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تکایە گەورەم
ئالین گینزبێرگ و وچانێک لە سەر «نهوەی بیت»
ڵ
ئەرسەالن چە�ەبی
دانمارک
مێــژووی شــیعری نوێــی جیهــان ،گەلــێ ڕێبــاز و پێناســەی جۆراوجــۆری بەخــۆوە دیــوە.
هــەر واڵتێکیــش هێڵێکــی تایبەتــی مێژوویــی خــۆی لــەو نــاوەدا تۆمــار کــردووە .شــاعیران
هــەر جــارەی ســەریان بــە کەلێنێکــدا کــردووە و الیەنێکــی تــری شــیعریییان دیتووهتــەوە.
لــەو نــاوەدا ڕووانیــن و پێناســە بــۆ شــیعر یەگجــار زۆرە ،بــەاڵم شــیعر خــۆی ئەرکــی
خــۆی دەزانێــت ،خۆیبۆخــۆی ڕووانینێکــی هەتاهەتایــی و نەگــۆڕە ،لــە هەمــان کاتیشــدا
بــەڕۆژ و نــوێ ،جیــا لــە هەمــوو ئەوانــە ،شــیعر شــکۆی زمانــە ،زمــان لــە شــیعردا
شــکۆیەکی هەرمــان دەگرێــت ،هێنــدەی تــر کــۆک و پۆشــتە دەبێــت ،وشــەکان لەوێــدا
ڕازاوەتــر دەنوێنــن و پیــت بــە پیتیــان ســەر لەنــوێ دەکەونــەوە گاگۆڵکــە و بــااڵ دەکــەن.
لێــرەدا لــە ڕێگـهی ئــەو چەنــد دێــڕە لەنگەرێکــی کــورت لــە ســەر مژارێــک ،کــە پێوەندیــی
بــە زمــان لــە شــیعردا هەیــە دەگریــن .ڕەنگــە باســێکی نــوێ نەبێــت ،بــەاڵم لــە ناو بەســتێنی
شــیعری نوێــی کوردییــدا کەمتــر ئــاوڕی لێدراوەتــەوە .بــەردەوام لــە درێــژەی مێــژووی
شــیعر تــا ئێســتا هەمــوو کات کۆمەڵێــک وشــە لــە نــاو زمانــی ئەدەبیــی و بــە تایبەت شــیعر
زوڵمــی لێکــراوە و وەکــی حەوالدێکــی زڕ وایــە ،بــەردەوام تەریــک کەوتــووە و بــە باشــیی
بەخێو نەکراوە .ئەو مژارە لە ناو ئەدەبیات و شیعری کوردییدا یەگجار زۆرە و هەموو
کات وەک پەڵەیەکــی پیــس بــە نێوچاوانــی زمانــەوە ســەیری کــراوە .بــەردەوام سانســۆڕ
کــراوە .سانســۆڕ! ئــەو پەتایــەی ،کــە بــەردەوام بەربینگی دەقی گرتــووە ،زۆرینەی کات لە
الیــان دەســەاڵتی سیاســیی و واڵتــە دیکتاتــۆرەکان پەڕوپــۆی پێدراوە .بــەاڵم ئەوجارەیان
پێوهندییــی بــە دەســەاڵتی سیاســیی و هیــچ ئیدیۆلۆژییەکــەوە نییــە .بەڵکــو ئەویــان خــودی
نووســەر و شــاعیرە ،کە خەنجەری سانســۆڕی لە خۆی و لە دەقی خۆی هەڵکێشــاوە و
بــەردەوام خەریکــە خۆکوژییــی دەکات .بــەردەوام بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ و هەنــدێ
جاریــش ڕاســتەوخۆ کۆمەڵێــک وشــە دەکوژێــت و لــە دەقــی خــۆی دووری دەکاتــەوە.
