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گفتگو با هيوا پاشائی هنرمند كرمانشاهی مقيم كاليفرنيا

فرهنگ ،هنر و زبان کُردی کلهری و ضرورت »بازگشت به خويشتن«

فراتاب – گروه فرهنگی:هيوا پاشائی نقاش برجسته و جوان
کرمانشاهی به روايت خودش زاده ی شهر ئاروين ئاوا )نام باستانی
اسﻼم آباد غرب( در استان کرمانشاه است که با سابقه  ٢٥سال
فعاليت مستمر در هنرهای تجسمی و  ١٥سال تدريس در دانشگاه
های هنر تهران در سال  ٢٠١٥ميﻼدی به عنوان هنرمند برجسته،
ُحکم نُخبه ی هنری از دولت فدرال آمريکا دريافت کرده است.
پاشائی با برپايی نمايشگاه های متعدد هنرهای تجسمی در تهران،
کرمانشاه ،کردستان ،پاريس ،توکيو ،ونيز ،اياﻻتهای آمريکا و ...به
عنوان هنرمند معتبر ايرانی و بين المللی بر جريانات معاصر
هنرهای تجسمی ايران تاثير به سزايی داشته است .همچنين در
مناطق ُکردنشين ،علی الخصوص نواحی مختلف کرمانشاه آثار وی
در راستای شناساندن فرهنگ و هنر ُکردی با شيوه ای حرفه ای و
منحصر به فرد و مشخصا ً با موضوع جلوه هايی از شكوه زندگی
مردم ُکرد کلهر ،صحنه های ماندگاری را پديد آورده است .تا کنون
آثار اين هنرمند ايرانی مورد تحسين بسياری از هنرپژوهان و
منتقدان هنری قرار گرفته است .او همچنين عضو پيوسته ی انجمن هنرمندان نقاش ايران است.
چندين جلد کتاب تخصصی هنر نيز به قلم اين هنرمند و استاد دانشگاه منتشر گرديده که از جمله آخرين آنها می توان به »نقاشی های ميورال
کاليفرنيا« و »پيکسل آرت« اشاره کرد .هيوا پاشائی همواره از فرهنگ و زبان ُکردی با افتخار ياد کرده و به نوعی خود را موظفِ به
خدمتگذاری برای حفظ و اشاعه فرهنگ ُکردی می داند .او همواره از سرزمين اجدادی اش به عنوان الهام بخش فعاليت های هنری خويش ياد
کرده و مشخصا تنها در يک مورد ١٠ ،سال از زندگی خود را صرف به تصوير کشيدن زنان کُرد کلهر با بهره گيری از هنرهای نقاشی،
عكاسی و تكنيك های مدرن تجسمي کرده است.
تنها با کمی جستجو در وبسايت های مختلف می توان برخی آثار اين هنرمند کرمانشاهی را مشاهده نمود .اين بار در گفتگويی متفاوت از چرايی
و علل عﻼقمندی هيوا پاشائی به فرهنگ و زبان ُکردی می پرسيم و ديدگاه او را نسبت به هنرهای تجسمی در حوزه ی فرهنگ ُکردی جويا
ميشوم .در ادامه توجه شما را به اين گفتگو توسط گروه فرهنگی فراتاب با اين هنرمند خوش ذوق جلب می نمايم:
هيوا پاشائی اصالتا اهل کجا است؟
بنده در ماه َگﻼويژ سال ُ ٢٦٧٩کردی مقارن با امرداد  ١٣٥٨خورشيدی در شهر قهرمان ئاروين ئاوا )اسﻼم آباد غرب( از مادری همدانی و
پدری کرمانشاهی به دنيا آمده ام .آباء و اجدادم اهل ئاروين ئاوا و ُکرد کلهر هستند .خانواده پدرم اهل محله "دووقه ﻻ" ی همان شهر می باشند که
طبيعتا نسب من نيز به آنجا باز می گردد .خودم نيز در محله بيمارستان به دنيا آمده ام.
تا آنجايی که اطﻼع دارم شما فقط تا هشت سالگی در مناطق کُردنشين زندگی کرده ايد ،اين در حالی است که به زبان کُردی مسلط هستيد .می
توانم دليل آن را بدانم و اگر ممکن است بيشتر در اين رابطه بگوييد؟
درسته من تنها تا سن هشت سالگی در زادگاهم زندگی کردم و دو سال اول دوران ابتدايی را در اين شهر گذرانيده ام .پدرم درجه دار ارتش
بودند و در لشگر  ٨١زرهی کرمانشاه خدمت می کردند .ايشان طی عمليات والفجر مقدماتی پس از مجروحيت به اسارت نيروهای بعثی در آمده
و پس از گذشت چند سال از طريق صليب سرخ جهانی نامه ای برايمان فرستادند و با توجه به شدت گرفتن جنگ در زادگاهم ،به مادرم توصيه
کرده بودند که برای دوری از جنگ و بﻼهای آن به همدان يعنی شهر مادری ام کوچ کنيم .بنا بر اين تا سن نوزده سالگی در همدان زندگی کردم
و پس از آن برای ادامه تحصيل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به تهران کوچ دوباره ای داشتم .در رابطه با اينکه چرا به زبان پدری
ام بيشتر جذب شده ام می توانم بگويم که با وجود اينکه زبان فارسی هميشه برايم زبانی شيرين بوده و هست ،اما طبيعی است که انسان در
زندگی عﻼئق و جذابيت های خاص خودش را دنبال کند .عﻼقه من به زبان ُکردی نيز در راستای ميل ذاتی ام بوده است .اگر چه بنا به توصيه
مرحوم پدرم به مادرمان مبني بر اينکه با فرزندانمان می بايست تنها به زبان فارسی صحبت کنيم ،طبيعتا در داخل منزل با اعضای خانواده ام
فارسی صحبت می کردم اما فارسی صحبت کردنم در دوران کودکی با لهجه ُکردی بود .به ياد دارم زمانی که به همدان مهاجرت کرديم ،کﻼس
دوم ابتدايی بودم و در مدرسه نيز با همان زبان فارسی که لهجه ای ُکردی داشت با همکﻼسی هايم صحبت ميکردم و هر از گاهی هم شيوه ی
صحبت کردن ام دستمايه ی شوخی توسط همکﻼسی ها و شكل گيري خاطراتی خنده دار براي اقوام در همدان می شد .حتی اﻻن هم که بعضی
از دوستان آن دورانم را می بينم از لهجه ی آن روزهای من با شوخی و خنده ياد می کنند .در نهايت از همان دوران کودکی ،زبان ُکردی و و
بالندگی من بوده و هست.
