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ڵ
نەوەی بیتی ئەمریکیی ...بە تووڕەیی هاتنە نێو جیهان و گا�تهیان بە هەمووان کرد

عهبدوللهتیف ویراری
ل ه عارهبیییهوه :ڕهشید مهحموود

مێــژووی شــیعری نــوێ و تەنانــەت شــیعری هەمــوو زەمەنەکانیــش ،نەوەیەکــی
هاوشــێوەی نــەوەی بیــت ،كــ ه جیــاواز و شــایەن مشــتومڕێکی زۆر بێــت؛ بەخۆیــەوە
نەبینیــوە .ســەرەڕای گرینگــی نەوەکانــی تــری شــیعری نوێــی ڕۆژاوا :نــەوەی
ئێکسپرێشــنیزمی ئەڵمانیــی ،نــەوەی فیوچەریزمــی ڕووســیی ،نــەوەی ســیمبولیزمی
فەرەنســیی و نــەوەی  ٢٧ئیســپانیی .بــەاڵم هێشــتان بــەراورد ناکرێــن لەگــەڵ نــەوەی
بیتــی ئەمریکیــی .لــە شــیعری عارەبییشــدا دەکــرێ ئامــاژە بــە نــەوەی شەســتەکانی عێــراق
بدەیــن ،ســەرەڕای ئــەو جیاوازیییــەی دروســتی کــرد لــە شــیعری نوێــی عارهبییــدا.
نــەوەی بیتیــش ،ئــەو تێگهیــەی ،کــە یەکــەم جــار لــە ســاڵی « ١٩٤٨جــاک کیــرواک»
بەکاریهێنــا بــۆ وەســفکردنی هاوڕێکانــی ،ئەوانیــش کۆمەڵێــک شــاعیر و نووســەری
گەنــج بــوون ،کــە لــە پەنجاکانــی ســەتەی بیســتەمدا دەرکەوتــن لــە ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا .چەندیــن پاڵنــەر و هــۆکاری هاوبــەش بەیەکــەوە
بەســتبوونیەوە ،هــەر لــە ڕەخنەگرتــن لــە شــتێکەوە ،تــا ئــەو هەســتە خۆوەکییــەی
بەیەکــەوەی کۆکردبوونــەوە ،کــە پێوهســت بــوو بــە هونــەر و خواســتە نوێیەکانیــان.
شــاعیرەکانی ئــەم نەوەیــە ،بــە تووڕەیــی لــە بهرانبــهر ئــەو واقیعــەدا وەســتانەوە ،کــە
خۆیانیــان لەنێــودا دۆزیــەوە ،بەرەنگارییــی ئــەو ڕەچاوکردنــە ناچاریییــەی ،كــ ه بــۆ
زمــان ،تێگــ ه (کۆنســێپت) و ڕێســاکانی هەبــوو ،بوونــەوە ،ئــەو چوارچێــوە تەقلیدییــەی
ئەدەبــی ئەورووپیــی ،کــە لــە دوای جەنگــی دههمــی جیهانیــی لــە ئەمریــکادا بەربــاو
بــوو و جۆرییەتیــی بیرکردنــەوەی خەڵــک ،بەهــا درۆیینەکانیــان و بابەتــە ناڕاســتەکانیان.
کاتێــک ئــەم نەوەیــە دەرکەوتــن ،خەڵــک تێبینیــی ئــەم شــیعرە نوێیــە توونــدەی نەکــرد لــە
زمانێکــی گەشەســەندووی وەک زمانــی ئەمریکیــی .لــەو کاتــەوەی لۆرانــس فرلینگیتــی
(ڕووناکییــی شــار)ی باڵوکــردەوە لــە ســاڵی  ١٩٥٥لــە فرانسیســکۆ ،جــاک کیــرواک
(لەســەر ڕێگــە) لــە ســاڵی  ١٩٥٧و ولیــەم بــۆوروز (فراوینــی ڕووت)یــان باڵوکــردەوە لــە
ســاڵی  ،١٩٥٩لــەو کاتــەوەی ئالیــن گینســبێرگ بــە (لوورە*)ـــەکەی و بیــروڕا بوێریەکانی،
کاریگەریییهکــی ئاشــکرا و بەربــاوی لەســەر خوێنــدکارهكان دانــا .ئــەم نەوەیــە ،بــە
بابەتــە نــوێ و نامۆکانیــان ،تــا ڕادەی ڕەتکردنــەوە؛ ســەرەنجی ئەوانــی تریــان بــۆ الی
خۆیــان ڕادەکێشــا .بابەتەکانیــان پێوهســت بــوون بــە :مۆســیقای جــاز و بلــوز ،مــاددە
هۆشــبەرەکانی هێرۆییــن و ئەفیــون ،ئازادییــی ســێکس ،ڕەتکردنــەوەی ئابووریــی،
ئابڕووبردنــی سیاســەتی ڕەگەزپەرســتانەی ئەمریــکا ،بەرگرییکــردن لــە ژینگــە...
