پەخشانە شیعر

( ئێمە لەوێندەرێ بەجێماوین ..دەنێو کوشتارگاکانی کچێنیی)
شێرزاد حەسەن

" وای لە منێ ..وای ..وای لە خۆم هەش بەسەرێ و خانەخراپێ..
مایە پووچ و قوڕبەسەر و سەرگەردان و بێ النە و بێ هەوارێ
هاوار و ناڵە و سکااڵم بە کەس ناگات..
وای ..لەوێ دونیای سپڵە و بێ بەقایێ
خۆ عەرشی فەلەکیش بە من نالەرزێت
کە من هەنووکە لەوێندەرێ بەجێماوم ..لە ماڵەباجێنەی لە ناکاو تێکدراوم
لەوێندەرێ ..لە کۆاڵنەکانی منداڵیی ..هەر هەموو گەمەکانیان لێدزیم
بە پەلەپروزێ..وەک ئەوەی شریتی فلیمێک بم

تیژتێپەڕ منیان خوالندەوە
چ ئاسان گەیشتم بەو کۆتاییەی کە دڵی ساوامی پارە پارە کرد
لەوێندەرێ ..لەبەر دەرگای تازەکراوەی جوانی و عیشوە و نازم
لەناو خۆڵەپۆکدا و لەتەک متوو و مووروەکانی خۆمدا کە بزر بووم
منیش لەوێوە تاوەکو ئێرە هاتم و لە خۆم و خەونەکانم ون بووم
نەتانھێشت چێشتە قولێ ــ م پێبگات و بە درۆ لەتەک دەستەخوشکەکانمدا
سەرگەرمی خۆشی کاسە دراوسێیەتی بین و
وەک پەپوولەش بە باڵەفڕێوە
لە تەلبەند و پەرژینی لە دڕکەزی هەڵبەستراوی ئێوە بپەڕینەوە
رووەو باخچەکانی کچێنیی بفڕین کە گوڵی تازە پشکوتووی
وەک خۆمان چاو لە ڕێگا بوون
وەک جۆگەلە بێباکەکان لە خەمی دونیا وەک ئێمەی هەمیشە دەم بە قریوە
دەخەنین و دەتریقاینەوە و هەمیشە لە پێشوازیدا بووین!
***
لەوێندەرێ ماومەتەوە ..خۆم و کەوشەکانی تاکە و تاک بەجێماوم..
ئەو کاتەی بەزۆر سواری ئەسپێکی رەشتان کردم و..
لەناو هەرای گۆڤەند و زرم وکوتی دەهۆڵ و زوڕنادا کاس بووم
وەک بووکەشووشەیەکی سەربڕاوی خۆم..
تەکەتەک بەدەست زاوایەکی دەعەجانی و ئەرژەنگەوە بووم
وەک کارئاسکێکی نیوەمردوو دەنێو کەڵبە و ددانی پڵنگێک
کە لە خەونێکمدا بەدەم ئەتکردنەوە زەندەقی برد بووم
من لەوێندەرێ چ ئاسان سووتام..
لەتەک هەر هەموو بووکەشووشەکانمدا :بووم بە خۆڵەمێش
لە گەرمەی زرمەزلێ و بازبازێنی خۆمدا بووم
کە بە پەلەپروزێ و خێرا رایانفڕاندم و قاچێکم لێ بەجێما
ئێستاش لەتەک کچەکەمدا قەستمە بۆ ساپساپانێ و گەمەی خەت خەتێنێک
هەر هەموو زێڕ و زیو و خشڵەکانم فڕێ بدەم و
واز لە ماڵ و مێرد و شەرم و ئابڕوو بێنم
سەربانە و سەربان تا ئەوپەڕی گەڕەکی ئەودیو..