هويتم مايه ی
ِ

پيداست که مرحوم پدرتان شخص موثری در زندگی شما بوده است ،آيا آزادی پدرتان از اسارت
و بازگشتشان به آغوش خانواده و ميهن باعث ايجاد اشتياق شما نسبت به يادگيری زبان و
پژوهش در زمينه ی فرهنگ کُردی گرديده است؟
سه ساله بودم که پدرم به اسارت نيروهای بعثی درآمد و زمانی که ايشان به آغوش ميهن بازگشتند
يازده سال داشتم .او قهرمان روياهايم بود و هميشه منتظر بازگشت قهرمان » ُکردهوار« زندگی ام
بودم ،در جايی نوشته ام »شيرزا« ُکر ِد ُگر ِد زندگی ام .شيرزا اسم پدرم است و در زبان کُردی و
فارسی به معنای »زاده شده از شير« می باشد .خوشبختانه پس از سالها آرزويم محقق شد و ايشان
دوباره به جمع خانواده ی ما باز گشتند .پدرم بهترين دوست و با ارزش ترين دارايی ام بوده و
هستند ،اما برخﻼف آنچه که گفتيد ايشان تنها عامل اشتياق من به يادگيری زبان ُکردی نبوده اند بلکه
از دوران کودکی به زبان پدری ام گرايش و عﻼقه ی خاصی داشته ام و هميشه تمايل داشتم که
پدرم با من ُکردی صحبت کند ،اما به دﻻيلی ايشان ابتدا با ما ُکردی صحبت نمی کرد.
چه عاملی سبب شده بود که پدرتان با شما به زبان فارسی صحبت کنند و از مادرتان خواسته
بودند تا فرزندان تنها فارسی بياموزند؟
سوال بسيار خوبی است زمانی که پدرم از اسارت آزاد شد خوشبختانه رفاقتی صميمی ميان ما شکل گرفت .اما اينکه چرا ما به ُکردی صحبت
نمی کرديم هميشه برايم حسرت برانگيز بود .وقتی که از پدرم علت را جويا مي شدم پاسخ ايشان همراه با بازگو كردن اين خاطره بود» :حدود
سال  ١٣٣٣شمسي کﻼس اول ابتدايی بودم .در آن زمان به دليل دستور وزارت كشور به ادارات ،قانونا ً کسی اجازه نداشت در ادارات و مدارس
به زبانی جز زبان رسمی يعنی زبان فارسی صحبت کند ،تحصيل در مدارس نيز مثل عصر حاضر تنها به زبان فارسی بود با اين تفاوت که در
آن دوران تلويزيون نبود و فرهنگ قالب تاثير کمتری داشت بنابر اين من به عنوان کودکی ُکردزبان هنگامی که به مدرسه رفتم فارسی نمی
دانستم .معلمی فارس زبان داشتيم که با سختگيری خاصی به ما درس می داد .روزی مرا پای تخته سياه خواست و به عکس خروسی که آنجا
من بچه ی ُکردزبان با پاسخی طبق عادتم و برخواسته از ناخودآگا ِه وجودم پاسخ
چسبانيده بود اشاره کرد ،پرسيد :شيرزاد بگو ببينم اين چيست؟ ِ
دادم » َکلَشير«؛ فرياد کشيدَ :ک َلشير نه! خروس .بگو خروس .من هم با دستپاچگی بسيار در حاليکه تمرکز خودم را از دست داده بودم دوباره
پاسخ دادم َکلَشير .با چوبی كه در دستش بود محکم بر سرم زد ،ناگاه درد ناشی از آن ضربه از سرم به تمام قامت نحيفم سرايت کرد و دنيا دور
سرم شروع به چرخيدن کرد .در همان وضعيت دوباره پرسيد :حاﻻ بگو اين چيه؟ من که بيشتر دستپاچه و شوكه شده بودم بخاطر عدم تمرکزم
من كودك هفت ساله با درد و جراحات ناشی از آن به خانه بازگشتم .بعد
دوباره پاسخ دادم َکلَشير و باز هم تنبيه معلم ادامه پيدا کرد تا زماني كه ِ
از آن پيش آمد با خودم عهد کردم اگر روزی فرزندی داشته باشم می بايست با او فارسی صحبت کنم تا مانند من دچار وقايعی نظير آن نشود.
