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هەلبەستڤانێ  لوبنانی پۆل شائۆل:

وەرگێڕان/ ئەمین بۆتانی

پۆل شائۆل هەر دگەل دیاربوون و ناسینا وی وەك هەلبەستڤان ل دەستپێكا سالێن هەفتێیان ل سەت سالییا 
دەربازبووی، وەها هاتە ناسكرن كو هەر گاڤ وی ئارێشە ڤەناینە و بوویە سەدەمێ ئازراندنا بگر و بكێش 
و گەنگەشێ دپاناڤا تۆرەیی و شعری دا، ئەوی نەخوەستییە بچیتە بن كەفشێ  كەسانێن دی و خوە بسەر چ 
ئالییانڤە نەهەژمارتییە؛ و الڤالڤ و خوە شرینكرن و پشی پشی بۆ رەخنێ  و رەخنەڤان و خوەندەڤانان نەكریە، 
ئەو هندی بێژی لڤۆك و نەهەندریا و نەحەجمتییە و خوە رادەستی پیڤەرێن حازركی ناكەت و مەندەهۆشی و 
داخباری ل جەم وی بێ بوهانە و فلسەكێ سۆتی نائینن، لەوا ئەزموونا وی وەكە پێشدەستی و ئنسیاتیڤ و 
پێشنیارێن نوو دهێنە دیتن بۆ چامێن هەلبەستكی یێن هەڤدەم و ب دەستنیشانكری و تایبەت بۆ فۆرم و شێوازا 

نڤیسینێ ب خوە ژی.

پــۆل ب ڤــێ  یــەكــێ هــاتــە تــۆمــەتــبــاركــرن كو 
ریهوڕیشالڤە  ژ  ــی  ــەدەت ع كــەڤــنــا  قــەســیــدا  وی 
هەلوەشاندییە، و هەروەسا زمان ژی خەراب كریە 
و ب سەرێكدا ئینایە خوارێ ، بەلێ رژدە ل سەر 
دەربازكرنا  ئانكو  زاتــی،  و   - خود   - تێكوپێكدانا 
بەردەواما خود-ی و ئەزموونكرنا وی ب ئاوایەكی 
نهێنی  دویڤ  ل  گەڕهانێ   ژپێخەمەتی  بــەردەوام 
و  هەستكرن  ئارمانجا  ب  ژی  یان  نخاڤتییان،  و 
ئاستەنگێن رەخنێ   ئازادییا سنوور و  ڤەدیتنا وێ  
نكارن وێ  چەمبەر بكەن؛ ژبەر كو رەخنە رەهایە 
و هەلبەست ژی رێژەیی نسبی یە، لەوا ب دیتنا 
وی؛ ئەڤ هەردوو ئالی یە هەڤناگرن و گەلەك 

ژهەڤدوو دوور و جودانە.
هەڤپەیڤین دگەل هەلبەستڤان پۆل شائۆل گەلەك 
پرسیاران بخوەڤە دگریت و نیشان و ئاماژەیێن زۆر 
ژی هالویستی و دالەقاندی دهێلن؛ ب وێ  هیڤیێ 
ل دەرفەتێن دی بهێنە خویا كرن، چونكی هەڤپەیڤین 
و دایەلۆگ حەز و ڤیانەكا یەقینێ نیە بقاسی كو 

ئالیكارە بۆ بەرچاڤكرنا پرسیارێن نوو.
بۆ  پێرفۆرمانسە  نە  ناكەم؛  پێشكێش  خوە  ئەز 
داناساندنا خوە، ژبەركو خوەندەڤانێن من؛ من پێناسە 
منن،  ناڤونیشانێن  من  بەرهەمێن  و  كار  و  دكــەن 
هەلبەستێ   ئەز  ساالنە  سی  بێتری  ئەڤە  ژبەركو 
دڤەهینم، و یێ من ڤەدخوینیت دكارە باش و خراب 

خوە دووبارەکرن 
پووچترە ژ دووبارەکرنا 

ئەوێن دی.. 
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ل دۆر من ب ئاخڤیت.. ئەڤ یەك گەلەك ئاسایی و 
یە  پێشنیارەكێ  ژبەركو مرۆڤ ب خوە مینا  نۆرمالە؛ 
بۆ جیهانێ ، نڤیسین ژی پێشنیارا مرۆڤی یە بۆ ئەوێن 
دی كو دكارن رەت بكەن یان ب پەژرینن و پەسند بكەن، 
ئەوێ  گرێدای منەژی خەلكەكێ هەی ژهەلبەستێن من 
حەز ناكەن.. و هەندەك بێهەمپا هەلبەستێن من دئەڤینن 

و حەژێ دكەن.
وەكــە  یــێ  ســێ  جیهانا  ل  هەلبەستڤان  ــنــەتــاردا  دب
سەركردە و حزبا نیە هەتا وەكو خەلك و جەماوەر ل دۆر 
كۆم ببن و هەول بدە كۆدەنگییێ بۆ خوە بدەستڤە بینیت، 
یــان هــەر ژانــر و جــۆر و  هەلبەست و چامە و كەڤال، 
تەشەیەكێ هونەری خەلكی دابەش دكەت و مەرەمژێ 
نە كۆدەنگییە، لەوا هەر هەلبەستڤان و هونەرمەندەك بزاڤا 
كۆدەنگیێ و جەماندنا جەماوەری بكەت، من گومان ژ 

