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پوختــە :لەم وتارەدا هــەوڵ دەدرێت،
کە چەمکەکانــی "زەمان" و "نازەمان"
لــە ئەزموونــی شــیعریی شــێتدا بــە
نموونەی شــیعری دیاریکــراو بکەوێتە
بەر باسی پاژبینانە و لە چوارچێوەی
پێکهاتــی وشــە و دەورێــک ،کــە بۆ
(کردە) یان فیعل ،وهك نیشــانەیەکی
زەمانی ناو زمان و ڕســتە دیاریکراوە،
زەقتر لێکبدرێتەوە؛ کۆی ئامانجەکەش
گەیشــتن بــە پێناســەیەکی ڕێژەیییە
بــە زمانــی شــیعری شــێت و دەوری
وشــە ،پێکهاتی ڕســتە و داڕشتن لەم
ئەزموونە.

چیرۆکی
شیعری
سوور تا
دەریا...

(مهنیفێستی
خەونی ئازاد لە
وشە سهرهكییهكان :زەمان ،نازەمان،
نازەمانییەتی"هەتا
شێتیی ،کردە (فیعل) و زمان.
کازیوە بون بەستم")
لێکدانەوی چەمکی
نازەمانییەت و شێتیی
عادڵ قادری
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شــێت لە کولتووری باوی کۆمەڵگهی ئێمە و تەنانەت لە وێژهمان و
دیسکۆرس ()discourseه ســونەتی و کالسیکییەکانیشماندا ،مانا
و مەدلوولێکــی دیاریکــراو و بێگومان ئیدیۆلۆژیکیشــی هەیە ،کە لە
زۆر شــوێندا دێتە ســەر دەاللەتێکی جنێوئامێز و گاڵتەجاڕانە ،بەاڵم
کاتێــک تۆزێک ســەرنجی هەر هەمــان دەاللەتی ســونەتیش بدەین،
شــتێکمان بــۆ دەردەکەوێت ،کە کەمتر بیــری لێکراوەتەوە ،ئەویش
ئەوەیە ،کە کاتێک بە کەســێک دەڵێن :شــێت! مەبەســت و ئاماژە
ئەوەیە ،کە ئەم کەســە هەڵسوکەوت و ئاکارەکانی جیاوازن لە کۆی
ئەو پێکهاتە باوەی ،کە کولتوور و شــەقامی گشــتیی بۆی پێناســە
کردووە و الی پەســندیهتی .لەم دەربیجەوە چاو لەو وشــەیە بکەین،
ئەوکات دەبێت بە چەمک .واتە شــێت ئەو بوونەوەرەیە ،کە جیاوازە
لە ئەوانی تر .ئەم وشەیە لە کولتووری فارسدا ،کەمتر هەڵگری واتای
نەرێنییە لە ناو جەماوەر و شەقامی گشتیدا چوون فەزایەکی بزۆز و
گۆڕانهەڵگرتریان لە چاوەی ئێمەدا هەیە .هەرچەند لە ناو کولتووری
گشــتیی و ئاخافتنی کۆمەڵی ئێمەشــدا دەاللەتەکانــی گۆڕانکارییان
بەســەر هاتــووە ،یان النیکەم لــە تاق دەاللەتی و جــووت دەاللەتی
تەکێنراون و دەاللەتی فرەڕەهەند ،خەریکن وەردەگرن .شێت نامۆیە.
ئەو بوونەوەرەیە ،کە بە فۆڕمی تر ،چاو لە شتەکان دەکات .گرینگتر
لەوەش بە فۆڕمیتر باسی شتەکان دەکات و دێتە "زمان" و ئاخافتن.