بکەومە دوای پەپوولەپایزەیەک و ڕاوی بکەم
چی شەرم و شکۆی ژنانەی کە هەمە بۆ هەتاهەتایە
رووەو سەرەنوێڵک و گووفەک و کەالوەیەک تووڕ هەڵیبدەم
سەرم کۆت بکەم و لێبگەڕێم بۆ جارێکی دیکە
وەک ئەوسا هەتاو سەروپرچم بشواتەوە و
پرشنگی خۆر لە چاوانمدا رەنگ بداتەوە
دەمرم بۆ نوقلێکی جەژن و عانەیەکی خاڵە و ماچێکی لیکنی نەنکم!
***
چۆن و کێ دەمگەڕێنێتەوە بۆ کۆاڵنی تەنگەبەر
تا ئەو هەتیوە رەشتاڵەیە و تیالک خوارە حەرامزادانە شان بدات لە شانم؟
چیم داوە لەو هەموو خەوتنە حەاڵڵ و بێ ترسانە..
کە من خۆم لەوێندەرێ لەناو خەونە خۆش و حەرامەکانمدا بەجێماوم
چەندە پەلەتان بوو قژم درێژ بێت و زوو زوو بە شانەی دارین داتاندەهێنا

چەندە ژنانە بە عەزرەتەوە بوون ..
بۆمی بکەن بە کەزی و بسکەکانیشم لووس و لوول
بەو نیازەی سیحر لە الوچاکێک بکەم و السی بدەم
نا ..من نەمدەویست چاوان بڕێژم و سەرو پرچم لە خەنە بگرم
کەوشی پاژنەبەرز لە پێ بکەم تا کەڵەگەت و بااڵتر بنوێنم
من نەمدەویست زوو مەمکانم بڕسکێن و چاوانی برسی کوڕو کاڵ
وەک داس جوانی تازە خەمڵیوم دروێنە بکەن
چ غەمێکی کچانە بوو کە وەک گوڵەگەنمێکی پڕ و سەنگین..
دەبوو کووڕ ببمەوە و بچەمێمەوە لە ترسی بڕینەوەم
بە پەڕۆ و پاتاڵ سینە و مەمکانم توند دەبەست و شەتەکم دەدا
سکی خۆم دەگوشی و لە پەناوە و بە دزییەوە دەگریام..
خوێنی تازە پژاوی خۆم لێ دەشاردنەوە
خودێ هاوارە ..ئەو نەفرینە چی بوو؟
بۆچی وەها زوو ڕسوا و گەورە بووم؟
***
تازە کێ دەمباتەوە سەر کۆشی نەنکم و هەقایەتی دێو و درنجەکان
یان سەر دەفتەری یاداشتەکانم ،رەنگاورەنگ ،کە بە دزییەوە کوناو کون
هەر رۆژەو لە پەنایەکدا ..لە دەالقەیەکدا دەمشاردنەوە؟
کە ختوورە و راز و نیازی شەرمن و کچانەی خۆم تێدا دەنووسییەوە
دەفتەری خولیا و خەون و خۆزگە مەحاڵەکان
هەناسەی سارد و حەسرەتی مۆر و قەهری دەهرێک و بەختی سیا
لە ئێوارەیەکی شێت و بەر رەشەبای پایز  ..هەر هەمووتان سووتاند
چ ئاسان تاسە و خەندەو حەز و رۆندکی رەشم..
پێکەوە لە تەک شیعرە زۆر شەرمنەکانمدا سووتان!
هێشتا وا لەوێندەرن مەلە خۆشخوان و رەنگینەکانم
بەندکراو لەنێو قەفەزی دڵم و الپەڕەی دەفتەری رەسمەکانم
وەک من تەنیا و دوور لە باخان
بێ چریکە و تەرە و ماندوو ..باڵی هەڵوەریوم
رووبارە شین و بە تین و تاوم بەریان پێگیراوە و
لە دڵی مندا بەدەم خنکانی هەزارەها خەون و تاسەوە پەنگیان خواردۆتەوە
وەکو خۆم سەریان هەڵگرتووە و بە هیچ شوێنێک ناگەن
ماسییەکانیشی وەک من خنکاو بە ئاوی عەدەم!
