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زادبوم خویش   از  نیست که  آن کس  فقط  تبعیدی 
تواند از زبان، فرهنگ  تارانده شده باشد. تبعیدی می 

آن  تبعید گردد.  نیز  شعر،  و هویتِ خویش  کس که 
اندیشه  و  فکر  هنر،  خودی  داستان،  کشور  در  اش 

نیز تبعیدی است.   باشد،  امکان چاپ و نشر نداشته 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را  می این نشریه  

آن،   کالسیک  تعریف  و  جغرافیایی،  مرزهای  به  نه 
 شناسد. که در انطباق با جهان معاصر می بل 

گردد،  این نشریه که فعالً به شکل فصلنامه منتشر می 
کوشد  یابد. می گِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می 

موضوعی   به  را  شماره  هر  عرصه  همین  ویژه  در 
یا   و  نشریه  از  شماره  هر  مسئولیتِ  دهد.  اختصاص 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده  
صداهای   که  است  این  بر  تالش  گرفت.  خواهد 
حضور   نشریه  در  تبعید  ادبیات  و  فرهنگ  گوناگون 
قامت سردبیران میهمان، چه   در  باشند، چه  داشته 

 شوند.   ی در قامت نویسندگانی که به همکاری دعوت م 
 

 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است. 
 

 اثر احمد خلیلی فرد   جلد   ی رو   تصویر 

 فرزین صادق ایوبی تصویر پشت جلد اثر  
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 چند نکته 
هایی در زبان و ادبیات ترکی و گیلکی آغاز  نامهست که با انتشار ویژه ای در زبان و ادبیات کردی ادامه همان راهینامه انتشار ویژه

ها، بلکه ارزش  های هنری و ادبی آنها و خالقیت ها در واقع نه تنها در شناخت و شناساندن این زباننامهنموده بودیم. این ویژه

 هاست که »آوای تبعید« در برنامه کار خویش قرار داده است. بدان

ده گرفتند و خود به تنهایی تمامی این  نامه زبان و ادبیات کردی را برعهکارهای تدارکاتی ویژه   فریدون ارشدیدوست عزیزم  

اند و این یعنی کاری بزرگ که تنها به صبر و  های آن، تهیه کرده مطالب را از شعر و داستان گرفته تا نقد و بررسی و نقاشی 

 وسواسی ویژه پیش رفته است. سپاس فراوان از او که با چندین ماه کار سرانجام این مجموعه را فراهم آوردند. 

ای با  جا آغاز شد که هر نوشتههای »آوای تبعید« از چند خط استفاده شده است. مشکل از آنشماره خالف دیگر شماره در این

که تصمیم گرفته  ریخت. نتیجه اینها حروف درهم میشد. در تغییر خطیک خط و چه بسا شکل ویرایشی متفاوتی دریافت می

 شد تا حد امکان از چند خط استفاده شود.  

 د سیف اس 

 

 

 سخنی کوتاه 
فاضلم   ته  "مهدی استعدادی شاد"دوست  تا در  تدارک ویژنا  یهاز من خواست  تبعید"  یهی کوردی نشرمه و  با دوست   "آوای 

آشنا کردن خوانندگانش با شعر و  ادبیات    "دآوای تبعی"هدف گردانندگان    کهجایی  همکاری بکنم. از آن  " اسد سیف"قدرم  گران

علیزبان شد،  عنوان  ایران  کنونی  جغرافیای  در  موجود  میل  های  کمال  با  کاری،  چنین  مشکالت  از  شناختم   رغم 

 آثار را پذیرفتم .   یهمسئولیت ته

تماس با نویسندگان،    ؛با وجود تمامی مشکالت  کهاست    هههم اکنون در اختیار شماست، حاصل تالشی چند ما  ای کهنامه هویژ

 نجام رسید. اسر بهآرایی، حهها، گردآوری آثار و فرستادن برای تنظیم و صفتهدریافت نوش

دام  کهن  های  زبان  از  یکی  کوردی،  رسم  نهزبان  و  نگارش  با  ویژزاگروس  آشنا   ە الخط  دوستانی    است،    ی فهوظی  کهنبودن 

  ای ی پارهمهداشتند با این زبان، قطع شدن و  کند بودن اینترنت در ایران،  طول کشیدن زمان ترج  دهرا برعه  یهآرایی نشرحهصف

مشکالتی بودند   لهاز جم  ،"فرمات ورد"از    دهجای استفابه  ،  "پی دی اف"ها با  ها، اشتباه در فرستادن متنده از آثار توسط نگارن

 برای انتشار، تأثیر گذاشت.  دهای بر روند پیش رفتن کار در زمان مشخص شزه تا اندا که

، بخش کوچکی از تولیدات ادبی، پژوهشی و هنری  بسیار گسترده زبان و ادبیات کوردی  نامهژهدر این وی  دهگمان آثار منتشر شبی

لهوری، اورامی و کورمانجی، در ژانرهای شعر، داستان،  کههای سورانی،  خهدر  شا   ای پر باررهدر جغرافیای کنونی ایران است. گست

 ، پژوهش و تحقیق . نامهژه، وامه، نقد و بررسی، ترجمهنارمان، نمایش

 ای از زبان و ادبیات کوردی.  شهای باشد برای آشنایی خوانندگان با گوچهچنین کاری دری کهامید آن

 فریدون ارشدی  
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 محمدپور  عادل

 
جر  ەکوتا  یدرآمد  ی  شناسانیبر 

 از ابتدا تا کنون   یشعر  هورام
 
 
را   یشعر هورام  انیجر  ند  یفرآ  ەدو بخش کوتا  در

کنون عصر  تا  ابتدا  م  یاز  بخش  میکنیدنبال   :
کالس شعر  و   یهورام  ی  قرارداد  /کینخست؛ 

ل  شعر  معاصر  هورام ر  یبخش دوم؛ س
 یتحوُّ

 
 ی هورام کینخست؛ شعر کالس بخش  

 
دارا  زبان هورامي   ُكردي   اي پیشینه  یو شعر 
هاي منحصر به فرد خود است ؛  و  ويژگي  یغن

شعر    ی  هاي رايج فارسي و نیز سبک ادببا سبك 
دارد؛ در    یژرْف ساخت  ی  هاُكردي سوراني تفاوت 

شناسنام  گرید  یایەرو خاستگاه،    ەی اصالت، 
با  ەیمجموع را  ُكردي  ادبیات  و  رو  دیزبان    ی از 

و   هورامي   ی  خیتار  مستندات متون  شعر 
يزه و طبقه بندي كرد. از نظر  بازشناخت و يا تئور

)گوران( پس از ظهور اسالم  با  ی هورام ،یخیتار
  ل ی)اوا اریرشالیحضور شعر هرموزگان و معرفت پ

ي متوالي سده   ە(، چهاردرانیا  ە اعراب ب  ەحمل
زمان گسست  هورامي،   ،یبدون  شاعران  بر 

زنگنه باجالن،  زازا، بهشه  ،سوراني،  ك، 
سراسر  به در  لُري  گروسي،  رزنجه،كلُهري، 

تا   اردالن(  خاندان  ايران)دربار  غربي  مناطق 
بخش و  دزفول  و  شوشتر  از حوالي  هايي 

هژمون عراق،  كردستان  و  تركیه    ی  كردستان 
)محمدپور،    ەداشت  یادب (. ٧:  ١٣٩٢است 

ا و  سپس  د »كتابت  و  هورامي  از  ابتدا  بیات 
است. سوراني خیلي ديرتر    دهشكرمانجي آغاز  

نزديك به سه قرن است، كتابت را شروع كرده 
شرائطي   اول  جهاني  جنگ  از  پس  اما  است، 
براي   معیاري  زبان  گويش  اين  كه  شد  فراهم 

پور،   )حسن  براين ١:  ٢٠٠٨ُكردها شود.  بنا   .)
ها شاعران تمام رسد كه مدتغريب به نظر نمي

اورامنگويش  هورامي/  شیوه  به  شعر    ،ها، 
بهلول سروده مي شاعران:  اين  ازجمله  اند، 

سد خانم)٢)  ەماهي  جالله  بابا  4ه.ق(،  ه.ق(، 
لُرستاني)  5طاهر) شاخوشین  ه.ق(،  5ه.ق(، 

برزنجي) سهاك  عیسي 6سان  شیخ  ه.ق(، 
اردبیلي)٧برزنجي) صفي  شیخ  ه.ق(،  ٧ه.ق(، 

پريشان)   شهاب    ٩مال  شیخ  ه.ق(، 
خانا١١كاكوزكريائي) (،  قه.١١قبادي)  یه.ق(، 
ديوانه) كه١٢ولي  خان)ه.ق(،  ه.ق(،  ١١لبالي 

كلیايي هورامي ١١)  میرزاشفیع  صیدي    ه.ق(، 

-١٢5٢اي)ه.ق( ، میرزا شفیع پاوه  ١١٩٩-١٢65)
ه.ق(، احمد  ١٣ه.ق(، مستوره ُكردستاني)١٢٠٠

بَگ كوماسي، شیخ عزيز و شیخ احمد جانوره و  
شاعر ديگر پس از  هاەه.ق(،  و د١٣مولوي ُكرد)
به آن مستلزم چندها مجلد    پرداختنمولوي كه  

 تاريخ ادبیات است.  
 
شاخصها  بر فکر  یادب  ،یزبان  یاساس   ی  و 

هفت   داراي  اسالم؛  از  پس  هورامي  شاعران، 
 است. جريان)دوره( شعر  بوده 

 ترتیب زير: به
هرموزگان؛ اولین شعر    یتیب  ە اول:  متن س  دوره

 (هجايي هورامي،  )از اوايل حمله اعراب به ايران
دوم: جريان شعر يارسان و فهلويات اورامن؛    دوره
ادبي شعر هجايي  هورامي )از    -ي آيینيصبغه

 ه. ق(  ١١تا قرن  ٢نیمه دوم قرن 
خالقیت   دوره نمود  بیساراني؛  و سوم:   ريتم   ،

ا تثبیت   و  هورامي  هجايي  شعر   نیانسجام 
 ه.ق(١٢تا  ١١جريان )
  ن یتنوع  اچهارم: صیدي هورامي؛ تداوم و     دوره

هورامي)   شعر  صورت  و  ساخت  در  جريان  
 ه.ق( ١٣
ُگزي؛ تلفیق و انسجام در پنجم: مولوي تاوه  دوره

 ه.ق(١4و   ١٣شعر)قرن  یُفرم و محتوا
ششم: دوره بعد از مولوي، شاعران تالي   دوره

 و بعد( ١4و تابع مولوي)قرن 
هفتم: جريان تحول و دگرگوني در ساخت   دوره

ش محتواي  و  صورت  )محمدپور،  و  هورامي  عر 
١٩:  ١٣٩٢) 

 
الفبا  متن اساس  بر  هرمزگان  و    یُکرد  یشعر 
 : یفارس ەیترجم

 
 ئاتران کوژان  مان،ڕرمزگانۆئ

ōrmizgānŗimānātirānkužān 
 ها خاموشويران، آتش هاآتشكده 

 کان ەر ۆگەرۆگ واەشارد شانێو
wēšānšārdwāguragurakān 

 را پنهان كردند بزرگ بزرگان خود
 خاپوور ردناەک بەرەئ ییرکارۆز

zurkār ī arabkardnāxāpūr 
 کرده است. رانیزورگو و عرب
 زوور ەشار  تاەه ێهڵو پا گونا

gunā ū pālhēhatāšārazūr 
 و شهرها تا شهرزور  روستاها

 نایبش لید ۆئ کان ینەو ک زن
zan ū kanīkān ō dīlbišīnā 

 رفتند.) دربند شدند(.  ی ریو دخترکان به اس زن
 نا یهو ۆڕۆیئ ێئازا تل ردێم
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mirdāzāytilē u ŗūyhwīnā 
 دند یجسور در خون غلت مردان
 س ەد ێمانوا ب ەردوشتر ە ز شتڕەۆ

ŗōštzarduštramānwābē das 
 ماند بانیزردشت بدون پشت نییو آ روش

 سەک چێهو ۆئ رمزدۆئ کاەن کایزەب
bazīkānakāōrmaz u hwēčkas 

 نکرد.   یدلسوز یکس یبرا هرمزد
 

 سبك  شعر  اين دوره: مختصات  
 

 ( سطح فكريالف
و  ١ زبان  اشاره شد؛  بدان  مقدمه  در  چنانكه   )
پیشینه   اتیادب از  به  هورامي  منحصر  غني  اي 

توالي   و  صیرورت  است؛  بوده  برخوردار  فردي  
اصا عام،  مقبولیت  ماندگاربودن،  لت، زماني، 

سادگي و ساده سرايي، زيبايي و صمیمیت در  
هاي ديگر اين جريان  ُفرم و محتوا را بايد از ويژگي

ها و لزوم تقويت  استمرار و دوام دوره   هدانست ك
 هجايي  را در پي داشته است. ەاسلوب د

ها زبان كه شعر هورامي مدتعلي رغم اين  ( ٢
گان  اردالن بوده اما گويند  ەیديواني و ادبي دور

مدحآن فاقد  با   ی م  یە ها  قیاس  در  و  باشند 
ادبي   بیني  جهان  و  فرهنگ  ديگر،  شاعران 

داشتهساده  شعر  در  موضوعات   اي  طرح  به  و 
فلسفي پیچیده و مسائل سیاسي، قومي به  

ها اند. اهتمام آننپرداخته ر شكل فراگیر، در شع
اصل   و  ادبي  ُخرده مضامین  به  پرداختن  بیشتر 

عضاً تنوع در فرآيند شعري، منويات شخصي و ب
رسوم،  و  آداب  فرهنگي،  اجتماعي،  مضامین 
و  تقلید  طبیعت،  وصف  ديني،  مسائل  عرفان، 

تجربه  از  و  اقتباس  هاي شعر شاعران شاخص 
است كمتر   ههاي گوناگون و... بود ديگر مناسبت

بان توانسته  نحله  ی  شاعري  فكري،  يك  ي 
فلسفي و عرفاني و جهان بیني به معني اخص 

يك صرفاً  باشد.و  سه    دست  با  زمینه  اين  در 
 رو هستیم: دسته شاعر روبه

دستهالف مثل (  شاعران  از  اي 
م(،    ١64١/١٧٠٣ه.ق/    ١٠5٢/١١١٣بیساراني)

قبادي) ق/ ١١١6-١١٩٢يا  ١٠٨٣-١١6٨خاناي  ه 
خان    ١٧5٩-١٧٠٠ و  شاكه  م(، 
َولي ١١٠5-١١٧5يا١١٧٧منصور) ه.ق(، 
قرن    ١١5٨-١٢١6ديوانه) ق،  صیدي    ١٨ه  م(، 

مستوره    ١١٩٩-١٢65هورامي) ه.ق(، 
بَگ ١٢٢٠-١٢64ُكردستاني) احمد  ه.(، 
اين١٢١٠-١٢٩4كوماسي) با  و...  كه  ه.ق(،   

اند؛ برخي عالم ديني و اهل تنسك و تزهد بوده 
منظومه به  و  بیشتر  ناب  شعر  عاشقانه،  هاي 

اند داده اصل تنوع در آفرينش ادبي آن اهمیت مي

؛ و نیز  اندو شعر را تنها در خدمت شعر قرار داده
 مالتهاي روحي، تعامضامین شعر آن ها از بهره

نبوده   بهره  بي  روحاني  مكاشفات  و  عرفاني 
 است. 

م(   ١64١/١٧٠٣ه.ق/    ١٠5٢/١١١٣)بیساراني
شاعر شاخص و صاحب سبك قرن يازدهم شعر  

 كالسیك ُكردي است.  
لُر)  ب پريشان  ُمال  ديگر مثل  برخي   )٨٢5-٧5٧  

نقشبندي) خالد  موالنا   ، - ١٢4٢ه.ق( 
رواري)١١٩٣ خضر  ُمال  ه.ق( ١١٣٨-١٢٠5ه.ق(، 

و...خداشناس، عالم، عارف و زاهد بوده و شعر  
وسیله تنها  و را  عقايد  افكار،  نشر  براي  اي 

كردهاي ديني و فكري خود قرار ها و رويآموزه
اند. از جمله دو اثر منظوم مال خدر به نام،  داده 

به   ديگري يكي  و  بدان(  بزاني)فرزندم  روله  نام 
 ت نامه)دولت نامه(. ولهده 
زنگنهج عمر  ُمال  مثل  شاعران  از  ديگر  خیل   ) -

مولوي)  ١١64-١٢٢4)-رنجوري -١٣٠٠ه.ق(،  
پاوه ١٢٢١ عبدالقادر  میرزا  -١٣٠٠اي)ه.ق(، 
اند داده ه.ق(  و...، هم به شعر اهمیت مي١٢٢١

ي خود. هم و هم به افكار و عقايد ديني و مذهب
چنین مضامین و موضوعات زندگي، آداب و رسوم  

فو و  با   لكلوراجتماعي  را  ُكردستان  و  هورامان 
اند. زبان هنري و تلمیح گونه، از نظر پنهان ننموده

مولوي در اين چامه به طور استعاري و شخصیت  
آرايشگري  به  را  زمستان  بخشي، هواي سرد 
نوعروس گوش  در  گوشواره  كه  كرده  ان  تشبیه 

دار است در مقابل  كند و يخ هم مثل آينهزيبا مي 
م   و  عروس،  براي    ه تازه  است  چادري   هم 

ها همه مظاهري از آداب  پوشش نو عروس. اين 
 عروسي در هورامان است.

 
 اوان یردوونەگ ەو نگەر ەیو نەزوسان

 کاوان  ڵێڵەیک جێلوول گ یایجێگ
 اران ی د ەرزەبورج ب یباش ناەب

 موغاران  ەیتاقچ ردەک یدکاریسف
 رد ەس یواەه فۆ( ترەگەڕز نیری)ش چ
 ردەک  مامانەونەن شۆگەن ەشوارۆگ
 ردەگ ێب حبووبەم یاڵبا یگاین ەیپ
 رد ەئاو وێچارش  مەگرت، ت ەنیئا خیە

 ٢٩ديوان مولوي/ مدرس،
 زمستان شد از گردش چرخ آشكار فصل
 و كوالك شد زينت هر كوهسار بهمن
 قدرت كه ساخت كاج بلند جبال  پنجه
 به برفش سپید طاقچه و ديوار و غار  كرده
 سرماي دي از ره صنعتگري  زرگر
 به گوش نهال درّ شهین گوشوار بسته
 نگاه  عروس آيینه بگرفت يخ  بهر  
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يار                            دوخته زيباي  چادر  پرند  از  م ه 
  ەی ترجمه به فارسي: فايق رستمي نژاد   مجل

 ١5وهران ش گ
 
به  (  ٣ ناخودآگاه  و  توارد  به  هورامي  شاعران 

دلبستگي  و  نزديكي  »رمانتیزم«  مكتب 
هاي  هاي بیروني و زيبايياند. از واقعیتداشته

نمانده  دور  هم  هورامان  اين  طبیعت  بنابر  اند. 
عنصر   با  شخصي  تجارب  و  احساسات  تركیب 

واقعیتخیال و  ساخت  پردازي  ژرف  ها، 
 دهد. مي شكیلها را تر آنزيباشناختي شع

مدت(  ۴ در اگرچه  هورامي  شعر  مديد  هاي 
شاعران  ولي  داشته؛  نفوذ  محلي  دربارهاي 
هورامي كمتر به دربار اُمراي محلي راه يافته يا  

 اند؛گر نبودهاند مداح و ستايش اگر ارتباط داشته 
بنابراين جز در موارد خاص و نادر آن، به معني  

توان  خراساني نمي  خاص كلمه و سیاق سبك
شعر   »مدحیه  هوراميدر  شاعري  و  به  پرداز« 
 سرا« اشاره كرد.  »منقبت

شعر  (  ۵ و  زبان  به  هورامي،  شاعران  بیشتر 
عربي به ويژه فارسي آشنايي كامل و با ديوان 
شعري شاعران بزرگ و صاحب سبك مؤانست 

و در نشر، توسعه و تحفظ  اصالت شعر   داشته
بوده  سهیم  سرودن اندفارسي  بر  عالوه  آنان   .
هاي گوناگون، از مضامین شعر فارسي با قالب 
آن ادبي  و  مي  نیزها  فكري  اند. شده متأثر 

يي، مولوي، سعدي و  »فردوسي، نظامي گنجه
ها حضور دارند. حافظ« و... در موجودات شعر آن

بیساراني در ديوان خود از حافظ   ، ەعنوان نمون  ەب
 ست:ياد كرده و او را ستوده ا

 
ن  حافظ شاخي  نوشیده   /باتتەباحسي  ي به 

 ماتتەي م جام جورعه
به  »حافظ هستم،  تو  نبات  شاخ  ستايشگر   !

 نوشیده جرعه ممات تو سوگند«  
يري )مصالت(/  به ئاب  واي)گلگشت( سه هه به

 يات  ي حهرچشمه )ركناباد( سه
تفرج  »به و  گلگشت  آب    هواي  و  مصال  در  تو 

 ركناباد سوگند باد« 
باوه )وصف   فالي په الحال(  به    /مێرره  موناسب 

 مێي وستهي خهستهحال جه
مناسب با جسم خسته و دل دردمندم، فالي   »

 الحال بیاور« وصف 
قهشه  رهه ئاسمان  جه  پو  ب  ەڕبرت     /ۆنوور 
 باتت دوور بو د جه شاخ نهي بهديده 
پر  »هر آرامگاهت  از شاخ شب  بد  و چشم  نور 

 نباتت دور باشد«   .  
 ....... 

مطلع: ببرد   ەاز حافظ را ب  یغزل  یهورام  یدیص
سنگ  بت  هوش/  و  طاقت  و  قرار  من  دل   نیاز 

 است:  ەنمود نیبناگوش،  تضم نیمیس
 غزل:  نیاز ا تیب چند
»ببُرد از    /ش ۆشبەو  فڵزو  ۆیب  نینازن  یخاڵێزو  -

 من قرار و طاقت و هوش«
ک  - ل  ەب  نەردەمنش  و  »بت    /داەیش  ەنج ەالر 

 بناگوش«  نیمیدل س نیسنگ 
موژ  ی شنگ   یچابک   ی»نگار  -  شەکلهدار«/  

 ش ۆبرەئ وسەق نەمانە ک ر،یچوون ت
 /ندامەئ  شەو  ن،ەندامەئ  ڵگو  ن،ەئارام  ڵد  -

 قباپوش« یترک یمهوش یفی»ظر
 و... -
 

خان    يي و الماسقبادي، میرزا شفیع پاوه   خاناي
اي،  اي از روي دلبستگي به نظامي گنجهكنوله
اند. هاي بزمي او را به هورامي برگرداندهمثنوي

تنوع در  هورامي  خود،  صیدي  شعر  بخشي  
بخشي از ديوان خود را به سرودن شعر فارسي  

فارسي اختصاص نموده و بي گمان  -و هورامي
بخشي  ساير شعرهاي او بي  امسعدي در اله
است.  بعدها مال حسن دزلي عالوه  تأثیر نبوده 

بر تضمین هنري از غزلیات حافظ، اقتباس وزن،  
در ساير سروده  او  هايش  اقتفا، سبك و سیاق 

 مشهود است. 
 
 ( سطح ادبي؛ فرم و موسیقي شعر ب

اند؛ ها شعر سروده شاعران با ساير قالب  اگرچه
و   هورامي  غنايي   شعر  غالب  ُفرم  مثنوي  اما 

ي رايج و صیرورت  فربه كردن  اصرار بر سنت ادب
به   ابتدا  از  مثنوي  اسلوب شعر هجايي است. 
عنوان جزء جدايي ناپذير، با ساخت و صورت اين  
امر  اين  هست  هم  اكنون  و  بوده  همراه  شعر 

هورامي  تصاويرباعث شده   بر خالف    -شاعران 
سوراني كه بیشتر در محور افقي و   ی  شعر ُکرد

ر شبكه عمودي  د -بیت ها در غزل محدود مانده
شعر نمود پیدا كند و از انسجام و ُكمپوزيسیون 
دوره   اين  شعر  زبان  باشد.  برخوردار  ساختاري 
و   خیال  از  تلفیقي  و  صمیمي  و  روان  ساده، 

پیرواقعیت محیط  و    امونهاي  حركت  كه  است 
است.   داشته  دنبال  به  را  محتوا  و  ُفرم  پويايي  

مصراع و    -هاكوتاهي  هجايي  شعر  خصیصه 
طبیعتهم  موسیقي  با  است   -خواني  دلیلي 

براي نزديكي با زبان مردم. علل اين روند را بايد 
در نزديكي شاعران به طبیعت زيباي هورامان و 
اهتمام شاعر به تصوير »تشبیه و ذكر اجزاي آن« 
و نهايتاً »قطب استعاره« دانست. در كنار اينها  
آوردن »فعل« نیز در شعر به عنوان »زنگ قافیه« 

 بخش شعر هورامي است.  از ديگر عوامل حركت
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در ذهن و زبان شعر هورامي جايگاهي    »بیت«
منفرداً    شعر»بیت«  اين  ساختار  در  ندارد، 

مي دست  از  را  خود  استقالل  و  دهد.  ق داست 
بیت عمودي  داراي  رابطه  را  شعر  كه  هاست 

جا كه بخشي »وحدت موضوع« كرده است. از آن
دي سوراني »غزل و  از شعر فارسي و شعر ُكر

وحدت موضوع در   صر باشد، كمتر عنقصیده« مي
ها و اين بیت است  آن پیدا است به ويژه در غزل

اي  كه مستقل در معناست. وجود چنین خصیصه
در شعر شاعراني مثل بیساراني، مولوي، احمد  
بَگ كوماسي، و اشعار هجايي صیدي،  باعث  

ني از شده بعداً گويندگان ديگر هورامي و سورا
آن جمله شیخ عبدالرحمن جانوره)متوفي اوايل 

 ه.ق( پیروي کنند. ١4قرن 
 ها  مثنوي انواع
( بلند  غنايي)بزمي(: مثل »لیلي و مجنون« و  ١

و   شیرين  قبادي،  خاناي   » شیرين  و  »خسرو 
پاوه شفیع  میرزا  فرهاد خسرو  و  شیرين  و  اي 
 اي و...  میرزا الماس خان كندوله

حماسي)رزم٢ بلند   شاهنامه(  هاي  ي(: 
هورامي مثل: »رستم و سهراب«، »هفت خوان  
توپال«   و  »نادر  و  رستم«  و  »جهانگیر  رستم«، 

 ريزي و...  ي میرزا شفیع جامهسروده 
مال ٣ نامه«  مثل»پريشان  تعلیمي:  بلند   )

« »دولت   ڕۆڵەپريشان،  و  بدان(  بزاني«)فرزندم 
هاي فقیه قادر  ي مال خضر رواري و منظومهنامه«
 ند و....  وهمههه
( مثنوي هاي كوتاه و میاني: مانند چامه هاي  4

بیساراني،   هورامي.  بیشتر شاعران   غنايي  
میرزا   كوماسي،  بَگ  احمد  صیدي،  مولوي، 

عبدهللا بَگ هورامي و    عبداقادر پاَويي، شكوائیه
ي آغا عنايت ... با مضامیني غنايي و... در همه 

مي شود: پشت   ها، يك ويژگي ديدهاين منظومه
كردن به سنت هاي مرسوم  َعروض  عربي و روي  
ُكهن.   شعر   شناختي   جمال  عنصر  به  آوردن 
كه  فارسي،  و  عربي  رايج  هاي  قالب  برخالف 
بیشتر با قصیده و غزل و ... با چاشني َعروضي 

سوراني: نالي   یاند و يا شعر کوردشعر سروده
 .   شاَرزوري، َمحوي، ُكردي، سالم، ناري، و ...

 
 یتحول شعر معاصر هورام ریدوم؛ س بخش

 
سیستم الف و  معهود  قالب  شكني  هنجار   )

 هجايي شعر كالسیك هورامي 
 

( 5+5از چهارده قرن ُفرم مثنوي و اسلوب )  بیش
هجايي نُرم بالمنازع ساختار و ُفرم شعر هورامي  

همان و  بود  اين  مانده  كرديم  اشاره  كه  طور 
هايي اليتغیر »سنت معهود  ادبي« بنا به علت

به   میالدي  هفتاد  دهه  در  اما  بود.  مانده  باقي 
عبدالل  « نوگرايي  براي   ەتأثیر  باالخره  گوران« 

موسیقي او در  سنتي  بند  و  قید  اين  بار  لین 
( شعر هورامي با شعر  5+ 5بیروني و سیستم )

دل)ئ اين یدل  روویآتش  باني  شد.  شكسته   )
حركت را بايد »عثمان محمد صالح فرج، مشهور  
عراق   ُكردستان  از  هورامي«  محمد  عثمان  به 

»ته شهرك  والدت Tewêlêويلي،  متولد   ،
دانست. اين   هم« و ساكن شهر سلیمانی١٩٣6

در ابتداي دهه هفتاد میالدي)دهه    ینُرم شکن
شمس هجري  متأثر   (  ی پنجاه  گوران  رُفرم  از 

اگر چه  اساس تحول عبدالل گوران هم   ەشد؛ 
هاي شعر هجايي هورامي متاثر  قبال از  قابلیت

و قدم اول را در نوگرايي شعر سوراني برداشته 
ده    ببود. شكستن نُرم قالب و قید تساوي اسلو

و كوتاه و بلند كردن  مصراع هاي   یهجايي هورام
ويژگي از  قطعه  مثنوي  است.  مرحله  اين  هاي 

محمد  عثمان  از  عشق«  آتش  دلي،  »ئیرو 
ک اشار  ەیترجم  ەب  ەهورامي   م،یکنیم  ەآن 

 اين رُفرم ادبي است.  ەینمون
 

 )آتش دل( 
 دوستان و دشمنان همه
 ک ی و نزد دور
 :ندی¬گویم سانینو خیتار همه

 ئورومون است  جانیا
 است هورامان

 هاست  ییایآر یماوا
 ماست  یسوزان دل و جان همه¬  آتش
 و شعله آتشگاه¬ها  شوق
 ماست  انینیشیاجداد و پ بشارت
 و یمژدگان  نیبزرگتر

 است زدانیافروخته درون پاک  ادیفر
 شناسان  یترائیم گردشگاه

 آتشکده ماست یجا
 روشن است و  قلبمان
 میکنی م حظ
 نفس نیتا آخر یهمگ  که

 و نیسرزم
 پاک و خوبان دگانیبرگز یتمام
 شکفته آرمانمان غنچه
 ست یشادمان آهنگ

 و دوران  امیمدام با گذر ا و
 برافروخته خواهد شد  
 دهد یو مژده م رساندیم غامیپ

 مان یبلند کوه¬ها غیست که
 ست ینوران یامی دهنده پ نشان
 ان یجهان یبرا مدام

 یی سرچشمه روشنا شکفتن
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 است  ادیفر
 ئورومون  یرهایو پ جوان

 ساز است  نیدلنوازتر ناله¬اشان
 نیریبا آن راز ش وستهیپ زیما ن و
 درخشان  یدگانید با

 از عشق  می سرشار
 بلند و سرفراز است  آوازمان

 اوستا  نیزبان آهنگ  با
 شودیضبط م  ¬امانیدیزنده ماندن و جاو سرود

 تا ابد نزد ما و
 گلستان است نیخوشتر

 است  زدانیزاده عشق مقدس  نیا و
 و ریناپذ انیبرافروخته پا بوته
 (٢٠:  ١٣٩٩  ،یشاد هورامان است  )رستم  قلب

 
 فرا سو:  ەب یب( نظر 
شعر    -١ شمسي  هجري  شصت  دهه  آغاز 

تر از گذشته شده هورامي وارد فضايي متفاوت
ه.ش( »جلیل عباسي« با ١٣6٠است. در سال ) 

ر تصويري و سمبلیك »سزاو سرودن قطعه شع
گه  نهئه تینه  سزاي  ياواي،  سزانه    ی يشتن/ 

متفاوت  دن«ینفهم محتوايي  و  ُفرم  گامي و  تر 
عالوه بر قرائت در  هديگر فرا پیش نهاد. اين قطع

مجله» در  هورامي  بخش  مريوان  اصحاب راديو 
انقالب« و »ئاوينه« چاپ شده است. اين قطعه  

هايي كه در ُفرم و محتوا دارد توانست با ويژگي
از مرحله نخست »هنجار شكني« فاصله بگیرد 
فضاي  و  ساختار  طرف  به  را  هورامي  شعر  و 

نزديك   -حسي امروز  شعر  كند.  ادراكي  تر 
 شاعر:  نیاز شعر ا یاەنمون

 
 روان یس 

 قرض گرفت آب از چشمه بل  یکم
 کند و سیرا خ خانیدربند  تا

 کند..   راب یترک خورده دشت شهرزور را س  یلبها
 

 .......... 
 بود  ستادهیا باد

 تنها یگنجشکک 
 ک یبار یشاخه¬ا یرو
 ،یفی)شر   کردیم  کیج  کیدنبال مادرش ج  به

٢٣:  ١٣٩٩) 
 
دهه   -٢ با    ،ی(شمس٨٠)از  محمودپور  رئوف 

و ئاسوي و رنهانتشار چند دفتر شعر به نام »زه
گه تهورپراي  و  به  ختهچ  را  جريان  و...«اين  ي 

سوي دگرديسي، فربگي و برخي مختصات ديگر  
و   دفتر موفق  دو  اين  قطعات  بیشتر  داد.  سوق 
قطعات  جمله  از  هستند.  توجه  مورد 

»مه»سینه »كاروان«،  »كاريز«،  رو  حشهريزه«، 
 و ئاسوي و...رنهشقي« ، از مجموعه »زهعه
 
 )رقص گچ و تخته( 
 گل نوروز  ر، یش نوشدیم

 از خزان قلم                                        
 گچ و تخته،  یکوبیپا

 راه مدرسه  یوسوسه¬ 
 شعر  یبوته¬ا
 زهگاه کودکانه  درد
 کز
 ریپ دیکومسا ع در
 م یتی

 . یپستان                                    
 ¬افتد یقلقلک م به

 لب سوخته   یبا قلم                             
                                                             

 ( ٣٣ -٢5: ١٣٩٩ ،یفیدهان ماه؟   )شر
 
خانم » كلثوم عثمانپور« دفتر شعري به نام    -4

، گره« منتشر نموده است. اين مجموعه  ی»گر
و دربردارنده  سوراني  شیوه  دو  به  اشعاري  ي 

مي ويژگي هورامي  از  و  باشد.  سبك  بارز  هاي 
توان سادگي، ايجاز  سیاق اين خانم شاعر را مي

و در عین حال استواري كالم)سهل و ممتنع(،  
كالم، صمیمیت در بیان را نام برد    وذگیرايي، نف

مورد پسند و اقبال خیل مخاطبان  كه خیلي زود  
دل بر  و  گرفت  قرار  از  هورامي  نشست.  ها 
توان به تناسب و  مختصات ديگر شعر او نیز مي

ُكردي  زبان  شناختي  زيبا  اصول  با  شعر  تالزم 
مزيتي  خود  شأن  در  كه  كرد  اشاره  هورامي 

 رود. بالقوه به شمار مي 
 

 شب نیکرده¬ام به ا زانیرا آو خود
 یهورام یزن خکیگرنبند م مثل
 شعر   نیا کاش
 خوشبو¬ام کند  بتواند

………… . 
 

 شاعر بمانم  شهیهم یبرا دیبگذار
 و   خه¬اتیگلها را  

 را نفسم صدا بزنم  نامت
 من  زندیچراکه نفسم تند تند م 

نم  چرا )شر  توانمیکه  کنم!  بو  را   ،یفیگلها 
٣:  ١٣٩٩4) 

 
ها  نیچن  هم کوشش  در   ی  ط  گرید  ییاست 
: گریو شاعران د  شیبعد و متون  نواند  یهاەده
ت  چەگ  یاڕرپۆه محمودپور(، ١٣٨١)ەیختەو   /
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ه١٣٨٣)ێگر عثمانپور(،    رم ەو  ەیسارە/ 
ها ڕیز /  ١٣٩٠)ڵکا  ەیناسە)محمودپور(، 
  ک ی )مدرکامەرمە و  اروویوجیڕد  یس  لی(، فایزیعز
سیمیکر و  ص ١٣٩٢)ێکەسیتەق  ەسک ۆ(    ابر / 
پژگیزیعز (،  ٢٠١٣،  ١٣٩٢  /ی)نامق هورام  ای(، 
هدا١٣٩٣)ینارەه  وەسەڵه مختار  (،  یتی/ 
 یحاج  نیمە/ ئ٢٠١5،  ١٣٩4)ینگ ەه  وەنسک ەه
چی مەڵز ب  ماتە(،    ە لەڤمسپاروو 
شپرز  ١٣٩5)ە وێنارەه اختر(،  برهان    ێ انی/ 

فرش١٣٩٧من...) (،  یرستم  دی/ 
عز١٣٩٨...)امیچەردەپەن صابر  ئامیزی/    ان ی(، 
شار١٣٩٩) د   ،ۆ/  کالْن  محمدپور(،   وانیبهروز 

جل مجموعیعباس  لیشعر/  دفتر   ەی)  هفت 
ه ش١٣٩٩)  یشقەع  وەناسەشعر(،   النی/ 

چیمیکر / ١٣٩٩)  ییایسەشەو  اوەڕمە(، 
ز   ونیهما /  ١4٠٠)ینگ ەد   ێب   یاڕیمحمدنژاد(، 
 وەنیاسی(،  دپوورەم ەمح  هرووزێب  ،ۆشار
ئام١4٠٠)ێشک یت  رگووەمەرەس  ،یمیحێڕەنی/ 

هم از  کنون  تا  و...    ەیپروس  نیژوان( 
  ان  یجر  ەیو بر انبان  ەو عرض  دیتول  کی ستماتیس

  ە شوند و دوبار  یم  ەنوسامان  شعر معاصر  افزود
از جنس  همان   گرید  ینسل  ش  یدایزمان و پ  ر  یس

ل و هم چنان سر  دراز  ا
و سال ها   ەرشت  نیتحوُّ
 رو...  ش  یپ یهاەو ده

 
             ..........                         
 

 : منابع

مالَة    بدلیسي میَژووي  شةرةفنامة،  شرفخان،  میر 

وةرگ كوردستان،  هةژار،    ێڕمیراني  ماموستا 

 ز  ٢٠٠٩ ز،ییپا یخشانگاەپ

حكیم،    بیساراني صالح  مال  شعر،  ديوان  مصطفي، 

 ه.ش ١٣٧5سنندج، انتشاراتي گوران، 

ادبي،    ييپاوه  انجمن  شعر،  ديوان  عبدالقادر،  میرزا 

 ه.ش ١٣6٨پاوه، سال 

عبدالكريم،    ُگزيتاوه  مدرس  شعر،  ديوان  مولوي، 

 ه.ش ١٣64مهاباد،چاپ صیديان، 

رازي،    ديوانه ترجمه  و  تصحیح  شعر،  ديوان  ولي، 

انت  چهارم،  سنندج،  چاپ  ُكردستان،  شاراتي 

 ه.ش ١٣٨٧

يحیي، كاروند كسروي، به كوشش يحیي ذكاء،   ذكاء

 ش ٢5٣6تهران، انتشارات فراكلین، 

معاصر    ەیدی گز  ەیترجم   د،یفرش   یرستم  شعر 

 ه.ش  ١٣٩٩ ،یهورام

ُمال عمر زنگنه، ديوان شعر، تصحیح: محمد    رنجوري

قره  عربیه،  علي  آفاق  چاپخانه  بغداد،  داغي، 

 ه.ق  ١4٠٣م/١٩٨٣

دولت  رواري منظومه  خضر،  جمیل  مال  تصحیح  نامه، 

 ه.ش ١٣٨6فاروقي، تهران، نشر احسان، 

، ُعرفا،  ١بابا مردوخ، تاريخ مشاهیر ُكرد، جلد    روحاني

ُعلما، اُدبا و ُشعرا، به كوشش محمد ماجد روحاني،  

 ه.ش ١٣٨٢سروش تهران  

، ُعرفا،  ٢بابا مردوخ، تاريخ مشاهیر ُكرد، جلد    روحاني

 ه.ش ١٣66ُعلما، اُدبا و ُشعرا، سروش تهران 

زلیخا    ستوده و  يوسف  دين،  و  ئايین  ابراهیم،  سید 

 ه.ش ١٣6١ُكردي، تهران، سروش، 

دوم،    سلطاني سلطاني،جلد  حديقه  علي،  محمد 

 ه.ش   ١٣6٩الدين، بهار ارومیه، انتشارات صالح 

منصورخان، ديوان شعر، گردآوري و تصحیح:  و    شاكه

ارومیه،   خاني،  علیرضا  و  قاسمي  علي  محمد 

 ه.ش  ١٣٧٩الدين ايوبي، زمستان انتشارات صالح 

نو    شكري ويژه شعر  نامه گوهران،  پور مختار، فصل 

 ه.ش ١٣٨6، ١5ُكرد، شماره 

وشار، طالي دست  سته الي ده زاده صديق، ته  صفي

م  شاعران  تاريخ  يا  چاپخانه  افشار،  َهوشار،  نطقه 

 ه.ش ١٣6٩حیدري، چاپ اول بهار 

ي كوردستاني،  ستووره زاده صديق، ديواني مه   صفي

 ه.ش ١٣٧٧انتشاراتي امیربهادر، 

ويژه   صفي میژووي  صديق،  كوردي)تاريخ  زاده  ي 

 ه.ش ١٣٧٠، بانه، اتشارات ناجي، ١ادبیات ُكردي( ج

  اي از زندگاني مال خضر رواري، جمیل، گوشه   فاروقي

 ه.ش ١٣٨6تهران، نشر احسان، 

شعر    َكدكني در  خیال  ُصَور  رضا،  محمد  شفیعي 

 ه.ش ١٣66فارسي، تهران، انتشارات آگاه، 

احمد بَگ، ديوان شعر، به كوشش محمد    كوماسي

علي سلطاني، مؤسسه فرهنگي نشر ُسها، تهران  

 ه.ش ١٣٨4

شناسي    محمدپور  سبك  خزان،  سرود  عادل، 

 ه.ش ١٣٨١بیساراني، ناشر زريبار، 

، سنندج، انتشارات  ٢عبدالكريم، يادمردان، ج    مدرس

 ه.ش ١٣٨5ُكردستان، 

ج  مدرس، مردان  ياد  سنندج،  ١مالعبدالكريم،   ،

 ه.ش ١٣٨5انتشارات كردستان،  

تألیف:    نودشي و  تحقیق  نامه،  زندگي  احمد،  ُمال 

 يحیي مظهري، سنندج، 

فقیه قادر، ديوان شعر، گردآوري و تصحیح   ندوه مههه

چاپخانه  عبدالك  بغداد،  كريم،  ُمال  فاتح  و  مدرس  ريم 

 م ١٩٨٠فرهنگستان عراق، 
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 فرشید رستمی  
 

 نه! این برف را دیگر سرِ باز ایستادن نیست 

 نگاهی به فراز و فرودهای شعر نو هورامی( )
 

 چکیده: ( 1

شعر نو هورامی، بخشی از جریان ادبیات معاصر کوردی و   

شعر نو  آن است. با وجود اینکه شعر نو هورامی، نیم قرن  

شود، اکنون پس از جریان شعر نو کوردیِ سورانی آغاز می

حرکت، نسل بندی و خصوصیات مختص به خود را دارد و  

ین نوشته کوتاه، سعی بر این است فراز و فرودهای شعر در ا

نو هورامی در اقلیم کوردستان و کوردستان ایران، عوامل و  

تر از  های تاثیرگذار بر این حرکت، سیر تکامل و مهمجریان

طور  به  هورامی)گورانی(،  کالسیک  شعر  به  رجوعی  همه، 

این   در  نگارنده  است  گفتن  به  الزم  بررسی شود.  مختصر 

کوتاه، بیشتر با دیدی تاریخی و محوریت چگونگی حرکت 

خطی این جریان از ابتدا تا به امروز، به موشکافی شعر نو  

 هورامی پرداخته است. 

 پیشینه: ( 2

،  آیدهنگامی که سخن از ادبیات معاصر یک زبان به میان می

ادوار   در  ادبیات،  آن  حرکت خطی  و  پیشینه  باید  طبیعتاً 

تدا تا به امروز و مشخصاً تجربه آن زبان  مختلف گذشته، از اب

و زیر بنایی   های کالسیک، به عنوان پشتوانهدر ژانر و فورم 

روزتر تاریخی، برای به چالش کشیدن زباندر ساختارهای به

تلقی شود. به عنوان مثال، هنگامی که درباره شعر نو فارسی 

می پربارصحبت  پیشینه  از    کنیم،  فارسی،  کالسیک  شعر 

مثلث رو در  پنهان،  صورت  به  نیما،  خود  از  پیش  تا  دکی 

های  شاعر، خواننده و متن، جریان دارد و با توجه به بافت

تجربه شده در شعر کالسیک فارسی، شاعر نونویس، دست  

تری به نسبت دواوین موجودِ های تازه و متفاوتبه آفرینش

می فارسی  کالسیک  درباب شعر  آنکه  از  پیش  فلذا  زند. 

ن شعر نو هورامی صحبت کنیم، الزم است نگاهی کوتاه  جریا

و گذرا بر شعر کالسیک هورامی و شناخت آن به مثابه پیش  

باشیم.   داشته  ذهن  در  مسئله  بیشتر  تبیین  برای  فرضی 

-چراکه به نظر نگارنده، برای فهم و آگاهی بر جریان شناسی

شعر امروز هورامان، رجوع به گذشته ادبی ثروتمند و تاریخ 

پربار آن، یعنی ادبیات گورانی)هورامی( نخستین و بهترین  

 قدم است.

 

 ادبیات کالسیک هورامی)گورانی(: ( 2-1

های تازه شعر در دنیا،  شعر نو هورامی، به مانند دیگر جریان 

ادبیات و شعر کالسیکی پشت سر خود دارد که تحت عنوان  

می شناخته  گورانی  شهر  ادبیات  بنای  از  پیش  تا  شود. 

ملوک   رسیدن  قدرت  به  و  عراق  کوردستان  در  سلیمانیه 

زبان   سده،  چندین  مدت  به  هورامی)گورانی(،  زبان  بابان، 

ادبی کوردستان بوده و به علت وجود دین یاری و وسعت 

جغرافیایی گرویدگان آیین یارسان)الحق(، این نُرم ادبی که 

ژانر شعر ده هجایی غنایی، حماسی و دینی در آن برجسته  

، از حوزه استحفاظی کوردستان پا فراتر نهاده و حتی در  بود

توان  های خطی تصحیح شده و نشده، میبسیاری از نسخه

هایی از شاعران غیر کورد به جای مانده که با دید سروده

های  وجود اینکه زبان مادری آن شاعران، هیچ یک از زبان

بنابرا هورامیست.  زبان  به  اشعارشان  اما  نبوده،  ین کوردی 

هایی چون سورانی و توان گفت که هورامی در کنار زبانمی

زبان از  قابل ذکر کرمانجی یکی  های کوردیست. همچنین 

است به همان شیوه که سورانی و کرمانجی و کلهوری و...  

های ادبی مدرن مختص به خود را دارند و در مجموع،  جریان

هند، دادبیات معاصری به نام ادبیات کوردی را تشکیل می

ادبیات معاصر  و   نیم قرن است که  به  قریب  نیز،  هورامی 

مشخصاً جریان شعر نو آن آغاز شده است. در سطور پیشین  

به بنای شهر سلیمانیه و به قدرت رسیدن ملوک بابان اشاره 

شد و اینجا، باید تشریح شود پس از این اتفاق، زبان سورانی،  

زب عنوان  به  را  هورامی)گورانی(  زبان  و  جای  رسمی  ان 

استاندارد کوردستان گرفت و اضالع سه گانه نالی و سالم و  

-کوردی، در شهر سلیمانیه، آرام آرام سنگ بنای ورود بحر

های عروضی در شعر را چیدند که تا پیش از این شاعران ،  

در تاریخ صدها ساله شعر کالسیک هورامی)گورانی(، تنها  

ط در چند  آن هم فق  -ه ق(1199-1265یدی هورامی)سه

عروضی    -شعر وزن  از  و  شکسته  را  هجایی  ده  شعر  نُرم 

تاوه عبدالرحیم  بود.  کرده  -1262ویولهگوزی)مهاستفاده 

ه ش(، از آخرین شاعران هورامی)گورانی( سراییست  1186
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که متعهد به سنت شعر ده هجاییست و پس از او، بجز چند 

، وارد  شاعر گمنام، بیشتر از یک قرن، ادبیات و شعر هورامی

های سکوت و انزوا شد و از آن تب و تاب و شور و شوقی  سال

 شد. که بیش از یک هزاره طول کشید، دور و دورتر 

 

 ( پاسخ به سوالی مقدّر: 2-2

شعر  جغرافیای  که  شد  اشاره  نوشته،  این  پیشینه  در 

هورامی تنها  نه  و  بوده  وسیع  هورامی)گورانی(  -کالسیک 

  ن و فارس و شاعرانی از فرهنگ ها، بلکه سورا)گورانی( زبان

زبان  و ملت به عنوان  را  نیز، هورامی)گورانی(  های دیگری 

اند. حال، برای مخاطب این سوال به  ادبی خود انتخاب کرده

می کدام وجود  نو  شعر  هورامی،  نو  شعر  از  مراد  که  آید 

که  جغرافیست  محدوده  همان  منظور  آیا  است؟  هورامان 

تعیی کالسیک  ادبیات  دیگربرای  عبارتی  به  شده؟  آیا    ،ن 

آن،   کالسیک  مانند شاعران  به  هورامی،  نویس  نو  شاعران 

شوند؟ یا اینکه این  شامل مناطق غیر هورامی نشین هم می

 جغرافیا، برای جریان شعر نو، دچار تغییراتی شده؟ 

جا باید گفت جریان شعر نو  در پاسخ این پرسش مهم و به 

به  جغرافیای  هورامی، شامل محدوده ی جاییست،که اکنون 

شود، یعنی هورامانِ کوردستانِ ایران،  آن هورامان گفته می

ژاوه بخش  به سه  لهون  که  هورامان  و  تخت  هورامان  رود، 

شود که در دو استان کردستان و کرمانشاه واقع تقسیم می

حلبچه  شهر  که  عراق،  کوردستان  اقلیم  هورامان  و  شده 

گیرد.  اف آن را در بر می، روستا و مناطق اطرشهید، شهرک

سبب این است که زبان ادبی بعضی از نقاط جغرافیاییِ قبل،  

و   نیست  هورامی)گورانی(  دیگر  گذشته،  بر خالف  امروزه، 

نقاط اندک دیگری هم وجود دارند که فاقد هرگونه ادبیات  

نتیجه می به امروز، هر معاصری هستند. در  تا  توان گفت 

و تکامل این جریان نوپا انجام کوششی که در راستای اعتال 

 شده، به دست شاعران این مناطق اتفاق افتاده.

 

-آغاز جریان شعر نو هورامی، نخستین شاعران و جریان ( 3

 ای موثر: ه 

میالدی به دست  1920آغاز شعر نو کوردیِ سورانی در سال

( گوران  شیخ    م(1904-1962عبداهلل  نوری  شیخ  و 

در  1896- 1941صالح) همینطور،  م(  و  عراق  کوردستان 

هایی که در کوردستان ایران به قلم سواره ایلخانی نوآوری

هم1316-1354ده)زا و  ش(  علی  ه  یعنی  قطارانش 

هاوار) به  متخلص  چاوه شیخ  1939-1992حسنیانی  و  م( 

االسالمی شکل گرفت، هرکدام به نوبه خود بر نوزایی شعر 

داشتند. انکاری  قابل  غیر  تاثیرات  این    هورامی  از  هرچند 

نکته نباید غافل ماند که از لحاظ محتوایی و درون متنی  

ماموستا   چون  دیگر  کسان  نامبرده،  شاعران  این  از  پیش 

موکریانی) فایق   م(1921-1986هیمن  ماموستا  و 

و  1905-1948بیکس)  محتوا  بر  چشمگیری  تاثیرات  م(، 

اند.آشکار است هر مضامین تازه و مدرن شعر کوردی داشته

ای در ادبیات، وضعیتی جدید و  اع، آفرینش و سبک تازهابد

مباحثی به دنبال خود خواهد داشت که نَقل مجالس و نُقل  

شود. به همین خاطر فعالیت  محافل خصوصی و عمومی می

هایی  ها و برگزاری نشستهای ادبی، انجمنمجالت، روزنامه

نوآوری همین  میان  پیرامون  آنها  پذیرش  و  پیشبرد  در  ها 

 ردم و خوانندگان اهمیت فراوانی دارد. م

م( شعر آتش دل را در  1940-2021عثمان محمد هورامی)

نوشت و به باور برخی، این شعر نخستین شعر   م1972سال  

ای بود که سنت شعر ده هجایی را شکست، به  نو هورامی

ساختار هزار ساله شعر هورامیِ پیش از خود پشت کرد و به  

جالب توجهی، شعر هورامی، مقابل    ای دیگر، در فورمشیوه

دیدگان مخاطب ادبیات هورامی قرار گرفت. عثمان محمد،  

شیرکو  کورد،  سرشناس  شاعر  دوست  و  رفیق  خود 

( بود و به خوبی فضای ادبی شهری  م1940-2013بیکس) 

را می  اوایل دهه چون سلیمانیه  شناخت و مانیفست های 

نگه و کفری و  هفتاد میالدی در اقلیم کوردستان، یعنی روا

بود. بدین   را دیده  نو کوردی سورانی  بر شعر  تاثیرات آنها 

وسیله وضعیت و جو آن روزگار، از عوامل موثر در نوشتن 

می شمرده  شاعر  این  قلم  به  هورامی،  نو  شعر  -نخستین 

شود.متاسفانه عثمان محمد به این حرکت ادامه نداد، هیچ  

ر به  و  تکامل  بار  و  نکرد  چاپ  شعری  وزرسانی  مجموعه 

ایران   کوردستانِ  بر دوش هورامانِ  نو هورامی  جریان شعر 

 افتاد.

 

 میراث سروه: (  3-1
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و   زاده  ایلخانی  از سواره  که پس  کوردی سورانی،  نو  شعر 

رفقایش، فضای شعر نو کوردی را زیر و زبر کرده و شاعرانی  

از   بیش  تداوم  باعث  ملکشاه  جالل  و  آقایی  معروف  چون 

مق و  جریان  این  شده پیش  مخاطبین  انظار  در  آن  بولیت 

در   هورامی  نو  اسباب محرک شعر  از  نوبه خود،  به  بودند، 

نو   شعر  سیر  به  گذرا   نگاهی  اگر  است.  ایران  کوردستان 

نباید  باشیم،  داشته  کوردستان  شرق  در  سورانی  کوردی 

های شهرهای شرق و وجود مجالتی مانند حلقه گرم انجمن

عباسی، رئوف محمود پور و   سروه را نادیده بگیریم. جلیل

کلثوم عثمانپور از دهه شصت خورشیدی به بعد، با فراهم  

کردن بستری صمیمانه با سرایندگان شعر نو سورانی در آن  

این   در  چند  اشعاری  کردن  چاپ  و  سروه  پیگیری  زمان، 

به   دست  هورامی،  محمد  عثمان  همچون  محبوب،  مجله 

هورامی   نو  و سرایش شعر  نوآوری  بار  آفرینش،  این  زدند. 

نوآوری  هورامی،  محمد  عثمان  کار  در  برخالف  که  ای 

ریشه آنقدر  شد،  شروع  کوردستان  شرق  و  هورامان  ای 

که سال بود  بود که  بنیادین  همین حرکت  آن،  از  ها پس 

باعث شد بر شاعران هورامیِ نو نویس اقلیم کوردستان تاثیر 

 د. بگذارد و آنها، ادامه دهنده راه عثمان محمد باشن

 

 ( به سوی دنیایی دیگر و شکستن ساختارها: 4

های هفتاد، هشتاد و  اگر وضعیت شعر نو هورامی را در دهه

مراحل   و  جریان  این  سیر  و  کنیم  واکاوی  شمسی  نود 

بین قرار دهیم، بایستی ابتدا به ساکن پیشرفتش را زیر ذره

اشاره  از دهه شصت  تفکیک، به کمیت شاعران پس  به  و 

کرد. پس از محمودپور، عباسی و عثمانپور، نسلی جوانتر در  

پیوندند و در کنار شعار زنده  دهه هفتاد به این جریان می

قدیمی از  یکی  داشتن  زباننگه  که ترین  کوردی  های 

ان تاسیس  و  فرهنگیجمنهورامیست  پیرامون  -هایی  ادبی 

های هورامان، تاریخ، فرهنگ، زبان و ادبیات آن، کم پتانسیل

سبک و  هورامی  نو  اشعار  حجم  بر  شعر، کم  متنوع  های 

افزوده می و جدید  قدیم  دهه  توسط شاعران  به  تا  و  شود 

یابد و  شویم، کمیت شاعران افزایش میمی  ترهشتاد نزدیک

ن اشعار  کیفیت  و همچنین  ساختار  مضامین،  لحاظ  به  یز 

شود. عالوه بر مجله سروه، در همین  روزتر از پیش میفورمبه

دهه در مجالت دیگری نیز، چندین شعر نو هورامی چاپ و  

سال آن  در  شعر  از  نوشتن  دفاع  برای  محکم  سنگری  ها، 

تلقی  زبان هورامی  از پیش  از بین رفتن بیش  خاموشی و 

 شود. می

 

 های شعر نو هورامی: مجموعه چاپ نخستین   ( 4-1

سال مجموعهدر  اولین  هشتاد،  دهه  نخست  شعرها   های 

می از  چاپ  که  عثمانپور  کلثوم  و  محمودپور  رئوف  شوند. 

پیشاهنگان این حرکت بودند به ترتیب دو و یک مجموعه  

کنند. دهه هشتاد نیز به مانند  از کارهای خود را چاپ می

ان را به همراه دارد که هفتاد، با خود نسل جدیدی از شاعر

دیگری   از  متفاوت  نوشتاری  و شیوه  هرکدام صاحب صدا 

شبکه به  پیوستن  و  اینترنت  آمدن  اجتماعی  هستند.  های 

باعث شد شاعرانی که غم زبان هورامی خوره مغز و ادبیاتش 

برایشان مسئله و دغدغه بود، بهتر همدیگر را پیدا کرده و 

باره این  تبادل نظر در  بپردازند. در دهه    به بحث و  با هم 

ها و محافل بیشتر دیده و  هشتاد شعر نو هورامی در انجمن

ها و همچنین وجود  مند بودن جوانترشنیده شد و دغدغه

البه زنان  تا صدای  شد  سبب  هورامی  نو  شعر  سطور  الی 

راهی که در پیش گرفتهکهنه از  اند دلسرد نشوند و  کارها 

فی برای سرودن شعر به نسل بعدی هم شوق و دلگرمی کا

 زبان هورامی را داشته باشند. 

 

شبکه   ( 4-2 نو  معجزه  شعر  شکوفایی  و  اجتماعی  های 

 هورامی: 

هایی اجتماعی چون فیسبوک، ناگفته پیداست وجود شبکه

و   رفتار  زندگی،  بر  دنیا  تمام  در  اینستاگرام  و  تلگرام 

،  های مردم تاثیر فراوانی داشته و در حوزه ادبیاتروزمرگی

اند تا اثر ادبی برخالف روزگاران ها باعث شدههمین شبکه

گذشته، در کمتر از یک دقیقه به سمع و نظر مخاطب برسد  

و همچنین این قابلیت را به همراه داشته تا هرکسی که در  

ادبیات خالقه کار می برای  کند، در همین شبکهحوزه  ها، 

کانال، مجله داخود به صورت پیج و  برای خود  تا ای  شته 

های توان سالکارهایش را به اشتراک بگذارد. دهه نود را می

شکوفایی شعر نو هورامی دانست. در این برهه زمانی، دوبرابر  

بر این،   چهار دهه پیش، مجموعه شعر چاپ شد و عالوه 

ی نقادانه، پیرامون شعر معاصر هورامی چندین کتاب و مقاله



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

13 

 

وان به کارهای عادل تچاپ و منتشر شد که از این میان می

های اجتماعی باعث شدند تا به محمدپور اشاره کرد. شبکه

موقعیت   و  وقت  قبالً  که  که  نفر  هزاران  مجازی،  صورت 

مناسب و استاندارد برای یادگیری زبان مادری خود، خواندن  

و نوشتن آن را نداشتند، این فرصت را پیدا کنند تا از طریق  

گیری زبان، اطالعات و آگاهی ها، اضافه بر یادهمین رسانه

بسیاری درباره زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ هورامان کسب 

علمی و  بیشتر  گفتگوی  و  نظر  تبادل  و کنند.  شاعران  تر 

نشست برگزاری  هورامی،  ادبیات  صورت  منتقدان  به  هایی 

ها و دورنماها و ارائه  حضوری و مجازی برای شناخت آسیب

المللی درباره هورامان در این چندین کنفرانس ملی و بین  

دهه، از نکاتی است که سبب قوت و استحکام این جریان  

شد. شاعران هم، با کسب کردن اطالعاتی درباره ادبیات و  

شعر معاصر جهان از طریق ترجمه، خواندن و گوش دادن  

صدها هزار شعر و مقاله و جستار در حوزه ادبیات به واسطه  

دام از این شاعران فضای شعری اینترنت، دلیلی شد تا هرک 

مختص به خود را تا حدود بسیاری پیدا کنند. همین است 

که اکنون با گذشت نیم قرن از نوشتن اولین شعر نو هورامی 

و دیدن نام بیش از چهل شاعر که هرکدام سهمی در زنده 

-هایی متنوع، فورمماندن این حرکت داشتند، شاهد سبک

نایی زدایی هر روزه توسط شاعران هایی کامالً آوانگارد و آش

 پیر و جوان در شعر نو هورامی هستیم. 

اگر بخواهم اینجا به نکته حائز اهمیتی در این حرکت اشاره 

کنم، باید به شعر زنان رجوع کنم. تا پیش از شروع جریان 

کالسیک  ادبیات  ساله  هزار  تاریخ  در  هورامی،  نو  شعر 

ماری و نام تعداد های انگشت ش هورامی)گورانی( بجز اسم

شعر  در  زنانه  زبانی  بیننده  کمتر  زنان،  از  کمی  بسیار 

کالسیک هستیم، اما خوشبختانه از همان اوائل شروع این  

حرکت و سیر آن در چندین دهه گذشته تا به امروز، کم 

بخش   تکامل  بار  شاعر،  مردان  کنار  در  که  زنانی  نبودند 

بر دوش داشتهعمده را  این حرکت  از  این وجود  اندای  با   .

های نو هورامی بدون ورق زدن  امروزه خواندن بهترین شعر

 کارهای زنان شاعر امکان پذیر نیست. 

 کوتاه سخن: (  5

شود و های مختلفی میعیان است ادبیات معاصر شامل ژانر

خوشبختانه ادبیات معاصر هورامی در کنار جریان شعر نو،  

تاکنون   موفقی  داستانی  ادبیات  همچنین  حرکت  و  داشته 

در حوزه پژوهش زیادی  آکادمیک  و  بنیادین  مقاالت  و  ها 

های گذشته، به فرهنگ، زبان، تاریخ، هنر و ادبیات در دهه

نظران نوشته شده که به نوبه خود قلم پژوهشگران و صاحب

سال و  آینده  فرهنگی امیدبخش  جامعه  برای  دور،  های 

ماند که عالوه بر    توان غافلهورامان است. از این نکته نمی

تغییراتی فورمیک و ساختاری در شعر نو هورامی و افزودن  

در   نیز  هورامی  عروضی  شعر  شاعران،  توسط  پیشنهاداتی 

های اخیر رنگی مدرن و امروزی به خود گرفته و در سال

غزل از  برخی  دغدغه  کارهای  امروز،  انسان  سرایان  های 

سوژه هورامی های پنهان و کشف نشده  شهری، روایت الیه

و منعکس شدن بوم بکر و کهن هورامان به زیبایی هرچه  

-شود. با استناد و رجوع به شعرها دیده میتر در شعرتمام

را   نوید  تا کنون، این  ابتدا  از  نو نوشته شده هورامی  های 

نسلمی شاعران  که  دریافت  منتقدان توان  و  آینده  های 

مالً مدرن شعر نو را توانند راه و روند کاادبیات هورامی می

آسیب بردن  بین  از  با  و  دهند  و ادامه  سازنده  نقدی  با  ها 

تئوریک، ادبیاتی به معنی واقع معاصر و متعهد به زمانه خود 

برای   درآورند.  آفرینش  و  خلق  عرصه  به  مخاطبان،  برای 

خواندن  مشتاق  و  است  ادبیات  و  شعر  مخاطب  که  کسی 

ام اورجینال،  صورت  به  هورامی  زبان  اشعار  فهم  به  قادر  ا 

شود به مجموعه شعر »وطنی  هورامی نیست، پیشنهاد می 

گردآوری -برا زخم و تنی برای عشق«،  چاپ انتشارات افرود

نوشته همین  نگارنده  ترجمه  گزیده  -و  نو که  اشعار  از  ای 

ترجمه تنها  فارسیست رجوع کند. این کتاب  به  -هورامی 

بانی دیگر ترجمه و  ایست که تاکنون از شعر نو هورامی به ز

مفصل   طور  به  کتاب،  آن  پیشینه  در  که  است  تامل  قابل 

 حرکت شعر هورامی خوانش و بررسی شده است. 

نوشت: عنوان این مطلب از شعری از احمد شاملو گرفته پی

شده.
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 اسماعیل عظمی 

 

 هایکو در زبان کوردی 
 

 مقدمه 

سرآغاز آشنایی شاعران نوپرداز فارس و کورد و شاید عرب  

، هایکو را نوعی کوتاه از شعر میدیدند که از مشرق زمین  

منشاء داشت. با توجه به خیل عظیم متون شعری که در  

از   ای  گسترده  دنیای  و  داشتند  اختیار  در  خویش  زبان 

زیبایی شناسی که به واسطه تجزیه و تحلیل اشعار و ابداع  

واع آرایه های ادبی در برابر خود میدیدند، هایکو زیاد مورد  ان

سرخط   نوعی  همچون  را  آن  نهایتا شاعران  نبود.  استقبال 

ادبی و عبارتی کوتاه شعری مینگریستند و تا این حد با آن  

ارتباط برقرار میکردند.از این رو هر شعر بسیار کوتاه را با  

نا هایکو  یعنی چیزی شبیه  هایکووار  هرچند  کنایه  میدند! 

بازنمایی   را  نو  فرم  این  بومی  کردند شکلهای  بعدها سعی 

و   دادند  انجام  و...ابداعاتی  طرح  نامهایی چون  زیر  و  کنند 

بسیار  محتوا  و  فرم  نظر  از  هایکو  با  که  نوشتند  شعرهایی 

فاصله داشت. اما کم کم و با ترجمه های بیشتری که صورت  

توای هایکو برجسته  گرفت ابعاد دیگری از درون زیست و مح

تر گردید و منتقدین و مخاطبین هایکو به این باور نزدیکتر  

شدند که هایکو چیزی فراتر از یک فرم شعری ساده است 

و در واقع نوعی نگاه و شیوه زندگی کردن است. همین چند  

که   است  هایکو  درونی  دنیای  گستردگی  و  بودن  بعدی 

کند تا  داشته  آن  بر  را  من  همچون  بیشتری  افرادی  وکاو 

داشته   هایکو  از  درستتری  درک  و  بخوانیم  ،بیشتر  بکنیم 

باشیم، و به صورت جدی تالشهایی در نوشتن هایکو داشته  

درباره   خود  دیدگاههای  و  یادداشتها  و  هایکوها  و  باشیم 

هایکو و ایماژیسم شرقی را در وبالگها و نشریات محلی و  

نظر و نقد  منطقه ای و در جمعهای ادبی به معرض دید و  

محتوای   و  شکل  در  هایکو  به  پرداختن  اگرچه  بگذاریم. 

جهانی و واقعی و شناخته شده آن در زبان کوردی کمتر از  

بیست سال عمر دارد، اما در متون و آثار شاعران مقدمتر  

همچون لطیف هَلمَت و همچنین در بعضی از نوشته ها و  

شعر مقاالت چاپ شده در شرق کوردستان به عنوان نوعی  

کوتاه که آغازگاه آن سرزمین ژاپن و مشرق زمین میباشد  

به آن اشاره شده است.اولین مجموعه از هایکوهای بنده با 

(( که قرار بود اواخر دهه هشتاد  1389کالم - ڤیەنام ))پ

شعر))چرکان مجموعه  انتهای  در  و  شود  کانی ەچاپ 

نامەییەوارێئ دلیل  ۆکی  به  است،  شده  اشاره  آن  به   ))

الحضات از چاپ باز ماند، اما اولین که کتابی که زیر برخی م

)) با  عنوان هایکوی کوردی چاپ شده است کتابی با عنوان  

بگذار باد بیش از این    -ه ش  1389با چیتر نەمانسووتێن   

را نسوزاند (( از سرکار خانم شَویار گالبی آذر میباشد.  ما 

کتاب   هرچند انتقادادت زیادی از نظر شکل و محتوا به این

با عنوان هایکو در  وارد است اما نخستین کتابی است که 

زبان کوردی به چاپ رسیده است. از دیگر تالشهای جدی  

در اواخر دهه هشتاد و بعد از آن میتوان به هایکوهای نوید 

حسینی ،عطا ولدی،حیدر درستکار ، دلشاد کاریزه ، کمال  

ریشی ،  رمضانی ، ش الف باران ، اقبال محمدی ، هیوا قو

اسعد اولیایی ، ناصح رحیمی، ع. قادری ، حبیب بخشوده، 

هادی حشمتی ، ابراهیم احمدنیا و... اشاره کرد. بسیاری از 

مجموعه   در  هایکوسرایان  و  شاعران   این  هایکوهای 

ەی خەواڵوو ه ش    1396شبتاب خواب آلود    _ ))گوڵئەستت ر

ه  (( با مقدمه ، تصحیح و شرح و تدوین اسماعیل عظمی ب  -

ادبی زیر عنوان    -چاپ رسیده است. اما اولین همایش علمی

ه ش و به همت انجمن    1392دیدار هایکو شهریورماه سال  

ادبی مولوی کورد سقز و با اجرا و هماهنگی میالد امان الهی  

و مدیریت روانشاد خالد خاکی برگزار گردید. در این همایش  

از جم نوشتن  تازه  این شیوه  منتقدین   ، له محمد  یکروزه 

صالح سوزنی ، هادی نقدی ، رضا شجیعی، موراد اعظمی به  

تشریح زوایای منفی این نوع نوشتن پرداخته و به شدت با 

رواج این فرم از نوشتن به مخالفت پرداختند. همچنین از  

عظمی   اسماعیل  حسینی،  نوید   ، حسینی  سوران  سوی 

یسم  مقاالتی درباره ضرورت پرداختن به ژانر هایکو و ایماژ

در ادبیات کوردی ارایه گردید که در وبالک هایکوی کوردی  

به چاپ رسیدند.عالوه بر اینها و فعالیتها و کارهایی که در  

نامه   ویژه  اخیر  در سالهای  میگیرد،  مجازی صورت  فضای 

هایی در باب هایکو و ایماژیسم در ادبیات کوردی از سوی  

رسیدند  برخی نشریات همچون هفته نامه سیروان به چاپ  

که شامل میزگرد ، مصاحبه ، مقاله و معرفی کتاب و آثاری  



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

15 

 

در باب هایکو و تجربه آن در زبان کوردی میشد. هم اکنون  

پایاننامه  پروژه  هایکو  مبحث  نوشتار  این  با  همزمان  و 

ادبیات   های  رشته  دانشجویان  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 

 فارسی و پژوهش هنر در ایران است.   

فرم و   در این مجال ترجمه مطالبی که درباره شناخت  از 

محتوا و چیستی هایکو است حذر میکنم زیرا بسیار مقاله و  

نوشته در باب اینکه هایکو چیست و از کجا آمده به زبان 

فارسی میتوان یافت. بنده سراغ هایکونویسان کورد و سروده  

جک   قول  به  است.  دیگر  دنیایی  که  میروم  ایشان  های 

هایکون هایکوی  کرواک  متفاوت  فرهنگ  آمریکایی  ویس  

متفاوت خلق میکند. اما داستان اصلی اینجاست که هایکوی 

شرقی را اروپاییان از جمله ازرا پاوند و... به دنیا و بعد به ما  

معرفی کردند. ما مردم خاورمیانه بسیار بد یاد گرفته ایم که 

ربه هنر و همه چیز نزد ماست و بیشتر خود را بی نیاز از تج

های فرهنگی دیگران دانسته ایم مگر آنهایی که به زور و  

تزویر بر ما وارد شده! ما در طول هزاره های جاده ابریشم ،  

جز برخی ابزار و اسباب منزل که تاجران آوردند چیزی از  

 فرهنگ مشرق زمین نگرفتیم.  

زبان کوردی مرسوم   از دیرباز شیوه های کوتاه سرایی در 

نبش نوگرایی در ده های اول قرن بیستم بوده و بعد از ج

امروز   تا  دیگران...  و  صالح  شیخ  نوری  و  گوُران  توسط 

شکلهای دیگری نیز خلق شده است. از مهمترین شکلهای  

اگر تک بیتهای فولکلور که بسیار    –کوتاه نویسی در گذشته  

فراوان و اکثرا زیبا هستند به خاطر شفاهی بودن به حساب 

به شعرهای کوتاه سه مصراعی که در بین    میتوان  –نیاوریم  

از   شمالی)بخشی  کورمانجی  کوردی  دیالکت  کردهای 

جغرافیای زبان کوردی که شامل مناطق شمالی جغرافیای  

خشتی   سه  به  و  میشود(  شمالی  خوراسان  و  کوردستان 

مشهور است و از نظر ساختار بعد از هایکو شاید کوتاه ترین  

باشد که میتوان را در این  شکل کامل شعر  د هر موضوعی 

قالب شعری سرود اگر شاعر بود. سه خشتی بیست و چهار 

هجا در سه مصراع هشت هجایی میباشد که هر سه مصراع 

از   را  باشند. شاید  چیزهایی که سه خشتی  باید همقافیه 

هایکو متمایز میکند بیشتر وابستگی به وزن و قافیه باشد 

ها به همدیگر هستند.  وگرنه نزدیکترین از لحاظ تعداد هجا

کوچک   های  ترانه  خشتی  سه  کتاب  از  خشتی  سه  یه 

))زیالن سارە وە دوومانە/کچەک چوونە کوو کورمانجی 

ترجمه: کوه سرد و   فکار کانە/ چاوی مە کوو وە پی وانە. 

مه گرفته است/دخترات به چیدن قار رفته اند/ ما چشم به  

پ نوبهار راهشان هستیم. برگردان سه خشتی هیوا مسیح چا

(( .انور معرفت، محقق  و نویسنده اهل دیواندره ، در  1386

   1396کتاب سیر تحول شعر نو کوردی چاپ  نشر گوتار  

فصلی کامل به بررسی شیوه ها و فورمهای کوتاه نویسی در  

دارد  باور  اینکه  بر  عالوه  و  پرداخته  امروز  کوردی  شعر 

شده، بر  نوگرایی در شعر کوردی از شعرهای کوتاه شروع  

این باور است که دیگر فرمها و جریانهای نوگرایی امروزی  

انور معرفت در   اند.  بوده  نویسی  فرمهای کوتاه  تاثیر  تحت 

معرفی فرمهای کوتاه نویسی مدرن کوردی به )پوستره شعر  

، چرکانه و هایکو ( اشاره کرده و تاثیر و حضور هر کدام از  

شیِرکو بیِکَس ، داکار  آنها در ادبیات کوردی را به ترتیب به

و اسماعیل عظمی نسبت داده است. )سرآغاز شعر نو کوردی  

 ( 1393نشر گوتار سقز  –و تحول فرمهای آن 

 بررسی چند هایکو از هایکونویسان کرد 

پیش از هر چیزی باید گفت ساختار هایکو به شکلی است  

زبان به شکلی کامال متفات از آنچه ما قبال تجربه کرده    که

به ویژه برای کسانی که همچنان شعریت   –به کار میرود  ایم  

با شعر امروز عجین   فرمهای کهن میجویند و کمتر  را در 

 -هستند، هایکو به عنوان یه فرم شعری قابل هضم نیست

به همین دلیل خواننده اغلب به دیدی مملو از شک و گمان  

به هایکو نزدیک میشود، همچون نزدیک شدن و معاشرت 

ای که طرز فکر، رفتار و قابلیتهایش را نمیشناسد!    با غریبه

زیبایی هایکو در این است که خواننده کم کم در مییابد که 

به   خود  او  و  شده  کامل  هایکو  او  خود  کشف  و  حضور  با 

هایکو   در  میشود.  تبدیل  هایکو  دنیای  و  ایماژ  از  بخشی 

  چیزی به نام پایان وجود ندارد بلکه تکرار تصویر و اتفاق در 

ذهن خواننده همچنان ادامه دارد. پایانی در هایکو برای یک  

ندارد و تصویری  برداشت خاص معموال وجود  فهم و یک 

میتوان   است.  شده  فراهم  گسترده  اندیشیدنی  برای  آزاد 

 گفت بخش نانوشته ی هایکو را در خواننده آن میتوان یافت. 

  از مهمترین ویژگیهای   – هفده هجا    –هجا و محدودیت آن  

ساختاری هایکو است که عالوه بر فرم ، ایجاز هایکویی را  

جذابیت   و  هایکو  زیبایی  در  اساسی  عنصر  عنوان  به  هم 
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از ابتدا این ویژگی اصلی   جهانی آن است نگهبانی میکند. 

گاهی  و  بوده  ویژه  توجه  مورد  کوردی  هایکوهای  در 

هایکوهایی با کمتر از هفده هجا نوشته شده اند که نشان از  

انایی سرودن هایکو در زبان کوردی و از طرفی قابلیت و  تو

توانایی این زبان در ایجاز و گزیده گویی را نشان میدهد.  

در زیر به چند نمونه از هایکو از هایکونویسان مطرح اشاره 

 میشود:

 ))بە یەک گەیشتیر  
واپ  دەور قوریس ژ  لە جت ر

 بە خەپر جاجم 
دور کرسی/ با خط  ەهم رسیدیم / در میعادگا ەب -------

جاجیم(( حیدر درستکار ، کتاب ؛ شبتاب خواب آلود . نشر  

   1395گوتار 

کان 
ا
 )) گەڵ

 بە گسیک دایکمەوە 
ەیەک   ئەستت ر

------    ، بر جاروی مادرم/ستاره ای (( عطا ولدی  برگها/ 

 .  1396نشر گوتار  -کتاب: آواز سبز زنی شالیکار
 ))ئەمبینێ و  

 هەناسەیەکی سارد؛ 
 قەیرە کچ! 

-------   

میبیندم/و آهی سرد..؛/پیر دختر (( اسماعیل عظمی ، کتاب  

 1395نشر گوتار   –: مهتاب بر دسته کالشینکف 

 

بیشتر کسانی که با تجربه ی هایکو در زبانهای دیگر به جز  

این باور هستند که  زبان و فرهنگ شرق دور مخالفند، بر 

از آیین بودایی و مکتب ذِن میباشد و    متوای هایکو برگرفته

نمیتوان این محتوا را در فرهنگها و زبانهای دیگر آزمود. هر 

چند این گفته در ترجمه ی هایکوهای ژاپنی تا اندازه زیادی  

وارد   هایکو  به  تنها  اشکال  این  اما  میرسد،  نظر  به  درست 

نیست و به باور بیشتر بزرگان ادبیات امروز ترجمه ی شعر 

ی تقریبا ناشدنی یا به باور بنده بسیار دشوار است. ذِن کار

بوداییسم از  تاثیر  دربرگیرنده محتوای درونی هایکو است. 

راه تمرینات ذهن و تمرکز و دقت در اشیاء و موجودات ،  

و   چیدمان  و  چینش  به  توجه   ، کوشی  سخت  و  ریاضت 

ادبیات   بویژه  و  زمین  ادبیات مشرق  در  معاشرت،  فرهنگ 

و   نگاه ژاپن  که  است  همان  هایکو  در  آن  تاثیر  تر  ویژه 

اما   است.  کرده  معطوف  شعری  شکل  این  به  را  جهانیان 

هرچه باشد محتوای هایکو را محتوای فرهنگی و تجربه زبان  

محتوای   –در زبان کوردی    –مشخص میکند و در این مورد  

در   که  است  کورد  امروزی  انسان  تجربه  کامال  هایکوها 

باشد. به  بسیاری حاالت بر انسانها قابل درک می  ای تمام 

برابر   در  کوردی  امروز  شعر   ((  : اشرفی  ناهید  دکتر  قول 

تحوالت دنیای امروز به تواناییهای درونی زبان کوردی توجه 

میکند تا از این راه بتواند راههای جدیدی به سوی شناخت  

میافزاید  ادامه  در  او  بگشاید.((  پیرامونش  جهان  و  خود 

وعی جذبه ی شهودی دارد ، یک شهود امروزی  ))هایکو ن

زبان   در  تفکر  و  متن  بازتولید  برای  فرصتی  میتواند  که 

کوردی بیافریند و تجربه ای تازه در نوشتار باشد(( ایشان 

همچنین به نمونه هایی از هایکونویسان کورد اشاره کرده و  

و   و سرگشتگی  بیخودشدن  همچون  مفاهیمی  تحلیل   به 

تنهایی ، بی مرزی در گسترش و استفاده   وابستگی ، تفکر

زیر   )یادداشتی  میپردازند.  هایکوهایشان  در  و...  کلمات  از 

شماره  در  که  امروزی،  شناخت  و  کوردی  هایکوی  عنوان 

 هفته نامه سیروان به چاپ رسیده است . (  919

و   زندگی  تاثیر  تحت  کوردی  هایکوهای  محتوای  بنابراین 

 مشاهدات هایکونویس است.  براساس تجربه کامال زیسته و 

 )) مانگ  

 لە نێو پەرداخەکەی دایکم
 حەبەکەی نەخوارد

عکس ماه /در لیوان مادرم/قرصهایش را نخورد!      --------

 ((    1396آوازهای سبز زن شالیکار . عطا ولدی . نشر گوتار    -

به  طبیعت  به  را  انسان  وابستگی  خوبی  به  هایکو  همین 

ر ماه در لیوان و تداعی تصویر  تصویر میکشد. زیبایی تصوی

قرص ، واینکه نمیخواهد این تصویر با برداشتن لیوان محو  

شود. و از طرفی خود واژه ماه در این هایکو که همچون یک 

استعاره قوی تمام تصورات و پیشینه ذهنی ما درباره ماه و  

تشبیهات مربوط به آن را زنده میکند! شاید این زن با دیدن  

ماه کامل  میبیند  قرص  را  جوانیش  تشبیه   -سیمای  یک 

و یا بر اساس باور گذشتگان و اسطوره های   -کالسیک از ماه

باعث    –کوردی   به ماه  نگاه کردن مدام  باورهای کهن  در 

انتظار کشیدن برای مرگ   -جدا شدن روح از بدن میشود
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  ، هنرمند  باید  هایکونویس  که  باور  این  تصویر.  این  در 

فیلسوف ، تاریخدان و... باشد یا از همه هنرها و علوم انسانی  

میگیرد.  قوت  هایکوها  خوانش  و  تفسیر  با  بداند  چیزی 

بر  بر    )گنجشک  عظمی  اسماعیل  یاداشت  مترسک.  کاله 

چاپ سیروان    -مجموعه هایکوی آوازهای سبز زن شالیکار

1396  ) 
 ))سەرەتای بەهار

 لەگەڵ دەنگی مشار
 - جوڕەیەک ئەخوێنێ

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

 (( 1398اشکی نیست ، اقبال محمدی . نشر هَژان   --

بهتر    بعد از شنیدن  یا   ، سطر اول سکوتی درست میشود 

است بگوییم مکثی اتفاق میافتد شاید برای اینکه قرار است  

تصویری در برابرمان قرار گیرد یا تجربه ای برایمان بازگو 

هایکونویس   به  سطر  یه  هایکویی  هر  در  تقریبا  شود. 

اختصاص دارد که حضور خود و نظر خود را بیان کند. در  

س هایکوها  هایکو  بیشتر  این  در  اما   ، است  آخر  طر 

هایکونویس سطر اول را برای ورود به تصویر انتخاب کرده 

تصویر  بیان  برای  بهار((.دو سطر دوم و سوم  ))اوایل  است 

است)) همراه با صدای اره/ جوره ای میخواند((. اوایل بهار 

و   از شروع  که  تصاویری  تمام  بهار  اوایل  گفتن  با  و  است 

ان و جنب و جوش موجودات در ذهن  رویش گلها و گیاه

داشته ایم بازتولید میشود.جوره ای در حال النه سازی در  

در   طبیعت  گذاشته،  تخم  و  ساخته  النه  سالها  که  جایی 

جریان است و جز صدای طبیعت صدایی نیست. صدای اره! 

هیچ خبر خوشی نیست و هیچ صدای آشنایی نیست! جوره 

ن کوهستان است صدای  که در این هایکو نماد همه ساکنا

پا گذاشته و   قلمروش  به  ای  بلند میشود.بیگانه  اعتزاضش 

آنچه متعلق به اوست در خطر است... )زیر این صخره یک  

قوچ خوابیده.  یادداشت اسماعیل عظمی  بر کتاب اشکی  

 ( 1399نیست. هفته نامه سیروان 
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 شوانه فاضل نیا 
 

 واژگانی ساده به عمق دریا هایکو با  

 
 ترجمە از کوردی؛سمایل عەزەمی 

 

مه  ما فقط با تکه هایی از خاطراتمان زندگی می کنیم نه ه

 شدهآورده   خاطر  به   زندگی  بلکه  شدهزیسته   زندگی. نه  آن

 . پروست قول به

به نظرم آن چیزی که به خاطر می آوریم مهمترین بخش  

از زندگی هر کدام از ماست چیزی برای زندگی و خودمان  

از یک قطعه موزیک به یک خاطره و   را اندیشیدن . مدام 

بعد یک سکانس و یا یک تکه از یک حادثه فکر می کنیم  

 که برایمان لذت بخش بوده است 

ین لحظات به معنای واقعی با اینکه می دانیم هیچ کدام از ا

 . بودن آن نیست

ما گذشته و خاطرات را درذهنمان باز تولید می کنیم و از  

بردن به   این باز تولید لذت می بریم و از طریق این لذت 

 . نوعی شناخت یا درک می رسیم

را   چندتا  چرا  میکردم  فکر  این  به  داشتم  دیدم فیلمی 

  و   لذت  بزرگترین  میتواند  فیلم  چندتا  از  شدهبریده  سکانس

 ویت و شناختهایمان باشد؟ ه  و  خودمان   زندگی  از   ما  معنای

باشد   ناخوداگاهمان  زبانی و  العمل  اینها عکس  شاید همه 

 . بودنمان را بوجود آورده " من  "برای همه چیزهایی که 

برای   بازنمایی  قابل  فقط متعلق به خودم است و  منی که 

  ادبیات   نه  شعر نه  متن  صورتبه  هیچ کس دیگه نیست . نه  

 .دیگر چیز  هیچ نه و سینما نه و

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

فکر   به این مزخزفات  بارون نشستن و  زیر  توی ماشین و 

 . نیست  جنون  جز چیزی واقعا. میکنم

جالب است که درکمان از وضعیتهای مختلف و متفاوتمان  

مدام در حال تغییر و  . شده نداردیک معنای ثابت و تثبیت 

انگار هیچ چیز و هیچ معنای ثابتی در هیچ مقوله  .  تحولند

 . و هیچ خاطره ای وجود ندارد

فکر کنم حتی هیچ نشانه ای هم در این زمنیه نمی تواند 

به جایی برساند را  تواند  . ما  واقعا نشانه چه معنایی می 

 داشته باشد وقتی مدام در حال تغیر است 

معانی وقت اینقدر  شده  زیسته  امر  یا  و  واقعیت  حتی  ی 

 متفاوت و پارادکسیکالی دارد؟ 

قابلیت   الاقل   . نداره  وجود  نیروانا  نام  به  چیزی  نظرم  به 

بازنمایی و یا تعریف و تبدیل شدن به قانون و یا خصوصیاتی 

ی را ندارد دقیفا مثل عرفان، عرفان هم   برای زندگی جمع

العاده زیبا، ولی واقعیت این است که قابلیت   زیباست ،فوق

دارد نمی تواند تبدیل به قانون و امر  چونن بازنمایی ندارد و

نمادین بشود در واقع اینها فقط در ساختار زبانی و به معنای  

 . فریبی زیبا می توانند نقش داشته باشند

زبان و متعاقب آن فکر و تفکر چیزی جز واژه ها نیستند  

که کارکردهای واقعا پارادوکسیکالی در موقعیت    واژه هایی

 های مختلف و کانتکس های مختلف دارند 

وقتی خودمان را از واژه خالی می کنیم یعنی هیچ اندیشه 

  . ای نداریم

آن چیزی که شاید به نظرمان می آید فقط و فقط یک چیز  

متافیزیکی است که نه قابلیت تجربه کردن دارد و نه هویت 

 کردنبازنمایی 

عرفان در نهایت زیبایی چیزی جز فریب زبانی برای معنا  

 . دهی به خودمان و زندگی نیست

 درست مثل نیروانا 

با این حال همه این فریب های زبانی هستند که به ما به  

عنوان موجودی ناهویت ، معنا و مفهوم و همینطور زیبایی  

 را لذت میدهند

و هیچ کس مثل    .هیچ کس مثل زبان به ما دروغ نمی گوید

 ما از این دروغ ها لذت نمیبرد 

زبان چیزی جز قدرت نیرو و به تعاقب آن فاشیسم به معنای  

 . رویکرد عاطفی به ساختار هستی خودمان نیست

این   با  میشه  آیا  که  این مضمون  به  معروفی هست  جمله 

 زبان راست حرف زد؟ 

در واقع ما مدام داریم واقعیت و یا امر واقع را نه بر مبنای  

امر واقع بلکه از طریق زبانی که معناسازی می کند که به 

 ما هویت بده تفسیر تحلیل و به گونه ای درک می کنیم 
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واقع چیزیست که بر ما مشهود است) هرکس شاهد واقعیت 

خاص خودش است و متفاوت( که صورت و تجلی از حقیقت  

 است 

درسته مطابق با حقیقت نیست همین کالم توصیفی ما از 

 واقعیت مورد ادراکمان، اما نشانه هایی در بر دارد 

اولیه   ویتگنشتاین  از  که  بود  چیزی  همان  مسله  این 

 ویتگنشتاین ثانوی و یا متاخر را ساخت 

در واقع وایتگنشتاین اول اعتقاد داشت که اگر ما به تفسیر 

ساختار زبانی هویت بدهیم و دقیق    واقعیت و یا عکس در 

بشویم و چرایی آن را بدانیم می توانیم از این وضعیت بغرنج 

 خارج شویم

اما خود ویتگنشتان بر علیه همین مسله مهر باطل زد و بر  

 پیچیدگی های ساختار زبانی ما افزود 

واقعیت این است که این بحث زبان در سطوح مختلفی یک  

زبان شناسان و متفکران    درگیری مدام و چند سویه بین 

 . است

 و  مطمئن  صورت  به  ساختار  این  به  بشود  که  چیزی هنوز

 . است نشده ارایه کرد نگاه علمی

فقط می دانیم که ما مدام توسط زبان فریب می خوریم و 

دوباره علیه فریبی که خوردیم عصیان می کنیم . در سطوح  

و   دیسکورس   ، گفتمان   ، گفتگو  ایجاد  باعث  که  مختلفی 

 کانتکس و .... می شود 

در واقع تفکر نظام مند علیه این عصیان ها مدام صورت می 

 گیرد

باعث  ای  دوره  هر  که  هایی  های    غلط  غلط  آمدن  بوجود 

دیگری می شوند و همان غلط ها باعث بوجود آمدن زبانی 

 بوده  قبلی  گفتمان  یا  و  قبلی  تفکر  کردن  فرض  غلط برای به

 . است

به   و  بازسازی  را  هایمان  غلط  داریم  مدام  ما  میاد  نظر  به 

 ... نوعی شاید واقعی تر می کنیم

ی هستی ولی با این حال شاید هیچ وقت قادر به درک واقع

 وجهان هستی و هویت خودمان در برابر آن نشویم 

است،   فهمانیدن  و  ادراک  مساله  نیست  زبان  مساله  دقیقا 

 چراماهیچ خوب ادراک در واقع خودش یک معضل است

 تاویل  یا  و  تفسیر  معنا یک به  و شکل یک به  را  چیز

 نمیکنیم؟ 

 هیچ معنایی تعریف واحد و یگانه ای ندارد 

معنا مدام در حال تولید و بازنمایی خودش است . هیچ   بله .

 شکی هم در آن نیست . ولی چرا این قدر معنا ها متفاوتند؟

در واقع از متن ها ما تاویل های خاصی بر مبنای منافعمان 

 . داریم

 این معنا ها دلیل بر واقعی بودن آنها نیست 

ت  و قسمت پارادکسیکال قضیه اینجاس. دلیل بر نیاز ماست

نیاز های ما در بیشتر موازد بزرگترین دلیل دروغ های ما  

 هستند

اینها یک سری ارورهای شناختی هستند چون فرکانسمان 

  روی معنا و حقیقت تنظیم نیست

فقط   پایان  از بین خواهند رفت در  خودشان خود به خود 

کل  یک  از  اجزایی  واقع  در  که  معنی  مختلف  صورتهای 

 هستند باقی خواهد ماند

را فراکانسهایمان روی معنا و حقیقت تنظیم نیست ؟. در  چ

چرا هنوز و بعد از گذشت   .واقع نکته بحث همین جاست  

و   گنگ  اینقدر  حقیقت  و  معنا  معنای  هنوز  سال  هزاران 

 نامفهموم است ؟ 

 چرا نمی توانیم به یک شناخت دقیق برسیم 

در واقع تمام این بحث و شروع آن به همین خاطر است که 

 ن ما را در معنا مشترک خواهد کردنوشت

در کشور ژاپن با روح هایکونویسی با کنار کشیدن از تمام  

  شناخت   برای  را  ایەفریب ها و تکنیک های زبانی روح تاز

 . است دمیده ادبیات جهان  در را معنا و

واشاره به یک    دغدغه  همان حس و های مشترک انسانی 

از جمله   فولکولور هر ملت و  سری مسائل که در فرهنگ و

 . هم وجود دارد ملت کرد

  هایکو   و  داریم   نیاز  شناخت  قابل  و   مشترک  فرکانسهایبه  ما  

  جهان   هایشدهفراموش  و  هاناشناخته  تمام  خالء   تنهایی  به

 گنگ معانی  با  هجاها هفده این  در  ما  و  نهاده گردن به  را  ما

 درگذشته آنچه دادن نشان  با  وتنها نیستیم  روبرو نامفهوم  و

است ما را از شناخت خود اگاه می سازد که از    وحال بوده

لحاظ ساختار و فرم ادبی در تمام زبان های دنیا یکی است  

و یکسری ریز فاکتورهای خاص خودش را دارد که اساس و  

 بن مایه ی آن کشور ژاپن است 
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در میان نویسندگان کرد نیز روح هایکو و سامورایی به طور 

 . 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 

افکار   از هرگونه  به دور  هایکو برگشتی دوباره به جمله ها 

رادیکال آمده تا الیه های پنهان فرهنگ و رسوم ملتها را از 

زیر خراورها متن های نامشترک در بیاورد و دل ها را به هم  

نزدیکتر کند به دور از هرگونه خشونت با واژگانی ساده به  

 . عمق دریا

یگر در راستای منافع خودمان  از نظر من در این متون ما د

تولید نمی کنیم و تنها نشان دادن انچه شکل گرفته یا در  

 ...حال شکل گیری است

  



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

21 

 

 نوید حسینی 

 

 

 اسماعیل عظمی ، ازرا پاوند ادبیات کوردی 
 

اسماعیل عینا ازرا پاوند بر گردن هایکوی کوردی حق دارد.  

گزینش و  البته لذت زیبایی شناختی نهفته در آثاری که او 

ویراسته همواره با او بوده است، چون ایشان همیشه بهترین  

 .هایکو را و دسته اولترین هایکوها را گزیده و نوشته است

ما عمیقا از ایشان سپاس گزاریم و امیدواریم قدری که به  

داشت توجه  هایکوسرایان  و   توجه  آثارشان  به اندەهایکو 

  ازاولین   یکی  اسماعیل؛چون  وهایکوسرائی.  شود

  ست،یاددارم   هایکونویسی  سنت  های  هاوکالسیکترین

  با   بنده  نوجوانی   بر   را  هایایشان  ازویراسته  کی  تاثیربیکرانی

های  -ازهایکو  که  بقیه  و   امانالهی  میالد  جناب ریو  سن 

ش.الف.باران بود این اثر نوجوانیمان را یک لحظه قاپید و از  

ما شد. نمونه های گزینشگری  نو شوراند و عنوان خاطرات  

و ویراستاری ایشان فراوان بر هایکوسرایان و هایکو کوردی 

تاثیر داشته و دارد و کتابهائی که با خالقیت و هنرمندی در  

آورده اند. هر چند باید در فصلی مفصل از این باب به کار  

اسماعیل توجه نشان داد و یاد کرد بنده جزئی اشاره کردم 

اما هایکو سرائی اسماعیل ؛ بنده هایکو سرائی    تا یاد بماند.

اسماعیل را به چندین دوره تقسیم کرده بوده ام اما در اینجا 

به شکلی کوتاه تر خواهم نوشت چون 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،  

توان آن را به دو یا سه عنوان مطرح کرد ، پس    بله ، می

؛  یک  هایکوئی ست  او  هایکوی  نوع  یک  در  معتقدم  بنده 

سنتی و زمان مدار ، دو ؛ فضا مدار و در واقع در سه تصویر 

سه سطر سنت هایکو سرائی. یعنی شما به طور دقیق در  

می   نگاشته  پنج/هفت/پنج  هجائی  به صورت  که  هر سطر 

ترده و در واقع می توان گفت تصویر شود یک تصویر گس

بزرگ)تصویر نهایی هایکو/ تصویر ماندگار( دارید که خود از  

کامال  به شکلی  است  سطر ساخته  سه  آن  در  تصویر  سه 

بنیادی در سنت هایکو سرائی در این حرکت این سه تصویر  

یا این سه سطر هایکو خطی ساخته می شود یا که جریانی 

و ذن در جان هایکو و هایکوسراست.  به نام ذن، به قول باش

این همان جان هایکوست و این البته گسترده تر از چیزی  

ست که ما بدان فکر می کنیم، چرا که اساسا نمی شود به  

ذن( ذن در هایکو سبب وجودی اصلی ست و )آن فکر کرد 

در هایکو سرا و در هایکو خوانی که هایکو را شارح است یا  

بیند می دمد. بوسون معتقد است کسی که  می خواند و می  

هجاها  -هایکو را می خواند یا که ادا می کند با صدای کلمات

از ذن و در نهایت از هایکو تهی و خالی می شود یعنی به  

شکلی هایکو به وسیله ذن او را از فهم تهی می کند چون  

باید هایکو را دید و بزیست تا فهمید از راه دریافتن ذن و  

غیر   در  در  هایکو  مقاومت  شاهد  مان  همه  ما  این صورت 

از  پس  خواننده  ایم  بوده  ها  خواننده  و  مردم  فهم  مقابل 

خواندن واقعا چیزی درنمی یابد و از این نیافتن در حیرت  

امروز   به  تا  آغاز  از  هایکو  در  شاملو  و  ماند/)ع.پاشایی  می 

نوشته اند در این مورد که گفتم؛ هایکو همیشه موفق نیست 

ی اصال نمی شود آنرا فهمید و هیچ معنی نمی دهد(  گاه

)بخوانید از انتشارات  بله، حال آنها به آن شکل نوشته اند

چشمه( بنده به علت توضیح و تحلیل از هم شکافتم هایکو  

در   حتا  نیستند  هم  بی  دو  این  اینکه  مگرنه  را  ذن  و 

 .نوشتارهای تئوری هم

 

همانطور که عرض  -از بابت زمان مداری )در هایکو اسماعیل

کردم( هم باید خدمتتان بگویم که این خصیصه سنت هایکو  

اهمیت   را  زمان  ژاپنی  فرهنگ  که  همانطور   . ست  سرائی 

ترجمان   به  و  عرفان  در  حتا  چیزی  همه  در  اند  بخشیده 

گرامی   پیرزاد  زویا  چون  و  ع.پاشایی  چون  کسانی  وفادار 
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به تازه ترین توجه کرده باشید از نخستینی ترین هایکوها تا  

آنها به همین منوال است. زمان در پایان تمام عناصر قرار 

می گیرد و می آید چون ثبات و وجود دادن به هر آنچه در  

درون هایکو جریان دارد وظیفه ی اوست. البته که در جریان  

فصلی  )در  ست  حیاتی  هایکو  در  که  آنچه  هر  باشد  باید 

پرداخت( اشارتی مفصل باید به حرکت و جریان در هایکو  

به جریان و حرکت خواهم کرد ؛ مسئله افعال است افعال با 

این عنصر زمانی که عرض کردم بسیار در هم تنیده اند و  

بدین شکل تاثیر فراوانی بر هایکو دارند ممکن است هایکو  

را زنده نگه دارند و یا بمیرانند و از آن تنها چند تصویر زیبا  

ب بماند.  باقی  زیبا  نا  :  یا  ساده  شکلی  به  مثال  رای 

گههپخش  /رویشتین)ئه فعل /الکان  ی  این  پیماندا(  ژیر  له 

سطر نخست می تواند همان خطر که گفتم باشد ، در اینجا  

ما از زمان حرف می زنیم و حرکت که البته مسئله دسته  

اولتر زمان است، گذشته بودن امر فعل دارد جریان زندگی 

می آورد و به خاطره تبدیل می  و حرکت تصویر را از پا در  

 ... کند چنان است که انگار یادی می کند / می رفتیم و 

سطر اول این را تا حدی کمرنگتر کرد    "و"اما با حذف   /

چون همانطور که آگاهید در وقتی واو می آید در انتهای  

فعل گذشته لحن قصه گویی و خاطره گویی را تشدید می  

ه ای ست که ما را می برد  کند. در حالت رفتن بودن مقدم

به صدای برگها و برگها و رنگ برگهائی که صدای آن ها از  

خشکی ست و فضا را و از آن روز تا به این روز که هایکو را 

می بینیم این حالت همانطور باقی ست ، این ساختار این  

که  دانیم  می  ایم  دیده  که  هایکوهائی  در  ما   ، هایکوست 

با    وجود داردند ساختار هائی اند که  به قدری زیرکانه  که 

فصلها و طبیعت هم گام اند چون زنده تر اند. اما اگر واو را  

ساخت   در   ، گفتم  که  لحن  مسئله  از  جدا  نکنیم  حذف 

دستوری زبانی می شود علت ربط سطر ها و فعل گذشته را  

در سطر جدا نمی کند بلکه دو سطر دیگر را هم در گذشته  

سئله زمان ، واو ساخت هایکو را  می گذارد ، و جدای این م

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  

باید   که  هم هست  دیگر  و جزئیات  عناصر  در  زمان  افعال 

 .مطرح شود

 

دایک بوون( می  رتشت کاتی له زه  ێنکه و اما فضا ؛ )پیده

هن زرتشت  فضا خندد  هایکو  در  ببینید  شدن/  متولد  گام 

از  پذیری  تاثیر  در  طبیعت  و  طبیعت  با  تقریبا  مساویست 

زمان و زمان مساویست با زبان و افعال./ خب، من البته تا 

فکر می   اثر شک دارم چون  این  حدودی در هایکو گفتن 

کنم بیشتر شبیه به عصیانگری ی سن ریو شبیه است تا 

ها فضای  هایکو.  دانید محدودیت  می  که  همانطور  یکوها 

گی مطلق،  طبیعت است و یا تماما طبیعی یعنی طبیعی واره

و   متشخص  کامال  هنری  ژانری  سنت  یک  هایکو  ببینید 

و   کنایه  و  گوشه  برای  جائی  معروف،  و  است  مشخص 

پیچاندن و استعاره خودسانسوری جذاب هنرمندانه ندارد،  

دن همه جیغ همه می دانند که به جز امام موقع متولد ش

و زاری دارند و یا حیرانی چون فیزیولوژیک هم همان طور 

می گوید بچه درد دارد و حیرت ، چون است که می خندد؟  

ساده است چون بچه نیست ، زرتشت است، بله می دانم  -

اما حتا این تناقض هنرمدانه هم جای هایکو نیست، گفته  

به نام ساده   اند هایکو را چون آب زالل و آرایش زیبائی دارد

گی. هر چند من در زیبائی این پارادوکس ساده شکس ندارم  

برای هایکو. در   برای شعر کلمه  تکنیک   ، نه در هایکو  اما 

گی پس مسئله فضا رئالیسم ما یک مصنوعیت و ساخته بوده

هایکوهای   در  بسیاری  های  نمونه  ما  مورد  این  در  هست 

اند یا غیر هایکو.  جوان داریم خیلی بزرگتر اند و اساسا شعر  

تب شعر و شور هیجان آن نمی گذارد زندگی را از هایکو 

یاد بگیرند و آرامش را از ذن دریابند، البته اسماعیل بزرگوار 

آگاهانه و هشیار است در این راه و ایشان بسیاری از کارهای 

هم را  در   بنده  و خوب  بله   ، اند  کرده  تصحیح  و  ویرایش 

اشیه هائی با هایکو داریم، چون  شرایط ما می دانند چه ح

زبان واحد و یکی نمی سازیم   یک  بر سر  در شرایطی که 

چگونه با این سنت تازه وارد که نه از بوده بخواهیم ساخت،  

این هایکو جدل و معرکه های زیادی را با خود می آورد که 

 ...من و همه هایکو سرایان فکر می کنم، عاشقش هستیم

 /ا باشددرود و پویایی با شم /
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 )استاد دانشگاه روآن فرانسه( صالح آکین 

 

 نویسان زبان کردی تعهد و مبارزه فرهنگ 
 سرشت ترجمه از فرانسه: علی پاک 

 
نویسی کردی با این که قدمتی طوالنی نیز  دبستان/فرهنگ

زبان   برخوردارست.  ای  متحیرکننده  وضعیت  از  اما  ندارد 

خوب   نیز  اغلب  و  شده  سرکوب  مدت  دراز  در  که  کردی 

شناخته نشده بود و همیشه نیز در اقلیت قرار داشته، دارای  

چندین لهجه است، امروزه از وجود رسانه ها، بسیج فعالیت 

دیاسپ جامعه  گسترش های  و  توسعه  و  کردزبان  ورای 

پژوهش های زبانشناختی برخوردارست. این تقارن و تلفیق 

فرهنگ  چندین  انتشار  با  اخیر  های  سال  در  مساعد 

لغت)گاهی چندین فرهنگ لغت در یک سال( ناشی از ابتکار 

زبان   این که  با  زبان کردی  است.  بوده  فردی همراه  عمل 

چهار کشور می باشد    میلیون کرد تقسیم شده در   30حدود  

نیز   نقاط جهان  اقصی  در  کرد  دیاسپورای  در  به عالوه،  و 

بدان تکلم می شود، اما این زبان فاقد نهادهای رسمی است.  

این مجموعه های فرهنگ لغات ناشی از مبارزه زبانی می  

باشد و همان طور که خواهیم دید، تعهد نویسندگان آنها  

 فراتر از ارتقای صرف زبان است.

را  ن کردی  زبان  نویسی  فرهنگ  اصلی  پارامترهای  خست، 

بر شرایط اجتماعی نیز  - توصیف خواهیم نمود و همزمان 

موضوع   عنوان  به  لغات  فرهنگ  تدوین  برای  سیاسی 

بر  -اجتماعی توضیحات،  این  با  نمود.  تاکید خواهیم  زبانی 

مولفان و جاهای مربوطه نیز تاکید خواهیم نمود و همچنین  

وط به چاپ و نشر، اجتماعی، سیاسی حاکم به فشارهای مرب

 بر آن توجه خواهیم نمود. 

در مرحله اول، تاریخ ایجاد و انتشار فرهنگ لغت های زبان 

کردی خواهیم پرداخت. سپس و در مرحله دوم، فرهنگ  

مورد   را  کردی  زبان  اصلی  لهجه  یعنی  کرمانجی  نویسی 

 بررسی قرار خواهیم داد. 

- ن کردی و وضعیت اجتماعیقبل از هر چیز، بایستی زبا

نماییم و این   را به صورت خیلی خالصه معرفی  زبانی آن 

درک بهتر پویایی فرهنگ نویسی سال های اخیر و همچنین  

 ماهیت مبارزه برای این امر را فرهم می نماید.

 زبانی آن -زبان کردی و وضعیت اجتماعی

تعلق   اروپایی  زبان های هند و  به خانواده  زبان کردی که 

آریایی این خانواده قرار می  -رد، در گروه زبان های ایرانیدا

گیرد که شامل چندین زبان کنونی مانند فارسی، اوستیایی،  

حدود   زبان  کردی  شود.  می  غیره  و  تاجیکی   30بلوچی، 

میلیون نفر است که در چهار کشور عراق، ایران، سوریه و  

 ترکیه قرار گرفته اند.

ل، تقسیم کردن کردها بین بالفاصله پس از جنگ جهانی او

زبانی مهمی را در  -این چهار دولت عواقب زبانی و اجتماعی

حوزه تحوالت زبان کردی به همراه داشت.این زبان که در 

کشورهای محل سکونت کردها هم از به رسمیت شناخته  

شدن سیاسی و تدریس محروم گشت، رشد و توسعه آن بر  

که چندین لهجه   پایه و ساختاری چندن لهجه ای بوده که

مختلف   گونه  چندین  به  نیز  یک  هر  و  شود  را شامل می 

طرز   به  که  اصلی  لهجه  دو  هر  شوند.  می  تقسیم  محلی 

می   سورانی  و  کرمانجی  هستند  هم  نزذیک  چشمگیری 

کردهای ساکن  ترکیه، سوریه،  کردهای  زبان  اولی  باشند، 

ایران   و  عراق  کردهای  از  بخشی  و  جماهیر شوروی سابق 

حالی که دومی زبان بیشتر کردهای عراق و ایران  است در  

 است. 

  65ساختار آواشناختی و ریخت شناختی کرمانجی که زبان  

درصد کردهاست در مقایسه با دیگر لهجه های)کردی( و به  

دارد،   آن  با  را  زبانی  اشتراکات  بیشترین  که  سورانی  ویژه 

باستانی تر به نظر می رسد.ویژگی هایی که آنها را از هم  

مستقیم(،   غیر  و  حالت)اسمی  در  تفاوت  سازند  می  جدا 

جنس اسم و ضمایر و صرف افعال زمان های گذشته افعال 

 متعدی می باشد. 

اجتماعی رسمیت  -وضعیت  به  بیانگر  کردی  زبان  زبانی 

شناختن کردها در کشورهایی است که در بین شان تقسیم  

زبان  دومین  عربی  همراه  کردی  ترتیب،  بدین  اند.  شده 

رسمی عراق است که از زمان سقوط رژیم صدام حسین یک  

کشورها،  دیگر  است.برخالف  گرفته  خود  به  فدرالی  نظام 

دوره رژیم صدام حسین نه تکلم کردی،   عراق هرگز حتی در

های   پژوهش  نه  و  آموزش  زبان  عنوان  به  آن  انتخاب  نه 
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آکادمیک آن به ویژه در بغداد و در چارچوب آکادمی علمی  

کرد هرگز ممنوع نکرده است. اکنون، در شمال عراق که 

کردنشین می باشد، نهادهای رسمی کار توسعه و رشد زبان  

 . کردی را انجام می دهند

می   صورت  عراق  در  که  امیدوارکننده  توسعه  و  رشد  این 

سکونت  محل  که  کشوری  ترکیه،  در  آن  شرایط  با  گیرد 

تضاد می   بخش اعظم کردهاست، به صورتی ریشه ای در 

ترکیه   در  طوالنی  مدتی  کردی  زبان  که  آن  از  باشد. پس 

ممنوع شد، اکنون به خاطر پیامدهای زبانی ناشی از روند 

ر در اتحادیه اروپا، فقط به صورت خصوصی عضویت این کشو

قانون اساسی   42می تواند تدریس شود. در عین حال، ماده  

ترکیه همچنان تدریس هر زبانی جز زبان ترکی به عنوان 

 زبان مادری را ممنوع کرده است. 

سرانجام، در ایران و سوریه، با کردی با تسامح برخورد می  

شود. کردی که در  شود بدون این که به رسمیت شناخته  

جماهیر شوروی سابق به ویژه ارمنستان تدریس می شود،  

ابتدایی سوئد،  مدارس  در  رسمی  تدریس  به خاطر  اکنون 

نروژ و آلمان با یک باز رشد در اروپا روبروست. در واقع، یک  

دیاسپورای کرد یک میلیون نفری در اروپا وجود دارد که 

کشورهای اسکاندیناوی  عمدتا در آلمان، فرانسه، بریتانیا و  

 (. 1997هستند)آکین، 

 فرهنگ نویسان زبان کردی از دیروز تا امروز 

زبانی و اجتماعی زبانی  -این بررسی سریع و کوتاه شرایط 

عوامل مشروط   پیچیدگی  تا  دهد  می  امکان  ما  به  کردی 

 امکان این. راببینیم کردی زبان تحوالت کننده

فرهنگ    توصیف هرگونه که کنیم  رادرک خواهددادتامشکلی

ای بودن و همچنین در   زبان کردی و چند لهجه  نویسی 

نهادهای   نبود  در  کند.  می  بیان  را  دائمی  دگرگونی  حال 

هستند(،  پابرجا  عراق  شمال  در  که  نهادهایی  ملی)بجز 

به  گرفته  صورت  نویسی  فرهنگ  و  زبانی  پژوهش  بیشتر 

و   رشد  ظهور،  برای  توان  می  است.  بوده  شخصی  ابتکار 

 . رامطرحنمود سه دوره فرهنگ نویسی کردی گسترش

 از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم: ظهور فرهنگ نویسی کردی 

اولین فرهنگ لغت کردی در قرن هفدهم میالدی نوشته 

شد که به کرمانجی می باشد. این فرهنگ توسط یک عارف 

( نوشته  1651-1707و دانشمند کردی به نام احمد خانی) 

سال   در  که  صو  1684شد  لغت به  فرهنگ  یک  رت 

عربی و با اهداف آموزشی منتشر شد. این فرهنگ  -کرمانجی

)سرآغازی برای کودکان( نام دارد و با  "نوبهارا بچوکان"که  

کلمه کرمانجی    1500الفبای عربی نوشته شده است حاوی 

بود.   خانی  احمد  زبان  که  کردی  از  ای  یعنی شاخه  است 

زبان مادری خود  خانی که شاعر و فیسلوف بود در عین حال  

تسهیل   لغت  فرهنگ  این  هدف  کرد.  می  نیز  تدریس  را 

 آموزش زبان برای کودکان بود.

پس از این اثر اولیه که به صورت فرهنگ لغت می باشد، دو 

فرهنگ لغت دیگر با اهدافی متفاوت منتشر شدند. این دو  

آثار دانشمندان غیر کرد هستند که از اقامت خود در ایالت  

ن بهره مند شده و فرهنگ لغت و دستور زبان  های کردنشی

نام   به  کاتولیک  اند. نخست، یک کشیش  موریزیو "نوشته 

بود که که در قرن هیجدهم توسط کلیسای رم    "گارزونی

شده  فرستاده  موصل(  غربی  شمال  بهدینان)در  امارت  به 

عمادیه   شهر  در  خود  ساله  بیست  اقامت  طی  در  بود.وی 

 Grammatica eه نام  بخش های مختلف کتاب خود ب

Vocabolariodellaliguakurda  نامه واژه  و  )دستور 

در شهر    1787زبان کردی( را جمع آوری نمود که در سال  

 رم آن را منتشر کرد. 

اگر چه در این کتاب بخشی به دستور زبان کردی اختصاص  

با بخش فرهنگ   مقایسه  یافته است، اما بخش دستور در 

از مجموع   است.  ناچیز  از   288لغت  فقط  اثر،  این  صفحه 

به دستور اختصاص یافته است و بقیه    74تا    11صفحات  

فرهنگ لغت می   288تا صفحه    75آن نیز یعنی از صفحه  

این   در  عنوان    107باشد.  که  صفحه 

Vocabolarioitaliano e Kurdo  واژه نامه ایتالیایی( -

کلمه می باشد که به    6700ردی( به خود گرفته حاوی  ک

 کردی تنظیم شده است. -یتالیاییترتیب ا

اوگوست   نام  به  لهستانی  شناس  شرق  یک  سپس، 

سال  1801-1894ژابا) در  لغت   1879(  فرهنگ  یک 

مولف -کردی نمود.  منتشر  پترزبورگ  سن  در  را  فرانسه 

فرهنگ لغت که کنسول روسیه تزاری در شهر ارزروم بود  

 Recueilبه خاطر اثری دیگر نیز مشهور است که به نام  

de Notices et de Récitskourdesservants à la 
connaissance de la langue, de la littérature 
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et des tribus du Kourdistan  یادداشت )مجموعه 

هاو قصه های کردی با هدف شناختن زبان، ادبیات و قبایل  

کردستان( می باشد که جمع آوری، به زبان فرانسه ترجمه  

ن پترزبورگ منتشر شده است.  در س 1860شده و در سال 

علوم  آکادمی  سفارش  به  پاسخ  در  که  وی  لغت  فرهنگ 

  15صفحه دارد و حاوی تقریبا   463امپراطوری روسیه بود 

هزار واژه می باشد و از دو الفبا استفاده کرده است.کلمات  

کردی را با الفبای عربی و معادل فرانسوی آنها را با الفبای  

 التینی آورده است. 

مقامات سران از  یکی  الخالدی،  پاشا  ضیاالدین  یوسف  جام، 

  1892ارشد حکومت عثمانی و اصالتا اهل فلسطین در سال  

عربی لغت  فرهنگ  منتشر  -یک  استانبول  در  را  کردی 

کرد.الخالدی که در شهر موتکی در کردستان ترکیه کنونی 

فرماندار بود بیشتر در واقع کلمات این منطقه را در فرهنگ  

الهدیه "ورده است. وی نام فرهنگ لغت خود را لغت خود آ

الکردیه اللغات  فی  زبان  "الحمیدیه  در  حمیدیه  )هدیه 

وقت   سلطان  دوم،  عبدالحمید  نام  به  که  گذاشت  کردی( 

سال   در  اثر  دارد)این  اشاره  یک    1978عثمانی،  شکل  به 

کردی بوزارسالن  -فرهنگ  امین  محمد  توسط  و  ترکی 

ن را به ترکی ترجمه کرده منتشر شد که واژه های عربی آ

 است(. 

آثار  اولین  حال  عین  در  نویسی  فرهنگ  های  نوشته  این 

برای مطالعات کردشناسی  به عنوان مرجع  مکتوب کردی 

نیز می باشند. همان طور که می بینیم، ورود دانشمندان  

اروپایی در حوزه ظهور فرهنگ نویسی کردی مهم به نظر 

با هدف شناختن واژگان می رسد. با این که این پژوهش ها  

 کردی بوده اما با هدف شناساندن کردها نیز می باشند.

 قرن بیستم: فرهنگ نویسی در عصر جنبش های ملی 

ظهور فرهنگ نویسی کردی با یک رویکرد بهره برداری از  

آن   در  بیرونی  نگاه  باشد.  می  همراه  آن  های  واژه  و  زبان 

داخلی در  حاکم است. سپس و در پژوهش های بعدی، نگاه  

 نوشتن واژه ها غالب می باشد. 

سیاستمداران،   شاعران،  نویسندگان،  پژوهشگران،  فعالیت 

کرد نشان دهنده یک مسئولیت جمعی    مبارزان و فیلسوفان

در نوشتن فرهنگ لغت ها می باشد. این تالش در نیمه دوم  

قرن بیستم و پس از تقسیم خاک کردها میان عراق، سوریه 

این   در  گرفت.  صورت  اول  جهانی  جنگ  فردای  ترکیه  و 

ملت بر روشنفکران و سیاستمداران کرد -زمینه، ایده دولت

از شکست جنبش ملی خود،    تاثیر زیادی گذاشت که پس

تحقیق در زبان خود را وسیله ای برای دفاع از فرهنگ خود  

 می دانند. 

ورود   حوزه  این  در  عراق  و  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 

متفاوت   کامال  روندی  نویسی  فرهنگ  به  کرد  محققان 

تعدادی  به  از پناه دادن  اتحاد شوروی سابق پس  داشتند. 

رانده   کردهای  از  توجه  از جنگ  قابل  ترکیه پس  از  شده 

جهانی اول، از این محققان زبانی حمایت سیاسی و مادی  

ارمنستان جمهوری    -کرد.در  از  بخشی  عنوان  به 

فعالیت    -سوسیالیست فدراتیو شوروی در ماوری قفقاز بود

بود   اتحاد شوروی  در سایه  که  گرفت  مهمی صورت  های 

الدی  جایی که کردها در سال ها دهه بیست قرن بیستم می

به رسمیت شناخته شده بودند و زبان    "ملت"به عنوان یک  

 آنها نیز رسمی بود. 

بدین ترتیب، جامعه کرد از تشویق دولت بهره مند شد و  

مدارس، مطبوعات و انتشارات خود بود. پژوهش های    دارای

ابعاد   درباره  کردشناسی  مختلف  مراکز  در  گرفته  صورت 

اولین  انتشار  به  و  باشد  می  کرد  فرهنگ  و  زبان  مختلف 

از سال   ها  فقط به سه    1950فرهنگ لغت  منجر شد. ما 

و به صورت   1957فرهنگ لغت اشاره می کنیم که در سال  

 تشر شده اند: همزمان در مسکو من 

اف،-1 باکا  خودو  کرمانجی چرکز  - خبرناما)فرهنگ( 

 . صفحه 618 وسی،ر

اف،-2 فارز  روسی ای.او.  .  صفحه  781 کرمانجی،-فرهنگ 

ارائهکلماتبهدوزبان،دوفرهنگلغترارابهیکجلدکاملتبدیلنموده 

 . است

  صفحه،درسال   890 روسی،-فرهنگ کردی قاناته کوردو،-3

اره یوسف اف منتشر شده همکاری خانم ز  درمسکووبا  1960

  فرهنگ  یک ایکلمه 34000است. مولف این فرهنگ لغت 

 مسکو در سورانی کردی به 1979 سال در نیز را دیگر لغت

 . نمود منتشر

چارچوب  در  نیز  عراق  ها،  پژوهش  این  با  همزمان 

زبان و  تا درباره  به کردها امکان داد  خودمختاری محدود 
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ن زمینه می توان به نام  فرهنگ خود تحقیق نمایند. در ای

 شش فرهنگ لغت اشاره کرد:

عربی- المرسید)فرهنگ  رابر  مکریانی،    404کردی(،  -گیو 

در اربیل، مرکز   1950واژه، که در سال    12000صفحه با  

 حکومت اقلیم کردستان عراق، منتشر شد. 

- گیو مکریانی، فرهنگی مهاباد)فرهنگ لغت مهاباد(، عربی-

واژه، در اصل همان فرهنگ    30000صفحه،    795کردی،  

سال   در  که  باشد  می  افزوده  ویراست،  با  در   1961قبلی 

 اربیل انتشار یافت.

شیخ محمدی خال، فرهنگی خال)فرهنگ لغت خال(، که -

هزار واژه دارد. هر سه جلد اول این    40به نام مولف است،  

  1964،  1960کردی به ترتیب در سال های  -فرهنگ کردی

 هر سلیمانیه منتشر شدند. در ش 1976و 

ادموندز،- جان  سسیل  و  وهبی  کردی توفیق  - فرهنگ 

سال    10صفحه،    168انگلیسی،   در  واژه،  در   1966هزار 

 باز هم چاپ شد.  1996لندن منتشر شد. در سال  

عربی جگرخون،- به -فرهنگ  که  است  جلدی  دو  کردی، 

و    316ترتیب   سال    251صفحه  در  و  باشند  می  صفحه 

 اد چاپ شد. در بغد 1962

زبان   عبدالرحمن ذبیحی، - زمانی کوردی)فرهنگ  قاموسی 

  1979  و  1977  دوجلدی،بهترتیبدرسالهای کردی(،

 .دربغدادمنتشرشد

میالدی عراق    1960تا    1950در حالی که در سال های بین  

و اتحاد جماهیر شوروی سابق به رشد فرهنگ نویسی کرد 

رهنگ لغت ها کمک شایانی می کنند، با توسعه و انتشار ف

 1960و همچنین باز شدن فضای دموکراتیک در سال های  

در ترکیه رواج پیدا می کند، زمینه های دیگری نیز فراهم  

 می گردد:

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

 در استانبول منتشر شد.   1967واژه ه در سال 

ایزولی،- کردی د.  ترکی-فرهنگ  کردی، -ترکی/فرهنگ 

در استانبول   1992هزار واژه، که در سال  25صفحه،  913

لغتی  افزوده فرهنگ  نو منتشر شد. در اصل ویراست و  از 

 در شهر الهه هلند منتشر شده بود.   1987است که در سال  

کردی توری،- ترکی-فرهنگ   615کردی،  -ترکی/فرهنگ 

در استانبول منتشر    1999هزار واژه، که در سال    12صفحه،  

 . شده است

از سال   فعالیت ها که  ای    2000همراستای این  به شیوه 

جدی در ترکیه گسترش می یابد، در ایران، سوریه و اروپا  

 در بین جامعه دیاسپورا نیز پژوهش هایی انجام شد: 

- هه نبانه بورینه)فرهنگ کردی عبدالرحمن شرف کندی،-

درتهران    1990  سال  در  و  دارد  ژهاو  هزار  62  که فارسی(

 . منتشر شد

  که  فرهنگا ژین)فرهنگ لغت زندگی( محمد جمیل سیدا،-

  بیروت   در  1994  سال  در  و   میباشد  عربی-کردی  فرهنگ

 . شد منتشر سوریه در مستقر تیرژ انتشارات توسط

اعضای جامعه دیاسپورا که عمدتا از کردهای ترکیه هستند  

از سال    و  نظامی  از   1980کودتای  اروپا  در  نمودند،  فرار 

امکان تدریس و پژوهش درباره زبان خود برخوردار هستند.  

عالوه بر متدهای آموزش زبان، کتب دستورزبان، روزنامه و  

مجله، آنها تعدادی فرهنگ لغت نیز منتشر کرده اند که مهم 

 ترین آنها عبارتند از: 

  1984ترکی، در سال  -اکیفرهنگ لغت زاز مالمیسانیژ،-1

در پاریس منتشر شد. این فرهنگ لغت که به کردی زازاکی  

باز هم در استانبول    1992یا همان دملکی می باشد در سال  

 منتشر شد. 

زیالن،-2 سوئدی رشو  کرمانجی،  -فرهنگ    312کردی 

در استکهلم    1989هزار واژه که در سال    8صفحه و دارای  

 منتشر شد. 

رزگار،-3 انگلیسیف باران  کرمانجی/فرهنگ  -رهنگ  کردی 

در لندن منتشر    1993انگلیسی، در سال  -کردی کرمانجی

 هزار واژه دارد.  12صفحه است و   400شد، 

سرانجام، ژویس بلو، استاد زبان کردی در موسسه ملی زبان  

سال   در  شرقی)اینالکو(،  های  فرهنگ  و  در    1965ها 

یعنی   خود  زبانه  سه  فرهنگ  کرم"بروکسل  -انجیکردی 

سال    "انگلیسی-فرانسه در  که  نمود  منتشر  در    1991را 

استانبول با افزوده ترجمه ترکی نیز منتشر شد. این فرهنگ 

لغت برپایه کرمانجی قرار دارد اما ه. هلکوت حکیم که خود 

نیز در اینالکو استاد زبان کردی می باشد، آن را به سورانی  

 تبدیل نموده است. 
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 نویسی شکوفاقرن بیست و یکم: فرهنگ 

نویسی شاهد رشد و    2000از سال   فعالیت های فرهنگ 

ای خوب  آینده  دهنده  نوید  که  باشد  می  تخصصی شدن 

در  کردی  زبان  بر  ها  ممنوعیت  آخرین  برداشتن  است. 

ترکیه، تثبیت خودمختاری کردها در عراق و فعالیت اعضای  

دیاسپورای کرد در اروپا برای تنوع و کیفیت فرهنگ لغت 

ز افراد  ها  آنها  تحقق  برای  که  است  آورده  فرهم  را  مینه 

اولین   وارد عمل می شوند.  بیشتری  نهادهای  و  متخصص 

 آثار این عصر جدید عبارتند از: 

سعداهلل،- انگلیسی صالح  الدین، -فرهنگ  صالح  کردی 

هزار واژه، چاپ موسسه کردی پاریس و 72صفحه،    1477

 . 2000چاپ اوستا در استانبول در سال 

فارقینی،- ترکی زانا  چاپ    1278کردی،  -فرهنگ  صفحه، 

 . 2000موسسه کردی استانبول در سال 

قزاز،- کردی شفیق  زور،  -فرهنگ  شاره    601انگلیبسی 

 . 2000هزار واژه دارد، چاپ اربیل در سال   12صفحه، 

تانریکولو،- ترکی محمد    23صفحه،    520کردی،  -فرهنگ 

 . 2002هزار واژه، چاپ استکهلم در سال 

انگلیسی، چاپ دانشگاه ییل  -فرهنگ کردی مایکل چایت، 

 . 2003صفحه چاپ سال  847آمریکا، 

فارقینی، کردی زانا  چاپ    2132ترکی،  -فرهنگ  صفحه، 

 . 2005موسسه کردی استانبول در سال 

فرهنگ   مصطفی آیدوغان، ویلدان تانریکولو، محمود لوندی،

توسط  واژه،    28500صفحه،    1010کرمانجی،  -سوئدی

سال   در  سوئد  آموزشی  نهادهای  توسعه   2006موسسه 

 منتشر شده است. 

 شکل و ماهیت تعهد مبارزاتی فرهنگ نویسان

رشد و توسعه فعالیت های فرهنگ نویسی به صورتی عمیق 

کشورهای   در  آنها  رسمی  شناخت  و  کردها  سرنوشت  با 

مختلف مرتبط است که بین آنها تقسیم شده اند.این فعالیت  

یک آگاهی ملی تثبیت می شوند که میراث زبانی را  ها در  

پشتوانه مادی هویت می داند. اقدام دیرهنگام موسسه های  

سال  -کردی در  پاریس  کردی  موسسه   1984موسسه  و 

نشان می    -تاسیس شدند  1992کردی استانبول در سال  

به  اساسا  کردی  نویسی  فرهنگ  رشد  و  تولد  که  دهد 

وابسته  افراد  شخصی  حوزه   ابتکارهای  در  که  است  بوده 

سیاسی فعال بوده اند. ما این شکل و ماهیت تعهد  -اجتماعی

سیاسی را نشان خواهیم داد و همزمان نیز مسیر  -اجتماعی

 کار فردی چند فرهنگ نویس را ارائه خواهیم کرد.

اگر سیاست های سرکوبگراینه علیه کردها را نادیده بگیریم  

هی صحبت کردن  که به شکل ممنوعیت نوشتن و حتی گا

همه   از  کردی  و سبب حذف  آمد  در  ترکیه  در  کردی  به 

حوزه های جامعه از مدرسه تا خانواده شد، در این صورت  

راستا،   این  بهتر درک کنیم. در  را  این مبارزه  توانیم  نمی 

و   سیاستمداران  روشنفکران،  برای  زبان  از  دفاع  طبیعتا 

فرهنگی    نویسندگان به یک اولویت تبدیل شد و برای حفظ

که با نابودی کلی مواجه بود و همچنین برای مبارزه علیه 

 سیاست ادغام از آن استفاده کردند.

کرد  غیر  خارجی  چند  بجز  کردی  نویسان  فرهنگ  همه 

سیاسی  -کمابیش در آنچه که به عنوان یک مبارزه اجتماعی

دیده می شود وارد شدند. بررسی مسیر حرکت و شکل تعهد 

سیاسی و زبانی یک  -که مبارزه اجتماعیآنها نشان می دهد  

 مجموعه غیر قابل جدا شدن از هم را تشکیل می دهند. 

 " روشنفکر"فرهنگ نویسان 

فیلسوفان  نویسندگان، شعرا،  مانند  حوزه های روشنفکری 

به فرهنگ نویسی کردی خیلی خدمت کرده اند.در بین آنها،  

سی  می توان به ویژه به نام های احمد خانی، جگرخون، مو

کرد که برای    اشاره...    ذبیحی آنتر، عبدالرحمن شرفکندی، 

 فرهنگ نویسی دوره آموزشی ندیده بودند.

خانی) نویسی 1651-1707احمد  فرهنگ  پیشقراول   ،)

کردی، اولین کسی است که در آثار خود درباره استقالل 

تولد  از  قبل  که  خانی  احمد  کند.  می  بحث  کردها 

رد، آگاهی ملی اش او را به  ناسیونالیسم مدرن زندگی می ک

یکی از پیشقراوالن عصر خود تبدیل می کند. در حالی که  

در آن دوره مردم هویت خود را براساس عامل دین تعریف 

می کردند و درگیر کشمکش های بینا دینی بودند، احمد  

منتشر نمود، موضوع   1692خانی در مم و زین که در سال 

. او در این دیوان شعری  استقالل کردستان را مطرح می کند

بیتی درباره عناصر تشکیل دهنده ملت کرد   2650بلند و  

 بحث می کند. 

کردی لغت  فرهنگ  مولف  جگرخون،  زندگی  - سیر 

بغداد، سال   احمد  1962عربی)چاپ  های  ویژگی  همان   ،)
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خانی را دارد و با این تفاوت که وی در تمام طول زندگی 

هایی را داشت.    در تبعید خود تعهدی سیاسی در سازمان

  1903اسم واقعی او شیخ موس حسن می باشد و در سال  

در شهر ماردین در کردستان ترکیه دیده به جهان گشود. 

وی در طول مطالعات دینی خود با زبان و ادبیات و تاریخ 

کردها آشنا شد. تعهد سیاسی اش او را به شرکت در قیام 

همچنین  در کردستان ترکیه سوق داد و    1925کردی سال  

در شهر    1946وی را به ایجاد یک انجمن کردی در سال  

سال  در  وی  کرد.  هدایت  سوریه  کردستان  در  قامیشلو 

  1954، به حزب کمونیست سوریه پیوست و در سال  1948

در سال   و  سوریه شد  پارلمان  برای  نمایندگی  کاندیداری 

حزب    "آزادی"سازمان    1957 به  بعدا  که  نمود  ایجاد  را 

تا   1963ردستان سوریه تغییر نام داد. از سال  دموکرات ک

به خاطر فعالیت های سیاسی اش در دمشق زندانی   1969

شد. پس از آزادی خود به جنبش مال مصطفی بارزانی در  

در سال   پیوست.  عراق  مستقر    1979کردستان  لبنان  در 

)من کیستم؟( را  "کی مه ئه ز؟"شد. در آنجا شعر مشهور  

وه احمد خانی به موضوعات میهن نوشت که در آن به شی

پرستی می پردازد و ستم روا شده به کردها را تقبیح نموده 

، به  1979و شکنجه علیه آنها را محکوم می کند. در سال  

دار فانی را وداع گفت.    1984سوئد پناهنده شد و در سال  

)فریاد( چندین مطلب نوشت مجله ای  "هاوار"او در مجله  

فرانسه د  1930که در سال های   قیمومت  ر سوریه تحت 

وی   شد.  می  منتشر  کرد  روشنفکران  از  گروهی  توسط 

دستور "جلد منتشر کرد، کتاب    8مجموعه اشعار زیادی در  

را  "تاریخ کردستان"و کتاب  1961را در سال "زبان کردی

 منتشر شد.  1985نوشت که در سال 

شرفکندی)  عبدالرحمن  زندگی  که 1920-1990مسیر   )

-م هه ژار مشهور است و مولف فرهنگ کردیبیشتر به نا

فارسی می باشد پر از تعهد و مبارزه سیاسی است. پس از  

اولین اشعار خود را نوشت.    1940تحصیالت دینی، در سال 

در کنار قاضی محمد، رئیس جمهور اولین جمهوری مستقل  

ماند.   ایران،  کردستان  در  مهباد  شهر  در  کرد  زودگذر  و 

ژار را به زندگی در تبعید سوق داد    سقوط این جمهوری هه

سال در عراق، لبنان و سوریه طول کشید. او    30که حدود  

در قیام مال مصطفی بارزانی در عراق نیز شرکت نمود و با  

وی نیز دوستی نزدیکی داشت. پس از شکست این جنبش،  

  1990به ایران بازگشت و در سال    1979هه ژار در سال  

رفکندی، رئیس حزب دموکرات فوت نمود.برادرش صادق ش

در شهر برلین آلمان به قتل    1992کردستان ایران، در سال  

رسید. هه ژار در تمام مسیر زندگی خود که به مسئله کرد  

فارسی   ترجمه های متعددی به کردی و  یافت،  اختصاص 

 انجام داد. 

مسیر زندگی ذبیحی و موسی آنتر نیز با مسیر زندگی افراد  

نبود اما آنها در راه این تعهد سیاسی    قبلی خیلی متفاوت

از   مهاباد  متولد  ذبیحی،  دادند.  دست  از  نیز  را  خود  جان 

ذبیحی)  بود.  ایران  یک  1920-1980کردستان  مولف   )

الروس  "کردی براساس فرهنگ فرانسه  -فرهنگ لغت کردی

و در زمان تاسیس    1946می باشد. وی در سال    "کوچک

یت های سیاسی در حزب  جمهوری کم عمر مهاباد وارد فعال

نیز   را  او  جمهوری  سقوط  شد.  ایران  کردستان  دموکرات 

در بغداد   1980راهی تبعید در سوریه و عراق شد. در سال 

 توسط رژیم صدام اعدام شد. 

- مولف اولین فرهنگ کردی  1920موسی آنتر متولد سال  

رکی است که در ترکیه منتاشر شد. وی روزنامه نگار، شاعر  ت

نویسنده   فلسفه و  و  حقوق  رشته  در  استانبول  در  بود. 

تحصیل نمود. در آنجا یک انجمن دانشجویی ایجاد نمود و  

را منتشر نمود. او   "اییللر یورت"و    " دجله"نشریاتی مانند  

در سازمان های چپ ترکیه به صورتی فعال وارد سیاست 

شد. بارها به خاطر فعالیت های سیاسی دستگیر شد و پس  

نهایتا در دیاربکر مستقر شد. وی  از چند بار زند انی شدن 

 توسط گروههای مرگ به قتل رسید.  1992در سال 

 " نهادی"فرهنگ نویسان 

مشاهده نمودیم که فرهنگ لغت های موسسات هم جدید 

هستند و هم در مقایسه با کار انفرادی تعداد آنها کمتر می  

را   آنها  بتوان  کردی  حوزه  در  که  نویسانی  فرهنگ  باشد. 

نامید برای تهیه فرهنگ لغت از قراردادهای نهادی    "ادینه"

مند   بهره  مالی  حمایت  از  بیشتر  بلکه  اند  نبوده  برخوردار 

شده اند. بعضی ها از موقعیت خود در نهادها بهره برده اند، 

مانند توفیق وهبی یا قاناته کوردو. بجز زانا فارقینی و صالح 

دی در حال ظهور سعداهلل، بقیه از حمایت مالی نهادهای کر

 استفاده کرده اند.
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وهبی) لغت 1984-1891توفیق  فرهنگ  یک  مولف   )

انگلیسی در ارتش عثمانی سرهنگ بود و و در ارتش  -کردی

بریتانیا در دوره پس از جنگ   قیمومت  جدید عراق تحت 

جهانی اول به یک فرد با نفوذ تبدیل می شود. وی که در 

شد، اولین کسی مسئول تنظیم الفبای سورنی    1920سال  

داد.   پیشنهاد  کردی  الفبای  کردن  التینی  برای  که  است 

 گرفته عربی الفبای الفبای سورانی با افزودن نشانه هایی از

 شکست اصلی عامل موضوع  بااین  عراق دولت مخالفت. شد

 کردهای به کشدن نزدی باهدف که است اصالحات این

 مهم اتحادملی رابرای عربی  الفبای  عراق  دولت.  بود ترکیه

در اوایل دهه سی میالدی   درواقع ترکیه کردهای.میدانست

که  بودند  کرده  انتخاب  را  التینی  الفبای  خود  زبان  برای 

گرفت)آکین صورت  ها  ترک  از  پس  کوتاه  خیلی  -مدتی 

2006 .) 

( که در اصل از کردستان ترکیه 1985-1909قاناته کوردو)

مولف چندین فرهنگ لغت کردی باشد  -بود و  روسی می 

ارمنستان   به  خود  خانواده  با  اول  جهانی  جنگ  از  پس 

ساخت  "پناهنده شد.پس از رساله دکترای خود در زمینه  

از آن دفاع نمود،    1941که در سال    "عبارات فعلی در کردی

ادبیات   و  زبان  تدریس  به  پتربورگ  سن  دانشگاه  در  وی 

زبان و اد دربراه  بیات  کردی می پردازد. پژوهش های وی 

کردی که به آموزش چندین کردشناس نیز کمک می کند،  

مطالعات  برای  جهانی  مرکزی  به  را  سابق  شوروی  اتحاد 

 کردی تا دهه نود میالدی تبدیل نمود. 

- زانا فارقینی و صالح سعداهلل که به ترتیب فرهنگ ترکی

انگلیسی-کردی/کردی و  از  -ترکی  اند،  نوشته  را  کردی 

ش برخوردار  نهادها  حمایت  حمایت  از  فارقینی  زانا  دند. 

موسسه  اولین  که  شد  برخوردار  استانبول  کردی  موسسه 

کردی در ترکیه است و چاپ و پخش فرهنگ را نیز برعهده 

داشت. صالح سعداهلل از حمایت مالی موسسه کردی پاریس  

برخوردار شد که نهادی با اهداف عمومی بوده و همچنین  

برعهد نیز  را  فرهنگ  پخش  و  فنی  سه  کمک  داشت.هر  ه 

فرهنگ لغت نام های این موسسات را روی جلد خود دارند 

که به عنوان نشانی از اقتدار رسمی در حوزه پژوهش های  

 کردی می باشند. 

 " پناهنده سیاسی"فرهنگ نویسان 

درمیان هزاران کردهایی که از ستم و سرکوب سیاسی فرار  

دند،  کردند و در کشورهای اصلی اروپایی پناهنده سیاسی ش

تعدای از آنها در این کشورهای میزبان آزادی عمل یافتند  

که تعهد مبارزاتی آنها را تقویت نمود.تبعید به نوعی به آنها 

آزادی عمل و ابزار الزم را داد تا فعالیت های سیاسی خود  

را در قالب انجمن های فرهنگی انجام دهند و افکار عمومی  

نمایند. در عین حال به   اروپا را نسبت به مسئله کردها آگاه

حوزه  بجز  ای  حوزه  در  را  خود  مبارزه  تا  داد  امکان  آنها 

سیاسی نیز انجام دهند یعنی در حوزه نشر ادبی، روزنامه 

نگاری، زبانی و غیره. در بین این افراد پناهنده سیاسی که 

فرهنگ نویس نیز بوده اند، به این نام ها اشاره می کنیم: د.  

محم مالمیسانژ،  ایزولی)هلند(،  کولو)آلمان(،  تانری  امین  د 

ویلدان   لوندی،  محمود  آیدوغان،  مصطفی  زیالن،  رشو 

هلکه  حکیم  رزگار)انگلستان(،  باران  تانریکولو)سوئد(، 

 وت)فرانسه(.

 "هم پیمان با مسئله کرد"فرهنگ نویسان 

فرهنگ  به  که  متعددی  نویسان خارجی  فرهنگ  میان  در 

ند، بعضی از آنها نیز با  نویسی کردی کمک شایانی کرده ا

مردم کرد دوستی و همبستگی خود را گسترش داده اند.  

واژه های یک زبان محدود شده، ممنوع و مورد تهدید در  

فراتر  نویسی  فرهنگ  مشخص  چارچوب  از  کردی  حوزه 

رفتند،  می  محل  به  بایستی  محققان  این  رفت.یعنی 

با مردم کرد در ا رتباط تحقیقات میدانی انجام می دادند، 

می بودند، ریسک های مهمی می کردند و این نیز به عنوان  

تبلیغات خارجی  گونه  هر  برای  منطقه  یک  در  که  عاملی 

ممنوع بود. مایکل چایت، ادموندز و غیره از این دسته اند. 

در بین آنها فقط به مسیر زندگی ژویس بلو می پردازیم که  

ی افشاگر در این همبستگی بین المللی با مسئله کرد خیل

 می باشد. 

