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 )عیدی سوتانپور سه(  "بن  ئازاد نه  کات ئازادن که،ر  وهونهبیر و بوا"

مین خالد ئه  
  

  
 نـاو  وتمـه کـهحافز دیوانی ی  وه  خوندنه به
 بــۆ  وه ڕامــه کــانم و گــه ریــه وه ریــایی بیــره ده

  .  و پش مه ی سی ساڵ له نزیکه
  
رانـی ئیـران،  کـانونی نوسـهکانی  نامهیان به
 بــو دابیــرکــی ڕۆشــن   نــاو خـه نیــا لــه تـه
  م چـوار چـوه  لـه وسـاه م ئه به.  وه هبو هئ

ستی   ده یشته ست گه  ده ست به ڕێ و ده ت په
 نـاو  عیـدی سـولتانپور لـه ناوی سـه. چمنی

ـــاتبوو،  ـــدا ه ـــی کانون ـــاوڕکم پروگرام ه
  . کردی تاران" کانی شعری ساونی گۆته وه شه"سی ئاگاداری  ن که ناسی و من و چه عیدی ئه سه
  
  
سـاونی ئـامفی . بـوو هـهکـی  یـه رنامـه وک به موو شه کانون ههدا، )1976(1356سای  یوی مانگی میھر  ئه له

ی لـ  ش جمـه گوتـهسـاونی ری  ور و به ده. ب و شعر ده ر و ئه  عاشقانی هونه  لهبا هئی ل   جمه تئاتری گوته
ر   هـه،ن هـاوڕێ ڵ چـه  گـه بـن لـه نـهگرفتـک  دوچـاری  وه ر ئه به له.  لس جاسوس و کاسه ساواکی و  له با ئه
   ئاراسـتهی شـعر کـه  وانـه کـک بـوو لـه عیدی سوتانپور یه سهدا  وه و شه  له چۆنکه. بژارد مان هه هوی پینج شه
  .  کرد ئه
  
  

ر واش  ههخۆ .   زینداندایه عید له  سه  کهزانی وام ئهستم   ده کوتهران  ی کانونی نوسه که نامهیان به   که و کاته ئهتا  
  بـه یک شـۆڕش گـ ر یـه  ڕاسـتیدا هـه عیدی سوتانپور له سه . پشتر ئازاد کرا بوو وه ک له یه فته هر ح بوو، هه

و  بـت ئـه  نـه ، وه وه  جیھانی ڕۆشنبیریه  بوو بهما فی نه  بوای من،  به، زان بوو ر و قسه روه ر په ونهه، توانا
و  ر لـه عیـد هـه سـه. وان بزانـت کـک لـه  یـه خـۆی بـه  کـه بـت یب و عه خراپ بت یان پی عار الوه ی به جیھانه
تـی  عیـد خـه م سـه بـه.  کـرد رده روه عیـدی پـه  سـه  بوو که و جیھانه ر ئه یان با بن هه. ستی پ کرد  ده جیھانوه
 جیھـانی   جـ هـشت و ڕۆیـشته  جیھـانی بـهو  ئـه وه ر ئـه  بـه  لـه.بـوو واندا جیاوازی زۆری هه ڵ ئه  گه فیکری له
  .کان هف و ب پخور ب پخه  هتکیشان، زیندانی ما حمه  ناو زیندانی زه ی ڕۆیشته ک خۆی ئه  وه. وه واقعیه

  
  
 خونی   به ی که رانه نجده  ره  و ئه بکار ورکراو  شون کرکاری ده ڕان به  گه  زیندان بوو، یان له یان له ،عید سه
و   ئه یان که وانه ڵ ئه  گه  لهوکان ه مه یدانی عه  مه دا له  ئهکیر  سهوویانی ز زۆر جار به. کرد هئیدا  ر نانیان په هجگ

 و ل  هـها ئـاو ر لـه بـاس ئاغـای هـه عـه. پرسـی  ژیانیـانی ئـه  و لـهکرد  ئهی دیمانهوتبوو  که س نه  کاریان ده ڕۆژه
. بـوو عیـد نـه یای سه ی بیرو خه زاده" نمایش خیابانی عباس آغا"، یان  دهرجا ی سهۆشان.  وه ا دۆزیهوتکد هکڕ
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  ئیـستا لـه و کومپانیـا  ئـه نه خاوه  ، کهناسیوناڵ بووکومپانی باس ئاغا کریکاری بکار کراوی  عهواقعی ژیانی 
   .دا ی تونی بلیر ئه که تی حیزبه مه ک ملیون پۆند یاره ن یه نده له
  