اينچنين بود که پدرم نيز به مادرم توصيه کرده بود :عﻼقه مندم فرزندانم فقط فارسی صحبت کنند.
اما شما برخﻼف خواسته ی پدرتان شما به زبان و فرهنگ کُردی روی آورديد! حال آنکه از فعاليت ها و آثار هنريتان پيداست به فرهنگ و
زبان کُردی بسيار عﻼقه منديد ،با اين اوصاف اين عﻼقه از کجا نشاَت گرفته است؟ يا اينكه چه چيزی در فرهنگ کُردی ديديد که اينچنين
جذبش شديد؟
همانطور که عرض کردم از کودکی گرايش و اشتياق به هويتم بسيار زياد بود .صحنه های بسيار زيبايی را از کودکی به ياد دارم مادربزرگ
)دايه( و عمه هاي بزرگترم که هميشه لباس ُکردی می پوشيدند و شايد ايشان اولين کسانی بودند که مرا عاشق لباس ُکردی کردند .تصاوير
متفاوتي که آن زمان در مراسم عروسی و يا حتی ختم )پرسه( ديده بودم جزئی از نوستالژي هاي تفکر برانگيز زندگی من شده بود .جدای از
اين ،در بين تمام پوشش هايی که در آن زمان ديده بودم اين لباس هميشه برايم جايگاهی ويژه و پر ابهت داشت .يادم است در كودكي خيلي از
اوقات از دايه ام )مادربزرگم( می خواستم که برايم سربند » ُگ َلونی« ببندد و او هم با وجود دشواري و سن باﻻيي كه در آن زمان داشت با
مهرباني براي من سربند به سر مي بست .عﻼوه بر عﻼقه ی ذاتی و درونی خودم به فرهنگ ُکردی ،به واسطه پژوهش در مورد گويش های
متفاوت ُکردی ،اين عﻼقه بيشتر هم شد.
از نظر بنده ،هيچ چيزی مانند گوش دادن به موسيقی ،انسان را با فرهنگ يک ملت آشنا و نزديک نمی کند به همين سبب پيش از ورود به
دانشگاه از دوران نوجوانی با مد شدن واک َمن در بين همسن و سالهايم ،واکمنی دست دوم تهيه کردم و با گوش کردن به نوارهای کاست از چند
هنرمند ُکرد که از شوهر خواهرم امانت می گرفتم؛ مانند استاد بزرگوار موسيقی ُکردی مظهر خالقی ،کامکارها ،حسن زيرک و ديگر اساتيد
موسيقی ُکردی که حس نوستالژيک و شادی های دوران کودکی و زندگی ام در ئاروين ئاوا را برايم تازه ميکردند سعی داشتم زبان ُکردی را نيز
به واسطهی گوش دادن به همين موزيک ها بهتر فرا بگيرم.
بعد از اينکه بيشتر با فرهنگ خانواده پدری که به سبب زندگی در همدان و تهران از آن دور شده بودم ،آشناتر و نزديکتر شدم اينچنين دريافتم
که به نسبت شهرهای بزرگتر و مدرن ،فرهنگ ما ويژگی های منحصر به فردی دارد و حداقل برای خودمان رنگ و بوی دلچسب تری را می
گيرايی
سازد .شبيه آنها را در جای ديگر نديده بودم و حتی در سفرهای خارجی هم که داشتم ،جاذبه های فرهنگی ديگر كشورها را با وجود
ِ
ظاهری به اندازه ی ويژگی های خالصانه ی فرهنگ ُکردی برای خودم ،جذاب و دلچسب نمی ديدم .اين عامل سبب شد بيشتر درباره زبان و
شاخصه های فرهنگ خودمان و ديگر مناطق ُکردنشين حتي در سوريه ،ترکيه ،عراق و ارمنستان پژوهش و مطالعه کنم .در حاليکه خانواده ی
متمولی نداشتم و پدرم هم يک افسر جزء بازنشسته ی نيروی زمينی ارتش بود؛ با پول توجيبی و مقدار پس انداز کمی که داشتم برای دانستن
بيشتر در مورد فرهنگ و مردم خودم هزينه ميکردم .کتاب ،کاست و فيلم زياد می خريدم و حتی با قبولی در دانشگاه که سبب مهاجرت من به
تهران شد ،با عضويت در انجمن ُکردهای مقيم مرکز در کﻼس های آموزش زبان ُکردی سورانی كه در آن زمان ماموستا سوران مدرس آن
بودند ثبت نام کردم .عﻼوه بر آن کﻼس ها ،کاست هايی را که از بزرگان موسيقی ُکردی گوش کرده بودم باعث شده بودند گويش ُکردی
سورانی را بهتر از گويش ُکردی کلهری ياد بگيرم .بنا بر اين دليل ،دوستان بسيار زيادی از مناطق ديگر ُکردنشين با گويش ُکردی سورانی پيدا
کردم و با آنها صميمی تر بودم .در آن زمان وقتی با اساتيد و دوستانم صحبت می کردم هميشه خودم را به عنوان يک ُکرد که اهل کرمانشاه
است معرفی ميکردم گرچه تا آن موقع بيشتر عمرم را در همدان گذرانيده بودم با آن حال هميشه خودم را ُکرد می دانستم .زمانی که در تهران

شور و اشتياق مردم را در کنسرت های کامکارها و استاد شهرام ناظری می
ديدم خيلی هيجان زده ميشدم و به خودم می گفتم که انتخابت درست بوده و چه
خوب که به دنبال تاريخ و فرهنگ آباء و اجدادی ات رفته ای .بنا به فرموده ی
موﻻنا» :هرچيز که در جستن آنی ،آنی«.
