مردن؛
بەکارەساتی جوانیی!...

چیرۆكی بێ كۆتایی
ڕەووف بێگەرد
ئەو نەیدەزانی لە كوێوە دەست بە نووسینی
چیرۆكەكە بكات و چۆنیش كۆتایی پێ بهێنێت.
ئەمە یەكەمجاری نییە داڕشتنی بیرۆكەیەكی لێ
نەبێتە سووتانی ڕۆماو پاژنەكەی ئاخیل ،كەچی
هەندێك جار ڕێكەوتووە (خۆی ئەمە بە موجیزەی
نووسین دادەنێت) ،هەڵچوون و گەرمایی ناوەوەی
خۆی بەستەڵەكی وەستان و ڕاڕاییەكانی كردۆتە
ڕووباری وشە و داویەتە بەر شەپۆلی بیر و سەری
خەیاڵی گەیاندۆتە ترۆپكی داهێنان .ئیتر ئەمە
سیحری نووسینە و لەو تەلیسمانەیە لێكدانەوەی
ژیارییانەی بۆ ناكرێت (خودی ئەم نووسەرە لەو
ڕاستییە ئاگادارە) .بۆ دەیەمین جار قەڵەمەكەی
لەنێو پەنجەكانیدا یاریی ترسو گومانی خۆی كرد،
دێڕێكی دەنووسی و بە تووڕەییە تایبەتییەكەیەوە
زوو دەیكوژاندەوە ،وشە بێ چارەكان لەنێو هەڵدێری
نەگونجان و درشتییاندا ڕیزدەبوون و دوای كەمێك
هەڵدەوەشانەوە و پەرەوازە دەبوون .ئەو تا دەهات
ئاگرەكەی ن���اوەوەی زیاتر بڵێسەی دەسەند و
دەیویست بە وشەكان بڵێت :ئێوە چەند دەتانەوێت
بە بێ مانایی خۆتان ڕادەستی من بكەن ،من لەوە
زیاتر ماناتان لێ دروست دەكەم .ئەو بۆ ئەم حاڵەتە
خۆی وەك زانایەك دەبینێت كە لە دوا چركەساتی
ژیاندایە ،كاتێك لە دوا هەنگاوی تاقیكردنەوە
تازەكەیدا زۆر ل��ەوە بەگومانە ئاخۆ دەبێت بەو
بلیمەتە گ��ەورەی��ەی پەنجەی داهێنانی بۆ درێژ
بكەن ،یان شكست دەخواتو تەمەنی چەند ساڵی
ڕەنج و ماندووبوونە بەردەوامەكەی دەدات بە دەم
هەناسەیەكی ناسۆرییەوە! ئیتر یان دەبێت خۆی
بكوژێت ،یان بێگومانە لەناو جێگای لێكدانەوەیەكی
بێئاكامدا ژیانێكی ئیفلیج بەسەر دەبات.
دیسانەوە بە تووڕەیی ئەو ڕستانەی كوژاندەوە،
ك��ە ل��ە ت��وان��ای وشەكانیدا ن��ەب��وو جوانییەك،
درەوشانەوەیەك ،تەنانەت پرشنگێكی زیندووی
دلۆڤانی خۆیان بدەنە هەستە بزۆزەكەی .وشەكان
تەواو لەو تارماییە ڕەشانە دەچ��وون كە شەوانە
كەسانی ترسنۆك دەیانبینێتو لە پڕێكدا ون دەبن،
بەاڵم ئاسەواری ترسەكە جێگا بەو كەسانە چۆڵ
دەكات كە هەر دەڕۆنو ئاوڕدەدەنەوە ،هەر دەڕۆن
و ئاوڕ ...هەر دەڕۆنو ...
لە ڕاستیدا ئەو لەگەڵ وشەدا پەیوەندییەكی
زۆر قووڵ و بەتەمەنی هەیە .وەك ئاشق دڵدارییان
لەگەڵدا دەك��ات ،تەنانەت ن��ازی سەركێشیی و
یاخیبوونیان هەڵدەگرێت ،بەاڵم هەیانە لەوە بە
دزێوتریان دەزانێت كە بە ئاقاریاندا گوزەر بكات.
الی ئەو لەنێوان ئەم دوو هەڵوێستەدا هیچ سازشێك
بۆ گونجاندن نییە .وشە یان ڕەش��ە ،یان سپی.