در یک خانواده فرانسوی زبان   1932ژویس بلو متولد سال 

از آنجا طرد شد به    1955در مصر پس از آن که در سال  

پاریس پناهنده شد. در طی مطالعاتی عربی خود در موسسه 

با   1959ملی زبان ها و تمدن های شرقی)اینالکو( در سال 

هم در  که  آشنا شد  بدرخان  کامران  زبان امیر  موسسه  ان 

کردی تدریس می کرد و برای کسب حمایت افکار عمومی 

فرانسوی ها از کردها تالش می نمود. ژویس بلو با گروهی 
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پرداخت. سپس، او    "اخبار کردستان"از چپگرایان به نشر  

مدارک زبان های عربی، فارسی و کردی را دریافت نمود و  

وی از سال    برای رساله دکتری خود به کردستان عراق رفت.

مدیر گروه کردی در اینالکو بود که استاد    2000تا    1970

و  ادبیات  زبان،  با  مرتبط  کتری  رساله  چندین  راهنمای 

فرهنگ کردی نیز بوده است. ژویس بلو در طی دوره حرفه 

صرف  را  خود  انرژی  و  توانایی  همیشه  دانشگاه  در  خود 

- شناخت و ارتقای زبان کردی نموده است. فرهنگ کردی

انگلیسی وی، رساله دکتری و نوشته های متعدد، -فرانسه

شرکت در کنفرانس های مربوط به کردها او را به یک فرد 

  2000مبارز برای حقوق کردها تبدیل نموده است.از سال  

که به صورت رسمی بازنشسته شده است، این تعهد خود را  

در موسسه کردی پاریس ادامه می دهد و در انجا سردبیر  

 می باشد. "مطالعات کردی" مجله

 رد پای زبانی تعهد مبارزه

بررسی مسیر زندگی چند فرهنگ نویس نشان می دهد تا 

چه حد کار تهیه فرهنگ لغت بخش مهم و بزرگی از فعالیت  

سیاسی می باشد.اکنون زمان آن فرا رسیده -های اجتماعی

است تا ببینیم آیا این تعهد در فرهنگ لغت های نمودی  

زبانی نیز دارد یا نه.برای این، تجزیه و تحلیل فرامتن ها را  

در نظر گرفته ایم یعنی بخش هایی از گفتار که مجموعه  

خود کلمه را دربرمی گیرد.در موردی که برای ما جالب می  

باشد، موضوع پیشگفتارها، مقدمه ها و درآمدها است. در  

واقع، همه فرهنگ لغت هایی که تاکنون ذکر کردیم یکی  

هر   از عناصر فرامتنی را دارند که خواه ناشر، خواه مولف و یا

اند. به خاطر دالیل اجتماعی با  -دو نوشته  سیاسی مرتبط 

گفتار،   پیش  رسد  می  نظر  به  کردی،  حوزه  های  ویژگی 

مقدمه و یا درآمد یک نوع تمرین بحث و استدالل غیرقابل 

اجتناب را مطح نوده است. مولف در یک نشانی اختصاصی  

کند،   توجیه  را  خود  کار  تا  کند  می  تالش  کاربران،  برای 

وعه فرهنگ نویسی خود را انگیزه بخشد، جنبه فواید  مجم

مالی آن را کم کرده و گاهی نیز ماموریتی را که قصد دارد  

تمام کند کم نشان می دهد.تحلیل عناصر فرامتنی که ما 

مترجم( ترجمه  -آن را از کردی به فرانسه)در اینجا به فارسی

نشان را  مبارزه  تعهد  که  برخوردارست  ماهیتی  از   کردیم، 

دهد و درباره درک وظایف صورت گرفته در مورد فرهنگ  

 لعت ها درکی بهتر ارائه نماید. 

بعضی از نویسندگان روی شرایط آماده نمودن فرهنگ لغت 

خود تاکید کرده اند. این به ویژه در مورد موسی آنتر صدق 

 می کند که چنین می نویسد: 

ه نوشتم در حالی ک  1963من این فرهنگ لغت را در سال  "

در زندان نظامی ماماک آنکارا بودم. من الزم    "I"در سلول  

عالمدار،   جمال  خود  سلولی  هم  و  دوست  از  دانم  می 

آماده  در  که  کنم  تشکر  اریبل،  اهل  و  معماری  دانشجوی 

 نمودن این فرهنگ لغت به من کمک کرد.}...{ 

هیچ  به  من  شد.  فراهم  کم  امکانات  با  لغت  فرهنگ  این 

 م.}...{ منبعی دسترسی نداشت

برای خلق  فکر می کنم که این فرهنگ لغت  با این حال 

از   من  بود.  خواهد  مفید  است  من  کشور  که  ترکیه  های 

نزدیک با مشکالت میلیونها شهروند آشنا هستم کسانی که 

 " زبان همدیگر را نمی فهمند.

با به خاطر آوردن شرایط فرهنگ لغت خود که در  مولف 

ندان به زندان نظامی تبدیل  زندان آماده شده و سپس این ز

شده می خواهد اوج تعهد خود را نشان داده و شکنجه هایی  

  49را تقبیح نماید که خودش قربانی آنها بوده چون وی با  

سال   دسامبر  در  دیگر  های   1959کرد  فعالیت  خاطر  به 

سیاسی دستگیر شده بود.اما این شرایط سخت زندان مانع  

ی ماموریتی نباشد که در  از این نمی شوند که فرهنگ حاو

اینجا به وضوح به آن اشاره شده است. تسهیل زمینه درک 

متقابل مردمان کرد و ترک. فراهم نمودن این درک متقابل  

مسلما روشی برای ارتقای زبان کردی و تلویحا مطرح نمودن  

است   مهم  بعالوه،  باشد.  می  ترکیه  در  کرد  مردم  وجود 

رهنگ لغت وی حاوی خاطرنشان سازیم که ضمیمه های ف

می   محاکمه  یک  در  آزادی  حکم  و  کارشناسی  گزارش 

نام   به  وی  نمایشنامه  انتشار  خاطر  به  ره "باشدکه  برینا 

سیه( فراتر   "ش)زخم  را  گاه  نیز  دیگر  مولفان  باشند.  می 

نهاده و بخش هایی از زندگی خود را مطرح می نمایند تا  

 ند: برای فعالیت فرهنگ نویسی خود توجیهی پیدا کن

نمی  " رفتم.  می  روستا  مدرسه  به  بودم،  هفت ساله  وقتی 

دانستم جنگ و سرکوب چیست. ژاندارم هایی که به روستا 

می آمدند و مردم و ما کودکان را سرکوب می کردند، چیزی 
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خاصی بود که نمی فهمیدم. من در داوازده سالگی روستا را  

 "م.ترک کردم و ده سال بعد به ارپا آمدم و هرگز برنگشت

- د. ایزولی در این چکیده مقدماتی برای فرهنگ لغت کردی

را  او  توضیح می دهد که چگونه مسیر زندگی اش  ترکی، 

باخبر شود.   دردناک  و  تلخ  واقعیت  یک  از  تا  آگاه ساخته 

دیدن ژاندارم ها و سرکوب دوران کودکی نقطه آغاز سفری 

در  بعدا  او  منجر شد.  اروپا  در  تبعید  به  که  است    طوالنی 

می   آماده  را  خود  لغت  فرهنگ  هلند  یعنی  میزبان  کشور 

کند. اشاره به دوران کودکی و تبعید نوعی اقتدار اخالقی و  

ماموریت را به او می دهد و این در مقدمه ای به قلم کمال 

بورکای دبیر کل حزب سوسیالیست کردستان برای انتشار 

 نمود پیدا می کند: 1991این فرهنگ لغت در سال 

ن یک فرهنگ لغت کاری خیلی سخت است، نیازمند  نوشت"

کاری بی وقفه و در تمام طول عمر می باشد. این به ویژه 

بری زبان کردی صدق می کند. ما کردها مظلوم هستیم،  

تقسیم شده است و   باشیم و سرزمین ما  بدون دولت می 

 زبان ما نیز همانند ما آزاد نیست.}...{ 

زادی و رستگاری مبارزه می اما به همان شیوه ای که برای آ

کنیم، باید برای توسعه و زنده نگه داشتن زبان و فرهنگ  

برای آزادی   از مبارزه  این بخشی  کار کنیم.چون  نیز  خود 

 می باشد}...{ 

در طی قرن ها و    اگر امروزه علی رغم تقسیم و مظلومیت 

علی رغم سرکوب و بی عدالتی علیه کردها، هنوز هم مردم 

کرد ایستاده اند و بای آزادی و رستگاری خود مقاومت می  

 " کنند، این مرهون بکارگیری زبان و فرهنگ ماست. 

بدون شک بایستی دراینجا خاطرنشان ساخت که توسل به  

بورکای خود به خود یک جنبه ساختاری و    مقدمه کمال 

ارزش گذاری اقتدار اخالقی دارد. کمال بورکای که خودش 

سیاستمدار   یک  است  کرده  زندگی  تبعید  در  سوئد  در 

برای  باشد که مواضع صالح طلبانه  شناخته شده کرد می 

حل مسئله کرد دارد. این چکیده به وضوح اهمیت پارادایم  

زبان و فرهنگ رانشان می دهد. در زمینه و شرایط سرکوب 

نبود شناخت رسمی، زبان و فرهنگ به عنوان دو شاخه  و در  

ظاهر می شوند. آیا   "مبارزه برای آزادی"جدایی ناپذیر از  

زنده نگه داشتن  "نوشتن یک فرهنگ لغت یکی از ابزارهای  

 زبان نیست؟ "و توسعه و کاربرد

ملی   قرائت  یک  از  فرهنگ  و  زبان  بین  متقابل  روابط  این 

گفتار م.ج. سیدا مولف فرهنگ  برخوردار می شود که در پیش

 عربی دیده می شود: -کردی

هر ملتی در این دنیا یک سرزمین و زبان خاص خود را  "

دارد. مردم کرد نیز بخشی از مردمان این دنیا هستند و و  

زبان، سرزمین و تاریخ خود را دارد.}...{ کردستان تقسیم  

  شده و در دستان سرکوبگرانی قرار گرفته است که قتل عام 

و غارت می کنند. اما تا امروز، کردها زبان و نمادهای خود  

 را ترک نکرده اند.

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

 " کند محکوم به نابودی می باشد.

این چکیده چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده ای را فراهم  

می  می کند که به اعتقاد نویسنده آن یک ملت را زنده نگه 

همان  ها  این  نمادها.  و  تاریخ  زبان،  یعنی سرزمین،  دارند 

عناصر ترکیبی ای را تشکیل می دهند یعنی از آن زمان که 

ملی"مسئله   (.  1999-مطرح می شود)تیس  "ساختارهای 

اما در بین این عناصر جایگاه زبان کامال متفاوت است چون  

داشتن می باشد. ارتقای زبان، زنده نگه    "پایه و اساس ملت"

آن، توسعه آن، مبارزه علیه افول آن بخشی از یک مبارزه 

فراگیرتر برای یک ملت می باشد.تاکید بر اهمیت زبان در  

آن سبب   افول  از  برای جلوگیری  آن  کابرد  و  ملت سازی 

سر  هشدارآمیزی  فریاد  نویسان  فرهنگ  از  بعضی  تا  شده 

گ دهند. این به ویژه در مورد مایکل چایت آمریکایی فرهن

انگلیسی صدق می کند  -نویس و مولف یک فرهنگ کردی

 که چنین می گوید: 

این طرح تالشی برای ثبت گذشته به شیوه ای محترمانه "

و در عین حال نگاهی امیدوارانه به آینده می باشد. کرمانجی  

زبانی در معرض خطر است و زنده نگه داشتن آن سرانجام  

دها این است:  وظیفه خود کردهاست. شعار من در بین کر

آینده  فاقد  زبانی  نکنند،  آن صحبت  به  کودکان  که  زبانی 

است. در بین کردها افراد زیادی وجود دارند که می گویند  

خواهد  همیشه  زبانشان  که  است  زیاد  آنقدر  آنها  تعداد 

 "ماند...

از سال   که  کردی   2001تا    2000مولف  زبان  اینالکو  در 

ها می کند. مسلما تدریس می کرد، انتقادی جدی از کرد

بجز در عراق، زبان کردی از ابزارهای الزم اقتصادی، سیاسی  
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و نهادی برای توسعه، رشد و ارتقای خود بهره مند نیست.  

فعال   سیاست  یک  کردها  که  شود  مانع  تواند  نمی  این 

بنابراین،   نگیرند.  را در پیش  زبان خود  کاربرد  گسترش و 

ا درست  مایکل چایت  آقای  که  طور  کند، همان  می  شاره 

خیلی از کردها به واسطه عدم آگاهی و نوعی هضم زبانی و  

فرهنگی زبان خود را کودکان خود یاد نمی دهند و بدین  

ترتیب اصلی ترین نشانه هویت خود را به خطر می اندازند.  

برای   تعهد  عنوان نوعی  به  دیدگاه یک کارشناس خارجی 

 حفظ و نجات زبان کردی دیده می شود. 

بین  اجتماعیمی  توضیحاتی  فرامتن  که  از  -یم  سیاسی 

فعالیت های فرهنگ نویسان را نشان می دهد.این ثابت می  

کند که مولفان نه تنها از موضع گیری در تحقیات خود نمی 

ترسند بلکه این تایید به عنوان نوعی تعهد ضروری در حوزه 

دیدیه می شود.   بررسی   تاثیر یک فرامتن  بنابراین، مورد 

  با (  1989)اسپرگروویلسون  قول به میکندکه  ایجاد ی ا زمین

فرازبانی   نو ساخت علنی هدف اصلی  پارامترهای  بازسازی 

می باشد که بایستی قرائت فرهنگ لغت ها را هدایت کرده 

 و تحت فرمان قرار دهد.

 گیری چیزی شبیه نتیجه 

ماموریتفرهنگ و  اهداف  از  که  کردی  های    نویسی 

از -اجتماعی گسترده  حدی  در  برخوردارست،  سیاسی 

که  دانیم  می  رود.  می  فراتر  زبان  ارتقای  چارچوب سنتی 

برای   اصلی  پارامترهای  از  یکی  دو  هر  دستورزبان  و  واژه 

جداکردن و طبقه بندی زبان ها می باشند. بنابراین، مطرح  

 نمودن واژه های زبان با تکیه گاه نوشتاری یعنی دادن ثبات

تر می   زبان کردی مهم  برای  به ویژه  به آن و این  نماد  و 

مانده  شفاهی  صورت  به  مدت  طوالنی  در  که  زبانی  شود 

حتی  که  زبان  یک  های  واژه  انتشار  و  آوری  جمع  است. 

وجودش انکار شده است، سندی دال بر وجود آن می باشد  

و همزمان نیز وجود یک جامعه زبانی ملی را ثابت می نماید. 

عب اجتماعیبه  کار  یک  نویسی  فرهنگ  کار  دیگر،  - ارتی 

سیاسی را در بر دارد. یعنی ملت وجود دارد، چون یک زبان  

دارد. عامالن انتشار میراث واژگانی به این ترتیب می توانند  

به عنوان صنعتکاران ایجاد و توسعه احساس تعلق به یک  

( در  2001جامعه ملی تلقی شوند که به تعبیر ام. هروش)

است. طرح   آمده  ملی  تایید  روند  درباره  خود  تفسیری 

به   ملت  یک  کردن  مجهز  با  کردی  زبان  نویسان  فرهنگ 

مکتوب،   بیان  های    سیاسی -اجتماعی  تعهد  یک نشانه 

 .اندگرفته برعهده را بزرگی

 ................................... 
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 )منتقد ادبی(  محمدپور کاوان
 
 

 ت یضدروا ی قایبوط  ؛یرمان کٌرد
 
 

 گفتن جامعه است. مکان سخن رمان

 سولرز پیلیف

 
فارس  طرهیس س  یبرتمام  یزبان    ی فرهنگ  -یاسیساحت 

عم   ران،یا جدا  قیچنان  که  است  گسترده  به    ییو  از 

ا  یهازبان  گرید  راندنهیحاش در  موجب    ران،یموجود 

در    کهیشده است. بطور  زین  یمشخص  ی و مرزبند  ی بنددسته

عموم دانشگاه-یفرهنگ  نو  -یو  و    یسندگانیتنها  مقبول 

تائ فارس  شوندیمحسوب م  دیمورد  زبان  با  به    یکه  دست 

م  اتیادب  دیتول ط زنندیخالقه  اگرچه  از    یگسترده  فی . 

خود    یمتعدد، متن ادب   یهاتیبا مل  رانیداخل ا  سندگانینو

  ی خنث  یکرد یدربرابر آن روو    کنندیم  دیتول  یرا با زبان فارس

م اما  دارند،  شده«  »جذب  ا  توانیو  آثار  نیب  نیدر    ی به 

مسلط   اتیادب  یمتفاوت در برابر هژمون  یکردیبرخورد که رو

که -کردیرو نیدر ا سندهی. نوکنندیاتخاذ م -یفارس یعنی-

  کند یم یمتنوع، سع یهاده یبا اتکا به ا -ست  یاسیالزاماً س

کند و با نقب   یمسلط آن تخط تیاز فرم معمول زبان و روا

 کند. دیتول گر«ید یاتیزدن به آن »ادب

که   ،یهاده یا  نیچن  یگوناگون است  گسترده  آنچنان 

.  دیگنجان «یاس یس اتی»ادب  یآنها را جز در مقوله توانینم

ست که دربرابر    یاتیادب  ، یاسیس  اتیمقصود نگارنده از ادب

تخط  اتیادب به  دست  سع  زندیم  یمسلط   کندیم  یو 

بزرگتر دست و پا    اتیادب   یاز مرزها  رونینو، در ب   یقلمرو

ست که هم در  یاتیادب  ،یاسیس  اتیادب گرید ییسو ازکند. 

س تحوالت  وامدار  مستقماً  فرم،  در  هم  و  -یاسیمحتوا 

 خود است.   یاجتماع 

رو  از چن   ینظر  کردی دو  ادب   ینگاه  نیکه   یهااتیبه 

کوچک«    یهااتیبه اصطالح »ادب   توانیدارند م  یاهیشحا

اشاره    یخُرد«  دُلوز و گُتار  اتیپاسکال کازانووا و مفهوم »ادب

 یهااتی»ادبیکازانووا در بست نظر  یریگجهیکرد. اگرچه نت

»ادب  مفهوم  با  گُتار  اتیکوچک«  و  دُلوز  متفاوت   یخُرد« 

وجوه از  اما  . افتیآنها    نیب  یمشترکات  توانیم  یاست، 

ا  ینقطه رو  ن یمشترک  م  کرد یدو  مفهوم    توان یرا  در 

 یهاه یقائل به سو  کردیجستجو کرد؛ هر دو رو  است«ی»س

 هستند.   هیدر حاش  یهااتیادب  یاسیس

  ات یآثار فرانتس کافکا، ادب  لیتحل  یانجیبه م  یو گُتار  دُلوز

زبان، اتصال امر    یی »قلمروزدا  یسه مشخصه  یخُرد را دارا

فور  یفرد بند  یاسیس   تیبا  سرهم   «یجمع  ی و 

  ک یاتیخُرد »ادب  اتی(. ادب43:  1392، ی)دُلوز و گُتاردانندیم

اقل ادب  ست،ین  تیزبانِ  اقل  یاتیبل  که  زبان    تیاست  در 

خُرد در ساحت زبان    اتی(.  ادب39)همان:  سازد«یم  تیاکثر

در    یبا نقب زدن به آن، سعو    کندیم  ییقلمروزدا  تیاکثر

آن   یکه مرزها  یخود دارد، قلمرو  ینو برا  یقلمرو  نشیآفر

  ات ی. ادبکندیم  نیتع  ی فرهنگ  ی با پشتوانه  ی زبان  یرا ساحت

  ز ینیاس یس یکوچک و محدود« شکل  یخُرد به موجب »فضا

معمول را در    یهافرم  تیدر دل زبان اکثر رد،یگیبه خود م

در    یرا حت   ت«یزبان اکثر  ح یصح  یوهیو »ش   شکندیهم م

  ن یو از ا کشد،یبه چالش م ی و نگارش یسطح نشانگان زبان

سع ب  یمجرا  کافکا    یفرهنگ  انِیدر  خود  قول  به  که  دارد 

موجب آن   یژگیدو و  نیگمشده« است. ا ای»فراموش شده  

تما  شوندیم ادب   یفرد  التیکه  حاش  اتیدر  و    هیبه  رود 

 .  ردیبه خود گ  یجمع یصهیخص

سع  ریتفس  در کافکا   ،   ان یهودی»  ی برا  کند یم  یکازانووا 

 «یبا »زبان آلمان  یحیمس-یجذب شده« در فرهنگ آلمان

و   فیشان را تعرجذب شدن  یآنان تراژد  یو »برا  سدیبنو

  ی (. کافکا در »فرهنگ زبان347:1392)کازانووا، بازگو کند«

نم  افتهیپرورش    ش«یدیی بنو  تواندیاما  را  به   سدیآن  و 

از    یح یمس-  یدر فرهنگ آلمان  یشکل جذب شده است و 

  « یانگاردست به »خوداتهام  یناچار است با زبان آلمان  رونیا

 فرهنگ بزند .  نی»جذب شدگان« در ا ان یهودییو نف

نو  به کازانووا  را م  یهااتیادب  سندگانیزعم   توانیکوچک 

کل ساحت  دو   ریز  سندگانینو  یکرد:»همه   میتقس  یدر 

فاصله  از  مستقل  ادب  ی زبان  یسلطه،  با    شانیو  مرکز،  از 

زبان تفاوت  م  یپرسش  نوشوندیمواجه  جذب   سندگانی. 

بودن و    یشان با زبان مسلط حاصل خارجشده، که نسبت

مته به خشخاش    ی تا با نوع  کنندیم  یسع  ست،ا   تیعدم امن 

( تمام  حیالعاده نسبت به کاربرد صحفوق تیحساس ایزدن) 
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درست    یزبان  یهانشانه بکنند،  محو  را  نسب خود  و  اصل 

. از  کندیخود م  شیگو ایکه آدم در مورد لهجه  یمثل کار

م  یکسان  گر،ید  یسو نو  توانیکه  را  جذب   سندگانیآنها 

د زبان  چه  خواند،  دسترس  یگرینشده  چه  در  باشد  شان 

از    یممکن  یلهیتا با استفاده از هر وس  کنندیم  ینباشد، سع

بگ فاصله  مسلط  جد  ایرند،یزبان  کاربرد  ابداع  در    د یبا  )و 

هم   یوگاه-جادیبا ا   ایزبان،    نیمشروع( ا  ر یغ  ی تا حد  جهینت

اح مل  کی -یایبا  ادب   یزبان  بالقوه  جدی)و  )کازانووا    د«ی( 

،327 .) 

گُتار  ریتعب  در و  ادب  اتیادب  ،یدُلوز  دل  در  تنها   اتیخُرد 

با    رونیب   ینه در مرزها  دهد،یبزرگتر رخ م کافکا،  از آن؛ 

خلق کرد. اما  گرید یاتیادب یدر دل زبان آلمان ،یزبان آلمان

ادب   یهااتیادب تنها در دل  نه  کازانووا،  بزرگتر   اتیکوچک 

از    ی ریو به تعب  کنند، در خارج از آن هم رشد    تواندیبلکه م

ها در  نه تن  یی قلمروزدا  نیکنند. ا  ییبزرگتر قلمروزدا  اتیادب

  ت، یچون هو  یترگسترده  یبلکه در مرزها  ات،یساحت ادب

ا ... صورت م  یفرهنگ  یماژهایخاطره،  از اردیپذیو   رونی. 

کوچکِ کُردستان در   اتینوشته، از ادب   نیبرداشت من در ا

ادب فار  اتیبرابر  ا  یسبزرگتر  تعب   ران،یدر  کازانووا   ریبه 

  شتر یب  ، یمعدود  سندگانیاست. چراکه به جز نو  ترکینزد

  ی به زبان کُرد  رانیکُرد در ا  سندگانینو  یآثار منتشر شده 

دست به   یکُرد با زبان کُرد  یسندهینو  رونیاست ، از هم

قلمروآفر و  م   ی نیمقاومت  مسلط  زبان  برابر  با    زندیدر  نه 

 دل آن .   درو  گرید یزبان

تعب  ادب  ریدر  هم  یهااتیکازانووا  حامل   شهیکوچک  

ا  یاسیآشکار و نهان س  یهاامیپ   ی زدگاستیس  نیهستند. 

قابل مشاهده   ی آثار به خوب  نیا  یچه در فرم و چه در محتوا 

ظهور   دماندهیاز همان سپ   زین یکُرد  یِداستان  اتِیاست. ادب

برخودار بوده و    یاسیس  ی( از وجوه1320)   رانیخود در ا

س رگ    است یهست.  با  رچنان  کُرد  یشهیو    ی داستان 

را از    ی داستان  اتیادب  خیتار  توانیم   یخورده که به سختگره 

س ادب  یاسیتحوالت  اگرچه  کرد.  جدا  را   یکُرد  اتیآن 

تحوالت آن در شش   خیو تار دینام کدستییاتیادب توانینم

  ی شورو  ریاتحاد جماه  ه،یسور  ه،یعراق، ترک  ران، ی: اینقطه

دارد، اما عناصر   یبارز  یهامهاجر، تفاوت  یو کُردها  ابقس

م را  آن    « یاسیس  اتِی»ادب   رعنوانیز  توانیغالب 

 کرد.   یبندمیتقس

به   یوهیش   یزدگاستیس   نیهم  »رمان«  با  را  کُردها  کار 

توجه قابل  تغ  یشکل  به  رییدستخوش    که یطورداده است. 

اروپا  یداستان  یهافرم مدرن، هرگز به شکل خام در    ی از 

کُرد ناخودآگاه   یسندهینشداند، بلکه نو  رفتهیکردستان پذ

س  شیخو  یادب  انیب تحوالت  وامدار  زندگ  یاس یرا   یو 

اروپا.    اتیاز ادب   یخاص  یوهیخود بوده تا تکرار ش   یاجتماع 

سال  یحت ادب  ییابتدا  یهادر  ها کُرد  ،یداستان  اتیشروع 

قابل مالحظه  و    نیب  یتفاوت  کوتاه  داستان  بلند،  داستان 

»داستان«  از    نوع ا  ی همه  یبلکه برا   شداندیرمان قائل نم

  ی به معنا  ی( که در زبان کُردChirok)ک«ۆری»چ  یواژه

بعد    یهاتفاوت در سال  نی. اشدیداستان است، استفاده م

نو ظهور  با  ادب  سندگانیو  منتقدان  فرم   ی و  با   یهاآشناتر 

پ  یمرزها  ،یغرب را  خود  تار  دایمشخص  درواقع   خیکرد. 

کُرد م  یداستان  برا-  دهدینشان   سندگانینو  ی بخصوص 

  - (1380  یدهه  یانهیتا م  1320اول و دوم )از    یهانسل

ادبیب آنکه ساختارِ  از  و    یشتر  »محتوا«  باشد،  توجه  مورد 

 »زبان« نگارش آن، مورد توجه بوده. 

به شکل   ،ین به زبان کُردکُرد با نوشتن داستا  یسندهینو

حتا   رونی. از ازندیرقم م  زیرا ن  یاس یس  یمبارزه    یلیتمث

آنها،  ینو در نوشتن رمان برا یهاکیو تکن هاوهیش رشیپذ

در از  ترجمه-ترجمه  یچهیاگرچه  دوم  یهاآنهم    - دسته 

در    داترایآن تمه   ی ریاما به شکل چشمگ  گرفت،یصورت م

خود   ی و اجتماع ی اسیس  یپرداخت رمان با توجه به الگوها

تغ ناخودآگاه  شکل  از    یراتییتغ  دادند،یم  رییبه  که 

تار  سندهینو  یاسیس  یتهیویسوبژکت آن    یاجتماع  خیدر 

م ادیآیحاصل  در  رمان  نی.  ظهور  قالب    یهانگاه،  در 

  ی و ادب  یفلسف  ق یمجادالت عم  یمدرن هرگز به معناپست

ترجمه، و    ی چهیاز آن، از در  ی نبوده بلکه قسم  ستاندر کرد

تجربه از  از ازدیخ یبرم  یاس یس  یقسم اعظم آن،  – رونی. 

پسترمان  نیا   دنینام   -من  حداقلبرای تراز  در  مدرنِ  ها 

مدرن  یتاحدود  یغرب است،    سمِ یمدرنپست  ایسم یدشوار 

کُرد کُردها   یاس یس  ی هیوتیبه سوبژکت  اش شهیر  یداستانِ 

نشانیبرم غرب  مانند  به  و  مجادالتِ    یگردد،  بر 

البته شاشودیدر آن مشاهده نم  ی شناسمعرفت  بتوان    دی. 
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برا   ییادعا  نیچن ادب  یرا  اعظم    یِ استعمار  یهااتیبخش 

  ز یکُردها را متما  ی داستان  اتِیجهان متصور شد، اما آنچه ادب

رو که آناستعمار است. کُردها از    نیا  یگهیچند ال  کندیم

 یدر مباحث نظر  یاز خود ندارند حت  یملت مستقل-تدول

م  هیبه حاش    یپسااستعمار اشوندیرانده  طرد    نی.  بار  دو 

شناسانه و  از آن معرفت  ی که بخش  «، یو »فرودست  یشدگ

  ی هادولت  یو از سو  یاس یآن س  گریست، و بخش د  ینظر

برکُردهاست ادب  یوهیش  - حاکم  در  را  آنها   اتینوشتار 

ا  ترمتفاوت  ی داستان است.  مضاعف،    نیکرده  استعمار 

تحوالت   یعمده  یهابخش  «ینگارخی»تار  نیهمچن از 

به    توانیموارد نم  یاریرانده و در بس  هیکُردستان را به حاش

 باب برخورد کرد. نیدر ا انهیگرامنسجم و واقع یخیتار

ادبمتو  واک،یاسپ  یچاکراورت  زعمبه چون    توانندیم  ین 

  ی ابیو باز  سته یز  یتجربه  خ،یتار  تِ یروا  ی برا  نیگزیجا  ینقش

کنند)اسپ  یصدا عمل  هم1397:واکیفرودستان  در    ن ی(. 

ادب تار  اتیراستا،  برا  ینگارخینقش  اکُرد  ی را  کرده   فایها 

به شکل    شود،ینگاشته م  یاتیادب   نیکه با چن   یخیاست. تار

فوکو    شلی. مکندی و »ضد خاطره« قد علم م  ت«ی»ضد روا

ا »خاطره  د،یگویم  بارهنیدر  دربرابر  خاطره«    ی »ضد 

و،    کشدیاش مبه چالش  کند، یشده« قد علم م  کیدئولوژیا

م  شیتضادها آشکار  نت سازدیرا  در  که   جهی.  »زبان« 

روا  نیمهمتر آفر  تیابزار  از  است  کامل   نش یخاطره 

گفتمان   یشکاف  تیدرنهاو    ماندی م  دادهابازیرو درون  در 

ا مشودیم  جاد یمسلط  در  خاطره«  »ضد  مقابل،  در    ان ی. 

  ه یحاشبه  یگوناگون، خاطره  یهایآن با استراتژ  یهاشکاف

بازآفر را  مدع کندیم  ینیرانده  ادامه  در  فوکو  که   ی.  ست 

»قدرت« و  انیم  مسلط« به موجب رابطه یخاطره تی»روا

بر روا  شود؛ یم  ساخت »دانش«  قدرت،  از    یخاص  تِیزبانِ 

را برساخت م اسازدیخاطره  از  گفت »ضد   توان یم  رونی. 

جدا ا  ییخاطره«  رابطه  نکهی از  دانش« -»قدرت  ی در 

م  گنجد، ینم مقابل    ی اخاطره  کندیتالش  در  که  بسازد 

برساخت  یدئولوژیا م  شیهاو  هم  کند یمقاومت  به    ن یو 

ا   یترانهیراگواقع  «یی»بازنما  لیدل خود    یدئولوژیاز  با  را 

روا Foucault,1977دارد) ضد  مدعخاطره/تی(.    ی ها 

تار تعب  شوندیم  خیبازخواست  به    ات یادب  واکیاسپ  ریو 

به عنوان  ،یبالغ یمتفاوت از فضا ینوع نشیبا آفر تواندیم

چراکه   خیتار  انیب  یبرا   ینیگزیجا کند  عمل  فرودستان 

پ  تیروا به  »باال  از  نه  گفتمان مسلط-ن«ییاآن   -همچون 

 است.  -فرودستان خیچون تار-به باال« نییبلکه از »پا

درجلوه  یداستان  اتیادب ضد   نیا  یمتعدد  یهاکُردستان 

بازآفر  تیروا را  گفتمان   ینیفرودستان  گرچه  است.  کرده 

فارس را   ریغ  سندگانیاز نو  یگسترده  فیط   رانیمسلط در ا

  « یمجاب کرده، اما »نوشتن به زبان کُرد  یبه نوشتن با فارس

در    «یاسی»س  یکُرد، خود به مثابه عمل  سانینوداستان  یبرا

گفتمان   از    یزبان  یسازدستکیبرابر  است.  کرده  عمل 

عمده  گرید  ییسو ا  یکُرد  یهارمان  از  یابخش    ران، یدر 

  ی دادهایو رو  نهندیرا بر »خاطره« م  یی پرداخت روا  یبنا

است   کیترومات  یهاخاطره  تیداستان در آنها به موجب روا

- گُل شوران-(رانۆش  ی ڵ. در رمان )گورودیم   شیکه به پ

از   یطوالن  یهاینگربا گذشته ،ی راو ،ییعطا نها ی، نوشته

که   کندیاشاره م  یخیتار  یبه تروماها  ها،تیخاطرات شخص

اند.  در کُردستان رخ داده  1970و    1917  یهاسال  یانهیم

 -پرندگان در باد-)باڵندەکاپ  دەم با(  ،یینها  گریدر رمان د

البه  و،یسوبژکت  یِراو چون    یهاتیخاطرات شخص  یالدر 

ست که قبل و  ییتروما ی»مهربان« و »فرهاد« بازگوکننده 

ست    ینسل  یکنندهتیداده، رمان روا  ی رو  57پس از انقالب  

داشتند اما    یاساس  ینقش  یپهلو  میکه در ساقط کردن رژ

 ەوەانی رانده شدند. رمان )ژ هیانقالب به حاش یروزیبعد از پ

سبه  ایاح -(روانیس  یکاتەب منصور   ینوشته  -روانیوقت 

تروما  ،یفوریت ط   یشاهدانِ  را  از   یترگسترده  فی گذشته 

م  ها،تیشخص ارندیگ یبرعهده  در  اشخاص،    ن ی.  رمان، 

همگ  ابانیرودخانه، جنگل، خ  رو  یو...  از    یدادهایبر  پس 

م  57انقالب   شهادت  کُردستان  ) دهندیدر  رمان  تۆقر . 

عزاز-ئەزازیل( س  - لیگردنبدن  با    یو را  ، یتیهدا  دقادریاز 

مذهب  یلحن خانقا  ی شبه  لفافه  ییو  طنز،    هیکنا  یدر  و 

»طبقه  یاستثمار مردم   وخیش  یکه  دربرابر  کردستان« 

تحوالتعهده  یعاد کنار  در  را  بودند  پ  یدار  با   یروزیکه 

م  57انقالب   نما  دهندیرخ  در   سندهی. نوگذاردیم  شیبه 

گاو  -(رۆ)گاب  گرید  یرمان  یدهه  ینظام  تیوضع  -ماغ 

روا  دهفتا با  را  متفاوت  کی فرم  تیکردستان  ب  و    ان یخود 

  - به مانند گل شوران-زین   یهااز رمان  گرید   یفی. طکندیم

دورتر  ی خاطره و برساخت ضد خاطره را به گذشته یابیباز
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( از  رزایره( و )مبه)هاوره   یها. رمانرسانندیم  57از انقالب  

(ردە)گۆیم به(، مانە)مان و ن ،یریفتاح ام   ی نویو )ز النیک 

کامران  مەتەب از  و    تِ یروا  یمرزها  ، یحامد(  خاطره 

»خاطره دربرابر  موجب  -شده«  کیدئولوژیا  یمقاومت  که 

طرد مل  یسازدستکی ا  یهاتیو    ران یگوناگون در داخل 

ها رمان  نیا  ی. تمام  گسترانندیم  یپهلو  یرا به دوره  -شد

وارونه  یشکلبه به  روا  یسازدست  پا  تیو  باال   نییاز  به 

  د یدهیکه نه از زوا  کنندیم  تیرا روا  ی خی. درواقع تارزنندیم

و مسلط، بلکه از سمت »فرودستان« و طبقات   یرسم  خیتار

 . شودیم تیدست روا ریز

سنتبرجسته  کُردستان  یشفاهکردن  فولکلور  کنار  -و  در 

از عناصر مقاومت   یک یها، چون  رمان  نیدر ا  -یزبان کُرد

م رمانکندیعمل  در  تار  ەکی)چر  .    ڵە سا  یکستانیو 

  ی نوشته -دیسپ یهاسال  کستانیو تار کهی چر-(کانەییسپ

فتاح امەرەبەو رمان )هاوار  یسور  اکاکهیبر   ات یادب  ، یری( 

 یهاو از فرم  کندیم  دا یکُردستان به متن رمان راه پ  یشفاه

و   یفرهنگ  یماژهایانتقال ا  ی( براتی( و )برانیفولکلور )ح

داستان    ز یشوران( ن. در رمان )گل  ندیجویسود م  یاسطوره

پ  درون  در  خزال(  و  )الس  رمان    رنگ یفولکلور  فرم  و 

(  روانیوقت سبه  ا یاز رمان )اح ی. در بخششودیم  ینیبازآفر

  ی در مقابل رودخانه  هاتیاز شخص  ی ک یکردنهیمو  انیب   یبرا

لحن  روان«ی»س ا  ی از  است.  شده  استفاده    ن یفولکلور 

استراتژ  یکربندیبازپ همچون  دربرابر    یمتن  یفولکلور، 

م   یهژمون مسلط عمل  ا   کندیگفتمان    ی تیهو  یماژهایتا 

 خود را حفظ کند.

و   هاوهیش   رشیکه در باال اشاره کردم ورود و پذ  گونههمان

کُرد،    سندگانینو  یدر نگارش رمان برا   دیجد  ی هاکیتکن

ست  و تنها از سمت متون ترجمه شده نبوده ا  کجانبهیرشیپذ

ست که در دل تحوالت    ی راتییتغ  یجهی بلکه حاصل و نت

اجتماع  ی اسیس به  یو  است.  داده  رخ    که یطورکُردستان 

تمه  یسندهینو کُردستان-یادب  دات یکُرد  از  در    - خارج  را 

ب  کیفورم  یتحول نفع  خود    یخواهانهتیمقاصد هو  ان یبه 

فوق رمان   یادعا  یهانمونه  نیاز بهتر  یک ی.  دهدیم  رییتغ

بادپرند-با(  مەد  یکانەندڵ)با نها  ی نوشته  -گان در    یی عطا 

 است. 

برتر کل کردستان و    سینوجزء چند رمان  توانیرا م یینها

ب  سینورمان  نیبهتر  زین در جغراف  یکُردها  ن یدر   یایکه 

برشمارد. )پرندگان در باد( که   کنند،یم  یزندگ  ران یا  یکنون

قالب با شگردهاپست  یدر    »فراداستان«  نوشته   یمدرن و 

ب  اگرچه    سم یمدرنپست  ی ک یتکن   یهامشخص  شترِیشده، 

از )عدم قطع باز  تیاعم   ، ، و خود   یزبان  ی، اتصال کوتاه 

بهتر   یارجاع به  را  اما از جهت  نی(    ی شکل در خود دارد، 

تفاوت   نیا  یشهیدارد. ر  یهاداستان  نیبا چن   یتفاوت اساس

  ی جستجو کرد. برا  داتیتمه  نیا  یریدر علت بکارگ  دیرا با

غربپست  یسندهینو ا  ،یمدرن  از  به  یتمه  نیاستفاده  دات 

فلسف معرفت  یمجادالت  ادب  شناسانهو    گردد، یبرم  اتیدر 

  ی داتیتمه  ن یکاربرد چن  ،ییچون نها  یسندهینو  یبرا  یول

انسداد    شهیر سدر  تحوالت  پست  یاسیو   یهامدرندارد. 

تمه  یغرب از  استفاده  سع  دات یبا  نزد  یفراداستان    ک یدر 

 یحیرمان دارند و به شکل تلو  ی شناختیشدن به سطح هست

درواقع    کنند،یبودن داستان« م  یخواننده را متوجه »جعل

خواننده را    «یها درصدداند هرگونه »همزادپندارمدرنپست

بزدا از متن داستان خود  کاراکتر و جهانش،    ن ی. چنندی با 

»داستان«  بلکه   یخواننده نه با محتوا شودیباعث م یعمل

(. اما  1395: لیهشود)مک ریآن درگ «یتگری»روا یوهیبا ش

بودن داستان    یلجع  ی برا  یدر )پرندگان در باد( هرگز تالش

نکردن خواننده با کاراکترها وجود ندارد،    یهمزادپندار  ایو  

ب هرچه  است  تالش  در  بلعکس،  به   شتریبلکه  را  خواننده 

  رتر یکند و جهان کاراکترها را باورپذ  کترینزد  تیسطوح روا

رمان عطا    یدربارهیادعا  ن ینشان دهد . بر فرض اثبات چن

ضرورت  ،یینها تمه  یبرا   یچه  از  فرداستانِ    داتیاستفاده 

براماند؟یم  یباق  یستیمدرنپست ر  ی .    ن یا  ی شهیمن 

چالش در  نه  داستان  یفلسف  ی ضرورت  جهانِ  همچون  -با 

 نهفته است.   خیبا تار ی اسیس یبلکه در چالش -غرب

اتخاذ   با  باد(  در  سوبژکت  کی)پرندگان  داستان    و،ی»من« 

که   کندیم  تیروا  را  -به نام »مهربان«-یاسیس  یاسندهینو

به اسم   یاسیس  یتیشخص  یدرباره یدرصدد نوشتن داستان

مدت »مهربان«  است.  پ  ی»فرهاد«  از  انقالب   یروزیبعد 

رژ  یاسالم سال  ران یا   ،یپهلو  میبر  و  کرده  ترک  در را  ها 

نوشتن داستان    ی. حاال او براکندیم  یزندگ  رانیاز ا  جخار

ا به  ب  رانی»فرهاد«  فرهاد   ،یراو  نیبازگشته.  و  مهربان 
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ب  ی فراون  یهمپوشان بخصوص  دارد،  و   ن یوجود  »فرهاد« 

س داستان  که  عاطف  یاس ی»مهربان«  را    هیشب   ی و  هم  به 

م تجربکنندیتجربه  شباهت  امر  نیا  ی.  کاراکتر   یدو 

  ، داستان   یچراکه »مهربان« با کمک راو   ست،ین  یرعادیغ

م را  نم  سد،ینوی»فرهاد«  نظر  به  شباهت   رسدی و 

معمول باشد. اگرچه    ریغ  یامر  شانیبا کاراکترها  سندگانینو

دارد اما داستان    انی»مهربان« جر  رامونیبخش اعظم رمان پ

راو  ،یاصل است.  »فرهاد«  م-  یداستان  همان    تواندیکه 

آن  -باشد   «یضمن  یسندهی»نو  یتهیویسوبژکت که از  رو 

کاف ندارد،   یدرباره   یاطالعات  دسترس  در  را  »فرهاد« 

از    ی گرید  یسندهینو و  کرده  خلق  را  »مهربان«  نام  به 

در نوشتن داستان »فرهاد«    یاو و با کمک او، سع  یهیزاو

  ی که درمبارزات ضد پهلو  یاسیس   تِیدارد؛ داستانِ شخص 

 «یبه »فراموش  یاسالم  انقالبدست داشته و اکنون بعد از  

 یاطالعات کاف  یدر عدم دسترس   یسپرده شده است. ناتوان

  ، ییاز متن روا  رون یمانند فرهاد در ب  یهاتیشخص یدرباره 

س انسداد  حکومت  یاسیبه  طرد    ی اشخاص  نیچن   یو 

 .   گرددیبرم

شخص  یبرا  یضرورت  چه کاف  یتینوشتن  اطالعات    ی که 

ندار  یدرباره  داستان    میآن  نوشتن  ضرورت  دارد؟.  وجود 

س   کیتنها    ، یاشخاص  نیچن به    «یاسی»ضرورت  ست. 

کُردها به   ی اسیست که مبارزات س  یضرورت  تر،ایگو  یریتعب

آن دسته    تی. کاراکتر »فرهاد« حکاکندیم  لیتحم  سندهینو

 -یپهلو  -یقبل  میدر ساقط کردن رژ  کهست    ییاز کُردها

آن،    یریگقدرت   یهااند اما بعد از انقالب و سالدست داشت

  غما یبه  «یگر یتوسط »د یاسیمبارزه و تالش س  نیا ییگو

  خ یدر تار  یمبارزانِ ضد پهلو  نیبه کل فراموش شد. ا  ایرفت  

 یحق مبارزات  نجای ندارند و در ا ی نقش چیحکومت ه   یرسم

داستان    رو نیادا شود. از ا  دیکُرد با  س ینوانآنها توسط رم

با  یداستان  ت،یفرهاد، چون سطح دوم روا باور    دیست که 

»باورپذ  . پست  ینقطه  «یریشود  عطا   سمِیمدرنتفاوت 

پست  یینها پست  یغرب  سمِیمدرنو  در  غربست.    ی مدرن 

مکرر »جعل  ی ارجاعات  هدف  ارائه    یبه  داستان«  بودن 

نو  شود،یم را    خواهدیم   یغرب  یسندهیدرواقع  خواننده 

نه    نشیآفر  یشگردها  یمتوجه کند  داستانش  و  کاراکتر 

عمل را تنها در سطح    نیا  یی نش را باورکنند. نهاداستا  نکهیا

اما    دهد،یصورت م   -داستان مهربان  ی عنی  -خود  ت یاول روا

که حتا کاراکتر    کندیم   نشیرا چنان چ  تیسطح دوم روا

در    -مهربان  یعنی-ویژکتسوب  یراو  یشده  دهیآفر کل  به 

. غرق کردن مهربان در داستان  شودیداستانِ فرهاد غرق م

که سطح دوم داستان    سندهینو  یست از سو  یدیفرهاد، تمه

باورپذ ا  رتریرا  برا  یتالش  دیتمه   نیکند.  فهماندن    ی ست 

»فرهاد« شخصنکهیا اگرچه  است،    تی:  »مهربان«  داستان 

چن  تار  ی اشخاص  نیاما  اجتماع   یاسیس   خیدر  کُردها   یو 

و »فراموش   یاسیس  یبا آگاه  یهاتیاند. شخصوجود داشته

خودشان،    یباعث شده حت  یاسیکه انسداد س  یانشده«، کس

»دود   ی انهیآنها را از م  دیخودشان را فراموش کنند. پس با

و توسط داستان ماندگار   دیکش  رونیب   یاسیو دم« طرد س 

 کرد.

ا  ینمونه از  م  نیمتاخر  را  رمان  رمان    توانیشکل 

  ی نوشته  -میابراه  یبرا  یسرود- (میبراهیئ  ۆب  کێ)سرود

روا  زیعز رمان،  داستانِ  دانست.  و    یزندان   تیمحمودپور 

روا  لیاوا  یهااعدام فرم  است.  دارا  یی انقالب    ی رمان، 

در   کهیطورست، به « ییدر »زمان روا یریکم نظ  یدگیچیپ

چند  کی آگذشته   نیپاراگراف  و  را   ییروا   نگرندهینگر 

هم  م،یشاهد جمله  شتریب  رونیاز  و  دنبالهعبارات   یها، 

و    ستندین  گریکدی میمستق زمان  به  مربوط  جمله  هر  و 

دارا   یرنگیخردپ رمان  است.  رمان  در  به    یمتن  یمتفاوت 

ست. اما    ییقابل توجه روا  یهاچشی با پ  کیستریشدت ه

بخصوص -را دنبال کرد  ت یروا  یلخط اص  توان یم  یبه خوب

شا آن.  دوبار خواندن  از  پ  دیبعد  زمان   یهایدگیچ یبتوان 

درهم  ییروا شگرد  ختنی آمو  را  از    یبرا  ی عبارات  فرار 

ست    یت یکه رمان حامل روا  لیسانسور قلمداد کرد. به آن دل

شده به شدت آن    کیدئولوژیا  تِیو روا  ی رسم  استیکه س

م طرد  درقالب  ناچارهب  سینورمان  کند،یرا  را    ر یغ  یآن 

بازآفر اکندیم  ینیمعمول  در  در شکاف  نجای .  از    ی»زبان« 

کرده    شانیکه »قدرت« رها  کندیرخنه م  «یسازقتی»حق

به    یسازکیدئولوژیا   ستمیس  ایو   نتوانسته  خاطره 

شکاف »زمان« است، تکرار    نیاز آن نفوذ کند؛ ا  یهاقسمت

  ند یآفریرا م  قتیحق  ازیخاص  یو انکار در بستر زمان، معنا

رمان نه تنها    نی. »زمان« در اکندیرا طرد م  گرید  یو معان

از »نظام  یاست، بلکه خود بخش تیروا یارائه یبرا یبستر
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م  محسوب  پ   شودیمتن«    ادآور یآن    یی روا  ی هاچشیو 

شکست  ها،جهیسرگ شکنجهتروماها،  تارها،  و...   خیها 

)سرو  یشده  کیدئولوژیا است.  (  میابراه  یبرا  یدگذشته 

  یی را نه صرفا به موجب آشنا یی از زمان روا  یدیتمه نیچن

»نظر  اشسندهینو دل  «یادب  یهیبا  به  تحوالت    لیبلکه 

مرکزتکه  آور،جهیسرگ چند  و  نامنسجم    خ یتار  یتکه، 

کامالً    یکُردستان کسب کرده و به شکل  یاجتماع-یاسیس

 جا خوش کرده است.  سندهیدر ذهن نو ویسوبژکت

 
البته بخش  -یمقاله اشاره شده، تنها بخش  ن یکه در ا  یموارد

  ن ی. اردیگیکُردستان را در بر م  ی داستان  اتیاز ادب  -غالب

نگارنده م به زعم  به   یبه مثابه پاسخ  تواندیبخش  درخور 

دوال  تیوضع باشد.   هیاستعمار  کُرد  مردم/ملت  مضاعف  و 

برا  یملت دستگاه  تیروا  یکه  دربرابر    ن پنها  یهاخود 

چنته    یزیچ  ک،یدئولوژیا در  رمان  از  اتکاتر  قابل  و  بهتر 

 گفتن جامعه است«. »رمان مکان سخن رایندارد، ز

 
 : ها پانوشت 

1.Small literatures 
1.Minor literatures  
ی به قلم نگارنده با عنوان  توانید در مقاله. این مبحث را می1

شدگی در زبان مادری؛ یادبود )زبان ییدیش( در آثار  » مسخ 

کافکا« منتشر شده در سایت) دنبال (  vinesh.irفرانتس 

 کنید.
. ازنامدارترین نویسندگان کُردی که آثار داستانی خود را  1

های توان به ابراهیم یونسی)با رمان اند میهبه فارسی نوشت

قاضی)زارا،   محمد  شیرین(،  دادا  آرمن،  برای  دعای  چون: 

اشرف درویشیان)سلول   های ، سال18عشق چوپان(، علی 

محمد افغانی )شوهر آهو خانم( اشاره کرده. البته  ابری(و علی

تحوالت   و  کُردستان  آثار،  این  تمامی  داستانی  جغرافیای 

 جتماعی آن است. تاریخی ا
موارد استثنایی در این باب وجود دارد، در این مورد   البته.1

های )فرهاد حیدری گوران( بخصوص رمان  توان به رمانمی

-)کوچ شامار( اشاره کرد که با نقب زدن در دل زبان اکثریت

برای   -فارسی مرزهای جدیدی  و  کرده  قلمروزدایی  آن  از 

می تعریف  خود  در ادبیات  بیشتر  اطالعات  برای  کند. 

ی زیر از نگارنده مراجعه کنید:  این رمان به مقالهخصوص  

منتشر شده  آن«،  از  قلمروزدایی  و  اکثریت  زبانِ  »بلعیدن 

 .(Problematicaa.comدرسایت )
های کوچک، ادبیاتی ست که به  . مقصود کازانووا از ادبیات1

ادبیات در  نسبت  و  دارد  کمتری  ادبی  تولید  مسلط  های 

بسر میحاشیه آن  اگی  نسبت برد.  به  فارسی  ادبیات  رچه 

کوچک ادبیات ادبیات  آلمانی،  و  فرانسوی  انگلیسی،  های 

ی ادبی، ادبیات  مراتب سلطهشود اما در سلسله محسوب می

ادبیات نسبت  به  کُردی،  فارسی  )چون  ایران  داخل  های 

بزرگتر به حساب  ادبیات  و...(  لُری  بلوچی، گیلکی،  آذری، 

دستهمی در  مابقی  و  ادب آید  قرار یاتی  کوچک  های 

 گیرند.می
1.Fiction  
1Allegorical.  
1.Post colonialism  
1.Flashback 
1.Metafiction  
1.Uncertainty  
1.circuit-short  
1.Language game  
1.referential-Self  
1.Story  
1.Narrative  
های بالغی در سطوح  سری از تکنیک. این عمل را با یک1

ی فرصتی  دهد که در این مقاله گوناگون روایت صورت می

ی ی دیگری دربارهبرای بیان آنها نیست و بحث را به نوشته

 کنم. آن موکول می
1.ImpliedAuthor 
فرهاد، نقش  1 کاراکتر سطح دوم روایت،  . به همین دلیل 

را رمان  اصلی  می  شخصیت  روایت  ایفا  کل  تقریبا  و  کند 

اندیشه و  او  »مهربان«  پیرامون  و  سوبژکتیو  راوی  که  های 

 گردد. پرورانند میی او میدرباره 
1.forward-Flash 
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 منابع: 

• ( پاسکال  جهانی  1392کازانووا،  جمهوری   .)

 ی شاپور اعتماد. تهران: نشر مرکز.ادبیات. ترجمه

گُتاری،   • ) دُلوز، ژیل و  به  1392فلیکس  کافکا:   .)

ادبیات خُرد. ترجمه ی رضا سیروان و  سوی یک 

 نسترن گوران. تهران: نشر رخداد نو. 

گایاتری  • آیا  1397چاکراورتی)اسپیواک،   .)

می ایوب  فرودست  ترجمه:  بگوید؟.  سخن  تواند 

 کریمی. تهران: نشرفالت.

(. داستان پسامدرنیستی.  1395هیل، برایان ) مک •

 معصومی. تهران:نشر ققنوس. ترجمه: علی 

Foucault, M. (1977). Language, Counter-

Memory, Practice: Selected Essays and 

Interviews. New York: Cornell University 

Press. Cornell Paperbacks. 
 :هاپانوشت

 
   .Small literatures 

   .Minor literatures 

به قلم نگارنده با عنوان    یدر مقاله  دیتوانیمبحث را م  ن ی. ا  

( در آثار شیدیی)زبان  ادبودی؛یدر زبان مادر یشدگ» مسخ

( دنبال  vinesh.ir)تیفرانتس کافکا« منتشر شده در سا

 .دیکن

خود را    یکه آثار داستان  ی کُرد  سندگانینو  نی. ازنامدارتر  

فارس منوشته  یبه  ابراه  توانیاند  رمانیونسیم یبه   یها)با 

دعاچ ش  ی برا  یون:  دادا  قاضنیریآرمن،  محمد  )زارا،  ی(، 

 یها، سال18)سلول  انیشیاشرف درو  یعشق چوپان(، عل

. البته  ده)شوهر آهو خانم( اشاره کر  یافغان  محمدی(و علیابر

تحوالت    ن یا  ی تمام  یداستان  یایجغراف و  کُردستان  آثار، 

 آن است.  ی اجتماع یخیتار

مورد    نیباب وجود دارد، در ا  ن یدر ا  یی موارد استثنا  . البته 

گوران( بخصوص رمان    یدری)فرهاد ح  یهابه رمان  توانیم

-تی)کوچ شامار( اشاره کرد که با نقب زدن در دل زبان اکثر

قلمروزدا  -یفارس آن  مرزها  ییاز  و   یبرا  یدیجد  یکرده 

خصوص    شتردریاطالعات ب   ی. برا کندیم  فیخود تعر  اتیادب

  دن ی: »بلعدیاز نگارنده مراجعه کن  ریز  یرمان به مقاله   نیا

اکثر قلمروزدا  تیزبانِ  درسا  یی و  منتشر شده  آن«،    ت یاز 

(Problematicaa.com .) 

ست که به    یاتیکوچک، ادب  یهااتی. مقصود کازانووا از ادب  

ادب  تول  یهااتینسبت  در    ی کمتر  ی ادب  دیمسلط  و  دارد 

م  یهیحاش بسر  ادب بردیآن  اگرچه  نسبت   یفارس  اتی.  به 

آلمان  یفرانسو  ،یسیانگل  یهااتیادب کوچک   اتیادب   ،یو 

م سلسله   شودیمحسوب  در  سلطهاما    ، یادب  یمراتب 

  ، ی)چون کُرد  رانیداخل ا  یهااتیبه نسبت ادب  یاتفارسیادب

ادب  یلُر   ،یلک یگ  ،یبلوچ  ،یآذر بزرگتر به حساب   اتیو...( 

مابق  دیآیم دسته  یو  قرار   یهااتیادب   یدر  کوچک 

 .رندیگیم

   .Fiction 

Allegorical . 

   .Post colonialism 

  .Flashback 

   .Metafiction 

   .Uncertainty 

  .short-circuit 

  .Language game 

  .Self-referential 

  .Story 

  .Narrative 

در سطوح    یبالغ  یهاکیاز تکن   یسر کیعمل را با    نی. ا  

  ی فرصت  یمقاله   نیکه در ا  دهدیصورت م  تیگوناگون روا

 یدرباره  ی گرید  ی و بحث را به نوشته  ستیآنها ن  ان یب  یبرا

 . کنمیآن موکول م

  .ImpliedAuthor 

هم  به  روا  لیدل  نی.  دوم  نقش   ت،یکاراکتر سطح  فرهاد، 

ا  یاصل  تیشخص را  تقر  کندیم  فایرمان  روا  بایو    ت یکل 

اند  رامونیپ و  راو  یهاشهیاو  »مهربان«    ویسوبژکت  یکه  و 

 . گرددیم  پرورانندیاو م یدرباره 
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 زاده ی دکتر  فرهاد عزت

 

چه شباهت و    ی و کرد   ی فارس   ی هاشاهنامه 

 دارند؟   یی ها تفاوت 

و گنج و برکت  یندگی مار نماد زا ،یو فولک کُرد اتیادب در

کشور  هفت  بر  و  است  کدخدا  سال  چهل  هوشنگ  است 

سلسله نقل  سر  بر  اختالف  است.  در   یشاه  یهاحاکم 

  ی است کُه در شاهنامه کُرد نیچن  یو فارس  یشاهنامه کُرد

... 

و گردآورنده   ندهیسرا  ،یفردوس  ،یفارس  یدر آغاز شاهنامه

ستا و  حمد  از  پس  گروه  دگاریآفر  شیآن،  سپس  از   یو 

دفتر دهان به دهان و از    نیکه ا  دیگویم  نیحاکمان، چن 

باستان  به نام نامه  ی پدر به پسر نقل شده و سرانجام در کتاب

دهان به    یشاهنامه، سخنان  یشده است. به عبارت  یگردآور

در فولک و ادب ملت   شهیبوده است که ر  یدهان و شفاه

 داشته است. 

شرح تاج و کاله داده که در آن    داندیم  یرا دفتر  شاهنامه

فردوسشودیم نخست   ومرثیک  ، ی.  جهان    یکدخدا  نیرا 

جا  داندیم کوه  در  انسان  ردیگیم  یکه  گروه  با   یهاو 

  ی اجمال  ی. با نگاهکنندیم  یزندگ  پوشنهی همراهش، پلنگ

زندگ  شودیم  دهید آغاز  از  سخن  دوران   یانسان  ی که  و 

 است.  ینیغارنش

  ر یپوش و خوراک است. اما در مسابتدا مشکل نداشتن تن  در

د م  زین  یگریمشکالت  کانندینمایرخ  فرزند   ومرث،ی. 

د  امکیس دست  م  من یاهر  ویبه  در    شودیکشته  شاعر  و 

پرندگان و   یو حت   انیو فغان لشکر  یاشعارش سخن از زار

ناساز است و    ی نیغارنش یبا زندگ  نیکه ا  دیگویچرندگان م

با    امک،یرنگ در ماتم س   روزیجام پ   ایجامه و    ازسخن    ای

تن  کشف  و  عدم  شراب  یابیدست  ایپوش  راز    ی سازبه 

 ناهماهنگ است. 

توانا  یاندک  دیشا همانند   ییدر  و  است  شده  اغراق  شاه 

دانسته است. پس از    وانیرا حاکم انسان و ح  یو   مانیسل

س شدن  مدت    امک،یکشته  به  مردم،  و  به    کیشاه  سال 

م س  نندینشیسوگ  فرزند  سرانجام  به    امک،یتا  هوشنگ، 

د پدر،  خون  م   ویانتقام  شاهنامه کشدیرا  در   .

کُرد  خوانندیم  کوهرا شاه  ومرثیک،یفردوس زبان  در    ، یو 

انسان است. دوران   یکه مرد هم به معن  ندیگویم  ویکوه را ک

  ی سال است و بعد آن دوران حکمران  یکوه سشاه یپادشاه

 . شودیهوشنگ آغاز م

تحوالت  تیدوره حاکم  در و    یهوشنگ،  آتش  چون کشف 

نقل    ی. در شرح کشف آتش، داستاندهدیکشف آهن رخ م

د  گرددیم با  هوشنگ  سو  ی مار  دنیکه  سنگ  ی به    ی آن 

 ییو از برخورد دو سنگ جرقه  زدیگریو مار م  کندیپرتاب م

  ی . با نگاهگرددیکه منجر به کشف آتش م  شودیم دهیجه

د اشعار  فردوس  شودیم  دهیبه  را    ی که  اژدها  و    ی ک ی مار 

که دو چشمش، چون خون است و از دهانش   ی. مارداندیم

م بر  بزدیخ یدود  آتشفشان   یزیمار چ   نیا  گمانی.  چون 

 مربوط دانست. دهیپد نیکشف آتش را به ا توان یاست و م

ادب   اما فول  اتیدر  کُردو  زا  ،ی ک  نماد  و گنج و    یندگیمار 

.  طلبدیم  گرید  یماران مجالبرکت است و شرح افسانه شاه 

کشور حاکم  هفت  بر  و  است  کدخدا  سال  هوشنگ چهل 

ب ا  گمانیاست.  به  م  نیاشاره   ییهاگنالیس  تواندیاعداد، 

سلسله   یبرا نقل  سر  بر  اختالف  باشد.   یهاپژوهندگان 

کُرد  دریشاه فارس  یشاهنامه  در   نیچن  یو  کُه  است 

تهمورث است و فرزندان    امک،ینام فرزند س  ،یشاهنامه کُرد

فارس  ،یو شاهنامه  در  اما  هستند.  قهرمان  و    ، یهوشنگ 

س نام  امک،یفرزند  و  است  ذکر   یهوشنگ  قهرمان  از 

 . شودینم

شاهزاده و    نیا  ی شرح زندگ  ،یکُرد  یهاامهاز رزمن  یک یدر

کش رنج  آورده   دهیپهلوان  گرد  درا  از    وانیام.  انتقام  به 

و فرزند  م  یتهمورث،  کشتن  قصد  به  ط   ندیربای را    ی و 

نامه،  . کتاب قهرمانابدییشاهزاده نجات م  نیا  ،ییماجراها

نامهاز افسانه  ییرازگشا  ی است به سو  یدر  یهاها و رزم 

ترجمه    یدر  ی به فارس  ییکُردستان که از زبان پهله  نیسرزم

 اند.شده
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و شرح   گرددیم ی واقع خیتار ەوارد حوز ، یفارس یشاهنامه

م  یحاکمان ساسان را شرح  اعراب  از  اما  دهدیو شکست   .

رازآلود است و جنگ با    یهاافسانه  شتریب  ،یکُرد  یشاهنامه

که  کند یرا وارد قصه م ییهاسلسله یو گاه ان یو پر وانید

فارس ندارند. بطور مثال در بخ  یدر شاهنامه  از    یشوجود 

کُرد عادل  ییسلسله  یشاهنامه  نام  افسانه   ەشابه  در  را 

. بطور خالصه کشدیم  ان یو خرامان به م  دیعاشقانه خورش

و شر   ریجدال دوگانه خ  ،یگفت که شاهنامه فارس  توانیم

از   یگریو رنگ د  یگانگسه یاگونه ،یاست و شاهنامه کُرد

خاکستر  یزندگ نام  ن  یبه  چن  ز یرا  دارد.  نظر  در    انکهدر 

کُرد سه هفت خوان وجود دارد و هفت خوان    یشاهنامه 

روا فردوس  گرید  یتیجهانبخش،  شاهنامه  در  که   یاست 

دست و رستم تبردار،    کیشرح جدال رستم    ایوجود ندارد و  

 . طلبدیجداگانه م یمجال

 زین  یگرید  یهانامهرزم  ،یشاهنامه کُرد  اقیسبک و س   به

شده که  نوشته  آ  ایاند  و    ینیی جنبه  شرح    ایدارند  در 

محل  یهانامه رزم نبردها  یحاکمان  قصه  چنانکه   یاست. 

به نام   ییهانامهدر رزم  ،یو   روانیو پ  انیعیش  کمی یشوایپ

  ه نادر و توپال پاشا ب  ی هاجنگ ای»مقاتل« در دست است و  

س  نیهم و  کُرد  اقیسبک  شاهنامه  در    شتریب  ،یاست. 

و   دهدیو لرستان رخ م  المیو ا  ەاستان کرمانشا  یایجغراف

ها وجود  استان نیدر ا ،یو هم توران یرانیا یهانام مکانهم

کُرد شاهنامه  در    یبخش  یدارند.  و  است  کُردان  باور  از 

آنان،    یرخدادها باور  به  چنانکه  ندارند.  شبه  و  شک  آن 

پادشا کو  ،ییاافسانه   ەخسرو  د  ەدر  از  برف،  در    ە دیداالهو، 

و فرامرز فرزند    یانیک  ەشاو محل رزم بهمن  گرددینهان م

شهر اسالم آباد غرب به نام    یک ی در نزد  ییرستم، در روستا

شاهنامه   یاست. نکته جالب توجه، وجود اسام اجنگه«ی»چ

کامال   هامنا  یبرخ  یسه استان است و حت  نیکُردان ا  نیبدر  

بطور مثال نام    شوندیم  افتیمنطقه تنها    ن یدر ا  یاختصاص

 ییدر جا  ،ەکرمانشا  یایاز جغراف  ریغ  دی»بانو گشسپ«، شا

 وجود نداشته باشد.  رانیاز ا گرید

اندها، افسانهداستان  یبرخ  ها،یژگیو موجود   یهاشهیها و 

کُرد شاهنامه  نوشته  یگرید  یمحورها  یدر  در   میهااز 

 فراتاب خواهند بود. یشمارگان آت

 

 

 خیو تار اتادبی پژوهشگرحوزه–زادهی دکتر  فرهاد عزت
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 بابا شیخ ناصری 

 
قرن    در  ،ەنویسند  شاعر،  )مورخ،  اردالن  ره مستو 

 نوزدهم(

 

برابر1220سال قمری  در  1809  با  هجری    شهر   میالدی 

  از  پایتخت امارت اردالن )کردستان(  مرکز و  ( نه)س  سنندج

و  ەخانواد بدنیا  اشرافی  دختری  حکومت  و   نزدیک    آمد 

 شرف نامگذاری شد،)ناصرآزادپور( ەما

 اردالن مشهور و  ەتخلص مستوربه  بعدا    کهخانم   شرفەما

 روایت میکند،   تاریخش اینطوردر   خود  مورد  معروف شد در

و حقیر  مستور  من  نوعبدالحسن  دختر  ،ەفقیر    ە بگ 

پدرم بودم   قهعال  توجه و  محمدآغای کوردستانی چون مورد

باسواد   خود اهل علم بود درکه  نیز بودم پدرم    او  چهاولین ب  و

  و   فراهم نمود  مرا   امکانات یادگیری   کردن  من سعی نمود و 

من    بود و  نهپدریم کتابخانه  خا  در  تعلیم من پرداخت،به  

  بین کتابها   در  مشغول بودم،  عهمطال  بیشتر اوقات بخواندن و

  کتاب پرتوک و   هرچند  جلب کرد  کتابی تاریخی توجه مرا

بدنبال    مرا  بود  ەقابل استفاد  که  حدی  بود ولی تا  ەفرسود

  که تاریخ کوردستان    مورد  مطلبی در  له جم  از  و  خود کشاند،

تو مورد    در  کهتحریک شدم    بخود جلب کرد  مرا  جهزیاد 

تحقیق کنم    تاریخ حاکمان کوردستان بود کهتاریخ اردالن  

و جمع  با  کهواداشت    مرا  اینکار  و مکتوب  مطالب    آوری 

  نوشتن تاریخ و به  اشخاص موجود شروع    از  ەخاطرات زند

تاریخ بخش بزرگی از کوردستان    که  اردالنها  بهوقایع مربوط  

و نمایم  از  میباشد  اردالن اخو   همچنین  تاریخ  نندگان 

محروم  از دعای خیر از خواندن ویرا بعد کهخواهش میکند 

 . نکنند

رشد عمرانی  دوران اوج شکوفائی و این زمان مصادف بود با

که اخان بزرگ،ڵدوران امارت آمانو آبادانی شهر سنندج و و

  بنای  مسجد  ای میداد،ەدی شهر اهمیت ویژآبا عمران وبه 

میزان    بازار  عهتوس  دارالحسان،  تعین  بازرگانی،  و 

  و   هاەحجر  مکتب و   نه فرهنگی )هزی  جههزارتومان بودچهل

تو  هنگفتی است و  جهبود  کهدرسی(    مراکز باعث    جهاین 

وی  ڕ  مدرسین زمان از اکثر نقاط باین شهر  عالمان و  کهشد  

دارالعلم    بهشهر سنندج    کهاین زمان بود    هم در  و  کنند،

محرو ممالک  یافت  ثهدر  تو  شهرت  شهرت   جههمین 

جلب   رایه  دربار قاجار  دیپلومات وسفیران خارجی وقت در

نمود    به  سفربه  تشویق    و در ەمستور  کهکوردستان    خانم 

از تاریخش  بریتانیا  سفر  کتاب  و   و  سفرای   سهفران  روس 

  آباد در جنوب شهر  حسن  عهاز قل  آنهااز بازدید    و  ەنامبرد

در یادسه    لهفاص  سنندج  شهر  قلەکرد  کیلومتری    عه )این 

 شهر محسوب میشود(    اینک بخشی از

 
کرپورتر و  روبرت  سالهای    سفیر  بین  بریتانیای  دیپلومات 

نمود  بهسفری    1820تا  1817 سفر   در  کوردستان    این 

همراهی   را  وی  ەپزشک دربار قاجار بودکه  کرومیک    دوکتور

و این پزشک جهت    ەاخان مریض بودڵ)شخص آمانونو  ەکرد

این سفر ضمن    خاطرات خود از  در  (ەوی اعزام شد  جهمعال

چنین    علمی شهر،  اقتصادی و  وصف پیشرفتهای عمرانی و

 هر  در تهران با   ردستان دنیای دیگریست،کو  کهمینویسد  

زنان صورتهای خودەخانواد   ولی   ەرا پوشاند  ی روبرو شدم 

های  برجستگی  که بدننمائی بتن داشتند  بطوری  تنگ و  سهالب

و درکوردستان  ولی  بود  نمایان  کامال   بخصوص    بدنشان 

بدون   زنان  لباس    با   گشاد و   ەچهربا    ونما ڕدرشهرسنندج 

و  تنپوش  امکان    ما   با  زیبا   کوردی  ضمنا  میشدند،  روبرو 

و آنچنان  خواندن  بود  فراهم  دختران  برای     که یادگیری 

بمن اظهار   تعجب  این دوگونگی با  ەمشاهد  ج من  بادیلما

از  نه    میترسند و  از خدا  نهزنان این شهر    کهداشت مثل این 
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و آزادی  است  )طبیعی  نسبی    مردانشان   در  کهبرابری 

 که  بخشی از کلتور مردم است برای کسی  و  ەکوردستان بود

  ە مستور  و  ( ەم نبودضباشد قابل ه  ەتهران آمد  ته از محیط بس

 تهبود، ناگف ەرشد نمود زمانی متولد و چنین محیط و در ما

دو  تا  کهنماند   زمان  خانواد  ەشاهزاد  این  عروس    ە خانم 

شد ز  ەاردالن  شاڕبودند  خواهر  صفوی  ەکالخانم  عباس 

قاجار،وحسن فتحعلیشاه    که طبیعیست    جهان خانم دختر 

خود  و   اختیارات  ەشاهزاد و   اقتدار  دارند  و   را  اقتدار    این 

رقابت میکند  طبیعی ایجاد حسادت و زنان بطور شوکت در

با  زنان کورد  و را   آگاهی   سنندجی این کمبود  بردن  باال 

 بجای گذاشتن آثار عمران و  شرکت در  خواندن و به وسوق 

 .نام خود جبران کردندبه 

نوشتن تاریخ کوردستان   بهخانم بدین ترتیب شروع    ەمستور

تا  606سال    از  که قمری  تحریر  به  هجری    1240هجری 

مهم   منابع  یکی از  است و  موجود  کهومکتوب نمود    درآورد

 . تاریخی بشمار میرود

  در   نهمتاسفا  کهشرح شریعت نوشت    براین کتابی در  ەعالو

از مجموع    و  ەخانم شاعر توانائی بود  ەنیست مستور  دسترس

 هسفانمتا   ەوی سرود  کهبیست هزار شعر کوردی و فارسی  

  در   و  ە ایشان ماند  بیت از اشعار  از این مجموع تنها دوهزار

آبه  1360سال   وقهمت  معرفتی  خان    لهمیرزااسدا  ایان 

 . کوردستانی بچاپ رسید

آمانوالخان میر کوردستان   خسرو خان پسر خانم با ەمستور

حاکم کردستان شد ازدواج نمود خسرو   و  بعدا خود امیر که  

فتحعلی شا  کهخان   مشهوربه  بود    نیز  ەداماد  ناکام   خان 

در چون  درگذشت، 32سن    است  طاعون  براثر    سالگی 

از    خطاطان و یکی از خسروخان خود طبع شاعری داشت و

بود سردم  در  ەخوشنویسان  غالبا  و   دربار  و  شاعران    وی 

و جمع  مستورمیپرداختن  ەمشاعر  به  ادیبان  و  نیز  ەد  خانم 

و داشت  حضور  مجالس  چون    با  دراین  بزرگی  شاعران 

و  مولوی، کورد  شاعران  شاعر  نالی  جندقی  فارس   یغمای 

 . ەنمود ەمشاعر

و   بعد خانوادگی  اختالفات  بعلت  خسروخان  مرگ    از 

 ەترک دیار شد  بهخانم مجبور    ەرقابتهای برسرقدرت مستور

هجری    سال  این شهر در  چ نمود و درکو  یهشهر سلیمانبه  و  

  ە وچهار سالگی در همین شهر دیدسن چهل  در1264قمری  

در گورستان گردی سیوان این شهر    از جهان فرو بست و 

 .شد ەبخاکسپرد

جهان    لین زن تاریخ نویس در کوردستان وۆاردالن ا  ەمستور

زنان   اروپا  قرن نوزدهم حتا در  در  کهمحسوب میشود چون

و  بهمجاز   نوش   چاپ  ،ایشان    تهپخش  نبودند  خود  باسم 

دختران کورد   بخصوص زنان و  زنان کورد و  پیشرو  سرمشق و

و   در بود  )چنان  سنندج  در  کههست  شهر    دیدیم  از  دفاع 

در   را    59سنندج  سهم  بیشترین  کورد  دختران  کوبانی  و 

 قهعال  مورد  نامهای  محبوب و  یکی از   ە نام مستور  داشتند( و 

به های زیادی کوردی  نهمیباشد و تراافتخار مردم کورد    و

هنرمندان مشهوری همچون   سر زبانهاست و بر  ەنام مستور

با  استادان حسن زیرک و نام ترا  مظهر خالقی   اجرا  نهاین 

بدست میکالنژ کورد استاد    کهای  مهاند، هم اینک مجسەکرد

از ضیاالدینی  شد  هادی  تندیس  عمارت   در  و  ەوی  جلو 

اردال )عمارت  ازشاخسروآباد  یکی  و ەن  هنری    کارهای 

 . ەب شدصخان بود نەمحل زندگی مستور کهعمرانیست( 

 ؛ اردالن  ەمستور ەای از اشعار سرودنهنمو

را  کوردی  شعر  گال  این  ر  یهدر  مرگ   بعدا  زگارۆاز  از 

 است.   ەخسروخان سرود
جەدەست   داخ  کەجگەرد       ی  سپتر کەجگەرد  ێ  سپتر
کجەگەرد مەسنەددارای عیش کیت وتاراج نەبرد  مەجلس   توسپتر

                                                                          ، کەرد  نە  بەتاڵ  کێت  شاپی 
دیل کێت وەخەم تو نەکەردی ناشاد       خەزانەی رسور ک  نەدای 

ەباد ،                                                                         نەونهاڵ و 
 عمر ک  نەکەردی  پەی         وەی وە یانەی ک  تو نەخسنر وەی،

 ای از اشعار فارسی از ایشان، نهاین نیز نمو

دیگرش ببینم         بار  ەکام دیدبه    /انورش ببینم  ەکند رخ ما  خدا

کف  به     / آن مستی  من در  مست و   شودکه    بودخوش  چه  

و  ببینم                                                                  بر   صراحی  ساغرش   نعل 

چشم کافرش   اگر نعوذباهلل  /دل من یقین دانم به  خلل فتد

 ببینم    

را تا  خدای  حشر  ندمد  دل    همچوکه  شبی    /سحر  بروز 

 برش بینم    خویش در

گلشن  به    مرا و  اگر  /  ەمستور  کارچه  ساحت  گل    قد   رخ 

 صنوبرش  بینم  

 2022/ 07/01باباشیخ ناصری 

 



                                               آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ   82شماره  
 

44 

 

 مهر انیسه جعفری 
 

 شعر زنان کُرد کلهر   ی به محتوا   ی نگاه 

 

زبان  یبرا  ستیاچهیدر  اتیادب   ، یشناسمطالعات 

ش یپ  ،یشناسجامعه به  در  انسان  یزندگ  یوهیبردن  ها 

خواسته  یهادوران دمختلف،  و  بسآن  دگاهیها  و    ی اریها 

  ، یهر ملت  اتیادب   ی بررس  قیاز طر  یو به طور کل  گریموارد د

  ات یادب  ن، یاز ا  ی. جداافتیدست    یادیبه اطالعات ز  توانیم

بگذارد، پس هم    ریجامعه تاث  ک یبر فرهنگ و روند    تواندیم

  ات یآن آشکار است و هم ادب  اتیدبجامعه در ا  کیفرهنگ  

  ی شعر تن  یبگذارد. حال با بررس  ریملت تاث  کیبر    تواندیم

از    ییهابه نشانه  میخواه یچند از شاعران زن کرد کلهر، م

ش  و  ا  یزندگ  یوهیفرهنگ  و    اختهپرد  ارید   نیمردم 

برامی کن  ی بررس  زیشاعران را ن   ن یها و نگرش اخواست   ی . 

ا با  نیشروع  ابتدا  مباحث  دیبحث،  خالصه  صورت   یبه 

 و گویش کلهری  تیفرهنگ و جنس  ات،یهمچون زبان، ادب

تعر محتوا  فیرا  به  و سپس  کلهر   ی کرده  کرد  زنان  شعر 

 .میندازیب ینگاه

به    خ،یها در طول تاراست. انسان  یاجتماع  یاده یزبان پد .1

جوانب    شبردیبه جهت پ  یاجتماع  یبه زندگ  ازشانین  لیدل

توان    ییکه به تنها  یو حفظ خود از خطرات  یمختلف زندگ

ارتباط    ی جهت برقرار  یاند، به ابزارمقابله با آن را نداشته

طرداشته  ازین از  و  ه  یبرقرار  قیاند  و    ی مفکرارتباط 

مشکالتتوانسته سر   یاند  از  را  بوده  راهشان  سر  در  که 

است. انسان  خود ادامه داده اتیبگذرانند و نسل انسان به ح

ش از    یمختلف  یهاوهیبه  استفاده  و  اشاره  زبان  همچون 

اند بوده  یهدف خاص یبرا یانشانه کیهر ەک هیاول یآواها

ارتباط بوده   یبرقرار  ی زبان، در تالش برا  نیامروز  یوهیتا ش

از نقش زبان به عنوان ابزار    یشناسان جداو هستند. زبان

اند. براون  زبان عنوان کرده ی برا  یگرید ی هانقش ،یارتباط 

و نقش    ی( نقش زبان را به دو بخش نقش تبادل1983)ولیو  

از زبان   ،کاربر زبان  ، یاند. در نقش تبادلکرده  م یتقس  یانتقال

  ان یو به پا  دادن   شروع کردن، ادامه   یبرا  یبه عنوان ابزار

ار مرساندن  استفاده  انتقال  کندیتباط  نقش  در  کاربر   ،یو 

م آگاه  کوشدیزبان  باورها  هایاطالعات،  به    یو  را  خود 

تبادل  گرانید نقش  کند.  نقش    ی، منتقل  و  محور  ارتباط 

بنابرا  ی،انتقال است.  محور  ابزار  نیمحتوا  هم    ی برا  یزبان 

  ، یانتقال مباحث فرهنگ  یراب  یارتباط و هم ابزار  یبرقرار

 ندهی آ  یهاهم عصر و نسل  یهاو ... به نسل  ی ادب  ،یخیتار

 .است

طر  ،اتیادب .2 از  احساسات  و  باور  کردن  بازگو    ق یهنر 

 گریهنرمندانه نباشد، د  شودیم  ەگفت  ەهاست و اگر آنچواژه

است، اما هر   یزبان  دیتول  اتی. ادبشودیمحسوب نم  اتیادب

بسستین  اتیادب   یای زبان  دیتول افراد  هر  یاری.  به   کیو 

ادب   یفیتعر  یاوهیش داده  اتیاز  باور  ارائه  به  اند. 

مردم که   ی و فکر  یذوق  یها(، تمام داشته1354)کوبنیزر

  ات یها را ثبت، نقل و انتشار دهند ادبآن  انددهیمردم کوش

  مان یقبل برا  یهاکه از نسل  یایو زوق  یفکر  راثیاست، م 

ماند جا  آ  ،ەبه  آن  یزیچ   ندهیدر  مبه  افزوده  و    شودیها 

و    ییای. پوردررندیگیجهان از آن بهره م   یهاملت  ەشیهم

م1399)یدیسع  ،یذوق  داتیتول  یتمام  اتیادب  ندیگوی( 

 اییشفاه  یوهیملت است که به ش  کیی و فکر  یالیخ  ،یعاطف

شده  یکتب ادبثبت  و  ملت  اتیاند   یدهندهنشان  ،یهر 

هر ملت    یو فرهنگ  یرفتار  یهایژگیاحساسات، و  دگاه،ید

که شخص هرآنچه    یگفت زمان  توانیم  یاست. به طور کل

هنرمندانه  یشان هست را به زباندرون خود و جامعه  درکه 

ادب انوردیآیبه شمار م  اتیبازگو کند،  (  1386)ی. شعار و 

ادب که   یو در هر چهارچوب  وهیبه هر ش  اتیباور دارند که 

 یو جمع یفرد یزندگ یهای ژگیها و وارزش ،یندگباشد، ز

ادب  دهدیرا نشان م    وند یپیبه دو روش ما را با زندگ  اتیو 

  م یخوانیها را مکه آن  یو زمان  یعاطف  قیاز طر  یک ی:  دهدیم

ها فکر کرده  که در مورد آن یو زمان یاز راه عقالن یگریو د

 .میکنیو نقد م

خود،    دگاهیهرکس بر اساس د  زین اتیادب یفهیمورد وظ  در

نگارنده همسو هستند،   دگاه یکه با د  یدارد و نظرات  ینظر

م ستوده)شودیارائه  باور  به  وظ 1378.    ات یادب  ی فهی( 

راست  یواقع  یامبارزه  واژه  به  واژه  که  تسخ  هایاست    ر یرا 

زندگ م  یکرده،  کشف  مردگ  کندیرا  با  و    جنگدیم  ی و 

ه  یبرا  ستیاارزه مب آوردن  وجود  باورد   جانیبه  به  و 

از    ی است که آزاد  نیا  اتیادب   یفهی( وظ1357)یبراهن را 
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بردگ آزاد  یبند  فانوس  یبرهاند،  راهنما  یرا  که   یکند 

است  شباهنگام راه گم کرده شانیهایباشد که کشت یمردم

 زانیرا بر اساس آن فانوس م شانیهاشهیمردم اند یتا همه 

آن    یو جمع  یفرد  یاهحرکت  ی همه  وکرده   با  را  خود 

  .کنند میفانوس تنظ

مجموعه .3 و    ستیافرهنگ  رسم  قانون،  هنر،  دانش،  از 

 تیعضو  یانسان به واسطه  ە ک  یو هر عادت  اتیرسوم، اخالق

را کسب مجامعه، آن  ک یدر   از کوتاک،  کندیها  نقل  به   .

اهم1871)لریتا ا  فیتعر  تی(  در  را  مسئله   نیفرهنگ 

طر  داندیم از  فرهنگ  ز  قیکه  به    یشناختستیوراثت 

جامعه و    کی بزرگ شدن در    قیاز طر  رسد،بلکهیشخص نم

 فرهنگ.دیآیبراساس فرهنگ خاص آن جامعه به دست م

راه    شود یآموزش داده م  می مستق  یوهیهم به ش  از  و هم 

( باور  1973به نقل از کوتاک، گیرتز)  .دیآیتجربه به دست م

دارد که انسان از طریق یادگرفتن یک فرهنگ، مفاهیمی را  

برد، نظام معنایی که از  خلق کرده، به یاد آورده و به کار می

شناخت   روی  است  گرفته  شکل  ذهن  در  فرهنگ  طریق 

ها و تمام زندگی انسان تاثیر  جهان، ابراز احساسات، قضاوت

توان  وابسته است. میدارد و رفتار و باور انسان نظام معنایی  

است که  های یک جامعهای از ارزشگفت فرهنگ مجموعه

کنند  مردم آن جامعه برای زندگی خود از آن الگوبرداری می

فرهنگ   که  جامعه  یک  در  که  است  اشاره  به  نیاز  اما 

با  کسی  هر  فرهنگ  است  ممکن  دارد،  را  خود  مخصوص 

نیستند که   کسان دیگر تفاوت داشته باشد و انسان ها ناچار

با   کسانی  گاهی  و  کنند  پیروی  جامعه  فرهنگی  سنت  از 

باور   این  به  چون  هستند،  ستیز  در  خود  جامعه  فرهنگ 

برای زندگی ها، ارزشاند که آن ارزشرسیده های مفیدی 

 نیستند.  

ها، شناس( بر این باور است که از دید انسان1386کوتاک)

است و باور  فرهنگ چیزی بیش از ادبیات، هنر و آموزش  

ها فرهنگ آموختگان، بلکه همه انساندارد که نه تنها دانش

مهم و  قدرت دارند  آنترین  فرهنگی  که  های  هستند  هایی 

هایی  گذارند، بخصوص آنمردم تاثیر می  روی زندگی روزانه

گذارند. باید در نظر داشته باشیم  که روی کودکان تاثیر می 

هاست و اگر یک  ارزش  ها وای از نظامکه فرهنگ مجموعه

فرهنگی در جامعه یابد، ممکن است سایر  المان  تغییر  یی 

های مربوط  ها نیز تغییر کنند. به عنوان مثال اگر ارزشالمان

بی  کند،  تغییر  در یک جامعه  اخالقی  مسئله  یک  شک  به 

تاثیر آن تغییر را در هنر و ادبیات  جامعه مذکور خواهیم  

یک ملت دیدگاه خاصی مطرح    دید، همچنین اگر در ادبیات

شود، ممکن است آن دیدگاه وارد زندگی مردم شده و به 

 بخشی از فرهنگ تبدیل شود. 

ها از سه جنس نر، ماده و دوجنسه هستند. انسان  . انسان4

از لحاظ جنسی و فیزیکی به یکی از این سه شیوه به دنیا 

کند،  ای که در آن زندگی میآید و جنسیت در جامعهمی

میشک  ارتباط  ل  هرچند  جنسیت  و  جنس  یعنی  گیرد. 

هم با  نیستند.  مستقیمی  یکی  اما  دارند،  دیگر 

انسان(می1386کوتاک) که  ویژگیگوید  اساس  بر  های ها 

اندام همچون  اولیه  و  جنسی  مثل  تولید  و  جنسی  های 

فرم ویژگی و  مو  توزیع  صدا،  همچون  ثانویه  جنسی  های 

وند و زن یا مرد بودن انسان شسینه، از یک دیگر متمایز می

شود. الزم به ذکر است در برخی  از این طریق مشخص می

ای است که برخی  های جنسی به گونهها این ویژگیاز انسان

های مونث را  های جنسی مذکر و برخی از ویژگیاز ویژگی

می ویژگیدارا  روی  از  جنس  بنابراین  جنسی  باشند.  های 

ای که در نیز در جامعه   شود و جنسیت هر کسمشخص می

گیرد و فرهنگ، باور و انتظار کند، شکل میآن زندگی می

را   انسان  آن  جنسیتی  هویت  جنسی،  هر  از  جامعه  آن 

می جامعهمشخص  هر  جنسکند.  از  یک  هر  از  های  ای 

های متفاوت، از  مذکور انتظاراتی دارند که به دلیل فرهنگ

جامعه  تا  جامعه  متفاوتهر  دیر  بر اند.  ای  شخص  گاهی 

هویت  دارد،  وی  به  نسبت  جامعه  که  انتظارات  اساس 

یابد و گاهی نیز برخالف انتظار جامعه، جنسیتی خود را می

کوشد هویت جنسیتی خود را پیدا کند. هویت جنسیتی  می

به شیوه زندگی، باور، رفتار، انتظارات مخصوص از هر  جنس  

 شود.  و... گفته می

 

 گویش کلهری . 5

غربی است که در های ایرانی شمالی یکی از زبانزبان کرد

و   دارد  گویشور  سوریه  و  ترکیه  عراق،  ایران،  کشورهای 

-مناطقی در این چهار کشور که به زبان کردی سخن می

ی  گویند، کردستان نام دارد. زبان کردی دارای چند شاخه
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هاست و در  زبانی است که کردی کلهری یکی از این شاخه

ران من جمله اسدآباد در استان همدان،  قروه شهرهایی از ای

و بیجار در استان کردستان، استان کرمانشاه و استان ایالم 

خانقین،   جمله  من  عراق  کشور  در  شهرهایی  همچنین  و 

 شود.   مندلی و ... به آن تکلم می

. موضوع مورد بحث در این مقاله در رابطه با ادبیات زن  6

خواهیم بررسی کنیم که کورد در گویش کلهری است و می

فرهنگ این منطقه بر دیدگاه زنان چه تاثیری گذاشته است،  

وضعیت زندگی زنان به چه صورت است و آیا شاعران زن 

اند یا  نسبت به وضعیت خود در جامعه واکنشی نشان داده

خیر.  در این مقاله فکر و دیدگاه شاعران که از طریق ادبیات 

ود، در مورد سبک ادبی بحث  شبازگو شده است، بررسی می

شود و محتوا محور است. اشعاری که در این مقاله به  نمی

می آنها  مهوش بررسی  شاعرها   شعر  از  پردازیم 

نسرین سلیمان صفری)سایوا(،  سمیه  پور)سوزان(، 

جعفری  پریسا  امینی)سوما(  شفیعی)هانا(،  مریم  و  مهر 

متی از  اند که در بیشتر موارد تنها برش و قسانتخاب شده

-یک شعر که با موضوع این گفتار مرتبط است، آورده شده

 است. 

پور، بررسی محتوایی  . با ذکر چند نمونه از اشعار سلیمان1.6

 کنیم. شعر شاعران زن کورد کلهر را آغاز می

 . ای عزیز دور، من و تو از هم دوریم 1.1.6

 ( 21م:ەرد کۊتو دختر کدخدایی و من چوپان )ه

 اندازد هایت تشتی از آتش به جانم میچشم.  2.1.6

 آیدای پریزاد، در کنارت زبانم بند می

 به سویم روی برگردان هرچند که نازنین

 ( 45تو دختر کدخدا هستی و من چوپانم)همان:

 . سربند کج بسته، دلش همچون سنگ 3.1.6

 از کوچه رد شد و بهش گفتم ای جان 

 بافته است هایش را درهم . پیچک زلف4.1.6

 باره دل از مهر دوست کنده است به یک

 استبند به پایش بسته. مچ پایش سفید، مچ5.1.6

 راهم که کی پیشش بیایم  چشم به

 ( 53م: ەرد کۊ. تو اهل ایل بارانی، من غبارم )ه6.1.6

 ( 59. ای نور اجاق روشن، بزرگ ایل کلهر)همان:7.1.6

 ( 62ازی)همان:اند. دل پسرهای ایل را به لرزه می8.1.6

 ام . کلهر ای ایل در تاریخ نامدار9.1.6

 غیرت در خون در ایل و تبارم است

دختر    2و    1در شعر شماره   عنوان  با  معشوقش  از  شاعر 

می  نام  در کدخدا  این  و   است  مؤنث  معشوق  برد.جنس 

ست که جنس شاعر نیز مؤنث است.  در شعر شماره حالی

به سربند معشوق اشاره می  3 المانی    کندوی  نیز  که این 

شاعر   4زنانه و مختص جنس مؤنث است. در شعر شماره  

با  را  از   معشوق  و  کرده  توصیف  مانند  پیچک  و  بلند  زلف 

می آن سخن  ویژگی  بافتن  این  کردان  میان  در  که  گوید 

بند  نیز در مورد مچ  5مختص زنان است و در شعر شماره  

ست و  پای معشوق صحبت کرده که آن نیز مختص زنان ا 

 کنند.  در میان کردها مردها پابند استفاده نمی

میهمان که  جنس  طور  عاشقانه،  شعرهای  این  در  بینیم 

های به کار رفته برای وصف معشوق مؤنث است و تمام المان

اند و هیچ توصیفی که مختص مرد باشد،  هایی زنانهیار المان

شناسیم، بینیم و اگر شاعر این شعرها را نها نمیدر میان آن

می نظر  به  برای چنین  مردی  زبان  از  اشعار  این  که  رسد 

است که شاعر    اند، اما این در حالیشده  اش گفتهمعشوقه 

توصیف است. حتی  مؤنث  اشعار  نیز این  رفته  کار  به  های 

در   مذکور  توصیفات  تمامی  و  ندارند  نوآوری  گونه  هیچ 

شوقشان ادبیات فولکلور وجود دارند که مردها برای وصف مع

اند. در اینجا شاعر زن بدون در نظر گرفتن جنس  به کار برده 

ادبیات   معشوق  جنس  از  متفاوت  که  معشوقش  و  خود 

  ە فولکلور تولید شده توسط شاعران مرد است، به همان شیو

ای  شعر عاشقانه سروده است. برای بحث در مورد چنین رویه

 کنیم. چند نمونه دیگر از اشعار این شاعر را بررسی می

پور از واژه بینیم که سلیمانمی  6،7،8،9های شمار  در مصرع 

ایل استفاده کرده است و بسامد استفاده از این واژه در اشعار  

یافتن دلیل شعر عاشقانه  نگارنده در پی  زیاد است و  وی 

مردانه از زبان یک شاعر زن به این نتیجه رسیده است که 

ل شیوه زندگی سنتی  شاعر به این دلیل که بیشتر به دنبا

دهد،  است و سخن از ایل، شیوه زندگی قدیمی را نشان می

دیدگاه و باوری سنتی دارد و نتوانسته است خود را از دام  

آن گونه از زندگی که دلداری زنان در آن تابو بوده است را  

برد، آزاد کند. از میان دسته واژه هایی که هر کس به کار می 

بینی وی نزدیک شویم. زن  اه و جهان توانیم به فهم دیدگمی
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اکنون در منطقه کلهرنشین  در روزگاران گذشته و حتی هم  

و بسیاری از مناطق دیگر هنوز به آن حدی نرسیده است  

ها و آرزوهایش را آزادانه به زبان بیاورد، دلداری که خواست

تابو بوده و هست.  از آن مسائلی است که برای زنان  یکی 

خواهد شود زمانی که شاعر زن میث میهمین موضوع باع

مردها   مختص  را  شدن  عاشق  چون  بگوید،  عاشقانه  شعر 

گوید و حتی در داند، از زبان یک مرد شعر عاشقانه میمی

تواندخود را دارای حق عاشق  دنیای شاعرانه خود نیز نمی

ریسی به  های دیگر همچون نخشدن بداند. وجود دسته واژه

مشک زدن دستی و... که در اشعار شیوه سنتی و دستی،  

بینیم و نمونه آنها در اینجا آورده نشده است،  پور میسلیمان

می و  نشان  سنتی  هوای  و  حال  در  هنوز  شاعر  که  دهد 

های زندگی امروز  برد و نتوانسته با المانقدیمی به سر می

 ارتباط برقرار کند.

هم   از  مسائلی جدا  فرهنگ  که  گفتیم  فرهنگ  تعریف  در 

ارزشن و  اخالقیات  هنر،  باور،  و  عنوان یستند  به  که  ها 

بریم با هم در ارتباط هستند. وقتی  ها نام میفرهنگ از آن

وجود   زنان  برای  دلداری  حق  نبودن  قائل  همچون  باوری 

بینیم، اما آیا وظیفه ادبیات  دارد، نمود آن را در ادبیات می

م وضعت تواند ههاست؟ ادبیات میتنها نشان دادن واقعیت

موجود را نشان بدهد و هم وضعیت ممکن را. پیشتر گفتیم  

های دیگر تاثیر  که تغییر هر بخشی از فرهنگ روی بخش

گذارد. اگر شاعر فرهنگ موجود را نقد کند و به جای  می

های زنانه استفاده کند های مردنانه از الماناستفاده از المان

هم چون کند،  زنانه صحبت  های  ویژهگی  از  شعر   و  زنی 

شک این شیوه از ادبیات عاشقانه زنانه برای یارش بگوید، بی 

شود که مخاطب به خود آمده و به دنبال  امروزی باعث می

زنان در جامعه  باشد. اگر دلداری  هویت جنسیتی خویش 

هایش کند خواستهتابو است، باید در ادبیاتی که تولید می

ق و زندگی آزاد را نشان دهد و از این راه گامی به سوی ح

 زنان بردارد. 

. برای بررسی محتوای اشعار صفری، چند نمونه شعر از  2.6

 انتخاب شده است.  مەتام تکتاب 

کتاب مچاله شده ای هستم که در تنهایی خودم غلت   1.2.6

 زنممی

ها را پوشانده است، مدام و کم  زنم، مه چشمهی چرخ می

 ( 7م: ەشوم)تام تکم از درون پاره می

دانم از رودخانه بیچارگی خالص نخواهم  . من که می2.2.6

 شد

 ( 10تو با قدرتت بارها به من آسیب رساندی)همان: 

. باز هم غم به بالین من آمده است و دوباره مرا به هم 3.2.6

 ریخته است 

مرا  ای جان  که  است  صدد  در  نامشخص،  درد  ن 

 ( 26بگیرد)همان:

مدتی4.2.6 چه  .  مرا  نمیدانم  ایست،  گونه  به  حالم  است 

 ( 27شده؟)همان : 

تاریکی  5.2.6 به  را   فردا  امروز  که  فرزند  ای  بخواب   .

 ( 30کشاند.)همان: 

 غلتند. هزاران جنازه هستند که در خاک و خون می6.2.6

 ( 32کند، کجاست؟ )همان:  زنده میآن که با خواندن وردی  

 . تو خون شیرینی و من خونی ندارم 7.2.6

 ( 34نام و نشانم)همان:  ام، من بیمن خود را گم کرده

 ام ام پایین افتاده. از دیوار زندگی8.2.6

 ( 37با دستانم زلفان یاد یار را گرفتم)همان: 

 چیست و کی به اینجا آمد  دانم قضا و بال. می9.2.6

 ( 53گویند: حرف نزن، تو هنوز الل هستی)همان : مدام می

شاعر خود را به عنوان کتاب به مخاطب    1در شعر شماره  

است، ولی کتابی مچاله کند و کتاب نشانه داناییمعرفی می

کند که  شده که تنهاست. وی در ادامه این شعر اشاره می

دانایی از  پر  اینکه  را  برخالف  آن  آنکه  جای  به  ولی  است 

برداشته و از آن استفاده شود، آن را با لگد دور انداخته و از 

نمی استفاده  شماره  آن  شعر  در  بحث   2شود.  اقتداری  از 

از تغییر وضعیت  کند که میمی کوشد به او آزار برساند و 

از غمی نامشخص و     3خود ناامید است. و در شعر شماره  

نبردن به دلیل مشکالتش سخن می   هم از پی  4در بخش  

شماره   شعر  در  نشان    5گوید.  فرزند  واژه  آوردن  با  شاعر 

دهد مخاطبش نسل آینده است و به آنها ناامیدی منتقل  می

شماره  می شعر  در  موجود    6کند.  وضعیت  نابسامانی  از 

گوید و چشم به راه منجی است که شرایط را تغییر دهد می

گوید. در شعر نام و نشانی خود میاز بی 7و در شعر شماره 

کند و دنبال آن  به شکستش در زندگی اشاره می  8شماره  
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ای  کند که به معنای مو است و واژهاز واژه گیس استفاده می

مختص موی زنان است. در اینجا برخالف اینکه شاعر مؤنث  

است از المان زنانه برای توصیف یارش استفاده کرده است  

گوید میداند مشکل چیست می  9عر شماره  و در نهایت در ش

 گذارند که چیزی بگوید.ولی نمی

اش از  مندی از اینکه برخالف دانایی و آگاهیصفری با گله 

نمی استفاده  و  وی  کرده  آغاز  را  مخاطب  با  اتباط  کنند، 

گذارد  داند که نمیسپس مشکالت را به قدرتی مربوط می

احساس   اشعارش  میان  در  و  کند.  و  پیشرفت  سردرگمی 

مسئله  راه منجی بودن،  به  است. چشم  پریشانی مشخص 

مهمی است که در یکی از شعرهایش عنوان شده است و 

رفتن به سوی زندگی آزاد  تواند تالش برای پیشهمین می

را با مشکل مواجع کند. چشم به راه ناجی بودن باعث عدم  

شود. هر کسی باید به سطحی برسد تحرکی میتالش و بی 

تواند برای حل مشکالت بکوشد  باور پیدا کند که خود می  که

 و چشم به راه هیچ کس نباشد.  

وجود   به  برای  مردگی  با  مبارزه  ادبیات  وظیفه  که  گفتیم 

است.   زیردستی  دام  از  آزادی  کردن  رها  و  هیجان  آوردن 

حال اگر این تعریف از وظیفه ادبیات را قبول داشته باشیم،  

ایجاد هیجان   با مسائلی هستیم که به دنبال  برای مبارزه 

برخالف میلمان است، نه اینکه خود شاعر، مردگی را رواج  

به نسل آینده   اینجا اگر پیشنهاد صفری    بیداری دهد. در 

وی  می اثر  در  را  مردگی  با  مبارزه  نشانه  وقت  آن  بود، 

شود گفت که وظیفه خود را به جای آورده دیدیم و میمی

بخواب ای فرزند که امروز فردا  "د گویاست. وقتی شاعر می

هیچ تالشی آینده را بینیم که شاعر بیمی  "را تاریک کرد

بیند و گفتمانش هم برای خود و هم برای نسل تاریک می

آینده نشان دهنده سازش است. ولی اگر این مصرع به شیوه 

تاریکی " به  را  فردا  دارد  امروز  که  فرزند  ای  خیز  پا  به 

دهد که گفتیم شاعر هشدار میآنگاه می  بود،می  "کشاندمی

اگر تالش نکنیم، آینده نیز همانند امروز تاریک خواهد ماند 

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  می از شعر  تقلیدگونه  فضای  از  که  همین  اما  گوید 

هایی برایش پیش آمده، جای امیدواری دارد.  درآمده و سوال

می نشان  که  مواردی  از  تالشش یکی  برخالف  شاعر  دهد 

برای پیدا کردن خود، هنوز به آن سطح از آگاهی نرسیده 

انی  دهد که از یارش با الماست، در  مصرعی خود را نشان می

می یاد  به  زنانه  شاعر  شعر،  مجموعه  این  آخر  در  کند. 

کند. هرچند شاعر از  اش نسبت به مشکالت اشاره میآگاهی

خفه می را  اما صدایش  است،  آگاه شده  و  مشکالت  کنند 

که پیش از این  توانیم این مانع شدن را به همان قدرتیمی

ه از آن سخن گفته است، مربوط بدانیم. یعنی این قدرت ک

ای مردساالر  توان آن را همچون مردی مشخص، جامعهمی

به بردگی کشانده   را  یا سیستمی که هم زن و هم مرد  و 

است دانست،  در تمام مراحل این زندگی وجود دارد؛ از آزار  

دادن شاعر برای جلوگیری از پی بردن به هویت خود تا خفه  

 هایش. کردن فریاد دانسته

های از اینکه شاعر  نشانه  مەتام ت  نگارنده در مجموعه اشعار

همچون عضوی از جامعه خود را مقصر بخشی از مشکالتش  

دلیل   را  قدرت  صاحبان  تنها  اگر  نکرد.  پیدا  را  بداند 

تر از آن بدانیم که مندها را قدرت هایمان بدانیم و آنمشکل

نتیجه باستیم،  برابر آنها  اش همچون محتوای شعرهای در 

شع مجموعه  این  میآخر  از  ر  کردن  فرار  و  رفتن  و  شود 

شود. اما اگر خود را نیز مقصر وضعیت موجود نتیجه کار می

بدانیم، دیگر   ناراضی هستیم  از آن  از وضعیتی که  بخشی 

شویم و از تغییر دیدگاه خود شروع کرده  اینقدر ناامید نمی

واژه   مه  دهیم.  تغییر  را  جامعه  بتوانیم  که  داریم  امید  و 

شعر صفری است و در نمونه شعر یک با کلیدی مجموعه  

را پوشانده استمه چشم"آوردن   را    "ها  نامشخص  دلیلی 

بر روی واقعیت داند که چشمباعث مشکالت می را  هایش 

همین می و  است  این  بسته  از  باشدکه شاعر  امیدی  تواند 

و شاید بتواند متوجه    ەپس بکوشد آن مه را از میان برداشت

ها بشود و  طور کلی همه انسان  ەبدلیل زندگی تلخ زن و  

آنها   حل  برای  مشکالت،  منبع  از  درست  شناخت  از  پس 

 بکوشد. 

نمونه شعرهای   ژو نشریه    ەڕۊمن و ب. در مجموعه شعر  3.6

 اند: زیر از شفیعی انتخاب شده

. سینه من یخچال برفی کدام سرزمین است؟/ به جای  1.3.6

د به  دیوار  همسایه  کودک/  دهان  یا  یار/  تفنگ  دست  یوار 

 (. 7:  ەڕۊاست/ )من و ب
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گردم/ نمیدانم در  . به دنبال خویش/ با سوز و گداز می2.3.6

 (. 10ام/ )همان:رفت و آمد/ گم شدهسایه کدام دره بی

 (. 24. سهم بزرگ من/ باری از غم بود/)همان: 3.3.6

کنم/ نه نور کم سویی/ نه نجوای صدایی/  . جستجو می4.3.6

پایی/ رد  نه  و  یار  شده  نه  دلتنگ  گم  بسیار...../  ام/ 

 (. 25خویشم)همان: 

گلی با پنجه های کشیده/ با تار زلف خودش/ . سمن5.3.6

 ( 51اش کردند)همان:خفه

. من فرزند بادم/ بادی پریشان/ در بلندای آسمان/ در  6.3.6

  / غروبی نامشخص/ دستی سیاه و پلید/ یال اسب قرمزم را

 (. 65برید)همان: 

ک7.3.6 گوش  در  گفتم  .  انفال/  فریاد  است/  پیچیده  وها 

ام/ خون من/  ام/کردم و نمردهبگویید/ کردم و از پا درنیامده

در جان زمین است/ در چشم گل هاست/ در گلوی چشمه  

زند/ یاد من.../  است/ خون من سبز خواهد کرد/ جوانه می

 (. 75-74کند! )همان: ها زایش میدر تمام پنجره

کس/ چقدر از آغوش خویش/  بی  . چقدر دورم/ چقدر8.3.6

ام/ غم درونم، صحرای دل را فراگرفته است/ جنگل  دور شده

گیسوانم آتش گرفته است/ چه فریادهایی که در گلو ماند 

ام گورستان شد/ شعرهایم هایی در دل!/ سینهو/ چه مویه

 (. 77زبان بستند)همان: 

 (. 83ات هستم آزادی/ )همان : . دلتنگ9.3.6

. آه آزادی/ آه آزادی/ درفشت در دست کدامین باد  10.3.6

 (. 84است؟)همان:  

غارت شده11.3.6 روسری.  دوتوی  در  گلام/  فرو ای  گلی/ 

ای هستم در فصل سرد/ مرا بگشایی/ ام/ انگار پنجرهریخته

 (. 116پر هستم از فریاد برگ)نشریه ژ: 

تواند می  شویم و ایندر شعر نخست با المانی زنانه روبرو می

این منطقه باشد. البته منظور   ای برای زبان شعری زنانهمژده

ای در میان آثار مکتوب  نگارنده پدید آمدن چنین ویژگی

المان و  زبان  با  که شعرهایی  بسا شاعرانی  چه  های  است، 

اند، یا کتابی پیش  زنانه دارند که پیش از این شاعر سراییده

گارنده از وجود آن مطلع از این کتاب چاپ شده باشد که ن

توان بر اساس  نیست. به طور کلی مباعث این مقاله را نمی

تاریخ سرایش اشعار سنجید، چون همزمان تمامی مفاهیم،  

از زبان مردانه تا زبان و مفاهیم زنانه و دیگر مسائل را در  

شاعر    1بینیم. در نمونه شعر شماره  عصر میاشعار زنان هم

گوید و  ب دور شدن از یار و فرزند می از دلتنگی خود به سب

شود که این دوری به دلیل  با آوردن واژه »تفنگ« روشن می

شماره   شعر  نمونه  در  است.  برای     2جنگ  جستجو  از 

گوید. در نمونه  خویش سخن می  پیداکردن هویت گم شده 

غم را سهم خود از زندگی دانسته و در شعر   3شعر شماره  

گوید. در و همراه و گم شدن میاز نداشتن امید    4شماره  

از ظلمی که در حق زنان شده بحث    5نمونه شعر شماره  

گوید که از دستی سیاه و پلید می 6کرده و در شعر شماره 

 اش تاثیرگذار بوده. در زندگی

بینیم، اول اینکه به زن  چند نکته مهم می 1در شعر شماره  

جنگ و    در اینجا با دید سنتی و معمول که زن را قربانی

کند، بلکه نقش فعال  داند، نگاه نمیمرد را مبارز و حافظ می

و حضورش در جنگ را با توصیف تفنگش بر دوش نشان  

دهد.  دومین مسئله بیزاری شاعر از جنگ است که با می

از   آوردن واژه یخچال برفی که نشان دهنده سردی است 

ن  گوید و سوم اینکه با آوردفضای سرد و بی رنگ جنگ می

از ویژگی   واژه های سینه، دست یار و دهان کودک، یکی 

های ثانویه جنس مؤنث)سینه( را استفاده کرده و از نقش  

زن هم به عنوان همسر، هم به عنوان مادر و هم مبارز سخن  

با  می زندگی  به  زن  دیدگاه  که  میدهد  نشان  این  و  گوید 

ای که نقش اجتماعی و سیاسی زن را نادیده دیدگاه سنتی

میمی که  اینجاست  در  است.  متفاوت  گفت گیرد  توان 

محتوای فرهنگ زندگی و ادبیات از یکدیگر جدا نیست و  

کردستان)کردستان  شمال  در  زنان  مبارزه  با  همزمان 

از  ەترکی محافظت  در  زنان  شرکت  زندگی  شیوه  این   )

ادبیات ما نیز شده است. در نمونه شعرهای  سرزمین وارد 

ج  2،3،4 حال  در  و  شاعر  است  خویش  هویت  ستجوی 

ی است که به دنبال هویتی است که گفتمان وی به گونه

پیش از این مشخص بوده و اکنون نیست، به عنوان مثال  

هویت  جستجوی  اینجا  در  شاعر  منظور  که  است  ممکن 

جنسیتی خویش باشد که زمانی زن در جامعه نقش بسیار 

ساالری  مهمی داشته و با آمدن سیستم سرمایه داری و مرد

آن   از  اکنون شاعر  و  است  رنگ شده  کم  بسیار  نقش  آن 

 کند. هویت جنسیتی یاد می
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شاعر به کشتن و از میان بردن زن اشاره می کند و زمانی  

گوید،  به این نتیجه می  که از مرگ )با تار زلف خویش( می

خواهند به  رسیم که منظور شاعر این است که زمانی که می

ا برسانند  آسیبی  ویژگیزنان  زنان  ز  مخصوص  های 

این مسئله اند که  اهمیت  سواستفاده کرده  ای بسیار حائز 

نه   انسان،  به عنوان یک  را  است. زن اگر تالش کند خود 

پایین بشناسد، میجنس  وابسته  و  مرد  از  از خود  تر  تواند 

رسانند، محافظت کند. اما دربرابر آسیب های که به او می

وبی نشناسد و در نهایت برای  های خود را به خاگر ویژگی

رسیدن به جایگاهی برابر با مردان تالش کند مشخص است 

نمی آسیب میموفق  همیشه  و  هر جنسی  شود  زیرا  بیند، 

 تواند به جایگاهش دست یابد. تنها از راه شناخت خود می

شناساند که شاعر خود را به عنوان فرزند باد به مخاطب می

و هم ویرانگر باشد. سپس آن   تواند هم زندگی بخشباد می

گوید باد را بادی پریشان توصیف کرده و از دستی پلید می

اینجا می بینیم که شاعر  که یال اسبش را بریده است. در 

می  قدرتی  یا  دست  را  مشکالتش  کدلیل  برایش   ەداند 

نامشخص است و اگر شاعر گمان کند که منشا مشکالت  

می قدرت  آن  بود،  خواهد  وی  توانامشخص  به  همیشه  ند 

مشکالت  منشا  کردن  پیدا  گام  اولین  زیرا  برساند،  آسیب 

 است.  

انفال که مسئله از  ای سیاسی و ضد بشری و  بحث کردن 

بخشی از تاریخ تحمیل شده یر کردهاست، در شعر بسیاری 

شود. دلیل انتخاب این شعر برای بررسی  از شاعران دیده می

قه کلهر هنوز از نظر  این است که زمانی که زن کرد در منط

هویت جنسیتی نتوانسته است خود را بازشناسد و دلیل و  

است،  نامشخص  برایش  گرفته  او  از  را  هویتش  قدرتی که 

می سخن  ملی  هویت  از  قاطعیت  با  چنین  گوید. چگونه 

هویت سطوحی دارد که هویت ملی یکی از بالترین درجات 

سخن  خود  از  که  زمانی  شاعر  است.  هویت  به    رسیدن 

گوید، گوید پریشان و ضعیف است و زمانی که از کرد میمی

زبان و بیانش بااقتدار است. برای از بین رفتن هویت خویش 

گوید که  از قدرتی  نامشخص سخن گفته و با صراحت نمی

برابر آن می از کورد می در  زمانی  که  با  ایستد ولی  گوید، 

مبا و  مقاومت  از  تنها  زیاد،  بسیار  مشکالت  رزه وجود 

گوید. شاعر به عنوان یک کرد باور دارد که کرد استوار  می

و  می مانده  گلو  در  فریادهای  از  زن  یک  عنوان  به  و  ماند 

زبان در شعرهای  تناقضی  شاهد  اینجا  در  و  میگوید  بسته 

قدرت و ضعف وی هستیم. وی باور دارد که به عنوان یک 

ن  کرد، آفریننده است و به عنوان یک زن سینه اش همچو

دهنده باور، دیدگاه و  است و شعرهایش که نشان گورستانی

ها اند. کرد همچون دیگر ملتاش هستند، زبان بستهاندیشه

های متفاوت تشکیل شده است و اگر از مردمانی با جنس

میخواهیم این ملت پیشرفت کند، اول باید خودمان را خوب 

می حاصل  زمانی  پیشرفت  یک  بشناسیم.  افراد  که  شود 

امعه خود، راه و اهدافشان را بشناسند و اینگونه است که  ج

و  می ماندگاری  به  داشتن  باور  از  قبل  موفق شوند.  توانند 

استواری کورد، باید باور داشته باشیم که به عنوان یک زن،  

راه   حاضر  حال  در  اگر  و  بماند  گلو  در  فریادمان  نباید 

هایم را فریاد توان با تالش خواستهاند، میفریادمان را بسته

 بزنیم. 

یاد   آن  از  که  است  شفیعی  شعر  مباحث  از  یکی  آزادی 

بدانیم    کند و بهمی دنبال پیدا کردن آن است. الزم است 

از درون خود شروع کرد.   باید  راه آزادی  برای پیدا کردن 

گوید، چپاول شدنی در میان  شفیعی از چپاول شدن زن می

دهد به باور شاعر، زن از  گلی و این نیشان میای گلروسری

است و نمونه چنین    های دروغین فریب خوردهطریق زیبایی

در جامعه بسیار است همچون جلوگیری از فعالیت  مسائلی

 زنان در جامه توسط مردان به بهانه دوست داشتن آنها.  

از 4.6 اشعاری  نمونه  محتوای  به  نگاهی  بخش  این  در   .

 اندازیم. مهر میجعفری

اش ور رفت/ تا هایش/ آنقدر با آرزوهای خفته. با مژه1.4.6

 از خواب پریدند! 

های ذهنم  یفی/  مشغول کاویدن زمینهای کث .  کالغ 2.4.6

آن در  را  تو  یاد  نکند  چه  هستند/  من/  باشم/  کاشته  ها 

هستم...)پژوهش ناتوانی  آسیبمترسک  و  شناسی  نامه 

 ( 72ادبیات کرمانشاه و ایالم: 

دارم و  ام؟!/ گام بر میام؟!/ یا غیب شده. از غیب آمده3.4.6

خورم/  م گیج میاروم/ میان دهن زندگیام میبه سمت ریشه

می و  .../  مادر  دنبال  بگردم/  خودم   دنبال  به  که  روم 

ای پر از درد/ روی شاخ  ها/ دنبال زندگی/ زندگیمادربزرگ
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شجره برگ  پدربزرگنامهو  و  پدر  میی  هیچ  به  اما  -ها!/ 

-رسم/.../ در این ناتوانی، در این راه تاریک راهم را کج می

نامه زندگی که نامی از  شجرهکنم/ رو بسوی گورستان/ در  

-ها نیست/ ممکن است در دل گورستان.../ مبهوت میآن

ها نیست/ حتی  مانم/ حتی/ در دل گورستان هم/ نامی از آن

 اند/ نکند من نیستم؟ ها هم فقط پدر داشتهمرده

ام و/ لحظه لحظه لحظه  . من نیستم و/ دهانم را بسته4.4.6

کشد/ درد  ارد درد میشوم/ زنی د در سکوت خود غرق می 

اند/ زنی از نادانی ها کشیده شدهآرزوهایش/ که به دار نادانی

 کشدخودش درد می

زبانه5.4.6 که  احمق/  و  گیج  دیکتاتورهای  از  خسته  ی . 

نداشته شدهتوانایی  اژدهایی  آزادی  شان/  گردن  و/  است 

فشرده را  زنان  راهحقوق   /... خستهاست/  آزادی  از  های  اند 

خواهید از این خواب  ایی که نامعلومند/ .../ کی میرهگذره

بپا خیزید   بپا خیزید!/.../  بیدار شوید؟/  مرگ چندین ساله 

 برای آفریدن کودک آزادی 

ام/ در  . نفهمیدم که کی دنیای پر از صداقت کودکی6.4.6

چین دامن بلندی گم شد/ که مادرم برای سکوتم دوخته  

 وتی که قد کشیدخورم از سک بود/  نیش و کنایه می

شعر  جعفری نمونه  در  کردن    1مهر  بیدار  برای  تالش  از 

گوید. در نمونه  از تفتیش عقاید می  2آرزوها و در نمونه شعر  

راه  3شعر شماره   و  است  کردن خود  پیدا  دنبال  هایی به 

شعر  می نمونه  در  و  دلیل    4آزماید  به  کشیدنش  درد  از 

ساالری و تالش از مرد  5ناآگاهی خویش و در نمونه شعر  

از دلیل سکوت   6برای تغییر وضعیت و در نمونه شعر شماره  

 گوید.زنان می

در نمونه شعر  ور رفتن و از خواب پریدناستفاده از عبارات 

کوشد به زور هم که شده دهد که شاعر میاول نشان می

شود. در  آرزوهایش را از خواب بیدار کرده و پیروز نیز می

د این پیام را به مخاطب منتقل کند که کوشاینجا شاعر می

خواسته ما  داریماگر  تالش   ،ای  آن  به  رسیدن  برای  باید 

-مهر از تفتیش عقاید و احساسات و از ناتوانیکنیم. جعفری

گوید، هرچند که این تفتیش  اش برای جلوگیری از آن می

برای زن و احساساتش به کار رفته، اما یاد کردنی که شاعر  

ای برگردد.  تواند به هر موضوع اجتماعیید میگواز آن می

تا زمانی که در یک جامعه مردم حق نداشته باشد آزادنه در  

مورد مشکالت جامعه و زندگی حرف بزنند، جامعه مذکور 

پیشرفت نخواهد کرد و این مشکل از راه تالش خود مردم  

به دنبال پیدا کردن    3شود. شاعر در شعر شماره  حل می

و است  بخشی   هویت  را هرچه  شعر  از  بیشتری  های 

می پی  جنسیتی  میخوانیم،  هویت  منظور  که  است.  بریم 

اش مشخص است. وی  ها و سردگرانیپریشانی شاعر از سوال

از مطرح کردن سوال به آنها شیوه پس  برای پاسخ  هایش 

ای که خود شاعر در  نامهدهد، شجرهشجره نامه را شرح می

اشاره را  اولین  آن  منتسب  هایش  پدریش  اجداد  و  پدر  به 

از زنان   اش برای پیدا کردن نامیداند و پس از آن تالشمی

ماند. در ادامه برای پیدا کردن  نتیجه مینامه بیدر آن شجره

نامی   نیز  آنجا  در  و  رفته  قبرستان  به  مادر  هویت خود  از 

ای که در اینجا بیند. مسئلهها روی سنگ قبرها نمیمتوفی

است که   های زبانی جنسیت زدهساخت و عادتمهم است  

اگر ما به دنبال برابری هستیم باید از خود شروع کرده و آن  

های زبانی را به کار نبریم. شاعر پیش از نگاه کردن به عادت

جامعه شجره فرهنگ  دلیل  به  زندگی  نامه،  آن  در  که  ای 

نامه را منتسب به مردها دانسته و زمانی که میکند، شجره

میم زنتوجه  از  نامی  که  دلیل شود  به  نیست  آن  در  ها 

خورد و این در حالی است  فرضی که دارد، کمتر جا میپیش

زندگی  تاریخچه  در  زن  بودن  سهیم  دیدگاه  با  اگر  که 

رفت و سپس نامی از زنان  نامه میخانوادگی به سراغ شجره

دید.  دید، بیشتر این مسئله را امری غیرعادی میدر آن نمی

های عنی اگر انسان بیشتر روی خودش کار کند و از ساخت ی

زبانی جنسیت زده آگاهی داشته باشد و از آنها استفاده نکند  

میبیشتر حق دفاع  از حق خود  این خواهانه  غیر  در  کند، 

صورت تنها از وضعیت موجود آزرده خاطر شده و همچون  

کند. پس برای  ادامه شعر، شاعر به وجود خویش شک می

و تغ باورها  از  باید  جامعه  یک  وضعیت  و  فرهنگ  ییر 

زبانیساخت که   های  همانطور  کنیم.  رها  را  خود  قدیمی 

واژه به واژه برای    پیش از این گفتیم وظیفه ادبیات مبارزه

کردگان باشد، اگر   آزادی است و باید راهنمایی برای راه گم

نشانه و  کند  توصیف  را  موجود  وضعیت  تنها  از  شاعر  ای 

بارزه برای تغییر وضعیت دیده نشود، ممکن است بیشتر  م
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احساس غم و ناراحتی و سرخوردگی را به مخاطب منتقل  

 ای روشن. کند، نه احساس تالش برای آینده

جعفری  شعر  موضوعات  از  دیگر  دانستن  یکی  مقصر  مهر 

خود زن است و بر این باور است که مشکالت زندگی زن به  

اوست.   خود  ناآگاهی  میسبب  این  گامیو  به    تواند  باشد 

از   شاعر  زنان.  زندگی  مشکالت  منشا  کردن  پیدا  سوی 

شان و دیکتاتورهای گیج و منگی میگوید که قدرت نداشته

پوشالیشان باعث شده که زنان نتوانسته به حق خود  دست  

یابند و این اشاره بسیار بجایی است. باید بدانیم که مشکالت 

دلی به  تنها  زنان  به زندگی  مردها  و  نیست  مردساالری  ل 

را صاحب قدرت و   ندارند.  اگر مردها  خودی خود قدرتی 

اند تلقی کنیم،  بعنوان کسانی که حق زنان را از آنها گرفته

می احساس باعث  از جامعه  نیمی  به  نسبت  زنان  که  شود 

برای رسیدن به حق تمام تالششان  خود   دشمنی کنند و 

 نتیجه بماند.  بی

ه در راه زندگی آزاد و برابر باید بدانیم که هم زن  برای مبارز

و هم مرد زیردست سیستمی هستند که انسان برای آنها  

تنها خود   است. اگر  به منفعتش  برای رسیدن  ابزاری  تنها 

زنان را دلیل مشکالتشان بدانیم، انتظار داریم که نیمی از  

جامعه این مشکل بزرگ را حل کند و ممکن است که زن،  

از جامعه مرد ر دیگر  با مردان که نیمی  ا مقصر دانسته و 

هستند مبارزه کند، که در این صورت حتی اگر زن بتواند  

قدرت را به دست بگیرد باز هم مشکل حل نشده و قدرت  

جامعه  از  دیگر  نیمی  دست  به  جامعه  از  نیمی  از  نسبی 

از طریق دیدگاهی دیگر که هم زن و هم مرد را  می افتد. 

بدانیم و از منشا مشکالت نیز باخبر باشیم،   مقصر مشکالت

آن وقت است که به شیوه درست در راه آزادی گام برداریم.  

)راه گفتن  با  شرایط  این  به  آزادی خستهشاعر  از  های  اند 

نامعلوم( اشاره می راه  رهگذران  تا هدف مردم در  کند که 

 ای حاصل نخواهد شد.  آزادی نامعلوم باشد، نتیجه

اش توسط مادرش  شاعر سکوت خود را به دلیل شیوه تربیت

به دلیل فرهنگ موجود نقشمی ها و  داند، در این منطقه 

ها مشخص شده است  وظایف متفاوتی برای هر یک از جنس

و از طریق این وظایف هر جنسی هویت جنسیتی مشخصی  

های هویتی جنسیت زن تربیت  کند. یکی از المانپیدا می

داند، در حالی و مرد این کار را وظیفه خود نمیفرزند است 

که اگر هرکدام ویژگیهای خود را به خوبی بشناسند و هر  

یک به سهم خود در تربیت فرزند سهیم باشند، کودک بهتر 

شود. در این شعر شاعر اشاره بر آن دارد که زن  تربیت می

عنوان  به  را  مسائلی  که  فرهنگی  و  ناآگاهی خود  دلیل  به 

شود. آنها  تلقی میکند، دلیل سکوت کردن زنان میارزش  

گیرند که از همان کودکی سکوت کرده و بعدها نیز  یاد می

 به دلیل نداشتن قدرت تحقیر شوند.

 

. برای بخش نهایی مفهوم شعر زنان کرد کلهر نگاهی 5.6 

 اندازیم. به شعر امینی می

ولد در سرزمینی گرسنه مت/ن از غرولند باد و باران م  1.5.6

انسان  /شدم اجتماع  آمد  و  رفت  شدهدر  که الل  و  ها/  اند 

  ها ام/ در وقت کشی ساعتکشند/ زخمیگرسنگی فریاد می

ام/ که من هم خدا  از شدت عشق ژولیده   /ام و  ویران شده  /

هایی  خواهم/ در سرزمینی سوت و کور زنو هم خرما می

اللی تربیت    نازا/ که ویار به خدا و خرما دراند/ بچه ها را به

زنمی من  آه  و  کنند/  سوت  سرزمینی  در  شده/  نابود  ام 

ام/  کور/که از صحبت مدام ماتیک و سکسوالیته از هوش رفته

ام/  سالی عشق و عاشقی از شعری باردار شده در این خشک

می مرا  نه  میکه  نه  میزاید  نه  و  ولد  زایم  و  آفرینم)زاد 

رم/ که من هم  میکنم(/من به حرف حرف کردستان ویار دا

خواهم/در میدان جنگی که مترسک و  خدا و هم خرما می

کرده کالغ  تبانی  تنم  برای  شدهها/  دردی  و  اند/آبستن  ام 

که   /ام خواهم و نه خرما/ من شاعری گرسنهدیگر/نه خدا می

  از سخن /    اند/ در این میدان جنگمرا به فریاد عادت داده

نان/ و  درد/ شعر  و  نان  از  در  کرکس /دردو    عرش  گفتن  ها 

اند/تا حرف به حرف بدنم را حاشا کنند/که مادرم از  کمین

پستان حاشا در دهانم نهاد و/از دلداری    /غرولند زن و درد

پسران این سرزمین قدغنم کرد/ ماردین! عاشقی حرام است  

کرکس!/  ماردین که  جنگ/  میدان  این  کمین در  در  ها 

م ممنوعه/که نه مرا اام هستند/ من آبستن شعری شدهالشه

آفرینم/ من ویار به حرف حرف زایم و نه میزاید، نه میمی

دارم.  آس  ەنام)پژوهش  کردستان  کرد  ی شناسبیو    ی شعر 

 .(63_ 65: ەو کرمانشا المیا

به این دلیل که شعرهای زیادی از امینی در دسترس نبود،  

بررسی  را  شعرش  محتوای  وی  از  کاملی  شعر  آوردن  با 
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کی از نکات این شعر این است که هم در مورد کنیم. ی می

های مخصوص آن است و هم از واژه  ندگی زنان و مشکالتز

زنان برای رساندن مفهوم استفاده شده است. نازا بودن، ویار 

های داشتن، ماتیک، آبستن بودن، زایمان و سینه  از واژه

این شعراند که با زنان ارتباط مستقیم دارند، استفاده از این  

است که بحث در   ها باعث به وجود آمدن فضایی شده واژه

کالت زنان در این فضا به خوبی جا افتاده است و  مورد مش

ها به خوبی استفاده کند. در شاعر توانسته است از این واژه

این شعر هم مشکالت اجتماعی و هم مشکالت زندگی زنان 

شود که امینی در چند جا به سرزمین سوت و کور دیده می

کند و مخاطب متوجه  های الل اشاره میو گرسنه و انسان

مذکور، جامعهشمی که جامعه  از   یود  نیست. پس  فعالی 

ناآگاهی  مادران  و  زنان  از  کور،  و  سوت  جامعه  توصیف 

توانند فرزندانشان را با فکر آزاد تربیت کنند  گوید که نمیمی

می آنها  به  طریق  و  این  از  و  کنند  سکوت  که  آموزند 

کلی  می طور  به  و  زنان  زندگی  وضعیت  شاعر  که  فهمیم 

داند که  ناسب جامعه را به سبب وجود زنانی میوضعیت نام

آگاهی ندارند. زنان توصیف شده در این شعر کسانی هستند 

به  که خواسته برای  و تالشی  توان  زیادی دارند، ولی  های 

راه  هایشان و خلق زندگیدست آوردن خواسته از  آزاد  ای 

 تربیت کردن درست فرزندانشان ندارند.

ماتیک و سکسوالیته به فرهنگ و  های  شاعر با آوردن واژه

سیاست مربوط به مسائل جنسی اشاره دارد. در دنیای امروز  

داری، زن به کاالی  به دلیل روی کار بودن سیستم سرمایه

سرمایه  سیستم  هم  که  است  شده  تبدیل  داری  جنسی 

کند و هم پیشکشی است  منفعت خود را از آن کسب می

این   از  طریق  این  از  تا  مردان  منافعبرای  و  اش  سیستم 

محافظت کنند. همانطور که شاعر اشاره کرده است زن در  

برایش ساخته را گم کرده و نمیدنیایی که  تواند اند خود 

، نه کسی  عنوان عضوی از جامعه  هویت جنسیتی خود را به

داری و مردساالری باشد، پیدا کند و  که در خدمت سرمایه

مهم مباحث  از  یکی  است.   شده  موضوع   نابود  شعر،  این 

گوید که تربیت و آموزش است. شاعر از مادران منفعلی می

کنند و مادر خود شاعر نیز  فرندانشان را به سکوت وادار می

از این قائده مستثنی نیست و هنگامی که از مشکالت زنان  

گرفتن می برای  خود  فرزند  دادن  آموزش  جای  به  گوید، 

نحق را  آینده  نسل  و  کرده  حاشا  مشکالت اش،  به  یز 

می عادت  محدودیتجنسیتی  باعث  خود  و  های  دهد 

می دخترش  برای  شدن  جنسیتی  عاشق  از  مانع  و  شود 

آموزش سخن  دخترش می از  دیگری  از شیوه  شود. شاعر 

گفته و فریاد و نارضایتی خود را در مورد وضعیت موجود  

می بجا  نشان  را  ادبیات  وظیفه  که   اینجاست  در  و  دهد 

ها اعر را به عنوان کسی که برای اعالم نارضایتیآرورد، شمی

کند نه کسی که تنها وضعیت  تربیت شده است، معرفی می

 موجود را توضیف کند. 

اند تا زندگی زنان را حاشا کنند  صاحبان قدرتی که در تالش 

گوید که شود و شاعر  در جایی میدر این شعر نیز دیده می

کالغ  و  رساندنمترسک  آزار  برای  هم  ها  وی  دست  به 

اند، مترسک نماد محافظ و نگهبان است که در اینجا او  شده

دست است.   نیز برای از بین بردن زن با صاحب قدرت هم

آید، اما  خانواده هرچند که نهاد مهم و مقدسی به شمار می

های جنسیتی و مشکالت زنان دار شدن تبعیضباعث ادامه

و همسر،  خود را مالک  است. مرد با عنوان پدر، برادر  شده

داند و باعث شده است که زن  دختر، خواهر و همسرش می

احساس زیردست بودن و تعلق کند و اگر زنی در راه زندگی 

او می مانع  بکوشد،  را  آزاد  همسر خود  و  برادر  پدر،  شود. 

اند. سیستم  محافظ زن دانسته و قدرت را به دست گرفته

های  مرد و زیرساخت  داری به کمک سیستم سنتی و سرمایه

اند.  خانواده باعث زیردست شدن و ضایع کردن حق زن شده

دهد با وجود نشان می  میدان جنگی  شاعر با آوردن واژه

آنکه صاحبان قدرت در حال تالش برای از بین بردن هویت 

و حق زنان هستند، اما زن منفعل نبوده و با این مسئله در  

مبار و  فعالیت  اگر  که  است،  نمیستیز  شاعر  دیگر  زه  بود 

میدان جنگی در کار نبود. شاعر همزمان با اینکه در حال  

به   و  است  کرده  نابوده  را  او  که  است  با سیستمی  مبارزه 

به   رسیدن  آرزویش  است،  خویش  جنسیتی  هویت  دنبال 

هویت ملی است و در آرزوی سرزمین یکپارچه کردستان 

 است.  

ت است و همانطور شعر عاشقانه موضوعی پرکاربد در ادبیا

کرد  زنان  شعر  در  نتوانسته  موضوع  این  آمد،   پیشتر  که 

المان از  زنان  و  باشد  داشته  جایگاهی  مردانه کلهری  های 

نموده  استفاده  خود  معشوق  توصیف  شاعر برای  زنان  اند. 
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اند در شعر عاشقانه زبان و فضای نوی بیافرینند. در  نتوانسته

شود  اش خطاب میوردن نامبینیم که یار با آشعر امینی می

برای فضای شعری و اجتماعی  و این می تابو شکنی  تواند 

زنان باشد، شاعر مشکل قدغن بودن عاشق شدن زنان را با  

از   نارضایتی  حرکت  این  و  آمیخته  هم  در  یار  نام  آوردن 

که   "ماردین" دهد. واژه   وضعیت موجود نشان را نشان می

بت به تابو بودن دلداری  نامی پسرانه است هم نارضایتی نس

دهد و هم اشاره به شهر ماردین در شمال  زنان را نشان می

زنان  برای مبارزه  الگویی  به   کردستان است که این شهر 

 است.   کرد مبدل شده

 

 گیری نتیجه   

های پی بردن به دیدگاه نویسنده و شاعر  ادبیات یکی از راه

آشنا شویم.   توانیم با وضعیت جوامعاست و از طریق آن می

در این گفتار نمونه اشعاری از پنج شاعر زن کرد در منطقه  

کلهر از لحاظ محتوایی بررسی شد. یکی از مشکالت زن در  

منطقه نامبرده و بسیاری مناطق دیگر،  مشکالت جنسیتی  

است و زن نتوانسته است هویت جنسیتی خود را بازشناسد.  

آ ویژگی از  و  را شناخته  خود  به  راه شیوه های مختص  ن 

ای را بیافریند. جنسیت باعث زیردست بودن  درست زندگی

جنسیت واسطه  به  موارد  بسیاری  در  و  شده  در  زن  اش 

دیده  جنسی  و  جسمی  روانی،  آزارهای  جامعه  و  خانواده 

فرهنگ   اسیر  شاعران  از  برخی  دیدیم  که  همانطور  است. 

که می هستند  زنان  علیه  را تبعیض جنسیتی  زنان  کوشد 

ه گرفته و باعث به وجود آمدن این باور شود که اگر  نادید

خواهند جایگاهی داشته باشند، باید از مردان الگو  زنان می

بگیرند و این الگو گرفتن تا جایی پیش میرود که زن حتی  

برای مباحث عاشقانه نیز خود را جای یک مرد گذاشته و با  

فضاه از  دیگر  یکی  بگوید.  عاشقانه  شعر  مردانه  ای زبانی 

فکری و ادبی زنان در این منطقه، تالش برای پیدا کردن  

هویت است، ولی دیدگاه هر یک از شاعران مذکور در این  

باره متفاوت است. از اولین مرحله که بوجود آمدن سوال در  

مورد هویت است تا بحث در مورد حق زن، سرزمین و هویت 

خود  ملی در این اشعار دیدیم. در مواردی شاعر از وضعیت  

مند است و به دنبال پیدا کردن هویت خویش از جامعه گله 

بیند و به  است، ولی بیشتر ناامید است و آینده را تاریک می

برای آینده نیز  جای تالش  را  ای روشن، حتی نسل آینده 

دهد دچار ناامیدی کرده و منفعل بودن را به آنان آموزش می

فرار می را در  از  داند.  و چاره وضعیت موجود  گاهی شاعر 

به عنوان همسر، مادر و مبارز و تالش فعال زن  اش  نقش 

برای پیدا کردن هویت ملی و از آسیب دیدن زن به دلیل  

گوید و موارد دیگری که در مورد آنها  عدم شناخت خود می

بحث شد. به طور کلی زمانی که ادبیات زنان در این منطقه  

جنسیتی در این  شویم که مشکالت  خوانیم، متوجه میرا می

با   را گم کرده و  یا خود  زنان  زیاد است که  مناطق آنقدر 

کنند، یا بیشترین تمرکز خود را  هویتی مردانه زندگی می

های جنسیتی گذاشته و تقریبا تمام روی مسائل و تبعیض

فضای ادبیات زنان بحث در مورد مسائل جنسیتی است و  

گی را کمتر  شود که  دیگر مسائل زنداین مسئله باعث می

تواند امیدی  مورد توجه قرار دهند و البته چنین فضایی می

خواست برای  دست  باشد  به  برای  تالش  و  اجتماعی  های 

 آوردن حقوق زنان و درک منشا مشکالت. 

انسان کومونی،  زندگی  از  به پس  جایگاهشان  اساس  بر  ها 

طبقات مختلف و رودررو و مخالف هم تقسیم شدند و این  

اولین جرقه برای زیردست شدن بخشی از جامعه شد و اگر 

باید می بایستم  زنان  بودن  زیردست  مقابل  در  خواهیم 

مبارزه  این  اولیت  در  جنسیتی  مسائل  که  باشیم  هوشیار 

شتر به منشا اصلی این مشکل توجه کنیم. اولین نباشد و بی

نیز براساس تضاد طبقانی شکل  فعالیت  ها و مبارزات زنان 

هایی  گرفت و پس از شاخه شاخه شدن این مبارزات، جنبش

نه تنها به حل مشکالت نیانجامید، بلکه   به وجود آمد که 

شود و به دنبال    راهی کشیده باعث شد که مبارزه زنان به گم 

تن حقشان از مردها باشند. اگر به دنبال برابری هستیم،  گرف

زیرا حتی   قرار دهیم،  را هدف خود  با مردان  برابری  نباید 

تمامی مردان نیز در سیستم طبقاتی دارای حقوق برابر با  

از   یکی  مثال  عنوان  به  نیستند.  خودشان  جنس  هم 

شان در جامعه و کارکردنشان است  های زنان فعالیتخواست

سی سرمایهو  گونهستم  به  خواسته  این  از  ای  داری 

سوءاستفاده میکند که هم زنان فکر کنند که آزادی را به 

آورده سیستم  دست  برای  ارزانی  کار  نیروی  به  هم  و  اند 

تبدیل شوند. بنابراین اگر به دنبال حقوق زن هستیم باید  

 منشا مشکالت زنان را پیدا کرده و در مخالفت با آن باستیم. 
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 کرماشان  -مێهر  ئانیسا جەعفەری 

 

نووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر ژنەیل کورد لە ناوچەی  

 کەڵهوڕ 

 

 

خوەندنەوەی   ئڕا  دەروەچێگە  ئەدەبیات 
ناسی، کوومەڵگەناسی، پەی بردن وە  زوان

هەر سەردەمێگ،  لە  ئایەمەیل  ژیان  رەوش 
داخوازەیل، نووڕگەیانوهتد و له دڵ ئەدەبیات  
وە   فرەیگ  زانیاریەیل  توانیمن  ملەتێگ  هەر 

فەرهەنگیەی   ناسین  له  جیا  باریمن.  دەس 
ئەوملە ئەدەبیات  رێشیکاری  له  تە،  ملەت 

تۊەنێکاریگەری   ئیەسە ک  ئەدەبیات  گرنگی 

هەم   فەرهەنگیش،یانێ  بان  بنەیدە 

بان   بنەیدە  تۊەنێکاریگەری  فەرهەنگ 
تۊەنێیەی   ئەدەبیات  هەمیش  و  ئەدەبیات 
فەرهەنگ سەقامدارەو بکەییا بگۊەڕنێدەی و  

ژن   ئەدەبیات  ناوەڕووک  ک  بزانیمن  خوازیم 
کورد له ناوچەی کەڵهوڕ وە چ مەسەڵەیلێگ  

له  ئا نیشانێگ  ئایا  و  کردێیە  ماژە 

فەرهەنگسەردەم له ناو ئەدەبیاتیان هەس و  
وەرەو   کوومەڵگە  گۊەڕانن  ئڕا  کووشانێگ  له 
پێ  دەس  ئڕا  دانە؟  گەپ  دڵخواز  وەزعیەت 

ئەدەبیات،   زوان،  بایا  باسە  ئێ  کردن 
فەرهەنگ و جنسیەت تاریف بکەیمن و ئێکە  
له   کورد  ژن  شێعر  ناوەڕووک  بنووڕیمنە 

 کەڵهوڕ. ناوچەی
 
. زوان دیاردەیگ کوومەاڵیەتیە. ئایەمەیل له  ١

دریژایی دیرووکا وە بوون هەوەجەیان وە ژیان  
پاراستن   و  بردن ژیان  ئڕا وەڕێیەو  وەکوومەڵ 

تەنیایی   وە  ک  خسارەیلێگ  له  خوەیان 
وە   بووسن،  بەرایبەریان  له  نەتۊەنسنە 
ئامرازێگ ئڕا پەیوەندی هەوەجە داشتنە و له  

پەیوەندی تۊەنسنە    رێ  هاوفکری  و  گرتن 
گیچەڵەیلێگ ک له سەر رێ ژیان ئایەم بۊە  
هێمان   ئایەم  نەسڵ  و  بکەن  چارەسەر 

جیاوازێگ   شێوەیل  وە  ئایەمەیل  بەردەوامە. 
جوور زوان ئشارە و کەڵک گرتن له یەکمین  
دەنگەیلێگ ک نیشانەی مەبەست دیاریێگ 

زوان، کووشانە   ئمڕووژین  وە شێوەی  تا  بۊە 
ناسەیل جیا له  وەندی بگرن. زوان وەلیەکا پەێ

لە   گرتن،  پەیوەندی  ئڕا  زوان  بۊن  ئامراز 

و   براون  دانە.  گەپ  زوان  تر  کاریگەریەیل 
بەش  ١٩٨٣یوول) دو  وە  زوان  کاریگەری   )

و   کاریگەریئاڵوگووڕی)تەبادوڵی( 

راگوێزی)ئنتقاڵی( دابەش کەن. له کاریگەری  
بوون   وە  زوان  له  بێژەر  نۊسەریا  تەبادوڵی 

کردن، پاراستن و ئەو   پێ زێگ ئڕا دەس ئامرا

له   و  گرێد  کەڵک  پەیوەندی  بردن  پەرتخ 
کووشێ   بێژەر  نۊسەریا  ئنتقاڵی  کاریگەری 

باوەڕەیلێ وەبەردەنگ   و  زانیاری، زانستەیل 
تەبادوڵی   کاریگەری  بکەی.  مونتەقڵ 
ئنتقاڵی   کاریگەری  و  مێحوەر  پەیوەندی 

تۊەنێ   هەم  زوان  یانێ  ناوەڕووکمێحوەرە. 
هەمیش  ئام  بوو،  گرتن  پەیوەندی  ئڕا  رازێگ 

ئنتقاڵباسەیل   ئڕا  ئامرازێگ 
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وە   وهتد  ئەدەبی  فەرهەنگی،دیرووکی، 

 نەسڵەیل هاوچەرخ و بانان. 
. ئەدەبیات هونەر  وەتن  باوەڕ و هەست له  ٢

رێ وشەیلە و ئەگەر چشتەیلێ ک ئۊشیەی  
هونەرمەندانە نەود دی ئەدەبیاتحساو نیەود  

ن)تەولید( زوانیە وەلێ  و هەر ئەدەبیاتێگبەردا

هەربەردان زوانیێگ ئەدەبیات نییە. کەسەیل  
فرەیگ و هەرکەس وە شێوەیگ تاریفێگ له  

(  ١٣54ئەدەبیات وەتنە. وە باوەڕ زەڕین کووب)

گشت داشتەیل زەوقی و فکری مەردم ک  
مەردم کووشن زەبت و نەقڵ و باڵویان بکەن  
له   ک  زەوقیێگ  و  فکری  میرات  ئەدەبیاتە، 

وەرین ئڕامان مایەسە جیەو و له    نەسڵەیل
هەمیشە   و  کرێد  ئزافە  پێ  چشتێ  بانان 
کەڵک   لێ  له  جەهان  مەردم  و  نەتەوەیل 

( ئۊشن  ١٣٩٢دەریایی و سەعیدی)گرن. پووڕ
بەرچەیل   گشت  ئەدەبیات 
فکرییەی   و  زەوقی،عاتفی،خەیااڵوی 

نەتەوەس ک وە شێوەی دەمەکییا نۊسیاگ  
نەتەوەێ هەر  ئەدەبیات  و  بۊنە  گ  سەبت 

هەستەیل،   نووڕگە،  نیشانەی 

مەندیەیل رەفتاری و فەرهەنگی هەر  تایبەت 
بۊشیمن   تۊەنیمن  گشتی  وە  نەتەوەیگە. 

