
طؤظارَيكي ئةدةبيي، هونةريي، رووناكبيريية
بةِرَيوةبةرَيتيي ضاث و بآلوكردنةوةي سلَيماني 

مانطانة دةريدةكات

ناونيشان: طردي ئةندازياران، بةرامبةر رؤذنامةي كوردستاني نوَي
OMTLUUP :تةلةفؤن

Email:hanarkurd@gmail.com
Email:hanarkurd@yahoo.com

ذمارة: ٥٢
ساَلي ثَينجةم، مايؤى ٢٠١٠

خاوةني ئيمتياز:
بةِرَيوةبةرَيتيي ضاث و بآلوكردنةوةي سلَيماني



دةستةي نووسةران:

كارزان عةبدوَلآل
ئةكرةم محةمةد ئةمين

نةورؤز جةمال

تايث و نةخشةسازيي:
ثةيام ئةحمةد

هةَلةضن:
سنةوبةر كةريم
مونا عةبدوَلآل

لؤطؤ:
حةميدي ئازمودة

مؤتيظ:
هؤطر محةمةد

طؤنا حةمةئةمين

تيراذ
٥٠٠



ثَيِرست

لَيكؤَلينةوة
لة... ساناتؤس) (ئيرؤس و حةسةنضةمكةكاني ٧ناَلة

شيعري... شةثؤلةكاني سووزةنيلةطةَل ٣٥ساَلح

بليمةت و... هونةرمةندان و ٥١حةمةى ئةحمةد رةسوَلئايا ئةدبيان

وتي... محةمةدطلطامَيش ٦٣سةالم

عزيزلةندةن... ٦٥مةجيد

خؤم... كاكةِرةشثيربووني من و ٨٣حةمة

نيشتماندا... لةناو ٨٥ديار بةكرمةنفايةك

دةق

ئةبوبةكرسَيكسي ذمارة هيض... ٨٩ئاريان

سةربانةوة... لة دووربين، ٩٥رابةر فاريقبة

ثَيشانطة... دةضَيت بؤ ناكامكوِرةكة ٩٧محةمةد

سةليميئينتزار... ١٠٠هيوا

ديدار
الزؤ... لةطةَل هةنارديدار ١٠٣طؤظاري



وةرطَيِران
ئيبراهيم... سةنةعةَلآل لةطةَل عةبدوَلآلديدار ساَلح غةفور ١١٣سازداني:

تارمايي... رةسوَلماَلي ئةحمةد ١١٩تةها

لة رؤمانَيكدا... و تؤَلستؤي قادردؤستؤيؤفسكي ١٢٢محةمةد

توركييةكةم... تؤفيقكتَيبخانة ١٣٢ئومَيد

هونةر
قةرةداغي... شوان لةطةَل ١٧٩رَيزة حسَينديدار

سيتي... وةليد رةسوَلتابلؤكاني ١٨٣رؤشنا

رَيكةوتَيكدا... بةردةم لة ظَيتريانؤ... شةريفجاك سيروان ١٩٠و.

غةريب... لوقمان لةطةَل عةبدولآلديدار ١٩٤شةنكار

نَيرطز... ناو بنَي ضيرؤكة ١٤٧رةفعةت موراديئةم

بكةين... ياريى ثَيكةوة فةالحوةرة ١٥٢شةريف

توركمانييةوة... شانؤي جةباريلة ١٥٨عةبدولستار

سةردةمةوة... ئةَلةماني شيعري رةحيملة ١٦٩سيروان

الكَيشةييةكان... جةاللبازنة ١٧٣سةآلح



٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

وة
نة

ؤَلي
َيك

ل

O

وة
نة

ؤَلي
َيك

ل

ضةمكةكاني (ئيرؤس و ساناتؤس) 
لة رؤماني (كؤشكي باَلندة 

غةمطينةكان) ي بةختيار عةلي-دا
ة حةسةن   نالَ

ح سووزةني سالَ

ؤلةكاني
لةطةَل شةث

كورديي-دا
ي نوَيي 

شيعر

ئايا ئةديبان و هونةرمةندان
بليمةت و داهَينةرن، يان 

شَيتن؟
 حةمةى ئةحمةد رةسوَل
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كةم،  ماوةيةكي  لة  كة  رؤماننووسانةي  لةو  يةكَيكة  عةلي)  (بةختيار 
ئاستَيكي زؤربةرين،  لة  تواني  يةكةوة  لة دواي  بةهؤي ضةند رؤمانَيكي يةك 
خوَينةرةكاني سةرسام بكات و خؤشي وةك رؤماننووسَيكي بةتوانا و لَيهاتوو 
دةربكةوَيت... ديارة لةم نووسينةماندا، مةبةستمان نيية، قسة لةسةر ئةزمووني 
دةمانةوَيت  مةبةستمانة،  ئةوةي  بةآلم  رؤماندا،  لة  بكةين  عةلي)  (بةختيار 

ضةمكةكاني (ئيرؤس و ساناتؤس) لة رؤماني

(كؤشكي باَلندة غةمطينةكان)ي بةختيار عةلي-دا

ة حةسةن   نالَ
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خوَيندنةوةيةكي دةروونييانة بؤ رؤماني (كؤشكي باَلندة غةمطينةكان) بكةين، 
ضونكة لةم رؤمانةدا بة جيا لة جياوازي زمان و شَيوازي طَيِرانةوة و تةكنيك 
خوَينةر  سةرنجي  زؤر  ئةندازةيةكي  تا  ئةوةي  رؤمان،  تري  رةطةزةكاني  و 
كارةكتةرةكان  ض  دةروونييةكاني،  هؤكارة  و  دةرووني  ثَيكهاتة  رادةكَيشَيت، 
بةختيار  واتة  نووسةر،  دةروونييةكاني  ثَيكهاتة  تةنانةت  و  رووداوةكان  ض  و 
دةكات،  خوَينةر  لة  وا  ئةمة  دةبيندرَيت.  رؤمانةكة  ثانتايي  لةنَيو  خؤي 
ملمالنَيى  و  دةروونييةكان  ضةمكة  بةدواي  تامةزرؤييانة  و  قووَلي  بة  زؤر 
دةروونييةي  اليةنة  ئةم  من  بِرواي  بة  بطةِرَيت.  دةروونييةكاندا  ثَيكهاتة  و 
نووسةريش وةك  تواناي  و  داوة  بة رؤمانةكة  بَيوَينةي  بِرستَيكي  رؤمانةكة، 
ئةم رؤمانة ضةندين  ديارة  دةردةكةوَيت.  بةرز  ئاستَيكي  لة  سايكؤلؤطيستَيك 
قسة  بكرَيت  بؤمان  هَيندةي  ئَيمة  بةآلم  لةخؤدةطرَيت،  جياواز  خوَيندنةوةي 
مةبةستمانة  بةمانايةك،  دةكةين  دةروونييةكان  ثَيكهاتة  و  اليةن  لةسةر 
كؤد  بخوَينينةوة.  رؤمانة  ئةم  دةروونييةوة  ميتؤدَيكي  بة  بةستن  ثشت  بة 
و هَيما دةروونييةكان شيبكةينةوة و قسةيان لةسةر بكةين.  هَيندةش بؤمان 
بكرَيت، ئاستة جياوازةكاني ئةم رؤمانة بة تايبةت، لة رووي زمان و هونةري 
طَيِرانةوة لةطةَل رؤمانةكاني تري نووسةر بخةينة روو.  (بةختيار عةلي) لةم 
بةمشَيوةية،  ضيِرؤكةكةش  دةطَيِرَيتةوة،  بؤ  عةشقَيكمان  ضيرؤكي  رؤمانةدا 
(سَي كارةكتةري سةرةكي لةيةككاتدا، عةشقي كضَيكي شؤخ و نةشميل و تا 
بَليي جوان دةبن. هةر يةك لة دَلدارةكان تا ئةندازةي مةرط ئامادةن بؤ هةر 
ملمالنَييةك و ئامادةي قبووَلكردني هةر مةرج و داواكاريةكن، بةس بة خاتري 
ئةوةي بة ئامانجي خؤيان بطةن، ئةويش دَلدارةكةيان ببـَي بة ذنيان و ذيان 
رؤمانةكة  ثانتايي  لةنَيو  عةشقة  ئةم  سةر.  بةرنة  لةطةَليدا  خؤيان  ئايندةي  و 
رووبةرَيكي فراواني داطيركردووة، خوَينةر لة سةرةتاي رؤمانةكة تا كؤتايي 
نووسةر  دةبَيت...  ــةِروو  رووب ئاكامةكاني  و  عةشقة  ئةم  ضيرؤكي  لةطةَل 
كؤمةَلطةي  خوازبَينيكةرانةوة،  و  عةشقة  بةم  ثةيوةند  لة  رؤمانةكةيدا  لةنَيو 
دابةشكردووة بةسةر سَي ضين، ضينَيك لة ئاستي خوارةوةن، واتة ضةقؤكَيش 
طةِرةك  و  شؤستةكان  لةسةر  ئةوانةي  النةوازةكانن،  و  نةدار  هةذارو  و 
كارةكتةري  دةبةن،  بةسةر  ذيانيان  كات  زؤربةي  ضايخانةكان  و  طازينؤ  و 
(مةنطوِري  كامةران-يش  نوَينةري  سةلماية)،  (كامةراني  ضينة  ئةم  سةرةكي 
مامناوةندي  ضيني  بة  دةتوانين  تر  ضينَيكي  ضةقؤكَيشة...  طــةورة)ي  بابة 
نووسةر  و  مامؤستاكان  و  (لة خوَيندةوارةكان  ثَيكهاتوون  كة  بةرين،  ناويان 
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ضينةش  ئةم  سةرةكي  كارةكتةري  رؤشنفكرةكان)،  و  هونةرمةندةكان  و 
طؤرانيبَيذة...  مةحمودي)  (ساقي  مةنسوريش  نوَينةري  ئةسرينة،  مةنسور 
دةوَلةمةندةكان  بةرين، ضيني  ناويان  بة ضيني سةرةوة  دةتوانين  تر  ضينَيكي 
ئاموونييةكانن،  عةشيرةتي  ئةمانيش  سةرمايةدارةكانن...  و  موَلك  خاوةن  و 
كارةكتةري سةرةكي ئةم ضينةش خاليد ئاموونة، نوَينةري خاليديش (قةلةندةر 
(كامةران  لة  يةكَيك  هةر  ئةيلوولة...  شؤِرشي  ثَيشمةرطةي  كؤنة  ئاموون)ي 
دةبن.  طوَلدانضي)  (سةوسةن  عةشقي  ئَيسقان  سةر  تا  خاليد)  و  مةنسور  و 
داوا  و  بؤ خوازبَيني  دةنَيرن  جيا  بة  هةرسَيكيان  هةفتة،  دوو  يةك  ماوةي  لة 
كضَيكي  لةوةي  جطة  سةوسةن  بكات...  ثَي  شوويان  دةكةن  سةوسةن  لة 
خاوةن جوانييةكي ئةفسووناويي و سةرسووِرهَينةرة، لة هةمانكات لة باري 
هؤشمةندييةوة خاوةن توانا و مةعريفةيةكي جياوازة، مةبةستمان لة جياواز، 
بة ماناي جياواز لة دةوروبةرةكةي خؤي، واتة بيركردنةوة و ثَيشبينييةكاني 
جياواز  بة  و  دةدوَيت  جياواز  بة  هةميشة  هةية...  فراوانيان  دوورنماييةكي 
دةوروبــةرو  كةساني  تــةواوي  سةرنجي  وايكردووة  ئةمة  بيردةكاتةوة... 
تةواوي كؤمةَلطة بؤ خؤي رابكَيشَيت و سةرساميان بكات... بؤية وةك كضَيكي 
بَيت...  داخوازيكةرةكاني  خواستي  بة  تةسليم  ئاساني  بة  وا  نايةوَيت  ئاسايي 
لة داواكارةكاني، ئةويش ئةوةية (كة دةبَيت  يةك داواي هةية بؤ هةر يةكَيك 
بةوة رازي بن سةفةرَيكي هةشت ساَلة بة دونيادا بكةن و لة هةريةك لة شوَينة 
جياوازةكاني دونيادا، باَلندةي ناوازة و جؤراوجؤري بؤ بهَيننةوة. كة هاتنةوة 
ئينجا يةكَيكيان هةَلدةبذَيرَيت...!) داواكةشي بؤ ئةوةية، دةيةوَيت هةر كةسَيك 
بؤني  و  بينيبَيت  دونياي  بَيت  كةسَيك  دةكات  ثَيويست  وا  ئةم  داخوازي  بَيتة 
دونياي لَيبَيت... ضونكة ئةم كةسانةي كة جطة لة شارةكةي خؤيان هيض شوَيني 
تريان نةبينيوة، ناتوانن دونيا بةو طةورةييةي خؤي ببينن و بيركردنةوةيةكي 
دروست و تةندروستيان هةبَيت بؤ ذيان و بؤ دونيا... ئةمة لةاليةك، لةاليةكي 
ضونكة  مردن،  شةِرو  لة  دووربخاتةوة  خؤي  داخوازيكةراني  دةيةوَيت  تر، 
شارةكةي ئةمان شارَيكة بؤني مةرط و بارووت و خوَيني لَيدَيت، بة مانايةك، 
يان بة جؤرَيك لة جؤرةكان هةميشة لةسةر سينطي شارةكةي ئةمان، طرمة و 
زرمةي شةِر و شؤِر دَيت...! بةرامبةر ئةم داوايةشي هةر يةكَيك لة دَلدارةكاني 
خؤي سةرثشك كردووة لةوةي، دواي بيركردنةوةيةكي زؤر، دةتوانن رازي 
نةبن و نةِرؤن بؤ ئةم سةفةرة، كة رؤيشتيشن لة هةركاتَيكدا دةتوانن وازبهَينن 
ثَيكبهَينن...  تر ذيان  لةطةَل ذني  لة هةر جَيطايةك  دةتوانن  يان  بطةِرَينةوة،  و 
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لة  ئيدي  نةطةِرَينةوة،  هةر  دةتوانن  يان 
ئــازادي،  ئةوثةِري  تا  بارَيكةوة  هةموو 
لة  بَيطومان هةريةكَيك  ئازاديي كردوون...! 
دَلدارةكاني بة جيا لةوةي سةفةرةكة ضةندة 
بة  تياية،  نةماني  و  مان  ئةطةري  و  قورسة 
جيا  بة  دةوروبةر،  و  خةَلك  قسةي  لة  جيا 
لة هةموو شتَيك، شَيتانة بةم مةرجة رازي 
لة كورت ماوةدا شار و نيشتماني  دةبن و 
خؤيان بةجَيدةهَيَلن و خؤيان دةدةنة دةست 
لةنَيو  شوَين  نةهات...!  و  هات  سةفةرَيكي 
سةرةكييةكان  رووداوة  رؤمانةكة،  ثانتايي 
لة يةكَيك لة شارةكاني كوردستاني عيراقة، 
هةرسَي  سةفةركردني  بةهؤي  ــةآلم  ب
و  بةرة  و  جياواز  ئاِراستةي  بة  دَلدارةكة، 
نووسةر  جياواز،  كيشوةري  و  نيشتيمان 
توانيويةتي هةموو دونيا بهَينَيتة نَيو ثانتايي 
لة  باس  سةركةوتووانة  زؤر  رؤمانةكةي، 
سنوور و جوطرافياي وآلتان و كيشوةراني 
بيست  دةوروبةري  لة  زةمةنيش  بكات.  تر 
ماوة  لةم  نووسةر  دةبَيت،  ساَلَيك  ثَينج  و 
ضيرؤكي  لةثاَل  دياريكراوةدا،  زةمةنيية 
رووداوةكـــان  و  مَيذوو  عةشقةدا،  ئــةم 
و  عيراق  كؤمةَلطةي  ئاَلوطؤِرةكاني  و 
كوردستان و شةِرةكاني كةنداو و رووخاني 
دةسةآلتي  و  راثةِرين  و  ســةدام  رذَيمي 
راستطؤيانة  و  رؤشن  زؤر  و...  كــوردي 
ئَيرة ويستمان زؤر  تا  بؤمان دةطَيِرَيتةوة). 
ناوةِرؤكي  لةسةر  بيرؤكةيةك  كورتي  بة 
بخةينةِروو...  نيطارَيك  وةك  رؤمانةكة 
لةثاَل ئةم دةسثَيكةمان، دةمانةوَيت لَيرةوة 
راستةوخؤ لة دةرطاي مةبةستةكةمان بضينة 

ئةم رؤمانة 
بة روئيا و 

جيهانبينييةكي 
مؤدَيرنيستانة 

نووسراوة. 
دةكرَيت لةنَيو 

قوتابخانةي 
مؤدَيرنيزم 
دةالقةيةك 

بؤخؤي 
داطيربكات
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و  كةسايةتييةكان  دةروونييةكاني  خوَيندنةوة  بة  دةست  لةوَيوة  و  ذوورةوة 
ثَيكهاتة دةروونييةكاني دةقةكة بكةين. دةتوانين بَلَيين، خاَلَيكي هاوبةش هةية، 
لة ثَيكهاتةي كةسايةتي و ثَيكهاتةي دةرووني و هةَلسوكةوتةكاني هةريةكَيك 
وتمان  ديارة  ئاموون)،  خاليد  و  ئةسرين  مةنسور  و  سةلما  (كامةراني  لة 
لةم  كارةكتةرانة بة ثاشخاني جياواز و سةر بة ضيني جياوازن،  هةريةكَيك 
بةآلم ثَيكهاتةي كةسايةتي و دةرووني يان هةَلسوكةوت، بةوة دياري ناكرَيت 
كة كةسةكان سةر بة ض ضينَيكي كؤمةَلطةن يان ض ثاشخانَيكيان هةية هةرضةندة 
شوَينةوار و ثرنسيثي كؤمةَلطة و شَيوازي فَيركردن، كاريطةري راستةوخؤيان 
ثَيكهاتةي  ئةوةشدا،  لةطةَل  مرؤظةكان.  دةروونييةكاني  ثَيكهاتة  بةسةر  هةية 
ثَيي  بة  راستةوخؤ  هةَلسوكةوتيان،  و  رةفتار  يان  مرؤظةكان  كةسايةتي 

بيركردنةوة و ثَيكهاتةي باري دةروونيان ئاِراستة وةردةطرَيت.
(لة ثةيوةند بة كةسايةتي و  لة تيؤري سيطمؤند فرؤيد   هةروةك ئةوةي 
مَيشك  ثَيكهاتةي  هاتووة،  هةَلسوكةوتةكانيان  يان  مرؤظ  سروشتي  ناسيني 
و دةرووني مرؤظي دابةشكردووة بةسةر سَي بةش، ئةمانيش: (من، مني باآل، 
ئةو... واتة ئيطؤ، سوثةر ئيطؤ، ئايدي)، هةريةك لةم بةشانة لة كةسَيكي ئاسايي 
ناهاوسةنطي  ضونكة  دابن،  طونجاو  هاوسةنطييةكي  لة  دةبَيت  تةندروست  و 
و  دةرووني  باري  ناِرَيكي  هؤي  دةبَيتة  بةشانة،  لةم  هةريةكَيك  لة  ناِرَيكي  و 

لَيكةوتنةوةي ضةندين نةخؤشي 
دةروونـــــي، هــةريــةك لــةم 
بةشانةش بؤ نموونة (ئايدي بةر 
لة هةموو بةشةكاني تر، لةطةَل 
لةدايك  كؤرثة  لةدايكبووني 
رووبةري  لةنَيو  تةواو  دةبَيت، 
رووبـــةري  ــة  وات نةستيداية 
لةذَير  الشعووري،  و  بَيئاطايي 
و  دةروون  ثرنسيثي  كؤنترؤلي 
بة  ئارةزووةكانيداية،  و  هةست 
هيض شَيوةيةك نة لةطةَل واقيعي 
نة  و  رووبــــةِرووة  دةرةوة 
لةمبارةيةوة،  ثَيدةدات...  طوَيي 
مــنــداَل  هةَلسوكةوتةكاني 
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ثَيكهاتةي  و  دةروون  بةشةي  بةم  ثةيوةندي  راستةوخؤ  داواكارييةكانيان  و 
مَيشكيانةوة هةية... بةشَيكي تر واتة ئيطؤ، ئةمةش لة دةوروبةري تةمةني سَي 
ساَلييةوة، دروست دةبَيت، تةواو لةنَيو رووبةري ئاطاييداية و لةطةَل واقيعي 
لةسةر  قورسايي  طةورةترين  رووبةِرووة،  دةرةوة  ثرنسيثةكاني  دةرةوةو 
داواكارييةكاني  لة  طوَي  يان  هاوسةنطييةك  دةبَيت  هةم  بةشةية، ضونكة  ئةم 
بَيت،  دةرةوة  واقيعي  لة  ئاطاي  دةبَيت  هةم  رابطرَيت،  ئيطؤ  سوثةر  و  ئايدي 
هاوسةنطييةك  ماناي  بة  خود،  دةرةوةي  و  خود  لةطةَل  هاوسةنطييةك  واتة 
كؤمةَلطة  ثرنسيثي  لةطةَل  خود  ئارةزووةكاني  غةريزةو  ثرنسيثي  نَيوان  لة 
ثَيكهاتةكانييةوة. دوابةش واتة سوثةر ئيطؤ بةدواي بةشةكاني تر  بة هةموو 
دروست دةبَيت لة دةوروبةري تةمةني ثَينض ساَلييةوة بةرةو ذوور، هةميشة 
لة دَلةِراوكَي و لَيكدانةوةداية لةطةَل رووداو و شتةكان، بؤ نموونة اليةني هةَلة و 
راستي شتةكان لةبةرضاو دةطرَيت... لة هةمانكاتدا طرنطي بة مؤِراَل-يش دةدات 
بؤ دةرخستني كةسايةتييةكي لَيهاتوو هةميشة لة دَلةِراوكَيداية... ئةم تيؤرةي 
هةَلسوكةوتةكانيانة.  و  كةسايةتي  و  كةسةكان  سروشتي  ناسيني  بؤ  فرؤيد 
داواكارةكان،  يان  دَلدارةكان  لةنَيوان هةر سَي  هةية  هاوبةش  خاَلَيكي  وتمان 
هةَلسوكةوت  يان  يةكَيكياندا،  هةر  كةسايةتي  ثَيكهاتةي  ((لة  ئةوةية  ئةويش 
واتة  ــرن...!))،  وةردةط ئاراستة  (ئايدي)  كاريطةري  لةذَير  رةفتارةكانيان،  و 
ئةوةي  بَيطوَيدانة  يان  مةوزيعييةكان  زروفة  و  دةرةوة  واقيعي  طوَيدانة  بةبَي 
هةية،  دةستةبةربووني  ئةطةري  ضةندة  واقيع  ئةرزي  لة  داواكارييةكانيان 
لةثَيناو  بةس...!  و  سةركةشانةية  و  طةنجانة  ئارةزوويةكي  و  خواست  تةنها 
مةحاَلةوة،  شةِري  بضنة  ئامادةن  شتَيكن،  هةموو  ئامادةي  خواستةياندا  ئةو 
بيركردنةوة  ئةمجؤرة  بكات...  ثَيويست  ئةطةر  بكوذن  مرؤظيش  تةنانةت 
ئةم  شتةكان.  حةقيقةتي  و  دةرةوة  واقيعي  لةطةَل  ناتةبادَينةوة  سةرةِرؤيانة 
تةنها  نيية  هيض شتَيك  رةفتار  و  هةَلسوكةوت  لة  بَيدةربةستيية  و  سةرشَيتي 
هةَلطري سيفاتةكاني (ئايدي) و ئاِراستة وةرطرتنة لةذَير تةوذم و خواستةكاني 
(ئايدي)دا . ئةطةر سةيري هةريةكَيك لة (كامةران و مةنسور و خاليد) بكةين، 
كامَيكيان  هيض  ضونكة  دةبَيتةوة،  روون  بؤ  رؤشني  بة  زؤر  راستييةمان  ئةم 
و  ثةيوةندييةك  هيض  و  رؤحي  ثةيوةندي  بضووكترين  سةوسةن-دا  لةطةَل 
بةآلم  نيية،  لةطةَليدا  نزيكيان  زؤر  هاوِرَييةتييةكي  تةنانةت  و  رابووردوويةك 
كةس  هةر  دَلطيرة،  و  جوان  و  نةشميل  كضَيكي  بَيئةندازة  سةوسةن  ضونكة 
بير  بةبَيئةوةي  هاوسةري...  بة  ببـَيت  دةكات سةوسةن  داوا  لة الي خؤيةوة 
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لةوة بكةنةوة ئاخؤ سةوسةن بةم داوايةي ئةوان رازي دةبَيت يان نا...؟ يان 
هةية  ثةيوةندي  تردا  كةسَيكي  هيض  لةطةَل  ئاخؤ سةوسةن  بزانن  بةبَيئةوةي 
يان... نا؟ بير لة هيض كام لةو ئةطةرانة ناكةنةوة... تةنها ئةوة نةبَيت، سةوسةن 
دةبَيت بؤ ئةوان بَيت و هيضي تر. لةم ثَيناوةشدا هةموو شتَيك دةكةن ئامادةي 

هةموو رووبةِرووبونةوةيةكيش دةبن. 
(كامةراني سةلما سوَيندي خواردبوو طةر  لة سةرةتاي رؤمانةكة  ئةوةتا 
قسةكاني لةطةَل ئةسريندا نةطةنة ئةنجام، بيكوذَيت. سووك و سادة بيكوذَيت، 
كامةراني  كاتَيكدا  لة  ئةوة   .(٥ الثةِرة  بكات...!  خوَيني  خةَلتاني  سةطَيك  وةك 
كة   . بووة  طةورة  ضةقؤكَيشان  شوَيني  لة  و  ضةقؤكَيشة  كةسَيكي  سةلما، 
ناتوانَيت نامةيةكي دَلداريي بنووسَيت، لة دوور و نزيكةوة هيض ثةيوةندييةكي 
لةطةَل سةوسةن-دا نيية، هيض ذوانَيك دةستبازييةك، ثياسةيةك نامةيةك هيض 
شتَيكي لةطةَلدا نيية، تةنانةت سةوسةن ناوي كامةران سةلماي نةبيستووة...! 
نةطات  ئةسرين  مةنسور  لةطةَل  طةر  خواردووة  سوَيندي  و  ئامادةية  كةضي 
ئامادةية  هةَلنةطرَيت،  سةوسةن  لة  دةست  مةنسور  ئةطةر  واتة  ئاكامَيك،  بة 
ئةم  كامةران،  شَيتانةيةي  عةشقة  ئةم  بكات...!  خوَيني  خةَلتاني  و  بيكوذَيت 
بيركردنةوة و هةَلسوكةوتةي، جطة لة ثاَلنةري ئايدي بؤ نةخشاندني كةسايةتي 
لةطةَل  كة  ئةسرين-يش،  ناطةيةنَيت. مةنسور  تر  و هةَلسوكةوتةكاني شتَيكي 
كة  لَيدةكةن  داواي  و  دادةنيشَيت  طةورة  بابة  مةنطوِري  و  سةلما  كامةراني 
دةست لة سةوسةن هةَلبطرَيت، (مةنسور تا ئةوكاتة تةنها دووجار لةطةَل ئةم 
خانمة قسةي كرد بوو، ئَيستا دةيتواني بَلَي ضي...؟ ئةم دووجارةش سةوسةن 
بة درَيذايي كاتةكة باسي ئةوةي بؤ كردبوو كة نابَيت ئةوي خؤشبوَيت، لةو 
بكةن...  خؤيان  خراثةكاني  سيفاتة  لةسةر  قسة  زؤر  دةتوانن  كة  بوو  كضانة 
الثةِرة ١٢) لةطةَل ئةوةي مةنسور باشدةيزاني كةوا هيضي لةطةَل سةوسةن-دا 
نيية، يان دَلنيا بوو لةوةي ئةطةر ثاشطةزنةبَيتةوة ضي روودةدات...؟ يان ذياني 
بة ض ئاِراستةيةكي ترسناك و مةترسيداردا دةِروات...؟! لةطةَل ئةمانةش راست و 
رةوان ثَييان دةَلَيت: (سةوسةن هيضي لةطةَل مندا نيية، بةآلم من شتم لةطةَليدا 
خؤشةويستيية  ئةم  بةناوي  بووم،  عاشقي  شَيتانة  مانطة  دوو  لة  ثتر  هةية... 
الثةِرة  بهَينن...!  لة سةوسةن  واز  لَيدةكةم  داواتان  منيش  دَلمداية  لة  قووَلةي 
١٣)، مةنسور نةك هةر ثاشطةزنابَيتةوة بةَلكو، لةهةمانكات ئةويش داوا لةوان 
وازناهَينَيت،  بةوةندةش  مةنسور  هةَلبطرن...!  لة سةوسةن  دةست  كة  دةكات 
كةضي روون و ئاشكرا بة كامةراني سةلما دةَلَيت: (ئةطةر كضةكةي طوَلدانضي 
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شووي بةتؤ كرد، من ئةو شارة جَيدةهَيَلم و دةِرؤم... هةمان الثةِرة)، كامةران 
لَيرةدا  وةردةطرَيت!  سوكايةتيكردن  وةك  مةنسور  وةآلمةكاني  و  قسةكان 
زنجيرةي ئارامييةكاني دةثضِرَيت و سةرشَيتانة و كتوثِر ضةقؤكةي دةردةهَينَي 
دةكَيشَي بة كةلةكةي ضةثي و خةَلتاني خوَيني دةكات... خؤ ئةطةر مةنطوِري 
هةرئةوكاتة  لةوانةبوو  لَينةسةندباية  و ضةقؤكةي  نةطرتبا  دةستي  بابةطةورة 
و  وةآلم  يان  كامةران،  هةَلةشةييةي  رةفتارة  ئةم  بِريبا...!  لةبةر  هةناسةي 
بؤ ضوونة  ئامادةيي  و  اليةنة  يةك  عةشقَيكي  لةسةر  مةنسور  ثَيداطرييةكاني 
نَيو شةِر و ملمالنَييةك كة رةنط بَيت بة مةرط كؤتايي بَيت، ئةمانة هةمووي 
ثَيكهاتةي كةسايةتييةكان و  بؤ رووندةكةنةوة كةوا رووداوةكان و  ئةوةمان 

رةفتارةكانيان لةذَير ثاَلنةري ئايدي ئاراستة وةردةطرن.
خاليد ئاموونيش، يةكَيكة سةر بة عةشيرةتي ئاموونييةكانة، وةكو وتمان 
و  موَلك  و خاوةن  دةوَلةمةند  و  ديار  و  طةورة  ئةم عةشيرةتة عةشيرةتَيكي 
ماَلن، ئاموونييةكانيش بةوة ناسراون زؤرَيك لة مةسةلةكانيان بة زةبري ثارة 
بارةيةوة  لةم  خوازبَينيدا،  مةسةلةي  لة  تايبةت  بة  دةبِرَيننةوة،  دونيا  ماَلي  و 
ئةمةش  تر،  فاكتةرةكاني  لةثاَل  رةنطة  هةية.  سةركةوتوويان  رابردوويةكي 
فاكتةرَيك بَيت، كة واي لة خاليد ئاموون كرد بَيت زؤر بة باوةِر بةخؤكردنةوة 
بَيت...! خاليد ئاموون خؤشي  دةستنيشاني شؤخترين كضي ئةم شارةي كرد 
و  جلوبةرط  و  طةورةية  كؤطايةكي  خاوةن  ثارةدارة،  و  دةوَلةمةند  كةسَيكي 
(ئَيستا  مَيبازة.  ماكياذ و كةلوثةلي ذنانة دةفرؤشَيت... كةسَيكي ضاولةدةر و 
ضوار مانطة ئيش و كاري بة جؤرَيكي بَيمانا كةوتؤتة دواوة، لةم ضوار مانطةدا 
يان   (١٦ الثةِرة  نةكردووة...!  نوَي  مؤديالتي  هَيناني  بؤ  ثايتةختي  سةفةرَيكي 
بةآلم  كؤطاكةي،  بؤ  هاتبوو  جار  سَي  فيكرةت  مانطةدا سةوسةن  ضوار  (لةم 
هيض كات بة تةنيا نةبوو، هيض كات خؤي شتَيكي نةكِريبوو...! هةمان الثةِرة) 
كةوا،  دةخوَينينةوة  ئةوة  ئاشكرا  بة  بِروانين،  سةرةوة  فاكتانةي  لةم  ئةطةر 
خاليد ئاموونيش هيض ثةيوةندييةك و نزيكايةتييةك و دؤستايةتييةكي لةطةَل 
سةوسةندا نيية... كةضي ئةميش هةر لةالي خؤيةوة شَيتانة عةشقي بووة، ئةم 
عةشقةش هاوسةنطي ذيان و ئيشوكار و هةموو شتَيكي لَي تَيكداوة...! كاتَيك 
تةنانةت  لةسةر سةوسةن،  بووة  دوو كةس شةِريان  دةبيستَي  ئةوة  هةواَلي 
ضةقؤشيان وةشاندووة و كةسَيكيش بريندارة، ئيتر بةم هةواَلة زؤر نيطةران 
برينةكةشي سةختةو  و  بريندارة  كةسَيك  ئةوةي  لةبةر  نا  دةبَيت،  دَلطران  و 
دَلداري  سةوسةن  كةوا  ئةوةية  لةبةر  بةَلكو  نةخؤشخانةية،  لة  وا  ئَيستاش 
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لةثَيناو  ضةقؤ  هةية  وا  كةسي  و  هةية  تري 
زؤر  رووداوة  ئةم  دةوةشَينَي...  عةشقةكةي 
ئةوةدابوو  لةهةوَلي  ضونكة  تَيكرد،  كاري 
خؤشةويستي  كة  بدؤزَيتةوة  رَيطايةك 
بدات،  سةوسةن  ثَيشاني  خؤي  سووتاني  و 
دواي  دةبيستَي...؟!  ضي  لةمالوة  كةضي 
دةكات  مةنسور  سةرداني  سؤراخكردن، 
مةنسور  لة  وردييةوة  بة  زؤر  نزيكةوة  لة  و 
لةوةي  بةر  دواييش  رؤذي  بؤ  دةِروانَيت... 
ضايخانةي  دةضَيتة  بكاتةوة  كؤطاكةي 
سةرسووِرهَينةرانة  ئــازاد)  (ثةثوولةي 
ورددةبَيتةوة،  لَيي  دةكات  كامةران  سةيري 
ئَيستا هَيندةي تر نيطةران و بَيئومَيد دةبَيت... 
ضونكة باش دةزانَيت، ئةوةي كضَيكي شؤخ و 
نةشميل بةدوايدا دةطةِرَيت، لةم دوو عاشقةدا 
هةية و لةمدا نيية...! (بةآلم بةر لةوةي كةس 
هةستي ثَيبكات دةباية هةستَيت و ضايخانةكة 
ئةم  لةبةردةم  يةكةمجار  بؤ  بةجَيبهَيَلَيت، 
كامةراني  كوشتني  لة  بيري  ضايخانةيةدا 
بَيطومان   (٤٤ الثــةِرة  ـــردةوة...  ك سةلما 
بيركردنةوة  ئةمجؤرة  ئاشكراية  و  روون 
مةرامَيكي  و  خواست  بؤ  مةترسيدارانة، 
و  تةوذم  كاريطةريي  لة  كة  خود،  تايبةتي 
هَيزي شةثؤَلةكاني حةزو ئارةزووةكان، يان 
ئةويش  كة  دةروون،  دياريكراوي  ثاَلنةرَيكي 
ثاَلنةري (ئايدي)ية، ئةمةش كؤمةكمان دةكات، 
بةبَي دوو دَلي بتوانين ئةم خوَيندنةوةيةي بؤ 
يةكَيك  بيني كة هةر  ئةوةمان  ئَيستا  بكةين... 
لة سَي دَلدارةكان، ض لة ثَيكهاتةي كةسايةتي 
و بيركردنةوة و هةَلسوكةوتةكانيان، خاَلَيكي 
هاوبةش هةبوو ئةويش (خؤشلكردن بوو بؤ 

خاليد  
كارةكتةرَيكة، 

لة سيمايدا 
هةم فريشتة 

و هةم 
ثياوكوذ ديارة 
و هةم ناسك 

و هةم دَلِرةق، 
كؤكردنةوةي 

ئةم 
دةستةواذة 

دذانة لة 
يةك سيمادا، 
دةكرَيت هَيما 

بن بؤ ئيرؤس و 
ساناتؤس، كة 
لة ثثَيكهاتةي 

خاليد 
ئاموون لة 

بةرامبةر يةك 
وةستاون.
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و حةقيقةتي  دةرةوة  واقيعي  بَيطوَيدانة  ئارةزووةكانيان،  ثرنسيثةكاني حةزو 
شتةكان، يان كؤسث و ئةطةرةكان و قورسايي باري نائاسايي و نةطونجاني 

هاوكَيشةكان و تةنانةت ئاكامةكانيش...!).
هةرسَيك   لة  هاوبةشة  كة  تر،  خاَلَيكي  يان  ــي  دةروون تري  بارَيكي 
لة  هةروةكو  نةرجسيةت  بَيطومان  (نةرجسيةتة).  ئةميش  كارةكتةرةكاندا 
ئةو  نةرجسيةت  طشتي  شَيوةيةكي  (بة  هاتووة...  (نةرسيسيزم)دا  كتَيبـي 
كةسانة دةطرَيتةوة، كة بيروهؤشيان هةميشة لةالي خودي خؤيانة و خؤيان لة 
سةرووي كةساني ترةوة دةبينن...!) يان (تيؤدؤر ئاي رؤبين) دةَلَيت: (كةسي 
ثَييواية هةموو دونيا هي ئةوة...!)  تايبةتي خؤيدا دةذي،  نةرجسي لة دونياي 
ئاستةكانيش  هةية.  جؤراوجؤري  و  جياواز  ئاستي  نةرجسيةتيش  ديارة 
كؤمةآليةتييةكان  رَيطة  و  جَيطة  يان  دةروونيان  باري  و  كةسةكان  بةثَيي 
نةخؤشيي  ئاستي  دةطةنة  نةرجسيةت  جؤرةكاني  لة  هةندَيك  دةطؤِرَين. 
(كةسايةتي  جؤري  نموونة  بؤ  لَيدةكةوَيتةوة.  دةروونــي  باري  ناِرَيكي  و 
كةسانة  لةو  زياتر  ئةوانة  طومانكردوو)  (كةسايةتي  يان  نةخؤش)  دةروون 
لة  رَيطايةك  بةهةر  هةية،  دةرخستنيان  خؤ  مةيلي  بَيئةندازة  كة  دةردةكةون، 
هةوَلي ئةوةدا دةبن بة بةرزترين ئاستي خؤ دةرخستن بطةن. ئةمةش زياتر 
لة كةسايةتيية ديكتاتؤرييةكان و كةسايةتييةكاني خاوةن دةسةآلت يان كةسة 
بةناوبانطةكان بةديدةكرَيت، بةآلم ئةمجؤرة نةرجسيةتةي كة ئَيمة مةبةستمانة 
يةكةمي  لة هةرسَيك  كارةكتةرةكانيشدا هاوبةشة، جؤري  لة هامانكاتيش  و 
هةر  ئةمجؤرةشيان  نَيرايةتي)  نةرجسيةتي-  (ئةدطاري  واتة  نةرجسيةتة، 
ثياوَيكي  (هةَلسوكةوتي  دةكات:  باسي  بةمشَيوةية  نةرسيسيزم  كتَيبـي  لة 
خؤبةزلزان، كة تواناكاني خؤي بةكاردةهَينَيت بؤ ورووذاندني ذنان بؤ كاري 
دةبينين  وردبينةوة،  كةسايةتييةكان  و  رووداوةكان  لة  ئةطةر  زايةندي...!). 
ثاَلنةرَيكي تريش، كة ئةويش ثاَلنةري زايةنديية لة ثشت هاوكَيشةكان وةستاوة، 
بة تايبةت لة خاليد ئامووندا ئةم ثاَلنةرة تةوذمَيكي بةهَيزتري هةية...! بةآلم لة 
كامةران و مةنسوردا غةريزة زايةندييةكان زياتر لة باري ضةثَيندراوي دان. 
خؤ  مةيلي  كة  دةبات،  ئاقارةدا  بةم  دةروونيان  باري  زايةنديية،  ثاَلنةرة  ئةم 
دةرخستنيان لةال بةهَيز بَيت و خؤشيان لةسةرووي خةَلكاني ترةوة ببينن...! 
ئةمةش كرؤك و ناوةِرؤكي نةرجسيةتة، وادةزانن هةموو دونيا هي ئةوانة و 
كةسَيك لةوان شياوتر و طونجاوتر نيية، بؤية شؤخوشةنطترين و ظينؤسيترين 
كضي شارةكةيان داوادةكةن، كة ئةويش سةوسةني طوَلدانضيية...! هةركةس لة 
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راستةوخؤي، خؤي بة باشترين كةسَيك دادةنَيت بؤ بوون بة مَيرد و هاوسةري 
سةوسةن...! ئةم بيركردنةوةية خؤي لةذَير تةوذم و ثاَلنةري زايةندي ئاِراستة 
وةردةطرَيت، ئةويش لةضوارضَيوةي ثرنسيثةكاني حةز و ئارةزووةكاني خود 
داية. ئَيمة وتمان دونيا بة هي خؤيان دةزانن، بؤية هيض جَيطاي سةرسووِرمان 
بةربةستَيك  هيض  تةطةرةيةك،  و  كؤسث  هيض  لةبةرضاوطرتني  بةبَي  كة  نيية، 
لةسةرووي  باشترينن،  ئةوان  ضونكة  بزانن،  خؤيان  هي  بة  سةوسةن-يش 
هةموو كةسانَيكيشن...! بؤية لةذَير تةوذمي ئةم بيركردنةوةيةدا، كةساني تر 
بؤيان نيية داواي سةوسةن بكةن...! ئةطةر كةساني تر داواي سةوسةن بكةن 
ئةوا بَي هيض شك و طومانَيك، خةَلتاني خوَين دةكرَين و مةرط لة ضاوةِروانياندا 
دةبَيت...! نةك هةر هَيندة، بةَلكو لة كامةراني سةلما شتَيكي تريش دةخوَينينةوة، 
ضونكة نةرجسييةتةكةي ئةم تَيكةآلوييةكة لةطةَل (هيستيريا)دا... لةبةر ئةوةي 
بةختيار  ثتةوة،  و  بةهَيز  زؤر  ديوارَيكي  ضةثَيندراوةكةي،  رووبةرة  كامةران 
نَيو  كارةكتةرةكاني  دةرووني   باري  سةركةوتووانة،  و  رؤشن  زؤر  عةلي 
بةتايبةت كةمةراني سةلما...! ئةوةتا دةربارةي  رؤمانةكةيمان بؤ وَينادةكات، 
بابةطةورةوة  مةنطوِري  دةمي  لة  ترةوة  ضةقؤكَيشةكاني  تةواوي  و  كامةران 
غيرةتي  كةسيان  ضونكة  دةهَينان،  بؤ  ذني  دايكيان  (هةموويان  ثَيماندةَلَيت: 
سةلما  (كامؤي  يان   .(٤٠ الثةِرة  بكةن...!  ذنَيكدا  لةطةَل  قسة  نةبوو،  ئةوةيان 
بةآلم  نةبوو،  و خؤشةويستيدا  ئةظين  لةطةَل  ئةوتؤي  ئةزموونَيكي  ئةطةرضي 
هةركاتَيك  باوةِرةدابوو  لةو  هاوتةمةني  بؤشناخةكاني  طةنجة  لة  زؤر  وةك 
و هةر خانمَيكي بوَيت دةتوانَيت بيكات بة ئةظيني خؤي... الثةِرة ٨). كامةران 
لة  رؤذَيك  بنووسَيت،  دَلداريي  نامةيةكي  نازانَيت  كة  كةسانةية  جؤرة  لةو 
رؤذان غيرةتي ئةوةي نةبووة قسة لةطةَل ذنَيكدا بكات، ئةم حاَلةتي شةرم و 
تةعبير لة خؤنةكردنة، وادةكات حةز و غةريزة زايةندييةكانيان لةنَيو خؤياندا 
هةَلضووني  و  تةقينةوة  تووشي  تووِرةيي  بضووكترين  لة  بؤية  بثوكَيتةوة، 
ثَييوابوو كة خاليد ئاموون  توند دةبن...! (كامةران بة ثَيضةوانةي مةنطوِرةوة 
بوةشَينن،  دةست  دةتوانن  كة  خةَلكَيكداية  لةطةَل  سةروكاري  تَيبطات  دةبَيت 
ئامادة و لةسةر ثَين بؤ شةِر، شتَيك لة كامةراندا بوو ثتر هاني دةدا بجوَلَيت، 
دةست بوةشَينَيت، خؤي دةربخات...! الثةِرة ٦٣) بَيطومان لةمجؤرة كةسانةدا 
(نةرجسييةت  نَيوان  لة  بة ئاشكرا هةَلضووني هيستريكي دةخوَينينةوة. ديارة 
و هيستيريا)ش جياوازي زؤر هةية. لة هةمانكاتيش لة يةكترييةوة نزيكن... بة 
ثَيويستي دةزانم باس لة هةندَيك لة جياوازيية سةرةكييةكانيان بكةم. بؤ نموونة: 
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كةسة نةرجسيستةكان هَيندة لة ئاستَيكي بةرز بةخؤيان دةنازن يان شانازي 
بة خؤيانةوة دةكةن، بؤية لة بةرامبةر توندوتيذي و كارة تاوانكارييةكانيان، 
نابنةوة، بةآلم  لة هةمانكاتيش ثةشيمان  ناكةن،  تاوانباري  بة  هةرطيز هةست 
كةسة هيستريكةكان، لة بةرامبةر هةَلضوون و توندوتيذيي و تاوانكارييةكانيان، 
هةرزوو ثةشيمان دةبنةوة و ئازارَيكي زؤريش بةدةست رةفتارة ناِرةواكاني 
خؤيان دةبينن...! جياوازييةكي تر، كةسي نةرجسيستي دةرطاي هةست و سؤز 
دةكات،  هةَلسوكةوت  بيركردنةوةكاني  بةثَيي  زياتر  دادةخرَيت...!  ويذداني  و 
هةست  كاريطةرييةكاني  لةذَير  زؤر  ئاستَيكي  تا  هيستريكي،  كةسي  بةآلم 
خؤيان  ناوةوةي  و  سؤز  و  ويذدان  دةست  بة  ئازار  هةميشة  سؤزيداية،  و 
باري  نةرجسييةتةكةي،  بارة  لةثاَل  سةلما  كامةراني  دةبينين،  بؤية  دةبينن...! 
كارة  بةدواي  يان  لةدواي ضةقؤوةشاندنةكةي  بؤية  هةر  هةية.  هيستيرياشي 
توندوتيذيي و هةَلةشةييةكاني هةر زوو ثةشيماندةبَيتةوة...! (كامةراني سةلما 
غةمطين  و  ثةشيمان  ثَيكدادانة خوَيناوييانة  ئةوجؤرة  دواي  هةميشة  دؤآلني، 
ثَييطووت:  تَيدةطةيشت،  كوِرةكة  حاَلةتي  لة  بابةطةورة  مةنطوِري  بوو،  ديار 
دواي  باش  مرؤظي  دةبيت،  غةمطين  وةها  باشيت  كةسَيكي  تؤ  ئةوةي  (لةبةر 
غةنيش  مام  عولةي  و  دايي  كارواني  بَيت  بةِرةحمةت   . دةبن  غةمطين  شةِر 
الثةِرة  دةبــوون...!  غةمطين  با  هةرضييةك  وةشاندن  ضةقؤ  دواي  وابوون، 
٣٨) ئةم باري ثةشيمانبوونةوةية و هةستكردن بة غةمطينية، كة لة كامةراني 
كة  دةَلَيت  ثَي  ئةوةمان  ئةمةش  دةبيندرَين،  تردا  ضةقؤكَيشةكاني  و  سةلما 
هيستريايي  باري  لة  هةموويان  تر،  ضةقؤكَيشةكاني  ض  و  سةلما  كامةراني  ض 
ئةويش  بكةين.  نةرجسيةت  تري  جؤرَيكي  باسي  دةمانةوَيت  يان  دةذيان.  دا 
جؤري نةرجسيةتي (كةسايةتي دةروون نةخؤشة). ئةمجؤرة زياتر لة كةسة 
ديكتاتؤرةكان و كةسة بةناوبانطةكاندا دةردةكةوَيت. بؤ نموونة سةدام حسَين، 
جؤري  لة  نةرجيسيستةكةي  كةسَيكة  و  هاتووة  ناوي  رؤمانةكةدا  لة  كة 
نةرجسييةتةكةيان  كةسايةتيانة  ئةمجؤرة  نةخؤش)ة.  دةروون  (كةسايةتي 
طوَلدانضي  فيكرةت  ئةوةتا  نةخؤشيي...!  ئاستي  تا  واتة  بةرزداية،  ئاستَيكي  لة 
لة  طوَيي  كوردستان.  بؤ  نةطةِراونةتةوة  هَيشتا  ذياوة،  بةغدا  لة  ئةوكاتةي 
خيتابَيكي سةدام حسَين دةبَيت كة تازة هاتؤتة سةركار: (كة سةدام حسَين هاتة 
سةر كار و بؤ يةكةمجار وةك ديكتاتؤرَيك لة باَلكؤنَيكي بةرزةوة سةرةتاي 
حةشاماتة  لةناو  طوَلدانضي  فيكرةت  راطةياند،  نوَيي  دونيايةكي  سةرهةَلداني 
طوَلدانضي  خوَيندنةوةكاني  دةكرد،  سةيري  وةستابوو  سةرسامانة  شَيتةكةدا 



٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

وة
نة

ؤَلي
َيك

ل

KS

لة ذياننامةي ديكتاتؤرةكاندا ثَييدةطووت رؤذطاري زؤر تاريك و دوورو درَيذ 
لة مَيذووي خؤرهةآلت و شةِري  (قووَلبوونةوةي  يان  بةِرَيوةية، الثةِرة ٢٤) 
تازة  ديكتاتؤرَيكي  هاتني  كة  تيا سةوزكردبوو  هةستةي  ئةو  كؤنةكاندا  تايفة 
كة مةيلَيكي ترسناكي بؤ خؤدةرخستن هةية، بةبَي رووداني شةِرَيكي طةورة 
فيكرةت  ثَيشبينييةكاني  و  تَيبيني  ض  لةمبارةيةوة،   .(٢٥ الثةِرة  تَيناثةِرَيت...! 
سةدام  كةوا  بينيبوومان،  خؤمان  ضاوةكاني  بة  ئَيمةش  ئةوةي  ض  طوَلدانضي 
راستايةشدا  لةم  هةبوو...؟!  دةرخستن  خؤ  بؤ  شَيتانةي  مةيلَيكي  ض  حسَين 
ض رةشترين تاواني نامرؤظانةي ئةنجامدةدا؟ بؤ تةنها جارَيكيش نة ثةشيمان 
بوو نة غةمطينيش، ئيدي ئةم رووخسار و ئةدطارةش، رووخسارو ئةدطاري 
كةسايةتييةكي دةروون نةخؤشة...! لةنَيو ثانتايي رؤمانةكةدا لة زؤر شوَيني 
تريش  كةسايةتي  زؤر  لة  يان  تاوانكاريية  و  دةرخستن  خؤ  مةيلي  ئةم  تر، 
دةبينين، بؤ نموونة سةركردةي حيزبة كوردييةكانيش طيرؤدةي هةمان باري 
كورسي  سةر  هاتنة  دواي  تةنانةت  و  سةرحوكم  هاتنة  ثَيش  ض  دةروونين. 
دةَلَيت:  رؤمانةكةدا  نَيو  لة  دةسةآلتيان  رؤذاني  لة  بةر  ئةوةتا  دةسةآلتيش، 
(بةآلم خودي دوو حيزبةكة بة مَيذوويةكي تاريك و ثِر لة ناكؤكييةوة هاتنة 
رةشترين  ناوخؤدا،  شةِرَيكي  لة  دةسةآلتيش  طرتنة  دواي  ذيانمانةوة...).  نَيو 
الثةِرةكاني مَيذوويان بة تاوانةكانيان ثِركردةوة و نا مرؤظانةترين كارنامةيان 
دوذمن  زريثؤشةكاني  و  تانك  ثاَلثشتي  بة  تةنانةت  تؤماركرد...!  خؤيان  بؤ 

