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دانمارک
مێــژوویشــیعرینوێــیجیهــان،گەلــێڕێبــازوپێناســەیجۆراوجــۆریبەخــۆوەدیــوە.
هــەرواڵتێکیــشهێڵێکــیتایبەتــیمێژوویــیخــۆیلــەونــاوەداتۆمــارکــردووە.شــاعیران
هــەرجــارەیســەریانبــەکەلێنێکــداکــردووەوالیەنێکــیتــریشــیعریییاندیتووهتــەوە.
ــەاڵمشــیعرخــۆیئەرکــی ــۆشــیعریەگجــارزۆرە،ب ــاوەداڕووانیــنوپێناســەب ــەون ل
ــەهەمــانکاتیشــدا ــت،خۆیبۆخــۆیڕووانینێکــیهەتاهەتایــیونەگــۆڕە،ل خــۆیدەزانێ
بــەڕۆژونــوێ،جیــالــەهەمــووئەوانــە،شــیعرشــکۆیزمانــە،زمــانلــەشــیعردا
شــکۆیەکیهەرمــاندەگرێــت،هێنــدەیتــرکــۆکوپۆشــتەدەبێــت،وشــەکانلەوێــدا
ڕازاوەتــردەنوێنــنوپیــتبــەپیتیــانســەرلەنــوێدەکەونــەوەگاگۆڵکــەوبــااڵدەکــەن.
لێــرەدالــەڕێگــهیئــەوچەنــددێــڕەلەنگەرێکــیکــورتلــەســەرمژارێــک،کــەپێوەندیــی
بــەزمــانلــەشــیعرداهەیــەدەگریــن.ڕەنگــەباســێکینــوێنەبێــت،بــەاڵملــەناوبەســتێنی
شــیعرینوێــیکوردییــداکەمتــرئــاوڕیلێدراوەتــەوە.بــەردەواملــەدرێــژەیمێــژووی
شــیعرتــائێســتاهەمــووکاتکۆمەڵێــکوشــەلــەنــاوزمانــیئەدەبیــیوبــەتایبەتشــیعر
زوڵمــیلێکــراوەووەکــیحەوالدێکــیزڕوایــە،بــەردەوامتەریــککەوتــووەوبــەباشــیی
بەخێونەکراوە.ئەومژارەلەناوئەدەبیاتوشیعریکوردییدایەگجارزۆرەوهەموو
کاتوەکپەڵەیەکــیپیــسبــەنێوچاوانــیزمانــەوەســەیریکــراوە.بــەردەوامسانســۆڕ
کــراوە.سانســۆڕ!ئــەوپەتایــەی،کــەبــەردەوامبەربینگیدەقیگرتــووە،زۆرینەیکاتلە
الیــاندەســەاڵتیسیاســییوواڵتــەدیکتاتــۆرەکانپەڕوپــۆیپێدراوە.بــەاڵمئەوجارەیان
پێوهندییــیبــەدەســەاڵتیسیاســییوهیــچئیدیۆلۆژییەکــەوەنییــە.بەڵکــوئەویــانخــودی
نووســەروشــاعیرە،کەخەنجەریسانســۆڕیلەخۆیولەدەقیخۆیهەڵکێشــاوەو
بــەردەوامخەریکــەخۆکوژییــیدەکات.بــەردەوامبــەشــێوەیەکیناڕاســتەوخۆوهەنــدێ
ــەوە. ــەدەقــیخــۆیدووریدەکات جاریــشڕاســتەوخۆکۆمەڵێــکوشــەدەکوژێــتول
فەرانســەویی نووســەری ســەلین« فێڕنانــدۆ »لوویــی بەرهەمەکانــی کــە کاتێــک،
ســەردەم، ئــەو ڕەخنەگرانــی و نووســەران لــە کۆمەڵێــک بوونــەوە، بــاڵو و چــاپ
لــە ناوبــراو بــەرەوە لــە کــرد. نێودێــر لۆمپــەن نووســەرێکی وەک ســەلینیان
ئاخاوتنــیڕۆژانــەیخەڵکــیوهەروەهــاجنێــوکەڵکــیوەردەگــرت.وەهــا، زمانــی
تەرخــان کتێبەکــەی بەشــی ســێ لــە یــەک کۆشــک« بــە کتێبــی»کۆشــک لــە کــە
دەڵێــت: کتێبــە بــەو ســەبارەت وتوێژێــک لــە ســەلین، ... و جنێــو بــۆ کردبــوو
لــەنیشــاندانیهەندێــکجێگــهیتەریــق نییــە،کــە »زمــانوەکجەســتەیمــرۆڤ
ببینــەوە،ئەگــەربڕیــاروابێــت،کــەئێمــەوەهــاڕووانینێکمــانبــۆزمــانبێــت،مــن
ــا ــوەهەت ــە،ئێ ــیئەوانیــشوەکجەســتەیانڕووت ــم،چــۆنزمان ــاژەڵب ــەمئ حــەزدەک
عەبــایڕییــالــەجەســتەیزمــانالنەبــەن،هیــچکاتناتوانــنبــەباشــیبیناســن!«

