(بەنێــو مەرگــدا دەڕۆم بــەرەو پاییــز) نــاوی ئــەو
دیوانەیــە کــە لــە هەڵبژاردەیەکــی شــیعرەکانی
شــاعیری ســوێدی بــوو گوستاڤســۆن پێــک
هاتــووە و فەرهــاد شــاکەلی بــۆ زمانــی کــوردی
تەرجەمــەی کــردوون .بێجگــە لــە شــیعرەکان ،کــە
نزیکــەی پەنجــا دانــەن ،کتێبەکــە دوو پێشــەکیی
بــۆ نووســراوە؛ یەکەمیــان فەرهــاد شــاکەلی
نووســیویەتی و لــە ژمــارەی پێشــووی ڕامانــدا
بــاو کرایــەوە ،دووەمیشــیان ئــەم نووســینەیە
کــە بــوو گوستاڤســۆن نووســیویەتی و شــاکەلی
کردوویەتــی بــە کــوردی.

ڕاستییەکەی دیکە

بوو گوستاڤسۆن
لە سوێدییەوە :فەرهاد شاکەلی
(سوێد)

مــن بــۆ دەنووســم؟ ئەمــە پرســیارێکە کــە
هەمــوو شــاعیرێک دەبــێ لــە خــۆی بــکات ،چ
زوو چ درەنــگ .لــە کۆمەڵگــەی ئاوەزکارانــە
و تەکنۆلۆگیــای ئێمــەدا داوا دەکرێــت شــیعر
هــۆی مافــی هەبوونــی خــۆی دیــاری بــکات.
شــیعر بۆچــی پێویســتە؟ مــن بــۆ دەنووســم؟ بــە چ
مەبەســتێک؟
مــن بۆیــە دەنووســم چونکــە شــتێکم ناتــەواوە.
پێویســتیی شــیعر لەنــاو ئــەو ئەزموونــەدا
دادەمەزرێــت کــە لــە جیهانــدا شــتێک ناتــەواوە.
گەنجینــەی شــاردراوە لــە بیــر چووەتــەوە یانیــش
گەنجینەیــەک هــەر نییــە .لەوەیــە هەســتێکی
نۆیرۆتیــک [ ]neuroticبێــت ،بــەاڵم مــن پێــم
وایــە هەمــوو شــاعیرێک ئــەو هەســتکردنەی الیــە
کــە واقیــع تەختانییــە و یــەک دووریــی هەیــە.
شــتێکی گەوهــەری و گرنــگ ناتــەواوە .ئەمــە
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بوو گوستاڤسۆن Bo Gustavsson

هەســتی پیــاوی ســۆفی و ئەهلــی ڕازیشــە.
یــەک ال ،یــەک دووری هەیــە کــە لــە واقیعــدا
نییــە و ناتــەواوە و مــرۆڤ دەتوانێــت نــاوی بنێــت
ڕۆحانــی یــا مێتافیزیــک .ســۆفی (ڕازدار) بــۆ
ئــەم ئامادەبوونــە دەگەڕێــت و شــاعیریش هــەر
وا دەکات .تەســەووف (ڕازداری) و شــیعر هــەر
یــەک ئامانجیــان هەیە ،ئەگەرچــی مێتۆدەکانیان
لــە یەکــدی جیــاوازن .تێکۆشــان بــۆ ئــەوەی بــە
کۆمەکــی زمــان ئــەوە دەرببڕدرێــت کــە ڕێگــە
نــادات دەرببڕدرێــت ئــەو الیەنــە هاوبەشــەیە کــە
تەســەووف (ڕازداری) و شــیعر لــە پێــش هەمــوو
شــتێکدا هەیانــە.
مــن بۆیــە دەنووســم تــا بــە شــێوەیەک لــە
ڕاســتییەکەی دیکــە بکۆڵمــەوە ،لــە ناوەڕاســتی
واقیعی ڕۆژانەماندا .لە کۆمەڵگەیەکی ســێکولێر
(عەلمانی)ـــی وەک کۆمەڵگــەی ســوێدیدا ئەمــە
پرۆژەیەکــە ،گوێگرێکــی یەکجــار کەمــی هەیــە.
بــەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا تــەواو ئاســایی
و سروشــتییە باســی الیەنــی ڕۆحانیــی هەبــوون
بکرێــت .لەبــەر ئــەوە مایــەی دڵخۆشــیمە کــە ئێســتا
هەڵبژاردەیەکــی شــیعرەکانم بــە زمانــی کــوردی و

بــە وەرگێڕانــی فەرهــاد شــاکەلی بــاو دەکرێتــەوە.
مــن هیــوادارم و لــەو باوەڕەیشــدام کــە ئــەم شــیعرانە
لــە کوردســتاندا خوێنەریــان هــەن .لــەوێ ئامادەگــی
و پێشــوازی بــۆ شــیعرێک بیــەوێ ســەرلەنوێ
ڕاســتییەکەی دیکــە بدۆزێتــەوە ،فراوانــە .ئــەوە
ڕاســتییەکە دەبێ هەمیشــە ســەرلەنوێ بدۆزرێتەوە،
چونکــە بــەردەوام دادەهێنرێــت و دروســت دەبێــت.
تۆمــاس ترانســتروێمەر []Tomas Tranströmer
لــە ســەرەتای ١٩٧٠کانــدا لــە نامەیەکدا بۆ ڕۆبێرت
بــای [ ]Robert Blyنووســیبووی کــە لــە ســوێد
باســکردنی دیــن و ژیانــی ڕۆحانــی تابــووە .ئەمــە
ئەمڕۆکەیــش هــەر وەهایــە ،ئەگەرچــی خەڵــک
دەستیان پێ کردووە باسی گەڕانەوەی دین و ئایین
بکــەن .لەوانەیــە ئێمــەی ســوێدی هێندەیــش ســێکولێر
نەبیــن وەک خۆمــان وا دەزانیــن .هەموومــان،
بــە پێچەوانــەی جیهانبینیــی ئاوەزکارانەمانــەوە،
تاســەی ئــەوە دەکەیــن لەگــەڵ ژیانــی ڕۆحانیــدا
ئاشــنا ببیــن .ترانســتروێمەر هەمــوو شــاعیری و
نووســەریی خــۆی بــۆ ئــەم تاســەیە تەرخــان کــردووە.
ترانســتروێمەر نووســەرێکە ،بــۆ ژیانــی ئەدەبیــی
مــن ،کارکــرد و گرنگییەکــی زۆری هەبــوو.
مــن تــا ئێســتا نزیکــەی پانــزدە دیوانێک و چەند
کتێبێکــی پەخشــانم بــاو کردوونــەوە .بێجگــە
لەوەیــش مــن وەرگێــڕم و لــە زمانانــی فرانســی و
ئینگلیزییــەوە تەرجەمــە دەکــەم .دواتریــن وەرگێڕانم
وتــارە فرانســییەکانی هونەرمەنــدی ســوێدی ئیڤــان
ئاگوێلیســە [ .]Ivan Aguélisئــەو لــە کۆتایــی
ســەدەی نــۆزدەدا دینــی خــۆی گــۆڕی و بــوو بــە
موســڵمان و پێوەندیی بە تەریقەتێکی تەســەووفەوە
کــرد .تەســەووف کارکردێکــی گــەورەی هەبــوو لە
ژیانــی هونەرمەندانــەی ویــدا .لەناو تەرجەمەکانی
دیکەمــدا دەکــرێ شــاعیری ئەمەریکــی ڕۆبێــرت
بــای ،کۆمەڵناســی فرانســی پییێــر بووردیــۆ
[ ]Pierre Bourdieuو شــاعیری وێڵــزی ڕۆناڵــد
ســتیوارت تۆمــاس [ ]R S Thomasنــاو ببرێــن.
