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چکیده
شریکو بیکس (2013-1940م) از شاعران آوانگارد معارص زبان کردی،
برندهی جایزهی ادبی «توخولوسکی» سوئد در سال  1987-1988و اخذ
لقب «مهشهری» از سوی بزرگترین انجمن مدنی فلورانس است .موضوع
پژوهش حارض «انعکاس اوضاع اجتامعی در اشعار شریکو بیکس» است.
شناساندن هبرت این رسایندهی توانمند به غریکُردزبانان ،شناخت هبرت شگردهای
ادبی در شعر او ،شناخت هبرت رسودههای یک شاعر معارص از اهداف این
پژوهش حمسوب میشود .جامعهی آماری بر اساس رسودههای ترمجهشده از
وی به زبان فارسی و به روش توصیفی است .دادهها به شیوهی کتابخانهای
گردآوری شده و با استفاده از تکنیک حتلیل حمتوا جتزیه و حتلیل شدهاند .نتایج
نشان میدهد که ترسیم فضای ترسآلود جامعهی عراق در زمان حکومت
بعث ،بیان درد و رنجهای مردم جامعه و مسائلی این چنینی ،به بحث آزادی
در رسودههای او جلوهای نوین بخشیده است که تصاویر برساختهی شاعر را
با این مفهوم میتوان از مصادیق این امر دانست.
واژگان کلیدی :شعر آوانگارد کردی ،شعر معارص کردی ،شریکو بیکس،
اجتامع.
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 -1بیان مسأله
پیرشفتهـای علمـی بشر در قـرن اخیر در کنـار حتـوالت فرهنگـی ،سیاسـی و اجتامعـی
بـر مهـهی شـئون زندگـی تأثیر گذاشـته اسـت .ادبیـات نیـز از ایـن تأثیرات بیهبـره نبوده
اسـت ،بـه عنوان مثـال در ایـران از دورهی مرشوطه همپای آزادی ملت ایران از اسـتبداد
قاجـاری ،ادبیـات نیـز از قیـد دربـار آزاد میشـود و بـرای اولین بـار در خدمـت مسـائل
اجتامعـی قـرار میگیرد .آزادی ،وطـن ،تعلیـم و تربیـت جدیـد ،زن ،غـرب و صنعـت
غـرب ،انتقادهـای اجتامعـی و مسـائلی از این دسـت موضوعـات شـعر دورهی مرشوطه
را تشـکیل میدهنـد« .سـخن از آزادی و ایـن کلمـه را گفتـن بـا مرشوطیـت رشوع
میشـود ،قبـل از مرشوطـه ،مفهـوم آزادی کـه مترادف دموکراسـی غربی اسـت ،به هیچ
وجـه وجـود نداشـت .آزادی بـه معنـای دموکراسـی غربی ـ بـا مرشوطیت آغـاز میگردد
و ایـن تفکـر حاصـل از انقالب کبری فرانسـه (بعد از  )1789و انقالب صنعتی انگلسـتان
(از حـدود  1750بـه بعـد) و پیآمدهـای آن اسـت ،مث ً
لا منظـور مسـعود سـعد سـلامن از
آزادی ،رهایـی از زنـدان «نـای» اسـت نـه چیـز دیگـر» (شـفیعی کدکنـی.)35 :1390 ،
حتـوالت ادبـی ایـران ،ترکیه و عراق بر شـعر کـردی تأثریگذار بوده اسـت .این تأثری
نـه تنهـا در فـرم ،بلکـه در حمتـوا نیـز نمـود دارد .تفـاوت نـژادی و زبانی کردهـای عراق و
تبعیضهایـی کـه بـر ایـن قـوم روا میداشـتند مهراه بـا فشـار و اختناق حکومـت ،موجب
شـد کـه دو موضـوع آزادی و وطـن از موضوعات اساسـی شـعر معارص کردی باشـد.
یکـی از شـاعران آوانـگارد کُـرد عراقـی شیرکو بیکـس(2013-1940م) فرزنـد
شـاعر بـزرگ کـرد عراقـی ،فایـق بیکـس اسـت .تـرک عـراق به دلیل مشـکالت سیاسـی
در سـال  1986و پنـج سـال زندگـی در سـوئد (بیکـس :1393 ،پیشـگفتار مرتجـم)8 ،
و «ترمجـهی آثـارش بـه زبانهـای عربی ،ترکی ،فارسـی ،انگلیسـی ،فرانسـوی ،ایتالیایی،
آملانـی ،سـوئدی و نـروژی ،نـه تنهـا موقعیـت او را چـون چهـرهای شـناخته شـده ،در
گسترهی شـعر جهانـی تثبیـت کـرد ،بلکـه در گرایـش اذهـان جهانیـان بـه سـوی شـعر
کـردی نیـز مؤثـر افتـاد» (نـارصی )2 :1382 ،کـه نتیجـهی آن اعطـای جایـزهی ادبـی
«توخولسـکی» از طـرف مؤسسـهی علمـی «قلـم» سـوئد در سـال  1987-88بـه او ،و
اعطـای لقـب «مهشـهری» از سـوی بزرگتریـن انجمـن مدنـی در فلورانـس ایتالیـا بـود
(مهـان.)2 :
موضـوع پژوهـش حـارض« ،انعـکاس اوضـاع اجتامعـی در اشـعار شیرکو بیکس»
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اسـت .شناسـاندن هبتر ایـن رساینـدهی توانمنـد بـه غیر کردزبانـان ،شـناخت هبتر
شـگردهای ادبـی در بیـان یکـی از موضوعـات حمـوری شـعر او (آزادی) ،شـناخت هبتر
رسودههـای یـک شـاعر آوانـگارد معـارص از اهـداف ایـن پژوهـش حمسـوب میشـود.