دەرۊن   له  ک  هەرچگ  ئایەمەیل  هەنایگ 
زوانێگ   وە  هەس  کوومەڵگەیان  و  خوەیان 
ئەدەبیات   بنۊسن  و  بۊشن  هونەرمەندانە 

ئەنوەری) و  شوعار  تێ.  (  ١٣٨6وەحساو 
ئەدەبیا دێرن ک  له  باوەڕ  و  هەرشیوە  وە  ت 

و   ئەرزشەیل  و  ژیان  بوو،  هەرچوارچووێ ک 

کوومەیی   و  ژیانتاکەکەسی  تایبەتمەندیەیل 
نیشان دەید و ئەدەبیات وەدو شێوە ئیمە وەل  
و   رێعاتفی  له  یەکێگ  دەی:  پەیوەند  ژیانەو 

رێ   له  یەکێگ  و  خوەنیمنان  ک  وەختێ 
هۊردەو   سەرێ  له  هەنایگ  عەقڵمەندی، 

 .  بۊمن و رەخنە گریمن

وە   ئەدەبیاتیشەو هەرکەس  ئەرک  بووت  له 
باوەڕ   وە  دێرێ.  رایگ  خوەی  نووڕین 

ئەرک  ١٣٧٨ستوودە)  )

وە   وشە  ک  ئەدەبیاتخەباتراسگانیێگە 
ژیان   کەی(،  وشەراسگانیداوڕێ)تەسخیر 

و   جەنگێد  مردگیا  وەل  و  کەید  کەشف 
و   هەیەجان  هاوردن  دی  وە  ئڕا  خەباتێگە 

ئەرک ١٣5٧بەراهەنی) ک  دێرێ  باوەڕ   )  

بەردگی   بەن  له  ئازادی  ئیەسە  ئەدەبیات 

ک   فانووسێگ  بکەیدە  ئازادی  و  بکەید  ئازاد 

له   له  کشتیەیلیان  ک  بوود  رێنەمایخەڵکێگ 
مەردم   گشت  تا  کردنە  گوم  رێ  شەو  ناو 

ئەو   وەپاودانگبارودووخ  خوەیان  ئەندیشەیل 
هەرکات   گشت  و  بکەن  میزان  فانووسە 
ئەو   وەل  خوەیان  کوومەاڵیەتی  و  فەردی 

 نووسەوبگونجنن. فا
زانست،  ٣ له  کوومەیگ  فەرهەنگ   .

رسووم،   و  رەسم  هونەر،داتەک)قانوون(، 

وە   ئایەم  ک  عادەتێگە  هەر  و  ئەخاڵقیات 
بوونەی ئەندامیەی کوومەڵگە ئەو چشتەیله  
کوتاک،   گوورەی  وە  تیەرێ.  دەس  وە 

( ئەهەمیەت تاریف فەرهەنگ له  ١٨٧١تایلر)
له   فەرهەنگ  ک  زانێ  ئیە 

زیست  رێکەلەپوورزی نەوەرناسی)وراسەت 

شناختی( وە ئایەم نیەڕەسێ بەڵکوو له رێ  
گەورا بۊن له ناو یەی کوومەڵگە و تایبەت بۊن  

 فەرهەنگ ئەو کوومەڵگە وە دەس تێ. 

هەم    فەرهەنگ 
و   دریەید  وەشێوەیراسەیڕاسپەروەردە 
هەمیش له رێ دیێن. باوگ و داڵگەیل بڕێگ  

وە   کوومەڵگەیانە  فەرهەنگ  ک  چشتەیل 
ک  مناڵ هەس  چشتەیلێگیش  و  ێیانچاشنن 

رێ   له  ئایەم  بوو.  فێر  و  دۊنێد  خوەی  مناڵ 
و  کردن  تەکانن،باس  گووش  نووڕسن، 
پەیوەندی وەل ئەودۊای ئایەمەیل کوومەڵگە،  

 فەرهەنگ ئەو کوومەڵگەهووکارە بوود.
( باوەڕ دێرێ  ١٩٧٣وە گوورەی کوتاک، گیرتز) 

فەرهەنگی   رێچاشیان  له  ئایەم  ک 

و  مەفاهیمێ خەڵق   تیەرێد  ئەو هۊر  کەی، 
رێ   له  ک  مانایێگ  نزام  بەی.  کار  ئەو 
بان   له  گرتێیە  سەقام  زهن  ناو  فەرهەنگ 

ناسین جەهان، وەتن هەست و دادوەریەیل  
و تمام ژیان ئایەمکاریگەری دێرێد و رەفتار و  
چوو.   وەڕێیەو  ماناییە  نزام  ئەو  رۊ  له  باوەڕ 

له   کوومەیگ  فەرهەنگ  بۊشیمن  تۊەنیمن 
ئەو  ئەرزشەیلی  مەردم  ک  کوومەڵگەس  ەی 

کەن   لێئیسفادە  له  ژیانیان  ئڕا  کوومەڵگە 

وەلێ هەوەجە دێریمن وە ئیە ئاماژە بکەیمن  
ک له ناو یەی کوومەڵگە ک فەرهەنگ تایبەت  

مومکنە   هەرکەس  فەرهەنگ  دێرێ،  خوەی 
وەل کەس ترەو جیاوازیبێیاشتوود و ئایەمەیل  
ناچار نیێن له سونەت فەرهەنگی کوومەڵگە  

وەل  پە کەسەیلێگ  گاجار  و  بکەن  یڕەوی 
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فەرهەنگ کوومەڵگەیانەودژایەتی کەن، چۊن  
وە ئێ باوەڕە رەسینە ک ئەو ئەرزشەیله ئڕا  
و   نووڕگە  و  ئەرزش  و  نییە  خاس  ژیانێان 

 باوەڕەیل تر پەسەن کەن. 
نووڕگەی  ١٣٨6کوتاک) له  ئۊشێ   )
ناسەیل، فەرهەنگ فرەتر له ئەدەب و  ئنسان 

و پەروەردەسە  و  نە    هونەر  ک  دێرن  باوەڕ 
تەنیاخوەندەوارەیل)دانش آموختگان(، بەڵکوو  
و   دێرن  فەرهەنگ  ئایەمەیل  گشت 

له   ک  ئەوانەنە  فەرهەنگی  گرنگترینهێزەیل 
وە   دێرن،  کاریگەری  رووژانەیخەڵك  ژیان  بان 
بان   نەنە  کاریگەری  ک  ئەوانە  تایبەت 

 مناڵەیل.
بایا هووشمان بوو ک فەرهەنگ کوومەیگ لە  

ئەرز و  ئلمان  نزام  ئەگەریەی  و  شەیله 

بگۊەڕێ،   کوومەڵگەیگ  ناو  له  فەرهەنگی 
ئەودۊای ئلمانەیلیش گۊەڕن. ئەسە هەرکام  

پێیان   فەرهەنگ  ناو  وە  ک  چشتەیلێ  له 
ژیان   بان  لە  فرەیگ  گرنگی  کەیمن  ئاماژە 
دێرن، ئڕا نموونە ئەگەر گەپ ئەخاڵقیێگ ناو  

بێ  بگۊەڕێ  کوومەڵگە  گومانکاریگەری  یەی 
گۊەڕیان  ئەو  ئەو  ئەدەبیات  و  هونەر  ناو  له  ە 

له   ئەدەبیات  ناو  له  ئەگەر  و  دۊنیمن  واڵتە 

نووڕگە   ئەو  هاتێ  بدریەی،  گەپ  نووڕگەیگ 
له   بەشێگ  بوودە  و  مەردم  ژیان  ناو  بایدە 

 فەرهەنگ. 

 
. ئایەمەیل له سێ جنس نێر، ما و نێرومان.  4

ئێ   له  وەیەکێگ  جنسی  لەهاز  له  ئایەم 

کوومەڵگەیگ   سێ شێوە وە دی تێد و لە ناو 
ک ژیەی جنسیەتێسەقام گرێ. یانێ جنس  
پەیوەندیراسەیڕاسێ   و جنسیەت هەرچەن 

(  ١٣٨6وەلیەکا دێرن وەلێیەکێگ نیێن. کوتاک)
تایبەتمەندیەیل   رۊ  له  ئایەمەیل  ئۊشێ 
جنسیسەرەتایی جوور ئەندامەیل جنسی و  

سانەویە   جنسی  تایبەتمەندیەیل  و  زاوزێ 
م  فرم  و  مۊ  دەنگ،بەرباڵوی  له  جوور  ەمگ، 

ئایەم   پیاگ بۊن  یا  یەک جیاوازەو بوون و ژن 
دیار بوو. ئەڵبەت له ئێرە بایس ئاماژە بکەیمن  
ئێ   ک  هەس  ئایەم  له  جنسێگ 

ریک  ناویان  له  جنسیە  تایبەتمەندیەیل 
جنسێگبڕێگ   هەر  له  و  نەبۊە  دابەش 
له   بڕێگ  دێرن،یانێ  تایبەتمەندی 

له   بڕێگ  و  ژن  جنسی  تایبەتمەندیەیل 

ئەسە  تایبەتمەند دێرن.  پیاگ  جنسی  یەیل 
تایبەتمەندیەیل جنسی دیاری   جنس له رۊ 
ناو   له  هەرکەسێگیش  جنسیەت  و  کرێد 

کوومەڵگەیگ ک له تێ ژیەی شکڵ گرێد و  
ئنتزار ئەو کوومەڵگه له   و  باوەڕ  و  فەرهەنگ 
هەر جنسێگ هویەت جنسیەتی ئەو ئایەمە  

هەر   لە  کوومەڵگەیگ  هەر  کەی.  دیاری 
ئنتزار   بڕێگ  هەر  جنسێگ  له  ک  دێرێ 

بوون   وە  تر  کوومەڵگەی  وە  کوومەڵگەیگ 

ئنتزارەیلیشە   ئێ  جیاواز،  فەرهەنگەیل 
ئنتزار   ئەو  هەر  شەخس  گاجار  جیاوازە. 
ک   کەی  پێیا  خوەی  له  جنسیەتیە  هویەت 

وە   گاجاریش  و  دێرێد  ئتزار  لێ  کوومەڵگە 
پێچەوانەی ئنتزار کوومەڵگە خوەی کووشێ  

ه بۊنێدەو.  خوەی  جنسیەتی  ویەت  هویەت 

رەفتار،   باوەڕ،  ژیان،  شێوەی  وە  جنسیەتی 
ئنتزار تایبەت له جنسێگ تایبەت و ... دیاری  

 بوو.
. باس ئێ وتارە ها لە بان ئەدەبیات ژن کورد 5

بزانیمن   توایمن  و  کەڵهوڕ  ناوچەی  له 

فەرهەنگ ئێ ناوچە چ کاریگەریێگ ناسە بان  
نووڕگەی ژن له ئێ ناوچە و لە ئێ سەردمە 

ئایا شاعرەیل ژن    ژیان ژن چۊنە و هەرلەیوا 

رێ   لە  ژیانێیان  وە  کووشانە 
بەنیا   نیشان  ئەدەبیاتیانەوناڕەزایەتی 
بگۊەڕننەی؟ ئەدەبیاتێگ ک گریمنە وەر چەو  

ئەدەبیات نۊسینە و له ئەدەبیات دەمەکیباس  
نەکرێد. چشتێگ ک له ئێرەخوازیمن باس له  
سەرێ بکەیمن ئەو فکر و نووڕگەسە ک له  

بۊە و ئێ وتارە له سەرشێواز   رێ زوان بەیان 
ئەدەبی باس نیەکەی و ناوەڕووک مێحوەرە.  
بکەیمن شێعرەیلێگ   ئاماژە  هەوەجە هەس 

له  کرێد  باس  له سەرێیان  وتارە  ئێ  له  ک 
مەهوەش   شاعرەیل  شێعر 

سمەیە سڵێمان پووڕ)سوزان(، 

نەسرین   سەفەری)سایوا(، 
جەعفەری  پەریسا  و  شەفیعی)هانا(،  مێهر 

سووما( هەڵوێژیانە و دۊای  مەریەم ئەمینی)
خوەنین شێعر ئێ شاعرەیله دیاری کریا ک  
ئێ   له  هەرکام  ناو شێعر  له  ناوەڕووکێگ  چ 

ئەو   سەر  له  و  دیاریە  فرەتر  شاعرەیله 
شێعرلە   دریایە،یانێهەڵوژانن  گەپ  ناوەڕووکە 
ئێ   هەوەجەی  رۊ  له  و  نەبۊە  هاکوو/بڕی 

وتارەهەڵوێژیانە. له ناو شاعرەیلێگ ک ناو بریا  
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و  سڵەیمان  کتاون  خاون  شەفیعی  و  پووڕ 

شێعر ئەودۊای شاعرەیلیا له فەزای مەجازییا  
له خود شاعرەیل وە دەس هاتێیە، گاهەس  

کتاویش باڵو کردۊن و نۊسەر ئێ وتارە لێیان  
 خەوەرە. بێ

و   هاتێیە  لەیرە  کامڵ  شێعر  گاجاریەی 

له   شێعر.  یەی  له  بەشێگ  گاجاریش 
وەرجهیا    __ نیشانەی  ک  دۊای  شوونێگ 

یەی   له  بەشێگ  ئەوە  هاتێیەیانێ  شێعرێگ 

 شێعرە.
له  6 شێعر  نموونە  چەن  هاوردن  وە   .

پووڕ دەس کەیمنە گەپ دان له  سڵێمان

 سەر شێعر شاعرەیل ناوبریای. 
 . عەزیز دۊرەگە، من و ت دۊریم 6.١

ت دۊەت کەیخوداید و من شوانم)هۊرد کەم:  

٢١ ) 
 . چەوەیلد تەیشتێ ئاگر خەیدە گیانم 6.٢
 زایە له الد گت کەی زوانم پەری 

 کورە الوا بکە هەرچەن ک نازار 
ت دۊەت کەیخوداید و م شوانم! )هەرئەوە:  

45 ) 

 . سەروێن سەنگەال دڵێ لەوای سان 6.٣
 له کۊچە رەد بۊ وەتم وە پێ گیان

 گیانم دەرچێ را ئەو زڵف هۊله 
 ئەو چەو پڕ له ئاو چۊ چەنی قۊله 

 شانا . زڵفێ چۊ لەوالو خسێیە وە 4.6

 دەم چۊ بەرەفتاو ها له ئێ بانا 
 له وەختێ کەفتم له دام هۊرێ 

 دڵم چۊ شیشە دا مل سانا 

 . لەوالو گیسێ لوو لوو چنییه 5.6
 دڵ له مهر دووس یەیهەو کەنییه 
 زانم دی مەیلێ جوور جاران نییه 

 لە الی من هێمان هۊرێ مەنێیە 
 بەن ها لە پای . مچ پا چەرمێ، مچ 6.6

 کەی بامە الێ چەوم چەوەڕێ تا 

 واران واریە زەۊ کردێیه تەڕ 
 یار بااڵبەرز خوەی کردێیە کەڕ 

م  6.٧ وارانی،  ئێڵ  ئەهڵ  ت   __.

 ( 5٣تووزم__)هۊرد کەم:
ئێڵ  6.٨ گەورای  گڕ،  کوانێ  نۊر  هەی   .

 ( 5٩کەڵهڕ)هۊرد کەم:
. دڵ کوڕەیل ئێڵ خەیدن وە لەرزه)هۊرد 6.٩

 ( 6٢کەم:  

 کەڵهوڕ ئەی ئێڵ له تاریخ دیارم  6.١٠

 یرەت ها خۊن ئێڵ و تەبارم__ غە

 
شمارەی   شێعر  له    ٢و    ١له  شاعر 

مەعشووقێ وە ناو دۊەت  کەیخودا ناو بەی و  
خوەیشێ شوان و هەرچەن ک جنس شاعر  
جنس   شێعرێ  ناو  له  وەلێ  "ما"سه 

مەعشووقیشێ ماسە. له شێعر شمارەی  
له ئلمانەیلێ ئڕا مەعشووقێ کەڵک گرێ   ٣

بۊن   ما  جنس  نیشاندەر  گشت  ک 

شووقە، جوور سەروێن ئەو سەر کردنیار  مەع
شمارەی   شێعر  له  هۊلیار.  زڵف  لەنوو    4و 

ک   زڵفێ  بۊن  شووڕ  و  زڵفیارە  له  گەپ 

دیاردەر   ئیەیش هەم  و  خسێیەسێ شانەو 
جنس مای مەعشووقە. له شێعر شمارەی  

چنین    5 گیس  لوولوو  و  گیس  وشەی 

شێعر   له  و  کەید  تەوسیف  مەعشووق 
پا  6شمارەی   مچ  چەرمگی  و  گەپ  ییار 

بەن له پا کردنێ دەێ و زانیمن ک پیاگ  مچ

چشتێگ   پاوێنک  و  نیەوەسێ  پاوێنک 
 مەربووت وە جنس ماسە. 

هە ئەوجوورە ک دۊنیمن له ناو شێعرەیلێگ  

شاعر   هەرچەن  دریایە  دڵداری  له  گەپ  ک 
نییه و گشت   پیاگ  وەلێ مەعشووقێ  ژنە 

ئڕا   بریای  ئەوکار  ئلمانەیل 
ژنانەن   هۊچ وەسفیار،ئلمانەیلێگ  و 

ناویان   له  بوو،  پیاگ  تایبەت  ک  تەوسیفێگ 

نیەۊنیمن و ئەگەر ناو شاعر له پای شێعرەیل  
نەود فام بەردەنگ له ئێ شێعرەیله ئیەسە  
تەنانەت   وەتیانە.  ئڕایارێ  پیاگێ  دەم  له  ک 

هۊچ  دۊنیمن  ئێرە  لە  ک  تەوسیفەیلێ 
جوور   تەوسیفاتێگ  و  نەیرن  نووخوازیێگ 

ن، زڵف  هۊل، دڵ بۊسەروێن  سەنگەال، سان 

گشت    ... و  لەوالوی  گیس  و  زڵف 
فولک  ئەدەبیات  له  ئیمە  ک  تەوسیفاتێگن 
ئێ   دڵدارێیان  وەسف  پیایلئڕا  و  دێریمن 

ئێرە شاعر   له  و  بردنە  کار  ئەو  تەوسیفەیله 
بێ  مەعشووق  ژن  جنس  گرتن  وەرچەو  ڵە 

مەعشووق   جنس  له  جیاواز  ک  خوەی 

شێعر   شێوە  ئەو  وە  هەر  پیاگە،  شاعرەیل 
تەوسیفەیله  دڵدار ئەو  له  هەر  و  وەتێیە  ی 

مدوو   سەر  له  دان  گەپ  ئڕا  گرتێیە.  کەڵگ 
چەن   له سەر  خاسە  وەتنێگ  ئێجوور شێعر 
گەپ   شاعرە  ئێ  له  تریش  شێعر  نموونە 

 بەیمن.  
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  ١٠و    ٩،  ٨،  ٧له ناو لەتە شێعرەیل شمارەی  
پووڕ له وشەی ئێڵ کەڵگ  دۊنیمن ک سڵێمان 

ناو شێع رەیلێ  گرتێیە و واژەکردن ئێ وشە 

مدوو   ئەودینین  شوون  له  نۊسەر  و  بان  ها 
شێعر دڵداری پیاگانە له زوان یەی شاعر ژن  
مدوو   وە  رەسیە ک شاعر  ئێدەسکەفتە  وە 

و   ئێڵ  الێ  ها  فکرێ  و  هۊر  فرەتر  ک  ئیە 
نیشان   ژیان  له  کۊەنەێ  ئێڵشێوەی 
باوەڕ کۊەنەێ دێرێ و   دەی،شێواز نووڕین و 

ژیان   ئەو  دام  له  خوەی  نەتۊەنسێیە 
بۊەرزگار  ۊەنە ک تابوو  ژن  دڵداری  ک  پارێزانە 

و   باوەڕ  ئڕا  نیشانەیگ  بکەی. هەر وشەیگ 

ناو   له  و  کەسەسە  ئەو  نووڕگەی 
بەی   ئەوکار  هەرکەس  ک  دەسەوشەیلێگ 
تۊەنیمن نووڕین ئەو کەسە بفامیمن. ژن له  

سەردەم له ئیە ئەو وەر و تەنانەت ئیسەیش  
له ناوچەی کەلهوڕ و فرە شوونەیل تر هێمان  

و   داخوازی  ک  نەڕەسیە  ئاستە  ئەو  وە 
ئاواتەیلێ وە زوان بارێد و دڵدارییەکێگ له ئەو  
تابوو بۊە و هەس.  ئڕا ژن  چشتەیلەسە ک 

وەختێ   ئیە ک شاعر  مدوو  بوودە  ئیە  هەر 
توای لە دڵداری بۊشێ، چۊن دڵداری تایبەت  
وە پیاگ زانێ، لە زوان پیاگەو شێعر دڵداری  

دنیای   ناو  تەنانەت  و  و  ئۊشێد  شاعرانە 
ئەدەبی خوەیشێ نیەتۊەنێ وەلەوای ژنێگ  
شێعر دڵداری ژنانە بۊشێ. دەسەوشەیل تر  

رسین و مەشکەژەنین و... ک  لەواێ تەشی 
سڵێمان  شێعر  نموونەیان  ناو  و  دۊنیمن  پووڕ 

ناو فەزای مەجازی هەس، نیشان دەی ک  

ژیانکوانە   هوای  و  حاڵ  له  هێمان  شاعر 
ئلمانەیل ژیان  نەڵکەنیایە و نەتۊەنسێیە وەل  

 نووەو پەیوەندی بگرێ. 

وە  ١٩٩6بەم) دۊەتەیل  هەنایگ  ئۊشێ   )
ئێحتماڵێ   کەن  بازی  کوڕانە  ئەسباوبازیەیل 
کەمە ک بنەماڵە، دۊەتەیل هاولف و کوڕەیل  

ئەگەر   وەلێ  بکەن،  سەرزەنشێ  هاولفێ 
بکەی   بازی  دۊەتانە  ئەسباوبازی  وە  کوڕێگ 

هەمیش   و  بوود  سەرزەنشت  هەم 
ی پەراوێز. ئەسە دۊەتێگ ک  هاولفەیلێخەنە

هەر له مناڵیەو وەل هاولفەیل کوڕەو هاوبازی  

بۊە ئێحتماڵ ئیە ک لە هاوجنسەیل خوەی  
دۊر بگری فرەسە، ئێجوور کەسێگ خوەی له  
وە   خوەی  و  زانێد  دۊر  خوەی  هاوجنس 

ئەندامێگ له جەرخەیل کوڕانە زانێد و وە ئێ  
 باوەڕەو گەورا بوو. 

ئەگەر هاوبازی بۊن    وە باوەڕ نۊسەر ئێ وتارە،

کوڕ و دۊەت له حاڵێگ بوو ک هەرکام بتۊەنن  
بناسن   بەرابەر  هەم جنس  و  خوەیان  هەم 
و   بانان  ژیان  ئڕا  هۊچ،  نەیرێ  ک  گیچەڵ 

ئەگەر   وەلێ  خاسە.  فرە  کوومەڵگەیش 
شێوەی پەروەردە کردن درسێگ نەود و زاڕوو 
فێر نەو ک هۊچ جنسێگ ئەوبانتر له ئەوەکە  

ە ئەرزشحساو بوود، ئەوسا  نییە و کوڕ بۊن و
ئیە   و  بوود  کوڕەیل  جوور  کووشێد  دۊەت 
ناو   وە  خوەی  نەزەریەی  له  بەم  گیچەڵە. 

مەیل "بێ بوو)بیگانە،  گانە،  ڕاکیشەو 
میهوس  ئۊشێسەبەبەیل انگیز  شود(" 

بووت   له  گیچەڵەیلێگ  مدوو  بوونە  ژیانی 

خوەمانیش   واڵت  له  جنسیەتی.  هویەت 
ب کوڕ  هەزەو  داڵگەیل  و  و  باوگ  هەن  و  ۊنە 

ئەو   ئەگەر  تیەرن،  دی  وە  دۊەتێ  هەنایگ 
وە   و  کوڕێیەو  هاولفەیل  وەل  دۊەتە 
بنەماڵەێ   بکەێد،  بازی  کوڕانە  ئەسباوبازی 

سەرزەنشتێ نیەکەن و ئڕاێ خوەشی کەن  
و ئاماژە کەن ک ئێ ئەسباوبازیە ک ت پێ 
بازی کەید کوڕانەس، ئەو مناڵە فرەتر خوەی  

کوڕ جەرخەیل  له  ئەندامێگ  و  وە  زانێد  انە 
و   زانێد  هەنایگ گەورا بوو کوڕەیل له خوەی 
دۊەتەیل وەناموو. ئایەمیش له گەپ دڵداری 

فرەتر هەزەو جنس برابەرە و لە ئێرەسە ک  
گیچەڵ دیاریەو بوو. یا هاوجنس بازەو بوو یا  
النکەم له ئلمانەیل کوڕانە ئڕا دڵداری کەڵگ  

 گرێ و جوور کوڕەیل رەفتار کەی.  
جیاو بووت  کردن  له  دەسەبەنی  و  کردن  از 

ئەسباوبازی کوڕانە و دۊەتانەیش جی دێرێ  

ئێ   وەل  نۊسەر  ک  بکرێد  ئاماژە 
دەسەبەنیەیله هاوڕێ نییه، وەلێ گەپ ئیمە  
ها سەر فەرهەنگ و باوەڕێ ک ئیسە هەس  

و مناڵیش وە رۊ ئەوپێوەرەیله پسا پەروەردە  
وە   ئڕاێ  ماشین  و  تفەنگ  ک  دۊەتێگ  بوو. 

کوڕا بڕێ  ئەسباوبازی  و  وەیلکان  و  نە 
دۊەتانە   ئاسباوبازی  وە  ئاشپەزی  ئاجەتەیل 
و   تفەنگ  وە  هەنایگ  کریایە،  تاریف  ئڕاێ 

ماشین بازی کەید و ئیانە تایبەت کوڕ زانێد،  
دی خوەیشێ ئەندامێگ له جەرخەیل کوڕانە 
دێرێ ئێ   باوەڕ  نۊسەر  وەچەواشەوە  زانێ. 

نووڕگەیل کۊەنە خسار گەوراێگ وە ژیان ئازاد  



                                               آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ   82شماره  
 

60 

 

د هەنایگ  و  رەسنێ.  بانان  لە  رس 

چشتەیلێگ ک تایبەت ماڵن، جوور وەیلکان و  
مناڵەو،   بوون  و  وەیلکان  کردن  پەروەردە 

و   دۊەتانە  بازیەیل  بووده   ... و  ئاشپەزی 
له  تفەنگ نموونەیگ  شکار)ک  ئڕا  بازی 

چاالکیەیل ئابووریە(، چەکانن ئەسباوبازیەیل  

کارەیل   خاسەوکردنێیان)نموونەێ  بوون  وە 
ەندسی( و... بوودە بازیەیل کوڕانە، هەر  موه

ئێ گەپە بوودە بنەوایگ ئڕا پێیا کردن هویەت  

جنسیەتی مناڵ و ئێ جیاواز کردنەیلە بوودە  
چاالکیەیل   له  ژن  بۊن  دۊرەو  مدوو 
پیاگیش   و  ئقتسادی  و  کوومەاڵیەتی 

وە   ماڵ  ناو  کارەیل  و  مناڵ  کردن  پەروەردە 
یمە  ئەرک خوەی نەزانێ. وەلێ له ئێرەباس ئ

ک   زانیمن  و  مەوجوود  فەرهەنگ  سەر  ها 

بڕێگ کار و رەفتارەیل پیاگانە و بڕێگ تر ژنانە  
ناوچەی   فەرهەنگ  چۊن  و  تیەن  وەحساو 
کردن   پێیا  ئڕا  دۊەت  کوڕە،  هەزەو  ئیمە 

ولوور کووشێد رەفتار و ئەرزشەیل کوڕانە  جی
مدوو   بوودە  ئیە  هە  و  بگرێ  ئوڵگوو 

ی ک  گیچەڵەیلێگ له بووت هویەت جنسیەت

سڵێمان شێعر  له  و  نموونەی  دیمن  پووڕ 
وە ئێ شێوە   تریش هەن ک  ژن  شاعرەیل 

و   خوەیان  نیەتۊەنن  و  ئۊشن  شێعر 
تایبەتمەندیەیل جنس خوەیان بناسن و تۊش 
تەشویقی   دەسەوشەی  تیەن.  گیچەڵ 

تەوسیفەیلێگ   و  هەی!"  "کوڕمی 
ئەو   بردەی  کوڕ  "چۊ  ئڕاسەرەکەفتنیلەوای 

پیاگێگ منێگە   " و  دۊەتەیل  پەرتخ"  وە  ک   "

ئێ   کوڕە.  زانسن  بانتر  نیشانەی  ئۊشیەی 
باوەڕ ئەوبانتر زانسن کوڕە له رووژگار وەرین  
ناو   فرەییە وەلێ هێمانیش  بۊە و نە وە ئەو 

 فەرهەنگمان ئێباسە هەس.  
له ناو تاریف و باس کردن له سەر فەرهەنگ  
وەتیمن ک فەرهەنگ چشتەیل جیا له یەک  

ئ و  هونەر  و  باوەڕ  و  و  نیین  ەخاڵقیات 
ئەرزشەیل ک وە فەرهەنگ لێیان ناو بەیمن  

بێ  یەک  باوەڕێگ  وە  هەنایگ  نین.  هەرەچ 

جوور ئەوبانتر زانسن کوڕ هەس، نموودێ ناو  
ئەدەبیات   ئایا  وەلێ  دۊنیمن،  ئەدەبیات 

واقعیەتەیله؟   دان  نیشان  تەنیا  ئەرکێ 
ئەدەبیات تۊەنێ هەمرەوش)وەزع( مەوجوود  

هەمیشرەوش  و  بەید  مومکن.   نیشان 

له   بەشێگ  هەر  گۊەڕیان  ک  وەتیمن 

فەرهەنگکاریگەری نەیدە بان بەش تر. ئەگەر  

وە   و  بگرێد  رەخنە  فەرهەنگە  ئێ  له  شاعر 
جی وەڕێیەوبردنئلمانەیل پیاگانە له ئلمانەیل  

تایبەتمەندی   له  و  بگرێد  کەڵک  ژنانە 
شێعر   ژنێگ  وەلەوای  بکەی،یا  ژنەیلباس 

ب بۊشێد،  ئڕایارێ  ژنانە  گومان ئێ ێ دڵداری 

هۊردەو   مدوو  بوودە  نووە  ئەدەبیات 
بۊنبەردەنگ و پێیا کردن هویەت جنسیەتی.  
کردنێ   دڵداری  کوومەڵگە  ناو  له  ئەگەر  ژن 

ک   ئەدەبیاتێگ  ناو  له  بایا  تابووە، 
خوڵقنێگئاواتەیلێ نیشان بەید و له رێ باڵو  
وەرەو   گامێگ  دەقەیلێ  و  شێعرەیل  کردن 

 ژیان ئازاد ژن هەڵگرێ. 
ئڕا7 ناوەڕووک   .  سەر  له  دان  گەپ 

نموونە   چەن  سەفەری،  شێعرەیل 

 شێعر له کتاو "تام تەم" هەڵوێژیایە: 
. کتاو پڕ لووچ و پووچێگم، له ناو تەنیای  ١.٧

 خوەم پل خوەم 

هە گل خوەم، تەم چەوەیل پێچا، هە دڕیەم  
 ( ٧له دەرۊن کەم کەم__)تام تەم: 

چەم  ٢.٧ له  نیەدەرچم  دی  زانم  ک  م   .

 بێچارگی
و دەف  ت  چەن  خوەد  دەسدەسەاڵت  ە 

 ( ١٠چزانیدەم کەسم)هەرئەوە: 
هاتەسەو سەرینم شێوانەسەم  ٣.٧ . خەم 
 دوارە

ژان   ئێ  بسێنێ  گیان  ک  وەختە 
 ( ٢6نادیارە__)هەرئەوە: 

نیەزانم  ٧.4 هەر  هاڵێگ  هامە  چەنێگە  یە   .

 ( ٢٧هەم چوەمە! )هەرئەوە: 
سوو  ٧.5 ئمڕوو  ک  رووڵە  بخەف   .

 ( ٣٠هەرئەوە: کوشانەو__)

خۊن  ٧.6 و  خاک  ک  هەن  الشە  هزاران   .
 خوەن

وە   کەێ  زینی  ک  کوو  ها  ئەوە 

 ( ٣٢وردێ؟)هەرئەوە:  
 . ت خۊند شیرین، م خۊن نەێرم ٧.٧

م گوم بۊمە له خوەم، م نۊن نەێرم)هەرئەوە:  

٣4 ) 
 . له دیوار ژیانم کەفتمەو خوار٨.٧

گیس   وە  گردم  دەسم 
 ( ٣٧هۊرەگەێیار__)هەئەوە: 

 زانم چوەس و کەێ هاتە ئێرە قەزا  ٩.٧
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ت  الڵی  بپێچ،  دەم  ئۊشن  هە 
 ( 5٣جارێ__)هەرئەوە: 
شاعر خوەی وەک کتاو    ١له شێعر شمارەی  

کتاو   ک  زانیمن  و  ناسنێگ  وەبەردەنگ 
و   لووچ  پڕ  کتاوێگ  وەلێ  زاناییه،  نیشانەی 
پووچ ک تەنیاس و لە لەتەیل تر شێعرەگە وە  

پا   تک  و  دریایە  فڕە  ک  کەی  ئاماژە  ئیە 
وە  خ ک  دەی  ئیە  له  گەپ  و  واردێیە 

پێچەوانەی ئیە ک پڕە له زانایی وەلێوە جی  

دەس ئەو پێ بردن تک پا دەنە لێ و کەس  
له زانیاریەیلێ کەڵک نیەگرێد و هەست وە  
لەیەک   دەرۊنەو  له  پسا  و  کەید  تەنیایی 

شمارەی   شێعر  له  له    ٢چۊچیەی.  گەپ 
دەسەاڵتێگ دەی ک کووشێ ئازارێ بەی و  

گۊەڕیا شێعر  له  له  و  نائمێدە  ن هەلومەرجێ 

له    ٣شمارەی   و  دەید  نادیارێگ  خەم  گەپ  
مدو   4بەش   وە  نەوردن  پەی  له  هەم 

گیچەڵێگ گ بۊەسە تۊشێیەو گەپ دەی. له  
هاوردن   5بەش   وەبەردەنگ ک وە  و  شاعر 

مەبەستێ   دەی  نیشان  رووڵە  وشەی 

نەسڵ بانانە ئێ نائمێدیە مونتەقڵ کەی. له  
انی وەزعیەت مەوجوود  لەنوو له وێر  6بەش  

هەلومەرج  ک  ناجیێگە  چەوەڕێ  و  ئۊشێد 

شوون و نۊنی  له بێ   ٧بگۊەڕنێ و له بەش  
وە شکستێ له    ٨خوەێ ئۊشێ. له بەش  

گیسیار   له  ئەوە  دۊای  و  کەی  ئاماژە  ژیان 

گەپ دەی ک لە ئێرە وە پێچەوانەی ئەوە ک  
گیسە   ک  ژنانەیگ  ئلمان  له  ماسە  شاعر 

ئۊشێ زانێ    ٩بەش    ئڕایار کەڵگ گرتێیە و له

دەنگ   ک  نیەیلنێ  وەلێ  چەس  گیچەڵ 
 بکەی. 

وە   ک  ئیە  له  کردن  گلەیی  وه  سەفەری 

پێچەوانەی ئیە ک زاناسە وەلێ لێ کەڵک  
نیەگرن دەس کەیدە گەپ دان ئڕابەردەنگ و 
ئێجار گیچەڵ خوەی مەربووت وەدەسەاڵتێگ 

ناو   له  و  بکەفێ  پێش  نیەیلێ  ک  زانێ 
لێ شێ و  شێعرەیلێیەی هەست سەر  ویان 

بەردەنگ   ک  جوورێ  دیاریە،  پەریشانیخاس 
مدوو   نیەزانێ  شاعر  ک  کەی  فام 
بۊن   ناجی  چەوەڕێ  چەس.  گیچەڵەیلێ 

ناو لەتێگ له شێعرەگانێ   گەپ گرنگێگە ک 
هاتێیە و ئیە تۊەنێ ئڕا سەرکەفتن و وەرەو  
ژیان ئازاد چێین بوودە گرفت. چەوەڕێ ناجی  

و  بۊن بوودە مدوو دەس ئەو بان دەس نان و  

دڵخواز.  و  ئازاد  ژیانێگ  وەرەو  نەچێین  پێش 
ک   بڕەسێ  ئاستێگ  وە  بایا  کەسێگ  هەر 
ژیانێ   ئڕا  تۊەنێ  بکەی خوەیە ک  پێیا  باوەڕ 

هۊچ چەوەڕێ  و  نەود ک  بکووشێ  کەسێگ 
 هەلومەرج ژیانێ بگۊەڕنێ.

وەتیمن ک ئەرک ئەدەبیاتخەبات وەل مردگی  

کردن   ئازاد  و  هەیەجان  هاوردن  دی  وە  ئڕا 
ل بن ئازادی  دام  ئەگەر  ه  ئمجا  دەسییە. 

ئەدەبیاتە   ئەرک  له  ئێپێناسە 

ک   ئیەیمنە  هەزەو  قەبوولبێیاشتۊمن 
ئڕا وە دی هاوردن موبارزە وەل   هەیەجانێگ 
ئەو چشتەیله ک دڵخواز نییە ناو ئەدەبیاتمان  

بۊنیم، نە ئیە ک شاعر خوەی مردگی رەواج  
وە   سەفەری  پێشنیار  ئەگەر  ئێرە  له  بەی. 

هە بانان  خەفتن،  نەسڵ  نە  بۊاتاد  ڵسان 

ناو   مردگیەو  وەل  نیشانەیخەبات  ئەوسا 
ئەسەرێ دیمن و تۊەنسیمن بۊشیمن ئەرک  

شاعر   هەنایگ  هاوردێیە.  جی  وە  خوەی 
سوو   ئمڕوو  ک  رووڵە  "بخەف  ئۊشێد 
کوشانەو" هەست کەیمن شاعر بێ ئیە ک  

تەقەالیگ بکەیدرەوش بانانیش تیەریک دۊنێد  
ەم ئڕا نەسڵ  و گوفتمانێ هەم ئڕا خوەی و ه

ئێ   ئەگەر  وەلێ  سازشە.  نیشانەی  بانان 

ئمڕوو   ک  رووڵە  "هەڵس  شێوەێ:  وە  لەتە 
سوو کوشانەو" بۊاتاد ئەوسا وەتیمن شاعر  
جوور   بانانیش  ک  دەی  هوشدار  پسای 

بانان   نەسڵ  و  تیەریکە  ئمڕوومان 
بایسهەڵسن و بکووشن ک رەوش بگۊەڕنن.  
خەفتن ماناینەبۊن چااڵکی و هەڵسان مانای  

 ااڵکی رەسنێ. چ
ئێ کوومە شێعرە وەگشتی تۊەنێ ئمێدێگ 
هویەت   کردن  پێیا  ئڕا  ژن  کووشان  ئڕا  بوو 

یەکم   له  ک  فرەسرووشتییە  و  خوەی 
هەنگاوەیل شاعر هێمان سەر لێ شێویایە  
و خاسه ئاماژە بکرێد ک سەفەری فرەتر له  

ئیە ک له تەقەالی ئڕا وەرەونواچگن بۊشێ،  
لومەرج گەپ  له نائمێدی و قەبوول کردن هە

دەی و هەتا ئڕا هاوردن خەوەر له ناو چێین   
تریش   شوونەیل  له  و  دەید  مزگانی  خوەی 
خوەی   مردن  گەپ  نائمێدیەو  وە  دۊنیمن ک 

 دەی.
درسە ک شاعر له نادیار بۊن ژانێ ئۊشێ   

ئەو   له  هاڵیە  ک  ئیە  هەر  وەلێ 

فەزایدەمەپاسگانی)تەقلید( له شێعر پیاگانە  
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پرسیارەیلێ و  هاتێیە    دەرهاتێیە  پێش  ئڕای 

جی ئمێدە و فام کردێیە ک گیچەڵێگ هەس. 
یەکێگ له ئلمانەیلێگ ک نیشان دەی شاعر  

کردن   پێیا  ئڕا  کووشانێ  پێچەوانەی  وە 
له   نەڕەسیە  ئاستە  ئەو  وە  هێمان  خوەی، 
لەتێگ دیاری بوو ک له یار وەئلمانەیل ژنانە  

له   کوومەشێعر  ئاخرەیل  له  کەی.  هۊر 
زا ک  ئۊشێ  ها  ئەوڕەسینێ  گیچەڵ  نێ 

ناوەڕووک   ئەو  پێچەوانەی  وە  وەلێ  کوورە 

ئێ   هەس  شوونێگ  گشت  له  ک  نائمێدیە 
ئێ   نیەزانیمن  و  ئۊشێد  ئەوڕەسینەیەیهەو 
له   چۊن  هاتێیە،  دەس  وە  چۊ  ئەوڕەسینە 

نێیاس.  گەپ  ئەوڕەسین  ئەو  ئڕا  تەقەال 
گیچەڵ   مدوو  له  شاعر  هەرچەن 
رەسیەسەو، وەلێ نیەیلنەی دەنگ بکەی و  

ئەو  تۊەنیم نواگیریەهەڵگەردنیمنەو  ئێ  ن 
یانێ   دایە.  لێگەپ  ئیە  وەرجه  دەسەاڵتە ک 
ئێدەسەاڵتە ک تۊەنیمنلەوای پیاگێگ تایبەت،  

پیاگ  سیستمێگ کوومەڵگەیگ  وەیا  ساالر 
قۊلتر ک هەم ژن و هەم پیاگ داگیر کردێیە  
لێ ناو بوەیمن له گشت قووناخەیل ئێ ژیانە  

نواگی ئڕا  شاعر  دان  ئازار  له  له  هەس،  ری 
ئڕا   وەرگری  تا  خوەی  وە هویەت  بردن  پەی 

 هاوار ئەوڕەسینەیلێ. 
نۊسەر له کوومە شێعر "تام تەم" نیشانەیگ  
له  ئەندامێگ  لەوای  شاعر  ک  ئیە  ئڕا 

تاوا  خوەیشێجوور  لە  کوومەڵگە  بەشێگ  نبار 
ئەگەر   نەکرد.  پێیا  بزانێ  گیچەڵەیلێ 
تەنیادەسەاڵتدار مدوو گیچەڵەیلمان بزانیمن  

تداریش پڕهێزتر له ئەوە بزانیمن ک  و دەسەاڵ
بوودە   پەرتخێ  بووسیمن،  وەرایوەرێ  له 
و   ناوبریای  پرتووک  ئاخر  ناوەڕووک  شێعرەیل 

بوودە   مەوجوود  رەوش  له  فرار  و  چێین 
وە   خوەمانیش  ئەگەر  ئەمانێ  ئاکاممان. 
لێ   ک  هەلومەرجێگ  له  بەشێگ  تاوانبار 

ناڕازیمن بزانیمن، دی ئێقەرە نائمێد نیمن و  
خوەمانەو  ک نووڕگەی  گۊەڕانن  له  ووشیمن 

ک   کەیمن  پێیا  ئمێد  و  بکەیمن  پێ  دەس 

 کوومەڵگەیش بگۊەڕنیمن.  
باڵو   شێعر  کوومە  سەرەکی  وشەی  تەم 

وە    ١کریای سەفەریە و له ناو نموونە شێعر  
هاوردن " تەم چەوەیل پێچا" مدووێگ نادیار 
له   چەوێ  ک  زانێ  گیچەڵەیل  سەبەب 

هە و  بەسایە  تۊەنێ  رۊراسیەگان  ئیە  ر 

ئمێدێ بوو ک شاعر له ئیە ئەو دۊا بکووشێ  

ئەو تەمە له ناو بوەید و گاهەس بتۊەنێ له  
گشت مدووەیل ژیان تیەڵ ژن و وە کولی ژیان  

درس   ناسین   دۊای  و  بڕەسێدەو  ئایەم 
چارەسەر   ئڕا  گیچەڵەیل،  سەرچەوەی 

 کردنێ بکووشێ. 

و  8 بەڕۊ"  و  "من  شێعر  کوومە  له   .
موونە شێعرەیل ژێر له  "وەرزنامەی ژ" ن

 شەفیعیهەڵوێژیانە: 

. سینەی من وەفرەچاڵ کام واڵتە؟/ له  ١.٨
 جی دەس ت/ یا دەم مناڵ/ هاوسای شان 

 ( ٧وە شان تفەنگە/__)من و بەڕۊ:  

گەردم/  ٢.٨ سووز  وە  خوەم/  شوون  لە   .
بێ  دەروەن  کام  له سەیوان  ڕەوەن/  نیەزانم 

 (١٠سار بۊمە/__)هەرئەوە: نوقمە

گەور٣.٨ بن .  و  سەروار  م/  بەش  له  ا  وارێ 
 ( ٢4خەم بۊ/)هەرئەوە: 

هازێ/ نە  . لەپ کوتم/ نە ترۊسکەی بێ ٨.4

گوم   پای/  نە شوون  و  نەیار  دەنگێ/  ونەی 
)هەرئەوە:   کەم!  خوەم  هۊر  فریه.../  بۊمە/ 

٢5 ) 

وە  ٨.5 پەنجە شمشاڵی/  گوڵێ  . سەمەن 
تاساننەی/__)هەرئەوە:   خوەی/  گیس  تاڵ 

5١ ) 
وا  ٨.6 رووڵەی  له  من  پەشێو/  دڵ  وایگ  م/ 

نادیار/   خوەرئاوایگ  لە  کەشکەشان/  تاش 

ئاڵم/   ئەسپ  یاڵ  چەپەڵ/  و  سیە  دەسێ 
 ( 65بڕی/__)هەرئەوە: 

هاوار    ٧.٨ کەشەگان/  گووش  پێچیاسە 

نەکەفتمە/   و  کوردم  بۊشن/  وەتم  ئەنفاڵ/ 
گیان   له  ها  من/  خۊن  نەمردمه/  و  کوردم 
کانی/   قوڕێ  ها  گوڵەیل/  چەو  ها  زەمین/ 

ن سەونز کەید/ چۊزە دەید/ هۊر من خۊن م 
)هە   کەید!  زاوزێ  دەروەچەیل  تمام  له   /...

 ( ٧4_ ٧5ئەوە: 

. چەنێ دۊرم/ چەنێ بێکەس/ چەنێ له  ٨.٨
باوش خوەم/ دۊرەو کەفتمە/ خەم دەرۊنم/  
دەیشت دڵ گرتیەسە وەر/ دارسان گیسم/  

ئاگر گرتیە وە سەر/ چ هاوارەیلێگ له قوڕگ  
دڵ/ له  موورەیلێ  چ  و/  بۊە    مەن  سینێیم 

)هە   بەسان  زوان  شێعرەیلم  قەورسان/ 
 ( ٧٧ئەوە: 
 (٨٣تاسەت کەم/ ئازادی__)هەرئەوە:  ٩.٨
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. ئای ئازادی/ ئای ئازادی/ بەیداخد ها له  ١٠
 ( ٨4مشت کام وا؟ )هە ئەوە:  

دەورملیێگ  ١١ ناو  له  بۊمە/  چەپاو   .

لە کوڵ دەروەچێگم  چمان  رزیامە/  گوڵی/ 
بکەی/ پڕم له هاوار  دەمچەو سەردەوا/ وازم 

 ( ١١6گاڵ/) وەرزنامەی ژ:  

رۊایڕۊ   ژنانەوە  ئلمانێگ  وەل  شێعریەکم  لە 
بۊمن و ئیە تۊەنێگ مزگانیێگ ئڕا زوان شێعری  
ژنانەیئێ واڵتە بوو. ئەڵبەت مەبەست نۊسەر  

کردن   باڵو  و  چاپ  له  هاتنە  دی  وە  ئێ  له 
ک   شاعرەیلێ  گاهەس  و  شێعرە  کوومە 

ئلما و  زوان  وە  دێرن  شێعرەیلێگ  ژنانە  نەیل 

وەتۊن،یا   شاعرە  ئێ  له  زۊتر  شێعرەیلیان 
نۊسەر ئێ   بۊد ک  ئیە چاپ  وەرجه  کتاوێگ 

خەوەرە. وە گشتی گەپەیل ئێ  وتارە لێ بێ 

هاتن   دی  وە  تاریخ  رۊ  لە  نیەتۊەنیمن  وتارە 
گشت   هاوچەرخ  چۊن  هەڵسەنگنیمن، 

تا زوان و   پیاگانە  ناوەڕووکەیل، هەر له زوان 
له ژنانە  ژنەیلمان    ناوەڕووک  ئەدەبیات 

شێعر   نموونە  له  له    ١دۊنیمن.  شاعر 

مناڵ   و  کەفتنیار  دۊرەو  له  خوەی  دڵتەنگی 
ئڕامان  تفەنگ  وشەی  هاوردن  وە  ئۊشێد، 
مدوو   وە  کەفتنێ  دۊرەو  ک  بوو  رووشنەو 

شمارەی   شێعر  نموونە  له  وە    ٢جەنگە. 
گەردین لە شوون هویەت خوەی گەپ دەید  

بۊە. نوقما  ک  ئیەسە  باوەڕێ  نموونە    و  له 

بەش خوەی له ژیان خەم   ٣شێعر شمارەی  
شێعر   نموونە  لە  و  لە  4زانێد  لەینوو  ـیش 

نیاشتن ئمێد و هاوڕی و گوم بۊنباس کەی.  

گەپ له زڵمێگ   5له نموونە شێعر شمارەی  
نموونە   له  و  دەید  کریەی  ژن  حەق  له  ک 

له دەسێگ سییه ئۊشێد    6شێعر شمارەی  

نموونە شێعر    و کاریگەریێ له بان ژیانێ. له
له کارەساتێگ ک وە سەر کورد   ٧شمارەی  

هاتێیە و ئمێدێ ئڕا بەردەوام بۊن و له شێعر  

بێ   ٨شمارەێ   دەنگ  له  و  کەسی 
له    ١٠و    ٩نەاڵوردنێ و له نموونە شێعرەیل  

شێعر   نموونە  له  کەی  هۊر  له    ١١ئازادی 
 چەپاو بۊن جنس ژن ئۊشێ.

شمارەی   شێعر  له  گرنگ  گەپ    ١چەن 

ئیە ک ژن لە ئێرە جەنگ وە ئەو  هەس؛یەکم  
نووڕگەی کۊەنەوە ک تایبەت پیاگ بۊە و ژن  
هەمیشە قوربانی جەنگ بۊە و پیاگ پارێزەر  

خوەی   چاالک  نەقش  بەڵکوو  نیەنووڕێ، 

شانەو   لە  تفەنگ  له  و  دەید  نیشان 
پیمان.   رەسێدە  جەنگ  له  بۊنێ،حزوورێ 
دوێم چشت بێزاری شاعر له جەنگە ک وە  

وەفر  وشەی  نیشانەی  هاوردن  ک  ەچاڵ 
ڕەنگ جەنگ سەردییە له فەزای سەرد و بێ 

گەپ دەید و سێیم ئیە ک وە هاوردن سینە،  

له   مناڵ،یەکێگ  دەم  و  دەسیار 
جنس   سانەویەی  تایبەتمەندیەیل 
ژن_مەمگ_ تیەرێدە ناو شێعر و له نەقش ژن  

هەم له بووت دڵداری و ژیان هاوبەش، هەم  
ئیە    داڵگ بۊن و هەمخەباتکاری گەپ دەید و

وەل   ژیان  وە  ژن  نووڕگەی  ک  دەی  نیشان 

نووڕگەی کۊەنەیگ ک نەقش کوومەاڵیەتی و  
سیاسی و ...ـەی ژن سڕیەسەو جیاوازە و  
ناوەڕووک   بۊشیمن  تۊەنیمن  ک  ئێرەسە 

فەرهەنگ و ژیان و ئەدەبیات له یەک جیا نییه  
باکوور   له  ژن  خەبات  وەگەرد  هاوچەرخ  و 

ری ژن  کوردستانا، ئێ شێوەی ژیان و بەشدا
ناو   هاتێیەسە  واڵتە  پارێزانن  ئڕا 
شێعرەیل   نموونە  له  ئەدەبیاتمانیش. 

له    4،  ٣،  ٢شمارەی   پسا  شاعر  ک  دیارە 
باوەڕێ   و  گەردێد  خوەی  هویەت  شوون 
ئیەسە ک لە ژیان بەش  خەم پێ رەسیە و  

هەنایگ ئۊشێ فێر خوەم کەم و هۊر خوەم  
کەم، دیار دەی ک ها شوون هویەتێگ ک له  

ەر هەبۊنێ دیاری بۊە و ئیسە نییه،  ئیه ئەو و

ئەگەر لەیوا بنووڕیمن ک مەبەست شاعر له  
تۊەنیمن   بوو،  جنسیەتی  هویەت  "خوەی" 
ناو   له  بۊنەهەڵگەردێدەو  گوم  ئەو  بۊشیمن 

چاالکیەیل   ناو  له  ژن  نەقش  چێین 
کوومەاڵیەتی و کاریگەریێ له بان ژیان ئایەم  
گرنگێ   فرە  نەقش  ژن  سەردەمێگ  له  ک 

وە هاتن سیستم پیاگ ساالری    داشتێیە و 
ک وە دی هاتگ له سیستم سەرمایەداریە  

 و ئێسە شاعر هۊر ئەو "خوەی"ـە کەی. 

ئاماژە   ژن  کوشتن  و  بردن  ناو  له  وە  شاعر 
کەید و هەنایگ ئۊشێ "وە تاڵ گیس خوەی"  

 ئێ ئەوڕەسینە وە دەس تیەی ک 
مەبەست شاعر ئیەسە ک هەنایگ تواسنە  

ن و خسار رەسانن  بوونە مدوو گیچەڵێگ ئڕا ژ

تایبەت  له  خوەی پێ،  مدەندیەیل 
سووئستفادە کردنە ک گەپ فرە گرنگێگ ئڕا  
یەی   بوون  وە  خوەی  ئەگەر  ژن  ژنە.  ژیان 

ئنسان، نە وە بوون جنسێگ خوارتر لە پیاگ  
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بکووشێ   و  بناسێد  وابەستە  و 

تەقویەت  تایبەت  و  بناسێد  خوەی  مەندیەیل 
ێ  بکەی تۊەنێ له بەرابەر خسارەیلێ ک پ

ئەگەر   ئەما  بپارێزنێ.  خوەی  رەسێ 
تمام   و  نەناسێد  خوەی  تایبەتمندیەیل 
پڕ دیاریە ک   پیاگ بوو،  تەقەالی رەسین وە 

رزگار نیەود و هەمیشەخەسار دۊنێ. چۊن  
خوەی،   ناسین  رێ  له  تەنیا  جنسێگ  هەر 
ئەو   رۊ  له  پێشچێین  و  تایبەتمەندیەیلێ 

وە   خوەی  جیگەی  تۊەنێ  تایبەتمەندیەیله 
 .دەس بارێ

شاعر خوەی وە بوون رووڵەی وا وەبەردەنگ  

ژیان  تۊەنێ  هەم  وا  و  و    ناسنێد  بوەخشێد 
هەم تۊەنێ ژیان بگرێ. ئێجار ئەو وا وە وایگ  

دەسێگ سیە   پەشێو تەوسیف کەید و لەدڵ

ئێرە   له  بڕییە.  ئەسپێ  یاڵ  ک  دەی  گەپ 
دۊنیمن شاعر مدوو گیچەڵێگ ک پێش هاتێیە  
پێش   سەردەم  و  زانێ  دەسیادەسەاڵتێگ 

هاتن ئێ گیچەڵە ئڕای نادیارە. ئێ نادیاریە  
ئەگەر تەقەال ئڕا ئەوڕەسین له دۊای بوو فرە  
خاسە، وەلێ ئەگەر نادیاری جوورێ بوو ک  

نیە بکەی  گومان  تۊەنێ سەرچەوەی  شاعر 
ئەو   هەمیشە  ئڕا  بکەی،  پێیا 

بڕەسنێ.   خەسار  تۊەنێ  دەسیادەسەاڵتە 
ئێکەش   و  ئەودیین سەرچەوەس  گام  یەکم 

 هۊردەو بۊن ئڕا چارەسەری گیچەڵ.

کارەساتێگ   ک  ئەنفاڵ  له  کردن  باس 
له   بەشێگ  و  ئنسان  وە  دژ  و  سیاسی 
دیرووک کورده، له ناو شێعر فرە له شاعرەیل  

دوو هەڵوژانن ئێ شێعرە ئڕا  هاتێیە وەلێ م 
هۊردەو بۊن ئیەسە ک هەنایگ ژنێگ کورد له 
هویەت   بووت  له  هێمان  کەڵهوڕ  ناوچەی 

و   نەڕەسیە  ئاکامێگ  وە  خوەی  جنسیەتی 
لەیوا   ک  دەسەاڵتێگ  و  مدوو  نەتۊەنسێیە 
کردێیە   نوقمێیا  و  سەنێیە  لێ  هویەتێ 

وەتن   شێوەی  و  زوان  ئێ  وە  چۊ  بناسێ، 
ەت ملی دایە. هویەت  بتەوێگەو گەپ له هوی

له   ملییەکێگ  هویەت  ک  دێرێ  ئاستەیلێگ 

هویەتە.   وە  رەسین  هەستەیل  ئەوبانترین 
شاعر هەنای گەپ له خوەی دەی پەشێوە  

دەسەاڵت و هەنایگ گەپ له کورد دەی  و بێ 
بۊن   نوقما  ئڕا  کەی.  قسە  موحکەم  فرە 
خوەی گەپ له دەسەاڵتێگ نادیار دەید و وە  

نیە برایبەر  ئاشکارا)سراحەت(ەو  له  ۊشێ 

ئەودەسەاڵتە وسێ، وەلێ ئڕا گەپ کورد وە  

پێچەوانەی گرفتەیلێگ ک هەس تەنیا له بان  
بەرخوەدان و خەباتهۊردەو بوود. شاعر لەوای  

له   وەلێ  بەردەوامە  دێرێ ک  باوەڕ  کوردێگ 
"دارسان  هاوردن  وە  ک  تر  شێعر  نموونەی 
گیس" دیاری بوو ک شاعر له خوەیوەک ژنێگ  

له هاوارەیلێ ک له قوڕگ مانە  ئۊشێ لەنوو  
ئێرەسە  و شێعرەیل زوان بەسیای ئۊشێ و 

ک ئێ دژبەرەکی)تەناقوزە( دیاریەو بوو. باوەڕ  

کەی،وەلێ   زاوزێ  کوردێگ  هۊرێجوور  دێرێ 
شێعرەیلێ   و  قەورسانە  ژنێگ  سینگێلەوای 
 ک باوەڕ و نووڕگە و ئەندیشەین زوان بەسن. 

وە   ئایەمەیلێ  له  نەتەوەێگ  کوردیانێ 
ەیل جیاواز و ئەگەر توایمن نەتەوەمان  جنس

خاس  خوەمان  بایا  جار  بکەفێ،یەکم  پێش 

بناسیمن. پێشکەفتن تەنیا وەختێ وە دەس  
بتۊەنن   کوومەڵگە  ئایەمەیلیەی  ک  تیەی 
و   بناسن  خاس  ئامانجێیان  و  رێ  و  خوەیان 

باوەڕ   لەیواسە ک تۊەنن رزگار بوون. وەرجه 
بایا   کورد،  بۊن  بەردەوام  وە  داشتن 

هاوارمان  باو ژنێگ  وەک  ک  ەڕبێیاشتۊمن 

نەبایس له قوڕگ بمینێ و ئەگەر ئێرنگە رێ  
تەقەال   وە  ک  ئیە  ئمکان  بەسن،  هاوارمان 

چۊن  هەس.  بکەیمن  بەرزەو  هاوارمان 
کاریگەری زوان هەم پەیوەندی دانە و هەم  
و   نووڕگە  تۊەنیمن  پەیوەندیە  ئێ  رێ  له 

ئاواتەیلمان مونتەقڵ بکەیمن فرە خاسە وە  
نیشان دان ژیان ئمڕوومان، هەم ئمڕوو  جی  

 بنەخشێنیم و هەم سووێگ ک وە دڵمانە. 

ئازادییەکێگ له باسەیل شێعر شەفیعیه ک  
بایا   کردنێ،  پێیا  ها شوون  و  کەید  تاسەی 
پێیا کردن رێ و رەوەن   ئڕا  هۊردەو بۊمن ک 

پێ   دەس  بایا  خوەمانەو  دەرۊن  له  ئازادی 
،  بکەیمن. شەفیعی له چەپاو بۊن ژن ئۊشێ

گوڵ  ناو دەورملیێگ  له  بۊنێگ  و چەپاو  گوڵی 

ئیە نیشان دەی ک وە باوەڕ شاعر ئیمە له  
رێ رەنگینیەیلێگ درووکانی گووڵ خواردیمنە  
جوور   هەس؛  فرە  گەپێگ  نموونەیلەیوا  و 

نواگیری له چاالکی ژن و بەرتەسک کردنێ  
له کوومەڵگە له الیەن پیاگ وە بوون دووس  

 داشتنێ.
نوو9 بەشە  ئێ  لە  ناوەڕووک  .  ڕیمنە 

 مێهر: نموونە شێعرەیلێگ له جەعفەری
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چووەچزگی  ١.٩ ئەوقەر  بژانگ/  پەل  وە   .
 ئاوەختەیل خەفتگێ دا تا/ هەڵواڕکیان! 

. قاڵیل پێسێ/ پسا کەرتەیل زەینم دەن  ٢.٩

له یەک/ نەواتای هۊرد له تێیان کالۊم/ م/ چ  
بێ و دەسەاڵتێگم...)پژوهشداوڵ  نامە 

کرآسیب  ادبیات  ایالم:  شناسی  و  مانشاە 

٧٢ ) 
 

. له خەیوا هاتمە؟!/ یا خەیوا هاتمە؟!/ پا  ٣.٩

ناو   له  خوەم/  بندرس  وەرەو  چم  و  ئەڵگرم 
مێژگ ژیانم ژاو خوەمە خوەما/ *.../ چمە فێر  
خوەم،/ فێر داڵگ و داپیرەیل/فێر ژیان/ ژیانێ  

پەل  قەی  له  ژان/  له  پوو شەجەرەناوەی  پڕ 
تەت  تێوڵم  وەلێ  باپیرەیل/  و  له  باوگ  یەی 

لەیبێ   /... رێ  هۊچ/  لەی  دەسەاڵتیە، 

قەی   لە  قەورسان/  وەرەو  گرم/  ال  تیەریکە 
دارناوەی زنەی نیشانێ لیان نییە!/ گاهەس  

مینێ/   سڕ  سەرم  قەورسان/  دڵ  له 
نییه!/   ناویان  تەنانەت/ له دڵ قەورسانیش/ 
تەنانەت مردگەیلیش هە باوگ داشتنە/__/ 

 نەوای م نیێم؟/__ 
و٩.4 نیەسەم  م  هچان    /.  و/  بەسم  دەم 

دەنگی خوەم/  هچان هچان نوقما بووم له بێ 

ژنێ پسا ژان کیشێ/ ژان ئەزرەتەیلێ/ ک  
له   ژنێ  کیشیان/  نەزانستی  سێدارەی  وە 

 نەزانی خوەێ پسا ژان کیشێ 

گ  ٩.5 ویم/  وڕ  دیکتاتورەیل  له  شەکەت   .
بۊەسە   نیاشتگیان/  رواڵەیدەسەاڵت 
  هۊهایگ و/ مف ناس له قوڕگ رزگاری ماف 

له   شەکەتن  رزگاری  رێیەیل   /... ژنان/ 
رەوەنیەیل نادیار/ .../ کەی تواین ئەڵسین له  
ئێ خەو مەرگ وریای چەنی چەن ساڵە؟!/  

کوورپەی   ئافراندن  ئڕا  .../ئەڵسن  ئەڵسن!/ 
 رزگاری/__

وێنەی پڕ له  . فام نەکردم کەی دنیای بێ ٩.6

راسی مناڵیم/ له چین داوان شووڕێ گوما 
ئڕ داڵگم  گ  بێ هات/  /  ا  دۊران/  دەنگیم 

دەنگیێ گ بااڵ رواکان/  تەزەک خوەم له بێ 
 __ 

له تەقال    ١مێهر له نموونە شێعر  جەعفەری 

نموونە   له  و  ئەزرەتەیلێ  کردن  خەوا  له  ئڕا 
له    ٢شێعر   ئۊشێ.  باوەڕەیلێ  تەفتیش  له 

ها شوون پێیا کردن خوەی و    ٣نموونە شێعر  

له شوون ئێئامانجە رێیەیلێگ ئازمایش کەی  

نموونە شێعر   له  وە    4و  ژن  ژان کیشان  له 
شێعر   نموونە  له  و  خوەی  نەزانی    5مدوو 

ئڕا   تەقەال  و  ساالری  پیاگ  له  گەپ 

له    6گۊەڕاننرەوش و له نموونە شێعر شماره  
 دەنگی دۊەت ئۊشێ. مدوو بێ

هەرکەس له ناو ژیانێ بڕێگ ئاوات و ئەزرەت  

گاجار   و  پێیان کووشێد  ئڕا رەسین  دێرێ ک 
ئ مەوجوود ئایەم  هەلومەرج  له  ەوقەرە 

نائمێدە ک دی وە ئاواتەیلێ فکر نیەکەید وەیا  

ئەگەریش فکر کەی ئەو داخوزیەیلە ئڕای فرە  
نموونە   له  شاعر  دەسڕسن.  له  دۊر 
ئڕاچاالکەوکردن   شێعریەکمباستێکووشین 

ئاوەختەیلێ دەید و کەڵک گرتن له وشەی  
ک   دەی  نیشان  هەڵواڕکیان  و  چووەچزگی 

کووشێ   خەوا  شاعر  له  ئاواتەیلێ  زوور  وە 

شاعر   ئێرە  له  بوود.  پیرووزیش  و  بکەید 
کووشێ وەبەردەنگ بۊشێ ک ئەگەر ئیمە  

داخوازێگ دێریمن بایا خوەمان وەرەو رەسین  
جەعفەری  هەڵگریمن.  گام  پێ  مێهر  وە 

و   و هەستەیلێ  باوەڕ  لهوشکانن)تەفتیش( 

گەپە  بێ ئێ  له  نواگیری  ئڕا  دەسەاڵتی 
ک  هەرچەن  و  کردنە    ئۊشێد  تەفتیش  ئێ 

ئێ   وەلێ  هەستەیلێیە،  و  دۊەت  ئڕا  فرەتر 

شێعرە بار کولیترێگ دێرێد و ئەو هۊرەو کردنە  
کوومەاڵیەتیێگ.   مژار  تۊەنێهەڵگەردێدەو هەر 
و   کوومەڵگە  ناو  له  ک  وەختێ  تا 

واڵتێگخەڵکحەق نێیاشتوون ئازادانە له سەر  
بێیەن،   گەپ  ژیان  و  واڵتە  ئەو  گرفتەیل 

کوومەڵگە پێش نیەکەفێد و ئێ  گومان ئەو  بێ

مەردم   خود  کووشان  رێ  له  تەنیا  گیچەڵە 
جەعفەری  بوو.  شێعر چارەسەر  له  مێهر 

و    ٣شماره   هویەت  کردن  پێیا  شوون  ها 

شێعرە   ئێ  له  فرەترێگ  لەتەیل  هەرچگ 
جنسیەتی   هویەت  ک  دۊنیمن  خوەنیمن، 
پەشێوی   و  پەریشانی  شاعرە.  مەبەست 

ردنێ دیاریە  شاعر له پرسیارەیلێ و ژاو خوا
و شاعر له شوون پرسیارەیلێ دەس کەیدە  

شیرۆڤەی   له  و  ئەوڕەسین  ئڕا  کووشان 
کەی،   پێ  شەجەرەنامەوەدەس 
یەکم   له  شاعر  خود   ک  شەجەرەنامەیگ 

باوگ و   ئاماژەیلێ و ناوێ ک لێ تیەرێ وە 
باپیرەیل مونتەسەبێ کەی و ئێجار ها شوون  
پێیا کردن ناوێگ لە ژن له ناوێ ک کووشانێ  

و  ێب ناو  شەجەرنامە  ناو  له  و  وەلیفەتە 
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ئڕائەودیین   دریژەیا  له  نییە.  ژن  له  نیشانێگ 

له   و  قەورسان  چوودە  خوەی  هویەت 
ئەوریشە ناوێگ له داڵگ ئەو کەسانە نیەۊنێد  

و لەنوو دەسکەفتێگ نەیرێ. گەپێگ ک لەیرە  
زوانیمانە   عادەتەیل  و  ساخت  گرنگە 
ئیمە   و  جنسیەتیە  کدوچەوەکی 

بایسیەکمئەگەرخوازی جار له  من رزگار بۊمن 
شاعر   بکەیمن.  پێ  خوەمانەودەس  دەرۊن 
وەختێ   شەجەرەنامە  وە  نووڕسن  وەرجه 

ئۊشێ شەجەرەنامەی باوگ و باپیرەیلیانێ  
وە بوون کوومەڵگە و فەرهەنگێ ک له تێ  
ژیەی چەوەڕێ ئیەسە ک شەجەرەنامە هن  

ک   رەسێدەو  دۊاجار  وەختێ  و  بوود  پیایل 
گومان کەمتر  ه ناوێ نییه بێ ناوێگ له ژنەیل ل

له زەمانێ گ وە نووڕگەی بەشدار بۊن ژن  

وەرەو   بچوود  ژیان  تاریخچەی  له 
 شەجەرەنامە، جا خوەی. 

پەروەردە   خوەی  ئەوقەر  ئایەم  ئەگەر  یانێ 

بکەی ک له ساختەیل زوانی له ئیە ئەو وەر  
بێ  بوو،  فرەترحەق رزگار  ها  گومان  خوازانە 

ک هەلومەرج شوون ماف خوەیەو و هەنایگ 

لەوا نەبۊ ئەوکینەی وە دی هاتێیە بوودە مدوو  
ئەگەر   وەلێ  چێینە،  خوەی  ماف  شوون  وە 

و   کۊەنە  نووڕینێگ  وە  پێشترەو  له  هەر 
وەختێئەنجام   مەوجوود  فەرهەنگ  وەگورەی 
دژ وە ئیمەس، چشت عادیێگە ئڕامان و تەنیا  

جوور  و  بەشمان  بوودە  خواردنێگ  خەفەت 
وە هەبۊن خوەی  ئەودۊای شێعرەگە شاعر  

گوماناواییە. ئەسە ئڕا گۊەڕانن فەرهەنگیەی  

ساختەیل   و  باوەڕەیل  دیل  بایا  کوومەڵگە 
وە   وشە  بان  له  تەنانەت  و  نەبۊمن  کۊەنە 
وشە هۊردەو بۊمن. جیا له ساختار زوانی دژ  

ساختارەیل   وەرایوەر  له  بایا  ژن،  وە 
فەرهەنگیش بووسیەیمن و ئەگەر کوومەڵگە  

ژ کاریگەری  جی  کووشێ  وە  بسڕێدەو،  ن 

شک  و  مەوجوود  ساختارەیل  وە  نووڕسن 
رەخنە   ساختار  له  ژن،  کاریگەری  ئەو  بردن 
بگریمن و دژ وە ئێهەلومەرجە بووسیمن. له  

ئەرک   ک  وەتیمن  وەریش  ئەو  ئیە 
بایس   و  وشەس  وە  وشە  ئەدەبیاتخەباتێگ 

گوم   رێ  رێنەمای  ئڕا  بوو  رووژنایگ  جوور 
تەنیاهەلوم  شاعر  ئەگەر  ەرج کردەیل، 

مەوجوود بڕازنێدەو هاتێ کووشانێ بوود ئڕا  

دیاریەو کردن گیچەڵەیل، وەلێ ئەوخەباتە ئڕا  

ئەو   هاتێ  نەود،  ناوێ  له  ئەگەر  ئازادە  ژیان 

ئایەمەیل   فرەتر  خەمە  و هەست  ئەدەبیات 
مەوجوود   رەوش  له  سەرشووڕی  وەرەو 

 بکیشنێ، تا کووشان ئڕا بانانێگ رووشن. 
جە شێعر  مژارەیل  له  تر  مێهر  عفەری یەک 

تاوانبار زانسن خود ژنە و باوەڕ دێرێ ژان ژیان  

ژن وە مدوو نەزانستی خوەیە ک ئیە تۊەنێ  
سەرچەوەی   کردن  پێیا  وەرەو  بوو  گامێگ 
گیچەڵەیل ژیان ژن. شاعر له دیکتاتورەیل وڕ  

نیاشتگیان   دەسەاڵت  ک  ئۊشێ  ویمێ 
و   مافێیان  وە  ژنەیل  نەڕەسین  مدوو  بۊەسە 

ە وە جیێگە ک ناو شێعر  ئیە هەم ئاماژەی فر 

ک   بزانیمن  بایس  دۊنیمن.  شاعرە  ئێ 
پیاگ   تەنیادەسەاڵتداری  ژن،  ژیان  گیچەڵ 
دەسەاڵتێگ  خود  خودی  وە  پیاگیش  و  نییه 

و  دار  وەدەسەاڵت  پیاگ  ئەگەر  نەیرێ. 
کەسێگ ک حەق ژن لێ سەنێیە بزانیمن،  
له   کوتێگ  وە  دژ  بۊمنە  ک  ئەوساسە 

سەرچەوەی  له  خاس  چۊن  و    کوومەڵگە 
وە   کووشانمان  نەڕەسیمنەسەو،  گیچەڵ 
ژیان   ئڕا  رێخەبات  له  نیەڕەسێ.  پەرتخێگ 

ئازاد بایس بڕەسیمنەو هەم ژن و هەم پیاگ  
تەنیا   ئڕای  ئایەم  ک  سیستمێگن  ژێردەس 

ئامرازێگە ئڕا رەسین وە بەرژەوەندی خوەی.  
بزانیمن   گیچەڵەیلێ  مدوو  ژن  تەنیا  ئەگەر 

چەڵ  چەوەڕێیمن کوتێگ له کوومەڵگە ئێ گی

گەورا چارەسەر بکەید و له ئێ رێیە ژن هاتێ  
پیاگ وەگونابار بزانێد و وەل پیاگەو ک کوت تر  
ئێحاڵەتە   له  بکەی،  کوومەڵگەسخەبات  له 

دەس   بگرێدەو  بتۊەنێدەسەاڵت  ژن  ئەگەر 
بەڵکوودەسەاڵت  نیەو  چارەسەر  گیچەڵ 
کوومەڵگە،   له  کوتێگ  دەس  له  نسبی 

لە و  کوومەڵگە  کوت  ئەو  دەس  ینوو  کەفێدە 
کوتێگ له ئایەمەیل بوونە ژێردەس و دیل. له 
و هەم   ژن  قۊلتر ک هەم  ئەوڕەسینێگ  رێ 

سەرچەوەی   له  و  بزانیمن  تاوانبار  پیاگ 
ک   وەختەسە  ئەو  بڕەسیمنەو،  گیچەڵیش 
درس  شێوەیگ  وە  رزگاری  رێ  له  تۊەنیمن 

وە   ئێهەلومەرجە  وە  شاعر  هەڵگریمن.  گام 
نیەیل  وەتن "ڕێیەیل رزگاری شەکەتن له رەوە

نادیار" وە ئێ گەپە ئاماژە کردێیە و تا هەدەف  
بوو،   نادیار  ئازادی  رێگای  رەوەنی 
دەسکەفتێگ نەیریمن. رەخنەیگ ک ه سەر  

شێعر،   ئەنجام  له  ک  ئیەسە  شێعرە  ئی 
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و   کەید  کوومەڵگەی جیاوە  له  شاعر خوەی 
وە کردار ئەمری "هەڵسن!" له ژنەیل توای  

هەستە    ک ئڕا ژیان ئازاد بکووشن و ئیە ئێ

مونتەقڵ کەی ک شاعر خوەی   وەبەردەنگ 
جیاواز زانێد و ئیە بوودە گرفتێگ ئڕا پەیوەندی  
و   شاعر  چااڵکیناوەی  وە  هەوەجە  هەست 

شاعر   کەی  هەست  بەردەنگ  و  بەردەنگ 
شاعر   قسەی  زانێ  ئەوبانتر  خوەی 

 کاریگەری نەیرێ.  

بێ  مدوو  شێوەی  شاعر  خوەی  دەنگی 
داڵگێ   دەس  وە  کردنێ  لە  پەروەردە  زانێد، 

ک   فەرهەنگێ  بوون  وە  خوەمان  واڵت 

دێریمن، ئەرکەیل جیاوازێگ ئڕا هەر جنسێگ  
هەر   ئەرکەیلە  ئێ  رێ  له  و  کریایە  دیاری 
کەی.   پێیا  جنسیەتیێگ  هویەت  جنسێگ 

ژن   جنسیەتی  هویەت  ئلمانەیل  له  یەکێگ 
ئێ   پیاگ  و وە داخەو  مناڵە  کردن  پەروەردە 

ێگا ک  کاره وە ئەرک خوەی نیەزانێ. له حاڵ
تایبەتمەندیەیل خوەی   ئەگەر هەر جنسێگ 
خاس بناسێگ و هەرکام وە بەش خوەیان له  

روەردە کردن مناڵ بەشدار بوون، ئەو مناڵە  په
خاستر پەروەردە بوو. له ئێ شێعرە، شاعر  
مدوو   وە  ژن  ک  کەی  ئاماژە  ئیە  وە 

ک   فەرهەنگێگ  بوون  وە  و  نەزانستیخوەی 
بوودە   زانێ،  ئەرزش  وە  مدوو  بڕێگ چشت 

لەیواسە ک دۊەت   و  کردن دۊەت  سەرکوت 

بێ  فێر  مناڵیەو  له  و  هەر  کەن  دەنگی 
کوومەڵگەدەسەاڵتێگ  ناو  ک  دۊاجاریش 

 نەیرێ سەرکووفت خوەی. 

له  .  ١٠ بۊن  هۊردەو  بەش   ئاخرین  ئڕا 
ناوەڕووک شێعر ژنەیل کورد له ناوچەێ  
لە   شێعر  نووڕیمنەیەێ  کەڵهوڕ 

 ئەمینی: 
وا١.١٠ و  وا  وڕینەێ  له  م  واڵتێگ .  له  ران/ 

کوومەێ   هامشوو  له  بۊم/  پێیا  ورسی 

ئایەمەیل/ ک الڵ بۊنە و ورسی هاوار دەن/  
کاتژمێرەگان/   خاپوورەێ  له  بۊم/  برێندار 

خاپوور بۊمە و/ له وەیشت ئەوین دامڵکیامە/  
له   خورما/  هەم  و  توام  خودا  هەم  م  ک 
نیشتمانێگ کز و کوور/ ژنەیلێگ نەزووک/ ک  

خور و  خودا  وە  مخت  بێزێ  و/  کەن  ما 
کوورپەگانێان وە الڵی دەن/ ئاخ ک م ژنێگم  
له   ک  کوور/  و  کز  نیشتمانێگ  له  خاپۊر/ 

خوەم   له  سکسوالیتە  و  ماتیک  وڕاوەێ 

دڵداریە   و  ئەوین  وشکەساڵ  لەێ  چێمە/ 
ئاوس شێعرێگ بۊمە/ ک نە زاێدەم و نە زام  
پیتەگان   وە  بێزێ  م  کەم/  زاوزێ  نە  و 

توام و هەم    کوردستان کەم/ ک م هەم خودا 
قاڵگان/   و  داوڵ  جیەجەنگە ک  لەێ  خورما/ 
تەبانی ئڕا لەشم کەن/ ئاوس ژانێگ بۊمە و  

م   خورما/  نەیش  و  توام  خودا  نە  دی/ 
شاعرێگم ورسێ/ ک مختم وە هاوار دانە/  
لەێ جیەجەنگە/ له وڕاوەێ نان و ژان/ شێعر  

و نان/ شێعر و ژان/ سەرگەڕەگان وسانەسە  
ەشمحاشا بکەن/ ک  مکوڵ/ تا پیت وە پیت ل

مەمگحاشا   ژان/  و  ژن  وڕینەێ  له  داڵگم 

ئێ   کوڕەگان  دڵداری  له  و/  دەمم  گوشانە 
هرامە   دڵداری  ماردین  کرد/  قێەخەم  واڵتە 
ماردین!/ لەێ جیەجەنگە/ ک سەرگەڕەگان  

وسانەسە دیار لەشمەو/ م ئاوس شێعرێگ 
بۊمە قێەخەی/ ک نە زاێدەم و نە زام و نە  

وە   بێزێ  م  کەم/  کوردستان  زاوزێ  پیتەگان 
آسیب کەم)پژوهش  و  شعر  نامە  شناسی 

 ( 6٣_ 65کردی ایالم و کرمانشاە: 

وە مدوو ئییە ک شێعرەیل فرەیگ لە ئەمینی  
لەهاماچ نەبۊ، وە هاوردن شێعر کامڵێگ له  
ئێ شاعرە دەس کەیمنەباس کردن له سەر  

خاڵەیل   له  یەکێگ  شێعره.  ئێ  ناوەڕووک 
بووت  گرنگ ئێ شێعرە ئیەسە ک هەم له  

وشەیل   له  هەم  و  گیچەڵەیلێیە  و  ژنە  ژیان 

کەڵک   ناوڕووک  رەسانن  ئڕا  ژن  تایبەت 
ماتیک،   کردن،  بێزێ  بۊن،  نەزووک  گیریایە. 
ئاوس بۊن، زاین و زاوزێ کردن و مەمگ له 

ژنەو   وەل  ک  شێعرەنە  ئێ  وشەیل 
وشەیله   ئێ  و  دێرن  پەیوەندیراسەیڕاس 
بۊنەسە مدوو ئافراندن فەزایگ ک گەپ دان 

سەر گیچەڵەیل ژن له ناوێ رەنگین جی    له
وشەیل   ئێ  له  تۊەنسێیە  و شاعر  کەفتێیە 
تایبەتە خاس کەڵک بگرێ. له ناو ئێ شێعرە  

تۊەنیمن هەم گیچەڵەیل کوومەڵگە بۊنیمن و  
له   ئەمینی  ژن.  وە  تایبەت  گیچەڵەیل  هەم 

چەن شوون وه واڵت کز و کوور و ورسێ و  
بەردەنگ  و  کەید  ئاماژە  الڵ    ئایەمەیل 
گەپێ   کوومەڵگەیگ ک شاعر  رەسێدەو ک 

بوون   وە  نییه.  چااڵکێ  کوومەڵگەی  دەی، 
و   کز  کوومەڵگەی  تەوسیف  دۊای  ک  ئییە 
کوور، گەپ له ژنەیل و داڵگەیل نەزانێگ دەی  

ک نیەتۊەنن مناڵەیلێگ وە فکر وازەو پەروەردە  
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بێ  و  وە  بکەن  کەن،  مناڵێیان  فێر  دەنگی 

ان ژن  ئێئەنجامە رەسیمن ک شاعر رەوش ژی
مدوو   وە  ئایەمەیل  گشت  ژیان  کولی  وە  و 

ژنەیل   نەیرن.  زانیاری  ک  زانێ  ژنەیلێگ 
تەوسیف کریای له ئێ شێعرە کەسەیلێگن  
توان   وەلێ  دێرن  فرەیگ  داخوازەیل  ک 

کووشان ئڕا ئەو داخوازەیله و خەڵق ژیان ئازاد  
مناڵەیلیانەو   کردن  پەروەردە  درس  رێ  له 

 نەیرن.  

وشەیل   هاوردن  وە  و  شاعر  ماتیک 
سیاسەت   و  فەرهەنگ  وە  سکسوالیتە 
کەید.   ئاماژە  وە مەسائڵ جنسی  مەربووت 

چێین   وەڕێیەو  بوون  وە  ئمڕوو  دنیای  له 
کااڵی   بۊەسە  ژن  سەرمایەداری  سیستم 
بەرژەوەندی   سیستم  هەم  کە  جنسیێگ 

هەم   و  تیەرێد  دەس  وە  لێ  خوەی 
رێیەو   لەی  ک  پیاگ  ئڕا  پێشکەشیێگە 

ئڕا   پیاگیش  ئێ  بەرژەوەندی  شوون 

سیستمە گرتن بپارێزنێ. هەرلەیوا ک شاعر  
ئڕای   ک  دنیایگ  ناو  لە  ژن  کردێیە،  ئاماژە 
نیەتۊەنێ   و  کردێیە  گوم  خوەی  سازینە 

هویەت جنسیەتی خوەیلەوای ئەندامێگ له 
سیستم   خزمەت  له  ک  کوومەڵگە 

ساالری نەو، پێیا بکەید  سەرمایەداری و پیاگ 
گرنگ   گەپەیل  له  یەکێگ  خاپۊربۊە.  ئێ  و 

له شوونێگ   کردنە،  پەروەردە  گەپ  شێعرە، 

ک   دەی  نەزووکێ  داڵگەیل  گەپ  شاعر 
بێ  فێر  خود مناڵیان  داڵگ  و  کەن  دەنگی 

شاعریش له ئێ گەپە جیاواز نییە و هەنایگ  

گەپ گیچەڵەیل ژن دەی، وە جیزانیاری دان  
وە مناڵێ ئڕا کووشان له رێ رەسین وە ماف  

بانان نەسڵ  لەنوو  و  کەید  له    خوەی،حاشا 

رێ پەروەردە کردن مناڵیەو وە ئێ گیچەڵەیل  
بوودە   خوەیشێ  و  دەید  عادەت  جنسیەتیە 
وەڕێیەو   مدوو 

چێینسنوورداربۊن)مەحدوودیەت(ەیل 
جنسیەتی و دۊەت خوەی له دڵداری قێیەخە  
وە   خاس  فرە  نەزووک  وشەی  و  کەی 

کردن   پەروەردە  و  ئافراندن  ئڕا  ژن  ناتەوانی 
کەید ئاماژە  بانان  نەسڵ  شاعر درس   .

هەنایگ له نووڕگەی شاعر بۊنەو ئڕابەردەنگ  
قسە کەی، گەپ له شێوەی تر له پەروەردە  
ئێرەسە ک وە بوون شاعر   کردن دەید و له 

خوەیسەبارەت   ناڕەزایەتی  و  هاوار 

وەهەلومەرج نیشان دەید و ئێرەسە ک ئەرک  

بوون   وە  شاعر  کەی،  رووشنەو  ئەدەبیات 
ەردە بۊە  کەسێگ ک ئڕاناڕەزایەتی کردن پەرو 

ناسنێ، نە کەسێگ ک تەنیارەوش مەوجوود  
 تەوسیف بکەی. 

دەسەاڵتدارەیلێگ ک کووشن ژیان تایبەت ژن  

 حاشا بکەن له ئێ شێعریشە دۊنیمن و داوڵ
کووشن   دەسمیەتیەک  وە  قاڵگان  و 
و   نەگرن  وەرچەو  له  ژن  تایبەتمەندیەیل 

نەیلنجوور جنسێگ جیاواز خوەی پێیا بکەید.  
داوڵسەمبوڵ پارێزاننە و لە ئێرە پارێزەریش ئڕا  
 لە ناو بردن ژن وەلدەسەاڵتدارەو هاودەسە. 

و   گرنگ  فرە  بنکەی  ک  هەرچەن  بنەماڵە 
وەلێ  تێ،  وەحساو  فرەتر    تەنانەتپیرووزێگ 

بۊەسە مدوو کووشان و دریژە دان وە گەپەیل  

وە   پیایل  ژن.  ژیان  گیچەڵەیل  و  جنسیەتی 
وە خاون   هاوژین، خوەیان  و  برا  باوگ،  بوون 
دۊەت، خوەیشک و هاوژینیان زانن و بۊنەسە  

مدوو ئیە ک ژن هەست وە ژێردەس بۊن و 
ژنێگ   ئەگەر  و  بکەید  گیروودەیی)تەعەلوق( 

بێیاشتوو،    بکووشێ ژیانێگ ئنسانی ئازاد  و 

گومان نواگیری لێ کەن. هەر ئێ باوگ و  بێ
برا و هاوژینە خوەیان وە پارێزەر ژن زانن و له  

ئێ رێیە قودرەت گرتنەسەو دەس. سیستم  
سیستم   هاودەسی  وە  سەرمایەداری 
بۊەسە   بنەمایبنەماڵە  و  پیاگ  و  سونەتی 

ئڕا   مدوو ژێردەس کردن ماف ژن و کووشان 
تایب بردن  ناو  وە  له  شاعر  ژن.  ەتمەندیەیل 

هاوردن وشەی "جیەجەنگ" نیشان دەی ک  

بردن   ناو  له  ئڕا  پسا  دەسەاڵتدارەیل  درسه 
لە   ژن  وەلێ  کووشن،  ژن 
گەپەو   وەل ئێ  و  نییە  ئێرەنەکارا)مونفەعڵ( 

جەنگیەی، ک ئەگەر چااڵکی و خەبات شاعر  
و   نەبۊ  جیەجەنگێ  و  جەنگێیان  نەۊاتاد دی 

ئڕاخەبا ت و رەسین وە  ئیە نەقشچاالک ژن 

ماف خوەی نیشان دەی. شاعر هاوچەرخ ک  
پسا ئڕا پێیا کردن هویەت جنسیەتی خوەی  
کردێیە   خاپۊرێ  ک  سیستمێگ  ناو  له 

جەنگێ، ئاواتێ ئڕا رەسین وە هویەت ملیە  
 و هۊر له کوردستان کەی. 

دڵداری و گەپ له یار دان مژارێگ پوڕکارکرد 
  ناو شێعر شاعرەیله ک وەتیمن له ناو شێعر 
ژنەیل نەتۊەنسێیە شوون خوەی پێیا بکەید و  

ژنەیل له ئلمانەیل پیاگانە کەڵک گرن و ئیە  
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زوان   ئەگەر  دێرێ.  فەرهەنگی  مدوو  خوەی 
کامڵەن   فەزای  له  دڵداری  له  ژن  شێعری 
پیاگانە دۊرەو کەفتێیە،وەلێ شاعرەیل ژن له  

وەسف   کۊەنەیگەویارێیان  تەوسیفەیل  رێ 
ڵداری زوان و  کردنە و نەتۊەنسنە له شێعر د

ئەمینی   شێعر  له  بخوڵقنن.  نووێگ  فەزای 

دۊنیمن ک یار وە ناوەوچڕیەی)ختاب کرێد( و  
ئیە تۊەنێدرچەشکنیێگ ئڕا فەزای شێعری و  
کوومەڵگەیی ژن له بارەی دڵداری بوو، شاعر  

کێشەی قێیەخە بۊن دڵداری ژن وەل هاوردن 
و   کردێیە  ئامیتە  یارەو  ناو 

وەه ەلومەرج ئیەحەرکەتناڕەزایەتیێگ 

 مەوجوودە.
وشەی ماردین هەمناڕەزایەتی وە تابوو بۊن  
وە   هەمیش  و  دەی  نیشان  ژن  دڵداری 

جیەجەنگ   و  ماردین  وشەیل  هاوردن 
ماردینەو   شار  له  ک  سیاسی  وەرۊداوێگ 

 دەس پێ کریا ئاماژە کەی.
 . ئەنجام: 11

له   ئەوڕەسین  رێیەیل  له  ئەدەبیاتیەکێگ 

له  و  شاعرە  و  نۊسەر  ژیان  و  رێ    نووڕین 
ئەدەبیات تۊەنیمنرەوش هەر کوومەڵگەیگ لە  
وتارە   ئێ  له  بناسیمن.  تایبەتێگ  سەردەم 

له   کورد  ژن  شێعر  ناوەڕووک  نووڕسیمنە 
ناوچەی کەڵهوڕ و جی دێرێ ئاماژە بکریەی  
ک وە بوون دەرفەتێگ ک وتارەیل کوڵ پیمان  

نیەن، له سەر شێعر فرە له شاعرەیل باس  
شاعر و له هەر  نەکریا و ئڕا ئێ وتارە پەنج  

شێعرەیلێگهەڵوێژیان.   نموونە  شێعریا  شاعر 

یەکێگ له گیچەڵەیل ژن له ناوچەی ناوبریای  
و فرە له ناوچەیل تر، گیچەڵ جنسیەتیە و ژن  
خوەی   جنسیەتی  هویەت  وە  نەتۊەنسیە 

پەی بوەید، تایبەتمەندیەیل خوەی بناسێد و  
ی ژیان  مەندیەیل خوەی شێوه له رێ تایبەت 
بخوڵق مدوو  درسێگ  بۊەسە  جنسیەت  نێ. 

جنسیەت،   بوون  وە  هە  و  ژن  بۊن  ژێردەس 
فرە ئازارەیل رەوانی و جنسی له ناو بنەماڵه  

و کوومەڵگە پێ رەسێد و تواسیمن بزانیمن  
ئێ گەپە له ناو ئەدەبیات ژن دیاریەیا نە و وە  
کولی ژن له ئێ ناوچە وە چ شێوەی دڵداری  

جی  چۊ  کەی،  ژیان  ناو  خوەی  ولوور 
ژیانێ  دۊنێ،ک شێوەی  وە  اردانەوەینسبەت 

ئڕای   کوومەڵگە  ناو  له  گەپەیلێگ  و چ  چۊنە 

سەر   له  مژارە  ئێ  هەڵوژانن  مدوو  گرنگە. 

جنسیەت و ژن ئیە بۊ ک ژن له بووت ئاماری  
گومان شێوەی  کوتێگ لە کوومەڵگەس و بێ 

گشت   بان  له  کووشانێ  و  نووڕین  ژیان، 

 کوومەڵگەکاریگەری دێرێد.
عرەیلێگ هەن ک دیل  هەرلەوا ک دیمن شا 

کووشێ   ک  بۊنە  ژنێ  وە  دژ  فەرهەنگ 

تایبەتمەندیەیل ژن له وەر چەو نەگرێد و ژن  
له کوومەڵگە بسڕێدەو و بووده مدوو وە دی  
پیاگ له ژن ئەوبانترە و   باوەڕە ک  هاتن ئێ 

کوومەڵگە سەرکەفت   ناو  خوازێ  ژن  ئەگەر 
بوو، بایس له ژیان پیاگ و تایبەتمەندیەیلێ  

تا جیێگە ک  ئوڵگوو بگر  ێ. ئێ ئوڵگوو گرتنە 

ژن تەنانەت ئڕا دڵداریش خوەی نەیدە شوون  
پیاگ و وە زوان پیاگەو شێعر دڵداری ئۊشێ  
ک ئیە گیچەڵ گەورایگ له ناو ئەدەبیات ژن  

له ئێ ناوچەسە، هەرلەیوا هۊرەو کردن له  
ژیان کۊەنە و ئلمانەیل کۊەنە بوودە مدوو ئیە  

ئ ئیە  له  ژیان  شێوەی  شیفتەی  وەر  ک  ەو 
هەست)برانگیختە   رێورووژاندن  له  و  بۊمن 
کردن احساس(بەردەنگ، بۊمنە مدوو وەرەو  

 ژیان کۊەنە چێین.  
یەک تر له فەزایل فکری و ئەدەبی ژن له ئێ  
ناوچە، کووشان ئڕا پێیا کردن هویەتە. وەلێ  

ئێ   له  ک  شاعرەیلێگ  له  هەرکام  نووڕین 
  وتارە باسێیان کریا جیاوازە. هەر له یەکمین 
ئاست ک وە دی هاتن پرسیارە تا گەپ دان 

له سەر ماف ژن و گەپ نیشتمان و هویەت  
گاجار شاعر   ناو ئێ شێعرەیله دیمن.  ملی 
گلەیی   کوومەڵگە  ناو  له  خوەی  رەوش  له 

کەید و ها شوون پێیا کردن هویەت خوەی،  
وەلێ فرەتر نائمێدە و بانانیش رەش دۊنێد و  

ت  نوو،  بانانێگ  ئڕا  دان  هان  جی  ەنانەت  وە 

نائمێدیە   گیچەڵ  ئێ  تۊش  بانانیش  نەسڵ 
تیەرێد و وەنەبۊن چااڵکی ئامووژیارییان کەید  
زانێ.   دەرچێین  له  گەنە  ئێرەوش  چارەی  و 

گاجار شاعر له چاالکی ژن وە بوون هاوژین،  
پێیا   رێ  له  کووشانێ  و  خەباتکەر  و  داڵگ 

کردن هویەت گەپ دەید و له خسار دیین ژن  
خوە نەناسین  بوون  فرە  وە  و  ئۊشێد  ی 

وە   کریا.  باس  له سەرێیان  تر ک  نووڕینەیل 

ناوچە   گشتی هەنایگ ئەدەبیات ژن له ئێ 
گیچەڵەیل   ک  رەسیمنەو  خوەنیمن، 
ک   فرەس  ئەوقەر  واڵتە  ئێ  له  جنسیەتی 

هویەتێگ   وە  و  کردنە  گوم  خوەیان  ژنەیلیا 
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هازێیان   فرەتر  ژیەن،یا  پسای  پیاگانەوە 

هاڵیە   و  گیچەڵە  ئێ  بان  گشت  نانەسە 
فەزای ئەدەبیات ژن گەپ له سەر گیچەڵەیل  

جنسیەتیە. ئیە ک فەزای ئەدەبیات ژن چیە  
وەرەو گیچەڵەیل جنسیەتی تۊەنێ ئمێدێگ 
بوو ئڕا داخوازی کوومەاڵیەتی و کووشان له  

گشت   و  ژن  ماف  هاوردن  دەس  وە  رێ 
سەرچەوەی   لە  ئەوڕەسین  و  ئنسانەیل 

 گیچەڵەیل. 

ە رۊ جیگە و  دۊای ژیان کۆمونی، ئایەمەیل ل
دژ   و  رۊایڕۊیەک  و  وەچینەیل جیاواز  پیگەیان 
وەیەکێگ دابەش بۊن و ئییەیەکمین چشتێگ  

له   بڕێگ  بۊن  ژێردەس  مدوو  بۊە  ک  بۊ 
ئایەمەیل و ئەگەرخوازیمن دژ وە ژێردەس بۊن 
ژن بووسیەیمن بایس بزانیمن ک جنسیەت  

هەنایگ   و  نەود  ئێخەباتە  ئەوڵەویەت  له 
سیەتی، فرەتر له  چەومان ها گیچەڵەیل جن
بان  گیچەڵ  بنەمای  ژێردەس  بان  و  دەس 

ئڕا   ک  چااڵکیەیلێگ  یەکمین  بۊمن.  هۊردەو 
وەدی  ژن  بان  ماف  له  بۊنێیان  هاتیشهۊردەو 

تەزادجینایەتی بۊ، وەلێ وە داخەو دۊای پەل  

وەشانن ئێ جمشتە، جمشتەیلێگ له ناوێ  
نە   رەوەنێیان  تەنیا وە  وە دی هات ک رێ و 

نەمای گیچەڵ دەسمیەت نیا،  چارەسەر کردن ب
بەڵکوو بۊە مدوو گووڵ خوەی و خەڵک دان و تا 
و   بۊن  پیاگ  لە  گرتن حەقێیان  وە شوون  ژنەیل 

هەن، سیستمچینایەتی بەرژەوەندی خوەی وە  
ئەگەر هایمنە   تیەرێ.  دەس هاورد و هێمانیش 
پیاگا   بەرایبەریوەل  نەبایس  بەرایبەری،  شوون 

وە بوون جیگە و  بتوایمن، چۊن پیایل خوەیانیش  

ماف  سیستمچینایەتییە  ئێ  ناو  پیگەیان 
ئڕا  نەیرن.  خوەیانەو  هاوجنس  وەل  بەرایبەرێگ 

ئازادی  ژنەیل  داخوازیەیل  له  خواز، نموونەیەکێگ 

له   هەر  و سیستم  کوومەڵگەس  ناو  چاالکییان 
ئێ داخوازیە جوورێ سووئستفاده کەی ک هەم  
و  هاوردنە  دەس  وە  ئازادی  بکەن  گومان  ژنەیل 

ئڕا   ئەرزانێگ  فرە  کار  بۊنەسەهێز  هەمیش 
سیستم. ئەسە ئەگەر هایمنە شوون ماف ژن،  
بایس سەرچەوەی گیچەڵ ژن وە درسیبۊنیمنەو 

 و دژ وە ئەوە بووسیمن. 
 
 . سەرچەوەگان 12

 : کوردی
سومەیە) تەم. ١٣٩٧سەفەری،  تام   .)

 تهران:سورخابی

مەهوەش)سڵێمان کەم. ١٣٩5پووڕ،  هۊرد   .)
 کرماشان: کرماشان

نەسرین) بەڕۊ. ١٣٩6شەفیعی،  و  من   .)
 کرماشان: دیباچە

 :فارسی 
رضا) مفهوم  ١٣5٧براهنی،  و  جهان  ادبیات   .)

 آزادی. تهران: سند
سهراب) سعیدی،  علی؛  ( ١٣٩٢پوردریایی، 

های  ادبیات چیست؟. هفتمین همایش پژوهش 
 زبان و ادبیات فارسی 

عبدالحسین)زرین  ادب١٣54کوب،  نقد  ی.  (. 
 تهران: امیرکبیر 
هدایت در  ١٣٧٨الە)ستودە،  جامعەشناسی   .)

 ادبیات. تهران: آوای نور
فیلیپ) کنراد  (. ١٣٨6کتاک، 

تفاوت انسان  انسانی(.  شناسی)کشف  های 
 ترجمەی محسن ثالثی. تهران: علمی

عباس) خاقانی.  ١٣٨6ماهیار،  اشعار  گزیدە   .)
 تهران: قطرە 

مازیار) پژوهش ١٣٩5نظربیگی،  و نام(.  ە 
کرمانشاە.  آسیب و  ایالم  کردی  شناسی شعر 

 کرمانشاە: ناشر مولف با همکاری نشر دیباچە.
 ئنگلیسی:

Bem, D.J.(1996). Exotic Become Erotix: a 
developemental theory of sexual 

orientation. Pshychological Review . 
Brown, G. Yule, G.(1983). Discourse 

Analysis. Cambridge University Press . 
ئەم وتارە لە ژمارەی دووەمی کۆڤاری ژ ساڵی  

 باڵو بوەتەوە،  ٢٠١٩
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 ده زاشاهرخ حسن 

 

 کردی  1" بیت" و گیلگامش سهحما
 

 چکیدە:

مستند   بهصورت  تاکنون  که  بشریت  حماسه  کهنترین 

کشف شدە است در منطقه بین النهرین)مزوپوتامیا( بودە  

شناخته  نیز  گیلگامش(  حماسه،  پادشاه)قهرمان  بانام  که 

اتفاق   آن  در  حماسه  این  که  جغرافیایی  منطقه  میشود. 

و   شناسی  باستان  تحقیقات  به  استناد  با  است  افتادە 

نگ و تمدن معرفی شدە است)هالل  مورخین، به مهد فره

مهمترین  و  اصلیترین  از  زاگرسی  نژاد  و  حاصلخیز( 

قدرت  همچنین  بودەاند.  آن  بازیگران 

اقتصادی)کشاورزی و دامداری( و قدرت نظامی)نیروی 

این  رودان  میان  شمال  منطقه  در  زاگرسیها  جنگاور( 

نظامی  سیاسی  در صحنه  که  میکند  آشکار  را  واقعیت 

ریها( نقش پررنگ و فعالی داشتهاند.  عصر خویش)سوم

اتنیک  مهم  نقش  وجود  تحقیقات،بهلحاظ  به  استناد  به 

زاگرسی در این جغرافیا با این ایدە مواجهه خواهیم شد 

که آیا میتوان از این حماسهنشانههایی از وجود یک ژانر  

کردی پیدا کرد؟آیا "بیت" کردی هیچ ارتباطی با "حماسه 

، تشابه ساختاری، ادبی و...( با گیلگامش" دارد؟)بهلحاظ

دقیق   اکدی)همه    ١٢مطالعه  زبان  با  شدە  نوشته  لوح 

باورند   براین  ادبیات  شناسو کارشناسان  باستان  محققین 

که این حماسه به شیوەی منظومهای به نگارش درآمدە 

است( با تطبیق، تحلیلو توضیح نوعی نگرشی ادبی شاید  

ردی مخصوصا  بتوان مقدمه و شروعی برای ادبیات ک

 "بیت" از آن پیدا کرد.

 

 

ادبیات،  گیلگامش،  کردی،حماسه،  بیت،  کلیدی:  کلمات 

 فولکلور

 

"شعر ابتدایی در فرهنگ هندواروپایی بهمانند تمدنهای 

دیگر نوعی رنگ و بوی پهلوانی و حماسی داشته است  

و به صورت منظومهای برای مراسم و مناسبتهای دینی 

خداوند و -سرودە و روایت اسطورەای سحرآمیز برای 

شبه خداوندها سرودە شدە است. از ویژگیهایمهم اشعار 

 
١ ( بیت   .epic  و حماسی  مضامین  با  )داستانی(  روایی  (منظومه 

غنایی است که روایت در آن برجستهتر از سایر نمونههای مشابهه  
 در ادب فولکلور کردی هست. 

باستان    - ناس  زهرە زرش.٢ ایران  در  روایی  ادبی  نشر    – میراث 

 ١٣٨٤پژوهشهای فرهنگی تهران 

 

داستانی محفوظ بودن حداقلی آن است. "آ.بلورد" محقق 

آمریکایی، شعر داستانی، حماسی و پهلوانی را یک نوع  

سروادە میداند که شاعران آن درس نخواندە و بهشیوەی  

 انی()شاهنامهخو٢مخصوص خودآن را خواندەاند.

بر این معیار و برای شناخت انواع شعر که در این نوشته  

ایلخانیزادە   سوارە  کردی،  ادبیات  در  پرداختهایم  آن  به 

 چهار نوع شعر را بهصورت زیر معرفی میکند: 

 .شعر گفتاری یا "بیت"١

 .شعر هجایی)سیالبی( ٢

 .شعر عروضی٣

 ٣.شعر نو. ٤

که ه مبحث الزم است  این  ارتباط  و  تحلیل  رچند برای 

ایدە ما   با  کوتاه در مورد "ژانر ادبی" که شاید مرتبط 

 باشد، صحبتی داشته باشیم... 

 .فولکلور١

 .حماسه٢

 .بیت٣

های نیاموخته  را بیشتر در بررسی توده.کلمه فولکلور١ 

جویند؛ معموالً در میان اقوام  ناخواندٔه مردم می   و درس

های بیشتری ویژه آنها که شهرنشین نبودند نمونه قدیمی به

می یافت  فولکلور  واژە.٤شوداز  علم    این  و  مردم  از 

سرچشمه گرفته است که امروزە از آن بهعنوان میراث 

ملی بزرگی یاد میشود. فولکلور بهچیزی گفته میشود که  

محصول زبانی یک ملت خلق خواهد شد یا نوع  در نتیجه  

پوشاک قدیم و تازە تا ظروف، نقش و نگار و انواع غذا 

نشانهها که مخصوص یک   از  دسته  آن  خوردنیها و  و 

ملت شناخته شدە هستند و باهنر دستی و تفکر خاصی  

 خلق شدەاند، فولکلور آن مردم خواندە میشود. 

نین و قواعد  تسهیل و غیررسمی بوودن، دووری از قوا

ادبی و علمی در ادبیات فولکلور دیدە میشود. در اصل 

این متوننتیجه خالقیتهای لحظهای است که در این مورد  

یولیس" میگوید: ظاهر ادبیات شفاهی محصول   "آندرە 

خود   اوج  به  سرودن  زمان  در  که  است  تساهل  نوعی 

کتبی  ادبیات  صورت  دیگر  طرف  از  رسید،  خواهد 

آگاهی است. "واسیلی نیکیتین" با تقسیم  قواعدی و نتیجه  

بندی تاریخ هر ملتی به دو بخش عینی و ذهنی مینویسد: 

در کنار تاریخ ذهنی مجموعهای از واقعیات وجود دارند  

که چگونگی ذاتی و شخصیت آن ملت در باورهای دینی 

و ادبیات آنها پدیدار خواهد گشت، این همان تاریخ عینی  

کوردی    - ڕەهبهرمهحموودزادە.  ٣ بهیتی  انتشارات    – پێکهاتهی 

 ٨١ڵ  ١٣٨١ – صالح الدین ایوبی 
 
شهریور  ٤ اندیشه  باشگاه  وبگاه  فولکلور،  سایه  در  ملی  هویت   .

١٣٨٧ 
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ماکسیم گورکی نیز معتقد است: شالودە ادبیات بر   ١است. 

 فولکلور بنیان گذاشته شدە است. 

ادبیات شفاهی که بخشی جدایی ناپذیر از فولکلور است 

 را میتوان اینگونه طبقهبندی کرد: 

 آ.نویسندە)گویندە اصلی( آن مشخص نیست. 

نویسندە   و  شدە  نقل  سینه  به  سینه  اینکه  دلیل  ب.به 

انواع شیوە گزارش شدە است و در  مشخصی ندارد به  

بسیاری از موارد نظرات متفاوت و عناصر گوناگونی 

 به آن اضافه میشود. 

)محاوەر( نزدیک   پ.زبان آن بیشتر به زبان مردم کوچه

 است. 

 ت.مخاطبین آن بیشتر مردم عادی جامعه هستند. 

آن دسته از افرادی که حافظ فرهنگ ملی خود بودەاند  

ا مورد  در  پند،  اللخصوص  داستان،  که  شفاهی  دبیات 

از  پیشتر)قبل  بسیار  هستند  آن  از  بخشی  شعر  بیت، 

تاریخ( با زیرکی خاصی قدرت یادگیری و حافظه داشته 

بهعنوان  توانستهاند  حفظیات  دورەهای  در  با شرکت  و 

استاد فعالیت کنند و سینه آنها بهمثابه اسفنج تمامی اشعار 

 و بیتها را درخود جمع کردە است. 

.حماسه نوعی متن یا نوشته است که برای ثناو وصف ٢

قهرمان یا برای عظمت و قدرت  -اخالق و رفتار پهلوان

حاکمیت کاربرد دارد. در حماسه با چگونگی زندگی و  

متن   یا  نثر  شد.  خواهیم  آشنا  جامعه  آیین  و  رسومات 

 حماسی از دو بخش اصلی شکل گرفته است: 

 .طبیعی١

 .ملی٢

 مجزا تقسیم میشود: این نیز به دو بخش 

 اساطیری)افسانه( و پهلوانی.

اطراف   واقعیات  دادن  نشان  برای  است  تالشی  افسانه 

پیرامون به شکلی فراطبیعی، آنگاه که  انسان به سطحی  

شکلی  به  کردەاند  تالش  بودە،  نرسیدە  فکری  بلوغ  از 

غیرطبیعی برای آشتی بین طبیعت و انسان جواب شبهه  

د. این حکایت و افسانه خوانها در  و سوالت را ارائه بدهن

اوج سادگی خود دغدغه رسیدن به حقیقت را داشته که  

در نگرش و تفکر آنها وجود داشته است، این نیز به یک  

 نوع باور در جامعه آن اعصار تبدیل شدە بود. 

ولی افسانه نیمه تاریخی نیز داریم که، به رسیدن و تغییر 

در   دارد،  اشارە  ابتدایی  اول  سرنوشتی  شخص  آن 

قهرمان  و  پهلوان  یا یک  یا رویداد(  حال  داستان)شرح 

به   اینکه  تا  میشود  دادە  نشان  خود  تواناییهای  از  بیشتر 

 
رامان    - سرآغازوسیرادبیاتداستانیکردی-رحیمیانمحمد  .  ١ نشر 

 ٤٦ص١٣٩٣سخن تهران 
 
 ٢٤٠ص ١٣٧٨تهران  - فردوسی  - نقد ادبی - سیروس شمیسا . ٢

 

یک داستام شگف آور تبدیل شدە بهاوج اسطورە رساندە 

میشود، شخص اول به قهرمان اصلی بدل خواهد گشت،  

بی همتا و بهدلیل اینکه بیشمار در مورد آن گفت خواهد  

د، اینبار هالهای از نور گرد سر او پیدا خواهد آشد و  ش

نتیجه  در  و  رسید  خواهد  ایدولوژی  خانه  به  احترام  با 

 بهعنوان قطبی از پرستش بهشمار خواهد آمد. 

"آنتونیو مورنو" میگوید:اسطورە برای مردمان واماندە 

در مورد اینکه در احساس و آگاهی)شعور( انسانها چه  

رد و اینکه چرا گذشته جاودان شدە میگذرد بحث خواهد ک

داستانی  بهمانند  را  استورە  فرای"  تروپ  "نور  است؟ 

میداند که شخصیتهای آن باالتر از انسان هستند و این 

 ٢رفتار و منش تنها در قالب داستان رخ خواهد داد. 

معیاری دیگر که "نور تروپ فرای" با استفادە از رابطه  

خوانندە و قوانین طبیعت   بین قهرمان داستان با دو عنصر

 توضیع دادە بدین صورت است: 

قوانین  ١ و  خوانندە  از  فراتر  قهرمان  متنی،  در  .اگر 

 طبیعت باشد، اسطورە شکل میگیرد. 

.اگر عزت قهرمان کنترل شدە باشد ولی مشروط بودە  ٢

فولکلور  باشد،حکایت  مشخص  قانونی  قالب  در  یعنی 

 شکل میگیرد. 

خ ٣ از  باالتر  قهرمان  زیردست .اگر  ولی  باشد  وانندە 

شامخی" روبرو   "تقلیدی  متنی  با  باشد،  قوانین طبیعت 

 هستیم. 

.آنگاه که قهرمان داستان، همراه با خوانندە و قوانین  ٤

طبیعت در یک سطح قرار داشته باشند، با متنی "تقلیدی  

 نازلتری" روبرو خواهیم بود. 

از  ٥ تر  پایین  سطحی  در  داستان  قهرمان  که  .آنگاه 

 ندە باشد "فکاهتی مضحک" صورت گرفته است. خوان

البته این در حالی است که تودورف با این تقسیم بندی  

 ٣زاویه دارد.

این "بیت"های کهن نیز ابتدا بهصورت شفاهی سرودە 

تا اینکه اشخاصی پیدا    شدەاند و سینه به سینه نقل شدە 

شدە و بهروی الواح. پوست، کاغد و...آوردەاند، در این 

بین این احتمال وجود دارد که متنهای اصلی دستکاری 

منبع   نظرم  به  مینویسد:  "هیمن"  استاد  باشند.  شدە 

داستانهای بیژن و منیژە، رستم و سهراب، سیاوش و...  

هن بودەاند که فردوسی آنها  همچنین شاهنامه نیز بیت ک

 ٤را به فرم مخصوص خود غنا بخشیدە است. 

(، روایتی داستانی منظومهای است مثال beyt."بیت")٣

خیالی  romance)رومانس   و  دلدادگی  داستانهای   )

  – پێکهاتهیبهیتیکوردی    - ڕەهبهرمهحموودزادە  .  ٣

 ٣٣-٣٢ڵڵ  ١٣٨١ –انتشاراتصالحالدینایوبی  
 
مظفریه.  ٤ کردنهوەی    – ئۆسکارمان    - تحفه  هێمنساخ  - ماموستا 

 ٧٣ڵ ١٣٦٤انتشارات سیدیان مهاباد 
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یا ١همراه با رفتار و اخالق حماسی در آن دیدە میشود. 

حماسی اینکه بیت منظومه روایی )داستانی( با مضامین 

سایر  از  برجستهتر  آن  در  روایت  که  است  غنایی  و 

هست.   کردی  فولکلور  ادب  در  مشابهه  نمونههای 

( "بیت"  آلمانی  عنوان epic"اسکارمان"  به  را   )

منظومهای بلند و تاریخی میشناسد، بیتها بیشتر آمیختهای  

همچنین  دیالوگها  و  مونولوگ  که  شعر  و  نثر  از  است 

بهصورت داستان  اعظم  حتی   قسمت  منظومهای هستند 

دیدە   آن  در  نثری  هیچگونه  نیز  بیتها  از  بعضی  در 

 ٢نمیشود. 

ولی برخی از منابع اینگونه تصور میکنند که، در مورد 

فرم بیت گفته شدە که، بیت از دو بخش "تخت" و "بند"  

و   میشود  بیت  نثر  شامل  تخت  قسمت  میشود،  تشکیل 

، با این  ٣قسمت بند هم نوع شعری بیت را تعریف میکند 

گیلگامش را  حماسه(ـی  داستان)افسانه،  ما  اگر  خوانش 

 در کنار بیت کردی قرار بدهیم چه میشود؟ 

و   است  نثر  بهصورت  قازی"  مرحومان "احمد  ترجمه 

"احمد شاملو" نیز به شکل شعر. ولی من معتقدم که در  

بسیاری از مقدمهها با نثر شروع میشود و بعد به شعر  

سیاری از موارد در وسط داستان میرسد، یا حتی در ب

نیز نثر جای خود را به شعر میدهد و این دوگانه تخت و  

با  بند در ابیات حماسه کامال هویدا است، در لوح اول 

 بخش "بند" شروع میشود: 

 دید چیزی را میگیلگامش خداوندگار زمین همه  

 شناخت با همه آشنا و توان همگان بازمی

 یافتهمه چیز را درمی

 آگاه به زندگی آدمیان و رفتار آنان بود

 نمود ها را آشکار میرازها و نهفته

 شد پایان بر او کشف میهایی به ژرفای بیدانش

 گرفتتر از توفان بزرگ آگاهی میاز زمان پیش

 راهی دراز به دور دستها پیمود 

ها، سفرش پر  سرگردانی وی طوالنی وسرشار از رنج

 ٤ها... از سختی

نمونه بعد از چندی از لوح سوم از "تخت" یا    یا برای

 نثر به "بند" یا شعر تغییر رویه میدهد: 

انكیدو بر پهنای دشت ایستادە دست خود را باال گرفته، 

فرستد و به شمش ــ خدای او، انكیدوبه صیاد نفرین می

 كند و میگوید: آفتاب ــ استغاثه می

 ای شمش! عمل ننگینصیاد را كیفری بده!

 
رحیمیان  .  ١ کردی  - محمد  داستانی  ادبیات  سیر  و  - سرآغاز 

 ٩١تهران ص   ١٣٩٣انتشاراترامانسخن 
 پیشین ٩٢ص . ٢
مهحموودزادە  .  ٣ کوردی  - ڕەهبهر  بهیتی  - پێکهاتهی 

 ١٩ڵ   ١٣٨١ –انتشاراتصالحالدینایوبی  

 

 كن!ی او را هیچ  دارای 

 قدرت مردی او را از او بستان!

 باشد كه دیوها عذابش دهند! 

 باشد كه ماران پیش پای قدمهای وحشتناک او برویند!... 

برای   محکم  اساسی  میتوان  صورتبنگریم،  بدین  اگر 

چون   گرفت،  نظر  در  کردی  بیت  سرآغاز  و  شروع 

 تمامی زمینههایی که در شروع ابیات وجود دارد در این

در   تاریخ،  ثبتدر  لزوم  "با  دارد.  وجود  نیز  حماسه 

این  حفظ  عهدەدار  رسمی  دستگاههای  نه  که  جوامعی 

این  نبود  در  بودە...  مرسوم  زیاد  نوشتن  نه  و  تاریخ 

عناصر بیت خوان کردی معروفترین حوادث تاثیرگذار  

که در ذهن و احساسخود و مردم بودە به صورت بیت  

ر این باور هستند اگر که  سرودە است. یا روانشناسان ب

کسی دردی عمیق یا غمی سنگین بر او گرانی کند، اگر 

بالی  سبک  احساس  کند،  باز  را  خود  دل  سفرە  بتواند 

ویژە  جایگاهی  کردی  بیت  خلق  در  روش  این  میکند، 

 ٥دارد.

و   کم  خود،  آرزوهای  و  آمال  به  رسیدن  برای  انسان 

کاستی، غم و شادی به نوعی هنر شفاهی روی آوردە که  

بتواند غم دل خود را بیرون زند، در بسیاری مواقع این 

حوادث بهمانند افسانه و داستان درآمدەاند و در قالب بیت 

آنها را سرودەاند.بیت شناسان به این واقعیت رسیدەاند که  

ع اصلی تمامی بیتها، شامل یکی از این سه نوع موضو

 ٦میباشد: تاریخی، دلدادگی و موضوعات دینی. 

حماسه گیلگامش مشخص میشود  -با مطالعه دقیق افسانه

"حماسه   دل  در  را  خود  مذکور  اصلی  تم  سه  هر  که 

)شخصیت  نپشتیم"  "اوت  از  دادەاند،  جا  گیلگامش" 

ی بین انکیدو  حضرت نوح( گرفته تا عشق ایشتر و دلدادگ

و گیلگامش، در بحث مسائل دینی نیز که بدون خدا و  

جوامع   درکل  و  اوروک  جامعه  بهویژە  دینی  رفتار 

 سومری روایت هیچ معنی ندارد.

شاید بشود گفت یک اشکال یا کاستی که در این حماسه 

وجود دارد، نبود کاراکتر اصلی زن در داستان است، 

دیگر االهههای  و  "ریشارت"  زن هرچند  نقش  که  ی 

دارند در این بین وجود دارند ولی نقش اصلی را بازی 

نمیکنند، چرا شخصی که گیلگامش را آرام کردە رفتار،  

اخالق پاک و مردانگی را بدو یادآور شدە و در طول  

داستان به یار و همدم وی تبدیل میشود)انکیدو( از جنس 

م مرد بودە است؟ هرچند "بنگینه" در بیت "مهم و زین"ه

حیماسهی  .  ٤ شاروخ،  زادە،  بهیتی  حهسهن  کۆنترین  گیلگامێش 

 ١٣٩٤کوردی، انتشارات هیوا مهاباد 
- سڵێمانی پهخشی سهردەم  -گهنجی سهر به مۆر   -ئهحمهد بهحری.  ٥

 ٢٠٠١چاپی یهکهم 

 
کوردی  - ڕەهبهرمهحموودزادە.٦ بهیتی    - پێکهاتهی 

 ٩٥ڵ  -١٣٨١ –انتشاراتصالحالدینایوبی  
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نقش انکیدو را بازی کردە و همیشه با "مهم" همراه و  

به  عشق  نیز عنصر  آنجا  در  ولی  بودە،  وی  یارویاور 

وجود   مهم"  و  "بنگینه  دلدادگی  قالب  در  دیگر  نوعی 

زمینی  زین  و  مهم   داستان  قهرمان  البته  است.  داشته 

تم   هردو  در  دلسوزی  و  مردانگی  ظاهر  هستندولی 

حماس دیدە  داستان)مهم و زین و  بهوضوع  گیلگامش(  ه 

میشوند. در آنجا که انکیدو و گیلگامشباهم کشتی میگیرند 

را   آنها  دستان  گیلگامش  مادر  کوتاه  نبردی  از  بعد  و 

میگیرد و به عنوان دو برادر معرفی میکند و هردو نیز 

این خواسته مادر را قبول کردە و بهمانند برادر همدیگر  

یادآورد آن سکانس از    رفتار میکنند، این بخش از حماسه

بیت مهم و زین هست که وقتی سپاه پدر مهم "ابراهیم 

پاشا" شکست خوردە در راه عزیمت به جزیرە و رسیدن 

به دلدار و تنها ماندنشان بعد از گفتگویی بین بنگینه و 

مهم، مهم ناراحت شدە و با عصای زرین خود با بنگین  

 درگیر میشود و میگوید: 

 و باید برگردیتنهایی می روم و ت

 بنگین میگوید: 

 بهخداوند آسمان و زمین 

 با زدن عصای زرین 

 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

 حاشا کنیم بیا از غالمی و پادشاهی

 بیا مانند دو برادر از یک پدر و مادر 

 ١تا دنیا هست برادر بمانیم... 

برای  آزاردهندە  و  سخت  سفر  آن  گیلگامش  سفر  در 

رسیدن به راز زندگی و بهدست آوردن گیاهی افسانهای، 

بهیاد بیت "الس و غزال" می افتیم که الس برای عشق  

بر میکند  آغاز  سخت  و  دراز  و  دور  سفری  ای خود 

رسیدن به "گل شوران" که در "چل پله عمان" وجود 

دارد! روایت این قسمت از داستان بسیار به روایت سفر  

برای  افسانهای  گیاهی  به  هردو  است،  نزدیک  گیلگش 

دوست، عشق و ملت خود راه بسی سخت را در پیش 

 میگیرند.

و  و الس  گیلگامش  داستان  در  شیر  روایت  ارتباط  یا، 

آن شیر که به منطقه آنها هجوم آوردە    غزال، احمد آقا 

شکار میکند و اتفاقا در پشت پیکر بزرگ شیر "الس"  

تکوین یافته!که این نوع شکار و گالویز شدن با شیر کار 

 
مظفریه  - ئۆسکارمان  .  ١ کردنهوەی    -تحفه  هێمنساخ    - ماموستا 

 ٢٦٨ڵ  - ١٣٦٤سیدیان  -مهاباد  

همیشگی گیلگامش بودە است، آیا این تشابهه در روایت  

و  التماس  یا  ندارند؟!  باهم  ارتباطی  هیچ  متن  و 

کامال فرخ")شخصیتی  و نوحههای"شیخ  فراطبیعی   

کلمات،   نوع  "استی"،  کردن  زندە  برای  افسانهای(  

با  التماس و دعاها و تصویر غم انگیز داستان شباهتی 

التماس و گریه و نوحه بر سر پیکر انکیدو، یا نوحه و  

دعاهای "عبدالعزیز داسنی" بر سر پیکر "سیدوان" را 

 یادآوری نمیکند؟

حدهای روایتی  با این فرمول: "عموما عنصر زبان و وا

در بیت کردی قواعد و قوانینی ویژە دارد، که به شکل  

 زیر میناشند: 

 ٢التماس + روایت + نوحه

اگر این را مبنا قرار بدهیم، در این حماسه عناصر نوحه،  

التماس و روایت در بیشتر الواح دیدە میشود یا بهمانند 

صنایع ادبی که در بیت نیز زیاد به چشم میخورد از سه 

همچنین ژا است،  شدە  تشکیل  درام  و  شعر  حماسه،  نر 

نیروی   دو  نبرد  میدان  کردی  بیت  از  زیادی  بخش 

اهورایی و اهریمنی هستند، استاد هیمن در مقدمه "تحفه 

مظفریه" با اشارە به بیت الس و غزال مینویسد: در این 

نوع   این  که  میکنند  بازی  را  اصلی  نقش  نیرو  دو  بین 

از پیدایش اسالم برمیگردد. در ادبیات داستانی به قبل  

مانند   داستان  قهرمان  هم  گیلگامش  حماسه  ابتدای 

شخصیتی شیطانی معرفی شدە و بعد با خواست و التماس 

مردم انکیدوی کوهستانی از آسمان رسیدە و به نیروی  

و  خیر  باعث  نتیجه  در  که  میشود  تبدیل  گیلگامش  ضد 

طبندی برکت میشود، این پدیدەها بهصورت پلکانی و خ 

 بسیار زیبا و بهجا، مانند بیت سرودە شدەاند. 

در اینجا الزم میدانم این را اضافه کنم که، در لوح چهارم 

خومبابا  با  نبرد  آمادە  را  خود  انکیدو  و  گیلگامش  که 

 کردەاند، میگوید: 

 هر دو به جهت شمال به راه افتادند.

 دور تا دور کوه جهانیان را میدیدند

 خدایان را منزلگاه 

 راه جنگل سدر... 

نقشه   طبق  که  آورد،  می  را  شمال  نام  روشنی  به 

جغرافیای   رودان  میان  شمال  منطقه  این  جغرافیایی 

کردستان امروزی است)البته در آن زمان مسائل اتنیکی 

که  جغرافیایی  این  و  نداشت  وجود  ناسیونالیزمی  و  

به  امروزە بانام کردستان میشناسیم بدین صورت نبودە و  

چهار بخشنیز تقسیم نشدە بود! ولی همان جایی است که  

تحقیقات   طبق  و  کردە  زندگی  آن  در  زاگرسیها 

جمعیتی   بافت  که  بزرگی  کوچ  تاریخی  و  باستانشناسی 

این منطقه را دگرگون کند از این منطقه شکل نگرفته 

بهیتی  .٢ کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  زادە،  حهسهن 

 ١٣٩٤کوردی، انتشارات هیوا مهاباد 
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زاگرسی  حماسه  این  خالقان  احتماال  اگر  است.(پس 

نکیدو کوهستانی از این دیار  نیزنبودەاند)احتمال اینکه ا

و   تمدن  و  فرهنگ  از  زیادی  بخش  هست(  زیاد  بودە 

ادبیات شفاهی اتنیکهای زاگرسی)گوتی، لولویی، کاسی، 

 میتانی(در آن به چشم میخورد. 

 

 نام شناسی

 

 گیلگامش)گیلگامیش، گهلگامیش، کلگامیش و...( 

گهلگامیش از دو کلمه "گهل"، "کهل" + گامیش در زبان 

شکیل شدە است، که میتوان آن را گلهگاومیش،  کردی ت

و   بزرگ  جثه  کل کوهی که  نر،  گاومیش)گاومیش  کل 

نیرویی بسیار زیاد دارد( تعبیر کرد. یا اینکه در زبان  

کردی گویش کرمانجی "کهل"، قلعه معنی میشود)قلعه  

کلیبر که در تبریز هست به معنای قلعه سنگی   گاومیش(

میدهد.   معنی  کردی  زبان  سال  در  طی    ٦١٠در  ق.م 

عملیاتی هجومی به آشور از طرف نبوپلیسر با هماهنگی  

قلعه   به  خوردە  شکست  آشور  سپاه  مادها،  یاوری  و 

 "کهلگامیش پناه بردند.

اللفظی میباشد و تماما علمی  البته این نام شناسی تحت 

مبحث  این  باشد  درگاهی  بلکه  میباشد  و شباهتی  نیست 

 برای تحقیقات بیشتر.

 

 

 

 شاهرخ حسن زادە
 

بەیتیی   و  گیلگامێش  حماسەی 
 "کوردی

 
 :کورتەیەک

هەتا   کە  مرۆڤایەتی  حماسەی  کۆنترین 

لە   دۆزرابێتەوە  نووسراوە  و  بەڵگە  بە  ئێستا 
النهرین( بووە کە بە   ناوچۆمان)بین  ناوچەی 
ناودێر   "گیلگامێش"  واتە  خونکارەکەی  ناوی 

ئەم    .کراوە کە  جوغرافیایی  ناوچەی 
تێد بەڵگەی  حماسەیەی  پێی  بە  خوڵقاوە  ا 

مێژووزان   و  کەونینەناسی  بواری  پسپۆرانی 

بە النکەی ژیار و شارستانییەت دێتە پێناسە  
و   حاصلخیز(  هالل  بەپیت،  کردن)هەیڤی 
سەرەکیترین   لە  زاگرۆسی  ڕەگەزی 

هەروەها   ژیاوە.  تێیدا  کە  بووە  ئەتنیکەکان 
 

 

و   کاڵ  و  ئابووری)کشت  هێزی  بوونی 
نیزامی و  شەڕکەر(  ئاژەڵداری(  )هێزی 

حاشاهەڵنەگەری زاگرۆسییەکان لە ناوچەی  

باکووری نێوچۆمان ئەو ڕاستییە دەردەخا کە  
سەردەمی   ڕامیاری  کایەی  لە 
بەرچاویان   ڕۆلی  خۆی)سۆمێرییەکان( 

هەر بەو هۆیانە و دەیان بەڵگەی تر    .گێرابێ
شاحیماسەتەکە   دەقی  الی  بۆ  بیرمان 
و   ماک  لە  یەک  بڵێی هیچ  ئاخۆ  کە  دەچێ 

وێژەی کوردیی  -ڕەگەزەکانی ژانرێکی هونەر
بە   سەرنجدان  بە  هەڵنەکڕێنین؟  لێ 

سواڵەتی ئەو حیماسەیە    ١٢تێکستی هەر 

و   زانایان  )گشت  ورد  خوێندنەوەیەکی  و 
توێژەرانی   و  قۆجیناسی  بواری  پسپۆرانی 
مێژوو پێیان وایە چیرۆکی ئەو حیماسەیە بە  

شێوازی "مەنزوومەیی" واتا جۆرێک کێشی  
نووسراوە(،هەڵسەنگاندن و بەراورد    شێعری

ڕەنگبێ   وێژەیی  الیەنی  کردنی  شرۆڤە  و 
بۆ   نوێ  دەستپێکێکی  و  سەرەتا  بتوانین 
لێ   "بەیت"،  وانە  لە  کوردی  ئەدەبیی 

 هەڵێنجین. 
 

حیماسە،   کوردی،  بەیت،  ڕێنوێن:  وشەی 

 گیلگامێش، وێژە. 
 
 

شارستانیەتی   لە  سەرەتایی  "شێعری 
تر   ژیارەکانی  وەک  هەر  هیندوئورووپاییەکان 
حیماسی   و  پاڵەوانی  بەرامەیەکی  و  بۆن 

لێوەدێ و بە شێوەی مەنزومەیی)هۆنراوە( بۆ  
و   ئۆلیڕۆنراوە  ڕێوڕەسمی  بەڕێوەچوونی 

ئوستوورەیی مەڕ    - ڕەوایەتی  لە  سێحراوی 

تایبەتمەندی   وتراوە،  نیوەخواکان  و  خواکان 
بەردەوام  سەرەکی چیرۆکەشێعر و گێڕانەوە،  

ئەمریکایی   توێژەری  پارێزراوە."ئا،بێلۆرد" 

بە   پاڵەوانی  و  حیماسی  ڕەوایی،  شێعری 
شێعرێک دەزانێ کە شاعیرانی نەخوێندەوار  

 ١بە نەقڵ و گێرانەوە چڕیویانە. 
ناسناندنی   بۆ  و  پێوەرە  ئەم  سەر  لە  هەر 
وتارەدا   لەم  خۆی  کە  شێعرییەکان  جۆرە 

کوردیی"سوا لە"ئەدەبی  رە  دەبینێتەوە 

باستان    - . زهرە زرشناس  ١ ایران  در  ادبی روایی  نشر    – میراث 

 ١٣٨٤پژوهشهای فرهنگی تهران 
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ئیلخانی زادەدا، چوار شێوازە شێعر بەم جۆرە  

 دەست نیشان دەکرێ: 
 .شێعریی وتاری یان بەیتی ١

 .شێعریی برگەیی ٢
 .شێعریی عەرووزی ٣
 ١.شێعریی نوێ"  4

هاوپێوەندی و  کردن  شرۆڤە  ئەم    بۆ  نێوان 
باسە پێویستە زۆر بە کورتی بوخچەی چەند  
ئەم   ڕەنگبێ  کە  بکەینەوە  ئەدەبی  ژانری 

 دەقە خۆی تێدا ببینێتەوە...
 .فولکلۆر ١
 ،حیماسە ٢

 .بەیت ٣
. وشەی فولکلۆر بە مانای خەڵک و زانست  ١

دێ کە ئەمڕۆ میراتی نەتەوەیی مەزن لە خۆ  

لە   کە  بەو تشتە دەگوترێ  فۆلکلۆر  دەگرێ، 
ام خوڵقانی زمانیی گەڵێک دێتە ئاراوە یان  ئاک

هەتا   کۆنونوێ  جڵوبەرگی  بەجێماوی 

و   نیگار  و  نەخش  قاچاخ،  و  دەفروقاپ 
هەمەجۆرە خواردن و ئەو هێمایانەی تایبەتی  
و  مێشک  و  دەست  بە  کە  نەتەوەیەکن 

فۆلکلۆری ئەو   بیرییان خوڵقاندوویانە، دەبێتە 
 گەلە.

ێزی لە  "ساکاری و خۆمالی بوون، دوورە پەر
و   وێژەیی  ڕێسای  و  یاسا  بگرەوبەرەی 
فولکلۆردا  بە سەر  تارای سووری  زانستی، 

ئاکامی   دەقانە  ئەم  بنەرەتا  لە  کێشاوە، 
"ئاندرە   بارەیەوە  لەم  کە  کاتییە  خۆڵقانی 
یۆلیس" دەڵێ: ڕواڵەتی ئەدەبیاتی زارەکی  

نەخوازراو   کە  کاتێکە  و  بەرهەمی ساکارییە 
خۆی  پەڕی  بەو  چڕین  زمانی  دەگا،لە    لە 

الیەکیتر ئادگاری وێژەی نووسراوە، پرقوڵکە و  

"واسیلی   ئاگاهانەیە،  خوڵقانی  ئاکامی 
هەر   دیرۆکی  کردنی  دابەش  بە  نیکیتین" 
و   دەرهەست  دووبەشی  بە  گەلێک 

مێژووی   پەنا  لە  دەنووسێ:  بەرهەست 
بوونیان   ڕاستییەکانیش  لە  کۆمەڵێک  زەینی 
ئەو   و کەسایەتی  زاتی  هەیە کە چۆنیەتی 

ئەدەبیاتی  گ و  ئایینیەکان  باوەڕە  لە  ەلە 

 
 
ڕەهبهرمهحموودزادە١ کوردی    - .  بهیتی  انتشارات    – پێکهاتهی 

 ٨١ڵ  ١٣٨١ – صالح الدین ایوبی 

 

مێژوو   ئەو  هەر  ئەمە  دردەکەوێ، 

سە    ٢دەرهەستەیە".   لە  گورکی  ماکسیم 
ئەو باوەرەیە:بناخە و ڕەگی وێژەو و ئەدەب لە  

 سەر فولکلۆرە هەڵچندراوە.
دانەبڕاوی   بەشێکی  کە  زارەکی  ئەدەبیاتی 
بەندی   پۆڵێن  جۆرە  بەم  دەتوانین  فوڵکلۆرە 

 بکەین: 
 ووسەرێکی دیاری كراوی نییە. ئا:ن

بێ:بە هۆی گێڕانەوەی سینگ بە سینگ و  

ڕەوایەتی   ئاشکرا  نووسەرێکی  نەبوونی 
جۆراوجۆری بۆ دەکرێ و زۆر ڕا گەڵێک جیاواز  

 و ماکی نوێ خۆی تێدەخزێنن. 

پێ:زمانەکەی زۆرتر ئاوێنەی زمانی خەڵکی  
 ڕەشۆکی و بازارییە. 

خەڵکی   زۆری  بەشی  تێ:بەردەنگەکانی 

 ٣یی کۆمەڵگان.  ئاسا
پاڕێزەرانی   وا  کە  کەسانەی  یان  کەس  ئەو 
فۆلکلۆری نەتەوەی خۆیان بەتایبەت لە بواری  

ئەدەبیاتی زارەکی کە چیرۆک، پەند، بەیت و  
لە   زۆر  لەوبەشەیە  الیەنێك  شیعر، 
و   لێزانی  بە  دیرۆک(فرە  کۆنەوە)پێش 

شارەزایانە هێزی لەبەرکردنیان هەبووە و بە  
نانی تایبەت توانیویانە  بەشداری خوڵی ڕاهێ 

ببنە ماموستا و سینگیان بۆتە هەوری و ئەو  
 بەیت و باوانەیان هەڵمژیوە. 

.حیماسە جۆرێک دەق یان نووسراوەیە کە  ٢

و   ڕەوشت  هەاڵگوتنی  پێ  و  پەسەند  بۆ 
و   هێز  و  گەورەیی  بۆ  یان  پاڵەوان  ئاکاری 
حماسەدا   ناو  لە  بەکاردێ،  دەستەاڵتی 

داب  و  ژیان  چۆنیەتی  نەریت    دەگەل  و 
کۆمەلگا ئاشنا دەبین. هۆنراوەی حەماسی  

 لە دووبەش پێک دێ: 

 . سروشتی  ١
 . نەتەوەیی ٢
 ئەمەش بە سەردوو کەرت دابەش دەبێ:  

 ئەساتیری)ئەفسانە یان خەیاڵ(، پاڵەوانی 
ناساندنی   بۆ  حەولێکە  ئەفسانە 
بەشێوەیەکی   دەورووبەر  ڕاستییەکانی 

و  زانست  کە  ئەوکات    بانخۆزاو)فراطبیعی( 

رحیمیان٢ محمد  رامان    - سرآغازوسیرادبیاتداستانیکردی-.  نشر 
 ٤٦ص١٣٩٣سخن تهران 

 
زهرەزرشناس  ٣   – میراثادبیرواییدرایرانباستان    - . 