ســەرەتای شــاعیرێتیم بڕێــک درەنــگ ،ســاڵی
 ،١٩٩٣کــە ئــەودەم تەمەنــم گەیشــتبووە  ٤٧ســاڵ،
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٢٠١٥-١٩٣١
وەرگری خەاڵتی ئەدەبیی نۆبێل٢٠١١ ،

دەســتی پــێ کــرد .هۆیەکەیشــی ئــەوە بــوو کــە
خوێندنــی دۆکتــۆرا لــە بــواری زانســتی ئەدەبــدا
بەشــی زۆری کات و وزەمــی داگیــر کردبــوو.
بــەاڵم ڕاســتییەکەی هۆیەکیشــی ئــەوە بــوو کــە
مــن وەک نووســەر درەنگــێ پێگەیشــتم .بێجگــە
لــە شــیعر کتێبێکــی ســێبەرگیی وتــارم بــاو
کردووەتــەوە بــە ناونیشــانی (دینــی ئــازادی)
و لەوێــدا لەبــارەی چەنــدان نووســەر و بیریــاری
ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتــەوە نووســیومە ،بــۆ نموونــە
ڕوومــی ،حافــز ،ئەلنیففەری و فرووغ فەڕڕوخزاد.
یەکێــک لــە وتــارەکان لێکۆڵینەوەیەکــە لەســەر
شــیعری فەرهــاد شــاکەلی .ســێیینەکە بــە دەوری
ئــەو کێشــەیەدا دەســووڕێتەوە کــە لــە جیهانــی
پــڕ لــە ناکۆکیــی ئێمــەدا ئازادانــە بیــر بکەیتــەوە
و هەڵســوکەوت بکەیــت .بەشــی یەکەمــی ئــەو
ســێیینەیە ،نەناســراوە گەورەکــە ،ڕزگار شــێخانی
کردوویەتــی بــە کــوردی.
ئێســتاکە کار لــە پرۆژەیەکــی شــیعریدا دەکــەم،

وای نەخشــە بــۆ کێشــراوە بــە پێنــج بــەرگ ،پێنــج
کتێــب ،بــاو بکرێتــەوە و ناونیشــانی هاوبەشــیان
دەبێتــە (کارمینــا ئێســۆتێریکا :گۆرانیــی زوهــد).
مەبەســت لــەم کارە ئەوەیــە لــە نەریتەکانی غەیب و
ڕازداری (تەســەووف) لــە فەرهەنگــە جیاوازەکانــدا
بکۆڵرێتەوە و ئەوە تاقی بکرێتەوە تا چ ڕادەیەک
ڕەوا و دروســتن بــۆ مرۆڤــی ئەمــڕۆ .نیــاز وایــە
بەرگــی چــوارەم لــە بەهــاری ٢٠٢٠دا بــاو ببێتــەوە
بــە ناونیشــانی (هەرگیــز ڕازێکــی پیــرۆز) .لەوێــدا
بەهــرە لــە ئەفســانەی (ئۆیرودیکــێ) []Eurydike
و هەروەهایــش داســتانی فینــی (کالێڤــاال)
[ ]Kalevalaوەردەگــرم.