شارةكانيان لة يةكتري دةسةندةوة...! 
كةسايةتي  ناسيني  لة  فاكتَيك،  و  نموونة  ضةند  توانيومانة  ئَيرة  تا 
بكةين...  باس  كارةكتةرَيك  دةرووني ضةند   باري  ناِرَيكي  و  هةَلسوكةوت  و 
ساناتؤس  و  ئيرؤس  ضةمكةكاني  بؤ  خوَيندنةوةيةك  دةمانةوَيت  ئَيستاش 
لةسةرةتاي  هةر  داطيركردووة،  فراواني  ئَيجطار  رووبةرَيكي  كة  بكةين 
لة  تةنانةت  لة زؤربةي هاوكَيشة و رووداوةكان و  تا كؤتاييةكةي  رؤمانةكة 
سيما و ثَيكهاتةي هةندَيك لة  كارةكتةرةكانيش دةبيندرَين. ئةم دوو ضةمكة بة 
شَيوةيةكي بةرضاو و بةردةوام لةكَيشة و ملمالنَيدان، ئةمةش جوانكارييةكي 
لة رادةبةدةري بةخشيوة و كَيرظي داهَيناني رؤمانةكةي زؤر بةرز راطرتووة. 
ضةمكةكاني (ئيرؤس و ساناتؤس) بة ثَيي تيؤري فرؤيدي، ئيرؤس بة ماناي 
عةشق و خؤشةويستي دَيت، يان بة ماناي غةريزةكاني ذيان... ساناتؤس بة 
دةطةِرَيتةوة  ضةمكةش،  دوو  ئةم  مَيذووي  دَيت...  مردن  غةريزةكاني  ماناي 
كوِري  خؤشةويستيية،  خوداي   / (ئيرؤس  لةوَيدا  كة  يؤناني،  ئةفسانةي  بؤ 
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ئةفرؤديتةية، كة ئةميش خوداي بةزم و ئارةزووة زايةندييةكانة... ساناتؤس 
لة  فرؤيد  شــةوة)  خــوداي  ئةميش  كة  ة،   (nyx) كــوِري  مردنة  خــوداي   /
ثةيوةنديية  يان  هةَلسوكةوتةكان  ناِرَيكةكاني  بارة  لة  لَيكؤَلينةوةي  ئاكامي 
دوو  ئةم  بةكارهَيناوة.  دوو ضةمكةي  ئةم  مرؤظةكان  نَيوان  ئازاربةخشةكاني 
ضةمكةش لة ثِرؤسة و هاوكَيشةكاني بةردةوامبووني ذيان لة بةرامبةر يةك 
ثَيشانداني  و  مةبةستة  ئةم  بؤ  دةبن.  دا  بةردةوام  ملمالنَيي  لة  و  دةوةستن 
ضةمكةكاني ئيرؤس و ساناتؤس لة نَيو رؤماني (كؤشكي باَلندة غةمطينةكان)، 
هةوَلدةدةين ضةند فاكتَيك بهَينينةوة و قسةيان لةسةر بكةين. هةر لةسةرةتاي 
خاليد)،  و  مةنسور  و  (كامةران  واتة  عاشقةكة  سَي  هةر  كاتَيك  رؤمانةكة، 
سةفةر دةكةن بة كيشوةرة جياجياكاني دونيادا، بؤ ئةوةي دونيا ببينن و لة 
هةمانكاتيش باَلندةي سةير و ناوازة لةطةَل خؤياندا بهَيننةوة، شارةكةي ئةمان 
شارَيكة، هةميشة شةِري تياية و بؤني بارووت و خوَيني لَيدَيت... شارَيكة لة 
لةم  دةضَيت...  تاريك  جةنطةَلستانَيكي  لة  يةكةكان  دوا  لة  يةك  شةِرة  ئاكامي 
شارةدا هَيماكاني مةرط بة زةقي دةبيندرَين، يان لةوَيدا شار هَيماية بؤ مةرط... 
شارستانييةتَيكي  خاوةني  كة  هةية،  دونيايةك  شارةش  ئةم  ــةدةرةوةي  ل
ثَيشكةوتووترة، ذيان لةوَيدا مانايةكي هةية، مرؤظةكان بؤني ذيانيان لَيدَيت... 
دونيا لَيرةدا لة بةرامبةر شارةكةي ئةمان بة ماناي ذيان دَيت. واتة ئيرؤس و 
ساناتؤس لة هاوكَيشةي نَيوان شار و دونيادا، لة بةرامبةر يةك وةستاون...! 
لةاليةكي تر، خودي سةفةرةكة، كة بؤ ماوةي هةشت ساَل، موسافيرةكان يان 
عاشقةكان بة هةموو كيشوةرةكاندا دةطةِرَين، سةفةرةكةش دوو خوَيندنةوة 
بةو  ذيان، ضونكة  بؤ  هَيماية  يةكَيكيان/  هةية،  ديوي  دوو  يان  دةطرَيت  لةخؤ 
مةبةستة عاشقةكان دةِرؤن كة دونيا ببينن و لة شةِر و مردن دووربكةونةوة، 
ئةم  بةمانايةك  ببينن،  جياواز  دونيايةيةكي  و  شارستانيةتَيك  هةمانكات  لة 
تري  ديوَيكي  بةآلم  هةية...،  ثؤزةتيفانةي  روويةكي  سةفةرةكةيان  ديوةي 
سةفةرةكة، هَيماية بؤ مةرط... كاتَيك عاشقةكان باَلندةكان دةطرن و دةيانخةنة 
نَيو قةفةزةكانةوة، بة مانايةكي تر، باَلندةكان لة فِريني ئازادييان بَيبةش دةبن 
واتة  نَيطةتيظي سةفةرةكةية.  ئةمةش روويةكي  لَي زةوتدةكرَيت،  ئازادييان  و 
لة سةفةرةكةشدا ضةمكي ئيرؤس و ساناتؤس لةبةرامبةر يةك وةستاون. با 
بطةِرَيينةوة بؤ شارةكة و لة شارةكة بِروانين، بؤني بارووت و خوَيني لَيدَيت، 
ثَيشتر وتمان ئةو شارة هَيماية بؤ مةرط، بةآلم هةر لةنَيو ئةم شارةدا ماَلَيك 
طةورةترين  ماَلَيكة  سةوسةنة،  باوكي  كة  طوَلدانضيية  فيكرةت  ماَلي  كة  هةية 
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ذيان...!  و  مةعريفة  بؤ  هَيماية  كتَيبخانةيةش  ئةم  تياية،  دونياي  كتَيبخانةي 
بةرامبةر  لة  و ساناتؤس  ئيرؤس  ثَيكهاتةي شارةكةشدا،  هاوكَيشةي  لة  واتة 
يةك وةستاون و لة ملمالنَيدان. ئةطةر بِرؤين بؤ ماَلةكةي طوَلدانضيش، ماَلَيكة 
بةهؤي كةسي خوَيندةوار و هؤشمةند كة خاوةني بيركردنةوةي جياوازن، بة 
هؤي كتَيبخانةيةكي طةورة كة هَيماية بؤ فيكر و مةعريفة، واتة ئةو ماَلة بؤني 
ذياني لَيدَيت، ثِرة لة رةنطة جوانةكاني ذيان... هةر لةوماَلةش، لةنَيو ذوورَيك لة 
ذوورةكاني ئةم ماَلة، دؤآلبَيك هةية بة (دؤآلبي يادطارة تاَلةكان) ناوي دةبةن. 
خةمناكةكان  شتة  هةموو  دةدات،  هةناسة  مةرط  رةشةباي  بة  دؤآلبة  ئةم 
نموونة/جلة  بؤ  هةَلطرتووة،  لةنَيوخؤيدا  تاَلةكاني  رؤذطارة  يادةوةريي  و 
سةربازييةكاني نةزاري براي سةوسةن كة لة شةِري عيراق-ئَيران دةكوذرَيت، 
خؤَلةمَيشي ماَلةكةي ساقي مةحمود كة لة ملمالنَيي نَيوان بةرةي عاشقةكان 
بة  شتيتريش...!  زؤر  و  كامةران  خوَيناوييةكةي  جلوبةرطة  دةسووتَيندرَيت، 
طوَلدانضي،  ماَلةكةي  لةنَيو  هةر  واتة  مةرط...  بؤ  هَيماية  دؤآلبة  ئةم  مانايةك 
يةكديدان...  بةرامبةر  لة  ئيرؤس و ساناتؤس  يان  ضةمكةكاني مةرط و ذيان 
دةربارةي ضيرؤكي عةشقةكةش، واتة عةشقي (كامةران و مةنسور و خاليد بؤ 
سةوسةن). لة ثَيناو ئةم عةشقة و طةيشتن بة ئامانجةكةي، دةبينين هةرسَي 
بة  سووكايةتي  دةكةن،  يةكتري  بةردةوامي  دذايةتييةكي  عاشقةكان  بةرةي 
يةكتري دةكةن و ناوي يةكتري دةزِرَينن، ماَل دةسووتَيندرَيت، تةنانةت مرؤظ 
و باَلندةكانيش لةم ثَيناوةدا دةكوذرَين...! كة ئةمةش رووخسارَيكي ثةيوةنديية 
ئازاربةخشةكان و هةَلسووكةوتة ناِرَيكةكاني نَيوان مرؤظةكانة، بؤية ئةم رووة 
ئةم عةشقةدا،  لةنَيو ضيرؤكي  هةمانكات  لة  بةآلم  مةرط،  بؤ  هَيماية  نَيطةتيظة 
لة  و  بةيةكةوة  نوَينةرةكانيان  و  ركابةرةكة  هةر سَي  يان  عاشقةكة  هةرسَي 
كؤدةبنةوة  بةيةكةوة  طوَلدانضي،  ماَلي  بانطدةكرَينة  داوةتَيك  بؤ  يةككاتدا، 
و ناندةخؤن. هةر لةوَيدا ئاشتبوونةوة روودةدات (هةموو هةوَلياندا ويقار و 
هَيمني دةربخةن. هةر لةو ساَلؤنةدا دةباية فيكرةت طوَلدانضي دةستبكاتة ملي 
كامةراني سةلما و دةستي بطرَيت و داوا بكات تةوقة لةطةَل مةنسور ئةسريندا 
دانيشتنةكة  طرنطترين شتي سةرةتاي  و  يةكةمين  ئاشتبوونةوةية  ئةو  بكةن، 

بوو... الثةِرة ٩٧).
ماَلي  لةدةرةوةي  تايفةكان،  و  بةرة  تةواوي  و  عاشقةكان  لةوةي  بةدةر 
طوَلدانضي بة خاتري ئةم عةشقةدا ضةندة لة دذايةتي و ملمالنَي و ركابةريدان 
لةنَيو  واتة  روودةدات،  ئاشتبوونةوة  داوةتةكةيان  لة  بةآلم  يةكتريدا،  لةطةَل 
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هةم  هةيةو  ركابةرايةتي  و  ملمالنَي  و  دذايةتي  هةم  عةشقةكةدا،  ضيرؤكي 
و  ئيرؤس  ضةمكةكاني  خؤدةرخستني  هاوكَيشةيةش  ئةم  ئاشتبوونةوةش...! 
ساناتؤس-ة . ئيتر دواي سةفةرَيكي هةشت ساَلة، كاتَيك عاشقةكان بة خؤيان 
و باَلندةكانيان دةطةِرَينةوة، بةختيار عةلي لةم طةِرانةوةياندا، سَي تابلؤي زؤر 
ثَيدةَلَيت/ ئةوةمان  هةمانكاتيش  لة  ثَيشاندةدات،  سةرنجِراكَيشمان  و  ناياب 

سةفةر و طةِران بة دونيادا يان ثَيشكةوتني تةكنةلؤذيا و شارستانيةت، مةرج 
نيية ببَيتة هؤي طؤِراني مرؤظةكان. ئةوةتا لةسَي ديمةني جياواز سَي ئاكامي 
جياواز دةبينين. ديمةني يةكةم/ كامةراني سةلما بةهؤي سةفةرةكةيةوة تةواو 
ئَيستا  بةآلم  تووِرة،  و  شةِرانطَيز  و  وةشَين  ضةقؤ  كةسايةتييةكي  لة  طؤِراوة 
ناتوانَيت نةك مرؤظ تةنانةت باَلندةيةكيش ئازار بدات، خاوةن بيركردنةوةكي 
رؤشن و تواناي قسةكردن و تةنانةت خوَيندةوارييةكةشي ضؤتة سةر، كةسَيكة 
دَلي ثِرة لة ميهر و خؤشةويستي، طةنجَيكي شؤخ و جوان و بؤني ذيان و بؤني 
طؤِراوة،  تةواو  ئةميش  ئةسرين،  مةنسور  دووةم/  ديمةني  لَيدَيت...!  دونياي 
دةيةوَيت  بردوويانة،  خؤياندا  لةطةَل  ثَيشكةوتنةكان  و  طؤِرانةكان  كةسَيكة 
دونيا  بينيني  و  طةِران  ئةنجامي  لة  بكات،  تةواو  سةفةرةكةي  و  بطةِرَيتةوة 
دةبَيتة طةِريدةيةكي هةتاهةتايي، ضيتر ناتوانَيت لَيرةدا بمَينَيتةوة و لةم شارةدا 
بَيت...!  لة دونيا جَينشين  و  ماَلي خؤي  بة  بكات  دونيا  بِروات  دةيةوَيت  بذي، 
لةطةَل ئةوةي هَيشتا هةر سةوسةني خؤش دةوَيت، بةآلم طةِران بة دونيادا، 
طؤِرانَيكي ريشةيي بةسةردا هَيناوة ضيتر ناتوانَيت، لة شارَيكي فةرامؤشكراوي 
ثِر لة بارووت و خوَين جَينشين بَيت. لة نامةيةكدا هةموو شتَيك بؤ سةوسةن 
رووندةكاتةوة و دةِرواتةوة تَيكةَل بة دونيا دةبَيت و وندةبَيت... ديمةني سَييةم/ 
خاليد ئاموونة، ئةميش نةك هةر نةطؤِراوة بةَلكو، رق و مةراقي تؤَلةسةندنةوة 
و تةواوي رقةكاني تري ضةند بةرابةر زياديان كردووة، مرؤظَيكة هةر وةك 
ثَيشوو، دَلي ثِراوثِرة لة رق و قين و تؤَلة و نائومَيديى... بؤني مةرطي لَيدَيت، 
بكوذَيت.  تر  عاشقةكاني  و  ركابةرةكان  ئامادةية  جاران  هةروةك  ئَيستاش 
ئةم ديمةنة سامناكةي خاليد هَيماية بؤ مةرط، ديمةني طؤِرانةكاني كامةراني 
ساَلييةي  هةشت  سةفةرة  ئةو  ئاكامي  واتة  ــان...  ذي بؤ  هَيماية  سةلماش 
بةرامبةر  لة  هاوكَيشةيةكدا  لة  ساناتؤس  و  ئيرؤس  ضةمكةكاني  عاشقةكان. 

يةكتري دةبيندرَين. 
ئةطةر لة ثَيكهاتةي كةسايةتي هةندَيك لة  كارةكتةرةكان بِروانين، دةبينين 
هةندَيكيان لة يةككاتدا هةَلطري سيفاتة ثؤزةتيظةكان و نَيطةتيظةكانن. وةك دوو 
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ديوي تةواو جياواز، جياواز وةك: رةش و سثي، يان باش و خراث... بة ماناي 
مةنطوِري  نموونة  بؤ  دةنوَينن...  خؤيان  ساناتؤس  و  ئيرؤس  هَيماكاني  وةك 
طةندةَليي  و  دةسووتَينَيت  خةَلك  ماَلي  ضةقؤكَيشة،  كةسَيكي  بابةطةورة، 
دةبَيتة  ثيرؤز  مةبةستَيكي  بؤ  كاتيشدا  هةمان  لة  بةآلم  دةكات،  راووِرووت  و 
طةورةترين ثشتوثةناي كامةراني سةلما و هةميشةش قسةي باش دةكات، بة 
بةزم و نوكتة و قسة خؤشةكاني سةوسةن و خوَينةرانيش دةهَينَيتة ثَيكةنين. 
لة شةآلتي  تَيكةَلةييةكم  (من  دةَلَيت:  و  دةكات  باسي خؤي  بةمشَيوةية  خؤي 
خاليد  يان   ،(١١ الثةِرة  ماقووَل...  ثياوي  و  بودةَلة  لة  عيلم،  دوازدة  مةالي  و 
ئاموون، نووسةر بةمشَيوةية باسي  كارةكتةري خاليد ئاموونمان بؤ دةكات: 
ثياوكوذَيك  لة  ديشدا  ديوَيكي  بة  و  دةستخةِرؤ  فريشتةيةكي  لة  ديوَيكدا  (بة 
سةيري  هةركةس  بوةشَينَيت،  خؤي  دةستي  بطةِرَيت  دةرفةتَيك  بؤ  دةضوو، 
بَيت...  دَلِرةقيش  هةم  و  ناسك  هةم  دةتوانَيت  يةككاتدا  لة  دةيزاني  بكردباية 
الثةِرة ٢٩)، خاليد  كارةكتةرَيكة، لة سيمايدا هةم فريشتة و هةم ثياوكوذ ديارة و 
هةم ناسك و هةم دَلِرةق، كؤكردنةوةي ئةم دةستةواذة دذانة لة يةك سيمادا، 
ئاموون  خاليد  ثثَيكهاتةي  لة  كة  ساناتؤس،  و  ئيرؤس  بؤ  بن  هَيما  دةكرَيت 
هةموو  لةطةَل  طوَلدانضي،  سةوسةن  هةروةها  وةستاون.  يةك  بةرامبةر  لة 
هؤشمةندي و جواني و مرؤظبووني، زؤرجاران شةِرانطَيز دةردةكةوَيت، شةِر 
يان كةسَيكي كةمدووة،  بَيزاري دةكات،  و  دةفرؤشَيت  ثِروشةي خوشكي  بة 
لةطةَل  قسان  زؤر  ــة  وات
ــــةري  خــةَلــكــانــي دةوروب
ثةيونديية  لة  يــان  ناكات 
زياتر  كؤمةآليةتييةكانيدا 
التةريك  كةسايةتييةكي 
خــؤي  ــــز  دوورةثــــةرَي و 
دةنوَينَيت، هةرضةندة هةموو 
بة  سةوسةن  سيفاتةكاني 
لة  ئيجابييةكانةوة  و  سلبـي 
كردوون.  زياد  جوانييةكاني 
خةَلكاني  و  عاشقةكان 
هةموو  بــة  ــــةري  دةوروب
سيفاتةكان و جوآلنةوةكان و 
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ئةدطار و بيركردنةوةكاني سةرسامن...، بةآلم لةوانةية هةندَيك لة سيفاتةكاني 
سةوسةن ئةطةر لة كةسي ئاساييدا هةبن رةنطة كاربكةنة سةر كةسايةتي و 

يان لة جوانييةكانيشيان كةمبكةنةوة...! 
كةسَيكي  نيطاركَيشة...  و  هونةرمةند  كةسايةتييةكي  جةودةت  ئاريان 
ئةوةي  بؤ  سةوسةن  ماَلةكةي  دَيتة  كاتَيك  بةآلم  ناسكة،  هةست  و  توانا  بة 
لة سةرةتاوة  هةر  بكَيشَيت،  بؤ  ذوورةكةي  ديواري  لةسةر  نيطاري  هةندَيك 
سةوسةن ثَيي دةَلَيت: (بة يةك مةرج رَيطات ثَيدةدةم بَييتة ئةم ماَلة، سوَيندم 
بؤ بخؤيت كة حةزم لَيناكةيت، بير لةوة ناكةيتةوة خؤشت بوَيم... الثةِرة ١٢٣)، 
وازي  بةوةندة  سةوسةن  بةآلم  دةخوا،  سوَيندة  ئةم  ئاريان  ئةوةي  لةطةَل 
لَيناهَينَيت، لةسةر كاغةزَيك بة نووسين ثةيمانَيكي ثَي مؤردةكات ((سةوسةن 
(ثةيماني  ثَيضةوانةي   بة  بوو  شتَيك  حةزنةكردن)  (ثةيماني  نابوو  ناوي 
خواردبوو  سوَيندي  ئاريان  هةرضةندة   ،((١٢٤ الثةِرة  خؤشةويستييةوة)...، 
ثةيمانةكةشي مؤركردبوو، بةآلم لة ناخي ناخةوةي لةو رؤذةوةي ثَيي نابووة 
ماَلي سةوسةنةوة، هةر نيطاري بؤ دةكَيشا و لة قووآليى ناخيشييةوة خؤشي 
دةويست و بؤي دةسووتا، كةضي هةم سوَيندةكةي و هةم ثةيمانةكةي خؤي 
بة جَيطةياند، بؤ تةنها جارَيكيش ئةم هةستةي خؤي بؤ دةرنةبِري...! دةكرَيت 
و  ئيرؤس  بة  ئاريان  ثةنهانةكةي  سووتانة  و  خؤشةويستي  ديمةنةشدا،  لةم 

ثةيماني حةزنةكردنةكةش بة ساناتؤس بخوَينينةوة. 
سةوسةن طوَلدانضي سةردةمانَيك شةودرةنطان، لة تةلةفزيؤنةوة سةيري 
ئةو بةرنامانةي دةكرد، كة مةيدانةكاني جةنط و الشةي مردووةكان و ئافات 
و كاوَلكارييةكاني جةنطي ثَيشاندةدات... لة راثةِرينيش لةطةَل خةَلكاني راثةِريو 
بارووت  بؤني  دةكرد...  بؤني  و  دةكرد  هةر سةيري  ئةو  بةآلم  بةشداريكرد، 
بوو بؤني مردووةكاني دةكرد، لة بينا سووتاوةكةي ئاسايش تا درةنطي شةو 
لةثاَل الشةي مردووةكان دةمَينَيتةوة و لةوَيدا بؤني حةقيقةتي مردن دةكات. 
دونيايةكي  ثةيامي  بيركردنةوةكاني  لةنَيو  و  هؤشمةندة  كةسَيكي  سةوسةن 
و  كيشوةرةكان  بؤ  خوَيندنةوةكاني  رَيطةي  لة  ض  ئةو  ثَيدةكرَيت.  هةست  تر 
شوَينةكاني تري دونيا، ض لة رَيطةي مةعريفة و زانيارييةكاني لةسةر هةموو 
طةورةدا،  كتَيبخانةيةكي  لةنَيو  طةورةبووني  رَيطةي  لة  يان  دونيا  باَلندةكاني 
ئةمانة هةمووي ئةوةمان ثَيدةَلَين، كة ئةم بةدواي حةقيقةتي ذياندا دةطةِرا... 
بؤية سةيري بةرنامةكاني جةنط و الشةكاني دةكرد، يان بؤني مردووةكاني 
لَيرةشدا  دةطــةِرا...!  ذياندا  بــةدواي  مردندا  لةنَيو  ئةو  بةمانايةك  دةكــرد، 
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ثشتي  لة  هاوكَيشةوة،  يةك  لةنَيو  ساناتؤس  و  ئيرؤس  ضةمكةكاني  هةردوو 
سةيركردنةكان و بؤنكردنةكان دةبيندرَين.

سةوسةن  بؤ  باَلندةكان  و  دةطةِرَينةوة  سةفةرةكةيان  لة  عاشقةكان  كة 
وةكو  ئَيستا  و  هاتبوو  بةسةردا  تةواوي  طؤِراني  كامةران  وتمان  دةهَيننةوة، 
بة  تَيكةَل  و  دةِرواتــةوة  مةنسور  لَيدَيت،  دونياي  و  ذيان  بؤني  طةِريدةيةك 
دونيا دةبَيت، خاليد هيض نةطؤِراوة وةكو جاران بؤني مةرطي لَيدَيت... مةعلومة 
سةوسةن كامةران هةَلدةبذَيرَيت و شوو بةم دةكات. (سةوسةن سوور بوو 
لةسةر ئةوةي كة شةوي يةكةمي زةماوةند و ثَيكةوة خةوتنيان لة ذوورةكةي 
(سةوسةن   ،(٢٥٢ الثةِرة  بَيت...  باَلندةكان  لةبةردةم  سةرةوة  قاتي  لة  خؤي 
دةيانخوَيند  تَييدا  باَلندةكان  كة  جَيطايةدا،  ئةو  لةهةمان  ئةوةبوو  مةبةستي 
 (٢٥٤ ــةِرة  الث  ! بَيت...  خؤي  كضَيني  دةستبةرداري  لةوَيدا  ئا  ــان  دةذي و 
ئَيوارةيةك لة ئَيوارةيةكي زستان، كامةران دةضَيتة ماَلي سةوسةن طوَلدانضي 
ئاوَيزانبوونيان  و  رووتبوونةوة  شةوي  يةكةم  دةرةوة،  نايةتة  هةفتةيةك  تا 
و  جريوةتر  بة  باَلندةكان  ئَيوارةيةدا  لةم  هةر  دةبَيت...!  باَلندةكان  لةبةردةم 
خؤشحاآلنةتر دةخوَينن. (كة بؤ يةكةم جار سةوسةن و كامةران لةطةَل يةكدا 
نزيك  لة  بةرزبوو، هةركةس  بة شَيوةيةك  باَلندةكان  رووتبوونةوة خرؤشي 
جةنطةَلةكاني سةر  تةيري  هةموو  وايدةزاني  بِرؤيشتباية  طوَلدانضييةوة  ماَلي 
زةوي رذاونةتة ئةو حةوشة و ذوورانةوة... الثةِرة ٢٥٤) سةوسةن بَيئةندازة 
دَلخؤش و بةختةوةرة، هةموو جةستةي كامةران بؤن دةكات، كامةران بؤني 
طةِريدةيةكة  لَيدَيت.  دونياي  كيشوةرةكاني  هةموو  بَيستاني  و  باخ  و  طذوطيا 
بؤني هةموو دونياي هَيناوةتة نَيو ئةو ماَلة. ئةمةش خةونَيكي منداَليي سةوسةن 
بوو، شوو بة كةسَيكي طةِريدة بكات كة لةسةر سينة و جةستةي بؤني هةموو 
دونياي لَيبَيت...! رووتبوونةوة و ئاوَيزانبووني ئةم دوو عاشقة و دَلخؤشبوون 
رةنطة  كردارة سَيكسييةكةيان  و  (ئاوَيزانبوون  بَي سنووريان  ئاسوودةيي  و 
بؤ  هَيماية  لةخؤيدا  خؤي  ئةمةش  لَيبكةوَيتةوة...!)،  نوَيي  نةوةي  و  كؤرثة 
لةبةردةم  ئاوَيزانبوونةكةيانن  و  رووتبوونةوة  تر،  ديوَيكي  بة  بةآلم  ئيرؤس، 
ئاسمان  حةقيقةتي  لة  و  فِرين  لة  باَلندانةي  ئةو  داية،  قةفةز  نَيو  باَلندةكاني 
يان  قةفةز  نَيو  طوازراونةتةوة  و  بوون  مةحرووم  خؤيان  شوَينةواري  و 
لةنَيو  هةمانكات  لة  ساناتؤس...!  بؤ  هَيماية  ئةمةش  بةندكراون،  قةفةز  لةنَيو 
يةك  بةرامبةر  لة  ساناتؤس  و  ئيرؤس  ضةمكةكاني  باَلندةكانيش،  قةفةزي 
سةندراوةتةوة  لَي  ئازادييان  باَلندةكان  ئةوةي  لةطةَل  بةمانايةك:  دةبيندرَين، 
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لة رؤذانيتر دةخوَينن...!  ويقارتر  بة  و  دَلخؤشانةتر  بةآلم  قةفةزدان،  لةنَيو  و 
دوورةوة  لة  ببـَيت  رةت  ماَلةدا  ئةم  نزيك  بة  رَيبوارَيك  هةر  دَلخؤشن  هَيندة 
طوَيي لة جريوة و خوَيندني باَلندةكان دةبَيت. ئةم دَلخؤشي و بةختةوةرييةي 
قةفةزدا،  نَيو  لة  بةندبوونيان  و  ئازاديي  نةبووني  هةمانكات  لة  و  باَلندةكان 
ئةمةش هاوكَيشةيةكة كة ضةمكةكاني مةرط و ذيان يان ئيرؤس و ساناتؤسي 
لة خؤطرتووة... رووتبوونةوة و ئاوَيزانبووني عاشق و مةعشوقةكة لةبةردةم 
باَلندةكان، ئةم تابَلؤية هَيندة رؤمانسي و ناسك و ئيرؤتيكية، لة هةمانكاتيش 
وةبةرهةم  لَي  نيطاركَيشي  ئةطةرتابلؤيةكي  قووَلة،  و  فراوان  هَيندة  ماناكةي 
ماوةيةكي  تا  كة  جيهانيانةي  تابلؤ  لةو  يةكَيك  بة  دةبوو  باوةِرمواية  هاتبا، 

درَيذخايةن هةر باسي دةكرا و لةسةري دةنووسرا. 
بة دةستةوة دةطرن،  راثةِرين، كة حيزبة كوردييةكان دةسةآلت  لة دواي 
ئاموونييةكان دةضنة نَيو ثارتي و بةرةي ضةقؤكَيشةكانيش دةضنة نَيو يةكَيتي... 
دواتر شةِري نَيوخؤ هةَلدةطيرسَيت. هَيزي ثارتي بة ئاموونييةكانيشةوة لة شار 
دةستي  بة  لةم شةِرةدا  خاليد،  نوَينةري  ئامووني  قةلةندةر  دةرةوة،  دةكرَينة 
لة  ئاموون  خاليد  كاتَيك  دةكوذرَيت...  طةورة  بابة  مةنطوِري  برادةرةكاني 
سةفةرةكةي دةطةِرَيتةوة، تةنها يةك ئامووني لة شارةكة نةماون...! هةموو لة 
ناوضةكاني ذَير دةسةآلتي ثارتي جَينشين بوون... خاليد ئاموون بؤ حةوانةوة 
زوودا،  بةرةبةيانَيكي  لة  شةودرةنطان،  دواي  (باوةجان).  ئوتَيلي  الدةداتة 
دةستَيكي ناديار تةقة لة باَلندةكان دةكات. دواتر كة هَيزي ثارتي دةطةِرَيتةوة 
بة  ئاموونييةكان  بةجَيدةهَيَلن...!  شار  يةكَيتييةكان  ئةمجارةيان  شار  نَيو 
رقةكةشيان  ناوشار...  دَينةوة  سةندنةوة  تؤَلة  بؤ  ئةستوورةوة  رقَيكي 
تةقة  لَيكوذراوة،  ئاموونيان  قةلةندةر  لةاليةك  طرتووة،  سةرضاوةي  لةوةوة 
سةلما  كامةراني  بة  شووي  خانيش  سةوسةن  كراوة،  خاليد  باَلندةكاني  لة 
كردووة...! لةم سَي رووداوةدا هةستيان بة شةرمةزاري دةكرد و ثَييان وابوو، 
هةيبةت و سةروةري و كةرامةتيان وةك عةشيرةتي ئامووني ذَيرثَي خراوة 
و لةكةدار بووة. ليستَيك ناويان لةطةَل خؤيان هَينابوو... بةهةر نرخَيك بوواية، 
دةبوو تؤَلةي ئةم تَيكشكانةي خؤيان بكةنةوة...! كة طةيشتنةوة نَيوشار دواي 
لة  ناويان  كة  طةِران  ئةوكةسانةدا  دواي  بة  ماَل  بة  ماَل  كورت،  ثشوويةكي 
ليستةكةدا هةبوو، بةآلم جطة لة كامةراني سةلما هيض كامَيك لةوانةي ئةمان 
بةدوايدا دةطةِران دةستيان نةكةوت، هةرضةندة كامةران بة خاتري مةنطوِري 
دةشارَيتةوةو  مةنطوِر  لة  خؤي  دواتر  بةآلم  بةجَيدةهَيَلَيت،  شار  طةورة  بابة 
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جَيطا،  نَيو  دةضَيتةوة  كوردييةوة  جلي  هةمان  بة  دةطةِرَيتةوة،  ئةم  دزي  بة 
كة  بؤ سةوسةن خواردبوو  رادةكشَيتةوة، ضونكة سوَيندي  لةثاَل سةوسةن 
بةشداري هيض شةِرَيك نةكات. ئاموونييةكان كامةران لةطةَل خؤيان دةبةن، نة 
طوَي لة سةوسةن رادةطرن نة لة هاتوهاوارةكاني فيكرةت طوَلدانضي... دةيبةن 
و بةرةبةياني ئةمِرؤذة طوللةيةك بةسينطييةوة دةنَين و دةيكوذن... هةرضةندة 
دذ  كة  نةبوو  رووداوانة  لةم  دةستَيكي  هيض  كامةران  كة  باشدةزانن  ئةوةش 
بةوان كرابوون، بةآلم رقي تؤَلةسةندنةوةيان طةلَيك لةوة ئةستوورتر بوو كة 
طوَي لة هاوكَيشةكان و لَيكدانةوةكاني مةنتيق رابطرن...! كامةران وةك باَلندةي 
سينة زامدار وابوو، ئةو باَلندة سينةزامدارةي دواي طةِرانةوةي لة سةفةرةكةي، 
ئَيستا خؤي  كردبوو...!  ثَيشكةشي سةوسةني  دياريي خؤي  جوانترين  وةكو 
جوانكارييةكاني  ثِر  و  خةمناك  رَيكةوتَيكي  ض  زامدار...!  سينة  عاشقَيكي  بؤتة 
بة  ثةيوةنديي  سةوسةن  كامةران،  مردني  دواي  ديمةنة...؟!  ئةم  هونةريية 
عةشقةكةي  و  كامةران  سةوسةن  بؤ  ضونكة  نامَينَيت،  شارةكةوة  حةقيقةتي 
مانايةكي فراوانتريان هةبوو، كامةران طةِريدةيةك بوو بؤني دونياي لَيدةهات. 
خةسَلةتة  ئيدي  عاشقة،  ئةم  نةماني  بة  طةِريدةية،  ئةم  نةماني  بة  شارة  ئةم 
تري  مانايةكي  مةرط  لة  جطة  دةدات.  لةدةست  يةكجاري  بة  مرؤظبوونةكةي 
بؤ نامَينَيتةوة، ضونكة مَيذوو و ناسنامةي ئةم شارة هةر شةِرة و هةر شةِرة و 
هةر شةِر...! لة وَينةيةكدا: قوربانييةكان و جةلالدةكان تَيكةآلوي يةكتري دةبن. 
لةم شارةدا عةشق دةمرَيت، ذيان دةمرَيت...! وردة وردة باَلندةكانيش دةمرن، 
طوَلدانضي  (فيكرةت  دونيادا.  و  سةوسةن  نَيوان  لة  بوون  ثردَيك  باَلندةكان 
دةيزاني لةطةَل مردني دوا باَلندة، ثةيوةنديي سةوسةن بة جيهاني طةورةوة بةو 
دونيا بةرينةوة كة لة منداَلييةوة عاشقَيتي، دةثضِرَيت... الثةِرة ٣٠١) يان (لةطةَل 
مردني دوا باَلندة شار ناخؤشتر و تاريك تر و دوورتر لة جاران دةردةكةوَيت، 
بةآلم لةطةَل ئةوةشدا هةستمان دةكرد جؤرة ثردَيكي لة نَيوان ئَيمة و جيهاندا 
خوشكي  كوِرة  هوزار  الثةِرة)،  هةمان  ناِروخَيت...  ئاسان  كة  دروستكردووة 
هوزار  بةآلم  رةمزية)،  رةفعةت  دكتؤر  و  ثِروشة  (كوِري  واتة:  سةوسةنة، 
منداَلَيكة، لةطةَل طةورةبووني ثتر لة دونياي ثورة غةمطينةكةي نووقم دةبوو، 
شةوَيكيان هوزار بة ثوري وت: (ثورة سةوسةن لةطةَل مردني دوا تةيردا، من 
لةو شارةدا دةِرؤم و بة دونيادا دةطةِرَيم، باَلندةي ترت بؤ دةهَينم، سةوسةن 
مردن  هةموو  باَلندةكان  (كة  طووتي:  و  دةمي  دةستي خستة سةر  هَيمني  بة 
كامةران  مردني  بةهؤي  سةوسةن   ،(٢٩٩ الثةِرة  تَيطةيشتيت...؟  دةِرؤيت  تؤ 
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تاكة  ئةو عةشقةي سةوسةن  بة شارةكةي خؤي ثضِرا بوو، واتة  ثةيوةنديي 
هَيدي  هَيدي  باَلندةكانيش  بة مردني  لةم شارةدا،  مانةوةي  بؤ  بوو  هؤكارَيك 
باَلندةش، سةوسةن  دوا  مردني  لةطةَل  دةبووةوة.  كةمتر  دونيا  بة  ثةيوةندي 
و  مردني عةشق  بة  دةثضِرَيت...!  دةرةوة  دونياي  بة  ثةيوةنديي  تةواوةتي  بة 
لَيرةدا لةنَيو هاوكَيشةي ئةم  باَلندةكان، ذيانيش لةم شارةدا دةمرَيت.  مردني 
شارة، ئيرؤس و ساناتؤس هاوسةنطييةكةي خؤيان لة دةست دةدةن، لة نَيو 
هاوكَيشةي ئةم شارةدا، ئيرؤس لة نَيو ساناتؤس دةتوَيتةوة، واتة ذيان لةنَيو 
مةرطدا وندةبَيت...! هاوكَيشةي ئةم شارة بةم خواروخَيضي و بةم السةنطييةوة، 
هاوسةنط  بؤ  نايةتةوة...!  ثةرةسةندندا  و  طةشة  و  ذيان  حةقيقةتي  لةطةَل 
راطرتنةوة و بةردةوامبووني ذيان، وا ثَيويست دةكات ئةَلتةرناتيفَيك كة هَيما 
بَيت بؤ ئيرؤس و بؤ ذيان، لَيرةدا هوزار كة هةر لة منداَلييةوة زؤربةي كاتةكاني 
لةطةَل سةوسةن و لة ئامَيزي ئةمدا بةسةربردووة، لةطةَل طةورةبوونيشي لة 
دونياي ثورة غةمطينةكةي نووقم دةبوو، ئَيستا هوزار كؤثييةكة لة سةوسةن، 
ثِراوثِرة لة مةعريفة، باَلندةكان لة ئاسمان دةناسَيتةوة، دةربارةي، سنوورةكان 
و كيشوةرةكان و دةرياضةكان... هةموو شتَيك دةزانَيت...! هوزار لةم تةمةنة 
بةماناي  طةِريدةيي،  كةسايةتييةكي  دةبَيتة  الوَيتييةي،  يان  مَيردمنداَلييةي 
رةنطدةداتةوة...! وةك ضؤن  لَي  ناسَيكي  دونيا  يان  هَيماكاني طةردوونناسَيك 
باَلندةكان هَيمابوون بؤ دونيا، يان ثردَيك بوون لة نَيوان سةوسةن و دونيا. 
ئَيستا هوزار لةطةَل مردني دوا باَلندة دةِروات و سةفةر دةكات... ئةويش ماَلي 
خؤي دةطوازَيتةوة نَيو دونيا...! سةفةر دةكات و شوَين باَلندةكان دةطرَيتةوة... 
لة هةر جَيطايةكي ئةم دونياية بَيت دةبَيت نامة بنَيرَيتةوة... دووبارة ثةيوةنديي 
لَيرةدا  دادةمةزرَيتةوة...  دونياوة  بة  سةوسةن  ثةيوةنديي  يان  شارة  ئةم 
هوزار هَيماية بؤ دونيا، هَيماية بؤ ذيان و ئايندةيةكي تر...! بة ئؤتؤمبيلَيك تا 
سةرسنووري ئَيران دةيبةن، لةوَيوة ثَيويستي بة كةس و بة هيض يارمةتييةك 
دةناسَيت.  كيشوةرةكان...  و  و وآلتةكان  و سنوورةكان  رَيطاكان  نيية، خؤي 
هةروةك وتمان، هوزار بوونَيكي طةردوونناسة، نووسةر زؤر سةركةوتووانة 
كؤتايي بة رؤمانةكةي دةهَينَيت. ترووسكة و ئاسؤي دونيايةكي ثرشنطدارمان 
ثَيشاندةدات... راستة باَلندةكان دةمرن و مؤميا دةكرَين، بةآلم نووسةر باَلي 
هةموو باَلندةكاني بة هوزار بةخشيوة...! هوزار دةبَيت بة باَلدار و طةِريدةيةكي 
هةموو  شوَين  واتة  يارمةتيية،  بة  ثَيويستي  سةرسنوور  تا  تةنها  كة  ئةوتؤ 
باَلندةكان دةطرَيتةوة...! لَيرةدا رؤيشتني هوزار و دروستبوونةوةي ثةيوةنديي 
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خؤي  هاوسةنطييةكةي  تر  جارَيكي  هاوكَيشةكة  دونياوة،  بة  شارة  ئةم 
وةردةطرَيتةوة...! ضونكة هوزار هَيماية بؤ ئيرؤس و ذيان. ديسان و جارَيكي 
تر ئيرؤس و ساناتؤس لةيةك هاوكَيشة لةنَيو ذيان و بووني ئةم شارةدا لة 
بةرامبةر يةك دةوةستنةوة. دواي ئةوةي هاوكَيشةي ذيان هاوسةنطي خؤي 
وةردةطرَيتةوة، سةوسةن ثَيويستي بة ئارامي و حةوانةوة و ثشوودانة، ضونكة 
كيشوةر  بة  كيشوةر  وا  ئَيستا  ترة،  ئايندةيةكي  و  تر  ذيانَيكي  مذدةي  هوزار 
تَيكةَل بة دونيا دةبَيت و وةكو باَلندةكان باَلي طرتووة و بة ئاسماني دونيادا 
دةفِرَيت. لةذَير سابات و كةثرةكاني ئةم دونياية نوَيية، سةوسةن و تةواوي 
بة  ((ئاريان  ثشوودانة.  و  حةوانةوة  و  ئارامي  بة  ثَيويستيان  دي  مرؤظةكاني 
جؤرَيك لةناو رةنط و نيطاركردندا نوقمبوو وةك شَيت دةردةكةوت. سةوسةن 
بة هَيمني دةستي خستة سةرشاني و طووتي (ئاريان كاتي ئةوة هاتووة ثشوو 
بدةيت، كاتي ئةوة هاتووة هةموومان ثشوو بدةين تؤش دةبَيت ثشوو بدةيت، 

ئاه ضةندة تؤم مانوو كرد لةطةَل خؤمدا)... الثةِرة ٣٠٣).
بةر  دةضَيتة  بةياني  نيوي  و  شةش  سةعات  لة  سةوسةن  ئةوة  (دواي 
فيكرةت  لة  دواتر سةرَيك  دادةهَينَي.  قذي خؤي  بةبَيدةنطي  ماوةيةك  ئاوَينة، 
لة  هةرسَيكيان  دةدات،  طةورة  بابة  مةنطوِري  و  مةحمود  ساقي  و  طوَلدانضي 
خةوَيكي قووَلدابوون. سةري لة هةموو باَلندة مؤمياكاندا، هةندَيكياني بة هَيمني 
ماضكرد، بؤني بة هةندَيكيانةوة كرد، سةركةوتةوة بؤ ذووري خةوتنةكةيدا، 
دؤآلبي جلةكاني خؤي كردةوة سَي نامةي زؤر دَيريني دةرهَينا. نامةكان نوَي 
ديار بوون، ئةو نامانة كة ثتر بيست ساَل لةمةوبةر رازيبووني داواكارةكاني 
بكات  هةست  بوو  يةكةمجار  دةكات،  بؤن  نامةكان  طواستةوة.  سةوسةن  بؤ 
كة كاغةزةكان بؤنَيكي تايبةتيان لَيدَيت. بؤني تَيثةِربووني ذيان و بةباضووني 
زةمان... ئينجا دةضيتة خوارةوة بؤ ئةو ذوورة تايبةتةي كة دؤآلبي يادطارة 
تاَلةكاني تَيداية. دؤآلبةكةي كردةوة نامةكاني خستة ناوي، هةندَيك لة كتَيب و 
دةفتةرةكاني هؤزاريشي هَينا ئةوانيشي خستة ناو دؤآلبةكةوة. لةويادا كةمَيك 
وةستا دةستي لة جلةكؤنةكاني نةزاري براي دا، دةستي لة جلة خوَيناوييةكاني 
تر بؤني كردةوة، ئةو شووشة خؤَلةمَيشةي هةَلطرت  دا و جارَيكي  كامةران 
كة ثاشماوةي ماَلي ساقي مةحمود بوو... دواجار وةك ئةوةي بؤني زةمانَيكي 
بة  و  كرد  شتةكانةوة  هةموو  بة  بؤني  هةَلطرَيت،  خؤيدا  سينةي  لة  دوور 
سةرةوة  سةركةوتة  و  داخست  دؤآلبةكةي  دةرطاي  ناديارةوة  حةسرةتَيكي 
دَلدارةكةي  سَي  هةر  ئةلبوومي  و  ثاَلكةوت  خؤيدا  خةوتنةكةي  ذووري  لة 
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دةرهَينا، ثةردةي هةموو ثةنجةرةكاني دادايةوة. كؤتري سينة زامداري خستة 
سةر سينطي خؤي، سَي ئةلبوومةكةي خستة سةر سينطي خؤي و بة ئارامي 
ثاَلكةوت، دواي كةمَيك طوَيي لة دةنطي كؤترةكة دةبَيت لة تاريكيدا بة زيندوويي 
دةيبينَيت. هةموو باَلندة مؤمياكانيش زيندوو دةبنةوة و دةفِرن، بيني تةمَيكي 
دةمة و بةياني ضِر، بةآلم فَينك ئابَلؤقةي دةدات، بةبَي دوودَلي بؤ نَيو تةمةكة 
دةِروات. تةمَيك تا بةناويدا رؤدةضوو رؤشنتر و رؤشنتر دةبوويةوة. بَيئةوةي 
هةستيدةكرد  دةكةوتن...  ثَيشي  كة  كةوت  باَلندانة  ئةو  بؤني  دواي  بترسَيت 
جيهان، هةموو جيهان بةرةو ناخي خؤي داوةتي دةكات هةستيدةكرد جيهان، 
خَيراييةكي  بة  ئيدي  دةكاتةوة...  بؤ  يةك  يةك  خؤي  دةرطاي  جيهان  هةموو 
تا  رايدةكرد.  و  رايدةكرد  نةبينيبوو.  خؤيةوة  بة  ثَيشتر  دةِرؤيشت  ئةوتؤ 
زياتريش رايدةكرد كؤشكي غةمطيني باَلندةكان لةوديو تةمةوة كةمتر و كةمتر 
دةردةكةوت، تا زياتر رايدةكرد، زياتر دَلنيا دةبوو كة ئيتر ناتوانَيت جارَيكي 

دي هةرطيز بطةِرَيتةوة...! الثةِرةكاني كؤتايي). 
سثي،  سثي  دونيايةكي  بةِرووي  دةرطاية  سةرنجِراكَيشة  ديماهية  ئةم 
باَلندةكان.  وةك  ناسك  سثييةكان،  تةمة  وةك  روون،  و  طةش  دونيايةكي 
و  رؤيشتن  دواكةوتوويي،  و  ئافات  ثِر  و  مةرطةسات  ثِر  ذياني  تَيثةِراندني 
نةطةِرانةوة بؤي، ئةم هةنطاوة هةنطاوَيكي ئيجابية بةرة و دونيايةك و ذيانَيكي 
(بةختيار  ثَيكدةهَينَيت،  رؤمانة  ئةم  ناوةرؤكي  و  كرؤك  طؤِرانة  ئةم  باشتر. 
عةلي) لة ديماهي ئةم رؤمانةدا، وَينةيةكي جواني ثِر لة ئيستاتيكا و ثِر لة بةها 
مرؤييةكانمان ثثَيشان دةدات. ئةم طؤِرانةش لة رَيطةي فيكر و مةعريفةوة دَيتة 
دي. بةختيار هةروةكو لة نووسينةكاني تريشدا، رقَيكي ئةستووري بةرامبةر 
سياسةت  بةرامبةر  رقةي  ئةم  هةية.  ئايديؤلؤذيادا  و  سياسةت  و  حيزب 
و  سياسةت  ثشت  لة  دةردةكةوَيت.  رؤشني  بة  رؤمانةدا  لةم  ئايديؤلؤذيا  و 
دةكوذرَيت،  عةشق   . دةبيندرَين  مةرط  و  شةِر  (تارماييةكاني  ئايديؤلؤذياوة 
كتَيب و فيكر و مةعريفة بؤ ثاروة نانَيك هةِراجدةكرَين...!) لة رووبةرَيكي فراوان 
ئايديؤلؤذيا  و  (سياسةت  هاوكَيشةيةك  لة  رؤمانةكة:  ديماهي  لة  بةتايبةت  و 
ئايديؤلؤذيا،  و  سياسةت  دةبن.  دا  ملمالنَي  لة  مةعريفةدا)  و  فيكر  لةطةَل   –
ناشيرين دةطَيِرن. واتة هةَلطري هَيما و  رؤَلَيكي شةِرانطَيزي و وَيرانكاري و 
كؤدة نَيطةتيظةكانن... فيكر و مةعريفةش، رؤَلَيكي درةوشاوة و مرؤظدؤستي، 
هةَلطري هَيما و كؤدة ثؤزةتيظةكان و بةها مرؤييةكانن...! (ئةم رؤمانة بة روئيا و 
جيهانبينييةكي مؤدَيرنيستانة نووسراوة. دةكرَيت لةنَيو قوتابخانةي مؤدَيرنيزم 
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دةالقةيةك بؤخؤي داطيربكات). 
بةختيار عةلي، ئةم رؤمانةي بة زمانَيكي تةواو جياواز نووسيوة. تةنانةت 
نوقمبووة.  فةنتازدا  و  خةياَل  بةنَيو  كةمتر  جياوازة.  طَيِرانةوةكةشي  تةكنيكي 
زماني  نةك  نووسراوة  رؤمان  زماني  بة  غةمطينةكان)  باَلندة  (كؤشكي  واتة 
شيعر. ضونكة (بةختيار عةلي) لة رؤمانةكاني تردا، (زياتر زمانَيكي لوولدراو 
بة خةياَل و فةنتازيا، واتة زماني شيعر، بة ماناي لة رؤمانةكاني تري لةذَير 
دةدوَيت،  سادةتر  رؤمانةدا  لةم  نووسةر  بووة.  شيعردا  زماني  كاريطةريي 
دةيةوَيت ئةوةمان ثَيبَلَيت) دةكرَيت بة زماني سادةش داهَينان بكةين، ئةوةي 
كارةكتارةكان  زماني  بة  ئةوةية:  رادةكَيشَيت  خوَينةر  سةرنجي  ناكؤتا  كة 
لة  بةختيار...، ضونكة  دةدوَيت. واتة  كارةكتةرةكان خؤيان قسة دةكةن نةك 
رؤمانةكاني تري بةختيار خؤي قسة دةكات، واتة زماني دةق زماني نووسةرة 
ثانتايي زمان و خةياَل و  لةنَيو  لة رؤمانةكاني تري،   ! نةك  كارةكتةرةكان... 
فةنتازيادا زؤرتر ضِر بؤتةوة، لَيرةشدا تواناي بةختيار لةوةداية كة توانيويةتي 
ئاستي  لةهةمان  داهَينانةكانيشي  بنووسَيت...و  جياواز  تةواو  زماني  دوو  بة 
بةرزدابن. زؤر طرنطة لة رؤماندا: نووسةر ديوي ناوةوةي  كارةكتةرةكانمان 
ماناي   بة  قسة...  بهَينَيتة  بؤ  كارةكتةرةكانمان  و   بكَيشَيت  بؤ  خؤي  وةك 
كارةكتةرةكان وةك خؤيان دةربكةون بةبَي هيض رتووشَيك و موبالةغةيةك... 
ئةطةر بة هةَلة نةضووبم، وابزانم لة ثَيشةكي كتَيبـي (فرمَيسكةكاني كوكوختي) 
(شَيرزاد حةسةن) دةَلَيت: (لة شوَينةواري سلبـي  كارةكتةري سلبـي لة دايك 
باَلندة  كؤشكي  رؤماني  لةنَيو  شَيرزاد  طؤتةيةي  ئةم  حةقيقةتي  رَيك  دةبَيت)، 
لةنَيوان  جياواز  تةواو  زمانَيكي  ض  و  كةسايةتي  ض  دةخوَينينةوة.  غةمطينةكان 
سةوسةن  يان  رةفعةت،  دكتؤر  يان  و  بةط  فةوزي  طةورةو  بابة  (مةنطوِري 
و فيكرةت طوَلدانضي) بة رؤشني دةبيندرَين. ئةمةش ثةيوةنديي بة باكطراوند 
باري  و  كةسايةتي  ثَيكهاتةي  بؤية:  هةية.  ذيانيانةوة  و شَيوةي  و شوَينةوار 
دةروون و تةنانةت زمان و شَيوةي قسةكردنيشيان جياوازة. بة رةسمكردني 
خوَينةر  بة  بَيوَينةي  لةزةتي  هةم  خؤيان  وةك  كارةكتةرةكان  حةقيقةتي  
بةخشيوة و هةم ئاستي داهَينانيش لةم رؤمانةدا زياتر ضؤتة سةر. مةبةستمة 
و  شةفافتر  زمانَيكي  بة  رؤمانةي  ئةم  عةلي  بةختيار  هةرضةندة  بَلَيم  ئةوة 
سادةتر نووسيوة، بةآلم ئاستي داهَينان  بة بةراورد لةطةَل رؤمانةكاني تري 

طةر زياتر نةبَيت كةمتر نيية.
لةطةَل ئةم ئاستة بةرزةي كة رؤمانةكةمان تيا نرخاندووة، دةبينين هةندَيك 
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تَيبيني ورد بةرضاوي خوَينةران دةكةون. ديارة باوةِرمان بةوة هةية، كة هةر 
دةق و كتَيبَيك، لة ئاستَيكي زؤر بةرزي داهَينانيشدا بن، بةآلم ناضنة دةرةوةي 
رةخنة و تَيبيني و وردةكارييةكاني رةخنةوة. لةم رؤمانةشدا لة ضةند شوَينَيك 
مامةَلةي  وردتر  بةختيار  دةبوواية  دةكةون.  بةرضاو  ورد  تَيبينييةكي  ضةند 

لةطةَلدا كردبان . بؤ نموونة:
ديارن  كةسانَيكي  كؤمةَلة  يان  بةرةيةك  يان  تايفةيةك  ضةقؤكَيشةكان 
هةردووكيان  بابةطةورة  مةنطووِري  و  كامةران  تةنانةت  رؤمانةكةدا،  لةنَيو 
زؤر  رؤمانةكةن.  نَيو  سةرةكي  كةسايةتي  دوو  و  ضةقؤكَيش  دووكةسايةتي 
و  ئازايةتي  رةمزي  ضةقؤ  كةسة  كؤمةَلة  ئةم  لةالي  دةكرَيت،  ضةقؤ  لة  باس 
بيركردنةوة و تةنانةت يادةوةريي و زؤر شتي ترة، ئةوةتا مةنطوِر بة كامةراني 
ثَيبَيت، ضووي بؤ  سةلما دةَلَيت: (بةآلم براي شيرينم، با هةميشة ضةقؤيةكت 
هةر جَيطايةكي دونيا با ضةقؤيةكت ثَيبَيت، كة ماندوو بوويت سةيري ضةقؤكة 
بكة و ئَيمةت بير بكةوَيتةوة... الثةِرة ١١٩)، بةآلم لة شوَينَيك ئةوة دةخوَينينةوة 
(لة قووآلييدا خؤشحاَل بوو كة ئةو خةنجةرةي بةر كةوتووة، هةستيدةكرد ئةو 
خةنجةرة بةر بؤشي و بةتاَلي ذياني كةوتووة، بةر ئةو هيضيية كةوتووة كة 
لة ناوةوةيدا دةذي، الوازييةكةي لةوةوة بوو كة نةيدةزاني ضي بكا... الثةِرة 
طةرضي  هاتووة،  خةنجةر  ناوي  دووشوَين  لة  ثةرةطرافة  لةم  دةبينين   ،(٥٢
خةنجةر  تر  لةاليةكي  خةنجةر،  نةك  لَيدراوة  ضةقؤي  مةنسور  بنةِرةتدا  لة 
ئةدطارَيكي  و  سيما  خةنجةر  جياوازن،  روخساري  و  هَيما  هةَلطري  ضةقؤ  و 
الدَييانةي هةية، واتة باكطراوندَيكي الدَييانةي هةية، بةماناي هةَلطري سيفات 
و هَيما الدَييةكانة...، بةآلم ضةقؤ: روخسارَيكي شاري هةية، هةَلطري هَيما و 
ضةقؤكَيشةكان  هاتووة،  رؤمانةكةشدا  لة  هةروةكو  شاريانةية...  باكطراوندي 
و مةنسور و هةموو  كارةكتةرةكاني تر لة شار دةذين... بؤية نة دةبوا ناوي 

خةنجةر هاتبا، يان جَيطؤِركَيكردني ضةقؤ و خةنجةر هةوَلَيكي طونجاو نيية.
و  سةلما  كامةراني  ئةوكاتةي  رؤمانةكة،  سةرةتاي  لة  تر  شوَينَيكي  لة   -
لَيبكةن  داواي  كة  بؤئةوةي  كؤدةبنةوة  مةنسور  لةطةَل  بابةطةورة  مةنطوِري 
دةست لة سةوسةن هةَلبطرَيت و وازي لَي بهَينَيت. لةويادا نووسراوة (مةنسور 
تةنها دووجار لةطةَل ئةم خانمة قسةي كردبوو، ئَيستا دةيتواني بَلَي ضي...؟) 
هةر لةم الثةِرةيةدا لة دَيِرةكاني سةرةوةدا هاتووة، (ثَيش دوو مانط سةوسةن 
ثوورةكةي  كضة  بةوةدا  زانكؤ،  ئاهةنطَيكي  بؤ  هاتن  ثووريدا  كضَيكي  لةطةَل 
مةريةم هاوِرَيي مةنسور بوو لة زانكؤ، وا رَيككةوت لةنَيو حةسوديي هةموو 
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تةنيشت  لة  ئاهةنطةكة  درَيذايي  بة  سةوسةن  و  مةنسور  كوِرةكاندا  قوتابية 
يةكةوة بن كضَيكي هَيندة سيحراوي بوو هَيندة جوان و ناسك بوو ئةم شَيتي 
بوو... لة كؤتايي ئاهةنطةكةدا بة ضاوَيكةوة ئومَيد و شةيدايي تَيزابوو، تكاي كرد 
ذمارة تةلةفؤنَيكي بداتَي بؤ ئةوةي زياتر قسة بكةن، بةوةدا سةوسةن ذمارة 
تةلةفؤني نةبوو، ثَييطووتبوو هةر لة رَيطاي ثورزاكةيةوة ثةيوةندي ثَيوة بكات، 
ئةوة دةخوَينينةوة، كة  لَيرةدا  بوو...!)،  تةلةفؤني كرد  لةو ماوةيةدا دووجار   .
لة  بينيوة،  سةوسةني  دووجار  دةكةوَيت  بةر  ضةقؤكةي  مةنسور  ئةوكاتةي 
ئاهةنطةكةش تةواوي كاتةكة لة تةنيشت يةكةوة دانيشتبوون، بة تةلةفؤنيش 
دووجار قسةيان كردووة... كةضي كة مةنسور بريندار دةبَيت، كاتَيك مةريةم 
بة  مةنسور  برينداربووني  هةواَلي  يان  مةنسور  و  كامةران  نَيوان  شةِري 
بزانم  من  دةبَيت  (بؤ  دةَلَيت  وةآلمدا  لة  سةوسةن  رادةطةيةنَيت،  سةوسةن 
كةسي  دوو  شةِري  بة  خؤم  سةري  دةبَيت  ثَيتواية،  بؤ  دةكةن...  ضي  ثياوان 
و  وةآلمَيك  (كةنايانناسم)   ،(٥٨ الثةِرة   ... نايانناسم  كة  بئَيشَينم،  نةفامةوة 
دةربِرينَيكي طونجاو نيية، ضونكة مةنسور برادةرَيكي نزيكي مةريةمة لة زانكؤ، 
هةروةك لة ثَيشدا نووسيومانة سةوسةن لةطةَل مةريةمدا ضؤتة ئاهةنطةكةي 
زانكؤ و هةموو كاتةكة لة تةنيشت مةنسور دانيشتووة، كاتَيك مةنسور داواي 
لة  طوتووة:  ثَيي  و  نةكردؤتةوة  رةتي  سةوسةن  لَيكردووة  تةلةفؤني  ذمارة 
دَيتةوة،  ناتةبا  نايانناسم   بؤية  بكات.  بؤ  تةلةفؤني  ثورةكةيةوة  كضة  رَيطةي 
بَلَيت  دةبوواية  يان  دةكرا  بينينةكانيان...!  يةكتر  و  ناسينةكانيان  يةكتر  لةطةَل 
هةروةك  راستة  نايانناسم...!)،  نزيكةوة  (لة  يان  نايانناسم...!)  ثَيويست  (وةك 
لة رؤمانةكةشدا هاتووة (سةوسةن تا ئةوكاتة ناوي كامةراني سةلماي هةر 
نةبيستبوو)، بةآلم دووجار مةنسوري بينيوة و قسةي لةطةَلدا كردووة، واتة 

دةيناسَيت...! 
سةوسةن  سةوسةندا،  و  بابةطةورة  مةنطوِري  نَيوان  طفتوطؤيةكي  لة   -
دةهَينَيت  بةكار  مةنطوِر  ناوي  ثاش  لة  (خان)  ثاشطري  شوَينَيك  ضةند  لة 
لة ضةندشوَيني  لة هةمان طفتوطؤ  ثَييدةَلَيت (جةنابي مةنطوِر خان)، كةضي  و 
لة  تر دةَلَيت (كاك مةنطوِر). هةرضةندة لةسةرةتاي طفتوطؤكةوة، (سةوسةن 
شَيوةي مةنطوِر ديمةني (خان)ي تةتاري يةكَيك لة ئةتَلةسةكاني دةهاتةوة ياد ، 
الثةِرة ١٢٩)، لةطةَل ئةوةي سةوسةن لة سيماي مةنطوِردا كةسايةتي تري بير 
دةكةوَيتةوة، بةآلم ئةوة ماناي ئةوة ناطةيةنَيت كة ثاشطري خان بؤ رةطةزي 
خانم)  يان  (خان،  ثاشطرةكاني  كورديدا  زماني  لة  بكةين، ضونكة  زياد  نَيرينة 
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وةكو رَيزطرتن بؤ رةطةزي مَيينة بةكاردةهَيندرَين. هةرضةندة بةختيار عةلي 
خانم-ي بةكارهَيناوة بؤ رةطةزي مَي، بةآلم ئةطةر ميمةكةي بخةينة سةر يان 
نا، بة ماناي خان يان خانم هةردوو ثاشطر، بؤ هةمان مةبةست و بؤ هةمان 
رةطةز بةكاردَين كة ئةويش رةطةزي مَيينةية نةك نَيرينة. بة مانايةك ناكرَيت 
بَلَيين (مةنطوِر خان يان كامةران خان)، بةآلم دةتوانين بَلَيين (سةوسةن خان 
وةك  تر  ميللةتاني  زماني  لة  رةنطة  خانم...!)،  ثِروشة  يان  خان  مةريةم  يان 
هيندي و فارسي ثاشطري خان بؤ نَيرينةش بةكار بَيت، بةآلم لة زماني كوردي 
و  كضان  سةرناوي  خراوةتة  خان  ثاشطري  كةوتبـَيت،  بةرطوَيمان  هَيندةي 
ذنانةوة. وةك ثَيشطرةكاني (كاك، مامؤستا... يان ثاشطرةكاني ئةفةندي، ئاغا، 
ثاشطرةكاني  بةكارهاتوون،  نَير  رةطةزي  طةورةكردني  و  رَيزطرتن  بؤ  بةط) 

خان و خانميش بة هةمانشَيوة بؤ رةطةزي مَيينة بةكار دَين...! 
داهَينان  ئاستي  كةضي  سةرنجانةشمان،  باري  و  تَيبيني  ئةم  لةطةَل  ئيدي 
قووآليي  لة  عةلي  بةختيار  خؤيةتي.  شوَين  لة  هةر  رؤمانةكة  جوانكاريي  و 
ضةندين كاية و رةهةندي جياوازةوة ئيشي لةسةر ئةم رؤمانةي كردووة، بؤية 
لة يةككاتدا وةك (دةروونناسَيك و كؤمةَلناسَيك و مَيذووناسَيك و بَيطومان 
رؤماننووسَيكي بة توانا)ش دةردةكةوَيت. ئةم توانا فرةِرةهةندييةي بة تايبةت 
هةم  و  دةكات  سةرسام  خوَينةر  زؤر  ئةندازةيةكي  تا  رؤمانةكانيدا،  نَيو  لة 
ئارامييةكي رؤحي ثَيدةبةخشَيت، هةم ثِري دةكات لة مووضِرك و ختووكةكاني 
كةوا  بَلَيم:  دةتوانم  دَلنيايةوة  بة  نووسينةم،  ئةم  ديماهي  لة  بؤية  لةزةت. 
(كؤشكي باَلندة غةمطينةكان) يةكَيكة لة رؤمانة سةركةوتوو و جوانةكاني نةك 

تةنها ئةدةبي كوردي، بةَلكو هةموو رؤمان و ئةدةبياتي جيهانيي.

