
رةسوأل ئةحمةد تةها
لةرَيي بيرؤكةيةك كردني طةآلَلة و خةمآلندن
بة كة رووداوةوة خود يا بابةتةوة، كةرةستةو
شياو بَيت تاوةكو تَيدةثةرآ كردنةوة كردةي دياري
ضيرؤك بَيذييةوة، ضوارضَيوةي بخاتة نَيو خؤي و
روودةدةن طَيرانةوةوة ثرؤسةي لة بةر ئةوانة هةموو
هةميشة ضيرؤكنووسةوة ياخود ضيرؤكبَيذ الي و
كوَيوة كة (لة دةبَيت دروست ثرسيارة بةرايية ئةو
دَيتة بطَيرمةوة؟) (ضؤن خود يا بكةم؟) ثآ دةست

ئاراوة.
دواي شَيوازدا، بة ثرسيارة طةرنَيكة  ئةو  خؤي بؤ
جيهاني وةك كراو دياري بابةتي دةشَيت ضونكة
خةمَليبآء نووسين لة  بةر  رؤمان و ضيرؤك
كالسيكيةكةي) شَيوة كؤتايي (بة ناوةندو سةرةتاو
ضاو لةبةر وَيستطةكاني واتة دانابَيت، خؤي بؤ
بةرطي كة شياو بيرؤكةيةكي وةك طيرابَيت
طةيشتن ساتةوةختي بةآلم لة بثؤشَيت، ضيرؤك
كردنةوةو كليلي دةستثَيك، نووسين، كردةي بة
بيرؤكةية ئةو  بةرجةستةكردني بؤ هةنطاونان 
ئةمةش طَيرةوة، كةسي لةالي طرفتي سةرةكية
خةم بؤ خؤي كة بهَينين ناوي بة (طرفت) ئةطةر
دةخوازَيت كةوا داهَينةرانةية دَلييةكي دوو و
بابةت بيرؤكةو رؤبنَيت. خؤي بؤ جةستةيةك
بة و نووسين رؤحَيكة ثَيش كردةي وةك هةميشة
زيندوَيتي (فؤرم) شياو جةستةيةكي كردني دياري
لة جةستةيةش ئةو  خوَلقاندني دةطرآ،  خؤ لة
لةرَيي تاوةكو تايبةتية شَيوازي ثَيكهَيناني بنةرةتدا

طَيرانةوة. بهَينرَيتة زمانةوة
هةر طَيرانةوةيةو ضؤنَيتي كردني دياري شَيواز
بؤ طَيرانةوة.. هونةري دةكاتة طَيرانةوة ئةمةشة
بَيت ئةوة  ضيرؤكَيك كةرةستةي ئةطةر نمونة 

هةر دةشَيت بةر، بطرَيتة طةشتَيك كةسَيك كة
سةرةتاي كةسةكة كالسيكية نةبَيت كة شَيوة بةو
يةك قؤناغة ثاشان بةرضاو بهَينرَيتة طةشتكردني
دوا و مةبةستي شوَيني تادةطاتة يةكةكان بةدوا
نووسةو ضيرؤك طةشتةكةي.. رةنطة هةر قؤناغي
ثآ طةشتةو بروانَيتة ئةو شَيوازي تايبةتي بةثَيي
ئينجا دةستثَيك  ببَيتة طةشت ئاكامي دةضَيت 
لة طةشتةكة بريارداني كة ببَيتةوة روون دواتر
خؤ لة نهَينيةك  و طرَيضن ياخود هاتووة. كوَيوة 
بة شَيوةيةكي تاوةكو دي الي نووسةرَيكي بطرَيت
ئةو طةشتةدا. لةطةأل بكات ثةلكَيشمان زنجيرةيي
شَيوازَيك هةر بة طَيرانةوة كة لَيرةشةوةية هةر
خؤ دةطرَيت، خؤ لة بوون ثارضة لة جؤرَيك بَيت
كة بَيت كالسيكيش تةواو طَيرانةوةية ئةو ئةطةر
بكات ئامادة طةشت بؤ كةسةكة سةرةتاوة لة هةر
لة شتَيك طةشتةكةي، لة  دةبَيت  تةواو تاوةكو
دةستثَيكي دةخاتة  خؤي طةشتة ئةو  ئاكامي

