ژنە شاعیری ئەمەریکی
(جۆی هارژۆ – )Joy Harjo

ئامادەکردنی لە ئینگلیزییەوە :غازی حەسەن
(ئەمەریکا)

لــە ئەمەریــکا ئافرەتــان هێشــتا شــەڕ بــۆ
بەدەســتهێنانی پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و ڕۆشــنبیری
خۆیــان دەکــەن .ئەمەریــکا کــە نوێنەرایەتــی
ئــازادی و سەربەســتی دەکات ،ئافــرەت لــە پێنــاوی
بەدەســتهێنانی پلــەی ســەرۆکایەتی واڵتەکەیــان
دەجەنگــن .لەبــواری ئەدەبــی و ڕۆشنبیریشــدا
بەهەمــان شــێوە ،ئافرەتــە داهێنــەرەکان لەپێنــاو
پلەی شــیاوی خۆیان دەکۆشــن و لەڕێگەی وشــە و
بیرکردنــەوە و شــێوازی بەدیهێنانــی پەیامەکانیــان،
کار دەکــەن.
(جــۆی هــارژۆ) یەکێکــە لــەو ئافرەتــە شــاعیر
و هونەرمەندانــەی ناوبانگێکــی بەرزیــان هەیــە،
ســاڵی  ١٩٥١لــە (تۆلســای ئۆکالهۆمــا) هاتووەتــە
دنیایــەوە و تــا ئێســتاش وەک داهێنەرێکــی ئافرەت
لــە نووســین و کاری هونــەری بەردەوامــە و ئەندامی
گرووپــی موســکۆگی گریــک /یۆنانییــە .لــە زانکــۆی
نیــو مەکســیکۆ کۆلیــژی تــەواو کردووە و ماســتەری
لــە هونەرەجوانــەکان لــە ئەیــوا وەرگرتــووە .ئــەو
لــە کارەکانیــدا پشــت بــە چیڕۆکــی مێــژووی
نەتــەوە ڕەســەنە کۆنەکانــی ئەمەریــکا دەبەســتێت،
ســەرباری پەیڕەوکردنــی شــێوازی شــیعری تایبەتــی
ئافرەتــان و داکۆکــی لــە دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتی.
لــەو دەقانــەی بەرهەمیهێنــاون ،پەنــا وەبــەر
ئەفســانە و هێمــا و بەهــا ڕەســەنەکان دەبــات .لــە
شــیعرەکانیدا دیمەنــی سروشــتی خــوارووی ڕۆژئــاوا
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و خــوارووی ڕۆژهەاڵتــی ئەمەریــکا ،ســەرباری
ئاالســکا و هــاوای وێنــا دەکاتــەوە .لــە کارەکانیــدا
ئامــاژە بــە (بیــرەوەری و شــانازیکردن) دەکات،
یــان لەنێــو بەرهەمــە ئەدەبییەکانیــدا بیــرەوەری و
گەڕانــەوە بــۆ ڕووداو و کەرەســتە مێژووییــەکان و
شــانازیکردنی مــرۆڤ بەرجەســتە دەکات.
(جــۆی هــارژۆ) دەبێژێــت :بەهێــزەوە بەرانبــەر
هەمــوو ســەرچاوەکان هەســت بــە بەرپرســیاریەتی
دەکــەم ،ئــەم هەســتە هەمــوو نــەژادە ڕەســەنەکانی
پێشــوو و ئێســتا دەگرێتەوە .ئەم بەرپرســیاریەتییە
بەرانبــەر هاوواڵتییەکانمــان ،بەرانبــەر هەمــوو
ئــەو شــوێنانەی لــە بەرهەمەکانمــدا ئاماژەیــان
پــێ دەکــەم ،ئەمانــە هــەر هەموویــان خــودی
منــن ،بەرپرســیاریەتی بەرانبــەر هەمــوو دەنگــە
جیــاوازەکان و هەمــوو ئافرەتــان .کاردەکەم ،هەموو
خەڵــک لەســەر هەمــوو زەمینــدا ،دوای ئەوانیــش بۆ
هەمــوو ســەرەتا و کۆتاییــەک ،بەواتایەکــی دیکــە
نووســین ڕزگاری کــردم لــەوەی چــۆن متمانــە و
بــڕوام بەخــودی خــۆم هەبێــت ،نووســین توانایــی
قســەکردنی پــێ بەخشــیم و وای لــێ کــردم خاوەنــی
دەنگــی خــۆم بــم ،لەبــەر ئــەوە ناچــارم ئــەم شــتانە
بکــەم و بنووســم ،بۆیــە ئەوەتانــێ دەمبینــن مــن
هــەم و بوونــم هەیــە.
ئەمــە بۆچوونــی ئــەو خاتوونــە ئەمەریکییەیــە
لەبــارەی نووســین و بەرهەمهێنــان و پشــکنینی
ســەرچاوەکانی بیرکردنــەوە و نووســین .ئــەو
کار دەکات هەمــوو شــتەکان وا وێنــا بــکات کــە
پێوەندییــان بەمانــەوە لــە چوارچیــوەی ســنووری
زمانــدا هەیــە.
چەنــدان جــار وەک نووســەرە ڕەســەنەکانی
ئەمەریــکا ڕێــزی لــێ نــراوە ،خاوەنــی میدالیــای
ڕێزلێنانــی (جۆزفیــن مایلز)ـــە بــۆ شــیعر ،ســەرباری
میدالیــای (وااڵس ســتیڤنز)ی ئەکادیمــای شــاعیرانی

