار کشور قرار داده شده است، زبان بخش عظیمی 
از مردمی است که در جغرافیای سیاسی امروز ایران نیزساکن 
رژیم  اساسی  اقنون  اساس  بر  حاضر  حال  در  اام  هستند. 
به ضرب اقنون غیر  و  زبان غیررسمی است  والیت فقیه یک 
آن  وضع  در  دخالتی  هیچگونه  کورد  ملت  که  دمکراتیکی 
نداشته است و حتا در همهپرسی آن نیز شرکت نکرده است 
که  زنده  زبان  این  گویشوران  از  امدری  زبان  به  آموزش  حق 

ریشهی باستانی دارد سلب شده است.
سیاست زبانی ''یک زبان یک ملت'' در طول حدود یک قرن 
گذشته فرزندان جمعیتهای زبانی غیر افرسی زبان ایران را 
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افرسی  زبان  دبستان  و  کودکستان  از  که  است  کرده  مجبور 
آنها ممنوع  برای  زبان امدری  آموزشی به  بیاموزند، و هر نوع 
شده است تا فقط به زبان افرسی آموزش ببینند. هدف اصلی 
کردن از  این سیاست متوقف ساختن زبان تفکر و جلوگیری 
تاکمل زبان درونی کوداکن غیر افرسی زبان است، تا سرانجام 

به زبان تحمیلی بیاندیشند و سخن بگویند. 
فقیه  والیت  رژیم  فرهنگی  و  زبانی  سیاست  این  حقیقت  در 
ایران  ملیتهای  فرهنگی  و  زبانی  تعدد  ژنوساید  راستای  در 
است. اام امروز در جهان، و به ویژه در منطقهی خاورمیانه 
به  که  دارد  قرار  تحوالتی  و  تغییر  آستانهی  در  سیاسی  وضع 
زبانی-  تنوع  با  کشوری  در  زبان  یک  تنها  شناختن  رسمیت 
فرهنگی، راهاکری محکمبرای تداوم همزیستی و حفظ یک 
جغرافیای سیاسی یکپارچه نیست. امروزه حتا اقنون تنها در 
همه  برای  احترام  اقبل  و  جاری  اقنون  یک  میتواند  صورتی 
فرهنگی  زبانی-  نژادپرستانهی  تفکرات  بروز  امنع  که  باشد 
در  متعدد  ملیتهای  فرهنگی  و  ملی  زبانی،  حقوق  و  شود، 
کشورهای  حتا  بشناسد؛  رسمیت  به  را  جغرافیایی  واحد  یک 
پناهندهپذیربرای مهاجران اماکناتی برای آموزش زبان امدری 

که  کسی  ''عصبشناسی''  بر اساس علم  زیرا  ایجاد میکنند. 
دچار  هستی  بنیاد  نظر  از  میشود  جدا  خود  امدری  زبان  از 
مشکالت اساسی میگردد. لذا باید در هر شرایطی اماکناتی 

برای آموزش زبان امدری فراهم شود. 
بنا بر آنچه در باال گفته شد، آیا رژیم والیت فقیه میتواند این 
سیاست زبانی-فرهنگی مستبدانه را برای مدت زامنی طوالنی 
افرسی  نژادپرست  و  روشنفکر  نخبههای  آیا  و  دهد؟  ادامه 
زبان با وجود پیشرفتهای برقآسای مسائل فکری و حقوق 
بشری و سرعت یافتن هر چه بیشتر خواست ملی ملیتهای 
را برای امحا و  باز میتوانند نقش روشنفکری فروغی  ایرانی، 

ژنوساید فرهنگهای متعدد ایرانی بازی کنند؟ 

ژنوساید هویت فرهنگی با ممنوعیت زبان مادری 



ا ُکرد144 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

میان  در  شاید  او  نام  فروبست.  جهان  از  چشم  »هیمن«   1365 امه  فروردین   28 در   
دیگر خلقها و ملل ایران به حد اکفی شناخته نشده باشد. شاید چیز زیادی، و یا حتی 
هیچ از او نخوانده و یا نشنیده باشند. اام آوازه نام او سراسر قطعات کردستان را تحت 
پوشش گرفته. هنوز پس از گذشت بیش از 45 سال، مبارزین خلق کرد در هر گوشهی 
را  »هیمن«  شعر  خود،  حقطلبانهی  مبارزهی  گوناگون  عرصههای  در  سرزمین،  این 
کرد،  در سرود و ترانههای خود زیر لب زمزمه می کنند. شعر او هماگم با مبارزه خلق 
به  نیز  کردستان  قطعات  دیگر  در  و  شکست،  را  ایران  کردستان  مرزهای  چارچوب 

سرود مقاومت تودههای مردم بدل شد. 

گهرچی تووشی رهنجهرویی و حهسرهت و دهردم ئهمن
قهت له دهست ئهم چهرخه سپله نابهزم مهردم ئهمن

ئاشقی چاوی کهژال و گهردنی پر خال نیم
ئاشقی کیو و تهالن و بهندهن و بهردم ئهمن

گهر له برسان و لهبهر بی بهرگی ئیمرو رهق ههلیم
نوکهری بیاگنه ناکهم تا لهسهر ههردم ئهمن

من له زنجیر و تهناف و دار و بهند باکم نییه
لهت لهتم کهن بمکوژن هیشتا دهلیم کوردم ئهمن

د ند ز ا د س ر از ک

ا  های د تا هی 
رد ر  عا ا ادبیات  د آ

س   ا ن ش د ا د گرا س ا
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ترجمه افرسی:
گرچه اسیر رنج و مالل و حسرتم

تن به شکست از چرخ سفله پرور نخواهم داد، َمردم من
) اعشقی بر چشم شهال، گردن مرمرین )هرگز

اعشقی برکوه و دشت، اغرها و کلوخهای سرزمینم )آری(
اگر از لختی و گرسنگی خشك شوم

تا جان در بدن دارم، خدمت بیاگناگن هرگز
از زنجیر و طناب و دار و زندان باکم نیست

بکشیدم، تکه تکه ام کنید، همچنان خواهم گفت: ُکردم من

کوتاه بر اتوبییوگرافی »هیمن« نیازی به معرفی  در مقدمهای 
خود  او  است،  گفتنی  هرآنچه  باشد.  نمیبایست   

ً
اقعدتا او 

مطلب  این  طی  را  آن  ترجمهی  که  اتوبییوگرافی،  این  گفته. 
که »هیمن« هنوز دوران  تا سال 1352، زامنی  خواهید دید، 

تبعید در عراق را سپری می کند، در بر دارد. 
پس از قیام بهمن1357 و سرنگونی دیکتاتوری شاه، »هیمن« 
در میان استقبال بی نظیر تودههای مردم کردستان به مهاباد 
ایران  کردستان  کنگرهی چهارم حزب دمکرات  در  بازگشت. 
عنوان  شد.  گزیده  حزب  مرکزی  کمیته  افتخاری  عضویت  به 
»شاعر ملی« گرفت. طی دوران »جنگ سه امهه« ناچار شد 
آنکه عشق می ورزید،  به  و  گوید  را ترك   شهر و خانه 

ً
مجددا

»کوه و دشت« سرزمینش پناه برد. در طی سالهای آخر حیات 
نیز اقدام به انتشار مجله کردی »سروه« نمود. 

بهمن  قیام  از  پس  سالهای  در  اام  »هیمن«  سیاسی  حیات 
به  موسوم  گروه  انشعاب  جریان  در  نبود.  خطا  از  خالی 
»پیروان کنگره چهارم«، نام »هیمن« نیز در میان گروه هفت 
گروه به سردمداری غنی بلوریان )تا  نفری منشعبین بود. این 
همین چندی قبل، عضو دفتر سیاسی حزب توده( در جهت 
به  دست  کردستان  در  توده  حزب  سیاستهای  پیشبرد  و  اجرا 
گروه  هر خیانتی آلود1. البته نام »هیمن« خیلی زود از میان 
پس  گروه  این  نامند.  آنها  کنار  در  و  شد  حذف  نفری  هفت 
انجام  اسالمی  جمهوری  به  را  خود  اکمل  خدامت  اینکه  از 
حزب  به  باقیامنداگن  و  افتاد،  انتفاع  حیز  از  خودبخود  داد، 
دفتر  در  برخی  و  مرکزی  کمیتهی  در  تعدادی  پیوستند،  امدر 
کشورهای  دیگر  یا  و  شوروی  به  و  کردند!  جاخوش  سیاسی 
از  که  »هیمن«  اام  شدند.  پناهنده  و  مهاجر  شرقی  اروپای 
سوی رهبری حزب »جاش« لقب گرفته بود2، و از سوی دیگر 
گروه را در مقابل داشت، سرخورده و  عملکرد خائنانهی این 
پریشان در سالهای پایانی عمر به آنکه سالها جهت حفظ و 

اشاعه آن کوشیده بود، یعنی کردینویسی پرداخت. 
در  گرفت.  صورت  زیر  امور  به  توجه  با  مطلب  این  ترجمه 
تاثیر  که  است  ایرانی  کرد  شاعر  یك  »هیمن«  اول  درجه 
بلکه  کردستان(  ( ایران  از  بخشی  تنها  نه  او  کالم  اجتامعی 
مرزها را پشت سر گذاشته، و در عراق، ترکیه، سوریه و هر آنجا 
که این  کند، باقی امندهاست. در حالی  کردی زندگی می  که 
کجای  هیچ  در  کرد،  خلق  میان  در  جز  به  ایرانی کرد شاعر

ترور رهبران حزب دمکرات در همان مقطع  برای  اقدام  و  ریزی  ح  1- -تا حد طر
مختلف  شهرهای  به  مسلحانه  تهاجمات  در  پاسداران  با  همکاری  زمانی، 
کردستان، و بازپس گیری آنها توسط رژیم. از جمله اشنویه، همکاری اطالعاتی 
و معرفی و شناسائی افراد و فعالین مقیم شهرهای کردستان در زمان خروج 

پیشمرگان از شهر و اقامت در روستا و کوه.
به  کاذب  اعتباری  منشعبین  جمع  میان  در  »هیمن«  نام  اینکه  -علیرغم   -2
آنها بخشید، و همراهی ) هر چند کوتاه مدت( او با این گروه، دورهای از حیات 
گروه،  همه  نامیدن  »جاش«  با  دمکرات  حزب  اما  نمود.  آلوده  را  او  سیاسی 
گروه  این  افراد  از  برخی  سیاست  تغییر  بر  را  راه  تفاوتی،  شدن  قائل  بدون 
این  مردمی  ضد  سیاستهای  از  گاهی  آ از  پس  شاید  که  افرادی  نمود.  مسدود 
آنان ادامه دهند و جدا میشدند. این نحوه برخورد  گروه، حاضر نمیبودند با 
نیز  فجایعی  به  میتواند  خود  تداوم  در  نبوده،  دمکرات  حزب  مختص  فقط  که 
منجر شود. شهادت فدائی خلق رضا پیرانی توسط پیشمرگان جزب دمکرات، 
در دوره گذشته و در دوره اخیر کمینگذاری و حمالت مختلف به پیشمرگان 
»رهبری انقالبی« هر کدام نشان از نوع برخوردی دارند که راه را بر توافق میان 
دو گروه، و در مورد جماعت »پیروان کنگره چهارم« راه را بر اعضای صادق، اما نا 
آنها برای جدایی از سیاستهای رسوای رهبری مسدود خواهد کرد، و دود  گاه  آ

آن مستقیما به چشم ملت کرد خواهد رفت.

از راست: هیمن، قاصی محّمد، ههژار
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دیگر ایران شناخته نشده است3. از سوی دیگر در میان خلق 

و  انگیزه  هیچ  اسالمی  جمهوری  نه  و  سلطنت  رژیم  نه  که  است  -طبیعی   -3
از ملیتهای غیر  ادبا، نخبگان و روشنفکرانی  عالقهای به شناساندن و معرفی 
از زندگیشان صرف مبارزه ملی شده باشد، و یا در  که خصوصا بخشی  فارس،
اما  باشند.  نداشته  باشند،  کوشیده  خود  ملی  فرهنگ  شناسائی  و  حفظ  راه 
»کانون  عمر  از  که  دهه  یك  حدود  طی  در  ؟  چطور ایران«  نویسندگان »کانون
تبعید« می گذرد، و به همین علت »تبعید« از آزادی عمل  نویسندگان ایران در
نویسندگان،  از  کدامیك  بزرگداشت  و  قدردانی  به  برخوردارند،  بیشتری  نسبتا 
شعرا و روشنفکران دیگر ملیتهای ایران پرداخته شده؟ آیا به نظر گردانندگان 
فارسی  و  زبانان  فارسی  شامل  تنها  »ایران«  نیز  ایران«  نویسندگان  »کانون 
نیز  کرد  از جمله ملت  ایران،  اینکه دیگر ملیتهای ساکن  یا  نویسان میشود؟ 
میتوانند زبان، فرهنگ و ادبیات خود را حفظ کنند و همچنان »ایرانی« باشند؟ 
»آغاز جدا سری« هرگز از جانب خلق کرد نبود. اما این تنها یك نمونه از نحوه 
برخورد بخشی از روشنفکران )بخشا مترقی( به این مهم بوده است. تنها آثاری 
که تا کنون در این رابطه دیده شده، از جانب شاعر بزرگ ایران احمد شاملو در 
آثار  که به شعر خوانی ترجمه  کرد بود،  آوارگان  کمك به  برگزاری مراسم  جریان 
شاعران  با  رابطه  در  مطلبی  نیز  صالحی  علی  سید  پرداخت.  بیکهس«  »شیرکو 

کرد نیز در اثر سیاستهای سرکوبگرانه حکومتهای سلطنتی و 
جمهوری اسالمی، کردی نویسی و کردی خوانی تنها در اختیار 
به  پدر  از  سینه  به  سینه  آنهم  که  امنده،  باقی  معدودی  عده 
فرزند منتقل شده یا در اثر تالش و کوشش فردی )و تا همین 
شاه  دیکتاتوری  دوره  در  است.  بوده  پنهانی  قبل(  سال  چند 
کردی معادل»تجزیه طلبی«  چاپ و انتشار هر نوشتهای به 
قلمداد شد، و تنها برای نصب یك سوپاپ اطمینان در ایران 
کرامنشاه روزانه چند  کردهای عراق، رادیو  و همینطور جلب 
جمهوری  در  می کرد.  پخش  کردی  زبان  به  برنامه  ساعت 

»کانون نویسندگان ایران« هنوز خبری  کرد عراق در دنیای سخن نوشت. اما از
نیست.

، قاضی محّمد، هیمن نشسته از راست:  ههژار
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کرد،  خلق  مقاومت  و  مبارزه  گستردگی  به  توجه  با  اسالمی 
کردی صادر شده، اام همچنان  اجازه انتشار محدود به زبان 

تدریس آن ممنوع است4.
انتشار  از  جلوگیری  جهت  در  سیاست  این  میرسد  نظر  به 
کردی نویسی و کردی خوانی، با هدف افصله انداختن و ایجاد 
و  ملت  این  ادبیات  و  تارییخ  فرهنگ،  دوره  دو  میان  گسست 
تحلیل بردن تدریجی آن در ملت اغلب صورت میگیرد. اگر 
در ترکیه حکومت آتاتورك با تغییر الفبا و خط زمینههای این 
ملت  برای  بلکه  کرد،  ملت  برای  فقط  نه  را  تاریخی  گسست 
ترك نیز فراهم آورد، در ایران شوونیسم حکومتهای مرکزی 
 ، با جلوگیری از تدریس زبان و نوشتار دیگر ملل ساکن کشور
و تحلیل بردن تاممی دیگر ملل در ملت افرس قصد ایجاد 
است.  برده  پیش  را  افرس(  ملت  )معادل  ایران  واحد  ملت 
بسیارند  که  سیاستهاست،  اینگونه  اثر  در  و  ترتیب  این  به 
تحصیل کرداگن و روشنفکران خلق کرد )بخصوص در ایران 
زبان  نوشتن  و  خواندن  با  آشنائی  عدم  بدلیل  که  ترکیه(  و 
به  میبایست  را  خود  مطالب  و  مفاهیم  بناچار  خود  امدری 
سر  به  که  توجهاست  اقبل  و   ! دهند  ارائه  اغلب  ملت  زبان 
نیستند،  آن  مطالعه  به  اقدر  روشنفکرانش  که  ملتی  ادبیات 
در  را  آن  اینکه  از  بغیر  آمد؟  خواهد  چه  سال  چند  از  پس 
امر  متخصصین  و  محققین  برای  و  باستانشناسی  موزههای 

بگذارند، آیا اکرآیی دیگری نیز میتوان برآن متصور بود؟
به  او  مثبت  ناگه  و  مکرر  اشارات  »هیمن«  اتوبییوگرافی  در 
در  که  است  واقعیتی  امر  این  است.  توجه  اقبل  توده  حزب 
ترقیخواه  تنها جریان  آن  از  مقطع سالهای 1320 و دهه پس 
این  در  است.  بوده  توده  حزب  ایران  در  سراسری  پیشرو  و 
و  شده  اجتامعی  مبارزه  جلب  که  آن کسی  هر  تاریخی  دوره 
، ارتجاع و امپریالیسم حرکت  در راه مخالفت با سلطه دربار
کرده خواه ناخواه می بایست یا در صفوف حزب توده و یا در 
و  انقالبیگری  علت  به  نه  البته  امر  این  و  گیرد.  قرار  آن  کنار 
بودن  بفرد  منحصر  بدلیل  تنها  بلکه  توده،  حزب  اصالت  یا 

دیکتاتوری  سرنگونی  از  پس  اولیه  سالهای  در  کومهله  و  دمکرات  -حزب   -4
شاه، اقدام به برگزاری کالسهای آموزش خواندن و نوشتن کردی کردند. اما با 
حاکم شدن شرایط جنگی بر منطقه، که الزامات جابجایی سریع مدارس، در پی 
حمالت وحشیانه عوامل رژیم به روستاها و قتل عام ساکنین را بدنبال داشت، 
و از سویی کمبود کادر آموزشی، و بسیاری دیگر الزامات یك سیستم آموزشی 

علمی، طبعا این امر محدود و محدودتر شد.

که  تصوراتی  و  تاریخی  دوره  این  تاثیرات  است.  جریان  این 
از این دوره در ذهن»هیمن« باقی امنده بود، میتواند یکی 
»پیروان  به  موسوم  گروه  از  او  اولیه  حامیت  اصلی  دالیل  از 
مردمی  ضد  واقعیت  سخت  سنگ  اام  باشد.  چهارم«  کنگره 
که نه  بودن رژیم جمهوری اسالمی، خیلی زود »هیمن« را )
پر  و  توانا  شاعری  تنها  بلکه  سیاسی  متفکر  و  تحلیلگر  یك 
کرد،  گروه جدا  احساس بود( از سیاستهای ضد مردمی این 
کردستان  کردش در  و عوامل  توده  واقعیت وجودی حزب  و 
و  انشعاب  از  پس  کوتاهی  مدت  رو  همین  از  گشود.  او  بر  را 
مشاهده خوش خدمتیهای این جامعت به عوامل سرکوب 

رژیم، »هیمن« ار آنها نیز کناره گرفت.  
قرار  اشاره  مورد  مطلب  این  طی  که  مقاطعی  دیگر  از 
و  بواکن  منطقه  در   1331 سال  دهقانی  جنبش  میگیرند، 
ایندوره  که در  فیضاهلل بگی است. این جنبش خودبخودی 
به مصادره اراضی زمینداران بزرگ توسط دهقانان و زارعین 
انجامید، طی این سالها یکی از جدیترین عرصههای مبارزه 
بزرگ  زمینداران  توسط  و  است،  بوده  کردستان  در  طبقاتی 
شد5.  کشیده  خون  به  شاه  رژیم  حامیت  تحت  و  دوران،  این 
 سکوت شده است، حزب 

ً
کنون عموام در مورد این جنبش تا 

نه  دوره،  این  در  فعال  منطقهای  انقالبی  جریانات  و  توده 
آن پرداختهاند. شاید  ارائه دادهاند و نه به  مدارك و اسنادی 
این جنبش  به  بتوان  گستردهتری  به نحو  آینده  در فرصتهای 
جنبش  گیرد،  می  قرار  اشاره  مورد  که  دیگری  دوره  پرداخت. 
کردستان ایران است.  1347 در  مسلحانه سالهای  1346  - 
ثبات«  »جزیره  بر  که  تاثیری  و  گستردگی  بعلت  جنبش  این 
شاهنشاهی به مدت بیش از یکسال داشت در میان مبارزین 
دیگر ملیتهای ایران شناخته شدهتر است. اولین نطفههای 
مقطع  این  در  شاه  دیکتاتوری  علیه  عملی  چریکی  مبارزه 
بسته شد. سرکوب این جنبش توسط ارتش و ژاندارمری شاه 
از  سوهرگز  دیگر  از  بارزانی  مصطفی  مال  عوامل  و  سویی،  از 

5- در کردستان ایران هرگاه که نشانههای ضعف حکومت مرکزی پیدا شده، 
با  نیز  دهقانی  جنبش  بوده،  فراهم  ملی  مبارزه  گسترش  برای  زمینهای  و 
طی  است.  شده  ملی  جنبش  همگام  و  همراه  بزرگ  زمینداران  اراضی  مصادره 
سالهای ١٣5٨  -  5٩ نیز جنبش مصادره اراضی در منطقه مکریان به دستگیری 
مشغول  و  شده  مسلح  حسنی  آیتاهلل  توسط  بار  این  )که  بزرگ  زمینداران 
در  دهقانی  وسیع  اتحادیههای  تشکیل  همینطور  و  بودند(  رژیم  با  همکاری 
کردستان انجامید. برای درك نقش افرادی چون شهید فواد مصطفی سلطانی 
کردستان، میبایست فدائیان شهید توماج، مختوم،  اتحادیههای دهقانی  در 
واحدی و جرجانی و نقش آنان در ستاد شوراهای ترکمن صحرا را یادآوری نمود.
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از سکته در مطلب در حد اماکن و توانائی بوده است. 
1993 - سیامند   18 فوریە

ا  ا تا   ا 
س   ا ن ش د ا د گرا س ا

من خودم اینطورم، شاید خیلیهای دیگر هم اینطور باشند. 
نویسندهای میخوانم،  از  یا نوشتهای  از شاعری  وقتی شعری 
چه زنده و چه مرده، دوست دارم درست بشناسمش، بدانم 
زندگی  چگونه  چیست؟  شغلش  کجاست؟  اهل  کیست؟ 

می کند و اگر مرده، چگونه؟ در کجا دفن شده؟
به همین دلیل فکر کردم، سرگذشت خودم را در مقدمه این 
را  ایناکر  میخواستم  کسی  چه  از  بنویسم.  اشعارم  مجموعه 

بکند؟ چه کسی من را بهتر از خودم میشناسد ؟
قصد داشتم خیلی طوالنی بنویسمش. دیدم قصهای میشود 
از واقیع حیات یك  طوالنی، شیرین و پر حادثه. چه قصهای 
انسان به واقعیت نزدیكتر است ؟ آنهم واقیع زندگی انسانی 
قرن  این  بیستم،  قرن  سالهای  از  سال  پنجاه  به  نزدیك  که 

کرد ایران زدوده نشد، و مال مصطفی و افرادش  خاطر ملت 
دیگر نتوانستند اعتبار و محبوبییت سابق خود را نزد تودههای 

مردم کرد ایران مجددا کسب کنند6. 
الزم  شده  ترجمه  مطلب  با  رابطه  در  توضیحاتی  پایان  در 
و  تاریك   « اشعار  مجموعه  پیشگفتار  از  مطلب  این  است. 
روون« ]سایه روشن[ برداشته و ترجمه شده است7. ناگرنده 
را نیز  از این مجموعه  کوشید تا شاید چند شعری  این سطور 
نتیجه  این  به  عبث  کوشش  بار  چند  از  پس  اام  کند.  ترجمه 
رسیدم، که توانایی این اکر در من نیست و تنها یك شاعر اقدر 
احساس  از  گوشههایی   ، دیگر شاعری  ترجمه  بوددر  خواهد 
سراینده در زامن سرودن شعر را انعاکس بخشد. و برای من 
در  توقف  بهرهام،  بی  اکمال  هنری  ذوق  از  زمینه  این  در  که 
شاعران  روزی  شاید   ! است  بیشتری  صرفه  حاوی  جا  همین 
مترقی و انقالبی وطنامنگوشه چشمی نیز به ادبیات غنی این 
هنر  و  ادبیات  و  بیندازند،  ایران  کثیرالملله  سرزمین  از  تکه 

ملت کرد را به دیگر ملل ایران بشناسانند. 
از نویسنده »هیمن«   )  ( در این مطلب تاممی ناکت داخل 
است و توضیحات مترجم درون ] [ آمده است، و هرجا که نیاز 
اضافه  مطلب  به  صفحه  زیر  در  شده  احساس  توضیحی  به 
اسامی  است.  مترجم  از  زیرنویسها  تامم  نتیجه  در  شده. 
درون  شان  افرسی  معادل  و   ، آمده  کردی  به  سال  امههای 
که در ضمن مطلب  کردیای  اشعار  گذاشته شده است.   ]  [
بودند، ترجمه تحتاللفظی شده و در همه جا هر دو صورت 
شد،  اشاره  که  هامنطور  البته  است.  آمده  آن  افرسی  و  کردی 
، اام برای جلوگیری  این ترجمه ها نه در حد ترجمه یك شاعر

6- -شرکت فعال عوامل »قیاده موقت« در سرکوب مردم و پیشمرگان، دوش 
بدوش پاسداران و ارتش جمهوری اسالمی طی سالهای اولیه جنبش مقاومت 
 « رهبری  از پیش میان  نزدیکی بیش  و  ایران، و سپس همکاری  در  کرد  خلق 
ضد  و  مترقی  مواضع  )علیرغم  ایران  رژیم  با  عراق«  کردستان  میهنی  اتحادیه 
ارتجاعی اولیه آنها ( اعتبار این جریانات را در کردستان ایران به شدت کاهش 
داده. در حالی که در سالهای گذشته بسیاری از مبارزین کرد ایرانی، با پذیرش 
رنج و مرارت بسیار مرز را پشت سر میگذاشتند تا در صفوف پیشمرگان این 
جریانات جهت کسب حقوق ملی خلق کرد مبارزه کنند. امروزه با این سوابق 
آنها از جانب  و عملکرد در رابطه با مبارزه ملی کرد در ایران و ترکیه، اعتماد به 

گروهها و احزاب کرد ایرانی و ترکیه نیز بسیار محدود و مشروط شده است.
پرداخته  نیز  »هیمن«  شعری  مقام  به  بایست  می  شاید  مقدمه  این  -در   -7
میشد. اما برای خواننده فارس زبان که هنوز اطالعات کافی در مورد ادبیات، 
شعرا و نویسندگان کرد ندارد، این امر نقض غرض میبود. به هر صورت مقام 
دکتر  توسط  روون(  و  )تازیك  مجموعه  همین  پیشگفتار  در  »هیمن«  شعری 
تحت  مطلبی  در  سلطنت،  دیکتاتوری  سرنگونی  از  پیش  سالهای  در  قاسملو 
مطلب  این  به  را  عالقمندان  که  گرفته،  قرار  بحث  مورد  خلق«  »شاعر  عنوان 

رجوع میدهم.
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، این قرن پر  ، این قرن پر دردسر و پر شر و شور عجیب و پرثمر
مسئله و مبارزه، این قرن پر انقالب و پر تحول را بیاد داشته 
کردی بیحقوق و  کرد باشد.  باشد. بخصوص اگر این انسان 
نگونبخت، که دورهای از حیاتش را هم در مبارزه رهاییبخش 
نتوانستم.  متاسفانه  اام  بوده.  سهیم  ستمش  تحت  خلق 
فرصتی  برای  بامند  بگذاریم  خودم،  تنبلی  بدلیل  عمدهاش 

. اگر زنده امندم، حتام این اکر را خواهم کرد. دیگر
را  این  حداقل  نداشت،  من  برای  سودی  هیچ  اگر  شاعری، 
امینی  نام طوالنی »سید محمد  این  از شر  را  که من  داشت، 

شیخ االسالمی مکری« خالصی بخشید . ... 
بهار سال 1300 خورشیدی، معادل 1921 میالدی در شب جشن 
» برات« ]نیمه شعبان[ در دهکده الچین نزدیك مهاباد بدنیا 

آمدم .... 
پدرم ثروتی داشت و دست و دلباز بود. خوب به ام میرسید. 
پنج خواهر و دو برادر بودیم. برادر و یك خواهرم از من بزرگتر 
کمبودی نداشتم، اام]در عین حال[  بودند. در دوران بچگی 
راه و روشهای  اسیر و دربند بودم. اسیر قفس طالئی، اسیر 

کهنه.  
راه و روش خانوادگیامن اجازه نمیداد که با همساالن خودم 
. من پسر شیخ  بازی کنم؛من بچه پولدار بودم، و آنها بچه ندار
االسالم بودم و آنها پسر یك دهاتی بی نام و نشان. من سید 
و  تر  و  لباس  خوش  من  »کرامنج«.  آنها  و   ، بودم  طباطبایی 

تمیز بودم و آنها لخت و پاپتی.
آه ... بزرگترها متوجه نبودند که من تا چه میزان معذبم. آنها 
که با این اعامل خود چگونه احساسات من را  نمیدانستند 
که تبدیل به آزار روح میشود و  جریحهدار می کنند، جراحتی 

تا دم مرگ عالج نخواهد شد ....  
نگوئید امشااهلل پسره در این سن و سال هم آزادیخواه بوده، 
و جدائی و تامیزات میان طبقات را درك می کرده و از آن تنفر 
، از این خبرها نبود، نه آزادیخواه بودم و نه کشك،  داشته، خیر

دلم بازی و تفرییح میخواست و بس .... 
یاد  بود  معلم  موقع  آن  که  اکم«  نا سعید  »استاد  نزد  را  الفبا 
گرفتم. برادرم معلم سر خانه داشت، خیلی از درس خواندن 
به  و  کند،  فراری  هم  را  من  که  بود  نامنده  چیزی  بود،  فراری 
اکم« نه تنها ترسم را از  مسیر خودش بیاندازد. اام »امموستا نا
درس خواندن ریخت، بلکه به من فهامند که خواندن شیرین 

بشناساند،  من  به  را  الفبا  اینکه  از  قبل  است.  لذتبخش  و 
را  حزنی  حسین  بره[  و  ]بزاغله  مهروکه«8  و  »بزنوکه  قصه 
اینقدر برایم خوانده بود که همه را از حفظ میخواندم. کتاب 
هجویات  و  شعرها  داشتیم.  را  فیضی  امین  ادیبان  انجمن 
هست  یادم  میداد.  یاد  من  به  را  ]طالبانی[  رضا«  »شیخ 

قصیده بلند اعرف سایی را که با این مطلع شروع می شود:
ئاوارهیی خاکی وهتهن و سهیر و سهاف خوم 

]آوارهام از وطن و سیر و صفا[
معنایش  از  فهمیدنچیزی  بدون  و  بودم،  شده  حفظ  تامام  را 

طوطیوار آن را می خواندم. 
که در  کمی بزرگتر شدم، پدرم من را به مهاباد فرستاد  وقتی 
مدرسه دولتی درس بخوانم. اول خیلی شاد بودم، در مدرسه 
»سعادت« نامنویسی کردم. اام از روز اولی که به مدرسه رفتم 
زهرهام ترکید و چیزی نامنده بود از فرط وحشت دیوانه شوم. 
، هیچ  من یك بچه دهاتی نازپرورده بودم، از زبان کردی بیشتر
کردی  زبان دیگری بلد نبودم. در مدرسه هم هیچکس حق 

حرف زدن نداشت.  
    در زندگی روزهای تلخ و سیاه زیاد دیدهام، اام روزی تلختر 
که به مدرسه رفتم به یاد ندارم. معلمامن  و سیاهتر از روزی 
بلد  خوب  هم  را  افرسی  که  فهمیدم  بعد  و  بود،  کرد  خودش 
نیست. به افرسی با من حرف میزد و من هیچ نمیفهمیدم. 
همکالسیهایم که وضعشان کمی بهتر از من بود مسخرهام 
ترس  از  شبها  مدتی  می کشیدم.  خجالت  خیلی  می کردند. 
مدرسه رفتن، زیر لحاف گریه می کردم و صبحها هم به زور و 
کشان کشان به مدرسه میرفتم. شده بودم امیه خنده و تفرییح 
ساکنین  به  مهاباد  در  می کردند.  صدایم  کرامنج«   « بچهها، 
حسابش  به  سبکی  واژه  و  »کرامنج«  گویند  می  روستاها 
فحشت  افرسی  به  که  کردند  تعریف  برایم  بعد  میآورند. 
چهارتا  سه  که  داشتم  شانس  نمیفهمیدی.  و  میدادیم 
میخواندند  درس  مدرسه  همین  در  پسرخالهام  و  پسرعمه 
ها  بچه  دست  دیوانه  اینصورت  غیر  در  داشتند،  را  هوایم  و 
میشدم. حاال هم نفهمیدم چطور شد که افرسی را یاد گرفتم 

و با وضعیت منطبق شدم.
مدرسهامن ساختامنی بزرگ، کهنه و ویرانه بود. تنها یك چاه 

8- - از قصه های قدیمی کودکان به کردی
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توالت داشت و هیچوقت نوبت به کسی نمیرسید. به مسجد 
نزدیك بودیم. اام نه فراش مدرسه اجازه میداد ]از مدرسه[ 
از توالت مسجد  خارج شویم، و نه خادم مسجد میگذاشت 
از  یکی  گوشه  رودخانه  گندیده  بشکهآب  یك  کنیم.  استفاده 
گذاشته بودند، یك ظرف حلبی هم رویش بود، همه  دیوارها 
بچهها با این ظرف حلبی آب میخوردند. همیشه سر توالت 
که  هم  ناظم  بود،  دعوا  شاگردان  میان  خوردن  آب  و  رفتن 
آدم خیلی ظالمی بود، بهانه مناسبی برای چوباکری بچهها 

بدست میآورد .... 
کالس درسامن اتاقی تنگ و تاریك بود. یك پنجره داشت که 
بجای شیشه، اکغذ به آن زده بودند، برای اینکه کمی روشنتر 
نیمکتها  بودند.  کرده  چرب  و  روغن  به  آغشته  را  اکغذ  شود، 
زوار در رفته و شکسته بودند، میز و نیمکت معلم هم بهتر 
از امل ام نبود. معلمامن پیرمردی عینکی و عصبی مزاج بود. 
همیشه سه چهارتا ترکه آلبالوی تر و تازه روی میزش گذاشته 
کس درس را بلد نبود یا جیکش  بود. بیرحامنه به جان هر 
درمیآمد، میافتاد. تا افرسی را یاد گرفتم، چند باری از هر چه 
کتکم  دیگر  این  از  بعد  اام  کرد.  بیزارم  بود،  مدرسه  و  درس 
نزد. وقتی معلم از کالس خارج میشد یکی از شاگردان که او 
« میخواندند به جای او مینشست. وظیفه او این  را »مبصر
کند، به معلم بگوید. همهامن از مبصر  بودکه هرکس شلوغ 
که معلم با  بیش از معلم میترسیدیم. دلیلش هم این بود 
کسی پدر کشتگی نداشت و بی دلیل کسی را کتك نمیزد، اام 
مبصر این حرفها سرش نمیشد، از هرکسی خوشش نمیآمد، 
اگر اکری هم نکرده بود، گزارشش را به معلم میداد، و معلم 

هم بدون سئوال و جواب به جان طرف میافتاد .... 
چهارکالس را در مدرسه سعادت و پهلوی خواندم. تابستانها 
هم نزد پدرم در ده، خط و انشا یاد میگرفتم. از روی خط امیر 
نظام گروسی و میرزا حسینی سرمشق میگرفتم. انشای افرسی 
گرفته بودم و خطم هم خیلی خوب بود، از حاال  را خوب یاد 

خیلی خوشخطتر مینوشتم. 
وقتی  پدرم   ! میافتد  تله  به  منقار  از  زرنگ  پرنده  میگویند 
»میرزا«  دیگر  حاال  پسرم  گفت  دید،  را  انشایم  و  دستخط 
مدرسه  برو  است،  اکفی  دیگر  مدرسه  در  تحصیل  و  شدهای 
. از اینکه  دینی ادامه بده و جای »مال جامی چوری« را بگیر
کنم، خیلی ناراحت بودم. نمی دانم چرا، ولی  مدرسه را ترك 

از سر و لباسشان خوشم  اصال دلم نمیخواست مال بشوم. 
بی  درد  و  است  حاکم  حکم  بود؟  چه  چاره  اام   ... نمیآمد 
است  بهتر  یا  خواندم،  خانقاه9درس  در  سال   4  ،... درامن 
ایام  خوشترین  چهارسال  این   ... نخواندم  درس  بگویم 
گروه 8  - 9 نفری  زندگیم هستند. خیلی خوش گذراندیم. یك 
همسن و سال بودیم، همه پسر عمه و خاله و داییزاده، فقط 
که قوم و خویشامن نبود، اام او را از خود  « با ام بود  »هه ژار
جدا نمی کردیم ... بشکند دست و پایم، اینکه امروز میدانم 
اگر آن زامن میدانستم، اکرم جای دیگری بود، و من هم آدم 
دیگری بودم. بواقع خانقاه دانشاگه بزرگی بود و میتوانستم 

خیلی چیزها ]آنجا[ یاد بگیرم. 
بود. مردم میآمدند  آمد و شد  پر  این دوره خیلی  خانقاه در 
و  تفاوت  نداشت،  برتری  دیگری  به  هیچکس  و  میرفتند،  و 
گویی  می کنم،  تکرار  و  گفتهام  یکبار  بود.  اندك  بسیار  تامیز 
پناه  بود.  آنجا  نژادی  و  اصل  و  تخم  همه  از  بود.  نوح  کشتی 
آواراگن بود. آدم خوب، زاهد، متدین،  بی کسان، شوریداگن و 
مسلامن، مال، سید، دانا، تحصیلکرده، راهزن، دزد، آدمکش، 
، چالق، حتی بیدین همه  نادان، دیوانه، بیاکره، معلول، کور
زیر یك سقف جمع شده بودند، با هم زندگی می کردند ویك 

جیره غذایی میگرفتند.
افغانی، ترك، آذری و حتی هندی هم آنجا بودند. کرد از همه 
که به لهجههای مختلف حرف میزدند، و  مناطق کردستان، 
که به زحمت حرفهای یکدیگر را میفهمیدند.  بعضی بودند 
مکریان،  دوران  آن  سرشناس  دانشمندان  و  بزرگ  مردان 
اقضی  »پیشوا  اقضی«،  »سیف  فوزی«،  مثل»امموستا 
محمد«، »حاج مال محمد شرفکندی«، »علی خان امیری« 
و بخصوص زمینداران تحصیلکرده و دانای فیضاهلل بگی به 
آنجا مقیم  بار یکی دو امه  آمد داشتند، و هر  و  خانقاه رفت 
می کردند.  تدریس  و  بودند  آنجا  بزرگی  مالهای  میشدند. 
 . معتبر تراکندههای  استخوان  و  مستعد  آدمهای  از  بود  پر 
کسی اگر به قصد تحصیل و یادگیری آمده بود، ]اینجا[ جای 
کیسهام رفت و رافقت داییزادههایم،  فراگیری بود. اام من از 
و پز و اافده نوه شیخ بودن، اجازه نداد از این فرصت به اندازه 

9- - خانقاه قریه ای است حدود بوکان که مسکن شیخ بورهان بود. تبدیل 
به مرکزی مذهبی شد به قصد تحصیل و استفسار طالب و عالقمندان علوم 

دینی. 
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اکفی بهره ببرم. به غیر از این در مدت این چهار سال دو بار به 
سختی بیامر شدم و از درس خواندن بازامندم. یك بار تیفوس 
گرفتم و از مرگ بازگشتم، حتی میگفتند برایت آب گرم کرده، 
و کفن آامده کرده بودیم. یك بار دیگر روی گردنم دمل بزرگی 
و  کردند،  عملش  هم  بعد  شدم،  بستری  امه  شش  و  درآمد 
مدت زیادی ضعیف و بیحال بودم. این دمل قدرت و انرژیم 
را بطور ناگهانی اکهش داد، و دیگر هیچوقت به اوضاع سابق 
کودکی تپل، سرحال و پر انرژی بودم،  برنگشتم. در سالهای 
کمتر بچه همسن خودم در کشتی همپایم بود. اام از موقعی 

که این دمل را درآوردم انرژی و توانم رو به اکهش گذاشت.
 » »ههژار میخواندم،  درس  مهاباد  در  که  موقعی  هامن  از 
مالی  داشتم.  آمد  و  رفت  پدرش  مغازه  به  میشناختم،  را 
یکدیگر  رفتم  خانقاه  به  که  موقعی  بود.  صحبتی  خوش  پیر 
بازی  از  مواقع  اگهی  شدیم.  رفیق  و  کردیم،  پیدا  ]دوباره[  را 
شعر  و  می کشیدیم  دست  بچهها[  بقیه  ]با  شیطنت  و 
کلیم، صائب  آثار سعدی، حافظ، مولوی،  میخواندیم. همه 
به  هم  هرجا  میخواندیم.  هم  با  را  افرس  بزرگ  شاعران  و 
در  بود،  آسان  خیلی  مشکل  حل  برمیخوردیم،  مشکلی 
خانقاه ادبای بزرگی بودند، آنان را مورد سئوال قرار می دادیم. 
گرفته داشت و  که صدایی  یك مال اقدر پیر ولقوهای داشتیم 
که این مال  کهولت[ به زحمت زنده بود. اگر بگویم  ]از فرط 
نمی کنم  فکر  میدانست  بهتر  سعدی  خود  از  را  سعدی  آثار 
او  از  را  که یك شعر سعدی  کیف می کرد  باشم.  کرده  مبالغه 
گرفته و لرزش بدنش یك ساعت برایت  بپرسی، با آن صدای 
تجزیه و تحلیل می کرد. داییام شیخ محمد ادیبی بود که من 
]اصال[ اقدر به ستایش و توصیفش نیستم. آن موقع هنوز بازی 
که اسم خودم را هم فراموش  روزاگربا من اینطور نکرده بود 
که میخواندم، فوری در ذهنم جا میگرفت.  کنم. هر شعری 
کردی هم هر  هزاران بیت شعر افرسی از حفظ داشتم. شعر 
« مینوشتیم و از بر می کردیم. چه گیرامن میآمد، با »هه ژار

]شیوخ[  پسران  جمع  از  اکمل  بطور   » »ههژار و  من  آخر  در 
دیگر جدا شده بودیم و شب و روز مشغول شعرخوانی بودیم. 
و  اسکندرنامه  مثل  بزرگ  و  کوچك  داستان  و  قصه  چند 
گیر آوردیم و خواندیم.  کرد را  امیرارسالن و شیرویه و حسین 
که همه طالب خانقاه  شبهای سه شنبه و جمعه اینطور بود 
مشاعره  و  دیگر  طرف   » »ههژار و  من  و  بودند  طرف  یك 

می کردیم. باور کنید بورشان می کردیم ... 
اول  از  او  هستم.  »فوزی«  دست  ساخته  من  بگویم  باید 
و  دانش  درك  او  ساخت.  نو  از  و  کوبیید  درهم  کرد،  تجزیهام 
یادگیری را به من داد. او راه زندگی را نشانم داد. بیتردید اگر 
به خدمت »فوزی« نرفته و نزد این استاد درس نخوانده بودم، 
مسیر زندگیم اینکه هست و هنوز تداومش میدهم، نمیشد.
کرد هم ملتی  کردم، و  که من فرزند ]خلق[  او به من فهامند 
محروم، نگونبخت و تحت ستم است، و فرزندانش میبایست 
گذشته باشند. او به من یاد  اکر و از خود  در جهت رهایی فدا
او به  بپردازم.  را  آن  و  را صیقل دهم  ادبیم  داد چگونه ذوق 
به  او  بسرایم.  شعر  چگونه  و  بنویسم  چگونه  آموخت  من 
کنم. به من  آموخت به سرزمینم عشق بورزم و مدحش  من 
میتواند  و  توانا  و  روان  غنی،  است  زبانی  کردی  که  فهامند 

ادبیاتی معتبر و دنیا پسند داشته باشد.
»سالم«،  »کوردی«،  »نالی«،  کویی«،  اقدر  »حاجی  او 
به  را  »وافیی«  و  »ادب«  »محوی«،  »حهریق«،  »مولوی«، 
کرد.  تحلیل  و  تجزیه  برایم  را  آنان  شعرهای  و  شناساند  من 
شعرای  دیوان  او  بخوانم.  رامن  و  روزنامه  داد  یاد  من  به  او 
فرا  و  بخوانم  کرد  تشویقم  کرد،  تهیه  برایم  را  افرس  انقالبی 
که  بگیرم. اام قسمام داد هرگز شعر افرسی نگویم و تا جایی 

میتوانم به کردی بنویسم ... 
کردستان  تارییخ  بزرگمردان  از  یکی  »فوزی«  من  اعتقاد  به 
از  هم  خودش  و  رفتند،  میان  از  آثارش  متاسفانه  که  است، 
به  که  پهلوی  رضاخان  پادشاهی  دوره  در  شده.  محو  یادها 
ایران  کردستان  در  را  کرد  خلق  داشت  قصد  آتاتورك  تقلید 
پیامن  که  بود  آتشی  شعله  سه  آن  از  یکی  و  برد،  تحلیل 
این  در  که  کردی  جوانان  دسته  آن  نهادند،  پایه  را  سعدآباد 
شاگردان  مستقیام  یا  پیوستند،  مبارزه  به  شجااعنه  دوره 
»فوزی« بودند، یا شاگرد شاگردان او. بخصوص شهید»پیشوا 

اقضی محمد« همیشه به شاگردی »فوزی« افتخار می کرد.
چاکره  بود؟  که  سلیامنیه«  »مالی  یا  فوزی«  احمد  »مال 
کرده بود؟ نمیدانم. آنزامن  بود؟ چرا به منطقه ام مهاجرت 
روی  نبودم.  مسائل  این  از  آوردن  در  سر  فکر  در  اینقدری 
از  را هم نداشتم. خودش هم اصال چیزی  از خودش  سئوال 
خودش برایم نمیگفت. همینقدر میدانم که میگفتند اهل 
بزرگ،  شیخاالسالم  با  و  است  عراق  کردستان  در  سلیامنیه 
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که قبل از پدرم شیخاالسالم مکریان و از اصل و نسب »مال 
شیخاالسالم  فوت  از  بعد  آمده.  »مکریان«  به  بوده،  جامی« 
او  از  دختر  یك  و  درآورده  خود  عقد  به  را  او  ]بیوه[  همسر 
داشت، که جوانمرگ شد. یك زن دیگرهم گرفت و یك دختر 
دیگر هم از او داشت. تا آنجا که میدانم زنده و متاهل است. 
»حاجی  روستای  در  میالدی(   1943(  1322 سال  در  خودش 
کرد و در خانقاه »شیخ بورهان« دفن شده است.  کند« فوت 
که امیدوارم از بین  کتب و نوشتهجاتش به داامدش رسیدند 
نرفته باشند. آنطور که شنیدهام پس از مرگش 140 توامن پول 

نقد و دو امدیان از پس او باقی امنده .... 
»اعرف  نزدیك  دوستان  از  یکی  شنیدهام  اام  نه،  خودش  از 
»محمود  که  بار  چند  شنیدهام  هم  را  این  بوده،  صائب« 
و  بوده  مخفی  او  منزل  در  آمده،  »مکریان«  به  جودت« 
 « شنیدهام  حتی  است.  گرفته  را  خود  سیاسی  تامسهای 
کومهلهی ژینهوه« ]انجمن تجدید حیات[ را تاسیس کردهاند. 
مشخص  وثوقشان  میزان  و  شنیدههاست،  تنها  اینها  اام 
بود  کرده  را تخمیس  از غزلیات حافظ  نیست. امموستا یکی 
این  بود.  من  عالقه  و  پسند  مورد  اشعارش  دیگر  از  بیش  که 
استادانه  من  عقیده  به  که  است  تخمیس  آن  از  قطعهای 

سروده شده:

گهی شوی ز امیران پادشه محسوب
گهی وزیر و به درگه پادشه محبوب

گهی شوی به سر دار ناگهان مصلوب
به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب

جهان و اکر جهان بی ثبات و بی محل است

هم  دیگر  استاد  یك  »کولیجه«  در  من  »فوزی«  از  غیر  به 
مینه«  سید  عبداهلل  »سید  آموختم.  او  از  بسیار  که  داشتم 
کوله و بسیار شلخته و درب و  کج و  مردی بغایت زشترو و 
داغون بود. بیسواد بود، اام بسیار فهمیده و دانا. شاید بگوییید 
بیسواد و دانا جمع اضدادند، و چگونه ممکن است؟ بله این 
مرد تحصیالتی نداشت، حتی حروف الفبا را هم نمیشناخت. 
کردی دست باالیی داشت. هر چیزی  اام در ادبیات افرسی و 
را پس از یکبار شنیدن، از بر می کرد و هرگز از خاطر نمیبرد. 
از شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، مثنوی،  بخش وسیعی 

غزلیات سعدی و بخصوص سرتاسر دیوان حافظ را از حفظ 
بود، ]حاال[ چیزی از شاعران کرد نمیگویم. مشکلترین ابیات 
را هم از او میپرسیدی، فوری معنی و تجزیه و تحلیل می کرد. 
یادم هست یك بار یك مالی فکسنی این شعر را از من پرسید:

آنچه بر من میرود گر بر شتر رفتی ز غم  
میزدندی اکفران در جنتالاموا قدم 

نیامده  خوشم  اشعار  اینگونه  از  آنموقعها  نه  و  حاال  نه  من 
دایی  از  کرد.  تمسخرم  مال  و  ندانستم  را  جواب  نمیآید،  و 
عبداهلل پرسیدم، گفت ای بابا، این شعر اشاره به این آیه دارد 
که شتر از سوراخ سوزن  کفارتنها زامنی به بهشت میروند  که 
عبور کند. یعنی آنچه بر سر شاعر آمده اگر بر سر شتر میآمد، 
کوچك و باریك میشد و میتوانست از سوراخ سوزن رد شود 

و ]آن زامن[ کفار هم بهشت را تسخیر می کردند. 
روی  دانشآموزی  وسیله  به  و  میسرود،  شعر  هم  خودش 
اکغذ میآورد. شعرهایش مثل اشعار شعرای متقدم پر بودند 
آواز  موقع  اام  بیاگنه.  واژههای  و  شاعرانه  های  ریزه اکری  از 
. واژههای سهل  گوهر خواندن چنان ابیاتی میخواند هم ارز 
کردی، استعارات و اقفیههای زییبا و مضامین ظریف  و آسان 

داشتند. این دو شعر را از او به یاد دارم.:

جهاف و وهاف، راستی و درو 
بوونه کردهوهی ئه من و ئه تو

جهاف پیشهی تو وهاف پیشهی من
ئهمن رهپ و راست ئهتو دروزن

ترجمه:
جفا و واف ، راستی و دروغ

نامه اعامل من و تو
جفا پیشهات، واف پیشهام

من صادق و روراست، تو هم دروغ زن

از  معلمم  بودم،  ساله   17 جوانی  که  زامنی   ،1317 سال 
کشیدم، به خانه  » کولیجه« رفت. من هم از تحصیل دست 
. در این زامن خانهامن  اکر کسب و  کردم به  برگشتم و شروع 
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در ده »شیالن ئاوی« بود. پدرم صاحب ثروت قدیمی نبود. 
از او جدا شده  اام همتش باقی بود. برادر و پسر عموهایش 
دوره[  این  ]در  بود.  امنده  باقی  برایش  ده  یك  تنها  و  بودند 
زرع  و  کشت  به  مربوط  امور  و  بودم،  کسب  مشغول  حسابی 
هر  مطالعه.  شبها  و  می کردم  اکر  روزها  گرفتم.  یاد  زود  را 
نداشت.  اعتراضی  پدرم  میخریدم،  روزنامه  و  کتاب  چقدر 
باور کنید وعده با دختران را بخاطر مطالعه فراموش کردهام. 
کردهاند. روزهایی  از من دلگیر و عصبانی شده، و قهر  که[  [
کتاب و روزنامه برایم  از شهر برمیگشت و  که خدمتاکرامن 

میآورد، نیمه راه را به پیشوازش میرفتم.    
    صنعت چاپ آن دوره ایران پیشرفته نبود. چند مجله مصور 
که حامیت سفارت آلامن نازی را  و قشنگ منتشر میشدند، 
کتب سیاسی  پشت سر داشتند و به سود نازیسم مینوشتند. 
آن زامن هم همه در باره هیتلر و موسولینی بود. روزنامهها 
ضمن  در  و  بودند،  نازی  آلامن  برای  تبلیغات  مشغول  هم 
توصیف قد و باالی پهلوی بخش دیگرمشغولیاتشان را در بر 
میگرفت. تنها مجلهای که شیرین و دوست داشتنی بود، و تا 
زنده بود، همچنان شیرین و شیرینتر شد، و لعنت بر اعمل 
منتشر  پنجشنبه  روزهای  مجله  این  بود.  توفیق  »مرگش«، 
میشد، و در هر شامره هم مینوشت: »شب جمعه دو چیز 
بعید  وگرنه  بودم،  عزب  من  توفیق«.  مجله  دوم  نره،  یادت 
. داستانهایی  کنم، اام توفیق را هرگز نبود آن یکی را فراموش 
که ترجمه میشدند، عموام پلیسی بودند. رامننویس خوب 
هنوز در ایران نبود. اام من تفاوتی اقئل نمیشدم، همه چیز 
آمد می کردم و دوستان  و  به مهاباد هم رفت  را میخواندم. 
به  که  باری  هر  پدرم،  سفارش  طبق  بودم.  کرده  پیدا  خوبی 
منزل  و  محمد«  »اقضی  محکمه  به  حتام  میرفتم  مهاباد 
»میرزا رحمت شافعی« رفته و سالم پدرم را میرساندم. این 
دو محل پر رفت و آمدترین منازل مهاباد بودند و مراجعین 
با مردان  و  باز میشد  گوشم  کم چشم و  کم  زیادی داشتند. 
معتبر منطقه آشنا میشدم. آنها هم به احترام پدرم، محترمم 
دستور  و  سفارش  اگر  که  محل،  دو  این  از  بغیر  میداشتند. 
پدرم نبود، ]شاید[ زیاد هم نمیرفتم، جای دیگری هم بود که 
گردهمآیی جوانانی  نمیتوانم از آن پرده بردارم. اینجا محل 
»رسول  »ذبیحی«،  داشتند.  سر  در  وطنپرستی  هوای  که  بود 
و  »سیدی«  و  »الهی«  »نانوازاده«،  »قزلجی«،  ماکئیلی«، 

که  بار  اینجا شناختم. »ههژار « هم هر  را در  بسیاری دیگر 
این  میآمد.  جلسات  این[  ]به  بود،  آمده  ام  منزل  و  شهر  به 
کوچك ادبی سازامن داده بودند، و مخفیانه  رفقا یك محفل 
کردی  کتاب  هر  میدادند  سفارش  میخواندند.  کردی  شعر 
دستشان  به  میشد،  منتشر  و  چاپ  عراق  کردستان  در  که 
میرسید و میدادند من هم میخواندم. هیچوقت نپرسیدم 
من  ؟  میآوردشان  کسی  چه  یا  و  میفرستد  را  آنها  کسی  چه 
که  بودند  هم  شاعر  چند  بستانچی!  نه  بودم  خربزهخور 
اشعارشان را مخفیانه توزییع می کردند. اشعار »سیف اقضی« 

و ... بخصوص غواغ می کردند. 
   سال 1320 )1941 میالدی( بود و من جوانی بالغ بودم. در اکر 
اکرآمد شده بودم، و در ادبیات افرسی  کشت و زرع و دامداری 
ترتیب داده  بزرگی  کردی هم صاحب مهارتی. دیوان شعر  و 
بودم. پدرم گرچه خودش اهل ذوق بود و شعر را میستود، اام 
بشدت با شاعر شدن من مخالف بود. نزد او به هیچ قیمتی 
بچه  مثل  را  شعرهایم  دفتر  نمیزدم،  خودم  شعر  از  حرفی 

گربه از پدرم مخفی می کردم. 
آمد،  پیش  برایم  اکری  بودم،  شعری  نوشتن  مشغول  روزی 
محل را ترك کردم و دفترم سرجایش باقی امند. فکرنمی کردم 
که  کلهاش پیدا شود. چیزی نگذشت  پدرم در اینموقع سر و 
گفتند  کذایی خبری نیست. پرسیدم،  از دفتر  برگشتم و دیدم 
زایل  پاهایم  قدرت  ترس[  ]از  رفت.  و  داشت  برش  پدرت 
کنم. در بد  شد. فکر نمی کردم به این سادگیها خالصی پیدا 
هچلی افتاده بودم. شعرهایم ناپخته بودند، از شعرای قدیمی 
گفته بودم، بخصوص در  کرده بودم. همه جور شعری  تقلید 
کرده  تقلید  افرس  شاعر  میرزا  ایرج  و  رضا  شیخ  از  گندهگویی 
من  نبود،  شوخی  بترسم.  داشتم  حق  دلیل  همین  به  بودم، 
که  کرده بودم، هرچند  گناه  اعتراف به  هم شاعر بودم و هم 
خودم  به  رضا  شیخ  مثل  هم  من  باشد.  بوده  خیال  اعلم  در 
اام  ؛  برنمیتافت  را  مسائل  اینگونه  پدرم  و  بودم  زده  بهتان 
کردم  به نظر میرسید آنها را نخوانده بود. داخل شدم و فکر 
پدرم  پرسیدم  می کنم.  میانجی  را  امدرم  درآمد  گندش  اگر 
گوشهای  در  رفته.  مطبخ  به  عصبانیت  با  گفتند  کجاست؟ 
که میگفت ؛ بیاکره،  گرفتم، ]پدرم[ با غرولند و در حالی  پناه 
از  گرفته، شاعری، شاعری! میخواهد  یاد  ببین چه چیزهایی 
گرسنگی بمیرد، خارج شد. به مطبخ دویدم، دیدم دفتر کذایی 
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طعمه شعلههای آتش تنور و تامام خاکستر شده بود. 
آنوقتها خیلی پریشان بودم. اام بعد ها فکر کردم که دستش 
خودم  بودند  امنده  حاال  تا  اگر  بیتردید  چون  نکند،  درد 
میسوزاندمشان. درست که همه موزون و دارای اقفیه بودند. 
اام تامام تقلیدی بودند و چیزی از احساس خودم را نداشتند. 
از آن به بعد هم خیلیهای دیگرنظیر آنها را دور انداختهام... 
دادن  شوهر  دختر  و  بندان  حنا  آوردن10،  عروس  اعیاد،  ایام 
یکی  دفعه  هر  میدادیم.  »رهشبهلهك11«ترتیب  و  جشن 
تا  میفرستادیم  پدرم  نزد  را  معتبرین  و  سفیدان  ریش  از  
اجازهامن را بگیرد. هر دفعه هم مخالفت می کرد. اام اینقدر 
این  به  اام  میپذیرفت.  باالخره  اینکه  تا  التامسمی کردیم، 
صورت  ام  منزل  دیدرس  از  دور  محلی  در  جشن  که  شرط 
مرد  و  زن   ، پسر و  دختر  میگذشت،  کهخوش  براستی  گیرد. 
را در »رهشبهلهك«  این رسم  روستایامن میرقصیدند. من 
را  او  زنی  اینکه  مگر  مرد،  که  داشتم  دوست  خیلی  روستا 
دختران  صف  به  نداشت  حق  اینصورت  غیر  در  کند،  دعوت 
وارد جمع  از جلوی صف  وارد شود. مرد همیشه میبایست 
شود، در غیر اینصورت عملی خارج از عرف و قبیح انجام داده. 
]ان[ میبایست از عقب صف وارد شوند و انتخاب  اام دختر
همراه رقص به عهده آنان است. این رسم به زامنی برمیگردد 

که زن در جامعه کرد صاحب آزادی بیشتری بوده است ...
سر  روزی  میالدی(   1941(  1320  ] ]شهریور خهرامنان  امه  در 
اکرگرانامن مشغول برق انداختن »املوسك12«  خرمن بودم، 
کنارشان نشسته بودم و اسبم  اکه بودند، من هم  و باد دادن 
کم ]و در  مشغول چرا بود. آن زامن امشین و هواپیام خیلی 
ناگهان دو هواپیامی  نتیجه[ پدیدههای عجیبی مینمودند. 
به  آن موقع هواپیامی  تا  غول پیکر و سیاه پدیدار شدند. ام 
کشیدند و مشغول  اکر  این بزرگی ندیده بودیم. همه دست از 
اکغذهایی  و  کرده  کم  ارتفاع  تامشا شدند. دیدیم هواپیامها 
که ببینند چیست؟ یك زن قبل از  کردند. همه دویدند  پخش 

از روستای  آنجا که در عروسیهای روستایی در بسیاری موارد عروس  از   - -10
آوردن و هم دختر شوهر دادن در  دیگری میآید، در نتیجه هردو لفظ عروس 

عین اینکه در دو روستای متفاوت برگزار میشوند، معنای عروسی را دارند.
11- -رهش بهلهك  زمانی است که در صف رقص کردی یك دختر و یك پسر بطور 

متناوب قرار میگیرند.
12- مالوسک: قطعهای فلزی که در آسیاب گندم، نقش مجرای خالی شدن آرد 

را دارد.

گفت، قربانت  اکغذ به من داد و  دیگران برگشت و یك برگ 
برم بیا بخوان ببین چیست و چه نوشته؟ 

اکغذ  این  بیاورم.  در  پر  خوشحالی  از  بود  نزدیك  کنید  باور 
یا  بود  رویا  بود.  شده  نوشته  کردی  زبان  به  که  بود  بیانیهای 
کردی،  زبان  به  شوروی  اتحاد  مثل  بزرگی  دولت  واقعیت؟ 

بیانیه پخش کند؟ برای من این کم نبود.
برای من که دیوانه و شیدای زبان کردی بودم، این اکغذ اکفی 
بود تا از خوشحالی پر در بیاورم. آن زامنها هنوز اینطور به 
اکر  این قضیه نپرداخته بودم، اام در واقع از نظر سیاسی این 
دولت شوروی مضمونی بغایت آزادیخواهانه داشت و نشانه 
خلقهای  وجود  به  ناظر  و  اگه  آ دولت  این  که  داشت  این  از 

متفاوت در ایران است.   
وارد  سرخ  ارتش  بود  معلوم  داد.  می  جنگ  بوی  بیانیه  این 
و  کرده  آرامش  به  دعوت  را  مردم  بیانیه  چند  هر  شده.  ایران 
حاوی هیچ تهدیدی نبود، اام ام خیلی از روسها میترسیدیم. 
پیرترها داستان جنایات، بیرحمیها و قساوت ارتش تزار را 
دوران  تاممی  بودند.در  کرده  تعریف  برایامن  اول  جنگ  در 
شوروی  علیه  فقط  ایران  روزنامههای  پهلوی  حکومت 
بدترین فحش  این دوره  بودند. بلشویك در  کرده  منفیبافی 
بود. بخصوص بعد از شروع جنگ میان آلامن نازی و اتحاد 
آلامن  نفع  به  سراسر  ایران  ]دولتی[  جات  نوشته  شوروی، 
نازی و به ضرر شوروی بود. مدتی هم بود که شهربانی مهاباد 
کرده بود، و برنامههای رادیو »برلین« را به  یك رادیو مستقر 
کمونیسم و  که سراسر فحاشی به  زبان افرسی پخش می کرد، 

بلشویسم بود.
را به خود  این مسائل ذهنم  از  این موقعیت هیچیك  اام در 
نزد  که  است  ملتی  کرد  که  بود  این  مهم  نمی کرد.  مشغول 
دیگر دول جهان شناخته شده است و به زبانش بیانیه پخش 

و توزییع می کنند.
نمیدانم چطور خودم را به اسبم رساندم، سوار شدم و چهار 
اام  خواندم.  پدرم  برای  را  بیانیه  تاختم.  خانه  سمت  به  نعل 
گفت: پسرم  آرامش  او بر خالف من رنگش پرید، به نرمی و 
اوضاع خراب شد، اینطور بنظر میرسد که روسها وارد ایران 
شدهاند. جنگ میشود، همه چیز بهم خواهد ریخت. پسرم 
تو ندیدی و نمیشناسیشان. موجودات بدی هستند، آدمکش 
و  دیدهام  خودم  چشم  به  را  مهاباد  کشتار  من  سیاهدل،  و 
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شمشیرهاشان  با  را  بیچاره  و  پناه  بی  مردم  چطور  دارم  بیاد 
به  را  خود  و  کنیم  جور  و  جمع  زود  باید  می کردند.  شقهشقه 
اقیمه برسانیم. خدا به دادامن برسد. روز مردان است. برای 
یاد  تیراندازی  و  سواری  داشتم  اصرار  که  بود  روزها  همین 
بگیرید. ساکت شد و ]سپس[ دو سه بار زمزمه کرد : ههرزن و 

بزن چیایه مهزن13.
دیده  را  تزاری  ارتش  او  چون  باشد،  نگران  داشت  حق  پدرم 
بود. او کشتار بیرحامنه ژنرالهای مرتجع روس را در کردستان 
دیده بود. او مثل بسیاری دیگر از مردم ایران خبری از تغییر 
نداشت.  شوروی  اتحاد  در  اکتبر  انقالب  از  پس  تحوالت  و 

نمیدانست ارتش سرخ چگونه تعلیم دیده.
مهاباد  سرشناس  مردان  از  نفر  چند  بعدازظهر  هامنروز 
بودند  پدرم  که دوستان و همساالن  آنها هم  پیدایشان شد. 
پدرم  از  بیشتر  خیلی  داشتند،  بیاد  را  ]جهانی[  اول  جنگ 
گفت 9 نفر از  نگران بودند. یکی از آنها تعریف می کرد و می 
کشته  افراد خانواده  ام طی یکروز بدست سالداتهای روس 

شدهاند.
آن  شوق  اام  بود.  کرده  نگران  کمی  هم  را  من  حرفها  این 

بیانیه، شادی را در درونم همچنان میجوشاند.
 مشغول پذیرایی از مهامنان بودم. اام هراز چند اگهی بیانیه را 
از جیبم خارج می کردم، میخواندم و باز در جیبم میگذاشتم.
خانواده  و  رفتند  خدمتاکرانامن  و  بزرگترم  برادر  شب 
بیرون  شهر  از  را  خودامن  اقوام   ] ]همینطور و  میهامنانامن 

آوردند.
کوچك  صبح روز بعد دو فروند هواپیام آمدند و چند نارنجك 
کشتار  در  که  ارتشی  شاهنشاهی،  ارتش  انداختند.  شهر  روی 
یك  می کرد،  تقلید  نازی  و  مغول  اشغالگران  از  ایران  ملت 
به  سرخ  ارتش  رسیدن  از  قبل  و  نکرد  مقاومت  هم  لحطه 
مهاباد، سالح را به زمین گذاشت و هامنند بذر و ارزن پراکنده 

شد. ههژار هامن وقت چه زییبا سرود:

اگهی  به بالو بوونی دوو پهر ئا
بوو بالو ئهرتهشی شهههنشاهی

اگهی ]با پخش شدن دو برگ آ

این  گستردهاند.  دشتها   ، بز و  ارزن  میشود:  آن  تحتاللفظی  -معنای   -13
اصطالح در زمان خود را به تقدیر سپردن بکار میآید.