 ١٣٨٤نشرپژوهشهایفرهنگیتهران 
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و   پێگەیشتن  لە  ڕادەیە  بەو  مرۆڤ  بیری 
بە   ویستوویەتی  نەگەیوە  تێگەیشتن 
شێوەیەکی ناسروشتی هیندێک پرسیار بۆ  

 ئاشتی نێوان خۆزاو و مرۆڤ بدۆزێتەوە. 
پەڕی   لەو  بێژانە  ئەفسانە  و  چیرۆک  ئەم 
سەرقاڵی   خۆیان  ساویلکەیی  و  خۆماڵی 

زانستی   پرسیاری  هەندێ  واڵمدانەوەی 
هزر لە  کە  هەڵقواڵوە،    کردووە  بیریان  و 

کۆمەلگای   لەناو  باوەڕێک  بۆتە  ئەمەش 

 ئەوکاتی خۆی. 
ئه به نیوه فسانه اڵم  هەیە    ی  دیرۆکیشمان 

له  باس  گۆڕانی    کە  و  پێگەیشتن 

وێدا له   کات کهتایی ده ره رهاتێکی سه سه به
یان  که بەسەرهاتەکە  یەکەمی  سی 
له پاڵه زیاتر  کاری    وانێک  خۆی  توانای 

 بێته کا هەتا وای لێدێ ده ر دهنه رسورهێسه
ی و لوتکه رهره و به مهیروسهچیرۆکێکی سه 

ده هه   ئوستووره  که نگاو   بێته ده  سەکه نێ، 
هۆی زۆر باسکردن    و به   قارەمانێکی بێ وێنه 
ئه  جاڕدانی  لە  ڕووناکی    مجارهو  تیشکێکی 

سه ده   له ده وری  به گهری  و   وه ڕێزه   ڕێ 
 وه وشێته درهی ئایدۆلۆژیا و ده ه ناو خان  چته ده
 رستن دێته رێکی پهمسهک جه ئاکامدا وه   له

 ژمار.ئه
بۆ   "دەڵێ:ئوستوورە  مۆرنۆ  "ئانتۆنیۆ 
مرۆڤەکانی سەرلێشێواو باس لەوە دەکا کە  

و   گوزەراوە  چ  مێشکیدا  و  بیر  و  نەست  لە 
ئەوەی کە ڕابراوە بۆچی هەرماوە؟"نۆر ترۆپ  

رۆکێک دەزانێ کە  فرای" ئوستوورە وەک چی

ئەو   و  مرۆڤە  ئەوپەڕی  کەسایەتیەکەی 
چوارچێوەی   لە  تەنیا  کارانەی  و  ڕەوشت 

 ١چیرۆکدا ڕوودەدا."  

بە   فرای"  ترۆپ  "نۆر  کە  تر  "پێوانەیەکی 
قارەمانی   نێوان  پێوەندی  چۆنیەتی  گوێرەی 
و   خوێنەر  ماکی  دوو  دەگەڵ  داستان 

 یاساکانی سروشت دایناوە بەم شێوەیەیە: 
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ڕەهبهرمهحمو٢   – پێکهاتهیبهیتیکوردی    - ودزادە  . 
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سەرووی  ١ لە  قارەمان  دەقێکدا،  لە  .ئەگەر 
خوێنەر و یاساکانی سروشت بێ، ئوستوورە  

 پێکدێ.

قارەمان  ٢ سەروەری  بەاڵم  .ئەگەر  ڕابگیرێ 
چوارچێوەی   لە  واتە  هەبێ  مەرجی 
حەکایەتی   دابێ  تایبەتی  یاسایەکی 

 فۆلکلۆری پێکدێ. 
بێ  ٣ خوێنەر  بااڵدەستی  قارەمان  ئەگەر   ،

بەاڵم ژێردەستی یاساکانی سروشت بێ،  

لەگەڵ "ژانرێکی السایی کەرەوانەی بەرزتر"  
 بەرەوڕووین. 

و  4 خوێنەر  وێڕای  قارەمان،  .ئەوکاتەی 

سروشت لە ئاستێکدان، دەگەڵ    یاساکانی
نزمتر"   کەرەوانەی  السایی  "ژانرێکی 

 بەرەوڕووین. 

.ئەو کاتەی  قارەمان لە ئاستێکی نزمتر لە  5
"گاڵتەیەکی   ڕاوەستاوە،  دا  خوێنەر  ئاستی 

 قەشمەرکارانە" پێکدێ. 
ئەو   دەگەڵ  تۆدۆرۆف  حالێکدایە  لە  ئەوە 

 ٢پۆلێنبەندییەدا نییە."  

ک  شرۆڤە  بە  تر  الیەکی  و  لە  ورد  ردنێکی 
هەستیارانە   زۆر  بتوانین  ڕەنگبێ  تایبەتی 
بکەین   بەراوردێکی  کوردی  بەیتیی  دەگەڵ 

بەیتە   هەڵکڕێنین!ئەو  لێ  شتێکی  بەڵکوو 
شێوازی   بە  سەرەتاوە  لە  هەر  کۆنانەش 
سینگ   بە  سینگ  و  گوتراویتنەوە  زارەکی 

ماویتەوە تاکوو وای لێهاتووە کەسانێک پەیدا  
سە هێناویتیانە  و  پێست،  بوونە  تاتەقور،  ر 

قاقز و... جا لەو نێوەدا ڕەنگبێ دەستیشیان  

وایە   تێوەردابێ ماموستا هێمن دەڵێ: "پێم 
مەنیژە،   و  بیژەن  چیرۆکەکانی  سەرچاوەی 
هتد...  و  سیاوەش  سوهراب،  و  ڕۆستەم 

و   بوون  کۆن  بەیتی  هەموو  شانامەش 
 ٣فیردەوسی تازەی کردووتنەوە..."

٣" گێڕانەوەیەکی beyt.بەیت  و    "،  چیرۆکی 

ڕۆمانس) وەک  ( romanceهۆنراوە 
ڕەوشتی   و  خەیاڵی  زێدە  ئەوینگەلێکی 

تێدا بەدی دەکرێ. "   4حیماسی و مێرانەی 

مظفریه.  ٣ هێمن  – ئۆسکارمان    - تحفه  ماموستا  کردنهوەی  - ساخ 

 ٧٣ڵ ١٣٦٤انتشارات سیدیان مهاباد 
 
رحیمیان  ٤ محمد  سیر   - .  و  کردی  سرآغاز  داستانی  - ادبیات 
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" بە مانای  "epicئۆسکارمانی ئاڵمانی بەیت 

دەناسێنێ،   دیرۆکی  درێژی  هەڵبەستێکی 
بەیتەکان بەشی هەرەزۆریان تێکەاڵوێکن لە  

کە   پەخشان  و  هەڵبەست 
و  مۆنۆلۆگەکان)وت وێژییەکان  تاک  و  ووێژ( 

بەشی زۆری چیرۆک بە شێوەی هۆنراوەیە،  

هیچ   بەیتەکان  لە  هیندێ  تەنانەت 
 ١پەخشانێکیان تێدا بەدی ناکەی ." 

کە،   دەچن  بۆ  وای  هیندێ سەرچاوە  بەاڵم 

لە  " بەیت  گوتویانە  بەیتدا  فۆڕمی  بارەی  لە 
دوو بەشی"تەخت" و "بەند" پێکدێ، بەشی  

پ بەشی  لە  بریتیە  بەیت،  تەخت  ەخشانی 

شێعرییەکەی   بەشە  بەندیش  بەشی 
و  ٢بەیتە"  هەستیاری  بە  زۆر  شرۆڤەیە  بەو 

ئەگە   پاڕێزەوە 

گیلگامێش   چیرۆک)ئەفسانە،حیماسە(ـی 
 لە پەنا بەیتیی کوردی دابنێین چ دەبێ؟! 

بە   گشتی  قازی"  وەرگێڕانەکەی"ئەحمەد 

"ئەحمەدی   هی  و  پەخشانە  شێوازی 
و پێم  من  بەاڵم  شێعرە  لە شاملوو"ش  ایە 

پەخشان   بە  سەردێرەکان  زۆری  بەشی 

دەست پێدەکا و دواتر دەبێتە شێعر یان لەناو  
پەخشان   زۆرجار  چیرۆکەکەشدا  جەرگەی 

جێی خۆی بۆ شێعر لێژ دەکا، لە سواڵەتی  
 یەکەم بە بەشی "بەند" دەست پێدەکا: 

تشتی   خڕ  زەوی،  خواوەندی  "گیلگامێش، 

 دەدی
 لەگەل هەرکەسێ بژی، تێی دەگەیی 

 نی زانا و کرداری ژیری ژیا

 ڕەفتار، ڕەوشتی، وشیار بوو خۆشەویستی 
 سووڕ و نهێنی ئاشکرا بوو لە بەر چاوی 

 زانستی بێ پایان هەرچی هەبێ 

 ئەوی بە بیرت دابێ
 دەیزانی و نەتبیستبێ 
 لە بۆ وی هەڵدەبەستێ 

 ٣دەیزانی الفاو کەنگێ هەڵدەستێ... 

 
 
 ههمان سهرچاوە  ٩٢ص ١

 
مهحموودزادە  ٢ ڕەهبهر  کوردی  - .  بهیتی  - پێکهاتهی 
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بهیتی  .  ٣ کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  زادە،  حهسهن 

 ١٣٩٤کوردی، انتشارات هیوا مهاباد 

سواڵەتی   لە  پەڕێک  دوای  لە  وێنە  بۆ  یان 

سێهەم لە "تەخت یان پەخشان دەچێتە ناو  
 بەند یان شێعر": 

بەرز   دەستی  دەشتا  ناوەندی  لە  "ئەنکیدۆ 
دەکا، لە بەر شەمش خوای خۆر دەپارێتەوە،  
 تووک و غەزەب بۆ ڕاوچی دەنێرێ و دەڵێ: 

 "ئەی شەمش خوای چاکە، دەستم بگرە 
 ئەوەی ڕاوچی کردی لێی هەڵمەگرە 

 سەروەت و سامانی لێ بگرە 

 و پیاوەتی لەو وەرگرە مێر 
 4بیخە بەر دەستی دێوان..." 

ئەگە بکرێ بەم شێوەیە بڕوانین بناخەیەکی  

و سەرهەڵدانی   بۆ دەستپێک  پتەو  و  مەزن 
گشت   چوونکە  دەبینینەوە  کوردی  بەیتیی 
بۆ   کە  تایبەتمەندییەی  و  زەمینە  ئەو 

حیماسەیە   لەم  هەیە  بەیت  سەرهەڵدانی 
"لە  لەوانە،  داویتەوە  ڕەنگی  پێویستی    دا 

نە   کە  کۆمەڵگایەکدا  لە  مێژوو  کردنی  تۆمار 

پاراستنی   عۆدەداری  ڕەسمی  دەزگاکانی 
بە   تێدا  نووسینیش  نە  و  بوونە  مێژووە  ئەو 
پانەوە باو بووە...لە نەبوونی ئەو ماکانە بەیت  

ڕووداوەکانی   بەناوبانگترین  کوردی  بێژی 
هەستی   و  بیر  سەر  لە  شوێندانەر 

شێو  بە  گەلەکەی  بەیت  جەماوەری  ەی 
ئەو    5داڕشتووە"   سەر  لە  یان"ڕەوانناسان 

دەردێکی   باڕستی  کەسێک  ئەگە  باوەڕەن 

گەورە یان غەمێکی قورس گرانایی لە سەر  
بکا، بێتوو بۆی بگونجێ پرێسکە دڵی بکاتەوە  
لەش   بە  هەڵڕێژێ، هەست  خۆی  کوڵی  و 

سووکی و ئاسوودەیی دەکا، ئەم بابەتە لە  
یەکجار  شوێنێکی  بەیت  زۆر    خوڵقانی 

 6گرینگی هەبووە"  

مرۆڤ بۆ وەدەستهێنانی هیوا و ئاواتەکانی،  
پەنای   شاییەکانی  و  شین  کووڕی،  و  کەم 
بردۆتە بەر جۆرێک هونەری زارەکی کە کوڵی  

ئەو   زۆرجار  هەڵڕشتووە،  پێ  خۆی  دڵی 
لێ   ئەفسانەیان  وەک  ڕووداوانە  و  خەیاڵ 

 
 ێشوو .سهرچاوەی پ٤
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- سڵێمانی پهخشی سهردەم  -گهنجی سهر به مۆر   -ئهحمهد بهحری.  ٦

 ٢٠٠١چاپی یهکهم 
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هاتووە یان کردوویاننە چیرۆکی خەیاڵی و لە  
 بەیتدا چڕیویانن.  چوارچێوەی

"بەیت ناسان لە سەر ئەوە ڕێککەوتوون کە  

لە   یەکێک  لە  بریتین  بەیتەکان،  مژاری 
بابەتی   بابەتەکانی:مێژوو، ئەوین و دڵداری، 

 ١ئۆلی و ئایینی."  

گیلگامێش   ئەفسانەی  خوێندنەوەی  بە 
بابەتی   سێ  هەر  دەردەکەوێ  بۆمان 
باسکراو خۆیان لە ناخی دادەبینەوە، هەر لە  

وتنەپیشتیمەوە")کەسایەتی هاڤی نووح( "ئ
بگرە هەتا ئەوینی ئیشتەر و خۆشەویستی  
باسی   بۆ  لە  گیلگامێش،  و  ئەنکیدۆ  نێوان 

ئایینیش کە بەبێ خوا و ئاکاریی ئایینی بە  
گشتی   بە  و  و  ئوروک  کۆمەڵگای  تایبەت 

 سۆمێر هیچ مانایەکی نامێنێ. 

هەیە   دا  چیرۆکە  لەم  کە  کورتیەک  بەاڵم 
ڕەگ لە  نەبوونی  جیا  مێینەیە، هەڵبەت  ەزی 

ڕۆلێکی   کە  خوا  و هیندێ  "ڕیشات"  باسی 
وا   کەسەی  ئەو  بۆچی  نییە،  چااڵکیان 
گیلگامێشی ئەهوەن کردەوە و هێنایە سەر  

و   پاک  ڕەوشت  کۆمەڵگای  ڕێساگەلی 
هەردەم یار و هاوڕێی کەسایەتی سەرەکی  
ئەو   بەرامبەر  لە  و  بووە  چیرۆک 

نێر ڕەگەزی  بووە؟  دانراوە)ئەنکیدۆ(لە  ینە 
زین"   و  بەیتی"مەم  لە  بەنگینە  هەرچەند 
دەوری ئەنکیدۆی بە جۆرێک گێراوە و دایمە  

دەگەڵ مەم بووە بەاڵم لەوێش ماکی ئەوین  
و   خانەی خۆشەویستی  لە  تر  جۆرێکی  بە 
مەم   بەرامبەر  لە  مێیینە  کەسی  دیاربوونی 

مەم   چیرۆكی  قارەمانی  بەرچاوە.هەڵبەت 
گی و  زەوینین  و  ئاسایی  و  وزین  ڵگامیش 

ئەنكیدۆ ئەفسانەیین بەاڵم ڕواڵەتی پیاوەتی  

دەبینرێ.لەو   لەهەردووكیاندا  دڵسۆزی  و 
پێکەوە   گیلگامێش  و  ئەنکیدۆ  شوێنەی 
یەک   ملی  دەبەر  مڵ  و  دەکەن  زۆرەوانێ 

دایکی   شەڕێک  قوونە  دوای  و  دەنێن 
و   دەگرێ  دەستیان  "ڕیشات"  گیلگامێش 

دانی  ال  هەرتک  و  یەکتر  برای  دەیانکاتە 
لەم  پێ زۆر  دەمێنەوە،  برا  وەک  و  دادەنێن 

بەیتەی مەم و زین نزیکە کە دوای نەمانی  

ڕێگای   لە  پاشا"  "برایم  مەم  باوکی  سپای 
 

 
ڕەهبهرمهحموودزادە١ کوردی  -.  بهیتی    - پێکهاتهی 

 ٩٥ڵ  -١٣٨١ –انتشاراتصالحالدینایوبی  

تەنیا   و  دڵدار  بە  گێشتن  و  جزیرە  چوونە 
مانەوەیان دوای گوتوبێژێک لە نێوان بەنگینە  
و مەم، مەم ڕقی هەڵدەستێ و بە گۆچانی  

بەنگینە   گوێ  سەروبنان  لە  دەدا،  زێرین 
 دەڵێ: 

بە   بگەڕێیەوە  هەر  دەبێ  دەرۆم  تەنێ  "بە 

 دوواوە
 ئینجا بەنگین دەڵێ: 

تۆ ئەمن لە نۆکەری   لێدانی  بە خواڵیێ، بە 

 ناکەوم، 
هەتا دەچمە شاری جزیرێ بە سەری ڕووت،  

 بە پێی پێخاوس وە دووت دەکەوم 

 ئینجا میر مەم دەڵێ: 
 نۆکەرەکەی دانا، بە جێماین لە سەحرایە، 

 ەری و ئاغایەتی بکەین حاشایە وەرە لە نۆک

هەتا   بابی  و  دایکی  برای  ببینە  پێکەوە  ورە 
 ٢لێمان خرا دەبێ ئەو دوونیایە..."  

سەفەرە   گیلگامێش)ئەو  سەفەری  دە 
سەخت و تاقەت پرووکێنە بۆ وەدەستهێنانی  
سوڕی ژیان و لە ئاکام هێنانی چڵە گیایەکی  

الس  درێژەی  سەفەری  وەبیر  خەیاڵی، 
دەست هێنانی گوڵی شۆران  دەکەوین بۆ وە

لەو سەفەری   ڕێک  عومانێ!  پلەی  چڵ  لە 

بۆ   گوڵەکەی  الس  دەچێ،  گیلگامێش 
بۆ   ئەویش  و  خۆشەویستییەتی  خانزادەی 
دۆزینەوە ژیانی هەرمان و گێشتن بەم ئاواتە،  

هاوڕێ   کردنەوەی  زیندوو  بۆ  تر  الیەکەی  لە 
 خۆشەویستەکەی ئەنکیدۆیە... 

شێر  باسی  هاوپێوەندی  خێر،  لە    یان 

خەزاڵدا،   و  الس  و  گیلگامێش  چیرۆکی 
بۆ   هێرشی  کە  شێرەی  ئەو  ئەحمەدئاغا 
ئەوە   کە  دەکوژێ،  هێناوە  ناوچەکە  سەر 

سەر   لە  گیلگامێشە،  بەردەوامی  کاری 
بڵێی   گووراوە،  الس  شێرە  ئەو  کەالکی 
فەرخ   پارانەوەی شێخ  نەبێ؟!  پێوەندیەکیان 

لە خوا بۆ زیندوو کردنەوەی ئەستی و نزای  
ێش بۆ مردنی ئەنکیدۆ و ئاوارە بوونی  گیلگام 

بۆ جارێکی تر زیندوو کردنەوەی؟ ڕۆڕۆ و نیزای  
گیلگامێش لە سەر جەنازەی ئەنکیدۆ، گریان  
عەبدولعەزیزی   وەسەرخۆکردنی  قوڕ  و 

 
ئۆسکارمان٢ مظفریه  - .  هێمن  - تحفه  ماموستا  کردنهوەی    - ساخ 

    ٢٦٨ڵ  - ١٣٦٤سیدیان  -مهاباد  
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بیر   سەیدەوان  مەیتی  سەر  لە  داسنی 

 ناهێنێتەوە؟! 
گشتی   دەنووسێ:"بە  کە  فوورمولەی  بەو 

یەک  و  زمان  ماکەکانی  ەکانی  هاونشینی 
خاوەنی   کوردیدا  بەیتی  لە  گێڕانەوە، 
ڕێسایەکی تایبەتە، هاونشینی ماکەکان، لە  

خوارەوە   چەشنەی  بەم  بەیتەکاندا  زۆربەی 
 خۆیا دەبێ: 

 ١نزا و پارانەوە + گێڕانەوە + ڕۆڕۆ "  

لەم   بنەما،  و  پێوەر  بکەینە  ئەمە  ئەگە 
بە   زۆر  گێرانەوە  و  پاڕانەوە  نزا،  حماسەیەدا 

سەریدا باریوە! یان وەک باقی  خەستی بە  

بەیتیشدا   لە  کە  وێژەییەکان  بەرهەمە 
خۆدەنوێنێ لە سێ ژانری حیماسە، شێعر  
زۆری   بەشی  هاتووەهەروەها  پێک  دڕاما  و 

بەیتیی کوردی مەیدانی ڕمبازێنی دوو هێزی  
ماموستا   وەک  ئەهورایینە،  و  ئەهریمەنی 
هێمن لە پێشەکی "تحفە مظفریە"دا ئاماژە  

س و خەزاڵ دەکا و پێی وایە لەم  بە بەیتی ال
لە   گێڕاوە،  دەوریان  هێزە  دوو  ئەو  بەینەدا 
کەڵگامێشیش دا سەرەتا کەسی یەکەمی  

و   دەکرێ  باسی  بەدفەر  وەک  چیرۆکە  ئەو 
خەڵکی واڵت لێی وەزاڵە دێن دواتر بە هۆی  

حاسمانەوە   لە  ئەنکیدۆ  خەڵک،  پاڕانەوەی 
خۆ   کێوی  ئاژەڵێکی  وەک  و  بەردەبێتەوە 

ێ و دەبێتە هێزی دژبەری گیلگامێش  دەنوێن

بۆیان،   خێر  دەبێتە  ئاکامدا  لە  ئەویش  کە 
و   پەیژەیی  شێوەی  بە  گشتی  ئەمانە 
بەیت   وەک  ڕێک  جوان  دێربەندییەکی 

 داڕێژراوە.
با لە درێژەی ئەو باسەدا ئەوەش زیاد بکەم  
و   گیلگامێش  کە  سێهەم  سواڵەتی  لە 

شەڕی   بۆ  و  کردووە  پەیت  خۆیان  ئەنکیدۆ 
 ا دەچن، دەڵێ: هومباب

دوور   سەفەرێکی  کەوتن،  وەڕێ  "پێکەوە 

 بەرەو باکووران 
 دەوران دەوری کێوی جیهانیان 

 مەنزڵگەی خواکان، رێگەی داڕستان

 ئێرە بوو، دور بە دوور ڕەشایی بوو 
 سێبەری کەسکی دارەکان 

 نزیک شوێنی خوا 
 

 
بهیتی  .١ کۆنترین  گیلگامێش  حیماسهی  شاروخ،  زادە،  حهسهن 

 ١٣٩٤کوردی، انتشارات هیوا مهاباد 

 خێوەتیان داکوتا 

 لە دوورەوە پێش دەرگا 
 ٢ڕاوەستا" پاسەوانی هومبابا 

باکوور دەکا، ئەگە چاو لە   بە ڕوونی باسی 
بکەین   ناوچەکە  جوغرافیایی  نەخشەی 
بۆیە   کوردستان،  نێوڕووباران دەبێتە  باکووری 

ئەو بۆچوونە پشت ڕاست دەکاتەوە خۆ ئەگە  
زاگرۆسییەکان   هی  ڕێک  هۆنراوەیە  ئەو 
و   کولتور  ماکی  و  نزیکەو  لێ  زۆریان  نەبێ، 

 تێدا دەبینین.  وێژەی گەالنی زاگرۆسیی
 

 ناوناسی 

وشەی   دوو  لە  گەلگامێش)گیلگامێش( 
پێک   گامێش   + "کەڵ"  "کەل"،  "گەل"، 
 هاتووە، کە دەتوانین بەم جۆرەی مانا بکەین. 

.گەل گامێش بە مانای کۆ دێ واتە مێگەلی  ١
گامێش)گەلە   ڕەوەی)گاڕان(ـی  یان  گامێش 

 گامێش(

.کەلی گامێش،یانی قەاڵی گامێش، وەک  ٢
بەر" قەاڵی    "کەلی  دەبێتە  کە 

لە   بابەک  قەاڵی  یان  بەردین)کەلیبەر 

لەعەمەلیاتی    6١٠تەورێز(.)سالی   پ.ز 
الیەن   لە  ئاشوور  سەر  بردنە  هێرش 

مادەکان،سپای   هاوهێزی  بە  نبۆپلیسەر 
کەلگمیش   قەاڵی  بۆ  و  شکان  تێک  ئاشوور 

 کشانەوە( 

.کەڵگامیش، بە مانای کەڵ و گامێش دێت  ٣
هەمیشە دا  کوردەواری  لە  وەک    کە  کەڵ 

ئاژەڵێکی بە هێز بۆ کشتوکاڵ بووە، دەگەل  

 گامێش دێ )کەڵ و گامێش(.
لە سەر   دانەوەیە  لێک  و  مانا  ئەم  هەڵبەت 
ئەم جۆرە وشانە بە تەواوی زانستی نین و  

با   باسە  ئەم  و  هەیە  زمانی  وێچووی  تەنیا 
 دەروازەیەکی کراوە بێ بۆ توێژینەوەی زیاتر.

 

 
 

 
 ١٣٣٠تهران نشر اختران  - گیلگمیش   -د.داوود منشی زادە . ٢
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 سەرچاوەکان

 
بۆ   دەق  دیۆنیسۆسی  جیهانی 

 لەقاودانی مێژوو 
 
 

 نامەکانی غوربەت خوێندنەوەیەکی 
 فەریدوون ئەرشەدی 

 
ئەدەبی   دەقی  شێوەی  بە  نووسین  نامە 
و   سیاسەتمەداران  شاعیران،  لەالیەن 

وجوودی   کە  خۆشەویستێک،  بۆ  نووسەران 
واقعی هەیە یا خەیاڵییە، زۆربەی جار ڕووبە  
کچان، باوە. نامەکانی جەواهێر لەعل نێهرۆ  

چارڵی   نامەی  گاندی،  ئیندیرا  کچەکەی  بۆ 
ی  چاپلین بۆ کچەکەی ژێرالدین چاپلین، نامە

ئۆریانا فاالچی لە ژێر ناوی "نامە بۆ منداڵێک 

کە لە دایک نەبوو" و هتد، لەو نامانەن کە بە  
خوێندویانەتەوە.   جیهاندا  لە  کەس  میلیۆن 
زۆربەی   بۆ  کە  گۆڕ  بێتە  پرسیارە  ئەو  ڕەنگە 

بە   ڕوو  دنیا  ناسراوی  ئەدەبییەکانی  نامە 
کچانن؟ ژن چ کارکردێکی هەیە کە ئەو نامانە  

ئەو بە  بابەتی  ڕوو  زۆر  بۆ  دەنووسرێن؟  ان 
 هەستیار بە شێوەی نامە دەنووسرێن؟ 

دەقی   چەند  نازانم  دەقیقی  بە  کوردا  لەناو 

لە   دەکرێ  بەاڵم  نووسراوە،  یا  هەیە  وەها 
بۆ   کەمانگەر  فەرزاد  شەهید  نامەکانی 
نامانەی   ئەو  خۆشەویستەکەی، 

دواتر   و  نووسیویانە  شاخ  لە  پێشمەرگەکان 
باڵو   حیزبەکان  ڕادیۆی  لە  هێندێکیان 
بوونەتەوە، نامە هاوسەنگەران بۆ هاوڕێیانی  

زندانیانی  شەهیدی نامەی  هێندێک  یا  ان، 
ڕەنگە   بەرین.  ناو  ئێعدام  پێش  سیاسی 
زۆربەی ئەو نامانە فەوتابن و یا لە ئاڕشیوی  

حیزبەکاندا مابن. ڕەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان زۆر  
 .نامە لە کەشێکی ئازاددا باڵوکرینەوە

ئێستا   حاڵ  غوربەتبەهەر  ی  -نامەکانی 

ڕوو   کۆمەڵە شێعرێک  ئەرشەدی،  فەریدوون 
دەستمە.    بە لەبەر  کچی،  "یەسنا"ی 

وەبیرمە نامەی چاڕڵی چاپلین بۆ کچەکەی  

 :دەکا ژێرالدین بەمجۆرە دەست پێ 
 

شەوێکی  " شەوە،  ئێرە  ژێرالدین!  کچەکەم 
 ".نۆئێل
 

غوربەت  دەست  نامەکانی  بەمجۆرە  یش 
 :پێدەکا

 

  یەسنا
 ر و شوێن ڕۆیشتن عاشقان بێ سه 

 یزانی س نهکه

 .بردیانی ستێره یاڵی کام ئه خه
 سنا یه لێره 

 شت ردهخزر و زه 

ینۆشێکدا. نگی مه نیایی دڵی ته ته  یادێکن له 
 ( ١)یەسنایی

 

ئەم    شێعرانە  کورتە  ئەم  بەخوێندنەوەی 
ئەو   ئەرشەدی  بۆ  کە  خوڵقا  ال  پرسیارەم 

بۆ   ئەرشەدی  نووسیوە؟  نامانە/شێعرانەی 
دەنووسێ؟   نامەکان  یەسنا"  "ڕووبە 

بۆ پرسیارە  ئەم  شوێنێکی  هەروەها  خۆی 

لە   ڕۆڵێکیان  چ  شێعرانە  ئەم  کە  کردووتەوە 
 ئەدەبی کوردی ڕۆژهەاڵت دا هەیە و دەبێ؟ 

بەگوێرەی پێشەکی خودی شاعیر، بەشێک   

بەمالوە    ١٣٧5لەو کورتەشێعرانە لە ساڵی  
دوای   دواتر  و  نووسراون  'یەسنایی'  بەناوی 
باشوور دەبنە   لە  بوونی شاعیر  نیشتەجێ 

 .نامەکانی غوربەت
پێکهاتووە لە دوو بەش:    نامەکانی غوربەت 
و    ٨ دەربڕینێکی    ٩یەسنایی  بە  و  نامە 

هەوڵێکە   کردنی  شاعیرانە  داکێمێنت  بە  بۆ 
و   خەم  لە  پڕ  مێژوویەکی  مێژوویەک؛ 
دینی   دیکتاتۆری  کە  ئەوسا  نابەسامانی، 

لە جوغوڕافیای ئێران دا جێ    ١٣5٨لەدوای  
ناتوانێ   کەس  و  دەبێ  مەحکەم  پێی 
بنووسێتەوە،   ڕاستەوخۆ  بەسەرهاتەکان 

بگێڕێتەوە و گوزارشت بکا. ئەوکات کە تەنیا  
خۆ وشەی  سێحری  بە  یان  شاعیران 

دەیانتوانی نهێنییەکان تۆمار و سەبت بکەن.  
دەستی   جیهان هێشتا  خەڵکی  کە  ئەوسا 
چرکەیەکدا   لە  تا  نەگەیشتبوو  ئینتێرنێت  بە 

سامناکترین هەواڵەکانی سەبارەت بە  قاڕنا  
و قەاڵتان، شەهیدبوونی پێشمەرگە لە شاخ  
و ئێعدامی الوانی سنە و مەهاباد باڵو بێتەوە  

ئەوسا کە تەنیا شێعر بە  و جیهان بهەژێنێ.  
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ڕەمز و سیمبۆل دەیانتوانی بەسەرهاتەکان،  

سوچێکی   لە  هەواڵەکان  و  ڕووداوەکان 
ڕاگوێزن.  نیشتمان  دیکە  شوێنیکی  بۆ  ڕا 

ئەوسا کە تەنیا شاعیر بە نووسینی دەقێکی  
لەسەر   شاهیدی  دەیتوانی  شاعیرانە 
 ڕووداوەکان بدا و مێژووی دیکتاتۆری لەقاو بدا. 

زه وه   پێی به    نیچه   گووت  شت ردههای 
له   مانیفێستێکه  ئینسان  که  پێیوایه 

ڕوونکردنه  بۆ  خواست".  ی وه "موسیقای 

و  وه ئه ئاپۆلۆ  مێتافۆری  دوو  له  نیچه  ش، 
که وهدیۆنیسۆس  ده ردهڵک  ئه گرێ.  و کرێ 

وه  توخمە،  عنصر/  جیهانی  دوو  دوو  ک 

ستی ببینین:  و مه   ونری خه جیاوازی هونه 
، ئاپۆلۆ و دیونیسۆس،  و دوو خوایه ه ونا ئله خه 

نیشان  ئینسان  به  ن. دهدهخۆیان 

وندا ر، له جیهانی خه ندی خوڵقێنهرمههونه 
جیهانی  وه  مێنێته ده لە  خۆی  بەرداشتی  و 

جیهانی   له  دەنووسێتەوە.  واقعی 

داهێنەر   ئینسانی  دا،  دیۆنیسۆس 
وامی ردهڕاندنی بهکه بۆ تێپه یه ئاڵقە/واسطه

ێکی  بێته سابجێکت ند دهرمه. هونه "ویست"

کردنی جیهاندا،  دووانه   ڕای نیچه له   ها و به ڕە
 .بێته ڕێگاچارهشێعر ده

مه به   جیهانی  له  ی ستانه شداریکردن 
وه بۆ  ڕێته گهگرتنێکه که ده کدیۆنیسۆسی یه 

ستی  ی هه رچاوه و وحدت"ی سه "یگانگی  

تی  سڵێ که هه بۆ ژیان و ده  نیچه خۆشبینه 
ی و بوون له خۆیدا پیرۆز و جوانه. له ڕێگاچاره 

هونه نێچه خواستی  ی ندانهرمهدا، 

ده  جیهان  به دیۆنیسۆسی،  مێکی رهه کاته 
هونه  وهرمهشاعیرانه.  جۆرێک  ند  ک 

تایبه  به  ندی تمه"دوزیست" 

دنیای   بەرەهووتی  له  دووفاقەیی/دوگانەوه، 
خۆڕاده هونه   گرێمۆدێڕندا  ڕۆڵێکیو   ر 

 .وەیپێویستە بۆ زیندوومانه 

 هەروەها بە ڕای کریستێوا کاری شاعیرانه  
سنووره  ڕهله  نێوان  کولتووردا کانی  و  مز 

ئافەرینێشی  وه،  بینێته خۆده به  شاعیر  و 

ری هەوەڵدەدا "دیسکورسی مێژوویی"  هونه 
له ده هه قاوده ق  وه دا.  دەقێک،  ڕگێڕانی موو 

که    زموونانهئه و  کانی سابجێکته، ئه زموونهئه
دادندرێنله سه م  و ساختاری هه   ر شانوو 
بی،  دهقی ئه گۆڕن. دهوان دهم ڕه و هه   زمان

ئه  که  مانایه  به   زموونهکارێکی 

کانی سابجێکت خۆیان له ڕەوەندا  ستییه هه 

 .ندهنیشانده 
تێکست/ده   که  وایە  پێی  له  کریستێوا  ق 

و   ڵقێتخوتر ده کانیڵ تێکسته گه   دیالۆگ له
به مهئه مانایه ش  هه و  که  دهیه  قێک موو 

تێکسته  له  وه کانیکارگێڕی  گرێ:  ردهتر 

له  وانی  ڕه   -ڕوحی واته  کولتووری،  و 
تێکستێکی ده"نێوان شکڵ ق"دا  و گرێ  دهتر 
هه به ده مجۆره  تێکستێک  تێکستێکی  ر  بێته 

به   .تازه له  خۆیدا  ڕدهکریستێوا  دەقی  وامی 
ک "نقد ق" وه دهڵێ که ئێمه نابێ "نێوانده

بێ موو تێکستێک ده ڵکو هه منبع" ببینین، به 

تێکستی  وه  له  "پۆلیفۆنی  جۆرێک  ک 
وه که  ی جیاواز" بخوێندرێته جۆراوجۆر، به ڕاده 

ده ئه به  ئیمکانه  ده و  شاعیرانه  که نگی  دا 

 .ێژوو بدار م ت له سه هاده شه
 

 ئانالیز 

پێ   دەست  بەمجۆرە  غوربەت  نامەکانی 
 دەکا: 
  یەسنا

 ر و شوێن رۆیشتن عاشقان بێ سه 
 یزانی س نهکه

 .بردیانی ستێره یاڵی کام ئه خه
 

ڕەوایەتی   بە  دەست  شاعیر  دێڕانە  بەم  و 

دەورانێک لە مێژوو دەکا: مێژوویەک کە قەرار  
الپەڕەیەکی   ئەستێرەکان،  عاشقانی  بوو 

لەسایەی  نوێ   خۆیان  بەاڵم  هەڵدەنەوە، 

یا   دەبن،  سەروشوێن  بێ  دیکتاتۆریدا 
دوای   دۆخی  لە  تاراوگە.  و  شاخ  دەکەونە 
نەمانی هێزەکانی کورد لەشار و لە دەورەی  

خەمی   لە  شاعیر  شۆڕشدا،  ڕکوودی 
ئاشقان کە خەیاڵی مەزنیان هەبوو لە ڕێگای  
بە   دەکا  دەست  سیمبۆلەکان  و  ڕمز 

بەسەرهات لەدوای  گێڕانەوەی  شار  ەکانی 
 چۆنە شاخی پێشمەرگە. 

و   خزر  حزووری  نەبوونی  خەمی  لە  شاعیر 

ئەو   دەبێتە  زەردەشتەکان/پێشمەرگە، 
مەینۆشە کە ڕاوی یادەکانە. مەینۆشێک کە  

لە نەبوونی پێشمەرگە لەشاردا، بێ بەهانە  
ئاشقانی   کۆڕی  کە  دادەکا.  باران  وەک 
جێگەیان   گریان  ئەشێ  نەمابێ  ئەستێرە 

سوارچاکانی  پڕکاتە و  سوار  شەنگە  وە. 
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ون   زەمانەدا  تەپوتۆزی  و  تاریکی  لە  نەترس 
ئەوان/پێشمەرگە   وەکی  نییە  و کەس  بوون 
یەکشەوە   بەفری  ڕچەی  نەترس  و  ئازا 

گریانێکی   بۆ  زۆرن  بەهانە  کەوایە  بشکێنێ. 
 :بەخۆڕ

 

 سنا یه لێره 
 شت ردهخزر و زه 

له  ته ته   یادێکن  دڵی  مه نیایی  ی نگی 

 .نۆشێکدا
 س باش نازانێئیتر هیچ که 

 وهک شه فری یه ی به رچه

 .شکێچۆن ده
 سنایه  رهوه 

 ک بارانگریانیش وه 

 ( ٩. ل. ١. )یەسنایی  بێ بیانوو خۆشتره 
 

شۆڕشی دوای  بە    ١٣5٧لە  بوو  قەرار  کە 
نەتەوەکانی   شا،  ڕژیمی  نەمانی 
بگەن،   مافەکانیان  بە  ئێران  نیشتەجێی 

اتنە سەر کاری  هەموو ئارەزووکان لە دوای ه 
ڕەنگی   ڕەش،  تاوانکار/بایەکی  ڕژیمێکی 

مانگەی  ٣ناهومێدییان گرت. بەدوای شەڕی  

کورد لەگەڵ دەوڵەتی ئێران و هاتنی سپای  
ئیسالم و فەرمانی جیهاد بۆ سەر کوردان،  
کچان و کوڕان نەیاندەتوانی ئێواران کەسک و 

سوور بە شەقامەکانی شاردا پیاسە بکەن  
پ نەیدەوێرا  کەس  بکاتەوە.  و  ماڵ  ەنجەری 

بە دوای   فڕینیان  توانای  کۆترییەکان،  خەونە 

ناو   شاعیری  بەاڵم  نامێنێ،  ئەستێرەکاندا 
"یەسنا"ی   هەرنەبێ  دەیهەوێ  قەفەس، 
ئەستێرە سووتاوەکان   تیشکی  لەبەر  کچی 

کە گیانیان بۆ نیشتمان بەخت کرد، خەونی  
 :کۆترین، خەونی ئازادی و فڕین ببینێ

 

 سنا یه بوو  -با
 .ش کی رهبایه 

 وهی ئێواره رهنجه په مانوێرا له نه
 .باش بڕوانین
 زریان بوو

 ڵگرینکوێ مشتێ خاک هه  مانزانی له نه
 بۆنی کۆتر و 

 .بێت ی لێوه ستێره شوێن پێی ئه 

 سنایه  رهوه 

 داسووتاوه  ستێره م ئه ر تیشکی ئه به  له
 (١٠. ل. ٢)یەسنایی   !ونی کۆتر ببینه خه
 

هێستا یەسنا لەدایک نەبووە.    ١٣5٧ساڵی   
ئەو کات قەرار بوو بۆنی بەهار بە نیشتمانی  
کورد دا باڵو بێتەوە و حەوشەکان پڕ گوڵ بکا  

و سەرچڵی دڵ جێگای کۆترەکان بێ. بەاڵم  
ئێران   ڕژێمی  کاری  سەر  هاتنە  دوابەدوای 
وەک بایەکی ڕەش لە جاڕی دڕکەوە، هەموو  

نییەکان کەوتنە بەر پەالماری هێزەکانی  جوا
دەقرتێندرێ.   باران  سەرپەنجەی  و  تاریکی 
ناوێکی   چ  دەکرێ  ئاخۆ  ئاڵوگۆڕە  ئەو 

بندرێ؟ چارەنووس؟ کورد دەبێ بڕێار بدا،  لێ
یا هەڵوێست لەبەرامبەر تاریکیدا و یا جامی  

 :شۆکەران و مەرگ

 
 بوویتۆ نه 

 هار بوو نیا به ر تههه 
 کرد وی ده وشهم حه هاتوچۆی ئه 

 چڵی دڵمانی سه

 .کردبۆ کۆتر خۆش ده
 وه جاڕی دڕکه له
  ک هاتبایه 

 _ ش و رووتره _
 نووکی کۆتر و ده
 قرتاند؛ ی بارانی ده نچهرپه سه

 نووس، چاره 
 رفه یا سه 

 ( ١١. ل. ٣ران! )یەسنایی یا جامی شۆکه 

 
ڕژێمی   دژی  خۆپێشاندانەکانی  دەورانی  لە 

بە   خەڵک  دەهاتنە  شا،  ئاواتەوە  هەزاران 

درۆزنانە   ئاخوندەکان  شەقامەکان،  سەر 
دەکرد.  خەڵک  بۆ  باشتر  ژیانی  لە  باسیان 
شاعیر بە تەعبیر لەو دەورانە باس لەوە دەکا  

بێ  خەڵکی  چۆن  ئارەزوومەند،  کە  تاوانی 
شانی   بە  شان  پەپولەئاسا، 

وەدیهێنانی   بۆ  با/هێزەئیسالمییەکان 
و دەورانەدا هێستا  ئامانجەکان دەڕۆیشتن. لە

و   نەناسراون  باش  ئیسالمی  هێزەکانی 

دەخواردەوە،   ئاوایان  پێکەوە  مەڕ"  و  "گورگ 
پێکەوە   بەهارییان  شێعری  ئاو  و  خاک 
بڕوێ.   گوڵ  و  گیا  بوو  قەرار  و  دەنووسی 

خەڵک ئەفسوون کراو  و عەوداڵی خەونی  
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ئەهریمەنی   دەسەاڵتی  دواتر  بوون.  زێڕین 

گە دەچێتە شاخ،  کە دێتە سەر کار و پێشمەر
ناموراد  و  شەکت  هۆ،  دەیان  بە  کەس  زۆر 

دەست   و  نابیننەوە  خەون  قەت  و  دەبن 
 :لەخەبات بەردەدەن

 

 لە تافی الویدا
 باخێکیان نیشان داین
 .دەرۆیشت -با  - پەپولە شان بە شان 

 گورگ و مەڕ پێکەوە شەونەمیان دەنۆشی
 خاک و ئاو 

 .شێعرێکیان دەنووسی بەهاری

 یەسنا ئەفسوونی ئەو خەونە ئاخ 
 زۆر کەسی عەوداڵی هەردان کرد

 زۆر کەسیش 

  شەکەت و ماندوو هاتنەوە و
 .قەت خەونیان نەبینی
 بۆ ئەوەی کە باران 

 فرمێسکت نەبینێ 
. ل.  4بە شێعر چاوانت داپۆشە. )یەسنایی  

١٣-١٢) 

 
ئەو نامرادییە هێندە کاریگەری کردۆتە سەر  

بچو یەسنای  )ڕەنگە  شاعیر  کیش  ڕوحی 
بەرگەی ئەو خەمە نەگرێ(، کە هەوڵ دەدا  
بە یەسنا بڵێ بۆ ئەوە باران فرمێسکەکانی  

ئاخر   داپۆشێ.  بە شێعر  نەبینێ چاوەکانی 
دەتوانێ   تاریکەسەالتدا  لە  کە  تەنیا شێعرە 

 .هەتوانی ڕوح بێ

و   هەواڵەکان  بیستنی  بە  ئێواران 
وەدواکەوتووی   ڕێبوارانی  شەهیدبوونی 

ق هەموو  دێنە  ئەستیڕەکان،  ومرییەکان 

و   قومری  شاعیر.  خەیاڵی  یا  حەوش 
نەگوتراویان   نەغمەی  سەدان  کە  کۆترەکان 
هێالنەیان   شاعیردا  خەیاڵی  لەناو  بوو،  پێ 

خستۆتە   ترسی  ئەهریمەن  بەاڵم  کردووە، 
بە   ئێواران  ناو دڵی هەموو کەس و شاعیر. 
بیستنی هەواڵی کۆچی ڕێبواران شاعیر داوا  

پەردەک کە  دەکا  یەسنا  و  لە  البدا  ە 
سەروگوێیەک ئاو بدا و بزانێ ئەوە کێیە سۆز  

فرمێسک  ڕێبوارێک  بۆ  نەهێنی  بە  و  دەکا 
ترس دەڕێژێ. یەسنا هەر نەبێ منداڵە و بێ 

بێ ڕەنگە  یا  سەری،  بکەوێتە  شک  ئەوە 

 :بتوانێ هەواڵێک وەدەست بخا

 ئێواران

 سۆزی گریانێکی نهێنی 
 چی قومرییه 

 : وشهم حه ئه یهێنێته ده
 ر تۆ بتوانی گهمه
 یت والده که ردهپه

 بۆم بڵێی 
 کا وکێ سۆز ده 

 .هاتوونن قومری هێشتا نه چه

 ! سنا ئاخ یه
 وشێکی پڕ قومری، حه
 سۆزێک و 

 ترسێکی نهێنی؛  
. ل.  5ن سامان و داراییم. )یەسناییمانهئه  
١) 

دەکوژرێن.   هومێدەکان  هەموو  دۆخەدا  لەو 
ڕێبوارانی خەباتکار لە دۆخی شکست دا کە  
هیوا و هومێدیان نەماوە، گوێ نادەنە دەنگی  

وەک   لەو دۆخەدا  یەسنا  و  ئاشقان. شاعیر 
زەردی هیچیان بۆ  مانگ جگە لە دەرد و ڕەنگ

 :نەماوە و نازانن دەبێ چ بکەن

 
 مانگیان برد 

 باتی شتێکیان دا پێمان  له
 باراندی ده تریفه  نه
 .بیستی عاشقانی ده قسه  نه

 ! سنا ئاخ یه
 ردهربهرد و ده نگ زهین من وتۆ ره چی بکه 

.  6من و تۆی خامۆش و ناموراد!؟ )یەسنایی  

 ( ١5ل. 
 
نوشستی   دۆخی  زاوا  لە  جوانترین  دا، 

دەتوێتەوە.   نۆبوکیش  شەنگترین  و  دەگلێ 
لە خۆر    شاعیر  کە  ئێواران  زەردەپەڕدا، 

دایدەگرێ   ئەسپانە  ئەو  خەمی  دەنیشێ، 

و هەواڵی   زین دەگەڕێنەوە  و  کە بێ سوار 
شەهیدێکیان پێیە و بەهەر هەواڵێک بەشێک  

 :لە خۆشی دەمرێ

 
 خەیاڵ بوو یا مەحاڵ

 کە ئەسپی یاڵ و ناڵ خوێناوی 
 جوانترین زاوای ئەم سەردەمەی گالند و 

 شەنگترین نۆبووکیش 

 بە پێی خۆرنشین توایەوە ؟ پێ 
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 ئاخ یەسنا 
 خۆرنشین دەردێکە 

 هاتنەوەی ئەسپی بێ زین و سوار

 ( ١٧، ل. ٨مەرگێکە! )یەسنایی 
 
یەسنایی    نامەکان  لەدوای  ئینجا  یەکان، 

بە   ڕوو  هەر  نامانەش  ئەو  دەنووسرێن. 
بوونی شاعیر   نیشتەجی  دوای  لە  یەسنا، 
بەاڵم   نووسراون،  کوردستان  باشووری  لە 

شێوازێکی دیکە، وتارەشێعر، بەخۆوە دەگرن.  
 شاعیر خۆیی دەڵێ:  

 

باری فۆرم و    مویست له دا، دهم شێعرانه "له
بگه وهداڕشتنه  به ،  ده م  ی بڕینه رو 

ڕاسته ندییه پێوه هه کی  دهوخۆی  ڵ گهبێت 

ئه باوه  کاته ڕی  ئێستاشم سه   و  بهباره و   ت 
بوونه وانڕه نزیک  و  شێوازی    له   وه بێژی 

به  کوردی  فۆلکلۆری  شێعری   داڕشتنی 
 .خۆم ت بهکنیکێکی تایبه ته

[…] 

له وه وتنه دوورکه و هه که   م  وای شێعری  ش 
غ ژیانی  و  خۆمان  ئەزموونی  وربه الی  و  ت 

و نگیی، ئه رههکی تری سیاسی و فه زایهفه 

کردمهکورتانه   شێعره لێ  کانی نامه   ی 
 (٨-٧. )ل.غوربەت

 

دوای چوونە شاخی پێشمەرگە، هەورەکان   
گۆرانی  و  بارانن  بێبێ  سەروشوێن،  بێژان 

 بەاڵم باوک بە کچ دەڵێ: 

 
با   بکات  دان  هەنارێک  فەتانە  یادی  "بە 

ئە با  چریکەی  بگەڕێ،  خوێنیدا  بە  شق 

ئەستێرەکان   و  بیناسن  دارستانەکان 
لەگەڵی بدوێن، چونکە بێ سەوداسەرانی  
ئەستێرە، فەڕشەکان بۆ هەمیشە بێ گوڵ  

 دەمانەوە."  
 

شاخ  و  کۆچ  ئەم  نازانێ  کەس   چوونەئیدی 
سەفەری   و"کەی  دەخایەنێ،  چەندە 
بێقەراری   شاعیر  دێ".  کۆتایی  جادەکان 

بەڵکو   ئارێز"ە،  کەلی  زەردەپەڕی  "چڵێ 
خۆڵ غوربەت  بینێ.  بۆی  بارانێکە  یەسنا 

دەکا   هەست  و  غەریباندا  دنیای  بەسەر 

تێپەڕیوە،   خێرا  چەند  باران  لە  دوور  تەمەنی 

بەاڵم هەر بە هیوایە کە ئەو/شاعیر، یەسنا  
پەپ کراسی  و  سەر  گوڵی  ئاشقی  ولەی 

یەسنا کودەتایەک بەسەر ئەو دۆخەدا بکەن  

و غەریبی ببەزێنن. شاعیر کەوتۆتە تاراوگە و  
کەنار   لە  سنوور،  لەوبەری  هێستا  یەسنا 
زرێبار دەژی. تاراوگە واتە تێکچوونی کەش و  

لە   نازانێ  شاعیر  بۆیە  ژیان.  پێکهاتەکانی 
وربەت  غوربەتدا شتەکان تێکەاڵون یا چاوی غ

 :خێلە و تێکەڵیان دەکا

 
 با هەوەرکان ڕادەژەنێ و ناشزانێ 

خێڵە!   غوربەت  چاوی  یان  ئاوێتەن  شتەکان 

 (١٩)ل. 
 

بەاڵم یەسنای ئەوبەر سنوور بەهانە و هۆیە  

بۆ بەردەوامی ژیان. یەسنا بناخەیەکی پتەوە  
یەسنا   پەنجەکانی  سێحری  بوون.  بۆ 

  زەمانەتە بۆ سەقامگیری شتەکان، بۆ ئەوەی 
و   بخوڵێتەوە  خۆی  مەداری  لەسەر  خۆر 
خۆی   هێڵی  لەسەر  شاعیر  گەردوونی 

کە   یەسنایە  یەزدانی  بسووڕێ. هەناسەی 
 :'با' مانا دەکات

 

 تۆم بۆ چی بوو یەسنا 
 لەم دنیا ناهەموارەدا تۆم بۆچی بوو 

 گەر نیگات بەرەو شینایی ژیانی نەدەبردم 

 گەر بیانوو سادەکانت 
 .ەدەکردمبە نیشتمانی فرمێسک ئاشنای ن
 مەگەر بە سێحری پەنجەکانی تۆ 

 شتەکان بچنەوە جێگای خۆیان 
 مەگەر بە تەماشای نێرگزییانەت 

 ئاو ببێتەوە ئاو 

  .خۆر بچێتەوە مەداری خۆی
 بە هەناسەی یەزدانیی تۆ نەبێت 
 ( ٢٠-١٩با، با نییە. )نامەی یەکەم، ل.  

 
لە    شاعیر  بوونی  نیشتەجێ  بەدوای 

زێد   بۆ  گەڕانەوە  خۆزگەی  تاراوگە، 
دڵتەنگی   جیهانی  هەناری  سەردەردێنێ. 
دەم   یەسنا  زەردەخەنەی  بە  تەنیا  شاعیر 

دەکاتەوە. شاعیر نیگەرانی یەسنایە و بیری  
دێتەوە کاتێک بۆ دیداری مانگ دەچووە سەر 
بان، دایکی یەسنا نیگەران لێی توڕە دەبوو.  

ر پاسدارێک دەتوانی بە قەناسە سەری  ئاخ



                                               آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ   82شماره  
 

86 

 

تەنانەت منداڵێک بپێکی. شاعیر دەزانێ کە  

مانای   کە  منداڵترە  لەوە  یەسنا  جارێ 
ژارێکی   تاراوگە چ  بزانێ  و  بناسێ  غەریبی 

 بێڕەنگە: 
 
 

 نازانم دڵخۆشییەکانت گۆڕدراون 
پڕ   ئاسمانی  لە  مانگ  دیتنی  بۆ  یان 

 ئەستێرەدا 

 هەڕەشەی دایکت پشت گوێ دەخەی؟ 
 دەبێ نەختێ گەورەتر بی تا بزانی 

 ( ٢٢غوربەت چ ژارێکی بێڕينگە )ل.

 
غوربەت لە    بەردەوام    نامەکانی  شاعیر  دا 

مۆتەکەوە   بە  شەو  یەسنایە.  نیگەرانی 

دەخەوێ و چەندین جار باب داوا لە یەسنا  
هەیە   جار  بێ.  خۆی  لە  ئاگای  کە  دەکا 
نیگەرانی ئەوەیە کە یەسنا ئاشقی کەسێک  

نازانێ  کە  ئاشق    بێ  جار  چەند  چۆلەکە 
کەسێکی   بە  باوەڕ  یەسنا  نیگەرانە  دەبێ. 
پێبکەنێ.   بەرەوڕووی  و  بکا  ناشایست 

نیگەرانە خەتەر بۆ یەسنا لە الیەن ئەوانەی  
وا دۆستی کۆتر و قومری نین دروست بێ.  

یەسنا   کە  ئەوەیە  نیگەرانی  هەیە  جاریش 
بکەوێتە دەست چڕنووکی نامەردان و گوڵی  

ه  کراسەکەی  کەم  سەر  ئاخر  ەڵوەرێ. 

نەبوون ئەو کیژۆاڵنەی لە زیندانەکانی ئێرانی  
ئیسالمیدا گوڵی سەرکراسیان دەستدرێژی  

 :پێکرا

 
 ئاگات لە گوڵی سەر کراسەکەت بێ ئەسنا 

 نەکا بە چڕنووکی پاییزێکی نامەرد 

 .هەڵوەرێن
 نەکەی بەرەوڕووی کەسێ پێبکەنی 

 نەزانێ چۆلەکە چەند جار ئاشق دەبێ و 

 لەبەرچی حەوشەیەکی پڕ سنەوبەر قومری  
 !بەجێ دێڵێ 

 شەو کەم کەم دادێ 

دیکە   خەونێکی  مۆتەکەی  بۆ  خۆم  دەبێ 
 ئامادە بکەم 

 ( ٢4ئاگات لە خۆت بێ! )نامەی دووهەم، ل.  
 
ڕۆژهەاڵت    لە  زۆر  خەڵکێکی  کۆچی  دوای 

هەر   پێوەندی  ڕێگای  تەنیا  باشوور  بەرەو 

ببڕن.   سنوور  دەتوانن  کە  ئینسانەکانن 

بەاڵم    هێندێک متمانەن  جێگای  لەوانە 
هێندێک ناکرێ ئیدی باوەڕیان پێ بکرێ. ئەو  

دەنووسران،   غوربەت  لە  نامەکان  کە  کات 
زەمەنی ئینتێرنیت نەبوو تا نامە بە چرکەیەک  
سنوورەکان تێپەڕبکا. ئەوکات دەبا نامەکان بە  

شاعیری   بنێردرێن.  قاچاخ  بە  و  دەست 
دەگری  بەردەوام نیگەران، پێ لەسەر ئەوە دا

کە نابێ یەسنا باوەڕ بە هەموو کەس بکا و  

ئێستا   کە  پێشوودا  کەسی  بە 
شێواوە و ئیتر جێگای باوەڕ نییە، نامە  سەرلێ

دەست   بداتە  نامەکان  بەڵکو  نەنێری، 

سەردەمی   متمانە.  جێگای  کەسانێکی 
نامەناردن بە کۆترەکانیش نەماوە بەاڵم ئەوە  
کە   نامەبەرن  کۆترەکانی  و  قومری  هێستا 

بەری سنوور بۆ ئەوبەری سنوور  امەکان لەم ن
 :دەبن
 

 سەردەمی نامەناردن بە کۆترا نەماوە یەسنا 
 ئەگینا کۆترێک شک دەبەم 
 زمانی غەریبان دەزانێ و 

  شارەزای بڕینی سنوورە 
 وەک ئەو قومرییەی 

 ئێواران دەهاتە حەوشەکەمان 
تەنیایی   و  بەفر  سەفەری  ئەفسانەی 

 زەمینی 

 ( ٢١، ل.  ٢)نامەی   .دەگێڕایەوەبۆ تۆ 
 
چنیوە و  غوربەتیش تەنگی بە شاعیر هەڵ 

حەسرەت؛   لە  پڕە  زێد  بۆ  شاعیر  یادەوەری 
لەو   هەنسک.  وێڕای  هاوڕێیان  حەسرەتی 

متمانەییەدا تەنیا ناوی"  دۆخی ئێکسیل و بێ 

غوربەت   تلیسمی  دەتوانێ  کە  یەسنا"یە 
 :بەتاڵ بکا 

 

  گەر شەوێکی بێ مانگەشەو 
 ایان دا لە دەرگ

 ئامانە یەسنا، ئامانە دەرگا نەکەیتەوە 

 ئەوانەی پەپوولەی خەونت هەڵدەورێنن 
 نامەی منیان پێ نییە و ناشزانن 

ناونیشانی   بە  من  نامەکانی 
 .سەرپەنجەکانی تۆ نووسراون

 یەسنا... یەسنا 
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مەگەر بەناوی تۆوە تەلیسمی ئەم غوربەتە  
 بەتاڵ بکرێتەوە 

 ئەگینا 

 باخچەی غوربەت
 بەیبۆنی لێ دەڕوێ نە گوڵەبەڕۆژە نە 

باخچەی غوربەت پڕ لە حەسرەتی قومری و  

 پڕ لە  
 ( ٢٧ - ٢6هەنسکی  کانییە )ل. 

 

هەموو ئەوانەی ڕۆژێک کەوتوونەتە غەریبی   
دەزانن چۆن دووری لە زێد دڵی ئینسان کاول  
پێشنیاردەکەن   دیکە  کەسانی  بە  و  دەکا 

هەرگیز   غەریبی  غەریبی.  نەخەنە  خۆیان 
نیشتمان ناگرێتەوە و هیچ گوڵەباخ و    جێگای 

بەرامەی پاش بارانێک نابێتە نیشتمان. بۆیە  

چێشتووە   غەریبی  تامی  خۆی  کە  شاعیر 
ڕێگای غەریبی   نەکا  لە کچەکەی دەکا  داوا 

 :بگرێتە بەر
 

 نەکەی مەلیچەکی دڵەکەت

 بە غەریبی شەیدای جادەکان بسپێری 
 دڵی غەریبان جگە نیشتمان

 نە گوڵەباخ دەناسێ 

 نە بەرامەی پاش باران 
 نیشتمان یەسنا 

نیشتمان دڵی هەموو غەریبانی کاول کردوە  

 (٢٨)ل. 
 
بە    متمانە  نابێ  غەریبایەتیدا  لە  شاعیر 

تا   تا دوور  تێرۆر  بکا. دەستی ڕەشی  کەس 
کەس   سەدان  بە  و  دەڕوا  گەرمین 
لە   کەسانێک،  دیسان  بەس  لەناودەبرێن. 

نیگەرانی   کە  هەن  شاعیر،  خودی  ڕەنگی 
کە  ڕۆژهەاڵتی دەڵێن  شاعیر  بە  و  یەکانن 

 :باوەڕ بە کەس نەکا 

 
چایخانەی  لە  غەمگین    شاعیرێکی 

 :گرتوودا پێی وتمتەم 
 ناونیشانی خۆت بە کەس مەڵێ 

سیاساڵی   لە  و  باران  نوێژی  قاقڕی  لە 

 پەرستنی گوڵدا
 ئەوانەی دێنە دیدارت
 نە موسیقا دەناسن،  

دەوێ.)ل.  خۆش  دارمیخەکیان  سێبەری  نە 
٢٨ ) 
 

دەسەاڵتی     سەرکاری  هاتنە  لەدوای 
داوێتە هەموو  پەل  تاریکی  و  ترس  مەالکان 

قوژ و  ترس  کەلێن  تاکەکان.  ناخی  و  بنێک 

زەفەری بردۆتە تەنانەت ناو دەروونی شاعیر.  
لە  سەروشوێن بێ وا  ئەوانەی  بوونی 

غوربەتسەرەتای   شاعیر    نامەکانی  دا 

باسیان دەکا، واتە ئاشقانی ئەستێرە، هێندە  
دەترسێ   کە  شاعیرە  لەسەر  کاریگەری 
ئەوینی   دوای  بە  ئەوان  وەکی  یەسنا 

ۆ فڕین بگەڕێ و ون  ئەستێرەیەک بکەوێ و ب
پەروا باسی  بێ. یەسنا منداڵە و ڕەنگە بێ 

گیرۆدەیی قارەمانان بە ئەستێرەیەکی گەش  

بۆ ڕێبوارانی مەست بکا و ئەوانیش وەشوێن  
 :ئەستێرەیەک بکەون و تێكڕا نەگەڕێنەوە 

 
 ئاخ یەسنا 

 ترس و تاریکی 

 هەموو کۆاڵنەکانی شاری قۆرخ کردووە 
 نەکەی شەوانە 

 ئەستێرە هەڵبگری و شوێن پێی 

 .بۆ دەنگی باڵی کۆتر بگەڕێی
نەکەی بە ڕێبوارانی مەستی سپێدە و باران  

 بڵێی 

ئەستێرەیەکی     - گیرۆدەی  قارەمانێ  هەر 
 )٢٩! )ل. -گەشە

 

ترس، غوربەت، تاسەی زێد و گیرۆدەبوونی   
سەرەکی   تێمای  نامەکانی  ئامانجێک، 

و    ١٣5٧. ترسێک لە دوای سااڵنی  نغوربەت

س و  هاتنە  ئێران  لە  مەالکان  ەرکاری 
لەناخی   کوردان  خاکی  داگیرکردنی 
حاکمییەتی   ژێردەستی  تاکەکانی 

ناچار   هێندێک  دەبێ.  نەهادینە  ئاخوندەکان 
بە تەرکی زێد دەبن و تاراوگەنشین دەکرێن.  

کەس   و  پێدەکا  دەست  بەناچار  غوربەتێکی 
لەو   دێ.  کۆتایی  غوربەتە  ئەو  کەی  نازانی 

ئین غوربەتەدا  و  کە  ترس  شاعیر  سانی 

بە   دەکا  دەست  ئامانجێکە،  گیرۆدەی 
نووسینی نامە لە غوربەت ڕوو بە کچەکەی  
یەسنا و باسی ئەوە دەکا کە چۆن زۆر کەس  

کە گیرۆدەی ئەستێرە بوون، چۆن قومری و  
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کۆترەکان بەدوای ئەوینێک دا وێڵ بوون، هەر  

و خەمی   نەگەڕاونەتەوە  و  بوون  ون  هەموو 
دە ناچار  شاعیر  یەسنا  ئەوان  ڕووبە  کە  کا 

 .داستانی ئەوان بگێڕێتەوە
یەسنا دەبێتە مەئاوا بۆ هەموو خەمەکان و    

یادەوەری   و  تاراوگەنشینی  دەردی 

دەبێتە   یەسنا  ئەستێرەکان.  وەدواکەوتوانی 
ڕاوی   ببێتە  دواتر  تا  ئەفسانەکان  گوێگری 
ئیدی   یەسنا  ئەستێرە.  ئاشقانی  ئەوینی 

تاربێژێکن و  دەزانی زۆر سیاسەتمەدار تەنیا و
کەس   زۆر  کردووە.  کۆچیان  جوانی  و  باران 
ڕویشتوون و نەگەڕاونەتەوە، زۆر قومری کپ  

بەدەست  دڵیان  کەس  زۆر  و  بوون 
 :کارەساتەکان کاول بووە 

 

  دەزانم تۆش وەکو من و
 ئەم بەفرە تەنکە و ئەم دارکاژە خەمگینە 

 چاوەڕێی کارساتێکی 

 کارەسات پیرمان دەکا و 
 دەمانمرێنێ کارەسات 

 تەپ و تۆزی کارەسات 

  بەرچامانی تەنی و نەمانزانی 
 جریوەی مەل و گمەی کۆتر و بۆنی باران 

  گرینگترە لە تەقەی تفەنگ و 
سیاسەتمەدارێکی   وتاری  لە  جوانترە 

 )٣١ .سەرقاڵ. )ل

 
ڕاگوێزەری    بەردەنگ  یەسنای  ڕاستیدا  لە 

لە   ئەفسانەکانە  ڕاوی  و  ئەزموونەکان 

یەسن بۆ  داهاتوودا.  کوردە  کچێکی  وێنەی  ا 
ئایندەدا.  لە  سەردەم  حەیرانەکانی  چڕانی 
یەسنا دەبێ لە دەست نامەردان ڕزگاری بێ  

و نەکەوێتە بەر دەست داگیرکەران و نەمرێ  
تا ئەم ڕەوایەتانە بە گوێ جیهاندا بدا. یەسنا  
دەبێ بەسەرهاتی نامورادانەی ئاشقان، لە  

ب کردنیان  عادەت  کوترەکان و  ە  گمەکەوتنی 
دەنگی تفەنگ لە سەردەمێکی تایبەتدا، کە  

و تاریکی بووە، بۆ داهاتوو  سەردەمی جەهل  

 :بگێڕێتەوە
 

 ئاشقان یەسنا 
 نامورادانە دەسووتێن و الیان وایە 

 لە ماسییەکی بە قوالپەوە بوو بەوالوە 

 هەر پەپوولەیەک لە ئاگر بترسێ، 

 )5٨کافرە . )ل.

 
ئاوازێک    ئاوازێک،  بەدوای  بەاڵم شاعیریش 

کوێستاندا   لە  بەرد  دابڕانی  چەشنی 
سەرئەنجامی   کە  دڵنیایە  شاعیر  دەگەڕێ. 
مێژوو هەر جوانییە و تفەنگ ئاخرقسە ناکا و  

تفەنگ   بااڵی  لە  هەمیشە  گوڵ  بااڵی 
 :بەرزترە

 

 ر نامێنێسێبه  میشه ر تا هه سێبه 
 سنا یه

 بااڵی  نگ لهبااڵی تفه 

  کهێرۆیه  هگوڵ
 . کورتتره 

 

 
 ٢٠١٧ستۆکهۆڵم، جوالی 
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 صالح سوزنی  
 

  زبان دیکتاتوری  یه عل 

1 
 باکونین   «فقط آزادی قوانین آزادی را می نویسد»

و آنارشیسم  تاریخی  خاستگاه  ماکس    فعال  تالش 

شتاینر.ژوزف پرودن و میخاییل باکونین را   فاکتور می  

دارند گیریم.... بااینکه میدانم دوستانی داریم که دوست  

حتما مسایل ادبی و هنری رااز بستری تاریخی اجتماعی  

 بنگرند.

وروز    ١٩٧٧اما می خواهم جهشی داشته باشم به مسایل  

ژانویه ..امبرتو اکومی گوید؛  آن روز روالن بارت  ١٧

به مقام استادی نشانه شناسی در کالژ دوفرانس رسیده  

ه بود.اولین درسش راشروع می نمود. مبحثی در روزنام

های معاصر که خیلی به آن پرداختند و بعداز انتشار آن  

در سوی به شیوه ای دقیق به نام درس هامشهورشد.این 

مقاله درسه قسمت عمده آمده است.بخش اول در مورد  

دررابطه   ادبی  کارکردهای  درمورد  دوم  بخش  زبان. 

باسلطه های زبانی وبخش سوم در مورد نشانه شناسی 

 ادبی است. 

ه زیادی  بااینکه  اهمیت  از  بارت  مقاله  بخش  رسه 

میشود.  مربوط  ما  بحث  به  اماآنچه    برخورداراست. 

از است  بارت  و  تعریف  با  قدرت  تنگاتنگیش    ارتباط 

کند.چون   اشاره  فوکو  به  آنکه  بی  بارت  زبان...آنروز 

مدتی درکولژ مسئول فوکو بود، تحت تاثیر تعاریف فوکو 

ت کفت؛ آنچه و بنجامین لی ورف.صحبت آغاز کرد. بار

قدرت را می سازد قدرت دیالوگ ها نیست.بلکه نحوه  

صحبت کردن است که درون نظامهای قانونمند که همان 

 زبان است.یخ بسته اند... 

و در زبان مارابه خیلی کارها وامی دارند. زبان به دلیل  

ارتباطات   درون  مارابه  خویش  ساختارهای مخصوص 

 ی برد... از خود بیگانگی ) الیناسیون( فروم

زبان قدرتی ارتجاعیست که مسلط شده است. ازآن هم  

بیشتر،  زبان نه فقط مرتجح، نه مدرن ونوخواه ،  بلکه  

گفتگو   علیه  است.فاشیست  فاشیست  کالم  یک  در 

نیست.بلکه ناچارت حواهد کرد که بگویی واجبار گفتن  

 را به تو تحمیل میکند.. 

بیشترین   بارت  از  سخنان  این  گوید؛  می  نقدها  اکو 

به دنبال داشت.وی می گوید بعداز آن   ١٩٧٧رابعدازسال

دیگر عجیب نیست اگر بگوییم؛  زبان قدرت است.برای 

باید از کلیشه های از قبل آماده،  حتی   اینکه به اجبار 

و    ...... بگوییم  را  شده  پیشترگفته  سطرهای  و  کلمات 

آنقدر ساختار مستحکمی را داراست که به مابندگان خود 

ه خروج از خودرا نمی دهد و نمی گذارد ازآن آزاد اجاز

وجود  هیچی  زبان  از  بیرون    ، اینکه  برای  شویم.  

 ندارد.... 

چگونه بتوان براساس اشاره ای که بارت به نمایشنامه" 

باتقلب   کنیم؟  راآزاد  خودمان  کند  سارترمی  دربسته" 

 کردن ازآن، می توانیم به زبان کلک بزنیم... 

درست امارهایی بخش را ادبیات می بارت.این بازی نا 

خواند.یعنی انسان فقط ازراه ادبیات وهنر می تواند علیه  

اند   شده  مسلط  زبان  ازطریق  فقط  که  متنوع،  قدرتهای 

 بایستد یا قیام کند... 

اکو می گوید، ازهمان طریق می توان به طرح مقوله ای  

 بازیدیگردرادبیات بپردازیم،  یعنی بازی باکلمه و کلمه  

ازقبل   های  گزاره  به  کاری  ادبیات  معتقداست  بارت 

ونویسنده   گوینده  بازی  به  بلکه  ندارد،   شده  ساخته 

باخواننده می پردازد.این نویسنده است که واژگان جلب 

توجه راکشف می کند ـ ادبیات خوب بلد است و می داند  

که قدرت زبان دوباره پیروز خواهد شد.به همین دلیل از 

عقب نشینی کرده و حتی علیه اش می ایستد   گفته خودش

 ودوباره مورد پسند قرار خواهد داد... 

بازبان چربیهایش تعهدات خودش راتغیر می دهد. نشانه  

 ها را پاک نمی کندبلکه با آنها بازی می کند. 

کردن   آزاد  نوعی  به  ادبیات  آیا  که  پرسش  این  جواب 

قدرته سرشت  و   نوع  به  نه؟  یا  است  زبان  ی  ا سلطه 

 مربوط می شود. 

که "بارت" هم از جواب این سوال طفره    اکو می گوید

می   تشریح  را  فوکو  نظرات  مستقیم  غیر  رودو  می 

قدرت   و  سلطه  از  فوکو  اینکه مفاهیمی راکه  کند.برای 

 نشان داده است هنوز هم به باور نزدیک است. 

فوکو معتقد است قدرت فقط در سرکوب  و منع کردنها..  

نیافته   است.بلکه تشویقی است برای بیان و تولید  تبلور 

دانش/ اپیستمه/ و همانطور که بارت نیزبه آن اشاره می  

 کند. یکدست ومتحد نیست... 

تعاریف فوکو از قدرت برگردم،  فقط باید   بهنمی خواهم  

بگویم قدرت همان چیزی است که زبان شناسان به طور 

ظال زبان  که  مطمئنم  و  گویند  می  زبان  آن  به  و  کلی  م 

مقتدر است...زیرا به بهانه اینکه، مثال دراین سطر"من 

دهد  نمی  اجازه  است،  معنی  بی  خواهم"  می  چگونگی 

زبان  هاوقوانین  قاعده  که  دلیل  این  به  بگویمش...البته 

 مستقیم و غیر مستقیم ازطرف مردم پسندیده است.... 

شاید همه برای مقاومت دربرابر سلطه زبان تالش می  

خویش رادرآن  کنند.ولی بطو نفع  دارند و  قبولش  رکلی 

 می بینند که فکرکنند مردم هم قبولش دارند... 

اکومی گوید؛ نمی دانم،  می توانم  بگویم که زبان نوعی  

نمایش قدرت است یانه؟  امابا اطمینان می گویم همان 

چهارچوب اصلی قدرت است. می توانم بگویم که زبان 

شنا  نشانه  ساختار  نظام  ترین  گفته  اصلی  است.وبه  سی 

نشانه شناسهای روسی نظام نمونه سازی ابتدایی است.  
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درفرهنگ های مختلف ...چهار چوبی برای سیستم های 

دیگر نشانه شناسی که همچون سلطه ودانش/ اپیستمه/  

 وسیستم نمونه سازیهای بعدی دایر می شود.... 

که انسان سرچشمه همه    نیچه این حکم کانتی را  و   هایدگر

رامحصوردرزبان  چیزهاس وانسان  کردن  واژگون  ت 

که  باوربود  براین  کردند...هایدگر  معرفی 

بر   داللتی  تواند  نمی  وزبان  هستیم  مامحصوردرزبان 

واقعیت خارج از خودداشته باشد.اگر واقعیت را ردەای  

بدانیم، راهی برای شناخت آن نخواهیم  خارج از زبان 

همچون  داشت..واقعیت جز واژه ای درون زبان نیست،  

هرمفهوم دیگر توانایی خروج از محدوده زبان راندارد  

 .. آدمی در درون زبان جاری است..   

برای   وشعررادرتالشی  بدانیم  قدرت  اگرزبان رانمایش 

خروج از دایره های زبانی قدرت،  تعریف کنیم...مسلما  

امکانات  از  بخشی  شاعرانه/  زبان   / زبانی  آنارشیزم 

لی در پروسه پیشروی  موجود است وجزو وظایف اص

 زبان هنری در طول تاریخ بوده است. 

علیه   هچ  رمانتیک،  مکتبهای  گویدمقابله  می  کسی 

رمانتیک  علیه  رئالیسم  و  ناتورالیسم  کالسیسم،  

..ادامه   وسورئالیسم بر علیه همه شان  در طول تاریخ 

همان آنارشیزم زبان ـ نشانه نیستد که در تاریخ هنر...  

 ش را میبینیم..... ادامه یا گسستهای

 نه آنارشیسم شاعرا

کتاب   در  مطرح...  آنارشیستهای  از  رید  هربرت 

آنارشیسم شاعرانه می نویسد؛ " انارشیسم و سوریالیسم، 

قدرتهای فهم و تخیل.. و وظیفه و آزادی،  از نظر من با 

هم هماهنگ و در ارتباطند" او تمام انقالنهای جهان را 

شاعرانه  برای رسیدن به یوتوپیا  تحت عنوان آنارشیسم 

درک   و  لذت  و  کند  می  ارزیابی  انسانی  آرمانهای  و 

آنارشیسم زندگی  را   در میان نظم و ترتیب همان زندگی  

با هم می بیند... این همان پارادوکس آنارشیسم است که  

کشیدن   از غالف  مثل  است...  یافته  تبلور  هم  شعر  در 

ان فلسفهی در مغرب شمشیر نیچه، علیهی کل سلطهی زب

 زمین....    نمی دانم به هدف زدەام یا نه...؟ 

" کسی که می خواهد نیک و بد را بیافریند باید اساسا  

میان   ا  ارزشها را  تمام  و  باشد  /ویرانگر/  یک مخرب 

باالترین   جزء  بدیها...  باالترین  بردارد...بدینسان 

در   آنچه  است...  خالق  دیگر  نیکی  این  اما  نیکیهاست 

جام حقایق می شکنند .. بگذار بشکنند..خانههای زیادی ان

 برای ساختن آمادەاست.."  جنین گفت زردشت 

 پیشینهی تاریخی؛     دادا و سوریالیسم...    

" زیبا   همچون دیدار اتفاقی چرخ خیاطی و چتر ... بر 

 روی میز تشریح.."    لوترە آمون 

آندرە   با  پارینو، آندرە برتون، زمانی ، در مصاحبهای 

ما در خشمی عمیق تر    ١٩٣١تا   ١٩٣٠گفت : "سالهای  

به   دست  جمع،  با  هماهنگی  با  ضدیت  در  همیشه  از 

شورش زدیم و ارادەای محکم بر ضد جامعه و جمع عمل  

جهان  این  رهبری  سیستمهای  از  واقعا  چون  کردیم... 

بیزار بودیم..و... مخصوصا از هر آنچه به نام سنتهای  

د، مواردی چون ؛ خانوادە.. میهن..  کهن مقدس شدەبودن

.. حتی کار  و شرف و از آن نوع...  در معنای  آیین 

آنزمانی آن ، متنفر بودیم.. و فکر می کردیم آنها را چون  

کثیف  و  زشت  جیزهای  بلندای!!  بر  پرچمی 

را  جنگ  خدایان  قربانی  آنهمه  افراشتهبودند..هنوز 

در مرحلهای   فراموش نکردە بودیم... مختصر و مفید؛  ما 

از تاریخ، همان شیوەای را انتخاب کردیم که در جهان  

در حال بی احترامی کردن بود به تمام ارزشها و همهی  

 ما..."    

                                                                                              

 مصاحبهای با آندرە برتون –الیسم ئسرگذشت سور

که    بود  آنارشیستی  کردن  مقاومت  شیوەی  همان  این 

"دادا" و سوریالسم علیه سلطههای زبانی بهراه انداختند  

و   ادیبان  گردەی  بر  جهانی  از جنگ  بعد  که  قدرتی   ...

می کرد..و مطمئنم که   و عالقمندان سنگینی  هنرمندان 

عالقمندان ادبیات جهانی ادامهاش  .. را می دانند؛ کسانی 

آراگون، برتون، آرتور، دوشان، پل آلوار..  چون رمبو،

و بسیاری دیگر...  در همسوویی با این جریانهای ادبی  

، جگونه و چقدر به رشد هنر جهانی خدمت کردند...آیا 

ما اکنون بعد از چند دههی زمانی ، این تالشها را در  

 ادامهی اقدامات انارشیستی نمی شناسیم؟....   

 دوبارەمقدمه؛  

  فارسی؛  ادبیات  در  زبان  دیکتاتوری  یه  تونعل شعارهایم

 پیشترهم؛  شاید و  میرسد  ومولوی بهحافظ

 ازل...   وغزل.. ایشهوسلطان بیت ازاین رستم

 مرا...   مولوی  کشت  مفتعلن.. مفتعلن.. مفتعلن

 چرخد.... حافظ مار... جزبهمرادم برهمزن چرخ

از  در  و "نالی"  و  "محوی"   ابرکالسیک  کارکرد،به 

 شعرکردی...   کارهای

 بخشهای  / که   ١درشعر"   زبان درمقالهی " انارشیسم

  و   عبور خواندید../ نمونههای درنخست  را ترجمهشدەاش

 همطنیدن  در  و  زبان زسینتاکس  یا   و  فرار

به  آنارشیسم نشاندادن  منظور  زبانها/هتروگلوسیا/ 

 و  آوانگارد شاعران تا... متن  شاعر  دو  این  از  شاعرانه

و  را پسانوینخواه  اینجا   در  را تکرارش  ذکرکردەام... 

اما  ضروری و  شروع   نمیدانم...   ایجاد  پسانوگرایی 

از "شعرسات"ها   کردی قبلی ..درادبیات ازمتون گسست

در/  گرفت ناشکل   و  شکل   هفتاد  دههی   شعرلحظهها/ 

با   و  نحو  از  گریز  و  سیال شعری  چندصدایی.. 

خهج    – باوان    – کودک    –گوناگون/ شاعر   کاراکترهای

و   – ..مخاطبین.../   و  آیرونی  در درغلتیدە  سیامند 

  استفادە  با  شاعر خود شعر گرفتن سخرە به پارودی.. از

خهج بیتهای  از تا  کردی/   -در های تداعی  وسیامند/ 



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

91 

 

باوان   زنانگی  فورواردها../ از وفالش زمانی / فالشبک

و درکل آنیمایی  و تاریخی شخصیتی  /  در  زمان/ 

که   انزمان  تا   موسیقی همراه  به سیرمنپرفو   بیسابقه... 

  کرد   ازمنتقدین  بسیاری  و  برانگیخت  توجه  بسیار

  و   دادند.../ موفقی   فحش  و   نوشتند ... ستودند   لهوعلیهاش

سالها..   آن  موافق  خوانشگران  و ... از  جوان  میراحمدی

 در  را  اکنونش  و  خیرآمد  ادامهاش ..... به  بودند... / و

دیوانه... پسانوگرایی   چهارم...  شعر  نسل  شعرمتفاوت،

 شاهدیم...   کردی نوێترخوازیی/... درادبیات/

 فارسی  پسانوگرایی درادبیات - ٢

 نوگرایی ؛ پسا  های ایتم یا  کلیدی کلمات

جریان  تقطیع  ..  . ذهن...    سیال  نقطهای 

بازی زبانی...    وکارکردهای  تداعیها.....نگاەکروی.. 

 وپراکندگی  بردال  دال  لغزش  درجهت  نشانهها   سرسامی

آیرونی علیهدیکتاتوری  معنا...   ... متن..     وپارودی 

 و...  آوایی –دیداری  های وابرروایتها.... درپرفورمنس

 تقطیع نقطهای؛

/  Loues Ferdinand CILINE /   رمان در  سلین،  

شاید نخستین بار بخشهایی از رمانش را با    مرگ قسطی

سهنقطه نوشت.. و تنها توضیحی که می دهد ین است که  

 " من همانطور می نویسم که حس می کنم" 

"این بدبخت ها... چیزی که کم دارند سرگرمی است نه  

سالمتی... چیزی که ازت توقع دارند ... کاری کنی که  

بال مرض های تازه دلشان باز بشود ... تعجب کنند ... دن

باب شده اند!... می خواهند که پدر خودت را در بیاری 

... شور و عالقه نشان بدهی ... دیپلم و لیسانس را برای 

همین گرفته ای دیگر... هه! بشر یعنی این... یعنی در 

بیند  می  تدارک  را  خودش  مرگ  دارد  که  حالی  همان 

 خودش را با مرگ سرگرم کند."  

طهها را فقط به منظور "در ادامه.." در  شاید سلین سهنق

 ١نظر داشت... اما؛  

تالش شاعران بڕای تغیر قواعد بازی در نمود و وانمود  

نشانههاااا...و از جمله چینش نقطهها در هر شکل کاری 

 ستودنیست... 

در مرحله نخست   دقیقا قصد من تغییر قواعد بازی  و

گسست فرمیک از بازی با تقطیعها دیگراست / پلکانی  

 ، چپ و وسط نویسی ، سالچ / و حتی "خواندیدنیها"  /  

همچنین چینش و کم و زیاد کردن نقطهها مانند " سراب  

می..نوسم.."/ شکل ظاهری و معنایی متن را دگر گونه  

ی کرده و دیکتاتوری زبان قبل از خود را زیر سئوال م

 برد 

در مرحله دوم ؛ قصد؛   توجه نشانه شناسی به هر نوع   

... تا سرگشتگی آنها و حتا گسستها است... این  فنومن 

ضروریست... فراموش نکنیم که نقطهها همچون تمامی 

پدیدارها،  بخشی از نشانه در سیستم نشانهشناسی است  

و همچون تمام دال  هااااا.... در نشانه شناسی می تواند   

تا    نقش بازی کند..ایجاد گسست از پس و پیش واژگان 

بر   فراوان  تاثیر  حتا  و  سیالیت  قطعیتهاااا...  از  دوری 

تاویل پذیرها..... را به عهده گیرد و موسیقی درونی آنها 

 را در گامهای مختلف تغیر دهد؛  

مشخص است "ارو...تیک.. تیک ..تاک"   با "اروتیک 

است و "او...ش..توش"  تیکتاک" زمین تا آسمانش فرق 

بنوشم   را..   ..." و  منم  با  "م.ن.م"  یا  توش...  "اوش 

تقطیعهای  در  زیادی  نمونهای  و  "درت"  با  در...ت" 

نقطهای نه فقط در خدمت بسط مدلول بلکه به عدم تعین  

 آن هم کمک می کند... 

نقطهها.. گاهی برای فرار از )سان...( ،  گاهی برای 

بر گاهی  و  باران  دادن  نو...  نشان  نشانهای  ساخت  ای 

جنانچه ذکه شد بخشی از نشانه ها هستند... و فرمهای 

 متنوع تری را به نمایس می گذارند و.. و...و........ 

 . 

 .. 

 ... 

 .... 

 ..... 

 ...... 

 ....... 

 ........ 

 ......... 

 ........... 

 .............. 

 .................. 

 ......................... 

........🐠🐠🐠🐠🐠 .......... 

" من مورمورمورشدن را به حساب کمی مار می گذارد 

و اندکی پیچ ...موی دماغ کشیدن شبیه جیب خالی است 

کنار ... بلوغ پسری که سبیل را اعضای اصلی تن می 

 میراحمدی     383داند...جاده مار دارد..   "    

ی است با "جامه نه جامعهای بسته" که  " هر همی .. تن

باز می کنی.. م.ن.ی  مرد می سود.. که سود را غنیمتی  

به شهر سهربانیم فراخواندند... و بردندم.. اطالعات...  

بیشتر .. می ترکد در این هجووم... دامنت نه.. دامنههای  

 سیاست.. سیال است.. نیست.."  صالح سوزنی 

... سقراط ... انگش ت های اشاره  ی گنده ای  " بقراط 

مدعی  دهان  در  ..حرف   بیمار  روح  به  قسم   .. دارند 

نشاندن .. کار یونانی هاست ...شاعر .. حرف بیرون می 

کشد از زبان .. یک جفت بال مرده می چسباند الی درز  

 ...  مثال آزاد ..." اصالح پذیر

ذهن    سیال  جریان  و  ها   streamتداعی 

ofconsciousness 

زم باشد ابتدا از ناخود آگاه فروید بگویم و اینکه  شاید ال

شخص میتواند با تمرکز و تمرین به بخشی از آن دست  
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یابد... و یا با جهشی سیال به بخش درونی زبان "النگ" 

دیدگاه  از  "پارول"  شدەی  ساختارمند  بخش  برابر  در 

زبان شناسانهی "سوسور بپردازیم.. یا مستقیما با متون  

"پروست"   ادبیات  سیال  در  "جویس"  یا   " "ولف  و 

و   منولوگها  از  استفاده  با  آنان  شویم....  روبرو 

سینولوگها..  ناخودآگاه سیالشان را هر چه بود.. از سافی 

فالش   آینده/  در  تخیل  و  ها/  فالشبک  با  گذشته/  زمان 

زمان   متن   به  و  کردە  رد  می    -فوروارد/  حال  زبان 

یس "جویس باشد که ریختند... شاید بهترین نمونه "اولیس

زمان   دوروز/  زمان  در  نوشتاری/  زمان   / را  قرنی 

معمولی/ آورد و برد .. کرد و افسانهی ابر سبک رئالیسم 

هنری را متالشی ساخت... یا باز هم سخن کوتاه کردە و  

اتومات   با  که  داد  قرار  نظر  مد  را  سوریالیسمها 

ن نوشتنهایشان جریان ناخودآگاه را چون سیالبی به سیال

 متن افزودند ....  

برتون   نوشت    ١٩٢٤"آندرە  سوریالیست  مانیفست  در 

که" ذهن مدام در حالت خلق اثارهنری باید از دام منطق 

و استدالل و ارادە بگریزد  نه اینکه  این قدرتها به مانعی  

تبدیل   تحلیلهایش  و  ذهن   سیالیت  و  چاالکی   دربرابر 

 شوند"   

را   مشخصی  مرز  هیچ  نمی  سوریالیستها  رسمیت  به 

قبول  نیز  را  موانعش  و  سنتها  دلیل  همین  به  شناختند 

به   بتوانند  تا  بودند  معتقد  فراواقعیتها  به  ...آنها  نداشتند 

زبانی انتزاعی /تو بخوان آبستراکت و علیه دیکتاتوری 

زبان مسلط/ دست یابند و برای رسیدن به این فرازبان،  

خود   ناخودآگاه  طبیعی  شیوەای  به  یا  تهییج  عمدا  را 

در   هوای"  و  حال  و  تاثیرهیپنوتیزم  زیر  و  میکردند.. 

 خواب و بیداری" آثارشان را مینوشتند...."  

 ، /پاولفی  تداعیهای  پرواز  واقع  در  ذهن  سیالب   "

فرویدی . درون زبانی/ ذهنی است .. یعنی خود خود آگاه 

آینده و گذشته، رویدادها و   و ناخودآگاه، در زمان حال ،

 خاطرەها .. احساسهای  در هم تنیدە...  

دشوار  آن  در  ساختارها  و  ارتباط  یافتن  دلیل  همین  به 

است... البته کسی که ذهنش به این نوع بازی عادت کرده 

فکر می کند زبان و زمان در همان جایگاه خویشند .. اما 

 ٢همه چیز درهم برهم مینماید... " 

بندە به جریان سیال و تداعیها اضافه کردەام ؛   آنچه را

استفاده از سریدن حروف یا بخشی از واژە به واژەی  

بعدی است؛ یعنی " جان" در ترکیب زیر" کس  م.. جان 

م... همهکه سم.." هم با کسم جان خواندە می سود و هم  

 با جانم همه کهسم...  

ی مع  یا "طر.." در وسط این ترکیب    " یا این با صدا

طر..ا... به جان هر چه با قبا.. سقا.. نمی سود... سبی 

 بمان.. و خوس.. نما.."  

هم در این "صدای معطر" سیال است و هم در "طو را 

به جان هر چه با قبا" لغزیده است.... و به همین ترتیب 

نقش  "آید" در این متن؛ نکن.. دردمان می آیدا درخت 

 و حنجرە و شل...  

ی و سیالن هم می تواند "درزبانی"باشد و  این نوع تداع

وبخشی از "زبانییت متن... چون ارجاعات به  خود متن  

بر می گردد.... و هم در ضدیت با متن قبلی و سیستم  

سینتاکس زبان اتفاق افتادە است..... در ضمن  ناخود آگاه 

متن ترکیبی است از سیالن ناخودآگاه ذهن با سریدن از 

یگر بر اساس موسیقی و حتا شکل واژەای به واژەی د

 ظاهری واژەی پهس و پیش....  

میدان دادن به جریان سیال ذهن است، علیه دیکتاوری 

 متن مسلط ریالیستها و رمانتیکها... و ... 

داللتی   ، معنایی  فورمیک،  حالتهای  در  تداعیها    و 

یا  مرکب  و  احساسی  ایماژیک،  متضاد،  یا  هماهنگ 

 نمود  ترکیبی از همه آنها در 

 این ضدیت  نقش مهمی را ایفا می کنند؛

م    S.6"شمعها را ولش ش ش.... نات بوکم در قطار..  

می   که  مسخرە..."مهم.ن"  فرود..گاە..  خورد...  را 

با  شان..  ای  و  ندارد..  سحی  حسش  خوانی..حساب 

ذولیمینینشان... احمق ...   ختن.. را آمو.. نه کاهو... در  

نون.. فر و د د ر فر فر ە..    آهو نافش.. نافت را چه به

فرش ندە لطفا.. بیفشان که فقیه... بشکند.. حوزە زوربا...  

به کمال ی که تب است... روز شاە خفقان... ریزد به کام  

اووووووووە.. نکن.. دردمان می آیدا درخت و حنجرە و  

شل... ساختار سلوکولییشان خر .. نه ..بیل.. زدن شاید  

شود.. لیکن از نابخردان لبتان..     به بازو در هوا.. پیما 

 نه.. لب تاب را هرگز م.خر"   سوزنی 

 

---------------------------------------------------

- 

از    ١٣٧٦صاحب قلم در مجموعهی "شعرسات"    -  ١

و خواندیدنیها   تقطیعهای نقطهای... / سالچ/ و فلشها...  

عشق..../   اوهام   " در  کردە..  استفادە  وەهمهکانی باهم 

و   عینجه  به   " در  و  نقطهای...   کامل  تقطیع  ئهشق/ 

... بهکار بردەو  فینجه..." آنرا درکنار تقطیعهای دیگر 

 در اشعار پسانوین خواه فارسی...ادامه دادەام.. 

 

 ترجمهی بخشی از مقالهی مراد اعظمی به نام -٢

خوانشی   -" متن ناخودآگاه را با بوتیقای خودآگاه نخوانیم  

 عر "عینجه و فینجه... صالح سوزنیبر ش

 
 – بخش دوم  - وری متن تعلیەی دیکتا 

 

 های پسانوگرایی آیتم

    -٣- 

 نگاه حجمی 
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نوشتنهای   سریع  نویسی...  "خوابگردی...اتومات 

تعبیرهای   پیاپی..دریافتهای و  تداعیها  نقش..  بی 

خیابان..در روئیا...   درزبان..در  هذیانی...ماجراجوویی 

تداعیهای  ؛  تا   ... پرسهگردی  به  شعر  اشتیاق  و 

پر   افکار..  پرش  حاد..  شیدایی  هذیانی..ردەبندی 

جنسی..." جنون  سرگذشت  ١حرفی..نشئه...   /

  سوررئالیسم/ در سوررئالیسم... هر نوع بایدها و نبایدها

را در زبان شعری در هم شکست و بر هنر بعد از خود  

تاثیر بسزایی نهاد... و  به زعم بندە هرکدام از آنها علیهی 

ادبیات راه   به  متفاوت  هم زبان(ی  )باز  در  قبلی  متون 

ما   بحث  حوصلهی  در  آنها  بررسی تک تک  که  یافتند 

نیست... اما ادبیات فارسی نیز ازاین تاثیرها، بی نصیب 

اسپاسمانتال  نماند. اشعار  و  هدایت  صادق  کور  بوف   .

بعدی   چند  در  دیگران...  و  چالنگی  کوشان،   ، رویایی 

 نمودن و درحجم نشان دادن تصاویر مثال زدنی است ؛ 

از  ..." است؛  آمدە  حجم،  شعر  بیانییهی   تا   واقعیت   در 

 ست،ایفاصله  شیء،   آثار  تا   ازشیء  واقعیت،   مظاهر

آن.   ماورا  تا   واقعیت  از  هاییفاصله  ست؛هاییفاصله

 به  خیزد،هرشعاعبرمی  چیزهزارشعاع  یك  نقطه   ازهزار

 با   واقعیت   و  رسد،می  آنچیز  ماورا  در  مظهری

شود.  می  وصل   بعد  اشباهزار  مظاهرهزارگونه

  تند   كند؛می  طی  جست  یك  با   را  فاصله  گرا،اینشاعرحجم

و   و  آن  مظهر   سود   به   واقعیت  از  گونه، بدین  فوری. 

 كه  بعدی  از  كند،  انتخاب  كه  را  مظهری  گریزد. هرمی

  پرد، می  جست  یك  با   است  مظهرمنتخب  آن  و  واقعیت  بین

  عمق   از  و   طول   از  عرض،  از  پرد،می   كه  بعد  هر از  و

  چون   گراست. وحجم  پس  پرد،می  حجم  از  پرد. پسمی

  بعد   سه  ..ازاست."... "  حجم  جستجو  به  خواهد،می  پریدن

  هم  با  جا  یك در  فقط رسیدن این در رسد. ومی  را او بهم

  هم   جا این  در  گرچه   ازطول؛  جهیدن   كنند: درمی   مالقات

 سیر  خط  جست  این  در  گراحجم  است.  ترفوری  جست،

درنمی  جا   به  خود  از  سه   او  تصویر  سر  پشت  گذارد. 

و   شده   طی   بعدی   اسكله   شده،   طی  بعد   سه   این  است. 

 كه  برساند  جایی  به  را  شعرحجم  خواننده،  تا   سازندمی

است.."  این بهترین وصف از نگاه حجمی    رسیده  شاعر

 است به قول رویایی ....  

ما از حجم )درعالم واقع و ناواقع( چند بعدیتر نداریم .. 

با آنکه وانمودسازیهای معاصر به ظاهر از هزار بعد 

وئیایی از حجم  دیگر خبر دهد ... باز هم در تعریف ر

ازهزارنقطه گنجد/    چیزهزارشعاع   یك  می 

رسد چیزمی درماوراآن مظهری به خیزد،هرشعاعبرمی

 به  خیزد،هرشعاعبرمی  چیزهزارشعاع  یك  ازهزارنقطه

 رسد/   چیزمی درماوراآن مظهری

و   اسماعیل نوری عال جهشهای واژە را در اسم و فعل

فاعل و مفعول... جهشی حجمی می بیند ... اما متون چ  

 می گویند؛  

 "زیرا زیر  

 زیر زیر 

 زیر کشتی ها  هواهای کشتی  

رویایی   موچ"  و  خزە  در  خزنده  ستارەهای    – با 

 لبریختهها..  

"ادارەی تن / ادارەی حرف تن/ حرف ادارە در تن/ تن  

 در ادارەی حرف نو/ نو می شود... و حرف نام تن را

نورا.../      حرفی  ادارەی  تن  که  وقتی  کند...  می  نو 

 لبریختهها.. –رویایی 

جهشهای تن در ادارە و حرف و ادارە در تن و حرف...  

به زیر   با جهش  و زیر  ساختهاند   / /حجمی  تصاویری 

در   بودن  کروی  اما  نیز همچنین...   کشتی  و زیر  زیر 

 پسانوگرایی  جدا از نگاه فوق ؛

میکند   رد  را  باران  هوا  ه...عدسیرد  بادبادک  "..که 

 ندارد.....  میراحمدی ورو  پشت  ...عدس

در سریدن واژەها برهمدیگر نیز بدست مێ آید آنگاه که  

حروف و واژەگان مرکزییت اصلی خود را در همنشینی  

با  تواند  می  واژە  هر  دهند و  می  از دست  جانشینی  و 

و   خود  به ضد  متن  کل  واژگان  و  پیش  و  پس  جملهی 

 ود و بی خود.. ترکیب شوند؛ باخ 

  جنگش   به  حمق  یا   استعارە  با   قدیم... دیگر  حب  در  "حبابم

 تو..زیبا.. با  ماورای در  جان... بنفش نمیروم... اسطورە

  و   گویا   دو  و  این  دایرەی  در  را  نهردوحقم  میرفتم.  مریم

 قطار  که  پارەکرد  تـــــــاشد.. نرا  و   آمد   بد   میسرودم... که

در  خیابان  به تاکسی...    میخواند...  تاکسی.... 

سراغچه باکسی   تا.....کسی....  مریض...    میروید... 

 جان... " نبودم... کس

مینویسم.. تا؛   نیست.. سپید  وقت  را.. نجان  تو  مرا  " آنکه

 تــــــــه.......ران"         سوزنی

 

 – بخش دوم  -علیهی دیکتاتوری زبان در متن 

 -٣-های پسانوگرایی    آیتم

 

 کارکرد  و بازیهای زبانی    -4-

 م است "باوان"    شیعرەسات  ٢٠پرچم قرن تنهاا زبان 

در برخورد با زبان /شعری / ما با دو تعریف عمومیتر   

ایماژ/تصاویر/   طریق  از  را  زبان  اولی  روبروییم؛ 

بازیهای   و  کارکرد  از طریق  دومی  و  کند  می  تعریف 

زبانی.. بعید است این تقسیم بندی عمومی از ویتگنشتاین 

باشد زیرا سلطهی تصاویر و شمایل و شبهواقع اززمان  

بسیار هم  از    افالطون  بسیاری  زیرا  است...  تر  پیر 

جهان   اسطورەهای جهانی از طریق تصویر سازی از 

واقع، به زبان در آمد و به ما رسیدەاست ..اما در واقع  

این ویتگنشتاین بود که در دو مرحلهی متفاوت از زندگی 

را  آنها  و  و  نمود  تبیین  نظریهرا  دو  این  دقیقا  خویش، 

تدا در کتاب "رساله منطقی فلسفانید/به فلسفه کشاند/ او اب
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فلسفی" از نظریهی گسترش معنا از راه تصاویر دفاع  –

کرد ... و فلسفهرا وداع گفت... و بعد از مدت مدیدی با 

حاصلش   و  برگشت  میدان  به  خویش  دیدگاه نخست  نقد 

کتابی شد به نام" پژوهشهای فلسفی".. در این کتاب است  

ریق ؛ کارکرد و  که ویتگنشتاین معانی و مفاهیم را از ط

 بازیهای زبانی ، مطرح می سازد  

ذهنی  تصاویر  با  را  معانی  ایشان  نخست  مرحلهی  در 

اسم  تصویر  معنای هر   ، می گوید  و  کند  می  تعریف 

شیئی است که اسمش آمدەاست و جهان پراز اشیاست..  

او دراین مرحله معتقد است پاسخ دادن به این سوال که  

فیلسوف مربوط نیست.. و     "آن جیز چیست؟" به فلسفه و

علوم  از  را  فلسفه  طریق  این  از  و   .. است  دانش  کار 

متمایز می سازد...  در این مرحله فکر می کند که زبان   

جهان را به تصویر می کشد و هر گزاره تصویریست 

از موقعیتی واقعی ، پس اگر تصویری که زبان از جهان  

شد با  هماهنگ  خاص  موقیتی  با  دهد،  می  آن   ارائه   ،

گزارە معنی خاص خود را دارد و اگر گزارەای نتواند  

تصویری از جهان واقع یا موقعیت مشخص ارائهدهد ..  

ویتگنشتاین   دیدگاه  از  یعنی  است...  معنی  بی  گزارەای 

فلسفی/ زبان سیستمی    – اول، /در کتاب رساله منطقی  

است تصویری از جهان و هر گزارە باید تصویری باشد 

اص.. و سینتاکس زبان راهی معقول است  از موقعیتی خ 

/یا   واژگان  معنایی  سازەهای  ساختن  و  ترکیب  برای 

اسمها/ و کار فلسفه آشکارکردن سیستم زبان و مهیاکردن 

صرف و نحو آنهاست.. بعد از آن فلسفه استفادەی دیگری  

ندارد و " بسان نردبانی که از آن باال رفتهاید .. باید آنرا  

می  .. گذاشت"  و   کنار  ، زبان  دیدگاه  این  که در  بینیم 

بهکار  پیرامون  اشیاء  واقعیت  دادن  نشان  برای  فلسفه 

آمدەاست و غیرآن را بی معنی میداند.. در این تعریف  

ایدالیسم تعریف پذیر نیست .. مفاهیمی چون ؛ اخالق.. و  

 زیبایی شناسی و آیینها و ... هم همچنین...  

فلسفه و علم/دانش/را   با اینکه در این مرحله ویتگنشتاین

از هم جدا ساختهاست، اما تمام تالش او علمی است برای  

منطقی   "رسالهی  دلیل  همین  به  معانی...  به   –رسیدن 

  ... منطقی  پوزیتیویستهای  و  وین"  بر "حلقهی  فلسفی" 

بیشترین تاثیر را داشت که این ما را ازبحث خویش دور 

دیدن معنا از  می سازد.... اما بر این باورم که تصویری  

جنبش   بر  همچنین  تاثیر را  بیشترین  ویتگنشتاین  منظر 

ادبی ایماژیستهای مدرن،  در اروپا بهجا گذااشت ... /که  

چنانچه   یا  باشد  بحث  قابل  خودش  جای  در  شاید  آنهم 

 ویتگنشتاین خود می گوید؛ بهتراست دیگر پرتش کنیم/  

دیگ ویتگنشتاین  مفاهیم،  فلسفاندن  دوم  مرحله  ر امادر 

زبانی   بازیهای  و  کرد  "کار  چون  را  پدیدەها  و  معانی 

مطرح  می نماید.. و کل فلسفه و هنر و علوم انسانی را  

در نوع کارکرد و چگونگی بازیهای زبان.. ارزیابی می  

/گزارە  نیست"  طبیعی  علوم  از  هیچکدام  فلسفه  کند" 

همان    ١٠٩از پژوهشهای فلسفی/ و در گزارەی    ٤/١١١

که؛ "فلسفه انقالبی است بر ضد سحر و  کتاب می نویسد  

او  زبان"  طریق  از  ما،  شعور  و  فهم  کردنهای  جادو 

مفاهیم فلسفی را موضوعی فلسفی قلمداد نمی کند، بلکه  

آنرا بخشی از کارکرد زبان می داند... آنهم به شیوەای  

که ما را به پسندیدن کارکردهای دیگر زبانتشویق کند ..  

ر او فقط به کارکردشان در معنی واژە و سطرها از نظ

سیستم زبان مربوط است نه خارچ ازآن.. در بخش اول  

"پژوهشهای فلسفی " برای مثال می گوید؛ " کسی را 

را  آنها  اسامی  و  فرستیم  می  چیزهایی،  خریدن  برای 

برایش در کاغذی می نویسیم؛ پنج عدد سیب سرخ.. و..  

شوی را او کاغذ را به دست دکاندار می دهد.. دکاندار ک

در یک   بعد  نوشتهاست "سیب"  آن  بر  که  کند  می  باز 

لیست واژەی "سرخ" را  می یابد و رنگش را می بیند  

تا به پنج  می رسد    ٤-٣-٢-١و بعد عددها را می شمارد  

یا انهارا حفظ است و براساس هر عدد سیبها را برمی 

اما   کند..  می  برخورد  واژگان  با  گونه  بدین  و  دارد.. 

اند کجا و چگونه به دنبال واژەی "سرخ"  هرگز نمی د

خود   شیوەی  به  او  کند؟...  جهکارش  را  "پنج"  بگردد 

کارش را انجام دادە اما واقعا معنی "پنج" چیست؟ چنین 

پرسشی وجود ندارد.. پس مهم این است با "پنج" چگونه 

کار کنیم و چ کارکردی دارد؟ مرد بنا ، با اشارە به آجرها 

میفهماند   کارگر  را به  آجری  هم  او  بنداز"  "آجر  که 

اشارە  "نه"  عدد  به  چگونه  اما  کند..  می  پرت  برایش 

کند؟.. یا "واژەی "طول" فقط در اندازەهاست که کاربرد 

 دارد و کسی نمی تواند آنرا به تصویر بکشد...  

فلسفهی دوم ویتگنشتاین بر این اصل بنا شدەاست که می  

بود که واژەها را  گوید؛ " بنگر و بگو" یعنی بهدنبال آن

کارکرد  به  و   برهاند  خویش  متافیزیکی  کارکرد  از 

همان  در  او  برگرداند...  خویش  روزانهی   و   معمول 

آغاز کتاب "آبی و قهوەای" می پرسد "معنا چیست؟ و  

خود جواب می دهد که ؛ زبان مستقل است و معانی را  

در درون خویش دارد.. یعنی برای درک معانی فقط باید  

ز در  به  بلکه  ذهن  در  فقط  نه  معنی  نمود..  رجوع  بان 

جهان بیرونی هم وجود ندارد .. به هیچ موقعیت خاص 

هر   یا  واژە  برای درک   .. نیست  وابسته  و غیرخاصی 

که   کسی  چیست..  کارکردش  که  بدانیم  باید  سطر 

کارکردش را دریابد مسلما معنی آ را هم می فهمد.. برای 

بند" یا شیرش را بدوش  مثال واژەی "شیر " در شیر راب

.." یا " شیر را بکش" کارکردهای گوناگونی دارد و در  

درون زبان و باهمنشینی و جانشینی با واژەهای دیگر  

و   داشتهباشد  تری  متفاوت  کارکردهای  شاید  هم 

موتیف  یک  چون  را  آن  اگر  است  سادەانگاری 

ببینیم..ویتگنستاین می گوید : ما ان چیزها را بازی زبانی  

دانیم که در زندگی انسان نقش مهمی دارند و جالب می  

است بدانیم که این تعریف از "بازی زبانی" را بعد از 



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

95 

 

پرسشی در مورد خالقیت هنری ارائه می دهد؛ اگر کسی  

آسمان را سرخ و و برگها را آبی بکشد.. جیزی کشیدە  

بر اساس قواعدی نوی   ١است؟ جواب آن است که بله..

 ..چیزی کشدە است! و  در بازیی نوین 

تاکید ویتگنشتاین بر نقش مهم بازیهای زبانی در زندگی،  

نقش کارکرد زبان را نیز مهمتر جلوه می دهد.. هر کسی  

یا  خویش  تجربهی  اینکه  برای  بسازد  بازیی  تواند  می 

تجربهی درونی خویش را در آن بنمایاند... او می گوید  

نرا فهمیدەام ؛ صدایی که کسی آنرا نفهمد و من فکر کنم آ

.. می تواند بازیی شخصی باشد.. بازیهای زبانی بین تمام  

نقش   این  و  سازد  می  ی  ارتباط  پل  شخصی  بازیهای 

 عمدەی کارکردهای زبانی است

 "یک قصه بیش نیست غم عشق و زین عجب

 از هر زبان که می شنوم، نامکرر است. حافظ 

مشخصا   باشد،  بهتری  بازیگر  بازیها،  در  که  کسی 

کرد زبان را بهتر درک می کند.. اگر بازی را به کار

عنوان مثال "فوتبال" در نظر بگیریم و واژەها را توپ  

بینگاریم.. معلوم است نقش و کارکرد توپ در هر مقطع  

متفاوت   بازیگران...  از  کدام  هر  پای  زیر  و  بازی  از 

روناڵدو"    " "مارادونا"  "پله"  چون  بازیکنانی  ست.. 

نوان کسانی که بهتر و بیشتر به بازی "مسی".. و ...به ع

و کارکردهای توپ آشنا هستند.. مسلما بهتر "شوت" می  

 کنند و شاید از قواعد قبلی بازیها نیز عبور نمایند...

و   کارکردها  با  است  دیگر  بازیی  نوینخواهی   پسا  آیا 

 قواعدی نوین؟

 ادامهدارد..

 .................... 

یران... بعد از انتشار این  = یکی از شاعران خارج از ا١

 شعر؛  

 شعر می گیری..   زدر عو  １

 را  ط بد نیار قلب ２

 ی طنیس فاحشە ３

 آنان سکوهای برج تری می فتح ند...  ４

نه    .. است  شعر  نه  "این  که  بود  نوشته 

نه  و  زبانی  هیچی..."    بازی  نه  و  جوک 

مشخصا آن دوست گرامی نه فقط آشنا با 

این بازی نیست، بلکه نمی داند که زبان  

از آن سگ تر ست که فکرش را می کند..  

او به کارکردهای واژەهم آگاه نیست  به 

دست  از  مفت  را  "نه"هایش  دلیل  همین 

قول   به  است  دیگر  بازیی  این  دادەاست.. 

مق و  قاعدە  با  نوین  ویتگنشتاین  رراتی 

 تر.... 

 سرسامی نشانهها؛     -٥

" تمیز دادن روند  امر واقعی و اثبات امر واقع، دیگر  

 امکان پذیر نیست"  دلوز

پێشتر در مقاالت وانمود.. و اپیستمولوژی شعر کردی ..  

..تا به مثابه وانمود   به مراحل گذر نشانه از شبه واقع 

مذکور مقاالت  که  آنجا  از  اما   .. فارسی    پرداختهام  به 

که   بگویم  اختصار  به  است  الزم  نشدەاند...  ترجمه 

افالطون شاید نخستین فیلسوفی بود که با مطرح کردن 

مثل و محاکات... راه را بر  وانمود ها بست .. بهنظر او  

دسترسی حقیقت مطلق امکان بذیر نبود و انسان فقط از 

/ یعنی شبه واقع می تواند آنرا  طریق شمایل /تصاویر 

ک کند .. از آنجا که کپی ها مرتبا ما را از شبهه واقع در

از  گذیدن  دوری  فلسفه  وظیفهی   .. کند  می  دور 

وانمودهاست... و چون  هنرها مخصوصا شعر زبان را 

بهسوی وانمودها سوق می دهد ... شاعران از جمهوری 

وی اخراج شدند... اما افالطون مرد .... و کپیها از روی 

نشانههارا به ، نه تنها کمشباهتی، بلکه کپیها هرچه بیشتر  

نشانههای   و  جهان   ، واقع  امر  در  ادغام  و  شباهتی  بی 

 سازندەاش را هر چه بیشتر به سوی حاد واقع راند.... 

واقعی   حاد   "–hyper- real  حاد

که hyperspse.فضا. است  نشانههای    نامهایی  درآن، 

واقعیت یعنی" دال"ها ، خود واقعیت را مغلوب کردەاند 

و  جانشینش شدەاند یا به روایتی ریشهای تر؛ وضعیتی  

که در آن اشارەی نشانهها به یکدیگر ، در گردشی پایان  

ناپذیر ناموجودی مدلولهارا پنهان می کنند و حاد فضا؛  

    ”..چیزها   به همان ترتیب فضایی است از نشانهها ، نه 

 سرگشتگی نشانهها 

سمت   به  سریدن  جهت  در  خود  به  خود  دالها  اینکه  با 

.. به سوی وانمود و   مدلول است اما گذر از شبه واقع 

ادغام های مدام با حقیقت ها... ی جهان دیجیتال شعر را  

هرچند  نیست...  گریزی  آن  از  و  نوردد  می  در  هم 

را برای رسیدن    ریالیستها و ناتورالیستها تمام تالش خود

و  باز  مدار  دوربینهای  اما  بستند...  بهکار  واقعیت  به 

سڵطه   با زیر  و  انداخت..  از رونق  کارشان را  بسته... 

رفتن دوربینها ی تلویزیونی و رسانهای و ابر راسانهای 

نیز  آنان   ... تکنولوژی  دام  در  افتادنشان  بدام  و   ...

 وانمودن را وانمودنتر کردند...  

سر سامی در واقع پی بردن به شبه واقع بودن هاست و   

بین  فرق  نشدەاست؛  دجار  وانمود  سرگشتگی  به  هنوز 

خواندن؛     پیشنهاد    / چیست؟  وانمود...  با  واقع  شبه 

ترچمهی     -ژیل دلوز    -مقالهی "افالطون و وانمودە"  

 مانی حقیقی/ 

اما در زمینهی کارکرد در شعر از نمونههای زیر سود  

 یم؛می جو

 زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست"  حافظ

 " من نه منم ... نه من منم..." موالنا 
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در اولی "زاهد ظاهر پرست" شبیه زاهد است و خرقینه 

پوش... یعنی نشانههایی از زاهد را با خود دارد و  جدا 

ساختنشان شاید کار آسانی باشد ..یعنی واقع هنوز کامال  

است...  و  نشانهها سرسامند. و  در شبه واقع حل نگشته 

این سر سامی در بین دو نشانهی "زاهد" و "زاهد ظاهر 

 پرست" اتفاق افتادە اس...  

اما در دومی جدا ساختن من و نه من کار آسانی نیست و  

"من"ها آنچنان در هم تنیدەاند که به واقع/موالنا/  هیچ  

سرگشتگی  دجار  نشانه  بیت  این  در  ندارند...  شباهتی 

 شته است گ

در اشعار نو کردی ... و  فارسی وجود  فراوان تصاویر  

در  / نشانهها  سازیها..../  اسطورە  تا  استعارە...  تشبیه.. 

و    ... پذیر  تاویل  و  برند..  می  بسر  سرسامی  حالت 

چه   منظر  از  چه  و  فرم  نظر  از  چه  و   ... ساختارمند 

 گفتنهایشان... در تالش به سرسام واداشتن نشانههایند 

 کجای این شب تیرە بیاویزم   " به

 قبای ژندەی خود را؟"      نیما  

 "هوا بس ناجوانمردانه سرد است"  اخوان ثالث    

 " تا باورشان شود که خورشیدشان کجاست..."    شاملو 

و   خزد  می  متن  در  و چگونه  چرا  شوبداما سرگشتگی 

 می آشوبد؛  آنعلیه 

  ی زندگ  محض  اکنون  در   تنها   دموکراتیک،  "انسان
.  میل  جز  قانونی  و   میکند  امروز  زودگذرندارد 

  ند ک  می   نوشجان  شراب  همراه  به   لذیذ   و   چرب  یکغذای

  زاهدانه،   روزهی  است،  تمامعیار  بودایی  یک   فردا  .

دوشنبه،  و  آبزالل  .   داشتن   قصد  به   توسعهیپایدار 

 ثابت  دوچرخه  یک  روی  بر  ساعتها   مناسب،  اندامی

 دودی  سپس  روزرامیخوابد،  سهشنبه،تماممیزند .    رکاب

 میکند . چهارشنبه،  مفصلی  شکمچرانی  و   میزند  بدن  به

  در  اما  میکند،  اعالم فلسفه  مطالعهی برای را خود قصد

روز   انجام  هیچکاری  میدهد   ترجیح  نهایت  .   ندهد 

  شعلهور   را  او  که   است   سیاست  سرمیزناهار،  بر  پنجشنبه،

  شدت   از  و  برمیآشوبد  نظرهمسایهاش  برضد  میکند،

  علیه   غضبناک  شور  همان  با   و  میپرد،  باالوپایین  خشم

  میکند . شب،   جرم  اعالم  نمایش  جامعه  و  مصرفی  جامعه

  مزخرف   بسیار  فیلم  یک  تماشای  به  و   میرود  سینما   به

 خانه  مینشیند . به   وسطایی  قرون  جنگهای  بارهی  در

  مبارزهی   وارد  که  میبیند  خواب  و  میخوابد  بازمیگردد،

است .    شده  تحتستم  خلقهای  آزادسازی  برای  مسلحانه

فردایآنروز،درعینخماریبهسرکارمیرودومذبوحانه 

 . میکوشدتامنشیدفنرمجاوررااغواکند 

  ! اوکسبوکارخوبیبههمخواهدزد،اینتضمینشدهاست 

  ! سودهایکالندرانتظاراوست 

امااآلنتعطیالتآخرهفتهاست،بحراناقتصادیاست،هفته

.  یآیندههمهچیزروبراه خواهدشد 

زندگیسعادتمندیاستوازهمهمهمتر،بههمانمیزانکهآزا 

  . داستبیمعناست 

  /". خریدنآزادیبهقیمتبیمعنایی،قیمتگزافینیست 

ترجمه؛    -  آلنبدیو    -نشاندموکراتیک

 /بابکاکبریفراهانی 

  – در این متن دیگر انسان / سوژە، در مرکز ثقل جهان  

ارزشهای   نشانه جای ندارد... او بهکلی خالی از همهی

غرق  وانمودەها  در  و  شدەاست  قبلی/  /باتعبیر  انسانی 

زبان یعنی   –است... و نشان دادن این وضعیت در متن  

یعنی   ... وانمودگریست  تولید  نهایت  در  که  شعری 

نشانههای سرگردان و مرکزگریز که هیچ ساختاری را  

در خود نمی پذیرد ... و معانی را آنقدر پس می راند و 

اندازد که دیگر عمری برای دریافت آن نمی  به عقب می  

ماند... در جهان وانمود .. نشانهها در نهایت وانمودگری  

خود می لغزند.. می سرند... ..چرخ می زنند... ژلهای 

 شدە و بههر شکل در می آیند؛  

 اگر دیوانهی چشم های یخ زدەی روح و  

 جشنوارەی ستارە.. همه 

 موسیقی شب 

 ی سرم شاید روی مهی پارەپارە

 هزار گاه بهگاه به غروب  

 بفروشدنم  عاشق ترین

 من بادسیاه ... هستمم 

 همهی روزهایی  به شب 

 شاید پاییز مهی قطعه  قطعهی شبهایم بفروشدآبد 

بهترین عشق؟ شروع شعرسات     .. شاید   ..     -١-جشن 

١٣٧٦  * 

چه  به  اچیست؟  روح"  زدەی  یخ  های  چشم  "دیوانهی 

ستاره"   "جشنوارەی  با  رابطهای  چ  و  است؟..  معنی 

دارد؟ و همچنین  مهی پارەپارەی سرم " چگونه به " 

هزارگاه به گاه غروب " می چسپد؟ و پاییز و بفروشدآبد  

و عشق نیز... واژەها درون به ضاهر سطرها و سطرها  

ته و در ویرانند...و این در حجم ظاهری کل متن سرگش

به معنی بی معنایی کامل متن نیست .. جون ههر واژە 

در زبان بهدلیل حضورش در سیستم... آگاه و ناودآگاه به 

دال های دیگر و مدلولهای دیگر روان است ... ولی در 

تعلیق نگهداشتن متن توسط سرگشتگی نشانهها .. بخشی 

ایفا می کند... البته   از عملیات علیه اقتدار زبان نقشی مهم 

در ابتدای این بخش نیز ذکر شد که " من نه من" مولوی  

هم بخشی از وانمودن است و  و هر کدام از منها نشانهای 

 سرگشتهاست..   

اما بعدها در شعر آوانگارد فارسی،ابتدا حجمیها و بعد   

شاگردان براهنی / شمس آقا جانی، روئیا تفننی، روزبه  

بیشتر در  حسینیو.../  نشانهها  سرگشتگی  از  نمودرا  ین 

 متن ارائهدادند ؛     

آهو و گربه و گیوە        و راه رفتن از این سوی گیوە        

و راه رفتن از این سوی شعر به آنسوی پل    و راه رفتن 
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را گفتن  و نهگفتن را رفتن     و نه گفتن را رفتن    این 

ل.../ خطاب به  نگفتن را رفتن را نگفتن    و نرفتن تو گ

 پروانهها.../ 

جنسش جنونی شد/ به جنس خویش تجاوز کردو رفت/  

کور   و  کردند  رهایش  شب  نیمههای  کور.../  شد  کور 

 ٣٢ص  -مخاطب اجباری  –شد...   آقا جانی

/ به هزارەی تار زنندگی ات/ تو از  مرا بزن شیتانکم 

قاف می آیی و من از اهالی پشت عشقم/ هر دو تا ا یک  

با  تو طرف  حاال  بفرمائید!"  این طرف  "از  و رفت/  ید 

عشق من قاف/ یا نه تو قاف و برو/ من هم / و مرا/ حاال 

اول تو ؟ یا تو اول؟/ هر تو /تویی/ بزن تو/ مرا بی رقص 

و با آویختن تو مرا گوش پر از عکس و دو جشم بی ما  

یک توی هار معنی ...    –ماندن...   "  روزبه حسینی  

 ٦٢ص 

کشمت  می  به    "  از  شوی  می  بزرگ  که  آنقدر  که 

خالصهی همه چیز پس دادەام/ ضرورت حرف منهای  

قشنگ  بشمرید/ بی رنگ است/ زیرا آنهمه عکس که  

یا  شود  تمام  رود  می  یادم  یا  شویم..  می  لیز  همیشه 

فراموش می شود/ دست تکان نمی دهد مختصری از خدا  

.  رزا حافظی به تمام شکلهایی که پارە شدند؛ پاورقی.... 

   ١٠ – ٩صص  –دهن کجی به تو  –جمالی 

خواندند....   سواد"  بی   " را  آنها  معمول  طبق  البته  و 

 / ١٢٤٢ص  –گزارەهای منفرد /

در حالی که باباجاهی خود نیز خوب می داند شاعران  

قوق بی سواد نبودند و به قول خود او؛ " برخی ازاین  

درخورتوجهی   فرهنگی  حافظهی  از  شاعران 

رشک برخورد بیش  و  کم  آنها  تئوریک  درک  و  ارند 

برانگیزند... نقدها و مقوالتی که گاه توسط همین افراد  

در نشریات به چاپ می رسد، از میزان مطالعه و ژرف  

 نگری آنها خبر می دهد.." همان منبع .. 

و جالب است بدانیم باباچاهی دوم بعدها ..  وقتی آبها از  

ن سرگشتگی  خود   ... خوابید  البته  اسیاب  را  شانهها 

 محافظهکارانهتر مورد توجه قرار داد؛ 

برای   –'گفتم بکش برو / نه اینکه خجالت / و من به جای  

را  سرم  ../کندم  چاهی  ته  در  افتادم  بیفتم/  آنکه  بی  او 

گذاشتم کف دستم که فهمیدم بدون عاشق بودن هم شاعر 

 عیاری هستم"  ٢٤

دم در چار " من در نقش چار دختر رعنا با دو دست خو

گوشهی تابوتت قایم می شوم / و به هیچ عنکبوتی اجازه  

  -نمی دهم که/خانم! اجازه؟" رفته بودم به صید نهنگ  

 ١٣٨٣از تهی تورات... 

 

 

به پسانوگرایی  برگردیم ؛ سرسامی نشانهها که در شعر   

دوستان بر آن تاکید می شود در سرگشتگی نشانهها جای 

یل شعر پسانوگرا  در تاکید بر نمی گیرند.. و به همین دل

 سرسامی نشانهها به گسست نمی انجامد 

 

 

 شعرحجم:  بیانیه

  ماوراء   در  كه  كندمی   هوگر  را  آنهایی  گراییحجم

  و   فوری  و  قمطل  هایدریافت  جستجوی  به  ها،واقعیت

  وجودی   ازحكمت  كهآن  برای  است   اند.. مطلقتسكینبی

 در  و،  برخاستهاست  آن  غایی  وازعلت  واقعیت

  كند. نمی  آشنا   مادر  واقعیت  با   را  خویش  تظاهرخود،

  از   دریافت،  به  رسیدن  شاعردر  كهآن  برای  ستفوری

  نه   – است    بوده  تمادر  واقعی  و  دریافت  آن  بین  یكه  حجم

  و   پایی  جای  كهآنبی  ست، پریده  سرعت   به   – طول    از

 به   كه،آن برای است  تسكینبی  بگذارد.  جا به  عالمتی

 هایحجم  جذبه،  پریدن، برای حجمی كشف جستجوی

  بر  تاملی  دهد. می جهیدن  و  كشف عطش كه  ستدیگری

 واقعیت،  مظاهر  تا  واقعیت  از  كنیم:می حرف این  سر

 ست؛هاییفاصله  ست،ایفاصله  شیء،  آثار  تا   ازشیء

 چیز یك  نقطه  هزار  آن. از ماورا  تا  ازواقعیت هاییفاصله

 ماورا  در مظهری  به  شعاع  هر  خیزد،برمی شعاع  هزار

 با  اشگونه   ر  امظاهرهز  با  واقعیت  و  رسد،می  چیز آن

  را  فاصله این  گرا،شود. شاعرحجممی وصل  بعد  هزار

و   و  تند  كند؛می  طی جست یك  با   گونه، بدین  فوری. 

 را مظهری  گریزد. هرمی آن  مظهر  سود به ازواقعیت

 آن  و واقعیت بین كه  بعدی   از  كند، انتخاب كه

 كه  بعد  پرد،وازهرمی  جست یك  با  است مظهرمنتخب

 از پرد. پس می عمق   از  و  طول  از  ازعرض،  پرد،می

 خواهد،می  پریدن چون  گراست. و حجم پس  پرد،مین حج

 سوررئالیسم  اسپاسمانتالیسم،  است. حجم جستجوی به

رسد.  می  ماورا  به د  بع سه   از كه است این نیست. فرقش

كنند: می   مالقات  باهم  جا   یك   در  فقط  رسیدن  این  در   و

  تر فوری   جست،   هم  جا این   در  گرچه  طول؛  از  درجهیدن

 جا   به   ازخود  سیر  خط  جست   این  در  گراحجم  است. 

درنمی   شده   طی  بعدیسه   او  تصویر  سر  پشت  گذارد. 

  خواننده،   تا   سازندمی   اسكله   شده،   طی  بعد   سه   این  است. و 

  است.   رسیده  شاعر  كه   برساند  جایی  به  را  شعرحجم

 گیردمی  یاد  تانی  به  را  اسكله  از  عبور  مشتاق،  خواننده،

  رسیدن   معتاد  قصار،  معتاد  شود، می   معتاد  یخواننده  و

  شاعرحجم   كه  جایی  همان  به  حجم،  از  عبور  با   ماورا،  به

ندارد.   حرفی  گفتن،  برای  شاعر  جا،آن   است. در  رسیده

و    شرحی  كه  آوردمی  زیان  رابه  چیزی  ناگاه  ندارد. 

  پیغمبران،   ساحران،  كه   را  چیزی  است. همان  ورآ  حیرت

  ایمان   آورانپیام  كفر،  آوران،پیام  برهمنان  داخوانان،  و

  نه   گراییحجم  شعر.  خود  یشعر،  یعن  اند؛آورده  لب  به

جذبه  نه   و،   ستخودكاری  یا   ستارادی  هاییاختیاری. 

ست. زیباشناختی و زیبایی از اشمجذوب. جذبه ایاراده
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از  و  ازشور  اشاراده  از  و   فرم  توقع  ازشعوراست. 

تفنن.    نه  است،   هوس  نه   شعر.  سرنوشت   به  بستندل

تپش    خشن   ستتپشی  هنرشاعری  برای  آگاه   وعصبی. 

  ازقربانی   كه   كندخطرمی  كه   شعر،   یدیوانه   انسان  در

نیست.    قشنگ  هایشعرحرف  ترسد.شعرحجم،نمی   شدن

  كشف   در   و  ستوحشی   كمالش  در  است،  كمال  شعر

 باستان  بوی  از  ولی  نیست،  عتیقه  كند.می   خشونت  زیبایی

  واقعیت   نیست؛   هم  واقعیت دادن  جا   شود. تغییرمی  بیدار

در  هم   توقف   كوچه  زبان  در  و  روز  یزندگی  نیست. 

شاعرحجمنمی   كه   است  آن  سر  بر  همیشه  گرا،كند. 

 و  روزانه  واقعیت  از  شدیدتر  و  ترناب  كند  خلق  واقعیتی

  ازعلت   منظری  دهیم،نمی  اشیا   از  تصویری  ما   معمول:

وعواملیامی  آنه  غایی   وام   گونهبدین  كه  را  سازیم. 

 واقعیت  از  ایفاصله  با   دوردست   جایی  در  گیریم،می

  است؛   قطعه  یك   نیست. خلق  گفتن  شعر،  كار  نشانیم.می

  و   باشد. فصاحت  خودش   موضوع  باید  خودش  شعر  یعنی

 عجیب  جادوی   ولی  مانیست،  رویای  زبانی  جستجوهای

 از  حجم،  شعر  كنیم.نمی  فراموش  كارمان  در  را  ها واژه

 اگر  و  گریزد،می  تعهد  یحجره  از  و  ایدئولوژی  دروغ

  است؛   خویش  درون  و خویش  كار  مسئول است،  مسئول

  تعهدی   از  گوید،می   تعهد   از  اگر  بیدار. و   و   ستانقالبی

  بردوش  كه  ست تعهدی  از بل گیرد،می  بردوش  كه   نیست

  و   ها مسئولیت   دنبال  به   حجم  شعر  چراكه  گذارد؛می

بهنمی   شده،  داده  جهت   تعهدهای   نبوت   درون   رود. 

  بدهد. پس   جهت  و   بگیرد   جهت  او  نداهای   از  تا   دهدمی

  كند. می  متعهد  بشود،  متعهد  كهآن  از  پیش  شعر  این

)حجم سبكEspacementalismeگرایی   شعر  دیگر  ( 

  دارد. و   جهانی  خطابی  و   عصراست  است. صفت   ایران

  و   سینما   قصه،  تاتر،  نقاشی،  است،  عصر  صفت  چون

 برای  ست دعوتی  بیانیه  این  و   گیرددمی  خو  به   را  موسیقی

 و  سینماگران  نویسان،نمایشنامه  نقاشان،  همراه  عزیمت،

 خطاب  این  سمت  در  را  كارخویش  كه  نویسندگانی

 كندمی  گروه  را شاعرانی  گراییحجم  بینیم.می  و  بینندمی

  لذت   به   اند؛رسیده   خویش  كارهای  یتجربه  به  كه

 رسیده  ایمیوه   ما   یبیانیه  اینك  بعد. پس،  سه  از  هایپریدن

  كنیم. مبارزه می بت. مبارزه نه پیشواییم، چیند. نهمی را

 نخوت  به  تا   كنندمی  خیانت  كشف  این  به  كه  آنهایی  علیه

 بدهند...  رضایت خود اجتماعی یا  فردی
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 یمیرەک ناین

 
 

کارگە ئەدەبییەکانی  
کوردستان لە سەرەتاوە تا  

 ئێستا 
 

الی   مێژە  لە  ئەدەبییەکان  کارگە  گرنگی 
نووسەران و هۆگرانی ئەدەبیاتەوە سەلماوە.  

لەڕاستیدا پاش ئەوەی کە زانکۆی ئانگلیای  
ی زائینیدا بەشێوەی  ١٩٧٠بەریتانیا لەساڵی  

بە   هونەری  ماستەری  شەهادەی  فەرمی 

ئەو   بەخشی،  داهێنەرانە  نووسینی  لقی 
  وەهمەی کە نووسین بە تەواوی پەیوەندی 
بە توانا و بەهرەی نووسەرەوە هەیە و ناڕواتە  

ئەکادیمییەکانەوە   زانست و هونەرە  خانەی 
 .بۆ هەمیشەڕەواندەوە

کارگەکانی   دەستپێکردنی  حاڵەشەوە  بەم 

و   داهێنەرانە  نووسینی  و  چیرۆکنووسین 
ئەدەبی،   فێرکاریی  خولی  بەڕێوەبردنی 
لە   جگە  کوردستاندا  لەڕۆژهەاڵتی  النیکەم 

چارەنووسێکی   و  کەوتن،ڕەواڵ  دوا 
سەرکوتە   هەبوو.  جیاوازیشی 
و   چاپ  قەدەغەکردنی  سیاسییەکان، 

لە س کوردی  کتێبی  ەردەمی  باڵوبوونەوەی 
بوونی   قەدەغە  دووهەمدا،  پەهلەوی 

هەرجۆرە کۆڕ و کۆبوونەوەیەکی کەلتووری ـ  
بە   سەبارەت  کوردییان  زمانی  بە  هونەری 

خستنە  ئەدەبیاتی کوردی و هەروەها زەخت 

سەر نووسەران و چاالکانی ئەدەبی، بوو بە  
هۆی ئەوەی کە داڵغەی نووسەرانی کورد تا  

پاراس هەتاوی  شەستەکانی  و  کۆتایی  تن 

کوردی   ئەدەبیاتی  و  زمان  له  بەرگریکردن 
تاڵەکانی   بیرەوەرییە  هۆی  بە  و  بمێنیتەوە 
دایکی،   زمانی  بە  نووسین  بوونی  قەدەغە 

زۆرترین هەوڵ و تێکۆشانی خۆیان بۆ شێوەی  
له   کوردی  زمانی  بەکارهێنانی  دروست 
دەرفەتی   و  بکەن  تەرخان  چیرۆکەکانیاندا 

ن فۆڕمی  و  پێکهاتە  و  ئەزموونکردنی  وێ 
  .داهێنەرانەیان دەست نەکەوێت

لە الیەکی ترەوە سەرەڕای هەموو هەوڵ و  

ئەدەبیاتی   و  زمان  فێرکاریی  چاالکییەکان، 
بۆ   ئێران  زانکۆەکانی  و  قوتابخانە  لە  کوردی 
و   گەورە  خەونێکی  درێژ  و  دوور  ماوەیەکی 

هەرچەند   بوو.   نەهاتوو  دی  بە  ئاواتێکی 
وت  بۆ  هەوڵدانەکان  نەوەی  مێژووییەکەمین 

وانەی زمان و ئەدەبی کوردی لە بەستێنێکی  

پەنجاکانی   بۆ  ئەگەڕێتەوە  ئێراندا  ئەکادمیی 
سدێقی  محەمەد  دوکتۆر  کە  هەتاوی 

و   سەرەتایی  کوردی  وانەی  دوو  موفتیزادە 
لە   خۆخوازانە  وانەی  وەکوو  پێشکەوتووی 
ساڵی   لە  بەاڵم،  دەوتەوە  تاراندا  زانکۆی 

زما١٣٩4 بەکالریۆسی  لقی  کە  و   ەوە  ن 
فەرمی   بەشێوەی  کوردی  ئەدەبیاتی 
وەکوویەکێک لە لقەکانی کۆلێژی ئەدبیات و  

زمانە بیانییەکانی زانکۆی کوردستان بنەڕەت  
تێکۆشانی   و  هەوڵ  تەواوی  نرا، 
و   زیندووکردنەوە  کولێژە  ئەو  مامۆستاکانی 

ئەو   شرۆڤەی  و  خوێندنەوە  بە  پەرەپێدان 
ان  بەرهەمە ئەدەبییانە بوو وا لە کتێب سووت

و هوڵۆکوستی کەلتووریڕزگاریان ببوو بەاڵم،  

الشەوە   لەو  بوون.  مەرگدا  لەسەرە  ئێستا 
ئێران   پەروەردەی  وەزارەتی  ئیزنی  بێ 
نووسینی   خولی  کردنی  ئیزافە  ئیمکانی 

 .داهێنەرانە بە وانەکانی زانکۆ نەبوو
بەاڵم لەگەڵ دەستپێکردنی شەپۆلێکی تازە  

و ئاشنا    لە بیر و ڕای مۆدێڕن لە هەفتاکاندا

بوونی بەرەی نوێی نووسەرانی کورد لەگەڵ  
وەرگێڕانەوە(،   )لەڕێگەی  دنیا  ئەدەبیاتیڕۆژی 

چیتر ئەو پێویستییە گرنگە نەدەخرایە پشت  
ئامادە   هۆی  بە  ئەوەشدا  لەگەڵ  گوێ. 
شیاو،ڕەنگدانەوەی   بەستێنێکی  نەبوونی 

سەردەمە   لە  پێداویستییە  ئەم 
خۆی   شێوەیە  سێ  بەم  جۆراوجۆرەکاندا 

 :دەرخست
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چاپەمەنییە   و  گۆڤارەکان  یەکەم، 

 :ناوخۆییەکان
نێوان   پەیوەندیی  گرنگترینڕێگەکانی  لە 

نووسەر و خوێنەر، ئەو گۆڤارانە بوون کە بە  
دەر   سااڵنە  وەرزانەیان  مانگانە،  شێوەی 
کە   لەوەی  جگە  گۆڤارانە  ئەم  دەچوون. 

بە   جیاوازیان  بیروڕای  دەربڕینی  دەرفەتی 
ب دەبەخشی،  نەبوونی  نووسەران  هۆی  ە 

کەم   و  فێرکاری  بواری  لە  سەرچاوە  کتێبی 

بوونی بەرهەمی ئەدەبی بە زمانی کوردی  
و   خوێنەر  نێوان  لە  بەردەوام  پەیوەندیی   و 
بە   بوون  خێرایی  بە  زۆر  ڕووناکبیردا، 

ئەدەبی. دەستەی   پەروەردەی  سەرچاوەی 
نووسەرانی ئەم گۆڤارانە بە کەڵک وەرگرتن  

د نموونەکانیڕەخنە،  بەرهەمە  لە  راسەی 

و   ئەوتیۆرانە  پێ   بە  کوردییەکان  ئەدەبییە 
هەروەها چاپکردنی وتارگەلێک سەبارەت بە  
کردنەوەی   ئەدەبییەکانیان  گوتارە 

مەکتەبێکی فیکری   بۆ  تایبەت  دۆسیەیەکی 
ئەدەبی، بوون بە هۆی ئەوەی کە خوێنەری  
بوونەوە   لەڕووبەڕوو  جۆرە  ئەم  لەگەڵ  کورد 

بێت ئاشنا  دەقدا  بە    لەگەڵ  لەڕاستیدا  و 
کردنی   پەروەردە  لە  جدی  زۆر  شێوازێکی 

گۆڤارە   لە  بوون.  بەشدار  خوێنەردا  زەینی 
کاریگەرەکانی ئەو سەردەمه هەتا کوو ئێستا  
زرێبار،   مەهاباد،  سروە،  بە  ئاماژە  دەکرێت 

 .فەرهەنگی کوردستان و هتد بکرێت
 :دووهەم، کۆڕ و ئەنجومەنە ئەدەبییەکان

نووسەرە گەنجانەی کە  لەم گرووپانەدا ئەو  

لەگەڵڕوانگە مۆدێرن و جیاوازەکاندا سەبارەت  
ببوون،   ئاشنا  ئەدەبیات  و  هونەر  بە 
و   خوێندنەوە  چیرۆک  کۆڕی  بەڕێکخستنی 

ڕەخنەی ئەدەبی هەوڵیان دەدا گیانێکی تازە  
بە جەستەی ئەدەبیاتی کوردی ببەخشن و  
چیرۆکنووسی   لە  نوێ  فۆڕمێکی  هەروەها 

بکەنە  تاقی  ئەزموونی  کوردیدا  وە. 
و   دنیا  چیرۆکەکانیڕۆژی  خوێندنەوەی 
ئاشنایی لەگەڵ سینەما و هونەری مۆدێرندا 

فۆرمە   دوای  گێڕانەوە  بۆ  چیتر  دەدان  هانی 
ساکارەکانی بەرەی پێشوو نەکەون و لە کۆڕ  

و کۆبوونەوەکانیاندا بابەتەتیۆرییەکان بەوردی  
هاوبەشدا   پرۆسەیەکی  لە  و  بکەن  تاوتوێ 

ل پێی  بەڕەخنەگرتن  بە  بەرهەمییەکتر  ە 

دەق   خوێندنەوەی  و  سەرمەشقەکانیڕخنە 

جۆراوجۆرەکاندا   گوتارە  چوارچێوەی  لە 

و   خۆیان  کردنی  پەروەردە  بەرەو  هەنگاوێک 
 .ئەوانی تر هەڵبگرن

دەکرێت   گرووپانە  ئەم  بەناوبانگترینی  لە 
ئاماژە بە گرووپی خۆر لە بووکان، ئەنجومەن  

ئەنج هەروەها  و  مەهاباد  ومەن  ئەدەبی 

 .ئەدەبی کوردستان لە سنە بکرێت
 :سێهەم، کارگەکانی فێرکاری چیرۆک

لە ئاکامدا کارگەکانی چیرۆکنووسین لە دەور  

ساڵ پێش ئێستاوە بە بەشداری    ٢٠و بەری  
خوێندکاری   بڕێک  و  تایبەت  مامۆستایەکی 
چۆنیەتی   فێرکاری  ئامانجی  بە  خوازیار، 

نووسینی چیرۆک لە دوو دەستەی دەوڵەتی  
ت بە  و  کارگەیانە  ئەم  دامەزران.  ایبەتیدا 

خێراییەکەی پێشبێنی نەکراو جێگە و پێگەی  

خۆیانیان لە کۆمەڵگاەدا دۆزیەوە و سەرنجی  
الی   بۆ  چیرۆکیان  هۆگرانی  زۆربەی 
ئەوەش   باسی  شایەنی  خۆیانڕاکێشا. 

