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پێشەكی   

ئـــەم كتێبـــەی لـــە بەردەســـتی ئێـــوەی خۆشەویســـتدایە، 
ســـێ لێكۆڵینـــەوەی رەخنەییـــە لەبـــارەی هەڵبژاردەیـــەك 
لـــە شـــیعری كـــوردی، كـــە لـــە یەكـــەم دەقیانـــەوە، كـــە 
ـــەوەی  ـــان بەرهەمـــی ن ـــا دوا دەقی لێكۆڵینەوەمـــان كـــردووە ت
حەفتاكانـــی ســـەدەی بیســـتەمن. ئـــەو میتـــۆدەی خوێندنـــەوەی 
دەقەكانـــی پێكـــراوە میتـــۆدی شـــیكاری پراكتیكییـــە. مەبەســـت 
ـــادی  ـــاو بنی ـــە لەن ـــەی شـــیكاری پراكتیكـــی كاركردن ـــە رەخن ل
ـــی دەق و  ـــە زمان ـــە ل ـــش بریتیی ـــە ئەوی ـــدا، ك ـــەری دەق پێكهێن
كـــۆی ئـــەو توخـــم و رەگـــەزە زمانیانـــەی بەشـــداری دەكـــەن 
لـــە بەرهەمهێنانـــی شـــیعرییەتی دەقـــدا. واتـــە ئـــەو رەگەزانـــەی 
كـــە پێكـــەوە كاردەكـــەن بـــۆ بەرهەمهێنانـــی ئاســـتی مانـــاو 
ـــی و جوانناســـی.  ـــژی جوان ـــی و چێ دەالالت و ئاســـتی جوان
بێگومـــان ئێمـــە نامانەوێـــت ئـــەو پرســـیارە بكەیـــن، شـــیعر 
چییـــە؟ چونكـــە كاتـــێ بڕیارمـــان داوە هـــەر یەكـــە لـــەم 
ـــە پێشـــتر  ـــای ئەوەی ـــن، مان ـــەوە هەڵبژێری ـــۆ لێكۆڵین ـــە ب دەقان
ــەوەی  ــۆ ئـ ــووە بـ ــان هەبـ ــاو چوارچێوەیەكمـ ــەو بنەمـ پێوانـ
ـــی  ـــە دەق ـــر ب ـــەوەش زیات ـــن، ل ـــە شـــیعر دابنێی ـــە ب ـــەم دەقان ئ
ـــا دەقـــی زینـــدوو  شـــیعری زیندوویـــان دابنێیـــن، چونكـــە تەنی
دەبێتـــە هەڵگـــری مانـــاو دەالالت و پرســـیارو جیهانبینـــی، كـــە 
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ئەویـــش بەرهەمـــی شـــیعرییەتە.
دەقـــە  ئـــەم  خوێندنـــەوەی  لـــە  كاركردنمـــان  میتـــۆدی 
شـــیعریانەدا مامەڵەكـــردن بـــووە لەگـــەڵ كـــۆی رەگەزەكانـــی 
بنیادنـــی دەقـــەكان و كـــۆی رەگەزەكانـــی بەرهەمهێنانـــی 
یەكەیەكـــی  لـــەم رووەوە وەكـــو  دەقـــەكان.  شـــیعرییەتی 
پێكهاتـــەی  و  بـــەش  لـــە  پێكهاتـــوو  بـــەاڵم  یەكگرتـــوو، 
بچـــووك و رەگەزەكانـــی زمـــان لـــە رســـتەو دەســـتەواژەو 
رەگەزەكانـــی  شـــیعرو  هونەرەكانـــی  هـــاوكات  وشـــەو 
بەرهەمهێنانـــی شـــیعرییەتمان روانیـــووە. لـــە لێكۆڵینـــەوەی 
یـــان  فـــۆرم،  لەبـــارەی  پرســـیارمان  دەقەكانـــدا  هەمـــوو 
ـــەزی  ـــەكان رەگ ـــە دەق ـــك ل ـــردووە، هەندێ ـــە ك ـــری دەقەك ژان
لیریكییـــان تێدایـــەو هەندێكیـــان گێڕانـــەوەن و هەندێكیـــان 
گشـــتی  بـــە  تێدایـــە.  ئیپیكیـــان  و  دراماتیكـــی  رەگـــەزی 
ســـەیری ناونیشـــانمان كـــردووەو وەكـــو كلیلـــی چوونـــە نـــاو 
دەقـــەكان مامەڵەمـــان لەگـــەڵ كـــردووە. پاشـــان ســـەرنجی 
كۆپلـــەو  لـــە  داوە،  دەقەكانمـــان  پێكهێنەرانـــەی  بنیـــادی 
بـــەش و دێـــڕ، هەروەهـــا بایەخمـــان بـــە كات و شـــوێن 
ـــی شـــوێن و  ـــی رەگەزەكان ـــداو ئاخاوتن ـــەر دەقێك ـــە ه داوە ل
جوانـــی شـــوێن و كاریگـــەری كاتمـــان كـــردووەو لـــەوەش 
دواویـــن كـــە چ پەوەندییەكیـــان بـــە بەرهەمهێنانـــی مانـــاو 
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دەالالتـــی دەقەكـــەوە هەیـــە. پاشـــان لـــە هـــەر دەقێكـــدا ئـــەو 
پرســـیارەمان كـــردووە كـــێ قســـەكەری دەقەكەیـــە؟ ئەگـــەر 
قســـەكەر بـــە رانـــاوی كەســـی یەكەمـــی تـــاك قســـە دەكات 
ـــە،  ـــان دەنگـــی دەقەكەی ـــە، ی ـــەوە بەرهەمهێنـــی دەقەكەی ـــا ئ ئای
ـــان دەنگـــی كەســـێكی تـــرەو خـــۆی ناناســـێنێت و دەنگێكـــی  ی
ـــە  ـــەوەوە هەی ـــی ب ـــە چ پەیوەندییەك ـــەو دەنگ ـــا ئ گشـــتییە. ئای
ــتی  ــە و هەڵوێسـ ــە چییـ ــتی دەقەكـ ــە روودەدات؟ هەڵوێسـ كـ
دەنگـــی دەقەكـــە چییـــەو چـــی پەیوەندییەكـــی بـــە كـــۆی 
هەڵوێســـتی دەقەكـــەو دواتریـــش بـــە پرســـیاری ســـەرەكی 
و بـــە جیهانبینـــی دەقەكـــەوە هەیـــە. دواتـــر ئاخاوتنـــی تۆنـــی، 
یـــان ئیقاعـــی دەقەكانمـــان كـــردووە، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا ئیقـــاع 
وەهـــا ســـەیر دەكرێـــت كـــە دەربڕینـــی هەڵوێســـت بێـــت. 
لێرەشـــەوە دیـــد، یـــان تیشـــكە نیـــگا و تێڕوانینـــی قســـەكەر 

ــت.  ــەر دەكرێـ ــی لەسـ ئاخاوتنـ
لـــە میانـــەی شـــیكردنەوەی بنیـــادی زمانـــی و شـــیعرییەتی 
دەقەكانـــەوە ئاخاوتنـــی بـــاری تێڕوانینمـــان لـــە هـــەر دەقێكـــدا 
بكەیـــن،  دەستنیشـــان  ئـــەوە  داوە  هەوڵمـــان  كـــردووەو 
یـــان ئاشـــكرا بكەیـــن كـــە دیـــدی كۆمەاڵیەتـــی و فیكـــری و 
ـــە  ـــی و ئێســـەتیكی هەریەك ـــی و دەروون سیاســـی و مێژووی
ـــان  ـــدی گشـــتی دەقەكانی ـــە دی ـــەك ل ـــان پانتایی ـــك، ی رووبەرێ
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داگیركـــردووەو، هەموویشـــیان پێكـــەوە بەشـــداری دەكـــەن 
لـــە فۆرمەلەكردنـــی دەنگـــی ســـەرەكی دەقەكـــەو لـــە پێكهێنـــان 
و نەخشـــەڕێژكردنی بـــاری تێڕوانیـــن و تیشـــكەنیگای ئـــەو 
دەقـــەدا كـــە دەشـــێ ئـــەوە بـــە جیهانبینیـــش ناوببرێـــت و 
ئەمـــەش كاریگـــەری دەبێـــت لەســـەر ئـــەوەی كـــە چـــۆن 
و  دەكرێـــت  ســـەیر  یـــان  دەبینرێـــت،  دەقەكـــە  دنیـــای 
ـــەو  ـــۆ ئ ـــان وەرگـــر ب ـــەر، ی ـــەوەی ئێمـــە وەكـــو خوێن وەاڵمدان

ــت. ــۆن دەبێـ ــتەكردنی چـ ــی بەرجەسـ ــەو چۆنێتـ جیهانـ
 بـــەدوای ئەمەشـــدا قســـە لەبـــاری تیمـــەی دەقەكانـــەوە كـــراوە. 
ـــان  ـــت كـــە هەریەكەی ـــەكان دەكرێ ـــی دەق ـــە گشـــتی ئاخاوتن ب
وەكـــو جیهانێكـــی ســـەربەخۆ دێتـــە بەربـــاس و لێرەشـــەوە 
شـــیكردنەوەو گـــەڕان بـــەدوای ئـــەو پرســـیارەدا دەســـت پـــێ 
دەكات: دەقەكـــە چـــی دەڵێـــت؟ دەقەكـــە لەبـــارەی چییەوەیـــە؟ 
ـــە  ـــە دەربڕین ـــەم پرســـیارانەش ل ـــی ئ ـــە وەاڵم ـــۆ گەیشـــتن ب ب
ـــا گەیشـــتووینەتە  ـــردووە ت ـــل ئاســـاكانەوە دەســـتمان پێك كلی
دۆزینـــەوەو  بـــە  پەیوەنـــدی  كـــە  رەگـــەز  بچووكتریـــن 
ئاشـــكراكردنی وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارنەوە هەیـــە، یـــان دەشـــێ 
بەشـــداری بـــكات لـــە ئاشـــكراكردنی وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارنەدا 
دەكرێنـــەوە.  بـــەرز  دەقەكـــەدا  دنیـــای  چوارچێـــوەی  لـــە 
لێرەشـــدا كـــۆی رەگەزەكانـــی ملمالنـــێ، تونـــدی و پشـــێوی 
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و تەمومـــژ و ئاســـتەكانی پەیوەنـــدی لـــە جـــۆری هاوڕێـــك و 
دژیـــەك و بەرامبـــەر و هاشـــێوەو بەرزبوونـــەوەو كێشـــەو 
خســـتنەڕووی كێشـــەو چارەســـەركردنی خراونەتـــە بـــەردەم 
ـــە  ـــە ل ـــەوەوە، هەروەهـــا ئاخاوتنـــی وێن شـــیكردنەوەو لێكۆڵین
هـــەردوو ئاســـتی وێنـــەی بەرجەســـتەی فیزیكـــی و وێنـــەی 
شـــیعری، یـــان وێنـــەی زمانـــی كـــراوە بـــە تایبەتـــی لێكچـــوون 
شـــیكردنەوەی  لـــە  و...تـــاد.  هاوشـــێوەبوون  خـــوازەو  و 
ئاســـتی زمانـــی بینـــراو و زمانـــی دووەمـــی، یـــان نەبینـــراوی 
و  دەالالت  مـــــــاناو  ئاشـــكراكردنی  دوای  بـــە  دەقەكانـــدا 
ــتەكردنیان و  ــی ئاراسـ ــیارەكان و چۆنێتـ ــەوەی پرسـ دۆزینـ

دۆزینـــەوەی جیهانبینـــی دەقەكانـــدا گەڕاویـــن.
ئـــەم كتێبـــە قســـەكردنە لەســـەر ســـێ نـــاوی دیـــاری شـــاعیرانی 
ئەزموونـــی  دوای  لـــە  دیـــارە  كـــە  حەفتـــاكان،  نـــەوەی 
ـــاكان  ـــەوەی حەفت ـــی شـــیعری ن ـــۆران(، ئەزموون شـــیعری )گ
ئەزموونێكـــی دەوڵەمەنـــدەو جێـــگای قســـە لەســـەركردنی 
ــی  ــی )جەاللـ ــارەی دەقـ ــەمان لەبـ ــەدا قسـ ــەم قۆناغـ زۆرە. لـ
كـــردووەو شـــیعری:  كەریـــم و ســـەاڵح شـــوان(  میـــرزا 
)ســـەالم محەمەد(یـــش دیســـان قســـەی لەبـــارەوە كـــراوە 
كـــە هـــەم لـــە نـــەوەی حەفتاكانـــەو هـــەم لـــە هەشتاكانیشـــدا 

ئامادەبوونـــی هەبـــووە. 
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بـــە  الیەكـــەوە  پێكـــەوە  شـــاعیرە  ســـێ  كۆكردنـــەوەی 
ـــە خاســـێتەكانی شـــیعری  مەبەســـتی دەرخســـتنی بەشـــێك ل
ــارەی  ــەكردنە لەبـ ــرەوە قسـ ــی تـ ــە الیەكـ ــە، لـ ــەو قۆناغەیـ ئـ
ئامادەبوونـــی  ســـەرباری  ناوێـــك،  چەنـــد  ئەزموونـــی 
دیاریـــان، بـــەاڵم بـــەو پێیـــە ئاخاوتنیـــان لەبـــارەوە نەكـــراوەو 
بەجۆرێـــك لـــە ئەزموونـــی شـــیعری حەفتاكانـــدا هەنـــدێ 
ـــە ئامانجەكانـــی  ـــە بیـــر دەكرێـــت. یەكێـــك ل جـــار ناویشـــیان ل
ــەو  ــەر ئـ ــتنە سـ ــك خسـ ــە تیشـ ــەوە رەخنەییانـ ــەم لێكۆڵینـ ئـ
رووبەرانەیـــە كـــە بـــە مەبەســـت بێـــت، یـــان بـــێ مەبەســـت 
ـــەم شـــاعیرانە  ـــی ئ ـــدا ئەزموون ـــە كاتێك ـــراون. ل ـــۆش ك فەرام
لـــە رووی هونـــەری شـــیعری و لـــە ئاســـتی داهێنانیشـــدا 
بەشـــداری  خۆیانـــن،  نەوەكـــەی  بەرهەمـــی  هاوشـــانی 
ئەمانیـــش كەمتـــر نییـــە لەبەشـــداری ئەوانـــی تـــر. لـــە كـــۆی 
ئـــەم لێكۆڵینەوانـــەدا، ســـەرباری ئـــەوەی بـــە دوای مانـــا و 
دەالالت و پرســـیاری دەقەكانـــدا گەڕاویـــن و هەوڵمـــان داوە 
جیهانبینـــی دەقەكانیـــش دیـــاری بكەیـــن، لەســـەر دیاریكـــردن 
و ئاشـــكراكردنی دوو ئاســـت، یـــان دوو گوتـــار راوەســـتاوین 
و كارمـــان كـــردووە، یەكێكیـــان گوتـــاری جوانناســـییە و 
ئەویتریشـــیان گوتـــاری فیكـــری، یـــان مەعریفییـــە. لـــە گوتـــاری 
جوانناســـیدا بـــە دوای ئاشـــكراكردنی، یـــان دۆزینـــەوەی 
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ئـــەو چێـــژی جوانیـــەدا گەڕاویـــن كـــە دەقـــەكان بەرهەمـــی 
دەهێنـــن. لـــە ئاســـتی گوتـــاری فیكـــری و مەعریفیـــدا بـــە دوای 
ئاشـــكراكردنی تیشـــكە نیـــگا، یـــان ئـــەو بـــاری تێڕوانینـــەدا 
ـــە رێـــگای  گەڕاویـــن كـــە دەقـــەكان بەرجەســـتەی دەكـــەن و ل
ئـــەو كاریگەرییانـــەوە كـــە شـــیعرییەتی دەقـــەكان بەرهەمیـــان 
دەهێنـــن، وا لـــە خوێنـــەر، یـــان وەرگـــر، یـــان ئێمـــە دەكات 
ئـــەوەش  تێڕوانینـــە بكەیـــن  بـــاری  ئـــەو  كـــە بەشـــداری 
بەشـــداریكردنە لـــە روانیـــن بـــۆ ئـــەو ئاســـۆیەی جیهانبینـــی 
ئایندەیـــی دەقـــەكان ئامـــاژەی بـــۆ دەكـــەن، یـــان دەستنیشـــانی 

ــاری دەكـــەن. دەكـــەن و رەهەندەكانـــی دیـ
كـــۆی لێكۆڵینەوەكانـــی دووتوێـــی ئـــەم كتێبـــە كاركردنـــە 
لـــە چوارچێـــوەی دەقەكانـــدا و بێجگـــە لـــەو میتـــۆدەی كـــە 
ــی  ــە پێـ ــیكردنەوە بـ ــی شـ ــردووەو هەنگاوەكانـ ــان پێكـ كارمـ
بنەمـــای رێســـاكانی ئـــەو میتـــۆدە ئەنجـــام دراون، هیـــچ 
پێوانەیەكـــی ترمـــان نەهێنـــاوە هەتـــا دەقـــەكان بـــە بـــااڵی ئـــەو 
ــی دەرەوەی  ــچ بۆچوونێكـ ــەروەك هیـ ــن، هـ ــە بپێویـ پێوانەیـ
ـــەو  ـــۆی ئ ـــدا نەســـەپاندووەو ك ـــان بەســـەر دەقەكان دەقەكانم
مانـــاو دەالالت و پرســـیارو دیـــدو بۆچـــوون و لێكدانەوانـــەی 
دەیبینـــن، لـــە لێكدانـــەوەی زمانـــی دەقـــەكان و كردنـــەوەی 
ـــاری  ـــاو ئاشـــكراكردنی ئاســـتی نادی ـــەوەی هێم ـــۆدو لێكدان ك
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ــراون و بەرهەمهاتـــوون. ــەوە هەڵهێنجـ زمانـــی دەقەكانـ
هیـــوادارم ئـــەم لێكۆڵینەوانـــەش بۆشـــاییەك لـــە بـــواری 
لێكۆڵینـــەوەی ئەدەبـــی و رەخنەیـــی ئێمـــەدا پڕبكەنـــەوەو 
ســـوودێكیك ببەخشـــن بـــە تایبەتـــی بەوانـــەی كـــە لـــە بـــواری 

لێكۆڵینەوەی ئەدەبی كوردیدا كاردەكەن. 
2019 سلێمانی
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)جەاللــی میــرزا كەریــم( یەكێكــە لــە دەنگــە دیارەكانــی شــیعری 
كــوردی دوای )گــۆران( و یەكێكــە لــەو ژمــارە كەمــەی كــە 
كوردیــدا  رۆشــنبیری  و  ئــەدەب  لــە  روانگەیــان  ئەلقــەی 
دامەزرانــد. جــەالل لــە پێش دروســتبوونی روانگەشــدا دەنگێكی 
ناســراو بــووەو ئــەو بــەو شــێوازە شــیعری نووســیووە كــە 
ــەو  ــن ئ ــان باشــتر بڵێی ــردووە، ی ــە پشــتگیری لێك ــر روانگ دوات
راســتیدا  لــە  كــردووە.  بــۆ  بانگەشــەی  روانگــە  شــێوازەی 
شــێوازی شــیعری روانگــە، یــان شــیعری دوای گــۆران تــا 
ئەندازەیەكــی ئاشــكرا جیــاوازە لــە شــێوازی شــیعری گــۆران، 
چــی لــە رووی بنیــادی شــیعرییەوە، چــی لــە رووی مۆســیقاوە 
كــە ئەمــەی دووەمیــان زیاتــر وەكــو بنەمــا، یــان خاســێتی 

خوێندنەوەی چەند دەقێكی جەاللی میرزا كەریم 
لەژێر ناوی )خەمنامەدا(
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پەخشــانە شــیعر باســی لێوەدەكرێــت. هەرچەنــدە جیــاوازی 
ئاشــكرا هەیــە لــە نێــوان شــیعری ئــازادو پەخشــانە شــیعرداو 
لــە  شــیعر  پەخشــانە  خاســێتی  هەنــدێ  بوونــی  ســەرباری 
ئەزموونــی شــیعری )جەاللــی میــرزا كەریــم( و بەشــێكی دیــار 
ــە شــیعری  ــەم شــێوازە ب ــەاڵم ئ ــدا، ب ــە شــیعری دوای گۆران ل
نــوێ پۆلێــن دەكرێــت. ئەویــش لــە رووی بنیــادی زمانی و كۆی 
خاســێتەكانی شــێوەو ناوەرۆكەوەیــان باشــتر بڵێیــن لــە رووی 
ــی  ــی بنیادنان ــەزو توخمەكان ــی شــیعرییەت و رەگ بەرهەمهێنان
ــك  ــوێ جۆرێ ــی شــیعرییەتەوە. شــیعری ن دەق و بەرهەمهێنان
لــە كێــش و ســەروای تێــدا پەیــڕەو دەكرێــت كــە ئەمەیــان 
لــە پەخشــانە شــیعردا نییــە. وێنــەی شــیعری و لێكچــوون و 
دوانــەی بەرامبــەرو خــوازەو میتافــۆر و.. لــە خاسێـــتەكانی 
ــە  ــەی شــیعری. ل ــە وێن ــن و پێكهاتەیەكــی چــڕە ل شــیعری نوێ
ــە شــان  ــاری پەخشــانە شــیعر گێڕانەوەی ــدا خاســێتی دی كاتێك
بەشــانی بنیــادی زمانــی و مۆســیقاو.. واتــە رەگــەزی گێڕانــەوە 
ــە پەخشــانە  ــرۆك، ل ــە بنەمــا ســەرەكییەكانی چی كــە یەكێكــە ل
شیعریشــدا رووبەرێكــی ئاشــكرا دیــاری دەكات و لــە شــیعری 
ــدە ئاشــكرایە  ــت. هەرچەن ــە ئاشــكرا دەبینرێ ــدا ب ــی كوردی نوێ
پەخشــانە شــیعر ئەو شــێوازە هونەرییەیە كە یاســاو رێساكانی 
پێوانــە شــیعرییەكانی تێكشــكاندووە، چ پێوانــەو كێشــەكانی 
ــی و  شكســپیری و پێرتراركــی، چــی كێشــی عــرووزی عەرەب
مەســنەوی فارســی. واتــە لــە پەیوەســتبوون بــە یاســاو رێســا 
باوەكانــی شــیعری كێشــدارو ســەروادارو تەنانــەت جیهانبینــی 
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كالســیكی الیــداوەو شــێوەیەكە لــە شــیعرو گێڕانــەوە بــەاڵم 
ــە. ــاع و مۆســیقای ناوەوەی ــی ئیق هێشــتا خاوەن

 شــیعری جەاللــی میــرزا كەریــم تــا ئەندازەیــەك پەیوەســتە 
و  كێــش  بەكارهێنانــی  هەندێجــار  پێوانــەوەو  هەنــدێ  بــە 
ســەرواوەیەكی سروشــتی و بــێ گــرێ و ئەوانــەش جوانییەكــی 
دیــار بــە دەقەكانــی دەبەخشــن. بــەاڵم دەقــەكان ئــەم شــاعیرە 
بــە  ســەرواداریان  و  كێــش  شــیعری  رێســاكانی  ســنووری 
پێوانــەی كالســیك، یــان كــۆن تێپەڕانــدووەو زیاتــر بایــەخ بــە 
ــەر  ــەی بەرامب ــاوەوەو لێكچــوون و دووان ــەو مۆســیقای ن وێن
دەدەن و گێڕانەوەش خاسێتێكی سەرەكییە لە بنیادی شیعری 
ئــەم شــاعیرەدا. كەواتــە شــیعری ئــەم شــاعیرە لــە چوارچێــوەی 
شــیعری نوێــدا پۆلێــن دەكرێــت نــەك لــە چوارچێوەی پەخشــانە 
شــیعری  خاسێتـــەكانی  تێكەاڵوبوونــی  هەرچەنــدە  شــیعردا. 
ــدا  ــە شــیعری كــوردی دوای گۆران ــوێ و پەخشــانە شــیعر ل ن
ــەوەی  ــژی لەســەر ســنوورەكانی جیاكردن ــە تەموم ــك ل جۆرێ

ــوردی دروســتكردووە. ــی ك پەخشــانە شــیعرو شــیعری نوێ
شــیعرێكی  دەقــە  چەنــد  خوێندنــەوەی  هەوڵدەدەیــن  لێــرەدا 
جەاللــی میــرزا كەریــم بكەیــن كــە ئەگــەر لەژێــر ناونیشــانێكدا 
كۆیــان بكەینــەوە وەكــو یــەك دەق دەردەكــەون، بــە تایبەتــی لــە 
ــەو  ــادو فــەزای شــیعری و بیرۆكــەی ســەرەكی و ئ رووی بنی
جیهانبینییەشــی كــە هەڵیدەگــرن بــە مانایەكــی تــر لــە رووی 
بەرهەمهێنانــی شــیعرییەتەوە لــە یــەك دەق دەچــن. هەڵبــەت 
ــر  ــی ت ــان ئەوان ــە یەكێكی ــە ل ــە شــیعرییە بێجگ ــد دەق ــەم چەن ئ
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ــە  ــەو دەقان ــك ل ــەاڵم یەكێ ــن. ب ــاوەی كاتی ــان م ــی هەم بەرهەم
كــە پــاش نزیكــەی بیســت ســاڵ دوای ئەوانــی تــر نووســراوە، 
ئەگــەر ناونیشــانەكەی لێبكەینــەوەو لــە ریــزی دەقەكانــی تــردا 
بینووســینەوە وەكــو بەشــێك دەبینرێــت لــەو چەنــد دەقــەی تــر 

ــدا نووســراون. ــە هەمــان ســاتەوەختی مێژووی كــە ل
ســەرباری بوونــی ناونیشــانی جیــاوازی هــەر بەشــێك لــەم 
ــن،  ــك ســەیریان دەكەی ــو دەقێ ــە وەك ــە ئێم ــد شــیعرەی ك چەن
هەوڵدەدەیــن وەكــو یــەك دەق خوێندنەوەیەكــی رەخنەییانــە 
بــۆ ئــەم دەقــە بكەیــن. ئەویــش لــە ســەربنەمای شــیكردنەوەی 
بنیــادی پێكهێنەرانــەی دەقەكــەو گــەڕان بــە دوای نهێنییەكانــی 
ئەم دەقەو ئەو پرســیارانەدا كە بەرزی دەكاتەوەو لەوێشــەوە 

جیهانبینــی گشــتی دەقەكــە دیــاری بكەیــن. 
دەقانــە  ئــەم  بەهێــز  رایەڵەیەكــی  كــە  ئــەوەی  ســەرباری 
پێكــەوە دەبەســتێت، رەنگــە بتوانرێــت لــە ژێــر ناونیشانێكیشــدا 
كۆبكرێنــەوە. بــەاڵم دیــارە ئــەوە مافــی شــاعیر، یــان داهێنــەری 
دەقەكەیــە كــە ناونیشــان بــۆ دەقەكــەی دابنێــت، هەرچەنــدە 
دیــارە  بكرێــت.  پێشــكەش  ناونیشــان  بــێ  بــە  دەق  دەشــێ 
ــەوەی دەق  ــی كردن ــو كلیك ــەوەی ناونیشــان وەك ســەرباری ئ
دەاللەتێــك  ناونیشــانیش  نەبوونــی  بــەاڵم  دەكرێــت،  ســەیر 
هەڵدەگرێــت كــە هەندێجــار لــە دەاللەتــی بوونــی دەق گرنگتــرو 
ــەك دەق  ــو ی ــە وەك ــد دەق ــەم چەن ــە ئ ــان ئێم شــیعریترە. گریم
ســەیر دەكەیــن و لەژێــر ناونیشــانێكدا كۆیــان دەكەینــەوەو 
لێــرەدا یەكێــك لــەم ناوانــەی لێدەنێیــن )خەمنامــە، یــان بــێ 
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ناونیشــان، یــان ســپی، یــان ناونیشــانی ســڕاوە، یــان مێــژووی 
خوێــن(، كــە بێگومــان لەپشــتی هەریــەك لــەم دەربڕینانــەوە 

مانــاو دەالالت و پرســیاری جــۆراو جــۆر هەیــە.
ئەگــەر ئــەم چەنــد دەقــە وەكــو یــەك دەق ســەیر بكەیــن، ئــەوا 
دەبــێ ئامــاژە بــۆ ئــەوە بكەیــن كــە لــە جواگرافیــای دەقەكــەدا 
چەنــد  وەكــو  دەقەكــە  كــراوەو  دابەشــكاری  تــر  جۆرێكــی 
ــت، كــە هەربەشــێكیش ناونیشــانی  ــەدوای یەكــدا دێ بەشــێك ب
تایبەتــی خۆیــی هەیــە و ئــەوەش بەپێــی شــێوەو ئاســتی ئیقــاع 
و بەرزبوونــەوە، یــان نزمبوونــەوە دابەشــكراوەو پێدەچێــت 
شــێوەیەكی بازنەیــی هەبێــت و دەســتپێك و كۆتایــی لــە رووی 
زیاتــر  ئەمــەش  هاوشــیۆەبن.  شــیعریەوە  فــەزای  و  ئیقــاع 
شــێوەیەك لــە جووڵــەو كارلێــك نیشــان دەدات كــە لــە ئیقاعێكی 
لــە  دەبێتــەوەو  بــەرز  بەئاســتێك  و  دەســتپێدەكات  نزمــەوە 
كۆتایــدا دادەبەزێتـــەوەو دێتــەوە هەمــان خــاڵ، یــان ئاســتی 
ســەرەتاو دەســتپێك. ئەمــەش لــە رووی دەاللیــەوە جۆرێــك 
لــە نەبوونــی رووداو و گۆڕانــكاری نیشــان دەدات و ئاشــكراتر 
بڵێیــن ئەنجــام نەدانــی كارە كــە ئــەوەش لــە ئاســتێكی تــردا 
پەیوەســت دەبێــت بــە بوونــی قەیرانێكــی تــرەوە لــە جوگرافیــای 

دەقەكــەدا كــە نەبوونــی بكــەری رووداو دروســتكەرە.
ناونیشــانی بەشــی یەكەمــی ئــەم دەقــە »تەمەنــی خــەم« ە كــە 
ســاڵی 1970 باڵوكراوەتــەوە، دەشــێ تەمــەن لێــرەدا مەبەســت 
ــەو  ــدراوی ئ ــەك بێــت كــە نازانرێــت مــاوەی خایەن ــە مێژووی ل
مێــژووە چەنــد دەبێــت و ئــەو شــوێنەی كــە لــەم مێــژووەدا 
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فــەزای خــەم و ماتەمگێــڕی باڵــی بەســەردا دەكێشــێت كوێیــە. 
شــاعیر دەڵێــت:

ئەی گۆرانی ژاكێنراوی،
سەر لێوی خەم!

 یادگاری بێ هەتاوی،
مێژووی ماتەم!

 ئەی سروەی بای كشوماتی، بەهاری زیز..
 ئەی فرمێسكی بێ ئاواتی، چاوی پایز.

نە شەو، نە خەو.
 نە دەریای بەرینی بێ بن

 نە كێوی بەرزی كەش گەردن
 یەك تۆز چییە نەیانتوانی

 ژیلەی كپی ئاگردانی،
 نهێنی بوونتان بماڵن 

بە ئاگر بێ، بە بەفر بێ، راتان ماڵن. 

شــاعیر لــە بەشــی یەكەمــی دەقەكــەدا كــە ناونیشــانی )تەمەنــی 
خــەم( ی بــۆ دانــاوە، خــەم، یــان خاســێت و بەرهەمەكانــی 
ئــەوی  وەكــو  و  راســتەخۆ  زمانــی  بــە  و  دەدوێنێــت  خــەم 
و  دەدوێنێــت  خاسێتـــانە  ئــەو  دووەم  كەســی  واتــە  گوێگــر 
لەوەشــدا جۆرێــك لــە شووناســی گوێگریــان پێدەبەخشــێت و 
بــەو شــێوەی كــە وەســفیان دەكات ئامادەبوونــی تەواوەتــی 
ــەو  ــی ئ ــت و بەهــۆی بوون ــتانەی خــەم رادەگەیەنێ ــەو خاسێـ ئ
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ــەم بەشــەی  خاسێتانەشــەوە ناونیشــانی تەمەنــی خــەم بــۆم ئ
دەقەكــە هەڵدەبژێرێــت. ئەمــەش مانــای وایــە تەمەنێــك، یــان 
مێژژوویــەك هەیــە كە ســەرتاپا خەم گرتوویەتی و تروســكەی 
زەردەخەنەیــەك، یــان ئاســۆیەكی تێــدا بەدیناكرێــت. بێگومــان 
ــە  ــەو ل ــە. ئ ــی هەی ــدا بوون ــە كات ــە شــوێن و ل ــەش ل ــەم خەم ئ
رێــگای وشــەی »تەمــەن« ەوە قۆناغێــك بــۆ خــەم دیــاری 
دەكات كــە دەشــێ ئەویــش دوو ئاســتی هەبێــت. ئاســتێكی 
زمانــی كــە دەمــی فرمانــی بەكارهاتــووی نێــو ئــەم بەشــەی 
دەقەكــە ئــەو كاتــە، یــان مێــژووە دیــاری دەكات. هەروەهــا 
ئاســتی كۆمەاڵیەتــی خــەم كــە ئەویــش دەشــێ مێژوویــەك بێــت 
ــر،  ــان كاتێكــی درێژت ــە، ی ــی دەقەك ــژووی زمان هاوشــێوەی مێ
ــە دەرەوەی  ــژووی خــەم ل ــر. هــەروەك دەشــێ مێ ــان كورتت ی
دەقەكــەو لــە كاتــی كۆمەاڵیەتیــدا مێژوویەكــی درێژو بــەردەوام 
بێــت. ئەگــەر ئــەو مێــژووە ببەســتین بــە ناونیشــانی دەقەكــەوەو 
هەروەهــا بــە واقیعــی دەرەوەی دەقەكەشــەوە ئــەوا لــە رووی 

ــرە. ــی درێژت ــدراوەوە كاتێك ــی خایەن كات
كاتــی ســەیری بنەمــای رێزمانــی ئــەم بەشــەی دەقەكــە بكەیــن، 
ئــەوا ئــەم فرمانانــە دەبینیــن )نەیانتوانــی، بماڵــن، راتــان ماڵــن، 
ئەبــڕێ، ئەمــرێ، راپــەڕێ، گڕبگــرێ، هەڵســێ، نەخەلەســێ(. 
ســێ فرمانــی یەكــەم لــە نێــو پێكهاتــەی رســتەكاندا رابــردوون، 
یــان رابــردوو نیشــان دەدەن، دروســتتریش بڵێیــن ئامــاژەی 
رابــردووی بەردەوامیــش دەكــەن و بەئاشــكرا بەرجەســتەی 
تریــش  فرمانەكانــی  رابــردوودا.  لــە  دەكــەن  كار  نەكردنــی 
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رانەبــردوون و ئامــاژەی كردنــی كار لــە داهاتــوودا دەكــەن. 
لــە  رووداو  نەبوونــی  ئامــاژەی  رابــردووەكان  فرمانــە 
ــی  ــەوەی كــە پێ ــە ئ ــای ئەوەی ــردوودا دەكــەن. ئەمــەش مان راب
دەڵێیــن مێــژووی خەمنامــەو ئــەو تەمەنــی خەمــەی كــە دەشــێ 
بێــت،  بەرهەمهێنــی  یــان  بێــت،  بارودۆخێــك  دەرئەنجامــی 
خەمهێنــەرو  رووداوی  پێچەوانــەی  رووداوی  مێژوویەكــە 
خوێــن دروســتكەری تێــدا دروســت نەبــووە. واتــە مێژوویــەك 
هەیــە ئــاوس و بارگاویكــراو بــە كارەســات و تراژیدیــا. ئەمەش 
مانــای وایــە ئــەوەی لێــرەدا دەدوێنرێــت ئامانــج و مەبەســتێك 
لــە پشــتیەوەیە ئەویــش بــۆ ئەوەیــە كە نیشــان بدرێــت بوویەكی 
نــاكاراو پاســیڤ هەبــووە لــە رابــردووداو مێــژووی خــەم و 
كارەســاتیش بەرهەمــی ناكاریــی و پاســیڤبوونی ئــەو بووەیــە 
لــە رابــردوودا. ئــەم پێشكەشــكردنە ئیقاعێكی نزمی هەیەو روو 
ــە روخانــی  ــە دابەزینــە كــە ئــەوەش بەرجەســتەی جۆرێــك ل ل
ئومێــد دەكات بــۆ بەرهەمهێنانــی هەرجــۆرە گۆڕانكارییــەك كــە 
ــی  ــان كۆتای ــی خــەم، ی ــی تەمەن ــۆ گۆڕین ــت ب ــەری هەبێ كاریگ
ــی  ــان كارەســات كۆتای ــژووی خــەم، ی ــەوەش مێ ــی و ب پێهێنان
پێبێــت. فرمانــە رانەبــردووەكان كــە ئامــاژە بــۆ كردنــی كار لــە 
داهاتــوودا دەكــەن، ئەگــەر ئــەو كارانــە بكرێــن ئــەوا مانــای 
ئێســتادا  پێــش  قۆناغــی  لەگــەڵ  دابــڕان  لــە  جۆرێــك  وایــە 
روودەدات و بــەوەش مێــژووی خــەم كۆتایــی پێدێــت. ئەگــەر 
ــەم كۆپلەیــەی دەقەكــە بكەیــن  ــی ئ ســەیری ســەروای دێڕەكان
ئــەوا بــە فۆنیمەكانــی )و، م، ن، ز( كۆتاییــان هاتــوو كــە دەنگــی 
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كپــن، ئەمــە بێجگــە لــەوەی كــە رســتەكان جۆرێــك لــە دووبــارە 
كردنــەوەی راگەیاندنــی نەكردنــی كار نیشــان دەدەن، هــاوكات 
ــە  ــەوەو ل ــارە دەكەن ــراو دووب ــادەوە شــتێكی زان ــە رووی بنی ل
رســتەی راگەیانیشــدا بــە تایبەتیــش كــە دووبــارە كردنــەوە، 
یــان گووتنــەوەی شــتی زانــراو بێــت ئــەوا ئاراســتەی ئیقــاع 
دابەزینــە. لێــرەدا هاوڕێكــی لــە نێــوان ئاســتی واتایــی و ئاســتی 
ــان بەرجەســتەی خــەم  ــە یەكەمی ــت ك ــەدا پێكدێ ــی دەقەك زمان
دەكات و دووەمیشــیان واتــە بنیــادی زمانــی دەقەكــە لــە رووی 
ــە رووی ئیقاعــەوە ئــەو دابەزیــن و هاتنــە خوارەوەیــە  كارو ل

ــت.  نیشــان دەدات كــە خــەم بەرهەمــی دەهێنێ
ــە كاتێكــدا كــە بەشــی یەكەمــی ئــەم دەقــە فەزایــەك بەرهــەم  ل
دەهێنێــت كــە خــەم و ماتەم..خاســێتە دیارەكانێتــی، كەواتــە 
لــە  فــەزای ماتەمگێڕیــەو  كــە  ئامادەبوونــی هەیــە  فەزایــەك 
مــردن،  ئامــاژەی  ماتەمگێڕیەشــەوە  فــەزای  ئــەم  پشــتی 
ــەم  ــارە ئ ــت. دی ــن دەبینرێ ــردن و كۆتاییهات وێرانكــردن، لەناوب
ــەم  ــی بااڵدەســت ل ــە فەزایەك ــە بووەت ــەش ك ــاری ماتەمگێڕی ب
بكــەری روخانــدن  كــە  هەیــە  بكەرێــك  لەپشــتیەوە  دەقــەدا، 
و لەناوبــردن و كوشــتنە كــە ئەویــش لەبەرامبــەر بكەرێكــی 
نادیــارو نائامــادەدا لــە كاتــی مێژوویــی دەقەكــەدا ئامادەبوونــی 
هەیــەو بااڵدەستیشــە بەســەریدا، هــەر بۆیــە فــەزای ماتەمگێڕی 
بووەتــە فــەزای فراوانــی دەقەكــە. هەمــوو ئــەم بارانــەش پێكەوە 
لــە ئاســتی زمانــی دەقەكــدا هاوشــان دەبنــە دال بــۆ مەدلولێكــی 
كۆمەاڵمەتــی سیاســی لــە كاتــی مێژوویــی دەقەكــەداو مەدلولــی 
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جۆرێــك لــە مــەرگ، یــان وێرانــكاری و لەناوچــوون لەســەر 
ئــەو زەمینــە كۆمەاڵیەتییــە بەرهەمدەهێنــن كــە رووداوەكان بــە 
جۆرێــك مۆتیڤــی بەرهەمهێنانــی ئــەم دەقــەن. بــە مانایەكــی تــر 
ــی سیاســی  ــی مێژووی ــەدا دەقێك ــی دەرەوەی دەقەك ــە جیهان ل
كۆمەاڵیەتــی ئامادەبوونــی هەیــە و ئەویــش بەرهەمهێنــی ئــەو 
فــەزای ماتەمگێڕیەیــە كــە بووەتــە خاســێتی ئاشــكرای فــەزای 
ئــەم دەقــە. بــەاڵم ئەگــەر ئــەو دابڕانــە لەگــەڵ كاتــی پێــش 
ــۆ  ــەوا ئامــاژە ب ــدات ئ ــی دەقەكــەدا رووب ئێســتای بەرهەمهێنان
دروســتبوونی گۆڕانــكاری دەكرێــت و ئەگــەری ئــەوە دێتــە 

ــكات. ــوێ دەســت پێب ــاراوە كــە قۆناغێكــی ن ئ
 تەمەنی خەم 

 وەك خۆر ئاسمانی ژین ئەبڕێ..
 كەی ئەم بوو بە دووكەڵ و تەم،

 ئەویش ئەمرێ!
، یان ئەبێ خەم

 تا سەر، سەرجەم،
 كێوی قورسی سەرسنگمان بێ

 ماكی وێڵیی ژیانمان بێ
 یاخود ئەبێ و
 بیر راپەڕێ،

 خوێن گڕ بگرێ.
 لە دۆزەخا

 لە زەوی بیستەمین چەرخ
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 تۆفانێكی وەها هەڵسێ
 نەك هەر زەوی..

 تا ئاسمانیش نەخەلەسێ!

كــە  ماتەمگێڕیــە  فــەزای  ئــەم  بەرجەســتەكردنی  دوای  لــە 
ئیقاعــی  لــە  گۆڕانــكاری  لــە  هەیــە جۆرێــك  نزمــی  ئیقاعێكــی 
بــەاڵم  بەرزبوونــەوە،  ئاراســتەی  بــە  روودەدات  دەقەكــەدا 
بەرزبوونەوەیەكــی كــەم، ئەویــش لــە ئاســتی بنیــادی زمانــی 
دەقەكــەدا لەرێــگای جۆرێــك لــە رســتەی مەرجیــەوە بەرهــەم 
بنیــادی  رووی  لــە  مەرجیــەكان  رســتە  نــە  ئەگەرچــی  دێــت 
ئیقاعیــش  بەرزبوونــەوەی  نــە  بەهێــزن  هێنــدە  رێزمانییــەوە 
ئــەو ئاســتەی بنیــادی رێزمانــی دەقەكــە بەجێدەهێڵێــت. بــەاڵم 
لــە پشــتی ئــەم دەربڕینــە مەرجیانــەوە جۆرێــك لــە مەبەســت، 
یــان مەبەســتداری دەبینرێــت كــە ئەویــش زیاتــر لــە رێــگای ئــەو 
فرمانانــەوە دەبینرێــت، یــان پێكدێــت كــە فرمانــی رانەبــردوون 
ــە رووی  ــارە ئاشــكرایە ل ــەن. دی ــوو دەك ــە داهات و گوزارشــت ل
ــە پێــی بگوترێــت داهاتــوو بەڵكــو  كاتــی رێزمانییــەوە كاتێــك نیی
دەكات.  داهاتــوو  لــە  گوزارشــت  كــە  هەیــە  رانەبردوویــەك 
ئەویــش لــەم دەربڕینــە مەرجیانــەدا مەبەســتێك ئاشــكرا دەكات 
كــە دروســتكردنی فــەزای گۆڕانكاریــە بــۆ گواســتنەوە لــە فــەزاو 
ئیقاعــی ماتەمگێــڕی و مەرگدۆســتیەوە بــۆ بارێكــی ئاســایی كــە 
تیایــدا تەمەنــی ماتــەم بــەرەو كۆتایــی ببــات و ســەردەمێكی تــر، 
یــان مێژوویەكــی تــر دروســت بێــت كــە بێگومان باشــترو روونتر 
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بێــت، واتــە مێژوویەكــی جیــاواز لــەوەی ئێســت دەســت پێبــكات.
لەو فرمانانەش كە بە مەرجەوە ئایندە نیشــان دەدەن )ئەبڕێ، 
نەخەڵەســێ(.  هەڵســێ،  گڕبگــرێ،  راپــەڕێ،  ئەبــێ،  ئەمــرێ، 
ــەك باســی  ــوو نیشــان دەدەن، لەالی ــەی كــە داهات ــەم فرمانان ئ
بەردەوامــی خــەم دەكــەن و ئــەوە نیشــان دەدەن كــە چــۆن 
ــات و پاشــانیش  ــاو دەب ســەرئەنجام خــەم هەمــوو شــتێك لەن
ــی  ــە قوواڵی ــە ناخــەوە، ل ــا ل ــان ئەوت ــت.، ی خۆیشــی لەناودەچێ
ژیانــەوە ســەرچاوەیەكی نوێــی جووڵــە ەربكەوێــت و ببێتــە 
مۆتیڤــی گۆڕانــكاری و رەگ و ریشــەی خــەم هەڵكەنێــت و 
تەمەنــی خــەم كــورت بكاتــەوەو بــەوەش مێــژووی خوێننامــە 
كۆتایــی پێبهێنێــت. ئەمــەش لــە رێگــەی فرمــان و رەگەزەكانــی 
ئایندەخــوازی  و  مەبەســتداری  لــە  زمانــەوە جۆرێــك  تــری 
بەرزبوونەوەیەكــی  بەجۆرێــك،  هــەروەك  دەدات.  نیشــان 
كــەم لــە ئیقاعــی پێشــتر نــزم و ئــاوازی كــپ و ماتەمگێــڕی 
لــە  بەشــدارە  ئیقــاع  نزمــی  دەكات.  دروســت  دەقەكــەدا 
خەمنامــەدا  مێــژووی  و  ماتەمگێــڕی  فــەزای  بەرهەمهێنانــی 
دەرەوەش  ئاراســتەی  بــە  دەقەكــەو  جوگرافیــای  ســەر  لــە 
ــە  ــەی ك ــە مێژوویی ــە كۆمەاڵیەتیی ــەو زەمین ــوەی ئ ــە چوارچێ ل
كات  و  راســتەوخۆ شــوێن  بەرهەمهاتــووە.  تێــدا  دەقەكــەی 
ئــەوە نیشــان دەدەن كــە لــەو واقیعــەدا تراژیدیایــەك روویــداوە 
كــە بەرهەمهێنــی فــەزای ماتەمینــی و خــەم و مەرگەســاتە.

ئەگــەر لــە رووی گشــتیەوە ســەیری ئــەم روانینــە بكەیــن و 
بیبەســتین بــەو زمانــەی دەقەكــەی پــێ نووســراوەو بــە خــودی 
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زەمینــەی  مێژوویــی  واقیعــی  بــە  دەقەكــەوەو  بەرهەمێنــی 
دەقەكــەوە، ئــەوا دەشــێ لــەم روانــەوە دەقەكــە قۆنــاغ، یــان 
ماوەیەكــی كاتــی دوورودرێــژ بگرێتــەوە. ئەویــش لەبەرئــەوەی 
ئــەو زەمینەیــە پێگــەی تراژیدیــای درێژخایەنــە كــە مێژوویەكــە 
ســەرتاپا لــە ماتــەم و لــە خوێنــەوە ئــااڵوە، ئەویــش مێــژووی 
ئێمەیــە. مێژوویــەك كــە نــە كات و نــە لەبیركــردن و بێدەنگــی 
و نــە قوواڵیــی و نــە بــەرزی توانــای ئەوەیــان نەبــووە یــادگارە 
تاڵەكانی كۆتایی پێبهێنن. واتە باری ماتەم و پرســەو تراژیدیا 
لەبارێكــی  پێكدەهێنــن،  خوێــن  مێــژووی  بەهەموویــان  كــە 
لەســەرەتای  كــە  دەنگــەی  بــەم  ســەبارەت  بەردەوامــدان 
دەقەكــەوە بــە نزمــی و وەكــو جۆرێــك لــە ســرپەیەكی بــە دەنگ 
نەبــوو دەدوێــت. ئێمــە كاتــێ شــۆڕدەبینەوە بــۆ نــاو بنیــادی 
ئیقاعــی دەقەكــەو لێــی نزیــك دەبینــەوەو لەگەڵیــدا كارلێــك 
دەكەیــن، بەجۆرێــك تێكــەاڵوی ئــەو بــارە ناهەمــوارە دەبیــن 
و لەگــەڵ شــاعیردا نزیــك دەبینــەوەو لــە رووی دەرونــی و 
مەعنەویــەوە هاوتادەبیــن. ئەمــەش ئــەو كاتەیــە كــە دەقەكــە 
ئێمــەدا  زاتــی  لەگــەڵ  بەجۆرێــك  بابەتیبوونــی،  ســەرباری 
ماتــەم  مێــژووی  ئــەو  دەكات، چونكــە  كارلێــك  و  دەدوێــت 
و خــەم و خوێنــە لــە رووی نەســت و نائاگاییــەوە بەشــێكە 
لــە بوونــی ئێمــەو ئامادەبوونێكــی دیــاری هەیــە لــە بوونــی 
مەعنــەوی ئێمــەدا. لێــرەوە ئــەو شــوێنەی دەقەكــە لێــی دەدوێــت 
نوقمــی كارەســات و تراژیدیایــە و ســەرتاپا خــەم داگیــری 

كــردووەو مێژووەكــەی بــە خوێــن ســوورە.
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ئــەم بــارە تراژیدیایــە كــە فــەزای مــەرگ دایپۆشــیووە، ئەگــەری 
لەگــەڵ  دابڕانێــك  و  بێــت  بەســەردا  هەیــە گۆڕانــی  ئــەوەی 
قۆناغــی مێــژووی كارەســتباری پێشــتردا بــكات و بــەوەش 
ســەردەمی مەرگدۆســتی كۆتایــی بێــت و ئــەو مۆتیڤــەی كــە 
ئــەم كۆتاییهاتنــە دەكاتــە راســتی لەســەر زەمینــەی واقیــع، هــەر 
خــۆی مۆتیڤــی دروســتكردنی فەزایەكــی نوێیــە كە فــەزای ژیان 
ــەش  ــی ژیاندۆســتیە. ئەم ــەوەو دەســتپێكردنی قۆناغ و رابوون
زیاتــر لــە دەربڕینەكانــی »بیــر راپــەڕێ، خوێــن گــڕ بگــرێ«دا 
ــە گەشــەو پەرەســەندنی  ــە ك ــەو چەمكەی ــر ئ ــت. بی دەردەكەوێ
مــرۆڤ نیشــان دەدات و خوێنیــش بــە مانــای ســەرچاوە، یــان 
ــەوەی كــە  ــە ئ ــە دەگەن ــەم دووان ــێ ئ ــت كات ــان دێ هــۆكاری ژی
ــە بــاری  بجوڵێــن و رۆڵ ببینــن، مانــای وایــە ئیقاعــی گشــتی ل
كپــی و بــێ جووڵەییــەوە بــەرەو جواڵنــدن و بەرزبوونــەوە 
دەچــن كــە ئــەوەش لــە خۆیــدا دەاللەتــی جووڵــە و راپەڕین، یان 
رابوونــەوەو شــۆڕش هەڵدەگرێــت، كــە ئەمانــەش لــە ئاســتێكی 
تــردا دەبنــە دال بــۆ مەدلوولــی گواســتنەوەو گۆڕانــكاری، واتــە 
ــڕان لەگــەڵ قۆناغــی  ــك كــە داب ــۆ رووداو، رووداوێ ــول ب مەدل
پێشــتردا دروســت بــكات. ئەمــەش جووڵەیــە بــۆ دەربازبــوون 
لــە مێــژووی ماتەمگێــڕی و مەرگەســات و شكســت و نەبــوون. 
دیــارە ئــەوەش پێشــبینی دەكرێــت ئــەو جووڵــەو گواســتنەوەیە 
رابوونــەوە  بەرزبوونــەوەو  زیندوبوونــەوەو  ئاراســتەی  بــە 
بێــت واتــە گواســتنەوە لــە ئامادەنەبوونــەوە بــۆ ئامادەبــوون.  



25

عەتا قەرەداخی

- 2 -
لەژێــر  دووەم  دەقــی  یــان  دەقــە،  ئــەم  دووەمــی  بەشــی 
پێشــكەش  یاخــی(دا  رێبوارێكــی  )گۆرانــی  ناونیشــانێكی 
وەكــو  ئێمــە  دەقــەی  چەنــد  ئــەم  كــە  ئاشــكرایە  دەكرێــت. 
ــە  ــك وای ــو دەقێ ــاون، وەك ــر دامانن ــە تەنیشــت یەكت ــك ل دەقێ
هــەر  پێیــەش  بــەو  و  پێكهاتبێــت  بەشــێك  چەنــد  لــە  كــە 
بەشــێك ناونیشــانێكی دووەمــی هەیــەو ئــەو ناونیشــانەش 
پەیوەنــدی بــە مانــاو دەالالت و ئامانــج و پرســیاری ئــەو 
بەشــەوە هەیــە، بــەاڵم بەگشــتیش هەمــوو بەشــەكانی ئــەم 
ــە كاتــی جیاوازیشــدا نووســراون  دەقــە كــە وەكــو گوتمــان ل
ــان  ــەك دەقی ــی ی ــادو جیهانبین ــی بنی ــۆ كۆتای ــە ســەرەتاوە ب ل
ــە رووی بابەتــەوە ســەرباری ئاراســتەی جیــاوازی  هەیــەو ل
دوانــدن لــەو بابەتــە، بــەاڵم هەمــوو بەشــەكان لەیــەك بابــەت 
ــی  ــەك یەكێت ــان جیهانبینیی ــن و پرســێكی ســەرەكی، ی دەدوێ
یەكەمــدا  لەبەشــی  دەكات.  دەســتەبەر  دەقەكــە  ئۆرگانــی 
دەقەكــە لــە فەزایەكــی ماتەمگێڕیــدا مێژوویەكــی خوێنــاوی و 
زەمینەیەكــی كارەســاتاویمان پێشــكەش دەكات. ئەگەرچــی لــە 
كۆتایــی ئــەو بەشــەدا ئاماژەیــەك بــۆ جواڵنــدن بــە ئاراســتەی 
بەرزبوونــەوەو رابوونــەوە دەبینرێــت، بەاڵم لە رووی بنیادی 
ــە  ــا ل زمانییــەوە وەكــو مــەرج ئــەو ئەگــەرە دەبینرێــت و تەنی
رووی گوتنەوە دەردەبڕرێت و دەبیســترێت، بەاڵم لە رووی 
پراكتیكــەوە نــە كاریگەرییەكــی ئەوتــۆی دەبێــت و نــە دەبێتــە 
جووڵەیەكــی رووداو دروســتكەر بــۆ دروســتكردنی حاڵەتــی 
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گواســتنەوە. لێــرەوە رێبــوار، یــان كەســێتیەك كــە دەشــێ لــە 
پشــتی ئــەم كەســێتیەوە كــە وەكــو رێبــوار پێشــكەش دەكرێــت، 
ئــەم  لــە پشــتی  یــان بوویەكــی گەورەتــر هەبێــت و  هێــز، 
نــاوەوە خــۆی حەشــار دابێــت و لــە ئێســتای شــوێن و زەمینــە 
كارەســاتبارەكەیدا، بڕیــاری جووڵەیــەك بــدات ئەگەرچــی ئــەو 
ــت  ــارەو پێناچێ ــوە دی ــەوەی پێ ــە كاردان ــك ل ــارەش جۆرێ بڕی
ــر  ــی ت ــۆ قۆناغێك ــۆ گواســتنەوە ب ــەك ب ــە پشــتیەوە پرۆژەی ل
بوونــی هەبێــت. بــەاڵم سرووشــتی ئــەو كاردانەوەیــە جۆرێــك 
ــە  ــەم بەشــەش ب ــارەو ناونیشــانی ئ ــوە دی ــی پێ ــە یاخیبوون ل
یاخیبوونــو  كاردانــەوەو  بــاری  لــەو  گوزارشــت  دروســتی 
كەســێتیەكی  دەقەكــەدا  جوگرافیــای  ســنووری  لــە  دەكات. 
یاخــی دەبینرێــت كــە باســی ئــەوە دەكات هەمــوو شــتەكان 
دەگۆڕێــت. رەنگــە لــە گواســتنەوەی ئــەم كەســێتیەو جووڵــەو 
مێژوویــی  و  كۆمەاڵیەتــی  بــاری  لەگــەڵ  هەنگاوەكانیــدا 
دەرەوەی دەقەكــەدا هاوشــێوەبوونێكی تــەواو هەبێــت لــەو 
رووەوە كــە لــە زەمینــەی ماتــەم و كارەســاتبارو مێــژووی 
دروســتبووە  كاردانــەوە  دەقەكــەدا  دەرەوەی  خوێنــاوی 
بــۆ رەتكردنــەوەی ئــەو بــارە ناهەمــوارە. دیــارە ئاشــكرایە 
كاردانــەوەش بەرئەنجامــی كارەو ناتوانێــت گــۆڕان دروســت 
ــەو  ــت ئ ــەوە دەتوانێ ــاردا كاردان ــە باشــترین ب ــو ل ــكات بەڵك ب
ئــەو الدانــەی  كارە رەتبكاتــەوە كــە لەســەری دەكرێــت و 
دروســتی  كارەكــە  كاتــدا  دیاریكــراوی  ماوەیەكــی  لــە 
ــەوە. هــەر  كــردووە، یــان بڕیوێتــی، كاردانــەوە هەڵیبوەشێنێتـ
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لێرەشــەوەیە هاوشــێوەبوونێك لــە نێــوان ئــەم كاردانەوەیــەو 
لــە  دەبینرێــت.  دەقەكــەدا  دەرەوەی  واقیعــی  كاردانــەوەی 
زەمینــەی دەرەوەی دەقەكــەدا كــە واقیعــی كۆمەاڵیەتــی و 
سیاســی ئێمەیــە و واقیعێكیشــە بــە گشــتی و بــە درێژایــی 
تێــدا نەبــووە كــە  پــرۆژەی ئەوتــۆی  مێــژووی زانراومــان 
كۆمەڵگــە بگوازێتــەوە بــۆ قۆنــاغ، یــان ئاســتێك كــە دابــڕان 
بووبێــت لەگــەڵ پێــش خۆیــدا. لێــرەدا مەبەســتمان ئەوەیــە كــە 
واقیعــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی ئێمــە پێویســتی بــە پــرۆژەی 
رزگارمــان  تێدایــن  بــارەی  لــەو  تــا  هەبــووە  گۆڕانــكاری 
لەبەرئەوەیــە  ئــەوەش  ئــەوە رووینــەداوە.  بــەاڵم  ببووایــە، 
و  مێژوویــی  واقیعــی  نــاو  بزووتنەوەكانــی  جواڵنــەوەو 
نەبــوون  پــرۆژە  بەرهەمــی  ئێمــە  كۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
بەڵكــو كاردانــەوە بــوون، هەربۆیــە نەیانتوانیــووە گۆڕانــكاری 
پرۆسێســی  ناتوانێــت  كاردانــەوە  چونكــە  دروســتبكەن 
رووداویــش  دروســتكردنی  بــە  دەشــێ  كــە  گواســتنەوە 
ــەری  ــە نوێن ــوارە یاخی ــەم رێب ــت. ئ ــەم بهێنێ ــت، بەره ناوببرێ
كاردانــەوەی كەســێتی ئێمەیــە لــە دەرەوەی دەقەكــە، كــە بــە 
دروشــم و قســەو راگەیاندنــی رۆمانســیانە بــاری جێگیــرو 
بــاو هەڵدەوەشــێنێت و كۆتایــی بــە قۆناغێــك دەهێنێـــت و 
ــە رووی راســتی و  ــەاڵم ل ــدەكات. ب ــر دەســت پێ قۆناغێكــی ت
لەســەر زەمینــەی واقیــع ئــەوە هیــچ كاریگــەری و جێكەوتێكــی 
ئەوتــۆی نابێــت. ئــەم رێبــوارە یاخیــە دەنگــی بــەرز دەكاتــەوەو 

ــت: دەڵێ
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 ئەڕۆم، ئەڕۆم 
 سێبەری تەڵخی ناوی خۆم،

 بە دڕكەزیی..
 رەهێڵەیەكی بێ وەرزی 

 ونی بێ ناونیشان،
 نەنووسراوی ژیان ئەشۆم.

 ئەسووتێنم،
 ئەو وێنە بێ روخسارانەی ..

 لكاوی دیواری هۆشن.
 ئەخنكێنم،

ئەو ئاوازە بێ دەنگانەی..
 بە چڵپاوی درۆ گۆشن.

 ئەڕووخێنم.
 تەالری ئەو هۆنراوانەی..
 ستوونێكی بەرزو بۆشن.

 ئەتاسێنم،
 روواڵەتی ئەو وتانەی..

 بۆ چڵكی دەست خۆفرۆشن.
 بە بیری نوێ،
 بە وتی نوێ،
 كرداری نوێ،
 ئەكەومە ڕێ.

 بۆ هەڵگرتنی تفەنگێ 
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 بۆ هەڵگیرساندنی جەنگێ
 جەنگی پیرۆز، 

 كێوی ستەم لەبن بێنێ
 نەك نەورۆزێ، هەزار نەورۆز،

 وە دەست بێنێ. 

