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عەلی ئەرشەف دەروێشیان
ئامادەکردن و وەرگێڕانی تەوەر :مەریوان هەڵەبجەیی

عەلی ئەشرەف دەروێشیان
ساڵی  1941لە گەڕەکی عەالقەبەندەکانی شاری کرماشان و لەخێزانێکی
هەژارو چینی کرێکاری ئەو شارەدا لە دایکبوه.
لەتەمەنی  6ساڵی یەوە خراوەتە بەرکارو بوە بە شاگردی دوکان و
دەستفرۆشی کردوەو دواتربوەتە شاگردی ئاسنگەر و تەنانەت بە ناچاریش
بوەبە قاچاخچی و تا دواپلەی نەهامەتی نەبوونی لە ژیانی خۆی و
خێزانەکەیدا ئەزموون کردوە.
باوکی دژی خوێندنی خۆی و براکانی بووە.
بەشی زمان و ئەدەبیاتی فارسی له زانکۆی تاران خوێندووه،
لە گوندەکاندا وەک مامۆستا وانەی وتۆتهوه.
جگەلە ئەزموونی خوێندنی زمان و ئەدەبیاتی فارسی و ژیان لە تاران،
وێستگەی کاریگەر ترو پێشتری ژیانی دەروێشیان ،ئاشانە بوونە بە ئەفسانەو
و حیکایەتە کۆنەکان لەڕێگای نەنکی ییەوە.
باوکیش نیمچە خوێندەوارییەکی هەبووە ،زۆر حەزی لە شیعربووە .بەشێکی
زۆر لە شیعری حافزو سەعدی و خەیامی لەبەربوەو بۆی خوێندونەتەوە.
لە سەرە تادا چەند چیرۆکێکی بە کوردی ( شێوەزاری کرماشانی) نووسێت،
دواتر ناتوانێت بەردەوام بێت و دەستدەکات بە نووسین و باڵوکردنەوە بە
زمانی فارسی و تاکۆتایی ژیانی بەرهەمەکانی بە زمانی فارسی دەنووسێت.
دەروێشیان دووەم کۆمەڵە چیرۆکی بە ناونیشانی ( ئابشووران) بە ناوی
خوازراوی (لەتیف تەڵخستانی) یەوە باڵودهکاتهوە.
لەبەر ئەوەی چەند ساڵ نووسین و باڵوبونەوەی بەرهەمەکانی قەدەغەبوە ،بە
ناچار بەناوی خوازراوی ،عەلی کرماشانی ،بەهروز نیک گو ،لەتیف تەڵخستانی و
چەند ناوێکی ترەوە بەرهەمەکانی باڵو کردەوەتەوە.
سێ ڕۆمانی هەیە کە دیار ترینیان ڕۆمانی( سااڵنی هەورین)ە ،کە لە الیەن
عەزیز گەردی یەوە کراوە بە کوردی.
هەشت کۆمەڵە چیرۆکی هەیە کە دیار ترینەکانی پێکهاتوە لە ( ئابشوران)،
( لەم هەرێمەدا) ( ،چیرۆکە تازەو داغەکان) ( ،قەڵەم قامیش) ( ،وەرزی نان)
زیاتر لە چل کتێبی لە بوارە کانی چیرۆک و ڕۆمان و ڕەخنەو لێکۆڵینەوەو
فۆلکلۆردا نووسیوەو بەرهەمەکانی وەر گێڕدراون بۆ زیاتر لە بیست زمانی
دونیا و خاوەن چەندین خەاڵتی ناوخۆیی و جیهانیە.

ئەدەبیاتی من بەشێوەیەکی گشتی ڕەنگدانەوەی
ژیانی تاکەکانی کۆمەڵگەکەمە
*زۆربــەی ئــەو چیرۆکانــەی لەســەرەتای حەفتاکانــی ســەدەی ڕابــردوەوە بــاوت کردونەتەوە و وەک نوســەرێکی ســەرکەوتوی
ڕیاڵیــزم پێشــوازی لــە بەرهەمەکانــت کــرا وە ،تــا ئێســتاش درێــژە بەهەمــان ڕێبــازی ئەدەبــی دەدەیــت .چۆنــە پــاش
ساڵی سێیەم
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ســااڵنێکی زۆر چیرۆکنوســین بیــرت لــەوە نــە کردوەتــەوە گۆڕانــکاری بەســەر کەشــی چیرۆکەکانتدا بهێنێــت و ئەزمونێکی
تــر ،جیــاواز لــەو ڕیالیزمــە ڕەخنــە گرانــە ،تاقیــی بکەیتــەوە؟ بۆنمونــە ڕیالیزمــی جادویــی یــان شــەپۆلی هــۆش؟

دەروێشــیان :دیــارە پێویســت بــەوە نــاکات زۆر لــە بــارەی ئــەوەوە بدوێــم ،کــە چەنــد سەرســامم بەنوســەرانی ڕیالیــزم لــە ئێـران و جیهانــدا و ژمارەیەکــی
هــەرە زۆری شــاکاری دونیــا بــەم ڕێبــازە ئەدەبییــە نــورساون .پێشــریش و لــە گفتوگۆکانــی ترمانــدا بــە وردی ئامــاژەم بــە وە کــردوە .بۆمنونــە زۆر نوســەری
گــەورە ی وەک( :شــۆڵۆخۆف ،جــۆن ئەنیشــتاینبەگ ،بالـزاک ،ســتاندال،ئیمیل زوال ،تۆڵســتۆی ،هەمینگــوای).و زۆر نوســەری تــری مــەزن لــە دونیــادا ســەر

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بــاوەڕم وابــوە ئەدەبیــات بــۆ مــرۆڤ و کۆمەڵگەیــە بەشــێوە یەکــی گشــتی

باوکمــی وت (:پارەیەکــی زۆر قەرزارمنیــت ،مــادام نیتــە پارەکــەم بدەیتەوە،

و تەنیــا بــۆ کەمینــە یــەک یــان ژمارەیەکــی دیاریکــراوی کۆمەڵگــە نیــە.

لەبــری پارەکــە بڕێــک تلیاکــت دەدەمی بیبــە بۆ تــاران! ) .ناچــار قبوڵیکردو

دەبێــت بەشــی هــەرە زۆری کۆمەڵگــە لــە ئاســتێکدا بێــت کــە بتوانێــت

تلیاکەکــەی بــرد بــۆ تــاران ولــە وێــوە بــۆ ڕەشــت .لــە نیــوەی ڕێــگادا پۆلیــس

ئەدەبیــات بــە باشــی بخوێنێتــەوەو ژیانــی خــۆی و هاوچەشــنەکانی

بــارە تلیاکەکــەی گــرت و باوکــم کەوتــە بەندیخانــەوە .هەمــان کــەس پــاش

تیاببینێتــەوە ،لــە ســەرەتای نوســینمەوە چیرۆکەکانــم بــە و ڕێبــازە ئەدەبییە

دەســتگیربونی باوکــم منــی توشــی کاری قاچاخچێتــی کــرد .ئەویــش لــە

نوســیوەو بــە ڕێبازێکــی گرنــگ و کاریگــەرو خۆشەویســتم زانیــوە.

تەمەنــی دوانــزە ســاڵی دا .پــاش ئــەوەی چومــە پەیامنــگا و توانیــم لــەو

نوســەرانی ڕیالیــزم زۆر تریــن کاریگەریــان لەســەر ژیــان و بیرکردنــەوەم

دووســاڵەی پەیامنگــەدا ئەزموونێکــی تــازە تاقیبکەمــەوە و پــاش تــەواو

هەبــوە .رسوشــتی یــە لەژیرکاریگــەری ئەونوســەرانەدا بنوســم و بــەردەوام

کردنــی خوێنــدن بــوم بــە مامۆســتا لــە گونــدە کانــی (گەیــان غــەرب و

بــم  .ژیانــی تایبەتیــش ڕۆڵــی زۆری هەیــە .چۆنێتــی ژیــان و ئــەو ژینگەیەی

شــائاباد) .وێســتگەیەکی تــری ژیانــم دەســتی پێکــردو بــوە هــۆی ئــەوەی

تیایــدا دەژیــت .منداڵــی و مێرمنداڵیــم لەخێزانێکــی هــەژارو کرێــکاری

بیرلــە نووســین بکەمــەوە ،ئەزموونــی مامۆســتایەتی لــە گونــدە هــەژارو

کرماشــاندا و خرانــە بــەرکاری ئەســتەم و شــاگردی دوکان وکاری ئاســنگەری

بــێ دەرەتانەکانــی کوردســتان دا .ئــەو نەدارییــەی لــە گونــدە کان هەبــوو

و تەنانــەت قاچاخچێتــی وات لێــدەکات ژیانــی خــۆت و هاوشــێوەکانت

زۆر خراپــر بــوو لــەوەی لــە کرماشــان و شــارەکانی تــر هەبــوو .زۆر کــەس

و نەهامەتــی و دژوارییــەکان بکەیتــە بابەتــی چیرۆکەکانــت .ئەمانــە لــە

هەبــوون پــاش ســێ یــان چــوار ســاڵ خوێنــدن منداڵەکەیــان لــە قوتابخانــە

زۆربــەی بەرهەمەکامنــدا ڕەنگــی داوەتــەوە ،مەبەســتم بــوە خەڵــک بتوانــن

دەهێنایــە دەرەوە .زۆریــان جلــی گەرمــی زســتانەیان نەبــو ،بەبــی پــارەی

نوســینەکانم بخوێننــەوەو خوێنــەری جــدی بەرهەمەکانــم بــن و لــە ڕێــگای

ڕۆژانــە دەهاتــن بــۆ قوتابخانــە .زۆربــەی کات لــە تــاو ســەرما لــە پۆلەکانــدا

خوێندنــەوەی چیــرۆک و ڕۆمانەکامنــەوە هوشــیار ببنــەوە بەرانبــەر بــەو

هەڵــدە لەرزیــن .بەڕوخســاری پەرێشــان و زەردی زۆربەیانــدا دەمزانــی

دۆخــە خراپــەی تێیــدا دەژیــن .بــۆ ئــەم ئامانجــەش ڕیالیزمــم بــە باشــرین

چەنــد بــی ڤیتامینــن و چەنــدە بــی وزەن و تــەواو الوازبــون.

ڕێبــازی ئەدەبــی زانیــوەو هیــچ کاتێــک بــە پێویســتم نــە زانیــوە پەنــا بــەرم

*لەســەرە تایــی حەفتاکانــی ســەدەی ڕابــردودا یەکــەم

بــۆ نوســین بــە ڕێبــازی ڕیالیزمــی جادویــی یــان شــەپۆلی هــۆش .

