شاعیری حوجرە کێیە؟

نالی ،کوردی ،سالم ،مەحوی
ئەحمەدی مەال
(ئیسپانیا)
()٢ - ٢
بیرکردنــەوەی شــاعیری حوجــرە ســەر بــە سیســتمێکی
یەکدیگــرە ،دەشــێ تێکــڕای ڕەگەزەکانــی کۆبکەینــەوە
و دەیــان تەونــی واتاییــان لێــوە هەڵچنیــن ،هــەر بــۆ
نموونــە ،ئــەم خــۆ بەســەگ کردنە ،ئــەم بەخســتنەبەرییە
دەشــێ لــە ڕێــی ســیمبۆلیزمەوە بخوێنرێتــەوە ،چونکــە
هەمــوو کولتوورێــک بەجۆرێــک ســەیری ئاژەاڵنــی
کــردووە ،ئەمــەش بەرهەمــی پرۆســەیەکی دوورودرێــژی
پێکەوەژیانــی مــرۆڤ و زیندەوەرانــی دیکــە بــووە،
ئــاژەاڵن و مــرۆڤ لــە یــەک ژینگــەدا ژیــاون ،پشــتەوەی
ڕەمــزەکان واقیعێکــن کــە بەرهەمهێنــەری ئــەو ڕەمزانەن.
کۆمەڵگــەی شــوانکارەیی کــورد بــە چاوێکــی تایبەتــەوە
ســەیری ســەگی کــردووە و لــە دیــدی مرۆڤــی کــورددا
ســەگ بــووە بــە ڕەمــزی وەفــاداری ،چونکــە ئــەم ئاژەڵــە
هــەم مێگەلــی بــۆ پاراســتووە ،هــەم ئاژەڵێکــی گوێڕایــەڵ
بــووە .ئــەوەی بــە وەفایــە ســەگ نییــە ،بەڵکــوو
تێڕوانینــی مرۆڤانــەی ئێمەیــە بــۆ ئــەم ئاژەڵــە .ئەمــە
لــە خوێندنەوەیەکــی ســادەدا بــەم جــۆرە دەردەکەوێــت،
بــەاڵم دەشــێ بــە شــێوەیەکی کاتیــش بێــت ئــەم

بارســتاییە کولتــووری و ڕەمزییــە هەڵوەشــێنینەوە بــۆ
ئــەوەی بزانیــن لــە دیــوی پشــتەوەی ئــەم «خــۆ بــە
ئاژەڵکردنــە» چ زمانێکــی دیکــە خــۆی شــاردووەتەوە؟
ئەگــەر تێرمەکانــی «ســەگ»« ،دەرگا = قاپــی»،
«غەریــب»« ،مســکین»« ،حەڵقەدەرگوشــی =
ئەڵقەلەگــوێ» شــی بکەینــەوە و هەوڵــی ئــەوە بدەیــن
پێکــەوە ســەرلەنوێ بەیەکــەوە بیانبەســتینەوە و
واتاگەلــی دیکەیــان لێــوە هەڵێنجیــن ،ئــەوە دەبــێ
ســەیری پشــتەوەی «دەرگا» بکەیــن کــە «ماڵــە».
دەرگا ڕوخســاری یەکەمــی ماڵــە ،دەرگای شــلۆق
بەســە بــۆ ئــەوەی خەیاڵمــان نــاوەوەی وێنــا بــکات،
دەروازەیەکــی دارینــی بزمارڕێژکــراو و چەورکــراوە،
ناوەرۆکێکــی دیکەمــان بــۆ دەستنیشــان دەکات .دەرگا
ڕۆڵــی کۆمەاڵیەتــی هەبــووە و هەیــە.
ناوەرۆکــی چیڕۆکــی ئــەم دوو دێــڕە باس لــە ناوەوەی
ماڵمــان بــۆ دەکات ،بــەاڵم تەنیــا هەر ئامــاژە بۆ دەرگای
خانووەکــە کــراوە .لــە بینێنێکــی خێــرادا« ،بــەردەرگا»
ســەر بــە دنیایەکــی کاتییــە ،دنیایــەک کــە بــۆی هەیــە
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هەمــوو ڕەگــەزە دژوارەکانــی سروشــت کاریگــەری
نەرێنــی لەســەر دروســت بــکا« :بــا ،بــاران ،بەفــر،
تــەرزە ،ڕەشــەبا ،ســەرما ،قرچــەی گەرمــا ،تەپوتــۆز...،
تــاد» ،نــاوەوەی ماڵیــش ئاماژەگەلێکیــان هەڵگرتــووە
کــە دەشــێ هەڵگــری ماناکانــی« :خۆشــگوزەرانی،
هێمنــی ،گەرموگــوڕی ،حەســانەوە ،گەرمبوونــەوە،
حەوانەوە».بــن .بــە کورتــی ئاماژەگەلێکــن بــۆ
خۆشــگوزەرانی و بااڵدەســتی و بەختــەوەری)30(.
شــیعرییەتی ناومــاڵ بەرانبــەر بــە شــیعرییەتی بــەردەرگا
دەوەســتێ ،ئەگــەر خــودی ڕەمزەکانــی «دەرگا»ش
وەالوە خەیــن ،چونکــە دەرگا هەڵگــری ســتاتوو و کــۆدی
کۆمەاڵیەتــی خاوەنەکەیەتــی ،دەرگای ماڵــی خانــەدان و
بەگــزادە و بنەماڵــە جیایــە لــە دەرگای کــۆخ و زنجــەکان
کــە زۆرجــار هــەر بــێ دەرگان؛ بەرانبــەر بــە دەرگایەکــی
دارینــی پــڕ نەخشــونیگار و بزمارڕێژکــراو بەرانبــەر
بــە دەرگایەکــی شــلۆق دەوەســتێ ،دوو ســتاتووی
کۆمەاڵیەتــی زۆر جودامــان بــۆ ڕوون دەکەنــەوە.
لــەم دوو دێــڕەی خــوارەوە «ســالم» خــۆی بــە
«میســکین» دەچوێنــێ ،خــۆی دەکا بــەو «ئەڵقــە لــە
گوێیــەی» بــەر دەرگای «پەریزادە»یــەک کــە نابینرێت؛
بــە ئاشــکرا شــاعیر ئــەم ســتاتووە نوێیــەی لــە ال قبووڵە
تــا جێگــەی ســەگێکی پاســەوان بگرێتــەوە.
بــەردەرگا لــە الی شــاعیر تەکتیکێکــی شــاعیرانە
نییــە بــۆ ئــەوەی کاتێــک دولبــەر لــە مــاڵ هاتــەدەر
چــاوی پێــی بکــەوێ ،بەڵکــوو چوونــە ژێــر پێســتی
ئــەم گیانــەوەرە خــۆی لــە خۆیــدا لەخۆداماڵینــی
هەمــوو جــۆرە ئیــرادە و خودگەراییەکــە .ســنوورێکی
یەکجارەکییــە لــە نێــوان ئــەوی نادیــار و خۆیەکــی بــێ
زات و ئێــرادە ،بەخشــینی شوناســی عەشــقێکی بــێ
ڕەنــگ و ڕوو تێکــڕای ئاماژەکانێتــی.
گــەر نەویــدێ ڕێــی ســەگی قاپیــت بــەرن بــۆ جێــی
غەریــب
«ســالم»ی میســکین لــە دەرگا حەڵقەدەرگۆشــی
دەکا()31
ئەگــەر ئــەم دوو دێــڕەی ســەرەوە وەکــوو ئومێــد

و ویســتێک خــۆی نیشــان دابێــت و بــە خۆمــان
بڵێیــن ،جــا ئاســاییە شــاعیر خــەون ببینــێ و لــە ڕێــی
بینراوەکانــەوە باســی نەبینراومــان بــۆ بــکات ،بەاڵم لەم
دوو دێــڕەی خــوارەوە «ســالم» بــە ئاشــکرا و وەکــوو
مــوژدە پێمــان دەڵــێ ئیــدی خەونەکــەی ئــەو هاتووەتــە
دی ،کەواتــە لەمــەوال دەبێتــە خــاوەن ســتاتوویەکی
تایبــەت ،چونکــە لەبــەردەرگای یــار وەک ســەگ قبــووڵ
کــرا و بــوو بــە «مەســکەن» بــۆی ،بۆیــە دەبــێ لــە
دڵــەوە سوپاســگوزار بــێ ،چونکــە ئەمە ناوونیشــانێکی
«بااڵیــە» ،ئەمــە خەونــە بەدیهاتووەکــەی شــاعیرە.
دەشــێ خوێندنەوەیەکــی ســۆفیگەرانەش بــۆ ئــەم
دەســتەواژە و تێرمانــە بکرێــت ،چونکــە بااڵدەســتی
هــزر و کاریگــەری ســۆفیگەرانە کــە لــە الیــەن هــەردوو
تەریقەتەکــەوە جێبەجــێ دەکــرا لــە کۆمەڵگــەی
شــاری ســلێمانی ســەدەی نــۆزدەدا ڕوونــی دەکاتــەوە.
بەکارهێنانــی ئــەم دەســتەواژانە ئەگــەر بــۆ غەزەلییاتــی
دنیاییــش بەکارهاتبــێ ،بــەاڵم بارگاوییــە بــەو
تێگەیشــتنە ســۆفیگەرییەی کــە سەرپۆشــی مەعریفــەی
بــاوی ئــەو ســەردەمە بــووە .ســڕینەوەی خــود بەرانبەر
بــە زاتــی خــودا ،واتــە گەیشــتن بــە خــودا لــە ڕێگــەی
دڵــەوە چەمکێکــی هــەرە بــااڵی دنیــای عیرفانــی ئــەو
ســەردەمە بــووە ،هــەر بۆیــە ئــەم بازدانــە بــۆ دنیــای
خــودا و خەونــەکان ،تەنیــا بــە تێکشــکاندنی ئێــرادە
و ویســتە دنیاییەکانــەوە بەنــدە .ئــەم تەســلیمبوونە
هەمــوو شوناســێکی تاکگەرایــی لــە خاوەنەکــەی
دەســەنێتەوە لــە پێنــاو زاڵبــوون و بااڵدەســتی ئــەوی
دیکــەی نادیــار ،بــا بڕوانیــن چــۆن ســالم گوزارشــت
لــەم سوپاســگوزارییە دەکات:
بــە پەنهانــی لــە کــۆی یــارا ،ســەگ ئاســا ،مەســکەنت
دەســت کەوت
تەشــەککور کــە ،گەلــێ بااڵیــە «ســالم!»مەنصەبت
ئەمشەو()32
کاتێــک ئاوەڵنــاوی وەفــا وەک ڕەمزییــەت دەدرێتــە
ســەگ ،خــودی ئــەم تێگەیشــتنە لــە دیــدی مرۆڤانــەوە
هەڵقــواڵوە لــە ســەیرکردن و تێگەیشــتنمان بــۆ ئــاژەاڵن.
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کاتێــک مــرۆڤ لــە حەکایــەت و بەســەرهاتەکانی باســی
ئاژەاڵنــی کــردووە ،وەک لــە حەکایەتەکانــی «کەلیلــە و
دەمنــە( ،»)33پێشــتر (ئیــزۆپ  ٤٧٠پ.ز)ی یۆنانــی
دێریــن کــە دواتــر لــە الی الفۆنتێــن لــە ســەدەی حەڤــدە
دووبــارە بووەتــەوە کــە تێکڕایان باس لە خەســڵەتەکانی
مرۆڤمــان بــۆ دەکــەن؛ کــۆی ئــەم هەواڵنــە هەنــدەی
ویســتوویانە بــاس لــە خووەکانــی مــرۆڤ بکــەن،
نموونەکانــی :دەســەاڵتخوازی ،چاوچنۆکــێ ،ڕژدی،
ئیرەیــی ،وەفــا و زیرەکی...تــاد ،هەنــدە باســی خــودی
ئاژەاڵنیــان بــۆ نەکردوویــن.
تراژیدیــای شــاعیری حوجــرە ئەوەیــە کــە لــەم
دنیایــەدا خەونەکانــی شــاعیر نایەنــەدی .دەبــێ
چاوەڕێــی ڕۆژی دوایــی بــکات .لــەم ڕووەوە ،بــەرەوڕووی
دنیایەکــی دڵــڕەق لــە ڕووی کۆمەاڵیەتــی بووەتــەوە،
لــە الیەکــی دیکەشــەوە دەستەوەســان بەرانبــەر بــە
بێدەنگــی ئاســمانەکان بووەتــەوە ،بێدەنگــی ئاســمان
دەبــێ بــە پڕۆژەیەکــی ئایینــدە بــۆ شــاعیری حوجــرە،
ئەویــش ڕۆژی حەشــرە تــا داوای تێکــڕای مافەکانــی لــە
دڵخوازەکــەی بــکات.
 - ٤تەوەری دووەم :لە ڕووی دنیابینییەوە
لویــک فێــری لــە ســیمینارێکیدا ســەبارەت بــە نیتشــە
دەڵێــت «داهێنانــی ئیدیــال بــۆ بەرپەچدانــەوەی
ژیانــە ».ئیدیــال تــەواو بەرانبــەر بــە ژیان دەوەســتێت.
دولبــەر ئــەو داهێنانــە ئایدیالەیــە کــە شــاعیری حوجرە
بــە دوایــدا ڕادەکات و نایگاتــێ ،بــەو واتایــە دێــت کــە
خاوەنەکــەی لــە ژیــان دووردەکەوێتــەوە ،تەنانــەت بــە
شــێوەیەک لــە شــێوەکانیش ئــەم دولبــەرە ژیانــی پــێ
ڕەت دەکاتــەوە.
چــۆن بتوانیــن ئــەم گریمانــە بســەلمێنین؟ بێگومــان
هەوڵەکانمــان تەنیــا لــە ڕێگــەی شــیعرەکانی ئــەم
شــاعیرانەوە مەیســەر دەبن؛ گرنگە شاعیر بگەڕێنینەوە
بــۆ نــاو چەقــی ژیــان و بزانیــن ئــەو دنیایــەی دەوری
شــاعیری داوە ،چــۆن پێکهاتــووە ،ڕەگەزەکانــی چیــن،
هانــدەر و بەربەســت و هۆکارەکانــی ژیــان بــەڕێ کردنی