سةرضاوةكان:-
- رؤماني (كؤشكي باَلندة غةمطينةكان)،  نووسيني / بةختيار عةلي.

- نةرسيسيزم، نووسيني/ ئةليكساندةر لؤوينز... وةرطَيِراني/ ناَلة حةسةن.
- ضةند سةرضاوةيةكي ئةنتةرنَيت. 
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(١)
لة شيعري (نيما)ي سوارةوة تا (ضركانة)و (شَيت)

دةقي شيعريي سوارةوة  لة رووي  ئَيران  نوَيي كوردستاني  ئةطةر شيعري 
ثَيناسةبكةين، دةبَيت شيعر بة بةستةيةكي خاوةن كَيش و سةروا و وَينة و واتا 
بزانين بة زمانَيكي توكمة و لة ثَيكهاتةيةكي تةبادا؛ ئةمة رةنطة هةمان ثَيناسة بَيت 
كة مةالي جةزيريش بؤ شيعر هةيبوو، كة لة راستيدا دةطةِرَيتةوة بؤ ثَيناسةي 

لةطةَل شةثؤلةكاني

شيعري نوَيي كورديي-دا

ح سووزةني سالَ
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شاعيراني عةرةب و فارس و توركي هاوسَي... بةو جياوازييةي كة سوارة وةك 
نيما (شاعيري فارس) دَيِرةكاني كورت و درَيذ كردةوة و سةرواشي كردة زةنطي 

كؤتايي دَيِرةكان يان بةثَيي كَيشي شيعرةكة بة ثَيويستي نةزاني؛
 (من ئةلََيم ثةثوولةيةك فِري... بةبالَي سةوز و سوورةوة...

تؤ دةلََيي: ض بوو، ثةثوولةيةك فِري 
يا نة، سوورةطوَل زةردةكةوتة ليَوي ناسكي...)

لةم ثَيناسةيةدا كَيش، وَينةي خةياَل (ئيماذ)، واتا و ثَيكهاتة، دةوري سةرةكي 
دةطَيِرن.

دواي سوارة ضةند كةساَيكي وةك موئةييدزادة و... هةمان ثَيناسةيان كردة 
رَيباز؛ 

(يارة ذيكةآلنةكةم!
طولَم!

بة هةر نيطايَي، مةوجي ضاوة مةستة جوانةكةت،
دةضيَتة ناو دلَم!

هةر بة طوَيي دلَم!
طوَي دةطرمة طرفة طرفي شيعرة ئاطرينةكةت.

شيعرة رَيك و ثَيكةكةي
بة تاو و تينةكةت! ... دةالدة الدة الدة لةضكة كةسكة تةسكةكةت...) 

قاسم موئةييدزادة
(وا ئةوين و رازةكاني ئةو دةمانة

رازةكاني ئةو زةمانة
ضةشني ماسي روو لة ضاوانةي ضيا

دَين بةثيري ريَمةوة
ناخي بيرم ثِر طةراية و ديَمةوة و هةر ديَمةوة) لوقماني

واتة نةك تةنيا هةوَلي هيض نوَيطةرييةك نةدرا، بةَلكو واتا و زماني تؤكمة و ثِر 
رةمز و رازي سوارةش (بِرواننة خةوةبةردينة) هاتة ئاستَيكي نزمتر. لة راستيدا 
رَيِرةواني رَيبازي سوارة، نةك نةيانتواني شَيوازي سوارة هةَلكَيشنة سةرةوة، 

بةَلكو بؤ ضةند ثلة خوارتر دايانبةزاند. 
جةاللي مةلةكشا، بةآلم بة سادةتركردنةوةي زماني سوارة و ثةرةثَيدان بة 
ئوستوورةسازيي،  (سةريح)و  واتاي  كَيشيي،  (خؤماَليي)و ضةند  بِرطةيي  كَيشي 

هةنطاوَيكي ديكةي ناو لة ثانتايي شيعري بةرطريدا خؤي سةقامطيركرد؛
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(من ضؤلةكةي بالَشكاوي وةرزي رةشي طةردةلوولم

رؤحم لةطةَل ئارامشدا
وشة  زنجيري  زِرةي  مةلةكشا-  جةالل  دوورة)  ئاسمان  تا  زةوي 

ديلةكان
ثَيناسةدا  هةمان  لة  شيعرةكانييةوة...  طةرماي  و  سؤز  بةهةموو  جةالليش 
سووِرايةوة و جةسارةتي تاقيكردنةوةي لة ثَيناسةيةكي ديكةدا نةبوو. بةآلم بة 
بؤ دةروونيتركردنةوةي  ثَيناسةدا و هةوَلدان  لةو  واتايي  بةشي  بة  طرنطيثَيدان 

وَينةكان (لة شيعرةكاني دواييدا) خؤي هَيناية قؤناخَيكي ديكة:
( بة وةرزي زرياندا رةت دةبم

هةتا دَيم هةستمةوة
شةثؤلَي بةسةرما دةِرووخَي

ئةمخاتة طَيذةني بَي ئةمان... دةرفةت -جةالل مةلةكشا
 هةمان سةرضاوة

(من ريَبواريَكم ئةناسي
بة دريَذايي ريَطة تةنانةت نةيتواني

لة سيَبةري وةآلمَيكدا
نةختَي ماندوويي خؤي دةركا

سةرةنجام لة ريَطة عاسيي
خؤي بة ئالَقةي ثرسياريَكةوة هةلواسي. سةرةنجام

هةمان سةرضاوة

شيعري جةالل مةلةكشا شيعري قؤناغي طؤرِانة
مارف  ثَيكهاتة الي شاعيرانَيكي وةك  و  فؤِرم  بة  طرنطيثَيدان  بةرةو  طؤِران 
لة  ديكةية  شةثؤلَيكي  كة  و...  كةريمي  كامبيز  و  ئةرشةدي  فةرةيدون  ئاغايي، 

رةوتي نوَيخوازيي شيعر لة كوردستاني ئَيران؛
(هةور؛ كامَيرا

برووسكة؛ فالش
نم نمةي باران

بؤ شووشتنةوةي...
دلَي منيش قاث...) مارف ئاغايي- زةوي سةخت و ئاسمان دوور
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دةبينين كة نيشانةي وَيكضوويي و سةروا، بؤ دةنطدانةوةي دوايي دَيِرةكان، 
شت  لةطةَل  مامةَلة  ديكة  شَيوةيةكي  بة  وَينةسازيي  بؤ  شاعير  و  نةماون 
ثتةو  ثَيكهاتةيةكي  بؤ  (زمان)  وشة  بة  متمانة  هةوَلي  و  دةكات  دياردةكان  و 

بةرضاوة؛ 
(ضؤن ئةتواني لة نيشتماني شيعردا سةرهةلَبدةي

 طةر نةتواني متمانة بة وشة بكةيت؟)
 هةمان سةرضاوة

فةرةيدون و كامبيز متمانة بة وشةي ئاسايي و زماني طفت دةكةن و هةوَلي 
سِرينةوةي كَيش و زؤرجار وَينةش دةدةن... تؤ بَلَيي شيعر بة لةدةستداني ئةو 

دوو اليةنة طرنطة هةر شيعر بَيت؟
(عايشة ئةلََين

ذنان بَي ترس لةبةر باران رووت ئةبنةوة
دلَدارةكان لةسةر شةقامةكان

تَيرتَير ماضي يةكتر ئةكةن
لة هةر كوَي با دةرفةتي بَي

نةوازشتي كولَم و قذي زيَوين ئةكا 
ئةلََين ئارةق هةية وةك ضاوي قِرذانط) 

(طرفتاري ضيت خانة خةراب... طرفتاري ضيت
وس س س... عايشة ئةدوَي)

عايشة- كامبيز كةريمي

(بة ضي ئارام دةطرَي دلَةِراوكَيي دايك
بة ض مؤسيقايةك دةنوَي فةرخةماسي؟

لة ضي ناسلَةميَتةوة مامزيَكي تةنيا
كة من ثَيي نةزانم؟)

 - با- فةرةيدوون ئةِرشةدي
و زماني طفت  كامبيز رةنطة سةرةتاكاني شيعري سثي  و  فةريدوون  دةقي 
بن و ذيال و هاوِرَيياني (وةك ثَيِرةواني فرووع) هةر لةناو ئةو ثَيناسةدا هةوَلي 

سازكردني زمانَيكي ذنانةيان دا؛(١٠) (دةستةكانت بؤني بَيطاناني لَيداَي)
(ئةو ئَيوارة شار بؤني تاواني دةهات/ هةر نفرةت و بَيزارييان خةآلت كردم) 

ذيال- طةشةي ئةوين



٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

وة
نة

ؤَلي
َيك

ل

MS

ئازاد  نيا،  ئيبراييم ئةحمةدي  بَيهزاد كوردستاني،  هةر لةم قؤناغةدا بةِرَيزان 
رؤستةمي، ئةياز خوونسياوةشان و هاوِرَييانيان بة طرنطيدان بة وَينةي خةياَل، 

لة هةمان ثَيناسةدا شيعرطةلي ئيماذيستي دةخولقَينن؛
(ض هَيرشتان باقي ماوة؛

 ديواري خاض!
 تاعووني الَل!
 تؤفاني كةِر!

 خةنجةري كويَر!
 من ئامادةم) بَيهزاد كوردستاني -ياخي بوون- غارةتي شةمامة

(ذيان كةروَيشكةي مةزراكاني خةونة/ لة كيشوةري داسا)
(دةف كة هاذةي بَي/ هاواري بَيزاريي مةِرة/ لة بريسكةي ضةقؤ)

(ئيَوة نةبوون/ سةرتان وةرزي سيَبةر/ لة زةماوةندي شةيتانا/ هةلَثةِرين)
(ضوالة ضرؤي كرد/ تاراي شكؤفةي كردة بةر

ئيبراييم  زوقم-  مــةداري  ضركانة  داباريَنَي)  تةرزة  نوقَلي  ئاسمان  بهيََلن 
ئةحمةدي نيا

ئةنجامي ئةو هةوآلنة دةطاتة (داكار)، واتة بِرياردان بؤ ثِرؤذةيةكي شيعريي 
ديكة... كة بةثَيي بةياننامةيةك ويستي خؤي ثَيناسة بكا(١)

 راستة بةياننامةي (داكار) ئةنجام لة ضركانةكاندا طيرسايةوة، (كة بةِراي من 
وَيكضووي يان هةمان ئةو خاآلنة بوون كة ساآلني ٤٤ و دواتر لةاليةن شاعيراني 
بةناو (شةثؤلي نوَي)- لقي شيعري تةشكيلي- لة كتَيبـي (صور و اسباب شعر 
(ساَلي  دواتر  بآلوكرايةوةو  عةال)وة  ميري  (ئيسماعيل  لةاليةن  ايران)  امروز 

١٣٧٧) لة كتَيبـي (تيؤري شيعر)دا لة ١٩خاَلدا جةم و جؤرتر كرا.
شةمس لةنطروودي ئاوا باسي ئةو شةثؤلة شيعريية(٢)دةكات؛ 

نيماوة  شيعري  لة  زمانيي  تؤكمةيي  و  دةربِرين  دةسةآلتي  كة  (شيعرَي 
وةرطرتبوو و وَينةسازيي و وةشةثؤالن خستني فِرينة زَيهنةييةكاني لة (شةثؤلي 

نوَي) واتة؛
-١ روونبووني دةربِرينةكاني و دوورةثةرَيزيي لة تارمايي و بَيمانايي ميراتي 

شيعري نيما بوو...
-٢ وَينةييبووني زمان و ئازادبووني زَيهني خوَلقَينةر و... هيشةثؤلي شيعريي 

نوَي ...) (تاريخ تحليلي شعر نو- جلد ضهار)
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دوايي...  نووسينةكاني  و  طومان  ثرسيارو  و  بةياننامةية  ئةو  تؤوي  بةآلم   
نوَيخوازيي بةرةو قؤناغَيكي دي هاندا و لة هةندةسةي شيعري يونس رةزايي و 
(ئانارشيزمي زمانيي) خاوةني ئةم قةَلةمة و داَل بؤ دال و (خودمةرجةعي) دةقي 

رةزا عةليثووردا بة سَي ئاراستةي جياوازدا تةشةنةي كرد؛
(حجم)  شيعري  جؤرَيك  لة  باس  داكار  بةياننامةي  دةقي  هةرضةند  ئةلف- 
و  بزووتن  شيعر  دةَلَيت:  كة  داكار،  بةياننامةكةي  ٨ي  خاَلي  (بِرواننة  دةكات 
جووآلنة، لة وشةيةكةوة بؤ وشةيةكي تر لة وَينةكةوة بؤوَينةيةكي تر تا طةيشتن 
بة فؤِرمَيكي تةواو...)، بةآلم جةختي ضركانةكان لةسةر وَينة، وَينةطةلي هَيَليي الي 

خؤمان دةكاتة وَينةي رووبةر و دوو رةهةند؛
( ئاو ئاشتبوونةوةي سةرابة و دةريا

من ثةيذةي هةلَضوون تا شةِري واقيع لةطةَل خؤيدا) 
بَيهزاد كوردستاني- غارةتي شةمامة

(ثَيخةفي هيوايةك/ بؤ زةريا رابخة/ رووناكي خةون بة ضاوانتةوة دةبينَي)
(تاريكي دلَؤثة ئةكات/ هةي ِرؤ! ئةوين ... ئةوين) 

ئةياز  ِرواو)  خةونَيكة  ذيان  ثةروةردةكة/  مةمانتا  طولَداني  لة  شيعرَيك  ضلَة 
خوونسياوةشان- دوازدة ضركانةي تةنيا

دةكات  خوَينةر  لة  داوا  سةرةكي  وَينةي  دوو  هَينانةوةي  بة  ضركانةكان 
مةوداي نَيوانيان ثِربكاتةوةو بةشداريي شيعرةكة بكات... واتة كارَيك كة ثَيشتر 
شاعيراني شةثؤلي نوَي دةيانكرد. بِرواننة ئةم شيعرةي (ئةحمةد رةزا ئةحمةدي) 

لة شاعيراني شةثؤلي نوَيي ئَيران؛ 
 (هةموو ذيان، ضيَوَيك بة دةنووك مةلَيكةوة

 هةلَدةهات)(تمام هستي- ضوبي بر دهان ثرندةاي- مي طريخت)
 يان

(شهري فرياد ميزند اري
كبوتري تنها/ بة كنار برج كهنة مي رسد/ مي طويد: نة)

كة بةِراستي لة ضركانةكاني داكاري دةضن(!!). 
بزاظ  بةرةو  وَينة  رةزايي  يونس  بةِرَيز  دةقةكاني  (شَيت)و  شيعري  بةآلم   
لةسةر  جةخت  هَيشتا  نةضَيت،  لةبير  (ئةوةمان  دةبا  (ضةندرةهةنديي)  حجم  و 
وَينةية لة هةمان ثَيناسةي ثَيشوودا)، واتة هةوَلدانة بؤ ضةند رةهةنديي بووني 
وَينة، لة مةنطيي و راوةستاويي وَينةوة بؤ بزاظي وَينةيي ((واتا دؤخي وَينةيةك 
بتوانَيت رَيطاي سَيحرئامَيزي وَينةيةكي دي داطير بكات، ئةوةي كة هيض وَينةيةك 
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لة  تا  بن...  يةكدي  ثَيكةوة عةوداَلي  وَينةكان  بةَلكو  نةبن،  ئاوارة و سةرطةردان 
ئةوةي  لةبري  لَيرةدا  ببن...  بازنةيي  تةقينةوةيةكي  تووشي  شوَينَيكدا(ثَيكةوة) 
كؤيةك  بطةِرَيين،  (طولي)دا  درَيذيي  رةهةندي  لة  وَينةيي  حةرةكةيةكي  بةدواي 
كاتَيك شتي وا روو دةدات؛  ثَيكةوة روودةدةن...  ثِرجووَلةمان هةية كة  وَينةي 
ثِر  كؤوَينة  ئةم  دةكةين...  نوَي  ديــاردةي  ئةزموونكردني  بة  هةست  ئَيمةش 
جموجووَلة بةبَي تةدارةكي ثَيشوو دَين و راستةوخؤ بةدواي دةرووني مرؤظدا 
خؤمان  ئةوةي  وةك  دةبن،  سةقامطير  لةوَيدا  ــك...  رووداوَي وةك  و  دةطةِرَين 
تووشي رووداوَيك بووبَيتين... هةر بؤية شيعرةكة لة مةدارَيكدا ناوةستَيت... هةم 
اليةني درَيذيي و هةم لة هةموو بازنةكاني جووَلةيي (دواير حركتي) تَيدةثةِرَيت و 
دةيكاتة حةجم... مَيعماريي حةجم واتا طةيشتن بة ئةوثةِري ذيان، بةهؤي بازدان 
لة سَي رةهةندةوة... و لة طةِرانةوةشدا ناطاتةوة سةكؤي واقيع... واقيعي دايك... 
يان هةر طةِرانةوةيةك لةئارادا نيية، ئةوةةي رةهةندةكاني ثشت وَينةكة خراث 

بوونة))(٣)
(حجم طرايي نة هوس است و نة تفنن، نقشي است خشن و عصبـي، تثشي 

اطاة براي هنر شاعري در انسان ديوانةي شعر) (بيانية شعرحجم) 
هةربؤية ئةم ضةشنة شيعرة الي ئَيمة بة شيعري شَيت ثَيناسةكراوة

( باران كة دةنووسَي دويَنَي
تا ئةلف و بَيي ئاو

ئةلف و بَيي دارستاني رووداوَيك دةبارم لة بارانا تةِرمدةنووسي...
شاعيرَيك بة ئةلف و بَيي بارانةوة 

لة شيعريَكدا لوورةي تةِري رووداوةكان ون دةكا
لةطةَل حيلةي ضكوولةترين ثيت

ذياني خؤي دارستانانة ئةلةريَتةوة
هةلَفِرينة ئةم شيعرة

لة خؤشةويستي جةنطةلَةوة تا طياندار...)
شيعر،  رةهةندي  هةرسَي  بة  و  دةكةن  شوَينطؤِركَي  وَينةكان  ضؤن  دةبينن 
هةَلدةفِرنةوة...(ثَيشتر  و  يةكدي  بؤ  دةكةنةوة  تةشةنة  (باران)دا  دياردة  شاعير، 
بةِرَيز رةهبةر مةحمودزادة خشتةكاني بزاظ و جووَلةي وَينةي شيعري شَيتي 
تريفة)دا  رةساَلةتي  هةَلطري  (وشة  و  ثةيظ  شيعري  هةندةسةي  وتارطةل)  لة 
بةجوانيي كَيشاوةتةوة و ثَيويست دووبارة ناكات بؤئةوةي ئةمة هةمان بزاظي 

وَينةية، كة ثَيشتر روئيايي تيؤريزةي كردووة و وةك شيعريش دةقاندوويةتي؛
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 (من تن/ تن من/ من و تؤ تن تن
ضون با تن تؤ مي تنم / تن تن تن تن) ١+١=٤

 
لة  وَينانة  ضةشنة  ئةو  سازبووني  ضؤن  خشتةي  تةنانةت  عةال)  (ميري 
رَيطاي وَيكضوو و لةوضوو و ئامرازي وَيكضوو و هؤي وَيكضووييةوة فرموولة 

دةكات(٥).
شَيت،  شيعري  و  ضركانةكان  تيؤري  ثشتيواني  لة  تَيطةيشتن  باشتر  بؤ 
خوَينةري ضاالك دةبَيت بطةِرَيتةوة بؤ دةقةكاني ئوكتاظيؤثاز و ئيماذيستةكان لة 
شيعري جيهانيدا و سازبووني (شةثؤلَي نوَيي)(٤) شيعري فارسي (ساآلني ٤٤ 
تا ٤٨)و جيابوونةوةي دوو لقي؛ شيعريي تةشكيلي (تجسمي) و شيعريي حةجم 
(سثاسمانتاَل)؛ واتة طروة طرفة و (موج نوييها) بة(جزوة شعر) و ... لة اليةكةوة و 
رؤيايي – بيذن الهي – بهرام اردبيلي و(حجم)يةكان بة (شيعر ديطر)ةوة لةاليةكي 

ديكةوة... 
شيعر  ثَيناسةي  قؤناغةشدا  لةم  كة؛  بكرَيت،  ثَي  ئاماذةي  لَيرةدا  ثَيويستة 
وَينةي شيعريي  دراوةتة  طرنطي  و سةروا  كَيش  لةبري  بؤئةوةي  نةطؤِردراوة، 
و لة وَينةي شيعريشدا لة وَينةطةَل رووبةرةوة (Fw�à:ئاسؤيي- ستووني)ةوة، 
هةَلكشاوة بؤ وَينةي سثاسمانتاَل واتة وَينةي ثِربزاظ و ضةند رةهةند و ثَيكهاتةي 

وَينةيي تيايدا دةوري طرنط دةطَيِرَيت... 
بة  فارسيدا  زماني  لة  (سثاسمانتاَل)  ضةندرةهةند  شيعري  وةكــو  با 
لة  راستي  بة  (روئيايي  دَي،  دوايي  بةويشةوة  و  دةستثَيدةكات  (روئيايي)يةوة 
هةموو تواناكاني ئةو بيرؤكةية كةَلكي وةرطرت و هةركةس بييةوَيت السايي ئةو 

بكاتةوة هةر تيايدا وندةبَيت، بؤ ئةوةي؛ 
ئةزمووني  دي،  كةساني  نواندو  يةكةمي  دةستي  ئةزموونَيكي  ئةو  ئةلف- 

دةستي دووةم بةكار دةهَينَين. 
حةجمدا  شيعري  تواناكاني  هةموو  بةسةر  دةستي  روئيايي  شيعري  ب- 
ئةزموونة  ئةو  تاقيكردنةوةي  بةآلم  كردووة)(٦)،  مصادرة  هةمووي  و  طرتووة 
لة شيعري كورديدا، نةك هةر رةوتي نوَيخوازيي دةباتة ئاستَيكي تر، (بؤ ئةوةي 
ئةدةبي  و  شيعر  ئةزمووني  كة  كردووةتةوة  دووثاتيان  دةيانجار  نوَيخوازان 
خؤيان  دةقةكاني  دةالقةشةوة  لةو  و  دةزانن  ئةدةب  ئةزمووني  بة  جيهاني 
ئاشناي  زَيدةتر  كة  شيعر  خوَينةراني  دةداتة  دةرفةتةش  ئةو  بةَلكو  دةنوَينن)، 
زمان  بةرةو  (مةحوةري)يةوة  وَينة  لة  و  بن  (حجم)  شيعري  ديكةي  تواناكاني 
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مةحوةري و لة ئيرجاع بؤدةرةوة بؤ ئيرجاع بةخؤ بةرةو ئاستَيك يان قؤناغَيكي 
ديكةي نوَيترخوازيي بيهَيننة ئةزموون؛

(٢)
لة شعري شَيتةوة بؤ شيعري زمان و خؤئاماذة

(هَيرشكردنة سةر عةقَل، هَيرشكردنة بؤ سةر دةسةآلت) فؤكؤ

شيعر؛  ثَيشووي  ثَيناسةي  بةثَيي  طةشةية  هةنطاوي  دوايين  شَيت  شيعري   
كة وَينةي خةياَل، كَيش، واتا و ثَيكهاتة، تيايدا دةوري طرنطي دةطَيِرا. لة شيعري 
شَيتدا، وَينةكان هةر ضةند ثِربزاظ و فِرندةن، بةآلم هَيشتا ئاماذةيان بة دةرةوةي 
زماني شيعرة و باران و ئاو و دارستان لة دةرةوةي شيعر ئامادةن و شيعر بة 

ئاماذة بةوان، لة راستيدا واتا لة دةرةوةي شيعر دةطوازَيتةوة بؤ ناو دةق؛ 
((قشووني هاوثةيمانان قوولَترين جةمال هان ئةدةن!

(واعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا)
ئةمريكا كوا لَيرة كؤشكَيكي سثي تر

سةرديَِري رؤذنامةكان ئةطةر حيز نةبن
شاعيري  منم  هةر  ثةثوولة...))  منةو  بيرةوةري  ذنةي  ئةو  دةمبووري 

ذناني...- (رؤذنامةكان...) ل ٧٠ – رةزايي

(( واي لةو تةوريَزة رابردووةي كة مني ئَيستاش تيا خيابانم
واي لةو (ئابرةسانة) ثيرةي؛

توركدا-  لة  ونبوون  خويَندةوار.....))   / ِرانييةوة  بةسةر  تةنياييم  كة 
هةمان سةرضاوة- ل ٥٣

( شاعيرم/ تا وشكةسالَي هةميشة/ تاكو دلَؤثةي تينويَتي بؤ كةربةال... كة 
من بم- مةسيحَيك عاشقي هةميشةي خاضي سوور/ كة من بم مَيذوويةك بؤ 

دِرك و تةنيايي...) شيعرَيك بة ثةراوَيزي مَيذووةوة- ل ٤٧

(بة بةفر سويَند/ كة ئَيستا زستان تةعاِروفم دةكا/ تا دةربيجةيةك نازَل 
كةم...) بارانَيك لة داس- ٤١
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باوةوة  زماني  فؤرمي  لة  الدان  رَيطاي  لة  دواجار  وَينة  بزاظي  هةمان  بةآلم 
(بظةكردن  و  (نوَيترخوازان)ةوة  جياوازنووسان  بة  دةلكَينَيت  شَيت  شيعري 
بةهةندَيك رَيساي موقةدةس، كة واهةست دةكرا بووةتة دةسةآلتَيكي زمانيي و 

نوَيترخوازان دةيانويست لَيي دةرباز بن؛
هةمووي  ئةستَيرة  بةزمي  و  رؤح  بردووي  سةرما  ضاوي  شَيتي  (ئةطةر 

مؤسيقاي شةوانة...
نوَيترخوازان بةطشتيي بةثَيي ئاشنابوون لة فةلسةفة و رةخنة و جوانيناسي 
زمان  كاركردي  و  زمان  و  شيعر  بؤ  دةدةن  نوَي  ثَيناسةيةكي  هةوَلي  نوَي... 
دةكةن بة تةنيا ئاآلي سةدةي دواي دووهةزار بؤ هةموو بوارةكاني ئةدةب... لةم 
ثَيناسةدا ئيتر وَينة طرنطي خؤي لةدةست دةدات و نامووكردنةوة لةِرَيطاي طةمة 

و كاركردي زمانةوة دَيتة ئةزموون...
بةَلكو  ناطةِرَيت،  دياريكراودا  (مةدلوول)َيكي  بةدواي  (دال)  ئيتر  شيعردا  لة 
هةوَلدةدات وةك دال بمَينَيتةوة و سركَيتيي خؤي بثارَيزَيت... نوَيترخوازان اليان 
واية؛ (جيهان لةِرَيطاي زمانةوة دَيتة بةردةستي ئَيمة و دةنووسرَيتةوة... بؤئةوةي 
شتةكان لة ئاوَينةيةكي زمانييةوة دةنوَينرَين و ئَيمةش بةكاريان دةهَينين... ئيتر 
زمان نةك نوَينةر، بةَلكو سازندةي جيهانة. كةواية ئَيمة بةزمان وةسفي جيهان 

ناكةين، بةَلكو ئةيخولقَينين)(٧)؛
( ناوَيكم ثَيويستة/ عةدةدَيك/ تيايا وةنةوز بةم/ شيمانةيةكم الزمة/ تا تيايا 
ئَيوارة  ئةكةم/  ضؤَل  بةآليةك  شيمانةي  لةخؤما  ئةوةِرم/  دنياوة  بة  هةِراكةم/ 
ثَيشَيلي هيضم كا و/ هاوسَيكان من ئةمرم/ مورةبةعي دابنَين/ لةسةري قاتي بم/ 

مورةببةعَيك لةم شيعرةدا هةَلئةتةكَيت/ قاشئةكرَيت و/ بوومة جادة...).
مانادا،  لةطةَل  مامةَلةكردن  رَيطاي  لة  خوَيندنةوة  ضَيذي  ئيتر  قؤناغةدا  لةم   
(واتة ثَيوةندي راستةوخؤي دال و مةدلوول-ةكان نيية)، بةَلكو لة رَيطاي سركَيتي 
دال-ةكانةوةية دذي هةموو مانا بةضةقبووةكاني زماني ئاسايي و نةكةوتنة داوي 

مةدلوولطةلي كَلَيشةيي؛

(ناترسم لةم ديِرةدا كةوشةكانم دابكةنم
ثالَتاوةكةم بة حةرفَيكةوة كةواية هةلَواسم
كآلوَي كة/ نيتة- بيكةمة سةر نووقتةيةك

ئةوثةِرةكةي مردنم دالَيكة داخراو) 
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(حةبَيكي هةنطويني دائةنَيي مةترسة...)

مانا(يان النيكةم ئةو مانايةي كة ثيشتر خوَينةر وةك رةحةتةلقوم وابوو بؤي) 
بؤ  (مترادفات)  (بؤئةوةي هةَلبذاردني هاوماناكان  لةم شيعرانةدا الوةكيية،  ئيتر 
دةربِريني باشتري شتةكان نيية، بةَلكو زؤرجار دوورترين هاومانا هةَلدةبذَيرين 

بؤئةوةي دةرككردني ماناي مةبةست بخةينةدواوة)(٨).
هيض شيعر و ديوانَيك ،
... تةنانةت ناشيعرَي...

 نةهاتة شيِراندن...
 مِراندن...
طمة طم...

ناضارم ذيَرفِرين... نا... فِركة... 
بة شةهامةتةوة بؤقلة و...

بة شةرةفةوة ريَوي و...
حيز وةك شَير...

((وشةكان جنس بة جنس دةكرَيت و رواَلةتي زاتيي خؤيانيان لَيوةردةطيرَيتةوة 
دةدرَيتَي  ديكةيان  جنسَيكي  رَيساي  و  هاندةدرَين  ديكة  جنسطةلَيكي  بةرةو  و 
جنسي  رَيساي  و  ياسا  لة  (جوَي  دةنووسرَين  ديكة  جنسَيكي  ياساي  بة  و 
خؤي)، بؤئةوةي زمان دةستبةرداري وةسفكردن و الساييكردنةوة هةَلطرَيت و 
ياساكانيش وةك ذوةرطَيِرانةوة بةجَيبهَيَلَي و هةر شيعرَيك ببَيتة رَيسايةكي نوَي 

بؤ هةمان شيعر و نووسيني شيعري ديكة))(٩).

( شَيريَكمان دي تووِرة؛ طواية باتريي كؤمثيؤتَيرةكةي سووتا بوو...)
دا  راستي  بةثةيكةري  شةقامةكان  كــةي  مــوقــةدةس!  (درؤكــانــي 

هةلَئةواسن؟ وةك ئازادي) درؤكاني موقةدةس

زوو  كضةكان  بكوذيَنمةوة.../  دةستةكانم  خةوتم/  كة  بَي  بيرم  (لة 
هةلَكةم...)

(كيَويَكمان داكوتا...)
(لة يةكةوة تا من بذمَيرة/ تؤيش ئةزاني ضةنَي كةمم)

(وابزانن من باران... تةآلخانم بارانم كة...)
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ئيسثانيا ياني طا... بيست لؤركا هةر ياني ئيسثانيا)
(رؤذنامة كةي ثياوة)

خشةخش لة تاقةكةوة/ هةوالََي ئةتكاية/ تاريكي و بيابان)
ريَطايةك ثيَوةم دا... بضمةسةر تةنياييم)

بةيانيان فنجانَيك لة ثاييز/ ئةِرذاية هةناسةت)
(لة كةوشةكانمةوة دةست ثَيدةكةم/ نزيكترين طؤرةوييةكان طرانترين 

نيشتمانة)
(ذنَيكم دةزاني// سةرتاثا سوورَيكي شةهواني كةمن بم لةبةردا، كة دةِرؤي، 
شؤستةكان تا ئةوالي كووضةكة وةشوَيني دةكةوتين، كتوثِر زِرةزِر...دةرطاكةو... 
دةكرامةوة... ئةي خؤزطة نةك قاَلي ثياو ئةبووم...) قاَلييةك دةناسم لة هةرضي 

طوَليةتي ماندووة

دةبينين ضؤن دياردةكان بةثَيي ياساو رَيساي ثَيشوو طؤِردراون فرمانَيكي 
ديكة زاَلة بةسةرياندا؛ كَيو ئيتر سةنطيني ثَيشووي نةماوة، (من) بؤتة ذمارةيةك 
و بةس، ماناي ئيسثانياو رؤذنامة طؤِراوة و هةواَل لةبري ئةوةي بدرَيت، دةتكَي 

و نيشتمان كةوشَيكة و بةس...
(( هةية و نيية دةرةوةي دنيا

لةم درطاوة دةرناكةوَي
شيري بازاِري بَي درطا

حةياي رووتة و
فريام (ناكةوَيت)ة رَي

رَيم رووتي رووتة و بة هةرضي دةرناكةوَي...))
((من عةيب نيم 

عةيب خيلقةتة كة دريَذة 
غةيري منيش خؤ زانيبووي 

مرؤظ دريَذة و خِر نيية 
بَيهزاد  خراثة-  عادةتَيكي  ض  سةهلة))  ليَوة  تةواوبووني  دريَذيش 

كوردستاني

(كةمَي درةخت لة ضاوماية/ دانيشم/ بِرذَيمة ضاوي خؤم) 
زؤربةي ئاماذةكان ئيتر روويان لة دةرةوةي دةق نيية، بؤئةوةي دةسةآلتي 
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زماني دةرةوة كة هةمان زماني دةسةآلتَيش بَي لَيرةدا رووخاوة؛

(يان ئيَوارةكان لة نوونَيكدا/ طيرفاني كراسةكةم قوولَتر بشؤم...
لة  ديَِرَيك  ئَيستة   ... بوةستي/  لة سةري  دابنَيي/  (ئةكرَي موكةعةبَيك 

ملتةوة بئالَيَنة... بةمردن خؤ دةستت كة ئةطا... نوقتة ... سةري خةت!
و  دةور  ئةوةتاي  ئةطةمة/  ئةطينا  بدةم/  واوة  نوقتةيةكي  بة  ثاَل  (الزمة 

بةر)
كة  ضيرؤكةي  ديَِرة  بةو  بمبةسة  باوكمدا/  دريَذةي  لة  طيان/  ثؤليس 
هاشووري  و  حاشية  بة  بمبةخشة  باوكمدا/  لةدريَذةي  دزةكان/  هةلَدَين 

خيابان) قاَلييةك ئةناسم... - ل٤٠
ئةم دةقة شيعرييانة ثشت بة وَينة؛ بةثَيي ثَيناسةي باو (وةسف و ويكضوويي 
و خوازة و...) نابةستن و ئةطةر وَينةيةكيش دةخوَلقَيت بةثَيي كاركردي زمان و 

طةمةيةكسازبوون كة سةرنجِراكَيشتر دةنوَينن؛
(ثَيم نالََين) ثِرتةقاَل كةي بة رةش ئةنووسرَي

ماسيطر لةكاتي طرتنا
دةنطي ئاو نابينَي؟)

هةمان  هةلَثَيكة...)  لَي  شةوةكانم  ثيَوةبة/  سيوةكان  خوا/  و  تؤبيت 
سةرضاوة ل٦٨

زَيهنَي  و  عةيني  ساتطةل  نواندني  بؤ  (وَينةكان  لَيرةدا  كة  دةبينين 
و  (نابينَي)  فرمانطةل  بِرواننة  سازبوونة)  ناباو  زماني  بةيارمةتي  و  هاتوونة 
(ثَيوةبة)(هةَلبكة)،كة هةموويان بة ئانقةست نابةجَي (بةثَيي زماني باو) هاتوون و 

وَينةطةلَيكي ناباو (نوَيتر)يان خولقاندووة؛
(ئةم ئةشقةش فت

 باريي...
سويَندمان ثَي دةبرذان) 

(شاعيريان نةطوتوة وشة بمذَي... شاعير ئةبَي؛ واذة ذن...) 
(زرينطة زرتة زِرة زرمة زيِرة.../ هةمووي لة زيَهني زةردةوالَةيةكةوة 

ئةشنن)
شاعيريان طوتوة طوو... بخوا و خؤي هةلَمسيَنَي/ تازةطةريي ي ي/كة 

بةردي بة ئاسمانةوة وةستاندوة
بالَي كردؤتة مل كةر
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(ئةرَي شاعير ئازان)
بة كةوش ئةلََين بفِرة!

بة مةل ئةلََين بدوو! بة ذمارةي تةلةفؤنةكاني مةشق
ثةردةييتا  بة  دةستةكانم/  ئةطةرجارَي  ثةنجةرةبم/  حــازرم  (من 

هةلَواسم) 
(ماسيطر ثَيم ئةلََي: ئاغاي شاعير/ دةرياضةكان ثِرن لة نان) ٥٠

(دةستي من بِرَيجار عةينةن خؤي)
دَي)  خةوم  بةروثشت  لةتؤدا  طووشراوتر/  لةوزييةك  درَيذتر/  هةنار  (دوو 

قاَلييةك ئةناسم... ٥١
ئةدةبي  و  فةلسةفة  دةرةتانةكاني  لة  كةَلكوةرطرتن  بكةم  ئاماذة  ثَيويستة 
ثاشمؤدَيرن، يةكَيكي ترة لة تايبةتمةندييةكاني ئةم شةثؤلةي دوايي لة شيعري 
نوَيي كورديدا؛ واتة ناثَيكهاتةيي (لةبري ثَيكهاتةي ثتةو)، كاركردي زمان (لةبري 
وَينة)، تةنز و ئايرؤني (لةبري رةشبيني)، شكاندني سينتاكسي باو (لةبري زماني 
نائايديؤلؤذيي  و  بَيمانايي  تةنانةت  و  كةممانايي  مانا،  رَيذةييبووني  تؤكمة)، 
تاكدةنطيي)، طةمةطةل  (لةبري  (لةبري ماناي سةرةكي) ضةند دةنطيبوون  بوون 
دةنط  لة  كةَلكوةرطرتن  زمان،  ثانتايي  بة  طرنطيدان  بؤ  زماني  لةِرادةبةدةريي 
لَيكراو،  نةهيي  وتةزاطةلي  و  ئسكيزؤفرني  و  ثارانويا  كَيشيي،  ضةند  رةنط...  و 
كة  كردووة  نوَيية  شةثؤلة  لةم  واي  و...  جيهان  عةقآلنيبووني  لة  طومانكردن 
حاَلةتي  كةوتووةتة  نةماني  و  مان  و  دةِروانــن  لَيي  بةطومانةوة  رةخنةطران 
قوتابخانةيةكي  و  زانست  و  فةلسةفة  هيض  بَي  راستي  ئةوةي  (محاق)ةوة... 
بخاتة  شيعر  سركَيتي  ئةرخايةنييةوة  بة  نةيتوانيوة  تاسةر  نائةدةبي  و  ئةدةبي 
لةو  با  كةواية  فِريوة...  ضنطي  لة  رؤذان  لة  رؤذَيك  و  خؤيةوة  ضاودَيريي  ذَير 
تاقيكردنةوانة نةترسين و لةبري طومانلَيكردن و ناحةزيي ثَيكردن، بيانخوَينينةوة 
و نوَيكاريي و نوَيترخوازييةكانيان بةرجةستة بكةينةوة... بة طوتةي شاعيرَيكي 

فارس؛ (بؤ بةكةسَيك كة لةناوخؤيدا ثياسةدةكا، دةَلَيين خراث؟)
زمان بَيكؤتايية و شيعريش ئةو بَيكؤتايية دةثَيوَي... بؤي دامةضن!

(زَي لةزمان كةم كردنةوةية مان (خ َي ش)ة طيان!
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ثةراوَيزةكان:
بنةما  ناوي  بة  يةكةميان  سةرةكي-  بةشي  دوو  لة  بريتيبوو  بةياننامةكة   (١)
بوو  ثشتيوانيكردن  لةسةر  كة جةختي  هاتبوو،  بةنددا  لة هةشت  داكار  سةرةكييةكاني 
لةو جووآلنةوة ئةدةبي و هونةرييانةي كة بؤ طةيشتن بة دنيايةكي نوَي لة باري فؤرم 
هةنووكةييان  هونةري  فةلسةفي  روانينَيكي  و  ئةزموون  خاوةن  دةبنة  ناوةرؤكةوة  و 
هةية و لة دةرووني ئينساني هاوضةرخ دةكؤَلنةوةو دةيانةوَيت لة ئةدةبي بةرطرييةوة 
بثةِرنةوة بؤ ئةدةبي سةربةخؤي هةَلمةت بةر و زَيدةتر طوَي بؤ ناخودئاطايي كةسايةتي 
رةحنةطرانةوة  بةضاوَيكي  كة  ئةوانةي  دةبةستن.  داهَينان  هزري  بة  ثشت  و  شلدةكةن 
ثَيوةنديي ساكاري شتةكان هةَلدةوةشَيننةوة  ئَيستاي طةلةكةيان و  دةِرواننة ماهييةتي 
و ثَيوةنديي نوَيتريان بؤ بةرثادةكةن و... بةشي دووةمي بةياننامةكةش تايبةت بوو بة 

شيعر لة روانطةي داكارةوة... كة لة دة بِرطةدا جةختي دةكردةسةر؛
«١- ثرسياري رةخنةطرانة لة ئَيستا و رابردوو و داهاتووش

٢- تَيثةِرين لة واقيعي شتةكان بؤ طةيشتن بة هةزاران جلوةي ناديار...
٣- دؤزينةوةيةكي تر لة ئةوثةِري نيشانةو رةمزةكاني زماني دةربِريندا...

٤- ثَيكهَيناني زمانَيكي جياواز لة زماني رؤذانة و زماني سواوي ئةدةبي سةردةم.
٥- كرانةوةي نوَيترين دةالقةي روانين بةرةو ديمةني ئةنديشةي مرؤظ...

٦- طرياني ثرسةدارانة لة كاتي شادييدا و بةثَيضةوانةوة...
٧- ملمالنَييةكي دذوار لةطةَل ذيان و جيهان...

٨- دةرضوون لة كَيشي بِرطةيي بؤ طةيشتن بة مؤسيقاي دةرووني رستة...
وَينةكةوة  لة  تر  وشةيةكي  بؤ  وشةيةكةوة  لة  جووآلنةوة  و  بزووتن  شيعري   -٨

بؤوَينةيةكي تر، تا طةيشتن بة فؤرمَيكي تةواو...
٩- داكار مةكتَيبَيكي تايبةت بة يةك دةورة نيية و رةوتَيكة لة هةموو سةردةمَيكدا...

شيعري  دةهاوَيت؛  ثؤ  و  لق  دواتر  فارسي  زماني  نوَيي  شةثؤلي  هةَلبةت   (٢)  
هةمان  لة  (ناب)و...  شيعري  (تةشكيلي)و  ثالستيك  شيعريي  (سثاسمانتاليسم)،  (حجم) 

سةرضاوةوة دَينة فِرين... (بِرواننة كتَيبـي) تئوري شعر (اسماعيل نوري عال- ١٣٧٧)
(٣) يداللة رويايي- عبوراز شيعر حجم- ١٣٤٩

(٤) شةثؤلي نوَي لة راستيدا حةرةكةيةكي ئيماذيستي بوو لةسةر دةستي كةسانَيكي 
وةك (احمد îÑ[:احمدى) اسماعيل ميري عال (يداللة رويايي) سثانلو (ثرويز اسالمثور) 
و بهرام اردبيلي، مهرداد صمدي، ناسر شاهين فِر، بيذن الهي... كة هةوَلي نوَيخوازييان 
طرفهوة  انتشارات  دامةزراندني  رَيطاي  لة  و  رةهةندةوة  ضةند  وَينةي  بواري  لة  دةدا 
توانييان لة ضةند ذمارةي (جزوة شيعر و دواتر طؤظاري فردوسييةوة شيعري خؤيان 
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تةشكيلي)  (شيعري  جياوازدا  ئاراستةي  دوو  بة  دواتر  حةرةكةية  ئةم  بآلوبكةنةوة... 
بةآلم  نامَينَيت...  ثَيكةوة  ثَيوةندييةكيان  هيض  ١٣٤٦دا  لة  و  دةِرؤن  حجم)دا  (شيعري  و 
ئةوةي دواتر لةو دوو طرووثة بآلوكرايةوة) بيانيية شعر حجم و عبور از شعر حجم 
و ديمانةكاني رويايي و(هالل عقل بوقت انديشيدن) لة اليةكةوة و (صور و اسباب شعر 
امروز ايران) و كارطاة شعر فردوسي لة اليةن ميري عةالو ئةحمةدرةزا ئةحمةدي و... 
دةهؤَلَيك بوو كة دواجار و دواي شؤِرشي طةالني ئَيران زَيدةتر دةنطيدايةوة)، ((بِرواننة، 
تئوري  ايران و  امروز  اسباب شعر  لنطرودي، صور و  تحليلي شعر نو- شمس  تاريخ 

شعر- اسماعيل ميري عال و... طزارةهاي منفرد- علي باباضاهي و...)).
 ،(١١ شعري(فصل  تصوير  انواع  عةال-  نوري  اسماعيل  شعر-  تئوري  (٥)بِرواننة، 

ل١٢٦-١٣٤ 
:FÍ‚]î]d]d:Í◊¬:FÍfi]p]Œ :̀ä4:ÑÁït]d ،(٦) بِرواننة، (ميزطرد در بارة شعر حجم
⁄ÍË]ÈÒÊÑ:ÖÀø، يزدان سلحشور) بة ناوي (حدس بزن ض كسي براي تعريف شيعر مي 

َييد) – نشرية بايا
(٧) ادوارد سعيد- نقش روشنفكران

(٨) و(٩)- g]�|:G9‚\Öd:]îÑ بة ثروانةها
(١٠) بِرواننة شيعرةكاني بةِرَيزان فرانك ئةحمةدي، شيوا سوبحاني، لةيال ساَلي و... 
وةكو دةربِريي هةستي ذنانةن، بةآلم وةك زمان نةيانتوانيوة لة زماني ثياوانة دةرضن 

و...، كة ئةمة وتارَيكي جياي دةوَيت...

