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 م  شه شی شه به
   منگن  و ژنکی کان که ونی جاجاۆ هخ

 بدو الن عه رده ئه

  
  
نج  ی ره  چاپخانه  ، له2006سای  له ، که نه سه می شرزاد حه رهه  ، دوابه منگن  و ژنکی کان که ۆاونی جاج خه

. بن  ی بچووک ده ره ه الپ204ردووکیان  هه به) نۆڤلت(  رۆمان   دوو کورته  له  بریتیه مه رهه م به ئه.  ، چاپکراوه
  واته.  ریکی بووه   خه2006 بۆ   وه2011 سای  ی، له مه رهه م به بۆئه .  یه ڕه  الپه98کان   ونی جاجاۆکه خه
  .   سای پچووهچپن
ند  ی مندای و ئستای ، تووشی چه ندین کشه هۆی چه به کات ، که کان ، باسی پیاوک ده کهۆونی جاجا خه
شی ، ژیانی   ناخۆشانه ونه م خه ر ئه هه. بینت ونی ناخۆش ده  خه وانه و، شه روونی بووه کی ده خۆشیه نه
ی  که کانی بۆژنه  ناخۆشه ونه خه کک له کانی هاویندا ، چیرۆکی یه وه  شه کک له یه له.  ژاندووه واوی هه ته به
شیدا ،  هک ونه خه ر له و، هه  جاجاۆکه بۆتهویا   خه  له  گوایه کات ، که ک خۆی باس ده وه.  وه گرته ده
ی  وه ی پاش ئه که  مینه  ، که  وایه  سروشتی جاۆجاۆکه دیاره.  می خواردووه  ئه وه  جاجاۆکه شی بۆته که ژنه
 جوانی ، باسی چۆنتی بوونی شرزادیش به. خواردنی  کات به ست ده بن ، ئینجا ده  جووت دهدا که ڵ نرینه گه له
  .  بی نووسیوه ده رزی ئه کی به یه شوه ، به  وه یه که ن ژنه الیه  ، چۆنتی خواردنی لهو  جاجاۆکه به
بی  ده ی ئه و ووشه ستهڕندین   چه  به ویداوه هه.  کارهناوه  به نتازیای خۆیه  دواترۆپکی فه دا ، شرزاد  م نۆڤله له

  .  وه  بازنته که جوان ، نۆڤلته
  12ل .. ڵ مارومروو  گه  ژیان له ری  واتهژا هه"
   .34ل  ..  ڕێ بزانین تامی لوان چۆنه ی تامی فرمکس ل ناگه وکاتانه ئه
  

  ند باسک وورژاندنی چه
  
 م و ننه هه  باس و خواسی جه ی باق بم به وه رله به نکم بووکه کانی نه  ترسناکه ته کایه کانمی پتر شواند حه ونه ی خه وه ئه" 
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  وه شی گدارهی ش سووتم و به کانم تیدا ده ی گوناهه د ژماره قه  تیایدا به خک که ی تۆقاندمی ، دۆزه کوژاوه ئاگری نه
ی ئاگر کۆم  ها مرووله ملیۆنه.. بم و نامرم  ال ده الهه زاران جار هه ونن و هه سره خ تم ده کانی دۆزه فریشته

   "13 و 12سووتم ،،، ل  خۆم ده  به وه بمه وده وه نه که ده
  

شوازکی  به.  وه  ژر پرسیاروگوومانه تی ئایینی ، بخاته کایه ی مندان و حه رده روه  په ویداوه شرزاد هه
 مندانی کورد   بکات ، که  ئایینیه ته قه  سه رده روه  په و جۆره ی ئه ی تووند ئاراسته خنه هڕ  ویداوه بی ، هه ده ئه

  باس و، تهکا ،دهم و سزای خودایی  نه هه تی جه کایه مان کاتیشدا ، بوونی حه هه له. کرن   ده رده روه پی په
 ،  وی داوه شرزاد هه .  وه  ژر شك و پرسیاره خاته ی  ده که مه نه هه  ، بوونی خودا وجه وه شه رگایه م ده رله هه
  .  وه ره  ناومشكی خونه بی بخاته ده کی ئه یه  شوه هی ، ب که مه نه هه  بوونی خودا وجه ش له م شكه  ئه که
  
بت و   خوقاوی خۆی تووڕه ی تازه نده قه  دوو خه نمک یان سوک له  گه ر  خواردنی گوه سه له خوداکرێ  رێ ده ئه"
   14ل ..  فیان بدا ؟  میینه رزه م سه و ئه تیان لبکات و ڕووه فره نه
  
 خودا مرۆڤی   ، که  پیان وایه وه ن بیری ئایینیه الیه  له وستبوونی مرۆڤ ، کهی چۆنتی در له سه مه