شــاعیران چــۆن پەیــدا بوونــە؟ کاتێــک باســی دنیابینی
دەکەیــن ،واتــە لــە چ دەرچــە و دەالقەیەکەوە شــاعیری
حوجــرە ســەیری ژیانــی کــردووە ،چیــن تێکــڕای ئــەو
پرســیارانەی کــە ســەبارەت بــە بــوون و هۆکارەکانــی
بــوون و چییەتــی مــن لەســەر زەمیــن و بۆکــوێ چوونی
مــن ،شــاعیریان ورووژانــدووە؟ مەبەســت لــە تێكــڕای
پرســیارە ژیارییــەکان و میتافیزییــەکان دەگرێتــەوە.
بــۆ ئەمــەش پەنــا دەبەینــە بــەر ئــەو تێرمانــەی کــە
هــەم دووبــارە بوونەتــەوە ،هــەم لــە تێڕوانینــی یەکەمدا
لــەم ڕووەوە هەڵگــری دەالالتــن .پــۆل ڤالێــری دەڵێــت
کاتێــک وشــەی «کات» لــە ڕســتەیەکدا دەردەهێنیــن،
ئیتــر ئــەم وشــەیە هیــچ مانایــەک نــادات بەدەســتەوە،
واتــە وشــەکان تەنیــا لــە ســیاقی ڕســتە و وێنــەی
شــیعری و دێــڕە شــیعرییەکاندا واتــادار دەبــن .بــۆ
نموونــە کاتێــک تەماشــای وشــەی «دووری» دەکەیــن،
هــەر وا بــە تەنیــا هیــچ مانایەکــی نییــە ،دووری چــی لە
چییــەوە ،دووری نێــوان چــی و چــی؟ کــێ لــە کێیــەوە
دوورە ،کــێ لــە چییــەوە دوورە ،چی لــە کێیەوە دوورە،
هۆکارەکانــی ئــەم دوورییــە چیــن؟ هۆکاری سروشــتین،
یــان دەســتکردن ،ئەگــەر دەســتکردن کــێ دروســتی
کــردووە و بــۆ دروســت بــووە؟
لــەم بەشــەدا هــەوڵ دەدەیــن ،ئــەو تێرمانــە وەرگریــن
کــە یارمەتیدەرمــان دەبــن تاکــوو جێپەنجــەی شــاعیر
لــەو دنیایــەدا دەستنیشــان بکەیــن کــە تێیــدا ژیــاوە.
مــادام قســە دەکات ،باســی پێوەندییەکانــی خــۆی
و دنیامــان بــۆ دەکات ،مــادام باســی ئــەوەی دیکــە
دەکات ،باســی پێوەنــدی خــۆی و ئــەوی دیکەمــان بــۆ
دەکات؛ هەروەهــا چۆنیەتــی ئــەم قسەلەســەرکردنەش
پشــتەوەی دەقەکانمــان بــۆ ڕوون دەکاتەوە ،پشــتەوەی
هــزری شــاعیرمان بــۆ یــەکااڵ دەکاتــەوە ،بەالیەنــی کەم
ئاماژەگەلێکمــان بــۆ بەیــان دەکات تــا لــە ڕێگەیانــەوە
بتوانیــن تەفســیری دنیــای ئــەوی پــێ بکەیــن.
بــۆ نموونــە بــا وشــەی «غــوالم» وەرگریــن .ئــەم
وشــەیە بــە ڕەچەڵــەک عەرەبییــە ،لــە دەقــی قورئانــدا
هــەم بــە «غــوالم» هاتــووە کــە مەبەســت لــە منداڵــی
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نێــرە کــە نەگەیشــتووەتە تەمەنی پێگەیشــتن ،هەروەها
بــەو مێردمندااڵنــەش دەگوترێــت کــە پێســتیان ســپی
و جوانکیلــەن کــە لــە بەهەشــتدا وەکــوو خزمەتــکار
شــەراب و خــواردن دەدەن بــە بەهەشــتیان و «یطوف
علیهــم غلمــان لهــم کانهــم لؤلــؤ مکنــون» (قورئــان،
تــور ،)٢٤ ،هەروەهــا لــە زمانــی عەرەبیشــدا بــەو
نۆکــەر و بەندانــەش دەگوترێــت کــە لــە ماڵەکانــدا وەک
خزمەتــکار ڕادەگیرێــن .لــە زمانــی کوردیــدا ،وشــەی
غــوالم بــە مانــای خزمەتــکار و نۆکــەر هاتــووە ،بــە
زۆری لــە حەیــران و بەیتەکانــی قۆناغــی دەربەگایەتــی
و ئاغایەتیــدا کــە ڕاگرتنــی نۆکــەر بەشــێک بــووە لــە
بنەمــای کۆمەاڵیەتــی ئــەو قۆناغــە؛ لــە ســەدەی بیســت
بــەدواوە خــۆری ئــەم وشــەیە ئیــدی بــەرەوە ئاوابــوون
دەچێــت.
لــە الپەڕەکانــی دادێ ،ســێ خوێندنــەوەی جیــاواز
دەخەینــە ڕوو ،بــەاڵم بێ بەش نین لە پێوەندی ناوەکی
نێوانیــان ،ئەویــش خوێندنەوەیەکــی ئەفالتوونانەیــە کە
ســەبارەت بــە ئەفســانەی ســەرهەڵدانی مرۆڤــەوە قســە
دەکات ،ئەویش لە زاری ئەریســتۆفانەوە گوازراوەتەوە،
خوێندنــەوەی دووەمیــش هیگاڵنەیــە و لەســەر پێوەندی
دیالیکتیکــی نێــوان ئاغــا و نۆکــەر خراوەتــە ڕوو کــە بــە
گوێــرەی ئــەم فەیلەســووفە ئــەم پێوەندییــە بــە ســەر
ســێ قۆناغــدا دابــەش دەبێــت ،دوا خوێندنــەوەش،
خوێندنەوەیەکــی الکانانەیــە کــە باســی الالنــگ دەکات
وەک زمانێکــی جــودا کــە ئوخژنبەشــی لێــوە پەیــدا
دەبــێ.
 - ١- ٤خوێندنەوەی یەکەم
لــە «خوانــی( »)34ئەفالتوونــدا ،ئەریســتۆفان بــاس
لــە ســەرهەڵدانی مــرۆڤ دەکات و دەڵــێ لــە دەســپێکدا
مــرۆڤ دەســەاڵتی ئیــرۆس زۆر بــە هەنــد وەرناگــرێ
کــە مەبەســت لــە خوداوەنــدی ســۆز و خۆشەویســتییە،
چونکــە ئەگــەر هاتبــا مــرۆڤ بــە پێــی پێویســت و
هۆشــیارانە مامەڵــەی لەگــەڵ ئــەم دەســەاڵتە کردبــا،
ئــەوە گەورەتریــن پەرســتگای بــۆ هەڵدەچنــی و