شد پخش و پال، ارتش شاهنشاهی[

اکر  این  تازه  میگرفتند،  نان  یك  و  میدادند  را  برنو  تفنگ 
که  گرنه ترسوها یك چیزی هم میدادند  شجااعنشان بود، و 

تفنگشان را بگیری !
خیلی  پدرم  شدند.  سرازیر  ام  روستای  به  مهاباد  مردم  عمده 
اختیارشان  در  داشتیم  چه  هر  کرد،  استقبالشان  خوب 
کرد، و آسیابهای دهامن را در  گندم را باز  گذاشت. درب انبار 
میخواست،  آرد  میزان  هر  به  کس  هر  گذاشت.  اختیارشان 

میگرفت. 
هر روز در ده جار می کشیدند، هر کس به آرد نیاز دارد، بدون 
کند. مردم مهاباد این بزرگواری پدرم  شرم و رودرواسی تقاضا 
محترمش  بسیار  بود،  زنده  تا  و  نکردند  فراموش  هرگز  را 

میداشتند.
به  انگلیس  ارتش  اول  بود.  هرکی  هرکی  روزی  پنج  چهار 
همه  و  سربازخانه  سراغ  رفت  یکراست  و  رسید،  مهاباد 
برخالف  رسید.  سرخ  ارتش  بعد  برد.  را  سنگین  سالحهای 
آزاری  و  اغرت  نه  و  کشتند،  را  کسی  نه  پیشبینیها  بسیاری 
کسی به  که  کردند  گرفت. بحدی خوب با مردم رفتار  صورت 
چشم ارتش اشغالکر ناگهشان نمی کرد. داستان جالبی یادم 
آدمکش  راهزن،  دزد،  بابای  یك   ] پهلوی]پدر زامن  در  آمد، 
میگفت.  زور  همه  به  تنهایی  به  بود،  شده  پیدا  ناصوابی  و 
و  برای خودش میگشت  قراضه داشت،  و  کهنه  تیر  پنج  یك 
اقدر  ایران  پلیس  می کرد.  میخواست  دلش  هم  غلطی  هر 
پا  هرخانهای  به  فرد[  ]این  اگر اام  نبود.  دستگیریاش  به 
می کردند.  زندانی  و  میگرفتند  را  صاحبخانه  میگذاشت، 
یعنی  یارو،  این  شب  یك  که  جرم  این  به  را  بیچارهای  پیرمرد 
کرده و دو سال  همین راهزن، در منزلش غذا خورده، زندانی 
گفتم  و  رفتم  به دیدارش  بود.  برگشته  بود.  بند  در  ارومیه  در 
چه   : گفت  کردی؟  پیدا  نجات  چگونه  باالخره  جان  عمو 
کرد  میدانم، فرشتهای بور و چشم آبی آمد، درب را برویم باز 

و گفت برو.
ارتش تهران در مکریان نامند. اول عشایر تا مدتی به سر و 
کول هم پریدند و از یکدیگر کشتار کردند. اام رفته رفته اوضاع 

آرام شد و فضای مناسبی برای حرکت سیاسی پدید آمد.
را  یکدیگر  پهلوی  زامن  در  که  جوانانی  دسته  این  یعنی  ام 
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گسترشی  یافته و محفلی داشتیم، عرصه به رویامن باز شد و 
کردی محض  به حرکتامن دادیم. از عراق روزنامه و مجله 
میخواندیم.  و  میآوردند،  برایامن  سفارش  طبق  و  مطالعه 
من اشعار خودم و شاعران دیگر را دستی مینوشتم و توزییع 
و  بود،  برگشته  عراق  کردستان  از  رسولی  دلشاد  می کردم. 
. بسیاری از اشعار  امالی کردیاش از ام بهتر بود ، و خطش نیز
حهمدی  و  جاف  موختاری  ئهحمهد  پیرهمیرد،  بی کهس، 
می کرد.  توزیعشان  دستنویس  و  میدانست  حفظ  از  را 

جوانانامن  و  داشت،  خوبی  رل   ] گالویژ [ گهالویژ  مجله 
کوشش برای تاسیس یك  گرفتند. تالش و  کردیخوانی را یاد 

حزب ناسیونالیستی کرد در مهاباد شروع شده بود.
هم  حزب  این  انتشارات  ایران،  توده  حزب  تاسیس  از  پس 
بود.  داده  گسترش  کردستان  جامعه  در  را  فکری  مبادالت 
کوشیدند شاخه این حزب را در  کرد و ارمنی  حتی چند نفری 
کنند، اام مردم استقبالی نکردند. حزبی هم  مکریان تاسیس 
کوتاهی  بنام حزب آزادی با برنامهای چپ سربرآورد، که عمر 

داشت.
ك«   . ژ »کومهله   1321 مرداد[   25[ گهالویژ   25 روز  اینکه  تا 
نهادند،  بنیان  را  تشکیالت  این  که  کسانی  شد.  تاسیس 
دوستان قدیمیام بودند. در این هناگم من در تبریز بودم و 
در زامن تاسیس حضور نداشتم. در بازگشت بوسیله ذبیحی 
در  شدم.  معرفی  کومهله  به  بود  سالهام  چندین  دوست  که 
یك  شامره  عضو  فهمیدم  بعدها  که  دوستانم  از  یکی  منزل 

تسلیمناپذیر  و  آزاده  شجاع،  مبارزی  براستی  و  است،  کومهله 
که  خوردم  سوگند  شمشیر  و  شرافتم  پرچم،  قرآن،  به  بود، 
کومهله  به  و  به ملتم  اشاره  و  کنایه  به  نه  و  زبانی، قلمی  نه 
خیانت نکنم. نام تشکیالتیام هیمن بود و رده عضویتم 55
. من حق هیچ سئوالی نداشتم. اام آنان اینقدر به من اعتامد 
به  نیازی  و  است  کومهله  عضو  هم  ههژار  بگویند  که  کردند 
کردن هویت حزبی خود از او ندارم،و این امر را به او  مخفی 

هم اطالع دهند.
به  پا  ادبیام  و  سیاسی  ـ  اجتامعی  زندگی  در  ترتیب  این  به 

مرحلهای نوین گذاشتم ....
انجمنی  بود،  سیاسی  تشکیالتی  اینکه  از  غیر  به  کومهله 
به  کومهله  اعضای  بیشتر  بود.  نیز  اخالقی  و  اجتامعی 
سوگندشان پایبند و گریزان از اعامل ناشایست بودند. دزدی، 
گذاشت و میتوانم  اکهش  خالف و درگیری میان افراد رو به 

اداع کنم که در برخی نقاط اثری از آن باقی نبود.
پوشش  زیر  را  کردستان  سراسر  کومهله  که  نگذشت  چندی 
کردستان ریشه دواند. بخصوص  گرفت و در بخشهای دیگر 
و  یافته  گسترش  بسیار  کومهله  شاخه  عراق  کردستان  در 

قدرتمند بود.
اعضا،  امهانه  عضویت  حق  تنها  و  تنها  کومهله  درآمد  منبع 
مبالغ حاصله از فروش نشریات، ورودیه تئاتر و نامیشهای 
که با این وجود خیلی خوب اداره میشد. دلیلش  هنری بود. 
را  امهانه  عضویت  حق  میل  کامل  با  همه  که  بود  این  هم 
قیمت  برابر  چند  را  کومهله  نشریات  و  می کردند،  پرداخت 
را 200 برابر  میخریدند. من شاهد بودهام تکشامره نیشتامن 
قیمت آن خریدهاند. نیشتامن  هیچوقت حتی یکدانهاش هم 
کوچك شعر چاپ  کتاب  کومهله در ابتدا یك  باقی نمیامند. 
که اشعار ملی  .ك  کومهله ژ کرد، تحت عنوان هدیه  و توزییع 
، مالی بزرگ کوی، ههژار و شیخ احمد حسامی در  حاجی اقدر
آن آمده بود که فوری هم نایاب شد. و بعد مجله نیشتامن را 

بمثابه اراگن کومهله منتشر کرد. 
اولین شعر من در شامره 2 نیشتامن به نام »م. ش. هیمن« 
توزییع شد، و  به جمعهیئت تحریریه اینمجله پیوستم و در هر 

شامره شعر و گفتار داشتم.
ذبیحی سردبیر نیشتامن بود و براستی برای انتشار این مجله 
فرد  چند  و  ذبیحی  از  غیر  به  گذاشت.  امیه  و  کشید  زحمت 
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و  نمیشناخت  را  نیشتامن  تحریریه  کسی  دیگر  مطمئن 
اطالع نداشت که این مجله کجا چاپ میشود. عضو کومهله 
هامن  دیسیپلین  با  و  جدی  مخفی،  حزب  هر  اعضای  مثل 

میزانی اطالاعت داشت که ضرورت ایجاب مینمود.
بخصوص  میخواندم،  پدرم  برای  را  نیشتامن  هست  یادم 
دلم  در  کیست؟  هیمن  این  پسر  میپرسید،  و  خودم  اشعار 
که  است  کسی  هامن  بگویم  نمیتوانستم  اام  میخندیدم، 
و پهن سوزاندی!  آتش پشکل  با  تنور  در  را  اشعارش  تو دفتر 
آنجا هم  در  و  کرد  را هم منتشر  ]آرزو[  ئاوات  کومهله مجله 

نوشتم.
خوبی  خیلی  تبلیغات  وطن[  ]امم  نیشتامن  دایکی  تئاتر 
]حتی[  و  ساده،  خیلی  که  نامیش  این  کرد.  کومهله  برای 
بود،  اکمل  نا و  ناقص  آفرینش هنری  از نظر  میتوانم بگویم 
سه چهار امه در مهاباد و شهرهای دیگر مکریان روی صحنه 
کسی هم به  که آن را ندیده باشد و هر  کسی بود  کمتر  امند. 
دیدنش میرفت، گریه می کرد و احساس کردایتیاش تحریك 
میشد. از روستاهای دوردست مردم برای دیدن این نامیش 
درآمد  سیاسی  تبلیغ  از  غیر  به  نیشتامن  دایکی  میآمدند. 

زیادی هم داشت و کومهله حسابی ثروتمند شد.
دستی  چاپ  دستاگه  یك  توانست  اعیدات  همین  با  کومهله 

بخرد و در مهاباد مستقر کند.
اگهیام نیز  اکر می کردم، محدوده آ کومهله  هر چه بیشتر در 
پیشوا  چون  ادبایی  و  دانایان  با  آنجا  در  میگرفت.  وسعت 
اقضی محمد و اکك رحمن مهتدی نزدیکتر میشدم و از آنان 
قطعات  دیگر  از  که  کردی  بزراگن  از  هیچکدام  میآموختم. 
کردستان میآمدند، از من مخفی نبود. حمزه عبداهلل، شهید 
مصطفی خوشناو، میر حاج و شهید قدسی و بسیاری دیگر را 
که در ایران  مالاقت و با آنان مراوده فکری داشتم. نشریاتی 
چاپ و توزییع میشدند، مترقی بودند و مطالب نوینی داشتند. 
مخصوصا نشریات حزب توده ایران در شفافیت بخشیدن به 
فرهنگی  روابط   ] ]دفتر داشتند.  تاثیر  من  سیاسی  اعتقادات 
کرد. من هم  ایران و شوروی شاخهای نیز در مهاباد تاسیس 
اکر می کردم. هرچند متاسفانه  که در آنجا  یکی از آنانی بودم 
این مرکز به پیشنهاد من توجهی نکرد و اقدامی به انتشار به 
کردی نکرد. اام مطالب مفید بسیاری به افرسی چاپ و توزییع 
نمود، که من هم بسیار از آنها سود بردم. شعر و مطلب کردی 

برای ام دستاورد  و روسی ترجمه شدند، همین هم  آذری  به 
که من هم در تهیه  خوبی بود. یکی از مطالب ترجمه شده 
آن هماکری داشتم ئاله کوك، از ههژار بود، که توسط انسانی 
واقعی و یکی از شاعران خوب آذربایجان استاد جعفر خندان 

به آذری و به نظم ترجمه شد. 
نازیسم،  و  افشیسم  شدن  شکن  کمر  با  دوم  ویرانگر  جنگ 
موسولینی،  شدن  کشته   ، هیتلر نابودی  و  شکستن  درهم 
و  آرزو  رسید.  پایان  به  افروزان  جنگ  نابودی  و  دستگیری 
امید خلقهای دربند و تحت ستم شکواف شد. ارتش متفقین 
از ایران خارج شد. در حالیکه جنبش رهائیبخش خلقهای 

ایران روز به روز رو به گسترش داشت.
خلق کرد هم یکی از خلقهایی بود که هر روز بیش از روز قبل 

به آینده روشن امیدوارتر میشد.
این  به  .ك  ژ کومهله  اعضای  و  روشنفکران  از  گروهی 
در  کومهله  برنامه  نمودن  عملی  که  رسیدند  نتیجهگیری 
به  میرسد.  نظر  به  بعید  کردستان  و  جهان  کنونی  شرایط 
همین دلیل هم برنامهای جدید و مختصر منطبق با شرایط 
1324 آبان[   3[ خهزهلوهر  سوم  روز  و  شد،  تهیه  دوران  آن 
کردستان  دمکرات  حزب  کنگره  اولین  میالدی(،   1945(
رسید.  تصویب  به  برنامه  این  و  تشکیل  مهاباد  شهر  در 
بنیانهای  هامن  روی  کردستان  دمکرات  حزب  تشکیالت 
اکدر رهبری  گذاشته شد، تنها در  .ك پایه  کومهله ژ تشکیالت 
عضو  یك  که  محمد  اقضی  پیشوا  و  گرفت،  صورت  تغییراتی 
کلی حزب  کومهله با نام تشکیالتی بینایی بود، به دبیر  ساده 
کوشا، آزاده و پاك  که فردی بسیار  کومهله  برگزیده شد. رهبر 
نهاد بود در اکدر رهبری نامند. ]اام[ این تحوالت هیچ تغییری 
در او به وجود نیاورد، و همچنان در ردههای پایینتر حزبی 
به مبارزه و تالش خود ادامه داد، و رنج و مرارت بسیاری نیز 

متحمل شد.
کنگره من برای اولین بار در زندگیم  در اجتاماعت مربوط به 
در مقابل جمع شعر خواندم. موقعی که مسئول جلسه اعالم 
کرد: حاال آاقی هیمن برایتان شعر میخواند، و من با خجالت 
همه،  رفتم،  مهاباد  سرخ  مسجد  منبر  روی  شعرخوانی  برای 
حتی پیشوا هم حیران امندند و از خودشان میپرسیدند، پس 
امینی  محمد  سید  هامن  نیشتامن،  نویسنده  و  شاعر  هیمن 
شیخاالسالمی بود و ام نمیدانستیم؟ پدرم وقتی این را شنید، 
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حرف خود را پس گرفت و گفت هیمن شاعر خوبی نیست.
ملی  رئیسه  هیئت  بنام  جمعی  کردستان  دمکرات  حزب 
که من نیز یکی از اعضایش بودم. در انتخابات  کرد،  انتخاب 
که پیرترین عضو بود، بعنوان رئیس  داخلی حاجی بابا شیخ 
که جوانترین عضو بودم بعنوان منشی انتخاب شدیم.  و من 
من  فقط  بود.  مشکلی  اکر  کردم،  اکر  جمع  این  در  امه  چند 
همینقدر  شیخ  بابا  حاجی  و  میرسیدم  امور  به  تنهایی  به 
از  هرچند  کند.  امضا  را  من  نوشتههای  که  می کشید  زحمت 
اکر خوبی بود، اام با ذوق من  نظر شناختهشدگی و اماکنات 
از  شیخ  بابا  حاجی  با  آمدن  راه  مخصوصا  نمیآمد.  در  جور 

خودراضی و کلهخر اکر سادهای نبود.
که صحبت از حاجی بابا شیخ شد میخواهم یك نکته  حاال 
افرادی بیاطالع  را هم وضوح بدهم. در نوشتههای  تاریخی 
که به حاجی  دیدهام، و همینطور از مردم اعمی هم شنیدهام 
شیخ  بابا  حاجی  از  من  میدهند.  خیانت  نسبت  شیخ  بابا 
خوشم نمیآمد. با اینکه میگفتند در علوم دینی استاد است و 
ریاضیات قدیم را هم خوب میداند، ولی فردی بسیار مرتجع، 
کله شق، از خود راضی و نابلد، اام خیلی صادق و پاك، آزاده و 
مومن بود. بهیچوجه اتهام خیانت به او نمیچسبد. در زامن 
مذاکره با نامینداگن دولت مرکزی بعید نیست فریب خورده و 

اشتباه کرده باشد. اام از مسیر درستی و صداقت کنار نرفته.
که  خورخوره  و  سردشت  و  سقز  محاصره  از  کشیدن  دست 
به  مربوط  میاندازند،  شیخ  بابا  حاجی  گردن  به  را  گناهش 
هم  اینجا  در  که  است،  سیاسی  محرامنه  و  خاص  مسئلهای 
بامند،  سرپوشیده  فعال  بگذارید  و  کرد،  طرح  را  آن  نمیتوان 
بابا شیخ خیلی باالتر بود.  از اختیارات حاجی  ]فقط بگویم[ 
فرامندهان  که  نداشت  اختیارات  اینقدری  شیخ  بابا  حاجی 
تازه  کنند.  عقبنشینی  او  دستور  به  شهرها  این  جبهههای 
کردستان هم مثل  ارتش  نداشت.  او هیچ مسئولیت نظامی 
نه  میگرفت،  دستور  فرامندهانش  از  دیگر  ارتشهای  همه 
نظامی.  غیر  ضمن[  ]در  و  اختیارات  بدون  نخستوزیری  از 

امیدوارم با این چند کالم خواننداگنم را روشن کرده باشم.
در  و  کشیدم  ملی  رئیسه  هیئت  منشیگری  از  دست  من 
کمیسیون تبلیغات حزب شروع به اکر کردم. در همه نشریات 
]آوای  کورد  هاواری  کوردستان،  روزنامه  در  مینوشتم.  حزب 
منداالن  اگلی  و  گر  وطن[،  آوای   [ نیشتامن  هاواری  کرد[، 

در  داشتم،  گفتار  و  شعر  ]آالله[  ههالله  بچاگنه[،  ]حرفهای 
مشغول  که  گروهی  در  بودم.  سهیم  نیز  حزب  میتینگهای 
کردستان بودند، عضویت  کتابهای درسی برای مدارس  تهیه 
 ، که بیاد دارم ذبیحی، ههژار گروه تا آنجا  داشتم. اعضای این 
ابراهیم نادری، دلشاد رسولی و من بودیم. خود پیشوا و چند 
اکرشناس هم یاریامن میدادند. هرچند هیچ کدام در این اکر 
حرفهای نبودیم، اام چون با اشتیاق و دلسوزی اکر می کردیم، 
فکر می کنم کتابها، که متاسفانه به چاپ نرسیدند، بد نبودند.
به  مهاباد  در  کردستان  پرچم   ] آذر 26[ سهراموهز   26 روز 
اهتزاز درآمد و روز دوم ریبهندان ]2 بهمن[ 1324 جمهوری 
چیزی  مورد  این  در  ندارم  قصد  من  شد.  تاسیس  کردستان 
این  که در  تنها میگویم  گفته شده،  زیاد  آن  از  بگویم، چون 

خجسته روزان سهیم بودهام و شعر خواندهام!
با هم  روز  و  این زامن من و ههژار همخانه بودیم، شب  در 
سااعت  بود.  همراهامن  هم  قزلجی  یکدورهای  میگشتیم، 
که  من  میگذراندیم.  خوش  خیلی  را  استراحت  و  بیاکری 
از  بود،  آنها  از  کمتر  خیلی  دانستههایم  و  تحصیالت  میزان 
من  که  آنجا  از  میآموختم.  و  میبردم  سود  آنها  همنشینی 
بودیم،  هم  با  و  میشدیم  ظاهر  هم  با  جا  همه  در  ههژار  و 
هیمن  کدام  و  ههژار  کدام  نمیدانستند  ]بدقت[  خیلیها 
آن  میپرسیدند،  او  از  میبود،  تنها  یکیامن  اگر  و  هستیم، 

دیگری کجاست؟
بعد از دوم ریبهندان ]بهمن[ و تاسیس جمهوری کردستان، 
کردستان به مهاباد روی آوردند. و من  کردهای نواحی دیگر 
برقرار  دوستی  روابط  کردستان  سرشناس  مردان  با  ههژار  و 
بهرهها  او  ادبی  دانش  از  شناختم،  را  اقنع  امموستا  کردیم. 
امموستا  با  همصحبتی  از  دلنشین  خاطرات  بسیاری  بردم، 

اقنع دارم که متاسفانه در این مجال فرصت بازگویی نیست.
تا  و  کنم،  ازدواج  داشت  اصرار  که  بود  زیادی  مدت  امدرم 
نمرده من را در لباس داامدی ببیند. اام من زیر بار نمیرفتم، 
که  می کردم  فکر  و  می کردم  حساب  تحصیلکرده  را  خودم 
که پدر و امدرم برایم زن بگیرند. خودم هم در  درست نیست 
پا به سن میگذاشتم  انتخاب سختگیر بودم و هرچه بیشتر 
نتیجه  این  به  که اصال  اواخر  این  بیشتر میشد.  سختگیریم 
رسیده بودم که ازدواج نکنم و مجرد بامنم. هیچ دختری طبع 
امدرم   ] ]اصرار اگر شاید  و  نمی کرد،  ارضا  را  من  زییباپرست 
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پا  آنسال امدرم هر دو  باکره میبودم! اام  نمیبود، هنوز هم 
برایت  نه، من  یا  بیاید  گفت: »خوشت  کرد.  کفش  را در یك 
تحریك  من  همعلیه  را  ههژار  دیگر  طرف  از  میگیرم«.  زن 
گوشم میخواند. ههژار از نظر سنی  کرده بود و شب و روز در 
گرم روزاگر را بیش از  اختالف زیادی با من نداشت، اام سرد و 
من چشیده بود، دو بار زن گرفته بود و در این زمینه پر تجربه 
نرم  را  دلم  ههژار  کالم  نرمی  و  امدرم،  اقطعیت  و  تندی  بود. 

کرد.
و  متنفذ  مردی  دختر  که  را  برادرزادههایش  از  یکی  امدرم 
]او  نه  که  بود،  کرده  خواستاگری  برایم  بود،  مکنتی  صاحب 
را[ دیده بودم و نه میشناختم. دروغ چرا ؟ یکبار دورادور در 
اگو دیده بودمش. آن هم نه صورتش را. فقط  حین دوشیدن 
کسی  آن  من  بود،  جالب  اینهم  است.  قد  کوتاه  میدانستم 

نبودم که گفته بود :
سهد نهحلهت له حالهتم ههر ئیی کورتم خوش دهوین

]صد لعنت براحوالم که فقط کوتاه )قد(ها را دوست دارد[
آن چیزی که در زن بیش از هر چیز دیگری توجه من را جلب 
می کند، هیکل زییبا و قد بلند است. این را به امدرم هم گفتم. 
گفت: »پسر جان، این چه حرفیست؟ طال هم کوچك است«. 
صالحیت  با  بسیار  و  اکرآمد  مجرب،  دیده،  دنیا  زنی  امدرم 
بود. فك و افمیل و دوست و آشنا هم زیاد داشتیم، در میان 
که  کرده بود. معلوم است  همه اینها برادرزادهاش را انتخاب 
یك  میخواست  او  بود.  نگشته  زییبا  عروسك  یك  بدنبال  او 
عروس خوب، خوش اخالق، زرنگ، اکردان و خانهدار داشته 

باشد.
عروسی هیمن شروع شد، ههژار  رقصید، سهرچوپی14گرفت، 
هامورد رقص زییبارویان شد، به دختران چشمك زد، و شبها 
به  را  سرسرا  در  گردآمده  جمع  شیرینش  شوخیهای  با  هم 
خودش،  آینده  نگران  بود،  نگران  هیمن  اام  واداشت.  خنده 
امدرش  منتخب  که  زنی  با  چگونه  که  می کرد  فکر  این  به  و 
میتواند  نمیشناسد،  و  ندیده  را  او   ] ]هنوز خودش  و  است، 
زندگی کند. نمیدانست طوق لعنت برایش میآورند یا فرشته 

و  اعیاد  در  معموال  است.  چوپی  کردی  جمعی  رقص  نام   : رچوپی  سه   -14
عروسیها، رهشبهلهك یعنی اختالط یك در میان جمع زنان و مردان، که دست 
در  که  است  فردی  سهرچوپی  میگیرد.  صورت  میرقصند،  یکدیگر  دست  در 
، با  انتهای باالیی صف رقص، دستی در دست جمع و دستمالی در دست دیگر

حرکات موزون خود صف رقص را هدایت می کند.

رحمت.
روز 25 خهزهلوهر ]25 آبان[ 1325 عروس را به خانهام آوردند. 
من  شاعرانه  طبع  که  نبود  دلبری  و  طنازی  زییبایی،  اوج  البته 
زود  خیلی  اام  نیافتهام.  هم  هنوز  و  میگشت،  بدنبالش 
توانست صاحب دل من بشود، و چنان کند که از صمیم قلب 
دوستش بدارم، و یار همیشگی و شادیبخش روزهای تلخ و 
کردیم و در پناه  مشکل زندگیم بشود. 23 سال با هم زندگی 
کردم. هیچوقت اینقدری ناراحتم  آرامش  که احساس  او بود 
نکرد که تا عصر هامنروز از او دلگیر و رنجیده باشم. از حیات 
اعمل  که  می کنم  اقرار  هستم.  راضی  خیلی  تاهلم  دوران 
اصلی زندگی خوب ام بیشتر او بوده است. چون من میدانم 
آرام  که فردی حساس، عصبی و حتی بهانهگیر هستم، اام او 
تنها صاحب یك پسر  بهانهای دستم نمیداد.  و  بود  و اعقل 
که مدت درازی از  گذاشتم، حاال هم  شدیم. اسمش را صالح 

. دیدارشان محرومم، و همدم درد دوریشان. یادشان بخیر
امروزه  حرفهای  طبق  و  بود،  نگذشته  اززاففم  امه  یك  هنوز 
آرزو  هرگز  آنکه  بدبختانه  که  بودم،  نکرده  تامم  را  عسل  امه 
نمی کردم روی دهد، روی داد. و آنکه آرزو داشتم بمیرم و شاهد 
آشیانهامن  شد،  پنبه  رشتههایامن  تامم  دیدم.  را  نباشم  آن 
ویران، جمهوریامن سرنگون، و دشمن بر زندگیامن مسلط 

شد.
سردشت  و  سقز  جبهه  میشد.  خطر  احساس  بود  مدتی 
فرار  عراق  به  خائن  و  مشهور  زمیندار  چند  میشدند.  تقویت 
بودند.  شده  مخفی  ترسو  شیخ  و  مال  دو  یکی  و  بودند،  کرده 
حکومت آذربایجان یك لشکر آامده برای حامیت پیشمرگه 
که تنها  به جبهه سقز فرستاده بود، چون پیش بینی میشد 
از این جبهه خطر حمله دشمن وجود دارد. قبال هم دشمن 
شست  ضرب  اام  بود،  کرده  حمله  جبهه  این  از  بار  چند 

پیشمرگه را چشیده و به سختی شکست خورده بود.
، مجهزتر و مسلحتر از  ، پر قدرتتر آذربایجان حکومتی بزرگتر
کردستان بود. خطوط دافعی آذربایجان هم خیلی قدرتمندتر 
که  میگذشت  کسی  کمتر  ذهن  از  شرایط  این  بود.تحت 
مورد  آذربایجان  از  ایران،  خلقهای  بخش  رهائی  جنبش 

تهاجم قرار گیرد.
حزبی،  امورات  ]برخی[  به  بخشیدن  سرعت  برای  بود  مدتی 
که بسیاری از شبها تا دیر وقت در  از اینکه پیشوا،  شبها بعد 
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اکدرها  از  دفتر حزب میامند، به خانهاش برمیگشت، یکی 
صورت  در  را،  ]حزب[  پایه  گزارشات  تا  میامند،  دفتر  در 
ضرورت، به پیشوا برساند و دستورات پیشوا را به پایه اطالع 
دهد. آن شب نوبت من تازه داامد بود. در دفتر حزب نشسته 
جزء،  افسری  بودم،  کوردستان  برای  مطلبی  تهیه  مشغول  و 
وارد  برای حزب  ، و عضوی وافدار  گرانقدر و عزیز اام دوستی 
شد. از اینکه دست به رادیوی روی میز برد و تمرکزم را به هم 
اکغذ  ریخت، دلخور شدم. اام اعتراضی نکردم، و قلم را روی 

گذاشتم.
رادیو  بزند.  خشکامن  بود  نزدیك  که  شنیدیم  چیزی  ناگهان 
وزیر  جاوید،  دکتر  تبریك  تلگراف  خواندن  مشغول  تهران 
شاهنشاهی  ارتش  بازگشت  مناسبت  به  آذربایجان  داخله 
امجراجو  و  متجاسر  گفت.  را  متجاسرین  فرار  خبر  بعد  بود. 
رهایی  جنبش  رهبران  به  شب  این  در  که  بودند  نامی  دو 
کردستان و آذربایجان اطالق شد، و هنوز هم دستاگه  بخش 

تبلیغاتی رژیم آن را تکرار و نشخوار می کند.
بیا  خودت  گفت  رساندم.  پیشوا  به  را  خبر  این  تلفنی  فوری 
را به دنبال  کسی  بیایند.  که  اینجا و به دیگران هم خبر بده 
دیگران روانه کردم و خودم به منزل پیشوا رفتم. صدر اقضی 
واقع  در  و  بود،  تهران  در  مجلس  نامینده  که  پیشوا  برادر 
از همه  راه دهد،  به خود  واقعه دلهرهای  این  از  نمیبایست 
در  که  برگشت  تهران  به  فوری  او  بود.  کرده  وحشت  بیشتر 

هامنجا دستگیرش کردند و به مهاباد آوردند.
، با ارتشی آامده و مقتدر  آذربایجان تا بن دندان مسلح و مجهز
و فرامندهانی اکرآمد چرا به این سرعت تسلیم شد؟ پیشهوری 
دانا، انقالبی، مجرب و آزاده و همینطور دیگر رهبران جنبش 
سئواالتی  ]اینها[  کردند؟  فرار  عجله  این  با  چرا  آذربایجان، 
من  و  نداده،  پاسخی  آنها  به  کامل  به  هیچکس  که  است 
فدایی15جنگیده  اگر  معتقدم  اام  نیستم.  اکر  این  به  اقدر  هم 
گسیخته تهران نه تنها  و فرقه مقاومت می کرد، ارتش از هم 
کشتاری نمیبود،  قدم به تبریز نمیگذاشت، و اقدر به چنین 
کنترل تهران را هم بزودی از دست میداد، و هیچ بعید  بلکه 
ارتجاع  بر  ایران  سراسری  بخش  رهایی  جنبش  که  نمیبود 
ریشه کن  خاورمیانه  در  امپریالیسم  نفوذ  حتی  و  یابد،  تفوق 

15- - نظامیان داوطلب ارتش جمهوری خودمختار آذربایجان، برگرفته از سنت 
حیدرخان عمواوغلو و انقالبیون دوران مشروطه فدایی نامیده میشدند.

که  است  آن  تارییخ  گفتهاند،  دانایان  که  هامنطور  اام  شود. 
روی داده، و نه آنکه ام آرزو می کنیم.

از همه  کردستان هم  [ تسخیر شد، و  بله، تبریز ]بی دردسر
چرا؟  نمیدانم  اقضی،  صدر  اینکه  از  پس  شد.  محاصره  سو 
در  کردستان  دمکرات  حزب  رهبران  برگشت،  تهران  به 
بود.  خوب  همه  روحیه  شب  آن  شدند.  جمع  پیشوا  منزل 
و  تشکیل،  شیخ  بابا  حاجی  فرامندهی  تحت  جنگ  شورای 
صورت جلسه اول با قرار مقاومت امضا شد. اام هنوز مرکب 
تصوییبنامه خشك نشده بود که خبر رسید یکی از اعضای این 

شورا فرار کرده است.
کنار  مقاومت  تصوییبنامه  کرد،  تغییر  اوضاع  روز  آن  فردای 
گذاشته شد و به پیشمرگه دستور عقب نشینی بدون مقاومت 

فعال داده شد. مردم هم به دو دسته تقسیم شدند.
عقب  تامم  نظم  با  سردشت  و  سقز  جبهه  دو  در  پیشمرگه 
بودند،  کرده  فرار  فرامندهانشان  که  فدائیان  اام  کرد.  نشینی 
مثل گوسفندان بی سرپرست پراکنده شده بودند و عشایر هم 
نگذاشتند  و  بودند،  کرده  اغرت  را  همه  و  افتاده  جانشان  به 
حتی یك فشنگ با خودشان برگردانند. اام جرئت تعرض به 
پیشمرگه را در خود نیافتند. تنها در میان منگورها جلوی یك 
دسته از پیشمراگن را گرفته بودند، که تحت فرامندهی زرو در 
حال عقب نشینی بودند. زرو هم که خودش دلهدزدی بدتر از 
آنها بود، با آنها درگیر شده، چند روستایشان را هم اغرت کرده، 
را  آذربایجان  فدائیان  که  آنهایی  رسید.  مهاباد  به  سپس  و 
لخت کردند، کسی را نکشتند. تا جایی که من به یاد دارم طی 
این جریانات تنها یك پیشمرگه عراق شهید شد، و تعدادی را 
هم ناجوانمردانه مورد اغرت قرار داده بودند. فرامنده ارتش 
با هیچ مقاومتی به روستای حاممیان رسید و  بدون برخورد 

پیشوا در آنجا به مالاقت او رفت.
به  او  با  طبعا  بودم.  پیشوا  همراه  همیشه  من  دوره  این  در 
حاممیان نرفتم. اام در شهر تنهایش نمیگذاشتم، میدیدم 

که آشفته است، اام نه از ترس، بلکه از ناراحتی و ناامیدی.
دشوار  روزهای  در  میشناختم،  را  پیشوا  که  بود  زیادی  مدت 
اکرآ بود.  او را دیده بودم. از نظر دست به سالح بردن، فردی 
قبل از تاسیس جمهوری، مهاباد چند بار مورد حمله عشایر 
قرار گرفته بود، و پیشوا هر بار در سنگر مقدم دافع آامده بود. 
که میگفت، از  پس چرا اینبار تسلیم شد؟ خودم از او شنیدم 
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درست  برگردم.  خودامن  خانه  به  مخفیانه  اکمل،  بهبود 
بخاطر ندارم چه مدت در خانه مخفی بودم!

صدای  ناگهان  بودم،  مطالعه  مشغول  مخفیاگهم  در  روزی 
چه  ببینم  فرستادم  را[  کسی  [ شد،  بلند  ده  در  زاری  و  شیون 
آنهایی  گفت:  و  بازگشت  زنان  سر  بر  اقصد  افتاده،  اتفاقی 
به  و  شده  محاصره  شهر  میگویند  برگشتهاند  شهر  از  که 
شایع  و  نمیدهند،  را  شهر  به  خروج  و  ورود  اجازه  هیچکس 
که معلوم  کردهاند. چندی نگذشت  را شهید  پیشوا  که  است 
شد پیشوا، صدر اقضی برادرش و سیف اقضی پسرعمویش را 

در چوارچرای مهاباد به دار آویختهاند.
من پیشوا را از صمیم قلب دوست داشتم. او را رهبری دلسوز 
و مجرب، کردی پاك و مصلحی بزرگ و واال مقام میدانستم. 
آن  به  خدمت  به  اشتیاق  و  سرزمینش  به  بیکرانش  عشق  از 
اگه بودم. بسیار آرزو داشت که کرد هم در ردیف ملل  بخوبی آ
که  داشتم،  زیادی  امید  او  به  بگیرد.  قرار  جهان  خوشبخت 
را  را به سوی ترقی رهنمون میشود، و سرزمینامن  خلقامن 
کوتاه زاممداری هم منشاء  کرد. در همین مدت  آباد خواهد 
ملت  برای  فقط  نه  پیشوا  مرگ  براستی  بود.  موثری  خدامت 
کرد، بلکه برای جنبش رهاییطلب و ضدامپریالیستی سراسر 
 ، هنر و  اگهی  آ دریایی  بود.  ناپذیر  جبران  ضایعهای  ایران 
دریایی اندیشه و ایده بدست ظالمی نادان و بی مغز ریشه کن 

شد و از میان رفت.
از  بدر  سیزده  روز  در  یعنی  پیشوا،  شهادت  از  پس  روز  سه 
به  حزبی،  عزیز  رفیقی  و  زحمتکش  فردی  با  و  پریدم،  قفس 
روز  دو  از  بیش  کمی  طی  افتادیم.  راه  عراق  کردستان  سمت 
دیگر  سوی  به  جوی  اینسوی  از  گذاشتیم.  سر  پشت  را  مرز 
پریدم. هیچ تفاوتی ندیدم. اام در واقع مرز سیاسی سرزمینی 
به  بودم.  شده  وارد  دیگر  سرزمینی  به  و  گذاشته  سر  پشت  را 
بازار شهر نشده  وارد  شهر قهالدزه ]قلعه دیزه[ رسیدم، هنوز 
که  فهمید  و  شناخت  را  من  ظاهریم  اوضاع  از  پلیس  بودم، 
که  بود  نامنده  چیزی  و  شدند،  پاپیام  آمدهام،  مرز  آنسوی  از 
گرفتارم کنند، اام یك مال و یك حاجی بدون اینکه بشناسندم، 
گرفتند و نجاتم دادند. ]عجب[ داستانی شده  تحت حامیتم 
بود، از وحشت امر به اژدها پناه آورده بودم! مال خیلی دوست 
را  خود  شخصی،  تامیل  علیرغم  هم  من  بشناسدم،  داشت 
را  من  دورادور  امموستا  که  بود  معلوم  کردم.  معرفی  او  به 
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ندارم  دوست  اام  کشت.  خواهند  را  ام  و  گذشت  نخواهند  ام 
مردمم را تنها بگذارم و می خواهم در میان آنها بمیرم.

از  و  آذربایجان  اشغال  از  پس  کردستان  که  است  درست 
شده  محاصره  سو  همه  از  قدرت،  پر  متحد  این  دادن  دست 
که بخشی از عشایر پا را ازگلیم خود بیرون  بود، درست است 
که ضرباتی بزنند، درست است  گذاشته، و پیش بینی میشد 
که خزانه جمهوری تهی بود و همه آن صرف خرید توتون و 
فروش  هنوز  و  امنده  انبار  در  و  بود  شده  کشاورزان  از  تنباکو 
نرفته بود، درست است که از هر نوع کمك خارجی قطع امید 
که اگر جنگیده بودیم، و  شده بود، اام من همچنان معتقدم 
مهاباد  جمهوری  تارییخ  بودیم،  انقالبی  تجربه  کمی  صاحب 

بدینگونه به پایان نمیرسید.
[ 1325 )1946 میالدی( ارتش درهم  روز 26سهراموهز ]26 آذر
به  از  و بدون نظم شاهنشاهی، حدود یکسال پس  شکسته 

اهتزاز درآمدن پرچم کردستان، شهر مهاباد را اشغال کرد. 
و  شده  خارج  شهر  از  حزب  اکدرهای  و  مسئولین  از  تعدادی 
مخفی شدند، برخی هم در انتظار دستگیری امندند. من در 
و به خانقاه شمس برهان رفتم.  از شهر خارج شده  روز  این 
کرد و مرا زیر بال و پر  آنجا داییام شیخ محمد مخفیام  در 
رهبران  و  پیشوا  دستگیری  خبر  که  بودم  خانقاه  در  گرفت. 
کردم،  کسی را در پی ههژار روانه  حزب و جمهوری را شنیدم. 
شاید پیدایش کنم و اقدر به اکری شویم. او هم مخفی بود، و 

نتوانستم پیدایش کنم.
بیامری تیفوس در خانقاه شایع بود، بسیاری مبتال شده بودند، 
چند نفری هم تلف شده بودند. من یکبار دیگر هم در همین 
خانقاه به این بیامری مبتال شده بودم، و خیلی از آن وحشت 
چیزی  میآید.  سرت  به  بترسی  چه  هر  از  میگویند  داشتم. 
و  بود،  باریده  زیادی  برف  شدم.  بستری  و  مبتال  که  نگذشت 
به همین دلیل هیچ دکتری نمیتوانست به خانقاه بیاید. دو 
امه تامم بستری بودم. موهای سرم شپش آورده بود و هذیان 
پوست  میچسبید،  رختخواب  به  تنم  ]پوست[  گفتم.  می 

میانداختم. اام این دفعه هم از چنگ عزرائیل فرار کردم.
کم  هم  برف  شد،  پیدا  وجودم  در  بهبود  عالئم  که  هناگمی 
مصلحت  اینطور  ]دیگران[  بودند.  شده  باز  راهها  بود،  شده 
 ، که با توجه به نزدیکتر بودن خانه خودامن به شهر دیدند 
و اقبل دسترس بودن دارو و تنوع مواد خوراکی در آنجا، برای 
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در  آورد،  بجا  کامل  حد  به  را  احترامم  شب  آن  میشناخت. 
حجره طالب خوابیدم. فردای آن روز به راهنامیی خودش به 
 ، گردبوداغ رفتیم. من امیدوار بودم  نشانی از  ههژار روستای 
ذبیحی، قزلجی و دلشاد بیابم، راستش پیش خودم فکر کرده 
میشویم.  اکر  به  دست  اول  از  یکدیگر  کردن  پیدا  با  بودم، 
بودم،  نگفته  امموستا  به  را  اغراضم  که  است  معلوم  خوب 
اام گفته بودم که دلم میخواهد رفقایم را پیدا کنم. امموستا 
کردهای  که فعال حساسیتها باالست و صالح نیست،  گفت 
اینجا ]عراق[ که به ایران آمده بودند، تازه برگشتهاند، در نقاط 
مختلف پراکنده میشوند، در نتیجه پلیس مترصد است، فعال 
را  همراهم  رفیق  بیافتد.  آسیاب  از  آبها  تا  بامن  اینجا  کمی 
روانه کردم و خودم مشغول درس خواندن شدم، و از نو طلبه 
گرم بود و بیحوصله  شدم. خوب درس میخواندم، هم سرم 
نمیشدم، و هم اینکه در صدد بودم آنچه در جوانی باختم، 
درس  اگر  ]شاید[  و  بودم  جوان  هنوز  آورم.  بدست  اینبار 
میخواندم، باالخره به نتیجهای میرسیدم. اام دوران تحصیل 
اوضاع  ایران  در  که  شنیدم  نشد.  طوالنی  زیاد  هم  ]مجدد[ 
کردم  کمتر شده است. با خودم فکر  آرام شده، و بگیر و ببند 
که من مخفی زندگی میکنم و جرئت تحرکی  همین جا هم 
احساس  اگر  نزنم؟  خودامن  والیت  به  سری  چرا  پس  ندارم، 
کردم امنیتی هست، هامنجا میامنم. به تنهایی کوهستانهای 
خوش منظر کردستان را در پیش گرفتم، از میان چادر و اوبه 
این  در  دیدم.  گردن  مرمرین  زییبارویان  گذشتم.  گلزاران  و 
که خودم  را نوشتم،  کردستان  گذار قطعه شعر بهار  گشت و 
اکرم است. در  خیلی دوستش داشتهام و فکر می کنم بهترین 
هیچ کجا با ژاندارم و پلیس برخورد نکردم و بی دردسر به ده 
خودامن رسیدم. منتظر شدم تا شب شد، و در تاریکی به خانه 
رفتم. یکسره پشت درب اتاق پدرم رفتم و برای اولین بار در 
گوش ایستادن و خود را  گوش ایستادم، چون پدرم از  زندگی 
از دیگران مخفی کردن متنفر بود. زنهای منزل از ترس پدرم 
هیچکدام جرئت افلگوش ایستادن، که آن زامن در ده خیلی 
که پدرم ایستاده بود  از درز درب دیدم  مرسوم بود، نداشتند. 
کردستان عراق همراهی  را در سفر به  که من  آن فردی  با  و 
کرده بود، صحبت می کرد و به او میگفت، پسرم به من بگو 
کجاست؟ من خودم آدم دنبالش میفرستم. او هم پاسخ داد، 
دو روز دیگر خودم میروم و برش میگردانم،به او قول دادهام 

که جایش را به کسی نگویم. پدرم کمی تند شد و با عصبانیت 
گفت، به من هم نمیگویی ؟ در پاسخ گفت، خیر به شام هم 
به  و  دادهام  قول  او  به  نمیگویم.  هم  امدرش  به  نمیگویم، 
قولم عمل می کنم. تامم خستگی راه، درد غربت، ناراحتی و 
گفتم، ببین در میان زحمتکشان  مالل را از یاد بردم. در دل 

کرد چگونه افرادی یافته میشود؟
بله، در مبارزه آزادیخواهانه ملتامن بسیارند چنین قهرامنانی 
گمنام میامنند. این  که شریف زیستهاند، شریف میمیرند، و 
، زحمتکش و بیسواد بود. از اول ]موجودیت[  فرد، مردی فقیر
کومهله با ایامنی محکم و تامم به مبارزه پیوسته بود، و بدون 
را  او  بود. هیچکس  بزرگی شده  تزلزلی منشاء خدامت  اندك 
را  نامش  گفتن  جرئت  اینجا  در  هم  من  نمیشناسد،  خوب 
، و میدانم در  ندارم. چون اطالعی ندارم که زنده است یا خیر

صورت زنده بودن دچار دردسر و گرفتاری خواهد شد.
پدرم،  شدم.  داخل  و  بگیرم  را  خود  جلوی  نتوانستم  دیگر 
و  گرفت  آغوشم  در  امدرم  شدند.  زده  حیرت  فرد  آن  و  امدرم 
کرد. اام پدرم، مردی که هرگز در مقابل  یك شکم سیر امچم 
فرزندانش ضعف نشان نداده بود، و در مقابل مشکالت نیز 
همین رویه را داشت، در منطقه به متانت و خودداری مشهور 
که در قید حیات بود، در  بود، و حتی ام به احترامش تا زامنی 
حضورش سیاگر نکشیدیم و بدون کسب اجازه نمینشستیم، 
اقدر به خودداری نشد و اشك از چشامنش سرازیر شد و برای 
از این برای  کالمی بر زبان بیاورد. بعد  مدتی اصال نتوانست 
گفت  کرد و  گوییام  اولین و آخرین بار در حیاتم، خوش آمد 
میفرستادم،  دنبالت  کسی[  [ داشتم  برگشتی،  که  شد  خوب 
]چرا که[ برای عشایر اعالم عفو عمومی کردهاند. درست که ام 
عشیره نیستیم، اام روستایی هستیم و میتوانیم از این فرصت 
هر  میتوان  هم  امروزه  دارم،  منالی  و  امل  کنیم.  استفاده 
چیزی را با رشوه بدست آورد. فعال برای مدتی در خانه بامن و 

به شهر رفت و آمدی نکن، تا ببینیم چه می شود.
شداگن  دستگیر  کم  کم  نبود،  خبری  هیچ  و  امندم  خانه  در 
دامداری  و  زراعت  اکر  به  ]دوباره[  هم  من  می کردند،  آزاد  را 

پرداختم و به اوضاع سابق برگشتم.
حزب توده ایران بطور علنی مبارزه می کرد و روز بروز جمعیت 
بیشتری به گرد آن جمع میشدند. در روزنامههایش ارتجاع و 

امپریالیسم را افشا و تئوری علمی را تروییج می کرد.
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و  میگرفت  جانی  کم  کم  هم  کردستان  دمکرات  حزب 
گفت،  باید  را  حق  کردند.  مبارزه  به  شروع  جوان  اکدرهای 
خوبی  رل  حزب  حیات  تجدید  در  دوره  این  در  توده  حزب 
داشت. بخصوص در حفظ نام حزب، چون عدهای از جوانان 
کومهله  به  نام حزب  تغییر  کم تجربه قصد  ]ولی[  آزادیخواه 
شنیدهام  من  که  قراری  از  و  داشتند،  را  کردستان  کمونیستی 

رهبران حزب توده امنع شدند.
به  و  رسید  بدستم  شد،  توزییع  و  چاپ  نیشتامن  شامره  یك 
گزارش شده بود  کرد. هرچند  گسترش مجدد مبارزه امیدوارم 
شدند،  مزاحمم  هم  کمی  و  داشتهام  شرکت  آن  تهیه  در  که 
گرفتند،  کشیدند، و پول چایای هم  گوشم  و دستی به سر و 
گذشته اام حاال هم نفهمیدم کجا تهیه شد، تنها از روی نحوه 

ناگرش، نویسنداگنش را شناختم.
یك شامره هم ریاگ ]راه[ منتشر شد و به دستم رسید. یکی از 
نویسنداگنش را دیدم و قول هماکری به او دادم، اام از بخت 

بد او هم سر به نیست شد.
در  فخرآرایی  ناصر   1327 بهمن[   15[ ریبهندان   15 روز  در 
را  لبش  پشت  کمی  و  کرد  تیراندازی  شاه  به  تهران  دانشاگه 
[ را به حزب توده نسبت دادند و اجازه  خراش داد. این ]ترور
 ، فعالیت اقنونی این حزب را لغو کردند، رهبرانشان را دستگیر
روزنامههایشان را تعطیل و در سراسر ایران حکومت نظامی 
که با نقشه امپریالیسم و  کردند. این هم ضربهای بود  برقرار 

توسط ارتجاع به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران وارد آمد.
منتشر  مخفیانه  توده  حزب  نشریات  که  نکشید  طولی  اام 

شدند، و رهبرانش از زندان فرار کردند.
جمهوری  سقوط  از  پس  بار  اولین  برای  من  بود،  این  جالب 
کرده بودم علنا  مهاباد، دو روز قبل از واقعه دانشاگه جرئت 
این  که  کنم،  گردش  به مهاباد بروم و در روز روشن در شهر 
اتفاق در تهران افتاد. بگیر و ببند دوباره در مهاباد شروع شد، 
شعر  مخفی  حیات  دوره  این  در  شدم،  مخفی  مجددا  بناچار 
که  گفتم  بسیار خوبی تحت عنوان ژوانی ئااغ ]وعدهی خان[ 
که آن را  کسانی  از بخت بد، خودم به آن دسترسی ندارم، از 
کنند، و یا در صورت اماکن  کنم حفظش  دارند، خواهش می 

برایم بفرستند16.

در  و  آوری  ) ج. ئاشتی( جمع  کاك جعفر شیخاالسالمی  این شعر توسط   -  -16
شماره ١. مجله ماموستای کورد به تاریخ پائیز ١٩٩٠ چاپ و توزیع شده است.

عمرم  به  من  بود.  سیاه  و  سخت  بسیار  سالی   ،1327 سال 
زمستانی به این سختی در والیتامن ندیده بودم. هنوز پانزده 
بارید.  سنگین  و  خشك  برفی  که  بود  امنده  پائیز  آخر  به  روز 
یك  از  بیش  جا  همه  در  یکنواخت  بطور  برف[  ]ضخامت 
تازه  و  آمد،  بدنبالش  خشك  هوای  و  سرام  و  سوز  بود.  متر 
الیه  این  روی  دوباره  ]چون[  داد،  تشکیل  را  تحتانی  الیه  این 
برف بارید. راهها بند آمد، مواد غذایی نایاب شد، ]منابع[ آب 
را  برف  آشامیدنی  آب  برای  ناچار شدند  و مردم  منجمد شد، 
احشام  و  دام  نمیآمد،  گیر  سوختی  مواد  و  نفت  کنند.  ذوب 
تلف میشدند، ذخیرهها در حال پوسیدن بودند، بذر از بین 
راه  از  وحشتناکی  گرانی  فالکت  همه  این  بدنبال  و  میرفت، 

رسید.
بردم  و دنیا دیده سود  کهنسال  از تجارب مردی  من شخصا 
و توانستم بخش اعظم محصول و برداشتامن را از پوسیدن 
گرم شده بود، اام برف  آمد. هوا  نجات دهم. بهار خیلی دیر 
دیدم  رفتم  ]روستا[  مسجد  به  روزی  نمیشد.  ذوب  اصال 
گفت:  دید،  را  من  تا  زده.  چمباتمه  گوشهای  در  پیرمردی 
میآورند.  حساب  به  خرفت  را  ام  زامنه  و  دور  این  بچههای 
پرسیدم، عمو جان چه اتفاقی افتاده ؟ گفت: به جان تو، چند 
گیج خودم میگویم، بروند برف روی  روز است به این پسران 
زمین شخم زده خودامن را سوراخ سوراخ کنند، به حرفم گوش 
نمیدهند! پرسیدم، خوب برای چه برف را سوراخ کنند؟ گفت: 
مگر تو هم نمیدانی؟ گفتم: نه واهلل! گفت، موقعی که سال 
برف  می کند،  بخار  و  شده  گرم  بذر  میشود،  طوالنی  ]زراعی[ 
برمیگردد،  درون  به  و  شود،  خارج  بخار  این  نمیگذارد  هم 
خارج  بخار  شود،  سوراخ  برف  اگر  میسوزد.  بذر  نتیجه  در  و 
نشست.  دلم  به  پیرمرد  این  حرف  نمیسوزد.  بذر  و  میشود 
چند روز مردان را برداشتم و رفتم سراغ سوراخ کردن برف. هوا 
که برف یخ زده و سفت  اکر خیلی مشکل. چرا  خوب بود، اام 
شده بود، و با تیشه هم سوراخ نمیشد. اام بعد از ایناکر بود 
 : که میگوید  که فهمیدم پند پیشینیان چقدر با مسام است 

دست خسته روی شکم سیر است.
بخش اصلی زراعت ام در آن سال نپوسید و نان و قوت خود 

را داشتیم.
که  آن سال در هیچ کجا محصولی برداشت نشد. آن زارعینی 
به  نانی  خرده  و  اکشتند  شاهدانه  و  ارزن  داشتند،  آبی  زمین 
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اکشته بودم  سفرهشان رسید. من هم ارزن و شاهدانه زیادی 
چیزی  هیچ  دهامن  از  اام  کردم.  برداشت  خوبی  محصول  و 
بودند،  نکرده  برداشت  چیزی  خودشان  چون  نیامد،  گیرامن 

که سهمی هم به ام بدهند ... 
با اینکه دستاگه تبلیغاتی سلطنت در ایران، طی سالها شب 
این  می کرد،  حمله  شوروی  دولت  به  وقت  بی  و  وقت  روز  و 
دولت هامنند یك همسایه خوب مقدار زیادی گندم به ایران 
تا حدودی رفع شد، قحطی و  گندم خطر  این  با رسیدن  داد. 

نداری از شهرها رانده شد.  
از  نبرد،  یاد  از  را  روستائیان  گندم  این  تقسیم  در  هم  دولت 
خانوار  هر  به  سهمیه  بمثابه  گندم  مقداری  شناسنامه  روی 
را  آن  خرمن  سر  وعده  با  زمیندار  میبایست  اام  میدادند. 
توزییع  ده  اهالی  میان  بعد  و  میداد،  سند  و  می کرد  دریافت 
آدم حسابی  و مثل یك  گرفتند،  را  گندم  می کرد. خانها هم 
املخرهای  و  نزولخورها  به  دولتی  اممورین  مقابل  در 
شهر فروختند، وپولش را هم به جیب زدند. آنها سیر شدند، 
اممورین  سبیل  بردند،  سرشار  سودهای  شهر  نزولخورهای 
که این وسط سرش بی کاله امند. هیچ  دولتی چرب شد، و آن 

چیز دستش را نگرفت، فقیر و گرسنههای روستا بودند.
مثل  که  حالی  در  آذربایجان،  روستاهای  اهالی  بهار  در 
و  میافتادند،  هالك  خاك  به  گرسنگی  از  پائیزی،  برگریزان 
سرازیر  کردستان  به  میداد،  انسانی  هر  به  جانسوز  دردی 
کرد یکبار دیگر مردانگی و مهامننوازی خود را  شدند. خلق 

نشان داد.
به  آبادی  آن  مردم  میرسید،  آبادی  هر  به  گروهی  هر 
پیشوازشان میرفتند، یك وعده شکمشان را سیر و راهیشان 
میکردند. بسیاریخانوادهها بودند که در هامن وعده خودشان 
چیزی نمیخوردند و در عوض به مهامنان فقیر و گرسنهشان 

میدادند.
تنها  بود.  آنان  به  مختص  گویی[  [ لورك17  و  پنیر  و  ژاژ 
این  در  که  بودند  مسلك  گدا  و  خسیس  خیلی  خانوادههای 

سال خیرشان به کسی نرسید.
که بتواند به شیوهای  کرد خودش در اوضاعی نبود  اگر خلق 
وطنش،  اکمل،  بهار  در  باشد،  میهامنانش  پذیرای  خور  در 

17- - از مواد لبنی و از مشتقات شیر

این  برای  را  امدرانهاش  آغوش  زییبا،  و  رنگین  کردستان 
ورشکستاگن  این   ، الغر محروامن  این  ژنداگن،   و  گرسناگن 
سفره   ، حاصلخیز کوههای  دامنه  و  دشت  در  گشود.  آواره 
کوراده،  ]اقرچ[،  اکرگ  بیزا،  مهندوك،   ، ههلز با  را  نعمت 
وحشی[،  ]یونجه  کیویلکه  وینجه  لووکه،  سیوه  زرهمهندی، 
[، ریواس، ئهسپینگ، ئاله کوك، دوری و ترشوکه  کنگر کهنگر ]

بر آنان گشود18. 
که انسان هسته اتم را شاکفت،  بله در قرن بیستم، در قرنی 
کرد، شاهد چرای انسان هامنند  رادار ساخت، امه را تسخیر 
خوردن  با  که  میدیدم  بودم.  دشت  و  کوه  در  احشام  و  دام 

گیاهان ]مختلف[ آامس می کردند، اام نمیمردند ...
از  مردانگیهایی  چنان  مرارت  و  سختی  دوره  این  در  من 
بشریت  افتخار  امیه  براستی  که  دیدم  نداران  و  زحمتکشان 
بود. اام متاسفانه بسیاری دنائت، پستی و ناجوانمردیها هم 
شاهد بودم. من شاهد مرگ انسان از فرط گرسنگی بودم. من 
که از فرط نیاز قصد داشت نور چشامنش را در  انسانی دیدم 
مقابل آرد بفروشد، و همینطور بسیاری جانوران دو پا دیدم، 
که در ظاهر انسان، از این اوضاع ناگوار برای پر کردن جیب و 

یا ارضای هوسهای خود بهره میگرفتند.
روزی کنار دیواری قدیمی، در سایه نشسته و ]از سر بیاکری[ با 
ترکهای خاك را به هم میزدم، هنوز خاکهلیوه ]فروردین[ بود 
و زمین نفس نکشیده بود. به اوضاع فالکت بار این مردم فکر 
گفت  یکیشان  و  سراغم  آمدند  روستا  بچهی  چند  می کردم. 
فالنی قصد ازدواج دارد. این فالنی پیرمردی بود بد طینت، و 
از افراد شرور ارباب ده. هیچکس به او دختر نمیداد و بیزن 
امنده بود. خندیدم و گفتم: عجب دروغی! بچهها همه با هم 
بصدا آمدند، با شتاب و قسم اصرار می کردند که دروغ نیست، 
همین االن مشغول است دختر این یارو عجمه19را بخرد و به 

عقد خودش دربییاورد. امشااهلل خوشگل هم است.
- چی چی ، بخرد ؟ !

- بله، بله، بخرد و به عقد خودش دربییاورد.
مثل فشنگ از جا پریدم و بچهها هم دنبالم راه افتادند. وقتی 
به حیاط خانه مردك رسیدم، دیدم خودش روی یك صندلی 

18- - براای تمام گیاهان کوهی و خودروی نامبرده، هر جا که معادل فارسی در 
اختیار داشتم، در مقابل نام آن ذکر کردم.ا

19- - عجم واژهای است که در محاورهی کردی برای آذریها به کار میرود. 
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نشسته و پاها را روی هم انداخته و لبخندی هم به لب دارد. 
پیرمردی بلند قد و استخوانی، زیر دیوار چمباتمه زده و چهار 
بچه لخت و پتی، الغر و بیحال دور و برش ولو هستند. یك 
دختر بلند قد، سبزه و زییبا، اام الغر و استخوانی هم به ستون 

ایوان تکیه داده، بدبختی و نکبت از این منظره می بارید.
- هان، کدخدا چه خبره ؟

مشدی  این  از  را  دختره  این  پنهان،  چه  شام  از  قربان   -
خریدهام.

- خریدهای؟ چند؟
- واهلل گران قربان، گران. یك پوط20 آرد. ) لبخندی هم زد(

کرد،  را طی  تا مغز سرم  پا  کف  از  لرزشی  گرفت،  اتش  جگرم 
را  سیاهدل  مردك  این  بود  نزدیك  شد.  تیره  چشامنم  جلوی 
از مشدی  و  را فرو خوردم  قرار دهم، اام حرصم  مورد حمله 
کج، آه سردی  گردنی  پزسیدم: این دختر را چرا میفروشی؟ با 
گفت: امدرش چند روز  کشید، اشك در چشامنش حلقه زد و 
است،  خراب  اوضاعش  هم  خودش  مرد.  گرسنگی  از  قبل 
را  دستش  شود.  هالك  گرسنگی[  ]از  روزها  همین  شاید  و 
برای  گرسنهاند،  هم  اینها  گفت:  و  کرد  دراز  ها  بچه  بطرف 
و  نمیرد،  گرسنگی  از  هم  خودش  تا  میفروشم  را  او  این 
اینها هم خوراکی برای چند روز داشته باشند. سربسر با طال 

معاوضهاش نمی کردم ، حاال در مقابل آرد میفروشمش.
حاضری  هستی؟  راضی  اکر  این  به  :تو  پرسیدم  دخترك  از 
همسر این مرد بشوی؟ اشك از چشامن زییبایش فرو ریخت، 
نیکواکری  گر  گفتام ئاچدالر21،  ئوشاقالر  نینم   : گفت  شرم  با 
این  زن  حاضری  بازهم  بدهد،  پدرت  به  آرد  مقدار  همین 

پیرمرد بشوی؟ با بیزاری گفت : یوخ واهلل22!
بودند،  شده  جمع  من  دور  ده  بچههای  و  زن  اثنا  همین  در 
حرفهایامن را نمیفهمیدند. داستان را از اول برایشان تعریف 
گفتند: ای وای، مگر چه خبر است،  کردم. زنان همه با هم 
باران  زیر  را  ارباب  نوکر  پیرمرد  کفاریم؟  سرزمین  در  مگر 
برگشتند.  خانههایشان  به  دوان  همه  و  گرفتند  دهان  آب 
، هیچکس دست خالی  انسانیت به اوج رسید. ثروتمند و فقیر
گندم،  کلوچه، آرد  برنگشت. هرکس به اندازه خودش، نان و 

20- - پوط معادل 16 کیلوست. 
21- - چه کنم، بچهها گرسنهاند. 

22- - نه واهلل!

برنج،  بخصوص   ، عدس  نخود،  امش،  ارزن،  شاهدانه،  جو، 
روغن و لباس نیمدار با خودشان آوردند.

