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کە مەرگیش دەبێتە یەکێک
لە ئەزموونەکانی ژیان

وردبوونەوەیەکی ئێستێتیکی، بابەتناسی و 
زمانەوانی لە شیعرەکانی

بوو گوستاڤسۆن

فەرهاد شاکەلی
)سوێد(

ئاشــنایه تیی ڕاســته وخۆم له گه ڵ بوو گوستاڤســۆنی 
له مه وبــه ر  ســاڵێک  دوانــزدە  دە  ســوێدیدا  شــاعیری 
ده ســتی پــێ کــرد. پێشــتر ناویــم بیســتبوو، هه ندێــک 
پێوه ندییه کــی  ده یشــمزانی  خوێندبــووه وه ،  شــیعریم 
باشــی له گــه ڵ فه رهه نگــی ڕۆژهه اڵتــی، ئیســامی، 
ــە نزیکــەوە  ــر، کــە ل ــه . دوات عه ره بــی و فارســیدا هه ی
خــۆی  کتێبه کانــی  لــه   هه نــدێ  ناســی،  یەکمــان 
پێشــکه ش کــردم و جاروباریــش ده هــات بــۆ ژووره کــه م 
لــه  زانســتگه ی ئوپســاال، یــا پێکــه وه  ده چوویــن بــۆ نــاو 
شــاری ئوپســاال و لــه  قاوه خانه یــه ک داده نیشــتین. 
ــه وه  کــرده وه  کــه  بۆچــی  ــه  ســه ره تاوه  بیرمــان ل هــه ر ل
ئه ده بــی  و  فه رهه نگــی  کاری  هه نــدێ  پێکــه وه  
نه که یــن. لــه و ماوه یــه دا شــیعری )ژێ(ی مــن بــه  
بــاو  ئه مه ریکیــدا  گۆڤــاری  دوو  لــه   ئینگلیــزی 
بــووه وه. )ژێ( درێژتریــن شــیعری منــه  و یه کێکــه  لــه  
ــی کــوردی،  ــژووی ئه ده ب ــن قەســیدەکانی مێ درێژتری
بــوو  نه بێــت.  کــوردی  شــیعری  درێژتریــن  ئه گــه ر 
ئه وجــا  ســوێدی،  کــرده   جــار  دوو  بــه   شــیعره که ی 
ســوێدییه که مان  ته رجه مــه   و  کوردییه کــه   تێکســته  

ــه راورد کــرد. ب
بیرمــان  دواتــر  ســه ره تایه ک.  بــه   بــوو  ئه مــه  
لــه وه  کــرده وه  هه ڵبژارده یه کــی شــیعره کانم بکاتــه  
دیکــه ی  شــیعری  دوانــزده   ده   مــن  ســوێدی. 
ــه ی  ــش ته رجه م ــزی و ئه وی ــه  ئینگلی ــم کردن خۆم
ســوێدیی کــردن. پــرۆژەی تەرجەمەکــە بــەو جــۆرە 
ــوو  نەدەڕۆیشــت کــە هەردوومــان دەمانویســت. ده ب
مــن شــیعری زیاتــر بکه مــه  ئینگلیــزی، بــه اڵم بــه  
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هــۆی کاری زانســتگه وه  ده رفه تــم نه بــوو. ئەویــش 
بتــرازێ،  لەوەیــش  بــوون.  زۆر  دیکــەی  کاری 
چونکــە بــوو کوردیــی نەدەزانــی، دەبــوو هەمــوو 
ــزی  جارێــک مــن شــیعرەکان تەرجەمــەی ئینگلی
بکــەم، ئەویــش بیانکاتــە ســوێدی و پاشــان پێکــەوە 
و  ئــەو  ســوێدییەکانی  تەرجەمــە  و  دابنیشــین 
ــەراورد  ــی مــن ڕاســتەوخۆ ب تێکســتە کوردییەکان
بکەیــن. هەڵبژاردنــی شــیعرەکانیش بــۆ تەرجەمــە 
کــوردی  کــە  ئــەو  بیکــەم.  خــۆم  دەبــوو  هــەر 
شــیعرە  کام  بــدات  بڕیــار  نایشــتوانێت  نەزانێــت، 
باشــە بــۆ تەرجەمــە و کام شــیعرە لەگــەڵ چێــژ و 
تێگەیشــتنی خوێنەری ســوێدیدا باشتر دەگونجێت. 
لــە مــاوەی ســێ چــوار ســاڵێکدا نزیکــەی پەنجــا 
شــیعرمان تەرجەمــە کــردن و ئەنجامەکــەی بــوو 
بــەو دیوانــە ســوێدییەی کــە ســاڵی ٢٠١٥ بــاو 
دەبێتــە  کــوردی  بــە  ناونیشــانەکەی  و  کرایــەوە 
پەخشــخانەی  جودایــی(.  دووری/  )ژێیەکانــی 
بــاو  کتێبەکــەی   ]Lindelöv[ لیندەلوێــڤ 
کــردەوە و جوانیشــی چــاپ کردبــوو. هێنــدەی مــن 
ئــاگادار بــم، چــوار جــار لــە ڕۆژنامــە و گۆڤــاری 