بەهادارتریــن قوربانــی پێشــکەش دەکــرد .پاســاو بــۆ
ئەمــەش دەهێنیتــەوە و دەڵــێ چونکــە تەنیــا ئــەم
خوداوەنــدە بــە هانــای مرۆڤــەوە دێ ،دەبێتــە پزیشــک
بــۆی و بەختــەوەری پــێ دەبەخشــێ .پێــش ئــەوەی
ئەریســتۆفان باســی خەســڵەتەکانی ئــەم دەســەاڵتە
بــکات ،دەیــەوێ ســەرەتا باســی سروشــتی مرۆڤیــان
بــۆ بــکات .بــە گوێــرەی ئەفســانەکەی ئەریســتۆفان،
سروشــتی مــرۆڤ لــە دەســپێکدا هەمان ئەم سروشــتەی
ئێســتای نەبــووە و وەکــوو ئێســتا دوو ڕەگــەز نەبوونــە،
واتــە نێــر بــە جیــا و مــێ بــە جیــا ،بەڵکــوو ڕەگــەزی
ســێیەمیش هەبــووە کــە ناوەکــەی تاکــوو ئێســتاش
مــاوە کــە پێــی دەگوترێــت ئەندرۆژیــن ،واتــە دووڕەگ؛
ئــەم ڕەگــەزە لەهەمــان کاتــدا مــێ و نێــرە .ئەندرۆژیــن
ئاوێتــەی ئــەم دووە بــوو ،هــەر وەکــوو ئەریســتۆفان
دەڵێــت ،ئێســتا گوزارشــت لــە بــێ شــەرمیش دەکات.
بــە گوێــرەی ئــەم ئەفســانەیە مرۆڤــی ســەرەتایی،
شــێوەیەکی خــڕی هەبــووە .هــەر بوونەوەرێــک لــە
هەمــان کاتــدا چــوار دەســت و چــوار قاچــی هەبــووە،
خــاوەن دوو ڕوخســار بــووە و تەنیــا یــەک سەریشــی
هەبــووە و خــاوەن دوو سێکســیش بــووە .وەکوو مرۆڤی
ئێســتا ،شــاقولیانە ڕاوەســتاوە و ئەگــەر بیویســتایە
غــار بــدات ،ئــەوە وەکــوو تــۆپ خــۆی غــل دەکــردەوە
و لەســەر پەلەکانــی تەقڵــەی لــێ داوە .نێــرەکان دوو
ئەندامــی سێکســی نێرینەیــان هەبــووە ،لــە پشــتەوە،
مێینــەکان ،دوو ئەندامــی سێکســی مێینەیــان هەبــووە،
ئەوانیــش هــەر لــە پشــتەوە ،ئەندرۆژینــەکان ،ئەندامــی
سێکســی نێرینــە و مێینەیــان هەبــووە ،ئەوانیــش
دیســان هــەر لــە پشــتەوە.
هــۆکاری ئــەم خڕییــەش دەگەڕێنێتــەوە بــۆ ئــەوەی
کــە ڕەگــەزی نێــر بەچکــەی خــۆر بــووە و ڕەگــەزی
مێینــەش بەچکــەی زەمیــن بــووە و ئەندرۆژینیــش
بەچکــەی مانــگ بــووە ،چونکــە مانــگ ،لــە هەمــان
کاتــدا ســەر بــە خــۆر و زەمینــە ،ئــەم خڕییەیــان
لــە دایــک و باوکیانــەوە بــۆ ماوەتــەوە ،مرۆڤــی
ســەرەتایی هــەم کێــوی و هــەم تووشــی غــروور دەبــێ،
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لەهەمــان کاتیشــدا هێزێکــی بــێ سنووریشــی هەبــووە.
ئەریســتۆفان نموونــەی هۆمێــر(ۆس) دەهێنێتــەوە
کاتێــک باســی ئێفیالــت و ئۆتۆس دەکا کە ویســتوویانە
بــە ئاســماندا هەڵگژێــن و بچنــە گــژ خوداوەنــدەکان.
(ئــەم ئەفســانەیە تەواوێــک لــەو ئەفســانەیە دەچێــت
کــە بــڕوای وایــە شــەیتانەکان بــە پەیژەکانــی ئاســماندا
هەڵدەگژێــن تــا گــوێ لــە نهێنییەکانــی خوداوەنــد بگرن
کــە دواتــر هــەر خوداوەنــدە بــۆ ئــەوەی بیانبەزێنــێ،
ئەســتێرەیان تێدەگــرێ).
هــەر بۆیــە زیویســی خوداوەنــد ،وێــڕای خوداوەندەکانی
دی ،بڕیــار دەدەن کــە دژ بــەم بوونــەوەرە مەغروورانــە
شــتێک بکــەن ،بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا نەیاندەویســت
ئــەم ڕەگــەزە بــە تەواوەتــی وەک دێــو و زەبەلالحەکانــی
جــاران لــە ناوببــەن و بــە برووســکە قڕیــان بکــەن،
بۆیــە بڕیاڕێــک دەردەکــەن :زیویســی خوداوەنــد دەڵــێ
«چارەســەرێکم هەیــە ،وایــان لــێ دەکــەم کــە بــێ هێــز
دەرکــەون و تــا لەمــەودوا گێچەڵمــان پــێ نەکــەن ،بۆیــە
هــەر ئێســتا دەچــم ئــەم بوونەوەرانــە دەکــەم بــە دوو
لەتــەوە .ئەگەریــش بەمــە چارەســەر نەکــران ،ئــەوە
جارێکــی دیکــەش دەیانکــەم بــە دوو لەتــی دیکــەوە .ئــەو
کات تەنیــا بــە شەلەشــەل دەتوانــن هەنــگاو بنێــن».
دوای ئــەوەی زیویــس مــرۆڤ دەکات بــە دوو لەتــەوە،
داوا دەکات کــە ئەپۆلــۆن ،خواوەنــدی شــیعر و مۆســیقا
بچێــت برینەکانیــان ســاڕێژ بــکات ،بوونــی ناوکــی
مــرۆڤ هێمــا و جێشــوێنی ئــەو برینــە ســەرەتاییەیە
کــە ئامــاژە بــۆ ئــەم جیاکردنەوەیــە کــە دەکات.
ئیــدی حەکایەتــی ڕاســتەقینەی مــرۆڤ لــەو
ســەردەمەوە دەســت پــێ دەکات ،واتــە پارچــە
لەتبووەکــە لــە هەوڵــی ئەوەدایــە بگەڕێتــەوە بــۆ
لەتەکــەی دیکــە و بــۆ ئــەوەی بــە تەواویــی خــۆی
بــە پارچــە ونبووەکــە بلکێنێتــەوە ،لــە پێنــاو ئــەوەی
ببنــەوە بــە یــەک .ســەرەتا ،پارچــەی لەتبــوو خــۆی لــە
پارچەکــەی دیکــە گیــر دەکــرد تــا هــەردووک بــە بــێ
جووڵــە لــە برســان و لــە تینوێتیــدا دەمــردن ،چونکــە
بــە بــێ یــەک لــە تواناییانــدا نەبــوو هیــچ کارێــک

ڕاپەڕێنــن ،هیچیــان بــۆ نەدەکــرا ،بۆیــە زیویــس لــە
چارەســەرێکی دیکــە گــەڕا ،بۆیــە ئەندامــی نێرینــە و
مێینەیــان دەخاتــە پێشــەوە کــە پێشــتر لــە پشــتەوە
بــوون ،تاکــوو ئەگــەر هاتــو نێرێــک بــەر مێیــەک
کــەوت ،ئــەودەم بتوانــن نــەوە بنێنــەوە وەکــوو ئــەوەی
کــە ئێســتا بــەدی دەکــرێ.
عەوداڵبوونــی نێرینــە بــۆ مێیینــە و مێینــە بــۆ
نێرینــە بــۆ ئــەم ئەفســانەیە دەگەڕێتــەوە ،واتــە مــرۆڤ
دەیــەوێ بگەڕێتــەوە بــۆ ڕەچەڵەکــی خــۆی ،هەروەهــا
عەوداڵبوونــی نێرینــە بــۆ نێرینــە و مێینــە بــۆ مێینــەش
دیســان دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ســەردەمە.
ئــەم گیرۆدەبوونــە وەک نەســتێکی قــووڵ لــە نێــو
شــیعری حوجــرەی ئێمــە جێگیــرە .شــاعیری حوجــرە
هەمــوو تەکتیکێکــی لــە ال قبووڵــە بــۆ ئــەم پێــک
گەیشــتنە ،تەنانــەت هــەر چەشــنی نموونەکــەی
ئەریســتۆفان ،ئــەم مشــتومڕە دەبرێتــە ئاخیــرەت =
هادێــس تــا حــەق و حیســاب بــۆ ئــەم گەڕانەوەیــە
بکرێــت .کــوردی لــە پێنــاو عیشــق = ئیرۆســدا هەمــوو
شــتێک دەخاتــە الوە و چاوەڕێــی ڕۆژی دوایــی دەکات
تــا لەگــەڵ ئیرۆســدا ئاشــت بێتــەوە ،بــە واتایەکــی
دیکــە شــاعیر لــە ناخــەوە هەســت دەکات لەگــەڵ
بەشــە تەواوکەرەکــەی کــە عیشــقە ،تــۆراوە و لەیــەک
دابــڕاوە .شــاعیری حوجــرە خــاوەن وەسوەســەیەکی
بــێ ســنوورە ،هەمیشــە وێنــەی ئــەوی دیکــە بــە
تــەواوی داگیــری کــردووە« ،ئەوێــک» کــە لــە غیابێکی
ئەبــەدی دایــە .گواســتنەوەی خــەم و خەفەتــی دنیــا
بــۆ ڕۆژی دوایــی ،بــە واتــای دەستشووشــتنی شــاعیر
دێ تــا بــگات بــە نیــوە ونبووەکــەی خــۆی.
مولتەجی نابم بە کەس کوردی لە دونیا و ئاخیرەت
ڕۆژی دیوانــی خــودا دەســتی مــن و دامانــی عیشــق
()35
بۆیــە زۆر شــیاوە کــە ئــەم دیدگایــە بەرگێکــی
ســۆفییانە بپۆشــێ ،دولبــەر ببــێ بــە وێنــەی خــودا،
زەمیــن ببــێ بــە تاراوگــە و خــودی ژیــان وەکــوو
ســەراب و تراویلکــەی لــێ بێــت؛ هەڵپــەی مــرۆڤ
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بــۆ گەیشــتن بــە ژیــان ،دەبێتــە هەوڵێــک کــە تاجــی
مایەپووچــی لەســەر دەنرێــت .جارێکــی دیکــە لــە
دەمــی «کوردی»یــەوە ئەمــە دەخوێنینــەوە .ئەگــەر
لــە «ئابــی حەیــوان» ورد بینــەوە کــە بــە مانــای ئــاوی
ژیــان دێــت ،تەواوێــک بەرانبــەر بــە «ئــاوی ســەراب»
دەوەســتێت کــە هیــچ دەگەیەنێــت؛ هیجرانــی شــاعیر لە
دولبەرەکــەی ،هیجرانــی شــاعیرە لــە ژیــان .تەنیــا بــە
دیــدار ،ئــەو تینوێتییــە دەشــکێت.
ھیجری ئەمڕۆ شەوقی دیداری بە سەردا کەوتووە
تەشنەیی دیداری تۆیە ئابی حەیوانی دەوێ ()36
لــە الی ســالم ،تەنانــەت کێشــەکە دەگاتــە ئاســتێکی
دیکــە ،ئــەم گیرۆدەبوونــە دەباتــە قیامــەت ،شــاعیری
حوجــرە پشــت لــەم دنیایــە دەکات و دەزانێــت بەشــە
ونبووەکــەی خــۆی لەســەر ئەم زەمینە چنــگ ناکەوێت،
تەنانــەت نایەوێــت بــە بــێ ئــەو بەشــە ونبــووە بچێتــە
بەهەشتیشــەوە ،چونکــە دەزانــێ ئــەوەی ژیانــی ئێــرە
و ئەوێــی لــێ حــەرام کــردووە و حــەرام دەکات ئــەو
دولبــەرە ونەیــە کــە هەراســانی لــە شــاعیر هەڵگرتــووە.
سەراســەری کاری «ســالم» عیشــقی تۆیــە ،ئــەووەڵ و
ئاخــر
خەجاڵــەت بــێ قیامــەت ،گــەر بــە بــێ تــۆ مەیلــی
جەننــەت کا()37
ئــەم چاوەڕوانییــە ،هــەم شکســتە ،هــەم ماددەیەکــی
شــیعرییە ،هــەم ئیدامــە دانــە ،هــەم ســوێ بوونەوەیــە،
هــەم نووســینە ،هــەم تێرنەبوونــە .نالــی زۆر بــە ڕوونــی
پشــکی گــەورەی ئــەم چاوەڕوانییــەی بەرکەوتــووە،
ڕاســتییەکەی پشــکێکی کۆمپلێتــە ،چونکــە شــاعیری
حوجــرە لــە چاوەڕوانــی بــەردەوام و ئەبــەدی دایــە.
ئۆقــرەی لەبــەر هەڵگیــراوە.
یا توربەتێ ،یا غوربەتێ با ڕێ بشکێنین
هــەر مونتەظیــرە نالــی ئەگــەر مــرد و ئەگــەر مــا
()38
بــە پێــی ئەفســانەکەی ئەریســتۆفان ،ئــەوە
خوداوەنــدی عیشــقە = ئیــرۆس کــە دەچێتــە هانــای
مرۆڤــەوە تاکــوو بــە دوای لەتــە کەرتبووەکەیــدا