بکرێت کە ئەو کارگە دەوڵەتییانەی لە الیەنی  
بە   دەچوون  بەڕێوە  هونەرییەوە  حەوزەی 

مامۆستاکانیانەوە  هۆ نەبوونی  دەوڵەتی  ی 

قەتڕەنگ و بۆی سیاسی و ژێرەدەستەییان  
کاریگەری   ژێر  نەکەوتنە  و  نەگرت  خۆوە  بە 

کارگە   ئەو  الشەوە  لەو  بوونەوە،  دەوڵەتی 
الیەنیڕێکخراوە   لە  کە  تایبەتییانەی 
ئۆەکانەوە   ئێن جی  تەنانەت  و  هونەرییەکان 

دەدا  خۆیان  هەوڵی  هەموو  دەچوون    بەڕێوە 
گەنجەکان   نووسەرە  دەستی  ترسی 
فۆڕمی  و  پێکهاتە  بدەن  هانیان  و  بشکێنن 

  .نوێ تاقی بکەنەوە
هەوڵدانە   ئەم  بەرچاوی  زۆر  نموونەیەکی 
لەیەکەمین شەوە چیرۆکی کوردیدا بینرا کە  

ساڵی   لەالیەن  ١٣٨٧لە  هەتاویدا  ی 
چیرۆکنووسینی   کارگەی  قوتابییەکانی 

فەروەرد هۆڵی  لە  قەوامییەوە  ینی  شارام 

شاری سنە بەڕێوە چو.  لەم کۆڕە جیاوازەدا  
کە زۆرتر لەسێسەد وهەشتا گوێگری هەبوو  
قوتابییەکانەوە   الیەن   لە  بەرهەم  دوانزە 

پێکهاتەیی،   سنووری  زۆر  کە  خوێندرایەوە 
جۆری گێڕانەوە و تەنانەت هێڵی سانسۆریان  

 .بەزاندبوو
بەناوبانگ   نووسەرانێکی  سەردمەدا  لەم 

نەه  عەتا  محەمەدڕەزا  وەکوو  ایی)بانە(، 

قەوامی)سنە(،   شارام  کەلهۆڕ)کرماشان(، 
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بەناگەر   سەراج  غوالمی)بۆکان(،  ئەمجەد 
وتەوە   چیرۆکنووسیان  وانەی  و...  )سنە( 
ودەرەنجامەکەی بوو بە دەیان چیرۆکنووس،  

ڕەخنەگری   و  فیلمنامەنووس،ڕۆژنامەوان 
ئەدەبی کە بەرەی نوێی ئەدەبیاتی کوردیان  

لەگەڵ لەبەر    پێکهێنا.  ئەمڕۆ  ئەوەشدا 

زۆربوونەوەی ئەم چەشنە کۆڕ و کارگەیانە و  
بۆ   دروست  پێوەرێکی  نەبوونی 
هەڵسەنگاندنی چۆنیەتی بەڕێو بردن و باری  

الیەنەوە   چەند  لە  دەکرێت  زانستییان، 
 .خەسارناسی بکرێن

 

 :مەکتەبخانەیی بوونەوەی کارگەکان
لە   مامۆستا  مەکتەبخانەییدا  لەفێرکاری 

زانایەکی گشتیدا دەردەکەوێت و  قەاڵفەتی  

کۆڕانەدا   جۆرە  لەم  تاک.  بێژەری  بە  دەبێت 
چەند دەنگی نابیندرێت و وەکوو مامۆستا بیر  

بە   دەبێت  نووسین  ئەو  وەکوو  و  کردنەوە 
 .ئامانجی هەموو قوتابیان

 :ڤۆرکشاپی بوونەوەی کارگەکان

زیاتر   چیرۆکنووسیدا  کارگەکانی  زۆربەی  لە 
نستی بکرێتیان بە  لەوەیکە مشت و مڕی زا

گشتییەکان   شتە  باسی  کەمتەرخەمییەوە 

مامۆستا   حاڵەتدا  باشترین  لە  ئەکرێتیان 
دەگێڕێتەوە   خۆی  تایبەتییەکانی  ئەزموونە 
کارگەی   کە  لەوەدایە  کێشە  بەاڵم 

کردنی  باس  شوێنی  چیرۆکنووسین 
ئەرکی   و  نییە  تاکەکەسییەکان  ئەزموونە 

ەدان  کارگە فێرکردنی زانستی گێڕانەوە و پەر

 .بە توانای داهێنەرانەی قوتابییەکانە
 :ئاوڕ نەدانەوە لە گوتارەڕەخنەییەکان

بەڕۆژ بوونی مامۆستا و ئاشنابوونی لەگەڵ  

گوتارەڕەخنەییەکان    و  ئەدەبییەکان  تیۆرە 
قوتابی بەرەو   دەبێت بە هۆیڕێنوێنی کردنی 
خوێندنەوەی هەموو الیەنەی بەرهەم. یاسا  

چەن بە  کالسیکەکان  ڕێسا  کاتژمێر  و  د 
گرنگی   کە  شتەی  ئەو  دەوترێنەوە 

هەیەڕووبەڕوو بوونەوە و تێگەیشتنی جیاوازە  
نایەت   دەست  بە  تواناییە  ئەم  و  دەق  لە 
هەالنەی   لەو  بوونەوە  قووڵ  بە  مەگەر 

 .کەڕخنە و خوێندنەوە دەیڕەخسێنن
 

قوتابی   دەری  بە  لەڕادە  کردنی  خەریک 

 :لەگەڵ تیۆرەکاندا

ب لەڕادە  کردنی  سەر  پێداگری  لە  دەر   ە 
وشک   هۆی  بە  دەبێت  تیۆرەکان 
له   قوتابی  داهێنەرانی  وزەی  کردنیڕیشەی 

کارگەکان   سەرەکی  ئامانجی  کە  حاڵێکدا 
داهێنەرانەی   زەینییەتی  کردنی  پەروەردە 
خوێندکار و ئامادە کردنی بەستێنێکی شیاوە  

 .بۆ نووسین
لە   کە  ئەمڕۆ  ئەمانە  هەموو  سەرەڕای 
پارێزگاکانی   کوردنشینەکانی  شارە  زۆربەی 

و   ئیالم  کوردستان،  غەربی،  ئازەربایجانی 
فێرکاری   کارگەی  و  خول  دەیان  کرماشاندا 
ئۆنالین و حوزووری بەڕێوە دەچێت دەتوانین  

زۆر بەڕاشکاوی دان بە سەر کاریگەری ئەم  
نیەتی  جۆرە شوێنانە لە سەر کۆمەڵگا و چۆ

کوردیدا  چیرۆکی  خوێندنەوەی  و  نووسین 

 .بنێین
زۆربوونەوەیڕێژەی   نیگادا  لەیەکەم  ڕەنگە 

مامۆستاکانی ئەم بوارە ببێت بە هۆی سەر  
لێ شێوان بەاڵم لە کۆتاییدا هەر بەم بۆنەوە  
کەشێکی فرەدەنگ ساز دەبێت و دەرفەتی  

و   بیر  لەگەڵ  ئاشنایی  و  کردنەوە  تاقی 
جۆ نووسەرانی  دێنێتە  بۆچوونی  راوجۆر 

  .ئاراوە

لەم   کەسێک  هەموو  هەمیشەش  دیارە 
کارگەیانەدا نابێت بە نووسەر بەاڵم النیکەم  
کە   هەیە  ئەوەیان  سوودی  شوێنانە  ئەم 

پەروەردە   کارامە  و  پرۆفشناڵ  خوێنەری 
دەکەن و وزە دەبەخشن بە کەش و هەوای  
ئەدەبی واڵتەکەمان. جگە لەمانەش بە هۆی  

ب جۆری  بوونی  ەڕێوبردنی  جیاواز 
کۆتایی   لە  بوویەک  بەشدار  کارگەکان،هەر 
خۆی   حەزیڕاستەقینەی  و  خولەکانداڕێگا 

هەنگاو   لەوڕێگایەدا  و  دەدۆزێتەوە 
 .هەڵدەگرێت

 

 ی می کر   نا ی ن 

 

 در کُردستان   ی سندگ یآموزش نو   یها کارگاه   گاهی جا 

 

نو  یهاکارگاه   گاهیجا در  مدت  یسندگیآموزش  که  هاست 

به ادب عالقهقلم و    یاهال  نیب شده است.    تیتثب  اتیمندان 

آنگلدرواقع پس دانشگاه    1970در سال    یشرق  یایازآنکه 
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رسمبه فوق   یصورت  رشت  یهنر  سانسیلمدرک  به    ۀ را 

ناپذ  یسندگینو آموزش  توهم  داد،  اختصاص    ی ریخالق 

  یِ وابستگ  یرفت و گمانه   انیاز م  شهیمه  یبرا  یسندگینو

او    ی اجتماع  ۀهنرمند و طبق  یی صرف هنر به استعداد و توانا

باارفته شد.  کمرنگ  نو  حالنیرفته  در   یسندگیآموزش 

  ی متفاوت را ط   یروال   رهنگامید  یبا شروع  ران،یکُردستان ا

 ۀدر دور  ی منع نشر کتب کُرد  ،ی اسیس  یهاکرد؛ سرکوب

ممنوع  یپهلو برپایدوم،  رو  ییت  و  نشست   دادیهرگونه 

کُرد  یهنر  یفرهنگ زبان  موضوع  ایو    یبه    ات یادب  ت یبا 

ن  یکُرد نو  یت یبرخورد امن  زیو  بود    سندگانیبا  باعث شده 

 یشصت شمس  ۀکُرد تا اواخر ده  سانینوداستان  ۀکه دغدغ

بماند و    یاز آن باق  یو پاسدار   یکُرد  اتیحفظ زبان و ادب

تجرببه زبان مادر  ینوشتار  ۀاستفادتلخ منع    ۀموجب    ی از 

ب   یپهلو  ۀ)در دور به استفاد  نیشتریدوم(،  را   ۀتوجه خود 

زبان در نوشتن داستان معطوف دارند    نیو کامل از ا  حیصح

در ساختار و فرم پردازش را از دست    یگرو فرصت تجربه

 بدهند.

  ات یها آموزش زبان و ادبتمام تالش  رغمیعل  گرید  یاز سو 

دانشگاه  یکُرد و  مدارس  مدت  رانیا  یهادر  رؤتا   ییایها 

م  یافتنیندست نظر  نخستدیرسیبه  هرچند  ها تالش  نی. 

  ران یا  کی در بستر آکادم ی کُرد اتیزبان و ادب سیتدر یبرا

برم  یپنجاه شمس  ۀبه ده تهران  ب  گرددیدر دانشگاه    ا که 

 یمقدمات  یدو درس کُرد  زادهیمفت  قیهمت دکتر محمدصد

  ات یادب  ۀدر دانشکد  ی اریاخت  یدر قالب واحدها  تهشرفیو پ

تدر و  ارائه  تهران  از سال    سیدانشگاه  اما  که   1394شد، 

ادب   یکارشناس  ۀرشت و  رسمبه  یکُرد  اتیزبان    ی صورت 

رشته  یک ی عنوان  به زبان  اتیادب  یدانشکده  یهااز    ی هاو 

دانشگاه کردستان )سنندج( اعالم شد، تمام تالش   یرجخا

 یاتیزبان و ادب   کیآثار کالس  یایو اح   یابیبر باز  یعلمئتیه

م از  که  گرفت  هولوکاست   هایسوزکتاب  انیقرار   یهاو 

جان سالم به در برده، اما به حال نزع افتاده   یاریبس  یفرهنگ

تأ بدون  آن  بر  عالوه  تحق   دییبود.  و  علوم   قاتیوزارت 

  ی سندگیعمالً امکان اضافه کردن نو  ران،یا  یاسالم  یجمهور

به درسخالق  واحد  تدر  یدانشگاه  ی عنوان  به    سیو  آن 

 وجود نداشت.  انیدانشجو

هفتاد    ۀدر ده  ی ستیاز تفکر مدرن  ی دیاما با شروع موج جد 

روز   اتیکُرد با ادب  سندگانینو  دینسل جد  ییو آشنا  یشمس

ترجمه  ۀواسطبه  ایدن ناد  گری، دشدهآثار  گرفتن   دهیامکان 

به علت فراهم نبودن   حالنیبه آموزش وجود نداشت؛ باا  ازین

 بیبه ترت  یتوالم   یهاتفکر در دوره  نیبستر مناسب، بازتابِ ا

 کرد:  داینمود پ  ریبه سه شکل ز

 یمحل اتیو نشر مجالت

مهم  مخاطب،    سندگانینو  یارتباط   یهاراه  نیتراز  با 

فصلنامه    یاتینشر ماهنامه،  شکل  در  که  سالنامه    ایبودند 

 یسندگانیعالوه بر آنکه به نو اتینشر نی. ا شدندیمنتشر م

به    دادند،یم  دهیفرصت ابراز عق   ، یمختلف فکر یهافیاز ط

تخصص کتب  فقدان  آموزش  یعلت  آثار   ابیکم  ،یو  شدن 

و عدم امکان ارتباط مداوم مخاطب و    یبه زبان کُرد  یادب

 سندگانیشدند. نو لیتبد  یسرعت به منابع آموزشهمؤلف، ب

ا مهمان  و  مع  اتینشر  نیثابت  الگوها  اریبا  دادن   یقرار 

  ن یها و همچنبر اساس آن  یکُرد  ی آثار ادب  لیو تحل  یانتقاد

  ی ادبیهاگفتمان  ۀو ترجم  ی در باب مکاتب ادب  یچاپ مقاالت

آشنا موجب  ا  ییغالب،  با  متن    نیمخاطب  با  برخورد  نوع 

به  شدندیم ترب  ینوعو  از    یذهن  تیدر  داشتند.  نقش  او 

  بار، یبه سروه، مهاباد، زر توانیحوزه م نیمؤثر در ا اتینشر

 کردستان و ... اشاره کرد. یفرهنگ

 ی ادب یهاو انجمن یهمخوان یهاگروه 

مدرن و   ییهادگاه یجوان با د  یسندگانیها نوگروه  نیدر ا 

جلسات داستان    ل یبا تشک   ات،یمتفاوت نسبت به هنر و ادب

  ی سینوداستان یکردن فضا ایدر پو یسع یو نقد ادب یخوان

 ۀداشتند. تجرب  یکُرد  یسینونو از داستان  یفرم  ۀعرض  زیو ن

و هنر   نمایبا س  ییو آشنا  یستیمدرن  یهاخواندن داستان

د که  بود  داشته  آن  بر  را  آنان  الگو  گریمدرن،    ییِ روا  یِاز 

 یهای نکنند. در جلسات و دوره هم  یروینسل قبل پ  ۀساد

و  شدیم یبا دقت بررس یمهم نظر یهاها بحثکوچک آن

  ی بر مبنا  گریکدیبا نقد آثار    ،یکشف و شهود  یندیدر فرا

  افتاد، یم  قاتفا  یجمع  یرشد  ،یادب  یۀاز نظر  شانیهاآموخته

م  اتیتجرب گذاشته  اشتراک  به  درنت  شد ینو    ی نوع  جه یو 

ها  گروه   نیا  نیتر. از معروفآمدیبه وجود م  یکارگاه  یفضا

ادب  توانیم انجمن  و  بوکان  در  خور   گروه  و    یبه  مهاباد 

 کردستان در سنندج اشاره کرد. یانجمن ادب
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 ی سندگیآموزش نو یهاکارگاه 

به    یاصاختص  ییباالخره فضاها  ش یسال پ  ست یاز حدود ب 

مدرس   کیبا حضور    یسینوآموزش داستان  یهانام کارگاه 

هنرجو و  و    ،یمتقاض  یانیمشخص  اصول  آموزش  هدف  با 

داستان ط  ،یسینوقواعد  دو  خصوص  یدولت  فیدر  در   یو 

تعر ا  فیکُردستان  سرعتکارگاه   نیشدند.  با   یها 

پ  گاهیجا  ینی بشیپرقابلیغ در جامعه  را  و   دایخود  کردند 

 یهارا به خود جلب کردند. کارگاه   یاریبس  انیهنرجو  توجه

با توجه به    شدند،یبرگزار م  یهنر  ۀکه توسط حوز  یدولت

  ی دولت  یوبوطور کامل رنگها، هرگز بهمدرسان آن  ۀدغدغ

که   یخصوص یهاکارگاه  زین گرید یبه خود نگرفتند؛ از سو

آموزش   مؤسسات  ها   NGOتوسط    ی حت  ا یو    ی هنردر 

م زداهم  شدند،یبرگزار  ترس  بر  را  قلم    ییوغمشان  از 

گذاشتند    ییگراها به تجربه آن  قیجوان و تشو  سندگانینو

جا وقت  ییتا  تابستان    یکه  قصه  1387در    ی برا  یاشب 

قوام  انیهنرجو فرورد  یکارگاه شهرام  تاالر  مجتمع   نیدر 

از    ش یفجر سنندج برگزار شد در حضور ب  یهنر  یفرهنگ

سنتمس  350 بر  عالوه    ی هایزیمم  ،ییروا   یهاتمع، 

 هم شکسته شد.  یاریبس

)بانه(،    ییچون عطا نها  ینامصاحب  سندگانیدوره نو  نیدر ا 

)سنندج(، سراج    یمحمدرضا کلهر )کرمانشاه(، شهرام قوام

پرداختند    سی)بوکان( به تدر  یبناگر )سنندج( و امجد غالم

خروج  دهکارگاه   نیا  یو  داستانها   ست،یسنار  س، ینوها 

ادبروزنامه  منتقد  و  جد  ینگار  نسل  که    ات یادب  دیاست 

 . شوندیکُردستان را شامل م

افزا  حالنیباا  ا  شیبا  و کالس  نیتعداد  عدم محافل  و  ها 

  توان یم  ،یفیک   یازبندیو امت  یگذارارزش  قیدق  اریوجود مع

قرار    یشناختبیآس  ۀها را از چند جهت موردمطالعکارگاه 

 . م یپردازیداد که در ادامه به شرح آن م

 ها شدن کارگاه   یامکتبخانه

به    یاآموزش مکتبخانه  است که آن    کیوابسته    ک ینفر 

. آموزش  شودیظاهر م  زدانیچهمه  ی دارنفر در نقش مکتب

  ست ین  ییاز چندصدا  ینفره است و خبرها تککارگاه   نیدر ا

درست مجهز    یبه دانش  ستینفر هم معلوم ن  کیو همان  

 باشد.

 ها شدن کارگاه   یشاپورک 

بس  کارگاه  ی اریدر  آن  شتریب   ، یسینوداستان  یهااز  که از 

شود،    یدانش بهتر  ایشود،یم  ییگویکل  ایردوبدل    ن یدر 

اما مسئله   شود؛یمدرس به هنرجوها منتقل م  ۀحالت، تجرب

وظ  نیا تجربه،  انتقال  که  کارگاه    یاصل  ۀفیاست 

و    یانتقال دانش داستان  یکارگاه جا  ست؛ین   یسینوداستان

 هنرجوست. ۀتوان خالق یاارتق

 از گفتمان نقد غفلت

و گفتمان    یاو با مباحث نظر   ییبِروز بودن مدرس و آشنا 

  ی هابه سمت خوانش  ان یهنرجو  یفکر  تینقد، موجب هدا

مهمه متن  از  کالس  شود؛یجانبه  قواعد  و  را    کیاصول 

فهم و    شودیم در چند جلسه مرور کرد. آنچه مهم است 

اهم با  جز  که  است  متن  با  متفاوت  به    تیبرخورد  دادن 

 ریپذامکان  دیگشای که نقد رو به متن م  یلفمخت  یهاچهیدر

 .ستین

 ی هنرجو با مباحث تئور ازحدشیب یریدرگ

تئور  بر  خشکاندن   زهیاصرار  موجب  هنرجو  ذهن  کردن 

اصل  کهیدرحال  شود، یم  تیخالق  ۀشیر کارگاه،    یِهدف 

مناسب   ی هنرجو و فراهم کردن بستر فکر تیپرورش خالق

 نوشتن است.  یبرا

ا  شهرها  لیتفاص  نیبا  اکثر  در  که    ن یکُردنش  یامروزه 

ا  ،ی غرب  جانیآذربا  یهااستان کرمانشاه    المیکُردستان،  و 

ها با حضور ده  نیو آنال  یآموزش حضور  یهاگاه ها و کاردوره

برگزار  یهنرجو حال  در  تغ  ی فعال  روند  که   ی رییاست. 

 هشد جادیشهرها ا  ن یمحافل در ا  نیصرف وجود و تداوم ابه

 دیاست. در نگاه اول شا  یمشاهده و بررسوضوح قابلاست، به

  ت یبه نظر برسد، اما درنها  یتعدد مدرسان باعثِ سردرگم

ا  نیهم با  به هنرجو امکان   ،ییچندصدا  ییفضا  جادیتعدد 

و اگرچه   دهدیگوناگون و انتخاب را م  یهابا نگرش  ییآشنا

اما   شوند،یها لزوماً همیشه همه نویسنده نمدر این کارگاه 

 ۀو سر  ی پرورش مخاطب جد  تواندیها مآن  ۀدیحداقل فا

از آن تکثر آرا و   ی باشد و جدا یادب  یفضا یی ایو پو اتیادب

کارگاه   یهایریسوگ این  در  ممتفاوت  باعث  تا    شودیها 

 خود را بیابد.  ریمس یاکنندهمرور هر شرکت به
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 saydawanوانيدهسه

 : کامیل نجاری ترجمه
"حەمەدی   گێڕانەوەی  بە  سەیدەوان 

 ئاغای"
 

 دێشێئەوڕۆکە سەرم 

لە   داسنی  کۆرەی  عەبدولعەزیزە  دڵی 
 من دەکا بێنەبێنێ. 

 بەاڵن ئەمن ئەوشۆم خەونێک دیوە 
 لە من وایە ئاخێری بەهارێیە

 دەگەڕام لە کیلەگی دە کوێستانان 

گیا   قولێک  نەدەکەوت  وەگیرم  قەت 
 بەشی باقەبێنێ. 

خودا  ئەگە  کەسانەی  ئەو  تۆخواڵکەی 

 شوناسن
 دەنەوە وەرن تەعبیری ئەو خەونەم بۆ لێ

مەزن،  میری  خوداوەندی  دەترسم 
 پادشایێ کەرەمێ 

بەسەر   گەورەم  موسیبەتێکی  ئەگەر 

 بێنێ. 
ئەمن دەمکوت مەسڵەحەت وایە باب بە  

 ڕۆژێکی 
 سێ بوکان لەبۆ کوڕانی بێنێ

تەگبیری   خودای  تەقدیری  نەمزانی 

 عەبدی بەتاڵ دەکات و 
ماڵوێران  عەبدولعەزیزی  لە  هێالنەی 

 دەشێوێنێ. 

 قافڵەو بازرگانوو مرم  رۆڵە دەبەر 
 ئەگە بەرێو دەکردن بۆ واڵتی گەرمێنێ

ئەوە پارچەی ئەتڵەس و کیمخوای لە بۆ  
 جلی دەسگیرانی خۆی دێنێ 
 چ پکەم کەس دەربەند نییە 

ئەگە داخواڵ مەڕ و ماڵ و مێگەل و چادر و  
 چیغی عەبدولعەزیزە کۆرەی داسنی 

 ! لە کوێستانان بە بێ ساحیبی دەمێنێ

 ....... 
 ئەمن ئەگە دەستم دەداوە تفەنگێ 

 ڕووم دەکردە چیایێ مەغڵوبێ داسنیان
 زەینێکە خۆم دەدا بازی دە کێویان 

 بانگیان دەکردم  

 دەیانکوت عەبدولعەزیز وەرە بگەرێوە

کوڕی نێونجیت پەردوو گیر بو لە پاڵ بوکێ 
 نایەتە دەرێ 

دەنگێ دەمکوت   خزمینە  تۆخواڵکەی 
 مەکەن

با دەستی داوەتێ بەرنەبێ و دڵی کیژ و 

 کوڕانم لێ دەمێنێ 
*** 

 ئەورۆکە بەهارێکم گەیوەتێ رۆڵە

 چ بەهارە سەرم دێشێ  
داسنی   کۆرەی  عەبدولعەزیزە  دڵی 

 چەندی لە ئێشە و چەندی لە ژانە 
 وەی خودایە چەندی لە من هاڵۆزە 

دە   تیلەگی  دەداوە  زەینم  ئەمن 

 ستانان کوێ
و   هەاڵڵ  و  گوڵ  سورە  دەبونەوە  سور 

 بەیبون، دەپشکوتن گوڵە نەورۆزە

 ئەگە دەستم دەداوە تفەنگێ و  
 ڕووم دەکردە چیایێ مەغڵووبێ داسنیان

 زەینێکە خۆم دەداوە بازی دەکێویان 
با   بەردی  پلەی  لە  مەلکەوانی  کاکۆڵی 

 رایدەژێنی 

 لەمن وایە ڕدێنی نێرییە بەلەبۆزە
جاسوسێ چاوی  و وەی  بێ  کوێر  ت 

 دەستی چەخماخێت شکێ
لەوێ   کوڕ  و  دەهات  تفەنگێ  لە  تەقە 

 دەخوێنی دا دەگەوزا. 
*** 

 ئەورۆکە بەهارێکم گەیوەتێ رۆڵە
 چ بەهارە سەرم دێشێ  

داسنی   کۆرەی  عەبدولعەزیزە  دڵی 
 چەندی لە ئێشە و چەندی لە ژانە 

 وەی خودایە چەندی لە غرورە
تیلەگی   وە  دەدا  زەینم  ئەمن 

 دەکوێستانان 

و   هەاڵڵە  و  گوڵ  سورە  دەبون  سور 
 بەیبوون

 دەپشکوتن شەشپەڕ و شللێرە

 ئەگە من دەستم دەداوە تفەنگێ
 ڕوم دەکردە چیایێ مەغڵوبێ داسنیان

 زەینێکە خۆم دەداوە بازی دەکێویان 
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با  بەردی  پلەی  لە  سەیدەوانی  لفکەی 
 ڕایدەژێنی 

 لەمن وایە ڕدێنی نێری بەلەکوورە

جاسو چاوی  و وەی  بێ  کوێر  سێت 
 دەستی چەخماخێت شکێ

سەیدەوان  و  دەهات  تفەنگی  لە  تەقە 

 دەخوێنی دا دەبۆوە سورە 
*** 

 ئاوی کوێستانان دێنە خوارێ ڕۆڵە
 بە توندی هەر بە تیژی 

بە   دەسەر  گوڵی  بن سورە  هەڵدەرژێنە 

 گژنیژی
 تۆخواڵی خزمینە وەرن رەجمم کەن 
 کێ دیوێ لە دەورەتی دەزەمانان 

 ان ڕا لەسەر سێ کوڕ
بوک بچنەوە ماڵی دەبابان بە تارای سوور  

 و هەر بە کیژی
*** 

 ئەی ڕۆڵە ڕۆ لەسەر ڕۆیە 

و  بڵێسە  دەرێ  دێتە  دەرونم  لە  ئەمن 
 بۆسۆیە 

نازانم نە بەدبەختی منە و سەیدەوان، نە  

 نەدامەتی تۆیە 
و  سەیدەوان  پاش  لە  بێ  شەرت 

 نێچیرەوان و مەلکەوانان 
دە   ڕاوی  کەم  حەرام  خۆم  تفەنگێ  لە 

 دەگەڵ ئی نێرییە دەبەلەبۆزە 

داسنیان   قەومی  دەگەڵ  دیکە  چی 
جێژنە   نەکەم  دەگەڵیان  و  دانەنیشم 

 پیرۆزە 

 
 بهاري شوم بر من آمده ياران

 .مرا سر، درد مي گیرد
 .... دل عبدالعزيز كور

 كورٍ داسني از غم غبار و گرد مي گیرد؛ 

و رنجم دل هر    چنان آشفته ام كز غصه
 .مرد مي گیرد

 
 و من در خواب مي ديدم

 بهار آخر شد و بر قله هاي كوهساران 

 !ذره اي از سبزي و رنگ بهاران نیست

 خدا را مردمان گويید 
 مرا تعبیر اين آشفته خوابم چیست ؟ 

همى ترسم كه آن يزدان پاك، آن پادشاه  

 لطف؛ 
از   و  باليي سخت  آرد  بر رهم  ز حكمت 

 .یستهستم بسازد ن
  

 و من با خويش مي گفتم

 :چنین است مصلحت ياران
 به روزي گر پدر آرد، 

 سه فرزندان خود را نو عروساني؛ 

 ندانستم كه تقدير خداوندی 
 برآرد گرد از تدبیر انسانی؛

سوي   را  داسني  عبدالعزيز  منزلگه  برد 

 .ویرانی
  

 و من قصد شكار قوچ مي كردم 
 تفنگ در دست مي رفتم

كو دامان  بر  ،  كه   » مقلوب   « هستاٍن 

 :زيستگاه داسنیها قاصدي پیغام مي آورد
ويران،  خانه  عبدالعزيز  اي  برگرد  بیا 

 .تسلیت بادت

 تو را شادي عزا گرديد، 
كه فرزند تو در حجله به درد ناشناسي  

 .مبتال گرديد 
 و اينك دومین فرزند تو مرده است 

پژمرده  آرام  عروس  نو  كنار  ناكامي  به 

 .است
 : مي گفتم

 خدا را مردمان خاموش

 مبادا مجلس شادي عزا گردد
 !جوانان را مگويید اين خبر ياران

رها  غم  با  اينچنین  چوپي  و  بزم  نشايد 
 .گردد

 !اال فرزند  

 پدر گردد فداى كاروان و قافله تان گر
مي  گرمسیرش  سرزمین  سوي  به 

 فرستاديد؛ 
 حرير و اطلس و ديبا،

مي   سوغات  خويشتن  عروس  نو  براي 

 .داديد 
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كس  را  ام  چاره  ياران؟  چیست  عالجم 

 نمي داند
 كسي را دل نمي سوزد

چادر   و  مال  و  ملك  و  گوسفند  ناگه  كه 
 عبدالعزيز امروز 

 .به كوهستان و بی مالک به جا ماند 

 
 بهاري شوم بر من آمده ياران

 مرا سر درد مي گیرد 
 .... دل عبدالعزيزٍ كور

 كورٍ داسني از غم غبار و گرد مي گیرد؛ 

 چنان آشفته ام كز غصه و رنجم 
 .دل هر مرد مي گیرد

  
 و من بر كوهساران خیره مي گشتم؛

به سرخي مي گرايید از گل سرخ و گل  
 نوروز و ازآالله و زنبق،

 :به ناگه قاصدي پیغام مي آورد
 اي عبدالعزيز خانه ويران تسلیت بادت؛

 .تو را شادي عزا گرديد 
 ..غلتید كه فرزند بزرگت بر ته دره فرو 

 : مي گفتم 

 خدا را مردمان خاموش
 .مبادا مجلس شادي عزا گردد

 جوانان را مگويید اين خبر ياران، 
رها   غم  با  اينچنین  چوپي  و  رقص  نبايد 

 .گردد
  

 بهاري شوم بر من آمده ياران
 مرا سر درد مي گیرد 

 ...دل عبدالعزيز كور
 كور داسني از غم غبار و گرد مي گیرد؛ 

 كز غصه و رنجم چنان آشفته ام 
 .دل هر مرد مي گیرد

 

 و من بر كوهساران خیره مي گشتم
به سرخي مي گرايید از گل سرخ و گل  

 نوروز و از آالله و زنبق

 و من قصد شكار قوچ مي كردم 
 تفنگ در دست مي رفتم

سه  « سنگي  تخته  روي  «  يدهبه  وانم 

 كاكل و مويش
 پريشان در مسیر باد مي رقصید

همچ من  چشمان  كوهي ولي  بزی  ون 
 !هم او را ديد 

 الهي تیرە گردد نور چشمانت،

 الهي بشكند دست تو بر ماشه، 
 صداي تیر مي آمد،

 .پسر در خون مي غلتید 
  

 هزاران جوي و جوبار از سر كهسار 

 به تندي رو به پايین رهسپار هستند، 
 و مي ريرند بر گلهاي رنگارنگ 

 .همه شاد از بهار هستند 

 ياران؛مرا رجمم كنید 
 چه كس ديده است در هر دوره از دوران، 

 پدر را سه پسر باشد؛ 

 و لیكن نو عروسان را، 
هم اينک توری و » تارا « ي خونین رنگ  

 .به سر باشد 
 

 از ين پس عهد باشد بعد فرزندان 

 حرامم باد تفنگ و هم شكار قوچ
 روزم چون شبم تاريك

 ننشینم  -با داسني  -دگر با ايل خود 
 ايشان را

 .نگويم عیدشان تبريك
  

 **** 
 

"حەمەدی  گێڕانەوەی  بە  سەیدەوان 
 ئاغای"

 

 ئەوڕۆکە سەرم دێشێ
لە   داسنی  کۆرەی  عەبدولعەزیزە  دڵی 

 من دەکا بێنەبێنێ. 
 بەاڵن ئەمن ئەوشۆم خەونێک دیوە 

 لە من وایە ئاخێری بەهارێیە

 دەگەڕام لە کیلەگی دە کوێستانان 
گیا   قولێک  نەدەکەوت  وەگیرم  قەت 

 ی باقەبێنێ. بەش



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

107 

 

خودا  ئەگە  کەسانەی  ئەو  تۆخواڵکەی 
 شوناسن

 وەرن تەعبیری ئەو خەونەم بۆ لێدەنەوە 

مەزن،  میری  خوداوەندی  دەترسم 
 پادشایێ کەرەمێ 

بەسەر   گەورەم  موسیبەتێکی  ئەگەر 

 بێنێ. 
ئەمن دەمکوت مەسڵەحەت وایە باب بە  

 ڕۆژێکی 
 سێ بوکان لەبۆ کوڕانی بێنێ

تەقدیری   تەگبیری  نەمزانی  خودای 

 عەبدی بەتاڵ دەکات و 
ماڵوێران  عەبدولعەزیزی  لە  هێالنەی 

 دەشێوێنێ. 

 رۆڵە دەبەر قافڵەو بازرگانوو مرم  
 ئەگە بەرێو دەکردن بۆ واڵتی گەرمێنێ

ئەوە پارچەی ئەتڵەس و کیمخوای لە بۆ  
 جلی دەسگیرانی خۆی دێنێ 
 چ پکەم کەس دەربەند نییە 

و چادر و   ئەگە داخواڵ مەڕ و ماڵ و مێگەل
 چیغی عەبدولعەزیزە کۆرەی داسنی 

 ! لە کوێستانان بە بێ ساحیبی دەمێنێ
 ....... 

 ئەمن ئەگە دەستم دەداوە تفەنگێ 

 ڕووم دەکردە چیایێ مەغڵوبێ داسنیان
 زەینێکە خۆم دەدا بازی دە کێویان 

 بانگیان دەکردم  

 دەیانکوت عەبدولعەزیز وەرە بگەرێوە
لە پاڵ بوکێ کوڕی نێونجیت پەردوو گیر بو  

 نایەتە دەرێ 
دەنگێ  خزمینە  تۆخواڵکەی  دەمکوت 

 مەکەن

با دەستی داوەتێ بەرنەبێ و دڵی کیژ و 
 کوڕانم لێ دەمێنێ 

*** 
 ئەورۆکە بەهارێکم گەیوەتێ رۆڵە

 چ بەهارە سەرم دێشێ  

داسنی   کۆرەی  عەبدولعەزیزە  دڵی 
 چەندی لە ئێشە و چەندی لە ژانە 

 هاڵۆزە وەی خودایە چەندی لە من 

دە   تیلەگی  دەداوە  زەینم  ئەمن 
 کوێستانان 

و   هەاڵڵ  و  گوڵ  سورە  دەبونەوە  سور 

 بەیبون، دەپشکوتن گوڵە نەورۆزە
 ئەگە دەستم دەداوە تفەنگێ و  

 ڕووم دەکردە چیایێ مەغڵووبێ داسنیان

 زەینێکە خۆم دەداوە بازی دەکێویان 
با   بەردی  پلەی  لە  مەلکەوانی  کاکۆڵی 

 رایدەژێنی 
 وایە ڕدێنی نێرییە بەلەبۆزەلەمن 

و  بێ  کوێر  جاسوسێت  چاوی  وەی 

 دەستی چەخماخێت شکێ
لەوێ   کوڕ  و  دەهات  تفەنگێ  لە  تەقە 

 دەخوێنی دا دەگەوزا. 
*** 

 ئەورۆکە بەهارێکم گەیوەتێ رۆڵە

 چ بەهارە سەرم دێشێ  
داسنی   کۆرەی  عەبدولعەزیزە  دڵی 

 چەندی لە ئێشە و چەندی لە ژانە 

 لە غرورەوەی خودایە چەندی 
تیلەگی   وە  دەدا  زەینم  ئەمن 

 دەکوێستانان 

و   هەاڵڵە  و  گوڵ  سورە  دەبون  سور 
 بەیبوون

 دەپشکوتن شەشپەڕ و شللێرە
 ئەگە من دەستم دەداوە تفەنگێ

 ڕوم دەکردە چیایێ مەغڵوبێ داسنیان

 زەینێکە خۆم دەداوە بازی دەکێویان 
با  بەردی  پلەی  لە  سەیدەوانی  لفکەی 

 ڕایدەژێنی 
 ڕدێنی نێری بەلەکوورە لەمن وایە

و  بێ  کوێر  جاسوسێت  چاوی  وەی 

 دەستی چەخماخێت شکێ
سەیدەوان  و  دەهات  تفەنگی  لە  تەقە 

 دەخوێنی دا دەبۆوە سورە 
*** 

 ئاوی کوێستانان دێنە خوارێ ڕۆڵە

 بە توندی هەر بە تیژی 
بە   دەسەر  گوڵی  بن سورە  هەڵدەرژێنە 

 گژنیژی

 تۆخواڵی خزمینە وەرن رەجمم کەن 
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 ێ لە دەورەتی دەزەمانان کێ دیو

 لەسەر سێ کوڕان ڕا 
بوک بچنەوە ماڵی دەبابان بە تارای سوور  

 و هەر بە کیژی
*** 

 ئەی ڕۆڵە ڕۆ لەسەر ڕۆیە 

و  بڵێسە  دەرێ  دێتە  دەرونم  لە  ئەمن 
 بۆسۆیە 

نازانم نە بەدبەختی منە و سەیدەوان، نە  

 نەدامەتی تۆیە 
و  سەیدەوان  پاش  لە  بێ  شەرت 

 نێچیرەوان و مەلکەوانان 
تفەنگێ   دە  ڕاوی  کەم  حەرام  خۆم  لە 

 دەگەڵ ئی نێرییە دەبەلەبۆزە 

داسنیان   قەومی  دەگەڵ  دیکە  چی 
جێژنە   نەکەم  دەگەڵیان  و  دانەنیشم 

 پیرۆزە 
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 ناسر وەحیدی 
 

ئاغایی شاعیری هەرێمی   مارف 

 مەرگ و چۆڵەونی.  
بەڕوانینێکی سەرپێی بۆ مێژووی شیعری کوردی 
هەموو   بە  کوردستان،  لەبەشیڕۆژهەاڵتی 

زمانی)کرمانجی،هەورامی   زاراوەگەلی 
وسۆرانی( لەکاتی سەرهەڵدانیەوە تا ئەمڕۆکە،  
ژانرە  ئەم  شاعیرانی  فکرییەوە  لەباری  دەکرێ 

قو چوار  بەسەر  بکەین. ئەدەبیە  دابەش  ناغدا  
خانەبەندییەدا  کەلەم  شاعیرانێکی  هەرچەند 
جێگیر دەبن ئەگەرچی لەباری زەمانیشەوەڕەنگە 

دوور لەیەکترژیا بن، نزیکی فکر وفەزای شیعری  
 لێکیان گرێ دەدا،
 قۆناغییەکەم:  

پەرێشان،بێسارانی،غواڵمڕەزا   مەال 
تاوەگۆزی، سالمی سنە،  ئەرکەوازی،مەولەوی 

و... لەو  حەریق  شیعر  خۆی،  دەگرێتە  تاد، 

مرۆ  نیوان  پێوەندیی  باسی  زیاتر  قۆناغەدا 
دەبێتە  تر شیعر  بەواتایەکی  دەکات.  وسروشت 
هەست   دەربڕینی  بۆ  کەرەسەیەک 

شیعری   سروشت.  بۆ  شاعیر  وچۆنیەتیڕوانینی 
لەوێنەگەلی  تەژییە  قۆناغە  ئەم 
ئەوینداری)مادی،مەعنەوی(. موتیوەکانی شیعر 

لەهەتاو، زوڵف    بریتین  مەی،  ئەستێرە،  مانگ، 
تێکەاڵوێکە  زمان  خاڵییار.  و  وبرۆ  وچاو  وپەرچەم 
زۆربەی   وکوردی،  وعەڕەبی  لەفارسی 

سۆرانییان   ئەگەرچی  قۆناغە  ئەم  شاعیرانی 
هەورامی   زمانی  بە  زیاتر  بووبێتن،  کرمانجیش 
لەباری  شیعرانەش  ئەو  وتووە.  شیعریان 

خانەی  دەچنە  زیاتریان  شێوازەوە  
 انتیک و سروشتخوازیەوە. شێوازیڕۆم

 قۆناغی دووهەم: 

سەرهەڵدانی   لەپاش  قۆناغە  ئەم  شاعیرانی 
کارتێکردنی   لەژێر  نەتەوایەتی  بیری 
خانی  ئەحمەدی  کورد،  گەلی  کەڵەشاعیری 
وسەرە پڕشۆرەکەی حاجی قادری کۆیی،ڕێگەی 

بەر.   دەگرنە  نیشتمانپەروەرە  شاعیرە  دوو  ئەو 
خاڵە سەیفولقوزات،  قانع،  سید  مامۆستا  مین، 

ومەال  هێمن  هەژار،  ئیمامی)ئاوات(  کامیل 

دەگریتە   تاد،  کرمانشانی...  شامی  غەفوور، 
پێوەندیی   لە  باس  قۆناغە  ئەو  شیعری  خۆی. 
دەبیتە   شیعر  دەکات.  وکۆمەڵ  مرۆ  نێوان 

وبەربەرەکانێی   خۆناسین  بۆ  کەرەسەیەک 
کۆمەاڵیەتی، بۆ دژایەتی کردن لەگەڵ زوڵم وزۆر  

شیعر   الینی  وچەوسانەوە.  زیاتر  قۆناغەدا  لەم 

بەرەو   زمان  دەگرێتەخۆی.  شوعار 

لە  بێگانە  وشەگەلی  پاکبوونەوەوهەاڵواردنی 
لەو   شیعر  موتیوەکانی  دەڕوات.  کوردی  زمانی 
وەک   وسەخت  زبر  شتگەلێکی  دەبنە  قۆناغەدا 

وێنەگەلی شیعری   کێو.  مەرد،  پۆاڵ،  ودار،  بەرد 
ووەسفی   نیشتمان  خۆشەویستی  لە  پڕاوپڕە 

دژی  جوانی بەربەرەکانێ  چۆنیەتی   ،
بەگشتی   وزۆر.  وزوڵم  کوردستان  داگیرکەرانی 

 شیعری کوردی لەو قۆناغەدا دەبێتە هەڵوێست. 
 قۆناغی سێیەم: 

ئەو شاعیرانە لەالیەکەوە لەژێر کارتێکردن ونوێ  

باشور)شێخ   لەکوردستانی  شیعر  بوونەوەی 
هەردی  پیرەمێرد،  گۆران،  ساڵح،  شێخ  نووری 

لەالیە لەڕەوتی  و...(،  بەچاولێکەری  ترەوە  کی 

بەڕابەرایەتی  فارسی،  شیعری  بوونەوەی  نوێ 
نوێ،   وەچەیەکی  وسەرهەڵدانی  نیمایوشیج 
وەک مەهدی ئەخەوان سالس، ئەحمەدشاملو،  

فروغ فەڕوخزاد، سیاوەش کەسرایی وهوشەنگ 
سوارەی   کە  سەرهەڵدەدەن،  و...تاد  ئیبتهاج 
فا عەلی حەسەنیانی)هاوار(  زادە،  تح  ئیلخانی 

قاسم   شێخولئیسالمی)چاوە(، 
پەناهی   حوسێن  شەریف  موئەیدزادە)هەڵۆ(، 
لە   باس  قۆناغەدا  لەم  شیعر  بەرچاوترینیانن. 

پێوەندیی نێوانمرۆ لەگەڵ کۆمەڵ ومرۆ لەگەڵ مرۆ  
دەکات. شیعر الی ئەو وەچە تازەیە لەباری قاڵب،  
ئاڵوگۆڕیەکی  ووێنەسازییەوە  شێواز  زمان، 

دێت. ش بەسەردا  قۆناغەشدا  بنەڕەتی  لەو  یعر 
هەر شیعری بەرگرییە، بەاڵم بەشێوەیەکی نوێ  

 ودیمەنگەلی تازەوە.  

 قۆناغی چوارەم
پاش   لەسەرەتاوە  کە  قۆناغە  ئەو  شاعیرانی 
سەریان   تاهەنووکە  ئێرانەوە  گەالنی  ڕاپەڕینی 

فەریدوون  مەلەکشا،  جەالل  وەک  هەڵداوە، 
ژیال   ئاغایی،  مارف  ئەڕشەدی، 
الی   شیعر  و....تاد.  حوسینی،ێۆنسڕەزایی 
بەرگرییە،  کەرەسەی  هەر  ئەوشاعیرانەش 

جیا   شوعار  لە  قۆناغەدا  لەم  خۆی  شیعر 
بەرەو دەکات نوێوە  بەوێنەگەلی  شیعر  ەوە. 

شیعریەت دەچێ، مرۆ دەبێتە ئەستونگی شیعر،  

لێ   کەڵکی  وپڕییەوە  چڕی  لەوپەرەی  زمان 
 وەردەگیرێ.  

تایبەتمەندییە  ئەم  پێداچووبەوەی  بۆ  ئێستا 

شیعرییانەی ئەمڕۆ، سەرێک شۆڕ دەکەینەوە ناو  
مارف  جوانەمەرگ  شاعیری  تاقانەکەی  دیوانە 

سەرجە بە ئاغایی.  مارف  شیعرەکانی  می 

سەخت   دیوانی)زەوی  لە  خۆی  هەڵبژاردنی 
دوو) شیعرلە)٨٧وئاسمان  الپەرەی  ١6٢(    )

مارفیجوانەمەرگ   مەرگی  پاش  لە  پاڵتۆییدا 

لە  من  وبنەماڵەکەی،  خێزان  ئەرکی  لەسەر 
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لەتەورێز  چاپم کرد.   برای مارف  لەگەڵ گواڵوی 

لەباری  دوور  وئاسمان  سەخت  زەوی  دیوانی 
بکەین  ناوەرۆک   دابەشیان  دەکرێ  وبابەتەوە 

بەسەر سێ بەشدا. بەشییەکەم ئەو شیعرانەن  

خۆشەویستی  وبۆچوونی  بیر  لە  پڕن  کە 
نیشتمان. خودی ئەم بەشەش لەباری ئاسۆیی  

 شیعرییەوە دەکرێ بە دوو بەشی جیاواز.   

ئە( بەشییەکەم ئەو شیعرانە دەگرێتە خۆی کە   
کۆمەاڵیەت و  فکری  باری  و  دیمەن  ی شاعیر 

خۆی   ژیانی  کە  مرۆیەک  وەک  نیشتمان 

بەبێ  وقەدەر،  قەزا  دەست  دابێتە  وگەلەکەی 
بۆ   وتەقەالیەک  هەوڵ  چەشنە  هیچ  ئەوەی 
گۆڕینی ئەم بارودۆخە بدا، هەموو شتەکان وەک  

وەسفیان   تەنیا  و  شیعر  ناو  دەگوزێتەوە  خۆی 
 دەکات. 

لەژێر  کە  شیعرانەن  ئەو  دووهەم  بەشی  ب( 

بروسکەگەلێ هەورە کارتێکردنی  کە  ک 
خستۆتە  تۆزقاڵێکڕووناکاییان  گەڕۆکەکان 
نیشتمانەکەی  ئاسۆی  سەرتاریکخانەی 

لە   وتەژی  لەهیوا  پڕن  ئەو شیعرانە  نووسراون، 
 ژیان. 

 بەشی دوهەم: 

 ئەو شیعرانەن کەشاعیر لەوانەدا 
 

هیچ باسێک لە نیشتمان ناکات وشیعر داماڵکاوە  

وتەقەالی  هەوڵ  هەموو  نەتەوەیی.  باسی  لە 
شاعیر  شا کە  دەکرێ  تەرخان  ئەوە  بۆ  عیرانە 

شێوەی ئەندێشە وبیر وبۆچوون وشێوەیڕوانینی 
دەست   تێدا  وبوون)هەستی(  ژیان  بۆ  خۆی 

لە   تێکەاڵوێکە  شێوەڕاونینەش  ئەم  بکا.  نیشان 
عیرفانیڕۆژهەاڵتی)بوودایی وزەڕدەشتی( دیتن و  
بێڕۆحەکان وەک بەشێکی   پێکردنی شتە  قسە 

ب سپێهری هێنابوویە ناو زیندوو کە پێشتر سوهرا
 شیعری فارسییەوە. 

 بەشی سێهەم:  

زۆر کەمن وشاعیر    بەژومارە  ئەو شیعرانەن کە 
باسی   ناسک،  بەشێوەیەکی  شیعرانەدا  لەو 
شێوەی  بە  ئەوینداری  دەکا.  ودڵداری  ئەوین 

پەپوولە وشەم، هەور وباران، دار وگەاڵ، گوڵ وبا. 
 دا.   نیشان دانی دوو ڕۆح لەیەک جەستە وپەیکەر

شیکردنەوە   باسی  سەر  دێینە  ئێستا 

کە  شیعریانەی  کۆپلە  ئەو  ونیشاندانی 
 لەسەرەوە ئاماژەمان پێکردووە.  

 بەشییەکەم:ئە:  

هەوڵی  شیعرەکانیدا  بەشەی  لەم  شاعیر 
وهەست   گەلەکەی  ومێژووی  خۆناسین 
خۆی   کۆمەڵگای  تایبەتی  ومەرجی  کردنیهەل 

وزانستی،  ورد  زۆر  بەشێوەیەکی  ئەویش  دەدا. 

شکست  وهۆی  ناتەبایی  وباری  وکووڕی  کەم 

 وسەرنەکەوتنەکانی وەسف دەکا.  
دەکەم/  تۆ  لەبااڵی  بوون  دوور  فکری  کاتێک 

یەک بەدواییەکدا چاوەرێن/ دەپێم    دەست بەتکا/

بڵێ! ئەمن کامتان بەجێ بێڵم/ ژان وئازار یا دەرد  
 وئێش؟ 

وئێش،   دەرد  غەیری  نیشتمانەکەیدا  لە  شاعیر 

ئەگەر   نییە،  تری  ناسیاوێکی  زیاتر  وئازار  ژان 
هیچ   بێڵێ،  بەجێ  نیشتمانە  ئەم  بێتوڕۆژێک 
وخەمیان   بچێ  کیسی  لە  نییە  خۆشییەکی 

 شیعری خەون دا دەڵێ:  بۆبخوا. شاعیر لە
ماڵ   دووکەڵی  چۆن  دووکەڵە/  پڕ  مێژووە  لەم 
سووتان وتۆپ باراب وکیمیاباران/ لەنێو ئەمڕووبارە  

جیا  لەیەک  وخوێن/  وفرمێسک  ئا  چلۆن  لێڵە/ 
ژیاندا،  خەونی  لەناو  تۆ  دەکەیتەوە؟/ 

 دەخولێیتەوە. 

کامووسک   وەک  ژیان  شیعرەدا  لەو  شاعیر 
لە جگە  کە  خەونێک  وکوشتن دەبینێ،  مەرگ 

وبڕین، تۆپباران وکیکیاباران وئەنفال زیاتر هیچی  

هوشیارە   مرۆیەکی  شاعیر  تێدانابینێ.  تری 
وئاگاداری گەورەیی وشکۆیڕابوردووی گەڵەکەی 
بووە، هەرچەندە لەڕەوتی ئەم مێژووە لێڵ وتەپ  

ئەم   ویستوویانە  چڵکنەکان  دەستە  ومژاوییەدا 
لەژێ وسەروەرییە  لەشانازی  پڕ  ر  پێشینە 
دەیەوێ   شاعیر  بشارنەوە،  زەماندا  تەپوتۆزی 

بتەکێنێ  ورووخساریڕاستەقینەی  ئەمڕابوردووە 
 وەکڕاسپاردەیەکی گرینگڕاگوێزێتەوە بۆ داهاتوو. 
ئەگەرچی ئەمڕۆ ئەو مێژووە/ وەک مەشخەڵێکی  
بێ ئاگر سەراوژوور هەڵواسراوە/ ڕۆژێک گڕکانی  

خەریکە   وا  خۆڵەمێشەڕەشپۆشەی/  ئەم  ئاگرو 
ڕۆژێک  کفنی   دایدەپۆشێ/  خەمناکانە  بەفر 

 سەکۆی سەمای کچی ئاگر بووە. 

بڕانەوەیڕۆحی  بەربەرین وبێ  لەتەنیایی  شاعیر 
تاقە   ئەگەرچی  دەیانڵێتەوە،  نەفەوتان  بۆ  خۆیدا 
کەسێکیش نەبێ بڕوا بە خەونەکانی بکا. شاعیر  

قەبری   سەرکێلە  شانازی  دەترسێ"با"وبۆران، 
لەم   شاعیر  بسڕنەوە.  لە پێشینیانی  بەشە 

کە   دەکات  واڵتێک  لە  تەعبیر  شیعرکانیدا 

خەونەکان مرۆ گوم دەکەن. واڵتێک بارانی مردنی  
لێدەبارێ، کەلەدەرکەی ماڵێکی بدرێ، دەستێک  
بەردی  کە  واڵتێک  دادەخاتەوە.  پەنجەرەش 

سروشت مەلی گەاڵ لەالنەی لک هەڵدەفڕێنێ. 
دادەکشێ.   تاسەرسینگیڕۆژ  شەو  سێبەری 

پەنجەی کە  پەنجەرەی    واڵتێک  دەمی  سەرما 

ماسییخەون   تەنیا  ئاسۆیڕووبارێکە  داخستووە. 
گەواڵە   ئاسۆی  بکا،  تێدا  مەلەی  دەتوانێ 
هەورێکە تەنیا "با"ی خەیاڵ دەکرێ باوەشی پێدا  

بکا. واڵتێک کە مێژووی شیعرێکە لە هەوەڵەوە بۆ  
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خوێندنەوەی  هەوەڵی  بۆ  ئاخرەوە  لە  ئاخر، 
یەک کونەوە  هەریەکێکە. دەستێک دەیان جار لە

نزیکتر   خۆی  لە  مرۆ  تا  واڵتێک  داوە،  پێیەوە  مار 

دەبێ.   وناهومێدتر  دڵسارد  بوون  لە  دەبێتەوە، 
مردن،  بۆ  هەیە  شێوەڕێگا  دەیان  کە  واڵتێک 
کەڕێگا  واڵتێک  ژیان.  بۆ  هەیە  شێوە  تەنیایەک 
دەگاتە بەردەم تابڵۆیەکی بن بەست، شاعیر لەو  

 ێنێ.  بن بەستەدا چەمەری بۆ مەرگی گەاڵ خو
ڕوخسارەکان،   پاییزی،/  دارستانێکە  وبااڵ/  بەژن 
پڕگەرووی قووڵی  "بای" کارەسات/  زەردەگەاڵ./ 

گورگی شەو/ دەکوورێنێ./ وەری، وەرییەک دوو/  
لە   گێڕییەک  شین  وەری/   گەاڵ  چوار،  سێ، 
جەنگەڵ دەنگ دەداتەوە/ لەشەڕی نێوان دار وبا/ 

 گەاڵ!!  لک زۆرترین زیان دەبا!/ وەیڕۆ وەیڕۆ/ گەاڵ 
کە  وکارەساتانەی  لەمەرگ  پڕ  دیمەنە  بەو  ب(: 
ئەگەر  دەکا،  نیشتمانەکەی پێ وەسف  شاعیر 

بیر وباوەڕێکی پتەو وقووڵی نەبێ وەک زۆربەی  
قاچی   دوو  هەندەران،  کوردانەی  پەنابەرە  ئەو 
هەبێ هیچ، دەبێ مرۆ دوو قاچی تریش بەقەرز 

کاولە   لەو  زووتر  هەرچی  ئەوەی  بۆ  وەرگرێ 
پشت نیشتمانە لە  ودیزەیەکیڕەشیش  ڕابکا 

بەاڵم   نەداتەوە.  وئاوڕ  بشکێنێ  خۆیەوە  سەری 

شاعیرڕۆحی وەها تێکەاڵوی دار وگەاڵ، ئاو وهەوا  
وخاکی ئەم کوردستانە بووە، تەنیا بۆ ساتێکیش  
ونیشتمان  نیشتمان  لە  خۆی  ناتوانێ  بووە 

شیعری  کاتێک  هەاڵوێرێ.  لەخۆی 
دەست  دەنووسێ،  نیشتمان  خۆشەویستی  

نازانێ  ب چاوەڕێن، شاعیر  وشە  دوای  ەتکاوشە 

کامەیان هەڵبژێرێ)خاک، نیشتمان، واڵتیان زێد(  
ناوەرۆکی شیعر  الی شاعیر دەبێتە ژیان وکەند 
هیوایان   ئەگەر  شوێنەی  ئەو  وکۆسپەکانی، 

بەرزی  ئەوینێکی  ژیان،  بۆ  هەبێ  تروسکەیەک 
شیعرهەواڵ   شاعیر  الی  هەیە.   ئینسانیش 

 ەاڵیەتی دەدا وئەوین دە لەقوواڵی ژیانی کۆم
 

شیعردا  واڵتی  لە  سەوز.  خەونێکی  بێتە 
دیمەنی   زیندووترین  کە  دەخوڵقێنێ  وێنەگەلێک 
وحەقیقەت  ئەوین  کوردەوارین،  شیعری 

 خوازبێنی کەری ئەوانن.  
پەروەرەی،   دڵڕەقە عیشق  خۆشەویستە  ""ئەو 
پاشتەرکی   بیخاتە  کیژێک  وەکو  نەدەتوانێ 

لەژێ نەدەشتوانێ  و،  سایەی  ئەسپ  ر 
مانگەشەوێکدا   تریفەی  زێڕوەشانی 
بەردا   لێ  دڵی  هەرگیز  هەڵبگرێ،نەدەشتوانێ 

شوێنێکی   کۆلکەزێڕینەی   گیرۆدەی  وخۆی 
دیکەدا بکا ناوی خاکە. ئەو دەریایەی نەدەتوانێ  
ونەدەتوانێ   چاوەکانیداڕایگوێزێ  لەجامی 

شوێنێکی  هیچ  ئوقیانووسی  لە  ئەو،  لەدووری 

بخوا ئاوێک  قومە  ناوی دیکەدا،  تەوە، 
خەڵکە."کۆپلەگەلی شیعر لە هەستێکی ناسک 
پڕ   شیعر  دەگرێ،  سەرچاوە  قووڵەوە  وبیرێکی 

دەبێ لە هەست و ئەندێشە وگیروگرفتی ژیانی  
ئەوەیەڕازی  کۆچینییە/  توانای  کوردەواری. خاک 
شاعیر   واڵتە.  لەم  من  هەمیشەیی  مانەوەی 
بەرزی  ئەوینێکی  زێدەکەی  بە  سەبارەت 

هەی بەتاکی  ئەفالتوونی  ئاواتەخوازەتاک  ە، 
ئەو   چاوی  بە  گەلەکەی  ئەندامانی 
نیشتمانەکەی ببینن، بەڕۆحی ئەو لە نیشتمان 

 بگەن، بەدڵی ئەو خۆشیان بوێ.  
دەیبارێنم/   وەشێری،  خۆت  هەورا  لەناو 
لەژێر   دەیوەستێنم/  بخۆی،  خول  لەگەردەلولدا 

بگری   پەنا  ئاسا  ماسی  شەپۆلێکدا،  بااڵی 
ئ تەنیا  تردا  دەیڕوخێنم/  دڵێکی  لەئاوێنەی  ەگەر 

 بتبینم،/ ناتوانم نا! بیشکێنم.  

بۆ ئەم وێنە ئەفالتوونییە شاعیر هەور وگەردەلول  
کە  نازانێ  متمانە  بەجێی  دەریا  وشەپۆلی 
پاک   دڵێکی  غەیری  بسپێرێ،  پێ  نیشتمانی 

دڵەکەی  نەبێ چەشنی  ئاسا  ئاوێنە  وبێگەردی 
وشاعیر  شاعیردا  دڵی  لەناو  نیشتمان  خۆی. 

کامیان لەن هیچ  تێکچڕژاون،  وەها  نیشتماندا  او 

ناتوانن بەبێیەکتر هەڵبکەن. شاعر زۆرجار دەبێتە  
 نیشتمان وبۆ خودی شاعیر دەدوێ: 

دەڕۆح   هەناسەی/  وەکو  هەرچەند  نا/  ناتناسم 

وەک   هەرچەند  نامۆم،/  بەتۆ  خزیوی./  وگیانم 
تۆ   بۆ  لەئاوێنەیڕووبەڕوومداڕاوەستاوی./  خۆم/ 

 یرە خەمبارەکەدەگریم،/ ئەی شاع

 بۆ بەچارەنووسی مندا گرێدراوی؟
نیشتمان داوا لە شاعیر دەکا چارەنووسێ خۆی  
جیا   ئەو  چارەنووسەڕەشەی  ولەو  بەکۆڵیدا  بدا 

بکاتەوە، لە شوێنێکی تر بەژیان وچارەنووسێکی 
دووری   ئەگەرچی  بدا.  شەتەک  تازەوەی 
دەکرێ  بەاڵم  سەختە،  شاعیر  بۆ  نیشتمان 
لەبری   بین. شاعیر  بەخۆشیییارەوە سەرخۆش 

بەئاواتەوەیە   بەناخی جیابوونەوە  زیاتر 
نیشتمانەکەیداڕۆچێ، وەک دار لەهەر شوێنێکی  
نەیتوانیبایەڕایگوێزێ.   وکەس  واڵتەڕوابایە  ئەم 

بەهەموو   وخێرایی  بەسووکی  بوایە   "با"  وەک 
وکەس   واڵتەداڕۆیشتبایە  ئەم  وقوژبنی  کەلێن 
هەموو   بەسەر  شاعیر  کا.  نەیتوانیباڕاگیری 

وکووڕی  کەم  بەتەواوی  ئەمانەشدا 
وپێیانڕازییە  وناتەواوی دەناسێ  زێدەکەی  ەکانی 

ئەوەیە   خوازیاری  ولەگەڵیانڕاهاتووە، 

هەڵگرن   نیشتمانەکەی  لە  نەیاراندەست 
ودەسبەرداری شەڕانخێوی وفرت وفێڵ ببن. لێی 
وتاوێک   بتلێتەوە  خۆیەوە  بەدەردی  گەڕێن 
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بحەجمێ. خۆیڕێگاچارەیەک، مەرهەمێک بۆ دڵی 

 پڕ ئێشی دەدۆزێتەوە. 
تینوایەتیی   بریقەداری  بە  سەمای  خۆمڕادێم./ 

تەنیاییمدا  لە  گەڕێن./  لێم  تراویلکەکان 

دەپشکوێم:/ ئەگەر هەناسەی پاییزی ئەم ئاشنا 
 نامۆیانەم/ لێ دوور کەوێ. 

بەتراویلکە  باوەڕی  تینویەتیدا  لەوپەڕی  شاعیر 

نییە، چون دەیان جار فریویان داوە، بۆ پشکووتنی 
شەختەی بەهەناسەی  باوەڕی  هیوای   گوڵی 
حەکایەتخوانی   ئاغایی  مارف  نییە.  پاییزی 

سەردەمە،ڕووداوە   کوردی  مرۆی  ئەندیشەی 
ناو   دەخزێنە  بەڕوونی  کورد  ژیانی  تازەکانی 
وێنەگەلی شیعری شاعیروە. جاری وایە شاعیر 

لەیەکێک لەهۆگەلی سروشتی وەک "با" تەرزە،  
بەفر، سەرما وسەهۆڵ وگەردەلول بۆ دەربڕینی  

ودڵەڕاوکێکان کەڵک کەڵکەڵە  کۆمەڵگاکەی  ی 

ئەوڕووداوانە   بوونەوەی  دووپات  وەردەگرێ. 
نەمەترسی کەم دەکەنەوە، نەئێش وئازارێک کە 
ڕووداوانە   ئەو  مرۆ.  پڕئازاری  نێوڕۆحی  دەچزێتە 

لەسەر  چەپگەردە  چەرخە  ئەم  تا  داغێک  وەک 
لەسەرڕۆح   هەمووڕۆژێک  بگەڕێ،  ئەمڕەوتە 
شێوەڕوانینی  لەسەر  کورد،  مرۆی  وسیمای 

وئازارێکیڕوو نەخش دەنەخشێنێ  ئەبەدی  ێکی 
ناهومێدی   پاشان  دەدەڵێنێ.  لەزیادبوون 
هەڵدەشاخێتە ناو شیعرەوە، تائەو شوێنەی کە 

ولەهەموو   ترنابینێ  چی  لەمەرگ  جگە  شاعیر 
دوورەپەرێزی دەکا. هیوایەک  خەونەخۆشەکانی 
بۆ دواڕۆژێکیڕوون نابینێ. هیوابڕانێک کە دەتوانێ  

شیعر، بگرە دەتوانێ ببێتە ببێتە هۆی داڕووخانی  

ڕەشبینی   ژیانیش.  تێکقرمانی  هۆی 
وکەلەڕەقی، کوشت وکوشتار، فریو ودرۆ شاعیر 
وەگیان دێنێ وتا ئەوپەڕی مەرگدەیبا. شاعیر بۆ  

قەیرانە،   لەو  هەمیشەیی  خەالسی 
بۆڕۆیشتن   کاتەوە.  تاقی  نوێ  دەیەوێڕێگایەکی 
لەو  کەس  هیچ  تێوەنەنێ،  پاڵی  کەسێک  هیچ 

بانگی نەکات. دەڕوات تا تەمەن ئیزنی سەریڕێوە  
بدا، گەڕان بە شوێن شتێکی ونبووشدا نا، لەو  
بۆتوێشووی   بکا.  کەشفی  دەیەوێ  کە  شتەی 

چارەنووس   دەستی  لە  دەبێ  یان  ئەوڕێیە، 
هەڵێیان دەبێ چارەنووس وەک تاڤگە لە دوندی 

 بەرزترین شاخەوەهەڵدێرێ.  

دەبووژێتەوە  ژیان  شیعر  لەهەرێمی  وردە    وردە 
ولەگەڵ مەرگ چەمەری وچۆپی دەکێشن، ژیان  
ومەرگڕادەماڵێ.   ناهومێدی  نیری  لەژێر  ملی 

چرایەک  ناوە  لە  ئاواتەخوازەڕۆژێک   شاعیر 
بکا.  لێ  فووی  نەتوانێ  بگڕێ،هیچ"با"یەک 
شەختەیەک   هیچ  بپشکوێ  شکۆفەیەک 

 نەتوانێ بیژاک

 

ێنێ. مرۆیەکی تازە لە شیعردا لەدایک ببێ، ئەم  
انێ بیتاوێنێتەوە. شاعیر باوەڕی  چارەنووسە نەتو

تازە   ومرۆی  شکۆفە  جوانی  چرا،  بەڕووناکی 

پێ  هەنگاوی  ولەندیڕۆژگار  کەند  کە  هەیە 
زێڕێک هەیە  بە  باوەڕی  نەکات. شاعیر  سست 

 کە لە سەنگی مەحەک درابێ. 

ئەگەرچی  دەبینێ،  کووڕییەکان  و  کەم  شاعیر 
بۆ  بەئاوڕدانەوە  بەاڵم  شۆڕشە،  ئەوینداری 

ش نابێ، دواوەی  وگیرۆدەی  شەیدا  ۆڕشەکان 

دەکات.   سەیری  گومانەوە  بەچاوی  لەئاکامدا 
نییە  ویشکانە  شەپۆلە  بەو  باوەڕی  شاعیر 
دزراوە،  ئاویان لێ  تینوایەتی بشکێنن کەڕۆحی 

باوەڕی بەو ئاگرە بێ گرفانە نییە، ئێمە لەم قاڵبە  
سەهۆڵینە بێینە دەرێ کە گەرمایان پێ نەماوە. 

بەئاواتەوەیە قەدەر،  شاعیر  ڕۆژێکڕووداو، 

ئەم   دەسەاڵتدا،  لەوپەڕی  نادیار  دەستێکی 
 چارەنووسەڕەشە بگۆڕێ: 

ڕێبوارێک   بوو./  گۆمێک  خەونی  میوانی  ماسی 

ڕاچەنی،/  توند  نێو گۆم،/ گۆم  بەردی هاویشتە 
خەونەکەم هاتەدی؟!/ یان لەشیعری موعجیزەدا 

 بەزمانی فاڵگرەوە دەڵێ: 

لە ئاگر  دەگۆڕێ/  دونیا  دێ  سەرمان  ڕۆژێک 
دەیبەستێ/ ئاگر بەندان!/ سەهۆڵ وەک ئاگر گڕ  
هەروا   چارەنووس  سووتان!/  سەهۆڵ  دەگرێ/ 

 تاڵ نابێ.  
تێک   لێ  ومانگی  ساڵ  هەرێمەدا  لەم  شاعیر 
لەدەمی   چاوی  وەرزێکە.  چ  ونازانێ  دەچێ 
نیشتمانە، هەرکاتێک خونچەی دەمی بپشکوێ، 

ئەو   دەزانێ  هەرچەندە  بەهارە،  ئەو  بۆ  ئەوکاتە 
مانە تەنیا بۆیەک چرکەش دەبێ بزە بەقەرز  نیشت

بەشە  ئەم  بەخوێندنەوەی  وەرگرێ. 

لەزەینی   ئەوبیرە  ڕەنگە  مارف  لەشیعرەکانی 
خوێنەردا چەکەرە بدا کەشاعیر مرۆیەکیڕەشبین 
وبێدەسەاڵتە تەنیا لەبەرخۆیەوە بۆڵەبۆلی دێت، 

چارەنووسی گەلەکەی داوەتە دەست قەدەرێک  
یاری کردووە وچاوی  کەڕۆژگار بەهەڵکەوت بۆی د

 لەهەموو جوانییەکانی ژیان قووچاندووە. 

بەڕوانین بۆ شیعری "مزگێنی" کاتێک 'با'ی شوان 
بروسکە   ودەبلوێری  هەڵپێچێ  هەموو  مێگەلی 
تووڕێنێ، بیری سروشت سەتڵی زەوی تەژی کا  

لەداوێنی  شاعیر  ئەوکاتە  هەور،  لەشیری 
هەواری دڵی، گوێی لەقاسپەقاسپی کەو دەبێ  

بەگەرووی هاوار دەکات: بەخێر بێیتەوە ئەی وپڕ  

 بەهار.  
قسەکردن   دەڵێ:  ئاڵمانی  پیاوی  گەورە  کانت 
ئەوەی  بەبێ  ناتوانێ  بەمانای کردەوەیە. مرۆڤ 

قسە   دی  بەواتایەکی  قسەبکات،  بیربکاتەوە 
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بەئاخاوتن   ئەندێشەیە. شاعیر  بەرهەمی  کردن 
لەباری   کردن  وگلەیی  وکووڕیەکان  لەکەم 

کۆم بێدەنگیی نالەباری  مەندی  گۆمی  ەڵ، 

دەشڵەقێنێ. دەزانێ بۆگەیشتن بەبەهاری دڵی  
وسەربزێوی   بنووسێ  شیعر  بکا،  قسە  دەبێ 
بکا، ئەگەرچی جگە لە زیندان وسێدارە ومەرگ 
کاتێک   شاعیر  نەکات.  چاوەڕوانی  تر  شتێکی 

چاوم   ژوورەوە/  لەو  ئا  دەڵێ:  دەکرێ  زیندانی 
انی ئەم لەبەند و/ زیندان ترساوە/ دەرگای زیند

بڕیارێک   مادام  دراوە.  گاڵە  لەسەر/   ترسم 

وبۆ   بنووسێ  وشیعر  بکا  قسە  دەبێ  دەدرێ، 
هەمیشە دەرگای ئەو ترسە بەیەکجاری لەسەر  
بۆیەکانگیرنەبوونی  شاعیر  بدا.  گاڵە  خۆی 

خۆی  دڵخۆشی  لەنیشتمانەکەی  بەهاریش 
دەداتەوە و ورە وەبەر خۆی دەنێ. هەر تەنیا من 

کاتێک  زەمانیش  لەنێو    نیم/  کرد/  سەرەڕۆیی 

کەڵی  وەک  و/  خست  سەعاتیان  چوارچێوەی 
 گێرە/ خولیان پێ لێدا. 

زانیاری   ئاستی  بوونەوەی   بەرز  بەپێی  شاعیر 

زەرورەتە   بەو  هەست  دەفڕێ.  بەرزتر  وعەقڵ، 
بە   بگا  تاکەوە  خۆناسینی  لە  دەبێ  کە  دەکات 
خۆناسینی گشتی. شارەزای ئەوەش هەیە کە 

ی نەخوێندەوار ودواکەوتوو دەرباز کردنی کۆمەڵێک 
بەخەباتێکی  وپێویستی  ئاستەمە  کارێکی 
ئەوین  بەاڵم  هەیە.  بەرباڵو  فەرهەنگی 

خولیا  وەها  شاعیری  واڵت  وخۆشەویستی 
کردووە کە گوێ ناداتە ئاستەمی کارەکە دەڵێ:  
نازانم کە چاڵی تەنیایی چەندە قووڵە بەاڵم/ تا 

 زێدەترڕۆدەچم/ هەڵچوونم زیاترە.  
ه کارەکان  هەمیشە  بووە،  ەروا 

دەکرێن.   وسووک  سەنگ  لەجەنگەیڕاپەڕادندا 

تاکەکسیەکانیش   هەوڵە  دەزانێ  شاعیر 
دەبێ،   کاردانەوەیان  بن  بچووکیش  هەرچەندە 
دەکرێ   چراکان  بەداگیرسانی 
بۆیە  بێت.  بەدی  لەشەوەزەنگیشداڕۆژ 

پڕبەگەرووی هاوار دەکا، هەموو بۆڕێ ون نەکردن  
یشدا بەگڕی بروسکە  وهەتڵە نەبوون، لەڕۆژیڕوون

ئەو  تێدەگەین  ئەودەم  هەڵکەین.  دڵ  چرای 

پلەیەکی  شاعیر  تیشکە.  بێ  چەندە  هەتاوە 
تریش سەرتر دەکەوێ، ئەنگوست دەنێتە سەر 
پەلەپیتکەی تفەنگی هاوار، هەتا لەگەرووی ئەم  

ڕووبەڕوو   دواتر  بیتەقێنێتەوە.  بێدەنگییەدا 
هەڕشە  دەوێستێ،  بەرەنگار  ودەستەویەخە 

دەبێ،  لەنەیا وتووڕە  دەکا  نیشتمانەکەی  رانی 

نێوچاوانیکەن،   لەگنجی  ")چاوێک  دەڵێ:  پێیان 
وەک هەوری پڕن. ها کە تووڕەیی پەرە بستێنێ  

 وبرووسکەی هەور بیانسووتێنێ.(" 

کەمایەتیەکان،  کردنەوەی  قەرەبوو  بۆ  شاعیر 
نیوەی   وەک  ئافرەتان  لەگەڵ  لەشیعرێکدا  تەنیا 

و دەکا  قسە  کۆمەڵ  لێدەکا،  ئەندامانی  داوایان 

بۆ   وبێنەیارمەتی  بکەن  بەالدا  هیممەت  داوێنی 
دەکا   داوا  شاعیر  سەوز.  بەهارێکی  پێکهێنانی 
کۆکەنەوە/  گەڕۆکەکان  هەورە  ")هەموو 
زۆرلەمێژە  چونکە  دەستەمۆکەن/  بروسکەیەک 

بەر/   ناکاتە  وبەرگی سەوز  بێبەهارە/  واڵتە  ئەم 
ئاسمان   لەڕانی  وبروسکە  بادەن  تەشی 

ڕیزڕیز باران/ وەک داوەبەنی بادراو/    /بخشێنن و

تۆریاوی   باکیژی  ببارێنن/  ئەم هەورانە  لەکاڵفی 
سروشت/ بۆبەهاری ساڵی تازە/ بەرگی سەوز/  

 بۆبەژنی 

 ئەم خاکەبچنێ"(  
 شاعیر تەنیاڕێی چارە لەنەوێستان وبز

 

داهاتوو   وخەیاڵی  دەڕاوت  دەبینێ،  ووتنەوەدا 
پێ    هەنگاوی خۆشتر دەکا، هەتاکو موعجیزەی

بێنێ.  بەچۆکیدا  ناتوانێ  مەحاڵ  قەت  شکبێ، 

تاکو سۆمایەک لەچاویدا بمێنێ، تاریکی ناتوانێ  
هەرەسی پێ بێنێ. دەڕوات ودەزانێ چیرۆکی 
شاعیرڕێبوارە   نایات.  کۆتایی  قەت  دڵداری 

گۆرانی.   وهاودەنگی  ودڵداریڕێگایە،ڕێبوارە 
وئەم  چەندڕۆژێکە  وخولە  چەرخ  ئەم  دەزانێ 

دێت دوایی  بەداهاتوو، وەزعە  دڵخۆشە  بۆیە   ،

تەژییە لەژیان. هاوار دەکا: دەس بەسەر کردنی  
ڕۆژێ  گشت  هەوریڕۆح  خەونێکە/  تەنیا  هەر 
بەدەستی وەردیان زیندانی دەکەن/ بەاڵم پاش  

شاعیر   بۆ  فڕین  دێڵێ.  جێ  چوارچێوە  تاوێک 
لەژووری   ڕۆژێ  گشت  هەوریڕۆح  عەشقێکە: 

 ەوێ.  زیندانا هەناسەی ئازادی هەڵدەمژێ/ ناسر

لەم هەرێمە بەستیەڵەک وزەمهەڕیڕەدا  شاعیر 
بەهار دەبینێ. سەهۆڵ دارە، قەندیل لک، تەرزە 
زاوای   بۆ  پێکەنینە  نەوبووکی  پەیکی  ئەو  میوە، 
ئەمڕۆ    خەونەتاڵەکانی  گشت  نایەوێ  گریان. 

گشت  بێ،  دوێنێ  خەونی  دووپاتی 
خەونەخۆشەکان خەیاڵی سبەینێ بێ، دەڕوات 

اوەکانداڕەها بێ، چەشنی ودەیهەوێ بەناخیڕوود

باران لەنێوان ئاسمان وزەویدا. دەڕاوت ودەیهەوێ 
لەقامووسی مێژوودا وشەی هەرەس وخەیانەت 
هەموو  دەکا  وبانگەواز  دەڕوات  دەم"با"،  بداتە 

بەسەعاتێک   دەفرۆشێ  خەوتنی  تەمەنی 
 بێداری.  

 بەشی دووهەم: 

ئەو شیعرانەن کە لەسەر بیر وبۆچوون ، هەست  
بۆژیان وبوون خوڵقاون.  وچۆنیەتیڕو انینی شاعیر 

ئەویش   کە  بلێم  بەڕاشکاوی  دەتوانم 

عیرفانێکیڕۆژهەاڵتیە.   شێوە  رەنگدانەوەی 
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خەیاڵ  ناسک  شاعیری  بەهۆی  کە  عیرفانێک 

وناوداری فارس سوهرابی سپێهریەوە هاتۆتە ناو 
ئەدەب وشیعری فارسییەوە، کە تێکەاڵوەێکە لە 

. الی مرٶ لەم ئایینی زەڕدشتی و ئایینی بوودایی

جهانەدا هەموو شتە بوونەوەرکان وەک گیانلەبەر 
سەیر دەکرێن، وەک بەشێکی زیندووش دەتوانن  
ببێ.   وکاردانەوەیان  بگێڕن  دەور  مرۆدا  ژیانی  لە 

کە  شاعیرە  کەڵە  ئەم  کارتێکردنی  لەژێر  مارف 
لێک   زۆر  هەستونەرمیڕۆحەوە  ناسکی  لەباری  

ێنێ. بۆ وێنە نزیک بوون، وێنەگەلێکی تازە دەخوڵق

وگوێی   دەکا  هەست  مرۆ  وەک  ئاو  سوهراب 
بەشایر   ئاو  مارف  دەبێ.  ئاو  پێی  لەدەنگی 
'با"  دەچڕێ.  بۆ"با"  کەگۆرانی  دەناسێنێ، 

لەم   دەنێ.  دار  لکی  لەنێو  دەست  بۆشاباش 
مەرگی  بۆ  شاعیر  دەبێ.  قوربانی  گەاڵ  ناوەدا 

 گەاڵ شین دەگێڕێ.  

دەزانن    ئەوانەی وا لەنزیکەوە مارفیان دەناسی،
چ   ناسک،  هەستێکی  چ  ئارام،  ڕۆحێکی  چ  کە 
پێچەوانەی  بە  هەبوو.  بەرزی  خەیاڵێکی 

وخۆشەویستی  لەحەز  پڕبوو  خۆی  دیوانەکەی، 
بتوانێ  هەبوو  ئەوەی  توانای  مارف  وژیان. 
هاوچەرخی  شاعیرانی  گەورە  لە  ببێتەیەکێک 

شاعیرانی   لەسەر  کاردانەوەی  زۆرترین  و  کورد 
پەن وجێ  هەبێ  خۆی  لەسەر  دوای  جەی 

بەداخەوە   بەاڵم  بێڵێ.  بەجێ  ئەوان  شیعری 

بۆ   دەقۆزێتەوە، مارف  دەرفەتەی لێ  ئەو  مەرگ 
لەهەوڵ   ودەرهەم  دایمە  ئامانجە  بەو  گەیشتن 
وتێکۆشان وتاقیکردنەوەی تەجرەبەی تازەدا بوو.  
شیعریەوە   وداڕشتنی  شێواز  زمانی،  لەباری 

مارف  الی  وشە  هەیە،  خۆی  شوێنێکیتایبەتی 
ئاوێنە وشاعیر خۆی تێدا دەنوێنێ. زمان دەبێتە  

تەمەنە   بەو  ئەو  شیعری  ناسی  وجوانی 

بۆ   سەرچاوەیەک  ببێتە  دەتوانێ  کورتەیەوە، 
گەیشتن بەمانایەکی تازە لە زمان وخوڵقاندنی 
بەشانەی  لەو  هەرچەند  شیعری.  دیمەنی 

مارف  شیعری  کرد،  باسمان  پێشوودا 
 ە. کاردانەوەیەکی کۆمەاڵیەتی تایبەتیشیان هەی

سەرهەڵدانی  لەگەڵ  لەپێوەندی  شیعرانە  ئەو 

فەرهەنگی   وعەینی(  ومورجی)زەینی  هەل 
بۆپێداویستی  واڵمێکن  گورواون،  وڕامیاریدا 
لە  دەتوانن  خۆشیان  بەنۆرەی  تایبەت.  گەلێکی 

وتەنانەت   کۆمەڵ  فەرهەنگی  گۆڕانکاری 
بیریڕامیاری  سەرهەڵدانی  لەچۆنیەتی 

شیعرەک هەبێ.  دەوریان  ئەم داهاتووشدا  انی 

کە   شاعرانەن،  دەربڕینێکی  بەشەیەکسەر 
هەست  وناسکی  لەجوانی 
گرتووە.   سەرچاوەی  وئەندێشەیشاعیرەوە 

بەواتایەکی دی شێوە مەکتەبێکی فکرین، کە لە 

ناو   دەکەن  پەلکێش  عاشقانە  خوێنەر  نزیکەوە 

لەو   شیعریانە  چەمکە  ئەم  خۆیانەوە.  دنیای 
ا شیعرن  الینەوە بۆخۆێنەر گرینگن، هەم لەخۆیاند

واژەوە   لەهەڵبژاردنی  الینێکەوە  لەهەموو  وهەم 

وپێوەندی   زەینی  بەشێوەی  وێنەسازی  تا 
وئەندێشەیەکی   لەفکر  باس  ناوخۆییی، 
دەکەن.   وتێکسمڕاو  وپێک  ناسکیڕێک 

ئەم بەشە) بەبڕوای ٢٨شیعرەکانی  ( شیعرێکە 
قوربانی   قۆناخ،  ئەزمون،  من جوانترینیان مەودا، 

 وسەرگەردانە. 

 ەم:  بەشی سیه
هێندێک    کەمن،  زۆر  ئەژمارەوە  لەباری  کە 

لەئەوین   کەباس  دڵدارین،  ناسکی  شیعری 

گوڵ   وشەم،  پەپوولە  بەشێوەی  وئەوینداری 
شیعری  دەکەن.  ودار  گەاڵ  وباران،  هەور  و"با"، 
سەربەخۆن،    شیعرێکی  کۆپلە  چەند  تۆ،  بێ 

چاوەڕوانی   خۆزگە،  ژوان،  پێچەوانە،  هەرمان، 
جو وماچ  بسکان  ئەم  و"با"ی  شیعری  انترین 

 بەشەن.  

دەستەواژە   و  وشە  هێندێه  شاعیرێک  هەر 
دەکاتە موتیڤی شیعری خۆی، کە بەو واژانە جێ  
دێڵێ.   بەجێ  لەشیعرەکانیدا  خۆی  پەنجەی 

لێرەدا بەپێویستی دەزانم ئاماژە بکەمە زمان وئەو  
لەشیعرەکانیدا  مارف  شیعریانەی  موتیڤە 

ما وپۆی  وتان  دەیانهێنێتەوە  فوورەی  بەردەوام 

گوڵێکیان  هەرجارەی  دەچنێ،  پێ  شیعری 
دەبەخشێ،   پێ  نوێیان  ومانایەکی  پێدەچنێ 

 ( ٣6(جار، هەور)4٠وەک وشەی باران )
ئاگر،  ٢4گەاڵ)  وەک  تری  وشەی  وخۆر  جار   )

 بروسکە، لک، بە 
 

لەباری  کە  موتیڤانە وشەگەلێکن  ئەم  و"با".  فر 

چۆنیەتی  بەپێی  ومارف  نەرمن  موسیقاییەوە 
جار   بەچەندین  خۆی،  وهەوایڕۆحی  کەش 
دەکاتەوە.   ودووپاتیان  وەردەگرێ  لێ  کەڵکیان 

سەر  دەخاتە  تازەیان  الیەنێکی  هەمووجارێک 
جۆراوجۆری  دیمەنگەلێکی  گرێدانیان،  وبەلێک 

بەچەشن دەخوڵقێنێ،  بەو تازە  ئەو  کەتەنیا  ێک 

 شێوەیە دیتوونی ودەیان نوێنێ.  
وڕستە   وشە  بڵێم  دەتوانم  زمانیەوە  لەباری 

شیعریەتی  لەخزمەتی  وتەنیا  تەنیا  وبونیاد، 

زۆر   الیەنێکی  وەک  ووشە  زمان  شیعردان. 
گرینگی شیعر چاو لێدەکرێ. مارف لەزۆر شیعردا  
بەسەر  زاڵ  کۆنی  بونیادی  بەتێکشکاندنی 

کوردی تازە  شیعری  بونیادێکی  توانیویەتی  دا، 
دروست بکا. لەباری خوڵقاندنی وێنەگەلی نوێوە 
وێنەیەک،  هەر  جەرگەی  لەناو  توانیەتی 

شوێنپێی تازەگەری بنوێنێ. مارف بەکاولکردنی  
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مەنتقە پێشوەکانی شیعر، حەولی دامەزراندنی  
بەرەو  شیعری،  وپێکی  سیستەمێکیڕێک 
هەواڵ ئەو  دەتوانین  داوە.  نە تازەگەری 

پێچەوانە،   نامۆ،  بەڵێنی،  لەشیعرگەلی 
وژیندا  مەرگ  وسەفەری  موعجیزە،ناسنامە 

 ببینین. 
لێرەدا کەباسی شیعری سەفەری مەرگ وژینم  

کرد، دەڵم بەرایی نادا هەروا بەبێ ئارەقە بەجێی  
بێڵم. ئەم شیعرە قەسیدەیەکی درێژە، بەبڕوای  
مارفە.   شیعرەکانی  لەبەرزترین  یەکێک  من 

شاعیر تێیدا باس لەسەفەرێک دەکا کەچەشنی  
لەحنێکی   شیعرە  ئەم  وکوتوپڕە.  لەناکاو  مەرگ 

هەیەو کەسانەیە  خەتابی  ئەو  هەموو  لە  رووی 

دەورێکی  تێیدا  سروشت  دەیخوێننەوە،  کە 
ڕووداوێکی   دەگێڕێ.  سەرەکی 
پڕمەترسیڕوویداوە، نەجێی دەربڕینی غەمنامەیە  

هەستێک  ئەگەر  کڕوزانەوە.  بۆ  ونەدەرفەتێک 
فەزا  وبێزاریە.  نەفرەتە  بجووڵێ، 
بەشێوەیەکڕەسم دەکرێ کە ژیان لەودا نەتەنیا  

بەڵکو کە    ناگونچێ  شاعیرێک  بۆ  مەحاڵیشە. 
خەونەکانیشیان دزیبێ، غەیری دەرفەتێکی کەم  
ئێش   پڕلە  قورسی  خەتابەیەکی  دەربڕینی  بۆ 

وپڕ   وسەخت  زبر  فەزا  لەم  نامێنێتەوە.  وئازار 
باسێک   ئەگەر  سەهۆڵینەدا،  مەترسی 
وتەرزە   وفەر  سەهۆڵە   ، دەکرێ  لەسروشت 

مەرگ   هەرێمی  لە  وکەسیرەبوونە  وسەرما 
 ا.  وچۆڵەونید

هەست  پێشکەشکردنی  بە  چ  مارف 

تازەگەری   لەباری  وچ  تازە  وئەندێشەی 
لە  شیعری،یەکێک  قاڵبگەلی  ودۆزینەوەی 
سەخت  ژیانی  بەستێنەیە.  ئەم  پێشڕەوانی 

ودژواری کۆمەاڵیەتی کورد، برینگەلێکی قووڵ وپڕ 
شیعرگەلێک  ئاخنیوە،  لەشیعرەکانی  لەئازی 
دەنگی   زایەڵەی  و  جوانی  کەڕەنگی 

شیعری  خەمەکان دەنگدەداتەوە.  تێیدا  یژیانی 

خوازیاری   مرۆیەکییاخی،  هاواری  مارف 
مەرگ  حەکایەتی  وڕووناکییە.  خۆشەویستی 
نەوەی   دڵنیام  من  سڕینەوەیە.  ومەترسی 

بەڵکو  دەدوێ،  مارف  بەزمانی  نەتەنیا  داهاتوو  
بەوێنەگەلی شیعری ئەو سەیری دونیا دەکەن و 

خۆ زەمانی  ئەوەوە  چاوی  یان  لەکالوڕۆژنەی 

شێوەڕوانین،   بەزمان،  مارف  دەبینن. 
ناوەرۆک  ئەقڵ،  هەست،  خۆشەویستی، 
بۆ  زیندووی  شیعر،یادگارێکی  وخوڵقاندنی 

لەبیرەوەری   هێشتووە،یادی  بەجێ  گەلەکەی 
 شیعری کوردیدا  هەمیشە سەوز بێت. 

ساڵوەگەڕی   هەوەڵین  کۆڕی  بۆ  وتارەم  *ئەم 

شاری   لە  ئاغایی  مارف  جوانەمەرگ  کۆچی 

ویەک بەر لە کۆڕەکە، لەسەر گڵەیی شنۆحەوتو
هاوڕێ   لە)بێدەنگی  مارف  بنەماڵەیڕەحمەتی 
حەمەباقی  کاکەحەمەی  داوای  و  نزیکەکانی( 

نووسی. پێشتریش دیوانەکەیم لەسەرخەرجی 
ئازەرخانمی خێزانی بەیارمەتیکاک گواڵوی برای  
مارف لەتەورێز چاپ کردەبوو. بەداخەوە ناوەندی  

کە   سەالحەدین  وپەخشی  بەشێکی  چاپ 

هیچ  بوو  تێپەڕی  لەوێ  مارف  تەمەنی 
تێ   پالرێکیشم  کۆڕدا  ولەو  نەکرد  هاوکاریەکیان 
هەڵکردن ئەو کات حوسێن گودەرزی بەرپرسی  

 ئەو ناوەندە بوو.
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 سامال احمدی 

 
 مادری ژنوساید هویت فرهنگی با ممنوعیت زبان  

 )به مناسبت روز زبان مادری( 

 

ای از هیدگر، فیلسوف آلمانی آغاز یادداشت خود را با جمله

گفت:  می که  خانه"کنم  است. زبان  وجود  ترین ساده  ''ی 

یابد ی فوق این است که هر آنچه هستی میبرداشت از جمه

کند. و زبان، خود نظامی  وجود خود را از طریق زبان بیان می

ی گفتار و نوشتار وجود مادی هاست که به واسطهاز نشانه

های نماید. گویشوران هر زبانی برای نشانه خود را محقق می

ی زبانی خود قواعدی دارند، که از طریق این قواعد سلسه

ویژه جامعهگفتاری  آن  میی  پدید  زبانی  این  ی  به  و  آید 

ی هکند، و اندیشترتیب کاربرد ابزاری زبان ایجاد ارتباط می

هنرویژه و  ادبیات  فرهنگ،  از   اعم  فعل انسانی،  به  ای 

ی نوعی هویت انسانی است،و از آید که نشان دهنده درمی

 دیگر انواع آن قابل تشخیص است. 

زبانزبان بین  باور است که  این  بر  نوین  برتری شناسی  ها 

زبان ندارد.  موجب  وجود  آنچه  و  دارند  برابر  کارکردی  ها 

شود کاربرد و پویایی زبان در به وجود یتفاوت بین آنها م

ادبیات  و  علم  اندیشه،  که  زبانی  است.  اندیشه  آوردن 

گردد، و در مقابل زبانی که  آفریند، زبانی زنده تلقی می می

گی شده باشد در  دچار سلب این قابلیت انکشاف و آفریننده

گردد. و امروزه پر واضح است  واقع زبانی مرده محسوب می

ای دارد که با  گی به رابطهاربرد یک زبان بسته که نسبت ک 

راه از  یکی  دارد.  قدرت  به مراکز  قدرت  که صاحبان  هایی 

گستره  در  و  ویژه  متعدد  ملل  آنها  در  که  جغرافیایی  های 

زبان امحای  دارای  برای  هستند،  ساکن  متفاوت  های 

اند  های متعدد در یک ملت واحد به آن تمسک جستهملیت

ویژ کردن  طریق  گیه نابود  از  متفاوت  فرهنگی  های 

های متنوع بوده است. و این در واقع کوششی  ممنوعیت زبان

های  است در جهت نابود کردن فرهنگ، تاریخ و هویت ملیت

 متنوع تا هر نوع نامی از آنها را از ذهن تاریخ پاک کنند.  

واژه  قدرت،  خالف  بر  که  این  قابلیت  علیرغم  زبان  های 

توانند کنار را دارند و بدون خشونت میبرتابیدن همدیگر  

همدیگر باشند و حتا داد و ستدهای مهم و مثبتی با هم  

قدرت لکن  باشند،  ویژهداشته  این  نیز  طلبان  را  زبان  گی 

دانند زبان یک واقعیت اجتماعی  تابند، و از آنجا که میبرنمی

است، و تمام مناسبات اجتماعی، از جمله مناسبات قدرت 

شود، لذا در یک جغرافیایی  ی زبان بیان میسطهنیز به وا

که در آن تعدد زبانی وجود دارد صاحبان قدرت از طریق 

های  قانونی که خود و بدون مراجعه به آرای دیگر جمعیت

کنند ارزش نمادین به یک زبان واحد  زبانی موجود وضع می

زبانمی رأس  در  را  آن  و  فرهنگبخشند،  و  دیگر  ها  های 

زبان   نشانندمی که  کنند  وانمود  درجه تا  در  دیگر  ای  های 

تر از زبان قانونی قرار دارند. و به این ترتیب گویشوران پایین

های موجود در آن جغرافیای سیاسی را مجبور به تمام زبان 

می قانونی  ارزشگذاری  این  از  اقدام  پیروی  این  که  کنند، 

طوری مخدوش می را  زبان  کارکرد  برتری اساس  که  کند 

دیگر   فرهنگ  و  هویت  بر  را  زبانی  جمعیت  یک  هویتی 

میجمعیت تحمیل  زبانی  نیز  های  آن  نهایی  هدف  کند. 

های زبانی و امحای آنها در یک فرهنگ  ژنوساید دیگر هویت

 زبانی واحد است. 

و   روا  خواست  علیرغم  که  است  کشورهایی  از  یکی  ایران 

مت  برحق چندین ملیت غیر فارسی زبان، از زمانی که حکو

ی یک کشور، یک  ایده''استبدادی پهلوی بر آن حاکم شد  

های زبانی ساکن در  به حکم قانون بر تمام جمعیت  ''زبان

گستره نظام  این  سقوط  از  پس  شد.  جاری  جغرافیایی  ی 

استبداد   این  فقیه  والیت  حاکمیت  سوى  از  نیز  پادشاهی 

فردی   پهلوی  بنیانگذار حکومت  یافت. هرچند  زبانی ادامه 

وقت  یتتمام روشنفکران  از  را  ایده  این  لیکن  بود،  خواه 

)ذکاء  فروغی  محمدعلی  جمله  از  زبان،  الملک(  فارسی 

دریافت کرد که به ضرب قانون زبان فارسی را به عنوان زبان  

ی فرهنگ ایرانی بر آن  رسمی ملت ایران جاری کندو جامه

های زبانی دیگر را در آن بپوشاند، تا از این طریق فرهنگ 

برای  زب نیز  فقیه  والیت  حاکمیت  گرداند.  امحا  نمادین  ان 

ی بسیارى  ی این سیاست زبانی با سکوت رضایتمندانهادامه
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نخبه روشنفکران  از  حتا  و  بوده،  مواجه  زبان  فارسی  هاى 

از  وحشت  ایجاد  و  امنیتى  نگاهى  با  امروز  زبان  فارسی 

زبانتجزیه روایی  طلبی  زبانی  استبداد  این  به  دیگر  های 

بخشند. فروغی بنیانگذار فرهنگستان زبان فارسی است.  یم

امکانات  از  و  است  فعال  نیز  امروز  به  تا  فرهنگستان  این 

جمعیت تمام  اجتماعی  و  در  اقتصادی  موجود  زبانی  های 

جمعیت فرهیختگان  و  نخبگان  از  و  ایران،  های  جغرافیای 

بهره می فارسی  زبان  ارتقاء  برای  غیررسمی  در  زبانی  برد. 

زبانحا دیگر  از  هیچکدام  که  تنها  لی  نه  ایرانی  های 

فرهنگستان زبان ندارند، بلکه حق رسمیت داشتن آموزش  

زبان مادری خود را نیز ندارند. اگرچه در قانون اساسى رژیم  

به آموزش زبان مادرى و نه    19و  15هاى  والیت فقیه ماده

نیامده  اجرا در  به  اما  تأکید شده،  زبان مادرى  به  آموزش 

دمکراتیک   غیر  و  استبدادی  فرهنگی  سیاست  این  است. 

رژیم والیت فقیه در حالی است که امروز آموزش به زبان  

مادرى به عنوان یک حق مسلم از طرف نهادهای فرهنگی  

 المللی، از جمله یونسکو به رسمیت شناخته شده است. بین

اینکه  بر  زبان کوردی عالوه  بر آنچه در فوق ذکر شد،  بنا 

معیت زیادی از سرزمین وسیعی است که بر اساس  زبان ج

سایکس و  لوزان  استعماری  نقشه-قراردادهای  در  ی  پیکو 

سیاسی چهار کشور قرار داده شده است، زبان بخش عظیمی  

ایران   امروز  سیاسی  جغرافیای  در  که  است  مردمی  از 

نیزساکن هستند. اما در حال حاضر بر اساس قانون اساسی  

است و به ضرب قانون    غیررسمی  ک زبانرژیم والیت فقیه ی

غیر دمکراتیکی که ملت کورد هیچگونه دخالتی در وضع  

پرسی آن نیز شرکت نکرده آن نداشته است و حتا در همه

است حق آموزش به زبان مادری از گویشوران این زبان زنده 

 ی باستانی دارد سلب شده است. که ریشه 

زبانی   زبان یک ملت''سیاست  یک    در  ''یک  طول حدود 

فرزندان جمعیت گذشته  زبان  قرن  فارسی  غیر  زبانی  های 

ایران را مجبور کرده است که از کودکستان و دبستان زبان  

فارسی بیاموزند، و هر نوع آموزشی به زبان مادری برای آنها  

ببینند.   آموزش  فارسی  زبان  به  فقط  تا  است  ممنوع شده 

زبان   ساختن  متوقف  سیاست  این  اصلی  و هدف  تفکر 

جلوگیری کردن از تکامل زبان درونی کودکان غیر فارسی 

زبان است، تا سرانجام به زبان تحمیلی بیاندیشند و سخن  

 بگویند.  

در حقیقت این سیاست زبانی و فرهنگی رژیم والیت فقیه  

های ایران  در راستای ژنوساید تعدد زبانی و فرهنگی ملیت 

ی خاورمیانه  ر منطقهاست. اما امروز در جهان، و به ویژه د

ی تغییر و تحوالتی قرار دارد که به  وضع سیاسی در آستانه

  - رسمیت شناختن تنها یک زبان در کشوری با تنوع زبانی

فرهنگی، راهکاری محکمبرای تداومهمزیستی و حفظ یک  

جغرافیای سیاسی یکپارچه نیست. امروزه حتا قانون تنها در  

قابل احترام برای همه  تواند یک قانون جاری و  صورتی می 

نژادپرستانه تفکرات  بروز  مانع  که  زبانیباشد  فرهنگی   -ی 

های متعدد در شود، و حقوق زبانی، ملی و فرهنگی ملیت

یک واحد جغرافیایی را به رسمیت بشناسد؛ حتا کشورهای 

زبان  پناهنده آموزش  برای  امکاناتی  مهاجران  پذیربرای 

  '' شناسیعصب''س علم  کنند. زیرا بر اسامادری ایجاد می

می جدا  خود  مادری  زبان  از  که  بنیاد  کسی  نظر  از  شود 

می اساسی  مشکالت  دچار  هر هستی  در  باید  لذا  گردد. 

 شرایطی امکاناتی برای آموزش زبان مادری فراهم شود.  

تواند  بنا بر آنچه در باال گفته شد، آیا رژیم والیت فقیه می

برای مدت زمانی  فرهنگی مستبدانه  -این سیاست زبانی را 

نخبه نژادپرست  طوالنی ادامه دهد؟ و آیا  های روشنفکر و 

آسای مسائل فکری  های برقفارسی زبان با وجود پیشرفت

و حقوق بشری و سرعت یافتن هر چه بیشتر خواست ملی  

باز میملیت توانند نقش روشنفکری فروغی را  های ایرانی، 

 ایرانی بازی کنند؟ های متعدد برای امحا و ژنوساید فرهنگ
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ستاره هیمن »  آسمان  «  در  درخشان  ای 

 ادبیات معاصر کرد 

 
شیخ  امینی  سیدمحمد  مکری  اتوبیوگرافی  االسالمی 

 »هیمن« 

 

 ترجمه از کردی: سیامند زندی 

 

 ای درخشان در آسمان ادبیات معاصر کرد « ستاره هیمن » 

 

ماه    28در        جهان  هیمن»  1365فروردین  از  چشم   »

فروبست. نام او شاید در میان دیگر خلقها و ملل ایران به  

حتی    حد کافی شناخته نشده باشد. شاید چیز زیادی، و یا

هیچ از او نخوانده و یا نشنیده باشند. اما آوازه نام او سراسر  

از   پس  هنوز  گرفته.  پوشش  تحت  را  کردستان  قطعات 

  ی سال، مبارزین خلق کرد در هر گوشه 45گذشت بیش از  

  ی طلبانهحق یهای گوناگون مبارزهاین سرزمین، در عرصه

ترانههیمنخود، شعر » را در سرود و  ر لب  های خود زی« 

کنند. شعر او همگام با مبارزه خلق کرد، چارچوب زمزمه می

قطعات  دیگر  در  و  شکست،  را  ایران  کردستان  مرزهای 

 های مردم بدل شد.  کردستان نیز به سرود مقاومت توده

 

ردم ت و دهسرهرویی و حهنجهرچی تووشی رهگه 
 منئه
له دهقه  نابهم چهست ئهت  ردم  زم مهرخه سپله 
 منئه

 ردنی پر خال نیم ژال و گهئاشقی چاوی که
 من ردم ئهن و بهندهالن و بهئاشقی کیو و ته

 لیم ق ههرگی ئیمرو رهر بی بهبهر له برسان و لهگه 
 منردم ئهر هه سهم تا لهری بیگانه ناکهنوکه 

 یه ند باکم نیناف و دار و بهمن له زنجیر و ته

 منلیم کوردم ئههیشتا ده  ن بمکوژنتم که ت لهله
 

 ترجمه فارسی:

  حسرتمو   ماللگرچه اسیر رنج و 

داد،   نخواهم  پرور  چرخ سفله  از  به شکست  تن 

 مردم من

 عاشقی بر چشم شهال، گردن مرمرین )هرگز(

کلوخهای   و  غارها  دشت،  و  برکوه  عاشقی 

 سرزمینم )آری( 

  اگر از لختی و گرسنگی خشک شوم

 دارم، خدمت بیگانگان هرگزتا جان در بدن 

 از زنجیر و طناب و دار و زندان باکم نیست

بکشیدم، تکه تکه ام کنید، همچنان خواهم گفت: 

 کردم من

 

مقدمه      »در  اتوبیوگرافی  بر  کوتاه  به  هیمنای  نیازی   »

بایست باشد. هرآنچه گفتنی است، او  نمی  اًمعرفی او قاعدت

ت که  اتوبیوگرافی،  این  گفته.  این    ی رجمهخود  طی  را  آن 

« هنوز  هیمن، زمانی که »1352مطلب خواهید دید، تا سال  

 کند، در بر دارد.  دوران تبعید در عراق را سپری می

بهمن       قیام  از  دیکتاتوری شاه،   1357پس  و سرنگونی 

تودههیمن» نظیر  بی  استقبال  میان  در  مردم «  های 

کنگره در  بازگشت.  مهاباد  به  حزب    یکردستان  چهارم 

دمکرات کردستان ایران به عضویت افتخاری کمیته مرکزی  

دوران   طی  گرفت.  ملی«  »شاعر  عنوان  شد.  گزیده  حزب 

ناچار شد مجدد ماهه«  سه  ترک   اً»جنگ  را  خانه  و  شهر 

گوید و به آنکه عشق می ورزید، »کوه و دشت« سرزمینش  

مجله پناه برد. در طی سالهای آخر حیات نیز اقدام به انتشار  

 « نمود.  سروهکردی »

     « سیاسی  قیام هیمنحیات  از  پس  سالهای  در  اما   »

بهمن خالی از خطا نبود. در جریان انشعاب گروه موسوم به  

« نام  چهارم«،  کنگره  گروه هیمن»پیروان  میان  در  نیز   »

غنی   سردمداری  به  گروه  این  بود.  منشعبین  نفری  هفت 

دفت عضو  قبل،  چندی  همین  )تا  حزب  بلوریان  سیاسی  ر 

در  توده  سیاستهای حزب  پیشبرد  و  اجرا  در جهت  توده( 
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آلود  خیانتی  هر  به  دست  »1کردستان  نام  البته  «  هیمن. 

از میان گروه هفت نفری حذف شد و در کنار   خیلی زود 

آنها نماند. این گروه پس از اینکه خدمات کامل خود را به 

اع افتاد،  جمهوری اسالمی انجام داد، خودبخود از حیز انتف

  ی ماندگان به حزب مادر پیوستند، تعدادی در کمیتهو باقی

به   و  کردند!  جاخوش  سیاسی  دفتر  در  برخی  و  مرکزی 

شوروی و یا دیگر کشورهای اروپای شرقی مهاجر و پناهنده 

« لقب جاش« که از سوی رهبری حزب »هیمنشدند. اما »

این گروه را    ی سوی دیگر عملکرد خائنانه  ، و از2گرفته بود

در مقابل داشت، سرخورده و پریشان در سالهای پایانی عمر 

به آنکه سالها جهت حفظ و اشاعه آن کوشیده بود، یعنی  

 کردینویسی پرداخت.  

ترجمه این مطلب با توجه به امور زیر صورت گرفت. در       

« اول  کههیمندرجه  است  ایرانی  کرد  شاعر  یک  تاثیر    « 

ایران )کردستان( بلکه   اجتماعی کالم او نه تنها بخشی از 

مرزها را پشت سر گذاشته، و در عراق، ترکیه، سوریه و هر 

آنجا که کردی زندگی می کند، باقی ماندهاست. در حالی  

به جز در میان خلق کرد، در هیچ  شاعر کرد ایرانی که این 

ایران شناخته نشده است ی دیگر در  . از سو3کجای دیگر 

 
تا حد طرح ریزي و اقدام براي ترور رهبران حزب دمكرات در  -1

همان مقطع زماني، همكاري با پاسداران در تهاجمات مسلحانە بە  
شهرهاي مختلف كردستان، و بازپس گیري آنها توسط رژیم. از  
و   افراد  شناسائي  و  معرفي  و  اطالعاتي  همكاري  اشنویە،  جملە 

خروج پیشمرگان از شهر  فعالین مقیم شهرهاي كردستان در زمان 
 و اقامت در روستا و كوه. 

« در میان جمع منشعبین اعتباري كاذب  هیمنعلیرغم اینكە نام »-2
بە آنها بخشید، و همراهي ) هر چند كوتاه مدت( او با این گروه،  

اي از حیات سیاسي او را آلوده نمود. اما حزب دمكرات با  دوره 
راه را بر تغییر  دن تفاوتي،  « نامیدن همە گروه، بدون قائل شجاش »

سیاست برخي از افراد این گروه مسدود نمود. افرادي كە شاید پس  
بودند با از آگاهي از سیاستهاي ضد مردمي این گروه، حاضر نمي 

شدند. این نحوه برخورد كە فقط مختص  آنان ادامە دهند و جدا مي 
ز منجر  تواند بە فجایعي نیحزب دمكرات نبوده، در تداوم خود مي 

جزب   پیشمرگان  توسط  پیراني  رضا  خلق  فدائي  شهادت  شود. 
گذاري و حمالت  دمكرات، در دوره گذشتە و در دوره اخیر كمین 

نوع   از  نشان  كدام  هر  انقالبي«  »رهبري  پیشمرگان  بە  مختلف 
برخوردي دارند كە راه را بر توافق میان دو گروه، و در مورد  

ا بر اعضاي صادق، اما نا  جماعت »پیروان كنگره چهارم« راه ر
آگاه آنها براي جدایي از سیاستهاي رسواي رهبري مسدود خواهد  

 كرد، و دود آن مستقیما بە چشم ملت كرد خواهد رفت. 
هیچ  -3 اسالمي  نە جمهوري  و  سلطنت  رژیم  نە  كە  است  طبیعي 

عالقە  و  و  انگیزه  نخبگان  ادبا،  معرفي  و  شناساندن  بە  اي 
ملیتهاي   از  فارس، روشنفكراني  از    غیر  بخشي  خصوصا  كە 

و   حفظ  راه  در  یا  و  باشد،  شده  ملي  مبارزه  صرف  زندگیشان 

سرکوبگرانه  سیاستهای  اثر  در  نیز  کرد  خلق  میان 

حکومتهای سلطنتی و جمهوری اسالمی، کردی نویسی و  

کردی خوانی تنها در اختیار عده معدودی باقی مانده، که 

آنهم سینه به سینه از پدر به فرزند منتقل شده یا در اثر 

تالش و کوشش فردی )و تا همین چند سال قبل( پنهانی  

هر بو انتشار  و  چاپ  شاه  دیکتاتوری  دوره  در  است.  ده 

ای به کردی معادل»تجزیه طلبی« قلمداد شد، و تنها  نوشته

برای نصب یک سوپاپ اطمینان در ایران و همینطور جلب 

کردهای عراق، رادیو کرمانشاه روزانه چند ساعت برنامه به  

کرد. در جمهوری اسالمی با توجه به  زبان کردی پخش می

دگی مبارزه و مقاومت خلق کرد، اجازه انتشار محدود  گستر

به زبان کردی صادر شده، اما همچنان تدریس آن ممنوع 

 .4است 

می      نظر  از  به  جلوگیری  جهت  در  سیاست  این  رسد 

انتشار کردی نویسی و کردی خوانی، با هدف فاصله انداختن  

و ایجاد گسست میان دو دوره فرهنگ، تاریخ و ادبیات این 

صورت   غالب  ملت  در  آن  تدریجی  بردن  تحلیل  و  ملت 

گیرد. اگر در ترکیه حکومت آتاتورک با تغییر الفبا و خط  می

های این گسست تاریخی را نه فقط برای ملت کرد،  زمینه

»كانون  شناسائي فرهنگ ملي خود كوشیده باشند، نداشتە باشند. اما  
ایران« عمر    نویسندگان  از  كە  دهە  یك  حدود  طي  در  چطور؟ 

تبعید»كانون نویسندگان ایران   بە همین علت  در  « مي گذرد، و 
»تبعید« از آزادي عمل نسبتا بیشتري برخوردارند، بە قدرداني و  
دیگر   روشنفكران  و  شعرا  نویسندگان،  از  كدامیك  بزرگداشت 
»كانون   گردانندگان  نظر  بە  آیا  شده؟  پرداختە  ایران  ملیتهاي 
نویسندگان ایران« نیز »ایران« تنها شامل فارسي زبانان و فارسي  

شود؟ یا اینكە دیگر ملیتهاي ساكن ایران، از جملە ملت  ان مي نویس
نیز مي  و  كرد  كنند  حفظ  را  خود  ادبیات  و  فرهنگ  زبان،  توانند 

همچنان »ایراني« باشند؟ »آغاز جدا سري« هرگز از جانب خلق  
از   بخشي  برخورد  نحوه  از  نمونە  یك  تنها  این  اما  نبود.  كرد 

م بوده است. تنها آثاري كە تا  روشنفكران )بخشا مترقي( بە این مه
كنون در این رابطە دیده شده، از جانب شاعر بزرگ ایران احمد  
شاملو در جریان برگزاري مراسم كمك بە آوارگان كرد بود، كە بە  

« آثار  ترجمە  خواني  بیكە شعر  علي  س شیركو  سید  پرداخت.   »
صالحي نیز مطلبي در رابطە با شاعران كرد عراق در دنیاي سخن  

 شت. اما از»كانون نویسندگان ایران« هنوز خبري نیست. نو
كومە -4 و  دمكرات  سرنگوني  حزب  از  پس  اولیە  سالهاي  در  لە 

و   خواندن  آموزش  كالسهاي  برگزاري  بە  اقدام  شاه،  دیكتاتوري 
نوشتن كردي كردند. اما با حاكم شدن شرایط جنگي بر منطقە، كە  

وحشیانە عوامل  الزامات جابجایي سریع مدارس، در پي حمالت  
رژیم بە روستاها و قتل عام ساكنین را بدنبال داشت، و از سویي  
كمبود كادر آموزشي، و بسیاري دیگر الزامات یك سیستم آموزشي  

 علمي، طبعا این امر محدود و محدودتر شد. 
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شوونیسم   ایران  در  آورد،  فراهم  نیز  ترک  ملت  برای  بلکه 

های مرکزی با جلوگیری از تدریس زبان و نوشتار  حکومت

دیگر ملل ساکن کشور، و تحلیل بردن تمامی دیگر ملل در  

ملت فارس قصد ایجاد ملت واحد ایران )معادل ملت فارس(  

اینگونه  اثر  در  و  ترتیب  این  به  است.  برده  پیش  را 

هاست، که بسیارند تحصیل کردگان و روشنفکران  سیاست

عدم  بدلیل  که  ترکیه(  و  ایران  در  )بخصوص  کرد  خلق 

ندن و نوشتن زبان مادری خود بناچار مفاهیم  آشنائی با خوا

بایست به زبان ملت غالب ارائه دهند !  و مطالب خود را می

و قابل توجهاست که به سر ادبیات ملتی که روشنفکرانش  

از چند سال چه خواهد  نیستند، پس  آن  مطالعه  به  قادر 

های باستانشناسی و برای  آمد؟ بغیر از اینکه آن را در موزه

و متخصصین امر بگذارند، آیا کارآیی دیگری نیز    محققین

 توان برآن متصور بود؟می

اتوبیوگرافی » به  هیمندر  او  نگاه مثبت  « اشارات مکرر و 

حزب توده قابل توجه است. این امر واقعیتی است که در  

و دهه پس از آن تنها جریان ترقیخواه   1320مقطع سالهای  

توده   ایران حزب  بوده است. در این و پیشرو سراسری در 

کسی که جلب مبارزه اجتماعی شده و  دوره تاریخی هر آن

در راه مخالفت با سلطه دربار، ارتجاع و امپریالیسم حرکت 

کرده خواه ناخواه می بایست یا در صفوف حزب توده و یا  

در کنار آن قرار گیرد. و این امر البته نه به علت انقالبیگری  

تنها بدلیل منحصر بفرد بودن    و یا اصالت حزب توده، بلکه

این جریان است. تاثیرات این دوره تاریخی و تصوراتی که 

تواند یکی « باقی مانده بود، میهیمناز این دوره در ذهن»

به »پیروان    از دالیل اصلی حمایت اولیه او از گروه موسوم

باشد. اما سنگ سخت واقعیت ضد مردمی   کنگره چهارم«

« را )که نه هیمنمی، خیلی زود »بودن رژیم جمهوری اسال

 
هاي ضعف حكومت مركزي  در كردستان ایران هرگاه كە نشانە -1

اي براي گسترش مبارزه ملي فراهم بوده، جنبش پیدا شده، و زمینە 
دهقاني نیز با مصادره اراضي زمینداران بزرگ همراه و همگام  

سالهاي   طي  است.  شده  ملي  جنبش   59   -   1358جنبش  نیز 
زمینداران بزرگ    مصادره اراضي در منطقە مكریان بە دستگیري

هللا حسني مسلح شده و مشغول همكاري با  )كە این بار توسط آیت 
اتحادیە  تشكیل  همینطور  و  بودند(  در  رژیم  دهقاني  وسیع  هاي 

كردستان انجامید. براي درك نقش افرادي چون شهید فواد مصطفي  
بایست فدائیان شهید  هاي دهقاني كردستان، مي سلطاني در اتحادیە 

وم، واحدي و جرجاني و نقش آنان در ستاد شوراهاي  توماج، مخت
 تركمن صحرا را یادآوري نمود. 

گر و متفکر سیاسی بلکه تنها شاعری توانا و پر یک تحلیل

های ضد مردمی این گروه جدا کرد،  احساس بود( از سیاست

و واقعیت وجودی حزب توده و عوامل کردش در کردستان  

را بر او گشود. از همین رو مدت کوتاهی پس از انشعاب و  

ین جماعت به عوامل سرکوب  های امشاهده خوش خدمتی

 رژیم، »هیمن« ار آنها نیز کناره گرفت.  

قرار       اشاره  مورد  مطلب  این  طی  که  مقاطعی  دیگر  از 

در منطقه بوکان و    1331گیرند، جنبش دهقانی سال  می

اهلل بگی است. این جنبش خودبخودی که در ایندوره فیض

و زارعین  به مصادره اراضی زمینداران بزرگ توسط دهقانان  

های مبارزه ترین عرصهانجامید، طی این سالها یکی از جدی

طبقاتی در کردستان بوده است، و توسط زمینداران بزرگ 

.  1این دوران، و تحت حمایت رژیم شاه به خون کشیده شد

سکوت شده است، حزب    اًدر مورد این جنبش تا کنون عموم

منطقه انقالبی  جریانات  و  در  توده  فعال  نه  ای  دوره،  این 

اند. شاید اند و نه به آن پرداختهمدارک و اسنادی ارائه داده

تری بتوان به این جنبش  در فرصتهای آینده به نحو گسترده

پرداخت. دوره دیگری که مورد اشاره قرار می گیرد، جنبش 

در کردستان ایران است.    1347  -    1346مسلحانه سالهای   

ری که بر »جزیره ثبات« این جنبش بعلت گستردگی و تاثی

شاهنشاهی به مدت بیش از یکسال داشت در میان مبارزین 

های تر است. اولین نطفهدیگر ملیتهای ایران شناخته شده

مقطع   این  در  دیکتاتوری شاه  علیه  عملی  مبارزه چریکی 

ژاندارمری   و  ارتش  توسط  این جنبش  بسته شد. سرکوب 

نی از دیگر سوهرگز شاه از سویی، و عوامل مال مصطفی بارزا

از خاطر ملت کرد ایران زدوده نشد، و مال مصطفی و افرادش  

نزد   را  خود  سابق  محبوبیت  و  اعتبار  نتوانستند  دیگر 

 . 2های مردم کرد ایران مجددا کسب کنند توده 

عوامل  -2 فعال  موقت«شركت  و    »قیاده  مردم  سركوب  در 
پیشمرگان، دوش بدوش پاسداران و ارتش جمهوري اسالمي طي  
سالهاي اولیە جنبش مقاومت خلق كرد در ایران، و سپس همكاري  

میان ره از پیش  كردستان  بري  و نزدیكي بیش  میهني  » اتحادیە 
مترقي و ضد ارتجاعي    عراق« با رژیم ایران )علیرغم مواضع 

ایران بە شدت   این جریانات را در كردستان  ( اعتبار  اولیە آنها 
مبارزین   از  گذشتە بسیاري  كە در سالهاي  داده. در حالي  كاهش 
پشت سر   را  مرز  بسیار  مرارت  و  رنج  پذیرش  با  ایراني،  كرد 

تند تا در صفوف پیشمرگان این جریانات جهت كسب حقوق  گذاشمي 
این سوابق و عملكرد در   با  امروزه  كرد مبارزه كنند.  ملي خلق 
از   بە آنها  مبارزه ملي كرد در ایران و تركیە، اعتماد  با  رابطە 
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در پایان توضیحاتی در رابطه با مطلب ترجمه شده الزم       

اشعار پیشگفتار مجموعه  از  مطلب  این  و    است.  تاریک   «
. نگارنده 1]سایه روشن[ برداشته و ترجمه شده است   روون«

این سطور کوشید تا شاید چند شعری از این مجموعه را  

از   اما پس  کند.  ترجمه  این چنیز  به  عبث  کوشش  بار  ند 

نتیجه رسیدم، که توانایی این کار در من نیست و تنها یک  

هایی از  وشهشاعر قادر خواهد بوددر ترجمه شاعری دیگر، گ

احساس سراینده در زمان سرودن شعر را انعکاس بخشد. و  

ام،  برای من که در این زمینه از ذوق هنری کامال بی بهره

توقف در همین جا حاوی صرفه بیشتری است ! شاید روزی  

شاعران مترقی و انقالبی وطنمانگوشه چشمی نیز به ادبیات  

بیندازند، و ادبیات    غنی این تکه از سرزمین کثیرالملله ایران

 و هنر ملت کرد را به دیگر ملل ایران بشناسانند.  

نویسنده       از   )  ( داخل  نکات  تمامی  مطلب  این  در 

است و توضیحات مترجم درون ] [ آمده است، و  »هیمن«  

هرجا که نیاز به توضیحی احساس شده در زیر صفحه به  

تمام   نتیجه  در  شده.  اضافه  م   هازیرنویسمطلب  ترجم  از 

است. اسامی ماههای سال به کردی آمده ، و معادل فارسی 

ای که در  شان درون ] [ گذاشته شده است. اشعار کردی

اللفظی شده و در همه جا  ضمن مطلب بودند، ترجمه تحت 

هر دو صورت کردی و فارسی آن آمده است. البته همانطور 

که اشاره شد، این ترجمه ها نه در حد ترجمه یک شاعر، 

ما برای جلوگیری از سکته در مطلب در حد امکان و توانائی  ا

 بوده است.  

                                                                                                       

    1993فوریه  18

 سیامند  

 

 از کجا تا به کجا ؟ 

 

 
جانب گروهها و احزاب كرد ایراني و تركیە نیز بسیار محدود و  

 مشروط شده است. 
شای-1 مقدمە  این  شعري  در  مقام  بە  بایست  مي  نیز    »هیمن« د 

شد. اما براي خواننده فارس زبان كە هنوز اطالعات  پرداختە مي 
كافي در مورد ادبیات، شعرا و نویسندگان كرد ندارد، این امر نقض  

در پیشگفتار  »هیمن«  بود. بە هر صورت مقام شعري  غرض مي 

اینطورم، شاید خیلی      خودم  اینطور من  هم  دیگر  های 

نوشته یا  از شاعری  وقتی شعری  نویسندهباشند.  از  ای  ای 

درست می دارم  دوست  مرده،  چه  و  زنده  چه  خوانم، 

بشناسمش، بدانم کیست؟ اهل کجاست؟ شغلش چیست؟  

می زندگی  دفن  چگونه  کجا  در  چگونه؟  مرده،  اگر  و  کند 

 شده؟

دلیل فکر کردم، سرگذشت خودم را در مقدمه   به همین     

خواستم اینکار این مجموعه اشعارم بنویسم. از چه کسی می

 شناسد ؟ را بکند؟ چه کسی من را بهتر از خودم می

قصه       دیدم  بنویسمش.  طوالنی  خیلی  داشتم  ای  قصد 

پر حادثه. چه قصهمی از وقایع شود طوالنی، شیرین و  ای 

به   تر است ؟ آنهم وقایع واقعیت نزدیکحیات یک انسان 

قرن   سالهای  از  سال  پنجاه  به  نزدیک  که  انسانی  زندگی 

بیستم، این قرن عجیب و پرثمر، این قرن پر دردسر و پر  

شر و شور، این قرن پر مسئله و مبارزه، این قرن پر انقالب  

و پر تحول را بیاد داشته باشد. بخصوص اگر این انسان کرد  

ای از حیاتش را حقوق و نگونبخت، که دوره باشد. کردی بی

بخش خلق تحت ستمش سهیم بوده.  هم در مبارزه رهایی

عمده نتوانستم.  متاسفانه  خودم،  اما  تنبلی  بدلیل  اش 

بگذاریم بماند برای فرصتی دیگر. اگر زنده ماندم، حتما این 

 کار را خواهم کرد.

ین  شاعری، اگر هیچ سودی برای من نداشت، حداقل ا     

طوالنی   نام  این  شر  از  را  من  که  داشت،  محمد را  »سید 
 خالصی بخشید . ...    امینی شیخ االسالمی مکری«

میالدی در    1921خورشیدی، معادل    1300بهار سال       

]نیمه شعبان[ در دهکده الچین نزدیک  » برات«  شب جشن  

 مهاباد بدنیا آمدم ....  

بود      دلباز  و  دست  و  داشت  ثروتی  ما  پدرم  به  خوب   .

رسید. پنج خواهر و دو برادر بودیم. برادر و یک خواهرم می

نداشتم،   کمبودی  بچگی  دوران  در  بودند.  بزرگتر  من  از 

قاسملو در سال زیك و روون(  ا)ت همین مجموعە   هاي  توسط دكتر 
عنوان   تحت  مطلبي  در  سلطنت،  دیكتاتوري  سرنگوني  از  پیش 

این    »شاعر خلق« بە  كە عالقمندان را  مورد بحث قرار گرفتە، 
 دهم.مطلب رجوع مي 



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

137 

 

طالئی،  قفس  اسیر  بودم.  دربند  و  اسیر  عین حال[  اما]در 

 های کهنه.   اسیر راه و روش

داد که با همساالن مان اجازه نمیراه و روش خانوادگی     

خودم بازی کنم؛من بچه پولدار بودم، و آنها بچه ندار. من  

پسر شیخ االسالم بودم و آنها پسر یک دهاتی بی نام و نشان.  

من خوش لباس    »کرمانج«.من سید طباطبایی بودم ، و آنها  

 و تر و تمیز بودم و آنها لخت و پاپتی. 

تا چه میزان معذبم.    آه ... بزرگترها متوجه نبودند که من      

دانستند که با این اعمال خود چگونه احساسات من  آنها نمی

جریحه میرا  روح  دار  آزار  به  تبدیل  که  جراحتی  کنند، 

 شود و تا دم مرگ عالج نخواهد شد ....   می

نگوئید ماشااهلل پسره در این سن و سال هم آزادیخواه       

کرده و  ا درک میبوده، و جدائی و تمایزات میان طبقات ر

از آن تنفر داشته، خیر، از این خبرها نبود، نه آزادیخواه بودم 

 خواست و بس ....  و نه کشک، دلم بازی و تفریح می

که آن موقع معلم بود   »استاد سعید ناکام«الفبا را نزد       

درس   از  خیلی  داشت،  خانه  سر  معلم  برادرم  گرفتم.  یاد 

خواندن فراری بود، چیزی نمانده بود که من را هم فراری  

نه تنها   »ماموستا ناکام«کند، و به مسیر خودش بیاندازد. اما  

که  فهماند  من  به  بلکه  ریخت،  از درس خواندن  را  ترسم 

قبل از اینکه الفبا را به    بخش است.خواندن شیرین و لذت

قصه   بشناساند،  مهمن  و  بره[   1روکه« »بزنوکه  و  ]بزغاله 

حسین حزنی را اینقدر برایم خوانده بود که همه را از حفظ  

داشتیم.  می را  فیضی  امین  ادیبان  انجمن  کتاب  خواندم. 

هجویات   و  رضا«  شعرها  یاد  »شیخ  من  به  را  ]طالبانی[ 

بلمی قصیده  یادم هست  این داد.  با  که  را  عارف سایی  ند 

 مطلع شروع می شود :  

وهئاواره خاکی  سهتهیی  و  سهن  و  خوم  یر  فا 
  

 ام از وطن و سیر و صفا[]آواره

را تماما حفظ شده بودم، و بدون فهمیدنچیزی از  

 وار آن را می خواندم.  معنایش طوطی

وقتی کمی بزرگتر شدم، پدرم من را به مهاباد فرستاد       

که در مدرسه دولتی درس بخوانم. اول خیلی شاد بودم، در  

 
 از قصه هاي قدیمي كودكان به كردی  -1

نام  »سعادت«  به مدرسه  که  اولی  روز  از  اما  کردم.  نویسی 

زهره  رفتم  فرط  مدرسه  از  بود  نمانده  چیزی  و  ترکید  ام 

از    وحشت دیوانه شوم. من یک بچه دهاتی نازپرورده بودم،

زبان کردی بیشتر، هیچ زبان دیگری بلد نبودم. در مدرسه  

 هم هیچکس حق کردی حرف زدن نداشت.   

ام، اما روزی  در زندگی روزهای تلخ و سیاه زیاد دیده     

تر و سیاهتر از روزی که به مدرسه رفتم به یاد ندارم.  تلخ 

مان خودش کرد بود، و بعد فهمیدم که فارسی را هم  معلم 

زد و من هیچ  د نیست. به فارسی با من حرف میخوب بل

هایم که وضعشان کمی بهتر از من  فهمیدم. همکالسینمی

میبود مسخره میام  خجالت  خیلی  مدتی کردند.  کشیدم. 

می گریه  لحاف  زیر  رفتن،  مدرسه  ترس  از  و  شبها  کردم 

رفتم. شده کشان به مدرسه میها هم به زور و کشانصبح

و خنده  مایه  بچه   بودم  کرمانج«ها،  تفریح  صدایم   » 

گویند می می  روستاها  ساکنین  به  مهاباد  در  کردند. 

می  »کرمانج« حسابش  به  سبکی  واژه  برایم  و  بعد  آورند. 

می فحشت  فارسی  به  که  کردند  و  تعریف  دادیم 

و نمی پسرعمه  چهارتا  سه  که  داشتم  شانس  فهمیدی. 

را خواندند و هام در همین مدرسه درس می پسرخاله وایم 

شدم. حاال  داشتند، در غیر اینصورت دیوانه دست بچه ها می

هم نفهمیدم چطور شد که فارسی را یاد گرفتم و با وضعیت  

 منطبق شدم. 

تنها  مدرسه      بود.  ویرانه  و  کهنه  بزرگ،  مان ساختمانی 

رسید.  یک چاه توالت داشت و هیچوقت نوبت به کسی نمی

داد نه فراش مدرسه اجازه میبه مسجد نزدیک بودیم. اما  

گذاشت از  ]از مدرسه[ خارج شویم، و نه خادم مسجد می

توالت مسجد استفاده کنیم. یک بشکهآب گندیده رودخانه  

گوشه یکی از دیوارها گذاشته بودند، یک ظرف حلبی هم  

خوردند.  ها با این ظرف حلبی آب میرویش بود، همه بچه

میان شاگردان دعوا    همیشه سر توالت رفتن و آب خوردن

بود، ناظم هم که آدم خیلی ظالمی بود، بهانه مناسبی برای  

 آورد ....  ها بدست میچوبکاری بچه

پنجره       یک  بود.  تاریک  و  تنگ  اتاقی  درسمان  کالس 

داشت که بجای شیشه، کاغذ به آن زده بودند، برای اینکه  
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ه  تر شود، کاغذ را آغشته به روغن و چرب کردکمی روشن

بودند. نیمکتها زوار در رفته و شکسته بودند، میز و نیمکت  

و  عینکی    یمان پیرمردمعلم هم بهتر از مال ما نبود. معلم 

عصبی مزاج بود. همیشه سه چهارتا ترکه آلبالوی تر و تازه 

هر کس درس  رحمانه به جان  بیروی میزش گذاشته بود.  

فارسی را یاد  افتاد. تا  آمد، میرا بلد نبود یا جیکش درمی

گرفتم، چند باری از هر چه درس و مدرسه بود، بیزارم کرد. 

اما بعد از این دیگر کتکم نزد. وقتی معلم از کالس خارج 

»مبصر« میمی را  او  که  از شاگردان  یکی  به شد  خواندند 

نشست. وظیفه او این بودکه هرکس شلوغ کند،  جای او می

ترسیدیم.  از معلم میمان از مبصر بیش  به معلم بگوید. همه

دلیلش هم این بود که معلم با کسی پدر کشتگی نداشت و 

زد، اما مبصر این حرفها سرش  بی دلیل کسی را کتک نمی

آمد، اگر کاری هم نکرده شد، از هرکسی خوشش نمینمی

داد، و معلم هم بدون سئوال و  بود، گزارشش را به معلم می

 افتاد ....  جواب به جان طرف می

خواندم.       پهلوی  و  سعادت  مدرسه  در  را  چهارکالس 

گرفتم. از  ها هم نزد پدرم در ده، خط و انشا یاد میتابستان

سرمشق   حسینی  میرزا  و  گروسی  نظام  امیر  خط  روی 

بودم و خطم  می یاد گرفته  را خوب  فارسی  گرفتم. انشای 

 نوشتم.  تر میخطهم خیلی خوب بود، از حاال خیلی خوش

تله میگمی      به  منقار  از  زرنگ  پرنده  پدرم ویند   ! افتد 

دیگر   حاال  پسرم  گفت  دید،  را  انشایم  و  دستخط  وقتی 

ای و تحصیل در مدرسه دیگر کافی است، برو  شده »میرزا«

را بگیر.  »مال جامی چوری« مدرسه دینی ادامه بده و جای 

از اینکه مدرسه را ترک کنم، خیلی ناراحت بودم. نمی دانم  

خواست مال بشوم. از سر و لباسشان  چرا، ولی اصال دلم نمی

آمد ... اما چاره چه بود؟ حکم حاکم است و درد  خوشم نمی

درس خواندم، یا بهتر است  1خانقاه سال در    4بی درمان ...،  

چهار این   ... نخواندم  درس  خوشبگویم  ایام  سال  ترین 

  9  -    8زندگیم هستند. خیلی خوش گذراندیم. یک گروه  

و   خاله  و  عمه  پسر  همه  بودیم،  سال  و  همسن  نفری 

مان نبود،  با ما بود که قوم و خویشهه ژار«  زاده، فقط »دایی

 
بود.    شیخ بورهان خانقاه قریە اي است حدود بوكان كە مسكن    -1

تبدیل بە مركزي مذهبي شد بە قصد تحصیل و استفسار طالب و  
 عالقمندان علوم دیني.  

کردیم ... بشکند دست و پایم، اینکه  اما او را از خود جدا نمی

اگر آن زمان میامروز می دانستم، کارم جای دیگری  دانم 

بود، و من هم آدم دیگری بودم. بواقع خانقاه دانشگاه بزرگی 

 توانستم خیلی چیزها ]آنجا[ یاد بگیرم.  بود و می

مردم        بود.  شد  و  آمد  پر  خیلی  دوره  این  در  خانقاه 

رفتند، و هیچکس به دیگری برتری نداشت،  آمدند و میمی

بود اندک  بسیار  تمایز  و  گفته تفاوت  یکبار  تکرار  .  و  ام 

کنم، گویی کشتی نوح بود. از همه تخم و اصل و نژادی  می

کسان، شوریدگان و آوارگان بود. آدم خوب،  آنجا بود. پناه بی

زاهد، متدین، مسلمان، مال، سید، دانا، تحصیلکرده، راهزن،  

چالق،   کور،  معلول،  بیکاره،  دیوانه،  نادان،  آدمکش،  دزد، 

با هم دین همه  حتی بی بودند،  زیر یک سقف جمع شده 

 گرفتند. کردند ویک جیره غذایی میزندگی می

افغانی، ترک، آذری و حتی هندی هم آنجا بودند. کرد      

لهجه  به  که  کردستان،  مناطق  همه  حرف از  مختلف  های 

زدند، و بعضی بودند که به زحمت حرفهای یکدیگر را  می

ن سرشناس آن دوران  فهمیدند. مردان بزرگ و دانشمندا می

مثل »پیشوا  مکریان،  قاضی«،  »سیف  فوزی«،  »ماموستا 
قاضی محمد«، »حاج مال محمد شرفکندی«، »علی خان  

اهلل  و بخصوص زمینداران تحصیلکرده و دانای فیضامیری«  

بگی به خانقاه رفت و آمد داشتند، و هر بار یکی دو ماه آنجا  

می بودند  مقیم  آنجا  بزرگی  مالهای  تدریس شدند.  و 

های های مستعد و استخوان ترکانده کردند. پر بود از آدممی

بود،   آمده  یادگیری  و  تحصیل  قصد  به  اگر  کسی  معتبر. 

ام رفت و رفاقت ]اینجا[ جای فراگیری بود. اما من از کیسه

هایم، و پز و افاده نوه شیخ بودن، اجازه نداد از این زادهدایی

فرصت به اندازه کافی بهره ببرم. به غیر از این در مدت این  

چهار سال دو بار به سختی بیمار شدم و از درس خواندن  

بازماندم. یک بار تیفوس گرفتم و از مرگ بازگشتم، حتی  

یم.  گفتند برایت آب گرم کرده، و کفن آماده کرده بودمی

ماه  و شش  درآمد  بزرگی  دمل  گردنم  روی  دیگر  بار  یک 

بستری شدم، بعد هم عملش کردند، و مدت زیادی ضعیف  

بی ناگهانی  حو  بطور  را  انرژیم  و  قدرت  این دمل  بودم.  ال 



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

139 

 

کاهش داد، و دیگر هیچوقت به اوضاع سابق برنگشتم. در  

های کودکی تپل، سرحال و پر انرژی بودم، کمتر بچه  سال

خودم در کشتی همپایم بود. اما از موقعی که این    همسن

 دمل را درآوردم انرژی و توانم رو به کاهش گذاشت. 

ژار« »ههخواندم،  از همان موقعی که در مهاباد درس می     
شناختم، به مغازه پدرش رفت و آمد داشتم. مالی پیر  را می

را  یکدیگر  رفتم  به خانقاه  که  موقعی  بود.  خوش صحبتی 

اره[ پیدا کردیم، و رفیق شدیم. گاهی مواقع از بازی و  ]دوب

بچه بقیه  ]با  میشیطنت  دست  شعر  ها[  و  کشیدیم 

خواندیم. همه آثار سعدی، حافظ، مولوی، کلیم، صائب  می

با هم می را  فارس  بزرگ  به  و شاعران  خواندیم. هرجا هم 

برمی در  مشکلی  بود،  آسان  خیلی  مشکل  حل  خوردیم، 

بز ادبای  می  خانقاه  قرار  سئوال  مورد  را  آنان  بودند،  رگی 

ای داشتیم که صدایی گرفته دادیم. یک مال قادر پیر ولقوه

داشت و ]از فرط کهولت[ به زحمت زنده بود. اگر بگویم که 

دانست فکر  این مال آثار سعدی را از خود سعدی بهتر می

مینمی کیف  باشم.  کرده  مبالغه  شعر  کنم  یک  که  کرد 

بپرسی، با آن صدای گرفته و لرزش بدنش    سعدی را از او

می تحلیل  و  تجزیه  برایت  ساعت  دایییک  شیخ  کرد.  ام 

محمد ادیبی بود که من ]اصال[ قادر به ستایش و توصیفش  

نیستم. آن موقع هنوز بازی روزگاربا من اینطور نکرده بود  

خواندم، که اسم خودم را هم فراموش کنم. هر شعری که می

ذهنم ج در  از ا میفوری  فارسی  بیت شعر  هزاران  گرفت. 

»هه  آمد، با  ه گیرمان میچحفظ داشتم. شعر کردی هم هر  
 کردیم. نوشتیم و از بر میمی ژار«

و        من  آخر  پسران    ژار«»ههدر  جمع  از  کامل  بطور 

شب و  بودیم  شده  جدا  دیگر  مشغول    ]شیوخ[  روز  و 

شعرخوانی بودیم. چند قصه و داستان کوچک و بزرگ مثل  

را گیر   و شیرویه و حسین کرد  اسکندرنامه و امیرارسالن 

آوردیم و خواندیم. شبهای سه شنبه و جمعه اینطور بود که 

طرف   ژار«»هه همه طالب خانقاه یک طرف بودند و من و  

 کردیم ...  میکردیم. باور کنید بورشان دیگر و مشاعره می

هستم. او از اول    »فوزی«باید بگویم من ساخته دست       

ام کرد، درهم کوبید و از نو ساخت. او درک دانش و  تجزیه

تردید یادگیری را به من داد. او راه زندگی را نشانم داد. بی

نرفته و نزد این استاد درس نخوانده   »فوزی«اگر به خدمت  

دهم،  ت و هنوز تداومش میبودم، مسیر زندگیم اینکه هس

 شد. نمی

او به من فهماند که من فرزند ]خلق[ کردم، و کرد هم       

فرزندانش   و  است،  ستم  تحت  و  نگونبخت  محروم،  ملتی 

بایست در جهت رهایی فداکار و از خود گذشته باشند. می

او به من یاد داد چگونه ذوق ادبیم را صیقل دهم و آن را  

من   به  او  شعر   وختآمبپردازم.  چگونه  و  بنویسم  چگونه 

به سرزمینم عشق بورزم و مدحش    آموختبسرایم. او به من  

کنم. به من فهماند که کردی زبانی است غنی، روان و توانا 

 تواند ادبیاتی معتبر و دنیا پسند داشته باشد. و می

»سالم«،  او        »کوردی«،  »نالی«،  کویی«،  قادر  »حاجی 
»محه»مولوی«، »ح »ادب«  ریق«،  به  »وفایی«  و  وی«،  را 

من شناساند و شعرهای آنان را برایم تجزیه و تحلیل کرد.  

یاد داد روزنامه و رمان بخوانم. او دیوان شعرای   او به من 

انقالبی فارس را برایم تهیه کرد، تشویقم کرد بخوانم و فرا  

ام داد هرگز شعر فارسی نگویم و تا جایی که بگیرم. اما قسم

 به کردی بنویسم ...  توانم می

من        اعتقاد  تاریخ »فوزی«  به  بزرگمردان  از  یکی 

و   رفتند،  میان  از  آثارش  متاسفانه  که  است،  کردستان 

خودش هم از یادها محو شده. در دوره پادشاهی رضاخان  

در   را  داشت خلق کرد  قصد  آتاتورک  تقلید  به  که  پهلوی 

از آن سه شع برد، و یکی  تحلیل  ایران  له آتشی کردستان 

آن   نهادند،  پایه  را  سعدآباد  پیمان  که  جوانان  دسته  بود 

یا   پیوستند،  مبارزه  به  شجاعانه  دوره  این  در  که  کردی 

شاگردان   او. »فوزی«  مستقیما  شاگردان  شاگرد  یا  بودند، 

همیشه به شاگردی    »پیشوا قاضی محمد«بخصوص شهید

 کرد.افتخار می»فوزی« 

که بود؟ چکاره بود؟   انیه«»مالی سلیمیا  »مال احمد فوزی«  

نمی بود؟  کرده  مهاجرت  ما  منطقه  به  آنزمان  چرا  دانم. 

نبودم. روی   از این مسائل  آوردن  اینقدری در فکر سر در 

سئوال از خودش را هم نداشتم. خودش هم اصال چیزی از  

گفتند اهل دانم که میگفت. همینقدر میخودش برایم نمی

االسالم بزرگ، سلیمانیه در کردستان عراق است و با شیخ

»مال االسالم مکریان و از اصل و نسب که قبل از پدرم شیخ
االسالم آمده. بعد از فوت شیخ  »مکریان« بوده، به  جامی«  

از او   همسر ]بیوه[ او را به عقد خود درآورده و یک دختر 
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دیگرهم   زن  یک  شد.  جوانمرگ  که  یک داشت،  و  گرفت 

دانم زنده و متاهل دختر دیگر هم از او داشت. تا آنجا که می

میالدی( در روستای    1943)   1322است. خودش در سال  

دفن    »شیخ بورهان«فوت کرد و در خانقاه    »حاجی کند«

نوشته و  کتب  است.  که شده  رسیدند  دامادش  به  جاتش 

شنیده که  آنطور  باشند.  نرفته  بین  از  پسامیدوارم  از    ام 

باقی    140مرگش   او  از پس  مادیان  دو  و  نقد  پول  تومان 

 مانده .... 

