ترجمهی بخش اعظم اشعار استاد پهش و به زبان فارسی به پا يان آمد و
شاعر خلق ما تقديم گرديد .با اين اميد که بزودی چاپ و نشر گردد.

به

در مقدمه از شاعرو شعرش چنين سخن رفته است

پهش و  ،شاعر ملی
کورد در يک نگاه

عبدﷲ پهش و

کﻼمی از نزار قبانی را در توصيف شعر عبدﷲ پهش و زيبا و درخور ميبينم :جوهر
 ،حروف ،کلمه و انگشتان شاعر شعلهی مشعلاند در کليسای بيزانسیها .اما اوخود،
شعرش را وعدهی راندووی ياری ميداند که گاهی وفا ميکند و گاه هرگز.
پهش و روح طبيعت سرکش ،اوهام  ،خيال ،رويا ،اميد و آرزوهای سراسر زندگی
مردم کرد است  .از روزگاران کهن ،تا به کنون .خود مسافری است نستوه .آزادی
را درکورهراههای اين سياره که قدمهايش را فرسودهاست ميجويد ( 1) .احساس
خشمش آنگاه که سرريز کند  ،انگاری امواج پرطﻼطم دريايند ،ميخروشند  ،اوج
ميگيرند و دمی بعد آرام آرام لب بر لب ساحل ميسايند.
پهش و رنج مجسم قرون و اعصار کرد در اين سيارهاست .متعهد است و سختکوش.
شعر'' بئاته ''را که ميسرايد ،عشق را ميافريند .شانهاش تمامی شب دفتريست مشتاق
جلوس رويای شعری برآن و چون بازرگانی از سفر برگشته ،شب تمامیشب سيم
وزر درون صنوقچهی خوابهای زيباروی ناشناس سر نهاده برشانهاش را شمارش
ميکند.شعرش گاه رنگين کمانیاست در کرانه .بهنگام خشم بر خصم نفرينشدگانش،
سرنوشت عبرتانگيزدو شخصيت مسلمان در جهنم دانته را دارند.
ميسرايد ،مينويسد ،فرياد ميزند ،ميخروشد  ،طعنه ميزند ،ناسزا ميگويد ودر اين
معرکهی مدام هيچ تنابندهای هماوردش نيست .زورمداران خودی را به محاکمه
ميکشد ،ديوژن وار ميزيد و اسکندر قدرت را امر به دور شدن و راه دادن به
تابش خورشيد ميکند.
شعر پهش و مانيفست رهائی ملی کرد است .درکردستان رها از ستم اشغالگران
دختران صدسال آينده بازگشت اورا انتظار ميکشند .آنگاه او هم گذرنامهایدارد در
سرزمينی که واژه انفال و انکار  ،ترۆر سازمان يافتهی دولتی منسوخ است.
پهش و از عمرخاور و مرگ کودکش آرميده در گاز خردل و ابلهان جهان سياست
و ننگ همکاری روسای حقيرهمدست اشغالگر را ميخواند موی بتن هر حيوان صفتی
جوالدوزی است .از اميدهايش نيگويد از دختران صدسال آينده که سحرگاهی
بابافههای گل و پرچم و سرود ملی کورد و گذرنامهی شهروندی همهی انفال شده ها
و کشته شدگان به استقبال خالق شعر بئاته و دو فرزندش ميروند...
درسالهای حاکميت حزب بعث  ،سه شاعر کورد ،پهش و  ،هيمن مکريانی و استاد
ههژار شرفکندی ادبيات نوين مقاومت ملت کورد را به اوج رساندند .آنان نيروی
هستیبخش خلق ما در مبارزه عليه اشغالگراناند  .آنان با اعتقاد به رسالت کورد
برای گسستن بندهای اسارت و زدودن ننگ اشغال سرزمينشان رهبری معنوی مردم
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ما و ادبيات باشکوه بازگشت به خويش را رهبری کردند.از ابراز تنفر از کردار
ديوانگان زنجيری درميان رهبران احزاب و جنگساﻻران عشيرهای خودی نيز غافل
نماندند .فرد اجﻼی آنها بعدها به مقام تشريفاتی رياست جمهوری عراق نيز رسيد.
شعر بوسه اش در توصيف کنش وی ودر ديدار با حاکم وحشیرفتاربرعراق
جاودانه گشت و از و ابديتی نفرين شده آفريد :مظهری از ستم  ،تسليم و خيانت.
خشم مقدسش همچون پرخاشهای نزارقبانی عليه سياستمداران عرب شايد ميراثی است
از سختی زندگی پدران و مادران مردمان کورد و عرب و روياروئی آنها با حکامی
بربرخو در دشتهای گرم  .اما شايد اين توجيهيست امروزين .واقعيت چيز ديگريست.
پهش و و قبانی احساس مجسم دو ملت کورد و عربند .قبانی مهرولون را که ميسرايد،
از عرب چنان ياد ميکند انگار از خصم پدر  .پهش و نيز با همان شيوه آنگه که از