شاعربوون و ئافراندنا وی یە.
تشتەكی  تو  ئانكو  بكەی؛  دابــەش  جیهانێ  تو  كو 
نوو پێشكێش بكەی كو خەلك ل سەر وی تشتی جودا 
بن و دیتنێن جودا ب ئازرینی، هن خەلك هەنە نكارنە 
ریسك و هاتوبات و سەرچلی و مغامەرێ ، و هن ژی 
ب رێزداریڤە لڤێ ئەزموونا مە یا نوو دنێڕن، وەك نموونە 
بــەردەوام  ئەو چما پۆل شائۆل  پرسیار دكەن:  هن كەس 
یێ  ژ  نڤیسەرەك  هەر  خویایە  وەك  هەلدوەشینیت؟  خوە 
دی جودایە. ئەڤ پرسیارە گەلەك من سڕ دكەت، من 
رادگریت و من دتەزینیت، لێ دهەمان دەمدا وە لمن دكەت 
ئەز پێگیر بم كو هەر ئەزموونەكا نوو ل جەم هەلبەستڤانی 
نوو  ئەزموونەكە  ئافراندنا  و  پێكئینان  بۆ  رێكێ   پێدڤیە 
هەلبەستا  تەنگاسییا  و  ئارێشە  ژبەركو  بكەت،  خوەش 
عەرەبی ئەوە كو هەندەك هەلبەستڤان فۆرم و شێوازەكا 
نوویا نڤیسینێ  لدارخستن، و پاشی وان بدرێژاهیا تەمەنێ  
خوە؛ بزاری خوە ڤەكرن و خوە دووبارەكرن، كو لدوماهیێ 
ئەزموونا وان مینا گۆمكەكێ لێهات و ئەو ژی تووشی 

هشسڤكی و بێتامی و دووبارەبوون و مرنێ  هاتن.
ئەزموونێن  ــەڤ  ت كــو  بینە؛  خــوە  بــیــرا  مــن  دگـــەل 
هەلبەستڤانان یێن بەراهیێ هەرگاڤ چێتر و بێتر بوویە 
دەست  وان  چونكی  دوماهیێ،  یێن  وان  ئەزموونێن  ژ 
وان  چونكی  هەلگرت،  ئەزموونكرنێ  و  ژنــووڤــەكــرن 
ژدەستدان،  دا  خوە  خــود-ێ   بسەر  رەخنەڤانیێ  هەستێ  

چونكی وان دناڤ خوەدا و دهندورێ  خوەدا مەگرتی و 
فەرەزییەتا پێغەمبەرتیێ جۆشدا... لەوا هەر تشتەك ئەو 
بنڤیسن وەكە بت و هەالمەت و سەنەمەكێ  پیرۆز لێهات، 
هەر  ژبەركو  هەلبەستڤانی،  مرنا  ئەڤەیە  هەر  بێگومان 
نەهەلوەشینیت...  خوە  رۆژ  هەر  ئەگەر  هەلبەستڤانەك 
هەلبەت هەلوەشاندن ب رامانا وێ  یا ئەرێنی و پۆزەتیڤ، 
رامانێ   وێ   ب  درســت،  یا  هەلوەشینكاری  رامانا  ب 
و  هات  بدوماهی  من  ئەزموونا  ئەڤ  خوە:  بێژیتە  كو 
لسەر من پێدڤیە ئەزموونەكە نوو ئاڤا و لدارخەم.. هەكە 
بیت  مری  كەسەكێ  وەك  هەلبەستڤان  ئەو  نەكەت  وێ  

وەهایە.
هەر بڤێ ژی بزانە كو كاروانێ  هەلبەستڤانێن مری 
رۆژ بۆ رۆژێ قەلەبالغ تر دبیت، چونكی لسەر مێدەك 
فێستیڤالێن  ئەو  دچــەرن،  شعری  فێستیڤالێن  سفرەیا  و 
وەختە ب تەمامی شعرێ  ژی پیس بكەن، نها هژمارا 
هەما  ــیــە،  دەركــەت ژتــامــێ   فێستیڤاال  هەلبەستڤانێن 
وان  ل  هەلبەستێ   رێزمەندییا  و  حورمەت  بێژی  وەكی 

فێستیڤاالندایە نەكو دناڤ پەرتووكان.
من چل ساالن رەتكر بچمە سەر ستەیجێ و هەلبەستێ  
ڤەخوینم، هەندەك ژهەڤالێن من ب گلی و گازندڤە گۆتنە 
من كو ئەڤ یەك دێ كاریگەری و باندۆرێ ئێختە سەر 
ناڤودەنگ و پێرفۆرمانس و حزوورا منا میدیایی، بەلێ 
میدیایێ  و  راگەهاندن  باشترە  من  بۆ  وان:  گۆتە  من 
بدۆڕینم نەك شعرێ ، لەوا لدوماهیێ من هەردوو قەزەنج 
كرن، راستە پشتی چل ساالن من پشكداری دسەمینارەكا 
هەلبەستێ دا كر ل پاریسێ و ئێكا دی ژی ل لەندەنێ ، 
بەلێ  دناڤ خوەدا ئەز حەز ژفێستیڤالێن شعری ناكەم.. 
ددەمە  وەها ژی خوە  ئەز  وەهایە..  و گێولێ من  حەز 

