پاسە سوورەكە

دوایین قارەمان
مەنسوو
ر تەیفووری

منداڵەی كە دەست دەبا و لە هەموو
شتێك لەتێك لێدەكاتەوە و شتەكان
لە زەمینەی خۆیان دەردێنێت و لە
زەمینەیەكی دیكەدا دایان دەنێت ،لێرەدا
ئەوپەڕی ئازادیی هەست پێدەكەیت،
هەموو شتێك ڕووناك و سپییە ،بەاڵم
هەر لەبەر ئەوەش كە لەوپەڕی سپیبوون
و ڕووناكیدایە ،هەر لەبەر ئەوەی
لەوپەڕی سەربەستیدایە ،جۆرێك ترس
لەگەڵ خۆی دەهێنێ.
ئەم ترسە لە جنسی ئەو ترسەیە كە
لە جوانیی زۆردا هەیە ،هەرچۆن بوودلێر
لە جوانیی زۆردا مەرگی دەدییەوە ،واتە
هەر شتێك مادام تا دوا ڕادەی لۆژیكیی
خۆی پەرە و درێژە بدرێ ،ڕەنگە لە
ئەو سەرەوە بگۆڕێت بۆ شتێكی دژی
خۆی .لێرەش ،لەم پاساژە نوورانییەدا،
شتێك لە ترس هەیە .ئەمەش سەرەتای
پرسیارێكە ،ئایا لێرە بەڕاست ئازادین
كە دەست ببەین و هەڵبگرین ،ئایا
لێرە هیچ هێزێك بوونی نییە ،ئایا لێرە
كەس كۆنتڕۆڵمان ،چاودێریمان ناكات.
لێرەدایە كە دەگەینە نموونەیەكی دیكە
لە چاودێریكردن ،لێرەدایە دەتوانین لەو
ترسە بگەین كە لە مانكێنەكان هەمانە،
ێ بن و ناكۆتایە،
ترس لەو نیگا سارد و ب 
ترس لەو نیگایه كە سەیری نەدەكردیت
و تۆشی هەر بۆت گرینگ نەبوو ،لەو
نیگایهی كە تۆ لە الی ئەو «تۆ» نیت ،تۆ
الی ئەو نیگای ه تەنیا «بەرخۆرێك»ی،
بەرخۆرێك كە نە ئەقڵی هەیە و نە
لێكدەداتەوە ،كەسێكی و سەرگەردانی،
بەرخۆرێك كە دەبێت مانكێن یارمەتیی
بدات هەڵبژێرێت و سبەی بە گۆڕینی
جلی خۆی داوەتت دەكاتەوە ،تۆش
بگۆڕێی .لێرە ،گەرچی سەرەتا وادیارە
كە ڕادەیەكی زۆری ئازادیی هەیە ،بەاڵم
ئازادیی ،ئازادییەكە سنووردار و بە پێی
نموونە ،لێرە كەس ناتوانێت منداڵ بێت،
ئێرە شوێنی كۆلێكسیۆنێرە ،نەك منداڵ
(وەك بنیامین جوێیان دەكاتەوە).
لێرە ئازادیی لەبەر تیشكی نیۆندا
تەنیا سیمایەكی ترسناك وەردەگرێ.
ئەمە ڕواڵەتی دیكەی پاساژ و ڕواڵەتی
دیكەی مرۆڤی ئارامی بەردەم كۆگایەكی
زاراوەی گەورەیە ،بەاڵم ئەم ترسە
هەندێجاریش جۆرێك ترس بووە لە
جیهان خۆی و ڕەگێك لە پارێزكاریی
تێكەڵ بووە .ئەو پارێزكارییەی كە
زۆرجار بۆتە ڕق و ڕووبەڕووی جیهانی
مۆدێڕن و خەڵكانی مۆدێڕن كراوەتەوە،
بەاڵم سەیر ئەمەیە كە گەورەترین
مۆدێڕنیستە كانیش تێكەڵەیەك بوون لە
شەیدایی بۆ جیهانی مۆدێڕن و هەروەها
بێزاری لەو جیهانە ،ئەو خاڵەش كە ترسی
مۆدێڕنیستێك لە ترسی بنەڕەتخوازێك
جوێ دەكاتەوە ،وێنا نەكردنی هیچ
جیهانێكە لە دەرەوەی جیهانی مۆدێڕن،
مۆدێڕنیستێك بێزار دەبێت ،بەاڵم
بەرامبەر جیهانی مۆدێڕن هیچ سەردەمی
زێڕین و هیچ شێوەبوونێكی سرووشتی و
پاستۆڕاڵ بەرجەستە ناكاتەوە -واتە ئەو
كارەی كە فەندەمێنتالیستێك دەیكات.
