جەنگى چیایهكان ،جەنگى ملمالنێى خود و جەنگى لە دایکبوونەوەى ڕووح
هەڵمەت بایز
ئەزموونى ئەدەبى تاراوگە ،ئەزموونێکە لە نەوتراويى ،ئەزموونێکە بۆ شۆڕبوونەوە بەنێو
تەنيایییەکانى ڕووح .ئەو ئەزموونە دوا ماڵى گەڕیدەیەکى شەکەتە بە دواى سۆراغى نیشتماندا.
تاراوگە ،گەڕانە بەدواى ئەو شوێنەى نیشتمانى تێدا ونە ،بەاڵم شوێنپێیەکانى لە تاراوگە بەجێماوە.
بەرهەمى تاراوگە ،بەرهەمى کەڵەکەبووى یادەوەرییەکە ،بۆ تێپەڕاندى ئەو سنوورانەى مێژوو
دەستى پێڕاناگات .ئەدەبى تاروگە ،دەستپێکى ئەو حیکایەتانەیە ،کە هێشتا زەمەنى گێڕانەوەى
حیکایەتى ناو حیکایەتەکان دەستیان پێنەکردووە .تاراوگە ،نسێى حەسانەوەیەکە دواى هەوراز و
نشێوەکان ،کە هێشتا نووسەران لێى ژى نەبوونەتەوە .تاراوگە ،بێداربوونەوەیە لەژێر سێبەرى
دارێکى بەدبەختیی ،کە مۆتەکەى نووسینە.
(چیایهكانى من)ى (هەندرێن) ،وەک بەرهەمێکى تاراوگەیى ،وەک ئەمزوونێکى تازەى نووسین لە
بوارى ژانرەکانى ئەدەبیی ،دەقێکى شیعریى گێڕانەوەیییە ،یان گێرانەوەیەکى شیعرییە ،ئەوەى
تایبەتمەندى ئەو دەقە دیار دەکات ،تایبەتمەندى زمانى نووسینە لە ڕێى گێڕانەوەیەک ،کە هەڵگرى
فرە حیکایەتە ،ئەو حیکایەتانەى ،کە لە نێوان زمەنەکانى ئێستا و ڕابردوودا تەراتێن دەکەن و بەنێو
خودە پەژمووردەکانى شاعیردا وێڵن .دەسەاڵتى زمانیش لەناو کردەى نووسیندا ،خەریکى
نووسینەوەى جەنگى خودەکانە؛ خودێک ،کە حیکایەتێک دەینووسێتەوە ،خودێک ،کە حیکایەتێک
دەگێڕێتەوە .بوونیش دەکەوێتە نێوان مەوداى جەنگەکانى گێڕانەوەى حیکایەتەکان لەڕێى
گێڕانەوەى حیکایەتەکانى ناو دەقەکەشەوە ،هەستى نامۆیى ،تەنیایى و ئازار لە بهرانبهر
هەستخرۆشێنى و باڵەفڕکێى چێژبەخش ،وەک دوو چەمکگەل لە هەڵبەز و دابەزدان.
دەقى (چیایهكانى من) ،وەک دەقێکى نوێگەریى لە ئاستى هزرى و فەلسەفیدا ،یان لە ئاستى زمان و
شێوازى گێڕانەوەدا ،دەقێکى فرە ڕەهەندە ،لەوسەروبەندەشدا ،فەزاى دەق ،گەڕان بەناو کایەکانى
ژیان و هەڵدانەوەى زۆر پرسی کۆمەاڵیەتیی ،سیاسیى و کولتووریى لە ڕێى ئەزموونى ژیانى
شاعیر مشتوماڵ کراوە ،بۆیە دەشێت ئەم دەق لە کۆى ڕەوتەکانى ڕەخنەی ئەدەبییدا ،شوێنپێیەک
بۆ فەزاى خوێندنەوەى فڕە ڕەهەندى دەقی ئەدەبیى جێبهێڵێت .بەتایبەتى ئەو دەقە مامەڵەکردنێکى
ئەزموونى کەڵەکبووى ژیانى شاعیرە ،لەگەڵ دەوروبەر ،سروست و کۆمەڵگه بەگشتى لە
چوارچێوەى زمەنێکى فیزیکیدا .لەگەڵ ئەوەشدا ئەو دەقە نە خوێندنەوەى ژیاننامەى شاعیرە و نە
بازدانێکى مێژووییشە ،بەڵکو دەقى (چیایهكانى من) ،بەشێکە لە هزراندن ،گوزەرى زمان و خەیاڵ
لەپێناو بەجووڵەهێنانى ڕووداو ،یادەوەریى و هێزى چاوتروکانەکانى شاعیرە بەنێو زەمەنى ئێستا،
داهاتوو و ڕابردوودا .لە الیەکى دیکەوە ،ئەزموونێکى دیکەى کەڵەکەبوونى مەعریفى دەق بریتییە

لە کردەى دەقاوێزانى و ئیلهامبەخشى شاعیر ،کە کردەى هزراندنى ئەو دەقەى ،وەک دەقێکى ئاوااڵ
هەڵخستووە .هەروەها ئەزموونێکى دیکەى ئەو دەقە ،وەک پاشخانێکى هزریى و بونیادیى،
ئەزموونى هێزى پەنگخواردووى خودێکى تاراوگەنشینە ،ئەو خودەى ،کە لە جەنگێکى
بێبڕانەوەدایە.
