
 

www.dengekan.com 
7/8/2007 

 م  شی پنچه به

  کان کوژراوه  شتی کارمامزه پده
 بدو الن عه رده ئه

  
  

 ،  می  کردووه که  ی چاپی یه2001 ، سای  نه سه مین رۆمانی شرزاد حه کان ، دووه  کوژراوه شتی کارمامزه پده
 ردی  ، دوورۆحی پاک و بگه سه ویستی دووکه  داستانکی خۆشه م رۆمانه ئه.  وه پاشانیش  چاپکی تری کردۆته

 ، دواجاریش  ندکه ج و سیامه م ، خه ن و مریه سه ،حه زاکه ویستی الس وغه چیرۆکی خۆشه .  ولره شتی هه ده
موو  کوو هه مانیش وه ئه که .   وه هنته م و زینمان بیرده ی مه که ویستیه  خۆشه  و داستانه الوککه
ی شرزادیش ،  که زاه الس و غه. بن  ت دهو گیروگرف ندین کشه کانی کوردستان ، تووشی چه ویسته خۆشه

 .  یه م دوو فریشته و رگر ، له ته  چه بنه  دهچۆن ،دات و پیشان دهکان  گه به ره زاری ئاغاو ده رمه دیرۆکی پ شه
   که  پیره و شاره ره هن و، به یان ج ده که جوانه  گونده پووله کوو دووپه ، وهشمینی ناچار بایزو هه

ک بۆ دووجووتیاری هیالک و  یه  النکه یتوانی ، ببته ش نه  پیره وشاره  ، ئه وه داخه ل به وه. ون  که رده به
  . کانی  شته ماندووی پده

مینی ژنیشی   ، ههو هی رشۆه هریکی راو  خهبایز. ژین  ژاری ده و هه  برستی دا به م شاره ی سی ساڵ له وه پاش ئه
ل  تیشن ، وه ژارو ب درامه  زۆرهه نده رچه هه. بت  ند وئاغاکانی شارده مه وه  ده ری ماه ریکی  کارکه ، خه

ندین   چه  ، که یه ویستیه و ئاگری خۆشه یان ، ئه  خۆشیه م ژیانه رجی ئه ترین ئینه وره ژین ، گه زۆرخۆش ده
خۆشی   له نده رچه هه.  وه کاته رم ده موو ساردوسی ژیانیان گه و ، هه کوو بورکانک ماوه  ناخیاندا ، وه  له ساه

 تاریک و  وه شه آک له یه  له وه داخه به. ر عاشقی ژیانن  چی هه که. حرومن   ژیان مهیخۆش شن ، له منداڵ ب به
 . .ردووکیان   کۆتایی ژیانی هه شی و  هڕ بته هۆی چاره دهش  مه بت و، ئه  بایز بزرده مین له کان ، هه باراناویه

  کات  کاندا هاوار ده وکۆنه ر جاده سه کو شت به ڕت ، وه گه دوایدا ده رکۆڵ نادات و به  ههبایز
 جگای  نه که  ، ده  ماندووه سته م جه ردو نامرۆڤیش ، ئه کی نامه خه. ) کوی  کوی ، له توو له مین ئه هه( 
رم  خۆشی خۆیان گه ی بایز ، دی نه هک ساته ی ماندوو ، کاره سته  جه به. ی خۆیان  ری و گاته شمه قه
  .  وه نه که ده
  

   147ل .  وه س تۆ ناگرته یش هه) نوح(وێ الفاوی  رێ ی ، له بگه دا هه ر قه سه  به چاکتر وایه
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 شت هه ب به ، ده شه وباوه ر، وای له  ده هاتیته مین ده رمی هه شی گه  باوه دا له خته م وه ک له یانیه موو به هه
  فتا حۆریکه شتی بووم حه هه وێ به ر له گه مین ئه مین ب ،  هه ک هه رم و پ سۆزی ژنکی وه شی گه رباوه هه
  148ل  .. وه توو ناگؤڕمه به
  
و  زعی ژیانی ئه ت و وه یدا ، حاه م رۆمانه تی له  زۆرگرنگ بوو، شرزاد توانیویه وه الی منه به ی که وشته ئه
 نامرۆڤی و   وته سووکه و هه مان کاتیشدا ئه هه له. ربخات   ده،بن روونی ده  دهیخۆش  نهتووشی ی که کانه خه
ی  ته هو حا  ئه راستی شرزدا زۆر شرانه به. ن  یکه  کان ده خۆشه ڵ شت و نه گه کی له خه ی که ردانه نامه
ڕی  وپه یکات ، تائه  مرۆڤی شت دهڵ گه کی له خه ی که زاریه رمه  پشه وته سووکه و هه ئه.  رخستووه ده