جۆی هارژۆ

ئەمەریکایــە ،هەروەهــا خاوەنــی میدالیــای داهێنانــی
هونەریــی تایبــەت بــە هیندییــە ســورەکانی
ئەمەریکایــە .ســەرباری پــێ بەخشــینی دەرفەتــی
خوێندنــی تایبــەت لــە ویالیەتــی ئەریزۆنــا .لەالیــەن
هەنــەری نیشــتیمانی و دامــەزراوەی ڕاسموســۆن و
دامــەزراوەی ویتــەر بینــەر لــە ســاڵی  ٢٠١٧خەاڵتــی
(رۆس لیلــی) بــۆ (شــیعر)ی پــێ بەخشــراوە،
ســەرباری نووســینی شــیعر ئەم ئافرەتە مامۆســتایە
و ئامێــری مۆســیقا دەژەنێــت و گۆرانیبێژێکــی
بەناوبانگیشــە.
بــۆ ســااڵنێکی زۆر لەگــەڵ تیپــی Peotic Justic
گۆرانـ�ی گوتـ�ووە ،ئێسـ�تا لەگـ�ە ڵ �Arrow Dynam
 icsکار دەکات و چوار ئەلبوومی مۆسیقای ڕەسەنی
تۆمــار کــردووە بەناوەکانــی Red Dreams, A
 . Trail Beyond Tearsســاڵی  ٢٠٠٩خەاڵتــی
باشــترین هونەرمەنــدی بەنــاوی Music Native
 Americanوەرگرتــووە .لــەم ســاڵە بــەدواوە
ئــەم خاتوونــە کار لەبــواری گۆرانــی شــانۆگەری و
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مۆســیقا دەکات .لــە زانکۆکانــی نیــو مەکســیکۆ و ئەفســانە و واتــای عەقڵــی شــاراوە دەبــات.
ئەلینــۆی و ئەورەبانــا وانــەی تایبــەت دەڵێتــەوە و
هەندێک دەقی شیعری (هارژۆ):
ئێســتا ســەرۆکی بەشــی نووســینی داهێنەرانەیــە لە
زانکــۆی تێنســی و لــە هەمــان گاڤیشــدا ئەندامــی
بۆ چاولێبوون *
ئەنجوومەنــی بەڕێوەبردنــی دامــەزراوەی Native
ڕۆژ وا دەکات ئەمڕۆش نوێ بێت
.Arts and Cultures Foundation
وا دەکات وردەگیــای ســەوز ســەر لــەزەوی
یەکــەم کتێبــی شــیعری جــۆی هــارژۆ لــە ســاڵی
 ١٩٧٥باڵوکراوەتــەوە ،ئــەو خاوەنــی توانایــی و دەربێنــن
باڵنــدەکان لــە شــوێنی خۆیــان بــۆ ئاســمان
تێڕوانینێكــی بەهێــزە ،پشــت بــە مێــژووی گەالنــی
ڕەســەن دەبەســتێت .هەندێــک ئاماژەیــان بــەوە دەخوێنــن
هیــچ شــوێنێکی دیکــە نییــە ،کــە مــن بمەوێــت
کــردووە ،دەقەکانــی هــارژۆ پــڕن لــە ڕابــوردووی
پێکهاتــە ڕەســەنەکانی ئەمەریــکا ،ئــەو کار لەنێــو تەنیــا و تەنیــا ئێــرەی تێدابێــت.
مــن بــەرەو ئــاوازی دڵــت الربوومەتــەوە ،تــا
ڕۆشــنبیرییەکی نامــۆدا دەکات ،کــە خۆشــی