ســوێدیدا ڕانانــی لەســەر نووســرا.
ســەرەتای  ســاڵی  دوو  یــەک  مــاوه ی  لــه  
شــیعره کانی  زۆری  به شــێکی  ئاشــنایەتیماندا 
گوستاڤســۆن و چه نــد لێکۆڵینه وه یەکیــم خوێندنــه وه . 
یه کــه م  بــه   ناتوانیــت  نیــن،  ئاســان  شــیعره کانی 
الیه نه کانیــدا  هه مــوو  به ســه ر  ده ســت  خوێندنــه وه  
بگریــت. ده بێــت چه نــد جارێــک بیانخوێنیتــه وه . 
لێکۆڵینه وه کانــی قــووڵ و زانســتانه ن. کــه  له ســه ر 
مه والنــا جه اللوددینــی ڕۆمــی یــا حافزی شــیرازی 
قســه   لــه  خۆیــه وه   ده که یــت  ده نووســێت، هه ســت 
نــاکات، به ڵکــه  هه وڵــی داوه  هــه م لــه  به رهه مــی 
ئــه و شــاعیرانه  و هه میــش لــه  پاشــخانه  ڕۆحــی 
بــگات.  شارســتانه تییه کانیان  و  فه رهه نگــی  و 
ئــه ده ب  له گــه ڵ  بــوو گوستاڤســۆن  ئاشــنایه تیی 
کاری  ڕۆژهه اڵتیــدا  فه رهه نگــی  و  فکــر  و 
کردووه تــه  ســه ر ناوه ڕۆکــی شیعره کانیشــی. ئــه و 
شــیعرێک ده نووســێت کــه  هه ســت بــه  بۆنوبه رامــه ی 
لــه   ده که یــن.  وشــه کانیدا  له نــاو  ڕۆژهه اڵتــی 
مه والنــای  شــیعری  پووڵه کــه ی  وێنه کانیــدا 
ڕوومــی و حه لــاج و حافــز و مرواریــی بیــری 
هــاوکات  بــەاڵم  ده دره وشــێنه وه .  عه ره بــی  ئیبــن 
ناتوانێــت هەســتی خۆشەویســتی و پشــتگری و 
ــەر و مارکسیســت  ــۆ تێکۆش ــۆی ب ــی خ هاودەردی
ئەنتۆنیــۆ  وەک  گــەورەی  شۆڕشــگێڕێکی  و 
گرامشــی نەکاتــە شــیعر، تــا ئــەو ڕادەیــەی یــەک 
ــان و مەرگــی  ــۆ ژی ــەرلەبەر ب ــەواوی س ــی ت دیوان

ئــەو مرۆڤــە تەرخــان کــردووە.
ــاو  ــوو زۆرجــار تێکســتە شــیعرییەکانی خــۆی ن ب
دەیــان  هەروەهایــش  قەســیدە.  یــا  غــەزەل،  دەنێــت 
میتافــۆر و وێنــەی ڕۆژهەاڵتــی لــە توێی دێڕەکاندا 
دەگونجێنێــت. یەکێــک لــە دیوانەکانی بوو، دیوانی 
دەروازەیــەوە''،  ئــەو ســێ  لەبــارەی  ''قەســیدەیەک 
ســەرلەبەری تەرخــان کــراوە بــۆ بیــری تەســەووف، بــە 
تایبەتــی بیــر و ڕێبــازی حەلــاج و ئیبــن عەرەبــی و 
حافــز و، لــە ڕووی تەشکیشــەوە دیوانەکــەی لەســەر 
شــێوەی قەســیدەیەکی کاســیکیی ڕۆژهەاڵتــی، 

بوو گوستاڤسۆن
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بــە تایبەتــی عەرەبــی، داڕێشــتووە و ســێ بەشــی 
جیــاوازی قەســیدەکەی نــاو نــاوە نەســیب، ڕەحیــل 
و مەدیــح. لەوەیــش بترازێــت دەیــان نــاو و تێــرم و 
ــە  ــدا ب ــەی تێ ــۆفییانە و ڕۆژهەاڵتییان ــی س دەربڕین
کار هێنــاون. ئەمانــە ئەگــەر نیشــاندەری شــارەزایی 
فەرهەنــگ  لــە  بــن  ئاشــنایەتیی گوستاڤســۆن  و 
ئیســامیدا،  و  ڕۆژهەاڵتــی  ئەدەبــی  و  هونــەر  و 
هــاوکات دەوڵەمەنــدی و بەرزیــی بیــری تەســەووف و 
کەرەســتە هونەری و زمانەوانییەکانیشــی دەنوێنێت، 
کــە شــاعیر و ڕووناکبیرێکــی ڕۆژاوایــی دەتوانێــت 
بیانکاتــە کەرەســتەی هونەریــی تێکســتێکی قــووڵ 