  چونکه.  ،نازانستیه  و کی نادروسته یه  ، ووشه" شت"ی  پی زانست ، ووشه  خۆی به نده رچه هه.  تییه دڕندایه
  . بت  روونی ده خۆشی ده موو مرۆڤک تووشی نه هه
   
ف  ره نجی مل هوڕ وتۆزی ب شه ها گه ده  سه ، وه که یه دمناڵ به وتی سه که رده کان ده و ناوکۆنه رجاده  سه له که
تا  وه یووت هان ئه کرد و ده ناوگیرفانی دا ده ستی به بوو ده هه.. مین  تا هه وه کرد ئه   هاواریان ده وه که یه به
انی  دوکاندار ندێ له هه.. مین  هان هه: یووت  بردو ده ی ده ستی بۆناوگه  ده ریانه رسه بوو سه هه... مین  هه

کانی شاریان    گشت شته تۆوه به.. مین  تا هه وه ئه: یانووت  بردو ده ستیان بۆ قوونی خۆیان ده سم باب ده
  . 195ل .. کرد  ت ده فره نه به
  

ها  ده رچاوی سه به فتی کردیت و به رزه ستوور بوو به الوکی قۆڵ ئه نی جوانترین کۆگای شار که رۆژکیان خاوه
تی  وومهڕردووال ی و هه که ی شکاوی جامخانه  شووشه ورده متی پکرد له  ده وه لیسهۆڕو پ  تیژتپهس و ڕبواری که

: یووت  رت نادات ، ده جووی به کان نه  شووشه ر ورده گه ئه کردی که ی ل  ده شه ڕه داو هه  ئاگر ده  زلله تۆی به
تۆش ، ..  ده. ..ک  و دوو یه زلله.. نین  که  ، قاقاپده وه کانه پۆلیسه مووان ، به رهه روش نیت ، هه ر ده گه مه
... مین  هه.. مین  هه:  بی  نوکه وجا هه ئه: یووت  دایت و ده  جاوین ، پاشان ل ی ده  شووشه وتیته ترسانا که هل

ر  سه تی به ی په  پ ر به  گه وه ستته تبه  زنجیر ده به ی ل کردیت که شه ڕه رتر تۆی گرت و هه و که تۆزکی له
   196ل..رجی خون  ل هاتن  مه رین به په هه.. ڕیت  په نه کاندا هه  شووشه ورده

  
ی ،  ریانه ربه حشی و به  وه وته سووکه و هه راستی ئه به.  ، زۆر زۆر گریام  وه خونده م ده م رۆمانه ئه کاتک که

، تی  تایبه ولر به گشتی و هه کوردستان به  له دیاره. م ن ، زۆر ئازاری دا یکه کان ده ڵ شته گه کی له خه که
کوو  تاوه  هه وه داخه به. ن  که کان ده خۆشه کان و نه ڵ شته گه  له ریانه ربه وتی ئجگار خراپ و به سووکه هه
   .  روایه مرۆش هه ئه

شار  وت له یانه ن و دهازی ل ناه و که  پیره کی  شاره چی خه  ، که ر ڕازیه ش هه حشیه  وه ته هم حا بایز به
  . !!زعیان ل تکداون   وه چونکهن ،  بکهری ده

کان  هزو کان و حه  ناو کۆالنه ڕژایه  ده و هاوارهو هات باغی ، ئه ڕه نگ و قه  ده نگه  ده ئاسمانی شار پ کردبوو له
کانی  ک شار راوکردنی شته چوو یه ده وه  لهکان ، زو میناره رگمه   سه ڕژایه کان، ده رجاده کان و سه ربانه وسه

  کان بکا به گه کان ، کوشتنی سه رجاده واو سه  ناو هه کو شتی و هاربوونی خۆی فی بداته بیانوو تاوه کردب به
   203/204ل.خون رشتن تر بکات  خوناوی خۆی له و  کی کوشنده زوویه کوو ئاره بیانوو تاوه

