پێشەکی

بڕوا و پەیامەکان

لە کۆشیعری “چەپڵە
لێدەدەم و چەپڵە
لێنادەم”دا

مەهاباد قەرەداغی(*)

ئەحمــەد بــاوەڕ؛ ئێســتا یەکێکــە لــە مێژوونووســە
دیارەکانــی کوردســتان و خاوەنــی چەنــدان کتێبــی
مێژوویــی بەنرخــە ،بــە تایبەتیــش لــە کەســایەتی
و ڕووداوەکانــی مێــژووی دەڤــەری گەرمیانــی
فەرامۆشــکراو دەکۆڵێتــەوە و دەیاننووســێتەوە ،بۆیــە
زۆر لــە نووســینەکانی لــەو بــوارەدا پێشــەنگن و دەبنە
ســەرچاوە بــۆ لێکۆڵەرانــی داهاتــوو.
ئەم پێشــەکییەم لەبارەی کەســایەتی و پســپۆرێتی
ئێســتای ئەحمــەد بــاوەڕ بــە پێویســت زانــی بــاس
بکــەم ،چونکــە لێــرەدا مــن باســی دیوێکــی تــری ئــەو
دەکــەم و باســی شــاعیربوون و شــیعرەکانی ئەحمــەد
بــاوەڕ دەکــەم لــە کۆشــیعرێکدا بــە نــاوی «چەپڵــە
لێــدەدەم و چەپڵــە لێنــادەم» ،کــە زۆربەیان شــیعری
نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــوردوون و ڕەنگدانــەوەی
دڵەڕاوکــێ و نیگەرانــی و تەنگــژە و کارەســات
و مەرەگەســاتەکانی ئــەو قۆناغــە مێژوویییــەی
کوردســتان بــە گشــتی و دەڤــەری گەرمیــان بــە
تایبەتــی ،بــە ڕوونــی تێیانــدا دەردەکەوێــت ،ئــەو
دەمــەی شــیعرەکانی تێــدا نووســراون ،شــاعیر
هێشــتا پســپۆری مێــژوو نەبــووە ،بــەاڵم بــە تــەواوی
هەســت بــەوە دەکرێــت کــە دەرکــی ئــەو ،واتــە چاوی
ســێیەمی ئــەو ،تەکــەزی لەســەر وردەکارییەکانــی
نێــو ڕووداوە مێژووییــەکان بــووە و بــە هەســتێکی
شــاعیرانە و تەکنیکــی جــوان و ســادە و کاریگــەری
شــیعری ،دەریبڕیــون.
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ڕوانینێک بۆ دەق لە چاویلکەی مێژووەوە