کاتێــک ،کــە بەرهەمەکانــی «لوویــی فێڕنانــدۆ ســەلین» نووســەری فەرانســەویی
چــاپ و بــاو بوونــەوە ،کۆمەڵێــک لــە نووســەران و ڕەخنەگرانــی ئــەو ســەردەم،
ســەلینیان وەک نووســەرێکی لۆمپــەن نێودێــر کــرد .لــە بــەرەوە ناوبــراو لــە
زمانــی ئاخاوتنــی ڕۆژانــەی خەڵکــی و هەروەهــا جنێــو کەڵکــی وەردەگــرت .وەهــا،
کــە لــە کتێبــی «کۆشــک بــە کۆشــک» یــەک لــە ســێ بەشــی کتێبەکــەی تەرخــان
کردبــوو بــۆ جنێــو و  ...ســەلین ،لــە وتوێژێــک ســەبارەت بــەو کتێبــە دەڵێــت:
«زمــان وەک جەســتەی مــرۆڤ نییــە ،کــە لــە نیشــاندانی هەندێــک جێگــهی تەریــق
ببینــەوە ،ئەگــەر بڕیــار وابێــت ،کــە ئێمــە وەهــا ڕووانینێکمــان بــۆ زمــان بێــت ،مــن
حــەز دەکــەم ئــاژەڵ بــم ،چــۆن زمانــی ئەوانیــش وەک جەســتەیان ڕووتــە ،ئێــوە هەتــا
عەبــای ڕییــا لــە جەســتەی زمــان النەبــەن ،هیــچ کات ناتوانــن بــە باشــی بیناســن!»
ئەو سانسۆڕە «بەحەدەبانە» زەفەرێکی وێران دەباتە زمان.
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دیــارە بــەردەوام کۆمەڵێــک نووســەر و شــاعیر ،یــان باشــتر وایــە بڵێــن؛ ڕێبــاز ،لــە
نــاو ئــەو مێــژووەدا ســەریان هەڵــداوە ،کــە خۆیــان جیــا کردووهتــەوە و تووشــی ئــەو
پەتایــە نەبــوون .ڕهنگــ ه ناودارترینیــان «نــهوهی بیــت» ( )Beat Generationبێــت.
نــەوەی بیــت؛ کۆمەڵێــک هونەرمەنــدی ئهمریکایــی بــوون ،کــە لــە پــاش شــەڕی دووهەمــی
جیهانیــی و لــە دەیــەی پەنجــای زایینیــی ســەریان هەڵــدا ،پێناســەی ئــەوان ڕهنگـ ه ئەســتەم
بێــت و لــەو نووســراوە کورتــەدا مەجالــی ئــەوە نییــە بــە باشــیی بیناســێنین ،بــەاڵم بــە
گشــتیی ئــەوان دژایەتیــی بایەخەکانــی بــاوی كۆمهڵگـهی ئــەو ســەردەمیان دەکــرد .کــورد
گوتەنــی :هەندێــک جــار لەگــەڵ تــڕی خۆشــیان بــە شــەڕ دەهاتــن ،حەزیــان لــە میوزیکــی
جــاز ،شــیعر ،ســێکس و هەروەهــا مــاددە هۆشــبەرەکان بــوو .بــە نــاو کافــە و باڕەکانــدا
دەخوالنــەوە و شــیعریان دەخوێنــدەوە .ئــەوان بــەردەوام دژایەتیــی نۆڕمــی وشــک و
نالەبــاری كۆمهڵگ ـهی ئــەو ســەردەمەیان دەکــرد ،بــە جلوبەرگــی دڕاو ،گوفــت و لفتێکــی
دژەبــاو بــە دژی كۆمهڵگــ ه و عورفــە دابینکراوەکانــی دەوەســتانەوە .شــاعیرانی بیــت
هەوڵیــان دەدا شــیعر لــە نــاو ئــەو چوارچێــوە ماقــووڵ و وشــکە دەربێنــن ،ڕزگاری بکــەن
و بیبەنــە نــاو خەڵــک و شــەقامەکانەوە .ناودارتریــن نووســەرانی ئــەو جوواڵنەوەیــە
«جــەک کــڕواک ،ئالیــن گینزبێــرگ ،ویلیــام بــاڕۆز و چەنــد کەســی تــر بــوون .بــە
شــوێن ئەوانــدا نووســەرگەلێکی وەک ڕیچــاڕد براوتیــگان و چاڕلێــز بووکۆفســکی لــە
ژێــر کاریگەریــی ئــەو نهوهیــەدا هاتنــە نــاو ئــەو بەســتێنە و درەوشــانەوە .دیــارە ئــەو
باســە کات و نووســینێکی یەگجــار زۆر هەڵدەگرێــت ،بــەاڵم بــەو بەرچاوڕوونییــەوە
لەنگــەر لــە ســەر ئالیــن گینزبێــرگ و شــیعری « تکایــە گــەورەم» دەگریــن.
«ئالیــن گینزبێــرگ»ی بــە ڕهچهڵـهك یەهوودیــی لــە ســاڵی 1926ی زایینیــی لەدایــک بووه.