ــان  ــە دەشــێ هەم ــش دەكات ك ــرەدا كەســێتیەك خــۆی نمای لێ
ئــەو كەســێتیە بێــت كــە لــە بەشــی یەكەمــی ئــەم دەقــەدا ماتــەم 
دەگێڕێــت و مێــژووی خــەم، یــان خەمنامــە پەیوەســتە بەوەوەو 
لــەوەش بــێ ئومێــد بــووە كــە دەریــای بەریــن و بــێ بــن و 
كێــوی گــەردن بــەرز بتوانــن ئــەو بــاری ماتەمگێــڕی و مێژووی 
خەمــە بگــۆڕن، بۆیــە ئــەم كەســێتیە بــڕوا بــەوە دێنێـــت ئــەوەی 
خــۆی ئەنجامــی نــەدات، ئەســتەمە كەســی تــر بــۆی ئەنجــام 
بــدات. ئەمــەش بــە جۆرێــك گەڕانەوەیــە بــۆ ئــەو راســتیەی كــە 
بــۆ ئــەوەی گۆڕانــكاری و گواســتنەوە رووبــدات دەبــێ لــەم 
شــوێنەداو لــەم كاتــەدا ئــەم كەســێتیە كارەســاتبارە خــۆی ببێتــە 
بكــەر و خــۆی رووداو دروســت بــكات. واتــە خــۆی رێــگای 
گۆڕانــكاری و گواســتنەوە بــۆ دەربازبــوون لــەو بــارە بگرێتــە 
ئاماژەدانــە  نەبینــراوی دەقەكــەدا  لــە ئاســتی  بــەر. ئەمــەش 
بــەوەی كــە لــە هــەر شــوێن و جوگرافیایەكــدا تەنیــا كەســەكان 
و ئامادەبوونــی ئــەوان لــەو شــوێنەداو لــە كاتــە گونجاوەكانــدا 
مێــژوو دروســت  بــكات و  دەتوانێــت گۆڕانــكاری دروســت 
بــكات. ئەمــەش لــە ئاســتێكی تــردا بــە جۆرێــك رەخنەیەكــی 
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تــر  بەوانــی  پشــتی  بــەردەوام  كــە  عەقڵیەتــەی  لــەو  قووڵــە 
بەســتووەو چاوەڕوانــی ئــەوە بــووە بكەرێكــی تــر رووداو بــۆ 
ئــەم دروســت بــكات. كــە دیــارە لــە بارێكــی وەهاشــدا ئــەم 
خــۆی هەرگیــز نابێـــتە بكــەر و ناشــتوانێت ئــەو رووداوانــە 
تــر  بكــەری  كــە  بپارێزێــت  ئەنجامەكانیــان  و  بەڕێوەببــات 
دروســتی كردبــن. ئــەم لێكدانەوەیــەش تــا ئەندازەیەكــی ئاشــكرا 
ئەگــەر بــە ئاراســتەی دەرەوەی دەقەكــە و بــۆ ئەو زەمینەی كە 
دەقەكــە پێــوەی پەیوەســتە هەنگاوبنێیــن، راســت دەردەچێــت.
لێــرەوە ئــەم كەسێـــتیە بڕیــاری خــۆی دەدات و رێــگای بــەرەو 
بــەر. هەرچەنــدە وەكــو  گواســتنەوەو گۆڕانــكاری دەگرێتــە 
پێشــتریش گوتمــان رۆیشــتنەكەی وەكــو كاردانەوەیــە بــۆ ئــەو 
بــارە ماتەمگێڕیــەی كــە تیایدایــە، بــەاڵم دیســان لــە رێــگای 
دەردەكەوێــت  ئــەوەش  دەقەكــەوە  زمانییەكانــی  رەگــەزە 
كــە جۆرێــك لــە بەرنامــە، یــان پــرۆژەی هەیــە، كاتــێ ســێ 
پرینســیپە ســەرەكیەكەی ئایینــی زەردەشــتی دەكات بــە بنەمــا 
بــۆ كەوتنــەڕێ. كــە ئەوەیــش لــەم دەربڕینانــەدا بەرجەســتە 
دەكات ) بــە بیــری نــوێ \ بــە وتــەی نــوێ \ كــرداری نــوێ (. 
ــی،  ــە شــاعیر بنەمایەكــی ئایین ــەوە نیشــان دەدات ك ئەمــەش ئ
یــان ئەفســانەیی دەداتــە دەقەكــەی كــە ئەوبنەمایــەش وەكــو 
ــە رابــردووی پــڕ لــە شــكۆی ئــەو كەســێتیە نیشــان  بەشــێك ل

دەدرێــت كــە ئێســتا لــەم بــاری شكســت و ماتەبارییەدایــە.
ــری چــاك و  ــە بی ــن ل ــی زەردەشــتی بریتی پرینســیپەكانی ئایین
ــری وشــەی  ــی شــاعیر لەب ــرداری چــاك. ئەم ــەی چــاك و ك ت
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ــەم  ــاوە. ســەرەتای رۆیشــتنی ئ ــی بەكارهێن چــاك وشــەی نوێ
كەســێتیە جۆرێك لە توڕەیی پێوەدیارەو وەكو پێشــتر گوتمان 
لــە ژێــر كاریگــەری روخانــدن و وێرانكــردن و لەناوبردنــدا ئــەو 
ــەڕۆم، ئەشــۆم،  ــە. فرمانەكانی)ئ ــەو كاردانەوەی گەیشــتووەتە ئ
ئەســووتێنم، ئەخنكێنــم، ئەڕوخێنــم، ئەتاســێنم..( كــە ئیقاعێكــی 
هەڵوێســتی  كــە  رووەوە  لــەو  راســتیدا  لــە  هەیــە،  نزمیــان 
دەبــووا  دەهێنێــت  بەرهــەم  دەقەكــە  جووڵــەی  كاردانــەوە 
ئیقاعێكــی بەرزیــان هەبووایــە، بــەاڵم لــە راســتیدا ئــەو ئیقاعــە 
بــەرزە بەرهــەم نەهاتــوو. ئەمــەش ئــەو دەاللەتــە هەڵدەگرێــت 
كــە ئــەم كەسێـــتیە هەرچەندە توڕەیە، بــەاڵم لەبەرئەوەی زیاتر 
ــەوەی  ــری بەرزبوون ــە لەب ــە بۆی ــەوەی هەی هەڵوێســتی كاردان
ئیقاع و رەخســاندنی فەزای راپەڕین و شــۆڕش، نزمبوونەوەو 
فــەزای تێكــدان و وێرانكــردن و لەناوبــردن هەیــە كــە ئەمــەش 
واقیعــی  بەرجەســتەكردنەوەی  تــر  بەشــێوەیەكی  دیســان 
ماتەمگێــڕی و كارەســاتباریە. لكاندنــی رانــاوی لــكاوی كەســی 
یەكەمــی تــاك واتــە )م( بــەم فرمانانــەوە زیاتــر ئیقاعێكــی كــپ 
و بێجووڵــەی ئاشــكرای بــەم بەشــەی دەقەكــە بەخشــیووە. 
ــان رووداو  ــی كار، ی ــی نەبوون ــی و خامۆشــیە دەاللەت ــەم كپ ئ
ــە دەقەكــەدا  هەڵدەگرێــت. هــەروەك ئــەو رســتە شــیعریانەی ل
ــارودۆخ و  ــە دیســان ناهەمــواری ب ــان تێدای ــەم فرمانانەی كــە ئ
ــك  ــە نیشــان دەدەن، كــە بەجۆرێ ــوارە یاخی ــەم رێب كەســێتی ئ
ــی  ــە لێ ــەوەی ك ــەی و ئ ــی و دەوروبەرەك ــەم كەســێتیە خۆی ئ
ــە  ــەوەو ل ــەردەم رەخن ــە ب ــان پێكــەوە دەخات ــت هەمووی دەدوێ
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پشــتی رەخنەكانیشــەوە نەبوونی رەگ و ریشــەو رەســەنایەتی 
و گەوهــەرو ماهیەتــی كەســێتیەكەو دەوروبەرەكەشــی نیشــان 
دەربڕینــی  وێنــەو  چەندیــن  رێــگای  لــە  لێرەشــەوە  دەدات. 
كــە  دەبێــت  ئامــادە  فەزایــەك  ســریالیانەدا  ئەندازەیــەك  تــا 
هاوتەریبــە لەگــەڵ ئــەو بــارەی كــە ئــەم كەســێتەی تێدایــە. 
ئەمانــەش بەشــێكن لــەو وێنــەو دەربڕینــە ســریالیانەی نێــو 
دەقەكــە )ســێبەری تەڵخــی نــاوی خــۆم، رەهێڵــەی بــێ وەرزو 
بــێ ناونیشــان، وێنــەی بــێ رووخســار، ئــاوازی بــێ دەنــگ، 
چڵپــاوی درۆ، هۆنــراوەی بــۆش، وتــەی خۆفــرۆش،..(. ئــەم 
ــەوە  ــان پێك ــی پێشــتر هەمووی ــە و فرمانەكان ــەو دەربڕینان وێن
فەزایــەك دروســت دەكــەن كــە لەخۆیــدا تراژیدیایەكــە و خــەم 
لێــرەدا  واتــە  كــردووە.  بەســەردا  دەســەاڵتی  كارەســات  و 
فــەزای مــردوو بەخاكســپاردن، یــان مردووناشــتن دەبینرێــت. 
راســتە ئــەم كەســێتیە یاخــی دەبێــت بــەاڵم یاخیبوونەكــەی 
بــۆ ئاشــكراكردنی ئــەو ســیما دەمامكدارانەیــە كــە لەپشــتی 
دەمامكەكانــەوە راســتی خۆیانیــان شــاردۆتەوە، لــە كاتێكــدا 
واینیشــان دەدەن كــە هەڵگــری بەرنامەیەكــن بــۆ ئــەوەی لــە 
ســەدەی بیســتدا نــەك هــەر زەوی بەڵكــو ئاســمانیش بگــۆڕن. 
بــەاڵم لەراســتیدا بێجگــە لــە قەوارەیەكــی بــێ نــاوەرۆك و بــێ 
گەوهــەر هیچــی تــر نیــن. ئەمــەش لــە ئاســتێكی تــردا ناســنامەی 
كەواتــە  دەكات.  ئاشــكرا  دروســتكراو  بنەمــا  بــێ  و  فشــۆڵ 
یاخیبوونەكــەی ئــەم كەســێتیە لەبــری ئــەوەی بــۆ گۆڕانــكاری 
و گواســتنەوە بێــت بــۆ قۆناغێكــی تــر، بەڵكــو بــۆ دەرخســتنی 
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رووی راســتی ئــەو كەســێتیە بــێ گەوهــەرو دەمامكدارانەیە كە 
ئیدیعــای بكەرێتــی خۆیــان دەكــەن. واتــە لــەم بەشــەدا رەخنە لە 
ــەاڵم دوای شــكاندنی  ــت. ب دەموچــاوە دەمامكــدارەكان دەگیرێ
دەمامكــەكان ئــەو كەســێتیە رایدەگەیەنێــت بــە بەرنامەیەكــی 
داڕێــژراو و نەخشــە بــۆ دانــراو دەكەوێتــە رێ بــۆ گۆڕینــی 
ــۆ قۆناغێكــی  بارودۆخــی وەســتاوی ئێســتا و گواســتنەوەی ب
تــر كــە ئــەو نــاوی دەنێــت جەنگــی پیــرۆز بــۆ روخاندنــی 
كێــوی ســتەم و هێنانــی نــەورۆزی هەمیشــەیی. بــەاڵم لەپشــتی 
بانگەشــەی ئــەم دەســتپێكەوە ئــەو پرســیارە ســەرهەڵدەدات 
ــە ئەنجامــی  ــە دوای البردنــی دەمامكــەكان كــە ل ئایــا دەشــێ ل
ــكاری دەســت  ــرۆژەی جــدی گۆڕان ــەوەدا روودەدات، پ كاردان
بنەمــای  لەســەر  گۆڕانــكاری  پــرۆژەی  یــان  پێبكرێــت؟، 
بیركردنــەوەو تێڕامــان و لێكدانــەوەو هەڵســەنگاندن دادەنرێت؟
ئــەوە ئاشــكرایە كــە دەق دوو ئاســت، یــان دوو پایــەی هەیــە كە 
یەكەمیــان پایــەی ناوەوەیــی دەقــە كــە بریتیــە لــە رەگەزەكانــی 
پێكهێنانــی دەق كــە بنەمــای ســەرەكی ئــەو رەگەزانــەش زمانــە 
ــەی دەنگــی و  ــە وشــەو دەســتەواژەو رســتەو یەكــەو پێكهات ل
بنیــادی رســتەو دیســان رســتە لــە رووی ئەركــەوە واتــە لــەو 
رووەوە كــە ئایــا ئــەو رســتەیە چ جــۆرە رســتەیەكە، واتــە 
لەگــەڵ  سەرســوڕمانە..  پرســیارییە،  راگەیاندنــە،  رســتەی 
ــاو  ــە مان ــان ب ــی زم ــان بارگاویبوون ــردن، ی ــی بارگاویك چۆنێت
دەالالت. لەگــەڵ وێنــە و لێكچــوون و هاوشــێوەو بەرامبــەر 
شــێوازی  و  هاوجــووت  و  هاوڕێــك  هاوتــاو  و  دژیــەك  و 
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شــێوەی  تەنانــەت  نزمبوونــەوەو  بەرزبوونــەوەو  لــە  ئیقــاع 
ــە ناونیشــانەوە بــۆ  دابەشــبوون، یــان رێكخســتنی دەق هــەر ل
پێشكەشــكردن و گەیشــتن بــە ئامانجــی كۆتایــی، یــان ئــەوەی 
كــە پێــی دەگوترێــت رســتەی ســەرەكی، یــان تیشــكۆی دەق 
ــە بــۆ  كــە بــە گوێــرەی دەقــی شــیعری تیشــكۆ هاوشــێوەی دڵ
زینــدەوەر، هەرچــۆن ناونیشــان هاوشــێوەی ســەرە بــۆ مرۆڤـــــ 
و زیندەوەرانــی تــر، كــە هەمــوو ئەمانــە رۆڵــی خۆیــان دەبینــن 
لــە بەرهەمهێنانــی شــیعریەتی دەقــداو بەوپێیــەش رۆڵ دەبینــن 
لــە بەرهەمهێنانــی مانــاو دەالالتــی دەق و پرســیار و جیهانبینــی 
دەقــە شــیعریەی  ئــەم  لــەم رووەوە  دەقــدا.  دەق و جوانــی 
)جەاللــی میــرزا كەریــم( ئاســتێكی پتــەو و دەوڵەمەنــدی هەیــە 

ــەوە.  ــاوەوەی دەق ــەی ن ــان پای ــاد، ی ــە رووی بنی ل
ــە  ــدی هەی ــەی دەرەوەی دەق پەیوەن ــان پای ئاســتی دەرەوە، ی
بــە دەقــەوە. هــەروەك پایــەی دەرەوەی دەق زیاتــر پەیوەســتە 
بــە پاشــخانی رۆشــنبیری و زانیــاری شــاعیرەوەو وەرگرتــن و 
كاركــردن بــەو رەگەزانــەی بــۆ داڕشــتن و بنیادنانــی دەقەكــەی 
پێویســتێتی لــە جــۆری ئەفســانەو هێمــاو بۆچوونــی ئایینــی 
سرووشــتی  دیــاردەی  و  مێژوویــی  پاڵەوانــی  و  رووداو  و 
و پەنــدو قســەو وتــەی بــاو و شــیعری شــاعیرانی پێشــترو 
تەنانــەت جوانــی سرووشــت و رەگەزەكانیشــی. كــە هەمــوو 
ئەمانــە لــە دەرەوەی شــاعیرن و لــە دەرەوەی دەقــی شــیعرین 
ــەو  ــان بەگشــتی ئ ــە شــێوەی بەشــی، ی ــت ب و شــاعیر دەتوانێ
رەگەزانــە بــكات بــە رەگــەزی ســەرەكی بنیادنانــی دەقەكــەی. 
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بــۆ نموونــە لــەم دەقــەدا شــاعیر بــاری كۆمەاڵیەتــی و مێژوویی 
بەرهەمهاتــووە  تێــدا  دەقەكــەی  واقیعــەی  ئــەو  سیاســی 
ــە  ــدەكات. هەروەهــا ســێ پای ــاو دەقەكــەو كاری پێ ــە ن دەهێنێت
ســەرەكیەكەی ئایینــی زەردشــتی وەرگرتــووەو بــە كەمێــك 
لــە  ســەرەكی  رەگەزێكــی  بــە  كردوویەتــی  دەســتكارییەوە 
بنیــادی زمانــی دەقەكــەداو لەســەر ئــەو بنەمایــەش بەشــێك لــە 
پرســیاری ســەرەكی دەقەكــە دادەڕێژێــت. هەروەهــا لــە نێــو 
ــە كاركــردن  سیۆسیۆسیاســی كوردیــەوە ئامــاژەی جۆرێــك ل
لەســەر بنەمــای كاردانــەوە وەردەگرێــت و دەیــكات بــە بنەمــا 
بــۆ جووڵــەو بــە مەبەســتی ئــەوەی لەوێشــەوە جۆرێــك لــە 
پــرۆژە دابنێــت بــۆ گۆڕانــكاری و گواســتنەوە. هەروەهــا لــە 
نێــو مێــژووەوە هێمــای قوربانیدانــی چــوار ئەفســەرە كوردەكــە 
وەردەگرێــت و بــۆ دوو مەبەســت بەكاریــان دەهێنێت یەكەمیان 
وەكــو هێمــای بەرخــوردان و خۆنەویســتی و گیــان بەخشــین 
لــە پێنــاوی بــوون و بەدەســتهێنانی مافــدا. دووەم وەكــو هێمــا 
پێنــاوی  لــە  كــورد  مرۆڤــی  كۆڵنەدانــی  و  ســووربوون  بــۆ 

ــازادی و ســەربەخۆیی.   ــە ئ ــی ل ــە ئامانجەكان گەیشــتنیدا ب

- 3 -
و  دەقەكــەی  چوارچێــوەی  دەرەوەی  دەچێتــە  شــاعیر 
دەگەڕێتــەوە بــۆ نێــو مێژوویــەك كــە مێــژووی پرســە، یــان 
لــە  لــە كاتێكــی پێــش بەرهەمهێنانــی دەقەكــەو  مەرگەســاتە 
هەمــان شــوێن، یــان جوگرافیــای لــە دایكبوونــی دەقەكــەدا، 
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كــە ئەویــش مێــژووی دەیــەی پێنجەمــی ســەدەی بیســتەمە 
كــە جوگرافیــای كوردســتانە. رووداوێكــی  لــە شــوێنێكدا  و 
پەیوەســت بــەو مێــژووە دەهێنێتــەوە یــاد. ئەویــش ئەوەیــە كــە 
ــاری كوردســتان،  ــەو كات و شــوێنەداو دوای شكســتی كۆم ل
رووداوێكــی كارەســاتبار، یــان پرســە هەیــەو لــە ئەنجامــی 
كوردســتاندا  بەســەر  بــاڵ  شكســت  فــەزاری  ئەوەشــدا 
دەكێشێـــت و ســەرباری لــە ســێدارەدانی قــازی و هاوڕێكانــی، 
ــی  چــوار ئەفســەری الوی باشــوور كــە بەشــداری دامەزراندن
ــە دوای  ــوو، ل ــان كردب ــارو رێكخســتنی ســوپای كۆماریی كۆم
ــە  ــی ل ــیركەری عێراق ــراق و داگــ ــۆ عێ ــەوە ب شكســت دەگەڕێن
ســێدارەیان دەدات. ئــەم چــوار شــەهیدە دەبنــە ســەرچاوەیەكی 
دەرەكــی بــۆ بەرهەمهێنانــی ئــەم دەقە شــیعریەو لە دەقەكەشــدا 
ڕوو،  دەخرێتــە  ئاشــكرایی  بــە  و  دەدرێــت  نیشــان  ئــەوەی 
ــە  ــن و ن ــە ســەركەوتن و نەبەزی ــارەو ن ــی كۆم ــە دامەزراندن ن
بەرخوردانــی كــوردو چــوار ئەفسەرەكەشــە، بەڵكــو نیشــاندان 
لــە  گەورەتــرە  مەرگەســاتێكی  تراژیدیــاو  خســتنەڕووی  و 
چــوار  شــەهیدكردنی  تراژیدیــای  ئامرازكردنــی  بــە  رێگــەی 
ئەفســەرەكەوە. واتــە لــە رێــگای ئــەو كارەســاتە مێژووییــەوە، 
كارەســاتێكی ترســناكترو وێرانكەرتــر نیشــان دەدرێــت كــە 
ــی كوردســتانە.  ــال و كیماییبارانكردن ــش كارەســاتی ئەنف ئەوی
واتــە لــە رێــگای وەرگرتنــی تراژیدیایەكــی رابــردووەوە شــاعیر 
لەبــارەی تراژیدیــای ترســناكی ئەنفــال و بەكارهێنانــی چەكــی 
كــە  دەدات  نیشــان  ئــەوە  ئەمــەش  و  دەدوێــت  كیمیاییــەوە 
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ســەرباری كەوتنــە جووڵــەی رێبــواری یاخــی و كاردانەوەكانی 
و ئامــاژەی دەركەوتنــی جۆرێــك لــە پــرۆژە بــۆ گۆڕانــكاری و 
ــپ و  ــی ك ــە ئیقاعێك ــی گشــتی دەقەك ــەاڵم ئیقاع گواســتنەوە، ب
خەماویــەو بریتیــە لــە نووســینەوەی مێژووی شكســت و خوێن 
كــە ئەویــش مێــژووی كەســێتی شــیعرەكەیە. ســەرباری ئەوەی 
ــەو دۆخــەی كــە  ــی ئ ــۆ گۆڕین ــت ب دەیەوێــت بەجۆرێــك بجوڵێ
ئیقــاع و فــەزای دەقەكــەی بەرهەمهێنــاوە، بــەاڵم ســەركەوتوو 
نابێــت و شكســت وەكــو زنجیرەیەكــی یەكتــر تەواوكــەر بــە 

دوای یەكــدا دێــت.
ــە  ــاوی چــوار ئەفســەرە ل ــە ن ــەم بەشــەی دەقەك ناونیشــانی ئ
ســێدارەدراوەكەیەو جەســتەی دەقەكــەش ئامــاژە بــۆ ئــەوە 
دەكات كــە ئێســتا ژمــارەی ســێدارەو لــە ســێدارەدراوەكان 
گەلێــك زیاتــرە. بــە مانایەكــی تــر ئــەم بەشــەی دەقەكــە بــە 
ناوهێنانــی چــوار شــەهیدی مێــژوو دەســت پێــدەكات و بــە 
باســكردنی چەندیــن شــەهیدی دیــارو نادیــار كۆتایــی دێــت. 
واتــە فــەزای گشــتی ئــەم بەشــە فــەزای مــردن و پرســەیە 
واتــە تراژیدیایەكــی بەربــاڵو بەجۆرێــك دەتوانرێــت بگوترێــت 
ســیمای مێژوویــەك نیشــان دەدات كــە ســەرتاپا كارەســات 
ــواری یاخــی  ــەك ســیمای رێب ــەم بەشــەدا ن و مەرگەســاتەو ل
دیارنامێنێــت بەڵكــو هیــچ ئاماژەیەكیــش بــۆ رابوونــەوەو تەنەت 
بــۆ مانــەوەش ناكرێــت. لێــرەدا ئاراســتەجووڵەی ئیقــاع بــەرەو 
دابەزینــە كــە ئــەوەش دەاللەتــی مــردن، یــان داهێشــتن بــۆ نــاو 
گــۆڕ هەڵدەگرێــت. ئەمــەش هاوشــێوەیە لەگــەڵ ئــەو گوتــارەی 
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شكســتدا كــە لــە دوو قۆناغــی مێژوویــی جیــاوازدا بەرهــەم 
كۆمــاری  شكســتی  دوای  قۆناغــی  ئەوانیــش  كــە  دێتــەوە، 
لــە  كــوردە  بزووتنــەوەی  شكســتی  قۆناغــی  و  كوردســتان 

ئەنجامــی ئەنفالــدا.
عیزەت، قودسی، خەیرواڵ، خۆشناو

شاعیر دەڵێت:
جارێكی تر، لەگەڵ نمەی
خوێنی زامی پڕ لە نەڕەی

 پڕ لە تۆڵەی
 گیانی خۆری حوزەیرانا
 حوزەیرانی كوردستانا

 بااڵی چوار شەهیدی نەمر
 لە بیابانی چاومانا
 لە ژانی دارستانمانا

 لە ناخمانا..
 لە مێژووی پڕ گریانمانا

 لە مەرگمانا..
 لە چەكی پێشمەرگەمانا

 جارێكی تر..
 گیانی چوار شەهیدی نەمر

 وەكو ئاگر
 گڕیان بەردایە بەهاری

 هیوای خنكاوی سەر زاری؟؟؟؟
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 هاوڕێكانم..
 ئەمساڵمان، ژانی سێدارە

 نەك هەر چوارە
 بەڵكو فەرهەنگێكی گەورەی

 پڕ لە وشەی 
 خنكاوی دیارو نادیارە؟؟؟؟

ــەم بەشــەی دەقەكــە بكەیــن  ــی ئ ــادی زمان ئەگــەر ســەیری بنی
بریتیــە لــە تابلۆیەكــی بــە رەنگــی ئاشــكراو نائاشــكرای خوێــن 
و فرمێســك و خــەم و هەنســك و دوكــەڵ نەخشــێنراو. ئــەم 
تابلۆیــە لــە رووی زمانــەوە رســتەی راگەیاندنــە، بــەاڵم تەنیــا 
یــەك فرمانــی تــەواوی تێدایــە كــە ئەویــش فرمانــی )بــەردا( 
یــە، لــە ئاســتی نووسراویشــدا فرمانــی ناتەواویشــی وەكــو 
ئــەوەی هــەن تێــدا نییــە، ئەگەرچــی رســتە راگەیاندنییەكانــی 
لــە رووی ســیمانتیكەوە ئامــاژەی بوونــی فرمانــی ناتــەواو 
دەكــەن. نەبوونــی فرمــان لــە پارچــە نووســینێكدا كــە نزیكــەی 
ــا وشــەیە، بەڵگــەی نەبوونــی ســادەترین كارو جووڵەیــە  حەفت
لــەو نووســینەدا. ئەمــەش رووناكــی دەخاتــە ســەر ئــەو واقیعــە 
لێــی  دەقەكــە  كــە  كەلتووریــەی  و  سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی 
دەدوێــت و ئــەوە روون دەكاتــەوە كــە چــۆن لــەم واقیعــەدا 
گۆڕانــكاری  جووڵــەو  كــە  رووینــەداوە  ئەوتــۆ  رووداوێكــی 
دروســت كردبێــت. هــۆی ئــەوەش بــە ئاشــكرا دیــارە نەبوونــی 
ئــەوەی  پرۆژەیــە.  نەبوونــی  دروســتكەرو  رووداو  بكــەری 
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هەبــووە كاردانــەوە بــووە، وەكــو كاردانەوەكانــی رێبــواری 
ــەو  ــەڵ ئ ــەش هاوشــانە لەگ ــەم بۆچوون ــە. ئ ــاو دەقەك یاخــی ن
بۆچوونــەدا كــە پێیوایــە مێــژووی كــورد مێژوویەكــی وەســفیەو 
ــەم  ــەی ئ ــش كەســێتیەكی راوەســتاوەو جووڵ كەســێتی كوردی
كەســێتیە بــە ئاراســتەی بەرزبوونــەوە نییــە بەڵكــو خوالنەوەیــە 
بــە دەوری هەمــان چەقــدا، یــان خواڵنەوەیــە لەســەر بازنەیەكی 
داخــراو، واتــە هیــچ الدانێكــی تێــدا نییــە. لــە رووی زانســتی 
مێــژووی شــیكارییەوە هەمــوو ئــەو پێكهاتانــەی كــە لەســەر 
یــان  دەخولێنــەوە،  داخــراو  بازنــەی  یــان  تــەوەر،  هەمــان 
رووداوێكیــان  هیــچ  نەبڕیــووەو  الدانێكیــان  هیــچ  دەجوڵێــن 
دروســت  مێژوویــان  پێیــەش  بــەو  نەكــردووەو  دروســت 
نەكــردووەو نەهاتوونەتــە نــاو مێــژووەوە، بەڵكــو لــە دەرەوەی 
مێــژوودان. تاكــە شــتێك كــە لــە قۆناغێكــەوە بــۆ قۆناغێكــی تــر 
جیــاواز بێــت ژمــارەی شــەهیدەكان و ژمــارەی كارەســاتەكان 
و ئاســتی مەرگەســات و پرســەیە. هــەروەك لێــرەدا دەاللەتێكی 
تریــش بەرهــەم دێــت ئەویــش ئەوەیــە ئــەو زەمینــەو مێــژووەی 
رووداوی  بــە  ئــەوەی  لەبــری  دەدوێــت  لێــی  دەقەكــە  كــە 
بەرهەمهێنــەر بناســرێتەوە بــە ژمــارەی كارەســاتەكان و بــە 
ــە ســێدارەدراوەكان دەناســرێتەوە.  ــارەی شــەهیدەكان و ل ژم
ئەمــەش زیاتــر لــە بــری ناســنامەی بەرهەمهێنــان و بنیادنانــی 
شارســتانێتی شووناســی مەرگەســات و شكســت و پرســە بەم 
مێــژووە دەبەخشــێت. مێــژووی لــەم جــۆرەش هیــچ بنەمایەكــی 
ــش  ــو خــۆی نمای ــوون و خۆســەلماندن، بەڵك ــۆ ئامادەب ــە ب نیی
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دەكات بــۆ بەزەیــی پێداهاتنــەوەو ســۆزجواڵندنی ئەوانــی تــر. 
ناونیشــانی ئــەم بەشــە هاوتایــە لەگــەڵ هــەر ناونیشــانێكی 
گشــتیدا كــە بدرێــت بــە مێــژووی ئێمــە، یــان هــەر ناونیشــانێك 
كــە مێــژووی شكســت و مەرگەســات و خــەم و خوێــن لەخــۆ 
بگرێت. واتە بۆ ناونیشــانی دەقەكە، دەشــێ بگوترێت مێژووی 
مەرگەســات، یــان خەمنامــە كــە لــە پشــتی ئەوەشــەوە مێــژووی 
ئۆتۆبایۆگرافیــای  لــە  بریتیــە  خوێننامــە  هەیــە.  خوێننامــە 
دەشــێ  كاتێكــدا  لــە  ســێدارەدراوەكە،  لــە  ئەفســەرە  چــوار 
ــە  ــر ل ــەزاران كەســی ت ــە هاوشــێوەی ه ــەوە ك ــا لێكبدرێت وەه
واقیعــی دەرەوەی دەقەكــەدا چــوار ئەفســەرە شــەهیدەكەش 
ئــەو دڵدارانــەن كــە تینــووی ئــازادی و ســەربەخۆیی بــوون 
ــاوەو ســەرئەنجامی  ــان ن ــگاوی كردەیی ــەو پێناوەشــدا هەن و ل
هێنانــی  قوربانــی.  كردووەتــە  خۆیانیــان  ژیانــی  ئــەوەش 
ــۆ  ــژوو وەكــو رەگــەزی دەرەوەی دەق ب ــو مێ ــی نێ رەگەزەكان
بەرهەمهێنانــی  تابلــۆی رەنگینــی شــیعرو  بەرجەســتەكردنی 
شــیعریەت و یارمەتیدانــی ئاراســتەكردنی پرســیاری دەقەكــەو 
ــەم  ــە دەســتپێكی ئ ــە ل ــە. ك ــی دەقەكەی ــی جیهانبین بەرهەمهێنان
جــۆرە  ئــەو  هێنانــی  كــە  دەكرێــت  ئــەوە  پێشــبینی  دەقــەدا 
رەگــەزەی دەرەوەی دەقەكــە بــۆ نێــو جوگرافیــای دەقەكــە بــە 
مەبەســتی ئامادەكردنــی فــەزای ژیانــەوەو رابوونەوەیــە. واتــە 
ئیلهــام وەرگرتــن لــە قوربانیدانــی رابــردوو، ئیلهــام وەرگرتــن 
لــە هێماكانــی بەرخــوردان بــۆ پتەوكردنــی هێــزو ئیــرادەی 
بەرگــری لــە ئێســتادا. بــەاڵم ئــەوەی دەبینرێــت شــاعیر ئــەم 
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هێمایانــەی خۆنەویســتی و قوربانیــدان گــڕ بەردەدەنــە هیــوای 
خنــكاوی ئێمــە. بــەاڵم ئایــا ئــەو گــڕە هیواكانمــان دەژێنێتــەوە، 
دەبــات؟  لەناویــان  و  ســووتێنێت  دەیــان  بەتەواوەتــی  یــان 
لــە ئاســتی زمانــی یەكەمــی  لــەم كۆپلەیــەدا و  دیــارە هــەر 
دەقەكــەدا و بــە ئاشــكرا وەاڵمــی ئــەم پرســیارە دەدرێتــەوە 
كــە ئێســتا واتــە لــە كاتــی بەرهەمهێنانــی دەقەكــەدا لــە بــری لــە 
ســێدارەدانی چــوار كــەس كــە مەبەســت چــوار ئەفســەرەكەیە، 
كوشــتن و بڕیــن و لــە ســێدارەدان و شــەهیدكردن بووەتــە 
فەرهەنگێكــی گــەورە، یــان باشــتر بڵێــن بووەتــە كاری رۆژانــەو 
هەمیشــەیی و وەكــو كەلتــووری لێهاتــووە كــە ئەوێكــی تــر كــە 
لــە ئاســتی زمانــی دەقەكــەدا ئامادەبوونــی نییــە بــە ئاســانی 
بــۆ  لــە ســێدارەدانی  مــەرگ و  ئێمــە دەكات و  لەســەر  كار 
ــاو  ــای شــتێكی ب ــە مان ــوور ب ــوور، كەلت ــە كەلت ــە كردووەت ئێم
و هەمیشــەیی. كەواتــە وەرگرتنــی ئــەم هێمایانــە لــە دەرەوەی 
ــە لەوســاوە  ــە ك ــۆ رووناكــی خســتنە ســەر واقیعێك ــە ب دەقەك
بــۆ ئێســتا نــەك گۆڕانــكاری بــە ئاراســتەی ئەرێنــی بەســەردا 
جــواڵوە.  نەرێنــی  ئاراســتەی  بــە  زیاتــر  بەڵكــو  نەهاتــووە، 
ئــەم تابلۆیــە كــە بــە خوێننامــەی شــەهیدەكان ســووركراوە، 
بریتیــە لــە ئۆتۆبایۆگرافیــای كەســێتی شــیعرەكە كــە دەشــێ 
ئەویــش نوێنەرایەتــی ئێمــە بــكات. هــەروەك ئــەم تابلۆیــە زیاتــر 
بەرجەســتەی بــاری شكســت و روخــان و وێرانكــردن دەكات 
كــە ئەمانــەش لــە ئاســتێكی تــردا خــەم و گریــان و تراژیدیــای 
ژیانــی منــی ئامــادەی نێــو جوگرافیــای دەقەكــە بەرجەســتە 
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دەكــەن كــە ئەویــش دەشــێ ئۆتۆبایۆگرافیــای ئێمــە بێــت وەكــو 
نەتــەوە. فــەزای گشــتی ئــەم تابلۆیــەش لــە شــیعرەكەدا فــەزای 
مەرگەســات و پرســەیەو ئیقاعــی شــیعرەكە ئیقاعێكــی كپــەو 
ــەش  ــوو ئەمان ــە هەم ــە ك ــەرەو دابەزین ــش ب ئاراســتەی ئیقاعی
بــاوی  ئــەو تراژیدیایــە دەكــەن كــە خاســێتی  بەرجەســتەی 
دەقەكەیــەو رووی ئاشــكرای واقیعــی دەرەوەی دەقەكەشــە.

- 4 -
ئــەم  یــان  دەقەكــە،  دواتــری  بەشــی  دووەمــی  ناونیشــانی 
زنجیــرە دەقــەی كــە تەواوكــەری یەكتــرن ) وەرزەكان (ە. ئــەم 
ناونیشــانە واتــە وەرزەكان ئامــاژە بــۆ كات دەكات. مانــای 
ــر دەقەكــەش  ــی چــوار وەرزی ســاڵەو دوات ــە مەبەســت لێ وای
ئەمــە روونتــر دەكاتــەوە. بــەاڵم لــە ئاســتێكی تــردا وەرزەكان 
دەاللەتــی هەمــوو كات، یــان بەردەوامــی هەڵدەگرێــت. كەواتــە 
ئایــا پەیوەســت بــەو كاتــەی كــە دەقەكــە لێــی دەدوێــت كات 
هێنانــە  رێــگای  لــە  دەقەكــە  هەیــە؟  دەاللەتێكــی  مانــاو  چ 
نــاوەوەی چــوار ئەفســەرەكەوە لــە الیــەك باســی مێــژووی 
پێــش بەرهەمهێنانــی دەقەكــە دەكات و دەشــێ لــە رێــگای ئــەو 
هێمایانــەوە لەبــارەی مێــژووی كارەســات ئامێــزی دوور و 
ــە ئاســتی دووەمــدا كات بریتیــە لــە  درێــژی ئێمــەوە بدوێــت. ل
كاتی بەرهەمهێنانی دەقەكە كە لەویشــدا كارەســات و جۆرێك 
مەرگەســات نیشــان دەدرێــت. بۆیــە لێــرەوە دەشــێ وەرزەكان 
هەمــوو  بەڵكــو  نەگەیەنێــت،  ســاڵێك  كاتــی  درێــژەی  تەنیــا 
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ــەردەم  ــەردەوام لەب ــەم كەســێتیە بگەیەنێــت كــە ب مێــژژووی ئ
شكســت و وێرانبوونــدا بــووەو تاكــو ئێســتاش نەگەیشــتووەتە 
ئــەوەی كــە دابــڕان لــەو مێــژووە خوێناویــە بــكات. وەرزەكان 
خوالنــەوەی كاتــە لەســەر بازنەیەكــی داخــراو، مێژوویــەك كــە 
هیــچ گواســتنەوە، یــان دابڕانێكــی لەگــەڵ رابــردوو، یــان پێــش 
خۆیــدا تێــدا نییــە. ئەمــی كەســێتی قســەكەر و ئامــادەی ســەر 
جوگرافیــای دەقەكــە كۆمەڵێــك خــەون و خەیاڵــی ئایندەیــی 
هەیــە، بــەاڵم ئــەو خەونانــە هیچیــان نابــن بــە واقیــع. لــەم 

ــت:  بەشــەدا شــاعیر دەڵێ
 چوار وەرزەی ساڵ

 لە دامێنی ئاسمانی واڵتی منا
لە چوارچێوەی بێ كۆتایی

تەمەنی ئاواتی منا
بۆتە ئاوێنەی ئاوەژووی

مێژوویەكی هێجگار جەنجاڵ.

 لێــرەدا شــاعیر باســی رووداوەكانــی شــوێنێك دەكات كــە 
واڵتــی كەســێتی ئامــادەی ســەر جوگرافیــای دەقەكەیــە. واتــە 
شووناســی شــوێن ئاشــكرایەو كات تیایــدا هــەر چــوار وەرزی 
ســاڵە، واتــە كات هەمــوو كاتێكــە. بــەاڵم شــاعیر ئــەم كاتــە 
ــی  ــە بارێك ــی و ل ــی ئاواتەكان ــااڵی تەمەن ــت بەب گشــتیە دەگرێ
وەهاشــدا وەرزەكان كــە مەبەســت هەمــوو كاتێكــە دەبێتــە 
هەڵەوگێــڕاوی  بــە  شــتێك  هەمــوو  ئــاوەژوو،  ئاوێنەیەكــی 
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ئــەو  نەگوتــراودا  ئاســتی  لــە  لەوەشــدا  دەدرێــت.  نیشــان 
هەمــوو  لــە  و  شــوێنەدا  لــەم  كــە  دێــت  بەرهــەم  دەاللەتــە 
كاتێكــدا، واتــە لــە رابــردووەوە تاوەكــو ئێســتای بەرهەمهێنانــی 
بەدینەدێهێنــراون.  ئــەم  ئاواتەكانــی  لــە  كام  هیــچ  دەقەكــە، 
ــە ئێستاشــدا لەســەر بنەمــای ئــەو فەزایــەی باڵــی  هەروەهــا ل
ــە  ــەوە نیی ــەدا ئەگــەری ئ ــای دەقەك كێشــاوە بەســەر جوگرافی
بگەنــە ئاســتێك لەســەر پێــی خۆیــان رابوەســتن و بەجۆرێــك 
ــە  ــە مانــەوەی خۆیــان بكــەن. ئــەم كەسێتیـ بتوانــن بەرگــری ل
ئاواتــی گــەورەی هەیــە، بــەاڵم كات مێژوویەكــی جەنجــاڵ بــە 
ئاوەژوویــی وێنــا دەكات. مەبەســت لــە مێژووی جەنجاڵ چیە؟ 
رەنگــە پرســیارێكی گشــتی بێــت، بــەاڵم ئــەو مێــژووەی كــە لــە 
دەرەوەی دەقەكــە بــە جۆرێــك بوونــی هەیــە، نــە مێــژووی 
ئامادەبوونــە نــە مێــژووی بەرهەمهێنانــی شارســتانێتی و ئــەو 
توخــم و رەگەزانەیــە كــە دەبنــە بنەمــا بــۆ خۆســەلماندن و 
بەدەســتهێنانی شــووناس، بەڵكــو مێــژووی خــەم و گریــان و 
كارەســات و پرســەیە، واتــە یــادەوەری خوێنــە، یــان وەكــو لــە 
دەقەكــەدا هاتــووە خوێننامەیــە. ئەمــەش وێنــە ئاوەژووەكەیــە 
رێــگای  لــە  مێــژوو  دەبــێ  راســتیەوە  رووی  لــە  چونكــە 
بەشــداریكردنی  و  رووداو  دروســتكردنی  و  ئامادەبــوون 
بســەلمێنێت،  خــۆی  بوونــی  شارســتانێتەوە  بەرهەمهێنانــی 
بــەاڵم لێــرەدا مێژوویــەك هەیــە بــە نــاوی مێــژووی كارەســات 
و خوێــن و پرســە، واتــە شــتێك كــە پێچەوانــەی مێــژووی 

ئامادەبوونــەو زیاتــر یــادەوەری تراژیدیاییــە.
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ســـەرباری ئـــەم پێشـــەكیە لـــە ژێـــر ناونیشـــانی دووەمـــی 
»وەرزەكان«دا، دەقەكـــە بـــە نـــاوی وەرزەكانـــەوە دابـــەش 
دەكات كـــە ئـــەوەش هێڵێكـــی داخـــراوی كات نیشـــان دەدات 
ــوار  ــە چـ ــرەو هەمیشـ ــەوە جێگیـ ــە رووی درێژیـ ــە لـ و كاتەكـ
وەرزەكـــە پێكـــەوە ســـاڵ پێكدەهێنـــن، بـــەاڵم هـــەر وەرزەو 
خاســـێت و سرووشـــتی تایبەتـــی خۆیـــی هەیـــەو ئـــەوەش 
رووی  لـــە  بـــەاڵم  دەكات،  دیـــاری  وەرزەكان  ناســـنامەی 
بەدەســـتهێنانی شووناســـی كاتـــەوە تاوەكـــو ئێســـتا وەرزەكان 
ــەی  ــە دەقەكـ ــدا كـ ــەو زەمینەشـ ــەو لـ ــای دەقەكـ ــە جوگرافیـ لـ
تێـــدا بەرهەمهاتـــووە كاتـــی بـــێ شووناســـن چونكـــە كات 
تەنیـــا ئـــەو كاتـــە شووناســـی كاتـــی هەیـــە كـــە رووداوی 
تێـــدا تۆماركرابێـــت. مەبەســـت لـــە رووداویـــش گۆڕانـــكاری، 
ـــو  ـــەاڵم وەك ـــان. ب ـــری ژی ـــی ت ـــۆ قۆناغێك ـــان گواســـتنەوەیە ب ی
ئاشـــكرایە لێـــرە رووداو بوونـــی نییـــە و تەنانـــەت الوازی 
رەگـــەزی فرمـــان لـــە رووبـــەری دەقەكـــەدا ئـــەو راســـتیە 
بەرجەســـتە دەكات كـــە دەقەكـــە زیاتـــر دەقێكـــی وەســـفیە نـــەك 
دەقێكـــی كـــرداری. ئەمـــەش خاســـێتی كـــۆی كەلتـــوورو تەنانەت 
عەقڵـــی بـــاو و بااڵدەســـتی نێـــو كۆمەڵگـــە راوەســـتاوەكان، 
یـــان كۆمەڵگەكانـــی دەرەوەی جووڵـــەی ئاشـــكرای بـــەرەو 
ــە  ــەی كوردیـــش لـ ــە كۆمەڵگـ ــتنەوەن كـ ــكاری و گواسـ گۆڕانـ
ـــان،  ـــی فرم ـــە. نەبوون ـــە پەراوێزیانەدای ـــەو كۆمەڵگ پێشـــەنگی ئ
ـــەدا  ـــە هـــەر دەقێكـــی داهێنەران ـــان الوازی و كەمـــی فرمـــان ل ی
ـــت،  ـــان كار هەڵدەگرێ ـــەو رووداو، ی ـــی جووڵ ـــی نەبوون دەاللەت
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كـــە ئـــەوەش مانـــای نەبوونـــی بكـــەرە. لێـــرەوە لـــە جوگرافیـــای 
ــێتی  ــتكەر كەسـ ــەری رووداو دروسـ ــری بكـ ــە بـ ــەدا لـ دەقەكـ
ـــەدا  ـــەردوو بارەك ـــە بەه ـــە ك ـــان وەســـفكەر هەی وەســـفكراو، ی
جیهانێكـــی وەســـتاو دروســـت دەبێـــت. لێـــرەوە گواســـتنەوەو 
هێنانـــی رەگـــەزی دەرەوەی دەقەكـــە جارێكـــی تـــر لـــە لـــە 
رووبـــەری دەقەكـــەدا كاردەكات ئەویـــش هێنانـــی واقیعـــی 
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی و مێژوویـــی دەرەوەی دەقەكەیـــە 
بـــۆ نـــاو دەقەكـــە كـــە لـــە رووی بەرهەمهێنمانـــی رووداوەوە 
واقیعێكـــی قەیراناویـــەو بكـــەرو بـــەو پێیـــەش رووداو تیایـــدا 
ئامادەبوونیـــان نییـــە. هـــەر لێـــرەوە ئاشـــكرا دەبێـــت كـــە واقیعـــی 
دەرەوەی دەقەكـــە، یـــان ئـــەو واقیعـــەی كـــە دەقەكـــە پێـــوەی 
ـــەو  ـــگای جووڵ ـــی وەســـفی وەســـتاوەو جێ پەیوەســـتە واقیعێك
جووڵـــەو  تایبەتـــی  بـــە  نییـــە  گواســـتنەوە  و  گۆڕانـــكاری 
ــەرهەڵبدات و  ــەوە سـ ــاوی خۆیـ ــە هەنـ ــە لـ ــەك كـ گۆڕانكارییـ
نـــەك هـــەر رووكـــەش بەڵكـــو ئـــەو واقیعـــە لـــە نـــاوەوەڕا 
بـــە ئاراســـتەی بـــەرەو دەرەوە هەمـــووی وەكـــو یەكەیەكـــی 

ــت . ــوو بگۆڕێـ یەكگرتـ
دوای پێشكەشـــكردنی وەرزەكان پێكـــەوە، دەقەكـــە لـــە ژێـــر 
یـــان  دەكات،  وەرزەكان  وەســـفی  دووەمیـــدا  ناونیشـــانی 
لەبارەیانـــەوە دەدوێـــت، لـــە كاتێكـــدا دەشـــیا وەرزەكان لـــە 
رووی ئـــەو رووداوانـــەی تیایانـــدا روودەدەن خۆیـــان نمایـــش 
بكردایـــەو خۆیـــان بناســـاندایە. قســـەكەر ســـەرەتا بـــە وەســـفی 

بەهـــار دەســـت پێـــدەكات: 
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بەهارمان دێ و لە جیاتی نێرگزی دیاری
 چۆڕاوگەی خوێن،

بەری دەرگای نەورۆز ئەگرێ.
لە یادی ناشتنی تەرمی دوێنێی پڕ لە نادیاری

لیستێكی تری قوربانی 
لەبەردەم دەركی سەرادا هەڵئەواسرێ.

ــەر  ــە سـ ــز دێتـ ــە ریـ ــاردا بـ ــفی بەهـ ــە دوای وەسـ ــەروەك بـ هـ
ــت: ــن و دەڵێـ ــفی هاویـ وەسـ

 هاوین دادێ و
خۆری چلە ئارەقەی گڕی لێ ئەتكێ.

لێوی كانیاوەكان چین چین
 بە دیواری خۆی هەڵئەستێ.

لە جیاتی سروەی پڕ بزەی
سەرچاوەی زەڵم و بادینان و شەقاڵوە،

گازو بۆمبا و فڕۆكەیە،
رەشماڵی مەرگی هەڵداوە..

 پاشــان دێتــە ســەر وەســف و قســەكردن لەبــارەی پایــزەوەو 
دەڵێــت:

وا سەردەمی بەرەوچوونی سرووشتی وەرزی گەاڵرێزانە
پەڵە چەواشەی ساڵێكی كەس نەزانە..

 با هەڵوەرێخونچەی چاوی كووچەكانی ئومێدی شار
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تازە، خۆزگەی عیشقی ئیمڕۆ 
ناچێتەوە بەر هەوارگەی پارو پێرار.

ــی  ــاس و وەســفی خۆی دوا وەرزی ســاڵ زســتانەو ئەویــش ب
هەیــە لــە دەقەكــەداو لــەم بــارەوە شــاعیر دەڵێــت:

دیسان نۆرەی گەردەلوولی چەك لە شانی
خۆشەویستی هەڵچووی بەرەو ئەشكەوتە.

زستانە، شەوچەرەی هیوای
پێشمەرگەی ئەم كوردستانە لەتوپەتە،

بێدارییەو تێڕامانە لە یەكتری و نەنووستنە
بۆ وەرزی نوێ: رێگای بیرو چەكگرتنە.) 1989(. 

 
وەرزەكان وەكــو كات بــە دوای یەكــدا دێــن، بــەاڵم ئەگــەر 
رووداویــان تێــدا تۆمــار نەكرێــت ئــەوە لــە رووی كاتــەوە هیــچ 
بایەخێكیــان نابێــت. هــەروەك هاتــن و تێپەڕینــی وەرزەكان 
وەكــو كات لەســەر زەمینەیــەك، یــان شــوێنێك دیــاری دەكرێــت 
و مانــای هەیــە، ئــەو زەمینــەش بــە گوێــرەی دەقەكــە، یــان 
ئــەو شــوێنەیە كــە دەقەكــەی تێــدا بەرهــەم دێــت، یــان دەقەكــە 
لێــی دەدوێــت و پەیوەنــدی راســتەوخۆی بــە دەقەكــەوە هەیــە. 
ــی  ــوەی پەیوەســتەو لێ ــە پێ ــەم دەق ــەو شــوێنەی ئ ئاشــكرایە ئ
دەدوێــت كوردســتانە. بــەاڵم دیســان بایەخــی شــوێنیش تەنیــا 
كاتێــك گرنگــەو پێناســەی هەیــە كــە رووداوی تێــدا رووبــدات. 
روانگــەی  لــە  كات  و  شــوێن  كــە  دیــارە  بەئاشــكرا  لێــرەدا 
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رووداویــش  لــە  مەبەســتمان  كــە  ناكرێــن  بــاس  رووداوەوە 
ئەوەیــە كــە ببێتــە هــۆی گۆڕانــكاری و گواســتنەوە. بەڵكــو كات 
و شــوێن لــەم دەقــەدا لــەو روانگەیــەوە دەناســێنرێن كــە پێكــەوە 
تیایانــدا مــەرگ، كارەســات، وێرانــكاری بــاس دەكرێــن، ئەویــش 
لــە شــێوەی گێڕانــەوە، یــان وەســفكردندا. كــە لــە پشــتی ئــەم 
شــكاوە  بەســەرخۆدا  كەســێتیەكی  تراژیدیایــەوە  وەســفكردنە 
هەیــەو ئــەو بــارە تفــت و تاڵــە دەالوێنێتــەوە. لــە راســتیدا دەشــێ 
ئامانجی پشــتی ئەو الواندنەوەیەش تەنیا بزواندن و وروژاندنی 
ســۆزو بەدەســتهێنانی الیەنگیــری ئەوانــی دەرەوەی زەمینــەو 
مێــژووی ئــەم تراژیدیایــە بێــت. لەكاتێكــدا رووداو بكەرێكــی كارا 
لــە پشــتیەوە راوەســتاوەو خــۆی شــتەكان دەگۆڕێــت، بــەاڵم ئەمە 
لەســەر جوگرافیــای دەقەكــە نادیــارەو هــەر بەوپێیــەش بكەرێكــی 

ــە. ــی نیی ــە دەرەوەی دەقەكەشــدا ئامادەبوون ــەو جــۆرە ل ل
لێدەكرێــت  ئــەوەی  چاوەڕوانــی  بەهــارە،  كــە  یەكــەم  وەرزی 
رازاوەیــی  و  بێــت  جۆراوجــۆرەوە  جوانــی  و  گــوڵ  بــە  كــە 
خــۆی نمایــش بــكات، بــەاڵم لەبــری ئــەوە هەواڵــی مــەرگ و 
ــی  ــەر دەرك ــەكان لەب ــە قوربانیی ــر ل ــە ســێدارەدانی لیســتێكی ت ل
ســەرادا رادەگەیەنێــت. لێــرەدا شووناســی بەهــار كــە جوانــی و 
ئاهەنــگ گێڕانــە دەگۆڕێــت بــۆ فرمێســك و ماتەمــی و پرســە 
ــە  ــت ك ــاری دەكرێ ــەش دی ــەو پرســە گێڕان ــەی ئ ــڕان و زەمین گێ
بەردەركــی ســەرای ســلێمانییە، كــە بەردەركــی ســەرای ســلێمانی 
ــەاڵم ئێســتا  ــە، ب ــن و بەرگری ــدا هەڵگــری هێمــای راپەڕی ــە خۆی ل

دەبێتــە جێــگای هەڵواســین.
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كارو  و  بەرهەمهێنــان  و  كشــتوكاڵ  وەرزی  كــە  هاویــن 
فرمانــە لــەم جوگرافیایــەدا و كانــی و چــەم و روبــارەكان كــە 
ــی ئاســایین،  ــدەری ژیان ــان و درێژەپێ ســەرچاوەی بەرهەمهێن
لــە الیەكــی تــرەوە جوانــی و رەنگینــی لــەم وەرزە گــەرم و 
وشــكەدا دەبەخشــنەوە، ئێســتا لەبــری هــاژەو كەفچڕینــی چــەم 
و چاالكــی و كارو جووڵــە ئــەم زەمینەیــە شــوێنی هێرشــی 
ئــەم  واتــە  كیمیاویــە.  گازی  رشــتنی  و  بۆمبــاران  فڕۆكــەو 
وەرزەش لەبری بەرهەمهێنان گۆڕاوە بۆ مەرگ و وێرانكاری 
و لــە ناوبــردن. پایــز كــە وەرزی گەاڵرێزانــە، خــۆی هێمــای 
بــە زیندوبوونــەوەو  ئاماژەیــەك  ئــەوەی  هێــوری وماتەمــە، 
ــە،  ــەم وەرزەدا بارانــی پەڵەی دەســتپێكردنەوەی ژیــان دەدات ل
ئێســتا ئەویــش چارەنووســی دیــار نییــە. لێــرەوە نــەك ئومێــدی 
هەنگاونــان بــەرەو ئاســۆیەكی نــوێ نابینرێــت، بەڵكــو پێشــبینی 
بــۆ تراژیدیــای گەورەتــر دەكرێــت و بــاس لــە بارێكــی خراپتــر 

ــت.  ــە ســااڵنی پێشــووتر دەكرێ ل
وەرزی زســتان كــە بــە گوێــرەی ئــەو زەمینــەی دەقەكــەی 
پێوەبەنــدە، هێمــای ناكارایــی و ساردوســڕی و جۆرێكــە لــە خــۆ 
حەشــاردان بــە مەبەســتی خۆپاراســتن، ئەویــش لــە جوگرافیــای 
دەقەكــەدا زیاتــر فــەزای گشــتی دەقەكــە دەچەســپێنێت و لــە 
ــە دەكات كــە دەشــێ  ــدا باســی پاشەكشــەی ئەوان ئیقاعێكــی كپ
ــان  ــەوان بەخۆی ــت. ئ ــاد بنرێ ــان لەســەر بنی ــوای گۆڕانكاریی هی
و چەكەكانیانــەوە دەكشــێنەوە بــۆ ئەشــكەوت، ئەشــكەوتیش 
دەاللەتی خۆحەشــاردان و چوونە باری ســڕبوون هەڵدەگرێت. 
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لەپــاڵ ئەوەشــدا زمانــی یەكەمــی دەقەكــە بــێ هیوابوونــی ئــەم 
كەســێتیە، یان ئەم هێزە لە ئەنجامدانی كار، یان دروســتكردنی 
رووداو نیشــان دەدات. ئەمــەش هاوشــانە لەگــەڵ ئــەو فــەزا 
كارەســاتبارو پرســەییەی كــە باڵــی بەســەر جیهانــی دەقەكــەدا 
كێشــاوەو لە راســتیدا پێشــبینی مەرگەســاتی زیاترو ترسناكترو 
فراوانتــری لێدەكرێــت. هەرچەنــدە لــە كۆتایــی وەســفی وەرزی 
زســتاندا تروســكەی هیوایــەك بــۆ رابوونــەوە نیشــان دەدرێــت 
بــەاڵم پێدەچێــت ئــەوە تەنیــا وەكــو جۆرێــك لــە هەوڵــدان بێــت 

بــۆ رێگرتــن لــە هەرەســی زیاتــر، یــان تەواوەتــی.
بەگشــتی ئــەو رووبــەرە لــە جوگرافیــای دەقەكــە بەرجەســتەی 
بارودۆخێــك دەكات كــە ناكارایــی و بــێ هیوایــی باڵی بەســەردا 
كێشــاوەو پێكهاتــەی زمانــی دەقەكــەش بەرجەســتەی ئــەو بــارە 
ــی  ــگای وەســفكردنەوە فەزایەك ــە رێ ــە دەكات و ل ــێ جووڵەی ب
ــە  ــەو كار ل كــپ و خامــۆش پێشــكەش دەكات و لەبــری جووڵ
رێــگای وەســفی بەردەوامــەوە جیهانێــك بەرجەســتە دەكات كــە 
رووتكراوەیــە لــە كارو رووداو. تەنانــەت كەســێتی ئامــادەی 
وەســفكردنەوە  رێــگای  لــە  تەنیــا  دەقەكــە  نێــو جوگرافیــای 
ــا  ــە هەت ــی نیی ــەو چاالكییەك ــچ جووڵ دەناســێنرێت و خــۆی هی
جووڵــەو چاالكــی و كارەكانــی ببنــە بنەمــا بــۆ ناســاندن و 
دیاریكردنــی شــوێن و پێگەكــەی و لەوێشــەوە لــە ئەنجامــی 
جووڵــەو كاردا بــەرەو بــوون بــە بكــەر بچێــت. ئــەم بــاری 
ناســاندنە لە رێگای وەســفكردنەوە هاوشــانە لەگەڵ ئاراســتەی 
ــە كــە  ــە دابەزین ئیقاعــی دەقەكــەدا كــە ئیقاعێكــی كــپ و روو ل
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یــان  دەســتبەرداربوون،  یــان  رووخــان،  دەاللەتــی  ئــەوەش 
مــردن و شــۆڕبوونەوە بــۆ نێــو گــۆڕ هەڵدەگرێت. ئــەم ئەگەری 
روخــان و شــۆڕبوونەوەیە بــەرەو گــۆڕ لــە بنیــادی زمانــی ئــەم 
بەشــەدا بەرجەســتە دەكرێــت، ئەگەرچــی لەراســتیدا ئــەوەی لــە 
بنیــادی زمانــی دەقەكــەدا بەوجــۆرە كاری كــردووە بریتیــە لــە 
رووبــەری نائاگایــی و نەســت كــە ئــەوەش بنەمایەكــی دروســتە 
فاكتــەرو  ئــەو  رۆڵبینینــی  و  شــیعریەت  بەرهەمهێنانــی  بــۆ 

رووبەرانــەی كــە پەیوەســتن بــە بەرهەمهێنانــی شــیعرەوە.
لــەم بەشــەی دەقەكــەدا ئــەم دەربڕینانــە ئــەو بــاری بــێ هیوایــی 
و رۆچوونــە بــەرەو خــاك نیشــان دەدەن ) چۆڕاوگــەی خوێــن 
دوێنــێ،  تەرمــی  ناشــتنی  ئەگــری،  نــەورۆز  دەرگای  بــەری 
قوربانــی لەبەردەمــی دەركــی ســەرادا هەئەواســرێ، خــۆری 
ــداوە،  ــە ئارەقــەی گــڕی لــێ ئەتكــێ، رەشــماڵی مەرگــی هەڵ چل
ســەردەمی گەاڵڕێزانــە، پەڵــە چەواشــەیە، هەڵــوەرێ خونچــەی 
ئــەم وێنــەو كۆمەڵــە  لــەت و پەتــە..(.  ئومێــدی شــار، هیــوا 
دەربڕینانــە لــەم بەشــەی دەقەكــەدا پێكــەوە كاردەكــەن بــۆ 
بەرجەســتەكردنی بــاری شكســت و مەرگەســات كــە خاســێتی 
ئاشــكرای فــەزای دەقەكەیــە، وەكــو ماتەمینــی و ئیقاعــی كــپ و 
ئاراســتە دابەزین و هەموو ئەمانەش پێكەوە وەســفی كەســێتی 
ــا وەكــو  ــای دەقەكــە دەكــەن كــە تەنی ئامــادەی ســەر جوگرافی
نــاو لــە روانگــەی وەســفەوە بوونــی هەیــە. هەمــوو ئەمانــەش 
ــدا  ــە تیای ــەن ك ــی گشــتی دەقەك ــی جیهانبین ــەوە بەرهەمهێن پێك
ــۆ ئایندەخــوازی  ــەو ئاماژەیەكــی ئاشــكرا ب ــدە ون ئاســۆی ئاین
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و بااڵدەســتبوونی هێــزی ژیاندۆســتی نابینرێــت. ئــەم فــەزا 
گشــتیەش هاوشــانە لەگــەڵ فــەزای دەرەوەی دەقەكــەدا بــە 
ــەو قۆناغــەدا كــە دەقەكــە بەرهەمهاتــووە، یــان ئــەو  تایبەتــی ل
قۆناغــەی كــە دەقەكــە لێــی دەدوێــت. لــە رێــگای خوێندنــەوەی 
زمانیــی دەقەكــەوە بــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەو مێــژووەی كــە لــە 
شــوێنێكی دەقەكــەدا دیاریكــراوە، دەقەكــە بــاس لــە ماوەیەكــی 
كاتــی دەكات كــە دەكەوێتــە دوای بەكارهێنانــی چەكــی كیمیــای 
و  مەرگەســات  بــاری  ئــەو  كوردســتانەوە.  ئەنفالكردنــی  و 
پرســەئامێزەی كــە دەقەكــە بەرجەســتەی دەكات بەجۆرێــك 
دەشــێ  دەقەكەیــەو  دەرەوەی  واقیعــەی  ئــەو  رەنگدانــەوەی 
هۆكارێكــی تریــش رۆڵــی هەبووبێــت لــە زیاتــر چڕكردنــەوەی 
ــدو شــوێنی  ــە زێ ــەدا ئەویــش دووری شــاعیر ل ــەو تراژیدیای ئ
لــە  كارەســاتەكە  بینینــی  یــان  بیســتن،  تەنیــا  خۆیــەوەو 
خۆخواردنــەوەو  و  رۆچــوون  هــۆكاری  زیاتــر  دوورەوە 
تێڕامانــی ئەنجامــی ماتــەم بێــت كــە ئــەوەش رۆڵــی بینیبێــت 
ــەم جــۆرەدا كــە  ــە بەرهەمهێنانــی پرســیارو جیهانبینییەكــی ل ل

ــی بەســەردا كێشــاوە.   مەرگدۆســتی باڵ
دوایــن بەشــی ئــەم دەقــە كــە بــە ناونیشــانی )رازێكــی هەتیــوو 
و  مەرگەســات  فــەزای  هەمــان  درێژەپێــدەری  كەوتــوو(ە، 
پرســەیەو لــە رێــگای زمــان و چەندیــن وێنــەوە وێنای كەســێتی 
هەمــان  بــە  و  دەكات  دەقەكــە  جوگرافیــای  ســەر  ئامــادەی 
شــێوەش ئــەو كەســێتیەی وێنادەكرێــت كەســێتیەكی وەســتاو 
و بــێ جووڵەیــەو تەنیــا لــە رووی دەرەوە بــاس دەكرێــت و 



55

عەتا قەرەداخی

لــەو رێگایەشــەوە زیاتــر ناكارایــی ئــەو كەســێتیە دەردەخرێــت. 
و  دەســپێك  هاوشــێوەی  دەبێتــە  دەقەكــە  كۆتایــی  بــەوەش 
ئــەو كەســێتیەی لــە دەســتپێكدا بەرجەســتەكراوەو تەنیــا لــە 
رێــگای وەســفكردنەوە نیشــان دەدرێــت و هیــچ كارو جووڵــەو 
چاالكییەكــی نییــە، بەهەمــان شــێوەی خــۆی ماوەتــەوەو لــە 
نەبــووە.  هەنگاوێكــی  هەڵهێنانــی  توانــای  دەقەكــەدا  پانتایــی 
ئــەم كەسێـــتیە ناكارایــە لــە روانینــدا بــۆ دەرەوەی دەقەكــە 
هاوشــێوەی تــەواوی هەیــە كــە ئەویــش پێكهاتــەی كۆمەاڵیەتــی 
تەنانــەت  دەقەكــەو  كــە  واقیعەیــە  زەمینــەو  ئــەو  دەرەوەی 
ــاری  ــوەی پەیوەســتە. خاســێتی دی ــی دەقەكــەش پێ بەرهەمهێن
ئــەم دەقــە شــیعریە ئەوەیــە كــە لــە كاتێكــدا بەشــێكی دیــار لــە 
شــیعری ئــەو قۆناغــەی بەرهەمهێنــی ئــەم دەقــەی تێــدا ژیــاوە، 
دروســتكردنی پاڵەوانــی وەكــو ئامانجــی ســەرەكی پەیــڕەو 
كــردووە لەســەر جوگرافیــای دەق، ئــەم وێنەیەكــی واقیعــی 
كەســێتی ســەر جوگرافیــای دەرەوەی دەقەكــە وێنــا دەكات كــە 
بێجگــە لــە جووڵــەی ســنوورداری ژێــر كاریگــەری كاردانــەوە، 
لەبارێكــدا نییــە كــە بتوانێت ببێتە بكەرێكی رووداو دروســتكەر. 
واتــە ئــەم دەقــە شــیعریە جیهانێــك بەرجەســتە دەكات كــە 
هاوشــێوەی جیهانــی دەرەوەی دەقەكەیــە و لــە كاتێكــدا شــیعر 
وەكــو بەرهەمــی خەیــاڵ و ئەندێشــەو نەســت دەشــێ یۆتۆپیــا 
ــەوان و بكــەری رووداو  ــەو یۆتۆپیایەشــدا پاڵ ــت و ل ــاد بنێ بنی
ئــەم  بــەاڵم  بخوڵقێنێــت،  بەرهەمهێــن  مێــژوو  دروســتكەرو 
دنیایەكــی خەمــاوی و كارەســاتبارو پرســە ئامێــز دەخوڵقێنێــت 
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و پرســی ســەرەكی وابەســتەی دیــدی مەرگدۆســتی دەكات و 
بەئاشــكرا دیــدی ژیاندۆســتی پاشەكشــەی پێدەكرێــت. شــاعیر 

ــەدا دەڵێــت: ــەم دەق ــە دوابەشــی ئ ل
لەناو شەوی

باستیلی سنگی كپكراوی هەناوما.
هەزاران دەنگ
هەزاران رەنگ

بۆ هاتنە دەرەوە
بۆ باڵە فڕە..واقیان وڕماوە

بۆ تەقینەوەی
دوا بە یەكی دوومەڵ و گرێكان

 چنگی رقیان 
لە بینی هەناسەی سوارم گیراوە

سیەكانم بزماررێژی
ئازارێكی بێدەسنوێژن

شادەمارە بێ خوێنەكان
تەمەن لەناو ژەنگی خۆخواردنەوەی

گڕی بێ هەناسەی خۆرا ئەنێژن
وەكو خەرمان
وەكو رووبار

وەكو گوڵی سیس و ژاكاو
وەكو پەڵەهەوری ژەنگار

 وەكو گریانی خاكێكی بەیار
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وەكو ڤێتنام
ئەم گرێنن

 لەگەڵ خۆما
لەگەڵ دوا گۆڕی تینیوێتیما. 

ــان  ــە هەم ــە ل ــە ك ــو دەقەك ــادەی نێ ــان كەســێتی ئام شــاعیر، ی
كاتــدا قســەكەرە، لەبــارەی خــۆی و ئــەو بارودۆخــەوە دەدوێــت 
كــە تیایدایــەو لــەو رووەشــەوە وێنــای كەســێتیەكمان بۆ دەكات 
كــە نــەك هــەر نــاكاراو بــێ جووڵەیــە، بەڵكــو ئاواتەكانــی نابــن 
بــە دەنــگ، خۆزگەكانــی نابــن بــە رەنــگ و جووڵەكانــی نابــن بــە 
هەنــگاو. هەمــوو ئەمانــە لــە ناخیدا پەنگ دەخۆنەوەو ســەركوت 
ناڕاســتەوخۆ  لەالیــەك  ســەركوتكردنەش  ئــەم  و  دەكرێــن 
ئامــاژە بــۆ بوونــی بەربەســتی دەرەكــی دەكات لــە بەردەمیانــدا، 
لــە الیەكــی تریشــەوە ئامــاژەی ئــەوە هەیــە كــە خۆیــان هێــزو 
وزەی ئەوەیــان نەبێــت كــە گوزارشــت لــە خۆیــان بكــەن و 
خۆیــان دەرببــڕن. دیــارە لــە هــەردوو بارەكەشــدا هــۆكاری 
دروســتنەبوونی دەنــگ و خۆنمایــش نەكردنــی هیواو ئاواتەكان 
دەگەڕێتــەوە بــۆ الوازی پێگــەی ئــەم كەســێتیە خــۆی. هەروەك 
ــەك  ــی خــۆی دەكات و ن ــە الوازی و ناكارای ــاس ل خۆیشــی ب
هــەر توانــاو لێهاتوویــی ئــەوەی نییــە كــە دەنگــی هەبێــت و لــە 
رووی دەنگ و جووڵەو دروســتكردنی رووداوەوە گوزارشــت 
لــە خــۆی بــكات و بوونــی خــۆی بســەلمێنێت كــە ئــەوەش لــە 
ــو الوازی و  ــە ئەنجــام، بەڵك ــەردا دەگات ــە بك ــوون ب قۆناغــی ب
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ــی  ــە بارێك ــۆ نمایشــكردن و خۆســەلماندن دەیخەن ــی ب ناكارای
الواز تــرەوە، ئەویــش ئەوەیــە بەســەر تەرمــی ناكارایــی خۆیــدا 
بگــری. ئــەم ناكارایــی و فــەزای خــەم و مەركەســات و پرســەیە 
ــاڵ  ــە رێــگای زمانــی دەقەكــەوە گوزارشــتی لێدەكرێــت و لەپ ل
ــە  ــاكاراو نائامــادە ل ــەزای مەرگەســاتەدا، كەســێتیەكی ن ــەو ف ئ
ــە كــە ئامادەبوونەكــەی  رووی دروســتكردنی رووداوەوە هەی
ــەوە نیشــان  ــە رووی وەســفی شكســتەكانی و ناكارییبوونیی ل

دەدرێــت.
لــەم بەشــەی دەقەكــەدا دیســان زمــان رۆڵــی كاریگــەر دەبینێــت 
لــە بەرجەســتەكردنی تابلۆیەكــی وەســفیدا كــە خــەم و گریــان و 
مەرگەســات و جۆرێك لە پرســە نیشــان دەدات واتە تابلۆیەك 
بەســەردا  باڵــی  بێهیوایــی  و  خامۆشــی  و  دەنگــی  بــێ  كــە 
ژیاندۆســتی  ســیمایەكی  هــەر  لــە  رووتكراوەیــە  كێشــاوەو 
كــە  هاوشــانە  دەقەكــەدا  گشــتی  فــەزای  لەگــەڵ  ئەمــەش  و 
فەزایەكــی تراژیدیــە. ئــەم دەربڕینانــە بەگشــتی بەرهەمهێنــی 

ــە. ــپ و ئاراســتە نزمبوونەوەی ــی ك ــەزای پرســەو ئیقاع ف
چنگــی  وڕمــاو،  واق  رەنگــی  و  دەنــگ  كپكــراو،  )شــەوی 
رق، هەناســەی ســوار، ســنگی بزمــار ڕێــژ، شــادەماری بــێ 
خوێــن، ناشــتنی تەمــەن لەنــاو ژەنگــی خۆخواردنــەوەی گــڕی 
بــێ هەناســە، گوڵــی ســیس و ژاكاو، پەڵــە هــەوری ژەنــگار، 
گریانــی خاكــی بەیــار، ســووتان، گریــان، هەناســەی تینیوێتــی 
(. ئــەم وێنــەو دەربڕینانــە كــە ئاماژەیــەك بــۆ زیندووبوونــەوە، 
یــان تەنانــەت بــۆ مانــەوەش ناكــەن، ســەرەتاو كۆتایــی ئــەم 
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چەنــد دەقــە پێكــەوە دەبەســتن و هەرئــەوەش هــۆكارە بــۆ 
ئــەم چەنــد دەقــە  یــەك دەق ســەیری  ئێمــە وەكــو  ئــەوەی 
بكەیــن. دەقەكــە لــە یەكــەم بەشــەوە لــە مەرگەســاتەوە دەســت 
ــت.  ــی دێ ــە مەرگەســات كۆتای ــەر ب ــدەكات و دوابەشــیش ه پێ
ئەمــەش مانەوەیــە لەســەر بازنەیەكــی داخــراو كــە لــە رێــگای 
هاوشــانبوون و لێكچوونــەوە بەرهــەم دەێــت، كــە ئەویــش لــە 
چوارچێــوەی وەســفدا دەگاتــە ئەنجــام. نەگــۆڕان، یــان نەبوونی 
الدان لــە جووڵــەی بازنەیــی دەقەكــەدا بەرهەمــی ئــەو شــێوازە 
جووڵەیــە، واتــە مانــەوە، یــان خوالنەوە لەســەر بازنەی داخراو 
كــە لــە راســتیدا مانــای نەبوونــی جووڵــەو نەبوونــی رووداوەو 
ئــەوەش مانــای نەبوونــی بكــەری رووداو دروســتكەرەو ئــەوە 
دەگەیەنێــت كــە ئــەم پێكهاتــە زمانییــەش هەڵگــری دەاللەتــی 
جووڵــەو  دەرەوەی  لــە  مانەوەیــە  و  ناكارایــی  و  وەســتان 
ــژوو.   ــە دەرەوەی مێ ــە ل ــای مانەوەی ــەوەش مان ــە ئ رووداو ك
دوابەشــی دەقەكــە باســی ئــەوە دەكات كــە چــۆن لــە ناخــی 
ئەمــدا دەنــگ و رەنــگ كــە دەشــێ مەبەســت ئومێــدو هیــوا بێــت 
دەیانەوێــت خۆیــان نمایــش بكــەن و خۆیــان رابگەیەنــن، بــەاڵم 
لەبــاری شــلۆقی نەتوانینــی بڕیاردانــدا وەســتاون بــە مەبەســتی 
ئــەوەی خۆیــان ئاشــكرا بكــەن و گەوهــەرو ماهیەتــی خۆیــان 
دەربخــەن و بەربەســتەكانی بەردەمیــان رابماڵــن، چڕنــووك لــە 
ناخــی ئــەم گیردەكــەن و لەالیــەك خۆیــان ناتوانــن دەربازبــن، 
ــە  ــن و ب ــەم دەئاڵی ــە ناخــی ئ ــدی ل لەالیەكــی تریشــەوە بەتوون
ئاراســتەی كوشــتن كاردەكــەن، واتــە كوشــتنی خۆیــان كــە 
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ئــەوەش لەبارێكــی تــردا كوشــتنی ئــەو كەســێتیە خۆیەتــی. 
ئــەم پرۆسێســی بــەرەو كوشــتنەش لــە چەندیــن لێكچوونــدا 
ــار،  نیشــان دەدرێــت، لەوانــەش) وەكــو خەرمــان، وەكــو رووب
وەكــو گوڵــی ســیس و ژاكاو، وەكــو پەڵــە هــەوری ژاكار، وەكــو 

ــن(. ــار،.. ئەمســووتێنن، ئەمگرێن ــی خاكێكــی بەی گریان
 لێــرەدا لێكچواندنــی ئــەوی مرۆڤــــ بــە رەگەزەكانــی سرووشــت 
دەبینرێــت. سرووشــت وەكــو ناوەنــد، یــان چــەق دادەنرێــت و 
ئەمــی مرۆڤـــ بــەو چەقــە، یــان ناوەنــدە لێكچواندنــی پێدەكرێــت، 
بەاڵم شێوەی لێكچواندنەكە لە بری بەكەسكردنی رەگەزەكانی 
سرووشــت بێــت بەشــتكردنی مرۆڤــە. ئەمــەش جیــاوازە لــە 
شــێوەی باوی لێكچواندن الی زۆرێك لە شــاعیرانی رۆمانســی 
ــێ  ــۆران كات ــە الی گ ــۆران ك ــە شــیعری كوردیشــدا الی گ و ل
مــرۆڤ لێكچواندنــی پێدەكرێــت بــە سرووشــت و رەگەزەكانــی 
سرووشــت، بــۆ ئەوەیــە لــە رێــگای ئــەو لێكچواندنــەوە جوانــی 
ــی  ــرەداو الی )جەالل ــەاڵم لێ ــرۆڤ دەربخــات، ب ــی م و پڕبەهای
میــرزا كەریــم( لێكچوانــدن لــە نێــوان حــەزو خۆزگەكانــی ئــەم و 
چۆنێتــی روخانــدن و لەناوبردنــی رەگەزەكانــی سرووشــتدایە 
بــە جوانییەكانیانــەوە. ئــەم لێكچواندنــەش بەشــداری دەكات لــە 
زیاتــر بەرجەســتەكردنی كۆتایــی مەركەســات ئامێــزو پرســەیی 
دەقەكــەدا كــە چــۆن لەســەرەتاوە بــەو فــەزاو دیمەنــە خەمــاوی 
و تراژیدیایــە دەســت پێــدەكات، بەهەمــان ماتــی و مەرگەســات 
و تراژیدیــاش كۆتــای دێــت. ئەمــەش زیاتــر مانــەوە لەســەر 
چێــوەی هەمــان بازنــەی داخــراو نیشــان دەدات و هیچ الدانێك، 
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لــەرووی  نــە  لــە رووی زمانــی و  نــە  دابڕانێــك  یــان هیــچ 
جیهانبیــەوە لــە جوگرافیــای ئــەم دەقــەدا دروســت نابێــت. 