بگــەڕێ ،شــاعیری حوجــرە شکســتبارێکە و درک بــەم
فروستراســیۆنە دەکات ،هەســت دەکات کەســێکی
ناتــەواوە ،نــە دەتوانــێ هێوربێتــەوە ،نــە دەتوانــێ بــە
دیــار دەردی خۆیــدا بگیرســێتەوە ،بەڵکــوو لــە نــاو
زەریــای وەسوەســەدا دەژیــت .ئــەم کەرتبوونــە لــە الی
شــاعیری حوجــرە ئۆنتۆلۆژییــە ،واتــە لــە ناخــەوە،
درک بــەم ناتەواوییــە دەکات .بوونەوەرێکــی کۆمپلێــت
و تــەواو نییــە .نــە ژیانێکــی کۆمپلێتــە ،نــە مەرگێکــی
کۆمپلێتــە ،شــاعیری حوجــرە لــە هەمــوو چرکەیەکــدا
هــەم دەژی ،هــەم دەمــری ،یــان ڕاســتتر لــە زاری
(نالی)یــەوە بــا گــوێ بگریــن:
دوور لە تۆ ئیدی مەپرسە ،قوربان
حاڵی نالی کە نە مرد و نە ژیا!()39
ئــەم دوو دێــڕەی ســەرەوە کــە تێیــدا نالــی
گوزارشــتێکی تــەواوی لــەو بــارە دەروونییــە ئاڵــۆزەی
شــاعیر کــردووە ،شــاعیر ناچــارە ئــەم دۆخــە هەڵبژێــرێ،
چونکــە شــاعیری حوجــرەی ئێمــە ،ناتوانــێ لــە دەرەوەی
ئــەم هاوکێشــەیەدا شــیعر بڵێــت! ســەرنجی تێرمەکانــی
«دووری»« ،قوربــان»« ،حاڵــی نالــی»« ،مــردن» و
«ژیــان» .بــاری دەروونییەکــی زۆر دژوارە ،لــە ســەرەوە
ئاماژەمــان بــۆ ئــەوەی کــرد کــە شــاعیر لــە چرکەیــەدا
هــەم دەژی ،هــەم دەمــرێ ،ڕاســتییەکەی ،نــە دەمــرێ نــە
دەژێ ،ئەمــە بــارە دەروونییــە ڕاســتییەکەی شــاعیرە.
ئەمــە بابەتــی عیشــقە بــە ئیمتیــاز لــە هاوکێشــەی
خۆشەویســتی لــە خوانــی ئەفالتوونــدا ،ئێمــە هەمیشــە
عاشــقی ئــەو شــتەین کــە نیمانــە ،مــرۆڤ خولیــای
ئــەو شــتەیە کــە نوقســانی لــە ال دروســت کــردووە،
گەیشــتن بــەوی دیکــە لــە پێنــاو ئەوەیــە کــە برینــی
بنەڕەتــی سروشــتی مــرۆڤ ســاڕێژ بکەیــن ،لــە نــاو
ئــەوی دیکــەدا بتوێینــەوە و ببینــەوە بــە یــەک ،بــەاڵم
چارەنووســی شــاعیر لــەم دوورکەوتنەوەیــە «ناڵیــن»
و «فوغان»ـــە ،ئەمــە دەبێتــە پیشــەی شــاعیر،
«هیجــر»« ،هیجــران»« ،دوورکەوتنــەوە» ئــەو
ئاگــرە خۆشــەن کــە شــاعیر لــە ناویــدا دەناڵێنــێ.
هەڵبەتــە هەڵبژاردنــی نازنــاوی «نالــی» ئــەو واتــا
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قووڵــە دەدرکێنــێ کــە شــاعیری ئێمــە ناتوانــێ خــۆی
لــێ بدزێتــەوە ،بەڵکــوو ئەمــە تاقــە چارەنووســێتی:
نالی وا دائیم کە مەشغولی فوغان و ناڵەیە
باعیثی هیجرانی یارە دڵ شەراری گرتووە()40
ڕاســتە دەرهاویشــتەی کۆمەاڵیەتــی لــە شــیعری
حوجــرە بــەدی دەکەیــن ،بــەاڵم شــاعیر خــاوەن یــەک
پرۆژەیــە ،ئەویــش ببــێ بــە یــەک ،واتــە لــە نــاو ئــەوی
دیکــەدا خــۆی بتوێنێتــەوە و ئیــدی لەدەســت فیــراق
و هیجــر و فوغــان و ناڵــە ڕزگاری بێــت .شــیعری
حوجــرە لــە نــاو ئــەم پرۆژەیــەدا دەژیــت ،یــان ئەگــەر
بــە جۆرێکــی دیکــە ئەمــە بڵێیــن ،شــیعری حوجــرە
ئامانجــی بەدیهێنانــی ئــەم پرۆژەیەیــە.
بــەاڵم ئــەم یەکگرتــن و پێکگەیشــتنە مەحاڵــە ،ئــەم
مەحاڵبوونــە دەرگای خەیــاڵ و خــەون دەکاتــەوە،
خەونــی ئەدەبــی ،یــان خەونبینیــن لــە داهێنانــی
ئەدەبیــدا ،کردنــەوەی پەنجەرەکانــی مەحاڵــە ،واتــە
لێگیرکردنــی مەحاڵــە بــە دنیــای واقیــع ،تەقینــەوەی
مەحاڵــە بــە ئاراســتەی بەدیهێنــان ،هەاڵتنــە
لەدەســت شکســت و فروستراســیۆن ،تەقینــەوەی
کانیــی ناهۆشــیارانەیە بــۆ ئــەوەی بڕژێتــە دەفــری
واقیعــەوە ،لــە دنیــای کۆنــدا ،بــە الیەنــی کــەم
خــەون کلیلێکــە نهێنییەکانــی دەستنیشــان دەکــرد،
تەلیســمەکانی ڕاڤــە دەکــرد ،دەســتی مرۆڤــی دەگــرت
بــۆ ئــەوەی ئــەو دیــوی واقیعــی پــێ بخوێنێتــەوە.
خــەون دەبینیــن ،چونکــە واقیعمــان تەســکە ،جێــی
جەســتەمانی تێــدا نابێتــەوە ،گوشــار و بارســتاییەکان
زۆرن ،خــەون دەبینیــن ،چونکــە مــرۆڤ هەمیشــە
لــە دەســتی ئێســتایەکی دژوار هەڵــدێ ،ئێســتایەکی
چوارچێوەڕێژکــراو .لــە نێــو شــاعیرانی ســەدەی نۆزدە،
لــە الی مەحــوی زیاتــر وەک لــە الی شــاعیرانی دیکــە
خەونــی هۆشــیارانە بەرۆکــی دەگــرێ تاکــوو دەســت
بەســەر ئــەو وێنــە ســرک و خــزەدا بگــرێ کــە واتــای
ژیانێکــی ڕاســتەقینەی دەداتــێ .وێنــەی ئــەوی دیکــە
لــە الی مەحــوی لــە نێــوان ئــەرز و ئاســماندایە ،بــە
ئەدەواتــی زەمینــی بەرجەســتەی کــردووە ،بــەاڵم لــە

نــاو خەونــە قووڵەکانــی چــاوی پێــی دەکــەوێ .ڕەنگــە
لــە الی شــاعیرانی ســۆفی مەشــرەب ئــەم ڕاڕایــی و
وەسوەســەیە گەیشــتبێتە دوا لوتکــە ،بــەو مانایــەی کە
ئــەوی دیکــە تەنیــا لــە بارێکــی دەروونیــی نائاســاییدا
دەردەکــەوێ ،گەیشــتن و تێکەڵبــوون بــەم بوونــەرە،
تەنیــا و تەنیــا لــە ڕێگــەی خــەون و خەیاڵــەوە
بــەدی دێ .واتاکانــی وەجــد و حاڵگرتــن تەنیــا بــۆ
بەرجەســتەکردنی کاتیــی ئــەم پێــک گەیشــتنەیە،
تەنانــەت «پــەری» ئــەو مــاددە ئەســیرییەیە کــە
تەنیــا لــە خەونەکانــدا دەردەکــەوێ ،دەرکەوتنیشــی
ئاماژەیەکــی ڕوونــە کــە شــاعیر لــە بارێکــی دەروونــی
دووەمدایــە ،واتــە نائاســاییە ،یــان بــە دیوێکــی دیکــە،
ئەمــە بــارە دەروونییــە ئاســاییەکەیە ،چونکــە بەشــە
ونبووەکــەی خــۆی دەدۆزێتــەوە .توانــەوە لــە ئــەوی
دیکــەدا ،یــان گەڕانــەوە بــۆ ئــەوەی شــاعیر ببێتــەوە
بــە «یەکــە» موتڵەقــە ســەرەتاییە هەتاهەتاییەکــە،
دواجــار دەبێتــە دوا خولیــای شــاعیر .جێــی ســەرنجە
کــە وێنــەی دولبــەر لــە وێنــەی «مانــگ»دا بەرجەســتە
دەبێــت ،ئــەم شــێوە بازنەییــە درەوشــاوە کــە لــە
شــەواندا بــە تــەواوی دەرەدەکەوێــت .ئایــا گەڕانــەوە
و توانــەوە لــە نــاو بازنــەدا ،تــەواوی ئەفســانەکەی
ئەریســتۆفانمان بــۆ ناســەلمێنێ؟
مەحــوی ئەمشــەو ئــەو پــەری شــێوەی لــە خــەو
دیبــێ دەبــێ
بۆیــە ئەمــڕۆ مەولــەوی کەوتۆتــە حاڵــی حەلــوەال
()41
هاتنــی ئــەوی دیکــە ،ئامادەبوونــی دولبــەر بــەو
مانایــە دێ لــە الی مەحــوی کــە تێکــڕای ئاســەوارەکانی
خــود دەســڕێتەوە؛ دەقەکانــی مەحــوی لــە نێــوان :یــان
منێکــی گیــرۆدە ،یــان لــە نێــوان ئەوێکــی کۆمپلێــت
دەردەکــەوێ کــە منێکــی نابووتــی تێــدا ســڕاوەتەوە،
بۆیــە لــە ڕێگــەی میتافۆرێکــی زۆر زەقــەوە ئــەم بــارە
دەروونییــەی ئاشــکرا کــردووە ،ئەویــش وێنــەی خــۆر و
ســێبەرە ،یــان هەتــاو و ســێبەرە .دیســانەوە ،وێنــەی
خــۆر ئامــاژە بــۆ شــێوەی بازنەیــی دەکات ،وەکــوو
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یەکەیەکــی تــەواو و ڕەهــا کــە ســێبەر و خڵتــە ناهێڵــێ.
وتی مەحوی من و تۆ ئافتاب و سایە تیمثالین
جەنابــی مــن کــە دەرکەوتــم ،دەبــێ تەشــریفی تــۆ بــڕوا
()42
گەیشــتن بــە ئــەوی دیکــە دەبێتــە پــڕۆژەی بنەڕەتیی
شــاعیری حوجــرە ،وەک الیتمۆتیــڤ هەمیشــە دووبــارە
دەبێتــەوە ،دەبێتــە ئــەو چــەق و ناوەنــدەی کــە شــاعیر
بــە وەسوەســە و گیرۆدەبوونــەوە دەیــەوێ لێــی نزیــک
بێتــەوە ،ئــەو ســەراب و تراوێلکەیەیــە کــە هــەم مانــا
دەدا بــە خــودی شــاعیر ،هــەم دەبێتــە بەرهەمهێنــەری
واتاکانــی نووســین ،دواجاریــش ڕەهەندێکــی ئۆنتۆلۆژی
پەیــدا دەکات .ئەگــەر بێتــو ئــەو کەرتــە ونبــووە
لــە شــیعری حوجــرە بســەنینەوە ،تەنیــا کەرتێــک
دەمینێتــەوە کــە نــە لــە تواناییــدا هەیــە بژیــت ،نــە لــە
تواناییدایــە بنووســێت .شــاعیری حوجــرە ئــەو شــاعیرە
شکســتبارەیە کــە بــە بــێ شکســت ئۆقــرە ناگــرێ .ئــەم
بگرەوبەردەیەیــە کــە دەبێتــە هەوێنــی نووســین.
ئــەم کەرتبوونــەوە ،زەمینەســازییەکی بــە پیتــە
بــۆ ســەرهەڵدانی هاوکێشــەی ئــەوی «ئاغــا» و منــی
« نۆکــەر /غــوالم» .دەشــێت لــە ژێــر ڕۆشــنایی
دیالیکتیکــی هیگڵــدا هــەوڵ بدەیــن ئــەم پێوەندییــە
ناکــۆک و یەکدیگــرە ســاغ بکەینــەوە .یەکێــک لــە
تەکتیکەکانــی شــاعیرانی حوجــرە ،دامەزراندنــی
گەمــەی نێــوان نۆکــەر و ئاغایــە ،گەمەیەکــی جیــددی
و ناکۆکــە.
 - ٢- ٤خوێندنەوەی دووەم
لــە دیالیکتیکــی ئاغــا و نۆکــەردا( ،)43هیــگڵ
باســی ڕووبەڕووبوونــەوە دەکات ،بــەو مەبەســتەی کــە
دانپێدانــان بێتەگــۆڕێ ،هــەم نۆکــەر پێویســتی بــەم
دانپێدانانەیــە ،هــەم ئاغــا .ئــەم ڕووبەڕووبوونەوەیــە
لــە شــێوەی ملمالنێــدا دەردەکەوێــت ،نــەک بــۆ
ئــەوەی یەکێکیــان ئــەوی دیکەیــان بکوژێــت و لــە
نــاوی بەرێــت ،نەخێــر! چونکــە بــە مەرگــی یەکێکیــان
تێكــڕای ئــەم پێوەندییــە لــە نــاو دەچێــت ،بۆیــە ئامانــج