آن  کردند.  پر  را  مشدی  کیسه  کردند،  سیر  را  ها  بچه  شکم 
که دیدم بچههای آتش پاره  زامن من از شادی اشك ریختم 
که بر سر دو شاهی تیله بازی و جگین ]اقپ بازی[ و شیر  ده 
یا خط سر همدیگر را میشکستند، با عجله دهنه کیسههای 
پارچهای آویزان به دور گردنشان را باز می کردند و هرچه پول 
خودشان  و  پیرمیریختند،  مشدی  دست  توی  داشتند،  خرد 

مفنگی و بی پول میامندند.
احساس انسانی این زنان کرد، امیال شیطانی آن دیو بد طینت 
را که برای این دخترك بی پناه دندان تیز کرده بود، حباب روی 
کرد. کمك این انسانهای ساده و پاك چند برابر آن نرخی  آب 
را  بره بیآزار  این  ازایش  پیر میخواست در  گرگ  این  که  بود 
که همگی با هم نگذاشتیم در  بخرد. چقدر خوشحال شدم 

ده کوچکامن انسان در مقابل آرد به فروش برود.
قحطی  آمد،  سر  به  ها  سختی  گذراست.  کوتاهدستی  دوران 
کسبشان  اکر و  و نایابی به پایان رسید. مردم دوباره مشغول 
بزراگن  بسیاری  شدند،  هالك  گرسنگی  از  بسیاری  اام  شدند. 
بسیاری  شدند،  بنیان  بی  خانهها  بسیاری  افتادند،  بزرگی  از 
مکفی  رخت  نیز  ناکسان  بسیاری  و  شدند،  ساقط  هستی  از 
که بنا شد، و چه  اکخها  بربستند. بسیاری جیبها پر شد. چه 

اقلیها گسترده شد و چه اتوموبییلها خریداری شد.
در مملکتی بی حساب و کتاب، در نظامی زمینداری و کهنه، 
نا  اندازی  دست  و  تعدی  و  ظلم   ، طبیعت  بالیای  همیشه 

کسان را نیز به همراه دارد.
این رویدادهای ناخوشایند، هم بر طبع ظریف و شاعرانه من 
سیاسی  بخصوص  و  اجتامعی    - اقتصادی  اوضاع  بر  هم  و 
  - اقتصادی  بار  فالکت  اوضاع  بود.  گذار  تاثیر  کردستان 
اجتامعی و سیاسی منطقه، فقر و تنگدستی مردم، ظلم و زور 
اممورین دولتی و شرارت و خیانت فرادستان، زمینهای برای 
کردستان،  یك جنبش فکری بی سابقه در میان زحمتکشان 
اکر و انقالبی خلقامن  و احساس مسئولیت روشنفکران فدا

شد. 
این جنبش فکری و احساس مسئولیت، عللی شدند بر اینکه 
طبقات زحمتکش و اقشار روشنفکر کرد مصممتر از گذشته 
جمهوری  سرنگونی  از  پس  بیایند.  دمکرات  حزب  گرد  به 
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مهاباد، هیچاگه مثل سالهای 1329 -  30 -  31 -  32 شرایط 
در  کرد  خلق  طلبانه  حق  مبارزه  برای  ذهنی  و  عینی  نظر  از 

کردستان ایران آامده نبوده است. 
تاثیر  زیر  کردستان،  دمکرات  حزب  سالها  این  در  چند  هر 
طبقاتی  مبارزه  بدنبال  که  اینقدر  و  بود  ایران  توده  حزب 
و  می کرد،  صرف  نیرو  کمتر  مبارزه  ملی  وجه  برای  میرفت، 
آنقدر درگیر تالش برای سرنگونی ارتجاع و استقرار دمکراسی 
درجه  به  را  کرد  خلق  روای  حقوق  مطالبه  که  بود،  ایران  در 
اقشار  و  طبقات  حامیت  همچنان  اام  می کرد،  موکول  دوم 

ستمکش خلق کرد را با خود داشت.
که در حد توان خودم در این مبارزه سهیم بودم،  من هرچند 
اام به دلیل نبود نشریات کردی، نتوانستم آنطور که باید هنرم 
را در خدمت به خلقم باکر بگیرم. در دورهای که روزنامههای 
آن  کشف  به  اقدر  پلیس  و  میشدند  توزییع  مخفیانه  افرسی 
نمی  مشکلی  اکر  هم  کردی  چاپخانه  یك  تهیه  حتام  نبود، 
بایست باشد، اام رهبران آن دوران حزب به دلیل بیتجربگی 

به این امر اهمیت درخوری ندادند.
آنزامن اینطور فکر می کردم، و حاال هم بر همین عقیدهام که 
زحمتکشان کرد را میبایست به زبان خودشان مخاطب قرار 
کرد میبایست به زبان سادهترین انسان  داد، و روشنفکران 
اقشار مختلف  و  بنویسند.  را  اجتامعی  و  کرد مسائل سیاسی 
زمینه  در  هم  براستی  کنند.  رهبری  و  راهنامیی  را  خلقامن 
اگهیپراکنی  آ زمینه  در  هم  و  کردی  ادب  و  زبان  به  خدمت 
بعهده  سنگینی  وظایف  کردستان،  ستمکش  طبقات  میان 

داریم.  
ایران  توده  حزب  بخصوص  ایران،  سیاسی  جریانات  و  حزب 
گستردهای  مبارزه  مستقل،  و  آزایخواه  افراد  و  ملی  جبهه  و 
می کردند.  بیان  را  حقایق  روزنامهها  بودند.  کرده  شروع  را 
افشا  را  امپریالیسم  فرییباکرانه  تالشهای  و  رژیم  خیانتهای 
می کردند. ارتجاع کهن و جانسخت ایران روز به روز در حال 
ساخته  دولتهای  بود.  مواضع  دادن  دست  از  و  نشینی  عقب 
یکی  و  نداشتند  دوامی  ارتجاع،  نامینده  و  امپریالیسم  دست 
پس از دیگری ساقط میشدند. رزم آرا افسر پر قدرت و مختار 
اکر آمد.  ارتش ایران، بمثابه آخرین تیر ترکش ارتجاع به سر 
اام بدون تردید اگر کشته هم نمیشد، اقدر نبود جلوی امواج 
نفت  شرکت  منافع   ، بگیرد  را  آزادیخواهان  مبارزه  نیرومند 

دربار  اختیارات  و  و قدرت  کند  و حراست  را حفظ  ]انگلیس[ 
تارییخ  ]بهر حال[  بازگرداند.  را  امپریالیسم  به  وابسته  مرتجع 

راه خود به پیش را میگشود و او نابود میشد.
مبارزه گسترده و بیوقفه خلقهای ایران، میهنپرست پر آوازه 
 ، اکر آورد. این مرد شجاع و مبارز دکتر محمد مصدق را بسر 
سازامن  با  و  کرد  رهبری  داهیانه  را  ایران  خلقهای  حرکت 
دادن تهاجمی سنگین علیه امپریالیسم، سنگرهایش را یك 
ملی  را  ایران  نفت  و  شکست  را  کمرش  کرد،  تسخیر  یك  به 

کرد. و ]به این ترتیب[ اختیارات شوم شرکت نفت انگلیس را 
که مدتها بود بامنند دولتی کوچك ولی پر قدرت درون دولت 

ضعیف ایران مستقر شده بود، الغا نمود.
تاریخی  اشتباه  یك  بزرگ  مرد  این  من،  شخصی  اعتقاد  به 
که متوجه دشمن خارجی بود، به  کرد. آن هم اینکه آنقدری 
30[ 30پووشپهر  در  که  کسی  آن  نکرد.  توجه  داخلی  دشمن 
دیده  را  ایران  خلقهای  پشتیبانی  و  جانبازی  اکری،  فدا  ] تیر
بود، نمیبایست به سادگی از ارتجاع بگذرد و میبایست رگ 
و ریشهاش را میخشاکند. ارتجاع در همه جای جهان برای 
نخواهد  رویگردان  جنایتی  و  جفا  هیچ  از  خود  منافع  حفظ 
آزادیخواهان نمیبایست در چنین  بود. به همین دلیل هم 
هامن  در  میتوانست  ]او[  دهند.  مجالش  موقعیتهایی 
از  نشانهای  و  اثر   1331  ] تیر  30  [ 30پووشپهر  از  پس  روزهای 
ارتجاع در ایران باقی نگذارد و آنقدر تضعیفش کند، که دیگر 
کمر راست نکند، و باری دیگر چون چامق دست امپریالیسم 
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به قدرت بازنگردد.
با تداوم حکومت دکتر مصدق، ارتجاع در ایران رو به تضعیف 
اکری از دستش ساخته  گذاشت و در برخی نقاط دیگر اصال 
نبود. اام متاسفانه در کردستان، علیرغم اینکه برو بیای سابق 

را نداشت، اام هنوز بتاممی از توان نیفتاده بود.
مواقع  بسیاری  »هموالیتی«  زمینداران  حامیت  به  ارتش 

متعرض مبارزه خلق کرد میشد و ضرباتی به آن میزد. 
زارعین کردستان ایران در سال 1331 ) 1952 میالدی( بر علیه 
ظلم و زور زمینداران به حرکت آمدند. برای اولین بار در تارییخ 
کردستان ایران تضاد طبقات به مرحله انفجار رسید و طبقه 
کوتاه توانست در بخشی از  ستمکش سرزمینامن برای مدتی 

کردستان بر طبقه ستمگر مسلط شود.
زارعین فقط با اتاک به خود توانستند در حدود فیضاهلل بگی، 
از محال بدون  رود بواکن، رود مجیدخان، شاامت و بخشی 
خونریزی و هر نوع آزار و اذیت زمینداران را از روستاها بیرون 
در  کردند،  فرار  بواکن  به  خانوادههایشان  با  ]اینان[  بریزند، 
که به سرعت در  آنجا هم در محاصره زحمتکشان روستایی 

حال مسلح شدن بودند، قرار گرفتند.
این  در  کردستان  دمکرات  حزب  رهبری  اگر  تردید  بدون 
دوره تجربه مبارزه انقالبی میداشت، شعار مبارزه مسلحانه 
و  طبقات  میگرفت.  بعهده  نیز  را  آن  رهبری  و  کرده  طرح  را 
فرا  زارعین  حامیت  و  پشتیبانی  به  را  ]اجتامعی[  دیگر اقشار 
نطفه  به  تبدیل  بسرعت  میتوانست  جنبش  این  میخواند. 
سراسر  در  انقالبی   . فراگیر و  اصیل  انقالبی  شود،  انقالب 
روای  حقوق  احقاق  توانایی  که  نمیبود  دور  و  کردستان. 
کوتاهی  کرد در چارچوب ایرانی دمکراتیك را در مدت  خلق 
داشته باشد، و زارعین کردستان را رهایی بخشد. هیهات، این 
موقعیت مناسب و این فرصت با ارزش مورد استفاده بجا قرار 
نگرفت. بیتجربگی خودامن بیش از هر چیز دیگری انقالب 
را در کردستان ایران به تعویق انداخت. طبقات و اقشار دیگر 
حامیتی از جنبش زارعین کردستان نکردند و تنها دست روی 

دست گذاشته و ناطر واقیع بودند.
سرتیپ مظفری فرامنده تیپ مهاباد، با سپاه و لشکر و توپ 
و تانك به داد زمینداران رسید و جنبش زارعین و کشاورزان را 

بیرحامنه سرکوب کرد.
ارتش  حامیت  تحت  دهبکری  و  بگی  فیضاهلل  زمینداران 

به  ویران[  ]شهر  شارویران  و  محال  خردهاملاکن  یاری  و 
اخراج  زدند،  کتکشان  افتادند،  روستاها  زحمتکشان  جان 
دهها  بیجان  جسد  و  کردند،  جنایتها  کردند.  اغرتشان  و 
بواکن  رودخانه  به  را  مبارز  و  انقالبی  روستایی  زحمتکش 

انداختند.
حکومت ملی دکتر مصدق نتوانست امنع این جنایت آشاکر 
شود. حزب توده ایران علیرغم تامم قدرت آن دوران، توانایی 
حفظ و حراست این جنبش را و اهدای کوچکترین کمکی به 

آن را نداشت.
یکبار دیگر شاهد درهم شکستن اصیلترین جنبش خلقم 
بودم. اگر گفتم اصیلترین، فکر نمی کنم به خطا رفته باشم، 
اکمال  کرد، و  چون این جنبش در میان زحمتکشترین اقشار 
، نامینده هیچ  نفر بود. بجز یکی دو  خودبخودی شروع شده 
در  هم،  بورژوازی  خرده  حتی  کردستان،  دیگر  قشر  و  طبقه 
میانشان نبود. درست است که بخش عمده این زحمتکشان 
روستایی اعضای وافدار حزب دمکرات کردستان، و همینطور 
دوستان با ایامن حزب توده ایران بودند. اام بدبختانه رهبری 
کردستان دیر جنبید، و نتوانست این جنبش  حزب دمکرات 
کند. بی شك اگر این جنبش بدرستی  اصیل را بدرستی رهبری 
که ارتجاع در اوج ضعف و  رهبری شده بود، در این موقعیت 
کردستان  ناتوانی خود بود، خیلی زود می توانست به سراسر 
پیروزی[ زامن  ]تا  که  انقالبی شود  آاغز  و نقطه  گسترده شود 

زیادی نمیبرد.
در سال 1322 مبارزه خلقهای ایران به رهبری مصدق توجه 
کرد و مصدق به عنوان مرد سال شناخته  جهانیان را جلب 

شد.
مدت  تا  و  شد،  نوینی  مرحله  وارد  هم  دمکرات  حزب  مبارزه 
اکمال به نفع ارتجاع  که  کوداکنه،  زیادی جلوی چپرویهای 

تامم میشد، گرفته شد.
آشنا شدم،  با جوانی روشنفکر و مبارز  از سالها  من هم پس 
مسئله  حل  به  عمیقا  بود،  پیگیر  آزادیخواهی  که  آنجا  از 
را  یکدیگر  زبان  خوب  ]بالنتیجه[  و  داشت  اعتقاد  ملی 

میفهمیدیم. 
مطبواعت  که  است  درست  می کردم،  فریاد  بود  زیادی  مدت 
اینطور  حزب توده نشریات خوب و غنی هستند )براستی هم 
ام  مردم  عمده  بخش  نمی کنند.  درامن  را  ام  درد  اام  بود(، 
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در  و  نمی کنند،  درك  را  نشریات  ومضامین  نمیداند  افرسی 
اگه نمیشوند، اام متاسفانه گوش شنوایی نبود  مورد مسائل آ
و  بیسوادی  عین  در  که  داشتیم  چپروهایی  چنان  حتی  و 

نادانی، به این نکته میخندیدند، و سنگ به زانو میزدند23!
این جوان حرفهایم را میفهمید، مسئولیت باالیی هم داشت، 
کردستان،  دمکرات  حزب  نشریه  کوردستان  گرفتیم  تصمیم 
کنیم و  نو منتشر  از  را  زنده یادامن  یاداگر و محبوب پیشوای 
حرف  خلقامن  زحمتکشان  با  کردی  آسان  و  سهل  زبان  به 
چیزی  سازیم.  اگهشان  آ ]مختلف[  مسائل  مورد  در  و  بزنیم 
نامنده بود آرزوی دراز مدت من به نتیجه برسد، که از بخت بد 
گهالویژ ]28 مرداد[ برای مدت خیلی  کودتای شوم و سیاه 28 
]باد[  اقصدك  همچون  و  کرد،  دورامن  یکدیگر  از  طوالنی 

هرکدامامن را به سویی پرتاب نمود.
و  کرد  را عملی  آرزوی من  از چند سال  مبارز پس  این جوان 
آن  از  شامره  چهار  کند.  توزییع  و  منتشر  را  کردستان  توانست 
بدستم رسید، اام شامره پنجم هرگز نرسید. آن کسی که نشریه 
همه  و  شدند،  دستگیر  یکجا  نشریات  با  می کرد،  توزییع  را 
گرچه بشدت تامیل به هماکری  شامرههایش از میان رفتند. 
روابط  و  ]اام[ شرایط  این نشریه داشتم،  برای  تهیه مطلب  و 

مخفی و امنیتی این اماکن را از من گرفت.
گهالویژ   28 شوم  و  سیاه  کودتای  مورد  در  مطالب  بسیاری 
بیجاست.  تکرار مجددشان  گفته شده،  و  نوشته  [28 مرداد[ 
کودتا تاثیری جدی در زندگی من داشته و  که این  اام از آنجا 
آزار و سیه روزی  که تهاجم، رنج و  کسانی هستم  من یکی از 
کودتا امیه درد و ماکافت و حتی ضرر و زیان املی  حاصل از 

من شد، قصد ندارم ]بیتفاوت[ از کنار آن بگذرم.
نیروهای  و  ارتجاع  میان  قوای  توازن  مصدق  رفراندوم  در 
در  مثال  کردستان.  در  بخصوص  شد.  روشن  بخوبی  مترقی 
شهر مهاباد که انتخابات آزاد برقرار بود، و هامنطور که ]قبال[ 
ارتجاع و ارتش تنها نیمنفسی داشتند، فقط دو نفر به  گفتم 
سود آنان رای دادند. آن هم بمثابه یك شاهد زنده میگویم، 
از  یکی  چپروییهای  حرص  از  صادق  و  خوب  جوان  یك  که 
پنج  از  بیش  و  داد،  رای   ] دربار نفع  ]به  حزب  نادان  اعضای 
همین  از  شد.  ریخته  صندوقها  به  مصدق  سود  به  رای  هزار 

23- - اصطالحی که در زمان تمسخر دیگری به کار میآید.

جا معلوم میشود که ابعاد مبارزه ضد امپریالیستی تا چه حد 
گسترش یافته بود.

مردم مدت زیادی بود که مشغول آامدگی برای برگزاری جشن 
سالروز تاسیس حزب دمکرات بودند. که خدا خواسته در روز 
این روز بود  تا شد. در  گهالویژ ]25 مرداد[ عید مردم، دو   25
کند  که شاه در مقابل امواج خشم تودهها نتوانست مقاومت 
آنجا هم نامند و به ایتالیا رفت.  کرد. در  و بطرف بغداد فرار 
براستی روز خوبی بود. بازار و مغازهها تعطیل شدند، مردم به 
پایکوبی  و  رقص  شادامنی،   ، سرور ریختند.  خیابانها  و  کوچه 
بودند.  سهیم  بزم  دراین  جوان  و  پیر  و  مرد  و  زن  شد.  شروع 
من  گرفت،  صورت  شهر  میدان  در  حزبی  بزرگ  اجتامع  یك 
کردستان برای اولین بار برای  هم از پس سرنگونی جمهوری 
جمعیت شعر خواندم. البته اشعارم را با عجله سروده بودم و 
از نظر هنری خوب نبودند، اام چون از مردم الهام گرفته بودم 
و برای مردم بودند، دو ساعتی نگذشته کوچك و بزرگ و زن و 

مرد شهرامن ترجیع بند شعرم را میخواندند :

ده برو  ئهی شاهی خائن بهغدا نیوهی رییهت بی
]برو ای شاه خائن، بغداد نیمه راهت باد[

و  و اجتامع رقص  و سرنا، شلیك خنده  روز صدای دهل  سه 
پایکوبی در مهاباد قطع نشد. اام بدبختانه این شادی، سرورو 
شوم،  کودتای  مرداد[   28[ گهالویژ   28 روز  و  نپایید  دیری  بزم 
سیاه و ضد خلقی داالس -  اشرف  -  زاهدی به آسانی موفق 
شد. زاهدی این افسر افشیست و مرتجع که در دورانی به جرم 
انگلیسیها  و  آمریاکئیها  توسط  نازی  آلامن  برای  جاسوسی 
رهبری  مرتجع  دربار  و  آنها  سود  به  حال  بود،  شده  دستگیر 
کودتا را بعهده داشت، و ]توسط[ اخراجیهای ارتش و دستهای 
اوباش مزدور و با حامیت و پشتیبانی امپریالیسم انگلیس و 
را  ایران  وسیع  و  گسترده  دمکراتیك  جنبش  توانست  امریاک 
مجددا بدست ارتجاع بسپارد و شاه فراری و شکست خورده، 
شاه خونریز و آدمکش را بر سر تخت شوم پادشاهی برگرداند، 
و  شوم  سیاه،  دورانی  آاغز  به  را  مرداد[   28[ گهالویژ   28 روز  و 

خونین در تارییخ ایران بدل کند.
ارتجاع  ایران،  از  شاه  فرار  با  نمی کردم  فکر  بالشخصه  من 
دست  سادگی  همین  به  جهانی  امپریالیسم  و  شود  ریشه کن 
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از منابع و ثروتها و براکت این سرزمین بکشد. اام هیچوقت به 
که به این سادگی مجددا بر اوضاع  خیالم هم راه نمییافت 
خیلی  ایران  مردم  دمکراتیك  جنبش  چون  شوند.  مسلط 

قدرتمندتر از اینها به نظر میرسید.
میگویم  را  همین  فقط  بپردازم،  قضیه  جوهر  به  ندارم  قصد 
پا  و  دست  به  تهران،  در  دمکراتیك  جنبش  رهبران  اگر  که 
کودتاچیان مقاومت می کردند، هرگز  میافتادند، و در مقابل 
دمکراتیك  جنبش  بر  سهولت[  این  ]به  نمیتوانست  ارتجاع 
مسلط شود. شاه به ایران بازگردد. سرزمینامن را دریای خون 
را  اکن  پا کند. خونهای  نابود  را  انسانهای شریف  اینهمه  کند. 

بریزد و چنین خیانتهایی در حق خلقهای ایران بکند!
توانستم  زیاد  بزحمت  مرداد[   28[ 28گهالویژ  روز  ظهر  بعداز 
گیرم.  کوهها را در پیش  ]مخفیانه[ از مهاباد خارج شوم و راه 
کوه بودم، شبها خودم را به دهی می رساندم،  مدت زیادی در 
میبردم.  پناه  کوهها  به  هم  باز  روز  و  میخوردم،  آبی  و  نان 
مرا  که  بودند  کرده  تهدید  بود،  بدنبالم  مستمر  بطور  پلیس 
این در سایه  یافتنم نمیشدند.  به  اام موفق  کشت.  خواهند 
میداد،  پناهم  کس  همه  بود.  مردم  درییغ  بی  حامیتهای 
غذایم میدادند، پنهانم می کردند، بخصوص آنان که نامشان 
بعنوان »شاهپرست« در رفته بود، براستی در حقم مهربانیها 
کردند و ممنونشان هستم. اام از آنجا که شاید راضی نباشند، 

از گفتن نامشان پرهیز می کنم.
پرداخت.  پدرم  آزار  به  نمیرسید،  من  به  دستش  که  پلیس 
که خانهاش  [ خیلی عذابم داد. پدری پیر و محترم  این ]امر
پناهاگه درامنداگن بود. حال به خاطر من مورد بی احترامی 
میافتم  مسائل  این  یاد  به  وقتی  هم  حاال  میگرفت،  قرار 
ذخیره  و  نیامدند،  کوتاه  هم  حد  این  در  میشوم.  ناراحت 

علوفه دهامن را به آتش کشیدند ...
به  حزب  اعضای  از  بسیاری  مرداد[   28[ گهالویژ   28 از  پس 
ئااغ  از  تامام  منگور  عشایر  کردند.  رو  منگوران  ]منطقه[ 

]خان[ و رعیت، دارا و ندار آغوششان را بروی آنها گشودند.
مسلحانه  مبارزه  آاغز  پیشنهاد  مبارزین  از  تعدادی  چند  هر 
کردند، و به یاد دارم نامه ای ]با این مضمون[ بدستم رسید، 
مبارزه  و  کرد  خواهیم  توزییع  سالح  بزودی  باش  منتظر  که 
این  در  بیتردید  نشد.  خبری  هیچ  اام  میشود،  شروع  نو[  ]از 
که عشایر منگور در این مسیر سخت و جانفرسا با  شرایطی 

حزب هماکری می کردند، شروع مبارزه مسلحانه امر محالی 
که  کرد،  نبود. تصور می کنم دولت هم این قضیه را احساس 
اکرها بازگرداند. من هم  زندانیان را آزاد و اخراجیان را به سر 
استقرار  و  بازگردم  خانه  به  توانستم  دربدری  چهارامه  از  پس 
یابم. در این دوره با رنج و مرارت زیادی روبرو بودم و قوایم رو 

به تحلیل رفت.
کودکی و جوانیم. چون رنج و مالل زندگی  این بود سرگذشت 
و  شده  سفید  ریشم  و  سر  موهای  کرد،  پیرم  سالگی   30 در 
اکهش یافت  دندانهایم نیز یك در میان شدند، قوه بیناییام 
کالم[  ، نیرو و تواناییم روز به روز رو به تحلیل است. ]در یك 
که به  همه قوایم رو به تحلیل است، اال احساس شاعرانهام 
نشده  کم  و  است  رشد  حال  در  هنوز  کنون  تا  خودم  اعتقاد 

است.
یك  و  بودهام  پلیس  نظر  تحت  همیشه  بعد  به   32 سال  از 

دسته خبرچین دور و برم گشتهاند.
سال 1338 سال بسیار تلخی در دوران حیاتم بود. دراین سال 
سازامن امنیت بزرگترین ضربه را به حزب دمکرات کردستان 
دوره  این  در  که  آورد،  وارد  کرد  خلق  دمکراتیك  جنبش  و 
ایران  سیاست  صحنه  جریان  ترین  متشکل  و  نیرومندترین 

محسوب میشدند.
ناامیدی  شدم.  روحی  بحران  دچار  دوره  این  در  هم  من 
ناامیدی  این  گرفت.  بر  در  را  تفکرم  و  زندگی  افق  سیاهی، 
بسیاری مواقع مرا حتی تا حد خودکشی پیش برد. قضد ندارم 
گویم تضاد و  کنم. فقط همینقدر می  کسی  تقصیری متوجه 
اختالافت درون خانواده و افمیل خودم، بسیار روی من تاثیر 
قیمتی  هیچ  به  و  هرگز  که  کردم  خطاهایی  چنان  بود.  گذار 
افتادم  تله هایی  و در چنان  بایست مرتکب می شدم،  نمی 
که اقعدتا می بایست از آنان اجتناب می کردم. دو سال بسیار 
اام  کردم.  مرگ  آرزوی  بار  هزاران  گذراندم.  آور  رنج  و  سخت 
افق  در  نو  از  امید  تابش  و  شد  ناپدید  مه  و  ابر  این  ناگهان 

زندگیم هویدا شد.
روشنفکری جوان، و کردی پاك و شریف که متاسفانه از گفتن 
مواظبم  بسیار  ایندوره  در  رفقایش  و  خود  معذورم،  نامش 
شدم،  مشغول  نو  از   1340 سال  در  دادند.  نجاتم  و  بودند 
هماکری با آزادیخواهان را مجددا آاغز کردم، دسته ای رفقای 
جدید، فهمیده و روشنفکر یافتم. اشعارم در بعد هنری نه تنها 
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بهتر ، بلکه خودم معتقدم که اعلی شدند.
که  نزدیکم  اقوام  از  و   ، عزیز بسیار  جوانی   1344 سال  در 
کشور بود، و امید بسیاری به او  مشغول تحصیل در خارج از 

بسته بودم، فوت کرد. رویدادی که بسیار پریشانم کرد.
که خبر دردناک مرگ پدرم را  چندی نگذشت، دز سفر بودم 
کردم. نمی توانم تاثیر این خبر را بر احساس خودم  دریافت 
بزحمت  نویسم  می  را  خطوط  این  که  هم  االن  دهم.  شرح 
اقدرم جلوی ریختن اشکهایم را بگیرم. همینقدر می گویم که 
از  درد مرگ پدر بسیار سنگین است، و فرد در هر سنی پس 

فوت پدر احساس یتیم شدن می کند.
دو سال بعد امدرم هم مرد. پدرم مردی مقتدر و با دیسیپلین 
بود، هرگز به فرزندانش رو نداد. حتی در پیری هم در حضورش 
سیاگر نکشیدم، امدرم خیلی خوش برخورد بود و من را بیش 
که برایم عجیب  از همه بچههایش دوست داشت، هر چند 

است، ولی مرگ پدرم برایم مشکلتر بود و پریشانترم کرد.
که دارا و به اندازهای بیش از نیاز خودم ثروت و  در سال 1347
گوشهگیری و  امل و منالی داشتم، پیر و ضعیف شده، و قصد 
پرداختن به خانوادهام را داشتم . ]اام[ ظلم و اجحاف رژیم به 
خلق کرد به حدی رسید که هیچ انسان شریفی اقدر به تحمل 
و  روشنفکر  جوانان  کشتار  شاهد  میتوانستم  چگونه  نبود. 
کرد، تنها به جرم مطالبه حقوق مشروع ملی خودشان  مبارز 
پیکر  نباشند،  اقنع  هم  این  به  تازه  باشم.  دیداگنم  مقابل  در 
میادین،  و  شهر  در  را  شدهشان  سوراخ  سوراخ  و  خونین 
پایکوبی  و  رقص  به  آن  اطراف  در  و  بگردانند  هلهله  با 
راه  عصازنان  کهولت،  و  پیری  سالهای  در  بناچار  بپردازند24. 
سرزمین غربت در پیش گرفتم، و دست از همسر و فرزندان و 
کس و اکر و یار و دیار برداشتم. االن پنج سال و چند امه است 
به قول ههژار »ههر شهوه میوانی خانه  و  و دربدرم  آواره  که 
خویه کم و ههر روژه له جییهك ]هر شبی میهامن خانهای و 
هر روز در جایی[ . بسیاری سختیها متحمل شدهام. بسیاری 
شبها و شبندارییها به سرم آمده. بسیار مواجه با فقر و نداری 

کردستان ایران و شهادت  24- - اشاره به جنبش مسلحانه سالهای ١٣46 -  4٧
 ... و  زنگنه  محمود  مال  آواره،  مال  معینی،  برادران  شریفزاده،  اسماعیل  کاك 
ارعاب مردم  را به قصد  ژاندارمری پیکر شهدای این جنبش  ارتش و  مزدوران 
کردستان، در شهرهای مختلف کردستان در میادین عمومی و در معرض دید 
خیانت  سزای  »این  مضمون  با  پالکاردی  آنان  سینه  به  و  کرده،  آویزان  مردم 

است« متصل مینمودند.

شدهام. اگر همین چند سالم را بنویسم، خود صدها صفحه 
خواهد شد، اام زندگی در خفا این اجازه را به من نمیدهد.

به  حدودی  تا  را  خود  باشم  توانسته  امیدوارم   ، عزیز خواننده 
که همه  که از من انتظار ندارید  شام بشناسانم. روشن است 

اسرار مگوی خود را برمال کرده باشم.
شاد  میخوابم.  میخورم.  پری.  نه  و  مالئك  نه  انسانم،  من 
گریه می کنم. میخندم. میترسم و ناامید  و دلگیر میشوم. 
میشوم. سنگ نیستم. در دوران حیاتم بسیاری اعامل مثبت 
که  اکری  تنها  سرزده،  من  از  هم  بدی  اکرهای  اام  کردهام، 
میدانم هرگز نکردهام، دزدی است. آن هم هیچوقت تا این 

حد محتاج نشدهام که ناچار به دزدی شوم. از کجا معلوم که 
گناه هم بشوم، که  که دچار این  زندگی اینقدر محتاجم نکند 

از نظرم بسیار سنگین است.
ژانویه   24 معادل   1352 بهمن[   3[ ریبهندان   3 شب  نیمه 
تامم  را  اتوبییوگرافی  این  نوشتن   1394 محرم  اول  و   1974
در  تنهایی  به  دست  دور  شهری  در  حاضر  حال  در  می کنم. 
دارائیام یك تخت  و لخت نشستهام. مجموعه  اتاقی خالی 
چند  تازه،  و  کهنه  لباس  دست  دو  و  رختخواب  دست  یك  و 
جلد  چند  دستی،  ساك  یك  و  چمدان  یك  چرك،  پیراهن 
کتاب و مقدار زیادی اوراق پراکنده در اطرافم. شپش در جیبم 
مشغول غزلخوانی است. اام نگرانم نباشید، این نحوه زندگی 
از  را  نان  لقمه  که  دارم  هم  دوستانی  چون  گزیدهام.  خود  را 

جلوی خود بردارند و به من بدهند.
تا گذاشتن این نقطه زنده بودم و نفس می کشیدم، هیچ رنگ 
که چه زامن  و روی مردن ]هم[ نداشتم. حال اطالعی ندارم 

سر بر زمین خواهم نهاد و سفر آخرت میفرامیم !؟
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در اینجا یك نکته دیگر را نیز باید بگویم. بر خالف بسیاری 
از هنرمندان کرد، من از ملت خود راضیم. هیچکس تا کنون  
کنون تقاضای  کسی هم تا  مرا مورد بیحرمتی قرار نداده، از 
املی نکردهام تا ببینم میدهند یا نه؟ در مواقع دشواری هم 

حامیتم کرده و در کنارم بودهاند.
 شعر را هم تنها برای بیان احساس خودم گفتهام و حق منتی 
بر کسی را ندارم. کسی خوشش بیاید یا نه، من هر موقع دلم 

خواست شعر میگویم.
گه لیك قسهم له دال بوو، حیاکیهتم امبوو

کهچی له بهختی کهچم خامه نووکی لیره شاک
]چه بسیار حرفها در دل داشتم، حاکیتم باقی بود

که از نگون بختی ، نوك خامه در اینجا شکست[
بدلیل شکستن نوك خامه نیست که از بازگویی حاکیت دلم 
کرد، بخصوص یك  انسان  دست می کشم. من هم مثل هر 
کرد ایران، در دنیایی پر اسرار زندگی می کنم، و نمیشود همه 
کرد  کنید ]مبارزه خلق[  اسرار درونم را بیرون بریزم. فکر می 
آنچه  که بازگویی  به جایی برسد، و من اینقدری زنده بامنم 

میدانم، سودش بیش از زیانش باشد؟
در  دارم  دوست  ورزم.  می  عشق  زندگی  به  انسانم. 

با  همراه  پاك  و  تمیز  خیابانهای  در  آباد،  شهرهای 
عزیزانم گردش کنم. دوست دارم در خانهای گرم روی 

بازویی  بر  سر  دارم  دوست  بخوابم.  نرم  تختخوابی 
نرم و مرمرین داشته باشم. دوست دارم غذاهای 
لذیذ بخورم. دوست دارم بهترین شرابها را در جام 
داشته باشم. میخواهم رقص و شادی زییبارویان 

کنم. زییبا ترین بالهها را ببینم. به بهترین  را تامشا 
گوش فرا دهم. میخواهم اعلیترین سمفونیها برایم  اپراها 
نواخته شود. نمیخواهم دربدر و سرگردان باشم. به تنهایی 

کوهها بخزم،  کوهها و صحراها بگردم. در اغرها و شاکف  در 
روی سنگ سخت بخوابم، قنداق سرد و سفت تفنگ را بالش 
گرم  و  شور  آب  بخورم،  زده  کپك  و  خشك  نان  کنم.  سر  زیر 
را  نیمهجانها  تاکنهای  و  دادن  جان  ندارم  دوست  بنوشم. 

ببینم. خون و اشك جلوی چشمم باشد. دوست ندارم 
با صدای شلیك تفنگ، انفجار بمب و غرش طیاره 

از خواب بپرم.
اام ،

چه کنم، کردم
اسیرم

اینها همه و بخصوص کشته شدن و کشتن را از اسارت بیشتر 
دوست دارم.

3 / 11 / 52 هیمن

یتم باقی بود
ست[

اکه از بازگویی حاکه از بازگویی حاکیت دلم 
رد، بخصوص یك 
نم، و نمیشود همه 
رد کرد کرد  کنید ]مبارزه خلق[  کنید ]مبارزه خلق[ 
آنچه  ه بازگویی 

در  دارم  دوست  ورزم.  می  عشق  زندگی  به  انسانم. 
با  همراه  پاك  و  تمیز  خیابانهای  در  آباد،  شهرهای 
ای گرم روی 

بازویی  بر  سر  دارم  دوست  بخوابم.  نرم  تختخوابی 
نرم و مرمرین داشته باشم. دوست دارم غذاهای 
لذیذ بخورم. دوست دارم بهترین شرابها را در جام 
یبارویان 

ها را ببینم. به بهترین 
خواهم اعلیترین سمفونیها برایم 
خواهم دربدر و سرگردان باشم. به تنهایی 

وهها بخزم، کوهها بخزم، کوهها بخزم،  کف  کف 
روی سنگ سخت بخوابم، قنداق سرد و سفت تفنگ را بالش 
گرم  و  شور  آب  بخورم،  زده  پك 
را  نیمهجانها  نهای 

ببینم. خون و اشك جلوی چشمم باشد. دوست ندارم 
با صدای شلیك تفنگ، انفجار بمب و غرش طیاره 
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سەرەتا
گێڕانهوەیی  اکنی سهرههڵدانی ڕۆامن وەک ژانرێکی ئهدەبیی  بهبێ ئاوڕدانهوە له بنهام
پرسی چلۆنایهتیی سهرههڵدان  به  وەڵامێکی شیاو  ناکرێت  ئاستی جیهانیدا،  له  نوێ 
به دەدەم  ههوڵ  کورتهدا  نووسینه  لهم  بدەینهوە.  کوردی  ڕۆامنی  گهشهی  و 
له باس  ڕۆژاوادا  له  ڕۆامن  سهرههڵهدانی  سهرەکییهاکنی  بنهام  دەستنیشانکردنی 
کوردیدا بکهم و  کۆمهڵگهی  ئاست و شێوەی ئاامدەبوونی ئهم بنهامیانه له بهستێنی 

ئاوڕیک له تایبهتمهندییهاکنی سهرههڵدانی ڕۆامنی کوردی بدەمهوە. 

ڕۆامن وەک هێامی ئەدەبییانەی گۆڕاناکر�ییە هزری و کۆمەڵایەتییەاکن
بورژوازی  )ئێپیک(ی  حهامسه   وەک  ڕۆامنی  پێناسهدا  چڕترین  له  هێگل  اکتهی  ئهو 
ناوزەد کرد زەمینهی تێگهیشتنی لهم ژانرە وەک ههڵگری کۆی گۆڕاناکریییه کۆمهڵایهتی 
کۆن  لهڕاستیدا ههموو شێوازە  کهسێکی دیکه ڕەخساند.  له ههر  زیاتر  و هزریییهاکن 
مرۆڤیان  مێژووی  جیاوازەاکنی  سهردەمه  مۆرکی  ئهدەبییهاکن  گێڕانهوە  نو�ییهاکنی  و 
له گێڕانهوەاکن  گوزارەی  سهرەکیی  شێوازی  ئوستورەاکن  زەامنێک  ئهگهر  دیارە.  پێوە 
بانسروشته به  پێوەندیی  و  سروشت  له  مرۆڤ  پێگهی  ئهوە  بوون  خۆیان  سهردەمی 
پرسی  ڕەنگدانهوەی  بنهڕەتدا  له  ئوستورەاکن  بۆیه  بوو.  سهرەکیی  پرسی  که  بوو 
ئافراندن و خودایان و دەسهڵاته مهزنه دیار و نادیارەاکنن. ئهو اکتهی که پێداویستیی 
که حهامسهاکنن  ئهوە  ئاراوە  دێتهو  یهکتر  له  مرۆیییهاکن  کۆمهڵگه  جیاکردنهوەی 

دزاده اش ا ر  دک

دی  ا 
رد گ دا و  ه
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باوەڕی  به  سێراڤنتێش  میگێل  دۆنکیخۆتهی  ڕۆامن.  به 
امڵاوایی  وەرچهرخانی  خاڵی  دەبێته  خاوەنڕایان  زۆرینهی 
و  مۆدێڕن  گێڕانهوەی  اکیهی  هاتنه  و  حهامسی  ئهدەبی  له 
و  ئابووری  و  کۆمهڵایهتی  بواری  له  چۆن  ههر  ڕێئالیستی. 
دوورودر�ژ  زەمهنیی  مهودایهکی  تا  کۆنهاکن  شێوازە  هزریدا 
خۆیان  امنهوەی  به  در�ژە  نو�ییهاکن  شێوازە  شانبهشانی 
له ههر  ڕەوته  ئهم  ئهدەبییشدا  گێڕانهوەی  له  ئهوە  دەدەن، 

چۆل  مهیدان  هاسانی  به  وا  کۆن  نهزمی  لهڕاستیدا  ئارادایه. 
اکت و تا ئهو جێاگیهی بۆی دەلوێت لهسهر امنهوەی خۆی  نا
پێداگرە. ڕەنگه امنهوەی ئاسهوارەاکنی نهزمی کۆنی حهامسی 
دۆنکیخۆتێدا  له  تاکبڕوایی  و  واقیعخوازی  تهنیشت  له 
و  کۆن  نێوان  دیالێکتیکهی  ئهم  دەربڕینی  شێوازی  باشترین 
بۆ  که  نییه  به ههڵکهوت  به هیچ شێوەیهک  ئهوە  بێت.  نوێ 
که اکتهوەیه  لهو  مۆدێرنیته  دەستپێکی  خاوەنڕایان  زۆربهی 

خاوینکردنهوەی  و  دۆزینهوە  بۆ  خۆی  امڵهکهی  دۆنکیخۆتێ 
ههڵبهت  دەهێڵێت.  بهجێ  ئهرهیمهنهاکن  ئافهتی  له  دونیا 
کوتوپڕ دێنه که  گۆڕاناکریییانه بهو امنایه نین  سهرتاپای ئهم 
پێشوو  نهزمی  لهگهڵ  جێگۆڕکێ  ڕۆژێک  و  شهو  به  و  ئاراوە 
له و  جیاوازدا  شوێنی  و  اکت  له  گۆڕاناکریییانه  ئهم  دەکهن. 

ڕەوتیکی زەمهنیی در�ژخایهندا دێنه ئاراوە. 
ههوڵ  دۆنکیخۆتێدا  گێڕانهوەی  ههناوی  له  ههر  و  لێرەدا 
پیاوە  اکتێک  بدۆزمهوە.  نوێ  گێڕانهوەی  اکنی  بنهام دەدەم 
ئالفونسۆ  امنش،  گوندی  کتێبخوێنهکهی  دەوڵهمهندە 
و  ئههریمهنهاکن  لهگهڵ  شهڕ  بۆ  دەدات  بڕیار  کیخانۆ، 
هێمنایهتیی  بهداکران  شهرارەتی  له  ڕێاگوبانهاکن  پاراستنی 
سهحرا،  و  دەشت  باکته  ڕوو  و  بێڵێت  بهجێ  خۆی  امڵهکهی 
شهڕکهرێکی  و  پاڵهوان  به  بوون  بۆ  دەڵێت  خۆیهوە  لهبهر 
پێی  ئهو  ئارادان.  له  تایبهتی  پێداویستیی  کۆمهڵێک  مهزن 
ههبێت.  شهڕی  جلوبهرگی  دەبێ  شتێک  ههر  له  بهر  وایه 
کۆنه جلوبهرگه  ئهم  امڵهکهیاندا  کۆنینهی  سندوقێکی  له 
جله لهنێو  کڵاوزر�ییهکیش   . بهر دەیاناکته  و  دەدۆزێتهوە 

سهری  بۆ  کڵاوەکه  سهری.  دەینێته  و  دەدۆزێتهوە  کۆنهاکندا 
کۆمهڵێک  له  کهڵکوەرگرتن  به  دەبێت  ناچار  ئهو  و  گهورەیه 
به ڕابگرێت،  سهری  له  کڵاوەکه  دیکه  شتی  و  پهڕۆ  و  تهخته 
له بۆی  ههر  دوایه  دەاکت  مهحکهم  هێندەی  که  جۆرێک 
سهری نابێتهوە. دۆنکیخۆتێ ههست دەاکت ناکرێت به ناوی 

کۆمهڵگهیی  جیاوازیییه  و  دێن  مرۆڤهاکنهوە  هانای  به 
بڵێین  دەکرێ  خۆیان.  ههوێنی  دەکهنه  ئێتنیکییهاکن  و 
پێناسهکردنی  بۆ  ههوڵێکن  بنهڕەتدا  له  حهامسهاکن  ههموو 
کۆمهڵگهیهکی  کۆمهڵگهیهکی ئێتنیکی و ئایینی له بهرامبهر 
جیاوازیی  نهخشهی  شێوەیهک  به  ئۆدیسه  و  ئیلیاد  دیکهدا. 
مههاباراتا  دیکهدا.  ئهوانی  لهگهڵ  یۆنانییهاکنن  پێکهاته 
هێامی  چهشن  ههامن  به  ههر  فیردەوسییش  شانامهی  و 
و  هیندوستان  جۆغرافیای  پێکهاتهاکنی  ئێتنیکیی  وشیاریی 
کوردییش  زینی  و  مهم  شێوەیهک  به  ڕەنگه  ئێرانن.  فهالتی 
حهامسهیهکی لهم چهشنه بێت که تێیدا جۆرێک له وشیاریی 

ئێتنیکی له بهرامبهر ئهوانی دیکهدا خۆی دەردەخات.
ڕەوتی  دەستپێکی  و  مۆدێرنیته  ئارای  هاتنه  لهگهڵ 
ئاوەزتهوەریدا ههموو بوارەاکنی ژیانی مرۆڤ تووشی گۆڕاناکریی 
دەرەبهاگیهتی  کۆنی  ئابووریی  نهزمی  ئیتر  دەبنهوە.  بنهڕەتی 
و  بورژوازی  خهمڵیوی  تازە  چینی  به  دەدات  خۆی  جێگهی 
دەگرێتهوە.  پێشووتر  نهزمی  جێگهی  سهرامیهداری  نهزمی 
نهزمی  و  نوێ  چینی  پهیامی  کهرەسهیهی  ئهو  دەبێته  چاپ 
نوێ به بهرفراوانی بڵاو دەاکتهوە. جان اکلڤین و امرتین لۆتهر 
ئاراسته مهسیحییهت  ئایینی  له  خۆیان  نو�ی  خوێندنهوەی 
دەکهن. فرانسیس بهیکن و میشێل دێ مۆنتهین وتار دەکهن 
به ئامرازی نو�ی گهیاندنی ئهزموونهاکنیان. ڕۆشنگهری دەبێته
ڤۆلتهر  دەوروبهری.  و  مرۆڤ  له  تێڕاامن  و  پێشکهوتن  چرای 
خوێندنهوەی  دیکهی  شێوازێکی  له  باس  ڕوسۆ  و  دیدێڕۆ  و 
جیهان دەکهن. دێاکرت جیهان جۆرێکی دیکه وێنا دەاکت و 
هزرین به هۆاکری بوون دادەنێت. توامس هابس و جان الک 
دواجار  و  دادەمهزرێنن  مۆدێڕن  دەوڵهتی  هزریییهاکنی  بنهام 
سێکوالریزم دەبێته پێوەری نهزمی نو�ی دەوڵهت. له سیاسهتدا 
خواستێکی  دەبێته  جهاموەر  دەسهڵاتداریی  بهرەبهرە 
نهامنی  هاواری  فهڕەنسهدا  شۆڕشی  له  دواجار  و  بهربڵاو 
دروشمی  به  دەبێت  جهاموەر  دەسهڵاتی  اکیهی  هاتنه  و  شا 
که شۆڕشگێران. له بهستێنی زامنیدا ئهوە زامنه لۆاکلییهاکنن 
دەکهن.  لێژ  التین  زامنی  بێئهمالوئهوالی  دەسهڵاتی  به  جێ 
وەرگێڕانی ئینجیل بۆ زامنه ناوچهییهاکن دەبێته دیاردەیهکی 
ئیتالی،  زامنگهلی  به  ئهدەبییهاکن  اکرە  شا و  ههمهالیهنه 
فهڕەنسی، ئینگلیسی، ئاڵامنی و هتد بهرههم دێن. له دونیای 
ئهدەبیشدا ئیتر حهامسه و ڕۆامنسهاکن جێی خۆیان دەدەن 
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تایبهتیی  ناوێکی  دەبێت  بۆیه  ههر  و  اقرەامن  ببێته  خۆیهوە 
پاڵهوانانه ههلبژ�رێت. وەک دەزانین ئهو ناوەکهی دەاکت به

امنش.  خهڵکی  دۆنکیخۆتهی  واتا  دۆالامنشا،  دۆنکیخۆتێ 
ههڵبهت ئهو دەبێ وەک ههموو اقرەامنانی دیکه ئهسپێکی 
تایبهتی و خاوەنی ناونیشانی تایبهتیی ههبێت. ههر بۆیه ئهو 
ههر  ههمیشه  ڕۆسینانت.  دەنێت  نێو  لهڕوالوازەکهی  ئهسپه 
پاشایان  و  ئایینی  ڕابهرانی  و  پهیامهێنهران  ئهسپی  بووە،  وا 
دوڵدوڵ،  بوراق،  نموونه،  بۆ  ههبووە،  ناویان  پاڵهوانان  و 
بهبێ  پاڵهوانی  کهمه:  شتێک  هێشتا   . شهبدیز و  ڕەخش 
ئهڤینی  له  بهردەوام  دەبێ  پاڵهوان  بێامنایه.  خۆشهویستێک 
و  ئهو دەرد  بۆ الی  گهڕانهوە  به هیوای  و  کهسێکدا بسووتێت 
مهینهتی دووری و شهڕ تاب بێنێت. دۆنکیخۆتێش لهم ڕێسایه
ڕیزپهڕ نییه. ئهویش دۆلسینێ دێلتۆبۆسۆ وەک ئهڤینی خۆی 
تهنیا  و  نهیبینیوە  ههرگیز  که  کهسێک  دەاکت.  دەستنیشان 
گوندێکی نزیکی امنشه. سهیری  ناوی بیستووە و دانیشتووی 
اگرانیش ئهوەیه که ئهم ژنه لهڕاستیدا ژنێکی خۆشناو نهبوو  ڕۆژ
و به بهداکرەیی ناوبانگی دەرکردبوو. بهڵام لهو ههڵبژاردنهدا 
داوە.  حاشار  خۆی  سهرنجڕاکێش  ئهدەبیی  ڕازێکی  بێگوامن 
و  دۆنکیخۆتێ  خهیاڵاتی  سهرەکیی  بهشێکی  دەزانین  وەک 
که دەهاتنه سهر  کهسانێک  تهنانهت شهڕفرۆشییهاکنیشی به 
سانچۆ  جارێکیش  بوو.  دۆڵسینێ  بێئاامنی  پهسنی  کهی،  ڕێاگ
نامهاکنی  ئهوەی  بۆ  ناوچه  دەنێرێتهوە  جهنگهڵهوە  له  پانزا 
دۆنکیخۆتێ بۆ دۆلسینێ بهرێت و بهم اکرەشی یهک له بهشه

ههرە دەوڵهمهندەاکنی گێڕانهوەکه دەئافرێنێت. 

ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شنەبای مۆدێرنیزاسیۆن
دەگهڕێنهوە  ڕۆژاوادا  بهستێنی  له  گۆڕاناکریییانه  ئهم  ئهگهر 
و  حهڤدە  سهدەی  بهتایبهت  و  ڕێنێسانس  سهدەاکنی 
ئهم  شنهبای  که  دەخایهنێت  زۆر  زەامنێکی  ههژدەههم، 
اکنی  گۆڕاناکریییانه بهرەوە ڕۆژههڵاتی ناوەڕاست بێن. سهرەتا
اقجار  و  عوسامنی  ئیمپراتۆریییهاکنی  بۆ  نۆزدەههم  سهدەی 
ئهگهر  بوون.  نوێ  و  کۆن  نهزمی  جێگۆڕکێی  دەستپێکی 
ئهنجامی  شتێک  ههر  له  بهر  ڕۆژاوادا  له  گۆڕاناکریییانه  ئهم 
پێکهاتوو  ئهدەبیی  و  سیاسی  و  فهلسهفی  قووڵی  هزرێکی 
کۆمهڵگهدا بوون، لهم ئیمپراتۆریییانهدا ئهنجامی  لهنێو دڵی 
ئیمپراتۆریای  که  سهدەیهدایه  لهم  بوون.  دەرەکی  شهڕی 

اقجارەاکن  و  عوسامنی  دژی  شهڕ  دوای  له  شهڕ  ڕووسیا 
دەاکت.  ڕەوگیر  لێ  خاکیان  پهیتاپهیتا  و  دەخات  وەڕێ 
لهو  ڕزاگربوون  چارەی  ڕێگه  اقجارەاکن  و  عوسامنییهاکن 

شکستانه به مۆدێرنکردنی خۆیان دەزانن. ههر بۆیه دەست 
دەسهڵاتی  ژ�ر  جۆغرافیای  مۆدێرنیزاسیۆنی  به  پێدەکهن 
نوێ،  سهربازیی  هێزی  و  کهرەسته  دامهزراندنی  خۆیان. 
چاپ،  کهرەستهاکنی  و  ئامراز  هێنانی  تازەاکن،  خوێندنگه 
و  اکنیان  ئیمپراتۆریا بهناوەندیکردنی  بۆ  ههوڵدان  وەرگێڕان، 
بهم  ناوەندی.  بههێزی  دەوڵهتیی  دامودەزاگی  دامهزراندنی 
جۆرە مۆدێرنیزاسیۆن دەبێته ئالترناتیڤی گۆڕاناکریی ناوەکی و 
بنهڕەتیی له هزری کۆمهڵگهدا. یهک له لێکهوتهاکنی وەرگێڕان 
دەبێته بواری ئهدەبی گێڕانهوەیی. زامنی فهڕەنسی وەک لینگوا 
جۆرە  بهم  وەرگێڕان.  کهی  ام دەبێته  سهردەمی  ئهو  فڕاناکی 
به و  ئوروپایی  ئهدەبی  افرسیی  و  تورکی  عهرەبی،  وەرگێڕانی 
نوخبهی  ئاشنابوونی  ههوێنی  دەبێته  فهڕەنسی  یهکهم  پلهی 
گێڕانهوەیی تازەدا. ههڵبهت  ئهم ئیمپراتۆریانه لهگهڵ دونیای 
ناردنی خوێنداکر بۆ ئوروپا لهالیهن ئهم وڵاتانهوە و پێشتریش 
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سهدەی  ساڵهاکنی  کۆتا  له  ناپۆلیۆن  سهربازیی  هێزی  هاتنی 
ههژدەههمدا بۆ میسر یارمهتیدەری ئاشنابوونی دەستهبژ�ری 
گۆڕاناکریییه و  ڕۆشنگهری  ئوروپای  لهگهڵ  وڵاتانهیه  ئهم 

مۆدێرنهاکن. 

ئاشنابوونی کوردەاکن لەگەڵ ئەدەبی نوێی گێڕانەوەیی
گێڕانهوەیی  گوتاری  لهگهڵ  کوردەاکن  ئاشنابوونی  شێوازی 
کوردی  ڕۆامنی  له  ئێمه  تێگهیشتنی  بناغهی  بهردی  نوێدا 
لهم  ئێمه  ئهگهر  دیکه  واتایهکی  به  دادەمهزرێنێت. 
له باشتر  و  ساناتر  زۆر  دەتوانین  بگهین  تێ  باش  مێاکنیزمه 
تایبهتمهندییهاکنی گێڕانهوەی کوردی له ههموو بارێکهوە تێ 
گرنگ و پێچهڵپێچ و  بگهین. لێرەدا ههوڵ دەدەم ئهم ڕەوته 

ئاڵۆزە به کورتی بخهمه بهر باس. 

ناوەڕاستدا  ڕۆژهەڵاتی  لە  مۆدێرنیزاسیۆن  بای  شنە 
دامهزراندنی دەوڵهت نهتهوەگهلێک بهدوای خۆیدا دێنێت که

اکنی ڕ�زگرتن له کۆمهڵگه فرەئێتنیکی  زۆر دوور بوون له بنهام
زامنی  هێندێک  بهری  به  مۆدێرنیته  دەتگوت  زامنییهاکن.  و 
زامنی  کۆمهڵێک  دەبێت  ناچاری  به  و  دووراوە  دیاریکراودا 
بخهن.  پهراو�زیان  و  باو�ن  دەر  زامنهاکن  چهقی  له  دیکه 
ههر  له  چهندایهتییهوە  جیاوازیی  ههندێک  به  ڕەوته  ئهم 
بوون  نیشتهجێ  تێیاندا  کوردەاکن  ئیمپراتۆریییهکهی  دوو 
و  تاکنهتهوەیی  و  تاکزامنی  مۆدێرنیزاسیۆن.  اکمی  ئا بووە 
تاکدەوڵهتی و تاکئاڵایی بوو به دروشمی دەستهڵاتدارانی تازە. 
مهجاڵێکی  هیچ  ڕۆژ  زامنی  تیۆریی  نوێدا  تورکیای  له  ئهگهر 
کوردی  زامنی  وەک  دیکهی  زامنهاکنی  بۆ  درەوشانهوەی 
بهستێنی  له  کوردی  زامنی  ئێراندا  له  ئهگهر  نههێشتهوە، 
کوردستان  باشووری  له  ئهوە  خرا،  پهراو�ز  بهتهواوی  گشتیدا 
کۆلۆنیالیزم  ئهندازیاری  ئهفسهرانی  دەستپێشخهریی  به 
گۆاڤرە  و  کرایهوە  کوردی  زامنی  بۆ  بچووک  دەروویهکی 
ئیمپراتۆریای  پێتهختی  له  گهڕاوە  ئهفسهرانی  و  کوردییهاکن 
کوردی ڕەخساند  اکیهی زامنی  عوسامنییهوە مهجالێکیان بۆ 
گێڕانهوەی  لهدایکبوونی  پێشزەمینهاکنی  هێدی  هێدی  و 
ئهم  کوردییهوە.  زامنی  چوارچێوەی  نێو  کهوته  ڕ�ی  مۆدێڕن 
له یهکهم  جیهانیی  شهڕی  له  بهر  ساڵێک  ئهگهر  مهجاله 

ئیستانبول ڕەخسابوو و یهکهم چیرۆکی کوردیی فواد تهمۆ تۆپی 

دەرەنجامهاکنی  به  هاویشتبوو،  نو�ی  ژانرێکی  لهدایکبوونی 
شهڕی یهکهمی جیهانی و لێکهوتهاکنی سایکس-پیکۆ، سێڤر 
خۆی  جێی  ئیتر  ئاتاتورک،  نهتهوەخوازیی  امڕشی  و  لۆزان  و 
لهنێوان  هێز  هاوکێشیی  که  کوردستان  باشووری  به  دابوو 
لهدایکبوونی  هۆاکری  ببووە  تورکهاکن  و  ئینگلیسییهاکن 
لهخۆ  کوردان  نیشتامنی  له  بهشێک  دەبوایه  که  عیراقێک 
جهمیل  قهڵهمی  به  تهمۆ  فواد  نهریتی  که  لێرەدایه  بگرێت. 
کووژانهوەی  و  دەبێت  بهردەوام  خهوام"  "له  له  سائیب 
دەبێته ئهمهش  دەژێتهوە.  "ژیان"  و  "ژین"  به  کورد"  "ڕۆژی 
چیرۆکی  لهدایکبوونی  و  کوردی  گێڕانهوەیی  کۆنتراستێکی 
و  تاک  نهزۆکی  ههوڵی  چهند  ئهگهر  ڕۆامن.  جیاتی  له  کورت 
کهسانێکی وەک ئهحمهد موختار جاف و محهممهد  تهرای 
عهلی کوردی وەال بنێین ههموو دەیهی بیست و سیی سهدەی 
نهکهوتهوە.  لێ  کوردیی  ڕۆامنێکی  هیچ  زایینی  بیستهمی 
که پهنجا ساڵێک دوای نووسین، مهسهلهی ویژدان،  ئهوەی 
ڕێگهی  سهر  مهزنی  بێویژدانییهکی  له  گوزارە  دەبێتهوە  بڵاو 

ئهدەبی گێڕانهوەی کوردیدا دەاکت. 
ههموو  له  کوردی  نو�ی  گوتاری  دەنگی  خامۆشبوونی  له 
دەکهوێته بهسهرهاتهاکن  گێڕانهوەی  کوردستاندا،  بهشهاکنی 
که سێ ساڵ بهر له سهرەتای  ئێزیدی  ئهستۆی شۆڕە الوێکی 
لهدایک  کوردستان  باکووری  اقرسی  له  بیستهم  سهدەی 
دیکه ئێزیدیی  ههزاران  وەک  بنهامڵهکهیان  لهگهڵ  و  بووە 
بۆ  پهنایان  عوسامنییهاکن  زەبروزەنگی  له  قوتاربوون  بۆ 
جێگیر  ناوەندیدا  ئاسیای  له  و  بردووە  ڕووسیا  اکفرەاکنی 
درەوشاوەیه ناوە  ئهو   )١٩٧٨-١٨٩٧( شهمۆ   عهرەب  بوونه. 
دەیندارێتی.  ئێسقان  سهر  تا  کوردی  گێڕانهوەیی  ئهدەبی  که 
١٩٣٥ له ئێرەاڤن بڵاو دەبێتهوە. لێرەشدا  کورامنجا له شیڤانێ 
ڕۆامنی  یهکهم  دەاکتهوە.  زەق  خۆی  دیکه  کۆنتراستێکی 
اکمی ئاشنابوونی کورد به گوتاری گێڕانهوەی  کوردی نهک له ئا
مۆدێرنی ڕۆژاوایی بهڵکو به هۆاکری لێهاتوویی کوردێکی ئاوارە 
له دەرەوەی نیشتامنی خۆی لهدایک دەبێت. عهرەب شهمۆ 
کوردی  بهر لهوەی تهنانهت یهک ڕۆامنی وەرگێڕدراو به زامنی 
ببینێت له ڕێگهی زامنی ڕووسییهوە لهگهڵ ئهم جۆرە ئهدەبه
گهنجی خوێنگهرم به کۆمۆنیستێکی  ئاشنا دەبێت. ئهو وەک 
دەئافرێنێت.  کوردی  ڕۆامنی  یهکهم  ئایدۆلۆژیکهوە  باوەڕێکی 
ڕێئالیزمی  بهرههمێکی  نهک  دواجار  ڕۆامنهکهشی  بۆیه  ههر 
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به ئهمهش  سۆسیالیستییه.  ڕێئالیزمی  بهڵکوو  ڕەخنهگرانه 
بهراورد لهگهڵ ڕەوتی سهرههڵدانی ڕۆامن تهنانهت له ڕووسیا 
ناوەڕاستیشدا  ڕۆژههڵاتی  تهنانهت  و  ڕۆژاوا  وڵاتانی  ههموو  و 
کوردانی  له  کۆمهڵێک  باو.  ڕەوتی  بهپێچهوانهی  شتێکه 
در�ژەدەری  دەبنه  ناوەندی  ئاسیای  دانیشتووی  دیکهی 
کوردانی  لهنێو  کوردی  ڕۆامنی  و  شهمۆ  عهرەب  خهباتی 
 . حاشاههڵنهگر ڕاستییهکی  به  دەکهن  پێشوودا  سۆڤیهتی 
یهکتر  به  بدەن  دەست  قورش  و  عهرش  ئهوەی  وەک  بهڵام 
عهرەب  بمێنێتهوە،  قهتیس  کوردی  مۆدێرنی  گێڕانهوەی  تا 
شهمۆ دەبێ تێکهڵاوی شهپۆلهاکنی ههلداشتن بهرەوە سیبریا 
مهرگی  چاوەڕوانی  لهوێ  دوورودر�ژ  ساڵانێکی  و  بکرێت 
ئافراندن  به  در�ژە  و  ئێرەاڤن  بگهڕێتهوە  تاکوو  بێت  ستالین 
لهبهر  که  شهمۆیهک  اکرنامهی  دەبێته  ڕۆامن  حهوت  بدات. 
دووری له بهشهاکنی دیکهی کوردستان نهیدەتوانی بهشداری 
گشتیدا بێت.  کوردی له ئاستی بهربڵاوی بهستێنی  گێڕانهوەی 
بهشێک  بۆیه  ههر  و  نهگرت  بیچمـی  ههرگیز  که  بهستێنێک 
گێڕانهوە  ئهستێرەی  به  ببێت  کرد  ناچار  کوردی  ئێلیتی  له 
خولیای  بلیمهتانهی  ئهو  نین  کهم  دیکه.  زامنگهلی  به 
و  نهگهڕا  وەڕاست  لێ  خۆیان  زامنی  به  ههرگیز  گێڕانهوەیان 
تورکی  و  افرسی  واتا  ناوەند  زامنگهلی  بۆ  پهنایان  ناچاری  به 
یاغییهاکنی  و  جووتێران  دەنگی  بۆیه  ههر  برد.  عهرەبی  و 
حهمهدۆکی  توورکی،  به  بهڵکوو  کوردی  به  نهک  چوکورۆاڤ 
سهرۆک  تهنیایی  درەنگتر  زۆر  ساڵانێکی  تهنانهت  گۆ.  هێنا 
کۆامر لهسهر دەستی مهنسوور یاقوتی به افرسی دەنووسرێت 
بهخۆیهوە  ژیان  ڕووی  زامنهش  بهم  تهنانهت  بهداخهوە  و 
حهسرەتی  له  کورد  خوێنهری  دەبێ  هێشتا  و  نابینێت 
پهڕجوویهکدا بێت و ئاواتی دۆزینهوەی بهرگهاکنی ئهم ڕۆامنه
افرسییه کوردوەگێڕە بخوازێت. ئهم چیرۆکه بۆ عهبدولڕەحامن 
زەنگهنه و عهلی ئهشڕەف دەرویشیان و ئیبراهیمی یونێسی و 
محهممهدی اقزی و سهلیم بهرەاکت و زۆر نووسهری دیکهش 