ناساندن، یێن دی ژی دكارن بۆچوونێن جودا هەبن.
دوماهی هات،  ئەزموونەكە ساال 1977ێ  ب  ئەڤە 
بەلێ ئەزموونەكە باندۆرا وێ  ب سەر هەلبەستا عەرەبیدا 
هەبوو، بەری هینگێ شعرا عەرەبی شعرەكە گوهنێلی، 
رۆمانتیكی، سوریالی، دوور و درێژا بێز و زڤێر و بێزاركەر 
چڕوپڕ؛  قەسیدەیێن  و  چامە  من  بوو  ئەڤە  بوو...هتد. 
گرۆڤ  تژی  و  كورتڤەبڕ  چامێن  ئافراندن،  تیر  و  تێر 
ژی  كاغەدێ  یێ  سپی  بیاڤێ  من  هێما،  و  نیشان  و 
شانۆیێ،  هونەرێ   وەكە  ژسینۆگرافیایێ  پشكەك  كرە 
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تژی  و  تێر  پەیڤێ ،  تڤاڤكەرێ   پشكەكە  كرە  ئەو  من 
هەری  یا  من  ئەزموونا  ئەڤە  كو  ئاماژەیان،  و  ژهێما 
گران و ئاسێ بوو ل هەردوو دیوانێن من بناڤێ ) دێمەك 
دكەڤیت و ناگەهیت( و )بایێ ڤاال(، پشترە ژی چامێن 
ڤەهاندن،  من  هەڤۆكی  سێ  و  رستەیی  هەڤۆكی  دوو 
بەلێ ئەڤ ئەزموونا شعری گەلەك سەخت و دژوار بوو، 
رووبــەر  پارڤەبوونا  نیە..  بەس  تەنێ  ب  فــۆرم  چونكی 
پەیڤێن  و  رستەیان  و  هەڤۆك  ناڤبەرا  د  سپی  بیاڤێ  و 
یاری  لێ  نیە،  بەس  و  تێهەلناهێت  تەنێ  قەسیدێدا  ب 
هوورە  و  سەخت  یاریەكا  گرنگە،كو  ڤێرە  ل  زمانی  یا 
د هەمان دەمــدا، چونكی چامە و قەسیدا درێژ دبیت 
تەحەمال الوازیێ بكەت مینا رووباری، لێ بەلێ چامێن 
نازكن  پەالتینكان  مینا  هەڤۆكی  دوو  و  هەڤۆكی  ئێك 
و ب بایەكێ سڤك دكەڤن، ب تەنێ دانانا پەیڤەكا زڤر 
ل جهەكێ نەهەژی؛ دێ هەمی ریتم و بنواشان ئالۆز 

كەت.
دگەل ڤێ ژی، ئەز دبێژم ئەزموونا هان ب دوای هات، 
پشتی دیوانا بایێ ڤاال پێدڤی بوو وێ  ئەزموونێ  بەرفرەهـ 
بكەم، پێدڤی بوو ژ پەڕتاندنا هیم و بنەتارا زهنیەت و 
دەربــازی  هەلبەستێ   لۆجیكا  و  زمانڤانی  و  مێنتالیتە 
ئەزموونەكە  بەرەڤ  ببم؛  تام جودا  نووتر و  ئەزموونەكە 
هەڤدژی ئەزموونا منا بەرێ  كو ل هەردوو دیوانێن مندا 
)مرنەك بۆ بیرئانینێ( و )رووپەلێن یێ بەرزەبووی( هاتیە 
بجهكرن.د ڤێدا ژی من ترس ژ دووبارەبوونێ  هەبوو، لەوا 
من بەرێ  خوە دا زمانێ  كەلەپووری، ئەز وەكی یێن دی 
دیوارەكا  ناڤ  د  بێخمە  و  بینم  كەڤنار  بەرەكی  نەهاتم 
نوودا، نە نە، من هەڤۆك و رستە هەلبژاردن، من هەمان 
چامە هەلبژارد و مە كار ل سەر كر )وەك مەهەكا درێژا 
عەشقێ( كو پەرتووكا هەری مەترسیدارە من نڤیسییە و 
خەلكێ  ب تەڤایی و خانەدان و محافزكار و كۆنزێرڤاتیڤا 
ڤەگەڕیان  پەرتووكێدا  ڤێ  د  ژبەركو  كرن،  حەژێ  ژی 
هەبوو بۆ زمانی و ئێدیەم و زاراڤەیێن كەلەپووری، ئەز 
بەر ب  درێژا عەشقێ(  )وەك مەهەكا  خوە  دیوانا  لڤێ 
پەرتووكا )نەمانا رەوشان( چووم مینا دەق و تێكستەكێ  
پێكهاتێن شانۆیی ژی  و  توخم  ڤەكری، و من هەندەك 
وەها  ئەزموونەكی  گێڤراند،  و  كر  تێكهەل  هێڤێن  وەكە 
پڕ سخنەت و قورس و گران و كاڤلكارە، بەلێ ئەز هەر 

گاڤ ل دویڤ نووكرنێدا گەڕیایمە؛ لەوا ئەڤە دوو سالە 
من چ نەنڤیسییە.

هەلبەست هونەرەكێ گران و ئالۆزە، هونەرێ  چامە 
وێ   لــســەر  هێژ  ــەز  ئ و  ســپــەهــی،  و  بلند  قەسیدێن  و 
بۆچوونێمە هەتاوەكو شونوارێن هەلبەستەكا خوەیا بەرێ  
ئانكو كاری  پڕدەمە شانۆیێ..  نەچارم  ئەز  رەشڤەكەم؛ 
لسەر زمانی بكەم، مژوولی هزر و سیاسەتێ  بم، ژبۆی 
دویڤ  ل  دخــوازم  ببم،  ڤاال  ئەزموونەكێ  ژبــانــدۆرا  كو 
ئەزموونەكە نوودا بگەڕهم، ئەزموونەك ژ ژیان و ئێش و 
ئازاران.. ژعەشق و مرنێ ، ژخوەندنا شعر و ئەدەبیاتێ، تو 
هەرگاڤ پێدڤی نووكرنا كەرەستە و ئاالڤێن خوەی، لسەر 
وان،  سەر  بێخی  كۆنترۆلێ  و  هەلگری  وان  پێدڤیە  تە 
بەلێ  هەلبەستڤانەك بهێت و چ ئاالڤەك ڤێ نەبیت بۆ 
كریارا جۆرڤەهینی و رەنگڤەهینیێ؛ بێگومان ئەو كەس 
هەلبەستڤانەكە كەفتیە د ناڤ تەلها خود - ێ  خوەڤە، 
ژنموونەیا گەلەك ژ وان هەلبەستڤانێن ئەز و تو ژی وان 