بەردەوامیدانــە بــە ژیــان؛ ئەگــەر بێتــو نۆکــەر بمرێــت،
ئاغــاش ئاغایەتییەکــەی لــە نــاو دەچێــت ،کەواتــە ئــەم
هاوبەســتییە گرنــگ و پێویستیشــە ،هــەر بۆیەشــە
هۆشــیاریی زاڵ ،هۆشــیاریی بەزیــو لــە نــاو نابــات،
چونکــە بــەم لەناوبردنــە ئــارەزووی ئــەم دانپێدانانــەش
لەبــار دەبــردرێ.
پــێ دەچــێ لــە شــیعری حوجــرەدا ،ئاســتی ئــەم
پێوەندییــە هێشــتا نەچووبێتــە بــواری ملمالنــێ و
ڕووبەڕووبوونــەوە ،بەڵکــوو دەکەوێتــە پێــش ئــەم
قۆناغــەوە .دەشــێ بگوترێــت هەمــوو هەوڵێــک دەدرێــت
بــۆ ئــەوەی ڕووبەڕووبوونــەوە ڕووبــدات ،یەکێــک لــە
واتاکانــی ڕووبەڕووبوونــەوە ئەوەیــە کــە دوو پــۆل،
یــان دوو جەمســەر ،یــان دوو هۆشــیاری ،بوونــی
هەبێــت ،ئامانجــی هیــگڵ لــە خســتنە ڕووی ئــەم
دیمەنــە ســەرەتاییەدا ئەوەیــە :دەیــەوێ لــە قوواڵیــی
ئــەم پێوەنــدی ناکۆکــە و لــە خەســڵەت و ئاڵوگــۆڕی
ڕۆڵەکانیــش بگەیــن .دەیــەوێ ئەوەمــان پــێ بڵــێ کــە
نۆکــەر لــە ڕێگــەی کارکردنــەوە ئــازادی بەدەســت
دەهێنــێ ،چونکــە ئــەوە ئاغایــە کــە پێویســتی بــە
دەســتی کاری نۆکــەر دەبێــت ،بــە واتایەکــی دیکــە،
هەنــدەی ئاغــا پێویســتی بــە بەرهەمــی نۆکــەر دەبێــت،
هەنــدە نۆکــەر پێویســتی بــە ئاغــا نامێنێــت.
ئەگــەر لــە شــیعری حوجــرەدا ســەرنجی دیالیکتیکــی
جــۆری پێوەنــدی ئاغــا و غــوالم بدەیــن ،ئــەوە دەبینیــن
ماوەیــەک لــە نێــوان ئــەم دوو هۆشــیارییەدا هەیــە،
تەنانــەت خــودی ئــەم پێوەندییــە دەکەوێتــە دەرەوەی
ئــەم ملمالنێیــەوە ،چونکــە شــاعیر وەکــوو غــوالم خــۆی
پێشــنیار دەکات ،هەمــوو هــەوڵ و تەکتیکێکــی شــاعیر
ئەوەیــە دولبــەر /ئاغــا ئــاوڕی لــێ بداتــەوە ،واتــە
بکەوێتــە بــەر دیــدی ئــەو ،ئــەم کەوتنــە بــەر دیــدە،
خــۆی لــە خۆیــدا بــە گوێــرەی شــاعیر هەنگاوێکــی
بنەڕەتییــە ،بەواتایەکــی دیکــە «منــی شــاعیر» ئــەودەم
هەبوونــم دەســەلمێنم کاتێــک دەچمــە بــواری نیــگای
دولبــەرەوە .هەبــوون لــە نیــگادا لەدایــک دەبێــت .لــە
تێکــڕای دەقەکانــدا ،ئــەم پێوەندییــە تەنیــا لەم ئاســتەدا
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ســەقامگیر دەبــێ ،دانپێدانانــی شــاعیر بــۆ هەبوویــی
دولبــەر بــەس نییــە ،چونکــە دەبــێ دانپێدانانەکــە
لــە دوو ســەرەوە بــێ .غائیببوونــی شــاعیر لــە دیــدی
دولبــەرەوە ،ئــەوی دیکــە دەکات بــە «شــت» ،واتــە
دەیخاتــە دەرەوەی هۆشــیارییەوە ،لــەدەرەوەی
ئاگاییــدا دەیهێڵێتــەوە ،بۆیــە کاتێــک نالــی هەســت بــە
«شــابوونی» خــۆی دەکات ،ئــەم هەســتە تەنیــا لــە
یــەک دیــودا بەرجەســتە بــووە ،واتــە «شــابوونێکە»
شــاعیر تەنیــا لــە نــاوەوە هەســتی پــێ دەکات ،لــە
دەرەوە دانپێدانــراو نییــە .هیــچ شــابوونێک نییــە بــە
بــێ ئاماژەکانــی دەرەوەی خــۆی مەیســەر بێــت ،بــە بــێ
ڕۆڵــی کەســی دەرەوە ،شــابوون بوونــی نییــە.
نالی کە غوالمی مەدەدی زوڵف و برۆتە
شاهێکە لە بن سایەیی باڵی دوو هومادا()44
تەنانــەت ئــەم بــە غوالمبوونــە هەنــدێ جــار
دەچێتــە قۆناغــی پەرســتنەوە؛ ئەمــەش گرفتێکــی
دیکەیــە .ئــەوی دیکــە ،مەبەســت ئــەو کەســەی کــە
شــیاوی پەرســتنە هەمیشــە غائیبــە ،هەرچەنــدە ئــەم
بوونــەوەرە ،بوونێکــی ئیفتیــرازی و مەجــازی هەیــە،
بــەاڵم کردەیەکــی زەینیــی ڕووتــە ،کەچــی درێژکــراوەی
بوونــی ئــەم «بوونــەوەرە» لــە ئاماژەکانــی دەرگادا
بەرجەســتە دەبــێ .دەرگایەکــی هەمیشــە داخــراوە،
وەک دەرگای کەعبــە وایــە کــە کاتێــک دەیکەینــەوە،
لــە بەتاڵییــەک زیاتــر چاومــان بــە هیــچ شــتێکی
دیکــە ناکەوێــت .کەعبــە نــاو و نــاوەرۆک نییــە،
بەڵکــوو بەرگەکــە دەرگا بەرجەســتەی کــردووە/
بــە واتایەکــی دیکــە ،ئــەوە خــودی دەرگایــە کــە
دەبێتــە هەڵگــری واتــا ،کەچــی پشــتەوەی دەرگا
واتــای نییــە .ڕاوەســتانی ئەبــەدی غــوالم لەبــەر
دەرگا« ،غوالمێکــی ڕەنــگ زەرد و گــەردن کــەچ»،
ڕاوەســتان و چاوەڕوانییەکــی هەتاهەتاییــە بەرانبــەر
بــە دەرگایەکــی داخــراو ،واتایەکــە ،بــەاڵم واتایەکــی
ناتــەواوە ،ســێبەرێکە بــە بــێ هەتــاو .نالــی وێنــەی
ئــەو نۆکەرانەمــان بــۆ دەگوازێتــەوە کــە لــە کۆشــک و
تەالرەکانــدا حیســابی شــتیان بــۆ کــراوە ،ڕاوەســتاوی