پێشتر ،سەردەمی پێش سیستەمی
سەرمایەداریی مۆدێڕن ،چاوێك لە
ئاسمان سەیری دەكردین و قارەمانەكەی
لەسەر زەویی فەرمانەكانی ئەوی
بەڕێوە دەبرد و تەنیا ئەو قارەمان بوو.
سەردەمی مۆدێڕن سەردەمی نەمانی
قارەمانەكان بوو .سەردەمی نەمانی
كەسێك كە سەرنموونەی ڕەفتار و چاكە
بێت و مۆدێلی گەورەی كۆمەلگا بێت،
بەاڵم ئایا ئەمە ڕاستە؟
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ناوی قارەمانیگەریی یان
هێرۆییسمی مۆدێڕنە.
بەاڵم دەبێت
توخمێك بدۆزینەوە كە
جیهانی مۆدێڕن لەو
فەزا جادووییەی كە بە
جۆرێكی ناڕاستەوخۆ
بۆمان وێنا كرد،
بكاتەوە،
جوێ
توخمێكی ڕزگاریدەر
كە بۆ ڕزگاریی لە
جیهانی
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ڕێگەی
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جیهانی مەحاڵ و
ڕێگەی ڕق و ڕێگەی
زێڕینی
سەردەمی
وەحدەتمان بۆ وێنا

نەكات و بەرەو باخەكانی شەدداد ،یان
كۆماری فاشیستیی ئەفالتوون ،یان
ئیمپراتووریای ئیسالمیمان نەبات.
جارێكیتر دەرهاویشتە چڕكراوەكانی
ئەم ڕامانە كۆ بكەینەوە :هەست دەكەین
ئازادین ،كەچی سەیر دەكرێین ،هەست
دەكەین هەڵدەبژێرین ،كەچی داوا
و ویستەكانمان لە الیەن سیستەمی
سەرمایەدارییەوە دیاریكراوە .ئەمە
پوختەی وتەكانمانە و هەست دەكەین
ئازاد و هەڵبژێركار نین .دەستێك بەسەر
مانكێنەدا دێنی ،هەموو شتەكان جارێكی
تر بە زەینتدا دێنیتەوە ،ئەو هەر وا
سەیری دوور دەكات و تەمەننایەتی
بجووڵێ و ئازاد بێت ،هەست دەكەیت
ئەم جیهانە هێشتا دەرفەتێكی دیكەشی
هەیە ،دەستێكی تر لە كراسی بەر
مانكێنەكە دەدهیت ،بزەیەك دەتگرێ
و بە جێی دێڵی و هەست دەكەیت،
گەر نەختێكیش بێت ،ئازادیت :بە
جێی دێڵی و دەڕۆی :تۆ قارەمانیت،
قارەمانی گەڕانی بێ كۆتایی ،قارەمانی
تاقیكردنەوەی بەردەوام ،قارەمانی
شۆڕشێك كە هیچ پشت و پەنایەكی
دەرەكیی نییە ،تۆ دەتوانی لۆچەكانی
ئەم جیهانە بكەیتەوە.

ئەم ترسە لە جنسی ئەو ترسەیە كە لە جوانیی زۆردا هەیە ،هەر شتێك مادام تا دوا ڕادەی لۆژیكیی
خۆی پەرە و درێژە بدرێ ،ڕەنگە لەو سەرەوە بگۆڕێت بۆ شتێكی دژی خۆی.

كەسێك ،ژنێك ،پیاوێك ،ئارام و
بێ جووڵە ،وستاوە و سەیری تۆ ،یان
شوێنێكی نزیك تۆ ،كەسێك لە پشت
سەری تۆ ،كەسێ لە الی ڕاست ،یان
چەپی تۆ دەكات :ئەو هەندێ جار
ژنێكی زۆر جوانە بە جلی شەوەوە،
یان كوڕێكی گەنجە بە قاتێكی ڕازاوەی
تازە و كڕاواتێكەوە ،هەندێجار كوڕێكی
گەنجی سپۆرتلەبەرە و هەندێجار ژنێكە
نیوەڕووت ،یان عەبا لەسەرو مانتۆ
لەبەر .ئەو هەیە و كەسێكی قانوون
تەوەریشە ،لە هەموو جێگەیەك پێڕەوی
یاسا دەكات :لە تاران جلی سەرتاپێی
لەبەردایە و لە سلێمانی هەندێ شوێنی
خۆی دەردەخات و لە شاری بچووكتری
وەك سنە ،لە نێوان تاران و سلێمانیدا
دۆش دادەمێنێ.