بووەتــە قوربانــی ئــەو دابەشــبوونەی هەیــە ،بــە بزانیــن بــەرەو کوێمــان دەبــات
ئێمە بەرەو بای گەرمی باشور ڕادەکەین
جۆرێــک ئامــاژە بــە فەشــەلی تەکنۆلۆجیــای
قاچــم لــە قاچــی دەبەســتمەوە و بــە یەکــەوە
پێشــکەوتوو دەکات .لــە گەشــتێکی دوورودرێــژدا
باســی بیرەوەرەییەکانــی لەگــەڵ ڕۆژ دەکات ،ســوار دەبیــن
بــەرەو کۆنــە هەوارگــەی خــزم و کەســوکارمان ،
باســی ئــازار و بیرهاتنــەوە دەکات .هــارژۆ لــە
شــیعرەکانیدا بــەدوای خــود و ئازادیــدا دەگەڕێــت ،بــەرەو ئــەوێ مــل دەنێیــن
لە کوێ بووی؟ ئەوان دەپرسن
لــە شــیعرە بەناوبانگەکــەی بەنــاوی ئەســپەکان،
ئەرێ بۆچی ئەو هەموو کاتەت پێچوو؟
وێناکردنێکــی تایبەتــی بــۆ ئافــرەت کــردووە.
ئەم شەوە دوای شێوخواردن و ستران و سەما
ئەســپەکە لەنێــو ناخــی ئافرەتێکــدا دەکۆشــێت لــە
لەژێر ئەستێرەکاندا بەیەکەوە ڕادەکشێین
پێنــاو بەدیهێنانــی هاوســەنگیی لەنێــوان هەســت
ئێمــە خۆمــان دەناســین ،کــە چــۆن بەشــێکین لــە
و نەســتەکان و لێهاتوویــی و توانایــی کەســی بــۆ
بەدیهێنانــی هەســتکردن بــە یەکتایــی و یەکێتــی ئاڵــۆزی و نادیــاری
ئەمە شتێکە هیچ وەسف ناکرێت
قوربانــی بــدات .لــە کۆتایــی شــیعرەکەیدا دەڵێــت:
ئەمە شتێکی ئەبەدییە
هەندێک ئەسپم هەبوو ،کە خۆشم دەویستن
ئەمە بۆ چاولێبوونە ،ئەمە بۆ پارێزگارییە
هەندێک ئەسپم هەبوو ،کە ڕقم لێیان بوو
ئەو خەڵکانە ،هەموویان وەکوو ئەسپەکانن
 #ئەمە بەواتای (پاراستن و ئاگاداربوونە)
(ســکاری) ئامــاژە بــەوە دەکات کــە (هــارژۆ)
لە ٤ی ئازاری  ٢٠١٣نووسراوە.
کەســێکی ڕەســەنی ئەمەریکایــە ،هەروەهــا یەکێکــە
لــە دەنگــە فێمینزیمییەکانیــش .شــاعیرێکە لــە
نووســینی دەقــدا بــە ڕێژەیەکــی بــەرز پەنــا بــۆ
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هەموو ئەسپە ماندووەکانی دەستی ڕۆژ
ژیانــی خــۆی و ژیانــی دایکــی و هەتــا خــودی
خۆشــی
بۆ هەتایە
باوکــت بیــر دێتــەوە ،ئەویــش بەشــێکە لــە ژیانــی
هەروەها هەتا هەتایە
تۆ
هەروەها هەتا هەتایە
زەویت بیردێتەوە ڕەنگەکانی پێ بەخشی:
لەوێدا پسمام و پوور و مامۆم هەن
ســوورە زەوی ،ڕەشــە زەوی ،زەردە زەوی ،ســپییە
