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نزار قەبانی

وەرگێران ژ عەرەبی و 
هەڤبەركرن: سەعد عاسف

ئەگەر دەرزییەکێ ب دەستێ خۆ دا بگرین و ل ژێر پیستێ هەر هەڤنشتیمانیەکێ 
عەرەبی راکەین، قوریكەكا جادوویی ژێ دەركەڤیت.

ئەڤ ماکا رەوان،  نە نەفتە... و نە خزم و کەسێت نەفتێ یە، ئەڤ رەنگێ کەسکێ 
بریسقەدارێ زێرین یێ كو ژ نەمانێ دوورە، هۆزانە.

گەنجینەیا ژیارا مە ژی هۆزانە، نەك نەفت.

هۆزان چییە؟
پشكا ئێكێ

ێڕان..
وەرگ

نا  ــادەت،  ن کێمییێ  ل  کو  یا  گەنجینەیە  ئەو 
سەر  ل  حوکمی  "ئۆپێک"  رێکخراوا  دارمییێت، 
ناکەت، دەولەتێن زلهێز ژی شیانێن عەمبارکرن و 
ڤەشارتنا وێ نینە، ژبەرکو ژێدەرێ وێ کووراتییا 
دەستێ  جهێ  ئــەو  واتــە  مرۆڤییە،  گیانێ  و  روح 

کەسێ ناگەهیتێ.
هــۆزانــێ،  مه حكومه  ب  یــی  ــه ره ب  عـ گــه لــێ 
هه روه كو هوله ندی مه حكومن ب ده ریای، ئوسترالیا 
ب  سیالن  قامیشی،  شه كرا  ب  كوبا  گه نمی،  ب 
چایێ، ئه فریقیا ب پلنگ و زه رافــا، فه رەنسا ب 

شه رابێ و ئیسپانییا ب چاڤێن ڕه ش.
هه می زارۆكێن عه ره ب كو ژدایك دبن هۆزانڤانن، 

هه تا راگه هاندنه كا دی......
هه می زارۆكێن عه ره ب پرۆژه یێ وێ چەندێ دا 
درێژن كو ببنه  هۆزانڤان، هه تا وی ده مێ كاودانێن 

جڤاكی و ژیارێ ئه وان نه چاردكه ن كو ئه وا دخوینا 
خورتی  كو ب  ژبۆی  ئالییەكی،  بدەنە  هەیە،  واندا 

ببنه  نۆژدار، ئه ندازیار، مالكڕ و مالفرۆش.
شه ڤێن  دچنە  كو  گه له كه   تاكە  عــه ره ب  گه لێ 
كو  دچن  بلندییێ  پایه   وی  هه ر ب  هۆزانخاندنێ، 
ل شه هیانان یان هه ڤڕكییا ته پا پێ یان كه رنه ڤاله كا 

دیالنێ و گۆڤه نده كا نه ته وه ییدا پشكدارییێ دكه ن.
ئه گه ر فڵورانس خوە ب میكاڵنێڤه  مه زنبكه ت،

ئه گه ر وێنیز ب شووشه یا ره نگاورەنگێڤه ،
و  پێغه مبه ر  زۆرا  هژماره یا  ب  قــودس  ئه گه ر 
بلند  دفن  و  مەزن  خوە  پیرۆزڤە،  ئایینییێن  زه المێن 
دكەت، ئەگە دیمەشق نازدارییێ ب گولێن خوە یێن 
سۆر بكەت، ئه گه ر “به سرا” ب هندێ یا سه ربلنده  

كو ئه ردێ ملیۆن دارێن خورمایێ یە ،
خوە كۆمارا موریتانیایا عه ره بی ب هندی خۆ 
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ێڕان..
وەرگ

مەزن دكەت كو ئه ردێ ملیۆن هۆزانڤانایه .
ملیۆن هۆزانڤان" گه لۆ ما تشتێ وه سا دبیت؟

د خه یاال عه ره باندا هه می تشت رووددەن...
ده مێ عه ره ب ژ هندێ د پشت راستن كو ده رئه نجامێن 
قووماشی  و  گه نم  پەمبی،  ده رئه نجامێن  ژ  هۆزانێ، 