  

ری تئـاترن و  مـوو شـانۆگه ن هـه که  یاری ئه  که وانه  ئه کهم بینی وام زانی  باس ئاغا  عهیۆ شان م جار که که بۆ یه
  قینـه بـاس ئاغـای راسـته ، عـه  سـپراوهباس ئاغای پ قشی عه  نه  که سه و که  زانیم ئه کاتی که. و لھاتوو کارمه
 م چـاو،باس ئاغـان مندای عهموویان  ر هه کانیش هه و منداه باس ئاغایه ی عه که ر ژنه شی هه که تی، و ژنه خۆیه

رم  شـهبـت تـا دا دا و ژن و مندانـه بـاس ئاغـا و ئـه ڵ عـه  گـه نجی له ند ڕه عید چه ب سه ئه.  فرمسک پ بوو له
  . ن کهب یاری  یهجوان  و  به هو بتوانن ئاو ڕهو  ر جاده  سه بنهنو  که نه
  
  

یـانی ئاشـکرای  تـی، بـۆ بـه داه ر بینی نا عه بۆ دهکردن، عیدی سۆتانپور بیانو بوو بۆ هاوار  شعر وتنی سه
 دانـانی  یـدا بـه ه تیکۆشانی سیاسی نـ ها دای به و به ک شاعرک ئه رگیز وه عید هه سه. پاو تان  و چه وسانه چه

ر  ، هـهبـوو هئـوشترزیاتر وت  حه باری  عید ئیستا له کانی سه ریه  هونه مه رهه  بوات به ر وا نه گه  ئه نگه ڕه. شعر
ریکـی ڕۆشـن  نـد و نوسـه رمـه ی هونه  چوار چیوه  له ی شکاند که و سنوره عید ئه سه.  نم نی ر که ند ئیستاش هه چه

باس ئاغـادا دوای پـ  ڵ عه  گه  کار کردن له م له ستی پ کرد، به  ده ووه لهک وتمان  وه  ڕاسته.  وه بیردا بمنته
  .هنا

  
  
  یانـده  خۆمـان گـه و بـی وه رزه  ترسـو لـه ن بـهکانمـا فی ساواکیه سه)  کانی شعری گوته وه شه( یم هنجوی پ شه
و لـه وه  پیرمانـه گـرن هـات بـه رمان نه رگا به م ده  ده لهتا عید ڕای سپارد بوو   سه  که سه و که ئه،  ونی گوتهسا   

  .   وه که  ناو هۆه اتی داین و بردمانیهج یاسای کۆت و شوار و کراوات نه
  

  گوچینی شیعری بـهکلک و کوفی، لپا و  ستعلیق و چه تی نه ، خه ناوبانگ رانی به دیبان و نوسه  ئه ه ی که ونه
   ڕـزوه کانـدا بـه کـه  نـاو خـه  لـه  کـه ندانی واقعیه مهر وێ شونی هونه کرد ئه ئاوی ئاتون نوسراو، هاوریان ئه

  . ومرم ڕوی ت کرد بو ریبی و شه غههستی  ئاوا شونکدا  له. بت ناویان ناهنن نه
  
  

پـشت   ڕۆیـشتهیان بانـگ کـرد و عیـد  سه کات که. ستاین  وه  پوه  به وه که  پادیواره  بوو دانیشین له جیگامان نه
. "سـلطانپور سـلطانپور اینـست؟"عیـد؟   سـه یـه مـه ئه. "ستی پی کرد  ناو دانشتواندا ده مقۆ مقۆ له و که میکروفونه

ورو   ده ه ل نده وه عید ئه  سه  چونکه دیبوبت عیدیان نه  سه و کاته ران تا ئه ندامانی کانونی نوسه ی ئه  زۆربه نگه ڕه
 دا کـی تـازه یـه  شـون سـوژه  بهکانی تاران  نشینهقیر  فه ڕکه  گه ن بوو یان لهزیندا   یان له، بوو ری کانوندا نه به
  . ڕا گه ئه
  