ههر ڕاسته. 
کهڵهکهبوونی  اکمی  ئا له  نوێ  گێڕانهوەیی  ئهدەبی  ئهگهر 
ئابووری،  هزری،  کۆمهڵایهتی،  سیاسی،  شهرتومهرجه 
نۆرەی  به  و  دەخهمڵێت  کولتووریییهاکنهوە  و  تێکنۆلۆژیکی 
خۆی ههموو ئهم شهرتومهرجانه دەبووژێنێتهوە و بهرههمیان 
دێنێتهوە، ئهوە له کۆمهڵگهی کوردیدا هیچ اکم لهامنه دەست 

کوردی  گێڕانهوەیی وەک ناسنامهی  نادەن و دواجار ئهدەبی 
لهتوکوت دەبێت و به سێ ڕێنووسی جیاواز و له چهندان وڵاتی 
جیاوازدا بێ ههبوونی هیچ پێوەندییهکی زیندوو دێته ئاراوە و 

به زەحمهت بهردەنگ و خوێنهری خۆی دەدۆزێتهوە.
چهند  بهربڵاوەاکنی  کۆمهڵایهتییه  و  سیاسی  گۆڕاناکریییه 
گهشهی  بۆ  بێپێشینهی  ههلومهرجێکی  ڕابردوو  دەیهی 
دەبوایه اگرێک  ڕۆژ که  ئهوەی  ڕەخساندووە.  کوردی  ڕۆامنی 
دانسقهاکنی  بهرههمه  و  دەکرێت  نیوەچڵی  به  ئێستا  کرابایه 
کورد  ئهمڕۆی  ڕۆامننووسی  کوردی.  دەکرێنه  جیهانی  ئهدەبی 
زامنی  ڕابردووی  لهگهڵ  خورت  پێوەندییهکی  ههبوونی  بێ 
پێوەندییهکی  ههبوونی  بێ  تهنانهت  و  خۆی  ئهدەبیی  و 
له و  ناوەوە  له  خوێنهر  بهردەنگێکی  لهگهڵ  ڕاستهوخۆ 

باشیش  زۆر  جاران  زۆر  دەنووسێت.  کوردستاندا  دەرەوەی 
کوردی  گێڕانهوەی  دەنووسێت. تهنانهت هێندێک بهرههمی 
هێشتا  بهڵام  دەردەکهوەن.  ئوروپیپاییش  زامنگهلی  به 
لهنێوان گێڕانهوەی کوردی و جۆغرافیای خوێندنهوەیدا مهودا 
نهبوونی  و  جیاواز  شێوەزاری  و  جیاواز  ڕێنووسی  هێشتا  زۆرە. 
ههلومهرجی ئازادیی نووسین و بڵاوکردنهوە، ڕێگری گهشهی 
ههمهالیهنهی ڕۆامنی کوردیین. هێشتا سیاسهتێک و پالنێکی 
سنوورەاکن  دەردی  که  نییه  گۆڕیدا  له  کولتووری  ئهوتۆی 
دەرامن باکت و بهردەنگێکی بهربڵاوی خوێندەوار بۆ ڕۆامنی 

کوردی دەستهبهر باکت. 
وەک  کوردی  گێڕانهوەی  چارەنووسی  دەکهی  ههست 
گێڕانهوەی  ناسنامهی  وایه.  کوردی  سووژەی  چارەنووسی 
ئازاری  دەست  به  ههردووک  کوردی  سووژەی  و  کوردی 
چهندپارچهیی و لهتوکوتکراویییهوە دەناڵێنن. ههست دەکهی 
و  پاڵهوان  به  بوون  بۆ  دۆنکیخۆتێ  پێویستهاکنی  کهرەسته 
بۆ دونیای  گهڕانهوە  بۆ  نێو دونیای خهیاڵاتی خۆیهوە  چوونه 
حهامسهاکن و پاڵهوانهاکن ئهو شتهیه له کۆمهڵگهی کوردیدا 
له هێشتا  کوردی  کۆمهڵگهی  دەکهی  ههست  نهداوە.  رووی 
خواردووە.  گیری  نوێدا  گێڕانهوەی  و  حهامسه  سنوورەاکنی 
کردنی دونیا به ههست دەکهی ئوستوورەی بهجیهانیبوون و 
ڕێگهی  سهر  بهربهستهاکنی  نهیهێشتووە  بچکۆالنه  گوندێکی 
بندر�ن. ههست  کوردی وەال  گهشهی ڕۆامنی  و  سهرههڵدان 
نهکهوتووە  کوردان  سهرزەویی  دە  ڕ�ی  ڕۆسینانت  دەکهی 
زەمهنبهندیی  دەکهی  ههست  نهبووە.  تێپهڕ  پێیدا  و 
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کوردیدا  کۆمهڵگهی  له  مۆدێرنهاکن  دیاردە  سهرههڵدانی 
پاشوپیێشیان پێ کراوە. ههست دەکهی پێشمهرگهی ڕەحیمی 
و  نووسرابایه  کورداندا  نیشتامنی  له  زووتر  دەبوایه  اقزی 
کهم  النی  دەبوایه  نهدەڕەخسا  دەرفهته  ئهم  ههر  ئهگهریش 
کرابا لهوێ خوێندرابایهوە. ههست دەکهی لێرەش پاڵهوانێک 
و  حهامسی  ئهمڕۆی  و  دوێنێ  نێوان  سنووری  بوو  پێویست 
بۆ  حهامسییهاکن  چیرۆکه  و  باکت  ڕەنگ  تۆخی  به  ڕێئال 
دوێنێ بهجێ بێڵێت و بۆ مرۆڤی ئهمڕۆیی چیرۆکی ئهمڕۆیی 

تژی له تاکبڕوایی بئافرێنێت. 
بهڵام ههستهاکن سهرەڕای جوانییهاکنیان ناتوانن جێگرەوەی 
بهسهرهاتی  مرۆیییهاکن  کۆمهڵگه  بێن.  دوێنێ  ڕووداوەاکنی 
سێههمی  دەیهی  له  ئیتر  ئێستا  ههیه.  و  ههبووە  جیاوازیییان 
سهدەی بیست و یهکهمی ههزارەی سێههمدا دەبێ جۆرێکی 
دیکه بڕوانینه گهردوون. ئێستا اگرسیای کۆلۆمبیایی و اڤراگسی 
ئهمریکی  کنێری  اف و  هیندی/ئینگلیسی  ڕوشدیی  و  پرویی 
چێکی/ اکفاکی  و  ئێرانی  هیدایهتی  و  فهڕەنسی  مۆریهی  و 
مێلڤیلی  و  ئاڵامنی  گۆتهی  و  ڕووسی  تۆلستۆی  و  ئاڵامنی 
یهک  له  و  یهکهوە  به  ههموو  زانزییباری  گۆرنهی  و  ئهمریکی 
بهختیار  ئیتر  ئێستا  کورد.  خوینهری  کتێبخانهی  دێنه  اکتدا 
که اک اکروان  غهریب،  جهامل  جهبار  نههایی،  عهتا  عهلی، 
، حهمه فهریق حهسهن، شێرزاد حهسهن، محهممهد  سوور
ئوزون، فیرات جهوەری، یاکوب تیلهرمهنی، شهنهر ئو�زمهن، 
حامیدی،  اکمران  تهیفووری،  مهنسوور  ساامنجی،  سۆزان 
که.  اک کهریم  یوسف،  حهلیم  دۆست،  جان  قهوامی،  شارام 
عهرەب شهمۆ و سهعیدی ئێبۆ و دەیان ڕۆامننووسی دیکهی 
کورد به یهکهوە و لهو پهڕی گرفتهاکندا جیهانێکی گێڕانهوەیی 
پێک دێنن که هێشتاش سنوورەاکنی شێوەزاری و ڕێنووسییان 
دەکهن.  لهتوکوتی  ئازاری  تووشی  کوردی  سۆبجێکتیڤیتهی 
کوردی له گێڕانهوەیهکی بهربڵاوی  ئێستا ئیتر وەک ڕۆژ ڕوونه 
ئهم سهردەمهی  و وەک ههموو دیاردە مۆدێڕنهاکنی  ئارادایه 
شلاکیی  و  ڵیڵی  و  پارچهپارچهیی  مۆرکی  کوردی  کۆمهڵگهی 
ئهم  ئهنگوستهچاوەدا  چرکهساته  لهم  گهلۆ  دیارە.  پێوە 
کوردییهوە  سووژەی  خهمڵاندنی  بهپیل  چهندە  گێڕانهوەیه 
کورد  مرۆڤی  نو�ی  و  کۆن  برینی  ساڕ�ژی  چهندە  و  دەچێت 

دەاکت؟
ئهنجام

و  حهامسییهاکن  پاڵهوانه  سهردەمی  کۆتایی  ڕۆامن 
دەستپێکی تاکه ئاساییهاکنه. له ئهدەبی ڕۆژاواییدا پێ به پێێ 
گێڕانهوەش  ئهدەبی  کۆمهڵایهتییهاکن  و  هزری  بوارە  ههموو 
مۆرکی خۆی له ڕەوتی گۆڕاناکریییهاکن دەدات و ڕۆامن دەاکته
جوانیدا  پهڕی  لهو  بهربهرەاکنییه  ئهم  گێڕانهوە.  زاڵی  شێوازی 
ڕووبهڕوووەستانهوەی  دەردەخات.  خۆی  دۆنکیخۆتێدا  له 
نوێ  و  کۆن  نهزمی  بڵێین  با  یان  ڕۆامن،  و  حهامسه  دونیای 
له دۆنکیخۆتێدا چهند جاران زۆر به زەقی و ڕاستهوخۆیی له
امنش  قهشهی  که  اکتهی  ئهو  دەردەکهوێت.  گێڕانهوەکهدا 
دۆنکیخۆتێ  ڕۆامنسهاکنی  کتێبه  ههموو  سووتاندنی  بڕیاری 
کتێبانه بوونهته هۆاکری لهدەستدانی  دەدات و پێی وایه ئهم 
به ببێت  لێ  خۆی  ئهوەی  بۆ  کیخانۆ  ئالفۆنسۆ  عهقڵی 
به خوێندنهوە  پێوەندیی  لهگهڵ  الیهکهوە  له  ئێمه  پاڵهوان، 
تریشهوە سووتاندنی  له الیهکی  و  ڕووبهڕووین  کهسایهتییهوە 
کتێبهاکن امڵاواییه لهگهڵ دەورانێکی بهسهرچوودا که شتێک 
اکتهش  نییه جگه لهسهردەمی دەربهاگیهتی و پاڵهوانی. ئهو 
که دۆنکیخۆتێ واز له پاڵهوانهتی دێنێت و دەگهڕێتهوە امڵ و 
وەسێت دەاکت که هیچ اکم له کهسانی نزیکی ئهو بۆیان نییه
بێبهش  ئهو  میراتی  له  ئهگینا  بخویننهوە،  ڕۆامنسهاکن  کتێبه 
دەکر�ن ههمدیسان لهگهڵ دانپێدانانی پاڵهوانه ساختهکهی 
بهو  ددان  که  ڕووبهڕووین  ڕۆامنس  و  حهامسه  سهردەمی 

ڕاستییه دادەنێت ئهم سهردەمه کۆتایی پێ هاتووە. 
بهڵام ئایا له ئهدەبی کوردیدا ئهم دووبهرەکییه زەقهی دونیای 
کۆن و نوێ دەبینین؟ ئایا گۆڕاناکریییهاکنی کۆمهڵگهی کوردی 
ڕەنگدانهوەیان له ئاستی مهعریفی و سیاسی و کۆمهڵایهتی و 
توانیوێتی  کوردی  مۆدێرنی  گێڕانهوەی  ئایا  ههبووە؟  ئهدەبیدا 
نهزمی  سهرههڵدانی  لهگهڵ  هاوتهریب  زیندووی  مێژوویهکی 
بانزامنییهاکن  هۆاکرە  وێدەچێت  باکت؟  تۆامر  خۆی  بۆ  نوێ 
که نهڕەخساندبێت  کوردی  زامنی  بۆ  ئهوتۆیان  دەرفهتێکی 
ئهسپی خۆی له مهیدانی گێڕانهوەی نوێدا بهتهواوی و بهباشی 
کوردی  گێڕانهوەی  تاو بدات. وێدەچێت نووسینهوەی مێژووی 
کورد لهگهڵ ڕەوتی  کهمتر له بهسهرهاتی ڕووبهڕووبوونهوەی 
مۆدێرنیزاسیۆن و مۆدێرنیته دەرددار نهبێت. جهور و جهافی 
دوێنێ و ئهمڕۆی کورد ئیتر نهک به حهیران بهڵکوو به ڕۆامن 
دەگێڕدرێتهوە. پرسیار ئهوەیه گهلۆ کۆمهڵگهی کوردیی ئهمڕۆ 
له مۆدێرنهی  گێڕانهوە  ئهم  خوێندنهوەی  و  بیستن  ئاامدەیی 
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ئهوەیه پرسیار  جۆرەش  بهم  ههر  ههیه؟  بهربڵاودا  ئاستێکی 
گێڕانهوەی  له  گوتهنی،  کورامنجی  کوردی،  کۆمهڵگهی  گهلۆ 

خۆی خودی دەردەکهوێت؟  

د ا و  ردی  ا 
دکتر هاشم احمدزادە

١. مقدمە
زامنی که نسیم تجددخواهی از سوی غرب مرزهای امپراطوری 
قرن  سه  حدود  که  زامنی  مینوردید،  در  را  اقجار  و  عثامنی 
زامنی  میگذشت،  سروانتس  دنکیشوت  انتشار  و  چاپ  از 
تاممیت  روسیه  امپراطوری  توسعهطلبانهی  جنگهای  که 
از  دهه  چند  که  زامنی  می کرد،  تهدید  را  اقجارها  و  عثامنیها 
ورود لناگن لناگن صنعت چاپ به ایران و سرزمین عثامنیها 
که عثامنیهانی جوان در فکر "تنظیامت" و  میگذشت، زامنی 
سازامندادن امواج مدرنیسم در سرزمینشان بودند، زامنی که
امیرکبیر فرامن قتل باب را صادر میکرد، زامنی که دارالفنون 
در اندوە ریزش خون بنیادگذارش در فین اکشان سوگوار بود، 
را  امپراطورییها  مرزهای  سراسر  انقالبی  تالطامت  که  زامنی 
ایران در  و  ترکیه  و  انقالبات روسیه  که  بود، زامنی  درنوردیدە 
که زامنی  میگرفتند،  سبقت  همدیگر  از  بیستم  قرن  اوایل 
زیور  به  افرسی  و  ترکی  به  فرانسوی  مدرن  روایات  ترجمهی 
طبع آراسته میشدند، زامنی که اولین رامنهای تاریخی افرسی 
به اکنون  آنچه  از  هنوز  مێکردند،  تجربه  را  زایامنشان  درد 
حتی  هیچ،  این  نبود.  خبری  میخوانیم  کردیش  رامن  آسانی 
در  هم  صفحهای  یک  روزنامهای  انتشار  و  چاپ  صنعت  از 
امپراطورییهای  در  کمکم  آنچه  نبود.  خبری  کردها  سرزمین 

و تاکمل رامن  زمینهی خیزش  و  رخ میداد  و اقجار  عثامنی 
با  هنوز  میساخت  فراهم  پیش  از  بیش  را  افرسی  و  ترکی 
کردی افصلهی زیادی داشت.  کرد و حلقهی زبان  جامعهی 
ایران،  ترکیه،  مقتدر  ملتهای  دولت  تولد  آبستن  زامنه  گویی 
سوریه و عراق بود تا کردها رنج دردناک تجددخواهی را کمکم 
کنند و تا آفرینش روایت مدرن خود از دل سنتهایشان  تجربه 
دههها انتظار بکشند. انتظاری سخت و جاناکە. اام دهههای 
آاغزین قرن بیستم با بخشیدن خصلتی فرا ملی به جغرافیای 
را  خود  درون  در  کردی  مدرن  روایت  تولد  نطفهی  کردستان 
و  کردی  رامن  تولد  زمینههای  کوتاە  نوشته  این  در  میپرورد. 
که آن دارم  بررسی میکنم و قصد  به اجامل  را  آن  توسعهی 
ژانر  با البرینت روند پیچیدەی سفر  را  زبان  خوانندەی افرسی 
مدرن رامن از غرب به خاورمیانه و غرب آسیا و راه یافتن آن 

به داالنهای زبان کردی آشنا سازم.  

٢. تعریف
و  کلی  بطور  کردی  ادبیات  با  ارتباط  در  که  پرسشی  اولین 
برابر هر پژوهشگری قد علم  کردی بطور مشخص در  رامن 
کردی چه کردی چیست و رامن  که ادبیات  میکند این است 
است  نهفته  امر  این  در  پرسش  این  روایی  است.  صیغهای 
را در روزاگر مدرن به یک  گفتامنهای ادبی  که بطور معمول 
هر  که  معنی  بدین  میدهند.  نسبت  معین  دولت-ملت 
ادبیاتی متعلق به یک دولت ملت میباشد. از آنجا که کردها 
کردی"  هیچ دولت ملت مستقلی را از آن خود ندارند اطالق "
تعلق  و  ویژگی  نشانهی  چیز  هر  از  قبل  ادبیات  از  نوعی  به 
زبانی آن ادبیات است نه تعلق ملی و سیاسی آن. این امر با 
توجه به تقسیم کردها به چندین جغرافیای سیاسی گوناگون 
گوناگون  رسمالخطهای  و  لهجهها  از  استفادە  همچنین  و 
کردی،  دولت-ملت  نبود  در  بنابراین  میشود.  بغرنجتر 
و  گوناگون  زامنهای  در  و  متفاوت  شرایطی  در  کردی  ادبیات 
گوناگون به رشد خود ادامه میدهد. بطور  با رسمالخطهای 
کردی،  که به یکی از لهجههای زبان  کنون، آنچه  مرسوم، تا 
صرف نظر از نوع رسمالخط، آن، یعنی کریلیک، التین و عربی، 
تولید شدە است، بمثابهی ادبیات کردی شناخته شدە است. 

٣. زمینەهای پیدایش رامن بە مثابەی ژانری مدرن
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را به اوایل قرن هفدهم  اروپا و در  اصولن پیدایش رامن در 
و  فکری  شناختشناسی،  اجتامعی،  عوامل  از  مجموعهای 
اقتصادی نسبت میدهند. آنچه زامنی از زبان هگل در تعریف 
رامن شنیدە شد میتواند بمثابهی تعریفی همهجانبه پذیرفته
شود. به نظر هگل رامن حامسهی بورژوازی است. بنابر این 
تعریف فشردە و جامع میتوان پیدایش رامن در اروپا، و نه در 
، را بهتر فهمید. اروپای قرون شانزدهم و هفدهم  جایی دیگر
که در آن پسامدهای رنسانس، شکلگیری  آن جغرافیایی بود 
گسترش  و  چاپ  اختراع  و  بورژوازی  ظهور  سرامیداری،  نظام 
توانایی خواندن همهی پیششرطهای ظهور ژانری را فراهم 
انسان  ذهنیت  حال  بیانگر  و  گرفت  نام  رامن  که  میآورند 
پیدایش  زمینههای  عمدەترین  به  پرداختن  شد.  خود  زامن 
کردستان  شرایط  بر  آن  تطبیق  در  سعی  و  غرب  در  رامن 
این  زایش  زمینههای  دستنشانکردن  راهگشای  میتواند 
ژانر مدرن ادبی در بستر کردی آن باشد. در زیر به اختصار به

وضعیت این عوامل در کردستان میپردازم. 

٣. ١. زمینهی اجتامعی
کردها در قرن نوزدهم در زمرەی  که  با توجه به این واقعێت 
ساکنین اصلی دو امپراطوری اقجار و عثامنی بودند، تحوالت 
آنها  بر  امپراطوری بطور مستقیم  این دو  اجتامعی و سیاسی 
تاثیر میگذاشت. خصلتهای تحوالت اجتامعی و سیاسی این 
دو امپراطوری به گونهای بود که در میان انبوە زبانهای موجود 
گوی  توانستند  که  بودند  ترکی  و  افرسی  زبانهای  این  آنها  در 
انعاکس  اصلی  بستر  به  و  بربایند  دیگر  زبانهای  از  را  سبقت 
البته شوند.  تبدیل  اجتامعی  تحوالت  گسترش  و  پیدایش 
زبان عربی در بخشی از جغرافیای امپراطوری عثامنی خیلی 
سردمداران  از  را  خود  اعتالی  و  رشد  ویژگیهای  و  شرایط  زود 
که چند دههای  گرفت  کرد و راهی را در پیش  استانبول جدا 
بود مصرییها در پیش گرفته بودند و آن چیزی نبود جز انتخاب 

زبان عربی بعنوان زبان ادبیات مدرن عربی.  

٣. ٢. بازار 
در  نوزدهم  قرن  دوم  نیمهی  اقتصادی  و  اجتامعی  تحوالت 
بازار  پیدایش  زمینهی  کمکم  اقجار  و  عثامنی  امپراطورییهای 
کتاب را نیز به همراە داشت. هر چند که این امر بسیار بطئی 

کند بود، اام در نهایت توانست همچون اعملی تاثیرگذار بر  و 
کند. این تحوالت در درجهی اول  رشد ژانر مدرن رامن عمل 
مناطق  و  میشد  شامل  را  امپراطوری  دو  این  مرکزی  مناطق 
از این اقعدە مستثنی  کردنشین،  حاشیهای، از جمله مناطق 

بودند. 

٣. ٣. چاپ
نیمهی  آاغزین  سالهای  در  که  بود  گوتنبرگ  اختراع  این  اگر 
دوم قرن پانزدهم زمینههای یک انقالب تکنۆلوژیک را رقم 
آن  باقیامندەی  سالهای  در  را  کتاب  میلیون  بیست  و  میزد 
قرن برای اروپا به ارمغان میآورد و به قول بندیکت آندرسن 
ملتها  شکلگیری  در  اساسی  اعملی  به  را  چاپ  سرامیهداری 
به تکنولوژی  این  انتقال  تا  میکرد،  تبدیل  جدید  هویتهای  و 
بود.  الزم  زامن  خیلی  هنوز  اقجار  و  عثامنی  امپراطورییهای 
تقرییبن تنها اندکی کمتر از چهار قرن بعد از اختراع گوتنبرگ، 
عثامنی  سلطانهای  تسلط  حیطهی  به  اعجازگر  امشین  این 
در  چاپ  دیرهناگم  تارییخ  میشود.  راهیاب  اقجار  شاهان  و 
امروزی  خاورمیانهی  عقبامندگیهای  اصلی  عوامل  زمرەی 
کل  برای  امر  این  اگر  است.  غربی  توسعهیافتهی  دنیای  از 
بخشهای  مورد  در  باشد  درست  اقجار  و  عثامنی  جغرافیای 
حاشیهای آنها از جمله کردستان چند برابر درست بودە است. 
کردی در سال ١٨٩٨ در اقهرە  چاپ و پخش اولین روزنامهی 
کتورهای  کشندەی اف کرد نشان از حظور  توسط چند نخبهی 
بدرخان  برادران  سالها  این  در  دارد.  کردها  برای  فرازبانی 
و  میروند  اقهرە  به  کردستان  روزنامهی  انتشار  و  چاپ  برای 
دور از دسترس صاحبان قدرت سازامن اتحاد و ترقی ترکهای 
میرسانند.  چاپ  به  را  روزنامه  این  شامرەهای  اولین  جوان 
را  بدرخانیها  جوان  ترکهای  بیضای  ید  که  نمیگذرد  دیری 
در  بعدها  و  لندن  در  ابتدا  تا  میکند  اقهرە  ترک  به  مجبور 
فولکستون بریتانیا به اکر خود ادامه دهند. اگر این سرنوشت 
رامن  پیدایش  به  میتوان  چگونه  دیگر  باشد  روزنامه  یک 
که درحالی  بود؟  خوشبین  هوایی  و  حال  همچون  در  کردی 
زبانهای افرسی، عربی و ترکی در خاورمیانه به برکت دولت – 
ملتهای جدید توانستند از ڕشد خارقالعادەی برخوردار شوند 
و به برکت تولید انبوە و امر بوروکراسی و آموزش و پرورش به
شوند،  تبدیل  دولت  مدرن  نهاد  رسمی  و  استاندارد  زبانهای 
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نظامی  حتی  و  سیاسی  فشارهای  و  تضییقات  با  کردی  زبان 
شکوافیی  و  رشد  اماکن  گونه  هر  از  و  گردید  روبرو  گستردە 
ساختن  فراهم  برای  کردها  گستردەی  تالش  گردید.  محروم 
زمینههای چاپ و استانداردکردن زبان خود در نبود اماکنات 
مینمود.  ناممکن  اعتباری  به  و  شاق  بسیار  اکری  دولتی 
و  اجتامعی  سیاسی،  جنبشهای  موانع  این  همهی  خالف  بر 
نهایت  در  کردستان  متفاوت  بخشهای  در  کردها  فرهنگی 
توانست امر چاپ به زبان کردی را به یک واقعیت اناکرناپذیر 
تبدیل کند. اگر زامنی برای چاپ روزنامه و کتاب کردی باید به
بغداد و تهران و تبریز و استانبول روی میآورد اکنون در اغلب 
مجهز  کردی  انتشارات  و  چاپخانه  کردستان  بزرگ  شهرهای 
همهی  علیرغم  سوریه  و  عراق  کردستان  در  دارند.  وجود 
و  است  جاری  کردی  زبان  به  کردی  مدیریت  از  نوعی  موانع 
این امر بطور حتم تاثیرات بالواسطهی خود را بر نشر و چاپ 

کردی بهجا گذاشته است.   

٣. ٤. ترجمه
که اقدر به خواندن به زبان افرسی، ترکی و عربی بودند  آنان 
در آاغز از طریق ترجمهی رامنهای غربی به این زبانها است 
هرگز  شانس  این  اام  میشوند.  آشنا  روایتی  مدرن  هنر  با  که 
که از طریق ترجمه آثار غربی به زبان  کردها نمیشود  نصیب 
این  طول  در  هیچاگ  که  چرا  شوند.  آشنا  رامن  هنر  با  کردی 
سالیان منتهی به پایان قرن نوزدهم و آاغز قرن بیستم کتابی 
بدین زبان ترجمه نمیشود. اگر حاکامن مصر و پیشاهناگن 
بطور  اروپایی،  مدرن  آثار  ترجمهی  امر  لبنانی  مسیحی  عرب 
زبان  به  عثامنی  ترکی  زبان  اگر  میآاغزند،  را  فرانسوی  اخص 
از  و  میشود  تبدیل  استانبول  مدرن  انستیتوهای  تدریس 
طریق ترجمه نیازمندیهای علمی این نهادهای مدرن تامین 
گونه ترجمه از زبان فرانسوی به افرسی  میشود، اگر بهمین 
نیازهای تدریس علوم جدید را برای دارالفنون تهران برآوردە 
کردی  زبان  و  کردها  به  اقبالی  همچون  هیچاگە  میسازد، 
اکن میبایست در حجرەهای  روی نمیآورد. نخباگن کرد کام
به چاپ  و حتی  اکتفا میکردند  و قلم خود  اکغذ  به  مذهبی 
نمیکردند.  پیدا  دسترسی  هم  استانبول  و  تهران  سنگی 
شخصیت  که  میخوانیم  پاموک  اورهان  برف  رامن  در  اگر 
ک/کریم، با یکی از مترجمین اولیهی رامنهای  اصلی رامن، 

که برای  آشنا میشود و اگر میدانیم  فرانسوی به زبان ترکی 
روشن  افقی  تفنگدار  سه  رامن  چگونه  زبان  افرسی  خوانندە 
پیدا  را  شانس  این  هرگز  کردزبان  خوانندە  میدهد،  نوید  را 
نمیکند که طعم اولین تجربهی خوانش رامن را به زبان خود 
بچشد. آخر هیچاگە ترجمهای از هیچ زبانی بدین زبان در آن 

دوران انجام نمیگیرد. 
پس  است  این  میآید  پیش  اینجا  در  که  موجهی  سوال 
آسان  جواب  میشود؟  آشنا  رامن  با  چگونه  کرد  خوانندەی 
کردهای  کشورهای حاکم.  از طریق زبانهای حاکم در  است. 
دولت-ملتی  رسمی  زبان  طریق  از  کردستان  از  بخشی  هر 
که در آن زندگی میکنند با هنر رامن آشنا میشوند. بنابراین 
هیچ  به  کرد  اولیهی  رامننویسان  که  گفت  جرات  به  میشود 
آشنا نشدەاند. این در  کردی با هنر رامن  از طریق زبان  وجه 
شرایطی است که نویسنداگن رامن افرسی، عربی و ترکی، بطور 
کلی از طریق ترجمهی رامنهای غربی به زبانهای خود با این 

گونهی جدید ادبی آشنا شدەاند.  

٤. زایش رامن کردی
و به قلم  این اقعدە مستثنی نیستند  از  کردی  اولین رامنهای 
که با زبان دیگری غیر از زبان امدری  کسانی نوشته میشوند 
هامنند   ، تصور خالف  بر  اام  شدەاند.  آسنا  رامن  هنر  با  خود 
کردی، این جغرافیای امپراطورییهای عثامنی  اولین روزنامهی 
بار  این  شد.  کردی  اولیهی  رامنهای  زاداگە  که  نبود  اقجار  و 
زیور  به  کردی  رامنهای  اولین  که  بود  دورتر  سرزمینی  در  نیز 
چاپ آراسته شدند. این سرزمین دور امپراطوری سابق روسیه
بود  سوسیالیستی  شوروی  جامهیر  اتحاد  نوبنیاد  کشور  و 
شامیلوف   عرب  شد.  کردی  رامن  اولین  مهربان  میزبان  که 
گروە  کردی میشود. او به آن  )١٩٧٨-١٨٩٧( راوی اولین رامن 
دهههای  در  اجدادش  که  داشت  تعلق  ایزدی  کردهای  از 
پناە  روسیه  خاک  به  عثامنیها  جور  از  نوزدهم  قرن  پایانی 
شکلگیری  با  و  بیستم  قرن  آاغزین  سالهای  در  بودند.  بردە 
جنبش سوسیالیستی روسیه به صفوف این جنبش میپیوندد 
و فعال در صفوف حزب  کمونیست  اکدری  به زودی چون  و 
کرد،  چوپان  او،  پیشاهنگ  رامن  میدرخشد.  کمونیست 
دارای  که  رامن  این  میشود.  منتشر  و  چاپ   ١٩٣٥ سال  در 
ویژگیهای یک رامن زندگینامه نویسی خود نویسندە است با 
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نثری روان و ساختاری وزین زایش روایت مدرن کردی را برای 
کردها  با  مدرن  روایت  گویی  اام  میآورد.  ارمغان  به  کردها 
پیشاهنگ  که  نمیکشد  طولی  که  چرا  ندارد،  سازاگری  سر 
از  هم  کردها  تا  میگردد  روانه  سیبری  به  کردی  رامننویسی 
تصفیههای استالینی بینصیب نامنند. بعد از سالها امنداگری 
اکر اجباری عرب شامیلوف در سال ١٩٥٤ به در اردواگههای 

ارمنستان برمیگردد و به فعالیت ادبی خود تا پایان زندگیش 
ادامه میدهد و شش رامن دیگر هم به اکرنامهی نویسندگی 
چون  دیگری  رامننویسان  شمو  عرب  از  غیر  میافزاید.  خود 
علی عبدالرحامن، حاجی جوندی، خلیل مرادف، سعید ایبو 
کردی  ادبی  گونهی  این  آفریننداگن  جزو  نیز  رشید  توسن  و 

بودەاند. 
قیمومیت  تحت  شدەی  گرفته  شکل  تازە  عراق  در  آنسوتر 
انگلیسیها اماکناتی برای چاپ و انتشار به زبان کردی فراهم 
برگشت  شاهد  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  سالهای  میشود. 
کرد سپاە عثامنی به والیتهای خودشان، سلیامنیه افسرهای 
و اربییل هستیم. در میان این افسران و اکدرهای کرد عثامنی، 
کردی سر بلند میکنند.  پیشاهناگن ادبیات و روزنامهناگری 
وهبی   توفیق   ،)١٨٤٨-١٨٨٠( بگ   زکی  امین  چون  کسانی 
)١٩٨٤-١٨٩١(، حاج توفیق بگ ملقب به پیرمرد  )١٩٥٠-١٨٦٧( 
کردی  مدرن  روزنامهناگری  و  ادبیات  پیشاهناگن  جزو   ... و 
بیستم  که در دههی بیست قرن  گونه است  بدین  میشوند. 
شرایط  نبود  اام  میگیرد.  شکل  کردی  رامن  چند  نطفههای 
مختار  احمد  میشود.  رامنها  این  انتشار  و  چاپ  امنع  مساعد 
را  وجدان  مسئلهی  رامن   ١٩٢٥ سال  در   )١٩٣٥-١٨٩٨( جاف  
و  چاپ  اماکن  رامن  این  قرن  نیم  از  بعد  تنها  اام  مینویسد، 
دختر  یا  نازدار  رامن  صورت  همین  به  میکند.  پیدا  انتشار 
که به صورت ادامهدار در دههی  کردی  روستای محّمد علی 
کردی چاپ سلیامنیه منتشر میشود، هرگز  ١٩٣٠ در نشریات 
شانس منتشرشدن به صورت یک رامن اکمل را پیدا نمیکند. 
در سالهای متعاقب خودمختاری کردها در ١٩٧٠ ادبیات کردی 
شاهد رشد کمی و کیفی خارقالعادەای میشود. تحوالت بعد 
بعث  رژیم  چناگل  از  کردها  آزادی   ١٩٩١ در  خلیج  جنگ  از 
کردی،  ادبیات  کنون  تا  زامن  آن  از  و  داشت  بدنبال  را  عراق 
کردستان شاهد نوعی  از  این بخش  کردی، در  به ویژە رامن 
اکنون دیگر رامننویسانی چون  بودە است.  ادبی  رنسانس  از 

جامل  جبار  علی،  بختیار  حسن،  فریق  احمد  اعرف،  حسین 
، فرهاد پیربال. ریواس  که سور غریب، شیرزاد حسن، اکروان اک
کردی  رامن  خواننداگن  برای  شدە  شناخته  نامهایی  احمد 
روایی  ادبیات  غنای  بر  رامن  چندین  با  کدام  هر  و  شدەاند 

کردی بیش از پیش افزودەاند. 
تاسیس  و  دوم  جهانی  جنگ  متعاقب  ایران  کردستان  در 
نسبتا  ١٩٤٦اماکناتی  سال  در  مهاباد  در  کردستان  جمهوری 

در  میشود.  فراهم  کردی  زبان  شکوافیی  و  رشد  برای  وسیع 
روانهی  تحصیل  قصد  به  کرد  جوانان  از  شامری  دورە  این 
اتحاد شوروی میشوند. در میان این جوانان شخصی به نام 
رحیم اقضی  )١٩٩١-١٩٢١( در باکو موفق به اخذ دکترای تارییخ 
میشود و همزامن رامن پیشمرگ را نیز مینویسد. این رامن 
بار  چندین  کنون  تا  و  می  شود  چاپ  بغداد  در   ١٩٦١ سال  در 
کردستان و سوئد تجدید چاپ شدە است. در سه دههی  در 
گذشته علیرغم مشکالت عدیدەی سیاسی و فنی رامننویسان 
جدیدی در کردستان ایران پا به عرصه فعالیت ادبی نهادەاند 
و آثار ادبی ارزشمندی تولید کردەاند. از میان این رامننویسان 
منصور  هدایتی،  اقدر  نهایی،  عطا  به  میتوان  جدید  نسل 
تیفوری، اکمران حامدی، منصور حامدی، شهرام قوامی اشارە 

کرد. 
کردها  که مبارزات  کردستان ترکیه زامنی طوالنی الزم بود  در 
بتواند  ترکیه  مدرن  دولت  همهجانبهی  اناکر  سیاست  علیه 
مساعد  کردی  زبان  به  نشر  و  چاپ  بر  را  راە  و  بنشیند  بار  به 
کرستان ابتدا در تبعید و  کرد این بخش از  سازد. ڕامننویسان 
کردستان و ترکیه به پخش آثار  از دههی ١٩٩٠ به بعد در خود 
روایی خود دست یازیدند. اکنون دیگر حتی در این بخش از 
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کردستان و در استنابول شاهد حضور چشمگیر مراکز پخش 
و نشر به زبان کردی هستیم و رامننویسانی چون شنر اوزامن، 
فیرات جوری، یعقوب تلرمن، رمضان آالن، سوزان ساامنجی 
و  چاپ  به  مبادرت  که  هستند  کردی  رامننویسان  زمرە  در 

انتشار رامنهای خود به زبان کردی میکنند. 
که کردی امری است  کردستان سوریه نیز شکوافیی رامن  در 
این  کرد  از میان رامننویسان  به سه دههی اخیر برمیگردد. 
و  دوست  جان  اساسی،  نام  دو  به  باید  کردستان  از  بخش 
با چندین رامن خوش  کدام  که هر  کرد  اشارە  حلیم یوسف، 
ساخت و ادیبانه باعث رونق بیسابقهی رامن کردی شدەاند. 
تبعیدی  نویسنداگن  و  کرد  دیاسپورای  نقش  به  باید  اینجا  در 
کردی توجهی ویژە نمود. در  گسترش رامن  کرد در امر رشد و 
کرد  شدەی  تبعید  نویسنداگن  این  بیستم  قرن  آخر  دهههای 
امر خطیر چاپ  به  اروپایی  کشورهای  توانستند در  که  بودند 
کردی بپردازند. نویسنداگنی چون محّمد اوزون،  و نشر رامن 
 ... حسن مهتی، علی حسنیانی، بختیار علی، جان دوست و 
کشورها رنج  کشورهای اروپایی با استفادە از اماکنات این  در 
بر  را  خود  مهر  و  کشیدند  جان  به  را  کردی  زبان  به  نوشتن 

اعتالی این ژانر ادبی زدند.   

٥. موانع رشد رامن کردی
کشورهایی  در نبود آزادیهای سیاسی و فضایی دمکراتیک در 
که کردستان را به بخشی از جغرافیای سیاسی خود تبدیل کردە 
پیدایش  برای  مناسبی  بستر  نمیتوانست  کردی  رامن  بودند 
کردها در ترکیه اناکر  که موجودیت  و رشد خود بیابد. زامنی 
کوهستان مینامیدند نمیشد انتظار  میشد و آنها را ترکهای 
اجازەی چاپ و انتشار به زبان کردی را از دولتمردان داشت. 
زامنی که ساطعالعسری در آاغز شکلگیری دولت جدید عراق 
میشد  کردی  الفبای  و  ناگرشی  سیستم  شکلگیری  از  امنع 
نمیتوان انتظار چاپ و نشر کتاب کردی را داشت، زامنی که
دولت مدرن ایران سیاست یک زبانی را شرط اساسی تشکیل 
دولت -ملت واحد ایران میدانست، نمیتوان انتظار داشت 
گسترش  ایران  در  کردی  پخش  و  چاپ  و  روزنامهنویسی  که 
یابد. با گذشت زامن و مبارزەی کردها برای حقوق دمکراتیک 
از میان برداشته شدند، اام  بتدرییج  این موانع  از  پارەای  خود 
سیاسی،  آزادیهای  همهجانبهی  شرایط  شدن  فراهم  تا  هنوز 

اجتامعی و فرهنگی برای رشد و گسترش زبان و ادبیات کردی 
چگونگی  از  افرغ  میرسد  نظر  به  است.  پیش  در  درازی  راە 
کرد در خاورمیانه تنها در صورت فراهم بودن  حل مسئلهی 
ادبیات  بالامنع  گسترش  به  میتوان  دموکراتیک  شرایطی 
هم  میتواند  رابطه  این  در  کردی  رامن  بود.  خوشبین  کردی 
هم  و  باشد  خاورمیانه  در  دمکراتیک  نرمهای  وجود  نامد 
کوندرا  میالن  زامنی  روند.  این  دمکراتیزەکردن  برای  اعملی 
گفته بود که این نه مرگ رامن است که ممکن است در آیندە 
هماکنون  که  است  رامن  روح  مرگ  این  بلکه  بیفتد،  اتفاق 
دیالوگیسم  منطق  به  اگر  میدهد.  رخ  ام  چشامن  مقابل  در 
را آن نوعی  باختینی هنر رامن باور داشته باشیم و اگر رامن 
اندیشههای  آن  بواسطهی  و  آن  در  که  بدانیم  ادبیات  از 
متفاوت به گفتگو میپردازند، باید نیک بدانیم که هنر رامن، 
کردی، میتواند آن شاخص  به همهی زبانها، از جمله زبان 
اکرا و برجستهای باشد که این روند پیچیدەی توسعهی فکری 
کردە و به تحقق  و حقوقی جوامع بشری را در خود منعکس 
کمک شایانی میرساند. تارییخ سیاسی اندوهناک  این آرزوها 
کردن زمینههای آزادی فردی و  خاورمیانه میتواند با فراهم 
اکرنامهی  بر  پایانی  گروهی، در رشد و اعتالی رامن، نقطهی 
شرایط  کردن  فراهم  در  را  خود  آزادی  و  بگذارد  خود  سیاە 
آزادی رامن جشن بگیرد. این به هیچ وجه اغراقآمیز نیست 
در  دمکراتیک  حقوق  تامین  و  آزادی  امر  که  بگویییم  اگر 
گونه در بخشهای متفاوت  کشورهای خاورمیانه و به همین 
و  رشد  هیبت  در  را  خود  سمبلیک  شیوەای  به  کردستان 

شکوافیی رامن کردی نشان خواهد داد.    

٦. رامن کردی: تولدی دیر وقت، رشدی خارقالعادە
در سال آاغزین دههی سوم قرن بیست و یکم ام شاهد انبوهی 
عظیم از رامن کردی هستیم. رامن کردی در همهی بخشهای 
کردستان به یک ژانر مطرح تبدیل شدە است. اگر صد سال 
کردی راهی نسبتا دراز در پیش  تا پیدایش رامن  پیش هنوز 
واقعیتی  به  کردی  رامن  پیدایش  امر  دیگر  اکنون  داشتیم، 
ژانر  این  شکوافیی  از  دهه  چند  و  است  شدە  تبدیل  مسلم 
مدرن ادبی میگذرد. اگر صد سال پیش در همچون دەههای 
ناسیونالیزم  فرهنگی  و  نظامی  سیاسی،  ترفندهای  شاهد  ام 
آن  ادامهی  علیرغم  اکنون  بودیم،  کرد  مردم  اناکر  در  ترک 
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کرستان ترکیه و  کردی در  ، رامن  سیاست به شیوەهای دیگر
حتی در استانبول حظوری کمی و کیفی برجستهای دارد. 

در کردستان ایران شامرەی رامننویسان کرد اقبل توجه است 
ادبی  نوع  این  گسترش  برای  مساعد  شرایط  نبود  خالف  بر  و 
دەها رامن جدید در سالهای اخیر وارد بازار شدەاند. شامرەی 
فزونی  ایران  کرستان  شهرهای  در  نیز  کردی  انتشارات  مراکز 
یافته است و با وجود همهی دشوارییهای سانسور و بازار این 
مراکز در تولید و ارائهی آثار ادبی کردی اگمهای اقبل توجهێ 
بر داشتهاند. در این سالها ترجمهی دەها رامن کردی به زبان 

کردی را برای  کرد و ادبیات  افرسی زمینهی شناخت جامعهی 
کردە است. ترجمهی رامنهای  خواننداگن افرسی زبان فراهم 
کردی نویسنداگن کردستان عراق، ترکیه و سوریه هم توانسته
است نظر خواننداگن افرسی زبان را در سطح اقبل توجهی به

خود جلب کند. 
نتوانست  بیستم  قرن  آاغزین  دهههای  در  کردی  رامن  اگر 
آورد، علیرغم  فضای مناسبی برای ظهور و رشد خود فراهم 
توانست  نهایت  در  فرهنگی،  و  سیاسی  مشکالت  همهی 
مسلم  موجودیت  جشن  به  را  بیستم  قرن  پایانی  دهههای 
خود تبدیل کند. بنابر این تولد دیروقت رامن کردی نتوانست 
امنع گسترش چشمگیر این گونهی ادبی گردد. ادبیات کردی 
مدرن  روایتی  گفتامن  با  ساله،  صد  چند  تاریخی  ادامهی  در 
نوین  گفتامنی  چارچوب  در  را  خود  آالم  و  دردها  توانست 

برجسته سازد. 

٧. نتیجە
همچنین  و  اجتامعی  و  اقتصادی  ناموزون  رشد  ویژگیهای 
متفاوت  بخشهاهی  در  فرهنگی  و  سیاسی  متفاوت  شرایط 

کردستان زمینهای شد برای زایش دیر هناگم ادب روایتی مدرن 
کردها برای آزادی خود از قیود دولت  که  کردی. اام هامنطور 
- ملتهای نوین در خاورمیانه به مبارزەای جانانه برخاستند، 
تحول  آن  در  که  ساختند  بستری  نیز  را  مدرن  ادبی  روایت 
بسازند.  منعکس  را  فردیت  پیدایش  و  خود  جامعهی  نوین 
کردی دراتحاد جامهیر شوروی سوسیالیستی سابق در  رامن 
دههی سوم قرن بیستم متولد شد و کمکم در بخشهای دیگر 
کردستان نیز پا به عرصه ظهور نهاد و بعد از افت و خیزهای 
گونهی ادبی مطرح اوایل قرن بیست و یکم تبدیل  فراوان به 
رامننویسان  نوشتهی  کردی  رامن  صدها  دیگر  اکنون  شد. 
کرد و صدها رامن کردی ترجمهشدە از زبانهای دیگر به زبان 
هم  کنار  در  کردی  ادبیات  کتابخانهی  قفسههای  در  کردی 
ردیف شدەاند و خوانندە کرد میتواند از نعمت خوانش رامن 
فرهنگی،  فراوان  مشکالت  باشد.  بهرەمند  کردی  زبان  به 
سیاسی و جغرافیایی به هیچ وجه امنع شکۆافیی این ژانر ادبی 
دنیای  و  چاپ  جدید  تکنولوژی  است.  نشدە  کردها  میان  در 
است.  داشته  بسزایی  اهمیت  روند  این  تسهیل  در  دیجیتالی 
کردستان  مخلف  بخشهای  در  کردها  سیاسی  دستاوردهای 
افسانه به  را  آنها  ادبیات  و  زبان  و  کردها  اناکر  فضای  دیگر 
کردی به کردە است. اکنون دیگر ادبیات مدرن روایی  تبدیل 
کردی بدل شدە است و روایت زندگی  ژانری مطرح در ادبیات 
کردی نهادە شدە است. به نظر  کرد به عهدەی رامن  شهروند 
میرسد رشد و اعتالی رامن کردی اگم موثری است در راستای 
گسترش ادبیات جهانی با  تحقق رویای شیرین شکلگیری و 

شرکت همهی زبانهای باشنداگن کرەی زمین.
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برایت گفتم ریییس پاساگه بعد از بیست و سه سال و هشت امه و سیزده روز خدمت، 
زیر استعفایش نوشت: »شهری که در آن خدمت کردم، هزار و هشتصد خانوار دارد که 
کوه سنگی ساختهاند و باورشان این  کرم ابریشم پای  مردم خانههایشان را به شکل 
است که حاکیتشان اول و آخر ندارد و این جوان سنندجی بچه محله قطارچیان نه 

اولی و نه آخریاش خواهد بود.«
برایت گفتم آشنا و غرییبه نمیشناسد - ومگردراین راه غرییبه غرییبه است و آشنا، آشنا؟ 
- همه را به یک چشم ناگه میکند. همه را در هامن شب و هامن ساعت و هامن 
دقیقه به سوی خود میکشاند و تا نفسهای آخر در خود فرو میبرد، تا ترکیدن آخرین 

حبابها.
مردم شهر تا خودشان امیل نباشند، حتی اگر با ُپتک هم توی سرشان بکوبی،یک کالم 
اگنهای در  حرف نمیزنند. خود حاکیت در چند نسخه و هر نسخه توی پوشههای جدا
گفت،  بایاگنی پاساگه موجود است. مگر در این مدت وآیا میشود مدت را به سال 
شده  اکرشان  تنها  بزنند.  امروز  بخواهند  که  زدهاند  حرفی  سالها  این  تامم  در  مگر 
نشستن دور چراغ اتاقهابشان و بافتن حاکیتشان. حاکیتی که سالهاست سینه به 
سینه و دهان به دهان میچرخد و کی و کجا پایان میگیرد، کس نمیداند و از کسی 
پایانی داشته  که این حاکیت  آیا مهم است  کردن است و  حرفی شنیدن، وقت تلف 

باشد یا کسی به پایان آن فکر کند و بخواهد دنبالش برود که به کجا میانجامد؟
برایت گفتم کسانی خواستند دنبالش بروند، رفتند و برنگشتند. حاال در حاکیت مردم 
کدامشان اتفاق  که برای هر  اکری نداریم  طور دیگریست، باشد. به دروغ و راستش 
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چه  را  اسامی  اام  باشد،  شده  نازل  بال  مثل  غرییبی  عجیب 
میگویی؟

پوشههای  در  و  پاساگه  پروندههای  در  که  آنهایی  اسامی 
را  امجرا  شرح  آخرین  است.  شده  بایاگنی  اگنه  جدا
گروهبانیاردبیلی با چاشنی قلم یک دیپلم ادبی نوشته بود: 
آن سردی مواج فرو  آب دریاچه میزنند و در  که به  »همین 
که از نیزارههای  کشیده میشوند  میروند، دنبال بوی عجیبی 
تا در جایی  اطراف به دامغشان میخورد. میروند...میروند 
آب دریاچه آرام بگیرد و تکههای بریده بریده مهتاب دوباره به

هم بچسبد و آخرین حبابهای روی آب هم بترکد...«
هر کس حاکیت را از پدر وامدرش شنیده است و پدر وامدرها 
کسی  سالها  این  تامم  در  و  امدرهایشان  و  پدر  از  البد  هم 
کنایههای معلم  کوچکترین تغییری در آن بدهد.  نخواسته 
نبوده است. یک  زیاد خوشایند شاگردانش  ادبیات شهر هم 
کم ندارد.« نظرش  گفته بود: »چیزی از امرهای ضحاک  بار 
صاف به دختر حاکیت بوده است، و دو سه سال پیش هناگم 
بود:  گفته  پاساگه  ریییس  گوش  درِ   ، شهر انجمن  انتخابات 
به  سنگی  غول  آن  از  زیادی  جوانهای  هم  بیستون  »روی 

پایین سقوط کردند.« نظرش صاف به شیرین بود.
مردم  که  است  نهفته  حاکیت  این  در  رازی  چه  میکنی  فکر 
یا  بترسند  میدانند  هم  همه  و  میکنند  نقل  را  آن  ترس  با 
نترسند، یک کشش درونی وجود دارد، به تعبیر معلم ادبیات 
او  شهر  مردم  تامم  که  پیرزنی  تعبیر  به  و  اغواگرانه«  نوع  »از 
سر  و  میکشد  نخ  به  را  »قهزوان«1  دانههای  که  میدیدند  را 
که  امه دست و پا و موی سرش را به حنا میگذارد: »شیطانی 

دستبردار نیست.«
چراغ  سوسوی  دور  هم  همه  و  برسد  شب  تاریکی  اکفیست 
کننده،  مست  و  تند  بوی  آن  و  باشند  نشسته  خانههایشان 
آزار  را  مشامها  و  بوزد  دریاچه  جانب  از  باد  گردن  در  دست 

، کوچک و بزرگ، پیر و جوان میدانند بدهد، مردم شهر
وسط  بر  خالی  امنند  است  آسامن  پیشانی  بر  چهارده  امه 
کسی  چه  که  است  مهم  آیا  میگویند-و  کولی،  زنی  پیشانی 
جلو  خون  و  روسریاش  سراغ  برگشته  دختره  میگوید- 
گرفته، چون میخواهد برود به پدر و امدرش  چشمهایش را 

سر بزند و دریاچه به او راه نمیدهد.
دستهای  این  با  و  نرسد  من  عقل  به  شاید  بگوییید،  شام 
که بوی تند بنزین میدهد، از سردرگمی  چرب و چیلی وسیاه 

بیستون  سنگی  غول  و  ضحاک  امرهای  بگوییید  درآمدم. 
بچه  سنندجی  جوان  کشتیم.  را  ادبیات  معلم  کنایههای 
محله قطارچیان درست همین جای شام نشسته بود. مردم 
گوش  به  را  حاکیت  البد  و  هست  حاکیت  در  که  هامنگونه 
حاکیت  هم  سنندجی  جوان  -گیرم  رساندهاند  آشنا  و  غرییبه 
شبیه  همگی  آیا  و  بوده  شام  شبیه  میگویند  باشد-  شنیده  را 
و  سفیدتر  کمی  نداشتید،  هم  با  زیادی  فرق  هستید؟  هم  به 
موهایش مجعد و سیاهتر با یک خط نازک پشت لبهایش. 
کرده  بیشتری  دقت  که  شهر  دمبخت  رسیدهو  دخترهای 
بودند، میگویند به ابروهای کشیدهاش گویی روغن املیده بود 
، اناگر خونی در  و صورتش در آخرین سااعت غروب هامن روز

رگهایش نامنده باشد، مثل گچ سفید شده بود.
توی گزارش پاساگه به انگشتری نگین سبز با نقش دریاچهای 
گروهبان  کردهاند.  که ضمیمه پرونده  بر آن اشاره شده است 
گفته  ادبیات  معلم  به  فرامنداری  سالن  در  یکبار  اردبیلی 
موهایش  که  پیرزنی  را  انگشترها  میگویند  شهر  »مردم  بود: 
را امه به امه حنا میگذارد، از سنگهای سبز دریاچه درست 
جوان  مسافرها.  به  بفروشد  پسرش  میدهد  و  میکند 
که راه دریاچه  سنندجی بچه محله قطارچیان را دیده بودند 
قید شده  پرونده هم  در  و  باشد  نپرسیده  گیرم  بود.  پرسیده  را 
که به او نشانی را داده باشد. باد و آن  کسی میگردند  دنبال 
کوه سنگی و  بوی مستکننده را چه میگویی؟ سرشب بوده و 
که در آن فصل با سر و شاخههای بریده،  درختهای بلوط 

کمکم به اشباحی تبدیل شده بودند.
گفتم یا نه، در همین ساعت و همین شب  نمیدانم برایت 
دختره به آب دریاچه میزند. برای آب تنی که نه، دنبال راهی 
که  راهی  برگردد، شاید هامن  پدر و امدرش  نزد  که  میگردد 
سر به دنبالش گذاشتند.  مردهای چشم قرمز »رهشی بهگ«2
که از میان هفت جنگل و هفت آبادی و هفت آسیاب  راهی 
برهنه  پای  با  و  میگریزد  چنگشان  از  دختر  و  بود  گذشته 
بر  روسری  و  بیفتد  سرش  از  روسری  تا  میدود  نیزارها  توی 
خاک پهن شود و دریاچهای بین دختر و مردهای چشم قرمز 

»رهشی بهگ« بسته شود.
ریییس  جنازه  شهر  مردم  سحر  کله  روز  هامن  گفتم  برایت 
پاساگه را که با اسلحه کمری، گلولهای به شقیقهاش شلیک 
و  بودند  کرده  پیدا  »قهزوان«  درختهای  میان  بود،  کرده 
شدند  شهر  وارد  غرییبه  مسافر  نفر  سه  که  بود  ظهر  نزدیک 
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و  شصت  پیرزنی  بودند.  نشسته  شام  جای  همین  درست  که 
هشت ساله و پیرمردی باالی هفتاد و پنج سال و مرد سبیل 
کلفت  کلفت مو وزوزیی سی و شش هفت ساله، مرد سبیل 
حرف که میزد لهجهاش به اطراف کرامنشاه یا خود کرامنشاه 
غریق  نجات  پرت  و  خرت  و  وسایل  زیادی  مقدار  میخورد، 
سردش  اناگر  پیرزن  میکرد،  پرحرفی  پیرمرد  بود.  همراهش 
و  گوشتالو  که  را  فکش  و  میخورد  بههم  دندانهایش  بود، 
گرد بودف باال و پایین میکرد. مرد سبیل کلفت گفته بود: »دو 
که از  ساعته از آب میگیرمش.« اام نتوانسته بود و در حالی 
سبیل کلفتش قطرههای آب میچکید گفته بود: » سنگینه...
کرده  ابی شنا  نمیاد در چنین  یادم  آب خیلی سنگینه...  این 
بود،  گفته  پیرزن  به  و  نمیده...«  راه  چرا  باشم...نمیدانم 
کنار اب بنشینید  گفته باشد: تامم شب را  شاید هم به پیرمرد 
پیشبینی  از  زودتر  ساعت  سه  جنازه  دریاچه.  به  بزنید  زل  و 
گفته بود:  آمده بود. پیرزن  آب  کرامنشاهی روی  نجاتغریق 
»اناگر یکی روی دو تا دست صاف آوردش روی آب.« پیرمرد 
جنازه  کنار  ئرست  امه  سفید  قرص  بود.  شده  پاره  چرتش 
بود.  افتاده  اب  در  بریده  بریده  سکه  یک  اندازه  به  بادکرده 
جنازه  پیرمرد  و  میگیرد  را  جنازه  مچ  و  برمیدارد  خیز  پیرزن 
کناره روی سنگریزهها میآورد. به توصیه  کشان به  کشان  را 
نجات غریق کرامنشاهی پیرمرد میرود به پاساگه خبر بدهد. 
و  امه  هشت  و  سال  سه  و  بیست  مدت  در  پاساگه  ریییس 
هشت امه و سیزده روز خدمتش، امنند بقیه مردم شهر دور 
کوه سنگی منتظر ایستاده بود. پیشتر  چراغ پاساگه روی قله 
دو تا سرباز آامده گذاشته بود نزدیک اسکله چوبی و سربازها 
اکرشان را بلد باشند، دنبال پیرمرد راه افتادند، جنازه را  اناگر 
روی دوش انداختند. پیرزن تا برگشتن پیرمرد اشکهایش را 
کردن پیرزن و آمدن نجات  گریه  توی آب دریاچه ریخته بود. 
و  پیرزن  بود.  شده  قید  پرونده  گزارش  در  کرامنشاهی  غریق 
پیرمرد تلوتلوخوران زیر نور مهتاب و پشت به دریاچه دنبال 

جنازه راه افتادند.
ان  و  کن  ناگه  سنگی  کوه  آن  ره  و  برگردان  را  سرت  لطفا 
درختهای بلوط که در این فصل سر و شاخههایشان بریده 
بود:  گفته  ادبیات  به معلم  بار عاکس شهر  شده است. یک 
گرفتم،  امه  چهارده  شب  در  که  عکسهایی  ناگتیو  »توی 
زنده خیره خیره  آدمهای  بریده امنند  با سر و شاخه  بلوطها 
عاکس  حرفهای  چون  و  بودند.«  زده  زل  دریاچه  آب  به 

پاساگه  ریییس  میزد،  دامن  بیشتر  شهر  مردم  حاکیت  به 
عاکس  آتلیه  از  را  ناگتیوها  و  عکسها  تامم  بود  فرستاده 

بگسرند و ضمیمه پروندهها کنند.
و  چرب  دستهای  این  با  سالها  این  تامم  در  گفتم،  برایت 
که بوی تند بنزین میدهد، مسافرکش این مسیر  چیلی سیاه 
کوه، این درختهای بلوط، این حاکیت را بارها و  بودم. این 
این  دست  از  نمیدانی  کردهام.  تعریف  مسافرها  برای  بارها 
از سمت  کننده  این بوی مست  این عشوه دخترانه،  دریاچه، 
شام  چطور  میکشم.  چه  شب  نیمه  مهتابهای  این  آب، 
کدام  دریاچه،  کدام  بلوط،  درخت  کدام  کوه،  کدام  میگوییید 
ناگهم  جور  این  چرا  کردی،  فکر  چی  مسافرکش.  امشین 
این  به  زدی  زل  و  نشستی  جا  این  چرا  ببینم  اصال  میکنی، 
و  بردار  را  میخواهییکیش  اگر  ؛  سبز نگین  انگشترهای 

انگشتت کن و راهت را بگیر و برو، پاشو برو....بگیر و برو...
___

آن شیره  از بهرههای  بانه و یکی  و  کوههای مریوان  1. قهزوان: درختیست در 

آدامس است.