جامعـهی آمـاری بـر اسـاس رسودههـای ترمجـه شـده از وی بـه زبـان فارسـی و بـه روش
توصیفـی اسـت .دادههـا بـه شـیوهی کتابخانـهای گردآوری شـده و بـا اسـتفاده از تکنیک
حتلیـل حمتـوا جتزیـه و حتلیـل شـدهاند.
 -2پیشینهی حتقیق
تاکنـون افـرادی ماننـد سـیدعلی صاحلـی (شـاعر نامـدار معـارص) ،فریـاد شیری ،رضـا
کریـم جمـاور ،حممدرئـوف مـرادی ،صلاح منوچهـری (کـه هنوز موفق به انتشـار رسـمی
ترمجههایـش نشـده اسـت) و عزیـز نـارصی آثـاری از شیرکو بیکـس را ترمجـه کردهانـد.
اشـعار ترمجهشـده از شیرکو بیکـس عبارتنـد از :درهی پروانـه ،گورسـتان چراغـان،
رسودهـای سـنگی ،میهمان خزانـی ،آینههـای کوچـک ،سـلیامنیه و سـپیدهدم جهـان ،مـرا
بـه عشـق بسـپارید ،بوینامـه ،و عاشـق شـدن در سـاعت بیسـت و پنـج .پورنامداریـان
دربـارهی او میگویـد« :قـدرت ختیـل نریومنـد «بیکـس» با زبانی سـخت سـخته که حتی
از ورای ترمجـه نیـز دریافتنـی اسـت و گرمـای عاطفـه بـر رسارس آن تابیـده اسـت مـا را در
شـهرها و کوچـه پسکوچههـای رسزمینـی وحشـی و غبارآلـود در فصلهـای سـال و از
میـان دشـت و قلههـا و چمنزارهـا و بـرف و بـاران و خاطـرات کودکـیاش یلـه میکند و
بـه دیـدار شـاعران و نویسـندگان و مـردان افسـانهای کُـرد میبـرد» (پورنامداریـان به نقل
از مـرادی .)8 :1380 ،سـید علـی صاحلی نیز چننی میگوید« :برای شـاعران کردسـتان
شـعر شـعله ِ
ِ
ور شیرکو بیکـس،
احرتامـی عمیـق و ناخـودآگاه قائلـم ،بهویـژه در برابـر
ِ
داران کال ِم کُـرد اسـت ،شـاعران دور مانـدهای کـه نزدیکتریـن پارهی
کـه یکـی از طالیـه
گمشـده از خیمـهی خوابهـا و رؤیاهای ما به شمار میرود» (صاحلـی به نقل از مرادی،
« .)20 :1380تاکنـون برگـردان رسودههـای او در جملههایـی چون دنیای سـخن ،آدینه،
ادبسـتان ،معیـار ،کارنامـه و تعدادی روزنامه منترش شـده اسـت» (نـارصی.)2 :1382 ،
قهرمـان امحـدی در پایاننامـهی کارشناسـی ارشـد خـود بـا موضـوع «جنبههـای پایداری
در اشـعار شـفیعی کدکنـی و شیرکو بیکـس شـاعر کردسـتان عـراق» بـا راهنامیـی دکتر
غالحمسین رشیفـی اسـتاد گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه اصفهـان در آبـان مـاه
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 1393بـه تطبیـق وجـوه پایـداری در شـعر ایـن دو شـاعر پرداختـه اسـت .مقالـهای نیـز
بـا عنـوان «شیرکو بیکـس و کتـاب سـلیامنیه و سـپیدهدم جهـان» نوشـتهی سـینار گلریـز
کـه رشح خمتصری دربـارهی زندگـی و شـعر ایـن شـاعر اسـت ،بـه چـاپ رسـیده اسـت
(گلریـز.)103-109 :1387 ،
 -3انعکاسهای اجتامع در اشعار شریکو بیکس
 -1-3بیان دردهای مردم
رسزمین شـاعر و درد و رنجهـای آن بـرای او بسـیار امهیت دارد ،رسزمینـی که از دیدگاه
وی پـدران و مادرانـی زجـر کشـیده دارد ،مردمانـی پـر از یـأس و ناامیـدی و خاطـرات
ِ
معنـی آوارگی،
تلـخ شـکنجههای رژیـم اسـتبدادی و بعثی صـدام .مردمانی کـه به خوبی
اسـارت و تنهایـی را درک کردنـد .افسـوس و نالـهی شـاعر ،بیشتر از ایـن بـود کـه در آن
زمـان کسـی آن مهـه فریـاد اندوهناک را نشـنید:
پـدرت ،رسزنـش کلیدی رسگشـته /،رسود یـأس /خندههای شـکنجه /حنجرهی
زخمخـوردهی آزادی بـود /.او از درون سـینهاش میباریـد /واژگان خـون آغشـته را
نمـک /رسگذشـت
بـاران  ....بـاران /،انـدوه کاکُل افشـان را قطـره  ...قطـره /،و نـم َ
تارخیـی بیهـوش گشـته را میچکیـد /.پـدرت را ُغـل و زنجیر بـه معلـم /زلزلـه بـه
رسود /آوارگـی بـه وطـن /و زنـدان به ماهی روشـن کردنـد /.پدرت /جیـغ رسبریده/
