شيعری "گوێنی و شهماڵ"ی
محهممهد ڕەزا شهفيعی کهدکهنی
به نووسراوە ،به گۆرانی ،به وەرگێرانی کوردييهوە

ئهنوەر سوڵتانی

ئهم پارچه شيعرەی دوکتۆر محهممهد ڕەزا شهفيعی کهدکهنی )م .سرشک( شاعيری ھاوچهرخی ئێرانی
واھهيه يهک له ناودارترين شيعرە فارسييهکانی سهردەمی نوێی ئێران و کۆتاييهکانی ڕژيمی شا بێت.
شيعرەکه وەرگهڕاوەته سهر چهندەھا زمان و چهند پارچه مۆسيقای بۆ دانراوە .ئهوەندەی من بزانم،
کاری وا بۆ ھيچ شيعرێکی ديکهی فارسی ،چ کۆن و چ نوێ ،نهکراوە.
ناوەرۆکی شيعرەکه بێزارييه له بارودۆخی سياسی – کۆمهاڵيهتی کۆمهڵگايهک و ئاواتی دەرچوون و
ڕزگاربوون له ھهل مهمهرجی ئهسيری و کۆيلهتی ژێر حوکمی دەسهاڵتدارييهکی نامرۆڤانه وخواستی
گهيشتن به ھهل ومهرجێکی ئينسانی .شاعير که ئاواتهخوازی ڕزگارييه ،تاقه ئارەزووی دەرچوونه لهو
بارودۆخه قورس و دوورله تاقهته و ئيتر بير لهوە ناکاتهوە دوای ڕزگار بوون لهو کهش وھهوايه
دەيهوێت بگاته کوێ وچی بکات .بۆئهو ،گرنگ دەرچوون و ڕزگاريی له "ئێستا" يه و بهھۆی باری
قورسی سهرشانيهوە بير له دواڕۆژ ناکاتهوە و تهنيا دەيهوێت چاری ژيانی نالهباری ئهمڕۆی بکات -
ئهوەش ئارەزوويهکه مليۆنان گهالنی دانيشتووی ئێرانی ژێر دەسهاڵتی کۆماری ئيسالمی بهئاواتی
دەخوازن و ھهر ئهوەش بوو که له سهردەمی ڕووخاندنی ڕژيمی شادا بير له جێگر و جێ نشين
نهکرايهوە وله ئهنجامدا مۆتهکهکهی کۆماری ئيسالمی سواری شان وملی خهڵک بوو.
شيعرەکه له شيوەی وتووێژێکی نێوان بای شهماڵ و بنجه گوێنييهکدا گوتراوە .شهماڵ مهزھهری ئازادی
و ڕەھايی و باڵ کراوەييه ،لهکاتێکدا گوێنی پيشاندەری القی به کۆت و بهربهست و قفڵ و زنجير و
زيندان و کۆيلهتی ژێر دەستی ئيستيبداد و زۆرەملييه .گوێنی له شهماڵ دەپرسێت وا به پهله وبه بێ
وەستان بۆ کوێ دەچێت؟ شهماڵ له وەاڵمدا لێی دەپرسێت گهلۆ ئهويش نايهوێت له شوێنهکهی ببزوێت و
بڕوات؟ گوێنی به حهسرەتی زۆرەوە ئاواتی ئازادی و ويستی گۆڕانی بارودۆخی خۆی دەردەبڕێت و
دەڵێ نازانم چۆن بهند و کۆتی سهر القم داماڵم و بڕۆم؟ له کۆتاييدا کاتێ که دەبينێ دەرەتانی ڕۆيشتن و
ڕزگاربوونی بۆ نييه وشهماڵيش ئۆقرە و وەستانی نابێت ،ئاواتی سهفهرێکی خۆشی بۆ دەخوازێت و
بهودا پهيامی دۆستايهتی و ھاوڕێ يی بۆ خونچه گوڵ و بارانی ئهوپهڕی سهحرای قاقڕ و ويشکی
دەوروبهری خۆی دەنێرێت .خاڵی گرنگ له پهيامهکهدا ئهوەيه گوێنی تهنيا لهاليهن خۆيهوە پهيامی
دۆستی بۆ خونچهی گوڵ و باران نانێرێت .ئهو به سيغهی "ئێمه" قسه دەکات و بهم شێوەيه ئارەزووی
مليۆنان گوێنی زەردھهڵگهڕاوی ويشک بوو دەردەبڕێت.

گهلۆ ئهوە پهيامێکی ساکاری دۆستانهيه يا بانگهوازی يارمهتی و ياريدە خواستنه بۆ ڕزگاربوونی
خهڵکێک له زنجيری کۆيلهتی و ئيستيبدادی سياسی که له تهمسيلی شيعرەکهدا به شۆرەکاتی بيابانی بێ
باران شوبھێندراوە؟ ئايا ئهرکی پهڕيوەکانی ئهوديوی سنووری ئهو سهحرا بێ دار ودەوەنه دەبێ چی
بێت؟ نابێ بچنه يارمهتی پێ بهکۆت و ئهسيری بێ دەرەتانی بيابان؟ ئايا ئهوە تهنيا پهيامێکی ساکارە يا
ئهرکێکی گهورەی مرۆڤانهيه شاعير وەبيری زۆرێک له ئێمهی دێنێتهوە؟ شيعرەکه به بااڵ بچووک و
بهواتا گهورەيه و دارماڵی پهيامی ئينسانييه.
عينوانی شيعرەکه ،له سهرەتای باڵو بوونهوەيدا" ،گوێنی و شهماڵ" بوو بهاڵم دواتر له ھهندێک
سهرچاوەدا به "سفر بهخير" يش ناوبراوە جا نازانم ئهوە ھهر شاعير خۆی گۆڕيويهتی يا خهڵکانيتر.