شــیعر تەنانــەت کاری توێژینەوەیشــی داگیــر
کــردووم .ســاڵی  ١٩٨٤بەرگریــم لــە دۆکتۆرنامەکــەم
کــرد لەبــارەی شــاعیری ئەمەریکــی جــۆن بێڕڕیمانەوە
[ .]Berrymanدواتــر بــووم بــە مامۆســتای ئەدەبــی
ئینگلیــزی و ئەمەریکــی لــە زانســتگەکانی
ســتۆکهۆڵم و ئوێرەبــروو .کــە خەریکــی نووســینی
تێــزی دۆکتۆرایەکــەم بــووم ،مــاوەی یــەک ســاڵ لــە
میلواوکــی [ ،]Milwaukeeویالیەتــی ویسکۆنســین
[ ،]Wisconsinویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا،
نیشــتەجێ بــووم و مامۆســتا و سەرپەرشــتکاری
خوێندنەکــەم ڕەخنەگــری پۆســتمۆدێرن و تیۆریزانــی
ئەدەبیــی نــاودار ئیهــاب حەســەن بــوو .ئــەو ســاڵە
کاتێکــی پــڕ لــه زانیــاری و ســهرنجڕاکێش و
هەســتهەژێن بــوو .ئــەوەی بــە تایبــەت لــە بیرمــە
فێســتیڤاڵێکی فەرهەنگیــی فرەمیــوان بــوو کــە
مۆســیقاری پێشــەنگ (ئەڤانگاردیســت) جــۆن کەیــج
[ ]John Cageو شــیعرخوێندنەوەی گاری ســنایدەر
[ ]Gary Snyderو فیلمــە ئەزموونکارانەکانــی
ئانــدی وارهۆڵــس [ ]Andy Warholsبەشــی گرنگی
بەرنامەکــەی بــوون .فێســتیڤاڵەکە بــە تاکنمایشــێکی
یوژێــن یونێســکۆ [ ]Eugène Ionescoکۆتایــی
هــات کــە نووســەر خــۆی تەنیــا لەســەر شــانۆکە
ڕاوەســتابوو.
مــن خەڵکــی (هاگفــۆرش)م [ ،]Hagforsکــە
ناوچەیەکــی جووتیارییــە لــە باکــووری ڤێرمالنــد
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[( ]Värmlandگەرمیــان) .مــن منداڵترینــی
چــوار بــرام .ســاڵی  ١٩٤٦لــە دایــک بــووم .باوکــم
کاری کشــتوکاڵی دەکــرد .منیــش هاوینــان ئــەو
کارەم دەکــرد .شــیعرێکی ئــەم دیوانــە هەڵبژاردەیــە
لەبــارەی بــرا گەورەکــەم (شێل)ـــەوەیە کــە بــە
ئەنجامــی پــاش مێشکوەســتانێک (ســەکتە) مرد.
ئــەم ســەکتەیە بــوو ب ـ ه هــۆی ئیفلیجبوونــی الی
ڕاســتی و دابهزینــی توانســتی قس ـهکردنی .ئــەو
لــە ســااڵنی گەنجیــدا لــە گرۆیەکــی هەڵپەڕکێــدا
تێنورساکســۆفۆنی دەژەنــد و هــەر زوو ماڵــی بــە
جــێ هێشــت و خەریکــی خوێنــدن بــوو تــا بــوو
بــە ئەندازیــار .مــن هـهروا بـ ه ڕێککـهوت جاروبــار
پێوهندیــم پێــوه ههبــوو .ئ ـهم شــیعره ب ـ ه شــێوهیهک
باســی خ ـهم و خهف ـهت بــۆ برای ـهک دهگێڕێت ـهوه
کــ ه مــن ههرگیــز بــ ه تــهواوی نهمناســی.
وەســتانی مێشــک نەخۆشــییەکی میراتییــە لــە
خێزانەکەمانــدا چونکــە باوکیشــم و دایکیشــم بــە
وەســتانی مێشــک مــردن .منیــش ئــەو میراتــەم
لەگــەڵ خۆمــدا هەڵگرتــووە .ئێســتا کە تەمەنم ٧٣
ســاڵە ،زۆر جــار ئــەم ڕاســتییەم بیــر دەکەوێتــەوە.
ئــەوە ئــەو تارماییەیــە کــە بــە تەنیشــتمەوە ،شــان
بە شــان ،ڕێ دەکات .شــێل گەیشــتە تەمەنی ٧٠
ســاڵی ،باوکــم  ٧٥ســاڵ و دایکــم .٧١
بنهمــای شــێوهکیی ‹‹ئــاواز (پردهکانــی
مااڵوایــی)›› لــ ه چهنــد چوارینێــک پێــک
هاتــووه کـ ه لـ ه شــێوهی بااڵددان .دهمویســت شــیعره
خهمبارانهکــهم شــێوهیهکی نهریتانــهی ههبێــت،
هاوکاتیــش ئازادان ـه لهگ ـهڵ شــێوهدا کارم کــرد،
بــۆ نموونــ ه ڕێگــهم داوه وشــهکانی ڕســتهیهک
دابــهش ببــن بهســهر بڕگهکانــدا [پێــم وایــ ه لــ ه
شــیعری عهرهبیــدا بهمــه دهگوتــرێ :تهدویــر.