ئەوسانسۆڕە»بەحەدەبانە«زەفەرێکیوێراندەباتەزمان.
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دیــارەبــەردەوامکۆمەڵێــکنووســەروشــاعیر،یــانباشــتروایــەبڵێــن؛ڕێبــاز،لــە
ــەو ــەوەوتووشــیئ ــاکردووهت ــانجی ــداوە،کــەخۆی ــژووەداســەریانهەڵ ــەومێ ــاوئ ن
پەتایــەنەبــوون.ڕهنگــهناودارترینیــان»نــهوهیبیــت«)BeatGeneration(بێــت.
نــەوەیبیــت؛کۆمەڵێــکهونەرمەنــدیئهمریکایــیبــوون،کــەلــەپــاششــەڕیدووهەمــی
جیهانیــیولــەدەیــەیپەنجــایزایینیــیســەریانهەڵــدا،پێناســەیئــەوانڕهنگــهئەســتەم
ــەباشــییبیناســێنین،بــەاڵمبــە ــەب ــەوەنیی ــیئ ــەدامەجال ــەونووســراوەکورت بێــتول
گشــتییئــەواندژایەتیــیبایەخەکانــیبــاویكۆمهڵگــهیئــەوســەردەمیاندەکــرد.کــورد
گوتەنــی:هەندێــکجــارلەگــەڵتــڕیخۆشــیانبــەشــەڕدەهاتــن،حەزیــانلــەمیوزیکــی
جــاز،شــیعر،ســێکسوهەروەهــامــاددەهۆشــبەرەکانبــوو.بــەنــاوکافــەوباڕەکانــدا
دەخوالنــەوەوشــیعریاندەخوێنــدەوە.ئــەوانبــەردەوامدژایەتیــینۆڕمــیوشــکو
نالەبــاریكۆمهڵگــهیئــەوســەردەمەیاندەکــرد،بــەجلوبەرگــیدڕاو،گوفــتولفتێکــی
دژەبــاوبــەدژیكۆمهڵگــهوعورفــەدابینکراوەکانــیدەوەســتانەوە.شــاعیرانیبیــت
هەوڵیــاندەداشــیعرلــەنــاوئــەوچوارچێــوەماقــووڵووشــکەدەربێنــن،ڕزگاریبکــەن
وبیبەنــەنــاوخەڵــکوشــەقامەکانەوە.ناودارتریــننووســەرانیئــەوجوواڵنەوەیــە
بــە بــوون. تــر بــاڕۆزوچەنــدکەســی ئالیــنگینزبێــرگ،ویلیــام کــڕواک، »جــەک
شــوێنئەوانــدانووســەرگەلێکیوەکڕیچــاڕدبراوتیــگانوچاڕلێــزبووکۆفســکیلــە
ــەو ــارەئ ــەوبەســتێنەودرەوشــانەوە.دی ــاوئ ــەن ــەداهاتن ــەونهوهی ــیئ ــرکاریگەری ژێ
باســەکاتونووســینێکییەگجــارزۆرهەڵدەگرێــت،بــەاڵمبــەوبەرچاوڕوونییــەوە
دەگریــن. گــەورەم« تکایــە « شــیعری و گینزبێــرگ ئالیــن ســەر لــە لەنگــەر
»ئالیــنگینزبێــرگ«یبــەڕهچهڵــهكیەهوودیــیلــەســاڵی1926یزایینیــیلەدایــکبووه.
لــەســاڵی1997یزایینییــشکۆچــیدوایــیکــردووه.ناوبــراولــەســەردەمیخوێندنــی
وێژەیــی،لەگــەڵواڵــتویتمــەن،شــاعیریناســراویئهمریکایــیئاشــنادەبێــت.گینزبێــرگ
لــەڕووداوەکانــیدەیــەیشەســتیزایینــیئهمریــکادەورێکــیبەرچــاویبــوو،یــەکلــە
تایبەتمەندییەکانــیگینزبێــرگ،خــۆسانســۆڕنەکردنبــوو،هیــچکاتحاشــایلــەبیــرو
باوەڕەکانــیخــۆینەدەکــرد.دەمامکــیبــاویمرۆڤــیســەردەمیلــەڕووخســاریخــۆی
البــردولەگــەڵخــۆیڕووڕاســتبــوو.حــەز،خولیــاوئاواتەکانــیخــۆیبــەڕاشــکاویی
وبەبــێشــەرملــەدەقەکانیــدابــاسدەکــرد.گینزبێــرگشــاعیرێکیمەزنیــشبــوو.
کاریگەریــیویلیــامبــاڕۆز،ئالیــنگینزبێــرگوهاوڕێکانــیلــەســەرڕووداوەکانــی
بــەجڵــەوداری بــاڕۆز ویلیــام ئهمریــکاحاشــاهەڵنەگــرە، زایینــی دەیــەیشەســتی
ئــەوان شــیعرەکانی کــراوە. نێودێــر ئهمریــکا فەرهەنگیــی« »دژە جوواڵنــەوەی