شــاعیر لــە درێــژەی ئــەم دەقــەدا كەســێك، یــان گوێگرێــك 
دەدوێنێــت كــە لــە ئاســتی یەكەمــی دەقەكــەدا وەهــا دەبینرێــت 
كــە كەســێكی ئامادەیــە، یــان گوێگرێكە لــە جوگرافیای دەقەكەدا 
شــیعرەكە  قســەكەری  یــان  شــاعیر،  و  دەجوڵێــت  و  دەژی 
ــان  ــە راســتیدا شــاعیر، ی ــەاڵم ل ــت، ب ــەو دەدوێنێ راســتەوخۆ ئ
قســەكەر هــەم خــۆی بەرهەمهێنــی دەقەكەیــەو هــەم خۆیشــی 
لــە شــوێن و پێگــەی گوێگردایــە. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت 
كــە ئــەم دەقــە جۆرێــك لــە خۆدواندنــی شــاعیرە، یــان لــە 
رێــگای زمانــی دەقەكــەوە شــاعیر لــە خــۆی و لــەو كێشــانە 
ــەاڵم ئاشــكرایە كــە  ــن. ب ــدا دەژی ــی خۆی ــە بوون ــت كــە ل دەدوێ
لــەم رووەوە كێشــەو بابەتەكانــی كــە لێیــان دەدوێــت زیاتــر 
وەكــو  كەمــەوە  بەالیەنــی  هەیــەو  بابەتیبوونیــان  ســیمای 
ــەدا دەردەكــەون كــە دەقەكــە  ــەو جوگرافیای كێشــەی مرۆڤـــــ ل
پەیوەنــدی پێــوەی هەیــەو وەكــو بەرهەمهاتــووی ســەر ئــەو 
رووبــەرە دەردەكەوێــت. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت ئــەم دەقــە 
ــەو  ــی دەقەك ــو بەرهەمهێن ــوان خــود وەك ــە نێ هاوســەنگیەك ل
بابــەت وەكــو ئــەوەی دەقەكــە لێیدەدوێــت و پێــوەی پەیوەســتە 
ــاو ئــەو واقیعــەی كــە  پێكدەهێنێــت. واتــە شــاعیر كێشــەكانی ن
زەمینــەی بەرهەمهێنانــی دەقەكەیــە دەهێنێتــە نــاو دەقەكــەوەو 
دەیكاتــە بنەمــاو رەگــەزو پایــەی ســەرەكی بنیادنانــی دەقەكەی. 
هــەر لێــرەوە هەرچەنــدە دەقەكــە دەربــڕی راســتەقینەی ژان و 
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تێڕامــان و تێڕوانیــن و بۆچوونەكانــی شــاعیرە، لە هەمان كاتدا 
ــی  ــەی بەرهەمهێنان ــە پای ــە دەبن ــی دەرەوەی دەقەك رەگەزەكان
ئــەم دەقــەو رۆڵ دەبینــن لــە بەرهەمهێنانــی پرســیارەكانی ئــەم 

دەقــەو لەبەرهەمهێنانــی جیهانبینــی دەقەكــەدا.
زمانــی دەقەكــە زمانێكــی كــوردی پــاراو و بــێ گرێیــە و زیاتــر 
زمانێكی وەســفیەو لە نووســینی دەقەكەشــدا بە ئاشــكرا دیارە 
ــە ئاســتی یەكەمــدا بوونــی مۆســیقاو پێكــەوە گونجانــدن  كــە ل
و دروســتكردنی وێنــە و خــوازەو لێكچــوون و بەرامبــەر و 
بەرهەمهێنانیــان  بــۆ  كار  گیــراوەو  لەبەرچــاو  هاوتــا  دژو 
ئاشــكرا  بەشــداری  پێكــەوە  ئەمانــەش  بوونــی  كــراوەو 
دەكــەن لــە بەرهەمهێنانــی شــیعریەتی دەقەكــەدا. لــە ئاســتی 
زمــان  كــە  دێــت  جیهانبینــی  و  دەالالت  مانــاو  دووەمیشــدا 
ئەركی بەرجەســتەكردنی ئەم ئاســتەیان دەبینێت و لێرەشــەوە 
ــت.  ــەم دوو ئاســتەدا پێكدێ ــوان ئ ــە نێ ــە هاوڕێكــی ل ــك ل جۆرێ
ــان و  ــوان ئاســتی زم ــە نێ ــوون ل ــان هاوتاب ــی، ی ــە هاوڕێك وات
مانــاو دەالالت و لــە پشــتی ئەمانەشــەوە پرســیاری دەقەكــەو 
جیهانبینــی دەقەكــە بەرهــەم دێــت كــە راســتەخۆ دەتوانیــن 
بڵێیــن ئــەم دەقــە بەرجەســتەی مێــژووی كەســێتیەكە كــە هــەر 
لــە دەســتپێكەوە شكســت و خــەم و كارەســات و وێرانكــردن و 
روخانــدن و مــردن و لەناوچــوون بوونــی ئــەوی گرتووەتــەوە 
و ئــەم بــارەش تــا كۆتایــی دەقەكــە بــەردەوام دەبێــت. واتــە لــە 
كاراســاتەوە بــۆ كارەســات، یــان بــەردەوام خوالنــەوە لەســەر 
بازنەیەكــی داخــراو كــە ئەمــەش دەاللەتــی دەرەوەی مێــژوو 
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ــە  ــای دەقەك ــادەی ســەر جوگرافی ــت و كەســێتی ئام هەڵدەگرێ
ــە رێــگای وەســفكردن، یــان دواندنــەوە دەیناســین،  كــە ئێمــە ل
بــەاڵم كەســێتیەكی نــاكاراو نائامادەیــەو توانــای دروســتكردنی 
رووداو، یــان جووڵــەی نییــە. ئەمــەش لــە ئاســتی دەقەكــەو لــە 
ســنووری دەقەكــەدا ئەمــی قســەكەر، شــاعیر، یــان گوێگــرو 
وەرگــرە كــە هەموویشــیان هەمــان كەســن و لــە دەرەوەی 
مێــژوون. لــە گــەڕان بــە دوای شووناســی ئــەو كەســێتیەدا 
دەردەكەوێــت كــە ئــەوە كەســێتی كــوردە لــە مێــژوودا كــە 
تاوەكــو ئێســتاش لــە پەراوێــزدا ماوەتــەوەو توانــای الدان، یــان 

گۆڕانكاری نییە.   
ئەگەر ســەرنجی ناونیشــانی ســەرەكی ئەم دەقە شــیعریە بدەین 
و بمانەوێــت پەیوەندییــەك لــە نێــوان ئــەم ناونیشــانەو ناونیشــانە 
دووەمیەكانــی بەشــەكانی دەقەكــەدا بدۆزینــەوە، ئــەوا بەئاشــكرا 
ــۆ  ــە دەرئەنجامێــك كــە دەقەكــە ســەرباری بەشــكردنی ب دەگەین
چەنــد كۆپلەیــەك و پێدانــی ناونیشــانی دووەمــی بەهەریەكــە لــەو 
كۆپالنــە، بــەاڵم داوێكــی بەهێــز هەمــوو پێكهاتــەی دەقەكــە لــە 
دوو ئاســتدا پێكــەوە دەبەســتێت كــە ئەیــش ئاســتی زمــان و 
ئاســتی گوتــارە. زمانــی دەقەكــە زمانێكــی وەســفیە و گێڕانەوەیــە 
نووســینی  رەگــەزی  راســتیەوە  رووی  لــە  گێڕانــەوە  كــە 
بااڵدەســتبوونی  بــەاڵم  رۆمــان،  و  چیــرۆك  واتــە  پەخشــانییە 
گێڕانــەوە  بــۆ  زەمینــەی  دەقەكــەدا  لــە  وەســفكردن  فــەزای 
ــاع و  ــە ئیق ــاراو و ب ــی پ ــە زمانێك ــەوەش ب خۆشــكردووەو گێڕان
مۆســیقای نــاوەوە بەشــداری كــردووە لــە بەرهەمهێنانــی جوانــی 
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بنیــادی زمانــی دەقەكــەدا كــە ئــەوەش لــە رێــگای وێنــەی شــیعری 
و لێكچــوون و بەرامبــەرو هاوتــا كردنــەوە گەیشــتووەتە ئەنجــام. 
لــە ئاســتی گوتاریشــدا دەقەكــە بەرهەمهێنــی گوتارێكــی شــیعریە 
ــەوەو  ــان توان ــوون، ی ــان پارچەب ــاری شكســت، ی ــر گوت كــە زیات
لەناوچوونــە، كــە ئــەوەش هاوشــانە لەگــەڵ شكســتی بكــەری 

دەرەوەی دەقەكــەدا.
بــۆ  پێشــنیار  ئێمــە وەكــو  كــە  ناونیشــانی ســەرەكی دەقەكــە 
پێكەوەبەســتنی بەشــەكانی دەقەكــە داماننــاوە، لەگــەڵ ناونیشــانە 
دووەمیەكانــدا بەشــداری بەرهەمهێنانــی ئــەو گوتــارە دەكــەن و 
ــاردا  ــارو نادی ــە ئاســتی دی ــان ل ــراو، ی ــراو و نەبین ــە ئاســتی بین ل
هەڵگــری دەاللەتــی شكســت و توانــەوەو لەناوچوونــن ) خەمنامە، 
ئەفســەرە  چــوار  یاخــی،  رێبوارێكــی  گۆرانــی  خــەم،  تەمەنــی 
لەســێدارەدراوەكە، وەرزەكان، كــە الیەنــی تاریكــی وەرزەكان 
ناونیشــانە  ئــەم   .) كەوتــوو  هەتیــوو  رازێكــی  دەكات،  بــاس 
ناونیشــانی  زاوزێكردنــی  لــە  دیــارە  ئاشــكرا  بــە  دووەمیانــە 
ســەرەكی دەقەكــەوە كەوتوونەتــەوەو دروســتبوون. دەقەكــەش 
لــە نێــوان دواندنــی كەســی یەكەمــی تــاك و دواندنــی بــۆ كەســی 
دووەمــدا ئاڵوگــۆڕ دەكات كــە كەســی دووەمیــش بێجگــە لــە 
گوێگرێكــی وەهمــی هیچــی تــر نییــە و دروســتكردنی گوێگــرە 
بــۆ ئاخاوتنەكانــی كەســی یەكــەم، یــان قســەكەری شــیعرەكە كــە 
ئەویــش لــە روانگــەی تاكەكەســی خۆیــەوە وەكــو زات دەدوێــت. 
بــەاڵم فــەزای گشــتی دەقەكــە ســیمای بابەتیبــوون بــە ئاســتی 
یــان  تاكەكــەس،  گوتــاری  بــری  لــە  و  دەبەخشــێت  دەربڕیــن 
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گوتارێكــی زاتــی -Subjective Discourse- گوتارێكــی گشــتی، 
كــە  دێــت.  بەرهــەم   -Objective Discourse- بابەتــی  یــان 
ئەویــش هاوشــان، یــان هاوتــای گوتــاری شكســتە لــە دەرەوەی 
دەقەكــە، كــە لــە مێــژووی بەرهەمهێنانــی دەقەكــەدا كــە لــە ســاڵی. 
0197 بــۆ 1989 دەگرێتــەوە بریتیــە لــە جەنگــی لــە ناوبردنــی 
كەســێتی دەرەوەی دەقەكەو وێرانكردنی خاك و نیشــتیمانەكەی 

ــە.  ــەو دڕندان ــی نامرۆڤان ــوو جــۆرە رێگایەك ــە هەم ب
رووی  لــە  مانــاو  ئاســتی  لــە  دووەمیانــە  ناونیشــانە  ئــەم 
واتاییــەوە پێكــەوە بەســتراون و دەســتپێك و كۆتایــی دەقەكــە 
پێكــەوە گــرێ دەدەنــەوەو لەوەشــدا جووڵــەی ئاشــكرا، یــان 
الدان لــە لــە جوگرافیــای دەقەكــەدا نابینرێــت، یــان روونــادات، 
بەڵكــو خوالنــەوە هەیــە لەســەر بازنەیەكــی داخــراو كــە ئەمــەش 
ــی  ــداو زمان ــە زمان ــی الدان ل ــەڵ نەبوون ــە لەگ ــەك هاوتای لەالی
دەقەكــە یــەك ئاســتی هەیــە كــە زمانێكــی كــوردی پــاراوەو 
زۆرینــەی رســتەكان رســتەی راگەیاندنــن و فرمانیشــیان تێــدا 
نییــە، یــان زۆرینەی رســتەكان فرمانی ناتەواوی دیاری تێدایە، 
یــان فرمانــە ناتەوەوەكــەش تەنیــا لــە ئاســتی ســرپەدا بوونــی 
هەیــە كــە ئــەوەش الوازی كارو رووداو لــە پانتایــی دەقەكــەدا 
بەرجەســتە دەكات و زەمینــەش بــۆ بااڵدەســتبوونی رەگــەزی 
وەســفكردن خۆش دەكات. لەم وەسفەشــدا وشــەی ســەرەكی، 
یــان تەوەریــی لــە دەقەكــەدا وشــەی )خــەم(ە، واتــە بنیادنانــی 
دەقەكــە بــە دەوری ئــەم وشــەیەدا دەســوڕێتەوەو ئــەم وشــەیە 
ــاو  ــە خۆیشــیدا هەڵگــری مان ــان چــەق كــە ل ــەوەر، ی ــە ت بووەت
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دەالالتــی وێرانــكاری، خوێــن، مەرگەســات، پرســە، لەناوچــوون 
ــە  ــە بووت ــە ك ــەم وشــە تەوەریی ــت. هــەر ئ ــان هەڵدەگرێ و نەم
كــە  دەكات  دیــاری  دەقەكــە  ئامانجــی  دەقەكــەدا  لــە  چــەق 
ئامانجێكــی سیاســی كۆمەاڵیەتــی كەلتووریــەو الواندنەوەیــە بۆ 
شكســت لــەم بوارانــەدا كــە ئەویــش لــە ئاســتێكی تــردا بریتیــە 
لــە قەیرانــی مرۆڤــی بــە بكەربــوو لەســەر ئــەو جوگرافیایــە 
كــە لــە ئاســتی یەكەمــدا جوگرافیــای دەقەكەیــەو لەوێشــەوە 
بــۆ ئاســتی دووەم قەیرانــی بوونــی بكــەرە لــە جوگرافیــای 
قووڵــدا  ئاســتی  لــە  دەقەكــە  واتــە  دەقەكــەدا.  دەرەوەی 
ــان مرۆڤــی كاراو رووداو  ــۆ شكســتی بكــەر، ی ــە ب الواندنەوەی
دروســتكەر لــەو جوگرافیایــەدا كــە دەقەكــە لێــی دەدوێــت، یــان 
پێــوەی پەیوەســتە. ئەمــەش هاوتایــە لەگــەڵ گوتــاری دەقەكــەدا 

ــە.                                        ــاری شكســت و توانەوەی كــە گوت

 2018 سلێمانی 
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»شــەوێك لــە شــەوانی ســیمرخ« ناونیشــانی شــیعرێكی درێــژ 
و دیــاری ســەاڵح شــوانە، كــە لــە ســاڵی 1977 دا نووســیوێتی 
ســەر  بێینــە  ئــەوەی  پێــش  باڵویكردووەتــەوە.  دواتــر  و 
بــۆ  ئامــاژە  خوێندنــەوەو شــیكردنەوەی دەقەكــە، پێویســتە 
ئــەوە بكەیــن، كــە ئــەم شــیعرە وەكو ناســنامەی ئەم شــاعیرەی 
لێهاتــووەو كاتــێ نــاوی ســەاڵح شــوان دێــت، خوێنــەی شــیعری 
كــوردی لــە رووی یادەوەرییــەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەم شــیعرە 
لــە رووی بنیــادی شــیعری و  ئــەم شــاعیرە كــە  درێــژەی 
رەگەزەكانــی بەرهەمهێنانــی شــیعرێتەوە تایبەتمەنــدی خۆیــی 
هەیــە. ئــەوەش دواتــر لــە درێــژەی شــیكردنەوەی دەقەكــەداو 
لــە رێــگای كردنــەوەی كۆدەكانــی ئــەم دەقــەوە زیاتــر ئاشــكرا 

»شەوێك لە شەوانی سیمرخ«ی 
سەاڵح شوان لە نێوان ئەفسانە و واقیعدا
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ــە  ــەم دەق ــی ئ ــەدا تایبەتمەندییەكان ــەم خوێندنەوەی ــت. ل دەكرێ
لــە هــەردوو ئاســتی بنیــادی زمانــی و بنیــادی جوانناســیدا، 
ئاخاوتــن دەكەیــن. هــەروەك لــە ئاخاوتنــی ئــەم دوو ئاســتەدا 
باســی هەرەمــی زنجیرەیــی مانــا دەكەیــن وەكــو چەمكێكــی 

ــەوەی دەقــی شــیعری. لێكدان
ــەوەی  ــاو دەقەكــەو كردن ــە ن ــگای چوون ــەوەی رێ ــۆ ئ ــەاڵم ب ب
كۆدەكانــی و دیاریكردنــی پرســیارەكانی بدۆزینــەوە، پێویســتە 
ئــەم پرســیارانە بــەرز بكەینــەوە. كــێ شــیعرەكەی نووســیووە؟ 
كــەی و لەكــوێ؟ ئایــا ژیانــی تایبەتــی شــاعیر ئامــاژە بــۆ هیــچ 
تێڕوانینێكــی تایبەتــی لەســەر شــیعرەكە دەكات؟ ئایــا ئــەو 
زەمینــەی شــیعرەكەی تیــادا نووســراوە لــە رووی كەلتــووری 
چ  دەروونییــەوە  و  سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی  و  عەقڵــی  و 
جێكــەوت و ئاســەوارێكی لەســەر بنیــادی دەقەكــە و پرســیار 
و جیهانبینــی دەقەكــە هەیــە؟ قســەكەری شــیعرەكە كێیــە؟ كام 
رەگــەزە؟ بــەكام رانــاو قســەدەكات؟ ئایــا قســەكەر راســتەوخۆ 
گوێگــری  بــۆ  قســە  یــان  دەكات،  بــۆ كەســی دووەم  قســە 
نادیــار، یــان نائامــادە دەكات؟ ئایــا دەنگــی قســەكەر دەنگیكــی 
گشــتیە بــۆ گوزارشــتكردن لــە بوویــەك كــە مرۆڤایەتیــە، یــان 
گوزارشــتكردنێكی ناوچەیــی و ئاخاوتــن و دواندنــە لەبــارەی 
ئەتمۆســفیری  ئایــا  كەســیەوە؟  یــان  ناوچەیــی،  كێشــەی 
دەقەكــە چۆنــە و چیــە؟ ئایــا تۆنــی، یــان ئیقاعــی -هەڵوێســتی 
ــە  ــە ب ــی وێن ــە؟ جۆرەكان ــە چی ــە بابەتەك ــەر ب شــاعیر- بەرامب
ــن؟ هەروەهــا  ــەی ئەبســتراكت و كۆنكرێتــی چۆن تایبەتــی وێن
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ئایــا بیرۆكــەی ســەرەكی دەقەكــە چیــە و رەگەزەكانــی زمــان 
لــە وشــە و گــرێ و رســتەو كێــش و ســەروا و ئیقــاع.. چ 
ــا  ــەدا؟ ئای ــی شــیعریەتی دەقەك ــن لەبەرهەمهێنان ــك دەبین رۆڵێ
وێنــەی شــیعری و خــوازە و رەگــەزدۆزێ و لێكچــوون و 
دووبارەبوونەوە و لە پشــتی هەموو ئەمانەشــەوە هاوتابوون 
و دژیــەك چــی دەورێــك دەبینــن لــە بنیــادی شــیعرەكەدا و 
لەبەرهەمهێنانــی شــیعریەتی دەقەكــەدا و هەمــوو ئەمانــەش 
و  بەرهەمدەهێنــن  دەقەكــە  جیهانبینــی  و  پرســیار  چــۆن 
بەرجەســتە دەكــەن؟ گــەڕان بــە دوای لێكدانــەوە و راڤەكردنــی 
ئــەم  كــۆی  وەاڵمــی  دۆزینــەوەی  مەبەســتی  بــە  دەقەكــەدا 
ــدەر دەبێــت  ــن پرســیاری تریــش یارمەتی پرســیارانە و چەندی
بــۆ دۆزینــەوەی پرســیاری دەقەكــە و چۆنێتــی ئاراســتەكردنی 

و لەوێشــەوە ئاشــكراكردنی جیهانبینــی دەقەكــە.
لــە شــەوانی ســیمرخ(، كــە  ناونیشــانی دەقەكــە ) شــەوێك 
ــە  ــان نامەئلوف ــوێ، ی ــا ئەندازەیەكــی ئاشــكرا ناونیشــانێكی ن ت
لــە ناوەنــدی ئەدەبــی كوردیــدا، چیمــان لەبــارەی دەقەكــەوە 
پێدەڵێــت؟ ئایــا ئــەم ناونیشــانە مانایەكــی ئاشــكرای هەیــە؟ 
ئایــا ئــەم ناونیشــانە هیــچ دەاللەتێكــی مێژوویــی، كۆمەاڵیەتــی، 
ئایینــی، ئەفســانەیی هەیــە؟ بەهەرحــاڵ ناونیشــان رۆڵــی كلیلــی 
ــەوە  ــگای ناونیشــانەوە دەرگای لێكدان ــە رێ ــت و ل دەق دەبینێ
شــێوەی  هەمــان  بــەاڵم  دەكرێتــەوە.  دەق  شــیكردنەوەی  و 
دەق چــۆن لــە پشــتی زمانــی ئاســاییەوە زمانــی شــیعری، 
یــان زمانــی نائاســایی واتــە زمانــی دووەمــی هەیــە، زمانــی 
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ناونیشــانی دەقەكــەش هەندێجــار ئاڵــۆز دەبێــت و پێویســتی بە 
لێكدانــەوەو شــیكردنەوەو دۆزینــەوەی مانــاو دەالالتەكانییەتی 
بــۆ ئــەوەی وەكــو كلیلێكــی كارا رۆڵــی كردنــەوەی دەرگای 

ــت.  ــە ببینێ دەقەك
ناونیشــانی ئــەم شــیعرە )شــەوێك لــە شــەوانی ســیمرخ( لــە 
چــوار وشــە پێكهاتــووە. وشــەی ســەرەكی نــاوی ســیمرخە 
ــەو شــیعرەكە  ــن شــەوی هەی ــەم ســیمرخە چەندی ــارە ئ كــە دی
گێڕانــەوەی تەنیــا شــەوێكە لــە شــەوەكانی ژیانــی ئــەو. ســەرەتا 
بــا بزانیــن ســیمرخ چیــە؟ بــە پێــی ئــەوەی لــە یوكیپیدیــادا 
هاتــووە: ســیمرخ باڵندەیەكــی خورافیــە كــە زیاتــر لە ئەفســانەی 
ئایینــی و مێژوویــی گەالنــی ئاریــدا نــاوی هاتــووەو زیاتریــش 
لــە شــانامەی فیردەوســیدا باســكراوە. ئــەم باڵندەیــە لەســەر 
درەخت هێالنە چێ دەكات. هەروەك لەسەر دەستی شاعیری 
ــە داســتانێكی  ــار، ئــەم باڵندەیــە ل خۆراســانی فەریدەدینــی عەت
شــیعریدا ناوبانگــی زیــادی كردووە. فەریدەدینــی عەتار ئەمەی 
لــە قورئانــەوە وەرگرتــووە كــە گوایــە ســیمرخ خواوەنــدی 
ــی  ــووەو پێ ــاوی هات ــی ئاڤێســتادا ن ــە كتێب ــە. ســیمرخ ل باڵندەی
دەگوترێــت: ســینامیرغا. كەواتــە ئێســتا ئاشــكرایە كــە ســیمرخ 
باڵندەیەكــی بەناوبانگــەو مێژوویەكــی كــۆن و دوور و درێــژی 
هەیــە لــەو زەمینــە جوگرافیــەدا كــە دەقەكــەی تێــدا بەرهــەم 
هاتــووە. هــەروەك ئامادەبوونێكــی لەبەرچاویشــی هەیــە لــە 
كەلتــوور و رۆشــنبیری ناوچەكــەدا و لــە دوو ســەرچاوەی 
ئایینــی زەردەشــتی و ئیســالمیدا ئامــاژەی پێكــراوە و رەگ و 
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ــە.  ــەت خورافیشــی هەی ریشــەیەكی ئەفســانەیی و تەنان
شــاعیر لەخــۆڕا و بەڕێكــەوت ئــەو ناونیشــانەی بــۆ دەقەكــەی 
دەســتپێكی  و  لەســەرەتا  هــەر  بەڵكــو  هەڵنەبــژاردووە، 
دەقەكەیــەوە كــە بــە ناونیشــان دەســت پێدەكات، ویســتوویەتی 
ئەو ئاماژەیە بدات كە ئەم دەقە ســەرئەنجام سرووشــت، یان 
ــە  ــە. ناونیشــانی شــیعرەكە ب ئەتمۆســفێرێكی ئەفســانەیی هەی
دەوری ئــەم باڵنــدە ئەفســانەییەدا دەخوڵیتــەوەو ناوی باڵندەكە 
چــەق، یــان ناوەنــدە لــە ناونیشــانەكەداو ســەرئەنجامیش ئــەوە 
دەبێتــە یارمەتیــدەر بــۆ كردنــەوەی دەرگای دەقەكــە، بــەاڵم 
ئــەوەی شــاعیر لــە ناونیشــانەكەدا كردوویەتــی وەرگرتنــی 
بەشــێك، یــان نموونەیەكــە لــە گشــت، یــان گشــتێكی دیاریكــراو 
كــە ئەویــش وەرگرتنــی تەنیــا شــەوێكە لــە هەمــوو شــەوەكانی 
تەمــەن و ژیانــی ســیمرخ، كــە دیــارە لە رێــگای وەرگرتنی تەنیا 
شــەوێكەوە درێــژەی بەســەرهاتی ژیانــی ئــەو دەگێڕدرێتــەوە. 
هــەر لێرەشــەوە خاســێتێكی بنیادیــی دیــاری دەقەكــە ئاشــكرا 
گێڕانــەوەش  خاســێتی  گێڕانــەوەو  لــە  بریتیــە  كــە  دەبێــت 
بەشــێوەیەكی ســەرەكی لــە خاسێـــتەكانی هونــەری پەخشــانە 
لێــرەدا دەقەكــە زیاتــر وەكــو دەقــی  واتــە چیــرۆك. بــەاڵم 
درێــژ بەرجەســتە كــراوە و هەنــدێ لــە خاســێت و بنەماكانــی 
لــە درێــژەی گێڕانــەوەی ژیانــی  بــەاڵم  داستانیشــی هەیــە. 
ســیمرخدا شــاعیر تەنیــا یــەك شــەو وەردەگرێــت و لــە رێــگای 

ئــەو شــەوەوە ژیانــی تەواوەتــی ئەومــان بــۆ دەگێڕێتــەوە.
بیرۆكــەی  بــە  و  بابــەت  بــە  پەیوەندیەكــی  ئایــا ســیمرخ چ 
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ســەرەكی دەقەكــەوە هەیــە؟ ئایــا بــە گشــتی نــاوی ســیمرخ 
وەكــو ناونیشــان توانیوێتــی كــۆی بنیــادی شــیعرەكە پێكــەوە 
ببەســتێت و وەكــو یەكەیەكــی زمانــی بەرجەســتەی بــكات 
و نیشــانی بــدات؟ ئەگــەر ئەمــە بەدیهــات، ئــەوا ناونیشــان 
بــە ئاســانی دەبێتــە كلیلــی كردنــەوەی دەقەكــە. بــەاڵم هــەر 
لــە ناونیشــانەوە ئــەوە بەدەردەكەوێــت كــە شــاعیر پەنــای 
بــۆ ئەفســانە بــردووە و ئەفســانەی ئــەم باڵنــدە خورافیــەی 
دەقەكــەی،  بنیادنانــی  ســەرەكی  رەگــەزی  كردووەتــە 
ئــەم  لەگــەڵ  مامەڵەكردنــی  ئەنجامــی  لــە  لەوێشــەوە  كــە 
دەشــێ  كــە  پەرەپێــدەدات  تایبەتــی  زمانێكــی  ئەفســانەیەدا 
ــە  ــەت ناوببرێــت كــە ئەویــش ب وەكــو زمانێكــی هەســتیی تایب
كــۆی رەگەزەكانییــەوە رۆڵ دەبینێــت لــە بەرهەمهێنانــی وێنــەو 
لێكچــوون و هاوتایــی و دژیەكــدا كــە تــا ئەندازەیەكــی ئاشــكرا 
بنیــادی دەقەكــە لەســەر بنەمــای دووانــەی هاوڕێــك و هاوتــاو 
واقیــع  و  ئەفســانە  داڕێــژراوە.  بەرامبــەر  و  دژ  دووانــەی 
پێكــەوە كارلێــك دەكــەن، یــان بــە تەنیشــت یەكــدا دەڕۆن و 
لەوەشــدا شــوێنی قســەكەر و قســەبۆكراو لەبەرامبــەر یەكــدا 
بــە درێژایــی دەقەكــە بەســەربەخۆیی دەمێننــەوە و هەریەكەش 
لــە ئاســتێكەوە و بەپێــی جووڵــە و ئاراســتەی رووداوەكان و 
ــت  ــی خــۆی دەنوێنێ ــەوە ئامادەی ــە زمانییەكان ــگای پێكهات لەرێ
و بــەرزی و نزمــی لــە ئاســتی ئامادەبــوون و دیارنەمــان و 
پاشەكشــێ لــە هەنــدێ بــاردا پەیوەســتە بــە ئەتمۆســفیری 
گشــتی دەقەكــەوە، كــە شــوێن و كات و تــۆن، یــان هەڵوێســت 
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بەرامبــەر بــە بابەتــی دەقەكــە و بیرۆكــەی ســەرەكی دەقەكــە 
و هەلــی بەكارهێنانــی وشــە و پێكهاتــە زمانییــەكان لــەوەدا 
رۆڵــی دیــار دەبینــن و هەمــوو ئەمانــەش پێكــەوە شــیعریەتی 
دەق بەرهەمدەهێنــن، كــە بەبــێ شــیعریەتی دەق ناشــێت باســی 
شــتێك بكرێــت وەكــو دەقــی زینــدوو، یــان دەقــی داهێنــراو. 
بۆیــە دەبــێ لێــرەوە ئــەوە بڵێیــن كاتــێ هەوڵــی شــیكردنەوەی 
ئــەم دەقــە شــیعریە دەدەیــن مانــای وایــە دان بــەوەدا دەنێیــن 
كــە ئــەوەی لەبەردەســتماندایە لەســەر بنەمــای ئــەو پێوانانــەی 
ناومــان بــردن دەقێكــی زینــدوو، یــان دەقێكــی داهێنەرانەیــە 
دەقــی  ناســنامەی  كــە  تێدایــە  ســەرەكیانەی  بنەمــا  ئــەو  و 

زینــدووی پێببەخشــن.
- 2 -

لە دەستپێكی دەقەكەدا هاتووە:
 ئەمشەو تەنیا هەر من و تۆین

وەرە با باسی ئامێزی تەزیوی زریان و
تاڤگەی خەم و

گۆمە بێدەنگەكان بكەین
وەرە با باسی شەپۆلی خەولێكەوتووی

لەشی جۆگەكان بكەین.

 لــە دەســتپێكی شــیعرەكەدا قســەكەر لــە پێگــەی داواكارییــەوە 
قســە بــۆ كەســی دووەم دەكات و داواكاری هەیــە بــۆ كەســی 
ــدا دەرنابڕێــت،  ــە شــێوەی فەرمان دووەم، ئــەو داواكاریــەش ل
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ئــەوە  ئەمــەش  ئاســۆییە.  دەربڕینەكــە  ئاراســتەی  بەڵكــو 
ــا و  ــو هاوشــان و هاوت ــە قســەكەر خــۆی وەك ــت ك دەگەیەنێ
هاوڕێكــی قســەبۆكراو پێشــكەش دەكات. ئەمــەش لەخۆیــدا 
ئامادەكردنــی زەمینەیەكــە بــۆ جۆرێــك لە یەكســانی و بەالیەنی 
كەمــەوە بــۆ گوێگرتــن لــە یەكتــری كاتــێ قســەكەر مــن و تــۆ لــە 
بەرامبــەر یەكتــر، یــان لــە تەنیشــت یەكتــر دادەنێــت. قســەكەر 
باســی ئــەوە بــۆ قســە بۆكــراو دەكات لــەو كاتــەدا كــە ئــەو 
بەشــەو نــاوی دەبــات، هەردووكیانــن بــە تەنیــا، بــەاڵم شــوێن 
دیــاری نــاكات. ئــەوی قســەكەر هەلــی ئــەو تەنیاییبوونەیــان 
دەقۆزێتــەوەو داوا لــە گوێگــر دەكات پێكــەوە بچنــە نــاو هەنــدێ 
ــن  باســەوە كــە دەشــێ ســەرئەنجام باســی چارەنووسســاز ب
پەیوەســت بــە بوونــی هەردووكیــان. ئەمــەش لــە شــوێنێكدا 
كــە پێــی دەوترێــت سرووشــت، یــان بــە دەربڕینێكــی فراوانتــر 
گــەردوون. لــەو شــەوەدا ئەمــی قســەكەر دەیەوێــت لەگــەڵ 
ــەی  ــەوە باســی نائاســاییبوونی زۆرین ــەوی قســەبۆكراو پێك ئ
توخــم و رەگەزەكانــی ئــەو سرووشــتە بكــەن كــە ئەمانــی تێــدا 

دەژیــن. 
و  ناكارایــی  وێنــای  ئاخاوتنەكانیــدا  ســەرەتای  لــە  ئــەم 
دڕدۆنگــی ئــەم گەردوونــەو رەگەزەكانــی بەرامبــەر بــەوی 
دەســتپێكدا  لــە  وێنانــەی  ئــەو  بــەاڵم  دەخاتــە ڕوو.  مرۆڤـــــ 
بەرجەســتەیان دەكات، وێنــەی واقیعیــن و شــتەكان وەكــو 
ئــەوەی هــەن، یــان دەشــێ هەبــن پێشــكەش دەكات. بــەاڵم 
شــێوەی جوانــی پێشكەشــكردنەكە كــە بــە ئاســتێكی بــەرز لــە 
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جوانــی پۆشــراوە، دەبێتــە هــۆی ئــەوەی وێنــەكان بە نائاســایی 
و بــە ئاســتێكی بــەرز لــە جوانییــەوە بگەنــە بــەر دیــدو زیهنــی 
خوێنــەر. لــەو وێنانــەش:) ئامێــزی شــۆخی تەزیــووی زریــان، 
ــە  ــی ل ــەدا هاوڕێك ــەم وێنان ــگ(. ل ــی بێدەن ــەی خــەم، گۆم تاڤگ
كــە  هەیــە  وەســفەكانیاندا  و  وێنــەكان  ســەرەكی  رەگــەزی 
هاوشــان پێكــەوە دەڕۆن. تەزیــن خاســێتی زریانــە، بێدەنگــی 
بێــت،  تاڤگــە  خاســێتی  خەمیــش  دەشــێ  گۆمــە،  خاســێتی 
جۆگــەكان شــەپۆلیان نییــە بۆیــە ئــەو باســی خەولێكەوتنــی 
هیــچ  لێــرەدا  قســەكەر  واتــە  دەكات.  جۆگــەكان  شــەپۆلی 
شــتێكی نائاســایی ناڵێــت بەڵكــو لــە دەرگایەكــی تــا ئەندازەیــەك 
واقیعیانــەوە یەكــەم بناغــەی ئاپارتمانــی دەقەكــەی دادەنێــت 
و پاشــان بــە رەگــەزی ئەفســانە و بــە وێنــە و بــە بنەماكانــی 
ــەوەش  ــەوەو شانبەشــانی ئ ــی دەیڕازێنێت ــی جوان بەرهەمهێنان
رووبەرێــك بــۆ خوردبوونــەوەو روانیــن و تێڕامــان فەراهــەم 
دەكات. هــەر لێرەشــەوە هەنگاونــان بــەرەو هەڵچنینــی بینــای 

دەقەكــە دەســت پێــدەكات.
قســەكەری شــیعرەكە كــە خــۆی لــە بەرامبــەر گوێگــر، یــان 
پێشــتریش  و  دادەنێــت  یــان  دەبینێــت،  دووەمــدا  كەســی 
رایگەیانــدووە كــە لــەو رووبــەرەدا تەنیــا ئەمــان هەردووكیانن، 
بۆیــە زۆر داواكاری دەخاتــە بــەرەدەم كەســی دووەم و لــە 
رێــگای رەگەزەكانــی زمــان و وێنــەی شــیعری و هونەرەكانــی 
تــری بەرهەمهێنانــی شــیعریەتەوە بنیادی دەقەكــە هەڵدەچنێت. 

ــت:  ــە كەســی دووەم و دەڵێ قســەكەر روودەكات
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سەیرم مەكە
ئەم ئەشكەوتە زۆر تاریكە و نامناسیەوە

سەیرم مەكە
با گڕی ناو دڵیشت بم

 نەمدیتوەو ناشم ناسیت
كەی سوتوو ئاگای لە گڕی ناو دڵێتی چۆن دەسووتێ

كەی زەوی ئاگای لە بوركان هەیە تا نەتەقێتەوە.

قســەكەر لێــرەدا شــوێن دیــاری دەكات كــە شــوێن و كات 
بایەخێكــی گرنگیــان هەیــە لــەو رووەوە كــە زەمینــەی روودانی 
هــەر رووداوێكــن و ناشــێت هیــچ رووداوێــك لــەدەرەوەی كات 
و شــوێندا بوونــی هەبێــت. ئەمــی قســەكەر شــوێن دیــاری 
دەكات كــە وەكــو ئەشــكەوتێك نــاوی دەبــات. ئــەوەش نیشــان 
دەدات كــە ئەمــان هەردووكیــان لــە یــەك شــوێندان كــە ئەویش 
ئەشــكەوتێكی تاریكــە. دەشــێ ئەشــكەوت ئامــاژە بێــت بــۆ هــەر 
شــوێنێك كــە سروشــتێكی نائاســایی، یــان نەرێنــی هەبێــت و 
لەوەشــدا دەشــێ زۆر رووبــەری جوگرافــی بگرێتــەوە كــە 
تیایــدا تاریكــی، یــان ئاڵــۆزی و تەمومژاویبــوون خاســێتی ئــەو 
شــوێنە بێت. هەرچەندە ئەشــكەوت دەاللەتی دااڵنە تاریكەكان 
هەڵدەگرێــت و ئــەوەش دەبێتــە هەڵگــری دەاللەتــی تاریكــی و 
لێڵــی كــە ئــەوەش بــۆ ژیانی گشــتی لــەم گەردوونەدا هاوشــانە، 
ئەویــش لــەو رووەوە كــە ئاینــدە لــەم گەردوونــەدا ئاســۆیەكی 
روونــی نییــەو داپۆشــراوە هەرچــۆن لــە ئەشــكەوتێكی تاریكــدا 
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رەهەنــدی بینیــن كــورت و تەســكەو ئەوسەریشــی دیــار نییــە. 
بێگومــان كاتێــك نــاوی ئەشــكەوتیش دەبیســتین دەشــێ لــە 
رووی یادەوەرییــەوە ئەشــكەوتی حەڕامــان بیــر بكەوێتەوە كە 
پێغەمبــەری ئیســالم رۆژانــە چووتــە ئــەوێ و بیریكردووەتــەو 

لەوێــش پایامــی بــۆ هاتووەتــە خــوارەوە. 
قســەكەر داوا لــە قســەبۆكراو دەكات كــە ســەیركردن لــەو 
ئەشــكەوتە تاریكــەدا هیــچ خاســێتێكی ســەیر كردنــی نییــە 
چونكــە بەشــی ئەوەنــدەی رووناكــی تێــدا نییــە كــە ئــەوی 
قســەبۆكراو بتوانێت بەهۆیەوە قســەكەر ببینێت و بیناسێتەوە. 
ئەگەرچــی قســەكەر واینیشــان دەدات كــە نزیكیەكــی تــەواو 
لــەو زەمینــەدا  بــەاڵم  ئــەو و قســەكەردا هەیــە،  نێــوان  لــە 
لەبەرئــەوەی تاریكســتانە ناتوانێــت بیبینێــت و لەبەرئــەوەش 
لــە  جۆرێــك  بنەمــای  لێــرەوە  هــەر  بیناســێتەوە.  ناتوانێــت 
لێكتــر تێنەگەیشــتن لــە نێــوان قســەكەرو قســەبۆكراودا هەیــە 
ــرەدا  ــری. كــە دەشــێ لێ ــە یەكت ــن ل ــش نزیكب ئەگەرچــی زۆری
فەزایــەك دروســت ببێــت كــە نامۆبــوون رەگەزێكــی ئامــادە 
بێــت تیایــدا. ئــەوەش ئــەو واقیعــە سیاســی و ئابــووری و 
وەكــو  گەردوونــە  ئــەم  كــە  كەلتوورییەیــە  و  كۆمەاڵیەتــی 
ئەشــكەوت لێــدەكات و پەیوەندییــە مرۆییــەكان ئەوەنــدە الواز 
دەكات كــە رایەڵەیەكــی ئەوتــۆ لــە نێــوان مرۆڤەكانــدا ناهێڵێــت 
لێــرەوە  نەناســنەوە.  یەكتــر  كــە  ئاســتێك  دەیانگەیەنێتــە  و 
دەشــێ ئەشــكەوتە تاریكەكــە گــۆی زەوی بێــت و تاریكســتان 
كەســە  نەناســینەوەی  یەكتــر  و  بێــت  زەمینــە  ئــەم  فــەزای 
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نزیكەكانیــش دەاللەتــی مــردن و رووخاندنــی پەیوەندییــەكان 
ــەوەش ســەرئەنجام رووخاندنــی گەوهــەری  هەڵبگرێــت كــە ئ
ئــەو پەیوەندیانــەو ئــەو بنەمایانــە بێــت كــە پێكەوەبــوون و 
كۆمەاڵیەتیبوونــی مرۆڤیــان دەســتەبەر كــردووە. لێــرەدا لــە 
رێــگای جۆرێــك لــە لێكچوواندنــەوە زیاتــر نائاســاییبوونی ئــەو 
ــت كــە  ــەدا دەگوزەرێ ــەو زەمینەی ــت كــە ل ــارە نیشــان دەدرێ ب
ئــەو بــە ئەشــكەوت نــاوی دەبــات. ئــەوی قســەبۆكراو لــە گــەڵ 
ســووتوو، هەروەهــا لەگــەڵ زەویــدا لێكچواندنــی پێدەكرێــت 
ــاگاداری  و ســووتوو وەكــو عاشــق پێشــكەش دەكرێــت كــە ئ
ئــەو گــڕە نییــە كــە لــە ناخیــدا دەســووتێت. هــەروەك دیســان 
ئــەم دەچوێنێــت بــە زەوی بــەاڵم زەوییەكــی بــێ ئــاگا لــەوەی 
چــی لــە قوواڵییەكانیــدا روودەدات. لێــرەدا قســەبۆكراو لــە 
روانینــی قســەكەرەوە ئەگەرچــی خــۆی وەكــو بەشــێك لــەوی 
بــۆ  عاشــقێك  وەكــو  ئەگەرچــی  و  بــدات  نیشــان  قســەكەر 
ئــەو خــۆی نمایــش بــكات، بــەاڵم هــاوكات ئەمــی قســەبۆكراو 
ئــەوی قســەكەر ناناســێت و ئــاگاداری ئــەوە نییــە كــە چــی 
لــە بــوون و ناخــی ئــەودا هەیــە. ئــەم نەناســین و بێئاگاییــە 
پەیوەنــدی  بــە  عاشــقبوون  رەگەزەكانــی  كــە  ئەوێــك  لــە 
نێوانیانــەوە دیــارە، دەاللەتــی رووخاندنــی رایەڵەكانــی لەیەكتــر 
ــە جۆرێــك كــە  ــەم ســەردەمەدا نیشــان دەدات، ب تێگەیشــتن ل
ئــەوەش رووخاندنــی پەیوەنــدی و پێگەوەبەســتنی مرۆڤــەكان 
لــە  پەراوێزبوونــی مرۆڤــدا  بــە  لــە ســەردەمی  دەگەیەنێــت 
تێــدا  دەقەكــەی  كــە  مێژوویــەی  قۆناغــە  ئــەو  كۆمەڵگــەی 
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بەرهەمهاتــووەو بــۆ دواتریــش. ئەمــە زیاتــر وەك خاســێتێكی 
ئــەو قۆناغــە دەردەكەوێــت كــە تەكنۆلۆجیا هەســتە مرۆییەكان 

ســڕدەكات و بــەرەو كوشــتنیان دەبــات. 
قســەكەر بــۆ زیاتــر بەرجەســتەكردنی ئــەو دۆخە نادروســتەی 
ــچ شــتێك  ــەو هی ــدا نیی ــی خۆی ــە جێ ــچ شــتێك ل ــدا هی ــە تیای ك
ئاســایی وەكــو ئــەوەی پێویســتەو دەبــێ نــاڕوات و ناجوڵێــت، 
بــەردەوام دەبێــت لەســەر دواندنــی كەســی دووەم و داوای 
گوێگرتنــی زیاتــری لێــدەكات و دەیەوێــت ئەوەشــی بــۆ بــاس 
بــكات، یــان قەناعەتــی پێبهێنێــت كــە تەنیــا ئەمــان هەردووكیــان 
بۆیــە  تێبگــەن،  لەیەكتــر  و  بگــرن  لەیەكتــر  گــوێ  دەتوانــن 
ــەرەوە  ــە دەوروب ــرو ب ــی ت ــە ئەوان ــان ب ــاكات خۆی پێویســت ن
خەریــك بكــەن. لێــرەدا ئــەو پرســیارە ســەرهەڵدەدات ئایــا 
ئــەوی قســەكەر لــە راســتیدا بــڕوای بــە ئەوانــی تــر نییــەو 
نایەوێــت لەگەڵیــان بدوێــت و خــۆی بەوانــەوە خەریــك بــكات. 
ئــەوەش لــە ئەنجامــی بــێ ئومێدبوون لە شــێواز و سرووشــتی 
گرتــووە،  ســەرچاوەی  تاكەكانــەوە  نێــوان  پەیوەندییەكانــی 
یــان دەرهاوێشــتەی كــۆی پەیوەندیــە كۆمەاڵیەتیەكانــە؟، یــان 
ــەوەی  ــری ئ ــە لەب ــڕوای وای ــەوە ب ــە بنەڕەت ــەوی قســەكەر ل ئ
مرۆڤــەكان كــە خۆیــان بــە ئەوانــی تــرەوە خەریــك بكــەن، 
پێویســتە لــە ئاســتی یەكەمــدا لــە خۆیــان بدوێــن و بەخۆیانــەوە 
خەریــك بــن و لەخۆیــان تێبگــەن و خۆیــان بناســن و پاشــان 
لەوێــوە و لەســەر ئــەو بنەمــا و زەمینــەی خۆناســاندنە هەنــگاو 
بــەرەو دەرەوەی خۆیــان بنێــن؟ قســەكەری شــیعرەكە دەڵێــت:
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وەرە با باسی هیچ شتێك
 بۆ یەكتری نەكەین و بیر
 لە هیچ شتێك نەكەینەوە

 كەی بااڵی تاڤگە و خەمی سارد
لەبەر هاژە و كپی خۆیان

لە قسەی ئێمە تێدەگەن
ئەم شوورەیە زۆر ئەستوورە

 هەردوو دیویشی دۆزەخە
ئیتر بۆچی جێگە گۆڕكی لەگەڵ كەسی دیكەدا بكەین

ئێمە هەتاو دەمانسووتێنێت و ئەوان
بۆ هەتاو خۆ دەسوتێنن.

وەهــادا  زەمینەیەكــی  لــە  وەهــاو  لەبارێكــی  نایەوێــت  ئــەم 
ــە راســتیدا  ــەوە. ل ــچ بكەن ــە هی ــر ل ــە بی ــن و ن ــچ بدوێ ــە لەهی ن
بارودۆخەكــە هەرچۆنێــك بێــت مرۆڤــــ ناتوانێــت بیرنەكاتــەوە 
بــە تایبەتــی كــە بیركردنــەوە تــا ئەندازەیــەك پرۆسێســێكە لــە 
دەرەوەی دەســەاڵتی مرۆڤـــــ خۆیدایــە. ئایــا لێــرەدا مەبەســت 
ئەوەیــە كــە مرۆڤـــــ دەســتبەرداری بیركردنــەوە ببێــت و چیتــر 
مێشــكی بەكارنەهێنێــت، یــان لــەم قۆناغــە و لــەم دۆخــەدا كــە 
ــە شــێوەیەكی  ــی كێشــاوە مرۆڤـــــ ب ــۆزی باڵ ــە ئاڵ ــەك ل فەزای
قســەكەری  لێــرەدا  بهێنێــت؟  بیركردنــەوە  لــە  واز  كاتــی 
ــە وشــەی  ــك ل ــی جۆرێ ــگای دانان ــە رێ ــت ل شــیعرەكە دەیەوێ
دژ لــە تەنیشــت یەكتــردا زیاتــر جێگیربوونــی ئــەو چەمكــە الی 
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خــۆی و قســەبۆكراو وەكــو جۆرێــك لــە ناكاراییبوونــی هــەر 
كردارێــك نیشــان بــدات لــەو دووانــە دژانــە، یــان لــەو دووانــە 
بەرامبەرانــەی لێــرەدا لــە پــاڵ یەكتــردا دایــان دەنێــت ) بــااڵی 
تاڤگــە \ خەمــی ســارد، هــاژە \ كــپ ( هــەروەك باســی ئــەوەش 
دەكات لــە كاتێكــدا ئەمــان هەتــاو دەیانســووتێنێت، ئــەوان بــۆ 
هەتــاو دەســووتێن. هــاژە هــاژ خاســێتی تاڤگــەو ئــاوی خــوڕە 
لــە كاتێكــدا كپــی خاســێتی خەمــی ســاردە. ئــەو دەیەوێــت لــە 
ــك  ــردا دۆخێ ــە تەنیشــت یەكت ــەوە ل ــەم دژان ــی ئ ــگای دانان رێ
دروســت بــكات كــە تیایــدا بەرئەنجــام یەكســان بێــت بــە ســفر، 
ــی  ــان وەســتان. وەســتان و نەبوون ــە، ی ــی جووڵ ــە نەبوون وات
جووڵــەش دەاللەتــی نەبوونــی كــردار هەڵدەگرێــت و ئــەوەش 
یــان نادیاریــی و نائامادەبوونــی بكــەری رووداو  نەبــوون، 
دروســتكەر دەگەیەنێت. ئەو شــوێنەی قســەكەر باســی دەكات 
بــە شــوورەیەك جیاكراوەتــەوەو هەردوو دیووی شــورەكەش 
دۆزەخــە. ئەمــەش نیشــانی دەدات كــە شــوێن بــە گوێــرەی 
ئەمــان و بــە گوێــرەی ئەوانــی تریــش هەمان ناســنامەی هەیەو 
ئەویــش ناســنامەێكی ئاســۆبەخش نییــە، بەڵكــو وشــەی دۆزەخ 
كــە رۆڵــی كلیــل دەبینێــت لــەم كۆپلەیــەدا، ناجــۆری شــوێن 
پێشكەشــكردنی  لــە  قســەكەریش  ئامانجــی  دەدات.  نیشــان 
كــە شــوێن  ئەوەشــی  راگەیاندنــی  بــەم شــێوەیەو  شــوێندا 
گۆڕكــێ، یــان شــوێن گۆڕیــن هیــچ ســوودێكی نییــەو لــەم 
دیــووی شــورەكە بیــت، یــان لــەو دیــووی هــەر هەمــان شــتە. 
ئەمــەش ئەوەمــان بــۆ ئاشــكرا دەكات كــە ئــەو زەمینەیــەی 
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ــان  ــت و خــۆی و قســەبۆكراو، ی ــەوە دەدوێ قســەكەر لەبارەی
گوێگــری تێدایــە زەمینەیەكــی ناجــۆر و ترســناكەو لەســەروی 
ئەوەشــەوە ئەگەرێــك بــۆ گۆڕانــكاری نابینرێــت. دەشــێ ئەمــە 
تــا ئەندازەیەكــی ئاشــكرا ســەرباری روانیــن و تێڕامانــی قــووڵ 
لــە چارەنووســی مرۆڤـــــ بەگشــتی، بــەاڵم دەربــڕی خاســێت و 
دۆخــی ئــەو زەمینــە كۆمەاڵیەتــی و سیاســیەش بێــت كــە لــەو 

ــووە.  ــدا بەرهەمهات ــەدا دەقەكــەی تێ كات
قســەكەر ســەرباری ئەوەی كە بە گوێگر دەڵێت لەو شــوێنەدا 
تەنیــا هەردووكیــان هــەن و داوای لێــدەكات گوێــی لێبگرێــت و 
بەپێــی داواكارییەكانــی ئــەو بجوڵێــت و بەردەوامیــش قســە 
بــۆ ئــەو دەكات، كەچــی هــەر زوو بانگــەوازی تەنیایــی خــۆی 
دەكات و دەگەڕێتــەوە بــۆ نێــو دنیــای تایبەتــی خــۆی و باســی 
دەكات.  خــۆی  تایبەتیەكانــی  ئــارەزووە  و  ویســت  و  حــەز 
هــەر لێرەشــەوە دەردەكەوێــت كــە ئــەم دەقــە دنیــای دەرەوە 
بەجۆرێكیــش  دەبەســتێت و  پێكــەوە  قســەكەر  نــاوەوەی  و 
ئــەو دوو  نێــوان  لــە  لــە هاوســەنگی  هەوڵــدەدات جۆرێــك 
جیهانــەدا دروســت بــكات، بــەاڵم بەردەوام الســەنگی دەبینرێت 
لــە نێوانیانــدا. هــەروەك قســەكەر زیاتــر لــەوەی نــاوەوەی 
خــۆی بــە ئاراســتەی دەرەوە نمایــش بكات، هەوڵــدەدات دنیای 
دەرەوە بگوازێتەوە بۆ رووبەری جوگرافیای كەســێتی خۆی. 
ئەمــەش رێــگا بــۆ ئــەوە خــۆش دەكات لــە روانگــەی خودبــوون 
و بابەتیبوونــەوە ســەیری بیرۆكــەی ســەرەكی دەقەكــەو كــۆی 
رەگەزەكانــی تــری بەرهەمهێنانــی شــیعریەتی دەقەكــە بكەیــن 
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نێــوان  یــان الســەنگی پەیوەنــدی  بــە دوای هاوســەنگی،  و 
دووانــەی )خــود \ بابــەت (دا بگەڕێیــن. لــەم رووەوە قســەكەر 

بــەم جــۆرە دەدوێــت:
ئەمشەو دنیا لەناو دەستمدا

هەویرێكی هەاڵتووە
هەرچی چۆنێكی دەشێلم
لەناو تەنووری مێشكمدا

لە نانێكی خەم زیاتری تێدا نابێت
نازانم بیدەم بەدەم كام ماسی ئارەزوومەوە

گوێم لێبگرە
كە تەنیا بم داڵەكانی زیۆسم لێ دەورووژێت

سی و جگەری ئارەزووەكانم دەردێنن.

دەكاتــەوەو  بچــووك  دنیــا  فراوانــدا  خەیاڵێكــی  لــە  شــاعیر 
دەیبینێــت.  خۆیــدا  دەســتی  لــە  هەویرێــك  گونكــە  وەكــو 
ــوان  ــە نێ ــەراورد ل ــەوە ب ــد لێكچوونێك ــگای چەن ــە رێ ــرەدا ل لێ
ئارەزووەكانــی خــۆی و ئــەوەی لە دنیا بە دەســت دێت دەكات 
و ســەرئەنجامیش ئارەزووەكانــی ئــەم زۆرن و ئەوەشــی دنیــا 
دابینــی دەكات كەمــەو لــەو ئاســتەدا نییــە ئــەم تێــر بــكات. دنیــا 
لەگــەڵ هەویــر لێكچواندنــی پێدەكرێــت و مێشــكیش لەگــەڵ 
تەنــوور. هەروەهــا تینوێتــی ئارەزووەكانــی لــە رێــگای وشــەی 
ماســیەوە وەســف دەكات واتــە قســەكەر ماســی ئــارەزوو 
بەكاردەهێنێــت بــۆ نیشــاندانی ئاســتی پەرۆشــی خــۆی. لــە 
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ــی دەكات  ــارەزووە زۆرەكان ــەم بەمجــۆرە باســی ئ ــدا ئ كاتێك
لــە دنیــا نانێــك بەرهــەم دێــت ئەویــش نانــی خەمــە. لێــرەدا 
دووجــۆر وێنــە دەبینرێــن، جــۆری یەكــەم ئــەو وێنانــەن لــە 
رێــگای لێكچوونــەوە بەرجەســتە دەكرێــن، جــۆری دووەمیــش 
لــە رێــگای بــە كەســیكردنەوە كــە دەشــێ ئەو بەكەســیكردنە بە 
مرۆڤكردنــی شــتەكان بێــت، یــان بــە پێچەوانــەوە بــە شــتكردنی 
مرۆڤــــ بێــت. لێــرەدا ئارەزووەكانــی ئــەو خاســێتی مرۆڤبــوون، 
یــان زیندەوەربوونیــان پێدەبەخشــرێت. ئــەم بۆچوونــەش لــەم 
وێنەیەدا بەرجەســتە دەكرێت )ســی و جگەری ئارەزووەكان(. 
لەگــەڵ  رەگەزەكانییــەوە  هەمــوو  بــە  دنیــا  شــاعیر  لێــرەدا 
بــەاڵم  یەكتــر،  بەرامبــەر  دەخاتــە  خۆیــدا  ئارەزووەكانــی 
ئەنجــام ئارەزووەكانــی ئــەو زۆرتــر و بەهێزتــر و بااڵتــرن. 
ــی ئەمــدا  ــە چــاو بەهێزی ــا ل ــەوەش وادەكات كــە هەمــوو دنی ئ
بچــووك دەربكەوێــت. ئــەم دنیــا وەكــو هەویــر دەشــێلێت بــەاڵم 
لــە نــاو تەنــووری مێشــكیدا تەنیــا یــەك نانــی تێــدا ببێــت و 
ــە  ئەویــش پێدەچێــت بەشــی ئــەوە نــەكات كــە تەنیــا یەكێــك ل
ئارەزووەكانــی ئــەم تێــر بــكات. كەواتــە لێــرەدا پرســیار لــە 
ناســنامەی ئــەم ســەرهەڵدەدات. واتــە ئــەم كەســێتە كێیــە كــە 
هەمــوو دنیــا تەنیــا ماســی یــەك ئــارەزووی ئــەو تێــر نــاكات؟
 قســەكەر ئــەم بــاس و سەرگوزشــتانە بــۆ گوێگــری دەقەكــە 
دەگێڕێتــەوە. ئایــا ئــەو پەیامــەی لــە پشــتی ئــەم گێڕانەوەوەیــە 
ئایــا  دەكرێــت؟  كــێ  ئاراســتەی  و  دەگەیەنێــت  چــی  چیــەو 
لێــرەدا گوێگرێكــی راســتەقینە بوونــی هەیــە كــە قســەكەر بــۆی 
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ــی  ــدا گوێگرێك ــە خەیاڵ ــە راســتیدا قســەكەر ل ــان ل ــت؟، ی بدوێ
دروســتكردووە و بــۆی دەدوێــت و تەنانــەت داوای لێــدەكات 
گوێــی لێبگرێــت. دەشــێ هــۆكاری هەســت بــە تەنیاییكــردن 
رێگاخۆشــكەرو تەنانــەت پاڵنەریــش بێــت بــۆ ئــەوەی قســەكەر 

ــدا گوێگرێــك دروســت بــكات و بــۆی بدوێــت.     ــە خەیاڵ ل
قســەكەر كــە بــەردەوام وادەردەكەوێــت بــۆ گوێگرێكــی ئامــادە 
قســەبكات، لەســەر باســكردنی تەنیایی خۆی بەردەوام دەبێت 
و باســی ئــەو دۆخــە خراپانــەش دەكات كــە ئەو بــاری تەنیایی، 
یــان هەســتكردن بــە تەنیاییــە لــەالی ئــەم دروســتیكردووە. 
هــەروەك لــەوەش دەدوێــت كــە چــۆن ئــەو كپــی و بێدەنگیــەی 
تەنیایــی دروســتیكردووە، بارێــك دەخوڵقێنێــت كــە ئــەو هــەم 
گوێبیســتی هەمــوو دەنگیــك بێــت و هــەم هەســت بــە هەمــوو 
جووڵەیــەك بــكات تەنانــەت جووڵــەی بەشــەكانی جەســتەی 
خۆیشــی كــە ئــەو جواڵنــەش دەشــێ زیاتــر لەژێــر كاریگــەری 
بــاری هەســت بــە تەنیاییكردنــدا دروســت ببــن. قســەكەری 

شــیعرەكە دەڵێــت:
 بەتەنیام و گوێم لە ترپەی پێی دڵە زیندانییەكەمە

لە ژوورەكەی ئەودیومدا
سێ شەوە تاكو بەیانی پیاسە دەكات 

 دێت و دەچێت، دێت و دەچێت، چاوەڕوانە
ئەگەر ئەمشەو، مانگ بە رووتی

بێتە بەردەم پەنجەرەكەی كۆشكی گەردوون
بچێت و ماچێكی بكات
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تاڵێ لە قژە خاوەكەی بهێنێت
چوار پەلی ئەژدیهای بازی
ئەم رۆژگارەی پێ ببەستێت

گوێم لێ بگرە
لەشی ئەشقە مەمكخۆرەكەم تا ئێستایش

چرۆی رووناكی دەردەكات
پڕ بە دنیایەك ئەستێرەی رەنگاوڕەنگی بۆت گرتووە

ئەگەر بێت و بمناسیتەوە
 پــڕ كۆشــت وردە ئەســتێرەو گەرمــە تاســەی كچۆڵەكــەی 

شــەوانی خەڵوەتــم دەكــەم. 