دەگەیتە تەنیشتی ،سەیرت دەكات،
سەرەتا كەسێكە وەك هەموو كەسانی
دیكە ،بەاڵم ئارامیی سەیری ئەو
ڕاتدەچڵەكێنێ ،بە تایبەت كاتێك سەرت
هەڵدەبڕی و لێی دەڕوانی كە ئەرێ ئەو
مانكێنە و تۆ وات زانیوە كەسێك ،ژنێك
یان پیاوێك ،ناسراو ،یان بێگانەیەك
كە سەیری تۆ دەكات .سەرەتا هەستی
لە ژێر نیگای ئەویدیدا بوون ،جۆرێك
لە هەست بە بوونت پێدەدات ،هەست
دەكەیت هەیت و كەسێك سەیرت دەكات
و لێرەوە هاوكات سەرەتای یارییەكیش
دەست پێدەكات ،یاریی سەما لەبەر
ئەویدیدا كە وەك ژیژەك دەڵێ :بوونی
ئێمە سەمایەكی بەردەوامە لە بەردەم
ئەویدیی گەورەدا (زمان یان كۆمەڵگا)،
بەاڵم كەسەر هەڵدەبڕی و لێی دەڕوانی،
جۆرێك ڕاچەڵەكانت بۆ درووست دەبێت،
جۆرێك لە ترسێكی شاراوە ،جۆرێك لە
تۆقین و خۆ بە سووك زانینیش ،ئەو
بێدەنگ وەستاوە و سەیرت دەكات ،ئەو
چاو لە ئاسۆیەك دەبڕێت كە دیار نییە،
ئەو چاوی لە ئاسۆی حەشیمەت بڕیوە،
ئەو خەڵكەی سەردانی ئەم پاساژەیان
كردووە.
پاساژ وەك جیهانی بچووك،
وەك نموونەی جیهانی سەرمایەداریی
هاوچەرخ ،ڕەنگە سەیرترین جێگەی
شار بێت ،شوێنێك بۆ تێڕامان .لە نێو
پاساژیشدا ئەگەر پاساژ نموونەی جیهانی
هاوچەرخ بێت -واقیعیترین مرۆڤەكان
هەمان مانكێنەكانن .مانكێن وەك
نموونەی ئیالهیی هێز ،وەك هێزێكی
ئاسمانیی كە توانای چاودێریكردنی
هەیە .الی بۆرخس ،گۆڕستان سەیرترین
شوێنی جیهان بوو و الی جادووگەرانی
كۆن ،ئاسمان ،ئاسمانێك كە دەیڕوانی
و بە نیگایەكی قووڵ و دوو چاوی
گەورەوە چاودێریی هەموو شتێكی
دەكرد ،ئاسمانێك كە جێگەی «ناظر»ی
گەورە و جێگەی شاهیدان بوو ،جێگەی
ئەو بوونەوەرە بانزەمینیانەی هەموو
شتێكیان دەنووسی و هیچییان بیر
نەدەچوو ،جێگەی نیگایەك كە مرۆڤ
هەموو تەمەنی لەگەڵی دەژیا و هەموو
كردارێكی خۆی بە پێی ئەو ڕێكدەخست
و دادەڕشت :ژیان وەك سەمایەك لە
بەردەم ئەو نیگایەدا.