سپییەكان بە گیانی مانا گەورەكانی ژیان تەژین و
لەنێو ئاسمانی نووسیندا جریوەیانە ،ڕەشەكانیش لە
دارەمەیتێكی دزێودان تەنیا لەسەر شانی پیاوانی
بچووكدا جێگایان دەبێتەوە.
سۆفتەكەی دەس��ت��ی گ���ۆڕی ،ب��ۆ ه��ون��ەری
نووسین لەوانەیە ئەم گۆڕینەیش بەشێك بێت لەو
ڕازە سەیرانەی لەناو نووسەرانی دنیادا باوە .بۆ
نموونە نووسەرێك ئەگەر گوڵێكی زەرد بەرانبەر بە
خۆی دانەنێت ،ناتوانێت بنووسێت .یەكێكی دی
لە كاتی نووسیندا پێویستە هەردوو قاچی لەناو
ئاودا بێت .ئەویان تەنیا بە قەڵەم ڕەساس نەبێت
تاقە وشەیەكی بۆ ناخرێتە سەر كاغەز .ئەمیان
لە شەوداو ئەویان تەنیا لە بەیانیاندا ،ئەمیان بە
مەستیی دەرگ��ای ئیلهامی لێ دەكرێتەوەو ئەوی
تر كە مەست بوو (وەك خۆی) دێڕێكی ڕاستی
بۆ نانووسرێت ،بەاڵم لە هەموو ئەمانە سەیرتر
ئەو نووسەرەیە كە دووپشكێكی بۆ دەخەنە ناو
سوراحییەكی سەرگیراوی شووشەوەو لە نزیكییەوە
دای دەن��ێ��ن .ئ��ەو لە ه��ەر سەرهەڵبڕینێكدا بە
قووڵیی لێی ورد دەبێتەوە ،جا حەزی لە چ شتێكی
دووپشكەكەیە ئەمە نە خۆی دەیزانێتو نە هاوڕێ
سایكۆلۆژستەكانی .بەاڵم بەپێی لێكدانەوەی ئەم،
ئەو نووسەرە بە خۆی بزانێت یان نا ،گرێیەكی
دەروونیی هەیە یان نەخۆشە .لە الیەكەوە دەیەوێت
ب��ە دووپشكەكە بڵێت شلەی قەڵەمەكەی تۆ
ژیان دەوەستێنێت ،شلەی قەڵەمەكەی من ژیان
دروست دەكات ،كەواتە دەزانیت جیاوازیی من و
تۆ لە چیدایە؟ بەاڵم خۆ قەڵەمیش هەیە ژیانی
وەستاندووە ،ئاگری شەڕێكی خۆش كردووە ،هەزاران
دووپشك ناگەنە داوێنی تاوانەكەی! لە الیەكی
ترەوە ئەم لە پەلەقاژەی دووپشكەكە ورددەبێتەوەو
تەواو پێی دڵخۆشە ،كاتێك دەبینێت دووپشكەكە
لە كۆاڵنێكی بنبەستایە ،لەناو شووشەكەدا دێت
و دەچێت ،سەردەكەوێت و دەكەوێتەوە خوارێ
و دی��س��ان��ەوە دەس��ت پ��ێ دەك��ات��ەوە .لەوانەیە
ئ��ەم ن��ووس��ەرە ،پیشەكەی خۆیشی وەك كاری
دووپشكەكە بەبێهوودە بزانێتو وەك ئەنجام بێجگە
لە هیچ چیتری بۆ نەمێنێتەوەو كەچی نەیشتوانێت
دەستبەرداری نووسین بێت .هەر لەبەر ئەمەیە
چێژ لە ڕەفتاری بوونەوەرێكی تر وەردەگرێت كە
هەوڵەكانی لە ڕەنجەكەی خۆی دەچێت ،بەاڵم ئەمە
گریمانەیەكی تەواو خەیاڵئامێزەو تەنیا بۆ شاعیرو
نووسەر ڕەوای��ە بیریان لێ بكاتەوە ،چونكە كێ
ئهو بابهتانهی بۆ «پهیک»ی دهنێرن،
ههوڵبدهن له  700وشه تێنهپهڕێت.

ناڵێت دووپشكەكە ناو شووشەبەندەكە بە بەهەشتی
خۆی نازانێت! كێ چووزانێت! كێ؟
بە خۆی وت :تۆ بڵێی ئەم وەستانو چەقبەستنی
نەنووسینە خەتای ڕەنگی سۆفتەكان نەبێت! بۆیە
ڕەشەكەی البرد و سۆفتە پیرۆزەییەكەی هەڵبژارد،
هەر ئاوا لەخۆوە نووسی :ئاسمان ،دەری��ا ،گیا،
كوژەكە ،چاوو ...هتد.