ئەم باسـی تەنیایی خۆی دەكات و لەوێشـەوە باسـی دڵی خۆی 
دەكات كـە وەكـو زیندانـی دەیناسـێنێت و خاسـێتی مرۆڤــــ، یـان 
وەكـو  ئـەوەش  ئەگـەر  كـە  پێـدەدات  تـری  زیندەوەرێكـی  هـەر 
لێكچواندنـی دڵ بـە مرۆڤــــ نیشـان بدەیـن، ئـەوا دڵ جۆرێـك لـە 
خاسـێتی كەسـی پێدەدرێت، یان كرداری بەكەسـكردنی بەسەردا 
رۆیشـتنی  خاسـێتی  كـە  روانگەیـەوە  لـەو  ئەویـش  دەهێنرێـت، 
لەسـەر دوو پـێ پێدەبەخشـرێت. واتـە دڵ دەكـو مرۆڤێكی جواڵو 
كـە  بـارەوە  ئـەو  وەسـفكردنی  رێـگای  لـە  و  دەدرێـت  نیشـان 
تیایدایە، ئەو وەكو زیندانی نیشانی دەدات، واتە ئێستا دڵ وەكو 
مرۆڤێكی زیندانیكراو نیشـان دەدرێت. واتە لێرەشـەوە خاسـێتی 
بـە مرۆڤبـوون بـە دڵ پێدەبەخشـرێت. هـەروەك قسـەكەر ئـەو 
شـوێنەش دیـاری دەكات كـە دڵـی زیندانیكـراوی ئـەوی تێدایـە.
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ئــەوەی لــە كەلتــووری بــاودا هەیــە ئەوەیــە كــە دڵ لــە نێــو 
ــە  ــەم ل ــی ئ ــەاڵم دڵ ــە، ب ــی وای ــەزەی ســینگدا وەكــو زیندان قەف
و  ناگرێــت  ئــارام  زیندانیكــراوەو  ئەودیــوودا  ژوورەكــەی 
دەجوڵێــت و لــە چاوەڕوانــی ئەوەدایــە كــە مانــگ بــە رووتــی 
بچێتــە بــەردەم كۆشــكی گــەردوون و دڵــی ئــەم ماچــی بــكات 
و تاڵــێ لــە قــژی مانــگ بهێنێـــت و چوارپەلــی ئەژدیهــای ئــەم 
ــاڵ  ــە خەی ــارە ك ــرەدا بەئاشــكرا دی رۆژگارەی پێببەســتێت. لێ
داگیركــردووەو  دەقەكــەی  فــەزای  بــااڵ  ئەندازەیەكــی  بــە 
ــە چوارچێــوەی  ــە پۆتۆپیــای دروســتكردووە، كــە ل جۆرێــك ل
ئــەو یۆتۆپیایــەدا، وێنــە بەرجەســتەی بیرۆكــەو رەگەزەكانــی 
لــە  دەبینێــت  رۆڵ  و  دەكات  شــیعریەت  بەرهەمهێنــی 
بەرهەمهێنانــی جوانــی دەقەكــەدا. ئــەو وێنانــەش لــە رێــگای 
لێكچــوون و خواســتن و هاوتاكردنــەوە بەرجەســتە دەكرێــن. 
دڵ لە كردەی بەكەســكردندا دەكرێت بە مرۆڤـــ و لە شــوێنێك 
ــو  ــت و وەك ــی دەكرێ ــی قســەكەرەوە زیندان ــووی ئەم ــەو دی ل
هــەر زیندانییــەك لــە نــاو زیندانەكەیــدا دەجوڵێــت. بێگومــان 
بــۆ  ئاماژەیــە  لەنــاو زیندانەكەیــدا  جووڵــەی بەردەوامیشــی 
ئــەوەی كــە دڵ لــە چاوەڕوانیدایــە. چاوەڕوانیــش خاســێتێكی 
ئاشــكرای مرۆڤــە. راســتە دڵ بەشــێكە لــە جەســتەی مــرۆڤ، 
مرۆڤـــــ  بوونــی  لــە  رەگــەزە  ئــەو  گرنگــی  و  بــوون  بــەاڵم 
خۆیدایــەو بــە تەنیــا هیــچ بەهایەكــی نییــە. ئێســتا دڵ خــۆی لــە 
ــارە  ــی پێدەبەخشــرێت. دی ــی مرۆڤ ــەوە رۆڵ ــگای لێكچواندن رێ
هەمــوو زیندانییــەك چاوەڕوانــی ئەوەیــە دەرگای زیندانەكــەی 
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لــێ بكرێتــەوەو ئــازاد بێــت. بــەاڵم ئــەم چاوەڕوانــی ئــەوە 
دەكات مانــگ بەرووتــی بێتــە بــەردەم پەنجــەری ژوورەكــەی. 
ــە رێــگای  لێــرەدا دیســان مانــگ بــە كــەس كــراوەو ئــەوەش ل
خــاوەوە  قــژی  بوونــی  و  رووتــی  خاســێتی  پێبەخشــینی 
ــت  بەرجەســتەكراوە. دڵ دیســان خاســێتی مرۆڤـــــ وەردەگرێ
و تاڵێــك لــە قــژی خــاوی ئــەم دەكاتــەوەو ئــەوەش لــە پێنــاوی 
چوارپەلــی  بەســتنی  كــە  دەكات  ئامانجێكــدا  بەدیهێنانــی 
ئەژدیهــای ئــەم رۆژگارەیــە. واتــە دڵ ســەرباری ئــەوەی كــە 
زیندانییــە، بــەاڵم هێــزو توانایەكــی ئەوتــۆی هەیــە كــە بــە قــژی 
مانــگ، ئەژدیهــای ئــەم ســەردەمە پەلبەســت بــكات. هــەروەك 
ئەژدیهــای  بــەاڵم  ئەژدیهــا،  بــە  دەچوێندرێــت  ســەردەم 
ــەوەی  ــە ئ ــی نائاســاییە چونك ــەش وێنەیەك ــە ئەم ــەل ك چوارپ
زانــراوە ئەژدیهــا پەلــی نییــە. هــەروەك چواندنــی رۆژگار بــە 
تووندوتیــژی  بــۆ دەرخســتنی دڕندەیــی و  دیــارە  ئەژدیهــا 
رۆژگارەكەیــە. دڵــی زیندانــی ئــەم دەبێتــە بكەرێكــی هێنــدە 
بەهێــز كــە بــە تاڵێكــی خــاوی پرچــی مانــگ، ئەژدیهــای رۆژگار 
پەلبەســت دەكات. لێــرەدا شــاعیر لــە رێــگای دروســتكردنی 
جۆرێــك لــە یۆتۆپیــاوە دەیەوێــت كاریگــەری لەســەر دوو 
ئــەوی گوێگــر،  لەســەر  بــكات: یەكەمیــان  ئاســت دروســت 
دووەمیــان لەســەر رۆژگار، یــان ســەردەم. كــە لــە یەكەمیانــدا 
ــای خــۆی.  ــۆ توان ــرە ب ــەوی گوێگ ــج سەرنجڕاكێشــانی ئ ئامان
دووەم دەرخســتنی دەســەاڵت و هێــزو ئیــرادەی دڵــی زیندانــی 
رۆژگار.  ئەژدیهــای  پەلبەســتكردنی  بــۆ  قســەكەرە  ئەمــی 
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كــە ئــەوەی دووەمیــان تەنیــا لــە چوارچێــوەی خەیــاڵ، یــان 
یۆتۆپیــای شــیعریدا نەبێــت جێــگای نابێتــەوە. بــەدوای ئــەم 
كارە پاڵەوانێتیــەدا كــە دڵێكــی زیندانــی ئەنجامــی دەدات، ئــەوی 
قســەكەر كۆمەڵێــك هیــواو ئامانــج دەبەخشێـــتەوەو ئاســۆیەك 
بــۆ ئاینــدە نیشــان دەدات، كــە دیــارە ئــەوەش لــە پشــتی ئــەو 
كەواتــە  دەكرێــت.  پەلبەســت  كــە  ناهەموارەوەیــە  رۆژگارە 
لێــرەدا لــە ئاســتی نەگوتــراودا دووانەیەكــی دژ، یــان بەرامبــەر 
ئاشــكرا دەبێــت كــە بریتیــە لــە دووانــەی )ســتەمی ئێســتا \ 
ــە  ــۆ ئەوەی ــارە كــۆی هەنگاوەكانیــش ب ــدە(. دی ئاســودەیی ئاین
كــە رۆژگاری پــر لــە ســتەمی ئێســتا كۆتایــی پێبهێنرێــت و 
ئایندەیەكــی نــوێ بنیــاد بنرێــت، كــە ئــەوەش لــە رێــگای چەنــد 
وێنەیەكــی شــیعرەیەوە دەردەبڕرێــت كــە بریتیــن لــە ) چــرۆی 
كۆشــێك  رەنــگ،  رەنــگاو  ئەســتێرەی  دنیایــەك  رووناكــی، 
رۆژێكــی  دەاللەتــی  ئەمانــە  هەمــوو  كــە  ئەســتێرە(،  وردە 
ــی  ــرە دەنگ ــی و ف ــرە رەنگ ــی جــۆراو جــۆر و ف ــوێ و ئاوات ن
ــە  ــردا دەربازبــوون ل ــە ئاســتێكی قووڵت هەڵدەگــرن. ئەمــەش ل
رۆژگارێــك نیشــان دەدات كــە تاكــە عەقڵێــك كاری تێــدادەكات 
نییــە  ئامــادە  داوالێكردنیــش  بــە  تەنانــەت  ئــەوی گوێگــر  و 
بــە تەواوەتــی گــوێ بگرێــت. ئــەوەش فەزایەكــی بەرفــراوان 
و لــە هەمــان كاتــدا ترســناكی بــۆ هەســتكردن بــە تەنیایــی 
خوڵقانــدووە. تەنیاییــەك لــە بــری ئــەوەی ببێتــە بنەمــا بــۆ 
خۆدروســتكردن و بەدەســتهێنانی ناســنامە، دەبێـــتە هــۆی 
ونبــوون و پەراوێزكەوتــن و نەناســینەوە، كــە ئــەوەش مانــای 
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ئەوەیــە لەبــری بەدەســتهێنانی ناســنامە، ونبــوون و تەنانــەت 
لەناوچوونــی خودێــك دەكاتــە واقیــع كــە چاوەڕوانــی ئــەوەی 

لێدەكرێــت ناســنامە بەدەســتبهێنێت.  
قســەكەر بۆ ئەوەی ئاســایی بوونی هەموو جووڵەیەكی نێو ئەم 
گەردوونــە نیشــان بــدات، چەنــد پێوانــەو رێســایەك رادەگەیەنێت. 
ئــەو پێوانــەو رێســایانەش لــە رێــگای زمانــی شــیعری و تێكــەاڵو 
بە وێنەو بە هونەرەكانی شــیعر نیشــان دەدات. لێرەدا ئامانجێك 
لــە پشــتی ئــەم دەربڕینانــەوە راوەســتاوە ئەویــش نیشــاندانی 
جیهانێكــە كــە تیایــدا شــتەكان ئــاوەژوون و هیــچ شــتێك وەكــو 
ئــەوە نییــە كــە پێویســتە وابێــت. لــەم رووەوە قســەكەر بــۆ ئــەوی 
ــرد  ــۆ ك ــان ب ــو پێشــتریش ئاماژەم ــەاڵم وەك ــت، ب ــر دەدوێ گوێگ
ئــەو بــۆ گوێگرێكــی نائامــادە دەدوێــت، هەرچەنــدە هەندێجــار 
قســەكەر بەجۆرێــك بــۆ گوێگــر دەدوێــت وەكــو ئــەوەی كــە 
پەیوەندییەكــی بەهێــز لــە نێوانیانــدا هەبێــت، بــەاڵم لــە رێــگای 
زمانــی دەقەكــەوە ئاشــكرا دەبێــت كــە پەیوەندییەكــی لەوجــۆرە 

بوونــی نییــە. قســەكەری شــیعرەكە دەڵێــت:
كەی بیستووتە

سیمرخێك پەڕوباڵی خۆی دابێت بە گۆشتخۆرەكان
لەبەردەستیان دانیشتبێت

ئەگەر رووبار الشەی شەكەتی خۆی بكات بە خەڵووز
راوچییەكان بۆ ناو مێرگی گەرمە ماچی

كارمامزەكان بەرێت
خۆی لە خوێنی سپی چناران هەڵكێشێ
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رووبار نییە
ئەگەر سیروان بواری كاروانی خەڵووز

 بدات و بپەڕێتەوە
سیروان نییە
گوێم لێبگرە

ئەمشەو دڵەكەم گۆمێكە
زەمینــەدا  ئــەم  خامۆشــی  لەشــی  بەســەر  دەریایەكــە 

راكشــاوەو
شەپۆل دەدات

چاوەڕوانی هەڵسانی الفاوی گریانە و نەسرەوتووە
ئەمشەو سەرم گۆمی مەندە

هەر گۆمی مەند دەزانێ چۆن وردەماسی
لەناو لەشیدا زاوزێ دەكەن

باوەڕ بە ئاوی خوڕ مەكە
هەر گۆمی مەند دەزانێت چۆن

نازی تاڤگە بااڵبەرزەكان بكێشێ
 بۆ باوەشی بچكۆالنەی

كانییە چاوكاڵەكانیان بەرێتەوە.  

باڵندەیەكــی  كــە  كــرد  ســیمرخ  بــۆ  ئاماژەمــان  پێشــتر 
ئەفســانەییە. ناونانــی ئــەم شــیعرە درێــژە وەكــو شــەوێك لــە 
شــەوانی ســیمرخ لــە خۆیــدا هەوڵێكــە بــۆ ئــەوەی تەنانــەت لــە 
ــچ نەبێــت ســیمای  ــان هــەر هی ئاســتی ناونیشــاندا خاســێت، ی
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ئەفســانە  ئاشــكرایە  ببەخشــرێت.  شــیعرە  بــەم  ئەفســانەیی 
چیرۆكێكــی خورافیــە كــە لــە ســەرەتای مێــژووی تۆماركــراو، 
یــان بیســتراوەوە ئەفســانە بوونــی هەبــووەو ئاســایی پاڵــەوان 
رۆڵــی كاریگەرگــەر و لەبەرچــاوی تێــدا دەبینێــت و وێنــەی 
پەیكــەری  وێنــەو  وەكــو  تێدایــە  ئەندێشــەیی  و  خەیــااڵوی 
خواوەنــدەكان. هەروەهــا پاڵەوانــی ئەفســانەیی و رووداوی 
ســەیری تێدایــە و دیــاردە جۆراوجۆرەكانــی سرووشــت و 
كۆمەڵگــەكان روون دەكاتــەوە. دەشــێ ئەفســانە شــێواندنی 
رووداوە راســتیەكان بێــت، یــان دەشــێ پارچــە پارچەبوونــی 
بیــرە  كەســیكردنی  بــە  یــان  بێــت،  گیانــەكان  بــێ  ئایینــە 
فەلســەفی، یــان بیــرە ئەبســتراكتەكان بێــت. دیســان دەشــێ 
ئەفســانە زانســتی ســەرەتایی بێــت، روونكردنــەوەی ئــەوە 
بێــت كــە شــتەكان لــە راســتیدا چیــن و چــۆن بوونیــان دەبێــت 
 )Bergen Evans: Dictionary of mythology،.1991، p:vii(
زیاتــر شــێوازی  ئەفســانە  بنیادیــەوە،  لــە رووی  هــەروەك 
ــە شــیعریە بەشــێكی ئاشــكراو  ــەم دەق ــرەوە ئ ــە. لێ گێڕانەوەی
تێدایــە.  ئەفســانەی  خاســێتەكانی  و  رەگــەز  لــە  لەبەرچــاو 
راســتە قســەكەر قســە بــۆ گوێگــر دەكات لــەم دەقــەدا، بــەاڵم 
قســەكردنەكەی لەبەرئــەوەی زیاتــر قســەكردنە بــۆ گوێگرێكــی 
مەعنــەوی، یــان لــە رووی فیزیكیــەوە نائامــادە، بۆیــە زیاتــر لــە 
گفتوگــۆی نێــوان قســەكەر و گوێگــر زیاتــر ســیمای گێڕانەوەی 
هەیــە كــە دەشــێ گێڕانــەوەش بــۆ كەســی بەرامبــەر بێــت، یــان 

ــۆ گوێگرێكــی نائامــادە.     ــەوە بێــت ب گێڕان
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قسەكەر لە دەربڕێنێكی شێوە پرسیاریدا بە وشەی پرسیاری 
)كــەی( لــە گوێگــر دەپرســێت داخــۆ بیســتوویەتی كــە ســیمرخ 
پەڕوباڵــی خــۆی دابێــت بــە گۆشــتخۆرەكان؟ بــەاڵم لــە رووی 
ســیمانتیكەوە ئــەم دەربڕینــە ئەركــی پرســیار هەڵناگرێــت و 
راســتەوخۆ مانــای رســتەیەكی راگەیاندنــی نەرێــی هەیــەو ئــەو 
بــە گوێگــر دەڵێــت تــۆ هەرگیــز نەتبیســتووە كــە ســیمرخ وەكــو 
ــد  ــكات؟ هەرچەن باڵندەیەكــی ئەفســانەیی كارێكــی لەوجــۆرە ب
لێــرەدا هێشــتا ئــەوە ئاشــكرا نییــە كــە ئایــا ســیمرخ هێمایــە 
ــە بــۆ چ  ــا هێمای ــە ئای بــۆ بوویەكــی تــر؟ ئەگــەر ســیمرخ هێمای
ئەفریدەبوویــەك؟ ئایــا دەشــێ مرۆڤـــــ بێــت؟ ئەگــەر مرۆڤــە ئەو 
مرۆڤــە ئەفریدەبــووی جوگرافیایەكــی دیاریكــراوە، یــان مرۆڤــە 
ــەدا  ــەم دەربڕین ــراوی ئ ــە ئاســتی نەگوت بەگشــتی؟ هــەروەك ل
رســتەیەكی هاورێــك، یــان هاوشــان هەیــە بــۆ گۆشــتخۆرەكان 
كــە ئەویــش مرۆڤخۆرەكانــە. ئەگــەر بــەم بارەیانــدا لێكدانــەوە 
بــۆ ئــەم دەربڕینــە بكەیــن، ئــەوا ئامانجەكــە ئاشــكراتر دەبێــت 
و ئــەوە دەگەیەنێــت كــە هەرگیــز مرۆڤــەكان ئامادەنەبــوون 
ــەو  ــەر كەڵبــەی مرۆڤخــۆرەكان كــە دەشــێ ئ ــە ب ــان بخەن خۆی
مرۆڤخۆرانــە بەالیەكــدا وەهــا لێكبدرێتــەوە دڕندەبــن، بــەاڵم 
ــن  ــە خوێنڕێژەكانب ــەوە كــە مرۆڤ ــەدا لێكدەدرێت ــەو الی ــر ب زیات
هەمــوو  بــۆ  بێــت  هێمــا  دەشــێ  ئاســتێكی ســادەتردا  لــە  و 
ــە  ــچ دەســەاڵتێك نیی ــە هی ــدا ئاشــكرایە ك دەســەاڵتێك، لەكاتێك
ئاســتی  بــە  دیــارە  بــەاڵم  نەبێــت  ســەركوتكردنی  ئامــرازی 

ــاواز. جی
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هەنــدێ  كــرد،  بــۆ  ئاماژەمــان  پێشــتر  وەكــو  قســەكەر 
بــۆ جێگیركردنــی شووناســی شــتەكان و  دادەنێــت  پێوانــە 
هــەر الدانێكیــش لــەو پێوانانــە دەكاتــە بەڵگــە بــۆ ونكردنــی 
ناســنامە لەالیــەن ئــەو شــتانەوە. رووبــار كــە رێــگای ئاســایی 
خــۆی دەبڕێــت و بــەرەو ئامانجێكــی ئاشــكرا رێــگا دەكات 
كــە دەریایــەو لــە هەمــان كاتــدا رووبــار پارێــزەری ژیانــی 
بەشــێك لــە زیندەوەرانــە، ئەگــەر ئەركــی ســەرەكی خــۆی كــە 
پاراســتن و رۆیشــتنە بــەرەو ئامانجەكــەی بگۆڕێــت، ئەویــش 
راوچیــەكان،  بــۆ  نێچیــرەكان  شــوێنی  ئاشــكراكردنی  بــە 
مانــای وایــە خاســێتی رووباربوونــی لەدەســتداوە. هــەروەك 
لــەم رووەوە وەكــو رووبــار نــاوی ســیروان دەهێنێــت كــە 
نیشــتیمانی  بــە  كــە  وەكــو رووبارێــك  ئاشــكرایە ســیروان 
ئێمــەدا تێدەپەڕێــت و ژیانــی زۆرێــك لــە خەڵكــی پێــوە بەنــدەو، 
ئامادەبوونێكی لەبەرچاوی لە فۆلكلۆر و تەنانەت لە شــیعری 
كوردیشــدا هەیــە و هێمــای رووبــاری ســەركەش و زینــدووە 
لەســەر زێــدی ئێمــە و ســەرچاوەی ژیــان و زیندەگانییــە بــۆ 
رووبەرێكــی فــراوان لــە مرۆڤـــــ و لــە زینــدەوەران، ئەگــەر 
رێــگا بــدات بــەوەی كاروانــی خەڵــوزی پێــدا بپەڕێتــەوە، ئــەوا 
ــەی  ــەو دەاللەت ــارە ئ ــە دەســت دەدات. دی ناســنامەی خــۆی ل
كــە كاروانــی خەڵــوز هەڵیدەگرێــت، راســتەوخۆ لەگــەڵ ژیــان 
ــردا  ــە ئاســتێكی قووڵت ــرەداو ل ــە لێ ــدا ناكۆكــە. وات و زیندەگانی
دووانەیەكــی دژ، یــان بەرامبــەر پێكــدێ كــە دووانــەی )خەڵوز- 
رەشــی- تاریكــی\ ئــاو -ســپێتی-رووناكی( ە كــە لەپشــتی ئــەم 
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دووانەیــەوە دوانەیەكــی تــر بەرهەمدێــت ئەویــش دووانــەی 
بــۆ  ناســنامە  لەدەســتدانی  راستیشــدا  لــە  )ژیان\مــردن(ە. 

ــردن.  ــە م ــە ل ــی خــاوەن ناســنامە جۆرێك بوویەك
ــو وشــەیەكی  ــی خــۆی وەك ــت و دڵ ــەردەوام دەبێ قســەكەر ب
ســەرەكی دەكاتــە ناوەنــدو لێكچوونــی پێــدەكات بــە مەبەســتی 
دەرخســتنی بەشــێك لــە بــوون و توانــاو خاســێت و كارەكانــی 
بــە  پاشــان  بــە گۆمێــك دەچوێنێــت،  دڵــی  خــۆی. ســەرەتا 
دەریایــەك. هــاوكات زەمیــن، یــان زەوی بــە مرۆڤـــــ دەچوێنێت 
كــە دڵــی خــۆی واتــە گــۆم، یــان دەریــا كــە بەســەر لەشــی 
زەوی  لــە  بەشــێكن  دەریــا  یــان  گــۆم،  راكشــاوە.  زەویــدا 
هەرچــۆن دڵ بەشــێكە لــە لەشــی مرۆڤــــــ و هەرچــۆن دەریاش 
دەدات،  لــە شــوێنی خۆیــدا شــەپۆل  پشــتی زەوی  لەســەر 
بەهەمــان شــێوە دڵیــش لەنــاو الشــەدا لێــدەدات و لــە بــەرەدەم 
هەڵچــوون و وروژاندایــە، بــەاڵم لــە شــوێنی خۆیــدا جێگیــرە. 
واتــە لێــرەدا مرۆڤـــــ و زەوی وەكــو دووانــەی هاوشــێوە لەپــاڵ 
دەاللەتــی  ئاســتیكدا  لــە  ئەمــەش دەشــێ  دادەنرێــن.  یەكتــر 
ــی  ــت. ئەم ــەوە هەڵبگرێ ــە پێك ــەم دووان ــی ئ ــی و پڕبەهای گرنگ
ــی  ــە گۆم ــت ب ــر ســەری خــۆی دەچوێنێ ــی ت قســەكەر جارێك
مەنــد، یــان گۆمــی مەنــگ و وەســفی ئــەو گۆمــەش دەكات كــە 
ــە  ــرەدا وردە ماســی هێمای ــی وردە ماســیە. لێ شــوێنی زاوزێ
بــۆ بیروبۆچــوون. بــەم پێیــە دیــارە مەبەســت لــە لەدایكبوونــی 
بیروبۆچوونــی جۆراوجــۆرە لــە مێشــكدا. ئــەم مێشــك وەكــو 
ــەڵ  ــە لەگ ــگ هاوتای ــی مەن ــگ نیشــان دەدات، گۆم ــی مەن گۆم
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مێشكی هێمندا و گۆمی مەنگ هەڵگری نهێنی زیاترە. ئەمەش 
ــن  ــی هێم ــە مرۆڤ ــە پێیوای ــە دەكات ك ــەو بۆچوون ــری ئ الیەنگ
باشــتر رادەمێنێــت و بیــر دەكاتــەوە. هــەروەك گۆمــی مەنــگ 
ئامێــزی دەكاتــەوە بــۆ لــە باوەشــگرتنی تاڤگــە سەركەشــەكان، 
هەرچــۆن مرۆڤــی هێمــن مێشــكی دەكاتــەوە بــۆ وەرگرتنــی 
هەمــوو بیرۆكــە بــەرزو نایابــەكان و چۆنیــش جێــگای ئــەو 
بیروبۆچوونانە دیاری دەكات و هەوڵیش دەدات هەریەكەیان 
بگێڕێتــەوە بــۆ ئــەو ســەرچاوەی كــە لێیــەوە هاتــووە، هەمــان 
ئــەو شــێوەیەی كــە تاڤگەكانیــش لە كانییەكانەوە دروســتبوون. 
نێــوان  لــە  هاوڕێكبــوون  و  لێكچوانــدن  ســەرباری  لێــرەدا 
مرۆڤـــــ و سرووشــتدا ســوڕێكی سرووشــتی لــە گۆڕانكاریــش 
نیشــان دەدرێــت كــە دروســتبوونی تاڤگەكانــە لــە كانییــەكان و 
رژانــە خــوارەوەی ئــاوی تاڤگەكانــە بــۆ نــاو گۆمــی مەنــگ و 

ــەكان. ــۆ كانیی ــان ب لەوێشــەوە گەڕانەوەی
هەرچەنــدە  دەكات،  گوێگــر  بانگــی  تــر  جارێكــی  قســەكەر 
دووبــارە پێــی دەڵێــت كــە گوایــە ئــەوان بەتەنیــا هەردووكیانــن، 
بــەاڵم ئاشــكرا نییــە كــە ئایــا گوێگرێكــی ئامادەیە، یان قســەكەر 
لــە چوارچێــوەی خەیاڵــدا وێنــای ئــەو دەكات و بــۆ  تەنیــا 
گوێگرێكــی وەهمــی دەدوێــت. قســەكەری شــیعرەكە دەیەوێــت 
بەشــێك لــە ئۆتۆبایۆگرافیــای خــۆی بــۆ گوێــر بگێڕێتــەوە، یــان 
دەشــێ بڵێیــن لــە شــێوەیەكی تــردا قســەكەر لەســەر گێڕانــەوە 
بــەردەوام بێــت و لــە بارێكــی وەهاشــدا خوێنــەر رۆڵــی گوێگــر 
دەبینێــت. هــەروەك چەندینجــار دووبارەكردنــەوەی دەربڕینــی 



97

عەتا قەرەداخی

ئــەوە  ناڕاســتەوخۆ  تۆیــن(  و  مــن  هــەر  تەنیــا  )ئەمشــەو 
دەردەخات كە قســەكەر تەنیایەو بۆ خۆی دەدوێت و هەســت 
بــە تەنیاییەكــی قووڵیــش دەكات و چەنــد بارەكردنــەوەی ئــەم 
لــە رووی دەروونییــەوە بــۆ رەواندنــەوەی ئــەو  دەربڕینــە 
ــۆی دروســتكردووە. قســەكەر  ــی ب ــە تەنیای ــاری ترســەیە ك ب

دەڵێــت:
وەرە بــا باســی شــەوانی بەفــر و مانــگ و دڵداریــی خۆمــت 

ــۆ بكەم ب
هەموو شەوێ كە كۆچ دەكەم

تۆ شۆخێكی بە پاڵتۆیەكی رەشەوە
 تێكەڵ بە بارانی شەوی گشت شەقامەكانی بەغدا

دەبیت و خۆت لە شەوقی الیتی
 تاسەكانم دەەپارێزیت كە دەتگەمێ

 باران ئیتر دادەكاسێت و دەڕوات و ناشواتەوە
 تا رووبارەكان نەتەزین

تاوەكو گۆی مەمكەكانت دوو گوڵەبەفرینە نەگرن
ناشواتەوە

تەنیایــی  ســااڵنی  ئەشــقی  گڕەیەكــی  منیــش  دڵــی   
خوداوەنــدە

لە هاویندا، دەست لەگەڵ پەریی خرپنی 
بەفردا تێكەڵ دەكات
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ئــەو شــوێنەی قســەكەر تیایــدا دەدوێــت بەغدایــە و ئەمــی 
قســەكەر، یــان شــاعیریش لەبــاری هەســت بــە تەنیاییكردنێكــی 
خنكێنەردایــەو وێڵــی دۆزینــەوەی كەســێك، یــان گوێگرێكــە بــۆ 
ئــەوەی لــە رێــگای دواندنەوە ترســی تەنیایی بڕەوێنێتەوە. ئەو 
لــە خەیاڵــدا گوێگرێــك ئامــادە دەكات و وێنــای جۆراوجــۆری 
ــە  ــەت ب ــەوەی قەناع ــە مەبەســتی ئ ــەوەش ب ــۆ دەكێشــێت. ئ ب
خــۆی بهێنێــت كــە كەســێكی لەوجــۆرە لە بەردەمیــدا ئامادەیەو 
وەكــو گوێگــر دەیدوێنێــت. لــە دواندنەكانیشــیدا باســی ئــەوی 
گوێگــر دەكات، وەكــو رەگــەزی بەرامبــەر، واتــە ئــەوی ئافرەت 
ئەگــەر  دەدات  واینیشــان  هاوكاتیــش  و  دەدوێــت  لەگەڵــی 
دڵدارەكەیشــی نەبێــت ئــەوە ئافرەتێكــە كــە ئەم پێی سەرســامە. 
بــەاڵم ئاشــكرایە ئــەو سەرســامیە تەنیــا الی ئەمەوەیــە. بۆیــە 
باســی ئــەوەی بــۆ دەكات كاتــێ لــە شــەوانی تەنیــای و لــە 
شــەقامەكانی بەغــدادا بــە پاڵتۆیەكــی رەشــەوە دەیبینێــت تێكەڵ 
بــە بارانــی شــەو دەبێــت. لێــرەدا لێكچوونێــك لە نێــوان رەش و 
شــەودا دروســت دەكات كــە دەبێتــە لێكچــوون لــە نێــوان رەش 
و تاریكیــدا. واتــە رەشــی پاڵتۆكــەی ئــەو و تاریكــی شــەو 
جۆرێــك لــە هاوشــێوەبوون لــە نێوانیانــدا هەیــە. ســەرباری 
بەرهەمهێنانــی وێنەیــەك لــە جوانــی، بــەاڵم دیســان رەشــی و 
تاریكیــش هەردووكیــان دەبنــە خاســێتی بەشــێك لــەو فەزایەی 
كــە تەنیایــی تێــدا زەقتــر دەبێتــەوەو تێیــدا ترســناكتر دەبێــت. 
راســتە ئــەوی شــاعیر وەكــو رزگاركەرێــك لــەم دەڕوانێــت كــە 
لــە تەنیایــی شــەوی تاریــك دەربــازی بــكات و ببێتــە هــاودەم 
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و هاوشــان بــۆی، بــەاڵم نائامادەیــی ئــەم گوێگــرە كــە ئافــرەت، 
ــەی  ــر زەمین ــردا زیات ــە ئاســتێكی ت ــە، ل ــەزی دووەم ــان رەگ ی
تەنیــای ترســناكتر دەكات و ئەمــی شــاعیر، یــان قســەكەر 
ناجــۆرەی  بــارە  ئــەو  كــە ســەرباری  ئاســتێك  دەگەیەنێتــە 
تێیدایــە كــە تەنیاییەكــی ترســناكە، یۆتۆپیایــەك دروســت بــكات 
ــدا بــگات بــەوی ئافــرەت كــە ئــەوی گوێگــرە. لێــرەوە  كــە تیای
دەشــێ ئەگــەری ئــەوە هەبێــت، ئــەو بەیەكتــر گەیشــتنە هەمــوو 
شــتەكان بگۆڕێــت و كۆتایــی بــە بــاری تەنیایــی و هەســتكردن 
بــە تەنیایــی و تــرس لــە تەنیایــی و ونبــوون كۆتایــی پێبهێنێــت. 
دیســان دووانەیەكــی بەرامبــەر لــە پێكهاتــەی زمانــی دەقەكــەدا 
بەرهــەم دێــت كــە ئــەو واینیشــان دەدات پێكهاتنــی ئــەو دووانــە 
بەرامبــەرە گەیشــتنە بــە بارێكــی هاوســەنگ و دروســتبوونی 
جۆرێــك لــە هارمۆنیایــە، نــەك هەر لە نێوان ئەم و قســەكەردا، 
بەڵكــو بــە گشــتی بــۆ سرووشــت و گەردوونیــش. كاتــێ ئــەم 
ــارەكان  ــا رووب ــاران راناوەســتێت هەت ــە قســەكەر، ب دەگات ب
ــش وەكــو خــۆی وەســفی دەكات گــڕەی  ــی ئەمی ــن. دڵ نەتەزێ
عەشــقە، ئــەوەش هاوشــێوەی گــڕەی وەرزی هاوینــە. دڵــی 
گەرمــی ئــەم دەســت لەگــەڵ بەفــر تێكــەڵ دەكات، ئــەوەش لــە 
ئەنجامــی ئــەو بەیــەك گەیشــتنەدا كــە لــە نێوانیانــدا روودەدات.
 ئێستا دووانەی ) رووباری تەزیوو \ گڕەی عەشق )هاوین(( 
وەكــو دووانەیەكــی دژ، یــان بەرامبــەر جۆرێــك لــە هاوســەنگی 
دروســت دەكــەن كــە لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا دڵــی گەرمــی ئــەم 
و بەفــر تێكــەاڵوی یەكتــر دەبــن. ئەو تێكەاڵوبوونەش گەیشــتنە 
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ــان پێكەوەســازان و دروســتكردنی  ــد، ی ــی مامناوەن ــە بارێك ب
ــەوەش پێكگەیشــتن و  ــە مەبەســت ل ــا ك ــە هارمۆنی ــك ل جۆرێ
ــی  ــی ئەم ــای رزگاربوون ــە مان ــەش ب ــە. ئەم ــەوە گونجاندن پێك
قســەكەر، یــان شــاعیر دێــت لــەو بــارە تەنیاییــەی كــە تێیدایــە.

لــە راستیشــدا بیرۆكــەی ســەرەكی شــیعرەكە تــا ئەندازەیەكــی 
ــی  ــاری نەبوون ــە ب ــارە دەكات ك ــەم ب ئاشــكرا بەرجەســتەی ئ
پەیوەندییەكــی هاوســەنگە لــە نێــوان مرۆڤەكانــدا. یەكێــك قســە 
ــا  ــەر و هاوت ــان بەرامب ــی هاوشــان، ی ــەاڵم گوێگرێك دەكات، ب
بوونــی نییــە تــا گوێــی لــێ بگرێــت و لێــی تێبــگات. ئەمــەش ئــەو 
بارەیــە كــە تیایــدا مرۆڤـــــ دەگاتــە ئاســتی هەســت بــە تەنیایــی 
كــردن، بــە تایبەتــی كــە ناوەنــد، یــان رایەڵەیــەك نەمێنێــت 
بــۆ لێكتــر تێگەیشــتن. ئــەو كاتــەش تەنیــا دەروازەیــەك كــە 
باســی پێویســتبوونی پێكەوەبــوون و لێكتــر تێگەیشــتنی دوو 
رەگــەزە بەرامبەرەكــەی لێــوە بكرێــت لــە كــۆی پەیوەندییــە 
مرۆییــە مــادی و مەعنەوییــەكان تەنیــا دەروازەی باســكردنی 
رەگەزەكەیــە.  دوو  ئــەم  نێــوان  جەســتەیەكانی  پەیوەندیــە 
ــە كــە  ــەو مرۆڤەی ــەی ئ ــە شــیعریە نموون ــەم دەق قســەكەری ئ
ــە  ــەكان دەكات، بۆی ــی هەمــوو پەیوەندیی ــە روخاندن هەســت ب
كــەس نادۆزێتــەوە لەگەڵــی بدوێــت و بــە ناچــاری گوێگرێكــی 

ــت. ــۆی بدوێ ــا ب وەهمــی دروســت دەكات ت
شــێواوی  بــاری  هەمــان  دەرخســتنی  زیاتــر  بــۆ  قســەكەر 
هارمۆنیــای ژیــان، لــە رێــگای قســەكردنییەوە بــۆ گوێگــر و لــە 
رێــگای دەربڕینــی چەندیــن رســتەو وێنــەی شــیعریەوە فــەزای 
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ئــەو بــاری هەســت بــە تەنیاییكردنــە زیاتــر قــووڵ دەكاتــەوە. 
ــت: قســەكەر دەڵێ

ئاوم ئاگر پەرستێكە
 لە بیاباندا چاتۆڵی خۆی هەڵدەدات
چونكە سیمرخ تا ئاگر گەرمتر سەما

لەسەر پووشی هێالنە وشكەكەی بكات
ئارامتر سەرهەڵدەبڕێت و
باڵ بەیەكدا دەداو باوەش

بەلەشی ئاگردا دەكات
سیمرخ هێالنە لە چیلكەی داری دۆزەخ دروست دەكات
كە گڕی گرت، تاكو باران نەیشواتەوە خەفە نابێ و

شەوچراخی گەردانەكەی شازادە نادۆزرێتەوە   

قســەكەر بە ناوی خۆیەوە قســە دەكات و باســی خاوەندارێتی 
خــۆی دەكات بــۆ ئــاو، بــەاڵم ئــەو ئــاوەی ئەو جۆرێكــی تایبەتە 
ــر ( دووانەیەكــی دژ،  ــاو / ئاگ ــە ئاشــكرایە هەمیشــە ) ئ چونك
یــان بەرامبــەرن و بااڵدەســتی یەكێكیــان ئەویتریــان لەنــاو 
ســەرچاوەی  بەجۆرێــك  هەریەكــە  هەردووكیــان  دەبــات. 
لەبەرامبــەر  بەرامبــەرن و ســەرئەنجام  بــەاڵم دژو  ژیانــن، 
یەكتــر وەســتانیاندا جۆرێــك لــە هاوســەنگی دروســت دەكات. 
نییــە  ئاســایی  ئــاوی  دەكات  باســی  قســەكەر  ئــاوەی  ئــەو 
چونكــە ئــەم ئــاوە لــە بیابانــدا ئامادەبوونــی خــۆی دەنوێنێــت، 
كــە ئاشــكرایە یەكێــك لــە خاســێتەكانی بیابــان ئەوەیــە كــە 
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ئــاوی تێــدا نییــە. ئــەم بوونــی ئــاو لــە بیابانــدا دەبەستێـــتەوە بــە 
بارێكــی تایبەتــی ژیانــی ســیمرخەوەو لەوەشــدا ســیمرخ وەكــو 
باڵندەیەكــی خەیاڵــی، یــان خورافــی نــەك لەگەرمــای بیابــان و 
ــە هێالنەكــەی بەردەبێــت  ــێ ئاگــر ل ــێ باكــە بەڵكــو كات ئاگــر ب

ــاوەش بەئاگــردا دەكات. ــی ب ــە هێمن ــەو ب ــەم بێباكان ئ
لێــرەدا ســەرباری بنەمــای ئەفســانەیی ئــەم بەرجەســتەكردنە 
بەهــۆی باڵندەیەكــی ئەفســانییەوە كــە هێالنەكــەی گڕدەگرێــت 
ئامانجێــك  تــا  نابێتــەوە  كــپ  ئاگــرەش  ئــەو  بەئاســانی  و 
بەدینەیــەت كــە ئەویــش دۆزینــەوەی شــەوچراخی گەردانــەی 
ــە  ــە ل ــدان هەی ــە قوربانی ــك ل ــرەدا جۆرێ ــە لێ شــازادەیە. كەوات
هێالنەكــەی  ســیمرخ  كــە  ئامانجێكــدا  بــە  گەیشــتن  پێنــاوی 
دەســوتێ و نغــرۆ دەبێــت، بــەاڵم لــە پێنــاوی گەیشــتن بــە 
لــەو  پێشــوازی  بــە هێمنــی  كاردانــەوە،  لەبــری  ئامانجێكــدا 
ئاماژەیــەك  لێــرەدا  دەكات.  هێالنەكــەی  ســووتانی  ئاگــرەو 
ــە ئامانجــدا.  ــاوی گەیشــتن ب ــە پێن ــە ل ــۆ دانبەخۆداگرتــن هەی ب
هــەروەك بارێكــی هێمــن و هاوســەنگ وەكــو جۆرێــك لــە 
هارمۆنیــا لــە فــەزای دەقەكــەدا پێكدێــت كــە ئەویــش زیاتــر 
دووانــە دژەكان دروســتی دەكــەن وەكــو ) ئــاو / ئاگــر (، ) 
وشــكی بیابــان / تــەڕی ئــاو (، ) گەرمتــر، ورووژاوتر / ئارامتر 
(، ) گــڕ/ بــاران (. ئــەم دووانــە بەرامبــەر، یــان دژانــە دوو 
دیمــەن بەرجەســتە دەكــەن، یەكێــك وشــك، توونــد، ســووتاو، 
بێبەرهــەم، لــە بەرامبــەردا دیمەنێكــی تــەڕ، بارانــاوی، نــەرم، كە 
ئــەوەش مایــەی بەرهەمــداری و زیندەگانییــە. دیــارە ئەنجامــی 
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ئایــا  بــەاڵم  شــازادەیە.  گەردانەكــەی  دۆزینــەوەی  ئــەوەش 
ــا  ــا تەنی ــە؟ ئای ــەو چ مانایەكــی هەی گەردانەكــەی شــازادە چیی
گەردانەیــە، یــان هێمایــە بــۆ شــتێكی تــر؟ ئــەی شــازادە كێیــە؟ 
ئایــا ئەویــش بەراســتی شــازادەیە، یــان هێمایــە بــۆ شــتێكی 
تــر؟ بەهەرحــاڵ ئــەوەی لێــرەداو لــە ئاســتی نەبینــراوی زمانــی 
ــی،  ــە تەنیای ــرس ل ــە، ت ــت ترســێكی گەورەی ــەدا دەبینرێ دەقەك
تــرس لــە بوونــی تەنیایــی، كــە ئــەوەش بارێكــە پەیوەنــدی بــە 
بوونــی ئەنتۆلۆجیانــەی مرۆڤــەوە هەیــە و دەشــێ لــە ئاســتی 
قووڵــی تێگەیشــتندا ســەرئەنجام مرۆڤـــــ بــە گشــتی بوویەكــی 
تەنیــاو دابــڕاو بێــت لــە هەمــوو ئەوانــی تــری دەوروبــەری 
تێگەیشــتنی  یەكتــر  لــە  راســتەقینەی  زمانێكــی  تەنانــەت  و 
تەواوەتیــش لــە نێوانیانــدا نەبێت. ئەوەش ســەرچاوەی هەســت 
بــە تەنیاییكــردن و ترســی مرۆڤـــــ بێــت لــە هەمــوو چركــە 
ســاتێكدا. بــە هێماكردنــی ســیمرخ و پێدانــی كۆمەڵــێ خاســێت 
بــەو باڵندەیــە، دەشــێ بــۆ ئامادەكردنــی زەمینەیــەك بێـــت كــە 
تیایــدا ئاماژەیــەك بــۆ رزگاربــوون لــە هەمــوو مەترســیەك 
هەبێــت، بــەوەی كــە كۆمەڵــێ خاســێتی سەروسرووشــت و 
ئەودیووی بڕواپێكردنی پێدەبەخشــرێت ئەویش بە مەبەســتی 
ــەت ئەگــەر  ــوون، تەنان ــۆ رزگارب ــەك ب ــەوەی دەروازەی دۆزین
ئــەو دۆزینەوەیــە جۆرێــك لــە خەیــاڵ، یــان دروســتكردنی 
یۆتۆپیــاش بێــت هێشــتا تیشــكی دەركەوتنــی ئاســۆیەك بــۆ 

ئاینــدەی مرۆڤایەتــی نیشــان دەدات.
لــە كاتێكــدا ســیمرخ بــە هێمنی باوەش بە ئاگــردا دەكات، مانای 
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وایــە جووڵەیەكــی بــەرەو گۆڕانــكاری دەبینرێــت و ئاماژەیــەك 
هەیــە بــۆ ڕەوینــەوەی تــرس. لــەم رووەوە قســەكەری دەقەكــە 

دەڵێت:
ئەمشەو دنیا ئەشكەوتێكە

نە كۆتری ترس چینەی تێدا دەكات
نە جاڵجاڵۆكەش دەتوانێت دەرگاكەی جۆاڵیی بكات

ئەم ئەشكەوتە نەبێت برووسكە دەمكوژێت
چونكە هەتاو تاكو ئاوەها

لە چاوەكانمەوە تیشكی سەربكات
 نەتوانم بیشارمەوە دەست بۆ هەرچی ئاوێ بەرم

 لەناو لەپمدا دەبێتە مشتی خۆڵەمێش.  

قســەكەر جارێكــی تــر كات و شــوێن دیــاری دەكات، كات 
ئــەو  راســتیدا  لــە  بــەاڵم  ئەشــكەوتێكە،  شــوێنیش  شــەوە، 
ئەشــكەوتە وەكــو ناوەنــد، یــان چەقێكــە كــە دنیــا لێكچواندنــی 
بــەو پێدەكرێــت و ئەشــكەوتەكەش چۆڵــەو نــە باڵنــدەی ترســی 
تێدایــەو و نــە جاڵجاڵۆكــەش تەونــی خۆیــی تێــدا دەچنێــت. 
ئــەم دوو خاســێتەی كــە وەســفی گەوهــەری ئەشــكەوتەكەیان 
چۆڵــی  ســەلماندنی  یــان  دەرخســتن،  ئەركــی  پێدەكرێــت 
ئەشــكەوتەكە دەبینــن. ئــەم ئەشــكەوتە چۆڵــە وەكــو شــوێن 
جێگایەكــە بــۆ خۆحەشــاردانی ئــەم، یــان بــۆ ئــەوەی ئــەم 
خۆیــی تێــدا بپارێزێــت. بــە تایبەتــی كــە پێیوایــە ئــەم ئەشــكەوتە 
رۆڵی شــوێنی حەشــاردان و خۆشــاردنەوە دەبینێت و هەموو 
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ــەم لەخــۆ دەگرێــت و ســەركوتیان  چاالكــی و خاســێتەكانی ئ
دەكات، یان دەیانوەســتێنێت، بەمەش پرۆسێســی حەشــاردان، 
یــان شــاردنەوە دەگاتــە ئەنجــام و دەشــێ لێرەشــەوە كەســی 
قســەكەر، یان شــاعیر، یان كەســی ئامادەی ســەر جوگرافیای 
دەقەكــە لــە ئەنجامــی خۆشــاردندا لــە بەشــێكی ئــەو ترســە 
خنكێنــەرە رزگاری ببێــت كــە بــەردەوام هەڕەشــەی لێــدەكات.، 
یــان ئــەم لــە خەیاڵــدا وای دەبینێــت لەبــەردەم هەڕەشــەی 
ــەم بــاری  ترســێكی لەوجۆرەدایــە. ئەمــی قســەكەر تەنانــەت ل
ــە  ــر دەكات ك ــەوی گوێگ ــەردەوام داوا ل خۆحەشاردانەشــدا ب
ســەرباری  كــە  دەگەیەنێــت  ئــەوە  ئەمــەش  بێــت.  لەگەڵیــدا 
خۆحەشــاردان لــە دنیایەكــدا كــە وەكــو ئەشــكەوتێكی چۆڵــەو 
ترســی تێــدا نییــە كەچــی هێشــتا ئــەم دەترســێت و دەیەوێــت 

ــت. ــا نەبێ ــت و تەنی ــی هەبێ هاودەمێك
ســیمرخ كــە ناونیشــانی شــیعرەكەیە و بــەردەوام لــە وەســفی 
جۆراوجــۆر و بەخاســێتی نــوێ و جۆراوجــۆرەوە لــە پانتایــی 
دەقەكــەدا چەندینجــار نــاوی دووبــارە دەبێتــەوەو وەكــو وشــە، 
یــان ناوێــك رۆڵــی كلیــل دەبینێــت بــۆ كردنــەوەی دەرگای 
كۆدەكانــی  لــە  زۆرێــك  كردنــەوەی  كلیلــی  یــان  دەقەكــە، 
دەقەكــە. دیســان وەكــو هێــڵ، یــان رایەڵەێكــی ســەرەكی رۆڵ 
دەبینێــت لــە پێكەوەبەســتنی بەشــە پارچــە پارچەبووەكانــی 
پارچەپارچەبــوون  شــێوەی  دەشــێ  دیــارە  دەقەكــەدا. 
و  مرۆڤـــــ  پارچەبوونــی  پارچــە  هاوڕێكــی  دەقەكــەدا  لــە 
مرۆڤایەتــی بێــت لــە دنیــای هاوچەخــدا و ئــەوەش دەاللەتــی لــە 
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دەســتدانی ناوەندبوونــی مرۆڤـــــ، یــان بااڵدەســتبوونی مرۆڤـــــ 
و لــە دەســچوونی بااڵدەســتبوونی هەژمــوون و دەســەاڵتی 
مرۆڤـــــ لــەم گەردوونــەدا هەڵبگرێــت، یــان بەرجەســتەی ئــەو 
واقیعــە بــكات كــە تیایــدا مرۆڤـــــ لــە بەردەمــی ترســدا پارچــە 
پارچەبــووەو نــاكاراو پاشــكۆیە. قســەكەر ئەمجــارە باســی 
ــی  ــاو دڵ ــۆ ن ــتەوە ب ــا دەگوازێـ ســیمرخ دەكات و رەنگــی دەری

ســیمرخ. لــەم رووەوە دەڵێــت:
چۆن لەناو دڵی سیمرخدا

رەنگی دەریا شینایی چاوی ئاسمانە
گەوهەرەكانی ئەستێرەی دەستەمۆی شەپۆلن.

 دیارە ئاشكرایە كە رەنگی دەریا و شینایی ئاسمان هاوشێوەن. 
لێرەشــەوە گەوهەری ئەســتێرەی ئاســمان و رۆحی دروســتكەر 
و بزوێنەری شەپۆلەكانی دەریان هاوشێوەن و تەنانەت هاوڕێ 
و هاودەمــن. لــە نێــوان ئــەم دەریــاو ئاســمانەدا بــاران پێكدێـــت و 
دەبارێــت. بارینــی بــاران لــە روانگــەی ئەمی قســەكەرەوە كۆتاییە 
ــان ئــەو  بــۆ شــتێك، یــان بــۆ بارودۆخێــك. دەشــێ ئــەو شــتە، ی
بارودۆخــە بریتــی بێــت لــەو ترســە خنكێنــەرەی كــە ئەمــی تێــدا 
دەژی، یــان روودانــی گۆڕانكارییــەك بێــت كــە لــە گەردوونــدا 
رووبــدات و ئــەوەش گۆڕانــی گەورەتــر و هەمەالیــەن دروســت 
بــكات و لــەو چوارچێوەیەشــدا ترســەكەی ئــەم كۆتایــی پێبێــت.، 
لــە  ئــاراوەو  بێنێتــە  تــر  بارودۆخێكــی  گۆڕانكاریــە  ئــەم  یــان 
راستیشــدا لــە نــاو پێكهاتــە و بونیــادی ئاڵــۆزی ئــەم گەردوونــەدا 
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گۆڕانێــك دروســت بــكات و ســەرەتای قۆناغێكــی تــری جیــاواز 
لــەوەی ئێســتا دەســت پێبــكات. بــەاڵم ئــەوەی دەبینرێــت هیــچ 
بكەرێكــی رووداو دروســتكەر دیــار نییــە، بۆیــە ئەگــەر هــەر 
ناوخۆیــی  گۆڕانكاریــی  ئــەوا  رووبــدات  گۆڕانكارییەكیــش 
گەردوونــە بــە هەمــوو رەگەزەكانییــەوە كــە بزوێنەرەكــەی لەنــاو 
لــە ئاســتێكی  بوونــی ئــەم پێكهاتــە مادیــە خۆیدایــە. ئەمــەش 
هەمــوو  بــە  گــەردوون  كــە  هەڵدەگرێــت  دەاللەتــە  ئــەو  تــردا 
بەردەوامدایــەو  گۆڕانــكاری  لــە  خــۆی  بــۆ  رەگەزەكانییــەوە 
مۆتیڤــی ئــەو گۆڕانكارییانــەش دەرئەنجامــی كارلێكــی ناوخۆیــی 
ــە. ئەمــەش هاوشــێوە،  ــەم گەردوونەی ــی ئ رەگــەزە پێكهێنەرەكان
ــك و  ــە كارلێ ــەدا ك ــی دەقەك ــادی زمان ــەڵ بنی ــە لەگ ــان هاورێك ی
ــی  ــاوی زۆر و فرمان ــە ئاوەڵن ــەكان ل ــەزە زمانیی ــدی رەگ پەیوەن
ناتــەواو، یــان ناكاریگــەر و بكــەری نــاكارا هــۆكارن بــۆ ئــەوەی 
كــە كەشــی گشــتی دەقەكــە بــە ئاســتێكی هێمــن و دوور لــە 
هاوشــێوەبوونێكی  واتــە  بجوڵێــت.  تەقینــەوە  و  هەڵچــوون 
بنیــادی دەقەكــە و جووڵــەی  نێــو  نێــوان جووڵــەی  لــە  دیــار 
نێــو گەردوونــدا هەیــە. لــەم گۆڕانكاریــەدا كــە ئەمــی قســەكەر 
ئامانجێكــی لەبــەردەم خۆیــدا دانــاوەو چاوەڕوانــی بەدیهێنانــی 
ــتەوە. كەواتــە ئــەو  دەكات، تەنیــا ســیمرخ ئــەو ئامانجــە دەدۆزێـ
رۆڵــەی بــە ســیمرخ دەســپێردرێت چ ناســنامەێك بــە ســیمرخ 
ــەو ئامانجــە  ــە ئ ــەوە ســیمرخە ك ــا بەڕاســتی ئ دەبەخشــێت؟ ئای
ــز،  ــۆ هێ ــە ب ــان ســیمرخ هێمای ــتەوە، ی دەستنیشــانكراوە دەدۆزێـ

ــر؟  ــان عەقڵێكــی ت ی
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قســەكەر بــۆ گوێگرێكــی نەناســراو دەدوێــت كــە ئــەو گوێگــرە 
نەناســراوەو  قســەكەریش  هــەروەك  نییــە،  ناوێكــی  هیــچ 
ــت كەســێتی  ــە دەشــێ بگوترێ ــە ك ــا ئەوەندەی ــە تەنی ــاوی نیی ن
دەدوێــت.  قســەكەرەوە  رێــگای  لــە  و  خۆیەتــی  شــاعیر 
لەوەشــدا هەرچەنــدە لــە شــێوەی داخوازیــدا لەگــەڵ گوێگــر 
دەدوێــت، بــەاڵم نائامادەیــی تەواوەتــی گوێگــر و نەناســراوی 
قســەكەریش زیاتر شــێوازی گێڕانەوە بە دەقەكە دەبەخشــێت، 
هیــچ  كاتێكــدا دەقەكــە دەقێكــی درێــژەو  لــە  تایبەتیــش  بــە 
ــە  ــە ل ــڕ و ن ــە لەســەر ئاســتی دێ ــە و ن دابەشــكردنێكی تێدانیی
لــە  شــێوەی كۆپلــە )stanza(دا دابەشــنەكراوەو، تەنانــەت 
ســەرتای دەقەكــەوە تاكــو كۆتایــی فاریــزەو خاڵیشــی تێدا نییە. 
ــت  ــەوە بگەیەنێ ــەوە دەشــێ ئ ــادی دەق ــە رووی بنی ــەش ل ئەم
ئاســتێكدا  هیــچ  لــە  یەكگرتــووەو  یەكەیەكــی  دەقەكــە  كــە 
دابەشناكرێـــت و وەســتانی تێــدا نییــە، بەڵكــو پێكهاتەیەكــی 
تێكــەاڵوەو جۆرێــك لــە بەناویەكداچوونــی تێدایــەو ئــەوەش 
هاوڕێكــە لەگــەڵ ئــەو قۆناغــەی ژیــان كــە دەقەكــەی تێــدا 
ئاڵــۆزو پشــێو و جیهانێكــی  كــە قۆناغێكــی  بەرهەمهاتــووە 
لێكتــرازاوەو هیــچ ســنوور و جیاكــەرەو بەربەســتێكی تێــدا 
نییــە، هەرچــۆن بنیــادی دەقەكــە رســتە بــە دوای رســتەدا 
رێزبــووەو وێنــە بــە دوای وێنــەدا هاتــووەو هیــچ خاڵبەندیەكــی 
تێــدا نییــە تــا بەچــاوی ئاســایی ببینرێــت، لــە كوێــدا رســتەیەك 
تــەواو دەبێــت، رســتەیەكی نــوێ دەســت پێدەكات.قســەكەر 

داوا لــەوی گوێگــر دەكات كــە گــوێ بگرێــت:
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دە گوێ بگرە لە جریوەی ئەستێرەكان
تا بزانیت چۆن باسی یەخسیریی خۆیان

بەدەست بازنە بۆشەكەی
مەدارەكانەوە دەكەن خۆ گشت كەسێك سیمرخ نییە

 تا لەناو گڕی هەتاودا بحەوێتەوەو نەسووتێت
 ئەمشەو لە جێگای خۆمەوە وەك هەمیشە زیندانییەك

 سەرهەڵدەبڕم سەیری ئەستێرەكان دەكەم
 ئەم ئاسمانەم تاریك و لینجە وەكو گۆڕ

گۆڕەوشاری یەك بەیەك ئەستێرە كزەكان دەدات

 شاعیر لە ئاستێكی قووڵ، یان نەبینراوی دەقەكەدا لێكچوون 
لــە نێــوان خۆیــی و ئەســتێرەكاندا دەكات لــەو رووەوە كــە ئــەم 
و ئەســتێرەكان ئــازاد نیــن. ئــەم لەبــەردەم ترســێكی خنكێنەردا 
دەناڵێنێــت و ئەســتێرەكانیش یەخســیر، یــان دەستبەســەرن 
ئەویــش لەبەرئــەوەی ئاســمان ســنوورەكانی جووڵــەی لــێ 
تەســك كردوونەتــەوە. لێــرەدا چەنــد وێنەیــەك بەرجەســتە 
دەكرێــت كــە وێنــەی قۆناغــی دوای رۆمانســیزمن كــە ئــەوەش 
ــتەوە كــە  لەگــەڵ ئــەو جیهانــە شــێواو لێكتــرازاوەدا یەكدەگرێـ
ئــەم دەقــە بەگشــتی لەهەوڵی وێناكردن و بەرجەســتكردنیدایە. 
و  ئاســمان  بــە  پەیوەســت  رۆمانســی  بــاوی  وێنــەی 
ئەســتێرەكانی، بریتیــە لــە ) بــەاڵم ئاســمان و ئەســتێرەكانی 
ــب وەك  ــی ( ) ئەســتێرەی مەغری ــەری بەیان ــا ب ــن ت \ پێدەكەن
ــری ســەركەل (.  ــاو بەف ــە ن ــز دەتكێن ــز ك ــەل \ ك ــرەی ئەم قەت
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ــەم  ــە ئەســتێرەو ئاســمان ل ــەی ســەبارەت ب ــەو وێنان ــەاڵم ئ ب
دەقــەدا پێشــكەش دەكرێــن جیــاوازە لــەو وێنــە رۆمانســیانەی 
هەســتی  جوڵێنــەری  و  جوانــی  بەرهەمهێنــی  ســەرتاپا  كــە 
جوانــی پەرســتین. لێــرەدا )ئەســتێرەكان باســی یەخســیری 
خۆیــان دەكــەن (، یــان ) ئــەم ئاســمانە تاریــك و لینجــە وەكــو 
گــۆڕ گۆڕەوشــاری یــەك بەیــەك ئەســتێرە كــزەكان دەدات (. 
ــەی رۆمانســیدا باســی ئەســتێرە گەشــەكان  ــە وێن هەمیشــە ل
دەكرێت نەك ئەســتێرە كزەكان. هەمیشــە ئەســتێرەكان هێمنی 
ــازادی  ــەن و ئ ــوا پەخــش دەك ــی و هی و درەوشــانەوەو جوان
ــای بەردەوامــی  ــە نیشــان دەدەن و هێم و سەربەســتی جووڵ
هاوتــای  هێمــاو  گەشــەكانیان  هــەروەك  ڕانەوەســتانن.  و 
یــاری دولبــەرن. بــەاڵم لێــرەدا ئاســمان لینجــەو بووەتــە گــۆڕو 
گۆڕەوشــاری ئەســتێرەكان دەدات، واتــە ســزایان دەدات و 
لەناویــان دەبــات. ئەمــی قســەكەریش خــۆی دەچوێنێــت بــە 
ــەك ســەیری گۆڕەوشــاردانی  ــو زیندانیی ئەســتێرەكان و وەك
ئەســتێرەكان دەكات. لــەم دیمەنەشــدا ئــەم و ئەســتێرەكان لــە 
یەكتــر دەچــن چونكــە هەردووكیــان زیندانیــن. ئەســتێرەكان 
زیندانــی دەســتی ئاســمانێكی لینجــن، ئەمیــش زیندانــی دەســتی 
ــان  ــە، ی ــەم نموون ــرازاوە. ئ ــان و جیهانێكــی شــێواو و لێكت ژی
هێمــای هەمــوو مرۆڤایەتییــە كــە بەدەســتی ئــەم جیهانــەوە 
دەناڵێنێــت، یــان لەئاســتی ناوخۆیــدا هێمایــە بــۆ كــۆی مرۆڤــی 
ئــەو زەمینــەی كــە دەقەكــەی تێــدا بەرهەمهاتــووە كــە بەدەســت 
نەبوونــی ئــازادی و مافــە بنەڕەتیەكانــی ژیانیانــەوە دەناڵێنــن. 
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هــەروەك قســەكەر پاســاوێك بــۆ الوازی خۆیــی كــە نموونــەی 
مرۆڤایەتیــەو بــۆ ئەســتێرەكانیش كــە نموونــەی رەگەزەكانــی 
كــە  رایدەگەیەنێــت  دەهێنێـــتەوەو  گەردوونــەن  ئــەم  نێــو 
تەنیــا یــەك شــت هەیــە كــە دەتوانێــت لەنێــو ئــەم دۆزەخــی 
ئــازارو  بــە  بــێ گوێــدان  بگرێــت  دانبەخۆیــدا  ســووتاندنەدا 
قرچەقرچــی ســووتان بــە ئارامــی بجوڵێــت و رەفتــار بــكات 
ئەویــش ســیمرخە، واتــە ئــەو باڵنــدە ئەفســانەییەی كــە هێمایــە 
لــە جوگرافیــای دەقەكــەدا  ئێســتا  تاكــو  بــەاڵم  بــۆ هێزێــك 
نییــە، هەمــان شــێوەی  ئــەوی ســیمرخ ئاشــكرا  ناســنامەی 

ناســنامەی قســەكەرو گوێگریــش.
ئاســمان  وێنــەی  فراوانــدا  مــەودا  خەیاڵێكــی  لــە  قســەكەر 
و  یــاری  لــە  جۆرێــك  و  دەكێشــێت  ماســی  ئەســتێرەو  و 
پێكگەیشــتن لــە نێوانیانــدا دروســت دەكات و پاســاو بــۆ ئــەم 
خەیاڵــەش دەهێنێـــتەوەو دەیخاتــە چوارچێــوەی خەونبینینەوە. 