دەستپێکى گێڕانەوەى دەقەکە بەناوى جەنگى "چیایهكان جەنگى منن" ( ل  ،)٦وابەستەیى خۆى
بەکۆى بونیادى دەقەکە لە وشە و دەستەواژەکانەوە ،تا بە بونیادى حیکایەتەکانى ناو گێڕانەوەکە
دەگات ،درێژەى هەیە .بە واتایەکى تر ،خوێنەر لەسەرتاپاى دەقەکەوە هەست بەگەڕان بەنێو
جەنگى چیایهكان دەکات ،ئەو جەنگەى جەنگى ناکۆتایە لەدەقدا ،یادەوەریێکى ناکۆتایە لەنێون
ئەزموونى نووسەرێک و بەشێکى گێڕانەوەى حیکایەتەکانى نیشتمانێکە ،ئەوەتا لە دوا دێڕەکانى
چیایهكانى مندا هاتووە "ئەوەى کە بۆ تۆى دەنووسم جەنگى چیایهكانە کە هەروا لە دەڤەرى مندا
ئامادەیە .ئەو جەنگەش بە کۆتانایێ :لە زمان پەل دەهاوێ( ".ل  ،)١٧جەنگى چیایهكان ،جەنگێکە
دەستپێکێکى بونیادى دەقى هەیە ،بەاڵم لە ناوەرۆکدا ،جەنگى چیایهكان نە خسڵەتێى دەستپێکى
هەیە و نە هەڵگرى ناسنامەیەکى دیاریکراویشە ،بەڵکو جەنگى چیایهكان ،گەڕیدەیەکى خودە بەناو
خودەکانى دیکەى ڕووداو و یادەوەرییەکاندا .ئەو یادەورییانەى ،کە نە ماڵ ،نە شوێن و نە کاتێکى
دیاریکراویان نییە .جەنگى چیایهكان ،جەنگى بەشوناسکردنى چەمکەکانى مەرگ ،تەنیایى و
نۆستالژیا ،بوون و ئازادیى ،جەوهەر ،سروشت و مرۆڤە .جەنگى چیایهكان ،جەنگى ئەبەدى و
حەقیەقەتە .جەنگى چیایهكان ،ڕەگاژۆبوونى خودە بەنێو ماڵى نیشتمان و هێدمەى تاراوگەیە بۆ
گەڕانەوەى چرکەساتەکانى ڕووحى بەجێماوى ناو هەوراز و نشێوى چیایهكانى کوردستان
" ئێستاى من کانییەکە بە چرپەوە بەناودۆڵێکدا دەڕژێ ،کە ڕەنگە تەنیا تۆ بەوێدا ڕابورێى( ".ل )٧١
خودێک ،کە لە ماڵێکى تەنیادایە بەدواى خۆیدا دەگەڕێت ،بۆیە هەمیشە پرسى بۆ (تۆ) نووسین،
دەنگێکە بۆ گەڕانەوەى خودى (من) لە ئەو دا" ،دەنگى تۆ زایەڵەیەکە لە مندا" (ل  ،)٧١لە ڕێى
گێڕانەوەى جەنگى چیایهكانەوە ،لەدیکبوونەوەى (خود)ە پەنهانەکان بەردەوامیان دەبێت .جەنگى
چیایهكان ،جەنگى ئازادکردنى یادەوەرییەکانە بۆ ئەوەى ،نەواى دەنگى چیایهكان و شوێنپێى
گەڕیدەیەک بناسێتەوە "هێوریێکم لە شەپۆڵەکانى یادەوەرى گەرەکە ،تا یادت بکەمەوە .بەدەم ئەو
جەنگەوە دەمەوێ بە دیار چاوتروکانەکانتەوە بوەستم" (ل  )١٧جەنگى چیایهكان ،جەنگى وەستانى
کاتە بۆ بەدەنگێهێنانى ڕابردوو لە ئێستادا "من لەناو ئەو ئێستایەدا ئامادەم و ئەم ئێستایەش لەمندا
ئامادە نییە" (ل .)١
ڕەهەندى سیمیۆلۆژیاى ناونیشان ،پێوەندیێکى دەاللیى بەهێزى ،لەگەڵ تەواوى بونیادى گێڕانەوە و
پانتایى زمانى دەقدا هەیە .ڕەهەندە دەاللییەکانى چیایهكان لە (چیایهکانى من)دا جارێک دەبنە :غەم
و تەنیایى و جارێک دەبنە یادەوەریى و جارێک چیاى ڕاستەقینە و جارێک برینە ساڕێژنەبووەکانى
کوردستان و جارێک سروشتى چیا ،وەک خۆى و جارێک خەمى مێشگەلی قەڵەموقەلەمڕەویى و

خەمى کۆمەاڵیەتیی ،کە هەموویان دواجار بەشێکن لە ڕەهەندى دەاللى جەنگەکانى خود "ئەو
چیایانەى کە هەمیشە لێرە ئامادەن ،دەنووسمەوە" (ل " ،)٧١چیایەکان هێمایەکن ئاشنایەتییان بە
هێماکانى ترەوە هەیە ،هەموو هێماکانیش پێکەوە ئەزموونێکن لە مێژوویەکى هەژەند" (ل )٦٧
یەکێک لە توخمە گرینگەکانى بونیادى دەق و گێرانەوەى دەق ،بونیادى زمانە .زمان لە (چیایهكانى
من) دا بەخشینى باڵە بۆ فڕینى خودە بە جێماوەکانى نیشتمان و بەدەنگهێنانى خودى تاراوگەیە.