ئێمە شێتێکی باش (چواردەعەیار) نابینینەوە ،کە زمانێکی ئاسایی
و باش (بەواتای ئاخافتنی ئاســایی زمانی)ی هەبێت ،گەر شــێتێک
وابوو ،ئەوا ناکرێ پێی بڵێین شێت ،ڕەنگە شتی تر بێت و ئاوەڵناوی
تر هەڵبگرێت ،بەاڵم بە گشــتی بێخەوشترین شێتەکان نامۆترینیانن،
ئەم نامۆ بوونەش بە ڕاســتەوخۆ لە ســەر زمان ،ئاخافتن ،فۆڕمی
قسە و پێکهاتی گێڕانەوەیان ،ڕەنگ دەداتەوە .پاڵەوانی نامۆی کامۆ،
واتە مۆرسۆ بێنینە بیری خۆمان ،یەکەم گۆڕانکاریی ،کە لە مۆرسۆ
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وهك پاڵەوان (یان دژەپاڵەوان)ی ڕۆمانی نامۆدا بۆمان دەردەکەوێت
کەمدوویی و زمانکورتی مۆرســۆیە ،هەموو شتەکان لە دنیای زمانی
ئەودا لە ئاوەها ڕســتەگەلێکدا چارەنووسیان یەکالیی دەکرێتەوە :با
وابێ ...باشــە کێشــەم نییە ...هەرچی تۆ پێت باشــە ...واشــبێت
گرینــگ نییە ...واشــنەبێت گرینــگ نییە ...ئەم ڕســتە واگوزاری و
ســپاردنیانە (کــە دەربڕینێکــی چەند وشــەیی بۆ ئەوەی شــتەکان
ڕاســپێرێت و لەکۆڵ خــۆی بکاتەوە) یەکێک لــە تایبەتمەندییەکانی
مۆرسۆی نامۆیییە ،کە لە زماندا وەدیار دەکەوێت ،ڕستەگەلی کورت
و ڕاسپێریانە و  ...تاد ،کە هەڵبەت لێرەدا باسی تایبەتمەندییەکانی
کارەکتەری شــێتە نەک بەراوردی دوو جیهان و ژانری جودای ،وهك
شیعر و ڕۆمان .نامۆبوون دەتوانێت و ئیمکانی ئەوەی هەیە ،یەکێک
بێت لە تایبەتمەندییەکانی شێت ،بەاڵم بە مەرجێک بە دنیایەکی بزۆز
و کراوەدا سەفەربکات و بژی .مۆرسۆی نامۆ لە دنیای داخراوی چێژە
ســادەکانی ڕۆژانەدا دەژیا ،وهك ئاو ،هەتــاو ،گوێی زەریا و ...تاد،
ئەمانەت لێبسەندایەوە توانای وێناکردن و خەیاڵکردنیشی دەدۆڕاند.
بۆیــە لە نیهێلیزمێکی ڕووکەشــیانە (وهك پاڵەوانی ناو ڕۆمانەکە)دا
گیرســایەوە و لە بەندیخانە ،دواجار فەزای ئیعدام و هەرێمی مەرگ،
لەنگەری گرت.
نامۆبوونی بزۆز ،نائیدیۆلۆژیک و شاعیرانە سەرەتای ئەو شێتییەیە،
کە لە الی شــاعیر ،عاشــق و شێت دەگاتە تەشق و ترۆپک .شیعری
شێت لە بەستێنێکی ئۆنتۆلۆژی وەهادا خۆی مانیفێست دەکات ،کە
هەڵگری هەرسێ توخمەکەیە ،کە لەم دێڕانەی خوارەوەدا دوو توخمی
شاعیریهتیی و عاشقیهتیی بە زەقی دیارە و ئەم دوو توخمەش فەزا
و بەستێن بۆ ئەزموونی شێت دەرەخسێنن:
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هەندەسەی شیعر تێکدەشکێنم
بنەمای روانین
ژومارەی سەروا
هەندەسەی مەرگ بنیات دەنێم
وێنەی هەناسەت
ژومارەی بزەت
 چ زانستێکی سێحراوییە ئەوین -شین ترین بەتاڵ"تێکشکاندن" تایبەتمەندی کەسی نامۆی ئاسایییە( ،وهك مۆرسۆی
کامۆ -هەڵبەت ئاسایی لە هەمبەر و بە بەروارد بەو نامۆبوونەی ،کە لە
شیعری شێتدا هەیە) کاتێک هەندەسەی شیعر تێکدەشکێنرێت ،ئەم
نامۆیە ئاسایییە ،بەاڵم ساتێک لە درێژەدا "بنەمای ڕوانین ،ژومارەی
ســەروا"ش هەر دەخاتە خانەی شــکاندن و هەندەسەی مەرگ بنیات
دەنێــت ،ئەوجار بۆمان دەردەکەوێت ،کە نامۆیەکمان لەبەردەمە ،کە
بــزۆزە و دەیەوێت تایبەتمەندییەکی زمانیی بۆ خۆی ببینێتەوە و لە
درێژەشدا بە عەقڵێکی بیرکاریانە و ماتماتیکییەوە ،ئەو زمانەی خۆی
مانیفێســت دەکات :وێنەی هەناسەت (وێنە هاوکات کە ئێستاتیکای
جیهانی نیگارکێشانە ،هێڵبەندییەکی بیرکارییانەشە ،کاتێک هەناسەی
یار یان دایک یان ...تاد ،لە هێڵبەندیکردنی ئاســایی و ژومارەدانان
بۆ پاڵ ،گۆشــەکان و فامێکی زانســتی ورد یاخی دەبێت ،دەبێت بە
وێنــە .واتــە ماتماتیک ،وهك زانســتێکی ورد ،پاژبین و ئیدیۆلۆژیك
کورت دێنێت ،مێژووی ماتماتیک شەڕێکی بێکۆتا بووە ،لەگەڵ وێنە و
خەیاڵ) ژومارەی بزەت (بزە تا کوێ دەژمێردرێت؟ مەبەست بزەگەلی
جۆراوجۆرە لە کات و ساتی جۆراوجۆر؟ یان بزەیەکە ،کە تاقانەیە و
شێت دەیەوێت بیژمێرێت؟) شێت یان عاشق یان شاعیر؟:
چ زانستێکی سیحراوییە ئەوین .شین ترین بەتاڵ.
