
ته یان بە هەمووان کرد
ڵ
نەوەی بیتی ئەمریکیی... بە تووڕەیی هاتنە نێو جیهان و گال

عه بدولله تیف ویراری
له  عاره بیییه وه : ڕه شید مه حموود

نەوەیەکــی زەمەنەکانیــش، هەمــوو شــیعری تەنانــەت و نــوێ شــیعری مێــژووی
هاوشــێوەینــەوەیبیــت،كــهجیــاوازوشــایەنمشــتومڕێکیزۆربێــت؛بەخۆیــەوە
نــەوەی ڕۆژاوا: نوێــی شــیعری تــری نەوەکانــی گرینگــی ســەرەڕای نەبینیــوە.
ســیمبولیزمی نــەوەی ڕووســیی، فیوچەریزمــی نــەوەی ئەڵمانیــی، ئێکسپرێشــنیزمی
فەرەنســییونــەوەی27ئیســپانیی.بــەاڵمهێشــتانبــەراوردناکرێــنلەگــەڵنــەوەی
بیتــیئەمریکیــی.لــەشــیعریعارەبییشــدادەکــرێئامــاژەبــەنــەوەیشەســتەکانیعێــراق
بدەیــن،ســەرەڕایئــەوجیاوازیییــەیدروســتیکــردلــەشــیعرینوێــیعارهبییــدا.
نــەوەیبیتیــش،ئــەوتێگهیــەی،کــەیەکــەمجــارلــەســاڵی1948»جــاککیــرواک«
بەکاریهێنــابــۆوەســفکردنیهاوڕێکانــی،ئەوانیــشکۆمەڵێــکشــاعیرونووســەری
ویالیەتــە لــە دەرکەوتــن بیســتەمدا ســەتەی پەنجاکانــی لــە کــە بــوون، گەنــج
بەیەکــەوە هاوبــەش هــۆکاری و پاڵنــەر چەندیــن ئەمریــکا. یەکگرتووەکانــی
هەســتەخۆوەکییــەی ئــەو تــا شــتێکەوە، لــە ڕەخنەگرتــن لــە هــەر بەســتبوونیەوە،
بەیەکــەوەیکۆکردبوونــەوە،کــەپێوهســتبــووبــەهونــەروخواســتەنوێیەکانیــان.
ــە ــەداوەســتانەوە،ک ــەوواقیع ــهرئ ــەبهرانب ــیل ــەتووڕەی ــە،ب ــەمنەوەی شــاعیرەکانیئ
بــۆ كــه ناچاریییــەی، ئــەوڕەچاوکردنــە لەنێــودادۆزیــەوە،بەرەنگارییــی خۆیانیــان
ــەی ــوەتەقلیدیی ــەوچوارچێ ــەوە،ئ ــوو،بوون ــه)کۆنســێپت(وڕێســاکانیهەب ــان،تێگ زم
ئەدەبــیئەورووپیــی،کــەلــەدوایجەنگــیدههمــیجیهانیــیلــەئەمریــکادابەربــاڵو
بــوووجۆرییەتیــیبیرکردنــەوەیخەڵــک،بەهــادرۆیینەکانیــانوبابەتــەناڕاســتەکانیان.
کاتێــکئــەمنەوەیــەدەرکەوتــن،خەڵــکتێبینیــیئــەمشــیعرەنوێیــەتوونــدەینەکــردلــە
ــی ــسفرلینگیت ــەوەیلۆران ــەوکات ــی.ل ــیئەمریکی ــیگەشەســەندوویوەکزمان زمانێک
)ڕووناکییــیشــار(یباڵوکــردەوەلــەســاڵی1955لــەفرانسیســکۆ،جــاککیــرواک
)لەســەرڕێگــە(لــەســاڵی1957وولیــەمبــۆوروز)فراوینــیڕووت(یــانباڵوکــردەوەلــە
ســاڵی1959،لــەوکاتــەوەیئالیــنگینســبێرگبــە)لوورە*(ـــەکەیوبیــروڕابوێریەکانی،
کاریگەریییهکــیئاشــکراوبەربــاڵویلەســەرخوێنــدکارهكاندانــا.ئــەمنەوەیــە،بــە
ــانبــۆالی ــەوە؛ســەرەنجیئەوانــیتری ــاڕادەیڕەتکردن ــان،ت ــەنــوێونامۆکانی بابەت
ــاددە ــوز،م ــە:مۆســیقایجــازوبل ــوونب ــانپێوهســتب ــانڕادەکێشــا.بابەتەکانی خۆی
ئابووریــی، ڕەتکردنــەوەی ســێکس، ئازادییــی ئەفیــون، و هێرۆییــن هۆشــبەرەکانی
ژینگــە... لــە بەرگرییکــردن ئەمریــکا، ڕەگەزپەرســتانەی سیاســەتی ئابڕووبردنــی
.)1997-1926( گینســبێرگە ئالیــن ڕمەکــەی ســەرە و نەوەیــە ئــەم پێشــڕەوییی
و کۆرســۆ گریگــۆری ماکلــۆر، مایــکل بــۆوروز، ولیــەم کیــرواک، جــاک لهگــهڵ
فیلیــپویلــننــەوەیبیتیــانپێکهێنــا.ئالیــنگینســبێرگلــەشــیعرەکانیدا،نیگەرانیییــە
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بەردەوامیەکەیوئاگایییەتیژوبەرەنگاربوونەوەیلەگەڵجیهانوشارستانییدا،
ڕەنگیداوەتەوە،بەجۆرێکیتایبەتبەخۆی؛ئیرۆتیکیی،ئێستاتیکیانەوڕووحیەتێکی
چەپەوە.دیوانەشیعریییەکەی)لوورە(،تەنیابەڵگەیەکنییەلەسەرهۆشیاریییئەم
نەوەتووڕەیە،بەڵکوهەنگاوێکیئەدەبییوڕۆشنبیرییبوو،کەسنووریچەندین
واڵتیبڕی.بە)هێزیگوڵ(یشدژیجەنگیڤێتناموەستایەوە،شکستینەهێنالە
بەرگرییکردنلەئازادییومێشکەکپکردووەکانیسەراپایجیهانوڕەتکردنەوەی