لەبــەر ئــەوەی یەکێــک لــە ڕێبازەکانــی ڕەخنــەی
ئەدەبــی ،ڕێبــازی خوێندنــەوەی مێژووییــە بــۆ
ئــەدەب ،بۆیــە منیــش هــەر بەو میتــود و پێوەرانەی
ئــەو ڕێبــازە ئەدەبییــە ،ئــەم شــیعرانەی ئەحمــەد
بــاوەڕی شــاعیر و مێژوونــووس ،هەڵدەســەنگێنم.
لــەم ڕێبــازەدا ،ڕەخنەگــر کاریگــەری ڕووداوە
مێژووییــەکان بــۆ ســەر ئــەو دەقــە ئەدەبیانــەی
بەرهــەم هاتــوون ،دەپشــکنێ و دەدۆزێتــەوە،
هەروەهــا کاریگــەری ئــەو مێــژووە بــۆ ســەر
نەســتی شــاعیر ،یــان نووســەری بەرهەمهێنــەری
ئــەو تێکســتانەی کــە لــەو قۆناغــە مێژووییانــەدا،
نووســراون و باڵوکراونەتــەوە ،دەخاتــە بــەر
بــاس .ئــەم کۆمەڵــە شــیعرەش ،ئەگەرچــی تــازە
کۆدەکرێنــەوە و وەک کۆشــیعر لــە چــاپ دەدرێــن،
بــەاڵم لــە کات و ســاتی خۆشــیاندا باڵوکراونەتــەوە
و لــە هەڵسەنگاندنیشــدا ،بــە تایبــەت لــە ڕووی
گەشــەی زمــان و فــۆرم و تەکنیکــەوە ،مامەڵــەی
ئــەو ســەردەمەی لەگەڵــدا دەکەین کە تێکســتەکانی
تێــدا بەرهــەم هاتــوون ،نــەک ئێســتا.
یەکێــک لــە کارەســاتبارترین ڕووداوەکانــی
مێــژووی نەوەدەکانــی باشــووری کوردســتان شــەڕی
ناوخۆیــە کــە لــە ئەدەبیاتــی سیاســی ئێمــەدا بــە
شــەڕی براکــوژی ،نــاو نراوە .ئەم شــەڕە ،قۆناغێکی
تــاڵ و پــڕ لــە نائومیــدی و تەنگژەهێــن بــووە و
لــە الی شــاعیرانی ئــەو ســەردەمەی کوردســتان
ڕەنگدانــەوەی هەبــووە .ئەحمــەد باوەڕیــش لــەم
شــیعرانەیدا لــە چەنــدان وێنــەی کاریگــەردا ئــەو
نائومێــدی و بێهیوایییــە بەرجەســتە دەکات کــە
شــەڕ بەســەر مرۆڤــی کوردیــدا هێنــاوە.،
«لەم دوو ڕیان و سێ ڕیان و لەم سێگۆشە و
دوورگە قووڵەی بەرمۆدادا
دۆش داماوم
شوناسنامەی کام واڵت و
کام ه الیەن بنێمە گیرفان