لــە ســاڵی 1997ی زایینییــش کۆچــی دوایــی کــردووه .ناوبــراو لــە ســەردەمی خوێندنــی
وێژەیــی ،لەگــەڵ واڵــت ویتمــەن ،شــاعیری ناســراوی ئهمریکایــی ئاشــنا دەبێــت .گینزبێــرگ
لــە ڕووداوەکانــی دەیــەی شەســتی زایینــی ئهمریــکا دەورێکــی بەرچــاوی بــوو ،یــەک لــە
تایبەتمەندییەکانــی گینزبێــرگ ،خــۆ سانســۆڕنەکردن بــوو ،هیــچ کات حاشــای لــە بیــر و
باوەڕەکانــی خــۆی نەدەکــرد .دەمامکــی بــاوی مرۆڤــی ســەردەمی لــە ڕووخســاری خــۆی
البــرد و لەگــەڵ خــۆی ڕووڕاســت بــوو .حــەز ،خولیــا و ئاواتەکانــی خــۆی بــە ڕاشــکاویی
و بەبــێ شــەرم لــە دەقەکانیــدا بــاس دەکــرد .گینزبێــرگ شــاعیرێکی مەزنیــش بــوو.
کاریگەریــی ویلیــام بــاڕۆز ،ئالیــن گینزبێــرگ و هاوڕێکانــی لــە ســەر ڕووداوەکانــی
دەیــەی شەســتی زایینــی ئهمریــکا حاشــا هەڵنەگــرە ،ویلیــام بــاڕۆز بــە جڵــەوداری
جوواڵنــەوەی «دژە فەرهەنگیــی» ئهمریــکا نێودێــر کــراوە .شــیعرەکانی ئــەوان
بــە جۆرێــک هێڵێکــی نەپســاوە و کارتێــکار بــوو لــە ســەر ئــەو ڕووداوانــە.
شــیعرەکانی «لــوورە ،ئهمریــکا ،تکایــە گــەورەم» ،لــە ناســراوترین شــیعرەکانی
ئالیــن گینزبێرگــن .کاتــی خــۆی لــە گۆڤــاری وێــران فایلێکــی تایبــەت بــۆ «بیــت»
کرایــەوە و کۆمەڵێــک لــە شــیعرەکانی ئــەو نهوەیــە هاتــە ســەر زمانــی کوردیــی،
بــەاڵم ئەوەنــدەی مــن هەوڵــم داوە و بــە شــوێن ئــەو شــیعرەدا چــووم تــا
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ئێســتا شــیعری «تکایــە گــەورەم»م نەدیــوە ،کــە بــە زمانــی کوردیــی وەرگێڕدرابێــت،
ڕهنگ ـ ه هــۆکاری ســەرەکییی ئــەوەش ،زمــان و تایبەتمەندیــی جیــاوازی ئــەو شــیعرەیە
بێــت .گینزبێــرگ هاوڕەگەزبــاز بــوو ،شــیعرەکەش ئیتــر باسوخواســی خــۆی هەیــە.
هەمــووی ئەوانــە وایکــردووە ،کــە نووســەر و وەرگێــڕی کــورد لەبــەر عەیبــەی دنیــا
و نۆڕمــی بــاوی كۆمهڵگــهی کوردەوارییــی و ئــەو چەشــنە شــتانە خــۆی لێنــەدات،
بــەاڵم ئــەو شــیعرە بــۆ زۆریینــەی زمانــەکان وەرگێــڕدراوە .شــیعری «تکایــە گــەورەم»
ڕاســانێکە بــە دژی هەمــوو ئــەو چەشــنە دابونەریتــە دەســکردانەی ،کــە ئــەو کات
لــە كۆمهڵگــهی ئهمریــکادا هەبــوو .بەســتێنێک ،کــە ببــووە هــۆی پێکهاتنــی دەمامکــی
درۆ و ڕییــا و ...ڕاســانێکە بــە دژی ســەرمایەداریی و زەقکردنــەوەی هەمــوو ئــەو
کێشــانەی ،کــە لــە داوێنــی کێشــەی چینایەتیییــەوە داکەوتبــووە خــوارێ .لەقاودانــی هــزری
فاشیســتیی و وەســتانەوە لــە بەرانبەرییــدا بــوو .ئــەو نهوەیــە لــەو ســەردەمەدا لــەو
بــاوەڕە دابــوون و دەیانگــوت :ئهمریــکا هــەزاران ســەربازی نــاردووە بــۆ ئهورووپــا
هەتــا بــە دژی فاشــیزم شــەڕ بکــەن ،لــە کاتێکــدا فاشــیزم لێرەیــە ،واتــە ئهمریــکا!