  

  وتـه  کـه  پشتر ئاگادار بوو، بۆی بـزه ڕۆیشتنی ئمه  له. شی بینی  پ ئمه  دانیشتواندا و له چاوکی خشاند به
بـ   نـه  وه) وه  ڕیزی ئـوه ن کریکارک بنمه  چه ها توانیومه ( واته،  وه کانی کم بونه ستوری سمه و ئهر لوی سه
  . گوێ بوویناپرا  سه) کانیش ت ساواکیه نانه ته(موو  هه ئیتر  وه. تکاند بت تیمان بۆی ڕا نه ستی تایبه ش ده ئیمه
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رانـی  نـدامی کـانونی نوسـه ئـه. درودش، تینوانی ئازادی، خوشک و برایـان،  کانی ڕه کانی ساه  تشکاوهدرود"

 بیـرو بۆچـونی یمـو ئـه  م که وه رپرس به ر خۆم به کانم، هه گرتنی ئیستقاللی بیرو بۆچونه ل هه  گه ئیرانم و له
 هانـدانی  ر خـۆی بگـرن و کـانون تـاوان بـار بـه ر گرتیـان هـه گه یویست ئه  ئه ست پکرده  دهم عید به  سه".نخۆم
  .کرت ندامانی نه ئه
  
 و  وه تـه دا مـاوه  چاپخانـه ر لـه ککیـان هـه ، یـه  من چـاپ کـراوه  نوسین چوار کتب له  به ستم کردوه  ده  ته وه له"

رز  ی لـ کـردم و منـیش بـۆم قـه  داوای پـاره کـه اپخانهر چ  ده  زیندان هاتمه  له ر که  هه وه  بو بته ی نیه ئیجازه
رزار بـوم  م قه ویش هه یان هشت بفروشت بۆ ئه  و نه وه یک دوای چاپ کۆ کرایه فته حه) صدای میرا(کتبی . کرد
ی  ئیجـازهرگیـز  هـه.  وه نوسیهبوادا ڵ بیرو   گه ندی له یوه ر و په ی هونه  باره كم لهکتب.  زیندان م ڕویشتمه و هه

  . ر نگرت چاپی وه
  
  

 چون   چاپ دراوه ها زوان له  ده به تا ئیستا   نوسراوه وته  له م چیروکه ئه" نک سه حه " ناوی  به وه شانۆکم نوسیه
م   بـه یـه  بـازاردا هـه قـی لـه یھـه ی بـه کـه  شـانۆ کتبـه  بـه نیـا کردومـه ، من ته هقی هیھ زی به بوالفه چیروککی ئه

" امونتـسر"نیـا شـانۆی  ته.  ی چاپیان نیه کانم ئیجازه  نوسینه هیچ کام له.   و زیندان کراوه  گیراوهی من شانۆکه
 یـانی ، مـه ئـه. ی تئـاتر و نمایـشدا بـت  ژـر چـاودری کومیتـه  شـانۆ لـه  بکرت بـه یه ی هه  مرجک ئیجازه به
  ".) آزاد نباشد، آزاد است که  و هنر در صورتی اندیشه(
  
  
  :وه  حافز خونده ی له یته ند به م چه ئهکانی خۆی   شعره س کات به  ده وه عید پش ئه ه س

  
عیـد  سـه. کـرد ئـاو پـژین " تینـوانی ئـازادی" و دـی رزان لـه کـانی ئـه ی دانیـشتوان پـشتی سـاواکیه په نگی چه ده
م بـۆ  بـه. بـوو  زیندانـدا مـافی ژیـانی هـه  لـهر  هـه وه ر ئه  به ر له ههی  که ژیمه و ڕه بوو بو شا  وره رکی گه ته خه

یـدا  کـه نـده مـاوه وی زه  شـه ترسـان و لـه  زیندان کردنیچی ئه  له ر بوو که ته  خه نده وه  ئهی، که ژیمه ینی و ڕه خومه
ر   بـه تیـان کـرده تازیـهشـی  ڕه باتی جلی سپی بووکی، جلی   لهان وسی تر تیرباران کر ڵ سی که  گه گرتیان و له

  یادی پیرۆز بت . عید ی سه که  بوکه تازه
  
 

 