ئاسمان لەبەر خۆردا لە دەریایەكی بێ سنوور
دەچێت كە...
«نا»
فەرشیی گیا بێ سنوورەكە هەر لە ئاسمانێكی...
«نا»
چاوە شینەكانی شەپۆلێكی پیرۆزەییان...
«نا»
كە منداڵ ب��ووی��ن ،بۆ چ���اوەزار كوژەكەیان
بەسەرشانماندا دەدووری ...كەچی زۆریان هەر بە
منداڵیی مردنو ئەوانەیشمان كە زیندووین تا ئێستا
نەخۆشییەكانی ئەوسامان لە كۆڵ نەبووەتەوە...
«نا»
خەتی كوژانەوەی بەسەر هەموو ئەو دێڕانەیشدا
هێناو بە خۆی وت( :بێجگە لە چەند دەستەواژەو
ڕستەیەكی وشك و ئێكسپایەر ،چ جوانییەكیان تیا
نییە).
سۆفتە پیرۆزەییەكەی ف��ڕێ��داو ب��ەر دەرگ��ا
داخراوەكەی ژوورەكەی كەوت ،هاوسەرەكەی هەر
لە پشت دەرگاكەوە لەسەر خۆ وتی :هیچت ناوێت؟
ئەو تەقەیە چی بوو؟
كە ئەم وەاڵمی نەدایەوە ،ئەو وتی :كە حاڵتان
وایە بۆ ژن دێننو خێزان دروست دەكەن؟ بۆ ناچنە
دوورگەیەكی چۆڵو هۆڵو لەگەڵ سروشتا بژین؟
سۆفتە سوورەكەی بە دەستەوە گرت ،هێڵێكی
كێشاو لێی ڕاما ،بیری سااڵنێكی هەڕەتی الویی خۆی
كەوتەوە ،زیاتر بیری كردەوەو هەناسەیەكی قووڵی
هەڵكێشا ،ئینجا نووسی :لێوی ئاڵی بێ سوراوت...
من ڕەنگی سوورم بۆیە خۆشدەوێ.
شەهیدەكان هاتن بە جلوبەرگی خوێنەوە...
وەستاو جگەرەیەكی داگیرساند ،ئەو جگەرەخۆر
نییە ،ب��ەاڵم هەندێك جار بە مەستیی دانەیەك
دەكێشێت.
بە خۆی وت :ئێستا ئەم سۆفتە سوورە ڕێگا
داخراوەكانی نووسینم لێ دەكاتەوە .كەوانەیەكی
كردەوە (ئەمشەو شەهیدەكان بە بەرگی سوورەوە
دەگەڕێنەوە ناو شارو سەردانمان دەك��ەن ،ئێمە
شایەتی گەندەڵیی و ناجوامێریی لەسەر گەلێك
لە كۆنە هاوڕێكانی ئ��ەوان دەدەی��ن .ئ��ەوان باش
گوێمان بۆ ڕادەدێرن و پێمان دەڵێن :ئێمەیش ئەو
نهێنیانەمان هێناوە كە تا ئێستا لەگەڵ خۆماندا
بردبووماننە ژێر گڵەوە ،وا ئێستا كاتی دركاندنیان
هاتووە .ئێمە بۆیە هاتووینەتەوە تا بە ڕاشكاویی
و لەبەرچاوی هەموو خەڵكیدا ئەوانە ڕسوا بكەین
كە چۆن ئێمەیان بە براكانی خۆمان بەكوشت داو
پاشانیش بۆ ڕێ ونكردن ئەوانیشیان بێ سەروشوێن
كرد.
هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا ،فرمێسك لە
چاویا قەتیس ما ،كە خۆیشی نەیزانی بۆ شەهیدان
بوو ،یان بۆ بێ توانایی خۆی! دوای كەمێك بە
خۆی وت :لەم ڕەنگە س��وورەدا سیحرێك هەیە
كە حەماسەتی نووسەر سەردەخات و كۆنترۆڵی
سیاسیی دێنێتە سەر سفر .ئەمە ،بۆ گەلێك جار،
هەتوانی زامە مەترسیدارەكانە و تەنیا نووسەر پەی
پێ دەبات ،چونكە ئەو نووسەرەی خاوەنی ئیرادەی
خۆی نییە و سەر بۆ سیاسییەكان دادەنەوێنێت،
كۆیلەیەكی گەمژەیە.