ڕووداوانــە. ئــەو ســەر لــە بــوو کارتێــکار و نەپســاوە هێڵێکــی جۆرێــک بــە
شــیعرەکانی ناســراوترین لــە گــەورەم«، تکایــە ئهمریــکا، »لــوورە، شــیعرەکانی
»بیــت« بــۆ تایبــەت فایلێکــی وێــران گۆڤــاری لــە خــۆی کاتــی گینزبێرگــن. ئالیــن
کوردیــی، زمانــی ســەر هاتــە نهوەیــە ئــەو شــیعرەکانی لــە کۆمەڵێــک و کرایــەوە
تــا چــووم شــیعرەدا ئــەو شــوێن بــە و داوە هەوڵــم مــن ئەوەنــدەی بــەاڵم
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ــت، ــیوەرگێڕدرابێ ــیکوردی ــەزمان ــەب ــوە،ک ــەورەم«منەدی ــەگ ئێســتاشــیعری»تکای
ــەوشــیعرەیە ــاوازیئ ــیجی ــەوەش،زمــانوتایبەتمەندی ڕهنگــههــۆکاریســەرەکیییئ
بێــت.گینزبێــرگهاوڕەگەزبــازبــوو،شــیعرەکەشئیتــرباسوخواســیخــۆیهەیــە.
هەمــوویئەوانــەوایکــردووە،کــەنووســەرووەرگێــڕیکــوردلەبــەرعەیبــەیدنیــا
لێنــەدات، ونۆڕمــیبــاویكۆمهڵگــهیکوردەوارییــیوئــەوچەشــنەشــتانەخــۆی
بــەاڵمئــەوشــیعرەبــۆزۆریینــەیزمانــەکانوەرگێــڕدراوە.شــیعری»تکایــەگــەورەم«
کات ئــەو کــە دەســکردانەی، دابونەریتــە ئــەوچەشــنە هەمــوو دژی بــە ڕاســانێکە
لــەكۆمهڵگــهیئهمریــکاداهەبــوو.بەســتێنێک،کــەببــووەهــۆیپێکهاتنــیدەمامکــی
ئــەو بــەدژیســەرمایەدارییوزەقکردنــەوەیهەمــوو درۆوڕییــاو...ڕاســانێکە
کێشــانەی،کــەلــەداوێنــیکێشــەیچینایەتیییــەوەداکەوتبــووەخــوارێ.لەقاودانــیهــزری
فاشیســتییووەســتانەوەلــەبەرانبەرییــدابــوو.ئــەونهوەیــەلــەوســەردەمەدالــەو
بــاوەڕەدابــوونودەیانگــوت:ئهمریــکاهــەزارانســەربازینــاردووەبــۆئهورووپــا
ئهمریــکا! واتــە لێرەیــە، فاشــیزم کاتێکــدا لــە بکــەن، شــەڕ فاشــیزم دژی بــە هەتــا
لــەچەنــدســاڵلەمەوبــەرەوەبــەردەوامئیشــتیاملــەوەرگێڕانــیئــەوشــیعرەبــوو،مــنلــە
ڕێگهیوەرگێڕانبۆســەرزمانیفارســییخوێندبوومەوە،شــیعرێکیئاوەهاشگوناهە
لــەزمانــیدووهەمــەوەبیکەیــتبــهکوردیــی.لــەمماوەیــەدامــنئــەوشــیعرەموەرگێڕایــە
ســەرزمانــیکوردیــی،دیــارەبــۆوەرگێڕانــیلــەدەقــیســەرەکیی،واتــەئینگلیزیییەکــەی
ــدە ــەوەشبکــەم،کــەمــنئینگلیزیییەکــەمهێن ــائامــاژەب ــەتب ــووە.هەڵب کەڵکــموەرگرت
بــاشنییــەوتــازەکەوتوومــەگاگۆڵکــە،کــەبێــمدەقێکــیئاوەهــاوەربگێڕمــەســەرزمانــی
کوردیی.بەڵکوبەیارمەتیهاوڕێیخۆشەویســتوچیرۆکنووســم»ســامانشــەریفی«،
کــەئینگلیزیییەکــەیباشــە،ئــەووەرگێڕانــەمبــەئەنجــامگەیانــد.دیــارەوەرگێڕانــی
فارسیییەکەشــیملەبــەرچــاوگرتــووەولــەهەندێــکجێگــهکەڵکمــانلێوەرگرتــووە.
بــەاڵمبــەگشــتییدەتوانــمبڵێــمبــەماندووبوونێکــیزۆرەوەوبــەهاوکاریــیســامانلــە
ئینگلیزییــڕا،ڕاســتەوخۆکوردانــدموهەمــووهەوڵــیخــۆموەگەڕخســت،کەئەوشــیعرە
لــەنــاوزمانــیکوردییــدالەبــارنەچێتوالنیکــەموەرگێڕانێکیمامناوەنــدبووبێت.لەگەڵ
ئەوەشــداوەرگێڕانــیشــیعریەگجــارئەســتەموچەتوونــەوهەندێــكجــارهــەرمــلنــادا.