هەمیشــەیی ،خزمەتــکاری ئەبــەدی ،ئامــادە بــۆ هەمــوو
فەرمانێــک.
ڕۆژپەرستی ڕووتە نالی ،بۆیە دائیم وەک غوالم
زەرد و گــەردن کــەچ لــە دەرگات حاضــرە دەســتە و
نەظــەر()45
مەحــوی ،لــەم دوو دێــڕەی خــوارەوە ،خــۆی دەخاتــە
دەرەوەی دیمەنەکــە ،واتــە خــۆی ســەرنجی خــۆی بــۆ
ئــەوە ڕادەکێشــێ و دەڵــێ «ســەیری ئــەو پێوەندییــە
بکــە کــە لــە نێــوان زوڵــف و خاڵــدا دروســت بــووە،».
چونکــە زوڵــف وەک غــوالم بــە دەوری «خــاڵ =
ئاغــادا» دەخولێتــەوە .لــە چــاوی شــاعیرانی دی ،لــە
ڕووی واتاسازیشــەوە ،مەحــوی زیاتــر دەمانباتــە نــاو
دنیــای ســۆفیگەرییەوە ،لــە ڕووی زمانەوانیشــەوە،
کەرەســتە شــیعرییەکانی مەحــوی لــەو ئــاوە
هەڵکێشــراون .لــە نێــوان زوڵفــی بزێــو و لــەراوە و
خاڵــی نەبزێــودا ،جووڵەمــان بەرانبــەر بــە جێگیــری
هەیــە ،ئــەم پێوەندییــە جووڵــە و تەوافــی بەندەکانــی
خودامــان بــۆ دەگوازێتــەوە کــە بــە دەوری خــاڵ =
کەعبــەدا دەســووڕێنەوە .لــەم دیمەنــەدا ،هــەم مەحــوی
وەکــوو تەماشــاکەر ،هــەم دولبەر وەک بەرجەســتەیەکی
بــێ ڕۆڵ دەردەکــەون .شــاعیر پەنــا بــۆ ئــەو میتافــۆرە
دەبــات کــە لــە لەرینــەوەی زوڵــف و چەقبەســتوویی
خاڵــدا بەرجەســتە بــووە ،هەراســانی خــۆی بەرانبــەر
بــەو هێــزە نەبزێــوە دەردەبــڕێ ،دواجــار کــۆی ئــەم
پێوەندییــە دەبێتــە بەرهەمهێنــەری الالنەوەیــەک کــە
لــە خــودەوە ســەرهەڵدەدا و دەگەڕێتــەوە بــۆ خــود،
تیرێکــە لــە کەوانی ســینەوە دەردەپــەڕێ و دەگەڕێتەوە
بــۆ ســینە .شــاعیر قســە لەگــەڵ خــۆی دەکات ،دواجــار
بەکارهێنانــی ئــەم زمانــە دەچێتــە خانــەی خودتەمــێ
کردنــەوە ،بــە چرپەیــەک خــۆی ئــاگادار دەکاتــەوە و
دەڵێــت «مەحــوی ببینــە!»
زوڵفی بە دەوری خاڵەکەیا دێ ،هەموو دەمێ
مەحــوی ببینــە عەنبــەری ســارا غوالمــی میســک
()46
شــاعیری حوجــرە بەرانبــەر بــە جەبەرووتــی دولبــەر،
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هەمیشــە دەپاڕێتــەوە ،ئــەم پاڕانەوەیــە ڕۆڵێکی ئێکجار
مــەزن دەبەخشــێتە دولبــەر .لــە وێناکردنــی دولبــەردا
ئــەم پێوەندییــە ئاڵــۆزە دەقۆزێتــەوە ،چــۆن زوڵفــی
دولبــەر تــا بــەر پێــی شــۆڕدەبێتەوە ،قــژی شــۆڕبووەوە
ئاماژەکانــی هێــز و جەبەرووتمــان لــێ ناشــارێتەوە ،ئەم
کەوتنــە بــەر پێیــە ،ئــەم شــۆڕبوونەوەیە هەم نیشــانەی
«ئیتاعەت»ـــە ،هــەم واتاکانــی هێــز لــە خــۆ دەگــرێ.
زمانــی پاڕانــەوە یەکێکــە لــە کەرەســەکانی ئــەم جــۆرە
شــیعرە ،هەمیشــە بــە غوالمبوونێکــی هەمیشــەیی
تێکــەڵ بــەو دەقانــە دەبێــت .خۆچووانــدن بــە قژێکــی
شــۆڕبووەوە تاکــو بــەر پــێ ،شــاعیر هەنــد لــە نیگاکانی
دولبــەر دوور دەخاتــەوە کــە تێکــڕای پێوەندییەکــە
دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە .ئایــا قژێکــی ڕەش هیــچ
ئاماژەیەکــی بــۆ کۆیالیەتــی ئــەو پێستڕەشــانە پــێ
نییــە کــە لــە بڕگەیەکــی مێژووییــدا بوونــی هەبــووە؟
ڕەمــز و ئاماژەکانــی قــژ یەکجــار زۆرن ،کاتێــک دولبــەر
بــە پشــتی دەســتی زوڵفەکــەی ڕەوانــەی پشــتەوە
دەکات ،هــەم لەنجەیــەک ،هــەم جەفاکارییەکــە ،هــەم
هێزێکــی بــێ وێنــە لــە خــۆ دەگــرێ .دیســانەوە ،جــۆری
ئــەم پێوەندییــە نــەک تەنیــا یــەک الیەنــە ،بەڵکــوو
شــاعیر خــۆی دەکات بــە «شــت» ،واتــە ســڕینەوەی
خــودە لــە واتــا هــەرە دیارەکانــی.
نالی وەک زوڵفت کە موطیعی بەری پێتە
تێکی مەشکێنە ،بە جەفا مەیخەرە الوە()47
وێنــەی ئاغــا لــە الی ســالم دەچێتــە قۆناغێکــی
دژوارتــرەوە .دولبــەر = ئاغــا ،ڕۆڵــی دوژمــن دەبینــێ،
واتــە هــەر لە دەســپێکەوە ناهاوســەنگییەک لە ئارادایە،
کــێ بڵــێ دوژمــن ،باســی لــە نێوبــردن و توانــەوەش
دەکات .وێنەکانــی «قــەوی = بەهێــز ،مونعیــم =
پتــەو ،خواپێــداو» بەرانبــەر بــە «ناتەوان و مســکین»
ئــەم الســەنگییە لــە دەســپێکی دێڕەکــەوە ئاشــکرا
دەبــێ ،ئەنجامــی ئــەم هاوکێشــە الســەنگە ئەوەمــان
بــۆ ڕوون دەکاتــەوە کــە هیــچ چارەســەرێک لــە ئــارادا
نییــە .شــاعیر بــە سەرســوڕمان و پرســیارەوە پێمــان
دەڵــێ «چارەســەر نییــە ،».ئەمــە ئــەو حەقیقەتەیــە

کــە شــاعیری حوجــرە زۆر بــە ئاگاییــەوە لــەم بــارەوە
دەنووســێ .ئــەم دژوارییــە لــە پێوەندییەکانــی نێــوان
ئاغــا و غــوالم زۆر ئاســتەنگترە ،دەچێتــە بــواری
ســفری پێوەندییەکانــەوە ،ئەوهــا تێمــان دەگەیەنێــت
کــە هەمــوو پێوەندییــەک دەبێتــە هــۆی لــە نــاودان و
ســڕینەوەی فیزیکــی ئــەوەی دیکــە.
تۆ ناتەوان و مسکین ،دوشمن قەوی و مونعیم
«ســالم!» لــە عەهــدی وادام کــوا چــارە ،جوزمــودارا؟!
()48
دەشــێ ئێمــە شــیعری حوجــرە بدەینــە پــاڵ شــیعری
زەینییــەوە کــە خەیــاڵ ڕۆڵێکــی زۆری تێــدا دەبینــێ،
نــەک تەنیــا ئــەو خەیاڵــەی کــە وێنــەی شــیعریمان بــۆ
دەئافرێنــێ ،بەڵکــوو هــەر وەکــوو الکان دەڵــێ ،لەبــەر
ئــەوەی نوقســانییەک لــە گــۆڕێ دایــە .خــۆ خســتنە
ژێــر ڕکێفــی دولبــەر ،هەوڵێکــە بــۆ ئــەوەی شــاعیر
ڕۆڵــی کۆیلــە ببینــێ ،دواجــار بــۆ ئــەوەی وەک «ئــەوی
دیکــە» بوونــی خــۆی بســەپێنێ .شــاعیر لــە ڕێــی
خەیاڵــەوە بیــر لــە زوڵفــی یــار و دولبــەر دەکاتــەوە،
تاکــوو داوەکانــی زوڵــف داگیــری بــکا ،بیــکا بــە
زیندانــی خــۆی .زوڵــف تەنیــا ئــەو دنیــا ڕەشــە نییــە
کــە شــاعیر دەیــەوێ خــۆی تێــدا ون بــکات ،بەڵکــوو
تەکتیــک و هەوڵێکیشــە بــۆ ئــەوەی لــە ژێــر ســایەی
دولبــەردا هەبوونــی خــۆی بســەلمێنێ .ئەگــەر دووری
وەکــوو «قەید»ێــک شــاعیر ببەســتێتەوە ،ئــەوە تەنیــا
لــە ڕێگــەی خەیاڵــەوە نزیکبوونــەوە هەڵدەبژێــرێ،
بــەاڵم نزیکبوونەوەیــەک کــە تایبەتمەندێتــی خــۆی
هەیــە ،تاکــوو کۆیالیەتــی خــۆی بســەلمێنێ .کۆیلەبوون
لــە دیــدی شــاعیرانی حوجــرەوە ،نزیکبوونەوەیــە،
کۆیلەبــوون هەنگاوێکــە بــەرەو چێکــردن و ســازدانی
پێوەندییــەک کــە بوونــی نییــە ،کۆیلەبــوون گوتارێکــە
کــە شــاعیر دەیــەوێ بــە دولبەرەکــەی بڵــێ «ســەیرم
بکــە ،بــا هەبــم ».هەمــوو هەوڵێکــی شــاعیری حوجــرە
ئەوەیــە بگاتــە بــەر زوومــی کامێــرای دولبــەر .هەمــوو
بینینێــک ،ســەرهەڵدانی «تۆ»یەکــە.
بە زنجیری فیراقت قەیدە «سالم»
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خەیاڵی زوڵفی تۆیە داوم ئەمشەو()49
لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی ئاغــا و غوالمــدا ،مــەرگ
لــە هاوکێشــەکە دەردەهێنرێــت ،چونکــە شــاعیر لــە
نائاگاییــدا ،دەزانێــت مــەرگ تێكڕایــی گەمەکــە تێــک
دەدات .مــەرگ وەکــوو مەجازێــک هەمیشــە وەکــوو
چارەســەرێک ،ئامادەیــی هەیــە ،بــەاڵم چارەســەرێکی
حەقیقــی نییــە ،چونکــە لــە ڕووبەرێکــی دیکــەدا،
شــاعیر هۆشــیارە لــەوەی کــە هەمیشــە گەمەکــە بــۆ
ڕۆژی قیامــەت بگوازێتــەوە ،چونکــە دەزانــێ لــەم
دادەورییــەدا عەشــق براوەیــە ،بــەاڵم چ خەیاڵبازییەکــە
کــە فەنتازیــا وەکــوو فێڵێكــی بەرهەمهێنــەر دەهێنرێتــە
نــاو گۆڕەپانــی گەمەکانــەوە! چونکــە گرفتــە
بنەڕەتییەکــە ئــەم «ئێســتا»یەیە کــە شــاعیر تێیــدا
دەژی ،کپکردنــەوە و دامرکاندنــەوەی ئــەو ئارەزووەیــە
کــە بــووە بــە مایــەی نیگەرانــی لــە الی شــاعیر ،ســالم
وەک ئــەوەی بزانــێ کــە مەرگیــش فریــای ناکەوێــت
تاکــوو لــە داوی دولبــەر ڕزگاریــی بــکات ،بۆیــە
مانــەوەی وەک غوالمێــک لــە نێــو داوی دولبــەر نــەک
هــەر هیوایــە ،بەڵکــوو وەک چارەســەریش ســەیری
کــردووە ،چونکــە وەک پێشــتر ئاماژەمــان بــۆ کــرد،
پرۆســەی بــە کۆیلەبــوون ،هەنگاوێکــی کردەییــە بــۆ
نزیکبوونــەوە.
«سالم»نییە نەجاتی لە داوت بە نەقدی جان
«در ششدر غمت دلش افتاد مهرەوار»()50
مەحــوی ڕای هێناویــن ،هەمیشــە گەمەکــە بــۆ نێــو
ئاووهــەوای ســۆفیگەری بگوازێتــەوە ،لــە نێــوان ڕەگەزە
دژوارەکانــدا ئــەم گەمەیــە دەگەیەنێتــە دوا ترۆپکــی
خــۆی .لــەم دوو دێــڕەی خــوارەوە ،گەمــەی هەتــاو و
ســێبەر ،گەمەیەکــە لــە نێــوان ڕووناکــی و تاریکیــدا،
واتــە کاتێــک ڕووناکــی هەبــێ ،تاریکــی نامێنــێ،
کاتێکیــش بــۆ ئــەوەی تاریکیــش جێــی بگرێتــەوە،
دەبــێ ڕووناکــی لــە ناوچووبێــت .گەمەیەکــی ســادەیە
لــە ڕووکەشــدا ،بــەاڵم قوواڵیــی بیرۆکەیەکمــان بــۆ ڕوون
دەکاتــەوە کــە «خــودا = هەتــاو» کاتێــک تەجەلــی
دەکا ،هیچــی دیکــە نامێنــێ ،واتــە «گشــت» داگیــر