يكي از داليل جوان مرطي در شعر ما اصال همين معياري-ست كة ان را امتياز يك 
شاعر مي دانيم، و نمي دانيم كة زبان شاعر را نهايتٌا بة شكل فجيعي بة ايستايي مي 
رساند. اصٌال هرشيوةي زباني، جهان خاص خودش را مي سازد و شاعري كة اصرار 
دارد بة اجراي دراية هاي طرزي خاص، مدام جهان كوضكي را در كارهايش تكرار كردة 
ثنجرةاي مشخص  ثاي  كة  را  ديطر شاعري  نمي شود. خوانندةي جديد،  ان وسيع  در 
ايستادة باشد و مدام در حالِ  توصيف- منظري مشخص باشد، خيلي تحمل نمي كنـد. 
شكل هـاي زباني، ثنجرةهايي هستند كة زاويةهاي ديد و منحصر بة فردي دارند. نمي 
شود بة جهان شعر فقط از يك سمت خيرةشد، بدجوري سليقةي خوانش را ديكتاتور بار 
مي اورد. متأسفانة هميشة شاعران ما درهاي زبان شعرشان را با عالقة بة روي ورود 

ويروس هاي اين سرطان باز طذاشتةاند و هنوز به ان مي بالند!
رةشةمةي ٢٠١٠

سةقز
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بابةتي داهَينان Creation لة بوارةكاني ذياندا بةطشتيي و لة بواري زانست 
و وَيـذةو هونةردا بة تايبةتي، مَيشكي زؤربةي خةَلكي و زانايان و تؤَيذةرةوةي 
ورووذاندووةو بؤتة وَيردي سةر زمانيان و مشتومِري خستؤتة نَيـوان نووسةران 
لةم  ئاَلـؤزو سةيروسةمةرةي  زانايان و رةخنةطرانةوةو هةزارةها ثرسياري  و 
داهَينةرةو  شيعردا  لة  ثـؤشكين  بؤضي  ئايا  وَينة:  بؤ  بؤجَيهَيشتووين...  بوارةدا 
لة  بتهؤظـن  لة  هةريةك  ضؤن  بليمةتة؟  شانؤدا  بواري  لة  ئةَلـماني  برَيشتي 
مؤسيقاداو ثيكاسؤ لة وَينةكَيشان و هونةر بة طشتيدا ئافةريدةو داهَيـناني خؤيان 
سةرسام  ئافةريدةكارييةكانيان  بة  دونياش  و  بدةن  جيهان  سةرتاثاي  نيشاني 

 ئةديبان و 
هونةرمةندان

بليمةت و داهَينةرن، 
يان شَيتن؟

ئامادةكردنى:
 حةمةى ئةحمةد رةسوَل

ئايا
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بكةن؟
دةبَيت  ئةي  بطرَيتةخؤ،  ذيان  بوارةكاني  لة  بوارَيك  تةنها  داهَينان  ئةطةر 
لةطةَل كةسانَيكي وةكو- داظينشي-دا ضي بووترَيت كة لة وَينةكَيشان و مؤسيقا و 
كيميازاني و نووذداري و ثةيكةرتاشي و لة هةمان كاتيشدا لة ئةندازياريي: كؤشك 
ياخود هونةرمةندَيكي  بووة؟!  بَيهاوتا  نةخشةكَيشاني شةِر و جةنطدا  و  تةالر  و 
مؤسيقادا  و  دةرهَينان  و  نواندن  و  نووسين  بواري  لة  كة  شاثلن  شارلي  وةك: 
بليمةتي خؤي بؤ دونيا سةلماند. لَيرةدا ثرسيار هةر بةردةوامة و بة جؤرَيكي ديكة 
دَيتةثَيشَي و خؤي ئاوةها دةردةبِرَيت: ئةطةر جارَيكي ديكة و بةِرَيـكةوت و ئةطةر 
هةَلسوِرا، ئايا دةشَيت مؤزارت لة جياتي مووزيك (مؤسيقا) لة مةيداني هؤنراوةو 
لة  شانؤ،  لةبري  شةكسثير  دةشَيت  بَيت؟  بليمةت  داهَينةرو  قةسيدةئةفراندندا 
الي  سةليمي  جةواد   - دةكرَيت  بَيت...  بليمةت  نةخشاندندا  تابلؤ  و  وَينةكَيشان 
خؤمان داهَيـنان لة فيلم و بواري سينةمادا بةرثا بكات لة جياتي بوارةكةي خؤي 
كة ثةيكةرتاشين بوو؟ يان تؤ بَلَيي ئةمجارةيان (يةَلـماز طـؤنا)ي هةميشة نةمر 
ثاش ئةوةي حوكمي سةد ساَل نةفيكردنةكةي لة دوورطة تاريك و تةريكةكةيدا 
دةشتي  لة  ئةسثةشَيكةي  هونةردا  و  زانست  ديكةي  بوارَيكي  لة  دةبات،  بةسةر 
لةجياتي  بدات؟! دةشَيت -نالي-ية مةزنةكةي كورد  تاو  داهَيناندا  بة كاكي  كاكي 

هؤنراوة بةرزةكاني، رؤمان يان سةمفؤنياي مةزنمان ثَيـببةخشَيت؟!
ديكة  جارَيكي  (هةرطيز  وتووية  كة  بَيت  ثَيـكا  مةبةستي  -هَيـطَل-  بَلَييت  تؤ 
كة  داهَينان  دةرناكةونةوة)...  شةكسثير  و  دانتي  و  سؤفؤكليس  و  هؤميرؤس 
دياريي  مةزنترين  و  ئادةميزادة  بيركردنةوةي  و  هؤشياريي  ثـلةي  بةرزترين 
و  ئةديب  و  هونةرمةند  ثراكتيكي  و كؤششي  ئةزموون  بةرةنجامي  بةرهةمي  و 
زانا بَيت... ئايا داهَينةر Creative كةسَيكي نةخؤش و نةرجسي و بةدةن الوازو 
دَيوانةو شَيتؤكةية، هةروةكو ضؤن هةريةك لة زانايان: لؤمبرؤزؤو شؤثنهاوةر 
و فرؤيد و يؤنط هةريةكةيان جةختيان لةسةر دةكرد... ثاشان بؤ ثِركردنةوةي 
طرَيي: هةست بةكةميكردن و كَيماسيكردن  Inferiority Complex ثةنا دةبةنة 

بةر داهَينان؟
ئةو زانايانة بؤ داكؤكيكردن لة بيروِراكةيان، هةريةك لة ظان خؤخ و ثروست و 
دؤستايةفيسكي و طـؤيا و لؤرد بايرؤن و جؤرج ساند وساد دةكةن بة ثاساو و بة 
نموونةو هةوَيني تؤذينةوةكةيان! دةشَيت هونةرمةند و زاناي داهَينةر دياردةيةكي 
دةطمةن بَيت و داهَينانةكةشيان هيض ياساو رَيـسايةك نةيطرَيتة خؤ، هةروةك- 
هَينري برطسؤن H. Bergson دةَلَيت، ياخود شاعير بَي ئةقَل و هؤش بَيت و كارة 
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هونةرييةكانيان لة ئاسمانةوة بَيتة خوارَي وةك هةريةك 
 (Kant و هؤميرؤس و ئيمانؤيل كانت Plato ئةفالتؤن) لة

بة راشكاوي رايانطةياند؟!
زانست ئةركي وةآلمدانةوةي زؤربةي ئةو ثرسيارة 
سادةو ئاَلـؤزانةي خستؤتة سةر شاني خؤي بة مةبةستي 
شيكردنةوةو تاووتوَيكردني كةسايةتي داهَينةر... لةوةدا 
كة ئايا داهَينةر كةسَيكي ئاسايية ياخود كةسَيكي شَيتة يان 
بؤتةي  لة  داِرَيذراوة  زانستي  تيؤري  ضةندةها  بليمةت؟! 
هةرضةندة  لةمبارةيةوة...  فسيؤلؤذيادا  سايكؤلؤذياو 
نَيوان  بةردةوامي  مشتومِري  و  جةنجاَلـيي  ئاكامي  لة 
قوتابخانةيةكي  ضةند  بةسةر  دابةشبوونيان  و  زانايان 
دذبةيةكدا لَيرةو لةوَي وةختة بَلَيم: وةآلمي راستةقينةي 
هةطبةي  سةرةونطـووندةكةن!  سةرةكييةكة  ثرسيارة 
هةَلطرتووةو  خؤيدا  لةطةَل  هَيندةي  ثرسيارةش  ئةو 
هةروا بة سانايي وةآلمدانةوةي مةحاَلـة، بؤية ضاكترين 
كة  ئةوةية  ئاَلـؤزة  ديــاردة  بةو  سةبارةت  رَيطةضارة 
اليةكي مَيذوويي لة طرنطترين تاقيكردنةوة زانستييةكان 
لَي  بتوانين وةآلمَيكي لؤذيكي و مةنتيقيان  بةَلـكو  بيانخةينة بةرضاو،  بكةينةوةو 

دروَينة بكةين.
بارةيةوة  لةم  هةنطاو  يةكةم  بوارةدا  لةم  كالسيكييةكان:  تؤذينةوة  سةرةتا 
ئامؤزاي  طالتؤن (Galton)ي(١٨٢٢-١٩١٤) كة  ئينطليزي/  زاناي  بؤ  دةطةِرَيتةوة 
زاناي مةزني بايؤلؤذيا ضارلز داروينة، لة بؤتةي تاقيكردنةوةي بايؤلؤذييةوةو لة 
كتَيبةكةيدا/ بليمةتي بؤماوةيي ١٨٦٤-HereditaryGenius/ هةوَليداوة ثةيوةندي 
نَيوان داهَينان و رةمةكي/ غريزةي زيرةكي بةمشيََوةية كؤكبكات: ئافةريدةكاريي و 
كاري خةلقكردن هَيزَيكي ذيريي لةبن نةهاتووةو رةمةكَيكي بؤماوةييةو زيرةكي 
ئةندامييةوة  ياساي  رَيطةي  لة  حةشاردراوةو  بليمةتةكاندا  بنةماَلةي  نَيوان  لة 
لة  دةطوَيزرَيتةوة...  نةوة  دواي  نةوة  و  هةَلدةستن  كارة  بةو  كرؤمؤسؤمةكان 
زيرةكيةكي  بةهرةو  خاوةني  بليمةت  مرؤظي  دةَلَيت:  كتَيبةكةيدا  ديكةي  جَييةكي 
ناسروشتي ئاَلـؤزة كة ئةوةش بؤ ثَيكهاتووةكاني دةماغ و مَيشكي دةطةِرَيـتةوةو 
بايؤلؤذيية)  ياسايةكي  (كة  انحراف-  الدانةوة-  ياساي  رَيطةي  لة  رَيكةوت  بة 
دةضةسثَيت. هةروةها لة ثوختةي بيروِراكانيدا دةَلَيت: ثَيشكةوتن و ثةرةسةندني 
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ئةو  نَيو  كةساني  بليمةتي  و  زيرةكي  بة  ثابةندة  ذيارييةكان  زؤري  زؤربةي 
شارستانييةتةوة، كة لة رَيطةي بؤماوةييةوة بةسةرياندا دابةشدةبَيت. بيروِراكاني 
ئةم زاناية طةلَيك دةروَيش و موريدي لة دواي خؤي بةجَيهَيشتووة كة ثةرةيان بة 
زاراوةو وتةزاو ناواخني تيؤرييةكةي طالتؤن- داوة لةوانة (سثَيرمان و ئؤرانس و 

فرانك بارؤن و سثنسةر)ن.
اليةنةوة  طةلَيك  لة  هةواداراني  و  اليةنطران  و  طالتؤن  بايؤلؤذي  بؤضووني 
رةطةزثةرستيي  تاواني  خؤو  طرتؤتة  نوشووستي  و  (كةموكوِريي)  كَيماسي 
ئةو  ثَيضةوانةي  مَيذوويي،  تاقيكردنةوةي  بةَلطةو  بة  هةروةها  ثاَل...  دراوةتة 
ئةطةر  ضوونيةكن  مرؤظ  مؤخي  و  دةمار  كؤئةندامي  كة:  سةلماندووة،  رايةيان 
نةشتةركاري مؤخي بتهؤظن و شةكسثيرو كابرايةكي شوان بطريت، هيض جؤرة 
نَيوانياندا بةديناكرَيت و تةنانةت جياوازي قةوارةي كةللةسةري  جياوازييةك لة 
خةمآلندنيان  و  بيركردنةوة  ئاستي  و  توانا  جياوازي  ماناي  زانايانيش  نَيوان 
وةكيةك  بايرؤن  و  تؤرطنَيف  كاسةسةري  قــةوارةي  وَينة:  بؤ  ناطـةيةنَيت... 
(٢٠٠٠ سم٣) بوون، كة ئةوةش نيوةي قةوارةي كاسةسةري هةريةك لة كانتي 
فةيلةسووف و ئةناتؤل فرانس–ي نووسةرة كة طرنطي و بايةخي بةرهةمةكانيان 
لةوانةي ثَيشوويان هةرطيز كةمترنةبووة... هةروةها ئةطةر زيرةكيي و دياردةي 
بليمةتي لةذَير كاريطةري بايؤلؤذياوةو لة رَيطةي كرؤمؤسؤمةوة خةسَلةتةكاني 
و  ئانيشتاين  لة  هةريةك  بنةماَلـةي  و  خَيزان  بؤضي  ئةي  بطـوَيزَيتةوة،  مرؤظ 
تر  جارَيكي  خؤياني  وةك  ديكةي  بليمةتَيكي  شةكسثيرو.تاد.  و  بةلزاك  و  دانتي 
نةخوولقاندؤتةوة...؟! ئةمةش وةآلمي ثرسيارَيكة و ئاراستةي هةواداراني ياساي 
بؤماوةيي دةكرَيتةوة. اليةنطراني تيؤرييةكةي طاَلتؤن لة بذاركردني بيروِراكانياندا 
لة  ثةيداكردن  فاكتةري  هؤكارو  بة  باوةِريان  بليمةتيي  دياردةي  بة  سةبارةت 
دةوروبةرةوة- اكتساب من البيئة - هةية لة ثاَل فاكتةري بؤماوةييدا كة لة رَيطةي 

دامودةزطـاكاني فَيربوون و خوَيندنةوة دةستةبةردةبن.
لةم بارةيةوة (د.نوري جةعفةر) دةَلـَيت: دياردةي توانستي بليمةت ناطةِرَيتةوة 
بؤ مةسةلةي بؤماوةيي و دامودةزطاكاني فَيربوون و خوَيندن هةرطيز لة تواناياندا 
يان  بةخشندة  زانايةكي  يان  داهَينةر  هونةرمةندَيكي  رؤذان  لة  رؤذَيك  نيية 
فيلمسازَيكي بةهرةمةند ئافةريدة بكةن و دروستبكةن... (د.نوري جعفر: االصالة 
فى مجال العلم و الفن/ بغداد ١٩٧٩). خؤ ئةطةر كاريطةريي و هؤكاري سةرةكي 
دةطةِرَيتةوة بؤ ثَيكهاتةي بايؤلؤذي مَيشك و دةماخي كةسي بليمةت، ئةوا دةبواية 
ثةرجوو  و  سةركةوتوويي  خوَيندنيشياندا  و  منداَليي  لةسةروةختي  داهَينةران 
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(موعجيزة)ي خؤيان بنوانداية، بةآلم بة ثَيضةوانةوة طةلَيكيان شكستيان هَيناوة... 
هةر بؤ وَينة هةريةكة لة ثاستؤر و نيوتن و ئةديسؤن و جَيمس وات و ثاسكال و 
داروين و ئاينيشتاين و ثاظلؤف و بؤنكاريَي و تؤَلستؤي و بالزاك و ئَيميل زؤالو 
دةبةنط  و  هَيِر  طةمذةو  بة  هاوةَلةكانيان  خوَيندكارة  مامؤستاو  حوسَين،  تةها 
ناويان بردوون و زؤربةيان وازيان لة خوَيندن هَيناوةو سةركةوتنيان وةدةست 
نةهَيناوة، بةَلكو هةندَيكيان لة كاتي تاقيكردنةوة و وةرطرتني بِروانامةداو لة بابةتة 
والجنون/القاهرة  العبقرية  ميخائيل:  (يوسف  دةرنةضوون...  خؤياندا  تايبةتةكةي 
بة  داهَينةر  كةسايةتي  شيكردنةوةي  بة  سةبارةت  لَيكؤَلينةوة  تاريخ).  .بدون 
بةردةوامي رَيبازي نوَي و تازةي بة خؤوة بينيوة، ثَيبةثَيي ثةِراو و نووسراوةكاني 
(لؤمبرؤزؤ و النط ئيكياوم و كرتشمةر و بؤتشةر و بارؤن) داهَيناني هونةريي 
ئةقَليي  و  بةدةني  و  دةرووني  نةخؤشيي  و  شَيتيي  ثابةندي   - الفني  االبداع   -
و  ثزيشك  بةيان  زؤر  كة  زانايانةي  ئةو  بِرواي  بة  داهَينةر  كةسايةتي  كراون... 
نووذدار بوون، داهَينةر كةسَيكي مَيشك و دةروون نةخؤشن... ترس و دَلةِراوكَي 
و وِرَينةكردن لةبةرخؤوة و هةَلةشةيي و تووِرةيي و دةمارطيريي و نةخؤشيي 
رةفتاري  و  هةَلسوكةوت  لة  زاَلبووةو  بةسةرياندا  شيزؤفرينيا  هيستيرياو 

كؤمةآليةتياندا رةنطدةداتةوة... 
النك ئيكياوم لة كتَيبةكةيدا (مشكلة العبقرية– ١٩٢٨) جةختي لةوة كردؤتةوة، 
بة  سةبارةت  كة  زانستيدا  تاقيكردنةوةي  و  ثشكنين  دةرئةنجامي  لة  كاتَيك 
بةدةست  شةستيان  نزيكةي  كة  ــةوت  دةرك داهَينةر  و  بليمةت  حةفتاوثَينج 
بارودؤخي ناهةمواري دةروونيي و مَيشكييةوة دةناَلَينن... بؤ نموونة: رؤسؤ و 
طومانيان  و  ذةهراوين  خواردنةكانيان  كة  بوون  بِروايةدا  لةو  هةميشة  مؤزارت 
دةيانةوَيت  لةوةي كة  ئاشثةزةكانيان و خزمةتكارانيان هةبوو،  و  لة ضَيشتلَينةر 
بيانكوذن... هةروةها بؤ نموونة: ضارلز ديكنز نيوةي شةوان و بة تاريكي ماَلةوةي 
جَيدةهَيشت و هةروةكو شَيت و دَيوانة لةسةر شةقامةكان سةمايدةكرد... ياخود 
بة  دةكرد  خؤي  ئاطاداريان  بَي  و  ثةنجةرةوة  لة  و  دةثؤشي  دةرياواني  بةرطي 

ذوورو ماَلي هاوِرَيكانيدا...
خؤياني  طةِرةكةكةي  ذنَيكي  ثَيشكةشي  و  دةبِرَيت  خؤي  طوَيي  خؤخ  فان 
هونةرمةندة  ئةم  ديكةي  نامؤي  رةفتاري  ضةندان  لة  بَيجطة  و  ئةمة  دةكــات... 
لةو  هةميشة  طةورةي جيهانيي،  دونياي شَيوةكاريي... شيللي شاعيري  مةزنةي 
ساآلنةي دوايي تةمةنيدا دةكةوتة وِرَينةو لةبةرخؤيةوة قسةو بؤَلةي بوو... كة بة 
تةنيا دةبوو قسةي لةبةرخؤيةوة دةكرد و قسةي زياتري دةكرد لةوةي كة لةطةَل 
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كةسَيكي تردا بَيت...
بتهؤفن كة لةطةَل ئةوةشدا زؤر هةذار بووةو كةمدةرامةت بووة سَي خانووي 
لة تةك ئةوةشدا كة نةخؤشيي دةرووني و وةسواسي  بةكرَي دةطرت... بؤدلَير 
هةبووة، هؤمؤ سَيكسوال بووةو دواجاريش تووشي شَيتيي- psuchoses- بووة، 
هَيمَينطواي  و  شؤثان  بووة،  لةطةَلدا  (الهكعية)ي  هايثؤكؤندريا  نةخؤشي  كيتس 
تووشي نةخؤشيي خةمؤكي و ثةستي و شَيتيي بوون... دؤستايةفيسكي نةخؤشيي 
ثةركةمي لةطةَلدابووة... طؤطان و ثروست و طؤتةو جؤرج ساندو دَي سادو ذان 
كؤكتؤو ميشَيل فؤكؤو طةلَيكي ديكةيان لةو داهَينةر و نووسةرو هونةرمةندانةي 
هةموو جيهان شانازييان ثَيوة دةكةن، بةدةم نةخؤشيي دةرووني و شيزؤفرينياو 
سَيكسي و شَيتي و خةمؤكي و ثةستيي و وةسواسي و هةلوةسةوة تالونةتةوة... 

(د. مستةفا سوةيف/االسس النفسية لالبداع الفني/مصر ١٩٦٩)...
بووني  دةَلَيت:   The Psychology of Genius كتَيبةكةيدا  لة  كرتشمةر 
طةوهةريية  هؤيةكي  العصاب)  (نيورؤسيس–  دةماريي  و  دةرووني  نةخؤشيي 
رةطةزةي  ئةو  كةسة  ئةو  ئةطةر  بليمةت...  كةسَيكي  ثَيكهاتني  و  ئةنجامدان  بؤ 
ثَيكهاتةي  ضونكة  نامَينَيت...  ئافةريدةكارييةي  و  داهَينان  ئةو  تواناي  لَيدةرهَينرا، 
و  ئاَلؤزة  ثَيكهاتةيةكي  داهَينةر  كةسَيكي  و  بليمةت  مَيشكي  و  دةمار  كؤئةندامي 
 motive ثاَلنةر  دةبنة  و  سرووشتين  و  ئاسايي  نةخؤشييانة  ئةو  دروستبووني 
و ئاكتيظَيك هةر بةو هؤيانةوة هَيز و تواناي لة رادةبةدةري مَيشكيان دةكةوَيتة 
(جان  بَيسنوورةوة...  سةرساميي  و  رامان  بيركردنةوةو  ضاالكي  دةرهاوَيشتني 

برتليمي م بحت فى علم الجمال/ القاهرة /١٩٧٠).
دةردةكةوَيت  دةروونناسَيك  و  زانا  بيستةمةوة  سةدةي  سةرةتاي  لة  بةآلم 
قوتابخانةي  دامةزرَينةري  و  سايكؤلؤذياية  دونياي  بليمةتَيكي  خؤشي  كة 
دةروونشيكاريية، سيطمؤند فرؤيد هةميشة سةرقاَلي تؤذينةوة و شيكردنةوةي 
مةسةلةي داهَيناني نووسةران و ذياني هونةرمةندان بووة، بؤ ئةو مةبةستةش 
بيركردنةوةو  ضؤنييةتي  و  ذيان  بةردةوامي  ثشكنيني  ثَيداضوونةوةو  كةوتؤتة 
ئةميان  سةرنجي  كة  داهَينةرانةي  ئةو  هونةري  كاركردني  و  نووسين  حاَلةتي 
دافَينشي  و  سؤفؤكليس  ذياني  لةسةر  لَيكؤَلينةوةي  طةلَيك  وَينة  بؤ  راكَيشاوة. 
ثوختةي  وتنة،  شاياني  بةئةنجامطةياندووة...  دؤستايةفيسكي  شةكسثيرو  و 
كةسانة  ئةو  كة  ئةوةبووة  بليمةت  و  هونةرمةند  بةرامبةر  فرؤيد  بيروِراي 
باري  هاوسةنطي  تَيكضووني  و  خؤثةرستي  و  كةموكوِريي  طرَيي  بة  هةست 
دةروونيي و كثبوونةوةي ئارةزووة سَيكسييةكاني ذياني واقعييان دةكةن و لة 
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كَيشةيةكي وةهميدا ذيان دةبةنةسةر... هونةرمةندي داهَينةر بؤ دامركاندنةوةي 
(التسامي  باآلبوون  و  خودبةرزكردنةوة  بؤ  و  هةَلدَيت  واقيع  لة  ئارةزووةكاني، 
Sublimation) وزةو تواناي لة ضاالكييةكاني تردا ثةرشدةبَيتةوة... لة رَيطةي- 
ئةدةب و  بواري  لة  ئافةريدةكردن  و  داهَينان  كاري  بةر  دةباتة  ثةنا  نةست-ةوة 

هونةردا...
حاَلةتي  لة  نووسةر  و  هونةرمةند  كة  ئةوةية،  رايةي  ئةو  بؤ  بةَلطةي  فرؤيد 
نيمضة لةهؤش خؤضوون و زيندةخةوندا كاري هونةريي بةرهةمدَينن, خةونيش 
ملكةضي بَيئاطايية (الالشعور) و هةميشة مرؤظ شتةكان لة خةوندا بة ئاوةذوويي 
دةبينَيت، هةر لةبةرئةوةشة كارة هونةرييةكةشي هةمان سيماو هةمان فؤرمةلة 
و  ثاَلةوان  فيطورو  ئاريشةكان،  و  كَيشة  و  مةسةلةكان  راستي  هةَلدةطرَيت... 
نادات و بةشَيوةيةكي تةمومذاويي  كةسايةتييةكان بة ئاشكرا و روونيي نيشان 
و  بةكاردَينن  ئاوةذوو  و  ئاَلؤز  وَينةي  (رةمز)و  هَيما   ... دةكات  نوومايشيان 
(حلمي  دةكةونةوة...  دوور  واقيع  لة  و  خةياَل  ئةندَيشةو  بة  دةكةن  كارةكانيان 

المليجي/سايكولوجية االبتكار/جامعة االسكندرية ١٩٦٩).
فرؤيد بِرواي واية؛ كة كةسي داهَينةر و بليمةت، هةميشة لة كَيشة و ملمالنَي 
و  ناتوانَيت وزة  و كؤمةَلةكةيدا دةذي... زؤرجار  نَيوان خودي خؤي  ناكؤكي  و 
ئارةزووة سَيكسييةكاني -وةكو خؤي ناوي لَيناوة ليبدؤ- لة رَيطةي ثرؤسَيسي 
(نيورؤسيس-  دةماريي  نةخؤشيي  تووشي  بؤية  وةدةستبَينَيت،  داهَينانةوة 
Neurosis) دةبَيت، بةوثَيية نةخؤشيي دةماريي و هيستريا دةبنة ضارةسةرَيكي 
ثَيوة  (االنا Ego) خؤي  من  كةوا  ناضارييةك  هةروةها  و  ئاسايي  و  سرووشتيي 
دةبةستَيتةوة... ضونكة هونةرمةند و نووسةر و ئةديب لة اليةكةوة دةكةونة ذَير 
اليةكي  لة  و  كؤمةآليةتييةكانةوة  بةها  و  ياسا  كؤتي  و  دابونةريت  كاريطةريي 
ديكةوة بةرضنطي رةحمةتي ثَيداويستييةكاني خودةوة (كة مةبةستي لة رةمةكي 

سَيكسيية)...
فرؤيد بؤ ثشكنيني ثةنهانيي و طرَيي كاري داهَينان و ئافةريدةكردن، بِرواي 
و  داهَينةر  ذياني  لة  سةرةكي  و  بنةِرةتي  فاكتةرَيكي  و  ثاَلنةرَيك  كة  وابووة 
ثرةنسيثةكاني  بنةماو  كة  بكرَيت  لَي  نكوَليي  ناكرَيت  كة  بليمةتاندا حةشاردراوة، 
بنياتناني  لة  منداَليي، كة  بؤ سةروةخت و سةردةمي  ئةو حاَلةتةش دةطةِرَيتةوة 
سةردةمي  كة  واتايةي  بةو  دةطَيِرَيت...  طرنط  زؤر  رؤَلَيكي  مرؤظدا  كةسايةتي 
هيض  ئةوا  نةبوو،  تَيدا  ئةشكةنجةي  بوو،  طرَيوطؤَل  بَي  و  سادة  ئةطةر  منداَليي 
كاريطةرييةكي ئةوتؤ جَيناهَيَلَيت بةسةر كةسَيتي ئةو منداَلةوة لة طةورة بوونيدا، 
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و  ذيان  بوو،  منداَليي دذوار و سةخت  ئةطةر سةروةختي  ثَيضةوانةوة  بة  بةآلم 
داتاكان و واتاكاني ذيان و طوزةراني ماديي و مةعنةويي ثِر ئاريشة و كَيشةبوو، 
وزةي  تواناو  تةقاندنةوةي  و  بةطةِرخستن  بؤ  فاكتةرَيك  دةبَيتة  ئةوة  بَيطومان 
كاري  و  هةَلوَيست  بنضينةي  و  بادانةوة  خاَلي  دةبَيتة  بةئاطادَينَيتةوةو  داهَينان 
بةسةر  بيروِرايةي  ئةم  فرؤيد  ثَيودانطةشةوة  لةم  كةسايةتيية...  ئةو  هونةريي 
هونةرمةندي مةزن دافَينشيدا بةرجةستة دةكات، بؤ نموونة دةَلَيت: ((سيماي ذن 
ئةم  لةبةرئةوةي  خؤشين...  و  خةندة  ثِر  دافَينشي  تابلؤكاني  نَيو  ئافرةتةكاني  و 
هونةرمةندة طةورةية هةر لة منداَلييةوة لة سؤز و ميهر و دَلنةوايي دايكي دابِراوة 
دةروونييةية  طرَيي  و  طرفت  ئةو  هَينانةدي  ثابةندي  بؤية  بووة،  بَيبةش  لَيي  و 
و بؤ هاوسةنطي ئةو حاَلةتةش الي ئةم كةسة بليمةت و ثتةوة تةنها ئةوةية كة 
و  بكات  تيمار  كَيماسيية  و  كةموكوِريي  ئةو  هونةرةكةيةوة  رَيطةي  لة  دةيةوَيت 

دةرووني برينداري ثَي ساِرَيذ بكات!)).
دؤستايةفيسكي/ئةمستردام/ضاثي  و  دافَينشي  فرؤيد/دةربارةي  (سيطمؤند 

سيزدةيةم/ ١٩٨٩).
توَيذةري  و  زانا  طةلَيك  فرؤيددا،  بيروِراكاني  يةكاآلكردنةوةي  لة  بةآلم 
دةروونيي وةآلمياندايةوةو بة تونديش رةخنةيان لَيطرتووةو بةرامبةر بة رايةكاني 
فرؤيد وةستاونةتةوةو بةرةنطارييان كردووة، بؤ وَينة رةخنةطراني سةر بة تيؤري 
كؤمةآليةتي لة هونةرداو لةبةرثةرضدانةوةي بؤضوونةكاني فرؤيد لةم بارةيةوة 
ثَييانواية:((كاريطةريي ناهةمواري ذيان و طوزةراني سةردةمي منداَلي كارناكاتة 
جَيناهَيَلَيت،  بةرهةمةكانيدا  لة  ئةوتؤش  ثاشماوةيةكي  داهَينةرو  كةسَيتي  سةر 
ثَيداويستييةكاني  و  تَيِروانين  خولياو  و  و خواست  ئاوات  ثَيضةوانةوة،  بة  بةَلكو 

مرؤظ ثَيبةثَيي سةردةم و رؤذطار لة طؤِرانداية)).
هةر لةم بارةيةوة زاناي سؤظييةتي -لؤريا- لة بؤتةي فسيؤلؤذياوة وتوويةتي: 
يةكتر  وةكو  و  بيردةكةنةوة  ضوونيةك  منداَلييةوة  لة  هةر  مرؤظ  ((بةطشتيي 
كة  ئةوةشدا  لةطةَل  داهَينةران  تواناي دةربِرينيان هةية...))، هةروةها وتوويةتي: 
زةمينةي خؤماندووكردن و نووسين بؤ خؤيان خؤشدةكةن، ثَيبةثَيي ئةزموون و 
ثراكتيك هةردوو هؤكاري-رؤشنبيريي و كؤمةآليةتي- دةبنة فاكتةر و ثاَلنةرَيكي 
ئةوةية  طرنط  بةآلم  دةرةوة...  دةيهاوَيذَيتة  داهَينان  توانستي  هَيزو  و  بنضينةيي 
( ئافةريدةو  بارودؤخي شياوي دةوروبةر بواري مرؤظ بدةن و بواري طؤِران 
االبداع فى  (قاسم حسين صالح/  بة شَيوةيةكي طشتيي...  بدةن  داهَينان  خةلق)ي 

الفن/ بغداد/١٩٨١). 
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زؤربةي زاناياني فسيؤلؤذيا و زؤريش لة دةروونناسان ثَييانوابووة، كة فرؤيد 
رؤشنبيريي  هؤكاري  هةَلنةهاتووةو  بليمةتان  و  هونةرمةند  داهَيناني  بة  ضاوي 
دةباتةوة...  خةَلكي  لةبير  كؤمةآليةتييان  ذياني  ئةزمووني  ثِر  ثراكتيكي  و 
دةرووني  نةخؤشيي  و  كةموكوِريي  بة  هةست  داهَينةر  مرؤظي  ئةطةر  ثَييانواية، 
سَيكسين...  ئارةزووي  دامركاندنةوةي  دةست  ئيفليجي  و  دةكةن  دةماريي  و 
كةواتة شتَيكي بةَلطةنةويستة كة ضاالكي ئةندامةكاني لةش و كؤئةندامي دةمارو 
هةست و بيركردنةوةشي دةشَيوَيت، ضونكة مَيشك و دةماخي مرؤظي نةخؤش 
ئةطةر  نيية...  دةبِريني  و  بةخشين  و  (ئيستيعاب)  وةرطرتن  و  كاركردن  تواناي 
كاري داهَيناني بليمةت و داهَينةران، ثةنابردنةبةر بَيئاطايي و زيندة خةون بَيت، 
و  بَيهؤش  و  نةخؤش  كةسَيكي  وِرَينةكردني  لة  ذير  و  هؤشمةند  كةساني  ئةوا 
ئاطاي  ئةوديوي واقيع، هةرطيز  ئةندَيشةو خةياآلتي  ثِر  نَيو دةرياي  نووستووي 
تةنانةت  نيية،  نَيو كؤمةَلطة و ملمالنَيي سةردةمةكةي خؤي  لة طؤِرانكارييةكاني 
ثَيناكات...  دةرك  هونةرييةكانيش  قوتابخانة  و  ستايل  و  فؤرم  ياساو  رَيبازو 

(د.نوري جعفر/االصالة فى مجال العلم والفن...)
سيمبول  و  هَيما  بةكارهَيناني  فرؤيد  دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  زانا  بَيرجس-ي 
كاتَيكدا  لة  دةباتةوة...  زيندةخةون  و  نةست  حاَلةتي  بؤ  هونةردا  و  ئةدةب  لة 
هةست  لة  فيزياييةكان  و  كيميايي  و  ماتماتيكي  ياسا  سةراثاي  دؤزينةوةي 
داِرَيذراون...  رةمز  هَيماو  شَيوةي  بة  و  هةَلقوآلون  ساكارةوة  ئةندَيشةيةكي  و 
لةسةر  تيؤري و  لَيكؤَلينةوةي دةربارةي  فرؤيد  ئةطةر  بوواية خؤ  ثَيودانطة  بةم 
بداية،  ئةنجام  ئاينيشتاين  و  ثاسكال  و  نيوتن  و  فيساطؤرس  لة  هةريةك  ذياني 
بةكارهَيناني هَيماي ياساكانياني بؤ كاريطةريي حاَلةتي -نةست/بَيئاطايي-و خةون 

بينين دةطةِراندةوة... 
 Jaffar Nouri ,Creativity and brain Mechaisms ,Baghdad)
 .(AlZahra Press. 1976

ئاكام و ثوختة: 
ئةمِرؤ  ثَيناسةكردني،  تةنها  و  بليمةت  و  داهَينةر  كةسايةتي  شيكردنةوةي 
بؤ  بؤية  هةر  دةكرَيت...  ناوزةد  جيهانيي  و  زانستيي  طةورةي  كَيشةيةكي  بة 
ناسينةوةي كةسايةتي مرؤظي داهَينةر و بليمةت طةلَيك بؤضوون و تيؤري ئاَلؤز 
هاتوونةتة ئاراوة، بةآلم هةرضؤنَيك بَيت كةسايةتي مرؤظي داهَينةر كةسايةتييةكي 
نيية... مرؤظي بليمةت كةسَيكي نةخؤش و  تةواوة و بَي كَيماسي و كةموكوِريي 
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ثِرة  نييةو بةدةم رَيطاوة وِرَينة بكات... بة ثَيضةوانةوة مرؤظَيكة  بَيهؤش  شَيت و 
لة ئةزموون و شارةزايي و هةست و سؤز... ليوانلَيوة لة مةعريفة و لة ئةقَل و لة 
حيكمةت... خاوةني طةنجينةيةكي مةزني رؤشنبيريي و مَيشكفراواني و ئةقآلنييةت 
و ئاوات و خولياو هةَلوَيست و بيروبؤضووني تازة و ئافةريدةكارة... ذان و ئازاري 
نيشتمانةكةي ضةشتووةو كَيشةو ملمالنَيي سةردةمةكةي هةَلطرتووة... مادامةكي 
دَلـةِراوكَي و  مرؤظي داهَينةر خاوةني هةست و سؤزَيكي زؤر ناسك و بةرزة، 

ثةرؤشيي و ثشَيوي ئةو لة ثَيناوي داهَينان و ئافةريدةي تازةترداية...
دةروبةرداية،  و  واقيع  لةطةَل  بليمةت  مرؤظي  بةردةوامي  دةروونيي  كَيشةي 
ناوةوةي  و  ناخ  ملمالنَيي  و  ويذدان  و  كؤنترؤَل  و  دةرةوة  دةسةآلتي  لةطةَل 
خؤيداية... لةثَيناو خؤي و بةرذةوةنديي خؤيدا بوواية ئةوةندة دَل و دةروون ثِر 
لة ئازار نةدةبوو... ئةوةندة خاوةني ئاوات و هيوا نةدةبوو... راِرايي و دَلةِراوكَيي 
و  طةلةكةي  لةثَيناوي  ترداية...  ئةواني  ثَيناوي  لة  داهَينةر  و  بليمةت  مرؤظي 
ئاسوودةيي  و  بةختةوةريي  و  ثَيشكةوتن  ئاسؤي  لةثَيناوي  نيشتمانةكةيداية... 
دادوةريي  و  سةربةستيي  و  ئازاديي  ثِر  ئاييندةي  ثَيناوي  لة  مرؤظايةتيداية... 
و  طةندةَليي  و  ناكؤكي  بةطذداضوونةوةي  ثَيناوي  لة  مرؤظداية...  يةكسانيي  و 

ناعةدالةتي و نايةكساني و ضةوساندنةوةي مرؤظداية و بةتونديي دةجةنطَين!
مرؤظي داهَينةر و بليمةت، نموونةي بةرزي شانازيي و شكؤمةنديي نةتةوة 
و  خؤيدا  واآلي  و  نةخشين  هةطبةي  لة  ميللةتيش  مرؤظايةتيية،  و  نيشتمان  و 
لةسةر الثةِرةي مَيذووي زَيِريني خؤي شةرةفي مةزنيي و نةمريي و ستايشي 
ثَيدةبةخشَيت... لةخؤِرا نيية ثةيكةر و ناو و نازناو و كتَيب و فةرهةنطي بليمةتاني 
فؤكؤو  و  برَيشت  و شةكسثيرو  دانتي  و  ئةديسؤن  و  نيوتن  و  ئاينشتاين  وةكو 
ماركس و شاثلن و ياَلماز طؤناي و ثيكاسؤو لؤركاو سثينؤزاو ئةرستؤ و ثالتؤو 
ناوبانطيان هةموو  بليمةتي ديكة ناو و  ثسمارك و ماندَيال و سةدان و هةزاران 
دونياية  دونيا  هةتا  و  ستايشن  و  فةخر  و  شانازيي  شاياني  و  تةنيووة  دونياي 
مرؤظايةتي باسي بليمةتيي و داهَينانةكاني ئةوان دةكات و هةرطيز بيريان ناكةن! 
ئَيمةش شانازيي بة ئةحمةدي خاني و نالي و ثيرةمَيرد و طؤران و يةشار كةمال 
و محةمةد ئؤزؤنةوة دةكةين... خؤزطة طةلي كورديش بليمةت و داهَينةرةكاني لة 
سياسةتمةدارو بازرطانة قؤَلبِرةكانى زؤرترو بةرفراوانتر بوواية، بؤئةوةي هيض 
نةبَيت ذيانمان ئاسوودةترو مرؤظمان بةنرختر بوواية... خؤزطة وا بوواية و واي 

لَيبهاتاية!
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مةجيد عةزيزلةندةن

دةق

سةالم محةمةدطلطامَيش وتي

حةمة كاكةِرةشثيربووني من و خؤم

ديار بةكرمةنفايةك لةناو نيشتماندا

ئاريان ئةبوبةكرسَيكسي ذمارة هيض

رابةر فاريقبة دووربين، لة سةربانةوة

محةمةد ناكامكوِرةكة دةضَيت بؤ ثَيشانطة

هيوا سةليميئينتزار

ديدار لةطةَل الزؤر

سازداني: طؤظاري هةنار
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سةالم محةمةد
سويد

تؤ تاكة ميوانيت. يةكةمين هاتنت
دواهةمين ديدةني و سةرداني تةمةن و ذيانة

تؤ تةنها رةنطَيكي لة هةموو رةنطةكان جياوازتر
لة هةموو هَيزةكان بةهَيزتر

لة هةموو واتاكان قوولَتر و
لة هةموو هيضةكان هيضتري

ئةي مردن
***

تؤ لووتكةي يةكساني و دادخوازيت
هةر خؤتيش تؤخترين ثيَناسةي بَي دادييت

ئةي مردن
***
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تؤ تاكة هةسارة و
تاقانة ئةستَيرة و حةشارطة و مةنزلَطاي

كة هةرطيز
رؤشنايي تيذِرةوي خةياَل و داهيَنان

ناتناسَي و ناتبينَي و تَيت ناطات
ئةي مردن

***
ئةو ذمارة دةطمةنةي

بة هةموو ثيَوانة و ثيَوةرَيك
هةميشة يةكيت و نابيتة دووان و سيان

سةرةتاو كؤتاييت ديارترين راناوي ناديارة
ئةو لوغزةي

سادةترين وةرامت ثرسيارة
ئةي مردن

***
رازيَكي ئةوةندة ئالَؤزيت

زماني سةرجةمي رووةك و زيندةوةر دةزانيت
لة ئاو و ئاسمان و زةميندا

شارةزاي ئةتؤم بة ئةتؤمي
جوطرافياي جيهانيت

بةآلم هيض مرؤظَيك
هيض بةرد و رووةك و بالَدارَيك

هيض ... هيض ... هيض، بَي طيان و طياندارَيك
نازانَي تؤ ضيت و ضؤن و كةي

برووسكةي ناوةختةي هةورةكةت 
ضةخماخة دةدات و

بة كامة زماني طةردووني دةثةيظيت ...

٢٠١٠/٤/١٤
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لةدواي ضةندين ساَل، بة رؤحَيكي ثِر لة دِركودالَةوة
هةموو وةرزي وشكايي بوونم لة ناخدا هةلَطرتبوو

لة كوردستانةوة، بؤ توركياو، لة توركياوة بؤ سورياو،
دواييش، لة ناسنامةي ثياويَكي كةندواي عةرةبيدا

طةيشتمة لةندةن...

لة نةستمدا
ئةمزاني غةريبايةتيم زياد دةكات و دةبيَتة 

مؤمَيك لة بالَةخانةي دلَمداو
كزكز دةسووتَيت بةديار تةنياييمةوة

لةندةن

مةجيد عةزيز
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بةآلم لةوةزياترم بؤنةدةكرا، 

هاتنَيك بووم، وةكو بةختي ذيانم،
وةكو زريانَيك بةبَي ئةنجامةكاني

كة طةشتمة لةندةن،
طةنجايةتيم وةكو شيعريَكي نةنووسراو وابوو

غةريبييةكي تامداريش بوو
وةكو تامي هةلَووذة

سويَرييةكي نيوةِرؤيانة 
لةناو رؤحي زمانمدا دةيويست تامي ذيان بكات،

لةناو ثاسثؤرتَيكي كةنداوي عةرةبيدا
بةويَنةكةم و 

كؤشَيك تةنيايي ناو رووخساري سليَمانيمةوة،
هةلَفِرَيم

دةمزاني دةطةمة ناو 
قةرةبالَغي شارستاني

هاتم و ثةشيمان نةبووم،

ناسنامةيةك وةكو ياسايةكي سةير، 
كاتَيك ثارة دةيكِرَيت

مني كردة كةسَيك لة ويَنةكةمدا، 
من خؤم بووم و خؤشم نةبووم،

جةستةيةكي طةنج،
بةآلم وةكو لةناو زريانَيكةوة هاتبيَتم،

هةموو ضركةيةك راودةنرام، دةطيرام و، دةشاردرامةوة،
ثؤليسَيك لةناو سةرمدا بةدوامدا دةطةِرا

لةناو خؤمدا رامدةكردو نةدةطةشتمة هيض كوَي،
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ئةوكاتانة

شارةزةردةوالَةيةك لة ناخمدا دةورووذا
وةكو ويَنةي طةردةلوول لةذيَر ضاوي خوداوة

ئةوكاتانة
ئاينَيكم دةويست لة مؤسيقا، بؤ بَيدةنطبوونةوة، 

وةكو لةهؤشضووني دونيا، وةكو يةك تؤز لةخوار نَيرظانةوة،

هةيوانَيكم دةويست بة دايكَيكةوة بؤ نووستن، 
وةكو ئاشكرايي ساردي ضيمةنتؤ، 

جؤرة بوورانةوةيةك لةبةردةم بةهةشتي نيوةِرواندا 
بة خةونة هاوينييةكانييةوة بؤسةربان...

قيبلةيةكم دةويست بؤ دؤزينةوةي خوداوةند، 
وةكو ئاشكرايي ثيرؤزي كةعبة

بةرمالََيكم دةويست بؤ نويَذة راِرايةكانم،
وةكو فةرشةكةي سنديباد 

بؤتةماشاكردني هةموو زةوي لة سةروو هةورةكانةوة
وةكو روونيي ضاوي بازَيك،

من،
بةهةموو تةم و مذيَكمةوة 
طةشتمة ناو لةندةني سثي

كةذي طيانم ثِربوو لة غوربةتي سةرماي خؤرهةآلتييةكي مولحيد
وةكو ذوورَيك ثِربووم لة بؤني نامؤيي و 

نهيَنييةكاني نةنووستن،

يةكةمجارم بوو 
لةناو فِرؤكةوة تةماشاي سةر زةمين بكةم،

لةناو بةرزاييةكي ناديارةوة لة جيهان بِروانم،
بةبَي ئةوةي ياساش ريَطام ثيَبدات،

ناسنامةو شويَني ناوفِرؤكةو طةشتنيشم،
دلَم بة هاوِريَكةم خؤشبوو
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سيحري فِرؤكة، لة خَيرايي خؤيدا

وةكو بازَيك وابوو لةناو هةوادا
بازيَكي طةورة لة ثارضةئاسني لةحيمكراو ثَيكةوة

بةثانكةكانييةوة بةبَي ئةوةي خوا هيض ثالََيكي ثيَوةبنَيت،
لة تةماشاي هةورةكان بَيزارنةدةبووم،

هةرلةسةرةتاوة،
بةرة بةرة نيطةرانيي، وةكو ميوانَيكي ناوةخت، دةهاتة ناوثَيستمةوة

وةكو ميوانَيك بةخَيرهاتنم دةكردو ئةمةندةش نةدةترسام 
سةر  ثاشاي  بةطةنجترين  دةيكردم  قةرةجبوونما  لة  شادمانيم  ضركةكاني 

زةوي

نيطةرانيي لة كاتة سةيرةكاندا دةهات، 
ضَيذيَكي سةيريشي دةدامَي

واملَيدةهات، دةضوومة ناو هؤلَي مردنيشةوة بؤ ناسيني
لةضي بترسم، 

كاتَيك بزانم مردن باآلنسي ذيانةو ثيَوةري ثيريية،

كة طةشتمة لةندةن... وةكو دةفتةريَكي بيَبةرط وابووم
لةبيَناونيشانبوونما نةدةخويَندرامةوة، 

ذيان ثِري كردبوومةوة لة نيشانةكاني خؤي،
بةآلم تائَيستاش بةدواي ناوةِرؤكَيكدا دةطةِرَيم

(باوةِرم بةهيض باوةِرَيك نيية
هةر نازانم، وةكو منالََيك، ضؤنضؤني باوةِربهيَنم)

بةبَي شووناس، بةبَي وآلت،
وةكو جةستةيةكي تةِر لةناو

رتووبةتي غةريبايةتي ثَيستما نوستووم
جةستة نيشتيماني رؤحمة،
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بة بيرةوةرييةكانمةوة، وةكو بالَندةيةكي بريندار
دةكةوتم و هةلَدةسامةوة،

بةبَي هيض ناونيشانَيك
رووخسارم طَيِرانةوةي راكردنةكانم بوو لة جيهان

نةمدةويست بنيشمةوة، 
بةآلم نةشمدةتواني بةئاساني هةلَبفِرم

لةناو تةِرايي خويَني دالَغةكاني خؤمدا، وةكو ئةسثَيك دةطةوزام
بةبَي ئةوةي تةماشاي بةرزاييش بكةم،

ئةمةندةي نةمابوو حيلةم لةبيربضيَتةوة،

هةرضي طةنجيَتي كوردستانم هةبوو
لة ثةنجةرةي دةشتةكاني بوونمةوة 

بةئاساني داية دةست تةمومذي لةندةن و، 
وامزاني وةكو تةكاندني 

ضاكةتَيكي رةش و كؤني تؤزاويي واية
وامزاني ئيتر، شةبةحي بَيزاريي بةجيَمدةهيََلَي...

وةكو بؤنَيكي دووري خؤرهةآلتي
تَيكةآلوي ناو شةقامي كؤنكريت و 

قةرةبالَغي تةنيايي و
ناو بينا بةرز و كؤنةكاني

لةندةن بووم...

بووم بةيةكةم طةِريدةو
يةكةم ثةناهةندةي 

ثياسة نةبِراوةكاني ناو شارستانييةتي 
ثةيكةرو شؤستة ثاكةكان،

جطةرة دةيكَيشام و
دالَغةكاني قاضيشم بةناو تونيَلةكاني

بيركردنةوةدا دةيانبردم،
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(بةرةبةرة بوومة شةبةحَيك لة شةبةحةكان،
بةرةبةرة هةستم بةكالَبوونةوةي خؤم كرد)

بةآلم بةِرؤذ خؤم ثِردةكرد لة خؤراك و دةطةِرام بة بةردةوامي
بةشةويش خؤم ثِردةكرد لة ئةلكهوول و 

لة خةيالَمدا خؤم دةنووسييةوة

بةرةبةرة لةو رةنطة تؤخةي جارانيشم كالَبوومةوة
بوومة ريشؤلَةيةكي طةنجي رةساسي بةجيَماو 

لةدواي كؤتايي زستان...
كؤشكي تةنياييم ليَبووة ئاسماني هةلَفِرين،

بوومة تارماييةكي كالَي سةرشةقامةكان
وةكو منيش نةبم واية، زياتر ثةرت ثةرتدةبووم

وةكو تؤزي بيرةوةريي لةبيردةكرام و 
لةوديو قةرةبالَغي مَيذووةوة

دةنووستم

جؤرة بيرةوةرييةك هةية بةمشيَوةية
هةروةكو رووي نةدابَيت واية،

وةكو دزةكردنَيك بَيت لة زةمةن،
وةكو طةمةي ضاوشاركَي،

وةكو منالَبوونةوةي ثَيش مردن

وةكو تؤ بيت و- تؤش نةبيت،
وةكو مردبيت و زيندووبيتةوة جاريَكيتر...

وةكو شةثؤلةكاني دةريا هةلَلووشيت و
هةرطيز تينويَتيت نةشكيَنَيت،

وةكو باوةِر بةهيض خوايةك نةكةيت و،
لة شيعردا خؤت بةخوايةك بزانيت،
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(ئيَمة جؤرة خودايةكي زةمينين، 

حةيفَيكم زوو دةمرين)

كة هةموو نيطةرانييةكانم وةكو كراسَيك لةبةركرد
ئيتر نةمدةزاني ضي رووئةدات، رؤشتمة دةرةوة بؤ طةِران

نةدةهاتمةوة بةئاساني، 
تاوةكو تةِردةبووم بة باراني نامؤيي

تاوةكو درةنطان، مالَي من شةقامةكان بوو

(يةكةم جارم بوو لةناو فِرؤكةدا بتوانم جيهان بةو شيَوةية ببينم
يةكةم جاريشم بوو بتوانم، ثاسثؤرتَيك بدِريَنم) 

واي لة ناسنامة،
واي لة وآلت،

واي لة ماَل،
واي لة بيرةوةريية بريندارةكان

واي لة تؤزي هةموو ضركةيةكيش لة فويةكدا دةبيَتة رابردوو
واي لةئَيستاكة وةكو خؤي ناميَنَي

ثاسثؤرتَيك (من) نةبووم و (منيش) بووم لة هةمانكاتدا...
لةو دونياش هيض ناسنامةيةك هةلَناطرم،

ئةطةر خوا هيض نةلََيت؟

ثاسثؤرتَيك،يةكةم جار هةمبوو
ويَنةكةمي بةطةنجي دانابوو

بةآلم، ويَنةيةك دةيويست زةردةخةنةكانم دفن بكات،
راوةستابوو، هةتاهةتاية وةكو تؤقاندن

دةيترساندم،

ويَنةكةم مَيذووي تةماشايةكي طةنجانة بوو بؤ دونيا
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ضاوةكانيشم ثِر بوون لة طَيِرانةوةيةكي وةستاو،
ثِربوون لة تةنيايي و،

ثِر بوون لة بَيزاريية هةنطوينييةكاني شام 
لةناو غةريبييةكي وةستاودا

واي لة ديمةشقي طةنجيَتيم
واي لةو دلَدارييةي فَيريكردم لة مةنفا
واي لة ئةزمووني خؤشويستني كضَيك

بؤ من،
شام بةشَيك بوو لة شاري بةهةشت...

ئيتر نازانم شاري بةهةشت ضي مانايةك ئةدات؟
لةوَي تؤزَيك توانيم بة شةوان ثياسة بكةم و تةنيابم و سةرخؤشيش بم

بةِرؤذ دلَداريي بكةم و بيربكةمةوةو تاويَكيش بَيزاربم لة دنياو 
زؤري شةوةكانيش وةكو شاعيريَكي دلَشكاو بةسةربةرم بةبَي نووسين،

وةكو ثِردةبووم لة ئةلكهوول، زريانَيك ثالَي ثيَوةدةنام و
ثَيش خنكاندن، دةِرشامةوة

(لةناو ناسنامةيةكدا خؤمم ناشت،
بةآلم ناسنامةيةك، كِريبووم وةكو طؤِرَيك بؤ ئازادييةكانم

مني دةطووت لة من بوون و، من نةبووندا،
بةآلم هةرخؤشم دِراندم، ئةمزاني من نةبووم

ضةند سةيرة، كة منيش بووم)
 

بَي ناسنامةيي من، هةتاكو ئَيستاش 
وةكو دةرطايةكي دريَذي كؤني داخراو واية،

بةسةر مؤزةخانةي ئةم مَيذووة خةمطينةدا،

ثاسةوانةكاني ئةم كؤشكة تةماوييةم
نووستوون بة جطةرةكاني دةستيانةوة
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دةستةكانيان نووساوة بة ضةناطةيانةوةو
ضاويان خةوالَووة لة بوون
هةر وةكو نةبووبن واية...

لَيرة، وةكو رؤذ نةكاتةوة...
وةكو سةدةيةكة خةوالَووبم واية...

وةكو تةم، بوون دةمدزَيت، بةفر ئةبارَيت...

بةخؤمم دةطووت، هةلَسة لة خةو 
بِرؤ بؤسةر رووباري تايمزو

لةناو تةنيايي ئةوشارةدا بذي
تايمزَيك، ثِر لة ثاثؤِرو جرجة طةورةكان

بةآلم ئارامييةكي دةنارد، وةكو بزانَي 
غةريبَيكم و ضاوةِرَيي خوا دةكةم لَيرةدا،

هةستمكرد 
كؤضةريةكي ناو دونيام و هيضي تر 

بةآلم ناشزانم طلةيي لةضي بكةم،
بيرةوةريي ضؤن هؤشم لَيدةدزَيت؟

دوايي
لة لةندةني تةمومذدا،

وةكو تيشكي سارد ثرشوبآلوبوومةوة
خؤمم داية دةست كةذ و 

لة ئاسماني ترووسكايي رووداوةكانةوة ديار نةمام
هةر كة قاضةكانم نووسان بةزةوييةوة

لة سروشتي ئيَوارةي بيرضوونةوةدا بوومة هةلَم،
بوومة السارترين رق، بوومة مندالَترين جةستة

بوومة سكَيكي تةندروست و بةهَيز بؤ ئةلكهوول
ثَيكةكانم هةلَدةدا، كة دةشكةوتم بةنج دةبووم و جيهان وازي لَيدةهيَنام
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بة شةوان بة سةرخؤشي
زةمينم ثِردةكرد لة رشانةوةي بَيزاريي و يةقكردنةوة

ئيتر ناوسكيشم بةرةبةرة كةوتة ئَيش و
دوايي تووشي قورحةي كردم

(ضةند سالََيك بة ئازاري طةدةمةوة خةريك بووم)

هةستم بةثيريي دةكردو
ضيدي لة هةستةكانمدا بؤ مردن قوولَتردةبوومةوة لة ذيان

نيطةرانيي وايلَيكردم عةشقَيكي قوولَم هةبَيت 
بؤ ثياسة دوور و دريَذةكاني ناو (ثيكاديلي) و (ئؤكسفؤرد)

دةطةِرام

ضةندين رؤذي شةمانم
لةطةَل طوولَةبةِرؤذةكةي ظانكوخدا

لة مؤزةخانةي نةتةوةيي بةسةردةبرد
لةناو زةردايي بؤيةكةيدا دةبوومة رووناكي

رووناكييةك ثِريش لة بَيزاريي وةكو خةمطيني طوولَةبةِرؤذة

(ئيلفؤرد) يةكةم طةِرةكي ذيانمي دانا،
يةكةم طةِراني جةستةيةك 

ذوورَيك لةطةَل هاوِرَي كوردةكةمدا،
لةوَي بوومة هاوِرَيي ثيرةمَيردو، ثيرةذن و،

كؤتري زؤري ناو باخضةكان،
ئازاري عةشق كردمية زينداني ضاوةِريَكردن

ئيتر
نةفةسة قوولَةكاني جطةرة دةيانكَيشام و 

هةلَداني ثَيكةكاني شةو مةستياندةكردم و
دةستم كرد بةياريي و راكردن و بيرضوونةوةو 

دانيشتن لة شويَنَيكدا بةزيندوويي
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ئةوكاتانة ئةمةندةي خؤم شيعربووم
نووسينم هةلَطرتبوو بؤ رؤذي رةش

ئةمةندةي ويستم وةكو شيعر بذيم، 
طيرفانةكانم تةنيا جَيطاي دةستمي تيادةبؤوة، 

نةوةك قةلَةم و كاغةز

(ئابووري زانَيكبووم لة سةرمايةي عةشق)

لةبري كتَيب، هةنديَكجار الثةِرةكاني تاريكيم دةخويَندةوةو
ثَيكةنين و طرياني برادةرة غةريبةكةم تةفسيردةكرد،

باران و تةمي لةندةنم لةجياتي ديوانة شيعرةكان دةخويَندةوة
بؤضةند سالََيك خويَندنةوةم هةر تةرك كردو 

ويستم دونيا بخويَنمةوة وةكو خؤي،

لة بَيدةنطيدا دةطريام و وةكو مندالََيكيش وِركم دةطرت لة طةردوون
ثَيش هةلَهاتني خؤر، زوو دةضوومة ثياسة دوورةكاني ناو دلَي شارةوة

(بؤماوةيةكي زؤر وةكو شةمشةمةكويَرةبووم) 
شاريَكي بةرديين و ئاسنين، شاريَكي شووشةيي، 

شاريَكي تابلََيي غةريب و بَيزارو مَيذوويي
بةآلم قةرةبالَغتريش لة حةشر،

لةندةن وةكو بؤني تؤسيرام و حةثي ئارتيني ليَبَيت هةميشة، 
بة شةواني سؤهؤ، سليَماني دةهاتةوة ناوخةيالَم، 

بةآلم بة كضة ضاوشينةكانييةوة
بةكضة ناسك و، ئاويي و، روومةتة ئالَةكانيانةوة

ئةوجةستة ناسكانةي بةدةستلَيدانَيكيش خويَنيان لَيدةتةزَي

لةندةن،
شارَيك بؤن و بةرامةي جنسي لَيدَيت، ثِريشة لة رابردووي رتووبةت

بةشارستاني مةستبوون و تةنيايي و 
خؤكوشتن و كاركردني ئةبةدييةوة طالوة

ثِريشة لة شةبةحةكاني خؤي،
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شارَيك لةناو شةمةندةفةرداية هةميشة

بةهةستة ساردةكاني خؤيةوة
ضاوةكاني هةميشة رؤذنامةكان دةخويَنيَتةوةو

ليَوةكانيشي هةرطيز جطةرةي ليَنابيَتةوة
تةنيايي  طَيِرانةوةي  و  طريان  و  ئاخوئؤف  مَيذووي  ئوتيَلةكانيشي  ذووري 

مرؤظة

ثياسةم ئةكردو 
بؤني دووكةَل و تةم و بَيزاريي و 

ئةسةري ذياني ئةواني ترم هةلَدةمذي
بيرةم دةخواردةوة و بةخَيراييش 

تةماشاي هةمووشتَيكم دةكرد، 
سينةماي رووخسارةكانم لة سيناريؤي ثَيستياندا دةخويَندةوة

نةمدةويست كات بكووذم
وامدةزاني ئيتر هةرضركةيةك بَيت دةمرم،

خَيرايي، خَيرايي، خَيرايي...
ذيان وةكو راكردن واية،

ئةمةندة ضاوةكانم بةزةقي دةكردةوة بؤبينين
ئيتر هةموو زةردوويي توركياو سوريام لَيكةوتنةخوارةوة

ماسية تةنياو دلَتةنطةكاني ناو حةوزي سليَماني و سووريام مردن
بيرةوةريي نوَي ناو وآلتي هؤشيان داطيركردم،

لةندةن
شاريَكي مَيذوويي

بة شةبةحة مَيذووييةكانييةوة...
بةبيناو ئوتَيل و كؤشك و قةآلو ثردو رووبارةكانييةوة 

ئاوارةيةكي بةختياربووم
لة ثايتةختي بَيدايكانا ثياسةم دةكرد وةكو شَيت

رقـم لة كاركردن هةلَدةطرت و وةكو منداَل رامدةكرد لةتاوانا
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لةسةر كوورسيية ساردةكاني ناو ثاركةكان دادةنيشتم و
لة تةنيايي هؤملَيسةكان و، ضاوي ترسناكي بالَندةكان ورد دةبوومةوة

(ئةو كؤترانةي ترسَيك هةية لةناو ضاويانا، 
وةكو بيانةوَيت رؤحت هةلَكَيشن)

تاكو توانيم لةناو دةرياي ئةلكهوولدا مةلةم دةكردو دةطةِرام،
القةكانم وةكو ئاسني كؤن ذةنط ليَيدان

((ئَيستاش جةستةم وةكو مةكينةيةكي كؤن
بةرطةي مانةوة ناطرَيت)) 

(ئَيستا، هةموو بةيانييةك ئازار بِربِراطةي ثشتم ثِردةكات لة هةرا
وةك بلََيي خوا هةرطيز بيري لة ثشتم نةكردبيَتةوة)

 
من، ئةوكاتةي شام

لةطةَل هيواي ئازارة طةورةكاني عةشقدا دةذيام
هيوايةك وةكو طولَدانَيك شكاندمي

وةكو غةريبـي فِراندمي
 

تةنيا ئةو كاتة لة ذيانمدا دلَدار بووم،
ضي بيرةوةرييةكة وةك باراني فريشتة، وشكبوونةوةي نةمامي دلَمة،

ضي ثةرستنَيكة بؤ خودا، بةبَي هيض ئاينَيك

((ببوورة، نامةوَيت زياتر لةمة باس لة دلَداريي خؤم بكةم،
نامةوَيت باس لة نووقَلي ترشوشيريني ذياني دلَداري بكةم))

ذيان وةكو دلَداري لة نووقَلي ترشوشيرين دةضَي،

بة دلََيكي بريندارةوة
تاوةكو توانيم ثياسةم كرد،

ثياسةم دةكرد... وةكو بطةِرَيم بؤ ئاينَيك!
ئاينَيك بتوانَيت 
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ثَيكةنين و دلَداريي و شةراب و ماض و رامووسان 
دابةشبكات...