ــی خــۆی.  ــەرز و فراوان و ب
کەمــدووە،  و  هێمــن  زۆر  گوستاڤســۆن  بــوو 
بــەاڵم پێــی خۆشــە قســە لــە باسوخواســی فکــر 
و فەلســەفە، بــە تایبەتــی لــە بــواری تەســەووفدا، 
لەگــەڵ کەســێکدا بــکات شــارەزا بێــت. جارێکیــان 
باســی حەلــاج و ئیبــن عەرەبیمــان دەکــرد، باســی 
ئــەوەی کــە هەردوویــان ســۆفین، بــەاڵم زۆریــش لــە 
یەکــدی جیــاوازن. باســەکەمان درێــژەی کێشــا. 
گوتــم دەتــەوێ بــە کورتــی پێــت بڵێــم جیــاوازی 
وتــی:  چییــە؟  دووە  ئــەو  یەکچوونــی  لــە  یــا 
بێگومــان. گوتــم ئیبــن عەرەبــی )کارڵ مارکــس(
ی تەســەووفە و حەلاجیــش )چــێ گێڤارا(یــە، 
حەلــاج  ئەوانــەوە،  پێچەوانــەی  بــە  ئەگەرچــی 
پێــش ئیبــن عەرەبــی ژیــاوە. ئــەم وەاڵمــەی زۆر 
پــێ جــوان بــوو. گوتــی دەبــێ لــە یەکێــک لــە 

نووســینەکانمدا بــاوی بکەمــەوە.
بــوو گوستاڤســۆن کــە هێنــدە بایــەخ بــە فکــر 
دەدات،  تەســەووف  و  ئیســامی  فەلســەفەی  و 
مۆدەئاســا  ڕووناکبیرانــەی  هەوەســێکی  ئەمــە 
نییــە، بیەوێــت پەنــا بباتــە بــەر دیــاردە نائاســایی و 
نابــاوەکان، بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی کۆمەڵگایەکــی 
داهێــزراو. ئــەو وەک شــاعیر و ڕووناکبیرێکــی 
ســوێدی و ڕۆژئاوایی، بە هۆشــیارییەوە لە کێشــە 
و قەیرانەکانــی مرۆڤایەتــی و مرۆڤــی ســەردەم 
زۆری  بەشــێکی  هاوکاتیــش  و،  دەبێتــەوە  ورد 

سیســتەمی  کــە  بنەمایانــەی  و  زانیــاری  ئــەو 
مــرۆڤ  هیــوای  دواییــن  وەک  ســەرمایەداری 
ڕۆژاوا،  کۆمەڵگاکانــی  بەردەســتی  دەیانخاتــە 
دەخاتــە ژێــر گومانــەوە و زۆر جاریــش بێزیــان لــێ 
دەکاتــەوە. بــۆ شــاعیر و ڕووناکبیرێکــی وەک 
ئەویــش  وەک  دیکــەی  زۆری  و  گوستاڤســۆن 
ڕزگاربــوون، پرۆژەیەکــی سیاســی یــا ئابــووری و 
گشــتگر نییــە، بەڵکــە پلەیەکــی بەرزبوونــەوەی 
ڕۆحە، ڕۆحی تاک، بەرەو ئەو نرخە تیشــکهاوێژ 
و ســەرمەدییانەی کە گەیشــتن پێیان توانســتێکی 

فــراوان و ڕاهێنانێکــی بێوچانــی گەرەکــە. 
ســوێددا،  ئەمــڕۆی  وەک  کۆمەڵێکــی  لــە 
باشــەکانی  نموونــە  لــە  یەکێــک  ڕەنگــە  کــە 
بەرزویســت  ڕووناکبیرێکــی  بێــت،  ڕۆژاوایــش 
و فەلســەفی  لــەو چوارچێــوە فکــری  ناتوانێــت 
لــە  ڕوو  لێشــاو  بــە  کــە  کۆمەاڵیەتییانــەدا،  و 
واڵتەکــەی و لــە نــاخ و بیــری خــۆی دەکــەن، 
و حەفتاکانــی  لــە شەســتەکان  بگرێــت.  ئۆقــرە 
ســەدەی بیســتەمدا مارکســیزم ئــەو ئاڵتەرناتیڤــە 
زۆر  بیرکردنــەوەی  ئاســۆی  کــە  بــوو  ڕۆشــنە 
ناویشــیاندا  لــە  و،  ئەورۆپایــی  ڕووناکبیــری 
ــی  ــی یەکێتی ــەاڵم گۆڕان ــد. ب ســوێدیی، دەڕەنگان
ســۆڤیێت بــەرەو دەوڵەتێکــی ئیمپەریالیستشــێوەی 
داگیرکارانــەی شــەڕخواز، هــەر زوو ڕووی پــێ 
ــی  ــی گەل ــزم و ئەزموون ــەرەو ماوی ــدن ب وەرچەرخان
چیــن. دواتریــش شــەڕی دڕندانــەی ئیمپەریالیزمی 
ئەمەریکــی دژی بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی 
ڤێتنام و کەمبۆدیا و شەهیدبوونی ئەرنێستۆ چێ 
گێڤــارا، زۆربــەی ئــەو خەونانەیــان پووچاندنــەوە 
دونــدی  هەڵوەشــاندنەوە.  هاوکێشــانەیان  ئــەو  و 
ئــەو بزووتنــەوە فکــری و سیاســییە گەنجانەیــە، 
و  )ماییــس  فرانســا  خوێندکارانــی  ڕاپەڕینــی 
حوزەیرانــی ١٩٦٨( لــە پاریــس و بەهــاری پــراگ 
ئەمــەی  بــوو.   )٢١-٨-١٩٦٨ تــا   ٥-١-١٩٦٨(
ــی  ــک و تۆپ ــە تان ــەوە کــە ب ــەوە بڕای ــان ب دووەمی
یەکێتیــی ســۆڤیێت و دەوڵەتانــی پەیمانــی وارشــۆ، 
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بزووتنــەوەی  و  کــرا  داگیــر  چیکۆســلۆڤاکیا 
ئازادیخوازانــەی گــەل ســەرکوت کــرا. 

