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شاعیری حوجرە کێیە؟
نالی، کوردی، سالم، مەحوی

ئەحمەدی مەال
)ئیسپانیا(

)٢ - ٢(

بیرکردنــەوەی شــاعیری حوجــرە ســەر بــە سیســتمێکی 
ــەوە  ــی کۆبکەین ــڕای ڕەگەزەکان ــێ تێک ــرە، دەش یەکدیگ
ــۆ  ــەر ب ــن، ه ــوە هەڵچنی ــان لێ ــی واتایی ــان تەون و دەی
نموونــە، ئــەم خــۆ بەســەگ کردنە، ئــەم بەخســتنەبەرییە 
ــە ڕێــی ســیمبۆلیزمەوە بخوێنرێتــەوە، چونکــە  دەشــێ ل
ئاژەاڵنــی  ســەیری  بەجۆرێــک  کولتوورێــک  هەمــوو 
ــژی  ــردووە، ئەمــەش بەرهەمــی پرۆســەیەکی دوورودرێ ک
بــووە،  دیکــە  زیندەوەرانــی  و  مــرۆڤ  پێکەوەژیانــی 
ئــاژەاڵن و مــرۆڤ لــە یــەک ژینگــەدا ژیــاون، پشــتەوەی 
ڕەمــزەکان واقیعێکــن کــە بەرهەمهێنــەری ئــەو ڕەمزانەن. 
کۆمەڵگــەی شــوانکارەیی کــورد بــە چاوێکــی تایبەتــەوە 
ــورددا  ــی ک ــدی مرۆڤ ــە دی ــردووە و ل ســەیری ســەگی ک
ســەگ بــووە بــە ڕەمــزی وەفــاداری، چونکــە ئــەم ئاژەڵــە 
هــەم مێگەلــی بــۆ پاراســتووە، هــەم ئاژەڵێکــی گوێڕایــەڵ 
بەڵکــوو  نییــە،  ســەگ  وەفایــە  بــە  ئــەوەی  بــووە. 
ــە  ــە. ئەم ــەم ئاژەڵ ــۆ ئ ــە ب ــەی ئێمەی ــی مرۆڤان تێڕوانین
لــە خوێندنەوەیەکــی ســادەدا بــەم جــۆرە دەردەکەوێــت، 
ئــەم  بێــت  کاتیــش  شــێوەیەکی  بــە  دەشــێ  بــەاڵم 

ــۆ  ــێنینەوە ب ــە هەڵوەش ــووری و ڕەمزیی ــتاییە کولت بارس
ــە  ــۆ ب ــەم »خ ــتەوەی ئ ــوی پش ــە دی ــن ل ــەوەی بزانی ئ
ئاژەڵکردنــە« چ زمانێکــی دیکــە خــۆی شــاردووەتەوە؟
ئەگــەر تێرمەکانــی »ســەگ«، »دەرگا = قاپــی«، 
 = »حەڵقەدەرگوشــی  »مســکین«،  »غەریــب«، 
ئەڵقەلەگــوێ« شــی بکەینــەوە و هەوڵــی ئــەوە بدەیــن 
و  بیانبەســتینەوە  بەیەکــەوە  ســەرلەنوێ  پێکــەوە 
واتاگەلــی دیکەیــان لێــوە هەڵێنجیــن، ئــەوە دەبــێ 
ــە«.  ــە »ماڵ ــن ک ــتەوەی »دەرگا« بکەی ــەیری پش س
شــلۆق  دەرگای  ماڵــە،  یەکەمــی  ڕوخســاری  دەرگا 
ــکات،  ــا ب ــاوەوەی وێن ــان ن ــەوەی خەیاڵم ــۆ ئ بەســە ب
بزمارڕێژکــراو و چەورکــراوە،  دارینــی  دەروازەیەکــی 
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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کاریگــەری  سروشــت  دژوارەکانــی  ڕەگــەزە  هەمــوو 
نەرێنــی لەســەر دروســت بــکا: »بــا، بــاران، بەفــر، 
تــەرزە، ڕەشــەبا، ســەرما، قرچــەی گەرمــا، تەپوتــۆز،...
ــووە  ــان هەڵگرت ــش ئاماژەگەلێکی ــاوەوەی ماڵی ــاد«، ن ت
»خۆشــگوزەرانی،  ماناکانــی:  هەڵگــری  دەشــێ  کــە 
گەرمبوونــەوە،  حەســانەوە،  گەرموگــوڕی،  هێمنــی، 
بــۆ  ئاماژەگەلێکــن  کورتــی  بــە  حەوانەوە.«بــن. 
بەختــەوەری.)30(  و  بااڵدەســتی  و  خۆشــگوزەرانی 
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 
بەرانبــەر  بزمارڕێژکــراو  و  نەخشــونیگار  پــڕ  دارینــی 
ســتاتووی  دوو  دەوەســتێ،  شــلۆق  دەرگایەکــی  بــە 

ــەوە.  ــۆ ڕوون دەکەن ــان ب ــی زۆر جودام کۆمەاڵیەت
بــە  دێــڕەی خــوارەوە »ســالم« خــۆی  دوو  لــەم 
»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 
ــەدەر  ــاڵ هات ــە م ــەر ل ــک دولب ــەوەی کاتێ ــۆ ئ ــە ب نیی
ــتی  ــر پێس ــە ژێ ــوو چوون ــەوێ، بەڵک ــی بک ــاوی پێ چ
لەخۆداماڵینــی  لــە خۆیــدا  گیانــەوەرە خــۆی  ئــەم 
ــە. ســنوورێکی  ــرادە و خودگەراییەک ــۆرە ئی ــوو ج هەم
یەکجارەکییــە لــە نێــوان ئــەوی نادیــار و خۆیەکــی بــێ 
ــێ  ــقێکی ب ــی عەش ــینی شوناس ــرادە، بەخش زات و ئێ

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 

خۆمــان  بــە  و  دابێــت  نیشــان  خــۆی  ویســتێک  و 
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 
ــە  ــێ ل ــە دەب ــۆی، بۆی ــە »مەســکەن« ب ــوو ب ــرا و ب ک
دڵــەوە سوپاســگوزار بــێ، چونکــە ئەمە ناوونیشــانێکی 

ــە بەدیهاتووەکــەی شــاعیرە. »بااڵیــە«، ئەمــە خەون
دەشــێ خوێندنەوەیەکــی ســۆفیگەرانەش بــۆ ئــەم 
دەســتەواژە و تێرمانــە بکرێــت، چونکــە بااڵدەســتی 
هــزر و کاریگــەری ســۆفیگەرانە کــە لــە الیــەن هــەردوو 
کۆمەڵگــەی  لــە  دەکــرا  جێبەجــێ  تەریقەتەکــەوە 
شــاری ســلێمانی ســەدەی نــۆزدەدا ڕوونــی دەکاتــەوە. 
بەکارهێنانــی ئــەم دەســتەواژانە ئەگــەر بــۆ غەزەلییاتــی 
بــەو  بارگاوییــە  بــەاڵم  بەکارهاتبــێ،  دنیاییــش 
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 
ــرادە  ــە تێکشــکاندنی ئێ ــا ب ــەکان، تەنی خــودا و خەون
ــلیمبوونە  ــەم تەس ــدە. ئ ــەوە بەن ــتە دنیاییەکان و ویس
خاوەنەکــەی  لــە  تاکگەرایــی  شوناســێکی  هەمــوو 
دەســەنێتەوە لــە پێنــاو زاڵبــوون و بااڵدەســتی ئــەوی 
ــت  ــالم گوزارش ــۆن س ــن چ ــا بڕوانی ــار، ب ــەی نادی دیک

لــەم سوپاســگوزارییە دەکات:
بــە پەنهانــی لــە کــۆی یــارا، ســەگ ئاســا، مەســکەنت 

دەســت کەوت
تەشــەککور کــە، گەلــێ بااڵیــە »ســالم!«مەنصەبت 

ئەمشەو)3٢(
ــە  ــەت دەدرێت ــا وەک ڕەمزیی ــاوی وەف ــک ئاوەڵن کاتێ
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 
ــی  ــزۆپ ٤٧0 پ.ز(ی یۆنان ــتر )ئی ــە)33(«، پێش دەمن
دێریــن کــە دواتــر لــە الی الفۆنتێــن لــە ســەدەی حەڤــدە 
دووبــارە بووەتــەوە کــە تێکڕایان باس لە خەســڵەتەکانی 
ــدەی  ــە هەن ــەم هەواڵن ــەن؛ کــۆی ئ ــان بــۆ دەک مرۆڤم
بکــەن،  مــرۆڤ  خووەکانــی  لــە  بــاس  ویســتوویانە 
ڕژدی،  چاوچنۆکــێ،  دەســەاڵتخوازی،  نموونەکانــی: 
ئیرەیــی، وەفــا و زیرەکی...تــاد، هەنــدە باســی خــودی 

ــن. ــۆ نەکردووی ــان ب ئاژەاڵنی
لــەم  کــە  ئەوەیــە  حوجــرە  شــاعیری  تراژیدیــای 
دەبــێ  نایەنــەدی.  شــاعیر  خەونەکانــی  دنیایــەدا 
چاوەڕێــی ڕۆژی دوایــی بــکات. لــەم ڕووەوە، بــەرەوڕووی 
دنیایەکــی دڵــڕەق لــە ڕووی کۆمەاڵیەتــی بووەتــەوە، 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە دەستەوەســان بەرانبــەر بــە 
ــمان  ــی ئاس ــەوە، بێدەنگ ــمانەکان بووەت ــی ئاس بێدەنگ
دەبــێ بــە پڕۆژەیەکــی ئایینــدە بــۆ شــاعیری حوجــرە، 
ئەویــش ڕۆژی حەشــرە تــا داوای تێکــڕای مافەکانــی لــە 

دڵخوازەکــەی بــکات.