فریـاد نـاآرام آن مـردم /جـرس تنهایـی و بیکسـیای بـود /،در زیـر ُاشـکوبههای
بیهوشـی و هوشـیاری ایـن دیـار /مـدام بـه صـدا ...بـه صـدا ...در میآمـد و /شـنیده
نمیشـد (بیکـس.)7 :1386 ،
شـاعر از تاریـخ رسزمیناش میگویـد ،رسزمینـی کـه تارخیی رسارس زجـر و درد و
پـر از زخمهـای عمیـق؛ زخمهـا و دردهایـی کـه «عذابـی ژرف» در خـود داشـت ا ّمـا آن
دیـدن اندوه بـی ِ
ِ
پایان زنـان رسزمنیاش بود آنگونـه که نای
چـه شـاعر را از پـا انداخـت،
برخاسـتن برای او نگذاشـت:
در حین دیـدن تاریـخ /از سـوراخی تنـگ و کوچـک /زمخـی عمیـق /مـرا در خـود
فرو برد و /دیری پایید ،به پا شـدم /.وقتی که چشـم /به سـوراخ آن زخم عمیق هنادم/
عذابـی ژرف /مـرا در خـود فـرو برد و /دیری پایید ،به پا شـدم /.ولی آن دم نگریسـتم/
در سـوراخ عـذاب ژرف /مـن زن رسزمینـم را /و درون اندُ هنـاک او را دیـدم /،مـرا در
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خـود فـرو بـرد /دیریسـت بینا مانـدهام /دیگر بـه پا نمیشـوم (بی کـس.)3 :1387،
 -2-3نبودن آزادی بیان
حکومتـی چـون صـدام هرگـز آزادی بیـان را برنمیتافـت .از شـعر و ادبیـات بـه ویـژه
شـعر و ادبیاتـی کـه بازتـاب دردهـا و رنجهـای مـردم و سـتمهای حاکامن باشـد وحشـت
متعهـد بـه خوبی بـه تصویر
داشـت .شیرکو در ایـن رسوده ،برخـورد حاکمان را بـا شـعر ّ
کشـیده اسـت .رسودهی شـاعری ماننـد «شیرکو» هرچنـد بـا مهـان قافیـه و ردیف شـاعر
دربـار سـلطان اسـت ،ا ّمـا دیگر موسـیقی کناری یا به طـور ک ّلی ادبیت کالم نیسـت که آن
را ممنـوع کـرده ،بلکـه حمتوای آن اسـت ،حتی کوتاهی شـعر هم در کاسـتن خشـم حاکامن
از آن مؤثـر نبـوده اسـت .علاوه بـر این ،اشـاره به «حومـهی کرکوک» به این معنی اسـت
کـه حاکمان وقـت در عـراق ،نـه تنهـا در شـهرها کـه در حومـهی آن هـم ،وجـود شـعر و
ادبیـات خمالـف را برنتافتهانـد و ایـن چنین اسـت کـه شیرکو رسودههایـش را در خدمـت
بیـان درد و رنـج مـردم میگـذارد:
ِ
نقـش کوتهانـدام /در حومـهی شـهر کرکـوک /دسـتگری شـد /.بـا
رسودهای /ریـز
ردیـف و قافیـهی شـاعر دربـار سـلطان /دسـتانش از پشـت بسـته شـد /.و چشمان او را
ِ
ِ
پشـمنی ،داسـتانی از قادسـیه /.وانگـه در میان دو تَـل در وادی «جول
کمربند
بسـتند /بـا
محرین»/1بـه خـاک و خـون در غلتیـد و /تریبـاران شـد /.دیـروز آمدنـد و گفتنـد /:در
وادی «جـول محریـن» /در میـان دو تل دیدیم/چشـمهی جوشـان آبی /خروشـان جاری
میشـود /و عاشـقان نـام او را ،هنـاده چشمه ِ
سـار شـعر (مهـان.)37 :
ِ
شـعر شـاعر ،دیگـر نشـان از بـیدردی نـدارد و تبدیـل بـه چشـمهای جوشـان شـده
اسـت کـه در طـول زمـان ،روشـنی و زاللـی آن بـه افـراد گوناگـون ،پـس از خـودش
رسایـت میکنـد .فکـر و اندیشـهی جـاری از قلـم شـاعر بر روی کاغذ سـفید گویـی ابر و
صاعقـه اسـت کـه وقتی نمـود پیدا کـرد ،حکایت کشـتگاه و بارش بـاران و رودی جاری
شـد و عامـل بـه پـا خاسـتن مردمـان گردیـد کـه حـق و حقـوق خـود را مطالبـه کننـد و بـه
مبـارزه بـا حاکمان سـتمگر بعـث بپردازنـد و بدین ترتیب رسودههای شـاعر نماد آزادی و
عدالت شـدند:
ایسـتاده قلم زنگی /بر کاخ سـفید و گفتا /:آن گاه آذرخش و ابر /دسـت در دست
هم شوند /.کشتگاه برمیخیزد و پرچم باران فرازد /آن دم که کشتگاه را /هم مهدست
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شـد باران و رود /بینوایان به پا شـوند؛ /خواهند برگ و نان را /.هر چند واژگان مرا/
ِ