کتێبــت کۆمەڵــە چیرۆکــی (لــەم هەرێــم)دا باڵوکــردەوەو

ژیانــی مــن و زۆر لــە هاواڵتییەکانــم بــە جۆرێــک بــو ،باوکــی زۆربةمــان

دەنگدانەوەیەکــی زۆری هەبــوو لەسەرتاســەری ئێرانــدا

لەتــاو بــێ پارەیــی و بێــکاری پێداگرییــان دەکــرد لەســەرئەوەی نەخوێنیــن

پێشــوازییەکی زۆری لێکــراو زیــاد لــە شــانزە جــار بــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئێســتاش زۆر نوســەری گــەورە هــەر بــەو زمانــە دەنوســن .مــن هەمیشــە

قەرزەکانــی گوشــارێکی زۆریــان خســتبوە ســەرمان ،خــاوەن قــەرزە کــە بــە

تەوەر

بەڕێبــازی ڕیالیــزم و بــون و شــاکارەکانیان بــە و ڕێبــازە ئەدەبییــە نوســیوەو

و وازلــە قوتابخانــە بهێنیــن .ماوەیەکــی زۆر باوکــم بێــکار بوبــو ،خــاوەن
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تیــراژی زۆر باڵوکرایــەوە ،پێشــتریش کتێبــی (ســەمەد

جوانــی پــێ بنورسێــت و ســەرکەوتوبێت و پێشــوازی لێبکرێت .زۆر نووســەر

بەنەمریــی گەیشــت) ت ،دەربــارەی ژیــان و بەرهەمەکانــی

پێــش مــن و هــاوکات لــە گــەڵ مــن و پــاش منیــش کرانــە زینــدان و حوکمی

ســەمەد بیهرەنگــی بــاو کردبویــەوە و زۆر خیــرا لــە ســەر

ئەبــەد و هەتاهەتایییــان بــۆ دەرچــوو ،ئەوانیــش ســەر بــە ڕێبــازی ریالیــزم

ئاســتی ئێرانــدا وەک نوســەرێکی گــەورەو دیــار ناســرایت.

بــون و بــەو شــێوازە دەیاننووســی و ســەر بــە حــزب یــان بزوتنەوەیەکــی

پێتوایــە ناوبانگــی خیــرات وەک نوســەرێکی دیــارو بــە دوو

سیاســی چەپــی تایبەتیــش بــون ،بــەاڵم بەرهەمەکانیــان ئــەو پێشــوازییەیان

کتێــب و لــە ماوەیەکــی زۆر کــەم دا هۆکارەکــەی تەنیــا بــۆ

لــێ نەکــرا و وەک پێویســت لەنــاو خەڵکــدا نەمانــەوە .هەمیشــە بۆمــن

ســەرکەوتوی ئاســتی هونــەری چیرۆکــەکان دەگەڕێتــەوە

ئــە دەبییەتــی ئــەدەب لــە هەمووشــت گــەورە تــرە .چیــرۆک و ڕۆمــان،

یــان دەکرێــت بڵێیــن بــە شێکیشــی دەگەڕێتــەوە بــۆ بــارو

گێڕانــەوەو زمــان و جادویــی گێڕانــەوە و داگیــر کردنــی زەینــی خوێنــەری

دۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ئــەو ڕۆژگارەی ئێــران و

هوشــیار لەهەمووشــت بۆمــن گرنــگ تــرە .دیــارە بەناوەڕۆکــی تــەواو

چونــە زینــدان و قــە دەغــە دانــان لــە ســەر نووســین و

مرۆیــی و ئــەوەی گوزارشــت کردنێکــی ڕاســتەگۆیانە بێــت لــە بــارەی ژیــان

بــاو کردنــەوەت؟

و گوزەرانــی خەڵــک و حەقیقەتــی ئــەو ژیانــەی کــە دیــوە ڕاســتییەکەی نــە

دەروێشــیان :دەبێــت کــە مێــک واقیعــی بیــن و وەک خــۆی و بــە وردی

بیـراوە ،یــان هۆکارگەلێــک هەبــون وهــەن بــۆ نیشــانەدانیان .ئەدەبیــات

و بــە گەڕانــەوە بــۆ ئــەوڕۆژگارەو ڕوداوە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان

دەبێــت لــە چوارچێوەیەکــی بــەرزی هونــەری دا نیشــانی بــدات و

ســەیری شــتەکان بکەیــن و لێکدانەوەیــان بــۆ بکەیــن .بــە بــاوەڕی مــن

نەمریــی بــکات .دیــارە خوێنــەران هوشــیارن و دەزانــن چــی نوســەرانێک

ئەمــڕۆی ئیمــە درێــژ کــراوەی هەمــان ڕۆژگارەو کاریگــەری تــەواوی

ڕاســتگۆیانە گوزارشــت لــە ژیــان و خەمەکانیــان دەکــەن و بــێ هیــچ

هەمووشــتەکانی ئــەو ڕۆژگارە بەســەر ژیــان و هەمــوو ڕەهەنــدە سیاســی و

ترســێک ژیانیــان و مەترســییەکانی ســەرژیانیان و ئــەو نەهامەتییانــەی

کۆمــە اڵیەتییەکانــی ژیانــی خەڵــک و نوخبەکانیشــەوە هەیــە .وەک چــۆن

بەســەریاندا دێــت نیشــان دەدەن .ئــەوان دەزانــن بۆچــی نوســەرێک زیاتــر

هەمــوو نوســەرێک لــە دونیــادا کاریگــەری لــە ژینگــەو ژیــان سیاســی

دەخوێننــەوەو هەســتدەکەن نزیــک تــرە لێیانــەوە .خوێنــەری ئەدەبیــات و

ساڵی سێیەم

و کۆمەاڵیەتــی کۆمــە ڵگەکــەی و دەوروبــەری وەردەگرێــت ،هەمــوو

هونــەر بەشــێوەیەکی گشــتی ئاســتێکی بااڵیــان هەیــە و دەزانــن بــۆ چــی

ئــە دەبیاتیــش ڕەنگدانــەوەی ئــەو ژیانەیــە بەهەمــوو ڕوداوە سیاســی و

نوســەرێک هەڵدەبژێــرن و چاوەڕوانــی چاپــی بەرهەمــی نوێــی دەکــەن.

ژمارە

کۆمەاڵیەتــی و خێزانییەکەیــەوە .وەک وتــم مــن نوســەرێکی ســەر بــە

ئەمــە لــە خاڵــە گرنگەکانــە نــەک ئــەوەی ســەر بەچــی ڕێبازێکــەوەو بەچــی

ڕێبــازی ریالیزمــم و ئــەو ڕێبــازە یەکێــک لــە ڕێبــازە کــۆن و خۆشەویســت

شــێوازێک دەنوســێت .ڕاســتگۆیی لــە گەورەتریــن بنەماکانــی هونــەرو

و کاریگــەرو زینــدوەکان و دەتوانرێــت تــا ســەدان ســاڵی تریــش بەرهەمــی

ئەدەبیاتــە .ئەدەبیاتــی مــن بەشــێوەیەکی گشــتی ڕەنگدانــەوەی ژیانــی
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دونیابینــی ئێــوە هــۆکار بــو بــۆ بەرهەمهێنانــی ئــەو جــۆرە
ئەدەبیاتــە ڕەخنــە گرانەیــە یــان دەکرێــت هــۆکاری تــر
بونیــان هەبێــت ،دەکرێــت خــۆت بــاس لــە هــۆکاری ئــەو
پێشــوازیی و ســەرکەوتن و بەردەوامییــە بکەیــت؟

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەروێشیان

کاریگــەری بیــری چــەپ لەســەر ئەندێشــەو بیرکردنــەوەو

125

دەروێشــیان :زۆر ئاشــکرایە هــەم مــن و هــەم ســەمەد دوونوســەر
بەچــەپ بویــن و ئێســتاش هــەر خــۆم بــە چــەپ دەزانــم .دیــارە دەبێــت
ئــەوەش بڵێــم  ،چــی الی مــن چــی الی ســەمەد چــەپ بــون بــەو مانایــە
نەبــوە بەرهەمــە کامنــان ڕاســتەوخۆ لــە ژێرکاریگــەری ئایدۆلۆژیــای چەپــدا
بێــت ،بەڵکــو دونیابینــی دادپەروەرانــەو بیــری مرۆیــی مارکســیزم کاریگەری
لەســەر دونیابینــی ئێمــە هەبــوو ،ئەویــش وەک بیرێکــی ئازادیخوازانــەو
ڕزگارکــەر .ئێمــە زیاتــر لــە هەمووشــت ژیانــی خۆمــان و دەورو بەرمــان
و هەســتی بــەر پرســیارێتی بەرانبــەر بــە ڕوداوە ڕۆژانەکانــی کۆمەڵگــە و
پێشــهاتەکان کاریگــەری ڕاســتەوخۆتری لەســەرمان هەبــوو .چــە ندجــار
لــە گفتۆگۆکامنانــدا باســی ئــەوەم کــردوە لــە تــاران و لــە ڕێــگای ( جــەالل
ئالــی ئەحمــەد و دکتۆرســیمین دانیشــوەر) کــە باشــرین مامۆســتامان بوون،
تاکەکانــی کۆمەڵگەکەمــە ،ئــەو بــارو دۆخــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەی
تیایــدا ژیاویــن و دەژیــن.

ســەمەد بیهرەنگــی و زۆر نوســەری تــرم ناســیوەو کاریگەری زۆریان لەســەر
ژیــان و نوســینەکانم هەبــووە .دیــارە چــی ســەمەد و چــی ئــەو نوســەرانەی

ڕێگاگرتــن و بەربەســت دروســتکردنی زۆربۆتــان ،لــە چــل

ڕەنگدانــەوە وکاریگەرییــان لەســەر بەرهەمــە کانــم هەبــووە.