زمان لەو دەقەدا بوونە لە هەبووندا ،زمان وەک توخمێک لە نێوان خودى تاراوگە و خودى
نیشتمان؛ دەنگدانەوەیەکە لە بیرەوەریى ،نۆستالژیا و نووسینەوەى خەمى ئەوانى تر ،وەک بەشێک
لە خەمەکانى خۆى .ئامادەیى خودى تاراوگە بۆ دۆزینەوەى خودە ونبووەکان ،جوواڵنى زمان و
دەستبازیى وشەکانە .هێزى زمان لە دەقەکەدا هێزى بوونە "وشەکانم وەک ڕمگەلێک دەهاوێژم.
زمانیش بەهایەکە لە :هەبوون" (ل .)١٧
لە نێوان ئەو هەموو جەنگى چیایانەدا ،لە نێو ئەو هەموو گەمەى زمانیى ،دەستبازى وشە،
هەبوون ،ئازادیى و تەنیایى خودە بەشداربووەکانى ناو دەقى (چیایهكانى من) ،دوو ئاڕاستەى
دوانەیى دژ بەیەک ئامادەیییان هەیە ،جۆرێکیان هیالکى ڕووحى شەکەتییە "لەوە دەچێ ئەو جەنگى
چیایانە بێکۆتابن :لەشم لە شەکەتیدا هاوار دەکا و ڕووحیشم هەدادانى نییە" (ل  ،)٦٦واتە دیوێکیان
خۆنەویستانەیە ،بەتایبەتى وەک لە دەقەکەدا لە چەندین شوێندا ئاماژە بە ڕۆژى یەکشەممە کراوە،
کە لە کاتى پشووداندا خودى دووەم ،واتە خودى نادیار خۆی دەکاتە میوانى ماڵێکى تەنیایى و
ماڵى تاراوگە ،بۆیە لە گێڕانەوەکاندا وەک حیکایەتى خەمى نیشتمان و هەواڵى تازەى ئەوێى
نیشتمان و لەبەرجەستەبوونى ئێرەى تاراوگەدا ،هیالکبوونى ڕووحە .جۆرێکى دیکەى هەڵکشان
بەدەم جەنگى چیایهكانەوە ئازادبوون و هەستکردنە بە بوون ،لە هەمان کاتیشدا هەستى هیالکیى و
ماندووی ڕووح بەدەم جەنگى چیایهكانەوە ،جۆرێک لە لەدایکبوونەوە و هەستى ماسۆشیانەیە
لهالى شاعیر " .مەیلى من ئامادەکردنى ناوەوەى خودێکە کە بەناو منەوە پەنگ دەخواتەوە .ئەوەتا
لەبەردەم ئەو تشتانەى کە دەمەوێ بیانگەمێ شاگەشکەم" (ل .)٢١
ئەو گەڕان ،هەڵفڕین و گەشتە ڕووحییەى خودى تاراوگە لەنێو چێژى شاگەشکەبووندا خۆی
دەدۆزێتەوە ،یان چێژ لە ئازار وەردەگرێت و جۆرێک لە ئازادبوونى خود و لەدایکبوونەوە دێنێتە
کایەوە" :من ئەوهام کە ئازار چێژدار دەکەم .دەزانم مرۆڤگەل بە ئازارەوە دەمرن ،منیش تەنیا بە
ئازار لە دایک دەبمەوە .جەنگى چیایهكان ،گۆرانى منە ،مرۆڤى تەنیایە" (ل " .)٢١لەم جەنگى چیایەدا
دڵم تونتر لێدەدا .وەلێ من دواى نووسینەوەى هەر چاوترووکانێک ،جارێکى تر لەدایکدەبمەوە" (ل
" )٧٢تا ئەو جەنگى چیایە هەبێ لە دایک دەبمەوە" (ل  .)١٧ئەو شاگەشکەبوون و هەستى چێژە لە
بهرانبهر ئازاردا ،هەستێکى خودویستانەى شاعیرە .ئەو دیوە خودویستەى شاعیر ،دیوێکى
ناخودئاگایانەى شاعیرە بە ئاڕاستەى خۆبەتاڵکردن ،بەرزبوونەوە و داهێناى ئەدەبیی .بۆیە کردەى
دەقى ئەدەبیی لە ڕێى ناخوئاگایییەوە ،بەرهو ڕووى داهێنان دەبێتەوە.
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