بەردەنووس
مەهدی ئەخەوان ثالث
لە فارسییەوە :فەرەیدوون ئەرشەدی
(فرەنسا)

وەرکەوتووە گاشەبەرد لەوالوە
دەڵێی کێوێک،
لەم الشەوە ئێمە ،ڕۆنیشتووین ،ماندوو.
ژن و پیاو و جەوان و پیر
هەموومان پێکەوە بەستراو،
بەاڵم لە پێوە ،بە زنجیر.
ئەگەر دڵ ڕاتیکێشایە بەرەو دڵخوازێ
دەتتوانی بەرەو الی بخزێی
بەاڵم تا مەودایەک ،کە ئیزنت پێ دەدا ،زنجیر.
سەاڵیەک بوو
لە خەونی خەوف و ماندوویەتیمان
یان دەنگێک لە شوێنێکەوە..
لە کوێوە؟
نەمانزانی و هەرگیزیش نەمانپرسی کە ئاوای
وت:
کەوتووە گاشەبەرد لەوالوە
لە پێشینیان ،پیرێک
ڕازێکی لەسەر نووسیوە
هەر کەس تاق ،هەر کەس جووت.
وەهای دەگوت دەنگ چەندان جار و
وەک شەپۆلێ کە هەڵهاتبێ لە خۆی
لە بێدەنگیدا دەنووست و
ئێمەش  ،مابووینەوە بێدەنگ
تا ماوەیەک مابووینەوە بێدەنگ،
لەوە بەدواش
تەنیا لە نیگاماندا ئەگەر گاهێ ،هەنێ پرسیارو
شک وەستابوون.
کە ئیتر سێاڵو و خێڵی ماندوویەتی بوو و
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فەرامۆشی
لە نیگاشماندا تەنانەت ،خامۆشی.

هەم ماندوو ،هەم گەشکە
پڕاوپڕ لە کەیف بووین و لە سەرخۆشی.

تاشە بەرد لەو الوە وەرکەوتوو.

یەکێکمان کە زنجیری کەمێک سووکتر بوو
سپاسی هیممەتی ئێمەی کرد و بە گاشەبەردا
هەڵزنا،
قوڕ و خاکی سەر نووسراوەکەی البرد و
خوێندییەوە،
ئێمە نائارام،
لێوەکانی بە زمان تەڕ کرد،
ئێمەش وەهامان کرد.
بێدەنگ بوو،
تواشایەکی ئێمەی کرد و بێدەنگ بوو
دووبارە خوێندییەوە و ڕاما،

شەوێ کە لەعنەت لە مانگەشەو دادەباری،
قاچمان دەخورێن و هەڵدەماسێن.
یەکێکمان کە زنجیری پێی
نەختێ گرانتر بوو
نەفرەتی لە گوێی خۆی کرد و نااڵندی:
دەبێ هەستین.
ئێمەش بە ماندوویی وتمان
لەعنەت بێ لە چاوان و لە گوێمان
با بڕۆین ،هەستین.
ڕۆیشتین
هەتا شوێنێ کە تاشەبەرد وەرکەوتبوو،
خۆمان خشاند و ڕۆیشتین.
یەکێکمان کە زنجیری ڕەهاتر بوو
سەرکەوت و خوێندییەوە:
کەسێ بە ڕازی من دەزانێ
کە لەم دیوەوە بەرەو ئەو دیوم وەرگێڕێ.
ئێمەش بە حەزێکی نەناسراوەوە
ئەم ڕازە تەماویەمان ،وەک نزایەک،
ورتە ورت  ،دەگوتەوە .
شەو چۆمێک بوو پڕ تریفە ،پڕ شکۆ .
دەهاا ،یەک ...دوو ...سێ،
جارێکی تر!
ئارەقاوی ،خەفەتبار ،بە جنێودان و جاروباریش
گریاین
دەها ،یەک ...دوو ...سێ
بەم چەشنە ،زۆر جار.
چ گران بوو ،بەاڵم زۆر شیرین بوو سەرکەوتن
بە کەیف و لەزەتێکی ئاشناوە