و پێنــج ســاڵی ڕابــردودا زۆرتریــن خوێنەریــان هەبــوەو
کاریگــەری زۆریــان ،بەتایبــەت لەســەر ژیانــی خەڵکــی ســادە

*ئایــا ئــەو کاریگەرییــە واکــرد ببیتــە درێــژە پێــدەری

و بەتایبــەت تــر چینــی هــەژاران و ڕەنجــدەران دانــاوە ،ئایــا

ســەمەد بیهرەنگــی؟

تەوەر

*چیرۆکەکانی تۆ و ســەمەد بیهرەنگی ســەرەڕای سانســۆرو

تــر بەشــێکی زۆریــان بیــری چــەپ زاڵبــوە بەســەریان دا وبیــری ئەوانیــش

دەروێشــیان :جگــە لــە کاریگــەری بیــری چــەپ و فەلســەفەی
مارکســیزم ،کــە زۆر کاریگــەری لەســەر هەردووکــان هەبــوو ،ژینگــەو

دەروێشیان

ژیانــی خێزانیشــان کاریگــەری ڕاســتەو خــۆی هەبوولەســەرمان.
بەتایبەتیــش دۆخــی پــەروەردەو مامۆســتابونی هەردووکــان و ئــەوەی
کــە هەردووکــان زمانــی دایکیــان فارســی نەبــوو .بەڵکــو دوو زمــان بــوو،
کــە نەمــان دەتوانــی پێــی بخوینینــەوەو پێــی بنوســین ،هۆکارەکــەش ئــەوە
نەبــوو نەزانیــن پێــی بخوێنینــەوەو بنوســین ،بەڵکــو هــۆکار ئەوەبــوە بــە
دریژایــی مێژوویــی هاوچــەرخ خوێنــدن و نوســین بــە کــوردی و تورکــی
نەبــوەو قەدەغەبــوەو بەشــێوەیەکی گشــتی ڕێگــە پێنــەدراو بــوە .ئــەوەش
یەکێــک لــە خاڵــە هاوبەشــەکانی تــری نێــوان مــن و ســەمەد بــوو .هــەر
وەهــا نوســین بۆمنــدااڵن و مێرمنــدااڵن .وەک دەزانیــت ســەمەد تەنیــا
چیرۆکــی بــۆ منــدااڵن نوســی و چیرۆکــی بــۆ گەورەســااڵن نەبــوو .گــەر چــی
مــرۆڤ لەهــەر تەمەنێکــدا بێــت چیرۆکەکانــی ســەمەد بخوێنێتــەوە پێــی
خــۆش دەبێــت و لەگــەڵ ژیانــی ئــەو مندااڵنــەدا دەژی کە ســەمەد ژیانیانی
بــە جوانرتیــن شــێوە وێناکــردوە .بەشــێوەیەکی گشــتی ژیــان و نوســینەکانی
ســەمەد منونەیەکــی بااڵبــوون بۆمــن .منونــەی نوســەری ڕاســتگۆوخاوەن
ئەخالقــی و بــە هەڵوێســت بــوو .ئێمــە لــە ڕێــگای ماڵەکــەی جــەالل ئالــی
ئەحمــەد و ســیمین دانیشــوەرەوە کــە هاوســەربون یەکــان ناســی و بوینــە
ساڵی سێیەم

هــاوڕێ و هاوبیــر  ،زۆر ڕوناکبیــرو نوســەری دیــاری ئەورۆژگارەمــان ناســی.
کــە ســەمەدم ناســی هــەر لەســەرەتاوە هەســتم کــرد هەمــان ســادەیی و

ژمارە

ڕاســتگۆیی نوســینەکانی لــە ژیانیــدا دەبیرنێــت .مــرۆڤ لەیــەک بینینیــدا
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خۆشــی دەویســت .وەک چیرۆکەکانــی هاتــە بەرچــاوم .چیرۆکەکانــی
ڕەنــج و ئازارەکانــی مندااڵنــی ئازەربایجانــی نیشــان دەداوئاوێنــەی تــەواو

منــای ئــەو ســتەمەبوون کــە تەنگــی بەژیانــی منــدااڵن و مێــر مندااڵنــی
ئێـران هەڵچنــی بــوو .نووســەرێک بــوو بەتــەواو مانــا بــاوەڕێ بــە چەمکــی
بەرپرســیارێتی هەبــوو ،یاخــی و نــە تــرس و خــاوەن هێــزو بیــرو بــاوەڕی
مــەزن بــوو .خــۆی بەبــەر پرســیار دەزانــی لەبەرانبــەری ژیانــی تاکــی
کۆمەڵگــە کــەی و ئــەو نــە هامەتیانــەی ســەرتاپای ژیانیانــی داگیــر کردبــوو.
دەیزانــی کۆمەڵگــە خــاوەن ســەر مایەیەکــی گەورەیــەو و دەتوانــن لــە
ژیانێکــی بــاش و خۆشــدا بژیــن کە مافیانــەو لێیــان زەوت کراوە .نوســەرێک

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــەو نوســەرانە نەبــوو لــە بورجــی عاجــی خۆیــدا دابنیشــێت و بڵێــت

کاتێــک مــن و ســەمەد گەڕاینــەوە بــۆ گونــدەکان و بوینــەوە بــە مامۆســتا

چیرۆکــی خــۆم دەنووســم و کارم تەنیــا نووســینەو حەقــم بــە هیچــی تــرەوە

تــەواو هوشــیاربوین بەرانبــەر نووســین و بەرپرســیارێتییەکانی نوســەر.

نییــە .بــاش کۆمەڵگــە و ئازارەکانیانــی دەناســی و بابەتــی چیرۆکەکانــی لــە

منیــش وەک ســەمەد بــڕوام وابــو دەبێــت منــدااڵن لــە قوتابخانــە و لەگــەڵ

ژیانــی ئەوانــەوە دروســت دەبــوون  .ئەفســانەی کۆدەکــردوە و لــە فەوتــان

خوێنــدن بەزمانــی فارســی ،بەزمانــی دایکــی خۆیــان بخوێنــن وبنووســن .

ڕزگاری دەکــرد ،عاشــقی فۆلکلۆربــوو .بــەو تەمەنــە زۆرکەمەیــەوە زۆر

کارکــردن لەســەر پــەروەردە بونیــادی ئیشــکردن و ڕەخنەگرتنــی ئێمــە بــوو

شاعیروچیرۆکنوســی تورکیــاو ئازەربایجانــی بــە ئێ ـران ناســاند .وەرگێڕانــی

لــەو پــەروەردە خراپــەی ئــەو ڕۆژگارە .ئامانجەکانــی ئێمــە دروســتکردن

ئەنجــام دەداو وتــاری ڕەخنەگرانــەی زۆرجــوان و کاریگــەری دەنوســی و

و بونیادنانــی پەروەردەیەکــی تەندروســت بــوو .دروســت کردنــی

مامۆســتایەکی منوونــە و نووســەرێکی بەرپرســیارو خــاوەن هەڵوێســت بــوو.

پەروەرەردەیەکــی ئەقاڵنــی و تەندروســتوو نــوێ ومۆدێــرن .هەردووکــان

هەمــوو ئەمانــە وایکردبومنوونەیەکــی بااڵبێــت بۆمــن .منیــش وەک ئــەو

عاشــقی مندااڵنــی گوندنشــین و هەژاربوویــن  .بــە هیــوای دروســتکردنی

دەژیــام و ئێســتاش هەمــان ژیــان دەژیــم .هەســت بــە کەمرتیــن مــەودا

دامــەزراوەو بونیــادی نوێــی منــدااڵن و میرمنــدااڵن بویــن کــە بتوانێــت لــە

لــە نێــوان خــۆم و ئــەو خەڵکــەدا ناکــەم کەلەبارەیانــەوە دەنووســم .هــەر

هەمــوو ئاســتەکاندا لــە ئاســت خــەون و ئارەزووەکانــی دونیــای ئەوانــدا

بۆیــە کاتێــک لــە گوندەکانــی کوردســتان مامۆســتابووم ،زۆرجــار بــێ هیــچ

بێــت و خۆشــیان بوێــت و بــە جوانــی و ڕاســتگۆیانە پەروەردەیــان بــکات،

بیانویــەک لــەم گونــدەوە دەگوازرامــەوە بــۆ گوندێکــی زۆر دوورتــر .بــەاڵم

نــەک بــەو جــۆرەی لــەو ڕۆژگارەو لــە ئێستاشــدا منــدااڵن پێــش هەمووشــت

هەرگیزکۆڵــم نــە دەداو بــەردەوام لەســەر نووســین و قســەکردن .لەســەر

بــە خورافاتــی ئاینــی و درۆ پــەروەردە دەکــەن .بەداخــەوە ســەمەد زۆر زوو

ئــەو دۆخــە کارەســتبارەی خــۆم و هاوواڵتییەکانــم تێیــدا دەژیایــن .جــەالل

بەجێیهێشــتین .ئەدەبیاتــی ئێـران بــە مەرگــی ســەمەد زیانــی زۆر گــەورەی

ئالــی ئەحمــەد و ســیمین دانیشــوەری هاوســەری لــە گەورەتریــن نوســەران

بەرکــەوت .دەیتوانــی بەرهەمــی زۆر جوانرتبنوســێت و کاری مــەزن

و ڕۆشــنبیرانی ئــەڕۆژگارەی ئێ ـران بــون کــە هاندەرێکــی گــەورەی مــن و

ئەنجــام بــدات .بــەاڵم ڕێبازکــەی بەردەوامــی هەبــوو .نــە مــن و نەســەمەد

ســەمەد و زۆر نوســەری الوی تربــون  .لــە زانکۆ و لــەدەرەوەی زانکۆدا زۆر

نــە پــڕو پاگەندەمــان بــۆ هیــچ حزبێکــی تایبــەت نــە کــردو ڕاســتەوخۆ و

شــتیان فێــر کردیــن .باوەڕەیــان لــە ئێمــەدا زۆر بــە هێزتــر کــرد کــە زیاتــر

ناڕاســتەوخۆ ســەر بەهیــچ حزبێــک نەبویــن.

دژایەتــی سانســۆر بکەیــن و بوەســتینەوە لــە بەرانبــەر نــاداد پــەروەری و
خەبــات بکەیــن لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی مافــی مــرۆڤ و ئــازادی بیــرو
ڕادەربڕینــدا .زۆرشــتی گرنگیــان فێــری مــن و ســەمەد کــردو کاریگــەری

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

پەیوەنــدی هەبێــت لەگەڵیانــدا .ڕاســتەو خۆلەگــەڵ ئازارەکانیانــدا دەژیــا.

نووســەرو هەڵوێســتی نووســەرانیان لــە ئێ ـران و دونیــادا بــۆ دەکردیــن .