دەکات ،خــود لەنــاو دەچێــت ،شــت لەنــاو دەچێــت،
بــە مانایەکــی دیکــە ســوژە و ئۆبــژە نامێنــن ،تەنیــا
«ئەو»ێــک دەمێنێتــەوە کــە وێنــای کۆملێتمــان بــۆ
دەنەخشــێنێ .هەتــاو ئەنجامــی خــۆرە ،خۆریــش وزەی
هەتاهەتایــی خودایــە و هــەر ئــەو دەمێنــێ .ئــەم
پاشەکشــەیە لەگەمــە جیددییەکانــی ملمالنێــی ئاغــا و
غــوالم ،واتــە گەڕانەوەیەکــە بــۆ سروشــتی خــاو ،ئــەو
سروشــتەی کــە هێشــتا ئاگایی ســەری هەڵنــەداوە .ئەم
پاشەکشــەیە بــۆ چوونــە دەرەوەیــە لــە بارســتاییەکانی
کات و شــوێن ،لــە هەلومەرجــە مرۆییەکانــدا.
وتی :من بێم و مەحوی وا بمینێ ،ناکرێ ،نابێ
هەتــاو و ســێبەرین ئێمــە ،دەبــێ یــا مــن ببــم یــا ئــەو!
()51
پالنــی شــاعیری حوجــرە لــە نەبوونــەوە بێتــە نــاو
هەبــوون .ئــەم هەبوونــە تەنیــا لــە نیــگای دولبــەردا
بــەدی دێ .تەکتیکــی شــاعیرانە چوونــە ژێــر پێســتی
کۆیلــە و نۆکــەرە تاکــوو «دولبــەر» وەک بااڵدەســت
و ســەروەرێک قبووڵــی بــکات ،ئــەم قبووڵکردنــە
وەکــوو هەنگاوێکــی ئێجــگار گــەورە لــە دیــدی
شــاعیرەوە حیســابی بــۆ دەکــرێ .ئێمــە ،هەمیشــە لــە
نــاو هەوڵەکانــی شــاعیرداین بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەم
ڕۆڵــە ،هیــچ ئیشــارەتێک و ئاماژەیەکیــش لــە گۆڕێــدا
بــۆ چوونــە ژێــر پێســتی نۆکەرێکــەوە نییــە تاکــوو
هەنگاوەکانــی دیکەمــان بــۆ ســاغ بێتــەوە.
شــاعیری حوجــرە ،عاشــقێکە لــە دووتوێــی دەقــدا
بەرجەســتە دەبــێ ،هیــچ ڕۆڵێکــی کۆمەاڵیەتــی تێــدا
بــەدی ناکەیــن ،کەچــی پارادۆکســیش ئەوەیــە هەمــوو
ڕۆڵێکــی زمانەوانــی دەرهاویشــتەیەکی کۆمەاڵیەتــی
هەیــە ،هەمــوو گوتارێــک لــە دوا پێناســەدا ڕەهەندێکــی
کۆمەاڵیەتــی هەیــە ،هەمــوو ملمالنێیــەک دواجــار
هەڵگــری ئامــاژە کۆمەاڵیەتییەکانــە.
 - ٣- ٤خوێندنەوەی سێیەم
ســەرەڕای ئەوەی شــاعیری حوجــرە زۆر باش دەزانێ
کــە بــە دوای دولبــەر = ســەرابدا ڕادەکات ،کەچــی
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هەمیشــە و بــە بەردەوامیــش شــیعری بــۆ دەنووســێ؟
دیــارە لــە دووتوێــی ئــەم ڕاکردنــەدا نهێنییــەک هەیــە،
چ نهێنییــەک لــە درزەکانــی ئــەم هەڵپــە بــەردەوام و
دووپاتبــووەوەدا هەیــە؟ شــاعیر لــە ڕێگەی شــیعرێکەوە
پێمــان دەڵــێ کــە ناگاتــە دولبــەر ،دولبــەر نایــەت بــە
دەنگییــەوە ،فەرامــۆش کــراوە ،کەچــی جارێکــی دیکــە
هەمــان تێماتیــک دووبــارە دەکاتــەوە! پــێ دەچــێ
شــاعیر تەنیــا لــە خەمــی ئــەوەدا نەبــێ زانیارییەکمــان
لــەو ڕووەوە بداتــێ ،چونکــە ئــەم زانیاریبەخشــینە بــە
یــەک جــار مەیســەر دەبــێ ،کەچــی جارێــک و دەیــان
جــار ئەمەمــان بــۆ دووبــارە دەکاتــەوە.
کەواتــە ،ئــەوەی کــە شــاعیر گیــرۆدەی دەبــێ ،لــەم
دووبارەکردنەوەیــەدا بەرجەســتە دەبــێ ،ئــەی خــودی
ئــەم پرۆســەیە لــە چییــەوە ســەرچاوەی گرتــووە؟
هەروەکــوو الکان دەڵێــت« :دووپاتکردنەوە ،گوزارشــت
لــە پێوەنــدی نێــوان بیر و واقیــع دەکات »)52(.ئێڤلین
ئۆرتــادۆ باســی چەمکــی دووبارەبوونــەوە لــە الی الکان
دەکات و بــە ســێ نەزمــی دەچوێنــێ ،نەزمــی ســێیەمی
کــە لــە ســااڵنی ()١٩٧٠وە ئــەم دووبارەبوونەوەیــە بــە
تێرمــی «ژویســانس» دەبەســتێتەوە کــە ئێمــە بــە
ئۆخــژن تەرجەمــەی دەکەیــن .هەڵبەتــە ،ئۆخــژن لــە
الی الکان بــە کــۆ هاتــووە ،واتــە تەنیــا یــەک جــۆرە
ئۆخــژن نییــە ،بەڵکــوو چەنــدان جــۆر هــەن .ئۆخــژن
وابەســتەی واقیعــە ،تێکچــڕژاوی واقیعــە کــە تەنیــا
لــە ڕێگــەی النــگاژ = زمانــەوە بەرجەســتە دەبــێ.
لــە پــاڵ ئۆخژنــی فالیــک ،ئۆخژنــی ژنانــەش هەیــە،
ئۆخژنــی ئــەوی دیکــە ،ئۆخژنــی قســە = پــارۆل هەیــە،
ئۆخژنــی ســۆفیگەرانە هەیــە ،بــەاڵم ئــەوەی پێوەنــدی
بــە باســەکەی ئێمــەوە هەیــە ،ئۆخژنییەکــە کــە بــە
پێویســت دەزانرێــت لەســەری بوەســتین.
الکان لــە ســااڵنی  ١٩٧١چەمکــی «لیتوراتێــر»
دادەهێنــێ کــە لــە دوو دەســتەواژە «ئــەدەب =
خــاک» پێکهاتــووە ،دەیــەوێ باســی ئــەو ســاتەوەختە
بــکات کــە وشــە = ئــەدەب تێیــدا دروســت دەبێــت.
لێــرە بــەدواوە تێرمــی «الالنــگ» دادەڕێــژێ وەک

بەرهەمهێنانــی گوتارێــک کــە بــۆ ئاڵوگــۆڕ بــەکار
نەیــەت ،بەڵکــوو تەنیــا گوزارشــت لــە ئۆخــژن بــکات.
بــەم پێیــە ،شــاعیری حوجــرە لــە دووپاتکردنــەوەی
ئــەم گوزارشــتکردنە بــۆ دولبەرێکــی ونبــوو ،گەڕانێکــە
لــە ڕێگــەی ئاکتــی زمانــەوە ،ئۆخــژن بــە خــۆی
ببەخشــێ .هەمــان ئۆخژنبەخشــین لــە ڕێگــەی دووبــارە
نووســینەوەی دەقێــک کــە باســی ئــەوی دیکــەی ونبــوو
دەکات ،لــە هەمــان کاتیشــدا هەمیشــە لــەو ئۆخژنــە
دەگــەڕێ کــە لەشــی وەکــوو پێداویســتییەکی واقیعــی
پێویســتی پێــی هەیــە.
هــەر وەک ژان ئــاالن میلــەر کــە الکان ناســێکی بــە
ناوبانگــی فەڕەنســییە ،دەڵێــت« :الالنــگ قســەیەکە
دەکەوێتــە پێــش تێکئاڵقاندنی ڕێزمانانە و وشەســازییەوە.
( »)53الکان جەخــت لــەوە دەکات کــە ئــەم جــۆرە
بەرهەمــە بــە هیــچ جۆرێــک بــۆ کۆمینکاســیۆن = ئاڵوگــۆڕ
بەرهــەم نەهاتــووە.
ئــەوەی تــا ئــەو ســاتەوەختە لــە نووســینەکانی
الکان بــاو بــوو ،ســەرەتا «دال»ێــک هەیــە وێــڕای
لۆژیــک ،ئەوجــا بــە پلــەی دوو ئۆخــژن دێــت ،کەچــی
لــە بەرهەمهێنانــی ئــەم جــۆرە ئاخاوتنــە ،ئۆخــژن
وەک دەســپێک دەردەکەوێــت ،ئەوجــا ڕیزکردنــە
ڕێزمانییــەکان و مەنتیقییــەکان دوای دەکــەون.
بەرهەمهێنانــی الالنــگ لــە پێنــاوی ئوخژنــی ئــەوی
دیکــەدا بەرهــەم نەهاتــووە ،بەڵکــوو ئۆخژنێکــە بــە بــێ
ئــەوی دیکــە ،بۆیــە پێــی دەگوتــرێ ئۆخژنــی یــەک،
یــان ئۆخژنــی تاقانــە.
لــە تێكــڕای نووســینەکانی الکان دا ،شــوێنی ئــەوی
دیکــە بــواری هەمــوو ئاخاوتنێکــە ،واتــە هیــچ گوتارێــک
بەبــێ ئــەوی دیکــە نییــە ،کەچــی لــە بــواری الالنــگ
ئــەوی دیکــە هیــچ گرنگییەکــی نامێنــێ ،واتــە ئەگــەر
ئــەم تێــزە بەســەر شــیعری حوجــرەدا بســەپێنین،
ئــەوی دیکــەی ون و غائیــب هیــچ گرنگییەکــی نامێنــێ،
تەنانــەت ئــەم دەقگەلــە کــە هــەر هەموویــان لــە دەوری
دولبەرێکــی نادیــار ،تەنانــەت نەناســدا دەخولێنــەوە ،لە
ئارەزوویەکــی تاقانــەی شــاعیر بتــرازێ ،هیچــی دیکــە
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نییــە .تاقــە شــوێنیش بــۆ ئــەم بەرهەمــە ئەدەبییــە
لــەش و جەســتەی شــاعیر خۆیەتــی .هــەروەک ژان
ئــاالن میلــەر بــە جەختــەوە دەڵێــت« :قســە ڕازیکردنی
جەســتەی ئــەو کەســەیە کــە قســە دەکات»
شــاعیری حوجــرە عاشــقی کەســی غایبــە،
عەشــقێکی بێگــەرد لەگــەڵ کەســی غائیــب دەکات،
غائیــب بــە جەســتە ،ئامــادە لــە نــاو زەیــن،
بەرهەمهاتــوو لــە ڕێگــەی قســە = شــیعرەوە .ئــەم
بەرهەمهێنانــە کــە زادەی بیرکردنەوەیــە ،بیرکردنــەوە
لــە بوونەوەرێکــی بــۆ هەتاهەتــا غایــب ،خــودی
ئــەو ژویســانس = ئۆخژنبەخشــینەیە کــە شــاعیری
حوجــرە پراکتیــزەی دەکا ،الکان بــە ڕاشــکاوی پەنجــە
دەخاتــە ســەر بیرکردنــەوە و دەڵــێ «بیرکردنــەوە
ئۆخژنبەخشــە( ».)54
ئــەم جــۆرە عەشــقە دواجــار بــۆ نێــو خــود
شــۆڕدەبێتەوە ،لــە خۆڕایــی نییــە لــە شــیعری
ســۆفیگەریدا ،خــود و خــودا ئاوێتــە دەبــن ،هەمــوو
عەشــقێکی بــۆ خــودا عەشــق و ئۆخژنبەخشــینێکە بــە
خــود .نووســینەوەی غەزەلییاتــی حوجــرە بەخشــینی
ئــەم ئۆخژنەیــە کــە شــاعیر لــە ڕێگــەی نووســینەوە بــە
خــۆی بەخشــیوە.
دواجــار دەتوانیــن بڵێیــن ،شــیعری حوجــرەی ئێمــە
لــە ئوخژنبەخشــین لــە کاتــی نووســینی شــیعرێکدا ،لــە
کاتــی خوێندنــەوەی شــیعرێکدا ،کــۆی ئــەو دنیــا ئاڵــۆزە
زمانەوانییەیــە ،ئــەو تەونــە تێکچڕژاوانــەی کــە لــە نێــوان
«مــن» و «ئــەو»دا ،لــە نێــوان «مــن» و «مــن»دا کــە
دواجــار هــەر «من»ـــە دوو ڕۆڵــی ئــەم مەنەلۆگــە دەبینــێ،
پرۆســەیەکی چێژوەرگرتنــە و هیچــی دیکــە نییــە.
لــە ســەر تەختــەی شــانۆی شــیعری حوجــرەدا،
تەنیــا یــەک ئەکتــەر = شــاعیر هەیــە کــە هەمــوو
ڕۆڵــەکان بــە دەمامکــی جیــاوازەوە دەبینــێ .لــە نێــوان
«مــن»ی داهێنــەر = شــاعیر و «مــن»ی کۆمەاڵیەتــی
و «ئــەو = دولبــەر» و «ئەو»ێکــی ڕەقیبــدا گــوزەر
دەکات ،دەشــێ بگوترێــت کــە شــاعیر تەنیایــە و لەگەڵ
«ئــەوان»ی خەیاڵکــراودا دەژیــت لــە نێــو پرۆســەی