(دةزاني
جةستة ئايني خؤي هةية،

كةعبةي خؤي هةية بؤ شَيالن)

ثياسةم كردو ماندووبووم
ماندوبووم و نةئةنووستم،

ئةشكم ئةطرت و تووِرةبووم لة خوداكان و لة باوكيشم
(واي لة باوكم، لة رووخسارة هةذارةكةي، ضؤنكالَبؤتةوة لة خةيالَما)

هةستم ئةكرد هاتووم بؤ دونيا بؤ ئةوةي غةريب بم
وةك ضؤن عيسا هات بؤ دونيا بؤ ئةوةي لة خاضي غةريبـي بدرَيت

عيسا، تاقانةترين كوِري خواوةند، يان يةكةم مووجاهيدي ذيان...
عيسا عةشقي خوَين و ئازار

عةشقي خاض و بزمار،

القةكانم ماندووبوون و طةدةشم ثِربوو لة مةستي
قووآلييةكاني شةوطارم لة بيركردنةوةكانمدا هةلَدةدا

بيرمدةكردةوة تاوةكو دةكةوتم و دةبوورامةوة
ئةكةوتم و هةلَئةسامةوةو دةذيام،

نةخؤش ئةكةوتم و بيري دايكم دةكردو
دواييش ريشم دةتاشي و جيهانم لةبيردةكرد

ثَيش هةلَهاتني خؤر، لة((ماَل)) رامدةكردو 
بيريَكم لة تةنيايي باوكم دةكردةوة لةو دونيا
بةبيرةيةكةوة دةضوومةوةبؤ ثياسة دوورةكان

تؤخييةكي غةمبار وةكو سةرثؤش سةري ئاسماني دةطرت
ضيدي سةرةتاتكَيكاني خوام نةدةدي



٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

ةق
د

QS

ئةو وةكو تةم كؤضي دةكردو، منيش خؤمم لةبير دةكرد
لةهؤش خؤم ئةضووم لةناو رتوبةتي بيركردنةوةدا،

دلَم لة ديمةشق لَي بةجيَما
دلَم، وةكو ضنطَيك زةنطيانة لَيكةوتةخوارةوة

دلَم، وةكو شةربةتي ميَوذ لَيِرذاو
ئةسفةنجي بةختياريي نةيتواني هةلَمبذَيت

دلَم وةكو جزدانَيكي ثِر لة تاسة لَيدزرا
هةموو دلََيك دةدزرَيت،

وةكو كؤترَيك دانةويَلَةم دةخواردو طةدةشم ثِربوو لة نووستن
ئةضوومة سينةماو لةبري طوولَة بةِرؤذة

دةستمكرد بة خواردني طةنمةشامي 
لةجياتي ئاو ثيثسيم دةخواردةوةو

شةكرم خستة ناو قوآلييةكانمةوة وةكو ئةفيوون 
ئيتر كةوتمة خوارةوةو طةيشتمة ثَيكةنينة درؤزنةكان

دةمارةكانم ثِركرد لة جةنط
بووغزَيك دايطيرتم ئةمةندةي تر الوازي كردم

سادةييم لة بينيني كؤالرةيةكدا ديار نةما
دلَم بوو بةبَيذةنطي غةريبـي، 

بوومة لمي مَيذووي سزاداني رؤح لة قرضةقرضي طةرمادا

رؤح لةناو سيمامدا 
وةكو جوطرافياي ثيريي خةمطيني دةخويَندةوة

هةندةسةي هيَلَةكاني سةر رووخساري خواية لةبيركردنةوةدا

وةكو طةنجَيك
دلَداريم لَي حةرامكرا، بووم بةزيندانييةكي سياسيي دَل و

لة تاراوطةدا نيشتيمان دؤزيمييةوة
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يادةوةريم هةروةكو شارة زةردةوالَة ئةورووذاو
وةكو موعتادَيك هةر قوومي سارديشم لة ثيثسي كؤال دةدا

فَيري كؤال بووم، ئيتر تينويَتيم بة هيض شتَيك نةدةشكا...
ئيدمان بووم بة كؤال

وةكو تلياك، شةكر بوو بة دؤستي خويَنم
كافين بوو بة دؤستي رابوونم، هةروةكو راثةِرين هةلَسام

وةكو راثةِريني جةستةم، وةكو قاوة بؤ خواي فَيطرتن دةطةِرام

حورمةتي ئاوم لةبةردةم شةكردا شكاند، ضةند عةيب-بوو
خؤم ناونووسكرد لة خيََلي قاوةخؤرةكان و

بوومة زيندانييةكي كافووري سياسيي
 

راكشام و 
ليكي مندالَيم كةوتة ناو ثةركةمَيكي

سثي وةك كةفي دةريا،
كةفَيك هةموو جةستةمي داثؤشي،

سثي بووم و 
بوومةلةرزةيةك، لة طةردووني ناخماندا 

توونط توونط رايوةشاندم
لة راوةستانَيكدا كةوتمة خوارةوةو بوورامةوة، 

 
لة كةفدا غةرقبووم، وامزاني باشترين شامثؤية بؤ ثاكيَتي 

كةفَيك بوو بة تابووت
خةواندمي تاوةكو ئةبةد

سةردةمَيك،
بوومة قةفةسي ناوخؤم و، 

لةناو ئازارة قاوةيية خؤرهةآلتييةكانما 
بالَندةكاني ئةوروثاشم لةناو خؤما بةندكرد
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لةهةموو ضركةيةكدا دونيام خاثووردةكرد
بةم عالةمة هةتيوو كةوتم و 

بالَندةكانيش منيان بةندكرد لةخؤيانا
ئيتر هةموومان بووين بة قةفةس،

 
بووم بة بةرديَكي رةش و قةترةكاني غةريبـي كونكوني كردم 

بووم بة يةك ثارضة سؤزو هةموو ساتَيك بةشَيك لة بوونم دةتوايةوة
عةقَلم بؤ رؤذي رةش دانابوو

(من)خؤمم لَي بةجيَما، 
لة ديمةشقي دلَداريدا بوومة تؤزي مَيذووي ثياسةيةك، 

خؤمم لَي كةوتة ناو رووباري دلَي كضَيكةوة
هةر لةوكاتةوة خنكام،

بووم بةداضؤِراني قةترةكاني مةنفا خؤي
بةآلم زةوي خؤي مةنفايةو لة تةمي ئةفيوندا كةوتووة

زةوي بؤتة نهيَنييةك لة ضاوشاركَيكاني ذيان و مردنيا...
خوداش نازانَيت بؤ دروستيكردووة،

لةطةَل هاوِريَكانمدا
بوومة شةهوةتبازي شةوةكان و 
لة شةوي بيرضوونةوةدا كةوتم،
بووم بة مةدخةلَيك لة بيَمانايي،

نةشم دةتواني وا نةكةم...
ضونكة ذيان عةزيز بوو لةالم

ذيان مالََيكة
هةركةسَيك دةرطايةكي تيادا دةكاتةوةو

لة ثةنجةرةكانييةوة تةماشاي كؤآلني رؤح دةكات،
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نامةدلَدارييةكانم بة شةو دةخويَندةوةو
بة رؤذ دةِرؤشتم بؤ ئةوثةِري شارو
لةناو ثاركَيكدا بةتةنيايي دةطريام

ئةلكهوول و قاوةو ماضي حةرام منيان دزي،
بَيزاريي و تةنيايي منيان دزي 

لةندةني هةلَم و دووكةَل و خَيرايي ذيان منيان دزي 
شةمةندةفةرةكان منيان دزي

دلَداري مني لة خؤم دزي
كاتي كاركردنيش منيان دزي

٢٠٠١-٢٠٠٩
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لة ئاويَنةيةكدا لة من دةِروانم
نيوةي ريشم سثي بووة و

كؤمةلََيك لؤض كةوتوونةتة ناوضةوانم
سيَبةري تةلَخي ثيريَتي هاتووةتة سةر روخسارم

كةضي ئَيستايش لة ناوةوة طوَيم لة دةنطي مندالَييمة و
دلََيكي سادة و ساكارم

خوا خؤم بطرَي ئاوا بةرةو ثيريي بردم
لةسةر كيَلي طؤِرةكةم بنووسن

خؤم نةبوواية هةزاران ساَل دةذيام و بةئاساني نةدةمردم

حةمة كاكةِرةش
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خؤم طوَيضكةي ثِركردم لة قيذة

ضاوي ثِركردم لة تةم
خؤم نةيهَيشت بؤ تاقة رؤذَي

ئارام بم بلََيم: ئؤخةي هةم

خؤم نةبوواية هةتا ئَيستاش لة كؤآلني مندالَييمدا 
هةر سةرطةرمي ياريي دةبووم

خؤم نةبوواية هةتا ئَيستاش لة ئيَواراني طةنجيَتيمدا
هةر سةرمةستي دلَداريي دةبووم

خؤم طةنجيمي بة هةزاران خةون و خةيالَةوة
وةك فةرشَيكي كؤنة ثَيضايةوة 

رؤذَيك دادَي لة بةرثَيي مردندا رايبخا
ئةي دواي ئةوة بةبَي من خؤم بؤ كوي دةِروا؟

خؤم طةنجيمي وةك ثةنجةرةيةك شكاند
وةك ثَيكي دةست مةستَيك

بةدةم خةيالََيكي قوولَةوة بةردايةوة
ئَيستا ثِرم لة تةثوتؤز.

خؤم بة ديواري طةنجيمدا هةلَطةِرا
شوَين ضِرنووكةكاني 
جوانييمي برينداركرد

جوانييم خويَني لَي دةِرذَي
خؤم مشتَيك تؤوي طوماني فِريَداية خاكي جوانييمةوة

من دةزانم بةر لةخودا خؤم دةمكوذَي.

٢٠١٠
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مةنفايةك

لةناو

نيشتماندا

ديار بةكر

ئةمشةو تةنهايي تةنطي ثَي هةلَضنيم
بِريار نةبوو

 دةرطا لةو دةنطانةي دةرةوة بكةمةوة
نم، تك، تةق، منم...

دةنطي ئةوم ناسييةوة
هةيبةتي دةيان بزماري ضةقيو بة بَيكةسيما
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بَي خواستي خؤم دةرطاي ثَيكردمةوة...
ثَيي وابوو وةك جاران لة ئامَيزي دةطرم

عةبا رةشةكةم تووِر دةدةم و
ضاكةتة خاكييةكةي ئةو لة خؤمةوة دةثَيضمةوة...

خؤي بةوة قايل كردبوو،
ئةو بارانة تةِري كردبَيت...

دةشيزاني 
ناو و مَيذووي لة كام زةلكاودا ترشاوة...

رامابوو فةرمووم لة وةفدةكةي نةكرد
دةمزاني خؤيةتي و

ضؤِراوطةي لة باران زيادةي طويسةبانةكةمي لةطةلَة و
سؤزانييةكي كلَؤَل بة ثَيكَيك شةرابي مَيذوو مةستكراو،

 طواية دةجةل لة بنباخةلَي ئةوةوة هةلَدةستَيت و، 
قةقنةسي زولفي ئةوة طوَل لةخشتة دةبات و،

باخضةكاني نيشتمان بَي طوَل دةكات...
ضيتر زوو نيية بؤ بِريار

ضاوةكاني رابيعة وةك دوو كلَؤ بةفر
بكاتة يةك كاسة خويَني خؤيةوة

لةسةر مَيزَيك 
لةشفرؤشَيك 

لةسةر شةرةفي لةشكِرَيك
بؤ ئةوةي نيشتمان طوَل بطرَيت

ثيَنج مليؤن جار بينَيت بة بينيةوة!
تيانووسَيكي سيخوِري كردبووة ثاشكؤي وةفدةكةي

 خامةيةكي كردبووة بؤينباخ و
ضةثكَيك بيرةوةري دؤِراوي كردبوو بة بةر ثشتيَنةكةيدا 

كالةكاني ثَيي بة قةيتاني ليَوي من طريَدابوو...
ئةم خدرةي من هةر خؤي بوو

لةطةَل ويَنةي ثَيش يؤبيلة زيوين و زيَِرينةكةي،
بة ئاستةم جودا نةبوو...

ئةوةي طؤِردرابوو من بووم
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بيستويةكي دةيابيةكةي و
نةخشي بردنةوة دروستكراوةكانيم بؤ ئاشكرا بووبوو...

ضاوةكاني ئةو تةنها دوو هةلَماتة بوون
ضوار كورسيةكةي دةوري مَيزة بؤر
 ضةشني ضوار مندالَي ياري نةديوو،

 تيليان ثَي دةكرد...
تاكورسييةكةي نيَوان دوو كورسية شكاوةكةيان ثَيكا

و،
خؤي خزاندة ناويةوة

بةضاو تَيي دةطةياندم ئةم جياوازة
سةري ئةرَيم بؤ نةلةقاند...

دةمزاني لةوانم دةثاريَزَيت و
لةخؤيم ناثاريَزَيت...

لة ناوضةواني دةطةِرام
 دةستةكانيم دؤزييةوة،

جووتَيك دةستكَيشي تاكةوتاك 
دةستي راستي لة شةبةنطي مةزهةب 

دةستي ضةثي لة خومي عةولةمة هةلَكَيشابوو.
بؤ يةكةم جار خؤم لة طؤِريَكي نيشتماندا ديتةوة،

زريكةي دار و بةردم 
لة خرمةي ئَيسقاني خؤمةوة بيستةوة...

ضؤن رؤذَيك طَيالنة خؤزطةم بووة
ئةو دةستانة،

 مةمكي خؤنةطرتووم هةلَطرنةوة؟
بَيشةرمانة هةستا

دةرطاي بؤ دةنطي خؤي كردةوة
طوَيم ليَبوو،

تا ئةوكاتيش ترسنؤكي لَي نةبووةوة
ناسنامةكةمي ئاشكرا نةكرد

ئةو لةمَيذ بوو
ثةنجةي شايةتماني لةسةر ثةلةثيتكةي ضةكَيكي بَي مؤلَةت،
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 بةجَي هَيشتبوو...
كؤكةيةكي بؤ  دلَيري خؤي نمايش كرد،

بة طؤتر لةمارشي داِرووخاني من...
بة ثةيامنَيرةكاني راطةياند

بنووسن،
قسةكةرَيك بة ناوي ئةو ياخيةي ذوورةوة:
 ناثاكييم طشت خواوةندةكاني رةنجاندووة

لَيم روونة ضوونة دؤزةخم حةتميية...
قةدةريَكي يار بوو

 بَي ئيمزايةك فرياي دوا وةسيةتم كةوتم: 
لةهةر شويَنَيك سارد بوومةوة

خؤلَةمَيشي لةشم
لةناو لةثي دةستي ئةم خدرةمدا بدؤزنةوة...
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دةرطاكة ناكةمةوة
ئةطةر دةكرَيت تا بةيانى لة دلَتا هةلَم بطرة

ثةردةكان دا بدةرةوة
تكاية بؤ ضةند كاتذمَيرَيك هةناسة مةدة

هةرضةندة داواكارييةكى قورسة
مادام واية دةرطاكةى ئةمسةريش دادةخةم

تا كةسمان لة دةست كةسمان رانةكةين
ئةمة ثَيشبينييةكى خراثة

بةآلم مرؤظ خراثترة
خراثتر لة كردنةوةى دةرطاكان بةبَى ثرس

من ضوار مليؤن دةرطايةك دةناسم 
هةرطيز ناكريَتةوة

ضونكة هةميشة كراوةتةوة
دةرطايةكى تر دةناسم هةرطيز داناخرَيت

دةرطايةك دةناسم دةرطاى نيية
دةرطايةك دةناسم هةر دةرطايةو هيضى تر

مادام واية تا زووة
نةوةكو لةناكاو دةرطا نةميَنَيت

كتيَبَيكم بؤ بنَيرة ئةوةندة بيَئةخالقانة بَيت
ويَنةى بةرطةكةى بشارمةوة

طؤرانييةكم بؤ بَلَى لةِرووم نةيةت لة دواتةوة بيلَيَمةوة
جلَيكم بؤ بكِرة تةنها بةِرووتى لةبةرى بكةم

بؤ ئةم بَى طيرفانييةم
جانتايةكى ماركةم بؤ بدوورة 

ئاخر ئةم بَى طيرفانيية من دةكوذَيت و

سَيكسي ذمارة هيض

ئاريان ئةبوبةكر
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زؤريش دةترسم
لةسةر كةوانتةرةكة

لة تةنيشت قاثى ماستاوةكة 
كؤندؤمةكةمم بيرثضَيت

تؤش نةشارةزاييانة بيَيت و ثَيت وا بَيت ميزةلَدانة
بة هةموو هَيزت فوى تيَبكةيت تا دةتةقَيت

ئيدى ئةوسا هةرسَيكمان تووشى ئايدز دةبين
تووشى ئايدز دةبين و جاريَكى تر فرياى هيَلكة كؤكردنةوة ناكةوين

من بة دريَذايى هةموو تةمةنم يةك هيَلكةم كرد
تؤ بةبَى طويَدان بة طةورةيى و بضووكى تاوةكةت

كردت بة هيَلكةوِرؤن و دةرخواردى تةنةكة خؤلَةكةى دَلت دا
تةنةكة خؤلَةكةشت بَى طويَدان بة لووتى دلَى من 

تا بؤى كرا لة ئاودةستةكةى دلَى مندا طوى كرد
ئيتر من وةك زؤرجارى تر

دلَم ثِر ثِر بوو
طريام 

تا دةنطم نوسا
تا نةمتوانى قسة بكةم

ئيمةيَلم بؤ نارديت و ثَيم وتيت
كة من دلَم بةم ذيانة خؤش نيية
بمطيَو ثَيم مةلََى كاتذمَير ضةندة

جنيَوى سووكم ثيَبدةو لَيم مةثرسة ضةند شةمةية
دةموضاوم ثِربكة لة تف و داوام ليَمةكة رؤذذمَير هةلَواسم

ميز بكةرة دةممةوة و ثَيم مةلََى حةزت لة ض خواردنَيكة
ثَيم مةلََى نوكتةيةكت بؤ بطَيِرمةوة

رقم لةم ثرسيارة حيزانةية
بمكوذةو ثَيم مةلََى كَيت خؤشدةوَيت؟

ئةمة ثرسياريكى قورسة منى كةر ضوزانم وةآلمى بدةمةوة
ئةمة ثرسياريَكى قورسة

زؤر قورس وةك ضوار تةن لؤكة
كة من دلَم بةم ذيانة خؤش نيية
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ضى لة سَيكسة يةك نةفةرييةكان بكةم
كة من لة طؤرانييةك زياتر خؤمم لةبةرة

ضى لة سَيكسة بة كؤمةلَةكان بكةم
كة بؤ جارى دةيةم

هةموومان يةكمان بينى و
بة ثَيكةنينَيكى طالَتييةوة وا سةيرى يةكمان كرد كة يةك ناناسين

هةر بة ثَيكةنينةوة بوو زؤر بةجديى ثَيم وتيت
زؤر بَيجَيطام ئةطةر ئةكرَيت تا ماوةيةك لة دلَتا هةلَم بطرة

كةضى تؤ هةر خةريكى سَيكس بوويت هيضت ثيَنةوتم
تةنها بؤ يادطارى قومَيك تفت داثَيم 

ئينجا زانيم 
زؤرجار خؤشترين يادطارى لةكاتى سَيكسداية

لةناكاو ذنةكةم تةلةفؤنى بؤكردم
ذنةكةم نةيوت ضؤنيت؟

منيش نازانم بؤ نةموت ضاكيت؟
ذنةكةم نةيوت ثياوةكة كةى ديَيتةوة؟

منيش نةموت ذنةكةم بيرت دةكةم
ذنةكةم هيضى نةوت

منيش هيضم وت
ذنةكةم ئةمانةى وتبوو

من بيَئاطابووم طوَيم ليَنةبوبوو
ئاخ ذنة طيانةكةم

ذنةكةم سكى هةية.
ذنةكةم ثَيى خؤشة وةك قةحبةو مشتةرى ثَيكةوة بذين 

تا خؤشةويستى لةنيَوانماندا بميَنَيت.
ذنةكةم هَيشتا بالَق نةبووة.

ذنةكةم وةك ذنةكةى تؤية، حيزة.
ذنةكةم بووة بة ذنى هةموو ثياوةكانى طةِرةك.

ذنةكةم ثيَيخؤشة مَيردةكةى تؤى بة ديارى بؤ بةرم 
رازيت؟

ذنةكةم دةيةوَيت ويَنةى ثياويَكى رووت لة ذوورى نووستنةكةماندا 
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هةلَواسين.
ذنةكةم سةيارة لَيدةخوِرَيت منيش هؤِرين لَيدةدةم.
ذنةكةم زؤر ثياوة هةر بةسةر جووآلن لَيم تَيدةطات.

ذنةكةم خراث نيية بةرى دَل دةطرَيت.
ذنةكةى من باشترين ذنة.

ئةى ذنةكةى تؤ كام لةم ذنانةية؟؟؟
ئةم ثرسيارة قورسة

زؤر زؤر قورس وةك ضوار تةن ئالَتوون
ئةطةر ذنةكةى تؤ لةم ذنانةدا نيية 

ئةوا لةم بؤشاييةدا ذنةكةت دابنَى ئيشم ثيَيةتى
.....................................

ئةم داواكاريية قورسة وةك ثياويَكى قةلَةو
ثياوةكةت كةى بة جديى ثَيت دةلََيت ذنةكةم؟

ثياوةكةى من لة بازاِرة، كاهوو دةكِرَيت
ثياوةكةم لة مَيردةكةى تؤ دةضَيت بووة بة طةواد

ثياوةكةم ئةوةندة بيَئةخالقة هةر نازانم ضؤن وةسفى بكةم.
ثياوةكةم لة هيض باشترة.

ثياوةكةم هةر بةناو مَيردى منة؟
ثياوةكةم باوكى هيض يةكَيك لة مندالَكانم نيية.

ثياوةكةم خيانةتى لَيكردم منيش رشامةوة بة سةريدا.
 ثياوةكةم دةلََيى هاوِريَمة.

ثياوةكةم باشترين ثياوة بةساقةى بم.
تؤ كام ثياو لةم ثياوانة ثياوةكةى تؤية؟

ئةم ثرسيارة قورسة 
قورسة وةك ثرسيارةكةى ثَيشوو.
ئةطةر ثياوةكةت لةم ثياوانةدا نيية

ئةوا لةم بؤشاييةدا ثياوةكةت دابنَى تا دوو قسةى لةطةلَدا بكةم
.....................................

ئةم داواكاريية قورسة
قورستر لةوةى ثَيشوو

يان كةمَيك وةك ئةوةى لة ناو تةيارةدا بيرى فِرينى خالَخالَؤكة بكةيت
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ئاخر خالَخالَؤكة ئةم ناوة قورسة ضيية هةيةتى
يان كَى سثيََلى زةِرافةو جالَجالَؤكةى بؤ لةبةر دةكرَيت

من خؤم لةبةر دةكةم و دةستم لةبةينى هةردوو رانمدا تةِر دةكةم
ئةمة جؤريَكة لةوةى كة حةزم لة سَيكسة

حةزم لة سَيكسة
لةناو ذووريَكدا كة هةزارةها دةرطاى هةبَيت

حةزم لة سَيكسة لة تةنيشت مؤليدةيةكى دةنط بةرزدا كة نةهيَلََيت طوَيم 
لة هيض بَيت

حةزم لة سَيكسة لة يةك كات و
لة يةك جَيطادا

لةطةَل ماَل و خاوةنماَل و ميوانةكانيشدا.
حةزم لة سَيكسة لةطةَل خؤمدا

لةطةَل كةر و ثةثوولةو ذن و ثياودا
لةطةَل دراوسيَو هاوِرَى و خزم و نةناسياودا

ئةمةش جؤريَكى ترة لة ئةخالقة بيَئةخالقةكانم.
بةآلم بةِراستى حةزم لة سَيكسة

هيَندةى ئةوةى ثياويَكى دلَتةِر بيت و خؤزطة بخوازيت
 لة هةشتاوضوار سالَيدا ميز نةكةيتة ذيَر خؤت

هيَندةى ئةوةى كضَيك ثَيش تةمةنى عادةبوون دووضارى لةشفرؤشى 
ببَيت

حةزم لة سَيكسة
بةآلم وةك ثَيشتر ثَيم وتيت

من زؤر بَيجَيطام
ئةطةر ئةكرَيت بؤ ضةند سالََيك لة دلَتا هةلَم بطرة.

تكاية هةلَم بطرة
لة ئَيستاوة حةزم لة سَيكس نيية 

ناضارم كة حةزم لة سَيكس نةبَيت
هةر وةك ئةوةى لةكاتى دةستثةِركردندا شتَيك نةبَيت دةستثةِرى 

بةسةردا بكةيت.
بةم بَى جَيطاييةوة باشترين شوَين بؤ كَيرم ناو ثانتؤلَةكةمة.

هةر بؤية 
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ئةو كاتةى توِرةبوويت و 
جنيَوت دةدا

ئةو كاتةى طولَى سةبةتةكانى بَيزاريت دةذمارد
و

دَلت الى ضيمةنتؤكردنى باخضة بوو
ئةو كاتة من خةريكى دةستثةِركردن بووم

هةر ئةو كاتة
ئةو كاتةى ذمارةى طوولَةكانى بَيزاريت دابةشدةكرد

ناقس دةكرد
كؤتدةكردةوة

كةِرةتت دةكرد
هةر طولَى بَيزاريى بوون

هةر ئةو كاتة 
ئا ئةو كاتة من ثةشيمان بوومةوة لة دةستثةِركردن.

ثةشيمان بوونةوةكانم زؤرترن لة دةرطاكانى ثَيشوو 
بةم هةموو ثةشيمانييةمةوة

دوعا دةكةم:
ئةى (خودا) لَيم خؤشببة.

من بةم هةموو ثةشيمانييةمةوة 
ثةشيمانم و 

تةنها دوعا دةكةم
ئةى (خودا) لَيم خؤشببة و ضاكم بكة

من بةم هةموو خراثييةمةوة
دوعادةكةم

ئةى (خودا) لَيت دةثاِريَمةوة ضاكم بكة

 2010-2009-2008 سليَمانى
aryan_abubakr@yahoo/com
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طةالوَيذ  دةِرؤييشت،  هَيمني  بة  دراوسَيكاني،  ماَلة  لة  يةكَيك  سةرباني  لة 
هةستي كرد لة ثشتةوةِرا دةنطي ثَيي كةسَيكي نةناسراو دَيت، ئةو كةسة غةني 

تاذي بوو.
- واي دز، بيطرن!

هةردوو القي غةني تَيكهاآلن و بةربووةوة سةربانةكة. لةرز طرتي، هَيند تاسا، 
برينةكانييةوة  لة  خوَين  ديتمان  كرد،  تةماشامان  دوورةوة  لة  كة  بوورايةوة. 
نةيدةتواني  بَلَيين:  دةتوانين  بوو،  زؤر  هَيند  ئازاري  بةآلم  نةمردبوو،  دةضؤِرا. 

هةستَيتةوة، يان بِروات.

رابةر فاريق

بة دووربين، لة سةربانةوة
ضيرؤك
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دواي حةسانةوة، ثاَلةثةستؤي خستة سةر القةكاني؛ تؤزي لة جل و بةرطةكاني 
تةكاند و هةستا، بة لةنطةر خؤي طةياندة سةر ستارة و بة خشةخش و بة ثةلة، 

ضووةوة سةرباني ماَلي خؤيان و لةسةر كورسي دانيشت.
ماندووة.  دةِرذَين.  ضاوانييةوة  لة  ئةسر  قل  قل  نيوةِرؤية.  دواي  ٣ي  كات: 
كؤترة  ليسي  بةتاَليي  دةكا.  كؤترةكاني  تةماشاي  و  داطيرساندووة  سيطارَيكي 
ضةندين  ثةلة  بة  دةهَينَي.  طيانيدا  و  جةستة  سةراثاي  بة  ختووكة  ئَيرانييةكان، 
قومي درَيذ لة سيطارةكةي دةدا... بَيتاقةتي دايدةثؤشَي. ثاشماوةي نةكَيشراوي 
ثتر  تر،  كؤترةكاني  بةغ)ي  بةغ  (بةغ  و  كآلشةكاني  ذَير  دةخاتة  سيطارةكةي 

هةراساني دةكةن.
تةم بة خةستي كةوتة سةر ضاواني، هةستي دةكرد: ئيتر كؤتربازيي ض نيية، 

بَيجطة لة ذيان لة رابردوويةكي بةردةوامدا.
نةسرين، كة خوشكي طةورةي غةني تاذيية، طوَيمان لَيي بوو لة قاتي دووةمي 

خانووةكةيانةوة هاواري دةكرد:
- غةني! غةني!

((كؤترم  دةَلَيت:  و  هاتووة  كةسَيك  كرد  هةستي  تاذي  غةني  نةبوو.  وةآلم 
كورسييةكةي  لةسةر  هَيمني  بة  دايطرت،  ثتر  بَيهوودةيي  رؤييشتووة)).  لَي 
هةستا، ضووة سةر ستارة و تا ئةو شوَينة نةوةستا، كة يةكَيك لة ئافرةتةكاني 
خؤي  دووةمِرا،  قاتي  لة  لةوَيوة،  كردبوو.  هاواري  سةريدا  بة  دراوسَييةكيان 

هةَلداية حةوشةي ماَلي طةالوَيذةوة!
تا بةردةم ماَلي غةني،  هةر ثَينجمان بة ثةلة لة سةربانةوة هاتينة خوارةوة، 
نةوةستاين. لة نَيوةِراستي قةرةباَلغييةكةدا دوو منداَل دةبينران و كؤترَيكيش بة 

دةستي يةكَيكيانةوة بوو.
- دايكم طوتي ئةم ماَلة كؤتريان هةية، رةنطة هي ئةوان بَيت!
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يةكةمينجار  بؤ  ماَلةوة،  ئةوةى قذى كورتكردةوة و طةيشتة   كوِرةكة دواى 
لة ئاوَينةكةدا بةشَيوةيةكى سةير خؤى بينى، بة هةستيدا هات كة بةم قذة تازة 
بِراوةى و ئةو ريشة زؤر و بؤزةيةوة بضَيت بؤ ثَيشانطةكة، تةواوى هاوِرَيكانى و 

ئةوانةى لةناو هؤَلى نمايشةكةدان دَين بؤ سةيرى ئةو.
 ثَيشانطةكة دةمذمَير ضوارى تةواو لة هؤَلى تةوار دةكرَيتةوة و ذمارةيةكى 
تيايدا بةشدارن،  ثَيكةوةبوون،  لة كؤلَيذ  ثار  لة هاوِرَي كضةكانى كة ساَلى  زؤر 
بة دروشمى (ئَيمة كضانى نةوةى ذنانى رةنطين)، بةثةلة ضووة طةرماوةكةوة و 
هةر بةو لةتة طوَيزانةى كة لة تاقى ثةنجةرةى طةرماوةكةدا دانرابوو و تايبةتبوو 
رووخسارَيكى  ئةمةش  ريشتاشين.  كةوتة  ناوطةَل،  و  بنباَل  تووكى  تاشينى  بة 
سةيرترى لةوةى ثَيشوو ثَيبةخشى، بةآلم بةالى خؤيةوة جوانتربوو بةو شَيوةية 

كوِرةكة دةضَيت بؤ ثَيشانطة

محةمةد ناكام
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بضَيت بؤ بينينى تابلؤكانى ئةو نةوة تازةية لة رةنط. 
ئةو  هَيشتا  كة  تاشراوةوة،  تازة  ريشَيكى  و  تازةبِراو  قذَيكى  بة  كوِرةكة   
سةرةتاى  لة  و  ريشتاشينةكةدا  كؤتايى  لة  طوَيزانةكةوة  كولى  بةهؤى  برينةى 
بة  ناو  رَيطاوة  دةم  بة  و  دةردةدا  خوَينى  زوو  زوو  ببوو،  دروست  ضةناطةيدا 
ثَيدةسِرى،  خوَينةكةى  و  تةِردةكرد  زمانى  بة سةرى  سثى  كلَينسَيكى  لةتة  ناو 
خولةكدا،  بيستويةك  و  ضوار  دةمذمَير  لة  ئةو  نةكردبوو،  وشكى  تةواوةتى  بة 
كلك  جانتا  و  خؤى  بة  فشةكةيةوة،  ثانتؤَلة  و  تةسك  تيشَيرتة  و  خؤى  بة 
درَيذةكةيةوة، بة خؤى و ثَيآلوة تاكة و تاكةكانييةوة لة رةنطدا كة بؤخؤى رةنطى 
كوا،  دةمانطوت  كردؤتةوة.  طةِرؤكم  ثَيشانطةى  منيش  ئةها  دةيطوت  و  دةكردن 
كةى، لةكوَى... بة جووَلةيةكى تايبةت بةخؤيةوة كة ثِربوو لة نةشئة و شاديى، 
ثَيمدا، جوان  لة  ئةوةتان  ئةوةتا،  دةيطوت  و  هةَلدةدايةوة  ثانتؤَلةكةى  دةرلينطى 
سةيريان بكةن ئةو رةنطانةى لةم تاكةياندا دامناون لةويترياندا دامنةناونةتةوة، 
ئاخر  دةيطوت  و  زةويدا  بة  دةكوتى  ثَيى  بةتونديى  راستةقينةية،  هونةرى  ئةمة 
هونةر لةم وآلتةدا هةر بؤ ئةوة باشة لة ثَيى بكةيت و بيطَيِريت بة تةواوى شاردا، 
خاترى  لةبةر  شارةدا  لةم  كةس  ضونكة  ضيية،  هونةر  بزانن  كةس  هةموو  تا 
هاوِرَييةتى بانطكردنى بةزؤر نةبَيت، رووناكاتة ثَيشانطةكان، دةبَيت سةرةتا لة 
لةثَيكردنى هونةرةوة دةستثَيبكةين، تا خةَلكى ببينن هونةر لةم شارةشدا بوونى 

هةية.
و  خؤى  بة  قوثاوييةوة،  روومةتى  و  هةتاوبردوو  رووخسارى  و  خؤى  بة   
هةنطاوى ثان و ناِرَيكييةوة، ثَى دةنَيتة بةر دةروازةى هؤَلى تةوار و بةرلةوةى 
بضَيتة ذوورةوة، بة خؤى و سآلوة تايبةتييةكةيةوة، دةستى راستى لةسةر الى 
دوو  لةو  دؤستانةوة سآلو  و  غةمطين  دةنطَيكى  بة  و  دادةنَى  دَلى خؤى  ضةثى 
بارى  ثاراستنى  مةبةستى  بة  هةميشةيى  نةريتَيكى  وةك  كة  دةكات،  ثاسةوانة 
ئاراميى بؤنة و ئاهةنط و كؤِر و ثَيشانطةكان لةبةردةم دةروازةكاندا دةوةستن و 
دةست بة شان و باَل و رانى كوِراندا دةهَينن و سةيرى ناو جانتاى كضان دةكةن 
و مؤِرة لة كوِران دةكةنةوة و بزة بؤ كضان دةكةن و لةبةردةم هةندَى كةسى 

تايبةتيشدا بة رَيزةوة دةنووشتَينةوة.
دَينة  لَيى  سةرسامانة  سآلوةكةيةوة  سةندنةوةى  بةدةم  ثاسةوانةكة  دوو 
لة  جانتاكةى  و  دةيثشكنن  ورديى  بة  ئةوةى  دواى  بةطيريدَينن،  و  ثَيشةوة 
ناو جانتاكةى دةكات  يةكَيكيان سةيرى شتةكانى  كاتَيكدا كة  لة  دادةطرن،  شان 
وَينةى  رووخسارى  و  كوِرةكة  رووخسارى  بةراوردكردنى  لة  ئةويتريشيان  و 
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ضاوى  نمايشةكةوة  هؤَلى  دةرطاى  لةناو  كوِرةكة  كوِرةكةداية،  ناسنامةى  سةر 
دةست  هَيماى  بة  و  بينيوة  ئةوى  كة  دةكةوَيت،  كضةكانى  هاوِرَي  لة  يةكَيك  بة 
لةوةداية كضةكانيتريش ئاطاداربكات و بَلَيت... دواجار ئةويش هات بؤ ثَيشانطةكة، 
الى  بةرةو  لةوةداية  خؤى  ويستى  بَي  رووخؤشييةوة  ئةوثةِرى  بة  كوِرةكةش 
ئةوثةِرى  بة  ثاسةوانةكةش  دوو  رابكات،  نمايشةكة  هؤَلى  ناو  و  هاوِرَيكةى 
و  دةطرَيت  ضةثى  شانى  هَيواشى  بة  دانةيةكيان  و  رادةضَلةكن  شثرزةييةوة 
بة تونديى بؤكسَيك دةوةشَينَيت بة روومةتى راستيدا و كوِرةكة  ئةويتريشيان 

لوتى دةثذَيت.
دانة  دانة  و  نمايشةكةوة  هؤَلى  ناو  بضَيتة  كوِرةكة  ئةوةى  لةبرى  ئيدى 
هاوِرَيكانى و تابلؤكان و رةنطةكان و ئامادةبووان ببينَيت، هةموو بة ثرتاو دَينة 

دةرةوة بؤ بينينى كوِرةكة...!
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شايةت ئَيستا ثَيبكةنيت، بة من و بة رابردوومان و شايةتيش بة خؤت. شايةد 
ئَيستا بَلَيي شَيت بووى، شَيت بووين و شَيت...

يان خةرمانةيةك لة ئةستَيرةي دةرةوشاوةت ريزكردووةو بة لَيشاو رةشاوي 
دةستنوَيذي  دؤزيوةتةوةو  ساويلكةت  سؤفييةكي  يان  دةِرَيذيت....  بةسةردا 
هةناسة  رَيذنةي  ناوةو  كؤش  لة  بيرةوةريت  ضؤكي  يان  فَيردةكةيت.  عةشقي 
تةسليمي تؤمارخانةي ذيان دةكةي و ثِر بة قوِرطت رابردوو خؤش وَينادةكةيت 

و بةآلم بؤ ئَيستا نةفرةت رةوانة دةكةيت. يان ....
نا ئةم رستةي ئاخرييان لة رووباري هزرم سةهؤأل دةبةستَيت و زستانَيكي 
جانتاي  ئَيستاء  دؤخــي  سةر  دةطةِرَيمةوة  شَينةيي  بة  دةسةثَينى.  توش 
بيرةوةرييةكانم دةثَيضمةوة. رَيطةي شوَيني دووثاتكراوة دةطرمةبةر و هةنطاوة 

ئينتزار

هيوا سةليمي
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هةميشةييةكان ضةند جارة دةكةمةوة. لة جوَلةو دةنطة دةنطي دةورووبةرم 
لة سةر  و  دةطةم  هةميشةيي  بة شوَيني  دةدةم،  درَيذة  و  تَيدةفكرم  و  دةِروانم 
 . ... كورسييةكةم دادةبةزم، لة كورسييةكةم دةِروانم، لة ذوورةكةم لة خؤم و 
ئاي ئةم وشانة ضةند ئاشناء ضةند وةفادارن. تا خؤم نةخوازم جَيم ناهَيَلن و لَيم 

دوور ناكةونةوة. ئاي ضةند سةبوورن و ضةند بة ويقارةوة هاوِرَييةتيم دةكةن!
لة  نتق  نةبردووة،  ثةيان  من  بة ساويلكةيي  و  نةناسيوة  منيان  ئةوانيش  يان 
خؤم دةبِرم و ثَيمواية ئةوانيش دةنطي هةست دةبيستن و خؤيان بة ناو زةوي 

فةرامؤشيدا رؤدةكةن.
دةردَينم،  بيرةوةريت  ئةَلبؤمي  لة  وَينة  دووجــارة  دووجــار،  ئةمِرؤ  ئةوة 
لَي  بةهاري  ــوِرةي  خ هزر  رووبــاري  و  نيية  سةهؤَلبنةدان  ئةمجارةيان 

بةرزدةبَيتةوة. 
لة ئاسمان دةِروانم لة طةِرانةوةي ثةرةسَيلكة. ئاي ضةند سةرخؤشم و هاوِرآ 

بةئةمةكةكانم دَينمة سةما.
هَيور .. هَيور تاو دةمطرَيت و نا ئومَيدي ئةمجارةش راوم دةكات. دواتريش 

خةو سةرضؤثيم بؤ دةطرَيت و ... .
بةيانيية و ضةند بارة رؤذ باش ... رَيطةي شوَيني كارةكةم دةطرمةوة بةر و 
دةطرَيتةوة.  بؤ  باوةشم  كورسييةكةم  دةكةمةوة،  بةسةر  هاوِرَيكانم  رَيدةكةوم. 
مةسَينجةرةكةم  بوخضةي  و  دةكةم  مؤنيتةرةكةم  شاشةي  ئاوَيتةي  نيطام 

دةكةمةوة.
خؤزطة ئةمِرؤ هَيَلي خاَلي لة ثةيوةندييةكان بثضِراية ... . خؤزطة نةهاتماية و 
خؤزطة ... . يان شايةت كؤمثيوتةري هاوِرَيم لة رازةكانم تَيطةيشتبَيت و ئةويش 
لة سةر ساويلكةيم ساخ بووبَيتةوة...  يا هَيَلى بةناو ثةيوةندي سيخوري بكات و 

رَيطة لة طةيشتني تامةزرؤييةكان بةربةست بكات .... يان ... . 
خَيرايي خؤم  بة  هاوِرَيي شةو.  ببنة  دةيانةوآ  برذانطةكانم  و  ماندووم  زؤر 

دةطةيةنمة ماَلةوةوو وةك هةميشة خةو سةرضؤثي ئينتيزارم بؤ دةطرَيت. 
ذنة  هةميشةييدا  رَيطةي  لة   .... باش  رؤذ  جارة  ضةند  بةيانييةو  ديسان 
هاوكارةكةم دةبينم كة بة سيما دةردي ذن بوون دةبارَينآ و بة ضاوي ئينتزار 

دةطرى. لَيي نزيك دةبمةوة و رؤذ باش فِرآ دةدةم و رادةكات. 
ضةند طَيلم! هةر دوَينآ بوو بةسةرهات و ضيرؤكي ذنة هاوكارةكةم بيست. بة 

ئةسثايي ثةرتووكي نؤستالؤذيكي خؤم و خؤت دةدةمةوة.
بووة.  تَيثةِر  هاوشَيوةدا  هَيَلَيكي  بة  تر  منَيكي  و  ذنة  ئةو  عةشقي  ضيرؤكي 
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و  تَيدةفكرم  وردةوردة  و  دةيبينم  سةركارةكةم  بؤ  ضوون  كاتي  لة  رؤذانة 
تروسكةي شَيوة نيطاكاني هةَلدةسةنطَينم. 

دؤزيمةوة .... 
تةنانةت جارَيكيش  ثةخشدةكاتةوة.  ئينتزار  و  ئؤقرةيي  بآ  رةنطامةي  نيطاي 
زؤر  و  دةطةِرآ  مرؤظـ  هؤنيويةتييةوة،  فروغ  كة  وتي  كردةوة،  دَلى  بوخضةي 

دةطةِرآ و جووتي خؤي دةدؤزَيتةوة، لة طةَلى دةخةوَيت و ثاشان دةمرَيت. 
ئةرآ ... تةنانةت ئةوةشي وت كة ئةو جووتي خؤي دؤزيبووةوة و لة طةَليشي 

خةوتبوو و بةآلم نةمردبوو. 
ذووري ئايدييةكةت دةكةمةوةو دةنووسم: 

لة  بةشَيوةيةك  ـ  مرؤظ  حةزةكاني  دووثاتدةبَيتةوةو  مَيذوو  ثَيمواية  من 
ئينتزار  هاوكارةكةم  ذنة  هاوشَيوةي  تؤش  بَلَيى  تؤ  هاوشَيوةن.  شَيوةكان 

بخةمَلَينيت ... تؤ َبَلَيى ... 
بة  و  دةكةن  شةودا  طةأل  لة  شةِر  برذانطةكانم  و  نيم  ماندوو  زؤر  ئةمجارة 
ئةسثايي دةضمةوة ماَل .... وةك هةميشة و لة جاران طةرم و طوِرتر سةرضؤثي 

ئينتزار دةطرم.
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 نووسيني 
نامةي باش 

هةر وةك 
نووسيني 

شيعري باش 
دؤخ و كاتي 
خؤي هةيةو 
هةموو كات 

نانووسرَيت

سازداني: طؤظاري هةنار

(من هةموو ئَيوارةيةك ئةطةر ضاوةكانم دانةخةم و لة خةياَلي خؤمدا هةوايةكي 
ئاسماني  و  هةَلنةمذم  ئَيوارة  برذاوي  ناني  و  بةردةرطا  خؤَلي  بؤني  و  فَينك 
بةرطةي  بةرضاوي خؤم،  نةهَينمة  و طةِرةكي سابوونكةران  تةماويي سلَيماني 

مانةوة ناطرم لة هيض شوَينَيكي ئةم دنياية. 
بؤ  لَيدَيت،  خوَيني  و  دةكولَيتةوة  مندا  ناوةوةي  لة  هةميشة  برينَيكة  سلَيماني 
ئةبةد لة كؤآلنةكانيدا وندةبم و خؤم دةدؤزمةوة، ناتوانم بنووسم ئةطةر بير لةو 

كؤآلن و شارة نةكةمةوة).
الزؤ

الزؤ:
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كةي دةستت بة شيعر نووسين كرد؟
ناوةوةي  لة  ئةوةي  ثَيمواية  من، ضونكة  كَيشةية الي  هةميشة  ثرسيارة  ئةم 
بآلوكردووةتةوة،  يان  نووسيوة  يةكةم شيعري  كاتةي  ئةو  بَيت،  خؤيدا شاعير 
من  “دةستثَيكردن”ي.  سةرةتاي  ناوزةدكردني  بؤ  نيية  دةقيق  كاتَيكي  زؤر 
ذيان خؤي سةفةرَيكي  كردووة، ضونكة  نووسين  بة  كةيدةستم  نازانم  هةرطيز 

دوورودرَيذي نووسين و خوَيندنةوةي رؤذ و دونيا و طةردوونة لة ناو مندا.
لة  شيعرم  يةكةم  من  بدةمةوة،  تؤ  ثرسيارةكةي  وةآلمي  ئةوةي  بؤ  بةآلم 
ساَلي ٢٠٠٣دا بآلوكردةوة، ديارة ئةوكاتة دَلم زؤر ثَيي خؤش بوو، بةآلم ئةطةر 
بمنووسيباية،  و  بكردايةوة  بيرم  ئَيستاوة  بةرثرسيارَيتييةي  و  هؤشياريي  بةو 
هَيمنانةترو ثَيطةيشتووانةتر مامةَلةم لةطةَل بآلوكردنةوةي ئةو شيعرة و ئةوانةي 
بآلوكردنةوةي  سةرةتاي  كة  من  بؤ  خةمباريية  جَيطةي  خؤشيدةكرد،  دواي 

كارةكانم ئاوا بةو خراثيية دةستيثَيكرد.

كــردوون،  بؤ  سةفةرت  وآلتانةي  ئةو  و  بةريتانيا  و  سويد  سلَيماني،  شوَين: 
لة  شةوقيان  زؤرترين  شوَينانة  لةو  كام  هةية،  تؤ  نووسيني  لةسةر  كاريطةرييةكيان  ض 

شيعرةكانتدا داوةتةوة؟
هةميشة شوَين كاريطةريي قووَل و زياتري لةسةر خؤم و شيعرةكانم هةبووة 

وةك لة كات.
 من هةموو ئَيوارةيةك ئةطةر ضاوةكانم دانةخةم و لة خةياَلي خؤمدا هةوايةكي 
ئاسماني  و  هةَلنةمذم  ئَيوارة  برذاوي  ناني  و  بةردةرطا  خؤَلي  بؤني  و  فَينك 
بةرطةي  خؤم،  بةرضاوي  نةهَينمة  سابوونكةران  طةِرةكي  و  سلَيماني  تةماويي 

مانةوة ناطرم لة هيض شوَينَيكي ئةم دنياية. 
بؤ  لَيدَيت،  و خوَيني  دةكولَيتةوة  مندا  ناوةوةي  لة  هةميشة  برينَيكة  سلَيماني 
ئةبةد لة كؤآلنةكانيدا وندةبم و خؤم دةدؤزمةوة، ناتوانم بنووسم ئةطةر بير لةو 

كؤآلن و شارة نةكةمةوة.
من لة سويد زياتر فَيري ضَيذوةرطرتن بووم لةوةي كة بة هَيمني لة جوانيي 
نيية  جوان  بةريتانيا  بِروانم،  وةرزةكان  خةمسارديي  و  سرووشت  ئاراميي  و 
ثِرة لة دةنطي ئؤتؤمبَيل و كارطة، تا ئَيستا سةرنجمي بؤ الي هيض شتَيكي خؤي 
دوو  من  بةآلم  كردوومةتةوة،  قووَلتر  تيادا  غةريبـي  لةوةي  جطة  رانةكَيشاوة، 
بةو  و  بةشدةكةن  لةطةَلدا  كة رؤذةكانم  لةطةَلدان  تايبةتم  و  مرؤظي زؤر جوان 

ميهرةبانييةي خؤيانةوة ذيانم بؤ ئاسانتر دةكةن.
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ديارة دواي سلَيماني ئةطةر شوَينَيكي تري ئةم دنياية بؤ هةتاهةتاية سةرسامم 
بكات و شيعرةكانم ثِركات لة خؤي، ئيتاَلياية، بة بِرواي من هيض شوَينَيكي تر نيية 
هَيندةي ئيتاَليا باوةِرم بة تواناي مرؤظ ال باآلدةستتر بكات، هيض شوَينَيكي تر 
نيية بة بينيني هةر شارَيكي، طوندَيكي هَيندة دَلم ثِربكات لة خورثة و عةشق بؤ 

طةِران بة شوَين جوانيي و دؤزينةوةي ئةوةي دروستكةري ئَيمةية.

لةبواري  هونةرمةندة  باوكت  بوو،  كوردي  شانؤي  ناوداري  هونةرمةندَيكي  باثيرت 
تؤ  لةسةر  كاريطةرييةكيان  ض  هاوسةرةكةشت شاعيرة،  شَيوةكاريي، سينةما”  “فؤتؤطراف، 

هةبووة و هةية؟
هةميشة  كة  قووَلن  هَيندة  مندا  كارةكاني  و  ذيان  لة  سيانة  ئةو  كاريطةريي 
زبريي  و  ذيان  زبريي  لةطةَل  مامةَلة  هَيمنانةتر  دةتوانم  لةوان،  بيركردنةوة  بة 

مرؤظةكاندا بكةم و بةرطةي هةَلكردن، دانبةخؤداطرتن و مانةوة بطرم.
لةوةي  بَيجطة  ئةو  كردم،  خؤشةويستتر  و  شيرينتر  ال  خوَيندنةوةي  باثيرم 
كتَيب و طؤظاري منداآلني زؤر بؤ دةكِريم، ثَيشي خؤشبوو بخوَينمةوة، بةتايبةت 
لة نيوةِرواندا بؤ ئةوةي دواي ئةوةي لة كار هاتةوة بخةوَيت، نةك من بكةومة 
ئةوة  ديارة  دراوسَيماندا،  منداَلةكاني  لةطةَل  ياريكردن  و  ثَيكةنين  و  قيذةقيذ 
بة ديار ئةو طؤظار و  ئيتر من  ئايديايةكي زؤر سةركةوتووي ئةو بوو، ضونكة 
وَينانةوة هةموو جار بؤ زؤر دوور دةِرؤيشتم، لة خوَيندنيشدا باثيرم هةميشة 
دَلي بة سةركةوتن و زيرةكيي من خؤشبوو، هةميشة بة هةوَل و كؤششي مني 
هةتاهةتاية  بؤ  ئةوا  من،  لةسةر  بكةم  باثيرم  كاريطةريي  باسي  ئةطةر  دةزاني. 

دةبَيت بنووسم.
بَيدةنطانة  زؤر  كة  بكةم  تر  كةسَيكي  باسي  دةزانم  ثَيويستي  بة  زؤر  لَيرةدا 
وةك  ئةو  طةرضي  نةنكمة،  ئةويش  ئةبةديية،  رؤشناييةكي  مندا  ذياني  لة 
و  ناو خةياَل  دَيتة  نووسين  ثَيش  نةسرةوتة  بةآلم رؤحَيكي  نةماوة،  باثيرم الم 

شيعرةكانمةوة.
بمخاتة  يان  بكات  بؤ  قسةم  هةركات  ئةو  هاوِرَيية،  و  باوك  باشترين  باوكم 
بةردةم ثرسيارَيك، ئيتر هةموو شتَيك لة شوَيني خؤي رادةوةستَيت بؤ طوَيطرتن، 
باوكم ئايدَليكة كة هةميشة حةزم كردووة لةو بضم، كاريطةريي ئةو نةك بةتةنيا 
لةطةَل  مامةَلةكردنيشمةوة  و  بيركردنةوة  بةسةر  بةَلكو  ديارة،  نووسينمةوة  بة 

دةوروبةرمدا.
و  شاعير  ميهرةبانة،  زؤر  باوكَيكي  و  هاوسةر  ــةوةي  ل جطة  ماردين 
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نووسيني  و  دةست  سةيري  هةميشة  من  كة  بةتواناشة،  زؤر  رؤماننووسَيكي 
دةكةم، ثَيشنياز و تَيبينييةكاني ئةو، نووسيني مني دةوَلةمةندتركردووة، ذياني 
من ثِرتر و بةهادارترة لةطةَليدا، ئةطةر ئةو نةبا نةمدةتواني تا سةر بة عةشقةوة 

بنووسم.

رةخنةي ئةدةبي كوردي لةسةر شيعر، ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟
بؤ  ثرسيارانة  ئةم  هاوشَيوةي  و  ثرسيارة  ئةم  نازانم  من  دةوَيت  راستت 
دةكرَين، ضونكة بةر لة هةر شتَيك من ثَيمواية رةخنةطري ئةكاديميمان نيية، ئيتر 

ئةوةي لةمالو لةوالش دةنووسرَين زؤر الواز و هةذارانةية.
خوَيندبَيت  ئةدةبييان  رةخنةي  تيؤري  كة  نين  كةسانَيكمان  ئَيستا  تا  ئَيمة 
لةسةرئةو  قسةبوون  هةبوون  ئَيستا  تا  ئةوةي  بكةن،  كار  ثرؤفَيشناآلنة  و 
ئةدةبي  رةخنةي  نةبوون،  يان  بوون  بةدَلي  خؤي  نووسةرةكة  كة  شيعرانةي 
وآلتاني  لة  بةآلم  سةرةوبةرةية،  بَي  زؤر  ديارنييةو  جؤرَيك  هيض  بة  كوردي 
ئةو  بةثَيي  كةسةو  هةر  و  دةوترَيت  بنةمايةك  لةسةر  شتَيك  هةموو  ئةوروثا 
بوارةي تيادا خوَيندوَيتي دةدوَيت و تةنيا لةسةر ئةو بابةتانةش دةكةوَيتة طفتوطؤ 

كة ثةيوةستة بةكارةكةي خؤيةوة.
ديارة هيض مةرج نيية ئةوةي كة شاعيرَيكي باش بوو، رةخنةطرَيكي باشيش 
شيعر  دَيِر  يةك  بتوانَيت  رةخنةطرة  ئةوةي  نيية  مةرجيش  ضؤن  وةك  بَيت، 
بنووسَيت، بةآلم الي خؤمان ئةوةي ثةيوةندي هةية بة نووسينةوة بة ضاك يان 
خراث، رةخنةي خؤي هةية لةسةر شتَيك كة بةدَلي نةبَيت، بةآلم ئةوة ئاشكراية 
لة دنيادا رةخنةي ضاك و ثرؤفَيشناآلنة دةربارةي هةر بابةتَيك لةسةر ئارةزووي 
ئةو كةسة دروستنابَيت، بةَلكو ئةو كارة بة هةوَل و ماندووبووني ضةند ساَلةي 

خوَيندن و خؤثةروةردةكردن دةكرَيت.

ئةو كتَيبانة ضين كة سةرساميان كردوويت و بؤ هةميشة لة يادةوةريتدا دةمَيننةوة؟
من  ئةوانةي  بةآلم  دنيادا،  لة  زؤرن  سةرنجِراكَيش  و  باش  كتَيبـي  ديارة 
سةرساميان  و  دةمَيننةوة  مندا  يادةوةريي  لة  و  بيانخوَينمةوة  ثَيِراطةيشتووم 
(ئَيوارةي ثةروانة  (تاوان و سزا)ي دؤستؤيظسكي،  لة رؤماني  كردووم، بريتين 
كارلؤس  با)ي  (سَيبةري  عةلي،  بةختيار  سثييةكان)ي  مؤسيقارة  شاري  و 
(ياري كاغةزي)ي يؤستين  يالمار سؤديرباري،  (دكتؤر طالس)ي  رويز زافؤن)، 
طاردةر، (كافكا لةسةر رؤخي دةريا)ي هاروكي موراكامي، زؤربةي رؤمانةكاني 
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بةتايبةت  سةرسامكردووة،  منيان  كازانتزاكيس 
رؤماني  من)،  قةديسي  (فرانسيسكؤس  رؤماني 

(خةوني ثياوة ئَيرانييةكان)ي ماردين ئيبراهيم. 

يةكَيكي تر لة ئارةزووةكاني تري ئَيوة كة لة باوكتةوة 
فيلمي  دوايين  فيلمة،  سةيركردني  ماوةتةوة  بؤتان 

سةرنجِراكَيش ضيية بينيبَيتت؟
من بَيجطة لة خوَيندنةوة و طوَيطرتن لة ميوزيك 
و طؤرانيي زؤر ئارةزووي سةيركردني فيلمي ضاك 
و جوان دةكةم، باوكم بينةرَيكي باشي فيلمة و هةر 
سةيري  دوو  و  يةك  بَي  بكات  ريكؤمَيند  فيلمَيكم 
باوكم  ضاكي  سةليقة  بة  بِروام  من  ضونكة  دةكةم، 

زؤرة. 
دوايين فيلم كةبينيبَيتم و زؤر بةالمةوة جوان و 

سةرنجِراكَيش بووبَيت فيلمي “ئاظاتار”ة.