قســەكەری شــیعرەكە دەڵێــت:
چوار ئەستێرەی گەشم بینی

لەگەڵ وردە ماسیەكاندا
شەڕەئاویان دەكردو دەزروقانەوە

 بووم بە ماسی
 هەڵماتێنم بە ئەستێرەكان دەكردو

هەڵماتێنیان پێ دەكردم
بەچوار دەستە

 بەرەو حەوتەبەقەی ئاسمان دەیانبردم
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لەوێ دەستیان لێ بەردەدام و دەكەوتم
دەبووم بەكاڵو كوڕەیەك هەڵدەكشامەوە بۆ الیان

جاری شەشەم بوو نازانم، یان حەوتەم بوو
ــەڕو  ــرد پ ــدم ك ــم هەرچەن ــەردام و كەوت ــێ ب ــتیان ل دەس

ــەڕوا  ــم لێن باڵ

 قســەكەر جۆرێــك لــە لێكچــوون لــە نێــوان ئەســتێرە و ماســیدا 
دروســت دەكات، كــە ئــەوەش لــە ئەنجامــی دروســتكردنی 
جۆرێــك لــە هاوڕێكــی، یــان هاوتابوونــدا دەگاتــە ئەنجــام. 
ــەن،  ــاو دەك ــەوە شــەڕە ئ ــێ ئەســتێرە و وردە ماســی پێك كات
مانــای وایــە ئــەم دووانــە هاوشــانن. هــەروەك جۆرێــك لــە 
بەكەســكردنی ئەســتێرە و ماســیش دروســت دەكات، واتــە 
بــە  و  ماســیەكان  وردە  بــە  دەبەخشــێت  مرۆڤـــــ  خاســێتی 
ئەســتێرەكانیش كــە ئەویــش شــەڕە ئاوكردنــە، چونكــە شــەڕە 
ئــاو كارێكــە مرۆڤـــــ ئەنجامــی دەدات. بــەردەوام بەكەســكردنی 
زیندەوەرانــی تــر، یــان شــتە بــێ گیانــەكان بــە تایبەتــی كاتــێ 
خاســێتە باشــەكانی مرۆڤیــان دەدرێتــە پــاڵ، مانــای ئەوەیــە لــە 
ئاســتی قووڵــدا بەهــای زیاتــر دەردێتــە ئــەو زیندەوەر و شــتانە 
و بەرزدەكرێنــەوە بــۆ ئاســتی مرۆڤـــــ. ئــەم لێكدانەوەیــە زیاتــر 
دەچەســپێت بەتایبەتــی كاتێــك كــە قســەكەر رایدەگەیەنێــت 
خۆیشــی بــووە بــە ماســی. كەواتــە لێــرەدا دیــارە ئــەم وەكــو 
مرۆڤـــــ دانەبەزیــووە بــۆ پێگــەی ماســی، بەڵكــو ماســی هێنــدە 
بەهــای هەیــە كــە ئــەم لــە بــوون بە ماســیدا ئامانجی بەخشــینی 
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روویەكــی باشــترە بــە خــۆی نــەك دابەزیــن بــۆ پێگەیەكــی 
دەقەكــەدا  بینــراوی زمانــی  ئاســتی  لــە  نزمتــر، هەرچەنــدە 
ئــەم دادەبەزێــت بــۆ ئاســتی ماســی و ئەمــەش پێچەوانــەی 
كــرداری بــە كەســكردنی زینــدەوەرو شــتەكانە، بەڵكــو بریتیــە 
ئــەوەش بێگومــان دابەزاندنــی  لــە بەشــتكردنی مرۆڤـــــ كــە 
بەهــاو پێگــەی مرۆڤــە. بەهەرحــاڵ لــەم كــرداری بەشــتبوونەی 
ئــەوی قســەكەردا بەهــای مرۆیــی ئەمــی قســەكەر دەهێنرێتــە 
خــوارەوە بــۆ ئاســتی ماســی. ماســیش هاوشــان، یــان هاوتــای 
ئەســتێرەكانن، كەواتە لە ئاســتێكی تردا ئەم و ئەســتێرەكانیش 
هاوشــان، یــان هاوتــا دەبــن. هــەروەك ئــەم كــرداری هاوشــان 
بوونــە زیاتــر دەچەســپێت كاتێــك كــە ئەمــی قســەكەر هەڵماتێن 
بــە ئەســتێرەكان دەكات و لــە بەرامبەریــدا ئەســتێرەكانیش 
ــان دوو  ــە، ی ــرەدا دوو جووڵ ــە لێ ــەن. وات ــەم دەك ــن ب هەڵماتێ
ــە  ــان ئەوەی ــەن. یەكێكی ــە كــە پێچەوان كــرداری هاوشــێوە هەی
كــە مرۆڤـــــ یــاری بــە ئەســتێرەكان دەكات واتــە یــاری بــە 
شــت دەكات. ئەویتریشــیان شــت واتــە ئەســتێرەكان یــاری بــە 
ــەو  ــدا ئ ــە ئاســتی قووڵ ــە راســتیدا ل ــرەدا ل ــەن. لێ مــرۆڤ دەك
ــە بەرهــەم دێــت كــە هیــچ رووداوێكــی گرنــگ بوونــی  دەاللەت
نییــە و مرۆڤـــــ و ئەســتێرە و وردە ماســی هەمــان كاردەكــەن 
كــە ئەویــش كارێكــە خاســێتی رووداوی نییــە و هیــچ ئاســەوار، 

ــە دوای خــۆی بەجێناهێڵێــت. ــان ئەنجامێــك ل ی
قســەكەر باســی ئــەوە دەكات كــە چــۆن ئەســتێرەكان بــەرزی 
دەكەنــەوە بــۆ بەرزتریــن ئاســت و لــەوێ دەســتی لێبــەردەدەن 
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و ئــەم دەبێتــە باڵندەیــەك، بەاڵم پەڕوبــاڵ دەرناكات و ناتوانێت 
بفڕێــت. ئــەم باســی ئــەوە دەكات كــە جــاری شەشــەم، یــان 
ــت  ــەوە دەبینرێ ــرەدا ئ ــەرداوە. لێ ــووە دەســتیان لێب ــەم ب حەوت
ــی مرۆڤـــــ  ــی ناســنامەی ئەم ــۆ گۆڕین ــە ب ــەك هەی ــە جووڵەی ك
بــۆ باڵنــدە، بــەاڵم ئــەم كــردارە ســەركەوتوو نابێــت و ئــەم 
ســەرباری هەوڵدانــی و ســەرباری هەوڵدانــی ئەســتێرەكان 
بــۆ ئــەوەی خاســێتی باڵنــدە لەمــدا بخوڵقێنــن، بــەاڵم ئــەوە 
روونــادات و ســەرئەنجام ئــەم هــەر بــە مرۆیــی دەمێنێـــنەوەو 
ســەرباری حــەز و ئارازووەكانــی بــەاڵم ناتوانێــت خاســێتی 
فڕیــن بەدەســت بهێنێــت. ئەمــەش ئــەوە نیشــان دەدات كــە 
ســەرباری خــۆ هاوشــانكردنی لەگــەڵ شــت، یــان زیندەوەرانــی 
تــردا، ئەمــی مرۆڤـــــ ناتوانێــت شووناســی خــۆی بگۆڕێــت و 
ببێتــە باڵنــدە وبفڕێــت. لێــرەدا ئــەو دەاللەتــە بەرهــەم دێــت 
ــدەوەر  ــی سرووشــتی زین ــۆ گۆڕین ــدان ب ــە ســەرباری هەوڵ ك
ئــەوە روونــادات.  راســتیەوە  لــە رووی  بــەاڵم  و شــتەكان، 
ئەمــەش مانــای ناكارایــی مرۆڤــە بــۆ گۆڕینــی ناســنامەی خــۆی 
لــە مرۆڤــەوە بــۆ بوونەوەرانــی تــر. ئەمــەش بــە جۆرێــك ئــەو 
دەاللەتــە هەڵدەگرێــت كــە لــەم گەردوونــەدا مرۆڤـــــ چەقــە و 
ئــەوەی كــە چاوەڕوانكــراوە ئەوەیــە كــە زیندەوەرانــی تــر، یــان 
یــان  بەرزدەكرێنــەوە،  و  پێدەكرێــت  لێكچواندنیــان  شــتەكان 
بەرزدەبنــەوە بــۆ ئاســتی مــرۆڤ، واتــە دەكرێــن بەمرۆڤـــــ، 
نــەك مرۆڤـــــ وەكــو ژیرتریــن بوونــەوەر دابەزێــت بــۆ ئاســتی 
ــی  ــەوەی تێبین ــەاڵم ئ ــە شــت. ب ــت ب ــان ببێ ــر، ی ــی ت زیندەوەران
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دەكرێــت ئەوەیــە لێــرەدا مرۆڤـــــ دادەبەزێــت بــۆ ئــەوەی ببێتــە 
شــتێك، یــان زیندەوەرێكــی غەیــری مرۆڤـــــ. ئەمــەش لەراســتیدا 
تێكشــكاندن و لــە نێوبردنــی ناســنامە و بوونــی بەرزتریــن و پڕ 
بەهاتریــن ئەفریدەبــووە لــەم گەردوونــەدا كــە ئەویــش مرۆڤــە. 
بێگومــان ئەمــی مرۆڤـــــ ئاســودە نییــە بــەو بــارەی كــە تێیدایــەو 
دەیەوێــت پەڕوبــاڵ دەركات و بفڕێــت، بــەاڵم ناتوانێــت. ئــەو 
ئێســتا لــە بۆشــایدا هەڵواســراوەو لــە ئەگــەری كەوتندایــە. واتــە 
ــی  ــە فریای ــە ب ــە بارێكــی شــلۆقدایەو كەســیش نیی ــەو ئێســتا ل ئ
بكەوێــت. ئــەو باســی ســیمرخ و پــەری دەكات وەكــو رزگاركــەر، 
ــرەدا  ــدە. لێ ــش بێئومێ ــی ئەوانی ــوون و بەفریاوەهاتن ــە ب ــەاڵم ل ب
ئەگــەر ئــەوی قســەكەر، یــان شــاعیر نموونــە بێــت بــۆ هەمــوو 
مرۆڤایەتــی، ئــەوا ئــەو روانینــە بەرجەســتە دەبێــت كــە چــۆن 
ناجێگیردایــەو  و  بارێكــی شــلۆق  لــە  گشــتی  بــە  مرۆڤایەتــی 
ــچ  ــە و هی ــن و لەناوچووندای ــەردەم ترســی كەوت ــەردەوام لەب ب
لەخــۆی.  بێجگــە  بكەوێــت  فریــای  بــە  نییــە  فریادرەســێكیش 
ئەمیــش لەمبــارەدا تەنیایــەو بێجگــە لــە جووڵــەو هەوڵەكانــی 
خــۆی هیــچ هێزێكــی تــر نییــە لــەو بــارە شــلۆق و هەڵواســراوە 
ــە  ــەوەی هەی ــدی بەرزبوون ــوە ئومێ ــەم لەوێ ــكات. ئ ــازی ب دەرب
ــە  ــەروەك قاچیشــی ل ــەوێ، ه ــە ئ ــەاڵم ناگات ــەرەو ئاســمان، ب ب
زەوی بــڕاوە. ئەمــەش هاوشــێوەیە لەگــەڵ ئــەو بــاری نیگەرانــی 
ــچ شــوێنێك  ــە هی ــە سرووشــتی ل ــەدا كــە مرۆڤـــــ ب و دڵەڕاوكێی
بــە باشــی ئۆقــرە ناگرێــت و جێگیــر نابێــت بــە تایبەتــی لــە 
رووی دەرونــی و رۆحیــەوە. ئەمــەش لــە ئاســتێكی قووڵتــردا 
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ــە لەچەرخــی  ــی مرۆڤ ــی نامۆبوون ــە دەاللەت هەڵگــری جۆرێــك ل
بــە  تەنیــا  مرۆڤـــــ  نــەك  كــە  تەكنۆلۆجیــادا  و  ســەرمایەداری 
ــە  ــە ب ــو نامۆی ــت بەڵك ــا نامۆبێ ــی تەكنۆلۆجی ــەرو جیهان دەوروب
خــۆی و بــە بوونــی خۆیشــی. ئــەوەش لەالیــەك رێــگای نــادات 
ســەقامگیر بێــت و بحەوێـــتەوە، لەالیەكــی تــرەوە بــەردەوام لــە 
بەردەم ترســێكدا رایدەگرێت كە ترســی ونبوون و لەناوچوونە.
لێدەبێــت  خــۆی  شــلۆقەدا،  و  نێگەرانــی  بــارە  لــەم  قســەكەر 
كــە چــۆن  دەكات  ئــەوە  باســی  ناڕاســتەوخۆ  و  یوســف  بــە 
فڕێدەردرێتــە بنــی بیــرەوە و براكانیشــی بانگەشــەی ئــەوەی 
بــۆ دەكــەن كــە گــورگ خواردوویەتــی. ئەمــەش دیســان فــەزای 
ونكردنــی  یــان  ونبــوون،  بــەرەو  لەوێشــەوە  و  نامۆبــوون 
زیاتــری ئــەم كەسێـــتە دەردەخــات كــە نموونەیــە بــۆ مرۆڤایەتــی 
ــە  ــۆ بەشــێك ل ــە ب ــەوە نموونەی ــی كەم ــان بەالیەن ــە گشــتی، ی ب
مرۆڤایەتــی واتــە ئــەو بەشــەی كــە ژیانــی هاوچــەرخ نامــۆی 
ــراوەو  ــی راســتەقینە پەرتك ــە ژیان ــەوە ل ــە بنەڕەت ــان ل دەكات، ی
بــاری نامۆكردنــی بەســەردا ســەپێندراوە. قســەكەری شــیعرەكە 

ــت: دەڵێ
هاوارم كرد هیچ كەس بە دەنگمەوە نەهات

زەویم بەقەد چارۆكەیەك لێوە دیار بوو
كەس دیار نەبوو ئاسمان بیرێكی تاریك بوو

چەندم دەكرد نەدەگەیشتمە بنەكەی
ئێستاو ئەوساش نەگەیشتم

زڕبراكانم كراسە خوێناویەكەمیان بردەوە
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واتــە لێــرەدا ســەرباری نامۆیــی مرۆڤـــــ وەكــو بەشــێك لــە 
بوونــی ئەنتۆلۆجیانــەی خــۆی، روویەكــی ناپاكــی مرۆڤیــش 
دەردەكەوێــت كــە ســەرچاوەكەی ناكۆكــی نێــوان قابیــل و 
هابیلــەو لەوێشــەوە تەنانــەت براكانیــش لەژێــر كاریگــەری 
دەســتی  و  دەدەن  ئەنجــام  كوشــتن  تاوانــی  هــۆكاردا  زۆر 
بــرا بــە خوێنــی براكــەی ســوور دەبێــت. لێــرەدا زڕبراكانــی 
ناوببــەن و  لــە  ئــەوەی یوســف  بــۆ  یوســف رێكەدەكــەون 
بــۆ ئــەو مەبەســتەش فڕێــی دەدەنــە بنــی بیــرەوەو رایشــی 
دەگەیەنــن كــە یوســف گــورگ خواردوویەتــی. دیــارە مۆتیڤــی 
ســەرەكی كارێكــی دڕندانــەی لــەو جــۆرەش پێــش هەمــوو 
ــە لێهاتوویــی یوســف  ــە. غیرەكــردن ل شــتێكی تــر غیــرە كردن
و بایــەخ پێدانــی زیاتــری لەالیــەن باوكیــەوە. دیــارە ئەگــەر 
مرۆڤـــــ كۆنترۆڵــی پاڵنــەری غیرەكــردن نــەكات، ئــەوا غیــرە 
شــان بــە شــانی غەریــزە ئاژەڵیەكانــی مرۆڤـــــ، مرۆڤـــــ دەكاتــە 
دڕندەیەكــی ركێــف نەكــراو و وێرانكــەر كــە ئەگــەری ئــەوەی 

هەیــە ســەرئەنجام خــودی مرۆڤایەتــی بڕوخێنێــت.  
قســەكەر بەرەدەوامــە لەســەر دواندنــی خــۆی، پێشــتر باســی 
دەرەوەی خۆیــی بــۆ گوێگــر دەكــرد و داواشــی لێدەكــرد كــە 
گوێــی بــۆ رابگرێــت، بــەاڵم ئێســتا قســەكەر باســی خــۆی 
لــە چەقــی رووداوەكانــدا دەكات و ئــەو شــتانە دەگێڕێتــەوە 
كــە بەســەرخۆیدا هاتــوون، یــان بەســەریدا دێــن. قســەكەر 
ــگاودا  ــەم هەن ــە یەك ــەوە دەكات ل ــدا باســی ئ ــە گێڕانەوەكانی ل
زڕبراكانیشــی  بیــرەوەو  بنــی  دەخرێتـــە  و  یوســف  دەبێتــە 
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رایدەگەیەنــن كــە گــورگ خواردوویەتــی، پاشــان دەكەوێتــە 
ناكوڵێــت.  ئــەم  بــەاڵم  دەكوڵێنرێــت،  نەهەنگــەوەو  گــەدەی 
ــەوی قســەكەر و  ــی ئ ــە ژیان ــوون ل ــە ونب ــك ل ــرەوە قۆناغێ لێ
ئــەوی نــاو چەقــی رووداوی نــاو دەقەكــەدا دەســت پێــدەكات. 

ــت: ــەو دەڵێ ئ
مانگ و نە ساڵم لێوە دیار ماوە

نە دەزانم ئەمانە كەی دێن و دەچن
بە ئاسمانێكی ئەستوور

وەكو بیر قووڵدا سەربەرەوخوار
 وەك داربەڕوویەكی وشك هەڵواسراوم

نە ئەستێرەكان دیار ماون نە بەیانی و نە ئێوارە

كات  نیشــانەیەكەوە  چەنــد  بەهــۆی  قســەكەر  ئــەوی 
دەناســێتەوە، ئــەو نیشــانانەش ئەســتێرەكانن، ئــەوی قســەكەر 
ئێســتا ئەســتێرەكان ون دەكات، ئیتــر نازانێــت كات كەیــەو 
كات چــۆن تێدەپەڕێــت. واتــە ئــەو وەكــو بوویەك لــە دەرەوەی 
ــە بۆشــایی ئاسمانیشــدا هەڵواســراوە،  كات دەردەكەوێــت و ل
واتــە نــە قاچــی بــە زەوی دەگات و نــە دەســتی بەئاســمان. 
ئەمــەش بــە تەواوەتــی شــوێنی ئــەو دیــاری دەكات كــە لــە 
دەرەوەی كات و شــوێنە. ئاشــكرایە هیــچ بوویەكــی مــادی 
نییــە لــە دەرەوەی كات و شــوێن، بۆیــە لێــرەوە ناڕاســتەوخۆ 
قســەكەر بــاس لــە خــۆی دەكات وەكــو جۆرێــك لــە بوویەكــی 
ــدا نیشــانی دەدات. ئەمــەش  ــە وەهم ــەك ل ــان بووی ــی، ی خەیاڵ
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ــە كــە  ــی و شــلۆقە دەرونییەی ــارە نیگەران ــەو ب دەرئەنجامــی ئ
ئــەوی تێدایــە و ئــەوەش دەرئەنجامــی ئــەو ترســە خنكێنەرەیــە 
لــە پێكهاتــەی  ئــەوی داگیركــردووە. هــەروەك  كــە بوونــی 
ــارە  ــەو ب ــەی ســریالیەوە ئ ــن وێن ــگای چەندی ــە رێ دەقەكــەدا ل

نائاســاییەی قســەكەر بەرجەســتە دەكرێــت بــۆ نموونــە:
ــە مشــتی  ــاو لەپمــدا دەبێت ــەرم لەن ــاوێ ب ــۆ هــەر ئ ) دەســت ب
دەكــرد.  ئاویــان  شــەڕە  ئەســتێرە  و  ماســی  خۆڵەمێــش. 
هەڵماتێنــم بــە ئەســتێرەكان دەكــردو هەڵماتێنیــان پــێ دەكــردم. 
بــە ئاســمانێكی ئەســتوور وەكــو بیــر قووڵــدا ســەربەرەخوار، 

وەكــو داربەڕوویەكــی وشــك هەڵواســراوم (.
 ئــەم وێنانــە كــە وەســفی ئــەو بــارە دەكــەن قســەكەری تێدایــە، 
ئــەوە نیشــان دەدەن كــە ئــەم كەســێتیە لــە بارێكــی ناهەمــوارو 
نائاســایدایەو نــە جێگیــری هەیــە نــە خــۆی دەتوانێــت بجوڵێــت، 
بەڵكــو بارێكــە بوونــی ناكارایــی و تەنانــەت ونبوونــی ئــەو 
نیشــان دەدات بــە تایبەتــی لــە كاتێكدا ئــەو دەكەوێتە دەرەوەی 
كات و شــوێنەوە، واتــە دەبێتــە بوویەكــی بــێ پێناســە، ئەمــەش 
نــەك هــەر لەگــەڵ كەســێتی قســەكەردا دەگونجێــت بەڵكــو 
لــە  لەگــەڵ كەســێتی گوێگریشــدا گونجــاوە، چونكــە وەكــو 
دەســتپێكدا ئاماژەمــان بــۆ كــرد هەردووكیان ناســنامەیان نییە، 
بەڵكــو لــە چوارچێــوەی خەیاڵــدا دروســتكراون و تەنانــەت لــە 
ــە  ــە ك ــان نیی ــای دەقەكەشــدا ئامادەبوویەكــی ئەوتۆی جوگرافی
بــە تــەواوی بیانناســێنێت، یــان بیانكاتــە خاوەنــی ناســنامە. 
كــە  دەكات  ئاشــكرای  راگەیاندانــدا  رســتەیەكی  لــە  ئــەم 
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ســەرباری ئــەوەی وەكــو داربەڕوویەكــی وشــك لــە بۆشــایدا 
هەڵواســراوە، بــەاڵم داربــەڕوو نییــە. واتــە ناســنامەێكی جێگیر، 
یــان چەســپاوی نییــە چونكــە داربــەڕوو هێمایــە بــۆ جێگیــری 
رایدەگەیەنێــت  لێرەشــەوە  هــەر  پتەویــی.  و  چەســپاوی  و 
ســەرباری ئــەوەی كــە ئــەم داربــەڕوو نییــە، بــەاڵم دەیەوێــت 
رەگ بــە زەوێــدا دابكوتێــت و لــە ناخــی پتــەوی زەویــەوە ئــاو 
هەڵبمژێــت، ئەویــش بــە مەبەســتی گەیشــتن بــە ئامانجێــك. 

ــا دەڵێــت: ئەوەت
من داربەڕوو نیم و كەچی

دەمەوێ رەگ بە زەویدا دابكوتم
لە دڵی گەرم و نەمردووی ئەم خاكەوە

ئاو هەڵمژم بیكەم بە خوێن و سەرلەنوێ
جەستەی برینداری ئەوی پێ ئاو بدەم

بۆیــە  بناســێت  خــۆی  وادەردەكەوێــت  قســەكەر  ئــەوی 
رەفتــاری  دەیەوێــت  بــەاڵم  نییــە  داربــەڕو  رایدەگەیەنێــت 
داربــەڕوو بــكات و وەكــو ئــەو چنــگ لــە خــاك گیــر بــكات. لــەم 
كاتەشــدا ناســنامەی خــاك دیــاری دەكات و وەكــو ناســراو 
نــاوی دەبــات كاتــێ دەڵێــت )ئــەم خاكــە(، تەنانــەت باســی دڵــی 
ئــەم خاكــە دەكات و بــە دڵێكــی گــەرم و زینــدوو نــاوی دەبــات. 
هــەروەك لێــرەدا خاســێتی بەكەســكردن دەدات بــەم )خاكــە(. 
ئەمــەش ســەرنجمان بــۆ خاكێكــی تایبــەت رادەكێشــێت كــە 
ــەوی  ــت ئ ــك بێ ــە بەهەرجۆرێ ــە ك ــەو خاكەی ــش ئ ــارە ئەوی دی
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پێوەبەنــدەو دەشــێ ئــەو جوگرافیایــە بێــت كــە دەقەكــەی تێــدا 
بەرهــەم هاتــووە. هــەروەك لێــرەوە قســەكەر ســەرباری ئــەو 
بارودۆخــە شــلۆقەی كــە تیایدایــە ئاواتخواســتنێكی هەیــە بــۆ 
ئــەوەی وەكــو داربــەڕو رەگی لە خاكەكەی خۆی گیربكردایەو 
ئــاوی دڵــی خاكــی بمژیایــەو ژیانــی پــێ دروســتبكردایە، بــەاڵم 
كام ژیــان ژیانــی كــێ ؟ بێگومــان ژیانــی ئــەو. ئایــا ئــەو كێیــە؟ 
ــەو گوێگرەكــەی بێــت، بــەاڵم قســەكەر  ــە ئ رەنگــە مەبەســت ل
پێشــتر راســتەخۆ وەكــو كەســی دووەم لەگــەڵ گوێگرەكــەی 
دەدوا، ئەگــەر لەگــەڵ هەمــان گوێگــر دەدوێــت، بۆچــی ئێســتا 

بــووە بــە كەســی ســێیەم؟
قســەكەری شــیعرەكە بەردەوامــە لەســەر قســەكردن، یــان 
گێڕانــەوە كــە زیاتــر ئۆتۆبایۆگرافیــای خــۆی لــە ســەفەری 
بــەرەو ئاســمان و شــۆڕبوونەوە بــۆ بنــی بیــردا دەگێڕێتــەوە، 
و  كات  دەرەوەی  لــە  و  بۆشــایدا  لــە  ســەرئەنجام  بــەاڵم 
وەكــو  دەخوازێــت  ئــەو  هەرچەنــد  دەمێنێتــەوە.  شــوێن 
ــادات.  ــەوە روون ــەاڵم ئ ــت، ب ــدا رۆبچێ ــی بەخاك ــەڕو رەگ دارب
ــەاڵم  ــدات، ب ــوو ئاوب ــاران و خاكــی تین ــە ب ــت ببێت ــەو دەیەوێ ئ
ئــەوەش روونــادات. ئــەم خــۆی وەكــو داربەڕوویەكــی وشــكی 
ســەربەرەوخوار هەڵواســراو دەناســێنێت. وشــەی »وشــك« 
وەكــو وشــەیەكی كلیــل ئاســا رووناكــی دەخاتــە ســەر توانــاو 
تەنانــەت ناســنامەی ئــەم و ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ئــەم نــاكاراو 
ــی  ــە ئاســتی یەكەمــدا زیندووێت ــەی ل ــەو مانای ــێ بەرهەمــە ب ب
ــان  ــی، ی ــە ئاوەژووی ــەو ب ــە ئاســتی دووەمیشــدا ئ ــاوەو ل نەم
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بــە ســەرەوژێری هەڵواســراوە. تەنانــەت باســی ئــەوە دەكات 
كــە هیــچ بەرگریكــردن و رێگریكردنێكــی نەمــاوە و بووەتــە 

بەركارێكــی ئاســایی ئەوەتــا دەڵێــت:
داربەڕووی وشكی لەشی من

 سەربەرەوخوار هەڵواسراوە
ئێستا بەدەم گشت شەپۆلێكەوە دێت و دەچێتەوە

ئەوەی دەمهەژێنێ ئێستا نە دەریا خەونەكەی جاران
نــە ئــەو رووبــارە خوڕەیــە كــە مــن خــۆم دایــە دەمیــەوە 

ئــەو نەیبــردم

ــدا نەمــاوەو هەمــوو  ــەم هیــچ بنەمایەكــی بكەرێتــی تێ ــە ئ كەوات
لــە  تەنیــا  بــدات  ئەنجامیــان  دەكات  باســیان  كــە  ئەوانــەی 
زەمینــەی  لەســەر  دەمێننــەوەو  ئاواتخواســتندا  ســنووری 
ــەو  ــەت ئێســتا ئ ــن. تەنان ــان ئەنجــام نادرێ ــادەن، ی ــع روون واقی
خەونەكانــی ئەوسایشــی نەمــاوە. واتــە گەیشــتووەتە ئاســتێكی 
ئەوتــۆ لــە ناكارایــی كــە خەونەكانیشــی هەرەســیان هێنــاوەو 
پوكاونەتــەوە. ئەمــەش دوا ئاســتی بــێ ئوێدبــوون و هەســت بــە 
شكســتكردنی كەســێتی شــیعرەكە، یــان قســەكەرەیە كــە پێشــتر 
ــە مەترســی  ــەوەی ل ــۆ ئ ــت ب ــی بێ ــە گوێگــر دەكات لەگەڵ داوا ل
تەنیایــی رزگاری بــكات و لەوێشــەوە هەنــگاوی تــر بنێــت، بــەاڵم 
ئێســتا گەیشــتووەتە ئاســتێك كــە رایدەگەیەنێــت ئــەم تــەواو 
ــاكاراو بێجووڵەیــە. ئەگــەر لێــرەوە هەنگاوێــك بــە ئاراســتەی  ن
دەرەوەی دەقەكــە بڕۆیــن، ئــەوا ئــەم كەســێتیە وێنــای كەســێتی 
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گشــتی مرۆڤــی ئــەو زەمینــەو واقیعــە دەكات كــە دەقەكــەی تێــدا 
بەرهەمهاتــووە، یــان رەگەزەكانــی بەرهەمهێنانــی دەقەكــە لــەو 

ــرن.  ــەوە ســەرچاوە دەگ ــەو واقیع زەمین
قســەكەر ئەمجــارە بــە ئاشــكرا لەگــەڵ خۆیــدا دەدوێــت، بــەاڵم 
بــە رانــاوی كەســی دووەم، ئەمــەش زیاتــر رووناكــی دەخاتــە 
ســەر ئــەو بۆچوونــەی كــە لــە دەســتپێكدا گووتمــان واپێدەچێت 
ــكات.  ــی ب ــان خەیاڵ ــادە، ی ــی نائام ــۆ گوێگرێك قســەكەر قســە ب
شــێوەی  لــە  واتــە  دەدوێنێــت،  خــۆی  راســتەوخۆ  لێــرەدا 
خۆدوانــدن، یــان تائاســتێك لــە شــێوەی خۆالواندنــەوەدا باســی 
خۆی دەكات كە تەنانەت توخم و رەگەز و هێزەكانی ناو ئەم 
سرووشــت و گەردوونــەش بەهایەكــی بــۆ دانانێــن و ئەم خۆی 
دەداتــە دەســتی هــەر كامیــان، ئــەو لێــی ناپرســێتەوەو گرنگــی 
بــە كەمتەرخەمیــەوە  پێنــادات. ســەرئەنجام وەكــو تەرمێــك 

رادەســتی دەكەنــەوە. ئەوەتــا قســەكەر دەڵێــت:
خۆت دایە دەم رووبارەوە خۆت دایە دەم زریانەوە 

خۆت دایە دەم خەمی ساڵێكی برینگ و نەهاتەوە
 هــەر ناهاتــی تــا ســیروان و زریــان و خــەم و مەرگێكــی 

نــاكام هێناتیــان
دارە مەیتەكەت كۆڵەكەی خێوەتەكانی

هەواری ساڵی دڵداریەكەمان بوو

ئــەم پشــتی بەهەرچیــەك بەســتووە بــەو ئومێــدەی لــەو بــارە 
شــلۆقەو لــەو نێگەرانــی و ترســی لەناوچوونــە دەربــاز بێــت، 
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هیچــی دەســتنەكەوتووە. رووبــار و زریــان و ســیروان و.. 
ــێ  ــدا هێشــتوویانەتەوە بەب ــووەو لەچاوەڕوانی ــان هەڵگرت ئەمی
كــە  پێبەخشــن  ئەوتــۆی  هێزێكــی  و  وزە  و  توانــا  ئــەوەی 
دەرەوەیشــی  بپەڕێتــەوە.  بەربەســتەكاندا  بەســەر  بتوانێــت 
ــی  ــە كاتێك ــەو ل ــدەی ئ ــەو ئومێ ــەوە ب ــدا ماونەت ــە چاوەڕوانی ل
چاوەڕوانكراودا بێتەوە و وێنە ئاوەژووەكان راست بكاتەوەو 
درەختــە وشــكەكان ئاوبــدات و زیندوویــان بكاتــەوە و تاریكــی 
بڕەوێنێتــەوە. بــەاڵم ســەرئەنجام تەرمەكــەی لــە دارەمەیتێكــدا 
دەهێنرێتــەوە كــە لــە كۆڵەكــە و كۆمانجەكانــی ئــەو دەوارەنــە 
دروســتكراوە كــە ئەمــی قســەكەر و ئــەو ســاڵێك دڵدرییــان 
لــە ژێــردا كــردوون. لێــرەدا لــە روانگــەی لەبەرچاوگرتنــی 
ئــەو مێــژووەوە كــە دەقەكــەی تێــدا بەرهەمهاتــووە و ئــەو 
وێنانــەی چوارچێــوەی دەقەكــە كــە واقیعــی دەرەوەی دەقەكــە 
دەگوازنــەوە بــە تایبەتیــش دیاریكردنــی كاتــی ســاڵێك بــۆ 
ــدا، دەشــێ وای لێكبدەینــەوە  دڵدارییەكەیــان لەژێــر دەوارەكان
كــە شــاعیر باســی خــۆی و ســاڵێكی شــۆڕی كــورد دەكات 
ــدی گەیشــتن  ــو شۆڕشــبوون و ئومێ ــە نێ ــان ل ــە چــۆن ئەم ك
بــە ئامانجێكیــان هەبــووە و ویســتوویانە وەكــو داربــەڕووە 
ئــاوی  بــە زەویــدا دابكوتــن و  نیشــتیمان رەگ  پتەوەكانــی 
وەكــو  بــەاڵم  بهێنــن،  بەرهــەم  زیندەگانــی  و  بمــژن  خــاك 
ژێــر  ســەربەرەو  بۆشــایداو  لــە  وشــك  داربەڕوویەكــی 
هەڵواســران. كــە پەناشــیان بــۆ هــەر الیــەك بــردووە بــەو 
ئومێــدەی بتوانــن بــە یارمەتــی و پشــتگیری ئــەوان لەســەر 
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دەســتگیر  وەاڵمێكیــان  هیــچ  رابوەســتن  خۆیــان  قاچــی 
دارەمەیتــی  لــە  شۆڕشــیان  تەرمــی  ســەرئەنجام  نەبــووە. 
خەبــات و ماندووبوونــی ئەمانــدا فڕێدایــە بەردەمیــان. ئــەم 
باســی  دڵدارەكــەی  وەكــو  كــە  دەالوێنێتــەوە  تەرمــە  ئــەو 
ئــازار  و  گریانەكەشــی الواندنــەوە  و  و الواندنــەوە  دەكات 
ــی مەعشــوقەكەی و ئێســتاش  ــۆ مەرگ ــی عاشــقێكە ب و گریان
ــەم  ــی ئ ــە ژیان ــەوە چونك ــەردەم هەڕەشــەدا دەبینێت خــۆی لەب
ــان  ــی مەعشــووقەكەیەوە. بێگوم ــان و بوون ــە ژی بەســتراوە ب
مێــژووی بەرهەمهێنانــی دەقەكــە ماوەیەكــی كــورت دوای ئــەو 
شكســتەیە، ئەمــەش زیاتــر پاســاوی ئــەم لێكدانەوەیــە دەدات.  
قســەكەر لەگــەڵ راگەیاندنــی هاتنــی تەرمەكــەی ئــەودا، كــە 
دیــارە بــە بایەخــەوە لێــی دەڕوانێــت، تراژیدیایەكــی ترســناك 
و  مــردن  بۆنــی  شــتێك  هەمــوو  جۆرێــك  بــە  دەگێڕێتــەوە 
لەناوچوونــی لــێ دێــت. ئاســۆیەك بــۆ ژیــان و زیندەگانــی 
مەرگەســاتیە.  فەزایەكــی  ئاشــكرایە  ئــەوەی  نابینرێــت. 

دەڵێــت: شــیعرەكە  قســەكەری 
ئەمشەو بەدیار الشەكەتەوە دانیشتبووم

گەلە گورگی برسیی هەموو یادگارە تاڵ و سوێرەكان
لەناو بەفرو بەستەڵەكی ئەم شەوەدا دەورم دەدەن

قەپاڵی برسیی لە جەستەی سڕم دەگرێت

ــەزا  ــەو فـ ــیعریەوە ئـ ــی شـ ــد وێنەیەكـ ــگای چەنـ ــە رێـ ــرەدا لـ لێـ
كـــە وشـــە هاوشـــێوە  مەرگەســـاتیە بەرجەســـتە دەكرێـــت. 
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ــرس  ــەم و تـ ــە خـ ــێن كـ ــە دەنەخشـ ــەو وێنانـ ــاكان ئـ و هاومانـ
الشـــەی  و  )شـــەو  وەكـــو  دەچۆڕێـــت  لـــێ  خوێنیـــان  و 
مـــردو، گورگـــی برســـی و یـــادگاری تـــاڵ و ســـوێر، بەفـــرو 
بەســـتەڵەك و جەســـتەی ســـڕ(. لـــە بنیـــادی ئـــەم وێنانـــەدا 
ئاراســـتەی جووڵـــە دابەزیـــن و رۆچوونـــە، ئـــەوەش لـــە ئاســـتی 
نەگوتـــراودا دەاللەتـــی مـــردن و گەڕانـــەوە بـــۆ نێـــو خـــاك 
هەڵدەگرێـــت. هـــەروەك لـــە بنیـــادی ئـــەم وێنانـــەدا هیـــچ جووتـــە 
وشـــەیەكی بەرامبـــەر، یـــان هیـــچ دووانەیەكـــی دژ بوونیـــان 
نییـــە. ئەمـــەش ئـــەوە دەگەیەنێـــت كـــە جووڵـــەی نێـــو بنیـــادی 
كـــە  ئاراســـتەیە  بەیـــەك  لێـــرەدا  زمانـــی دەقـــە شـــیعریەكە 
ئاراســـتەی دابەزیـــن و رۆچوونـــە ئەویـــش هاوشـــێوەیە لەگـــەڵ 
ـــەر  ـــەی بەرامب ـــی دووان ـــدا بوون ـــدا، لەكاتێك ـــردن و كۆتاییهاتن م
و دووانـــەی دژ لـــە بنیـــادی دەقـــدا جۆرێـــك لـــە هاوتابـــوون، 
یـــان هاوڕێكـــی دروســـت دەكات. كـــە ئـــەوەش بەرهەمهێنانـــی 
شـــێوەیەكە لـــە هارمۆنیـــای دەق و لـــە ئاســـتێكی تـــردا جۆرێـــك 
ئـــەو  هاوشـــێوەی  كـــە  دەكات  دروســـت  هاوســـەنگی  لـــە 
هاوســـەنگی و هارمۆنیایەیـــە كـــە لـــە سرووشـــت و گەردوونـــدا 
هەیـــە و هاوســـەنگی ژیـــان و بوونـــی لـــە بەرامبـــەر مـــردن و 

ــووە. ــدا راگرتـ ــە گەردوونـ ــدا لـ لەناوچوونـ
قســـەكەر لەســـەر باســـكردنی ئـــەو بـــارە ناهەمـــوارەی كـــە 
تێیدایـــە بـــەردەوام دەبێـــت لـــە دوانـــدن و لەوێـــوە ســـەیری 
ئەســـتێرەكان دەكات و لێكچـــوون لـــە نێـــوان دڵـــی خـــۆی و 
ـــان  ســـینگی ئاســـماندا دەكات و نیشـــانی دەدات كـــە هەردووكی
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ـــوە  ـــەو شوێنەشـــی كـــە تروســـكایی لێ ـــەوە. ئ تروســـكایی دەدەن
ــەكان  ــە زامـ ــت لـ ــا مەبەسـ ــە. ئایـ ــگای زامەكانـ ــەوە جێـ دەدرێتـ
ــر و  ــتێكی تـ ــۆ شـ ــە بـ ــان زام هێمایـ ــاییە، یـ ــی ئاسـ ــە؟ زامـ چیـ
مانـــا و دەالالتـــی تـــری هەیـــە؟ لێـــرەدا شـــاعیر، یـــان قســـەكەری 

دەقەكـــە دەڵێـــت:
سینگی ئاسمان و دڵی من

 لە جێگای زامەكانەوە ترووسكایی دەدەنەوە
بەدەم شەپۆلی تاریكی شەوگارەوە

دەهەژێـــن و ژێـــر ناكـــەون ئەمشـــەو دڵـــم وەكـــو چۆلەكـــەی 
تازەفـــڕ

چاوەڕوانی رۆژبوونەوەی بۆ ناكری
لەناو سینگمەوە بێئارام خۆی هەڵدەدات
تاكو دەبێت بە بە كۆرپە مانگێكی بێگەرد

نەهەنگی شەو هەڵی دەلووشێ

بـــەاڵم ئـــەوەی دیـــارە ســـنگی ئاســـمان و دڵـــی ئـــەم هەردووكیـــان 
چەنـــد  ئاســـمان  ئاشـــكرایە  دەكـــەن.  پەخـــش  ترووســـكایی 
ــە  ــن لـ ــە بریتیـ ــە كـ ــەوەی هەیـ ــی دانـ ــەرچاوەیەكی رووناكـ سـ
ـــە ســـێ ســـەرچاوەی  ـــە ئەمان ـــگ و ئەســـتێرەكان، ك خـــۆرو مان
ـــو ســـەرچاوەی  ـــی خـــۆی وەك ـــەم دڵ ـــن. ئ سرووشـــتی رووناكی
بەرهەمهێنـــان و پەخشـــكردنی رووناكـــی نیشـــان دەدات و لـــەو 
رووەشـــەوە هاوشـــێوەی ئاســـمانە. دەشـــێ ئـــەو تروســـكاییەی 
ــەوی رۆح،  ــت پرتـ ــش دەبێـ ــەوە پەخـ ــی ئەمـ ــی دڵـ ــە زامەكانـ لـ
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یـــان رەنگدانـــەوەی ناخێكـــی خاوێـــن و ویژدانێكـــی زینـــدوو 
ــێ  ــەاڵم دەشـ ــرن، بـ ــازار هەڵدەگـ ــی ئـ ــەكان دەاللەتـ ــت. زامـ بێـ
ئـــەو زامانـــە ســـەرچاوەی رووناكـــی بـــن و دەاللەتـــی بوونـــی 
ــلۆقی  ئاســـۆی ئاینـــدەو ئومێـــدی رزگاربـــوون لـــەو بـــاری شـ
و نیگەرانـــی و ترســـە هەڵبگـــرن كـــە بوونـــی ئەمیـــان نوقمـــی 
مەترســـی لەناوچـــوون كـــردووە. بـــە تایبەتـــی كاتـــێ كـــە تاریكـــی 
شـــەوە نوتەكەكانیـــش ناتوانێـــت ئـــەو تروســـكانە قـــووت بـــدات. 
هیـــواكان لـــە ناخـــی ئەمـــدا لەدایـــك دەبـــن و زریـــان و بەفـــرو 
تاركـــی و نوتـــەك ناتوانـــن رێگایـــان لێبگـــرن، یـــان بیانســـڕنەوە. 
ـــە هاوشـــێوەی  ـــەم ك ـــی ئ ـــادا دڵ ـــی ئاوەه ـــە بارێك ســـەرئەنجام ل
لـــە  و  ناســـرەوێت  رووناكـــی،  پەخشـــكردنی  بـــۆ  ئاســـمانە 
جووڵـــەو خێرایـــدا دەیچوێنێـــت بـــە چۆلەكـــەی تـــازە فێـــرە فڕیـــن، 
ـــەوەش  ـــوون و ســـرەوتنەگرتن كـــە ئ ـــە هێمـــای بێدەنـــگ نەب وات
لـــە وشـــەی »بێئـــارام«دا بەرجەســـتە دەكرێـــت. واتـــە دڵـــی ئـــەم 
ـــەو چۆلەكـــەی  ـــت، هەمـــان شـــێوەی ئ ـــارام نابێ ـــاو ســـنگیدا ئ لەن
تـــازە فێـــرە فڕیـــن دەبێـــت و ناتوانێـــت لـــە هێالنەكەیدا بســـرەوێت. 
لەپشـــتی ئـــەم بێئارامـــی و ســـرەوت نەگرتنـــەدا دیســـان ئـــەو 
بـــەردەوام  كـــە  راوەســـتاوە  نیگەرانییـــە  و  تـــرس  مۆتیڤـــی 
ســـەرچاوەی  ئـــەم  دڵـــی  تێدایـــە.  شـــیعرەكەی  قســـەكەری 
رووناكیـــە، واتـــە ســـەرچاوەی ئومێـــد و هیـــوا لـــە جەســـتەی 
دێــــتەدەرەوەو ســـەرئەنجام دەبێتــــە مانگێكـــی ســـەرەتای مانـــگ، 
واتـــە ئـــەم دڵـــە وەكـــو ســـەرچاوەی بەرهەمهێنانـــی پرتـــەو 
دەبێتـــە ســـەرچاوەی رووناكیەكـــی گەورەتـــر كـــە مانگـــەو 
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ــا روونـــاك  بـــەوەش چاوەڕوانـــی ئـــەوەی لێدەكرێـــت كـــە دنیـ
بكاتـــەوە، بـــەوەش كۆتایـــی بـــە تاریكـــی بهێنێـــت. واتـــە تـــرس 
ــە  ــادات چونكـ ــەوە روونـ ــەاڵم ئـ ــت، بـ ــی بێـ ــی كۆتایـ و نیگەرانـ
ـــەو  ـــە هەڵدەلوشـــێك و ئ ـــەم مانگ ـــی شـــەوی دەیجـــوور ئ تاریك
ترووســـكەی كـــە چـــاوەڕوان دەكـــرا زەمیـــن روونـــاك بكاتـــەوە 
ەكوژێتـــەوە. ئـــەوەش كۆتاییەكـــی تراژیدیـــە بـــۆ ئـــەو ئومێـــدەی 
لـــە دووانـــەی )  كـــە بنیادنرابـــوو، چاوەڕوانـــی ئەوەدەكـــرا 
رووناكـــی\ تاریكـــی ( دا رووناكـــی بااڵدەســـت بێـــت و كۆتایـــی 
بـــە تاریكـــی بهێنێـــت، بـــەوەش ئاســـۆیەكی نـــوێ هەڵبێـــت و 
كۆتایـــی ئـــەو فـــەزا تراژیدیایـــە بێـــت كـــە قســـەكەری شـــیعرەكە 
راوەســـتاوە،  لەبەردەمیـــدا  مرۆڤایەتـــی  نوێنـــەری  وەكـــو 
ــتنە روودەدات  ــد خواسـ ــواو ئومێـ ــەو هیـ ــەی ئـ ــەاڵم پێچەوانـ بـ
و ســـەرئەنجام جەمســـەری تاریكـــی بااڵدەســـت دەبێـــت و 
بـــاڵ دەكێشـــت و  فـــەزای تراژیـــدی بەتەواوەتـــی  بـــەوەش 
ئەوترســـەی كـــە قســـەكەر لەبەردەمیـــدا راوەســـتابوو بـــەرەو 

ئـــەوە دەچێـــت ببێـــت بـــە واقیـــع.
هەرچەنـــدە لـــە زمانـــی یەكەمـــی، یـــان بینـــراوی دەقەكـــەدا 
وادەردەكەوێـــت كـــە قســـەكەر بـــۆ گوێگـــر بدوێـــت، بـــەاڵم لـــە 
پشـــتی ئـــەم رووە ئاشـــكرایەی زمانـــی دەقەكـــەوە دەبینرێـــت 
ــگای  ــە رێـ ــەو لـ ــەوەی ئـ ــت و ئـ ــۆی دەدوێنێـ ــەكەر خـ ــە قسـ كـ
ــدا،  ــەو قووتیـ ــی شـ ــگ و تاریكـ ــە مانـ ــردی بـ ــەوە كـ لێكچواندنـ
ـــەوەی دەیدوێنێـــت  ـــە ئێســـتاش ئ ـــوو، كەوات ـــی خـــۆی ب ـــەوە دڵ ئ

دیســـانەوە هـــەر دڵـــی خۆیەتـــی. ئەوەتـــا دەڵێـــت:
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هەڵت دەگرم و بەتەنیا سەر هەڵدەگرم
بۆ كوێ دەڕۆی ئا لێرەم

كە ئیتر داوە تیشكەكەی پێدا دەهاتی پساوە
ئەشكەوت گەرووی نەهەنگێكە
لووشت دەدات و هەڵدەخزێی

دنیا تاریك و زەلكاوە
هیچ رێگایەك لێرەوە ناچێ بۆ بانە

ئەو ترووسكایەی دەیبینی
شەوچراغێكی دزراوی

گەردنی دیلە شازادەی واڵتی بەفرو هەتاوە
 ئێستا لەناو گەدەی رەشە نەهەنگێكی

دەریای زوڵماتدا خنكاوە لێت تێك نەچێ
ئەوە ئاگری شوان نییە ماڵە هەژارێكیش نییە

رووی تێبكەی لێت تێك نەچێ
ئەوە ئەوسەری ئەشكەوتی دۆزەخەكەی دەورت نییە

رووی تێ مەكە بەهیچ كوێیەكت ناگەیەنێ مەڕۆ

ــەوەی لەگــەڵ دەكات  ــدا دەدوێــت و باســی ئ ــەو لەگــەڵ دڵی  ئ
كــە بــە تەنیــا هەڵیدەگرێــت و تەنانــەت ســەر هەڵدەگرێــت، 
بــەاڵم ئایــا بــۆ كــوێ دەڕوات؟ بێگومــان ئاســۆیەك دیــار نییــەو 
قســەكەر رایدەگەیەنێــت ئــەو رووناكیــەی كــە رێنیشــاندەر بوو 
ــوو  ــەوە. هەم ــدە ئێســتا كوژاوەت ــگای ئاین ــەوەی رێ ــۆ دۆزین ب
ئــەو ئاماژانــەی كــە مــژدەی هیوایەكیــان بــۆ ئاینــدە نیشــان 
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دەدا ئێســتا هەموویــان بــێ واتــان و فریــودەرن. نەرێگایــەك نە 
ئاســۆیەك تەنانــەت نــە ئومێدێــك نییــە بیگەیەنێــت بــە ئاینــدە. 
دیارە مەبەســت لەو ئایندەیەش رزگاربوونە لەو تراژیدیایەی 
كــە ئێســتا ئــەوی تێدایــە. هــەروەك دەربازبوونــە لــەو ترســی 
لەناوچــوون و ونبوونــەی كــە ئــەم لەبەردەمیــدا راوەســتاوە. 
كەواتــە ئێســتا قســەكەری شــیعرەكە، یــان كەســێتی شــیعرەكە 
كــە دەشــێ بڵێیــن شــاعیرەو ئەویــش نموونەیــە بــۆ كەســێتی 
ئــەو واقیعــەی دەقەكــەی تێــدا بەرهەمهاتــووە، پەیوەســت بــەو 
ــو  ــەی نێ ــەو رەگەزان ــووەو ئ ــە دایكب ــدا ل ــەی تێ ــەی دەقەك كات
بنیادنانــی دەقەكــە،  كــە بوونەتــە كەرەســتەی  ئــەو واقیعــە 
كەســێتیەكی  كــە  دەكات  كەســێتە  ئــەو  واقیعیانــەی  وێنــای 
نییــەو  رووداوی  دروســتكردنی  توانــای  پاســیڤەو  نــاكاراو 
ــی  ــەش یارمەت ــی دەقەك ــادی زمان ــە. بنی ــەی بەركاردای ــە پێگ ل
بەرجەســتەكردنی ئــەو بــاری بــە بەركاربوونەی ئەم كەســێتیە 
دەدات كــە لــە رووی زمانــی دەقەكــەوە، یــان وەســف دەكرێــت 
و  ناكارایــی  گشــتی  بەشــێوەیەكی  وەســفكردنەكانیش  كــە 
پەراوێزی كارلەســەركردنی ئەو كەســێتیە نیشــان دەدەن، یان 
بــەركارەو بــەردەوام بكەرێــك كاری لەســەر دەكات. تەنانــەت 
ئــەو جووڵــە ســادانەی دەیــكات ناگەنــە ئاســتی ئــەوەی ببــن بــە 
ــە  ــی رووداو دروســتكەر ل ــو بكەرێك ــەم وەك ــا ئ رووداو، هەت
ــت  ــت بتوانێ ــەوەی هەبێ ــت و ئەگــەری ئ پشــتیانەوە دەربكەوێ
رووداوەكان بــە ئاراســتەیەكی تــردا ببــات و ئــەو تراژیدیایــەی 
پەیوەســتە بــە بــوون و ژیانــی ئەمــەوە بگۆڕێــت و كۆتایــی 
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بــەو كەشــە خەمنــاك و پرســەئامێزە بهێنێــت.  
قســەكەر بــۆ گوێگرێــك دەدوێــت كــە دڵــی خۆیەتــی و دەتوانین 
بڵێیــن بەجۆرێــك خــۆی باســی خــۆی دەكات كــە تروســكەی 
هیــچ هیوایــەك نابینێــت و بەردەمــی تاریكیــەو هەنــگاو بــەرەو 
دااڵنــە تاریكەكانــی داهاتوویــەك دەنێــت كــە هیچی تێدا ئاشــكرا 
نییــە. واتــە ئــەم لــە كــۆچ، یــان لــە رەوتــی بــەرەو نادیاردایــە و 

هەنــگاو بــەرەو نەزانــراو دەنێــت. ئــەو دەڵێــت:
رەشماری خەم لەبااڵی نەونەمامی گشت

رۆژ و شەوانت ئااڵوە
 نە باڵندەی ئاواتێك بەالتدا دێت نە شنەی با

دەنگێكی خۆشت بۆ دێنێ پەڵە هەورەكانیش دوورن
بەرزن و پەرتن و باڵون ئەم بایە بای باران نییە

ئەگەر بشبارێت پەڵە نادات ئەم خاكە زۆر تینووترە
لەوەی بەم نمە بارانە قەڵشەكانی ساڕێژ بێ

ئەم دڵە زۆر پایزترە لەوەی بە تەنیا یەك گوڵ
بەهار بۆ جەستەی بهێنێت

پەیوەندیــان  هیوایەكــن  هەڵگــری  رەگەزانــەی  ئــەو  هەمــوو 
ــی  ــەز و توخمەكان ــەوە رەگ ــە پێچەوان ــو ب ــە، بەڵك ــەوە نیی بەم
بــێ ئومێــدی هــاودەم و دۆســتن لەگەڵــی و دەســتبەرداری 
ــە  ــردوون و ن ــری ك ــەم خــەم داگی ــی ئ ــوو كاتەكان ــن. هەم ناب
باڵنــدەی ئاواتێــك نــە شــنەبای دەنگێكــی خــۆش بــەالی ئەمــدا 
تێناپەڕێــت. ســەرباری ئــەوەش هەرچەنــدە پەڵــە پەڵــەی هــەور 
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رووی ئاســمانی گرتــووە، بــەاڵم ئومێــدی بــارن باریــن نییــەو 
ئەگــەر نمەیەكیــش ببارێــت ئــەوا خاكــی نیشــتیمانی ئــەم هێنــدە 
تینــووە پــاراو نابێــت. دڵــی ئــەم ئەوەنــدە خەمبــارە تاكــە گوڵێك 
ــەوەی  ــەوە. ئ ــادات و زیندوونابێت ــی بەهــاری پێن مــژدەی هاتن
لێــرەدا قســەكەر باســی دەكات و لــە رێــگای چەنــد وێنەیەكــەوە 
وێرانــە  كــە  دەدات  نیشــان  شــوێنێك  دەكات  بەرجەســتەی 
خاكێكــەو هیچــی تێــدا ســەوز نابێــت. ئەمــەش لــە راســتیدا 
ــەت  ــە خاكــی ت.س.ئیللی ــە كــە وێران ــەو واقیعەی هاوشــێوەی ئ
بەرجەســتەی دەكات. واتــە ئــەوەی ئیللیــەت وێناكردنــی زەوی 
بێبەرهــەم و وێرانبــووی دوای جەنگــی جیهانــی  وشــك و 
یەكەمــە. ئــەی ئــەوەی لــەم دەقــەدا بــاس دەكرێــت وێناكردنــی 

ــە؟ ــان بەرهەمــی خەیاڵ ــووە، ی ــارو هەب واقیعێكــی دی
ــێ  ــەو ب ــەوەی ئ ــۆ لێكدان ــەواوی ئاراســتەیەك ب ــە ت ــرەوە ب  لێ
ئومێدیە هەیە كە ئەم دەقە بەرجەستەی دەكات و زەمینەیەك 
پێشــكەش دەكات كــە هاوشــێوەی ئــەو وێرانەیــە كــە جەنگــی 
ــە قەســیدە  ــی یەكــەم دروســتیكردو ت.س. ئیللیەتیــش ل جیهان
وێرانبــووەی  واقیعــە  ئــەو  »وێرانەخــاك«  بەناوبانگەكەیــدا 
مێــژووی مرۆڤایەتــی و خــودی مرۆڤیــش دەدوێنێــت. )ســەاڵح 
شــوان( لەم شــیعرەیدا واقیعی دوای شكســتی شۆڕشــی كورد 
دەكاتــە رەگــەزی ســەرەكی بنیادنانــی ئــەم دەقــە شــیعرییەی 
و ئــەو وێرانكاریــە مرۆیــی و جوگرافــی و مێژووییــەی كــە 
شكســت بەســەر ئــەم و میللەتەكــەی و جوگرافیاكەیــدا هێنــاوە، 
دەدوێنێــت و لــەم واقیعەشــدا خــۆی دەكاتــە كەســێتی تــەوەری 
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دەقەكــەو هیــچ تروســكە و ئومێدێــك نادۆزێتــەوە و لێرەشــەوە 
میللەتەكــەی  هەمــوو  هێمــای  یــان  نموونــە،  وەكــو  خــۆی 
نیشــان دەدات و كــۆی ئازارەكانــی میللەتەكــەی لــە خۆیــدا 
كۆدەكاتــەوە. تەنانــەت ئــەوی قســەكەر باســی ئــەوە دەكات كــە 
دەشــێ نمەبــاران ببارێــت و دەشــێ خونچەیەكیــش ببێــت بــە 
گــوڵ، بــەاڵم نــە نمەبارانێــك بەســە بــۆ ئــەوەی زەوی تینــوو 
پــاراو بــكات، نــە گوڵێكیــش وەرزی زســتان و كڕێــوەو نەهــات 
دەكات بــە بەهــار. ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی كــە ناشــێت بــە 
جووڵەیەكــی ســادە، یــان بــە مانــاوەی كەســێك، یــان هێزێكــی 
بچووك تراجیدیای شكســت و هەرەس بگۆڕێت و ســەرەتای 

زیندووبوونــەوەو رابوونــەوە دەســت پێبــكات.
و  شكســت  دیمەنەكانــی  وێناكردنــی  پــاش  قســەكەر 
تێــدا  كــە  شكســتێك  پــاش  مەرگەســاتی  بەرجەســتەكردنی 
ــۆ گوێگــر دەكات و دواجــار دەردەكەوێــت  یەكەمجــار قســە ب
یــان  دەدوێــت،  خــۆی  بــۆ  و  هەریەكــن  گوێگــر  و  خــۆی 
ئۆتۆبایۆگرافیــای خــۆی بۆخــۆی دەگێڕێتــەوە، دان بە ناكارایی 
بنەمــای  لەســەر  لەوێشــەوە  بێتوانایــی خۆیــدا دەنێــت و  و 
گریمانەیــەك جۆرێــك لــە دابڕان لەگەڵ پێشــتری خۆیدا دەكات 
و لەرێــگای گریمــان، یــان ئەگــەرەوە واتــە ئەگــەری ئــەوەی كــە 
ئــەو لــە بــری كــەس، یــان مرۆڤێكــی ئاســایی هێزێكــی خەیاڵــی، 
یــان خورافــی، یــان ئیالهــی هەبووایــە، ئــەوا دەشــیا بیتوانیایــە 
رەوتــی رووداوەكان بگۆڕێــت و رەنگــە بگەیشــتایەتە ئــەوەی 
كــە كۆتایــی بــە قۆناغــی شكســت و تراژیدیــای مــەرگ بهێنێــت 
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و ســەرەتای قۆناغێكــی نــوێ دەســت پێبــكات كــە قۆناغــی 
رابوونــەوە و خــۆ دروســتكردنەوەیەو لەوێشــەوە شكســت 
بگۆڕایــە بــە بنیادنانــەوەو مێــژووی تاریكســتان بــە تیشــكی 

ــت: ــەو دەڵێ ــەوە. ئ ــاك بكرایەت ــد روون ئومێ
ئەگەر ئاسمان دەبووم 

نەمدەهێشت ئەستێرەكەی تۆ ئاوابێ
ئەگەر بەدەست من بووایە هەرگیز

ئەم دنیایە وەها نابوو

خواوەنــدەو  رەهــای  بــااڵو  هێــزی  ئاســمان  لــە  مەبەســت 
ــی  ــی خودای ــە توانایەك ــت ك ــوا دەخوازێ ــەم ناڕاســتەوخۆ هی ئ
ــە لەناوچوونــی ئــەو بگرتایــە.  هەبووایــە بــۆ ئــەوەی رێــگای ل
ئــەو كێیــە؟ دیــارە، یــان عەشــیقەكەیەتی، یــان هەڵگــری ئومێــدو 
لەســەر  ئومێــدی  كــە  شــۆڕەكەیەتی  یــان  هیواكانییەتــی، 
بیناكردبــوو. بــەاڵم دیــارە ئــەوە تەنیــا ئــاوات خواســتنەو ئــەم 
لــەو پێگەیــەدا نەبــووە كــە ئــەو دەســەاڵتە خوداییــەی هەبێــت 
ــن. قســەكەری  ــی نی ــە بەدڵ ــت ك ــەو شــتانە بگرێ ــگا ل ــا رێ هەت
شــیعرەكە ئــەم بۆچوونــە زیاتــر روون دەكاتــەوەو باســی 
ــان  ــەدەدا ژی ــگای ن ــە رێ ــەوە دەكات ئەگــەر بەدەســتی بووای ئ
بەمشــێوەیە بــڕوات كــە جێــگای رازیبوونــی ئــەو نییــە. بــەاڵم 
لــەم خۆزگــە خوستنەشــدا دیســان ناكارایــی ئــەم دەردەكەوێت 
و دەبینیــن ئــەم ســەرباری گریمــان دانــان و ئاواتخواســتن 
بــەاڵم هــەر هەمــان كەســە ناكاراكــەی پێشــترەو لــە بەردەمــی 
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ترســدا راوەســتاوەو هیــچ ئومێدێكــی گۆڕانــكاری بــۆ جێبەجــێ 
ــاوات خواســتندا بــاس  ــە ســنووری ئ ــا ل ناكرێــت، مەگــەر تەنی
لــەوە بكرێــت كــە جووڵــەی رووداوەكان بــە ئاراســتەیەكی 

ــردا بڕۆیشــتنایە. ت
هەرچەنــدە ئەمــی قســەكەر تاكــو ئێســتا باســی خــۆی دەكات، 
ــەو  ــر خاســێتی گشــتی هەی ــەوەی باســی دەكات زیات ــەاڵم ئ ب
تەنیــا پەیوەســت نییــە بــەوەوە، یــان تەنیــا كێشــەی ئــەو نییــە 
وەكــو تاكەكــەس، بەڵكــو لــە رێــگای بــە نموونەكردنــی خۆیــەوە 
تــرس و ئازارەكانــی پێكهاتەیەكــی گەورەتــر كــە دەشــێ بڵێیــن 
كۆمەڵگەكــەی خــۆی، یــان هەمــوو مرۆڤایەتیــە نیشــان دەدات. 
بــەاڵم لێــرەدا قســەكەر وەكــو تاكەكەســیش شــۆڕدەبێتەوە بــۆ 
جیهانــی تایبەتــی و تاكەكەســیی خــۆی و باســی خــۆی دەكات. 

ئــەو دەڵێــت:
ئەمشەو خۆم و منداڵیەكەی خۆمم

پشتمان لە دنیا كردووە. ئەوسا من گەلگامێش و
ــەوە  ــە دیاری ــوو ب ــی مەمــك خــڕی بەهــارە ب ــەو گۆمێك ئ

ــتم دادەنیش
چاوەڕێی گوڵەشیعرێكی نەمریی بووم

چاوەكانی هەڵبێنێت و دەستی بخاتە ناو دەستم
شەوێكی وەكو ئەمشەوە بوو

كە ئەنكیدۆ بە ناخی زەویدا رۆچوو 
هــەر  ئێســتاكەیش  كــرد  چاوەڕێــم  چەنــد  و  رۆیشــت 

نەهاتــەوە 
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ــی دوور و  ــۆ مێژوویەك ــتەوە ب قســەكەری شــیعرەكە دەگەڕێـ
ئاماژەیــەك بــۆ ئەفســانەی گەلگامیــش دەكات. ئایــا ناوهێنانــی 
گەلگامیــش تەنیــا بــە رێكەوتــە، یــان شــاعیر ئــەم ئەفســانەیەی 
كــردووە بــە رەگــەزی بەرهەمهێنانــی دەقەكــەی و بــە بنەمــای 
دەیەوێــت  ئەمــەوە  رێــگای  لــە  و  دەقەكــەی  شــیعریەتی 
پرســیارێك بەرزبكاتــەوە، یــان ئامــاژە بــۆ ئامانجێــك بــكات. 
گەلگامیــش پاشــایەكی مێژوویــی ســۆمەرییەكانە، هــەروەك 
وەكــو  و  میســۆپۆتامیایە  كۆنــی  ئەفســانەیەكی  پاڵەوانــی 
داســتانێكی شــیعری ماوەتــەوەو بــڕوا وایــە كــە بــە زمانــی 
ئەكــەدی و لــە نێــوان ســەدەی بیســت و هەشــت و بیســت 
و پێنجــی پێــش زاینــدا هۆنرابێتــەوە. گەلگامیــش پاشــایەكی 
زۆردار بــووە. خــودای ئــۆرۆ ئەنكیــدۆ دروســت دەكات لــە 
نێــوان مرۆڤـــــ و ئاژەڵــدا، واتــە كەســێكی دوور لــە شارســتانێتی 
ــە رووداوەســتانی زەبــرو زەنــگ و  ــۆ ل و وەكــو كەســێتیەك ب
ســتەمی گەلگامیــش خوڵقینــدراوە. بــەاڵم گەلگامیــش بەســەر 
ــك  ــی نزی ــە دوو هاوڕێ ــووەو پاشــان بوونەت ــدۆدا زاڵ ب ئەنكی
و پێكــەوە بــە دوای نەمریــدا گــەڕاون. ســەرئەنجام گەلگامیــش 
نییــە،  تەمەنــەوە  بــە  پەیوەنــدی  نەمــری  كــە  تێگەیشــتووە 
ــتە هــۆی بەدەســتهێنانی نەمــری كــردارە.  ــەوەی دەبێـ بەڵكــو ئ
ــگا  ــەك رێ ــۆ ماوەی ــت، گەلگامیــش ب ــدۆ دەمرێ ــر كــە ئەنكی دوات
بــە شــاردنەوەی نــادات هەتــا كــرم دەداتــە جەســتەی، پاشــان 
بەدەســتی خــۆی دەینێژێــت. ئەمــە كورتــەی ئەفســانەكەیە. ئایــا 
لــەم شــیعرەدا بەكارهێنانــی ئــەم ئەفســانەیە چ رۆڵێك دەبینێت؟ 
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ــردوو دەكات و لەوێشــەوە بەســەرهاتی  قســەكەر باســی راب
ئەنكیــدۆ دەگێڕێتــەوە كــە چــۆن لــە شــەوێكی وەكــو ئەمشــەودا 
بــە ناخــی زەویــدا رۆچــووەو چەنــد ئــەم چاوەڕوانــی كــردووە 
ــە  بــەاڵم ئــەو نەگەڕاوەتــەوە. دەشــێ ئەمــی قســەكەر خــۆی ل
شــوێنی گەلگامیــش دانابێــت بــە تایبەتــی دوای ئــەو كاتــەی 
كــە گەلگامیــش و ئەنكیــدۆ دەبنــە هاوڕێــی یەكتــری. بــە ناخــی 
زەویــدا چوونــی ئەنكیــدۆ ئــەو كاتەیــە كــە ئەنكیــدۆ دەمرێــت و 
ــش  ــی تری ــت و جارێك ــش دەینێژێ ــی گەلگامی ــرم تێدان دوای ك
ناگەڕێتــەوە. هــەروەك دوای مردنــی ئەنكیــدۆ ئەمــی قســەكەر 
خــۆی دەخاتــە شــوێنی گەلگامیــش و بەدیــار تەرمــی ئەنكیــدۆ، 
یــان بەدیــار بیرەوەرییەكانییــەوە دادەنیشــێت و بــە خەیاڵــی 
ئەوەوەیــە كــە ئــەو مــژدە، یــان هەواڵــی نەمــری پێببەخشــێت، 
بــەاڵم ئــەوە روونــادات. ســەرئەنجام ئــەم واتــە گەلگامیــش 
تێــدەگات تەمــەن چەنــد درێــژ بێــت كۆتاییەكەی مردنەو شــتێك 
نییــە نــاوی نەمــری فیزیكــی، یان جەســتەیی بێت، بەڵكو نەمری 
مەعنــەوی هەیــە ئەویــش پەیوەنــدی بــە تەمەنــەوە نییــە بەڵكــو 
كاروكــردەوەو بەرهەمێنانــی چاكــە دەبنــە هــۆی مانــەوەی 
ــرەوە قســەكەر  ــا نــاوەو هیچــی تــر. لێ ــش تەنی ــاو و نەمریی ن
كــە لــە بارێكــی تــردا دەشــێ شــاعیر خــۆی بێــت بــەدوای 
ــە كــە نەمــری بــە كارو  ــەوەش بەئاگای ــدا دەگەڕێــت و ل نەمری
كــردەوە دەبێــت و بــۆ ئەمیــش كار بریتیــە لــە بەرهەمهێنانــی 
شــیعری زینــدوو كــە هەمــوو بەرهەمێكــی زینــدو و داهێنەرانــە 
توانــای ئــەوەی هەیــە نەمــری بــۆ بەرهەمهێنەكــەی مســۆگەر 
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بــكات. هــەر لێــرەوە دەشــێ شــاعیر لــە خەمــی بەرهەمهێنانــی 
داهێنانــی نەمــردا بێــت بــۆ ئــەوەی نەمــری بەدەســت بهێنێــت.  
كاتــێ ئەنكیــدۆ دەمرێــت و ئــەم پــاش ماوەیــەك دەینێژێــت ئیتــر 
بــێ ئومێــد دەبێــت لــەوەی كــە نەمــری بەدەســت بهێنێــت، واتــە 
ئەوەتــا  هــەرەس دەهێنێــت.  نەمــری  ئاواتــی بەدەســتهێنانی 

قســەكەر، یــان شــاعیر دەڵێــت:
كە دەمەوێ باڵ بگرم و منیش بفڕم

پێیەكانم دەبنە دوو پایەی كۆنكرێت 
بە زەویەكەوە دەلكێن

ئەم زەمانە زەمانی هەڵفڕین نییە
خەونەكان ئاگرباران كەن

ئەم ئاسمانە لە قوڕقوشم دروستكراوە
ناتوانی بەڵەفڕێی تێد بكەی

هیچ مەلی ئاگری نییە باڵەفڕێی تێدا بكەی
ئەم زەمانە زەمانی شیعری الڵە

تەنیا ئاسن دەزانێ قۆناغ لە كوێیە
كوا دڵێكی ئاسنینی وەك مەتاڵم بۆ دروست كەن

ئەمــی شــاعیر خەونــی فڕینــی هەیــە، بــەاڵم ناتوانێــت ئــەو 
ــی بەخاكــەوە دەلكێــن و  ــەی بەدیبهێنێــت چونكــە پێیەكان ئاوات
لێــی جیانابنــەوە. واتــە دیســان لێــرەدا ئاماژەیــەك بــۆ فڕینــی 
دیدالیــۆس و ئیكاریۆســی كــوڕی هەیــە. لــە ئەفســانەی گریكیدا 
بــووە.  پاشــای كریــت  دیدالــۆس هەڵكۆڵەرێكــی ســەردەمی 
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ــە  ــش ل ــەوە. ئەوی ــە زیندان ــت و دەیخات ــر دەبێـ ــی زوی پاشــا لێ
مــۆم دوو بــاڵ بــۆ خــۆی و بــۆ ئیكاریۆســی كــوڕی دروســت 
ــەاڵم ئیكاریۆســی  ــت، ب ــان بێ ــڕن و رزگاری ــی بف ــا پێ دەكات ت
كــوڕی بــەرز دەفڕێــت و تیشــكی خــۆر باڵەكانــی دەتوێنێـــەوەو 
دەكەوێتــە خــوارەوە، واتــە پــرۆژەی فڕینەكــە ســەركەوتوو 
نابێــت. ئەمــی قســەكەر دەیەوێــت بفڕێــت بــەاڵم ناتوانێــت. 
ســەرئەنجام تێــدەگات ئــەم ســەردەمە ســەردەمی فڕیــن نییــە 
بــە بــاڵ، بەڵكــو زانســت بــە شــێوەیەك پــەرەی ســەندووە كــە 
لــە رێــگای بەكارهێنانــی تەكنۆلۆجیــای نوێوە مرۆڤـــــ دەتوانێت 
ــەو  ــرەدا ئ ــی خــۆی. لێ ــە باڵ ــەك ب ــت ن ــت بفڕێ ــی بوێ ــۆ كوێ ب
دەاللەتــە بەرهــەم دێــت كــە عەقــڵ و بیركردنــەوە جێــگای 
هێزیــان گرتووەتــەوەو مرۆڤـــــ لە بری بەكارهێنانی هێز ئێســتا 
پێویســتی بــە بەكارهێنانــی عەقــڵ و بیركردنەوەیــە. بــەاڵم بــۆ 
ســەردەمی دیدالــۆس و ئیكارۆســی كــوڕی ئومێــد ئــەوە بــووە 
لــە رێــگای فڕینــەوە بتوانــن خۆیــان رزگار بكــەن، هەرچەنــدە 
ســەركەوتوو نەبــوون لــە جێبەجێكردنــی پرۆژەكــەدا. بــەاڵم 
ئێســتا مرۆڤـــــ ئەگــەر هەوڵــی فڕینیــش بــدات ئــەوا ناتوانێــت لــە 
دەســەاڵت و هەژموونــی تەكنۆلۆجیــای نــوێ رزگاری بێــت. 
كەواتــا خەونــی فڕیــن هەرەســی هێنــاوەو رووبەرێــك نەمــاوە 
كــە مرۆڤـــــ خەونــی لەوجــۆرەی تێــدا ببینێــت. ئــەوی شــاعیر 
پێیوایــە ئــەم زەمانــە زەمانــی شــیعری الڵــە واتــە ئــەم زەمانــە 
لــە هەســت و لــە خەیــاڵ رووتكراوەتــەوەو ســەردەمی واقیــع و 
بوونــی بــێ رۆحــە و ســەردەمی تەكنۆلۆجیــاو مادەیــە. هەمــوو 
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ئــەو شــتانەی كــە لــە مــادەو بــە پشــتی زانســت و تەكنۆلۆجیــا 
یــان  تێكناشــكێن،  ئاســانی  بــە  و  پتــەون  بەرهەمدەهێنرێــن 
نامــرن. واتــە ئێســتا شــتە مادیــەكان بــە جۆرێــك نەمرییــان 
هەیــە نــەك مرۆڤـــــ. بەڵكــو مرۆڤــــ لــە ســایەی ئــەم تەكنۆلۆجیــا 
پەرەســەندووەدا خــۆی وەكــو بوویەكــی زینــدوو لــە بــەردەم 
مەترسی لەناوچووندایە. واتە لێرەدا لەبری بانگەشەكردن بۆ 
نەمریــی مرۆڤــــ، بانگەشــەكردن بــۆ نەمــری تەكنۆلۆجیــا هەیــە. 
ــە شــاعیر دەخوازێــت دڵێكــی وەكــو ئاســنی هەبێــت  هــەر بۆی
كــە هــەم نامرێــت و لــەكار ناوەســتێت، هــەم لــە هەمــوو ســۆز 
و خۆشەویســتیەك رووتكراوەیــەو ئــەوەش قۆناغــی كۆتایــی 
هاتنــی مرۆڤایەتیــە بەشــێوە رۆمانســیەكەی مرۆڤایەتــی. بەڵكو 
دەســتپێكردنی قۆناغــی رووتكردنــەوەی مرۆڤــە لــە ســۆزو 
خۆشەویســتی، واتــە قۆناغــی بــە ئامێربوونــی مرۆڤــە. ئێســتا 
ئــەو ئامێــرە بەجۆرێــك درێــژە بــە بوونــی خــۆی دەدات، بــەاڵم 
لــە رووی تەمەنــەوە نەمــر نییــە چونكــە ســەرئەنجام مــادەكان 
بــە گشــتی ملكەچــی گۆڕانــكاری و لەناوچوونــن. كەواتە لێرەدا 
خواســت و ویســتی نەمریــی بــۆ مرۆڤــــ هــەرەس دەهێنێـــت و 
ــش وشــك  ــە ئەوی ــەوە ك ــگای دەگرێت ــا جێ نەمــری تەكنۆلۆجی
بــە  قۆناغــی  بڵێیــن  دەتوانیــن  گیانــەو  بــێ  و  ســۆز  بــێ  و 