٤ - تەوەری دووەم: لە ڕووی دنیابینییەوە
لویــک فێــری لــە ســیمینارێکیدا ســەبارەت بــە نیتشــە 
بەرپەچدانــەوەی  بــۆ  ئیدیــال  »داهێنانــی  دەڵێــت 
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 
ــەو دنیایــەی دەوری  ــان و بزانیــن ئ ــاو چەقــی ژی ــۆ ن ب
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 
ــوون و هۆکارەکانــی  ــە ب پرســیارانەی کــە ســەبارەت ب
بــوون و چییەتــی مــن لەســەر زەمیــن و بۆکــوێ چوونی 
ــە تێكــڕای  ــدووە؟ مەبەســت ل مــن، شــاعیریان ورووژان
پرســیارە ژیارییــەکان و میتافیزییــەکان دەگرێتــەوە. 
ــە  ــەی ک ــەو تێرمان ــەر ئ ــە ب ــا دەبەین ــەش پەن ــۆ ئەم ب
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، 
ــتی  ــێ دروس ــتکردن ک ــەر دەس ــتکردن، ئەگ ــان دەس ی

کــردووە و بــۆ دروســت بــووە؟ 
لــەم بەشــەدا هــەوڵ دەدەیــن، ئــەو تێرمانــە وەرگریــن 
ــن تاکــوو جێپەنجــەی شــاعیر  کــە یارمەتیدەرمــان دەب
ــاوە.  ــەدا دەستنیشــان بکەیــن کــە تێیــدا ژی ــەو دنیای ل
مــادام قســە دەکات، باســی پێوەندییەکانــی خــۆی 
ــە  ــەوەی دیک ــی ئ ــادام باس ــۆ دەکات، م ــان ب و دنیام
دەکات، باســی پێوەنــدی خــۆی و ئــەوی دیکەمــان بــۆ 
ــەم قسەلەســەرکردنەش  ــی ئ ــا چۆنیەت دەکات؛ هەروەه
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.
ــەم  ــن. ئ ــوالم« وەرگری ــەی »غ ــا وش ــە ب ــۆ نموون ب
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 
ــت کــە پێســتیان ســپی  ــەش دەگوترێ ــەو مێردمندااڵن ب
ــکار  ــوو خزمەت ــتدا وەک ــە بەهەش ــە ل ــەن ک و جوانکیل
شــەراب و خــواردن دەدەن بــە بەهەشــتیان و »یطوف 
ــان،  ــون« )قورئ ــؤ مکن ــم لؤل ــم کانه ــان له ــم غلم علیه
تــور، ٢٤(، هەروەهــا لــە زمانــی عەرەبیشــدا بــەو 
نۆکــەر و بەندانــەش دەگوترێــت کــە لــە ماڵەکانــدا وەک 
ــەی  ــدا، وش ــی کوردی ــە زمان ــن. ل ــکار ڕادەگیرێ خزمەت
ــە  ــووە، ب ــەر هات ــکار و نۆک ــای خزمەت ــە مان ــوالم ب غ
زۆری لــە حەیــران و بەیتەکانــی قۆناغــی دەربەگایەتــی 
ــە  ــووە ل ــدا کــە ڕاگرتنــی نۆکــەر بەشــێک ب و ئاغایەتی
بنەمــای کۆمەاڵیەتــی ئــەو قۆناغــە؛ لــە ســەدەی بیســت 
بــەدواوە خــۆری ئــەم وشــەیە ئیــدی بــەرەوە ئاوابــوون 

دەچێــت.
ــاواز  ــەوەی جی ــێ خوێندن ــی دادێ، س ــە الپەڕەکان ل
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 
ــدا  ــوە پەی ــی لێ ــە ئوخژنبەش ــودا ک ــی ج وەک زمانێک

دەبــێ.

٤ -1 - خوێندنەوەی یەکەم
لــە »خوانــی)3٤(« ئەفالتوونــدا، ئەریســتۆفان بــاس 
لــە ســەرهەڵدانی مــرۆڤ دەکات و دەڵــێ لــە دەســپێکدا 
ــرێ  ــد وەرناگ ــە هەن ــرۆس زۆر ب ــەاڵتی ئی ــرۆڤ دەس م
کــە مەبەســت لــە خوداوەنــدی ســۆز و خۆشەویســتییە، 
ــت و  ــی پێویس ــە پێ ــرۆڤ ب ــا م ــەر هاتب ــە ئەگ چونک
ــا،  ــەم دەســەاڵتە کردب ــەڵ ئ ــەی لەگ هۆشــیارانە مامەڵ
و  هەڵدەچنــی  بــۆ  پەرســتگای  گەورەتریــن  ئــەوە 

ــۆ  ــرد. پاســاو ب ــی پێشــکەش دەک ــن قوربان بەهادارتری
ئەمــەش دەهێنیتــەوە و دەڵــێ چونکــە تەنیــا ئــەم 
خوداوەنــدە بــە هانــای مرۆڤــەوە دێ، دەبێتــە پزیشــک 
ــەوەی  ــش ئ ــێ دەبەخشــێ. پێ ــەوەری پ ــۆی و بەخت ب
ئەریســتۆفان باســی خەســڵەتەکانی ئــەم دەســەاڵتە 
ــان  ــتی مرۆڤی ــەرەتا باســی سروش ــەوێ س ــکات، دەی ب
ــرەی ئەفســانەکەی ئەریســتۆفان،  ــە گوێ ــکات. ب ــۆ ب ب
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 
ــتاش  ــوو ئێس ــەی تاک ــە ناوەک ــووە ک ــێیەمیش هەب س
مــاوە کــە پێــی دەگوترێــت ئەندرۆژیــن، واتــە دووڕەگ؛ 
ئــەم ڕەگــەزە لەهەمــان کاتــدا مــێ و نێــرە. ئەندرۆژیــن 
ــتۆفان  ــوو ئەریس ــەر وەک ــوو، ه ــەم دووە ب ــەی ئ ئاوێت
دەڵێــت، ئێســتا گوزارشــت لــە بــێ شــەرمیش دەکات.
ــەرەتایی،  ــی س ــانەیە مرۆڤ ــەم ئەفس ــرەی ئ ــە گوێ ب
شــێوەیەکی خــڕی هەبــووە. هــەر بوونەوەرێــک لــە 
هەمــان کاتــدا چــوار دەســت و چــوار قاچــی هەبــووە، 
ــەک سەریشــی  ــا ی ــووە و تەنی خــاوەن دوو ڕوخســار ب
هەبــووە و خــاوەن دوو سێکســیش بــووە. وەکوو مرۆڤی 
ــتایە  ــەر بیویس ــتاوە و ئەگ ــاقولیانە ڕاوەس ــتا، ش ئێس
غــار بــدات، ئــەوە وەکــوو تــۆپ خــۆی غــل دەکــردەوە 
و لەســەر پەلەکانــی تەقڵــەی لــێ داوە. نێــرەکان دوو 
ــە پشــتەوە،  ــووە، ل ــان هەب ئەندامــی سێکســی نێرینەی
مێینــەکان، دوو ئەندامــی سێکســی مێینەیــان هەبــووە، 
ئەوانیــش هــەر لــە پشــتەوە، ئەندرۆژینــەکان، ئەندامــی 
ئەوانیــش  هەبــووە،  مێینەیــان  و  نێرینــە  سێکســی 

دیســان هــەر لــە پشــتەوە.
ــۆ ئــەوەی  هــۆکاری ئــەم خڕییــەش دەگەڕێنێتــەوە ب
ــەزی  ــووە و ڕەگ ــۆر ب ــەی خ ــر بەچک ــەزی نێ ــە ڕەگ ک
مێینــەش بەچکــەی زەمیــن بــووە و ئەندرۆژینیــش 
ــان  ــە هەم ــگ، ل ــە مان ــووە، چونک ــگ ب ــەی مان بەچک
کاتــدا ســەر بــە خــۆر و زەمینــە، ئــەم خڕییەیــان 
مرۆڤــی  ماوەتــەوە،  بــۆ  باوکیانــەوە  و  دایــک  لــە 
ســەرەتایی هــەم کێــوی و هــەم تووشــی غــروور دەبــێ، 
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لەهەمــان کاتیشــدا هێزێکــی بــێ سنووریشــی هەبــووە. 
دەهێنێتــەوە  هۆمێــر)ۆس(  نموونــەی  ئەریســتۆفان 
کاتێــک باســی ئێفیالــت و ئۆتۆس دەکا کە ویســتوویانە 
ــدەکان.  ــژ خوداوەن ــە گ ــن و بچن ــە ئاســماندا هەڵگژێ ب
ــەو ئەفســانەیە دەچێــت  )ئــەم ئەفســانەیە تەواوێــک ل
کــە بــڕوای وایــە شــەیتانەکان بــە پەیژەکانــی ئاســماندا 
هەڵدەگژێــن تــا گــوێ لــە نهێنییەکانــی خوداوەنــد بگرن 
ــەوەی بیانبەزێنــێ،  ــۆ ئ ــدە ب ــر هــەر خوداوەن کــە دوات