خوشبختانه تصور می کنم بخش اعظم زندگی ام را دنبال هنر بوده ام و بخش
ديگرش را به پژوهش در رابطه با هويت و فرهنگ پدری ام گذرانيده ام .به ياد
دارم روزهای اول دانشگاه در تهران يكي از اساتيدم جناب دکتر قندی رو به
كﻼس كرد و از همه ما پرسيد اهل کدام شهر هستيد؟ به من که رسيد گفتم :اهل
کرمانشاهم .پرسيدندُ :کردی؟ گفتم :بله ُکردم با مکثی طوﻻنی رو به کﻼس کرده
و ادامه دادند :دوستان ،ما امروز اينجا يک نفر رو داريم که ايرانی ای اصيل و
محترم است و جا دارد که ما به اصالت اين جوان که از غرب کشور آمده سر
تعظيم فرود آوريم .در آن لحظه موهای تن من سيخ شده بود و احساس می کردم
تافته ی جدا بافته ای هستم! مجموع اين اتفاقات دست در دست هم دادند تا روز
به روز عﻼقه و اشتياقم به اصالت آباء و اجدادی ام بيشتر شود .اين مسئله در
دوره ی کارشناسی ارشد هم ادامه داشت تا اينکه تحقيقاتی بنيادی در مورد زبان
و فرهنگ ُکردی انجام دادم .براي انتقال بهتر دستاوردی که در آن سالها حاصل
شد ميخواهم يك مثال بياورم :فرض كنيد صندوقچه ای قديمی مملو از جواهرات
با ارزش از پدرانتان برای شما به ارث رسيده است ،آيا حاضريد به چنين
صندوقچه ی با ارزشی بی اعتنايی کرده و آن را به گوشه ای بيندازيد؟ فکر
نمی کنم که هيچ انسان عاقلی چنين کاری را انجام دهد.
واقعيت اين است که امروزه از نظر من فقط يک صندوقچه ی پر از جواهرات
گرانبها برای ما به ارث نرسيده ،بلکه اقيانوسی از مرواريد و الماس از
نياکانمان در خانه هايمان داريم .اگر اين اقيانوس را ترک کنيم و در مردابی مقيم شويم آيا کار عاقﻼنه ای انجام داده ايم؟ گمان نمی کنم اينگونه
باشد .فرهنگ ،تاريخ و زبان ما همان اقيانوس است که از نياکانمان به ما رسيده .تا آنجا که علم باستان شناسی ثابت کرده ما حدود هفت هزار
سال تاريخ داريم و نخستين مراتع کشت شده توسط بشر در سرزمين ما قرار دارد .طبق تحقيقاتی بنيادی دريافتم ،چيزهايی داريم که بسياری از
ملل ديگر ندارند و اگر دارند هم شايد كمتر به ارزش داشته های ما برسد .بنده حقير تنها کاری که پس از پيدا کردن اين جواهرات کردم اين بود
که با هنرم گوشه ای از آنها را به بقيه نشان دادم .بعد از گذراندن دوره ی کودکی و نوجوانی بر اساس دانشی که نسبت به فرهنگ و زبانم پيدا
کرده بودم ايستادگی ام بر تﻼش برای زنده نگهداشتن بخشی از جلوه های اين فرهنگ انسانی و زيبا ،بيشتر شد و خوشحالم در اين مسير قدم
نهاده ام.
ُردی
در اين بين يکی از سواﻻتی که پيش می آيد اين است که چرا از همان زمان که به کﻼس های کُردی می رفتيد برای يادگيری گويش ک ِ
کلهری که گويش پدری تان است اقدام نکرديد؟
دليل نخست اين است که ما در همدان زندگی می کرديم و تنها کسی که در خانواده ی ما آن هم تنها با اقوام خودش با زبان ُکردی صحبت می
کردند پدرم بود و ترجيح ايشان بر اين بود که ما فارسی صحبت کنيم .دليل ديگر متاسفانه عدم همراهی خويشاوندان بود که من را برای ُکردی
صحبت کردن جدی نمی گرفتند و چون از دوران کودکی عادت داشتند با من فارسی صحبت کنند همان رويه را ادامه می دادند .يك دليل ديگر
هم اين بود که متاسفانه در آن زمان تقريبا هيچ کتابی با گويش ُکردی کلهری وجود نداشت که
بتوانم از آن برای يادگيری ُکردی کلهری بهره ببرم اين در حالی بود كه ُکردی سورانی کامﻼ
فضايی متفاوت داشت و منابع برای يادگيری آن هم بسيار زياد بود و البته بسی خوشحالم که
گويش ُکردی سورانی را هم می دانم .مدتی نيز به دنبال يادگيری ُکردی کرمانجی رفتم در واقع
برايم مهم اين بود که ُکردی صحبت کنم ،اما بعدها گويش ُکردی کلهری ام را نيز ارتقاء دادم.