ئامێربوونــی ژیــان، یــان مرۆڤایەتییــە. 
لــەم زەمینــە پــڕ لــە قەیــران و نەهاتیــەدا، ئەمــی قســەكەری 
شــیعرەكە كــە دەشــێ هــەم شــاعیر بێــت، هــەم خــۆی لــە 
و  ئەنكیــدۆ  مردنــی  دوای  و  دانابێــت  گەلگامیــش  شــوێنی 
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ــەم ســەردەمەدا هەســت و ســۆزە  ــەوەی ل دوای تێگەیشــتن ل
مرۆییەكان هەرەســیان هێناوەو هەموو شــتێك رەق و وشــك 
بــووە وەكــو ئاســن، ئــەم دەگاتــە ئەوەی ئاواتی ئــەوە بخوازێت 
ــەڵ  ــەوەی لەگ ــۆ ئ ــەن ب ــۆ دروســت بك ــی ئاســنینی ب ــە دڵێك ك
ئــەم ســەردەمەدا هەڵبــكات. واتــە ئــەم كاتــی بەرهەمهێنانــی 
دەقەكــە وەكــو ســەردەمێك بــاس دەكات كــە تیایــدا مرۆڤایەتــی 
ــۆ  ــارە ئەوەشــی ب ــەاڵم دی ــاوە، ب ــی هەرەســی هێن ــە تەواوەت ب
دەســتەبەر نابێــت و ئــەو دڵــە ئاســنینەی بــۆ دروســت ناكرێــت، 
بۆیــە بــە نائومێــدی راوەســتاوەو تەنیایــی و ناكارایــی خــۆی 
دەالوێنێتــەوەو پــەی بــە تروســكەی ئامانــج و هیوایەكیــش 
نابــات كــە بــەرەو ئاســۆیەك رێنومایــی بكــەن. قســەكەر، یــان 

شــاعیر دەڵێــت:
لــە مەیخانــەی چــۆڵ و تاریكــی شــیعرێكی داخــراودا 

دانیشــتووم
نە گریانێ دێ بەالمدا پێكە فرمێسكێكی تاڵم بۆ بهێنێ

تا تەسكینیم دێ هەڵیدەم نە خەیاڵی خۆكوشتنێك 
بەرامبەرم الق دەخاتە سەر الق

 هەر لە دوورەوە پێكەكەیم بۆ بەرز دەكاتەوە
بۆ هەر كوێیەك ئەو بیەوێ دوای بكەوم

ئەمشەو حەز دەكەم وەك ماسی
بە ناخی دەریا شینەكەی

لەبیرچوونەوەدا رۆچم
 الشەی هەموو شیعرەكانم
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بخەمە ناو هەگبە شڕەكەی دڵمەوە
لەگەڵ جوانی گشت جوانەكانی دنیادا 

بیدەم بە كۆڵمدا و بڕۆم
لە بەردەستی گۆشتخۆرانی ئەم زەمانە

نەكەی بەر بە دواوە بكەی
رێگای ئەژدیهای بەرەو خوار

هەڵتەلووشێ و بەرەو خەونی قیرێكی كواڵو رۆدەچی

لــە  تێــدەگات  لــەوە  ئــەوەی  دوای  شــاعیر  یــان  قســەكەر، 
لەســەردەمێكدا دەژی هەســت و بەهــا مرۆییــەكان رووخــاون، 
دانیشــتووە،  تیایــدا  كــە  دەدوێــت  شــوێنەوە  ئــەو  لەبــارەی 
ئەویــش بــە مەیخانــەی شــیعر نــاو دەبــات. واتــە ئــەم لــە 
خەیاڵــی ئەوەدایــە سرۆشــی بــۆ بێــت و بە نووســینی شــیعرێك 
مەســت ببێــت. بــەاڵم مەیخانــەی شــیعر چۆڵەوانییــە، واتــە هیــچ 
پێداویســتیەكی بەرهەمهێنانــی شــیعری تێدانییــە. نــە گریــان 
لــەوێ بوونــی هەیــە تــا فرمێســكەكانی دابارێنێــت كــە ئــەو 
فرمێسكانە بۆ خەڵوەتی شیعر وەكو پێكی بادە سەیر دەكات. 
ــن،  ــی فڕی ــە خەیاڵ ــۆ نموون ــە ب ــی هەی ــەوێ بوون ــاڵ ل ــە خەی ن
یــان خەیاڵــی خۆكوشــتن، یــان هــەر خەیاڵێــك كــە دەشــێ ببێتــە 
ســەرچاوە بــۆ كرانــەوەی دەرگای شــیعر، یــان بــۆ رەهاكردنــی 
دەرگای ســرۆش. ئــەم لــەم پێگــەو شــوێنەدا كــە وەكــو شــوێنی 
بەرهەمهێنانــی شــیعر باســی دەكات، هیــچ كام لــەو مۆتیــڤ و 
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هۆكارانــەی لــە النییــە كــە دەبنــە هــۆی ســرۆش پێبەخشــینی 
بــۆ لــە دایكبوونــی شــیعرێك. ئەمــەش دەشــێ بەنــد بێــت بــەو 
بــارە ناهەمــوارەوە كــە خاســێتی ژیانــی ئــەم ســەردەمەیە، 
كــە ئــەوی شــاعیر بەســەردەمی ئاســن نــاوی دەبــات، واتــە 
كــە  نەســت  ئەندێشــەو  و  خەیــاڵ  كۆتاییهاتنــی  ســەردەمی 
ئەمانــەش ســەرچاوەی بەرهەمهێنانــی شــیعرن. بــە مانایەكــی 
تــر شــاعیر دەیەوێـــت بڵێــت لــەم ســەردەمی ئاســن و ئاگــر و 
تووندوتیژیــەدا رووبەرێــك بــۆ خەیــاڵ و ئەندێشــەی ناســكی 
بەرهەمهێنانــی شــیعر نەماوەتــەوەو ئــەو دەخوازێـــت دڵێكــی لە 
كانــزا دروســتكراوی هەبێــت. دیــارە مرۆڤایەتیــەك كــە لەبــری 
دڵێكــی لــە گۆشــت و پــڕ لەســۆز و خۆشەویســتی و وروژان، 
ــگای  ــە جێ ــت ك ــی بێ ــی كانزای ــاری بەدەســتهێنانی دڵێك خوازی
ســۆزو خۆشەویســتی و ورووژان و خەیــاڵ بەرهەمهێنانــی 
تێــدا نەبێـــتەوە، چیتــر نــە دەتوانێـــت شــیعر بەرهــەم بهێنێــت نــە 
لــەوە دەچێــت بایــەخ بــە شــیعر بــدات. لەكاتێكــدا لــە روانینــی 
ــان ســەرچاوەو  ــان داهێن ئەمــەوە وەكــو گەلگامیــش شــیعر، ی

ــە. هــۆكاری نەمری
مەیخانــەی  لــە  كــە  لــەوەی  ئومێدبــوون  بــێ  لەئەنجامــی 
دەكات  حــەز  ئــەم  بنووســێت،  مــەزن  شــیعرێكی  شــیعردا 
رێگایەكــی تــر لەبــەر بگرێــت، بــەاڵم ئایــا ئــەو رێگایــە بــۆ كــوێ 
ــت و ئــەم بــە چ ئامانجێــك ئــەو رێگایــە دەگرێتــە بــەر؟  دەچێـ
ئــەم دەیەوێــت خــۆی بچووێنێــت بــە ماســی. ماســی چــۆن 
شۆڕدەبێـــتەوە بــۆ قوواڵیــی دەریــاكان، ئەمیــش بەوجــۆرە 
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شــۆڕبێتەوە بــۆ قوواڵیــی بیرچوونــەوە. بــەاڵم هــەر بــە تەنیــا 
ــارە بــەالی  ــاڕوات بەڵكــو دەیەوێــت دوو شــت كــە دی خــۆی ن
ئــەوەوە زۆر گرنــگ و پــڕ بایەخــن لەگــەڵ خۆیــدا ببــات. یەكــەم 
شــیعرەكانی و دووەم هەمــوو جوانییەكانــی دنیــا. ئــەم دوو 
بەرەهەمــە، یــان رەگــەزە لەگــەڵ خــۆی دەبــات بــۆ ئــەوەی 
نــە خــۆی و نــە ئــەوان لەبــەردەم مرۆڤــە گۆشــتخۆرەكانی 
ــی  ــە چاوێك ــرەدا شــاعیر ب ــت. لێ ــەم ســەردەمەدا بەجێنەهێڵێ ئ
دەكات  تەكنۆلۆجیــا  ســەردەمی  ســەیری  رەخنەگرانــەوە 
دەبــات  نــاوی  مرۆڤایەتــی  رووخاندنــی  بەســەردەمی  و 
و دەزانێــت شــیعر بەرهەمــی خەیــاڵ و ئەندێشــەو هەســتە 
ــەوی  ــی مەعن ــە رەگەزێك ــی ك ــەردا جوان ناســكەكانە، لەبەرامب
بەهــادارەو لــە رووبــەری هەســت و روانینــە مرۆییــە بااڵكانــی 
جواننانســی و جوانپەرســتیدا بەهــای هەیــە، هەردووكیــان لــەم 
ســەردەمە جەنجاڵــەدا كــە مرۆڤـــــ خــۆی بەهــای نییــە ناشــێت 
هیــچ كام لەمانــەش بەهایەكیــان هەبێــت، بۆیــە دەشــێ بــە 
ئاســانی بڕوخێنرێــن و لەناوببرێــن. شــاعیر ئــەم دوو شــتە پــڕ 
بەهایــە دەدات بــە كۆڵیــداو ئــەم ســەردەمە بەجێدەهێڵێــت. واتــە 
ئــەم دەیەوێــت ئــەو شــتانەی كــە بەرهەمــی خەیــاڵ و هەســت 
و ئەندێشــە مرۆییەكانــن بپارێزێــت بــە خــودی خۆیشــیەوە، 
چونكــە دەزانێــت لــە ســەردەمی ئاســندا، لــە ســەردەمی بــە 
دڕندەبوونــی مرۆڤــدا، مرۆڤایەتــی و بەرهەمەكانــی مرۆڤایەتــی 
بــە تایبەتــی ئەوانەیــان كــە دەشــێ نەمــری مســۆگەر بكــەن و 

ــن. ــزراو ناب ــەوە، پارێ ــری بمێنن ــە نەم خۆیشــیان ب
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 ئەمـــی شـــاعیر ئامانجـــی خۆیـــی دیایكـــردووە كـــە بریتیـــە 
لەگـــەڵ  جوانییـــەكان  هەمـــوو  و  شـــیعرەكانی  بردنـــی  لـــە 
ـــەكان و  ـــە كانزایی ـــەڵ بەجێهێشـــتنی ســـەردەمی دڵ ـــدا، لەگ خۆی
ســـەردەمی مرۆڤـــە گۆشـــتخۆرەكاندا. ئـــەو بـــۆ كـــوێ دەڕوات؟ 
كام رێـــگا لەبـــەر دەگرێـــت؟ ئایـــا رووبەرێـــك هەیـــە بـــۆ رزگار 
بـــوون؟ ئایـــا ئەمـــەی ئـــەو دەیـــكات راكـــردن و بەزیـــن نییـــە؟ 
ــە. ئـــەو  ــدا ئـــەو وەكـــو گەلگامیـــش شـــەیدای نەمریـ لـــە كاتێكـ

دەڵێـــت:
ئێستا رێگام بەرەو خوارە
ئەنجام یەكەو رێ هەزارە 
نەكەی بەر بە دواوە بكەی

رێگای ئەژدیهای بەرەوخوار
هەڵتەلووشێ و بەرەو خەونی قیرێكی كواڵو رۆدەچی

كە ئەوڕ لە دواوە دەدەم 
دوێنێ تەمەو بای زریانە \كۆچی تەمەنێكی سوورە

لەشت دەست و پێیەكانت جێ دەهێڵێ و
سەرت چاوە زەرد هەڵگەڕاوەكانت هەڵدەفڕێنێت

بەرەو چەمێكی زۆر تاریك دادەخزێی
رەوە بەرازێكی زۆر برسی 

تاوت بۆ دەهێنێت و تۆیش 
كەڵە ئاسكێك لەناو خوێنتدا رادەپەڕێ

ئـــەم ســـەردەم وەكـــو ســـەردەمی ئاســـن وێنـــا دەكات. ئەمـــەش 
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لـــە ئاســـتێكی تـــردا ئـــەو دەاللەتـــە هەڵدەگرێـــت كـــە ئـــەو قۆناغەی 
ـــە  ـــووە قۆناغـــی ســـەرمایەداری و ب ـــدا بەرهەمهات دەقەكـــەی تێ
كۆیلەبوونـــی مرۆڤـــە بـــۆ ســـەرمایە و، بـــۆ بەرهەمەكانـــی 
ژیانـــی  كۆتاییهاتنـــی  هێمـــای  ئاســـن  نـــوێ.  تەكنۆلۆژیـــای 
ــەرەتایی و  ــەی سـ ــان كۆمەڵگـ ــت، یـ ــو سروشـ ــەی نێـ كۆمەڵگـ
تەنانـــەت فیودیالیـــە و گواســـتنەوەیە بـــۆ قۆناغـــی پیشەســـازی 
و  پەرەســـەندن  و  بـــۆرژوا  چینـــی  بااڵدەســـتبوونی  و 
بااڵدەســـتبوونی تەكنۆلۆژیـــا كـــە لەگـــەڵ خۆیـــدا هەژموونـــی 
ــە  ــەر لـ ــەوەش ئەگـ ــان دەدات. ئـ ــدا نیشـ ــەر مۆرڤـ ــر بەسـ ئامێـ
روانگـــەی رۆمانســـیەتی ژیـــان و شـــیعرەوە ســـەیری بكەیـــن 
راســـتەقینە  هەســـتە  تەنانـــەت  و  جوانییـــەكان  كوشـــتنی 
مرۆییەكانیشـــە. شـــاعیر دەیەوێـــت لـــەم واقیعـــە تفـــت و تاڵـــە 
خـــۆی دەربـــاز بـــكات و ئـــەوەی دەیەوێـــت لەگـــەڵ خـــۆی 
بیبـــات و رزگاری بـــكات شـــیعرو جوانییەكانـــە. ئەمـــەش ئـــەوە 
ــی  ــت و بەرهەمەكانـ ــوژی هەسـ ــە بكـ ــەم قۆناغـ ــت ئـ دەگەیەنێـ

ــە. ــۆی جوانییەكانـ ــاڵ و كـ ــت و خەیـ هەسـ
لـــەم هەنگاوەشـــدا، قســـەكەر كـــە لێـــرەدا شـــاعیر خۆیەتـــی 
خـــۆی دەدوێنێـــت و ئامـــۆژگاری خـــۆی دەكات كـــە هیـــچ دوودڵ 
نەبێـــت لـــە بەجێهێشـــتنی ئێـــرە لـــەم كاتـــەدا و هـــەروەك لـــە 
ئامۆژگارییەكانیشـــدا وریایـــی دەدات بـــە خـــۆی ئەگـــەر دوودڵ 
بێـــت لـــە رۆیشـــتن، یـــان ئەگـــەر بـــە وریایـــی هەنـــگاو نەنێـــت 
رەنگـــە بكەوێتـــە قوڕگـــی ئەژدیهـــای ترســـناك و لەناوبـــەرەوەو 
بـــەوەش هەمـــوو شـــتێك بـــە خۆیشـــیەوە لەدەســـت بـــدات. 
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هێمـــا  بەرەوخـــوار  ئەژدیهـــای  رێـــگای  دەشـــێ  دیســـان 
بێـــت بـــۆ كۆســـپەكانی بـــەردەم مرۆڤــــــ بـــۆ رزگاربـــوون لـــە 
هەژموونـــی قۆناغـــی ئاســـن و مەترســـیەكانی تەكنۆلۆژیـــا. 
ــۆ  ــەوە بـ ــۆ گەڕانـ ــە بـ ــەروەك ئاماژەیەكـــی دووریـــش هەیـ هـ
ئەفســـانەی یوســـف و داهێاڵنـــە خـــوارەوەی بـــۆ بنـــی بیرەكـــە 
كـــە ئەویـــش ســـپاردنی یوســـفە بـــە چارەنووســـێكی ون و 
نادیـــار. واتـــە ئەگـــەر ئـــەم وەكـــو نوێنـــەری مرۆڤایەتـــی بـــە 
ــی ون  ــان چارەنووسـ ــە هەمـ ــت، رەنگـ ــگاو نەنێـ ــی هەنـ وریایـ
ــناكەدا  ــە ترسـ ــەم هەلومەرجـ ــت. لـ ــفی هەبێـ ــاری یوسـ و نادیـ
بەجێدەهێڵێـــت و ســـەری  پێیـــەكان  و  لـــەش دەســـت  كـــە 
هەمـــوو  ئەنجامـــی  لـــە  و  فڕێـــدەدات  چاوەكانـــی  مرۆڤــــــ 
ــوون  ــان و لەناوچـ ــاری نەمـ ــەرەو كەنـ ــدا مرۆڤـــــ بـ ئەمانەشـ
دەخزێـــت و لەوێشـــدا مەترســـیەكانی لەناوچـــوون هەڕەشـــەی 
ـــرادەی  ـــدا ئی ـــە ناخی ـــت. ل ـــەم وەكـــو مرۆڤــــــ نابەزێ لێدەكـــەن، ئ
ـــە  ـــەم مەترســـیانەدا ل ـــەردەم ئ بەرگریكـــردن و راوەســـتان لەب
دایـــك دەبێـــت و خـــۆی نـــادات بەدەســـتەوە. لێـــرەدا شـــاعیر 
لـــە دووانـــەی نێـــوان مرۆڤــــــ و تەكنۆلۆژیـــادا، مرۆڤـــــــ دەكاتـــە 
ــە مرۆڤــــــ  ــرادە بـ ــزو ئیـ ــەروەری و هێـ ــەق و سـ ــدو چـ ناوەنـ
دەبەخشـــێت و ســـوورە لەســـەر ئـــەوەی كـــە دەبـــێ ئـــەم 
بوونـــەوەرە ژیـــرە خاوەنـــی ئیـــرادەو هێـــزی كۆنترۆڵكردنـــی 
ــتكراوەكانی  سرووشـــت و گـــەردوون بێـــت و نابێـــت دروسـ
عەقـــڵ و دەســـتی خـــۆی بیبەزێنـــن و بیكـــەن بـــە كۆیلـــە. لێـــرەوە 
لـــە الیـــەك دەاللەتـــی ئایندەخـــوازی و بـــە بااڵیـــی مانـــەوەی 
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مرۆڤــــــ بەرهـــەم دێـــت، لەالیەكـــی تـــرەوە روویەكـــی دیـــدی 
ــەی  ــیعرە بانگەشـ ــەم شـ ــە ئـ ــت كـ ــتانە دەردەكەوێـ هیومانیسـ
بـــۆ دەكات. هـــەر لێرەشـــەوە ئاماژەیەكـــی تـــر هەیـــە بـــۆ 
نەمـــری  نەمریـــەوە.  لەبـــارەی  هەڵوێســـتەكەی گەلگامیـــش 
هەرچـــۆن بـــە تەمـــەن نییـــەو بـــە كـــردارە، دیســـان نەمـــری بـــۆ 
تاكەكـــەس نییـــە بەڵكـــو بـــۆ درێژەپێـــدان و بەردەوامـــی ژیانـــی 
ئـــەم ئەفریدەبـــووە ژیرەیـــە كـــە فەرمانـــڕەوای ســـەرزەمینەو 
بێگومـــان لـــە هەوڵـــی ئەوەشـــدایە كـــە دەســـەاڵت بەســـەر 
جووڵـــەی سرووشـــت و گەردوونـــدا بـــكات و خـــۆی رێكخـــەر 
ـــاری  ـــە خـــۆی بڕی ـــدازەی ك ـــەو ئەن ـــا ئ ـــت ت ـــەری بێ و بەڕێوەب

ژیـــان و مردنیـــش بـــدات.
ـــر دەدات  ـــی زیات ـــەی ســـریالیدا، هەوڵ ـــدێ وێن ـــە هەن شـــاعیر ل
بـــۆ ئـــەوەی تێكچوونـــی هارمۆنیـــای گـــەردوون ئاشـــكراتر وێنـــا 
بـــكات و خـــودی گەردوونیـــش، یـــان دنیـــا بـــە مرۆڤـــی ئاســـایی 
بچووێنێـــت تـــا رێـــگا بـــۆ مرۆڤــــــ خـــۆش بـــكات، هەوڵبـــدات 
خواســـت و ویســـتی كۆنترۆڵكردنـــی گـــەردوون بـــكات بـــە 
كـــردار. هەڵبـــەت ئـــەوەش كاتێـــك دەبێـــت كـــە مرۆڤــــــ ببێتـــە 
خاوەنـــی ئیرادەیەكـــی ئەوتـــۆ كـــە بـــەرەو لـــە رووداوەســـتان 
ـــەوە. شـــاعیر  ـــچ شـــتێكدا نەچەمێت ـــەردەم هی ـــت و لەب بیجوڵێنێـ
لەبـــارەی ) ئـــەو (ەوە دەدوێـــت و هـــەر زوویـــش ناســـنامەی 
ئـــەو ئاشـــكرا دەكات كـــە بریتیـــە لـــە دنیـــا. دنیـــا دەچوێنێـــت 
بـــە مرۆڤـــــ و خاســـێتەكانی مرۆڤــــــ بـــە دنیـــا دەبەخشـــێت و 

بەكەســـكردنی دنیـــا ئەنجـــام دەدات. ئەوەتـــا دەڵێـــت:
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ئەمشەو دنیا عەساو پاڵتۆكەی لێرەدا جێ هێشتووە
ــۆی  ــان ســەری خ ــم، ی ــان نازان ــووە، ی ــەیران چ ــۆ س ب

هەڵگرتــووە
 ئەو لەوێ بوو ئێستا تەنیا عەساو سەبیلەكەی نەبێ
هیچی دیكەی دیار نەماوە كوانێ سەگیش دیار نەماوە

تا مانگێكی پێ بوەڕێ ئەم دەرگا پۆاڵینانە
 ئەمشەو لە كێ داخراون كلیلەكانیان الی كێیە.

ــە رووی  ــا ل ــدا، دنی ــاو مرۆڤ ــە نێــوان دنی ــەدا ل ــەم لێكچواندن  ل
رووبــەر و قەبــارەوە بچــووك دەكرێتــەوە بــۆ ئاســتی قەبارەی 
مرۆڤێــك. هەروەهــا دنیــا وەكــو هــەر مرۆڤێكــی ئاســایی دێــت 
و دەچێــت و خاوەنــی خاســێت و پێداویســتیەكانی مرۆڤــە. 
هەرچەنــدە دەشــێ ئــەوەی ئــەو باســی دەكات تەنیــا وەك نــاو 
پێــی بگوترێــت دنیــا، چونكــە بەئاشــكرا دیــارە كــە ئــەو باســی 
كەســێك دەكات كــە دەشــێ مەبەســتی ئــەو گوێگــرە بێــت كــە 
لــە خەیاڵــدا دروســتی كــردووە.، یــان ئــەو هێزەیــە كــە ئــەم بــە 
ئومێــدی ئەوەیــە ئیــرادەی پێببەخشــێت و لەســەردەمی ئاســن 
و لــە ژێــر هەژموونــی تەكنۆلۆجیــا رزگاری بــكات. هــەر لێرەدا 
شــاعیر لــە وێنەیەكــی هەڵگــەڕاوەدا ناجــۆری بارودۆخەكــە 

نیشــان دەدات كاتــێ دەڵێــت:
كوانێ سەگێكیش دیار نەماوە

تا مانگێكی پێ بوەڕێ
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ــەوەی  ــارە پێچەوانەكردن ــت. دی ــە مانگاشــەو دەوەڕێ ســەگ ب
ــەو  ــی و ناجــۆری ئ ــۆ دەرخســتنی خراپ ــا ب ــە تەنی ــەم وێنەی ئ
دوای  بــە  هــەر  دەدوێــت.  لێــی  دەقەكــە  كــە  بارودۆخەیــە 
بــەاڵم  ئــەوەدا باســی داخســتنی دەرگا پۆاڵینــەكان دەكات، 
ئاشــكرا نییــە مەبەســتی لــە دەرگا پۆاڵینــەكان چیــەو دەرگای 
مەبەســت  تەنیــا  ئایــا  هەڵدەرێــت.  مەدلولێــك  چ  پۆاڵییــن 
دەرگای ئاســاییە، یــان داخســتنی دەرگای ژیــان و ئازادیــە 
لــە مرۆڤــەكان كــە ئــەوەش بەرهەمــی ســەردەمی ئاســن و 
قۆناغــی تەكنۆلۆجیایــە كــە جیهــان دەكاتــە زیندانێكــی گــەورە 
ــار  ــێ بڕی ــە ب ــی و ب ــدا وەكــو زیندان و كــۆی مرۆڤایەتیــش تێی
و لــە دەرەوەی ویســتی خۆیــان و وەكــو ئەفریدەبوویەكــی 
بــێ ئیــرادە ژیــان دەگوزەرێنێــت. لێــرەدا ئاماژەیــەك بــۆ ئــەو 
بۆچوونــەی ئیللیــەت هەیــە لــە وێرانــە خاكــدا كــە دەڵێــت هــەر 
كەســە و گوێــی لــە زرنگــەی كلیلــی زیندانەكــەی خــۆی دەبێــت 
و ئــاگادار دەبێـــتەوە كــە ئــەو زیندانییــە. واتــە لێرەشــدا دەرگا 
هەمــوو  زیندانیبوونــی  بــۆ  ئامــاژەن  داخــراوەكان  پۆاڵینــە 
مرۆڤایەتــی. ئێســتا ئەمــی قســەكەری شــیعرەكە كــە پێشــتر 
ئاســكێك لــە خوێنیــدا رادەپــەڕی و ئیرادەی لە رووداوەســتانی 
و  ئاســن  قۆناغــی  هەژموونــی  لــە  دەبــوو،  دایــك  لــە  تێــدا 
تەكنۆلۆژیــا یاخــی دەبێــت و هەوڵــدەدات هەمووشــتێك بخاتــە 
ژێردەســتی خۆیــەوە. دیــارە ئەمــەش هــەم رێگاخۆشــكەرە، 
ــۆ خــود ســەلماندن و دەســەاڵتكردن  ــەم یارمەتیدەریشــە ب ه
لــە وێناكردنــی  كــە  نەمرییەشــی  ئــەو  بەســەر گەردوونــدا. 
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گەلگامیشــەوە بــە دوایــدا دەگەڕێــت تەنیــا كاتێــك بەدەســت 
دێــت كــە مرۆڤـــــ خــۆی خاوەندارێتــی ژیــان و گــەردوون بــكات 

و خــۆی بڕیــار لەســەر چارەنووســی خــۆی بــدات.
دەدوێــت  ئــەوەوە  لەبــارەی  زیاتــر  قســەكەری شــیعرەكە 
ــاوی دەبــرد،  ــا ن كــە پێشــتر وەكــو گوێگــر و پاشــان بــە دنی
ئێســتاش وەكــو ئــەوی كەســی ســێیەم، یــان ئــەوی رەگــەزی 
ــو  ــەردەوام وەك ــش ب ــەڵ دەكات. ئەمی ــی لەگ دووەم ئاخاوتن
كەســی یەكەم دەدوێت و كۆی ئەو شــتانەی باســیان دەكات 
لــەدەوری خــۆی كۆدەكاتــەوەو خــۆی دەكات بــە ناوەنــد، 
یــان چــەق و هەمــوو شــتێك بەخۆیــەوە پەیوەســت دەكات. 
ئــەو دنیایــەی  ئــەو دەكات، واتــە  ئەمــی قســەكەر باســی 
كــە رۆیشــت، یــان ســەری خــۆی هەڵگــرت. ئــەم نازانێــت 
ــی  ــە چاوەڕوان ــەم ل ــە ئ ــەوە، وات ــە نەگەڕای ــەو دنیای بۆچــی ئ
گەڕانــەوەی ئەودایــە. كەواتــە ئــەو كێیــە؟ ئایــا هاودەمــە، یــان 
رزگاركــەرە، یــان ئــەو هێزەیــە كــە لــە ســەردەمی ئاســن و 
تەكنۆلۆجیــا رزگاری دەكات، یــان نەمــری بــۆ دەهێنێــت؟ 
واتــە ئــەوەی دەیدوێنێــت و بــە دنیــا نــاوی دەبــەت لــە هەمــان 
كاتدا وەكو مرۆڤێك مامەڵەی لەگەڵ دەكات و دەیناســێنێت. 

ئەوەتــا دەڵێــت:
نازانم بۆ نەهاتەوە وتی تۆ لێرە دانیشە

دەچم چۆلەكەت بۆ دەگرم
بەم درەنگ وەختە نازانم

كوێ بگەڕێم هەواڵی تۆ لە كێ پرسم



153

عەتا قەرەداخی

 لەگەڵ چ مێگەلە هەورێكی كۆچەردا
خۆت دایە دەست زریانەوەو ئەو نەیبردی

ئەم دیوارو پەنجەرە ئاسنینانەی ئەمشەوە نەبووایە
رەنگ بوو لەشی نەرمی شیعرێك

خۆی لە لەشی وەكو داری وشكهەاڵتوو بسووایەو
تێر ئارەقی زیندووبوونەوەی كردمایە

 نازانم بۆ نەهاتەوە ئەوسا ئەو كاروانسەراو
من رێبواری رێگای هات و نەهاتی ئەشقێك بووم

ئەمشەو هەرچەند دەمەوێ
 لەم سەگوەڕە مۆتەكەیە خۆم رزگار كەم

دەستەكانم دەبنە دوو دارخورمای چۆڵی بیابانێك
چنگ لە زەویەكە گیر دەكەن  

ــە  گوێگــر ئەمــی بەجێهێشــتووە و هیوایەكــی پێبەخشــیووەو ل
ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  رایگرتــووە.  بــەردەم چاوەڕوانیــدا 
نازانێــت چــی بــكات. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــە قســەكەر، 
ــە بارێكــی دەروونــی شــلۆقدایەو نازانێــت چــی  یــان شــاعیر ل
ــە كــێ  ــەو ل ــی ئ ــدا بگەڕێــت و هەواڵ ــە كــوێ بەدوای ــكات و ل ب
بپرســێت. ئەمــەش نیشــانی دەدات راســتە ئەمــی قســەكەر 
ئامانجێكــی دیاریكــراوی هەیــە بــەاڵم نازانێــت لــەكام رێــگاوەو 
ــەوە.  ــەو ئامانجــە بدۆزێت ــگای گەیشــتن ب ــە چ شــێوەیەك رێ ب
هــاوكات باســی ئــەوە دەكات ئەگــەر ئــەو بەربەســتە ئاســنینانە 
نەبوونایــە، دەشــیا سرۆشــی شــیعری بــۆ بهاتایــە و پاڵنــەری 
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تەڕ و ناســكی شــیعر جەســتەی وشــكهەاڵتووی ئەوی زیندوو 
بكردایەتــەوە. هــەر لەمبــارەدا باســی رابــردووی خــۆی دەكات 
ــەو  ــی ئ ــەاڵم ئێســتا كاریگەرییەكان وەكــو عاشــقێكی شــەیدا، ب
عەشــقەی پێــوە دیارنییــە چونكــە عەشــق هێــزی جووڵــەو خــۆ 
ڕزگاركــردن بــە مرۆڤـــــ دەبەخشــێت، بــەاڵم ئــەم لــەم بــارەدا 
هەســت بــە ناكارایــی خــۆی دەكات، واتــە نەدەتوانێــت ئــەو 
بدۆزێتــەوە، نــە شــیعرێك بەرهــەم بهێنێــت نــە لــەم هەژموونــی 
ســەختی ســەردەمی ئاســن و تەكنۆلۆژیایــە رزگاری ببێــت. 
هەســتكردن بــەم ناكاراییــە دەیگەیەنێتــە ئاســتێك كــە وەهــا 
خــۆی دەبینێــت ناتوانێــت هەنــگاوی بــەرەو رزگاربــوون لــەو 
بــارە ناهەمــوارەی تێیدایــە هەڵبهێنێــت. ئەمــەش ئــەو بارەیــە كە 
هەر لە ســەرەتاوە قســەكەری شــیعرەكەی تێدابوو كە لە هیچ 
قۆناغێــكادا نەگەیشــتووەتە ئــەوەی بتوانێــت لــە رووی كارەوە 
رووداوەكان  راڕەوی  بێــت  نزمیــش  رێژەیەكــی  بــە  ئەگــەر 
بگۆڕێــت. ئــەم كەســێتیەش وێناكردنێكــی واقیعیانەیــە بــۆ رۆڵ 
و پێگەی مرۆڤـــ لە ســەردەمی تەكنۆلۆژیادا. هەروەها دەشــێ 
كۆمەاڵیەتــی  كەســێتی  بــۆ  بێــت  دروســتیش  وێناكردنێكــی 
كــە  بەرهەمهاتــووە  تێــدا  دەقەكــەی  كــە  ئــەو كۆمەڵگەیــەی 
چــۆن لــە پێــش و لــە ســەروەختی بەرهەمهێنانــی دەقەكــەو 
تەنانــەت دوای ئــەو كاتــەش كەســێتیەكی نــاكاراو پەراوێزیــی 
و پاشــكۆی هەبــووەو هیــچ رۆڵ و كاریگەرییەكــی لەســەر 
راڕەوی رووداوەكان نەبــووەو ئــەم بــەردەوام كاری لەســەر 

كــراوە.
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ــی خــۆی  ــە ناكارای ــە هەســت ب ــەدا ك ــەم بارودۆخ قســەكەر ل
بــۆ هەمــوو شــتێك دەكات، تێــدەگات ئــەو هیــواو ئومێــدەی كــە 
هەیەتــی بەدینایــەت، دەگەڕێتــەوە بــۆ قوواڵیــی ناخــی خۆیــی و 

ئــەو پانتاییــە دەدوێنێــت. ئــەو دەڵێــت:
كە دەرگام لێ نەكرێتەوە
بۆ ژێر زەمینێك تونێلێك
لە ناخی خۆمدا دەگەڕێم

بمگەیەنێت بە تەڕایی شیعرێك
بە گەرمی گریانێك بە فێنكی مەرگێكی خۆش

ئەمشەو نە شاجوانی مەرگێك
دوگمەی سینە سپیەكەییم بۆ دەكاتەوە

تا چی رەوە گورگ هەیە لە دەورمدا بڕەوێتەوە
نە كچۆڵە نامیهرەبانەكەی گەردوون

دێتە الم و خۆیم دەدا بەدەستەوە
تا دەتوانم تێكەڵی بم وسبەینێ

بە دڵنیاییەوە لەگەڵ رەوە گورگی مەرگدا بڕۆم
تۆ دەیزانی بۆ پۆلە كۆتری شیعرم

بە منارەو گومەزی ئەم شارە ساختانە ئاشنا نین
چونكە دنیا ئەمشەو رەزی سۆزانییەكەی ئۆرۆكەو

مەی لە دنیادا نەمێنێ رووی تێناكەم 

كاتــێ ئەمــی قســەكەر لەبــەردەم دەرگایەكــی داخراودایــەو 
هەرچــی هەوڵــدەدات ئومێدێــك بــۆ كردنــەوەی ئــەو دەرگایــە 
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ناخــی خــۆی و  بــۆ  ناچــاری دەگەڕێتــەوە  بــە  بۆیــە  نییــە، 
ناخــی  لــە  نــاگات  پێــی  دەرەوەڕا  لــە  ئــەوەی  هەوڵــدەدت 
ــی  ــوان جیهان ــە نێ ــە ل ــەوە. وات ــۆ بدۆزێت ــدا هاوشــێوەی ب خۆی
جیهانــی  ســەرەتا  قســەكەر  نــاوەوەدا  جیهانــی  و  دەرەوە 
دەرەوە هەڵدەبژێرێــت بــۆ ئــەوەی تیایــدا بــە دوای ئاســۆیەكدا 
بگەڕێــت، بــەاڵم تێــدەگات ئــەوە كارێكــە بۆی دەســتەبەر نابێت. 
ســەرئەنجام دەگەڕێتــەوە بــۆ بــاری خوردبوونــەوەو تێڕامــان 
و شــۆڕبوونەوە بــە ناخــی خۆیــدا. ئــەوەش بــە ئومێــدی ئەوەی 
لــە ناخیــدا جێگــرەوەی ئــەو ئومێــدو هیوایــە بدۆزێتــەوە كــە لــە 
ــە  ــدی ئەوەی ــە ئومێ ــەو ب ــگات. ئ ــی ب ــت پێ ــگا نادرێ دەرەوە رێ
تێڕامــان و شــۆڕبوونەوە بــە ناخــی خۆیــدا بیگەیەنێــت بــە 
چەنــد خاڵێــك كــە بریتیــن لــە ) تەڕایــی شــیعرێك، گەرمــی 
ــۆ  ــە ب ــارە هــەر یەكێــك لەمان گریانێــك، فێنكــی مەرگێــك (. دی
ئەوبــارەی ئــەوی قســەكەر بریتیــە لــە رێــگای گەیشــتن بــە 
جۆرێــك لــە رزگاربــوون. ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــە شــیعر 
ــان هەیــەو هەمــان  ــەم هەمــان مانانی و گریــان و مــەرگ بــۆ ئ
كاردەكــەن. بــەاڵم دیــارە ئــەوە تەنیــا هیواخواســتنێكە كــە لــە 
ــدا بــگات بــەو ئامانجانــە كــە ئەویــش  خوردبوونــەوەو تێڕامان
دەیگەیەنێــت بــە قۆناغێكــی تــر كــە ئەویــش رزگاربوونــە لــەو 

ــە. ــارەی كــە تێیدای ب
لــەو  بــە هیــچ كام  بــگات  لــەوەی  ئومێــد دەبێــت  بــێ  ئــەو 
ئامانجانــە. دیــارە نەگەیشــتنیش بــە ئامانــج ئــەم لــەو بــارە 
ترســناك و ناهەمــوارەدا دەهێڵێتــەوە كــە تیایدایــە كــە بریتیــە 
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لــە ناكارایــی و ئابڵوقەدانــی بــە گەلــە گــورگ كــە ئەمــەش زیاتــر 
ئاســتی ئــەو مەترســیە نیشــان دەدات كــە هەڕەشــە لــە بوونــی 
ئــەم دەكات و ئاینــدەی نادیــار و تاریكــی لــەوەی ئێســتای 
زیاتر دەخاتە مەترســیەوە. واتە لێرەوە قســەكەری شــیعرەكە 
كــە نوێنەرایەتــی ئێمــە دەكات، كەســێتیەكی ئاینــدە نادیــارە و 
بــەرەو ونبوونــی تەواوەتــی و ســڕینەوە دەچێــت. هەرچەنــدە 
پێشــتر ئــەو باســی ئــەوە دەكات كــە ئومێدێــك لــە خوێنیــدا 
زینــدوو دەبێتــەوە، بــەاڵم ســەرئەنجام ئــەو ئومێــدە ناتوانێــت 
دەردەكەوێــت  لێــرەوە  بــكات.  داگیــر  ئــەو  بوونــی  پانتایــی 
ئەمــی قســەكەر لــەوە تێــدەگات كــە بۆچــی ئــەو لەبــەردەم ئــەم 
مەترســیانەدایەو هۆكارەكــەی بــۆ ئــەوە دەگەڕێنێتــەوە كــە ئەم 
نامۆیــە بــەو واقیعــەی كــە هەیــە و لێرەشــەوە قســەكەر زیاتــر 
شووناســی خــۆی ئاشــكرا دەكات و بــە نــاوی شــاعیرەوە 

ــت: قســە دەكات و دەڵێ
تۆ دەیزانی بۆ پۆلە كۆتری شیعرم

بە منارەو گومەزی ئەم شارە ساختانە ئاشنا نین
چونكە دنیای ئەمشەو رەزی سۆزانییەكەی ئۆرۆكە

 ئەمــی شــاعیر جۆرێكــی تایبەتــە و شــیعرەكانی دەربــڕی 
راســتی و حەقیقەتــن و هەرگیــز ئاشــنا نابــن بــە دیكــۆر و 
ســیماو روخســای ســاختەو بــێ گەوهــەری شــارە ســاختەكان. 
ئــەو  یــان  شــارانەن،  ئــەو  ســاخەتەكان  لەشــارە  مەبەســت 
شــوێنانەن كــە دژ و نەیــارن بــە ژیانــی راســتەقینەی مرۆڤـــــ 
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و تیایانــدا گەوهــەری مرۆڤایەتــی دەڕوخێندرێــت و هەســت و 
ســۆز و ئەندێشــە راســتەقینەكانی مرۆڤــــ وشــك و بــێ گیــان 
دەكرێن. ئەو شــارانەش بەرهەمی ســەردەمی ئاســن و قۆناغی 
تەكنۆلۆجیــان، كــە دەشــێ بــە قۆناغــی مەرگــی گەوهــەری 
ــەو  ــەردەوام شــەوەو ئ ــەم ب ــا الی ئ ــت. دنی ــی دابنرێ مرۆڤایەت
ــە شــەوی  ــە ل ــە بریتی ــە ك ــی هەی ــدی خۆی شــەوەش تایبەتمەن
ســۆزانییەكەی ئــۆرۆك. واتــە شــەوێكی ســەردەمی گەلگامیــش 
ســوزانییەكەی  رەزی  شــەوە  ئــەو  دنیــای  كــە  ئەنكیــدۆ  و 
ــە شــەرابی ئــەو  ئۆرۆكــە. بــەاڵم ئەمــی شــاعیر ئامــادە نییــە ل
رەزە بخواتــەوە تەنانــەت ئەگــەر مــەی لــە هەمــوو گەردوونــدا 
نەمێنێــت، لێــو لــەو مەیــە نــادات. ئەمــەش هــۆكارە بــۆ ئــەوەی 
نەتوانێــت كــە لەگــەڵ ئــەو بارودۆخــەدا بــژی، یــان هەڵبــكات.  
لێــرەدا شــاعیر، یــان قســەكەری شــیعرەكە كــە بــە رانــاوی 
كەســی یەكەمــی تــاك قســەدەكات رۆڵی ئەنكیــدۆ دەبینێت، یان 
ــە ئەفســانەكەدا  ــدۆ. ئاشــكرایە ل ــە شــوێنی ئەنكی خــۆی دەخات
)ســەاڵح  شــیعرەیدا  لــەم  كــە  گەلگامیــش  ئەفســانەی  واتــە 
شــوان( ئــەو ئەفســانەیەی كردووەتــە رەگــەزی بەرهەمهێنانــی 
ــۆ  ــراوە ب ــدە خوڵقێن ــی دڕن ــو ئاژەڵێك ــدۆ وەك ــەی، ئەنكی دەقەك
ــان و  ــە بیاب ــدۆ ل ــی گەلگامیشــی زۆردار. ئەنكی ــی كردن دژایەت
دەشــت و كێــو دەژی و ســەرئەنجام لــە رێــگای ســوزانییەكی 
شــاری ئۆرۆكــەوە رازی دەكرێــت بێتــە نــاو كۆمــەڵ و وەكــو 
مرۆڤـــ بخوات و بخواتەوەو جل و بەرگ لەبەر بكات و دوای 
ئــەوەش بچێتــە بەرامبــەر گەلگامیــش بــۆ ئــەوەی ملمالنێــی 
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لەگەڵــدا بــكات بــە مەبەســتی لــە ناوبردنــی. لەراســتیدا، لــە 
بنەڕەتــدا ئەنكیــدۆ بــۆ ئــەو ئەركــە ئەفرێنــدراوە. ســەرئەنجام 
گەلگامیــش لەبــەردەم هێــزی ئەنكیــدۆدا هەســت بــەالوازی 
دەكات و ئــەوەش وای لــێ دەكات دان بــە هێــز و توانــای 
ئەنكیــدۆدا بنێــت. ئــەوەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی ببنــە هاوڕێــی 
ــم و زۆری  ــە زوڵ ــان ب ــۆ كۆتاییهێن ــدۆ ب ــر. ئەنكی ــی یەكت نزیك
گەلگامیــش ئەفرێنــدراوە. ئەمــی شــاعیر خــۆی دەخاتــە شــوێنی 
ئەنكیــدۆ. دیــارە ئــەوەش لــە پێنــاوی گەیشــتن بــە ئامانجێكــدا 
ــە خــۆی  ــو تاكەكــەس ل دەكات. ئاشــكرایە ئەمــی شــاعیر وەك
ــە ئاســتێكی تــردا نوێنەرایەتــی میللەتەكــەی  دەدوێــت، بــەاڵم ل
دەكات كــە لــە كاتــی بەرهەمهێنانــی ئــەم دەقــەدا و بۆ دواتریش 
هاوشــێوەی  ســەختی  زۆرێكــی  و  زوڵــم  ســایەی  ژێــر  لــە 
ــاوە. ئەمــی شــاعیر دەیەوێــت هەمــان  ــەوەی گەلگامیشــدا ژی ئ
ــو  ــەو ئەگەرچــی وەك ــارە ئ ــە دی ــت ك ــە ئەســتۆ بگرێ ــەرك ل ئ
تاكەكــەس لــەو رووەوە وەكــو پاڵــەوان دەردەكەوێـــت، بــەاڵم 
نوێنەرایەتــی هێزێــك دەكات كــە بتوانێــت لــە رووی ئەو ســتەم 

ــەدا بووەســتێت. و زۆرداری
وادەردەكەوێــت ئەنكیــدۆ لەالیــەن ســوزانییەكەی ئۆرۆكــەوە تا 
ئەندازەیــەك رابهێنرێــت و لــە بوونەوەرێكــی شــێوە دڕنــدەوە 
دەكرێــت بــە مرۆڤـــــ و ســەرئەنجامیش دەبێتــە هاوڕێــی هــەرە 
نزیكــی ئــەو ســتەمكارەی كــە ئــەم بــۆ ئــەوە خوڵقێندرابــوو 
لــە نــاوی ببــات، بــەاڵم ئەمــی پاڵەوانــی ئــەم شــیعرە لــەوە 
ــەوە دەســتەمۆ  ــەن ســۆزانییەكەی ئۆرۆك ــە لەالی ــرە ك بەهێزت
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بكرێــت. جێــگای خۆیەتــی لێــرەدا ئــەو پرســیارە بكرێــت: ئایــا 
ســۆزانییەكی ئــۆرۆك كێیــە؟ كەســێكی نامۆیــە، یــان كەســێكی 
ئاســایی نــاو كۆمەڵــەو خاســێتی سۆزانیبوونیشــی لــە پێنــاوی 
ئەركێكــدا پێــدراوە؟ ئایــا بەراســتی كەســێكی روخــاوە، یــان 
كەســێكە لــە پێنــاوی ئەمانێكــی بەرزتــردا قوربانــی بەخــۆی 
داوەو ئــەو ئەركــە وەكــو ســۆزانی دەبینێــت؟ لێــرەدا لــە ئاســتی 
ــە نێــوان ئەمــی شــاعیرو  نائاشــكرای دەقەكــەدا لێكچوونێــك ل
ئەنكیــدۆدا دروســت دەبێــت. هەریەكەیــان لەگــەڵ جیــاوازی 
كاتــدا جۆرێــك لــە هــەوڵ هەیــە بــۆ دەســتەمۆكردنیان. ئەنكیــدۆ 
شــاعیریش  ئەمــی  ئۆرۆكــەوەو  ســۆزانییەكەی  رێــگای  لــە 
لــە رێــگای تــری هاوشــێوەی، یــان لێكچــوو ئــەو رێگایــەوە. 
هەمــان  كــە  دەكات  ئــەوە  بانگەشــەی  شــاعیریش  ئەمــی 
ــی یاخــی  ــەم گیانێك ــت و ئ ــدۆ دەســتەمۆ ناكرێ شــێوەی ئەنكی
و نەبەزیــووە. هــەر ئــەم گیانــی خــۆ بەدەســتەوە نەدانەیــە 
وایكــردووە كــە شــیعرەكانی ئــەم شــاعیرە نامۆبــن بــە منــارە 
و گومــەزی شــارە ســاختەكان. ئەمــی شــاعیر وێنەیەكــی تــری 
ــی ســتەمكار، فریوناخــوات و خــۆی  ــۆ لەناوبردن ــە ب ئەنكیدۆی
ناداتــە دەســتی حــەزو ئارەزووەكانــی و ســەرئەنجامیش رەنــج 
و كۆششــی هاوشــێوەی ســۆزانییەكەی ئــۆرۆك لەگــەڵ ئەمــدا 
بــێ بەرهــەم دەبێــت. لەپشــتی ئــەم ویناكردنــەوە ئــەو دەاللەتــە 
هەرگیــز  و شــیعرەكانی  شــاعیر  ئەمــی  كــە  دێــت  بەرهــەم 
نابنــە دۆســت و ئاشــنای ســتەمكاران و هەمیشــە پشــت لــە 

ســتەمكاران و بەرهەمەكانــی ســتەمكارانیش دەكــەن.
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ــو  ــرەدا وەك ــە لێ ــان قســەكەری شــیعرەكە ك ــی شــاعیر، ی ئەم
ــەو روانگــەوە كــە هاوشــێوەی  ــت ل ــەوان پێشــكەش دەكرێ پاڵ
ئەنكیــدۆ ســەوداگەری نــاكات و گــوێ لــە ئامۆژگارییەكانــی 
هاوشــێوەی  ئــەم  ئەگــەر  ناگرێــت.  ئــۆرۆك  ســۆزانییەكەی 
ئەنكیــدۆ بێــت ئــەوا چاوەڕوانــی ئــەوەی لــەو كەســە كــردووە 
لەگــەڵ  و  بێــت  خوڵقێنــدراوە،  ئــەو  دژایەتــی  بــۆ  ئــەم  كــە 
ئامانجــەی  ئــاو  بــەرەو  ســەختدا  لوتكــەی  بەڕێــی  خۆیــدا 
ــدە  ــو دڕن ــدا وەك ــە بیابان ــە ل ــدۆ ك ــات. ئەنكی دیاریكــردووە بیب
ــرد و گواســتیەوە بــۆ  ــا ئــەوی ســوزانی ئــۆرۆك رازیك دەژی
ژیانــی شــێوە مرۆڤــــ. بــەاڵم ئەمــی شــاعیر پشــت لــە هــاوڕێ، 
ئەگــەر  ئــۆرۆك دەكات و  یــان هاوشــێوەی ســوزانییەكەی 
مــەی لــە دنیــادا نەمێنێــت لــە مەیــی رەزی ئــەو ناخواتــەوە. 
ئەنجامــی ئــەم هەڵوێستەشــی، شــیعرەكانی ئاشــنا نابــن لەگــەڵ 
منــارەو گومەزەكانــی ئــەو شــارانەدا كــە بەرهەمــی ئاســن 
و  مــەرگ  مرۆڤـــــ،  ئاســوودەیی  لەبــری  و  تەكنۆلۆژیــان  و 

تراژیدیــاو كوشــتنی رۆحــی مرۆڤایەتیــان هەڵگرتــووە.
شــاعیر باســی ئــەوە دەكات كــە چاوەڕێــی یەكێــك بــووە، 
بــەاڵم ئــەو یەكــە كێیــەو بۆچــی ئــەم چاوەڕوانــی ئــەو دەكات؟ 
بیابانــدا  لــە  ئەنكیــدۆ  شــێوەی  بەهەمــان  شــاعیر  ئەگــەر 
ژیانێكــی نائاســایی بــەڕێ بــكات و چاوەڕوانــی رزگاركەرێــك 
ــە كاتێكــدا ئــەم پێشــتر  بێــت، كەواتــە ئــەو رزگاركــەرە كێیــە ل
هاوشــێوەی ســوزانییەكەی ئــۆرۆك رەت دەكاتــەوەو ئامــادە 
نەبــووە خۆیــی بــدات بــە دەســتیەوە. واتــە لێــرەدا ناڕاســتەوخۆ 
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ئــەوە ئاشــكرا دەبێــت كــە ئــەم لــە هاتنــی رزگاركــەر بێئومێــد 
بــووە، بــەاڵم ئەمــە وای لــێ نــاكات خــۆی بــدات بەدەســتەوە، 
بەڵكــو ئــەم ملكەچــی ئــەو بارودۆخــە نابێــت كــە لــە بنەڕەتــدا 

ــت: ــەو دەڵێ ــت. ئ ــت بیگۆڕێ دژی راوەســتاوەو دەیەوێ
من چاوەڕێ بووم ئەو بێت

بە رێی لووتكەی سەختدا بمبات
كەچی ئەو هات و بێ خشپە

بەدیار سەرمەوە راوەستا
چاوی بڕیە الشەكەم ئەگەر ئەمشەو

 نەتوێمەوەو نەبمە پەڵە هەورێكی رەش
ئاسمان بروسكە لێ نادا

دنیا بە تاریكی ئەمشەو بەسەر دەبا
ئەمشەو تەنیا من و رووبارێكی مردوو

بەدیار یەكەوە دانیشتووین 
الشەی یەكتر دەپارێزین

ئێستا چاوەڕێی وەرزێكین
جزمەو پاڵتۆكەی لێرەدا جێهێشتووە

بۆ سەیران چووە نازانم
یان سەری خۆی هەڵگرتووە

لەگەڵ بەردێكدا دانیشتم
تا گلەیی مەرگی لەال بكەم

كەچی ئەو زوو پێشم كەوت
داخی نەمری بۆم گێڕایەوە   
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ئــەم چاوەڕێــی ئــەوە دەكات كــە ئــەو بێــت و بەڕێگای ســەختدا 
بیبــات و لــەو بارودۆخــە رزگاری بــكات، بــەاڵم دیــارە ئــەوەی 
نییــە.  ئەمــی  رزگاركردنــی  توانــای  دەكات  چاوەڕێــی  ئــەم 
تەنانــەت لــە كاتێكیشــدا دێــت ناتوانێــت هیــچ جووڵەیــەك بــكات. 
ســەرئەنجام ئــەم بەتــەواوی لــەو بــێ ئومێــد دەبێــت. بۆیــە ئــەم 
جارێكــی تــر هەســت بــە تەنیایــی و نامۆیــی خــۆی دەكات. ئــەم 
نامۆیــی و تەنیاییــە لەبــری ئــەوەی ببنــە مۆتیڤــی جووڵــەو بــە 
ــە ئەنجامــی  ناخــی خــۆدا رۆچــن و ســەرئەنجام تێڕامــان و ل
ئەوەشــدا رابوونــەوە بەرهــەم بهێنــن، كەچــی دەبنــە هــۆی 
خامۆشــی زیاتــر. ئەمیــش پێیوایــە ئــەم خامۆشــی و كپیــە 
ــە ئاراســتەی  ــەردەم هەمــوو جووڵەیەكــدا ب ــە ب ــن ل رێگــر دەب
رابوونــەوە. ئەمــی قســەكەر بــە رانــاوی كەســی یەكەمــی تــاك 
قســە دەكات و هەمــوو جووڵــەو گۆڕانكارییــەك دەبەســتێت 
ــە هەورێــك و پێیوایــە  بــە خۆیــەوە. خــۆی دەچوێنێــت بــە پەڵ
ــاران  ــەك ب ــەوا ن ــە هەورێكــی رەش، ئ ــە پەڵ ــەم نەبێت ئەگــەر ئ
نابارێــت و زیندەگانــی نامێنێــت بەڵكــو ئاســمان بروســكەش 
لێنــادات و روناكیــەك نابێــت لــەو شــەوەدا كــە رووی شــتەكان 
ــت.  ــە تاریكــی تێدەپەڕێ ــەو شــەوە ب دەربخــات. ســەرئەنجام ئ
ئەمــەش مانــای ئەوەیــە كە تروســكەیەك نابێت بۆ دۆزینەوەی 
رێــگای رزگاربــوون، یــان رێــگای بــەرەو گەیشــتن بــە ئامانــج. 
دنیــا تاریكــە وەكــو شــەو، هەورێكیــش نییــە بریســكە لێبــدات 
نییــە كــە رێــگای  ببینرێــن. واتــە رووناكیــەك  تــا رێــگاكان 
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بــەرەو ئاســۆ نیشــان بــدات، یــان رێــگا روونــاك بكاتــەوە. لــە 
بارێكــی لەمجــۆرەدا ئەمــی شــاعیر تەنیــا خــۆی و رووبارێــك 
دەبینێــت، یــان تەنیــا ئــەم و رووبارێــك لــەم تاریكســتانەدا 
ــدەوەر  ــان زین ــەم خاســێتی مرۆڤـــــ، ی ــە. ئ ــان هەی ئامادەبوونی
ــە خاســێتی دانیشــتن  ــۆ نموون ــە دەبەخشــێت، ب ــە رووبارەك ب
و پاراســتن، هــەروەك رووبــار الشــەی هەیــە. هەرچەنــدە 
و  هەڵدەگرێــت  مــردوو  مانــای جەســتەی  ئاشــكرایە الشــە 
ــن  ــەوە ســەیر بكەی ــەم روانگەی ــە تەرمــە. ئەگــەر ل مەبەســت ل
ــەاڵم  ــن، ب ــان مردب ــەم و رووبارەكــە هەردووكی ــێ ئ ــەوا دەب ئ
دیســان دژایەتیــەك لــەم هەڵوێســتەدا دروســت دەبێــت كــە 
مــردوو توانــای هیچــی نییــە. بــەاڵم ئــەم باســی ئــەوە دەكات 
كــە هەریەكــە لــە ئــەم و رووبارەكــە الشــەی یەكتــر دەپارێــزن 
و لــە چاوەڕوانیشــدان. دیــارە چاوەڕوانــی یەكێــك دەكــەن كــە 
لــەو بــارە رزگاریــان بــكات. ئەمــی قســەكەر، یــان شــاعیر ئــەو 
رزگاركــەرە بــە وەرزێــك ناودەبــات كــە جزمــەو پاڵتۆكــەی 
لەوێــدا بەجێهێشــتووە. دیســان لێــرەدا خاســێتی مــرۆڤ بــە 
وەرز دەبەخشــێت واتــە بــە كەســكردنی شــت لێــرەدا دووبــارە 
دەبێتــەوە، كــە ئەمــەش خاســێتێكی دیاری ئەم دەقە شــیعریەی 
)ســەاڵح شــوان(ە بــە تایبەتــی خاســێتی مرۆڤ بــە كات )وەرز( 
دەبەخشــێت. ئایــا چ ئامانجێــك لــە پشــتی بە مرۆڤـــــكردنی، یان 
بــە كەســكردنی شــتەكانەوە هەیــە؟ بێگومــان بــە مرۆڤكردنــی 
شــتەكان، یــان بەخشــینی بەهایــە بــە شــتەكان، كاتێــك كــە 
پێچەوانەكەیەتــی  یــان  پێدەبەخشــرێت،  مرۆڤیــان  خاســێتی 
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لــە رێــگای بەخشــینی خاســێتەكانی مرۆڤــەوە بــە شــتەكان 
ــا شــتە  ــە ئەوەت پێمــان دەڵێــت مرۆڤـــــ بەهایەكــی ئەوتــۆی نیی
مرۆڤیــان  خاسێـــتەكانی  هەمــان  دەتوانــن  گیانەكانیــش  بــێ 
ــی ئاســن  ــەڵ قۆناغ ــش لەگ ــەی دووەمی ــەم بۆچوون ــت. ئ هەبێ
ــەكان  ــا مرۆیی ــدا بەه ــە تیای ــەوە ك ــادا یەكدەگرێت و تەكنۆلۆجی
دەڕوخێــن و مرۆڤـــــ وەكــو پارچــە ئامێرێــك ســەیر دەكرێــت.
دیســان ئــەو وەرزەی كــە ئــەم و رووبارەكــە چاوەڕوانــی 
دەكــەن، دیــار نییــەو ئــەم دەیخاتــە بــەردەم دوو ئەگــەرەوە 
كــە، یــان بــۆ ســەیران چــووە، یــان ســەری خۆیــی هەڵگرتــووەو 
رۆیشــتووە. لــە هــەردوو بارەكــەدا ئــەوەی شــاعیر لەبارەیــەوە 
دەدوێت مرۆڤە نەك شــتێكی بێ گیان.، یان لە باشــترین باردا 
بــە مرۆڤكردنــی وەرزە وەكــو كات. واتــە بەخشــینی خاســێتی 
مرۆیــی بــە كات. ئەمــی قســەكەر رووبارەكــە پشــتگوێ دەخات 
و لەگــەڵ بــەرد دادەنیشــێت. بێگومــان هەمــوو ئــەم دەربڕیــن و 
ــە روو  ــە نائاســاییبوون دەخەن ــە جۆرێــك ل ــەو وێناكردنان وێن
كــە ئەویــش دەاللەتــی نائاســایی و ناسرووشــتیبوونی ئــەو 
ــووەو  ــدا بەرهەمهات ــەی تێ ــە دەقەك ــت ك بارودۆخــە هەڵدەگرێ
دەقەكــە لــە ئاســتێكی تــردا پەیوەنــدی پێــوەی هەیــەو خــودی 
كەرەســتە  دەبنــە  ئامادەكانــی  رەگــەزە  بارودۆخــەو  ئــەو 
هێڵــی  بەدرێژایــی  كــە  دەقەكــە  بەرهەمهێنانــی  رەگــەزی  و 
گشــتی دەقەكــە كەســێتیەك راوەســتاوە بەئاشــكرا نێگــەران و 
ناجێگیــرە، ئەویــش لەبەرئــەوەی لــەو بارودۆخــەدا ناكارایــەو 
توانــای جووڵــەو رووداو دروســتكردنی نییــە، بەڵكــو لەبەردەم 
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هەڕەشــەی لەناوچــوون و ســڕینەوەو ونبوونــی تەواوەتیدایــە. 
ــو گروپێكــی  ــە دەكات وەك ــی ئێم ــەم كەســێتیەش نوێنەرایەت ئ
ــن،  ــی نائاســاییدا دەژی ــە لەبارێك ــی ك ــە مرۆڤایەت ــراو ل دیاریك
لەســەردەمی  دەكات  مرۆڤایەتــی  كــۆی  نوێنەرایەتــی  یــان 

ــادا. ــی ئاســن و تەكنۆلۆجی هەژموون
ئــەم وەكــو مرۆڤـــــ، یــان هــەر زیندەوەرێكــی تــر كــە كۆتاییەكــەی 
ــا گلەیــی، یــان ناڕەزایــی  ــە، لەگــەڵ بەردێــك دادەنیشــێت ت مردن
بەرامبــەر بــە مــردن دەرببڕێــت. بــەاڵم بەردەكــە كــە نموونــەی 
جێگیــری و مانەوەیــە كــە ئــەوەش دەشــێ لــە ئاســتێكی تــردا پێی 
بووترێــت نەمریــی، ناڕەزایــی لــە دەســتی نەمریــی دەردەبڕێــت. 
) مــردن \  نێــوان  لــە  لێــرەدا دووانەیەكــی دژ پێكدێــت  واتــە 
نەمریــی (دا، كــە تیایــدا ئــەوەی دەبــێ بمرێــت ناڕازیــە، هەروەهــا 
دیســان  نەمــرە  یــان  پێدەبەخشــرێت،  نەمریــی  كــە  ئەوەشــی 
ناڕازییــە. ئەمــەش ئــەو راســتیە دەردەخــات كــە شــتێك نییــە 
بەنــاوی رازیبــوون بــە ژیــان و مــردن لــە گەردوونــداو مرۆڤـــ بە 
گشــتی بوویەكــی زۆر ئاڵــۆزەو هــەركام لــە جەمســەرەكانی ئــەو 
دووانەیــە بااڵدەســت بێــت، چــی ژیــان، یــان مــردن، ئــەم ناتوانێت 
دڵنیابێــت و ســەقامگیری بەخۆیــەوە نابینێــت. لەوبــارەی ئێســتادا 
كــە مرۆڤـــــ و هەمــوو زیندەوەرانــی تریــش ملكەچــی مردنــن، 
ــەردەم مەترســیدا  ــو بوویەكــی هوشــیار خــۆی لەب مرۆڤـــــ وەك
دەبینێــت، چونكــە هەســت دەكات و دەشــبینێت كــە ئاینــدەی ون 
و نادیــارە. هــەروەك ئەگــەر نەمرییــش ببێتــە بارێكــی گشــتی 
ــی و  ــە مرۆڤایەت ــە ك ــدا نیی ــی تێ ــی، دیســان گومان ــۆ مرۆڤایەت ب
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گەردوونیــش دووچــاری كارەســات دەبــن و لەبارێكــی وەهــادا 
دەشــێ ژیــان هیــچ تــام و چێــژ و بەهایەكــی نەمێنێــت. هەربۆیــە 
نەمــر بــە نەمــری خۆیــی ناڕازیــە و ئەوانەشــی كــە بابەتــی 

مردنــن لــە مــردن ناڕازیــن.
شــاعیر لــە دوا بەشــی شــیعرەكەیدا لــە رێــگای مەرجدانانــەوە بۆ 
شــتەكان دەیەوێت پێناســەی ئەو شــتانە بســەلمێنێت. بەمانایەكی 
تــر ئەگــەر هــەر شــتێك ئــەو مەرجــە جێبەجــێ نــەكات، یــان ئــەو 
خاســێتەی نەبێــت كــە پێویســتە هەیبێــت مانــای وایــە ناســنامەی 
ــەو  ــی ئ ــە خاوەن ــدا نەبووەت ــە بنەڕەت ــان ل ــردووە، ی ــی ونك خۆی

شووناســە. لــەم رووەوە قســەكەری دەقەكــە دەڵێــت:
ئەگەر دەریا نەتوانێ دەستی پاییزێ
لە یەخەی گوڵێكی سەرمادا بكاتەوە

دەریا نییە ئەگەر رووبار بەدوای گوڵێكی تینوودا
رێگای بیابانان نەگرێ رووبار نییە

من بە دیار الشەكەیەوە دانانیشم
ئەمشەو تەنیا من و كچۆڵەیەكی هەرزەكار

بەرامبەر یەكتر دانیشتووین
من چاوەڕێی ئاوڕێكی پڕ ئارەزووی ئەو دەكەم
 ئەو چاوەڕێی پاسێكی هات و نەهاتی ئێوارە

ئەم شارە قەحپەیە دەكات من بەدمەست و
ئەو مەیخانەیەكی چۆڵی قەراغ شارە 
كێ دەتوانێ تێكەڵی یەكتریمان كات و

 لێكمان جیاكاتەوە ئەمشەو  
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ــە.  ــەی گوڵەكان ــی زۆرین ــزان و هەڵوەرین ــز وەرزی گەاڵڕی پای
مەرجــی ئــەم بــۆ دەریــا ئەوەیــە كــە رێگــری لــە هێرشــی 
ناجــۆری پایــز بــكات بــۆ ســەر گوڵــەكان و رێــگای زیزبــوون 
كــە  ئەركــەی  ئــەم  دەریــا  ئەگــەر  نــەدات.  هەڵوەرینیــان  و 
دیاریكــراوە،  بــۆی  دەقــە شــیعریەدا  ئــەم  لــە چوارچێــوەی 
جێبەجێنــەكات، ئــەوا شــایانی ئــەوە نییــە پێــی بگوترێــت دەریــا. 
واتــە خاســێتی دەریابــوون لەدەســت دەدات. هــەروەك ئەركــی 
ئــەوە دەخاتــە ئەســتۆی رووبــار كــە پێویســتە گوڵێــك لــە 
هــەر شــوێنێك تینــووی بێــت، ئــەم خــۆی بگەیەنێـــتە ئــەوێ و 
تێرئــاوی بــكات. بێگومــان لــە پشــتی زمانــی ئاســایی دەقەكــەوە 
ئــەوەی ئــەو بــە دەریــاو رووبــار ناویــان دەبــات مرۆڤــن و 
گوڵــە ژاكاوەكانــی دەم ســەرمای پایــزو گوڵــە تینووەكانــی 
مرۆڤــــــ.  لــە  تــرن  ئاســتێكی  تریــش  شــوێنەكانی  و  بیابــان 
ــەو  ــەوە ئ ــدراوە ئ ــان پێ ــا و رووباری ــەی خاســێتی دەری ئەوان
مرۆڤانــەن كــە ئەركــی رزگاركەریان پێســپێردراوە، ئەوانەشــی 
كــە خاســێتی گوڵــی زیــزو ژاكاو و گوڵــی تینــووی نێو بیابانیان 
پێــدراوە، مرۆڤـــــە بــێ دەرەتانەكانــن. واتــە ئەوانــەی بەدەســت 
ــن و  ــان و ســەپاندنی زۆر و ســتەمەوە دەناڵێن كێشــەكانی ژی
پێویســتیان بــە رزگاركــردن هەیــە. ئەگــەر ئەوانــەی ئەركــی 
رزگاركردنیــان پێــدراوە، ئەركەكــەی خۆیــان ئەنجــام نــەدەن، 

ــەر. ــت رزگارك ــان بگوترێ ــت پێی ــە ناتوانرێ ــای وای مان
ــەم لەگــەڵ  ــە ئ ــەوەی كــرد ك پێشــتر ئەمــی قســەكەر باســی ئ
ئــەو  كەواتــە  دانیشــتوون.  پێكــەوە  مــردوودا  رووبارێكــی 
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ــە  ــی ل ــارە خاســێتی رووباربوون ــەو رووب ــی ئ ــر زانیوێت زووت
دەســتداوە. هــەر بۆیــە ئێســتاش بــە دڵنیاییــەوە دەڵێــت ئەگــەر 
ــەوەی  ــۆ ئ ــوودا نەگەڕێــت ب ــە دوای گوڵێكــی تین رووبارێــك ب
ــە. بێگومــان كــە رووبارێــك  ــار نیی ــەوە رووب ــاراوی بــكات ئ پ
ــی  ــش ماف ــت ئەمی ــی لەدەســت دابێـ ــی خۆی خاســێتی رووباری
خۆیەتــی پشــتی تێبــكات چونكــە چاوەڕوانــی ئــەوەی لێناكرێــت 

ــت: ــت. شــاعیر دەڵێ ــك بەدیبهێنێ ــچ ئامانجێ هی
من و رووبارێكی مردوو

بەدیار یەكەوە دانیشتووین
الشەی یەكتر دەپارێزین

ئەگەر رووبار بەدوای گوڵێكی تینوودا
رێگای بیابان نەگرێ رووبار نییە
من بە دیار الشەیەكەوە دانانیشم

ســەرەتا  قســەكەردا  دەربڕینەكانــی  لــە  هەرچەنــدە 
وادەردەكەوێــت كــە ئەمیــش خــۆی بــە مــردوو دابنێــت كاتــێ 
باســی پاراســتنی الشــەی یەكتــری دەكات. بــەاڵم دواتــر بڕیــار 
دەدات كــە كاتــێ رووبــار نەتوانێــت ئــەو ئەركانــە جێبەجــێ 
بــكات كــە زیندوویــی ئــەو دەســەلمێنن، ئــەم ئامــادە نییــە چیتــر 
لەگــەڵ ئــەو بــەردەوام بێــت و بڕیــار دەدات ئەو الشــە مردووە 
بەجێبهێڵێــت. لــە پشــتی ئــەم بۆچوونــەوە ئەو دەاللەتــە بەرهەم 
دێــت كــە بەهــای شــتەكان تــا ئەوكاتەیــە كــە ئــەرك، یــان 
ــش  ــۆ مرۆڤی ــە ب ــەم لێكدانەوەی ــەن. ئ ــك جێبەجــێ دەك ئامانجێ
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راســتە چونكــە گرنگــی و بایەخــی مرۆڤـــــ تــا ئــەو كاتەیــە كــە 
زینــدووەو دەتوانێــت كار ئەنجــام بــدات. ئەگینــا كــە مــرد ئیتــر 
ــە بارێكــی وەهاشــدا  ــت و ل ــچ رۆڵ و كاریگەریەكــی نامێنێ هی
الواندنــەوەی مــردووەكان هیــچ ئامانجێــك بەدەســت ناهێنێــت. 
بێگومــان ئــەم لێكدانەوەیــە ئــەو مرۆڤــە نەمرانــە ناگرێتــەوە كــە 
لــە دوای مردنیــان كۆمەڵــێ بیروبۆچــوون، رەفتــار، بەرهەمــی 
شارســتانێتی لــە زانســت و داهێنــان و هونــەرو ئــەدەب و 
فیكریــان بەجێهێشــتووەو بــەردەوام مرۆڤایەتــی ســوودیان لــێ 
ــە  ــاوە ل ــان بەدەســت هێن ــەی نەمریی ــە ئەوان ــت. وات وەردەگرێ
دەرەوەی ئــەو لێكدانەوەیــەن. ئەمــەش دیســان دەمانگێڕێتــەوە 
بــۆ ئــەو بۆچوونــەی كــە بــە گەلگامیــش راگەیەنــدرا كــە نەمــری 
بــە تەمەنــی درێــژ نییــە، بەڵكــو نەمــری بــە كــردارە واتــە ئــەو 
بەرهەمانــە نەمــری دەســتەبەر دەكــەن كــە كەســێكی لێهاتــوو 
لــە بوارێكــدا بەرهەمیــان دەهێنێــت و بەجێیــان دەهێڵێــت و 

كەڵكیــان بــۆ مرۆڤایەتــی هەیــە. 
قســەكەری  الیــەن  لــە  دەقــەداو  لــەم  رووداوانــەی  ئــەو 
ــە شــەودا روودەدەن.  شــیعرەكەوە بــاس دەكرێــن بەگشــتی ل
كەواتــە دەبــێ لێــرەوە ســەیری وشــەی« شــەو« وەكــو دالێــك 
بكەیــن و بزانیــن چ مەدلولێــك هەڵدەگرێــت. ئەگــەر شــەو ئــەو 
وشــەیە بێــت كــە كاتێكــی دیاریكــراو نیشــان دەدات كــە دوای 
ــاڵ دەكێشــێت  ــدەكات و تاریكــی ب ــوون دەســت پێ خــۆر ئاواب
بەســەر گەردوونــدا، ئــەوا وەكــو جۆرێــك لــە ســاتی پشــوودان 
زۆرینــەی  و  تایبەتــی  بــە  مرۆڤـــــ  خەوتنــی  حەوانــەوەو  و 
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زینــدەوەران بــە گشــتی ســەیر دەكرێــت. بــەاڵم دەشــێ شــەو 
بــە  ئەویــش  هەڵبگرێــت،  تاریكــی  مەدلولــی  دالێــك  وەكــو 
مانــای نادیاربــوون و شــاردنەوەو پــەردە لەســەر نــان بێــت، 
یــان مانــای دواكەوتــن و نەزانــی و بــێ ئاگایــی هەڵبگرێــت. 