»تکایە گەورەم«
تکایەگەورەم،دەکرێدەستلەڕوومەتتبدەم
تکایەگەورەم،دەکرێلەبەرپێتاچۆکدابدەم

تکایەگەورەم،دەکرێشواڵەشینەکەتداکێشمەخوار
تکایەگەورەم،دەکرێلەزگتومووەزەردەکەیڕامێنم،
تکایەگەورەم،دەکرێڕانەکانتلەپێشچاومڕووتبێ

تکایەگەورەم،دەکرێجلەکانملەژێرکورسیییەکەتادابکەنم
تکایەگەورەم،دەکرێجوێزینگوڕووحتماچبکەم

تکایەگەورەم،دەکرێلێوبەڕانەسفتولووسەکانتدابێنم
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تکایەگەورەم،دەکرێلێوبەڕانەسفتولووسەکانتدابێنم
تکایەگەورەم،دەکرێگوێبەزگتەوەبنێم

تکایەگەورەم،دەکرێدەستەکانمگرێبدەمەناوقوونەسپییەکەت
تکایەگەورەم،دەکرێشلکیڕانەداپۆشراوبەمووەنەرموزەردەکەتبلێسمەوە

تکایەگەورەم،دەکرێزمانبەڕەشتابێنم
تکایەگەورەم،دەکرێڕوومەتملەگەڵوگونتوەربدەم

تکایەگەورەم،ئەمربکەتاچۆکدابدەم
تکایەگەورەم،بڵێتاگۆپکەئەستوورەکەتبلێسمەوە

تکایەگەورەم،دەستەزبرەکانتلەسەرتەپڵیسەرەکەچەڵەکەمدابنێ
تکایەگەورەم،زارمتاوبدەئەوجێیەیکیرت،کەشەققەیدێ