ماوەیەکیــش بــاوەڕ و فەلســەفە جۆراوجۆرەکانــی 
هیندســتان و فەرهەنگــی بــوودی، کــە بەشــێکیان 
هــەر دەســتکردی ڕۆژاوای ســەرمایەداری خــۆی 
کــە  ڕاکێشــا،  کەســیان  زۆر  ســەرنجی  بــوو، 
و  دڵگــەرم  و  گۆڕینخــواز  گەنجانــی  زۆربەیــان 

ناشــارەزا بــوون و کەمتریــان ڕووناکبیــر بــوون.
ڕووکردنــە فەلســەفەی ئیســامی و تەســەووف، 
بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەو بیر و ئیدیۆلۆگی و 
فەلســەفانەدا یــەک ناگرێتــەوە و بــەراورد ناکرێت. 
ئــەو فکــر و باوەڕانــە ئەوەنــدەی لــە مــۆد و پرۆژەی 
ســەرەڕۆیانەوە نزیکــن، ســەد یەکــی ئــەوە لەگــەڵ 
بیــری قــووڵ و ڕزگاریهێــن و ڕۆحدوێنــدا خەریــک 
ــت، فەلســەفەی  ــش بترازێ ــن. لەوەی ــوون و ناب نەدەب
ئیســامی و تەســەووف هیــچ پاداشــتێکی مــاددی 
و دنیایــی نابەخشــنە ئــەو کەســەی ''گیرۆدە''یــان 
دەبێــت، بەڵكــە، بــە پێچەوانــەوە، ڕەنگــە تووشــی 
ــت.  ــش ببێ ــپی نابەجێی ــان دەردیســەری و کۆس دەی
ئــەوەی هۆگــری فەلســەفەی ئیســامی دەبێــت، 
بــە ڕاســتی بــۆ چرایــەک دەگەڕێــت تاریکســتانی 
بــۆ ڕوونــاک بکاتــەوە و پشــکۆیەک بخاتــە نــاو 

بەســتەڵەکی دڵ و دەروونیــەوە. 
جیاوازییەکــی دیکەیــش ئەوەیــە کــە تێگەیشــتن 
نییــە،  ئاســان  ئیســامی  فەلســەفەی  لــە 
خوێندنــەوەی زۆر و پشــکنینی جیددیــی دەوێ. 
بــەاڵم الیەنێکــی یەکجــار ڕەنگدار و تیشــکپرژێنی 
ــە  ــە تایبــەت تەســەووف ئەوەی ــەو فەلســەفەیە و ب ئ
کــە لــە بــواری ئــەدەب و هونــەردا داهێنانــی گــەورە 
ــە  ــەم داهێنان و نەمــری بەخشــیوەتە مرۆڤایەتــی. ئ
ئەدەبــی و هونەرییــە، هەمیشــە بووەتــە جێی ســەرنج 
و سەرســووڕمان و شــەیدابوونی چەنــدان شــاعیر و 
ڕووناکبیــری ڕۆژاوایــی. وەک نموونــە دەکــرێ 
ڕۆژهەاڵتناســە  و  زانــا  و  شــاعیر  ئــەم  نــاوی 
گەورانــە بهێنرێــن: یووهــان وولفگانــگ گوێتــە 
)٢٨-٨-١٧٤٩ تــا ٢٢-٣-١٨٣٢(، ڕۆینۆڵــد ئــا. 

 ،)٢٧-٨-١٩٤٥ تــا   ١٨-٨-١٨٦٨( نیکۆڵســۆن 
لــوی فێرنانــد ژوولــێ ماســینۆن )٢٥-٧-١٨٨٣ 
تــا ٤-١١-١٩٦٢( ، ئێریــک هێرمێلیــن )٢٢-٦-
١٨٦٠ تــا ٨-١١-١٩٤٤(، هێنــری کۆربیــن )١٤-
ــاری شــیممەل  ــا ٧-١٠-١٩٧٨( و ئانم ٤-١٩٠٣ ت