مهدسـت فریـادم شـدند /،رسودهام برخیـزد و آزادی از من طلبد (بیکـس.)2 :1389 ،
 -3-3بیدارگری
آزادی و بیـداری ،رسود گمشـدهی شـاعر بـود کـه در هـر نقطـه و مکانـی ماننـد دیگـر
مردمـان آزاده بـه دنبـال آن میگشـت و ایـن فریـاد بیدارگـری ،چـون انفجـار مهیبـی ،در
میـان سـکوت مردمـان بـر آمـد؛ مردمانـی کـه از ناچـاری و ناتوانـی ،چیـزی نگفتنـد و
بعضـی سیاسـتمداران مسـتبد کـه بـه خاطـر سـوء اسـتفادهی سیاسـی سـکوت گزیدنـد:
حفرهای در سـکوت /از فریاد یک مشـت ...دو مشـت /از جسارت یک بیل ...دو
بیـل /از دانـش چنـد گـرم تی.ان.تی /فرو کردم /.از ِ
دور دور /انگشـت بـر اهرم رنج/
فشـار دادم /انفجـاری مهیـب /،آسمان گرد و غبـار /،پس از چندی هـوا لطیف /.روی
ِ
قطعههـای سـکوت /مـردی بلنـد بـاال دیـدم /صـدا صـدای َ
شـعر آزادی
(بیشـکچی)/2
میخوانـد /و رسودههایـی روشـن /،بـه گرد او حلقـه زدند (بیکـس.)39 :1387،
 -4-3مظاهر طبیعت هم در خدمت آزادی
شـاعر بـرای درک هبتر مفاهیـم اجتامعـی و تبیین آن در ذهن خماطب از مظاهـر طبیعت به
خوبـی اسـتفاده میکنـد و اینگونه ،آزادی را واژهای رؤیایی دانسـت کـه مادری برای آن
مهیشـه در غـم و انـدوه بـود و پـدری برای رسـیدن بـه آن در حال مبـارزه با سـتمگران .از
ایـن رو بیـد جمنـون «مـادر» و کـوه نیـز مقاومت «پـدر» را در برابـر ظاملان تداعـی میکنند؛
زیـرا بیـد جمنـون نماد لرزانـی و در هنایـت اندوه و کوه ،نامد اسـتواری و حمکمی اسـت:
هـرگاهِ ،
بیـد جمنونـی میبینـم /گویـی مـادرم در حیـاط /بـر روی غمـی پائیـزی
خیمـه کـرده /.وقتـی به کـوه مینگرم /گویـی پـدر /بـر روی دوش آزادی /رو در روی
سـتمگری /برخاسـته (مهـان.)74 :
ِ
زیبایـی گل و ماه میپنـدارد که خود را
شـاعر در بیانـی زیباییشـناختی ،آزادی را بـه
ِ
رسزمنی شـاعر ،خواهان آزادی
نامیـان کرده و منتظر اسـت تا درک شـود؛ زیـرا تنها مرد ِم
نیسـتند بلکـه آزادی ماننـد یـک فرد گـدا با لباس کهنه و خـود در حالی که خانه و آشـیانی
ندارد به خانههای مهنی مردم رفته است تا آنان را از وجود خود هبرهمند سازد ،تا خود و
دیگران را به آرزویشان برساند؛ زیرا انسان بدون آزادی و آزادی بدون انسان معنی ندارد:
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اینک ،آزادی اسـب شـفق اسـت /،به خانه در آوردهای /.درخشـش مژده گرفته پا
بـه رس /،بـرق خوشـی زو میجهـد /،یـال و گردنـش گلآجین /.آزادی مهچـون گل و
مـاه /بـه خانـهات در آمـده /.یـا هم چون چـراغ جادو /افتـاده پیش پای تو /.بـرای آنکه
آزادی /در کشـانی در فـراز و فـرود کـوه /.بـرای آنکه روشـنی /چون درفشـی بر فرازی
در جـان خویـش /،اینـک تـو را آزادی چشـم در راه اسـت /.بسـان گل روزگـردان/
بربچینـی ختمـکان جـان او را /.آزادی اینـک گرسـنه اسـت /،چـون شـکم پوکیـدهی
گرمیـان و ایـن رسزمین /.آزادی هـم چـون آسـیاب /چشـم انتظـار غلـه اسـت /.دیـده
بـرآن دارد کـه تـا /دهـان تنهـای او را /از لقمـهای زیـن مخیر پرداختـه کننـد /.آزادیـت
گدا َیسـت و منـدرس و بـی آشـیان /...آزادی هـم چـون درخـت تـوت حیـاط /خزیـده
در خانـهی تـو /.خیـال و رؤیایـی بـزرگ /چـون درب خانـه ،کشـتگاه /و جـاده مهـراه
تـو اسـت /.چـون اسـبی ایسـتاده کنـون رو بـه روی پـا شـدنت /،چـون دشـتی بایسـتهی
کشـت /چشـم انتظـار بـاران /ایـن اسـب زریـن پـگاه /ایسـتاده به پایـت که تا /نکشـانی
او را به دیرگاه غروب /.اسـب زرین آزادی /ایسـتد به پای تو که تا /گرسـنگی نشـکند
دسـت /،نشـکند پـا و /بیـزارش نگردانـد /.لـگام او در دسـت توسـت...