طوتار. كردني بةرجةستة بؤ ضيرؤكبَيذييةكةوة
لة ئةطةرضي طَيرانةوة بووني ثارضة بة شَيوازي
شَيوةيةكي بة بةآلم خؤي دةبينَيتةوة، دا ضيرؤك
ئةوةش دةكرَيت، ثةيرةو زياتر رؤماندا لة بةربآلو
بةرفراوانيجيهانيطَيرانةوةكةية مةبةستلةمةودوا
و هةمةجؤرةكان  اليةنة و  ثةلدةهاوآ باشتر كة
زةرورةتي ياخود دةطرَيت.. لةخؤ جياجيا رةهةندي
سةربةخؤدا و ثاذَيكي بةش لة هةر طَيرانةوة رةوتي
ناوةكيةكةية جيهانة  رؤناني كة مةبةستَيك  بؤ
بة سةروةختَيك درامي هَيَلي و بطرآ ئاراستةيةك
ئةوشتةدياري بباتثاشانبطةرَيتةوةسةر اليةكدا
بةم نةكراون.. تَير تةواو يان لَيهَينراون واز كراوانةي
ئيتر تايبةتيةكانةوة، جيهانة بة نغرؤبوون ثَييةش
و شوَين ياخود دابن كةسَيتيةكان لة جيهانة ئةو

زةرورن نووسةر الي شتانةي لةو رؤيشتن لةسةر
طَيرانةوة بةشَيكي رادةوةستَيتةوة، سةريان لة كة
ببن ون رؤمان طشتي هَيَلي بةثَيي سةرةكيةكةي

دةربكةونةوة. تردا بةشَيكي ديكةو شوَينَيكي لة و
كة طَيرانةوة ثةرتةوازةبووني  و كردن  ثارضة بة
دونيادا، هةموو لة  ئةمرؤية نووسيني  شَيوازي
هةروا كة دةقةكان دةبةخشَيتة قووأل شَيوازَيكي
حازر بةدةست ثَيشوو شتةباوةكاني و وةك ئاسان
خوَينةرانةوة، بةرديدةي و دةست نَيو ناخاتة خؤي
هونةر بة  نووسين سيحري و تةليسم بةَلكو 
خؤي بؤ ئةمة ئامانجيةتي..  روانين طؤراني  دةكاو
نووسةكةش رؤمان بيركردنةوةي ضؤنَيتي دةشَيت
بة كة دونيا بؤ روانيني ضؤنَيتي خود يا بخاتةوةروو

دةكرَيت. ناوزةد بيني) (جيهان
ضةند لة رؤمانةكان زؤرينةي ئاشكراية وةك
بة ئَيمة الي كة ثَيكدين ثارتَيك و  بةشَيك
شَيوازي دا  لةكاتَيك دةنوَينآ، خؤي زنجيرةيي 
ديكة كةسانَيكي بؤ كةسَيكةوة لة نووسةران
لة رؤمانَيك دةقي ئةطةر دَيت، بةسةردا طؤرانيان
شَيوازي طَيرانةوة دةشَيت بَيت، بةش ثَيك دوانزة
دوانزة ئةو بنةرةتدا لة و خوَلقاندبآ زنجيرةيةي ئةو
(٤ ،٨ ،٧ ،١ ،٣ ،١٢ ،١٠) بووبن شَيوةية بةم بةشة
دوانزة ئةو بةآلم لةنَيو ديكةش.. ترو بة جؤرَيكي يان
ريز وةها طَيرانةوةي نووسين شَيوازي كة بةشةشدا
كردةي بة نوآ رةوتي طَيرانةوة لة سةر كردبَيت،
طةرانةوةدا و دواخستن و كردن ئاشكرا و ونبوون
كردبآ ثارضة ثارضة طَيرانةوةي كة رةتدةبآ
بكاتةوة سةريان  بة  زةرورةت بةثَيي  نووسةر  و
دةقةكةي خوَلقاندني بؤ بكاتةوة طرديان ياخود
بةش خؤي كة بؤ بةستراو طشتَيكي ثَيكةوة وةك