س ـهرنجی وهرگێــڕ] یــا ب ـهوهی درێژیــی بڕگ ـهکان
جۆراوجــۆر بــن .ئــهم تهکنیکانــ ه تــا ڕادهیــهک
لــ ه شــیعری مۆدێرنــی ئهورۆپــای ڕۆژاوادا
ئاســایین .شــیعری ئــازاد لــ ه ڕۆژاوا پێویســتی
بهوهی ـ ه بهێنرێت ـ ه ی ـهک (کــرژ یــا خهســت /پەیــت
بکرێتــهوه) و زیاتــر مۆســیقادار بکرێــت بــهوهی

بهشــێک لــ ه شــیعری کێشــدار وهربگیردرێــت.
داهاتــووی شــیعر وهک شــێوهیهکی هونــهر بــهو
ئاقــارهدا دهڕوات .بهکارهێنانــی شــێوهی لێنانــی
خــواردن لــ ه شــیعرێکدا هێندهیــش نائاســایی
نییــه .لــ ه دنیــای شــیعردا ههمــوو شــتێک
ئاســایییه! چهمکــی مۆســیقای ‹›فایهرلیــش
میستێریۆســۆ›› (ئاگراوی/ژیــار و ڕازدار)
ناوێک ـه ئاوازدان ـهری نهمســاوی ئانتــۆن بروکن ـهر
[ ]Anton Brucknerلــ ه ڕســتهیهکی نــاوه لــ ه
ســیمفۆنیای نۆیهمــی خۆیــدا .ئــهو کاتانــهی
خهریکــی نووســینی شــیعری ‹›ئــاواز (پردهکانــی
مااڵوایــی)›› بــووم زۆرجــار گوێــم لــێ دهگــرت.
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە مــن گەلــێ تارماییــم
هــەن کــە شــان بــە شــانم ڕێ دەکــەن .لــە
شــیعرەکانمدا زۆر شــت تارماییئاســا دەجووڵێنــەوە.
مردنــی باوکودایکــم لــە مــاوەی یــەک مانگــدا،
ســااڵنی ســەختی منداڵیــم ،جارێــک تەاڵقــدان،
نەخۆشــیی بەردەوامــی دڵتەنگیــی هاوســەرەکەم،
کەشــی دژەڕووناکبیرانــەی فەرهەنگــی لــە ســوێد
و نابەختەوەریــی گشــتی لــە هەبوونــدا پاشــخانی
نووســینی منن .ژیانهەســتێکی گنۆستی (زانستی
ڕازدارانــە) شــیعری منــی ڕەنگــدار کــردووە :کــە
واقیــع بــە شــێوەیەکی تارماییئاســا ناڕاســتە.
دوای خوێندنــی دواناوەنــدی لــە هاگفــۆرش
بــارم کــرد بــۆ کارڵســتاد [ ]Karlstadو لــە
زانســتگەکەی ئــەوێ ماجســتێرم وەرگــرت .دواتــر
دەســتم بــە توێژینــەوە کــرد لــە زانســتگەی ئوپســاال
[ .]Uppsalaئێســتایش هــەر لــە شــاری ئوپســاال
دەژیــم .لێــرە ئاشــنایەتیم لەگــەڵ فەرهاد شــاکەلیدا
پەیدا کرد کاتێک هەندێ شــیعری ویم تەرجەمە
کردن بۆ ئانتۆڵۆگییەک .ئەم پێوەندییە گەیشــتە
پلــەی هاوکارییەکــی ئەدەبــی و ئەنجامەکــەی
ئــەوە بــوو کــە دیوانێکــی هەڵبــژاردەی شــیعرەکانی
بــە ناونیشــانی (ژێیەکانــی جودایــی) ســاڵی
 ٢٠١٥بــاو کرایــەوە .هەروەهــا ڕەفیــق ســابیری
شــاعیری کوردیشــم تەرجەمــە کــردووە .نیازمــان
وایــە دیوانێکــی هەڵبــژاردەی شــیعرەکانی بــە
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ســوێدی بــاو بکەینــەوە.