بنده هنگامی که ُکردی صحبت می کنم گاه از واژه های کُردی سورانی ،کرمانجی ،لکی و...
هم استفاده می کنم به همين دليل زمانی که برای پيدا کردن واژه ای در ُکردی کلهری در ذهنم
به جايی نمی رسم از ُکردی های ديگر وام ميگيرم و مشکلی هم در اين استفاده نمی بينم .بلكه
ايراد را آنجا می بينم که با همزبان ُکردم ،به زبان ديگری حرف بزنم و يا در جاييکه واژه ی
ُکردی پيدا نمی کنم به جای وام گرفتن از گويش های ديگر ُکردی از زبان های ديگر عربی،
ترکی و فارسی وام بگيرم! وقتی در زبان ثروتمند ُکردی واژه ای زيبا و کاربردی به گويش
های ديگر ُکردی می توان يافت واقعا چه دليلی برای استفاده نکردن از آن وجود دارد؟
اسم شما هم در نوع خود جالب است» :هيوا« که از اسامی زيبای کُردی به شمار می رود ،و
گويا سالها پيش اسم خود را تغيير داده ايد ،آيا اين موضوع درست است؟
البته .روزی در حضور مادر از پدرم پرسيدم :پدر جان ،مگر ما اصالت ُکردی نداريم؟ پاسخ
دادند که معلوم است اصالتمان ُکرد است در ادامه به والدينم توضيح دادم كه ترجيحم اين است كه نامم هم ُکردی باشد .آنها در ابتدا به شدت
مخالف اين موضوع بودند اما در نهايت با بزرگواري به تصميم من احترام گذاشتند .يادم مي آيد در اين رابطه با هم شوخی های خنده داری هم
داشتيم .کار به اين صورت انجام شد که در آن سال به اداره ثبت احوال مراجعه کردم و زمانی که درخواستم را مطرح نمودم با پوزخن ِد کارمند
مربوطه مواجه شدم .ايشان گفتند چنين کاری غيرممکن است مگر اينکه دادگاه حکم کند .دو سال تمام را با کمک مشاور حقوقی ام پيگير

دادخواست و پرونده ام بودم ،تا اينکه باﻻخره توانستم حکم دو دادگاه عمومی و تجديد نظر را بگيرم و باﻻخره با حکم دادگاه نامم را از مجيد به
هيوا اصﻼح کنم.
مي توانم بپرسم چرا هيوا را انتخاب كرديد؟
هيوا از اسامی زيبای ُکردی است در زبانی ُکردی برای پسرها بکار می رود و به معنای اميد است ميخواستم يكي از اميدهای مردم و سرزمينم
باشم.
چه در کارهايتان و چه در اين مصاحبه بسيار بر فرهنگ کُردی تاکيد داشته و داريد ،و ناگفته هم پيداست برای شما بسيار دارای اهميت است،
اما اين تمرکز و تاکيد در عصر جهان متکثر فرهنگی آيا بر آثار و طرز فکرتان اثر سوء نخواهد داشت اينکه بيش از اندازه در يک فرهنگ و
زبان غرق شده ايد و روی کارهايتان اثر سوئی بگذارد را ايجاد نمی کند؟ و يا بعضا ً با برچسب هايی نظير قومگرا ،ملی گرا روبرو شويد؟
از نظر بنده ،خداوندی که جهان را آفريده است ،همه ی جانداران را مشخصا در گونه ی خودشان با فرم و شکلی واحد آفريده و هيچ يک از آنها
قادر نبوده اند تنوع خاصی به نوع ظاهر خودشان بدهند ،مثﻼ يک پنگوئن در همه نقاط دنيا صرف نظر از گونه های متفاوت به يک شکل
ظاهری است و هيچوقت ديده نشده که کﻼه و يا چکمه پوشيده باشد اما تنها موجودی که کردگار هستی بخش به او اجازه و اختيار داده به هر
زبانی که دوست دارد صحبت کند ،هر لباسی که دوست دارد بپوشد ،هر موسيقی که دوست دارد بنوازد و به عﻼيقش بپردازد ،انسان است.
لذا اين کاری نيست که من يا شما انجام داده باشيم بلکه کار خداوند است و اگر اين تنوع بد بود مطمئنا ً جلويش را ميگرفت و همه ی ما را در
يک قالب و شکل يکسان می آفريد .اما او به انسان اين اجازه را داد که اين تنوع و گوناگونی پوششی ،زبانی و فرهنگی را خودش بسازد .اينک،
که خداوندگار عالم اين اجازه را داده که اين گوناگونی به وجود آيد من فکر می کنم که ما انسان ها نيز مسئوليت خطيری به جهت حفظ آن بر
عهده داريم ،دليلش هم اين است که يکنواختی خسته کننده است .در طول تاريخ بسياری از حکومتها برای يکسان سازی امد و اقدام کرده اند.