سەری هەڵبڕیو تەماشای تابلۆی سەر دیواری
ژوورەك��ەی خۆی كرد ،كە هەرگیز لەوەوبەر بەو
جوانییەوە نەیدیبوو .تابلۆی ژنە هونەرمەندێكی
ش��ێ��وەك��اری دانیماركییە ب��ە ن��اوی (ئەنیتا)،
ئ��ێ��وارەی��ەك��ی دەم���ەو خ��ۆراوای��ە ،ك��ەن��اری پەڵە
هەورەكان زۆر سوورن و هەر لە خوێنی شەهید
دەچن .بە خۆی وت) :شەهیدەكانی ئێمەیش -كە
وەك خۆیان باسیان كرد چەند بەناهەق كوژراون-
ئەوەندەیان بەسەر نووسەرێكەوە هەیە چیرۆكێكیان
بۆ بنووسێت و خەتی كوژاندنەوە بەسەر هیچ وشە
و ڕستەیەكیدا نەهێنێت...
وەستا ،كەوانەكەی دانەخست و قەڵەمەكەشی
هەربەدەستەوە بوو.
ئێستا منیش وەك شایەتحاڵێكی ئاگادار لە
ڕووداوەكانی تازە و كۆن ،وەك هاوڕێیەكی نزیكی
نووسەرەكەیش كە خۆی مۆڵەتی گێڕانەوەی ئەم
كورتەچیرۆكەی پێ دام .لە زمانی ئەوەوە ڕاستییەك
دەدركێنم كە ئەو باسانەی شەهیدەكان گێڕایانەوەو
خۆڵی شاردنەوەی چەند ساڵەیان لەسەر البردن،
هەروەها ئەم چیرۆكە نیوەناچڵەیش كە نووسەرەكە
ڕێگای باڵوكردنەوەی پێدام ،هیچیان كۆتاییان
نەهاتووە .بڕیارە شەهیدەكان جارێكی تر بگەڕێنەوەو
نهێنی زۆر گەورەتر بدركێنن ،نووسەرەكەیش -وەك
خۆی زۆر بە قەناعەتەوە دەیوت -بڕیاری داوە بە
خۆی و ه��ەزاران وشەی پرشنگدارەوە پێشوازیی
لەو شەهیدانە بكات و چیرۆكە ناوازەكانیان ،وەك
خۆیان ،بۆ نەوەكانی داهاتوو تۆمار بكات.
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سهرنووسهر
مهم بورهان قانع

سکرتێری نووسین
هیوا جهمال

«چ شۆخییەکە لەجوانییدا مردن»!...

بەختیار عەلی

پرسیار له چییهتی جوانیی پرسیارێکی سهخته ،مرۆڤ نازانێ
جوانیی سیفەتێکی زاتیی شتەکانه لەناو خۆیاندا ،یان ئۆبژێکتێکە
ئێمە لە دەرەوەی شتەکان ئەزموونی دەکەین...؟ ئایا جوانیی
وەک خۆی و بە کەماڵیی لە توانای بینیندایە...؟ ئایا هەرشتێک
ناشرین نەبوو ،جوانە ،وەک لۆژیک لە پێناسە کالسیکییەکەیدا
بۆی دەچوو...؟ پرەنسیپەکانی پێوانی جوانیی وەستاون ،یان
گۆڕاو؟ هێزێک لە مرۆڤدا هەیە جوانیی بناسێتەوە...؟ ئایا مرۆڤ
بە سروشت جوانیی دەناسێت ،یا بە ئەزموون فێری دەبێت؟ ئەگەر
سروشتییە ،بۆ منداڵێک دەتوانێت تابلۆی (دوا شێو)ی داڤنشی
بدڕێنێت و گوێشی پێنەدا...؟ ئەگەر بەئەزموونیشە بۆ هەمان
منداڵی پێشوو وڕک لە دایکی دەگرێت تا لە چوونەدەرەوەیەکی
عەسرانەدا( ،عەزییە سوورەکە) لەبەری ئەم بکات...؟ ئایا
جوانیی شتێکە کە ئێمە خۆشمان لێیدێ..؟ ئایا جوانیی هەمیشە
نیشاندانی شتێکی غەریبە ...غەریبێک کە وێنەیەکی ئاشنای لە
زەینماندا هەیە...؟
پرسیاری قورس ئەوەیە ،ئایا دەتوانین جگە لە چێژ ،لە
جوانیدا ئێمە بیر لەشتی تر بکەینەوە...؟
سەرەڕای پێوەرەکانی ئیستاتیکا و ستانداردی کۆلێژەکانی
جوانیناسیی و فەشیۆنکارەکان بۆ جوانیی ،هێشتا ناتوانین
جوانیی فۆرملیزەیشن بکەین ...جوانیی ناتوانێت بچێتە
البوورەوە ...هێشتا بەشێکی گەورەی جوانیناسیی وا لەسەری
مرۆڤ خۆیدا ،جوانیی بەو هەموو جەستەیەیەوە ناگیرێت ،ئێمە
کاتێک دەست لە تابلۆیەکی جوان دەدەین ،پەردەو بۆیاخەکان بەر
پەنجەمان کەوتوون ،نەک خودی جوانیی خۆی ،دواجار جوانیی
ئەم وێنە ئایدیالییەی خۆی دەپارێزێت ،ئەوەی بوداییەک لە
ماڵەکەیدا هەڵیگرتووە ،خودا نییە ...وێنەیەکە لەسەر خودا...