زانست ،سیحراوی و ئەوین ...تاد ،سێ توخم و چەمکن ،کە دەشێت
بە تەواوەتی لەگەڵ یەک دژبن و هاوکاتیش یەکبگرن .ئەم شــکاندنە
زمانییــە ،لە دەفتەری "شــین تریــن بەتاڵ"دا ســەرەتاکانیهتی و لە
دەفتــەری "منم شــاعیری ژنانی چــاوەڕوان"دا دەگاتە خاڵی گۆڕین
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و گەشــەی خۆی .من لێرەدا تەنیا ویســتم ســەرەتایەکی ســادە بۆ
فامکردنی شــێت و سووبژەی شــێت (هەڵبەت ئەم زاراوەیە ڕۆنراوی
خۆمە و شــیعریانە دەنوێنێ ،کە من دواتر و لە داهاتوودا بە درێژی
پێوەســت بــە ئەزموونی شــیعری شــێتەوە ،پێناســەی دەکەم) لە
سۆنگەیەکی بەراوردکارانە و بە پێوەندی لەگەڵ چەمکی نامۆ (نامۆی
ئاسایی) بخەمە ڕوو و ئەو جیاوازیی ،سەرکێشیی و نامۆبوونە بزۆزییە
زمانییە بگێڕمەوە ،کە دەشــێت لە شیعری شێتدا هەبێت و مەزەندە
کرا بێت ،شیعری شێت نامۆیەکی بزۆز و "ئاو"اوییە* ،شیعری شێت
بۆ ســووبژەی شــێت ئەو شــتەیە ،کە تەنیا یەکجار پێی تێدەنێت.
شــیعرێکە ،کە بەردەوام دەخشــێت ،بەردەوام پیت و پیتە پاتەکانی
بە هەست ،دەاللەت و شکڵی تر ،دێنەوە .شیعرێک ،کە یەکەکانی لە
چەند پاتەیییەکی ( )Frequencyبزۆزدا دەردەکەون ،کاتێک پیت و
وشە لە ئەپیزۆدێک بەکار دەبرێن و پاشان لە ئەپیزۆدی تر و هەر لە
یەک پێکهاتی شیعریدا دیسان بەکار دەچن ،بەاڵم بە شکل ،دەاللەت
و واتــای تــر ،کە من لە درێــژهدا و بە لێکدانەوی شــیعرێک نموونە
دێنمەوە.
بەهەرحاڵ ،ئەم زمانە شــێت و نامۆ بزۆزەی شــیعری شــێت ،کاتێک
دەگاتە ئاســتی شــیاوی خۆی ،کە هاوکات هەڵسوکەوتیشــی لەگەڵ
زەمــان ( )timeدەگۆڕێــت ،یەکــەم تایبەتمەنــدی شــیعری شــێت
شــکاندنی فیعل یان کردە ،یان هەر البردنی فیعلە بۆ دروســتکردنی
فەزاگەلــی** نازەمــان ،کە ئەم حاڵەتە لە دەفتەری منم شــاعیری
ژنانی چاوەڕوان و شــیعرەکانی دواتری شــاعیردا ،کە هێشــتا چاپ
نەکراون ،زەقترە .بۆیە دەشــێت بڵێم ،یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی
شــیعری شــێت نازەمانییەتە ،هەڵبەت و بێگومان لە ڕەوتی شیعری
بەرەی نوێترخوازدا ،ئەم حاڵەتە سروشــتییە و بووە بە بەشــێک لە
فەزای شــیعریی ،بەاڵم تایبەتمەندی ئەم حاڵەتە لە شــیعری شێتدا
لــە چەند ڕەهەنــدەوە بۆمان دەردەکەوێت .نازەمانییەت لە شــیعری
شێتدا بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پێکهاتەی لە کۆی ئەپیزۆدەکاندا
دەخرێتــە ڕوو ،نــەک تاقبەتاقــی ئەپیــزۆدەکان .واتــە کاتێک کۆی
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پێکهاتی شیعرێکی شێت دەخوێنیتەوە ،تۆ دەبێ لە هەوڵێکی بزۆزدا
بیــت ،تاکو ڕەهەند و لەنگەرێکی واتایی ڕێژەیــی بدۆزیتەوە ،چوون
بەشــێکی زۆری ئــەم هەوڵدانە ،بەهــۆی ئەو فــەزای زەمانی جیا و
جوداوازەیە لە هەر ئەپیزۆددا .لە شیعری "هەتا کازیوە بون بەستم"
لە ئەپیزۆدی یەکەمدا ئاوەڵکرداری زەمانی سبەینێ دەچێتە کار:
بێ ههواڵ ل ه ئهفسانهکان سبهینێ
ئیــدی پاش ئــەم ئاوەڵکــردارە زەمانییە ،ئێمە هیــچ ئاماژەیەک بە
ئاوەڵکــرداری زەمانــی نابینین ،تا ئەپیزۆدی ســێ .واتــە تا یەکەم
ڕستەی بەشی:
1ێکی تر ...ک ه واڵمێک ه بۆ کۆاڵن  ...ک ه تاوانبارترین –با -بوو:
یەکەم ڕستەی ئەم بەشەش وادەست پێدەکات:
درهنگ کهوتووه ههتاوم  ...ب ه ساڵی کۆچی مانگیم بسپێرن
ک ه کۆچی مانگ  ...ناوادهیه
بابەتــی زۆر گرینگ و جێی ســەرنج لەم دێڕانــەدا؛ ڕەخنە ،گلەیی و
ناڕەزایەتییــە لــە زەمان ،کــە ئەمە لە پلە و نیــگای یەکەمدا وادێتە
بەرچــاو ،کە بکەر و وەگێڕ (ڕاوی)ی ،ئــەم دێڕانە لە چاوەڕوانیدایە
بۆ هەڵهاتنی هەتاو ،وهك نیشــانەیەک بۆ جەمسەرێکی زەمان .واتە
بەیانی:
درەنگ کەوتووە هەتاوم...