نمونه ی بارز آنها کمونيست ها بودند .زمانی مائو در چين دستور داد که همه ی مردم لباس يکدست و يک شکل بپوشند ،شما تصور کنيد چند
صد ميليون انسان شبيه به هم با يک نوع لباس ،يک نوع مدل مو و ...چه منظره ای را ساخته بود! اما اﻻن کمونيست ها کجا هستند؟ آنها محکوم
به شکست شدند ،برای آنکه نمی شود برای همه يک نسخه ی واحد پيچيد.
خوشه«! من با
هرکس بايد با توجه به عﻼقه ی خودش زندگی کند .من عاشق اصالت ُکردی ام هستم ،راحت بگويم برای من »ژيان َو ُکردی َ
زبان ُکردی به طرز شيرين تری اصطﻼحاً؛ قربان صدقه ي عزيزانم ميروم .چند سالی است که در خانه و نيز با اقوام ُکرد ام ولو اينكه آنان
ُکردی صحبت نكنند به زبان ُکردی صحبت ميکنم .حتی وقتی بر سر مزار زنده ياد پدرم ميروم با زبان ُکردی با او درد دل ميکنم ،با موسيقی
ُکردی گريه ميکنم ،با موسيقی ُکردی ميرقصم ،با نقاشی هايی که با موضوعات ُکردی ميکشم در فضای کردستان سير ميکنم ،و در يک کﻼم
عاشق ُکرد بودنم هستم و فکر نميکنم نام اين عﻼقه و عشق ،نژاد پرستی باشد! من عاشق همه ی هويت هاي ناب هستم و طبعا ً ُکرد بودنم را
بيشتر دوست دارم ،چون ريشه ی من در آن است .با اين حال نکته اينجاستُ ،کرد بودنم که اين همه ميگويم عاشقش هستم را تا جايی دوست دارم
و عاشقش ميمانم که باعث نشود روزی پای بر روی انسانيت و فرهنگ های ديگر بگذارم اگر اين اتفاق افتاد ،آنگاه من از کُرد بودنم متنفر
خواهم شد .بنابراين قضاوت در رابطه با اينکه ،اينجانب نژاد پرست هستم يا خير را بر عهده ی خوانندگان شما ميگذارم.
شما نمايشگاه های تجسمی زيادی برای اشاعه فرهنگ کُردی با نگاهی ويژه بر شناساندن تصوير زنان کُرد به ويژه کُرد کرمانشاه در موزه و
گالری های کشورهای مختلف برگزار کرده ايد .سوال من اين است چرا زنان کُرد؟
من فکر ميکنم که ما برای پيشرفت فرهنگی و اجتماعی به رنسانس فرهنگی يا همان بازگشت به خويشتن نياز داريم .اين تحول هم صورت نمی
گيرد مگر اينکه ابتدا زنان آن جامعه پرچمدار اين تحول باشند .به همين دليل جدای از ادای دين و عﻼقه ای که به پرداختن به موضوع مادران و
زنان سربلند سرزمين اجدادی در نقاشي هايم داشتم ،نقش آنها را در اشاعه فرهنگی و سرعت بخشيدن به تحوﻻت مربوط به آن در سرزمينم را
بسيار موثر می دانم .دليل ديگر برای پرداختن به زنان ُکرد اين است که اين بانوان از لحاظ تصويری ،حفظ نوع پوشش و همچنين ادبيات
فولکلور از ﻻﻻيی های مادرانه گرفته تا آواهای موسيقايی که از پس هزاران سال سينه به سينه به فرزندانشان انتقال داده اند بسيار موثر بوده
اند .به همين جهت برای جايگاه آنان احترام ويژه ای قائل هستم و خاضعانه در برابر همت و كوششهای موثر زنان سرزمينم سرتعظيم فرود می
من مر ِد نوعی کرمانشاهی نسبت به ادبيات و فرهنگم كم لطف بودند شايد اکنون هيچ نشانه ای از
آورم .اگر مادران و بانوان ُکرد نيز مانند ِ
پوشش و زبان ُکردی باقي نمانده بود ،به همين جهت آنان را پرچمدار حفظ هويت و اصالت باقی مانده در سرزمينمان ميدانم .اين تﻼش ناچيز
بنده ،نوعی قدردانی از بخشندگی و عظمت اين فرشتگان فرهنگ پرور است.
به نظر شما ،مرد کرمانشاهی و يا ايﻼمی نسبت به فرهنگش بی تفاوت بوده است؟
متاسفانه نزديک به هفتاد سال است که مرد مناطق کلهر و فيلی نشين لباس بومی خودش را از دست داده است ،تنها در بعضی مناطق کرمانشاه
و ايﻼم ،مردان تنها شلوار ُکردی آنهم اغلب نه رسمی بلکه راحتی! به همراه کت غربی به تن می کنند .بنده عکس های زيادی متعلق به هفتاد
سال قبل آرشيو کرده ام که در آن مردان ما لباسی کامﻼ متمايز و باوقار به سبک طايفه های گوران ،سنجابی ،کلهر ،لکی و  ...با كﻼه
دستمالهايی بر سر كامﻼ مطابق با نقش برجسته هاي انساني مربوط به پوشش مردان عهد امپراطوري ماد به تن داشته اند ،متاسفانه اکنون اين
لباس از بين رفته است .مقصر اين اتفاق فقط خود ما مردان ُکرد نيستيم بلکه عوامل بسيار زياد سياسی و اجتماعی در اين اتفاق موثر بوده اند.