لــە چەنــد ســاڵ لەمەوبــەرەوە بــەردەوام ئیشــتیام لــە وەرگێڕانــی ئــەو شــیعرە بــوو ،مــن لــە
ڕێگهی وەرگێڕان بۆ ســەر زمانی فارســیی خوێندبوومەوە ،شــیعرێکی ئاوەهاش گوناهە
لــە زمانــی دووهەمــەوە بیکەیــت بـ ه کوردیــی .لــەم ماوەیــەدا مــن ئــەو شــیعرەم وەرگێڕایــە
ســەر زمانــی کوردیــی ،دیــارە بــۆ وەرگێڕانــی لــە دەقــی ســەرەکیی ،واتــە ئینگلیزیییەکــەی
کەڵکــم وەرگرتــووە .هەڵبــەت بــا ئامــاژە بــەوەش بکــەم ،کــە مــن ئینگلیزیییەکــەم هێنــدە
بــاش نییــە و تــازە کەوتوومــە گاگۆڵکــە ،کــە بێــم دەقێکــی ئاوەهــا وەربگێڕمــە ســەر زمانــی
کوردیی .بەڵکو بە یارمەتی هاوڕێی خۆشەویســت و چیرۆکنووســم «ســامان شــەریفی»،
کــە ئینگلیزیییەکــەی باشــە ،ئــەو وەرگێڕانــەم بــە ئەنجــام گەیانــد .دیــارە وەرگێڕانــی
فارسیییەکەشــیم لەبــەر چــاو گرتــووە و لــە هەندێــک جێگــ ه کەڵکمــان لێوەرگرتــووە.
بــەاڵم بــە گشــتیی دەتوانــم بڵێــم بــە ماندووبوونێکــی زۆرەوە و بــە هاوکاریــی ســامان لــە
ئینگلیزییــڕا ،ڕاســتەوخۆ کوردانــدم و هەمــوو هەوڵــی خــۆم وەگەڕ خســت ،کە ئەو شــیعرە
لــە نــاو زمانــی کوردییــدا لەبــار نەچێت و النیکــەم وەرگێڕانێکی مامناوەنــد بووبێت .لەگەڵ
ئەوەشــدا وەرگێڕانــی شــیعر یەگجــار ئەســتەم و چەتوونــە و هەندێــك جــار هــەر مــل نــادا.
«تکایە گەورەم»
تکایە گەورەم ،دەکرێ دەست لە ڕوومەتت بدەم
تکایە گەورەم ،دەکرێ لە بەر پێتا چۆک دابدەم
تکایە گەورەم ،دەکرێ شواڵە شینەکەت داکێشمە خوار
تکایە گەورەم ،دەکرێ لە زگت و مووە زەردەکەی ڕامێنم،
تکایە گەورەم ،دەکرێ ڕانەکانت لە پێش چاوم ڕووت بێ
تکایە گەورەم ،دەکرێ جلەکانم لە ژێر کورسیییەکەتا دابکەنم
تکایە گەورەم ،دەکرێ جوێزینگ و ڕووحت ماچ بکەم
تکایە گەورەم ،دەکرێ لێو بە ڕانە سفت و لووسەکانت دابێنم
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دەکرێ لێو بە ڕانە سفت و لووسەکانت دابێنم
دەکرێ گوێ بە زگتەوە بنێم
دەکرێ دەستەکانم گرێ بدەمە ناو قوونە سپییەکەت
دەکرێ شلکی ڕانە داپۆشراو بە مووە نەرم و زەردەکەت بلێسمەوە
دەکرێ زمان بە ڕەشتا بێنم
دەکرێ ڕوومەتم لەگەڵ و گونت وەربدەم
ئەمر بکە تا چۆک دابدەم
بڵێ تا گۆپکە ئەستوورەکەت بلێسمەوە
دەستە زبرەکانت لە سەر تەپڵی سەرە کەچەڵەکەم دابنێ
زارم تاو بدە ئەو جێیەی کیرت ،کە شەققەی دێ
ڕوومەتم بە زگتەوە بنووسێنە ،بە هێمنیی بە چنگە بەهێزەکانت تاوی

تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
تکایە
بدە
تا پرتی گونان بیخە ناو گەروومەوە
تا ئەو کیرە گەرم و ناسکەت بخۆم و قوتی بدەم
تکایە گەورەم ،پاڵ بە شانمەوە بنێ و لە چاوەکانم ڕابمێنە و مەجبوورم بکە لە سەر