ئەحمەد باوەڕ

خۆشم نازانم کوێنەریم و لهم دهمهدا
خهڵكی كام واڵت و كام دهڤهرم
لەم هەڵەت و لهم ههوراز و نشێوەشدا
ناسنامهی كام نبشتمان و
پاساپۆرتی کوێ هەڵگرم!»
ئــەم شــیعرە ئاوێنەیەکــی واقیعــی شــەڕی ناوخۆیــە
و ونبــوون لــە نێــو فرەناســنامەییەکی وەهمــی نێــو
میللەتێکــی بێناســنامە ،پێشــانی خوێنــەر دەدات.
کورد کە خۆی میللەتێکی بێناســنامەیە و خاکەکەی
داگیرکــراوە و دەبێــت بــە دوای ئــەوەوە بێــت چــۆن
لــە ڕێگــەی دروســتکردنی قەوارەیەکــی سیاســییەوە
ناســنامەیەکی گشــتی و گــەورە بــۆ خــۆی دروســت
بــکات ،بــەاڵم کــە دەرفەتــی بــۆ دروســت دەبێــت و
دەبێتــە خاوەنــی ئازادییەکــی ڕێژەیــی و بەشــێکی
خاکەکــەی ڕزگار دەکات ،چەنــدان الیــەن و گــرووپ و
کۆمەڵــە دێــن و ناســنامەی بچــووک بچووک پێشــنیار
دەکــەن و ناســنامە گەورەکــە و پرســە نەتەوەییەکــە
فەرامــۆش دەکــەن ،چوواندنــی ئــەو دۆخــە بــە
«بەرمــۆدا» لووتکــەی نائومێــدی و ونبوونــی ئــەو
نەوەیەیــە کــە تێــوەگالوی شــەڕی براکــوژی بــوون.
بــە دەســتەواژەی «خۆشــم نازانــم» ســەرگەردانی
ئــەو نەوەیــە تۆمــار دەکات کــە شــەڕ یەخــەی گرتــن
و خۆشــیان نەیاندەزانــی بــۆ چ ئامانجێــک یەکتــری
دەکــوژن و یەکتــری نیگــەران دەکــەن و یەکتــری
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دەچەوســێننەوە!
«ئەو چرایە مەکوژێنەوە
ئەو چرایە مەکوژێنەوە  ..مە!
با لەم کوێرەڕێیەوە
ماڵئاوایی لە دووکەڵی جگەرەکەم و
وردەنیگای فەنابوون و
بەیانیانی عومرم بکەم».
«کوێــرەوەری» و «فەنابــوون» و «کوژانــەوە»
و «دووکەڵــی جگــەرە» هەموویــان گــوزارە لــە
ژیانێکــی بێهــوودە و پــووچ دەکــەن ،لــە ســایەی
تەنگــژە و شــەڕ و ئــاژاوە فیکرییەکانــی مرۆڤــدا کــە
لــە دۆخــی جەنگــدا بــە تایبــەت ،مــرۆڤ گیــرۆدەی
ناژیــان لــە نێــو ژیانــدا دەکــەن و هەســتێکی
کوشــندەی پووچێتــی ژیــان دەبێتــە هەســتی زاڵ و
باڵکێشــاو بەســەر واقیعــی ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵکدا.
ئــەم دێڕە شــیعرانەی ئەحمەد باوەڕ ،شــاعیرەکانی
ســەردەمی مۆدێرنــە ،بــە تایبەتیــش شــاعیرانی
نێــوان هــەردوو جەنگــی جیهانیــی خۆرئــاوام وەبیــر
دێننــەوە ،بــە تایبــەت شــیعری «ســەرباز»ی
«ڕۆبــەرت بــڕوک»م وەیــاد دەهێنێتــەوە کــە
ئاوێنەیەکــە بــۆ ئینگلســتانی ســەردەمی یەکەمیــن
جەنگــی جیهانــی:
«ئەگەر مردم،
سەبارەت بە من تەنیا بیر لەوە بکەرەوە
چەند گۆشەیەک هەبوو لە کێڵگەیەکی نامۆ
ئەوە بۆ هەمیشە ئینگلستانە».
یــان شــیعری «چەکــداری مــردوو»ی ڕۆبــەرت
گرەیڤــس ،کــە هــەر لــە پەســنی دیمەنەکانــی
جەنگــدا نائومێــدی دەردەبڕێــت و بەرجەســتە
دەکات ،دەڵێــت:
«بۆ تۆ گۆرانییە تایبەتەکانی شەڕ دەچڕم
تەنیا گوێ لە خوێن و ناوبانگی بگرە
دەڵێم« :تۆ پێشتر بیستووتە کە گوتراوە»
دۆزەخی جەنگ
ئەگەر هەر گومانیشت هەیە