پسمامێکی دیکەشم
زەوی
هەتا هەتایە
قاوەییە زەوی ،ئێمە زەوین
هەروەها هەتا هەتایە
درەخــت ،دار ،ژیانــی گیانەوەرانــەت بیــر دێتــەوە،
هەروەها هەتا هەتایە
کــە هەموومــان ژیانمــان گیانەوەرانەیە.
ئامێری فرۆشتنی گەنمەشامی
هــۆزەکان ،خانەوادەکانیــان ،مێژووەکانیــان،
چپــس ،شــەکرۆکە ،هەروەهــا ئــاوی خاوێنــی قســەیان دەگەڵــدا دەکات،
پێویســت بــۆ خواردنــەوە نییــە
گوێیان لێ دەگرێت .ئەوان شیعرێکی زیندوون.
هەروەها هەتا ،هەتا ،هەتایە
ئــەرێ بایەکــەت بیردێتــەوە ،دەنگــی بایەکــەت
لە چاوەڕوانی و ماندبووندا
بیردێتــەوە ،ئــەرێ ڕەگوڕیشــەی ئــەم گەردوونــە
بۆ هەتا هەتایە
دەناســیت؟
هەروەها هەتا هەتایە
تۆ هەموو خەڵکت بیردێتەوە ،هەموو خەڵک.
هەروەها هەتا هەتایە
ئەرێ تۆ
دەی بڕۆ ئەسپەکان ئاو بدە
بیــرت دێتــەوە ،کــە هەمــوو شــتێک دەجووڵێــت و
گەشــە دەکات ،ئایــا تــۆش؟
دێتەوە یادت
بیرت دێتە زمانیش هەر لەم شتە دێت
بیــرت دێتــەوە زمانــی ســەما ،خــۆی لەخۆیــدا
ئــەو ئاســمانەت بەبیردێتــەوە ،کــە لەژێــری لەدایک ژیانــە
بوویت؟
بیرت دێتەوە
بەسەرهاتی چیڕۆکی هەموو ئەستێرەکان دەزانیت
ڕەنگە جیهان لێرە کۆتایی بێت
مانگت بیردێتەوە ،دەزانی ئەو خانمە کێیە؟
لەدایکبوونی ڕۆژت بیردێتەوە ،ئەوەی
جیهــان لەســەر مێزەکــەی ناندینمــان دەســت
خاڵێکی بەهێزی کاتە ،ڕۆژئاوابوونت بیردێتەوە
پــێ دەکات ،هیــج کێشــە نییــە ،چ دەگوزەرێــت،
دەزانی ڕۆژ ،لەشەودا ئاوا دەبێت
پێویســتە بخۆیــن ،تاکــوو بژیــن.
لەدایکبوونــی خــۆت بیردێتــەوە ،دایکــت چــۆن
زەوی وەکــوو دیارییــەک هێنــا و ئامــادەی کــرد،
هێــزی دەدا خــۆی
لەســەر مێزەکــەی دانــا هەر لەکاتی دروســتبوونەوە،
تــا شــێوە و هەناســەدانت پــێ ببەخشــێت ،هــا هــەر بەردەوامیــش دەبێــت.
ئــەوە تــۆ بەڵگــەی
ئێمــە مریشــک و ســەگەکان ڕاو دەکەیــن ،منــداڵ
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لــە گۆشــەیەک ددانی چیــڕ کردووەتــەوە ،چۆکەکانی
دەخورێنێت.
لێــرەدا ،بەڵێ لێرەدا ئامــۆژگاری زارۆکان دەکرێت،
چــۆن لەواتــای مــرۆڤ بــوون بگــەن ،پیاویــان لــێ
دروســت بکەیــن ،ئافرەتیــان لــێ دروســت بکەیــن.