ئەســتێرەیان تێدەگــرێ.(
هــەر بۆیــە زیویســی خوداوەنــد، وێــڕای خوداوەندەکانی 
ــە  ــەوەرە مەغرووران ــەم بوون ــە دژ ب ــار دەدەن ک دی، بڕی
شــتێک بکــەن، بــەاڵم لــە هەمــان کاتیشــدا نەیاندەویســت 
ئــەم ڕەگــەزە بــە تەواوەتــی وەک دێــو و زەبەلالحەکانــی 
جــاران لــە ناوببــەن و بــە برووســکە قڕیــان بکــەن، 
ــێ  ــد دەڵ ــەن: زیویســی خوداوەن ــک دەردەک ــە بڕیاڕێ بۆی
»چارەســەرێکم هەیــە، وایــان لــێ دەکــەم کــە بــێ هێــز 
دەرکــەون و تــا لەمــەودوا گێچەڵمــان پــێ نەکــەن، بۆیــە 
ــە دوو  ــەم ب ــە دەک ــەم بوونەوەران ــم ئ ــتا دەچ ــەر ئێس ه
لەتــەوە. ئەگەریــش بەمــە چارەســەر نەکــران، ئــەوە 
جارێکــی دیکــەش دەیانکــەم بــە دوو لەتــی دیکــەوە. ئــەو 

ــن.« ــگاو بنێ ــن هەن ــە شەلەشــەل دەتوان ــا ب کات تەنی
دوای ئــەوەی زیویــس مــرۆڤ دەکات بــە دوو لەتــەوە، 
داوا دەکات کــە ئەپۆلــۆن، خواوەنــدی شــیعر و مۆســیقا 
بچێــت برینەکانیــان ســاڕێژ بــکات، بوونــی ناوکــی 
ــەرەتاییەیە  ــە س ــەو برین ــوێنی ئ ــا و جێش ــرۆڤ هێم م

کــە ئامــاژە بــۆ ئــەم جیاکردنەوەیــە کــە دەکات.
لــەو  مــرۆڤ  ڕاســتەقینەی  حەکایەتــی  ئیــدی 
پارچــە  واتــە  دەکات،  پــێ  دەســت  ســەردەمەوە 
بــۆ  بگەڕێتــەوە  ئەوەدایــە  هەوڵــی  لــە  لەتبووەکــە 
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 

ــە  ــس ل ــە زیوی ــرا، بۆی ــۆ نەدەک ــان ب ــن، هیچی ڕاپەڕێن
ــە و  ــی نێرین ــە ئەندام ــەڕا، بۆی ــە گ چارەســەرێکی دیک
مێینەیــان دەخاتــە پێشــەوە کــە پێشــتر لــە پشــتەوە 
بــوون، تاکــوو ئەگــەر هاتــو نێرێــک بــەر مێیــەک 
کــەوت، ئــەودەم بتوانــن نــەوە بنێنــەوە وەکــوو ئــەوەی 

ــرێ. ــەدی دەک ــتا ب ــە ئێس ک
بــۆ  مێینــە  و  مێیینــە  بــۆ  نێرینــە  عەوداڵبوونــی 
ــە مــرۆڤ  ــەم ئەفســانەیە دەگەڕێتــەوە، وات ــۆ ئ نێرینــە ب
ــا  ــۆی، هەروەه ــی خ ــۆ ڕەچەڵەک ــەوە ب ــەوێ بگەڕێت دەی
عەوداڵبوونــی نێرینــە بــۆ نێرینــە و مێینــە بــۆ مێینــەش 

دیســان دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ســەردەمە.
ــو  ــە نێ ــووڵ ل ــتێکی ق ــە وەک نەس ــەم گیرۆدەبوون ئ
شــیعری حوجــرەی ئێمــە جێگیــرە. شــاعیری حوجــرە 
هەمــوو تەکتیکێکــی لــە ال قبووڵــە بــۆ ئــەم پێــک 
نموونەکــەی  چەشــنی  هــەر  تەنانــەت  گەیشــتنە، 
ــرەت =  ــە ئاخی ــتومڕە دەبرێت ــەم مش ــتۆفان، ئ ئەریس
هادێــس تــا حــەق و حیســاب بــۆ ئــەم گەڕانەوەیــە 
بکرێــت. کــوردی لــە پێنــاو عیشــق = ئیرۆســدا هەمــوو 
شــتێک دەخاتــە الوە و چاوەڕێــی ڕۆژی دوایــی دەکات 
ــی  ــت بێتــەوە، بــە واتایەک ــدا ئاش تــا لەگــەڵ ئیرۆس
دیکــە شــاعیر لــە ناخــەوە هەســت دەکات لەگــەڵ 
بەشــە تەواوکەرەکــەی کــە عیشــقە، تــۆراوە و لەیــەک 
ــەیەکی  ــاوەن وەسوەس ــرە خ ــاعیری حوج ــڕاوە. ش داب
بــێ ســنوورە، هەمیشــە وێنــەی ئــەوی دیکــە بــە 
تــەواوی داگیــری کــردووە، »ئەوێــک« کــە لــە غیابێکی 
ــا  ــی دنی ــە. گواســتنەوەی خــەم و خەفەت ــەدی دای ئەب
بــۆ ڕۆژی دوایــی، بــە واتــای دەستشووشــتنی شــاعیر 

ــۆی. ــەی خ ــوە ونبووەک ــە نی ــگات ب ــا ب دێ ت
مولتەجی نابم بە کەس کوردی لە دونیا و ئاخیرەت

ــی عیشــق  ــن و دامان ــی خــودا دەســتی م ڕۆژی دیوان
)35(

بەرگێکــی  دیدگایــە  ئــەم  کــە  شــیاوە  زۆر  بۆیــە 
ــەی خــودا،  ــە وێن ــێ ب ــەر بب ســۆفییانە بپۆشــێ، دولب
زەمیــن ببــێ بــە تاراوگــە و خــودی ژیــان وەکــوو 
ســەراب و تراویلکــەی لــێ بێــت؛ هەڵپــەی مــرۆڤ 
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ــان، دەبێتــە هەوڵێــک کــە تاجــی  ــە ژی ــۆ گەیشــتن ب ب
مایەپووچــی لەســەر دەنرێــت. جارێکــی دیکــە لــە 
ــەر  ــەوە. ئەگ ــە دەخوێنین ــەوە ئەم ــی »کوردی«ی دەم
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 

ــکێت. ــە دەش ــەو تینوێتیی ــدار، ئ دی
هیجری 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 
ــەو  ــەرام دەکات ئ ــردووە و ح ــەرام ک ــێ ح ــی ل و ئەوێ
دولبــەرە ونەیــە کــە هەراســانی لــە شــاعیر هەڵگرتــووە. 
سەراســەری کاری »ســالم« عیشــقی تۆیــە، ئــەووەڵ و 

ئاخــر
ــی  ــۆ مەیل ــێ ت ــە ب ــەر ب ــەت، گ ــێ قیام ــەت ب خەجاڵ

جەننــەت کا)3٧(
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، 
ــە شــاعیری  ــە، چونک ڕاســتییەکەی پشــکێکی کۆمپلێت
ــە.  ــەدی دای ــەردەوام و ئەب ــی ب ــە چاوەڕوان ــرە ل حوج

ئۆقــرەی لەبــەر هەڵگیــراوە.
یا توربەتێ، یا غوربەتێ با ڕێ بشکێنین

ــا  ــەر م ــرد و ئەگ ــەر م ــی ئەگ ــرە نال ــەر مونتەظی ه
)38(

ئــەوە  ئەریســتۆفان،  ئەفســانەکەی  پێــی  بــە 
ــای  ــە هان ــە دەچێت ــرۆس ک ــدی عیشــقە = ئی خوداوەن
کەرتبووەکەیــدا  لەتــە  دوای  بــە  تاکــوو  مرۆڤــەوە 

بگــەڕێ، شــاعیری حوجــرە شکســتبارێکە و درک بــەم 
کەســێکی  دەکات  هەســت  دەکات،  فروستراســیۆنە 
ناتــەواوە، نــە دەتوانــێ هێوربێتــەوە، نــە دەتوانــێ بــە 
ــاو  ــە ن ــوو ل ــێتەوە، بەڵک ــدا بگیرس ــار دەردی خۆی دی
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 
ــە هەمــوو چرکەیەکــدا  کۆمپلێتــە، شــاعیری حوجــرە ل
هــەم دەژی، هــەم دەمــری، یــان ڕاســتتر لــە زاری 