شـاعر ،آزادی را ماننـد پرنـدهای زمخـی میدانـد کـه بـه خانـه آوردهای و هببـودی
آن پرنـده در دسـتان تـو بـود و ایـن چنین اسـت کـه بایـد فکـر و اندیشـهی تـو او را بـه
اوج برسـاند نـه ایـن کـه قفـس و زنـدان گـردد .پـس بایـد مردمان رسزمین شـاعر ،فکر و
اندیشـهی آزادی را ماننـد یـک ماهـی کوچـک و ضعیـف پـرورش میدادند و خـوراک او
را تأمین میکردنـد؛ بـه عبـارت دیگـر آزادی باید در رسزمنی شـاعر فراگری میشـد و مهه
از آن اسـتفاده میکردنـد:
آزادی را /،چـون پرنـدهای خونآلـود بـه خانـهات آوردهای /،اکنـون ،در سـینهی
تـو میخوانـد /،در آسمان سـینهات پـر میزنـد /.ایـن مرغ بخـت /،آن قدر چشـمانتظار
و پایبنـد تـو میمانـد /،تا سـینهات /،آسمان اندیشـهات /،قفسـی از بـرای او نگردانی/.
ایـن مـرغ هـم آب و هـم دانـه خواهـد /،چشـم در کار و فرمـان تـو مـیدارد /.آزادیـت
گرسـنه اسـت و /ماهـی نحیـف اسـت و نـزار /،یـک آسـیاب ویرانـه /.رنـگ و شـمیم
ِ
کشـتگاه
آزادی میتـراود از باغچـهی وجـود تـو /.خـورد و خـوراک آزادی /تنهـا ،در
ِ
ِ
دسـتان تـو پیـدا میشـود( ...بیکـس.)233 :1386 ،
کـف
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 -5-3تبدیل شادی مردم به غم و اندوه
شـاعر با بیانی اسـتعاری ،دشـمن و هواپیامهای او را کرکس سـیاه میپنداشـت که شـادی
مردمـان را برنمیتابیدنـد .از ایـن رو بـا دیـدن شـادی و خوشـحالی قـوی سـفید؛ یعنـی،
مردمـان بیگنـاه رسزمین شـاعر ،رس میرسـیدند و بـا بمبـاران و کشـتار ،ایـن شـادی را
بـه عـزا و انـدوه تبدیـل مـی کردنـد و اینگونه در میـان ظلم ،سـتم و ترور ،شـادی چندان
دوام نداشـت و معنـی درد و رنـج بـه خـود میگرفـت:
پـس دعوتنامـه کنگرهی پرندگانِ /
قویـی سـفید /از ِ
سـاز خود را بـر گرفت و /عز ِم
ِ
خیابـان رسازیـر آب نمود /به سـوی جزیرهی عشـق /،تا در جشـن
سـفر در کوچـه /،در
نـورس آمـاده شـود /،و بنـوازد /چنـد ْ
بخـش /ز دریاچـه قـو /او رسـید و
عروسـی دو َ
ِ
کرکـس شـوم سـیاه /بـه مراسـم در رسـید
پـس از چنـدی /در افقـی مـات و کـدر /یـک
و /یکـی دوبـار /،بـر آسمان عروسـی پـرواز کـرد /،و در هنـگام /اسـلحهای از پر سـینه
بـر کشـید /رو بـه آوردگاه شـادی شـلیک کـرد /و جشـن را از نورس و از جزیـره /بر باد
کـرد (بیکـس.)94 :1387،
 -6-3افتخار به مبارزان و شهیدان
در دیـدگاه شـاعر ،مهـهی پدیدههـا گویـی جانـدار هسـتند و مهـه در خدمت حتقـق آزادی.