2. رهشی بگ: رشید بگ

ک کورتە چیرۆ

ودا ا   وو دا
ا ش د  

و  ساڵ  بیستوسێ  دوای  له  پاساگ«  »ڕەییس  وتی  بۆم 
اکغهزی  پهراو�زی  له  خزمهت،  ڕۆژ  سێزدە  و  امنگ  ههشت 

وازلهاکرهێنانهکهیدا نووسیبووی:
- ئهم شارە وا خزمهتم تێیدا کردووە ههزار و ههشتسهد امڵه. 
له کرمهئاورێشمه  شێوەی  به  امڵهاکنیان  شارە  ئهم  خهڵکی 

حهاقیهتهکهیان  وایه  پێیان  و  خستووتهوە  شاخێکدا  داوێنی 
گهڕەکی  سنهییهی  الوە  ئهم  و  نییه  کۆتایی  و  سهرەتا 
کهسیش  دوایین  نه  و  کهسه  یهکهم  نه  یش  »قهتارچیان« 

دەبێ...
و بۆچی لهم جێگهدا بێاگنه ناناسێ  و بێاگنه  ئاشنا  بۆم وتی 
ههموان  سهیری  چاوێك  به  ئاشنا؟  ئاشنا  یان  بێاگنهیه، 
بهرەو  ههموویان  سهاعتدا  ههامن  و  شهو  ههامن  له  دەاک. 
دەاک.  نوقمیان  خۆیدا  له  دواههناسه  تا  و  دەاک  ڕاکێش  خۆی 
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حهز  خۆیان  تا  خهڵکه  ئهم  بڵقهاکن.  دوایین  تهقینهوەی  تا 
ناگهڕێ.  زامنیان  بکوتی  سهریاندا  به  پیکیش  به  نهکهن 
مهقهبایهکی  له  بهرگێ  ههر  و  بهرگدا  چهند  له  حهاقیهتهکه 
جیادا له پاساگ پار�زراوە. مهگهر لهم اموەدا و بۆ دەکرێ بڵێین 
ئهم اموە چهند ساڵه؟ مهگهر له ههموو ئهم ساڵانهدا زامنیان 
گهڕاوە و هیچیان وتووە که بیانههوێ ئهمڕۆش بیڵێن؟ ههموو 
ژوورەاکنیاندا  دەوری  له  ههڵکوڕامن  بووەته  پیشهیان  و  اکر 
ساڵههایه که  ههاقیهتێك  ههاقیهتهکهیان.  دانانی  و 
دێ،  کۆتایی  کوێ  له و  دەگهڕێ  دەامودەم  و  سناگوسنگ 
کهسێ بیزانێ  کهس نازانێ و ئهگهر به تهامی ئهوەش بین که
گرنگه ئهم ههاقیهتهش  اکت به فیڕۆ دەدەین. جا بۆ  و بیڵێ، 
به و  باکتهوە  ئهنجامی  له  بیر  کهسێ  یان  ببێ،  کۆتاییهکی 

دوایدا عهوداڵ بێ؟
و  ڕۆیشتن  کهون.  شوێنی  ویستیان  کهسانێك  وتی  بۆم 
چۆنی  ههاقیهتهکهیاندا  له  خهڵك  ئێستا  نهگهڕانهوە. 
اکرامن به ڕاست و درۆیهوە  دەگێڕنهوە و چی دەڵێن، با وا بێ. 
که ڕووداوێکی سهیر و سهمهرە وەك بهڵا بۆ ههر اکمهیان  نییه
نازڵ بووبێ. بهڵام چ له ناوەاکن دەکهی؟ ناوی ئهوانهی که له
اکندا پار�زراون. بهڵگه و افیلهاکنی پاساگ و له مهقهبا جیاجیا
گرووبانێکی  الیهن  له  ڕووداوەکه  شهرحی  دووههم 
نووسراوە:  ئهدەبیات  دیپلۆمێکی  قهڵهمی  به  ئهردەبێڵییهوە 
»ههرکه خۆ له ئاوی دەریاچهکه دەدەن و لهو شهپۆله ساردە 
ڕۆ دەچن، له شو�ن بۆنێکی سهیر که له اقمیشهڵانهاکنی ئهو 
که ناوەوە دێ، دەکهون و دەڕۆن... دەڕۆن ههتا لهو شوێنهدا 
امنگهشهو  بڕکهبڕکهاکنی  پارچه  دائهمرکێ،  دەریاچهکه  ئاوی 
ئاویش  سهر  بڵقهاکنی  دوایین  و  بگرنهوە  یهك  دیسانهوە 

بتۆقن...«
ههموو کهسێ ههاقیهتهکهی له باوك و دایکی بیستووە و ئهو 
دایك و باواکنهش بگرە له باوك و دایکی خۆیان بیستوویانه

و له ههموو ئهم ساڵانهشدا کهس نهیویستووە بیگۆڕێ. ئاامژە 
و تهشهرەاکنی اممۆستای ئهدەبیاتی قوتابخانهش زۆر به دڵی 
امرەاکنی  له  »هیچی  وتبووی:  جارێك  نهبووە.  قوتابییهاکنی 
بووە.  ههاقیهتهکه  کچی  مهبهستی  نییه.«  کهمتر  زوحاك 
دەنگدان  پێکردنی  دەست  له  بهر  پێشتریش  ساڵ  سێ  دوو 
پاساگدا  ڕەییسی  گو�ی  به  شار  ئهنجوومهنی  ههڵبژاردنی  بۆ 
لهو  زۆر  جوانگهلێکی  بێستوونیش  سهر  »له  چرپاندبووی: 
کهوتوونهته خوارێ.« و مهبهستی لهم وتهیه دێوە بهردینهوە 

شیرین بووە.
که خهڵکی به ترسهوە  پێت وایه چ ڕازێك لهو ههاقیهتهدایه
نهترسن  چ  و  بترسن  چ  ئهزانن  خۆشیان  و  دەیگێڕنهوە 
ئهدەبیات  اممۆستای  گوتهی  به  دەروونی،  ڕاکێشانێکی 
که پیر�ژنه ئهو  قسهی  به  و  خهڵهتێنهرانه«  چهشنی  »له 
ههموو خهڵکی شار دەیانناسی دەنکه قهزوانی دەهۆنییهوە 
دەگرت،  خهنه  له  سهری  و  پێ  و  دەست  امنگهوامنگ  و 

»شهیتانێکی قیرسیچمه« له ئارادایه.
تیشکی  دەوری  له  ههموان  و  دابێت  شهو  بهسه  ئهوەندەی 
اکنیان کۆ ببنهوە و ئهو بۆنه توند و سهرخۆشکهرە، دەست  چرا
بدات.  ئازار  دەامخان  و  ههڵاک  دەریاچهوە  له  با،  ملی  له 
به چواردە  امنگی  دەزانن  بچووکیان  و  گهورە  شار  خهڵکی 
ناوچهوانی ئاسامنهوەیه، وەك خاڵی تهوێڵی ژنه قهرەجهاکن. 
بۆ لهچکهکهی  له  کێ دەیڵێ؟! »کچه  گرنگه و ئهرێ  دەڵێن 
سهردانی  دەیههوێ  گرتووە.  بهرچاوی  خو�ن  و  گهڕاوەتهوە 

دایك و باوکی باک و زەریاچه بواری نادا.«
ئێوە بڵێن، ڕەنگه من عهقڵم پێی نهشکێ و بهم دەسته چهور 
سهرلێشێواوی  له  دێ،  لێ  بهنزینی  بۆنی  که  چهوێڵمهوە  و 
گریامن امرەاکنی زوحاك و دێوەبهردینهکهی  ڕزاگر بووم. بڵێی 
بێستوون و ئاامژەاکنی اممۆستای ئهدەبیاتیشامن کوشت. خۆ 
جێاگیهی  لهم  ڕاست  قهتارچیان  گهڕەکی  سنهییهکهی  الوە 
و  هاتووە  ههاقیهتدا  له  که  ههروا  خهڵکی  دانیشتبوو.  تۆ 
الوە  گریامن  و  کهوتبێ  بێاگنهش  و  ئاشنا  گو�ی  بهر  ڕەنگه 
سنهییهکهش بیستبێتی، دەڵێن: »له تۆ چووە. ئێوە ههمووتان 
له یهك دەچن.« جیاوازیییهکی ئهوتۆامن لهگهڵ یهکدا نییه، 
دابوو.  خهتی  تازە  و  بوو  ڕەشتر  و  بژتر  قژی  و  سپیتر  نهختێك 
دەڵێن:  دابوو،  سهرنجیان  باشتر  که  شار اعزەبهاکنی  کچه 
ئهو  ئێوارەی  له  ڕوومهتی  بوو.  پهیوەست  برۆ  و  ڕەش  »چاو 
گهچ  وەك  نهامبێ  دەامریدا  له  خو�ن  چهشنهی  بهو  ڕۆژەدا، 

سپی ههڵگهڕابوو.«
له ڕاپۆرتهکهی پاساگ ئاامژە به ئهنگوستیلهیهکی نقێم کهسك 
که نهخشهی زەریاچهیهکی پێوە دیار بووە و ئهویشیان  کراوە 
جارێك  ئهردەبێڵی  گرووبانی  افیلهکه.  پاشکۆی  کردبووە 
که پیر�ژنێك  وابێ  »پێم  گوتبوو:  ئهدەبیاتی  اممۆستای  به 
له کلکهوانهاکن  و  دەگرێ  خهنه  له  سهری  امنگهوامنگ 
به موسافیرەاکن  زەریاچه ساز دەاک، ههتا  کهسکهاکنی  بهردە 
که ڕ�ی  گهڕەکی قهتارچیانی دیبوو  بفرۆشێ، الوە سنهییهکهی 



ا ُکرد190 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

له ئهگهرچی  نهیپرسیبێ،  گریامن  پرسیبوو«.  زەریاچهکهی 
افیلهکهدا نووسراوە به شو�ن ئهو کهسهدا دەگهڕ�ن که ڕێگهی 
سهرخۆشکهرەکه بۆنوبهرامه  به  سهبارەت  داوە،  نیشان 
داربهڕووەاکن  و  شاخهکه  و  بووە  شهو  سهرەتای  دەڵێی.  چی 
بوونهته وردەوردە  وەرزەدا  لهو  قرتاوەاکنیانهوە  لقوپۆوە  به 

تارامیی.
نازانم بۆم گوتووی یان نا، له ههامن سهاعت و ههامن شهودا 
مهله،  بۆ  نهك  زەریاچهکهوە.  ئاوی  دەخاته  خۆی  کچهش 
باوکی.  و  دایك  الی  بیگهینێتهوە  دەگهڕێ  ڕ�ییهك  له  بهڵکو 
به »ڕەشیبهگ«  چاوسوورەاکنی  پیاوە  وا  ڕ�ییه  ئهو  ڕەنگه 
که به ناو حهوت دارستان  کهوتبوون. ڕ�ییهك  وێدا له دووی 
له کچه  ببوو.  ڕەت  ئاشدا  حهوت  بهر  به  و  ئاوایی  حهوت  و 
تا  ڕادەاکت  اقمیشهڵانهکهدا  به  پێخاوس  ههڵدێ،  بهریان 
لهچکهکهی له سهر داکهوێ و لهچکهکه به سهر زەویدا بڵاو 
کچهکه و پیاوە چاوسوورەاکنی  ببێتهوە و زەریاچهکه له نێوان 

ڕەشیبهگدا ههڵقوڵێ.
ڕەییسی  بۆم وتی ههر ئهو دەمهوبهیانه خهڵکی شار تهرمی 
ناو  له  نابوو-  خۆیهوە  بناگو�ی  به  فیشهکێکی  -که  پاساگیان 
کهسی  سێ  که  بوو  نیوەڕۆ  دەمهو  و  دییهوە  دارقهزوانهاکندا 
نامۆ خۆیان به شاردا کرد. ههر ئا لهم شوێنهی تۆ دانیشتبوون. 
و  ساڵه  ههشتا  پیرەپیاوێکی  و  ساڵه  حهفتا  پیر�ژنێکی 
-که ساڵه  حهوت  سیوشهش  قژبژی  سمێڵبابڕی  اکبرایهکی 

کرامشان،  بهری  و  دەور  خهڵکی  له  زاراوەی  دەکرد  قسهی 
کهلوپهلی  ههندێك  دەچوو-  کرامشان  شاری  ناو  یان 
پیر�ژن  دەکرد.  فرەو�ژی  پیرەپیاو  هێنابوو.  خۆی  لهگهڵ 
گۆشتن  چهناگه  و  بوو.  لێوەلهرەی  بووبێ،  سهرامی  ڕەنگه 
»به گوتبووی:  سمێڵبابڕ  اکبرای  دەلهریییهوە.  خڕەکهشی  و 
دوو سهاعت له ئاوی دەردەکێشم« بهڵام نهیتوانیبوو. به دەم 
چۆڕەی ئاوی سمێڵه بابڕەکهیهوە گوتبووی: »قورسه، ئهم ئاوە 
بهحرانم،  ههموو  امسی  من  نادا،  دەرفهت  بۆ  نازانم  قورسه. 

بهڵام ئهم ئاوە دەرفهت نادا...«
گوتبوو، به در�ژایی شهو له قهراخ ئاوەکهدا  به پیر�ژنهکهشی 
دانیشێ و چاو له زەریاچهکه ههڵنهگرێ. تهرمهکه سێ سهاعت 
کهوتبووە سهر ئاو.  کرامشانییهکه زووتر له پێشبینی مهلهوانه
پیر�ژن گوتبووی: »دەتگوت یهکێ به سهر دەستییهوە هێنایه

سهر ئاوەکه.«
ڕاست  تهواو،  امنگی  کهوتبوو،  خهونووچکه له  پیرەپیاو 

کهوتبووە  دەوریییهك  قهدەر  به  پهنهاموەکه  تهرمه  سهر  له 
ئاوەکهوە. پیر�ژن مهچهکی تهرمهکه دەگرێ و پیرەپیاو ڕاکێش 
ڕاکێش بۆ سهر زییخ و لمهاکن ڕایدەکێشێ. به قسهی مهلهوانه

پێ  ههواڵهکهیان  و  پاساگ  دەچێته  پیرەپیاو  کرامشانییهکه، 
ڕادەگهیهنێ.

ڕەییس پاساگ له اموەی ئهو بیستوسێ ساڵ و ههشت امنگ 
دەوری  له  شار  خهڵکی  ههموو  وەك  خزمهته  ڕۆژ  سیانزە  و 
پێشتر  امبوو.  چاوەڕوان  شاخهکه  بهرزایی  له  پاساگ  چرای 
و  بوون  لێزان  سهربازەاکن  ناردبوو.  ئاامدەی  سهربازی  دوو 
شانیان.  سهر  خسته  تهرمهکهیان  و  کهوتن  پیرەپیاو  شو�ن 
کرامشانییهکه و هاتنی مهلهوانه اکبرا  گهڕانهوەی  تا  پیر�ژن 
له ئهمهش  و  زەریاچهکه  ئاوی  نێو  ڕژاندبووە  فرمێسکهاکنی 
ڕاپۆرتی افیلهکهدا نووسرابوو. پیر�ژن و پیرەپیاو لهبهر تیشکی 
تهرمهکه شو�ن  لۆژەلۆژە  زەریاچه،  له  پشت  و  امنگهشهودا 

کهوتبوون.
تاکیه ئاوڕێك بدەرەوە و سهیری ئهو شاخ و ئهو دار بهڕووانه
کراون. جارێك وێنهگری شار به که لهم وەرزەدا سهرپهل  بکه
اممۆستای ئهدەبیاتی گوتبوو: له ڕووی نیگهتیڤی ئهم ڕەسامنه
به داربهڕووەاکن  گرتوومن،  امنگدا  چواردەی  شهوی  له  وا 
ئاوی  سهیری  بزبز  زیندوو  مرۆڤی  وەك  قرتاوەوە  سهروپهلی 
زەریاچهکهیان کردووە و له بهر ئهوەی که ئهم وتانهی وێنهگر 
زیاتر پهرە به ههاقیهتی خهڵکی دەدا، ڕەییس پاساگ ناردبووی 
و  له وێنهگریییهکهی هێنابوو  و نیاگتیڤهاکنیان  ههموو ڕەسم 

خستبوویانه سهر افیلهکه.
بۆم وتی له ههموو ئهم ساڵانهدا به دەستی چهور و چهو�ڵ 
که بۆنی بهنزینیان لێ دێ، موسافیرکێشی ئهم ناوە  و ڕەشهوە 
بووم. ئهم شاخه، ئهم دار بهڕووانه و ئهم حهاقیهتهم ههموو 
ئاوی  دەست  له  نازانی  گێڕاوەتهوە.  موسافیرەاکنم  بۆ  جارێك 
ئهم زەریاچه، ئهم لهنجه و الرەی، ئهم بۆنه سهرخۆشکهرەی 
تۆ  چۆن  دەکێشم؟...  چی  نیوەشهوانه  امنگی  تریفهی  ئهم  و 
اکمه و  زەریاچه  اکمه  بهڕوو...  دار  اکمه   ... شاخ  اکمه  دەڵێی 

امشێنی مۆسافیرکێشی؟ پێت وایه چی؟ بۆ وا سهیرم ئهکهی؟ 
کلکهوانه لهم  چاوت  و  دانیشتووی  لێرە  بۆ  بزانم  ئهسڵهن 
بیکه و  ههڵبگرە  یهکیان  خۆشه  پێت  بڕیوە؟  کهساکنه  نقێم 

اقمکت و ڕ�ی خۆت بگرە و بڕۆ، ههسته بڕۆ... ههسته...
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ا ی ی ند 
ر

سوخته  المپ  تا  چهارپایه  باالی  میرود  مربی  است.  تاریک  کالس  و  است  ابری  هوا 
کند اام زیر دامن  کفشش را محکم  که بند  کند. یکی از پسرها خم میشود  را عوض 
رو  و  بلند میکند  را  پایین. پسرک سرش  را دید میزند. مربی میآید  لباس فرم مربی 
خوردهاش  کرم  دندانهای  خنده.  زیر  میزند  و  میکند  باد  را  لپهایش  دوستش  به 
کشیده بود، خودنامیی  که روی نقاشی دخترک بغل دستیش  امنند خطهای سیاهی 
ر گرفته و احساس کالفگی میکند. پنجره را باز 

ُ
میکند. باران نمنم میبارد، اام معلم گ

که لب پنجره قیلوله میکردند، میپرند.  کالس تازه شود. یاکریمهایی  میکند تا هوای 
کالس  توی  نارنگی  بوی  را میدود.  به دست طول حیاط  مدیر مهدکودک میکروفن 
خوردن  خوراکی  وقت  االن  مگر  میزند:  داد  و  برمیگردد  عصبانی  معلم  میپیچد. 

است؟ من به شام اجازه دادم؟
بسته  محکم  را  دهانش  و  کرده  باد  لپهایش  دارد،  پاتری  هری  عینک  که  پسرکی   
است. معلم نزدیک که میشود پسرک نارنگی درسته را توی صورت معلم تف میکند. 
محکم دست پسر را میگیرد، دستگیره در را پایین میکشد و از کالس بیرونش میکند. 
که صداهای عجیبی از خودش درمیآورد.  کالس ساکت میشود، جز یکی از بچهها 
سرییع میرود باالی سرش. پسرک سرش را روی دفتر نقاشیاش خم کرده و دارد تراکتور 
میکشد. مربی برمیگردد سرجایش و تن سنگیناش را روی صندلی میاندازد. نفس 
عمیقی میکشد. معلم فکر میکند امروز زیادی تند رفته است. تقویم روی میز یک 

د ره  ا
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آبان. چیزی به روزی  امه عقب است. ورق میزند تا برسد به 
که باید دور آن خط قرمز بکشد نامنده است. یکی از دخترها 
مداد قرمزش را بلند میکند و میگوید: خاله اجازه پنجره رو 

ببندیم؟

دها دها ا
بیرون  سردی  نفس  چه  خاموش  اژدهای  این  دهان  از 
دردی  نداد  مهلت  میگفتم.  را  همین  بودم  زنده  اگر  میآید. 
کلهام زد و تنها  ، پس  کنم. با آچارچرخ از پشت سر احساس 
دستهای  از  بیفتم.  پا  از  تا  بود  اکفی  مهلک  ضربه  یک 
برای  نمیرفت.  انتظار  این  بور  نازک  تارموهای  آن  با  کشیده 
کندن مهلت نداد. سرییع، محکم و بدون وقفه. ضربه  جان 
ببینم.  را  عمقش  تا  میرفتم  چاه  طرف  به  داشتم  بود.  اکری 
کنار دهانهی چاه است  افتادهام و سرم  حاال دمر روی زمین 
و اناگر توی یخچال هستم. از آن تو هوای سرد بیرون میآید. 
که  کالغهایی  تصویر  تو.  آن  به  امنده  خیره  چشمم  گوشهی 
باالی سرامن اقراقر میکنند از توی آب کدر چاه میبینم. کمی 
گردنم حوضچهی خون جمع شده و دست راستم  پایینتر از 
که  توی این حوضچه از خون غرق شده. پاهایم را با روسری 
خودش برایم خریده بود میبندد و امنند الشهی مرداری روی 
گل و الی به صورتم املیده میشود و دندان  زمین میکشد. 

تازه ایملنتم میشکند. روی زمین رهایم میکند و با اره تکه 
اکرت ویزیت دندانپزشکیاش توی  تکهام میکند، ولی هنوز 
به  مبلمینشیند  روی  میرود  امنده.  سالم  بارانیام  جیب 

تامشاو من خوراک صبحانه سگهای گرسنهاش میشوم.

فت اه 
احضاریه  برگه  روی  ناخنهای  و  ناخنگیر  توی  میکند  فوت 
میشوند.  جمع  سرییع  گل  برگهای  گلدان.  پای  میریزد  را 
خوداکر  میکنن.  قهر  باهام  دنیا  تموم  میزند:  غر  لب  زیر 
اکغذ  پشت  و  برمیدارد  را  یخچال  روی  یادداشتهای 
اکغذ را مچاله میکند و به طرف  مینویسد: برو به درک! بعد 
آشغالهای تلنبار شدهی توی سینگ پرت میکند. دسته کلید 
بش  و  خوش  حوصله  بیرون.  میزند  خانه  از  و  برمیدارد  را 
از  باعجله  نمیامند.  آسانسور  منتظر  ندارد.  را  همسایهها  با 
پلهها پایین میرود. چندتا پسر بچه توی محوطه بکستبال 
بازی میکنند. هدفون خاموش را به گوشش میچسباند. سوز 
را میبندد. سرش  پلیور  که احسای میکند دکمههای  را  هوا 
گز میکند. آب  را پایین میاندازد و امنند هر روز پیادهروها را 
نیست.  همراهش  اکغذی  دستامل  میآید.  پایین  دامغش 
را  مفش  آستین  با  نمیپایدش.  کسی  میکند  ناگه  اطراف  به 

میگیرد. از رفتن پشیامن میشود. راِه رفته را برمیگردد



193 ان  ُکردستان ی اه از داستان  گزیده چند  داستان ک

او
له بهندکراوەاکن.بهینێک  تووتییه  شاری  بۆ  تاراندبوویان  بیرکردنهوە  تاوانی  به 

قهفهسداڕایانگرت؛تاکوو لهوان فێری قسهی تازە بێ! بهینهودوا ههر به تاوانی پێشوو 
له سێدارەیان دا؛ ئیدی هیچ تووتییهک هیچ قسهیهکی دووپاته نهدەکردەوە!

ن
چاوی  ڕابردووباکتهوە.  اکتهاکنی  ساتهاکندابیرلهخۆشترین  بهتهامبوولهدوایین 
ههڵفری.  میللهت  دابهرەوپارکی  ڵێڵ  لهتاریکییهکی  لهسهریهکدانا.  وە  لهبندەسرەکه 

بهرامهی امچی هێرۆمهستی کرد.
- بژیم هی تۆم; بمرم هی گڵم

دڵی  ئهونهبوو!ترپهی  هێرۆهی  هێرۆتێپهربیبوو،بهڵام  لهوبهڵێنهی  پازدەساڵ 
دەستی  ڕاستی  بهدەستی  دەکردەوە  هێرۆنزیک  لهلێوی  کهلێوی  خێراتربوو؛هاواکت 

چهپی هێرۆی لهسهردڵی دانا.
هێرۆی  خهمیدەستی  کهوت.  وەسهردڵی  ک  گوهللیه  ئاگر  فهرامنی  دەرکردنی  لهگهڵ 

بوولهسهردڵی بهجێامبوو!

ا ی ی ی   

ا ن 
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ا ی ه
بوو.  بهیانی  6ی  اکتژمێر  ههڵێنا  چاوی  هاتبوو.  نۆبهتێی 
کڕینی نانی تازە بهئهسپایی وەدەرکهوت. بهوبههارە  بهبۆنهی 

باڵتهیهکی گهرمی لهبهرکردبوو; بهڵام ههرسهرامی بوو.
کهوت;  ئهومێردەی  ڕەدووی  اکتێک  وەپێش  ساڵله  نۆزده 
سۆران ئێستا نهدەچووە قوتابخانه. باوکی سۆران لهحهیفان 
گهورەبوونی  ساڵه,  ئهونۆزده  دەسکهوتی  هێناوە.  ژنی  زوو 
خۆی,  پڕههنگهمهی  وژیانی  وسهیران  سۆران  بێدایکی 

بههۆی شووکردنی سهربهههوێ بوو.
پووڵهکهی  نووسیبوو  بۆی  شهوێ  لهتاکسییهکهدابهزی. 
سۆران  پردەکهداکرد.  بن  به  خۆی  تازە.  پردی  بن  بۆبیێنێته 
دەینووسی;  لهسهرباسکی  بهدەرزیییهک  نهشئهوسهرخۆش 

سوڵتانی ههوەس دایکم!
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بۊ.  گران  فرە  کهسێگ  ھهر  ئڕا  ئاگربهس،  وشهی  ژنهفتن   ، شهڕ ساڵ  چهن  دۊای 
ئاگر و له بهرەی یهکم بۊمن. ئمێدامن یه بۊ  ک له ناو قوڵتیسهی  ئڕا ئیمه  ئهوەیشه 
گشت ساڵه خهبات  ک تلیامرەیگ فرەتر له زەوی دژمن باریمنهوژ�ر مرک. دۊای ئێ 
ھووەلهرە  ئاشتی،  و  ئاگربهس  وشهی  زوانھاوردن  وە  وڵاتێگ،  سهربهرزکردن  ئڕا 
گهنێگ بردە دڵ فهرامندەر و ئارام و قهرار لێ بڕبۊد. له بهرەی  خسهوگیانامن. چرچ 
کردیمن و ژاو ھڵاوردیم. ئاشاسه لیامن بڕیابۊد و پاامن ئهو  شهڕ وە ناڕازی پاشهکشه 
فهرامندەر  تهرکهش  له  بۊ  فرەیگ  ساڵان  ک  ترەک  سهرباز  و  من  نهھات.  زەوی  بان 

بۊمن، جار تر خاس وە هۊردە گووش ئڕای الرەوکردیم.
خۊن  له  دەسامن  ک  ئێوارانێگ  ژیانامن.  له  بهشێگ  بۊدە  شهڕ  بخوازین،  راسێ 
نهڕەژیاد، نان ئهو بان زوانامن نیهچیاد، دی فهرخ نهکرد، چ خۊن دژمن بۊاتا، چ خۊن 
ھاوقهتارەیل خوەامن. تا فهرامندەر وەت تن و سهفهر وەگهردام بان؛ نه له زوانامن 
نهبۊ. ئیمه له ناو ئێ چهن ساڵه، وە چشتێگ تر بێجگه له شهڕ رەوایگ -ک کهرامهت 
بێتهقهی  رووژێگ  نهکردیمن  باوەڕ  ههر  نیهکردیایمن.  فکر  بۊ-  ئیمه  وەزیفهی  و 
دژمن  ک  نهبۊ  رازی  فهرامندەر  گیان  له  مۊێگ  بژیهیم.  یاگهر  بوەیمنهوسهر  تفهنگ 
له ناو هاوامڵ، دەسه لیامن بارێدە تک دڵا و ئڕا خوەی وە بهرزەک بانان دەرچوود . 
گووش خوەراوا ئاشاسه لیامن بڕیا و  ههنای ئهو رووژ ئاخرە ئێ خهوەرە ژنهفتیمن، تا 

زەوی ئێقهرە بۊچگهو بۊد ک نهڵگرتهامن.
له سهرین تا وە پا له قهیقهتار و شهنگ وشک بۊمن. ھهر جوور تفهنگ و تهقهمهنی 

ی   ا د
ی ا  

س ا ر  ا  د   ا دان  دا ز ا ز

رد ا یا 
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کهفتیمن، ئایهمهیل  وەگهردا بردیم. ههرچێ له مهرز دۊرەو 
له ئشکهفتهیل،  ناو  له  لهپسای  ک  دیمن  فرەترێگ 
دارستانهیل  ناو  له  کهالوەیل،  بن  له  تیهریک،  ژ�رخانهیل 
گڵاڵهیل بێئاو دەرتیهن و لهیوا دیار بۊ دۊای ساڵان  چڕین و 

فرەیگ، ئیه یهکمین خهنێ بۊ ک نیشته سهر لێو�ییان. 
ویهریایمن  گوڵوەدەسه  ئایهمهیل  لهو  دیوار  دو  ناوەین  له 
دەسهیلێیان  ک  بۊن  مهدرەسهیلێگ  مناڵ  زوورمێیان  ک 
ئایهمهیلێ  له  کردبۊن؛ دیوارێگ  له وەخت وە دیهاتنیانا دڕا 
رەناگمه گوڵهیل  وە  ک  بۊن  زاڕووەیلێ  زوورمێیان  ک 
گڕێگ بوو بارۊت و دۊکهڵ له هۊرمهوچێ  ههڵڕازیابۊدەو. ئڕا 
ناو  له  رەناگمه  گوڵهیل  ههرچهن  ک  رەسیمهو  ئێسا  و 
وەو  ههر  خوارەاگن  سن  ئهامنێ  چلۊسیابۊن،  قهپاڵێیان 
ک چهن  دەسهیل دڕاکریاگهو ههمرای چهوەڕێ وسانه. من 
گوڵێگ له اگمێگ دۊاتر له فهرامندەر و سهفهر بۊم، تواسیام 

مناڵ بۊچگڵهیگ له رز ئاخرەو بسێنم، ئهامنێ فهرامندەر باڵ 
کیشامهو. له شوون یهگ له چهوێگ هڵاوردە پیام و دەسم 
ناو ئهو دیوار رەناگمه ویهریایمن، فهرامندە وەته پیم: »یانه
چوار  هاتێیه.  ئیمه  سهر  وە  کردێگ  چ  ک  نیهزانن  و  مناڵن 
هیچێگ  پهشیامنهوبوون.«  ئهوسا  بوون،  گهورا  ک  تر  ساڵ 
نهوەتم. ئهودەمه توانایی شیهوکردن زوورم قسهیل نێیاشتم 
گهوزیان هاوقهتارەیلامن له خۊن و بارۊت و دۊکهڵ فرەتر  و 
و  سهفهر  کردەو  دەم  ئێجارە  فهرامندەر  بۊ.  اکرگهر  رۊم  له 
ک هیچێگ  گوڵ له دەس ئهو مناڵهیله  وەت: »سهنن ههر 
تارییخ  نیهافمن، توانێ بوودە مدوو یهگ ئساڵهت و غوروور و 

هزاران ساڵه له هۊرەوبوەن.«
ئاوە  لهپ  ئێ  کهفته  چهوامن  چهم.  لێو  رەسیمنه  وەختێ   
رێ  کهسێگ  بێیهگ  بهی،  خوەیا  وەل  امسییه  گشت  ئێ  ک 
نه  ، چنهوژ�ر خوەیان  دڵخواز  وە  تهنانهت  بدەی،  نیشانێیان 
تا ئهندازەیگ له جامهی  ، بهڵکوو ئیمهیش  تهنیا فهرامندەر

خوەامن دەرکردن.
 . و�ییار تهنکی  له  نا  وەر  و  ھهڵامڵی  پا  و  دەس  فهرامندەر   
نیهتوایمن  »ئیمه  الڵکیاوە:  امسییهاگن  له  خوەش  زوان  وە 
دژمن  فرەیگه  ساڵان  ک  کهسانێگ  خوەرداش  بۊنه  ئیوە 
ئایهم  کوشتن  ساڵانه  وە  ک  کهسانێگ  نفرینکهردەامنن، 
نیهتێ  خوەشامن  ئیسهیشه  رحهتترە.  خواردن  ئاو  له  ئڕایان 
یهیمنه خوازیار  ئیمه  بۊشیمن.  وەگهرددانا  ترەک  زوان  وە 

نهڕەسۊنهو،  ئیوە  ھاتێ  بوو...  چارەسهر  گهورا  گیچهڵ  ئێ  ک 
خهینه خوەدان  لهیوا  ک  بوود  اگھی  ئا رۊ  وە  اگھهسیش 
و�ییارەیل  تهنکی  له  نهتهاکنن،  گووش  امسییهیل  باوش...« 
پشت دانه خوەر و له ههوا پشتهک دان و قۊته بردنه قۊالیی 
دەور  ئنسانهیل  له  دیرووکێگ  لێیان  اکم  ھهر  گوڵهمهاگن. 
فهرامندەر  له  سهفهر  رەنگ  زانسن.  خاسی  وە  خوەیان  وەر 
خوەامن  سێ،  ھهر  ئیمه  منیش.  تهنانهتێگ  تا  زەردترەوبۊ، 
ھڵاژانیمنه ناو و�ییار چهام، وە چنگ، وە لهپ، وە پا، وە زگ، وە 
گرتیم. ھیچ امسیێگ گووش نهتهاکن،  قهپ نوای امسییهیل 
وە  و  ھهنگڵامنا  ژ�ر  وە  نهپرسۊن.  ھهواڵ  ھهر  اگھهسیش 
. امسیهیل تر ک له ناوگهڵ فهرامندەرا سۊلهکردن و چێنهوژ�ر

سڕ  کوتایمن،  لهپ  ھهرچێ  سهرامنهو.  دانه  باز  بۊ،  توانێیان 
 . بۊن و فرته کردن و چێن. خهنێ گهنێگ کهفته سهر لێو سهفهر
نهبۊ،  شادی  خهنێ  وەلێ  خهنێ،  له  دا  پیرکێ  فهرامندەریش 
سهر  نیشته  خهنگێگ  لهیوا  ھهنای  بۊ.  شهڕ  ساڵهیل  خهنێ 
لێوێ، دی زانستیمن دۊای گڕێگ زەوی و زەامن نهیدەویهک. 
ک  تهرکهشهیلێ  لهرە.  نیشته  لهشێ  ئازای  تامم  و  پا  و  دەس 
له شهش ساڵ پێش ھهر لهی لێو چهمه، لهی لێوار خهته، 
دابۊن له ناو سهرێ، اگجار ژان و ئێشێیان ھاتهو سوو. خهنین 
و گیریێ لهوای سهحنهی جیاواز فیلمهیل، بهینبهینێیهوکرد 
ناو�ن  له  چهم  دی  اکتێ  دیام.  ئهو  وە  خسهی  دیم  لهی  و 
گرت  کهی، خۊن وەر چهوێ  قولهیل لهڕ�ییهو لهپسای و�ییار 
کرد،  ھاوار  و  قیڕان  و  چهم  چهو  ناو  بڕیه  چهو  سۊەرەوبۊ.  و 
وەلێ ھیچ تهوفیرێگ نهکرد. پهالم بردیمنه پای تاشهبهردێگ 
له لێوار چهم. تا چهن دەقهیگ ئیسفای لهپدان چهمهگه
گرت مف دا لێ و  گرت، دەم وراگن له سیاکرەگهی و تا دینێ 
گورجانهیگ  جهلهسهی  دا.  قۊتا  دۊکهڵ  لۊت  وە  و  دەم  وە 
اگوە دەمهتهقه و راو�ژ  خسیمنهوڕێ. ھڵایه چارەکێ وە سهر 
لێو  کهفتیمنه  سهفهر  و  من  دا.  خوەی  بڕیار  فهرامندەر  کریا. 
ک دو ساڵ پێش خزمهتێ تامم بۊد، ئهام  چهام. سهفهرێگ 
له ک  -وڵاتێگ  وڵات  رێ  له  خهبات  و  شهھادەت  عشق  وە 
زوانێیانیش نهڕەسیهو- نهڵگهردیابۊدەو ئڕا شار خوەی. ئیسه
کرد و وە بوو بارۊت  ک وە شانازیییهو شهڕ  دو ساڵ ئزافهتر بۊ 
کردیدە  رۊن  چامنێ   ، نهیار ئنسانهیل  کهفتێ  لهش  بوو  و 
خهت  ژ�ر  له  ر�وارێگ  لهش  له  گولهی  جار  ھهر  چراندانێ. 
گیر کرد، چامنێ دنیا ھێن سهفهر بۊ و وە گورجانهیگ خوەی 
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تهاقنه الی فهرامندەرا، ئهویش دەسێگ کیشا مل سهر�ییا و وە 
. راسێ بخوازی تهنیا ھاوڕێ  رحهت ئاو له قوڕگێ چێیهوخوار
و ھهاڤل فهرامندەر بۊ؛ شهو و رووژ وەل یهاک بۊن و تهنانهت 

خهنێیهیل و گریهیلێیانیش لهوای یهکه پێ هاتبۊد. 
وە  وڵات.  دڵ  ناو  وەرەو  ر�ییا.  کهفتیمنه  چهام  لێو  وە  ئیمه 
ناو  له  چیمن  ههرچێ  و  ھهڵگرتیمن  اگم  لهرز  و  بێترس 
کهس  بۊ.  ئیمه  دەم  دەم،  نزیکهوبۊمن.  خوەامن  وڵات  دڵ 
فهرامندەر  چۊن  ئهبرووە،  چهودان  پشت  بۊشێ  نهو�رس 
کهس  ھیچ  ک  خوەنی  گووشامن  له  و  بۊ  تهجربه  خاون 
چشتێ  ئیمه  راساگنی  و  پاک  ھهدەف  بهرابهر  له  نیهتوانێ 
کی  ئاخر  دنیایمن.  ئایهمهیل  راساگنیترین  ئیمه  بۊشێ، 
دێرن  باوگ  حکم  ک  گهورایگ  ئایهمهیل  قسهی  ک  ههس 
ساڵ  شهش  ک  فهرامندەرێگ  ئهوەیشه  بخهی،  زەوی  له 
اگههس  و  گهز  داسه  پا  دژمن  و  نهیار  برابهر  له  ژیانێ  له 
ک  بۊد  سهربازێگ  کهپوول  چۊچانن  رووژەیلێ،  خوەشترین 
دوانزە   - دە  دۊای  رەژیابۊد؟!  هاوقهتارەیلێ  خۊن  له  دەسێ 
دەقه رەسیمنه گوڵهمێ ک قۊالییهگهی سهوزەوکرد. وسایمنه
راو  کردیمنه  یهاک دەس  تهرکهی ڤێ وەل  وە دو سێ  دیاریانا، 
 . کردیمن وەرەو الی فهرامندەر کش امسییهیل  کردن. له بانا 
گوڵهمهگه، له وار و لێزگهی خوەیان النهور�ز�ییان  له قۊالیی 
جییهو.  نهیلیمنه  لێیان  دەنکێگ  ک  کووشایمن  و  کردیم 
له اگجار  تهنانهت  و�ییارەیل.  تهنکه  له  نایمن  وەر�ییان 
وەیشت لهپ دان امسی و تهنکی و�ییارەیل، ئاو ئهودەم بڕێگ 
شهپوولێاگ  وەل  بێجیهری  له  چینێگیانیش  نهکهفت.  امسی 
کهفتنهودەیشت و له نمهزا و وشاکنهیل لێوەچهم سهر کوتان؛ 
کڕانن و وە نکهجڕی دەمسا لهش  گیان  دەنک دەنک لێیان 
کردن، فهرامندە له و دەم ژەنینه تهنکی ئاوا. نزیک لێو مهرز 

امسییه،  گشت  ئێ  دان  لهپ  بۊ.  مکوڵ  له  کوچگێگ  پشت 
ئێامنێ ههردە کردبۊ و چهوێ له ههفت فهرسهقییهو تریوەی 
هات. سهرێگ ھێز دا، امسیهیل ھاتبۊنه بیست سی متریێ. 
ھڵاژانیمنه خوەامن  ئیمهیش  نارنجهکێگ،  بردەو  دەس 
له امسییهاگن  ژۊەر�ن  باڵ  له  خهڕگ  کوومهیگ  پشت 
ئهامنێگ  وەشان،  ئڕایان  نارنجهک  یهکمین  لێوەچهمهگه. 
ھهچانهو نهخوارد تا دەسکهفت ئێ یهکمین تهقینێیه بۊنێ. 
دەمێگ  ک  بۊد  ھوواکرە  دی  شهڕە،  ساڵ  چهن  ئێ  ناو  له 
نارنجهک  که.  و�ڵ  ترمز  و  مهپرس  نزیکهوبۊ،  لید  دژمن 

چهم  رەنگ  ناو�ییانا.  دا  برنگ  چوارمیش  و  سێیم  دو�ییم، 
گۊەڕیییا. امسیهیل لهت بۊن. ئاو و خۊن بۊە یهاک. ھهر امسیی 
وەل  ک  بۊ  زینێ  امسیی  ھهر  دا!  پلێ  ئاو  ک  بۊ  لهتکریای 
کرد. امسیهیل زامداریش  لهش مردێیهاگنا ھهالی ژ�ر خهت 
امسییهیلێ  باوجی  تراکنن.  خوەیان  رێ  جاران  له  گورجتر 
و  فهرامندەر  کوشیان.  زوورمێیان  کردبۊمن،  راو  بانا  له  ک 
لهش  نههیشتیم  بردیمن،  خهت  سهر  پهالم  سهفهر  و  من 
و  گرتیمن  مردێیهیلێیان  لهش  نوای   . بچنهوژ�ر امسییهاگن 
لهت  لهش  جارجارێگ  ئهگهر  خسیامنهودەیشت.  چهم  له 
برد  ھهڵاامتێ  ھاوسهربازەگهم  دەرچێ،  دەسامن  له  بۊێگ 
و  حهیا  یه  بۊ،  ناچار  چارامن  چێ.  مهرز  ژ�ر  تا  شوونێ  له  و 
گیانه نامووس فهرامندەر بۊ. فهرامندەر ھهر جار وەت: »ئێ 
چوودە ژ�ر خاک و مهل و موور خوەیدەی، ئهسه وەرجه مردن 
گیان، ئڕا تهاقس سهنن و  تا ههناسێگ ههس و جمێگ ها 
دەسدریژی  ک  دژمنه  ئهو  بوەیمن.  اکرێ  ئهو  دژمن  کوشتن 
کردنهسه ژن و دۊەتهاگنامن و نامووسامن لهکهدارەوکردنه؛ 
ئێ  ژ�ر  چوودەو  کی  ئاخر  سهننهسهو.  لیامن  مهسهو  و  دین 

بارە...«.ئیمهیش باوەڕ کردبۊمن. 
و  ھاتنهوبان  خهت  له  تر  امسیخولگهیل  دەمه  لهی 
خوەشێیان له رەنگ سۊەر چهم ھات و تواسن تا وە سهراکنی 
لهش  بۊن،  گهوراوە  وەختێ  ھهرچهن  بچن.  رەنگینه  ئاو  ئێ 
مردگێیان له الی چهمهگه بۊە ناو ئهو دۊای لهش امسییهاگنا.

لهوای  منیش  اکرامن؛  بۊدە  یه  ویهرد.  فرەیگ  ساڵان 
اکرمهندی  سات  وە  شهوەکیان  دامهزریابۊم.  اکرمهندێگ 
کردیمن.  اکر  خوەراوا  گووش  وە  تا  و  اکرامن  سهر  ھاتیمنه 
چهم  له  نیمهگیان  و  کوشیای  امسییهیل  رووژ  ھهر 

خسیمنهودەیشت. 
***

خواردن.  فرەیگ  امسی  ھاوردن.  امسییهیل  پهالم  پشیهیل 
وە  سات  ھهر  و  رووژ  ھهر   . لمر کهفتبۊنه  دی  ئهوانیش 
بکوشیمن.  ئڕایان  ئاو  له  تازە  امسی  تا  بۊن  ئیمهوە  دیار 
تا  و  خواردبۊن  بنقاو  ھهر  ژیانێیان  دریژایی  له  ک  پشیهیلێ 
پشیهیلێ  تهنانهت  نهۊن،  چهو  وە  تازە  امسی  گووشت  ئیسه 
بۊن،  گهورا  میر  و  بهگ  امڵ  دەر  له  بۊ  رەواج  فرە  ناز�ییان  ک 
نهۊن.  خوەیانیش  خهیاڵ  ناو  له  امسییهیله  ئێ  ھزارکوتی 
ھهر پشیێگ خوەشێ له جوورێ امسی ھات؛ لێیان بۊ تهنیا 
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بڕێگێیانیش  بێکهوڵ،  گووشت  بۊ  لێیان  خوارد،  امسی  سهر 
باوجی  نانهدەم،  پووسهگهی  له  کهمێگ  و  کهنین  کهوڵێیان 
زوورمێیان نهپرسین و وە ئازای سلێیانا دان. اکشی وە جیێگ 
رەسی، بڕ لهی ھهمگه امسییه نهکردن. لهی ساڵهیل ئاخرەو 
دەرهاوردم،  هۊردەاکری  بڕێگ  له  سهر  اکرمنێیارمێگهو  وە 
لهیرە  خوەیان  بهش  یهگ  بێجگه  پشییهاگن  ک  رەسیمهو 
خوەن، شهوانهیش جوورێگ ئیمه نهزانیمن لهی امسییهیله
اعڵهم  له  ک  کهمتارەیلێ  و  چهقهڵهیل  و  گورگ  ئرا  بهن 
کوتن و له پشت قڵاوڵهو نووڕنه یهک  ئهسهاکمی وەلێیانا دۊ 
ئڵاجهۊم هات  کهن.  بهیروبهشێیانهو  ئهوانا  و ئمجا وەگهرد 
لهیوا  ئڕا  نۊقیاگن  مشت  و  کوژووژ  ئێقهرە  ک  پشیهیله  ئێ 
کهن؛ لهیوا دیار  تاریخییان  خزمهتێگ وە قهسهمخوەردەیل 
بۊ ئهوان بهیابهسێگ له ناو خوەیان ئمزا کردبۊن ک ههنای 
امسی گیر ههراکم له تهرەفهیل کهفت، بایهس بهش ئهوەاکن 
تر لێ بدریهی. یه له ناو اقنوون بنهڕەتی ههر چوار گیاندارەگه
قهید کریابۊد. باوجی لهیوا ک من دۊاجار رەسیمهو، ئهوانیش 

لهی چهن ساڵه وە شێوەی ترەو ئێ خاسیه دانهودەسێیان.
کردن.  کهسهیل هاتن و سهردان لێو چهم  هۊردە هۊردە فرە 
بۊە  سهرەنجام  کریا.  فرەیگ  راو�ژ  نریا.  فرەیگ  جهلهسهیل 
بهش  راسی  و  خودا  ههرچهن  امسیهیله،  ئێ  گووشت  یهگ 
پشیهاگنه، ئهامنێ توانن سێبرابهر بهش ئیسهیانه بهنه پێیان 
سادر  ئهودۊای  و  بکهن  پێ  چه  زانن  سڵا  خاستر  خوەیان  و 
نزیکن.  و  ھاوپشت  و  ھاوڕێ  ک  وڵاتهیلێ  وە  باوجی  بکرێد، 
گووشت ئڕای  ک نزیکامن بۊ  ساڵهیل ئهوەڵ لهیوا بۊ، وڵاتێ 
ک  کرد  چێ. دۊای چهن ساڵ ھهر وڵات دۊرترێگیش تهقهال 
گووشت امسی تهبیعی ھهم یهخزەدە و ههمیش وە زینێ، له
ک نریابۊدە بان  کهمه  ئیمه بسێنن، ئهوەیشه وە ئێ نرخ فرە 
کهسێگ له ئێ بهرە له شوون  گووشت امسی. ههر  کیلو  ھهر 
مشتهری خاسترێگ بۊ ک بتوانێ پارەی فرەترێگ بکهیدە لوو 

پژنهو.
نهنا.  خوەی  اکر  له  دڵ  وەلێ  سن،  له  نابۊ  پا  دی  فهرامندەر 
بۊم  ناچار  بژیهم  یهگ  ئڕا  نهزانسم.  یه  له  جیا  تر  اکر  منیش 
خواردن.  امسی  بۊدە  ئیمه  اکر  بهم.  خوەم  اکر  وە  دریژە  ک 
جوورەیل  وە  و  دپیهکهوکردیمن  امسی  برشانن  جوور  ھهر 

مهخسووسێگهو لهش امسی سۊەرەوکردیایم و برشانیایمن.
ژ�ر  شار  ناو  خواردە  خڕ  سۊەرێگهو  رەنگ  وە  جار  ھهر  چهم 

نیشته گیانێ  نهھاورد،  تاقهت  ئاخرەیلهو  لهی  دی  خهتا. 
کوڵیان. وەر - وەر گهرمهوبۊ. گهرامی کهس له قهرە نههیشت. 
زۊلهیل له و  و بن زەل  له پهسۊ  ک  بۊ  ھهر بن بسات امسی 
له چهم  سهرەنجام  ئهوشارتن.  خوەیان  اگنا  گوڵهام قۊالیی 
بهنداوەیل  پشت  له  کوڵیا.  و  وەشان  سیتگ  گهرام  وەیشت 
گیژ خوارد و ساڕووکیێ  گوڵهمهیل قۊل، بۊە ھڵم، له ههوا  و 
کهفته بان سهرامن، هڵایه چهوامن دی وەر پای خوەامنیش 
نهڵوڕی، سهرام و وشکهزقم پاودانگێ نا و هۊردە هۊردە زەوی 
گرمھڕ  اگجار  له فرە جیهو میل بهسا. ساڵ امنگ شێویابۊد و 
ک  کرد  سایقهی  جاریش  بڕێگ  و  واهێڵان  اگجار  و  ئاسامن 

کلگ ههڵگرتاید سیهوە بۊ.
***

خوەامن  اکر  له  ئیمه  رفتیشا  و  واهێڵان  وەل  ھهڵاتبۊ.  رووژ 
امسی  له  یهاک  گهرد  سهفهر  و  من  ھهنای  بۊمن.  بهردەوام 
گوام، وەختێگ  داکردنهوھاتیمن، شوونێگ لێ نهبۊ! ھاتۊدە 
لهی  دیمن  گهردیایمن،  خوار  وەرەو  چهام  لێو  وە  شوونێ  له 
و  تێدەوبان  اگجاریش  و  چوودەوژ�ر  اگجار  چهمه  ناوڕاس 
 . لهش سهردێ، سهردتر له ئاو چهم له وەرچهوامن چێیهوژ�ر

وەلێ ھهر دەس بۊ و وەگهرد پلدان ئاوا پهالم امسی برد.
١امرس ٢٠١٧ امردین

دی ا دا ا ه  ا  ا
رد   ا یا 

ن ترجمه از کوردی:  ا

کلمه آتش بس برای همه حرف  بعد از سالها جنگ، شنیدن 
که در خط مقدم جبههو در دل  سنگینی بود. آن هم برای ام 
آتشبودیم. امید داشتیم که بخشهای بیشتری از خاك دشمن 
این  از  آتش بس، پس  کلمه  آوردن  زبان  به  کنیم.  را تسخیر 
سرزمین،  سربلندی  و  آزادی  برای  مبارزه  و  تالش  سال  همه 
انداخت.  همه  تن  به  لرزه  و  داد  فرامنده  به  سختی  تاکن 
فرامنده آرام و قرار نداشت. در خط جبههباالخره با نارضایتی 
کردیم،می چرخیدیم و پرسه می زدیم. بی تابی  عقب نشینی 
می کردیم. مثل مرغ پرکنده شده بودیم و یك جا قرار نداشتیم.
فرامنده  کنار  در  بود  زیادی  سالهای  که  دیگر  سربازی  و  من 
بودیم، بار دیگر با دقت به حرف های فرامنده گوش سپردیم.
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شده  ام  زندگی  از  مهمی  بخش  جنگ  بخواهید  را  راستش   
بود. روزهایی که خونی ریخته نمی شد، میل به غذا نداشتیم، 
تفاوتی هم نمی کرد که خون دشمن باشد یا خون همقطاران 
خودامن. همین که فرامنده گفت تو و صفر همراه من بیایید، 
جنگی  به  جز  سال  چند  این  در  ام  کردیم.  قبول  بالافصله 
فکر  دیگری  چیز  به   - بود  ام  وظیفه  و  کرامت  که   - مشروع 
نمیکردیم. اصال برایامن باورکردنی نبود بتوانیم روزی بدون 
کنیم.فرامنده ذرهای راضی  گلوله و انفجار سر  صدای شلیك 
که خبر آتش بس  که دشمن قسر در برود. . آن روز آخر  نبود 
ُکره خاکی برایامن به حدی  را از زبان فرامنده شندیدم، این 
کوچک شده بود که نمیتوانستیم در فضای بسته و خفهاش 

نفس بکشیم.
نوع  هر  بودیم.  مجهز  خشاب  و  نارنجک  و  فشنگ  به  سراپا 
که از مرز  تفنگ و مواد منفجرهای را با خود بردیم. هر چقدر 
داشتند  که  میدیدیم  را  بیشتری  انسانهای  میشدیم،  دور 
دیوارهای  بین  در  تاریک،  زیرزمینهای  در  اغرها،  اعامق  از 
انبوه و رودخانههای بیآب  تخریبشده، در بین جنگلهای 
بیرون میزدند. اناگر بعداز سال ها اولین باریست که خنده 

بر لبانشان نامیان شده. 
دست  در  گلهایی  -که  انسانهایی  از  دیوار  دو  بین  در 
که  بودند  مدرسهایهایی  بچه  اکثرا  که  شدیم  رد   - داشتند 
بودند.  کرده  دراز  ام  سمت  به  تولد  بدو  از  را  دستهایشان 
دیواری از انسانهایی که اکثرا بچه بودند و با گل آراسته شده 
کردیم.  فراموش  را  دود  و  باروت  بوی  لحظهای  برای  بودند. 
بعدا فهمیدم چرا آن همه گل رناگرنگ در بین دستهایشان 
آن  با  هنوز  سالترها  و  سن  کم  اام  بود.  شده  خشکیده 
که چند قدمی  ، چشم بهراه ام هستند. من  دستهای منتظر
گلی را  بعد از فرامنده و صفر راه افتاده بودم، خواستم شاخه 
براندازم  فرامنده  اام  بگیرم،  صف  پایان  در  بچهها  از  یکی  از 
شدیم،  رد  دیوار  آن  بین  در  اینکه  بعد  شدم.  پشیامن  و  کرد 
نمیدونن  بچهان،  "اینا  گفت:  و  برگرداند  را  رویاش  فرامنده 
بزرگ  وقتی  دیگه  سال  چهار  اومده.  ام  سر  بدبختیای  چه 
سالها  آن  نگفتم.  کردن."چیزی  اشتباه  که  میفهمن  شن، 
کشته  را نداشتم و زخمی و  از حرفها  توانایی تحلیل خیلی 
باروت  و  دود  و  خون  در  غرق  جنازههای  و  همرزامن  شدن 
بیشتر رویم تاثیر گذاشته بود. فرامنده این بار به صفر گفت: " 

گرفتن هر گل از دست بچهای که هیچی نمیفهمه، میتونه 
رو  سالهمون  هزاران  تارییخ  و  غرور  و  اصالت  که  بشه  باعث 

فراموش کنیم" 
که با خود امهی  که رسیدیم، موج آب را دیدیم  لب رودخانه 
کسی راه را به آنها نشان بدهد به میل  ها را می برد، بی آنکه 
خود زیر آب می رفتند و از مرز عبور میکردند. این منظره نه 

تنها فرامنده، که ام را هم وحشت زده کرد.
با  شد.  آب  وارد  و  زد  باال  را  شلوار  پاچه  و  آستین  فرامنده 
کرد: »ام دوست نداریم  خوشرویی به امهیها التامس می 
ام  قسمخوردهی  دشمنان  که  بشین  کسانی  خوراك  شام 
هستن. کسایی که سالهاس آدم کشتن واسشون از آب خوردن 
راحتتره. حاال هم دوست نداریم با زبون دیگهای باهاتون 
حرف بزنیم، ام میخوایم این معضل بزرگ حل و فصل بشه، 
اگهی  البته شاید شام هم حالیتون نباشه که اینجور از روی ناآ
نمیدادند.  گوش  امهیها  آغوش...«.  به  رو  خودتون  دارین 
در قسمتهای کم عمق، به سطح آب نزدیک شدند، پشتک 
کدام  میزدند و دوباره به قسمتهای عمیقتر میرفتند.هر 
از این امهیهابخشهایی از تارییخ انسانهای پیرامون خود را 

می دانستند.
  رنگ و روی صفر از فرامنده زردتر شده بود، من هم تا حدودی 
گدار رودخانه دراز  رنگم پریده بود. هر سه نفر خود را میان 
جلوی  دندان  و  چنگ  و  سینه  و  پا  و  دست  با  و  بودیم  کرده 
نبود  ام  بدهاکر  گوششان  هیچکدام  گرفتیم.  می  را  امهیها 
فرامنده  پاهای  میان  و  بغلامن  زیر  از  نمیگذاشتند.  محل  و 
که فرزتر بودند  سر میخوردند و در می رفتند و بعضی از آنها 
از روی سرامن میپریدند. هر چه تقال میکردیم به چنگشان 
بیاوریم، لیز میخوردند و فرار میکردند. صفر خنده اش گرفته 
خنده  نبود،  شادی  خنده  اام  زد.  خنده  زیر  هم  فرامنده  بود، 
که  که چنین میخندید، میدانستیم  روزاگر جنگ بود. هربار 
به زودی زمین و زامن را به هم می دوزد. دست و پا و همه 
شش  از  که  ترکشهایی  افتادند.  می  لرزه  به  بدنش  اعضای 
کنار همین رودخانه به  سال پیش در خط مقدم جبهه و در 
تیر  و  تازه می شد  اگهی دردشان  بودند،  کرده  سرش اصابت 
میکشیدند. اگه میخندید و اگهی گریه می کرد، شادی و شیون 
حال و هوای فرامنده را همچون صحنه های فیلمهامتغییر 
میکرد و اگه شاد بود و اگه غمگین. وقتی دید رودخانه از میان 
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را  گذر است، خون جلوی چشامنش  پاهای الغرش در حال 
گرفت و سرخ شد. به رودخانه چشم دوخته بود و فریاد و نعره 
پناه  رود  کنار  در  بزرگی  سنگ  پشت  نداشت.  توفیری  میزد. 
گرفتیم. تا چند دقیقهای به امواج رود مینگریست، سیاگرش 
که میتوانست به آن  گذاشت و تا جایی  را بین دندانهایش 
پک میزد و دودش را قورت میداد. یك جلسه فوری تشکیل 
و  شور  به  سرپایی  هامنطور  ساعت  ربیع  یك  حدود  و  دادیم 
کرد. من و  تبادل نظر پرداختیم. فرامنده تصمیمش را صادر 
که دو سال  افتادیم. صفری  راه  به  صفر در حاشیه رودخانه 
پیش خدمتش تامم شده بود ولی به عشق مبارزه و شهادت 
جبهه  در  نبود،  بلد  هم  را  زبانشان  حتی  که  سرزمینی  راه  در 
امنده بود و به شهرشان برنگشته بود. حاال بیشتر از دو سال 
است که با افتخار میجنگید و با بوی باروت و بوی جنازههای 
که در جلوی خط مقدم  دشمن اناگر سر ذوق میآمد. هربار 
تیری به تن شخصی مینشست، اناگر دنیا را به او میدادند؛ 
به سرعت خودش را پیش فرامنده میرساند و او هم دستی به 
که  سرش میکشید و نفس راحتی می کشید.واقعیت این بود 
صفر تنها رفیق و همراه فرامنده بود،شب و روز با هم بودند و 

حتی خنده و گریهی آنها مثل هم شده بود.
. کشور مرکز  طرف  افتادیم.به  راه  به  رودخانه  حاشیه  در    
نزدیك  خود  وطن  مرکز  به  و  میزدیم  قدم  بیباك  و  نترس 
چپ  و  بایستد  ام  روی  رودر  نداشت  جرات  کسی  میشدیم. 
کرده  تلقین  ام  به  و  بود  تجربه  با  فرامنده  چون  بکند.  ناگه 
حقیقی  و  پاك  هدف  برابر  در  نیست  اقدر  کس  هیچ  که  بود 
هستیم. دنیا  انسانهای  حقیقیترین  ام  بگوید،  سخنی  شام 
پدر  حکم  هاکه  بزرگتر حرف  به  میشود  پیدا  هم  کسی  مگر 
انسان را دارند،گوش ندهد، آن هم کسی چون فرامنده که به 
چشمهای خودامن دیده بودیم که شش سال گذشته را بدون 
دشمن  برابر  در  و  بود  امنده  اینجا  مرخصی  روز  یک  حتی 
کرده بود. شاید بهترین روز زندگیاش هامن روزی  مقاومت 
بود که سر سربازی که دستش به خون همقطارش آلوده بود 
را از هم پاشاند! بعد از حدود ده دوازده دقیقه به برکه عمیقی 
رسیدیم که جاهای عمیقش سبزرنگ بود. سراغ امهیها رفتیم 
و شروع به تاراندنشانکردیم. از باالی برکه امهیها را به طرف 
وطنشان  و  خانه  در  نمیگذاشتیم  میدادیم.  فراری  فرامنده 
آسوده باشند. از ژرافی برکه به سمت تنکی و جاهای کم عمق 

می گریختند. چنان زیاد بودند که اگه روی هم موج می زدند و 
از ازدحام زیاد حتی آب به دهانشان نمیرسید.برخی از آنها از 
شدت ازدحام و تنگی جا بیرون می افتادند و یکی یکی جان 

می کندند و به سختی خودشان را به اندك آبی می زدند.
کمین  که رسیدند فرامنده پشت تخت سنگی  نزدیك لب مرز 
جلوی  خون  مثل  امهیها  عظیم  توده  زدن  بود.موج  کرده 
برق  فرسخی  هفت  از  چشامنش  و  بود  گرفته  را  چشامنش 
رسیده  متریاش  سی  بیست  به  امهیها  کرد،  بلند  سر  میزد. 
پشت  دو  هر  ام  برد.  اول  بهنارنجك  برای  دستاش  بودند. 
نارنجک  اولین  یك پشته خاك نزدیك به امهیها خوابیدیم. 
را پرت کرد. اام منتظر نشد که نتیجه انفجاراش را ببیند. چون 
در این سالهای جنگ اعدت کرده بود به محض نزدیك شدن 
سوم،  دوم،  نارنجك  میبرید.  ترمز  و  نمیداد  اامن  دشمن  به 
رودخانه  رخ  رنگ  پرتاب  کرد.  هم  سر  پشت  هم  را  چهارم 
شد.  اقطی  آب  و  خون  شدند.  قمع  و  قلع  امهیها  کرد.  تغییر 
جابهجا امهیهای لت و پار را میدیدی که روی آب می افتادند. 
امهیهای زنده البه الی الشهها به سمت خط مرزی جلو می 
از قبل راه خودشان را  رفتند. امهی های زخمی هم سرییعتر 
از  که  بودند  امهیهایی  جز  کشتهها  بیشتر  ولی  می کردند.  باز 
سمت باالی برکه فراریشان داده بودیم.فرامنده و من و صفر 
امهیها  جنازه  نمیگذاشتیم  و  بردیم  هجوم  مرزی  سرخط  به 
از مرز رد بشود. جلویشان می ایستادیم و اگر هم هرازاگهی 
پیش میآمد که جنازه لت و پار شده یك امهی از زیر دستامن 
به  و  آن هجوم میبرد  به  آن ظرف مرز میرفت، همرزمم  به 
بودیم؛  اکر  این  از  ناگزیر  رفت.  می  مرز  طرف  آن  تا  دنبالش 
هر  فرامنده  بود.  اکر  این  گرو  در  فرامنده  حیثیت  و  آبرو  آخر 
کرم و امرها  بار میگفت: »بدن همهی ام بعد مردن نصیب 
میشه، پس قبل از مرگ تا نفسی باقی و توانی در بدنه، برای 
همون  کنیم.  استفاده  ازش  دشمن  کشتن  و  گرفتن  انتقام 
دشمنی کهبه زنان و دخترانامن تجاوز و ناموسامن را لکهدار 
بار همچین  کی زیر  آخه  گرفتن.  ازمون  کردن؛ دین و ایامنو 

چیزی میره...«. ام هم باور کرده بودیم.
ام  سمت  به  مرز  طرف  آن  از  کوچك  بین،امهیهای  این  در    
می آمدند؛ از رنگ سرخ و خونین رودخانه خوششان آمده بود 
کجاست.  که سرچشمه این آب رنگی  و می خواستند بدانند 
آنها هم اقطی  که بزرگ شدند جسد بیجان  اگرچه، به مرور 
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بقیه امهیها میشد.
اکرامن شده بوده همین. من هم  گذشت و    سالهای زیادی 
ساعت  سر  صبحها  بودم.  شده  استخدام  اکرمندی  شکل  به 
اداری میآمدیم سر اکر و تا غروب آفتاب اکر می کردیم. هر روز 
امهیهای مرده و نیمهجان را از رودخانه بیرون می  انداختیم.

گربهها سروقت امهیها آمدند و شروع به خوردن امهی کردند. 
می  منتظر  ساعت  هر  و  روز  هر  بودند.  کرده  اعدت  حسابی 
بیاندازیم.  بیرون  و  بگیریم  آب  از  تازه  امهی  ام  که  نشستند 
تنها تهامنده  که در سراسر عمر خود  بودند  گربه هایی  اینها 
گوشت امهی به چشم هم ندیده  غذا خورده بودند و تا حاال 
و  پولدارها  خانههای  در  که  نازنازی  گربههای  حتی  بودند، 
خانها بزرگ شده بودند توی خیال خود هم این اندازه امهی 
گربهای از یك نوع امهی خوشش می  تصور نکرده بودند. هر 
کله امهی میخوردند و بعضی تنها  گربهها تنها  آمد. بعضی 
مقداری  فقط  دیگر  بعضی  و  استخوان  و  پوست  بی  گوشت 
گربهها توجهی به این  پوست امهی می خوردند. البته بیشتر 
مسائل نمیکردند و امهی را درست قورت میدادند. تا جایی 
گربهها  که پس از مدتی دیگر تعداد امهیها بیشتر از مصرف 

شده بود. 
گربهها توجه بیشتری  اکرها و رفتارهای  در سالهای آخر به 
میکردم و سر از بعضی از ریزهاکریهایشان در آوردم. فهمیدم 
برمیدارند،  امهیها  الشه  از  را  خود  سهم  اینکه  جز  که 
گرگها  که ام خبردار نشویم سهمی هم برای  شبها طوری 
آنها  با  اعدی  حالت  در  که  میبرند  کفتارهایی  و  شغالها  و 
تعجب  میکردند.  تقسیم  آنها  با  را  امهیها  دارند؛  مشکل 
خدمتی  چنین  چرا  تنگ  چشم  گربههای  این  که  میکردم 
داشتند  قراری  گویی  میکنند.  قسمخوردهشان  دشمنان  به 
گیر هرکدامشان آمد، باید سهم دیگران را هم  که اگر امهی 
کتاب اقنونشان آمده بود. البته  که در  بدهند، این بندی بود 
سال  چند  این  در  هم  دیگر  آنهای  فهمیدم،  بعدا  که  آنطور 

به شیوههای مختلف این خوبی را برایشان جبران کردهاند.
کم کم افراد زیادی از رودخانه بازدید کردند. جلسات بسیاری 
گذاشته شد و شور و مشورت کردند. نتیجه این شد که گوشت 
گربههاست، اام میتوانند سه برابر  امهیها، هرچند که سهم 
سهم االنشان را به آنها بدهند و خودشان بهتر میدانند که چه 
هایی  اکری با امهیها بکنند و بقیه صادر شود، البته به کشور

نخست  سالهای  هستند.  نزدیك  و  همپیامن  و  دوست  که 
گوشت صادر  کشورهای نزدیك  که فقط به  برنامه اینطور بود 
گوشت  که  مناسبی  قیمت  بخاطر  بعدتر  سالهای  شد.  می 
کشورهای دور و دورتر هم تالش  امهی صادراتی ام داشت، 
که سفارش امهی، چه زنده چه یخزده، بگیرند. در  کردند  می 
این زامن هرکسی به دنبال مشتری بهتری میگشت که بتواند 

پول بیشتری به جیب بزند.
هم  من  برنداشت.  اکر  این  از  دل  ولی  بود  شده  پیر  فرامنده 
که اکر دیگری بجز این بلد نبودم، برای گذران زندگی و تامین 
امهی  همیشه  بدهم.  ادامه  اکر  این  به  بودم  مجبور  معاش 
کردیم. به  می خوردیم. همه نوع پخت امهی را امتحان می 

اشاکل متنوعی گوشت را کباب یا سرخ می کردیم.
مرزی  شهر  میان  از  سرخ  رنگ  یك  با  بار  هر  رودخانه    
، تابستان که سر رسید دیگر به کلی  میگذشت. اام این اواخر
تر  داغ  و  داغ  و  گرفت  گر  اش  تن  و  داد  دست  از  را  طاقتش 
شد. به هیچ کس اجازه نمیداد در قلمرو اش باقی بامند. باقی 
، میان نیزارها یا در عمق  کنار گوشه و  امنده امهی ها هم در 
که  رسید  جایی  به  اکر  تا  کردند.  می  پنهان  را  خودشان  آب 
رودخانه از حرارت بسیار به قل قل افتاد و سخت می جوشید 
میچرخید  عمیق،  برکههای  و  سدها  پشت  در  آب  کم  کم  و 
سرامن  روی  سایهاش  و  میرفت  آسامن  به  و  میشد  بخار  و 
میافتاد، تقرییبا دیگر جلوی پای خودامن را نمیدیدیم. باد 
هایی  قسمت  یواش  یواش  و  میشد  بیشتر  و  بیشتر  سرام  و 
یکبار  بود،  کرده  تغییر  امه  و  سال  میبست.  یخ  زمین  از 
که  رعدوبرق و یک بار باد و بعضی اواقت هم ساعقه میکرد 

غیراقبل تحمل بود.
اکرخود  به  هم  طوافن  و  باران  در  بود.  کرده  طلوع  خورشید 
امهیها  تخلیه  از  که  هناگمی  صفر  و  من  دادیم.  می  ادامه 
برمیگشتیم، اثری از او نبود. ناپدید شده بود. وقتی در حاشیه 
در  که  دیدیم  میگشتیم،  دنبالش  سمتپایین  به  رودخانه 
اگهی هم باال میآید و تن  اگهی به زیر رفته و  وسط رودخانه 
سردش، سردتر از آب رودخانه، جلوی چشامن از مرز رد شد. 
ولی دستهای بسیاری بودند که همراه غلت زدن آب به سمت 

امهی ها هجوم میبردند.
زندان امردین - ١ امرس ٢٠١٧
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کوته کوڵهبنهی تێکسمڕاوی قولهڕەشهیه، رووت وقووته. تهنها  خۆزە باڵتازار پیاوێکی 
چهرمێک نهبێ، وەک فۆته بهبهر عهیبهیهوە ههڵ دەدا، تیتۆڵێک پارچه چییه! پێیهوە 
موویه چڵه  نهبێ،  وچهنهی  دەم  غهیری  گوێنییه.  بنجه  چهشنی  سهری  تووکی  نییه. 
بههۆی  ئهویش  ـ  نهبێ  وددانهاکنی  چاو  سپێنهی  له  جگه  نهڕواوە.  وچاوی  دەم  له 
بهناگی  قیل  وەک  دا،  ناگ  لهیهکهمین  ناتۆرێ  لێوی  لهسهر  ڤهت  که  بزەیهی  ئهو 
رووبهڕوەیهکهوەی دەنووسێ ـ رۆشنایی له سیامی دا بهدی ناکرێ. دارێکی نووک تیژی 
پێیه ڕاوی پێدەاکت، لهبری گۆچانیش بهاکری دێنێ. لێزگهیهک مووروی درشتی لهمل 
کهڵپهی ورچ وگورگ وشفرەی  ، لهچهشنی  دا سێ ددانی در�ژ لهناوەڕاستهکهی  دایه، 
بهرازی تێ دایه. خۆزە لهگهڵ ئهوەی زوو بهزوو خۆی دەشۆرێ بۆ دڕنی لێ دێ. بۆنێک 
اعزەبی  کچی  ودوو  وکوڕێک  ژنێک  خۆزە  گنخاو.  خامی  بۆنی  کوڵاو،  پیوی  بۆنی  وەک 

ههیه. بهو سیامیهوە لهبهر چاوی جهاموەر زۆر ئاساییه، کهس لێی ناپرینگێتهوە. 
، وێنهی خۆزەامن خسته بهرچاو.   ئێستا پاش ئهوەی چهشنی وێنهکێشێکی نهریتخواز
ئهم  پهڕیوەی  لهکو�وە  و  چۆناوچۆن  اکبرایه  ئهم  مهپرسه،  هێژائیتر  خوێنهری  تاکیه 
. بهڵام ئهوەی ڕوون وئاشکرایه،  وڵاته بوو؟. چونکوو ئهوە نهمن دەیزانم ونهکهسی تر
ئێرە.  هاتبووە  خۆڵینهوە  گۆی  ئهم  لهسووچێکی  خوارێ.  نههاتبووە  لهئاسامنڕا  خۆزە 
بهههڵکهوت  خۆزە  ڕۆژێک  دا،  وبنهامڵهکهی  خۆزە  سهرههڵدانی  رۆژەاکنی  لهههوڵ 
بوو.  وپییاو امقووڵی شار  کهیخودا  که  بهتووشی اقلهکو�رەوە  تووشی دەبێ  بازار  لهنێو 
چاوێک  بهتهنیا  ههڵتۆقیوە  چاوێکی  شانهیه،  چوار  ههیکهلی  پیاوێکی  اقلهکو�ر 

ا تا ا  
س ا ر  ا   

د ه اسر 
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کهسێک دەبینێت. اقلهکو�ر لێی دەپرسێ ناوی چییه ههموو 
ولهکو�وە هاتۆته ئێرە؟.