ــن: ــوێ بگری ــا گ ــەوە ب )نالی(ی
دوور لە تۆ ئیدی مەپرسە، قوربان

حاڵی نالی کە نە مرد و نە ژیا!)39(
نالــی  تێیــدا  کــە  ســەرەوە  دێــڕەی  دوو  ئــەم 
ــۆزەی  ــە ئاڵ ــارە دەروونیی ــەو ب ــەواوی ل ــتێکی ت گوزارش
شــاعیر کــردووە، شــاعیر ناچــارە ئــەم دۆخــە هەڵبژێــرێ، 
چونکــە شــاعیری حوجــرەی ئێمــە، ناتوانــێ لــە دەرەوەی 
ــی  ــت! ســەرنجی تێرمەکان ــەم هاوکێشــەیەدا شــیعر بڵێ ئ
ــردن« و  ــی«، »م ــی نال ــان«، »حاڵ »دووری«، »قورب
»ژیــان«. بــاری دەروونییەکــی زۆر دژوارە، لــە ســەرەوە 
ــەدا  ــە چرکەی ــە شــاعیر ل ــرد ک ــەوەی ک ــۆ ئ ــان ب ئاماژەم
هــەم دەژی، هــەم دەمــرێ، ڕاســتییەکەی، نــە دەمــرێ نــە 
ــاعیرە. ــتییەکەی ش ــە ڕاس ــارە دەروونیی ــە ب دەژێ، ئەم

ــە هاوکێشــەی  ــاز ل ــە ئیمتی ــی عیشــقە ب ــە بابەت ئەم
خۆشەویســتی لــە خوانــی ئەفالتوونــدا، ئێمــە هەمیشــە 
عاشــقی ئــەو شــتەین کــە نیمانــە، مــرۆڤ خولیــای 
ــردووە،  ــت ک ــە ال دروس ــانی ل ــە نوقس ــتەیە ک ــەو ش ئ
ــە کــە برینــی  ــاو ئەوەی ــە پێن ــەوی دیکــە ل گەیشــتن ب
ــاو  ــە ن ــن، ل ــاڕێژ بکەی ــرۆڤ س ــتی م ــی سروش بنەڕەت
ئــەوی دیکــەدا بتوێینــەوە و ببینــەوە بــە یــەک، بــەاڵم 
چارەنووســی شــاعیر لــەم دوورکەوتنەوەیــە »ناڵیــن« 
شــاعیر،  پیشــەی  دەبێتــە  ئەمــە  »فوغان«ـــە،  و 
ئــەو  »دوورکەوتنــەوە«  »هیجــران«،  »هیجــر«، 
ئاگــرە خۆشــەن کــە شــاعیر لــە ناویــدا دەناڵێنــێ. 
هەڵبەتــە هەڵبژاردنــی نازنــاوی »نالــی« ئــەو واتــا 
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قووڵــە دەدرکێنــێ کــە شــاعیری ئێمــە ناتوانــێ خــۆی 
ــێتی: ــە چارەنووس ــە تاق ــوو ئەم ــەوە، بەڵک ــێ بدزێت ل

نالی وا دائیم کە مەشغولی فوغان و ناڵەیە
باعیثی هیجرانی یارە دڵ شەراری گرتووە)٤0(

شــیعری  لــە  کۆمەاڵیەتــی  دەرهاویشــتەی  ڕاســتە 
حوجــرە بــەدی دەکەیــن، بــەاڵم شــاعیر خــاوەن یــەک 
پرۆژەیــە، ئەویــش ببــێ بــە یــەک، واتــە لــە نــاو ئــەوی 
ــراق  ــدی لەدەســت فی ــەوە و ئی ــەدا خــۆی بتوێنێت دیک
و هیجــر و فوغــان و ناڵــە ڕزگاری بێــت. شــیعری 
حوجــرە لــە نــاو ئــەم پرۆژەیــەدا دەژیــت، یــان ئەگــەر 
ــرە  ــیعری حوج ــن، ش ــە بڵێی ــە ئەم ــی دیک ــە جۆرێک ب

ــە. ــەم پرۆژەیەی ــی ئ ــی بەدیهێنان ئامانج
بــەاڵم ئــەم یەکگرتــن و پێکگەیشــتنە مەحاڵــە، ئــەم 
دەکاتــەوە،  خــەون  و  دەرگای خەیــاڵ  مەحاڵبوونــە 
داهێنانــی  لــە  خەونبینیــن  یــان  ئەدەبــی،  خەونــی 
ــی مەحاڵــە، واتــە  ئەدەبیــدا، کردنــەوەی پەنجەرەکان
ــەوەی  ــع، تەقین ــای واقی ــە دنی ــە ب ــی مەحاڵ لێگیرکردن
هەاڵتنــە  بەدیهێنــان،  ئاراســتەی  بــە  مەحاڵــە 
تەقینــەوەی  فروستراســیۆن،  و  شکســت  لەدەســت 
کانیــی ناهۆشــیارانەیە بــۆ ئــەوەی بڕژێتــە دەفــری 
کــەم  الیەنــی  بــە  کۆنــدا،  دنیــای  لــە  واقیعــەوە، 
خــەون کلیلێکــە نهێنییەکانــی دەستنیشــان دەکــرد، 
تەلیســمەکانی ڕاڤــە دەکــرد، دەســتی مرۆڤــی دەگــرت 
بــۆ ئــەوەی ئــەو دیــوی واقیعــی پــێ بخوێنێتــەوە. 
ــی  ــکە، جێ ــان تەس ــە واقیعم ــن، چونک ــەون دەبینی خ
جەســتەمانی تێــدا نابێتــەوە، گوشــار و بارســتاییەکان 
هەمیشــە  مــرۆڤ  دەبینیــن، چونکــە  خــەون  زۆرن، 
ــتایەکی  ــدێ، ئێس ــتایەکی دژوار هەڵ ــتی ئێس ــە دەس ل
چوارچێوەڕێژکــراو. لــە نێــو شــاعیرانی ســەدەی نۆزدە، 
لــە الی مەحــوی زیاتــر وەک لــە الی شــاعیرانی دیکــە 
ــت  ــوو دەس ــرێ تاک ــی دەگ ــیارانە بەرۆک ــی هۆش خەون
بەســەر ئــەو وێنــە ســرک و خــزەدا بگــرێ کــە واتــای 
ــەوی دیکــە  ژیانێکــی ڕاســتەقینەی دەداتــێ. وێنــەی ئ
ــە  ــەرز و ئاســماندایە، ب ــوان ئ ــە نێ ــە الی مەحــوی ل ل
ــە  ــەاڵم ل ــردووە، ب ــی بەرجەســتەی ک ــی زەمین ئەدەوات

نــاو خەونــە قووڵەکانــی چــاوی پێــی دەکــەوێ. ڕەنگــە 
ــی و  ــەم ڕاڕای ــرەب ئ ــۆفی مەش ــاعیرانی س ــە الی ش ل
وەسوەســەیە گەیشــتبێتە دوا لوتکــە، بــەو مانایــەی کە 
ئــەوی دیکــە تەنیــا لــە بارێکــی دەروونیــی نائاســاییدا 
ــەرە،  ــەم بوون ــوون ب ــەوێ، گەیشــتن و تێکەڵب دەردەک
خەیاڵــەوە  و  خــەون  ڕێگــەی  لــە  تەنیــا  و  تەنیــا 
بــەدی دێ. واتاکانــی وەجــد و حاڵگرتــن تەنیــا بــۆ 
گەیشــتنەیە،  پێــک  ئــەم  کاتیــی  بەرجەســتەکردنی 
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، 
ــە بەشــە  ــە ئاســاییەکەیە، چونک ــارە دەروونیی ــە ب ئەم
ــەوی  ــە ئ ــەوە ل ــەوە. توان ــۆی دەدۆزێت ــەی خ ونبووەک
ــەوە  ــەوەی شــاعیر ببێت ــۆ ئ ــەوە ب ــان گەڕان دیکــەدا، ی
ــە،  ــەرەتاییە هەتاهەتاییەک ــە س ــە« موتڵەق ــە »یەک ب
دواجــار دەبێتــە دوا خولیــای شــاعیر. جێــی ســەرنجە 
کــە وێنــەی دولبــەر لــە وێنــەی »مانــگ«دا بەرجەســتە 
دەبێــت، ئــەم شــێوە بازنەییــە درەوشــاوە کــە لــە 
ــەوە  ــا گەڕان ــت. ئای ــەواوی دەرەدەکەوێ ــە ت شــەواندا ب
و توانــەوە لــە نــاو بازنــەدا، تــەواوی ئەفســانەکەی 

ئەریســتۆفانمان بــۆ ناســەلمێنێ؟
مەحــوی ئەمشــەو ئــەو پــەری شــێوەی لــە خــەو 

ــێ ــێ دەب دیب
بۆیــە ئەمــڕۆ مەولــەوی کەوتۆتــە حاڵــی حەلــوەال 

)٤1(
هاتنــی ئــەوی دیکــە، ئامادەبوونــی دولبــەر بــەو 
مانایــە دێ لــە الی مەحــوی کــە تێکــڕای ئاســەوارەکانی 
خــود دەســڕێتەوە؛ دەقەکانــی مەحــوی لــە نێــوان: یــان 
ــت  ــی کۆمپلێ ــوان ئەوێک ــە نێ ــان ل ــرۆدە، ی ــی گی منێک
ــدا ســڕاوەتەوە،  ــی تێ ــە منێکــی نابووت ــەوێ ک دەردەک
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