شنیده      اما  نه،  خودش  نزدیک  از  دوستان  از  یکی  ام 

صائب« شنیده  »عارف  هم  را  این  که بوده،  بار  چند  ام 

مخفی    »مکریان« به    »محمود جودت« او  منزل  در  آمده، 

ام  دهبوده و تماسهای سیاسی خود را گرفته است. حتی شنی

کومه ژینهله »  تاسیس  وه«  ی  را  حیات[  تجدید  ]انجمن 

شنیدهکرده  تنها  اینها  اما  وثوقشان هاستاند.  میزان  و   ،

مشخص نیست. ماموستا یکی از غزلیات حافظ را تخمیس  

کرده بود که بیش از دیگر اشعارش مورد پسند و عالقه من  

قطعه این  من  بود.  عقیده  به  که  است  تخمیس  آن  از  ای 

 استادانه 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 کار جهان بی ثبات و بی محل است 

از        یک استاد دیگر    »کولیجه«من در  »فوزی«  به غیر 

  »سید عبداهلل سید مینه« .  آموختماز او    بسیارهم داشتم که  

رو و کج و کوله و بسیار شلخته و درب و  مردی بغایت زشت 

داغون بود. بیسواد بود، اما بسیار فهمیده و دانا. شاید بگویید  

بیسواد و دانا جمع اضدادند، و چگونه ممکن است؟ بله این  

تحصیالتی   هم  مرد  را  الفبا  حروف  حتی  نداشت، 

باالیی  نمی دست  کردی  و  فارسی  ادبیات  در  اما  شناخت. 

از یکبار شنیدن، از   کرد و  می  بر داشت. هر چیزی را پس 

برد. بخش وسیعی از شاهنامه فردوسی،  هرگز از خاطر نمی

خمسه نظامی، مثنوی، غزلیات سعدی و بخصوص سرتاسر 

[ چیزی از شاعران کرد دیوان حافظ را از حفظ بود، ]حاال

پرسیدی، فوری  گویم. مشکلترین ابیات را هم از او مینمی

تحلیل می و  تجزیه  و  یک  معنی  بار  یک  یادم هست  کرد. 

 مالی فکسنی این شعر را از من پرسید: 

می من  بر  غم آنچه  ز  رفتی  شتر  بر  گر  رود 

    

 الماوا قدم  زدندی کافران در جنتمی

ها از اینگونه اشعار خوشم نیامده موقعمن نه حاال و نه آن      

از دایی  و نمی ندانستم و مال تمسخرم کرد.  را  آید، جواب 

عبداهلل پرسیدم، گفت ای بابا، این شعر اشاره به این آیه دارد  

می بهشت  به  زمانی  کفارتنها  سوراخ  که  از  شتر  که  روند 

بر سر   بر سر شاعر آمده اگر  سوزن عبور کند. یعنی آنچه 

توانست از سوراخ  شد و میآمد، کوچک و باریک میشتر می

تسخیر   را  بهشت  هم  کفار  زمان[  ]آن  و  شود  رد  سوزن 

 کردند. می

آموزی روی  سرود، و به وسیله دانشخودش هم شعر می     

آورد. شعرهایش مثل اشعار شعرای متقدم پر بودند  کاغذ می

بیگانه. اما موقع آواز    هایکاری های شاعرانه و واژهاز ریزه

های سهل  خواند هم ارز گوهر. واژهخواندن چنان ابیاتی می

های زیبا و مضامین ظریف  و آسان کردی، استعارات و قافیه

 داشتند. این دو شعر را از او به یاد دارم.  

  فا، راستی و درو فا و وهجه
 ی ئه من و ئه تو وهبوونه کرده  

من ئه ی منهفا پیشی تو وهفا پیشهجه
 تو دروزنپ و راست ئهره 

  ]جفا و وفا ، راستی و دروغ
 نامه اعمال من و تو  
  ام ات، وفا پیشهجفا پیشه
 من صادق و روراست، تو هم دروغ زن[ 

ساله بودم، معلمم از  17، زمانی که جوانی  1317سال      

رفت. من هم از تحصیل دست کشیدم، به خانه    کولیجه«»

مان  شروع کردم به کسب و کار. در این زمان خانهبرگشتم و  

بود. پدرم صاحب ثروت قدیمی نبود.  شیالن ئاوی« »در ده 

عموهایش از او جدا شده   اما همتش باقی بود. برادر و پسر

بودند و تنها یک ده برایش باقی مانده بود. ]در این دوره[ 

حسابی مشغول کسب بودم، و امور مربوط به کشت و زرع  

یاد گرفتم. روزها کار می کردم و شبها مطالعه. هر را زود 

روزنامه می و  کتاب  نداشت.  چقدر  اعتراضی  پدرم  خریدم، 
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ام.  ا بخاطر مطالعه فراموش کردهباور کنید وعده با دختران ر

اند. روزهایی ، و قهر کرده ]که[ از من دلگیر و عصبانی شده 

گشت و کتاب و روزنامه برایم که خدمتکارمان از شهر برمی

 رفتم.          آورد، نیمه راه را به پیشوازش میمی

مجله      نبود. چند  پیشرفته  ایران  دوره  آن  صنعت چاپ 

شدند، که حمایت سفارت آلمان  ر میمصور و قشنگ منتش

نوشتند. کتب  نازی را پشت سر داشتند و به سود نازیسم می

سیاسی آن زمان هم همه در باره هیتلر و موسولینی بود.  

ها هم مشغول تبلیغات برای آلمان نازی بودند، و در  روزنامه 

ضمن توصیف قد و باالی پهلوی بخش دیگرمشغولیاتشان  

ای که شیرین و دوست داشتنی  تنها مجله  گرفت.را در بر می

تر شد، و لعنت  بود، و تا زنده بود، همچنان شیرین و شیرین

بر عامل »مرگش«، توفیق بود. این مجله روزهای پنجشنبه  

»شب جمعه نوشت:  شد، و در هر شماره هم میمنتشر می
. من عزب بودم، وگرنه  دو چیز یادت نره، دوم مجله توفیق«

آن نبود  هرگز.   بعید  را  توفیق  اما  کنم،  فراموش  را  یکی 

می ترجمه  که  بودند.  داستانهایی  پلیسی  عموما  شدند، 

قائل  رمان تفاوتی  نبود. اما من  ایران  نویس خوب هنوز در 

خواندم. به مهاباد هم رفت و آمد  شدم، همه چیز را مینمی

طبق سفارش  می بودم.  کرده  پیدا  دوستان خوبی  و  کردم 

باری   هر  میپدرم،  مهاباد  به  محکمه  که  به  حتما  رفتم 

رفته و سالم    »میرزا رحمت شافعی«و منزل    »قاضی محمد«

رساندم. این دو محل پر رفت و آمدترین منازل پدرم را می

و   چشم  کم  کم  داشتند.  زیادی  مراجعین  و  بودند  مهاباد 

شدم. آنها  شد و با مردان معتبر منطقه آشنا میگوشم باز می

احترام   به  میهم  محترمم  دو  پدرم،  این  از  بغیر  داشتند. 

محل، که اگر سفارش و دستور پدرم نبود، ]شاید[ زیاد هم  

نمینمی که  بود  هم  دیگری  جای  پرده رفتم،  آن  از  توانم 

گردهم محل  اینجا  هوای  بردارم.  که  بود  جوانانی  آیی 

داشتند.   در سر  مکائیلی«،  وطنپرستی  »رسول  »ذبیحی«، 
و بسیاری دیگر  »سیدی«    وزاده«، »الهی«  ا»قزلجی«، »نانو

هم هر بار که به شهر و منزل ژار «  »ههرا در اینجا شناختم.  

آمد. این رفقا یک محفل  ما آمده بود، ]به این[ جلسات می

داده   سازمان  ادبی  کردی کوچک  شعر  مخفیانه  و  بودند، 

میمی سفارش  در  خواندند.  که  کردی  کتاب  هر  دادند 

رسید  شد، به دستشان میکردستان عراق چاپ و منتشر می

خواندم. هیچوقت نپرسیدم چه کسی  دادند من هم میو می

خور آوردشان ؟ من خربزهفرستد و یا چه کسی می آنها را می

هم   شاعر  چند  بستانچی!  نه  را  بودم  اشعارشان  که  بودند 

می توزیع  اشعار  مخفیانه  قاضی«  کردند.  ... »سیف  و 

 کردند. بخصوص غوغا می

میالدی( بود و من جوانی بالغ بودم.   1941) 1320سال    

در   و  بودم،  شده  کارآمد  دامداری  و  زرع  و  کشت  کار  در 

شعر  دیوان  مهارتی.  صاحب  هم  کردی  و  فارسی  ادبیات 

دم. پدرم گرچه خودش اهل ذوق بود ترتیب داده بو  یبزرگ

ستود، اما بشدت با شاعر شدن من مخالف بود.  و شعر را می

قیمتی حرفی از شعر خودم نمی او به هیچ  زدم، دفتر نزد 

 کردم.  شعرهایم را مثل بچه گربه از پدرم مخفی می

پیش       برایم  کاری  بودم،  شعری  نوشتن  مشغول  روزی 

دفت و  کردم  ترک  را  محل  ماند.  آمد،  باقی  سرجایش  رم 

کلهفکرنمی و  سر  اینموقع  در  پدرم  شود.  کردم  پیدا  اش 

از دفتر کذایی خبری   چیزی نگذشت که برگشتم و دیدم 

نیست. پرسیدم، گفتند پدرت برش داشت و رفت. ]از ترس[ 

نمی فکر  شد.  زایل  پاهایم  سادگیها  قدرت  این  به  کردم 

شعرهایم ناپخته    خالصی پیدا کنم. در بد هچلی افتاده بودم.

بودند، از شعرای قدیمی تقلید کرده بودم. همه جور شعری 

گویی از شیخ رضا و ایرج میرزا گفته بودم، بخصوص در گنده 

بودم، به همین دلیل حق داشتم   تقلید کرده  فارس  شاعر 

بترسم. شوخی نبود، من هم شاعر بودم و هم اعتراف به گناه 

عالم خیا در  که  هرچند  بودم،  هم  کرده  من  باشد.  بوده  ل 

اینگونه   پدرم  و  بودم  زده  بهتان  خودم  به  رضا  شیخ  مثل 

رسید آنها را نخوانده تافت ؛ اما به نظر میمسائل را برنمی

را   مادرم  درآمد  گندش  اگر  کردم  فکر  و  داخل شدم  بود. 

کنم. پرسیدم پدرم کجاست؟ گفتند با عصبانیت  میانجی می

ای پناه گرفتم، ]پدرم[ با غرولند و  به مطبخ رفته. در گوشه 

گفت ؛ بیکاره، ببین چه چیزهایی یاد گرفته، در حالی که می 

خواهد از گرسنگی بمیرد، خارج شد.  شاعری، شاعری! می

های آتش به مطبخ دویدم، دیدم دفتر کذایی طعمه شعله

 تنور و تماما خاکستر شده بود. 

ها فکر کردم که   وقتها خیلی پریشان بودم. اما بعدآن     

بودند  دستش درد نکند، چون بی تا حاال مانده  تردید اگر 

سوزاندمشان. درست که همه موزون و دارای قافیه  خودم می
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بودند. اما تماما تقلیدی بودند و چیزی از احساس خودم را  

های دیگرنظیر آنها را دور  نداشتند. از آن به بعد هم خیلی

 ام...  انداخته

اع       آوردن یاد،  ایام  و  1عروس  بندان  حنا  شوهر  ،  دختر 
دادیم. هر دفعه یکی  ترتیب می«2کلهشبهرهجشن و »  دادن

نزد پدرم می را  تا از  ریش سفیدان و معتبرین  فرستادیم 

کرد. اما اینقدر مان را بگیرد. هر دفعه هم مخالفت میاجازه

میالتماسمی باالخره  اینکه  تا  به  کردیم،  اما  این  پذیرفت. 

شرط که جشن در محلی دور از دیدرس منزل ما صورت 

گذشت، دختر و پسر، زن و مرد  گیرد. براستی کهخوش می

 ک«لهبهش»رهرقصیدند. من این رسم را در روستایمان می

را   او  زنی  اینکه  مگر  مرد،  که  داشتم  روستا خیلی دوست 

دعوت کند، در غیر اینصورت حق نداشت به صف دختران  

بایست از جلوی صف وارد جمع  د. مرد همیشه میوارد شو

قبیح انجام  از عرف و  شود، در غیر اینصورت عملی خارج 

می دختر]ان[  اما  و  داده.  شوند  وارد  صف  عقب  از  بایست 

انتخاب همراه رقص به عهده آنان است. این رسم به زمانی  

بیشتری برمی آزادی  صاحب  کرد  جامعه  در  زن  که  گردد 

 بوده است ... 

ماه        میالدی(    1941)  1320]شهریور[    رمانانخهدر 

انداختن  برق  مشغول  کارگرانمان  بودم،  خرمن  سر  روزی 

و باد دادن کاه بودند، من هم کنارشان نشسته    «3»مالوسک

بود. آن زمان ماشین و هواپیما   بودم و اسبم مشغول چرا 

پدیده نتیجه[  در  ]و  کم  میخیلی  عجیبی  نمودند.  های 

و هواپیمای غول پیکر و سیاه پدیدار شدند. ما تا  ناگهان د

آن موقع هواپیمای به این بزرگی ندیده بودیم. همه دست 

هواپیماها  دیدیم  شدند.  تماشا  مشغول  و  کشیدند  کار  از 

ارتفاع کم کرده و کاغذهایی پخش کردند. همه دویدند که  

ببینند چیست؟ یک زن قبل از دیگران برگشت و یک برگ 

داد و گفت، قربانت برم بیا بخوان ببین چیست   کاغذ به من

 و چه نوشته؟  

 
هاي روستایي در بسیاري موارد عروس  ز آنجا كە در عروسي ا  -1

و  عروس آوردن  آید، در نتیجە هردو لفظ  از روستاي دیگري مي 
در عین اینكە در دو روستاي متفاوت برگزار    دختر شوهر دادنهم  
 را دارند. عروسي ند، معناي شومي 

این        بیاورم.  در  پر  از خوشحالی  بود  نزدیک  کنید  باور 

ای بود که به زبان کردی نوشته شده بود. رویا  کاغذ بیانیه

زبان   به  شوروی  اتحاد  مثل  بزرگی  دولت  واقعیت؟  یا  بود 

 . کردی، بیانیه پخش کند؟ برای من این کم نبود

برای من که دیوانه و شیدای زبان کردی بودم، این کاغذ      

زمان آن  بیاورم.  در  پر  خوشحالی  از  تا  بود  هنوز کافی  ها 

نظر  از  واقع  در  اما  بودم،  نپرداخته  قضیه  این  به  اینطور 

سیاسی این کار دولت شوروی مضمونی بغایت آزادیخواهانه 

و ناظر به    داشت و نشانه از این داشت که این دولت آگاه

 وجود خلقهای متفاوت در ایران است.    

ارتش سرخ        بود  معلوم  داد.  می  بوی جنگ  بیانیه  این 

آرامش   به  را دعوت  بیانیه مردم  ایران شده. هر چند  وارد 

روسها  از  خیلی  ما  اما  نبود،  تهدیدی  هیچ  حاوی  و  کرده 

ها و قساوت رحمیترسیدیم. پیرترها داستان جنایات، بیمی

بودند.در  تعریف کرده  برایمان  را در جنگ اول  تزار  ارتش 

های ایران فقط علیه  تمامی دوران حکومت پهلوی روزنامه

بافی کرده بودند. بلشویک در این دوره بدترین  شوروی منفی

فحش بود. بخصوص بعد از شروع جنگ میان آلمان نازی و  

سر ایران  ]دولتی[  جات  نوشته  شوروی،  نفع اتحاد  به  اسر 

آلمان نازی و به ضرر شوروی بود. مدتی هم بود که شهربانی  

برنامه و  بود،  کرده  مستقر  رادیو  یک  رادیو مهاباد  های 

کرد، که سراسر فحاشی  »برلین« را به زبان فارسی پخش می

 به کمونیسم و بلشویسم بود.

اما در این موقعیت هیچیک از این مسائل ذهنم را به      

کرد. مهم این بود که کرد ملتی است که نمی  خود مشغول

نزد دیگر دول جهان شناخته شده است و به زبانش بیانیه  

 کنند. پخش و توزیع می

دانم چطور خودم را به اسبم رساندم، سوار شدم و  نمی     

نعل به سمت خانه تاختم. بیانیه را برای پدرم خواندم.    چهار

آرامش گفت:   به نرمی و  او بر خالف من رنگش پرید،  اما 

می بنظر  اینطور  اوضاع خراب شد،  روسپسرم  که  ها  رسد 

شده ایران  میوارد  جنگ  خواهد اند.  بهم  چیز  همه  شود، 

زماني است كە در صف رقص كردي یك دختر و   ك لە ش بەره -2
 گیرند. یك پسر بطور متناوب قرار مي 

اي فلزي كە در آسیاب گندم، نقش مجراي خالي  : قطعە مالوسك  -3
 شدن آرد را دارد. 
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شناسیشان. موجودات بدی  ریخت. پسرم تو ندیدی و نمی

آدمکش و سیاهدل، من کشتار مهاباد را به چشم  هستند،  

ام و بیاد دارم چطور مردم بی پناه و بیچاره را با خودم دیده

شقه میشمشیرهاشان  جور شقه  و  جمع  زود  باید  کردند. 

برسانیم. خدا به دادمان برسد. روز قایمه  کنیم و خود را به  

مردان است. برای همین روزها بود که اصرار داشتم سواری  

بار   دو سه  و ]سپس[  بگیرید. ساکت شد  یاد  تیراندازی  و 

 .1زن رزن و بزن چیایه مههه زمزمه کرد : 
پدرم حق داشت نگران باشد، چون او ارتش تزاری را دیده 

در   را  روس  مرتجع  ژنرالهای  بیرحمانه  کشتار  او  بود. 

ایران  مردم  از  دیگر  بسیاری  مثل  او  بود.  دیده  کردستان 

و   تغییر  از  اتحاد خبری  در  اکتبر  انقالب  از  پس  تحوالت 

 دانست ارتش سرخ چگونه تعلیم دیده. شوروی نداشت. نمی

همانروز بعدازظهر چند نفر از مردان سرشناس مهاباد       

پدرم بودند    پیدایشان شد. آنها هم که دوستان و همساالن

پدرم  از  داشتند، خیلی بیشتر  بیاد  را  اول ]جهانی[  جنگ 

نفر    9کرد و می گفت  نگران بودند. یکی از آنها تعریف می

بدست   یکروز  طی  ما  خانواده   افراد  روس سالداتاز  های 

 اند.کشته شده

آن  اما شوق  بود.  کرده  نگران  کمی  هم  را  من  این حرفها 

 جوشاند. مچنان میبیانیه، شادی را در درونم ه

مشغول پذیرایی از مهمانان بودم. اما هراز چند گاهی بیانیه   

می خارج  جیبم  از  میرا  جیبم  کردم،  در  باز  و  خواندم 

 گذاشتم. می

خانواده        و  رفتند  خدمتکارانمان  و  بزرگترم  برادر  شب 

بیرون   از شهر  را  اقوام خودمان  میهمانانمان و ]همینطور[ 

 آوردند.

روز بعد دو فروند هواپیما آمدند و چند نارنجک    صبح     

کوچک روی شهر انداختند. ارتش شاهنشاهی، ارتشی که 

تقلید  نازی  و  مغول  اشغالگران  از  ایران  ملت  کشتار  در 

کرد، یک لحطه هم مقاومت نکرد و قبل از رسیدن ارتش می

سرخ به مهاباد، سالح را به زمین گذاشت و همانند بذر و  

 : سرودهمان وقت چه زیبا  ژار ههه شد. ارزن پراکند

 
اند. این  گسترده شود : ارزن و بز، دشتها  اللفظي آن مي معناي تحت -1

 آید. اصطالح در زمان خود را به تقدیر سپردن بكار مي 

  ر ئاگاهی به بالو بوونی دوو په

 نشاهیههشی شهرته بوو بالو ئه 

 ]با پخش شدن دو برگ آگاهی

ارتش     پال،  و  پخش  شد 

 شاهنشاهی[ 

گرفتند، تازه این دادند و یک نان میتفنگ برنو را می     

دادند  میکار شجاعانشان بود، و گرنه ترسوها یک چیزی هم  

 که تفنگشان را بگیری ! 

پدرم        ما سرازیر شدند.  روستای  به  مهاباد  مردم  عمده 

خیلی خوب استقبالشان کرد، هر چه داشتیم در اختیارشان  

گذاشت. درب انبار گندم را باز کرد، و آسیابهای دهمان را  

آرد   میزان  هر  به  کس  هر  گذاشت.  اختیارشان  در 

 گرفت. خواست، میمی

کشیدند، هر کس به آرد نیاز دارد،  هر روز در ده جار می     

این  مهاباد  مردم  کند.  تقاضا  رودرواسی  و  شرم  بدون 

بزرگواری پدرم را هرگز فراموش نکردند و تا زنده بود، بسیار 

 داشتند. محترمش می

چهار پنج روزی هرکی هرکی بود. اول ارتش انگلیس به       

همه   و  سربازخانه  سراغ  رفت  یکراست  و  رسید،  مهاباد 

بعد ارتش سرخ رسید. برخالف سالح برد.  را  های سنگین 

ها نه کسی را کشتند، و نه غارت و آزاری  بینیبسیاری پیش

صورت گرفت. بحدی خوب با مردم رفتار کردند که کسی  

کرد. داستان جالبی  ارتش اشغالکر نگاهشان نمی  به چشم

راهزن،   دزد،  بابای  یک  پهلوی]پدر[  زمان  در  آمد،  یادم 

زور   همه  به  تنهایی  به  بود،  شده  پیدا  ناصوابی  و  آدمکش 

گفت. یک پنج تیر کهنه و قراضه داشت، برای خودش  می

کرد. پلیس  خواست میگشت و هر غلطی هم دلش میمی

دست به  قادر  به  گیریایران  فرد[  اگر]این  اما  نبود.  اش 

گرفتند و زندانی  گذاشت، صاحبخانه را میای پا میهرخانه 

ای را به این جرم که یک شب این کردند. پیرمرد بیچارهمی

زندانی  خورده،  غذا  منزلش  در  راهزن،  همین  یعنی  یارو، 

به   بود.  برگشته  بود.  بند  در  ارومیه  در  سال  دو  و  کرده 

گفتم عمو جان باالخره چگونه نجات پیدا   دیدارش رفتم و



                                               آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ   82شماره  
 

144 

 

ای بور و چشم آبی آمد،  دانم، فرشتهکردی؟ گفت : چه می

 درب را برویم باز کرد و گفت برو.

به       تا مدتی  نماند. اول عشایر  تهران در مکریان  ارتش 

سر و کول هم پریدند و از یکدیگر کشتار کردند. اما رفته  

ناسبی برای حرکت سیاسی  رفته اوضاع آرام شد و فضای م

 پدید آمد.

ما یعنی این دسته جوانانی که در زمان پهلوی یکدیگر       

ب عرصه  داشتیم،  محفلی  و  یافته  و  ه  را  شد  باز  رویمان 

حرکت به  مجله گسترشی  و  روزنامه  عراق  از  دادیم.  مان 

آوردند، و  کردی محض مطالعه و طبق سفارش برایمان می

خومی اشعار  من  دستی  خواندیم.  را  دیگر  شاعران  و  دم 

از کردستان عراق دلشاد رسولی  کردم.  نوشتم و توزیع میمی

بود، و امالی کردی ، و خطش  برگشته  بود  بهتر  از ما  اش 

د موختاری  حمهمیرد، ئهپیره،  سکهبینیز. بسیاری از اشعار  
میمدی  حهو    جاف حفظ  از  دسترا  و  نویس  دانست 

]گالویژ[ رل خوبی داشت،   الویژگه کرد. مجله  توزیعشان می

کردی جوانانمان  کوشش  و  و  تالش  گرفتند.  یاد  را  خوانی 

برای تاسیس یک حزب ناسیونالیستی کرد در مهاباد شروع  

 شده بود.

این حزب        انتشارات  ایران،  توده  تاسیس حزب  از  پس 

هم مبادالت فکری را در جامعه کردستان گسترش داده بود. 

چند نفری کرد و ارمنی کوشیدند شاخه این حزب را   حتی 

تاسیس کنند، اما مردم استقبالی نکردند. حزبی  مکریان در 

بنام   آزادیهم  برنامه  حزب  عمر  با  که  ای چپ سربرآورد، 

 کوتاهی داشت. 

له ژ. »کومه  1321مرداد[    25]الویژ  گه  25تا اینکه روز       
ا بنیان نهادند،  تاسیس شد. کسانی که این تشکیالت ر ک«

من در تبریز بودم و    هنگامام بودند. در این دوستان قدیمی

ذبیحی  در زمان تاسیس حضور نداشتم. در بازگشت بوسیله  
به  که دوست چندین ساله بود  معرفی شدم. در    لهکومه ام 

از دوستانم که بعدها فهمیدم عضو شماره یک  منزل یکی 

ناپذیر آزاده و تسلیماست، و براستی مبارزی شجاع، له  کومه 

بود، به قرآن، پرچم، شرافتم و شمشیر سوگند خوردم که 

له کومهنه زبانی، قلمی و نه به کنایه و اشاره به ملتم و به  
  55بود و رده عضویتم  هیمن ام خیانت نکنم. نام تشکیالتی

من حق هیچ سئوالی نداشتم. اما آنان اینقدر به من اعتماد    .

است و نیازی به له  کومه هم عضو  ژار  هه کردند که بگویند  

مخفی کردن هویت حزبی خود از او ندارم،و این امر را به او 

 هم اطالع دهند. 

ام پا  سیاسی و ادبی  ـ به این ترتیب در زندگی اجتماعی       

 م .... ای نوین گذاشتهبه مرحل

انجمنی  له  کومه  بود،  سیاسی  تشکیالتی  اینکه  از  غیر  به 

اعضای   بیشتر  بود.  نیز  اخالقی  و  به له  کومهاجتماعی 

بودند.   ناشایست  اعمال  از  گریزان  و  پایبند  سوگندشان 

دزدی، خالف و درگیری میان افراد رو به کاهش گذاشت و  

 نبود. توانم ادعا کنم که در برخی نقاط اثری از آن باقی می

که        نگذشت  زیر  له  کومه چندی  را  کردستان  سراسر 

پوشش گرفت و در بخشهای دیگر کردستان ریشه دواند.  

بسیار گسترش    لهکومهبخصوص در کردستان عراق شاخه  

 یافته و قدرتمند بود.

درآمد        ماهانه   لهکومهمنبع  عضویت  حق  تنها  و  تنها 

و نشریات،  فروش  از  حاصله  مبالغ  و اعضا،  تئاتر  رودیه 

با این وجود خیلی خوب اداره نمایش بود. که  های هنری 

حق می میل  کمال  با  همه  که  بود  این  هم  دلیلش  شد. 

را له  کومه کردند، و نشریات  عضویت ماهانه را پرداخت می

می قیمت  برابر  بودهچند  شاهد  من  تکشماره خریدند.  ام 

خریده  200را  نیشتمان   آن  قیمت    نیشتمان اند.  برابر 

در ابتدا  له  کومهماند.  اش هم باقی نمیهیچوقت حتی یکدانه

هدیه یک کتاب کوچک شعر چاپ و توزیع کرد، تحت عنوان  
حاجی قادر، مالی بزرگ کوی، که اشعار ملی  له ژ.ک  کومه 

در آن آمده بود که فوری هم   شیخ احمد حسامیو  ژار  هه 

مجله   بعد  و  شد.  ارنیشتمان  نایاب  بمثابه   لهکومهگان  را 

 منتشر کرد.  

در شماره        من  »نیشتمان    2اولین شعر  نام  م. ش.  به 
و    شد،  توزیع  اینمجله هیمن«  تحریریه  جمعهیئت  به 

 پیوستم و در هر شماره شعر و گفتار داشتم. 

این نیشتمان  سردبیر  ذبیحی   انتشار  برای  براستی  و  بود 

و چند  ذبیحی  مجله زحمت کشید و مایه گذاشت. به غیر از  

شناخت و  را نمینیشتمان  فرد مطمئن دیگر کسی تحریریه  

له کومهشود. عضو  اطالع نداشت که این مجله کجا چاپ می
مثل اعضای هر حزب مخفی، جدی و با دیسیپلین همان  

 نمود. میزانی اطالعات داشت که ضرورت ایجاب می
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خواندم، بخصوص  را برای پدرم مینیشتمان  یادم هست       

کیست؟ در دلم  هیمن  پرسید، پسر این  خودم و میاشعار  

توانستم بگویم همان کسی است که تو  خندیدم، اما نمیمی

با آتش پشکل و پهن سوزاندی!   تنور  را در  دفتر اشعارش 

]آرزو[ را هم منتشر کرد و در آنجا هم ئاوات  مجله  له  کومه 

 نوشتم. 

]مام وطن[ تبلیغات خیلی خوبی دایکی نیشتمان تئاتر      

]حتی[  له  کومهبرای   و  که خیلی ساده،  نمایش  این  کرد. 

توانم بگویم از نظر آفرینش هنری ناقص و ناکامل بود، می

روی صحنه  مکریان  سه چهار ماه در مهاباد و شهرهای دیگر  

ماند. کمتر کسی بود که آن را ندیده باشد و هر کسی هم  

می دیدنش  گریه  به  احساس  میرفت،  و  اش  کردایتیکرد 

شد. از روستاهای دوردست مردم برای دیدن این  تحریک می

به غیر از تبلیغ سیاسی    . دایکی نیشتمان آمدندنمایش می

 حسابی ثروتمند شد.له کومهدرآمد زیادی هم داشت و 

با همین عایدات توانست یک دستگاه چاپ دستی  له  کومه 

 بخرد و در مهاباد مستقر کند.

ام  کردم، محدوده آگاهیکار میله  کومههر چه بیشتر در       

پیشوا  گرفت. در آنجا با دانایان و ادبایی چون  نیز وسعت می
شدم و از  نزدیکتر میکاک رحمن مهتدی  و  قاضی محمد  

می از  آنان  هیچکدام  دیگر  آموختم.  از  که  کردی  بزرگان 

می کردستان  نبود.  قطعات  مخفی  من  از  حمزه آمدند، 
و شهید قدسی و عبداهلل، شهید مصطفی خوشناو، میر حاج 

داشتم.   فکری  مراوده  آنان  با  و  مالقات  را  دیگر  بسیاری 

شدند، مترقی بودند  نشریاتی که در ایران چاپ و توزیع می

و مطالب نوینی داشتند. مخصوصا نشریات حزب توده ایران  

در شفافیت بخشیدن به اعتقادات سیاسی من تاثیر داشتند.  

ای نیز در مهاباد  ]دفتر[ روابط فرهنگی ایران و شوروی شاخه

کار  آنجا  در  که  بودم  آنانی  از  یکی  هم  من  کرد.  تاسیس 

رکز به پیشنهاد من توجهی  کردم. هرچند متاسفانه این ممی

اما مطالب مفید   انتشار به کردی نکرد.  به  اقدامی  نکرد و 

بسیاری به فارسی چاپ و توزیع نمود، که من هم بسیار از  

آنها سود بردم. شعر و مطلب کردی به آذری و روسی ترجمه  

شدند، همین هم برای ما دستاورد خوبی بود. یکی از مطالب  

داشتم  ترجمه شده که من هم در   آن همکاری  ئاله تهیه 
از ژار  هه از  کوک،   یکی  و  واقعی  انسانی  توسط  که  بود، 

شاعران خوب آذربایجان استاد جعفر خندان به آذری و به  

 نظم ترجمه شد.  

جنگ ویرانگر دوم با کمر شکن شدن فاشیسم و نازیسم،       

موسولینی،   شدن  کشته  هیتلر،  نابودی  و  شکستن  درهم 

نابود آرزو و  دستگیری و  پایان رسید.  به  افروزان  ی جنگ 

امید خلقهای دربند و تحت ستم شکوفا شد. ارتش متفقین 

بخش خلقهای  از ایران خارج شد. در حالیکه جنبش رهائی

 ایران روز به روز رو به گسترش داشت. 

خلق کرد هم یکی از خلقهایی بود که هر روز بیش از       

 شد. یروز قبل به آینده روشن امیدوارتر م

اعضای        و  روشنفکران  از  ژ.ک  کومهگروهی  این له  به 

برنامه  نتیجه نمودن  عملی  که  رسیدند  در له  کومهگیری 

به نظر می بعید  به  شرایط کنونی جهان و کردستان  رسد. 

ای جدید و مختصر منطبق با شرایط  همین دلیل هم برنامه

  1324  آبان[  3]ر  لوهزهخهآن دوران تهیه شد، و روز سوم  

در   حزب دمکرات کردستانمیالدی(، اولین کنگره    1945)

شهر مهاباد تشکیل و این برنامه به تصویب رسید. تشکیالت  

کردستان   دمکرات  تشکیالت حزب  بنیانهای  همان  روی 

پایه گذاشته شد، تنها در کادر رهبری تغییراتی  له ژ.ک  کومه 

ه کومکه یک عضو ساده  پیشوا قاضی محمد  صورت گرفت، و  
بود، به دبیر کلی حزب برگزیده بینایی  با نام تشکیالتی  له  

که فردی بسیار کوشا، آزاده و پاک نهاد له  کومه شد. رهبر  

بود در کادر رهبری نماند. ]اما[ این تحوالت هیچ تغییری  

تر حزبی های پاییندر او به وجود نیاورد، و همچنان در رده

رنج و مرارت بسیاری  به مبارزه و تالش خود ادامه داد، و  

 نیز متحمل شد. 

بار در        اولین  برای  به کنگره من  در اجتماعات مربوط 

مسئول   که  موقعی  خواندم.  شعر  جمع  مقابل  در  زندگیم 

خواند، و  برایتان شعر میهیمن  جلسه اعالم کرد: حاال آقای  

من با خجالت برای شعرخوانی روی منبر مسجد سرخ مهاباد 

حتی   همه،  خودشان  شوا  پیرفتم،  از  و  ماندند  حیران  هم 

همان  نیشتمان،  شاعر و نویسنده  هیمن  پرسیدند، پس  می

شیخ امینی  محمد  نمی  االسالمی سید  ما  و  دانستیم؟  بود 

پدرم وقتی این را شنید، حرف خود را پس گرفت و گفت 

 شاعر خوبی نیست. هیمن 
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کردستان   دمکرات  بنام  حزب  ملیجمعی  رئیسه   هیئت 

که من نیز یکی از اعضایش بودم. در انتخابات انتخاب کرد، 

که پیرترین عضو بود، بعنوان رئیس  حاجی بابا شیخ داخلی 

و من که جوانترین عضو بودم بعنوان منشی انتخاب شدیم.  

چند ماه در این جمع کار کردم، کار مشکلی بود. فقط من  

امور می به  تنهایی  و  به  بابا شیخ  رسیدم  همینقدر حاجی 

های من را امضا کند. هرچند از  شید که نوشتهکزحمت می

شدگی و امکانات کار خوبی بود، اما با ذوق من  نظر شناخته

از  حاجی بابا شیخ  آمد. مخصوصا راه آمدن با  جور در نمی

 ای نبود. خر کار ساده خودراضی و کله

خواهم یک  شد میحاجی بابا شیخ  حاال که صحبت از       

وضوح   هم  را  تاریخی  نوشتهنکته  در    افرادی های  بدهم. 

ام که ام، و همینطور از مردم عامی هم شنیدهاطالع دیدهبی

حاجی بابا دهند. من از  نسبت خیانت میحاجی بابا شیخ  به  
گفتند در علوم دینی استاد  آمد. با اینکه میخوشم نمیشیخ  

داند، ولی فردی بسیار است و ریاضیات قدیم را هم خوب می

، اما خیلی صادق و  بلدشق، از خود راضی و نامرتجع، کله  

او   به  خیانت  اتهام  بهیچوجه  بود.  مومن  و  آزاده  پاک، 

چسبد. در زمان مذاکره با نمایندگان دولت مرکزی بعید  نمی

نیست فریب خورده و اشتباه کرده باشد. اما از مسیر درستی  

 و صداقت کنار نرفته.

خورخوره   دست کشیدن از محاصره سقز و سردشت و      

اندازند، مربوط  میحاجی بابا شیخ  که گناهش را به گردن  

ای خاص و محرمانه سیاسی است، که در اینجا هم  به مسئله

توان آن را طرح کرد، و بگذارید فعال سرپوشیده بماند،  نمی

خیلی باالتر بود. حاجی بابا شیخ  ]فقط بگویم[ از اختیارات  

بابا شیخ   ندحاجی  اختیارات  فرماندهان  اینقدری  که  اشت 

نشینی کنند. تازه او های این شهرها به دستور او عقبجبهه

مثل   هم  کردستان  ارتش  نداشت.  نظامی  مسئولیت  هیچ 

گرفت، نه از  همه ارتشهای دیگر از فرماندهانش دستور می

نظامی. نخست غیر  ضمن[  ]در  و  اختیارات  بدون  وزیری 

 وشن کرده باشم. امیدوارم با این چند کالم خوانندگانم را ر

کشیدم و در  هیئت رئیسه ملی من دست از منشیگری      

همه   در  کردم.  کار  به  شروع  حزب  تبلیغات  کمیسیون 

می حزب  روزنامه  نشریات  در  هاواری  نوشتم.  کوردستان، 
کرد[،  کورد   نیشتمان  ]آوای  وطن[،  هاواری  آوای  و ]  گر 

ر و گفتار ]آالله[ شعالله  هه]حرفهای بچگانه[،  گالی منداالن  

داشتم، در میتینگهای حزب نیز سهیم بودم. در گروهی که  

مشغول تهیه کتابهای درسی برای مدارس کردستان بودند،  

دارم   بیاد  که  آنجا  تا  گروه  این  اعضای  داشتم.  عضویت 

ابراهیم نادری، دلشاد رسولی  ذبیحی، هه و من بودیم.  ژار، 

د. هرچند  دادنو چند کارشناس هم یاریمان میپیشوا  خود  

ای نبودیم، اما چون با اشتیاق و  هیچ کدام در این کار حرفه 

کنم کتابها، که متاسفانه به کردیم، فکر میدلسوزی کار می 

 چاپ نرسیدند، بد نبودند. 

آذر[ پرچم کردستان در مهاباد    26]ز  رماوهسه  26روز       

دوم   روز  و  درآمد  اهتزاز    1324بهمن[    2]ندان  بهریبه 

جمهوری کردستان تاسیس شد. من قصد ندارم در این مورد  

گویم که چیزی بگویم، چون از آن زیاد گفته شده، تنها می

 ! امام و شعر خواندهدر این خجسته روزان سهیم بوده

خانه بودیم، شب و روز با  همژار  ههو  در این زمان من       

هم همراهمان بود. ساعات قزلجی  ای  گشتیم، یکدورههم می

خوش می را خیلی  استراحت  و  که بیکاری  من  گذراندیم. 

هایم خیلی کمتر از آنها بود، از  میزان تحصیالت و دانسته

. از آنجا که من و آموختممیبردم و همنشینی آنها سود می

همژار  هه  میدر  ظاهر  هم  با  جا  بودیم،  ه  هم  با  و  شدیم 

نمیخیلی ]بدقت[  کدام  ها  کدامژار  ههدانستند  هیمن    و 
تنها می یکیمان  از او میهستیم، و اگر  آن  بود،  پرسیدند، 

 دیگری کجاست؟ 

دوم        از  تاسیسندان  بهریبعد  و  جمهوری    ]بهمن[ 

روی   مهاباد  به  کردستان  دیگر  نواحی  کردهای  کردستان، 

با مردان سرشناس کردستان روابط  ژار  ههآوردند. و من و  

کردیم.   برقرار  قانع  دوستی  دانش  ماموستا  از  شناختم،  را 

بهره او  از  ادبی  دلنشین  خاطرات  بسیاری  بردم،  ها 

جال دارم که متاسفانه در این مماموستا قانع  همصحبتی با  

 فرصت بازگویی نیست. 

مادرم مدت زیادی بود که اصرار داشت ازدواج کنم، و       

بار  زیر  من  اما  ببیند.  دامادی  لباس  در  را  من  نمرده  تا 

مینمی حساب  تحصیلکرده  را  خودم  فکر  رفتم،  و  کردم 

کردم که درست نیست که پدر و مادرم برایم زن بگیرند. می

م و هرچه بیشتر پا به سن  خودم هم در انتخاب سختگیر بود

شد. این اواخر که اصال به  گذاشتم سختگیریم بیشتر میمی
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این نتیجه رسیده بودم که ازدواج نکنم و مجرد بمانم. هیچ  

نمی ارضا  را  من  زیباپرست  طبع  شاید دختری  و  کرد، 

بودم! اما آنسال بود، هنوز هم باکره می اگر]اصرار[ مادرم نمی 

خوشت بیاید یک کفش کرد. گفت: »  مادرم هر دو پا را در 
را همعلیه ژار  ههاز طرف دیگر  گیرم«.  یا نه، من برایت زن می

ژار ههخواند.  من تحریک کرده بود و شب و روز در گوشم می
از نظر سنی اختالف زیادی با من نداشت، اما سرد و گرم 

روزگار را بیش از من چشیده بود، دو بار زن گرفته بود و در  

و نرمی  این زمی قاطعیت مادرم،  تندی و  بود.  تجربه  پر  نه 

 دلم را نرم کرد. ژار هه کالم 

هایش را که دختر مردی متنفذ مادرم یکی از برادرزاده     

بود، برایم خواستگاری کرده بود، که نه ]او   مکنتیو صاحب  

شناختم. دروغ چرا ؟ یکبار دورادور  را[ دیده بودم و نه می

در حین دوشیدن گاو دیده بودمش. آن هم نه صورتش را.  

آن  فقط می من  بود،  اینهم جالب  است.  قد  کوتاه  دانستم 

 کسی نبودم که گفته بود :

له حاله حلهد نهسه رتم خوش ر ئیی کوتم هه ت 
 وینده

را   )قد(ها  کوتاه  فقط  که  براحوالم  لعنت  ]صد 

 دوست دارد[ 

آن چیزی که در زن بیش از هر چیز دیگری توجه من       

کند، هیکل زیبا و قد بلند است. این را به مادرم  را جلب می

گفت:   گفتم.  هم هم  طال  این چه حرفیست؟  »پسر جان، 
کارآمد و بسیار    . مادرم زنی دنیا دیده، مجرب،کوچک است«

زیاد   هم  آشنا  و  دوست  و  فامیل  و  فک  بود.  صالحیت  با 

برادرزاده اینها  همه  میان  در  کرده داشتیم،  انتخاب  را  اش 

بود. معلوم است که او بدنبال یک عروسک زیبا نگشته بود.  

می زرنگ،  او  اخالق،  خوش  خوب،  عروس  یک  خواست 

 دار داشته باشد. کاردان و خانه

شد،  من  هیعروسی        رقصید،     ژارههشروع 

گرفت، هماورد رقص زیبارویان شد، به دختران  1رچوپیسه

شوخی با  هم  شبها  و  زد،  جمع  چشمک  شیرینش  های 

 
است. معموال در  چوپي  : نام رقص جمعي كردي  سە رچوپي    -1

یعني اختالط یك در میان جمع زنان  ك لە بەش ره اعیاد و عروسیها،  
  گیرد. رقصند، صورت مي و مردان، كە دست در دست یكدیگر مي 

در انتهاي باالیي صف رقص، دستي در  فردي است كه رچوپي سه

اما   واداشت.  به خنده  را  در سرسرا  نگران  هیمن  گردآمده 

کرد که چگونه با  بود، نگران آینده خودش، و به این فکر می

خودش ]هنوز[ او را ندیده زنی که منتخب مادرش است، و  

دانست طوق لعنت  تواند زندگی کند. نمیشناسد، میو نمی

 آورند یا فرشته رحمت. برایش می

ام  عروس را به خانه 1325آبان[   25]ر  لوه زهخه 25روز       

طبع   که  نبود  دلبری  و  طنازی  زیبایی،  اوج  البته  آوردند. 

می بدنبالش  من  نیاشاعرانه  هم  هنوز  و  اما  فته گشت،  ام. 

خیلی زود توانست صاحب دل من بشود، و چنان کند که از  

بخش  صمیم قلب دوستش بدارم، و یار همیشگی و شادی

سال با هم زندگی    23روزهای تلخ و مشکل زندگیم بشود.  

کردیم و در پناه او بود که احساس آرامش کردم. هیچوقت  

دل او  از  همانروز  عصر  تا  که  نکرد  ناراحتم  و  اینقدری  گیر 

هستم.  راضی  خیلی  تاهلم  دوران  حیات  از  باشم.  رنجیده 

کنم که عامل اصلی زندگی خوب ما بیشتر او بوده  اقرار می

دانم که فردی حساس، عصبی و حتی  است. چون من می

بهانهبهانه و  بود  عاقل  و  آرام  او  اما  هستم،  دستم  گیر  ای 

صالح نمی را  اسمش  شدیم.  پسر  یک  صاحب  تنها  داد. 

شتم، حاال هم که مدت درازی از دیدارشان محرومم، و  گذا

 همدم درد دوریشان. یادشان بخیر. 

حرفهای       طبق  و  بود،  نگذشته  اززفافم  ماه  یک  هنوز 

امروزه ماه عسل را تمام نکرده بودم، که بدبختانه آنکه هرگز  

کردم روی دهد، روی داد. و آنکه آرزو داشتم بمیرم  آرزو نمی

نباش آن  شاهد  رشتهو  تمام  دیدم.  را  شد،  م  پنبه  هایمان 

بر  آشیانه دشمن  و  سرنگون،  جمهوریمان  ویران،  مان 

 زندگیمان مسلط شد. 

شد. جبهه سقز و سردشت  مدتی بود احساس خطر می     

شدند. چند زمیندار مشهور و خائن به عراق فرار  تقویت می

کرده بودند، و یکی دو مال و شیخ ترسو مخفی شده بودند. 

ومت آذربایجان یک لشکر آماده برای حمایت پیشمرگه حک 

شد که تنها به جبهه سقز فرستاده بود، چون پیش بینی می

از این جبهه خطر حمله دشمن وجود دارد. قبال هم دشمن  

دست جمع و دستمالي در دست دیگر، با حركات موزون خود صف  
 كند. رقص را هدایت مي 
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شست   ضرب  اما  بود،  کرده  حمله  جبهه  این  از  بار  چند 

 پیشمرگه را چشیده و به سختی شکست خورده بود.

قدرت       پر  بزرگتر،  حکومتی  و  آذربایجان  مجهزتر  تر، 

هم  مسلح  آذربایجان  دفاعی  خطوط  بود.  کردستان  از  تر 

خیلی قدرتمندتر بود.تحت این شرایط از ذهن کمتر کسی  

از  می ایران،  خلقهای  بخش  رهائی  جنبش  که  گذشت 

 آذربایجان مورد تهاجم قرار گیرد. 

به      بخشیدن  سرعت  برای  بود  امورات   مدتی  ]برخی[ 

، که بسیاری از شبها تا دیر پیشواحزبی، شبها بعد از اینکه  

گشت، یکی از  اش برمیماند، به خانهوقت در دفتر حزب می

می دفتر  در  در کادرها  را،  ]حزب[  پایه  گزارشات  تا  ماند، 

را به پایه پیشوا  برساند و دستورات  پیشوا  صورت ضرورت، به  

تازه داماد بود. در دفتر حزب   اطالع دهد. آن شب نوبت من

بودم، افسری  کوردستان  نشسته و مشغول تهیه مطلبی برای  

جزء، اما دوستی گرانقدر و عزیز، و عضوی وفادار برای حزب  

وارد شد. از اینکه دست به رادیوی روی میز برد و تمرکزم 

را به هم ریخت، دلخور شدم. اما اعتراضی نکردم، و قلم را 

 . روی کاغذ گذاشتم

بزند.       ناگهان چیزی شنیدیم که نزدیک بود خشکمان 

دکتر جاوید،  تبریک  تلگراف  تهران مشغول خواندن  رادیو 

ارتش  بازگشت  مناسبت  به  آذربایجان  داخله  وزیر 

متجاسر  را گفت.  متجاسرین  شاهنشاهی بود. بعد خبر فرار  
دو نامی بودند که در این شب به رهبران جنبش  ماجراجو    و

ش کردستان و آذربایجان اطالق شد، و هنوز هم رهایی بخ

 کند. دستگاه تبلیغاتی رژیم آن را تکرار و نشخوار می

رساندم. گفت خودت  پیشوا فوری تلفنی این خبر را به      

اینجا و به به   بیا  را  بیایند. کسی  دیگران هم خبر بده که 

صدر رفتم.  پیشوا  دنبال دیگران روانه کردم و خودم به منزل  
که نماینده مجلس در تهران بود، و در  پیشوا  برادر  قاضی  

ای به خود راه دهد، از  بایست از این واقعه دلهرهواقع نمی

همه بیشتر وحشت کرده بود. او فوری به تهران برگشت که 

 همانجا دستگیرش کردند و به مهاباد آوردند.  در

 
آذربایجان،    نظامیان  -1 خودمختار  جمهوري  ارتش  داوطلب 

برگرفتە از سنت حیدرخان عمواوغلو و انقالبیون دوران مشروطە  
 شدند.نامیده مي فدایي 

آذربایجان تا بن دندان مسلح و مجهز، با ارتشی آماده و       

مقتدر و فرماندهانی کارآمد چرا به این سرعت تسلیم شد؟  

دیگر  پیشه همینطور  و  آزاده  و  مجرب  انقالبی،  دانا،  وری 

کردند؟  فرار  عجله  این  با  چرا  آذربایجان،  جنبش  رهبران 

ینها[ سئواالتی است که هیچکس به کمال به آنها پاسخی  ]ا

اگر  معتقدم  اما  نیستم.  کار  این  به  قادر  هم  من  و  نداده، 

می1فدایی مقاومت  فرقه  و  هم جنگیده  از  ارتش  کرد، 

گذاشت، و قادر به گسیخته تهران نه تنها قدم به تبریز نمی

بزودی از  بود، بلکه کنترل تهران را هم چنین کشتاری نمی

بود که جنبش رهایی بخش داد، و هیچ بعید نمیدست می

سراسری ایران بر ارتجاع تفوق یابد، و حتی نفوذ امپریالیسم  

اند،  کن شود. اما همانطور که دانایان گفتهدر خاورمیانه ریشه

 کنیم. تاریخ آن است که روی داده، و نه آنکه ما آرزو می

یر شد، و کردستان هم از  بله، تبریز ]بی دردسر[ تسخ     

اینکه   از  قاضی،  همه سو محاصره شد. پس  دانم  نمیصدر 

چرا؟ به تهران برگشت، رهبران حزب دمکرات کردستان در  

بود.  پیشوا  منزل   همه خوب  روحیه  آن شب  جمع شدند. 

فرماندهی   بابا شیخ  شورای جنگ تحت  تشکیل، و  حاجی 

هنوز مرکب صورت جلسه اول با قرار مقاومت امضا شد. اما 

تصویبنامه خشک نشده بود که خبر رسید یکی از اعضای  

 فرار کرده است. شورا این 

مقاومت       تصویبنامه  کرد،  تغییر  اوضاع  روز  آن  فردای 

کنار گذاشته شد و به پیشمرگه دستور عقب نشینی بدون  

 مقاومت فعال داده شد. مردم هم به دو دسته تقسیم شدند. 

هه سقز و سردشت با نظم تمام عقب پیشمرگه در دو جب     

که فرماندهانشان فرار کرده بودند،  فدائیان  نشینی کرد. اما  

مثل گوسفندان بی سرپرست پراکنده شده بودند و عشایر 

و   بودند،  کرده  غارت  را  همه  و  افتاده  جانشان  به  هم 

نگذاشتند حتی یک فشنگ با خودشان برگردانند. اما جرئت  

 منگورهاخود نیافتند. تنها در میان    تعرض به پیشمرگه را در

تحت  که  بودند،  گرفته  را  پیشمرگان  از  دسته  جلوی یک 

بودند.  زرو  فرماندهی   نشینی  عقب  حال  که  زرو  در  هم 

دزدی بدتر از آنها بود، با آنها درگیر شده، چند  خودش دله
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رسید.   مهاباد  به  سپس  و  کرده،  غارت  هم  را  روستایشان 

که   را  آذربفدائیان  آنهایی  کسی  کردند،  لخت  را  ایجان 

نکشتند. تا جایی که من به یاد دارم طی این جریانات تنها  

یک پیشمرگه عراق شهید شد، و تعدادی را هم ناجوانمردانه  

مورد غارت قرار داده بودند. فرمانده ارتش بدون برخورد با  

در آنجا  پیشوا  رسید و  حمامیان  هیچ مقاومتی به روستای  

 . به مالقات او رفت

بودم. طبعا با او  پیشوا  در این دوره من همیشه همراه       

نمیحمامیان  به   تنهایش  شهر  در  اما  گذاشتم،  نرفتم. 

دیدم که آشفته است، اما نه از ترس، بلکه از ناراحتی و  می

 ناامیدی. 

بود که        زیادی  شناختم، در روزهای را میپیشوا  مدت 

ه سالح بردن، فردی  دشوار او را دیده بودم. از نظر دست ب

مورد  بار  چند  مهاباد  جمهوری،  تاسیس  از  قبل  بود.  کارآ 

هر بار در سنگر مقدم  پیشوا حمله عشایر قرار گرفته بود، و 

او   از  خودم  شد؟  تسلیم  اینبار  چرا  پس  بود.  آماده  دفاع 

گفت، از ما نخواهند گذشت و ما را خواهند  شنیدم که می

نها بگذارم و می خواهم  کشت. اما دوست ندارم مردمم را ت

 در میان آنها بمیرم.

درست است که کردستان پس از اشغال آذربایجان و از       

دست دادن این متحد پر قدرت، از همه سو محاصره شده 

بود، درست است که بخشی از عشایر پا را ازگلیم خود بیرون 

شد که ضرباتی بزنند، درست است گذاشته، و پیش بینی می

جمهوری تهی بود و همه آن صرف خرید توتون و که خزانه  

تنباکو از کشاورزان شده بود و در انبار مانده و هنوز فروش  

از هر نوع کمک خارجی قطع  بود، درست است که  نرفته 

جنگیده  اگر  که  معتقدم  همچنان  من  اما  بود،  شده  امید 

بودیم، و صاحب کمی تجربه انقالبی بودیم، تاریخ جمهوری  

 رسید. گونه به پایان نمیمهاباد بدین

میالدی(    1946)  1325آذر[    26]ز  رماوهسه26روز       

نظم شاهنشاهی، حدود یکسال   ارتش درهم شکسته و بدون

را   مهاباد  شهر  کردستان،  پرچم  درآمدن  اهتزاز  به  از  پس 

 اشغال کرد. 

تعدادی از مسئولین و کادرهای حزب از شهر خارج شده      

و مخفی شدند، برخی هم در انتظار دستگیری ماندند. من 

برهان  به خانقاه شمس  و  از شهر خارج شده  روز  این  در 

زیر ام شیخ محمد مخفیاییرفتم. در آنجا د ام کرد و مرا 

و  پیشوا  بال و پر گرفت. در خانقاه بودم که خبر دستگیری  

ژار ههرهبران حزب و جمهوری را شنیدم. کسی را در پی  
روانه کردم، شاید پیدایش کنم و قادر به کاری شویم. او هم  

 مخفی بود، و نتوانستم پیدایش کنم. 

شایع بود، بسیاری مبتال شده    بیماری تیفوس در خانقاه     

بودند، چند نفری هم تلف شده بودند. من یکبار دیگر هم  

در همین خانقاه به این بیماری مبتال شده بودم، و خیلی از  

می داشتم.  وحشت  سرت آن  به  بترسی  چه  هر  از  گویند 

آید. چیزی نگذشت که مبتال و بستری شدم. برف زیادی  می

بود، و به همین دلی به  ل هیچ دکتری نمیباریده  توانست 

خانقاه بیاید. دو ماه تمام بستری بودم. موهای سرم شپش 

رختخواب  به  تنم  ]پوست[  گفتم.  می  هذیان  و  بود  آورده 

از چنگ  چسبید، پوست میمی اما این دفعه هم  انداختم. 

 عزرائیل فرار کردم.

هنگامی که عالئم بهبود در وجودم پیدا شد، برف هم      

ود، راهها باز شده بودند. ]دیگران[ اینطور مصلحت  کم شده ب

دیدند که با توجه به نزدیکتر بودن خانه خودمان به شهر، و  

قابل دسترس بودن دارو و تنوع مواد خوراکی در آنجا، برای  

درست   برگردم.  خودمان  خانه  به  مخفیانه  کامل،  بهبود 

 بخاطر ندارم چه مدت در خانه مخفی بودم! 

م       در  ناگهان  روزی  بودم،  مطالعه  مشغول  خفیگاهم 

صدای شیون و زاری در ده بلند شد، ]کسی را[ فرستادم  

ببینم چه اتفاقی افتاده، قاصد بر سر زنان بازگشت و گفت:  

گویند شهر محاصره شده اند میآنهایی که از شهر برگشته

دهند، و و به هیچکس اجازه ورود و خروج به شهر را نمی

اند. چندی نگذشت که را شهید کردها  پیشوشایع است که  

شد   قاضی  معلوم  صدر  و  پیشوا،  قاضی برادرش  سیف 
 اند. ی مهاباد به دار آویختهچوارچراپسرعمویش را در 

را از صمیم قلب دوست داشتم. او را رهبری  پیشوا  من       

دلسوز و مجرب، کردی پاک و مصلحی بزرگ و واال مقام  

بهمی بیکرانش  عشق  از  به    دانستم.  اشتیاق  و  سرزمینش 

خدمت به آن بخوبی آگاه بودم. بسیار آرزو داشت که کرد 

هم در ردیف ملل خوشبخت جهان قرار بگیرد. به او امید  

رهنمون   ترقی  سوی  به  را  خلقمان  که  داشتم،  زیادی 

شود، و سرزمینمان را آباد خواهد کرد. در همین مدت می
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د. براستی مرگ کوتاه زمامداری هم منشاء خدمات موثری بو

طلب نه فقط برای ملت کرد، بلکه برای جنبش رهاییپیشوا  

ای جبران ناپذیر بود.  و ضدامپریالیستی سراسر ایران ضایعه

دریایی آگاهی و هنر، دریایی اندیشه و ایده بدست ظالمی 

 کن شد و از میان رفت. نادان و بی مغز ریشه

یعنی در روز سیزده بدر پیشوا،  سه روز پس از شهادت       

از قفس پریدم، و با فردی زحمتکش و رفیقی عزیز حزبی،  

به سمت کردستان عراق راه افتادیم. طی کمی بیش از دو  

اینسوی جوی به سوی   از  را پشت سر گذاشتیم.  روز مرز 

مرز سیاسی   واقع  در  اما  ندیدم.  تفاوتی  هیچ  پریدم.  دیگر 

مینی را پشت سر گذاشته و به سرزمینی دیگر وارد شده سرز

]قلعه دیزه[ رسیدم، هنوز وارد بازار  دزه  القهبودم. به شهر  

شهر نشده بودم، پلیس از اوضاع ظاهریم من را شناخت و  

آمده  مرز  آنسوی  از  که  پاپیفهمید  چیزی  ام،  و  شدند،  ام 

ی بدون  نمانده بود که گرفتارم کنند، اما یک مال و یک حاج

دادند.   نجاتم  و  گرفتند  حمایتم  تحت  بشناسندم،  اینکه 

]عجب[ داستانی شده بود، از وحشت مار به اژدها پناه آورده 

علیرغم   هم  من  بشناسدم،  داشت  مال خیلی دوست  بودم! 

بود که  معلوم  به او معرفی کردم.  را  تمایل شخصی، خود 

به    شناخت. آن شب احترامم راماموستا دورادور من را می

حد کمال بجا آورد، در حجره طالب خوابیدم. فردای آن روز  

رفتیم. من امیدوار  گردبوداغ  به راهنمایی خودش به روستای  

از   نشانی  قزلجی  هه   بودم   ذبیحی،  بیابم، دلشاد  و  ژار، 

راستش پیش خودم فکر کرده بودم، با پیدا کردن یکدیگر  

اغراضم    شویم. خوب معلوم است کهاز اول دست به کار می

خواهد را به ماموستا نگفته بودم، اما گفته بودم که دلم می

حساسیت فعال  که  گفت  ماموستا  کنم.  پیدا  را  ها رفقایم 

باالست و صالح نیست، کردهای اینجا ]عراق[ که به ایران 

برگشته  تازه  بودند،  پراکنده آمده  مختلف  نقاط  در  اند، 

فعال  می است،  مترصد  پلیس  نتیجه  در  اینجا  شوند،  کمی 

بمان تا آبها از آسیاب بیافتد. رفیق همراهم را روانه کردم و 

خودم مشغول درس خواندن شدم، و از نو طلبه شدم. خوب  

شدم،  حوصله نمیخواندم، هم سرم گرم بود و بیدرس می

اینبار  باختم،  جوانی  در  آنچه  بودم  صدد  در  اینکه  هم  و 

اگر ]شاید[  و  بودم  جوان  هنوز  آورم.  درس    بدست 

نتیجهمی به  باالخره  میخواندم،  دوران  ای  اما  رسیدم. 

تحصیل ]مجدد[ هم زیاد طوالنی نشد. شنیدم که در ایران  

ببند کمتر شده است. با خودم   اوضاع آرام شده، و بگیر و 

می  زندگی  من مخفی  که  هم  همین جا  کردم  و فکر  کنم 

جرئت تحرکی ندارم، پس چرا سری به والیت خودمان نزنم؟  

مانم. به تنهایی  اگر احساس کردم امنیتی هست، همانجا می

کوهستانهای خوش منظر کردستان را در پیش گرفتم، از  

میان چادر و اوبه و گلزاران گذشتم. زیبارویان مرمرین گردن  

شعر   قطعه  گذار  و  گشت  این  در  کردستان  دیدم.  را بهار 

داشته دوستش  خیلی  خودم  که  مینوشتم،  فکر  و  کنم  ام 

بهترین کارم است. در هیچ کجا با ژاندارم و پلیس برخورد  

نکردم و بی دردسر به ده خودمان رسیدم. منتظر شدم تا 

شب شد، و در تاریکی به خانه رفتم. یکسره پشت درب اتاق  

پدرم رفتم و برای اولین بار در زندگی گوش ایستادم، چون  

از دیگران مخفی   را  از گوش ایستادن و خود  کردن  پدرم 

جرئت   هیچکدام  پدرم  ترس  از  منزل  زنهای  بود.  متنفر 

بود،   مرسوم  خیلی  ده  در  زمان  آن  که  ایستادن،  فالگوش 

آن   با  بود و  دیدم که پدرم ایستاده  از درز درب  نداشتند. 

فردی که من را در سفر به کردستان عراق همراهی کرده  

می صحبت  میبود،  او  به  و  بگو  کرد  من  به  پسرم  گفت، 

دنبالش میکجاست آدم  من خودم  پاسخ  ؟  هم  او  فرستم. 

گردانم،به او قول روم و برش میداد، دو روز دیگر خودم می

ام که جایش را به کسی نگویم. پدرم کمی تند شد و با  داده

گویی ؟ در پاسخ گفت، خیر  عصبانیت گفت، به من هم نمی

گویم. به او قول گویم، به مادرش هم نمیبه شما هم نمی

کنم. تمام خستگی راه، درد غربت،  ام و به قولم عمل میهداد

ناراحتی و مالل را از یاد بردم. در دل گفتم، ببین در میان  

 شود؟ زحمتکشان کرد چگونه افرادی یافته می

چنین        بسیارند  ملتمان  آزادیخواهانه  مبارزه  در  بله، 

زیسته که شریف  میقهرمانانی  گمنام  اند، شریف  و  میرند، 

مانند. این فرد، مردی فقیر، زحمتکش و بیسواد بود. از  می

با ایمانی محکم و تمام به مبارزه  له  کومه اول ]موجودیت[  

بزرگی  خدمات  منشاء  تزلزلی  اندک  بدون  و  بود،  پیوسته 

شناسد، من هم در اینجا  شده بود. هیچکس او را خوب نمی

ندارم که زنده  ندارم. چون اطالعی  را  نامش  جرئت گفتن 

دانم در صورت زنده بودن دچار دردسر و  است یا خیر، و می

 گرفتاری خواهد شد.
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دیگر نتوانستم جلوی خود را بگیرم و داخل شدم. پدرم،       

مادرم و آن فرد حیرت زده شدند. مادرم در آغوشم گرفت  

و یک شکم سیر ماچم کرد. اما پدرم، مردی که هرگز در 

ود، و در مقابل مشکالت  مقابل فرزندانش ضعف نشان نداده ب

نیز همین رویه را داشت، در منطقه به متانت و خودداری 

قید   در  که  زمانی  تا  احترامش  به  ما  حتی  و  بود،  مشهور 

کسب  بدون  و  نکشیدیم  سیگار  حضورش  در  بود،  حیات 

نمی از  اجازه  اشک  و  نشد  خودداری  به  قادر  نشستیم، 

کالمی بر  چشمانش سرازیر شد و برای مدتی اصال نتوانست  

زبان بیاورد. بعد از این برای اولین و آخرین بار در حیاتم،  

گویی آمد  برگشتی،  خوش  که  شد  خوب  گفت  و  کرد  ام 

فرستادم، ]چرا که[ برای عشایر داشتم ]کسی[ دنبالت می

اند. درست که ما عشیره نیستیم، اما  اعالم عفو عمومی کرده

تفاده کنیم.  توانیم از این فرصت اس روستایی هستیم و می

توان هر چیزی را با رشوه مال و منالی دارم، امروزه هم می

بدست آورد. فعال برای مدتی در خانه بمان و به شهر رفت 

 و آمدی نکن، تا ببینیم چه می شود. 

دستگیر        کم  کم  نبود،  خبری  هیچ  و  ماندم  خانه  در 

کردند، من هم ]دوباره[ به کار زراعت و شدگان را آزاد می

 امداری پرداختم و به اوضاع سابق برگشتم. د

کرد و روز بروز  حزب توده ایران بطور علنی مبارزه می     

می جمع  آن  گرد  به  بیشتری  در جمعیت  شدند. 

هایش ارتجاع و امپریالیسم را افشا و تئوری علمی را  روزنامه 

 کرد.ترویج می

گرفت و حزب دمکرات کردستان هم کم کم جانی می     

باید گفت،   را  به مبارزه کردند. حق  کادرهای جوان شروع 

حزب توده در این دوره در تجدید حیات حزب رل خوبی 

ای از جوانان  داشت. بخصوص در حفظ نام حزب، چون عده

له کومهآزادیخواه ]ولی[ کم تجربه قصد تغییر نام حزب به  
ام  را داشتند، و از قراری که من شنیدهی کردستان  کمونیست

 رهبران حزب توده مانع شدند.

چاپ و توزیع شد، بدستم رسید و  نیشتمان  یک شماره      

به گسترش مجدد مبارزه امیدوارم کرد. هرچند گزارش شده 

 
االسالمي ) ج. ئاشتي( جمع آوري  عر توسط كاك جعفر شیخ ین شا  -1

چاپ   1990بە تاریخ پائیز ماموستاي كورد . مجلە 1و در شماره 
 و توزیع شده است. 

داشته آن شرکت  تهیه  در  که  مزاحمم  بود  هم  کمی  و  ام 

ای هم  ، و پول چایشدند، و دستی به سر و گوشم کشیدند

گرفتند، گذشته اما حاال هم نفهمیدم کجا تهیه شد، تنها از  

 روی نحوه نگارش، نویسندگانش را شناختم. 

]راه[ منتشر شد و به دستم رسید.  ریگا یک شماره هم      

یکی از نویسندگانش را دیدم و قول همکاری به او دادم، اما  

 از بخت بد او هم سر به نیست شد. 

ناصر فخرآرایی    1327بهمن[    15]ندان  بهری  15ر روز  د     

در دانشگاه تهران به شاه تیراندازی کرد و کمی پشت لبش  

را به حزب توده نسبت دادند و  داد  را خراش ]ترور[  این   .

اجازه فعالیت قانونی این حزب را لغو کردند، رهبرانشان را 

روزنامه ایران دستگیر،  سراسر  در  و  تعطیل  را    هایشان 

ضربه  هم  این  کردند.  برقرار  نظامی  با  حکومت  که  بود  ای 

آزادیخواهانه  جنبش  به  ارتجاع  توسط  و  امپریالیسم  نقشه 

 مردم ایران وارد آمد. 

اما طولی نکشید که نشریات حزب توده مخفیانه منتشر       

 شدند، و رهبرانش از زندان فرار کردند.

از      پس  بار  اولین  برای  من  بود،  این  سقوط    جالب 

جمهوری مهاباد، دو روز قبل از واقعه دانشگاه جرئت کرده 

بروم و در روز روشن در شهر گردش   به مهاباد  بودم علنا 

ببند دوباره در  افتاد. بگیر و  تهران  اتفاق در  این  کنم، که 

مهاباد شروع شد، بناچار مجددا مخفی شدم، در این دوره 

عنوان   تحت  خوبی  بسیار  شعر  مخفی  ئاغا ژوانحیات  ی 
ی خان[ گفتم که از بخت بد، خودم به آن دسترسی  ]وعده 

ندارم، از کسانی که آن را دارند، خواهش می کنم حفظش  

 .1کنند، و یا در صورت امکان برایم بفرستند 

بود. من به عمرم   ، سالی بسیار سخت و سیاه1327سال       

زمستانی به این سختی در والیتمان ندیده بودم. هنوز پانزده 

روز به آخر پائیز مانده بود که برفی خشک و سنگین بارید. 

]ضخامت برف[ بطور یکنواخت در همه جا بیش از یک متر  

بود. سوز و سرما و هوای خشک بدنبالش آمد، و تازه این 

ن[ دوباره روی این الیه برف الیه تحتانی را تشکیل داد، ]چو

آب   ]منابع[  شد،  نایاب  غذایی  مواد  آمد،  بند  راهها  بارید. 
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منجمد شد، و مردم ناچار شدند برای آب آشامیدنی برف را  

آمد، دام و احشام ذوب کنند. نفت و مواد سوختی گیر نمی

ها در حال پوسیدن بودند، بذر از بین  شدند، ذخیرهتلف می

این همه فالکت گرانی وحشتناکی از راه  رفت، و بدنبال  می

 رسید.

دیده سود    من شخصا از تجارب مردی کهنسال و دنیا     

از   را  برداشتمان  و  محصول  اعظم  بخش  توانستم  و  بردم 

پوسیدن نجات دهم. بهار خیلی دیر آمد. هوا گرم شده بود،  

شد. روزی به مسجد ]روستا[ رفتم  اما برف اصال ذوب نمی

گوشه در  پیرمردی  دید،  دیدم  را  من  تا  زده.  ای چمباتمه 

بچه به  گفت:  خرفت  را  ما  زمانه  و  دور  این  حساب های 

اتفاقی افتاده ؟ گفت: به  می آورند. پرسیدم، عمو جان چه 

گویم،  جان تو، چند روز است به این پسران گیج خودم می

بروند برف روی زمین شخم زده خودمان را سوراخ سوراخ  

برای چه  کنند، به حرفم گوش نمی دهند! پرسیدم، خوب 

نه  دانی؟ گفتم:  برف را سوراخ کنند؟ گفت: مگر تو هم نمی

شود، بذر واهلل! گفت، موقعی که سال ]زراعی[ طوالنی می

گذارد این بخار خارج کند، برف هم نمیگرم شده و بخار می

سوزد. اگر گردد، و در نتیجه بذر میشود، و به درون برمی

سوزد. حرف شود و بذر نمیبرف سوراخ شود، بخار خارج می

را   به دلم نشست. چند روز مردان  برداشتم و  این پیرمرد 

رفتم سراغ سوراخ کردن برف. هوا خوب بود، اما کار خیلی  

مشکل. چرا که برف یخ زده و سفت شده بود، و با تیشه هم  

نمی پند  سوراخ  فهمیدم  که  بود  اینکار  از  بعد  اما  شد. 

دست خسته  گوید :  در با مسما است که میقپیشینیان چ
 روی شکم سیر است. 

ن سال نپوسید و نان و قوت بخش اصلی زراعت ما در آ     

 خود را داشتیم. 

آن        نشد.  برداشت  محصولی  کجا  هیچ  در  سال  آن 

زارعینی که زمین آبی داشتند، ارزن و شاهدانه کاشتند و  

سفره  به  نانی  شاهدانه  خرده  و  ارزن  هم  من  رسید.  شان 

اما از   زیادی کاشته بودم و محصول خوبی برداشت کردم. 

گیرما چیزی  هیچ  چیزی  دهمان  خودشان  چون  نیامد،  ن 

 برداشت نکرده بودند، که سهمی هم به ما بدهند ...  

 
 ز مواد لبني و از مشتقات شیر ا  -1

با اینکه دستگاه تبلیغاتی سلطنت در ایران، طی سالها       

کرد، شب و روز وقت و بی وقت به دولت شوروی حمله می 

این دولت همانند یک همسایه خوب مقدار زیادی گندم به  

تا حدودی رفع شد،   با رسیدن این گندم خطر  ایران داد. 

 قحطی و نداری از شهرها رانده شد.   

دولت هم در تقسیم این گندم روستائیان را از یاد نبرد،       

از روی شناسنامه مقداری گندم بمثابه سهمیه به هر خانوار  

اما میدادمی را  ند.  آن  وعده سر خرمن  با  زمیندار  بایست 

داد، و بعد میان اهالی ده توزیع  کرد و سند میدریافت می

ها هم گندم را گرفتند، و مثل یک آدم حسابی  کرد. خانمی

خرهای شهر  خورها و مال در مقابل مامورین دولتی به نزول

شدند،   سیر  آنها  زدند.  جیب  به  هم  را  وپولش  فروختند، 

خورهای شهر سودهای سرشار بردند، سبیل مامورین نزول

کاله ماند. دولتی چرب شد، و آن که این وسط سرش بی

 های روستا بودند. هیچ چیز دستش را نگرفت، فقیر و گرسنه

در بهار اهالی روستاهای آذربایجان، در حالی که مثل       

  افتادند، و برگریزان پائیزی، از گرسنگی به خاک هالک می

می انسانی  هر  به  جانسوز  سرازیر دردی  کردستان  به  داد، 

نوازی خود را  شدند. خلق کرد یکبار دیگر مردانگی و مهمان

 نشان داد. 

به هر آبادی می      به  هر گروهی  آبادی  آن  رسید، مردم 

می و  پیشوازشان  سیر  را  شکمشان  وعده  یک  رفتند، 

بسیاریخانوادهراهی میکردند.  که  شان  بودند  همان  ها  در 

خوردند و در عوض به مهمانان  وعده خودشان چیزی نمی

 دادند. شان میفقیر و گرسنه

لورکو  ژاژ        تنها   1پنیر و  بود.  به آنان  ]گویی[ مختص 

های خیلی خسیس و گدا مسلک بودند که در این  خانواده

 سال خیرشان به کسی نرسید. 

بتوا      که  نبود  اوضاعی  در  خودش  کرد  خلق  به  اگر  ند 

کامل، شیوه بهار  در  باشد،  میهمانانش  پذیرای  در خور  ای 

اش را برای  وطنش، کردستان رنگین و زیبا، آغوش مادرانه

این   الغر،  محرومان  این  ژندگان،   و  گرسنگان  این 

کوههای  دامنه  و  دشت  در  گشود.  آواره  ورشکستگان 

با   را  نعمت  سفره  مهههحاصلخیز،  بیزلز،  کارگ اندوک،   ،



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

153 

 

زره ]قارچ[ کوراده،  کیویلکه  مه،  وینجه  لووکه،  سیوه  ندی، 
وحشی[ که ]یونجه  ئه]کنگر[نگر  ،  ریواس،  ،  سپینگ، 

 .  1بر آنان گشود ترشوکه  وکوک، دوری ئاله

را        اتم  هسته  انسان  که  قرنی  در  بیستم،  قرن  در  بله 

شکافت، رادار ساخت، ماه را تسخیر کرد، شاهد چرای انسان  

دیدم که با انند دام و احشام در کوه و دشت بودم. میهم

 مردند ... کردند، اما نمیخوردن گیاهان ]مختلف[ آماس می

من در این دوره سختی و مرارت چنان مردانگیهایی از       

زحمتکشان و نداران دیدم که براستی مایه افتخار بشریت 

یها هم  بود. اما متاسفانه بسیاری دنائت، پستی و ناجوانمرد

شاهد بودم. من شاهد مرگ انسان از فرط گرسنگی بودم. 

من انسانی دیدم که از فرط نیاز قصد داشت نور چشمانش 

را در مقابل آرد بفروشد، و همینطور بسیاری جانوران دو پا  

دیدم، که در ظاهر انسان، از این اوضاع ناگوار برای پر کردن  

 ند. گرفتجیب و یا ارضای هوسهای خود بهره می

]از سر        روزی کنار دیواری قدیمی، در سایه نشسته و 

لیوه خاکهزدم، هنوز  ای خاک را به هم میبیکاری[ با ترکه 
]فروردین[ بود و زمین نفس نکشیده بود. به اوضاع فالکت 

ی روستا آمدند سراغم  کردم. چند بچهبار این مردم فکر می 

فالنی پیرمردی    و یکیشان گفت فالنی قصد ازدواج دارد. این

بود بد طینت، و از افراد شرور ارباب ده. هیچکس به او دختر  

زن مانده بود. خندیدم و گفتم: عجب دروغی!  داد و بینمی

اصرار بچه قسم  و  شتاب  با  آمدند،  بصدا  هم  با  همه  ها 

کردند که دروغ نیست، همین االن مشغول است دختر  می

را بخرد و به عقد خودش دربیاورد. ماشااهلل  2یارو عجمهاین  

 خوشگل هم است. 

 چی چی ، بخرد ؟ !  -
 بله، بله، بخرد و به عقد خودش دربیاورد.  -
ها هم دنبالم راه افتادند.  مثل فشنگ از جا پریدم و بچه      

م، دیدم خودش روی یک  وقتی به حیاط خانه مردک رسید

صندلی نشسته و پاها را روی هم انداخته و لبخندی هم به  

لب دارد. پیرمردی بلند قد و استخوانی، زیر دیوار چمباتمه 

 
اي تمام گیاهان كوهي و خودروي نامبرده، هر جا كە معادل  برا -1

 ذكر كردم.ا فارسي در اختیار داشتم، در مقابل نام آن 
ها بە کار  ی کردی برای آذری ای است کە در محاوره عجم واژه   -2

   رود. می 

حال دور و برش ولو زده و چهار بچه لخت و پتی، الغر و بی

هستند. یک دختر بلند قد، سبزه و زیبا، اما الغر و استخوانی  

کیه داده، بدبختی و نکبت از این منظره هم به ستون ایوان ت

 می بارید.

 هان، کدخدا چه خبره ؟  -
این   - از  را  دختره  این  پنهان،  چه  شما  از  قربان 

 ام.مشدی خریده
 ای؟ چند؟ خریده -
) لبخندی    آرد.  3واهلل گران قربان، گران. یک پوط  -

 هم زد(

جگرم اتش گرفت، لرزشی از کف پا تا مغز سرم را طی       

جلوی مردک    کرد،  این  بود  نزدیک  شد.  تیره  چشمانم 

سیاهدل را مورد حمله قرار دهم، اما حرصم را فرو خوردم  

؟ با گردنی  فروشیو از مشدی پزسیدم: این دختر را چرا می

:  کج، آه سردی کشید، اشک در چشمانش حلقه زد و گفت

مادرش چند روز قبل از گرسنگی مرد. خودش هم اوضاعش  

خراب است، و شاید همین روزها ]از گرسنگی[ هالک شود. 

هم  اینها  گفت:  و  کرد  دراز  ها  بچه  بطرف  را  دستش 

میگرسنه را  او  این  برای  از  اند،  هم  خودش  تا  فروشم 

گرسنگی نمیرد، و اینها هم خوراکی برای چند روز داشته  

کردم ، حاال در مقابل  اش نمیر با طال معاوضهباشند. سربس

 فروشمش. آرد می

     : پرسیدم  دخترک  هستی؟ از  راضی  کار  این  به  تو 

حاضری همسر این مرد بشوی؟ اشک از چشمان زیبایش  

، گفتماگر 4نینم ئوشاقالر ئاچدالرفرو ریخت، با شرم گفت : 

ی  نیکوکاری همین مقدار آرد به پدرت بدهد، بازهم حاضر

 !5یوخ واهلل زن این پیرمرد بشوی؟ با بیزاری گفت : 
بچه      و  زن  اثنا  همین  شده در  جمع  من  دور  ده  های 

فهمیدند. داستان را از اول برایشان  بودند، حرفهایمان را نمی

تعریف کردم. زنان همه با هم گفتند: ای وای، مگر چه خبر  

زیر  را  ارباب  نوکر  است، مگر در سرزمین کفاریم؟ پیرمرد 

خانه به  دوان  همه  و  گرفتند  دهان  آب  هایشان باران 

 کیلوست.    16پوط معادل   -3
 اند.  ها گرسنە چە کنم، بچە  -4
 نە وهللا!  -5
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برگشتند. انسانیت به اوج رسید. ثروتمند و فقیر، هیچکس  

ه برنگشت.  خالی  و  دست  نان  خودش،  اندازه  به  رکس 

کلوچه، آرد گندم، جو، شاهدانه، ارزن، ماش، نخود، عدس ،  

 بخصوص برنج، روغن و لباس نیمدار با خودشان آوردند. 

شکم بچه ها را سیر کردند، کیسه مشدی را پر کردند.       

های آتش  آن زمان من از شادی اشک ریختم که دیدم بچه

]قاپ بازی[ جگین یله بازی و پاره ده که بر سر دو شاهی ت

را می یا خط سر همدیگر  با عجله دهنه و شیر  شکستند، 

کردند ای آویزان به دور گردنشان را باز میهای پارچهکیسه

مشدی   دست  توی  داشتند،  خرد  پول  هرچه  و 

 ماندند. ریختند، و خودشان مفنگی و بی پول میپیرمی

احساس انسانی این زنان کرد، امیال شیطانی آن دیو بد      

طینت را که برای این دخترک بی پناه دندان تیز کرده بود،  

حباب روی آب کرد. کمک این انسانهای ساده و پاک چند 

خواست در ازایش  برابر آن نرخی بود که این گرگ پیر می

ی با  آزار را بخرد. چقدر خوشحال شدم که همگاین بره بی

هم نگذاشتیم در ده کوچکمان انسان در مقابل آرد به فروش  

 برود.

آمد،        سر  به  ها  سختی  گذراست.  کوتاهدستی  دوران 

قحطی و نایابی به پایان رسید. مردم دوباره مشغول کار و  

شدند،   هالک  گرسنگی  از  بسیاری  اما  شدند.  کسبشان 

بی بنیان   هابسیاری بزرگان از بزرگی افتادند، بسیاری خانه 

شدند، بسیاری از هستی ساقط شدند، و بسیاری ناکسان نیز  

ها پر شد. چه کاخها که رخت مکفی بربستند. بسیاری جیب

بنا شد، و چه قالیها گسترده شد و چه اتوموبیلها خریداری 

 شد.

در مملکتی بی حساب و کتاب، در نظامی زمینداری و       

عدی و دست اندازی کهنه، همیشه بالیای طبیعت ، ظلم و ت

 نا کسان را نیز به همراه دارد. 

این رویدادهای ناخوشایند، هم بر طبع ظریف و شاعرانه       

اجتماعی و بخصوص سیاسی     -من و هم بر اوضاع اقتصادی  

اقتصادی   بار  فالکت  اوضاع  بود.  گذار  تاثیر     - کردستان 

اجتماعی و سیاسی منطقه، فقر و تنگدستی مردم، ظلم و  

ای  مامورین دولتی و شرارت و خیانت فرادستان، زمینهزور  

زحمتکشان   میان  در  سابقه  بی  فکری  جنبش  یک  برای 

کردستان، و احساس مسئولیت روشنفکران فداکار و انقالبی 

 خلقمان شد.  

این جنبش فکری و احساس مسئولیت، عللی شدند بر      

تر از  اینکه طبقات زحمتکش و اقشار روشنفکر کرد مصمم

سرنگونی  از  پس  بیایند.  دمکرات  حزب  گرد  به  گذشته 

  31  -   30   -   1329جمهوری مهاباد، هیچگاه مثل سالهای  

شرایط از نظر عینی و ذهنی برای مبارزه حق طلبانه   32   -

 خلق کرد در کردستان ایران آماده نبوده است.  

هر چند در این سالها حزب دمکرات کردستان، زیر تاثیر      

توده   طبقاتی حزب  مبارزه  بدنبال  که  اینقدر  و  بود  ایران 

کرد، و  رفت، برای وجه ملی مبارزه کمتر نیرو صرف میمی

استقرار   و  ارتجاع  سرنگونی  برای  تالش  درگیر  آنقدر 

دمکراسی در ایران بود، که مطالبه حقوق روای خلق کرد را  

کرد، اما همچنان حمایت طبقات و  به درجه دوم موکول می

 ش خلق کرد را با خود داشت. اقشار ستمک 

من هرچند که در حد توان خودم در این مبارزه سهیم       

بودم، اما به دلیل نبود نشریات کردی، نتوانستم آنطور که 

ای که باید هنرم را در خدمت به خلقم بکار بگیرم. در دوره

شدند و پلیس قادر به  های فارسی مخفیانه توزیع میروزنامه 

ح  نبود،  آن  کار  کشف  هم  کردی  چاپخانه  یک  تهیه  تما 

به   باشد، اما رهبران آن دوران حزب  بایست  مشکلی نمی 

 تجربگی به این امر اهمیت درخوری ندادند. دلیل بی

می      فکر  اینطور  همین آنزمان  بر  هم  حاال  و  کردم، 

بایست به زبان خودشان  ام که زحمتکشان کرد را میعقیده

روشنفکرا و  داد،  قرار  میمخاطب  کرد  زبان  ن  به  بایست 

ترین انسان کرد مسائل سیاسی و اجتماعی را بنویسند.  ساده

و اقشار مختلف خلقمان را راهنمایی و رهبری کنند. براستی  

هم در زمینه خدمت به زبان و ادب کردی و هم در زمینه  

وظایف  آگاهی کردستان،  ستمکش  طبقات  میان  پراکنی 

 سنگینی بعهده داریم.   

توده   حزب      حزب  بخصوص  ایران،  سیاسی  جریانات  و 

مبارزه  مستقل،  و  آزایخواه  افراد  و  ملی  جبهه  و  ایران 

بودند. روزنامه گسترده  را شروع کرده  بیان ای  را  ها حقایق 

کردند. خیانتهای رژیم و تالشهای فریبکارانه امپریالیسم  می

سخت ایران روز به روز  کردند. ارتجاع کهن و جان را افشا می 

در حال عقب نشینی و از دست دادن مواضع بود. دولتهای  
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ساخته دست امپریالیسم و نماینده ارتجاع، دوامی نداشتند  

شدند. رزم آرا افسر پر قدرت  و یکی پس از دیگری ساقط می

و مختار ارتش ایران، بمثابه آخرین تیر ترکش ارتجاع به سر  

ادر نبود شد، قکار آمد. اما بدون تردید اگر کشته هم نمی

جلوی امواج نیرومند مبارزه آزادیخواهان را بگیرد ، منافع 

شرکت نفت ]انگلیس[ را حفظ و حراست کند و قدرت و  

بازگرداند.  را  امپریالیسم  به  وابسته  مرتجع  دربار  اختیارات 

را می به پیش  راه خود  تاریخ  نابود  ]بهر حال[  او  گشود و 

 شد. می

پرست پر  لقهای ایران، میهنوقفه خمبارزه گسترده و بی     

آوازه دکتر محمد مصدق را بسر کار آورد. این مرد شجاع و  

با مبارز و  کرد  رهبری  داهیانه  را  ایران  خلقهای  حرکت   ،

امپریالیسم،   علیه  سنگین  تهاجمی  دادن  سازمان 

سنگرهایش را یک به یک تسخیر کرد، کمرش را شکست و  

اختیارات شوم   ترتیب[  این  ]به  و  کرد.  ملی  را  ایران  نفت 

شرکت نفت انگلیس را که مدتها بود بمانند دولتی کوچک  

لت ضعیف ایران مستقر شده بود، الغا ولی پر قدرت درون دو

 نمود.

اشتباه       یک  بزرگ  مرد  این  من،  شخصی  اعتقاد  به 

دشمن   متوجه  که  آنقدری  اینکه  هم  آن  کرد.  تاریخی 

خارجی بود، به دشمن داخلی توجه نکرد. آن کسی که در  

پشتیبانی    30]ر  پووشپه30 و  جانبازی  فداکاری،  تیر[ 

بایست به سادگی از ارتجاع میخلقهای ایران را دیده بود، ن

خشکاند. ارتجاع  اش را میبایست رگ و ریشهبگذرد و می

در همه جای جهان برای حفظ منافع خود از هیچ جفا و  

هم   دلیل  همین  به  بود.  نخواهد  رویگردان  جنایتی 

نمی مجالش  آزادیخواهان  موقعیتهایی  چنین  در  بایست 

ر پووشپه30از    توانست در همان روزهای پسدهند. ]او[ می
نشانه  1331تیر[    30]   و  باقی  اثر  ایران  در  ارتجاع  از  ای 

نگذارد و آنقدر تضعیفش کند، که دیگر کمر راست نکند، و  

 باری دیگر چون چماق دست امپریالیسم به قدرت بازنگردد.

به        ایران رو  ارتجاع در  تداوم حکومت دکتر مصدق،  با 

ر اصال کاری از دستش تضعیف گذاشت و در برخی نقاط دیگ

برو   اینکه  نبود. اما متاسفانه در کردستان، علیرغم  ساخته 

 بیای سابق را نداشت، اما هنوز بتمامی از توان نیفتاده بود. 

ارتش به حمایت زمینداران »هموالیتی« بسیاری مواقع       

 زد.  شد و ضرباتی به آن میمتعرض مبارزه خلق کرد می

ای      کردستان  سال  زارعین  در    1952)    1331ران 

آمدند.   به حرکت  زمینداران  زور  و  ظلم  علیه  بر  میالدی( 

به  طبقات  تضاد  ایران  کردستان  تاریخ  در  بار  اولین  برای 

برای   سرزمینمان  ستمکش  طبقه  و  رسید  انفجار  مرحله 

مدتی کوتاه توانست در بخشی از کردستان بر طبقه ستمگر  

 مسلط شود. 

اهلل  فیضبه خود توانستند در حدود  زارعین فقط با اتکا     
محال  و بخشی از  بگی، رود بوکان، رود مجیدخان، شامات  

بدون خونریزی و هر نوع آزار و اذیت زمینداران را از روستاها 

هایشان به بوکان فرار کردند،  بیرون بریزند، ]اینان[ با خانواده

در آنجا هم در محاصره زحمتکشان روستایی که به سرعت  

 ال مسلح شدن بودند، قرار گرفتند.در ح

بدون تردید اگر رهبری حزب دمکرات کردستان در این       

داشت، شعار مبارزه مسلحانه  دوره تجربه مبارزه انقالبی می

گرفت. طبقات و را طرح کرده و رهبری آن را نیز بعهده می

اقشار دیگر]اجتماعی[ را به پشتیبانی و حمایت زارعین فرا  

به نطفه  این جنبش میخواند.  می تبدیل  توانست بسرعت 

سراسر   در  انقالبی  فراگیر.  و  اصیل  انقالبی  شود،  انقالب 

بود که توانایی احقاق حقوق روای خلق کردستان. و دور نمی

کوتاهی  مدت  در  را  دمکراتیک  ایرانی  چارچوب  در  کرد 

باشد، و زارعین کردستان را رهایی بخشد. هیهات،   داشته 

مورد استفاده این موقعیت من با ارزش  اسب و این فرصت 

تجربگی خودمان بیش از هر چیز دیگری  بجا قرار نگرفت. بی 

و  طبقات  انداخت.  تعویق  به  ایران  کردستان  در  را  انقالب 

اقشار دیگر حمایتی از جنبش زارعین کردستان نکردند و  

 تنها دست روی دست گذاشته و ناطر وقایع بودند. 

سرتیپ مظفری فرمانده تیپ مهاباد، با سپاه و لشکر و       

و   زارعین  و جنبش  رسید  زمینداران  داد  به  تانک  و  توپ 

 کشاورزان را بیرحمانه سرکوب کرد.

تحت حمایت ارتش دهبکری  و    اهلل بگیفیضزمینداران       

شهر ویران[ به جان  ]شارویران  و محال  مالکان و یاری خرده

روستا و  زحمتکشان  اخراج  زدند،  کتکشان  افتادند،  ها 

دهها   بیجان  جسد  و  کردند،  جنایتها  کردند.  غارتشان 
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بوکان  رودخانه  به  را  مبارز  و  انقالبی  روستایی  زحمتکش 

 انداختند.

این جنایت        مانع  نتوانست  دکتر مصدق  ملی  حکومت 

،  آشکار شود. حزب توده ایران علیرغم تمام قدرت آن دوران

حراست این جنبش را و اهدای کوچکترین    توانایی حفظ و

 کمکی به آن را نداشت. 

اصیل      شکستن  درهم  شاهد  دیگر  جنبش  یکبار  ترین 

کنم به خطا رفته ترین، فکر نمیخلقم بودم. اگر گفتم اصیل

باشم، چون این جنبش در میان زحمتکشترین اقشار کرد، 

نفر،  دو  یکی  بجز  بود.  شده  شروع  خودبخودی  کامال  و 

خرده ن حتی  کردستان،  دیگر  قشر  و  طبقه  هیچ  ماینده 

بورژوازی هم، در میانشان نبود. درست است که بخش عمده 

دمکرات   حزب  وفادار  اعضای  روستایی  زحمتکشان  این 

ایران   توده  ایمان حزب  با  دوستان  همینطور  و  کردستان، 

دیر  کردستان  دمکرات  حزب  رهبری  بدبختانه  اما  بودند. 

نتوانست و  رهبری    جنبید،  بدرستی  را  اصیل  جنبش  این 

کند. بی شک اگر این جنبش بدرستی رهبری شده بود، در 

بود،   ناتوانی خود  ارتجاع در اوج ضعف و  این موقعیت که 

خیلی زود می توانست به سراسر کردستان گسترده شود و 

 برد. نقطه آغاز انقالبی شود که ]تا پیروزی[ زمان زیادی نمی

ارزه خلقهای ایران به رهبری مصدق مب  1322در سال       

مرد سال   عنوان  به  و مصدق  کرد  را جلب  توجه جهانیان 

 شناخته شد.

مبارزه حزب دمکرات هم وارد مرحله نوینی شد، و تا      

های کودکانه، که کامال به نفع  رویمدت زیادی جلوی چپ

 شد، گرفته شد. ارتجاع تمام می

ر      با جوانی  از سالها  وشنفکر و مبارز آشنا  من هم پس 

شدم، از آنجا که آزادیخواهی پیگیر بود، عمیقا به حل مسئله 

را   یکدیگر  زبان  خوب  ]بالنتیجه[  و  داشت  اعتقاد  ملی 

 فهمیدیم.  می

می      فریاد  بود  زیادی  که  مدت  است  درست  کردم، 

مطبوعات حزب توده نشریات خوب و غنی هستند )براستی  

کنند. بخش عمده ا را درمان نمیهم اینطور بود(، اما درد م

نمی فارسی  ما  درک مردم  را  نشریات  ومضامین  داند 

 
 آید.صطالحي كە در زمان تمسخر دیگري بە كار مي ا  -1

نمینمی آگاه  مسائل  مورد  در  و  متاسفانه کنند،  اما  شوند، 

روهایی داشتیم که در  گوش شنوایی نبود و حتی چنان چپ

خندیدند، و سنگ  عین بیسوادی و نادانی، به این نکته می

 !1زدندبه زانو می

فهمید، مسئولیت باالیی هم  این جوان حرفهایم را می     

گرفتیم   تصمیم  دمکرات  کوردستان  داشت،  حزب  نشریه 

محبوب   و  یادگار  نو  اپیشوکردستان،  از  را  یادمان  زنده  ی 

منتشر کنیم و به زبان سهل و آسان کردی با زحمتکشان  

خلقمان حرف بزنیم و در مورد مسائل ]مختلف[ آگاهشان 

نتیجه  سازیم. چ به  من  دراز مدت  آرزوی  بود  نمانده  یزی 

  28]الویژ گه 28برسد، که از بخت بد کودتای شوم و سیاه 

مرداد[ برای مدت خیلی طوالنی از یکدیگر دورمان کرد، و  

 همچون قاصدک ]باد[ هرکداممان را به سویی پرتاب نمود.

این جوان مبارز پس از چند سال آرزوی من را عملی       

را منتشر و توزیع کند. چهار شماره کردستان  وانست  کرد و ت

از آن بدستم رسید، اما شماره پنجم هرگز نرسید. آن کسی  

کرد، با نشریات یکجا دستگیر شدند،  که نشریه را توزیع می

هایش از میان رفتند. گرچه بشدت تمایل به و همه شماره

  همکاری و تهیه مطلب برای این نشریه داشتم، ]اما[ شرایط 

 و روابط مخفی و امنیتی این امکان را از من گرفت.

شوم        و  سیاه  کودتای  مورد  در  مطالب    28بسیاری 

مرداد[ نوشته و گفته شده، تکرار مجددشان    28]الویژ  گه 

بیجاست. اما از آنجا که این کودتا تاثیری جدی در زندگی 

من داشته و من یکی از کسانی هستم که تهاجم، رنج و آزار 

یه روزی حاصل از کودتا مایه درد و مکافات و حتی ضرر و س

]بی ندارم  قصد  شد،  من  مالی  زیان  آن  و  کنار  از  تفاوت[ 

 بگذرم.

در رفراندوم مصدق توازن قوای میان ارتجاع و نیروهای      

مترقی بخوبی روشن شد. بخصوص در کردستان. مثال در 

طور که ]قبال[ شهر مهاباد که انتخابات آزاد برقرار بود، و همان

نفسی داشتند، فقط دو نفر به گفتم ارتجاع و ارتش تنها نیم

گویم، سود آنان رای دادند. آن هم بمثابه یک شاهد زنده می

رویهای یکی از  که یک جوان خوب و صادق از حرص چپ

اعضای نادان حزب ]به نفع دربار[ رای داد، و بیش از پنج  
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یخته شد. از همین  هزار رای به سود مصدق به صندوقها ر

ابعاد مبارزه ضد امپریالیستی تا چه  جا معلوم می شود که 

 حد گسترش یافته بود.

مردم مدت زیادی بود که مشغول آمادگی برای برگزاری       

جشن سالروز تاسیس حزب دمکرات بودند. که خدا خواسته  

مرداد[ عید مردم، دو تا شد. در این    25]الویژ  گه  25در روز  

بود توده   روز  خشم  امواج  مقابل  در  شاه  نتوانست که  ها 

مقاومت کند و بطرف بغداد فرار کرد. در آنجا هم نماند و به  

ها تعطیل ایتالیا رفت. براستی روز خوبی بود. بازار و مغازه

شدند، مردم به کوچه و خیابانها ریختند. سرور، شادمانی،  

این رقص و پایکوبی شروع شد. زن و مرد و پیر و جوان در

بزم سهیم بودند. یک اجتماع بزرگ حزبی در میدان شهر  

صورت گرفت، من هم از پس سرنگونی جمهوری کردستان  

برای اولین بار برای جمعیت شعر خواندم. البته اشعارم را با 

عجله سروده بودم و از نظر هنری خوب نبودند، اما چون از  

ساع دو  بودند،  مردم  برای  و  بودم  گرفته  الهام  تی  مردم 

نگذشته کوچک و بزرگ و زن و مرد شهرمان ترجیع بند  

 خواندند : شعرم را می

 ت بی یهی ریغدا نیوهی شاهی خائن بهده برو  ئه
 ]برو ای شاه خائن، بغداد نیمه راهت باد[ 

سرنا      و  دهل  صدای  روز  اجتماع  سه  و  خنده  شلیک   ،

رقص و پایکوبی در مهاباد قطع نشد. اما بدبختانه این شادی، 

روز   و  نپایید  دیری  بزم  مرداد[    28]الویژ  گه  28سرورو 

زاهدی    -اشرف      -کودتای شوم، سیاه و ضد خلقی داالس  

به آسانی موفق شد. زاهدی این افسر فاشیست و مرتجع که 

بر جاسوسی  جرم  به  دورانی  توسط  در  نازی  آلمان  ای 

آمریکائیها و انگلیسیها دستگیر شده بود، حال به سود آنها  

]توسط[  و  داشت،  بعهده  را  کودتا  رهبری  مرتجع  دربار  و 

دسته و  ارتش  و  اخراجیهای  با حمایت  و  مزدور  اوباش  ای 

جنبش   توانست  امریکا  و  انگلیس  امپریالیسم  پشتیبانی 

ددا بدست ارتجاع  دمکراتیک گسترده و وسیع ایران را مج

و  خونریز  شاه  خورده،  شکست  و  فراری  شاه  و  بسپارد 

  28آدمکش را بر سر تخت شوم پادشاهی برگرداند، و روز  
مرداد[ را به آغاز دورانی سیاه، شوم و خونین    28]الویژ  گه 

 در تاریخ ایران بدل کند.

کردم با فرار شاه از ایران، ارتجاع  من بالشخصه فکر نمی     

ن شود و امپریالیسم جهانی به همین سادگی دست  کریشه 

از منابع و ثروتها و برکات این سرزمین بکشد. اما هیچوقت 

یافت که به این سادگی مجددا بر اوضاع  به خیالم هم راه نمی

خیلی   ایران  مردم  دمکراتیک  جنبش  چون  شوند.  مسلط 

 رسید. قدرتمندتر از اینها به نظر می

جوهر        به  ندارم  را قصد  همین  فقط  بپردازم،  قضیه 

به  می تهران،  در  دمکراتیک  جنبش  رهبران  اگر  که  گویم 

می پا  و  مقاومت  دست  کودتاچیان  مقابل  در  و  افتادند، 

نمیمی ارتجاع  هرگز  بر  کردند،  سهولت[  این  ]به  توانست 

بازگردد.  ایران  به  شاه  شود.  مسلط  دمکراتیک  جنبش 

انسانهای شریف را  سرزمینمان را دریای خون کند. اینهمه  

در   و چنین خیانتهایی  بریزد  را  پاکان  کند. خونهای  نابود 

 ! حق خلقهای ایران بکند

روز        ظهر  زیاد    28]الویژ  گه28بعداز  بزحمت  مرداد[ 

کوهها را در    توانستم ]مخفیانه[ از مهاباد خارج شوم و راه

پیش گیرم. مدت زیادی در کوه بودم، شبها خودم را به دهی  

به کوهها می رساندم، نان و آبی می خوردم، و روز باز هم 

بردم. پلیس بطور مستمر بدنبالم بود، تهدید کرده پناه می

شدند.  بودند که مرا خواهند کشت. اما موفق به یافتنم نمی

مردم بود. همه کس پناهم  این در سایه حمایتهای بی دریغ  

کردند، بخصوص آنان که دادند، پنهانم میداد، غذایم میمی

در رفته بود، براستی در حقم  »شاهپرست«  نامشان بعنوان  

شاید  که  آنجا  از  اما  هستم.  ممنونشان  و  کردند  مهربانیها 

 کنم. راضی نباشند، از گفتن نامشان پرهیز می

نمی      من  به  دستش  که  پدرم رسیدپلیس  آزار  به   ،

پرداخت. این ]امر[ خیلی عذابم داد. پدری پیر و محترم که 

اش پناهگاه درماندگان بود. حال به خاطر من مورد بی  خانه

قرار می این مسائل  احترامی  یاد  به  گرفت، حاال هم وقتی 

ناراحت میمی نیامدند، و افتم  این حد هم کوتاه  شوم. در 

 کشیدند ... ذخیره علوفه دهمان را به آتش 
مرداد[ بسیاری از اعضای حزب به    28]الویژ  گه  28پس از       

]خان[ و ئاغا  تماما از  منگور  رو کردند. عشایر  منگوران  ]منطقه[  

 رعیت، دارا و ندار آغوششان را بروی آنها گشودند. 

مبارزه مسلحانه        آغاز  مبارزین پیشنهاد  از  تعدادی  هر چند 

کردند، و به یاد دارم نامه ای ]با این مضمون[ بدستم رسید، که  
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نو[  ]از  مبارزه  و  کرد  خواهیم  توزیع  بزودی سالح  باش  منتظر 

تردید در این شرایطی که  شود، اما هیچ خبری نشد. بیشروع می

این مسیر سخت منگور  عشایر   با حزب همکاری    در  و جانفرسا 

کنم کردند، شروع مبارزه مسلحانه امر محالی نبود. تصور می می 

و  آزاد  را  زندانیان  که  کرد،  احساس  را  قضیه  این  هم  دولت 

چهارماه  از  پس  هم  من  بازگرداند.  کارها  سر  به  را  اخراجیان 

دربدری توانستم به خانه بازگردم و استقرار یابم. در این دوره با  

 و مرارت زیادی روبرو بودم و قوایم رو به تحلیل رفت.  رنج

این بود سرگذشت کودکی و جوانیم. چون رنج و مالل زندگی      

و   30در   شده  سفید  ریشم  و  سر  موهای  کرد،  پیرم  سالگی 

ام کاهش یافت ، نیرو  دندانهایم نیز یک در میان شدند، قوه بینایی

. ]در یک کالم[ همه قوایم  و تواناییم روز به روز رو به تحلیل است

ام که به اعتقاد خودم تا رو به تحلیل است، اال احساس شاعرانه

 کنون هنوز در حال رشد است و کم نشده است. 

سال        بوده  32از  پلیس  نظر  تحت  همیشه  بعد  یک به  و  ام 

 اند.دسته خبرچین دور و برم گشته

بو  1338سال        دوران حیاتم  در  تلخی  بسیار  دراین  سال  د. 

سال سازمان امنیت بزرگترین ضربه را به حزب دمکرات کردستان 

دوره   این  در  که  آورد،  وارد  کرد  خلق  دمکراتیک  جنبش  و 

ایران   سیاست  صحنه  جریان  ترین  متشکل  و  نیرومندترین 

 شدند.محسوب می 

ناامیدی        شدم.  روحی  بحران  دچار  دوره  این  در  هم  من 

ا در بر گرفت. این ناامیدی بسیاری  سیاهی، افق زندگی و تفکرم ر

مواقع مرا حتی تا حد خودکشی پیش برد. قضد ندارم تقصیری  

اختالفات   و  تضاد  گویم  می  همینقدر  فقط  کنم.  کسی  متوجه 
درون خانواده و فامیل خودم، بسیار روی من تاثیر گذار بود. چنان  

خطاهایی کردم که هرگز و به هیچ قیمتی نمی بایست مرتکب 

بایست از  می شدم افتادم که قاعدتا می  ، و در چنان تله هایی 

آنان اجتناب می کردم. دو سال بسیار سخت و رنج آور گذراندم. 

هزاران بار آرزوی مرگ کردم. اما ناگهان این ابر و مه ناپدید شد  

 و تابش امید از نو در افق زندگیم هویدا شد.

متاسف      که  شریف  و  پاک  کردی  و  جوان،  از روشنفکری  انه 

گفتن نامش معذورم، خود و رفقایش در ایندوره بسیار مواظبم  

از نو مشغول شدم، همکاری    1340بودند و نجاتم دادند. در سال  

جدید،  رفقای  ای  دسته  کردم،  آغاز  مجددا  را  آزادیخواهان  با 

 
كردستان ایران و    ٤٧   -  ١٣٤٦شاره به جنبش مسلحانه سالهاي  ا  -1

زاده، برادران معیني، مال آواره، مال  هادت كاك اسماعیل شریف ش

محمود زنگنه و ... مزدوران ارتش و ژاندارمري پیكر شهداي این  

مختلف   شهرهاي  در  كردستان،  مردم  ارعاب  قصد  به  را  جنبش 

 ، بهتر  تنها  نه  بعد هنری  اشعارم در  یافتم.  و روشنفکر  فهمیده 

 شدند. بلکه خودم معتقدم که عالی

سال        که    1344در  نزدیکم  اقوام  از  و  عزیز،  بسیار  جوانی 

مشغول تحصیل در خارج از کشور بود، و امید بسیاری به او بسته  

 بودم، فوت کرد. رویدادی که بسیار پریشانم کرد. 

چندی نگذشت، دز سفر بودم که خبر دردناک مرگ پدرم را       

ر را بر احساس خودم شرح  دریافت کردم. نمی توانم تاثیر این خب

دهم. االن هم که این خطوط را می نویسم بزحمت قادرم جلوی  

ریختن اشکهایم را بگیرم. همینقدر می گویم که درد مرگ پدر 

بسیار سنگین است، و فرد در هر سنی پس از فوت پدر احساس  

 یتیم شدن می کند.

یپلین دو سال بعد مادرم هم مرد. پدرم مردی مقتدر و با دیس     

بود، هرگز به فرزندانش رو نداد. حتی در پیری هم در حضورش  

سیگار نکشیدم، مادرم خیلی خوش برخورد بود و من را بیش از  

بچه است،  همه  برایم عجیب  داشت، هر چند که  هایش دوست 

 ترم کرد.ولی مرگ پدرم برایم مشکلتر بود و پریشان

ش از نیاز خودم ثروت  ای بیکه دارا و به اندازه   1347در سال       

گیری و و مال و منالی داشتم، پیر و ضعیف شده، و قصد گوشه

به خانواده به پرداختن  رژیم  اجحاف  و  ظلم  ]اما[   . داشتم  را  ام 

خلق کرد به حدی رسید که هیچ انسان شریفی قادر به تحمل  

مبارز  نبود. چگونه می و  روشنفکر  توانستم شاهد کشتار جوانان 

جرم مطالبه حقوق مشروع ملی خودشان در مقابل  کرد، تنها به  

دیدگانم باشم. تازه به این هم قانع نباشند، پیکر خونین و سوراخ 

در  سوراخ شده و  بگردانند  هلهله  با  میادین،  و  در شهر  را  شان 

. بناچار در سالهای پیری 1اطراف آن به رقص و پایکوبی بپردازند 
، عصازنان راه سرزمین غربت در پیش گرفتم، و دست  و کهولت

از همسر و فرزندان و کس و کار و یار و دیار برداشتم. االن پنج  

به قول   ر  ژار »ههههسال و چند ماه است که آواره و دربدرم و 
میوانی خانه خویهشه و ههوه  روژه له جیکم  ]هر شبی  ک  یهر 

بسیاری سختیها متحمل  ای و هر روز در جایی[ .  میهمان خانه

نداریها به سرم آمده. بسیار مواجه با  ام. بسیاری شبها و شبشده

ام. اگر همین چند سالم را بنویسم، خود صدها فقر و نداری شده

 دهد. صفحه خواهد شد، اما زندگی در خفا این اجازه را به من نمی 

كردستان در میادین عمومي و در معرض دید مردم آویزان كرده،  

مضمون   با  پالكاردي  آنان  سینه  به  است«  و  خیانت  سزاي  »این 

 نمودند.متصل مي 
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باشم خود را تا حدودی        به  خواننده عزیز، امیدوارم توانسته 

شما بشناسانم. روشن است که از من انتظار ندارید که همه اسرار  

 مگوی خود را برمال کرده باشم.

خوابم. شاد و  خورم. می من انسانم، نه مالئک و نه پری. می     

می میدلگیر  گریه  میشوم.  می کنم.  ناامید خندم.  و  ترسم 

اعمال  می  بسیاری  حیاتم  دوران  در  نیستم.  سنگ  مثبت  شوم. 

دانم ام، اما کارهای بدی هم از من سرزده، تنها کاری که می کرده

ام، دزدی است. آن هم هیچوقت تا این حد محتاج  هرگز نکرده

ام که ناچار به دزدی شوم. از کجا معلوم که زندگی اینقدر  نشده

بسیار  نظرم  از  بشوم، که  گناه هم  این  دچار  نکند که  محتاجم 

 سنگین است. 

ژانویه   24معادل    1352بهمن[    3]ندان  بهری  3نیمه شب       

محرم    1974 اول  تمام    1394و  را  اتوبیوگرافی  این  نوشتن 

کنم. در حال حاضر در شهری دور دست به تنهایی در اتاقی  می 

ام یک تخت و یک دست  ام. مجموعه دارائی خالی و لخت نشسته

یراهن چرک، یک  رختخواب و دو دست لباس کهنه و تازه، چند پ

چمدان و یک ساک دستی، چند جلد کتاب و مقدار زیادی اوراق  

خوانی است. اما  پراکنده در اطرافم. شپش در جیبم مشغول غزل 

ام. چون دوستانی نگرانم نباشید، این نحوه زندگی را خود گزیده

 هم دارم که لقمه نان را از جلوی خود بردارند و به من بدهند.

کشیدم، هیچ رنگ  این نقطه زنده بودم و نفس می تا گذاشتن       

و روی مردن ]هم[ نداشتم. حال اطالعی ندارم که چه زمان سر  

 فرمایم !؟بر زمین خواهم نهاد و سفر آخرت می

در اینجا یک نکته دیگر را نیز باید بگویم. بر خالف بسیاری       

را  از هنرمندان کرد، من از ملت خود راضیم. هیچکس تا کنون  م

بی  تا کنونمورد  از کسی هم  نداده،  قرار  تقاضای مالی    حرمتی 

دهند یا نه؟ در مواقع دشواری هم حمایتم ام تا ببینم مینکرده

 اند. کرده و در کنارم بوده

منتی    ام و حقشعر را هم تنها برای بیان احساس خودم گفته       

دلم   موقع  نه، من هر  یا  بیاید  ندارم. کسی خوشش  را  بر کسی 

 گویم. خواست شعر می

 تم مابووم له دال بوو، حیکایهگه لیک قسه
 چم خامه نووکی لیره شکاختی کهچی له بهکه

 ]چه بسیار حرفها در دل داشتم، حکایتم باقی بود

 ، نوک خامه در اینجا شکست[نگون بختی که از 

لیل شکستن نوک خامه نیست که از بازگویی حکایت دلم  بد     

کشم. من هم مثل هر انسان کرد، بخصوص یک کرد دست می 

شود همه اسرار  کنم، و نمیایران، در دنیایی پر اسرار زندگی می 
درونم را بیرون بریزم. فکر می کنید ]مبارزه خلق[ کرد به جایی 

بازگویی که  بمانم  زنده  اینقدری  من  و  می  برسد،  دانم، آنچه 

 سودش بیش از زیانش باشد؟

 انسانم.     

 به زندگی عشق می ورزم.      

پاک        و  تمیز  خیابانهای  در  آباد،  شهرهای  در  دارم  دوست 

ای گرم روی  همراه با عزیزانم گردش کنم. دوست دارم در خانه

تختخوابی نرم بخوابم. دوست دارم سر بر بازویی نرم و مرمرین  

دارم   دوست  بخورم.  لذیذ  غذاهای  دارم  دوست  باشم.  داشته 

خواهم رقص و شادی  بهترین شرابها را در جام داشته باشم. می 

ها را ببینم. به بهترین اپراها زیبارویان را تماشا کنم. زیبا ترین باله

خواهم عالیترین سمفونیها برایم نواخته شود. می  گوش فرا دهم.

خواهم دربدر و سرگردان باشم. به تنهایی در کوهها و صحراها نمی

بگردم. در غارها و شکاف کوهها بخزم، روی سنگ سخت بخوابم،  

و  نان خشک  زیر سر کنم.  بالش  و سفت تفنگ را  قنداق سرد 

م جان دادن کپک زده بخورم، آب شور و گرم بنوشم. دوست ندار

ها را ببینم. خون و اشک جلوی چشمم باشد.  جانو تکانهای نیمه 

دوست ندارم با صدای شلیک تفنگ، انفجار بمب و غرش طیاره 

 از خواب بپرم.

 اما ،      

 چه کنم، کردم

 اسیرم 

اینها همه و بخصوص کشته شدن و کشتن را از اسارت بیشتر 

 دوست دارم. 

 هیمن   52/  11/  3 
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 –مێهرئانیسا جەعفەری

 کرماشان

 

نووڕینێگ وە ناوەڕووک شێعر  
ژنەیل کورد له ناوچەی  

 کەڵهوڕ 
 

 

خوەندنەوەی   ئڕا  دەروەچێگە  ئەدەبیات 

ناسی، کوومەڵگەناسی، پەی بردن وە  زوان
هەر سەردەمێگ،  لە  ئایەمەیل  ژیان  رەوش 
داخوازەیل، نووڕگەیانوهتد و له دڵ ئەدەبیات  

وە   فرەیگ  زانیاریەیل  توانیمن  ملەتێگ  هەر 
فەرهەنگیەی   ناسین  له  جیا  باریمن.  دەس 

ئەوملە ئەدەبیات  رێشیکاری  له  تە،  ملەت 

تۊەنێکاریگەری   ئیەسە ک  ئەدەبیات  گرنگی 
هەم   فەرهەنگیش،یانێ  بان  بنەیدە 

بان   بنەیدە  تۊەنێکاریگەری  فەرهەنگ 
تۊەنێیەی   ئەدەبیات  هەمیش  و  ئەدەبیات 
فەرهەنگ سەقامدارەو بکەییا بگۊەڕنێدەی و  

ژن   ئەدەبیات  ناوەڕووک  ک  بزانیمن  خوازیم 
کورد له ناوچەی کەڵهوڕ وە چ مەسەڵەیلێگ  

له  ئا نیشانێگ  ئایا  و  کردێیە  ماژە 

فەرهەنگسەردەم له ناو ئەدەبیاتیان هەس و  
وەرەو   کوومەڵگە  گۊەڕانن  ئڕا  کووشانێگ  له 
پێ  دەس  ئڕا  دانە؟  گەپ  دڵخواز  وەزعیەت 

ئەدەبیات،   زوان،  بایا  باسە  ئێ  کردن 
فەرهەنگ و جنسیەت تاریف بکەیمن و ئێکە  
له   کورد  ژن  شێعر  ناوەڕووک  بنووڕیمنە 

 کەڵهوڕ. ناوچەی
 
. زوان دیاردەیگ کوومەاڵیەتیە. ئایەمەیل له  ١

دریژایی دیرووکا وە بوون هەوەجەیان وە ژیان  
پاراستن   و  بردن ژیان  ئڕا وەڕێیەو  وەکوومەڵ 

وە   ک  خسارەیلێگ  له  خوەیان 
تەنیایینەتۊەنسنە له بەرایبەریان بووسن، وە  
ئامرازێگ ئڕا پەیوەندی هەوەجە داشتنە و له  

پەیوەندی   تۊەنسنە  رێ  هاوفکری  و  گرتن 

گیچەڵەیلێگ ک له سەر رێ ژیان ئایەم بۊە  
هێمان   ئایەم  نەسڵ  و  بکەن  چارەسەر 

جیاوازێگ   شێوەیل  وە  ئایەمەیل  بەردەوامە. 
جوور زوان ئشارە و کەڵک گرتن له یەکمین  
دەنگەیلێگ ک نیشانەی مەبەست دیاریێگ 

زوان، کووشانە   ئمڕووژین  وە شێوەی  تا  بۊە 
ناسەیل جیا له  ەندی بگرن. زوان وەلیەکا پەێو

لە   گرتن،  پەیوەندی  ئڕا  زوان  بۊن  ئامراز 

و   براون  دانە.  گەپ  زوان  تر  کاریگەریەیل 
بەش  ١٩٨٣یوول) دو  وە  زوان  کاریگەری   )

و   کاریگەریئاڵوگووڕی)تەبادوڵی( 

راگوێزی)ئنتقاڵی( دابەش کەن. له کاریگەری  
بوون   وە  زوان  له  بێژەر  نۊسەریا  تەبادوڵی 

کردن، پاراستن و ئەو   پێ ێگ ئڕا دەس ئامراز

له   و  گرێد  کەڵک  پەیوەندی  بردن  پەرتخ 
کووشێ   بێژەر  نۊسەریا  ئنتقاڵی  کاریگەری 
باوەڕەیلێ وەبەردەنگ   و  زانیاری، زانستەیل 

تەبادوڵی   کاریگەری  بکەی.  مونتەقڵ 
ئنتقاڵی   کاریگەری  و  مێحوەر  پەیوەندی 
تۊەنێ   هەم  زوان  یانێ  ناوەڕووکمێحوەرە. 

هەمیش  ئامر بوو،  گرتن  پەیوەندی  ئڕا  ازێگ 
ئنتقاڵباسەیل   ئڕا  ئامرازێگ 

وە   وهتد  ئەدەبی  فەرهەنگی،دیرووکی، 
 نەسڵەیل هاوچەرخ و بانان. 

 

. ئەدەبیات هونەر  وەتن  باوەڕ و هەست له  ٢
رێ وشەیلە و ئەگەر چشتەیلێ ک ئۊشیەی  
هونەرمەندانە نەود دی ئەدەبیاتحساو نیەود  

ن)تەولید( زوانیە وەلێ  و هەر ئەدەبیاتێگبەردا
هەربەردان زوانیێگ ئەدەبیات نییە. کەسەیل  
فرەیگ و هەرکەس وە شێوەیگ تاریفێگ له  

(  ١٣54ئەدەبیات وەتنە. وە باوەڕ زەڕین کووب)
گشت داشتەیل زەوقی و فکری مەردم ک  
مەردمکووشن زەبت و نەقڵ و باڵویان بکەن  

له   ک  زەوقیێگ  و  فکری  میرات  ئەدەبیاتە، 
وەرین ئڕامان مایەسە جیەو و له  نەسڵەیل  

هەمیشە   و  کرێد  ئزافە  پێ  چشتێ  بانان 

کەڵک   لێ  له  جەهان  مەردم  و  نەتەوەیل 
( ئۊشن  ١٣٩٢دەریایی و سەعیدی)گرن. پووڕ

بەرچەیل   گشت  ئەدەبیات 
فکرییەی   و  زەوقی،عاتفی،خەیااڵوی 
نەتەوەس ک وە شێوەی دەمەکییا نۊسیاگ  

نەتەوەێگ  هەر  ئەدەبیات  و  بۊنە    سەبت 
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هەستەیل،   نووڕگە،  نیشانەی 
مەندیەیل رەفتاری و فەرهەنگی هەر  تایبەت 

بۊشیمن   تۊەنیمن  گشتی  وە  نەتەوەیگە. 

دەرۊن   له  ک  هەرچگ  ئایەمەیل  هەنایگ 
زوانێگ   وە  هەس  کوومەڵگەیان  و  خوەیان 
ئەدەبیات   بنۊسن  و  بۊشن  هونەرمەندانە 

ئەنوەری) و  شوعار  تێ.  (  ١٣٨6وەحساو 
ئەدەبیات دێرن ک  له    باوەڕ  و  هەرشیوە  وە 

و   ئەرزشەیل  و  ژیان  بوو،  هەرچوارچووێ ک 

کوومەیی   و  ژیانتاکەکەسی  تایبەتمەندیەیل 
نیشان دەید و ئەدەبیات وەدو شێوە ئیمە وەل  
و   رێعاتفی  له  یەکێگ  دەی:  پەیوەند  ژیانەو 

رێ   له  یەکێگ  و  خوەنیمنان  ک  وەختێ 
هۊردەو   سەرێ  له  هەنایگ  عەقڵمەندی، 

   بۊمن و رەخنە گریمن. 

وە   ئەدەبیاتیشەو هەرکەس  ئەرک  بووت  له 
باوەڕ   وە  دێرێ.  رایگ  خوەی  نووڕین 

ئەرک  ١٣٧٨ستوودە)  )
وە   وشە  ک  ئەدەبیاتخەباتراسگانیێگە 
ژیان   کەی(،  وشەراسگانیداوڕێ)تەسخیر 

و   جەنگێد  مردگیا  وەل  و  کەید  کەشف 
و   هەیەجان  هاوردن  دی  وە  ئڕا  خەباتێگە 

ئەرک  ١٣5٧بەراهەنی) ک  دێرێ  باوەڕ   )

بەردگی   بەن  له  ئازادی  ئیەسە  ئەدەبیات 
ک   فانووسێگ  بکەیدە  ئازادی  و  بکەید  ئازاد 
له   له  کشتیەیلیان  ک  بوود  رێنەمایخەڵکێگ 

مەردم   گشت  تا  کردنە  رێگوم  شەو  ناو 
ئەو   وەپاودانگبارودووخ  خوەیان  ئەندیشەیل 
هەرکات   گشت  و  بکەن  میزان  فانووسە 

ئەو   وەل  خوەیان  کوومەاڵیەتی  و  فەردی 
 وسەوبگونجنن. فانو

 

زانست،  ٣ له  کوومەیگ  فەرهەنگ   .
رسووم،   و  رەسم  هونەر،داتەک)قانوون(، 
وە   ئایەم  ک  عادەتێگە  هەر  و  ئەخاڵقیات 

بوونەی ئەندامیەی کوومەڵگە ئەو چشتەیله  
کوتاک،   گوورەی  وە  تیەرێ.  دەس  وە 

( ئەهەمیەت تاریف فەرهەنگ له  ١٨٧١تایلر)
له   فەرهەنگ  ک  زانێ  ئیە 

زیست  رێکەلەپوورزین ەوەرناسی)وراسەت 

شناختی( وە ئایەم نیەڕەسێ بەڵکوو له رێ  
گەورا بۊن له ناو یەی کوومەڵگە و تایبەت بۊن  

 فەرهەنگ ئەو کوومەڵگە وە دەس تێ. 

هەم    فەرهەنگ 
و   دریەید  وەشێوەیراسەیڕاسپەروەردە 
هەمیش له رێ دیێن. باوگ و داڵگەیل بڕێگ  

وە   کوومەڵگەیانە  فەرهەنگ  ک  چشتەیل 
ک  مناڵێ هەس  چشتەیلێگیش  و  یانچاشنن 

رێ   له  ئایەم  بوو.  فێر  و  دۊنێد  خوەی  مناڵ 

و  کردن  تەکانن،باس  گووش  نووڕسن، 
پەیوەندی وەل ئەودۊای ئایەمەیل کوومەڵگە،  

 فەرهەنگ ئەو کوومەڵگەهووکارە بوود.

( باوەڕ دێرێ  ١٩٧٣وە گوورەی کوتاک، گیرتز) 
فەرهەنگی   رێچاشیان  له  ئایەم  ک 

و  مەفاهیمێ خەڵق ک تیەرێد  ئەو هۊر  ەی، 

رێ   له  ک  مانایێگ  نزام  بەی.  کار  ئەو 
بان   له  گرتێیە  سەقام  زهن  ناو  فەرهەنگ 
ناسین جەهان، وەتن هەست و دادوەریەیل  

و تمام ژیان ئایەمکاریگەری دێرێد و رەفتار و  
چوو.   وەڕێیەو  ماناییە  نزام  ئەو  رۊ  له  باوەڕ 

له   کوومەیگ  فەرهەنگ  بۊشیمن  تۊەنیمن 
مەردمئەو ئەرزشەیلیە ک  کوومەڵگەس  ی 

کەن   لێئیسفادە  له  ژیانیان  ئڕا  کوومەڵگە 

وەلێ هەوەجە دێریمن وە ئیە ئاماژە بکەیمن  
ک له ناو یەی کوومەڵگە ک فەرهەنگ تایبەت  
مومکنە   هەرکەس  فەرهەنگ  دێرێ،  خوەی 

وەل کەس ترەو جیاوازیبێیاشتوود و ئایەمەیل  
ناچار نیێن له سونەت فەرهەنگی کوومەڵگە  

وەل  پەیڕ کەسەیلێگ  گاجار  و  بکەن  ەوی 

فەرهەنگ کوومەڵگەیانەودژایەتی کەن، چۊن  
وە ئێ باوەڕە رەسینە ک ئەو ئەرزشەیله ئڕا  
و   نووڕگە  و  ئەرزش  و  نییە  خاس  ژیانێان 

 باوەڕەیل تر پەسەن کەن. 
نووڕگەی  ١٣٨6کوتاک) له  ئۊشێ   )
ناسەیل، فەرهەنگ فرەتر له ئەدەب و  ئنسان 

ب و  پەروەردەسە  و  نە  هونەر  ک  دێرن  اوەڕ 
تەنیاخوەندەوارەیل)دانش آموختگان(، بەڵکوو  
و   دێرن  فەرهەنگ  ئایەمەیل  گشت 

له   ک  ئەوانەنە  فەرهەنگی  گرنگترینهێزەیل 
وە   دێرن،  کاریگەری  رووژانەیخەڵك  ژیان  بان 

بان   نەنە  کاریگەری  ک  ئەوانە  تایبەت 
 مناڵەیل.

بایا هووشمان بوو ک فەرهەنگ کوومەیگ لە  

ئەرزشە و  ئلمان  نزام  ئەگەریەی  و  یله 
بگۊەڕێ،   کوومەڵگەیگ  ناو  له  فەرهەنگی 
ئەودۊای ئلمانەیلیش گۊەڕن. ئەسە هەرکام  

پێیان   فەرهەنگ  ناو  وە  ک  چشتەیلێ  له 
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ژیان   بان  لە  فرەیگ  گرنگی  کەیمن  ئاماژە 

دێرن، ئڕا نموونە ئەگەر گەپ ئەخاڵقیێگ ناو  
بێ  بگۊەڕێ  کوومەڵگە  گومانکاریگەری  یەی 

گۊەڕیانە   ئەو  ئەو  ئەدەبیات  و  هونەر  ناو  له 
له   ئەدەبیات  ناو  له  ئەگەر  و  دۊنیمن  واڵتە 
نووڕگە   ئەو  هاتێ  بدریەی،  گەپ  نووڕگەیگ 

له   بەشێگ  بوودە  و  مەردم  ژیان  ناو  بایدە 
 فەرهەنگ. 

 

. ئایەمەیل له سێ جنس نێر، ما و نێرومان.  4
ئایەم له لەهاز جنسیوەیەکێگ له ئێ سێ  

کو ناو  لە  و  تێد  دی  وە  ومەڵگەیگ ک  شێوە 

یانێ جنس و   ژیەی جنسیەتێسەقام گرێ. 
پەیوەندیراسەیڕاسێ   هەرچەن  جنسیەت 

(  ١٣٨6وەلیەکا دێرن وەلێیەکێگ نیێن. کوتاک)

تایبەتمەندیەیل   رۊ  له  ئایەمەیل  ئۊشێ 
جنسیسەرەتایی جوور ئەندامەیل جنسی و  
سانەویە   جنسی  تایبەتمەندیەیل  و  زاوزێ 

مەمگ فرم  و  مۊ  دەنگ،بەرباڵوی  له  جوور   ،
ئایەم   پیاگ بۊن  یا  یەک جیاوازەو بوون و ژن 
دیار بوو. ئەڵبەت له ئێرە بایس ئاماژە بکەیمن  

ئێ   ک  هەس  ئایەم  له  جنسێگ 
ریک  ناویان  له  جنسیە  تایبەتمەندیەیل 

جنسێگبڕێگ   هەر  له  و  نەبۊە  دابەش 
له   بڕێگ  دێرن،یانێ  تایبەتمەندی 
له   بڕێگ  و  ژن  جنسی  تایبەتمەندیەیل 

ئەسە  تایبەتمەندیەی دێرن.  پیاگ  جنسی  ل 
تایبەتمەندیەیل جنسی دیاری   جنس له رۊ 
ناو   له  هەرکەسێگیش  جنسیەت  و  کرێد 

کوومەڵگەیگ ک له تێ ژیەی شکڵ گرێد و  
ئنتزار ئەو کوومەڵگه له   و  باوەڕ  و  فەرهەنگ 
هەر جنسێگ هویەت جنسیەتی ئەو ئایەمە  

هەر   لە  کوومەڵگەیگ  هەر  کەی.  دیاری 
دێر  ئنتزار  بڕێگ  هەر  جنسێگ  له  ک  ێ 

بوون   وە  تر  کوومەڵگەی  وە  کوومەڵگەیگ 

ئنتزارەیلیشە   ئێ  جیاواز،  فەرهەنگەیل 
ئنتزار   ئەو  هەر  شەخس  گاجار  جیاوازە. 
ک   کەی  پێیا  خوەی  له  جنسیەتیە  هویەت 

وە   گاجاریش  و  دێرێد  ئتزار  لێ  کوومەڵگە 
پێچەوانەی ئنتزار کوومەڵگە خوەی کووشێ  

هویە بۊنێدەو.  خوەی  جنسیەتی  ت  هویەت 
رەفتار،   باوەڕ،  ژیان،  شێوەی  وە  جنسیەتی 
ئنتزار تایبەت له جنسێگ تایبەت و ... دیاری  

 بوو.

. باس ئێ وتارە ها لە بان ئەدەبیات ژن کورد 5

له ناوچەی کەڵهوڕ و توایمن بزانیمنفەرهەنگ  
ئێ ناوچە چ کاریگەریێگ ناسە بان نووڕگەی  

ژن له ئێ ناوچە و لە ئێ سەردمە ژیان ژن  
ەرلەیوا ئایا شاعرەیل ژن کووشانە  چۊنە و ه

ئەدەبیاتیانەوناڕەزایەتی   رێ  لە  ژیانێیان  وە 

ک   ئەدەبیاتێگ  بگۊەڕننەی؟  بەنیا  نیشان 
له   و  نۊسینە  ئەدەبیات  چەو  وەر  گریمنە 
ک   چشتێگ  نەکرێد.  دەمەکیباس  ئەدەبیات 

له ئێرەخوازیمن باس له سەرێ بکەیمن ئەو  
و    فکر و نووڕگەسە ک له رێ زوان بەیان بۊە

باس   ئەدەبی  سەرشێواز  له  وتارە  ئێ 

هەوەجە   مێحوەرە.  ناوەڕووک  و  نیەکەی 
هەس ئاماژە بکەیمن شێعرەیلێگ ک له ئێ  
شێعر   له  کرێد  باس  سەرێیان  له  وتارە 

سڵێمان مەهوەش  پووڕ)سوزان(، شاعرەیل 
نەسرین   سەفەری)سایوا(،  سمەیە 

جەعفەری  پەریسا  و  شەفیعی)هانا(،  مێهر 

ا( هەڵوێژیانە و دۊای  مەریەم ئەمینی)سووم 
خوەنین شێعر ئێ شاعرەیله دیاری کریا ک  
ئێ   له  هەرکام  ناو شێعر  له  ناوەڕووکێگ  چ 

ئەو   سەر  له  و  دیاریە  فرەتر  شاعرەیله 
شێعرلە   دریایە،یانێهەڵوژانن  گەپ  ناوەڕووکە 

ئێ   هەوەجەی  رۊ  له  و  نەبۊە  هاکوو/بڕی 
وتارەهەڵوێژیانە. له ناو شاعرەیلێگ ک ناو بریا  

و  مان سڵەی کتاون  خاون  شەفیعی  و  پووڕ 

شێعر ئەودۊای شاعرەیلیا له فەزای مەجازییا  
له خود شاعرەیل وە دەس هاتێیە، گاهەس  
کتاویش باڵو کردۊن و نۊسەر ئێ وتارە لێیان  

 خەوەرە. بێ
و   هاتێیە  لەیرە  کامڵ  شێعر  گاجاریەی 
له   شێعر.  یەی  له  بەشێگ  گاجاریش 

دۊای  وەرجهیا   __ نیشانەی  ک    شوونێگ 
یەی   له  بەشێگ  ئەوە  هاتێیەیانێ  شێعرێگ 

 شێعرە.

له  6 شێعر  نموونە  چەن  هاوردن  وە   .
له  سڵێمان گەپدان  کەیمنە  دەس  پووڕ 

 سەر شێعر شاعرەیل ناوبریای. 

 . عەزیز دۊرەگە، من و ت دۊریم 6.١
ت دۊەت کەیخوداید و من شوانم)هۊرد کەم:  

٢١ ) 
 . چەوەیلد تەیشتێ ئاگر خەیدە گیانم 6.٢
 زایە له الد گت کەی زوانم پەری 

 کورە الوا بکە هەرچەن ک نازار 
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ت دۊەت کەیخوداید و م شوانم! )هەرئەوە:  
45 ) 
 . سەروێن سەنگەال دڵێ لەوای سان 6.٣

 له کۊچە رەد بۊ وەتم وە پێ گیان
 گیانم دەرچێ را ئەو زڵف هۊله 

 ئەو چەو پڕ له ئاو چۊ چەنی قۊله 

 شانا . زڵفێ چۊ لەوالو خسێیە وە 4.6
 دەم چۊ بەرەفتاو ها له ئێ بانا 
 له وەختێ کەفتم له دام هۊرێ 

 دڵم چۊ شیشە دا مل سانا 
 . لەوالو گیسێ لوو لوو چنییه 5.6

 دڵ له مهر دووس یەیهەو کەنییه 

 زانم دی مەیلێ جوور جاران نییه 
 لە الی من هێمان هۊرێ مەنێیە 

 بەن ها لە پای . مچ پا چەرمێ، مچ 6.6

 بامە الێ  چەوم چەوەڕێ تا کەی 
 واران واریە زەۊ کردێیه تەڕ 

 یار بااڵبەرز خوەی کردێیە کەڕ 
م  6.٧ وارانی،  ئێڵ  ئەهڵ  ت   __.

 ( 5٣تووزم__)هۊرد کەم:

ئێڵ  6.٨ گەورای  گڕ،  کوانێ  نۊر  هەی   .
 ( 5٩کەڵهڕ)هۊرد کەم:

. دڵ کوڕەیل ئێڵ خەیدن وە لەرزه)هۊرد 6.٩

 ( 6٢کەم:  
 کەڵهوڕ ئەی ئێڵ له تاریخ دیارم  6.١٠
 ت ها خۊن ئێڵ و تەبارم__ غەیرە

 
شمارەی   شێعر  له    ٢و    ١له  شاعر 

مەعشووقێ وە ناو دۊەت  کەیخودا ناو بەی و  

خوەیشێ شوان و هەرچەن ک جنس شاعر  
جنس   شێعرێ  ناو  له  وەلێ  "ما"سه 
مەعشووقیشێ ماسە. له شێعر شمارەی  

له ئلمانەیلێ ئڕامەعشووقێ کەڵک گرێ    ٣
بۊن   ما  جنس  نیشاندەر  گشت  ک 

ە، جوور سەروێن ئەو سەر کردنیار  مەعشووق

شمارەی   شێعر  له  هۊلیار.  زڵف  لەنوو    4و 
ک   زڵفێ  بۊن  شووڕ  و  زڵفیارە  له  گەپ 

دیاردەر   ئیەیش هەم  و  خسێیەسێ شانەو 
جنس مای مەعشووقە. له شێعر شمارەی  

چنین    5 گیس  لوولوو  و  گیس  وشەی 

شێعر   له  و  کەید  تەوسیف  مەعشووق 
پاییار  6شمارەی   مچ  چەرمگی  و    گەپ 

بەن له پا کردنێ دەێ و زانیمن ک پیاگ  مچ

چشتێگ   پاوێنک  و  نیەوەسێ  پاوێنک 
 مەربووت وە جنس ماسە. 

هە ئەوجوورە ک دۊنیمن له ناو شێعرەیلێگ  

شاعر   هەرچەن  دریایە  دڵداری  له  گەپ  ک 
نییه و گشت   پیاگ  وەلێ مەعشووقێ  ژنە 
ئڕا   بریای  ئەوکار  ئلمانەیل 

هۊ و  ژنانەن  چ وەسفیار،ئلمانەیلێگ 
ناویان   له  بوو،  پیاگ  تایبەت  ک  تەوسیفێگ 
نیەۊنیمن و ئەگەر ناو شاعر له پای شێعرەیل  

نەود فام بەردەنگ له ئێ شێعرەیله ئیەسە  
تەنانەت   وەتیانە.  ئڕایارێ  پیاگێ  دەم  له  ک 
هۊچ  دۊنیمن  ئێرە  لە  ک  تەوسیفەیلێ 

جوور   تەوسیفاتێگ  و  نەیرن  نووخوازیێگ 
ڵف  هۊل، دڵ بۊن، زسەروێن  سەنگەال، سان 

گشت    ... و  لەوالوی  گیس  و  زڵف 

فولک  ئەدەبیات  له  ئیمە  ک  تەوسیفاتێگن 
ئێ   دڵدارێیان  وەسف  پیایلئڕا  و  دێریمن 

ئێرە شاعر   له  و  بردنە  کار  ئەو  تەوسیفەیله 
بێ  مەعشووق  ژن  جنس  گرتن  وەرچەو  ڵە 

مەعشووق   جنس  له  جیاواز  ک  خوەی 

شێعر   شێوە  ئەو  وە  هەر  پیاگە،  شاعرەیل 
وە تەوسیفەیله  دڵداری  ئەو  له  هەر  و  تێیە 

مدوو   سەر  له  دان  گەپ  ئڕا  گرتێیە.  کەڵگ 

چەن   له سەر  خاسە  وەتنێگ  ئێجوور شێعر 
گەپ   شاعرە  ئێ  له  تریش  شێعر  نموونە 

 بەیمن.  

  ١٠و    ٩،  ٨،  ٧له ناو لەتە شێعرەیل شمارەی  
پووڕله وشەی ئێڵ کەڵگ  دۊنیمن ک سڵێمان

ناو شێعرەیلێ    گرتێیە و واژەکردن ئێ وشە 

مدوو   ئەودینین  شوون  له  نۊسەر  و  بان  ها 
شێعر دڵداری پیاگانە له زوان یەی شاعر ژن  
مدوو   وە  رەسیە ک شاعر  ئێدەسکەفتە  وە 

و   ئێڵ  الێ  ها  فکرێ  و  هۊر  فرەتر  ک  ئیە 
نیشان   ژیان  له  کۊەنەێ  ئێڵشێوەی 
باوەڕ کۊەنەێ دێرێ و   دەی،شێواز نووڕین و 

ژیان   ئەو  دام  له  خوەی  نەتۊەنسێیە 
بۊەرزگار  کۊەنە  تابوو  ژن  دڵداری  ک  پارێزانە 

و   باوەڕ  ئڕا  نیشانەیگ  بکەی. هەر وشەیگ 
ناو   له  و  کەسەسە  ئەو  نووڕگەی 
بەی   ئەوکار  هەرکەس  ک  دەسەوشەیلێگ 

تۊەنیمن نووڕین ئەو کەسە بفامیمن. ژن له  
سەردەم له ئیە ئەو وەر و تەنانەت ئیسەیش  
له ناوچەی کەلهوڕ و فرە شوونەیل تر هێمان  

ئە و  وە  داخوازی  ک  نەڕەسیە  ئاستە  و 
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ئاواتەیلێ وە زوان بارێد و دڵدارییەکێگ له ئەو  

تابوو بۊە و هەس.  ئڕا ژن  چشتەیلەسە ک 
وەختێ   ئیە ک شاعر  مدوو  بوودە  ئیە  هەر 

توای لە دڵداری بۊشێ، چۊن دڵداری تایبەت  
وە پیاگ زانێ، لە زوان پیاگەو شێعر دڵداری  

شاعرا دنیای  ناو  تەنانەت  و  و  ئۊشێد  نە 

ئەدەبی خوەیشێ نیەتۊەنێ وەلەوای ژنێگ  
شێعر دڵداری ژنانە بۊشێ. دەسەوشەیل تر  

رسین و مەشکەژەنین و... ک  لەواێ تەشی 

سڵێمان  شێعر  نموونەیان  ناو  و  دۊنیمن  پووڕ 
ناو فەزای مەجازی هەس، نیشان دەی ک  
ژیانکوانە   هوای  و  حاڵ  له  هێمان  شاعر 

ەیل ژیان  نەڵکەنیایە و نەتۊەنسێیە وەل ئلمان
 نووەو پەیوەندی بگرێ. 