ایـن بـار آزادی در معنـی رهایـی از دسـتگریی و کشـتن ،حتقـق مییابـد و در ایـن شـعر،
سـاعت چونان جانداری در پی یاریرسـانی به آزادهای اسـت که جالد برای دسـتگریی
و کشـتنش مـیرود .بـاز سـفید اسـتعاره از مبـارز ،شـادی و خوشـحالی مردمـان اسـت و
انتخـاب ایـن واژه و ادعـای اینمهانـی بـا آن مبـارز ،جلاد را در قالـب صیـادی بیرحـم
نشـان میدهـد .حکومتهـای زور و اسـتبداد هـر حلظـه بـر مردم سـتم میکردنـد و اقدام
بـه کشـتن و اعـدام آنـان .بـا دیـدن ایـن حـال غـم و درد ،شـاعر را فـرا میگرفـت ،غـم و
ِ
درد از دسـت دادن مبارزانـی کـه زمـان هـم بـرای آنـان «آزرده پـر ز کین» بـود ،مبارزانـی
مهچـون «بـازی سـفید» کـه تعـداد کمـی از آنـان نجـات مییافـت و ایـن خـود مایـهی
افسـوس او میشـد:
ِ
آن سـاعتی کـه در مـچ جلاد بـود /سـاعت قربانی بـود و /سـاعت آزرده پر ز کنی/
ِ
خشـمناک رس گـردان /سـاعت /گفتـه ی آنـان را شـنید/:
روزی دگـر /در یـک اتـاق
ِ
ْ
آشـیان در کنار
دسـتگریی ،بـازی سـفید/،
صبـح فـردا /در رأس یـازده مـیروی /بـرای
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شـهر /سـاعت غمگنی و پر ز کنی /پیشتر از آن /که او ز خواب بر جهد /چند خطی/
عقربـه را عقـب کشـاند /،جلادِ ،ز دروازهی شـهر /گذشـت ،رو بسـوی کـوه /،نگاهی
ِ
سـاعت دسـت /هنـوز /مانـده اسـت زمـان /.امـا /در سـاعت شـهر و زمـان /نیـم
در
سـاعتی ،گذشـته از یـازده مـرگ /.وقتی جالد /به آشـیانه میرسـد /باز چندیسـت /که
پرگشـوده رفته اسـت (مهـان.)119 :
در راه رسـیدن بـه آزادی ،از متامـی اقشـار جامعـه ،جـان خـود را فـدا کردهانـد و
اکنـون رؤیایـی اسـت کـه شـاعر دوسـت دارد بـر چارپایـهای کـه از زیـر پـای بسـیاری از
مبـارزان کشـیده شـد «مـرگ جلاد» را ببیند و «آزادی بر او نشـیند» چرا کـه مهنی چارپایه
«تنهـا شـاهدی بـود کـه ماند»:
آن چارپایـه کـه کشـتند /شـاعری را بـر روی او /تنها شـاهدی بود که مانـد /تا بیند
مـرگ جالد و /آزادی بر او نشـیند (بیکـس.)12 :1389 ،
 -7-3کودکان ،قربانی و رنج کشیده
سـتم ،تنهـا بزرگرتهـا را در بـر نمیگیرد بلکـه کـودکان و خردسـاالن نیـز از آن در رنـج
هسـتند .آنگونـه کـه دختران خردسـال در زیـر بار رنـج ،فقـر ،بدبختی و زمحـت ،قیافهی
پدربـزرگ و مـادر بـزرگ بـه خـود گرفتـه بودند:
تر بـه زیـر بـار چوب /چـون مادربزرگ شـده بـود /.مخیـده از میان بـاغ /گرفته
دخ ْ
سـوی روسـتا /.یـک نـی میـان چوبهـا /او را بخواند /گفتـش زیبا /:ـ تـوان نیاورم که
تـو /آزرده سـوی ده شـوی /،ایـن گفـت و تـا میـان ده /تـا خانـه ،پـای بـار ُبنـه /ترانـهی
«حسـن زیـرک» /3نواخـت ،از بـرای او (بیکـس.)127 :1387،
کودکانـی مبهـوت ،متحیر و پـر از تـرس و رسگردانـی و فریـادی کـه بـه گـوش
هیچکـس نرسـید .کودکانـی کـه بـه جـای رؤیای شیرین و دنیـای خیالانگیـز کودکی ،در
جنـگل و کوهسـتان و زیـر آفتـاب سـوزان آواره بودنـد و درد و زخـم ایـن مهـه بدبختـی با
آنـان مهـراه بود:
ِ
ِ
صالبـت قامـت تـرس و رسگردانـی /.متحیر،
مبهـوت
کودکـی بـودم /مبهـوت،
ِ
ِ
متحری سـحر پر گرفتـه در دربند/
متحیر ماسـورهی مـرگ و رشارهی غـروب /.متحیر،
ِ
مبهـوت رنگـدان بیرنگـی /.مبهـوت،
و رمههـای جیـغ در قلـه و سـتیغ /.مبهـوت،
ِ
ِ
مبهـوت شـیههی آب /.کودکی بـودم /،خوابهـای جنگل
مبهـوت فریـاد خاموشـی/.