***
شاخەکانیشم رووتەڵە ..نە هەتاو ترۆپکیان ماچ دەکات و
نە باران بە سەریاندا دادەکات
چەندە بیری قردێلە و قەڵەمی بۆیە و کالە و جلی مەکتەب دەکەم
چ کوشندەیە یادی بە سوێی کچانی هاوپۆلی ئەوسام ..زۆریان لە من شەرمنتر
وەلی بزێو و عەییار و دەم بە قریوە و سەرمەست بەدەم خوێنێکی گەرم دەنێو گیاندا
ئەو کاتانەی تەنیا دەبووین و تارمایی هیچ پیاوێکی ئەرژەنگ و دێو ئاسا
بەو دەورو بەرەوە نەبوو تا سیخوڕی بەسەر خەونەکانمەوە بکەن
لە کوێ فڕێتان داوە کتێبەکانم کە بەدەم داڵغەوە لە پەراوێزی الپەڕەکاندا
شیعر و رازەکانم دەنووسییەوە ..پڕ لە هێما و ئاماژەو رەمزی پەنھان
وەها شاراوە و بە پێچ و لوول کە هیچ کەسێک نەچێتەوە

سەر حەز و نیاز و خەونە زێدە سەوز و سوورەکانم..
ئەو وەختەی چەقەچەقی مامۆستاکانم رۆحی منیان دەهاڕی
چی لە ماتماتیک بکەم ..
کە بەتەنھا ژماردنی سووتانی سااڵنی تەمەنمی فێر کردم؟
چی لە جوگرافیا بکەم کە پتر دەنێو مەملەکەتی چکۆالنە و کچانەمدا وێڵی کردم
مێژووش غەریبتری کردم بە نیشتمان و سەرزەمینی لێکردم بە زیندان
هەنووکە بە دڵە غەمینەکەم دەڵێم:
دە بسرەوە و تاکەی وەها شێتانە سینەم دەکوتیت و
دەمکەی بە کوڵخانەی خەمان ..
گۆڕستانی كچان و ژنە بێ ناوەکان و مەرامە پاک و مردووەکان؟!
***
من خەونێکی گەڕیدە و سەرگەردان بووم ..پێخاوس و سەر کۆت
کە خەونم بە خەونێکەوە بینی کە هەرگیزاوهەرگیز نەهاتە دی
شۆڕەبییەکی الرە مل و پرسەدار بە رووخانی هێالنە و تەرەبوونی مەلەکانم
رەگ و ڕیشەم تەزیو و بەستوو دەنێو چەمی زەمھەریردا
سەر و پرچم بزر لەناو هەور و هێڵ و بروسکە و لێزمەی باران و وەیشوومەدا
هەر هەموو دروشمە درۆزن و سروودە ساختەکانم بیر چوونەوە
کە من و خوشکەکان و دایکم و برا و خێڵە خوێنخۆرەکەمانی فریو دەدا
هەر هەموو گۆرانییەکانی منداڵیم کوێر بوونەوە
بەستە و چریکە و چەهچەهەی هوزار ئاسای جحێڵیم لە کێندەرێ بەجێھێشت؟
ئەمن زێدە شەکەت و ماندووم
ساڵ دوای ساڵ قەوزەیەکی زۆر سەر و پرچمی داپۆشی
هەر هەموو خەیاڵە نازەنینەکانم لە ئاشپەزخانەکەدا گڕیان گرت
ژەنگێکی ئەستوور هەر دوو برۆکان و برژانگ و پێڵووەکانمی خوارد
پرزۆڵ پرزۆڵم هەنووکە ..جوانیم وەک قاوە بە جزووەکەوە سووتا
لە بنی فنجانی ناو چنگی پڵنگ ئاسای پیاوەکانی خێڵدا مەیی
هەموو شتەکان و کەسەکان و شوێنەکان و رۆژگارە تاڵ و شیرینەکان سووتان
ئاخۆ لە هەنووکەدا یادم دەکەن یان نا؟
نایزانم ..من نایزانم!