وە  ١٩٩6بەم) دۊەتەیل  هەنایگ  ئۊشێ   )

ئێحتماڵێ   کەن  بازی  کوڕانە  ئەسباوبازیەیل 
کەمە ک بنەماڵە، دۊەتەیل هاولف و کوڕەیل  
ئەگەر   وەلێ  بکەن،  سەرزەنشێ  هاولفێ 

بکەی   بازی  دۊەتانە  ئەسباوبازی  وە  کوڕێگ 
هەمیش   و  بوود  سەرزەنشت  هەم 

اوێز. ئەسە دۊەتێگ ک  هاولفەیلێخەنەی پەر

هەر له مناڵیەو وەل هاولفەیل کوڕەو هاوبازی  
بۊە ئێحتماڵ ئیە ک لە هاوجنسەیل خوەی  

دۊر بگری فرەسە، ئێجوور کەسێگ خوەی له  
وە   خوەی  و  زانێد  دۊر  خوەی  هاوجنس 
ئەندامێگ له جەرخەیل کوڕانە زانێد و وە ئێ  

 باوەڕەو گەورا بوو. 
ر هاوبازی بۊن  وە باوەڕ نۊسەر ئێ وتارە، ئەگە

کوڕ و دۊەت له حاڵێگ بوو ک هەرکام بتۊەنن  

بناسن   بەرابەر  هەم جنس  و  خوەیان  هەم 
و   بانان  ژیان  ئڕا  هۊچ،  نەیرێ  ک  گیچەڵ 
ئەگەر   وەلێ  خاسە.  فرە  کوومەڵگەیش 

شێوەی پەروەردە کردن درسێگ نەود و زاڕوو 
فێر نەو ک هۊچ جنسێگ ئەوبانتر له ئەوەکە  

زشحساو بوود، ئەوسا  نییە و کوڕ بۊن وە ئەر

ئیە   و  بوود  کوڕەیل  جوور  کووشێد  دۊەت 
ناو   وە  خوەی  نەزەریەی  له  بەم  گیچەڵە. 

مەیل "بێ بوو)بیگانە،  گانە،  ڕاکیشەو 

میهوس  ئۊشێسەبەبەیل انگیز  شود(" 
بووت   له  گیچەڵەیلێگ  مدوو  بوونە  ژیانی 

خوەمانیش   واڵت  له  جنسیەتی.  هویەت 
و  بۊنە  کوڕ  هەزەو  داڵگەیل  و  و    باوگ  هەن 

ئەو   ئەگەر  تیەرن،  دی  وە  دۊەتێ  هەنایگ 

وە   و  کوڕێیەو  هاولفەیل  وەل  دۊەتە 

بنەماڵەێ   بکەێد،  بازی  کوڕانە  ئەسباوبازی 

سەرزەنشتێ نیەکەن و ئڕاێ خوەشی کەن  
و ئاماژە کەن ک ئێ ئەسباوبازیە ک ت پێ 

بازی کەید کوڕانەس، ئەو مناڵە فرەتر خوەی  
ز کوڕانە  جەرخەیل  له  ئەندامێگ  و  وە  انێد 

و   زانێد  هەنایگ گەورا بوو کوڕەیل له خوەی 

دۊەتەیل وەناموو. ئایەمیش له گەپ دڵداری 
فرەتر هەزەو جنس برابەرە و لە ئێرەسە ک  
گیچەڵ دیاریەو بوو. یا هاوجنس بازەو بوو یا  

النکەم له ئلمانەیل کوڕانە ئڕا دڵداری کەڵگ  
 گرێ و جوور کوڕەیل رەفتار کەی.  

کر جیاواز  بووت  کردن  له  دەسەبەنی  و  دن 

ئەسباوبازی کوڕانە و دۊەتانەیش جی دێرێ  
ئێ   وەل  نۊسەر  ک  بکرێد  ئاماژە 
دەسەبەنیەیله هاوڕێ نییه، وەلێ گەپ ئیمە  

ها سەر فەرهەنگ و باوەڕێ ک ئیسە هەس  
و مناڵیش وە رۊ ئەوپێوەرەیله پسا پەروەردە  
وە   ئڕاێ  ماشین  و  تفەنگ  ک  دۊەتێگ  بوو. 

و   کوڕانە  بڕێ  ئەسباوبازی  و  وەیلکان 
دۊەتانە   ئاسباوبازی  وە  ئاشپەزی  ئاجەتەیل 
و   تفەنگ  وە  هەنایگ  کریایە،  تاریف  ئڕاێ 

ماشین بازی کەید و ئیانە تایبەت کوڕ زانێد،  
دی خوەیشێ ئەندامێگ له جەرخەیل کوڕانە 

دێرێ ئێ   باوەڕ  نۊسەر  وەچەواشەوە  زانێ. 
نووڕگەیل کۊەنە خسار گەوراێگ وە ژیان ئازاد  

لە درس  هەنایگ    و  رەسنێ.  بانان 

چشتەیلێگ ک تایبەت ماڵن، جوور وەیلکان و  
مناڵەو،   بوون  و  وەیلکان  کردن  پەروەردە 
و   دۊەتانە  بازیەیل  بووده   ... و  ئاشپەزی 

له  تفەنگ نموونەیگ  شکار)ک  ئڕا  بازی 
چاالکیەیل ئابووریە(، چەکانن ئەسباوبازیەیل  
کارەیل   خاسەوکردنێیان)نموونەێ  بوون  وە 

( و... بوودە بازیەیل کوڕانە، هەر  موهەندسی
ئێ گەپە بوودە بنەوایگ ئڕا پێیا کردن هویەت  
جنسیەتی مناڵ و ئێ جیاواز کردنەیلە بوودە  

چاالکیەیل   له  ژن  بۊن  دۊرەو  مدوو 
پیاگیش   و  ئقتسادی  و  کوومەاڵیەتی 
وە   ماڵ  ناو  کارەیل  و  مناڵ  کردن  پەروەردە 

ئەرک خوەی نەزانێ. وەلێ له ئێرەباس ئیمە  
ک  ه زانیمن  و  مەوجوود  فەرهەنگ  سەر  ا 

بڕێگ کار و رەفتارەیل پیاگانە و بڕێگ تر ژنانە  
ناوچەی   فەرهەنگ  چۊن  و  تیەن  وەحساو 
کردن   پێیا  ئڕا  دۊەت  کوڕە،  هەزەو  ئیمە 

ولوور کووشێد رەفتار و ئەرزشەیل کوڕانە  جی
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مدوو   بوودە  ئیە  هە  و  بگرێ  ئوڵگوو 
ک   جنسیەتی  هویەت  بووت  گیچەڵەیلێگله 

سڵێماننم شێعر  له  و  وونەی  دیمن  پووڕ 

وە ئێ شێوە   تریش هەن ک  ژن  شاعرەیل 
و   خوەیان  نیەتۊەنن  و  ئۊشن  شێعر 
تایبەتمەندیەیل جنس خوەیان بناسن و تۊش 

تەشویقی   دەسەوشەی  تیەن.  گیچەڵ 
تەوسیفەیلێگ   و  هەی!"  "کوڕمی 
ئەو   بردەی  کوڕ  "چۊ  ئڕاسەرەکەفتنیلەوای 

وە  ک  پیاگێگ"  منێگە   " و  دۊەتەیل    پەرتخ" 
ئێ   کوڕە.  زانسن  بانتر  نیشانەی  ئۊشیەی 
باوەڕ ئەوبانتر زانسن کوڕە له رووژگار وەرین  

ناو   فرەییە وەلێ هێمانیش  بۊە و نە وە ئەو 
 فەرهەنگمان ئێباسە هەس.  

کردن له سەر فەرهەنگ   له ناو تاریف و باس 

وەتیمن ک فەرهەنگ چشتەیل جیا له یەک  
و   ئەخاڵقیات  و  هونەر  و  باوەڕ  و  نیین 

ئەرزشەیل ک وە فەرهەنگ لێیان ناو بەیمن  
بێ  یەک  باوەڕێگ  وە  هەنایگ  نین.  هەرەچ 

جوور ئەوبانتر زانسن کوڕ هەس، نموودێ ناو  

ئەدەبیات   ئایا  وەلێ  دۊنیمن،  ئەدەبیات 
نی تەنیا  واقعیەتەیله؟  ئەرکێ  دان  شان 

ئەدەبیات تۊەنێ هەمرەوش)وەزع( مەوجوود  

مومکن.  هەمیشرەوش  و  بەید  نیشان 
له   بەشێگ  هەر  گۊەڕیان  ک  وەتیمن 
فەرهەنگکاریگەری نەیدە بان بەش تر. ئەگەر  

وە   و  بگرێد  رەخنە  فەرهەنگە  ئێ  له  شاعر 
جی وەڕێیەوبردنئلمانەیل پیاگانە له ئلمانەیل  

و  بگرێد  کەڵک  تایبەتمەندی    ژنانە  له 

شێعر   ژنێگ  وەلەوای  بکەی،یا  ژنەیلباس 
بێ  بۊشێد،  ئڕایارێ  ژنانە  گومان ئێ دڵداری 

هۊردەو   مدوو  بوودە  نووە  ئەدەبیات 

بۊنبەردەنگ و پێیا کردن هویەت جنسیەتی.  
کردنێ   دڵداری  کوومەڵگە  ناو  له  ئەگەر  ژن 
ک   ئەدەبیاتێگ  ناو  له  بایا  تابووە، 

ەید و له رێ باڵو  خوڵقنێگئاواتەیلێ نیشان ب
وەرەو   گامێگ  دەقەیلێ  و  شێعرەیل  کردن 

 ژیان ئازاد ژن هەڵگرێ. 
ناوەڕووک 7 سەر  له  دان  گەپ  ئڕا   .

نموونە   چەن  سەفەری،  شێعرەیل 

 شێعر له کتاو "تام تەم" هەڵوێژیایە: 
. کتاو پڕ لووچ و پووچێگم، له ناو تەنیای  ١.٧

 خوەم پل خوەم 

دڕیەم  هە گل خوەم، تەم چەوەیل پێچا، هە  
 ( ٧له دەرۊن کەم کەم__)تام تەم: 

چەم  ٢.٧ له  نیەدەرچم  دی  زانم  ک  م   .

 بێچارگی
دەف   چەن  خوەد  دەسدەسەاڵت  وە  ت 

 ( ١٠چزانیدەم کەسم)هەرئەوە: 

هاتەسەو سەرینم شێوانەسەم  ٣.٧ . خەم 
 دوارە

ژان   ئێ  بسێنێ  گیان  ک  وەختە 

 ( ٢6نادیارە__)هەرئەوە: 
نیە٧.4 هەر  هاڵێگ  هامە  چەنێگە  یە  زانم  . 

 ( ٢٧هەم چوەمە! )هەرئەوە: 

سوو  ٧.5 ئمڕوو  ک  رووڵە  بخەف   .
 ( ٣٠کوشانەو__)هەرئەوە: 

خۊن  ٧.6 و  خاک  ک  هەن  الشە  هزاران   .

 خوەن
وە   کەێ  زینی  ک  کوو  ها  ئەوە 

 ( ٣٢وردێ؟)هەرئەوە:  
 . ت خۊند شیرین، م خۊن نەێرم ٧.٧

م گوم بۊمە له خوەم، م نۊن نەێرم)هەرئەوە:  

٣4 ) 
 انم کەفتمەو خوار. له دیوار ژی٨.٧

گیس   وە  گردم  دەسم 

 ( ٣٧هۊرەگەێیار__)هەئەوە: 
 قەزا زانم چوەس و کەێ هاتە ئێرە  ٩.٧

ت  الڵی  بپێچ،  دەم  ئۊشن  هە 

 ( 5٣جارێ__)هەرئەوە: 
شاعر خوەی وەک کتاو    ١له شێعر شمارەی  

کتاو   ک  زانیمن  و  ناسنێگ  وەبەردەنگ 

و   لووچ  پڕ  کتاوێگ  وەلێ  زاناییه،  نیشانەی 
نیاس و لە لەتەیل تر شێعرەگە وە  پووچ ک تە

پا   تک  و  دریایە  فڕە  ک  کەی  ئاماژە  ئیە 

خواردێیە و گەپ له ئیە دەی ک وەپێچەوانەی  
زانایی وەلێوە جی دەس ئەو   پڕە له  ئیە ک 
له  کەس  و  لێ  دەنە  پا  تک  بردن  پێ 

وە   هەست  و  نیەگرێد  کەڵک  زانیاریەیلێ 
لەیەک   دەرۊنەو  له  پسا  و  کەید  تەنیایی 

ل  شمارەی  چۊچیەی.  شێعر  له    ٢ه  گەپ 
دەسەاڵتێگ دەی ک کووشێ ئازارێ بەی و  
شێعر   له  و  نائمێدە  گۊەڕیان هەلومەرجێ  له 

له    ٣شمارەی   و  دەید  نادیارێگ  خەم  گەپ  
مدو   4بەش   وە  نەوردن  پەی  له  هەم 

گیچەڵێگ گ بۊەسە تۊشێیەو گەپ دەی. له  

هاوردن   5بەش   وەبەردەنگ ک وە  و  شاعر 
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دەی نیشان  رووڵە  مەبەستێ    وشەی 

نەسڵ بانانە ئێ نائمێدیە مونتەقڵ کەی. له  
لەنوو له وێرانی وەزعیەت مەوجوود    6بەش  

هەلومەرج  ک  ناجیێگە  چەوەڕێ  و  ئۊشێد 
شوون و نۊنی  له بێ   ٧بگۊەڕنێ و له بەش  

وە شکستێ له    ٨خوەێ ئۊشێ. له بەش  

گیسیار   له  ئەوە  دۊای  و  کەی  ئاماژە  ژیان 
ەی ئەوە ک  گەپ دەی ک لە ئێرە وە پێچەوان

گیسە   ک  ژنانەیگ  ئلمان  له  ماسە  شاعر 

ئۊشێ زانێ    ٩ئڕایار کەڵگ گرتێیە و له بەش  
دەنگ   ک  نیەیلنێ  وەلێ  چەس  گیچەڵ 

 بکەی. 

وە   ک  ئیە  له  کردن  گلەیی  وه  سەفەری 
پێچەوانەی ئیە ک زاناسە وەلێ لێ کەڵک  
نیەگرن دەس کەیدە گەپ دان ئڕابەردەنگ و 

سەاڵتێگ ئێجار گیچەڵ خوەی مەربووت وەدە
ناو   له  و  بکەفێ  پێش  نیەیلێ  ک  زانێ 
و   لێ شێویان  شێعرەیلێیەی هەست سەر 

بەردەنگ   ک  جوورێ  دیاریە،  پەریشانیخاس 
مدوو   نیەزانێ  شاعر  ک  کەی  فام 
بۊن   ناجی  چەوەڕێ  چەس.  گیچەڵەیلێ 

ناو لەتێگ له شێعرەگانێ   گەپ گرنگێگە ک 
هاتێیە و ئیە تۊەنێ ئڕا سەرکەفتن و وەرەو  

چێین بوودە گرفت. چەوەڕێ ناجی    ژیان ئازاد
بۊن بوودە مدوو دەس ئەو بان دەس نان و و  
دڵخواز.  و  ئازاد  ژیانێگ  وەرەو  نەچێین  پێش 

ک   بڕەسێ  ئاستێگ  وە  بایا  کەسێگ  هەر 
ژیانێ   ئڕا  تۊەنێ  ک  بکەیخوەیە  پێیا  باوەڕ 

هۊچ چەوەڕێ  و  نەود ک  بکووشێ  کەسێگ 

 هەلومەرج ژیانێ بگۊەڕنێ.
بیاتخەبات وەل مردگی  وەتیمن ک ئەرک ئەدە

کردن   ئازاد  و  هەیەجان  هاوردن  دی  وە  ئڕا 

بن  دام  له  ئەگەر  ئازادی  ئمجا  دەسییە. 
ئەدەبیاتە   ئەرک  له  ئێپێناسە 
ک   ئیەیمنە  هەزەو  قەبوولبێیاشتۊمن 

ئڕا وە دی هاوردن موبارزە وەل   هەیەجانێگ 
ئەو چشتەیله ک دڵخواز نییە ناو ئەدەبیاتمان  

وەی مردگی رەواج  بۊنیم، نە ئیە ک شاعر خ

وە   سەفەری  پێشنیار  ئەگەر  ئێرە  له  بەی. 
خەفتن،   نە  بۊاتاد  هەڵسان  بانان  نەسڵ 

ناو   مردگیەو  وەل  نیشانەیخەبات  ئەوسا 
ئەسەرێ دیمن و تۊەنسیمن بۊشیمن ئەرک  
شاعر   هەنایگ  هاوردێیە.  جی  وە  خوەی 

سوو   ئمڕوو  ک  رووڵە  "بخەف  ئۊشێد 

کوشانەو" هەست کەیمن شاعر بێ ئیە ک  

ەقەالیگ بکەیدرەوش بانانیش تیەریک دۊنێد  ت
و گوفتمانێ هەم ئڕا خوەی و هەم ئڕا نەسڵ  

ئێ   ئەگەر  وەلێ  سازشە.  نیشانەی  بانان 
ئمڕوو   ک  رووڵە  "هەڵس  شێوەێ:  وە  لەتە 
سوو کوشانەو" بۊاتاد ئەوسا وەتیمن شاعر  

جوور   بانانیش  ک  دەی  هوشدار  پسای 
بانان   نەسڵ  و  تیەریکە  ئمڕوومان 

و بکووشن ک رەوش بگۊەڕنن.   بایسهەڵسن

خەفتن ماناینەبۊن چااڵکی و هەڵسان مانای  
 چااڵکی رەسنێ. 

ئێ کوومە شێعرە وەگشتی تۊەنێ ئمێدێگ 

هویەت   کردن  پێیا  ئڕا  ژن  کووشان  ئڕا  بوو 
یەکم   له  ک  فرەسرووشتییە  و  خوەی 
هەنگاوەیل شاعر هێمان سەر لێ شێویایە  

و خاسه ئاماژە بکرێد ک سەفەری فرەتر له  
ئیە ک له تەقەالی ئڕا وەرەونواچگن بۊشێ،  
له نائمێدی و قەبوول کردن هەلومەرج گەپ  

دەی و هەتا ئڕا هاوردن خەوەر له ناو چێین   
شوونەیل   له  و  دەید  مزگانی  خوەی 
مردن  گەپ  نائمێدیەو  وە  ک  تریشدۊنیمن 

 خوەی دەی.
درسە ک شاعر له نادیار بۊن ژانێ ئۊشێ   

ئە له  هاڵیە  ک  ئیە  هەر  و  وەلێ 
فەزایدەمەپاسگانی)تەقلید( له شێعر پیاگانە  
هاتێیە   پێش  ئڕای  پرسیارەیلێ  و  دەرهاتێیە 

جی ئمێدە و فام کردێیە ک گیچەڵێگ هەس. 
یەکێگ له ئلمانەیلێگ ک نیشان دەی شاعر  
کردن   پێیا  ئڕا  کووشانێ  پێچەوانەی  وە 

له   نەڕەسیە  ئاستە  ئەو  وە  هێمان  خوەی، 
مانەیل ژنانە  لەتێگ دیاری بوو ک له یار وەئل

له   کوومەشێعر  ئاخرەیل  له  کەی.  هۊر 

ها   گیچەڵ  زانێ  ک  ئۊشێ  ئەوڕەسینێ 
ناوەڕووک   ئەو  پێچەوانەی  وە  وەلێ  کوورە 
ئێ   هەس  شوونێگ  گشت  له  ک  نائمێدیە 

ئێ   نیەزانیمن  و  ئۊشێد  ئەوڕەسینەیەیهەو 
له   چۊن  هاتێیە،  دەس  وە  چۊ  ئەوڕەسینە 
نێیاس.  گەپ  ئەوڕەسین  ئەو  ئڕا  تەقەال 

گیچەڵ  هەر مدوو  له  شاعر  چەن 
رەسیەسەو، وەلێ نیەیلنەی دەنگ بکەی و  

ئەو   نواگیریەهەڵگەردنیمنەو  ئێ  تۊەنیمن 
یانێ   دایە.  لێگەپ  ئیە  وەرجه  دەسەاڵتە ک 
ئێدەسەاڵتە ک تۊەنیمنلەوای پیاگێگ تایبەت،  

پیاگ  سیستمێگ کوومەڵگەیگ  وەیا  ساالر 
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قۊلتر ک هەم ژن و هەم پیاگ داگیر کردێیە  
بوەیمن له گشت قووناخەیل ئێ ژیانە  لێ ناو  

له   نواگیری  ئڕا  شاعر  دان  ئازار  له  هەس، 

ئڕا   وەرگری  تا  خوەی  وە هویەت  بردن  پەی 
 هاوار ئەوڕەسینەیلێ. 

نۊسەر له کوومە شێعر "تام تەم" نیشانەیگ  

له  ئەندامێگ  لەوای  شاعر  ک  ئیە  ئڕا 
تاوا  خوەیشێجوور  لە  کوومەڵگە  بەشێگ  نبار 

پ بزانێ  ئەگەر  گیچەڵەیلێ  نەکرد.  ێیا 

تەنیادەسەاڵتدار مدوو گیچەڵەیلمان بزانیمن  
و دەسەاڵتداریش پڕهێزتر له ئەوە بزانیمن ک  
بوودە   پەرتخێ  وەرایوەرێبووسیمن،  له 

و   ناوبریای  پرتووک  ئاخر  ناوەڕووک  شێعرەیل 
بوودە   مەوجوود  رەوش  له  فرار  و  چێین 
وە   خوەمانیش  ئەگەر  ئەمانێ  ئاکاممان. 

بەشێ لێ  تاوانبار  ک  هەلومەرجێگ  له  گ 
ناڕازیمن بزانیمن، دی ئێقەرە نائمێد نیمن و  

خوەمانەو   نووڕگەی  گۊەڕانن  له  کووشیمن 
ک   کەیمن  پێیا  ئمێد  و  بکەیمن  پێ  دەس 

 کوومەڵگەیش بگۊەڕنیمن.  

باڵو   شێعر  کوومە  سەرەکی  وشەی  تەم 
وە    ١کریای سەفەریە و له ناو نموونە شێعر  

ووێگ نادیار هاوردن " تەم چەوەیل پێچا" مد

له   چەوێ  ک  زانێ  گیچەڵەیل  سەبەب 
تۊەنێ   ئیە  هەر  و  بەسایە  رۊراسیەگان 
ئمێدێ بوو ک شاعر له ئیە ئەو دۊا بکووشێ  

ئەو تەمە له ناو بوەید و گاهەس بتۊەنێ له  
گشت مدووەیل ژیان تیەڵ ژن و وە کولی ژیان  
درس   ناسین   دۊای  و  بڕەسێدەو  ئایەم 

چارە ئڕا  گیچەڵەیل،  سەر  سەرچەوەی 
 کردنێ بکووشێ. 

و  8 بەڕۊ"  و  "من  شێعر  کوومە  له   .

"وەرزنامەی ژ" نموونە شێعرەیل ژێر له  
 شەفیعیهەڵوێژیانە: 

. سینەی من وەفرەچاڵ کام واڵتە؟/ له  ١.٨

 جی دەس ت/ یا دەم مناڵ/ هاوسای شان 
 ( ٧وە شان تفەنگە/__)من و بەڕۊ:  

گەردم/  ٢.٨ سووز  وە  خوەم/  شوون  لە   .
له سەیو بێ نیەزانم  دەروەن  کام  ڕەوەن/  ان 

 (١٠سار بۊمە/__)هەرئەوە: نوقمە

بن ٣.٨ و  سەروار  م/  بەش  گەورا  له  .  وارێ 
 ( ٢4خەم بۊ/)هەرئەوە: 

هازێ/ نە  . لەپ کوتم/ نە ترۊسکەی بێ ٨.4

گوم   پای/  نە شوون  و  نەیار  دەنگێ/  ونەی 

)هەرئەوە:   کەم!  خوەم  هۊر  فریه.../  بۊمە/ 
٢5 ) 
گوڵێ  ٨.5 وە  . سەمەن  پەنجە شمشاڵی/ 

تاساننەی/__)هەرئەوە:   خوەی/  گیس  تاڵ 
5١ ) 
له    ٨.6 پەشێو/  دڵ  وایگ  وام/  رووڵەی  من 

نادیار/   خوەرئاوایگ  لە  کەشکەشان/  تاش 
ئاڵم/   ئەسپ  یاڵ  چەپەڵ/  و  سیە  دەسێ 

 ( 65بڕی/__)هەرئەوە: 

هاوار    ٧.٨ کەشەگان/  گووش  پێچیاسە 
نەکەفتمە/   و  کوردم  بۊشن/  وەتم  ئەنفاڵ/ 

گیان    کوردم له  ها  من/  خۊن  نەمردمه/  و 

کانی/   قوڕێ  ها  گوڵەیل/  چەو  ها  زەمین/ 
خۊن من سەونز کەید/ چۊزە دەید/ هۊر من 
)هە   کەید!  زاوزێ  دەروەچەیل  تمام  له   /...

 ( ٧4_ ٧5ئەوە: 
. چەنێ دۊرم/ چەنێ بێکەس/ چەنێ له  ٨.٨

باوش خوەم/ دۊرەو کەفتمە/ خەم دەرۊنم/  
ن گیسم/  دەیشت دڵ گرتیەسە وەر/ دارسا

ئاگر گرتیە وە سەر/ چ هاوارەیلێگ له قوڕگ  

بۊە   سینێیم  دڵ/  له  موورەیلێ  چ  و/  مەن 
)هە   بەسان  زوان  شێعرەیلم  قەورسان/ 

 ( ٧٧ئەوە: 

 (٨٣تاسەت کەم/ ئازادی__)هەرئەوە:  ٩.٨
. ئای ئازادی/ ئای ئازادی/ بەیداخد ها له  ١٠

 ( ٨4مشت کام وا؟ )هە ئەوە:  

د١١ ناو  له  بۊمە/  چەپاو  ەورملیێگ  . 
لە کوڵ دەروەچێگم  چمان  رزیامە/  گوڵی/ 

دەمچەو سەردەوا/ وازم بکەی/ پڕم له هاوار  

 ( ١١6گاڵ/) وەرزنامەی ژ:  
رۊایڕۊ   ژنانەوە  ئلمانێگ  وەل  شێعریەکم  لە 

تۊەنێگ مزگانیێگ ئڕا زوان شێعری    بۊمن و ئیە

ژنانەیئێ واڵتە بوو. ئەڵبەت مەبەست نۊسەر  
کردن   باڵو  و  چاپ  له  هاتنە  دی  وە  ئێ  له 
ک   شاعرەیلێ  گاهەس  و  شێعرە  کوومە 

دێرن   ژنانە  ئلمانەیل  و  زوان  وە  شێعرەیلێگ 
وەتۊن،یا   شاعرە  ئێ  له  زۊتر  شێعرەیلیان 

نۊسەر ئێ   بۊد ک  ئیە چاپ  وەرجه  کتاوێگ 
خەوەرە. وە گشتی گەپەیل ئێ  رە لێ بێ وتا

هاتن   دی  وە  تاریخ  رۊ  لە  نیەتۊەنیمن  وتارە 

گشت   هاوچەرخ  چۊن  هەڵسەنگنیمن، 
تا زوان و   پیاگانە  ناوەڕووکەیل، هەر له زوان 
ژنەیلمان   ئەدەبیات  له  ژنانە  ناوەڕووک 

شێعر   نموونە  له  له    ١دۊنیمن.  شاعر 
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مناڵ   و  کەفتنیار  دۊرەو  له  خوەی  دڵتەنگی 

ئڕامان ئۊ تفەنگ  وشەی  هاوردن  وە  شێد، 
مدوو   وە  کەفتنێ  دۊرەو  ک  بوو  رووشنەو 

شمارەی   شێعر  نموونە  له  وە    ٢جەنگە. 
گەردین لە شوون هویەت خوەی گەپ دەید  
نموونە   له  بۊە.  نوقما  ک  ئیەسە  باوەڕێ  و 

بەش خوەی له ژیان خەم   ٣شێعر شمارەی  
شێعر   نموونە  لە  و  لە  4زانێد  لەینوو  ـیش 

مێد و هاوڕی و گوم بۊنباس کەی.  نیاشتن ئ

گەپ له زڵمێگ   5له نموونە شێعر شمارەی  
نموونە   له  و  دەید  کریەی  ژن  حەق  له  ک 

له دەسێگ سییه ئۊشێد    6شێعر شمارەی  

و کاریگەریێ له بان ژیانێ. له نموونە شێعر  
له کارەساتێگ ک وە سەر کورد   ٧شمارەی  

هاتێیە و ئمێدێ ئڕا بەردەوام بۊن و له شێعر  

بێ   ٨مارەێ  ش دەنگ  له  و  کەسی 
له    ١٠و    ٩نەاڵوردنێ و له نموونە شێعرەیل  

شێعر   نموونە  له  کەی  هۊر  له    ١١ئازادی 

 چەپاو بۊن جنس ژن ئۊشێ.
شمارەی   شێعر  له  گرنگ  گەپ    ١چەن 

هەس؛یەکم ئیە ک ژن لە ئێرە جەنگ وە ئەو  

نووڕگەی کۊەنەوە ک تایبەت پیاگ بۊە و ژن  
و پیاگ پارێزەر  هەمیشە قوربانی جەنگ بۊە  

خوەی   چاالک  نەقش  بەڵکوو  نیەنووڕێ، 
شانەو   لە  تفەنگ  له  و  دەید  نیشان 
پیمان.   رەسێدە  جەنگ  له  بۊنێ،حزوورێ 

دوێم چشت بێزاری شاعر له جەنگە ک وە  
نیشانەی   ک  وەفرەچاڵ  وشەی  هاوردن 

ڕەنگ جەنگ سەردییە له فەزای سەرد و بێ 

گەپ دەید و سێیم ئیە ک وە هاوردن سینە،  
له  دە مناڵ،یەکێگ  دەم  و  سیار 

جنس   سانەویەی  تایبەتمەندیەیل 

ژن_مەمگ_ تیەرێدە ناو شێعر و له نەقش ژن  
هەم   هاوبەش،  ژیان  دڵداریو  بووت  له  هەم 
داڵگ بۊن و هەمخەباتکاری گەپ دەید و ئیە  

وەل   ژیان  وە  ژن  نووڕگەی  ک  دەی  نیشان 
نووڕگەی کۊەنەیگ ک نەقش کوومەاڵیەتی و  

ن سڕیەسەو جیاوازە و  سیاسی و ...ـەی ژ

ناوەڕووک   بۊشیمن  تۊەنیمن  ک  ئێرەسە 
فەرهەنگ و ژیان و ئەدەبیات له یەک جیا نییه  

باکوور   له  ژن  خەبات  وەگەرد  هاوچەرخ  و 
کوردستانا، ئێ شێوەی ژیان و بەشداری ژن  
ناو   هاتێیەسە  واڵتە  پارێزانن  ئڕا 

شێعرەیل   نموونە  له  ئەدەبیاتمانیش. 

ک  4،  ٣،  ٢شمارەی   له    دیارە  پسا  شاعر 

باوەڕێ   و  گەردێد  خوەی  هویەت  شوون 
ئیەسە ک لە ژیان بەش  خەم پێ رەسیە و  

هەنایگ ئۊشێ فێر خوەم کەم و هۊر خوەم  
کەم، دیار دەی ک ها شوون هویەتێگ ک له  
ئیه ئەو وەر هەبۊنێ دیاری بۊە و ئیسە نییه،  

ئەگەر لەیوا بنووڕیمن ک مەبەست شاعر له  
ب جنسیەتی  هویەت  تۊەنیمن  "خوەی"  وو، 

ناو   له  بۊنەهەڵگەردێدەو  گوم  ئەو  بۊشیمن 

چاالکیەیل   ناو  له  ژن  نەقش  چێین 
کوومەاڵیەتی و کاریگەریێ له بان ژیان ئایەم  
گرنگێ   فرە  نەقش  ژن  سەردەمێگ  له  ک 

داشتێیە و وە هاتن سیستم پیاگ ساالری  
ک وە دی هاتگ له سیستم سەرمایەداریە  

 ی. و ئێسە شاعر هۊر ئەو "خوەی"ـە کە 

ئاماژە   ژن  کوشتن  و  بردن  ناو  له  وە  شاعر 
کەید و هەنایگ ئۊشێ "وە تاڵ گیس خوەی"  

 ئێ ئەوڕەسینە وە دەس تیەی ک 

مەبەست شاعر ئیەسە ک هەنایگ تواسنە  
بوونە مدوو گیچەڵێگ ئڕا ژن و خسار رەسانن  

تایبەت  له  خوەی پێ،  مدەندیەیل 

سووئستفادە کردنە ک گەپ فرە گرنگێگ ئڕا  
ژنە.   یەی  ژیان  بوون  وە  خوەی  ئەگەر  ژن 

ئنسان، نە وە بوون جنسێگ خوارتر لە پیاگ  
بکووشێ   و  بناسێد  وابەستە  و 

تەقویەت  تایبەت  و  بناسێد  خوەی  مەندیەیل 

بکەی تۊەنێ له بەرابەر خسارەیلێ ک پێ  
ئەگەر   ئەما  بپارێزنێ.  خوەی  رەسێ 
تمام   و  نەناسێد  خوەی  تایبەتمندیەیل 

پیاگ بوو، پڕ دیاریە ک    تەقەالی رەسین وە 
رزگار نیەود و هەمیشەخەسار دۊنێ. چۊن  
خوەی،   ناسین  رێ  له  تەنیا  جنسێگ  هەر 

ئەو   رۊ  له  پێشچێین  و  تایبەتمەندیەیلێ 
وە   خوەی  جیگەی  تۊەنێ  تایبەتمەندیەیله 

 دەس بارێ.

شاعر خوەی وە بوون رووڵەی وا وەبەردەنگ  
ژیان  تۊەنێ  هەم  وا  و  و    ناسنێد  بوەخشێد 

بگرێ. ئێجار ئەو وا وە وایگ  هەم تۊەنێ ژیان  

پەشێو تەوسیف کەید و لە دەسێگ سیە  دڵ
ئێرە   له  بڕییە.  ئەسپێ  یاڵ  ک  دەی  گەپ 

دۊنیمن شاعر مدوو گیچەڵێگ ک پێش هاتێیە  
پێش   سەردەم  و  زانێ  دەسیادەسەاڵتێگ 
هاتن ئێ گیچەڵە ئڕای نادیارە. ئێ نادیاریە  

ئەگەر تەقەال ئڕا ئەوڕەسین له دۊای بوو فرە  
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، وەلێ ئەگەر نادیاری جوورێ بوو ک  خاسە
نیەتۊەنێ سەرچەوەی   بکەی  گومان  شاعر 
ئەو   هەمیشە  ئڕا  بکەی،  پێیا 

بڕەسنێ.   خەسار  تۊەنێ  دەسیادەسەاڵتە 
ئێکەش   و  ئەودیین سەرچەوەس  گام  یەکم 

 هۊردەو بۊن ئڕا چارەسەری گیچەڵ.

کارەساتێگ   ک  ئەنفاڵ  له  کردن  باس 
له   بەشێگ  و  ئنسان  وە  دژ  و  سیاسی 

رووک کورده، له ناو شێعر فرە له شاعرەیل  دی

هاتێیە وەلێ مدوو هەڵوژانن ئێ شێعرە ئڕا  
هۊردەو بۊن ئیەسە ک هەنایگ ژنێگ کورد له 
هویەت   بووت  له  هێمان  کەڵهوڕ  ناوچەی 

و   نەڕەسیە  ئاکامێگ  وە  خوەی  جنسیەتی 
لەیوا   ک  دەسەاڵتێگ  و  مدوو  نەتۊەنسێیە 
کردێیە   نوقمێیا  و  سەنێیە  لێ  هویەتێ 

وەتن  ب شێوەی  و  زوان  ئێ  وە  چۊ  ناسێ، 
بتەوێگەو گەپ له هویەت ملی دایە. هویەت  

له   ملییەکێگ  هویەت  ک  دێرێ  ئاستەیلێگ 
هویەتە.   وە  رەسین  هەستەیل  ئەوبانترین 
شاعر هەنای گەپ له خوەی دەی پەشێوە  

دەسەاڵت و هەنایگ گەپ له کورد دەی  و بێ 
بۊن   نوقما  ئڕا  کەی.  قسە  موحکەم  فرە 

له دەسەاڵتێگ نادیار دەید و وە    خوەی گەپ

برایبەر   له  نیەۊشێ  ئاشکارا)سراحەت(ەو 
ئەودەسەاڵتە وسێ، وەلێ ئڕا گەپ کورد وە  
پێچەوانەی گرفتەیلێگ ک هەس تەنیا له بان  

بەرخوەدان و خەباتهۊردەو بوود. شاعر لەوای  
له   وەلێ  بەردەوامە  دێرێ ک  باوەڕ  کوردێگ 
"دارس هاوردن  وە  ک  تر  شێعر  ان نموونەی 

گیس" دیاری بوو ک شاعر له خوەیوەک ژنێگ  
ئۊشێ لەنوو له هاوارەیلێ ک له قوڕگ مانە  

ئێرەسە  و شێعرەیل زوان بەسیای ئۊشێ و 

ک ئێ دژبەرەکی)تەناقوزە( دیاریەو بوو. باوەڕ  
کەی،وەلێ   زاوزێ  کوردێگ  هۊرێجوور  دێرێ 
شێعرەیلێ   و  قەورسانە  ژنێگ  سینگێلەوای 

 ەین زوان بەسن. ک باوەڕ و نووڕگە و ئەندیش
وە   ئایەمەیلێ  له  نەتەوەێگ  کوردیانێ 

جنسەیل جیاواز و ئەگەر توایمن نەتەوەمان  
خاس  خوەمان  بایا  جار  بکەفێ،یەکم  پێش 
بناسیمن. پێشکەفتن تەنیا وەختێ وە دەس  

بتۊەنن   کوومەڵگە  ئایەمەیلیەی  ک  تیەی 
و   بناسن  خاس  ئامانجێیان  و  رێ  و  خوەیان 

باوەڕ  لەیواسە ک تۊەنن رزگار بو ون. وەرجه 

بایا   کورد،  بۊن  بەردەوام  وە  داشتن 

هاوارمان   ژنێگ  وەک  ک  باوەڕبێیاشتۊمن 
نەبایس له قوڕگ بمینێ و ئەگەر ئێرنگە رێ  
تەقەال   وە  ک  ئیە  ئمکان  بەسن،  هاوارمان 

چۊن  هەس.  بکەیمن  بەرزەو  هاوارمان 
کاریگەری زوان هەم پەیوەندی دانە و هەم  

تۊەنیمن پەیوەندیە  ئێ  رێ  و    له  نووڕگە 

ئاواتەیلمان مونتەقڵ بکەیمن فرە خاسە وە  
جی نیشان دان ژیان ئمڕوومان، هەم ئمڕوو  
 بنەخشێنیم و هەم سووێگ ک وە دڵمانە. 

ئازادییەکێگ له باسەیل شێعر شەفیعیه ک  
بایا   کردنێ،  پێیا  ها شوون  و  کەید  تاسەی 
پێیا کردن رێ و رەوەن   ئڕا  هۊردەو بۊمن ک 

خوەم  دەرۊن  له  پێ  ئازادی  دەس  بایا  انەو 
بکەیمن. شەفیعی له چەپاو بۊن ژن ئۊشێ،  

گوڵ  ناو دەورملیێگ  له  بۊنێگ  و چەپاو  گوڵی 

ئیە نیشان دەی ک وە باوەڕ شاعر ئیمە له  
رێ رەنگینیەیلێگ درووکانی گووڵ خواردیمنە  

جوور   هەس؛  فرە  گەپێگ  نموونەیلەیوا  و 
نواگیری له چاالکی ژن و بەرتەسک کردنێ  

له الیەن پیاگ وە بوون دووس  له کوومەڵگە  

 داشتنێ.
ناوەڕووک  9 نووڕیمنە  بەشە  ئێ  لە   .

 مێهر: نموونە شێعرەیلێگ له جەعفەری

چووەچزگی  ١.٩ ئەوقەر  بژانگ/  پەل  وە   .
 ئاوەختەیل خەفتگێ دا تا/ هەڵواڕکیان! 

. قاڵیل پێسێ/ پسا کەرتەیل زەینم دەن  ٢.٩

له یەک/ نەواتای هۊرد له تێیان کالۊم/ م/ چ  
بێداو و دەسەاڵتێگم...)پژوهشڵ  نامە 

ایالم:  آسیب  و  کرمانشاە  ادبیات  شناسی 

٧٢ ) 
 

. له خەیوا هاتمە؟!/ یا خەیوا هاتمە؟!/ پا  ٣.٩

ناو   له  خوەم/  بندرس  وەرەو  چم  و  ئەڵگرم 
مێژگ ژیانم ژاو خوەمە خوەما/ *.../ چمە فێر  
خوەم،/ فێر داڵگ و داپیرەیل/فێر ژیان/ ژیانێ  

قەی  له  ژان/  له  پوو شەجەرەناوەی  پەل   پڕ 
له   تەتیەی  تێوڵم  وەلێ  باپیرەیل/  و  باوگ 

لەیبێ   /... رێ  هۊچ/  لەی  دەسەاڵتیە، 
قەی   لە  قەورسان/  وەرەو  گرم/  ال  تیەریکە 
دارناوەی زنەی نیشانێ لیان نییە!/ گاهەس  

مینێ/   سڕ  سەرم  قەورسان/  دڵ  له 
نییه!/   ناویان  تەنانەت/ له دڵ قەورسانیش/ 

هە باوگ داشتنە/__/   تەنانەت مردگەیلیش 

 نەوای م نیێم؟/__ 
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هچان  ٩.4 و/  بەسم  دەم  و/  نیەسەم  م   .

دەنگی خوەم/  هچان هچان نوقما بووم له بێ 
ژنێ پسا ژان کیشێ/ ژان ئەزرەتەیلێ/ ک  

له   ژنێ  کیشیان/  نەزانستی  سێدارەی  وە 
 نەزانی خوەێ پسا ژان کیشێ 

گ  ٩.5 ویم/  وڕ  دیکتاتورەیل  له  شەکەت   .

بۊەسە  رواڵەیدەسەاڵت   نیاشتگیان/ 
هۊهایگ و/ مف ناس له قوڕگ رزگاری ماف  
له   شەکەتن  رزگاری  رێیەیل   /... ژنان/ 

رەوەنیەیل نادیار/ .../ کەی تواین ئەڵسین له  
ئێ خەو مەرگ وریای چەنی چەن ساڵە؟!/  
کوورپەی   ئافراندن  ئڕا  .../ئەڵسن  ئەڵسن!/ 

 رزگاری/__
وێنەی پڕ له  . فام نەکردم کەی دنیای بێ ٩.6

راسی مناڵیم/ له چین داوان شووڕێ گوما 

بێ  ئڕا  داڵگم  گ  /  هات/  دۊران/  دەنگیم 
دەنگیێ گ بااڵ رواکان/  تەزەک خوەم له بێ 

 __ 

له تەقال    ١مێهر له نموونە شێعر  جەعفەری 
نموونە   له  و  ئەزرەتەیلێ  کردن  خەوا  له  ئڕا 

له    ٢شێعر   ئۊشێ.  باوەڕەیلێ  تەفتیش  له 

کردن خوەی و    ها شوون پێیا  ٣نموونە شێعر  
له شوون ئێئامانجە رێیەیلێگ ئازمایش کەی  

نموونە شێعر   له  وە    4و  ژن  ژان کیشان  له 
شێعر   نموونە  له  و  خوەی  نەزانی    5مدوو 

ئڕا   تەقەال  و  ساالری  پیاگ  له  گەپ 

له    6گۊەڕاننرەوش و له نموونە شێعر شماره  
 دەنگی دۊەت ئۊشێ. مدوو بێ

ئەزرەت  هەرکەس له ناو ژیانێ بڕێگ ئاوات و  

گاجار   و  پێیان کووشێد  ئڕا رەسین  دێرێ ک 
مەوجوود  هەلومەرج  له  ئەوقەرە  ئایەم 
نائمێدە ک دی وە ئاواتەیلێ فکر نیەکەید وەیا  

ئەگەریش فکر کەی ئەو داخوزیەیلە ئڕای فرە  
نموونە   له  شاعر  دەسڕسن.  له  دۊر 
ئڕاچاالکەوکردن   شێعریەکمباستێکووشین 

ه وشەی  ئاوەختەیلێ دەید و کەڵک گرتن ل
ک   دەی  نیشان  هەڵواڕکیان  و  چووەچزگی 
خەوا   له  ئاواتەیلێ  زوور  وە  کووشێ  شاعر 

شاعر   ئێرە  له  بوود.  پیرووزیش  و  بکەید 
کووشێ وەبەردەنگ بۊشێ ک ئەگەر ئیمە  

داخوازێگ دێریمن بایا خوەمان وەرەو رەسین  
جەعفەری  هەڵگریمن.  گام  پێ  مێهر  وە 

و  و هەستەیلێ  باوەڕ    لهوشکانن)تەفتیش( 

گەپە  بێ ئێ  له  نواگیری  ئڕا  دەسەاڵتی 

کردنە   تەفتیش  ئێ  ک  هەرچەن  و  ئۊشێد 

ئێ   وەلێ  هەستەیلێیە،  و  دۊەت  ئڕا  فرەتر 
شێعرە بار کولیترێگ دێرێد و ئەو هۊرەو کردنە  

کوومەاڵیەتیێگ.   مژار  تۊەنێهەڵگەردێدەو هەر 
و   کوومەڵگە  ناو  له  ک  وەختێ  تا 
ەر  واڵتێگخەڵکحەق نێیاشتوون ئازادانە له س

بێیەن،   گەپ  ژیان  و  واڵتە  ئەو  گرفتەیل 
گومان ئەو کوومەڵگە پێش نیەکەفێد و ئێ  بێ

مەردم   خود  کووشان  رێ  له  تەنیا  گیچەڵە 

جەعفەری  بوو.  شێعر چارەسەر  له  مێهر 
و    ٣شماره   هویەت  کردن  پێیا  شوون  ها 

شێعرە   ئێ  له  فرەترێگ  لەتەیل  هەرچگ 

جنسیەتی   هویەت  ک  دۊنیمن  خوەنیمن، 
ش پەشێوی  مەبەست  و  پەریشانی  اعرە. 

شاعر له پرسیارەیلێ و ژاو خواردنێ دیاریە  

و شاعر له شوون پرسیارەیلێ دەس کەیدە  
شیرۆڤەی   له  و  ئەوڕەسین  ئڕا  کووشان 
کەی،   پێ  شەجەرەنامەوەدەس 

یەکم   له  شاعر  خود   ک  شەجەرەنامەیگ 
باوگ و   ئاماژەیلێ و ناوێ ک لێ تیەرێ وە 

ار ها شوون  باپیرەیل مونتەسەبێ کەی و ئێج 

پێیا کردن ناوێگ لە ژن له ناوێ ک کووشانێ  
و  بێ ناو  شەجەرنامە  ناو  له  و  وەلیفەتە 

ئڕائەودیین   دریژەیا  له  نییە.  ژن  له  نیشانێگ 
له   و  قەورسان  چوودە  خوەی  هویەت 
ئەوریشە ناوێگ له داڵگ ئەو کەسانە نیەۊنێد  

و لەنوو دەسکەفتێگ نەیرێ. گەپێگ ک لەیرە  
عاد و  ساخت  زوانیمانە  گرنگە  ەتەیل 

ئیمە   و  جنسیەتیە  کدوچەوەکی 

بایسیەکم جار له  ئەگەرخوازیمن رزگار بۊمن 
شاعر   بکەیمن.  پێ  خوەمانەودەس  دەرۊن 
وەختێ   شەجەرەنامە  وە  نووڕسن  وەرجه 

ئۊشێ شەجەرەنامەی باوگ و باپیرەیلیانێ  
وە بوون کوومەڵگە و فەرهەنگێ ک له تێ  
ژیەی چەوەڕێ ئیەسە ک شەجەرەنامە هن  

ک   رەسێدەو  دۊاجار  وەختێ  و  بوود  پیایل 
گومان کەمتر  ناوێگ له ژنەیل له ناوێ نییه بێ 

له زەمانێ گ وە نووڕگەی بەشدار بۊن ژن  

وەرەو   بچوود  ژیان  تاریخچەی  له 
 شەجەرەنامە، جا خوەی. 

پەروەردە   خوەی  ئەوقەر  ئایەم  ئەگەر  یانێ 
بکەی ک له ساختەیل زوانی له ئیە ئەو وەر  

بێ  بوو،  فرەترحەق رزگار  ها  گومان  خوازانە 

شوون ماف خوەیەو و هەنایگ ک هەلومەرج 



 28 شماره                  آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

171 

 

لەوا نەبۊ ئەوکینەی وە دی هاتێیە بوودە مدوو  
ئەگەر   وەلێ  چێینە،  خوەی  ماف  شوون  وە 
و   کۊەنە  نووڕینێگ  وە  پێشترەو  له  هەر 

وەختێئەنجام   مەوجوود  فەرهەنگ  وەگورەی 
دژ وە ئیمەس، چشت عادیێگە ئڕامان و تەنیا  

جوور خەفە و  بەشمان  بوودە  خواردنێگ  ت 

ئەودۊای شێعرەگە شاعر وە هەبۊن خوەی  
گوماناواییە. ئەسە ئڕا گۊەڕانن فەرهەنگیەی  
ساختەیل   و  باوەڕەیل  دیل  بایا  کوومەڵگە 

وە   وشە  بان  له  تەنانەت  و  نەبۊمن  کۊەنە 
وشە هۊردەو بۊمن. جیا له ساختار زوانی دژ  
ساختارەیل   وەرایوەر  له  بایا  ژن،  وە 

ەرهەنگیش بووسیەیمن و ئەگەر کوومەڵگە  ف
جی   وە  بسڕێدەو،  ژن  کاریگەری  کووشێ 
شک  و  مەوجوود  ساختارەیل  وە  نووڕسن 

رەخنە   ساختار  له  ژن،  کاریگەری  ئەو  بردن 
بگریمن و دژ وە ئێهەلومەرجە بووسیمن. له  

ئەرک   ک  وەتیمن  وەریش  ئەو  ئیە 
بایس   و  وشەس  وە  وشە  ئەدەبیاتخەباتێگ 

رووژنایگ   گوم  جوور  رێ  رێنەمای  ئڕا  بوو 

تەنیاهەلومەرج  شاعر  ئەگەر  کردەیل، 
مەوجوود بڕازنێدەو هاتێ کووشانێ بوود ئڕا  
دیاریەو کردن گیچەڵەیل،وەلێ ئەوخەباتە ئڕا  

ئەو   هاتێ  نەود،  ناوێ  له  ئەگەر  ئازادە  ژیان 
ئایەمەیل   فرەتر  خەمە  و هەست  ئەدەبیات 
مەوجوود   رەوش  له  سەرشووڕی  وەرەو 

 کووشان ئڕا بانانێگ رووشن. بکیشنێ، تا 
جەعفەری  شێعر  مژارەیل  له  تر  مێهر  یەک 

دێرێ ژان ژیان    تاوانبار زانسن خود ژنە و باوەڕ 

ژن وە مدوو نەزانستی خوەیە ک ئیە تۊەنێ  
سەرچەوەی   کردن  پێیا  وەرەو  بوو  گامێگ 
گیچەڵەیل ژیان ژن. شاعر له دیکتاتورەیل وڕ  

نیاشتگیان   دەسەاڵت  ک  ئۊشێ  ویمێ 
و   مافێیان  وە  ژنەیل  نەڕەسین  مدوو  بۊەسە 
ئیە هەم ئاماژەی فرە وە جیێگە ک ناو شێعر  

با دۊنیمن.  شاعرە  ک  ئێ  بزانیمن  یس 
پیاگ   تەنیادەسەاڵتداری  ژن،  ژیان  گیچەڵ 

دەسەاڵتێگ  خود  خودی  وە  پیاگیش  و  نییه 
و  دار  وەدەسەاڵت  پیاگ  ئەگەر  نەیرێ. 
کەسێگ ک حەق ژن لێ سەنێیە بزانیمن،  

له   کوتێگ  وە  دژ  بۊمنە  ک  ئەوساسە 
سەرچەوەی   له  خاس  چۊن  و  کوومەڵگە 
وە   کووشانمان  نەڕەسیمنەسەو،  گیچەڵ 

ژیان    پەرتخێگ ئڕا  رێخەبات  له  نیەڕەسێ. 

ئازاد بایس بڕەسیمنەو هەم ژن و هەم پیاگ  
تەنیا   ئڕای  ئایەم  ک  سیستمێگن  ژێردەس 
ئامرازێگە ئڕا رەسین وە بەرژەوەندی خوەی.  

بزانیمن   گیچەڵەیلێ  مدوو  ژن  تەنیا  ئەگەر 
چەوەڕێیمن کوتێگ له کوومەڵگە ئێ گیچەڵ  

اتێ  گەورا چارەسەر بکەید و له ئێ رێیە ژن ه

پیاگ وەگونابار بزانێد و وەل پیاگەو ک کوت تر  
ئێحاڵەتە   له  بکەی،  کوومەڵگەسخەبات  له 
دەس   بگرێدەو  بتۊەنێدەسەاڵت  ژن  ئەگەر 

بەڵکوودەسەاڵت  نیەو  چارەسەر  گیچەڵ 
کوومەڵگە،   له  کوتێگ  دەس  له  نسبی 
لەینوو   و  کوومەڵگە  کوت  ئەو  دەس  کەفێدە 

. له کوتێگ له ئایەمەیل بوونە ژێردەس و دیل
و هەم   ژن  قۊلتر ک هەم  ئەوڕەسینێگ  رێ 
سەرچەوەی   له  و  بزانیمن  پیاگتاوانبار 

ک   وەختەسە  ئەو  بڕەسیمنەو،  گیچەڵیش 
درس  شێوەیگ  وە  رزگاری  رێ  له  تۊەنیمن 

وە   ئێهەلومەرجە  وە  شاعر  هەڵگریمن.  گام 
وەتن "ڕێیەیل رزگاری شەکەتن له رەوەنیەیل  

ا هەدەف  نادیار" وە ئێ گەپە ئاماژە کردێیە و ت

بوو،   نادیار  ئازادی  رێگای  رەوەنی 
دەسکەفتێگ نەیریمن. رەخنەیگ ک ه سەر  
شێعر،   ئەنجام  له  ک  ئیەسە  شێعرە  ئی 

و   کەید  کوومەڵگەی جیاوە  له  شاعر خوەی 
وە کردار ئەمری "هەڵسن!" له ژنەیل توای  
ک ئڕا ژیان ئازاد بکووشن و ئیە ئێ هەستە  

مونتەقڵ کەی ک شاعر خوەی   وەبەردەنگ 
یاواز زانێد و ئیە بوودە گرفتێگ ئڕا پەیوەندی  ج

و   شاعر  چااڵکیناوەی  وە  هەوەجە  هەست 

شاعر   کەی  هەست  بەردەنگ  و  بەردەنگ 
شاعر   قسەی  زانێ  ئەوبانتر  خوەی 

 کاریگەری نەیرێ.  

بێ  مدوو  شێوەی  شاعر  خوەی  دەنگی 
لە   زانێد،  داڵگێ  دەس  وە  کردنێ  پەروەردە 
ک   فەرهەنگێ  بوون  وە  خوەمان  واڵت 

ێریمن، ئەرکەیل جیاوازێگ ئڕا هەر جنسێگ  د
هەر   ئەرکەیلە  ئێ  رێ  له  و  کریایە  دیاری 

کەی.   پێیا  جنسیەتیێگ  هویەت  جنسێگ 
ژن   جنسیەتی  هویەت  ئلمانەیل  له  یەکێگ 
ئێ   پیاگ  و وە داخەو  مناڵە  کردن  پەروەردە 

کاره وە ئەرک خوەی نیەزانێ. له حاڵێگا ک  
تایبەتمەندیەیل خوەی   ئەگەر هەر جنسێگ 
خاس بناسێگ و هەرکام وە بەش خوەیان له  

روەردە کردن مناڵ بەشدار بوون، ئەو مناڵە  په
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خاستر پەروەردە بوو. له ئێ شێعرە، شاعر  

مدوو   وە  ژن  ک  کەی  ئاماژە  ئیە  وە 
ک   فەرهەنگێگ  بوون  وە  و  نەزانستیخوەی 

مدوو   بوودە  زانێ،  ئەرزش  وە  بڕێگ چشت 
لەیواسە ک دۊەت   و  کردن دۊەت  سەرکوت 

بێ   هەر فێر  مناڵیەو  و  له  کەن  دەنگی 

کوومەڵگەدەسەاڵتێگ  ناو  ک  دۊاجاریش 
 نەیرێ سەرکووفت خوەی. 

له  .  ١٠ بۊن  هۊردەو  بەش   ئاخرین  ئڕا 

ناوەڕووک شێعر ژنەیل کورد له ناوچەێ  
لە   شێعر  نووڕیمنەیەێ  کەڵهوڕ 

 ئەمینی: 

واڵتێگ ١.١٠ له  واران/  و  وا  وڕینەێ  له  م   .
کو هامشوو  له  بۊم/  پێیا  ومەێ  ورسی 

ئایەمەیل/ ک الڵ بۊنە و ورسی هاوار دەن/  

کاتژمێرەگان/   خاپوورەێ  له  بۊم/  برێندار 
خاپوور بۊمە و/ له وەیشت ئەوین دامڵکیامە/  
له   خورما/  هەم  و  توام  خودا  هەم  م  ک 

نیشتمانێگ کز و کوور/ ژنەیلێگ نەزووک/ ک  
مخت   و/  کەن  خورما  و  خودا  وە  بێزێ 

ئا خ ک م ژنێگم  کوورپەگانێان وە الڵی دەن/ 

له   ک  کوور/  و  کز  نیشتمانێگ  له  خاپۊر/ 
خوەم   له  سکسوالیتە  و  ماتیک  وڕاوەێ 

دڵداریە   و  ئەوین  وشکەساڵ  لەێ  چێمە/ 
ئاوس شێعرێگ بۊمە/ ک نە زاێدەم و نە زام  
پیتەگان   وە  بێزێ  م  کەم/  زاوزێ  نە  و 

کوردستان کەم/ ک م هەم خودا توام و هەم  
ق و  داوڵ  جیەجەنگە ک  لەێ  اڵگان/  خورما/ 

تەبانی ئڕا لەشم کەن/ ئاوس ژانێگ بۊمە و  

م   خورما/  نەیش  و  توام  خودا  نە  دی/ 
شاعرێگم ورسێ/ ک مختم وە هاوار دانە/  
لەێ جیەجەنگە/ له وڕاوەێ نان و ژان/ شێعر  

و نان/ شێعر و ژان/ سەرگەڕەگان وسانەسە  
مکوڵ/ تا پیت وە پیت لەشمحاشا بکەن/ ک  

ژان/   و  ژن  وڕینەێ  له  مەمگحاشا  داڵگم 

ئێ   کوڕەگان  دڵداری  له  و/  دەمم  گوشانە 
هرامە   دڵداری  ماردین  کرد/  قێەخەم  واڵتە 
ماردین!/ لەێ جیەجەنگە/ ک سەرگەڕەگان  

وسانەسە دیار لەشمەو/ م ئاوس شێعرێگ 
بۊمە قێەخەی/ ک نە زاێدەم و نە زام و نە  

کوردستان   پیتەگان  وە  بێزێ  م  کەم/  زاوزێ 
آسیب کەم)پژوهش  و  شعر  شنانامە  سی 

 ( 6٣_ 65کردی ایالم و کرمانشاە: 

وە مدوو ئییە ک شێعرەیل فرەیگ لە ئەمینی  

لەهاماچ نەبۊ، وە هاوردن شێعر کامڵێگ له  
ئێ شاعرە دەس کەیمنەباس کردن له سەر  

خاڵەیل   له  یەکێگ  شێعره.  ئێ  ناوەڕووک 
گرنگ ئێ شێعرە ئیەسە ک هەم له بووت  
وشەیل  له  هەم  و  گیچەڵەیلێیە  و  ژنە    ژیان 

کەڵک   ناوڕووک  رەسانن  ئڕا  ژن  تایبەت 
ماتیک،   کردن،  بێزێ  بۊن،  نەزووک  گیریایە. 
ئاوس بۊن، زاین و زاوزێ کردن و مەمگ له 

ژنەو   وەل  ک  شێعرەنە  ئێ  وشەیل 
وشەیله   ئێ  و  دێرن  پەیوەندیراسەیڕاس 
بۊنەسە مدوو ئافراندن فەزایگ ک گەپ دان 

له سەر گیچەڵەیل ژن له ناوێ رەنگین جی  
وشەیل    کەفتێیە ئێ  له  تۊەنسێیە  و شاعر 

تایبەتە خاس کەڵک بگرێ. له ناو ئێ شێعرە  

تۊەنیمن هەم گیچەڵەیل کوومەڵگە بۊنیمن و  
له   ئەمینی  ژن.  وە  تایبەت  گیچەڵەیل  هەم 
چەن شوون وه واڵت کز و کوور و ورسێ و  

بەردەنگ   و  کەید  ئاماژە  الڵ  ئایەمەیل 
گەپێ   کوومەڵگەیگ ک شاعر  رەسێدەو ک 

کوو بوون  دەی،  وە  نییه.  چااڵکێ  مەڵگەی 

و   کز  کوومەڵگەی  تەوسیف  دۊای  ک  ئییە 
کوور، گەپ له ژنەیل و داڵگەیل نەزانێگ دەی  

ک نیەتۊەنن مناڵەیلێگ وە فکر وازەو پەروەردە  
بێ  و  وە  بکەن  کەن،  مناڵێیان  فێر  دەنگی 

ئێئەنجامە رەسیمن ک شاعر رەوش ژیان ژن  

مدوو   وە  ئایەمەیل  گشت  ژیان  کولی  وە  و 
ژنەیل   نەیرن.  زانیاری  ک  زانێ  ژنەیلێگ 
تەوسیف کریای له ئێ شێعرە کەسەیلێگن  

توان   وەلێ  دێرن  فرەیگ  داخوازەیل  ک 
کووشان ئڕا ئەو داخوازەیله و خەڵق ژیان ئازاد  
مناڵەیلیانەو   کردن  پەروەردە  درس  رێ  له 

 نەیرن.  
و   ماتیک  وشەیل  هاوردن  وە  شاعر 
سیاسەت   و  فەرهەنگ  وە  سکسوالیتە 

کەید.  مەرب ئاماژە  وە مەسائڵ جنسی  ووت 
چێین   وەڕێیەو  بوون  وە  ئمڕوو  دنیای  له 
کااڵی   بۊەسە  ژن  سەرمایەداری  سیستم 

بەرژەوەندی   سیستم  هەم  کە  جنسیێگ 
هەم   و  تیەرێد  دەس  وە  لێ  خوەی 

رێیەو   لەی  ک  پیاگ  ئڕا  پێشکەشیێگە 
ئێ   شوون  ئڕا  پیاگیش  بەرژەوەندی 

اعر  سیستمە گرتن بپارێزنێ. هەرلەیوا ک ش

ئڕای   ک  دنیایگ  ناو  لە  ژن  کردێیە،  ئاماژە 
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نیەتۊەنێ   و  کردێیە  گوم  خوەی  سازینە 
هویەت جنسیەتی خوەیلەوای ئەندامێگ له 
سیستم   خزمەت  له  ک  کوومەڵگە 

ساالری نەو، پێیا بکەید  سەرمایەداری و پیاگ 
ئێ   گرنگ  گەپەیل  له  یەکێگ  خاپۊربۊە.  و 
له شوونێگ   کردنە،  پەروەردە  گەپ  شێعرە، 

ک  شا دەی  نەزووکێ  داڵگەیل  گەپ  عر 
بێ  فێر  خود مناڵیان  داڵگ  و  کەن  دەنگی 

شاعریش له ئێ گەپە جیاواز نییە و هەنایگ  

گەپ گیچەڵەیل ژن دەی، وە جیزانیاری دان  
وە مناڵێ ئڕا کووشان له رێ رەسین وە ماف  
له   بانان  نەسڵ  لەنوو  و  کەید  خوەی،حاشا 

ل  رێ پەروەردە کردن مناڵیەو وە ئێ گیچەڵەی
بوودە   خوەیشێ  و  دەید  عادەت  جنسیەتیە 
وەڕێیەو   مدوو 

چێینسنوورداربۊن)مەحدوودیەت(ەیل 
جنسیەتی و دۊەت خوەی له دڵداری قێیەخە  

وە   خاس  فرە  نەزووک  وشەی  و  کەی 
کردن   پەروەردە  و  ئافراندن  ئڕا  ژن  ناتەوانی 
شاعر  کەید.  ئاماژە  بانان  نەسڵ  درس 

دەنگ  هەنایگ له نووڕگەی شاعر بۊنەو ئڕابەر
قسە کەی، گەپ له شێوەی تر له پەروەردە  
ئێرەسە ک وە بوون شاعر   کردن دەید و له 

خوەیسەبارەت   ناڕەزایەتی  و  هاوار 
وەهەلومەرج نیشان دەید و ئێرەسە ک ئەرک  
بوون   وە  شاعر  کەی،  رووشنەو  ئەدەبیات 

کەسێگ ک ئڕاناڕەزایەتی کردن پەروەردە بۊە  
ود  ناسنێ، نە کەسێگ ک تەنیارەوش مەوجو

 تەوسیف بکەی. 

دەسەاڵتدارەیلێگ ک کووشن ژیان تایبەت ژن  
حاشا بکەن له ئێ شێعریشە دۊنیمن و داوڵ 
کووشن   دەسمیەتیەک  وە  قاڵگان  و 

و   نەگرن  وەرچەو  له  ژن  تایبەتمەندیەیل 
نەیلنجوور جنسێگ جیاواز خوەی پێیا بکەید.  
داوڵسەمبوڵ پارێزاننە و لە ئێرە پارێزەریش ئڕا  

 ن وەلدەسەاڵتدارەو هاودەسە. لە ناو بردن ژ
و   گرنگ  فرە  بنکەی  ک  هەرچەن  بنەماڵە 

فرەتر   وەلێ  تێ،  وەحساو  تەنانەتپیرووزێگ 
بۊەسە مدوو کووشان و دریژە دان وە گەپەیل  
وە   پیایل  ژن.  ژیان  گیچەڵەیل  و  جنسیەتی 

وە خاون   هاوژین، خوەیان  و  برا  باوگ،  بوون 
دۊەت، خوەیشک و هاوژینیان زانن و بۊنەسە  

دوو ئیە ک ژن هەست وە ژێردەس بۊن و م 

ژنێگ   ئەگەر  و  بکەید  گیروودەیی)تەعەلوق( 

بێیاشتوو،   ئازاد  و  بکووشێ ژیانێگ ئنسانی 
گومان نواگیری لێ کەن. هەر ئێ باوگ و  بێ

برا و هاوژینە خوەیان وە پارێزەر ژن زانن و له  

ئێ رێیە قودرەت گرتنەسەو دەس. سیستم  
سیس هاودەسی  وە  تم  سەرمایەداری 

بۊەسە   بنەمایبنەماڵە  و  پیاگ  و  سونەتی 

ئڕا   مدوو ژێردەس کردن ماف ژن و کووشان 
وە   شاعر  ژن.  تایبەتمەندیەیل  بردن  ناو  له 
هاوردن وشەی "جیەجەنگ" نیشان دەی ک  

بردن   ناو  له  ئڕا  پسا  دەسەاڵتدارەیل  درسه 
لە   ژن  وەلێ  کووشن،  ژن 
گەپەو   وەل ئێ  و  نییە  ئێرەنەکارا)مونفەعڵ( 

، ک ئەگەر چااڵکی و خەبات شاعر  جەنگیەی
و   نەبۊ  جیەجەنگێ  و  جەنگێیان  نەۊاتاد دی 
ئڕاخەبات و رەسین وە   ئیە نەقشچاالک ژن 

ماف خوەی نیشان دەی. شاعر هاوچەرخ ک  
پسا ئڕا پێیا کردن هویەت جنسیەتی خوەی  

کردێیە   خاپۊرێ  ک  سیستمێگ  ناو  له 
جەنگێ، ئاواتێئڕا رەسین وە هویەت ملیە و  

 ردستان کەی. هۊر له کو

دڵداری و گەپ له یار دان مژارێگ پوڕکارکرد 
ناو شێعر شاعرەیله ک وەتیمن له ناو شێعر  
ژنەیل نەتۊەنسێیە شوون خوەی پێیا بکەید و  

ژنەیل له ئلمانەیل پیاگانە کەڵک گرن و ئیە  
زوان   ئەگەر  دێرێ.  فەرهەنگی  مدوو  خوەی 
کامڵەن   فەزای  له  دڵداری  له  ژن  شێعری 

و کەفتێیە،وەلێ شاعرەیل ژن له  پیاگانە دۊرە
وەسف   کۊەنەیگەویارێیان  تەوسیفەیل  رێ 
کردنە و نەتۊەنسنە له شێعر دڵداری زوان و  

ئەمینی   شێعر  له  بخوڵقنن.  نووێگ  فەزای 
دۊنیمن ک یار وە ناوەوچڕیەی)ختاب کرێد( و  
ئیە تۊەنێدرچەشکنیێگ ئڕا فەزای شێعری و  

ر  کوومەڵگەیی ژن له بارەی دڵداری بوو، شاع
کێشەی قێیەخە بۊن دڵداری ژن وەل هاوردن 
و   کردێیە  ئامیتە  یارەو  ناو 

وەهەلومەرج  ئیەحەرکەتناڕەزایەتیێگ 
 مەوجوودە.

وشەی ماردین هەمناڕەزایەتی وە تابوو بۊن  
وە   هەمیش  و  دەی  نیشان  ژن  دڵداری 
جیەجەنگ   و  ماردین  وشەیل  هاوردن 

ماردینەو   شار  له  ک  سیاسی  وەرۊداوێگ 
 اماژە کەی.دەس پێ کریا ئ
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 . ئەنجام: 11

له   ئەوڕەسین  رێیەیل  له  ئەدەبیاتیەکێگ 
ژیان و  رێ    نووڕین  له  و  شاعرە  و  نۊسەر 

ئەدەبیات تۊەنیمنرەوش هەر کوومەڵگەیگ لە  
وتارە   ئێ  له  بناسیمن.  تایبەتێگ  سەردەم 
له   کورد  ژن  شێعر  ناوەڕووک  نووڕسیمنە 

ناوچەی کەڵهوڕ و جی دێرێ ئاماژە بکریەی  
ک وە بوون دەرفەتێگ ک وتارەیل کوڵ پیمان  
نیەن، له سەر شێعر فرە له شاعرەیل باس  

ئڕا ئێ وتارە پەنج شاعر و له هەر    نەکریا و 
شێعرەیلێگهەڵوێژیان.   نموونە  شێعریا  شاعر 
یەکێگ له گیچەڵەیل ژن له ناوچەیناوبریای و  

فرە له ناوچەیل تر، گیچەڵ جنسیەتیە و ژن  
خوەی   جنسیەتی  هویەت  وە  نەتۊەنسیە 
پەی بوەید، تایبەتمەندیەیل خوەی بناسێد و  

ی ژیان  مەندیەیل خوەی شێوه له رێ تایبەت 
مدوو   بۊەسە  جنسیەت  بخوڵقنێ.  درسێگ 
جنسیەت،   بوون  وە  هە  و  ژن  بۊن  ژێردەس 

فرە ئازارەیل رەوانی و جنسی له ناو بنەماڵه  
و کوومەڵگە پێ رەسێد و تواسیمن بزانیمن  
ئێ گەپە له ناو ئەدەبیات ژن دیاریەیا نە و وە  

کولی ژن له ئێ ناوچە وە چ شێوەی دڵداری  
جی  خوەی  کەی،  چۊ  ولوور  ژیان  ناو 

ژیانێ   شێوەی  وە  دۊنێ،کاردانەوەینسبەت 
ئڕای   کوومەڵگە  ناو  له  گەپەیلێگ  و چ  چۊنە 
سەر   له  مژارە  ئێ  هەڵوژانن  مدوو  گرنگە. 

جنسیەت و ژن ئیە بۊ ک ژن له بووت ئاماری  
گومان شێوەی  کوتێگ لە کوومەڵگەس و بێ 

گشت   بان  له  کووشانێ  و  نووڕین  ژیان، 

 کوومەڵگەکاریگەری دێرێد.
هەرلەوا ک دیمن شاعرەیلێگ هەن ک دیل  
کووشێ   ک  بۊنە  ژنێ  وە  دژ  فەرهەنگ 

تایبەتمەندیەیل ژن له وەر چەو نەگرێد و ژن  
له کوومەڵگە بسڕێدەو و بووده مدوو وە دی  
پیاگ له ژن ئەوبانترە و   باوەڕە ک  هاتن ئێ 

کوومەڵگە سەرکەفت   ناو  خوازێ  ژن  ئەگەر 
ندیەیلێ  بوو، بایس له ژیان پیاگ و تایبەتمە

تا جیێگە ک   ئوڵگوو بگرێ. ئێ ئوڵگوو گرتنە 

ژن تەنانەت ئڕا دڵداریش خوەی نەیدە شوون  
پیاگ و وە زوان پیاگەو شێعر دڵداری ئۊشێ  

ک ئیە گیچەڵ گەورایگ له ناو ئەدەبیات ژن  
له ئێ ناوچەسە، هەرلەیوا هۊرەو کردن له  
ژیان کۊەنە و ئلمانەیل کۊەنە بوودە مدوو ئیە  

ش شیفتەی  وەر  ک  ئەو  ئیە  له  ژیان  ێوەی 

هەست)برانگیختە   رێورووژاندن  له  و  بۊمن 

کردن احساس(بەردەنگ، بۊمنە مدوو وەرەو  
 ژیان کۊەنە چێین.  

یەک تر له فەزایل فکری و ئەدەبی ژن له ئێ  
ناوچە، کووشان ئڕا پێیا کردن هویەتە. وەلێ  
ئێ   له  ک  شاعرەیلێگ  له  هەرکام  نووڕین 

ازە. هەر له یەکمین  وتارە باسێیان کریا جیاو
ئاست ک وە دی هاتن پرسیارە تا گەپ دان 
له سەر ماف ژن و گەپ نیشتمان و هویەت  

گاجار شاعر   ناو ئێ شێعرەیله دیمن.  ملی 
گلەیی   کوومەڵگە  ناو  له  خوەی  رەوش  له 
کەید و ها شوون پێیا کردن هویەت خوەی،  

وەلێ فرەتر نائمێدە و بانانیش رەش دۊنێد و  
دان   هان  جی  تەنانەت  وە  نوو،  بانانێگ  ئڕا 

نائمێدیە   گیچەڵ  ئێ  تۊش  بانانیش  نەسڵ 

تیەرێد و وەنەبۊن چااڵکی ئامووژیارییان کەید  
زانێ.   دەرچێین  له  گەنە  ئێرەوش  چارەی  و 
گاجار شاعر له چاالکی ژن وە بوون هاوژین،  

پێیا   رێ  له  کووشانێ  و  خەباتکەر  و  داڵگ 
کردن هویەت گەپ دەید و له خسار دیین ژن  

فرە  و و  ئۊشێد  خوەی  نەناسین  بوون  ە 

وە   کریا.  باس  له سەرێیان  تر ک  نووڕینەیل 
ناوچە   گشتی هەنایگ ئەدەبیات ژن له ئێ 

گیچەڵەیل   ک  رەسیمنەو  خوەنیمن، 
ک   فرەس  ئەوقەر  واڵتە  ئێ  له  جنسیەتی 
هویەتێگ   وە  و  کردنە  گوم  خوەیان  ژنەیلیا 

هازێیان   فرەتر  ژیەن،یا  پسای  پیاگانەوە 
بان   گشت  نانەسە  هاڵیە  و  گیچەڵە  ئێ 

فەزای ئەدەبیات ژن گەپ له سەر گیچەڵەیل  

جنسیەتیە. ئیە ک فەزای ئەدەبیات ژن چیە  
وەرەو گیچەڵەیل جنسیەتی تۊەنێ ئمێدێگ 
بوو ئڕا داخوازی کوومەاڵیەتی و کووشان له  

گشت   و  ژن  ماف  هاوردن  دەس  وە  رێ 
سەرچەوەی   لە  ئەوڕەسین  و  ئنسانەیل 

 گیچەڵەیل. 

کۆمونی، ئایەمەیل لە رۊ جیگە و  دۊای ژیان  
دژ   و  رۊایڕۊیەک  و  وەچینەیل جیاواز  پیگەیان 
وەیەکێگ دابەش بۊن و ئییەیەکمین چشتێگ  

له   بڕێگ  بۊن  ژێردەس  مدوو  بۊە  ک  بۊ 
ئایەمەیل و ئەگەرخوازیمن دژ وە ژێردەس بۊن 

ژن بووسیەیمن بایس بزانیمن ک جنسیەت  
هەنایگ   و  نەود  ئێخەباتە  ئەوڵەویەت  له 

مان ها گیچەڵەیل جنسیەتی، فرەتر له  چەو

بان  گیچەڵ  بنەمای  ژێردەس  بان  و  دەس 
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ئڕا   ک  چااڵکیەیلێگ  یەکمین  بۊمن.  هۊردەو 
وەدی  ژن  بان  ماف  له  بۊنێیان  هاتیشهۊردەو 

تەزادجینایەتی بۊ، وەلێ وە داخەو دۊای پەل  

وەشانن ئێ جمشتە، جمشتەیلێگ له ناوێ  
وە    وە دی هات ک رێ و رەوەنێیان نە تەنیا

بنەمای گیچەڵ دەسمیەت   کردن  چارەسەر 

و خەڵک   گووڵ خوەی  مدوو  بۊە  بەڵکوو  نیا، 
تا ژنەیل وە شوون گرتن حەقێیان لە   و  دان 
سیستمچینایەتی   هەن،  و  بۊن  پیاگ 

و   هاورد  دەس  وە  خوەی  بەرژەوەندی 
شوون   هایمنە  ئەگەر  تیەرێ.  هێمانیش 
پیاگا   بەرایبەریوەل  نەبایس  بەرایبەری، 

ۊن پیایل خوەیانیش وە بوون جیگە  بتوایمن، چ
ماف   سیستمچینایەتییە  ئێ  ناو  پیگەیان  و 
نەیرن.   خوەیانەو  هاوجنس  وەل  بەرایبەرێگ 

ژنەیل  داخوازیەیل  له  نموونەیەکێگ  ئڕا 
و  ئازادی کوومەڵگەس  ناو  چاالکییان  خواز، 

جوورێ   داخوازیە  ئێ  له  هەر  سیستم 
گومان   ژنەیل  هەم  ک  کەی  سووئستفاده 

ئازادی  هەمیش    بکەن  و  هاوردنە  دەس  وە 

ئڕا سیستم.   ئەرزانێگ  فرە  کار  بۊنەسەهێز 
ئەسە ئەگەر هایمنە شوون ماف ژن، بایس  
سەرچەوەی گیچەڵ ژن وە درسیبۊنیمنەو و  

 دژ وە ئەوە بووسیمن.
 
 . سەرچەوەگان12
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 ی رپناهیمش قیمحمدتوف
 

 ها در شب بلوط 
و سه سال و هشت   ستیپاسگاه بعد از ب سییگفتم ر تیبرا

که   ینوشت: »شهر   شیاستعفا  ریروز خدمت، ز  زدهیماه و س

در آن خدمت کردم، هزار و هشتصد خانوار دارد که مردم  

ابر  شانیهاخانه کرم  شکل  به  سنگ  یپا   شمیرا    ی کوه 

باورشان اساخته اول و آخر    شانتیاست که حکا  نیاند و 

و   ینه اول  ان یبچه محله قطارچ ی جوان سنندج نیندارد و ا 

 خواهد بود.«  اشینه آخر

  به یراه غر  ن ومگردرای–شناسدینم  بهی گفتم آشنا و غر  تیبرا

آشنا؟    بهیغر آشنا،  و   به    -است  را  نگاه   کیهمه  چشم 

  قه ی. همه را در همان شب و همان ساعت و همان دقکندیم

سو م  یبه  نفس  کشاندیخود  تا  فرو    یهاو  خود  در  آخر 

 ها.حباب نیآخر دنیتا ترک برد،یم

اگر با پُتک هم    ینباشند، حت  لیشهر تا خودشان ما  مردم

  ت ی. خود حکازنندیکالم حرف نم  ک ی،ی سرشان بکوب  یتو

تو نسخه و هر نسخه  در    یاجداگانه  یهاپوشه  ی در چند 

  شود یم  ایمدت وآ نیپاسگاه موجود است. مگر در ا یگانیبا

اند  زده  یها حرفسال  نیمدت را به سال گفت، مگر در تمام ا

ب دور  که  نشستن  شده  کارشان  تنها  بزنند.  امروز  خواهند 

حکااتاق  چراغ  بافتن  و  حکاشانتیهابشان  که   یتی. 

 یو ک چرخدی و دهان به دهان م نهیبه س نهیهاست سسال

پا کجا  نم  رد،یگیم  انیو  کس  داندیکس  از   یحرف  یو 

آ  دن،یشن و  است  کردن  تلف  ا  ایوقت  که  است    ن یمهم 

آن فکر کند و    ان یبه پا  یکس  ایباشد    ته داش  یانیپا  تیحکا

 انجامد؟ یبخواهد دنبالش برود که به کجا م

کسان  تیبرا و    یگفتم  رفتند  بروند،  دنبالش  خواستند 

باشد. به    ست،یگریمردم طور د ت یبرنگشتند. حاال در حکا

کار برا  میندار  یدروغ و راستش  اتفاق    یکه  هر کدامشان 

اسام  یبی غر  بیعج اما  باشد،  نازل شده  بال  را چه    یمثل 

 ؟ییگویم

پرونده  ییهاآن  یاسام در  پوشه  یهاکه  در  و   یهاپاسگاه 

با آخر  یگانیجداگانه  است.  را    نیشده  ماجرا  شرح 

نوشته بود:    یادب  پلمید  ک یقلم    یبا چاشن  یلیاردبیگروهبان

مواج فرو    یو در آن سرد   زنندیم اچهیکه به آب در  نی»هم

بو  روند،یم از    شوندیم  دهیکش  یب یعج  یدنبال  که 

تا   روندی...م روندی. مخوردیشان ماطراف به دماغ   یهازارهین

جا در  ییدر  بگ   اچهیآب  تکه  ردیآرام   دهیبر  دهیبر  یهاو 

آب    ی رو  یهاحباب  ن یهم بچسبد و آخر  مهتاب دوباره به

 هم بترکد...«

حکا  هر شن  تیکس  ومادرش  پدر  از  پدر   دهیرا  و  است 

ها  سال نیو در تمام ا شانیومادرها هم البد از پدر و مادرها

 یهاهیدر آن بدهد. کنا  یرییتغ  نیترنخواسته کوچک  یکس

شاگردانش نبوده است.   ندیخوشا  ادیشهر هم ز  اتیمعلم ادب

»چ  کی بود:  گفته  مارها  یزیبار  ندارد.«   یاز  کم  ضحاک 

  ش یبوده است، و دو سه سال پ  تیختر حکاصاف به د   رشنظ

پاسگاه گفته    سییهنگام انتخابات انجمن شهر، درِ گوش ر

  ی از آن غول سنگ  یادیز  یهاهم جوان  ستونیب  یبود: »رو

 بود.  نیریسقوط کردند.« نظرش صاف به ش نییبه پا

نهفته است که مردم   تیحکا  نیدر ا  یچه راز  یکنیم  فکر

  ا یبترسند    دانندیو همه هم م  کنندیبا ترس آن را نقل م

  ات یمعلم ادب  ر یوجود دارد، به تعب  ی کشش درون  ک ینترسند،  

که تمام مردم شهر او   ی رزنیپ ر ی»از نوع اغواگرانه« و به تعب

و سر  کشدیرا به نخ م 1زوان«»قه  یهاکه دانه  دندیدیرا م

  ی طانی: »ش گذاردیسرش را به حنا م  یماه دست و پا و مو

 .« ستیبردار نکه دست

چراغ    یشب برسد و همه هم دور سوسو  یک یتار  ستی کاف

تند و مست کننده،   ینشسته باشند و آن بو  شانیهاخانه

ها را آزار  بوزد و مشام  اچهیدست در گردن باد از جانب در

 دانند یو جوان م ریبزرگ، پبدهد، مردم شهر، کوچک و 

پ   ماه بر  مانند خال  یشانیچهارده  است  بر وسط    ی آسمان 

 یمهم است که چه کس  ایو آ-ندیگویم  ،یکول  یزن  یشانیپ

روسر  -دیگویم سراغ  برگشته  جلو   اشیدختره  خون  و 

برود به پدر و مادرش   خواهدیرا گرفته، چون م  شیهاچشم

 . دهدیبه او راه نم اچهیسر بزند و در

ا  دیشا  د،ییبگو  شما با  و  نرسد  من  عقل   یهادست  نیبه 

چ و  بو  اهیوس  یلیچرب  بنز  یکه  از    دهد،یم  نیتند 

  ی ضحاک و غول سنگ  یمارها  دییدرآمدم. بگو  یسردرگم

  ی . جوان سنندجمیرا کشت  اتیمعلم ادب  یهاهیکنا  ستونیب

شما نشسته بود.    ی جا  ن یدرست هم  ان یبچه محله قطارچ
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را به    تیهست و البد حکا  تیحکا  درگونه که  مردم همان

هم    یجوان سنندج  رمگی–اند  و آشنا رسانده  بهیگوش غر

شن  تیحکا آ  ه یشب  ندیگویم  - باشد  دهیرا  و  بوده    ا یشما 

هست   هیشب  یهمگ هم  ز  د؟یبه  نداشت  یادیفرق  هم    د، یبا 

خط نازک   ک یبا    تراهیمجعد و س  شیو موها  دتریسف  یکم

بخت شهر که دقت دم  دهویرس  ی. دخترهاشیهاپشت لب

م  یترشیب بودند،  ابروها  ندیگویکرده    اش دهیکش  یبه 

ساعات غروب   ن یبود و صورتش در آخر دهیروغن مال ییگو

نمانده باشد، مثل گچ    شیهادر رگ  ی همان روز، انگار خون

 شده بود.  دیسف

انگشتر  یتو به  پاسگاه  نقش   نینگ  یگزارش  با  سبز 

اند. پرونده کرده  مهی بر آن اشاره شده است که ضم  یااچهیدر

  ات یبه معلم ادب  یدر سالن فرماندار  بارکییلیگروهبان اردب

م شهر  »مردم  بود:  پ  ندیگویگفته  را  که   یرزنیانگشترها 

م   شیموها حنا  ماه  به  ماه  سنگ  گذارد،یرا  سبز    یهااز 

م  اچهیدر م  کند یدرست  به    دهدیو  بفروشد  پسرش 

بودند   دهیرا د  انیبچه محله قطارچ  یمسافرها. جوان سنندج

در راه  پرس  اچهیکه  گ  دهیرا  در   دهینپرس  رمیبود.  و  باشد 

  ی که به او نشان  گردندیم  یشده دنبال کس  دیپرونده هم ق

باشد بورا داده  آن  باد و  را چه ممست  ی.    ؟ ییگویکننده 

کوه سنگ   بسرش و  درخت  یبوده  آن    یهاو  در  که  بلوط 

و شاخه با سر  اشباحکم  ده،یبر  یهافصل  به    ل یتبد  یکم 

 شده بودند.

شب    نیساعت و هم   نینه، در هم  ایگفتم    تیبرا  دانم ینم

به آب در برازندیم  اچهیدختره  تن  ی.  نه، دنبال   یآب  که 

نزد پدر و مادرش برگردد، شا  گرددیم  یراه همان    دیکه 

سر به دنبالش    2گ«به  یشچشم قرمز »ره  یکه مردها  یراه

راه از م  ی گذاشتند.  و    ی هفت جنگل و هفت آباد  ان یکه 

و    زدیگریشان مگذشته بود و دختر از چنگ  ابیسهفت آ

  فتد یاز سرش ب ی تا روسر دود یم زارهاین  یبرهنه تو یبا پا

روسر در  یو  و  شود  پهن  خاک  و    نیب   یااچهیبر  دختر 

 گ« بسته شود. به یشچشم قرمز »ره یمردها

  س ییگفتم همان  روز کله سحر مردم شهر جنازه ر  تیبرا

  ک یشل اشقهیبه شق یاگلوله  ،یپاسگاه را که با اسلحه کمر 

م بود،  پ »قه  یهادرخت  انیکرده  ب  دایزوان«  و  کرده  ودند 

وارد شهر شدند   بهیظهر بود که سه نفر مسافر غر  کینزد

شصت و    یرزنیشما نشسته بودند. پ  یجا  نیکه درست هم

  ل یهفتاد و پنج سال و مرد سب  یباال   یرمردیو پ   سالههشت  

کلفت  لیو شش هفت ساله، مرد سب یس ییکلفت مو وزوز

م که  کرمانشاه  لهجه  زدیحرف  اطراف  به  خود   ایاش 

م ز  خورد،ی کرمانشاه  پرت    لیوسا  یادیمقدار  و  خرت  و 

 رزنیپ  کرد،یم  یپرحرف  رمردیهمراهش بود. پ  قینجات غر

و فکش را که   خوردیهم مبه  شیهاندانانگار سردش بود، د

کلفت  لی. مرد سبکردی م نییگوشتالو و گرد بودف باال و پا

.« اما نتوانسته بود رمشیگی گفته بود: » دو ساعته از آب م

حال در  سب  یو  از  قطره  لیکه  م  یهاکلفتش    د یچک یآب 

  اد ینم  ادمی...  نهیسنگ   یلیآب خ  نی...انهیگفته بود: » سنگ 

...« و  دهیچرا راه نم  دانم یشنا کرده باشم...نم  یاب  نیدر چن

پ بود، شا  رزنیبه  به پ  دیگفته  تمام    رمردیهم  باشد:  گفته 

. جنازه سه  اچهی به در  دیو زل بزن  دینیشب را کنار اب بنش

آب   یرو  یکرمانشاه  قیغرنجات  ینی بشیساعت زودتر از پ

پ بود.  »انگار    رزن یآمده  بود:  تا دست    ی رو  ی ک یگفته  دو 

چرتش پاره شده بود. قرص   رمردیآب.« پ   یآوردش رو  فصا

بادکرده  دیسف جنازه  کنار  ئرست  اندازه    ماه  سکه    کیبه 

و مچ    داردیبرم  زیخ  رزنیدر اب افتاده بود. پ  دهیبر  دهیبر

جنازه را کشان کشان به کناره    رمردیو پ  ردیگیجنازه را م

توصآوردیم  هازهیرسنگ  یرو به  غر  هی.    ق ینجات 

 به پاسگاه خبر بدهد.   رودیم رمردیپ یاهکرمانش

ب   سییر مدت  در  و    و سه   ستیپاسگاه  ماه  و هشت  سال 

مردم شهر دور   هیروز خدمتش، مانند بق  زدهیهشت ماه و س

رو پاسگاه  سنگ  یچراغ  کوه  ا  یقله  بود.   ستادهیمنتظر 

  ی اسکله چوب  کی دو تا سرباز آماده گذاشته بود نزد  ترشیپ

پ دنبال  باشند،  بلد  را  کارشان  انگار  سربازها  راه    رمردیو 

رو  ند،افتاد را  پ  ی جنازه  انداختند.  برگشتن   رزنیدوش  تا 

تو  شیهااشک  رمردیپ در  یرا  گر  ختهیر  اچهیآب   هیبود. 

در گزارش     یکرمانشاه  قیو آمدن نجات غر  رزنیکردن پ

نور   ریتلوتلوخوران ز  رمردیو پ   رزنیشده بود. پ   دیپرونده ق

 دنبال جنازه راه افتادند.  اچهیمهتاب و پشت به در

ره آن کوه سنگ  لطفا را برگردان و  نگاه کن و ان    یسرت 

  ده ی بر شانیهافصل سر و شاخه نیبلوط که در ا یهادرخت

گفته بود:    اتیبار عکاس شهر به معلم ادب   ک یشده است.  

گرفتم،    یی هاعکس  وینگات  ی»تو ماه  چهارده  شب  در  که 
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  ره یخ رهیزنده خ یهامانند آدم  دهی ها با سر و شاخه بربلوط

عکاس به    یهازل زده بودند.« و چون حرف  اچهیدر  آب  هب

ب   تیحکا شهر  م   شتریمردم  پاسگاه   سییر  زد،یدامن 

عکس تمام  بود  نگاتفرستاده  و  آتل  وهایها  از  عکاس    هیرا 

 ها کنند. پرونده مهیبگسرند و ضم

چرب و    یهادست  نیها با اسال  نیگفتم، در تمام ا  تیبرا

بو  اهیس  یلیچ بنز  ی که  ا  دهد،یم   نیتند    ن یمسافرکش 

را    تیحکا  نیبلوط، ا  یهادرخت  نیکوه، ا  ن یبودم. ا  ریمس

از دست    یدان یام. نمکرده   فیمسافرها تعر  یبارها و بارها برا

ا  نیا  اچه،یدر  نیا از   یبو  نیعشوه دخترانه،  مست کننده 

. چطور کشمیشب چه م  مهین   یهامهتاب  نیسمت آب، ا

  اچه، یکدام کوهف کدام درخت بلوط، کدام در  دییگویشما م

ماش چ  نیکدام  کرد  یمسافرکش.  ا  ،یفکر  جور   نیچرا 

  ی و زل زد  ی جا نشست  ن یچرا ا  نم ی اصال بب  ، یکنینگاهم م

را بردار    شیکییخواهیسبز؛ اگر م  نینگ   یانگشترها  نیبه ا

 و برو...   ر یو برو، پاشو برو....بگ  ر یکن و راهت را بگ  گشتتو ان

 ..................................................... 

از   یک یو بانه و    وانیمر  یهادر کوه  ستیزوان: درخت. قه1

 آدامس است.  رهیآن ش  یهابهره

 بگ  دیبگ: رش یش. ره2
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 داربەڕووەكان لە شەودا 

 ناهی د توفیق موشیرپهمهموحه

 
دوای   لە  پاسگا«  »ڕەییس  وتی  بۆم 

وسێ ساڵ و هەشت مانگ و سێزدە بیست 

كاغەزی   پەراوێزی  لە  خزمەت،  ڕۆژ 
 وازلەكارهێنانەكەیدا نووسیبووی: 

ئەم شارە وا خزمەتم تێیدا كردووە هەزار و    -
شارە  هەشت  ئەم  خەڵكی  ماڵە.  سەد 

لە   كرمەئاورێشمە  شێوەی  بە  ماڵەكانیان 

خستووتەوە  شاخێكدا  وایە    داوێنی  پێیان  و 

 
 كێكی كؤنی شاری سنهیه ڕه تارچیان گه قه  -١

حەقایەتەكەیان سەرەتا و كۆتایی نییە و ئەم  
»قەتارچیان«  گەڕەكی  سنەییەی  یش ١الوە 

كەسیش   دوایین  نە  و  كەسە  یەكەم  نە 

 دەبێ...
بۆم وتی ئاشنا و بێگانە ناناسێ و بۆچی لەم  
جێگەدا بێگانە بێگانەیە، یان ئاشنا ئاشنا؟ بە  

هەمان   لە  دەكا.  هەموان  سەیری  چاوێك 
و   بەرەو  شەو  هەموویان  سەعاتدا  هەمان 

خۆی ڕاكێش دەكا و تا دواهەناسە لە خۆیدا  

نوقمیان دەكا. تا تەقینەوەی دوایین بڵقەكان.  
ئەم خەڵكە تا خۆیان حەز نەكەن بە پیكیش  
ناگەڕێ.   زمانیان  بكوتی  سەریاندا  بە 

حەقایەتەكە لە چەند بەرگدا و هەر بەرگێ  
مەقەبا  پارێزلە  پاسگا  لە  جیادا  راوە.  یەكی 

مەگەر لەم ماوەدا و بۆ دەكرێ بڵێین ئەم ماوە  

چەند ساڵە؟ مەگەر لە هەموو ئەم سااڵنەدا 
زمانیان گەڕاوە و هیچیان وتووە كە بیانهەوێ  

بیڵێن؟  پیشەیان    ئەمڕۆش  و  كار  هەموو 
بووەتە هەڵكوڕمان لە دەوری ژوورەكانیاندا و  
كە   هەقایەتێك  هەقایەتەكەیان.  دانانی 

سنگ و دەماودەم دەگەڕێ  ساڵەهایە سنگاو
و لە كوێ كۆتایی دێ، كەس نازانێ و ئەگەر  

ش بین كە كەسێ بیزانێ و  بە تەمای ئەوە 

بیڵێ، كات بە فیڕۆ دەدەین. جا بۆ گرنگە ئەم  
كەسێ   یان  ببێ،  كۆتاییەكی  هەقایەتەش 
بیر لە ئەنجامی بكاتەوە و بە دوایدا عەوداڵ 

 بێ؟
بۆم وتی كەسانێك ویستیان شوێنی كەون.  
لە   خەڵك  ئێستا  نەگەڕانەوە.  و  ڕۆیشتن 

چی   و  دەگێڕنەوە  چۆنی  هەقایەتەكەیاندا 
دەڵێن، با وا بێ. كارمان بە ڕاست و درۆیەوە  
وەك   و سەمەرە  سەیر  ڕووداوێكی  كە  نییە 

بەاڵ بۆ هەر كامەیان نازڵ بووبێ. بەاڵم چ لە  
ناوی ئەوانەی كە لە بەڵگە    ناوەكان دەكەی؟ 

مەقەبا جیاجیاكاندا  و فایلەكانی پاسگا و لە  

 پارێزراون.
الیەن   لە  ڕووداوەكە  شەرحی  دووهەم 

قەڵەمی   بە  ئەردەبێڵییەوە  گرووبانێكی 
دیپلۆمێكی ئەدەبیات نووسراوە: »هەركە خۆ  
شەپۆلە   لەو  و  دەدەن  دەریاچەكە  ئاوی  لە 

ساردە ڕۆ دەچن، لە شوێن بۆنێكی سەیر كە  
لە قامیشەاڵنەكانی ئەو ناوەوە دێ، دەكەون  
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هەتا لەو شوێنەدا كە ئاوی    ۆن... دەڕۆن و دەڕ

دەریاچەكە دائەمركێ، پارچە بڕكەبڕكەكانی  
مانگەشەو دیسانەوە یەك بگرنەوە و دوایین  

 بڵقەكانی سەر ئاویش بتۆقن...« 
و   باوك  لە  هەقایەتەكەی  كەسێ  هەموو 
دایكی بیستووە و ئەو دایك و باوكانەش بگرە  

لە  و  بیستوویانە  خۆیان  دایكی  و  باوك    لە 
نەیویستووە   كەس  سااڵنەشدا  ئەم  هەموو 
مامۆستای   تەشەرەكانی  و  ئاماژە  بیگۆڕێ. 

دڵی   بە  زۆر  قوتابخانەش  ئەدەبیاتی 
وتبووی:   جارێك  نەبووە.  قوتابییەكانی 
نییە.«   كەمتر  زوحاك  مارەكانی  لە  »هیچی 

دوو   بووە.  هەقایەتەكە  كچی  مەبەستی 
دەست   لە  بەر  پێشتریش  ساڵ  سێ 

بۆ   دەنگدان  هەڵبژاردنی  پێكردنی 

ڕەییسی   گوێی  بە  شار  ئەنجوومەنی 
پاسگادا چرپاندبووی: »لە سەر بێستوونیش  
بەردینەوە   دێوە  لەو  زۆر  جوانگەلێكی 

كەوتوونەتە خوارێ.« و مەبەستی لەم وتەیە  
 شیرین بووە. 

كە   هەقایەتەدایە  لەو  ڕازێك  چ  وایە  پێت 

خۆشیان   و  دەیگێڕنەوە  ترسەوە  بە  خەڵكی 
نەترسن ڕاكێشانێكی  ئەزانن چ بترسن و چ  

ئەدەبیات   مامۆستای  گوتەی  بە  دەروونی، 
قسەی   بە  و  خەڵەتێنەرانە«  چەشنی  »لە 
شار   خەڵكی  هەموو  كە  پیرێژنە  ئەو 

و   دەهۆنییەوە  قەزوانی  دەنكە  دەیانناسی 
مانگەومانگ دەست و پێ و سەری لە خەنە  
لە   قیرسیچمە«  »شەیتانێكی  دەگرت، 

 ئارادایە.
و هەموان لە    ئەوەندەی بەسە شەو دابێت

ئەو   و  ببنەوە  كۆ  چراكانیان  تیشكی  دەوری 

بۆنە توند و سەرخۆشكەرە، دەست لە ملی  
با، لە دەریاچەوە هەڵكا و دەماخان ئازار بدات. 
دەزانن   بچووكیان  و  گەورە  شار  خەڵكی 

ناوچەوانی ئاسمانەوەیە،   مانگی چواردە بە 
وەك خاڵی تەوێڵی ژنە قەرەجەكان. دەڵێن و  

ك گرنگە  بۆ  ئەرێ  لە  »كچە  دەیڵێ؟!  ێ 

بەرچاوی   خوێن  و  گەڕاوەتەوە  لەچكەكەی 
باوكی   و  دایك  دەیهەوێ سەردانی  گرتووە. 

 بكا و زەریاچە بواری نادا.« 
ئێوە بڵێن، ڕەنگە من عەقڵم پێی نەشكێ و  
بۆنی   كە  چەوێڵمەوە  و  چەور  دەستە  بەم 

ڕزگار   سەرلێشێواوی  لە  دێ،  لێ  بەنزینی 

مارەكانی   گریمان  بڵێی  و  بووم.  زوحاك 

ئاماژەكانی   و  بێستوون  دێوەبەردینەكەی 
مامۆستای ئەدەبیاتیشمان كوشت. خۆ الوە  

سنەییەكەی گەڕەكی قەتارچیان ڕاست لەم  
جێگایەی تۆ دانیشتبوو. خەڵكی هەروا كە لە  
هەقایەتدا هاتووە و ڕەنگە بەر گوێی ئاشنا و  

الوە   گریمان  و  كەوتبێ  بێگانەش 
« دەڵێن:  بیستبێتی،  تۆ  سنەییەكەش  لە 

دەچن.«   یەك  لە  هەمووتان  ئێوە  چووە. 

نییە،   یەكدا  لەگەڵ  ئەوتۆمان  جیاوازییەكی 
نەختێك سپیتر و قژی بژتر و ڕەشتر بوو و تازە  

شار عازەبەكانی  كچە  دابوو.  كە    خەتی 

دەڵێن: »چاو ڕەش  باشتر سەرنجیان دابوو،  
و برۆ پەیوەست بوو. ڕوومەتی لە ئێوارەی ئەو  

چەشنەی بەو  دەماریدا   ڕۆژەدا،  لە  خوێن 

 نەمابێ وەك گەچ سپی هەڵگەڕابوو.« 
بە   ئاماژە  پاسگا  ڕاپۆرتەكەی  لە 

نقێم  كە  ئەنگوستیلەیەكی  كراوە  كەسك 

و   بووە  دیار  پێوە  زەریاچەیەكی  نەخشەی 
فایلەكە.   پاشكۆی  كردبووە  ئەویشیان 
مامۆستای   بە  جارێك  ئەردەبێڵی  گرووبانی 

پیرێژنێك  وابێ  »پێم  گوتبوو:  كە    ئەدەبیاتی 
و   دەگرێ  خەنە  لە  سەری  مانگەومانگ 

كلكەوانەكان لە بەردە كەسكەكانی زەریاچە  
ساز دەكا، هەتا بە موسافیرەكان بفرۆشێ،  
الوە سنەییەكەی گەڕەكی قەتارچیانی دیبوو  

گریمان   پرسیبوو«.  زەریاچەكەی  ڕێی  كە 
فایلەكەدا   لە  ئەگەرچی  نەیپرسیبێ، 
دەگەڕێن   كەسەدا  ئەو  شوێن  بە  نووسراوە 

داوە، ك نیشان  ڕێگەی  بە    ە  سەبارەت 
دەڵێی.  بۆن چی  سەرخۆشكەرەكە  وبەرامە 

و   شاخەكە  و  بووە  شەو  سەرەتای 

وپۆوە قرتاوەكانیانەوە لەو  داربەڕووەكان بە لق
 وەرزەدا وردەوردە بوونەتە تارمایی.

نازانم بۆم گوتووی یان نا، لە هەمان سەعات  

و هەمان شەودا كچەش خۆی دەخاتە ئاوی  
ەكەوە. نەك بۆ مەلە، بەڵكو لە ڕێیەك  زەریاچ

باوكی.   و  دایك  الی  بیگەینێتەوە  دەگەڕێ 

چاوسوورەكانی   پیاوە  وا  ڕێیە  ئەو  ڕەنگە 
كەوتبوون.  »ڕەشی  دووی  لە  وێدا  بە  بەگ« 

حەوت   و  دارستان  حەوت  ناو  بە  كە  ڕێیەك 
ئاوایی و بە بەر حەوت ئاشدا ڕەت ببوو. كچە  
بە   پێخاوس  هەڵدێ،  بەریان  لە 

لە  قامیشە لەچكەكەی  تا  ڕادەكات  اڵنەكەدا 
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سەر داكەوێ و لەچكەكە بە سەر زەویدا باڵو  
ببێتەوە و زەریاچەكە لە نێوان كچەكە و پیاوە  

 بەگدا هەڵقوڵێ. چاوسوورەكانی ڕەشی 

بۆم وتی هەر ئەو دەمەوبەیانە خەڵكی شار  
كە فیشەكێكی  -تەرمی ڕەییسی پاسگایان  

نابوو خۆیەوە  بناگوێی  ناو    - بە  لە 

قەزوانەكاندا دییەوە و دەمەو نیوەڕۆ بوو كە  دار
سێ كەسی نامۆ خۆیان بە شاردا كرد. هەر  
پیرێژنێكی   دانیشتبوون.  تۆ  لەم شوێنەی  ئا 

حەفتا ساڵە و پیرەپیاوێكی هەشتا ساڵە و  
وشەش بابڕی قژبژی سی كابرایەكی سمێڵ

كە قسەی دەكرد زاراوەی لە  -حەوت ساڵە  

یا كرماشان،  بەری  و  دەور  ناو  خەڵكی  ن 
دەچوو كرماشان  هەندێك    -شاری 

پیرەپیاو  كەل هێنابوو.  خۆی  لەگەڵ  وپەلی 

سەرمای   ڕەنگە  پیرێژن  دەكرد.  فرەوێژی 
بووبێ، لێوەلەرەی بوو. و چەناگە گۆشتن و  

سمێڵ  كابرای  دەلەرییەوە.  بابڕ خڕەكەشی 
ئاو  لە  سەعات  دوو  »بە  ی گوتبووی: 

دەم   بە  نەیتوانیبوو.  بەاڵم  دەردەكێشم« 

بابڕەكەیەوە گوتبووی:    چۆڕەی ئاوی سمێڵە 
»قورسە، ئەم ئاوە قورسە. نازانم بۆ دەرفەت  
نادا، من ماسی هەموو بەحرانم، بەاڵم ئەم  

 ئاوە دەرفەت نادا...« 
درێژایی شەو   بە  گوتبوو،  پیرێژنەكەشی  بە 
لە   چاو  و  دانیشێ  ئاوەكەدا  قەراخ  لە 

سێ   تەرمەكە  هەڵنەگرێ.  زەریاچەكە 
پێشب لە  زووتر  مەلەوانە  سەعات  ینی 

پیرێژن   ئاو.  سەر  كەوتبووە  كرماشانییەكە 

سەر   بە  یەكێ  »دەتگوت  گوتبووی: 
 دەستییەوە هێنایە سەر ئاوەكە.« 

مانگی   كەوتبوو،  خەونووچكە  لە  پیرەپیاو 

تەواو، ڕاست لە سەر تەرمە پەنەماوەكە بە  
پیرێژن   ئاوەكەوە.  كەوتبووە  دەورییەك  قەدەر 
مەچەكی تەرمەكە دەگرێ و پیرەپیاو ڕاكێش  

ڕاكێش بۆ سەر زیخ و لمەكان ڕایدەكێشێ.  
بە قسەی مەلەوانە كرماشانییەكە، پیرەپیاو  

هەواڵەكەی و  پاسگا  پێ  دەچێتە  ان 
 ڕادەگەیەنێ. 

بیست  ئەو  ماوەی  لە  پاسگا  وسێ ڕەییس 

ساڵ و هەشت مانگ و سیانزە ڕۆژ خزمەتە  
چرای   دەوری  لە  خەڵكی شار  هەموو  وەك 
پاسگا لە بەرزایی شاخەكە چاوەڕوان مابوو.  

ناردبوو.  ئامادەی  سەربازی  دوو  پێشتر 

پیرەپیاو   شوێن  و  بوون  لێزان  سەربازەكان 
تە سەر شانیان.  كەوتن و تەرمەكەیان خس

پیرێژن تا گەڕانەوەی كابرا و هاتنی مەلەوانە  

نێو   ڕژاندبووە  فرمێسكەكانی  كرماشانییەكە 
ڕاپۆرتی  لە  ئەمەش  و  زەریاچەكە  ئاوی 
فایلەكەدا نووسرابوو. پیرێژن و پیرەپیاو لەبەر  

زەریاچە،   لە  پشت  و  مانگەشەودا  تیشكی 
 لۆژەلۆژە شوێن تەرمەكە كەوتبوون. 

بدەرەوە و سەیری ئەو شاخ و  تكایە ئاوڕێك  

ئەو دار بەڕووانە بكە كە لەم وەرزەدا سەرپەل  
مامۆستای   بە  وێنەگری شار  جارێك  كراون. 
ئەم   نیگەتیڤی  ڕووی  لە  گوتبوو:  ئەدەبیاتی 

مانگدا   چواردەی  شەوی  لە  وا  ڕەسمانە 
سەروپەلی   بە  داربەڕووەكان  گرتوومن، 
سەیری   بزبز  زیندوو  مرۆڤی  وەك  قرتاوەوە 

ەریاچەكەیان كردووە و لە بەر ئەوەی  ئاوی ز
بە   پەرە  زیاتر  وێنەگر  وتانەی  ئەم  كە 

پاسگا   ڕەییس  دەدا،  خەڵكی  هەقایەتی 
ناردبووی هەموو ڕەسم و نیگاتیڤەكانیان لە  
سەر   خستبوویانە  و  هێنابوو  وێنەگرییەكەی 

 فایلەكە. 
بۆم وتی لە هەموو ئەم سااڵنەدا بە دەستی  

ی بەنزینیان  چەور و چەوێڵ و ڕەشەوە كە بۆن

لێ دێ، موسافیركێشی ئەم ناوە بووم. ئەم  
حەقایەتەم   ئەم  و  بەڕووانە  دار  ئەم  شاخە، 
هەموو جارێك بۆ موسافیرەكانم گێڕاوەتەوە.  

ئەم   زەریاچە،  ئەم  ئاوی  دەست  لە  نازانی 
لەنجە و الرەی، ئەم بۆنە سەرخۆشكەرەی  
چی   نیوەشەوانە  مانگی  تریفەی  ئەم  و 

دەڵ تۆ  چۆن  ...  دەكێشم؟...  شاخ  كامە  ێی 
كامە   و  زەریاچە  كامە  بەڕوو...  دار  كامە 
ماشێنی مۆسافیركێشی؟ پێت وایە چی؟ بۆ  

لێرە   بۆ  بزانم  ئەسڵەن  ئەكەی؟  سەیرم  وا 
نقێم   كلكەوانە  لەم  چاوت  و  دانیشتووی 
یەكیان   خۆشە  پێت  بڕیوە؟  كەسكانە 

هەڵبگرە و بیكە قامكت و ڕێی خۆت بگرە و  
 .بڕۆ، هەستە بڕۆ... هەستە..

 ****************************** 
 النی(ردهی ئه مرۆچە)زاراوه

 

 تۆریاگم. 
چەن رۆژێکە تۆریاگم. تواشاکان دایکم دەرزی  

 ئاژنم ئەکات.

 وتم:
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 پەلەم کرد، یەدێ تاوانی نەو.  -

 وتی: 
 ئیسە بیر ئەکەیتەو؟  -

 مام هەڵگرت.ئەسپاو حه 
 بۆ کوێنە؟  -
 ئەچم بۆ حمام، گول بووگم. -

 هاوساکان چە ئەیژن؟  -
حه  پشت  دایکم   گەییمە  لێ  دای  دڵم  مام، 

رێگەم،   هاتە سەر  یەدێ  بوو.  بە شۆینمەو 

چاوی پێم کەفت. چاوی بریکەی ئەهات. ژێر  
چاوی قووپیاوو. کوتوپڕ دایکم نازڵ بوو، یەدێ  
داچڵەکی. دەم دایکم وەک دەم کەورێشک  

یەدێ   بوو،  کپەو  گوێچکەگەلم  ئەجووڵیاوا. 
داخس بووسەری  فڕ  قژەکانی  .  توو، 

مرۆچەکە   قژەکانی،  ناو  کەفتووە  مرۆچەیک 

 دەس و پای ئەوەشاند: 
 الی وەم ... الی نەوەم ...  -

نزیکی بوومەو، بە دوو ئەنگووس مرۆچەکەم  

 البرد و لە تەکیا چوومەو بۆ ماڵ.
 شهر سنندج(   ١٣45محمدتوفیق مشیرپناهی)متولد  

 نگارنویس، روزنامه داستان 
آباد است مد توفیق مشیرپناهی علی نام کاملش مح

شده  منتشر  آثار  از  بسیاری  پای  در  توفیق  که  اش 
بیست  روز  است.  آمده  وهفتم  مشیرپناهی 

اردیبهشت از دومین ماه بهار هزار و سیصد و چهل و  
در   سنندج،  شهر  جورآباد  قدیمی  محله  در  پنج 

 دنیا آمده است.  ای کارگری به خانواده 
نیمکت پشت  از  را  نوشتن  نوشتن  با  مدرسه  های 

انشاء و پر و بال دادن به موضوع آموزگاران شروع کرده  
انقالب   ابتدای  روزهای  سن    5٧بود.    ١٢)در 

شمار کتاب، یک  های بی سالگی(در گذر از نمایشگاه 

یک شیر   نام»داستان  با  کودکان  داستان  کتاب  جلد 
خواند  خرد و داستان را بارها و بارها میواقعی« می 

 سپارد.  یلش می و به تخ
دستفروشی    ١٣5٨زمستان   مشغول  که 

)فروشندگی کیک( بود، گذرش به سالن تاریکی در  
می  استانداری  نور  خیابان  روشنایی  روبرویش  افتد، 

بلند   بلند  که  زنانی  و  مردها  و  بر سکویی  پروژکتور 

زدند، بعدها پی برد که آن روز و در آن سالن  حرف می 
ستان« فرناندو آرابال  نامه »همه عطرهای عربنمایش
الدین صادقی  با دکتر قطب  ١٣5٩شد. سال  اجرا می 

»قتل نمایش  تمرین  همراه  و  عام«  آشنا 
تئاتر،  ری کارلوس  تئوری  با  کلمبیایی  یس 
آشنا  ماسک امریکای جنوبی  تاریخ  و  ادبیات  سازی، 
با خواندن سه کتاب  می شود. تابستان همان سال 

»آدم  تنهایی«،  »صدسال  و رمان  ها 
در  ها«و»همسایه خرچنگ  نگاهش  و  حال  ها« 

 شود. نوجوانی  دگرگون می 

نام »به  اولین داستان کوتاهش، طنزی به  ١٣6٣سال  
کاشانه چاپ   شرط چاقو یا به ضرب چاقو« در مجله 

یاداشتی به نام »چه کسی    ١٣66شود و سال  می
بسته می  در  این  تئاتر سنندج  بر  باره  در  را  کوبد؟« 

ه توسط دکتر صادقی در مجله نمایش  نویسد کمی
می  کوتاه،  چاپ  داستان  چندین  سال  این  تا  شود. 

یاداشت و شعر نوشته بود. اواخر دهه شصت و دهه  
دنیای   آدینه،  معیار،  ادبی  مجالت  در  آثارش  هفتاد 
و...   دوران  نویسا،  نافه،  کارنامه،  گردون،  سخن، 

می  زبان  منتشر  به  نوشتن  آموختن  از  پس  شد. 
در  داستان کردی،   اردالنی  کردی  لهجه  به  هایش 

مجالت ئاوینه، سروه، ئاینده، رامان، گالویژی نوی و...   
 در همان دهه هفتاد چاپ شد.  

شهرستان    ١٣٧٣سال   صفحه  برای  یاداشت  چند 
نامه با هفته  ١٣٧4 روزنامه همشهری نوشت و سال

عنوان شغل ادامه  نگاری را به اخبار کردستان روزنامه 
انتشار   و  و    5داد. همکاری  زریبار  اول مجله  شماره 

دبیر  هفته و  همکاری  ادامه  مریوان،  تیشک  نامه 
نامه اخبار کردستان و از اسفند  سرویس ادبی هفته 

با انتشار پیش   ١٣٧5 آبیدر تمام شماره هفتهو  نامه 
هفته   وقت این  از  در  تالشی  جور  همه  نامه 
نویسی، مدیریت داخلی، پیگیری چاپ و آگهی  ستون 

دعوت   به  ایام  همین  در  کرد.  و...را شروع  فروش  و 
نام »ژیار« ای به نامهرییس شورای شهر دور اول، ماه 

)به معنای زندگی در شهر و مدنیت( شکل گرفت که  
لید و منتشر  نامه را توشماره از این ماه   ٨١توانست  

در   سنندجی  بزرگان  تصویر  و  زندگی  چاپ  که  کند 
استقبال   و  توجه  درخور  زمان  آن  در  جلد  پشت 

جایی  تا  بود  سنندجی  از  شهروندان  دوره  این  که 
 نماید.  اش را دستاوردی می نگاری روزنامه
خبرنگار و دبیر استانی روزنامه    ١٣٩٨تا    ١٣٨5از سال  

های »ئاریز«و  نامههمشهری بود. اکنون سردبیر هفته 
اولین کتابش مجموعه    ١٣٧٧یانی«است. سال  »به 

نام»آوازهای کوچک« توسط نشر  شعرهای کوتاه به 
داستان  مجموعه  نیز  بعد  سال  و  منتشر  های ژیار 

ها در شب« از سوی نشر بیان  نام»بلوط کوتاهش به 
»زن   کوتاه  داستان  مجموعه  شد.  منتشر  آزادی 

ی نشر قطره چاپ شد  از سو  ١٣٩١کاغذی« در سال  
( به چاپ سوم رسید. اولین  ١٣٩٩که این کتاب)سال  
اش به زبان کردی)دو بخش کردی  مجموعه داستان 

کالج چاپ شد که   نشر  توسط  اردالنی و سورانی( 
سازی است. دو داستان  چاپ دوم آن در حال آماده

به  کودکان  برای  آن  نامهم  قرمز  »چشمان  های 
کارنامه ادبی محمد توفیق  روباه«و »کودک و ماه« در 
 مشیرپناهی وجود دارد. 

کان« به مجموعه داستان»جوراوایی   ٩٨و    ١٣٩٩سال  
مرد   یک  »اعترافات  رمان  اردالنی،  لهجه 
مجموعه   کرونا(«،  دوران  از  کاهویی)روایتی 

به داستان  کوتاهی  »ماسکهای  و نوشته نام  ها« 
ار نگزندگینامه ابراهیم احمد شاعر، نویسنده، روزنامه

درکتابی   را  عراق  کردستان  سیاست  مرد  و 
نام»مردی از درخت سیب« به زبان فارسی در حال  به

 سازی برای انتشار دارد. آماده
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 خاطره محمدی 

 
 مال چند مینی 

 قرمز 
مربی می است.  تاریک  و کالس  است  ابری  باالی  هوا  رود 

چهارپایه تا المپ سوخته را عوض کند. یکی از پسرها خم  

شود که بند کفشش را محکم کند اما زیر دامن لباس  می

آید پایین. پسرک سرش زند. مربی میفرم مربی را دید می

کند و  هایش را باد میکند و رو به دوستش لپرا بلند می

های  انند خطاش مهای کرم خوردهزند زیر خنده. دندانمی

سیاهی که روی نقاشی دخترک بغل دستیش کشیده بود،  

بارد، اما معلم گُر گرفته و نم میکند. باران نمخودنمایی می

می کالفگی  میاحساس  باز  را  پنجره  هوای  کند.  تا  کند 

هایی که لب پنجره قیلوله میکردند، کالس تازه شود. یاکریم

ت طول حیاط را پرند. مدیر مهدکودک میکروفن به دسمی

میمی کالس  توی  نارنگی  بوی  عصبانی  دود.  معلم  پیچد. 

میبرمی داد  و  خوردن  گردد  خوراکی  وقت  االن  مگر  زند: 

 است؟ من به شما اجازه دادم؟ 

هایش باد کرده و  پسرکی که عینک هری پاتری دارد، لپ  

می که  نزدیک  معلم  است.  بسته  محکم  را  شود دهانش 

را درسته  نارنگی  می  پسرک  تف  معلم  صورت  کند.  توی 

کشد گیرد، دستگیره در را پایین میمحکم دست پسر را می

شود، جز یکی  کند. کالس ساکت می و از کالس بیرونش می

آورد. سریع  ها که صداهای عجیبی از خودش درمیاز بچه

اش  رود باالی سرش. پسرک سرش را روی دفتر نقاشیمی

می  تراکتور  دارد  و  کرده  برمی   کشد.خم  گردد مربی 

اندازد. نفس  یاش را روی صندلی مسرجایش و تن سنگین

فکر میعمیقی می رفته کشد. معلم  تند  زیادی  کند امروز 

می  ورق  است.  ماه عقب  یک  میز  روی  تقویم  تا  است.  زند 

قرمز  آن خط  باید دور  به روزی که  به آبان. چیزی  برسد 

قرمزش مداد  دخترها  از  یکی  است.  نمانده  بلند   بکشد  را 

 گوید: خاله اجازه پنجره رو ببندیم؟ کند و میمی

 

 دهان اژدها 

آید.  از دهان این اژدهای خاموش چه نفس سردی بیرون می

گفتم. مهلت نداد دردی احساس  اگر زنده بودم همین را می

از پشت سر، با آچارچرخ  تنها یک  پس کله  کنم.  ام زد و 

های کشیده با  از دستضربه مهلک کافی بود تا از پا بیفتم. 

رفت. برای جان کندن  آن تارموهای نازک بور این انتظار نمی

بود.   کاری  وقفه. ضربه  بدون  و  نداد. سریع، محکم  مهلت 

رفتم تا عمقش را ببینم. حاال دمر  داشتم به طرف چاه می

افتاده انگار ام و سرم کنار دهانه روی زمین  ی چاه است و 

تو   آن  از  هستم.  یخچال  میتوی  بیرون  سرد  آید.  هوای 

هایی که  ی چشمم خیره مانده به آن تو. تصویر کالغ گوشه

بینم.  کنند از توی آب کدر چاه میباالی سرمان قارقار می

ی خون جمع شده و دست  تر از گردنم حوضچهکمی پایین

با  را  پاهایم  شده.  غرق  خون  از  حوضچه  این  توی  راستم 

ی  بندد و مانند الشهمیروسری که خودش برایم خریده بود  

کشد. گل و الی به صورتم مالیده مرداری روی زمین می

شکند. روی زمین رهایم شود و دندان تازه ایملنتم میمی

کند، ولی هنوز کارت ویزیت  ام میکند و با اره تکه تکه می

رود روی  ام سالم مانده. میاش توی جیب بارانیدندانپزشکی

تماشاو  مبلمی به  سگنشیند  صبحانه  خوراک  های  من 

 شوم. اش میگرسنه

 

 راهِ رفته 

می ناخنفوت  توی  ناخنکند  و  برگه  گیر  روی  های 

می را  برگاحضاریه  گلدان.  پای  سریع  ریزد  گل  های 

زند: تموم دنیا باهام قهر  شوند. زیر لب غر میجمع می

یادداشتمی خودکار  را  کنن.  یخچال  روی  های 

میبرمی کاغذ  پشت  و  بعد دارد  درک!  به  برو  نویسد: 

می مچاله  را  آشغالکاغذ  طرف  به  و  تلنبار کند  های 

میشده پرت  سینگ  توی  را  ی  کلید  دسته  کند. 
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زند بیرون. حوصله خوش و بش  دارد و از خانه میبرمی

ماند. باعجله ها را ندارد. منتظر آسانسور نمیبا همسایه

پله میاز  پایین  مها  توی  بچه  پسر  چندتا  حوطه  رود. 

کنند. هدفون خاموش را به گوشش  بکستبال بازی می

های  کند دکمهچسباند. سوز هوا را که احسای میمی

اندازد و مانند هر بندد. سرش را پایین میپلیور را می

آید. کند. آب دماغش پایین میروها را گز میروز پیاده

نگاه  اطراف  به  نیست.  همراهش  کاغذی  دستمال 

گیرد. ایدش. با آستین مفش را میکند کسی نمیپمی

 گردد.شود. راهِ رفته را برمیاز رفتن پشیمان می
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 حمانی بیژن ره
 ( ١چیرۆکیمینیماڵ )

 باوەڕ 

 
شاری   بۆ  تاراندبوویان  بیرکردنەوە  تاوانی  بە 

بەندکراوەکان لە   بەینێک.تووتییە 

قەفەسداڕایانگرت؛تاکوو لەوان فێری قسەی تازە  
له   پێشوو  تاوانی  بە  هەر  بەینەودوا  بێ! 
هیچ  تووتییەک  هیچ  ئیدی  دا؛  سێدارەیان 

 !قسەیەکی دووپاتە نەدەکردەوە
 بیژەن ڕەحمانی 

 (٢چیرۆکی مینیماڵ )

 بەڵێنی
 

ساتەکاندابیرلەخۆشترین   بەتەمابوولەدوایین 

لەبندەسرەکە  کاتەکانی   چاوی  ڕابردووبکاتەوە. 
ڵێڵ  لەتاریکییەکی  لەسەریەکدانا.  وە 
دابەرەوپارکی میللەت هەڵفری. بەرامەی ماچی 

 .هێرۆمەستی کرد
 بژیم هی تۆم; بمرم هی گڵم -

هێرۆتێپەرببوو،بەاڵم  لەوبەڵێنەی  پازدەساڵ 

ترپەی دڵی خێراتربوو؛هاوکات !هێرۆهی ئەونەبوو
لەلێوی هێرۆنزیک   بەدەستی  کەلێوی  دەکردەوە 

 .ڕاستی دەستی چەپی هێرۆی لەسەردڵی دانا

ک   گوللەیە  ئاگر  فەرمانی  دەرکردنی  لەگەڵ 
هێرۆی   خەمیدەستی  کەوت.  وەسەردڵی 

 !بوولەسەردڵی بەجێمابوو

 
 (٣چیرۆکی مینیماڵ )
 نهێنیی هەرمان

 

ی بەیانی  6نۆبەتێی هاتبوو. چاوی هەڵێنا کاتژمێر  
نانی   کڕینی  بەبۆنەی  بەئەسپایی  بوو.  تازە 

گەرمی   باڵتەیەکی  بەوبەهارە  وەدەرکەوت. 

 .لەبەرکردبوو; بەاڵم هەرسەرمای بوو
نۆزده ساڵلە وەپێش کاتێک ڕەدووی ئەومێردەی  
کەوت; سۆران ئێستا نەدەچووە قوتابخانە. باوکی  

سۆران لەحەیفان زوو ژنی هێناوە. دەسکەوتی  
سۆران  بێدایکی  گەورەبوونی  ساڵە,  ئەونۆزده 

بەهۆی  وسەیر خۆی,  پڕهەنگەمەی  وژیانی  ان 

 .شووکردنی سەربەهەوێ بوو
نووسیبوو  بۆی  شەوێ  لەتاکسییەکەدابەزی. 
بن  بە  خۆی  تازە.  پردی  بن  بۆبێنێتە  پووڵەکەی 

نەشئەوسەرخۆش  سۆران  پردەکەداکرد. 
دەینووسی;   لەسەرباسکی  بەدەرزییەک 

 !سوڵتانی هەوەس دایکم
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 ر جهانفرد    ژيا

 
 دیاری مێژگ، جەنگەیل هەرایهەریین

 ئڕا زندانیەیل زندان ماردین 
وشەی   ژنەفتن  شەڕ،  ساڵ  چەن  دۊای 
بۊ.   گران  فرە  کەسێگ  هەر  ئڕا  ئاگربەس، 
ئەوەیشە ئڕا ئیمە ک لە ناو قوڵتیسەی ئاگر و لە  
بەرەی یەکم بۊمن. ئمێدمان یە بۊ ک تلیمارەیگ  
فرەتر لە زەوی دژمن باریمنەوژێر مرک. دۊای ئێ  

خەبات   ساڵە  واڵتێگ،    ئڕاگشت  سەربەرزکردن 
زوان وشەیوە  ئاشتی،    هاوردن  و  ئاگربەس 

بردە دڵ   گەنێگ  هووەلەرە خسەوگیانمان. چرچ 
بەرەی  لە  بڕبۊد.  لێ  قەرار  و  ئارام  و  فەرماندەر 
ژاو   و  کردیمن  پاشەکشە  ناڕازی  وە  شەڕ 
هاڵوردیم. ئاشاسە لیمان بڕیابۊد و پامان ئەو بان  
سااڵن  ک  ترەک  سەرباز  و  من  نەهات.  زەوی 

بۊمن، فەرماندەر  تەرکەش  لە  بۊ  تر    فرەیگ  جار 
 خاس وە هۊردە گووش ئڕای الرەوکردیم. 

راسێ بخوازین، شەڕ بۊدە بەشێگ لە ژیانمان.  
ئێوارانێگ ک دەسمان لە خۊن نەڕەژیاد، نان ئەو 

نیەچ زوانمان  خۊن یادبان  چ  نەکرد،  فەرخ  دی   ،
تا   خوەمان.  هاوقەتارەیل  خۊن  چ  بۊاتا،  دژمن 
فەرماندەر وەت تن و سەفەر وەگەردما بان؛ نە لە 
وە   ساڵە،  چەن  ئێ  ناو  لە  ئیمە  نەبۊ.  زوانمان 

ک کەرامەت -چشتێگ تر بێجگە لە شەڕ رەوایگ 
فکر نیەکردیایمن. هەر باوەڕ   -و وەزیفەی ئیمە بۊ

بێ  رووژێگ  تفەنگ  نەکردیمن  تەقەی 
گیان   لە  مۊێگ  بژیەیم.  یاگەر  بوەیمنەوسەر 
هاوماڵ،  ناو  لە  دژمن  ک  نەبۊ  رازی  فەرماندەر 

بارێد لیمان  وە دەسە  خوەی  ئڕا  و  داڵ  تک  ە 
بەرزەک بانان دەرچوود . هەنای ئەو رووژ ئاخرە 
خوەراوا  گووش  تا  ژنەفتیمن،  خەوەرە  ئێ 
بۊد  بۊچگەو  ئێقەرە  زەوی  بڕیا و  لیمان  ئاشاسە 

 ک نەڵگرتەمان.

لە سەرین تا وە پا لە قەیقەتار و شەنگ وشک  
وەگەردا   تەقەمەنی  و  تفەنگ  جوور  هەر  بۊمن. 

لە هەرچێ  کەفتیمن،    بردیم.  دۊرەو  مەرز 
ناو  لە  لەپسای  ک  دیمن  فرەترێگ  ئایەمەیل 
بن  لە  تیەریک،  ژێرخانەیل  لە  ئشکەفتەیل، 
گاڵڵەیل   و  چڕین  دارستانەیل  ناو  لە  کەالوەیل، 

سااڵن  بێ دۊای  بۊ  دیار  لەیوا  و  دەرتیەن  ئاو 
نیشتە سەر   بۊ ک  یەکمین خەنێ  ئیە  فرەیگ، 

 لێوێیان. 
ئای لەو  دیوار  دو  ناوەین  گوڵلە  وەدەسە ەمەیل 

ویەریایمن ک زوورمێیان مناڵ مەدرەسەیلێگ بۊن 
دڕا   دیهاتنیانا  وە  وەخت  لە  دەسەیلێیان  ک 
زوورمێیان   ک  ئایەمەیلێ  لە  دیوارێگ  کردبۊن؛ 
رەنگامە   گوڵەیل  وە  ک  بۊن  زاڕووەیلێ 
لە   دۊکەڵ  و  بارۊت  بوو  گڕێگ  ئڕا  هەڵڕازیابۊدەو. 
هەرچەن  ک  رەسیمەو  ئێسا  و  هۊرمەوچێ 

چلۊسیابۊن،  گوڵە قەپاڵێیان  ناو  لە  رەنگامە  یل 
دەسەیل   وەو  هەر  خوارەگان  سن  ئەمانێ 
ک  من  وسانە.  چەوەڕێ  هەمرای  دڕاکریاگەو 
بۊم،   لە فەرماندەر و سەفەر  دۊاتر  چەن گامێگ 
تواسیام گوڵێگ لە مناڵ بۊچگڵەیگ لە رز ئاخرەو 
بسێنم، ئەمانێ فەرماندەر باڵ چەوێگ هاڵوردە  

ناو پیما و دەسم کیشامە لە  لە شوون یەگ  و. 
ئەو دیوار رەنگامە ویەریایمن، فەرماندە وەتە پیم:  

یانە مناڵن و نیەزانن ک چ کردێگ وە سەر ئیمە  »
ئەوسا  بوون،  گەورا  ک  تر  ساڵ  چوار  هاتێیە. 

ئەودەمە   «پەشیمانەوبوون. نەوەتم.  هیچێگ 
و   نێیاشتم  قسەیل  زوورم  شیەوکردن  توانایی 

لە هاوقەتارەیلمان  و   گەوزیان  بارۊت  و  خۊن 
دۊکەڵ فرەتر لە رۊم کارگەر بۊ. فەرماندەر ئێجارە  

سەنن هەر گوڵ لە  »دەم کردەو سەفەر و وەت: 
توانێ   نیەفامن،  مناڵەیلە ک هیچێگ  ئەو  دەس 
بوودە مدوو یەگ ئساڵەت و غوروور و تاریخ هزاران  

 «ساڵە لە هۊرەوبوەن.
وەختێ رەسیمنە لێو چەم. چەومان کەفتە ئێ  

ک ئێ گشت ماسییە وەل خوەیا بەی،    لەپ ئاوە
یەگ کەسێگ رێ نیشانێیان بدەی، تەنانەت  بێ

تەنیا فەرماندەر،   نە  دڵخواز خوەیان چنەوژێر،  وە 
بەڵکوو ئیمەیش تا ئەندازەیگ لە جامەی خوەمان 

 دەرکردن. 
فەرماندەر دەس و پا هەڵماڵی و وەر نا لە تەنکی   

الڵکیاو ماسییەگان  لە  خوەش  زوان  وە  ە: وێیار. 
ئیمە نیەتوایمن ئیوە بۊنە خوەرداش کەسانێگ  »

نفرین  دژمن  فرەیگه  سااڵن  کەردەمانن،  ک 
کەسانێگ ک وە سااڵنە کوشتن ئایەم ئڕایان لە  
خوەشمان   ئیسەیشە  رحەتترە.  خواردن  ئاو 
نیەتێ وە زوان ترەک وەگەرددانا بۊشیمن. ئیمە  
چارەسەر   گەورا  گیچەڵ  ئێ  ک  یەیمنە  خوازیار 

یوە نەڕەسۊنەو، گاهەسیش وە رۊ  بوو... هاتێ ئ
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 «ئاگاهی بوود ک لەیوا خوەدان خەینە باوش...
ماسییەیل گووش نەتەکانن، لە تەنکی وێیارەیل 

پشتەک دان و قۊتە  لە هەوا  پشت دانە خوەر و  
لێیان   کام  هەر  گوڵەمەگان.  قۊالیی  بردنە 
وە   خوەیان  وەر  دەور  ئنسانەیل  لە  دیرووکێگ 

ل سەفەر  رەنگ  زانسن.  فەرماندەر  خاسی  ە 
زەردترەوبۊ، تا تەنانەتێگ منیش. ئیمە هەر سێ،  
خوەمان هاڵژانیمنە ناو وێیار چەما، وە چنگ، وە 
ماسییەیل   نوای  قەپ  وە  زگ،  وە  پا،  وە  لەپ، 
نەتەکان،   گووش  ماسیێگ  هیچ  گرتیم. 
ژێر  وە  نەپرسۊن.  هەواڵ  هەر  گاهەسیش 
هەنگڵمانا و وە ناوگەڵ فەرماندەرا سۊلەکردن و  

ژێر. ماسیەیل تر ک لە توانێیان بۊ، باز دانە چێنەو
و   بۊن  سڕ  کوتایمن،  لەپ  هەرچێ  سەرمانەو. 
فرتە کردن و چێن. خەنێ گەنێگ کەفتە سەر لێو  
خەنێ،   لە  دا  پیرکێ  فەرماندەریش  سەفەر. 
وەلێ خەنێ شادی نەبۊ، خەنێ ساڵەیل شەڕ  
بۊ. هەنای لەیوا خەنگێگ نیشتە سەر لێوێ، دی 

گڕێ  دۊای  زەمان  زانستیمن  و  زەوی  گ 
لەشێ   ئازای  تمام  و  پا  و  دەس  نەیدەویەک. 
نیشتە لەرە. تەرکەشەیلێ ک لە شەش ساڵ  
پێش هەر لەی لێو چەمە، لەی لێوار خەتە، دابۊن  
لە ناو سەرێ، گاجار ژان و ئێشێیان هاتەو سوو.  
جیاواز  سەحنەی  لەوای  گیریێ  و  خەنین 

بەین دیم خسەی فیلمەیل،  بەینێیەوکرد و لەی 
ئ قولەیل  وە  ناوێن  لە  چەم  دی  کاتێ  دیما.  ەو 

چەوێ  وەر  خۊن  کەی،  وێیار  لەپسای  لەڕێیەو 
گرت و سۊەرەوبۊ. چەو بڕیە ناو چەو چەم و قیڕان  
و هاوار کرد، وەلێ هیچ تەوفیرێگ نەکرد. پەالم  
بردیمنە پای تاشەبەردێگ لە لێوار چەم. تا چەن  

لەپ ئیسفای  دەم دەقەیگ  گرت،  چەمەگە  دان 
سیکارەگەی و تا دینێ گرت مف دا لێ ورگان لە  

و وە دەم و وە لۊت دۊکەڵ قۊتا دا. جەلەسەی  
وە   چارەکێ  هاڵیە  خسیمنەوڕێ.  گورجانەیگ 
سەر گاوە دەمەتەقە و راوێژ کریا. فەرماندەر بڕیار  
چەما.   لێو  کەفتیمنە  سەفەر  و  من  دا.  خوەی 
سەفەرێگ ک دو ساڵ پێش خزمەتێ تمام بۊد،  

و خەبات لە رێ واڵت  ئەما وە عشق شەهادەت 
نەڕەسیەو- زوانێیانیش  لە  ک   –واڵتێگ 

دو ساڵ   ئیسە  خوەی.  شار  ئڕا  نەڵگەردیابۊدەو 
بوو  وە  و  کرد  شانازییەو شەڕ  وە  ک  بۊ  ئزافەتر 
نەیار،  ئنسانەیل  کەفتێ  لەش  بوو  و  بارۊت 
چمانێ رۊن کردیدە چراندانێ. هەر جار گولەی 
 لە لەش رێوارێگ لە ژێر خەت گیر کرد، چمانێ
خوەی  گورجانەیگ  وە  و  بۊ  سەفەر  هێن  دنیا 
کیشا   دەسێگ  ئەویش  فەرماندەرا،  الی  تەقانە 
مل سەرێیا و وە رحەت ئاو لە قوڕگێ چێیەوخوار. 
راسێ بخوازی تەنیا هاوڕێ و هەڤال فەرماندەر  
تەنانەت  و  بۊن  یەکا  وەل  رووژ  و  شەو  بۊ؛ 

پێ  یەکە  لەوای  گریەیلێیانیش  و  خەنێیەیل 
 هاتبۊد.  
و دڵ  ئیمە  ناو  وەرەو  رێیا.  کەفتیمنە  لێو چەما  ە 

بێ  وە  و  واڵت.  هەڵگرتیمن  گام  لەرز  و  ترس 
خوەمان  واڵت  دڵ  ناو  لە  چیمن  هەرچێ 
نزیکەوبۊمن. دەم، دەم ئیمە بۊ. کەس نەوێرس 
ئەبرووە، چۊن فەرماندەر   بۊشێ پشت چەودان 
خاون تەجربە بۊ و لە گووشمان خوەنی ک هیچ  

ه بەرابەر  لە  نیەتوانێ  و  کەس  پاک  ەدەف 
ئیمە  بۊشێ،  چشتێ  ئیمە  راسگانی 
راسگانیترین ئایەمەیل دنیایمن. ئاخر کی هەس 
ک قسەی ئایەمەیل گەورایگ ک حکم باوگ دێرن  
ک   فەرماندەرێگ  ئەوەیشە  بخەی،  زەوی  لە 
شەش ساڵ لە ژیانێ لە برابەر نەیار و دژمن پا  
رووژەیلێ،   خوەشترین  گاهەس  و  گەز  داسە 

سەربا کەپوول  لە چۊچانن  دەسێ  ک  بۊد  زێگ 
دوانزە    –خۊن هاوقەتارەیلێ رەژیابۊد؟! دۊای دە  

قۊالییەگەی   ک  گوڵەمێ  رەسیمنە  دەقە 
سێ   دو  وە  دیاریانا،  وسایمنە  سەوزەوکرد. 
تەرکەی ڤێ وەل یەکا دەس کردیمنە راو کردن.  
الی  وەرەو  کردیمن  ماسییەیل  کش  بانا  لە 

ەی  فەرماندەر. لە قۊالیی گوڵەمەگە، لە وار و لێزگ
ک   کووشایمن  و  کردیم  النەورێزێیان  خوەیان 
دەنکێگ لێیان نەیلیمنە جییەو. وەرێیان نایمن لە  
تەنکە وێیارەیل. تەنانەت گاجار لە وەیشت لەپ 
دان ماسی و تەنکی وێیارەیل، ئاو ئەودەم بڕێگ  

جیەری وەل  ماسی نەکەفت. چینێگیانیش لە بێ 
و   نمەزا  لە  و  کەفتنەودەیشت  شەپوولێگا 

دەنک  وشکانە دەنک  کوتان؛  سەر  لێوەچەم  یل 
لێیان گیان کڕانن و وە نکەجڕی دەمسا لەش و  
کردن،   مەرز  لێو  نزیک  ئاوا.  تەنکی  ژەنینە  دەم 
لەپ   بۊ.  مکوڵ  لە  کوچگێگ  پشت  لە  فەرماندە 
دان ئێ گشت ماسییە، ئێمانێ هەردە کردبۊ و 
هات.  تریوەی  فەرسەقییەو  هەفت  لە  چەوێ 

بۊنە بیست سی  سەرێگ هێز دا، ماسیەیل هات
ئیمەیش   نارنجەکێگ،  بردەو  دەس  متریێ. 
لە   خەڕگ  کوومەیگ  پشت  هاڵژانیمنە  خوەمان 
باڵ ژۊەرێن ماسییەگان لە لێوەچەمەگە. یەکمین 
هەچانەو  ئەمانێگ  وەشان،  ئڕایان  نارنجەک 
تەقینێیە   یەکمین  ئێ  دەسکەفت  تا  نەخوارد 
بۊنێ. لە ناو ئێ چەن ساڵ شەڕە، دی هووکارە 

گ دژمن لید نزیکەوبۊ، مەپرس و ترمز  بۊد ک دەمێ
چوارمیش  و  سێیم  دوێیم،  نارنجەک  کە.  وێڵ 
ماسیەیل  گۊەڕییا.  چەم  رەنگ  ناوێیانا.  دا  برنگ 
ماسیی  هەر  یەکا.  بۊە  خۊن  و  ئاو  بۊن.  لەت 

کریای بۊ ک ئاو پلێ دا! هەر ماسیی زینێ  لەت
بۊ ک وەل لەش مردێیەگانا هەالی ژێر خەت کرد. 

گورجتر لە جاران رێ خوەیان   ماسیەیل زامداریش
راو  بانا  لە  ک  ماسییەیلێ  باوجی  ترکانن. 
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کردبۊمن، زوورمێیان کوشیان. فەرماندەر و من و  
نەهیشتیم  بردیمن،  خەت  سەر  پەالم  سەفەر 
لەش  نوای  بچنەوژێر.  ماسییەگان  لەش 
چەم   لە  و  گرتیمن  مردێیەیلێیان 
خسیمانەودەیشت. ئەگەر جارجارێگ لەش لەت  

دە لە  هاوسەربازەگەم  بۊێگ  دەرچێ،  سمان 
چێ.   مەرز  ژێر  تا  شوونێ  لە  و  برد  هەاڵماتێ 
چارمان ناچار بۊ، یە حەیا و نامووس فەرماندەر بۊ. 
فەرماندەر هەر جار وەت: »ئێ گیانە چوودە ژێر  
وەرجە   ئەسە  خوەیدەی،  موور  و  مەل  و  خاک 
مردن تا هەناسێگ هەس و جمێگ ها گیان، ئڕا  

دژم کوشتن  و  سەنن  کارێ  تەقاس  ئەو  ن 
ئەو دژمنە ک دەسدریژی کردنەسە ژن  بوەیمن.  

