در حسرت شوریدگی
ف – پشکۆ
من از مستان بی شور و حال
بیزارم :
از آن سیاە مستانی
کە چون خمرە
تا خرخرە
می نوشند
بی آنکە جنبی بخورند
یا آنکە جوشی بزنند
من آن شوریدگان بی می را عاشقم
کە دست افشان و پاکوبان
انگار بر داش داغکردە نانواخانە
راە میروند .
و از گرمی زمین زیر پایشان
چنان گداختەاند
کە شعلە از هر چهار دهلیز دلهایشان
زبانە می کشد
من خود آن شوریدەی بیقرار نیستم
ایکاش بودمی
شدمی !
* حسرت شوریدگی شعری از جناب فاتح شیخ ( ف  -پشکۆ ) است  ،کە در مهر ماە
سال  ١٣٦٧در جنوب کردستان سرودە شدەاست  .این شعر در شمارەی هفت "
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پیشەنگ " کانون هنر و ادبیات کارگری – کردستان چاپ و پخش گردید  .کاک فاتح
در بستر و روند شعر نو  ،سنت شکن و نوآور بودە و فورم کالسیک و سنتی
راجاگذاشتە و در ارتقا و بالندگی شعر نو  ،جایگاە وزینی رافتح کردەاست  .در این
رهگذر سنت شکن های دیگری از جملە  :شیرکو بیکەس ،علی حسنیانی  ،جالل
ملکشاە  ،عبداللە پەشیو وسوارە ایلخانی زادە نیز شعر نو سرودەاند  ،اما برخی
آزآنها پدیدەی سانسور ،ناهمواری های اجتماعی و اقتصادی و خزان پاییز فرصت و
مجالی نداد تا تراوشات فکری و احساسات خودشان را بطور گستردەای ابراز دارند و
گنجینەی ادبیات کردی را غنی تر سازند  .قدر مسلم آنست کە راە پر اعوجاج ،
دشوار و سختی را با سرافرازی پیمودند و  ،مبشر سبک نوینی بودند  .کاک فاتح از
زبان فاخری برای سرودن اشعار کردی و فارسی بهرە گرفتەاست و ،تراوشات فکری
،اشعار و مقاالتش از اندیشەهای انسان دوستانە و انقالبی لبریز بودە و موج میزند
و ،تسلط او را بر زبان های کردی و فارسی منعکس میسازد .
........
* خانم پرشنگ ورزندگان  ،مقیم اروپا در ساختن پیکرهای زیبا ودلنشین ،
سرامیک ،تابلو و نقاشی کە همگی محتوای بشردوستانە و هنری دارند ،
پیشرو ،مبتکر و خالق بودەاند .اثار هنریشان در مجامع بین المللی نمایش
دادە شدە و مورد پسند ماسمیدیا و افکار عمومی بودە و او را در شمار
هنرمندی موفق ،سنت شکن و محبوب قرار دادەاست  .استعدادها  ،ذوق و
ابتکارات پرشنگ خانم  ،تکامل و روند بالندەای یافت و در اروپا زمینەی
مناسبی برایش مهیا گردید تا پلی بین دیدگاەهای کهن و جهان نو ایجاد
نماید  .آثار هنریش وپیکرەهایش با انسان نجوا میکنند و سخن میگویند و
الهام بخش هنر شکوهمند و مدرن هستند  .نمونەای از خالقیت پرشنگ خانم
را در پیکرەای کە مالحظە میکند تماشا کنید.
..........................................................
( ر  -م س )
خرداد ١٤٠١
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