فەرهەنگــی ڕۆژهەاڵتــی هــەر زوو هاتــە
نێــو ژیانمــەوە لــە ڕێگــەی خوێندنــەوەی دیوانــە
ســێبەرگییەکەی گوننــار ئێکەلوێفــەوە [Gunnar
 ،]Ekelöfلــە کۆتایــی ١٩٦٠ەکانــدا .لــە ســایەی
ئەزموونــی بەهێــزی ئــەو خوێندنەوەیــەدا بــوو کــە
دەســتم کــرد بــە نووســینی شــیعر .ســاڵی ١٩٧٥
هەنــدێ لــە شــیعرەکانم لــە ئانتۆڵۆگییەکــی
نۆب ـهرهدا بــاو کران ـهوه .دواتــر شــەیدای شــیعری
ڕوومــی ،حافــز و حەلــاج بــووم .لە ١٩٩٠ـــەکاندا،
لــە ســەفەرێکدا بــۆ تورکیــا ،چوارینەکانی عومەر
خەییامــم وەک کتێبــی خوێندنــەوە لەگــەڵ خــۆم
بردبــوو .گەشــتەکەم بــوو بــە دوو گەشــت ،لەنــاو
فەرهەنگــی ئیســامی و ئەنتیکــدا ،هەروەهایــش
لەنــاو گەردوونــی جەبریــی خەییامــدا.
کاتێــک دیوانــی (قەســیدەیەک لەبــارەی ئــەو
ســێ دەروازیــەوە)م دەنووســی ،کــە ســاڵی ٢٠٠٦
بــاو کرایــەوە ،بەهــرەم لــە شــاعیرانی فــارس
و عەرەبــی وەک ئیبــن عەرەبــی ،نیففــەری،
ئیبــن فاریــز ،ڕوومــی ،مەعــەڕڕی و بێگومــان
هەروەهایــش عومــەر خەییــام وەرگــرت .وا هەســت
دەکــەم شــیعری ڕۆژهەاڵتــی بەنــاو خوێنمــدا
هاتوچــۆ دەکات .ئــەو شــیعرە ماڵــی ڕۆحیــی
منــە .بــۆ پرۆژەشــیعری کارمینــا ئێســۆتێریکا
بیــرم لــەوە کردووەتــەوە ســەر لــە واڵتانــی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــدەم ،بــۆ باشــتر ناســینی
مێــژووی ڕۆحــی و فهرههنگیــی ناوچهکــ ه لــ ه
زێــد و لـ ه جێگـهی خۆیــدا .مــن بــە تایبــەت حــەزم
لــە زەردەشــتیزم و نەریتــی شــیعایەتییە ،بــەاڵم
هەروەهایش فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی .یەکەم
جــار کــە پێوەندیــم لەگــەڵ شــیعری کوردیــدا پەیــدا
کــرد ،لــە ڕێگــەی دیوانــی (فرمێســک و هونــەر:
)Tårar och konstـــەوە بــوو ،ســاڵی  ،١٩٨٦کــە
الرش بێکســتروێم [ ،]Lars Bäckströmفەرهــاد
شــاکەلی و بەختیــار ئەمیــن تەرجەمــەی ســوێدییان
کردبــوو .ئــەوە ئەزموونێکــی گــەورەی خوێندنــەوە
بــوو.