هَيندةي بزانين زؤر حةز بة نووسيني نامةي ئةدةبيي 
دةكةيت، تا ئَيستا نامةي ئةدةبيت لةطةَل كَي طؤِريوةتةوة 
بآلوكردنةوةيان  لة  بير  ئايا  رازيبيت،  لَييان  خؤت  كة 

دةكةيتةوة؟
من زؤر ضَيذ لة نووسيني ئةو نامانة وةردةطرم 
خوَيندنةوةي  ئاستي  بةهةمان  دةياننووسم،  كة 
نووسيني  ثَيمواية  دَين،  بؤم  ئةدةبييانةي  نامة  ئةو 
نامةي باش هةر وةك نووسيني شيعري باش دؤخ 
و كاتي خؤي هةية و هةموو كات نانووسرَيت. من 
نامةي  زؤرترين  ضيرؤكنووس  باراني  هاوِرَيم  و 
ئةدةبيمان طؤِريوةتةوة، زؤربةشيان باس لة ذياني 
نيم  بِروايةدا  لةو  بؤية  دةكةن،  خؤمان  ثرايظةتي 
بآلويان بكةينةوة، هةروةها نامةي ئةدةبيي و زؤر 
ئيبراهيم-دا  ماردين  و  من  نَيوان  لة  سةرنجِراكَيش 
ثَيموانيية  و  ثرايظةتن  ئةوانيش  ديسان  كة  هةية 

من زؤر 
رةشبينم 
بةرامبةر 

دونياي تازة، 
دةخوازم 

بمطةِرَينةوة 
ئةو زةمانةي 

مةحوي 
بة هةموو 

جوانيي 
سروشت 
بة هةموو 

هَيمنيي 
ذيانةوة 

روانيويةتي 
و شيعرَيكي 

تيادا 
نووسيوة
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لة بآلوكردنةوةيان كردةوة،  بيرمان  ماوةيةك  بؤ  بكةينةوة، هةرضةندة  بآلويان 
بةآلم دواتر ثَيمان باش بوو كة تةنيا (ئؤفَيليا) ئةو نامانة ببينَيت، ئةوة يةكَيك لة 

دياريية تايبةتةكاني ئَيمة دةبَيت بؤي...

ئَيمة تا ئَيستا بةشداري تؤمان لةو كؤِر و فَيستيظاَله شيعريانةدا نةبينيوة، نة ئةوانةي 
كة لة ئةوروثا سازدةكرَين، نة ئةوانةي لة كوردستان؟

من ثَيمخؤشة بةردةوام كةمترين تيشك و رووناكيم لةسةر بَيت، ضونكة من 
بضنة  شيعرةكانم  بةسة  ئةوةندة  من  بؤ  دةالوَينمةوة،  ئةدةب  دةنووسم،  شيعر 
تَيداية.  جدييان  و  ضاك  خوَينةري  كة  شوَينانةوة  ئةو  كتَيبخانةو  و  كؤآلن  ناو 
دةكرَين،  كؤِرانةي  و  فَيستيظاَل  لةو  تَيناطةم  باشي  بة  ئَيستاش  تا  من  ثاشان 
كة  دةخوَيندرَينةوة  شيعرانة  ئةو  هةمان  كات  زؤربةي  ضونكة  دةكرَين؟  بؤضي 
كةسي  كؤمةَلَيك  كاتيش  زؤربةي  و  بآلوكراونةتةوة  طؤظارةكاندا  رؤذنامةو  لة 

دياريكراون و كةمتر دةنطي تازةو جياوازيان تيادا دةبينرَيت.

ئةي بؤ ئينتةرظيوكردن رات ضيية؟
هةمان  جار  زؤربةي  ئينتةرظيوكردن،  لةسةر  هةية  بؤضوونيشم  هةمان  من   
كؤنت  و  وتراوة  ثرسياري  هةمان  و  دَين  كة  داماون  و  بَيكار  رؤذنامةنووسي 
نادةم  بة خؤشم  رَيطة  و  ذانري شيعردا  لة  نيم  ثسثؤِر  من  ثاشان  لَيدةكةنةوة. 
لةسةر  قسةكردن  بكةم،  نووسين  تري  ذانرَيكي  نة  ذانرةو  ئةو  لةسةر  قسة  نة 
بوارةدا  لةو  و  ثسثؤِرن  دةزانم  كة  وةردةطرم  لةوانة  بةتةنيا  بةطشتيي  ئةدةب 

خوَيندوويانة.

لةم ساتةدا شوَينَيكي تايبةت هةية حةز بكةيت لةطةَل ضاوداخستندا لَيي بيت؟
دةكةم  لةم ساتةدا حةز  بةآلم  بم،  لَيي  هةية من حةزبكةم  هةميشة شوَينَيك 

لةماَلي خؤمان بم لة سابوونكةران.

ساتي نووسين ضؤنة الي تؤ، هةست بة ضي دةكةيت؟
تووِرةدةبم،  شتَيك  هةموو  لة  دامدةطرَيت  بَيتام  ماتييةكي  نووسين  ثَيش  من 
نائاراميي تةواوي هةَلسوكةوتم دةتةنَيت، وةك ئةوةي لةسةر ئاطربم ناتوانم بير 

لة شتَيكي دياريكراو بكةمةوة تا ئةوكاتةي يةكةم دَيِري شيعرةكة دةنووسم. 
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الزؤ لةم سةردةمة نوَي و خَيرايةي ئَيستادا بيري ضي دةكات؟
مرؤظ  ترسناكة،  و  سامناك  سةردةمَيكي  نوَي  سةردةمي  من  بِرواي  بة 
بةخَيراييةكي  راكردنة  و  نةبينين  سةردةمي  رابمَينَيت،  هيض  لة  راناطات  بةوة 
سةرسوِرهَينةر، تابَلَييت ماندووكةرة، من زؤر رةشبينم بةرامبةر دونياي تازة، 
بة  سروشت  جوانيي  هةموو  بة  مةحوي  زةمانةي  ئةو  بمطةِرَينةوة  دةخوازم 
بة  حةز  من  نووسيوة.  تيادا  شيعرَيكي  و  روانيويةتي  ذيانةوة  هَيمنيي  هةموو 
رؤذانةي  ذياني  لة  كة  جوانانةدا  دانسقةو  ساتة  لةو  دةكةم  مانةوة  و  وةستان 

ئَيستاماندا هَيندة خَيرا دةبن بةذَير دةست و ثَيوة، كةس ناطةِرَيتةوة سةريان.
بيري سرووشتي خاو دةكةم، بيري هةواي ثاك و بَيدةنطيي و ئاراميي دونيا، 

خاَليي لة دةنطي ئؤتؤمبَيل و بؤني بةنزين و هةَلمذيني دووكةَل.
و  ئةسَليي  جوانيي،  بيري  دةكةم،  سةرنجِراكَيش  و  داهَينةر  مرؤظي  بيري 

نةمريي شتةكان دةكةم.

الزؤ شيعر بؤ كَي دةنووسَيت؟
هاوِرَييانةم  ئةو  بؤ  خؤم،  زيندووَيتي  بؤ  دةنووسم،  مانةوة  بؤ  شيعر  من 
ذيان  بؤ  خؤييةوة،  جوانيي  ناو  بضنة  ئةوةن  كةشايستةي  خوَينةرانةي  ئةو  و 
بؤ طةردوون و سروشت، بؤ بةنرخي (بوون)، بؤ ئةو مرؤظة باشانةي ذيانيان 

ثِركردووة لة فةزيلةت...

ئةطةر داوات لَيبكةين بير لة ديمةنَيكي جوان بكةيتةوة، ئةو ديمةنة ضي دةبَيت؟ 
هةر ئَيستا من بير لة خاَلخاَلؤكةيةك دةكةمةوة لة ناو لةثي دةستي منداَلَيكدا، 

بير لة جوانيي ئةو خاَلخاَلؤكةية و دَلخؤشيي ئةو منداَلة دةكةمةوة.

كة  دونيا  ديارييانةي  ئةو  هةموو  لة  بَيت  جياواز  هاتووة  بؤ  ديارييةكت  ئَيستا  تا 
ثَيشكةشي بةرامبةر دةكرَين؟

بةَلَي، جياوازترين دياريي كة ثَيشكةشم كرابَيت لة اليةن ماردين-ةوة بووة، 
جارَيكيان طيتارَيك و جارَيكي تريشيان ئينجيلَيك و ضرايةكي كردمة دياريي.

الزؤ بة ض نووسةرَيكي بيانيي و ض نووسةرَيكي كورد سةرسامة لة ئَيستادا؟
 ديارة ثيشتر ئاماذةم بةوة كردووة كة نووسةري باش و تايبةت هةن و كةم 
نين، بةآلم يةكَيك لةو نووسةرة تايبةتة بيانييانةي لة ئَيستادا زؤرترين سةرنجمي 



دار
دي

٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

KKJ

رويز  كارلؤس  ئيسثاني  ئةسَل  بة  نووسةري  راكَيشاوة،  خؤي  ئةدةبي  الي  بؤ 
عةتا  ئيبراهيم،  ماردين  عةلي،  بةختيار  كوردةكانيش  نووسةرة  لة  زافؤن-ة. 

محةمةد و يوسف عيزةدين.

كامةن ئةو دةنطة هونةرييانةي طوَييان لَيدةطريت؟
من زؤر طوَي لة دةنطي هونةرمةندان: عةدنان كةريم، كاني، تارا جاف، فوئاد 

مةوالنةيي، قادر كابان، رةفيق ضاالك، كامكارةكان و شةهرام دةطرم.

نووسيني كام لة نووسةرة ذنةكان دةخوَينيتةوة؟
نووسيني باران، سةحةر و زوَلةيخا دةخوَينمةوة.

ئةي ثياوةكان؟
ماردين ئيبراهيم، دالوةر قةرةداغي، هيوا قادر، شَيركؤ بَيكةس، بةختيار عةلي، 

هةندرَين.

لة هونةري تةشكيليدا حةز بة سةيركردني كاري كام هونةرمةندة دةكةيت؟
و  تايبةت  زؤر  ئيشة  ســةوز،  ــةروةت  س نةمر  هونةرمةندي  ئيشةكاني 

سةرنجِراكَيشةرةكاني باوكم و هونةرمةند سةدرةدين ئةمين.

ضؤن بوو بيرتان لة ضاثكردني كتَيبَيكي شيعريي كردةوة بة هاوبةشي لةطةَل ماردين 
ئيبراهيم-دا؟

بيرؤكةي كتَيبـي (كراس رةش) ئةو كاتة سةريهةَلدا كة من و ماردين كؤمةَلَيك 
وا  نةكردبوونةوة،  بآلومان  ثَيشتر  كة  هةبوو  ضاثنةكراومان  و  تازة  شيعري 
بآلوي  هاوبةشةدا  كتَيبة  لةو  نووسي  تازةمان  دةقَيكي  هةر  بِرياريشماندا 
بكةينةوة، ثاشان من تا ئةو كاتةش هيض كتَيبَيكي ضاثكراوم نةبوو، ثَيموابوو بة 
هاوبةشي ضاثكردني كتَيبَيك دةرفةت دةدات بةخوَينةر دوو دةقي تةواو جياواز 
لة يةكتر لة هةمان كتَيبدا بخوَينَيتةوة، هاوكات ئةزمووني نووسةرَيكي ذن و ثياو 

ببينيت و ضَيذي جياواز لة هةمانكاتدا وةربطرَيت.

سوثاس بؤ طؤظاري هةنار و بؤ بةِرَيزتان.
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ان
طَيِر

وةر
ديدار لةطةَل سةنةعةَلآل 

ئيبراهيم

سازداني: غةفور ساَلح عةبدوَلآل 

دؤستؤيؤفسكي و
تؤَلستؤي لة رؤمانَيكدا

محةمةد قادر

كتَيبخانة توركييةكةم
ئومَيد تؤفيق

ئةم ضيرؤكة ناو بنَي نَيرطز

رةفعةت مورادي

وةرة ثَيكةوة ياريى بكةين
و: شةريف فةالح

 عةبدولستار جةباري

لة شانؤي توركمانييةوة

لة شيعري ئةَلةمانيي سةردةمةوة

سيروان رةحيم

بازنة الكَيشةييةكان

سةآلح جةالل

تةها ئةحمةد رةسوَل

ماَلى تارمايى
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 وةكو ذنة رؤماننووسي كوةيتي (لةيال عوسمان) وتي، سةنةعةَلآل ئيبراهيم بة 
رةطةز كوردة و خةَلكي ئؤرفةية لة باكووري كوردستان، خؤشي نكووَليي لةم 
ئةزمووني  ليذنة،  نامووس،  نووسيوة:  ئةم رؤمانانةي  ئَيستا  تا  نةكرد.  راستيية 
مَيينةيي، سةدلعالي، ياساي فةرةنسي، رؤذذمَيري ثَيدةشتةكان، طوَل، ئةستَيرةي 
بةيروت...  شةثقة،  و  مَيزةر  كوَلطرتن،  ئةمريكاني،  بؤنة،  ئةو  خوود،  ئؤطستس، 

بةيروت...

ديدار لةطةَل سةنةعةَلآل ئيبراهيم

آل  ح عةبدولَ سازداني: غةفور سالَ
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تَوم  رؤماني  يةك  تةنها  من  كة  بثرسين  ئيبراهيم  سةنةعةَلآل  لة  سةرةتادا  لة  با   
دةست  بةيروت”ةوة  “بةيروت،  لة  با  “ةوة،  بةيروت  “بةيروت.  ناوي  بة  خوَيندوةتةوة 
هةموو  نيشتيماني  ناوخؤ،  شةِري  نيشتيماني  و  ــان  رووداوةك نيشتيماني  ثَيبكةين، 
بيركردنةوة عةرةبييةكان، هةر لةوثةِري ضةثةوة بؤ ئةوثةِري راست و تادةطاتة فاشيزم 
لة لوبنان، سةنةعةَلآل ئيبراهيم وةكو رؤماننووسَيكي ميسري، ضي هانيدايت كة رؤماني 

“بةيروت، بةيروت” بنووسيت؟
مَيذووي  لة  بنووسَيت،  شتَيك  هةر  لةسةر  هةية  بؤي  نووسةرَيك  هةموو 
لة سةر ذينطةطةلَيك  لة نووسةران هةن كاري طرنطيان نووسيوة  ئةدةبدا زؤر 
دوور لة ذينطةكاني خؤيان. لةسةر ئةو شوَينانةي كة ثةيوةندي بةوانةوة نيية، 
كاتَيك ثةيوةندي روودةدات لةنَيوان نووسةر و شوَينَيكي تايبةتدا يان ذينطةيةكي 
تايبةتيدا و طوزارشتي لَيدةكات. بةيروت رؤَلي طرنطي بيني لة ذياني رووناكبيراني 
عةرةبدا، رؤَلي رؤشنبيريي طرنطيشي هةبووة لة ماوةي جيا جيادا، توخمةكاني 
من  ناوضةكةدا.  لة  بةهَيز  بةشَيوةيةكي  كؤبوةوة  تيادا  هةنووكةيي  بارودؤخي 
يةكَيك بووم لةو رؤشنبيرة عةرةبانةي كة زؤر سةرداني بةيروتم دةكرد، لةطةَل 
ذياني  لة  قووَلة  برينَيكي  لوبنان  ناوخؤي  هةبوو، شةِري  ثةيوةنديم  خةَلكةكةي 
عةرةبيدا، كاتَيك ويستم ضيرؤكَيكي ئاسايي بنووسم لة يةكَيك لة سةردانةكانمدا 
ئةهلي  بة جةنطي  ببمةوة و سةبارةت  ناضارم قووَل  بيني كة  بةيروت، خؤم  بؤ 
لوبناني كة بؤضي هةَلطيرسا لة كاتي ئةو طةِرانةي خؤمدا، ويستم ئةو جيهانانة 

بخةمةِروو كة بوونة هؤي جةنطي ناوخؤي لوبنان و ثةرةسةندني.
حةفتاكان  طةيشتة  تا  و  شةستةكان  و  ثةنجاكان  لة  ديكة  اليةكي  لة  اليةك  لة  ئةمة 
تةوذمَيكي ضةث هةبوو، بةآلم دواي ئةمة هةَلكشانَيكي ديكة ثةيدابوو وةكو بةرَيزتان 
دةزانن بة هةَلكشاني ئسووَلييةت ناسرا، بة تايبةتي لة ميسر بة شَيوةيةكي تووند. ئةم 
هةَلكشانةش دةستيكرد بة تةكفيركردني نوسةران و رؤمانةكان، (فةرةج فؤدة)يان تيرؤر 
كرد، (نةسر حامد ئةبو زيد)يان دةربةدةركرد، تا دةور طةيشتة سةر رؤمانةكةي (حةيدةر 
عةرةبيية  رؤمانة  لة  يةكَيكة  ثَيمواية  من  دةريا-،  طذوطياي  بؤ  داوةتَيك   – حةيدةر) 
ئاساييةكان، بةآلم هةَلكشاني ئسووَلي واي لَيكرد كة دنياي لَي بورووذَيت، تؤ ضي دةَلَييت 

دةربارةي ئةم هةَلكشانة ئسووَليية و هؤي دةركةوتني ضي بوو؟
زؤر هؤ هةية، طرنطترينيان بةرثرسياريةتةكة لة ئةستؤي تةوذمي نةتةوةيي 
زؤر  كة  تةوذمةوة  ئةم  كؤنترؤَلي  ذَير  كةوتنة  عةرةب  وآلتاني  عةرةبيداية، 
لة  دروستكرد  رذَيمي  و  قةوارة  ضةند  خؤي،  عروبةتةكةي  بؤ  بوو  دةمارطير 
شَيوةي رذَيمي ديكتاتؤري، ئةم رذَيمانة كة لة نَيوان ثاشايةتي و كؤماريدا بوون 
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و لةذَير كؤنترؤَلي حيزبة نةتةوةييةكاندا بوون، دةستيان كرد بة سةركوتكردني 
بزووتنةوةي ديموكراسي و بزووتنةوةي ضةثي راستةقينة، هةوَليشيدا طةمة بة 
ئةو  لَيداني بزووتنةوةي ضةث،  بؤ  بواري بؤ رةخساند  بكات و  ئاييني  تةوذمي 
طورزة يةك لة دواي يةكانةي كة بةر ضةث لة ميسر و وآلتاني تر كةوت، بووة 
كة  داضوونةي  ئةو  سةرةِراي  ئيسالمي،  تةوذمي  لةبةردةم  بواركردنةوة  هؤي 
تووشي شةقامي ميسري هات، ئةنجامي مايةثووض بووني رذَيمة فةرمانِرةواكان 
و دَلسؤز نةبوونيان بؤ بةديهَيناني داواكارييةكاني جةماوةر و ثَيداويستيةكاني 
دةسةآلتي  لة  بةرثرسيارن  فاكتةرانة  ئةم  بيانيدا،  لةطةَل  تَيكةَلكردني  دةست  و 
سادةي  كةسي  بة  ثَيشكةش  سادة  طوتارَيكي  كة  ئسووَلي،  ئاييني  ــِرةوي  رَي
و  ئايين  ناوي  بة  بةئاساني  و  نةريتةكانة  و  ئايين  ثابةندي  كة  دةكات،  شةقام 
بؤ  نيية  ثَي  فيعلي  وةآلمَيكي  هيض  راستيدا  لة  بةآلم  رايدةكَيشَيت،  نةريتةكانةوة 
ئةو ثرسيارانةي كة لة جيهاني ئةمرؤمان دةخرَينة روو، ض لة رووي ئابووري 
و ض لة رووي كؤمةآليةتي يان لة رووي سياسيةوة، بطرة دةكةوَيتة ورووذاندن 
رؤذطار  كة  بةسةرضوو  كؤنةثةرستانةو  هةَلويستي  زيندووكردنةوةي  و 
تَييثةِراندوون، بة تايبةتي ئةوةي كة ثةيوةندي بة ذن و بة فرةيي يان بة ئازادي 
بيروباوةِرةوة هةية. لةم ضوارضَيوةيةشدا قةيراني كتَيبي (داوةتَيك بؤ طذوطياي 
بآلوكردنةوةي  خانةيةكي  كة  هات  لةوةوة  هؤيانةش  ئةم  طؤِرَي،  هاتة  دةريا) 
حكومي كة (ئيبراهيم ئةسآلن) سةرثةرشتي دةكات، ضاثَيكي نوَي ئةو رؤمانةي 
بآلوكردةوة. كة هةذدة ساَل بةسةر ضاثي يةكةميدا تَيثةِري بوو، ثَيمواية دواجار 
يان  بةشَيوةيةك  تَيدابوو  ميسرييةكاني  دةزطا  دةستي  ثرؤسةكة  روويدا،  ئةمة 
دةزطا  اليةن  لة  ئيشارةتةكة  كة  خؤم  تايبةتي  خةياَلي  بة  من  ثَيمواية  ئةويتر. 
راي  هةَلمذيني  بؤ  بكةن  دروست  كَيشةيةك  ويستيان  كة  بوو،  حكومييةكانةوة 
طشتي، لة كاتَيكدا تووشي قةيرانَيكي ئابووري كوشندة هاتبووين، بة هؤي ئةو 
طةورةكان  كارة  خاوةن  لة  ذمارةيةك  كة  طةورةيةوة،  بردنة  تاآلن  بة  ثرؤسة 
ئةنجاميان دابوو، بة ثشتيواني راستةوخؤي دةزطاكاني دةوَلةت، ثارتي كاريش 
دةكات  بازرطاني  كة  دوايية،  بةو  هاتبوو  جةماوةري  دةستداني  لة  تووشي  كة 
بة اليةني ئيسالمييةوة، ئةم كَيشةيةي قؤستةوة و ورووذاندي و خةَلكي دذي 
جةماوةردا.  بةناو  بآلوبوونةوة  لة  جؤرَيك  بةدةستهَيناني  ثَيناوي  لة  هاندا، 
ئةمةيش ثرؤسةيةكي ئينتيهازيانةي رةئيية، بةآلم لةاليةكي ديكةوة ئةم هةلة بؤ 
رووناكبيرة ليبراَل و ثَيشكةوتنخوازةكان دةريخست، تا بؤ يةكةمجار يةكبطرن 
هةر لة شؤِرشي ميسرةوة، بينيمان كة ذمارةيةكي زؤر لة رووناكبيران ضوون بؤ 
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دادطاي باآل بؤ ثشتيوانكردني (ئيبراهيم ئةسآلن) كة رؤمانةكةي بآلوكردبوةوة، 
ئةودا  لةطةَل  ئةوانيش  دةبَيت  لةوة،  بةرثرسيارن  ئةوانيش  كة  وادانا  خؤيان 
دادطايي بكرَين. من ثَيمواية ئةم دياردانة تةواو نابن و ناوة ناوة دووبارةدةبنةوة، 
شوَينانةدا  لةم  و سوريا  لوبنان  ئوردن،  يةمةن،   لة  وةك  ديكة.  شوَينةكاني  لة 
و  تةكفيركردني  و  دةقَيك  لةسةر  بوو  هاندان  ئةويش  ثةيدابوون،  كاتدا  يةك  لة 
تةكفيركردن نووسةرةكةي، ورووذاندني شةقام دذي، بة ئامانجي بة دستهَيناني 
ضونكة  دةبَيت،  بةردةوام  مةسةلةية  ئةم  باوةِرةدام  لةو  سياسي.  دةستكةوتي 

حكومةتة عةرةبةكان رَيز لة سادةترين بيروباوةِري ديموكراسي ناطرن.
هةَلمةتَيك  ئَيستا  مةسةلة،  هةمان  بؤ  بةدواداضوونَيك  ئيبراهيم،  سةنةعةَلآل  بةرَيز 
هةية دذ بة ذنة هونةرمةندي لوبناني (نيزاَل ئةشقةر) لةبةر ئةوةي دةقَيكي (ذان ذينَي)ي 
دةرهَينا بوو، هةروةها هونةرمةندي لوبناني (مارسيل خةليفة) تووشي هةمان هَيرش و 

تةنط ثَيهةَلضنين بووة...
وةكو وتم ئةم مةسةلةية جؤرَيك لة تاقيكردنةوةي هَيز كة تةوذمة ئايينيةكان 
عيلمانييةكانةو  تةوذمة  بووني  ــةردةوام  ب ضارةسةريش  دةدةن.  ئةنجامي 
هوشياركردنةوةي  مانؤِرانة،  ئةو  ريسواكردني  بؤ  تةقةالكانيان  ضِركردنةوةي 
جةماوةر بةو مةترسيية راستةقينانةي كة لةبةردةم بةرذةوةندييةكاني دةوةستن، 
ئةنجامي ئةم رةوشتانةن، بةآلم فاكتةري سةرةكي كة لة مةترسي ئةم هَيرشانة 
بووني دةسةآلتَيكي  راستةقينةية،  ديموكراسييةكي  ئةويش  دوورمان دةخاتةوة 
دَلسؤزة بؤ بةرذةوةندييةكاني طةل. كاربكات بؤ بةرزكردنةوةي ئاستي ئابووري 

و كؤمةآليةتي. ضارةسةر نةماني دةسةآلتي بيانيية...
كارة  لة  رادةيةك  ض  تا  رووداوانة  و  طرفت  ئةم  ئيبراهيم،  سةنةعةَلآل  مامؤستا  بةَلَي 
لةبةر  ئَيمة  ميسر،  لة  بَيت  شيعر  يان  بَيت  رؤمان  ض  داوةتةوة،  رةنطيان  ئةدةبييةكاندا 
دووريمان يان بة هؤي بووني ئابَلووقة لةسةر عَيراق و كوردستان، لة داهَينانة ميسرييةكان 

دابِراوين بؤ ماوةي دة ساَلة؟
ميسرييةكان  ئةدةبيية  كارة  بازاِرةكاندا  لة  كة  ئةوةمدا  سةرنجي  خؤم 
كة  سةردانة  ئةم  ثَيمواية  كورديشدا.  ئةدةبي  ذياني  لة  هةروةها  ناكرَين،  بةدي 
كردوومانة رؤَل دةبينَيت بة ضارةسةري طرفتةكة، طةِرانةوةي ثردةكان لة نَيوان 
ئةم دوو طةلةدا، بؤ ضارةسةركردني ئةو كةمتةرخةميية، من دان بةوةدا دةنَيم كة 
لةاليةن ئَيمةوة كةمتةرخةمي هةية سةبارةت بة كَيشةي كورد. كةمتةرخةمييةكي 
ئاشكرا هةية و هؤي واقيعيانةي خؤي هةية. ئةويش خةريكبوونمان بة ملمالنَيوة 
كردوويانةو  عةرةبةكان  ئةوةي حكومةتة  كاتيشدا  هةمان  لة  ئيسرائيلدا،  لةطةَل 
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لةبةر بةرذةوةندييةكاني خؤيان،  هةوَليانداوة بؤ ثشتطوَيخستني كَيشةي كورد 
هةروةها ئةو رؤَلة ضاالكةي كة تةوذمي نةتةوةيي شؤظَيني دةيبينَيت كة بريتية 

لة حيزبي بةعس لة عَيراقدا...
حيزبي  و  رذَيم  رؤَلي  بة  داوة  ئاماذةتان  بةيروت)  (بةيروت...  رؤماني  لة  بةِرَيزتان 

بةعس...
لة راستيدا لة زؤربةي رؤمانةكانمدا...

لة راستيدا من تةنها ئةم رؤمانةتم خوَيندووةتةوة.
لة دوا رؤمانمدا كة بةر لة دوو مانط لة قاهيرة بة ناوي (طوَل)ةوة دةرضووة، 
لة  لة ئةزمووني شؤِرشَيكي طرنط دةكات كة  توَيكارييةوة باس  بة  ئةم رؤمانة 
نَيوان ١٩٦٥ و ١٩٧٥دا لة سوَلتاننشيني عةممان روويدا، دةسةآلتي رزطاركةر لة 
(زةفار) درووست بوو، ئةم دةسةآلتة تواني بيروباوةِري نوَي و ذياني نوَي لة 
فَيربوون و تةندروستي و هَوشياريي بةرَيتة ناوضةيةكي دواكةوتوو، هةروةها 
ثايةي ذن بةرزبكاتةوة، بةداخةوة ئةم دةسةآلتة لةاليةن هَيزةكاني شاي ئَيران 
لةم  هةبوو  نَيطةتيظيان  دةوري  حكومةتةكةي  و  بةعسيش  حيزبي  و  لةناوبرا 
بارةيةوة، لةم رؤمانةدا باسي ئةم رووداوة دةكةم لةرَيطةي ذياني رؤذانةي ذنة 
تَيكؤشةرَيكي عةممانييةوة، كة رؤَلي سةركردايةتي هةبوو لة بزووتنةوةكةدا. ئةم 
رؤذانةية باسي رووداوةكاني وآلتاني عةرةب دةكات، لة زؤر شوَيندا، ئاماذةي 
تياية بؤ حكومةتي بةعس لة عَيراق، كة هَيشتا ضةوساندنةوة هةية دذ بة كورد 

و بةشيوعييةكان.
ئايا هَيشتا ئيبراهيم ئةسآلن لة ميسرة؟

بةَلَي هَيشتا لة ميسرة دةعوةتَيكي بؤ هات لة فةرةنساوة نةضوو بؤ ئةوةي لة 
نَيو جةنطةكةدا بَيت.

بَيطومان جةنطةكةي (حةيدةر حةيدةر)؟!
بَيطومان ئةم ئةزموونة وايكرد كة هةموو تةوذمة رؤشنبيرييةكان يةكبطرن، 
بؤ خؤئامادةكردن بؤ بةستني كؤنطرةيةكي طشتي بؤ رؤشنبيران لةذَير دروشمي 
(ثَيكهَيناني بةرةي رؤشنبيراني سةربةخؤ). مةبةست لةمةيش كة دةبَيت كؤنطرة 

نابَيت لةذَير ضةتري هيض رذَيمَيكي حكومي و ضةتري حيزبةكاندا بَيت.
لة قسةيةكي ثَيشترتدا لة بارةي شكاندني طةمارؤي رؤشنبيريي لةسةر كوردستان، يان 
بضِراني ثردي نَيوان وآلتاني عةرةبي و بة تايبةتي ميسر لةطةَل كوردستان، قسةت كرد؟

بابةتةكة ئاَلؤزة وةكو ديارة طةمارؤيةكي دوو اليةنةية لةسةر عَيراق و ناوضة 
ئةويش  كوردييةوة،  اليةني  لة  هةية  نَيطةتيظ  اليةنَيكي  هةروةها  كوردييةكةدا، 
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دؤخةكة  بَلَيم  راشكاوي  بةوثةِري  دةمةوَيت  هةية،  ئَيستا  دووبةرةكييةي  ئةو 
كوردة،  ميللةتي  يةكةميش  زةرةرمةندي  و  طاَلتةجاِريية  مايةي  كارةساتاوييةو 
كورد ضؤن لة جيهاندا دةدوَيت، ضؤن دةتوانَيت ثرد رايةَلة بكات لة نَيوان خؤي 
بةديهَيناني  بؤ  يةكةم  هةنطاوي  ثَيمواية  من  كَي؟  و  كَي  نَيوان  لة  عةرةبدا،  و 
عةرةبةوة  طةلي  بةرذةوةندييةكاني  بة  بةستنةوةي  و  كورد  ئامانجةكاني 
دووةم  هةنطاوي  خؤيةتي.  كورد  ريزةكاني  يةكخستني  يةكةم  هةنطاوي  و 
سايةي  لة  و  عيَراقدا  ضوارضَيوةي  لة  خؤي  مافةكاني  تةواوي  بةدةستهَيناني 
دؤخَيكي ديموكراسيدا، كة لة ضةوساندنةوةو سةركوتكردن و كوشتن دووريان 
بخاتةوة، كة وةكو لة اليةن دةسةآلتي بةعسةوة بينيمان لة عَيراق، لةذَير ضةندين 
دروشم و طوزارشتي ديكةدا بةرَيوةضوو، ئةمةيش تةنها بة لةناوضووني بةعس 
لة بةغدا دَيتة ئةنجام، بة فةراهةمكردني ئازاديية ديموكراسييةكان و يةكطرتني 
و  كورد  نَيوان  ثةيوةندي  ئةنجاميش  و  طةمارؤية  ئةم  نةهَيشتني  كوردو  طةلي 

عةرةبيش دةطةِرَيتةوة...
تا ض ئاستَيك بةِرَيز سةنةعةَلآل ئيبراهيم ئاطاداري ئةدةبي كوردييةو ضي لةبارةيةوة 

دةزانَيت؟
ثَيتان،  بطات  ئَيمة  بةرهةمةكاني  كة  لَيدةطرَيت  رَيطةتان  زرووف  وةكو ضؤن 
ئَيمة،  بطاتة  ئَيوة  بةرهةمةكاني  تا  دةطرَيت  ئَيمةش  لة  رَيطا  زرووف  ئاوهايش 
ئَيمة  بةآلم  دةزانن،  عةرةبي  ئَيوة  داخةوة،  بة  هةية  زمانيش  كؤسثي  دواجار 
بكات،  ضارةسةر  كَيشةية  ئةم  لةوانةية  نزيكبوونةوةيش  نازانين،  كوردي 
و  خوَيندوةتةوة  عةرةبي  زماني  بة  بةرةكات)مان  (سةليم  بةرهةمةكاني  بةآلم 
بوو  ثَيشوازيماندا  لة  بَيكةس  بةوةي شاعيري طةورة شَيركؤ  بووم  دَلخؤشيش 
كة لة جيهاندا ناوبانطي هةية، هةندَيك لة بةرهةمةكانيمان خوَيندووةتةوة، لَيرةو 
لةوَي دةبيستم كة بزووتنةوةيةكي بةرز هةية لةاليةن داهَينةراني كوردةوة، كة 
ئةزمووني  و  شارةزايي  جيهاندا،  بة  وةرطرتووة  بآلوبوونةوةيان  لة  سووديان 

كةساني ديكةيان وةرطرتووة و ثةرةيان بة تواناي خؤيان داوة...

سةرضاوة:
رؤذنامةي االتحاد، ذ ٣٨٣.
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لة هةر كاتذمَيرَيكدا لة خةو رابوويتاية دةرطايةك ثَيوةدةدرا و لة ذوورَيكةوة 
دةضوونة ذوورَيكى تر، دةستيان لةنَيو دةستى يةكدا بوو، ئَيرةيان واز لَيدةهَينا و 

ئةوَييان دةكردةوة، بة دَلنياييةوة جووتة خَيوَيكى ذن و مَيرد بوون.
(لَيرة بةجَيمانهَيشت) ذنةكة وتى، ثياوةكةش بؤى خستةسةرى:

(ئؤى، هةروةها لة باخضةكةدا)
 ثياوةكة ضرثاندى: (سوك)

 وتيان: (با خةبةريان نةكةينةوة)
(بةآلم ئةوة ئَيوة نةبوون ئَيمةتان خةبةركردةوة، نا)

(ئةوان بؤى دةطةِرَين، ثةردةكانيان الداوة)
 بؤ يةكَيك هةبوو شتَيك بَلَيت، الثةِرةيةك يان دووان بخوَينَيتةوة!

(ئَيستا ئةوان دؤزيويانةتةوة)
لة  ثاشان،  رابطرَيت،  لَيواردا  لة  ثَينووسةكة  دَلنيابَيت،  خوازيارة  يةكَيك 
رووخسارى  بِروانَيتة  و  رابَيت  خةو  لة  كةسَيك  رةنطة  ماندووبَيت،  خوَيندنةوة 
خؤى، هةموو ماَلةكة خاَليى بوو، دةرطاكان كرابوونةوة، تةنها تاق تاق كةرةكان 
بةكةيفةوة دارةكانيان هةَلدةكؤَلى و دةنطة دةنطى دةِراسةكة لة كَيَلطةكةوة زايةَلة 

دةبؤوة.
دةستةكانم  ناو  بدؤزمةوة؟!  ضى  دةمةوَيت  ئَيرة؟!  هاتوومةتة  شتَيك  ض  (بؤ 

خاَلين)
(رةنطة دواتر لة نهؤمى دووةميش؟!)

ف ظَيرجينيا وؤلَ
و. لة ئينطليزييةوة: تةها ئةحمةد رةسوَل

ماَلى تارمايى

ماَلى تارمايىماَلى تارمايى



ان
طَيِر

وةر
٢٠١

ي ٠
مايؤ

 ٥٢
رة 

ذما

KLJ

سَيوةكان لة تاقةكةدان، لة نزماييشدا باخضةكة وةك هةميشة ماوةتةوة، تةنها 
كتَيبةكة لةنَيو طذوطياكةدا نووستووة.

(بةآلم ئةوان لة ذوورى ميوانةكةدا دؤزيويانةتةوة)
هةرطيز كةسَيك نةبووة بتوانَيت بيانبينَيت... شووشةى ثةنجةرةكة سَيوةكانى 
رةنطدةدايةوة، هةروةها طوَلةكانيش، هةموو رووةكةكان لة شووشةكةدا سةوز 
تةنها سَيوةكة الى  لة ذوورى هؤَلةكةدا،  ئةوان دةجووآلن  كاتَيك  دةضوونةوة، 
ئةطةر  دواتر،  ضركةيةك  هَيشتان،  ــةى...  زةردةك تةنيشتة  لةسةر  دةكــردةوة 
دةرطاكة بكرَيتةوة، فةرشى سةر زةوييةكة، وَينة هةَلواسراوةكانى قةد ديوارةكان، 
(1) بةسةر  ضلضراى ميضةكة، ضى؟! نَيو دةستةكانم خاَلين، سَيبةرى شيالقةيةك 
داركونكةرةكان  دةنطى  قووَلةكانةوة  و  تاريك  كونة  لة  رةتبوو،  كومبارةكةدا 

زايةَلة دةبؤوة.
 (خةزَينة، خةزَينة، خةزَينة)

 ترثةى دةنطى ماَلةكة بةهَيمنييةوة لَييدةدا.
 (خةزنةكة لةخاك نراوة، ذوورةكة)

 ترثةكة بِرَيك وةستا.
 (ئؤه، شوَينى نَيذرانى خةزَينةكة لةكوَيية؟!)

لةبةر  درةختةكان  باخضةكةشدا  لة  رةوييةوة.  رووناكى  دواتر  ضركةيةك   
تيشكى خؤرةكةدا سَيبةرَيكى تاريك و تؤخيان ثةرشوبآلو كردبؤوة، تيشكَيكى 
زؤر نةرم، زؤر دةطمةن و دانسقة، فَينك و كز و الر، هةستمدةكرد هةميشة لة 
تةنيشت شووشةى ثةنجةرةكةوة دةثووكايةوة، هؤكارى ئةو مةرطة شووشةكة 
بوو، ئةو مةرطة لةنَيوةندمانداية، يةكةمجار هاتة الى ذنةكة، سةد ساَلَيك لةمةوبةر، 
ماَلةكةى جَيهَيشت، هةموو ثةنجةرةكانى داخست. ذوورةكان هةموو تاريكبوون، 
رؤذهةآلت،  بةرةو  باكوور،  بةرةو  رؤيشت  بةجَيهَيشت،  ذنةكةيشى  و  ماَل  ئةو 
ئاسمان دةجووآلن، خانووةكةى ثشكنى،  بينى رووةو خوارووى  ئةستَيرةكانى 
دةدةَلَينَيت، ضركة ضركى  ئاو  و  دةكات  دَلؤثة  و  بووة  ئاودِر  بنةوة  لة  بينييةوة 

ماَلةكة بةخؤشييةوة لَييدةدا.
 (خةزنةكة هى ئَيوةية)

بةمالوالدا دةهاتن،  لةسةر رَيطةكة هةَليكرد، درةختةكان دةضةمانةوة و  با   
و  بوو  كز  ضراكة  تيشكى  دايكرد،  توند  بارانَيكى  و  وةدةركةوت  مانط  تريفةى 
بةماَلةكةدا ثةخشدةبؤوة، ثةنجةرةكان دةكرانةوة و دةيانضرثاند تاوةكو بةخةبةر 

نةيةين. جووتة خَيوةكة لةدووى خؤشنوودى خؤيان دةطةِران.
 (لَيرة نووستين) ذنةكة وتى، ئةويش درَيذةى ثَيدا:

 (ماضكردنى لة ذمارة نةهاتوو... لةخةو رابوونى بةيانيان... رةنطى زيوينى نَيو 
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درةختةكان... لة نهؤمى سةرةوة... لة باخضةكةدا... وةختَيك كة هاوين دةهات... 
زستانان كاتى بةفربارين)

نةرم  دةرطادانَيكى  لة  دادةخرانةوة،  دةرطاكان  ماوةيةش  ئةو  بةدرَيذايى   
بةضةشنى لَيدانى ترثةى دَل.

 نزيكى هاتنةوةيان، لة راِرةوةكةدا وةستان، بايةكة هَيمن بؤوة و بارانةكةش 
بوون،  تاريك  ضاوةكانمان  دةضؤِراندةوة،  شووشةكاندا  بة  زيوينى  دَلؤثةى 
عةبا  نةبينى  خانمَيكمان  ض  تةنيشتمانةوة،  لة  نةبوو  ثَى  دةنطَيكى  ض  لة  طوَيمان 

شةبةنطييةكةى بآلوبكاتةوة. ثياوةكة بة هةردوو دةستى ضراكةى طرتبوو.
 (بِروانة) كةوتة هةناسةدان.

 (دةنطى خةوتن، خؤشةويستى و ئةوين لةسةر لَيوةكانيان)
زؤر  قةيرَيكى  راطرت،  بةذوور سةرمانةوة  زيوينةكةيان  و ضرا   ضةمانةوة 
هةَليكردةوة،  لةناكاوَيكدا  كزةباكة  راوةستان...  زؤر  كرد،  تةماشايان  بةقووَلى 
هةموو  سةر  رذاية  شةوقةوة  بة  مانط  تريفةى  الربؤوة،  و  بوو  كز  رؤشنايى 
بةدواى  رووخسارةكان  رةنطى  ثَيكطةيشتن،  دواتر...  ديوارةكة،  سةر  و  زةوى 

خةوتووةكاندا دةطةِران و سةرقاَلى خؤشبةختى شاردراوةى خؤيان بوون.
 (خةزَينة، خةزَينة، خةزَينة)

 دَلى ماَلةكة بةضاالكييةوة لَييدةدا.
من  (سةرلةنوَى  وتــى:  بةتامةزرؤييةوة  ثياوةكة  زؤر)  (ساآلنَيكى   

دةدؤزيتةوة)
 ذنة ورتة ورتَيكى كرد:

 (لَيرة... خةوتن... خوَيندنةوة لة باخضةكةدا، ثَيكةنين، ثَيضانةوةى سَيوةكان بة 
كاغةز و لة تاقةكةدا، لَيرة خةزنةكةمان جَيهَيشت)

 دةضةمَينةوة، تيشكةكةيان ثَيَلووةكانم لةسةر ضاوان ثَى بةرزدةكاتةوة.
 (خةزَينة، خةزَينة، خةزَينة)

 ترثةى ماَلةكة بةجؤشةوة لَيدةدات، رابووم و هاوارم كرد:
 (ئؤه، ئةمة خةزنة داثؤشراو و لةخاكنراوةكةتانة؟! رووناكى ناو دَلتان!)

 (1) شيالقة: باَلندةيةكة دةخوَينَيت و لة مريشكى كَيويلة دةضَيت.

 سةرضاوة:
 GREAT SHORT STORIES 50 
 Batman books.. new york 
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ئةليخاندرا بة دةست ئاماذةي بؤ ثةنجةرةيةكي رووناك كرد و وتي: (تةماشاي 
ثةنجةرةي ئةو ماَلة بضووكة بكة، هةميشة ئةم رووناكيية لة شةودا دةمترسَينَيت: 
رةنطة لةوَيدا ذنَيك ذان طرتبَيتي و منداَلي ببَيت، يان كةسَيك خةريكة دةمرَيت؟ 
ضةند  جيهان  دةخوَينَيتةوة؟  ماركس  خةريكة  كة  هةذار  خوَيندكارَيكي  ياخود 
ثِرنهَينيية! تةنها مرؤظة رواَلةتبينةكان ئةم شتانة نابينن. لةطةَل ئةو ثاسةوانةي لةو 
سووضةدا وةستاوة ثياسةيةك بكة، هةوَلبدة متمانةت ثَيبكات، بةخَيرايي تَيدةطةي 

ئةويش بؤ خؤي نهَينييةكة).

دؤستؤيؤفسكي و تؤَلستؤي لة رؤمانَيكدا

خوَيندنةوةيةك 
بؤ رؤماني 

"قارةمانةكان 
و طؤِرةكان" 

بةرهةمي 
ئَيرنَيستؤ ساباتؤ

نووسيني: محةمةد حسَين شةهسةواري
وةرطَيِراني: محةمةد قادر
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ساباتؤ- قارمانةكان و طؤِرةكان
الي خوَينةري كورد ئيرنَيستؤ ساباتؤ ناوَيكي زؤر ناسراو نيية. ئةوةندةي من 
بزانم جطة لة رؤماني تونَيل نةك تةنها رؤمانَيكي ديكةي ئةم رؤماننووسة طةورةية 
نةكراوة بة كوردي، بةَلكو وتارَيكي جديشمان لة سةر طرنطي و كاريطةريي ئةم 
ساَل   ٦١ ثاش  خؤشحاَلييةوة  بة  بةهةرحاَل  ناكةوَيت.  بةرضاو  طةوةرةية  ثياوة 
لة عةرةبييةوة  (تونَيل)ي  يةكةمين رؤماني  نووسيني رؤمانةكة، شيرين.ك  دواي 
طةورةي  شاكاريكي  تونَيل  رؤماني  كتَيبخانةكانداية.  لة  ئَيستا  و  كوردي  بة  كرد 
بآلوكردنةوةي وةرطَيِردراية سةر  ثاش  كةم  ماوةيةكي  بة  و  ئَيرنَيستؤ ساباتؤية 
زياتر لة ٢٨ زماني زيندووي جيهان و لة اليةن ضةند طةورة ئةديبَيكي وةك ئةلبَير 
كامؤ، طراهام طرين، تؤماس مان و... ستايشكرا. ئةم رؤمانة طةشتَيكي قووَلة بةناو 
بةناو  مرؤظ،  بيركردنةوةي  تاريكيي  بةناو  مرؤظ،  نهَيني  لة  ثِر  و  ئاَلؤز  رؤحي 
نايبينين، بةآلم كاريطةرييةكي طةورة دروست  لة رةواَلةتدا  ئَيمة  ئةو شتانةي كة 
ثايلؤ  خوان  و  ئيبريانة  (ماريا  ضيرؤكي  باسكردني  رَيطةي  لة  ساباتؤ  دةكات. 
كاستَيل) ثةنجة دةخاتة سةر شاراوةترين و تاريكترين اليةنةكاني رؤحي مرؤظ 
دِرندةيي  توِرةيي،  ئيرةيي،  دوودَليي،  طومان،  ثاَلةوانةوة  دوو  ئةم  رَيطةي  لة  و 
مرؤظ و جةبري ضارةنووس و... هتدمان بؤ دةخاتةِروو. بةهةر حاَل باسي ئةم 
خوَيندنةوةية تايبةتة بة شارَيكي ديكةي ساباتؤ بةناوي (قارةمانةكان و طؤِرةكان). 
و  قارةمانةكان  كوردي.  زماني  سةر  وةرنةطَيِردراوةتة  بةداخةوة  بةرهةمة  ئةم 
طؤِرةكان بةهةمانشَيوةي رؤماني تونَيل سةفةركردنة بةناو رؤحة بَيدةنط، بةآلم 
ثاَلةواني  كؤمةَلَيك  بة  تر،  تةكنيكَيكي  بة  ساباتؤ  ئةمجارة  مرؤظ.  خرؤشاوةكةي 
تر ئةم كارة دةكات. ضيرؤكي دوو خؤشةويستة بةناوي (مارتين)و (ئةليخاندرا). 
راستيدا  لة  كة  ئةو مرؤظانةي  نامؤكاني ساباتؤية،  و  تةنها  هَيماي مرؤظة  مارتين 
طوزارشت لة ئَيستاي ذياني كؤي مرؤظةكان دةكات. ساباتؤ خؤشي لة بةشَيكي ئةم 
رؤمانةدا دةنووسَيت: (ئةو رَيطةيةي كة مرؤظ دةيطرَيتةبةر بؤئةوةي بؤ نهَينيترين 
دوورودرَيذ  سةفةرَيكي  هةميشة  بطةِرَيتةوة،  خؤي  رؤحي  بةشي  تايبةتيترين  و 

لةخؤ دةطرَيت كة بة رَيطةي خةَلكاني ديكة و جيهانةكاني تردا دةطوزةرَيت).
شتةكان،  بؤ  مانايةك  نةدؤزينةوةي  دةربــةدةريــي،  ــووَل،  ق تةنهاييةكي   
دوودَلييةكي زؤر، بَيهودةييةكي وَيرانكةر، ضاوةِروانييةكي بةردةوام بؤ شتَيك كة 
رةنطة هةرطيز نةيةت، بؤ شتَيك كة رةنطة هةرطيز بةوجؤرة نةبَيت، بؤ كةسَيك كة 
تةنهايي و ئاَلؤزيي و بَيهودةيي خؤي ثَي ضارة بكات، بةآلم نازانَيت ئةو كةسةش 
خؤي  بؤ  ئةويش  ئاَلوزة،  و  تاريك  و  بَيهودة  خؤي  دةزانَيت،  رزطاركةري  بة  كة 
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بَيهودةيي  و  تاريكيي  رَيطةي  لة  بؤ خؤي. ساباتؤ  مانايةكة  دؤزينةوةي  عةوداَلي 
و ئاَلؤزيي مارتينةوة دةمانباتةوة سةر كؤمةَلَيك ئاَلؤزيي و بَيهودةيي و تاريكيي 
رزطاركةري  بة  ئاماذةية  راستيدا  لة  و  مارتينة  مةعشوقةي  كة  ئةليخاندرا  ديكة. 
مارتين، رزطاركةرَيك كة تةنانةت رزطاركةري خؤشي نيية. ضيرؤكي ئةم دووانة لة 
وآلتةكةي ساباتؤ (ئةرجةنتين) روودةدات. هةروةك نووسةري ئةم خوَيندنةوةيةش 
هاوكات  رؤمانةكةي،  ئةدةبي  فةزاي  دروستكردني  بؤ  ناضارة  (ساباتؤ  دةَلَيت: 
دروستكةري  كة  وَينةيةكة  بكَيشَيت)،  ئايرس  بؤينؤس  لةسةر  طشتطير  وَينةيةكي 
فةزاي ئةدةبي رؤمانةكةية. لة رؤماني قارةمانةكان و طؤِرةكاندا ديسان ضيرؤكي 
لةو  يةكَيك  لةم رؤمانةدا بؤرخيس دةبَيتة  ثابلؤ باسدةكرَيت، هةر  ماريا و خوان 
لة رؤمانةكةدا دةبينَيت و لةوةش  كةسانةي كة بؤ ماوةيةكي كورت رؤَلي خؤي 
سةيرتر ئةوةية، كة ساباتؤ لة زاري يةكَيك لة كاراكتةرةكانةوة بةضةند الثةِرةيةك 

ئةدةبياتي بؤرخيس دةخاتة ذَير رةخنةوة.
(شازادة  ناوي  بة  يةكةم:  بةشي  بةش،  ضوار  سةر  دابةشكراوةتة  رؤمانةكة 
ياخيي،  و  ئةليخاندرا وةك كضَيكي سةركةش  منداَليي  لة ذياني  باسكردنة  خانم)، 
ئةو ياخيطةريي و سةركةشييةي كة مارتين لةبةرامبةريدا دؤشدادةمَينَيت. بةشي 
و  ئةليخاندرا  خؤشةويستي  ناديارةكان)،  (رؤخسارة  ناونيشاني  لةذَير  دووةم: 
مارتين شيدةكرَيتةوةو دوودَليي و نهَيني و طومان و بَيهودةييةكاني ئةم عةشقة. 
هةر لةم بةشةدا ذمارةيةكي زؤر ثاَلةواني الوةكيي دَينة ناو رؤمانةكةوة و ساباتؤ 
لة رَيطةي ئةم ثاَلةوانانةوة وردتر و تؤختر ثاَلةوانة سةرةكييةكان رةسم دةكات. 
بةشي سَييةم: كة لة راستيدا بةشَيكي تايبةتمةندي رؤمانةكةية بريتيية لة: (راثؤرت 
باوكي  بيدال،  فَيرناردؤ  لةاليةن  كة  راثؤرتَيكة  بةشة  ئةم  نابينايان).  دةربارةي 
ئةليخاندرا دةنووسرَيت. راثؤرتَيكي مازؤخيستي- ساديستي كة ترس و دِرندةيي و 
وةحشيطةريي نووسةري راثؤرتةكة تيايدا دةطاتة لوتكة. بةشي كؤتايي (خودايةكي 
بَي ناونيشان) برؤنؤ، واتة ثاَلةوانة بيرمةندةكةي رؤمانةكة خؤي بةرجةستة دةكات 
و دةبَيتة راوي سةرةكي و زؤرَيك لة تةمومذ و تاريكي ثاَلةوانةكاني تر و هةروةها 

كؤي رؤمانةكةمان بؤ رووندةكاتةوة. 