ناس دكەین و نەپێدڤی ئینانا چ ناڤایە.
هەڕفاندن  پەیڤا  ژ  حەز  نها  ئەز  بهێت،  تە  باوەریا 
و  دروشمێ  سوریالی  ئەڤە  ناكەم،  زمانی  ژبەرێكبرنا  و 
دادائیزمان بوو كو گۆڤارا شعرێ  و خودانێن نووخوازییێ 
و ئەدۆنیسی وانا پەیڕەو كر... كو ب دیتنا ئەو یەك وەهم 
و ساوێرییە، لەوا ل شوونا وێ  من پێشنیارا تێكوپێكدانا 
و  فەنەكی  هەلبەست  راســت  یــا  كــر،  ی  زات  و  خــود 
كو  گۆتن  هاتیە  ژی  بــەرێ   حیلەبازییە،  و  جامبازی 
هەلبەستا هەری جوان هەلبەستا ژهەمیا دەرەوینترە، لێ 
نە ب رامانا وێ  یا ئەتیكی ئەخالقی؛ بەلێ ب رامانا 
وێ  ئاشۆپی، ب واتایا هەڤنێزیكییا مژارێ  ب ئاوایەكی 
نەڕاستەڕاست، ل دۆر كەلەپووری ژی؛ من نەخوەستییە؛ 
و  ساخ  نە  و  پەڕتینم  و ب  بكەم  خــەرا  كەلەپووری  نە 
زندی بكەم، لێ ئەوا پێدڤیە بهێتە كرن گەرەكە قدقدانكا 
زمانی بهێتە ڤەكرن و كولم و قورنجیك لێ بهێتە دان، 
بۆ  زمانییە  قورنجیكا  و  ئازراندن  خوە  ب  شعر  ژبەركو 
كەلەپوور و سەردەمێ كەلەپووری، هەلبەت قورنجیك و 
ئەز ژی د  ئەزموونگەری،  رامانا  ئازراندن ب  و  زختە 

ئەزموونكرنێ  دا دژیم.
نها ل )نەمانا رەوشان( من شانۆ تێكهەلی هەلبەستێ  
كریە، و وەك تو ژی دزانی؛ پویتەپێدانا من ب شانۆیێ 
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زمانی... و  هــزر  و  شعر  دگــەل  هەڤتەریبە  و  هەڤهێل 
هتد. ل دوماهییێ ژی ئەگەر ئەز بخوازم قەسیدەیەكا 
ئەڤینا  تەنێ   كو ب  ڤەهینم  هەندێ  ژپێخەمەت  شعری 
خوە دەرێخم و عەشقا خوە بۆ گوهنێلی و سێكسێ خویا 
ئەز  ئەڤە  وەردەم،  سیاسی  دمژارێن  خوە  ژی  یان  بكەم 
دشێم وانا بكەم د رێكا گوتارەكێدا )نێ  ئەز رۆژنامەڤانم 
یان  بدەم  ئەنجام  ڤەكۆلینەكێدا  د  دكارم  یان ژی  دێ!( 
د.....، بەلێ هەلبەست دەما تو وێ  دڤەهینی؛ پێدڤیە 
تشتەكێ نوو بێخیتە سەر ئەوا تە هەیە، یان ژی سەر 
بەرهەمێ ئافراندیێ ئەوێن دی. دووبارەكرنا ئەوێن دی 
تشتەكێ پووچە و لڤێ ژی پووچ تر دووبارەكرنا خود 

-ی ب خوەیە.
من نموونەیەكا پێشوەخت نیە، نموونا من لبەر دەستێ  
منە، لەوا تو دبینی كو هەمی تیۆرێن هەلبەستێ  پووچ 
و  ڤەدهینی  قەسیدەیەكێ  ئێكێ  جارا  تو  واتانە،  بێ  و 
پشترە تیۆریزەڤانییێ بۆ شعرێ  دكەی، یان تو ڤەدخوینی 
هەتاكو بزانی تە چەوا شعر ڤەهاندییە، هەموو سنوورێن 
تێكستێ ،  ــەری  ب نە  دهێن  تێكستێ   پشتی  ل  شعرێ  
و  ــەداوی  ن پێگەهێ  و  جی  دكەڤیتە  تێكست  چونكی 

نەداویبوونێ .
هەموو تیۆرێن هەلبەستێ  هاتن و چوون و هەلبەست 
هەر ما، كەس نكارە هەلبەستێ  بدەستێ  خوەڤە بگریت 
قوتابخانێن  شعری  قوتابخانێن  هەموو  هەلینیت،  ب  و 

هەلكەفتانن، ل چاغ و سەردەمێن دیرۆكی پەیدا دبن و 
دچن، بەلێ  دەق و تێكست زندی دمینە، ئەو قوتابخانە 
وەك راستە و مەستەرەیێنە؛ ئەتمۆسفەر و ڤاالهییێ پێ 
دپیڤین، رەخنە هەر تم رەهایە و شعر ژی رێژەییە، لەوا 