تەوەر

نەبــوو دوور بێــت لــە کۆمەڵگەکــەی و تەنیــا لــە ڕێــگای نووســینەوە

زۆریــان لەســەر ژیامنــان هەبــو .زۆرجــار باســی نووســین و بــەر پرســیارێتی
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هەوری ڕەشی هەزارچاو
یەکــێ بــوو یەکــێ نەبــوو ،ڕۆژێــك لــە ڕۆژان (هەتــاو خانــم) هێــدی هێــدی بــە ئاســانی شــیندا دەڕۆیشــت ،پرچــی زێڕینــی بەســەر زەویــدا پەخــش دەكــرد،
چیــا بــەرزەكان لــە دوورەوە ســەری ســپیی خۆیــان خســتبووە داوێنــی هەتــاو خامنــەوە و بریقەیــان دەدایــەوە ،درەخــت و ســەوزاییەكان دەســتییان بــە
پرچــی هەتــاو خامنــدا دەهێنــا ،گوڵــە ڕەنگاوڕەنگــەكان پرچــە ئاڵتونییەكــەی هەتــاو خامنیــان مــاچ دەكــرد ،باڵنــدە دەنگخۆشــەكانیش گۆرانییــان بــۆ هەتــاو
خانــم دەوت.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بۆ شاخ و دەشت و بیابان

بەخێرهاتی بەخێرهاتی

كــرد ،گوڵــە اللەیەكــی دی كــە ســەری داخســتووە و لەبەرخۆیــەوە هەنســك

بۆ النەی بچــــوكی ئێمە

بەخێرهاتی بەخێرهاتی

دەدات و چرپەچــرپ دەكات و دەگــری و دەڵـێ:

فەرموو فەرموو

-ئــەی ئازیــزە بچكۆلەكــەم! ئــەی ڕۆڵــەی جوانــم ،بۆچــی ڕۆیشــتی بــۆ

چەنــد بێچــووە ئاســكێكی بچــوك لەنــاو ســەوزەگیاكەدا ڕایاندەكــرد و

شــەڕی هــەوری ڕەش؟ بــۆ جەرگــی منــت ســووتاند؟ ئــەی ئازیــزم ،ئــەی

چاوشــارکێیان دەكــرد .یەكێــك لــە بێچــووە ئاســكەكان ،كــە زۆر ئــازا و
زیــرەك و چــاالك بــوو ،دەیویســت خــۆی لــە جێگایەكــدا بشــارێتەوە كــە
هیــچ كــەس نەیدۆزێتــەوە ،هــەروا كــە دەڕۆیشــت ،لەنــاكاو هاوڕێكانــی
ون كــرد ،هەرچــی ســەیری دەوروبــەری كــرد هیــچ كەســی نــەدی ،ناچــار
بــەرەو باخــێ ڕۆیشــت كــە لــە دوورەوە دیاربــوو.
ڕۆیشــت ڕۆیشــت تــا گەیشــتە باخەكــە ،باخێكــی گــەورە بــوو كــە درەختــی
چەنــد هــەزار ســاڵە دەوریــان گرتبــوو ،وا هەســتی كــرد بــەم باخــە ئاشــنایە.
جێگــەی لەدایكبوونــی بــوو ،بیــری كەوتــەوە كاتـێ زۆر بچــووك بــوو ،لەگەڵ
باوكــی لــە ترســی گورگــە دڕنــدەكان نــاو ئــەو باخــە لــەوی هەڵهاتبوون.
ئاسكە بچوكەكەمان سەرەتا كەمێك ترسا ،بەاڵم بە خۆی وت:
با بچمە ناو باخەكە بزانم دەنگوباس چییە.چــووە نــاو باخەكــە ،بــەاڵم بــە پێچەوانــەی هەمــوو باخــەكان زۆر تاریــك
بــوو ،هەورێكــی ڕەش سەرتاســەری باخەكــەی گرتبــوو ،ئاســكە بچوكەكــە
چــاك ســەیری كــرد ،بینــی وا پەڵەهەورێكــی ڕەشــی گــەورە لــە شــێوەی
دەكات ،ئاســكەکە لــە ترســا ســەری داخســت و بەڕێكــەوت.
باخەكــە بێدەنــگ بــوو ،نــە گۆرانییــەك نــە ســەمایەك نــە هەراوهوریایەكــی
ژیــان ،دەتــوت هەرچــی لــەو باخەدایــە مــردووە ،تەنیــا جارجــارێ دەنگــی

كــوڕە چکۆلەکــەم .،ئاســكە بچكۆلەکــە دڵــی تەنــگ بــوو ،چــووە پێشــەوە و
ســاوی لــە گوڵــی اللــە كــرد و وتــی:
اللە خانم بۆچی دەگریت ؟گوڵــی اللــە ســەری بەرزكــردەوە و ئــەو دڵۆپــە فرمێســكانەی كــە بــە
دەموچــاوی ســوورییەوە بــوون كەوتنــە ســەر یەخــە ڕەشــەكەی داوێنــی،
ئاهێكــی هەڵكێشــا و فرمێســكەكانی پاككــردەوە و وتــی:
ئەی ئاسكی بچوك ،بۆ نابینی باخەكەمان وەك شەوەزەنگی لێهاتووە؟بۆ ئەو دێوە ڕەشە نابینی بەسەر ئاسامنەوە هەتاوی زیندانی كردووە؟
ســاڵەهایە كــە باخــی ئێمــە هەتــاوی بەخۆیــەوە نەدیــوە .هەندێــك بــە
تاریكیــی ڕاهاتــوون ،مناڵەكانــی ئێمــە وا دەزانــن كــە ژیــان هەروایــە،
پیــرەكان ئیــر یــادی هەتــاو ناكەنــەوە ،بــەاڵم گەنجــەكان كــە ڕۆژگارێــك
مناڵبــوون و لەژێــر هەتــاودا یارییــان دەكــرد ،هەتــاو بــە پەنجــە زێڕینەكانی
ختوكــەی دەدان ،هێشــتا هەتاویــان لەبیرنەكــردووە ،كوڕەكــەی مــن یەكێــك
بــوو لەوانــەی كــە لەگــەڵ پورە كیســەڵ و كچــی گوڵەبــەڕۆژەدا هەرســێكیان
ڕۆژێــك چــوون بــۆ شــەڕی دێــوی ڕەش ،ئــەوان ســەرلەبەیانی ڕۆژێك لەســەر
باڵــی بــا ،كــە دوژمنــی هــەوری ڕەشــە دانیشــن و ڕۆشــن و ڕۆشــن .بــەاڵم
هــەوری ڕەش لەنــاكاو پێكەنــی و نەڕانــدی و شمشــێرەکەی بریســكایەوە.
ئیــر دوای ئــەوە مناڵەكانــی ئێمــە نەگەڕانــەوە.

تەوەر

ئاژەڵێكــی ڕەش بــە هــەزار چــاوی دەرپەڕیــو و تــوڕەوە لەســەرەوە ســەیری

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئەی خۆری بـــــــەرز بەرز

بەخێرهاتی بەخێرهاتی

گریانێــك لەمــاوالوە دەبیس ـرا ،چــاك گوێــی گــرت و ســەیری دەوروبــەری
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گوڵـێ اللــە كــە گەیشــتە ئێــرە دایــە پڕمــەی گریــان و لــە دەوروبەریشــیەوە

بژی یادی هەتاو

شــین و زاری بەرزبــۆوە.

هەتاوی سووری ژیانبەخش

پورە كیسەڵ سەری بردەوە ناو قاوغەكەی و گریا.

ئەمڕۆش لە قەفەسی هەوری ڕەشدایە

گوڵەبەڕۆژە سەری داخست و گریا.
بــا بــە ئەســپایی خــۆی لــە لــق و گــەاڵی درەختەكانــدا شــاردەوە و ویزانــدی.

ئێمە بەیادی ئەو ژیان دەستپێدەكەین

ئاســكە بچۆكەلەكــەش كــە زۆر خەفەتبــار بــوو كەوتــە گریان.

ئاســكە بچكۆلــە هەســتا چــووە ژێــر ئــەو درەختــەی كەڵەشــێرە ســوورەی

لــەم كاتــەدا گوڵــە وەنەوشــەیەكی بااڵكــورت كــە دەموچاوێكــی خــڕ و
پرچێكــی ڕەش و درێــژی هەبــوو بــە پێكەنینــەوە وتــی :دیســان دەســتتان
كــردەوە بــە شــین و گریــان؟! لەباتــی ئــەم گریانــە هەســن كارێــك بكــەن،
شــین و زاری چیتــان بــۆ دەکات؟ منیــش وەكــوو ئێــوەم ،بــەاڵم هیــچ كاتێــك
گریــان بــە ڕێگەچــارە نازانــم ،وادەزانــن هــەوری ڕەش پێــی ناخۆشــە ئێمــە
دەگریــن ،ئــەو ئێســتا زۆریشــی پــێ خۆشــە.
***
شــەو ئاســان تاریكــر بــوو ،ئاســكی بچكۆلــە لــەالی درەختێكــی پیــر
دانیشــت و كەوتــە بیركردنــەوە ،ئــەو شــەوە لــە خەفەتانــا هیچــی نەخــوارد،
بیــری كــردەوە و بیــری كــردەوە ،دی كــە گریــان و لــە ســوچێكدا دانیشــن و
هیــچ نەخــواردن ســوودی نییــە .لەبەرخۆیــەوە وتــی:
دەبـ ێ كارێ بكرێــت ،وەنەوشــە خانــم ڕاســت دەكات ،دەبـێ ســبەی ئــەوساڵی سێیەم
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بەاڵم

ببینــم و پێکــەوە قســە بکەیــن ،تــا بزانــم بــە ڕاســتیی دەیانــەوێ كارێــك
بکــەن یــان هــەر دە مــن.
دەمەوبەیانــی بــوو كــە ئاســكە چكۆلــە بەدەنگــی كەڵەشــێرە ســوورەی
باخەكــە لــە خــەو هەڵســا،
كەڵەشێر بەدەنگی بەرز دەیخوێند:

لــێ وەســتابوو ،ســاوی كــرد و وتــی:
چ باســە ؟! هەتــاو كــە لــە قەفەســی ڕەشــا زیندانییــە و تــۆش خەریکــیگۆرانــی بــۆ دەڵێیــت؟
كەڵەشێر ملی الرکردەوە و وتی:
مــن چەندیــن ســاڵ پەیامهێنــەری هەتاوبــووم و مــژدەی بەیانــم دەداو ئێســتاش کــە لــە زیندانــی هــەوری ڕەشــدایە و ئەســیرە ،نابــێ بهێڵــم
یــاد و بیرەوەریــی ئەومــان لەبیــر بچێــت .ئەمەیــە كــە هەمــوو ڕۆژێ
دەمەوبەیانییەک ـی زوو بەهەمــوو هێــزم هــاوار دەكــەم بــژی هەتــاو ،ئــەم
كارە دەكــەم تــا هەمــوو لەبیــری هەتــاودا بیــن و هەرگیــز لەیــادی نەكــەن.
گەرچــی خەریكــە قوڕگــم دەدڕێ ،بــەاڵم خۆشــحاڵم النــی كــەم خەڵــك
هەتــاو لەیــاد ناكــەن .مــن وەك بولبــول نیــم لــە بەیانییــەوە تــا ئێــوارە لــەم
تاریكییــەدا شــیعر بــۆ ئــەو گوڵــە ژاكاوەی ئــەو ســووچە دەڵــێ و ســەری
دەخاتــە كۆشــی .ئەگــەر زۆریــش بیــەوێ ئــاگاداری دەردەدڵــی خەڵــك بــێ
شــیعری ڕەشــبینیی و نائومێدیــی بــۆ دانیشــتوانی بــاخ دەڵ ـێ.
لــەم كاتــەدا کــە بولبــول گوێــی لــە نــاوی خــۆی بــوو ،لەســەر درەختێكــی
تــرەوە دەســتی كــرد بــە خوێنــدن:

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

پرچت دابێنە بە شانەی ئەڵماس
ئەرێ بەڕاست
لەم ڕەشییەدا چ ڕەنگیت
ئای دڵۆپە ئارەقەكانی سەر ڕووخسارت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئەی گوڵی جوانی من
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لەتاریكیدا چەند جوان وەستاون
پاشــان بولبــول لــەم چڵــەوە بــۆ ئــەو چــڵ فــڕی،
ڕوویكــردە دانیشــتوانی باخەكــە و خوێنــدی:
تێکشکان ،تێکشکان
تاریكیی ،تاریكیی
ئێمە مردووین
ئیتر كەس هەڵناسێتەوە
ئیتر هەتاو ناگەڕێتەوە
ئەی مردووە بێ كفن و دفنەکان
ماڵئاوا ،ماڵئاوا
ئەی لقە ڕەشەكانی سەر زەوی
ماڵئاوا ،ماڵئاوا
ئاســكە بچوكەكــە لــە كاروكــردەوەی بولبولەكــە پێكەنیــن گرتــی ،چــووە
نزیكــی بولبولەكــەو وتــی  :ئــەم قســانە چییــە؟ بــۆ شــێت بــووی؟ قســەیەك
بولبولەكــە لــە كاتێكــدا كــە چاوەكانــی لێكدەنــا و دەفتــەری شــعرەكەی
كــە لــە گــەاڵی دارســێو دروســتی كردبــوو ،هەڵدەدایــەوە و لەژێــر چــاوەوە
ســەیرێكی ئاســكی كــرد و وتــی:

تەوەر

بكــە کــە ئێمــەش تێبگەیــن.

-تێناگەیــت بــە جەهەننــەم ،مــن شــیعر بــۆ دڵــی خــۆم دەڵێــم ،ئاســكی

دەروێشیان

بچــوك وتــی:
 ئــەی بۆچــی بــۆ دانیشــتوانی باخــی دەخوێنیتــەوە؟ باشــرە بچیتــەالنەكــەت و شــیعرەكەت بــۆ خــۆت بخوێنیتــەوە.
بولبول وتی:
ئیــر ئــەوە پەیوەندیــی بــە تــۆوە نییــە .فــڕی و چــووە الی گوڵێكــی تــریژاكاو .لــەم كاتــەدا كونەپەپوویەكــی پیــر كــە چاویلكەیەكــی زەڕەبینیــی
لەچــاودا بــوو لەســەر دیــواری باخەكــە وە فــڕی و نزیكبــۆوە و لــە کاتێکــدا
کــە كــە قاقــا پێدەكەنــی وتــی:
 ســەیری ئــەم شــاعیرە چ شــیعرێك دەڵ ـێ ،ئێســتا گــو ێ لــە مــن بگــرنبــا شــیعرتان بــۆ بخوێنمــەوە .لەكاتێكــدا دەســتی لــە زنجیــرە زێڕەكــەی
ســەعاتەكەی دەدا و چاویلكەكــەی ڕێــك دەكــرد ،دەفتــەری شــیعرەكەی
كــە لــە توێكڵــی چنــار دروســتكرابوو ،هێنایــە دەرەوە و خوێندییــەوە:
سوێند بێ بە تۆز و خۆڵی بیابان
سوێند بێ بە ڕیش و سمێڵی گەورەكان
بە قوڕقێنەی دوای خواردنەوەی دۆ
سوێند بە بااڵی بەرزی باینجان
كە لەم وێرانەیە شادم تا ئەبەد
ساڵی سێیەم
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سوێند بێ بە الفاوی فرمێسكی چاوی هەتیوان.

ێ ئامادەبین بۆ ئازادی هەتاو
ئێمە دەب 
لە زیندانی هەوری ڕەشــی هەزار چاو.
لەگەڵ خەڵكا قسە بكەین .بیانهێنینەوە
سەرهۆشی خۆیان و هەتاویان بیربخەینەوە.

داربییەكــی ڕزیــو لــەوالوە ســەری لەقانــد ،لەكاتێكــدا كــە جیــڕەی قــەدی

هەموویان بخەینە الی ڕووبارەكە تا

دەهــات وتــی:

ڕووخساری زەرد و ژاكاوی خۆیان لە ئاوەكەدا

 -ئافەخین ...ئافەخین ...هەشتم بە چێزێكی زۆر كرد.

ببینن .پێیان بڵێین لە چ حاڵێكدا دەژین

ئاســكە بچكۆلەكــە پێكەنیــن گرتــی ،ڕۆیشــت كەمێــك بگــەڕێ .الی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ئاوریشــمی كــە خەریكــی گەاڵتووخــواردن بــوو .ئاســكەکە وتــی:

***

-ساڵو كرمی ئاوریشم!

دنیــا كەمێــك ڕووناكبــووەوە ،دیســانەوە كەڵەشــێرەكە رسوودەكــەی خوێنــد،

بــەاڵم كرمــی ئاوریشــم وا خەریكــی خــواردن بــوو ،بــە هیــچ شــێوەیەک

بولبــول و كونەپەپــووش شــیعرە تازەكانیــان خوێنــدەوە .دوای ماوەیــەك

ئــاگای لــە ئــەو نەبــوو ،وەاڵمــی نەدایــەوە .ئاســكەکە دووبــارە ســاوی كــرد،

ناكۆكیــی و بەرپەرچدانــەوەی یەكــر ،هەریەكەیــان ســەرقاڵی كاری خۆیــان

بــەاڵم دیســان گوێــی لــە وەاڵم نەبــوو .تاوەكــو ســەبری نەمــاو وتــی:

بــوون.

-ئاخــر كەمێــك وەرەوە ســەر خــۆت ،لــەم تاریكییــەدا دەڵێــی تەنهــا تۆیــان

ئاســكەکە هاتــە الی اللــە خانــم و وەنەوشــە و پــورە كیســەڵ،

درووســت کــردووە بــۆ خواردنــی گــەاڵكان و دوایــی دانیشــی و تاڵــی

گوڵەبــەڕۆژەش لــەوێ بــوو ،لــە دوێنێــوە كــە وەنەوشــە ئــەو قســانەی

ئاوریشــم درووســت بکەیــت ،هێنــدە تــاڵ بــە دەوری خۆتــدا دەچنــی كــە

كردبــوو ،ئیــر نەدەگریــان .دوێنــێ شــەو بــە گشــتیی لــە بیركردنــەوەدا

تیایــدا زیندانــی بیــت و دواتــر لــەو زیندانــەدا كــە خۆت دروســتت كــردووە

بــوون .کۆببوونــەوە ،وەنەوشــە وتــی:

بتخێنكنــن و دەســكەوتی كارەكــەت ببــەن ،بــەاڵم هەنــدێ لــە هــاوڕێ

ێ كارێك بكەین.
-دەب 

زیرەكەكانــی تــۆ پێــش ئــەوەی بیانخنكێنــن خێ ـرا بــە وریایــی زیندانەكــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دارتویەكــی گــەورەوە تێپــەڕی .لەنــاكاو چــاوی كــەوت بــە كرمێكــی

درەختێكــدا خــەوی لــێ كــەوت.
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پورە كیسەڵ وتی:

كرمــی ئاوریشــم هــەر كــە ئەمــەی بیســت دەســتی لــە کارکــردن هەڵگــرت

گوڵەبەڕۆژەش وتی:

و گوێــی لــە قســەكانی ئاســكەکە گــرت و دوایــی وتــی:

-مــن ئیــر ســەرگەردان بــووم ،ســەرم گێژدەخــوات و ڕوو لــە هــەر الیــەك

-ڕاست دەكەی ،باشە ،بڵێ بزانم چ كاتێك دەبێت بفڕمە دەرەوە؟

دەكــەم و هەتــاو نابینــم ،منیــش ئامــادەم.

ئاسكەکە وتی:

(با) ش بە دەنگی بەرز ئامادەیی خۆی نیشاندا.

-ئــەوە ئیــر پەیوەنــدی بــە تــۆوە نییــە ،لەگــەڵ هاوڕێكانــت كۆببــەرەوە

ئاسكەکە بە بای وت:

لەبــری ئــەوەی لــە بەیانییــەوە تــا ئێــوارە بخۆیــت ،كەمێكیــش لەگــەڵ یــەك

-بێدەنــگ ،هــەر دەنگەدەنــگ دەكەیــت .كەمێــك هەســتت بشــارەوە،

بدوێــن ،لەوانــەی كــە گەورەتــرن فێربــن چ كاتـێک گونجــاوە بــۆ كونكردنــی

بــۆ هێنــدە بــە هەســت و ســۆزەوە کار دەکــەی؟ بۆنابینــی هــەوری ڕەش

قەفەســەکان .هەتــا هــەل نەقۆزیتــەوە هەمیشــە ئــەم تــاس و حەمامــە

لەســەرەوە بــە هــەزار چــاو ســەیرمان دەكات و بــە هــەزار گــوێ ،گــوێ لــە

دووبــارە دەبێتــەوە .كرمــی ئاوریشــم سوپاســی كــرد و بەڵێنیــدا بیــری

قســەكامنان دەگرێــت .كەسـێ كــە بیــەوێ كارێكــی چــاك و بونیــادی بــكات،

لێبکاتــەوە .دنیــا تاریكــر بــوو بــوو ئاســكەكەش كــە زۆر ماندووبــوو الی

دەنگەدەنــگ و هەســت و ســۆز دەخاتــە الوە .مــن ئەمانــە لــە باوكمــەوە

تەوەر

كــون دەكــەن و دەچنــە دەرەوە و لــە بیابانــە ئازادەكانــدا دەفــڕن.

-من ئامادەم.

فێربــووم –بــا -وتــی:

و دامــاو و ترســنۆك .كــە ئەمــە لــە مــەرگ خراپــرە.

 -بەسەرچاو ئاسك گیان ،قسەكانت بكە.

ئاســكە بچكۆلەكــە قســەكانی گەیشــتە ئێــرە ســەیرێكی دەوروبــەری خــۆی

ئاسك دەستیپێكرد و وتی:

كــرد ،بینــی هەمــوو دانیشــتوانی بــاغ لــە دەوری كۆبونەتــەوە.