تکایەگەورەم،ڕوومەتمبەزگتەوەبنووسێنە،بەهێمنییبەچنگەبەهێزەکانتتاوی
بدە

تاپرتیگونانبیخەناوگەروومەوە
تائەوکیرەگەرموناسکەتبخۆموقوتیبدەم

تکایەگەورەم،پاڵبەشانمەوەبنێولەچاوەکانمڕابمێنەومەجبوورمبکەلەسەر
مێزەکەدابێمەوە

تکایەگەورەم،چنگبەڕانەکانمدابێنەوقوونمتاکەلەکەتبێنەسەر
تکایەگەورەم،یەکلەدەستەزبرەکەتلەسەرملم،ئەودەستیترتلەسەرپشتم
تکایەگەورەم،تینمبۆبێنە،قاچەکانمبخەسەرکورسییتاهەناسەتوفێنکایی

تفەکەتوزبریقامکەگەورەکەتلەناوکونیقوونمداهەستپێبکەم
تکایەگەورەم،مەجبوورمبکەبڵێمتکایەسەروەروەرەبمگێ

تکایەگەورەم،گەڵوگونموقوونمبەوازڵینەشیرینەکانچەوربکە
تکایەگەورەم،ئەوکرێمەسپیییانەلەگۆپکەکەتوەردە

تکایەگەورەم،سەریکیرتڕێخەلەلۆچیڕەشم
تکایەگەورەم،بەهێواشییبیخەژوورێ،وەهاکەدەستەکانتگرێداوەتەتەختایی

سنگم
دەستەکانتبەزگمدادێنیەخواروکیرمبەقامکەکانتدەبزوێنی

تکایەگەورەم،کەمکەمتینیبدەناومەوە،هێدیهێدی،هێدیهێدی
تکایەگەورەم،توولەمارەکەتهەتابنبخەناوڕەشمەوە

وتکایەگەورەم،قوونموەهابێنەوبەرە،کەڕاستاییکیرتهەتابنقوتبدا
تاگووپیقوونمبنووسێبەڕانەکانتوبەچەماوییبمێنمەوە

تامنیتەنیاهەستبکەمتوولەمارەکەتلەناومنداشەققەیدێ
تکایەگەورەم،بیهێنەدەرەوەوبەهێمنیبەکوڵمیقوونمیدابێنە

تکایەگەورەم،دیسانبەتوندییتینیبدەناومەوەوسەرەکەیدەربێنەوە
تکایە،تکایەگەورەم،بەهەمووبوونتەوەبمگێوە،تکایەگەوەرموەرەبمگێ
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تکایەگەورەم،هێندەیبێنەوبەرەتانەرماییناوەوەمزامداربێ
تکایەگەورەم،چێژبەرەلەقوونم،خوارەوەمزیندووبکەوەووەککچێکبمگێ

بەنەرمونیانییچنگملێبگرە،تکایەگەورەمپەنامبۆتۆهێناوەوبمگێ
وگۆپکەگەرموشیرینەکەتبگەیەنەناوزگم

بەتەنیالەناو»دێنۆر«یان»بروکلین«جووزتبەهەمووانەوەکرد،یانکناچێیەکت
لەپارکینگێکیپاریسگا

تکایەگەورەم،سوارمبەولێمخوڕە،دڵۆپدڵۆپیئەوینوئارەقەی
ئەولەشەنەرمونیانەبگێ،خێراتروسەگیییبمگێ

تکایەگەوەرم،وەهابمگێلەسەرمێزەکەبناڵێنم
لێمبگەڕێبناڵێنمئاختکایەگەوەرمئاوەهابمگێ
ئاوەهابیخەناوەوەوبیهێنەدەرەوەوتێیخەوە

هەتاکونیقوونمشلبێتەوەووەکسەگێکینەدیوبدیلەخۆشیانبکەومە
کلکەسووتە

تکایەگەوەرم،پێمبڵێسەگ،ئاژەڵیکوونی،قوونخووساو
وخێراتربمگێ،وەها،کەبەبەرەدەستتلەسەرتەپڵیسەرمچاوەکانمت

شاردبێتەوە
وکەرانەئەوڕەقایییەتبخەناوئەونەرمیییە

پێنجچرکەیەکلەناوەوەڕایبگرەتاگەرمیئاوەکەتهەستپێبکەم
زۆرجارانهەستدەکەم،هەربیکوتەناوەوەمومنیشبەردەوامبەگریانەوەناوت

بێنموبڵێمخۆشمدەوێی


تکایەگەورەم.

سهرچاوه:
https://hellopoetry.com

***
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