پاساژەكان سەیرترین شوێنن :هەر
لە بوودلێرەوە تاكو فێردینیان سپلین
و واڵتێر بنیامین ،پاساژ شوێنێك
بووە بۆ بیركردنەوە و تێڕامان .پاساژ
بە نوور و ڕووناكایی تایبەتییەوە ،بە
گزنگ و تیشكی دەستكردی نیۆن و بە
كاشیكاری تەختی عەرد و ڕەنگامەیی
و جۆراوجۆری خۆیەوە شوێنێكی بە
تەواوی ئازدە .هەموومان ئازادین ،گەر
شتێكیش نەكڕین ،بە سەرفی ملكێشان
سەردانی بكەین و چێژ لە بینین و
بینران وەربگرین و وەك بوودلێر لەوێ
«بە حەمامی حەشیمەت تەڕبین»،
بەاڵم لە ناخیشەوە شتێك هەیە كە
هەست دەكەیت لە پاساژدا لە ئازادییت
دەدات ،هەموو شتێك ڕووناكە ،ویترینی
دووكانەكان هێند پاكوخاوێنن ،هەست
دەكەیت زۆر سانا دەتوانی دەست ببەیت
و شتێك هەڵبگریت بێ ئەوەی كەسێك
بەرت پێ بگرێت ،هەست دەكەیت تۆ ئەو

هیوا قادر
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كاتێك لە دەروازەكەی باخچەی ئاژەاڵنی «سكانسن»
هاتبوومە دەرەوە و لەبەردەم ویستگەكەدا لەدوای ئەو ڕیزە
منداڵەوە وەستابووم بۆ سواربوونی پاسە سوورەكە ،منیش
وەك ئەوانم لێهاتبوو ،پاسەكەی ئەوان بەرەو سەنتەری شاری
ستۆكهۆڵم دەڕۆیشت و ئەوەی من بۆ جێیەكی تر كە لەسەر
پاسەكە نەنووسرابوو .كاتێك لەسەر كورسییەكەم بێ گوێپێدانە
دەنگەدەنگی منداڵەكان و دەستڕاكێشانیان بۆ ئەو جێگایانەی
لە پەنجەرەی پاسە سوورەكەوە دەیانبینی ،دانیشتم ،منیش
لە پەنجەرەی پاسەكەوە دەستمكرد بە سەیركردنی ئەو
جێیانەی ئەوان نەیان دەتوانی بیبینن ،یاریكردن لەناو ئەو دوو
زەمەنەدا بۆ من وەك سەیركردنی ئەمدیوو و ئەودیووی چاوی
ئەكرۆباتێك وابوو كە بەسەر پەتێكدا بڕوات .لە دیوێكمدا لەناو
پاسە سوورەكەدا لەگەڵ ئەواندابووم ،لە دیووەكەی تریشدا لە
پاسێكی سووری تردا دانیشتبووم و بەناو شاردا دەگەڕام و
تژیبووبووم لەبەردەم بینینی ئەو شوێنانەدا كە بۆ یەكەمجار
دەمبینین ،سەفەری پاسە سوورەكانی منداڵیی من ،كونجكوڵی
گەڕانی جووچكەیەكی ڕاكردو بوو لەژێر باڵی مریشكێكدا،
بۆئەوەی بزانێ دنیا جگە لەژێر باڵی دایكی ،چی تری تێدا
هەیە .لە دیوەكەی تریشمدا لەناو ئەو دەنگەدەنگی مندااڵنەدا،
وەك ئەوەی بە كۆنترۆڵێك هەمووان بێدەنگ بكەم ،بێدەنگم
كردبوون ،كەوتبوومە نووسینی ئەو پارچە وەرەقەیەی لە
جزدانەكەمدا دەرمهێنابوو ،یەكەم دێڕ ناوی شیعرەكەم نووسی،
«پاسە سوورەكە» ،گورزە خۆرێك لە عەجوولیی لە چاومدا
بوو ،دەمویست یاریی لەنێوان دیمەنەكان و زەمەنەكاندا بكەم،
«پاسە سوورەكە بردمی بۆ بەندەرە شینەكە ،ئەوێ بۆنی
ماسی لێ دەهات ،مراوییە پەڕ چەورەكانیش چاوێكیان هەر
لە وردە سەموونی دەستی پیرێژنەكان بوو ،لە دڵی خۆمدا
دەموت :ئەگەر تۆ لێرەبوویتایە ،نە باسی ماسیمان دەكرد و
نە الی مراوییەكانیش دەوەستاین ،بە پاسە سوورەكە هەموو
شار دەگەڕاین ،لێشم دەشاردیتەوە پێش ئەوەی بێیت ،دڵم
لێیدابوو كە هەر دێیت».