زێده تره ، بۆچی ئه م وێ خه یالێ ژ وان ئالۆز بكه ین؟
ئه ز نه  ژبه رخۆڤه  و حەزا نه ته وه یی وه دبێژم، ژبه ركو 
دزانم كو هۆزان خاال ب هێزا عه ره بایه  و د هه مان ده مدا 
كو  ــه م  دك دانپێدانێ  هــه روەه ســا  وانــە .  الوازا  خــاال  ژی 
هۆزان هه ر ب وی راده ی مه زنی و كه رامه تا عه ره با یا 
بلندكرینە،  دفن  ئەو  ڤه   گەشكری. ژالیه كی دی ژی 
ئەو یێن چكالندی و پاله كا پێڤەنای هەتاكو نەچار بن 
گەلەك بریارێن “دونكیشوت”ی بده ن كو د وان بریار و 

هه لویستاندا گەلەك كێم هزرا نەرما نه راستی یا هه ی.
ئه وا من دڤیت  لڤێره  تۆماربكه م ئه وە  كو هۆزان بوویه  

قەید و گرێیه كا سه ره كی د ژیانا عه ره باندا.
روویــێ  ژ  ــی.  ــەت دەول كوژییێن  ژ  بــوویــە  كوژییەك 
گرنگییێ ڤه  ژ دام و ده زگه هێن پاراستنێ و كاروبارێن 

ده رڤه  و پرۆپاگنده  و راگه هاندنێ كێمتر نه بوویه .
د كۆچكا حاكماندا هۆزان هەبوویه .

هۆزان د مزگه فت و ل روینشتنێن زانستی دا هەبوویه . 
تژی  كه ڤنین  تاخێن  و  قه هوه خانه   نــاڤ  د  ــۆزان  ه

قەرە  بالغدا بوویه .
راوێژكار  وه كــی  ده مه كی  وه زاره تــخــانــانــدا،  د  هــۆزان 
نیزامی  راوێژكارێ  ژی  وه خته كی  و  رۆژنامه نڤیس  و 
بالیۆزی گه رۆكێ ب  وه كی  دا  ل سه رده مه كی ژی  و 

ده ستهه التێ  بوویه .
كی د ناڤ مه دا هه یه  نه زانیت كو هۆزێن عه ره بی د 

سه رهلدانا هۆزانڤاناندا جه ژن دگێرا؟ 
هه روه كی ئه ڤرۆ كو بۆ دیاركرنا پاپی یان ل وه ختێ 
تاج كرنه  سه ری بۆ قه ڕالی یان ل دیاركرنا شاهجوانێن 

جیهانێدا جه ژنێ دگێرن.
یا هــه ی، ل  هــۆزان د هه می قۆناغێن ژیانا مــه دا 
ده می خۆشی و شادییێدا، هۆزانێ ل جهێ گولەباغ و 

مێخه كان پێشكێش دكه ین.
د جه ژنێن ژ دایكبووناندا هۆزانێ ل جهێ شیرینی و 

حه الوێ پێشكێش دكه ین
سه رده ستێن  و  بازنك  دكه ینه   هۆزانێ  شه هیاناندا  د 

بویكێ پێ دخه ملینین.

ــێ دكه ینه   ل ده مـــی ژدایــكــبــوونــا زارۆكــــان هــۆزان
گه رده نبه ند و ب ملێ زارۆكیڤه  دكه ین.

ل ته كیه  و مزگه فتاندا دكه ینه  عوود و بۆ رازیكرنا 
خودێ دژه نین.

د خۆنیشانداناندا" هۆزان بۆمبه یه  و بۆ ژناڤبرنا ده ور 
و دورێن حاكمی د په قینین.

ل ده مێ حه زلێكرنێدا دكه ینه  بازنه یه كا زوموروود و ل 
گه ها گراڤییێ  دكه ین.