ديكةشة. بةشكردنَيكي

و جَيهَيشتن ئةم
بةسةركردنةوةية
هَيَلي بؤسةر
ونكردن درامي،
طةرانةوةية و

لة واي دواجاردا، لة طَيرانةوة هةمان بؤسةر
(سةد بؤ بازنةيي خوَيندنةوةيةكي كردووة تؤدؤرؤف
سوبحي ئازاد يان بكات، ماركَيز تةنيايي) ساأل
تاقانةي (مةرطي بازنةيي خوَيندنةوةيةكي بؤ
ئةو دةقانة ئةوةي بةثَيي عةلي.. دووةم)ي بةختيار
لة بازنةيي و خؤيان بؤسةر دةطةرَينةوة هةميشة
لة دةشَيت دةقةكان  بازنةيي شَيوةي جووَلةدان. 
طَيرانةوةيان كة  هةبن رؤماندا  دةقَيكي  هةموو
هَيَلي لة دووركةوتنةوة ياخود بووبَيت. ثارضة ثارضة
لة بةشَيك تردا ئاقارَيكي بة و ثةلهاويشتن درامي
زمان هَيل هةمان بؤسةر طةرانةوة هاتنةوةو داو

بآ. حاَليان
كةم ضؤن وةك بووني طَيرانةوة ثارضة بة شَيوازي
كةم دونيادان، زيندووةكاني دةقة زؤرينةي لة زؤر تا
ئةطةر هةية نووسةرانيش هةموو الي زؤريش تا
هةموو وةلَي نةخوَلقابن، ئاطايشدا ثرؤسةي لة
ثَيشتري ثَيزانيني بةرنامةو  بةثَيي  دةقانةي ئةو
طةيشتبن، ئةنجام بة ئاطاييدا لة و نووسةرةكان
بةشدار خؤياندا لةطةأل خوَينةرانيان زؤرتر
طرَيضينيان لة جؤرَيك ناراستةوخؤش كردووةو
دةنوَينن طرَييةك خؤيان كة بة كردووة دروست
رةنطة واتة بكةونةوة،  خوَينةر الي دةروونيي كة
وةرنةطيرابَيت بةهةنديش طرَيضن نووسةران الي
نوآ طرَيضنَيكي  بة خوَينةران  الي كةضي
كة لةاليان بَيت ديكة جؤرَيكي بة لَيكبدرَيتةوةو

بةرجةستة ببَيتةوة. تر بة شَيوةيةكي طرَيضن
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لة كة سةد ثرسيارةى لةو نينار ئةسبر هونةرمةند
باوكم) لةطةَل (طفتوطؤيةك ناوى بة كتَيبَيكدا
ونبووى دةسةَالتى دواى بة روو، خستوويةتة
دةسةَالتى ئامادةيى كة ثياوةى ئةو وَيَلة، باوكيدا
بةَلكو نيية «باوك زاَلة شيعريدا ثانتايى سةر بة

هاوِرَيية».

دةزطاى  لة دوايية  لةو كة  كتَيبةى لةو  نينار  
سةد ئةو رَيطةى لة بؤوة، بَالو فةرةنسى ثةخشى
لة بةرفرةوانى درَيذو طفتوطؤيةكى ثرسيارةوة
لةطةَل ضةمك بيروِراو مةسةلةو كؤمةَلَيك بارةى

ئةنجامداوة. باوكى
ئةو «بؤية دةَلَيت  كتَيبةكةيدا ثَيشةكى  لة
كردووة باوك ئةدؤنيسى لةطةَل طفتوطؤيةم
بة تايبةتى ناسينى هةبوو، من ثَيويستيم بة ضونكة
ضؤن وةك دابنيشم، لةطةَلى هةندَيك ويستم
بكات، بؤ قسةم شتةوة هةندَى  لةبارةى ويستم
كة ئةوةى وةك بداتةوة وةَالم ثرسيارم هةندَيك

كضى ئةوم». من
ئاشكرام ثرَيس) (فرانس ئاذانسى بؤ هةروةها

وةك   ٢٠٠٣ لة كتَيبة  ئةو فيكرةى كة كرد 
خؤم ئارةزووى سةر لة و خؤم ثرؤذةى يةكةم
بةيةكةوة هةندَى باوكمدا لةطةَل ئةوةى بؤ بووة،
كاتَيك لةطةَلَيدا دةمويست كة هةر بين،ضونكة
يان بةرم، ديوومة كة خةريكى نووسينة سةر بة
هةروةها ديكة. شتى يان سةرقاَلة تليفؤنةوة بة
هيض كردبوو كة ئامادة ثرسيارم دةَلَيت كؤمةَلَيك
بةهاىرةمزىكارةكانى ثةيوةنديانبةشيعرىئةوو
جَيطةى هةندَيكجار باوك بؤ كض ثرسى نةبووة، ئةو
نيية... طرنط الى ئةو يان طرانة، يان نيطةرانيية،
«لة دةَلَيت شَيوةكارة هونةرمةندة كضة ئةو