لەکەدارەوکردنە؛   نامووسمان  و  دۊەتەگانمان  و 
کی  ئاخر  سەننەسەو.  لیمان  مەسەو  و  دین 

 «.ئیمەیش باوەڕ کردبۊمن.  چوودەو ژێر ئێ بارە...
خولگەیل تر لە خەت هاتنەوبان لەی دەمە ماسی 

 و خوەشێیان لە رەنگ سۊەر چەم هات و تواسن
تا وە سەرکانی ئێ ئاو رەنگینە بچن. هەرچەن 
الی  لە  مردگێیان  لەش  بۊن،  گەوراوە  وەختێ 

 چەمەگە بۊە ناو ئەو دۊای لەش ماسییەگانا.
منیش   کارمان؛  بۊدە  یە  ویەرد.  فرەیگ  سااڵن 
وە   شەوەکیان  دامەزریابۊم.  کارمەندێگ  لەوای 
وە   تا  و  کارمان  سەر  هاتیمنە  کارمەندی  سات 

ار کردیمن. هەر رووژ ماسییەیل  گووش خوەراوا ک
 کوشیای و نیمەگیان لە چەم خسیمنەودەیشت.  

□ 
ماسی  هاوردن.  ماسییەیل  پەالم  پشیەیل 
فرەیگ خواردن. ئەوانیش دی کەفتبۊنە لمر. هەر 

سات وە دیار ئیمەوە بۊن تا ماسی   رووژ و هەر
لە  ک  پشیەیلێ  بکوشیمن.  ئڕایان  ئاو  لە  تازە 
دریژایی ژیانێیان هەر بنقاو خواردبۊن و تا ئیسە  
تەنانەت  نەۊن،  چەو  وە  تازە  ماسی  گووشت 
ماڵ  دەر  لە  بۊ  رەواج  فرە  نازێیان  ک  پشیەیلێ 
بەگ و میر گەورا بۊن، هزارکوتی ئێ ماسییەیلە  

خو خەیاڵ  ناو  پشیێگ  لە  هەر  نەۊن.  ەیانیش 
خوەشێ لە جوورێ ماسی هات؛ لێیان بۊ تەنیا  

کەوڵ،  سەر ماسی خوارد، لێیان بۊ گووشت بێ
لە   کەمێگ  و  کەنین  کەوڵێیان  بڕێگێیانیش 
پووسەگەی نانەدەم، باوجی زوورمێیان نەپرسین 
و وە ئازای سلێیانا دان. کاشی وە جیێگ رەسی،  

نەکردن. لەی ساڵەیل   بڕ لەی هەمگە ماسییە 
کارم  وە  بڕێگ  ئاخرەو  لە  سەر  نێیارمێگەو 

هۊردەکاری دەرهاوردم، رەسیمەو ک پشییەگان 
خوەن،   لەیرە  خوەیان  بەش  یەگ  بێجگە 
لەی   نەزانیمن  ئیمە  جوورێگ  شەوانەیش 
و   چەقەڵەیل  و  گورگ  ئرا  بەن  ماسییەیلە 
کەمتارەیلێ ک لە عاڵەم ئەسەکامی وەلێیانا دۊ  

نو قاڵوڵەو  پشت  لە  و  ئمجا کوتن  و  یەک  وڕنە 

ئاڵجەۊم   کەن.  بەیروبەشێیانەو  ئەوانا  وەگەرد 
مشت  و  کوژووژ  ئێقەرە  ک  پشیەیلە  ئێ  هات 

خوەردەیل  نۊقیاگن ئڕا لەیوا خزمەتێگ وە قەسەم 
تاریخییان کەن؛ لەیوا دیار بۊ ئەوان بەیابەسێگ لە 
گیر   کردبۊن ک هەنای ماسی  ئمزا  ناو خوەیان 

بایە کەفت،  تەرەفەیل  لە  بەش  هەرکام  س 
ئەوەکان تر لێ بدریەی. یە لە ناو قانوون بنەڕەتی 
هەر چوار گیاندارەگە قەید کریابۊد. باوجی لەیوا  
چەن   لەی  ئەوانیش  رەسیمەو،  دۊاجار  من  ک 
خاسیە   ئێ  ترەو  شێوەی  وە  ساڵە 

 دانەودەسێیان. 
هۊردە هۊردە فرە کەسەیل هاتن و سەردان لێو  

فرەیگ  چەم کردن. جەلەسەیل فرەیگ نریا. راوێژ  
ئێ  گووشت  یەگ  بۊە  سەرەنجام  کریا. 
بەش  راسی  و  خودا  هەرچەن  ماسیەیلە، 

سێ  توانن  ئەمانێ  بەش  پشیەگانە،  برابەر 
ئیسەیانە بەنە پێیان و خوەیان خاستر ساڵ زانن 
چە پێ بکەن و ئەودۊای سادر بکرێد، باوجی وە  
نزیکن.  و  هاوپشت  و  هاوڕێ  ک  واڵتەیلێ 

واڵت بۊ،  لەیوا  ئەوەڵ  بۊ  ساڵەیل  نزیکمان  ک  ێ 
گووشت ئڕای چێ. دۊای چەن ساڵ هەر واڵت  
ماسی   گووشت  ک  کرد  تەقەال  دۊرترێگیش 
تەبیعی هەم یەخزەدە و هەمیش وە زینێ، لە  
ئیمە بسێنن، ئەوەیشە وە ئێ نرخ فرە کەمە ک  
هەر   ماسی.  گووشت  کیلو  هەر  بان  نریابۊدە 
مشتەری  شوون  لە  بەرە  ئێ  لە  کەسێگ 

بتوانێ   بۊ ک  بکەیدە  خاسترێگ  پارەی فرەترێگ 
 لوو پژنەو. 

فەرماندەر دی پا نابۊ لە سن، وەلێ دڵ لە کار 
خوەی نەنا. منیش کار تر جیا لە یە نەزانسم. ئڕا 
یەگ بژیەم ناچار بۊم ک دریژە وە کار خوەم بەم.  
کار ئیمە بۊدە ماسی خواردن. هەر جوور برشانن  
جوورەیل  وە  و  دپیەکەوکردیمن  ماسی 

ماسی سۊەرەوکردیایم و   مەخسووسێگەو لەش 
 برشانیایمن. 

چەم هەر جار وە رەنگ سۊەرێگەو خڕ خواردە ناو 
تاقەت   ئاخرەیلەو  لەی  دی  خەتا.  ژێر  شار 

وەر   کوڵیان.  نیشتە  گیانێ  وەر    -نەهاورد، 
نەهیشت.   قەرە  لە  کەس  گەرمای  گەرمەوبۊ. 
هەر بن بسات ماسی بۊ ک لە پەسۊ و بن زەل  

گوڵەماگا قۊالیی  لە  زۊلەیل  خوەیان و  نا 
گەرما  وەیشت  لە  چەم  ئەوشارتن. سەرەنجام 
و   بەنداوەیل  پشت  لە  کوڵیا.  و  وەشان  سیتگ 
لە هەوا گیژ خوارد و  بۊە هڵم،  گوڵەمەیل قۊل، 
ساڕووکیێ کەفتە بان سەرمان، هاڵیە چەومان 
و  سەرما  نەڵوڕی،  خوەمانیش  پای  وەر  دی 
وشکەزقم پاودانگێ نا و هۊردە هۊردە زەوی لە  

جیەو و    فرە  شێویابۊد  مانگ  ساڵ  بەسا.  میل 
بڕێگ  و  واهێاڵن  گاجار  و  ئاسمان  گرمهڕ  گاجار 
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جاریش سایقەی کرد ک کلگ هەڵگرتاید سیەوە  
 بۊ.
⸋ 

رووژ هەاڵتبۊ. وەل واهێاڵن و رفتیشا ئیمە لە کار 
سەفەر   و  من  هەنای  بۊمن.  بەردەوام  خوەمان 
گەرد یەکا لە ماسی داکردنەوهاتیمن، شوونێگ  

نەبۊ! ها لە شوونێ وە  لێ  تۊدە گوما، وەختێگ 
لەی   دیمن  گەردیایمن،  خوار  وەرەو  چەما  لێو 
گاجاریش   و  چوودەوژێر  گاجار  چەمە  ناوڕاس 
تێدەوبان و لەش سەردێ، سەردتر لە ئاو چەم 
و  بۊ  لە وەرچەومان چێیەوژێر. وەلێ هەر دەس 

 دان ئاوا پەالم ماسی برد.وەگەرد پل 
 
 ماردین  ٢٠١٧مارس ١
 

     ژیار جهانفرد

 جدال ابدی است   ، ارمغان ذهن 
 ترجمه از کوردی: محسن امینی 

 

همه     برای  بس  آتش  کلمه  از سالها جنگ، شنیدن  بعد 

و  حرف سنگینی بود. آن هم برای ما که در خط مقدم جبهه

از   بیشتری  بخشهای  که  داشتیم  امید  آتشبودیم.  دل  در 

آتش   کلمه  آوردن  زبان  به  کنیم.  تسخیر  را  خاک دشمن 

آزادی و   برای  از این همه سال تالش و مبارزه  بس، پس 

به   لرزه  فرمانده داد و  به  تکان سختی  سربلندی سرزمین، 

خط  در  نداشت.  قرار  و  آرام  فرمانده  انداخت.  همه  تن 

ا نارضایتی عقب نشینی کردیم،می چرخیدیم  جبههباالخره ب

تابی می کردیم. مثل مرغ پرکنده  و پرسه می زدیم.  بی 

شده بودیم و یک جا قرار نداشتیم.من و سربازی دیگر که 

سالهای زیادی بود در کنار فرمانده بودیم، بار دیگر با دقت  

 به حرف های فرمانده گوش سپردیم.

تش را بخواهید جنگ بخش مهمی  ده   راـس از زندگی ما ـش

ذا  ه ـغ ل ـب ه نمی شـــد، مـی ه خونی ریخـت ایی ـک بود. روزـه

ــد یا  ــتیم، تفاوتی هم نمی کرد که خون دشــمن باش نداش

ت تو و  ده گـف اـن ه فرـم ان. همین ـک اران خودـم خون همقـط

صــفر همراه من بیایید، بالفاصــله قبول کردیم. ما در این 

امت و وظیفه ما کر که –چند ســال جز به جنگی مشــروع 

نـمی  -ود  ـب فـکر  دیـگری  چـیز  برایمــان  بــه  ــال  اصـ کردیم. 

باورکردنی نبود بتوانیم روزی بدون صـدای شـلیک گلوله و 

ای راـضی نبود که دـشمن قـسر  انفجار ـسر کنیم.فرمانده ذره

در برود. . آن روز آخر ـکه خبر آتش بس را از زـبان فرـماـنده  

ــندیدم، این کُره خاکی برای ــده ش مان به حدی کوچک ش

اش نفس توانســـتیم در فضـــای بســـته و خفهه نمیبود ک

 بکشیم.

 

و خشـاب مجهز بودیم. هر نوع   سـراپا به فشـنگ و نارنجک

ه از تفـنگ و مواد منفجره در ـک ا خود بردیم. هر چـق ای را ـب

ــانمرز دور می ــدیم، انس ــتری را میش دیدیم که  های بیش

ــتـند از اعـماق ـغارـها، در زیرزمین ـهای ـتارـیک، در بین داشـ

تخریــبدیوا جنگــلرهــای  بین  در  ــده،  و شــ انبوه  هــای 

ــال ـها آب بیرون میـهای بیرودـخاـنه داز سـ ار بـع د. انـگ زدـن

 ست که خنده بر لبانشان نمایان شده. اولین باری

ــان ــت ـکه ـگل-ـهایی در بین دو دیوار از انسـ ـهایی در دسـ

تند   ه -داـش دیم که اکثرا بچه مدرـس هایی بودند که  ایرد ـش

بدو تولد به سـمت ما دراز کرده بودند.  هایشـان را ازدسـت

هایی که اکثرا بچه بودند و با گل آراســته  دیواری از انســان

ــده بودـند. برای لحـظه اروت و دود را فراموش شـ ای بوی ـب

گ در بین  ارـن ل رنـگ ه ـگ دم چرا آن هـم دا فهمـی کردیم. بـع

ت الدـس ن و ـس ده بود. اما کم ـس کیده ـش ان خـش ترها  هایـش

ت م به هایهنوز با آن دـس تند.  من منتظر،  چـش راه ما هـس

اده بودم،  ــفر راه افـت ده و صـ اـن د از فرـم دمی بـع د ـق ه چـن ـک

ها در پایان صــف  خواســتم شــاخه گلی را از یکی از بچه

دم. بعد اینکه   یمان ـش بگیرم، اما فرمانده براندازم کرد و پـش

اش را برگرداند و در بین آن دیوار رد شــدیم، فرمانده روی

ــر ما اومده. ان، نمیدونن چه بدبختیاینا بچه"گفت:  ای سـ

ــن، می ــال دیگه وقتی بزرگ ش ــتباه  چهار س فهمن که اش

ــال"کردن. ـها تواـنایی تحلـیل خیلی از چیزی نگفتم. آن سـ

رزمان و ها را نداشــتم و زخمی و کشــته شــدن همحرف

های غرق در خون و دود و باروت بیشـــتر رویم تاثیر  جنازه

گرفتن هر گل  "بار به صفر گفت:  گذاشته بود. فرمانده این

تونه باعث بشه که  فهمه، میای که هیچی نمیاز دست بچه

   "مون رو فراموش کنیماصالت و غرور و تاریخ هزاران ساله

ا خود  دیم، موج آب را دـیدیم ـکه ـب ـــی ه ـکه رسـ ـلب رودـخاـن

ماهی ها را می برد، بی آنکه کسی راه را به آنها نشان بدهد  
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آب می رفتـند و از مرز عبور میکردـند. این ـبه مـیل خود زیر 

 منظره نه تنها فرمانده، که ما را هم وحشت زده کرد.

فرمانده آســتین و پاچه شــلوار را باال زد و وارد آب شــد. با 

ت نداریم رویی به ماهیخوش ها التماس می کرد: »ما دوـس

م منان قـس ین که دـش انی بـش ما خوراک کـس ی ما خوردهـش

شـون از آب هسـتن. کسـایی که ـس الهاس آدم کشـتن واـس

ــت نداریم با زبون دیگهخوردن راحت ای  تره. حاال هم دوس

ــل بزرگ حل و  باهاتون حرف بزنیم، ما میخوایم این معضـ

ه که اینجور   ما هم حالیتون نباـش اید ـش ه، البته ـش ل بـش فـص

اهی ـم ه آغوش...«.  اهی دارین خودتون رو ـب اآـگ ا  از روی ـن ـه

ای کم عمق، به ســطح آب هدادند. در قســمتگوش نمی

ــتک می ــدند، پش ــمتنزدیک ش های زدند و دوباره به قس

ابخشتر میعمیق اهیـه ـم این  دام از  ـک د.هر  از رفتـن ایی  ـه

 تاریخ انسانهای پیرامون خود را می دانستند.

بود، من هم تا      زردتر شده  فرمانده  از  رنگ و روی صفر 

گ میان  را  خود  نفر  سه  هر  بود.  پریده  رنگم  دار حدودی 

رودخانه دراز کرده بودیم و با دست و پا و سینه و چنگ و  

گوششان   هیچکدام  گرفتیم.  می  را  ماهیها  جلوی  دندان 

بدهکار ما نبود و  محل نمیگذاشتند. از زیر بغلمان و میان  

پاهای فرمانده سر میخوردند و در می رفتند و بعضی از آنها  

چ هر  میپریدند.  سرمان  روی  از  بودند  فرزتر  تقال که  ه 

میکردیم به چنگشان بیاوریم، لیز میخوردند و فرار میکردند.  

اما   زد.  زیر خنده  هم  فرمانده  بود،  گرفته  اش  صفر خنده 

خنده شادی نبود، خنده روزگار جنگ بود. هربار که چنین  

دانستیم که به زودی زمین و زمان را به هم  خندید، میمی

لرزه می افتادند.  می دوزد. دست و پا و همه اعضای بدنش به  

هایی که از شش سال پیش در خط مقدم جبهه و در ترکش 

گاهی  بودند،  کرده  اصابت  سرش  به  رودخانه  همین  کنار 

می گاه  میکشیدند.  تیر  و  شد  می  تازه  و  دردشان  خندید 

گاهی گریه می کرد ، شادی و شیون حال و هوای فرمانده 

اد بود  را همچون صحنه های فیلمهامتغییر میکرد و گاه ش

و گاه غمگین. وقتی دید رودخانه از میان پاهای الغرش در  

حال گذر است، خون جلوی چشمانش را گرفت و سرخ شد.  

به رودخانه چشم دوخته بود و فریاد و نعره میزد. توفیری  

نداشت. پشت سنگ بزرگی در کنار رود پناه گرفتیم. تا چند 

میدقیقه رود  امواج  به  را  ای  سیگارش  بین  نگریست، 

توانست به آن پک  هایش گذاشت و تا جایی که میدندان

داد. یک جلسه فوری تشکیل  زد و دودش را قورت میمی

دادیم و حدود یک ربع ساعت همانطور سرپایی به شور و  

تبادل نظر پرداختیم. فرمانده تصمیمش را صادر کرد. من و  

صفر در حاشیه رودخانه به راه  افتادیم. صفری که دو سال  

پیش خدمتش تمام شده بود ولی به عشق مبارزه و شهادت  

در راه سرزمینی که حتی زبانشان را هم بلد نبود، در جبهه  

مانده بود و به شهرشان برنگشته بود. حاال بیشتر از دو سال  

می افتخار  با  که  بوی  است  و  باروت  بوی  با  و  جنگید 

وی  آمد. هربار که در جلهای دشمن انگار سر ذوق میجنازه

نشست، انگار دنیا را به  خط مقدم تیری به تن شخصی می

رساند و  دادند؛ به سرعت خودش را پیش فرمانده میاو می

می سرش  به  دستی  هم  راحتی  او  نفس  و  کشید 

همراه  می و  رفیق  تنها  صفر  که  بود  این  کشید.واقعیت 

ی  فرمانده بود،شب و روز با هم بودند و حتی خنده و گریه

 شده بود.  ها مثل همآن

مرکز     طرف  افتادیم.به  راه  به  رودخانه  حاشیه  در 

بی و  خود  کشور.نترس  وطن  مرکز  به  و  میزدیم  قدم  باک 

شدیم. کسی جرات نداشت رودر روی ما بایستد  نزدیک می

و چپ نگاه بکند. چون فرمانده با تجربه بود و به ما تلقین  

و  کرده بود که هیچ کس  قادر نیست در برابر هدف پاک  

ما حقیقی بگوید،  دنیا  حقیقی شما سخنی  انسانهای  ترین 

می پیدا  هم  کسی  بزرگتر هستیم.مگر  حرف  به  هاکه  شود 

کسی چون   هم  آن  ندهد،  دارند،گوش  را  انسان  پدر  حکم 

های خودمان دیده بودیم که شش سال  فرمانده که به چشم

گذشته را بدون حتی یک روز مرخصی اینجا مانده بود و در  

اش  شمن مقاومت کرده بود. شاید بهترین روز زندگی برابر د

خون  به  دستش  که  سربازی  سر  که  بود  روزی  همان 

قطارش آلوده بود را از هم پاشاند! بعد از حدود ده دوازده هم

که جاهای عمیقش سبزرنگ    دقیقه به برکه عمیقی رسیدیم

. سراغ ماهیها رفتیم و شروع به تاراندنشانکردیم. از باالی  بود

میبر فراری  فرمانده  طرف  به  را  ماهیها  دادیم.  که 

ژرفای نمی از  باشند.  آسوده  وطنشان  و  خانه  در  گذاشتیم 

برکه به سمت تنکی و جاهای کم عمق می گریختند. چنان  

زیاد بودند که گاه روی هم موج می زدند و از ازدحام زیاد  

نمی دهانشان  به  آب  شدت حتی  از  آنها  از  رسید.برخی 
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گی جا بیرون می افتادند و یکی یکی جان می  ازدحام و تن

 کندند و به سختی خودشان را به اندک آبی می زدند. 

سنگی  تخت  پشت  فرمانده  رسیدند  که  مرز  لب  نزدیک 

ماهی توده عظیم  زدن  بود.موج  کرده  مثل خون  کمین  ها 

جلوی چشمانش را گرفته بود و چشمانش از هفت فرسخی 

بلند کرد، ماهیهابرق می اش  به بیست سی متری  زد. سر 

اش برای بهنارنجک اول برد. ما هر دو  رسیده بودند. دست

اولین   ماهیها خوابیدیم.  به  نزدیک  پشته خاک  یک  پشت 

نارنجک را پرت کرد. اما منتظر نشد که نتیجه انفجاراش را  

ببیند. چون در این سالهای جنگ عادت کرده بود به محض  

ترمز میبرید. نارنجک  نزدیک شدن به دشمن امان نمیداد و  

کرد. رنگ رخ  دوم، سوم، چهارم را هم پشت سر هم پرتاب 

قلع و قمع شدند. خون و آب   تغییر کرد. ماهیها  رودخانه 

جا ماهیهای لت و پار را میدیدی که روی قاطی شد. جابه

البه الی الشه زنده  ماهیهای  افتادند.  می  به سمت آب  ها 

تر زخمی هم  سریعخط مرزی جلو می رفتند. ماهی های  

ها جز کردند. ولی بیشتر کشتهاز قبل راه خودشان را باز می

داده   فراریشان  برکه  باالی  سمت  از  که  بودند  ماهیهایی 

بودیم.فرمانده و من و صفر به سرخط مرزی هجوم بردیم و  

می   بشود. جلویشان  رد  مرز  از  ماهیها  نمیگذاشتیم جنازه 

آمد که جنازه لت و  میایستادیم و اگر هم هرازگاهی پیش  

پار شده یک ماهی از زیر دستمان به آن ظرف مرز میرفت، 

برد و به دنبالش تا آن طرف مرز رزمم به آن هجوم میهم

می رفت. ناگزیر از این کار بودیم؛ آخر آبرو و حیثیت فرمانده 

ی ما  در گرو این کار بود. فرمانده هر بار میگفت: »بدن همه

شه، پس قبل از مرگ تا و مارها میبعد مردن نصیب کرم  

انتقام گرفتن و کشتن   برای  بدنه،  توانی در  باقی و  نفسی 

و   زنان  کهبه  دشمنی  همون  کنیم.  استفاده  ازش  دشمن 

دار کردن؛ دین و ایمانو  دخترانمان تجاوز و ناموسمان را لکه
ازمون گرفتن. آخه کی زیر بار همچین چیزی میره...«. ما هم باور  

 م.کرده بودی

در این بین،ماهیهای کوچک  از آن طرف مرز به سمت ما می    

آمدند؛ از رنگ سرخ و خونین رودخانه خوششان آمده بود و می  

خواستند بدانند که سرچشمه این آب رنگی کجاست. اگرچه، به 

بی  بزرگ شدند جسد  ماهیها  مرور که  بقیه  قاطی  آنها هم  جان 

 شد.می 

ن شده بوده همین. من هم به سالهای زیادی گذشت و کارما   

صبح  بودم.  شده  استخدام  کارمندی  اداری  شکل  ساعت  سر  ها 

می می  کار  آفتاب  غروب  تا  و  کار  سر  روز  آمدیم  هر  کردیم. 

 انداختیم. جان را  از رودخانه بیرون میماهیهای مرده و نیمه 

⸋ 
و شروعگربه ماهیها آمدند  ماهی کردند.    ها سروقت  به خوردن 

حسابی عادت کرده بودند. هر روز و هر ساعت منتظر می نشستند  

که ما ماهی تازه از آب بگیریم و بیرون بیاندازیم. اینها گربه هایی 

مانده غذا خورده بودند و تا بودند  که در سراسر عمر خود تنها ته

گربه حتی  بودند،  ندیده  هم  چشم  به  ماهی  گوشت  های حاال 

های پولدارها و خانها بزرگ شده بودند توی  ازنازی که در خانه ن 

ای از خیال خود هم این اندازه ماهی تصور نکرده بودند. هر گربه

بعضی گربه ماهی خوشش می آمد.  نوع  ماهی یک  تنها کله  ها 

خوردند و بعضی تنها گوشت بی پوست و استخوان و بعضی  می 

ها  د. البته بیشتر گربهدیگر فقط مقداری پوست ماهی می خوردن 

دادند.  توجهی به این مسائل نمیکردند و ماهی را درست قورت می 

تا جایی که پس از مدتی دیگر  تعداد ماهیها بیشتر از مصرف 

 ها شده بود. گربه

سال  گربهدر  رفتارهای  و  کارها  به  آخر  بیشتری  های  توجه  ها 

دم. فهمیدم  هایشان در آور کاری کردم و سر از بعضی از ریزه می 

از الشه را  خود  اینکه سهم  جز  برمی ماهی   که  ها دارند، شب ها 

ها و  ها و شغالطوری که ما خبردار نشویم سهمی هم برای گرگ 

می  دارند؛  کفتارهایی  مشکل  آنها  با  عادی  حالت  در  که  برند 

میماهی  تقسیم  آنها  با  را  میها  تعجب  این  کردند.  که  کردم 

چگربه چرا  تنگ  چشم  دشمنان  های  به  خدمتی  نین 

کنند. گویی قراری داشتند که اگر ماهی گیر  شان میخوردهقسم 

دیگران را هم بدهند، این بندی بود   هرکدامشان آمد، باید سهم

البته آن  که در کتاب بود.  بعدا فهمیدم، قانونشان آمده  طور که 

های مختلف این خوبی  آنهای دیگر هم در این چند سال به شیوه

 اند. یشان جبران کردهرا برا

بسیاری   بازدید کردند. جلسات  از رودخانه  زیادی  افراد  کم کم 

گذاشته شد و شور و مشورت کردند. نتیجه این شد که گوشت  

توانند سه برابر سهم  هاست، اما می ها، هرچند که سهم گربهماهی 

دانند که چه کاری االنشان را به آنها بدهند و خودشان بهتر می

هایی که دوست ها بکنند و بقیه صادر شود، البته به کشوربا ماهی

برنامه اینطور بود و هم پیمان و نزدیک هستند. سالهای نخست 

شد. سالهای بعدتر که فقط به کشورهای نزدیک گوشت صادر می  

داشت،   ما  صادراتی  ماهی  گوشت  که  مناسبی  قیمت  بخاطر 

ش ماهی،  کشورهای دور و دورتر هم تالش می کردند که سفار
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دنبال  به  هرکسی  زمان  این  در  بگیرند.  یخزده،  چه  زنده  چه 

 گشت که بتواند پول بیشتری به جیب بزند. مشتری بهتری می 

فرمانده پیر شده بود ولی دل از این کار برنداشت. من هم که کار 

برای گذران زندگی و تامین معاش   نبودم،  بلد  دیگری بجز این 

به این کار ادامه بدهم. همیشه ماهی می خوردیم.    مجبور بودم 

متنوعی   اشکال  به  امتحان می کردیم.  را  ماهی  نوع پخت  همه 

 گوشت را کباب یا سرخ می کردیم.

گذشت.  رودخانه هر بار با یک رنگ سرخ از میان شهر مرزی می    

اما این اواخر، تابستان که سر رسید دیگر به کلی طاقتش را از 

غ و داغ تر شد. به هیچ کس  دست داد و تن اش گر گرفت و دا

باقی مانده ماهی ها هم   بماند.  باقی  اجازه نمیداد در قلمرو اش 

در گوشه و کنار، میان نیزارها یا در عمق آب خودشان را پنهان 

می کردند. تا کار به جایی رسید که رودخانه از حرارت بسیار به  

قل قل افتاد و سخت می جوشید و کم کم آب در پشت سدها و 

رفت و های عمیق، میچرخید و  بخار میشد و به آسمان میهبرک

افتاد، تقریبا دیگر جلوی پای خودمان را  اش روی سرمان می سایه

می نمی بیشتر  و  بیشتر  سرما  و  باد  یواش  دیدیم.  یواش  و  شد 

بود،  قسمت هایی از زمین یخ می  بست. سال و ماه تغییر کرده 

کرد اوقات هم ساعقه می بار رعدوبرق و یک بار باد و بعضی  یک

 که غیرقابل تحمل بود. 

⸋ 
خورشید طلوع کرده بود. در باران و طوفان هم به کارخود ادامه  

می دادیم. من و صفر هنگامی که از تخلیه ماهیها برمیگشتیم،  

به  رودخانه  حاشیه  در  وقتی  بود.  ناپدید شده  نبود.  او  از  اثری 

سط رودخانه گاهی  گشتیم، دیدیم که در وسمتپایین دنبالش می

 آب  از  سردتر  سردش،  آید و تنبه زیر رفته و گاهی هم باال می

رد شد.  رودخانه، مرز  از  بسیاری    جلوی چشمان  دستهای  ولی 

 بردند.بودند که همراه غلت زدن آب به سمت ماهی ها هجوم می

 زندان ماردین.  

 ٢٠١٧ مارس 1
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هایی از شعر کردی نمونە  
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 ابراهیم احمدی نیا 
 

 »لە کام ئەهریمەن  پەریزادەتر کە من نیم؟«
 

 خەڵتانی وەسووەسە بێ
 تەمەن لە پرسیار و نەعنا 

 لە باژێڕی ئاجۆر 
 پڕ بە زرق و برقی دڵنیایی 

 موریدی ئاسمانێ 
 چڵکن بە فڕینی شەمشەم! 

 کوێرە هاۆرێ 
 داهاتوو 

 لە ئوتووبانی سەرەڕۆیی 
 چ مەبەستی بەفرینە 

 لە فەتحی  چیاکانی پووچەڵی 
 

 تا دۆزینەوەی  چارەنووسی کافوور؟ 
 لە کام ئەهریمەن پەریزادەتر

 کە من نیم؟                            
 و شەوانە شە

 دوور لە یاساکانی ئاژاوە 
 مشاری تارمایی 

 لە ملی ئاقێق                
 تا دڵنیا بوون

 لەو دیوی چیامژاوییەکان 
 چەن گەشاوەتر 

 لە چاوی قەلپووتی گومان! 
 پرشنگ  بە نێزەی ئاسۆ

 لە رووباری زەمەندا 
 نوقمەسار.                     
 پێی بخزێ کۆتر

 لە سەر منارەی کاشی 
 گەیشتن بە مەلەکووتی مژاوی 

 چەن جاریتر                          
 دەبێ هەروا؟                                     
 با من ئیمپراتۆری گومڕایی
 یا من ئیمپراتۆری گومڕایی

 یاخی لە قەوارەی نەرمی ئاو 
 لە سەمای شپرزی گەاڵ                          

 تووڕە !                                               
 منی ماڵ خراپێ

 وەسووەسەتر لە گۆرانییەکانی شەو 
 لە تەمەنی خرپنی چواردەیی! 

 
 

 از کدام اهریمن پریزاده تر که من نیستم؟ 
 ترجمه: عزیز ناصری 

 
 غرق وسوسه باد  

 عمر در پرسش و نعناع 
 در شهرستان آجر 

 قین لبالب از زرق و برق ی
 مرید آسمانی 

 آلوده با پرواز خفاش! 
 نابیناست رفیق!

 آینده در اتوبان القیدی 
 کدامین هدف برفین

 از فتح کوهستان های بیهودگی
 تا بازیافتن سرنوشت کافور؟ 

 
 از کدام اهریمن پریزاده تر  
 که من نیستم؟                               

 شباهنگام 
 دور از قوانین آشوب

 اره ی شبح
 بر گردن عقیق!             

 تا اطمینان از آنسوی کوهساران مه گرفته 
 بسی روشن تر از چشمان اعور تردید!

 
 پرتو با نیزه ی افق

 غرق در رودخانه ی زمان. 
 بلغزد پای کبوتر

 کاشی، بر مناره ی 
 تا رسیدن به ملکوتی مه آلود
 چند بار دیگر، باید این گونه؟!
 بگذار من امپراطور گمراهی 
 یا من امپراطور گمراهی
 یاغی از قامت ترد آب 

 از رقص ناموزون برگ ها  
 خشمناک!                       
 من خانه خراب 

 وسوسه تر از ترانه های شبانگاهان 
 سالگی! در سن تپل چهارده 

 

 "چرا ستەم بوو لە تاریکی "

 پیاسەم لە شەقامەکانی قیر و تەنیایی
 مرۆڤ بڵندە

 تا بیزار بوونی چۆلەکە 
 نەمتوانی ژمارە مۆبایلی هیچ پێغەمبەرێ

 یا ئامادە بوون لە ئادرەسی خودا
 !گڵۆپ زوڵمێکی زەرد بوو لە شەوگار

  پەشیمان نیم
 چرام نەکردە گژی تاریکی

 خاپوورمە ە  45تا ئەم 
 !قووڵیشە تا ئەوپەڕی وەسووەسە
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 لە کوێ حەشاااااارە
 بۆنی نان و ترسی ئێوارە؟ 

 ئاخ لەم تەواو بوونە زووە زەردباوە 
 برووسکەی پیرۆزباییم نەنارد بۆ دارەکان

 !ئیمەیلێکم نەپێچا لە بەرازا
  تەواو بوو

 رێکردنی جۆگەلە لە تاریکی
 داخرا پەنجەرە

 !ئاسۆی ناوە و زەردە بەیانی

 

 ترجمه: 

 "چراغ ستمی است بر تاریکی "

 قدم زدنم  

 در خیابان های قیر و تنهایی...             

 انسان رفیع است 

 تا انزجار گنجشک! 

 نتوانستم شماره ی همراه هیچ پیامبری

 یا حضور در آدرس خدا

 المپ، ظلم زردی بود بر شب!

 پشیمان نیستم 

 که چراغ را نفرستادم

 به نبرد با سیاهی!        

 ویران   45تا این 

 عمیق اما  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 

 راهپیمایی نهر در تاریکی 

 پنجرهبسته شد 

 که اسمش افق است 

 و زرد است در سپیده دمان!                   

 

 ابراهیم احمدی نیا
 مریوان  –  ١٣4٨متولد   

 خالصه فعالیت های ادبی و فرهنگی:

»آبیدر«در   - ادبی  انجمن  هیئت مؤسس 
 در سنندج. ١٣6٩سال 

هیئت مؤسس انجمن ادبی  » اندیشه   -
 در مریوان.  ١٣٧٧« در سال 

و   - شعر  تهیه  پروژه  مانیفست  انتشار 
به   ١٣٧٧پیشرو کردی»داکار«  در سال  

 همراه تعدادی از دوستان شاعر.
ادبی  - مجله  نویسندگان  شورای  عضو 

 فرهنگی »زریبار«. 
سرپرستی و انتشار فصلنامه تخصصی  -

کشاورزی با نام »کشت و کال « به زبان  
از   زیاد  تیراژ  در  فارسی  و  کردی  های 

که ١۴تا شماره    ١از شماره    ١٣٨٧سال  
 پس از آن برای همیشه تعطیل گردید.

و سمینارهای   - ها  در جشنواره  شرکت 
 فرهنگی مستقل.-مختلف ادبی

 آثار چاپ شده: 
زوقم«   - داری  »مه  شعر  مجموعه  چاپ 

 ١٣٨٠-)مدار سرما ریزه( 
چاپ دهها شعر، داستان و مقاله ژورنال   -

 در مجالت و مطبوعات گوناگون . 
 آثار در دست چاپ: 

یک  - و  شعر  مجموعه  دو  نمودن  آماده 
 مجموعه داستان برای چاپ.

 
تحصیالت: کارشناسی ارشد مهندسی  

 کشاورزی )دانشگاه بوعلی سینا(. 
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 االسالمیفاتح شیخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " فاتح شیخ:  شعر   / چاوه  از  " باگژهدو شعر 
تندباد )کردی(، شعر "دل شکسته من" ترجمه /

"سکااڵ" )شکوه( از عبدهللا فارسی شعر کردی  
گۆران پایه گذار شعر نو کردی در کردستان عراق.  

  ١٣45شعر "دل شکسته من" سروده تابستان  
به   "خوشه"  مجله  در  وقت  همان  است، 

 سردبیری شاملو منتشر شد. 
 
چاوه /    ١٩6٢" )تندباد( را سال  باگژهشعر "   -١

فاتح شیخ االسالمی در تهران سرود. اقتباسی 
ب زبان شلی  آزاد  انگلیسی  قصیده شاعر  از  ود 

(Shelley " به نام )Ode to the West Wind او ."
در  همزمان  بود،  تهران  دانشگاه  دانشجوی 
پروفیشنسی  سطح  در  آمریکا  و  ایران  انجمن 
زبان انگلیسی میخواند و آنجا توسط یک استاد 
شلی  شعر  ازجمله  انگلیسی  شعر  با  مهربان 

" زمان انقالب علیه رژیم  باگژه آشنا شد. شعر " 
شهرهای  در  مراسمها  همه  در  سلطنت 
تجمع   در  هم  اخیرا  میشد.  خوانده  کردستان 
معلمان   از  یکی  توسط  مریوان  معلمان  بزرگ 

 خوانده شد. 
 
 

 با گژه
  
 بای دڕ با، گژهی گژهئه

 هاوڕێی زستانی سارد و سڕ
 خۆ دوژمن به خۆشی و ئاسایشت ی خۆبهئه
 نیا من، بۆ گشت ر بۆ تهههک نه
  
 بای دڕ با، گژهی گژهئه

 قەت ناتوانی بمترسێنی 
 ناتوانی ڕێگام لێ ون کەی

 ناتوانی قەاڵی تاقەتم سەرەوبن کەی 
  
 بای دڕ با، گژهی گژهئه

 زانم تناسم باش ئهباش ئه 
 كه ڕووت كرده دارستانی تاریک و چڕ

 زارزاران ههی هههێالنه 

 ژاركزی ههلی بێچووه مه
 شووخێنیئه

 رێنی تهدایک و بابیان له دارستان ئه
 یی زهبه چنگووڕی بێ به

 رێنیوهاڵ ئهخونچه و گه
 هەر بەوەی ئەڵێی بەڕەڵاڵم 
 هەر بەوەی ئەڵێی بەهێزم

 شەلم، کوێرم، ناپارێزم 
 هەرچی لە دەستت بێ ئەیکەی

  
 بای دڕ با، گژهی گژهئه

 سەرچاوەی هەزار مشت و مڕ
 ڕیگام لێ بەردە، لێمگەڕێ

 من ناترسم، 
 من ڕێگای خۆم هەر ئەبڕم 
 لە تۆ و لە هێزت ناپرسم

 ڕاستە بەم تاریکەشەوە ڕێت لێگرتووم 
 ڕاستە بە قامچییە تیژەکەت 

 پەسا پەسا تەوێڵم ئەتۆزیتەوە
 بەاڵم هەستی کۆڵنەدەرم

هەر   خۆی  ڕێی  شەوا  تاریکی  جەرگی  لە 
 ئەدۆزێتەوە 

  
 بای دڕ گژهبا، ی گژهئه

 رگت لێ كردم شڕ جل و به
 وهسمت كوژانده چرای د
 پ و تۆز به ته

 چاوت پڕ كردم له گرێ 
 مانه هیچكامی اڵم ئهبه

 ناتوانێ ڕێگام لێ گرێ 
  
 بای دڕ با، گژهی گژهئه

 هاوڕێی زستانی سارد و سڕ
 باش ئەزانم 

کە عومری تۆش هەر وەک زستان چەند ڕۆژێکی  
 کەم و کورتە 

 ئەزانم باش 
 ئەمە تەپ و کۆی ئاخرتە

 باش ئەزانم 
 هەر کە یەکەم تیشکی بەهار 

 باڵی کێشا هێالنەی ژین 
 الشەت لە بن بەفری نزار ئەنێتە گۆڕ

  
 بای دڕ با، گژهی گژهئه

 ر ڕێگام الده سمڕ له سه
 سوێندم به تیشكی ڕزگاری 

 واتی ئاستێرهسوێندم به ئه
 هاریی بهسوێندم به سروه

 یڕێگام لێ ون كهناتوانی 
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 یوبن كهره تم سهاڵی تاقه ناتوانی قه
  

 ١٣4١/ ١٩6٢–فاتح شێخ )چاوه(
 ١٣45 -دل شکسته من 

 در آسمان بلند جالل و زیبایی 
 ستاره ای بودی پرشکوه و رویایی 

 نگاه من ز تماشای 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 دریغ! گمان بردی از غرور من است: 
 حریصتر شدی و دامگستری کردی
 به جادو  حرکات و تبسم و پیغام

 فسونگری کردی.
 دلم، پرنده خونگرم نوجوانی، را 

 فریفت وسوسه عشق و در پی ات افتاد
 ولی چه سود نیافت

 را  نه جلوه تو نه آن عشق آسمانی
 کنون فغان بر من: 

 در انتظار نشسته به راه وعده واهی 
 دو چشم خسته من

 پرنده ای است اسیر فضای نامتناهی 
 دل شکسته من

 گۆران "سکااڵ"ضمیمه: متن شعر کردی 
 سکااڵ ...

 له  سەمای بەرزی ناوبانگی حوسنا
 تاقه ستاره، 

 نەبووی له وزەی دەستکورتی منا
 ئاشکرا و دیاره! 

 لەبەر ئەوه ڕووم لێ وەرگێڕایهەر 
 یەکەم تەسادوف

 دڵەی حەسساس نا، بەردم پیشان دای 
 بەاڵم تەئەسسوف: 

 وات زانی که من موستەغنی و غەڕڕام
 حەریص تر بووی لێم

 تێ هەڵچووی: به دەم، ئیشارەت، پەیغام
 پەیمانت دا پێم ! ...

 هەیهات مەلی دڵ خوێنگەرمی شەباب 
 تەفرەی ئاسان بوو،

 ن قسەت، فڕی به شیتاب، کەوته شوێ
 وێڵی ئاسمان بوو.

 کەچی نەیشتهێشت بێ لەسەر سینەت 
 بنیشێتەوە،

 الت برد له ڕێگای هەوای مەحەببەت 
 دوورت خستەوه ،،،

*** 
 مەلی ناو فەزای نامۆتەناهیم،

 دڵی الوم ڕۆ!
 مانووی ئینتیظار ڕێی وەعدەی واهیم، 

 نووری چاوم ڕۆ!
 -------- 
شعر    -٢4ص  گۆران،  دیوانی   این    گۆران سوژه 

گوشه ای از رفتارشناسی رابطه زن و مرد است 
که بزرگ علوی در رمان "چشمهایش" مشروحتر  

 و پیچیده تر ترسیم کرده است. چاوه 
 

 منوچهر ناصحی 
 

 وخته که بیافتم به خدا 
 ماقده خسته

 اینجاس 
 رسیده به لبم 
 یکو جانمه سه

 
 کرمانشاهی 

 دیه پیدا نمیشه عاشق و زاری جور  َمه 
 آسمان نیده به چش بی اعتباری جور مه 

 ای خداَورداریه ایجور باش م تا ُمکنی؟ 
 رو دل  َگبرم ایجو پا نمی ذاری جور مه 

 میشهی ی رو بیَنم ت با او همه ناز و غرور 
 تک و تنا بنیشی به گیره زاری جور مه؟
 ین هق هق  گیرت بیاد و َسر تَه بنازی پا

 ُگل  غم تو خاک  باغچه تان بکاری جور مه 
 رنگ زرد و دل سرد و تن تو کرده و اشک 
 بینمت به درد   عاشقی دچاری جور مه 
 بینمت آمده توش ت کافری جور  خودت 

 سر  را، چ ش انتظاری ، بی قراری جور مه 
 نمیشه ، ایجوری کار  ُخدام جور نمیاد نه ،

 که مه جای توباشم و تو بد بیاری جور مه 
 مه نمیشه تونه زیر پا بذارم جور  تو
 تو نمیشه د له زیر پا بذاری جور مه 

 راضییَم خار تو چشام ب ره ، ولی پای تو نره 
 هرچی ام نی سر  رای تو ، دیه خواری جر مه 

 میشه جور ما لیلی و مجنون دیه پیدا ن
 شوخ و شنگی مث  تو ، عاشق و زاری جور مه 

 َمَنه او برق  چشای تو بُرده تولَه ،اگه نه 
 بخدا ُدور و َور ت نَری قناری جور مه 

 »پپو« جان بریچه آسان دل اَ ریشه می َکنی 
 تونَم اَ ُعمر  خودت نیدی بهاری جور مه ؟ 

####### 
 

 تو گفتم شبی : یا مرگ ، یا تو  » به
 از  آغاز  سفر  ،   تا  انتها  ،  تو    
 همیشه  با هم  و  بی هم ! دریغا    
 نه بی تو  زندگی  کردم ، نه با تو«    
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 بیان علیرمایی "بەیان عەلی ڕەمایی" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژنێک لە هزرمدا 
 ژووری خەونەکانی گسک ئەدات و   
 قاپ ئەشۆرێ.  
 رۆژێ چەن جار  
 خەمەکانی ئەتەکێنێ و   
 حەزەکانی   
 وەک جلە نەشۆردراوەکان  
 ئەخاتە نێو پەستووی دوایی.  
 هەموو شەوێک  
 بە دەم فریشتەی خەونەوە   
 ماندوویەتی  
 ئەنێتە نێو جانتاکەی بەیانیەو.  
 ژنێ تریش   
 لە نێو دڵما  
 حەسەن زیرەک گوێ لێ ئەگرێ و    
 شێعر ئەنووسێ و    
 بۆ چۆلەکە ماندووەکانی بەر ستاتی   
 گۆرانی عەشق ئەڵێتەوە.   
 

 بەیان عەلی رەمایی 
 

 زنی در من 
 رویاهایش را جارو میزند

 ظرف میشوید.
 روزی هزار بار 

 غصەهایش را گردگیری میکند
 و آرزوهایش را 

 مانند
 لباسهای چرک 

 "شاید بعدا"  می اندازد.بە پستوی 
 شبانگاە 

 خستگی هایش را  
 درون کیفش پنهان میکند 

 تا صبح روز بعد. 
 و زنی دیگر

 در دلم 
 بە ترانەهای "حسن زیرک" گوش می سپارد،

 شعر می گوید، 
 و برای گنجشک های بی النە
 ترانەی عشق را از بر میکند. 

 
 

 رحمان صوفی سلطانی 
١- 
 

 برسم؟!چرا بە نقطه پایان این سطر، 
 از همین جا 

 پوشانم تن این برگریزان را با حروفم می
 و از همین اکنون   

 مصدر هایم را همه 
 نامم را و ضمایرم 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 
 سردقطره ایی بر گونه هایم می 

 برم، پاک می کنم انگشت می
 سطرهای خودم را                

 گذارمو خط به خط پشت سر می
 همە این صفحه را

 
٢- 
 از چه می گفتم؟!-
 از ناگفته های دختران تاریک -  

 در معابد دور ... 
 چه ها راز مگو دارد! این سر بی سامان,- 

 اگر واژه هایم، افسون این قاموس را بشکافند: 
 
 م:  باکرگی گرم گیالس و-سرخرنگ  

 چیزهای دیگری                                
 م: ایوان ابهام و پسران زمهریر و -آب

 چیزهای دیگری                                
تظار م : آن چیزیست که نمیگذارد ان -مرگ 

 دختران روشن بعد از من، بە بلوغ برسد.  
 
 شامگاه 
 بر آنم از خونراهه واژه به خانه بازگردم   
 و پایان نیابم  

 گذرد افسوس!  سپاهی از درونم می 
 گذارد.ایی بر جای میو از من ویرانه

٣- 
 تصور کن  
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 نونهال سیبی را، در کنار آبادی، 
 اش بر دوشاسلحه

 
 چشمه پوشیده الی پونه و ریحان 
 اش نارنجکی پنهان!زیر سینه 
 
 تصور کن گنجشککی را  
 است اما  که هنوز پرواز را مانده 
 بیند.در سر، خواب دشنه می 

 تصور کن من را 
 هلندکه نمی

 
 سرزمینم را 

 کنند که رهایش نمی 
۴- 

 در آستانه شامگاه  
 به تو می اندیشیدم 

 در این لحظه
 خواست   دلم می 
 ایی باشم جاده  

 گذشتقدم زنان، گیتاری بر کناره هایم می 
 و زنی در هوای شور  

 نشست به تمنای سر انگشتانم می
۵- 

 دیوار 
 

 پای دیواری می ایستم  به هرگاه که
 بر خاطرم فرو می نشیند 

 در درنگ تو جوانه میزدم.  هایی که پنجشنبه
* 
 ایستاده ام اکنون  پای چه به

 بیایی قراری هست که دیگر نه
از لب زنگار  و نه حکم آن " آتش''ی که

 می کشید. ایی شعلهبسته
 
* 

 امبه پای این دیوار ایستاده 
 آورمخاطر می به

 میزدم در درنگ تو جوانه هایی کهپنجشنبه
 

 امایستاده 
 و دست میکشم بر بلندای هراس یارانی 

قامتشان بر  یک "آتش"، رعشهتازیانه  که
 مینواخت. 

 
 
 
 
 

 دو شعر از:  بهزاد رحیمی
 

 ترجمه : شروین پیرجهان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عروس باران 
 

 سوگ وار 
 مرگ خویشم

 مثل 
 اشک در هم شکسته ی

 عشق . 
 
 

 چشم انتظار  
 فصل سیاه  گرد و خاک است  

 افتاب اسمان  
 زندگی .  
 

 فریاد 
 "با پێشک " *

 باران ساکت است 
 انتظاری چشم 

 چشم انتظار  مرگ  است . 
 
٢ 

 روز را چید
 افتاب 

 راه هم  
 ایستاد 

 تا 
 گم شوم .

 *: باد قبل از باران 
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 سارۆ خوسرەی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەرمان 
 

 ئەر من چیم و نەمەنم
 تو هەر مینی لە شوونم

 هەر ئەو جوورە فەرهاد دامەن
 لە هجران شیرینا 

 بێستۊنیش هەر دامینێ لە پاوا 
هەر مینی باوانەگەم تو   

 موور دڵداری خوەت
 هەرکەش وە سەرکەشێ هیلی 

 ئەوەسە
 نە خاکت وە تورە کیشیا
 نە ئاوت لە بنەجوو کەنیا 
 من چم و لە شوون خوەم
 دوونێ لە خوەم هیلمەجێ 

 تو مینید و ڕاز هەرمان
 وە دیەی دڵ من نۊسی. 

 
 

 دڵتەنگی 
 هەنای سەرخەو شکنم

 خەوەیلم چوودە چەو هەسارە
لە خەوەیل چەو من ترۊسکیاگە  هەسارە  

 ڕووشنایی شار مناڵیمە
 من لە شار مناڵیمەو

 سەربەیت الیە الیەگان داڵگم گوم نەکردمە 
 موور غەریبی باوگم وەال بردمە
 هێمان  بەرزی خەوەیل خوەم

 نووڕستمە
 ئەوە شار مناڵیمە

 شار دڵتەنگ… دڵتەنگیەیل
 ئەوە خەوەیل ناخاڵەی منە 

باوگمە.موور غەریبی   
 

 

 سامال احمدی
 

 پاکبوونەوە 
 

 کە ڕێگا وەک درێژاییی ڕستە
 قڵپ دەکەیەوە نێو چێژیسندمکراویسەروا

 خووی نەبڕانەوە تەشەنە دەکا
ــاڵی ناســک و  ــاوتەریبی خەی ــی ه ــدی ڕەنج ئی

 داڕشتی ئۆپۆرتیونیست
 نەک تووشیی ڕێگا

و  خــوویەکە لە جســناتی بااڵخــانە و ئۆتۆمبێــل
 سمکۆاڵنی ئیرۆتیزم

 لە بەژنی کیژی چەکداری نێو تۆڕەکانی با
 
 

ــوالنجی  ــانی ڕێ بە قــــــ ــوانی تیرەکــــــ پێــــــ
 نۆستالژی

ــتە  ــاک دەزڕێنێـ ــتاوی خـ ــی بەمۆلەقوێسـ خەونـ
 عادەتەوە

 بڕوانە ئازار لە قوواڵییی تراژیدیدا و
ــیعرەکەی  ــونەری شــــــ ــزی هــــــ لە پەراوێــــــ

 ئەریستۆدا بنووسە 
ــوان  ــتا لە نێــ ــانی ئێســ ــوو خەونەکــ ئەز هەمــ

 کورت و لواندا دەبینم
ــم کە  ــە دەزانــ ــی گاشــ ــاکبوونەوە بەوێــ ئەز پــ

 بلوێری ئاو دەژەنێت
ــۆکی  ــا و نین ــی چی ــا بە چنگ ــی دەری ئەز ئاڵۆش

 بەڕوو دەشکێنم
 لێ ئیدی ڕاناکشێمتا ساراژنی غەزەل

 سیمدا/خۆی بشوالە فرمێسکی سیا
 / هەولێر  ٢٠٢٠-4-٨
 
 

 تطهیر
 

 وقتی کە راه را بە مانند طول جملە
 ریزیددر لذت کنترل شدە قافیه فرو می

 انتها همەگیر خواهد شدعادت بی
دیگــر رنــج مــوازی بــا خیــال نــازک و ســاختار 

 اپورتونیست
 نە دشواری راه

شــــود از جــــنس ســــاختمان و می عــــادتی
 اتومبیل و کوفتن سم اروتیسم

 بر هیکل دختر مسلح در شبکەهای باد
 

ــعاع های راە بــــــا وجــــــب انــــــدازەگیری شــــ
 نوستالژی

 پراندخواب معلق خاک را در عادت می
 در عمق تراژدی رنج را ببین
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 و در حاشیە فن شعر ارسطو بنویس
دانم کە مـــن تطهیــــر را آنجــــای صــــخرە مــــی

 زندلبک آب مینی
خــــارانم خــــارش دریــــا را بــــا انگشــــتان و می

 های بلوط کوهستان و ناخن
 اما دیگر لم نخواهم داد کەکدخدازن غزل

 در اشک سیاسی من شنا کند
 
 

 کۆتر   له  نگ سپیتره جه 
 

کێ چووزانێ پیاوچۆن دەبێتە نارنج بەڕەخت و 
 فیشەکدانەوە

 گین لە ''ئاسۆیەکی دوورەدەست'' مه
 نوقمی ئاوابوون و ئاوایی..دوور 

 ک ببینێ سووری چرایهرده زه 
 بڵێ:وه رخۆیهبهله
 ی نێو ئاوی نارنجهژنێکی تواوه وهئه
 کۆتر  لهنگ سپیتره جه وهخۆیهبیکه
 ولێرـــ هه ٢٢/٩/٢٠١6
 

 
 جنگ سفیدتر از کبوتر

 
داند کە مرد چگونە نارنج  کسی چە می

 دانشود در رخت و فشنگ می
 مگر از ''افقی دوردست''
 غرق غروب و دهکدە.. دور 

 ببیند سوسوی سرخ چراغی  
 و با خود بگوید 

 ست محلول در آب نارنج آن زنی
 کە از نوشیدن او 

 جنگ سفیدتر از کبوتر است 
 

 سامال احمدی  •
 میالدی(   ١٩٧5شمسی ) ١٣54متولد  •
شمسی    ١٣٧٠های اولیە دهە  از سال  •

 شروع بە نوشتن شعر کردە است.
ابتدا در مجلە ''سروە'' و سپس در اکثر  •

روزنامەهای  و  ماهنامەها، هفتەنامەها 
اقلیم   و  ایران  کوردستان  در  کوردی 
منتشر  را  کارهایش  عراق  کوردستان 

 کردە است. 
نام • بە  شعر  مجموعە  دو  های تاکنون 

های  ز'' و ''تابوت'' در سال ''فقط هیچ چی
انتشارات عابد و   ١٣٨١و    ١٣٨٠ توسط 
منتشر   پیام ایران  کوردستان  در  امروز 

 کردە است. 

نام   ٢٠١4سال   • بە  مقالەای  مجموعە 
انتشارات   توسط  تنهایی''  و  ''ادبیات 
اقلیم   اربیل،پایتخت  در  موکریانی 

 کوردستانمنتشر کردە است. 
ويلفرد   کتاب ''مبانی نقد ادبی''، نوشتە •

لیبر    -گرين   مورگان    -ارل  جان    -لی 
ويلینگهم را بە زبان کردی ترجمە و سال 

در    ٢٠١4 ''رۆژهەاڵت''  انتشارات  توسط 
و  کوردستان چاپ  اقلیم  پایتخت  اربیل، 

 منتشر کردە است.
''تاریخ تمدن ویل   • برگ هشتم مجموعە 

بە   را  چهاردهم  لویس  دوران  دورانت'' 
 ٢٠١٧سال  زبان کوردی ترجمە کردە و  

در  موکریانی  انتشارات  توسط 
بە  کوردستان،  اقلیم  اربیل،پایتخت 
همراه کل مجموعە تاریخ تمدن چاپ و 

 منتشر شدە است.
رمان ''شالق''، نوشتە کاروان عبدالە را   •

برگرداندە و سال   بە فارسی  از کوردی 
افراز   ١٣٩٨ انتشارات  توسط  شمسی 

 در تهران چاپ و منتشر شدە است. 
ر وایکینگ'' نوشتەدیوید شفر  کتاب ''عص •

همراه  بە  و  کردە  ترجمە  کوردی  بە  را 
سال   ١٠٠مجموعە   تاریخی،  کتاب 

در    ٢٠٢١ ''رۆژهەاڵت''  انتشارات  توسط 
و  کوردستان چاپ  اقلیم  پایتخت  اربیل، 

 منتشر کردە است.

 اسعد رشیدی

 

 

 

 

 

 ی شعر   سایه 

 همه چیز در باد خواهد گذشت
 خواهد گذشتهمه چیز در ذهن برگها 

 از ژرفای دریاها و 
 اقیانوسی که به زانو خواهد افتاد 

 همه آن چیزی 
 که با رنگهای بی پایان 
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 می کند،  خاکستری ابدی در آسمان پراکنده  
 ها و خیالها،  افسانه  

 گلهایی که نمی شناسمشان
 که هیچ گاه به یاد نخواهمشان آورد 

 نه آنجا
 باشند  ای افتاده که بر جنازه

 انه آنج
 باشند. که فریبی موهوم را دوگانه کرده 

 
 هیچ نمی شناسمشان رنگها را،

 جز آنکه آبی اند  
 هاماه آبی، دریاها و ستاره 

 ها و شنهایی کوه
 اند.اشان را در آفتاب از کف داده که رنگ جاودانه 

 
 همه چیز در باد خواهد گذشت...
 

 های فروتن ها با خزه صخره
 غوکان آبی و 

 شب می آیند، که از پی 
 مارهای آبی 

 با جادوی چشمانشان. 
 

 همه چیز در باد خواهد گذشت...
. 

 ها آبی اندروح مرده 
 شب آبی است
 چراغها آبی اند

 و سایه ی شکسته ی کاردی  
 های لخت عابراندر سینه
 آبی اند.

 
 همه چیزدرباد 

 همه چیز در سایه  ...
 

 نسیم آبی است 
 ها آبی اند رودخانه 
 هاسرگردان و آبی ثانیه و روح

 از داالنهای نمناک سالها میگذرند.
 

 ها آبی اند،لحظه
 عشق آبی است
 تمناهای بی رنگ 
 با انتظارهای آبی 

 بیگانه می گذرند.   ... چهآه
 

 همه چیز درباد 
 همه چیز در رنگ 

 همه چیز در سایه ...

 
 همه چیز 

 درفریادهای نومیدانه ی دانه ای 
 آبی است،
 ها، مردابها منها، جاده درختها، چ

 ای روز شمارهای پاره 
 که با سر انگشت خیس نسیم

 ورق خواهند خورد .
 

 همه چیز دررنگ 
 همه چیز در سایه،

 همه چیز درباد خواهد گذشت... 
 

 نیسێی شێعر 
 شیدیره د سعهئه
 ڕێپهبادا تێده مووشت له هه
 اڵکاندا ینی گهزهمووشت له هه
 ریاکان ودهقوواڵیی له 

 ...داچۆک داده ئوقیانووسێک که
 کان بێ کۆتاییهنگه ڕهبه ی کهوشتهواوی ئهته

 رمانمێشی ههخۆڵه
 :وهکاته ئاسماندا باڵوده له
 کانیاڵهوخهفسانه ئه
 نایانناسم و ی کهوگواڵنهئه

 وهمههیچکات بیریان ناکه
 رمێک ژاکابن رتهسه له ی کهوجێیهله نه
 یااڵوییانفریوێکی خه ی کهو شوێنهلهنه 

 ،وهدووپاتکردبێته
 کان ناناسم نگهڕه هیچکام له

 ئاویله بێژگه 
 کان ئاویستێره ریاو ئهمانگ ئاوی، ده 

 چیاکان و
 رمانیاننگی ههڕهی که شتانهوده ئه
 ...ستداوهده تاودا له هه له
 بادا مووشت له هه
 نگدارهمووشت له هه

 کانیانندهمه تیفکهنهخهکان بهشاخه
 کانئاوییهبۆقه 
 ون کهرده ودا دهشهله  که
 کانئابییه ماره 
 کانیان لیسمی سامناکی چاوه تهبه 
 بادا مووشت له هه
 نگدارهمووشت له هه
 وئاوی، چراکان ئاویشه

 کاندا ئاویینسینگهله  نیسێی کاردیکی شکاوه 
 ئاوی، رۆبارئاوی  سروه
 کانئاویە دای چرکهڵوهڕوحی ههوه 
 ...رێپهکاندا تێده داری ساڵه دااڵنی شهله 

 کان ئاوی ساته
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 وین ئاوی ئه
 کان نگهبێره  خوازه
 !نکان بێگانهئاوییهڕوانییه ک چاوهتهله
 بادا  مووشت لههه
 نگداڕهمووشت له هه
 نیسێ دا شت لهمووهه
نکێکی  ی ده هاواری ناهومێدانه مووشت لههه

 ئاویدا،
 کان کان وگۆالوهکان، جاده کان، مێرگهختهدره 
 مێرێکی دڕاونژڕۆژئه 
 ڕی سروهنگوستی تهئه بهکه 
 رقرق وه وه
 .وهدرێنهڵدههه
 نگداڕهمووشت له هه
 نیسێ دا مووشت لههه
 ...ڕێپهباداتێده  مووشت لههه
 
 

ئه ره سعهدوکتۆر  نووسهد  شاعیرو  ری شیدی 
له سنه  له  ١٩5٧ساڵی    کورد    له   شاری 
هاتوه ڕۆژهه  کوردستاندا  . دنیاوه تهاڵتی 
م ندی لهتایی و ناوه ره کانی خوێندنی سهقوناخه
تهشارده  کۆمهواوکردوها  هۆنراوهو  بابهڵێک  تی و 
لهاڵیهکۆمه گۆڤارهڕۆژنامه  تی  فارسو  ی  کانی 
 . وهتهی ئێراندا باڵوکردوهمهرده وسهئه
شوورای  ئه  تهببوه  ١٩٧٩ساڵی    له  ندامی 

 ندانی ئێران.رمهران و هونهنووسه
نا   به ئاڵوزو  بارودوخی  سیاسی  لههۆی  باری 

کوردستانه و  ده   وهئێران  ئاکامی  اڵتی   سهـ 
سه کۆماری  رژیمی  پاوانخۆازی  رکوتکارو 

ئێران   کئیسالمی  بهـ  و وهجێهێشتوه وردستانی 
 .وه تهران گرساوهندهله هه

، تی رووسیهوڵهی ده زانستگه  خوێندنی بااڵی له 
ته مێژوو  کردوهزانکوی  بروانامهواو  ی  و 

لهجستهمه زانستی   ری  مێژوووی  بواری 
 . ست هێناوه ده سیاسی به

بروانامهخاوه  دوکتۆرایهنی  بواری   له  ی 
نێونه کندییهیوهپه ئەم وهتهانی  پاشان  یی، 

له ی زانستگه  له٢٠٠٣ساڵی    بروانامەیە 
رووسیا،ولهده  زانکوی    تی   لە  واتە 
 ویی بە دەست هێناوە. تهکانی نێونهیهنهیوهپه

 سەرجەم بەرهەمەکانی لە چاپدراو: 
 شیعر)هۆنراوە(  نیسێی

 وەشەکان)هۆنراوە( 
 دەوێ)هۆنراوە(  سەرزوینیی کە خۆشم

 قەراخە تەماوییەکان)ڕومان(
 داشا )کورتە چیرۆک(

 
 

 شعری از کوروش همه خانی 
 

 وقتی از گردنه های ئاریز 
 سرازیر شدیم 

 جای پای هزاران 
 کفش گمشده را دیدیم 

 
 کدام فصل 

 مادران     بر جاده های مه آباد
 پوکه ها  بو می کشیدند

 سکوت   فرزند شان را شناسایی کنند
 

 کدام روز   ماه   سال
 پدران

 رد نگاهشان با ابرها نا پدید 
 خط صدای شان قاب آسمان

 
 پرنده ای رهگذر 

 ادامهی اشک هایش را 
 پشت پنجره ای می ریخت

 که تیرهای باران تمام شده بود 
 

 مادر   پوکه در مشت
 پدر   ستاره در گلو

 از حجله گاه   دریا می آمدند
 

 شعری از  قاسم تاباک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از کوردی بە فارسی: فرهاد امین پور 
 
 هیچ سایەای 

 تکرار نمی شود
 مانند پیراهن پدرم 

 کە هر روز
 رنگ عوض می کند

 
 هر روز 

 سایەی دستی را فراموش می کنیم
 جنگ
 هر روز 

 ردیف سایە ها را 
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 کوتاە تر می کند
 

 بە حیاط می روم 
 کفش هایم را تابەتا می پوشم 

 بە کودکی باز می گردم
 سایەی کودکی را می کشم 

 بادکنکی هوا می کنم و می گویم: 
 مو های هیچ سایە ای 

 در زندان انفرادی 
 سفید نمی شود... 

 
 در گوشە ای از این شهر

 کودکی 
 : سایەی پوتین ها را واکس می زند و می گوید

 هیچ مرزی
 از سایە عبور نمی کند

 و مین ها
 هیچ سایەای را

 منفجر نمی کنند... 
 
 تمام سایەهایی کە از اینجا گذشتە انداز 

 آزمایش خون میگیرم 
و از تمام صدا هایی کە سایە هایشان جا 

 ماندە است... 
 

 غروب ها
 سایەات در رودخانە 

 غسل می کند 
 غروب ها موهایت را سیاە می کنی

 تا هیچ کس خمیدگی سایە ات را نبیند
 می روی

 و سنگینی چمدانت را  
 بە سایەام

 می سپاری...  
 
 

 هیچ سێبەرێک 
 دووپات نابێتەوە 

 وەک کراسەکەی بابم
 کە هەمووڕۆژێڕەنگی دەگۆڕی 

 
 

 هەموو رۆژێ
 سێبەری دەستێکمان لە بیر دەچوو

 شەڕ
 هەموو رۆژێ

 ڕیزی سێبەرەکان 
 تر دەکاتەوە کورت

 

 دەچمە حەوشە 
 کەوشەکانم  پیاوپێ لە پێ دەکەم 

 بۆ منداڵیم دەگەڕێمەوە 
 دەکێشمەوە سێبەری منداڵی 

 بادەوە لە حەوا دەکەم و 
 دەڵێم: 

 لە بەندیخانەی تاکەکەسی  دا
 هیچ سێبەرێک 

 سەری سپیی ناکا 
 

 لە سووچێکی ئەو شارە 
 منداڵێک

 سێبەری پۆتینەکان بۆیاغ دەکا 
 و دەڵێ: 

 هیچ سنوورێک 
 سێبەر نابەزێنێ 

 هیچ مینێک
 سێبەر ناتۆقێنێتەوە 

 
 تێست 

 لە تەواوی ئەو سێبەرانە هەڵدەگرمەوە 
 بێرەدا تێپەڕ بوون

 تێست لە تەواوی ئەو دەنگانە هەڵدەگرمەوە 
 نسێکانیان 
 بەجێماون

 ئێواران سێبەرت ' با ' دەیبا 
 ئێواران

 سێبەرت لە چۆمەکەدا 
 غووسڵ لە خۆی دەردەکا 

 ئێواران
 موویەکانی سەرت رەش دەکەیەوە

 تا کووڕ بوونەوەی سێبەرت
 کەس نەیبینێ

 دەڕۆیی و 
 چەمەدانەکەتقوورسایی 
 بە سێبەرت
 دەسپێری 

 لە تەنگی ڕێواسەوە 
 تا تەنانەتی مەرگ 

 سۆزانییەکی غەمگینە 
 تەنیایی... 

 
 زامارە عەتاشڵپاوەوشارییە بێبەمشەوێ

 
شەەەەوێ بەم بێ شەەەارییە شەەەڵپاوەو عەتا  

 زامارە 
 بێ باوان تر لە نیشتمان            دانیشتووە و 

 دەستەکانی لە بەفر ئەچێ  
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مــل                              دەیــنــمە  خــوایە   :_
 تەنیاییت  

 بژژیت                             
ــی بۆ                                 ــەر خۆشــ چ ســ

 خۆت  
 خوا ژوورێکە تاریک عەتا  
 هەست ئەکەم بۆنی شتێ تێ هەتیم  

 ق ق قێکی قوول  بۆنی 
و                           ــان  ـقـلی و  ــان  ق ـبۆـنی   :__

 قۆڕی
 نە عەتا 
 ق وەک قامەت و قەندیل و 

 قومری                      
 هاورێیەکەت ئەڵێم عەتا  

 ئەشق شۆخییەک بوو کردمانی برا
 واز بێرا   

 ساڵو 
 کوڕەکان کوڕەکانی تایلەو تلیاک و تاریکی 

ــەر دەماریان   ــق بوون و لە سـ ئەو کوڕانەی ئاشـ
 بێ دەماری هاوڕێیەکانیان ئەنووسی 

ئەو کوڕانەی پێخەفیـان قەبرەو وچـانێ چـایی و 
 چوورتکەی خوماری 

ــتووە  ــانیــان لە پەســ داخی داخیی ئەو کوڕانەی 
 چۆڵەکانی چوارباخا جێ هێشتووە 
 ئەو کوڕەکانی بۆ سورەنگێ خاڵی 

 قەبری هاوڕیێ شەهیدەکانیان هەڵەکۆڵی 
 کوڕەکانی تایلە! 

زەخمی                               ــان  ــانت ــدەک تێلبەن
 تاریکییە! 

 ئەشق نیشتمانێکی پەت پەتی عەتا 
 کۆڕەکانی سەرهەنگ و سیرووس و 
 قڵیەکانی شەو جومعەو و بەرتەکیە 

 کەمێ نەوت بیسووتنە و  یا ئەڵاڵ پەنج بیبارو 
 هوو بکە 

احـضر فالن بنت فالن علی حوبی و عـشق فالن 
 ابن فالن 

 اجعل اجعل  
 الساعه الساعه الساعه 

 هوو بکە
 نە جابر ئەمە جەبرە ئەم رێگایە ناگەڕێتەوە 
 اجعل   

 هوو بکە 
  ٢٠٠، ر ٢، ب ٣، ج ١ئەلف 

 هەسارەتان دوورە بە قەدەر نیشتمان 
 هوو بکە بە تەنیاییتەوە المەسسەب  

 ئەمە تەکیەیە یا مەککە
 ئاشقی  

 یانێ پەت پەتی 
 زامارم عەتا یانێ کۆیلەتی 

 چوارباخێ بێ باخم لەرەم تێ 
 شاعیرێ بێباکم 

ــتن                                         میزم   بوەســ
 تێ 

 اوم بە عەتایێداکە باران داکە خووس
 بە فەرەح و چوارباخ و مەینەتی عەتایێ  

ــارە بۆ وائە کا/ ئەی ئەم وا ئەکا بۆ  عەتا ئەم شــ
 وائەکا 

ــینەی  عەتـا ئـابرا عەتـا بە نـاخمـا بزمـارم / ســ
 موزەفەرم زامارم / جنسێ نەرم پێچەوە بیمارم

بکێشـە هەتیم، بکێشـە ئەم شـارە پڕە لە داو و  
 قااڵو
ــارە        دی ــاتەوە  پ ــاو  ن بە  شــــــتێ  ــە     ـکێشــ ـب

 فەرسوودەیە 
 شتێ بە زەینتا راکێشراوە             ئاسوودەیە 

 ئاخ هەتیم بکێشە 
 پیاوێ بکێشە دەستی بێت 

 ژنێ بنووسە سینەکانی نووستبێت  
قەمەکەت             المەســــــەب  هەڵســــــە  ــا  عەتــ

 وپنەبمق
 تلێ تلیاک بگرە و بمسووتنە  

 المەسەب خەریکە وابم خۆشم فەرامۆش
 خەریکە وا بیم ئەم شارە خامۆش  

 بکێشە ئەم شارە پڕە لە داو و قااڵو 
 بکێشە...

 
 

 کوڕەکانی سەرهەنگ و سیرووس 
 وەرنە پێش

دایبنن لە سەر شەش لە سەر حەفت لە سەر  
 هەشت لە سەر نۆ 
 یا مووسا یا عیسا 
 نە عیسا نە مووسا 
 نە سیحرە نە جادوو 

 تف
 داماننا  

 قومار نە 
 ئەم شارە عەتا 

□ 
 تۆ ئاشقی

 یانێ  
 سەد دەرسەد                              کاولی

 _: ئابرا ئەو تەقیە چاو شینە بۆ رێحان         
 مل بەرزە سپیەکە بۆ ئەویان            

 همممم   
 ئاشقی هەتیم

 میز بکە میز بکە 
 یا کەریم یا کەریم  

 دان ئەکا ها ئەکا واکا
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اـنت    اخ و چواررێـی ا ئەو کوڕەی تەواوی چوارـب عەـت
 لە خۆتا گرتبوو

 عەتا خەمباری کۆتر و کێوو کۆیلەتی پێکەوە 
 ئەو کوڕەی لە دیوار ترس بووی 
 لە پەنجەرە ئاوس 
 ئاشقی کۆاڵنێکە تەنگی لێ نێشتووە ئەزانم 
 ژن فەوتانێکە ڕووی لە با کردووە ئەزانم  

 ئەزانم 
تۆ کە لەســەر دەڵقێ ئارەق دەســی دەســتیان  

 سووتان
 ئاشق بووی و ئەگریای 
 دنیا هینتە هەتیم 
 بمیزنە بمیزنە 
 بووی بە پەن   

 المەسەب  
 بمیزنە

 دەمارەکانت بایان کردووە  
 هەڵسە

 دەمارەکانت بایان کردووە  
 کێشەکە بەردە 
 دەمارەکانت.... 

 کێشە کە بەردە المەسەب 
 دنیا پڕە لە بەرد و هیندسە 

 کێشەکە بەردە
 مێڵەکانت بگرە  

 دنیا میزاندنە لە باران ئەچێ 
 ئەو کچە وێڵە لە تاران ئەچێ

 تا عەتا عەتا عەتا عەتا اااا  عە 
 ئەم برینە                    بڕینە المەسەب

ــییە                                           ــیاسـ _: سـ
 ئابرا 

 هەموو شتێ سیاسیە
سیاسییە ساعەتی سێ و سی دەقەی شەو  

 لە حەمامێکی ڕووتا 
ــکێ ـباس بکەی لە  ــووســ دڵتەنگیەـکاـنت بۆ ســ

 سامسا بچێ 
ــۆزانیەکان بوون و  عەتا ئەوانەی ئاشــقی ژنە س

 نەیانزانی لە کام کافە 
ــۆزانیەکان     خۆیان خاڵی بکەنەوە         ژنە سـ

ــووقەیەکیـان هەیە لە مەمە   ــە مـاشــ هەمیشــ
 بەنەکانیانا 

تەواوی         بە  ســـــۆزانــی  ئەکەن  ــمــی  ــای ق
 تەنیا ناوەکانیان گۆڕدراوەزمانەکان سۆزانییە 

 تاوێ میلنا تاوێ ڤیدا یان با شوعلە بێ عەتا  
ســۆزانی لە گەڵ هەەموو کەســا ئەخەوێ جگە  

 لە خۆی 
 ئەی خەمباری کێو و کۆتر و کۆیلەتی پێکەوە

تەنگیی  ئــاغەزەمــان و  لە کۆاڵنەکــانی  دڵتەنگتر 
 زەمان و ئاغەی زەمان

یا  ئەوانەی بە شـــانازییەوە لە شـــەڕی برا کوژی 
 بەشداریان کردوو و براکانی 

ــتـمان           ــەر هیچێ بە ناوی نیشــ خۆیانـیان لە ســ
 فت  

و  ــوون  ــت ــیشــــ دان ــا،  پ ــاو  ن لە  دەس  ئەوانەی 
 گەلەنگەدەنی چەکەکاننیان ئەکێشن 

                                                         
 فت  

ئەوانەی بە یادی ئەو گولالنەی لەـسەر ـسینگی 
 ەکانیان نیشت پێ ئەکەنن رەفیق

 و ئابجۆی هەینکەن ئەخۆن          فت 
ــەقـامی فەرەحەوە رەد ئەبن و  ئەوانەی لە شــ

 نازانن بە یادی 
مەرگ و مردن و کارەســاتەوە ســەر بە کام مااڵ 

 بکەن         فت 
 ئەوانەی بە نیشتمان نەگەیشتن 

 بە نیشتمان نەگەیشتن و بە تەنیاییەوە 
 مشتە ئەکەن                       فت 

ئەوانەی لە دەسئاوێکا فەوتان و خوماری جادە و 
 جانتان  فت 
 ئەوانەی  

 ئەوانەی 
 ئەوانەی 
 ههههەی المەسەب عەتا 
 سەرشێواوی ئەوڵ پیتی نیشتمانتە 
 نیشتمان ژنێکە بە جانتایەکی خەمگینەوە بزانە  

 من شوعەیبی میرزائی لە عنەتیم
بە کەمێ عەیب و عادەتێ        کە لەم شــارە   

 تێ ناگەم 
 لە هاوڕییە شاعیرەکەم 
 کە وەک "ئم "بەرەوخوارە 

 وەک ناوپا کراوە 
 ئەم ئەشقەشیان فتان 

 نۆشی گوانیان  
 شاعیریان وتووە وشە بمژێ 

 نە فشە  
 حەمە ساڵە وتی

 فششە  
□ 
 مێژووی پیاوەتم ئێش ئەکا  

 مێژووی عەتام
 مێژووی بەینولنەهرەینی پێستم 

هـاوڕییەکـانـت چ دایکێکیـان لە خۆت و بنەمـاڵەو 
 شێعرو ئەم شارە گا 

 رۆحی تۆیان
 لە کام حەماما رووت کردەوە  

 واز لە مردن بێرا
 تاریکی خەریکە خراوم ئەکا ئابرا  
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م بەهەر پەنجەرەیەک بەســت، _:پشــت          
 بوو بە دەس ئاو لە حەناما

 رۆژ پریۆدە
 شەو پریۆدە  

 لە حەماما ، لە بازاڕا ، لە دەسئاوا 
 پریۆدە 

 پریۆدە ئەو ژنەی         ماچی سەگ دەکات. 
 پریۆد تۆی هەتیم 

 شەوت بە خۆتەوە گرێ داوە
 واز لە مردن بێرا   

 هوو بکە 
 هوو بکە بە تەنیایی و مردنتەوە 

 المەسەب  
 هوو بکە

 ئەم نیشتمانە قااڵوە         زەردە . 
 هووبکە 

 هووبکە
 هوو...
 ١6/٠٨/١٣٩٣سنە

 
 شعیب میرزایی

 ی مغلوبان" "قصیده
 ترجمه: محمد مرادی نصاری

 
 تر از وطن نشسته و خانمانبی

 مانددستانش به برف می
 
 : خدایا دینم به گردنت  -
 چه سرخوشی برا خودت!                
 

 تاریک عطا! است خدا اتاقی
 کنم حس می

 رسد پسر!بویی به مشام می
 بوی ق ق "قافی" عمیق! 

 : بوی قربت و قلیان و قوری -          
 نه عطا! 

 ق همچون قامت و  
 قندیل و
 ُقمری!             

 گویم عطا!رفقایت را می 
 

 بود    عشق هم یه شوخی
 خیال پسر! بی

 
 سالم!
 پسران "تایله" و تریاک و تاریکی       

 هاشان پسرانی که عاشق بودند و بر رگ 
 رگی رفقایشان را خالکوبی کردند بی

هایی که رختخوابشان قبر است و کمی  همان
 ی چایی و چرتکه

 خماری 
 هاشان راترین  زخم ها که عمیقهمان

 هارباغ" جا گذاشتنددر پستوهای "چ
 پسرانی که برای ُسرنگی خالی

 قبر رفقای شهیدشان را زیر و رو کردند
 

 پسران تایله!
 خاردارتان هایسیم 

 ستزخم تاریکی 
 

 عشق وطنی است آواره عطا!
های شب  پسران سرهنگ و سیروس و قلیه

 جمعه! 
 یاهللا 

 پنج فلفل و کمی نفت بسوزان و  
 هوو کن!

ا حَضر ُفالن ب نت ُفالن َعلی ُحبّی و عشقی  
 ُفالن ابن ُفالن 

 اجعل 
 اجعل 

 الساعه الساعه الساعه 
 هوو کن 

 گرددنه جابر این راه جبر است و بر نمی
 اجعل 

 هوو کن!
 ٢٠٠، ر٢، ب  ٣، ج١الف 
 هاتان به قد وطن  ستاره 

 دور از هم 
 ات المصب هوو کن به تنهایی

 عطا!
 اینجا تکیه است یا مکه؟ 

 دری عاشقییعنی دربه 
 ام عطا  زخمی 

 خبرییعنی بی
 باغم گیجم "چهارباغی" بی 

 باکم شاعری بی
 آد[]دست نگه دارید                 شاشم می

 
ببار باران ببار خیسم از عطا و محنت و فرح و  

 چهارباغ 
 عطا این شهر چرا 

اینجوری چرا   کنە ؟اینچرا این شهر اینگونه می
 اینجوری      میکنە؟ 

 عطا! آه عطا!  
ی مظفرم که  ام به صلیبم/ سینهمیخی شده

بدون طبیبم/ جنس خوب بچسبان که رفته  
 شکیبم
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 بکش المصب بکش!  
 این شهر 
 پر از کالغ و قالب است           
 بکش!

 هایت خوابیده که فرسوده است   چیزی میان ران
 بکش! 

 آسوده است چیزی که در ذهنت دراز کشیده 
 ئاااخ پسر بکش! 

 هایش ویران نیستمردی بکش که دست
 زنی بنویس  

 هایش ویالن نیست تکه پستان
 

بلند شو عطا!  خنجرت را             بیشتر فرو  
 کن 

 کمی تریاک بچسبان و بسوزانم 
 زی نمانده خودم را فراموش کنمالمصب! چی

 چیزی نمانده 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 نُه
 یا موسا یا عیسا 
 نه عیسا نه موسا 

 نه سحر است و نه جادو
 تف 

 باختیم 
 قمار نه 

 این شهر را عطا!
* 

 تو عاشقی
 یعنی

 صددرصد ویرانی 
 
 داداش اون توقی چشم آبی برا ریحان  -:

 اون گردن بلند سفید هم برا اون یکی
 همممم 

 عاشقی پسر 
 بشاش !  بشاش! 

 یاکریمیاکریم 
 زندکشد، سوت میپاشد، داد می دانه می

 
   عطا! ای آنکه تمام "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  
ست که تنگی در آن  ایعاشقی کوچه
 دانم نشسته، می

دانم زن، خاکستری که رو سوی باد کرده  می
 است
 دانم می

 دستی بخاطریک بطر عرق
 دستت را سوزاندند 
 گریستیعاشق شدی و می

 دنیا فالنته پسر!
 بشاش بهش! 

 برای همه عبرت شدی 
 المصب

 بشاش بهش! 
 اندهایت باد کرده رگ 

 بلندشو!
 هایتاند رگ باد کرده 

 کش را باز کن 
 هایت... رگ 

 کش را باز کن المصب!
 دنیا پر از کشیده و هندسه است

 کش را باز کن 
 هایت را بردار میل

 دنیا گریاندن است            ُچنان باران 
 همچون دختری 

سرگردان   که به تهران                         
 ماندمی

 عطا! عطا! عطا! عطا! عطاااا
 این زخم            

 این زخم را                       بزخمان المصب 
 
 :سیاسیه داداش؟ -
 

 ستهمه چیز سیاسی
ست وقتی ساعت سه و سی دقیقه  سیاسی 

 شب در حمامی لخت 
ات را به سوسکی بگویی که به  دلتنگی

 ماندسامسا می 
ها شدند و عطا! آنهایی که عاشق سوزانی

 دانستند نمی 
خودشان را در کدام کافه                       

 خالی کنند
 ها همیشه معشوقی پنهانی دارند سوزانی 

بندهاشان که در سینه                      
 انداش کرده مخفی

 ها سوزانی است سوزانی به تمام زبان 
 شودهایشان عوض میتنها نام 

 گاهی "میلنا" گاهی "ویدا"، و گاه "شعله"  
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 سوزانی با همه میخوابد 
 اال خودش

 عطا! ای اندوهگین کوه و کبوتر و بردگی با هم 
های "آغا زمان" و تنگی زمان و  دلتنگتر از کوچه

 ها تمام زمان 
 

آنهایی که با افتخار به جنگ برادرکشی رفتند و 
 برادرانشان را 

برای دروغی به نام وطن کشتند                      
 تف 

نشسته و  آنهایی که دست در میان ران
 کشند      تف هایشان را میگلنگدن تفنگ
 دانند گذرند و نمییابان فرح میآنهایی که از خ

 
بهیاد مردن و مرگ و فاجعه رو سوی کدام خانه  

 کنند             تف 
ی  هایی که بر سینهآنهایی که به یاد گلوله

 رفقایت آرام گرفت 
نوشند                        خندند و آبجوی "هینکن" میمی
 تف 

آنهایی که دستشان به وطن نرسید و در 
 تنهایی 
به دامن خودارضایی هستند                       دست
 تف 

های عمومی مردند و  آنهایی که در توالت 
 خماری جاده و سفرند    تف 

 آنهایی 
 آنهایی 
 آنهایی 

 ههههههههه المصب عطا
 ویرانی نخستین حرف وطن است

 وطن زنی است با چمدانی غمگین بفهم  
 ام من شعیب میرزائی لعنتی

 که از این شهر            با عیب و عادتی
 آورم سر در نمی                              

 از رفیق شاعرم 
 )ام( سرازیر است و   Mکه مثل 
 گشوده. مثل ران

 این عشق را هم دوشیدند
 نوش پستانشان 

 شاعر باید حرف را بمکد 
 نه مزخرف  

 محمدصالح گفت.
 مزخرف! 

* 
 

 کندام درد می تاریخ مردانگی 
 طام تاریخ ع

 النهرین پوستم تاریخ بین 

رفقایت چه مادری از تو و شعر و این شهر  
 گاییدن ..
 روح تو را

 در کدام حمام 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 حمام، در بازار، در توالت 

 پریود است 
 زند.پریود است زنی که بوسه بر سگ می

 
 پریود تویی رفیق 

 ایشب را به خودت گره زده
 از مردن دست بکش

 هوو کن
 و مردنت   هوو کن به تنهایی

 المصب
 اجعل اجعل اجعل  

 هوو کن 
 هووووو کن  

 وطن  کالغ                     زرد است  این
 هوو کن
 هوو کن
 هووووووو 

 

 کاوە خوسرەوی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کووچ 
 ژیان مەل بێقەرارێگە

 لە سەر النەی شێویای گیان. 
 ڕێوار بێ ڕێ وەیالنێگە

 لە سەر ڕێیەیل کووچ یەکسەرە. 
 کووچ هەنگاوەیل بێ ئامانج

 هەنگاوەیلێگ ک تەنیایی درەو کەن
فەوتانەو چن و وە پیر   

 وە سەر خەت نادیار وەختا 
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 بوونە بەیداخ هۊچ 
 لە ناو ساڵنامەی ئمر وابردێ.

 من هاوڕێ کاروانێگم 
 لە ناو سنوورەیل سەرگەردانی 

 لە وێنەی سەربازەیل بێ تفەنگ شوون جەنگ
 هەتا پارچەیێگ چەرموو نەیرم 

 وە نیشانەی "مان" لە تەسلیم بیینا.
 کووچ، ئاسوو لێڵێگە 

یەم هەراسان کەیدگالرەی ئا  
 پایەیل بێزار بوون لە شوون خوەیان
 نیشتمان بوودە هەسرەت دۊرێگ 
 دۊر .. دۊر،  جوور هەسارەیەیلێگ 
 ک وەر لە هەزار ساڵ نۊری مردنە.

 
 «کوچ»
 زندگی 
قرارست بیایپرنده   

ی ویران جان بر فراز آشیانه  
ست سرگردانرهگذری   

 پیوسته در کوچ
مقصدبیهای کوچ قدم  

هایی که تنهایی را قدم  
کنند درو می   

روند وبه اسقبال نیستی می  
 بر روی خط ناپیدای زمان 

شوندبیرقی از هیچ می  
 در تقویم عمر بر باد رفته

 من همراه کاروانی هستم 
 در مرزهای سرگردانی 
سالح بعد از جنگهمچون سربازان بی  

ای سفید ندارمحتی پارچه  
ی »ماندنبه نشانه » 

لیم شدنتس  
 

ست مکدر کوچ؛ افقی  
های انسان را که چشم  

کندهراسان می  
ها بیزار از رد خود قدم  

شود دور وطن حسرتی می  
 دور 
 دور 

هایی همچون ستاره  
اند.کە پیش از هزار سال نوری مرده   

 ترجمە: محمد مرادی نصاری
 

 

 

 فرانک احمدی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1شێعری  
 

                         من پێستی شە وم،    
 شه و پێستی من .

 له ژ یر دروشانەوەی مانگی هۆشیاردا، 
 به زمان دەکێڵێ 

 ده شتە خەمگرتووەکانی له شم،
 تا ترووپکە پڕ بەفرەکانی مه مکم .

 
 قامکەکانم له نێوان  زه ماندا

 دابه ش ئه که ی.  
 زه مان  خۆی له نێوان قامکه کانمدا  
 به ش ئه کات. دا 
 

 لەو گیژنەی دا 
کە ئەستێره کانی دەخوالندەوە و  

 هەڵیدەلووشی،
 به رەو دەمی پڕ وەهمی تاریکی خلیسکاین .

 شکۆیەک لەبیر چووە
 ئەگەر لە چاوترووکانێکدا 

 زەینی  بوونەوەرێکی  سه یر
 دەنگی منی بۆن کردبێ .

 
 

 من پوست شب ام 
 و شب پوست من 

 در زیر تابش ماه هوشیار 
 زبانت شخم می زنی  با

 دشت های غم گرفته ی تن ام را
 تا قله های سپید پر برف پستانهایم. 

 
 انگشتانم را در فاصله های زمان

 تقسیم می کنی. 
 زمان خود را در میان انگشتان ام 

 تقسیم می کند. 
 

 در آن آشفتگی عظیم 
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 که ستارگان رامی چرخاند 
 و به درون فرو می کشید, 

 سمت دهان پر وهم ما  به
 تاریکی لغزیده شدیم . 

 اگردر فاصله ی کوتاه تنها پلک زدنی 
 ذهن موجود اسرار آمیز 

 صدای مرا  
 در مشام خویش شنیده باشد. 

 
 2شێعری  

 
 لە بە رزاییەکاندابمنێژە 

 هێشتا خۆرەتاو  لە خوێنمدا  
 دەدرەوشێتەوە .

 هیچ نەبێ، تەنیایی من
 پانتایی وەتەنی تۆ بوو ! 

 
 لە بەرزاییەکانی زرێباردا،  بمنێژە

 شەڕی نێوان من و مەرگ کۆتایی هاتووە، 
 بەاڵم

 شەڕی نێوان من وبیدەنگی نابڕێتەوە .
 ئەو بێدەنگییەی

 وەکوو الوالوە بەنەوشەکانی دەمەوئێوارە 
 لەناو سێبەری دارسرینچکە تەنیاکانی بەر بادا 

 لەسەر کێلی قەبران 
 دێنە خشە خش .

 وە بۆ ماڵەوە، تۆ ئەو بێدەنگییە نابەیتە
 لە تەکیا ئەمێنیتەوە ! 

 
 ترجمه به فارسی

 
 در بلند یها مرا به خاک بسپار

 هنوز آفتاب در خونم می درخشد 
 هیچ نباشد
 تنهایی من 

 وسعت وطن تو بود! 
 

 مرا در بلندیهای دریاچه ی زریبار  
 به خاک بسپار. 

 جنگ میان من و مرگ به پایان رسیده 
 اما

 پایان نمی پذیرد  جنگ میان من و سکوت
 آن سکوتی 

 که مانند پیچک های  بنفش دم غروب
 از میان سایه ی درخت سنجد تنها

 در برابر باد 
 به خش خش می افتد.

 تو آن سکوت را به خانه نمی بری
 خودت را با او به جا می گذاری. 

 
 فرانک احمدی 

 
 ئەوه تۆی وا دەزانی 

 مە وداکان وەک ئەم باڵندە شینە
 ەم دارە لە سەر تەرزی ئ

 بە رانبەر بە مانگ ئەچرێکێنێ.
 

 دەنگی ناقووسی کەنیسەکان
 دە پرژێتە سەرپێستم. 

 
 تەنیا مەودایەک  
 بۆ لە ئامێزگردنت

 لەم ئێوارە نائۆمێدەدا.... 
 

 بە قامکت بەرەو زەمان
 ئیشارەت دەکەی.... 

 بەو سێوە شاراوە ئیشارەت دەکی 
 کە لە تاریکی قەفەسەی سینگما

 لێدەدات..  
 

 تو هستی که می انگاری
 زمان های نابازگشت 
 مانند این پرنده ی آبی 

 بر سر شاخسار جوان این درخت 
 رو به سوی ماه فریاد می زند.

 
 صدای ناقوس کلیساها 

 بر روی پوست ام پاشیده می شود.
 

 تنها فرصتی... 
 برای در آغوش گرفتن ات
 در این غروب عاری از امید

 
 انگشتان ات به سمت زمان با 
 اشاره می کنی....  

 به آن سیب پنهانی 
 که به قلب ام 

 در تاریکی قفسه ی سینه ام می تپد. 
 

 3شێعری  
 

 ئە وە تۆی وا دە زانی
 مە وداکان وەک ئەم باڵندە شینە

 لە سەر تەرزی ئەم دارە 
 بە رانبەر بە مانگ ئەچرێکێنێ.

 
 دەنگی ناقووسی کەنیسەکان

 ێستم. دە پرژێتە سەرپ
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 تەنیا مەودایێک 
 بۆ لە ئامێزگردنت

 لەم ئێوارە نائۆمێدەدا.... 
 

 بە قامکت بەرەو زەمان
 ئیشارەت دەکەی.... 
 به ئەو سێوە شاراوە 

 ئیشارەت دەکی 
 وا لە جییاتی دڵم  

 لە تاریکی قەفەسەی سینەم لێدەدات..
 

 فە را نە ک ئەحمە دی 
   ٣شعر 

 
 تو هستی که می انگاری

 نابازگشت زمان های 
 مانند این پرنده ی آبی 

 بر سر شاخسار جوان این درخت 
 رو به سوی ماه فریاد می زند.

 
 صدای ناقوس کلیساها 

 بر روی پوست ام پاشیده می شود.
 

 تنها فرصتی... 
 برای در آغوش گرفتن ات
 در این غروب عاری از امید

 
 با انگشتان ات به سمت زمان 

 اشاره می کنی....  
 به آن سیب پنهانی 

 که به قلب ام 
 در تاریکی قفسه ی سینه ام می تپد. 

 
 

 قادر رسول فات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١ 

 حەساری گشت 
 زیندانەکان

 بۆ مەرگی دار

 دەپارێنەوە، 
 باران  قەت

 سنووری خۆی 
 نەزانی.! 

 
 در التماس  

 مرگ درختانند 
 حیاط زندانها، 

 باران هیچ وقت
 مرزش را نفهمید حد و 

 
 
 
٢ 

 پیرترینیەخسیری
 ئەم زیندانەم

 سەیر کە نازانم 
 لەکام شەر دا

 ئەسیری چاوەکانت بووم
 

 پیرترین اسیر این 
 زندانم 
 عجیا

 نمی دانم در کدامین جنگ  
 اسیر چشمانت شدم . 

 
 
٣ 
 

 باران نەهات ،
 گوڵەگەنمەکانی  هیوامان 
 لە چاوەڕوانی باران  دا 

 تام کرد،مەرگیان بە پێوە 
 بەاڵم

 تۆ بێ باک بە هاورێم، 
 لە

 ویشکەساڵی دا  
 حەسرەت

 زۆرە بۆ خورادن
 

 بارانی در کار نبود 
 گندمزار امیدمان 
 در انتظارباران  

 مرگ را ایستاده مزه کردند 
 اما تو بی خیال  رفیق

 در خشکسالی 
 چه بسیاراست حسرت برای خوردن.
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 کاوان نەهایی 

 
 

 برمیگردید؟بە خانە  
__________________ 

 
 "ما از نفت محافظت کردیم

 و حاال داریم بە خانە بر میگردیم"*
 سربازها بە خانەتان برگردید 

 و در آغوش مادرانتان گریە کنید
 و بە کلیسا بروید

 برای پدر روحانی اعتراف کنید
 و باز بە خانە برگردید

 و در آگوش مادرانتان گریە کنید 
 ی ندارد. این جنگ پایان

 بزودی برخواهید گشت
 و باز از چاەهای نفت ما محافظت خواهید کرد. 
 ما خود یاد گرفتەایم از جانمان محافظت کنیم،

 با خانە برگردید 
 و در آغوش مادرانتان سیر گریە کنید.

 
*سخنی از دونالد ترامپ در سخنرانی  
 بازگشت سربازان آمریکایی از عراق.

 
 دیوار صوتی 

 
 عریانی پنجرەها میخندممن بە 

 و بە بارانی کە لخت میبارد.
 چترم را می آویزم، 

 ما بە جنگ عادت کردەایم 
 بە پنجرەهایی کە ناایمن از خردە شیشەاند. 

 بە شلیک تک تیرانداز 
 بر شقیقە خودم فکر میکنم
 در آن باران شیشەهای ریز 

 کە از ترس جان خویش لخت میدوید.  و پنجرە
 ما بە جنگ عادت کردەایم 

 و شعرهایمان از ترس گلولە لکنت گرفتەاند. 
 بە عریانی پنجرەها میخندم
 و بە بارانی کە لخت میبارد

 چترم را می آویزم. 
 

 فردای پس از جنگ
 

 دخترم بخواب  
 آرام

 فردا کە بیدار میشوی 
 زمین جای امن تری خواهد بود. 

 واب  دخترم بخ

 آسودە 
 فردا کە بیدار میشوی 

 دیگر در زمین جنگی نخواهد بود
 و صدای فتانە ولیدی*

 سرود ملی زمین خواهد بود 
و تمام مرزها از نقشە جغرافیا پاک خواهند  

 شد.
 دخترم بخواب 

 فردای پس از جنگ روز دیگریست. 
 

 *فتانە ولیدی: بانوی آواز خوان کورد
 
 

 قرنها بعد 
 و قرنها بعد

 کتابهای تاریخ خواهیم بود ما در 
 جنگ زدەگانی غمزدە 

 با جنگاورانی مغموم از کشتار خویش 
 از کشتار فرزندان آدمیزاد.

 و قرنها بعد
 ما در کتابهای تاریخ خواهیم خواندە شد
 آن زمان کە دیگر آدمیزادەای نخواهد بود
 و انسان از خویشتن خویش خواهد رووید

 و قرنها بعد
 تاریخ ما در کتابهای 

 ارواح سرگردان همە تاریص خواهیم بود. 
 
 

 ایرج عبادی 
 

 کمی عاشقانه 
 

 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
 زنم صدایت را قدم می 

 که در هرکجای موسیقی لب هایت
 لبالو را ملودی کرده استآمربای 

 نه گفتمت
 کجای رودخانه ی حسم میگردی 

 تبار شوکت احساس کوردیت را قدم می زنم. 
 ١4٠٠/ ٢/٢ -سنندج
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 وەرگێران لە الیەن شاعیرەوە
 تۆزێک ئەویندارنە 
 ئیرەج عیبادی 

 لە تەنیاییەکانم هەنگاو دەنم 
 شەویش و لە

 کەبێ باوەشی ئەستێرەی تۆ دانیشتووە 
 لە تۆدا هەنگاە دەنم 

 لە جێگایەک پڕ لەتریفەییاد و ماچ  
 لە شێعرا هەنگاو دەنم 

 کاتێک کە ئاوێنەکان لە شکەستی دەریا 
 دەترسن 

 لە دەنگتا هەنگاو دەنم 
 کە لە هەموو شوێنەکانی موسێقای لێوەکانت

 موەربای باڵلۆوکی کردووە ئاهەنگ 
 پێتم نەوت 

 لە کام شوێنیڕووباری هەستمدا دەگەری 
لە بنچینەی شکۆی هەستی کوردیتا هەنگاو 

 دەنم. 
 ٢/٢/٢٧٢١  -سنە
 

 کوێستان عومەرزادە
 

 خەیاڵ 
 

 لێرەم وەک لێرەنەبونێکی هەمیشەیی!!! 
 خەیاڵم لەناو جامی مەستی بادەدا 

 سەرەو لێژەو،
 بیرم الی پشکوتنی خەونی 

 تۆیە!!! 
 گران کردوەئەوەی منی دل 
 چاوەروانی تۆ و،

 خۆشاردنەوەی خۆمە!!! 
 لەچیرۆکە تەواو نەکراوەکانی

 ژورەکەت. 
 چی بکەم تا پەلی ئەم دل خۆشیە, 

 بگرم و تۆ شاگەشکە کەم 
 باوانم. 

 چی بکەم تا ئەم دڵ تێکەاڵتنەم بکەمە 
 هۆنینەوەی تازەترین هەڵبەست!!!! 
 چی بکەم تا شکۆفەی تەمەنت,  

 بونی چاوەکانتپەل بگری ماندو 
 بشارمەوە!!!!

 من
 ماندوم لە تەمی سەر پەنجەری ژورەکەم

 لە پێکەنینی وشکەاڵتوی 
 روح،

 لەتاسەی بێ مروەتی
 سپێدە!!!

 لێرەم و مشتم پرە لە
 وردە   بزەی تۆراو!!!

لێرەم و گیانم دەکوڵێ بۆ ئەم خەیالە سەوزەی  
 تۆ و 

 ئەو حەسرەتە بەسالداچوەی خۆم!!!! 
 
 

 هەڵوەرینی خەیاڵ 
 

 لە وەرزی هەڵوەرینیڕەنگدا،،،
 سەمایەکی نارنجی 

 توێی خەیاڵم دەگوشێ. 
 ئەوکات

 مرواری روحم دەدرەوشێتەوە!!!!
 هەرچی پەلی درەختی شارە 

 دووگیان دەبن. 
 

 من، بە رووناکی ئەم وەرزەوە 
 بە چرپە چرپی گەاڵکانی
 گیان پڕدەکەم لە مروەت!!! 

 تیلە نیگاکانم 
 بۆن بە هەناسە، 

 یەک بەیەکی ئەو پەالنەوە ، 
 مێرگی ئەوین  دەهۆنەوە. 

 من و ئەم وەرزە لێک دەچین 
 ئەو سێبەری بەسەر تارمای گۆرستان و

 کۆالنە چۆلەکانی شاردا 
 بیر دەچێ، 

 کەچی من خەیاڵم!!!! 
 لەناو دەستە هەڵگەڕاوەکانی،، 

 ئەودا
 وندەکەم.
 ئەو  !!!!ـ

 دل تێکەاڵنێکی سەیر
 ماندووی کردوە
 ەکی قوڵ ،منڕشانەوەی

 قەرزداری ئەم تەمەنەی رابردووم، 
 کە گیانمی لە بێ مروەتیدا

 هەڵگرتووە!!!! 
 
 

 سەیرە لێرە !
 هەر رەنگەو  پەلی خەیاڵێکم دەگوشێ. 
 هەر ئێوارەیە و ، پەنجەرەی رووناکیەکم

 بیردێنێتەوە...  
 لە هەر چرکەیەکدا، خۆمم بیر دێتەوە  
 کە لەناو دەستە وشکەاڵتوەکانی 

 تۆدا،
 لە سەر کورسیە ژەنگ گرتوەکەی ئەم پاییزەدا 
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 کۆشێ خەیاڵم جێهێشتووە.
 من و ئەم وەرزە لێک دەچین. 

 
 کیوان قادری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من باشم تەنیا تاسەی فێربوونی
 لێوی جگەرەکەی چێگوارا و جنێوێکم کردووە  

بدەم هەڕا بکەم و جنێو   هەر هەڕابکەم و جنێو
 جنێو جنێو 

 لە بەر چاو سێبەرەکانەوە ڕابکەم و شەکەت      
 شەکەت شەکەت 

 شەکەت 
 تاسەی مردن

 مردن
 مردن
 مردن

 لە ناو ئەو کۆاڵنانەی وا بە ڕۆژ عاشق بووین و
بە شەو ئەبووینە                                        

 سیاسی 
سیاسی بووین و                            
 مەسەلەن عاشق

 
 ئای مەعشووق! مەعشووق 

 فاتحەیەکم بۆ بخوێنە بە دزی ئیتاڵعاتەوە
 بە دزی ئەوانەی وا لە سپیدار

چاییان لە گەڵ ئێمە ئەخواردەوە و بەربانگیان 
  ١١٣ئەبردە 

بە خورمای موحەممەدی و هێلکە کواڵوەکانی 
 حاج ئاقا لە هاوینا 
جار پەرویزیان فرۆشت،  ١١٣هاوینێک، ڕۆژێک 

 بێ سێبەر 
قورئان، ڕەنگ ڕەنگ   ١١٣ئەکبەریان ڕەنگاند، بە 

 و گەاڵ گەاڵ  
 کەیوانیان خەت خەت سیاسی کرد  

 ان شەوێک باڵوەشانی شێخانێک کرد شەهرامی
 شوعەیبیان لە تارانەکانی پێستیا 

بە دەستی ڕاستەوە دا بە                            
 دەستەوە  ١١٣

شیعریشیان ئەوەندە پێ موهیم بوو قەحبەیان  
 کرد و   

 کردیان کردیان 
 کردیانە کوردە کورتاژێکی فەیسبووکی      

موهیمی  شاعیرەکانیشیان لە بەر پاییز و 
 شیعر، هەر زوو کوشت 

لە بەر چاوی                                            
 پاییز و پەرویزەوە 

ئەمەیان »ماندڵشتامی« ڕووسی درەنگ  
 گوتبووی و  

کەس زوو                                                  
 بڕوای نەکرد

 
 

 فانتەزیایەکی پڕ ستایشی 
 نیشتمانە شاعیرکوژەکەمئەی 

 ئەی نیشتمانی قەیسەری 
جەنازەییەکانی ئێمەت چی لێ کرد سێبەرە بێ 

 و چیت لێ نەکرد 
پێش ئێمە ئەوانت گەیاندە الی  

 مەعشووقەکانمان 
شیعرێکی شەوانەت لە بەریان کرد و لە بەرەوە  

 ڕووت
 بە لێوی تاریکی و ڕووت
 بە ناوی تاریکی و ڕووت

 لە باوەشی تاریکی و ڕووت
 ڕووت ڕووت ڕووت 

 تاریک تاریک تاریک تاریک تاریک  
ئێمە لە دووووووورەوە درۆ بووین و لە نزیکەوە  

 تاریک 
 سێبەرەکان و من و شەکەت 

یاخیتر بوون لە وون بوون و یاخی یاخیش وون  
 بوون 
 

 فانتەزیایەکی پڕ ستایشی 
 ئەی نیشتمانە شاعیرکوژەکەم

 نی قەیسەری ئەی نیشتما
 تۆش ستایشی جەنازەکانمان بکە 

 ستایشی جەنازەییەکانمان 
 جەنازەییەکانمان شەکەت شەکەت شەکەت 
 پاڵ ئەدەن بە سێبەرێکی چۆڵ چۆڵ شەکەت 

سێبەرییەکانمان و دیوار دیوار جەنازەی بێ 
 شەکەت 

 پاڵ ئەدەن بە درۆیەکی دوووووووور    و  
                                                     

 نزیکێکی دووووووورتر
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ی شعر بلند »تکیه  بخشی از ترجمه
 ام و خسته«ای خالی دهم به سایه می 
 کیوان قادری از کتابی با همین عنوان  /  
 
3 

 ترجمه از کردی: سروه کامکار
 

 ... من خوبم خوب 
 ام وهای چگوارا شدهسیگار تنها دلتنگ لب  

ُفحشی                                                    
 تازه 

 که هی ب دوم و ُفحش بدهم و ب َدوم و  
ُفحش ُفحش                                        

 ُفحش 
 ها هی ب دوم و خسته  پیش چشم سایه

 خسته  
 خسته  
 خسته

 دلتنگ مردن 
 مردن
 مردن

 مردن  
 مردن   

 هایی که روزها عاشق بودیم و  میان این کوچه
ها  شب                                          

 سیاسی 
 شدیم و مثال عاشق سیاسی می

 
 آی معشوق! معشوق 
 ای بخوان  برایم یواشکی فاتحه

 ای یواشکیفاتحه
 ی سپیدار بگذار آنها نفهمند آنها آنها آنها آنها

 شان را با ما میخوردند و  آنهایی که عصرها چای
افطارشان را                                            

 ١١٣در 
 آقا در تابستان و حاج پز شدههای آبمرغبا تخم 

بار پرویز را فروختند،   ١١٣تابستانی، روزی، 
 سایه بی
قرآن، رنگ رنگ و  ١١٣را به گا دادند، به  اکبر

 برگ برگ به گا دادند 
 کیوان را خط خط سیاسی کردند
 ی شیخان کردند شهرام را شبی زنجیری  محله

 های پوستش شعیب را در تهران
 بار گرفتند ١١٣با دست راستش،  

بودنش چنان فاحشه شعر را هم به خاطر مهم
 کردند و کردند و کردند

ُکرد  کورتاژی فیسبوکی بدل  ه شعر را هم ب
 کردند 

شاعرها را هم به خاطر پاییز و اهمیت شعر، 
 خیلی زودتر کشتند

 های پاییز و پرویز کشتندپیش چشم 
 شاعران را کشتند                                

 این را ماندلشتایم روسی دیر گفته بود و  
د باور  هیچ کس زو                                    

 نکرد
 
 

 فانتزیایی پرستایشی 
 کش منای میهن شاعر

 ای میهن قیصری من
های ما را چه کردی و  گیجنازه ی بی سایه
 نکردی

 هایمان رساندی پیش از ما آنها را به معشوقه
شان کردی و از پیش رو را بر تن شعری شبانه

 عریان
 با لبهای تاریکی و عریان
 به نام تاریکی و عریان

 آغوش تاریکی و عریاندر 
 عریان، عریان، عریان  

 تاریک، تاریک، تاریک، تاریک 
 ما از دووووووور دروغ بودیم و از نزدیک تاریک 

 هایمان و من و خسته سایه
شدن و یاغی یاغی گم تر بودیم از گم یاغی 
 شدیم 

 
 فانتزیایی پرستایشی 

 ای میهن شاعرکش من
 ای میهن قیصری  

 هایمان را ستایش کن جنازه تو هم 
 هایمانگیستایش جنازه 

 هایمان خسته  خسته خسته  گیجنازه 
ای خالی خالی خالی و تکیه میدهند به سایه

 خسته
مان و  هایگی سایهی بیدیوار دیوار جنازه 

 خسته
 تکیه میدهند به دروغی دوووووووور و  

نزدیکی                                      
 وورتردووووو
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 گوڵباخ بەهرامی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترس 
 

 کلید را دو بار در قفل در چرخاند
 از سایەام رد شد 
 آمد توی اتاقم

 ایستاد، 
 میخواست صدایم کند 

 اما اسمم را فراموش کردەبود، 
 بغض کرد 

 و کلماتی را کە در گلویش گیر کردە بودند 
 تف کرد توی صورتم، 

 کنارم نشست 
 بغلم کرد 

 باهم گریە کردیم 
 میخواست حرفش را بزند 
 اما در دستانم جان داد 

 .قاصدکیکە خبر مرگش را با خودش آوردە بود
 
 

 زنی در آینە آهستە گریە میکند
 

 نمیدانم کجای من ایستادەای 
 کە حادثە همیشە از طرف چپش اتفاق میافتد

 شاید از اینجا بە بعد
 دیگر هیچ چیز درست سر جایش قرار نگیرد

 اسمهو
 چشمهایم 

قلبم هم، مثال بەجای اینکە طرف چپم را بە هم 
 بریزد 

 توی رگهایم بە راە بیافتد 
 بغض کند

 و هی خودش را بە در و دیوار بکوبد
 یا دستهایم 

 دیگر هیچوقت بە شکل قبلی شان برنگردند
 مچالە شوند 

 بلرزند 

 و بە هر حرف قشنگی کە رسیدند 
 رویش را خط بکشند

 سرجایشان خشکشان بزند و همانجا
 شاید از اینجا بە بعد

 باید پیادە بە راە میافتادم 
 تا تمام نرسیدنهایم را با خودم قدم میزدم

 با خودم خلوت میکردم
 و سر هر دو راهی کە میرسیدم 

 دیگر بە او فکر نمیکردم
 بە امشب

 کە همینکە انگشتش را
 روی اولین حرف فاصلە گذاشت

 دلم ریخت 
 افتاد 

 د درد کشی
 داد زد 

 در چشمانم ایستاد 
 توی دهانم راە رفت 
 پوستم را چنگ زد 

 گریە کرد
 خستە شد
 سکوت کرد

 و تمام شب را زل زد بە گوشە اتاق
 بە سقف

 بە آینەای کە من در آن  بە خودم خیرە شدە بودم
 داشتم از پوست آینە رد می شدم

 و بە خودم قول میدادم
 دیگر هرگز

 آینە دیدەام داستان زنی را کە در 
 هیچوقت برای کسی تعریف نخواهم کرد .

 
 توهم 

 
 رفتە بودم برای غروب 

 از باغچە نارنجی بچینم 
 باد دهانم را با خودش برد 

 حاال شب کە میشود 
 حرفهایم را قورت میدهم 

 و میفهمم
 دنیا جای قشنگی برای حرف زدن نیست 

 من زنم 
 خواب وارونە میبینم

 حتی اگر حالم هم خوب باشد
 دونیا را در خواب بە هم می ریزم 

 خواب میبینم
 جیغ میزنم
 درد میکشم

 پایم را توی یک کفش میکنم
 کە میخواهم عاشقت شوم 
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 شب  از زیر پوستم رد می شود
 بە جایی كە تو در گوشەای از آن ایستادەای 

 برایم چای می ریزی
 با هم قصە میبافیم 

 تو قصە موهای من را
 تکەهای پیراهنت را بە تنم  و من

 من زنم 
 با قدرت شکستن باال 
 بە تو کە فکر میکنم 

 عقربەها از یکدیگر رد نمیشوند
 میایستند

 دستهایم را میگیرند 
 موهایم را شانە میکنند 

 و پیراهنم را کە در خواب راە میرود 
 بە تنم سنجاق میكنند 

 مادرم همە جا را دنبالم میگردد 
 و صبح یعنی
 ی من در رختخواب تو.لباسهای خون

 
 نیشتمانێک خەریکە پاییزت بۆ ئەچنێت 

 لە پەنجەرەی ژوورەکەم بەوالوە
 نیشتمانێک خەریکە پاییزت بۆ ئەچنێت 

 هەوریش 
 .بارانییەک بۆ بەرت

 ئێوارەیەک 
 پاڵتۆیەک بە دارتەلی کوچەکەدا دەمرێت و 

 : ئەڵێن
 تۆ عادەتتە 

 لە نیوەدا فەسڵەکان جێبهێڵیت 
 پەنجەرەکان بە مردوویی دابخەیت

 .شەقامیش بەدەم خەتتەکانییەوە لەبیر کەیت
 :ئەڵێن

 گەرەکم بێت یان نە 
 هەموو ئەگەرەکان هەر تۆی

 .نەژیان و نەمردنیش هەر لە تۆوە دەستپێدەکات 
 گەرەکت بێت یان نە

 ژیان هەر ها لە بەر بارانیەکەی بەرتا و 
 لە تاریک و روونی کراسەکەت و

 ی پرچەکانت بەمالوەماش و برنج
 بستێک خاک نییە تیایدا بگریم 

 نیشتمانێک نییە تیایدا بمرم. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیال گرگانی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئۆقرە  ناگرم 
 
 بە هیچ بارانێکی لەم  وەرزەدا   

 سوێند بە سنوورەکان
 کە غەڵتانم ئەکەن  لە خوێن  و چیاکان 

 کە پێاڵوە شڕەکانم 
 دەنێژێن  لە تەرمی نان دا
 سوێند بە خودا 

 کە لە هیݘڕووگەیەکدا 
 بە کاتی بەختەوەری

 زەرد وسوور و سەوز وسپی 
 دەنگ هەڵنابڕێت 
 سوێند بە کات
 کە لە منا هیچ
 لە منا وەیالن  و 

 سوێند بە  ناسکی جەستەم 
 کورد بوون زامێکە و  
 تکاوەتە هەموو  گیانم 
 

 لێوڕێژم لە دڵتەنگی تۆ و
 بێدەنگیەکانی 
 تەنافی سێدارە 

 ئاسمان 
 چاوەکانی ژنێکە و  

 هیچ وەرزێکی ساڵ 
 بێ باران نییە

 دڵدارەکەی نیشتمان؛
 کەزیەکانت شێعرێکە لە 

 بناری چیاکانەوە  دەسپێدەکات، 
 پێدەکەنی و
 بزەی لێوانت

 ئەبێت بە چەپکە گوڵی دڵداری و
 پەپوولەکان

 لە ئامێزیڕەنگەکاندا
 دەیبەنەوە بۆ خودا

 ئاسمان پڕ ئەبێت لە گوڵە شلێرە ناخی
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 ئاواتەکان هەناسە هەناسە
 دەبارێن 

 و سەربەستی
 لە جل وبەرگێکی خوێنیدا 

 ڕوومەتی دەالقەکان 
 دەکات به هێالنەی چاوەڕوانی 

 بۆ الوەکانی نیشتمان
 

 من دەنگدانەوەی تۆم 
 بەاڵم

 تۆزێک دڵتەنگ تر 
 چەشنی

 ئەو باڵندە کۆچەرییە
 کە دەزانێت 
 ئاسمان 

 هەموو شوێنێکدا لە 
 ڕەنگێکی جیاوازی بۆی نییە
 پڕم لە دڵەڕاوکێ نەبوونت

 تۆ
 وەرگێڕانێکیت 

 لە خودا  
 ئەو کاتە وا بانگم دەکەی

 هەموو گیانم
 پڕ ئەبێت لە

 موعجزەی ئەوین 
 ومن بەهەناسەکانم 
 لە سەر جەستەمدا 

 دەتنووسمەوە 
 

 ترجمه: 
 

 من بازتاب توام 
 اما

 کمی دلتنگتر
 ی کوچپرندهبسان آن 
 داندکه می

 آسمان در همه جا 
 برای او   

 همین رنگ است 
 پرم از
 های نبودنت دلهره 

 تو
 ای هستیترجمه
 از خدا

 کنیآنگاه که صدایم می
 ومن لبریز
 ی عشقاز معجزه

 تورا
 با نفسهایم 

 واژه به واژه 
 نویسمبر اندامم  می

 
٢ 
 

 داممەپۆشە بە شەونمی نەبوون 
 هێشتا 

 سیقای ئەوینمدارستان بە مۆ
 سەما دەکات 

 گوێم پڕە لە چیرۆکی خۆشەویستی
 دەم ئەنێم بە گوێی باوە،  

 کراسەکەم 
 پڕ ئەبی لە گوڵە هێرۆ، 

 لە ناخمدا تەرمێکە 
 تامی نەهاتنەوەی ئێوارانت، 

 بیرەوەرییەکانت بۆنی بارانی پێوەیه 
 لە هەر کوێ ئەینێژم، 

 خۆی به گوێمدا دەچپێنێتەوە،
 کام حەزت

 بکەم بە سکااڵ 
 کە هەموو کات بە تینی حەزەکانت 

 ئۆقرە بگرم  
 لە کامە ئامێز ئەگەڕێیتەوە 

 کە بۆنی جەستەت 
 لە پێکەنینی هیچ گوڵێک ناچێت

 دەزانم   
 هەموو کات  

 دوایین سوژدەم 
 باوەشێکە لە خۆزگە 
 لە لێوە شرمنەکانت.

 هەموو کەسێکم خۆش ئەوێ 
 جگە لە تۆ 

 منت لە خۆماڕفاندووە 
 ڕێگاوە هاتوویلە کامە

 کە هەمووڕێگاکان
 لە هەڵکەوتی بێ وەختە ماچێکتدا ون بوون 

 من ماومەوە 
 لە کوێرەڕێگایڕوانینی تۆ

 کە هەمووڕۆژێ لە بێدەنگی لێومدا 
 ئەبێت بە شێعر و سکااڵ و شەرمی باوەشت

 
 )ئۆقرە ناگرم له .....( 

 
 هیچ بارانی از این فصل  

 کندآرامم نمی 
 سوگند به مرزها

 کند ورم میخون غوطهکه در 
 و به کوهها 

 ام را که کفشهای کهنه
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 در تابوتی برای نان
 کنددفن می 
 و به خدا 

 گاهیکه در هیچ قبله
 برای رستگاری 
 پرچمی به رنگ 

 زرد و سبز 
 سپید و قرمز 

 کندصدایش را بلند نمی 
 هاسوگند به لحظه 

 که درمن سرگردانند 
 و به نازکی تنم 

 که کورد بودن  
 است رنجی 

 و قطره قطره
 براندامم ریخته است

 

 ناهید حسینی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سپیدە
 

 این تو بودی
 کە از برائت چشمهای وحشتزدە اسماعیل

 ای ساختی قصیدە
 تا کرامت ابراهیم را تفسیر شود

 آتش بر کف موسی نهادی 
 تا تاریخی شود دود و آتش را 

 ترین عذاب کشاندی عیسی رابە جانکاه
 چلیپاییتا خونین 

مریمی  باکرگی  تعبیر  و  ملتی  سربلندی  گواه 
 باشد 

 
 تو بودی

 عاشق را بە قربانگاه عشق کشاندی 
 سمفونی پاییز را 

 بە هویت آخرین برگ بخشیدی 
 پروابی

 ها نگاشتینتهای مرگ را بر سینە اللە
 و رسولشان خواندی

 تا میعادگاه آخرین شەهید
 
 ...ما؛

 ""حوابازماندگان چارقد پرفریب 
 خنجری پر شال آدم گشتیم

 بر مسندهای قانون بە داوریمان نشستند 
 خداوندگانی کە بر شرافتمان خندیدند

 
 دلتنگی بە حال ما گریست

 و گریە 
 نجوای نیمە شب عاشقان دربندمان شد 

 نفرین کردیم دل سیاه شب را
 دل بودو شب مترسکی بی

 
 مثل همیشە دیر رسیدی جان من 

 نت مرا کشتزندگی قبل از رسید
 سادەلوحم اگر باور کنم 

 سال در این سیاه 
 دستهایت لبریز از بخشندگی خواهد بود

 
 بیزارم....بیزار 

 احساسم را بە رهایی کوچکی باختم 
 انگارانەو سادە 

 وزن زندگیمبە نامأنوس بودن روئیاهای بی 
 اممأنوس گشتە

 
 خستەام

 خستە از چشم انتظاری مرگی
 سپارد زندگی جان میکە بر دستهای 

 
 از این زمهریر برگشتی نیست مرا

 اینجا سرزمین "حالج"ها" و چلیپاهاست
 و انتظار سپیدە بیهودە

 
 ..بیا
 ترین آوازم را سردهم خواهم خاکستریمی

 شعری فسفری برایت بسرایم 
 و مستانە بخندیم بە گمان باختمان

 
 ..بیا

 تا عاشقانە گریە کنیم میهنمان را
 دار بخوانیم  و از چشمان

 افسون چشمانی را 
 .کە سپیدە را نخواهند دید
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 هیوا میرزایی 
 
١ 

 خرافاتی نیستم اما 
 دلم برای پیرزن هسایەمان تنگ شدە است

 كە میگفت 
 زمین روی دو شاخ گاو استوار است

 این روزها 
 چقدر دلم میخواست

 گاو رم  میكرد! 
 
٢ 
 

 وەها لە ناو تۆ دا
 ون بووم 
 شارێک 

 بە شوێنم دا
 ئەگەڕێ!

 
 

 چنان در تو غرقم
 كە شهری 

 دنبالم 
 می گردد 

 
٣ 
 

 سیەکانم پڕە لە دووکەڵ 
 ئێژی

 شارێک 
 لە دڵم دا 

 ئەسووتێنن!
 
 

 سینەام مملو  
 از دود است 

 انگار 
 شهری را
 در دلم  

 میسوزانند
 
4 

 این منم كە مرگ را صدا میزنم 
 أرام می ماند  شعر هر ازگاهی بە دریا  نا

 در خود مرا میغلطاند و غرقم میكند 
 شعر هر ازگاهی بە باد می ماند 

 انگشتانم را با خود میبرد
 و در پاورقی ابری تنها می نویسد

 كجا میروی 

 این فصل از زندگیم بوی مرگ گرفتە است
 گر تو نباشی

 چطور رویدن را بە زبانم بفهمانم 
 شعر همیشە بە تو می ماند

 كە سنگ دالنە گفتیأن زمان 
 دیگر الل شو

 و نامم را به هیچ شعری نگو 
 شعر بە تكرار مرگ می ماند
 بە أخرین نفس جمله ناقصی

أن زمان كە از دستورزبان بە شورش برمی 
 خیزد و

 كودكی تكرار كن می گویدش
 ش 
 ع
 ر

 شعر هیچگاە
 همانند من نیست 

 او همە رنگها را مینویسد 
 من
 اما
 تنها
 تو!
 

 منم بانگی مردن دەکەم ئـەوە
 شێعر هێندێکجار لە دەریاێکی نائـارام دەچێ 
 گێژم دەدا و لە قوواڵیی خۆیدا نووقمم دەکا 

 شێعر زۆر جاران لە با ئـەچێ
 پەنجەم لەگەڵ خۆیدا دەبا و

 لە پەڕاوێزی هەورێکی تەنیادا دەنووسێ 
 بۆ کوێ دەڕۆی

 ئـەم وەرزەی منە بۆنی مردنی گرتووە
 تۆ گەر نەبی

 چلۆن شینبوونەوە بخەمە زمانمەوە 
 شێعر بەردەوام لە تۆ دەچێ
 ئـەو کاتەی بێ بەزیانە وتت

 ئـیتر الڵ بەو
 لە هیچ شێعرێکدا ناوم مەبە 

 شێعر ...
 شێعر لە دووپاتبوونەوەی مردن دەچێ

 لە ئـاویلکەدانیڕەستەێکی سەقەت دەچێ
 ئـەو کاتەی لەڕێزمانیاخی بووە و

 منداڵێک بەردەوام دەیڵێتەوە 
 شێ ع ر 

 هەرگیز لە من ناچێ
 ئـەو هەمووڕەنگەکان دەنووسێتەوە و  

 من
 تەنیا
 تۆ!
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 ئارام فەتحی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من خاڵی وەسەتی ئەم غوربەتەم 
 

 وەرە بمپێکە ئەی نیشتمان
 من ئەتوانم لێرە فووت تێکەم و 

 تیزانگێک بە حەواوە 
 هۆشت بێ نەتەقم

بێتاقەتی نابم هۆشت بێ منی ڕێگا       بۆ   
 منی ئاو                    بۆ ئاکواریۆم

 چی ماسییە لە بەرمایە 
 چی کاڵوە لە سەرتایە
 چی غوربەتە ساڵو! 

 ساڵو لە نەبوونی ئێوارەتان
 تف لە مەرحەبایی هەرچی جادەیە و 

 ڕووڕەش بێ بەفر، کە لێرە نابارێ 
کە لێرە خووساوم و گشت گیانم بیرەوەری لێ 

 دەتکێ 
ەڕەو، کە زەمەنی هەنگاوە و  لێرەی پیاد   
لێوانی زەمەنە و              

 کچی زەمەنە و 
 داروبەردی ئێرە کاتی لێ ئەتکێ و

تەواو نابێ                                        
لێرە کە ڕابردوو لە شەرابا ناخڵەتێ               
کە مرۆڤ هەر بۆ بیرەوەری باشە                

کە ئێمەی زیندوو خوێڕیترین لەوەی بمرین       
منی ماسی، هەڵهاتم لەوەی نیشتمانێکم تێدا  

 خنکا
یان لە کچێکا ماتڵم ڕۆیشتبێتم        
ماتڵم فڕیبێت ئەو چۆلەکەیەی ئەمجریواند        

 ئەتەوێ چ حەیوانێک بم ئەی نیشتمان؟ 
 ڕاوم کە و، 

من لە ماسییا ڕاحەت ئەمرم               

لە گورگا دژوار ئەژیم و                   
لە خۆتا نەختێک حەیفم بۆ بوون           

نەختێک حەیفم بۆ نەمردن و              
تا حەز کەی دەنگم زواڵڵە بۆ نەوتن        

تۆ گۆرانیم بڵێ                           
ت منیش جنێو                           
تۆ بەفرم بڵێ و                           
تۆ نەبوونم                          
من غوربەت و                           
من وشکی و                           
من خاڵی وەسەتی ئەم                          

 غوربەتە
 

 .... 
 من ثقل  این غربت ام 

 
 ترجمه: ) آراکو(عباس 

 
نشانه بگیر ای وطن مرا   

 چون بادکنکی میتوان ترا باد کنم
 مواظب  ترکیدن  من باش

مواظب باش، من  راه؛ بدرد  بی حوصلگی نمی 
 خورم

 من  آب بدرد  آکواریوم
 هرچه ماهیست به تن کردهام 

 هرچه کالهست بر سر  تو 
 به هرچه که به نام غربت است 

- سالم می دهم -  
 سالم بر غروبهای  نبودتان.... 

 تف بر مرحباگوی  هرچه جادهست و
 شرمساْر برف، که اینجا فرو نمی بارد 

سراپا خیس  آبام و خاطره می چکد از تمام  
 هستیام 

 که اینجا پیادهرو گام هایش زمان است
 لیوانش زمان و
 دخترش زمان. 

 از در و دیوار اینجا، زمان می چکد و 
 همیشه در راه است 

ی شود با  که اینجا زمان را، که گذشته را نم
 شراْب فریب داد 

 که اینجا حتی آینده را...
 انسان که، فقط به درد  خاطره می خورد 

که " ما"ی  زندهگان، بی عرضه تر از آنیم که  
 بمیریم 

من  ماهی، گریختم از این که وطنی غرق در 
 من شد

 یا در دختری منتظرم، رفته باشم
منتظرم که پرگشوده، گنجشککی که جیک  

 جیکش مینوشتم 
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 می خواهی چه جانوری باشم ای وطن 
 شکارم کن 

 من در پوست ماهی راحت تر می میرم 
 در گرگ، دشوار می زیم 

در خودیشتن ات، اندکی دریغ ام برای 
 زندهگانی 

 اندکی دریغ ام برای نمردن و
تا دلت بخواهد صدای ام بلند است برای  

 سکوت 
 تو ترانه ام بخوان 
 من تو را دشنام

بخوان و تو برف ام   
 نبودنام 

 مْن خشکسالی و
 ثقل  این غربت را.

 

 ئەسمەر ئیبراهیمی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیما نعمت اللهی   ترجمه:
... 

 هێشتا 
 چاوت لە خیابان و ژن هەڵنەگرتبوو 

 هێشتا شکۆ سووکایەتی
 بە میهرەبانی نەدەکرد و  

 دایکەکان بە دەم کەروێشکە  خەوەوە
 ئەکردە خەو النکەکانیان بە وانەی ئەوین 

 هێشتا  عاشقی دڵدارێکی دڵ بەرد نەبووی و
 دڵت بۆ فرمێسکی منداڵیک 

 وەک چۆلەکەی  نێو مستی منداڵێک
 ئەفڕی و  

 ئەوین  لە چاوەکانتدا
 هەنگوێنی تر  لە هەمیشە  ئەدرەوشایەوە 

 پشتمان پێت قۆرس بوو   
 خیابان خەریک بوو زامەکانی لە بیر بکات و 

 هەتاوێ بەیانیجێوبانەکەی  بخاتە بەر 

 تۆ بوویت و پیاوەتی  سەری لە ئاسمان ئەسوی 
 کە پێغەمبەرە درۆییەکان

 ئااڵیڕەشیان هەڵواسی و  
 سووکایەتیان بە ژن و بە شەقام کرد

 ئاگات لە خۆت نەبوو خوایە گیان 
 نە گوێت لە هاوارەکانی باوکم بوو 
 نە ئاوڕت لە نزاکانی دایکم دایەوە 

 کە تەنانەت  ئێستاش 
 لە سووچی دۆاڵبەکاندا لێت ئەپارێتەوە 
 
 

… 
 هنوز

 چشم از زن و خیابان برنداشته بودی
گذاشتهنوز غرور مهربانی را حرمت می  

بیدارمادران، خواب  
دادند ها را به الالیی  عشق تکان میگهواره  
 هنوز

 به سنگدلی دل نسپرده بودی 
 و عشق در چشمانت 

درخشید می  
تر از همیشه عسلی  

 پشتمان به تو گرم بود 
 خیابان در تقال 

هاش تقالی فراموشی  زخم  
خوابش را در آفتاب دم صبح خواست رختمی

 بیندازد 
 تو بودی مدام 

 مردانگی قد برافراشته بود
 که پیغمبران مجعول 

های سیاهشان را برافراشتندبیرق  
 و حرمت زن را و شکوه خیابان را

 لگدمال کردند
 

خدایا! حواست نبود   
 نه فریادهای پدر به گوشت رسید 

های مادرم را دیدی  نه ضجه  
 مادر که حتی حاال

در کنج  تاریک  پستوها  پنهان  
 هنوز هم 

کندالتماست می  
 
 … 
 من

 لە بەر هەتاوی هاوینەکان و  
 کڕیوە و  بەفری زستاندا  

 بێ چەتر  تێپەریوم 
 تا سپیایی 

 و بە بەختمدا  شۆڕ  ببێتەوە  بڕژێتە ناو  قژ



                                               آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ   82شماره  
 

224 

 

 چیتر
 لە چی بڕوانم

 کە ئەزانم  پیاو  بێ دەسەاڵتترینەو
 بۆنی  شێداری قژێکی  لوول  

 ئەیخاتە سەر چۆک
 لوول لوول چەک ئەدا بە دەستیەوە

 یاخی ئەبێت و
 تەقە لە  پەیکەرەی  مردن ئەکات   

 بەم حاڵەشەوە
 تاوانەکان

 بە قژی ژنێکەوە پەلکە ئەکەن 
 هەڵدێن 

 لە لوولی  هەر چی پەرچەمە  
 کە جوانی 

 تاوانە و بەشی ژن  
 پیاوێک لە سەر چۆک! 

 
 :  ترجمە 

 
 … 

 من 
 در آفتاب تابستان 

 و در زمهریر زمستان
 امچتر راه پیموده بی

 تا سپیدی
 بر گیسوانم بنشیند و شره کند از بختم

 دیگر
 به چه نگاه کنم؟ 

 منتهای مرد را شناسم عجز بیکه می
 یمش، به خاک افتادنش و تسل

 خورده، مواج به عطر  مویی باران
 شود در دستانش شکن شکن تفنگ می

 کند مرد طغیان می
 گیردو هیبت مرگ را نشانه می

 با این همه اما
 گناه را 
 بافدتاب موی زنی میوبه پیچ
 گریزدو می

 از پریشانی  هر طره بر پیشانی  
 که زیبایی گناه است 

 و سهم زن
 زانودرآمده بهمردی 

 
 … 

 ئەگەر  لە زمانم  تێناگەی  بمبوورە
 من الواندنم 

 لە  سێبەری  بۆردمانی  شەڕدا  لەبیر کرد  
 دایکم ئەیوت

 ژن باشترین شەڕوانە 

 شیر ئەدات بە شێرانی شەڕ
 من زمانم  

 بە چەک و چەقۆ و خۆمپارە بەربوو 
 شەپۆلی فڕۆکە جەنگیەکان 

 پەردەی گوێمیا بەڕووی جوانیدا  دڕێ 
 ئەوەی لە جەنازە تێدەگەم
 لە خۆشەویستی نازانم 

 من
 لە بیرم  کردووە  گوڵ چۆن ئەنووسرێت 

 بۆ خۆشەویستییان بۆ جەنازە!
 

 :  ترجمە 
 … 

 فهمی مرا ببخش اگر زبانم را نمی 
 من نوازش را 

 اماز یاد برده  در تسلسل بمباران 
 

 گفت: مادرم می 
 »زن بهترین  جنگجوهاست

 شیران جنگ را« دهد شیر می
 من زبانم 

 با چکاندن و چاقو 
 با خون و خمپاره باز شد

 های جنگ موج موشک
 درید پردۀ گوشم را به روی زیبایی 

 من آنقدر که از جنازه پُرم
 فهمم سپردگی چیزی نمیاز دل 
 من 

 اماز یاد برده 
 گل را چطور باید نوشت 
 چه به نشان عشق  

 ایچه برای جنازه
 … 

 ئەی تۆ 
 لە من!  کە خاڵیت 

 دڵم لە ئێوارەی  ئەم شەقامەدا
 بە نەبوونتەوە  گیره

 لە واڵتێکا  کە باتۆم  و گوللە 
 لە نان هیچ 

 لە گیانیش فراوانترە 
 من

 نە لەو چەک بە دەستانە  ئەترسم
 نە لەو شەقامەی  بێ تاکسی  تێدەپەڕێ 
 سێبەری دڵم  لە گوللەیەکدا کون  دەبێت

 من خورپەم 
 باوشی  دووریتدا  ئەڕژێت  تەنیا  لە

 
… 

 ای تو، ای تهی از من
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 در غروب این خیابان، دلم 
 به نبودنت بند است  

 
 در خاکی که تکثر گلوله 

ای که تکثر باتوم در خانه   
ها را گویی تعداد بدن  

گیردبه مسخره می  
 من

ترسم ها میدست بهنه از تفنگ  
 نه از این خیابان طوالنی

 گذرد می تاکسی که بی
شودای شکافته میسایۀ قلبم در گلوله  

 من 
 نبضم 

اتتنها در آغوش دوری   
ریزد فرامی  

 
 

 کمال مریوانی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جێگا پێتان دەکەینە سەنگەر
 خوێنتان مورەکەبی قەڵەم 

 خەونەکانتان وانەی قوتابخانە
 چەند بۆێرن لە مردن دا

 مردن بۆ ژیان
 مردن بۆ خاک

 
 پاهایتان را سنگر می کنیم جای 

 خونتان را مرکب قلم ها
 رویاهایتان را درس کتاب . 
 چە شجاعانە می میرید

 مردن برای زندگی
 مردن برای خاک . 

 
 

 شاخ لە بەر پێت دا ڕاوەستاوە! 

 درەختەکانڕیزیان بەستووە بۆ دیدار
 ئەوەندە خۆشەویستی

 باڵەندە لە نێۆ دەستا هێالنە چێ دەکەن
 ەو لوتکە چۆن گەیشتیە ئ
 ئەی شەهید 

 فێرم کە وەک تۆ بژیم
 

 بە احترامت  ایستادە است کوە
 درختان برای دیدارت بە صف شدەاند 

 چنان دوستت دارند پرندەها 
 کە در دستانت النە میکنند . 

 چگونە بە قلە رسیدی ای شهید 
 بە من بیاموز  

 چون تو زیستن را 
 
 

 ئازەرویار گوالبی شە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایکۆ 
 قژەکانی سپاردە دەستی با   

 داری شکاند  ری چڵهمانگ سێبه
 کۆڵوانه له شان       

 
2  
 ڕ دەخووسێ له ژێر باران ته

 کان بخزییه بن باڵه
 الوێژ ــ گه         

 
3 

 ڕ الوەکانی شهله که
 م  و بانگ دەکه شهمانگه

 تی عنهخۆری له
 
3 

 مک ـ  ر مهری خستۆته سهسه
 ڵ وە ڕایهکانی به ئاسمانه دەسته 
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 تاوهه        
4 
 

 ناتوانێ ئامێز به ئاسمان داگرێ  
 ر ف دەخاته سهپێخه
 ـ گوڵوەنی ـ       

5  
 رفراوانه رێکی بهڕووبه
 یاڵی تۆ و  خه

 ون خشی تهنه       
 
6 

 ڕ الوەکانی شهله که
 م  و بانگ دەکه شهمانگه

 تی عنهخۆری له
 
 

 سیامک نجفی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕادۊن
 فیزیکدانێگ ک دەسەیلێ  
 وە هێز ژێرخانەگان من و تو  
 تا بلەمرک باڵەیلێ هەڵماڵۊ

 ئاگامان بوو وهبێ ئه
 سەرەساو کل کرد: 

 "یو هاتگهخه "ڕادۊن چەن کاناڵەیگ وه
 هۊچ نیه د وهجهوههه و ڕادۊنه ڕا داشتن ئهئه
 ی بکه تهزرهیلت بنۊقنێ و ههوهچه نیازه  هه

 ت:کێ وهر کاناڵ یه بۊشه
لیف ندهڵ مهدوهناو جه له گن ئونسر تازه  یه –

 یدانریه
 ت:گان وهناوه وه ره وهرخهکاناڵێگ تر سه له
 لیف دزین ندهڵ مهدوهجه –
ین  ش رادیولوژی بیمارستان ئیمام وسهبه –

 پات بی. کرماشان قه
 ت:کاناڵ تر وه 

یل  نچیهعدهمه ل بڕێگ له وه رپرس تازه وه –
 هازر بی 
 رنشین بی و خوهرهڕێ وه فتنه وههازر که 

ژێرخان هاوساماڵ   ی فیساغورث لهزیهقه –
 یا بی په
 ر بیسهسوه نگێ دهجوور بێده یه

 ت:کاناڵ ئاخرێ وه
دڵ تاریخ نوقم  و لهفاڵتۊنی نهی ئهریه زهنه –

 بی. 
 

 رادیو
 فیزیکدانی  

کە دستانش بە انرژی زیر زمین من و تو آلودە 
 بود
 پیامی از کشف یک رادیو چند کانالە داد   

 و ما برای داشتن آن کافیست،  
 تصورش را بکنیم با چشمان بسته 

 گویندەاش گفت: 
چند کیلو عنصر جدید در جدول مندلیف قرار   – 

 می گیرد 
 دی، سر تیتر مهمترین خبرها را داد:و کانال بع

 جدول مندلیف را دزدیدند  – 
بخش رادیولوژی بیمارستان امام حسین  – 

 کرمانشاه تعطیل شد. 
 کانال دیگری گفت: 

رهبر جدید با گروهی از معدنچیان عازم غرب   –
 شد 
قضیەی فیثاغورث در زیر زمین همسایە   –

 کشف شد 
 بی صدا ضبط شد. 

 گفت:کانال آخری 
 نظریەی افالطونی نو در دل تاریخ محو شد.    –
 
 
 تەوفێق ئیبراهیمی    
 
١ 

 ڕۆژانی هەن لەم واڵتە 
 هەر کامەیان

 بەقەد تەمەن، تەمەنیانە
ڕۆژام دێن و مانگان دێن و سااڵن دێن و 

 تێدەپەڕن بەبەرەوە 
 بەاڵم هەرگیز  لە بیر ناچێتەوە

 ڕۆ سوورەکەی نەوەڕە . 
 
٢ 

 لێم ئەترسن 
 نەختە نەختە بااڵ کەم و  

 ببم بە بەڕوو
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 ببم بە سێبەر بۆ شێر و 
 ببم بە هێالنە بۆ هەڵۆ . 

 
٣ 

 ڕەنگە ڕۆژێ 
 کەڵوەی کەلەپچە مەچەکم
 خوێناوی کاماری شەالخ

 دەم نێتە نێو
 زامەکانم 

 هەتاو لە هیچ درزێکەوە
 بۆم نەڕوانێ

 دڵنیا بن 
 بۆ من هیچێ نەگۆڕاوە 

 من،
چرۆی أێر خۆڵەمێشی جەستەی سووتاوی  

 واڵتم .
 
4 

 بۆردیزرێک بە گرمەگرم و هاڕەهاڕ 
 سینگی کێوێکی ئەکڕان 

 کێو پرسی : 
 ئەمە جادەیە بۆ هەورامان؟ 

 دیزڵ وتی : 
 بەداخەوە

 دزەڕێیە، بۆ دوژمن و داگیرکەران .
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 آثاری از فرزین صادق ایوبی 
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 چند اثر از احمد خلیلی فرد 
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 در سنندج بە دنیا آمد.  1339در سال  احمد خلیلی فرد
 کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا 

 کارشناسی ارشد در رشتە نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس 
 عضو هیئت علمی 

 عضو انجمن نقاشان ایران 
 عضو انجمن هنرهای زیبا 

 + 30عضو انجمن نقاشان  
 داور جشنواره های متعدد هنر جوان، اچ بیم، داکا بنگالدش بوده است 

 یز متعددی شده است مانند: احمد خلیلی فرد برنده جوا
 2002مدال برنز از سە ساالنە پاریس 

  2008دیپلم افتخار از جشنواره دفاع مقدس ایران  
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