اين در حالی است که زن ُکرد کلهر حتی اگر در مراسمی نظير ميهمانی ها و عروسی ها هم شده باشد ،لباس سنتی و اصيل خود را حفظ کرده و
با افتخار آن را در دوران معاصر نيز جلوه گری ميکند.

آيا بخش های مختلف هويت کُردی مانند لباس ،زبان و ...که اغلب سنتی هستند
در دنيای مدرن جايی دارند يا خير؟
سوال بسيار خوبی است .اگر اجازه دهيد با مرور يک خاطره به شما پاسخ دهم ،به
عنوان هنرمندی که در عرصه های بين المللی نيز فعاليت می کند ،به کشورهای
مختلفی سفر کرده ام .زمانی که در سال  ٢٠١٤از طرف وزارت فرهنگ ژاپن به
عنوان هنرمند برگزيده از خاورميانه به هفته طراحان توکيو دعوت شده بودم.
اتفاقات جالبی در اين کشور نظر مرا به خودش جلب کرد .در بعضی جهت ها اين
کشور نسبت به نقاط ديگري که قبﻼ سفر کرده بودم كامﻼ متفاوت بود .به دليل يک
ماه اقامتم در آن کشور و سفر به شهرهای مختلف آن ،به نکات ظريفی از فرهنگ
آنها پی بردم .شرايط زندگی و امکانات شهرهای ژاپن کامﻼ مدرن و مطابق با
آخرين متد فناوری و معماری دنيا است ،با وجود همه ی اين امکانات مدرن ،مردم
ژاپن توجه و احترام بسيار زيادی به اصالت ،هويت و فرهنگ سنتی خودشان
دارند .زمانی اين ويژگی را بيشتر درک می کنيم که به معبد برويم .زنان و مردان
به همراه کودکانشان در سنين مختلف ،همگی با لباس سنتی ژاپنی در معابد حاضر
می شوند .تمام اينفوگرافيها و كيبوردها به زبان ژاپنی است و به ندرت تيترهای
انگليسی در اين كشور عرض اندام مي كنند .به ياد دارم شبی به همراه چند هنرمند
ديگر در يک مراسم عروسی شرکت کرديم ،چيزی که در آن مراسم برای من
بسيار هيجان انگيز بود پوشش افراد شرکت کننده در آن مراسم بود .تمامی
مهمانان ،لباس سنتی ژاپنی به تن داشتند ،موسيقی اصيل ژاپن نواخته مي شد و بنده ناخودآگاه به ياد مردمان ديار خودم که فرهنگشان اگر بيشتر
از فرهنگ مردم ژاپن قدمت نداشته باشد مطمئنا کمتر از آنان هم نيست ،افتادم .از اين رو برای نظريه پردازانی که بازگشت به خويشتن را
ديدگاهی ارتجاعی و کهنه می دانند بسيار متاسفم .فکر می کنم با اين مثال پاسخ شما را دادم .ما به چنين عزم جمعی گسترده ای برای حفظ
فرهنگمان نيازمنديم.
آيا فعاليت ديگر هنرمندان حوزه ی هنرهای تجسمی و همچنين ادبيات کُردی در کرمانشاه و يا کردستان را در معرفی فرهنگ کُردی ،موثر و
کافی می دانيد؟
در حوزه هنرهای تجسمی متاسفانه خير! فعاليت هنرمندان اين عرصه در کرمانشاه و کردستان را موثر می دانم اما از نظر حقير ناكافي است.
البته هنرمندان بزرگی هستند که تﻼش های موثر و مفيدی را انجام داده اند .مشخصا در شهر سنندج می توانم از دوست و هنرمند عزيز؛ هادی
ضياءالدينی يکی از اساتيد خوب و هنرمندی بزرگ که معرف حضور بسياری از هنردوستان هستند نام ببرم .به نظر من ايشان ،همکاران و
شاگردانشان بخش اعظمی از کار را در مورد کُرد سورانی تمام کرده اند .اين در حالي است كه بنده به عنوان يک هنرمند ُکرد کرمانشاهی
تصور می کنم كه ما هنوز به وسط راه هم نرسيده باشيم ،به همين جهت مسئوليت بزرگی را بر دوش خويش احساس می کنم و اميدوارم چند سال
ديگر که به سن و سال هادی ضياءالدينی عزيز رسيده باشم بتوانم بگويم که من هم بخشی از خدماتي كه هادی برای معرفي و مانايی تصويری
ُکرد سوران به انجام رسانيده است را برای نمايش تصوير ُکرد کرمانشاه با بضاعت ناچيز خودم انجام داده باشم.