بەاڵم بە سەرنجدان بە "درەنگ کەوتووە" و دێڕی پاش ئەو ،واتە "بە
ســاڵی کۆچی مانگیم بســپێرن" بۆمان دەردەکەوێت ،کە "کەوتن" لە
درەنگ کەوتووە ،دەشــێت دوو واتای هەبێت ،بەاڵم واتای پێوەســت
بــەم باســە "داکەوتنە" .واتــە درەنگ داکەوتووە هەتــاوی من ،نەک
وەدرەنــگ کەوتووە و بۆ نەهاتووە ...واتە "درەنگ کەوتووە هەتاوم"
ئەوەنــدەی گلەیییــە ،کــە بۆچــی زوو نەکەوتــووە هەتــاو (زەمان)
م و وازی نەهێنــاوە ،ئەوەنــدە ئامــاژە نییە بۆ خوازشــتی نەهاتن و
وەدرەنگانکەوتنــی هاتنی ،پێدەچێت وەگێڕ ژیان و "زەمان"ی لە ژێر
تیشــکی هەتاو تاقیکردبێتەوە .بۆیە دەڵێ :بەســاڵی کۆچی مانگیم
بســپێرن ...تاد ،لــە هەتاوییەوە بــۆ مانگی ،چــوون کۆچی مانگ؛
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ناوادەیە ،لە ناکاوە ،نازەمانە.
پرســیارێک ،کە لەبارەی زەمانەوە دەشــێت بکرێت ئەمەیە ،کە ئایا
ئەزموونی نازەمانییەت لە ناو زەماندا ڕوو دەدات؟ زەمان بە گشــتی
چییــە؟ ئایــا زەمان الی یەک کــەس ،یەک واتای هەیــە؟ زەمان لە
بێداری و خەوندا ،وهك یەکە؟ ئایا زەمان ســێ جەمســەری ڕابردوو،
ئێستە و داهاتووی هەیە؟ ئایا وهك جۆیس و پرۆست دەڵێن :زەمان
ئــەوە نییــە ،کە ئێمە لە ڕاســتیدا هەر ناتوانیــن ئەزموونی بکەین؟
مــن کــە لە ئێســتەدا بیر لە ڕابــردوو ،یان داهاتــووم دەکەمەوە ،لە
کام جەمســەری زەمانیــدا دەژیــم ،یــان کام جەمســەری زەمانیــی
خەریکــم ئەزموون دەکــەم؟ پێدەچێت ئەزموونکردنــی "نازەمان" لە
نــاو "زەمــان"دا ڕوو بدات ،بــەاڵم لە فۆڕم و حاڵەتێکــی ئۆنتۆلۆژی
تایبەتدا ،کە شێت ،یان شاعیر ،یان عاشق دەشێت بە باشترین شێوە
ئەزموونی بکات ،بێهۆ نییە ،کە هایدگهر دەڵێت :ئەزموونی عارفەکان
و زمانی هێمایییان دەیان جار لە ئەزموونی تێڕامانی فەیلەســووفان
و زمانیان بۆ فامکردنی نازەمان و ئەبەدییەت نێزیکترە و ئەمەش بە
گەڕانەوە بۆ تێڕامانە بنەمایی و دەستپێشخەرانەکانی ئاگوستینوسی
قهدیس لە کتێبی "شــاری خودا"دا و لەمــەڕ زەمان بە ڕوونی بۆمان
دەردەکەوێت .وهك ڕوونیشە ڕەهەندی هاوبەش لە ئەزموونی عارفانە
و شــیعریانەدا هەیــە و عارفانەبوون ،ئەوەندە ئاماژەیە بۆ شــێوەی
هەست و جۆرە ئۆنتۆلۆژیایەک ،ئەوەندە نیشانە نییە بۆ چەند ڕێبازی
ناودار و چەندین کەسی دیاریکراو لە ناو مێژوودا.