لەســەر ئــەم مێــزەدا بــە پەرۆشــەوە ،دوژمنــەکان
و مۆتەکەکانــی عیشــقمان بیردێتــەوە.
خەونەکانمــان قاوەمــان لەگــەڵ دەخۆنــەوە،
ئــەوان بــاوەش بــە منداڵەکانمانــدا دەکــەن،
لەگەڵمــان پێدەکەنــن ،دەربــارەی ئــەو هەســتە
کورتخایەنانەمــان ،کــە ئێمــە دەخاتــە خــوارەوە،
جارێکــی دیکــە خۆمــان لــە دەوری ئــەم مێــزەدا کــۆ
دەکەینــەوە.
ئــەم مێــزە بریتــی بــوو لــە ماڵێکــی ژێــر بــاران،
ســەیوانێک بــوو لەژێــر بارانــدا.
جەنــگ دەســتی پــێ کــرد و لەســەر ئــەم مێــزەش
کۆتایــی هــات .ئەمــە ئــەو شــوێنەیە کــە خۆمــان
لــە تــرس و تۆقانــدن تێــدا دەشــارینەوە .ئــەو
شــوێنەیە کــە ئاهەنگــی ســەرکەوتنە ترســناکەکەی
تێــدا دەگێڕیــن.
ئێمــە لەســەر ئــەم مێــزە لەدایک بوویــن ،هەروەها
کۆتاییەکەشــی کەســوکارمان لێرەدا لە گۆڕنا.
لەســەر ئــەم مێــزەدا گۆرانــی خۆشــی و ناســۆر
دەڵێینــەوە .نوێــژ بــۆ ئــازار و پەشــیمانبوونەوە
و ئــازاری ویژدانمــان دادەبەســتین ،سوپاســگوزار
دەبیــن.
ڕەنگــە ئــەم جیهانــە لەســەر ئــەم مێــزە ،لــەو
کاتــەی ئێمــە پێدەکەنیــن و دەگریــن ،لــەو کاتــەی
دواییــن شــیرنەمەنی لــە دەممــان دەنێیــن ،کۆتایــی
بێــت.

سەرچاوەکان:

Olivia B. Waxman ، Joy Harjo, the
�first Native American U.S. poet laure
ate, tells TIME about her new book, ‘An
�American Sunrise,’ and the state of po
etry، August 22, 2019
�Joy Harjo, b. 1951 ,http://www.joyhar
jo.com © Karen Kuehn. Courtesy of Blue
Flower Arts.
�A version of this essay originally ap
�peared in the Spring-Summer 2019 is
sue of American Poets, the biannual
�journal of the Academy of American Po
ets. Copyright © 2019 by the Academy
of American Poets. All rights reserved.
To receive American Poets, become a
member.
�find poems find poets poem-a-day li
brary (texts, books & more) materials
for teachers poetry near you
�Joy Harjo was appointed the new Unit
ed States poet laureate on June 19,

ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥

2019.

108