-ئێمــە دەب ـێ ئامادەبیــن بــۆ ئــازادی هەتــاو لــە زیندانــی هــەوری ڕەشــی

لەنــاكاو قاقــای هــەوری ڕەش بەرزبــۆوە .چەخامخەیەكــی لێــدا و تۆفانێکی

هــەزار چــاو .لەگــەڵ خەڵــكا قســە بكەیــن .بیانهێنینــەوە سەرهۆشــی

خســتە ڕێ .هەمــوو خەڵكــی بــاغ هەڵهاتــن ،ئاســك و اللــە و وەنەوشــە

خۆیــان و هەتاویــان بیربخەینــەوە .هەموویــان بخەینــە الی ڕووبارەكــە تــا

و گوڵەبــەڕۆژە و كیســەڵ و كەڵەشــێرە ســوورە ،خۆیــان گەیانــدە ژێــر

ڕووخســاری زەرد و ژاكاوی خۆیــان لــە ئاوەكــەدا ببینــن .پێیــان بڵێیــن لــە چ
حاڵَێكــدا دەژیــن .وەنەوشــە خــان و هەمــوو وەنەوشــەكان و گوڵــە اللــەی

درەختێــك ،دەموچــاوی جوانــی وەنەوشــە خوێنــاوی بــوو بــوو ،تەرزەیەكــی
گــەورە بــەر ڕوومەتــی كەوتبــوو ،كیســەڵ ســەری كردبــۆوە قاوغەكــەی و لە

هەمــوو اللــەكان و پــورە كیســەڵ و گوڵەبــەڕۆژە و بــا هەمــوو كۆببینــەوە.

ئامانــدا بــوو .ســەری گوڵەبــەڕۆژە لــە دوو -س ـێ الوە شــكابوو ،خوێــن لــە

هــەر كەســە و قســەی خــۆی بــكات و گــەر ڕێگەچارەیەكــی هەیــە بیڵ ـێ.

پشــتی ئاســك دەهــات ،لــەم كاتــەدا كەمتیارێــک لــە دوورەوە دەركــەوت،

ژیانــی ئێمــە و منداڵەكامنــان بــە هەتــاوەوە بەنــدە .گــەر هەتــاو نەب ـێ

ئاســك و هاوڕێكانــی دی دەســتی كــرد بــە پێكەنیــن ،كونــدە پەپــووش

ئــاوەكان نابنــە هەڵــم و ناچــن بــە ئاســاندا و بــاران نابارێــت .گــەر هەتــاو

لــەوالوە پێدەكەنــی و ســوێندنامەكەی دەخوێنــدەوە ،بولبولیــش دەســتی

نەبێــت منداڵەكانــی ئێمــە گــەورە نابــن ،هەمیشــە ڕەنــگ زەرد و نەخــۆش

كردبــوە ملــی هــاوڕێ زەردهەڵگەڕاوەكــەی و ئــاگای لــە دنیــا نەبــوو و

دەبــن ،گــەر هەتــاو نەبێــت میــوەكان پێناگــەن ،قۆخــە بەلەزەتــەكان و

جارجــار شــیعری لەبــەر خۆیــەوە دەخوێنــدەوە ،ئاســكی بچكۆلــە ڕووی

ســێوە ســورە تۆخــەکان و گێالســی ســور و هەڵــوژە و گوڵــە ڕەنگاوڕەنگەكان

كــردە كۆتــر و وتــی:

و چیمەنــە تــازە و تورتــەكان بەرهەمیــان نابێــت .ئەگــەر هەتــاو نەبێــت

-بۆ پێدەكەنی؟

چاوەكانــی ئێمــە هیــچ جێگایــەك نابینـێ ،یــان ئەگــەر ببینـێ هەموو شــتێك

كەمتیار بە گاڵتەپێكردنەوە وتی:

بــە ڕەشــی و تاریكیــی دەبینـێ .هەتــاو هێــز دەدات بــە ئێمــە .خواردمنــان

 -زۆر كــەس ویســتیان ئــەم كارانــە بكــەن ،بــەاڵم نەیانتوانــی و گیانــی

ساڵی سێیەم

دەداتــێ ،ڕوناكیــان دەداتــێ ،تــا كاربكەیــن ،تــا منداڵەكامنــان لەســەر

خۆشــیان لەدەســتدا .باشــرە بــڕۆی بــە الی كارتــەوە ،تــا ئێســتا كــەس

چیمــەن یاریكــەن و گــەورە بــن ،بــۆ ئازادیــی هەتــاو دەبێــت قوربانیــی

نەیتوانیــوە لەگــەڵ هــەوری ڕەش شــەڕ بــکات .

ژمارە

بدەیــن ،دەبـێ كۆبینــەوە و خەبــات بكەیــن ،بــە دڵنیاییــەوە هەندێــك لــەم
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ڕێگایــەدا لەنــاو دەچــن ،بــەاڵم گــەر هەتــاو نەبێــت هەموومــان لەنــاو
دەچیــن ،یــان گــەر لەناویــش نەچیــن دەبینــە كەســانێكی نەخــۆش و بێهێــز

ئاسك وتی:
 مــن ناتوانــم دوای بینینــی ئــەم بــارو دۆخــە ڕێگاکــەم بگرمەبــەر وبڕۆمــە تاریکیــی و وەك تــۆ الشــەی بۆگەنکــردووی ئاژەڵــەكان بخــۆم ،و
ئاســودە بخــەوم .مــن پێشــر نەمدەزانــی لــەم دنیایــە باخێــك هەیــە لەبــری

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

منیــش ئاشــقی بەهــار و هەتــاوم و بەهــار بــێ هەتــاو بایەخــی نییــە،منیــش دێــم.
لــەم كاتــەدا دەنگــی پێیــەك بــە ئەســپایی بەرگــوێ كــەوت ،هەمــوو
بێدەنگبــوون و چــاك گوێیــان گــرت ،بینیــان كــە دەنگــی پێــی شــەومنەكانە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەروێشیان

پەڕەسێلكەیەك لەوالوە دەركەوت و وتی:
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كــە بەســەر چیمەكانــدا تێدەپــەڕن و نزیــك دەبنــەوە .یەكێــك لــە
شــەونمەكان كــە نزیكبــووەوە وتــی:
کاک ئاسك ئێمەش دێین.گوڵەبەڕۆژە پێكەنی و وتی:
ئێــوە چیتــان لەدەســت دێــت ،ئەمــە جگەلــەوەی هەتــاو دوژمنــیشــەومنە .كات ـێ خــۆر هەڵبێــت و بدرەوشــێتەوە هەمووتــان لەناودەچــن.
شەونم وتی:
 ســاڵەهایە كــە ئێمــە بەســەر چیمەنەكانــەوە ماوینەتــەوە و گەنیویــن،ئەوەنــدە لــە جێگەیەكــدا دانیشــتوین مانــدوو بوویــن .هەتــاو ئێمــە دەبــات
بــۆ ئاســان و ڕۆژێكــی تــر ژیانــی دووبارەمــان پــێ دەبەخشــێت تازەتــر لــە
هەمیشــە دێینــەوە و بەســەر گــوڵ و چیمەنەکانــەوە دەنیشــینەوە .کەواتــە
هەتــاو ،هــەوری ڕەش فەرمانڕەوایــە ،ئێســتا كــە زانیومــە ئیــر ناگەڕێمــەوە،
ئێــرە هــەر جێگــەی لەدایكبوونــی مــن بــووە .تــۆش لەخۆتــەوە پێدەكەنــی،
باشــرە بــڕۆی بــەالی ئیشــتەوە .هاوڕێیانــی ئاســك ناڕەزاییــان لــە بەرانبــەر
لــەم كاتــەدا کاکــە چۆلەكــە كــە گوێــی لــە قســەكانی ئــەوان دەگــرت
نزیكبــووەوە و وتــی :منیــش لەگــەڵ ئێــوەدام ،لەتــاو تاریكیــی دڵــم
تەنگبــووە.

لەبــەر ئەوەیــە كــە ئێمــەش لەگــەڵ ئێــوەدا دێیــن بــۆ جەنگــی هــەوری
ڕەش .وەنەوشــە پێكەنــی و وتــی:
ئاخــر ئێــوە بــە چ شــتێكتان دەچــن بــۆ شــەڕكردنیهــەوری ڕەش؟
لــەم كاتــەدا شــەومنەكان چپەیەكیــان لەگــەڵ یەكــر كــرد ،پاشــان
ڕوویانكــردە ئاســكەكە و وتیــان:

تەوەر

كەمتیــار دەربــڕی و كەمتیــار کلکــی خســتە ناوگەڵــی و هەڵهــات.

هەتــاو دوژمنــی ئێمــە نییــە .هەتــاو جوڵــە و ژیــان بــە ئێمــە دەبەخشــێت.

ئێمــە زۆر كارمــان لەدەســت دێــت ،ئێســتا نایڵێیــن تــا ئــەو ڕۆژەی كــەهێــرش دەبەیــت بــۆ ســەر هــەوری ڕەش ،ئەوســا نیشــانی دەدەیــن.

دەروێشیان

ئاســكەکە خواحافیــزی لــە هاوڕێكانــی كــرد و هەریــەك چوونــە
ســووچێكەوە.
***
بەیانــی ڕۆژی دوایــی دیســان كەڵەشــێرە ســوورە ئەوەنــدە بــە دەنگــی
بــەرز خوێنــدی ،دڵۆپــە خوێنێــك لــە قوڕگییــەوە هاتــە دەرێ ،بــەاڵم
كەڵەشــێرە ســوورە هــەروا بــە دەنگــی بەرزتــر هــاواری خــۆی بــە گوێــی
دانیشــتوانی بــاخ دەگەیانــد.
هاتوچــۆ و بگرەوبەردەیەكــی ســەیر لەباخەكــەدا بەرچــاو دەكــەوت.
هەركەســە و كەســێكی تــری ئــاگادار دەكــردەوە .هــەوری ڕەش لــە
ســەرەوە دەینــەڕان و ددانــە چڵكنەكانــی خــۆی نیشــان دەدا .بروســكەی
شمشــێرەكەی چــاوی كوێــر دەكــرد .ئاســكە بچكۆلــە و گوڵــی وەنەوشــە
و اللــە و گوڵەبــەڕۆژە و كیســەڵ و پەڕەســێلكە و چۆلەكــە لــە ناوەڕاســتی
باخەكــەدا كۆبووبوونــەوە .لــە پەناگوێــی یەكــردا قســەیان دەكــرد.
شــەومنێكیش بەســەر ڕوومەتــی خــڕ و جوانــی وەنەوشــەوە بــوو .بــاش
هەمــوو هێزێكــی خــۆی كۆكردبــووەوە و خــۆی باڵوكردبووەوە هەتا شــوێنی
زیاتــر بــۆ هاوڕێكانــی بكاتــەوە .لــەم كاتــەدا كــە هەمــوو ئامادەبــوون،

بــە توڕەییــەوە وتــی:

ساڵی سێیەم

لەنــاكاو گورگێكــی ڕەش لــە ســوچێكی باخەكــە دەركــەوت ،گــورگ كــە

 -لێــرە چ باســە؟ تەریــق نابنــەوە كــە خیانــەت لــە ســەروەری نیعمەتــی

هەمیشــە پشــتیوانی لــە هــەوری ڕەشــی کردبــوو و پیایــدا هەڵــدەدا و

خۆتــان دەكــەن .ســەیر بكــەن ئــەم باخــە ئــارام و بێدەنگەتــان بــە چ

ژمارە

ماســتاوی بــۆ دەکــرد ،لــەوەی كــە دانیشــتوانی بــاخ دەیانویســت بچنــە

ڕۆژێــك گەیانــدووە! لێگەڕێــن بــا خەڵــك بــە كارەكانیــان بگــەن ،ئــەم ئاســكە

شــەڕی هــەوری ڕەش ،توڕەبــوو .لەبــەر ئــەوەی ئــەو لــە تاریكیــدا باشــر

فیســقەیە لەكوێــوە هاتــووە؟ باوكیشــی وەك خــۆی بــوو كــە ئێمــە دەرمــان

دەیتوانــی بــە كارەكانیــدا بــگات و ســكی تێربــكات ،گورگەكــە نزیكبــۆوە و

كــرد ،ئێســتا هەمووتــان لەناودەبــەم.