 .)٢٦-١-٢٠٠٣ تــا   ٧-٤-١٩٢٢(
ــم کــردەوە مۆدێلێــک  ــە ســەرەوە ڕوون ئەمــەی ل
یــا پرۆســەیەک نییــە کــە هەمــوو ڕووناکبیرێکــی 
ــڕوات(  ــێ ب ــا دەب ــدا ڕۆیشــتبێت )ی ــی پێی ڕۆژاوای
ژیننامــەی  و  بەرهــەم  کــە  تــۆ  بیئەزموێــت.  و 
دەخوێنیتــەوە،  ڕۆژاوا  گەورەکانــی  ڕووناکبیــرە 
ئەزموونــی جۆراوجــۆر دەبینیــت. ڕەنگــە شــتێکی 
ئەمانــە  زۆرینــەی  نێــوان  هاوبەشــی  و  گرنــگ 
ناڕەزایــی و بەرەنگارییــان بێــت بەرانبــەر سیســتێمی 
لــە ڕەوتــی  سیاســیی واڵتەکانیــان و بیزارییانــە 
شکســتخواردووی شارســتانەتی و بێئومێــدی یــا 
ــووی  ــە ســەبارەت داهات گەشــبینی و هیواخوازییان
 ]Bertrand Russell[ مرۆڤایەتی. بێرتراند ڕەسڵ
فیلۆســۆفی   ،)٢-٢-١٩٧٠ تــا   ١٨-٥-١٨٧٢(
نۆبێــل  ئینگلیــز و وەرگــری خەاڵتــی  گــەورەی 
لــە ئەدەبییاتــدا، لــە نووســینێکدا ئــەوە دەگێڕێتــەوە 
شۆڕشــی  ڕوودانــی  دوای   ،١٩٢٠ ســاڵی  کــە 
کۆمونیســتەکان  کــە  ڕووســیا،  ئۆکتۆبــەری 
گرتــە  دەســتەاڵتیان  لێنیــن  ســەرکردایەتیی  بــە 
دەســت، پێــی خــۆش بــووە لــە نزیکــەوە ئاشــنای 
بــاش  پێــی  ئــەوە  لەبــەر  ببێــت.  ئەزموونــە  ئــەو 
بــووە بچێتــە ســەردانی ئــەو واڵتــە و چــاوی بــە 
لێنیــن بکەوێــت. ئەگەرچــی پەســنی زۆر الیەنــی 
ئــەوە  ڕەســڵ  بــەاڵم  دەدات،  لێنیــن  کەســایەتیی 
ناشــارێتەوە کــە دوای ئــەو چاوپێکەوتنــەی لێنیــن، 
تــا ڕادەیــەک تووشــی بێئومێــدی بــووە. دەڵــێ 
کــە چــووم بــۆ ڕووســیا وام دەزانــی کۆمونیســتم، 
بــەاڵم کــە چــاوم بــەو کەســانە کــەوت، گومانــم ال 
ــە  ــوو، نــەک تەنیــا ل ــم کرمــێ ب ــوو، دڵ دروســت ب
کۆمونیــزم، بەڵکــە لــە هــەر بیروباوەڕێــک هێنــدە 
بــە ســەختی بگیردرێــت، کــە پیــاو ئامــادە بێــت لــە 
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پێنــاوی چەســپاندنیدا، ببێتــە هــۆی هــەژاری و 
گشــتگر.  بەدبەختییەکــی 

له نــاو هه مــوو شــیعره کانی بــوو گوستاڤســۆندا 
''ئــاواز: پرده کانــی مااڵوایــی''، کــه  شــینێکه   بــۆ 
)شــێل(ی برای نووســیوه ، زۆر ســه رنجمی ڕاکێشا. 
ــی  لــه  شــیعری تــازه ی ســوێدیدا، بــه  تایبــه ت هی
چــل پەنجــا ســاڵی ڕابــوردوو، که مجــار شــیعرێک 
مرۆڤانــه ی  هه ســتی  لــه   بێــت  پــڕ  ده خوێنیتــه وه  
ئــه و  گه رموگــوڕ. دیــاره  ئه مــه  ده رئه نجامێکــی 
کۆمه اڵیه تییه یــه   و  ته کنیکــی  گه شــه کردنه  
کــه  ســوێد و زۆر واڵتــی دیکــه ی ڕۆژاوا تێیــدا 
ــی  ــه  هه ســتێکی قووڵ ــه م شــیعره دا ب ــوو ل ده ژی. ب
بــرای  لــه  شێلـــی  بیــر  تاســه وه   و  خۆشه ویســتی 
ده کاتــه وه ، زۆر ڕاســتگۆیانه هه ســت ده کات کــه  
هــه م ژیــان و هــه م مردنیــش، بواریــان پــێ نــه دا شــێل 

بناســێت. 
لــه  ڕووی فۆرمیشــه وه  شــیعره که شــایانی ئه وه یــه  
لێــی ورد ببیتــه وه .   گوستاڤســۆن فۆرمێکــی بــه  
لــه  چوارینــی ڕۆژهه اڵتییــه وه   کار هێنــاوه  کــه  
نزیکــه . بــه اڵم لــه و ڕووه وه جیــاوازه  کــه  نه یویســتووه 
ــا  ــۆ مه عن ــه  ســنوور ب ســنووری چوارینێــک بکات
و نــاوەڕۆک، ڕســته  یــا میتافۆرێکــی شــیعره که . 
نێــوان  نه ریتانــه ی  ســنووری  ویســتوویه تی  ئــه و 
بڕگــه کان بشــکێنێت و هێــزی زمــان و هێــزی وێنــه  
ــه و  ــه ی خــۆی به ســه ر ئ ــزی هه ســتی مرۆڤان و هێ

هێڵــه  وه همییــه دا زاڵ بــکات.
گرنگییەکــی، یــا جوانییەکــی، دیکــەی ئــەم 
شــیعرە لەوەدایــە کــە بــوو تێکســتەکەی دابــەش 
جیــاوازی  قۆناغێکــی  چەنــد  بەســەر  کــردووە 
ژیانــی شــێلی برایــدا، هــەر لــە ســااڵنی منداڵیــی 
خۆیــەوە تــا دەگاتــە نەخۆشــکەوتنی شــێل و دواتــر 
ئیفلیجبوون و مردن و ســووتاندنی الشــەکەی و بە 
دووی هەمــوو ئەوانەیشــدا بەردەوامــی و مانــەوەی 
ــە خــەم و پرســیار  ــڕ ل ــاو تەنیاییەکــی پ خــۆی لەن