ــڕوا  ــۆ ب ــێ تەشــریفی ت ــم، دەب ــە دەرکەوت ــن ک ــی م جەناب
)٤٢(

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 
ــا  بێتــەوە، ئــەو ســەراب و تراوێلکەیەیــە کــە هــەم مان
دەدا بــە خــودی شــاعیر، هــەم دەبێتــە بەرهەمهێنــەری 
واتاکانــی نووســین، دواجاریــش ڕەهەندێکــی ئۆنتۆلۆژی 
ونبــووە  کەرتــە  ئــەو  بێتــو  ئەگــەر  پەیــدا دەکات. 
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.
پیتــە  بــە  زەمینەســازییەکی  کەرتبوونــەوە،  ئــەم 
بــۆ ســەرهەڵدانی هاوکێشــەی ئــەوی »ئاغــا« و منــی 
لــە ژێــر ڕۆشــنایی  » نۆکــەر/ غــوالم«. دەشــێت 
ــە  ــەم پێوەندیی ــن ئ ــەوڵ بدەی ــدا ه ــی هیگڵ دیالیکتیک
ناکــۆک و یەکدیگــرە ســاغ بکەینــەوە. یەکێــک لــە 
دامەزراندنــی  حوجــرە،  شــاعیرانی  تەکتیکەکانــی 
گەمــەی نێــوان نۆکــەر و ئاغایــە، گەمەیەکــی جیــددی 

و ناکۆکــە.

٤ -٢ - خوێندنەوەی دووەم
هیــگڵ  نۆکــەردا)٤3(،  و  ئاغــا  دیالیکتیکــی  لــە 
ــەو مەبەســتەی کــە  ــەوە دەکات، ب باســی ڕووبەڕووبوون
دانپێدانــان بێتەگــۆڕێ، هــەم نۆکــەر پێویســتی بــەم 
دانپێدانانەیــە، هــەم ئاغــا. ئــەم ڕووبەڕووبوونەوەیــە 
بــۆ  نــەک  دەردەکەوێــت،  ملمالنێــدا  شــێوەی  لــە 
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 

ــردرێ.  ــار دەب لەب
ــەم  ــتی ئ ــرەدا، ئاس ــیعری حوج ــە ش ــێ ل ــێ دەچ پ
و  ملمالنــێ  بــواری  نەچووبێتــە  هێشــتا  پێوەندییــە 
ئــەم  پێــش  دەکەوێتــە  بەڵکــوو  ڕووبەڕووبوونــەوە، 
قۆناغــەوە. دەشــێ بگوترێــت هەمــوو هەوڵێــک دەدرێــت 
ــە  ــک ل ــدات، یەکێ ــەوە ڕووب ــەوەی ڕووبەڕووبوون ــۆ ئ ب
واتاکانــی ڕووبەڕووبوونــەوە ئەوەیــە کــە دوو پــۆل، 
بوونــی  هۆشــیاری،  دوو  یــان  جەمســەر،  دوو  یــان 
ئــەم  لــە خســتنە ڕووی  ئامانجــی هیــگڵ  هەبێــت، 
ــی  ــە قوواڵی ــەوێ ل ــە: دەی ــە ســەرەتاییەدا ئەوەی دیمەن
ــە خەســڵەت و ئاڵوگــۆڕی  ــدی ناکۆکــە و ل ــەم پێوەن ئ
ڕۆڵەکانیــش بگەیــن. دەیــەوێ ئەوەمــان پــێ بڵــێ کــە 
نۆکــەر لــە ڕێگــەی کارکردنــەوە ئــازادی بەدەســت 
دەهێنــێ، چونکــە ئــەوە ئاغایــە کــە پێویســتی بــە 
ــە،  ــی دیک ــە واتایەک ــت، ب ــەر دەبێ ــتی کاری نۆک دەس
هەنــدەی ئاغــا پێویســتی بــە بەرهەمــی نۆکــەر دەبێــت، 

ــت. ــا نامێنێ ــە ئاغ ــتی ب ــەر پێویس ــدە نۆک هەن
ئەگــەر لــە شــیعری حوجــرەدا ســەرنجی دیالیکتیکــی 
جــۆری پێوەنــدی ئاغــا و غــوالم بدەیــن، ئــەوە دەبینیــن 
ماوەیــەک لــە نێــوان ئــەم دوو هۆشــیارییەدا هەیــە، 
ــە دەرەوەی  ــە دەکەوێت ــەم پێوەندیی ــەت خــودی ئ تەنان
ئــەم ملمالنێیــەوە، چونکــە شــاعیر وەکــوو غــوالم خــۆی 
پێشــنیار دەکات، هەمــوو هــەوڵ و تەکتیکێکــی شــاعیر 
ئەوەیــە دولبــەر/ ئاغــا ئــاوڕی لــێ بداتــەوە، واتــە 
ــدە،  ــەر دی ــە ب ــەم کەوتن ــەو، ئ ــدی ئ ــەر دی ــە ب بکەوێت
خــۆی لــە خۆیــدا بــە گوێــرەی شــاعیر هەنگاوێکــی 
بنەڕەتییــە، بەواتایەکــی دیکــە »منــی شــاعیر« ئــەودەم 
ــگای  ــواری نی ــە ب ــک دەچم ــەلمێنم کاتێ ــم دەس هەبوون
ــە  ــت. ل ــک دەبێ ــگادا لەدای ــە نی ــوون ل ــەرەوە. هەب دولب
تێکــڕای دەقەکانــدا، ئــەم پێوەندییــە تەنیــا لەم ئاســتەدا 
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ــی  ــۆ هەبووی ــاعیر ب ــی ش ــێ، دانپێدانان ــەقامگیر دەب س
دانپێدانانەکــە  دەبــێ  نییــە، چونکــە  بــەس  دولبــەر 
ــدی  ــە دی ــی شــاعیر ل ــێ. غائیببوون ــە دوو ســەرەوە ب ل
ــە  ــت«، وات ــە »ش ــە دەکات ب ــەوی دیک ــەرەوە، ئ دولب
لــەدەرەوەی  هۆشــیارییەوە،  دەرەوەی  دەیخاتــە 
ئاگاییــدا دەیهێڵێتــەوە، بۆیــە کاتێــک نالــی هەســت بــە 
ــە  ــا ل ــتە تەنی ــەم هەس ــۆی دەکات، ئ ــابوونی« خ »ش
ــابوونێکە«  ــە »ش ــووە، وات ــتە ب ــودا بەرجەس ــەک دی ی
شــاعیر تەنیــا لــە نــاوەوە هەســتی پــێ دەکات، لــە 
ــە  ــە ب ــابوونێک نیی ــچ ش ــە. هی ــراو نیی دەرەوە دانپێدان
بــێ ئاماژەکانــی دەرەوەی خــۆی مەیســەر بێــت، بــە بــێ 

ــە. ــی نیی ــابوون بوون ــی دەرەوە، ش ــی کەس ڕۆڵ
نالی کە غوالمی مەدەدی زوڵف و برۆتە