بەم باســە گشتی و هەڵپەسێردراوەوە دەتوانم بڵێم :زەمانییەتی ناو
ئەم شیعرە ئاماژەیە بۆ نازەمانییەتێک ،کە دەیەوێت هەبێت ،یان تێیدا
هەبێت ( .)becomingواتە وەگێڕ دەڵێ :درەنگ کەوتووە هەتاوم...
دەبوایە زووتر بکەوێت ...الی ئەو نەمتوانی نازەمان ئەزموون بکەم...
تاد ،بۆیە بە ساڵی کۆچی مانگیم بسپێرن ،بەڵکو الی ئەو ئەزموونی
بکــەم ...تــاد .واتە ئەزموونکردنی نازەمان لــە ناو زەماندا ،کە لێرە
ساڵی کۆچی مانگییە ،بەاڵم چ نیشانەیەکمان هەیە ،کە پێمان دەڵێت:
وەگێڕ نازەمانییەتی دەوێت؟ دێڕی پاش ئەمەیە ،کە دەڵێت :کۆچی
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مانــگ ناوادەیە .مانگ لێرەدا ئیتر جەمســەری زەمــان نییە ،بەڵکو
مێتافــۆر ( )metaphorو خوازەیەکــە بۆ ئەبەدییەت ،بۆ جوانی ،بۆ
ئەوین ،بۆ خەون؛ خەونی کچانی ئاو .بۆیە لێرە دەتوانین بگەڕێینەوە
سەر ناوی شیعرەکە "هەتا کازیوە بون بەستم" کە هەتا دەربڕینێکی
زەمانییــە یەعنی "تا ...هەتا ...تاکــو ...تاد ".هەروەها "کازیوە"ش
جەمسەرێکی زەمانی ڕۆژە ،کە تەواویش ڕۆژ نییە و دەشێت بەشێک
لە شەوی لەخۆیدا هەڵگرتبێت .واتە نە ڕۆژە نە شەو .کاتێک زەمان
جەمسەرێکی تەواو دیاریکراوی نەبێت ،دەبێت بە نازەمان .لە نیگای
یەکەم و لەم شــیعرەدا ئەم هاوکێشــەیە پێچەوانە دیارە ،وهك ئەوە
وایــە وەگێڕ چاوەڕوانــی کازیوە بکات ،کە هەڵبێت بەاڵم وانییە ،ئەو
لە ترســی هاتنی کازیوە خۆی لە بون بەســتدا دەبینێت ،چوون لە
دێڕگەلێکی تردا ،ئاوا باسی زەمان دەکات:
وه تهمهنم ب ه کاتی کچێنی ئهوان
ههر بههار دهزێتهوه  ...تا سبهی
کاتی کچێنی و بەهار لەزاییندا بوو ،ئەویش تا سبەی (سبەی کە لێرە
بۆ وەگێڕ نازەمانییەتێکی ناهاتووە و خەریکە لە "خەون"دا ئەزموونی
دەکات ،کە لە درێژەدا و لە پێکهاتی خەونبازیانەی شــیعرەکە باس
دەکــەم) هیچکام جەمســەری دیاریکراوی زەمانــی نین و لە درێژە و
دێڕەکانی ترە ،کە وەگێڕ باسی ترسی خۆی لە جەمسەرە زەمانییەکان
دەکات و ئەم حاڵەتەمان بۆ زەقتر دەبێتەوە:
ک ه دێوێک ل ه ئهفسانهم دا
بهیانیان  ...تهلهفوون بۆ رووحم دهکا
نیوهڕۆیان  ...نامهیهکی ئێلکتڕۆنی بۆ چاوم
وه شهوان ه  ...ل ه خهونم دا پیاسهی رهشی دهژمێری
بێ ههواڵم ل ه ئهفسانهکان بهیانی ...تهلهفوونم دا دهخم  ...ب ه رووی
باخ دا
وه بێ دهرفهت بۆ چیرۆکی تۆ کیژۆڵه
کۆاڵنهکانم تا کازیوه
بون بهستن
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کاتێــک باشــتر لەم باســانە دەگەین ،کــە بزانین کۆی ئەم شــیعرە
"خەونێکــە" و خەریکە لە نازەمانــدا ڕوو دەدات و تەنانەت خەونەکە
بەڕادەیەک ئەفســووناوییە ،ڕەنگە زمانی شــیعری شــێت لە ئاستیدا
شکست بێنێت ،تایبەتمەندی خەون ئەوەیە ،کە لە نازەمان ڕوو دەدات،
چرکەســاتە ،چرکەبوونە ،چرکــە هەبوونە ،ئێمە هیچ کات خەونێکی
خۆمانمان لە بیر نییە ،کە لە کوێوە دەقیق دەستی پێکردووە ،بەڵکو
زۆرتر ئاخری خەونەکەمان لە بیرە ،ئەپیزۆدی یەکەمی ئەم شــیعرە
ســەرەتای "هەســت"ی خەونێکە بێ ئەوەی پرسیارێکی لەسەر بێت،
لە ڕاستیدا کۆی پێکهاتە  4ئەپیزۆدییەکەی ئەم شیعرە ،قسەکردن،
وڕێنە و ڕاوڕاوێژی خەونبینە لە گەڵ خۆی ،شەڕ و ملمالنێی بەشێک
لە خۆی ،کە زەمانییەتە و بەشــێکی تر لە خۆی ،کە نازەمانییەتە،
کە دواجار وڕێنەی خەون و ڕووت ڕووتی "با" لە ئەپیزۆدی کۆتاییدا
دەیباتەوە!