ئەمریکابەهۆیسیاسەتەئیمپریالیزمییەکەی،بەڵکوخۆیلێبێبەرییدەکاتوهاواری
بەسەردادەکات:

»ئەمریکاهەمووشتێکمپێتبەخشییوئێستاشمنهیچم
ئەمریکادوودۆالروبیستوحەوتسەنتلە17یکانوونیدووەمی1957.

ناتوانملەسەرخۆمبم
ئەمریکاکەیکۆتاییبەجەنگیمرۆڤەکاندێنین؟

بڕۆوبەبۆمبەکانتخۆتبگێ
ئاسوودەنیموبێزارممەکە

هۆنراوەکەمنانووسمتانەیەمەوەسەرخۆم
ئەمریکاکەیدەبیتەفریشتەیی؟

کەیجلەکانتدادەکەنی؟
کەیلەگۆڕەکەتەوەلەخۆتدەڕوانی؟«

ئەمریکا... ئەمریکا

ئــەمهاوارکردنــەبــەرزوپــڕلــەگاڵتەجاڕیییــەدووبــارەدەبێتــەوەلەالیــەنشــاعیرەکانی
بــە بــەدوایئەوانیشــداهاتــن.ئەوەتــائادریــانمیشــێل تــرینەوەکــەوئەوانــەی
شــێوەیەکیگاڵتەجاڕانــەدرۆیهکانــیئەمریــکالەبــارەیڤێتنامــەوەئاشــکرادەکات.ئەوەتــا
ولیــەمبــۆورۆز)جەژنــیسوپاســگوزاریی(دەقۆزێتــەوەبــۆئــەوەیســوپاسبــکات،بــە
ــی ــدەخزمەتگوزاری ــکاهێن ــەســوکایەتیی،ئەمری ــڕل ــاڵوپ ــەیت ســیمبولێکیئەلیگۆریان
بــۆجەژنــەئایینییــەکاندابیــننــاکات،بــەقــەدهەژاندنــیخەونەکانــی،ئابــڕوویدرۆو