دؤستؤيؤفسكي و تؤَلستؤي لة رؤمانَيكدا
رؤجَي مارتين دؤطار نووسةري فةرةنسي و خوَلقَينةري رؤماني “خَيزاني تيبؤ”، 
ثَييوابوو رؤمان، ثاش طةورة ئةديبةكاني روسيا، يان درَيذةدانة بة دؤستؤيؤفسكي 
ئَيمة كاتَيك ئةم بؤضوونةي دؤطار قبووَل دةكةين، كة باسةكة  ياخود تؤلستؤي. 
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لةكاتي نووسيني رؤماندا ضؤن تةماشاي جيهاني  ئايا  بَيت:  ئةم ثرسيارة  لةسةر 
ضواردةورمان دةكةين؟ ئةطةرنا لة رووي بوونياد و تةكنيكةكاني رؤماننووسييةوة، 
كةَلة  دوو  ئةم  شَيوازي  لة  بةدةر  بِريوة،  ديكةي  رَيطاي  طةلَيك  رؤمان  مَيذووي 

ئةديبة، كة هةَلبةت ئةمة بابةتي ئةم نووسينةي ئَيمة نيية.
ئةطةر تَيِروانيني خؤمان بخةينة ئاسؤي بينيني دؤطار-ةوة، بةِراستي نووسةراني 
سةدةي بيست لة يةكَيك لةم رَيطايانةدا هةنطاويان ناوة. تَيِروانيني دؤستؤيؤفسكي 
بةشَيوةي ماكرؤسكؤبيي  تؤلستؤي  و  ية  تَيِروانينَيكي ميكرؤسكوبي-  بؤ جيهان، 
تةماشاي جيهاني دةكرد. داستايؤفسكي وةكو كيميازانةكان لة جيهان رادةمَينَيت 
دؤستؤيؤفسكي  دةكات.  جيهان  سةيري  ئةستَيرةناسةكان  وةك  تؤلستؤي  و 
بةِرادةيةك جيهاني ورد دةكرد تا بطاتة مرؤظ و رؤحي نةشتةرطةريي بكات، بؤ 
ئةوةي مةيل و سرووشتي بؤ كاتي مامةَلةكردن و بةريةككةوتن لةطةَل وردةكاريي 
و ثَيشهاتةكاندا بةديبكات. هةرلةبةر ئةم هؤكارةش رؤمانةكاني وةآلمَيكي باشي 
براياني  رؤماني  فرؤيد  كة  نيية  لةخؤِرا  و  دةدةنةوة  دةرونناسييةكان  تةفسيرة 

كارمازؤف، بة يةكَيك لة سَي بةرهةمة طةورة ئةدةبييةكاني جيهان دةزانَيت.
دروستكردنةوةو  سةرلةنوَي  هةوَلي  رؤمانةكانيدا  لة  تؤلستؤي  بــةآلم 
دؤزينةوةي طشتَيتي جيهاني ضواردةوري مرؤظ دةدات، هةروةها ئةو هَيزانةش 
خؤيانةوةو  بازنةي  نَيو  خستؤتة  مرؤظيان  و  دروستكردووة  جيهانةيان  ئةم  كة 
ديسان لةبةر ئةم هؤكارةشة كة تةفسيري كؤمةَلناسي و فةلسةفي زؤر بة باشي 
رَيطةي خؤيان لة بةرهةمةكاني تؤلستؤيدا دةدؤزنةوة، بةشَيويةكي طشتيي ديدي 
وةسفكردني  تؤلستؤي  شَيوازي  و  ديد  و  بوو  جيهان  تةفسيري  دؤستؤيؤفسكي 

جيهان.
ئَيرنَيستؤ ساباتؤ لة رؤماني قارةمانةكان و طؤِرةكاندا (بة ويستي خؤي يان بَي 
دؤستؤيؤفسكي  و  تؤلستؤي  جيهاني  هةردوو  هاوكات  هةوَليداوة  ويستي خؤي) 
ئةمريكاي التين، رَيطاي خؤيان  لة  بنووسَيتةوة. هةَلبةت هاوضةرخةكاني ساباتؤ 
بارطاس  (ماريؤ  و  بوو  دؤستؤيؤفسكي  درَيذةثَيدةري  (ماركيز)  دؤزيوةتةوة. 
خوَلقاندني  لة  ساباتؤ  مةزنةي  هةوَلة  ئةم  هةَلبةت  تؤلستؤي.  درَيذةي  يوسا)ش 
ثةسةندكراوي  زؤر  تا  كةم  دةستكةوتَيكي  ئةدةبيات،  بؤ  تَيِروانين  دوو  هاوكاتي 
كة  دروستكردووة  رؤمانةكةيدا  لة  نووقسانييةكي  ضةند  دواجار  بةآلم  هةبووة، 
دواتر ئاماذةي ثَيدةكةين. لةطةَل هةموو ئةمانةشدا ئةطةر بمانةوَيت بةشَيوةيةكي 
بَلَيين  دةبَيت  بدةين،  طؤِرةكان  و  قارمانةكان  رؤماني  لةسةر  حوكم  دروستتر 
بريتيية لة رؤمانَيكي دؤستؤيؤفسكيانةية لةطةَل مةيلَيكي تؤَلستؤيي. قارةمانةكان 
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سةرقاَلي  شتَيك  هةموو  ثَيش  دؤستؤيؤفسكي  بةرهةمةكاني  وةكو  ةكان  طؤرِِ و 
ئةو  يادي  نامانخاتةوة  (مارتين)  ئايا  دةبَيت.  ثاَلةوانةكاني  رؤحي  نةشتةرطةريي 
وةكو  دؤستؤيؤفسكيدا  رؤمانةكاني  هةموو  لة  كة  مازؤخيستانة  شةرمنة  عاشقة 
بؤرط)  ثترَيس  (سَين  لة  تاريكةكاندا،  ذوورة  لة  سةرطةردان  رؤحَيكي  ضةند 
ياخود مؤسكؤ، شةو بةسةردةبةن؟ ئايا ئةليخاندرا ئةو كضة سةركةش و ياخيية، 
ئةَلتةرناتيظَيكي سةدةي بيست نيية بؤ (ئاطالنةطؤ) ياخود (ئاناستازي) لة رؤماني 
(طةمذة)دا؟ واتة طَيرةشَيوَينةكاني شار كة لة سنووري نَيوان سؤزانيي و ثاكيزةييدا 
بيري  ناخاتةوة  ئَيوة  ئةليخاندرا  دايكي  (جؤرجينا)  ياخود  دةكةنةوة،  تةراتَين 
بَلَيي  لة هةموو شتَيك و وةك  زياتر  ئةوةي  بةآلم  (تاوان و سزا)دا؟،  لة  (سؤنيا) 
لة دَلي رؤمانةكاني دؤستؤيؤفسكييةوة هةَلقوآلوة، (فَيرناردؤ بيدال) ئةو شةيتانة 
لة  (ستارؤطين)  رؤَلةي  بَيطومان  ئةو  ئةليخاندراية.  باوكي  بةرجةستةكراوة، 
رؤماني (دةستةمؤكراوةكان) و (ئيظان كارامازؤف)ة. طةرضي ساباتؤ زةحمةتَيكي 
بةآلم  ثَيبدات،  درَيذة  تؤلستؤي  ويستةكاني  و  مةيل  بؤئةوةي  كَيشاوة  زؤري 
ديدَيكي  ئةوةي  بؤ  تَيِروانينة.  ئةم  رةهةندانة.  لةم  هةندَيك  لة  بَيبةشة  رؤمانةكةي 
مايكرؤسكؤبيمان هةبَيت، ضارةيةكي ترمان نيية، جطة لةوةي وردةكاريي قؤناغي 
مةبةست نةخةينةِروو. ضةند وردةكارييةكي وةك روسيا لة (جةنط و ئاشتي)دا، 
وردةكارييانةش  ئةم  كاتدرال).  لة  (طفتوطؤ  لة  ثيرؤ  تيبؤ)و  (خَيزاني  لة  فةرةنسا 
لةسةر  رؤمان  لةسةر  دواحوكمدان  و  دروستدةكةن  فةزايةك  خؤياندا  لةطةَل 
ئةساسي ناوةرؤك و بناغةي ئةم فةزاية ماناي خؤي وةردةطرَيت. بؤ نموونة ئةطةر 
لة جةنط و ئاشتيدا، هاوكات وَينةي ضينة كؤمةآليةتييةكاني روسيا وةكو خانةدان و 
بَي ثلةكان، جوطرافياي روسيا، ثاشا، لةشكري روسيا و هةموو ئةمانة نةكَيشراية 
ئةدةبي  جيهاني  نةبوواية،  رؤمانةكةدا  بةشةكاني  لة  ئاَلؤزةكان  وردةكاريية  و 
جةنط و ئاشتي دروست نةدةكرا. لة (خَيزاني تيبؤ)ش بةمشَيوةية و هةروةها لة 
رؤماني (طفتوطؤ لة كاتدراَل). ساباتؤ بة تايبةتي لة بةشي يةكةم و كةمَيك لة بةشي 
ئةليخاندرا دةبَيت، هةوَلدةدات  ضوارةمي رؤمانةكةيدا سةرقاَلي مَيذووي خَيزاني 
جيهاني تؤلستؤيي بناغةِرَيذ بكات كة هةَلبةت ئةو دوو بةشة شاكارة، بةآلم ئةم 
رَيذةية بةس نيية بؤئةوةي تَيِروانيني ئَيمة بؤ جيهان تَيِروانينَيكي مايكرؤسكؤبيي 
بَيت. رووداوةكاني رؤمانةكة لة ئةرجةنتيني سةردةمي (ثرؤن) روودةدةن، بةآلم 
ئَيمة شتَيكي ئةوتؤي لَيتَيناطةين. لةاليةكي ترةوة ثاَلةوانةكاني ديكةي قارةمانةكان 
و طؤِرةكان زياتر رؤشنبيرةكانن. ساباتؤ خؤي لةوة دووردةطرَيت بضَيتة الي ضينة 
باآلتر و نزمترةكاني ئةرجةنتين. ئةرجةنتينةكةي ئةو لة بؤينؤس ئايريسدا كورت 
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دةبَيتةوة و لة كؤمةَلي زانكؤيي و رؤشنبيرانةدا قةتيس دةبَيت. بة كورتي دةتوانين 
بةوجؤرة حوكم بدةين، كة ساباتؤ لة هةر شوَينَيك ثانتاييةكي زياتري بؤ مةيلي 
نابينايان)دا،  (راثؤرت دةربارةي  لة بةشي  تايبةت  بة  دؤستؤيؤفسكي كردبَيتةوة، 
بَيطومان شاكاري خوَلقاندووة. دةربارةي ئةم بةشة كة ثِرة لة خةيالَيكي بَيسنوور 
و نةشتةرطةريكردن بؤ رؤحَيكي شةيتانيي، زياتر قسة دةكةين. ساباتؤ تةنانةت 
ئةو كاتةي كة تؤلؤستؤييانة هةنطاو دةنَيت، ديسان سةرساممان دةكات. لة راستيدا 
بة  ئاماذة  دةبَيت  بكةين،  دياريي  كارةكةيدا  لة  نووقسانييةك  بمانةوَيت  ئةطةر 
ناهاوسةنطيي نَيوان ئةم دوو تَيِروانينة بدةين. رةنطة رؤجَي مارتين دؤطار راست 

بكات كة يان دةبَيت درَيذة بة تؤلستؤي بدةين، ياخود بة دؤستؤيؤفسكي.

خراثة وةك سةرضاوةي بةرهةم
هونةرمةندان بةوثَييةي بة درَيذايي مَيذوو هةردةم دذي هةلومةرجي هةنووكة 
دةدرَين.  لةقةَلةم  خراثةكار  بة  دؤخةن  ئةم  ثارَيزةري  كة  ئةوانةي  الي  بوون، 
وةردةطرَيت.  خؤي  ماناي  زةمةندا  لة  هونةريي  خراثةكاري  كة  لةوةداية  سةير 
فيكري  بوونيادي  و  بوو  ياخيترين  خؤيدا  سةردةمي  لة  كة  (حافز)  نموونة  بؤ 
خةَلكاني سةردةمي خؤي بةجؤرَيكي قووَل و بوونيادي خستبووة لةرزين، ئَيستا 
و لة هةنووكةدا سةنطةرَيكي قايمة بؤ موحافيزكارةكان، بؤئةوةي لةم سةنطةرةدا 
هةَلتةكَينةرة تازةكان رةخنة بكةن. ئةم مةيلة زاتية بؤ تَيكوثَيكداني دؤخي هةنووكة، 
النيكةم لة جيهاني زيهني هونةرمةندان و بيرمةندة رةسةنةكاندا (ئةو بيرمةندانةي 
كة رةهةندي هونةرييان زياتر بوو لة فةلسةفي ئةوان. وةك نموونةيةكي ئةم توَيذة 
مةبةستم نيضةية)، ئةواني بةرةو جيهاني دؤزةخي خراثةكاريي ثةلكَيش كردووة. 
ةكاندا عةوداَلي كانطةي خراثةكاريية،  فيرناردؤ بيدال لة رؤماني قارةمانةكان و طؤرِِ
دةبةن.  بةِرَيوةي  كوَيرةكان  كة  ثَيكةوةطونجاوة  رَيكخراوَيكي  ئةو  بِرواي  بة  كة 
ئايا جطة لة شةيتانَيكي وةك بيدال، كةسي دي دةتوانَيت وَينايةكي لةمجؤرةي بؤ 
جيهان هةبَيت و رَيطةيةكي وا تةي بكات؟ ئةوَيك كة ثَييواية شاكارة طةورةكاني 
(ئانتوان  وةك  رؤحَيكي  ضةند  دؤزةخة.  ئةم  لةسةر  راثؤرتَيكة  هةميشة  هونةر 
قووآليي  بؤ  سةفةركردن  مةيلي  هةَلبةت  رامبؤ.  ئارتؤر  و  ئامؤن  لؤترَي  ئارتؤ)، 
ئةم دؤزةخة، بةتايبةت دؤزةخَيكي زةميني و لةم جيهانةدا، مةيلَيكة كة لة سةدةي 
رؤماني  لة  طرين)  (طراهام  كردووة.  ئةمةيان  مةيلي  تريش  كةسانَيكي  بيستةمدا 
(خؤرة خؤ خؤر)و مامؤستاكةي (جؤزَيف كَينراد)، لة رؤماني (دَلي تاريكيدا)، هةر 
لةسةر ئةم رةوتة هةنطاويان ناوة. هةروةك وتمان بيدال رؤَلةيةكي شةِرانَيطزي 
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ئةم  بِرواي  بة  كارامازؤفة.  ئيظان  و  ستارؤطين  وةك  ياخيبوويةكي  ضةند  دواي 
بةَلكو خودي ضاكةكاريية.  نيية،  بةرامبةر ضاكةكاري  طرووثة، خراثةكاريي خاَلي 
وةك بَلَيي نيضة لة زماني ئةوانةوة قسة دةكات كاتَيك دةَلَيت: (كةسَيك كة بيةوَيت 
ضاكة و خراثة بخوَلقَينَيت، دةبَيت لة راستيدا خراثةكار بَيت و هةموو بةهاكان لةناو 
ئةطةر  باآلترين ضاكةكان و  لة  باآلترين خراثةكان، بةشَيكة  ببات. بةمجؤرةية كة 
خراثةكاريي ضاك نةباية، تا ئَيستا لةناوضوبوو)و تةنها شةيتانَيكي وةك فَيرناردؤ 
بيدال كة لة منداَليدا سةرطةرمي هةَلكؤَليني ضاوي باَلندة و ئاذةَلةكانة، دةتوانَيت لة 
طةنجيدا طرووثَيكي ئةنارشيست بةِرَيبخات، بؤئةوةي بانكةكان ببرَيت. ئةو ذنان 
زؤر بة زةبوون و نزمتر دةزانَيت، كةواتة تةنها ئةو دةتوانَيت و دةيةوَيت رؤبضَيتة 
كةواتة  كردووة.  دؤزةخيي  جيهاني  بةمجؤرة  كة  خراثةيةي  ئةو  خراثةوة،  نَيو 
ئاطرتَيبةربوون،  بة  دواجار  كة  واقيع  لة  دوور  و  خةياَليي  هةوَلَيكي  دةستدةداتة 

ئةويش بة دةستي كضةكةي نةبَيت، ئارام ناطرَيت.

قارةمانَيك بة ناوي زيهن
بةثَيي تَيِروانينَيك، مَيذووي ئةدةبيات مَيذووي خةباتي مرؤظةكانة و تةريبة بة 
ئةم  لةبةر  قؤناغَيكدا.  هةر  لة  دوذمني خؤي  طةورةترين  بة  دذة  مرؤظ،  خةباتي 
هؤكارةية ئةطةر ضاوَيك بة مَيذووي ئةدةبياتدا بخشَينينةوة لة سةرةتادا خةباتي 
بة سرووشت  دذ  دواتريش  (ئةفسانةكان)و  مَيتافيزيكييةكان  هَيزة  بة  دذ  مرؤظ 
ياخود دذ بة دوذمنة مرؤييةكان (حةماسةكان) و تةنها دواي ئةوةية كة مةيداني 
ئةمةش  ئةنجامي  و  مرؤظ  ناو  بؤ  دةطوازرَيتةوة  مرؤظةوة  دةرةوةي  لة  كارةكة 
لةم  هةر  رؤمانيش  مَيذووي  تةنانةت  لةدايكدةبَيت.  مؤدَيرن  رؤماني  كة  ئةوةية 
دةجةنطَيت،  هةواييةكان  ئاشة  لةطةَل  كيشؤت  دؤن  دةنَيت،  هةنطاو  رَيــرةوةدا 
دةسةآلتي  بة  دذ  راسكؤلينكؤف  بة جةبري سرووشت،  دذ  كرؤزؤن  رؤبينسؤن 
بة  دذ  تةنانةت  كة  نامؤيةي  قارةمانة  ئةو  (مَيرسؤ)،  دةطةينة  دواتريش  و  مَيذوو 
زاتي خةباتكردن و دذايةتيكردن، خةبات دةكات، لةبةر ئةم هؤكارةية كة لة لقَيكي 
ثاشةكشَي  سؤبَيكتةكان  بةرذةوةنديي  لة  ئؤبَيكتةكان  ئةدةبياتدا،  ثَيشكةوتووي 
دةكةن و دؤستؤيؤفسكي ديسان بة باوكي ئةمجؤرة ئةدةبةش لةقةَلةم دةدرَيت. 
بنةِرةتدا  لة  رؤمان  كة  بــاوةِرةدان  لةو  نووسةران  تاقمةي  ئةم  ئاوانطاردتريني 
ئةم  بةدواداضووني  رَيطةي  لة  ئةساسدا رؤمان  لة  و  زيهنة  تايبةتي  درَيذةدانَيكي 
زيهنةوة دروست دةبَيت و ضةند نموونةيةكيش بؤ ئةم بابةتة دةتوانين ناوي ضةند 
ثاَلةوانَيك وةكو ئةوانةي كة (ظَيرجينيا ظؤلف)و (ناتالي سارؤت) لة رؤمانةكانياندا 
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وَيناي دةكةن. رةنطة ئةم مةيلة جطة لة هةستكردن بة هَيلنج بةرامبةر بة بوون كة 
(سارتةر) باسي دةكرد، هيض رَيطةيةكي تر نةبِرَيت. 

رؤمانَيكي  دةبَيتة  خؤيدا  طرنطي  بةشَيكي  ضةند  لة  طؤِرةكان  و  قارةمانةكان 
زيهني و ساباتؤ هةوَليداوة لة رَيطةي خوَلقاندني ضةند كةسايةتييةكي كة درَيذةي 
عادةتي جاران و تايبةتمةندن، بةجؤرَيك كةمةندكَيشيان بكات كة ئةم درَيذةثَيدانة 
و زيهنياتي كةسةكان، خؤبةخؤ خوَينةر ثةلكَيش بكات. هةَلبةت ساباتؤ بؤنموونة 
دةبةستَيت،  دؤستؤيؤفسكي  بة  ثشت  ثتر  و  نيية  ئاوانطارد  (ســارؤت)  وةك 
عةين  لةنَيوان  ماقوَل  هاوسةنطييةكي  بؤئةوةي  دةدات  لؤجيكي  هةوَلَيكي  ضونكة 
و زيهندا دروست بكات. لةبةر ئةمةشة كة قارةمانةكان و طؤِرةكان زؤر زياتر لة 
ياخود  و  سيمؤن)  (كلؤد  وةك  نوَي  شةثؤلي  اليةنطري  و  سارؤت  بةرهةمةكاني 
ستراتيذي  لة  ساباتؤ  سارتةرييانةي  مةيلي  دةخوَيندرَيتةوة.  دؤراس)  (مارطرَيت 
ضيية؟)دا  (ئةدةبيات  لة  سارتةر  كة  شوَينةي  لةو  شاراوةية.  رؤمانةكةيدا  زماني 
مَيذوو  بةزيندووهَيشتنةوةي  و  كاركردن  و  مامةَلةكردن  بؤ  ئامرازَيك  بة  زمان 

دةزانَيت.

ثةيِرةويكردن لة مؤدَيلي مةزن
بؤ دوو طرووثي  ثَيناسةي وةزيفةي رؤمانةوة، دةتوانين نووسةران  لةِرووي 
زياتر  كة  ئايدياليستةكان  بكةين.  دابةش  (ثراطماتيستةكان)  (ئايدياليستةكان)و 
مةزني  مؤدَيلي  لة  ثةيِرةوي  جَيرمةني-سالظيدان،  كةلتووري  كاريطةريي  لةذَير 
ذيان دةكةن كة منداَليي، طةنجيي، ثيريي لة خؤدةطرَيت. ئةوان ئاستي ئةو بابةتةي 
واتة  مرؤظ،  سةرةتايي  ثرسيارَيكي  ضةند  ئاستي  تا  دةكةن  لةسةر  كاري  كة 
بؤضي  دةِرؤم؟  كوَي  بؤ  هاتووم؟  كوَيوة  لة  وةك  بةناوبانطي  ثرسيارَيكي  ضةند 
فةرهةنطي  لة  سوود  زياتر  كة  ثراطماتيستةكان  طرووثي  دةخةنةِروو.  هاتم؟ 
ئةنطلؤساكسؤن وةردةطرن، ثةيِرةوي لة مؤدَيلي ورديي ذيان دةكةن. واتة (شةو 
بَيمانا.  زؤرجاريش  و  هةميشةيي  و  بةردةوام  ثرسياري  لة  ثِرة  كة  رؤذ)َيك  و 
كةواتة بَيطومان ئاستي ئةو ثرسةي كة ئةوان كاري لةسةر دةكةن، ثرسَيكي وردة. 
تَيِروانينة دةطرنةبةر. هةَلبةت ئةم  نووسةرة ئةمريكي و ئينطليزييةكان زياتر ئةم 
قسةية بةو ماناية نيية كة ثراطماتيستةكان ثرسة سةرةتاييةكاني بوون تاووتوَي 
رةسةن  رؤمانَيكي  (ئةطةر  رؤماندا  وةك  هونةرَيكي  لة  دةكرَيت  مةطةر  ناكةن. 
بَيت)، رووبةِرووي ئةم ثرسانة نةبينةوة؟ جياوازي ئةم دوو طرووثة لةوةداية، كة 
بةكاردةهَينن  ئاطامةند  جؤرَيكي  بة  بةرهةمةكانياندا  لة  مةيلة  ئةم  ئايدياليستةكان 
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و شيكاري دةكةن، بةآلم ثراطماتيستةكان كةمتر بةكاري دةبةن و ضاوةِروانييةكي 
بابةتانة  ئةم  تريشدا  ئاستَيكي  لة  ديسان  بَلَيي  وةك  نيية،  رؤمان  لة  لةوجؤرةيان 
لة مَيذووي رؤماندا زياتر بةرةو ثَيشةوة دةضين، ذمارةي  شيدةكةنةوة. تاضةند 
رةوتة  ئةم  بيستةم  سةدةي  دووةمي  نيوةي  و  دةبَيت  زياتر  ثراطماتيستةكان 
كة  التين  ئةمريكاي  رؤماني  بؤنموونة  دةسةثَينَيت.  خؤي  تةواوي  باآلدةستيي 
رؤماني  كاريطةريي  زياتر  بةآلم  بةكاردةبات،  كاتؤليكي  ئةوروثي-  زمانَيكي 
ئةمريكي بة تايبةت (فاكنةر)ي ثَيوة ديارة. ساباتؤ لة قارةمانةكان و طؤِرةكاندا بة 
ثَيضةوانةي نووسةراني هاونةوة و هاونةذادي خؤيةوة، سوود لة مؤدَيلي مةزني 
قارةمانةكان  هةندَيك،  بِرواي  بة  كة  ئةمةية  لةبةر  وةردةطرَيت.  ئايدياليستةكان 
تاِرادةيةكيش  هةَلبةت  دادةنرَيت.  نؤزدةيةمي  سةدةي  رؤمانَيكي  بة  طؤِرةكان  و 
مةزن،  مؤدَيلي  لة  ثةيِرةوي  واتة  ئاراستةوة،  هةمان  لةِرووي  ئَيمةش  راستة. 
بابةتي خراثةكاريمان لة رؤمانةكةي ساباتؤدا تاووتوَي كردووة، بةآلم يةكَيك لة 
بابةتة طرنطةكاني تر بابةتي خوداية. فَيرناردؤ بيدال لة خةونة سورياليستييةكانيدا 
دةطاتة خودا، بةآلم جوانترين بةش و ديمةني لةم بوارةدا لة كؤتايي رؤمانةكةدا 
ذوورةكةي  لة  ئةليخاندرا  مةرطي  دواي  مارتين  كة  شوَينةي  لةو  دةردةكةوَيت. 
خؤيدا دةكةوَيتة بَيهيواييةكي رةهاوة. لة هةموو شوَين و جَيطايةك بَيهيوا بووة و 
دةزانَيت كة هيض كةس و هيض شتَيك ناتوانَيت لةم تاريكيية رةهاية دةربازي بكات، 
لةم نائومَيديي و تاريكييةدا بيري خوداي دةكةوَيتةوة، بيري بووني خودا، بيري 

نةبووني خودا. 
با راستةوخؤ ئةم بةشة لة رؤمانةكةوة بطوازينةوة:

((لةناكاو مارتين بيرؤكةيةك بة مَيشكيدا هات، بيرؤكةيةك هةذاندي. بيرؤكةيةك 
وةكو خاَليبوونةوةيةكي ئةلكترؤنيكي لة رؤحة خرؤشاوةكةي لةنَيوان ئةو هةورة 
تؤفانيية تةَلخانةوة بريسكايةوة. ئةطةر هؤيةك بؤ بووني بوونةوةرةكان هةبوواية، 
ئةطةر ذياني مرؤظ مانايةكي هةبوواية، بةكورتي ئةطةر خودا بووني هةبوواية، 
با لَيرةدا، لةم ذوورةدا، لةم ذوورة ثيس و ثؤخَل و هةرزانةدا، خؤي نيشان بدات. 
بؤ نا؟ بؤ دةبَيت خؤي لةم قةيرانة بدزَيتةوة؟، ئةطةر ئةو بووني هةبوواية، ئَيجطار 
تةحةمولي  بةتواناية،  و  بةهَيز  كة  ئةوةي  بوو،  رةها  تواناي  خاوةن  بوو،  بةهَيز 
رَيطةي  لة  ئةو  نا؟  بؤ  بَيت.  بةندةكانييةوة  بةدةم  بَيت و  لةخؤبردوو  ئةوة دةكات 
خؤ دةرنةخستنةوة سوود بة كَي دةطةيةنَيت؟ ثاساو بؤ ض غرورَيك دةهَينَيتةوة؟ 
دةدةم.  خودا  بة  مؤَلةت  بةرةبةيان  تا  من  وتي:  رقاوييةوة  ضيذَيكي  بة  مارتين 
كة  ئةوةي  هؤي  بووة  لةناكاو  دياريكراوة،  زةمةنيية  فةترة  ئةم  دياريكردني 
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هةست بكات خاوةني دةسةآلتَيكي ترسناكة، ئةم هةستةش خؤشحاَليية ثِر لة رق و 
كينةكةي ئةوي بةهَيزتر كرد. وةك بَلَيي بة خؤي وتبوو: (ئَيستا دةيبنين، جارَيك بؤ 

هةميشة و ئةطةر ئةو دةرنةكةوَيت مارتين خؤي دةكوشت)).
ضؤن  ئةو  دةربخات،  خؤي  خودا  ئةطةر  طومانةوة،  دةكةوَيتة  مارتين  دواتر 
بزانَيت بة كام ئاماذة ئةم كارة دةكات؟، ئةم طَيذبوونة لةطةَل خةمي لةدةستداني 
مارتيني  شَيتي،  لَيواري  سةر  تا  بةردةوامةوة  لةتايةكي  هةروةها  و  ئةليخاندرا 
هؤش  لة  شةقامةكةدا  لة  دةكرد.  ثةلكَيش  ئايرس  بؤينؤس  شةقامةكاني  بةرةو 
خؤي دةضَيت و لة ذوورَيكي ضكؤالنةدا ضاو دةكاتةوة. ئايا ئةوةي لةسةر سةري 
وةستاوة، نَيردراوي خودا نيية؟ فريشتةيةك لة روخساري دايكَيكي طةنج و غةمطين 
و ئازارضةشتوو. دايكَيك كة شير بة منداَلةكةي دةدات. ٢٥ ساَل تةمةنيةتي، بةآلم 
ئةوةي دةست  لةطةَل  ئةو  نيشانةي خوداية.  ئةو  بةَآل،  ثَيوةية.  ثينةي  دةستةكاني 
بة  خةمطينييةوة  لة  ثِر  شةرمَيكي  بة  دةهَينَيت،  تةنوورةكةيدا  دِراوي  بةشي  بة 
ثَيويست  هةية.  لة جيهاندا  باشة  ئةم هةموو شتة  لةوةش...  (جطة  دةَلَيت:  مارتين 
ناكات دوور بِروانيت. تةماشاي من بكة. تةماشاي هةموو شتةكاني من بكة)، ئَيمة 
دةزانين ئةم دايكة طةنجة، ئةم فريشتةية، تةنها منداَلَيكي شيرةخؤرةي هةية، ضةند 
طوَلَيك، ضةند باَلندةيةك و سةطَيك. كةنارييةكةشي ضةند رؤذَيك ثَيش ئَيستا ثشيلة 
خواردوويةتي و هةر ئةم ذنةية كة ثَييدةَلَيت هيض شتَيك لة زيندووبوون جوانتر 

نيية.
و  (قارةمانةكان  رؤماني  دواالثةِرةكاني  لة  كة  ثةرجوويةكة  ئةمة  بَيطومان 
طؤِرةكان)دا روودةدات. طةرنا: (مارتين ئةو ئةَلقةيةي كة يادطاري داثيرةي بوو لة 
ثةنجةي دةرنةدةهَينا و بة ذنةكةي نةدةوت: ثَيمخؤشة ئةم ئةَلقةية بةئَيوة ببةخشم. 
لة  نةتانوت كة  ذنة طةنجةكة سوور هةَلطةِرا و وةرينةطرت. مارتين وتي: مةطةر 
خؤشحاَل  زؤر  لَيوةربطريت،  يادطارييةم  ئةم  ئةطةر  وتي:  هةية؟،  شاديي  ذياندا 

دةبم. ئةمة تاكة خؤشحاَليية كة لةم كؤتاييانة بؤم دروست بووة. خؤشحاَلم بكة.
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كاتَيك دةستمكرد بة خوَيندنةوة لةنَيوان حةظدة 
بؤ هةذدة ساَلي تةمةنم، كتَيبخانةكةي باوكم هةوَيني 
زؤربةي  لةوكاتانةدا  ثَيكدةهَينا،  مني  كتَيبخانةكةي 
دةبردو  بةسةر  كتَيبةوة  خوَيندنةوةي  بة  كاتةكانم 
بة ئةندازةي ئةوندة لة كتَيبفرؤشةكاني ئةستةنبوَل 
كتَيبم دةكِري، ضةند ئةوةندةش هةَلمدةكوتاية سةر 
لَيبواية  حةز  كتَيبَيكم  هةر  و  باوكم  كتَيبخانةكةي 

دةمبرد بؤ كتَيبخانةكةي خؤم لة ذورةكةمدا.
باوكم زؤر بةوة دَلخؤش دةبوو كاتَيك دةيبيني 
بةتايبةت  خوَيندنةوةيةوة،  سةرقاَلي  كوِرةكةي 
كتَيبةكاني  لة  هةندَيك  هةستيدةكرد  لةوكاتانةدا 
هةركاتَيك  من.  كتَيبةكاني  ناو  طوازراونةتةوة 
بيبينياية يةكَيك لة كتَيبة كؤنةكاني رؤشتونةتة سةر 
رةفةي كتَيبخانةكةم، بة طاَلتةوة ثَيي دةوتم: ئَي ئَي! 

ئةم كتَيبةش لة شوَينَيكي بةرزدا قبووَلكراوة.
ساآلن  هةذدة  تةمةنم  كاتَيك   ،١٩٧٠ ساَلي  لة 

كتَيبخانة 
توركييةكةم

و. ئومَيد تؤفيق
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ئارةزوي خوَيندنةوة دةكةوتة  كةَلكةَلةي  توركانةي  ئةو كوِرة  بوو، وةك هةموو 
وردة  هةستمدةكرد  دةخوَيندو  بيناسازيشم  وانةي  دةنووسي.  شيعرم  سةريان، 
تا  و  دةنووسي  شيعريشم  ضامةي  دةستدةدةم،  لة  نيطاركَيشان  ضَيذي  وردة 
هةرضي  دةمةدا  لةو  دةكَيشا.  جطةرةم  ماَلةوة  ضاوي  لة  دوور  شةو  درةنطاني 
كتَيبـي شيعري توركي هةبوو لة كتَيبخانةكةي باوكمدا كة لةكاتي الويدا ئةو حةزي 

لة خوَيندنةوةي كردبون بؤ ئةوةي ببـَي بة شاعير، منيش خوَيندمةوة.
بةرط  و  ئةستور  شيعرة  كؤمةَلة  ئــةو  خوَيندنةوةي  لة  ــةزم  ح زؤر 
سةرنجِراكَيشانةبوو كة موَلكي شاعيرطةلَيك بوون بة دوو ناونيشان ضوبوونة ناو 
مَيذوي شيعري توركييةوة: يةكةميان (ئاراستةي تازةطةريي يةكةم)، واتة نةوةي 
ضل و ثةنجاكان، دووةميان (ئاراستةي تازةطةريي دووةم)، كة مةبةست لَيي ئةو 
تؤَيذة بوو لة شةست و حةفتاكاندا جَلةوي شيعري توركييان لة دةست طرتبوو. 
جا هةركات ئةو كؤمةَلة شيعرانةم دةخوَيندةوة، ثَيمخؤشبوو لة نوسيني شيعردا 

جَيثَييان هةَلبطرم.
 لة توَيذي يةكةمي ئةو شاعيرانةدا هةريةك لة (ئؤرهان وةلي و مةليح جةودةت و 
ئؤكتاي رةفعةت)، جَيدةستي خؤيان نةخشاندبوو، ئةو شاعيرانة لة شَيوازي نوسيني 
كاركردني شيعرييانةوةو  ناو  تةنزيان خستبووة  و  بازاِر  زماني سادةي  شيعردا 
ثشتيان كردبووة ئةو طوتارة داِرشتنئامَيزةي كة لة زماني رةسميدا سةر بة جيهاني 
سةركوتكةرو دةسةآلت بةدةست بوو. لةو ميانةشدا كؤمةَلة شيعرَيكي هاوبةشيان 
لةذَير ناوي (نامؤ)دا بآلوكردبووةوة، تا ئةوةي ئةو ناونيشانة بووبووة ناوَيك بؤ 

ئةو ئاراستة شيعرييةي ئةوان نوَينةرايةتييان دةكرد.
شيعرانة  كؤمةَلة  لةو  يةكَيك  دةستيدةداية  باوكم  رَيدةكةوت  وا  زؤرجــار 
شَيوازي  دةخوَيندينةوة،  بؤي  بةرز  دةنطي  بة  دواتر  بوو،  كتَيبخانةكةيدا  لة  كة 
جوانةكاني  طؤِرةثانة  لة  يةكَيكة  ئةدةب  دةكردةوة  لةوة  جةختي  خوَيندنةوةكةي 
ذيان و لةوانةي دةيخوَيندنةوة ضةند ضامةيةكي تةنزئامَيزيان تَيدابوو، كة شاديي و 

بةختةوةريي تَيدا دةورووذاندين.
ئاراستةي تازةطةريي دووةم، كة دةستثَيكردنةوةي توَيذي يةكةم بوو، لة وَينةو 
دادايي  لة شَيوازي  نزيكبوون  بووبوو، جارجار  رزطاريان  ناو شيعر  هؤنينةوةي 
و سوريالي، جارجاريش شتَيك لة طةِرةالوذَيي و ضَيذ هةبوو، كة ثَيكةوة ئةو دوو 
شتة منيان دَلطةرم دةكرد. هةريةك لة (جةمال سورةييا و تؤرطؤت ئؤيار و ئيلهان 
بةرةك، كة هةموويان لة دونيا دةرضوون)، لةو جؤرة شاعيرانةبوون شيعرةكانيان 
كةمَيك تَيطةيشتن، ياخيبوون و لة هةمان كاتدا كاريطةريي خؤشيان هةبوو. لة كاتي 
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خوَيندنةوةي كارةكانياندا ئةو هةستة دروست دةبوو بتوانرَيت هةمان ئيشي ئةوان 
دةتوانَيت  هةستدةكات  وا  و  دةبينَيت  تابلؤيةك  كةسةي  ئةو  هةروةك  بكرَيتةوة، 
هةمان تابلؤ دروستبكات، بؤخؤشم لة كاتي خوَيندنةوةي شيعري ئةو شاعيرانةدا 
هةمان هةستم ال دروست دةبوو، حةزم دةكرد خَيرا قةسيدةيةك بنووسم، تةنانةت 
لة بةردةم مَيزَيكدا دادةنيشتم و هةر بةِراستي دةمنووسي وةك ئةو نيطاركَيشةي 
لة  دةبينَيت و خَيرا  تابلؤيةك  يان  دةبينَيت و سكَيضةكاني دةكَيشَيتةوة،  تابلؤيةك 
سكَيضةكاني تَيدةطات كة ضؤن كَيشراوةو يةكسةر دةِرواتة الي مةرسةمةكةي و 

ئةوةي دةيةوَيت ثراكتيزةي دةكات.
بابةتَيكي  وةك  باسمكردن،  ئاراستةيةي  دوو  ئةو  ئيشكردني  دةرةوةي  لة 
رؤشنبيريي زياتر لة شيعر، طرنطيدانم هةبوو بة شيعري توركي. هؤكاري ئةوةش 
دةطةِرايةوة  دةربكةين،  لَي  جياوازي  و  جوان  كؤثلةي  ضامةو  هةندَيك  ئةطةر 
بؤئةوةي زماني شيعري توركي زؤر قورس بوو، دووريش بوو لة زماني ذياني 
رؤذانة. ئاخر شتَيك نةبوو شاعيري ناوضةيي لة كلتوورَيكي ثِروكَينةر بثارَيزَيت 
لة كاتَيكدا باري قورس و طراني رؤذئاواطةرايي و مؤدَيرنَيتةو ئةوروثا كةوتبووة 
كاتَيكدا  لة  نوَيوة،  ضامةي  ناو  بِرؤينة  بؤئةوةي  هةبوو  رَيطةيةك  ض  سةرشاني، 
نوَي  توَيذي  نةبواية،  راظةوة  لَيكدانةوةو  كتَيبةكاني  و  فةرهةنط  بةهؤي  ئةطةر 
بة  عوسمانييةكان  نوخبة  كة  تَيبطةن  ئةدةبيانة  طَيلة  ئيستاتيكاو  لةو  نةيدةتواني 
دواتر  كة  ثرسيارة  ئةم  ثَيبردبوو؟  ثةييان  ئَيرانييةوة  ئةدةبياتي  كاريطةريي  هؤي 
ئةوةندةي  لَيكرا،  طوزارشتي  كةلةثوور)  لة  (سوودوةرطرتن  دةستةواذةي  بة 
هيض  ئَيمة  ثَيش  توَيذةكةي  سةرقاَلكرد،  خؤيةوة  بة  مني  هاوتوَيذي  ئةديبةكاني 
طرنطييةكيان ثَينةدا. دواتريش هةر بةهؤي شيعري بةهَيزي سةردةمي عوسماني و 
كةلةثوورة سةدان ساَلةكةيةوة بوو كة نةكةوتبووة ذَير كاريطةرييةكاني خؤرئاوا، 
توانيمان لة شيعرةوة زؤر بة سانايي و بَي تةنط و ضةَلةمة، تاوتوَيي طرفتة ئةدةبي 

و فةلسةفييةكان بكةين.
رؤماننووسة  بةو  ثاَلينابوو  رؤمان  و  ثةخشان  لة  كةلةثوورَيك  نةبووني   
توركانةي بة فؤرم و ستايلي لؤكاَلييةوة سةرقاَل بووبوون، روو لة شيعر بكةن. لة 
سةرةتاي حةفتاكاندا كاتَيك منيش لةثِر دَلطةرمانة بةرةو شيعر ضووم و دواتر لَيي 
لةوكاتةدا شيعر  نووسيني رؤمان وةربضةرخَيم،  بةرةو  بؤئةوةي  ساردبوومةوة 
لة توركيا وةكو ئةدةبي راستةقينة ئةذمار دةكرا، لة بةرامبةريشدا وةك ذانرَيكي 
زؤر كةمبايةخي ميللي سةيري رؤمان دةكرا. بؤية زيادةِرؤيي ناكةم ئةطةر بَلَيم لة 
ماوةي سي و ثَينج ساَلي رابووردوودا رؤمان طرنطي و ئةرزشي تايبةتي خؤي 
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ثةيداكردووةو لة بةرامبةريشدا زيانَيكي طةورة كةوتووة لةو طرنطيية طةورةيةي 
شيعر هةيبوو لة رابردوودا. لةو ماوةيةدا خوَينةراني ئةدةب بةشَيوةيةكي بةرضاو 
زياديانكردووةو ثيشةي نووسينيش زؤر بة خَيرايي تةشةنةي سةندووة. كاتَيك 
بِريارمدا ببمة نووسةري رؤمان، ضةمكي ئةدةبي زاَل لة هةردوو مةيداني شيعر و 
رؤمان ثَيكةوة، طرنطيدان نةبوو بة طوزارشتي تاكي دووورة ثةرَيز لة خود و رؤح 
بوارةكةدا  لة  ئيشكردن  ئةوةي  ئةندازةي  بة  تايبةتةكان  ئةزموونة  ئيستاتيكاي  و 
دةبووة هاوثشكييةكي نووسةر لةناو ئةو كؤمةَل و دةستة و هاوِرَييانةي ثَيكةوة 
خؤي  ئةوكاتة  سروشتي  بة  كة  دةكرد،  دةستةجةمعي  يؤتؤثيايةكي  بؤ  كاريان 
كؤماري  شةقَلي  ناسيؤناليستي،  ئيسالم،  ئيشتراكيةت،  (مؤدَيرنَيتة،  لة  دةبينييةوة 

عةلماني... هتد). 
سوود وةرطرتن لة كةلةثور و مَيذووي ئةدةبي، هةرطيز طرفتي بؤ ئةو نووسةرة 
زؤر  ئةدةبي  ذانرَيكي  دةربارةي  باسَيكيان  كاتَيك  دروستنةكردبوو  ئةفرَينةرانة 
طونجاو بةخؤيان نووسيوة، بةَلكو لة بري ئةوة طرنطيدان و سةرنجيان كةوتوةتة 
سةر خةوني دروستكردني كؤمةَلطايةكي ئاييندةي بةختةوةر و دةستلةمل. ياخود 
دروستكردني نةتةوةو طةلَيك دةست بةدةست كار لةطةَل دةوَلةتدا بكات. زؤرجار 
بير دةكةمةوة لةو ئةدةبة مؤدَيرنَيتة طةشبينةي لةهةردوو باَلي (كؤماري-عةلماني-

لةسةر  سةرنجي  ئةوةندة  دةكرد،  كاري  ئيشتراكي)  (يةكساني-  رؤشنطةريي)و 
طؤِرانكارييةكان  بينيني رؤحي  تواناي  رابردوو  درَيذايي سةدةي  بة  بوو،  ئاييندة 
و وةرضةرخانة بةردةوامةكاني ناو كؤآلن و ماَلةكاني ئةستةنبوَلي لة دةستدابوو. 
هةميشة ئةوةم بؤ دةردةكةوت ئةو نووسةرانةي بة ورديي وَيناي ئةو ذيانةيان 
دَلطةرمييةوة  بة  نووسةرانةي  لةو  جياوازبوون  زؤر  دةمانطوزةراند،  دةكَيشا، 
هةموو خةون و خةياَليان لةوةدا كؤبووبووةوة توركيا بطةيةننة ئاييندةيةكي طةش، 
بطرة ئةم حاَلةتة لة تَيِروانينمدا دوو دةستة نووسةري دروستكردبوو؛ يةكةميان 
ئةوانة بوون طوزارشتيان لة سؤزي رابردوو دةكرد و كاريان بؤ رؤشنبيرييةك 
تانبنار  حةمدي  ئةحمةد  لة  بوون  بريتي  ئةوانيش  شاردبوويةوة،  زةمانة  دةكرد 
ئةو  دووةمي  دةستةي  ياخود  دووةميشيان  هةسار،  شةناسي  عةبدولحةق  و 
كةلةبةرةكاني  و  كؤآلن  زيندوَيتي  و  شيعرييةت  بوون  كةسانة  ئةو  نووسةرانة، 
ئةستةنبوَليان خؤشدةويست بةبَي هيض رَيسايةكي لةوةوبةر، هةريةك لة ئةحمةد 

راسم و سةعيد فايةق و عةزيز نةسينيش خؤيان لةناو ئةم دةستةدا دةبينييةوة. 
سةرةكي  كَيشةي  مؤدَيرنَيتة،  و  خؤرئاواييبوون  طةشتي  دةستثَيكردني  دواي 
تةنها لة ئةدةبى توركيدا دروست نةبوو، بةَلكو سةرجةم ئةدةبياتي ناِرؤذئاوايي 
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هةنوكة،  رةنطةكاني  ئاييندةو  خةونةكاني  طونجاندني  طرفتي  بة  ئالودةبوون 
دةوَلةتي سةردةمةوة،  و  مرؤظ  بة  بينين  لةنَيوان خةون  بووبوون  دةستةوسان 
دةستةوسان بوون لة هةمبةر ئةو ضَيذي ذيانةي لةناو جيهاني باوداو لة واقيعدا 
هةبوو. ئةو نووسةرانةي خةونيان بة ئاييندةيةكي راديكاَلييةوة دةبيني، زؤرجار وا 
ِرَيدةكةوت تَيكةَل بة جةنطي سياسيي و ملمالنَي دةبوون لة ثَيناو دةسةآلتدا، ئةمةش 
سةرةنجام بةرةو طرتوخانةكان دةيبردن و دواتريش ئيشة ئةدةبيةكانيانيان ِرةق 

و زبر لة دايك دةبون.
هةبوو  حيكمةت  نازم  نؤبةرةي  شيعري  كؤمةَلَيك  باوكمدا  كتَيبخانةكةي  لة 
لةكاتي  هةميشة  بكرَيت.  دةستطير  ئةوةي  ثَيش  واتة  دةرضوبوو،  لة سيةكاندا  كة 
بة  باوةِربوونة  و  هيوا  و  توِرةيي  دةنطي  ئةو  ذَير  دةكةوتمة  خوَيندنةوةياندا 
بة  دةبووم  وَيَل  داطيركردبوو.  شيعرةكانيان  سةراثاي  كة  طةش  ئاييندةيةكي 
ِروسةوة  ئاييندةطةراكاني  لة  كة  شيعرةكان  ناو  فؤرمي  نوَيخوازيي  بيرؤكةي 
سةرضاوةي طرتبوو، دةكةوتمة ذَير ئةو ضةرمةسةرييةي لة بةندينخانةدا بةسةر 
قوتارببم  بةندينخانةيةدا  ذياني  ئةو  وَيناي  لةذَير  نةمدةتواني  هاتبوو،  شاعيردا 
ياداشتانةشم  و  ثةيام  ئةو  سةرجةم  و  طوزةراندبووي  تَييدا  حيكمةت  نازم  كة 
ناو  تاهير دةربارةي ذياني  لة ئؤرهان كةمال و كةمال  دةخوَيندةوة كة هةريةك 
طرتووخانةكةي نازم نووسيبوويان. بةشَيوةيةكي طشتيي بَلَيم، كتَيبـي بيرةوةريي 
ئةو  و  رؤمان  لةطةَل  نوسبويان  توركانةي  رؤذنامةنووسة  و  رؤشنبير  ئةو 
بؤخؤيان  دةخوالنةوة،  بةندينخانة  دةوروبــةري  لة  رووداوةكاني  ضيرؤكانةي 

كتَيبخانةيةكي سةربةخؤيان ثَيكهَينابوو. 
ناو  رؤذانــةي  ذياني  بةندينخانة  ناو  ئةدةبياتي  خوَيندنةوةي  ماوةيةك  بؤ 
جَيطةوباني ال ئاشنا كردبووم، زؤر حةزم لة زماني تايبةتي بةندييةكان و رَيزماني 
ندينخانةم  بة  بؤخؤم  هةر  دةتوت  لَيهاتبوو  وام  دةكرد،  جَيطةوبان  ناو  دَلبةري 
ماَلَيكداية،  لة  نووسةر  ذياني  هةموو  هةستمدةكرد  ماوةيةدا  لةو  تاقيكردوةتةوة. 
بةشَيوةيةكي هةميشةيي لةاليةن ثؤليسةوة ثاسةواني دةكرَيت و لةذَير ضاودَيريي 
ثؤليسي نهَينيداية، طوَي قوآلخي ئةو ثةيوةندييانةن نووسةر لة رَيطةي تةلةفؤنةوة 
شيعريي  ضامةي  نامةو  بةدةستبَينَيت،  ثاسثؤرت  ناتوانَيت  دةدات،  ئةنجاميان 
كتَيبةكانةوة  لة  كة  ذيانةي  ئةو  دةنووسَيت...  دؤستةكةي  بؤ  بةنديخانةدا  لة  هةر 
زؤر  بةآلم  بكةمةوة،  زيندوي  لةخؤمدا  نةمدةويست  هةرطيز  ئاشنابووبووم،  ثَيي 
بؤخؤشم  سوكتر  شَيوةيةكي  بة  ساَل  سي  دواي  كاتَيك  لةالم.  بوو  رؤمانسي 
ذياني من  دةدايةوة  بةوة  دَلنةوايي خؤم  بوومةوة،  دةردةسةري  تووشي هةمان 
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ترس  بة  الوَيتيدا  تافي  لة  نووسةرانةي  ئةو  ذياني  لة  بووة  طرفت  بَي  زؤر  زؤر 
رؤمانسييةتَيكي نامؤوة دةربارةيانم خوَيندبووةوة.

ضةمكي رؤشنطةريي ِرَينسانس كة لة كتَيبةكاندا بةرضاومان دةكةوت، بةداخةوة 
كةمَيك نةبَيت، ئامادةي نةدةكردين بؤ كةندةآلنةكاني ذيان و دةردةسةرييةكاني. 
ثَيدةضَيت هؤكاري ئةوةش ئةوةبووبَيت رَيِرةوي ذياني كةسي نووسةر لة توركيا 
طرنطتر  لةوةش  هؤكاري  سةلماندبَيت.  روداوةكانى  راستةقينةى  ديوى  هةميشة 
كتَيبَيكت  هةر  تا  توركيا،  لة  نةبوو  طةورة  كتَيبخانةي  زؤر  بؤماوةيةكي  ئةوةبوو 
بويستاية دةستبكةوتاية. وةك شتَيك عةوداَليةك هةبوو بؤ ئةو كتَيبخانةيةي كة 
بؤرخيس خةياَلي ثَيوة لَيداوة، واتة لة كتَيبخانةيةكدا هةموو كتَيبةكان سروشتَيكي 
بَي  شيعري  حاَلةتَيكي  كتَيبخانةكة  سةراثاي  و  هةبَيت  مةتةَلئامَيزيان  و  سيحري 
بةرهةست،  جيهاني  ثةشَيوي  لةطةَل  بطونجَين  هةبَيت  واي  ميتافيزيكي  سنووري 
فرياي  و  نةذمَيردرَيت  تَيدابَيت  كتَيبـي  ئةوةندة  وةها  زةبةالحي  كتَيبخانةيةكي 
خوَيندنةوةي نةكةويت، ئةم خةونةي بؤرخيس لة كاتَيكداية بؤخؤي بةِرَيوةبةري 
كتَيبخانةيةكي بةو شَيوةيةبووة لة بؤينس ئايرس، بةآلم لة ئةستةنبوَل و لة توركيا، 
لةتافي الوَيتيمدا كتَيبخانةيةكي بةو شَيوةية نةبوو واآلبَيت لةبةردةم ئةو كةسانةي 
مةثرسة، ضونكة  بَيطانة  كتَيبـي  بة  ئةوة سةبارةت  بة خوَيندنةوة.  دةدا  طرنطييان 
تاقة كتَيبَيكي بَيطانة لة هيضكام لة كتَيبخانة طشتييةكاني توركيادا نةبوو، بؤية ئةطةر 
بمويستاية ببمة كةسَيكي خاوةن مةعريفةي بةرفراوان و قوَل، ئةطةر بمويستاية 
بةهؤي  كةسَيكةوة  كؤمةَلة  لةاليةن  كة  خنكَينةرةى  ئةدةبياتة  لةو  بـَيت  رزطارم 
ثَيويستبوو  دةثارَيزرا،  ياساغةكانةوة  و  ئةدةبي  ديبلؤماسيةتي  و  هاوِرَييةتي 

كتَيبخانةيةكي طةورة بة خؤم دروستبكةم.
لةنَيوان ساآلني ١٩٧٠ بؤ ١٩٩٠ تةنها كارَيكم دواي نووسين بووبوو بة كِريني 
بةسوود دروستبكةم و سةرجةم  كتَيبخانةيةكي طةورةو  بتوانم  ئةوةي  بؤ  كتَيب 
بؤ  دةضووم  جارَيك  هةفتةي  لةوكاتةوة  كؤبكةمةوة.  تَيدا  بةسوودةكاني  كتَيبة 
كِريني  مةبةستى  بة  ئةستةنبوَل  بةيازيدي  ناوضةي  لة  رؤذنامةنووسان  طةِرةكي 
كتَيب، بةشَيوةيةكي زؤرباش باوكم خةرجيي طيرفانمي دةكَيشا، رؤذان و ضةندةها 
كاتذمَيرم لةو كؤآلنةدا بةسةر دةبرد كة ثِر بوو لة كتَيبخانةي بضكؤلة بضكؤلة و 
لة دواوةي دوكانةكان ضةندةها باقة كتَيبيان دانابوو بةهؤى ئةوةى نةيانتوانيبوو 
بةشَيوةيةكي تؤكمة رَيكيان بخةن، بةهؤي هيتةري كارةبايي بضكؤلة بة ئةستةم 
ناو كتَيبخانةكانيان طةرم دةكرد. ئةمة لة كاتَيكدابو ناو دوكانةكان جمةيان دةهات 
لة خةَلكي هةذار و سيما رةش و ِرووت بة خاوةن دوكان و ئةو خوَينةرانةشةوة 
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كة حةزي خوَيندنةوة ثةلكَيشي ئةو طوزةرةي كردبوون.
بةكارهاتوويان  كتَيبـي  دوكانانةي  لةو  يةكَيك  ناو  بضومايةتة  بهاتبا  ئةطةر   
دواي  بكِرياية،  كتَيبَيكم  و  بطةِراماية  كتَيبخانةكان  رةفةي  سةر  و  دةفرؤشت 
نرخةكةي،  لةسةر  دةكرد  مامةَلةم  تَير  تَير  دوكان  خاوةن  كابراي  لةطةَل  ئةوةي 
ثةيوةنديي  باسي  بووةو  مَيذوويي  هةَلمبذاردبوو  كتَيبةي  ئةو  بَيطومان  ئةوة 
ياداشتي  ياخود  هــةذدة،  سةدةي  لة  كردوة  سويديةكاني  و  عوسماني  نَيوان 
طةواهي  يان  بووة،  باكركؤ  شارى  عةقَلي  نةخؤشخانةي  دكتؤرةكاني  طةورةي 
رؤذنامةنووسَيك بووة لة بارةي شكستي كودةتايةكي سةربازيي، ياخود كتَيبَيك 
كردووة  عوسمانييةكاني  كؤشكة  باسي  و  بيناسازيي  هونةري  دةربارةي  بووة 
لة  بووةو  ئةَلماني  طةشتيارَيكي  ياداشتي  توركي  هةَلبذاردةي  يان  مةكةدؤنيا،  لة 
سةدةي حةظدةدا سةرداني ئةستةنبوَلي كردووة، يان بيرؤكةي مامؤستايةكي زانكؤ 
بووة لة زانكؤي تشابا، دةربارةي ئارةزوي جيابوونةوةي كةسايةتي و وةسواسي 
مَيشك، يان ديواني شاعيرَيكي عوسماني بووة كة هةموو كةس ناوي لةبير ضووةو 
دواتر وةرطَيِردراوة بؤ سةر زماني توركي ئَيستا و دواتريش راظةو لَيكدانةوةي بؤ 
زيادكراوة، ياخود ثرؤذةيةكي ِريكالمي وَينةداري رةش و سثي بووة دةربارةي 
دروستكردني شةقام و كؤشك و باخضة لة ضلةكاني سةدةي رابردو. لةسةرةتاوة 
كؤمكردبووةوة،  هةبوو  جيهاني  و  توركي  كالسيكي  ئيشي  هةرضي  ثَيمدةكرا  تا 
توركيدا  كالسيكي  ئةدةبياتي  لةناو  بوون  طرنط  كة  ئيشانةي  ئةو  بَلَيم  راستتر 
كتَيبة  هةروةك  وابوو  باوةِرم  هةبوو،  تريش  كتَيبةكاني  هةرضي  ثَيدةدا.  طرنطيم 
ئةوةندةم  وةختانةدا  ساتة  لةو  بيانخوَينمةوة.  لةِرؤذان  رؤذَيك  كالسيكييةكان 
دةخوَيندةوة، دايكم بؤم نيطةران بووبوو، سةرنجي كةوتبووة سةرئةوةي ذمارةي 
ئةو كتَيبانةي كِريبونم، لةتواناي خوَيندنةوةي مندا نيية. بة بةزةييةوة ثَيي دةوتم: 