7

نیسان
2018

136

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەنــوك پشــتیان كــون كــون كــرد ،گورگــی خوێناویــی هەڵهــات.

دەكــرد .گۆچانەكــەی كێشــا بــە زەویــدا و بــە هــاوارەوە پرســی:

لــەم كاتــەدا ڕێــوی بــاخ كــە تەســبیحی بەدەســتەوە بــوو لەژێــر لێــوەوە

چ باســە؟! بۆچــی ئــاوا لەقــە لــە زەوی دەدەن...؟! ماڵەكەمتــان وێرانكــرد،

دوعــای دەكــرد لــەوالوە دەركــەوت ،ڕێــوی فێڵبــاز و زۆرزان لــە تاریكیــدا

ســفرەی منداڵەكانــم پڕبــووە لــە خــۆڵ و تەپوتــۆز .ئــەم دەنگەدەنگــە

باشــر دەیتوانــی بــۆ كوالنــەی مریشــك و باڵنــدەكان هێــرش ببــات ،لــە

چییــە؟ بۆچــی نایەڵــن پاروەنانێكــی ڕەحــەت بخۆیــن؟!

هاتنــی خــۆر دەترســا ،هێــواش هێــواش نزیكبــووەوە .لــە كاتێكــدا كــە

وەنەوشە لەوالوە بە پێكەنینەوە وتی:

شــتێكی لەژێــر لێــوەوە دەوت و فــوی بەدەوروبــەری خۆیــدا دەكــرد ،وتــی:

ێ هەتاو ڕزگار بكەین.
-دەمانەو 

 -ئامۆژگاریتــان دەکــەم لــە خــوا برتســن ،شــەڕ لەگــەڵ هــەوری ڕەش

مشكەكوێرە بە سەرسوڕمانەوە پرسی:

مەكــەن ،هەمووتــان بــە ئاگــری جەهەننــەم دەســوتێنن.

 -هەتاو چ جۆرە گیانلەبەرێكە؟ من تاكوو ئێستا ناویم نەبیستووە.

ئاسكەکە وتی:

وەنەوشە وتی:

-بۆ جەهەننەم لەمە خراپرتە كە ئێستا لەناویداین؟

-ئاخــر تــۆ كوێــری ،بــۆ تــۆ جیاوازییــی نییــە ڕۆشــنایی هەبێــت یــان

ئاســكی بچــوك ئاماژەیەكــی كــرد بــۆ چۆلەكــەكان ،لەنــاكاو ســوپای

تاریكیــی! ڕاهاتوویــت بــە تاریكیــی ،باشــرە بیــر لــە ســفرەی منداڵەكانــت

چۆلەكــەكان هێرشــیان بــردە ســەر ڕێــوی ،دوو پێــی هەبــوو دووی تــری

بکەیتــەوە نــەوەك خــۆڵ بکەوێتــە ســەر ســفرە ڕازاوەكەیــان! بــڕۆ لــە

قەرزكــرد و هەڵهــات و لــە ترســا تەســبیحەكەی بیرچــوو .دەنگەدەنــگ و

بەیانییــەوە تــا ئێــوارە زەحمــەت بكێشــە و گەورەیــان بكــە و ســەد كوێــری

هەراوهوریــا بــوو ،كەڵەشــێرە ســوورە و هاوڕێیانــی رسوودیــان دەخوێنــد،

تــر بــۆ بــاخ بخــەرەوە.

كوندەپەپــوو پەنــای بردبــوە بــەر كەالوەیــەك و بــە دیوانی شــیعرەكۆنەكانی

مشكی كوێر بە توڕەییەوە وتی:

ســەنگەرێكی دروســتكردبوو لــە پشــتەوە (وافــوور)*ی دەكێشــا ،بولبــول

-بێدەنــگ نەفرەتیــی ،لــەكاری خەڵــكا خــۆ هەڵمەقورتێنــە ،ئەگــەر خــۆت

دەفتــەرە شــیعرەكەی كــە لــە گەاڵســێو دروســت كرابــوو ،خســتبووە

هەڵقورتێنــی بــەم گۆچانــە ملــت دەشــكێنم.

بندەســتی و لــەالی گوڵــدا دانیشــتوو چاوەكانــی خوماركردبــوو ،وەك بڵێــی

وەنەوشە وتی:

پێكێكیشــی هەڵــدا بــوو.

-کاکــە مشــكەی كوێــر ،ئیــر ئــەو زەمانــە تــەواو بــووە كــە بەســەر یەكــدا

شــەڕ دەســتی پــێ كــرد بــوو و كرمــە ئاوریشــمەكان هاتبوونــە دەر

بڵێیــن و بەســەریەکدا هەڵبڵێیــن و بــە درۆوە بــە قوربــان و ســاقەی یەکــر

و بەشــێوەی پەپوولــە جوانــەكان لەمــا و الوە دەفڕیــن و پەیامــی

بیــن ،ئێســتا ئیــر دەبــێ کەموکوڕیــی یەکــر بــە دەموچــاوی یــەكا بدەیــن،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

زیرەكــر بــوو خــۆی الدا ،پەڕەســێلكەكان دایــان بەســەر گورگــدا و بــە

لەژێــر خــاك هاتــە دەرەوە و لەكاتێكــدا چاویلكــە ڕەشــەكەی دەســتكاریی

تەوەر

لەنــاكاو بــەرەو ڕووی ئاســكە بچکولەکــە هێرشــی بــرد ،بــەاڵم ئاســك لــەو

ســەرگرووپەکانیان بــە ئەوانــی تــر دەگەیانــد .لــەوالوە مشــكێكی كوێــر
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بــە جۆرێــک كــە لــە تــاو ئــازار بگریــن.

بــەاڵم ئاســك و هاوڕێكانــی ئــەو بیانــە نەبــوون كــە بــەم بایــە بلــەرزن.

مشــكی كوێــر لەنــاكاو گۆچانەكــەی بــەرەو ئەوالیــە فڕێــدا كــە دەنگەکــەی

تەماشــای بیــە پیــر و ڕزیوەكانیــان كــرد ،كــە لــە حاڵەتــی لەرزینــدا بــوون.

لێــوە دەهــات ،وەنەوشــە كــە بــااڵی كــورت بــوو چەمایــەوە و ســەری

الوالوێکــی ناســك کــە خــۆی لــە دەوری چنارێکــی گــەورە پێچــا بــوو

داخســت و گۆچانەكــە لەســەر ســەرییەوە تێپــەڕی و لــەوالوە كــەوت.

ســەری بــردە بناگوێــی چنــار و وتــی:

لەو هاتوهاوارەدا مشكی كوێر هاواری كرد:

-تــۆ بــۆ ناچیــت بــۆ یارمەتیــی ئاســك و هاوڕێكانــی ،تەنیــا توانیوتــە

-ئــای خەڵكینــە ،گۆچانەكــەم لەكوێیــە؟ ماڵەکــەم لــە کوێیــە؟ وای تیاچــووم،

خزمەتــی جەســتەی زلــت بكەیــت ،ئاخــر تــۆش كارێ بكــە .چنــار بــەدەم

ئێســتا مناڵەكانــم لــە برســا دەمــرن ،مــن ژنــم هەیــە ،مناڵــم هەیــە ،یارمەتیم

ناڵــەوە وتــی:

بدەن.

 -ئاهـــ ،مــن ئیتــر پیربــووم و ســەرم لەگوێــی قەبــر

بــەاڵم دەنگــی لەنــاو هــەرا و هوریــا و دەنگــە دەنگــی ئەوانــی تــردا ونبــوو

دەلــەرزێ.

و بــە گوێــی هیــچ كــەس نەدەگەیشــت .بــە فەرمانــی ئاســكەچكۆل هــەر

الوالو وتی:

چۆلەكەیــەك دڕكێكــی لــە ســاقی گوڵەســورەكان لێكــردەوە و بــە دەنــوك

-تــۆ دەتــەوێ لــە بەرپرســیارێتیی هەڵبێیــت ،گــەر نــا ،بــە ئەزموونەكانــت

گرتــی ،هــەر پەڕەســێلكەیەك دڕكێکــی بــە دەمــەوە گــرت ،شــەومنەكان

دەتوانیــت یارمەتیدەرێكــی بــاش بیــت ،مــن دەڕۆم خــۆم لــە ملــی هــەوری

نیشــتنە بەســەر دەمووچــاوی اللــە و وەنەوشــەكانەوە نیشــتنەوە،

ڕەش دەئاڵێنــم تــا بخنكێــت.

گوڵەبــەڕۆژەكان بــە دەنكەكانــی دەموچاویانــەوە ئامادەبــوون ،كەڵەشــێر و

الوالو لە دوورەوە هاواری كرد:

هاوڕێكانــی شــەیپۆڕی ئامادەباشــییان لێــدا( ،بــا)ش لەســەر زەوی دانیشــت

-مــن لەگــەڵ خۆتــان ببــەن .ئەهــای ئاســكەچكۆل ،منیــش لەگــەڵ

و هەمــوو ســواری پشــتی بــوون.