زمانی مردبوو دەتگوت،
نیگاهی ڕۆیشتبوو بە فریوی نادیارێکی دوور.
لەپڕ هاتینە دەنگ:
بیخوێنەوە!
ئەو هەمدیسان خامۆش،
بۆ ئێمەشی بخوێنەوە!
لە ئێمە ڕامابوو ،بە بێدەنگی.
لەپاش نەختێک ،بە زڕەی زنجیری پێیەوە
هاتە خوار،
خەریک بوو بەالدا بێت ،گرتمانەوە،
دامان نا.
چیت خوێندەوە ،ها؟ بیڵێ ؟!
زاری ویشکی کردەوە و هاتە دەنگ بە هێواشی
نووسرابوو هەروەکو پێشتر:
کەسێ بە ڕازی من دەزانێ
کە لەم دیوەوە ،بەرەو ئەو دیوم وەرگێڕێ!
ڕۆنیشتین،
لە تریفە و شەوی ڕووناک ڕاماین،
شەو
چۆمێک بوو بێ شکۆ.
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ئەخـــەوان( ،لـــە 1307ی هەتـــاوی 1928ز لـــە
شـــاری «مەشـــهەد» لە دایکبـــووە ،لە  1369ی
هەتـــاوی – 1990ز لە «تـــاران» کۆچی دوایی
کـــردووە) .یەکـــێ لـــە ناودارتریـــن شـــاعیرانی
هاوچەرخـــی زمانی فارســـییە ،خاوەنی شـــێوازی
تایبـــەت بـــە خۆیە و زۆرتر هەوڵی داوە لە میراتی
شـــیعر و مۆســـیقای فارســـی لـــە بەرهەمەکانیدا
کەڵک وەربگرێ ،جیا لە کۆمەڵە شـــیعرەکانی،
دیارتریـــن کتێبـــی ئەخـــەوان « ،بدعت ها و بدایع
نیمـــا یوشـــیج»ە کـــە بەرهەمێکـــە بۆ شـــرۆڤە و
لێکدانـــەوەی شـــێوازی نوێخوازانـــەی شـــیعری
«نیما یوشـــیج» .
شـــیعری بەردەنـــووس ( کتیبـــە) ،ڕەنگە دیارترین
شـــیعری مەهـــدی ئەخەوانـــی ثالث بێـــت بۆ وێنا
کردنـــی جەبـــری قورســـی بەشـــەری..نائۆمێدی
فەلســـەفیی شـــاعیر و مرۆڤـــی هاوچـــەرخ کـــە
دەیـــەوێ ســـەر لـــە ڕاز و ڕەمزی ژیـــان و جیهان،
دەر بێنـــێ .
لـــە الیەکـــی دیکـــەوە ،لەبـــەر ئـــەوەی ئەخەوانی
ثالـــث ،لـــە زومرەی ئـــەو شـــاعیرە هاوچەرخانەی
زمانـــی فارســـییە کـــە ئەرکێکـــی تایبەتـــی
کۆمەاڵیەتـــی بۆ شـــیعر دیاری دەکەن ،شـــیعری
کەتیبـــە ،نموونەی تێکۆشـــان و هەوڵی بەردەوام،
بـــەاڵم بـــێ ئاکامی خەڵکـــە بـــۆ وەرچەرخاندنی
بارودۆخـــی کۆمەاڵیەتـــی /سیاســـی.
ئەخەوان لە ســـەرووی ئەم شـــیعرەوە ،ڕســـتەیەک
لە قســـە نەســـتەقەکانی زمانی عارەبی نووســـیوە
کـــە پێکهاتـــەی شـــیعرەکە لەســـەر بناغـــەی ئەم
حیکمەتـــەی زمانـــی عارەبی داڕێـــژراوە  :اطمع
من قالـــب الصخرة
ســـەبارەت بـــەم ڕســـتەیە لـــە (جوامـــع الحكايات
عوفـــي)دا هاتـــووە کە  :پیاوێک لە عەشـــیرەتی
(بنـــی معـــد) ،کـــە بـــە «قالـــب الصخـــرة» بـــە
ناوبانـــگ بـــووە و لە نێـــو عارەباندا بـــە ڕژدی و
چەکلـــی بەناوبانگ بووە و بـــە توانج بە خەڵکی
چـــەکل و ڕژدیـــان وتـــووە ( :اطمـــع مـــن قالـــب
الصخـــره) ،واتـــا ڕژدتـــر و تەماعکارتـــر لـــەوەی