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و درختـان را میخوانـدم /.بـا چشـمهایم ،پنجـهی آفتـاب را بـو میکشـیدم /.گـوش
بـه درای کاروان زنگهـای طبیعـت میسـپردم /.کـوچ کـردن کـوه ،پشـته و درخـت را
میدیـدم /.فریـاد رود ،چشـمه و خـاک را میشـنیدم /.درون سـتاره را میدیدم /.خلت
و عـور فرشـتگان خـدا /و رازهـای پنهـان یـزدان را میدیـدم /.پنجـه در پنجـهی شـب
میهنـادم و /مهبـازی مهتـاب میشـدم /.مهـه شـب ،رس بـر بالین کـوه میهنـادم و آرام
میآرمیـدم /.وز صفیر سـتارهای بیـدار میشـدم /.مـن خـود هـزاران شـعلهی جمـروح
را دیـدهام /،کـه چگونـه بـه آغـوش ابـر میخزیدنـد و پنهـان میشـدند /.مـن هـم چـون
خیـال /فـواره در آغـوش بگرفتـم و /سـوار برپشـت غبـار /و گهـوارهی کاذبـهی صبـح
شـدم /.من زبان خاکستر و سـنگ /زبان بوته و درخت را آموختم /،و در دفرت برف/
نخسـتنی رسودهام را نوشـتم (بیکـس.)16 :1386 ،
کـودکان زجـر کشـیدهای کـه پـدران مبـارز و قهرمانشـان در راه نجـات و آزادی
دیگـران ،جـان خـود را فـدا کردنـد ،و ایـن در حالـی بـود کـه این فرزنـدان پـدران خود را
ندیـده بودنـد .شـاعر در بیانـی نامدیـن ایـن درد را چنین بیـان میکنـد:
دو تـا از شـاخ دو گـردو /ننـوی 4کودکـی را تـاب مـیداد /.بـود یک لبخند شیرین
بـر لـب کـودک /کـه در رؤیـای رنگارنـگ آن گهـواره میتابیـد /.درخـت پیر آهسـته
ندایـی داد /:ـــ ایـن کـودک ،پـدر را میشناسـی تـو؟ /درخـت تـازه سـال ،رسی جنبانـد
ِ
نفـس پـر حسرت و آهـی گـران از سـینه بیرون
بـه نشـان فراموشـی /.درخـت پیر/،
داد /.پـدر را بـود آن مـردی زمسـتان پـار /کـه میرفتـش به سـوی خانهی روسـتا /در آن
هنـگام فریـادم /بـه زیـر سـهمگنی آوار ایـن هبمـن بلنـد آمـد /ولی افسـوس /که تـا من را
رهانیـدش بـه زیـر آوار /بخشـکید جـان او در سـوز برفـاوار (بیکـس.)9 :1389 ،
 -8-3رنج دیدن از خیانتها
در جامعـهی شـاعر بسـیاری از مسـائل پیـش میآمـد کـه بـرای کسـی مثـل شیرکو قابـل
قبـول نبـود .بنابرایـن آن چـه شـاعر را متعجب و ناراحـت میکرد ،خیانتهـا و بیخیالی
بعضـی از مردمـان نسـبت بـه رسنوشـت خـود و جامعـه بـود زیـرا از دیـدگاه او ایـن کار
نتیجـهای جـز آسـیب بـه مـردم در بر نداشـت:
ِ
چـوب کربیتـی بـر افروخـت /چنـگ در جـان تاریکـی در افکنـد و /او را ز بیشـه
رهانیـد /.ا ّمـا وقتـی کـه بازآمـد مهان کربیـت /آتشـی در پیکر بیشـه دوانید (مهـان.)27 :
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رسزمین شـاعر را درد خفقـان در خـود پیچیده بود و دیگر آزادی برای شـاعر معنی
نداشـت ،رسزمینـی مـرده ،زندانگونـه بـا چشـمههای خشـکیده ،ا ّمـا ایـن بالهـا را کسـی
جـز افـراد آن رسزمین و خیانتهایشـان ،بـه وجود نیـاورده بود:
آزادی؟! /کدامسـت آزادی؟! /اسـبی خسـتهی شکستهسـت /بارفشـنگ ،هـر
ِ
مشـت خاکـی کـه هـر
روز بـر او میهننـد؟! /رس زمین؟! /کدامسـت رسزمین؟! /آن
روز /چندیـن بـار او را میکشـند؟! /آن دشـت پهنـی کـه شدسـت بـه سـکوی مـرده
شسـتن؟! /آن کـوه بلنـد رسکـش ،کـه دار م ّیـت شـده اسـت؟! /سـنگ و ِگل و چـوب
و شـنی /کـه زنـدان از او رسـته اسـت؟! /آه ...کدامسـت رسزمین؟! /آه ...کدامسـت
آزادی؟! /نمیدانـم ! ...نمیدانـم!! /آبـی کـه در روز روشـن ،رسچشـمهاش را مـا مهـه