ی  وه رله ت پ کرا به نده وه ئیدی تۆئه )  روشه ده.. تی   خۆیه رێ وه ئه( کرد  دهریان ا هاو وه هک یه س به زارکه هه
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  205ی ،،ل  ابکهڕستی بتگات   ده یه وئاپووره ئه
یت   ال بکهیری کام زانی سه تده نه) .. رێ وه روش بگه تا ده وه مین ئه هه: ( کرد  مووهاواریان ده رهه  هه وه  دواته له

   .206توانی ،،ل  چوار چاو ده ،، به
  اوهڕم  به..  راوکت بیستبوو  موو جۆره هه ..   سمۆره راوه.. روشک   که راوه..  ئاسک  راوه.. راز   به ڕاوه

   211ل .. خر  نه..مرۆڤ ؟ 
  

  .ڕدرت ۆو رۆژک بگ هروا ش  هه ته حمه زۆر زه  ، که ی شارکی پیره ندین ساه  دیرۆکی چه مه ئیتر ئه
  کک له  یه وانه کرت و، ره کانی تر رواده گ و شته ڵ سه گه دا له ارهشم  ناچاری له ، بهبایزی ماندوو

  . بت  مین قۆناغی ژیانی بایز ده ش دواهه مه کرت و، ئه غدا ده کانی به شتخانه
  
..  وه  نودته موویان خسته رهه کان ، هه ینداره ئش و بر  به کان ، الوکه  کوژراوه یرانه ن و حهیم زی هه حه

  217ل .  وه وانده حه  جووتیارکی نه کۆنه شارک که
  

وتوو  ژنکی ددان که  پیره کان که  کۆنه ته کایه کانی نوحه  شاره  درۆ دروست کراب ، شارک له به شارک که
ری  سه لله شی که که میناره..  وژاران ب رئسک و پروسکی هه سه ی له که سفی بکات ، قه وه

   .218ل...کانی عاشقه
  
  رنجک  ند سه چه
  

.  وه ته ی گراوه که  داستانه بیانه ده راستی شرزاد زۆر ئه به  ، که ویستیه م رۆمانه چیرۆککی خۆشه  ئه دیاره
ی  سته مرۆش ، جه کوو ئه تاوه هه.   وامه رده ربه مرۆش هه کوو ئه تاوه  ، هه رگی عاشقانه م کاروانی مه  ئه وه داخه به

  . ن  ربخه فی خۆیان تداده ره ی پیاوان ب شه وه پانکی خوناوی ، بۆئه  گۆره کرته ژن و کچان ، ده
  

  زمان 
  
کانی ،  شکی زۆری شیعره به شو له بدو په عه .  ولر، شتکی جوانه شتی هه زاری ده کارهنانی شوه به
و  نگۆکک بۆ ئه رهه مان کاتیشدا فه هه ل له هنت ، وه کارده  بهیولر شتی هه ی دهی جوان ندین ووشه چه

ری   خونه یه  هه راستی زۆر ووشه  به  ، چونکه نگۆککی دابنایه رهه  شرزادیش فه بوایه ده. نت   داده ووشانه
) سلمانی( رحاڵ سۆرانی  زا هه ک به ک هۆرامیه حای خۆم ، وه ش به من به. ن  کانی تر لی تناگه ناوچه

ند  چه  پرسم به ندک ووشه ناچاربۆهه.  یه ولرێ هه شتی هه ی ده زاره و شوه زاییم له م شاره فربووم ، زۆرکه
ی  چوو ،زۆر ئازاریشی دام ، ووشه ده رنه رم لی ده ر سه هه  که و ووشانه کک له یه. کرد  ولری ده رکی هه براده

  .یشتم  گه ده  تنه  قوورسه م ووشه ی ئهامان  ، هیچ کاتک له بایه ولری نه رکی هه ند براده چه. ووب ) چ پره  قه(
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   !؟ بووه نهیران   پشتر حه م رۆمانه ئهئایا 
  

  یرانانه وحه شکی زۆری ئه به.  ولر زۆربوه کانی هه شته پده ک ژانرکی موزیکی کوردی ، له یران ، وه  حه دیاره
م  وار زۆرکه کی خونده ی جاران خه وه حوکمی ئه  به دیاره .  یه که ویستی  و دیرۆکی ناوچه ، چیرۆکی خۆشه

 شرازدیش  ،  ی  م رۆمانه ئه.   ، چیرۆک و دیرۆکی خۆیان تۆمارکردووه وه یرانه گای حهڕ کی له ، خه بووه
کوو خۆی  کانی وه یرانه  حه قه شدا ، ده که ۆری رۆمانهشکی ز به ت له نانه ته .  ولره شتی هه یرانکی پده حه