قســەكەری شــیعرەكە دەڵێــت:
ئەمشەو تەنیا من و كچۆڵەیەكی هەرزەكار

بەرامبەر یەكتر دانیشتووین 
من چاوەڕێی ئاوڕێكی پڕ ئارەزووی ئەو دەكەم

ئەو چاوەڕوانی پاسێكی هات و نەهاتی ئێوارەی
ئەم شارە قەحبەیە دەكات من بەدمەست و

ئەو مەیخانەیەكی چۆڵی قەراغ شارە
كێ دەتوانێ تێكەڵی یەكترمان كات و

لێكمان جیاكاتەوە ئەمشەو 

تیایـــدا شـــیعرەكە،  كـــە  دیاریدەكرێـــت  دوا شـــوێن  لێـــرەدا 
یـــان رووداوی شـــیعرەكە كۆتایـــی دێـــت كـــە ئـــەو شـــوێنەش 
ــەو  ــا ئـ ــە. ئایـ ــارێكی قەحبەیـ ــەكەرەوە شـ ــی قسـ ــەر زمانـ لەسـ
ـــان  ـــت؟، ی ـــەم ناســـنامەەی پێدەبڕێ ـــە كـــە شـــاعیر ئ شـــارە كوێی
ئایـــا دەشـــێ بەجۆرێكـــی تـــر لێكیبدەینـــەوەو وای بۆبچیـــن 
ـــوو  ـــە هەم ـــان ناســـنامە ب ـــان خاســـێت و هەم ـــە شـــاعیر هەم ك
شـــارەكان دەبەخشـــێت؟ واتـــە لـــە روانینـــی ئـــەوەوە وشـــەی 
ـــی شـــار لەبەرامبـــەر ئـــەو زاراوەیـــەدا بێـــت  شـــار، یـــان چەمك
كـــە مەگـــەر تەنیـــا بـــۆ ســـاتەوەختی دەربڕینـــی ئاســـتێكی لـــە 
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ــەوە،  ــی بهێنرێتـ ــۆ گوتنـ ــاو بـ ــی پاسـ ــە توڕەیـ ــەدەر لـ ئەندازەبـ
لەســـەر  ئاســـانی  بـــە  ناشـــیعریەو  زاراوەیەكـــی  ئەگینـــا 
جێـــگای  جوانـــی  بـــە  بارگاویكـــراو  دەقێكـــی  جوگرافیـــای 
ـــە  ـــەدا ئاشـــكرایە ك ـــای دەقەك ـــە جوگرافی ـــان ل نابێتـــەوە. بێگوم
ـــە  ـــە شـــیعریە شـــاری بەغدای ـــەم دەق ـــی ئ شـــوێنی بەرهەمهێنان
كـــە یەكێكـــە لـــە شـــارە دیارەكانـــی جیهـــان و شـــاعیر بەشـــێكی 
ژیانـــی تـــا كاتـــی بەرهەمهێنانـــی دەقەكـــەو تەنانـــەت مـــاوەی 
بـــردووە.  لـــەو شـــارەدا بەســـەر  درێـــژی دوای ئەوەشـــی 
بێگومـــان ئـــەو شـــارە بـــە ئەرێنـــی، یـــان بـــە نەرێنـــی كاریگـــەری 
لەســـەر هەســـت و تێڕوانینـــی ئـــەم بەجێهێشـــتووە. ئەمـــە 
بێجگـــە لـــەوەی لـــە الیەكـــی تـــرەوە ئـــەم شـــارە یەكێكـــە لـــەو 
پایتەختانـــەی كـــە واڵتەكـــەی ئەمـــی شـــاعیری داگیركـــردووە. 
ســـەرباری ئـــەوەش بەغـــدا یەكێكـــە لـــەو پایتەختانـــەی كـــە 
ـــەت  ـــی مرۆڤــــــ و تەنان ـــەوە بەرنامـــەو كوشـــتنی ئازادییەكان لێی
لەناوبردنـــی خـــودی مرۆڤیـــش دانـــراوەو دادەنرێـــت. واتـــە 
بەغـــدا شـــارێكە پـــرۆژەی كوشـــتنی مرۆڤایەتـــی تێـــدا دادەنرێـــت 
و بەرنامـــەی جێبەجێكردنـــی ئـــەو وێرانكـــردن و لەناوبردنـــەش 
ـــگای  ـــە رێ ـــە دەشـــێ شـــاعیر ل ـــوە دەخرێتەگـــەڕ. بۆی هـــەر لەوێ
هەســـت و تێرامانـــی خۆیـــەوە وای بـــۆ بچێـــت كـــە بەغـــدا 
ئەگەرچـــی وەكـــو شـــار لـــە رووكەشـــدا جـــوان و قەشـــەنگە، 
تەنیـــا  دڕندەیـــە  نەخۆشـــی  عەقڵێكـــی  لەنـــاوەوەڕا  بـــەاڵم 
كوشـــتن و وێرانكـــردن دەزانێـــت. ئەمـــەش هـــۆكارە بـــۆ ئـــەوەی 
شـــاعیر ئـــەم شـــارە بـــە ســـوزانی ناوببـــات و وێنەیەكـــی تـــری 
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ســـوزانییەكەی ئـــۆرۆك بێـــت، لـــە رووكەشـــدا جوانـــی و نـــاز 
ـــی و  ـــی مرۆی ـــوو بنەمایەك ـــە ناخیشـــدا لـــە هەم بفرۆشـــێت و ل

ــت. ــراوە بێـ ــتی رووتكـ ژیاندۆسـ
لـــەم شـــوێنەداو لـــەم شـــارەدا قســـەكەر شـــوێنی خـــۆی دیـــاری 
دەكات كـــە بەرامبـــەر بـــە كچۆڵەیەكـــی هـــەرزەكار دانیشـــتووەو 
ــە  ــەك لـ ــەو پەیوەندییـ ــچ رایەڵـ ــەوە ناچێـــت هیـ ــتیدا لـ ــە راسـ لـ
نێوانیانـــدا هەبێـــت و تەنانـــەت ئاســـتێك لـــە تێگەیشـــتنیش لـــە 
نێوانیانـــدا نابینرێـــت. ئـــەم بەجۆرێـــك هەســـت بـــە بوونـــی كچەكە 
دەكات و تەنانـــەت چاوەڕوانـــی ئاماژەیەكـــی هەســـتبزوێنی 
ـــی پاســـێكە  ـــەو چاوەڕوان ـــەم بێئاگای ـــەاڵم كچەكـــە ل ـــدەكات، ب لێ
بێـــت و ســـەركەوێت و بـــڕوات. دیـــارە لـــەم زەمینـــە، یـــان 
ـــی پاســـیش  ـــر، هاتن ـــوو شـــتەكانی ت ـــو هەم ـــەم شـــوێنەدا وەك ل
كـــە  هەڵدەگرێـــت  دەاللەتـــە  ئـــەو  ئەمـــەش  بێبەرنامەیـــە. 
ـــەاڵم هێشـــتا یاســـا  ـــاوی شـــار و ســـیمای شـــار، ب ســـەرباری ن
ــەوەی  ــو ئـ ــار وەكـ ــپلینی شـ ــار و دیسـ ــی شـ ــای ژیانـ و رێسـ
ــتە بوونیـــان نییـــە، ئەمـــەش بەجۆرێـــك هـــۆكاری  كـــە پێویسـ
نەبوونـــی دڵنیاییـــە و تەنانـــەت راوەســـتانە لەبـــەردەم هەمـــان 

مەترســـیەكانی ژیانـــی نێـــو سرووشـــتدا.
قســـەكەر لـــە نێـــوان خـــۆی و ئـــەو كچـــەدا دووانەیەكـــی لێكچـــوو 
ــی  ــر رۆڵـ ــچ زیاتـ ــەوی كـ ــدا ئـ ــەاڵم لەوەشـ دروســـت دەكات بـ
ســـەرچاوە و جێگیری دەبینێت و ئەمیش وابەســـتە و ناجێگیر 
و بـــێ شـــوێنە. قســـەكەر كچەكـــە دەچوێنێـــت بـــە مەیخانـــەو 
ـــی  ـــی چۆڵ ـــەو مەیخانەیەك ـــە كەســـێكی بەدمەســـت. ئ ـــش ب ئەمی
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قـــەراغ شـــارە ئەمیـــش مەســـتێكی النـــەواز. ئاشـــكرایە ئـــەم 
لـــە  رووتكردنـــەوە  وشـــكبوونەوەو  دەاللەتـــی  دەربڕینـــە 
ژیـــان دەگەیەنێـــت كـــە ئـــەوەش لـــە روانینـــی ئەمـــەوە لەگـــەڵ 
ئـــەو بـــارەی كچەكـــە رەفتـــاری پێـــدەگات هاوتایـــە كـــە هیـــچ 
جووڵـــەو هەســـتێك بەرامبـــەر بـــە ئـــەم نیشـــان نـــادات و تەنیـــا 
چاوەڕوانـــی پاســـێك دەكات بـــۆ ئـــەوەی بـــڕوات. ئەمیـــش لـــەم 
بـــارەدا كـــە ئـــەو هیـــچ كاردانەوەیەكـــی بەرامبـــەر بـــە ئـــەم نییـــە 
ـــە چاوەڕوانـــی  خۆیـــی وەكـــو مەســـتێك دێتـــە پێـــش چـــاو كـــە ل
ــەم  ــە بەرهـ ــەو دەاللەتـ ــرەوە ئـ ــە. لێـ ــان وەهمێكدایـ ــاڵ، یـ خەیـ
دێـــت كـــە هەردووكیـــان لـــە بارێكـــی هاوشـــێوەدان. ئەمـــەش 
تـــا ئەندازەیەكـــی ئاشـــكرا خاســـێتی ژیانـــە لـــە شـــاردا كـــە نـــەك 
هـــەر رەگـــەزە هاوشـــێوەكان بەڵكـــو رەگـــەزە بەرامبەركانیـــش 
لـــە یەكتـــر نامـــۆدەكات ئەویـــش لـــە ئەنجامـــی رووتكردنەوەیـــان 
ـــە ئەمـــە هـــەر  ـــان. وات ـــە هەســـت و ســـۆزو حـــەزە مرۆییەكانی ل
ئـــەو شـــارەیە كـــە هـــەر لەســـەرەتای دەقەكـــەوە قســـەكەر، 
ـــاری  ـــی كەســـێتی شـــاعیر ی ـــە رۆڵ ـــی شـــیعرەكە ك ـــان پاڵەوان ی
ــێ رزگار  ــۆی لـ ــت خـ ــتی رادەكات و دەیەوێـ ــە دەسـ دەكات لـ
بـــكات. ئـــەوی قســـەكەری شـــیعرەكە خـــۆی دەخاتـــە شـــوێنی 
ئەنكیـــدۆ، ئـــەو ئەنكیدۆیـــەی كـــە ئەفرێنـــدرا بـــۆ لەناوبردنـــی 
هەســـتە  بكـــوژی  و  ســـتەمكاری  هێمـــای  گەلگامیشـــی 
ـــدۆی  ـــۆرۆك ئەنكی ـــەاڵم ســـوزانی ئ راســـتەقینەكانی مرۆڤــــــ، ب
فریـــودا و ســـەرئەنجام بـــووە هاوڕێـــی گەلگامیشـــی ســـتەمكار 
ـــی دوای نەمـــری دەبێـــت بـــەاڵم  و هاوشـــێوەی گەلگامیـــش وێڵ
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ـــارو  ـــگای كارو رەفت ـــە رێ ـــدەگات كـــە نەمـــری ل ســـەرئەنجام تێ
ـــی  ـــگای تەمەن ـــە رێ ـــەك ل ـــە ئەنجـــام، ن پێشكەشـــكردنەوە دەگات
درێـــژەوە. ئەمـــی قســـەكەر كـــە هاوشـــێوەی ئەنكیدۆیـــە گەشـــتی 
دوور و درێـــژی ســـەرزەمینەكان دەكات بـــەاڵم ســـەرئەنجام 
نـــە بـــە ئارامـــی و نـــە بەدڵنیایـــی نـــاگات، بەڵكـــو ئـــەو لـــە گـــەڕان 
بـــەردەوام دەبێـــت و ســـەرئەنجام ئـــەو گەشـــتە درێـــژەش بـــەو 
پرســـیارە كۆتایـــی پێدەهێنێـــت كـــە كـــێ دەتوانێـــت لەگـــەڵ ئـــەو 
كچـــە هـــەرزەكارەدا تێكەاڵوی بكات و لێكتریشـــیان جیابكاتەوە 
كـــە هیـــچ بنەمایەكـــی لێكتێگەیشـــتن و پێكەوەهەڵكـــردن لـــە 
نێوانیانـــدا نییـــە. دیـــارە ئـــەم تایبەتكردنـــەش نموونەیەكـــە بـــۆ 
ســـەریركردنی تەنانـــەت پەیوەنـــدی دوو رەگـــەزە بەرامبەرەكـــە 
هەمـــوو  ســـەرباری  پێیوایـــە  ئـــەو  كـــە  گەردوونـــەدا  لـــەم 
ـــەو دوو  ـــوان ئ پێداویســـتیە بایۆلۆجـــی و فیســـیۆلۆجیەكانی نێ
ــار  ــارو پەیوەندییەكانـــی شـ رەگـــەزە، بـــەاڵم لەبەرئـــەوەی شـ
رووبـــەری هەســـت و پانتاییـــە رۆحیەكانیـــان روخانـــدووە، 
بوونـــی پەیوەندییەكـــی شـــیاو كـــە لەســـەر ئاســـتی لێكتـــر 
تێگەیشـــتن بێـــت لـــە نێـــوان ئـــەم دووانـــەدا كـــە نوێنەرایەتـــی 
هـــەردوو رەگـــەزی بەرامبـــەر دەكـــەن چـــاوەڕوان نەكـــراوە. 
ئەمـــەش ئـــەو فـــەزا گشـــتیەیە كـــە وەكـــو بەرهەمـــی قۆناغـــی 
ــە  ــی لـ ــە مرۆڤایەتـ ــت كـ ــەیر دەكرێـ ــا سـ ــن و تەكنۆلۆجیـ ئاسـ
ـــەم  ـــەوە ل ـــەری راســـتەقینەی مرۆڤبوون ـــوون و گەوه رووی ب
قۆناغـــە مێژووییـــە ئاڵـــۆزەدا لـــە بـــەردەم مەترســـیدایە. ئـــەم 
دەقـــە شـــیعریە هەڵگـــری پرســـیارە لـــە چارەنووســـی مرۆڤـــــ 
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و لـــە بوونـــی مرۆڤـــــ و مرۆڤایەتـــی لـــە قۆناغـــی ئاســـن و 
تەكنۆلۆجیـــادا. ئایـــا دەشـــێ مرۆڤایەتـــی نەمـــر بێـــت؟ ئایـــا 
دەشـــێ مرۆڤــــــ لـــە كۆیالیەتـــی و لـــە هەژموونـــی ئەویتـــر و 
لـــە هەژموونـــی عەقڵـــی پاوانخـــوازی دەســـەاڵت كـــە ئەویـــش 
دەســـەاڵتی بەشـــێكە لـــە خـــودی مرۆڤـــەكان رزگاری بێـــت؟

 2018 سلێمانی
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ئەمـــە ناونیشـــانی یەكێـــك لـــە شـــیعرە دیارەكانـــی دوو توێـــی 
دیوانـــی )ســـەالم محەمـــەد(ە كـــە بـــە پێـــی ئـــەو مێـــژووەی 
ـــە.  ـــە بەرهەمـــی ســـاڵی 1979ی ـــەم دەق لەســـەری نووســـیووە، ئ
ئاشـــكرایە ســـەرباری ئـــەوەی هەنـــدێ بۆچوونـــی لەوجـــۆرە 
هەیـــە كـــە دەق پێكهاتەیەكـــی ســـەربەخۆیەو هیـــچ پەیوەندییەكی 
بـــەو زەمینـــەو ســـەردەمەوە نییـــە كـــە تیایـــدا بەرهـــەم هاتـــووە، 
ــە  ــە پێیوایـ ــە كـ ــە بەرامبـــەردا رایەكـــی بەهێزتـــر هەیـ بـــەاڵم لـ
هەمـــوو دەقێكـــی ئەدەبـــی و هونـــەری دەربـــڕی ئـــەو قۆناغـــە 
مێژوویـــەو ئـــەو زەمینییـــە كـــە تیایـــدا لـــە دایـــك دەبێـــت،، 
یـــان بەرهـــەم دێـــت. بۆیـــە لـــەم روانگەیـــەوە دەشـــێ زانینـــی 
بـــەرواری هـــەر دەقێـــك رووناكـــی بخاتـــە ســـەر دەقەكـــەو 

هاوشێوەبوونی برووسكەی شیعر و نووری خودا 
لە شیعری »بارانی ڕەنگاوڕەنگ«ی سەالم محەمەددا
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ــە. یارمەتیـــدەر بێـــت بـــۆ كردنـــەوەی دەرگای دەقەكـ
كەواتـــە جێـــگای خۆیەتـــی لـــەم رووە ســـەیرێكی كات و شـــوێنی 
بەرهەمهێنانـــی ئـــەم دەقـــەی ســـەالم محەمـــەد بكەیـــن، كـــە 
ـــژووی و  ـــە مێ ـــاغ و زەمین ـــەو قۆن ـــان ئ ـــارودۆخ،، ی ـــان ب بێگوم
كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـیەی دەقەكـــەی تێـــدا لـــە دایكبـــووە رۆڵیان 
ــكرایە  ــەاڵم ئاشـ ــەدا. بـ ــەو دەقـ ــی ئـ ــە بەرهەمهێنانـ ــووە لـ هەبـ
ئێمـــە الیەنگـــری ئەوەیـــن لەبـــری ئـــەوەی جیهانـــی دەرەوەی 
دەق بگوازینـــەوە بـــۆ نـــاو دەق، لـــە رێـــگای شـــیكردنەوەی دەق 
و كردنـــەوەی كۆدەكانـــی دەقـــەوە بـــەرەو دەرەوەی دەقەكـــە 
ــیاق- ە  ــە -سـ ــەو چوارچێوەیـ ــەی ئـ ــا پێناسـ ــن تـ ــەیر بكەیـ سـ
بكەیـــن كـــە دەقەكـــەی تیـــادا بەرهەمهاتـــووەو بـــە ئاراســـتەیەكی 

ـــت.  ـــەوە دەدوێ ـــە لەبارەی ـــش دەقەك تری
ـــووە قۆناغێكـــی  ـــادا بەرهەمهات ـــەی تی ـــەم دەق ـــژووەی ئ ـــەو مێ ئ
نائاســـاییە لـــە مێـــژووی كـــورددا كـــە بـــە قۆناغـــی شكســـت،، 
دوای  قۆناغـــی  چونكـــە  ناودەبرێـــت،  پاشەكشـــە  یـــان 
چ  كـــوردە  بەرگـــری  گیانـــی  لـــە  بەشـــێك  هەرەســـهێنانی 
وەكـــو نەتـــەوەو چ وەكـــو تاكەكەســـیش. هـــاوكات قۆناغێكـــە 
زەمینـــەی بەرهەمهێنانـــی دەقەكـــەو ئـــەو زمانـــەی دەقەكـــەی 
پـــێ بەرهمهێنـــراوەو، تەنانـــەت قســـەكەر، یـــان بەرهەمێنـــی 
دەقەكـــەو خوێنـــەری دەقەكـــەش هەموویـــان لەبـــەردەم جۆرێـــك 
لـــە مەترســـی، یـــان ســـەركوتكردندا بـــوون. بەواتایەكـــی تـــر 
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ســـادەترین بنەمـــای ئـــازادی بـــۆ دەربڕیـــن بوونـــی نەبـــووە. 
بەرهەمهێنـــی  وشـــەو  دەربـــڕی  لەوجۆرەشـــدا  لەبارێكـــی 
نـــاوەوەی خۆیـــان و هەوڵیانـــداوە  بـــۆ  دەق گەڕاونەتـــەوە 
ــان و لـــە  ــە ئێـــش و ژانەكانیـ بـــە جۆرێكـــی تـــر گوزارشـــت لـ
ـــە  ـــە گشـــتی ل ـــەروەك ب ـــەن. ه ـــە بك ـــۆ بارودۆخەك ـــان ب روانینی
ــوای  ــە هیـ ــت لـ ــەدا گوزارشـ ــی دەقەكـ ــی زمانـ ــتی دووەمـ ئاسـ
گۆڕانـــكاری و لـــە هەڵهاتنـــی هـــەر تروســـكەی هیوایـــەك بكـــەن. 
ــە  ــوێن بریتیـ ــو شـ ــە وەكـ ــەم دەقـ ــی ئـ ــەی بەرهەمهێنانـ زەمینـ
لـــە زێـــد،، یـــان نیشـــتیمانەكەی شـــاعیر كـــە لـــەو قۆناغـــی 
وەكـــو  نیشـــتیمان  مەعنەویـــە،  هەرەســـی  كـــە  هەرەســـەدا 
ــە  ــێ بـ ــی كاتـ ــە تایبەتـ ــت، بـ ــە دەردەكەوێـ ــە وێرانـ ــك لـ جۆرێـ
ــاعیرانەو بـــە روانینـــی  ــتیاری شـ چـــاوی هەســـت و بـــە هەسـ
بەرپرســـیارانەوە لێـــی بڕوانرێـــت. ئێســـتا پرســـیار ئەوەیـــە 
ئایـــا كات و شـــوێن پێكـــەوە كـــە بوونەتـــە شـــانۆی تراژیدیـــای 
ـــی  ـــی بەرهەمهێنان ـــەو كەســـێتیەی كـــە زمان كوشـــتنی رۆحـــی ئ
دەقەكـــە گوزارشـــت لـــە بـــوون و ناســـنامەی دەكات، بـــە چ 
شـــێوەیەك راوەســـتاوەو لـــە چ ئاســـتێكی بووندایـــە؟ ئایـــا 
ـــی  ـــی بەرهەمهێنان ـــردن و هونەرەكان ـــە رووی وێناك ـــە ل دەقەك
شـــیعریەتەوە چـــۆن بەرجەســـتەی ئـــەو كەســـێتیە دەكات؟

ئایـــا ناونیشـــانی ئـــەم شـــیعرە )بارانـــی رەنگاوڕەنـــگ( رۆڵـــی 
كلیلـــی كردنـــەوەی دەقەكـــە دەبینێـــت وەكـــو چـــۆن ئـــەوە ئەركـــی 
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ناونیشـــانە، یـــان ئـــەم ناونیشـــانە شـــتێكی جیـــاوازە لـــە دەقەكـــەو 
ـــەی  ـــاو پێكهات ـــە ن ـــۆ چوون ـــە رێگاخۆشـــكەر ب ـــە ببێت ـــەرج نیی م
ـــەم پرســـیارە  ـــی ئ ـــرەدا وەاڵم ـــە لێ ـــاڵ ئێم ـــەوە؟ بەهەرح دەقەك
بەجێدەهێڵیـــن بـــۆ ئـــەوەی لـــە میانـــەی شـــیكردنەوەی دەقەكـــەوە 
وەاڵمبدرێتـــەوە. بـــەاڵم ئـــەوەی كـــە دەربڕینـــی ناونیشـــانەكە 
دەیگەیەنێـــت لـــە دوو ئاســـتدا دەشـــێ قســـەی لەبـــارەوە بكرێـــت، 
ــەڕو  ــای فـ ــری مانـ ــە هەڵگـ ــە كـ ــان زاراوەی بارانـ ــە یەكەمیـ كـ
ــان  ــوردان، یـ ــەرەتای بەرخـ ــەوەو سـ ــەوەو ژیانـ زیندبووبوونـ
رابوونەوەیـــە. رەنـــگاو رەگ وەكـــو ئاوەڵنـــاوی وەســـفكردنی 
ـــاران، هەمەجـــۆری و هەمەچەشـــنی بارانەكـــە نیشـــان  ـــاوی ب ن
دەدات، كـــە ئەمەیـــان لـــە ئاســـتی بینـــراودا ئاشـــكرا نییـــە، بـــەاڵم 
لەئاســـتی مەجازیـــدا رەنگـــە بگوترێـــت جۆراوجـــۆری شـــتێك 
نیشـــان دەدات كـــە بـــاران هێمایـــە بـــۆی كـــە دەشـــێ بارانـــی 
ـــە  ـــەوەش ب ـــت. ئ ـــەڕ بێ ـــر و ف ـــی خێ ـــان باران ـــت، ی فرمێســـك بێ
دڵنیاییـــەوە دەرئەنجامـــی بارودۆخێكـــە كـــە دەشـــێ لەگـــەڵ ئـــەو 
ـــەوە  ـــی و سیاســـیەدا یەكبگرێت ـــی و كۆمەاڵیەت ـــە مێژووی زەمین

ـــووە. ـــدا بەرهەمهات ـــە دەقەكـــەی تێ ك
شاعیر دەڵێت:

 دیسان ئەگریت،
زووكە گیانە، بڕۆو برژانگ راوەشێنە،

چاوەكانت بسڕەوە ئەوا هاتن.
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 ئەمـــە دەســـتپێكی ئـــەم دەقـــە شـــیعریەیە كـــە تیایـــدا شـــاعیر، 
یـــان قســـەكەر كەســـی بەرامبـــەر دەدوێنێـــت، یـــان پرســـیاری 
ــتە دەكات  ــیارەكەی ئاراسـ ــك پرسـ ــەو بەجۆرێـ ــێ دەكات. ئـ لـ
كـــە پرســـیاركردنە لـــە كەســـی دووەم وەكـــو كەســـێكی ئامـــادە، 
یـــان گوێگـــر، یـــان وەرگـــر بـــە گوێـــرەی كەســـی یەكـــەم كـــە 
ـــەم پرســـیاركە دەكات. شـــێوەی ئاراســـتەكردنی پرســـیارەكە  ئ
دیمەنێكمـــان بـــۆ وێنـــا دەكات كـــە كەســـێك دەگـــری، ئـــەو 
ــەی  ــگای وشـ ــە رێـ ــو لـ ــە بەڵكـ ــەم نییـ ــاری یەكـ ــەش جـ گریانـ
»دیســـان«ەوە دەردەكەوێـــت كـــە ئـــەم كەســـە پێشـــتریش 
گریـــاوەو ئەمـــی قســـەكەریش ئـــاگاداری ئـــەو پێشـــینییەیە. 
ئایـــا ئـــەو كەســـە بۆچـــی دەگـــری، یـــان ئـــەو هۆكارانـــەی كـــە 
ــی  ــی گریانـ ــە حاڵەتـ ــەوەن بـ ــەو كەسـ ــی ئـ ــتی گەیاندنـ ــە پشـ لـ
زیاتـــر لـــە جارێـــك چیـــە؟ بـــەاڵم تاكـــو ئێســـتا ئـــەوە ئاشـــكرا 
نییـــە. ئـــەوی كەســـی گریـــاو كێیـــە؟ دیســـان ئەویـــش لـــەم 
ــنامەی دیارنییـــە. دەشـــێ لـــە چوارچێـــوەی  ــتپێكەدا ناسـ دەسـ
دەقەكـــەدا وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارانەو چەندیـــن پرســـیاری 
ـــت پرســـیار  ـــرەدا دەكرێ ـــەو پرســـیارەی لێ ـــەوە. ئ تریـــش بدرێت
نییـــە لـــە نەزانـــراو، واتـــە پێویســـتی بـــە وەاڵمدانـــەوە نییـــە 
یـــان دەبینێـــت  چونكـــە پرســـیاركەر بەجۆرێـــك دەزانێـــت، 
ـــا وەكـــو  ـــەم پرســـیارە تەنی ـــە ئ ـــەر دەگـــری، بۆی كەســـی بەرامب
دەســـتپێك و جۆرێـــك لـــە دڵنیابـــوون دەكرێـــت و بـــەدوای 
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ئەوەشـــدا پرســـیاركەر داوا لـــەوی بەرامبـــەر دەكات كـــە بەپەلـــە 
چاوەكانـــی بســـڕێت و خـــۆی بـــۆ هەنـــگاو، یـــان كارێكـــی تـــر 
ـــە شـــێوەی دەربڕینەكـــەدا ئاشـــكرا دەبێـــت  ـــكات كـــە ل ئامـــادە ب
ــە  ــن كـ ــی رووداوێكـ ــان چاوەڕوانـ ــك هەردووكیـ ــە بەجۆرێـ كـ
ــن و  ــوە دێـ ــە كوێـ ــن و لـ ــەوان كێـ ــە. ئـ ــی ئەوانـ ــش هاتنـ ئەویـ
بۆچـــی دێـــن هەمـــوو ئەمانـــەش هێشـــتا نەزانـــراون. بـــەاڵم 
ــتایە.ئەوەش كـــە  ئـــەوەی ئاشـــكرایە كاتـــی هاتنیانـــە كـــە ئێسـ
تێبینـــی دەكرێـــت ئەوەیـــە كـــە پرســـیاركەر نایەوێـــت ئـــەوان، 
ئەمـــی پرســـیار لێكـــراو بـــە گریـــان و چـــاوی فرمێســـكاویەوە 
ئـــەم شـــاردنەوەیەش هێشـــتا  ببینـــن، هـــەروەك هـــۆكاری 

ئاشـــكرا نییـــە.
شاعیر دەڵێت:

 من و باڵدارەكانی شار هاوار ئەكەین
ئەم ئاوە شەوانی زستان

نایبەستێت و ئەبێتە خوێن
ئەم ئاوە برینی سەختی تینیوێتیمان ساڕێژ ناكا.

ـــێ  ـــن ك ـــە هات ـــەی ك ـــت ئەوان ـــان بڵێ ـــەوەی پێم ـــێ ئ  قســـەكەر ب
بـــوون، زمـــان رەهـــا دەكات و دەدوێـــت. هاوتـــاو هاوشـــان 
ــارن.  ــی شـ ــش باڵندەكانـ ــە ئەوانیـ ــدا دەكات كـ ــۆی پەیـ ــۆ خـ بـ
ـــی شـــار  ـــا باڵندەكان ـــدات ئای ـــەو پرســـیارە ســـەر هەڵب ـــە ئ رەنگ
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ـــە  ـــان ل ـــرن؟، ی ـــی ت ـــان بوونەوەرێك ـــدەن، ی ـــەر بەڕاســـتی باڵن ه
راســـتیدا بەشـــێكن لـــە مرۆڤـــەكان، یـــان دانیشـــتوانی شـــارن بـــە 
ـــە  ـــان دەبێت ـــەم لەگەڵی ـــان هەمـــوو كۆمەڵگـــەن؟ كـــە ئ گشـــتی،، ی
هاودەنـــگ و پێكـــەوەو بـــە ئاوازێـــك دەخوێنـــن و لەبـــارەی 
ــار  ــی دیـ ــان شووناسـ ــش دیسـ ــە ئەویـ ــن كـ ــەوە دەدوێـ ئاوێكـ
ــە  ــە تێدەگەیـــن كـ ــدا بـــۆ ئاوەكـ ــە. بـــەاڵم لـــە وەســـفی ئەمـ نییـ
جـــۆرە ئاوێكـــە لەبـــری ئـــەوەی لـــە شـــەوانی زســـتاندا بیبەســـتێت 
دەبێتـــە خوێـــن و ئـــەو خاسێتەشـــی كـــە ئـــاو هەیەتـــی و 
هەمـــوو زینـــدەوەران هـــەروەك ئـــەوی شـــاعیر، یـــان قســـەكەر 
ـــەی  ـــە دەســـتیداوەو ئەركەك ـــاوە ل ـــەم ئ ـــەن، ئ ـــی دەك چاوەڕوان
لـــە ســـاڕێژكردنی برینـــی  كـــە بریتیـــە  نـــاكات،  جێبەجێـــی 
تینوێتـــی ئـــەوان. لێـــرەدا واتـــە لـــەم وێنەیـــەدا ) برینـــی ســـەختی 
تینوێتیمـــان ســـاڕێژ نـــاكا( جـــۆرە نەگونجانێـــك دەبینرێـــت 
كـــە ئـــاو لەبـــری تینوێتـــی شـــكاندن چاوەڕوانـــی ئـــەوەی لـــێ 
دەكرێـــت ئەركـــی ســـاڕێژكردنی بریـــن ببینێ،هـــەروەك تینیوێتی 
وەكـــو برینێكـــی ســـەخت پێشـــكەش دەكرێـــت كـــە پێویســـتی بـــە 
ـــاوە،  ـــەو ســـاڕیژكردنەش ئ ـــی ئ ـــەو دەرمان ـــوون هەی ســـاڕێژ ب
ـــە لەبارێكـــی وەهـــا  ـــۆ شـــكاندنی تینوێتی ـــاو ب ـــە راســـتیدا ئ كـــە ل
ناجـــۆردا. لێـــرەدا لەبەرئـــەوەی تینوێتـــی بـــووە بـــە بریـــن وەكـــو 
پێویســـت ئاویـــش دەبێـــت بـــە دەرمـــان و ســـاڕێژی ئـــەو برینـــە 
دەكات. لـــە راســـتیدا لێـــرەدا جۆرێـــك لـــە الدان لـــە زمانـــی 
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ـــرەدا  ـــەوەی لێ ـــەوەش شـــتێكی ئاســـاییە چونكـــە ئ ـــە. ئ ـــاو هەی ب
شـــیعرەو  دەكرێـــت  لەبـــارەوە  قســـەی  بەرجەســـتەكراوەو 
ـــی  ـــە زمان ـــە ل ـــە خاســـێتەكانی شـــیعر الدان ـــك ل ئاشـــكرایە یەكێ

ئاســـایی، یـــان بـــاو.
بەهەرحـــاڵ ئـــەوەی لێـــرەدا ئاشـــكرا دەبێـــت ئەوەیـــە كـــە ئاوەكـــە 
ـــەوەی  ـــری ئ ـــە دەســـت داوە چونكـــە لەب ـــی ل خاســـێتی ئاوبوون
بیبەســـتێت دەبێتـــە خوێـــن. خوێنیـــش بـــۆ ئـــەو بوونـــەوەرەی 
كـــە پێـــی دەگوترێـــت مرۆڤــــــ لەالیـــەك پڕبەهـــاو گرنگـــەو نابێـــت 
بڕژێـــت، لەالیەكـــی تریشـــەوە شـــتێك نییـــە كـــە تینوێتـــی مرۆڤــــــ 
بشـــكێنێت بەڵكـــو بـــە پێچەوانـــەوە ئەوانـــەی تینـــووی خوێنـــن 
ئەوانـــەن كـــە لـــە هەمـــوو خاســـێتێكی مرۆیـــی رووتكراونەتەوەو 
ــنامەی  ــەواوی ناسـ ــە تـ ـــە بـ ــدە ك ــە دڕنـ ــك لـ ـــە جۆرێـ بوونەت
مرۆڤیـــان لـــە دەســـتداوە. لێـــرەوە ئەمـــی قســـەكەر رووناكـــی 
دەخاتـــە ســـەر ناســـنامەی خـــۆی و باڵنـــدەكان كـــە ئـــەو مرۆڤـــە 
هەســـتیارانەن نـــەك هـــەر تینێوویتیـــان بەخوێـــن ناشـــكێت، 
بەڵكـــو لـــە خوێنیـــش دەترســـن و لـــە ئاســـتی قووڵتـــردا ئامـــاژەی 
ئـــەوەش هەیـــە كـــە نـــەك هـــەر نایانەوێـــت خوێـــن ببینـــن، بەڵكـــو 
ـــۆ  ـــرەوە ســـەرەتایەك ب ـــە لێ ـــت ناویشـــی ببیســـتن. بۆی نایانەوێ
ناســـینی ئـــەوی قســـەكەر و باڵندەكانـــی هاوڕێـــی دەردەكەوێـــت 
كـــە ئەوانـــە لـــە خوێـــن بێـــزارن، هـــەروەك خۆیشـــیان برینـــدارن 
و برینـــی ســـەختیان ســـاڕێژ نابێـــت. كەواتـــە ئەمانـــە كێـــن و 
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برینـــی ســـەخت چـــی دەگەیەنێـــت و چ مەدلولێـــك هەڵدەگرێـــت؟ 
لەســـەر زمانـــی قســـەكەری دەقەكـــەوە هاتـــووە:

روانینەكانت سەوزەگیای بەهارێكی زەردەوەبوون
تەمای چیتە...ماڵئاوایی مەكە بڕۆ

ئاوەدانی لە دڵی تۆدا نەماوە تا چاو هەڵخەی
هەر ژاژەو دڕكەو هەڵدێرە

هەر دووكەڵەو تەمەو داخەو واوەیالیە

و  دەدوێنێـــت  گریـــاو  كەســـی  هەمـــان  قســـەكەر  ئەمـــی 
بارودۆخێـــك نیشـــان دەدات كـــە خاســـێتەكانی دوای روودانـــی 
تراژیدیایەكـــی پێـــوە دیـــارە. واتـــە لـــەو زەمینەیـــەدا كـــە ئـــەم 
گفتوگـــۆ تـــاك ئاراســـتەیە روودەدات، پێدەچێـــت كارەســـاتێك 
روویدابێـــت و ئەنجامـــی ئـــەوەش وێرانەیـــەك بەجێمـــاوە. ئـــەم 
ــی  ــەو دەرئەنجامەكانـ ــەو تراژیدیایـ ــی ئـ ــر باسـ ــو چاودێـ وەكـ
دەكات و ئامـــۆژگاری كەســـی بەرامبەریـــش دەكات كـــە چیتـــر 
ـــە  ـــە ك ـــەم كەســـە كێی ـــە ئ ـــت. كەوات ـــەوێ بەجێبهێڵێ نەگـــری و ئ
پێدەچێـــت پەیوەندیەكـــی زیاتـــری هەبێـــت بـــەو كارەســـاتەوە، 
یـــان بـــەو رووداوانـــەی كـــە دواتـــر روودەدەن بـــە تایبەتـــی لـــە 
ــو  ــاعیر وەكـ ــت شـ ــن«دا دەردەكەوێـ ــەوان هاتـ ــی »ئـ دەربڕینـ
چاودێـــر ئـــاگادرای روودانـــی ئـــەو كارەســـاتەیەو بـــە ترســـەوە 
ســـەیری ئـــەوان دەكات كـــە دێـــن. ئـــەوەش مانـــای ئەوەیـــە كـــە 
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ئـــەوان بكـــەری تراژیدیاكـــەن، هـــەروەك ئەمـــی گریـــاو الیەنـــی 
بەرامبـــەری كارەســـاتەكەیە. كـــە راســـتەخۆش دەردەكەوێـــت 
ئەمـــی شـــاعیر الیەنگـــری ئـــەو كەســـەیە كـــە ئامـــۆژگاری 
دەكات و داواشـــی لێـــدەكات كـــە ئـــەوێ بەجێبهێڵێـــت. دیـــارە 
پێشـــبینی رووداوی تـــر، یـــان كارەســـاتی تـــر دەكات ئەگـــەر 
ئـــەوی گریـــاو ئـــەوێ بەجێنەهێڵێـــت. ئەمـــی شـــاعیر وەهـــا 
ـــەك و تروســـكەی  ـــە وێرانەی ـــە ل ـــە بریتی ـــەو دەكات ك ـــای ئ وێن
هیـــچ ئاســـۆیەكی پێـــوە نەمـــاوە. ئایـــا ئـــەم كەســـێتیە وێرانبـــووە 
كێیـــە؟ دەشـــێ كەســـێكی دیاریكـــراو بێـــت؟، یـــان كۆمەڵگـــەو 
ــی  ــوو مرۆڤایەتـ ــێ هەمـ ــش دەشـ ــە ئەویـ ــت كـ ــەك بێـ مێژوویـ
بێـــت.، یـــان ئـــەو رووبـــەرە دیاریكـــراوە بێـــت كـــە دەقەكـــەی تێـــدا 
بەرهەمهاتـــووە بـــە تایبەتـــی بـــۆ ئـــەو ســـاتەوەختە مێژووییـــەی 
كـــە دەقەكـــەی تیـــادا لەدایكبـــووە ئـــەو زەمینەیـــە دەشـــێ لـــە 
چوارچێـــوەی ئـــەو وەســـف و وێناكردنـــەدا وەكـــو وێرانـــەی 
دوای كارەســـتێكی تراژیـــدی جێـــگای بكرێتـــەوە كـــە قۆناغـــی 
ــە  ــووە لـ ــردن بـ ــتان و بەرگریكـ ــی راوەسـ ــەی رۆحـ پاشەكشـ
مێـــژووی واقیعـــی بەرهەمهێنانـــی دەقەكـــەداو دەشـــێ مۆتیڤـــی 
ـــاو  ـــەم بەرجەســـتەكردنە بەجۆرێـــك كارەســـاتەكانی ن پشـــتی ئ

ئـــەو واقیعـــە بێـــت. شـــاعیر دەڵێـــت:
لەسەر دەرگاو دەروازەكەی

شاری »چاوشاركێ«دا نووسیت
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سوارەكان دێن ناوی شارو
شەقام و بازاڕ ئەگۆڕن سیمای ناكام

 چاوی قووڵی فرمێسكاویی، ئەسڕنەوە
 ئەوان دێن و بارانی رەنگاو رەنگ دێنن.

ئـــەو كەســـەی كـــە داوای رۆیشـــتنی لـــێ دەكرێـــت و تاكـــو ئێســـتا 
ــەر دەرگاو  ــدا لەسـ ــە هەڵچوونـ ــە، لـ ــكرا نییـ ــنامەەكەی ئاشـ ناسـ
ــرەدا  ــەرەتا لێـ ــێت. سـ ــاركێ دەنووسـ ــاری چاوشـ دەروازەی شـ
ئـــەم  كـــە شـــاری چاوشـــاركێیەو  دیـــاری دەكرێـــت  شـــوێن 
ــاركێ  ــاری چاوشـ ــا شـ ــە. ئایـ ــارەش دەرگاو دەروازەی هەیـ شـ
كوێیـــە؟ كەســـانێك دێـــن بـــۆ شـــارەكە كـــە بـــە ســـوارەكان 
ناودەبرێـــن. ئایـــا ســـوارەكان كێـــن؟ دۆســـتی شـــارن، یـــان 
نەیـــاری شـــار؟ بـــەاڵم هـــەر زوو ئاشـــكرا دەبێـــت كـــە ســـوارەكان 
چاوشـــاركێ  شـــاری  دەشـــێ  و  نوێـــن  پەیامێكـــی  هەڵگـــری 
ــتێك  ــوو شـ ــەن و هەمـ ــە رزگار بكـ ــەی تیایدایـ ــارە خراپـ ــەو بـ لـ
ــیارە  ــەو پرسـ ــرەدا ئـ ــارەكەش. لێـ ــاوی شـ ــەت نـ ــۆڕن، تەنانـ بگـ
شـــاربن،  رزگاركـــەری  ســـوارەكان  ئەگـــەر  ســـەرهەڵدەدات: 
كەواتـــە بۆچـــی قســـەكەر، یـــان شـــاعیر داوا لـــە ئـــەوی گریـــاو، یـــان 
ئـــەوی ئاشـــكراكەری هاتنـــی ســـوارەكان بـــۆ شـــار دەكات بـــڕوات 
و شـــار بەجێبهێڵێـــت؟ ئایـــا ســـوارەكان و ئـــەوی گریـــاو نەیـــاری 
ـــان دۆســـتی  ـــن، كامی ـــری ب ـــاری یەكت ـــەر نەی ـــا ئەگ ـــن؟ ئای یەكتری
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شـــارە؟ هەرچەنـــدە لـــە شـــێوەی دەربڕینەكانـــی قســـەكەردا ئـــەوە 
ئاشـــكرایە كـــە ئـــەوی گریـــاو وەكـــو دۆســـت لەالیـــەن شـــاعیرەوە 
مامەڵـــەی لەگەڵـــدا دەكرێـــت. دیســـان ئەگـــەر ســـوارەكان دۆســـت 
بـــن نـــاوی شـــار بـــۆ دەگـــۆڕن؟ ئایـــا ئـــەو گۆڕینـــە گێڕانـــەوەی 
شـــارە بـــۆ ئەســـڵی خـــۆی، یـــان بـــۆ ونكردنـــی ناســـنامەی 
پێشـــتری شـــارە؟ بـــەاڵم ئـــەوەی دەبێتـــە یارمەتیـــدەر بـــۆ ئـــەوەی 
وەكـــو دۆســـت ســـەیری ســـوارەكان بكرێـــت، ئەوەیـــە كـــە بارانـــی 
رەنـــگاو رەنـــگ دەهێنـــن و فرمێســـكەكان دەســـڕنەوە. ئەمـــەش 
ئـــەو دەاللەتـــە هەڵدەگرێـــت كـــە ســـوارەكان وەكـــو بكـــەری 
ـــە  ـــی دەردەكـــەون. هـــەروەك ل ـــە ئاراســـتەی ئەرێن ـــكاری ب گۆڕان
خۆیـــدا بـــاران هێمـــای زیندەگانـــی و ژیانـــە بـــەاڵم ئایـــا مەبەســـت 
لـــە بارانـــی رەنگاورەنـــگ چیـــە؟ ئایـــا بارانـــی خوێـــن و فرمێســـكە؟ 
ئەگـــەر ئەمەیـــان بێـــت، ئـــەوا هەرچەنـــدە لەپـــاڵ یەكتردانانێكـــی 
دۆســـتەوە  لـــە  ســـوارەكان  ناســـنامەی  بـــەاڵم  نەگونجـــاوە، 
ـــار. ئەگـــەر بارانـــی رەنگاورەنگیـــش دەاللەتـــی  دەگۆڕێـــت بـــۆ نەی
فرەیـــی و جۆراوجۆرێتـــی و هەمەچەشـــنەیی هەڵبگرێـــت، ئـــەوا 
ناســـنامەی ســـوارەكان ناســـنامەی نـــەك هـــەر دۆســـتە بەڵكـــو 
ســـوارەكان دەبنـــە بكـــەری گۆڕانـــكاری و سرووشـــتی شـــاری 
ـــی  ـــۆ شـــارێكی واقیع ـــۆڕن ب ـــدا دەگ ـــەڵ ناوەكەی چاوشـــاركێ لەگ
كـــە ژیانـــی تێـــدا بێـــت و فرەیـــی خاســـێتی دیـــاری ئـــەو شـــارە 

بێـــت.
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قســـەكەر لـــە ئاخاوتنیـــدا ئـــەو كەســـێتەی كـــە دەیدوێنێـــت 
وەكـــو كەســـێتیەكی دیـــار، یـــان جۆرێـــك لـــە پاڵـــەوان پێشـــكەش 
شـــاری  مێـــژووی  لـــە  كـــە  دەدات  نیشـــان  وای  و  دەكات 
رووداوەكان  تەوەریـــەو  كەســـێتیەكی  ئـــەم  چاوشـــاركێدا 
ـــان وەكـــو كەســـێك پێشكەشـــی دەكات  بـــەوەوە بەســـتراون.، ی
كـــە هەڵگـــری بەرنامـــەو پرۆژەیەكـــەو ئـــەم لـــە ســـەرەتادا وەهـــا 
نیشـــانی دەدات كـــە ئـــەم كەسێتیــــە چاوەڕوانـــی دڵدارەكـــەی 
دەكات. بـــەاڵم ئایـــا دڵـــدار لێـــرەدا هێمایـــە بـــۆ عاشـــقێك كـــە 
دەشـــێ كەســـی بەرامبـــەر بێـــت، یـــان هیـــوای جێبەجێكردنـــی 
ـــدا دەســـووتێت؟ شـــاعیر  ـــە پێناوی ـــەو ل ـــە ئ ـــت ك ـــەك بێ پرۆژەی

دەڵێـــت: 
دڵدارەكەت دوێنیش نەهات

وەك فەرهادێكی بریندار
 لە ژوورێكی تەنیاو هەتیوا

پەپوولەی ئاهەكانت بە لێواری
پەرداخی تاڵی ئارەقی چاوەڕوانیدا نیشتنەوە.

ئەمـــی قســـەكەر وێنـــای ئـــەو كەســـە دەكات كـــە لەگەڵیـــدا 
دەدوێـــت و وای نیشـــان دەدات لـــە چوارچێـــوەی ژوورێكـــی 
لـــە دوای  داخراودایـــەو بەشـــێوەیەك كـــە وادەردەكەوێـــت 
هیوایەكـــدا  تروســـكەی  دوای  بـــە  گەڕابێتـــەوە،  شكســـتێك 
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لـــە  بێـــت  عاشـــقێك  كەســـە  ئـــەم  دەچێـــت  پـــێ  بگەڕێـــت. 
چاوەڕوانـــی هاتنـــی دڵدارەكەیـــدا بێـــت كـــە دەشـــێ دڵدارەكـــەی 
ـــت.  ـــوێ بێ ـــی رۆژێكـــی ن ـــان تروســـكەی هاتن ـــت، ی ـــەك بێ هیوای
ــدا  ــەردەم چاوەڕوانیـ ــەم لەبـ ــاگات و ئـ ــدار نـ بـــەاڵم ئـــەوی دڵـ
دەمێنێتـــەوە. بێگومـــان كاتـــێ مرۆڤــــــ خـــۆی دەداتـــە دەســـت 
نەبـــووە.  هیوابـــڕاو  هێشـــتا  وایـــە  مانـــای  چاوەڕوانـــی، 
ــەو  ــەرباری ئـ ــە سـ ــت كـ ــەم دێـ ــە بەرهـ ــەو دەاللەتـ ــرەوە ئـ لێـ
بـــارە ناهەمـــوارەی كـــە ئـــەم كەســـێتەی تێدایـــەو ســـەرباری 
ئـــەوەی كـــە ئـــەو زەمینـــەی ئەمـــی تێدایـــە وەكـــو پاشـــماوەی 
هێشـــتا  ئـــەم  بـــەاڵم  دەكرێـــت،  پێشـــكەش  تراژیدیایـــەك 
خۆڕاگـــرەو بـــە هیـــوای ئاینـــدەوە دەژی. ئەمـــەش ئـــەو بـــارە 
سرووشـــتیەیە كـــە مرۆڤــــــی وەكـــو ئەفریدەبوویەكـــی بـــااڵ پـــێ 
دەناســـرێتەوە، كـــە تەنانـــەت تێكشـــكاندیش بـــێ هیـــوای نـــاكات 
و نایبەزێنێـــت. هـــەر ئـــەم ســـووربوون و خۆراگریەشـــە كـــە 
بزوێنـــەری بەشـــێك لـــە پەرەســـەندنەكانەو بەرهەمهێنـــی الیەنـــی 
گەشـــی مێـــژووی مرۆڤایەتیـــە، واتـــە مێـــژووی شارســـتانێتی 
و بونیادنـــان و ئاوەدانكردنـــەوە. ئـــەم لـــەم چاوەڕوانییـــەدا 
دەمێنێتـــەوە، بـــەاڵم لـــە رووی راســـتیەوە ناشـــێت رەوتـــی 
ــە  ــی بـ ــە كۆتایـ ــەم تراژیدیایـ ــتێت و ئـ ــرەدا بووەسـ ــژوو لێـ مێـ
ژیـــان بهێنێـــت، بەڵكـــو رەوتـــی سرووشـــت بـــەو جۆرەیـــە 
ئەگـــەر تەنانـــەت لـــەم رووبەرەشـــدا شكســـت بگاتـــە خراپتریـــن 
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بـــاری و ئەگەرێـــك بـــۆ ســـەرهەڵدانەوەو رابوونـــەوە نەمێنێـــت، 
ــەو  ــە ژینگـ ــرەوەو لـ ــی تـ ــە الیەكـ ــە لـ ــدا نییـ ــی تێـ ــەوا گومانـ ئـ
ـــەری ژیاندۆســـتی كاری خـــۆی دەكات و  ـــردا پاڵن شـــوێنێكی ت
زیندەگانـــی و بنیادنـــان راناوەســـتێت. هـــەر لێرەوەیـــە كاتێـــك 
ئـــەم لـــە ژوورێكـــی تەنـــگ و داخـــراودا لـــە چاوەڕوانـــی هاتنـــی 
دڵدارەكەیدایـــە، كەســـێكی تـــر دێـــت، كەســـێك كـــە كۆتایـــی 
بـــەو كپـــی و بێدەنگیـــە دەهێنێـــت، بـــەاڵم ناتوانێـــت رۆڵـــی 
دڵدارەكـــەی ئـــەم ببینێـــت. ناتوانێـــت جووڵـــەی رووداوەكان 
ــتیان پـــێ  ــە رەوتێكـــی دروسـ ــكات كـ ــتە بـ ــێوەیە ئاراسـ بەوشـ
ــی  ــەك پێشكەشـ ــو راوچیـ ــەو وەكـ ــە ئـ ــە كـ ــەم كەسـ ــدات. ئـ بـ
دەكات كێیـــە؟ ئایـــا هیـــچ پەیوەندییەكـــی بەدڵدارەكـــەی ئەمـــەوە 

هەیـــە؟ شـــاعیر دەڵێـــت:
راوچییەك هات

هەنگاوەكانی دووكەڵ و تۆز و گەردی
رێگای دووریان لێ ئەباری گەردەلوولێك

گەردەلوولێكی ناوەخت و تووڕەو سەرشێت
 رێگای لێگرت، وردە وردە دیمەنەكان تێكەاڵو بوون

هێشـــتا نیـــو پەرداخـــت مابـــوو كـــە بزمـــاری خەوێكـــی 
تـــاڵ

لە گلێنەی چاوە سوورەكانتا چەقی
دڵدارەكەت دوێنی نەهات ئیتر نایە.
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لـــە  كـــە  دەكات  بـــۆ  كەســـێكمان  وێنـــای  شـــاعیر  لێـــرەدا 
چاوەڕوانیـــدا لەگـــەڵ پێكـــی بـــادەدا دانیشـــتووەو چاوەڕوانـــی 
دڵدارەكـــەی  هاتنـــی  وەكـــو  ئـــەو  كـــە  دەكات  هیوایـــەك 
بەرجەســـتەی دەكات. هەرچەنـــدە ئـــەو نایـــەت بـــەاڵم رووداوی 
ـــۆ كـــرد ناســـنامەی  ـــان ب ـــو ئاماژەم ـــە وەك ـــەك ك ـــی راوچی هاتن
ئەمیـــش نەزانـــراوەو بێدەنگـــی كۆتایـــی پێدەهێنێـــت، بـــەاڵم 
ــەم  ــدە ئـ ــتن بەردەوامبێـــت. هەرچەنـ ــەر رۆیشـ ناتوانێـــت لەسـ
وەهـــا وەســـفی دەكات كـــە لـــە رێـــگای دوورەوە هاتـــووە، 
بـــەاڵم بەربەســـت لـــە رێگایـــدا دروســـت دەبێـــت و رێـــگای 
بەردەوامبوونـــی لـــێ دەگرێـــت. ئایـــا ئـــەو كەســـەی ئـــەم وەكـــو 
ــی  ــووەو چ ئامانجێكـ ــی هاتـ ــی دەكات بۆچـ ــی پێشكەشـ راوچـ
هەیـــە؟ ئەگـــەر ئـــەو تەنیـــا راوچییـــەك بێـــت، كەواتـــە بۆچـــی لـــە 
رێـــگای دوورەوە هاتـــووە؟ ئەگـــەر ئـــەم دەیەوێـــت ئـــەم راوچیـــە 
وەكـــو كەســـێكی خـــاوەن پـــرۆژە بـــۆ گۆڕینـــی ئـــەو تراژیدیایـــە 
پێشـــكەش بـــكات و بـــە ئومێـــدی ئـــەوە بێـــت بارودۆخەكـــە 
بگۆڕێـــت، ئـــەوا دەبـــێ بـــە گومانـــەوە ســـەیری ئەگەرێكـــی 
لەمجـــۆرە بكەیـــن، چونكـــە ناشـــێت كەســـێكی رەوتەنـــی وەكـــو 
ــەری  ــت و ئەگـ ــكەش بكرێـ ــتكەر پێشـ ــۆڕان دروسـ ــەری گـ بكـ
ــار  ــژووی دیـ ــە مێـ ــی كـ ــێكی رەوتەنـ ــە كەسـ ــە كـ ــەوەش نییـ ئـ
ـــو  ـــە، وەك ـــووەو چـــی لەباردای ـــوە هات ـــە كوێ ـــت ل ـــەو نازانرێ نیی
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پاڵەوانـــی گـــۆڕان دروســـتكەر پێشـــكەش بكرێـــت. ســـەرئەنجام 
ئەمـــی قســـەكەر جۆرێـــك لـــە دڵنیایـــی دەداتـــە ئـــەوی گوێگـــر 
بـــەوەی كـــە چیتـــر پێویســـت نـــاكات چـــاوەڕوان بـــكات چونكـــە 
دڵدارەكـــەی نایـــەت. بێومـــان ئـــەوەش دەبێتـــە ئـــەو پـــەڕی 
بێئومێـــدی بـــۆ ئـــەم چونكـــە ئـــەو هیوایـــەی كـــە لـــە مێژبـــوو 
چاوەڕوانـــی دەكـــرد بـــەو پێیـــە بـــەرەو هـــەرەس دەچێـــت. 

ــیعرەكە دەڵێـــت: ــەكەری شـ قسـ
بڕۆ بڕۆ، ئەمجارەیان

تا چاو هەڵخەی بیابانە
 بەالی چەپا بەالی راستا

سەربەرەو خوارو بەرو ژوور، هەمووی مەرگە
 هەمووی شەونمی هاوارەو

ــاو  ــە نـ ــدی ئەڕژێنـ ــدی هێـ ــم، هێـ ــم نـ ــك، نـ ــك تـ  تـ
هەناوتـــەوە.