بـــەردی وەگێـــڕا .ئەم پیـــاوە ڕۆژێـــک بەردێک
لـــە ڕێگایـــەک دەبینـــێ ،لەســـەر بەردەکـــە بـــە
زمانـــی «عیبـــری» نووســـراوە« :وەرمگێڕەوە تا
ســـوودێکت پێ بـــگات».
پیـــاوی تەماعکاریـــش ،بەهیـــوای فایدەیـــەک،
بە هـــەر زەحمەتێک بـــووە ،بەردەکـــە وەردەگێڕێ
و دەبینـــێ لێـــی نووســـراوە :ڕب طمـــع يهدي الی
طبـــع ،واتـــا چ تەماعگەلێـــک کـــە ئاوێنـــەی
دەروونـــی ژەنـــگاوی کرد!
بـــە دیتنی ئەم نووســـراوەیە کـــە ڕەنجی زۆری لە
پێنـــاودا دیتبوو ،هێندە ســـەری خـــۆی لە بەرد دا،
تـــا مێشـــکی پژا ،ئـــەم حیکایەتە لە نێـــو عارەبدا
بـــوو بـــە مەتـــەڵ ،هەروەها ســـەبارەت بـــەم بابەتە
لـــە (كشـــف المحجوب هجويـــري)دا هاتـــووە  :لە
ئیبراهیمـــی ئەدهەمـــەوە نەقڵ کـــراوە  :بەردێکی
لەســـەر ڕێ دیـــت ،لێـــی نووســـرابوو ،وەرمگێڕەوە
و بخوێنـــەوە .وتـــی وەرمگێڕایـــەوە ،دیتـــم لێـــی
نووســـراوە  :كيـــف انـــت التعمل بما تعلـــم ،فكيف
تطلـــب مـــا التعلم ،واتا تۆ بە زانســـتی خۆت کار
ناکـــەی ،مەحاڵە بتوانی لە ڕازی نەناســـراوەکان
بگەی!
خـــودی ئەخەوانـــی ثالـــث ،ســـەبارەت بـــەم بابەتە
دەڵـــێ  :ئەمـــەم لـــە حیکایەتەکانـــی قورئانـــەوە
وەرگرتـــووە ،هەروەهـــا لە زۆر شـــوێنی دیکە لەناو
خەڵکـــدا ،بـــە کورتی و بە درێژییەوە ،بیســـتووە .
ئـــەم شـــیعرەی ئەخـــەوان ،شـــیعرێکی فرەدەنگییە
و لـــە کات و زەمانـــی خۆیـــدا ،کـــەم وێنەیـــە..
شـــیعرێک کـــە تەعبیر لـــە جەبرێکـــی مێژوویی
و سروشـــتی دەکات ،هەروەهـــا نومادێکیشـــە لـــە
جەبرێکـــی کۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی ،نومـــادی
چارەنووســـی مرۆڤێک کە دەیەوێ ،چارەنووسی
خـــۆی لـــە کۆمەڵگادا بگۆڕێ ،بـــەاڵم هەر جارە
و پـــاش تیکۆشـــانێکی زۆر ،دەگاتـــەوە هەمـــان
خاڵـــی پێشـــوو ،دەڵێی حیکایەتـــی ئێمەی کوردە،
بەدرێژایـــی مێـــژووی هاوچەرخمان .
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