دوابهدوای  اقلهکو�ر  باڵتازارە.  خۆزە  ناوی  دەڵێ  پێی  خۆزە 
خۆزەدا دووپاتی دەاکتهوە: هم! خوله باڵتهزەرد.

اممهاقله.  نا!  خوله  دەڵێ:  نهرمهپێکهنینهوە  بهدەم  خۆزە 
. خۆزە، خۆزە باڵتازار

که لێرەاکنێ لهامبینی خوله وئهوەی  اک اقلهکو�ر دەڵێ: بهخوا 
زۆر  خهڵکییهوە  بهزاری  خوله  نییه.  تهوفیرێک  ڵێی  دەی  تۆ 
سووکتر وخۆشترە. خۆزە دەڵێ: خوله لهبهر خاتری چاوی ئێوە 
هیچ، ئیتر ئهم باڵتهزەردە چییه؟ ئهو لهاموەی ژیانیدا لهم کوته
چهرمه زیاتر نهبێ، قهت تیتاڵێکی پهڕۆ لهخۆی نههاڵاندووە. 

بیشی کوژن باڵتهزەردی قهبووڵ نییه.
به!  بێدەنگ  دەگوڕێنێ:  دا  بهسهری  بهتووڕەییهوە  اقلهکو�ر 
ڕەنگبێ ڕاست بکهی، تۆباڵتهی زەردت نهبووە. دڵم ختور دەاک 
دوور نییه باوکت یان بابهگهورەت، یابنهچهکهی گۆڕبهگۆرت، 
دوگمه سهربازی  زەردی  باڵتهیهکی  سهگبابێکیان  دڵنیام 

ئاسنی زەردی بووە. ئیتر تهواو، اکەڵهوەکێشی ناوێ.
لهو ڕۆژەوە خۆزە بهسهر زاری جهاموەرەوە بۆته خوله وباڵتازار 

بۆته باڵتهزەرد. 
منداڵهاکنی خۆزە بهپێچهوانهی خۆزە وخێزانی وەک خهڵکی 
گرینگیهکی  ئهامنهش  دەکهن.  لهبهر  وبهرگ  جل  وڵاته  ئهم 
جێی  هۆی  بۆته  ئهوەی  راستیهکهی  نییه.  ئهوتۆیان 

سهرسووڕامن، نهخۆشینهکهی خۆزە بوو. 
رۆژان  حهوت  کهوت.  نهخۆش  پێش  لهوە  اموەیهک  خۆزە 
کهلیمهیهکی  کهس تاقه  کهوت.  بهجێ وبان، بێ سهروزامن 
رۆژ  حهوت  کهوچک  بهدەمه  خێزانی  نهبیست.  لێ  قسه 
رۆژ  حهوت  پاش  دەکرد.  بهدەمیهوە  ههلێاموێکی  چۆڕە 
تڕ  زاریان  بهلۆکه  دواتر  رۆژی  حهوت  کهوت.  خواردنش  لهو 
خۆزە  دڕنی  بۆ  دەبوو،  خراپتر  خۆزە  نهخۆشینهکهی  تا  دەکرد. 
گنخاو، وڵاتی  کوڵاو وخامی  زیاتر وزیاتر دەبوو. بۆگهنی پیوی 
ئهوجار  کهوت  کردنیش  تهڕ  لهزار  ئهوەی  پاش  ههڵگرتبوو. 
حهوت  چوو  وخوست  ههست  بێ  نوواقند  چاوی  کوڕەکهی 
وخامی  کوڵاو  پیوی  بۆگهنی  راکشا.  خۆزە  لهتهنیشت  رۆژان 
گنخاو ڕوو لهزیاد کردن بوو. پاش حهوتوویهک، بهپێچهوانهی 
ئهوەی چاوەڕوان دەکرا ودەبوو روو بدا. خۆزە وکوڕەکهی وەک 
جووجهڵهکه سهر لههیلکه بێننه دەر وەجووڵهجووڵ کهوتن. 

بهچهپۆک  جارناجارێک  ههر  وتانجیلۆکه،  کوڵله  چهشنی 
یان بهپێالقه له سهر وگوێالکی یهکیان دەسرەواند. ئهو شهڕ 
جاری  تهنانهت  خایاند.  حهوتوویهکی  وچنگهپڵامسکێیه 
وابوو سواری سهری یهکتریش دەبوون، یهکیان دەخرپاندەوە.

بۆدڕنی خۆزە زیاد وزیاد وزێاتری دەکرد. ڕ لهوە دەچوو ڕەنگبێ 
ئهو  سهاعتهاکنی  لهکۆتایی  بگرێ.  خۆزە  بۆنی  شتێک  ههموو 
بوو.  کوڕەکهی  سهری  سواری  ههڵگهڕاوە  خۆزە  دا،  حهوتوە 
ههڵێنا.  چاویان  پێکهوە  دووکیان  ههر  دا  لهچرکهساتێک 
فیلمی  بهشێوەی   ، یهکتر چاوی  چهاقندە  نیاگیان  چهقۆی 

سینهامیی دەمیان خسته نێو دەمی یهک. 
چییه،  کهسێک  تاقه  سیحراویهوە،  امچه  ئهو  لهپاس  ئێتر    
کوڕەکهی  خۆزە  ئهوەی  وەک  نهبینیوە.  خۆزەی  کوڕەکهی 
کردبێته وفڕی  بهاللێویهوە  نابێ  جگهرەیهک  چهشنی  خۆی 
لهنێو  امچه،  ئهو  لهگهڵ  ههر  بۆدڕنهکهش  دەروونی.  ناو 
خۆی  ئهویش  ڕەنگه  بوو.  قڕ  شوێنێک  وههموو  وکۆڵان  امڵ 

ههڵدابێته ناو سیهاکنی خۆزەوە.
زەق   ، بهر هاتهوە  الویهتی  وتینی  امچهگوڕ  ئهو  پاش  خۆزە 
کردبووی ئهو بوو، لهبهردەم  که  وزیندوو بۆوە. تهنیا فهرقێکی 
بڕێک شو�ن وەک اقوەخانه، سینهام، هوڵی بیلیارد وبهزازی ـ 
کوڕەکهی دەچوو ـ لهنگهرێک دەگرێ. دەست  که لهوە پێش 
زرشکی  دامهیی،  سهوزی  قوامشی  قهوارە  چهند  بهسهر 
سهرلێوی  بزەکهی  پاشان  دادێنێ.  پهڵهپهڵه  وبنهوشی  سادە 
دەکهوێ.  شن  وەشنه  دەگهشێتهوە،  با  دەم  پۆلووی  وەک 
بهالقرتیهکهوە لۆقهیهک دەهاوێ. وەک ئهوەی ئهو حهزانهش 

ههڵ بلووشێته نێو ناخی.
خۆزەوە  گهورەکهی  کچه  خولیا  بهدەم  خۆزە  خێزانی 
بێ  و  لهسهرەخۆ  خولیا  دەاک.  لهبهر  المهی  المه  دەخنێتهوە، 
پهروا بهدایکی دەڵێ ئهو قێزی دێ له بۆدڕن. قێزی دێ لهشتی 
کۆن وشهقیله بهستوو. پێی دەڵێ دڵنیا بێ! ههزار ئهوەندەی 
کوو لهبری نۆ امنگ نۆ  تریش بیالوێنێتهوە، بێکهڵکه!. ئهگهر 
بیست  ساڵ  دوو  لهبری  ههڵیگرتایه،  زگ  بهچهرمی  ساڵیش 
ساڵێش له شیرخواردن نهیگرتایهتهوە، دیسانیش ئهگهر بێتو 
وبێ  بنووقێنێ  چاوی  ناچێ  کی  اک وەک  بکهوێ.  جێ  لهسهر 
نێو  باکته  فڕی  ئهو  تا  راکشێ،  لهتهنیشتی  وخوست  ههست 
سییهاکنیهوە. هیچ دوور نییه بهر لهوەی اکر باگته ئهو جێیه، 
وخهالسی  بدا  لهسهری  قورس  بهشتێکی  ئیسکیموو  وەک 
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ئاگر  هیندوو  چهشنی  کهوت  لهجووڵه  اکتێک  یان  اکت. 
لهجهستهی بهربدا وخۆڵهمێشهکهشی نهدەاکته هیچ ز�ییهک 
ونهدەیباته ناو هیچ پیرۆزگهیه. ڕەنگه ههر لهیهکهمین رۆژی 
بێ، وەک  وگۆڕ  گوم  لهبهرچاوی  ئهوەی  بۆ  دا،  نهخۆشیهکهی 
کی فڕ�ی بدا. باببێته کی بهاک زەڕدەشتی بیباته ناو دەشتێکی اک
دڕن،  لهبۆ  بێ  خهالسی  کهچهڵه،  وسیسارکه  داڵاش  خۆراکی 

لهبۆگهنی پیوی کوڵاو بۆگهنی خامی گنخاو.

س ا داستان ا ر 

ا تا ا  
د ر  ا

خوزە بالتازار مردی کوتاە قد چهارشانه، قوی بنیه سیاهپوست 
نگ جلو 

ُ
است. لخت و پتی است و تنها تکهچرمی همسان ل

است.  زبر  گون  بوته  بهامنند  سرش،  موی  بندد.  می  عورتش 
است.  نرسته  مویی  دانه  تک  وچانهاش،  دهان  دور  جز 
ان  واسطه  به  هم  ان  ـ  هایش  ودندان  چشم  سفیدە  از  غیر 
که همیشه روی لب هایش نقش می بندد  لبخندی ملیحی 
چسبد  می  مخاطبش  ناگه  به  قیر  امنند  ناگه،  نخستین  ودر 
دستی  چوب  شود.  نمی  دیده  چهرەاش  در  روشنی  ای  نقط  ـ 
اگهی   اگه  کند،  می  شاکر  آن  کهبا  دارد  دست  در  تیزی  نوک 
درشت  مهره  ای  رشته  گیرد.  می  اکر  به  هم  عصا  بجای  ٱنرا 
که در وسط ٱن، سه دندان دراز مثل دندان  گردن ٱویخته  به 
زود  زود  که  ٱن  با  خوزه  گرفته.  قرار  وگراز  گرگ  خرس،  نیش 
دوش می گیرد، بدنش بوی طعغن می دهد. بوی هامنند پیه 

سوخته، کرباس نمور گندیده. 
خوزه بالتازار یهزن ویه پسر ودو دختر دم بخت دارد. دیدن 
غرییبی  چیز  مردم  عمومی  منظر  در  وضع  و  سر  این  با  خوزە 

نیست. کسی از دیدنش انگشت به دهان نمی گیرد.
نقاشی  را  خوزه  تصویر  کالسیک  نقاشی  همچون  که  حاال 
این  نفرامئید  سوال  دیگه  ک  شاک خواننده  خواهشا  کردیم، 
این  چونکه  است!?  شده  دیار  این  اواره  کجا  واز  چگونه  مرد 
که  انچه  اام  دیگری.  کس  هیچ  ونه  میدانم  من  نه  را  واقعه 
مسلم وروشن است، خوزه از آسامن به زمین نیامده. از جای 
گوی خاکی به اینجا رسیده. از اولین روزهای  روی این همین 

اومدن خوزه وخانواده اش بهشهر ام، روزی در وسط بازار با  
که مردی متشخص ومعتمد شهر بود روبرو می  کوره(  )اقدر 
شود. اقدر مردی تنومند وچهارشانه، باقدی بلند ویک چشم 
ورقلمیدە، همه مردم را بهیک چشم می بیند. اقدر از او می 
پرسد نامش چیست واز کجا به این دیار امده است؟ خوزه به 
تکرار  او  از  بعد  بالتازار است. اقدر  گوید اسمش خوزه  او می 

می کند : هم! خوله پالتوزرد.
خوزە،   ،! عمواقدر نه!  خوله  گوید:  می  ملیح  بالبخندی  خوزە 

 . خوزەبالتازار
خوله بین  فرقی  هیچ  خدایی  اینجا  دادش  میگه:  کورە  اقدر 
واین چیزی که تو می گویی نیست. خوله به زبان مردم اینجا 

سادە و خوش اهنگ تر است.
گوید: خوله بهخاطر چشم شهالی شام بزار باشه،   خوزە می 
او در تامم طول  زرد دیگه چه صیغهای است؟  پالتو  این  اام 
به  پارچه هم  یه سانت  تنها  این تکه پوست،  از  عمرش غیر 
دیگهنمی  کنند  پاره  شکمشو  اگه  است.  نبسته  خود  بدن 
فریاد  برسرش  باعصبانیت  کوره  اقدر  رابپذیره.  زرد  پالتو  تونه 
زرد  پالتوی  حال  تا  است  ممکن  شام  شو!  ساکت  کشد:  می 
بزرگت  پدر  یا  پدرت  است  ممکن  افتادە،  بهدلم  نداشتهاید، 
ها  سگ  پدر  این  از  یکی  مطمئنم  شدەات،  گوربهگور  جد  یا 
پالتوی زرد سربازی با دکمه های فلزی زرد داشته. دیگر تامم 
شد، کل کل نمی خواد. از ٱن روز به بعد نام خوزه بر سر زبان 

مردم شد خوله وبالتازار شد پالتو زرد.
بچههای خوزە برعکس خوزە وهمسرش، همسان مردم این 
دیار لباس می پوشند. این هم چیز زیاد مهمی نیست. راستی 
خوزه  بود.  خوزه  مریضی  شده  مردم  تعجب  باعث  که  چیزی 
مدتی قبل از این مریض شد. هفت شبانه روز ٱزاگر بدون ٱنکه 
لب از لب باز کند در بستر افتاد. هیچ کس تنها کلمه ای از او 
نشنید. زنش هر روز با اقشق جرعه ای آش بلغور تو حلقش 
می ریخت. بعد از یههفته از این اقشق خوردن هم افتاد. زن 
وچروکیده  خشک  های  لب  پنبه  با  تنها  بعد  روز  هفت  خوزە 
کرد. هرچه بیامری خوزه وخیم تر می شد، بوی  اش را تر می 
گند خوزه بیشتر وبییشتر می شد. بوی گند پیه سوخته وکرباس 
کرده بود. بعد از  گندیدە، تامم فضای خانه ومحله را پر  نمور 
کردن هم دیگر اافقه نکرد، ان وقت پسرش  این لب خیس 
را بست وارام وبدون حرکت امنند خوزه هفت  چشم هایش 
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گند پیه سوخته  کشید. بوی  کنار او بدون حرکت دراز  روز در 
هفته،  این  از  بعد  بود.  ازدیاد  به  رو  گندیدە  نمور  وکرباس 
بیافتد،  اتفاق  بایست  ومی  رفت  می  انتظار  ٱنچه  برخالف 
خوزه وپسرش امنند جوجهای که تازه سر از تخم بیرون اورده 
اگهی باچنگ  گه  به تاکپو در امدند. هامنند ملخ واخوندک، 
وبزن  جنگ  این  کوفتن.  می  همدیگه  وروی  سر  به  لگد  و 
وکول  سر  رو  ها  وقت  برخی  کشید.  بهدرازا  ای  هفته  بکوب، 

هم می پریدن، .........
بود  ممکن  شد.  می  وبییشتر  وبییشتر  بیشتر  خوزه  گند  بوی 
گرفته باشد. در ٱخرین سااعت  همه چیز بوی خوزه به خود 
این هفته، خوزه یه دفعه به روی پسرش پرید. در ٱنی، هر دو با 
اکرد تیز ناگهشان را در چشامن هم فرو  گشودن.  هم چشم 
کردن. به شیوه فیلم های سینامیی، لب بر روی لبان همدیگر 
، تنها یه نفر هم تو شهر  گذاشتن. بعد از این بوسه سحرانگیز
پسر خوزه را ندیده است. مثل اینکه خوزه پسرش را امنند نخی 
سیاگر الی لبانش گذاشته ذره ذره دودش را به درونش کشیده 
با این بوسه، توی خونه ومحله وهمه جا  گند هم  بود. بوی 
محو شده بود. ممکن است ٱن هم خودش را به درون شش 

های خوزه خزاندە باشد!.
باز  را  نیروی جوانیش  اسرارآمیز دوبارە  آن بوسه  از  بعد  خوزە 
جلو  بود  کردە  که  تغیری  تنها  شد.  زندە  وسر  شاداب  یافت، 
برخی نقاط شهر مثل قهوه خونه،سینام، سالن بلیارد وپارچه 
روی  بر  کرد.  می  کوتاە  مکثی  بود  پسرش  پاتوق  که  فروشی، 
گل  وبنفش  سادە  زرشکی  چهارخونه،  سبز  پارچه  تاقه  چند 
گلی دست می کشد. بعد ازآن لبخندی روی لبش می شکفت، 

همچون زاغل اخته گر می گرفت.
باحالتی تمسخر ٱمیز شلنگ تخته می انداخت. مثل این که 

بخواهد این ٱرزوها را هم به درونش ببلعد.
همسر خوزه به روی دختر بزرگ خوزە "خولیا" می خندد. در 
برابرش چاپلوسی می کند و لی لی به الالیش می گذارد. خولیا 
با ارامش وخون سردی به امدرش می گوید: بوی گند حالش را 
به هم می زند. از هر چیز کهنه ومنسوخ شوره بسته بدش می 
ٱید. مطمئن است اگر هزار بار بیشتر از این جلوش چاپلوسی 
اگر  ندارد.  رنگی  حنایش  او  پیش  دربییارە،  بازی  وکولی  کند 
با پوست شکم حملش می  ازاگر هم  نه سال  نه امه،  بجای 
کرد، بجای دوسال، بیست سال آزاگر شیرش می داد. باز هم 
اگه در بستر بیامری بخوابد، هامنند برادرش چشم هایش را 
نمی بندد، ارام وساکت پهلویش دراز نمی کشد. چشم انتظار 

نمی امند تا او را به درون شش هایش بکشد.
اکر به ٱنجا بکشد، هامنند  که   هیچ بعید نیست. قبل از این 
ایسکیمو با شئی سنگین برفرق سرش بکوبد و خالصش کند. 
اتشش  است  ممکن  هندوان  همچو  افتاد،  تاکپو  از  وقتی  یا 
می  رودی  هیچ  توی  نه  را  خاکسترش  باشد  مطمئن  بزند، 
ریزد ونه به هیچ معبدی می برد. ممکن است در اولین روز 
بیامریش، برای اینکه از جلو چشمش گم وگور شود. همچون 
کند. تا خوراک  کران رها  پاک دینان،اورا در دشتی وسیع وبی 
از بوی  گند خالص شود.  از بوی  تا  الشخور وکرکس ها شود. 
رهایی  همیشه  برای  گندیدە  نمور  وکرباس  سوخته  پیه  گند 

یابد.



ا ُکرد206 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

پیلی  دادەخهم،  مۆبایلهکهم  دەخۆم.  خهو  حهبێکی  شهوێک  ههموو  دەی  سهاعت 
گڵۆپهاکن و تهلهڤیزیۆنهکهم دەکوژێنمهوە و دەخهوم.  سهاعته دیواریییهکه دەردێنم، 
ئهم  دەبێ  «تۆ  نابن.  جووت  پێڵووم  پێشوو،  شهوانی  پێچهوانهی  به  ئهمشهو،  بهڵام 
وڵاته به جێ بێڵی. پهروەندەکهی تۆ، تازە له الی ئێمه نهاموە. نێردراوەته الی پۆلیس. 
پاکهتی  له  چاو  و  متبهق  دەچمهوە  چووە.  بهسهر  خهوەکهم  حهبی  اموەی  »دیارە 
حهبهکه دەکهم. ساڵێکی دیکهیشی اموە. واته، ههتا زستانی داهاتوو. حهبێکی دیکه
قورس  پێڵووم  دەکهم  ههست  خهوەکهم.  تهختی  سهر  دەگهڕێمهوە  و  دەدەم  قووت 

دەبن. 
دەراگ دەکرێتهوە. 

 ».Hush! Slowly, my friend is sleeping« :دەنگێک به ئینگلیزی دەڵێ
له گوێم  سامیدا،  دەنگی  دوای  به  سامی.  هاوژووریییهکهمه.  دەناسمهوە.  دەنگهکه 

سیڕەی پێڵاوێکی دیکه و دەنگی مرۆڤێکی دیکهیه. دەنگهکه دەڵێ:
-کێ خهوتووە؟ خۆ تۆ گوتت تهنیام... نهاک ژنومنداڵیشت ههبێ، ساختهچی...

دەنگهکه، ژنانه و سوێدییه. پاشان دەڵێ:
-ئاخ...! ئاخ ئهژنۆم! 

کورسییهک له داڵانهکهیه. ههردوو دەنگ ئاوێتهی یهکتر دەبن. دەنگی ژنانه و دەنگی 
کهیهوە له داڵانهکهیه. بهر له ههشت  کورسییه له  نازانم ئهم  کورسی.  بهالداکهوتنی 

ساڵ که ئیدارەی کۆچ منیان گو�زایهوە ئێرە، ئهواکتیش ههر لهوێ بوو.

ا
س ا ر  ا   

ا ا ی  ک
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-ئهوە کێیه خهوتووە؟
ژنێکه.  دەنگی  ژوورەکهمه.  دەراگی  نێوەڕاستی  له  دەنگهکه 
ژنهکه خۆی دەگهیهنێته تهختی خهوەکهم. قۆڵی لهنێو قۆڵی 

سامییه. لێم دەپرسێ:
تۆ... کێی؟  -

 . -مرۆڤێکی پهنابهر
دەنگی پێکهنینێک. له چهشنی برووسکه. دەست بهنێو قژی 

خۆیدا دەاک. دەڵێ:
-من پهنابهرم خۆش دەو�ن. بزانه پرچم چۆن ڕەش کردووە. 
ڕوومهتم.  سهر  دەکهونه  و  دەوەرن  تاڵهموو  دەکهم  ههست 
سهرنجێکی سهروسیام و جلهاکنی دەدەم. بۆیه، به الجانگ و 
کل توواوەتهوە و لهنێو  گو�ییهوە دیارە. چاوی ڕشتووە،  دەوری 
چهند  دەڵێی  بۆتهوە.  وشک  ژ�رچاویدا  چرچولۆچییهاکنی 
کراس و دامهنێکی له ڕەنگی  گریاوە.  سهاعتێک بهر له ئێستا 
له لقی دارسێوێک دەچێ،  گهردنی،  بهردایه.  له  پرچی خۆی 

به دوو سێوی بڵهوە.
و  دەبمهوە  ڕاست  دادەنیشێ.  خهوەکهمدا  تهختی  لێواری  له 

لێی دەپرسم:
-ئهی تۆ کێی؟

- من کێم؟
- ئا. 

و  دادەنێ  الجانگهاکنی  لهسهر  دەستی  ههردوو  اقمکهاکنی 
وێکیان دێنێتهوە. چاو دەنووقێنێ. شهاقر و چرچولۆچی.

تۆ  بهڵام  نهاموە،  بیرم  له  نازانم.  ها؟  کێم؟  من  ڕاست  -به 
ئا...  ئا،  دەکرد.  تورکیای  باسی  دایکم  وایه  پێم  ڕاوەسته... 
دایکم  کهوتهوە...  بیرم  بهڵێ،  تورکیایه.  خهڵکی  دەیگوت 
خهڵکی تورکیایه. گووی تێ بێ، خۆ زۆریش دڵنیا نیم. بهس بۆ 

باوکم، نازانم. کێ باوکی منه؟ تۆ پێم بڵێ!
-من نازانم کێ باوکی تۆیه. ههر چۆن بێ، ههڵبهت پیاوێکه.

-ههڵبهت خو�ڕیییهکه.
تریقهی پێکهنینی، ههورەتریشقه دێنێتهوە یاد. پێی دەڵێم:

-ڕەنگه خو�ڕیییهک بێ، بهڵام ئهمه ئێستا گرینگ نییه. 
-ئهی چی گرینگه؟ 

بۆ  اکتهدا  لهم  دەکرێ  چی  گرینگه.  چی  بزانم  دەکهمهوە  بیر 
ئهو گرینگ بێ. شتێکی ئهوتۆم به خهیاڵدا نایه. دەڵێم:

-گرینگ ئهوەیه تۆ امفی امنهوەت ههیه.

دەنگه ژنانهکه دەپرسێ: 
ها؟  دایگیرسێنی،  نییه  امڵهدا  لهم  گڵۆپیێکت  -تۆ 

ئاودەستهکهتان کوا؟
سامی دەراگی ئاودەستهکه دەاکتهوە. گوێم ئاشنایهتیی لهگهڵ 
دەناسمهوە.  دەنگهاکن  کردووە.  پهیدا  اکندا  دەراگ جیڕەی 
الی  بهرەو  و  دادەگیرسێنێ  ژوورەکهم  گڵۆپی  پاشان  سامی 

تهختی خهوەکهم دێ. سهرم ڕاست دەکهمهوە.
-خێرە، سامی؟

له پهنای تهختی خهوەکهمدا دەچێته سهر دووچۆاکن.
کردی. ڕوخسهتم بدە با بۆ یهکهمین جار  -بمبوورە له خهوم 
ههست به باوەشی ژنێک بکهم. له دەرەوە چاوم پێی کهوت. 
مهست و بێچارەیه. شوێنی نییه ئهمشهو لێی بخهوێ. منیش 
ههر  قهسهم،  دایکم  چاوی  به  بدەم.  پهنای  بیبهم  با  گوتم 

ئهمشهوە و سبهینێ به ڕ�ی دەکهم.
جارە  یهکهم  کردۆتهوە.  نزیک  ڕوخسارم  له  ڕوخساری  سامی 
چاودەرپۆقیو،  سهرتاس،  دەبینم.  دەموچاوی  جۆرە  بهو 
به خهریکه  لیاکو  ددانزەرد.  و  امشوبرینج  ڕیش  بهرانلووت، 

الدەمیدا بێته خوارەوە. سامیم وەک نێچیرەوانێک دێته پێش 
که نێچیری خۆی دابێ به شاندا و به دەم ڕێگهوە، بیری  چاو 
کهسێکی دژەڕاوی هاته سهر ڕێ، چۆن  که ئهگهر  کردبێتهوە 
کهسهکه دڵی  و  بێنێتهوە  نێچیرەکهی  خستنهداوی  بۆ  پاساو 

ڕازی باک.
سامی چلوپیێنج ساڵ بهر له ئێستا له سپانیا له دایک دەبێ. 
بووە.  سپانیایی  ژنێکی  دایکی،  و،  عهرەب  پیاوێکی  باوکی، 
وەختایهک حهوت، ههشت ساڵان دەبێ، باوکی دەگهڕێتهوە 
وڵاتی خۆی و سامییش لهگهڵ خۆی دەبا، بهڵام سامی دایم 
دڵی الی دایکی بووە، دایم داڵغهی ئهوەی ههبووە بگهڕێتهوە 
دی.  دێته  درەنگ  خهونهی  ئهم  دایکی.  الی  بۆ  سپانیا 
که ساڵونیوێک بهر له ئێستا، وەختایهک دایکی خۆی بینیوە، 
کردووە  دایکی  بانگێکی  سامی  بووە.  سهرەمهرگدا  له  دایکی 
و دایکیشی به حاڵ توانیویهتی چاو ههڵبێنێ و سامی ببینێ. 
بهسهر  ئهوە  دوای  بووبێ.  زۆر  سامی  بۆ  ڕەنگه  ئهمهیش، 
الشهی دایکیدا به کوڵ گریاوە. بۆ خۆیشی دەڵێ: تا ئهبهد ئهو 
نیاگیهی دایکمم له بیر ناچێتهوە. ئێستایش وەختێک سوێند 

بخوا و بهڵێنێک بدا، دەڵێ: به چاوی دایکم قهسهم. 
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-امفی امنهوە... له کوێ؟
لهم امڵهدا.  -

دەگهشێتهوە. دەپرسێ:
لهگهڵ تۆ؟  -

پێدەکهنم. دەست دەخهمه سهر شانی سامی.
-لهگهڵ سامی. 

-بهڵام من حهزم لێیه له الی تۆ بخهوم. 
ئاامژە بۆ سامی دەاک و دەڵێ:

ئهوم ناوێ.  -
ئاامژەاکن دەاگ. ههست دەاک  له  بهڵام  نازانێ،  سامی سوێدی 

ئهم ژنهیش چارەی ئهوی ناوێ.
ژنهکه لهسهر تهختی خهوەکهمدا ڕادەکشێ و چاو لێک دەنێ. 
دەکهن.  وڕوگێژم  ئارایشتهکهی  و  بیرە  بۆنی  و،  اعرەقه  بۆنی 
خهوەکهمی  تهختی  لهسهر  سامی  بیبا.  دەڵێم  سامی  به 
ههڵدەستێنێ، قۆڵی دەگرێ و ژنهیش به دەم ورینگهورینگهوە 
وشهاکنی  له  من  که  دەڵێتهوە  گۆرانییهک  دەڕوا.  لهگهڵی 

ناگهم. له دەم دەراگی ژوورەکهی سامی گتێک دەاک و دەڵێ: 
-له بیرت بێ که ههمووامن پهنابهرین. 

ژوورەکهی من دیسان تاریکه. بهفر هێشتا له دەرەوە دەبارێ، 
کڕ�وەیه. منیش دەبێ بخهوم.

٢٠٢٠

س ا داستان ا ر 

موبایلم  میاندازم،  باال  خواب  قرص  یک   10 ساعت  شب  هر 
درمیآورم،  را  دیواری  ساعت  باطری  میکنم،  خاموش  را 
رفته  رفته  و  میکنم  خاموش  را  چراغها  خفه،  را  تلویزیون 
میخوابم. اام ظاهرا امشب از این خبرها نیست. پلکهایم 
خیال بسته شدن ندارند. صدا توی سرم موج میزند:» باید این 
کشور را ترک کنی. حاال پروندهات دست ام نیست، فرستادهایم 

برای ادارهی پلیس.«
خواب  قرص  انقضای  تارییخ  »نکند  میافتد:  دلم  به  شک 
که  است  همین  حتام  است.  شده  بیاثر  اکمال  و  رسیده  فرا 

ر ا
ا - سوئد ا ی  ک

به  و  میگردم  باز  آشپزخانه  به  کند!«  پا  کله  مرا  نتوانسته 
جعبهی قرصها مینگرم. تا یک سال دیگر هم اقبل مصرف 
مرا  میتوانند  هم  باز  آینده،  زمستان  تا  االن  از  یعنی  هستند. 
خواب کنند. قرص دیگری باال میاندازم و به بستر بازمیگردم.
Hush! Slowly, :در باز میشود. صدایی به انگلیسی می گوید
خوابیده  رفیقم   ! آرامتر )ششش!   .my friend is sleeping

است.(
راه  اتاقیام سامی است. صدای  باز می شناسم، هم  را   صدا 
کفشی دیگر و سپس یک صدای زنانه به زبان سوئدی  رفتن 
که خوابیده؟ مگه نگفتی تنها هستی... نکنه  می-گوید:»کیه 

زن و بچه داری ای متقلب دروغگو!.. آخ! زانوم!«
 یک صندلی توی راهرو است. حدس میزنم پایش به صندلی 
خورده است. صدایشان در هم میآمیزد صدای زنانه، صدای 

سقوط صندلی و صدای سامی.
سال  هشت  هامن  از  آنجاست.  چرا  صندلی  این  نمیدانم 
 ، که اداره مهاجرت مرا به اینجا فرستاد تا همین امروز پیش 

صندلی در آنجا ایستاده و کسی تاکنش نداده است.
پیدا  چراغ  یه  لعنتی  خونه  این  »توی  میپرسد:  زنانه  صدای 

نمیشه؟ دستشویی کجاست؟«
سامی در دستشویی را باز میکند صدای غژ غیژ همیشگی این 
، برایم آشناست. سامی چراغ دستشویی را روشن میکند و  در
کنم: »چیزی شده  به سوی تخت من میآید. سرم را بلند می 

سامی؟«
 کنار تختخواب من روی دو زانو مینشیند و خم میشود: »مرا 
ببخش که بیدارت کردم. لطفا اجازه بده برای اولین بار گرامی 
و  بیرون دیدم مست  را  این زن  کنم.  را حس  آغوش یک زن 
گفتم بهتر  بیچاره و بی پناه است. جایی برای خوابیدن ندارد. 
فقط  قسم  امدرم  چشامن  به  دهم.  پناهش  امشب  است 

همین امشب میامند. فردا ردش میکنم برود.«
کرده است. اولین بار است  صورتش را به صورت من نزدیک 
کلهی تاس،  که او را از چنین مسافت نزدیکی تامشا میکنم. 
قوچ،  یک  پهن  دامغ  اندازه  به  بزرگی  دامغ  زده  وق  چشامن 
به  دهانش  گوشه  از  آب  زرد.  های  دندان  و  جوگندمی  ریش 
راه افتاده است. حاال از این مسافت نزدیک، رخسار سامی را 
همچون یک شاکرچی غیراقنونی می بینم که در یک منطقه 
گرفته است. در  کشته و او را بر شانه  ممنوعه، صید بزرگی را 

ا دع دست مترجم: 
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است  نگران  برمیدارد،  قدم  پیروزمندانه  اینکه  ضمن  راه، 
آدمهای ضد شاکر و مدافع  از همین  کله یکی  و  اگر سر  که 
محیط زیست پیدا شود، باید چگونه این اکر خود را امستاملی 

کند و دل طرف را به دست بیاورد.
سامی 45 سال پیش در اسپانیا به دنیا آمد. پدرش عرب بود، 
که سامی هفت هشت سال  امدرش اسپانیایی. هامن وقتی 
با  هم  را  سامی  و  برگشت  کشورش  به  پدر  نداشت،  بیشتر 
خودش برد. اام دل سامی همواره پیش امدرش بوده است. 
که زامنی به اسپانیا بازگردد و نزد  همیشه توی این فکر بوده 
امدرش بامند. خیلی دیر به این رویای خودش رسید. یک سال 
که نفسهای آخر را  و نیم پیش، زامنی باالی سر امدر رسید 
میزد. به زحمت توانست چشامنش را باز کند و برای آخرین 
بار سامی را ببیند. همین هم برای سامی بسیار ارزشمند بود. 
گریسته  و  گذاشته  سپرده  جان  امدر  سینه  بر  سر  آن  از  بعد 
ابد  برای همه تکرار میکند:»تا  را  این جمله  است. همیشه 
آن ناگه لحظه آخر امدرم را فراموش نمیکنم. از آن وقت تا 
کند و قسم  کسی را جلب  حاال هر وقت می خواهد اطمینان 

بخورد، می گوید به چشامن امدرم قسم.«
»اون کیه خوابیده؟«

و  میرساند  من  تخت  به  را  خودش  است.  زن  هامن  صدای 
کی  دیگه  »تو  میپرسد:  میاندازد.  سامی  بازوی  دور  دست 

هستی؟«
». »یه آدم...یه مهاجر

موهای  خرمن  در  دست  و  سرمیدهد  رعدآسایی  خندهی 
دارم.  دوس  رو  مهاجرا  »من  میگوید:  و  میاندازد  خودش 

ببین من هم موهام رو مث شامها سیاه کردهم.«
حس میکنم چند تار موی رنگزدهی سنگین او روی صورتم 
میافتند. وراندازش میکنم. بلوز و دامنی همرنگ موهایش 
کرده و حسابی  گریه  اناگر یکی دو ساعت قبل،  بر تن دارد. 
و  ریخته  هم  در  صورتش  و  چشمها  آرایش  و  ریخته  اشک 
یک  امنند  گردنش  است.  کرده  نامیانتر  را  چروکهایش 
دارد.  رسیده  و  بزرگ  سیب  دو  فقط  که  است  سیب  درخت 
معرفی  را  خودم  »من  و می-پرسم:  مینشیم  تختم  لبهی  بر 

کردم. نوبت توه. تو بگو کی هستی؟«
»من؟«
»اهم.«

چروکهای  میچسباند.  شقیقههایش  به  ا  دستش  دو  هر 
عمیق صورت و گردنش را میبینم.

صب  نیست...ولی  یادم  نمیدونم.  ها؟  کیام!  من  »واقعا 
آره... میزد.  حرف  ازترکیه  همیشه  امامنم  کنم  کن...فکر 
مطمئن  حافظه.  این  توی  ریدم   . اناگر بوده  اونجاها  امل  آره 
کنم امامن امل ترکیه بوده ...ولی در مورد بابام  نیستم. فکر 
بابای  نمیدونم.  بوده  کجایی  بوده  نمی-دونم...کی  چیزی 

من کیه؟ من که نمیدونم اگه تو میدونی بهم بگو!«
»من از کجا بدانم؟ در هر حال یک مرد بوده!«

»در هر حال یه عوضی بوده.«
دوباره رعدآسا میخندد.

که مهمه این  میگویم: »شاید هم عوضی باشد. ولی چیزی 
نیست.«

»پس چی مهمه؟«
مواقعی  چنین  در  است.  مهم  چیزی  چه  ببینم  میکنم  فکر 
چه باید گفت؟ چیزی به ذهنم نمیرسد. میگویم: »مهم این 

است که حق امندن داری.«
»در کجا؟«

»در این خانه.«
ذوق میکند و میپرسد: »با تو؟«

میخندم. دست میاندازم روی شانهی سامی و میگویم: »با 
من نه. با سامی.«

»ولی من دوس دارم با تو بخوابم.«
به سامی اشاره میکند و میگوید: »این رو نمیخوام.«

سامی سوئدی بلد نیست. ولی زبان اشاره را میفهمد! حس 
میکند حتی این زنهم تامیلی ندارد کنارش بامند. 

هم  روی  را  چشامنش  میکشدو  دراز  من  تخت  روی  زن، 
و  آرایشی  مواد  بدن،  عرِق  درهمآمیختهی  بوی  میگذارد. 
آبجو، حالم را به هم میزند. به سامی اشاره میکنم او را ببرد. 
خودش  اتاق  به  را  او  و  میگیرد  را  دستش  میکند.  بیدارش 
میبرد. زن، آواز نامفهومی زیر لب زمزمه میکند. درست کنار 
گردنش را  درِ اتاق سامی مکث میکند. به زحمت رو به من 

میچرخاند و میگوید: »یادت باشه همهمون مهاجریم.«
میبارد.  همچنان  برف  است.  تاریک  دوباره  من  اتاق  حاال، 

بیرون هوا طوافن است. من، باید بخوابم.
2020
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تر  اد ه  ا   

ی   

خهڵتانی وەسووەسه بێ
تهمهن له پرسیار و نهعنا

له باژ�ڕی ئاجۆر
پڕ به زرق و برقی دڵنیایی

موریدی ئاسامنێ
چڵکن به فڕینی شهمشهم!

کو�رە هاۆرێ
داهاتوو

له ئوتووبانی سهرەڕۆیی
چ مهبهستی بهفرینه

اکنی پووچهڵی له فهتحی چیا
؟ تا دۆزینهوەی چارەنووسی اکفوور

له اکم ئههریمهن پهریزادەتر
    که من نیم؟

شهوانه شهو
اکنی ئاژاوە دوور له یاسا

مشاری تارامیی
   له ملی ئاقێق

تا دڵنیا بوون
لهو دیوی چیامژاویییهاکن

چهن گهشاوەتر
له چاوی قهلپووتی گوامن!

پرشنگ به نێزەی ئاسۆ
له رووباری زەمهندا

. نوقمهسار
پێی بخزێ کۆتر

له سهر منارەی اکشی
گهیشتن به مهلهکووتی مژاوی

   چهن جاریتر
   دەبێ ههروا؟

با من ئیمپراتۆری گومڕایی
یا من ئیمپراتۆری گومڕایی

یاخی له قهوارەی نهرمی ئاو
   له سهامی شپرزی گهڵا

   تووڕە !
منی امڵ خراپێ

وەسووەسهتر له گۆرانییهاکنی شهو
له تهمهنی خرپنی چواردەیی!

ا / ابراهیم احمدنیا د را 
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و  تا ت ب را  

پیاسهم له شهاقمهاکنی قیر و تهنیایی
مرۆڤ بڵندە

تا بیزار بوونی چۆلهکه
نهمتوانی ژامرە مۆبایلی هیچ پێغهمبهرێ

یا ئاامدە بوون له ئادرەسی خودا
! گڵۆپ زوڵمێکی زەرد بوو له شهواگر

پهشیامن نیم 
چرام نهکردە گژی تاریکی

تا ئهم 45 ە خاپوورمه
قووڵیشه تا ئهوپهڕی وەسووەسه!

له کوێ حهشاااااارە
بۆنی نان و ترسی ئێوارە؟

ئاخ لهم تهواو بوونه زووە زەردباوە
برووسکهی پیرۆزباییم نهنارد بۆ دارەاکن

ئیمهیلێکم نهپێچا له بهرازا!
تهواو بوو 

رێکردنی جۆگهله له تاریکی
داخرا پهنجهرە

ئاسۆی ناوە و زەردە بهیانی!

ترجمه فارسی دو شعر از ابراهیم احمدنیا
ا مترجم: عز 

یست ادهتر    دا اه  ا 
غرق وسوسه باد 

عمر در پرسش و نعناع
در شهرستان آجر 

لبالب از زرق و برق یقین
مرید آسامنی

آلوده با پرواز خفاش!
نابیناست رفیق!

آینده در اتوبان القیدی
کدامین هدف برفین

از فتح کوهستان های بیهودگی

؟ تا بازیافتن سرنوشت اکفور

از کدام اهریمن پریزاده تر 
 که من نیستم؟

شباهناگم
دور از قوانین آشوب

اره ی شبح
 بر گردن عقیق!

تا اطمینان از آنسوی کوهساران مه گرفته
بسی روشن تر از چشامن اعور تردید!

پرتو با نیزه ی افق
غرق در رودخانه ی زامن.

بلغزد پای کبوتر
بر مناره ی اکشی،

تا رسیدن به ملکوتی مه آلود
، باید این گونه؟! چند بار دیگر

بگذار من امپراطور گمراهی
یا من امپراطور گمراهی

یاغی از اقمت ترد آب
از رقص ناموزون برگ ها 

 خشمناک!
من خانه خراب

وسوسه تر از ترانه های شباناگهان
در سن تپل چهارده سالگی!

ت ا بر تا را 
قدم زدنم 

 در خیابان های قیر و تنهایی...
انسان رفیع است

تا انزجار گنجشک!
نتوانستم شامره ی همراه هیچ پیامبری

یا حضور در آدرس خدا
المپ، ظلم زردی بود بر شب!

پشیامن نیستم
که چراغ را نفرستادم
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    به نبرد با سیاهی!
تا این 45 ویران

عمیق اام تا آن سوی وسوسه!
کجا پنهان شده است 

بوی نان و ترس از غروب؟
افسوس از این پایان زرد زودرس

تلگراف تبریکی نفرستادم برای درخت
یا ایمیلی به سوی گرازی پرتاب...

پایان یافت
راهپیامیی نهر در تاریکی

بسته شد پنجره
که اسمش افق است 

و زرد است در سپیده دامن!
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شعر »گژهبا« )تندباد( را سال ١٩٦٢ چاوه / افتح شیخ االسالمی در تهران 
 )Shelley( سرود. اقتباسی آزاد بود از قصیده شاعر انگلیسی زبان شلی
به نام "Ode to the West Wind". او دانشجوی دانشاگه تهران بود، 
همزامن در انجمن ایران و آمریاک در سطح پروفیشنسی زبان انگلیسی 
میخواند و آنجا توسط یک استاد مهربان با شعر انگلیسی ازجمله شعر 
شلی آشنا شد. شعر »گژهبا« زامن انقالب علیه رژیم سلطنت در همه 
تجمع  در  هم   

ً
اخیرا میشد.  خوانده  کردستان  شهرهای  در  مراسمها 

بزرگ معلامن مریوان توسط یکی از معلامن خوانده شد. 

ا ه گ 

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
هاوڕ�ی زستانی سارد و سڕ

ئهی خۆبهخۆ دوژمن به خۆشی و ئاسایشت
نهک ههر بۆ تهنیا من، بۆ گشت

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
قهت ناتوانی بمترسێنی

ناتوانی ڕێاگم لێ ون کهی
ناتوانی قهڵای تاقهتم سهرەوبن کهی

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
باش ئهتناسم باش ئهزانم

که ڕووت کرده دارستانی تاریک و چڕ
هێالنهی ههزاران ههزار
بێچووه مهلی کزی ههژار

ئهشووخێنی
دایک و بابیان له دارستان ئهتهرێنی

به چنگووڕی بێ بهزهیی
خونچه و گهڵا ئهوهرێنی

ههر بهوەی ئهڵێی بهڕەڵڵام
ههر بهوەی ئهڵێی بههێزم

شهلم، کو�رم، ناپار�زم
ههرچی له دەستت بێ ئهیکهی

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
سهرچاوەی ههزار مشت و مڕ

ڕیاگم لێ بهردە، لێمگهڕێ
من ناترسم،

من ڕێاگی خۆم ههر ئهبڕم
له تۆ و له هێزت ناپرسم

ڕاسته بهم تاریکهشهوە ڕێت لێگرتووم
ڕاسته به اقمچییه تیژەکهت

پهسا پهسا تهوێڵم ئهتۆزیتهوە
بهڵام ههستی کۆڵنهدەرم

ه چا س  ا ا ش
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له جهرگی تاریکی شهوا ڕ�ی خۆی ههر ئهدۆزێتهوە

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
جل و بهرگت لێ کردم شڕ

چرای دسمت کوژاندهوه
به تهپ و تۆز

چاوت پڕ کردم له گرێ
بهڵام ئهامنه هیچاکمی

ناتوانێ ڕێاگم لێ گرێ

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
هاوڕ�ی زستانی سارد و سڕ

باش ئهزانم
و  کهم  ڕۆژێکی  چهند  زستان  وەک  ههر  تۆش  عومری  که 

کورته
باش ئهزانم

ئهمه تهپ و کۆی ئاخرته
باش ئهزانم

ههر که یهکهم تیشکی بههار
باڵی کێشا هێالنهی ژین

الشهت له بن بهفری نزار ئهنێته گۆڕ

ئهی گژهبا، گژهبای دڕ
له سهر ڕێاگم الده سمڕ

سوێندم به تیشکی ڕزاگری
سوێندم به ئهستێرهی ئاوات
سوێندم به سروهی بههاری

ناتوانی ڕێاگم لێ ون کهی
ناتوانی قهڵای تاقهتم سهرهوبن کهی

افتح شێخ )چاوه(-١٩٦٢/ ١٣٤١

ست   د  

کردی »ساکڵا« )ِشکِوه(  شعر »دل شکسته من« ترجمه افرسی شعر 
گذار شعر نو کردی در کردستان عراق است. شعر  گۆران پایه  از عبداهلل 
در  وقت  هامن  و  شده  سروده   ١٣٤٥ تابستان  در  من«  شکسته  »دل 

مجله »خوشه« به سردبیری شاملو منتشر شد.

در آسامن بلند جالل و زییبایی
ستاره ای بودی پرشکوه و رویایی

ناگه من ز تامشای جلوه ات برگشت،
در اولین برخورد،

نمیرسید سرانگشت بخت کوته برد،
به گرد دامن تو

ز راهبرد خیالم بسی فراتر بود
امید دیدن تو

ولی درییغ! گامن بردی از غرور من است:
حریصتر شدی و دامگستری کردی

به جادِو حراکت و تبسم و پیغام
فسونگری کردی.

دلم، پرنده خونگرم نوجوانی، را
فریفت وسوسه عشق و در پی ات افتاد

ولی چه سود نیافت
نه جلوه تو نه آن عشق آسامنی را

کنون فغان بر من:
در انتظار نشسته به راه وعده واهی 

دو چشم خسته من
پرنده ای است اسیر فضای نامتناهی

دل شکسته من

متن کوردی دل شکسته من

ا 

له سهامی بهرزی ناوبانگی حوسنا
تاقه ستاره،

نهبووی له وزەی دەستکورتی منا
ئاشکرا و دیاره!

ههر لهبهر ئهوه ڕووم لێ وەرگێڕای
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یهکهم تهسادوف
دڵهی حهسساس نا، بهردم پیشان دای

بهڵام تهئهسسوف:
وات زانی که من موستهغنی و غهڕڕام

حهریس تر بووی لێم
تێ ههڵچووی: به دەم، ئیشارەت، پهیغام

پهیامنت دا پێم ! ...
ههیهات مهلی دڵ خوێنگهرمی شهباب

تهفرەی ئاسان بوو،
کهوته شو�ن قسهت، فڕی به شیتاب،

وێڵی ئاسامن بوو.
کهچی نهیشتهێشت بێ لهسهر سینهت

بنیشێتهوە،
الت برد له ڕێاگی ههوای مهحهببهت

دوورت خستهوه،،،
***

مهلی ناو فهزای نامۆتهناهیم،
دڵی الوم ڕۆ!

امنووی ئینتیزار ڕ�ی وەعدەی واهیم،
نووری چاوم ڕۆ!

--------
دیوانی گۆران، ص ٢4- سوژه این شعر گۆران گوشهای از رفتارشناسی رابطه 
زن و مرد است که بزرگ علوی در رمان »چشمهایش« مشروحتر و پیچیدهتر 

ترسیم کرده است. /چاوه. 
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1
وخته که بیافتم به خدا

اقده خستهم
اینجاس

رسیده به لبم
جانمه سهیکو

2
دیه پیدا نمیشه اعشق و زاری جورِ َمه

آسامن نیده به چش بی اعتباری جور مه
ای خداَورداریه ایجور باِشم تا ُمکنی؟

برم ایجو پا نمی ذاری جور مه
َ
گ رو دِل 

میشهِیی رو بیَنِمت با او همه ناز و غرور
تک و تنا بنیشی به گیره زاری جور مه؟
هق هقِ گیرت بیاد و َسرَِته بنازی پاین

ِل غم تو خاِک باغچه تان باکری جور مه
ُ
گ

رنگ زرد و دِلسرد و تن تو کرده و اشک
بینمت به دردِ  اعشقی دچاری جور مه
بینمت آمده توِشت اکفری جورِ خودت

سرِ را، ِچش انتظاری ، بی قراری جور مه
نه ، نمیشه ، ایجوری اکرِ ُخدام جور نمیاد
که مه جای توباشم و تو بد بیاری جور مه

مه نمیشه تونه زیرِپا بذارم جورِ تو
تو نمیشه ِدله زیر پا بذاری جور مه

راضیَیم خار تو چشام ِبره ، ولی پای تو نره
هرچی ام نی سرِ رای تو ، دیه خواری جر مه

جور ام لیلی و مجنون دیه پیدا نمیشه
شوخ و شنگی مِث تو ، اعشق و زاری جور مه

ه ،اگه نه
َ
َمَنه او برِق چشای تو ُبرده تول

بخدا ُدور و َورِت َنری قناری جور مه
 ریشه می َکنی

َ
»پپو« جان بریچه آسان دل ا

 ُعمرِ خودت نیدی بهاری جور مه ؟
َ
توَنم ا

3
به تو گفتم شبی : یا مرگ ، یا تو

   از  آاغز  سفر  ،   تا  انتها  ،  تو
   همیشه  با هم  و  بی هم ! دریغا

نه بی تو  زندگی  کردم ، نه با تو

ا / مهنووچێهر ناسێحی  ر  چ ن
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ژنێک له هزرمدا
  ژووری خهونهاکنی گسک ئهدات و 

  اقپ ئهشۆرێ.
  رۆژێ چهن جار

  خهمهاکنی ئهتهکێنێ و
  حهزەاکنی

  وەک جله نهشۆردراوەاکن
  ئهخاته نێو پهستووی دوایی.

  ههموو شهوێک
  به دەم فریشتهی خهونهوە

  امندوویهتی
  ئهنێته نێو جانتاکهی بهیانیهو.

  ژنێ تریش
  له نێو دڵام

  حهسهن زیرەک گوێ لێ ئهگرێ و 
  شێعر ئهنووسێ و 

  بۆ چۆلهکه امندووەاکنی بهر ستاتی
  گۆرانی عهشق ئهڵێتهوە.

ا ر ان ع  

زنی در من 
رویاهایش را جارو میزند

ظرف میشوید.
روزی هزار بار

غصههایش را گردگیری میکند
و آرزوهایش را

امنند
لباسهای چرک

به پستوی "شاید بعدا"  می اندازد.
شباناگە

خستگی هایش را 
درون کیفش پنهان میکند

تا صبح روز بعد.
و زنی دیگر

در دلم
به ترانههای "حسن زیرک" گوش می سپارد،

شعر می گوید،
و برای گنجشک های بی النه

ترانهی عشق را از بر میکند.

ا / بیان علیرمایی یان ع 
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1
، برسم؟! چرا به نقطه پایان این سطر

از همین جا 
تن این برگریزان را با حروفم میپوشانم

 و از همین اکنون 
مصدر هایم را همه

 نامم را و ضامیرم را همه
 افعالم را همه 

پاک می کنم 
بگذار دردهایم  لخت و عریان بر روزمرگی هایم قدم بزنند 

چرا باید برسم؟!
 دلم از دست خودم گرفته است
 قطره ایی بر گونه هایم میسرد

انگشت میبرم، پاک می کنم
                سطرهای خودم را

و خط به خط پشت سر میگذارم
همه این صفحه را

2
-از چه می گفتم؟!

  -از ناگفته های دختران تاریک
در معابد دور ...

 -این سر بی ساامن, چه ها راز مگو دارد!
اگر واژه هایم، افسون این اقموس را بشاکفند: 

 رنگسرخ-م:  باکرگی گرم گیالس و
                               چیزهای دیگری

آب-م: ایوان ابهام و پسران زمهریر و
                                چیزهای دیگری

مرگ - م : آن چیزیست که نمیگذارد انتظار دختران روشن 
بعد از من، به بلوغ برسد. 

 شاماگه
 بر آنم از خونراهه واژه به خانه بازگردم 

 و پایان نیابم
افسوس!  سپاهی از درونم میگذرد

و از من ویرانهایی بر جای میگذارد.

3
تصور کن  

نونهال سیبی را، در کنار آبادی،
اسلحهاش بر دوش

 چشمه پوشیده الی پونه و ریحان

ا ان  س ا تا   ان س س ا
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 زیر سینهاش نارنجکی پنهان!

 تصور کن گنجشککی را
 که هنوز پرواز را امنده است اام

، خواب دشنه میبیند.  در سر
تصور کن من را 

که نمیهلند
سرزمینم را 

که رهایش نمیکنند

۴
در آستانه شاماگه 

 به تو می اندیشیدم
در این لحظه

 دلم می خواست 
 جادهایی باشم

قدم زنان، گیتاری بر کناره هایم میگذشت
 و زنی در هوای شور 

به تمنای سر انگشتانم مینشست

۵
هراگه که به پای دیواری می ایستم

بر خاطرم فرو می نشیند
پنجشنبه هایی که در درنگ تو جوانه میزدم.

*
به پای چه ایستاده ام اکنون

دیگر نه قراری هست که بیایی
و نه حکم آن " آتش''ی که از لب زناگر بستهایی شعله می 

کشید.
*

به پای این دیوار ایستادهام
به خاطر میآورم

پنجشنبههایی که در درنگ تو جوانه میزدم

ایستادهام
و دست میکشم بر بلندای هراس یارانی

که تازیانهیک "آتش"، رعشه بر اقمتشان مینواخت.
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ا ا و  

سوگ وار
مرگ خویشم

مثل
اشک در هم شکستهی

 عشق .

چشم انتظار 
فصل سیاه  گرد و خاک است 

آفتاب آسامن  
 زندگی . 

*
"با پێشک "

باران ساکت است 
چشم انتظاری

چشم انتظار  مرگ  است .

*: باد قبل از باران

اد ف 

روز را چید
آفتاب

راه هم 
ایستاد

تا
گم شوم .

ان ر ترجمه از کوردی:  ش  اد    : دو شعر از



223  گزیده چند شعر از شاعران ُکردستان

ا ه 

ههرامن
ئهر من چیم و نهمهنم
تو ههر مینی له شوونم

ههر ئهو جوورە فهرهاد دامهن
له هجران شیرینا

بێستۊنیش ههر دامینێ له پاوا
تو ههر مینی باوانهگهم

موور دڵداری خوەت
ههرکهش وە سهرکهشێ هیلی

ئهوەسه
نه خاکت وە تورە کیشیا

نه ئاوت له بنهجوو کهنیا
من چم و له شوون خوەم

دوونێ له خوەم هیلمهجێ
تو مینید و ڕاز ههرامن

وە دیهی دڵ من نۊسی.

ت  د

ههنای سهرخهو شکنم
خهوەیلم چوودە چهو ههسارە

ههسارە له خهوەیل چهو من ترۊسکیاگه
ڕووشنایی شار مناڵیمه

من له شار مناڵیمهو
سهربهیت الیه الیهاگن داڵگم گوم نهکردمه

موور غهرییبی باوگم وەال بردمه
هێامن  بهرزی خهوەیل خوەم

نووڕستمه
ئهوە شار مناڵیمه

شار دڵتهنگ… دڵتهنگیهیل
ئهوە خهوەیل ناخاڵهی منه

س / سارو خسروی سا 
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وه و ب ا 

که ڕێاگ وەک در�ژاییی ڕسته
قڵپ دەکهیهوە نێو چێژیسندمکراویسهروا

خووی نهبڕانهوە تهشهنه دەاک
ئیدی ڕەنجی هاوتهرییبی خهیاڵی ناسک و داڕشتی 

ئۆپۆرتیونیست
نهک تووشیی ڕێاگ

خوویهکه له جسناتی باڵاخانه و ئۆتۆمبێل و سمکۆڵانی 
ئیرۆتیزم

له بهژنی کیژی چهکداری نێو تۆڕەاکنی با

پێوانی تیرەاکنی ڕێ به قوالنجی نۆستالژی
خهونی بهمۆلهقوێستاوی خاک دەزڕێنێته اعدەتهوە

بڕوانه ئازار له قووڵاییی تراژیدیدا و
له پهراو�زی هونهری شیعرەکهی ئهریستۆدا بنووسه

ئهز ههموو خهونهاکنی ئێستا له نێوان کورت و لواندا 
دەبینم

ئهز پاکبوونهوە بهو�ی اگشه دەزانم که بلو�ری ئاو 
دەژەنێت

ئهز ئاڵۆشی دەریا به چنگی چیا و نینۆکی بهڕوو دەشکێنم
لێ ئیدی ڕاناکشێمتا ساراژنی غهزەل

له فرمێسکی سیاسیمدا/خۆی بشوا

٨-٤-٢٠٢٠ / ههولێر

یر /ترجمه شعر سامال احمدی ت 

وقتی که راه را به امنند طول جمله
در لذت کنترل شدە اقفیه فرو میریزید

اعدت بیانتها همهگیر خواهد شد
دیگر رنج موازی با خیال نازک و ساختار اپورتونیست

نه دشواری راه
اعدتی میشود از جنس ساختامن و اتومبیل و کوفتن سم 

اروتیسم
بر هیکل دختر مسلح در شبکههای باد

اندازەگیری شعاعهای راە با وجب نوستالژی
خواب معلق خاک را در اعدت میپراند

در عمق تراژدی رنج را ببین
و در حاشیه فن شعر ارسطو بنویس

من تطهیر را آنجای صخرە میدانم که نیلبک آب میزند
و میخارانم خارش دریا را با انگشتان کوهستان و 

ناخنهای بلوط 

د / سامال احمدی ا  سا
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اام دیگر لم نخواهم داد کهکدخدازن غزل
در اشک سیاسی من شنا کند

تر تره   گ  

کێ چووزانێ پیاوچۆن دەبێته نارنج بهڕەخت و 
فیشهکدانهوە

مهگین له ''ئاسۆیهکی دوورەدەست'' 
نوقمی ئاوابوون و ئاوایی..دوور

زهردهی چرایهک ببینێ سوور
لهبهرخۆیهوه بڵێ:

ئهوهژنێکی تواوهی نێو ئاوی نارنجه
کهبیخۆیهوه جهنگ سپیتره له کۆتر

٢٠١٦/٩/22 ـ ههولێر

تر ب یدتر ا  نگ  

کسی چه میداند که مرد چگونه نارنج میشود در رخت و 
فشنگدان

مگر از ''افقی دوردست''
غرق غروب و دهکدە.. دور
ببیند سوسوی سرخ چراغی 

و با خود بگوید
آن زنیست محلول در آب نارنج

که از نوشیدن او
جنگ سفیدتر از کبوتر است



ا ُکرد226 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

عر ی  ا 

سایه ی شعر
همه چیز در باد خواهد گذشت

همه چیز در ذهن برگها خواهد گذشت
از ژرافی دریاها و

اقیانوسی که به زانو خواهد افتاد
همه آن چیزی

که با رنگهای بی پایان
 خاکستری ابدی در آسامن پراکنده می کند،

 افسانهها و خیالها، 
گلهایی که نمی شناسمشان

که هیچ اگه به یاد نخواهمشان آورد
نه آنجا

که بر جنازهای افتاده باشند
نه آنجا

که فرییبی موهوم را دواگنه کرده باشند.

هیچ نمی شناسمشان رنگها را،
 جز آنکه آبی اند

امه آبی، دریاها و ستارهها
کوهها و شنهایی

که رنگ جاودانهاشان را در آفتاب از کف دادهاند.
...همه چیز در باد خواهد گذشت

صخرهها با خزههای فروتن
و غواکن آبی

که از پی شب می آیند،
امرهای آبی

با جادوی چشامنشان.
همه چیز در باد خواهد گذشت...

.
روح مردهها آبی اند

شب آبی است
چراغها آبی اند

و سایه ی شکسته ی اکردی 
در سینههای لخت اعبران

آبی اند.
همه چیزدرباد

... همه چیز در سایه 

نسیم آبی است
رودخانهها آبی اند

و روح سرگردان و آبی ثانیهها

د  اسعد رشیدی هش د  سع



227  گزیده چند شعر از شاعران ُکردستان

از داالنهای نمناک سالها میگذرند.