پێشــڕەوییی ئــەم نەوەیــە و ســەرە ڕمەکــەی ئالیــن گینســبێرگە (.)١٩٩٧-١٩٢٦
لهگــهڵ جــاک کیــرواک ،ولیــەم بــۆوروز ،مایــکل ماکلــۆر ،گریگــۆری کۆرســۆ و
فیلیــپ ویلــن نــەوەی بیتیــان پێکهێنــا .ئالیــن گینســبێرگ لــە شــیعرەکانیدا ،نیگەرانیییــە
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بەردەوامیەکەی و ئاگایییە تیژ و بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ جیهان و شارستانییدا،
ڕەنگی داوەتەوە ،بە جۆرێکی تایبەت بەخۆی؛ ئیرۆتیکیی ،ئێستاتیکیانە و ڕووحیەتێکی
چەپەوە .دیوانە شیعریییەکەی (لوورە) ،تەنیا بەڵگەیەک نییە لەسەر هۆشیارییی ئەم
نەوە تووڕەیە ،بەڵکو هەنگاوێکی ئەدەبیی و ڕۆشنبیریی بوو ،کە سنووری چەندین
واڵتی بڕی .بە (هێزی گوڵ)یش دژی جەنگی ڤێتنام وەستایەوە ،شکستی نەهێنا لە
بەرگرییکردن لە ئازادیی و مێشکە کپکردووەکانی سەراپای جیهان و ڕەتکردنەوەی
ئەمریکا بەهۆی سیاسەتە ئیمپریالیزمییەکەی ،بەڵکو خۆی لێبێبەریی دەکات و هاواری
بەسەردا دەکات:
«ئەمریکا هەموو شتێکم پێت بەخشیی و ئێستاش من هیچم
ئەمریکا دوو دۆالر و بیست و حەوت سەنت لە  17ی کانوونی دووەمی .1957
ناتوانم لەسەرخۆم بم
ئەمریکا کەی کۆتایی بە جەنگی مرۆڤەکان دێنین؟
بڕۆ و بە بۆمبەکانت خۆت بگێ
ئاسوودە نیم و بێزارم مەکە
هۆنراوەکەم نانووسم تا نەیەمەوە سەرخۆم
ئەمریکا کەی دەبیتە فریشتەیی؟
کەی جلەکانت دادەکەنی؟
کەی لە گۆڕەکەتەوە لە خۆت دەڕوانی؟»
ئەمریکا ...ئەمریکا
ئــەم هاوارکردنــە بــەرز و پــڕ لــە گاڵتەجاڕیییــە دووبــارە دەبێتــەوە لەالیــەن شــاعیرەکانی
تــری نەوەکــە و ئەوانــەی بــە دوای ئەوانیشــدا هاتــن .ئەوەتــا ئادریــان میشــێل بــە
شــێوەیەکی گاڵتەجاڕانــە درۆیهکانــی ئەمریــکا لەبــارەی ڤێتنامــەوە ئاشــکرا دەکات .ئەوەتــا
ولیــەم بــۆورۆز (جەژنــی سوپاســگوزاریی) دەقۆزێتــەوە بــۆ ئــەوەی ســوپاس بــکات ،بــە
ســیمبولێکی ئەلیگۆریانــەی تــاڵ و پــڕ لــە ســوکایەتیی ،ئەمریــکا هێنــدە خزمەتگوزاریــی
بــۆ جەژنــە ئایینییــەکان دابیــن نــاکات ،بــە قــەد هەژاندنــی خەونەکانــی ،ئابــڕووی درۆ و
نەوســنییە ڕووپۆشــکراوەکەی ب ـه: ...