و گومانــدا.
بوو زۆر جار میتافۆرەکانی، وێنە شیعرییەکانی، 

ڕۆژاواوە  میتۆڵۆگیــی  لــە  یــا  سروشــتەوە،  لــە 
وەردەگرێــت. ئەمــە قورســاییەک دروســت دەکات، 
کــە  ڕۆژهەاڵتــی  خوێنەرێکــی  بــۆ  تایبــەت  بــە 
شــارەزای ئــەو فەرهەنگــە و ئــەو ســیمبۆاڵنە نەبێــت. 
ــدا  گرانیــی شــیعری گوستاڤســۆن هــەر لەمــەوە پەی
نابێــت، بەڵکــە هۆیەکــی دیکەیشــی ئەوەیــە کــە 
وێنــە شــیعرییەکانی، ئــەو جــۆرەن کــە ڕەخنەگــری 
پێــی  نــاودار کەمــال ئەبودیــب  ستروکتورالیســتی 
دەڵێــت فرەتوێــژ ]Multy-layer[. ئــەم فرەتوێژییــە، 
و  جەزیــری  مــەالی  شــیعری  لــە  نموونــە،  بــۆ 
لــە  بــەاڵم  بەرچــاو دەکەوێــت،  نالــی و مەحویــدا 
فرەتوێژیــی  نییــە.  هێمنــدا  یــا  گــۆران  شــیعری 
بینینــەوە  بیــر و خەیــاڵ و  لــە فرەتوێژیــی  زمــان 
دێــت و ڕەگێکیشــی دەچێتــەوە ســەر فەلســەفە و 

ئیدیۆلۆگــی.
و  شــیعر  تەرجەمەکردنــی  ئەزموونــی  مــن 
تــا  ســوێدی،  زمانــی  بــۆ  کوردیــم  چیرۆکــی 
تەنیــا  خــۆم  بــەاڵم هەرگیــز  ڕادەیــەک، هەیــە، 
ئــەم کارەم نەکــردووە، هەمیشــە لەگــەڵ کەســێکدا 
هاوکاریــم کــردووە، کــە ســوێدی زمانــی خــۆی 
بێــت، چونکــە ئــەودەم بــە ئاســانی دەکــرێ وشــە بــە 
وشــە و ڕســتە بــە رســتە لێــک بدرێنــەوە و بــەراورد 
و دەســتکاری بکرێــن. کاری وەهــا هەندێــک جــار 
پشــووچکێنە، بــەاڵم کارێکــی خــۆش و بەســوودە و 

ســەرکەوتووە. ئەنجامەکەیشــی 
لــە ناوەڕاســتی هەشــتاکانی ســەدەی ڕابــوردوودا 
نزیکــەی یــەک ســاڵ، کاک بەختیــار ئەمیــن 
و مــن، بــە هاوکاریــی شــاعیری ســوێدی الرش 
-١٩٢٥(  ]Lars Bäckström[ بێکســتروێم 
٢٠٠٦(، کۆمەڵێک شــیعری مامۆســتا گۆرانمان 
دواتریــش  و  کــرد  ســوێدی  زمانــی  تەرجەمــەی 
ناونیشــانی )فرمێســک و  بــە  وەک کتێبێــک 
هونــەر( چــاپ کــرا. ئــەم کارە ئەزموونێکــی تــازە 
ــوو  ــە الوە گرنــگ ب ــوو. ئەگەرچــی مــن زۆرم ب ب
بــاو  بــە زمانــی ســوێدی  شــیعرەکانی گــۆران 
ــەاڵم هەمیشــە لەگــەڵ بێکســتروێمی  بکرێنــەوە، ب
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شــاعیری ســوێدیدا کێشــەیەکی زمانەوانــی، یــا 
بیڵێــم، کیشــەی شــێوەی بەکارهێنانــی  ڕاســتتر 
ئــەو  هەبــوو.  زمانمــان  لــە  بیرکردنــەوە  و  زمــان 
حــەزی لــە زمانــی ئاســان و ســادە بــوو. لــەو ڕووەوە 
خاوەنــی تیۆرییەکــی تایبەتــی خــۆی بــوو، کــە لــە 
مێــژووی ئەدەبــی نوێــی ســوێدیدا بــاس دەکرێــت. 
ــان و  ــی ئاس ــەوە، زمان ــە پێچەوان ــک ب ــش ڕێ منی
ســادەم خــۆش ناوێــت و لــە نووســینی خۆیشــمدا، 
ــم  ــم. پێ ــە کاری ناهێن ــیعردا، ب ــە ش ــەت ل ــە تایب ب
وایــە فکــری قــووڵ و خەیاڵــی فــراوان و فرەالیــەن 
و فرەڕەنــگ ناکــرێ و نابێــت بــە زمانێکــی ئاســان 