د به رامبه ر ئه وێ ده ستهالتا هۆزانێدا كو هزار ساله  و 
بگره  پترژی یا ڤه كێشای، ئه مژی ب ره زامه ندیڤه  قه بیل 
دكه ین و سوپاسدار ژی بووینە، چ ب دەستێ مرۆڤیڤە 
نامینیت، ئه گه ر ب پرسیت، گه لۆ ئه رێ ئه ڤ زالبوون 
و ده ستهه التدارییا جوانا هۆزانێ، ژیانا مه  یا ده وله مه ند 

كری ؟
داگیركرنه كا  هه می  وه كی  ئه وژی  یان  خه مالندیه ، 
بازنه كا  جهێ  وێ  ل  و  دزی  مه  یا  رۆژا  سوننه تی، 
ده می  ل  داكــو  مه   دایــه   یا  ره نگاوره نگ  یا  شووشه یی 

بهێنڤه دانی یارییێ پێ بكه ین؟ 
ب گۆتنه كا دی:

تۆ بێژی هۆزانێ پتر ژ یا پێدڤی، ژییێ مه  یێ ب 
هەروە بری؟

گه لۆ ئه رێ عه ره بان د كویله تییا هۆزانێدا زێده گاڤی كریه  
هه تا وی رادده ی كو هۆزان د ژیانا واندا بوویه  خودایه كێ 

ده ستكرد وه كی هه می خودایێن ده ستكردێن دی؟
ئه رێ ئه و چۆڕێ هۆزانا نه ژیرانه  یا كو ب سه رمه دا 
بوویه   یان  مه   یا  ساخی  له ش  ئه گه رێ  بوویه   گرتی، 

په ژیك و نه خۆشی بۆ ساخی و سالمه تییا مه ؟
گۆپیتكا  د  عه ره بی  وه التێن  كو  رۆژگارێدا  ڤێ  د 
هه رفتن و ژناڤچوونێدانه ، تۆ بێژی هۆزان هه تا كیڤه  و 
هه تا چ راده یه ك به رپرسێ ئه ڤێ ژناڤچوون و هه رفتنێ  

بیت؟
دیاره  هۆزان وه كی هۆزان، نه شێت ب تنێ بارێ شاش 
و خوار و ڤیچ یێ سه رده مێ عه ره بی ب ستۆیێ خوەڤه  

بگریت. 
هۆزان ب تنێ نه شیت به رپرسێ پێنج چەرخێن بەربەالڤی 

و ناكۆكی و ژێكڤه بوونا نەتەوەیی و فه رهه نگی بیت.
هۆزان بۆ مرۆڤی رۆخساره كێ دییە؟

ئه گه ر هۆزانا مه  یا هۆسا بیت ب نه چاری ئه مژی 
دێ د هۆسا بین!
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 .... ڤه مریا  قۆناغه كێدا  د  عه ره بی  هۆزانا  ئه گه ر 
تێكشكه ست... یان خوە كوشت... مرۆڤێ عه ره ب ژی 
هه ر د ئەوێ قۆناغێدا، دێ ڤەمریێت، دێ تێك شكێت 

و دێ خوە كوژیت!
هه ر وه ختێ مرۆڤێ عه ره ب مه زن ببیت، هۆزانا مه زن 
یا نڤیسی، وه ختی كو داكه ڤتی و الواز بووی، هۆزانا 
الواز یا نڤیسی. ئه ڤه ژی پیڤەرەكێ راسته . ئه ڤ پیڤانه  
به لكی په یوه ندی ب  نینه .  ب تنێ بۆ هۆزانا عه ره بی 

هۆزانێڤه  هه یه  ل هەر جهـ و هەر ده مه كیدا.....
دروستبوونێدا یێ شرینه . هه ر  بنیاتێ  د  تری  تاما 
ترشییه كێ تێدا بیت، یا وی مرۆڤییه  كو چاندی! ترشی 

ل د تاما وێدا نینه . 
ئه ز خۆ ناكه مه  وه كیلی هۆزانێ......و

هۆزان چییە؟
هۆزان خودانێ سەرۆسیمایەكێ فۆتۆگرافییێ ناسیار 
نینە. نە تەمەنێ وی دیارە، و نە ڕهوڕیشالێن وێ یێ 
ناسیارە، كەس نزانیت ژ كیڤە هاتییە و ب كیژ پاسپۆرتێ 