(سوپاس بۆ کەڵەشێرە کێویییە حەبەشیییەکە
بۆ ئەو کۆترە کۆچهریییەش ،کە لە سەری نووسراوە ،با لهگهڵ گوو لەنێو هەناوە
تەندروستەکانی ئەمریکادا بڕواتە دەرێ
سوپاس بۆ ئەو کیشوەرەی ،کە هانی تااڵنیی و ژەهراوییبوون دەدات ()...
سوپاس بۆ خەونی ئەمریکا لەپێناو چەپەڵیی و ساختەکاریی تا درۆ ڕووتەکان
رەونەقتر
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سوپاس بۆ «کی کی کی « بۆ پیاوانی یاسا ،کە ڕەشپێستەکان دەکوژن و دەست لە
درزی برینەکانیان دەدەن)
خوان کایگەرییش گاڵت ه بە ئەمریکا دەکات لە (خەوتن لهگهڵ بی بی سی) لەوەی،
کە جەنگ دژی جیهان بەرپا دەکات و ئازادییشی دەوێت ،حکومەتەکەشی ڕاوێژ بە
خەڵکەکەی ناکات ،بەاڵم لە میدیادا ڕووخساری خۆی جوان دەردەخات:
(هیچ نەبێت
ئاوازێکی جوانیان بەخشی
کاتێک لەبارەی بۆمبەکانەوە دەدوێن
هیچ نەبێت
الدانێکی کەمیان لە دەنگ بەخشی
کاتێک وشەی «بۆش» بەکاردێنن
کاتێک ئەم شوێنە جێدەهێڵین
چەند شتومەکمان پێویستە لەگەڵ خۆمانیان ببەین؟)
لەالیەن جاک میشلینیشەوە کار دەگاتە ئەوەی ،کە بەو شەیتانەی چەرخی جیهان
دەخولێنێتەوە بە کاڵوێکی گەورەوە ناوی دێنێت ،کە لە هەڵخەڵەتاندن و کوشتن
ناکەوێت .لۆرانس فیرلینگیتیش ئەلیگۆریەکی بۆ دادەنێت ،ماسکی (سەگ)ێک ،کە
بەسەر شەقامەکاندا ڕێ دەکات ،لەگەڵیدا ساختەییی شارستانیەتی ئەمریکییمان بۆ
دەردەکەوێت:
(سەگێکی زیندوو
لەپێناو دیموکراسییدا دەحەپێنێت
بەشداریی دەکات لە پرۆژە ڕاستەقینەکانی ئازادیی
بە شتێک ،کە لە بارەی بوونەوە دەیڵێت
شتێک دەڵێت
لەبارەی واقیع
چۆنیەتیی بینینی
چۆنیەتیی گوێگرتن لێی
بە سەرەکەی بەم الو بەو الدا دەڕوات
لە گۆشەی شەقامەکاندا).
لە یازدەی سێپتێمبەری  ،٢٠٠١کاتێک لە بااڵخانە بازرگانییەکە دەدرێت ،ئەمیری
بەرەکە لە هۆنراوەکەیدا (کەسێک ئەمریکای تەقاندەوە)دا ئەو گێڕانەوە باوانە
ڕەتدەکاتەوە و لە ژێر کاریگەریییان دەردەچێت ،بە درێژایی هۆنراوەکەیشی پرسیار
ئاڕاستەی بلیمەتییی ئیمپریالیزم دەکات:
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(کێ لەسەر وۆڵ ستریتدا دەژێت؟
کێلگەی یەکەم
کێ هۆشی بردووی
کێ دەستدرێژیی دەکاتە سەر دایکت
کێ باوکتی کوشت
کێ قەترانی هەیە
کێ پەڕی پەلەوەری هەیە
کێ دەنکە شقارتەی هەیە
کێ ئاگرەکەی هەڵکرد
کێ بوو کە کوشتی و دامەزرا
کێیە دەڵێ من خودامە و هێشتانیش شەیتانە؟)
بە ئاوازێکی تۆمەتبارکردنیش بەردەوام دەبێت:
(کێ بوو دەیزانی ،کە بااڵخانەکە دەتەقێتەوە
کێ بوو بە چوار هەزار کرێکاری ئیسرائیلیی گوت
کە لەو ڕۆژەدا لە ماڵهکانیان بمێننەوە
بۆچی لە شارۆنەوە دوور بوو؟
بە بڕوای ئەو ،ئەمریکا پارە بە جەنگ ،تۆقاندن و درۆکانی پەیدا دەکات ،دەیهەوێت
جیهان هەروا لەژێر چنگە ئیمپریالیزمییەکەی بمێنێتەوە.