وێنە نووسراوە تەواونەكراوەكانم لەسەر پارچە وەرەقەكە
خستەوە ناو جزدانەكەم و لە سەنتەری شار لە پاسە سوورەكە
دابەزیم ،كەوتمە ناو شەپۆلی خێرا ڕەوتی ڕێبوارەكان و
چووینە ناو تونێلەكانەوە ،بەسەر شۆستەی بەر قیتارەكاندا
دابەشبووین .بەدەر لە خەیااڵتی ناو شیعرەكەم بیرم الی ئەو
ژن و پیاو و منداڵە پەناهەندەیە بوو ،كاتێك لە باخچەی
ئاژەاڵن لەگەڵ هاوكارەكانمدا لە بەردەم بەڕێوبەرەكەدا
وەستابووین ،باسی شێوەی زاوزێ و خواردن و سەفەرەكانی
ئەو پۆلە قاز و قوڵنگەی بۆ دەكردین كە لە یەكێك لە چیمەنە
تەڕەكانی ئەوێدا نیشتبوونەوە ،لەویادا ،ئەو منداڵەی كە تا
پێش چەند چركەیەك پێ بەپێی دایك و باوكی دەڕۆیشت،
بەردێكی هەڵگرت و كەوتە ڕاكردن بەدوای قاز و قوڵنگەكاندا،
دایكەكە زۆر بە توڕەیی و هەستكردن بە خەجاڵەتییەوە
دەستی منداڵەكەی گرت و بەدوای خۆیدا ڕایكێشا ،تا ئەو
كاتەش منداڵەكە هەر ئاوڕی دەدایەوە و چاوی هەر لەسەر
قازەكان بوو ،بەڕێوبەرەكە بەئێمەی وت :گەر ئەو منداڵە
منداڵی من بێت ،دەزانن چی لێ دەكەم؟ هەموومان خەیاڵی
وەاڵمگەلێك بۆ الی خۆی بردین و كەچی هیچیشمان نەوت،
بەاڵم ئەو وتی :گەر ئەو منداڵە منداڵی من بوایە ،خەاڵتم
دەكرد ،چونكە ئەو منداڵە سەلماندی كە بۆماوەی ئینسانیی
ئەو بۆماوەیەكی ڕەسەنە ،بۆیە دوای قازەكان كەوت ،چونكە
ئینسان لە سەرەتاوە ژیانی وەك ڕاوچییەك لەسەر ئەم
ئەستێرە شینە دەستپێكردووە .هەڵگرتنی ئەو خەسڵەتە و
مانەوەی لەو منداڵەدا نیشانەی ڕەسەنایەتییەتی.
وەستانی یەك بە دوای یەكی قیتارەكە لە وێستگەكان و
چوونە دەرەوە و هاتنە ژوورەوەی موسافیرەكان ،خەیاڵیان
لەگەڵ خۆیان دەبردم و دەیانهێنامەوە ،بەخۆم دەوت ئەی من
دەبێت بەم گەورەییە دوای چی بكەوم؟ خەسڵەتی شاعیربوون
لە مندا دەبێت ڕاكردن بێت بەدوای چیدا؟ خەسڵەتێك كە بۆماوە
نییە ،ئەوەندەی دەستكردێكی جوانپەرستی و مەعریفییانەی
ئینسان خۆیەتی ،بەاڵم دیسانەوە وێنەی پاسە سوورەكە و
نەخشەی شیعرەكەی ناو جزدانەكەم خستمیانەوە ناو خەیاڵی
سەفەرەكان .كردمیانەوە بە ئەكرۆباتەكە ،تۆ بڵێی نووسین و
باسكردنی ئینسانەكان جۆرێكی تر نەبێت لە ئەكرۆباتبازیی؟
واتا نووسەریش لە كاتی نووسیندا هەمان كاری ئەكرۆباتی
بكات و دواتر گێڕانەوەكانی خۆیمان بخاتە بەردەم .لەكاتێكدا
پاڵەوانبازییەكەی نووسەر تەنها بردنی خۆی نییە بەسەر ئەو
پەتەدا ،بەڵكە بردنی خەون و خەیاڵ و تەمەناكانی خۆی
و ئینسانەكانی ترە لەگەڵ خۆیدا و گواستنەوەیانە بەسەر
ئەو پەتە باریكەدا .ڕەنگە نووسینی باش ئەو نووسینە بێت
كە باس لەو پەڕینەوە ترسناكە بكات ،كردەی نووسەر و
ئەكرۆبات زۆر لەیەكتری دەچن ،نووسەر گەر نووسەرێكی
خراپ بێت ناتوانێت خوێنەران بەسەر پەتی خەیاڵی خۆیدا
بپەڕێنێتەوە ،ئەكرۆباتی خراپیش كەس نایەوێت سەیری بكات
بۆ ئەوەی خەیاڵی ئازادی خۆی نەكوژێت .تەنهایی ئەم دوو
كارەكتەرە لەیەك ڕووەوە زۆر لەیەك دەچن كە هەردووكیان
بەسەر پەتەكانیانەوە تەنهان .مەرگی هەردووكیشیان لەبەردەم
ئینسانەكانی تردا یەكسانە ،ئەو لە ناو نووسینە خراپەكانیدا
دەمرێت و ئەمیان لەبەردەم ئەو بینەرانەدا دەكەوێتە خوارەوە
كە سەیری دەكەن.
ئهم گۆشهیه مانگی جارێک (هیوا قادر) دهینووسێت.
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