هاوڕێكامنــدا هاتیــن .كوندەپەپــوو لــە كەالوەیەكــدا خەوتبــوو ،لــە خەویــدا

بــەاڵم گوێــت لــەوالوە بــێ كــە هــەوری ڕەش قیــن لــەدڵ دەینەڕانــد و

بــەدوای قافیــەدا دەگــەڕا ،بولبــول خــەوی دەبینــی كــە یــەك دیــوان شــیعری

شمشــێرەكەی نیشــان دەدا ،هــەزار چــاو و هــەزار گوێــی تیژكردبــوو ،لەشــی

چــاپ كــردووە و خەریكبــوو لەســەر ڕەنگــی بەرگەكــەی قســەی دەكــرد،

ساڵی سێیەم

گــەورەی بەمــاوالدا دەكشــان .هــەوری ڕەش هــاواری كــرد:

مشــكی كوێــر بەشــوێن گۆچانەكەیــدا دەگــەڕا و نەفرەتــی دەكــرد ،گــورگ

-هەمووتــان لەناودەبــەم ،هەمووتــان .هــەر كــەس بچوكرتیــن قســە بــكات

لەتــاو ئێــش و ئــازار خــۆی پێــچ دەدا و برینەكانــی خــۆی دەلســتەوە،

ژمارە

یــان بــە حــاڵ جوڵەجــوڵ بــكات لەناودەچێــت ،هەمووتــان دەدەمــە

ڕێــوی چاوەڕوانبــوو تــا بزانێــت كام ال ســەردەكەوێت تــا بچێتــە الی بـراوە،

بــەر ڕێژنــەی تــەرزە ،كــون كونتــان دەكــەم ،ئەهــای! ئاســكی ناڕەســەن

كەڵەشــێر شــیعری هیوابەخشــی دەخوێنــدەوە و هێــزی بــە هاوڕێكانــی

ددانەكانــت ورد دەكــەم.

دەبەخشــی.
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جوانــەكان بــە لەشــە ناســكەكانیانەوە لەســەر ڕوومەتــی وەنەوشــە و

خۆیــان كۆدەكــردەوە و بەیــادی ئەوانــەوە لــە تەختــە و دارســنەوبەری بــاخ

اللــەكان هەســتابوون ،هێــدی هێــدی بێئــەوەی كــە هــەوری ڕەش ئــاگای

خانوویــان بــۆ دروســتدەكردن ،بــۆ ئــەوەی هەمیشــە یادیــان زینــدوو بێـت.

لێبێــت نیشــتنە ســەر شمشــێرەكەی.

سبەی سەرلەبەیانی ئەو ڕۆژە كەڵەشێری سووری بەیان گۆرانی وت:

لەیــەك ســاتدا شمشــێرەكەی هــەوری ڕەش ژەنگــی هەڵهێنــا و ڕزی و

هەتاوی سووری ئازاد

وەری ،بــەاڵم ئیــر شــەومنەكانیش نەمــان و لەناوچــوون  ،ئــەوان ژیانــی

بەدەموچاوی درەوشاوە و

خۆیــان فیــدا كــرد تــا ئازادیــی ببەخشــنە هەتــاو و ڕۆشــنایی بــە بــاخ

پرچی زێڕینی ژیانبەخشی

بــدەن .هەرچەنــدە بێچــووە شــەومنەكان ســبەی لەنــاو ســەوزە و گیاكانــەوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شــەیپووی هێــرش لێــدرا .بــا كەوتــە جــواڵن ،لەپێــش هەمووانــەوە شــەومنە

اللــە و گوڵەبــەڕۆژە و كیســەڵەكان هــەر هەموویــان هــاوڕێ شــەهیدەكانی
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بە ئێمە بەخشێت

ســەریان دەردەهێنایــەوە.

ئێمە ئازادییەمان بە ئەو بەخشی

لەڕیــزی پێشــەوە كیســەڵەكان لــە قاوغــی لەشــیان ســەنگەرێكی گەورەیــان

ئەی هەتاوی درەوشاوە،

دروســت كردبــوو کــە دەســتڕێژی تــەرزەی هــەوری ڕەش كاری لــە ئــەوان

تا ئەبەد بدرەوشێرەوە...

نەدەكــرد ،ســەرەی هێرشــی چۆلەكــەكان لەگــەڵ پەڕەســێلكەكاندا هــات،

تا ئەبەد سەركەوتووبە و

دڕكەكانــی خۆیــان خســتە گیانــی هــەوری ڕەشــەوە ،الوالوەكانیــش دەســت

ێ تا منداڵە بچوكەكانی ئێمە
لێگەڕ 

و قاچــی هــەوری ڕەشــیان بەســتبووەوە و پێچابوویــان بــەدەوری ملییــەوە،

لە دامێنتا ئازادانە یاریی بكەن.

ئاســك ســەری لــە هەمــوو الیــەك دەدا و فەرمانــی دەدا ،گوڵەبــەڕۆژەكان
دەنكەكانــی خۆیــان بــە خێرایــی دەگرتــە چــاوی هــەوری ڕەش.
هــەوری ڕەش هەرچــی چنگــی دەهاویشــت و ددانەکانــی نیشــان دەدا
و دەینەڕانــد بێســود بــوو ،لەشــی پارچەپارچــە دەبــوو و دەڕژایــە ســەر
زەوی ،هــەوری ڕەش كەوتبــووە پاڕانــەوە ،بــەاڵم بێســود بــوو ،هەتــاو بــە
درەوشــایەوە.
هەمــوو هەلهەلــەی شــادییان كێشــا ،وەنەوشــەی كورتەبــااڵ برینداربــوو
بــوو ،ئاســك ڕوومەتــی خــڕ و جوانــی وەنەوشــەی لســتەوە و مــاچ كــرد.

تەوەر

پرچــی زێڕینــەوە لــە پشــتی هــەوری ڕەشــەوە دەركــەوت و پێكەنــی و

وتهی نووسهرانی ئێرانی لهبارهی كۆچی دوایی دهروێشیان:
ی له فارسیهوه :جهواد حهیدهری
وهرگێڕان 
مهحمودی دهوڵهت ئابادی نووسهر و ڕۆماننووس:
« عهلــی ئــهرشهف دهروێشــیان نووســهری خهڵكــی هــهژار و نهگبــهت كۆچــی دوایــی كــرد .ئــهو بــه دهســت نهخۆشــییهوه
دهنااڵنــد ك ـه ئ ـهو نهخۆشــییه مێژوویهكــی دوورودرێــژی ههی ـه ،ئ ـهو ئاواتهخــوازی ئ ـهوه بــوو ك ـه ئ ـهو نهخۆشــییه چارس ـهر
بكرێــت و نهكــرا و لهوانــهش بهمزووانــه ئــهو نهخۆشــییه هــهر دهرمــان نهكــرا و ههتــوان و دهرمانــی دهســت نهكــهوێ.
عهلــی ئــهرشهف دهروێشــیان خۆیشــی تۆشــی ئــهو نهخۆشــییه بــوو و هــهر ئــهو نهخۆشــییه لهجێــگادا خســتی.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بهڕاســتی ئهمــڕۆ بــۆ مــن ڕۆژێكــی ناخــۆش بــوو .عهلــی هاوڕێــی مــن
بــوو .نووســهرێك بــوو كــه كهرامــهت و گهورهیــی ههبــوو .ئــهوهی
كــه لــه كار و بهرههمهكانــی ئــهو گرنگــه و مهزنــی و گهورهیــی بــه
بهرههمهكانــی ئــهو دهبهخشــێت ئهوهیــه كــه عهلــی ئــهرشهف
دهروێشــیان خــۆی خوێنهرهكانــی خــۆی دیــاری دهكــرد .بــه پێچهوانــهی
ئێمـه كـه دهنووســین و خوێنـهرهكان دێــن كتێبهكانــی ئێمـه ههڵدهبژێــرن،
ئـهو وا نهبــوو ،چیرۆكهكانــی بـه ســادهیی دهنووســی و بـه دوای فۆڕمێكــی
ئ ـهو تــۆدا نهدهگ ـ هڕا .ههوڵــی دهدا ك ـه س ـهرنجی خوێن ـهر بــۆ الی مانــای
چیرۆكـهكان ڕابكێشــێت .هـهر ئـهوهش وای كردبــوو كـه ههندێــك ئهویــان
قهبــوڵ نهبێــت .دووســاڵ لهمهوپێــش ل ـه كۆڕێــك ك ـه ئهویشــی لــێ بــوو
گلهیــی كــرد ك ـه كهســانێك ه ـهن ئهویــان قهبــوڵ نیی ـه .منیــش پێــم وت:
ئــهو جــۆره كهســانه ههڵــه دهكــهن ،تــۆ خهڵكیــت و لهنــاو خهڵكــدا
هــهر دهمێنیتــهوه .تــۆ قســهكانی خــۆت دهكهیــت .قســهكانت زۆر
دۆســتانهیه و لهدڵــهوه ههڵدهقوڵێــن و ئــهم پهیوهنــدی و پێكهوهییــه
ههمیشــه دهمێنێتــهوه.

بــهاڵم كاتــێ مــردن ئێمــه وهك گوێنییهكــی بــێ نــرخ بــه عهرزمانــدا دا،
ئــهو كاتــه ههمــوو شــتهكان لهوانــ ه خــودی ژیانیــش بــێ نــرخ و بــێ
ه لــه
بههــا دهبێــت .چــۆن دهكــرێ كــهس كــه ههمــوو گیانــی لێوانلیــۆ 
خۆشهویســتی بــۆ ژیــان ،ئــاوا بهمشــێوهیه ژیــان هیــچ بایهخێكــی بــۆ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

جهمال میر سادیقی:

ڕهوتیكــی وهزی بهخــش بــوون بــۆ پركردنــهوهی بۆشــاییهكانی ژیــان.

141

دانهنێــت و لهنــاوی ببــات .ههمــوو ژیانــی عهلــی ئ ـهرشهف دهروێشــیان
لــه خهباتێكــی ڕاســتگۆیانه بهدیهێنانــی ئــهو ڕۆئیــا و خهونــه خۆشــانه
گــوزهرا ك ـه كهســانی تــر دووڕوویان ـه و ڕیاكاران ـه لهنــاو ئ ـهو ڕۆئیایان ـهدا
دهژیــن .دهروێشــیان ل ـه منداڵــی مرۆڤایهتیــدا دهژیــا .ب ـه ڕوانینــی جوان ـه
ســهیری ئاینــدهی مرۆڤایهتــی دهكــرد.

ســهید عهبــاس ســاڵحی وهزیــری ڕۆشــنبیری
ئێــران :
چیرۆكهكانــی :ئاوشــۆران « و « لــهم واڵتــه« كاتێــك كــه تهمهنــم  12بــۆ
 13ســاڵ دهبــوو خوێندم ـهوه بهتهواوهتــی ههســتم ب ـه تامــی ه ـهژاری و
نـهداری كــرد.

شهمش لهنگروودی شاعیر:
ژیانــی خــۆی هیــچ مانایهكــی نییــه ،ههندێــك شــت هــهن مانــا و واتــا
كهبــێ مانابوونــی ژیــان ئاشــكرا دهكــهن.
لهههڕهتــی الویــی ئێمــهدا عهلــی ئــهرشهف
دهروێشــیان گوڕوتینــی ژیــان و نووســینهكانی

تەوەر

بــه ژیــان دهبهخشــن .ڕووداو گهلێــك هــهن

سهرچاوه /بی بی سی ،ئیسنا و چهند سهرچاوهیهكی تر