و ســادە دابڕێژرێــت.
ــەو نووســەر و شــاعیرە ســوێدییانەدا کــە  ــاو ئ لەن
کارم لەگەڵ کردوون، بوو گوستاڤسۆنـــی شــاعیر 
کــە   ،]Bo Utas[ ئووتــاس  بــوو  پرۆفێســۆر  و 
زمانــزان و ئەدەبنــاس و تەسەووفناســە، لــە بــارەی 
زمانــەوە هاوبیــر و هاوڕامــن. هــەر لەبــەر ئەوەیــش 
چێژێکــی  مــن  بــۆ  ئەوانــدا  لەگــەڵ  کارکــردن 
گەورەتــر و ئەنجامێکــی باشــتری هەبــووە. لەگــەڵ 
پرۆفیســۆر ئووتاســدا شــیعری )ناڵەی جودایی(ـــی 
مامۆســتا هێمنمــان کردووەتــە ســوێدی. کاتێــک 
پرۆفێســۆر ئووتــاس زانیــی کــە بــوو گوستاڤســۆن 
شــیعرەکانم دەکاتــە ســوێدی، زۆری پــێ خــۆش 
ــۆ  ــاری دا پاشــەکییەک ب ــوو. هــەر زوویــش بڕی ب

ــە ســوێدییەکەم بنووســێت. دیوان
لەپاڵ ئەوەدا کە شاعیرێکی باش و فرەبەرهەمە، 
بوو گوستاڤسۆن ڕەخنەگر و وەرگێڕێکی چاالک 
و نــاوداری سوێدیشــە. کۆمەڵێــک لێکۆڵینــەوەی 
دەیــان  بــارەی  لــە  زانســتی و جــوان و فراوانــی 
بیریــار و شــاعیری ڕۆژاوایــی و ڕۆژهەاڵتییــەوە 
نووســیون. هەروەهــا چەنــدان کتێبــی لــە ئینگلیــزی 
تەرجەمــە  ســوێدی  زمانــی  بــۆ  فرانســییەوە  و 
کــردوون. ڕاســتییەکەی ئەوەیــە، بــوو خــۆی بــە 
تــەواوی تەرخــان کــردووە بــۆ نووســین و وەرگێــڕان. 
ــە زمــان و ئەدەبــی  ئــەو ئەگەرچــی دۆکتــۆرای ل
ــت،  ــد ســاڵێکی کــەم نەبێ ــە، چەن ــدا هەی ئینگلیزی

لــە  کارە  مەبەســتم  نەکــردووە،  کاری  ئیتــر 
دەســتگایەکی دەوڵەتــدا یــا لــە هــەر دەســتگایەکی 
دیکــەدا، کــە مانگانــە وەربگرێــت و پێــی بژیێــت. 
نووســین بووەتــە ســەرچاوەی ژیانــی و بــە نووســین 
دەژی. لــە نووســین بــەوالوە کارێکــی دیکــەی 
نییە. ئەمە لە کۆمەڵگایەکی وەک کوردستاندا 
نووســەرێک  چــاو،  پێــش  دێتــە  خەیــاڵ  وەک 
بتوانێــت کار نــەکات و هــەر بــە نووســین و بــۆ 
نووســین بــژی، بــەاڵم لەنــاو گەلێکــی خوێنــدەواری 
دەکرێــت.  و  گونجــاوە  ســوێددا،  گەلــی  وەک 
الرش بێکســتروێمیش هــەر وا بــوو. زۆر نووســەری 

ــن. ــش دەناســم، وەهــا دەژی دیکەی
ئــەم کتێبــە کــە هەڵبژاردەیەکــی شــیعرەکانی 
گوستاڤســۆنە، هەوڵدانێکە بۆ ناســاندنی شاعیرێکی 
گەنجینــەی  لــە  کــە  ســوێد،  ســەردەمەی  ئــەم 
خەیــاڵ و بیرکردنــەوەی خۆیــدا، نرخــە هونــەری 
و  ڕۆژاوا  زمانەوانییەکانــی  و  ئێســتێتیکی  و 
هێنــدەی  و  کردوونەتــەوە  کــۆ  ڕۆژهەاڵتیشــی 
ــدات،  شــیعر و بنەمــا و ســاختاری شــیعر ڕێگــە ب

ســوودی لــێ وەرگرتــوون. 
دیوانــی  دە  لــە  کتێبــەم  ئــەم  شــیعرەکانی 
گوستاڤســۆنەوە هەڵبــژاردوون. دیوانــی وا هەیــە 
لــە  و  وەرگرتــووە  لێــوە  شــیعرم  یــەک  تەنیــا 
هەندێکیشــیان زۆرتــرم وەرگرتــوون. تاکــە پێــوەر 
بــۆ هەڵبژاردنەکــە چێــژ و هەڵســەنگاندنی خــۆم 
بــووە و هیچــی دی. بەشــێک لــە شــیعرەکانی 
گوستاڤســۆن ناونیشــانیان نییــە و خــۆم ناونیشــانم 
بــۆ دانــاون. زۆرجــار هــەر ڕســتەی یەکــەم یــا چەند 
وشــەیەکی ڕســتەیەکی یەکەمــم بــۆ کــردوون بــە 
لــە  گوستاڤســۆن  شــیعری  گەلێــک  ناونیشــان. 
ــوون و شــاعیر ژمــارەی  ــەش پێــک هات ــدان ب چەن
جارێــک  هەمــوو  مــن  دانــاوە.  بەشــەکان  بــۆ 
نەهاتــووم ئــەو جــۆرە شــیعرانە ســەرتاپێ تەرجەمــە 
بکــەم. جــاری وا هەیــە لــە حــەوت بــەش مــن پێنــج 
یــا کەمتــرم لــی کــردوون بــە کــوردی، بــێ ئــەوەی 
ــش  ــەاڵم جــاری وای ژمــارەی بەشــەکان بگــۆڕم، ب
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هەیــە هەمــوو پارچەکانــم تەرجەمــە کــردوون، بــۆ 
نموونــە شــیعرەکانی ''ئــەو پیــاوەی دەچێــت دەرگا 
دادەخــات'' و ''ئــاواز، پردەکانــی مااڵوایــی''، کــە 
یەکەمیــان لــە چــواردە بــەش و دووەمیــان لــە حەوت 