لحظهها آبی اند،
عشق آبی است

تمناهای بی رنگ
با انتظارهای آبی 

آه... چه  بیاگنه می گذرند.

همه چیز درباد
همه چیز در رنگ

... همه چیز در سایه

همه چیز
درفریادهای نومیدانه ی دانه ای

آبی است،
درختها، چمنها، جادهها، مردابها

روز شامرهای پاره ای
که با سر انگشت خیس نسیم

. ورق خواهند خورد

همه چیز دررنگ
همه چیز در سایه،

همه چیز درباد خواهد گذشت...

عر یس  

ههمووشت له بادا تێدهپهڕێ
اکندا ههمووشت له زهینی گهڵا

اکن و له قووڵایی دهریا
ئوقیانووسێک کهچۆک دادهدا...

تهواوی ئهوشتهی که بهڕهنگه بێ کۆتاییهاکن
خۆڵهمێشی ههرامن

لهئاسامندا بڵاودهاکتهوه:
ئهفسانه وخهیاڵهاکن

ئهوگوڵانهی که نایانناسم و
هیچاکت بیریان ناکهمهوه

اکبن نه لهوجێیهی که له سهرتهرمێک ژا
نه لهو شوێنهی که فریوێکی خهیاڵاویییان

دووپاتکردبێتهوه،

هیچاکم له ڕهنگهاکن ناناسم
بێژگه له ئاوی

امنگ ئاوی، دهریاو ئهستێرهاکن ئاوی
اکن و چیا

ئهودهشتانهی که ڕهنگی ههرامنیان
له ههتاودا له دهستداوه...

ههمووشت له بادا
ههمووشت له رهنگدا

شاخهاکن بهخهنهتیفکه مهندهاکنیان
بۆقه ئاویییهاکن

که له شهودا دهردهکهون
امره ئابییهاکن

به تهلیسمی سامناکی چاوهاکنیان
ههمووشت له بادا

ههمووشت له رهنگدا

اکن ئاوی شهوئاوی، چرا
نیسێی اکردیکی شاکوه له سینگهاکندا ئاوییین

سروه ئاوی، رۆبارئاوی
وه ڕوحی ههڵوهدای چرکه ئاویه اکن

له داڵانی شهداری ساڵهاکندا تێدهپهرێ...

ساتهاکن ئاوی
ئهوین ئاوی

خوازه بێرهنگهاکن
لهتهک چاوهڕوانییه ئاویییهاکن بێاگنهن!

ههمووشت له بادا
ههمووشت له ڕهنگدا

ههمووشت له نیسێ دا
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ههمووشت له هاواری ناهومێدانهی دهنکێکی ئاویدا،
درهختهاکن، مێرگهاکن، جادهاکن وگۆالوهاکن

مێرێکی دڕاون ڕۆژئهژ
که به ئهنگوستی تهڕی سروه

وهرق وهرق
ههڵدهدرێنهوه.

ههمووشت له ڕهنگدا
ههمووشت له نیسێ دا

ههمووشت له باداتێدهپهڕێ...
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ا نا 

وقتی از گردنه های ئاریز
سرازیر شدیم

جای پای هزاران 
کفش گمشده را دیدیم

کدام فصل
امدران بر جاده های مه آباد

پوکه ها  بو می کشیدند
سکوتِ  فرزند شان را شناسایی کنند

کدام روز   امه   سال
پدران

رد ناگهشان با ابرها نا پدید
خط صدای شان اقب آسامن

پرنده ای رهگذر
ادامهی اشک هایش را 

پشت پنجره ای می ریخت
که تیرهای باران تامم شده بود

امدر   پوکه در مشت
پدر   ستاره در گلو

از حجله اگهِ  دریا می آمدند

ا ک 
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ب 

هیچ سێبهرێک
دووپات نابێتهوە

وەک کراسهکهی بابم
که ههمووڕۆژ�ڕەنگی دەگۆڕی

ههموو رۆژێ
سێبهری دەستێکامن له بیر دەچوو

شهڕ
ههموو رۆژێ

ڕیزی سێبهرەاکن
کورتتر دەاکتهوە

دەچمه حهوشه
کهوشهاکنم  پیاوپێ له پێ دەکهم

بۆ منداڵیم دەگهڕێمهوە
سێبهری منداڵی دەکێشمهوە

بادەوە له حهوا دەکهم و
دەڵێم:

له بهندیخانهی تاکهکهسی  دا
هیچ سێبهرێک

اک سهری سپیی نا

له سووچێکی ئهو شارە
منداڵێک

سێبهری پۆتینهاکن بۆیاغ دەاک
و دەڵێ:

هیچ سنوورێک
سێبهر نابهزێنێ

هیچ مینێک
سێبهر ناتۆقێنێتهوە

تێست
له تهواوی ئهو سێبهرانه ههڵدەگرمهوە

بێرەدا تێپهڕ بوون
تێست له تهواوی ئهو دەناگنه ههڵدەگرمهوە

نسێاکنیان
بهجێامون

ئێواران سێبهرت ' با ' دەیبا
ئێواران

سێبهرت له چۆمهکهدا
غووسڵ له خۆی دەردەاک

ئێواران

ا ا اس 
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موویهاکنی سهرت رەش دەکهیهوە
تا کووڕ بوونهوەی سێبهرت

کهس نهیبینێ
دەڕۆیی و 

قوورسایی چهمهدانهکهت
به سێبهرت

دەسپێری
له تهنگی ڕ�واسهوە

تا تهنانهتی مهرگ
سۆزانییهکی غهمگینه

تهنیایی...

ا 

اد ا ر د  ر از ک

هیچ سایهای
تکرار نمی شود

امنند پیراهن پدرم
که هر روز

رنگ عوض می کند

هر روز
سایهی دستی را فراموش می کنیم

جنگ
هر روز

ردیف سایه ها را
کوتاە تر می کند

به حیاط می روم
کفش هایم را تابهتا می پوشم

به کودکی باز می گردم
سایهی کودکی را می کشم

بادکنکی هوا می کنم و می گویم:
مو های هیچ سایه ای

در زندان انفرادی
سفید نمی شود...

در گوشه ای از این شهر
کودکی

سایهی پوتین ها را واکس می زند و می گوید:
هیچ مرزی

از سایه عبور نمی کند
و مین ها

هیچ سایهای را
منفجر نمی کنند...

از تامم سایههایی که از اینجا گذشته اند
آزامیش خون میگیرم

و از تامم صدا هایی که سایه هایشان جا امندە است...

غروب ها
سایهات در رودخانه

غسل می کند
غروب ها موهایت را سیاە می کنی

تا هیچ کس خمیدگی سایه ات را نبیند
می روی

و سنگینی چمدانت را 
به سایهام

 می سپاری...
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و    او ی  ا و  ب  

ا  ا تا 

شهوێ بهم بێ شاریییه شڵپاوەو عهتا زاامرە 
بێ باوان تر له نیشتامن            دانیشتووە و 

دەستهاکنی له بهفر ئهچێ  
                           _: خوایه دەینمه مل تهنیاییت  

                           بژژیت 
                               چ سهر خۆشی بۆ خۆت 

 خوا ژوورێکه تاریک عهتا 
 ههست ئهکهم بۆنی شتێ تێ ههتیم 

بۆنی ق ق قێکی قوول 
                         __: بۆنی اقن و قلیان و قۆڕی

 نه عهتا
 ق وەک اقمهت و قهندیل و

                      قومری
 هاور�ییهکهت ئهڵێم عهتا 

ئهشق شۆخییهک بوو کردامنی برا
 واز بێرا 

سڵاو 
کوڕەاکن کوڕەاکنی تایلهو تلیاک و تاریکی 

ئهو کوڕانهی ئاشق بوون و له سهر دەامریان بێ دەامری 
هاوڕ�ییهاکنیان ئهنووسی 

ئهو کوڕانهی پێخهفیان قهبرەو وچانێ چایی و چوورتکهی 
خوامری 

ئهو کوڕانهی داخی داخییانیان له پهستووە چۆڵهاکنی 
چوارباخا جێ هێشتووە 

ئهو کوڕەاکنی بۆ سورەنگێ خاڵی 
قهبری هاوڕیێ شههیدەاکنیان ههڵهکۆڵی 

کوڕەاکنی تایله! 
                           تێلبهندەاکنتان زەخمی تاریکییه! 

ئهشق نیشتامنێکی پهت پهتی عهتا 
کۆڕەاکنی سهرههنگ و سیرووس و 
قڵیهاکنی شهو جومعهو و بهرتهکیه

یا ئهڵڵا پهنج بیبارو کهمێ نهوت بیسووتنه و 
هوو بکه

احضر فالن بنت فالن علی حوبی و عشق فالن ابن فالن 
اجعل اجعل 

الساعه الساعه الساعه 
هوو بکه

 نه جابر ئهمه جهبرە ئهم رێاگیه ناگهڕێتهوە
 اجعل 

هوو بکه

زا / شعیب میرزایی ی  ع ش
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ئهلف 1 ، ج3، ب 2، ر 200
ههسارەتان دوورە به قهدەر نیشتامن 
هوو بکه به تهنیاییتهوە المهسسهب 

ئهمه تهکیهیه یا مهککه
 ئاشقی 

یانێ پهت پهتی 
زاامرم عهتا یانێ کۆیلهتی 

چوارباخێ بێ باخم لهرەم تێ 
شاعیرێ بێباکم 

بوەستن                                         میزم تێ 
داکه باران داکه خووساوم به عهتایێ

 به فهرەح و چوارباخ و مهینهتی عهتایێ 
عهتا ئهم شارە بۆ وائه اک/ ئهی ئهم وا ئهاک بۆ وائهاک 

عهتا ئابرا عهتا به ناخام بزامرم / سینهی موزەفهرم زاامرم / 
جنسێ نهرم پێچهوە بیامرم

 بکێشه ههتیم، بکێشه ئهم شارە پڕە له داو و اقڵاو
 بکێشه    شتێ به ناو پاتهوە دیارە      فهرسوودەیه

شتێ به زەینتا راکێشراوە             ئاسوودەیه
ئاخ ههتیم بکێشه

پیاوێ بکێشه دەستی بێت 
ژنێ بنووسه سینهاکنی نووستبێت 

عهتا ههڵسه المهسهب قهمهکهت           بمقوپنه
 تلێ تلیاک بگرە و بمسووتنه

المهسهب خهریکه وابم خۆشم فهرامۆش
 خهریکه وا بیم ئهم شارە خامۆش 
بکێشه ئهم شارە پڕە له داو و اقڵاو 

بکێشه...

کوڕەاکنی سهرههنگ و سیرووس 
وەرنه پێش

 دایبنن له سهر شهش له سهر حهفت له سهر ههشت له
سهر نۆ 

یا مووسا یا عیسا 
نه عیسا نه مووسا 

نه سیحرە نه جادوو 

تف
 داامننا 

قوامر نه
ئهم شارە عهتا 

□
تۆ ئاشقی

 یانێ 
سهد دەرسهد                              اکولی

         _: ئابرا ئهو تهقیه چاو شینه بۆ رێحان
            مل بهرزە سپیهکه بۆ ئهویان

 همممم  
ئاشقی ههتیم

 میز بکه میز بکه
 یا کهریم یا کهریم 

اک دان ئهاک ها ئهاک وا
 عهتا ئهو کوڕەی تهواوی چوارباخ و چوارر�ییانت له خۆتا 

گرتبوو
 عهتا خهمباری کۆتر و کێوو کۆیلهتی پێکهوە

 ئهو کوڕەی له دیوار ترس بووی
 له پهنجهرە ئاوس

 ئاشقی کۆڵانێکه تهنگی لێ نێشتووە ئهزانم
 ژن فهوتانێکه ڕووی له با کردووە ئهزانم 

ئهزانم 
تۆ که لهسهر دەڵقێ ئارەق دەسی دەستیان سووتان

 ئاشق بووی و ئهگریای
 دنیا هینته ههتیم

 بمیزنه بمیزنه
 بووی به پهن 

المهسهب 
بمیزنه

 دەامرەاکنت بایان کردووە 
ههڵسه

 دەامرەاکنت بایان کردووە 
کێشهکه بهردە 
دەامرەاکنت.... 

کێشه که بهردە المهسهب 
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دنیا پڕە له بهرد و هیندسه
کێشهکه بهردە

 مێڵهاکنت بگرە 
دنیا میزاندنه له باران ئهچێ 
ئهو کچه وێڵه له تاران ئهچێ
 عهتا عهتا عهتا عهتا عهتا اااا 

ئهم برینه                    بڕینه المهسهب
                                        _: سیاسییه ئابرا 

ههموو شتێ سیاسیه
 سیاسییه ساعهتی سێ و سی دەقهی شهو له حهاممێکی 

ڕووتا 
دڵتهنگیهاکنت بۆ سووسکێ باس بکهی له سامسا بچێ 

عهتا ئهوانهی ئاشقی ژنه سۆزانیهاکن بوون و نهیانزانی له
اکم اکفه

   خۆیان خاڵی بکهنهوە         ژنه سۆزانیهاکن ههمیشه
امشووقهیهکیان ههیه له مهمه بهنهاکنیانا 

       اقیمی ئهکهن سۆزانی به تهواوی زامنهاکن سۆزانییه تهنیا 
ناوەاکنیان گۆڕدراوە

 تاوێ میلنا تاوێ ڤیدا یان با شوعله بێ عهتا 
سۆزانی له گهڵ ههەموو کهسا ئهخهوێ جگه له خۆی 

ئهی خهمباری کێو و کۆتر و کۆیلهتی پێکهوە
دڵتهنگتر له کۆڵانهاکنی ئاغهزەامن و تهنگیی زەامن و 

ئاغهی زەامن
 ئهوانهی به شانازیییهوە له شهڕی برا کوژیییا بهشداریان 

اکنی  کردوو و برا
خۆیانیان له سهر هیچێ به ناوی نیشتامن          فت  

ئهوانهی دەس له ناو پا، دانیشتوون و گهلهنگهدەنی 
چهکهاکننیان ئهکێشن 

                                                         فت  
ئهوانهی به یادی ئهو گولالنهی لهسهر سینگی رەفیقهاکنیان 

نیشت پێ ئهکهنن 
و ئابجۆی ههینکهن ئهخۆن          فت 

ئهوانهی له شهاقمی فهرەحهوە رەد ئهبن و نازانن به یادی 
مهرگ و مردن و اکرەساتهوە سهر به اکم امڵا بکهن         فت 

ئهوانهی به نیشتامن نهگهیشتن 
به نیشتامن نهگهیشتن و به تهنیاییهوە 

مشته ئهکهن                       فت 
ئهوانهی له دەسئاوێاک فهوتان و خوامری جادە و جانتان  

فت 
ئهوانهی 
 ئهوانهی
 ئهوانهی

 هههههی المهسهب عهتا
 سهرشێواوی ئهوڵ پیتی نیشتامنته

 نیشتامن ژنێکه به جانتایهکی خهمگینهوە بزانه
من شوعهیبی میرزائی له عنهتیم

 به کهمێ عهیب و اعدەتێ        که لهم شارە تێ ناگهم 
له هاوڕیییه شاعیرەکهم 

که وەک "ئم "بهرەوخوارە 
وەک ناوپا کراوە 

ئهم ئهشقهشیان فتان 
نۆشی گوانیان 

شاعیریان وتووە وشه بمژێ 
نه فشه

حهمه ساڵه وتی
 فششه

□
 مێژووی پیاوەتم ئێش ئهاک 

مێژووی عهتام
مێژووی بهینولنههرەینی پێستم 

هاوڕیییهاکنت چ دایکێکیان له خۆت و بنهامڵهو شێعرو ئهم 
شارە اگ 

رۆحی تۆیان
 له اکم حهامام رووت کردەوە 

واز له مردن بێرا
 تاریکی خهریکه خراوم ئهاک ئابرا 

          _:پشتم بهههر پهنجهرەیهک بهست، بوو به دەس ئاو 
له حهناام
رۆژ پریۆدە

 شهو پریۆدە 
له حهامام ، له بازاڕا ، له دەسئاوا 

پریۆدە 
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پریۆدە ئهو ژنهی         امچی سهگ دەاکت. 
پریۆد تۆی ههتیم 

شهوت به خۆتهوە گرێ داوە
 واز له مردن بێرا 

هوو بکه
هوو بکه به تهنیایی و مردنتهوە 

المهسهب 
هوو بکه

 ئهم نیشتامنه اقڵاوە         زەردە .
 هووبکه
هووبکه

هوو...
سنه1393/08/16

ا یده  

ا راد  د  د  ر از ک

بیخانامنتر از وطن نشسته و 
دستانش به برف میامند

-: خدایا دینم به گردنت 
            چه سرخوشی برا خودت!   

خدا اتاقی است تاریک عطا!
حس میکنم

! بویی به مشام میرسد پسر
بوی ق ق "اقفی" عمیق!

          -: بوی قربت و قلیان و قوری
نه عطا!

ق همچون اقمت و 
قندیل و

مری!
ُ
            ق

رفقایت را میگویم عطا!

عشق هم یه شوخی بود  
! بیخیال پسر

سالم!
       پسران "تایله" و تریاک و تاریکی

پسرانی که اعشق بودند و بر رگهاشان 
بیرگی رفقایشان را خالکوبی کردند

هامنهایی که رختخوابشان قبر است و کمی چایی و 
چرتکهی

خامری
هامنها که عمیقتریِن زخمهاشان را

در پستوهای "چهارباغ" جا گذاشتند
پسرانی که برای ُسرنگی خالی

قبر رفقای شهیدشان را زیر و رو کردند

پسران تایله!
سیمهایخاردارتان

زخم تاریکیست

عشق وطنی است آواره عطا!
پسران سرهنگ و سیروس و قلیههای شب جمعه!

یااهلل
پنج فلفل و کمی نفت بسوزان و 

هوو کن!
الن 

ُ
الن ابن ف

ُ
الن َعلی ُحّبی و عشقی ف

ُ
الن ِبنت ف

ُ
ِاحَضر ف

اجعل
اجعل

الساعه الساعه الساعه
هوو کن 

نه جابر این راه جبر است و بر نمیگردد
اجعل

هوو کن!
الف 1، ج3 ، ب2، ر200

ستارههاتان به قد وطن 
دور از هم

هوو کن به تنهاییات المصب
عطا!

اینجا تکیه است یا مکه؟
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اعشقی یعنی دربهدری
زخمیام عطا 
یعنی بیخبری

"چهارباغی" بیباغم گیجم
شاعری بیباکم

]دست نگه دارید                 شاشم میآد[

ببار باران ببار خیسم از عطا و محنت و فرح و چهارباغ
عطا این شهر چرا

چرا این شهر اینگونه میکنه ؟این اینجوری چرا اینجوری      
میکنه؟

عطا! آه عطا! 
میخی شدهام به صلیبم/ سینهی مظفرم که بدون طبیبم/ 

جنس خوب بچسبان که رفته شکیبم
بکش المصب بکش! 

این شهر 
         پر از کالغ و قالب است 

بکش!
چیزی میان رانهایت خوابیده که فرسوده است  

بکش! 
آسوده است چیزی که در ذهنت دراز کشیده

ئاااخ پسر بکش!
مردی بکش که دستهایش ویران نیست

 زنی بنویس
که پستانهایش ویالن نیست ت

بلند شو عطا!  خنجرت را             بیشتر فرو کن
کمی تریاک بچسبان و بسوزانم

المصب! چیزی نامنده خودم را فراموش کنم
چیزی نامنده توام این شهر را خاموش...

بکش! 
این شهر 

از کالغ و قالب پر است 
بکش...

پسران سرهنگ و سیروس

جلو بیایید
شرط بگذارید برروی شش، برروی هفت، برروی هشت، بر 

روی ُنه
یا موسا یا عیسا

نه عیسا نه موسا
نه سحر است و نه جادو

تف
باختیم
قامر نه

این شهر را عطا!
*

تو اعشقی
یعنی

صددرصد ویرانی

:- داداش اون توقی چشم آبی برا ریحان
اون گردن بلند سفید هم برا اون یکی

همممم
اعشقی پسر

بشاش !  بشاش!
یاکریمیاکریم

دانه میپاشد، داد میکشد، سوت میزند

عطا! ای آنکه تامم "چهارباغ" و چهارراه
زیر بال و پرت بود 

عطا! ای اندوهگین کوه و کبوتر و بردگی با هم 
ای آنکه از دیوار تن بودی

از پنجره آبستن 
اعشقی کوچهایست که تنگی در آن نشسته، میدانم

میدانم زن، خاکستری که رو سوی باد کرده است
میدانم

بخاطریک بطر عرقدستی
دستت را سوزاندند

اعشق شدی و میگریستی
! دنیا فالنته پسر

بشاش بهش!
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برای همه عبرت شدی
المصب

بشاش بهش! 
رگهایت باد کردهاند

بلندشو!
باد کردهاند رگهایت

کش را باز کن
رگهایت...

کش را باز کن المصب!
دنیا پر از کشیده و هندسه است

کش را باز کن
میلهایت را بردار

دنیا گریاندن است            ُچنان باران
همچون دختری

                       سرگردان   که به تهران میامند
عطا! عطا! عطا! عطا! عطاااا

این زخم           
این زخم را                       بزخامن المصب

-:سیاسیه داداش؟

همه چیز سیاسیست
سیاسیست وقتی ساعت سه و سی دقیقه شب در حاممی 

لخت
دلتنگیات را به سوسکی بگویی که به سامسا میامند

عطا! آنهایی که اعشق سوزانیها شدند و نمیدانستند
                     خودشان را در کدام اکفه خالی کنند

سوزانیها همیشه معشوقی پنهانی دارند
                      که در سینهبندهاشان مخفیاش کردهاند

سوزانی به تامم زبانها سوزانی است
تنها نامهایشان عوض میشود

اگهی "میلنا" اگهی "ویدا"، و اگه "شعله" 
سوزانی با همه میخوابد

اال خودش
عطا! ای اندوهگین کوه و کبوتر و بردگی با هم

دلتنگتر از کوچههای "آاغ زامن" و تنگی زامن و تامم زامنها 

آنهایی که با افتخار به جنگ برادرکشی رفتند و برادرانشان را
برای دروغی به نام وطن کشتند                     تف

آنهایی که دست در میان ران نشسته و گلنگدن 
تفنگهایشان را میکشند      تف

آنهایی که از خیابان فرح میگذرند و نمیدانند

بهیاد مردن و مرگ و افجعه رو سوی کدام خانه کنند             
تف

آنهایی که به یاد گلولههایی که بر سینهی رفقایت آرام گرفت
میخندند و آبجوی "هینکن" مینوشند                       تف

آنهایی که دستشان به وطن نرسید و در تنهایی
دست به دامن خودارضایی هستند                     تف

آنهایی که در توالتهای عمومی مردند و خامری جاده و 
سفرند    تف

آنهایی
آنهایی
آنهایی

ههههههههه المصب عطا
ویرانی نخستین حرف وطن است

وطن زنی است با چمدانی غمگین بفهم 
من شعیب میرزائی لعنتیام

با عیب و اعدتی          که از این شهر 
                              سر در نمیآورم

از رفیق شاعرم 
که مثل M )ام( سرازیر است و 

مثل ران گشوده.
این عشق را هم دوشیدند

نوش پستانشان
شاعر باید حرف را بمکد 

نه مزخرف 
محمدصالح گفت.

مزخرف!
*

تارییخ مردانگیام درد میکند
تارییخ عطام 
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تارییخ بینالنهرین پوستم 
رفقایت چه امدری از تو و شعر و این شهر اگییدن ..

روح تو را
در کدام حامم لخت کردند 

از مردن دست بردار
تاریکی دارد  خرابم  میکند رفیق ..

-:  به هر وطنی بستم، از شانسم توالت شدپشت 
روز پریود است

شب پریود است
، در توالت  در حامم، در بازار

پریود است 
پریود است زنی که بوسه بر سگ میزند.

پریود تویی رفیق
شب را به خودت گره زدهای

از مردن دست بکش
هوو کن

هوو کن به تنهایی و مردنت 
المصب

اجعل اجعل اجعل 
هوو کن 

هووووو کن 
این وطِن کالغ                     زرد است

هوو کن
هوو کن

هووووووو
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و 

ژیان مهل بێقهرارێگه
له سهر النهی شێویای گیان.

ڕ�وار بێ ڕێ وەیالنێگه
له سهر ڕ�ییهیل کووچ یهکسهرە.

کووچ ههناگوەیل بێ ئاامنج
ههناگوەیلێگ ک تهنیایی درەو کهن

وە پیر فهوتانهو چن و
وە سهر خهت نادیار وەختا

بوونه بهیداخ هۊچ
له ناو ساڵنامهی ئمر وابردێ.

من هاوڕێ اکروانێگم
له ناو سنوورەیل سهرگهردانی

له وێنهی سهربازەیل بێ تفهنگ شوون جهنگ
ههتا پارچهیێگ چهرموو نهیرم

وە نیشانهی "امن" له تهسلیم بیینا.

کووچ، ئاسوو لێڵێگه
گالرەی ئایهم ههراسان کهید

پایهیل بێزار بوون له شوون خوەیان
نیشتامن بوودە ههسرەت دۊرێگ

،  جوور ههسارەیهیلێگ دۊر .. دۊر
ک وەر له ههزار ساڵ نۊری مردنه.



ا راد  د  د  ر از ک

زندگی
پرندهایست بیقرار

بر فراز آشیانهی ویران جان
رهگذریست سرگردان

پیوسته در کوچ
کوچ قدمهای بیمقصد

قدمهایی که تنهایی را
درو میکنند

به اسقبال نیستی میروند و
بر روی خط ناپیدای زامن

بیرقی از هیچ میشوند
در تقویم عمر بر باد رفته
من همراه اکروانی هستم

در مرزهای سرگردانی
همچون سربازان بیسالح بعد از جنگ

حتی پارچهای سفید ندارم

سره / کاوه خسروی ه  کا
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به نشانهی »امندن«
تسلیم شدن

کوچ؛ افقیست مکدر
که چشمهای انسان را

هراسان میکند
قدمها بیزار از رد خود

وطن حسرتی میشود دور
دور
دور

همچون ستارههایی
که پیش از هزار سال نوری مردهاند.
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من پێستی شه وم،                          
شه و پێستی من

له ژیر دروشانهوەی امنگی هۆشیاردا
به زامن دەکێڵێ

دهشته خهمگرتووەاکنی لهشم،
تا ترووپکه پڕ بهفرەاکنی مهمکم

اقمکهاکنم له نێوان  زهامندا
دابهش ئهکهی

 زهامن  خۆی له نێوان اقمکهاکنمدا
 دابهش ئهاکت

لهو گیژنهی دا
 که ئهستێرهاکنی دەخوالندەوە و ههڵیدەلووشی،

بهرەو دەمی پڕ وەهمی تاریکی خلیساکین
شکۆیهک له بیر چووە

ئهگهر له چاوتروواکنێکدا
زەینی  بوونهوەرێکی  سهیر

دەنگی منی بۆن کردبێ



من پوست شبام
و شب پوست من

در زیر تابش امه هوشیار
با زبانت شخم میزنی

دشت های غم گرفتهی تنام را
تا قلههای سپید پربرف پستانهایم.

انگشتانم را در افصلههای زامن
تقسیم می کنی

زامن خود را در میان انگشتانام
 تقسیم میکند

در آن آشفتگی عظیم
که ستاراگن را میچرخاند و به درون فرو میکشید
ام  به سمت دهان پر وهم تاریکی لغزیده شدیم

شکوهی فراموش شده است
اگر در افصلهی کوتاه تنها پلک زدنی

ذهن موجود اسرار آمیز
صدای مرا در مشام خویش شنیده باشد.

د / فرانک احمدی ا 
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له به رزاییهاکندا بمنێژە
هێشتا خۆرەتاو  له خوێنمدا 

دەدرەوشێتهوە
هیچ نهبێ، تهنیایی من
پانتایی وەتهنی تۆ بوو !

بمنێژە له بهرزاییهاکنی زر�یباردا
شهڕی نێوان من و مهرگ کۆتایی هاتووە

بهڵام
شهڕی نێوان من و بیدەنگی نابڕێتهوە .

ئهو بێدەنگییهی
وەکوو الوالوە بهنهوشهاکنی دەمهو ئێوارە

اکنی بهر بادا لهناو سێبهری دارسرینچکه تهنیا
لهسهر کێلی قهبران

دێنه خشه خش
تۆ ئهو بێدەنگییه نابهیتهوە بۆ امڵهوە،

له تهکیا ئهمێنیتهوە!



در بلندیها مرا به خاک بسپار
هنوز آفتاب در خونم میدرخشد

هیچ نباشد
تنهایی من

وسعت وطن تو بود!

مرا در بلندیهای دریاچهی زرییبار 
به خاک بسپار

جنگ میان من و مرگ به پایان رسیده
اام

جنگ میان من و سکوت پایان نمیپذیرد
آن سکوتی

که امنند پیچکهای  بنفش دم غروب
از میان سایهی درخت سنجد تنها

در برابر باد
به خش خش میافتد.

تو آن سکوت را به خانه نمیبری
خودت را با او به جا میگذاری!
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ئهوه تۆی وادەزانی
اکن وەک ئهم باڵندە شینه مه ودا

له سهر تهرزی ئهم دارە
به رانبهر به امنگ ئهچرێکێنێ.

دەنگی ناقووسی کهنیسهاکن
دەپرژێته سهر پێستم.

تهنیا مهودایهک 
بۆ له ئامێز گردنت

لهم ئێوارە نائۆمێدەدا...

به اقمکت بهرەو زەامن
ئیشارەت دەکهی...

بهو سێوە شاراوە ئیشارەت دەکی
که له تاریکی قهفهسهی سینگام

 لێدەدات..



تو هستی که میاناگری
زامنهای نابازگشت

امنند این پرندهی آبی
بر سر شاخسار جوان این درخت

رو به سوی امه فریاد میزند.

صدای ناقوس کلیساها
بر روی پوستام پاشیده میشود.

تنها فرصتی...
برای در آغوش گرفتنات

در این غروب اعری از امید

با انگشتانات به سمت زامن
 اشاره میکنی....

به آن سیب پنهانی 
که به قلبام

در تاریکی قفسهی سینهام میتپد.
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حهساری گشت 
زیندانهاکن

بۆ مهرگی دار
دەپارێنهوە،
باران  قهت

سنووری خۆی
نهزانی.! 



در التامس 
مرگ درختانند 

حیاط زندانها،
باران هیچ وقت

حد و مرزش را نفهمید



پیرترین یهخسیری
ئهم زیندانهم

سهیر که نازانم 
لهاکم شهر دا

ئهسیری چاوەاکنت بووم



پیرترین اسیر این
زندانم

عجبا
نمی دانم در کدامین جنگ 

اسیر چشامنت شدم. 

ا / قادر رسول فات هس  اد 
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باران نههات،
گوڵهگهنمهاکنی  هیواامن

له چاوەڕوانی باران  دا
مهرگیان به پێوە تام کرد،

بهڵام
 تۆ بێ باک به هاورێم،

له
ویشکهساڵی دا 

حهسرەت
زۆرە بۆ خورادن



بارانی در اکر نبود
گندمزار امیدامن

در انتظارباران 
مرگ را ایستاده مزه کردند

اام تو بی خیال  رفیق
در خشکسالی

چه بسیاراست حسرت برای خوردن.
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د  گرد ا بر   

»ام از نفت محافظت کردیم
و حاال داریم به خانه بر میگردیم«*

سربازها به خانهتان برگردید
و در آغوش امدرانتان گریه کنید

و به کلیسا بروید
برای پدر روحانی اعتراف کنید

و باز به خانه برگردید
گوش امدرانتان گریه کنید و در آ

این جنگ پایانی ندارد.
بزودی برخواهید گشت

و باز از چاەهای نفت ام محافظت خواهید کرد.
ام خود یاد گرفتهایم از جانامن محافظت کنیم،

با خانه برگردید
و در آغوش امدرانتان سیر گریه کنید.

*سخنی از دونالد ترامپ در سخنرانی بازگشت سربازان آمریکایی از عراق.

ت ا   د

من به عریانی پنجرەها میخندم
و به بارانی که لخت میبارد.

چترم را می آویزم،
ام به جنگ اعدت کردەایم

به پنجرەهایی که ناایمن از خردە شیشهاند.
به شلیک تک تیرانداز

بر شقیقه خودم فکر میکنم
در آن باران شیشههای ریز

و پنجرە که از ترس جان خویش لخت میدوید.
ام به جنگ اعدت کردەایم

و شعرهایامن از ترس گلوله لکنت گرفتهاند.
به عریانی پنجرەها میخندم
و به بارانی که لخت میبارد

چترم را می آویزم.

ا / کاوان نهایی ان  کا
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نگ  فردای  ا 

دخترم بخواب 
آرام

فردا که بیدار میشوی
زمین جای امن تری خواهد بود.

دخترم بخواب 
آسودە

فردا که بیدار میشوی
دیگر در زمین جنگی نخواهد بود

و صدای فتانه ولیدی*
سرود ملی زمین خواهد بود

و تامم مرزها از نقشه جغرافیا پاک خواهند شد.
دخترم بخواب

فردای پس از جنگ روز دیگریست.

*فتانه ولیدی: بانوی آواز خوان کورد

عد ها  

و قرنها بعد
ام در کتابهای تارییخ خواهیم بود

جنگ زدەاگنی غمزدە
با جناگورانی مغموم از کشتار خویش

از کشتار فرزندان آدمیزاد.
و قرنها بعد

ام در کتابهای تارییخ خواهیم خواندە شد
آن زامن که دیگر آدمیزادەای نخواهد بود
و انسان از خویشتن خویش خواهد روییید

و قرنها بعد
ام در کتابهای تارییخ

ارواح سرگردان همه تارییخ خواهیم بود.
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ا ا   

تنهایی ام  را  قدم می زنم
و شب را 

که
بی آغوش ستاره ی تو نشسته است

ترا قدم می زنم
در بستری  پر از هاله و بوسه

شعر را قدم می زنم
وقتی که آیینه ها از شکست دریا

می هراسند
صدایت را قدم می زنم

که در هرکجای موسیقی لب هایت
مربای آ  لبالو را ملودی کرده است

نه گفتمت
 کجای رودخانه ی حسم میگردی

تبار شوکت احساس کوردیت را قدم می زنم.

سنندج- 2/2/ 1400

ندا و ت  

له تهنیاییهاکنم ههناگو دەنم
و له شهویش

کهبێ باوەشی ئهستێرەی تۆ دانیشتووە
له تۆدا ههناگە دەنم

له جێاگیهک پڕ لهتریفهییاد و امچ 
له شێعرا ههناگو دەنم

اکتێک که ئاوێنهاکن له شکهستی دەریا
دەترسن

له دەنگتا ههناگو دەنم
که له ههموو شوێنهاکنی موسێقای لێوەاکنت

موەربای بڵالۆوکی کردووە ئاههنگ
 پێتم نهوت

له اکم شوێنیڕووباری ههستمدا دەگهری
له بنچینهی شکۆی ههستی کوردیتا ههناگو دەنم.

سنه-  ٢٧٢١/٢/٢

ج عبادی اد / ایر ره ع
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ا 

لێرەم وەک لێرەنهبونێکی ھهمیشهیی!!!
خهیاڵم لهناو جامی مهستی بادەدا

سهرەو لێژەو،
بیرم الی پشکوتنی خهونی

تۆیه!!!
ئهوەی منی دل گران کردوە

چاوەروانی تۆ و،
خۆشاردنهوەی خۆمه!!!

لهچیرۆکه تهواو نهکراوەاکنی
ژورەکهت.

چی بکهم تا پهلی ئهم دل خۆشیه,
بگرم و تۆ شاگهشکه کهم

باوانم.
چی بکهم تا ئهم دڵ تێکهڵاتنهم بکهمه

ھۆنینهوەی تازەترین ھهڵبهست!!!!
چی بکهم تا شکۆفهی تهمهنت, 
پهل بگری امندو بونی چاوەاکنت

بشارمهوە!!!!
من

امندوم له تهمی سهر پهنجهری ژورەکهم
له پێکهنینی وشکهڵاتوی

روح،
لهتاسهی بێ مروەتی

سپێدە!!!
لێرەم و مشتم پرە له

وردە   بزەی تۆراو!!!
لێرەم و گیانم دەکوڵێ بۆ ئهم خهیاله سهوزەی تۆ و

ئهو حهسرەته بهسالداچوەی خۆم!!!!

ا ن  ه 

له وەرزی ھهڵوەرینیڕەنگدا،،،
سهامیهکی نارنجی

تو�ی خهیاڵم دەگوشێ.
ئهواکت

مرواری روحم دەدرەوشێتهوە!!!!
ھهرچی پهلی درەختی شارە

دووگیان دەبن.

من، به رووناکی ئهم وەرزەوە

زاد / کویستان عمرزاده تان ع ک
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اکنی به چرپه چرپی گهڵا
گیان پڕدەکهم له مروەت!!!

اکنم  تیله نیاگ
بۆن به ھهناسه،

یهک بهیهکی ئهو پهالنهوە ،
مێرگی ئهوین  دەھۆنهوە.

من و ئهم وەرزە لێک دەچین
ئهو سێبهری بهسهر تارامی گۆرستان و

کۆالنه چۆلهاکنی شاردا
بیر دەچێ،

کهچی من خهیاڵم!!!!
لهناو دەسته ھهڵگهڕاوەاکنی،،

ئهودا
وندەکهم.

ئهو  !!!!ـ
دل تێکهڵانێکی سهیر

امندووی کردوە
منڕشانهوەیهکی قوڵ ،

قهرزداری ئهم تهمهنهی رابردووم،
که گیانمی له بێ مروەتیدا

ھهڵگرتووە!!!!

سهیرە لێرە !
ھهر رەنگهو  پهلی خهیاڵێکم دەگوشێ.
ھهر ئێوارەیه و ، پهنجهرەی رووناکیهکم

  بیردێنێتهوە...
 له ھهر چرکهیهکدا، خۆمم بیر دێتهوە

 که لهناو دەسته وشکهڵاتوەاکنی
تۆدا،

 له سهر کورسیه ژەنگ گرتوەکهی ئهم پاییزەدا
کۆشێ خهیاڵم جێهێشتووە.

من و ئهم وەرزە لێک دەچین.
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ب   د   ا  

ت  

من باشم تهنیا تاسهی فێربوونی
 لێوی جگهرەکهی چێگوارا و جنێوێکم کردووە

ههر ههڕابکهم و جنێو بدەم ههڕا بکهم و جنێو جنێو جنێو
    له بهر چاو سێبهرەاکنهوە ڕابکهم و شهکهت 

شهکهت شهکهت
شهکهت

تاسهی مردن
مردن
مردن
مردن

له ناو ئهو کۆڵانانهی وا به ڕۆژ اعشق بووین و
                                      به شهو ئهبووینه سیاسی

                           سیاسی بووین و مهسهلهن اعشق

ئای مهعشووق! مهعشووق
افتحهیهکم بۆ بخوێنه به دزی ئیتڵااعتهوە

به دزی ئهوانهی وا له سپیدار
چاییان له گهڵ ئێمه ئهخواردەوە و 

بهربانگیان ئهبردە ١١٣
به خورامی موحهممهدی و هێلکه کوڵاوەاکنی حاج ئااق 

له هاوینا
هاوینێک، ڕۆژێک ١١٣ جار پهرویزیان فرۆشت، بێ سێبهر 

١١٣ قورئان، ڕەنگ ڕەنگ و گهڵا  ئهکبهریان ڕەناگند، به
گهڵا 

کهیوانیان خهت خهت سیاسی کرد 
شههرامیان شهوێک باڵوەشانی شێخانێک کرد

شوعهیبیان له تارانهاکنی پێستیا
١١٣ دەستهوە                             به دەستی ڕاستهوە دا به

شیعریشیان ئهوەندە پێ موهیم بوو قهحبهیان کرد و  
کردیان کردیان

کردیانه کوردە کورتاژێکی فهیسبووکی     
، ههر زوو  شاعیرەاکنیشیان له بهر پاییز و موهیمی شیعر

کوشت
                                          له بهر چاوی پاییز و پهرویزەوە 
ئهمهیان »امندڵشتامی« ڕووسی درەنگ گوتبووی و 

                                                کهس زوو بڕوای نهکرد

افنتهزیایهکی پڕ ستایشی
ئهی نیشتامنه شاعیرکوژەکهم

ئهی نیشتامنی قهیسهری

اد / کیوان قادری ان  ک
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سێبهرە بێجهنازەییهاکنی ئێمهت چی لێ کرد و چیت لێ 
نهکرد

پێش ئێمه ئهوانت گهیاندە الی مهعشووقهاکنامن 
شیعرێکی شهوانهت له بهریان کرد و له بهرەوە ڕووت

به لێوی تاریکی و ڕووت
به ناوی تاریکی و ڕووت

له باوەشی تاریکی و ڕووت
ڕووت ڕووت ڕووت 

تاریک تاریک تاریک تاریک تاریک  
ئێمه له دووووووورەوە درۆ بووین و له نزیکهوە تاریک

سێبهرەاکن و من و شهکهت
یاخیتر بوون له وون بوون و یاخی یاخیش وون بوون

افنتهزیایهکی پڕ ستایشی
ئهی نیشتامنه شاعیرکوژەکهم

ئهی نیشتامنی قهیسهری
تۆش ستایشی جهنازەاکنامن بکه

ستایشی جهنازەییهاکنامن
جهنازەییهاکنامن شهکهت شهکهت شهکهت

پاڵ ئهدەن به سێبهرێکی چۆڵ چۆڵ شهکهت
دیوار دیوار جهنازەی بێسێبهریییهاکنامن و شهکهت

پاڵ ئهدەن به درۆیهکی دوووووووور    و 
                                                    نزیکێکی دووووووورتر



بخشی از ترجمهی شعر بلند 
ست ا و  ا ای  ا ده   ی  ت

 از کتابی با همین عنوان  / کیوان قادری
ا ه کا ترجمه از کردی: س

... من خوبم خوب
های چگوارا شدهام و تنها دلتنگ لبِ سیاگر

حشی تازه
ُ
                                                  ف

حش بدهم و ِبَدوم و 
ُ
که هی ِبدوم و ف

حش 
ُ
حش ف

ُ
حش ف

ُ
                                       ف

پیش چشم سایهها هی ِبدوم و خسته 

خسته 
خسته 
خسته

دلتنگ مردن 
مردن
مردن

 مردن
 مردن 

میان این کوچههایی که روزها اعشق بودیم و 
                                          شبها سیاسی

سیاسی میشدیم و مثال اعشق

آی معشوق! معشوق
برایم یواشکی افتحهای بخوان 

افتحهای یواشکی
بگذار آنها نفهمند آنها آنها آنها آنهای سپیدار 

آنهایی که عصرها چایشان را با ام میخوردند و 
                                           افطارشان را در 113

با تخممرغهای آبپز شده و حاجآاق در تابستان
تابستانی، روزی، 113 بار پرویز را فروختند، بیسایه

اکبر را به اگ دادند، به 113 قرآن، رنگ رنگ و برگ برگ به 
اگ دادند

کیوان را خط خط سیاسی کردند
شهرام را شبی زنجیرِی محلهی شیخان کردند

شعیب را در تهرانهای پوستش
با دست راستش،  113 بار گرفتند

شعر را هم به خاطر مهمبودنش چنان افحشه کردند و 
کردند و کردند

شعر را هم به ُکرِد کورتاژی فیسبوکی بدل کردند
، خیلی زودتر  شاعرها را هم به خاطر پاییز و اهمیت شعر

کشتند
پیش چشمهای پاییز و پرویز کشتند

                                شاعران را کشتند
این را امندلشتایم روسی دیر گفته بود و 

                                    هیچ کس زود باور نکرد
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افنتزیایی پرستایشی
کش من ای میهن شاعر

ای میهن قیصری من
سایهی بیجنازهگیهای ام را چه کردی و نکردی

پیش از ام آنها را به معشوقههایامن رساندی
شعری شبانه را بر تنشان کردی و از پیش رو عریان

با لبهای تاریکی و عریان
به نام تاریکی و عریان

در آغوش تاریکی و عریان
عریان، عریان، عریان 

تاریک، تاریک، تاریک، تاریک
ام از دووووووور دروغ بودیم و از نزدیک تاریک

سایههایامن و من و خسته
یاغیتر بودیم از گمشدن و یاغی یاغی گم شدیم

افنتزیایی پرستایشی
ای میهن شاعرکش من

ای میهن قیصری 
تو هم جنازههایامن را ستایش کن

ستایش جنازهگیهایامن
جنازهگیهایامن خسته  خسته خسته 

تکیه میدهند به سایهای خالی خالی خالی و خسته
دیوار دیوار جنازهی بیسایهگیهایامن و خسته

تکیه میدهند به دروغی دوووووووور و 
                                     نزدیکی دووووووورتر
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 تر

کلید را دو بار در قفل در چرخاند
از سایهام رد شد

آمد توی اتاقم
ایستاد،

میخواست صدایم کند
اام اسمم را فراموش کردەبود،

بغض کرد
و کلامتی را که در گلویش گیر کردە بودند

تف کرد توی صورتم،
کنارم نشست

بغلم کرد
باھم گریه کردیم

میخواست حرفش را بزند
اام در دستانم جان داد

اقصدکیکه خبر مرگش را با خودش آوردە بود.

ند ست گ  ن آ   د آ

نمیدانم کجای من ایستادەای
که حادثه ھمیشه از طرف چپش اتفاق میافتد

شاید از اینجا به بعد
دیگر ھیچ چیز درست سر جایش قرار نگیرد

ھواسم
چشمھایم

قلبم ھم، مثال بهجای اینکه طرف چپم را به ھم بریزد
توی رگھایم به راە بیافتد

بغض کند
و ھی خودش را به در و دیوار بکوبد

یا دستھایم
دیگر ھیچوقت به شکل قبلی شان برنگردند

مچاله شوند
بلرزند

و به ھر حرف قشنگی که رسیدند
رویش را خط بکشند

و ھامنجا سرجایشان خشکشان بزند
شاید از اینجا به بعد

باید پیادە به راە میافتادم

ان سا را / گلباخ بهرامی - ترجمه به فارسی: یدا کا  ا  گ
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تا تامم نرسیدنھایم را با خودم قدم میزدم
با خودم خلوت میکردم

و سر ھر دو راھی که میرسیدم
دیگر به او فکر نمیکردم

به امشب
که ھمینکه انگشتش را

روی اولین حرف افصله گذاشت
دلم ریخت

افتاد
درد کشید

داد زد
در چشامنم ایستاد
توی دھانم راە رفت

پوستم را چنگ زد
گریه کرد

خسته شد
سکوت کرد

و تامم شب را زل زد به گوشه اتاق
به سقف

به آینهای که من در آن  به خودم خیرە شدە بودم
داشتم از پوست آینه رد می شدم

و به خودم قول میدادم
دیگر ھرگز

داستان زنی را که در آینه دیدەام
ھیچوقت برای کسی تعریف نخواھم کرد .

ه  ت

رفته بودم برای غروب
از باغچه نارنجی بچینم

باد دھانم را با خودش برد
حاال شب که میشود

حرفھایم را قورت میدھم
و میفھمم

دنیا جای قشنگی برای حرف زدن نیست

من زنم
خواب وارونه میبینم

حتی اگر حالم ھم خوب باشد
دونیا را در خواب به ھم می ریزم

خواب میبینم
جیغ میزنم

درد میکشم
پایم را توی یک کفش میکنم

که میخواھم اعشقت شوم
شب  از زیر پوستم رد می شود

به جایی که تو در گوشهای از آن ایستادەای
برایم چای می ریزی
با ھم قصه میبافیم

تو قصه موھای من را
و من تکهھای پیراھنت را به تنم

من زنم
با قدرت شکستن باال
به تو که فکر میکنم

عقربهھا از یکدیگر رد نمیشوند
میایستند

دستھایم را میگیرند
موھایم را شانه میکنند

و پیراھنم را که در خواب راە میرود
به تنم سنجاق میکنند

امدرم ھمه جا را دنبالم میگردد
و صبح یعنی

لباسھای خونی من در رختخواب تو.

ا  ت ی 

ن ت ب  ی ا

نیشتامنێک خهریکه پاییزت بۆ ئهچنێت
له پهنجهرەی ژوورەکهم بهوالوە

نیشتامنێک خهریکه پاییزت بۆ ئهچنێت
ھهوریش
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بارانییهک بۆ بهرت.
ئێوارەیهک

پاڵتۆیهک به دارتهلی کوچهکهدا دەمرێت و
ئهڵێن :

تۆ اعدەتته
له نیوەدا فهسڵهاکن جێبھێڵیت

پهنجهرەاکن به مردوویی دابخهیت
شهاقمیش بهدەم خهتتهاکنییهوە لهبیر کهیت.

ئهڵێن:
گهرەکم بێت یان نه

ھهموو ئهگهرەاکن ھهر تۆی
نهژیان و نهمردنیش ھهر له تۆوە دەستپێدەاکت.

گهرەکت بێت یان نه
ژیان ھهر ھا له بهر بارانیهکهی بهرتا و

له تاریک و روونی کراسهکهت و
امش و برنجی پرچهاکنت بهمالوە

بستێک خاک نییه تیایدا بگریم
 نیشتامنێک نییه تیایدا بمرم.
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و د ب 

ئۆقرە  ناگرم
به هیچ بارانێکی لهم  وەرزەدا

سوێند به سنوورەاکن
اکن که غهڵتانم ئهکهن  له خو�ن  و چیا

که پێڵاوە شڕەاکنم
له تهرمی نان دا دەنێژ�ن

سوێند به خودا
ڕووگهیهکدا که له هیݘ
به اکتی بهختهوەری

 زەرد وسوور و سهوز وسپی
دەنگ ههڵنابڕێت

سوێند به اکت
که له منا هیچ

له منا وەیالن  و
سوێند به  ناسکی جهستهم

 کورد بوون زامێکه و
 تاکوەته ههموو  گیانم

د رد ب  

هیچ بارانی از این فصل 
آرامم نمیکند

سوگند به مرزها
که در خون غوطهورم میکند

و به کوهها
که کفشهای کهنهام را

در تابوتی برای نان
دفن میکند

و به خدا
که در هیچ قبلهاگهی

برای رستاگری
پرچمی به رنگ

زرد و سبز
سپید و قرمز

صدایش را بلند نمیکند
 سوگند به لحظهها
که درمن سرگردانند

 و به نازکی تنم
که کورد بودن 

گا / لیال گرگانی ی گ
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رنجی است
و قطره قطره

براندامم ریخته است

ی ت و دا  د

من دەنگدانهوەی تۆم
بهڵام

تۆزێک دڵتهنگتر
چهشنی

ئهو باڵندە کۆچهریییه
که دەزانێت

ئاسامن
له ههموو شوێنێکدا

ڕەنگێکی جیاوازی بۆی نییه
پڕم له دڵهڕاوکێ نهبوونت

تۆ
وەرگێڕانێکیت

 له خودا
ئهو اکته وا بانگم دەکهی

ههموو گیانم
پڕ ئهبێت له

موعجزەی ئهوین
ومن بهههناسهاکنم

له سهر جهستهمدا
دەتنووسمهوە

ا تا ت ا   

من بازتاب توام
اام

کمی دلتنگتر
بسان آن پرندهی کوچ

که میداند
آسامن در همه جا

 برای او 
همین رنگ است

پرم از
دلهرههای نبودنت

تو
ترجمهای هستی

از خدا
آناگه که صدایم میکنی

ومن لبریز
از معجزهی عشق

تورا
با نفسهایم
واژه به واژه

بر اندامم  مینویسم

ا ت ی ی  دا د 

لێوڕ�ژم له دڵتهنگی تۆ و
بێدەنگیهاکنی

تهنافی سێدارە
ئاسامن

 چاوەاکنی ژنێکه و
هیچ وەرزێکی ساڵ

بێ باران نییه
دڵدارەکهی نیشتامن؛

کهزیهاکنت شێعرێکه له
اکنهوە  دەسپێدەاکت، بناری چیا

پێدەکهنی و
بزەی لێوانت

ئهبێت به چهپکه گوڵی دڵداری و
پهپوولهاکن

له ئامێزیڕەنگهاکندا
دەیبهنهوە بۆ خودا

ناخی ئاسامن پڕ ئهبێت له گوڵه شلێرە
ئاواتهاکن ههناسه ههناسه
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دەبار�ن
و سهربهستی

له جل وبهرگێکی خوێنیدا
ڕوومهتی دەالقهاکن

دەاکت به هێالنهی چاوەڕوانی
بۆ الوەاکنی نیشتامن

ی و بیر 

داممهپۆشه به شهونمی نهبوون
هێشتا

دارستان به مۆسیقای ئهوینم
سهام دەاکت

گوێم پڕە له چیرۆکی خۆشهویستی
 دەم ئهنێم به گو�ی باوە،

کراسهکهم
پڕ ئهبی له گوڵه هێرۆ،

له ناخمدا تهرمێکه
تامی نههاتنهوەی ئێوارانت،

بیرەوەریییهاکنت بۆنی بارانی پێوەیه
له ههر کوێ ئهینێژم،

خۆی به گوێمدا دەچپێنێتهوە،

اکم حهزت
 بکهم به ساکڵا

که ههموو اکت به تینی حهزەاکنت
ئۆقرە بگرم 

له اکمه ئامێز ئهگهڕ�ییتهوە
که بۆنی جهستهت

له پێکهنینی هیچ گوڵێک ناچێت
  دەزانم

ههموو اکت 
دوایین سوژدەم

باوەشێکه له خۆزگه
له لێوە شرمنهاکنت.

ههموو کهسێکم خۆش ئهوێ
جگه له تۆ

منت له خۆامڕافندووە
له اکمهڕێاگوە هاتووی

اکن که ههمووڕێاگ
له ههڵکهوتی بێ وەخته امچێکتدا ون بوون

من امومهوە
له کو�رەڕێاگی ڕوانینی تۆ

که ههمووڕۆژێ له بێدەنگی لێومدا
ئهبێت به شێعر و ساکڵا و شهرمی باوەشت
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یده 

این تو بودی
که از برائت چشمهای وحشتزدە اسامعیل

قصیدەای ساختی
تا کرامت ابراهیم را تفسیر شود

آتش بر کف موسی نهادی
تا تاریخی شود دود و آتش را

به جاناکهترین عذاب کشاندی عیسی را
تا خونین چلیپایی

گواه سربلندی ملتی و تعبیر باکرگی مریمی باشد

تو بودی
اعشق را به قرباناگه عشق کشاندی

سمفونی پاییز را
به هویت آخرین برگ بخشیدی

بیپروا
نتهای مرگ را بر سینه الله ها ناگشتی

و رسولشان خواندی
تا میعاداگه آخرین شههید

ام؛...
بازامنداگن چارقد پرفریب "حوا"

خنجری پر شال آدم گشتیم
بر مسندهای اقنون به داوریامن نشستند

خداونداگنی که بر شرافتامن خندیدند

دلتنگی به حال ام گریست
و گریه

نجوای نیمه شب اعشقان دربندامن شد
نفرین کردیم دل سیاه شب را

و شب مترسکی بیدل بود

مثل همیشه دیر رسیدی جان من
زندگی قبل از رسیدنت مرا کشت

سادەلوحم اگر باور کنم
در این سیاهسال

دستهایت لبریز از بخشندگی خواهد بود

بیزارم....بیزار
احساسم را به رهایی کوچکی باختم

و سادەاناگرانه
به ناأمنوس بودن رویاهای بیوزن زندگیم

ن / ناهید حسینی د  ا
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أمنوس گشته ام

خستهام
خسته از چشم انتظاری مرگی

که بر دستهای زندگی جان میسپارد

از این زمهریر برگشتی نیست مرا
اینجا سرزمین "حالج"ها" و چلیپاهاست

و انتظار سپیدە بیهودە

بیا..
میخواهم خاکستریترین آوازم را سردهم

شعری فسفری برایت بسرایم
و مستانه بخندیم به گامن باختامن

بیا..
تا اعشقانه گریه کنیم میهنامن را

و از چشامن دار بخوانیم
افسون چشامنی را

که سپیدە را نخواهند دید.
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خراافتی نیستم اام
دلم برای پیرزن هسایهامن تنگ شدە است

که میگفت
زمین روی دو شاخ اگو استوار است

این روزها
چقدر دلم میخواست

اگو رم  میکرد!



وەها له ناو تۆ دا
ون بووم
شارێک

به شوێنم دا
ئهگهڕێ!

چنان در تو غرقم
که شهری

دنبالم

می گردد



سیهاکنم پڕە له دووکهڵ
ئێژی

شارێک
له دڵم دا

ئهسووتێنن!

سینهام مملو 
از دود است

اناگر
شهری را
در دلم 

میسوزانند

زا ا 
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این منم که مرگ را صدا میزنم
شعر هر ازاگهی به دریا  نا أرام می امند

در خود مرا میغلطاند و غرقم میکند
شعر هر ازاگهی به باد می امند

انگشتانم را با خود میبرد
و در پاورقی ابری تنها می نویسد

کجا میروی
این فصل از زندگیم بوی مرگ گرفته است

گر تو نباشی
چطور رویدن را به زبانم بفهامنم

شعر همیشه به تو می امند
أن زامن که سنگ دالنه گفتی

دیگر الل شو
و نامم را به هیچ شعری نگو
شعر به تکرار مرگ می امند

به أخرین نفس جمله ناقصی
أن زامن که از دستورزبان به شورش برمی خیزد و

کودکی تکرار کن می گویدش
ش

ع
ر

شعر هیچاگە
هامنند من نیست

او همه رنگها را مینویسد
من
اام

تنها
تو!



ئـهوە منم بانگی مردن دەکهم
شێعر ھێندێکجار له دەریاێکی نائـارام دەچێ

گێژم دەدا و له قووڵایی خۆیدا نووقمم دەاک
شێعر زۆر جاران له با ئـهچێ
پهنجهم لهگهڵ خۆیدا دەبا و

له پهڕاو�زی ھهورێکی تهنیادا دەنووسێ
بۆ کوێ دەڕۆی

ئـهم وەرزەی منه بۆنی مردنی گرتووە
تۆ گهر نهبی

چلۆن شینبوونهوە بخهمه زامنمهوە
شێعر بهردەوام له تۆ دەچێ
ئـهو اکتهی بێ بهزیانه وتت

ئـیتر الڵ بهو
له ھیچ شێعرێکدا ناوم مهبه

شێعر ...
شێعر له دووپاتبوونهوەی مردن دەچێ

له ئـاویلکهدانیڕەستهێکی سهقهت دەچێ
ئـهو اکتهی لهڕ�زامنیاخی بووە و

منداڵێک بهردەوام دەیڵێتهوە
شێ ع ر 

ھهرگیز له من ناچێ
ئـهو ھهمووڕەنگهاکن دەنووسێتهوە و 

من
تهنیا

تۆ!
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ت ت   ا و  

من خاڵی وەسهتی ئهم غوربهتهم
وەرە بمپێکه ئهی نیشتامن

من ئهتوانم لێرە فووت تێکهم و
تیزانگێک به حهواوە

هۆشت بێ نهتهقم
هۆشت بێ منی ڕێاگ       بۆ بێتاقهتی نابم

منی ئاو                    بۆ ئاکواریۆم
چی امسییه له بهرامیه

چی کڵاوە له سهرتایه
چی غوربهته سڵاو!

سڵاو له نهبوونی ئێوارەتان
تف له مهرحهبایی ههرچی جادەیه و

، که لێرە نابارێ ڕووڕەش بێ بهفر
که لێرە خووساوم و گشت گیانم بیرەوەری لێ دەتکێ

لێرەی پیادەڕەو، که زەمهنی ههناگوە و 
           لێوانی زەمهنه و

کچی زەمهنه و
داروبهردی ئێرە اکتی لێ ئهتکێ و

                                     تهواو نابێ

             لێرە که ڕابردوو له شهرابا ناخڵهتێ
              که مرۆڤ ههر بۆ بیرەوەری باشه

    که ئێمهی زیندوو خو�ڕیترین لهوەی بمرین
منی امسی، ههڵهاتم لهوەی نیشتامنێکم تێدا خناک

     یان له کچێاک امتڵم ڕۆیشتبێتم
    امتڵم فڕییبێت ئهو چۆلهکهیهی ئهمجریواند

ئهتهوێ چ حهیوانێک بم ئهی نیشتامن؟
ڕاوم که و،

            من له امسییا ڕاحهت ئهمرم
                له گوراگ دژوار ئهژیم و

        له خۆتا نهختێک حهیفم بۆ بوون
           نهختێک حهیفم بۆ نهمردن و

    تا حهز کهی دەنگم زوڵاڵه بۆ نهوتن 
                         تۆ گۆرانیم بڵێ
                         منیش جنێوت
                        تۆ بهفرم بڵێ و

                        تۆ نهبوونم
                        من غوربهت و

                        من وشکی و
                        من خاڵی وەسهتی ئهم غوربهته

....

ا  / آرام فتحی ا



265  گزیده چند شعر از شاعران ُکردستان

ت   ا 

ترجمه: ) آراکو(عباس محمودی

مرا نشانه بگیر ای وطن
چون بادکنکی میتوان ترا باد کنم

مواظِب ترکیدِن من باش
مواظب باش، مِن راه؛ بدرِد بی حوصلگی نمی خورم

کواریوم مِن آب بدرِد آ
هرچه امهیست به تن کردهام

هرچه کالهست بر سرِ تو
به هرچه که به نام غربت است

- سالم می دهم-
سالم بر غروبیهاِی نبودتان....

تف بر مرحباگوِی هرچه جاده است و
شرمساْر برف، که اینجا فرو نمی بارد

سراپا خیِس آبام و خاطره می چکد از تامم هستیام
که اینجا پیادهرو اگم هایش زامن است

لیوانش زامن و
دخترش زامن.

از در و دیوار اینجا، زامن می چکد و
همیشه در راه است

که اینجا زامن را، که گذشته را نمی شود با شراْب فریب داد
که اینجا حتی آینده را...

انسان که، فقط به درِد خاطره می خورد
که " ام"ِی زندهاگن، بی عرضه تر از آنیم که بمیریم
مِن امهی، گریختم از این که وطنی غرق در من شد

یا در دختری منتظرم، رفته باشم
منتظرم که پرگشوده، گنجشککی که جیک جیکش 

مینوشتم
می خواهی چه جانوری باشم ای وطن

شاکرم کن
من در پوست امهی راحت تر می میرم

در گرگ، دشوار می زیم
در خودیشتن ات، اندکی درییغ ام برای زندهاگنی

اندکی درییغ ام برای نمردن و
تا دلت بخواهد صدای ام بلند است برای سکوت

تو ترانه ام بخوان
من تو را دشنام

تو برف ام بخوان و
نبودنام

مْن خشکسالی و
ثقِل این غربت را.
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هێشتا
چاوت له خیابان و ژن ههڵنهگرتبوو

هێشتا شکۆ سوواکیهتی
به میهرەبانی نهدەکرد و 

دایکهاکن به دەم کهروێشکه  خهوەوە
النکهاکنیان به وانهی ئهوین ئهکردە خهو

هێشتا  اعشقی دڵدارێکی دڵ بهرد نهبووی و
 دڵت بۆ فرمێسکی منداڵیک

وەک چۆلهکهی  نێو مستی منداڵێک
ئهفڕی و 

ئهوین  له چاوەاکنتدا
ههنگوێنی تر  له ههمیشه  ئهدرەوشایهوە

  پشتامن پێت قۆرس بوو 
خیابان خهریک بوو زامهاکنی له بیر باکت و

جێوبانهکهی  بخاته بهر ههتاوێ بهیانی
تۆ بوویت و پیاوەتی  سهری له ئاسامن ئهسوی

که پێغهمبهرە درۆیییهاکن
ئاڵایڕەشیان ههڵواسی و 

سوواکیهتیان به ژن و به شهاقم کرد
اگت له خۆت نهبوو خوایه گیان ئا

نه گوێت له هاوارەاکنی باوکم بوو 
اکنی دایکم دایهوە نه ئاوڕت له نزا

که تهنانهت  ئێستاش
 له سووچی دۆڵابهاکندا لێت ئهپارێتهوە



هنوز
چشم از زن و خیابان برنداشته بودی

هنوز غرور مهربانی را حرمت میگذاشت
امدران، خواببیدار

گهوارهها را به الالیِی عشق تاکن میدادند
هنوز

به سنگدلی دل نسپرده بودی
و عشق در چشامنت

میدرخشید
عسلیتر از همیشه

پشتامن به تو گرم بود
خیابان در تقال

تقالی فراموشِی زخمهاش
میخواست رختخوابش را در آفتاب دم صبح بیندازد

تو بودی مدام

را / اثمر ابراهیمی - ترجمه به فارسی:  شیما نعمتاللهی س 
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مردانگی قد برافراشته بود
که پیغمبران مجعول

بیرقهای سیاهشان را برافراشتند
و حرمت زن را و شکوه خیابان را

لگدامل کردند

حواست نبود خدایا!
نه فریادهای پدر به گوشت رسید 

نه ضجه  های امدرم را دیدی 
امدر که حتی حاال

پنهان در کنِج تاریِک پستوها
هنوز هم

التامست میکند



من
له بهر ههتاوی هاوینهاکن و 

کڕیوە و  بهفری زستاندا 
بێ چهتر  تێپهریوم

تا سپیایی
بڕژێته ناو  قژ و به بهختمدا  شۆڕ  ببێتهوە

چیتر
له چی بڕوانم

که ئهزانم  پیاو  بێ دەسهڵاتترینهو
بۆنی  شێداری قژێکی  لوول 

ئهیخاته سهر چۆک
لوول لوول چهک ئهدا به دەستیهوە

یاخی ئهبێت و
  تهقه له  پهیکهرەی  مردن ئهاکت

بهم حاڵهشهوە
تاوانهاکن

به قژی ژنێکهوە پهلکه ئهکهن
ههڵدێن

 له لوولی  ههر چی پهرچهمه
که جوانی

تاوانه و بهشی ژن 
پیاوێک له سهر چۆک!