  له ناکات ، که وه ک به یه کی  دا، هیچ ئاماژه  پاشه کی یان له  پشه  شرزاد چ له وه داخه ل به وه.  وه ته نووسیوه
  چونکه .   بدایه یه هرچاو و سه ی به  شرزاد ئاماژه بوایه بوای من ده به. ی نووسی بت  م رۆمانه  ئه وه یرانکه حه
  وه داخه به. یت  که چی باسیشی نه یرانک بت ، که ی حه که رچاوه  ، تۆ رۆمانک سه  شتکی نادروسته مه ئه
  .  ولره یرانکی هه  ، حه م رۆمانه ی ئه رچاوه سه  ، که  بدایه وه ی به بوو ئاماژه ده ، که کردووه ی نه مه رزاد ئهش
  

    !؟ ی چیرۆکی ڕیشۆه نییه  درژکراوه م رۆمانه ئایا ئه
  
  راوه کات ، که ک ده  باسی راوچیه م چیرۆکه ئه.  یه) ڕیشۆه(م چیرۆکی ناوی  که نیایی ، یه  چیرۆکی ته ه کۆمه له

  م رۆمانه ئه بوای من ،  به.   مینه  ناوی ههیش که و ، ژنه هروش بایز کابراش ناوی ده. کات   ده ڕیشؤه
مان ناون ، هیچ شتکی  رهه کانیش هه ت ناوه نانه ، ته ت و باسه مان بابه  هه چونکه .  یه و چیرۆکه ی ئه هدرژکراو

 و پاشنووسرابت  چیرۆک   کورته  به، پشتر  چیرۆکک  شتی واببینم ، که مینجاره که  یه مه من ئه.  اوهڕگۆ وانه
   نووسراوه1997سای   که  چیرۆکی ڕیشۆه  دیاره. رۆمان  تهبکروه، ره مان نووسه ن هه الیه لهکی تر ند سا چه

ر  ر خونه  گهل وه.   چاپکراوه2001کان ، سای  کوژراوه شتی کارمامزه ، رۆمانی پده  چاپکراوه1983، سای 
 ئاو  ، وه رچاوه ک سه یه ردووکیان له هه کات ، که ست ده رزوو هه  ، هه وه ردووکیان بخونته  ووردی هه به
  . ات  ناد ته هم حا کیش به یه  شرزاد هیچ ئاماژه وه داخه به .   وه خۆنه ده
  

  تراژیدیا
  

 ،   نووسراوه کی تراژیدیانه یه شوه  زۆر به وه داخه ل به  ، وه ویستیه  داستانکی خۆشه م رۆمانه  ئه ڕاسته
حای  ش به من به .   بنووسرایه م داستانه  ئه شیه هڕو   به بوو هنده ده نه.  یدا زۆر تراژیدیه که  کۆتایه ت له تایبه به

موویانم  بوو ، هه کانی ژیانی خۆم هه تیه ینه رچی ئازارو مه گریام ، هه رده کدا هه کۆتایی رۆمانه خۆم ، له
م  ایی بهم ، کۆت وابکه  ته م رۆمانه  ئه رچی زووتره خوا خوام بوو ، گه. گریام   ، تر تر ده وه وته که بیرده
  .  بھنم   تراژیدیایه ته حاه
پویست  نووکی  زۆر شوندا ، زیاد له  ، له ی نووسیوه م رۆمانه  ، ئه شبینانه بوای من ، شرزاد زۆر ره به
من . کات  کی زۆر ده تیه تی و ب تاقه حه ر تووشی ناره ش ، خونه شبینیه هڕم  ر ئه هه.  وه ش کردۆته کی ره مه ه قه

  چونکه. کان دابرژیت  وان و رووداوه ش پاه بت رۆمانسیانه  ، ده  ، شتکی رۆمانسیه که ته  مادام بابه وایهپم 
تکی   بابه شرزاد هاتووه .  یه ی خۆی هه کهچڕو ، تراژیدیاش   یه ندی خۆی هه تمه شتی رۆمانسی تایبه

  .  ستی خۆی کوشتووه ده ی به که  داستانه هوایکردوو .   نووسیوه زمانکی تراژیدیایانه رۆمانسی ، به
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   2001.  سلمانی .م  که چاپی یه. ی تیشک  چاپخانه. ن  سه شرزاد حه. کان  کوژراوه شتی کارمامزه پده

  
  
    

 
 