ئەپیزۆدی یەکەم ،هەســت و هەوڵێکی سەرەتایيیە بۆ گەڕان بەدوای
چیرۆکی نوێی دەریا ،الپەڕەیەکی شەهید کراو ،پڕ لە سەمای سووری
ماســی ،ئەم هەســت و هەوڵــە؛ خوێنینە ،شــەهیدکراوە ،ڕووبارە و
چیرۆکــی زەریای لە ســەر دایە .ئەو ناشــوێن ،بێشــوێن و بێبنەی،
کە هەموو الپەڕە شــەهیدکراوەکان دەگەڕێنــەوە بۆی -زەریا .-ئەمە
سەرەڕای ئەوەی ،کە تایبەتمەندی مەجازبوون لە ئەپیزۆدی یەکەمدا
دیــارە ،وهك :الپەڕەیەک شــەهید کراو ،بۆ چیرۆکــی نوێ لە زەریا،
الپەڕەیەک شــەهید کراوە مەجازە بۆ شــیعر ،کە ئامێری سەفەرە لە
خەوندا ،لە ڕاســتیدا خەون خۆی شیعرە ،هیچ مرۆڤێک خەونەکانی،
وهك دنیــای واقیــع ،ناوزەمان و ناو شــوێن-کات نیــن ،ئەوەی هەیە
جۆرێکــە لــە نازەمانییــەت و فۆڕمێکە لە ئەبەدییــەت ،ئەوەی هەیە
نازەمانییەت و ناسروشــتی بوونە و جەوهەری خەون ئەوەیە؛ خەون
خەونە ئیدی .جوانی لێرەدایە ،کە ئەم الپەڕە شەهیدکراوە .ئەم شیعرە
بەدوای چیرۆکی نوێی دەریادا وێڵ و خەونبازە ،هونەرە ،کە بە زمانی
شــێت پێمان دەڵێ :شــیعر چیرۆکە ،بەاڵم چیرۆک لێرەدا دوو واتای
هەیە ،یەکەم مانای بەسەرهات و سەربووردە .دووهەم مانای چیرۆک
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و حیکایــەت ،کە هەردووک دەشــێت دروســت بــن و ڕووحاوڕووحن،
شــیعرێکی شــەهید ،کــە دەیەوێت ببێت بە چیرۆکــی دەریا ،یان بۆ
چیرۆکی دەریا بگەڕێت ،شیعرێکی شەهید ،هەر هەمان ڕووبار ،کە بە
شەقامەکان وەردەبێ ،دارماڵ و لێوانلێو لە خەون و ترسی پاپۆڕێکی
شــکاو ،خەونی ئەم بەشــە و لێرە واتای ترس و ختوورە دەدات بە
منــەوە ،لێرەدایە و بەهاتنی منی وەگێــڕ دەردەکەوێت ،کە لە نێوان
شــیعر و الپەڕەی شــەهیدکراو ،ڕووبار و من ،جیاوازییەک نییە ،یان
باشترە بڵێین یەکانگیرییەک هەیە کە:
ب ه شهپۆلهوه  ...ک ه منارهیهک ل ه جوانی و دڵهکوته
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ئەپیزۆدی دووهەم بەشــێکی ترە لە "من"ی وەگێڕ ،منێکی "وشیار"،
کە تەنگ بە ســەفەر و نازەمانییەتی وەگێڕ هەڵدەچنێت و بەردەوام
داوای وەاڵم و پەســاپۆرت بۆ ســەفەرەکەی دەکات .ئەم وشــیاریيە
لە خەوندا ،یان وهك دەروونناســان دەڵێن :ئەم نیوە وشــیارییە لە
سەردێڕی ئەپیزۆدی دوودا بە ڕوونی دیارە کاتێک ،کە وەگێڕی شێت
لە ســەر زمانی باوی خۆی هەڵەیەک دەکات و بەشــە وشــیارەکەی،
بۆی ڕاست دەکاتەوە:
2ی بێ نیشان...ک ه پرسیارێک ه ل ه رواێژی خوێن؛ -ببوورن ب ه راوێژی
خوێن-:
واتــە ،ڕواێژی خوێن الی ئەم بەشــەی"من"ی خــەون ،ئیدی هەڵەیە
و "من" کردوویە بە ڕاوێژ و خســتوویەتە ســەر هێڵە باوە زەمانی و
واقیعییەکــەی لە خەوندا .واتە ،لە خەونیشــدا واقیــع واز ناهێنێت.