وا ،  م و حه ی دروسبوونی ئاده له سه  مه له جگه. وا بوون م و حه  ئاده تیش له موو مرۆڤایه و ، هه دروستکردووه
رس  کانی ، هه شه  هاوبه  چیرۆکه  له ککه وا ، یه م و حه رکردنی ئاده که و ده ی چۆنتی خواردنی سوه له سه مه

    ) .   که سیحی و ئیسالم و جووله مه( ئایینی ئاسمانی  
بی بنووسرت ، تام و  ده  شوازکی ئه  به م شکه ل کاتک ئه  ، وه یه  هه م چیرۆکه س شکی له  زۆرکه دیاره

ربخات و،  ر بیری ئایینی ده سه  خۆی لهبی ، شكی ده شوازکی ئه  ، به ویداوه شرزاد هه .  یه چژکی تری هه
  . کان بگرت  ت و یاساکانی ئایینه کایه  حه   له خنه کی ساتیرئاسا، ڕه یه  شوه مان کاتیشدا  به هه له

  .ی شرزاد م نۆڤله یی ئه میشه وام وهه رده  میوانی به وه بته  سکس ، ده وه ش دیسانه وه  له جگه
  

  رنجک ند سه چه
  
ر باسی    نووسه کهربانی ما  سهک  شون تاکه. یت  و شونک ناکه کات ست به دا ، هیچ هه لهم نۆڤ له

. کات   فالش باگک باسی مندای خۆیمان بۆ ده ر به  ، نووسه وه یشه)کات(ت  نیسبه به. کات  کانی تدا ده ڕووداوه
نووست و،   ده  فۆرمانه م شوه مووکاتک به د هه شرزا  ، که ی چیرۆککه وه ی گرانه شوه فۆرمی نووسین ، به

ی ،  که کات بۆژنه نکی دهو وکدا باسی خه شه سک له  ، که  دیاره که تای نۆڤله ره سه. کانی تر ناورت   فۆرمه به
زانت   باسی ر نا خونه. بت   و راستیدا بزرده که ونه نوان خه  له که رۆمانه .  ک دیار نییه ل کۆتایی رۆمانه وه
توانم بم  ده. بت  ڵ ده وپکه  تکه که کی زۆر خراپ ، نۆڤله یه شوه کۆتایدا به له.  یان راستی  ،یه که نه و خه

  وه ڕته گه ی ده ش  هۆکه ویه م تکه ئه.  کۆتاییدا چی ڕوویداوه یت ، نازانیت له که واوده  ته م نۆڤله ئه کاتک 
  .  تکچووه ری ل  سهیخودی خۆش  کهر ، ی نووسه وه بۆئه

  
  
  
  کان  ونی جاجاۆکه ی و خهجرزن ناسکی ئازاد به رمی نه ته
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ش  رزنجی ، کتبکی خۆی پشکه ی هژام کاک ئازاد بهاربۆکوردستان ، ب وه ڕامه کاتک گه 2006هاوینی سای 
 .   ، چاپکراوه2004سای  ، که چیرۆک ک کورته  کۆمه  له  بریتیه که) . ناسک رمی نه ته( ناوی  کردم به

 باسی  هکم چیرۆ ئه" .  سیسرکه" نی ناوی کا  چیرۆکه کک له یه.  جوان بوون  وه المه کانی به گشتی چیرۆکه به
  .  سیسرک  بته یایدا ده ون خه  خه له کات ، که کورک ده

  
Die Verwandlung کافکا   

  

  
  

  ناوی  وت به  کتبکی کافکا که مانیا، چاوم به کانی ئه  کتبخانه کک له  یه ری سای پار له رسه هه
Die Verwandlung . له ئهکه  ، یه م نۆڤله ئه. کانی کافکا زنه مه  کاره  له کک دهڕی کافکا باسی کو م نۆڤ  کات

رکی  وه  گیانه ری بۆته و ، سه جارک گۆڕاوه وی بهمووچا کات ده یرده ستت ، سه ده وهه خه یانی له به ، که
  . جایب  عه
  
چت  رزنجی ده  به ئازادکی کا که ونه  ئامۆزای خه م ، زۆر له که  شرزادیش دهکی کا که ونه یری خه ند سه رچه هه

  . کات   ی کافکاش دهDie Verwandlung  برازای  و، زۆریش به
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  ژنکی منگن
  

شوازکی ئجگار نایاب ،  راستی به به. نین   پکه  خستمیه  ، که می شرزاده رهه مین به که  یه هم ئه  که وه نایشارمه
ویستی نوان  تکی خۆشه کایه  باسی چیرۆککی رۆمانسی ، حه م نۆڤله ئه. کات ساب ده  ی قه)مۆ مه(باسی 