شاهێکە لە بن سایەیی باڵی دوو هومادا)٤٤(
جــار  هەنــدێ  غوالمبوونــە  بــە  ئــەم  تەنانــەت 
دەچێتــە قۆناغــی پەرســتنەوە؛ ئەمــەش گرفتێکــی 
ــە  ــەی ک ــەو کەس ــت ئ ــە، مەبەس ــەوی دیک ــە. ئ دیکەی
شــیاوی پەرســتنە هەمیشــە غائیبــە، هەرچەنــدە ئــەم 
ــە،  ــازی هەی ــرازی و مەج ــی ئیفتی ــەوەرە، بوونێک بوون
بــەاڵم کردەیەکــی زەینیــی ڕووتــە، کەچــی درێژکــراوەی 
ــی دەرگادا  ــە ئاماژەکان ــەوەرە« ل ــەم »بوون ــی ئ بوون
بەرجەســتە دەبــێ. دەرگایەکــی هەمیشــە داخــراوە، 
ــەوە،  ــک دەیکەین ــە کاتێ ــە ک ــە وای وەک دەرگای کەعب
لــە بەتاڵییــەک زیاتــر چاومــان بــە هیــچ شــتێکی 
نییــە،  نــاوەرۆک  و  نــاو  کەعبــە  ناکەوێــت.  دیکــە 
کــردووە/  بەرجەســتەی  دەرگا  بەرگەکــە  بەڵکــوو 
بــە واتایەکــی دیکــە، ئــەوە خــودی دەرگایــە کــە 
دەرگا  پشــتەوەی  کەچــی  واتــا،  هەڵگــری  دەبێتــە 
لەبــەر  غــوالم  ئەبــەدی  ڕاوەســتانی  نییــە.  واتــای 
دەرگا، »غوالمێکــی ڕەنــگ زەرد و گــەردن کــەچ«، 
ڕاوەســتان و چاوەڕوانییەکــی هەتاهەتاییــە بەرانبــەر 
ــی  ــەاڵم واتایەک ــە، ب ــراو، واتایەک ــی داخ ــە دەرگایەک ب
ــەی  ــی وێن ــاو. نال ــێ هەت ــە ب ــێبەرێکە ب ــەواوە، س نات
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)٤5(
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 
ــاو  ــە ن ــر دەمانبات ڕووی واتاسازیشــەوە، مەحــوی زیات
زمانەوانیشــەوە،  ڕووی  لــە  ســۆفیگەرییەوە،  دنیــای 
ئــاوە  لــەو  مەحــوی  شــیعرییەکانی  کەرەســتە 
هەڵکێشــراون. لــە نێــوان زوڵفــی بزێــو و لــەراوە و 
ــری  ــە جێگی ــەر ب ــان بەرانب ــودا، جووڵەم ــی نەبزێ خاڵ
هەیــە، ئــەم پێوەندییــە جووڵــە و تەوافــی بەندەکانــی 
ــاڵ =  ــە دەوری خ ــە ب ــەوە ک ــۆ دەگوازێت ــان ب خودام
کەعبــەدا دەســووڕێنەوە. لــەم دیمەنــەدا، هــەم مەحــوی 
وەکــوو تەماشــاکەر، هــەم دولبەر وەک بەرجەســتەیەکی 
بــێ ڕۆڵ دەردەکــەون. شــاعیر پەنــا بــۆ ئــەو میتافــۆرە 
ــتوویی  ــف و چەقبەس ــەوەی زوڵ ــە لەرین ــە ل ــات ک دەب
ــەر  ــووە، هەراســانی خــۆی بەرانب ــدا بەرجەســتە ب خاڵ
ــەم  ــۆی ئ ــار ک ــڕێ، دواج ــوە دەردەب ــزە نەبزێ ــەو هێ ب
ــە  ــەک ک ــەری الالنەوەی ــە بەرهەمهێن ــە دەبێت پێوەندیی
ــود،  ــۆ خ ــەوە ب ــەرهەڵدەدا و دەگەڕێت ــودەوە س ــە خ ل
تیرێکــە لــە کەوانی ســینەوە دەردەپــەڕێ و دەگەڕێتەوە 
بــۆ ســینە. شــاعیر قســە لەگــەڵ خــۆی دەکات، دواجــار 
بەکارهێنانــی ئــەم زمانــە دەچێتــە خانــەی خودتەمــێ 
ــەوە و  ــاگادار دەکات ــەک خــۆی ئ ــە چرپەی ــەوە، ب کردن

ــە!« ــت »مەحــوی ببین دەڵێ
زوڵفی بە دەوری خاڵەکەیا دێ، هەموو دەمێ

مەحــوی ببینــە عەنبــەری ســارا غوالمــی میســک 
)٤6(

شــاعیری حوجــرە بەرانبــەر بــە جەبەرووتــی دولبــەر، 
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هەمیشــە دەپاڕێتــەوە، ئــەم پاڕانەوەیــە ڕۆڵێکی ئێکجار 
ــە وێناکردنــی دولبــەردا  مــەزن دەبەخشــێتە دولبــەر. ل
ــی  ــۆن زوڵف ــەوە، چ ــۆزە دەقۆزێت ــە ئاڵ ــەم پێوەندیی ئ
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 
هەمیشــەیی  غوالمبوونێکــی  بــە  هەمیشــە  شــیعرە، 
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 
ــووە؟  ــی هەب ــدا بوون ــە بڕگەیەکــی مێژوویی نییــە کــە ل
ڕەمــز و ئاماژەکانــی قــژ یەکجــار زۆرن، کاتێــک دولبــەر 
بــە پشــتی دەســتی زوڵفەکــەی ڕەوانــەی پشــتەوە 
ــە، هــەم  ــەک، هــەم جەفاکارییەک دەکات، هــەم لەنجەی
هێزێکــی بــێ وێنــە لــە خــۆ دەگــرێ. دیســانەوە، جــۆری 
ــوو  ــە، بەڵک ــەک الیەن ــا ی ــەک تەنی ــە ن ــەم پێوەندیی ئ
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)٤٧(
وێنــەی ئاغــا لــە الی ســالم دەچێتــە قۆنا غێکــی 
دژوارتــرەوە. دولبــەر = ئاغــا، ڕۆڵــی دوژمــن دەبینــێ، 
واتــە هــەر لە دەســپێکەوە ناهاوســەنگییەک لە ئارادایە، 
ــەوەش  ــردن و توان ــە نێوب ــن، باســی ل ــێ دوژم ــێ بڵ ک
دەکات. وێنەکانــی »قــەوی = بەهێــز، مونعیــم = 
پتــەو، خواپێــداو« بەرانبــەر بــە »ناتەوان و مســکین« 
ئــەم الســەنگییە لــە دەســپێکی دێڕەکــەوە ئاشــکرا 
ــان  ــەنگە ئەوەم ــە الس ــەم هاوکێش ــی ئ ــێ، ئەنجام دەب
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 
ــوان  ــی نێ ــە پێوەندییەکان ــە ل ــەم دژواریی دەنووســێ. ئ
بــواری  دەچێتــە  ئاســتەنگترە،  زۆر  غــوالم  و  ئاغــا 
ــت  ــان دەگەیەنێ ــا تێم ــەوە، ئەوه ــفری پێوەندییەکان س
ــاودان و  ــە ن کــە هەمــوو پێوەندییــەک دەبێتــە هــۆی ل

ــەوەی دیکــە. ســڕینەوەی فیزیکــی ئ
تۆ ناتەوان و مسکین، دوشمن قەوی و مونعیم

»ســالم!« لــە عەهــدی وادام کــوا چــارە، جوزمــودارا؟! 
)٤8(

دەشــێ ئێمــە شــیعری حوجــرە بدەینــە پــاڵ شــیعری 
ــاڵ ڕۆڵێکــی زۆری تێــدا دەبینــێ،  زەینییــەوە کــە خەی
نــەک تەنیــا ئــەو خەیاڵــەی کــە وێنــەی شــیعریمان بــۆ 
دەئافرێنــێ، بەڵکــوو هــەر وەکــوو الکان دەڵــێ، لەبــەر 
ــە. خــۆ خســتنە  ــۆڕێ دای ــە گ ــەوەی نوقســانییەک ل ئ
ــاعیر  ــەوەی ش ــۆ ئ ــە ب ــەر، هەوڵێک ــی دولب ــر ڕکێف ژێ
ڕۆڵــی کۆیلــە ببینــێ، دواجــار بــۆ ئــەوەی وەک »ئــەوی 
دیکــە« بوونــی خــۆی بســەپێنێ. شــاعیر لــە ڕێــی 
ــەوە،  ــەر دەکات ــار و دولب ــی ی ــە زوڵف ــر ل ــەوە بی خەیاڵ
تاکــوو داوەکانــی زوڵــف داگیــری بــکا، بیــکا بــە 
زیندانــی خــۆی. زوڵــف تەنیــا ئــەو دنیــا ڕەشــە نییــە 
ــکات، بەڵکــوو  ــدا ون ب ــەوێ خــۆی تێ کــە شــاعیر دەی
ــر ســایەی  ــە ژێ ــەوەی ل ــۆ ئ تەکتیــک و هەوڵێکیشــە ب
ــەر دووری  ــی خــۆی بســەلمێنێ. ئەگ ــەردا هەبوون دولب
وەکــوو »قەید«ێــک شــاعیر ببەســتێتەوە، ئــەوە تەنیــا 
نزیکبوونــەوە هەڵدەبژێــرێ،  ڕێگــەی خەیاڵــەوە  لــە 
بــەاڵم نزیکبوونەوەیــەک کــە تایبەتمەندێتــی خــۆی 
هەیــە، تاکــوو کۆیالیەتــی خــۆی بســەلمێنێ. کۆیلەبوون 
نزیکبوونەوەیــە،  شــاعیرانی حوجــرەوە،  دیــدی  لــە 
ــازدانی  ــردن و س ــەرەو چێک ــە ب ــوون هەنگاوێک کۆیلەب
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 