ــه...: نەوســنییەڕووپۆشــکراوەکەیب
)سوپاسبۆکەڵەشێرەکێویییەحەبەشیییەکە

بۆئەوکۆترەکۆچهریییەش،کەلەسەرینووسراوە،بالهگهڵگوولەنێوهەناوە
تەندروستەکانیئەمریکادابڕواتەدەرێ

سوپاسبۆئەوکیشوەرەی،کەهانیتااڵنییوژەهراوییبووندەدات)...(
سوپاسبۆخەونیئەمریکالەپێناوچەپەڵییوساختەکارییتادرۆڕووتەکان

رەونەقتر
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سوپاسبۆ»کیکیکی»بۆپیاوانییاسا،کەڕەشپێستەکاندەکوژنودەستلە
درزیبرینەکانیاندەدەن(

خوانکایگەرییشگاڵتهبەئەمریکادەکاتلە)خەوتنلهگهڵبیبیسی(لەوەی،
کەجەنگدژیجیهانبەرپادەکاتوئازادییشیدەوێت،حکومەتەکەشیڕاوێژبە

خەڵکەکەیناکات،بەاڵملەمیدیاداڕووخساریخۆیجواندەردەخات:
)هیچنەبێت

ئاوازێکیجوانیانبەخشی
کاتێکلەبارەیبۆمبەکانەوەدەدوێن

هیچنەبێت
الدانێکیکەمیانلەدەنگبەخشی
کاتێکوشەی»بۆش«بەکاردێنن

کاتێکئەمشوێنەجێدەهێڵین
چەندشتومەکمانپێویستەلەگەڵخۆمانیانببەین؟(


لەالیەنجاکمیشلینیشەوەکاردەگاتەئەوەی،کەبەوشەیتانەیچەرخیجیهان
دەخولێنێتەوەبەکاڵوێکیگەورەوەناویدێنێت،کەلەهەڵخەڵەتاندنوکوشتن
ناکەوێت.لۆرانسفیرلینگیتیشئەلیگۆریەکیبۆدادەنێت،ماسکی)سەگ(ێک،کە

بەسەرشەقامەکانداڕێدەکات،لەگەڵیداساختەیییشارستانیەتیئەمریکییمانبۆ
دەردەکەوێت:

)سەگێکیزیندوو
لەپێناودیموکراسییدادەحەپێنێت

بەشدارییدەکاتلەپرۆژەڕاستەقینەکانیئازادیی
بەشتێک،کەلەبارەیبوونەوەدەیڵێت

شتێکدەڵێت
لەبارەیواقیع

چۆنیەتییبینینی
چۆنیەتییگوێگرتنلێی

بەسەرەکەیبەمالوبەوالدادەڕوات
لەگۆشەیشەقامەکاندا(.

لەیازدەیسێپتێمبەری2001،کاتێکلەبااڵخانەبازرگانییەکەدەدرێت،ئەمیری
بەرەکەلەهۆنراوەکەیدا)کەسێکئەمریکایتەقاندەوە(دائەوگێڕانەوەباوانە

ڕەتدەکاتەوەولەژێرکاریگەریییاندەردەچێت،بەدرێژاییهۆنراوەکەیشیپرسیار
ئاڕاستەیبلیمەتیییئیمپریالیزمدەکات:
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)کێلەسەروۆڵستریتدادەژێت؟
کێلگەییەکەم

کێهۆشیبردووی
کێدەستدرێژییدەکاتەسەردایکت

کێباوکتیکوشت
کێقەترانیهەیە

کێپەڕیپەلەوەریهەیە
کێدەنکەشقارتەیهەیە

کێئاگرەکەیهەڵکرد
کێبووکەکوشتیودامەزرا

کێیەدەڵێمنخودامەوهێشتانیششەیتانە؟(

بەئاوازێکیتۆمەتبارکردنیشبەردەوامدەبێت:

)کێبوودەیزانی،کەبااڵخانەکەدەتەقێتەوە
کێبووبەچوارهەزارکرێکاریئیسرائیلییگوت

کەلەوڕۆژەدالەماڵهکانیانبمێننەوە
بۆچیلەشارۆنەوەدووربوو؟

بەبڕوایئەو،ئەمریکاپارەبەجەنگ،تۆقاندنودرۆکانیپەیدادەکات،دەیهەوێت
جیهانهەروالەژێرچنگەئیمپریالیزمییەکەیبمێنێتەوە.