هەر هەموو هەنسک و هەناسە و خەنین و خەون و ختوورە و راز و نیازەکان
غەریبی من دەکەن یان نا؟
من چوزانم؟!

***
من گیرۆدە بووم بە دەست زیندەگی مردەنی و تاڵم وەک وەک پەاڵس
کەچی ئەوە ناکامی ڤیان و ئەوین خۆی بوو کە پیری کردم کوشتمی
تا ئێرە و بەس ..تا ئەم شیعرە و بەس
من هیچ خەندە و فرمێسکێکم پێ نەماوە
هیچ حیکمەتێک و پەندێک و چیرۆکێک و قسەیەکی نەستەق دادم نادەن
نە ئومێدی فریوخواردوو..نە پەرجوو و نە جادوو
نە ترس و نە خەون و نە عومری بە باچوو
تەواو ..من و ئەوان بۆ هەتاهەتایە لە دەستچووین!

***
بە چ دڵێکی بریندارەوە وەستاوم و لە ئاسۆی خوێناوی دەڕوانم
کە ڕەنگی زەردەپەڕەکەی رۆحی پەژموردەی خۆمە
خۆم و رەشەبای دەوری بااڵم ..تەنیام هەر وەک درەختێکی بەجێماو
لە دوای دارستانێکی راکردوو..سەرهەڵگرتوو لە تاو و ترسی تەور وەشێنەکان
لە ترسی پیاوانی خێڵی خوێنخۆر و چنگ لەسەر شان
تۆقیو و هەڵەتە لە تاو هەڕەشە و گوڕەشەی باوک و برا و خاڵ و مام و سەرجەمی نێرینەکان
دەست بە خەنجەر و تەورەوە وەک ڕەشەبا هەڵیانگرتووم .تەنیا و هەترەشچووم
تازە تەواو ..کێ دەمگەڕێنێتەوە سەر رێگا کوێربووەکانی جوانیی
لە نێوان من و ئێوەدا دڕک و داڵ ..بەرزەخی خوێنە و ڕێ دەرنابەم
لە نێوان من و حەزەکانم ..من و خەونەکانم ..من و عیشقی مەحاڵدا..
دیوارێک شمشێرە و گەرەکمە بێم و با بیبڕن سینە و دڵی وەک سەنگ :سەنگینم
بۆ ئێوەی بەجێدێڵم تەالر و کۆشکی ڕازاوە ..گەر بەڵێنە بە دارە دارە بمبەنەوە
سەر ماڵەباجێنە و حەمامۆکێ و کەالوەکانی منداڵیی
پیرۆزتان بێت خشڵ و ئاڵتوون و ئەلماس و گەوهەری یەک دانە
بە مەرجێک بمبەنەوە سەر سنجاق و خەناوکە و متوو و مورووەکانم ..
خۆڵەمێشی بوو تارای بووکێنیم و شەکراویشم ژەهری ماری حەوت سەر
ماڵی قاڕوون و قاسە پڕەکانی دونیا بۆ خۆتان..
بە مەرجێک چەند لەتوکوتێک لە الپەڕەی دەفتەری شیعرە نەسووتاوەکانم بۆ بدۆزنەوە
چەند پیت و خوازە و وێنە و ریتمێک هاوئاهەنگی مۆسیقای جوانیم
کە لەناو ژووری تەنیا و دەالقەی پڕ لە نھێنی ماڵە باوان بەجێمان
هەر هەموو فیز و رێز و شکۆی شاهانە و هەوا و دەبدەبەی خواهانە بۆ خۆتان
بەو مەرجەی بە گاگۆلکێ بمبەنەوە سەر خەون و خولیای نیوە کوژراوم
بمبەنەوە ناو شەوی غەمینی کچێنیی و دامپۆشن بە پۆپەشمینی شینی خەیاڵ
کە بێجگە لە خۆم و خەونی حەرام ..
کەس نەدەهاتە ناو باخچەی سوورهەڵگەڕاوم..