کشتارگران خودی ميگويد ،آنانرا مردهخوار مينامد.
استاد ههژار شرفکندی شاعر حماسهسرای کورد در مورد شعر پهش و چنين ميگويد:
''اشعار آزادش دارای محتوائی زيبا و مفاهيمی بکرند ...فکرش بکرو قالب شعریاش
نو و چنان اثرگذارست که موی برتن راست ميکند.
بخشهائی از شعر پهش و اصولی جهانی اند  .مانيفست سياسی آزادهای هستند رها از
بند بردگی فکری ،سياسی ،اجتماعی و فرهنگی .آزادی کوردستان رسالتیاست و
بايد تحقق يابد و به سيطرهی اشغالگران پاياندادهشود.
گزيدههائی از اين مجموعه آنگاه که از زيبائی ميگويد ،به تعبيری از نزار رقص
کلمات اند ،دشتهائی از هه ه برايمه ،کو کن هۆفی از هکتارها گل بهاری در
سرزمين هلند .آنگاه که از بئاتهی همسفرش در قطار ڕاه آهن ميگويد ،چه کسی با آن
کﻼم تورات موافقت ندارد که گفت :و خدا اول کلمهرا آفريد و پهش و روح زيبائی
در سخن را.
برخی در ايراد به شعر پهش و گويند که او قريحهی شعریاش را در خدمت افکار
سياسيیاش قرار دادهاست .ﻻبد او بری اين سخن پاسخی دارد  :او نسبت به هنر
تعهدی ندارد .تعهد او در برابر زندگيست .زندگی نسبت به مادران گريزان از مرارت
زيستن با تحقير در نفربرها که نيمشبان شوی و برادر و فرزندش را به کشتارگاه
ميبرند .او رسالتی ديگر دارد .همانطور که قبانی باشعرش جمهوری د موکراتيکی
بنيان نهاد که هيچکدام از روسای عرب درايجاد آن موفق نگشتند(2) .او نيز چنين
کرد.اشعار وی واقعيت اشغال سرزمينش ،ستم قرون و اعصاری که بر خلقش ميرود
رابازگفت و چهخوب گفت و همان کرد و چهنيکو زبان حال مردم گشت .او خالق
اميد است .در افق پيداست که بازميگردد و با پيام :زيستن در آزادی به ميهمانی
دختران و پسران نسلهای آينده ميرود.
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آنان که با شعر او به جهان شيرين روياها پناه ميبرند ،با آن ميزيند .دانهی برفی
که در ميدان سرخ مسکو بر چتر زيباروئی مینشيند ،برای پهش و آشناست .قطرهای
بوده از چشمهای در کوردستان .در چشمان آبی زييارويان شهر مسکو آميزهای از
رنگ سياه چشمان دختران کورد را ميبيند .وه چه زيبايند!
اشعار پهشيو ساده ،روان  ،همه فهم و به غايت هيجانانگيزاند .گاهی بینهايت
خشمگين است .اما خشمی مقدس و انسانی.
شعرش چنان گيراست که با يکبار شنيدن در ذهن ماندگار ميگردد.انگار فرزند معنوی
شنونده است.
بخشی از زندگی پهش و در کشور شوراها سپری گشته است .سرزمين پرولتاريا و
آموزش نابودی طبقهای بدست طبقه ديگر .بکش برای زندهماندن و بهرهکشی ،
مضامينی که با هومانيسم شاعر هرگز دمساز نگشت.
در سرايش شعر برای زن ،همرديف قبانی است .بئاته زيباترين شعر او
ماندنیترينهاست.
زبانی که او بکار ميبرد ،نه آنست که نويسندگان الکن جنوب کوردستان با آن
مينويسند.
شعر پهشيو به سادگی شعر قبانیاست .برخﻼف برخی از شاعران مديحهسرای
حزبی زبان شعری اش به روانی اشعار ه من و به صﻼبت اشعار حماسی هژار
مکريانیاست.
اشعار پهش و از حشو و زوائد شعری بدورند و با کلماتی چند جهانی از معنا می
آفريند.
پهش و را نميتوان همرديف شعرای احزاب سياسی دانست .مولود شرايط زيستی
مقطعی ازتاريخ پراز رنج و مبارزهی ملت ماست که با سياست ويرانگرانه
اشغالگران می ستيزد و از شعر سﻼحی برای رهائی ميسازد.

حسن ايوبزاده
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 -1رومن روﻻن در مقدمهی ژان کريستف
 -2کتاب ماهو الشعر  ،نزار قبانی

سپاسگزاری
بدون همکاری آقايان  ،محمد احمديان ،نادر فتحی و زمناکو ايوبزاده ،تنظيم و
آماده کردن اين ترجمه برای چاپ مشکل بود .از اين رو صميمانه از زحمات
بيدريغ آن عزيزان تشکر ميکنم .مترجم

5