وەک لە درێژەی ئەم ئەپیزۆدەدا دیارە منی وشیار دەیەوێت سەفەری
الپەڕەی شەهید ،وڕێنە و خەونی کۆچەریانە بوون و گەڕاڵیهتی "با"
تێکبشکێنێت:
واڵم دهوه  ...کهسایهتی چیرۆکی  ...با
ن ه سنوورت ئهوینداران ه پێکهنی
ن ه ماڵت ل ه سهر منارهیهک بهرزتر  ...ب ه بانگ و سهاڵی باخهوه
بۆ کوێی ئهو ئهفسانهیهت  ...بنێژم

2
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ک ه شێعرت جوامێران ه بمرێ زوو
وه باڵندهکانت بهردهوام وتوێژی ئهوینیان بجریوێنن
ب ه شهڕابی تاڵی کات و
ب ه کۆاڵنهکانی جیهان دا
باڵیان پڕ شهپۆل نا  ...کهرتێک ل ه مێژووی ئاو
باڵندهکانت ...دهکووژم  ...ئهی با  ...ک ه باڵت وهریوه
تا دێڕهکانت گۆڕیچهی ئاسمان بن.
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وەک دیارە بەشێک لە"من" داوای وەاڵمدانەوە ،بەپێی ئەوەش کۆتاهاتن
و وازهێنــان دەکات .کەســایەتی چیرۆکــی بــا هەر هەمــان خەونی
شــێتانەی وەگێــڕ و منە .هەر هەمان الپەڕەی شــەهید ،هەر هەمان
ڕووباری خوێنین و پڕ ســەمای ســووری ماســی ،کە بە شەقامەکان
وەردەبێ دەستی ،کە لێرەدا و الی ئەم منە وشیار و ناشێتەدا:
ب ه شهڕابی تاڵی کات و
ب ه کۆاڵنهکانی جیهان دا
باڵیان پڕ شهپۆل نا  ...کهرتێک ل ه مێژووی ئاو
شەڕابی تاڵی کات و کەرتێک لە مێژووی ئاو (نەک خودی ئاو ،بزۆزی
و شێتانە بوون) بۆیە باڵیان پڕ شەپۆل نا ،ئەپیزۆدی سێهەم واتە:
1ێکی تر ...ک ه واڵمێک ه بۆ کۆاڵن  ...ک ه تاوانبارترین –با -بوو:
شــەڕی قورسی دوو ڕەهەندە زەمانی و نازەمانییەکەیە ،کە بەڕوونی
وتووێــژ ،بگــرە و بــەردەی خەونبین یــان خەونبازی شــێت لەگەڵ
"من"ەکانی خۆی دەخاتە ڕوو:
درێژهی ئهو وتوێژه  ...گهرای ترسێک ه ب ه ئاوهدانی چاوم دا
ک ه دێوێک ل ه ئهفسانهم دا
بهیانیان  ...تهلهفوون بۆ رووحم دهکا
نیوهڕۆیان  ...نامهیهکی ئێلکتڕۆنی بۆ چاوم
وه شهوان ه  ...ل ه خهونم دا پیاسهی رهشی دهژمێری
بــێ ههواڵــم ل ه ئهفســانهکان بهیانی ...تهلهفوونــم دا دهخم  ...ب ه
رووی باخ دا

وتار

ژمارە         هاوينى 2017

بایهک رووت ...رووت ...ب ه کۆاڵن دا
ب ه سهر سینگی ڕووباردا شێتانه
........
وه ئێوه و من با بشنێنهوه  ...تا سنوور
تا دوور
بێ شازاده و بێ کۆشکێک نا ...ل ه خهون دا
ئایا ئەم خەونی نازەمانییەتە هەر هەمان خەونی "ســەرەتای بەشــی
یەکەمــی شــێتی" لــە شــینترین بەتاڵدا نییــە؟ کە لێــرەدا فۆڕمی
ڕاســتەقینانەی شــێتی خۆی دۆزیوەتەوە و لە قاڵبی تەواوتردا خۆی
نواندووە:
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وه بێ دهرفهت بۆ چیرۆکی تۆ کیژۆڵه
کۆاڵنهکانم تا کازیوه
بون بهستن
هەرچەنــد لــەم ئەپیــزۆدەدا نیشــانە و فۆڕمی تر هــەن ،کە دەکرێ
خوێندنەوەی جیاوازتر لە شــیعرەکە بدەن بەدەســتەوە و هەموو ئەم
باسە لەرزۆک بکات .کۆتایی ئەم شیعرە ،وهك ئەپیزۆدی چوارەم
وڕێنهی 1ی سهرهتا و کۆتایی:
ئــەم ئەپیزۆدەی شــیعرەکە بە ڕوونــی ســەرەداوێکمان لە پێکهاتی
شیعرەکە دەداتێ و 1ی سەرەتا و 1ی کۆتاییمان بۆ دیاری دەکات ،کە
دەکات ه ئەپیزۆدی یەک و ئەپیزۆدی سێ .واتە ئەو ئەپیزۆدانەی ،کە
خەونبین ،یان وەگێڕی شێت ،دەیەوێت بە الپەڕەی شەهید و خەونی
کچانی ئاو و ...تاد ،ســەفەری دەریــا و نازەمانییەت بکات .بۆیەش