سەفەرێ دكەت.
 دانعەمر دبێژن: هۆزان د شكەڤتەكا گۆپیتكا چیای 
دا را هاتە خوارێ و ل جادەیێن باژێری، نان، كتێب و 

گۆڤار كڕین و پاشی خوە ڤەشارت و بەرزە بوو.
كویراتییا  ژ  ئەو  دبێژن:  دەریــای  لێڤین  ئاكنجییێن 
دەریایی دەركەڤت، ب درێژاهییا رۆژێ دگەل زارۆكان، 
پێل و ماسییێن ڕەنگ زێرین یاری كر و پاشی د كویراتییا 

دەریای دا ڤەگەرییاڤە ماال خوە.
زارۆكێن باژێری دبێژن: هۆزان ژ دارستانی هات، ل 
گەل وان كرە كەنی، قەفتین گوالن، هەیڤ، پەالتینگ، 
گەنمەشامی و كۆلێرەیێن تژی هنگڤین دانە وان و پاشی 

داعیرا.
ئافرەتێن باژێری دبێژن: ئەو وەكی چیچكێن بهارێ 
هاتە نك وان، ب دمكان ل سەر لێڤێن وان دان، خوە ب 
بازنە و ب ڤیان و  كەزییێن وانڤە هەالویست، یاری ب 
پەڕێن خوە ل سەر جهێن  كر،  وان  دلسۆزییێن  و  هەست 
وان یێن خەوێ ب جهـ هێال و پاشان ڤڕەك ژ بالێن خوە 

دا و فری.
ســەرێ  هــۆزانــێ  دبــێــژن:  قوتابخانان  مامۆستایێن 
سپێدەهییەكێ خو كرە د ناڤ ژوورا وانە گۆتنێ، دگەل 
وی  فێری  پێشتر  كو  ئاخفت  د  زمانەكی  ب  قوتابیان 
پیت  هندەك  ژی  تەختەداری  لسەر  و  نەببوون،  زمانی 

ئەوا  پاشی  نەدیتبوو،  پیت  ئەو  وان  پێشتر  كو  نڤیسین 
گۆتییە وان لێ تێگەهشتن. پاشی دانانە سەر ملێن خوە 
و بۆ خونیشاندنان و كەڤنە د ناڤا جادەیاندا و هەوار دكرن، 

هۆزان ببیتە وەزیرا فەرهەنگێ.
ل دۆر هۆزانێ و د ئەرشیف وتۆمارێن پۆلیساندا كو 
مەنزل و جهێ وی ل كیڤەیە؟ ئۆال وێ وی چییە، خودانێ 
كیژ ئایدیۆلۆژیایێ یە و سەر ب كیژان وەالتیڤەیە، هەتا 

نوكە زانیارییەكا بهێز نەبوویە.
یان  ئاسیایی  هەڤنیشتیمانیەكا  هـــۆزان  بێژی  تــو 
گەلۆ  ئەمریكی؟  ژی  یان  ئەورۆپییە  بیت؟  ئەفریقی 
ڕەنگێ پیستێ وێ یێ سپییە و چاڤێن وێ شینن؟ یان 

رەش پیستە و پرچ ئالۆز و خەلەكە؟
یان زەرپیستە و چاڤێن وێ دوو هێمایێن پرسیارێنە؟

تو بێژی ژ ئاكنجییا هندێ یان سێند، ئیسكیمۆ، یان 
یا گزیرتا عەرەبی بیت؟

كریستیانە یان مووسایی، موسلمانە یان بوودایی یان 
ئاگرپەرست؟

ــان مــاركــســیــســت، ئــانــارشــیــســتــە یــان  ــیــە یـ راســتــڕێ
نیهیڵیست؟