پاش ڕووداوە ئابڕووبەرەکهی زیندانی ئەبوغرێب ،دوای داگیرکارییی ئەمریکا و كاتێک
ویژدانی مرۆڤایەتیی جوواڵ ،نیلی شیرکۆڤسکی هۆنراوەکەی لەژێر کاریگەریی ئەو
شۆکبوون و هەستی تۆقاندنەدا دەنووسێت:
(ئەم هۆنراوەیەم لە ئەمریکادا داهێنا لەو ڕۆژەی
کە بینیمان سەربازێکی ژن چی بە پیاوێکی عێراقیی دەکات
کە ڕووتیان کردووهتەوە وەک بڵێی سەگ بێت
تەنیا لەبەر ئەوەی چەکی ڕووخێنەری هەیە
چاوی ئەمریکییەکانیان گریاند
هاوار دەکەم لە پێناو شیعری عێراقیی
لەپێناو شکۆی عێراقییی و لەپێناو ویستی گەلی عێراقیی
لە ژیانیدا ،لە مێژووە قووڵەکەیدا
چاوە سادەکان هەموو شتێک دەبینن
ئەمریکای ئێمە بۆ کوێ ڕۆیشت؟).
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جاز ،ئەفیون و مانگ
ئەم شاعیرانە لە ڕەخنەكردن ل ه واڵتەکەیان ئەمریکا «ئیمپریالیزم» ،پەردەیان الدا
لەسەر ئەخالقییەتە باوەکەی نووسین و زیاتر بەرەو الی مرۆڤ ،ژینگە ،جوانیی و
خۆشەویستییدا ڕۆیشتن .هەروەک لهالی دیان دی بریما لەو نامانەی ،کە بۆ شۆڕشی
نووسیبوون لە پێناو مرۆڤ و ئازادییدا:
(ئاسوودە نابین
تا ئەوکاتەی دەبینین مرۆڤ بە بوێریی و ئازادیی بەسەر ئەم زەویەدا هەنگاو دەنێت
هەر یەکە و بە ڕێگە تایبەتییەکەی خۆی).
یانیش الی مایکل ماکلۆر بۆ سەرخستی ژینگە ،ڕەخنە لە سیستێمی سیاسییی «
کۆمۆنیزم ،سەرمایەداریی ،سۆشیالیزم» دەگرێت ،کە نەیانتوانیوە پارێزگارییی لە
پێشکەوتنی ژیاندا بکەن ،ئاماژە بە وێرانکاریییەکانی سیاسەت دەدات:
(با دەست هەڵبگرین! با دەست هەڵبگرین
لەم کوشتنە نا کۆتایییە بە ئامێری سیاسەت
هەرچیمان لە دەست دێت با بیکەین
بۆ وەستاندنی ئەو کوێرەوەریییە بێسوودە).
لــە شــیعرەکانیدا زیاتــر گرینگیــی بــە ژینگەیەکــی سروشــتیی دەدات ،بــە تایبەتییــش
ئاژەڵــەکان ،کــە لەالیــان مرۆڤەکانــەوە زۆر بــە کەمیــی باســی لێــوە دەکرێــت .لــە
بهرانبــهر ئەوەشــدا ،بەهــۆی ســەختییی ژیانیــان ،کەوتنــە ژێــر ڕکێفــی مــاددەی
هۆشــبەر ،مۆســیقای جــاز و بلــوز ،زۆربــەی شــاعیرەکانی ئــەم نەوەیــە نــەک تەنیــا
هیــچ گرینگیییەکیــان بــە ئەخــاق و بەهاکانــی کۆمەڵگــ ه نــەدا ،بەڵکــو بــە شــێوەیەکی
گاڵتەجاڕانــەش ڕەتیــان دەکــردەوە .لــە پێشــەوەی هەمووشــیان جــاک کیــرواک،
کــە مودمینــی مــاددەی هۆشــبەر و خواردنــەوەی کحــول بووبــوو ،تــا بــە هــۆی
خوێنبەربوونــەوە مــرد .بــەاڵم شــێوازێکی تایبــەت بەخــۆی داهێنــا ،کــە لــە کەشــە
ڕووحانیییەکــەی کاســۆلیکیی ،مۆســیقای جــاز و ئایینــی بوودیــی سروشــی وەرگرتبــوو:
(ئەمڕۆ دڵتەنگیی ،بەیانی دڵخۆش :ئەمڕۆ دڵتەنگیی ،بەیانی سەرخۆش:
بۆچی زۆر تووڕە دەبم؟
هەموو کەسێک کێماسیییەکی خۆی هەیە وەک من
کەواتە بۆچی بەردەوام خۆم سەرزەنشت دەکەم؟
ئەمە هەستێکە تەنیا بۆ ئەوە هاتووە تا بڕوات
هەموو شتێک دێت و دەڕوات .سوودی چییە؟
جەنگەکان تا هەتایە نامێننەوە
شێوە جوانەکانیش دەڕۆن).