ــە. ــەرهەڵدانی »تۆ«یەک ــک، س بینینێ
بە زنجیری فیراقت قەیدە »سالم«
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خەیاڵی زوڵفی تۆیە داوم ئەمشەو)٤9(
مــەرگ  ئاغــا و غوالمــدا،  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە 
ــە  ــاعیر ل ــە ش ــت، چونک ــەکە دەردەهێنرێ ــە هاوکێش ل
ــک  ــە تێ ــی گەمەک ــەرگ تێكڕای ــت م ــدا، دەزانێ نائاگایی
دەدات. مــەرگ وەکــوو مەجازێــک هەمیشــە وەکــوو 
ــەاڵم چارەســەرێکی  ــە، ب ــی هەی چارەســەرێک، ئامادەی
دیکــەدا،  لــە ڕووبەرێکــی  نییــە، چونکــە  حەقیقــی 
ــۆ  ــە ب ــە هەمیشــە گەمەک ــەوەی ک شــاعیر هۆشــیارە ل
لــەم  دەزانــێ  چونکــە  بگوازێتــەوە،  قیامــەت  ڕۆژی 
دادەورییــەدا عەشــق براوەیــە، بــەاڵم چ خەیاڵبازییەکــە 
کــە فەنتازیــا وەکــوو فێڵێكــی بەرهەمهێنــەر دەهێنرێتــە 
گرفتــە  چونکــە  گەمەکانــەوە!  گۆڕەپانــی  نــاو 
ــدا  ــە شــاعیر تێی ــەم »ئێســتا«یەیە ک ــە ئ بنەڕەتییەک
دەژی، کپکردنــەوە و دامرکاندنــەوەی ئــەو ئارەزووەیــە 
کــە بــووە بــە مایــەی نیگەرانــی لــە الی شــاعیر، ســالم 
ــت  ــای ناکەوێ ــش فری ــە مەرگی ــێ ک ــەوەی بزان وەک ئ
بۆیــە  بــکات،  ڕزگاریــی  دولبــەر  داوی  لــە  تاکــوو 
ــەک  ــە نێــو داوی دولبــەر ن ــەوەی وەک غوالمێــک ل مان
هــەر هیوایــە، بەڵکــوو وەک چارەســەریش ســەیری 
ــرد،  ــۆ ک ــان ب ــتر ئاماژەم ــە وەک پێش ــردووە، چونک ک
ــۆ  ــە ب ــی کردەیی ــوون، هەنگاوێک ــە کۆیلەب ــەی ب پرۆس

نزیکبوونــەوە.
»سالم«نییە نەجاتی لە داوت بە نەقدی جان
»در ششدر غمت دلش افتاد مهرەوار«)50(

ــو  ــۆ نێ ــە ب ــن، هەمیشــە گەمەک مەحــوی ڕای هێناوی
ئاووهــەوای ســۆفیگەری بگوازێتــەوە، لــە نێــوان ڕەگەزە 
دژوارەکانــدا ئــەم گەمەیــە دەگەیەنێتــە دوا ترۆپکــی 
ــاو و  ــڕەی خــوارەوە، گەمــەی هەت ــەم دوو دێ خــۆی. ل
ــدا،  ــی و تاریکی ــوان ڕووناک ــە نێ ــە ل ســێبەر، گەمەیەک
نامێنــێ،  تاریکــی  هەبــێ،  ڕووناکــی  کاتێــک  واتــە 
کاتێکیــش بــۆ ئــەوەی تاریکیــش جێــی بگرێتــەوە، 
ــە ناوچووبێــت. گەمەیەکــی ســادەیە  دەبــێ ڕووناکــی ل
لــە ڕووکەشــدا، بــەاڵم قوواڵیــی بیرۆکەیەکمــان بــۆ ڕوون 
ــی  ــک تەجەل ــاو« کاتێ ــە »خــودا = هەت ــەوە ک دەکات
ــر  ــە »گشــت« داگی ــێ، وات ــە نامێن ــی دیک دەکا، هیچ

ــت،  ــاو دەچێ ــت لەن ــت، ش ــاو دەچێ ــود لەن دەکات، خ
ــا  ــن، تەنی ــژە نامێن ــە ســوژە و ئۆب ــی دیک ــە مانایەک ب
ــۆ  ــان ب ــای کۆملێتم ــە وێن ــەوە ک ــک دەمێنێت »ئەو«ێ
دەنەخشــێنێ. هەتــاو ئەنجامــی خــۆرە، خۆریــش وزەی 
ئــەم  ئــەو دەمێنــێ.  هەتاهەتایــی خودایــە و هــەر 
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 

ــدا. ــە مرۆییەکان ــە هەلومەرج ــوێن، ل کات و ش
وتی: من بێم و مەحوی وا بمینێ، ناکرێ، نابێ

ــەو!  ــا ئ ــم ی ــن بب ــا م ــێ ی ــە، دەب ــاو و ســێبەرین ئێم هەت
)51(

ــاو  ــە ن ــەوە بێت ــە نەبوون ــی شــاعیری حوجــرە ل پالن
ــەردا  ــگای دولب ــە نی ــا ل ــە تەنی ــەم هەبوون ــوون. ئ هەب
بــەدی دێ. تەکتیکــی شــاعیرانە چوونــە ژێــر پێســتی 
ــەر« وەک بااڵدەســت  ــوو »دولب ــەرە تاک ــە و نۆک کۆیل
قبووڵکردنــە  ئــەم  بــکات،  قبووڵــی  ســەروەرێک  و 
دیــدی  لــە  گــەورە  ئێجــگار  هەنگاوێکــی  وەکــوو 
شــاعیرەوە حیســابی بــۆ دەکــرێ. ئێمــە، هەمیشــە لــە 
ــەم  ــۆ بەدەســتهێنانی ئ ــی شــاعیرداین ب ــاو هەوڵەکان ن
ــدا  ــە گۆڕێ ڕۆڵــە، هیــچ ئیشــارەتێک و ئاماژەیەکیــش ل
بــۆ چوونــە ژێــر پێســتی نۆکەرێکــەوە نییــە تاکــوو 

ــەوە. ــاغ بێت ــۆ س ــان ب ــی دیکەم هەنگاوەکان
شــاعیری حوجــرە، عاشــقێکە لــە دووتوێــی دەقــدا 
بەرجەســتە دەبــێ، هیــچ ڕۆڵێکــی کۆمەاڵیەتــی تێــدا 
ــوو  ــە هەم ــن، کەچــی پارادۆکســیش ئەوەی ــەدی ناکەی ب
کۆمەاڵیەتــی  دەرهاویشــتەیەکی  زمانەوانــی  ڕۆڵێکــی 
هەیــە، هەمــوو گوتارێــک لــە دوا پێناســەدا ڕەهەندێکــی 
دواجــار  ملمالنێیــەک  هەمــوو  هەیــە،  کۆمەاڵیەتــی 

ئامــاژە کۆمەاڵیەتییەکانــە. هەڵگــری 

٤ -3 - خوێندنەوەی 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، 
ــەردەوام و  ــە ب ــەم هەڵپ ــی ئ ــە درزەکان ــەک ل چ نهێنیی
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 
ــەی خــودی  ــێ، ئ ــەدا بەرجەســتە دەب دووبارەکردنەوەی
ئــەم پرۆســەیە لــە چییــەوە ســەرچاوەی گرتــووە؟ 
هەروەکــوو الکان دەڵێــت: »دووپاتکردنەوە، گوزارشــت 
لــە پێوەنــدی نێــوان بیر و واقیــع دەکات.)5٢(« ئێڤلین 
ئۆرتــادۆ باســی چەمکــی دووبارەبوونــەوە لــە الی الکان 
دەکات و بــە ســێ نەزمــی دەچوێنــێ، نەزمــی ســێیەمی 
کــە لــە ســااڵنی )19٧0(وە ئــەم دووبارەبوونەوەیــە بــە 
تێرمــی »ژویســانس« دەبەســتێتەوە کــە ئێمــە بــە 
ــە  ــە، ئۆخــژن ل ــن. هەڵبەت ــەی دەکەی ئۆخــژن تەرجەم
ــەک جــۆرە  ــا ی ــە تەنی ــووە، وات ــۆ هات ــە ک الی الکان ب
ــدان جــۆر هــەن. ئۆخــژن  ئۆخــژن نییــە، بەڵکــوو چەن
وابەســتەی واقیعــە، تێکچــڕژاوی واقیعــە کــە تەنیــا 
لــە ڕێگــەی النــگاژ = زمانــەوە بەرجەســتە دەبــێ. 
ــە،  ــەش هەی ــی ژنان ــک، ئۆخژن ــی فالی ــاڵ ئۆخژن ــە پ ل
ئۆخژنــی ئــەوی دیکــە، ئۆخژنــی قســە = پــارۆل هەیــە، 
ئۆخژنــی ســۆفیگەرانە هەیــە، بــەاڵم ئــەوەی پێوەنــدی 
ــە  ــە ب ــە ک ــە، ئۆخژنییەک ــەوە هەی ــەکەی ئێم ــە باس ب

ــت لەســەری بوەســتین. پێویســت دەزانرێ
»لیتوراتێــر«  چەمکــی   19٧1 ســااڵنی  لــە  الکان 
 = »ئــەدەب  دەســتەواژە  دوو  لــە  کــە  دادەهێنــێ 
خــاک« پێکهاتــووە، دەیــەوێ باســی ئــەو ســاتەوەختە 
ــت.  ــدا دروســت دەبێ ــەدەب تێی ــە وشــە = ئ ــکات ک ب
دادەڕێــژێ وەک  تێرمــی »الالنــگ«  بــەدواوە  لێــرە 