به نظر من تنها راه موفقيت در اين رابطه کار و تﻼش بيشتر از سوی هنرمندان ،و پشتيبانی و حمايت مردم و ارگان های دولتی است .قبﻼ با
همکاری حوزه هنری و رئيس انجمن خوشنويسان کرمانشاه )استاد جواری( ،حرکتی را در زمينه ی نقاشی خط با عنوان خوشنويسی اشعار
ُکردی جنوبی در کرمانشاه با همکاری بعضی هنرمندان خوشنويس اين استان آغاز کرده بوديم و تا حدودی هم در حد توانمان پيش رفتيم اما
متاسفانه به دليل عدم وجود حمايت مالی و عدم پشتيبانی ﻻزم مراکز دولتی اين جريان متوقف شد ولی هنرمندانی را می شناسم که جسته گريخته
در حال کار در اين زمينه هستند .ما بسيار نيازمند رونق گرفتن خوشنويسی ُکردی هستيم و از همينجا به وسيله رسانه شما دست تک تک
هنرمندان خوشنويس چه آنها که ُکرد هستند و چه آنها که ُکرد نيستند اما عﻼقه مند به فرهنگ ،زبان و ادبيات ُکردی هستند را می بوسم و از آنها
تقاضامندم که ابتدا شيوه ی صحيح نگارش رسم الخط ُکردی را بياموزند و سپس به خلق آثار با موضوع اشعار و متون کُردی جنوبی در قالب
خوشنويسی و نقاشی خط روی بياورند .همچنين از مردم عزيزمان هم تقاضامندم با خريد و حمايت از اين نوع آثار پشتيبانی خودشان را از
ايشان به عمل بياورند ،که هنر و ادبيات ما براي نسلهاي بعدي نيز محفوظ بماند .البته بسيار خرسندم که رنسانس ادبيات ُکردی در مناطق
ُکردنشين به ويژه ُکردی جنوبی در پانزده سال گذشته رونق قابل توجهي يافته است و با فعاليت مستمر عزيزان شاعر و نويسنده ادبيات ُکردی در
مقياس و حجم باﻻ ،نگران از بين رفتن گويش ُکردی جنوبی نيستم با اين حال به نظرم بايد تﻼش کنيم صحبت كردن به زبان ُکردی در شهر و
ديارمان به ويژه در كانون گرم خانواده رونق بگيرد ،ما فارسی را بلديم و بايد ُکردی را هم حفظ کنيم.
خوم کرمانشاهی فارسی نيَزانم َو زوان ُکردی قَزات َل گيانم« و با
البته اين را هم بگويم من مخالف آن ترانه معروف ُکردی هستم که ميگويدَ » :
خوم کرمانشاهی فارسيش خاس زانم َ -و زوان خومان قَزات َل گيانم« چون بعضا ما ُکردها ،فارسی را خيلی دقيق تر و
اندک تغييری ميگويمَ » :
صحيح تر از فارس زبانان به کار برده و صحبت می كنيم .بنده البته دليل اين مساله را اين می دانم كه با توجه به نشانه هاي بسيار ،زبان ُکردی
مادر زبان فارسي است .براي اثبات اين موضوع كافی است در صورتي كه به هر دو زبان فارسي و کُردی اشراف داريم ،صفحاتی از فرهنگ
لغات زبان پهلوی باستان را مطالعه نماييم ،نتيجه تامل برانگيز است .برای نمونه هم نويسندگان ُکردی را می توانيم نام ببريم که فارسی نوشته اند
و بسيار خوش درخشيده اند.
جدای از ادبيات در رابطه با حوزه های ديگر نظير سينما ،تئاتر و موسيقی کُردی چه نظری داريد؟

معتقدم در فيلمسازی و تئاتر می بايست بسيار ناب تر و فعال تر باشيم .اما همانطور که می دانيد موسيقی ما در عرصه ی جهانی بسيار خوش
ميدرخشد.
چه ايده هايی برای ادامه فعاليت هنری در زمينه ی معرفی فرهنگ کُرد در آينده داريد؟
خوشبختانه مجموعه ی جديد نقاشی های من در حال آماده شدن است .به دليل اينكه بنده هم به نوعی به سرنوشت نياكانمان که بارها ناچار به
ترك سرزمين اصليشان شده اند دچار شده ام و اکنون که مدتی است در اياﻻت متحده زندگی ميکنم و دوستان ،اطرافيان ،همكاران و محيطم تغيير
کرده اند؛ طبعا اين زندگی جديد در کارهای اخير من نيز تاثير دارند و فضای کارهايم با الهام از کاليفرنيا و فضای حاكم بر آنجا است .خبر خوب
اين است که عﻼوه بر تغييراتی که در فضای کارهايم اتفاق افتاده است ،بعضی عناصر آثار من در برگيرنده ی رنگ و بو و کاراکترهای ُکردی
است و اين ويژگی هيچوقت از من دور نمی شود به طور مثال در يکی از آثارم ،گوشه ای از زندگی کاليفرنيايی را با المان های شهری منحصر
به فرد خودش ميبينم اما ناگهان دختری با پوشش ُکردی در بخشی از اين اثر خودنمايی می کند .اين همان گويش ُکردی است که در آثار نقاشی ام
حفظ کرده ام .قرار است اين مجموعه تا نه ماه ديگر در يک نمايشگاه انفرادی در يکی از گالری های معتبر ايالت کاليفرنيا به نمايش درآيد.
آيا در راستای ادامه ی فعاليت های خود در رابطه با فرهنگ و هنر کُردی ،فعاليت ديگری غير از هنرهای تجسمی داريد؟
بله در حوزه ای متفاوت اما مربوط ،مشغول ضبط چند تراک موسيقی فولكلور ُکردی با تنظيمات مدرن هستم .البته اين کار را برای دل خودم
انجام ميدهم و اميدوارم به دل دوستان و اطرافيان هم بنشيند.
از شما برای انجام اين مصاحبه سپاسگزارم و برايتان آرزوی موفقيت روز افزون دارم.
مصاحبه از گروه فرهنگی فراتاب