دزدیدهایم؟! /آن دلرب مسـتانهای در خواب ناز /،چشـم از حدقه و کاسـه دزدیدهایم؟!/
یـا کـه آن ابـر بـاران زاسـت؟! /پیشتر از آنکـه ببـارد /،بـاران از او کـش رفتهایـم؟! /آن
ماهـی در شـب چـارده /،ز آسمان ربودهایـم؟! /نمیدانـم! ...نمیدانـم!! /آه ...کـدام
اسـت رسزمین؟! /آه ...کـدام اسـت آزادی؟! /آزادی ،اسـبی خسـتهی شکستهسـت/،
بـار فشـنگ ،هـر روز بـر او میهننـد؟! /هـان ...هـان بنگریـدم /اینجاسـت ...این اسـت
رسزمین مـن (بیکـس.)244 :1386 ،
 -9-3فضای ترسآلود جامعه
در زمـان حکومـت بعثـی صـدام بـر جامعـهی شـاعر ،فضایـی حاکـم بـود کـه هـر جـا
میرفـت ،دچـار نوعـی رسگردانـی و حتری میشـد فضایـی که نشـان از طنـاب دار ،زندان
و کـوچ اجبـاری اهالـی یـک روسـتا در آن آشـکار بـود .رسزمینـی کـه اشـک ،سـایهی
وحشـت ،لـرزش قلـب و هـراس ،درخـت و کوه و بیابان و دشـت را در خـود گرفته بود:
بـه هـر کجا که در شـوی /سـایهای منگ بر رخسـارت نشسـته اسـت /،که آن سـایه
غریبی اسـت /.در اینکت ،نه سـایهی زلفکانت /پنجره و اتاقکت /بلکه شـاید سـایهی
یـک طنـاب دار /و یـا خیـال حمبسـی از رسزمین تـو باشـد /.و یا شـاید غروبـی خلوت و
ِ
رسشـک چشـم دلربت/
خاموش /از کوچانیدن دهی از رسزمنی تو باشـد /.یا سـایهی
ِ
ِ
شـهر تو باشـد /.و یا شـاید سـایهی
برزن
و یا شـاید سـایهی وحشـتی خموف /نشسـته بر
تابـوت شـهید میهنـت /.بندنـد؟ /و یـا بیـم در بنـد کشـیدن بادی /ناگـه کـه در خانهی به
هـر کجـا کـه در شـوی /بیمـی قلـب تـرا به لـرزه میکشـد /،کـه آن لـرزه غریبی اسـت/.
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کان لـرزه در اینـک تـو /از هبـر یـک بیـم تـو یـا خسـتگی راه تـو نیسـت /.شـاید لـرزهای
در قلـب درخـت و کـوه و بیابـان /و دشـت میهنـت باشـد؟ /شـاید هراس چشـمهای؟/
کـه بـرای کـور کردنـش آمدهانـد /.یـا لـرزهای در قلـب قصـهای باشـد؟ /از بیـم کشـتن
نویسـندهی او (مهـان.)195 :
 -4نتیجهگریی
شیرکو بیکـس از برجسـتهترین شـاعران معـارص کُـرد اسـت کـه آثـارش بیـش از دیگـر
رساینـدگان کُـرد ،بـه زبانهـای زنـدهی دنیـا برگردانـده شـده اسـت .رشایـط سیاسـی،
اجتامعـی و فرهنگـی رسزمین عـراق و وضعیـت کردهـا ،آزادی را یکـی از موتیفهـای
پربسـامد شـعر کُـردی قـرار داده اسـت کـه ایـن مسـأله در اشـعار شیرکو بیکـس نمـود
ویـژهای یافتـه اسـت و موجب شـده ،شـاعر ضمن پرداختن به مشـکالت اجتامعی ناشـی
از فقـدان آزادی ،بـا اسـتفاده از صـور خیـال ،تصاویـر بکـری از این مفهوم ارائـه کند و از
مهین رو شـعرش آینـة انعکاس دردهـا ،رنجها و مشـکالت جامعهی عرص شـاعر گردد.
پینوشت

(ج َبــل محریــن) :رشــتهکوه محریــن از اســتان دیالــی در  ۶۰کیلومــری
ــول َحریــن َ
َ .1ج َ

خــاور بغــداد تــا شــهر کرکــوک در  260کیلومــری شــال بغــداد کشــیده شدهاســت و بــه عنــوان

خــط مــرزی بــن رسزمنیهــای کردنشــن و نواحــی عربنشــن عــراق شــناخته میشــود.

 .2اســاعیل بیشــكچی :روزنامهنــگار و نویســنده تركتبــار كــه كتــاب و مقــاالت زیــادی

در خصــوص دفــاع از حقــوق كُردهــای تركیــه نوشــته اســت.

 .3حســن زیــرك :خواننــدهی شــهری ُكــرد كــه از گنجینههــای ادبیــات فولکلــور در فرهنــگ

کُردی اســت.

 .4ننو :گهوارهای که نوزاد در آن میگذارند.
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