 شوازکی   به ویداوه شرزاد هه. کات   ده ی  دکتۆری ددان)یال له(،  گاورک  ڵ ژنه گه  ، له)مۆ مه( سابک  قه
سابی  ناوی قهکاتک پیاو .  بکات ) سابی قه( گا  کانی کۆمه ون و ترسناکه  قزه  پیشه کک له بی ، باسی یه ده ئه
. چت ده )  بریندارکردن وپیسی، کوشتن ، خون،ر  نجه  خه،قۆ چه( یای بۆ  ر خه کسه وت ، یه که رگوێ ده به
سکی رۆمانسی ، عاشقکی شتی ب سنوور،  ی که ونه. کشت  سابکی ترمان بۆ ده ی قه  شرزاد ونهل وه
شرزاد باسی . رستکی ب سنوور ژیان ، جوان په سکی عاشق به ست جوان ، که سکی ناسک و هه که
کتر  و باسی چیرۆکی دداری بۆ یه وه خۆنه ق ده ر مزک ئاره سه یدا له که ڵ کوڕه هگ له کات ، که سابکمان بۆده قه
  . سابدا نوان قه تیش له تایبه و، به نن گمه گشتی زۆر ده ش به  باوکانه م جۆره ئه که. ن  که ده
   105ل .. هنا   بۆنی کوستانی ده وه کانه  شاخه ک له یه شنه" 
   ،،،  وه یانخوارده رجی خۆکوشتن ده  مه ی به وپیاوانه ئه

   111ل .. کردین  الخۆش ده یای عیشقی له ون خه کان خه  هیندیه فلیمه
   111ل . ردانی  رگه نج وپووچی و سه ڕه یاڵ ،، رۆژمان پله وخه زوخۆزگه حه ومان پ له شه

   112ل . کات   دراوس ده کچه زله خست ، حه ره ت هیچی بۆنه پیاوی ب غیره
  

  کک له  یه ش بۆته مه ئه که. کات کی زۆرداگیرده  سکس پانتایهی له سه ویستی ، مه  چیرۆکی خۆشه  له  جگه دیاره
  . می شرزاد  رهه کانی کاروبه سیما گشتیه

  
  ترامانک 

  
   "113ل . ق بگرت ؟ تی عه  حورمه  کچکی تدایه م شاره بۆئه" 
  
   کاک شرزاد خۆی به وه داخه به.  کی تری نییه ژنان ، هیچ مانایه تی به  سووکایه  له  جگه یه م ڕسته ئه
  . کی وانزم ببات  یه واژه سته بوو هانا بۆ ده ده زانت ، نه ری ژنان ده رگریکه به
  
  بۆ نموونه. بوایه  نه یه وشوه  باشتربوو به  ، که و شتی ناواقعی زۆری تدایه غه ک موباله شدا کۆمه م نۆڤله له

  :ت کات ، ده  ده که الوه که و بۆنا"مۆ مه" ی وه  خواره کاتک باسی خۆفردانه
   . 143 تیغ تیژتربوون ل مه ده یان له که ریه کان هه نه  ته  پارچه

  ! . کرد ؟  تیغک دی کوون نه مه چۆن ده!  ڕزگاری بوو ؟  تیغه مه موو ده وهه  کابرا لهن چۆ ی باشه ئه
  

 من  نده رچه هه! . کات ؟ نیت باسی چ شارک دهنازا.  دیارنییه) شون(ک  یه هیچ شوه شدا به م نۆڤله  له دیاره
  ت ژنه کات ، ده یال ده ی له که  باسی شاره یه وه یر له سه. ولر بکات  اری ههشباسی  م ، که که ست ده واهه

  جگه.  رویداوهی تدا  که ی نۆڤله ڕووداو مۆ ناکات ، که ی مه که هچی باسی شار  که.  کی موسه گاورکی خه
ت  سبهین به. کات  ن دهکااشت فتاکان یان هه ازانیت باسی حهن. ناکات ) کات(ک باسی  یه هیچ شوه ش به هم له
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  مه گشتی ئه به که. ی چیرۆکک  وه ی گراونه شوه  به ، واته مان فۆرمی پشووه هه ره  ، هه وه فۆرمی نووسینیشه
  . تی کانیه ی نووسینه فۆرمی زۆربه

.  وه که  ناوباسه ر ناچته و، نووسه کیه رپشه  ، هه168  ڕه تا الپه  هه  بۆ نموونه  زۆر درژه که تای نۆڤله ره سه
  که. هنت  ی ده که  نۆڤله ر کۆتایی به ک نووسه یه هڕ ند الپه چه و به ی زۆرکورته که وه ، کۆتایه وانه پچه چی به که
 شرزاد زۆرجار  وه داخه به. بت  تاوکۆتایی رۆمان دا هه ره  سهنوان ک ، له کسانیه  یه بت ، شوه ڕاستیدا ده له
   .  چیرۆکدا   جیھانی کورته  به وه کاته  خۆی ده وه چت و ، دیسانه رده ریتمی نووسینی رۆمان ده له
  
  
  

   : رچاوه سه
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