لە ســەرەتای ســااڵنی ٢٠٠٠دا ئەندامی دەســتەی
نووســەرانی گۆڤــاری فەرهەنگیــی ئیســامیی
منــارە (مینارێــت )Minaret :بــووم .گۆڤارەکــە
ڕووی دەکــردە ســوێدییەکان و موســڵمانانی
ســوێدیش بــە ئامانجــی چاودێریــی فەرهەنگــی
ئیســامی لــە ســوێد و لــە جیهانــدا .بــە داخــەوە
ئێســتا گۆڤارەکــە دەرناچێــت .لــەم ســااڵنەی
دواییــدا ســوێدی فرەفەرهەنــگ زیاتــر دەخرێتــە ژێــر
پرســیارەوە ،کــە هەنــدێ سیاســەتمەدار ســەرگەرمی
ڕەوانبێژیــی ناسیۆنالیســتانەن .ئەمــە گۆڕانێکــە بــە
دوای قەیرانــی پەناخوازیــی ســاڵی ٢٠١٥دا هــات
و جێــی داخــە.
سیاســەت یەکێکــە لــەو ســێ گــەورە بابەتــەی
کــە هــەوڵ دەدەم لــە نووســینەکانمدا باســیان بکەم.
دووەکــەی دیکــە مێــژوو و هەبوونــی مرۆڤــن.
ئەوانــە ســێ دەزووی ســووری نــاو نووســەرایەتیی
منــن .سیاســەت هەبوونئامێــزە و هەبوونیــش هــەم
سیاسییە و هەم مێژوویی .ئەفسانەیش نەخشێکی
گرنگــی لــە شــیعری منــدا هەیــە .هەمــوو ئەمانــە
بــەو ئامانجــەی کــە نــاوی ڕاســتییەکەی دیکــە
بهێنرێــت و ئاشــکرا بکرێــت.
ســیمای سیاســی و مێژوویــی زیاتــر لــە
ســێیینەکەمدا لەبــارەی ســێ کەســی مێژووییــەوە
دەردەبڕدرێــن :مامۆســتای بەردنــووس ئوێپیــر
[ ،]Öpirســەرکردەی کۆمونیســتی ئیتالیایــی
گرامشی [ ]Antonio Gramsciو ژنە قارەمانی
ڕۆژاوا کاالمیتــی جەیــن [.]Calamity Jane
لــە شــیعری دیکەمــدا الیەنــی ڕۆحانــی زاڵــە.
لــە ســەرەتاوە بــە هــۆی بیرکردنــەوە و ڕامانــەوە
لــە سروشــت ،دواتریــش بــە شــێوەی شــیعرێکی
ئاشــکرای هەبوونئامێــز و ئێســۆتێریک.
شــیعرەکانم زۆرجــار ئیلهــام لــە ســەفەرکردنەوە
وەردەگــرن .ســەرچاوەی دیکــەی ئیلهــام سروشــت،
هونــەر ،کۆمەڵگــە و مێــژووە .ڕاســتییەکەی هــەر
شــتێک دەتوانێــت ببێتــە هــۆی لەدایکبوونــی
شــیعرێک .بابــەت بــە دەوری ئــەو چارەنووســەدا
دەســووڕێتەوە کــە تــۆ مــرۆڤ بیــت لــەم ســەردەمە
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پــڕ لــە شــێواوی و ئاشــووبەماندا .گەلــێ هــەوری واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا ،وەرگرتــووە.
ڕەش لــە ئاســماندا کــۆ دەبنــەوە ،کــە بیــر لــە ســااڵنێکە بــە تــەواوی خــۆی بــۆ نووســین تەرخــان
ناکۆکییەکانــی ئــەم جیهانــە و قەیرانــی ژینگــە کــردووە و لــە شــاری ئوپســاال دەژیێــت.
بکەینــەوە .شــیعر شــایەت (شــاهید ،گەواهـ)ێکــە
لەســەر جیهانــی ڕاســتینی ئێمــە ،هاوکاتیــش ناوی هەندێک لە کتێبەکانی بوو گوستاڤسۆن
گەواهــی لەســەر جیهانێکــی دیکــە دەدات کــە شیعر:
دەکــرێ هەبێــت .ژیانــی ڕاســتین و ئــەو ژیانــەی لێخۆشبوون١٩٩٣ ،
دەکــرێ هەبێــت هەمیشــە لــە پێوەندییەکــی لە سەردەمی فریشتەکاندا١٩٩٤ ،
دیالەکتیکیــدا دادەنرێــن .ئەوەیــش بیــری بنەڕەتیــی هۆنراوێــک لەمــەڕ شــینڕەنگەکەی ڤێرمیێــر،
هەمــوو بیرکردنەوەیەکــی دینــی ،فەلســەفی و ١٩٩٧
هیچ سەفەرێک١٩٩٩ ،
سیاســییە.