الیەنگرا بورژوازی یە یان پرۆڵیتاریا، پێشكەڤتنخازە 
یان كەڤنە پەرست، شاهخوازە یان كۆمارخواز، یێ ب ژنە 
یان بێ ژن، بێتاوانە یان دادگەهكریە؟ هەمی ئەو وینێن 
د ئەرشیفێ پۆلیسان دا، سەروسیمایێن وان هەتا رادەكێ 
یێن  پێنووسێ ڕەش  و ب  نزیكن  ئێك  ژ  و  ئێكن  وەكی 
ناڤچاڤ گرێ، پرچ  یێن زەالمەكێ  هاتینە كێشان كو 
قەهوێ  كۆپەكێ  دكێشیت،  جگاران  گەلەك  كو  ئالۆزە 
ڤەدخۆت و پێنج كۆپێن بیرەیێن خوەمالی د رۆژەكێدا ب 

سەردا دكەت.
بەرخوە و ب  ب رۆژێ چاكیتەكێ چەرمی دكەتە 

شەڤێ ژی خەمێن خوە ب خوەدا دكەت.
هۆزان چییە؟

هۆزان خۆدانا تیۆران نینە.
هەر هەلبەستڤانەكێ تیۆرا خوە یا هەی.

دانن،  هۆزانێ  بۆ  تیۆرەكێ  بزاڤكرین  تورەڤانێن  ئەو 
زیان ب هۆزانین وان گەهشتینە و خێر ژ تیۆرێ ژی 

نەدیتییە. 
پێنجی  گلۆپێن  ب  خــوە  و  فرۆشتی  یــا  رۆژ  وان 
واتیڤە یا مژوول كری. وان دەریا یا فرۆشتی و خۆ ب 

تەماشەكرنا كۆمەكا ماسییان ل مالدا یا رازی كری.

ێڕان..
وەرگ
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تیۆر دانان د هۆزانێدا كارێ من نینە.
ئەوا بۆ من گرنگ، هۆزانە.
كەواتە، هۆزان ئەزم، هوینن.

هۆزان سەوكەكا گەرما دێر و رستایە و كو دێ پێكڤە 
خۆین. هۆزان جل و بەرگەكێ دەگمەنە و پێكهاتەیا وێ 
ژ هەست و كاریگەری و كارتێكرنێیە و ئەم پێكڤە دكەینە 

بەرخوە.
د ڤی بیاڤیدا چاڤەڕێی من نەبن كۆپییەكێ بۆ هەوە 

بنڤیسم و داخاز و حەزێن هەوە بجهـ بینم.
ژبەركو ئەڤە یا ب ساناهی نینە، خولی و تۆزا خوە 
بێژم:  بوودایەكێ  وەكــی  و  بكەم  كۆمڤە  ئامانەكێدا  د 
"ژ روویێ بیوڵۆژیكی و كیمیایی و ئاناتۆمییێڤە ئەڤە 

ئەزم".
ناهێتە  ســانــاهــی  هــوســا ب  ــڤــانــی  هــۆزان خــولــیــیــا 

كۆمڤەكرن.
یێن ب ڕێ كرین، د  من چڵ سالێن تەمەنی خوە 
وی تەمەنیدا من "زەواج" دگەل هۆزانی كریە و ئەوژی 

دگەل من یا زەوجی.
بیست كۆمەلەیێن هۆزانێ ژمن دەركەڤتینە كو دل و 

مێشكێ من ب تەمامی ب خۆڤە یێن مژویل كرین.
بۆمن ناگونجیت ژیانا خوە ب خورتی بێخمە د ناڤ 
من  فەرهەنگی  الپەرەیێن  و  نڤیسەر  و  "كەپسۆلەكێ"دا 

دابعیرن.
هەروەسا بۆ من چێنابیت كو ب هزاران ژانان تێكەل بكەم 
و پێكڤە بكەمە ژنەك و بێژمە هەوە: ئەڤە خۆشتڤییا منە.
ئەڤە زۆردارییە ژ خۆشتڤییا من و هەروەسا ژمن ژی.