چ جارا ناگەهنە ئێك.
وان  دووماهییا  و  نەمان  پێشەنگ  هەلبەستڤانێن 
هەموو  هاتن،  ــدوای  ب هــزرێ   و  هەلبەست  مینا  هــات، 
بیروبۆچوونێن وان ل دۆر نووخوازیێ هەر ل بنەتاردا الواز 
و بێچارە بوو، ژبەركو بۆچوونێن وان گرێدای تێكستێ  
نەبوو، لێ بەلێ گرێدای هەندەك زانیاریان بوون دەرهەقی 
یان  و كالسیك،  كەڤن  رەخنەیا  یان  رۆژئاڤایی،  رەخنەیا 
دۆر  ل  دەمێ  ل  ئــەوان  نموونە  بۆ  كەلەپووری،  رەخنەیا 
ڤێرە  پرووس و پەخشانە شعرێ  تشت دنڤیساندن؛ مە ل 
خــوە ب  پشتا  ــەوان  ئ نەبوو،  هــەر  پەخشانە شعر  جــارێ  
دۆر  ل  بەرهەمێن وێ  كو  كربوو  بێرنارێ گەرم  ســۆزان 
پەخشانە شعرا فەرەنسی بوو ئانكو هەلبەستا پەخشانكی، 
سۆزان بێرنارێ  تشت ژ بۆدلێری وەردگرت و هەتا ساال 
1960ێ  ڤەكۆلین لسەر تەڤ تێكستێن فەرەنسیێن وێ  

قۆناغێ كرن و یاسا و رێسا ژی بۆ بەرهەڤكرن.
ئــەم هاتینە ســەر حــازریــیــێ و كــارئــەنــجــام و  لــێ 
گڤاشكارێن سۆزان بێرنارێ  ل دۆر تێكستێن هەلبەستێن 
فەرەنسی مە برن و بسەر شعرا عەرەبی پراكتیك و پەیادە 
خوەمالی  تێكستێن  و  دەق  مە  كو  بەری  هەلبەت  كرن، 
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یێن خوە هەبن دڤێ بیاڤێدا. هژمارەك تێز و تیۆریزە بۆ 
مە زێدە بوون ل دۆر پەخشانە شعرا عەرەبی كو دبنەتاردا 

مە نەبوو.
من ئێكەمین ڤەكۆلینا خوەیا ئەكادیمی ل دۆر پەخشانە 
شعرێ  وەك تێزەك زانكۆیی ل ساال 1971ێ  پێشكێش كر 
كو مچارەكا نوو و پێشەنگ بوو د بیاڤێ خوەدا، بینە 
پێش چاڤێن خوە زانینگەها بەیرووتێ  وی دەمی چەند 
پێشكەڤتی و گرنگ بوویە ل وارێ  ئەكادیمی ڤە هەتاوەكو 
نامەیەكێ وەرگیت ل دۆر هەلبەستا پەخشانكی؛ لدەمێ 

كو زانینگەهێن عەرەبی هەر دان پێ دانەدنا.
گرنگ ئەوە نها بەرهەمێن سۆزان 

باندۆر  چ  فەرەنسا  ل  بێرنارێ  
بووینە،  ئكسپایەر  و  نەماینە 

ژبەركو هەلبەستا فەرەنسی 
)و تو دزانی ئەز شەهرەزای 
هەر  مە(  فەرەنسی  شعرا 
سەت  ل  شێستا  سالێن  ژ 
نها  و  بـــهـــوری  ســالــیــیــا 
وان  تەڤی  و  دگەلدا  ژی 
بێرنارێ   سۆزان  رێسایێن 
بەرهەڤ كرین؛ نها نە ب 

كێری هەلبەستا فەرەنسی 
ــا عـــەرەبـــی ژی  یـ ــە  نـ و 
رەخنەگرێن  بەلێ   دهــێــن، 
تیۆریزەڤانیێن  ل  هێشتا  مە 
خوەیێن شعریدا ب كاردئینن 

و پەیادە دكەن.
ل كۆنگرەیا هەلبەستێ  ل قاهیرە 

ل دۆر هەلبەستا پەخشانكی من نڤیسی 
و رەخنەژی گرت و من بەرسڤا سۆزان 

فەرەنسی  هەلبەستا  دەرهــەقــی  دا  و بــێــرنــارێ  
عەرەبی، بەلێ هەلبەستڤان و رەخنەڤانێن مە ناڤەخوینن و 
هایا وان ل پێشهات و تشتێن نوو نیە.. پڕانیا وان ل سەر 
ناڤودەنگی و شكۆمەندییا خوەیا بەرێ  نكرۆسك هاتییە 
وان و د خەودا چووینە، ئەو بۆ خوە ل جەم پۆل ڤالێری و 
ئاندرێ  بریتۆنرازاینە، راستە ئەو بەرێ  مەزن و ئافرینەر 

بوون، لێ ب داویهاتن و نەمان.

قەسیدا شعری و شانۆ؛ دوو هونەرن ناگەهنە ئێك، 
گرێدایینا وان ب هەڤڕە نیە، هەر هونەرەك ژ وان بونیاد و 
جەستەیێ تایبەت ب خوە هەیە، و هەر ئێك ژ وان ئاالڤ 
و كەرەستە و پێڕەو و میتۆدێن خوە ژی هەیە، ل دەمێ 
كو ئەم قەسیدەیەكێ دنڤیسین پێدڤیە بزانین كو ئەم كەلەخ 
و جەستەیەكێ بهەڤڕە گرێ ددەین و نابە ئەم ناڤەكی دی 
دانینە سەر، ژبەركو ئەم چامەیەكی شعری دڤەهینین نە 
راپۆرەكە سیاسی ئان ژی گوتارەكێ دنڤیسین، چونكی 
ژی  گۆتارنڤیسینێ   هونەرێ   و  گوتاربێژییێ  هونەرێ  
هەنە، بەلێ چامە و قەسیدە دهێتە هەلكۆلین و نكراندن 
و ئافراندییەكا شعرییە، و ل دەمێ  شانۆ دچیتە ناڤ 
وێ  چامەیێ، وی دەمی پێدڤییە بۆ سەر كەلەخ و 
الشێ چامەیێ بهێتە گوهەرتن هەتاوەكو ب كارە 
ڤەگێڕان  هەكە  و  بیتە چامەیەكا شعری.  ب 
ژی هاتە سەر، گەرەكە ئەو ڤەگێڕان بۆ زمانێ  
چامە و قەسیدەیێ بهێتە گوهەرتن، و هەكە 
ئەو گوهەرتن چێ نەبوو، وی چاغی دیارە 
بنەتارا  و  كۆك  د  كێماسییەك  كو 
خود - ێ  نڤیسینێدا هەیە.