ــووە.  ــک هات ــەش پێ ب
چ ئەم کارە و چ کارەکانی دیکەیشم لە بواری 
تەرجەمــەدا، لەنێــوان پێنــج زمانــدا، بەشــدارییەکی 
کــە  ئامانجــەدا  ئــەو  بەدیهێنانــی  لــە  بچووکــن 
فەرهەنــگ ببێتــە پــردی بەیەکگەیشــتنی مرۆڤەکانــی 
ســەر ئــەم گــۆی زەوییــە. هاوکاتیــش دەربڕینێکــی 
خۆشەویستی و حەزی خۆمن لە شیعر و هونەر و 
داهێنــان و لــە وشــە، وشــەی جوانــی ڕەنگاوڕەنگ.

ئوپساال، ١٦-٢-٢٠٢٠

Bo Gustavsson   بوو گوستاڤسۆن
نــاوداری  وەرگێڕێکــی  و  و ڕەخنەگــر  شــاعیر 
ســوێدە، ســاڵی ١٩٤٦ لــە هاگفــۆرش، ناوچــەی 
ڤێرمانــد، لــە دایــک بــووە. ســاڵی ١٩٩٣ دەســتی 
 ١٥ ئێســتا  تــا  شــیعر،  نووســینی  کردووەتــە 
لێکۆڵینــەوەی  و  ڕەخنــە  کتێبــی  چــوار  دیــوان، 
ئەدەبــی و کۆمەڵێــک کتێبــی تەرجەمەکــراوی 
دۆکتــۆرای   ١٩٨٤ ســاڵی  کردوونــەوە.  بــاو 
لــە  ئینگلیزیــدا،  ئەدەبییاتــی  لــە  فەلســەفەی 
واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا، وەرگرتــووە. 
ســااڵنێکە بــە تــەواوی خــۆی بــۆ نووســین تەرخــان 

کــردووە و لــە شــاری ئوپســاال دەژیێــت.

ناوی هەندێک لە کتێبەکانی
بوو گوستاڤسۆن

شیعر:
لێخۆشبوون، ١٩٩٣

لە سەردەمی فریشتەکاندا، ١٩٩٤
هۆنراوێــک لەمــەڕ شــینڕەنگەکەی ڤێرمیێــر، 

١٩٩٧

هیچ سەفەرێک، ١٩٩٩
من، ئوێپیر، ١٩٩٩

یادداشتەکانی پاشمەرگەی گرامشی، ٢٠٠٢
بە ڕۆژی ڕووناک، ٢٠٠٥

قەســیدەیەک لەبــارەی ئــەو ســێ دەروازەیــەوە، 
٢٠٠٦

گۆرانیی زوهد، ٢٠٠٨ 
ماچکــراوی توخــم )ئوستوکوس(ـــە ســپییەکان، 

 ٢٠١٠
کۆڕەو، ٢٠١٢

کاوکوڕەکە لە تەنیاییدا دەفڕێت، ٢٠١٤
لەعنەت، ئێستا، ٢٠١٦
پاییز لە بەرلین، ٢٠١٧

بێدەنگییە سپییەکەی تۆ، ٢٠١٨
ڕەخنە و لێکۆڵینەوە:

سێ ئاهەنگەی ترس، ٢٠٠٤
نەناسراوە گەورەکە، ٢٠٠٩

ئێستای تازە، ٢٠١٥
ڕۆژە درێژەکە، ٢٠١٧

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە دەبێتــە پێشــەکیی کتێبــی )بەنێــو 
مەرگــدا دەڕۆم بــەرەو پاییــز(، کــە هەڵبژاردەیەکــە لــە 
ــە  ــوو گوستاڤســۆن و ل ــوێدی ب ــاعیری س ــیعرەکانی ش ش
کــوردی  تەرجەمــەی  دێڕانــەوە  ئــەم  نووســەری  الیــەن 
کراون. چاوەڕوان دەکرێت کتێبەکە لەالیەن پەخشــخانەی 

)باڵنــدە(وە، لــە بەهــاری ئەمســاڵدا بــاو بکرێتــەوە.

* وتارەکــە لــە ڕووی ڕێنووســەوە بــە هیــچ جۆرێــک 
دەســتکاری نەکــراوە و نووســەر خــۆی لێــی بەرپرســیارە.