ئەمڕۆ لە «مامێتز ود»،
چارەسەری شەهوەتی خوێنم دۆزییەوە!»
ئەحمــەد باوەڕیــش ،لــەم شــیعرانەی ســااڵنی
شــەڕی ناوخــۆدا ،هەســتی دۆزەخئامێــزی شــەڕی
ئەوەنــدە کاریگــەر دەربڕیــوە کــە الی هــەر
وێنەیــەک بمانوەســتێنێت و ڕابمێنیــن و پرســیاری
جەوهەریمــان لــەال دروســت بێــت ســەبارەت بــە
کــورد و مینتاڵیتــەی ،ئــەو ئازارانــەی کــە عەقڵــی
خــۆی بــۆی خوڵقانــدووە و ئــەو کێشانەشــی کــە
جوگرافیــای سیاســی و مێــژووە سیاســییەکەی
بۆیــان دروســت کــردووە.
«ڕوو لە هەر وێرانستانێک دەکەم تۆ دەبینم ..تۆ
ڕوو لــە هــەر هەوارێــک دەکــەم :تەنهــا تــۆو
دوورى تــۆ
تەنها تۆ و ئاوارەبوون
تەنها تۆ و ژانی گەاڵکان
تەنها تۆ و تەنیایى
تەنهــا تــۆ و گەاڵکانــی دەمــەو پاییــز دەبنــە
دۆســت و
دەبنە هاوڕێم».
هەمــوو ئــەو دەســتەواژانەی چوارچێــوەن بــۆ
ونبوونــی مــرۆڤ لــە نێــو کارەســاتی جەنگــدا ،لــە
نێــو ئــەو کورتــە وێنانــەدا هەیــە کــە لــە ئەلبوومــی
جەنــگ دەچــن ،لــەو کورتــە شــیعرەدا دەســتەواژەکانی
«وێرانســتان»« ،دووری»« ،ئاوارەبــوون»« ،ژانــی
گــەالن»« ،تەنیایــی» ،هەموویــان ناخی ڕاســتەقینەی
مرۆڤــی نێــو دۆخــی شــەڕ دەردەبــڕن.
بڕوانــە ئــەو وێنــە شــیعرییە ،چەنــد لــەو وێنــە
شــیعرییە دەچێــت کــە چارلــس هامیلتــۆن ســۆرلی
بــە ناوونیشــانی «بــۆ ئەڵمانیــا» لــە ســەردەمی
جەنگــدا نووســیویەتی:
«تۆش وەکو ئێمە کوێریت
نەخشەی دڵی تۆ هیچ کەسێ نەیکێشاوە
هیــچ کەســێکیش نەیوتــووە خاکەکــەی تــۆ داگیــر
دەکەم
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بەاڵم هەندێ دەستە لە هەردووال
لە کێڵگەکان و ڕامانە گەمارۆدراوەکانەوەن
ئێمە دەگەڕێین و هیچیش تێناگەین».
لــە دۆخــی شــەڕدا ،تێنەگەیشــتنی خەڵــک
لــەوەی بۆچــی ئــاوا مــرۆڤ یەکتــری لەنــاو دەبــات،
تەنگژەیەکــی فیکــری ڕاســتەقینە بــۆ خەڵــک بــە
گشــتی و دەســتەبژێری کۆمەڵگــە بــە تایبەتــی،
دروســت دەکات .دەبینیــن شــاعیرێکی کــورد و
شــاعیرێکی ئەڵمــان و شــاعیرێکی ئینگلیزیــش
لــەم ئەزموونــەدا هەســتێکی هاوبەشــیان هەیــە و
وەک یــەک لــە جەنــگ ڕادەمێنــن و وێنــەی دەگــرن.
ئەحمــەد بــاوەڕ دەڵێــت:
(ئای کە شەڕ چ خێوێکی ترسناکە)
ئــای کــە شــەڕ چ لرفــەی زهریاچهیهكــی قووڵــی
بــێ پـهی و
پێکەنینێکی ڕەشە ..ڕەش!
ڕەش وەک قــهدهر و نێوچاوانــی ئــەم واڵتــە
ســوتماك و
شهوهزهنگهی ڕۆژگاری ههتا ههتاییم
ئای کە شەڕ چ بە سادەیی لە دایک دەبێ و
چ کۆستێکی گەورە ئەخاتە مناڵدانی مێژووەوە!»
شــەڕی ناوخــۆ ،لــە شــیعرە بەناوبانگەکــەی
واڵــت ویتمــەن ،کــە بــە ناوونیشــانی «لێــدە،
لێــدە دەهــۆڵ!» نووســراوە ،لــە ڕێگــەی وشــە
کاریگەرەکان و دەنگی وشــەکانەوە هەســت دەکەین
چــۆن تەپڵــی شــەڕ لــێ دراوە و دەنگــی ئــەو تەپڵــە
چــۆن مرۆڤــی بــۆ یەکتــری کوشــتن هــان داوە.
چەپڵەکــەی ئەحمــەد بــاوەڕ و تەپڵەکــەی واڵــت
ویتمــەن ،هەمــان مەبەســت دەپێکــن بــۆ گەیاندنــی
پەیامێکــی مرۆڤانــە کــە پێویســتە نەفــرەت لــە
شــەڕ بکرێــت.
ترســناکی شــەڕ لــە شــیعری «لــە کێڵگەکانــی
فالنــدەر»ی «جــۆن مــاک ڕای» ،بــە هەمــان
تــەرزی ئــەو شــیعرەی ســەرەوەی ئەحمــەد بــاوەڕ،
خــۆی دەنوێنێــت و جــۆن مــاک ڕای دەڵێــت:

«ئێمە مردووەکانین
چەند ڕۆژێکی کەم پێش ئێستا
دەژیایــن ،ڕۆژهەاڵتمــان دەدی ،هەســتمان بــە
ڕۆژئاوابــوون دەکــرد
خۆشویستراو بووین و خۆشەویستیمان کرد
ئێستا لە کێڵگەکانی فالندەر پاڵکەوتووین!»
بــە زمانێکــی ســادە و وێنەیەکــی کــورت ،بــەاڵم
جەرگبــڕ و هەســتهەژێن ،باســی بێهودەیــی ژیــان
و بــێ بەهایــی مــرۆڤ دەکات لــەو ســاتانەی کــە
شــەڕ دەســەپێت و هەمــوو شــتێک کۆتایــی پــێ
دێنێــت ،ژیــان و خۆشەویســتی و خۆرهەاڵتــن و
خۆرئاوابــوون ،هەمــووی بــەرەو کەنــاری مــردن،
ڕادەماڵێــت.
زمانی شیعر و کەرەستە شیعرییەکان

کەرەســتەی ســەرەکی شــیعر زمانــە ،بــەاڵم
زمانــی شــیعر جیــاوازە لــە زمانێکــی ئاســایی .زمــان
خــۆی ،هــەر زمانێکــی ئاســایی ،لــە کۆمەڵێــک کــۆد
و ئامــاژە پێــک دێــت ،چ جــای زمانــی شــیعر کــە
زمانــی وێنــە و ســیمبۆلەکانە و بــە ئیســتێتیکا و
هونــەر پێچراوەتــەوە« .لێکچــوون و میتافــۆر و
هێمــا و دووبــارەکاری و دەنــگ و ڕیتــم و تــاد»
کــە کەرەســتەخاوەکانی زمانــی شــیعرن و وێنــەی
سەرنجڕاکێشــی شــیعری لــەوان پێــک دەهێنرێــت،
الی ئەحمــەد باوەڕیــش بــە شــارەزاییەوە کاری
لەســەر کــراوە ،چونکــە شــاعیر لــە گەرمیانــدا
ژیــاوە ،دەڤۆکــی گەرمەســێر لــە زمانــی شــیعریی
ئــەودا بــە تــەواوی هەســتی پــێ دەکرێــت کــە
جوانــی و ڕاســتگۆییەکی سروشــتی بــە شــیعرەکانی
بەخشــیوە و پەیامــی نێــو شیعرەکانیشــی بەهــۆی
ئــەو ڕاســتگۆییەوە زووتــر دەگەنــە جــێ مەبەســت.
شــاعیر هەوڵــی نــەداوە وشــەی قــورس و ئاڵــۆز و
نــاڕوون بــەکار بێنێــت ،وەک لــەو ســەردەمەدا بــاو
بــوو هەنــدێ لــە شــاعیران بــەکاری بێنــن و بــەوەش
خۆیــان بــە جیــاواز و تازەگــەر بناســێنن ،بەڵکــوو
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زمانێکــی ســادەی بــەکار هێنــاوە و ئــەم زمانــە
ســادەیەش نــەک زیانــی بــە نــاوەرۆک و پەیامــی
شــیعرەکانی نەگەیانــدووە ،بەڵکــوو خزمەتــی ئــەو
مەبەســتەی کــردووە.
بڕواکان و پەیامەکانی نێو ئەم دەقانە