لە شەرمی پشکوتنی خونچەی دەم و لێو ..بە دەم ماچی حەرامەوە
وای لە شەرمی هەر هەموو میوە گەییوەکانم ..رووت و خۆش بەدەم
وەلی کرمۆڵ و گەنیو و مێش تێداو و دوور و بڵند لە سەرەتا
تاوێک و هەر زوو بە زوو داڕمان و کەوتنە بەر پێیەکانی پیادەڕەوەکان
بمبەنەوە هەرێمی زیبایی و خۆشەویستیی
لێرە هەر رۆژە و کەمێک و هەناسە بە هەناسە پیر دەبم و گەردیلە بە گەردیلە دەمرم
تاوەکو ئێرە و بەس..
من بێجگە لەم شیعرە زەبوون و کزۆڵەی خۆم لە هەگبەی حەز و خولیا و جوانیمدا..
هیچی دیکە شک نابەم ..بە ئێوەی ببەخشم..
هیچی دیکە ..هەر هیچ
هیچ..هیچ..هیچ!..

***
*

 +پەرواێز :بێگومان سرووش و ئیلھامی زادەی ئەم دەقە ئەدەبییەم ،هی تەمەنێکە کە تیایدا
ژمارەیەکی زۆر لە ژنان و کچان  ،لێرە و لەوێندەرێ ،بوونەتە قوربانی ،کە رۆژانە و هەفتانە
گوێبیستی دەبین ،یان هەر هیچ نەبێت بە درێژایی تەمەن گوێبیستی ئەو خانمانەش بووین کە
ئەگەر سەر بەچینی خواپێداوەکان بووبن ،یان زۆرینەیان زێدە هەژار و بەشمەینەت بوون ،کە
کەسمان نییە گوێی لەوان نەبووبێت کە گلەیی و سکااڵ لە بەختی ناپوختی خۆیان دەکەن ،کە بە
سەدەها زمان گوزارشت لە حەسرەت و پەشیمانبوونەوەی خۆیان دەکەن کە چارەنووسیکی
ڕەش یاخەگیریان بووە و پەرچ کران و بەسترانەوە بە کۆمەڵێک لە پیاوان کە وەک شمشێر تیژ
و بڕندەن و وەک ژەهری ماریش کوشندە و زار خراپ و دەستوەشێن و بەدگومان و زاڵ و
خوێنخۆر بوون ،کە خودی ئەوانیش بۆ خۆیان قوربانی زەمانە بوون و دەبن ،کە زادەی
ژینگەیەکی زێدە شێواو و دوور لە خەسڵەتە جوانەکانی مرۆڤپەروەری کە کێوی و خوێناوی
کردوون ،بە ئەندازەیەک کە تۆڵەی چی دۆڕان و شکست و مەینەتی و سووکایەتییەک کە لە
منداڵییەوە چەشتوویانە ،لەسەر ئاستی رامیاری و ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کولتووری و
مەزهەبزەدەیی ،کەسانێک نادۆزنەوە کە قاپی ژەهراوی زەمانەی بەسەردا بڕێژن ،بێجگە لە
ژنان و کچان و خوشکان و دایکان و دڵخوازەکانی خۆیان نادۆزنەوە کە بیانکەن بە قۆچی
قوربانی و نێچیر و پۆڕی خوراو ..چ قەسابخانەکەیە ئاسمانەکە ئەم "گورگستان"ە کە
سەرزەمینی تەنیوەتەوە ،کە بە هەق مێژووی مرۆڤایەتی لە سەردەمی دەقنانووسەوە تا
هەنووکە ،لە قۆناغی جیاواز و دەنێو جوگرافیای جیاوازی سەر ئەم ئەستێرەیە ئەو خوێنباران و
مەرگەساتە بووەتە خەاڵتی ملیۆنەها لە ژنان و کچانی ستەمدیدە ،تا هەنووکەش ئەو قەسابخانە و