ئــەو شــیعرەی ئەمــڕۆ دەینووســم بــە دوای من ،ئوێپیر١٩٩٩ ،
نەغمەیەکــی ڕوون و ســادەدا دەگەڕێــت ،بــۆ نموونــە یادداشتەکانی پاشمەرگەی گرامشی٢٠٠٢ ،
لــەو پارچەیــەدا کــە بــۆ نــەوە دوو ســااڵنەکەمم بە ڕۆژی ڕووناک٢٠٠٥ ،
نووســیوە .ئــەوە لــە کتێبێکــی داهاتــوودا بــاو قەســیدەیەک لەبــارەی ئــەو ســێ دەروازەیــەوە،
دەبێتەوە .بۆ ئەو منداڵە بچکۆلەیە ڕاســتیی دووەم ٢٠٠٦
بــە شــێوەی فیزیکــی و هەســتەوەرانەیش ئامادەیــە گۆرانیی زوهد٢٠٠٨ ،
و هەیــە ،هــەر وەک ڕاســتیی یەکــەم .نەوەکــەم ماچکــراوی توخم(ئوستوکوس)ـــە ســپییەکان،
کۆمەکــم دەکات لەمــە ئــاگادار بــم .ببیتە منداڵی ٢٠١٠
زمانێکــی تــازە و جیهانێکــی تــازە .ئێســتا ئیتــر لــە کۆڕەو٢٠١٢ ،
هەســتەکانی ناڕەزایــی و تەنگەبــەری لــە هەبووندا ،کاڵوکوڕەکە لە تەنیاییدا دەفڕێت٢٠١٤ ،
لەعنەتەکــەی ژیانــم ،ڕزگار دەبــم ،ڕەنگــە ئەمــە لەعنەت ،ئێستا٢٠١٦ ،
ئــەوە بگەیێنێــت کــە ئیتــر واز لــە نووســین بهێنــم .پاییز لە بەرلین٢٠١٧ ،
شــیعر پرۆژەیەکــی ئازادییــە .ئــازادی دەبــێ بێدەنگییە سپییەکەی تۆ٢٠١٨ ،
هەمیشــە ســەرلەنوێ بگیردرێتەوە ،داگیر بکرێتەوە .ڕەخنە و لێکۆڵینەوە:
سێ ئاهەنگەی ترس٢٠٠٤ ،
لەبــەر ئەوەیــە دەنووســم.
نەناسراوە گەورەکە٢٠٠٩ ،
ئێستای تازە٢٠١٥ ،
بوو گوستاڤسۆن Bo Gustavsson
ڕۆژە درێژەکە٢٠١٧ ،
شــاعیر و ڕەخنەگــر و وەرگێڕێکــی نــاوداری
ســوێدە ،ســاڵی  ١٩٤٦لــە هاگفــۆرش ،ناوچــەی
* وتارەکــە لــە ڕووی ڕێنووســەوە بــە هیــچ جۆرێــک
ڤێرمالنــد ،لــە دایــک بــووە .ســاڵی  ١٩٩٣دەســتی
کردووەتــە نووســینی شــیعر ،تــا ئێســتا  ١٥دەســتکاری نەکــراوە و نووســەر خــۆی لێــی بەرپرســیارە.
دیــوان ،چــوار کتێبــی ڕەخنــە و لێکۆڵینــەوەی
ئەدەبــی و کۆمەڵێــک کتێبــی تەرجەمەکــراوی
بــاو کردوونــەوە .ســاڵی  ١٩٨٤دۆکتــۆرای
فەلســەفەی لــە ئەدەبییاتــی ئینگلیزیــدا ،لــە
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