مێزەکە دابێمەوە
تکایە گەورەم ،چنگ بە ڕانەکانم دابێنە و قوونم تا کەلەکەت بێنە سەر
تکایە گەورەم ،یەک لە دەستە زبرەکەت لە سەر ملم ،ئەو دەستی ترت لە سەر پشتم
تکایە گەورەم ،تینم بۆ بێنە ،قاچەکانم بخە سەر کورسیی تا هەناسەت و فێنکایی
تفەکەت و زبری قامکە گەورەکەت لە ناو کونی قوونمدا هەست پێبکەم
تکایە گەورەم ،مەجبوورم بکە بڵێم تکایە سەروەر وەرە بمگێ
تکایە گەورەم ،گەڵ و گونم و قوونم بە وازڵینە شیرینەکان چەور بکە
تکایە گەورەم ،ئەو کرێمە سپیییانە لە گۆپکەکەت وەردە
تکایە گەورەم ،سەری کیرت ڕێخە لە لۆچی ڕەشم
تکایە گەورەم ،بە هێواشیی بیخە ژوورێ ،وەها کە دەستەکانت گرێداوەتە تەختایی
سنگم
دەستەکانت بە زگمدا دێنیە خوار و کیرم بە قامکەکانت دەبزوێنی
تکایە گەورەم ،کەم کەم تینی بدە ناومەوە ،هێدی هێدی ،هێدی هێدی
تکایە گەورەم ،توولە مارەکەت هەتا بن بخە ناو ڕەشمەوە
و تکایە گەورەم ،قوونم وەها بێنە و بەرە ،کە ڕاستایی کیرت هەتا بن قوت بدا
تا گووپی قوونم بنووسێ بە ڕانەکانت و بە چەماویی بمێنمەوە
تا منی تەنیا هەست بکەم توولە مارەکەت لە ناو مندا شەققەی دێ
تکایە گەورەم ،بیهێنە دەرەوە و بە هێمنی بە کوڵمی قوونمی دابێنە
تکایە گەورەم ،دیسان بە توندیی تینی بدە ناومەوە و سەرەکەی دەربێنەوە
تکایە ،تکایە گەورەم ،بە هەموو بوونتەوە بمگێوە ،تکایە گەوەرم وەرە بمگێ
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تکایە گەورەم ،هێندەی بێنە و بەرە تا نەرمایی ناوەوەم زامدار بێ
تکایە گەورەم ،چێژ بەرە لە قوونم ،خوارەوەم زیندوو بکەوە و وەک کچێک بمگێ
بە نەرم و نیانیی چنگم لێبگرە ،تکایە گەورەم پەنام بۆ تۆ هێناوە و بمگێ
و گۆپکە گەرم و شیرینەکەت بگەیەنە ناو زگم
بە تەنیا لە ناو «دێنۆر» یان «بروکلین» جووزت بە هەمووانەوە کرد ،یان کناچێیەکت
لە پارکینگێکی پاریس گا
تکایە گەورەم ،سوارم بە و لێم خوڕە ،دڵۆپ دڵۆپی ئەوین و ئارەقەی
ئەو لەشە نەرم و نیانە بگێ ،خێراتر و سەگییی بمگێ
تکایە گەوەرم ،وەها بمگێ لە سەر مێزەکە بناڵێنم
لێم بگەڕێ بناڵێنم ئاخ تکایە گەوەرم ئاوەها بمگێ
ئاوەها بیخە ناوەوە و بیهێنە دەرەوە و تێیخەوە
هەتا کونی قوونم شل بێتەوە و وەک سەگێکی نەدیوبدی لە خۆشیان بکەومە
کلکەسووتە
تکایە گەوەرم ،پێم بڵێ سەگ ،ئاژەڵی کوونی ،قوون خووساو
و خێراتر بمگێ ،وەها ،کە بە بەرەدەستت لە سەر تەپڵی سەرم چاوەکانمت
شاردبێتەوە
و کەرانە ئەو ڕەقایییەت بخە ناو ئەو نەرمیییە
پێنج چرکەیەک لە ناوەوە ڕایبگرە تا گەرمی ئاوەکەت هەست پێبکەم
زۆر جاران هەست دەکەم ،هەر بیکوتە ناوەوەم و منیش بەردەوام بە گریانەوە ناوت
بێنم و بڵێم خۆشم دەوێی
تکایە گەورەم.
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