هەمان تشت بۆ شانۆیێ 
ژی گونجیایە بهێتە گۆتن، 
بونیادەكە  شانۆیێ  ژبەركو 
جودایە  و  هەیە  خــوەســەر 
و  رەنـــــگ  و  رۆمــــــان  ژ 
ــاری  ســیــنــەمــایــێ، تــو دكـ
هــەلــبــەســت و ســـتـــران و 
نــاڤ  بێخیە  سینەمایێ 
ژانرێن  كو  مەرجی  وی  لێ ب  شانۆیێدا، 
و  شانۆیی،  پێكهاتێن  و  توخم  ببنە  هــان 
هەكە ئەو مینا الش و كەلەخێن خوەسەر مان 
و  نەبهوژتن  ئارێشا  بێگومان  نەبوون، هنگی  تێكهەل  و 

ژبەرێكهەلوەشیانێ دبونیادێ دا هەیە.
دەما تۆلستۆی )جەنگ و ئاشتی( نڤیسی، بیست 
دگەلدا،  دانا  وی  هەلبەستێ   بەدەوێن  و  رند  رووپەلێن 
بەلێ ئەو هەلبەست نە د خزمەتا خوەدانە وەك هەلبەست، 
ئێك  لەوا زەحمەتە  بونیادا رۆمانێدانە،  بەلكو د خزمەتا 
ژمە بكارە هەردوو هونەران بهەڤڕە بنڤیسیت، ئەو كارەكە 
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چ جاران هێسان نینە. من ژی د ڤێ رەوشەنبیرییا خوەیا 
زەنگین و بەرفرەهدا ل دۆر شانۆیێ، تەڤی وێ  ئەزموونا 
خوەیا نڤیسینێ  و روئیا و دیتنا من بۆ نمایشان؛ تشتەك 
ل جەم من پەیدا بوویە ب كارم سینۆرێن ناڤبەرا هەردوو 
ئەگەر  و  بكەم،  جــودا  ژهەڤدوو  وانــا  و  بناسم  هونەران 
تێكهەلبوون و تێكتشقلین؛ پێدڤیە ئێك ژوان د ناڤ ئەوا 
دیدا ب بهوژیت، وەكی چەوا ل هەردوو بەرهەمێن مندا 
)نەمانا رەوشان( و شانۆیا )زۆرخانە( دا دهێتە دیتن، كو 
ل ساال 1990ێ  ژبال خانم نیزال ئەشقەر ڤە هاتە نمایش 
كرن و ل وێرێ مە هەلبەست وەكە هێڤێن و جان دبونیاد 

و بنەتارا شانۆیێ دا ب كارئینایە.
هەلوەشاندنا  بۆ  هەنە  نوو  ئەزموونێن  فرەنسا  ل  نها 
قەسیدێن شعری ب رێكا شانۆیێ، و ئەو د رێكا فۆرمێ 
دهێتە سازكرن، ئەم ژی گەرەكە گوهداری ئەوێ  دی 
بین چاغێ كو ئەزموونكاریێ دكەت، ئەگەر ئەو كەس 
عەرەب یان ژی بیانی بیت، نها شانۆ دەستێ  خوە بۆ 
دخوازە  شانۆ  دكە،  درێژ  ئەكتەری  و  تێكستێ   دەرڤەی 
دویڤ  ل  بخوەڤە ژی  شانۆیێ  خــود - ێ   ــەی  دەرڤ ل 
بەروڤاژی  یەك  ئەڤ  هەلبەت  بگەڕهیت،  چارەسەریێ 
تیۆرێن پرۆتۆڤسكی و ئارتۆیە، ژبەركو شانۆ نها بەرتەنگ 
ترە ژوێ  هەندێ ب كارە ڤان هەموو گهوڕینان بخوەڤە 

بگرە، ئەڤ یەك بخوەژی پرسەكە پڕ مەترسیدارە.
ئەز وەها دبینم كو گەرەكە شانۆ هەموو تەخمین مینا 
و  ماكیاژ  و  جلوبەرگ  و  كریۆگرافی  و  سینۆگرافی 
میوزیكێ  وەها لێ بكە كو دگەل بونیادا خوەیا خوەسەر 
تێكهەل و بهوژتی بكە؛ كو جودایە دگەل بونیادا قەسیدەیا 
شعری و رۆمان و سینەمایێ، و هەڤدەم چاڤدێرییا وان 
ئەزموونێن تێكستێ ژی بهێتە كرن كو سینۆرێن دناڤبەرا 
وان ژانر و تەشەیێن دەربڕینێ  دتەقینن و كاڤل و وێران 

دكەن.
ئەز رەخنەڤانەكی هەندی بێژی خرابم، یا باش ئەوە 
نینە  خوەشتر  ژوێ   و چ  بكەن،  رەخنە  من  دی  ئەوێن 
گەلەك  و  گەلەك  لێ  كرن،  بهێتە  تە  ئاراستەی  رەخنە 
بێتام و تامسارییە هەندەك كەس بخوازن پەسنا تە بكەن 
ب  دی  ئــەوێــن  هەكە  شرینكرن،  خــوە  و  الڤــالڤــی  وەك 
مەبەستا خوە شرینكرنێ  ل سەر من بنڤیسن ئەز هەستێ  
ب سڤكییا خوە دكەم، هەچكو ئەو زلەیەكێ ل روویێ 