ــە  ــە رووتكراوەیـ ــا دەكات كـ ــەك وێنـ ــەو فەزایـ ــاعیر زەمینـ شـ
ــارە  ــكرا دیـ ــە ئاشـ ــەش بـ ــان. ئەمـ ــی ژیـ ــوو بنەمایەكـ ــە هەمـ لـ
لـــە ئەنجامـــی ئـــەو تراژیدیایـــەدا دروســـتبووە كـــە پێشـــتر 
بـــۆی وێنـــا كردیـــن. ئـــەم چاوەڕوانـــی دڵدارەكـــەی بـــوو بـــەو 
ئومێـــدەی بێـــت و هەمـــوو شـــتێك بگۆڕێـــت. بـــەاڵم ئێســـتا ئـــەم 
ئـــاگادرای دەكاتـــەوە كـــە ئومێـــدی هاتنـــی دڵدارەكـــەی نەمـــاوەو 
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ئـــەوەش مانـــای ئەوەیـــە كـــە ئاســـۆیەك نابینێـــت بـــۆ ئـــەوەی 
ئـــەو زەمینـــە كارەســـاتبارە بـــە جۆرێـــك بگۆڕێـــت كـــە ژیـــان 
و زیندەگانـــی تیایـــدا دەســـت پێبكاتـــەوە. لێـــرەوە لـــە ئاســـتی 
ــیرین  ــی شـ ــۆ چاوەڕوانكردنـ ــە بـ ــەك هەیـ ــراودا ئاماژەیـ نەبینـ
ـــە ئەفســـانەی شـــیرین و فەرهـــاددا.  ـــەوەی فەرهـــاد ل ـــۆ گەڕان ب
شـــیرین دڵنیـــا دەبێـــت، یـــان دڵنیادەكرێتـــەوە كـــە فەرهـــاد 
ناگەڕێتـــەوە. ئەمیـــش لـــە نەهاتنـــی دڵدارەكـــەی دڵنیادەكرێتەوەو 
ــی.  ــواو ئاواتەكانـ ــە هیـ ــتن بـ ــای نەگەیشـ ــەش مانـ ــەو نەهاتنـ ئـ
نەهاتنـــی دڵدارەكـــەی مانـــای وێرانبوونـــی هەمـــوو شـــوێنێك. 
لێـــرەوە رووناكیەكـــی زیاتـــر دەخرێتـــە ســـەر ناســـنامەی ئـــەوی 
دڵـــداری چاوەڕوانكـــراو كـــە ناڕاســـتەخۆ وەكـــو رزگاركـــەر، 
دەكرێـــت.  پێشـــكەش  بنیادنـــەرەوە  دروســـتكەرەوەو  یـــان 
ــتكردنی رووداوی  ــای دروسـ ــە توانـ ــو بكەرێـــك كـ ــە وەكـ واتـ
هەبێـــت، رووداوی گۆڕینـــی ئـــەو واقیـــع و زەمینـــەی كـــە لـــە 
ـــی شـــاعیر،  ـــت. ئەم ـــە پێشـــكەش دەكرێ ـــو وێران ـــەدا وەك دەقەك
یـــان قســـەكەر نـــەك هـــەر بـــێ ئومیـــدی لـــە نەهاتنـــی ئـــەوی 
دڵـــدار نیشـــان دەدات، بەڵكـــو بەجۆرێـــك بـــە ئـــەوی گوێگـــر، 
یـــان بـــەو كەســـەی كـــە ئـــەم دەیدوێنێـــت، رادەگەیەنێـــت كـــە 
ـــە شـــێوەیەكە هیـــچ تروســـكەیەك بەدیناكرێـــت  بارودۆخەكـــە ب
هیـــچ  گرتووەتـــەوەو  ئەویشـــی  ســـەرتاپای  بێئومێـــدی  و 
ـــان  ـــچ ئەگەرێكـــی ژی ـــە هی ـــت ك ـــی دەڵێ ـــاوەو پێ ئاســـۆیەكی نەم
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كۆتایـــی  و  مـــەرگ  رەگەزەكانـــی  نەمـــاوەو  زیندەگانـــی  و 
ــەك  ــەوەو نـ ــی گرتووەتـ ــتەی ئەویشـ ــوو جەسـ ــەت هەمـ تەنانـ
هەمـــوو  لـــە  نائومیـــدی  بەڵكـــو  نایـــەت  دڵدارەكـــەی  هـــەر 
الیەكـــەوە هـــەر هێـــرش بۆســـەر جەســـتەی ئـــەم دەهێنێـــت 
تەنانـــەت شـــۆڕیش دەبێتـــەوە بـــۆ نـــاو نـــاخ و هەنـــاوی. لێـــرەدا 
شـــاعیر زەمینەیەكـــی پـــڕ كارەســـاتی وەهـــا بەرجەســـتە دەكات 
كـــە لـــە هەمـــوو رەگەزەكانـــی ژیـــان رووتكراوەتـــەوە، ئـــەوەش 
دروســـتكردنی كەشـــێكە تـــا ئەوپـــەڕی ســـنوور بارگاویكـــراو 
بـــە بێهیوایـــی و رەشـــبینی. بۆیـــە دەشـــێ لـــە ئاســـتی قووڵـــی 
دەقەكـــەدا ئـــەو پرســـیارە خـــۆی نمایـــش بـــكات: ئایـــا بەڕاســـتی 
ژیـــان بـــە هەمـــوو ســـەختیەكانییەوە، بوونـــی مرۆڤــــــ وەكـــو 
تاكەكـــەس و وەكـــو كۆمەڵگـــەش دەگاتـــە ئـــەو ئاســـتە لـــە 
ـــە لوتكـــەی  ـــە: ئایال ـــەم قســـەیەش ئەوەی بێئومێـــدی. مەبەســـت ل
كارەســـات و تراژیدیـــا خوێنـــاوی و وێرانكەرەكانیشـــدا مـــرۆڤ 
ـــاو و  ـــە كەشـــی ب ـــدی ببێت ـــێ ئومێ ـــە ب ـــەو ئاســـتەی ك ـــە ئ دەگات
ئـــەم وەكـــو ســـەروەری ســـەر ئـــەم زەویـــە دەســـت لـــە هەمـــوو 
شـــتێك هەڵبگرێـــت و بـــە هێمنـــی چاوەڕوانـــی كۆتاییەكـــی تـــاڵ 
بـــكات و دەستەوســـان و نـــاكارا بێـــت لەبەردەمـــی هەمـــوو 

شـــتێكدا؟
لێـــرەوە ئەگـــەر لـــە روانگـــەی بنیـــادی زمانـــی دەقەكـــەوە 
بڕوانیـــن ئـــەوا چەنـــد كەســـێك ئامـــادەن كـــە بریتیـــن لـــە 
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ــان  ــر، یـ ــن، گوێگـ ــان كەسـ ــە هەمـ ــەكەر كـ ــان قسـ ــاعیر، یـ شـ
كەســـی گریـــاو، یـــان ئـــەو كەســـەی كـــە شـــاعیر داوای لـــێ 
دەكات بـــڕوات ئەمانیـــش پێدەچێـــت یـــەك كـــەس بـــن. ئـــەم 
بێجگـــە لـــە ســـوارەكان و بێجگـــە لـــە راوچـــی و بێجگـــە 
لـــەو  تراژیدیایـــەی  ئـــەو كارەســـات و  لـــە دروســـتكەری 
ـــووەو  ـــدا بەرهەمهات ـــەی تێ ـــە دەقەك ـــەدا دروســـتبووە ك زەمین
ــێ  ــەاڵم كاتـ ــە. بـ ــتی دەقەكـ ــەزای گشـ ــە فـ هاوكاتیـــش بووەتـ
زیاتـــر رۆبچیـــن بـــۆ نـــاو ئاســـتە قووڵەكانـــی دەقەكـــە، ئـــەوا 
ئـــەوەی شـــاعیر دروســـتی  بۆمـــان ئاشـــكرا دەبێـــت كـــە 
ناجـــۆرەو  یۆتۆپیایەكـــی  بـــەاڵم  یۆتۆپیایەكـــە،  كـــردووە 
ـــی  ـــت من ـــەوەی دەدوێ ـــە ئ ـــادا دەكات. وات خۆیشـــی قســـەی تی
ــۆ  ــدەوە بـ ــزی فرۆیـ ــەی تێـ ــە روانگـ ــێ لـ ــە دەشـ ــاعیرە كـ شـ
ـــارە  ـــە بەئاشـــكرا دی ـــت ك ـــۆ« بێ ـــن- ئیگ ـــادی كەســـێتی »م بنی
كەســـێتی بەئـــاگاو هاوســـەنگی مرۆڤـــەو مامەڵـــە لەگـــەڵ 
ــە  ــەو كەسێتــ ــكرا ئـ ــا ئەندازەیەكـــی ئاشـ ــدا دەكات و تـ واقیعـ
رووی ئاشـــكرای مرۆڤـــە، واتـــە ئـــەو رووەی كـــە لـــە واقیعـــدا 
دەبینرێـــت. ئـــەم كەســـێتە لـــە نێـــوان رووبـــەری نائاگایـــی 
واتـــە ئەو-ئیـــد و ویـــژدان واتـــە بەرزەمنـــدا- ســـوپەرئیگۆ- 
راوەســـتاوەو هەوڵـــی هاوســـەنگی دەدات لـــە نێـــوان ئـــەو 
دوو هێـــزەدا، كـــە »ئەو-ئیـــد« هێـــزی غەریـــزەو ئـــارەزووە 
چێژەوەیـــە،  تێركردنـــی  دوای  بـــە  مرۆڤـــەو  ئاژەڵیەكانـــی 
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بەرزەمنیـــش تـــا ئەندازەیـــەك بەئاگایـــەو كەســـێتی مرۆڤـــە لـــە 
رووە خۆپارێـــزو عەقاڵنییەكەیـــەوەو ملكەچـــی دابونەریـــت 
لـــە  بـــە هەمـــوو شـــێوەیەك  بەهـــا كۆمەاڵیەتیەكانـــە و  و 
هەوڵـــی ســـەركوتكردنی رووبـــەری دەســـەاڵتی »ئەو«یـــان 
قســـەكەری  شـــاعیرو  كەســـێتی  كـــە  مـــن  غەریزەدایـــە. 
ــە پێـــی بەرنامـــەی خـــۆی دەڕوات و ناكەوێتـــە  ــە بـ دەقەكەیـ
هەمـــان  لـــە  ئارەزووەكانـــەوەو  حـــەزو  ژێركاریگـــەری 
ـــەو دەبینێـــت  ـــی ئ ـــەوی گوێگـــر دەدوێنێـــت كـــە رۆڵ كاتیشـــدا ئ
ـــە،  ـــی حـــەزو ئارەزووەكانیدای ـــی جێبەجێكردن ـــە چاوەڕوان و ل
ــە  ــام. لـ ــە ئەنجـ ــدا دەگاتـ ــی دڵدارەكەیـ ــە هاتنـ ــەوەش لـ ــە ئـ كـ
پشـــتەوە بەرزەمـــن راوەســـتاوەو هیـــچ بوارێـــك بـــە ئـــەو 
نـــادات بـــۆ جێبەجێكردنـــی ویســـتەكانی. مـــن لـــە رێـــگای 
هەوڵـــدەدات جۆرێـــك  ئامۆژگارییەكانییـــەوە  و  رێنومایـــی 
لـــە هاوســـەنگی لـــە نێـــوان ئـــەو و بەرزەمنـــدا دروســـت 
بـــكات لـــەو روانگەیـــەوە كـــە رێـــگا نـــادات هیـــچ كامیـــان بـــە 
ـــە  ـــان بیســـڕێتەوە. بۆی ـــان بـــەالوە بنێـــت، ی تەواوەتـــی ئەویتری
ـــارە ترژیدیایەشـــدا مـــن  ـــەو ب ـــەت ل ـــن تەنان ـــە ئاشـــكرا دەبینی ب
هاوســـەنگی خـــۆی تێكنـــادات و مامەڵـــە لەگـــەڵ ئـــەو واقیعـــەدا 
دەكات كـــە هەیـــە. لێـــرەدا زەمینەیـــەك كـــە وەكـــو پاشـــماوەی 
ــی  ــێك چاوەڕوانـ ــت و كەسـ ــكەش دەكرێـ ــە پێشـ تراژیدیایەكـ
ــتهێنانی چێـــژی پێكگەیشـــتن.  دڵدارەكەیەتـــی بـــۆ بـــە بەدەسـ
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هێزێكیـــش لـــە پشـــتەوە وەســـتاوەو خۆپارێزانـــە مامەڵـــە 
لەگـــەڵ ئـــەو تراژیدیایـــەو لەگـــەڵ ئارەزووەكانـــدا دەكات. 
ـــن  ـــر راوەســـتانەی بەرزەم ـــەر یەكت ـــێ و لەبەرامب ـــەم ملمالن ل
لـــە  و غەریزەكانـــدا، بارێكـــی ناجێگیـــر دروســـت دەبێـــت 
ـــدن و نەگەیشـــتن  ـــی چەپان ـــە ئەنجام ـــەرداو، ل كەســـێتی داهێن
بـــە چێـــژو تێركردنـــی خواســـتەكاندا، شـــاعیر لـــە رێـــگای 
زمانـــەوەو لـــە بەرهەمهێنانـــی دەقەكـــەدا دەرگایەكـــی تـــر 
بـــۆ تێركردنـــی خواســـت و حـــەزەكان دەكاتـــەوەو ئـــەوەش 
لـــە شـــێوەی هێمـــاو كـــۆدو دەالالتـــدا دەردەبڕێـــت. مـــن 
ــدا  ــەڵ واقیعـ ــە لەگـ ــە و مامەڵـ ــاگاو واقیعیـ ــێتی بەئـ ــە كەسـ كـ
ــە لەگـــەڵ واقیـــع دەكات  ــە مامەڵـ ــو ئـــەوەی هەیـ دەكات وەكـ
ـــە ناجـــۆر  ـــەو واقیع ـــدا دەژی و ئ ـــە تیای ـــەی ك ـــەو زەمینەی و ئ
وەكـــو  دەكات  هەڵســـوكەوت  تیایـــدا  كـــە  ناهەمـــوارەی  و 
خـــۆی دەبینێـــت و تـــا ئەندازەیەكـــی ئاشـــكرا مامەڵەیەكـــی 
واقیعانـــەی لەگەڵـــدا دەكات. بەهەرحـــاڵ ئـــەوەی دەدوێـــت 
و ئـــەوەی گـــوێ دەگرێـــت و ئەوەشـــی چاوەڕوانـــی هاتنـــی 
ـــە  ـــە دەرەوەی دەقەك ـــە ل ـــی ك ـــا شـــاعیر خۆیەت ـــت تەنی دەكرێ
بوونێكـــی واقیعـــی هەیـــە، لـــە كاتێكـــدا ئـــەوەی لـــە چوارچێـــوەی 
دەقەكـــەدا بنیـــادی نـــاوە بەرهەمـــی خەیاڵـــی ئـــەوە، یـــان وەكـــو 
پێشـــتر ئاماژەمـــان بـــۆ كـــرد شـــاعیر جۆرێـــك لـــە یۆتۆپیـــا 
ئـــەو وەكـــو كەســـێتیەكی  لـــە راســـتیدا  دروســـت دەكات. 
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ـــە ناكۆكـــی و  ـــۆز و بارگاویكـــراو ب ـــدا ئاڵ ـــاو خۆی ـــزار و لەن بێ
ملمالنـــێ و لەگـــەڵ خـــۆی ناكـــۆك، جیهانێكـــی دروســـتكردووە 
كـــە جیهانـــی دەقەكەیـــەو خۆیشـــی وەكـــو دروســـتكەر و 
ئەفرێنـــدەری ئـــەو جیهانـــە ئـــازادە كـــە چـــی تێـــدا دروســـت 
دەكات و چـــۆن بنیـــادی دەنێـــت و چـــۆن بەڕێـــوەی دەبـــات و 
بـــە چ ئاراســـتەیەك جووڵـــەی نێـــو ئـــەو رووبـــەرە لـــە خەیـــاڵ 

دروســـتكراوە رێـــك دەخـــات و دەیجوڵێنێـــت.
بـــە تایبەتـــی  ئـــەوە ئاشـــكرایە كـــە داهێنـــان بەگشـــتی و 
و  خەیـــاڵ  بەرهەمـــی  زیاتـــر  شـــیعر  وەكـــو  رەگەزێكـــی 
ـــە كـــە لەوەشـــدا  ـــان بەرهەمـــی نائاگایی ئەندێشـــە و نەســـتە،، ی
رووبـــەرە چەپێندراوەكانـــی ژیانـــی داهێنـــەری ئـــەو دەقـــە 
ـــاو  ـــە شـــێوەی دەالالت و هێم ـــەداو ل ـــوەی دەقەك ـــە چوارچێ ل
كۆدەكانـــی زمـــان و وێنـــەوە بەرجەســـتە دەكرێـــن. ئەمە بێجگە 
لـــەوەی كـــە ئـــەو واقیعـــەی دەقەكـــەی تێـــدا بەرهـــەم دێـــت، 
ـــت  ـــە دەبێ ـــای دەقەك ـــەری لەســـەر دنی ـــش رۆڵ و كاریگ ئەوی
و دیســـان لـــە كاری داهێنـــان، یـــان دەقـــی زینـــدوودا گرفـــت 
و گـــرێ و كێشـــەكانی ئـــەو زەمینـــەو پەیوەندیبوونیـــان بـــە 
بـــاری دەروونـــی و خەیاڵـــی و نائاگایـــی كەســـی داهێنـــەرەوە 
شـــوێن و كاریگەرییـــان دەبێـــت لـــە جوگرافیـــای دەقەكـــەدا. 
لـــە چوارچێـــوەی ئـــەم دەقـــەدا شـــاعیر رووی لـــە خۆیەتـــی و 

زیاتـــر ئـــەوە ئاشـــكرا دەبێـــت كـــە خـــۆی دەدوێنێـــت:
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ئەی گیانە بۆ زویر ئەبیت 
كە بایەقووش ئەڵێ مەڕۆ

ئەی گوایە بۆ دڵگیر ئەبیت
كاتێ قەلەڕەشكەی كوێستان ئەڵێ بڕۆ
بۆ سااڵنی خۆشەویستیت ناخەیتە ژێر

گڕو پرشنگی دەستاڕی رۆژگارەوە 
بۆ نازانی تۆ نەفرەتت لێكراوەو بێ واڵتی.

ئێســـتا ئەمـــی قســـەكەر، یـــان شـــاعیر وادەردەكەوێـــت كەســـێك 
بدوێنێـــت، بـــەاڵم وەكـــو ئاماژەمـــان بـــۆ كـــرد ئـــەم لەگـــەڵ 
خۆیـــدا دەدوێـــت، یـــان رێنومایـــی خـــۆی دەكات. دیـــارە ئـــەوەش 
لـــە شـــێوەی گفتوگـــۆدا دەخاتـــە ڕوو. هـــەروەك گوتیشـــمان 
ئـــەم شـــێوازە مامەڵەكردنـــە لەگـــەڵ زمـــان و لـــە پانتایـــی 
نائاســـاییەوە  دەرونییـــە  بـــارە  بـــەو  پەیوەنـــدی  دەقەكـــەدا 
هەیـــە كـــە كەســـی قســـەكەری تێدایـــە و لـــە نێـــوان جۆرێـــك 
لـــە دابەشـــبووندایە و لـــە ئەنجامـــی ئـــەو دابەشبوونەشـــدا 
زەمینەیەكـــی ســـازاندووە بـــۆ دەربڕیـــن و گوێگرتـــن و تەنانـــەت 
ـــە چوارچێـــوەی دەقەكـــەداو  ـــە چاوەڕوانیكردنیـــش ل جۆرێـــك ل
دەقەكـــەو  بەرهەمهێنـــی  كـــە  تاكەكەسێكیشـــدا  خـــودی  لـــە 
ئەفرێنـــدەری دنیـــای دەقەكـــەو ئـــەو فـــەزا بەرفراوانەیـــە كـــە 
دروســـتیكردووە. ئەمـــەش لـــە الیـــەك بەرهەمـــی نائاگایـــی و 
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خەیاڵـــی فراوانـــە، لەالیەكـــی تـــرەوە دروســـتكردنی جیهانێكـــە 
لـــە خەیاڵـــدا بـــۆ هاوشـــێوەكردنی جیهانـــی واقیعـــی بـــە هەمـــوو 

ــەكانییەوە. ــێ و كێشـ ــەو ملمالنـ ــەز و جووڵـ رەگـ
ــۆ كەســی  ــدە پێشــنیار ب ــوەی دەقەكــەدا، دوو باڵن ــە چوارچێ ل
گوێگــر دەكــەن كــە یەكێكیــان بایەقوشــە و ئەویتریــان قەلــە 
هێمــای  جۆرێــك  بــە  هەریەكــە  باڵندەكــە  هــەردوو  رەشــە. 
بایەقــوش  ناجــۆرن.  فەزایەكــی  هاتنــی  یــان  پێشــبینیكردن، 
قەلەرەشــیش  دەگەیەنێــت،  نائاســایی  و  خــراپ  هەواڵــی 
باڵندەیەكی ناشیرین و دزێوە لە روانگەی مرۆڤەوەو هەڵگری 
مانــاو ئامــاژەی وێرانبــوون و كاولبوونــە. یەكێــك لــەم دوو 
ــێ دەكات و ئەویتریشــیان داوای  ــە داوای رۆیشــتنی ل باڵندەی
مانــەوەی لێــدەكات. ئەمــەش ئەوەنــدەی تــر نائاســاییبوونی 
شــلۆقیدا  لەبــاری  گوێگــر  ئــەوی  راگرتنــی  بارودۆخەكــەو 
نیشــان دەدات، كــە ئــەوەش هەڵوێســتێكە لــە نێــوان چــوون و 
ــدا. شــاعیر دەیەوێــت پێمــان بڵێــت كــە ئــەوی گوێگــر  نەچوون
ناتوانێـــت لــەم ســەرزەمینە پــڕ كارەســاتەدا بڕیــار بــدات، كــە 
وەكــو تراژیدیایــەك بەرجەســتە دەكرێــت و تیایــدا رۆیشــتن و 
نەڕۆیشــتن رەنگــە جیاوازییەكــی ئەوتــۆی نەبێــت و كەســیش 
نازانێــت كامیــان لــە كامیــان باشــتر، یــان خراپتــرە. بەڵكــو 
دەردەكەوێــت  دەقەكــەدا  بنیــادی  چوارچێــوەی  لــە  ئــەوەی 
بڕیــار  ناتوانێــت  شــیزۆفرینییە  كەســێتیە  ئــەم  كــە  ئەوەیــە 
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ــە تایبەتــی كــە زەمینــەی ژیانــی ئــەو بووەتــە وێرانــەو  بــدات، ب
شــاعیریش پێــی دەڵێــت تــۆ چــی بكەیــت، یــان نەكەیــت، بوویەكــی 
ئەفەرۆزكــراو و بــێ واڵتیــت. بێگومــان بــێ واڵتــی، یــان نەبوونــی 
واڵت لێــرەدا بــێ ناســنامەی دەگەیەنێــت. مرۆڤــی بــێ ناســنامە 
ــە لێــرەوە  ــە ئامادەبــوون. بۆی ــە پێناســەو ن ــە بوونــی هەیــەو ن ن
ــە  ــت ك ــەوی شــاعیر لەگــەڵ شــتێكدا دەدوێ ــە ئ ــت ك دەردەكەوێ
ــە  ــەو بۆچوون ــر ئ ــرەوە زیات ــەر لێ ــە. ه ــی نیی ــە راســتیدا بوون ل
بااڵدەســت دەبێــت كــە شــاعیر یۆتۆپیایەكــی دروســتكردووە، 
ــە ســەركوتكراوەكانی  ــەوەی خەون ــەاڵم یۆتۆپیایــەك لەبــری ئ ب
ئــازادی و حــەز و ئــارەزووە چەپێندراوەكانــی تیــادا بەدیبهێنێــت، 
دیــارە  بەدینایــەت.  تیــادا  هیچــی  وێرانــەو  لــە  پێكهاتەیەكــە 
ــای كارەســات و  ــە هەمیشــە دروســتكردنی یۆتۆپی ئاشــكرایە ك
تراژیدیــا ســیمای یۆتۆپــی ون دەكات و وەكــو واقیــع خــۆی 
ــۆ  ــارە ب ــەردەوام لەب ــەردوون ب ــە هــەم گ ــش دەكات، چونك نمای
بەرهەمهێنانــی تراژیدیــا، هــەم مرۆڤـــــ بــە سرووشــتی زیاتــر 
لــەوەی بوویەكــی هەمیشــە ژیاندۆســت و ئاهەنــگ ئامێــز بێــت، 
زیاتــر بوویەكــی خەمگیــن و پرســە دۆســت و مــەرگ پــەروەرە. 
هــەر بۆیــە بــەردەوام رەگەزەكانــی تراژیدیــا لــە بــوون و خەیــاڵ 
هەمــوو  ئــەو  لەبــەر  مرۆڤیــش  ژیانــی  ئامــادەن.  نەســتیدا  و 
ــاوات و ئامانجــە  ــە ئ چەپانــدن و بێبــەش بــوون و نەگەیشــتن ب
سرووشــتیەكان، لــە خۆیــدا جۆرێكــە لە تراژیدیــا. بۆیە بەردەوام 
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زەمینــەی بەرجەســتەكردنی كارەســات بــۆ مرۆڤـــــ ئاســانە و 
هەمیشــەش وەكــو جۆرێــك لــە دەربڕینــی بەدبەختیەكانــی مرۆڤــ 
و نادیاریــی چارەنووســێتی. لێــرەدا ئەگــەر بپرســین ئــەو كەســە 

ــت؟ ــان شــاعیر دەیدوێنێ ــە، ی ــە قســەكەری دەقەك ــە ك كێی
لێـــرەوە دەردەكەوێـــت ئـــەو كەســـەی كـــە ئەمـــی شـــاعیر 
یـــان هیـــچ  بێـــت،  ئێمـــە  پێدەچێـــت هەمـــوو  دەیدوێنێـــت و 
كەســـیش نەبێـــت، بـــێ واڵت و بـــێ دەرەتانـــە، چونكـــە ژیانـــی 
لـــە ئێســـتادا جۆرێكـــە لـــە چەپانـــدن و بێبەشـــبوون، ئایندەشـــی 

وەكـــو چارەنووســـی مەحكومـــە بـــە لەناوچـــوون.
سەوڵ لێدە: سنوور و خاك

بە رەشەبای باوەشێنی سەوڵەكانت بترازێنە
تەمای چیتە ئەی سەرخۆشەكەی شەوانی بەفربارین

لە ماچ زیاتر چیت هێناوە بۆ لێوی خوێن
لە خوێن زیاتر چیت هێناوە بۆ لێوی ماچ
ئیمشەو گیانە.. رووباری گشت واڵتەكان

ببنە پەرداخە ئارەقێك بیخۆمەوە مەستم ناكات
چی ئازاری دونیا هەیە ببێتە گوڵە ژاڵەیەك

هەڵیمژم پەستم ناكات ئیمەشەو زامی واڵتەكەم
بۆتە كۆترێكی سپی

 دڵەكەمی كردۆتە هێالنەی نازو 
ماچم ئەكاو ماچی ئەكەم.
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واینیشــان  دەربڕینەكانییــەوە  رێــگای  لــە  شــاعیر  لێــرەدا   
دەدات كەســێكی تــر دەدوێنێــت و ئامــۆژگاری دەكات كــە چــی 
بــكات. بــەاڵم هــەر بەزوویــی ئاخاوتــن لەگــەڵ كەســی گوێگــرو 
قســەكردن لەگــەڵ خــۆی تێكــەاڵو دەكات. ئەمــەش دەریدەخــات 
ــی  ــەش بارێك ــارە ئەم ــت. دی ــدا دەدوێ ــەڵ خۆی ــە شــاعیر لەگ ك
ــاڵ و  ــدا شــیعر بەرهەمــی خەی ــە كاتێك ــە شــیعردا، ل ئاســاییە ل
نەســتە، كەواتــە بەخەیــاڵ دروســتكردنی گوێگــر و بەخەیــاڵ 
دروســتكردنی زەمینــەی ئاخاوتــن لەگــەڵ ئەوانــی تــردا شــتێكی 
ئاســاییە و لــە بارێكــی تریشــدا پەیوەنــدی بــە دابەشــبوونی 
كەســێتی مرۆڤـــــ بــە گشــتی و كەســێتی داهێنــەرەوە بەتایبەتــی 
ئــەوەش  پێدەچێــت  كــە  دەربڕینەكانیــدا  لــە  شــاعیر  هەیــە. 
رســتەی دەربــڕراوی خەیــاڵ و جۆرێــك لــە نائاگایــی بێــت كــە 
ــی  ــۆ خۆی ــر ب ــو گوێگ ــە وەك ــەی ك ــەو وێنەی ــای ئ دوای رێنوم
دروســتكردووە لــە شــێوە دەربڕینــی پرســیاردا شووناســی 
ــەم ئاشــكرا  ــۆ قســەكانی ئ ــە گوێگــرە ب ــەو كەســەی كــە گوای ئ
كەســە سەرخۆشــەكەی  ئــەی  تــۆ   ( دەڵێــت  پێــی  و  دەكات 
شــەوانی بەفــر باریــن، تەمــای چیتــە؟(. لێــرەوە ئــەو پرســیارە 
لــە  لێــرەوە  ئــەو كەســە كێیــە؟ رەنگــە  ئایــا  ســەرهەڵدەدات 
لــە  بەشــێك  دەربڕینــی  وەكــو  شــاعیر  نەســتەوە  رووی 
ــە كەســێك بــكات كــە  ئــازارە زۆر تایبەتیەكانــی خــۆی بــاس ل
مەســتەو بیەوێــت پێــی بڵێــت تــۆ بــەم بــارە ناجۆرەتــەوە چ 
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ئومێــدو هیوایەكــت هەیــە؟ تــا ئێــرە ئــەوەی ئــەو باســی دەكات 
شــتێكی گشــتیە و دەشــێ بــۆ هــەر كەســێك راســت بێــت، كــە 
لەســەر  نەرێنــی  گاریگــەری  ئەندازەبــەدەر  لــە  مەســتبوونی 
ژیــان و هەســت و تێڕوانیــن و كارو جووڵــەی مرۆڤـــــ هەبێــت. 
ــەو مەســتبوونەش  ــەوە ئ ــە رووی داهێنان ــە ل ــدە رەنگ هەرچەن
لــە رووی  داماڵینــی دەمامكــەكان  زیاتــر  لــە  رۆڵــی هەبێــت 
مرۆڤـــــ و ئــەوەش راســتگۆتری بــكات و لــە بارێكــی وەهاشــدا 
جوانتــر گوزارشــت لــە بوونــی راســتەقینەی مرۆڤـــــ و ژانەكانی 
بــكات. هەربۆیــە زۆربــەی بەرهەمــە ئەدەبــی و هونەرییەكانــی 
كەســانی راهاتــوو لەســەر بــادە مــەودای قووڵــی مرۆیــی و 
ســیمای زیندووییــان هەیــە و لــە دەقــی نووســراودا دەتوانیــن 
بڵێیــن دەقــی زینــدوون. هەرچەنــدە زۆربــەی كات ئــەو بــارەی 
كــە مرۆڤــی داهێنــەر تیایــدا دەقێــك بەرهــەم دەهێنێــت بارێكــە 
تیایــدا خەیــاڵ و نەســت دەكرێنــەوەو تــا ئەندازەیەكــی ئاشــكرا 
ئــەوی داهێنــەر نزیــك دەبێتــەوە لــە بــاری مەســتبوون ئــەوەش 
لــە روانگــەی رەهابوونــی خەیــاڵ و ئەندێشــەو بااڵدەســتبوونی 

رووبــەری نەســتەوە. 
دەشــێ شــاعیر لــە روویەكــی تریشــەوە لــەم وێنــەو دەربڕینــەدا 
بنووســێتەوەو  بــۆ  خۆیمــان  ئۆتۆبایۆگرافیــای  لــە  بەشــێك 
تێــدا  پەشــیمانیكردنی  بــە  هەســت  بەجۆرێــك  الیــەك  لــە 
بەدیدەكرێــت كــە ئــەوەش وەكــو هۆكارێــك بــۆ ناكارایــی خــۆی 
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ــێ  ــت پ ــەوە چی ــەم بارودۆخەت ــۆ ب ــدات و بپرســێت ت نیشــان ب
دەكرێــت. لەالیەكــی تــرەوە ئەوەمــان بــۆ ئاشــكرا دەكات، ئــەو 
كەســەی ئــەم لەســەرتای دەقەكــەوە لەگەلــێ دەدوێــت خۆیەتی، 
واتــە ئــەم لــە خەیاڵــدا زەمینەیەكــی دروســتكردووە كــە خــۆی 
هــەم قسەكەریشــەو هــەم گوێگریشــە. تەنانــەت ئەمــی قســەكەر 
ئامــادە دەكات.  دڵــداردا  نــاوی  ژێــر  لــە  كەســی ســێیەمیش 
بــەاڵم ئــەو دڵــدارە هەرگیــز نایــەت، ئەویــش لەبــەر ئەوەیــە كــە 
ــەو دەشــێ  ــە خەیاڵدای ــا ل ــەو كەســێتە تەنی بەرجەســتەكردنی ئ

ــز بوونــی نەبێــت. ــە واقیعــدا هەرگی ل
ئــەم كەسێـــتە،  لــە قســەكردنیدا لەگــەڵ  قســەكەری دەقەكــە 
كــە مەبەســت خۆیەتــی، بەئاشــكرا ناكارایــی و پاســیڤبوونی 
ئــەو كەسێتـــە دەردەخــات و ناڕاســتەوخۆش هــۆكاری ئــەو 
ناكاراییبوونــە دەگێڕێتــەوە بــۆ مەســتی و سەرخۆشــی. لــەو 
لەگــەڵ  ئــەم بەجۆرێــك  كــە  ئــەوە دەكات  میانەشــدا باســی 
ژێــر  ناكەوێتــە  بەئاســانی  راهاتــووە،  بارودۆخــەدا  ئــەو 
كاریگەرییەكانــی دەرەوەی خۆیــەوە. واتــە دەرەوە ناتوانێــت نە 
بــە ئاراســتەی ئەرێنــی و نــە بــە ئاراســتەی نەرێنــی بیجوڵێنێــت. 
ئەمــەش راســتە ئەگــەر لــە رووكەشــدا ســەیری بكەیــت، بارێكی 
ــە تروســكەیەك  ــت كــە ن ــدە خۆڕاگــر بێ باشــە كــە مــرۆڤ هێن
تەموتاریكیەكیــش  نــە  روونــاك  رۆژی  بــە  لێبــكات  دنیــای 
ــردا،  ــە ئاســتێكی ت ــەاڵم دیســان ل ــی. ب ــە كۆتای ــی لێبهێنێت دنیای
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ــچ كاردانەوەیەكــی  ــە مرۆڤـــــ هی ــەوەش بارێكــی نائاســاییە ك ئ
بــۆ دەرەوەی خــۆی نەبێــت و بــاش و خــراپ وەهــا ســەیر 
بــكات لــە دەرەوەی ئــەودان و پێویســت بــەوە نــاكات ئــەم هیــچ 

كاردانەوەیەكــی هەبێــت بــۆ، یــان. 
ئــەو زیاتــر لەســەر خــۆی دەدوێت و لە رێگای وەســفكردنەكان 
و دەرخســتنی پەیوەنــدی خــۆی لەگــەڵ ئــەو زەمینــەی كــە 
خــۆی  ناســنامەی  زیاتــر  بەرهەمهاتــووە،  تێــدا  دەقەكــەی 
ئاشــكرا دەكات. ئــەو باســی واڵتەكــەی دەكات، بــەاڵم نــەك 
ئەرێنــی و گەشــەكانی  الیەنــە  یــان  بــە گشــتی،،  واڵتەكــەی 
واڵتەكــەی، بەڵكــو باســی خاســێتێكی واڵتەكــەی، یــان گرفتێكــی 
واڵتەكــەی دەكات كاتــێ دەڵێــت: »ئیمشــەو زامــی واڵتەكــەم، 
بۆتــە كۆترێكــی ســپی«. كەواتــە ئــەو باســی واڵتێــك دەكات كــە 
برینــدارە. لێــرەوە دەشــێ بەســادەیی وەهــای لێكبدەینــەوە كــە 
شــاعیر باســی واقیعــی واڵتەكــەی خــۆی دەكات كــە واقیعێكــی 
هەمــوو  بــووە.  نقــووم  كارەســاتدا  تراژیدیــاو  و  لــە خوێــن 
ئەمانــەش دەبنــە بنەمــا بــۆ دیاریكردنــی ناســنامەی ئــەو زەمینــە 
كۆمەاڵیەتــی و سیاســیەی كــە ئــەوی شــاعیر بەشــێكە لێــی 
و دەقەكــەش لــەو زەمینەیــەدا بەرهەمهاتــووە، كــە ئاشــكرایە 
زێــدی شــاعیرەو شــاعیریش ئەندامێكــی ئــەو كۆمەڵگــە، یــان 
ــر هەنجــن  ــی ت ــەی بەدەســتی ئەوان ــە واڵتەك ــە ك ــەو نەتەوەی ئ
هەنجــن كــراوەو جەســتەی برینــدارەو خوێنــی لــێ دەچۆڕێ. لە 
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خەیاڵــی ئەمــدا ئــەو زامــە دەبێتــە كۆترێكــی ســپی كــە ئاشــكرایە 
كۆتــری ســپی هێمــای ئاشــتیە. كەواتــە لێــرەوە ئــەو بۆچوونــە 
ئــەم ســەرباری  كاتێكــدا واڵتەكــەی  لــە  بەرجەســتە دەبێــت 
وێرانكــردن و كوشــتنی هێشــتا رۆڵــی كۆتــری ئاشــتی دەبینێــت. 
زامــی واڵتەكــەی لــە دڵــی ئەمــدا رەگوریشــەی داكوتــاوەو لێــی 
نابێتــەوە. ئەمــەش ئــەو مانایــە هەڵدەگرێــت كە ئــەم و واڵتەكەی 
هێنــدە بــە توونــدی پێكەوەبەســتراون بەهیــچ شــێوەیەك لێكتــر 
جیاناكرێنــەوە. كەواتــە ئێســتا شووناســی ئەمــی قســەكەری 
شــیعرەكە،، یــان ئەمــی شــاعیر و تــۆی گوێگــرو ئــەوی دڵدار كە 
هەرگیــز نەهاتــووە، یــان ئامادەنەبــووە لــە چوارچێــوەی بنیادی 
زمانــی دەقەكــەدا، ئــەو كەســەن كــە دڵــی بۆتــە نیشــتیمانی زامی 
واڵتەكــەی كــە دەشــێ ئــەو كەســە شــاعیر خــۆی بێت، یــان هەر 
هاوواڵتیەكــی واڵت و نیشــتیمانەكەی ئــەو،، یــان هەریەكێــك لــە 
ئێمــە بێــت. كــە ئــەو ئۆتۆبایۆگرافیایــەی لــە شــیعرەكەدا و بــە 
ــت،  ــەی جــوان بەرجەســتە دەكرێ ــە وێن زمانێكــی شــیعری و ب
ــەو  ــە بەشــێكین ل ــت ك ــە بێ ــە ئێم ــەك ل ــای هەری ئۆتۆبایۆگرافی
كــوژراوەو و  ئــەو واڵتــەی وێرانكــراوەو رۆحــی  مێــژووی 
جەســتەی برینداركــراوە. بۆیــە لێــرەوە ئاشــكرا دەبێــت كــە 
تراژیدیــای  ئێمــەو  مێــژووی  قووڵــدا  ئاســتێكی  لــە  شــاعیر 
ــی پەراوێزخــراوی ئێمــەو  ــژووی ئێمــەو بوون ــی مێ درێژخایەن
روو.  دەخاتــە  پەراوێزخســتندا  بــاری  لەگــەڵ  راهاتنمــان 
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واتــە ئــەم دەقــەی ســەالم محەمــەد لــە ئاســتی قــووڵ، یــان 
نەبینــراودا خوێندنەوەیەكــی ریالیســتیانەی كەســێتی كــوردە لــە 
مێــژوودا كــە هەمیشــە كەســێتیەكی نــاكاراو بەركاربــووە. واتــە 
كەســێتیەك بــووە لــە دەرەوەی مێــژوو. بەئاشــكراش دیــارە تــا 
ســاتەوەختی بەرهەمهێنانــی ئــەم دەقــە شــیعریە ئــەو كەســێتیە 
نەیتوانیــووە هەنــگاوی بــەرەو خۆدروســتكردنەوەو هاتنــە نــاو 

مێــژوو هەڵبنێــت.
قسەكەری دەقەكە دەڵێت:

ئەی سەرخۆشەكەی شەوانی بەفربارین
سەوڵ لێدەو بە رەشەبای باوەشێنی سەوڵەكانت
شەپۆلەكان هێمنكەوە بۆ لەم كەنارە راوەستاوی؟

ئەوە چیتە! دیسان ئەگریت!!
گوێم لێتە گیانە گوێم لێتە
ئەڵێی هەڵۆی بیرەوەریی

چڕنووكی تیژی لە پێستی پاپۆڕەكەم گیركردووەو
بیریان ئەكەم ناڵەناڵیان سیمفۆنیایەكە لە دڵما

چەتری ئاواتی پەمەیی
بەسەر شوولە ژاژەكانی نائومێدیما هەڵداوە

هەر هاژەی دێ و بازووی منیش
 بە چەشنی مانگی باوەشی جۆگەلەیەك

 لەگەڵیانا ئەلەرێتەوە.
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لـــە وێنەیەكـــی جوانـــدا شـــاعیر داوا لـــەو كەســـێتە دەكات كـــە 
دیســـان وەكـــو گوتمـــان كەســـێتی قســـەكەر، یـــان شـــاعیر 
لـــە شـــەوانی بەفربارینـــدا مەســـتە، ســـەوڵ  خۆیەتـــی كـــە 
لێبـــدات و بـــەو بایـــەی كـــە ســـەوڵ لێدانەكـــەی دروســـتی 
و  بـــكات  شـــەپۆلەكان  سەركێشـــی  لـــە  رێگـــری  دەكات، 
هێمنیـــان بكاتـــەوە. هەرچـــۆن كاتـــێ دەریـــا شـــەپۆل لێـــدەدات 
ئەگـــەر بـــا بـــە پێچەوانـــەی ئاراســـتەی شـــەپۆلەكانەوە هەڵبـــكات 
ئـــەوا هێـــزی بـــا خێرایـــی شـــەپۆلەكان هێـــواش دەكاتـــەوە تـــا 
وێنـــە  ئـــەم  بوەســـتێنێت.  شـــەپۆلەكان  ئـــەوەی  ئەنـــدازەی 
تێهەڵكێشـــە جوانـــە دەبێتـــە دال بـــۆ هەڵگرتنـــی مەدولێـــك كـــە 
پەیوەنـــدی بـــە سرووشـــتی ئـــەو كەســـێتەو ئـــەو بارودۆخـــەوە 
هەیـــە كـــە تیایدایـــە. ئەویـــش ئەوەیـــە كاتێـــك شـــەپۆلی هێرشـــی 
ـــە ئاســـتێكی  ـــەم كەســـێتە كـــە ل ـــە ســـەر ئ ـــەوال دەكرێت ئەمـــالو ئ
فراوانتـــردا كەســـێتی نەتـــەوە، یـــان ئـــەو كۆمەڵگەیـــە دەگەیەنێـــت 
قســـەكەری  ئـــەوی  بەرهەمهاتـــووە،  تێـــدا  دەقەكـــەی  كـــە 
شـــیعرەكە داوای كاردانـــەوە، یـــان بەرگـــری دەكات بێگومـــان 
لـــە گوێگـــر، یـــان ئـــەوی بەرامبـــەر، كـــە ئـــەو بەرگریكردنـــەش 
لـــە شـــێوەی ســـەوڵ لێدانـــدا بەرجەســـتە دەكات و بەرهەمـــی 
ســـەوڵ لێدانەكـــەش دروســـتبوونی ئـــەو بایەیـــە كـــە شـــەپۆلەكان 
هێمـــن، یـــان خـــاو دەكاتـــەوە. شـــەپۆلەكان هێرشـــی هێـــزی 
ــەم  ــەی بەرهـ ــەو بایـ ــە. ئـ ــاری ئێمـ ــی نەیـ ــە ئەوانـ ــە، واتـ ئەوانـ
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دێـــت، هێـــزی بەرگریـــەو لـــە رووی شـــەپۆلەكاندا دەوەســـتێت 
ــاوەرە.  ــتێكی تـــردا جەمـ ــان لـــە ئاسـ كـــە بەرهەمـــی گوێگـــر، یـ
كەواتـــە قســـەكەری شـــیعرەكە داوای لـــە رووداوەســـتان و 
بەرگـــری لـــە گوێگرەكـــەی دەكات. لێـــرەوە دەردەكەوێـــت كـــە 
ئـــەو كەســـێتەی كـــە بـــە سەرخۆشـــەكەی شـــەوی بەفرباریـــن 
نـــاو دەبرێـــت لـــە پێگـــەی گوێگردایـــە، بـــەاڵم لەســـەر بنەمـــای 
ئـــەو لێكدانـــەوەی بـــۆ ئـــەو كەســـێتەو پەیوەنـــدی بـــە قســـەكەری 
شـــیعرەكەوە كردمـــان هـــەر هەمـــان كەســـن. بۆیـــە دەشـــێ ئـــەو 
گوێگـــرە هـــەم قســـەكەری شـــیعرەكە، یـــان كەســـێتی شـــاعیر 
خـــۆی بـــاس بكرێـــت و هەردووكیشـــیان وەكـــو پێشـــتر گوتمـــان 
یـــەك كەســـێتی بـــن، دیســـان دەشـــێ مەبەســـت هەمـــوو كەســـێتی 
نەتـــەوە بێـــت و دانانـــی خاســـێتی سەرخۆشـــیش لەپـــاڵ ئـــەو 
ــەو  ــاوەن بەرنامـ ــێتێكی خـ ــت كەسـ ــێ دەچێـ ــە پـ ــێتیەدا كـ كەسـ
پـــرۆژە بێـــت، مەبەســـت سەرخۆشـــی نەبێـــت بـــەو مانـــا ســـادەو 
ــدا  ــی زمانـ ــەیركردنی یەكەمـ ــتی سـ ــە ئاسـ ــە لـ ــەی كـ رووكەشـ
ــان  ــتی، یـ ــە مەسـ ــو دەشـــێ مەبەســـت لـ ــن، بەڵكـ ــە دەیبینیـ ئێمـ
ـــت  ـــك بێ ـــی پەیامێ ـــرەدا هەڵگرتن ـــەو كەســـێتە، لێ سەرخۆشـــی ئ
ــارگاوی بوونـــی كۆمەڵگـــە  ــان بـ ــێتیەوە، یـ لەالیـــەن ئـــەو كەسـ
بێـــت بـــە رەگەزەكانـــی تێڕامـــان و بیركردنـــەوەو تەنانـــەت 
بەدەســـتهێنانی بوێـــری و گیانـــی لـــە رووداوەســـتان، هەرچـــۆن 
كەســـی مەســـت ئاســـۆی بینینـــی دەكرێتـــەوەو روانینـــی قووڵتـــر 
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دەبێـــت و توانـــای پڕكێشـــی بەهێزتـــر دەبێـــت، چونكـــە لـــە بارێكی 
وەهـــادا كـــۆت و پێوەنـــدەكان كاریگەرییـــان كـــەم دەبێتـــەوەو 
رووبـــەری تـــرس و نیگەرانـــی و خۆپارێـــزی تەســـك دەبێتـــەوە. 
مەســـتبوون  كـــە  لێكبدەینـــەوە  وای  دەشـــێ  لێـــرەدا  واتـــە 

ــیاربوونەوە هەڵدەگرێـــت. دەاللەتـــی جۆرێـــك لـــە هوشـ
جارێكـــی تـــر قســـەكەری شـــیعرەكە بـــە زمانێكـــی تێكـــەاڵو 
ـــت.  ـــەر دەدوێنێ ـــە پرســـیار و سەرســـووڕمان كەســـی بەرامب ل
ــی  ــە چاوەڕوانـ ــیار دەكرێـــت، جۆرێـــك لـ ــارە كاتێـــك پرسـ دیـ
ــەر  ــە لەسـ ــان دڵنیایـ ــش، یـ ــە ئەویـ ــەوە كـ ــۆ وەاڵمدانـ ــە بـ هەیـ
وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەی كـــە كـــراوەو زانیـــاری زیـــادەی 
ــردا  ــان نەخێـ ــێ، یـ ــە بەڵـ ــەی لـ ــا وەاڵمەكـ ــو تەنیـ ــت بەڵكـ ناوێـ
ــت  ــە هەڵوێسـ ــك لـ ــەوەش جۆرێـ ــە ئـ ــت كـ ــتە دەكرێـ بەرجەسـ
گریـــان  نەگریانـــدا.  و  گریـــان  نێـــوان  لـــە  دەكات  دیـــاری 
دەاللەتـــی جۆرێـــك لـــە الوازی، یـــان هەســـت بـــە شكســـت 
كـــردن هەڵدەگرێـــت، ئەگەرچـــی لـــە هەنـــدێ بـــاردا گریـــان 
لـــەم بـــارەی  دەاللەتـــی پاكژبوونـــەوە هەڵدەگرێـــت. بـــەاڵم 
كـــە ئـــەم كەســـێتەی تێدایـــە ئەگـــەری ئـــەوە نییـــە كـــە گریـــان 
دەاللەتـــی پاكژبوونـــەوە هەڵبگرێـــت. كەواتـــە دەشـــێ تـــرس و 
ـــان بـــن.  ـــدە هـــۆكاری گری ـــە ئێســـتاو ئاین نیگەرانـــی و گومـــان ل
ــیمایەكی تـــری  ــیارەكەش سـ هـــەروەك وەاڵمـــی نەرێـــی پرسـ
ئـــەو كەســـێتە دەخاتـــە ڕوو كـــە دووركەوتنەوەیـــە لـــە تـــرس 
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ـــەم  ـــۆ ل ـــەو دەپرســـێت: ب ـــێ كـــە ئ ـــی كات ـــە تایبەت ـــی، ب و نیگەران
كەنـــارە راوەســـتاویت؟ پێشـــتریش پرســـیاری كـــرد: دیســـان 
گریاویـــت؟ واتـــە پاشـــخانێك هەیـــە بـــۆ گریانـــی بـــەردەوام،، 
ــەم  ــۆ لـ ــێت بـ ــان دەپرسـ ــووەوە. ئەمجارەیـ ــد بارەبـ ــان چەنـ یـ
كەنـــارە راوەســـتاویت. بـــەاڵم بـــەدوای ئـــەوەدا دەڵێـــت ئـــەوە 
ـــەم دوو  ـــەدا ئ ـــە دەقەك ـــدە ل ـــت! هەرچەن ـــە! دیســـان گریاوی چیت
دەربڕینـــە لـــە شـــێوەی سەرســـوڕماندا نووســـراون، بـــەاڵم 
ـــەو سەرســـوڕمانیش  ـــای سەرســـوڕمانیان نیی ـــە راســـتیدا مان ل
هەیـــەو  پرســـیاریان  خاســـێتی  زیاتـــر  بەڵكـــو  ناگەیەنـــن، 
لـــە رووی ئەركناســـیەوە رۆڵـــی پرســـیار دەبینـــن. ئـــەوی 
قســـەكەر ئـــاگاداری پاشـــخان و رابـــردووی ئـــەوی گوێگـــرو 
هەربۆیـــە  رابردوویەتـــی.  هەڵوێســـتەكانی  رەفتـــارو  كارو 
ـــەوە  ـــت ل ـــار راوەســـتاوە، دەیەوێ ـــت لەســـەر كەن ـــێ دەیبینێ كات
ــەر  ــاوە؟ ئەگـ ــێوەی رابـــردوو گریـ ــان شـ ــا هەمـ دڵنیابێـــت، ئایـ
گریـــاوە هۆكارەكـــەی چیـــە؟ ئەگـــەر نەگریـــاوە بۆچـــی ئەمـــی 
قســـەكەر وەهـــا لێـــی دەڕوانێـــت كـــە ئـــەو گریـــا بێـــت؟ ئێمـــە 
ـــەو كەســـێتە  ـــی ئ ـــۆكاری گریان ـــدا ه ـــە ئاســـتی قووڵ ـــن ل دەزانی
چیـــە، ئەگـــەر لـــە ئاســـتی تاكەكەســـەوە بیگوازینـــەوە بـــۆ ســـەر 
ئاســـتی كۆمـــەڵ، تێدەگەیـــن كـــە گریانـــی ئـــەو لەژێـــر كاریگـــەری 
ئـــەو مێـــژووە شكســـت و نائامادەیەدایـــە كـــە بەشـــێكە لـــە 

ــەو. ــە پارچەبـــووی ئـ بوونـــی پارچـ
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ئەمـــی قســـەكەر چاوەڕوانـــی وەاڵمـــی ئـــەو نـــاكات تـــا بزانێـــت 
دوای  بـــە  ئـــەوەی  لەبـــری  بەڵكـــو  نـــا،  یـــان  گریـــاوە،  ئایـــا 
وەاڵمـــدا بگەڕێـــت، باســـی ئـــەوە دەكات هـــۆكاری ئـــەو گریانـــە 
بێگومـــان  كـــە  رابـــردووە،  بیرەوەرییەكانـــی  یادكەوتنـــەوەی 
بیـــرەوەری تفـــت و تاڵـــن بـــە پێـــی مێـــژووی ئـــەوی گوێرگـــرو 
بـــە  تەنانـــەت  نەهاتـــوو،  دڵـــداری  ئـــەوی  قســـەكەرو  ئەمـــی 
گوێـــرەی ئێمـــەی دەرەوەی دەقەكـــەش. شـــتێكی ئاســـاییە كاتێـــك 
ـــە  ـــن، ب ـــەوە، بگری ـــان یادبكەوێت ـــی رابردووم ـــە تاڵەكان بیرەوەریی
تایبەتـــی كـــە تاكـــو ئێســـتاش ئێمـــە نەمانتوانیـــووە لـــە قۆناغـــی 
ژێـــر كاریگـــەری دەرئەنجامـــی بیرەوەرییـــە تفـــت و تاڵەكانـــەوە 
بگوازینـــەوە بـــۆ قۆناغێكـــی تـــر. لـــە كاتێكـــدا كـــە ئاشـــكرایە 
مەبەســـت لـــە بیرەوەرییـــە تاڵەكانـــی رابـــردوو، كـــۆی ئـــەو قۆناغـــە 
یـــەك بـــەدوای یەكانەیـــە كـــە كەســـێتی منـــی قســـەكەرو تـــۆی 
ـــوو، هەروەهـــا كەســـێتی ئێمـــەی  ـــداری نەهات ـــەوی دڵ گوێگـــر و ئ
دەرەوەی دەقەكـــەش بەگشـــتی لـــەو بارودۆخـــەدا تێكشـــكاوەو 
فڕێدراوەتـــە پەراوێـــزەوەو تاكـــو ئێســـتاش نەتوانـــراوە پـــرۆژەی 

بنیادنـــان و دروســـتكردنەوەی دابنرێـــت.
ـــە  ـــە ك ـــەو مژدەی ـــە ئ ـــگای ســـەرنج و تێڕامان ـــەوەی جێ ـــەاڵم ئ ب
ئەمـــی قســـەكەر رایدەگەیەنێـــت و پێمـــان دەڵێـــت راســـتە تاكـــو 
ـــوون  ـــە بكەرب ـــر نەگەیشـــتووەتە ئاســـتی ب ـــەوی گوێگ ئێســـتا ئ
و بتوانێـــت رووداو دروســـت بـــكات و بیرەوەریـــە تاڵـــەكان 
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كۆتایـــی پێبهێنێـــت و دابڕانێـــك لەگـــەڵ رابـــردووی گریـــان و 
بیـــرەوەری تـــاڵ و پاشـــكۆبوون و ناكاراییبوونـــەدا بـــكات و 
وەكـــو بكەرێكـــی كارا لـــە رووی رووداو دروســـتكردنەوە 
ــە  ــەلمێنێت و بارودۆخەكـ ــكات و خـــۆی بسـ خـــۆی نمایـــش بـ
ـــەوەی  ـــە خاوكردن ـــدا ل ـــگاوی یەكەم ـــە هەن ـــش ل ـــت. ئەوی بگۆڕێ
شـــەپۆلەكانەوە دەســـت پـــێ دەكات. دواتریـــش ئەمـــی قســـەكەر 
ـــت  ـــك دەتوانێ ـــەم گەیشـــتووەتە قۆناغێ ـــت ئێســـتا ئ رایدەگەیەنێ
ئـــازار و ناڵەناڵـــی هەمـــووان كـــە ئـــەو وەكـــو ئـــەوان باســـی 
ــی  ــری ئاواتـ ــكات و چەتـ ــێ بـ ــیمفۆنیایەك لـ ــو سـ دەكات وەكـ
پەمەیـــی بەســـەر شووشـــە ژاژەكانـــی نائومێدیـــا هەڵداتـــەوە. 
واتـــە ئەمـــی قســـەكەر باســـی جۆرێـــك لـــە پرۆژەمـــان بـــۆ 
دەكات پـــرۆژەی گۆڕینـــی یادەوەرییـــە تاڵـــەكان و گریـــان 
بـــۆ ســـیمفۆنیاو ئاواتـــی پەمەیـــی. كەواتـــە  و چاوەڕوانـــی 
ــە لـــە هەنـــاوی ئـــەو  ــە بەرهـــەم دێـــت كـ لێـــرەدا ئـــەو دەاللەتـ
بارودۆخـــە ناهەمـــوارەدا كۆرپەلـــەی دەســـپێكی ژیانێكـــی نـــوێ 
ــە دایكبوونـــەش  ــەو لـ ــوون دەكات و بـ ــە دایكبـ ــی لـ چاوەڕوانـ
ــان دێـــت و  ــاكان كۆتاییـ ــان و فرمێســـك و كـــۆی تراژدیـ گریـ
ئـــەو كەســـێتە پارچـــە پارچـــە بـــووە یـــەك دەگرێتـــەوەو دەبێتـــە 
بوویەكـــی پتـــەو و لەســـەر پێـــی خـــۆی رادەوەســـتێت. واتـــە 
بوویەكـــی خـــاوەن ناســـنامەی یەكگرتـــوو، كـــە ئەمـــەش دەبێتـــە 
قۆناغـــی كۆتاییهاتنـــی ئـــەو دابەشـــبوونەی لـــە بنیـــادی كەســـێتی 
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ئامـــادەی دەقەكـــەدا هەیـــە. دیـــارە ئـــەو دابەشـــبوونەی لـــە 
كەســـێتی ئامـــادەی دەقەكـــەدا هەیـــە، لـــە دەرەوەی دەقەكەشـــدا 
دابەشـــبوونی  ئەویـــش  هەیـــە.  ئاشـــكرای  هاوشـــێوەیەكی 
دەقەكـــەو  دەرەوەی  زەمینـــەی  لەســـەر  ئێمەیـــە  كەســـێتی 
ـــە  ـــووە. ئێســـتا ل ـــدا بەرهەمهات ـــەی تێ ـــە دەقەك ـــەدا ك ـــەو واقیع ل
ـــە.  ـــكاری هەی ـــە ئاراســـتەی دەرەوە گۆڕان ـــەوە ب ـــای دەقەك دنی
لـــە ئاســـتی یەكەمـــدا كەســـێتی دابەشـــبووی ســـەر جوگرافیـــای 
دەقەكـــە بـــەرەو یەكگرتـــن و یەكبـــوون دەچێـــت. ئایـــا هـــاوكات 
ـــە  ـــە ل ـــە كەســـێتی ئێمەی ـــە ك ـــای دەرەوەی دەقەك كەســـێتی دنی
قۆناغـــی پارچـــە پارچەبوونـــەوە دەگوازرێنـــەوە بـــۆ قۆناغـــی 

ــتكردنەوە؟  ــوون و خۆدروسـ ــەوەو یەكبـ یەكگرتنـ
قســـەكەری شـــیعرەكە باســـی ئـــەوە دەكات چـــۆن ئاواتـــی 
پەمەیـــی باڵـــی بەســـەر نائومێدییەكانـــدا كێشـــاوە، دیســـان 
باســـی بـــازووی خـــۆی دەكات كـــە چـــۆن هاوشـــانی ئاواتـــە 
پەمەییەكانـــە. ئایـــا مەبەســـت لـــە بـــازوو چیـــە؟ دیـــارە مەبەســـت 
ـــو  ـــە جەســـتەی مـــرۆڤ، بەڵك ـــە ل ـــا بەشـــێك نیی ـــازوو تەنی ـــە ب ل
ــە  ــكرا بریتیـ ــز. ئەمـــەش بەئاشـ ــی هێـ ــۆ بوونـ ــە بـ ــازو هێمایـ بـ
لەباســـكردنی ســـەرهەڵدان و دەركەوتنـــی ئومێـــدو هیـــوا بـــۆ 
ــەو  ــكراو لـ ــتر باسـ ــە پێشـ ــەی كـ ــەو بارودۆخـ ــوون لـ رزگاربـ
ــاوكات  ــە. هـ ــێتەی تێدایـ ــەم كەسـ ــە ئـ ــەی كـ ــە تااڵنـ بیرەوەرییـ
ئـــەوە ئاشـــكرا دەبێـــت كـــە ئـــەم كەســـێتە بـــۆ دەربازبـــوون لـــەو 
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بـــارە ناهەمـــوارە پێویســـتی بەهێـــز هەیـــە. لێـــرەدا )بـــازووی 
منیـــش ( ئاماژەیـــە بـــۆ بوونـــی ئـــەو هێـــزە. كەواتـــە لـــە ئاســـتێكی 
ـــە بنەمـــای  ـــن ئەگـــەر هوشـــیاریش نەبووبێت ـــن بڵێ ـــردا دەتوانی ت
ــە  ــەو قۆناغـ ــتنەوە لـ ــۆ گواسـ ــەك بـ ــە رێگایـ ــتنی نەخشـ داڕشـ
ـــە  ـــەم كەســـێتە ك ـــەوا ئ ـــی باشـــتر، ئ ـــۆ قۆناغێك ـــوارەوە ب ناهەم
ـــە،  ـــان جەماوەریی ـــی، ی ـــردا كەســـێتی كۆمەاڵیەت ـــە ئاســـتێكی ت ل
گەیشـــتووەتە ئاســـتێك كـــە ئومێـــدی ئـــەو گۆڕانكارییـــەی 
الدروســـت بـــووەو هاوكاتیـــش ئێســـتا هەســـت دەكات هێـــزی 
بـــۆ  قۆناغـــەوە  لـــەو  بـــۆ گواســـتنەوە  هەیـــە  پێویستیشـــی 

قۆناغێكـــی باشـــتر. ئەوەتـــا شـــاعیر دەڵێـــت: 
بیرەوەریی خۆڵەمێشە

ئەگەر نەڕۆی، جێ ئەمێنی و
تۆزی شوێن پێ ئەتخنكێنیئەوان هاتن

لە دوورەوە ئەیانبینم
رەخت و زینی ئەسپەكانیان

گۆشتی ویژدانی هەزاران دەربەدەرە
 رامەوەستە.. بڕۆ بڕۆ كام ئەستێرە

نزیكترە لەو مەدارەی
پەڵە هەوری سەرگەردانیتی پێوەیە

هەلوور بەلووری بۆ بڵێ كام پاساری
جریوەكەی ئەگاتە گوێت، بۆ هەڵدەوە
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سەوڵ لێدەو بەسەر الشەی شاخ و دەریاو دارستان و
دوورگەو الدێی وێران و كاوال بڕۆ

رامەوەستە تا لەسەر لووتكەی قەندیال
 برووسكەی شیعرو نووری خوا بەیەك ئەگەن.

قســـەكەری دەقەكـــە داوا لـــەوی گوێگـــر دەكات بـــڕوات و 
پاساویشـــی بـــەوە بـــۆ دەهێنێــــتەوە ئەگـــەر نـــەڕوات ئـــەوا جـــێ 
دەمێنێـــت و ئـــەوەش رووبـــەڕووی كارەســـاتی دەكاتـــەوەو 
ـــا قســـەكەر داوا  ـــت. ســـەرەتا ئای ـــێ دەیخنكێنێ ـــۆزی شـــوێن پ ت
ـــۆزی شـــوێن  ـــەو ت ـــڕوات؟ ئ ـــۆ كـــوێ ب ـــر دەكات ب ـــەوی گوێگ ل
پێیـــەی كـــە گوایـــە ئـــەم دەخنكێنێـــت، تـــۆزی شـــوێن پێـــی كێیـــە؟، 
یـــان ئەوانـــە كێـــن كـــە گوایـــە دێـــن و ئـــەم لـــە دوورەوە دەیـــان 
بینێـــت؟ بـــەاڵم ئـــەوی قســـەكەر، ئێمـــە لەبـــەردەم چاوەڕوانیـــدا 
ـــە  ـــۆ دەكات ك ـــان ب ـــت و راســـتەوخۆ وەســـفی ئەوانەم راناگرێ
دێـــن و گوایـــە ســـەرچاوەی مەترســـین بـــۆ ئـــەو. ئەوانـــەی كـــە 
دێـــن لـــە وەســـفی قســـەكەردا وەكـــو كۆمەڵـــێ دڕنـــدەو خوێنڕێـــژ 
ــت و  ــپەكانیان گۆشـ ــی ئەسـ ــت و زینـ ــە رەخـ ــێنرێن كـ دەناسـ
ـــەوە ئاشـــكرا  ـــرەوە ئ ـــە لێ ـــرە. كەوات ـــی خەڵكـــی ت ـــن و ژیان خوێ
دەبێـــت كـــە بۆچـــی قســـەكەری شـــیعرەكە داوای رۆیشـــتن و 
چۆڵكردنـــی ئێـــرە لـــە كەســـی گوێگـــر دەكات. ئـــەم داوای لـــێ 
ـــڕوات  ـــت دوور ب ـــا دەتوانێ ـــچ رانەوەســـتێت و ت ـــە هی دەكات ك
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ــاوی  ــل نـ ــەی قەندیـ ــو لوتكـ ــەو وەكـ ــە ئـ ــوێنەی كـ ــەو شـ ــا ئـ تـ
دەبـــات و لەوێـــڕا بروســـكەی شـــیعر و نـــووری خـــودا بەیـــەك 
دەگـــەن. ئایـــا لـــەوێ ئەگـــەر بروســـكەی شـــیعرو نـــووری 
خـــودا بەیـــەك گەیشـــتن چـــی روودەدات؟ ئایـــا مەبەســـت 
لـــە بروســـكەی شـــیعر چیـــە؟ رەنگـــە لێـــرەدا ئاماژەیـــەك 
بـــۆ ئـــەوە هەبێـــت كـــە لەوێـــڕا رۆحـــی ئەمـــی شـــاعیر بـــگات 
بـــە رۆحـــی بـــااڵو تیایـــدا بتوێتـــەوە كـــە ئـــەوەش بەرزتریـــن 
ـــزی  ـــەو بەیەكگەیشـــتنەدا هێ ـــی ئ ـــە ئەنجام ـــەی تەســـەوفەو ل پل
گـــەورە بەرهـــەم بێـــت بـــۆ كردنـــەوەی رێـــگاكان كـــە ئەویـــش 
ـــن  ـــۆ بەرزتری ـــە ئاســـتی خـــوارەوە ب ـــە ل ـــەوەی مرۆڤ بەرزبوون
ئاســـت كـــە پێگـــەی خودایـــە. لەوێـــدا ئەمـــی مـــرۆڤ دەگات 
ـــەوەو ســـەرئەنجام  ـــدا دەتوێت ـــەوی خـــوداو تێی ـــوورو پرت ـــە ن ب
ئەمـــی مرۆڤـــــ ســـەرباری بەجێهێشـــتنی پێگـــەی مرۆیـــی، بـــەاڵم 
ــارە  ــە. دیـ ــە پێگـــەی خوداییـ ــەوە كـ ــەرز دەبێتـ ــتێك بـ ــۆ ئاسـ بـ
لـــەو پێگەیەشـــدا ئەمـــی مرۆڤـــــ بەالیەنـــی كەمـــەوە لـــە رووی 
ــەو  ــوود لـ ــێ سـ ــز و دەشـ ــی هێـ ــە خاوەنـ ــەوە دەبێتـ مەعنەویـ

هێـــزەش وەربگرێـــت بـــۆ گۆڕانـــكاری. 
ـــۆ كـــرد ســـەرباری دروســـتكردنی  وەكـــو پێشـــتر ئاماژەمـــان ب
چەنـــد كەســـێتیەك لـــە چوارچێـــوەی جوگرافیـــای دەقەكـــەدا، 
بـــەاڵم كـــۆی كەســـەكان لـــە یـــەك كەســـێتیدا كۆدەبنـــەوە كـــە 
ئەویش كەســـێتی شـــاعیر، یان كەســـێتی كۆمەاڵیەتی دەرەوەی 
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دەقەكەیـــە، كـــە بـــە دەربڕینێكـــی تـــر دەتوانیـــن بڵێـــن كۆمەڵگـــە، 
یـــان نەتەوەكـــەی شـــاعیرەو ئـــەو تراژیدیـــاو كارەســـاتەی 
ــژووی  ــت مێـ ــی دەدوێـ ــتەی دەكات و لێـ ــەش بەرجەسـ دەقەكـ
پـــڕ كارەســـاتی ئـــەو كەســـێتەیە. كـــە دەمێـــك دەكشـــێتەوە 
لەبـــەردەم هێرشـــی ئەوانـــی روخێنـــەرو لەناوبەریـــدا، دەمێكـــی 
تـــر بەرگـــری دەكات، دەمێكیـــش بـــە پاســـای جۆراوجـــۆر 
دەكشـــێتەوەو دەمێكـــی تـــر دەردەكەوێتـــەوەو بـــە ئومێـــدەوە 
خـــۆی نمایـــش دەكات و بەجۆرێـــك دەجوڵێـــت، بـــەاڵم مـــەرج 
ــە  ــت كـ ــوارە بگۆڕێـ ــارە ناهەمـ ــەو بـ ــج و ئـ ــە ئامانـ ــە بگاتـ نییـ
ــی  ــەو خاڵـ ــەی بەردەوامدایـ ــە جووڵـ ــێتە لـ ــەم كەسـ ــە. ئـ تیادایـ
گرنـــگ بـــە گوێـــرەی ئـــەو ناڕازیبوونێتـــی بـــەو بارودۆخـــەی 
تیایدایـــە. لەوێشـــەوە دەكەوێتـــە جووڵـــەو بەرگریكـــردن و 
هیـــواو ئاواتـــی گەیشـــتنی بـــە ئامانجەكانـــی ســـەباری گرفتـــەكان 
بـــەردەوام لـــە بەهێزبووندایـــە. ســـەرئەنجام پێشـــنیار بـــۆ خـــۆی 
دەكات كـــە هەنـــگاو بەســـەر هەمـــوو كۆســـپ و بەربەســـتەكاندا 
ــا دەگاتـــە بەرزتریـــن لوتكـــەی قەندیـــل كـــە ئـــەوەش  بنێـــت تـ
ـــش لەگـــەڵ  ـــواو ئومێـــدی تێدایـــە و لەوێ ـــاژەی لوتكـــەی هی ئام
رۆحـــی بـــااڵ یەكدەگرێـــت و تیایـــدا دەتوێــــتەوە. گەیشـــتن بـــە 
رۆحـــی بـــااڵ دوو دەاللەتـــی هەیـــە، یەكەمیـــان لـــە پێنـــاوی 
ـــۆ دەكات وەكـــو خۆنەویســـت  ـــەو ئامانجـــەی كـــە كۆششـــی ب ئ
خودایـــی  رۆحـــی  عیشـــقی  ســـۆفیەكی  یـــان  زاهیدێـــك،  و 
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ئەمیـــش لـــە پێنـــاوی گۆڕینـــی ئـــەو رەوتـــە نالەبـــارەی ژیانـــی 
خـــۆی، یـــان پێكهاتـــەی دەرەوەی دەقەكـــەو ئـــەو واقیعـــەدا 
كۆشـــش  زاهیدانـــە  بەرهەمهاتـــووە  تێـــدا  دەقەكـــەی  كـــە 
دەكات و بەرزدەبێــــتەوە بـــۆ بڵندتریـــن پلـــە كـــە ئەمـــەش لـــە 
ئاســـتێكی قووڵتـــردا دەاللەتـــی گەیشـــتن بـــە ئامانجەكـــەی 
هەڵدەگرێـــت. دووم لەگـــەڵ رۆحـــی بـــااڵدا تێكـــەاڵو دەبێـــت 
و دەبێتـــە خاوەنـــی گەورەتریـــن هێـــزو ئیـــرادە بـــۆ گۆڕینـــی 
ئاراســـتە جووڵـــەی پێشـــتر و ئاراســـتەكردنی رووداوەكان بـــە 
شـــێوەیەكی تـــر. لـــەم گەیشـــتن و توانەوەیەشـــدا لـــە نـــووری 
خـــودادا،، یـــان لـــە رۆحـــی بـــااڵدا، وێنـــەی زاهیـــد، یـــان ســـۆفیەك 
بـــۆ ئـــەم كەسێــــتە بەرجەســـتە دەكرێـــت. ئەمـــەش لـــە الیەكـــەوە 
ـــەی  ـــۆ ئامانجەك ـــتە ب ـــەم كەسێـ ـــی ئ ـــی و خۆتەرخانكردن خاوێن
نیشـــان دەدرێـــت، لەالیەكـــی تـــرەوە رەوایەتـــی ئامانجەكـــە 
ـــەوەی  ـــدازەی تواندن ـــە ئەن ـــە ب ـــدە ڕەوای ـــە هێن ـــت ك دەردەكەوێ
ــە  ــەم دەقـ ــە ئـ ــااڵدا. كەواتـ ــە نێـــو رۆحـــی بـ رۆحـــی ســـۆفی لـ
شـــیعریە ئـــەو جیهانبینییـــە بەرجەســـتە دەكات كـــە بـــۆ گۆڕینـــی 
مێـــژووی شكســـتی ئـــەم كەســـێتیەو بـــۆ كۆتاییهێنـــان بـــە 
تراژیدیـــاو كارەســـاتەكان دەبـــێ ئـــەم كەســـێتە خۆنەویســـت 
بـــە  بـــۆ گەیشـــتن  و دڵســـۆزانە هەمـــان شـــێوەی ســـۆفی 
یـــان  پێنـــاوەدا،  لـــەو  تواناندنـــەوە  خـــوداو  بـــااڵی  رۆحـــی 
تیایـــدا كاربـــكات چونكـــە ئامانجـــی ئـــەم كەسێــــتیە هاوشـــێوەی 
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ئامانجـــی ســـۆفیە، هەرچـــۆن ســـۆفی كـــە چـــاو دەدەخـــات 
ــە  ــتن بـ ــگاو بـــەرەو گەیشـ ــەوفدا، هەنـ لـــە ســـرووتەكانی تەسـ
رۆحـــی خـــودا دەنێـــت، ئـــەم كەســـێتەش هاوشـــێوە كۆشـــش 
دەكات و خـــۆی رێكدەخـــات بـــۆ گەیشـــتن بـــە ئـــازادی، واتـــە 
بـــۆ ئـــەم كەسێــــتە ئـــازادی هەمـــان مانـــای گەیشـــتنی ســـۆفی 

هەیـــە بـــە رۆحـــی بـــااڵی خـــودا.

2018 سلێمانی  
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