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لــە زۆر ســەردەمی جیــاوازی ژیانیــدا ،چەنــد ماددەیەکــی بەکاردەهێنــا ،کــە ئەفیونیــان
تێــدا بــووە ،مودمینــی هێرۆیینیــش بــوو ،چەندیــن ســاڵ لــە کێشــمەکێش دابــوو لهگــهڵ
مودمینییەکــەی .جــاک میشــلین پێوهســت بــوو بــە مۆســیقای جــاز و بلــوز .بــە هەژاریــی
لەنێــو کۆمەڵگ ـهدا دەژیــا .لەبــارەی قەحپــە ،ئەوانــەی مودمینــی مــاددە بێهۆشــکارەکانن،
کرێــکار و بێنەوایانــی دەنووســیی .ڕیچــارد براتیگانیــش تووشــی شــیزۆفینیا و
خەمۆکیــی بــوو ،بــە مردوویــی لــە ماڵەکــەی دۆزرایــەوە .هەروەهــا گریگــۆری کۆرســۆ،
کــە وەک منداڵێکــی بێسەرپەرشــتیار ژیــا و تووشــی ئازارێکــی زۆری دەروونیــی و
چەوســانەوە بــوو .ئەویــان زیاتــر بێڕێــز بــوو بهرانبـهر ژیــان ،بەهاکانــی خۆشەویســتیی
و هاوســەرگریی .بااڵدەســتیش بــوو لــەوەی نوکتــە و ڕەخنــەی جــددی تێکــەڵ بــکات:
(بە ڕاکردن ڕۆیشتمە ژوورە بچووکە ئامادەکراوەکەم
شەش پێپلیکان
پەنجەرەکەم وااڵ کرد
دەستم کرد بە فڕێدانی ئەو شتانەی ،کە زۆر گرینگن لە ژیان).

فیلیپ المانتیاش بە شێوەەیکی سوریالیی دەنووسێت:
(لە باڕەکە حەشیشی هیندییی دەکێشم لهگهڵ سواڵکارێک ،کە لە مەسیح دەچێت
هێرۆیین دەرگەیەکە ،کە هەمیشە ژنە سپیپێستەکان دەیکەنەوە
یەکەمین خیانەت ،کە کردم هاتنە بوون بوو
لهگهڵ زودیاک لە جەنگدام
کوێرەوەریییەکانم وەک ئاگر بە ڕێگهوەن بەرەو دەرەوە
ئای! وێنای جیهانێکی نوێ بکە
ڕووح هەڵمژینم حەقیقەتێکە).
بۆب کۆفمانیش لە نیویۆرک ،ژیانێکی هەژارانهی بە مودمینیی و زیندان بەسەربرد.
کاریگەر بوو بە سوریالیزم ،مۆسیقای جاز و سروشی لێیان وەردەگرت بۆ نووسین
و لە قاوەخانەکانیش دەیخوێندنەوە:
(با بڕوات بە دەنگ هاوتا بێت لهگهڵ مۆسیقای جاز
ئەو شەو کەرت دەکات بۆ پارچەی تێکااڵو ،دواتر دەیگەڕێنێتەوە سەر شێوە
ئاسایییەکەی
بە شێوەیەکی ژیربێژیی جوان
نەک وەک چاودێری نەخۆشەکان
ئەوانەی بۆمبیان دروست کرد).
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پهراوێز:
* خوێنهر دهتوانێت ل ه ژمار ه شهشی گۆڤاری شیعر ،خوێنهری «لووره« بێت ،له
وهرگێڕانی ماردین ئیبراهیم.
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