من 
در آفتاب تابستان

و در زمهریر زمستان
بیچتر راه پیمودهام

تا سپیدی
بر گیسوانم بنشیند و شره کند از بختم

دیگر
به چه ناگه کنم؟

که میشناسم عجز بیمنتهای مرد را
و تسلیمش، به خاک افتادنش

به عطرِ مویی بارانخورده، مواج
شکن شکن تفنگ میشود در دستانش

طغیان میکند مرد
و هیبت مرگ را نشانه میگیرد

با این همه اام
گناه را

به پیچوتاب موی زنی میبافد
و میگریزد

از پریشانِی هر طره بر پیشانی 
که زییبایی گناه است

و سهم زن
مردی بهزانودرآمده



ئهگهر  له زامنم  تێناگهی  بمبوورە
من الواندنم 

له  سێبهری  بۆردامنی  شهڕدا  لهبیر کرد 
دایکم ئهیوت

ژن باشترین شهڕوانه
شیر ئهدات به شێرانی شهڕ
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من زامنم 
به چهک و چهقۆ و خۆمپارە بهربوو

شهپۆلی فڕۆکه جهنگیهاکن
پهردەی گوێمیا بهڕووی جوانیدا  دڕێ

ئهوەی له جهنازە تێدەگهم
له خۆشهویستی نازانم 

من
له بیرم  کردووە  گوڵ چۆن ئهنووسرێت

بۆ خۆشهویستییان بۆ جهنازە!



مرا ببخش اگر زبانم را نمیفهمی
من نوازش را 

در تسلسل بمباران از یاد بردهام

امدرم میگفت:
»زن بهتریِن جنگجوهاست

شیر میدهد شیران جنگ را«
من زبانم

با چاکندن و چاقو
با خون و خمپاره باز شد
موج موشکهای جنگ

درید پردۀ گوشم را به روی زییبایی
من آنقدر که از جنازه ُپرم

از دلسپردگی چیزی نمیفهمم
من 

از یاد بردهام
گل را چطور باید نوشت

چه به نشان عشق 
چه برای جنازهای



ئهی تۆ
که خاڵیت له من! 

دڵم له ئێوارەی  ئهم شهاقمهدا
به نهبوونتهوە  گیره

له وڵاتێاک  که باتۆم  و گوهلل
له نان هیچ

له گیانیش فراوانترە
من

نه لهو چهک به دەستانه  ئهترسم
نه لهو شهاقمهی  بێ تاکسی  تێدەپهڕێ

سێبهری دڵم  له گوهللیهکدا کون  دەبێت
من خورپهم

تهنیا  له  باوشی  دووریتدا  ئهڕژێت



ای تو، ای تهی از من
در غروب این خیابان، دلم

به نبودنت بند است 

در خاکی که تکثر گلوله
در خانهای که تکثر باتوم

تعداد بدنها را گویی 
به مسخره میگیرد

من
نه از تفنگبهدستها میترسم

نه از این خیابان طوالنی
که بیتاکسی میگذرد

سایۀ قلبم در گلولهای شاکفته میشود
من 

نبضم 
تنها در آغوش دوریات

فرو میریزد
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جێاگ پێتان دەکهینه سهنگهر
خوێنتان مورەکهبی قهڵهم

خهونهاکنتان وانهی قوتابخانه
چهند بۆ�رن له مردن دا

مردن بۆ ژیان
مردن بۆ خاک



جای پاهایتان را سنگر می کنیم
خونتان را مرکب قلم ها

رویاهایتان را درس کتاب
چه شجااعنه می میرید

مردن برای زندگی
مردن برای خاک.



شاخ له بهر پێت دا ڕاوەستاوە!
درەختهاکنڕیزیان بهستووە بۆ دیدار

ئهوەندە خۆشهویستی
باڵهندە له نێۆ دەستا هێالنه چێ دەکهن

چۆن گهیشتیه ئهو لوتکه
ئهی شههید

فێرم که وەک تۆ بژیم



به احترامت ایستادە است کوە
درختان برای دیدارت به صف شدەاند

چنان دوستت دارند پرندەها
که در دستانت النه میکنند 

چگونه به قله رسیدی ای شهید
به من بیاموز 

چون تو زیستن را

ا / کمال مریوانی ا  ک
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د ها 



قژەاکنی سپاردە دەستی با  
امنگ سێبهری چڵهداری شاکند 

      کۆڵوانه له شان



تهڕ دەخووسێ له ژ�ر باران 
بخزیییه بن باڵهاکن 

         ـ گهالو�ژ ـ



له کهالوەاکنی شهڕ 
امنگهشهو بانگ دەکهم 

خۆری لهعنهتی



سهری خستۆته سهر مهمک ـ 
دەستهاکنی به ئاسامنهوە ڕایهڵ 

        ههتاو



ناتوانێ ئامێز به ئاسامن داگرێ 
پێخهف دەخاته سهر 

     ـ گوڵوەنی ـ 



ڕووبهرێکی بهرفراوانه 
خهیاڵی تۆ و 

       نهخشی تهون



له کهالوەاکنی شهڕ 
امنگهشهو بانگ دەکهم 

خۆری لهعنهتی

ازه / َشویار گالبیآذر یا گ  ش
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اد 

ڕادۊن
فیزیکدانێگ ک دەسهیلێ 

وە هێز ژ�رخانهاگن من و تو 
تا بلهمرک باڵهیلێ ههڵامڵۊ

اگامن بوو بێ ئهوه ئا
سهرەساو کل کرد:

"ڕادۊن چهن اکناڵهیگ وه خهیو هاتگه"
ئهڕا داشتن ئهو ڕادۊنه ههوهجهد وه هۊچ نیه
هه نیازه چهوهیلت بنۊقنێ و ههزرهته بکهی

بۊشهر اکناڵ یهکێ وهت:
    یه گن ئونسر تازه له ناو جهدوهڵ مهندهلیف دانریهی

له اکناڵێگ تر سهرخهوهره وه ناوهاگن وهت:
   جهدوهڵ مهندهلیف دزین

    بهش رادیولوژی بیامرستان ئیامم وسهین کرامشان 
قهپات بی.

اکناڵ تر وهت:
    وهرپرس تازه وهل بڕێگ له مهعدهنچیهیل هازر بی 

هازر کهفتنه وه ڕێ وهرهو خوهرنشین بی
     قهزیهی فیساغورث له ژ�رخان هاوساامڵ پهیا بی 

یه جوور بێدهنگێ دهسوهسهر بی

اکناڵ ئاخرێ وهت:
   نهزهریهی ئهفڵاتۊنی نهو له دڵ تارییخ نوقم بی.

اد 

 فیزیکدانی 
که دستانش به انرژی زیر زمین من و تو آلودە بود

 پیامی از کشف یک رادیو چند اکناله داد 
و ام برای داشتن آن اکفیست، 

با چشامن بسته تصورش را بکنیم
 گویندەاش گفت:

   چند کیلو عنصر جدید در جدول مندلیف قرار می گیرد 
و اکنال بعدی، سر تیتر مهمترین خبرها را داد:

    جدول مندلیف را دزدیدند
    بخش رادیولوژی بیامرستان اامم حسین کرامنشاه 

تعطیل شد. 
اکنال دیگری گفت: 

    رهبر جدید با گروهی از معدنچیان اعزم غرب شد 
    قضیهی فیثاغورث در زیر زمین همسایه کشف شد 

بی صدا ضبط شد. 
اکنال آخری گفت:

    نظریهی افالطونی نو در دل تارییخ محو شد

ا  / سیامک نجفی س
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ڕۆژانی ههن لهم وڵاته
ههر اکمهیان

بهقهد تهمهن، تهمهنیانه
ڕۆژام دێن و امناگن دێن و ساڵان دێن و تێدەپهڕن 

بهبهرەوە
بهڵام ههرگیز  له بیر ناچێتهوە

ڕۆ سوورەکهی نهوەڕە .



لێم ئهترسن
نهخته نهخته باڵا کهم و 

ببم به بهڕوو
ببم به سێبهر بۆ شێر و

ببم به هێالنه بۆ ههڵۆ .



ڕەنگه ڕۆژێ
کهڵوەی کهلهپچه مهچهکم

خوێناوی اکامری شهالخ
دەم نێته نێو

زامهاکنم
ههتاو له هیچ درزێکهوە

بۆم نهڕوانێ
دڵنیا بن

بۆ من هیچێ نهگۆڕاوە
من،

چرۆی أێر خۆڵهمێشی جهستهی سووتاوی وڵاتم .



بۆردیزرێک به گرمهگرم و هاڕەهاڕ
سینگی کێوێکی ئهکڕان

کێو پرسی:
ئهمه جادەیه بۆ ههوراامن؟

دیزڵ وتی:
بهداخهوە

دزەڕ�ییه، بۆ دوژمن و داگیرکهران .

را / توفیق ابراهیمی  
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روبرویم بنشین
میخواهم برایت شعر بخوانم

به همین سادگی که چای میخوریم
و حرف میزنیم

حاال زمین بچرخد یا بایستد
برف ببارد یا تیغ

من تنها از روی شانههای تو ناگه میکنم
و پیشانیام رام میشود

با اعشقانههایی که جنگ را
خاموش می کند

که دلهره را
تاریکی را

و میدرخشند چشمهایت
که دوستشان دارم

ناگه کن
کمی از برف امنده است روی قلهها

کمی از برف روی موهایت
روی سالهایی که از شانههای تو دور بودهام

روزنامه بخوان

ناگهت می کنم
حرف بزن

ناگهت می کنم
پنجره را باز کن

بگذار باد موهایت را به بازی بگیرد   
باران گونههای مرا

ناگهت می کنم
وقتی که صندلیات خالیست  

و باد پرده را تاکن میدهد .



بهرامبهرم دابنیشه
دەمهوێ شێعرت بۆ بخوێنمهوە

ههروا سادە که چایی دەخۆینهوە و 
پێکهوە قسه دەکهین.

ئێستا زەوی بسووڕێتهوە یان ڕاوەستێ
بهفر ببارێت یان تیغ

من ههر به ژوور شانهاکنی تۆوە دەڕوانم و
تهوێڵم دەستهمۆی ئهو شێعرە اعشقانانه دەبێ

که شهڕ دەکووژێننهوە و

د ع / ناهید عرجونی  - ترجمه به کوردی: عطا نهایی ا
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دڵهخورپه و
تاریکی و

چاوەاکنت دەدرەوشێنهوە
که خۆشم دەو�ن

بڕوانه
نهختێک بهفر به لووتکهاکنهوە اموە

نهختێک بهفر به قژتهوە
بهسهر ئهو ساڵانهوە که له شانهاکنی تۆ

                           دوور بووم
ڕۆژنامه بخوێنهرەوە

سهیرت دەکهم
قسه بکه

سهیرت دەکهم
پهنجهرەکه بکهرەوە

بێڵه با "با" یاری به قژت باکت و 
اکنی من. باران به گۆنا

سهیرت دەکهم
ئهو اکته که کورسیهکهت چۆڵه و

با 
پهردەکه دەشهکێنێتهوە



می روم کمی دوستت دارم بگیرم 
دو فنجان سیاه و سفید 

مواد الزم برای کیک 
کمی چای خشک 

برای خودم یک شال سبز بگیرم 
یک جفت گیره مو 
کمی قرص خواب 

می روم آلزایمر بگیرم 
فراموش کنم که رفته ای 

که برنمی گردی ...
توی چهارراه بایستم

فراموش کنم راه خانه را 

پلیس بیاید
مردم جمع شوند دور و برم 

اکغذی را توی جیبم پیدا کنند
که شعر نیست !

کلامت خودم نیستند 
به راه بیافتم 

راننده ای بگوید دور است گم می شوید 
نشنوم ...

کسی بگوید حالش خوب نیست 
نشنوم ...

راه بیافتم به سمتی که آمده بودم 
گوش ندهم به صداهای مردم که درهم است 

به قدمهای خودم که آشفته
یادم بیاید

آمده بودم دلم برایت تنگ شده است بگیرم 
و دسته ای نرگس .



ئهڕۆم کهمێک »خۆشم ئهو�ی« بکڕم
دوو فنجانی ڕەش و سپی

کهرستهی پێویست بۆ کێک
لهوێچێک چایی وشک

شاڵێکی سهوزیش بۆ خۆم
جووتێک گیرەی قژ و 

نهختێک حهبی خهویش
ئهڕۆم ئالزایمێر بکڕم

تا لهبیر خۆمی ببهمهوە که تۆ ڕۆشتووی
که ئیتر ناگهڕ�ییتهوە...

له چوارڕ�ییانێک ڕاوەستم
ڕ�ی امڵهوە لهبیر بکهم 

پۆلیس بێت
خهڵک له دەورم کۆبیبنهوە

ئهو کوته اکغهزە له گرافنمدا بدۆزنهوە
که شێعر نیه
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که وشهاکنی خۆم نین.
سهر ڕێ بکهوم

شۆفیڕێک بڵێ دوورە، ون دەبیت
گوێم لێ نهبێت

کهسێک بڵێ نهخۆشه، حاڵی باش نیه
گوێم لێ نهبێت

گوێم له زەنازەنای تێکهڵ و پێکهڵی خهڵک نهبێت
له تهپوکوتی ئاڵۆزی ههناگوەاکنی خۆم.

بیرم بێتهوە که هاتبووم "تاسهت دەکهم" بکڕم و 
چهپکێک نێرگز
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ا ی اوا  

به ڕێگهوبان و
قهتار و فڕۆکه

دنیا بچووک نهبوویهوە!
موبایل و

ئهنتهرنێت
دنیای وێک نههێنایهوە!

تۆ
دنیات کردە دێهاتێک

به ساتێک
سهامی بهر پهنجهرە.

ا ده  ده 

راه ها
قطار و هواپیام

دنیا را کوچک نکرد
موبایل و

اینترنت

دنیا را به هم نیاورد

تو
از دنیا دهکده ای ساختی

با یک لحظه
رقصیدنت کنار پنجره.

ست 

زیاتر لهوەی
پێویستیم به نیوەیهک بێ

                   تهواوم اک،
پێویستیم به تۆ بوو.

به تۆ
که تهواوی و
ئیزن دەدەی

من
ناتهواو بمێنمهوە.

اس / عزیز ناصری ع 
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یا 

بیشتر از این که
نیازمند نصفه ای باشم

                       که اکملم کند،
نیازمند تو بودم.

تو
که اکملی

و اجازه می دهی
من

ناتامم بامنم.



دەڵێم
ئهوەندە بگهڕێمه دواوە

ههتا
یهک بستم دەمێنێ

! ببمهوە به قوڕ
با تۆ

ههر له کهلهکهی مندا بیت.

شانازیت پێوە دەکهم
به جاامنه و تفهنگهوە
شانازیت پێوە دەکهم و

                 دەترسم!

کهلهکهی من
بهردەوام

خهنجهری هاوڕ�ییانی ڕواڵهتی تێدایه.



می خواهم
خیلی به عقب برگردم

تا
یک وجبِی ِگل
تا تو همچنان

در پهلوی من آرام گرفته باشی.

به تو افتخار می کنم
با اسلحه و آق بانو

به تو افتخار می کنم
                     و می ترسم!

در پهلوهای من
پیوسته

خنجر دوستان ظاهری نشسته است.

د ا  یا  او 

بهڵکوو ڕۆژێک
نهتبینم و بۆم دەرکهوێ

ههستی ڕاوچیانی چاخه بهردینهاکن
ئهو اکتهی برسێتی

ـ نهک بڕست ـ
حهجمینیان لێ دەبڕێ...

نهت بینم و ڕاکهم به شوێنتدا
تۆێش پهتی تر

له قهڵهمبازی چاونهز�ری من
هیچت نهبێ

        بۆ داپۆشین!

ن ر  یا  ا 

ای اکش روزی نبینمت
تا درک کنم

احساس شاکرچیان عصر نوسنگی را
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آن اگه که گرسنگی
ـ نه توان بازوشان ـ

بی قرارشان کرده باشد.

تو را نبینم و دنبالت کنم
و تو برهنه تر از

پرش های چشم چراِن من
چیزی نداشته باشی

                    برای پوشیدن!

ودا 

نهک امچ
تهنانهت تاریکیش

سێبهری ئێمهی وێک نههێنایهوە!
که تۆ

لێوەاکنت سوور بوون و
من

دەستهاکنم.

فا 

نه تنها بوسه
حتا تاریکی

سایه هاامن را به هم نچسباند!
چرا که تو

لب هایت سرخ بود و
من

دستهایم.

د گ 

ون دەبم
له ناو خۆشهویستهاکنی تۆدا

چهشنی گهڕیدەیهک

له شارێکی بهپهلهدا.
بهم جیاوازیییهوە که شار

گهڕیدەی له ئامێز گرتووە.

س ت 

گم می شوم
میان دوست داران تو

مثل یک توریست
در شهری باشتاب.

با این تفاوت که شهر
توریست را بغل گرفته است.

دوو 

نه ڕووداوێکی التهری
نه ههوری چهنهدر�ژ

دەواری بێنموودیان نهدیت...

ئهی دووکهڵی امنوو!
زیاتر له ئایهتی ئاسامنی و

دێڕەاکنی امنیفێست،
هیوام به تۆیه.

دود 

نه اتفاقی ناخوانده
نه ابری پرچانه

کلبة بی ریخت را ندیدند...

ای دود خسته!
بیشتر از آیات آسامنی و

سطرهای امنیفست
امیدم به توست.
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مێزەکه
دەکرێ نزیک تر بێ؛

مۆبلهکه
؛ له پاڵ دیوارەکهی تر

کۆمپیۆتهر
له ژوورێکی تر و

ههرچی شته له ههر شوێنێک...

دڵی من بهڵام
له ههر شوێنێک تۆ ههی.

ا 

می شود میز
نردیک تر باشد؛

مبل
؛ کنار آن یکی دیوار

اکمپیوتر
در اتاقی دیگر

و هر چیز دیگری در هر جا...

دل من اام
هر جا که تو هستی.

ا   د 

ئهگهر هێشتا
به ڕادەیهک مهیموون امبم

که جیاوازیم
بهس هاتنهخوارەوەم بێ

له سهر درەخت،
دیسانهوە دەسبهردارم مهبه.

ژیانی سهر درەختم پێ خۆش نییه
بهتایبهت که تۆ له خوارەوە بی.

دابڕان له تۆ
گهلێک دژوارترە

له جێ هێشتنی دارستان
تهنانهت ئهگهر مهیموونیش بم.

ی د ا دگ  

اگر هنوز
آنقدر میمون امنده ام

که تفاوتم تنها
پایین آمدنم از درخت است،

تو باز هم
رهایم نکن.

زندگی باالی درخت را دوست ندارم
 که تو آن پایین باشی.

ً
مخصوصا

جدایی از تو
بسی دشوارتر از

ترک جنگل است
حتا اگر میمون هم باشم.

گ 

بۆی ههیه لهمه زۆرتر بین.

چاوەڕ�یین
ژنێک برۆ ههڵتهکێنێت و

بڵێ: نا
ژنێک ڕوومهتی داڕنێ
ژنێک بهرۆکی دادڕێ

ژنێک...
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ئێمه
ئهگهری زۆربوونامن له سهر�ییه.

ا ت ا 

اماکن دارد بیشتر از این باشیم

منتظریم
زنی ابرو باال بیندازد و

بگوید: نه
زنی گونه اش را بخراشد

زنی یقه اش را چاک بزند
زنی...

ام
احتامل کثرتامن بسیار است
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من پهڕ جه باڵاو وێم نیهنا
من دلێ وێمهنه چهمیایناوە

و�رەاگنیه وینهم 
که تاریکی

یاخی تهر جه کناچهییمهن و
      خیابانهکێ پهڕ جه پانتۆمیمیه پیایانهینێ

شمه!
که منتا کهردێنا به قهفهسوو وێم
به موسافرەاکو ئی شاریه واچدێ

سڵامم بیاونا الو وێم
نهگێڵدێ شۆنیمهرە چێگه

من تهنانهت دلێ ئێعالمیهو مهرگیچمهنه گمه بیێنا
من پهڕ جه باڵاو وێم نیهنا

چرپییه چۆڵی کۆڵانیهنه دلێ وێمهنه وڕناینا
گۆرستانیه دلێمهنه ویندێ

ئیزافهشا ئاوردەن ههناسه...مهردەکێش
نامووستا دلێ اکم سهرپۆشیمهنه لکه بدەو و نهخنیکیۆ؟

اکم شهریعهتهنه سهروەشی ژەن بیهیم بدەووە
تا دلێ وێمهنه بژیوو...دلێ وێمهنه مروو

بنویسه وڕنایه قهرزارەنه به ئی حهسارا
   ئی دیوارە

                یاگێ پاڵوەدایش نیهنه
ئی ههناسه

            یاگێ زیننه بیهیش نیهنه...



 هم قد خودم نیستم من
در اقمت خود خم شدەام

حوالی غروب ببین مرا
که تاریکی یاغیتر از باکرگیام است

و خیابانها
سرشار از پانتومیمی مردانهاند

شامیی 
که من را قفس خود کردهاید

به مسافران این شهر بگوییید
سالمم را به خودم برسانند
دنبالم نگردید دیگر اینجا

من حتی
در اعالمیهی مرگ خود هم پیدا نمیشوم

ا / مهوش درستکار ست ه د
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هم قد خودم نیستم من
در نجوای خلوت کوچهای 

درون خود فرو ریختهام
در من گورستانی میبینید

که مرداگنش نفس ها اضافه آوردهاند
ناموستان را

در کدام روسریام گره بزنم و خفه نشود؟
الی صفحات کدامین شریعت به خود تسلیت بگویم

تا در خودم زندگی کنم
تا در خودم بمیرم... 



منیچ نهبوو
        ههر کناچیهتهر

                   دووکهڵوو جگهرەکهیت نوقموو شێعرا کهرۆ
تۆ نهبی بهڵام

             پاییز نامیهتهر جه الشهو منهن

من مهریوانم چهامو پیایهنه گم کهردەن 
                      و

زر�یبارەم چهاممهنه شاراینهوە

!   بنویسه دوکتر
 نوسخیه جه دەنگیش و

                   خوەش ههر ڕۆیه گرد دەیهقیه
بنویسه ئی کناچێ

      وەرگهو وێش نهگێرتش و
                       دلێ پیایهنه ههناسه کێشۆ

بنویسه مهرز ههر مهرزەن
چه نانام چهنه گێرۆ و چه باوشهو یۆترینی

مووسیقیهنا خهمین
                           خهڵوەتوو گۆڕستانهاکنه

خهمین تهر جه تاقهداریه
                       وەختیه دامیین پهلهوەر امزۆش جیا....

بنویسه گیرۆدەیی
                 یۆوەمین وشێ ژیوایش بێ و

دلێ لهمێنه مژن به غهدریوە کهرێ

مهرگ میراتوو کۆڵانهکێشا بێ
!                                              دوکتر

نه ئی بیابانێ گوڵشا چهنه سهوز بۆوە
...                                               و نه من بهشهریهتهر



من هم نباشم
دختری دیگر دود سیاگرت را غرق در شعر میکند

تو نباشی اام
پاییز نام دیگری از بدن من است!

من »مریوان« را در چشمهای مردی گم کردهام و 
« را در چشمهایم پنهان کردهام »زرییبار

! بنویس دکتر
نسخهای از صدا و لبخندش

هر روز هر دقیقه!

بنویس
این دختر تاِب دخترانگیش را نیاورد و

دروِن مردی نفس میکشد

بنویس
مرز هامن مرز است

چه نان را از ام بگیرد چه آغوش یکدیگر را

موسیقِی غمناکی هستم
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در خلوت گورستان ها
غمگینتر از تنها درختی که آخرین پرنده ترکش میکند

بنویس
گرفتاری اولین کلمه زندگیاش بود و جنینش ویارِ غدر را 

میکرد
مرگ میراِث کوچهاش بود

! دکتر
نه گلی از این بیابانها سبز میشود و نه از من آدمی 

.! دیگر
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ا ه ب 

وڵات م 
ڕەو کردن بهردهوام بۊ و

نهسرهوین له سای سانهیلێگ 
له شوون خوهیان

               سهنگین نهۊن
سهرهیل بێزرانی 

گیرستن له سهر دترنجگ 
وه تام ئاو

        له سهناگوهیل کز

وهتن نهیرید 
اکرهسات وا بردن لهش اکسهشکن
                                   له وهیشت وههار

تام سهرکۊهاگن دان 
امچهیلێگ له ههوڵ گیان له یهک نهکردیم

ئهامنگه! سنوور چهوهاگند
ههی ئافرهت سهرشهوهیل کۊهاگن

قهیهخهی ساڵهیل دۊر بۊن
له وهرامی ک که  ڵه مردێیهاگن یهکهو گرن

ا رهای ب 

سرزمین من 
کوچ مدام بود و

نیاسودن در سایهی سنگهایی
که در جای خود

  حرمت نداشتند
سرهای بیزانو

نشسته گریستن
با طعم آب

در سناگبهای غمگین

گفتن ندارد
مصیبت بر باد رفتِن تِن  شقایق 

                      در شدت بهار

طعم بلندای کوهستان میدادند
بوسههایی

ع  / علی الفتی - ترجمه به فارسی: سمیه فالحی
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که از ترس جانامن از هم نکردیم

اام مرز چشمهایت
ای زن غروبیهای کوهستان!

از سالهای دور قدغن بود
در صخرهایی که گوزنهای مرده به هم میرسند

ین    یا  ت 
ه ب د ا د

ئهسپهاگن له ئاخر دنیا لهوهڕن
له ئهنهخورد عهقل ئایهم،

ک شهو ئێامت جمشتهیل گیا و گیانهوهر کهید

تهنیا ئهڤینه ک ئهرزشت دجاره بۊن دێرێ

، له بهرز شانقزی تر له لهوهڕ سهونزتر

ئافرهت
یهی ڕووامنی ئایهم بۊن بۊ 

سرووشت بێگیان پڕ له پرچ گیس گیای وه تام ئافرهت
له باڵایل بهرز له دهرسات اکم و کهمووتهر

ئاسامن 
تهنیا یهکێ له مهرجهیلێ باڵهو گردن بۊ بێباڵهوگر 

وهفر نێروامس دڕیان مهرگ و ژیان له ناوههین ئاو و ئاگر

اقۊشم بکهن ههی ئهسپهاگنێ گ له شهویش ساڕاکنی 
دێرین

ئاخر دنیامه ئهڕادان

را  ا  ا  ا ت تن 
د د دا

اسبها در آخر دنیا میچرند
اگه بکر عقل آدم در چرا

که شب
جنبش جانور و گیاه را میپروراند

تنها عشق است که ارزش تکرار دارد

، از بلندی سربلندتر اگه سبزتر از چرا

زن
یک چهرهاش آدم بودن بود 

طبیعِت بیجانی پر از گیسوی گیاهی با طعم زن
در اقمتهای بلند 

در فرصت اکم و کبوتر
آسامن

تنها یکی از شروطش
 پرواز بی پرنده بود

برف نر و امده است
دوراهی مرگ و زندگی میان آب و آتش

نشخوارم کنید
ای اسبهایی که در شب هم سایهدارید!

از غم شام
دنیا برایم به آخر رسیده 
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ت و وا  

1
ت له بان وژنی  مهلیهوانێگ نیشتید و

کلگهیلێ خورانید
اگن چهپاو کردیمن ئیمه له ئهو الوا دهلیا

2
ئێکهش م ک تۊهم گیایگ له گیرافن پهنابهرێگ بۊم
وه دهس سهرباز جوانێگ ک مهنهی پهساپورت کرد 

وهشیامه ئێ وڵات بێ امف گژ و گیاوا

3
یا قورئانهگهی امڵ باپیرم

یا پرچ بهڕهزای کهمهر
یا اکسهشکن، یا دخا، یا پهیکوڵ
وهرجه یهگ ئاو ئاوسم بکهیگ 

دجاره بڕهسنهمه ھهڵهتهیل گهرمیان

4
م گیا بۊنم ڕاسه

ڕاس جوور بڕیار پهنابهر
جوور نیشتن ئافرهت له بان وژنی مهلیهوان

5
خودایا تیهوێگ بزامر بوار

تا لهش ئهڕای هۊچ لۊهتێگ نهمینیهید

های  ا ا بیا 

1
تو روی زانوی ملوانی نشسته بودی و

انگشتهایش را میخاراندی
ام از آن پس دریاها را اغرت کردیم

2
سپس من که بذر گیاهی در جیب پناهندهای بودم

به دست سرباز جوانی که  دنبال پاسپورتها میگشت
پاشیده شدم

در سرزمینی که حقوق گل و گیاه نادیده گرفته میشد

3
ای قرآن خانة پدربزرگ

ای پرسیاوشان رویییده بر صخره
ای شقایق، ای علِف سمی، ای خار مغیالن

پیش از آنکه آب آبستنم کند
مرا دوباره به دشت گرمیان برسان

4
گیاه بودن من حقیقی ست

حقیقی، چون تصمیم پناهنده
چون نشستن زن بر زانوی ملوان

5
خدایا اندکی میخ بباران

تا تن هیچ برهنهای سالم نامَند
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د او ا   ی ا ا ه 

م دەرچێنێگ له دهس ئازادیم
پای پهتیم

له بان پهیکوڵهیلم
م ڕەنگهیل نهڕەژیایم

ژیان شهۊ وهر پشتێگه له وهرم
مهردم شێت بۊنهو وه پیم خهنن

ڕێ وهجیا خهنێد
ڕەنگ وه جیا...

له ئایهم یاس گرم
هاوڕێ حاڵم فهره گهنه! 

سهگێ ههپهاگنم خواردێیهو ههپه ههپێیه
منیش وه چخای چخ

له ئامفی تئاتر قهڵای سهنگ واران
ئوپرای سهگهاگن ئهشاکنی خوهنم

چهو باڵهوگرهاگن کهفتنه
نهمهی سهر شوون خوهیان، دواره کهفن

نووڕستن قهپ گردێیه له دهسم
هاوارهیل 

له دهر امڵ خودا امن گردنه

د او ا   تا ا ا بی 

من گریختنی از دست آزادیام
پابرهنهام

 روی خار مغیالنم
من رنگهای عجیب نقاشی نشدهام

زندگی
لباس پشت و رویی ست برتنم

مردم دیوانه شدهاند و به من میخندند
راه جدا میخندد

رنگ جدا...

از آدمها دوری میکنم
رفیق حالم خراب است!

سگی قرصهایم را خورده و 
عوعو میکند

من نیز با چخچخ
در آمفی تئاتر قلعهی سنگباران

اپرای سگهای اشاکنی را اجرا میکنم

چشامن پرنداگن افتادهاند
آنها را سر جایشان میگذارم

دوباره میافتند
نگریستن

دستم را اگز گرفته
فریادها

بر دراگه خدا اعتصاب کردهاند
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یه چهن ساڵه له ناو فکر و خهیاڵم
نه شهو دیرم نه ڕۆژ دیرم له امڵم

دڵمخوازی وەکو جاران  دووارە
وەفر بواری م بانامڵتان بامڵم



دۊەتی دانیشت،دۊەتی رای خوەی خهفهت خوەی
دۊەتی گیرست وەراوەر عهکسهگهی خوەی

دەنگی بهرزەو نهکرد و مرد،له شۊنی
ژنی ئهڵسیا ،ژنی گیرست، ژنی ڕوەی



دنۊسم ئێمه دووانه،امسی و چهم
دانهی،»و« کهفتیه بهینامن، م ، چهبکهم؟

ۊەڵی بکه ،پاکیهوە کهم گشتی ئهسڵهن
نوقته دانم له سهر خهتهو شروع کهم



خیاوان و ژن و پیاگ و پیاسه
ئۊشن دونیا وە بی جهنگ فریه خاسه

چهنی دەردی گرانه نبشتامنم
کۆبانی، ژن، کڵاشینکۆف، قهناسه



تا ئێوارە تهنانهت هات و چوو کرد
پهنا وە دار و دیوار و کوچک برد

بهیانی یهی جهنازە، دەفتری شعر
ڕۆژنامه، تیتر ئهوەڵ ،شاعری مرد



وتن دونیا وە شعرەو فریه خاسه
وتن تهنیا شهراوو نان بناسه

تۆ تمشا بکه له شۊن عومری چه دیرم
کتاوی شعر و گیرافنی ههناسه

/ علیرضا قاسمیفر )زانا( ا زا اس  هزا  ع
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ب ه 

ل بهندێ امن؛
چارەسهریا خهمێن بێ تهبوونێ یه

خهمێن دوبارە و دوبارە
ل بهندێ امن؛

ئالۆزیا من ب خوە را یه
ئاستهنگیا ناڤبهرا من و اکتژمێرێ

ل بهندێ امن؛
تهڤلهھهڤیا ھاتووچوونا باژ�رە

بێ دۆز
بێ فکرین

ب تهنێ گهڕا ب سهر ئێشیانێ یه
ل بهندێ امن؛

ئهزم
ل بهندێ امن؛

تویی
ئهز و تو بێ ھهڤ

و ھهرتم ب ھهڤ را.

Libendêman;

Çareseriya xemên bêtebûnê ye

Xemên dubare û dubare

Libendêman;

Aloziya min bi xwe ra ye

Astengiya navbera min û katjimêrê

Libendêman;

Tevleheviya hatûçûna bajêr e

Bê doz

Bê fikirîn

Bitenê gerra bi serêşiyanê ye

Libendêman;

Ez im

Libendêman;

Tu yî

Ez û tu bê hev

Û hertim bihev ra.

د/ مجید رهورد ه د 
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ا  و ت 

ر ی  و 

ئهی بهختهوەریهاکنی ئهو بهری پهنجێرە
که ههر ڕۆژ به فیگۆرێکهوە چاوم لێ دادەگری

 ئێوە درۆیهک بوون و
ئهم تاریکییه

روونترین تاڵیی 
ئێوە تارامییهک
له وەسوەسهی

داکهوتن

ئهژنهوەن؟
اکن  بێدەنگی خودا

کهڕامنی کردوە

ئهی داهاتووی دوێنێ
که ئهمڕۆ

هاتوویت و هیچت له جانتادایه!
ناوی خۆت ناوە ئایهندە و
ئاواتێکامنت پێنهگهیاند

بمبهرەوە
بۆ دوێنێ و پێرێ و دوورتر

ئهو شوێنهی که
کچی ناو خهونهاکنم

له وەرزی چاوەڕوانیدا
به چاوی تهڕەوە

خهواند

ره ن و  های بی ت ب 

ای خوشبختیهای بیرون پنجرە
که هر روز 

با پرستیژی مرا مینگری
شامها دروغ بودید

این تاریکی، راستترین تلخی!
شام شبحی از وسوسهی افتادن

میشنوید؟
سکوت خدایان را

شنواییامن را کر کرد

/ سهیال میهمی ی  س
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ای آینده دیروز
که امروز

رسیده ای با خورجینی از هیچ
خودت را آینده صدا میزنی

آرزویی از ام را به انجام نرساندی 

باز گردان مرا
به دیروز و پریروز و دورتر

آنجایی که
دختر رویاهایم
در فصل انتظار

با چشمهای خیس بخواب رفت

وا او ر داهاتن  

شهکهتم، وەکوو جادەیهک
گهڕانهوە یا ڕۆیشتنی 

بازنهیهکه! 
بازیش بدەی

به ههر بارێاک
دەگهڕیتهوە سووڕانهوەی سهرگهردانی!

وەکوو داکهنراوی، تاقهت 
له بێتاقهتی

یا کو�ر دا هاتنی چاوەڕوانی

شهوێکم نیه، بۆ چاوداگرتنی ئهستێرەاکن
مستێک ههتاو ناخزێته

نسرمی خهونهاکنم
دەستهو داوێنی وشهاکن
زەردەخهنهی زەردەپهڕم

دەاکته ئێوارە شێعرێکی خهمۆک
له وڵاتێک که به ڕوومدا ئهوەڕێ

بهڕەهووت!

خۆزگه ئهم با
که به کراسهکم فێرە

دەیبردم
بهرەو بهندەرەاکنی بێ باوان

بهرەو اکول بوونی سنوور
که له باخهاکنی ڕەزدا

چاوەاکنی تهنیایی قورس دەاک!
بهرەو ئهو امسیگرانهی تا بهرەبهیان

سترانی جلی پووڵهکڕ�ژ
دەهۆنێنهوە...

ی ا ت ا د  ابینا  

خسته ام چون جاده ای
بازگشت یا ادامه دادنش 

دایره یست
از هر طرف پریدنت 

انعاکسی است از
سرگردانی

همچون پایین کشیدن طاقت
از بی طاقتی

یا نابینا شدن چشم انتظاری
شبی نیست مرا نصیب

در چشمک زدن ستاره ها
مشتی آفتاب در

سایهسار رویاهایم نمی خزد
در پناه کلامت

لبخندی از غروبم را
شب شعری غمگین میکند

در وطنی که پارس میکند
برهوت روبرویم

اکش این باد
که آشنای پیراهنم است
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مرا با خود ببرد
بسوی بندر های بیاگنه

بسوی محو شدن مرز
که در باغ های انگور

چشمهای تنهایی را سنگین میکند
بسوی امهیگیرهایی 

که تا سپیده دامن 
آوازی از جامه های پولکی میسرایند

ب  و د  د 

اکنی جیهان ههموو جانتا
فێر به زامنی دایکیی من

سهفر
فێر بوون

له بێ نیشتامنیدا
ههموو شهمهندەفهرەاکنی

 ڕێاگ ئاسنینهاکن
دوڵ به دوڵ 

چیا به چیا
بۆ دڵۆپیێک ئاسوودەیی 

تا به چاوەڕوانی ویستگهاکندا دایبهزێنن
پڕ دەکهم له بێ سنووری

ژنێک 2722ساڵه
ئاوەدان

به گۆڕستانی ئاواتهاکنییهوە
ئاوایه له مندا

اکنی وڵاتی دوورەدەست  چرا
ئاوایه جهنابی جیهانی بێ چاو و گوێ

دەبێ من بهشێک بم 
له زیندوو بوونهوەی برین
دەبێ ههڵدەمهوە تا کهی

ڕەوایهتی ڕنین و ههڵوەرینی 
تاڵهاکنی سهرم

سهرم

سهرم دەنگدانهوەی شاشهاکنی شهڕ
سوپای عهامرەتی دەستدر�ژی

دەڕژێته باخچهی ساوایانی سبهینیم و
گوڵهاکن امرەی زەمهریر دەکهن

شهکهتییهاکنم پاڵ داوەته
دیواری بێ بنهامدا

شهکهتییهاکنم دەنێرم 
بۆ ئیجه
بۆ شاخ

شهکهتییهاکنم دیپۆرت دەکرێنهوە
بۆ اکولییهاکنی خۆم

من شێت نیم
که دەشت بگرمه بهری باڵام
من شێت نیم تاسهی مردن
تا بهردەم چهکهاکنتان بمبا

ئاو له قوڕگیشمدا بچۆڕێ
سیاسییه

گوڵ له چاومدا بڕوێت
باڵی پهپوولهاکنی ئهم ناوە ههڵدەپاچن

دەمم پڕ دەبێ له وشه
ناو�رم تفی بکهم بهڕووتدا

که دێڕ دێڕ 
عهبای سیاسی دەکهیه بهر شێعر

ئهم شاعێرە پاڵ دەخهیه
بێدەرەتانی و ههرچی دووریییه

له ژوورێکی تهنیادا
خوێندت و خوێندت

به گوێ وشهاکندا
تا به اڤیرووسی وەڕەزی 

ئهم شێعرە دەمی باکتهوە
به ڕووتدا 

نه پهنجێرە 
نه ئا چوارەاکن

نه شاشهی الپتۆپهکهم 
بهشی تهنیاییم 

کهمن
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دهوا 

ئهوڕۆکه سهرم دێشێ
دڵی عهبدولعهزیزە کۆرەی داسنی له من دەاک بێنهبێنێ.

بهڵان ئهمن ئهوشۆم خهونێک دیوە
له من وایه ئاخێری بهھار�ییه

دەگهڕام له کیلهگی دە کوێستانان
قهت وەگیرم نهدەکهوت قولێک گیا بهشی باقهبێنێ.

تۆخوڵاکهی ئهو کهسانهی ئهگه خودا شوناسن
وەرن تهعبیری ئهو خهونهم بۆ لێدەنهوە

دەترسم خوداوەندی میری مهزن، پادشایێ کهرەمێ
ئهگهر موسیبهتێکی گهورەم بهسهر بێنێ.

ئهمن دەمکوت مهسڵهحهت وایه باب به ڕۆژێکی
سێ بواکن لهبۆ کوڕانی بێنێ

نهمزانی تهقدیری خودای تهگبیری عهبدی بهتاڵ دەاکت و
ھێالنهی له عهبدولعهزیزی امڵو�ران دەشێوێنێ.

رۆڵه دەبهر اقفڵهو بازراگنوو مرم 
ئهگه بهر�و دەکردن بۆ وڵاتی گهرمێنێ

ئهوە پارچهی ئهتڵهس و کیمخوای له بۆ جلی دەسگیرانی 
خۆی دێنێ

چ پکهم کهس دەربهند نییه

ئهگه داخوڵا مهڕ و امڵ و مێگهل و چادر و چیغی 
عهبدولعهزیزە کۆرەی داسنی

له کوێستانان به بێ ساحیبی دەمێنێ !
.......

ئهمن ئهگه دەستم دەداوە تفهنگێ
ڕووم دەکردە چیایێ مهغڵوبێ داسنیان

زەینێکه خۆم دەدا بازی دە کێویان
بانگیان دەکردم 

دەیانکوت عهبدولعهزیز وەرە بگهر�وە
کوڕی نێونجیت پهردوو گیر بو له پاڵ بوکێ نایهته دەرێ

دەمکوت تۆخوڵاکهی خزمینه دەنگێ مهکهن
با دەستی داوەتێ بهرنهبێ و دڵی کیژ و کوڕانم لێ دەمێنێ

***
ئهورۆکه بهھارێکم گهیوەتێ رۆڵه

 چ بهھارە سهرم دێشێ
دڵی عهبدولعهزیزە کۆرەی داسنی چهندی له ئێشه و 

چهندی له ژانه
وەی خودایه چهندی له من ھاڵۆزە

ئهمن زەینم دەداوە تیلهگی دە کوێستانان
سور دەبونهوە سورە گوڵ و ھهڵاڵ و بهیبون، دەپشکوتن 

گوڵه نهورۆزە
ئهگه دەستم دەداوە تفهنگێ و 

/ کامیل نهجاری، ترجمه بیت »سهیدهوان« به روایت »حهمدی ئاغای« ا کا 
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ڕووم دەکردە چیایێ مهغڵووبێ داسنیان
زەینێکه خۆم دەداوە بازی دەکێویان

کۆڵی مهلکهوانی له پلهی بهردی با رایدەژێنی اک
لهمن وایه ڕدێنی نێریییه بهلهبۆزە

وەی چاوی جاسوسێت کو�ر بێ و دەستی چهخامخێت 
شکێ

تهقه له تفهنگێ دەھات و کوڕ لهوێ  دەخوێنی دا دەگهوزا.
***

ئهورۆکه بهھارێکم گهیوەتێ رۆڵه
 چ بهھارە سهرم دێشێ

دڵی عهبدولعهزیزە کۆرەی داسنی چهندی له ئێشه و چهندی 
له ژانه

وەی خودایه چهندی له غرورە
ئهمن زەینم دەدا وە تیلهگی دەکوێستانان

سور دەبون سورە گوڵ و ھهڵاڵه و بهیبوون
دەپشکوتن شهشپهڕ و شللێرە

ئهگه من دەستم دەداوە تفهنگێ
ڕوم دەکردە چیایێ مهغڵوبێ داسنیان

زەینێکه خۆم دەداوە بازی دەکێویان
لفکهی سهیدەوانی له پلهی بهردی با ڕایدەژێنی

لهمن وایه ڕدێنی نێری بهلهکوورە
وەی چاوی جاسوسێت کو�ر بێ و دەستی چهخامخێت 

شکێ
تهقه له تفهنگی دەھات و سهیدەوان دەخوێنی دا دەبۆوە 

سورە
***

ئاوی کوێستانان دێنه خوارێ ڕۆڵه
 به توندی ھهر به تیژی

ھهڵدەرژێنه بن سورە گوڵی دەسهر به گژنیژی
تۆخوڵای خزمینه وەرن رەجمم کهن

کێ دیوێ له دەورەتی دەزەامنان
لهسهر سێ کوڕان ڕا

بوک بچنهوە امڵی دەبابان به تارای سوور و ھهر به کیژی
***

ئهی ڕۆڵه ڕۆ لهسهر ڕۆیه
ئهمن له دەرونم دێته دەرێ بڵێسه و بۆسۆیه

نازانم نه بهدبهختی منه و سهیدەوان، نه نهدامهتی تۆیه
شهرت بێ له پاش سهیدەوان و نێچیرەوان و مهلکهوانان

له خۆم حهرام کهم ڕاوی دە تفهنگێ دەگهڵ ئی نێریییه
دەبهلهبۆزە

چی دیکه دەگهڵ قهومی داسنیان دانهنیشم و دەگهڵیان 
نهکهم جێژنه پیرۆزە

یدوا 

بهاری شوم بر من آمده یاران
، درد می گیرد. مرا سر
دل عبدالعزیز کور ....

کورٍ داسنی از غم غبار و گرد می گیرد؛
چنان آشفته ام کز غصه و رنجم دل هر مرد می گیرد.

و من در خواب می دیدم
بهار آخر شد و بر قله های کوهساران
ذره ای از سبزی و رنگ بهاران نیست!

خدا را مردامن گوییید
مرا تعبیر این آشفته خوابم چیست ؟

همی ترسم که آن یزدان پاك، آن پادشاه لطف؛
ز حکمت بر رهم آرد بالیی سخت و از هستم بسازد نیست.

و من با خویش می گفتم
چنین است مصلحت یاران:

به روزی گر پدر آرد،
سه فرزندان خود را نو عروسانی؛

ندانستم که تقدیر خداوندی
برآرد گرد از تدبیر انسانی؛

برد منزلگه عبدالعزیز داسنی را سوی ویرانی.

و من قصد شاکر قوچ می کردم
تفنگ در دست می رفتم

که بر داامن کوهستاٍن » مقلوب « ، زیستاگه داسنیها 
اقصدی پیغام می آورد:

بیا برگرد ای عبدالعزیز خانه ویران، تسلیت بادت.
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تو را شادی عزا گردید،
که فرزند تو در حجله به درد ناشناسی مبتال گردید.

و اینك دومین فرزند تو مرده است
اکمی کنار نو عروس آرام پژمرده است. به نا

می گفتم :
خدا را مردامن خاموش

مبادا مجلس شادی عزا گردد
جوانان را مگوییید این خبر یاران!

نشاید بزم و چوپی اینچنین با غم رها گردد.
 اال فرزند!

پدر گردد فداى اکروان و اقفله تان گر
به سوی سرزمین گرمسیرش می فرستادید؛

حریر و اطلس و دیبا،
برای نو عروس خویشتن سواغت می دادید.

عالجم چیست یاران؟ چاره ام را کس نمی داند
کسی را دل نمی سوزد

که ناگه گوسفند و ملك و امل و چادر عبدالعزیز امروز
به کوهستان و بی املک به جا امند.

بهاری شوم بر من آمده یاران
مرا سر درد می گیرد

کور .... دل عبدالعزیزٍ
کورٍ داسنی از غم غبار و گرد می گیرد؛

چنان آشفته ام کز غصه و رنجم
دل هر مرد می گیرد.

و من بر کوهساران خیره می گشتم؛
به سرخی می گرایید از گل سرخ و گل نوروز و ازآالله و زنبق،

به ناگه اقصدی پیغام می آورد:
ای عبدالعزیز خانه ویران تسلیت بادت؛

تو را شادی عزا گردید.
که فرزند بزرگت بر ته دره فرو غلتید..

 می گفتم :
خدا را مردامن خاموش

مبادا مجلس شادی عزا گردد.
جوانان را مگوییید این خبر یاران،

نباید رقص و چوپی اینچنین با غم رها گردد.

بهاری شوم بر من آمده یاران
مرا سر درد می گیرد
... دل عبدالعزیز کور

کور داسنی از غم غبار و گرد می گیرد؛
چنان آشفته ام کز غصه و رنجم

دل هر مرد می گیرد.

و من بر کوهساران خیره می گشتم
به سرخی می گرایید از گل سرخ و گل نوروز و از آالله و زنبق

و من قصد شاکر قوچ می کردم
تفنگ در دست می رفتم

کل و مویش به روی تخته سنگی » سهیدهوانم « اک
پریشان در مسیر باد می رقصید

ولی چشامن من همچون بزی کوهی هم او را دید!
الهی تیرە گردد نور چشامنت،

الهی بشکند دست تو بر امشه،
صدای تیر می آمد،

پسر در خون می غلتید.

هزاران جوی و جوبار از سر کهسار
به تندی رو به پایین رهسپار هستند،

و می ریرند بر گلهای رناگرنگ
همه شاد از بهار هستند.

مرا رجمم کنید یاران؛
چه کس دیده است در هر دوره از دوران،

پدر را سه پسر باشد؛
و لیکن نو عروسان را،

هم اینک توری و » تارا « ی خونین رنگ به سر باشد.

از ین پس عهد باشد بعد فرزندان
حرامم باد تفنگ و هم شاکر قوچ

روزم چون شبم تاریك
دگر با ایل خود - با داسنی - ننشینم

ایشان را
نگویم عیدشان تبریك.
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ا ی  و ی  ا ا گا وهی  وتن ب 

1
واژه بیر ده اکتهوه                   جیهان دهبارێت

بیر شکۆفه دهرده اکت و             لهشت

لهشت چ تورت و پرِئاوه           ئیعجازی ناسکی

شێعر چ موعجیزه ئاسا            دهپژێته سهر پهنجه اکنم       گۆنام        خوێنم

ئاوێنه اکن         خوازهیهك له مهمکه اکنت          بێ قهراری خهونێك

پهنجه اکن          پرچی بڵاوی سهاعت           حاسێ له ههمیشهدا

واژه اکن          که دوو باڵ چهققهره دهدهن و          باڵه اکنم دهگهن

 رهوهزه اکن دهست دهخهنه نێو سینگم

 سوور ریشه داده کوتێته نێو ئاوێنه

                              واژه

                            قووڵاییه اکن

/ قرنی احمدآقایی ا ا د   
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پهنجه اکنی دهریا دهمکهنهوه            پرِ دهبم له ههمیشه و

جیهانی لهشت دهبارێت

پهنجهره سواغ کراوه اکنی من :                    باڵندهی ههمیشه اکنی تهنیایی

2
کۆچ رووبار دهرِوا و           امسییه اکن دهمێننهوه                 ئهی ههمیشه

باران دهبارێت و         پرچه اکنی له سهر گۆنام ههر تهرِن         ئهی خودا

پهرهسێکله اکن کۆچ ده کهن              ئاسۆ چاوی منه

دهریا چاوی منه               باران            رووبار

پرچت چاوی منه             رێاگ            ر�یبوار

سوارچاك که چاوی منه و                 دهرِوانێت:

پهپووله اکن دهرِۆن             بێ ئهوهی قۆزاخهی واژهیان جێ هێشتبێت

تۆ دهمێنیتهوه              له تهك ئهوهی دا            که ههمیشه دهرِۆیت

هیچ شتێك جیا نابێتهوه له هیچ               دهمێنیتهوه

اکت و جوانی           بێ یادهوهریی دهریا هیچ شتێك جووڵه نا

                                                له پهنجه اکنت دهنۆشێت

پهنجه اکنم دهبنه امسی                له لهشت دهنۆشن

ئێواره خۆی رووت ده اکتهوه              له پێستت دا نوقم دهبێت

خۆم رووت دهدۆزمهوه له پێستت دا و          سهرکهشترین باڵنده اکنی خهیاڵ که منم

3
رۆژنامه اکنی  ـ با ـ  بهردهرِ�ژم ده کهن

خامۆشیی چرا        قۆزاخهیه کی بهردهڵان        له سهرمدا

نیاگت         سهرم دهقهڵێشێ:

تهنیایی پهپوولهیه که       بێ قهراری       گیرۆدهیی        واژه اکن

دڵت پهپوولهیه کی بچووکه

لهشت قیامهتێکه      له باران

لهشت چ قیامهتێکه
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     هێرشی رهڵم و ناسکی      چ قیامهتێکه      لهشت        له باران

له رهڵمی لهشت دا تل دهخۆم

سهاعته کهم پرِ دهبێ له زییخ و چهو        پهنداو دهداتهوه          پرِ دهبێ له وهستان

زهامن له من دا حاسێ و

حاسێ بزه و روانینت له من دا           زهامنێکی بێ برِانهوه

: پهنجهره اکن        چ رووبار            پهرهسێلکه اکن کۆچ ده کهن

ئاوێنه اکن           چ رهشپۆش            تینوو باڵندهیه کی گهرِیده له لهشت دا

واژه اکن         پشکوێنهری شهپۆل          شۆرِشگێرِ

پشکووتن         واژه اکنی شۆرِش            شڵپ وهۆرِی پهنجه اکن

شهپۆلی سههۆڵ بهستووی پهیڤ            ئایدیۆلۆژیا         سهنگهر

خیانهت و

تهواوی ئهو شتانهی         له سهر لهشت           برینێك چرۆ دهدهن

تفهنگ و

تهواوی ئهو برینانهی           

      چرۆیێ له بێ دهسهڵاتی و           ئاسامنێك پهپووله اکنی خاپووری

وه و�رانتر له من دهمرن                  رهشپۆشه اکنی ئاوێنه

وه مردووتر له من دهژین                 ئاوێنه اکنی روورِهشی 

۴
واژه اکن:           پهنجهره

پهنجه اکن:

          ئینسانترین گورگه اکن         دهگێرِنهوه:

                                             پهنجهرهیهك دهوهڕێت

شهوێك         سێرهی تفهنگێك           بێداری

باڵندهیهك        له پرچه اکنت دا          که رهش

وه بێداریی تفهنگێك که خهونه اکنی باڵنده سوور دهگێرِێتهوه

ههروهها دهگێرِێتهوه

خاتوونێك له شهراب، شکۆفه            که امچێك له لێوه اکنت پرِئاو

که ئاویلکهی لێوێك بۆ امچه اکنت و



299  گزیده چند شعر از شاعران ُکردستان

گورگترین سلووله اکن           که تامهزرو�ی دهلوورێنن           تا ههنووکه

ساباتی لهنجه          دهست دهخاته نێو سهبهتی سهرم

                          ههزاران میوهی اقش کراو

هوڵوو          ههنار            سێو

، سوننهت ئاخ ... سێو            سێو، سنوور

سیاسهت و سمکۆڵانی بی.کێی.سی           که پرچت بریندار ده اکت

گوناهه اکنی خرۆشی پرچی تاڤگه

پهنجهی شێر

بێشهی پهنجهره اکن و لهش و ناسکی و           مهرحهبا ئهی رووبار

واژه اکن که ئاوس دهبن و                         ئافهرین ئهی راسان

که هێرش دهبهن و            ئهی و�رانی پهنجه اکنی ئاوێنه

ئهی ئاوێنه اکن          که پرچت دووپات ده کهنهوه           دووپاتم ده کهنهوه

پرچه اکنم که تاڵ تاڵ سپی دهبن

           که تاڵترین سپی دهبن و

                          

        زامنم تێك دهشکێت

۵
هێشوویهك شهراب له لێوه اکنت

الوالوێك           که له لهشم دههاڵێت            لهشت

درهختی مێوێك که ئێسکه اکنی منه و

اکر و امرێك که له سهرم دا پاپۆکهی خواردووه            سوارێکی شا

                                                           شێعرێکی سوارکراو

خشپهی پێی پیته اکن ههڵدهچم

شۆرِشێکی ههڵمهتبهر له واژهدا

شۆرِشێك که ئهندێشهم دهپشکنێتهوه             به ههزاران زامن

نهستی تاکه کهسی و

بزووتنهوهی رزاگریخوازانهی قووڵاییه اکن

اکن                   رزاگریخوازانهی چرا

                  خوازیاری مهشغهڵه اکن
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بزۆزیی درِنده، فرِنده، فرِۆکه اکن

اگییدا دهیانناسم رووخان و ئهو شاعیرانهی            له خۆئا

اگییاندا دهنووسم:                                            له خۆ ئا

و�ران کردنی سێو

و�ران کردنی سێوی رزیوی زهین

و�ران کردنی سێوی رزیوی زهینی اقڵی

و�ران کردنی سێوی رزیوی زهینی داری اقڵی

وه ئینسانی  گوڵه اکنی اقڵی           ئایدیۆلۆژیا

                                           مهرگ

                                          مهرگ بهر ـ

                                          مهرگ بهر خۆرههڵات

                                          مهرگ بهر خۆرنشین

                                           مهرگ بهر

                                           پهنجه اکن

                                           واژه اکن

                                           ئاوێنه

6
ههناسه پهشۆاکوه اکنی ئینسان         له دیواردا دهبنه بهرد

                                      ـ قیامهتی لهشت فهرامۆشی ده کهم ـ

ههناسه بهرده اکنی دیوار

دا         جگهرهیهك خهفهتبار دهسووتێم له خوێناویییه اکنی ئاوێنه

ر�یبوارێك که له لێواری پهرهسێلکه اکندا

باڵنده اکنی تا قووڵایی ههڵفرِین          خهیاڵێك خناکو

دوو سێو

که له پهنجه اکنی زنجیرێکی پساودا

                       ئاو دهخۆنهوه و دهبنه مهمك       تینوو

پهنجه اکنم مهشغهڵێك گرِ دهگرن          واژه اکن          ئاژاوه اکن

پشکوێنهری پهنجه اکنت و ههناری بیر          که دهمکهن به خهنجهر و

                                                               بیر ده کهمهوه:

بیر دهماکتهوه       جیهانێك له لهشت و          لهشێك که ههموو جیهانه
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بیر دهماکتهوه

قهیامغهی برین       قۆنداغی تاریکی:

گهروویهك به ههموو گوڵه اکنی کراسه کهیهوه       سوور

به ههموو گوڵه اکنی کراسه کهیهوه    خشت خشت

                                            خشته اکن

                                           دیواره اکن

                                          دیواره بهرزتره اکن و

                                          ئینسانێك که دهبێته ئاوێنه له بهرزاییه اکنی ئاسۆدا

ا ی ا اها ادی ن آ 

1
واژه اندیشه می کند   جهاِن باریده

تنت اندیشه میشکوفد و  

تنت چه ترد و رودخانه معجزِ یك لطافت

در خونم بر گونههایم   میدود در انگشتانم   شعر چه اعجازانگیز  

بیقرارِ رؤیا استعارهی پستانهایت آینهها  

گرفتار در همیشه انگشتان گیِس آشفتهی زامن  

بالهایم رسیده که دو بال میشکوفند و اگن   واژ

صخرهها به برم دست میسایند

سرخ ریشه میدواند در آینهها

واژهها

اعامق

پر میشوم از همیشه انگشتاِن دریا میگشایندم  

و جهاِن تنت باریدن میگیرد

پرندهی همیشههای تنهایی پنجرههای خشتاندودهی من و

ای همیشه کوچ امهیها ایستادهاند رود میگریزد و

ای خداوند باران میبارد و گیسوانش بر گونههایم هنوز خیساند



ا ُکرد302 ان  اد ه  تان     ا ه   ا ش  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ

افق دیداگِن من است پرستوها کوچ میشوند

جوییبار دریا دیداگِن من است: باران  

رهگذر راه  گیست دیداگِن من است:  

مینگرد: سوار که دیداگِن من است و  

پروانهها میگریزند

بی که پیلهی واژه را جا گذاشتهاند

تو امندهایهمچنان که همواره میروی

که میامنی هیچ چیز جدا نمیشود از هیچ  

بی حافظهی دریا زییبایی   هیچ چیز تاکن که نمیخورد و  

از انگشتانت مینوشد      

در تنت مینوشند انگشتانم امهی میشوند  

در پوستت غرقه است شب برهنه میشود و  

برهنه مییابم خود را در پوستت

و یاغیترین پرندههای رؤیا که منام   

روزنامههای باد سنگفرشم می کنند

در سرم پیلهای سنگچین خاموشیی چراغ

ناگهت سرم را میشاکفد:

واژهها پروانهئی از سنگ

بیقرارِ دچاریی واژهها تنهایی پروانهئیست  

قلبت پروانهئی کوچك

تنت رستاخیزیست از باران

تنت چه رستاخیزیست

از باران هجوِم سنگریزه و لطافت چه قیامتیست تنت  

در ساحِل تنت غلت میخورم

پر میشود از ایستائی اشباع میشود   زامن پر میشود از شن و مه

زامن در من گیر می کند و

زامِن الینقطع ــ گیر کرده است لبخنده و ناگهت در من  

پرستوها کوچ می کنند چه رودخانه   پنجرهها

تشنه ــ پرندهئی سیاح در تنت چه سیاهپوش   آینهها  

مبارز شکوفندهی موج واژهها  

امتداِد انگشتان اگِنِ مبارزه   واژ شکفتن
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سنگر موِج منجمِد جمله ایدئولوژی

خیانت

زخم شکوفه میبندد و تامِم چیزهایی که در تنت  

تفنگ

و تامِم زخمهایی که

آسامنی از پرنداگِن ویرانگی شکوفهئی در عجز و  

سیاهپوشاِن آینه و ویرانتر از من مردهاند

و مردهتر از من زیستهاند آینههای زناگری.

اگن و پنجرهها از میاِن واژ

بازگو می کند: انسانترین گرگ

پنجرهئی فرو میریزد

بیداری ابژهی یك تفنگ شبی  

که سیاه در گیسوانت   پرندهئی

میگوید و بیداریی تفنگی که خوابهای پرنده را سرخ باز

همچنین روایت می کند

که بوسهئی در لبانت حضور بانویی از شراب، شکوفه

که احتضارِ لبی تا بوسههایت

لذت را زوزه می کشند که تا هنوز و گرگترین سلولها  

سایهی رقصت در سبِد سرم دست میبرد

 هزاران میوهی مثله

سیب انار زیتون  

آه ... سیب!  سیب، ستون، سّنت،

BKC سیاست و سمضربههای

که گیست میخراشد

گناهی که پستاِن هّرسِت آبشار

پنجهی شیر

مرحبا ای رود بیشهی پنجرهها، تن و لطافت و

آفرین بر خیز واژهها که آبستن و  

ای ویرانی میخیزند و انگشتاِن آینه که بر

تکرارم می کنند که گیست را تکرار می کنند   ای آینهها 
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-به-تار سفید میشوند گیسوانم که تار

که تارترین سفید میشوند   

    و زبانم

                             در هم میشکنم ــ

خوشهئی شراب از لبانت

تنت پیچکی که بر تنم میپیچد  

تاکی که استخوانهای من است و

سواری سلحشور و امری که در سرم چنبره زده  

               شعری مسلح

فروِغ پای حروف را فواره میزنم

شورشی حملهور در واژه

با هزاران زبان شورشی که اندیشهام را میپوید  

اگِه خصوصی و ناخودآ

جنبِش آزادیخواهانهی اعامق

آزادیخواهانهی چراغ

      خواهانهی مشعلها

شیطنِت طالبان، طبلها، طیارهها

اگهی میشناسمشان در خودآ فرو ریختن و شاعرانی که  

اگهیشان مینویسم: در خودآ    

ویران کردِن سیب

ویران کردِن سیِب گندیدهی ذهن

ویران کردِن سیِب گندیدهی ذهِن اقلی

ویران کردِن سیِب گندیدهی ذهِن دارِ اقلی

ایدئولوژی و انساِن گلهای اقلی  

مرگ

مرگ بر ــ

مرگ بر شرق و غرب

اگن و آینه. بر انگشتان و واژ
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در دیوار سنگ میشوند   نفسهای بهتزدهی انسان  

ــ رستاخیزِ تنت را از یاد میبرم ــ

نفسهای سنگیی دیوار

سیاگری محزون خاکستر میشوم در خونآلودهی آینهئی  

اعبری که در ساحِل پرستوها

رؤیایی غرق شده بالهایش را تا عمِق پرواز  

دو سیب

که در انگشتاِن زنجیری گسسته

تشنه پستان میشوند آب مینوشند و   

آشوب واژه ها   انگشتانم مشعلی گر میگیرند

که از من دشنهئی میسازند و شکوفندهی انگشتانت و انارِ اندیشه  

              اندیشه می کنم:

جهانی در تنت       و تنی که همه جهان است اندیشهام می کند

اندیشهام می کند

قنداِق تاریکی ــ قرِق زخم و     

گلویی با همه گلهای پیراهنش سرخ

         با همه گلهای پیراهنش سنگ ــ

               سنگها

                دیوار ــ

                دیوارهای بلندتر و

انسانی که آینه میشود بر بلندای افق.       