دكەن،  ل من  دەرەوا  هەنە  وەهــا ژی  كەسێن  بــدەن،  من 
دخوازن بەرتیالن بدەن من و بڤێ یەكێ ئازادی یا من 

دئێشینن.
ل دۆر قوتابخانەیێن رەخنەیی ژی، وەها دبینم هەر 
هەموو چوون و وەندا بوون، ریالیزم و بونیادگەری دەمێ  
خوە  بەری  دی  قوتابخانەیێن  وەك  سوریالیزم  نەما،  وان 
ئەوژی نەما، ئەز ل دژی هەموو قوتابخانەیێن رەخنەییمە، 
یە  هەڤدیتنێ  رەوشەكی  و  دۆخ  راستینە  رەخنەیا  لێ 
دناڤبەرا رەخنەڤان و تێكستێ ، دیدارا ناڤبەرا دوو خەیال و 
ئاشۆپێن بێ سینۆر و بێی هزرا پێشوەختە، وهەر ئەڤەیە 

رادەستبوونا بزانابوون و هایدار و خوەگر دئێك دەمدا.
چەماندیێ  و  ستوخار  ئــەز  پێدڤیە  من  لسەر  چما 
دلێ  گــۆر  ل  هەتاكو  بم  جڤاكێ  ترادسیۆنێن  رێسایێن 
ئەرك و كارێ  من د  بم، ژبەركو  وان رێسایان  خوەدیێ 
هەلبەستێدا شكاندنا وان رێسایێن مەندەهۆشی و ئەجباندن 
و  جڤاكێ   نەساخیێن  ژ  ئێكە  كــو  یــە  داخــبــاربــوونــێ   و 
دەربڕینێ  ژ راوەستیان و نەلڤین و دۆگمابوونا قۆناخەكە 
وێ   توخمێن  شكێناندنا  من  كــارێ   دكــە،  جڤاكێ   وێ  
شەیدابوون و داخباریێ یە، بال ل بەراهیێ ژ پەڕتاندن و 
شكاندنا رێسایێن خوەشەیدایی و حەز ژخوە كرنێ  دەست 
پێ بكەم، ژبەركو دەما هەلبەستڤان گەلەك حەز ژخوە 
بكە مینا )ئەدۆنیس(ی، وی چاغی دیارە كو چیڕۆكا 
وی بدوماهی هات... باوەریا وە بهێت ئەز ڤێ  ئاخافتنێ 
بەری  قەببانی  نــەزار  یان  ئەدۆنیس  دبێژم،  رەخنە  وەك 
بمریت، و هەر ئێك ژ وان هەلبەستڤانێن حەز ژخوەكەر و 

نێرگزی كەسێن دەردەدار و نەساخن.
هەلبەستڤان لێ هاتیە خوەستن كو هەر گاڤ ب كارە 
خوە پرت و پار بكە و خود و زاتێ  خوە ژی بهەڕێفە و 
هەلوەشینە، وەكی چەوا من دسەمینارەكا خوەیا بەرێ  دا 
ژی گۆت كو هەر ئەزموونەكا هەلبەستڤانی پێكهاتیە ژ 
پەڕتاندنا ئەزموونەكا دی یا بەری وی، كو من )نەمانا 
رەوشان( نڤیسی، وی دەمی من كردارا شكاندن و پەڕتاندن 
و هووركرنێ پراكتیزە كر نە ئاڤێتنا ئەزموونا )بایێ ڤاال( 
وەك ژناڤبرنەكا دەمكی، یان ئیشكەنجەدانەكێ، ئەڤەژی 
چەندێ  بڤێ  ئازاردانێ ،  خوە  و  ماسۆچیزم  ژ  جۆرەكە 
ژی چامەیا شعری دبیتە جۆرەك ژ پڕدان و سادیزمێ  
دژبەری زمانی، بەلێ  د هەمان دەمدا ئەو ماسۆچیزمە 

ێڕان..
وەرگ
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دەرهەقی خود و زاتی ب خوە ژی.
بۆ  دەستدرێژكرنە  زمانی؛  سەر  ئێریشكرنا  و  پــڕدان 
سەر شانۆیێ دەمێ  خوە گرێدای رێسا و هیم و بنەتارێن 
حازركی بكەم و بخوازم ل روویێ ئۆلی و مەزهەبی و 
ئایدیۆلۆژی ڤە وان پراكتیك و پەیادە بكەم، ئان دچارچۆڤێ 
هەموو  گــەڕ،  بێخمە  وان  نــاڤــداردا  قوتابخانەیەكا  هەر 
ئایدیۆلوژست  كەسانێن  بیستێ   سەتسالییا  رەخنەڤانێن 
بوون، وهەندەك ژ وان ئایدیۆلۆژست و حەز ژخوەكەربوون، 
خوەسەر،  ئایدیۆلۆژستەكی  ب  بوو  هەلبەستڤانەك  هەر 
داپۆشین،  هاتیە  پالستیكێ  ب  و  دچــە  رێڤە  ب  ئــەو 
هەستێن  پالستیكە،  وی  مەژیێ  پالستیكە،  وی  دلێ 
وی پالستیكن، گەرەكە هەلبەستڤانێن مە نەچنە نێڤ 
فێستیڤالێن شعری و ب وان وەرگێڕنا ژی سەرگەرم و 
لسەر خوە نەچن كو د رێكا هەڤناسی و هەڤبەندیێن كەسی 
ڤە دهێنە كرن... ئەو یەك ناڤودەنگی و شكۆمەندییەكە 
پووچ و بەتالە و هەلبەستڤانان چێ ناكە، لێ وانا خەرا 