پاشڕووداوەئابڕووبەرەکهیزیندانیئەبوغرێب،دوایداگیرکاریییئەمریکاوكاتێک
ویژدانیمرۆڤایەتییجوواڵ،نیلیشیرکۆڤسکیهۆنراوەکەیلەژێرکاریگەرییئەو

شۆکبوونوهەستیتۆقاندنەدادەنووسێت:
)ئەمهۆنراوەیەملەئەمریکاداداهێنالەوڕۆژەی

کەبینیمانسەربازێکیژنچیبەپیاوێکیعێراقییدەکات
کەڕووتیانکردووهتەوەوەکبڵێیسەگبێت
تەنیالەبەرئەوەیچەکیڕووخێنەریهەیە

چاویئەمریکییەکانیانگریاند
هاواردەکەملەپێناوشیعریعێراقیی

لەپێناوشکۆیعێراقیییولەپێناوویستیگەلیعێراقیی
لەژیانیدا،لەمێژووەقووڵەکەیدا

چاوەسادەکانهەمووشتێکدەبینن
ئەمریکایئێمەبۆکوێڕۆیشت؟(.
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جاز، ئەفیون و مانگ

ئەمشاعیرانەلەڕەخنەكردنلهواڵتەکەیانئەمریکا»ئیمپریالیزم«،پەردەیانالدا
لەسەرئەخالقییەتەباوەکەینووسینوزیاتربەرەوالیمرۆڤ،ژینگە،جوانییو

خۆشەویستییداڕۆیشتن.هەروەکلهالیدیاندیبریمالەونامانەی،کەبۆشۆڕشی
نووسیبوونلەپێناومرۆڤوئازادییدا:

)ئاسوودەنابین
تائەوکاتەیدەبینینمرۆڤبەبوێرییوئازادییبەسەرئەمزەویەداهەنگاودەنێت

هەریەکەوبەڕێگەتایبەتییەکەیخۆی(.
یانیشالیمایکلماکلۆربۆسەرخستیژینگە،ڕەخنەلەسیستێمیسیاسییی»
کۆمۆنیزم،سەرمایەداریی،سۆشیالیزم«دەگرێت،کەنەیانتوانیوەپارێزگاریییلە

پێشکەوتنیژیاندابکەن،ئاماژەبەوێرانکاریییەکانیسیاسەتدەدات:
)بادەستهەڵبگرین!بادەستهەڵبگرین

لەمکوشتنەناکۆتایییەبەئامێریسیاسەت
هەرچیمانلەدەستدێتبابیکەین

بۆوەستاندنیئەوکوێرەوەریییەبێسوودە(.
لــەشــیعرەکانیدازیاتــرگرینگیــیبــەژینگەیەکــیسروشــتییدەدات،بــەتایبەتییــش
لــە دەکرێــت. لێــوە باســی کەمیــی بــە زۆر مرۆڤەکانــەوە لەالیــان کــە ئاژەڵــەکان،
مــاددەی ڕکێفــی ژێــر کەوتنــە ژیانیــان، ســەختییی بەهــۆی ئەوەشــدا، بهرانبــهر
هۆشــبەر،مۆســیقایجــازوبلــوز،زۆربــەیشــاعیرەکانیئــەمنەوەیــەنــەکتەنیــا
هیــچگرینگیییەکیــانبــەئەخــالقوبەهاکانــیکۆمەڵگــهنــەدا،بەڵکــوبــەشــێوەیەکی
کیــرواک، جــاک هەمووشــیان پێشــەوەی لــە دەکــردەوە. ڕەتیــان گاڵتەجاڕانــەش
هــۆی بــە تــا بووبــوو، کحــول خواردنــەوەی و هۆشــبەر مــاددەی مودمینــی کــە
کەشــە لــە کــە داهێنــا، بەخــۆی تایبــەت شــێوازێکی بــەاڵم مــرد. خوێنبەربوونــەوە
ڕووحانیییەکــەیکاســۆلیکیی،مۆســیقایجــازوئایینــیبوودیــیسروشــیوەرگرتبــوو:

)ئەمڕۆدڵتەنگیی،بەیانیدڵخۆش:ئەمڕۆدڵتەنگیی،بەیانیسەرخۆش:
بۆچیزۆرتووڕەدەبم؟

هەمووکەسێککێماسیییەکیخۆیهەیەوەکمن
کەواتەبۆچیبەردەوامخۆمسەرزەنشتدەکەم؟

ئەمەهەستێکەتەنیابۆئەوەهاتووەتابڕوات
هەمووشتێکدێتودەڕوات.سوودیچییە؟

جەنگەکانتاهەتایەنامێننەوە
شێوەجوانەکانیشدەڕۆن(.
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ــان ــەئەفیونی ــا،ک ــیبەکاردەهێن ــدماددەیەک ــدا،چەن ــاوازیژیانی ــەزۆرســەردەمیجی ل
ــهڵ ــوولهگ ــەکێشــمەکێشداب ــنســاڵل ــوو،چەندی ــشب ــیهێرۆیینی ــووە،مودمین ــداب تێ
مودمینییەکــەی.جــاکمیشــلینپێوهســتبــووبــەمۆســیقایجــازوبلــوز.بــەهەژاریــی
ــە،ئەوانــەیمودمینــیمــاددەبێهۆشــکارەکانن، ــارەیقەحپ ــا.لەب لەنێــوکۆمەڵگــهدادەژی
و شــیزۆفینیا تووشــی براتیگانیــش ڕیچــارد دەنووســیی. بێنەوایانــی و کرێــکار
خەمۆکیــیبــوو،بــەمردوویــیلــەماڵەکــەیدۆزرایــەوە.هەروەهــاگریگــۆریکۆرســۆ،
کــەوەکمنداڵێکــیبێسەرپەرشــتیارژیــاوتووشــیئازارێکــیزۆریدەروونیــیو
چەوســانەوەبــوو.ئەویــانزیاتــربێڕێــزبــووبهرانبــهرژیــان،بەهاکانــیخۆشەویســتیی
وهاوســەرگریی.بااڵدەســتیشبــوولــەوەینوکتــەوڕەخنــەیجــددیتێکــەڵبــکات:

)بەڕاکردنڕۆیشتمەژوورەبچووکەئامادەکراوەکەم
شەشپێپلیکان

پەنجەرەکەموااڵکرد
دەستمکردبەفڕێدانیئەوشتانەی،کەزۆرگرینگنلەژیان(.

فیلیپالمانتیاشبەشێوەەیکیسوریالییدەنووسێت:
)لەباڕەکەحەشیشیهیندیییدەکێشملهگهڵسواڵکارێک،کەلەمەسیحدەچێت

هێرۆییندەرگەیەکە،کەهەمیشەژنەسپیپێستەکاندەیکەنەوە
یەکەمینخیانەت،کەکردمهاتنەبوونبوو

لهگهڵزودیاکلەجەنگدام
کوێرەوەریییەکانموەکئاگربەڕێگهوەنبەرەودەرەوە

ئای!وێنایجیهانێکینوێبکە
ڕووحهەڵمژینمحەقیقەتێکە(.

بۆبکۆفمانیشلەنیویۆرک،ژیانێکیهەژارانهیبەمودمینییوزیندانبەسەربرد.
کاریگەربووبەسوریالیزم،مۆسیقایجازوسروشیلێیانوەردەگرتبۆنووسین

ولەقاوەخانەکانیشدەیخوێندنەوە:
)بابڕواتبەدەنگهاوتابێتلهگهڵمۆسیقایجاز

ئەوشەوکەرتدەکاتبۆپارچەیتێکااڵو،دواتردەیگەڕێنێتەوەسەرشێوە
ئاسایییەکەی

بەشێوەیەکیژیربێژییجوان
نەکوەکچاودێرینەخۆشەکان
ئەوانەیبۆمبیاندروستکرد(.
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