هەمــوو تێکســتێکی ئەدەبــی پەیامێــک ،یان چەند
پەیامێــک لــە دوو توێیــدا دانراوە و ئــەم پەیامانەش
لــە بیــر و بــڕوای بەرهەمهێنەرەکەیــەوە ســەرچاوە
دەگــرن ،بــڕوای «مرۆڤدۆســتی و ئاشــتیخوازی و
دژەشــەڕبوون» ،چوارچێــوەی بــاوەڕی ئەحمــەد
بــاوەڕن لــە تــەواوی وێنــە شــیعرییەکان و پەیامــە
شــیعرییەکانیدا .کــورد بــوون و کوردایەتــی لــە
چوارچێــوەی مرۆڤبــوون و مرۆڤایەتیــدا دەبینێــت،
بــەاڵم دەرک بــە ڕاســتەقینەیی ئــەو دۆخــەش
دەکات کــە واڵتەکــەی و گەلەکــەی چەنــد تەنیــا و
بــێ پشــتیوانن لــە نێــو کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتیــدا و
ئــەم دۆخــەش چ ئازارێکــی بــۆ خوڵقانــدووە!
«هۆ واڵتە خەمناکەکەم ،حەزم لێیە بە هیۆریی
لە پشتتەوە،
بەڵێ لە پشتتەوە
تۆزێک  ،تۆزێک ،بۆ تەنهاییت،
تۆزێک بگریم
ئــای کــە پشــتت چ بــاوەش و چ النکەیەکــی
میهرەبانــە!»
دەرەنجام

دووەم :شــاعیر توانیویەتــی بــەم شــیعرانە وێنــەی
دۆخــی شــەڕی ناوخــۆی نەوەدەکانــی ســەدەی
بیســتەم لە کوردســتاندا ،پیشــان بدات .هاوشێوەی
شــاعیرانی ســەردەمی مۆدێرنــەی ڕۆژئــاوا ،بــە
تایبــەت ئەوانــەی کــە لــە نێــوان دوو جەنگــی
جیهانیــدا ژیــاون و شــیعریان بەرهــەم هێنــاوە،
ئەمیــش تێکســتی شــیعری بایەخــداری بەرهــەم
هێنــاوە کــە وێنــەی ئــەو ونبــوون و ئاژاوەیــەی ئــەو
ســەردەمە ،دەکێشــێت.
ســێیەم :زمانێکــی شــیعری ســادە ،بــەاڵم
کاریگــەری بــۆ گەیانــدن و گوزارەکــردن لــە
پەیامەکانــی بەکارهێنــاوە.
چــوارەم :پەیامەکانــی نێــو شــیعرەکانی ئەحمــەد
بــاوەڕ ،مرۆڤدۆســتانە و ئاشــتیخوازانەن ،دژ بــە
شــەڕە لــە تــەواوی تێکســتەکاندا ،مەبەســتێتی
مرۆڤــی کــورد لــە ئاشــتی و ئاســوودەییدا بــژی و
ببێتــە خاوەنــی ناســنامەی خــۆی.
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 .٤دیوانــی ئامادەکــراو بــۆ چــاپ ،ئەحمــەد بــاوەڕ،
چەپڵــە لێــدەدەم و چەپڵەلێنــادەم».

بــە هەڵســەنگاندنێکی ڕەخنەگرانــە ،بــە میتــود و
پێوەرەکانــی ڕەخنــەی مێژوویــی لــە دەق ،دەگەینــە
ئــەو دەرەنجامــەی کــە لــەم شــیعرانەی ئەحمــەد
* ئــەم وتــارەی ڕەوانشــاد مەهابــاد قەرەداغــی وەک
بــاوەڕدا:
یەکــەم :ئەدەبێکــی واقیعــی بەرهــەم هاتــووە پێشــەکی بــۆ ئــەم کۆشــیعرە نووســیویەتی کــە تــا
و ئاوێنــەی قۆناغێکــی مێژوویــی تاڵــە ،ئەویــش ئێســتا چــاپ نەکــراوە.
قۆناغــی شــەڕی ناوخۆیــە و شــاعیر پــڕ بــە پێســتی
(ڕامان)
ئــەو ڕووداوانــە ،پەســنی کــردوون.
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