دكە و تێكوپێك ددە.
ئەز دەما دنڤیسم، هزرا خوە ل چ توخمەكی ناكەم ل 
دەرڤەی هەلبەست و شانۆیێ، ژبەركو شانۆیا بازرگانی 
چاغێ سەیر و سەمەرەكێ نیشان ددە، ئەو باش دزانە كو 
بڤێ چەندێ دكارە چەپك و دەستقوتانێن گەرم و داهات 
سەرەدەرییێ  ئەز  لێ  بكە،  پەیدا  باش ژی  دراڤەكێ  و 
دیتنا  ب  خوەندەڤان  ناكەم،  مەعمیالن  و  نەفەر  دگــەل 
من نە كەسەكێ مەعمیل و نەفەرە و ل دەمێ نڤیسینا 
هەلبەستێدا؛ ب چ ئاوایی ئەز ستوخار و ملكەچی وی 
نابم، و هەروەها ئەز هزرا خوە ل چ لێڤەگەڕێن رەخنەیی و 
هەڤبەندیێن دگەل جەماوەریدا ناكەم. پەرتووك ل جەم من 
مینا زارۆیەكی بیژی یە... الواز و نەرم و شلكە، دەما 
پەرتووك ژ نڤیسەری جودا دبیت مینا وی الوازێ شلكە، 
تو دكاری وی پاڤێژی یان ژی ب پەرچقینی، تفێ لێ 
بكەی یان وی ب شەوتینی، تو د كاری وی ب ئەڤینی 
و دگەلدا ب رازێی و بكەیە سهوان ژی، ئەڤە چارەنڤیسا 
و  بیژی  بیتە  كو ب  پەرتووكێ،  هەمپایا  بێ  و  مــەزن 
دوور ژ هەڤسار و كۆنترۆال هەلبەستڤانی، هەلبەستڤان 
ل جەم مە هەتاكو ل ژیانێ دانە پەرتووكێن خوەیێن خراب 
هەلدگرن، و دەما دمرن و كۆچ دكەن هەموو نڤیسینێن 

وان دكەڤن و پرت و بەالڤ دبن.

لەوا پێدڤیە پەرتووك خوەسەر و دوور بە ژ كەساتییا 
هەلبەستڤانی و سەنگ و پێگەهێ وی یێ جڤاكی و 
سیاسی و ئۆل و مەزهەبی و دەستهالتداری و هەتا دراڤی 
ژی، ژبەر ڤێ چەندێ دبێژمە تە دراڤی، ژبەر ئەگەر و 
بناسەكی سادە، چونكی تەخەكا هەلبەستڤانێن زەنگین و 
دەولەمەند ل وەالتێن كەنداڤی و دەرڤەی كەنداڤی بۆ مە 
پەیدا بووینە؛ هەزاران دۆالران وەك بەرتیل و شرینی ددەنە 
هەلبەستڤانێن مەزن كو لسەر وان بنڤیسن و ب بەژن و 

باال وان بێژن.
هەلبەستڤانان،  ددا  بەرتیل  دەستهالتێ   نها  بــەری 
بەلێ نها هەلبەستڤان ب خوە بووینە نێچیرڤانێن دیاری و 
خەالتان و زەنگینێن هەلبەستێ  و ل دۆر نووخوازییێ ژی 
دئاخڤن، ئەڤە چ نووخوازیەكە؟! ئەڤە چ هەلبەستەكە؟! 
و  پاشكەتن  و  پاشڤەڕۆیی  بۆ  هەلبەستێ   چــەوا  ئــەز 
و  دۆگمابوون  و  دەمارگیری  و  كوشتن  و  توندوتیژی 
دۆگماتیزمێ  بنڤیسم؟ و د هەمان دەمدا بەرتیالن وەرگرم 
بۆ پەسن و مەدحەیی یێن هەلبەستا پاشكەفتی و هزرا 

رزی و كەڤنار؟.. بێژە من چەوا؟.
رێكا  ــی د  ــەردەوامـ بـ و  ــداری  ــ و دۆمـ هــەڤــبــەنــدی 
سەرنەچەماندنێ تێ بدەستخستن، لەوا ل سەر تە پێدڤییە 
كو دگەل خوە بەردەوام بی هەتاكو ب كاری دگەل یێن 
دی ژی بەردەوام بی، بەردەوامی و هەڤبەندییا هونەری و 
ستاتیكی و جوانبینی و جوانڤانی پرسەكا رێژەیی نسبی 
یە،... ئەز ب خوە ژی وەك بۆچوون؛ هونەرێن نڤیسینێ 
جودا ژهەڤدوو دبینم، ئەز گوتارێن رۆژنامەڤانی ل دۆر 
كو گوتارێن  دنڤیسم  و جڤاكێ   و سیاسەت  هزر  پرسێن 
ب جەسارەت و راستەڕاستن.. هەروەها ل خوەنیشاندانان 
نڤیسینا  و  تشتەكە  ئەڤە  دكەم،  پێشكێش  ژی گۆتاران 
هەلبەستێ  تشتەكێ دی یە. بەلێ  چ جارا بۆ من نیە 
چامە و قەسیدەیەكا شعری یا گوتاركی ڤەهینم و بێژم 
دامەزرینە  خەلكێ   دگەل  هەڤبەندییان  بێتر  دكارە  ئەڤە 
هەیە  گوتاربێژیێ  هونەرێ  مە  چونكی  بكە،  ئاڤا  و 
دبێژم  لەوا  هەیە...  ژی  گوتارێ   نڤیسینا  هونەرێ   و 

قەسیدە تشتەكێ دی یە.
..................................................
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