نووســین /خوێندنــەوەدا .ڕەنگــە تــەواو لەگــەڵ دوا
تێــزی الکان یــەک بگرێتــەوە کــە دەڵــێ «قســەکردن
بــۆ ئاڵۆگــۆڕ نییــە ،بــۆ چێژوەرگرتنــە(».)55
ئەنجام

شــاعیرانی ســەدەی نــۆزدەم ،لــە ڕێگــەی زمانــەوە
تەونێکــی ئاخاوتــن دروســت دەکــەن« .مــن» و «تــۆ»
لــە نێــو بگرەوبــەردەدان« .مــن» وەکــوو شــاعیر و
دولبــەر و ئــاژەڵ دەردەکەوێــت ،هــەر «من»ێــک
لەمانــە ڕۆڵێکــی دیاریکــراوی هەیــە.
هــەر خــودی شــاعیر تێکــڕای ڕۆڵــەکان دەبینــێ.
«ئەوێــک» کــە بــە «دولبــەر» وێنــا کــراوە ،هــەم
خــاوەن دەســەاڵتە ،هــەم هێشــتا نەچووەتــە قۆناغــی
پێوەندییــەوە .تەکتیکــی شــاعیر ئەوەیــە کــە خــۆی
وەکــوو غــوالم پێشــنیار بــکات تــا ئــەوی دیکــە قبووڵــی
بــکات ،ئەوێکــی غائیــب .شــاعیر پێویســتییەکی
وجــوودی بــەو «ئەو»ـــەوە هەیــە ،وەکوو عاشــق دەشــێ
ئــەم پێویســتییە بباتــە قۆناغــی دوای مەرگــەوە ،لــە
قوواڵیــی ناخــی هەســت دەکات لــە هاوکێشــەی عەشــقدا
غــەدر لــێ کــراوە .شــاعیر بەختــەوەر نییــە و پــرۆژەی
بەختەوەریشــی نییــە.
شــاعیر بــە بــێ دولبــەر لــە نێــوان ژیــان و مــەرگ
دایــە ،نــە بــە تــەواوی دەژی ،نــە بەتەواویــش
لەناودەچــێ ،گەڕانــەوەی شــاعیر بــۆ باوەشــی دولبــەر،
گەڕانەوەیــە بــۆ بــوون بــە بوونەوەرێکــی کۆمپلێــت کــە
لــە هەمــان کاتیشــدا ئــەم پێکگەیشــتنە مەحاڵــە.
بۆیــە لــە ملمالنێــی «کۆیلــە» و «ئاغــا»دا ڕەهەنــدی
ئــەم بگرەوبەردەیــە ڕەنگــی داوەتــەوە ،چوونــە نــاو
گۆڕەپانــی ملمالنــێ بــۆ شــاعیری حوجــرە ،بــوون و
هەبوونــی دەســەلمێنێ .نیــگا لــەم ڕووەوە ئــەو ڕۆڵــە
دەبینــێ ،هاوکێشــەی «مــن دیــار بــم ،مــن هــەم»
دێتەکایــەوە.
دوا خوێندنــەوە بــۆ شــیعری حوجــرە ئەوەیــە کــە
شــیعر وەک پرۆســەی «الالنــگ» خۆیمــان بــۆ بەیــان
دەکات کــە ئامانجــی ئۆخژنبەشــینە بــە خــود ،هیــچ
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ئامانجێکــی ئاڵۆگــۆڕی لــە پشــتەوە نییــە ،چونکــە
شــاعیر هۆشــیارە کــە دولبــەر ئامــادە نابێــت ،کەچــی
پێداگــری دەکات ،ئەمــە ئــەو چەمکــە واقیعییەیــە بــە
گوێــرەی دەســتەواژەی الکان کــە هەمیشــە دووپــات
دەبێتــەوە.
پەراوێزەکان:

 - ٣٠خوێنــەر دەتوانــێ لــەم ڕووەوە ئــاوڕ لــە گاســتۆن
باشــار بداتــەوە.
 - ٣١سالم.١٠٢ ،
 - ٣٢سالم.٦٨٧ ،
 - ٣٣کەلیلــە و دیمنــە ،شــاکارێکی هیندییــە بــە
سانســکریتی نووســراوە وەکــوو بێشــکەی ســەرهەڵدانی
شارســتانیەتی هیندیی تەماشــاکراوە ،دواتــر وەردەگێڕدرێتە
ســەر پەهلــەوی ،ئەوجــا ئیبنولموقەفــەع کــە پەروەردەیەکی
زەردەشــتی هەبــووە ،ســەرەتا لــە ســەدەی هەشــتەم وەری
دەگێڕێتــە ســەر زمانــی عەرەبــی.
 - ٣٤خوان .ئەفالتوون .ال.١١٥ .
 - ٣٥کوردی.
 - ٣٦کوردی.
 - ٣٧سالم ال .٨٩
 - ٣٨نالی ال .١٢١
 - ٣٩نالی .١٢٨
 - ٤٠نالی ال .٥٤٣
 - ٤١مەحوی ال .٢٩
 - ٤٢مەحوی ال .٣٦
- ٤٣
 - ٤٤نالی ،ال .٨٨
 - ٤٥نالی ،ال .٢٠٣
 - ٤٦مەحوی ،ال .١٩٠
 - ٤٧نالی ،ال .٥٣٧
 - ٤٨سالم.٨٠ ،
 - ٤٩سالم ،ال .٦٩٤
 - ٥٠سالم ،ال .٢٨٦
 - ٥١مەحوی ،ال .٢٦٢

52- hurtado_M44.pdf (uqam.ca). p.53
53- Rouvière, Yves; Hervé Castanet. Comprendre Lacan: Guide graphique (Comprendre/essai graphique) (French Edition). Max
Milo Editions. Edición de Kindle

54- Jaqcques Lacan, Encore, Seuil, 1975,
Paris, p. 91
55- Rouvière, Yves; Hervé Castanet. Comprendre Lacan: Guide graphique (Comprendre/essai graphique) (French Edition). Max
Milo Editions. Edición de Kindle

بیبلیۆگرافیا
دەقی شاعیران
تێبینــی :لــە پەراوێزەکانــدا ،تەنیــا نــاوی شــاعیر و
ژمــارەی الپەڕەکــەم دانــاوە ،خوێنــەر دەتوانــێ بــۆ ئــەم
چــوار دیوانــەی خــوارەوە بگەڕێتــەوە:
 - ١دیوانــی مەحــوی ،لێکدانــەوە و لێکۆڵینــەوەی
مــەال عەبدولکەریمــی مودەڕیــس ،کــۆڕی زانیــاری کــورد،
پێداچوونــەوەی( :محەمــەدی مــەال کەریــم).
 - ٢دیوانــی ســالم ،ســاغکردنەوە و لێکدانــەوە مــەال
عەبدولکەریمــی مودەڕیــس ،فاتیــح عەبدولکەریــم ،محەمەدی
مــەال کەریــم ،ئامادەکــردن ســدیق ســاڵح ،بنکــەی ژیــن،
 ،٢٠١٥ســلێمانی( .عەبدولڕەحمانــی ســاحێبقڕان).
 - ٣دیوانــی نالــی ،ســاغکردنەوە و لێکدانــەوە مــەال
عەبدولکەریمــی مودەڕیــس ،فاتیــح عەبدولکەریــم ،محەمەدی
مــەال کەریــم .کــۆڕی زانیــاری کــورد( .مــەال خــدر).

4-http://www.vejinbooks.com/view/Book،
)دیوانی  -کوردی ( -مستەفا بەگی ساحێبقڕان(
5- Identité languistique, identité culturelle:
une relation paradoxale. Patricl Charideau,
Uiniversité de Paris XIII, Centre dAnalyse
de Discours.
6- Adam Aegidius, lénonciation dans le
poésie moderne, P.I.E PETER, Bruxelles,
2012.
7-Benveniste, problèmes de linguistique
général, 1. Gallimard, 1966, Paris.
8- Rouvière, Yves; Hervé Castanet. Comprendre Lacan: Guide graphique (Comprendre/essai graphique) (French Edition). Max
Milo Editions. Edición de Kindle.

 - ٩لــە ڕێنێسانســی فەڕەنســییەوە بــۆ شکســتی
ڕێنێسانســی کوردیــی ،لــە مەعریفــەی تاکڕەهەنــدەوە بــۆ
کرانــەوە ،لێکۆڵینەوەیەکــی بەراوردکاریــی ،ئەحمــەدی
مــەال ،٢٠٢٠ ،ئەندێشــە.
 - ١٠میخائیــل باختیــن ،المارکســیة و فلســفة اللغــة،
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