هۆزان چییە؟
هۆزان نڤیسین چەند یا ب ساناهییە و بەحسكرنا وێ 

ژی چەند یا ب زەحمەتە.
هۆزان دیالن، داخویانی و بەحسكرنا هۆزانێ زانستێ 

چاڤدێریكرنا پێنگاڤایە.
بکەم  شەهیانێ  پێخۆشە  من  دبێژم  ئاشکەرایی  ب 
بکەمەڤە،  خوەدا  پێنگاڤێن  لڤینێن  د  هزر  نەڤێت  من  و 
چونكی هەردەمێ من هزر كر كو ئەز چ دكەم، رێکوپێکیا 

پێنگاڤێن من دێ تێک چن و نامینن.
هۆزان دیالنە ب پەیڤێ.

داوات و دیالنە ب هەمی پشکێن دەروونیڤە، ب هەمی 
و  بەرچاڤ  تەخێن  نەدیارڤە، ب هەمی  و  دیار  لڤینێن 
ب  نەهاتیڤە،  و  هاتی  هیڤییێن  هەمی  ب  ڤەشارتیڤە، 

هەمی هەست و ئاگەهداریێن ژیری و نەژیریڤە، ئەوێن 
کو پەخشانێ دنڤیسن، ب چیرۆکنڤیس و شانونامەنڤیس 

و داستاننڤیسانڤە چ ئاریشە بۆ نڤیسینێ نینە.
ئەو ب شێوەیەکێ سرۆشتی ب رێكێڤە دچن، ب سەر 
رێیەکا بەری یا تایبەتدا دچن، بۆ ئەوێن هاتنوچوونێ 

دکەن، دهێن و دچن و پیاسان دکەن.
ــرس و  بــەلــێ داوات و دیــالنــا هــۆزانــڤــانــان یــا ب ت
بزدێنەرە، د ڤێرێدا سەماکار ژ لەشێ خوە دویر دکەڤیت 
و ژ وێ ئاهەنگ و دیالنێ ال ددەت، هەتا ئەو بخوە 

ببیتە ئاهەنگ.
ئەز دیالنێ دکەم بەلێ نزانم چەوا؟

هۆزانێ دنڤیسم، وەکی ماسییێ کو نەزانیت چەوا 
مەلەڤانییان دکەت.

ڕەڤیت،  ب  چــەوا  نەزانیت  کو  کێڤریشکێ  وەکــی 
قانوونێن  دژایەتییا  چەوا  نەزانیت  کو  مەمکی  وەكی 
کێشا ئەردی دکەت، پەرێن گۆهێن من دپەقن، ئێک 
دوویەک ل بالێن من ددەن، پەڕێن من گرژ دبن، خۆهێ 
ددەم، نوقم دبم، پرت و مرت دبم، هۆزان هەروەکی تیرێن 
ئاگری ژ لەشێن من دەردکەڤن، هەر وەکی گوللـەی کو 

ژ خانەیا دەمانچێ دەدرکەڤیت.
هۆزانا  ناڤ  د  نەخواستی  شێوەیەکێ  ب  هۆزانڤان 
خوە دایە، ئەو د هۆزانا خوەدا یێ ئاسێ و زیندانییە، 
یــێ ئاسێ  ئاڤێ دا  هــەر وەکــی ماسی کــو چــەوا د 
لێ  نە دشێت  و  دەر  پاڤێژیتە  تێدا  نەدشێت خوە  بووی، 

رزگارببیت.
هەتا وی دەمێ کو هۆزان وەكو خەنجەرەکا برۆنزی 
یا سور د لەشێ هۆزانڤانی چوویە خارێ، بۆ وی هند 
یا دژوارە ب ڕاددەیێ راستەقینەیێ برینا وی، هەروەسا 
ژبەرکو  بزانیت،  خەنجەری  راستەقینەیێ  ســنــوورێ 

خەنجەر و گۆشتێ وی یێن بووینە ئێک.
دەروونێ  د  کو  تشتێ  وی  بۆ  هۆزانڤانی  هزرکرنا 

ویدا رووددەت، بۆ هۆزانڤانی كارەكێ دژوارە.
بڤێت  کو  هەی  یا  ئاریشە  ئەو  هەر  ژی  خۆدیک 
سەحکەتە خوە و گول ژی ئەگەر بزاڤێ بكەت كو بێهنا 

خۆ هەلمژیت.
.............................
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