كة كرد كةشفم بؤ يةكةمجار كتَيبةوة ئةو رَيطةى
بة ثَيويستم  من بةَالم نيية، باوك هاوِرَييةو  ئةو
ئةدؤنيس كتَيبةدا لةو هةر هةية» باوك دةسةَالتى
بؤ ببينين يةكتر زؤرتر ئيتر دةكةم حةز دةَلَيت:
كاتى ضونكة  بين،  يةكتر شارةزايى زَيتر  ئةوةى 
كرد لة بةر ئةوةى باوكم زوو وةفاتى منيش خؤى
دةرناضَيت، جا خةياَلم لة بؤية ئيتر منى نةناسى،
هات كة زوو ئةو خةسارةيةى دةمةوَيت لةمةودوا

بكةمةوة. ثِرى
وةآلمةكانةوة و ثرسيارةكان رَيطةى لة دةَلَيت نينار
دةكةمةوة. بير ضؤن و كَيم  من كة تَيطةيشتم
ثَيشتر كة لَييديت  شتم  هةندَيك  خؤم  الى لة
شتانةم ئةو ياريية ئةو نَيو بضينة لةوةى بةر
وةَالمةكانيدا لة دةَلَيت هةروةها لَيينةديبوو،
دواجار دةكردم. دَلنيايان كة بوو تيا شتطةلَيكى
لة كؤمةَلطة كة هةتا باوك طةيشتنة ئةوةى و كض
بة ئةوةى بؤ ئافرةت ثَيويستة هاوضةرخةكانيش
دووضارى كة بَيت طيروطرفتانةدا  زاَل ئةو سةر
هَيز بة ثَيويست لة زياد  دةبنةوة  كؤمةَلطةكةى

بَيت.
و ئاسان كتَيبة ئةو ثرسيارةكانى لة هةندَيك
هةندَيكيشئاَلؤزن. نيناردةَلَيت بةمافىخؤممزانى
لة شيعرى دوور ثرسيارى هةندَيك بة ئازادى زؤر
لَيبكةم. باوك هةندَيك ثرسيارى وةك لَيبكةم،

مَييينةوة بارةى لة كضةكةى كاتَيك هةروةها
زؤر ثرسيارةكانت دةَلَيت ثَيى لَيدةكات ثرسياى
وةَالمَيكى ناتوانم دةرئةنجامدا لة بؤية تيؤرين
هةندَيك دةتوانم تةنها بةَلكو بدةمةوة، راستت
بةَالم رةنطة روو، بخةمة خؤم هةستى و بؤضوون
ئةوةش سةرةِراى نةبَيت. واقيعةوة بة ثةيوةندى
دةَلَيتثرسيارةكانتدةكةونةنَيواندووكؤمةَلطةوة
ثَيى نيية، وا ئةويديكةيان و هاوضةرخة يةكَيكيان
تؤ طرفتت لةطةَل كة وا هةستدةكةم دةَلَيت من
هةر لة من  بةَالم هةبَيت، كؤمةَلطةية دوو ئةو 
من كردووة، خةَلق خؤم  بؤ شوَينَيكم  بم كوَى
من ثةيوةندى زمانمة، نيشتيمانم دةَلَيم هةميشة
شوَين بة ثةيوةنديم لة هَيزترة بة زمان دنياى بة

خةَلكةوة. و
ناوى  بة كتَيبَيكى  ٢٠٠١ ساَلى لة ئةسبر نينار
بةيروت لة ئةلنةهار دةزطاى لة يةكةم» «شةوى
هونةرمةندى بنةِرةتدا لة بةَالم طةياندووة، بةضاث

شَيوةكاريية.
المعلوماتية النباء سايتى: ٢٠٠٦ لة /٤/١٤

نينار