ئەوە ئیشی مرۆڤ خۆیەتی کە هەمیشە دەتوانێت وێنەیەک بۆ
ئۆرگیناڵەکان دروست بکات ،ئەم سکێچکێشانە بۆ «ئەسڵ»
لە جوانییشدا هەروەهایە ...الی سۆفییە گەورەکان ،جوانیی
بەشێکی دانەبڕاوە لەشکۆی خودا ،دوعا بەناوبانگەکەی ڕابیعای
عەدەوییە کە بەهەشت دەگۆڕێتەوە و ئامادەیە بچێتە دۆزەخ،
بەمەرجێ؛ خودا «جمال»ی خۆی لێنەشارێتەوە ،نموونەیەکی
س��ادەی کۆنڤێرتی ( )99ن��اوی خودایەکە بۆ س��ەر تەنیا
سیفاتێکی ،کە جوانییە.
چیرۆکی دادگاییە بەناوبانگەکەی (فرێنی) لە ئەسینا،
نموونەیەکی نایابی بردنەوەی جوانییە لە حەقیقەت ...بە بڕوای
چکۆالنەی من لە هەموو سەردەمێک و بێهەاڵوێرد ،جوانیی
تەریب لەگەڵ حەقیقەت ڕۆیشتووەو هەندێ جارێش بە خێرایی
داوێتی بەالیداو جێی هێشتووە.
خۆ جوانیی بەو ئەندازەیەی کە فەردگەراکان بۆی چوون،
شتێکی تاکەکەسیش نییە ،سوهراب وتبووی« :بۆ کەس
لەقەفەزی خۆیدا داڵ ڕاناگرێ ...وێنجە چیی لە گۆاڵڵە سوورە
کەمترە؟» بەم پێیە ڕێکەوتنێکی دەستەجەمعیش لەسەر
ئۆبژێکتەکان هەیە ،هەمووان لە نێوان بێچووە کەروێشکێکی
خرپن و جرجێکی بۆردا سەرپشک بکەین ،ئەوەی یەکەمیان
الجوان دەبێت...
جوانیی وەک یەکەیەکی سەربەخۆو سیفاتێکی زاتیی بەتەنیا
لە ناوشتەکاندا نییە ،جوانیی وەک مەڵۆزمێک پێشمەرجێکی تری
هەیە کە (چاو)ە« ..گۆران»  50ساڵ لەمەوپێش نوسیبووی
«یەکێک لە موعجیزەکانی چاو ئەوەیە ،وەک بەردی بەقیمەت
بە هەموو ڕەنگێکەوە مەقبولە» گۆران بە قبووڵکردنی چاوە
جیاوازەکان دەیەوێت بڵێت ،کە ئەم پێشمەرجەمان دەوێت ،تا
کەشفی مەرجەکەی «کە خودی جوانییە» پێ بکەین .جوانیی
وەک کارەساتێکی گەورەی جیهانیی کە لە ناوەوەی خۆماندا
ڕوودەدات ،ڕەنگە ببێتە هۆی مردنمان ،مرۆڤ بە «جوانیی»
بە خەستیی بریندار دەبێت و بەخەستیشدرکی دەکات ،بەاڵم
کێشەی گەورە ئەوەیە:ناتوانێت ئەمە بنووسێتەوە.
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