بــەکار  ئاڵوگــۆڕ  بــۆ  کــە  گوتارێــک  بەرهەمهێنانــی 
نەیــەت، بەڵکــوو تەنیــا گوزارشــت لــە ئۆخــژن بــکات. 
ــەوەی  ــە دووپاتکردن ــرە ل ــاعیری حوج ــە، ش ــەم پێی ب
ئــەم گوزارشــتکردنە بــۆ دولبەرێکــی ونبــوو، گەڕانێکــە 
خــۆی  بــە  ئۆخــژن  زمانــەوە،  ئاکتــی  ڕێگــەی  لــە 
ببەخشــێ. هەمــان ئۆخژنبەخشــین لــە ڕێگــەی دووبــارە 
نووســینەوەی دەقێــک کــە باســی ئــەوی دیکــەی ونبــوو 
ــە  ــەو ئۆخژن ــە ل ــدا هەمیش ــان کاتیش ــە هەم دەکات، ل
دەگــەڕێ کــە لەشــی وەکــوو پێداویســتییەکی واقیعــی 

ــە. ــی هەی ــتی پێ پێویس
هــەر وەک ژان ئــاالن میلــەر کــە الکان ناســێکی بــە 
قســەیەکە  »الالنــگ  دەڵێــت:  فەڕەنســییە،  ناوبانگــی 
دەکەوێتــە پێــش تێکئاڵقاندنی ڕێزمانانە و وشەســازییەوە.
)53(« الکان جەخــت لــەوە دەکات کــە ئــەم جــۆرە 
بەرهەمــە بــە هیــچ جۆرێــک بــۆ کۆمینکاســیۆن = ئاڵوگــۆڕ 

ــووە. ــەم نەهات بەره
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 
ڕیزکردنــە  ئەوجــا  دەردەکەوێــت،  دەســپێک  وەک 
دەکــەون.  دوای  مەنتیقییــەکان  و  ڕێزمانییــەکان 
بەرهەمهێنانــی الالنــگ لــە پێنــاوی ئوخژنــی ئــەوی 
دیکــەدا بەرهــەم نەهاتــووە، بەڵکــوو ئۆخژنێکــە بــە بــێ 
ــەک،  ــی ی ــرێ ئۆخژن ــی دەگوت ــە پێ ــە، بۆی ــەوی دیک ئ

یــان ئۆخژنــی تاقانــە.
لــە تێكــڕای نووســینەکانی الکان دا، شــوێنی ئــەوی 
دیکــە بــواری هەمــوو ئاخاوتنێکــە، واتــە هیــچ گوتارێــک 
ــگ  ــواری الالن ــە ب ــە، کەچــی ل ــەوی دیکــە نیی ــێ ئ بەب
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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ــە  ــە ئەدەبیی ــەم بەرهەم ــۆ ئ ــوێنیش ب ــە ش ــە. تاق نیی
لــەش و جەســتەی شــاعیر خۆیەتــی. هــەروەک ژان 
ئــاالن میلــەر بــە جەختــەوە دەڵێــت: »قســە ڕازیکردنی 

جەســتەی ئــەو کەســەیە کــە قســە دەکات«
غایبــە،  کەســی  عاشــقی  حوجــرە  شــاعیری 
عەشــقێکی بێگــەرد لەگــەڵ کەســی غائیــب دەکات، 
زەیــن،  نــاو  لــە  ئامــادە  جەســتە،  بــە  غائیــب 
بەرهەمهاتــوو لــە ڕێگــەی قســە = شــیعرەوە. ئــەم 
ــەوە  ــە، بیرکردن ــە زادەی بیرکردنەوەی ــە ک بەرهەمهێنان
خــودی  غایــب،  هەتاهەتــا  بــۆ  بوونەوەرێکــی  لــە 
ئــەو ژویســانس = ئۆخژنبەخشــینەیە کــە شــاعیری 
حوجــرە پراکتیــزەی دەکا، الکان بــە ڕاشــکاوی پەنجــە 
دەخاتــە ســەر بیرکردنــەوە و دەڵــێ »بیرکردنــەوە 

ئۆخژنبەخشــە)5٤(.«
خــود  نێــو  بــۆ  دواجــار  عەشــقە  جــۆرە  ئــەم 
شــیعری  لــە  نییــە  خۆڕایــی  لــە  شــۆڕدەبێتەوە، 
ــوو  ــن، هەم ــە دەب ــودا ئاوێت ــود و خ ــۆفیگەریدا، خ س
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 
ــە  ــیعرێکدا، ل ــینی ش ــی نووس ــە کات ــین ل ــە ئوخژنبەخش ل
ــۆزە  ــا ئاڵ ــەو دنی ــۆی ئ ــیعرێکدا، ک ــەوەی ش ــی خوێندن کات
ــوان  ــە نێ ــە ل ــەی ک ــە تێکچڕژاوان ــەو تەون ــە، ئ زمانەوانییەی
ــوان »مــن« و »مــن«دا کــە  ــە نێ ــەو«دا، ل »مــن« و »ئ
دواجــار هــەر »من«ـــە دوو ڕۆڵــی ئــەم مەنەلۆگــە دەبینــێ، 

ــە. ــە نیی ــی دیک ــە و هیچ ــەیەکی چێژوەرگرتن پرۆس
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 
ــدا گــوزەر  ــەر« و »ئەو«ێکــی ڕەقیب ــەو = دولب و »ئ
دەکات، دەشــێ بگوترێــت کــە شــاعیر تەنیایــە و لەگەڵ 
ــەی  ــو پرۆس ــە نێ ــت ل ــراودا دەژی ــەوان«ی خەیاڵک »ئ

نووســین/ خوێندنــەوەدا. ڕەنگــە تــەواو لەگــەڵ دوا 
ــێ »قســەکردن  ــە دەڵ ــەوە ک ــەک بگرێت ــزی الکان ی تێ

ــە)55(.« ــۆ چێژوەرگرتن ــە، ب ــۆڕ نیی ــۆ ئاڵۆگ ب

ئەنجام
ــەوە  ــەی زمان ــە ڕێگ ــۆزدەم، ل ــەدەی ن ــاعیرانی س ش
تەونێکــی ئاخاوتــن دروســت دەکــەن. »مــن« و »تــۆ« 
ــاعیر و  ــوو ش ــن« وەک ــەردەدان. »م ــو بگرەوب ــە نێ ل
»من«ێــک  هــەر  دەردەکەوێــت،  ئــاژەڵ  و  دولبــەر 

ــە. ــراوی هەی ــی دیاریک ــە ڕۆڵێک لەمان
هــەر خــودی شــاعیر تێکــڕای ڕۆڵــەکان دەبینــێ. 
»ئەوێــک« کــە بــە »دولبــەر« وێنــا کــراوە، هــەم 
ــی  ــە قۆناغ ــتا نەچووەت ــەم هێش ــەاڵتە، ه ــاوەن دەس خ
پێوەندییــەوە. تەکتیکــی شــاعیر ئەوەیــە کــە خــۆی 
وەکــوو غــوالم پێشــنیار بــکات تــا ئــەوی دیکــە قبووڵــی 
پێویســتییەکی  شــاعیر  غائیــب.  ئەوێکــی  بــکات، 
وجــوودی بــەو »ئەو«ـــەوە هەیــە، وەکوو عاشــق دەشــێ 
ئــەم پێویســتییە بباتــە قۆناغــی دوای مەرگــەوە، لــە 
قوواڵیــی ناخــی هەســت دەکات لــە هاوکێشــەی عەشــقدا 
ــرۆژەی  ــە و پ ــەوەر نیی ــراوە. شــاعیر بەخت ــێ ک غــەدر ل

بەختەوەریشــی نییــە.
ــەرگ  ــان و م ــوان ژی ــە نێ ــەر ل ــێ دولب ــە ب شــاعیر ب
بەتەواویــش  نــە  دەژی،  تــەواوی  بــە  نــە  دایــە، 
لەناودەچــێ، گەڕانــەوەی شــاعیر بــۆ باوەشــی دولبــەر، 
گەڕانەوەیــە بــۆ بــوون بــە بوونەوەرێکــی کۆمپلێــت کــە 

ــە. ــتنە مەحاڵ ــەم پێکگەیش ــدا ئ ــان کاتیش ــە هەم ل
بۆیــە لــە ملمالنێــی »کۆیلــە« و »ئاغــا«دا ڕەهەنــدی 
ئــەم بگرەوبەردەیــە ڕەنگــی داوەتــەوە، چوونــە نــاو 
گۆڕەپانــی ملمالنــێ بــۆ شــاعیری حوجــرە، بــوون و 
ــە  ــەو ڕۆڵ ــەم ڕووەوە ئ ــگا ل ــەلمێنێ. نی ــی دەس هەبوون
دەبینــێ، هاوکێشــەی »مــن دیــار بــم، مــن هــەم« 

دێتەکایــەوە.
ــە  ــە ک ــرە ئەوەی ــیعری حوج ــۆ ش ــەوە ب دوا خوێندن
شــیعر وەک پرۆســەی »الالنــگ« خۆیمــان بــۆ بەیــان 
ــچ  ــود، هی ــە خ ــینە ب ــی ئۆخژنبەش ــە ئامانج دەکات ک
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ئامانجێکــی ئاڵۆگــۆڕی لــە پشــتەوە نییــە، چونکــە 
شــاعیر هۆشــیارە کــە دولبــەر ئامــادە نابێــت، کەچــی 
ــە بــە  پێداگــری دەکات، ئەمــە ئــەو چەمکــە واقیعییەی
گوێــرەی دەســتەواژەی الکان کــە هەمیشــە دووپــات 
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