دەڵێت وڕێنە؛ چونکو وڕێنە مەشرووعیەت و ڕەوابەخشینە بە سیحەت
و هەبوونی خەونێک ،کە هەســتێکمان دەداتێ! دەروونناسان دەڵێن:
تەنیــا شــتێک ،کە لە خەونێکــدا لە مرۆڤ دەمێنێتەوە (ســەرەڕای
هەندێ وێنە و ڕووداوی ناڕوون ،لێڵ و پێڵی ناو خەون) هەســتێکی
قووڵ و کورتە! وڕێنەی 1ی سەرەتا و کۆتایی داوەتی هەمان هەستی
ئەپیزۆدی یەکەم و ئەپیزۆدی سێهەمە بۆ:

2

وتار
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سەرەتای بەشی یەکەمی شێتی
یەک ...دووو ...سێ
{درێژەی ژوماردنە حەبەسەکانی زەمان}
من ...تۆ ...ئێمە {دووپاتەی شیرینی نەسرەوتن}
ترس ...پێداویستی ...هیرەمی ئارەزوو
{زایەڵەی شێتی فەلسەفە لە چوارچێوەی بێ سنوور دا}
مەملەکەتێکی وشەیی
بەندیخانەیەکی خەون و
حکومەتێکی شێتۆکرات .شین ترین بەتاڵ ل20
ئایــا وەگێڕی شــێت پاش فامکردنــی قووڵتر لە درێــژەی ژوماردنی
حەبەس و کۆت و بەندەکانی زەمان و هەروەهای شێتتربوونی هیرەمی
ئارەزوو ( )desireبۆ دووپاتەی شــیرینی نەســرەوتن ،ئەم شــیعرە
خەونییــە و ئــەم خەونە شــیعرییەی بینیوە؟ واتە پــاش حکومەتە
شیتۆکراتەکەی هەوڵ و ئارەزووی شێتانەی داوە ،کە لە بەندیخانەی
خەون و "بون بەستی کازیوە" بمانشنێتەوە:
تا سنوور
تا دوور
بێ شازاده و بێ کۆشکێک نا ...ل ه خهون دا

وتار
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سەرچاوە سوود لێوهرگیراوهكان:
 - 1رەزایی .یوونس ،شــین ترین بەتاڵ ،تاران :ئینتیشــاراتی عابید،
.1380
 - 2کمبــر .ریچــارد ،فلســفەی کامو ،ت .خشــایار دیهیمی؛ جێگەی
ئاماژە پیدانە کۆی ئەم کتێبە لە الیەن نووسەرەوە کراوە ب ه کورديی
و لە ژێر چاپ دایە.
 - 3هایدگر .مارتین ،هســتی و زمان ،ت .ســیاوش جمادی ،تهران:
نشر ققنوس.1388 ،
 - 4هایدگر .مارتین ،مفهوم زمان و چند اثر دیگر ،ت .علی عبداللهی،
تهران :نشر مرکز.1383 ،
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پەراوێزەکان:
* "ئــاو" ،وهك چەمکێکی تەمســیلی ناو فەلســەفەی هیراکلیتۆس،
فەیلەســووفی پێش ســوقراتییە و بە چەمکی هەبوون ()become
لــە فەلســەفەکەیدا گەشــە دراوە و شــیکراوەتەوە ،ئاماژەیــە بــۆ
ڕێژەگەریهتییــەک ،کە لــە ماهییەتی جیهاندا هەیە .لە فەلســەفەی
ســوقراتی جیهــان ئەوەندە بــە دەرەوە ،واقیعی بینرا و بەرهەســت
بیردۆزی دەکرا ،ئەوەندەی پێش سوقراتییەکان بە هزری دەرهەست و
ئینتزاع ئیشیان نەدەکرد .هەربۆیە لە سەتەی نۆزدە و پاش چەندین
ســەتە؛ نیچــە ،وهك دۆزینەوەی ڕەچەڵەکی "ئــاو" و ڕێژەییخوازیی،
نەوەســتان و بــزۆزی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوان و ســوقرات بە ئافەت و
نەخۆشــی فەلســەفە دەزانێت .بــۆ زانیاریی زۆرتــر دەتوانن چاو لە
کتێبی (تاریخ کاپلستون جلد یک ،یونان و رم ،بخش فلسفەی پیش
ســقراطی) بکەن و هەروەها کتێبی (غروب بتان یا چگونە می توان
با پتک فلسفە نوشت ،فریدریش نیچە) بکەن.
** هەڵبەت باسکردنی هەڵسوکەوت و ڕەفتاری شیعری شێت لەگەڵ
زمان ،شــتێکی زۆر باسهەڵگرترە و لە هەموو ئەزموونەکانی شیعری
نوێخوازتردا دەبینرێت و من تەنیا سەردێڕێکی گشتیم لەمەڕ شیعری
شێتەوە باس کردووە تا دواتر.
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