1

*****
کاک حهسهن ئهييوب زادە و من چهند ساڵێک پێش ئێستا به جياجيا شيعرەکهمان وەرگێڕايه سهر زمانی
کوردی و له ماڵپهڕی ڕۆژھهاڵت -بۆکاندا باڵومان کردەوە .له کۆتايی ھهر ئهم وتارەدا ھهردوو
وەرگێڕاوەکه دەخهمه بهرچاوی خوێنهر .دڵنيام دەبێ لهناوخۆی واڵتيش کهسانی ديکهش تهرجهمهيان
کردبێت که به داخهوە من لێيان ئاگادار نيم دەنا گهلێک باش دەبوو ھهموو وەرگێڕاوە کوردييهکانم
پێکهوە لێرەدا ڕابگهيێندايه.
ئێستا به ھيممهتی دۆستێکی خۆشهويست ئهدرێسی ماڵپهڕێکم دەست کهوتووە که تێيدا سهرەتا و
ناساندنێک بۆ شيعرەکه ،ھاوڕێ لهگهڵ دەقهکه ئهسڵييهکهی باڵو کراوەتهوە و  ١٣ھهوای مۆسيقا و
گۆرانيش که لهسهر بنهمای شيعرەکه دانراون ،ڕاگهيێنراوە.
لێرەدا ئهدرەسی ئهو ماڵپهڕە ڕادەگهيێنم که خوێنهر بتوانێ سهردانی بکات ،شيعرە فارسييهکه
بخوێنێتهوە و ئهگهر بيهوێت له کۆتايی الپهڕەکهدا گوێی لهو گۆرانييانه بێت کهيهکيان ھی ھونهرمهندی
ناوداری کورد شهھرام نازرييه .بهشوێن ئهواندا ھهردوو وەرگێڕاوی کورديی کاک حهسهن و خۆيشم
دەھێنم.

 .١ئهدرەسی ماڵپهڕە فارسييهکه:
http://www.parand.se/tr-kadkani-safar.htm

 .٢دەقی فارسی شيعرەکه:

 "بهکجا چنين شتابان؟"گون از نسيم پرسيد
دوکتۆر شهفيعی له سااڵنی  ١٣٤٩و ) ١٣٥٠دەوروبهری  (١٩٧٠دا له زانکۆی ئهدەبی دانشگای تاران مامۆستام بوو.
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 "ھوس سفر نداری ز غبار اين بيابان؟" "ھمه آرزويم اما چکنم که بستهپايم!بهکجا چنين شتابان؟"
 "به ھر آن کجا که باشد بهجز اين سرا ،سرايم!" "سفرت بهخير ،اما تو و دوستی ،خداراچو از اين کوير وحشت به سالمتی گذشتی،
بهشکوفهھا ،بهباران
برسان سالم مارا".
 .٣وەگێڕاوی کاک حهسهن ئهيوب زادە:

ئۆغربێ

 "بۆ کوێ به لهز ئهئاوا؟"گوێنی له سروهی پرسی
 "دڵم گيراوه لێرهباری سهفهر نابهستيی
لهو غومارهی بيابان؟"
 "ئاخ چهنده ئارهزوومهچیبکهم که پێم به کۆته
بۆ کوێ بهلهز ئهئاوا؟"
 "بۆ ھهر اليهک که بکرێ لهو قاقڕهی که تێیدام" "ئۆغرت خێربێ بهاڵم تۆ بی و تۆخواو دۆستيیگهر لهو چۆڵگه بهخۆفه به ساڵمهتيی خهلهستيی
بۆ چيچهکان بۆ باران

بهره ساڵوی ئێمه"

 .٤وەگێڕاوی من:

گوێنی و شهماڵ
 "بۆکوێ وا به تهقڵهکوت؟"گوێنی به شهماڵی گوت،
-

"دڵم لێرە خهمبارە،
تۆناتهوێ جێی بێڵی خۆڵی ئهم دەشتهسارە؟"

-

"ھهموو گيانم ئاواته ،منيش ھهر وەکوو خۆتم
بهاڵم چ بکهم له القی بهستراوی بهکۆتم؟
بۆکوێ وا به تهقلهکوت؟"
گوێنی به شهماڵی گوت
-

"بۆ ھهر ھهرد و مهکانێ جگه له جێگهی ئێستام!"
"ئۆغرت بهخێر ،بهاڵم
تۆبی و دۆستی و يهزدان
کاتێ که تێپهڕت کرد
تۆز و ترسی بيابان،
ساڵوم ڕاگهيێنه
به خونچه گوڵ ،به باران"