کوشتارگایە بەردەوامە و شایی خوێن ڕەشبەڵەک و گۆڤەند و دیالنەکەی گەرمترە لە هەر
وەختێکی دیکە ،لە قالوبەالوە و خوێنی ڕژاوی 'هابیل' بە دەستی 'قابیل'ەوە ،کە یەکێك لەو
کوشتارگایانە گۆڕستانی خانمان و کچانی کوژراوە بە دەستی نزیکترین لە نێرینەکانی بنەماڵە و
خانەوادە و هۆز و تیرە و خێڵەکان کە ئاوەدان کراونەتەوە ،کە زۆرینەیان قوربانیانی هاوخوێن
و هاتوخم و هاورەگەزی خۆیانن ،کە وەک پاڵەوان وێنا دەکرێن و ستایش دەکرێن ،چ ئاسانە
بوون بە قارەمان لە مەملکەتی نێرینەساالری و سمێڵ-ساالری ،کە رۆژانە و تیژتێپەڕ دەبن بە
هەواڵی رادیۆ و تێلڤزیۆن و غەزەتە و رۆژنامە و گۆڤار و تۆڕی کۆمەاڵیەتی کە شاباشی
بکوژەکان دەکەن ،بێ ئەوەی دوای هەواڵەکە بزانین پیاوانی دەوڵەتداری و دەستەاڵتخواز و
حیزبی پێشەنگ و ناسیۆنالیست و سێکیوالر و یەکێتی ژنان و ئافرەتان و خوشکانی
مەزهەبزەدە چ چارەسەر موعجیزە و پەرجوویەکیان هەیە بۆ راگرتنی ئەو خوێنبارانەی بە بەر
چاوی هەموومانەوە دەڕژێت ،گەر جۆگەلە و رووباری لێ پەیدا بێت و ببێت بە الفاو و تۆفانی
'نوح"یش ،دیسانەوە هیچ نییە ..خوێنە و لە ئاو هەرزانترە و با بڕژێت ،ئەوەی بۆ من سەیر و
سەمەرەیە کە گۆڕستانی ئەو سەدەها لە کچان و خانمانە کە دڵنیام دەبێت بە هەزارەها ،لە
هەندێک دەڤەری مەملەکەتی خاکەساری خۆماندا ناوی نراوە "ئارامگای ژیان" کە ئەوەیان
تەوس-ئامێز و پارادۆکس و ڕووقایمی ئێمە دەنوێنێت.
کام ژیان و زیندەگی کە ئەوان لە خوێناوی خۆیاندا گەوزویون ،ئەم تایتڵە شاعیرانە و
مەرگەمووشی ئەو کچانە و ژنانە لە کوێ و کوجا مەرحەبا؟
ئەمن مەزەندەی ئەوە دەکەم کە ئەو رۆژگارێک دێت کە دەچینە سەر خوانی بەیانی ،لە ناکاودا
هەر یەکێک لە ئێمە لە ناشتا پاروویەک دەگلێنێت ،کەچی یەکاندەردوو ددانمان لە دڵی كچان و
ژنگەلێکی بێ ناو و نیشان دەچەقێت کە دەکرێت هاوخوێنی خۆمان بن و خوێن دەڕشێینەوە..
هێلنج لەسەر هێڵنج ،ئیدی خوانی بەیانیمان لێ دەبێت بە ژەقنەبووت و مەرگەمووش و پەتای
ڕشانەوەیەک کە زیندەگیمان لێ تاڵ دەکات!

سەرنجێك :وێنەی 'ئارامگای ژیان' لە هاوڕێم "جەبار حەمەد"ی هونەرمەند وەرگیراوە بە
سوپاسەوە.
سەرەتا ویستم پێشەکەشی بکەم بەو یەک دوو قوربانییەی ئەم چەند رۆژەی رابردوو ،بەاڵم
تێڕامام و زانیم کە کاروانسەرا و قافیلەی قوربانییەکان لە ژمارە نایەن و بەردەوامیشە ،لە کاتی
نووسینی ئەم راز و نیازەدا هەواڵی قوربانییەکی دیکەم پێگەیشت!