بةالي كةمةوة ئةوانةي كِريوتة بيخوَينةرةوة، ئةمجا بِرؤ كتَيبـي تر بكِرة.
وةك ئارةزومةندَيك بؤ كتَيب كؤكردنةوة، كتَيبم نةدةكِري، بةَلكو وةك كةسَيك 
ئةوةي  بؤ  بيانخوَينمةوة  كات  تَيثةِريني  بةثَيي  تا  كؤبكةمةوة  كتَيب  دةمويست 
لة  تَيبطةم.  توركيا  طرَيكوَيرةكاني  و  طرفت  و  هةذاري  هؤكاري  دونياو  ماناي  لة 
خزمةكانةوة  ماَلة  لة  برادةرانةم  ئةو  بؤ  ثَينةبوو  وةآلمَيكم  تةمةنمدا  بيستةكاني 
دةهاتن و هةستياندةكرد ذورةكةم بة كتَيب تةنراوةو ثرسياريان دةكرد دةربارةي 
حةزو ئارةزوم بؤ ئةو كارة. ئايا هةر بةِراست بة ئةندازةي ثَيويست من طرنطيم 
ثةِرةكاني  بتوانم هةموو  ئةوةي  بؤ  تاسةم هةبوو  ئةوةندة  و  دةدا  بة خوَيندنةوة 
كتَيبَيك بخوَينمةوة، باسي لة سيمبووَليزةبووني خانووي دةكرد لة (حةكايةتةكاني 
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طومشخانةي ئةفسانةيي)، يان باكطراوندةكاني هةَلطةِرانةوةي ئةدهةم شةركةسي 
لة ئةتاتورك، ياخود ئةو تاوانة سياسييانةي لة سةردةمي مةشروتيةتي دووةمدا 
لةندةنةوة  لة  عوسماني  باَليؤزي  كة  بةبةغايةي  ئةو  ضيرؤكي  يان  ِروياندابوو، 
لةسةر داواي سوَلتان عةبدولحةميدي دووةم بؤ خةليفةي ناردبوو، يان نامةكاني 
بؤ  مةرسيلي  قيري  هاوردةكردني  مَيذووي  يان  شةرمن،  خؤشةويستى  دوو 
توركيا، يان ياداشتة سياسييةكاني دكتؤرَيك كة يةكةمين نةخؤشخانةي سيلي لة 
توركيا دروستكردووة، يان مَيذووي هونةري خؤرئاوايي لة كتَيبَيكي سةدوو ثةنجا 
ثةِرةييدا كؤكرابَيتةوةو لة سيةكاندا بآلوكرابَيتةوة، يان كؤمةَلة سةرنجي مفةوةزَيكي 
ضةند  دةربارةي  ثِركردووةتةوة  ثؤليسي  قوتابخانةي  قوتابيةكاني  بة  كة  ثؤليس 
راو  و  طيرفانبِرين  تَيداكراوةو  ياساي  ثَيشَيلي  شةقامَيكدا  لة  بضووك  روداوَيكي 
ثَيشوو  وةزيراني  سةرؤك  ياداشتةكاني  يان  رويداوة،  تَييدا  جومَيندان  و  روتي 
كة بة دؤكيؤمَينت خنراوة، يان كاريطةريية ئةخالقييةكاني هؤزة خاوةن ثيشةكان 
لة سةردةمي عوسمانيدا لةسةر ثيشة بضكؤلةكاني ئَيستا، يان مَيذووي تةريقةتي 
جةِرِراحي و نهَيني شَيخةكاني، يان ياداشتي نيطاركَيشَيكي لةبيركراوي ثاريس لة 
سيةكاندا، يان ئةو ياريي و طةمانةي بازرطانةكان ثةنايان بؤ بردووة بة مةبةستي 
بةرزكردنةوةي نرخي ضةك، يان ئةو رةخنة توندانةي بزووتنةوةيةكي ماركسي 
ئةلبانيا  و  ضين  اليةنطري  بزووتنةوةيةكي  دذي  لة  سؤظيةت  اليةنطري  توركي 
بةسةر  وةرضةرخانانةي  ئةو  يان  دةريكردووة،  ثةِرةدا  ثَينجسةد  دووتوَيي  لة 
دامةزراوة،  تَيدا  ئيستيلي  كارطةيةكي  ضةند  ئةوةي  دواي  هاتووة  ئةريليدا  شاري 
يان كتَيبَيكي منداآلنة بة ناونيشاني (سةد كةس لة ناوداراني تورك)، يا ضيرؤكي 
ئةوةي رؤذنامةنووسَيك  هةَلبذاردةي  يان  ئةستةنبوَل،  لة  ئاك سةرايا  سووتاني 
جةنطي  هةردوو  نَيوان  ماوةيةكي  لة  رؤذانةيدا  ستونَيكي  لة  بآلويكردبووةوة 
جيهانيي و بة تةواوةتي لة بيرضوبووةوة، يان مَيذووي دووهةزار ساَلةي شارَيكي 
بضكؤلة لة ئةنادؤَل كة بة ضاوخشاندنَيكي خَيرا ناتوانم شوَينةكةي لةسةر نةخشة 
بدؤزمةوة، كةضي لة دووتوَيي دووسةد ثةِرةدا شةن و كةوي كراوة، يان الفلَيداني 
رؤذنامة  خوَيندنةوةي  ئةنجامي  لة  كة  قوتابخانةيةك  خانةنشيني  مامؤستايةكي 
توركييةكانةوة بكوذةكةي كةنةدي دؤزيوةتةوةو دور و نزيك ثةيوةندى بة زماني 

ئينطليزيشةوة نيية؟
لةساآلني دواتردا طاَلتةم بةم ثرسيارانة و ئةو ثرسيارانةي تريش نةدةهات كة 
بة لَيشاو رووبةِروويان دةبوومةوة دةربارةي ئةوةي داخؤ هةموو ئةو كتَيبانةم 
ئةطةر  تةنانةت  بةَلَي،  دةَلَيم:  دةدةمــةوةو  وةآلم  ئَيستادا  لة  خوَيندووةتةوة؟، 
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لَيوةرطرتوون.  سوودم  شتَيكدا  لة  بَيطومان  ئةوة  نةخوَيندبَيتةوة،  هةمووشيانم 
دةشَي لةم شَيوازة شَيرطيرةي وةآلمدانةوة، ئةوة دةستبخرَيت، ثةيوةندي من بة 
كتَيبةوة لة تةمةني الوَيتيمدا، سةبارةت بة كةسَيكي خؤشباوةِر و طةشبيني وةك 
من كة زةمانة هيض بةزةيي ثَييدا نةدةهاتةوة، زؤر سنوورداربوو، ثَييوابوو بةهؤي 
زانيارييانةي  ئةو  دةطونجَيت  ثَيموابوو  دةستدةطرم.  لة  دونيا  هةموو  مةعريفةوة 

كةَلةكةي دةكةم لةسةر يةك، دواتر لة يةكَيك لة رؤمانةكانمدا بةكاريان بَينم. 
رؤماني  ناو  ثاَلةواني  سروشتي  سةر  دةِرؤيشتمةوة  رادةيةك  تا  لةوكاتانةدا 
(رشانةوة)ي ذان ثؤَل سارتةر، واتة ئةوكةسةي هةموو كتَيبةكاني ناو كتَيبخانةي 
ثاَلةواني  كاليني  بيتةر  دةتوت  يان  لة شارةكاندا.  يةكَيك  لة  دةخوَينَيتةوة  طشتيي 
رؤماني (كوَير)ي ئيلياس كانيتيم، ئةو كةسةي بة كتَيبةكانييةوة دةنازَيت هةروةك 
كتَيبخانة  بيرؤكةي  ئةستوورة.  ثشت  سوثاكةي  بة  سةربازييةي  سةركردة  ئةو 
لةسةر رَيضكةي بيركردنةوةي بؤرخيسي سةبارةت بة من، خةونَيكي ميتافيزيكي 
ئةوةي  ئةندازةي  بة  بةدةستةوة،  بدات  جيهان  ناسنووري  سروشي  تا  نةبوو 
كةَلةكةم  كتَيبخانةكةمدا  لة  كتَيب  كتَيب،  كة  رادةمام  كتَيبخانةية  ئةو  ضيةتي  لة 
كشتوكاَل  ئابووريي  ياساييةكاني  بنةما  دةربارةي  كتَيبَيكم  دوودَلي  بَي  كردبوو. 
لة ئيمثراتؤرييةتي عوسمانيدا لة سةدةكاني ثانزةو شانزة هةَلدةطرت، لةو كتَيبةدا 
دةمزاني لةوكاتةدا ثَلنط لة ئةنادؤَلدا هةبووةو دواتر ئةو باسةم تَييدا دةخوَيندةوة كة 
ثةيوةنديي بة باج و طومرطي سةر خوري ثَلنطةوة هةبوو. لة بةرطة قورسةكانيشدا 
و  نيشتمانثةروةريي  سؤزَيكي  بة  كة  دةخوَيندةوة  توركيةم  شاعيرة  ئةو  نامةي 
رؤمانسيةتي ثةروةردةيي لة كاتي دوورخستنةوةكانيدا نوسيبووني و هي ناميق 
زمانَيكي  ئةفسانةيية  شاعيرة  ئةم  بوو،  توركي  ئةدةبي  هؤطؤ)ي  (ظيكتؤر  كةمال 
ثةرتوكي  لةناو  نةتوانراوة  بووة  كةسايةتييةك  ثَيوةبووة،  جومَيندةري  ضَلَيسي 
قوتابخانةكان و نوكتة بَي ثةردةكاني سةبارةت بة قوتابيان بةركةنار بكرَيت. كاتَيك 
بة رَيكةوت رَيم لة كتَيبَيك دةكةوت كة ياداشتي سياسيي ئةندام ثةرلةمانَيك بووة، 
دواتر خراوةتة بةندينخانة، يان كتَيبَيك كة تَييدا فةرمانبةرَيكي كؤمثانياي دَلنيايي 
(تةئمينات) باسي لةو حاَلةتة نامؤيانةي رووداوي هاتوضؤ و سووتان كردووة كة 
لة ذياني ثيشةكةيدا بينيويةتي، يان كتَيبَيك سةرطوزشتةي ديبلؤماسييةك بووةو 
دواتر بووة بة مةسيحي و وا رَيدةكةوت كضةكةي هاوِرَيمة لة قوتابخانة؛ ئةوة بَي 

هيض سَي و دوويةك و بَي وةستان بؤ ضركةساتَيك، راستةوخؤ دةمكِري.
لة  ذياندا  لة  شتَيكم  زياتر  و  زياتر  كتَيبةوة،  بة  دةبووم  ثةيوةست  زياتر  هةتا 
بة  دةستضووةكةم  لة  ذيانة  ضيية،  زيانةكةم  بمزانياية  هةركاتَيكيش  دةستدةدا، 
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ساَلَيكي  ضةند  تَيثةِريني  دواي  ئَيستادا  لة  دةكردةوة.  تؤَلة  كتَيب،  زياتري  كِريني 
ساردو  كتَيبخانة  لة  دةكةم  ضَيذانة  بة  كاتذمَيرة  بةو  هةست  درَيــذ،  دوورو 
سِرةكاندا بةسةرمبرد، سؤز بؤ ئةو دةمةتةقَيية دةِرَيذم كة لةطةَل كتَيبفرؤشةكاندا 
دةمطؤِرييةوةو جارناجاريش ثةرداخَيك ضاييان دةدامَي، ياخود لة ستوونة طةورة 

تؤزاوييةكاني كتَيبخانةكاندا، كتَيبةكةم ئةوديو و ئةوديو ثَيدةكرد.
لة كؤتايي حةفتاكاندا دواي ئةوةي نزيكةي دة ساَلم لة طةِرةكي رؤذنامةنوسةكاندا 
دةفرؤشت  ئةوكتَيبانةيان  و  بوون  لةوَي  كتَيبفرؤشةكان  لةوكاتةي  بةسةربرد، 
كتَيبانةم  ئةو  تةواوي  باوةِرةي  ئةو  طةيشتمة  كردبوو،  دةستيان  دةستاو  ثَيشتر 
كؤماريي  دةوَلةتي  لةوكاتةوةي  بآلوبوونةتةوة،  التينييةكان  ثيتة  بة  كة  بينيوة، 
تا ئةو ساتة وةختة. زياتر لةوةش ضاوم بة سةرجةم ئةو كتَيبانةدا  دروستبووة 
خشاندوة. زؤرجار وام دائةنا ئةوةي لةماوةي ثةنجا ساَلدا بة توركي بآلوبوةتةوة 
لةوكاتةوةي لة ساَلي ١٩٢٨ لةسةر ويستي ئةتاتورك ثيتي ئةبجةدي عةرةبيي كرابة 
التيني، لة ثةنجا هةزار كتَيب تَيثةِري نةدةكرد. لة ئَيستاشدا ثَيدةضَيت ئةو ذمارةية 
زؤر بة زةحمةت سةد هةزاري تَيثةِراندبَيت. بؤية ثَيدةضَيت بةرضاوتةنطي من لة 
كتَيبخانةكةمدا  لة  كتَيبانة  ئةو  ئةوةبووبَيت ويستوومة هةموو  تةنها  كتَيبدا  كِريني 
و  هؤكارةكان  لة  بوو  يةكَيك  ناوخؤييش  ثاَلنةرَيكي  زؤرجار  بةآلم  كؤبكةمةوة، 
لَيكضوونَيك هةبوو  ئةويش قؤستنةوةي دةرفةت بوو، بة شَيوةيةك لة شَيوةكان 
لةنَيوان من كة كتَيب كتَيب دةمكِري و لةنَيوان ئةوكةسةي خشت خشت دايدةنَي بؤ 

دروستكردني خانوويةك.
بةرؤك  لةسةرةتاي هةشتاكاندا هةستم دةكرد زؤركةس وةك من دةكات و   
بةدواي  ئةستةنبوَلدا  طةورةكاني  كتَيبخانة  لةناو  و  دةطرن  كتَيبفرؤشةكان  بة 
ثَينج  لة دةوروبةري كاتذمَير  كتَيبدا دةطةِرَين، مةبةستم لةو كةسانة، ئةوانة بوو 
و شةشي ئَيوارة بةو طوزةرانةدا تَيدةِرين و ثرسياريان لة كتَيبفرؤشةكان دةكرد 
كة  دةخشاند  نوَييانةدا  كتَيبة  بةو  ضاويان  و  هاتووة  بؤ  نوَييان  شتَيكي  ض  داخؤ 
نزيكةي  كةمةوة  بةالي  هةشتاكاندا  لة  بةردةميان.  دةيانخستة  كتَيبفرؤشةكان 
ذمارةية سَي  ئةو  ئَيستادا  لة  ثَيدةضَيت  و  لة ساَلَيكدا ضاثدةكرا  كتَيب  هةزار  سَي 
ترةوة  زمانةكاني  لة  بينيومة  من  كتَيبانةي  لةو  زؤرَيك  كردبَيت.  زيادي  جار 
وةرطَيِردراون، بةشَيوةيةكي زؤر لة دةرةوة كتَيب هاوردة ناكرَيت. بؤية لة رَيطةي 
بةسةر  طةشةندنةي  لةو  ئاطاداربوون  بؤ  هةوَلدةدةم  وةرطَيِردرانةوة  كتَيبة  ئةو 
تَيدا  وردةكارييان  وةرطَيِرانةكان  لة  زؤرَيك  بةآلم  هاتووة،  جيهانيدا  ئةدةبياتي 

ناكرَيت و بة خَيرايي هةَلدةكِروزَينرَين.
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لة حةفتاكاندا ئةو كتَيبة بةرط طةورانةي كاريان لةسةر دواكةوتني توركياو   
وةك  دةكــرد،  كؤمةآليةتييةكاني  و  سياسيي  قةيرانة  و  خةَلكةكةي  هــةذاري 
لة  مَيذووييانة  كتَيبة  ئةو  دةدرةوشانةوة.  كتَيبخانةكانةوة  تاقي  بةسةر  ئةستَيرة 
لةتوِرةييةوة نووسراون، بة ثَيضةوانةي كتَيبة  ثِر  ئَيستادا دةبينرَين و بة طيانَيكي 
ضاث  التيني  ثيتي  بة  سةرلةنوَي  كة  عوسمانييةوة  سةردةمي  مَيذووييةكاني 
بةسةرماندا  كة  كارةساتانة  لةو  كِريوة، زؤرَيك  منيش سةرجةميانم  دةكرَينةوةو 
هاتووة ناخاتة ئةستؤمان، بةَلكو هةذاريي و نةفاميي و دواكةوتنمان دةطَيِرَيتةوة بؤ 
فاكتةرة دةرةكييةكان ياخود دةيخةنة سةرشاني ئةو كةسة طةندةَل و خراثةكارانةي 
لةناو خؤمانداية. جا ثَيدةضَيت هةر لةبةر ئةم هؤكارانة خوَينةرو اليةنطراني ئةو 
كتَيبانة زؤربن. بةهةمان شَيوة ئةو كتَيبة مَيذوويي و ياداشت و رؤمانانةشم كِريوة 
كة ثاساو بؤ بووني نهَينييةك ياخود ثيالنَيكي قَيزةون ياخود طةمةيةكي رَيكخراو 
سةربازييانةوة  كودةتا  ئةو  ثشتي  لة  دَينَيتةوة  جيهانييةكانةوة  زلهَيزة  لةاليةن 
بوون لة مَيذوويةكي نزيكدا روويانداوة، ياخود لة ثشتي جوآلنةوة سياسييةكان 
و تَيكشكانةكاني ئةم دواييةي ئيثراتؤرييةتي عوسماني و تيرؤرة سياسييةكانةوة 
بوون. هةموو ئةو كتَيبانةم كِريوة كة مامؤستا خانةنشينةكان دةربارةي مَيذووي 
شارةكان نووسيويانة، جا خؤيان بآلويان كردبَيتةوة يان شارةوانييةكان بآلويان 
فةرمانبةراني  ئةندازيار و  و  كتَيبـي ثزيشك  بة  كردبَيتةوة. هةروةها طرنطيمداوة 
باج و ديبلؤماسي و سياسييةكان و بةسةرهاتي ئةستَيرةكاني سينةما بة ثياو و 
بآلوبوونةوةي  شَيخةكاني،  سؤفيطةريي،  دةربارةي  كتَيبانةي  ئةو  لةطةَل  ذنةوة، 
لة  شتَيك  كتَيبانةي  ئةو  سةرجةم  و  ريشسثييةكاني  و  ماسؤنيةت  نهَينييةكاني 
شاديي و ذيان و واقيع، ياخود بةالي كةمةوة شتَيكيان تَيدابوة دةربارةي توركيا.

دواتر  ناسيبوو  نزيكةوة  لة  ئةتاتوركيان  كة  كةسانةوة  ئةو  ثَيضةوانةي  بة 
دةربارةي نوسيبوويان، لة ساآلني تةمةني منداَليمدا، زؤر بة تاسةوة ئةو كتَيبانةم 
تةمةني  تَيثةِريني  بةثَيي  بةآلم  نووسرابوون،  ئةتاتورك،  دةربارةي  دةخوَيندةوة 
مرؤظبوونيدا  كةسايةتي  بينيني  بةردةم  لة  قةدةغانةي  ئةو  بةهؤي  و  نةوةكان 
ئةمةك  بة  كةسَيكي  بؤ  طؤِرابوو  ئةتاتورك  راستةقينةي  وَينةي  ئاراوة،  هاتبووة 
رةواييدان  بؤ  بةكارهَينرابوو  خراث  بة  ناوةكةي  جاريش  زؤر  و  دةسةآلتدار  و 
بة قةآلضؤ و قةدةغة سياسييةكان، هةر بؤية بةهؤي ئةو ياساغانةي لة توركيادا 
ضةسثاوة، زؤر ئةستةمة كةسَيك بيةوَيت، وةك كةسَيكي ئاسايي لة رؤمانَيكدا باس 
لة ئةتاتورك بكات، ياخود لة كتَيبَيكدا بةشَيوةيةك ذياني ئةتاتورك بنوسَيتةوة كة 
جَيي بِروابَيت، لة بةرامبةردا راثَيضي دادطا نةكرَيت، كةضي وةك دةبينين ساآلنةش 
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بابةتةكة  ياساغةكانةوة  بةهؤي  ثَيدةضَيت  دةنووسرَيت.  لةسةر  كتَيبـي  سةدةها 
سادة بووبَيتةوةو ئةمةش تا رادةيةكي باش ئةستةميي و ئاَلؤزيي لةسةر نووسةر 
سانا كردبَيت. سةبارةت بة ئيسالميش بة هةمان شَيوة قةدةغةكان وايانكردووة 

ئةوةي بةرضاو دةكةوَيت شتَيكي زؤر سادةية.
لة نيوةي حةفتاكاندا كاتَيك وازم لة خةوني نيطاركَيشان و ئةندازياريي هَيناو 
بِريارمدا لة نووسيني رؤماندا شارةزايي ثةيدا بكةم، ساآلنة لةنَيوان ضل بؤ ثةنجا 
رؤمان دةردةضوو، سةرجةميانم دةبيني و بةشَيكي زؤريانم دةكِري بةو هيوايةي 
بةو  دةخشاندن  ثَيدا  ضاوم  كةمَيك  بؤ  ببينم،  لَي  سووديان  رؤذان  لة  رؤذَيك 
لة  بةشَيك  لة ذياني دةشتةكي و ديمةني مرؤظي دةشتةكي و  مةبةستةي شتَيك 
واقيعي ذياني ئةستةنبوَل و توركيا تَيياندا بةدي بكةم، نةك بؤئةوةي بزانم بةهاي 

ئةدةبي دةقةكان ضةندة. 
دةنطي  بة  لةوانةي  بوو  يةكَيك  ثةنجاكان،  طةورةي  رةخنةطري  ئاتاج  نوروَلآل 
بة  رؤذئاوايي  شارستانيةتي  لةطةَل  سةودامان  سةرو  لة  دةكرد  بةرطريي  بةرز 
بؤ  خؤي  بؤضوونةشيدا  ئةم  دةربِريني  لةكاتي  و  فةِرةنسا  رؤشنبيريي  تايبةت 
جَلةو نةدةكرا. لةاليةكي تريشةوة طاَلتةي بةو رؤشنبيرانة دةكرد لةكاتي هاِريني 
باراشي رؤشنبيريي فةِرةنسا، يةك دنيا هةَلةيان كةَلةكة كردبوو. ئةم رةخنةطرة لة 
نووسينَيكيدا دةَلَيت، لة وآلتَيكي وةك توركيا ثَيويستة كتَيب بكِرين بؤ ثشتطيريي 
تا  ئامؤذطارييةوة  ئةم  سؤنطةي  لة  منيش  بآلوكردنةوة.  خانةكاني  نووسةرو 
ثَيمدةكرا درَيغيم نةدةكرد و لةو ثَيناوةشدا هةرضييةك لة ئَيستاشدا بَيتة بةردةستم، 

بَي سَي و دوو دةيكِرم.
بة ضَيذي  هةستم  لةاليةك  كتَيبانةدا،  بةو  و ضاوثياخشان  كاتي خوَيندنةوة  لة 
بووم  بةختةوةر  تريشةوة،  لةاليةكي  دةكرد،  مَيذوو  و  بؤ رؤشنبيريي  اليةنطريي 
ببينم.  بابةتانة  لةو  سود  دةياننووسم  ئاييندةدا  لة  كتَيبانةي  لةو  دةتوانم  بةوةي 
بةآلم لة هةندَيك كاتدا دةستةمؤي رةشبينيي و بَي دةرةتانييةكي ترسناك دةبووم و 
بةتةواوةتي سةرنجم لةسةر خوَيندنةوةي كتَيبةكان دةشَيوا، هؤكارةكةش ئةوةبوو 
هةَلةي ضاث زؤربوو، نووسةرو خانةي بآلوكردنةوةش هيض ئاطادارييةكيان لةو 
زؤرباش  بابةتَيكي  كتَيبَيكدا  لة  دةمبيني  كاتَيك  ترةوة  لةاليةكي  نةبوو.  هةآلنة 
وروذَينراوة، بةآلم بةهؤي ثةلة ثةل و دَلطةرمي و توِرةييةوة شَيوَينراوة، ئةوكات 
هةموو  ئةو  سةرباري  دةمبيني  كة  لةوكاتةدا  بةتايبةت  دةبووم،  تووِرة  تةواو 
خوَينةران  سةرنجِراكَيش  زؤر  بةشَيوةيةكي  كةضي  هةية،  كتَيبةدا  لةو  هةَلةيةي 
و  دوور  كةضي  هةية،  بةهَيزى  دةقي  ضةندةها  لةبةرامبةريشدا  ثَيدةدةن،  طرنطي 
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نزيك بةاليدا ناضن و تؤز لةسةر ثةِرةكانى نيشتوة.
لة  دةهات  تا  و  ضاندبووم  تَيدا  قوَلى  طةورةو  نيطةرانييةكي  هةستانة،  ئةو 
زةينمدا دةبوو بة ثةَلة هةورَيكي طوماناويي كة هةموو ئةو كةسانةي لة دةرةوةي 
بِروانة،  تؤ  هةبوة:  لةطةَليدا  ملمالنَييان  تةمةنيان  بةدرَيذايي  رؤذئاوان،  سنووري 
ماناي  ياخود  بَيت؟  ثانزةو شانزةدا ضي  لة سةدةكاني  ثَلنط  طرنطي  دةبَيت  داخؤ 
ناسيني ئاسةواري ئةدةبي لة شيعري ئاسيف خاليد تشيلبيدا ضي بَيت لة كاتَيكدا 
خوَينةري تورك خودي شاعيرةكةش ناناسَيت؟ بؤ نةمبيني باس لة شتَيكي طرنط 
لةوكاتةي  ئةيلولي ساَلي ١٩٥٥،  لة ثشت رووداوةكاني حةوت و هةشتي  بكرَيت 
كؤمةَلَيك خةَلكي هةرضي و ثةرضي هةَليانكوتاية سةر ماَلي كةمينة جولةكةكان و 
ئةرسؤزؤكسي لة ئةستةنبوَل و هةرضي دوكان و سةرمايةي بازرطانييان هةبوو 
قةشةكانيان  هةواَلطرييةوة  نهَينييةكاني  دةزطا  لةاليةن  دواتريش  برديان،  بةتاآلن 
سةر  بخرَيتة  قوبرس  لةوةدا  بكرَيت  ئينطليزةكان  نةياري  باسي  ياخود  كوذرا، 
يؤنان، ياخود بؤ باس لةو قسةوباسانةي شاي ئَيران و ئةتاتورك نةكرا لة كاتي 

ثياسةكةياندا لة بةنداوي بؤسفؤِر...؟
لةو كاتانةي رةشبين دةبووم، هةستم بة طرنطي ثاراستني فةرهةنط و رؤشنبيريي 
و مَيذوو دةكرد لة كتَيبخانةكةمدا، لةو كاتانةدا هةروةك فاروقي ثاَلةواني دووةم 
رؤماني خؤم لَيهاتبوو، فاروق، هةر ئةو مَيذوونوسةي دؤكيؤمَينتي سةدان ساَلةي 
عوسمانييةكاني خوَيندبووةوةو هةموو واقيعةكاني لة زةينيدا كؤكردبووةوة، بةآلم 

نةيدةتواني ثةيوةندي لةنَيوان هيضكام لة بةَلطةنامةكاندا دروست بكات.
ئيزميري  طةورةكةي  ئاطرة  كَي  بزانين  لةمِرؤدا  لةوةداية  طرنطييةك  ض 
هةَلطيرساند؟ وةك بؤشم دةردةكةوَيت ئةو هؤكارة شاراوانةي لة ثشتي كودةتا 
حيزبي  دامةزراندني  هؤكاري  ياخود  بوو،  ١٩٦٠ةوة  ئاياري   ٢٧ سةربازييةكةي 
كةسَيكي  ضةند  و  من  لة  جطة  جيهانيي،  دووةمي  جةنطي  دوابةدواي  ديموكراتي 
هؤكارةكة  داخؤ  نيية. سةيركة،  جَيطةي سةرنج  كةس  من، الي  هاوشَيوةي  تري 
ئةوةنيية  هؤكار  ياخود  توركيا،  رؤشنبيريي  سياسيكردني  لة  نةبوو  زيادةِرؤيي 
ياخود  لَيدةكرَيت،  طوزارشتي  سياسةتةوة  رَيطةي  لة  هةميشة  وآلتَيكدا  لة  ذيان 
سَينتراَلي  لةطةَل  ثَيودانط  بة  ثةراوَيزبوون  و  دةشتةكيبوون  بة  هةستكردن 
تَيِروانيني  لة  نةتةوةيي  كتَيبخانةي  ثايةي  ثلةو  ئةوةي  هؤي  بووةتة  رؤذئاوايي، 

خةَلكةكةيدا بة سوك سةير بكرَيت؟
ئةويش  تاَلكردبووم،  لَي  خةوي  و  دةكردم  هيواي  بَي  بيرؤكةيةك  هةميشة 
ئةوةبوو، سةرجةم ئةو رووداو و دياردانةي لة كتَيبةكاندا باسكراون و بة دَلسؤزيي 
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لة كتَيبخانةكةمدا، سةبارةت بة وآلتاني تري دةرةوةي توركيا  كؤمكردوونةتةوة 
طرنطيان نيية.ئةكرَى ئةم بيرؤكةيةم ثةيوةنديي بةوةوة هةبَيت لة شوَينَيكدا دةذيم 
جَيطاي  هةستة  ئةم  تةمةنمدا  بيستةكاني  لة  بةآلم  جيهانةوة؛  ناوةندي  لة  دوورة 
طةشتَيكم  يةكةمجار  بؤ  كاتَيك  دواتر  نةدةطرتةوة،  كتَيبخانةكةمي  خؤشةويستي 
و  جيهان  كتَيبخانةكاني  دةوَلةمةندي  و  ساَليدا  سي  تةمةني  لة  ئةمريكا  بؤ  كرد 
رؤشنبيريي ئةوانم بةضاوي خؤم بيني، ئةوكات ئةو ثةيبردنة مةعريفييةي جيهان 
بة كتَيبخانة و فةرهةنطي توركيا، زؤر ئازاريدام. هةر ئةم ئازارة وةك نوسةرَيك 
لة هةمان كاتدا تواناي جياكردنةوةي ثَيدام لةنَيوان ئةو شتةي بنةِرةتيية و ئةوةش 
وابوو  ئاطاداركردنةوةيةك  وةك  ئةمةش  كتَيبخانةكةمدا،  و  فةرهةنط  لة  كؤسثة 

بؤم، بؤئةوةي بةشَيوةيةكي قوَلتر لة كتَيبخانةكةم و ذيان بِروانم.
لة رؤماني (خاو)ي ميالن كؤندَيرا، كةسايةتييةك هةية، هةر كات لة كؤنطرةيةكي 
نَيودةوَلةتيدا دةرفةتي بؤ رَيبكةوَيت، دةربارةي وآلتةكةي خؤي، ضيك، دةدوَيت. بة 
هؤي ئةم هؤكارةوة دةبَيتة جَيي طاَلتةجاِريي ئامادةبووان و طاَلتة بة كةسايةتييةكةي 
دةكرَيت. ئةم حاَلةتةش جَيي خؤيةتي، ضونكة هيض شتَيكي تر نابينَيت جطة لةوةي 
لة وآلتةكةي خؤيدا بيري لَيدةكاتةوةو هيض ثةيوةندييةك نابينَيت لةنَيوان ضيك و 
لةطةَل ئةو كةسايةتييةي  بَلَيم  سةرجةم جيهان و مرؤظايةتي، بةآلم راستييةكةي 
ناو رؤمانةكة دةهاتمةوة. ئةمة بةو ماناية ناَلَيم بة سوكيي لةو كةسانةم روانيوة، 
كة بة سوكيي لة ئةويان روانيوة، بةو مانايةش نا وةك ئةو كةسايةتيية بم، بةَلكو 
تةنها ويستوومة لة ئةو جياوازبم. تةنها لة دةيةي هةشتاكاندا زانيم دةبَيت (ببم بة 
خؤم)، ئةمةش بة طاَلتةكردن نايةت بةو بَيهيواييةي نايثؤَل ناوي لَيدةنَيت (ثياوى 
الساييكةرةوة) بةهؤي ئةوكارانةي ئةو كةسايةتيية دةيطرَيتة بةر بؤ رزطاربوون 
لة دةشتةكيبوون و دةستةمؤكردني، بةَلكو دةبَيت لةطةَليدا بِرؤيت و لَيي تَيبطةيت، 
ئةطةر بشَيت ئةم وشةية وةك ئةو كارةكتةرانة بةكاربهَينم كة لة (كتَيبـي رةش)دا 

بةكاريدةهَينن.
لة هيض سةردةمَيكي مَيذوودا، توركةكان قوربانيي دةستي داطيركةري رؤذئاوا 
دةستةوة  بة  مانايةكي  هيض  رؤذئاوا  بؤ  الساييكردنةوةمان  لةبةرئةوة  نةبوون. 
نةداوة بةو شَيوةيةي ئةتاتورك دةيويست بة سةرشؤِريي و سوكيي، ئةو ثرؤسةية 
لةو  شَيوةية  بةو  ئيدوارد سةعيد  و  نايثوَل  و  كؤندَيرا  هةروةك  بكرَيت  جَيبةجَي 
بابةتة دواون. بة داخةوة الساييكردنةوة بووةتة بةشَيكي جيانةبووةوة لة شوناسي 
نةتةوةيي توركيا. لةبةرامبةر ئةو حاَلةتةشدا، من زؤر لة دؤستؤفيسكييةوة نزيكم، 
لة كاتَيكدا توِرةيي خؤي لة بةرامبةر رؤشنبيراني روس دةردةبِرَيت و باس لةوة 
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دةكات رؤشنبيراني وآلتةكةي زياتر لة روسيا بوونةتة ئةوروثاناس. 
ناو  كتَيبَيكي  هيض  فَيربووم  ئةوة  رؤماندا،  ناو  لة  تةمةنم  ثَينج ساَلي  و  لة سي 
لة  دواكةوتووترينيان  و  خراثترينيان  تةنانةت  الوة،  فِرَينةدةمة  كتَيبخانةكةم 
تواناي  لة  نهَينييةكة  بةآلم  مةعريفةوة.  رووي  لة  ثؤخَلةواتترينيان  و  سةردةم 
خؤشةويستيمداية بؤ كتَيب، نةك لةوةدا كة دانةرةكةي ويستوويةتي بةو شَيوةية 
بيخوَينمةوة. هةميشة وا ئةو كتَيبانةم خوَيندووةتةوة، خؤم بة دانةريان زانيوة، يان 

هةوَلمداوة وابم. 
بةالي منةوة رَيطاي رزطاربوون لة دةشتةكيبيون، راكردن نيية لة دةشت، بةَلكو 
لَيرةشةوة  هةر  ثةِري سنوورةكاني.  ئةو  تا  لةطةَل هةستي دةشتةكيي  هاتنةوةية 
كاتيشدا  هةمان  لة  و  زةبةالحةكةم  كتَيبخانة  سةر  هةَلبكوتمة  فَيربووم  ئةوة 

مةودايةك لةنَيوانماندا دروست بكةم.
تةنها  تَيثةِري،  ساَل  لة ضل  تةمةنم  ئةوةش  دواي  فَيربووم،  شَيوةية  بةو  من   
هؤكارَيك بؤئةوةي كتَيبخانةكةم بة زيندوويي مابَيتةوة هةر ئةو جؤرة تَيِروانينةمة 
كة هيضكام لة تورك و رؤذئاواييةكان ثةييان ثَي نةبردووة. لة ئَيستاشدا هةمان 

ثاَلنةر وا دةكات ثَيم بوترَيت: خةآلتي نؤبَلتان بردةوة... 

ئةم بابةتة لةسةر داواي طؤظاري “دي زايت”ي ئةَلماني بة بؤنةي خولي ساآلنةي ثَيشانطاي 
فرانكفؤرت بؤ كتَيب لةاليةن ئؤرهان ثامؤكةوة نووسراوة.

سةرضاوة:
ماَلثةِري: ئةلف يا
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داية رؤشتة ضَيشتخانةكة و ضيتر نةطةِرايةوة،  نَيرطس بة شةرمَيكي دَيوانة 
بةيانييةك  سةرلة  نةيكردنةوة،  ئيتر  و  بةست  كراسةكةي  قوثضةي  ئاساوة 
درؤي  راديؤ  كة  ئةوةي  ثَيضةوانةي  بة  بوو،   جةهةنميةكان  سةرلةبةيانيية  لة 
زؤري دةكرد،  نَيرطس دةيزاني شتَيك لة سةعاتي ٧:٢٣ خولةكي سةرلة بةياني  
طشتي  بة  دواكةوتن  سةعات  سَي  دوو  وتي:  خؤي  لةطةَل  دواتر  روودةدات،  
شتَيك ناطؤِرَيت،  راستي دةطوت،  راست لةسةر كاتذمَير٧:٢٣ خولةكي سةرلة 
بةياني لة شةقامي سةرةكيدا ثياوَيكي طةنج تيرباران كرا و خؤريش طةورة بوو 
هةتاوي سةر  بة  نَيرطس  كتَيبةكان،   قةفةسةي  بكةوَيتة سةر  هةتاو  ئةوةي  بؤ 
كتَيبةكاني دةطوت: ئائؤرليانؤ،  راست لة رؤذي ٨٥/١/١ وتي: ها!  ئائؤر ليانؤ، بة 
بَيقةرارييةوة جطةرة مؤرة سةوزةكةي كة ضةند رؤذ ثَيش ونكردبوو لة نَيو قذة 
فِرة قاوةييةكانيدا دؤزييةوة، لة سوضَيكي خانووةكةدا كة سوضَيك لة جيهان بوو 

ئةم ضيرؤكة ناو بنَي 

محةمةد رةزا نةجةفي
و: رةفعةت مورادي 

نَيرطس
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دانيشت و بانطيكرد: داية و بؤ هةميشة ثَيكةني.
نَيرطس سةرةِراي ئةو خاَلةي كة لة سوضي لَيويدا بوو جواني ثَيدةبةخشي لةو 
كضانة بوو كة كاتَيك ثَيآلوةكاني لة ثَيدةكرد طةورةتر دةبوو،  كاتَيك كتَيبَيكي بؤ 
خوَيندن لة بةردةستدا نةبوو بؤ ئةو ضيرؤكانةي كة هَيشتا نةينووسيبوون ناوي 
نيشانةي   بة  نَيرطس، برؤكاني  نابوو  ناويان  بةو هؤيةوة  دادةنا،  زؤر كةسيش 

سةرسوِرمان هةَلدةبِري:
ضؤن ! من نَيرطسم؟ ئةي بؤ ضي هةر ئةو كاتة بانطتان نةدةكردم نَيرطس؟ 

ضواردة ساآلن بوو  كوِرة طةنجةكان بة هؤي ضاو و برؤيةوة عاشقي دةبوون،  
لة  هةَليدةواسي  ثةتةكةدا  بةسةر  و  دةشؤري  جلةكاني  دايكي  كاتَيك  زؤرجار 
دووتويَي تةقةَل و درزي جلةكانةوة نامةي عاشقانةي نةكراوةي دةردةهَينا، كة 

هَيشتا بؤني عةتري هةرزانيان لَيوةدهات. 
حةوشةي  لة  كة  طةنج  ثياوَيكي  سةرلةبةياني  خولةكي  و٧   ٢٣ كاتذمَير   
لة  ثةتي  ثَي  بةر طوَي كةوت كة كضَيكي  ئاوازَيكي  بوو  شؤقةكاندا سةرطةردان 
سةر بانَيذةكةدا دةيووتةوة و يةك دةقيقة دواتر لة بيري  ضوةوة  كة ضيدةَلَيت،  

(ماسي طيرةكان ماسي طيرةكان – بؤم هةية قؤز بم...) 
ضةند رؤذ بةر لة دؤزينةوةي بةضكة قةلةِرةشة مردووةكةي سةر بانيذةكة،  
لة  سةرطةردان  ثياوَيكي  سةرلةبةياني  خولةكي   ٧:٢٣ سةعاتي  سةر  لة  راست 
حةوشةي نَيو شوقةكاندا ناوَيكي بة بيرهاتةوة كة تا ويستي بيهَينَيتة سةر زار، 
كارةباكة بِرا و نَيرطس لةم رَيكةوتة زمانةوانيية حةثةساو لة شوَينَيكدا نووسي: 
ئةو ضركةساتة  دةتوانَيت هةستي  بةمجؤرة  ثَيوابوو  وَيردةكاني جادووطةرَيك، 
دواتر لة نووسينَيكدا بخاتةِروو،  ئةمةش طةورةترين هةَلةي ئةو بوو،  تةنانةت 
لةيال  وةرطَيِرانةكةي   لةطةَل  فرانكي  كريستؤفةر  نووسراوَيكي  (ميرا)  كاتَيك  
لة  اليةك  و  كةمةر  ثَيستي  لَيدانييةوة   قةمضي  بةهؤي  دةخوَيندةوة  طوَلستاني 
جةستةي سوور ببوةوة،  ئةمةشي بة هيض كةس نةطوت،  تا ضةند رؤذ دواتر 
بةضكة قةلَيكي تر بة ضاوة فسفؤريةكانيةوة لةسةر بانَيذةكة كةوتبوو،  ئةو رؤذة 
نة باران دةباري و نة كةسَيك لةسةر قسةيةك ثَيداطريي دةكرد،  بيري لَيكردةوة: 
كةوابوو دةبَيت لةذَير ضنارة الرةكةدا بيشارَيتةوة بؤ ئةوةي ضيتر نةمرَيت! كاتَيك 
لة باخضةي ثشت شؤقةكانةوة بة دةستي خؤي ضاَلَيكي بضوكي بؤ هةَلدةكةند،  
ئاسمان ثِر بوةوة لة قةلةِرةشة و بةضكة قةلةكةش سةري بةرزكردةوة،  نَيرطس 
مةرطي لة ضاوةكانيدا نةبيني  ئةطينا  وةك طوَيز نةيدةخست ضاَلةوة تاكو بةياني 
كاتَيك سةرداني دةكات طؤِرةكة بة هةَلكةندراوي ببينَيت، بةمةش زياتر بترسَيت،  
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ساآلنَيكي دواتر كاتَيك خةَلك بةر ببوونةوة طياني ئةو دارضنارة و (تةور) يان 
لةناو قةدي دارَيك دةدا كة بةضكةي قةلةِرةشةكة تَيدا شكؤفةي دةكرد و خوَيني 
تةثوتؤزاوييةكانييةوة  دةستة  بة  كاتَيكيش  جةلةكانيانةوة،   بة  ئةثذا   (O+)
دةطةِرايةوة بؤ ماَلةوة طةنجَيك هةواَلي ميراي لَيثرسي،  نَيرطس ثةشؤكا بوو و 

بةرلةوةي ثياوةكة بة تةنيايي بهَيلَيتةوة خؤي بة تةنيا مايةوة،  
لة  جيا  بووة،   شةِر  وايدةزاني  و  بيست  طرياني  دةنطي  دايكي  كة  شةوَيك 

نَيرطس هةمووان لة خةو بوون. 
بَيجطة لة ثيرةذنَيكي كوَير كة ناوي (ياسةمةن) بوو، ياسةمةن  بؤ ئةو مارانةي 
كة لة ثشتي سةرييةوة دةيانفيشكاند و دةكشان باسي كوِرَيكي بؤ دةطَيرايةوة، 
كة لة ضل قةرةوَيَلةي دوو نةفةرةدا خةوني كضَيكي دةبيني كة لة زينداني ئةويندا 
زةكةري  و  دايطرت  عةشق  كوِرة  ضلةم  جاري  نةدةطريا،   و  دةدرا  ئةشكةنجة 
خؤي بِري و تا ثشت ديواري زيندانةكة بة ثَي رؤشت و لةوَي ئةوةندة طؤراني 
ضِري تاوةكو دَلي لة لَيدان كةوت،  بة بَيشةرم و بة هةيبةتةوة بة دوو ثانتؤَلي 
كردبووة  دةستي  دوو  هةر  دةكشا،   سةردا  بة  دةرثَيكانيان  كة  ثانةوة  كابؤي 
لة  كارةباوة  طَلؤثي  بَي  عةمودَيكي  بة  دابوةوة  ثاَلي  و  طيرفانةكانياندا  نَيو  بة 
كاتَيك  نيشتبوةوة!  بةردةمي  كوذاوةكةي  جطةرة  لةسةر  بولبولَيك  كاتَيكدا 
لةسةر  بولبولةكةيان  منداَلةكانيش   و  ببوو  الر  كةمَيك  عةمودةكة  برديان  كة 
جطةرة كوذراوةكةوة كوشتبوو! بولبولَيكي تر لةسةر هةمان درةختدا بة هؤي 
تينوَيتييةوة كةوتة نَيو جؤطةي ئاوةوة و بَيدةنط بوو،  نَيرطس نيطةراني كوِرَيك 
بوو كة بة ثانتؤَلَيكي خوَيناوييةوة ثاَلي دابوةوة بة عةمودي كارةباكةوة و كاتَيك 
نامةيةكي دةستكةوت  داطيرسَينَيت  نيشانةي هاودةردي جطةرةكةي  بة  ويستي 

كة كةمَيك عاشقانة بوو و هةر كاتَيكيش دةيويست بيخوَينَيتةوة دوادةكةوت:
ميراي ئازيزم!

هةموو بةيانييةك روو لة خؤرئاوا دةوةستم و ماضَيك ئاِراستةي با دةكةم،  
تؤ لة كوَيى؟ 

هةموو ئَيوارةيةك روو لة باكوور لةسةر يةكةمين كورسييةك كة لة كن يةكدا 
قةفةسةي  بوونةوةرَيك سةوز دةبَيت و هةموو شةوَيك  دَلمدا  لة  دامان دةنَيت 
سوور  سةرمازةَلةيةكي  نووستن  لة  بةر  دةرةوة،   دَيتة  و  هةَلدةدِرَيت  سينطم 
و ضةور كة هةَلبةزين و دابةزَيني دةكرد بيري دةكةوَيتةوة و دةطريت،  جةنابي 
كة  ئةوانةي  هةموو  خةوني  و  دةذيت  نووقاوةكانيةوة  ضاوة  بة  كة  ثيرةذن 
ثَيشتر بينيووني، دةبيني،  وتي: ئةو سةرمازةَلة خؤمم كة عاشقم،  ثَيي نةكةنيم، 
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ئَيستا...
ناوَيكيان  بيني،   نزيكةوة  لة  (نَيرطس)يان  رؤذة  ئةو  كة  ثياوانةي  ئةو 
بينيبَيتيان، دةكرا  كتَيبَيكي بةرط سووردا  بة سةر  لةوانة بوو  فةرامؤشكرد، كة 
لة دوايين قةفةسةي الي راستي كتَيب  بةو ثةنجانةي كة بؤني جطةرةيان دةدا 
فرؤشي (نيك) قاتي سَييةم لة خوارةوة وةريطريت و هةزار و دووسةد تمةني 

بدةيتَي و لة ثاسةكاندا بيخوَينيتةوة.
ئَيوارةي ئةو رؤذة ثياوَيكي طةنج، كة بَي ئةوةي  نةخؤشي (ئاسمي) هةبَيت، 
بةآلم بة دةست ثذمينَيكي وشكةوة طيرؤدة بوو، هةر هةمان كاري دةكرد، كاتَيك 
جطةرةكةي تةواو بوو هةموو شتَيكي  بؤ دةركةوت،  بة سةرسوِرمانةوة طةيشتة 

حةوشةي نَيوان شؤقةكان و بَي ئةوةي  هيض كارَيك بكات:
دَيم بؤ ئَيرة، هةرضي بَلَيين نة باوةِردةكةم و نة دةترسم، ئةطةر بترسم دَيم 

بؤ ئَيرة؟ 
نة  و  دةخؤم  شتَيك  نة  دةبم،  ضاوةِرَي  نيوةِرؤ  دوا  شةمةيةك  ثَينج  هةموو 
جطةرة دةكَيشم،  ئةطةريش بكَيشم،  جطةرةيةك؟ كاتَيك ضاوةِرَيت دةبم بير لة 
تؤ دةكةمةوة، كاتَيكيش بيرت دةكةمةوة نة دةطريم و نة ئةو كاتةش كة خةريكة 
بطريم  بير لة  شتَيكي كة  دةكةمةوة! ئةطةر بَييت دةستةكانم لةسةر مَيز دادةنَيم 
بؤت؟ ئةطةريش نةيةيت ناِرةحةت دةبم،  دةِرؤم بؤ بةر دةرطاي سينةما،  ئةطةر 
فيلمَيكي باشي هةبَيت دةضمة نيؤ تاريكي و لة باتي فيلمةكة دةطِرَيم،  ئةطةر نا 
جطةرةيةك دادةطيرسَينم؟ خؤ ئةطةر شقارتةشم ثَينةبوو! ثَيآلوةكانم دةردةهَينم و 
بة ثَي خاوسي بة رَيدةكةوم؟ كويَي ئةم كارة طرنط نيية؟ خةَلك سةيرم دةكات، 
لة رؤشتنةكةمدا،  دةبم  بةردةوام  من  بةآلم  لَيدةطرن،  (تانة)  مةتةَلةكم  كوِرةكان 
هةندَيك كةس بة ثَيخاوسي بة دوومدةكةون،  هةندَيك كةسيش واي بؤ دةضن 
ئةمة نيشانةي ناِرةزايي دةربِرينة،  الفيتة دةنووسن و وَينةم لَيدةطرن،  واذو بؤ 
كةس ناكةم لةطةَل كةسيش وتووَيذ و ضاوثَيكةوتن ساز نادةم،  ئةطةريش بيكةم 
هيض ناَلَيم؟ تةنيا ئةوة نةبَيت ثَيبكةنم ! ئةوا، ه ه ه؟ ئةطةر قسة بكةم دةَلَيم شَيت 
ئاسا تؤم خؤشويست، ون بووي، برديتيان، نازانرَيت لة كوَيي، ئةوةندة رَيدةكةم 

تا بتهَينن بؤ الم؟ 
نَيرطس: عةجايو!  

ئائؤرليانؤ: ئَيستا ضي دةكةي؟
نَيرطس: با قاوةكةمان بخؤين و بِرؤين. 

ئائؤرليانؤ: من دةَلَيم با دةرضين؟
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نَيرطس: واتة هةَلبَيين (بة دةنطي بةرز) وةكو ياخي (بةرزتر) لة شارَيكةوة بؤ 
شارَيكي تر 

ئائؤرليانؤ: (بة جؤش و خرؤشةوة) بة بَي ئارام و قةرار 
نَيرطس: (لةسةر كورسييةكة هةَلدةستَيت) بة بَي ئارام و قةرار؟ ئةمة مةعرةكة 

نيية ئائؤرليانؤ؟ (بة هَيواشي)، بةآلم  لةبةر كَي هةَلبَيين؟  
ئائؤرليانؤ: كَي؟ ئوو... ئيتر ئاشكراية، لة... بؤ نموونة...

نَيرطس: ضؤن لة خؤمان هةَلبَيين؟
ئائؤرليانؤ: لة خؤمان؟ نا بةم شَيوةية بة هيض كوَي ناطةين (بة هةردوو دةستي 

تةوَيَلي ئةطوشَي)
نَيرطس: (بةرةو رووي تةماشاضييةكان دةِروات) ضؤنة لةمانة هةَلبَيين؟ 
ئائؤرليانؤ: لة ناوةِراستي خاَلةكةتدا كضَي! لةم  هيض و ثوضانة هةَلدَيين!

نَيرطس: كةواتة با بِرؤين
جانتاكان  ناوةوةي  مَيزةكةوة،  تةنيشت  دةضنة  شتومةكةكان  البردني  بؤ 
دةست  يةك  و  فةنةك  و  جطةرة  كةَلكةكان،  بَي  شمةكة  نَيو  لة  و  بةتاَلدةكةن 

وةرةقي ياري و دةفتةرضةيةك و ضةند شتَيكي تريان خستة طيرفانيانةوة.
ئائؤرليانؤ ضرثاندي بة طوَيي نَيرطسدا و بؤ ماوةيةك لة يةك نواِرين.  

لة ثِر نَيرطس بة دةنطي بةرزةوة ثَيدةكةنَيت و بة لةثي دةستةكاني لة مَيزةكة 
دةوةستَيتةوة؟  بارانيش  و  ثَيشدةسييةكة  سةر  دةِرذَيتة  قاوةكة  دةكوتَيـت، 

ئائؤرليانؤ دةستي نَيرطس دةطرَيت و لة طازينؤكة دةضنة دةرةوة؟!
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تةذى لة تووِرةيى، بَى ئومَيد ء بَى توانا لة ديوى نشيمةن دادةنيشمء جطةرة 
دواى جطةرة دادةطيرسَينم ء دووكةَل دةكةم. ضاوَيك لة ((جينةظرا))ى كضم دةكةم، 
كة بَيدةنط لةسةر عةرز بة بووكةَلةكةى ياريى دةكات. دواى نيوة رؤذَيك، كة 
كاتذمَيرَيكة  هةمديسان  ئَيستا  ئةوة  بووم،  كوشندةية  زةمةنة  ئةم  ضاوةِرَيى 
ضاوةِرَيم. بةمزووانة، زؤر بة خَيرايى، بوونى ((رؤدولفؤ)) لة ئةطةر ء شيمانةيةكى 
بةرامبةرم  ئاوَينةكةى  ئومَيدَيكى طةمذانة.  ء  هيوا  دةبَيتة  راستى ء عةقآلنييةوة 
بة  ثةرَيشان،  ء  ئاَلؤز  ء  دِردؤنط  داماو،  ذنَيكى  وَينةى  ثيشاندةدات.  وَينةكةم 
لة  ياوةكانى  لة  ثِر  ء  قووَل  ضاوة  كة  قوثاو،  طؤناى  و  درَيذ  رووخسارَيكى 
ضرضء لؤضيى ذَير ضاوةكانيدا ونبوون. ذنَيك كة دةمء فَلضى ناحةز بووة ء لة 
هةَلماسيوة  سةرءضاوى  ناِرةحةتييةوة  هؤى  بة  ء  كةوتووة  رواَلةت  ء  فؤرم 
لة  جةستةى  ببينيت،  رووخسارييةوة  بة  ثةرَيشانيى  ئاسةوارى  دةكرَيت  ء 
هى  لة  نةترسانةكانى  حةرةكةتة  ء  جموجؤَل  كة  دةضَيت،  ضةماوة  ثةيكةرَيكى 
لة  بَيوةريية  كة  ضارةِرةش،  ء  بةدبةخت  ذنَيكى  وَينةى  دةضَيت.  بووكةَلةوازى 
هةرضةشنة جوانى ء دَلِرفَينييةك. بةِراست، ئاخؤ لةم دنياية شتَيكى خراث ء بة 

ئالبَيرتؤ مؤرافيا
و: شةريف فةالح
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دةكات  ثاسةوانيى  ء  دةوةِرَيت  سووتَييةوة  كلكة  بة  كة  سةطَيك،  لة  قةباعةتتر 
ء لةبةر القى خاوةنةكةى رادةكشَيت ء طةَل بآلودةكاتةوة هةية. بة داخةوة بؤ 
رؤذِرةشي ئةو سةطة منم. رؤدولفؤ لةبةرضاو بطرنء بزانن ئةم طةمذةى داماو ء 
بَيضارةى نةفامة، كة تةنانةت ريختء قةآلفةتَيكيشى نيية، ضؤنضؤنى من بة دواى 
بةسةرمدا  بييةوَيت  خؤى  كة  ثةتثةتييةك،  كارء  هةر  ء  دةكات  ثةلكَيش  خؤيدا 
دَينَيت. جا بزانن، ئةمة هةر لة سةرةتاوة بةم ضةشنة بووة، ئَيمة هةردوومان لة 
كةنارى دةريايةك بووين بةبَى ئةوةى يةكترى بناسين لةسةر ثياَلةى قاوةكةوة 
لة يةكترمان دةِروانى. ثاشان من ثياَلة قاوةكةم ناية سةر عةرزء ئاماذةم كرد، 
كة خةريكم دةِرؤمء ئةويش فيتوويةكى لَيدا، تةنيا يةك فيتوو، هةر بةو جؤرةى، 
كة بؤ سةطةكانى لَيدةدةنء منيش دةستبةجَى دةستمكرد بة كلكة سووتَى ء بة 
وةِرَينةوة وةرسووِرام، كة لةذَير القيدا رابكشَيم. بةمجؤرة عةشقى بَى ئةنجامى 

ئَيمة بةو فيتووة دةستيثَيكرد.
 ضارة رةشيى ديكةى من ئةمةية، كة لةم دنيايةدا هيض كةسم نيية. بَيوةذنَيكمء 
سَيبةرى مَيردَيكم بةسةرةوة نيية، كة ئةطةر تةنانةت خيانةتم ثَيدةكات، النيكةم 
دؤستء  هيض  بطرن.  حورمةتم  ء  رَيز  مةعشووقةكانم  هةتا  لَيبكات  ثشتيوانيم 
لة جينةظرا كضة حةوت ساَلةكةم كةسى  نيية. جطة  ثياويشم  يان  هةظاَلَيكى ذن 

ديكةم نيية. 
بةوةدا  بةَلَى، دةبَيت دان  بدوَيين.  ناآلنةوة  بارةى  لة  با  ئاى، مناآلن... وةرن   
فَيَلزانء ئؤينبازن. نازانم كَى بؤ يةكةمجار بةو  بنَيين، كة منداآلن لة رادةبةدةر 
قةت  ديارة  بووة  هةركةسة  طوناحن.  بَى  ثاكء  منداآلن  كة  طةيشت،  ئةنجامة 
بدةن: منداآلن رَيك وةكو طةورةكانن، بةآلم  نةناسيووة. باش سةرنج  منداآلنى 
ئةو طةورانةى، كة خاوةنى ئيمتيازى سةردةمى منداَليين. ئةوان وةكو طةورةكانن، 
ضونكة خاوةنى هةمان هةستء سؤزن، بةآلم لة هةمان حاَلدا بةو بيانووةى، كة 
تةواوةتى  بة  لةشيان  ئةندامانى  ثا، سةر ء جةستةء بةطشتيى  هَيشتا دةست ء 
كامَل نةبووة، لةبةرثرساَيتييةكانى طةورةكان خؤ دةدةزنةوة. كةواية كاتَيك ثةى 
بةوة دةبةين، كة دةروونء ناخى ئةوانيش ضةشنى ئَيمةية، ئيتر ناتوانين لةطةَليان 
ثَيوةندى دابمةزرَينين، واتا بةشَيوةيةكى جيدى قسةيان لةطةَل بكةين، متمانة بة 
يةكتر بكةين، طفت و راوَيذمان هةبَيت ء يارمةتى ء هاوكارى يةكترى بكةين. بةم 
تاريفء ثَيناسانةوة ضؤن دةكرَيت تَيبطةين، كة ئةوان بة كةَلكى ض دَينء كاريان 

ضيية؟
حةوت  جينةظرا  كة  بكرداية،  بيرم  لة  ساتَيكدا  ئانء  لة  من  ئةطةر  وَينة  بؤ   
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ساَلييةتى، النيكةم دةمتوانى لةو دَلةِراوكَىء تووِرةيية لة رادةبةدةرى، كة بةهؤى 
بكةم.  دةردةدَل  لةطةَليدا  ناخمدا سةريهةَلداوة،  لة  رؤدولفؤوة  كردارى  رةفتارء 
هةست زؤر باشء بة قازانج دةبوو، كة ئةو لة ثةناى خؤم دابنَيم، ثَيكةوة شتَيكى 
يان ويسكى بخؤينةوة هةتا زمانمان بكرَيتةوة،  تيذ، وةكو ثةيكَيكى ظؤدكا  زؤر 
هةَلثضِرَينين،  ثَيكةوة  بةتام  شوكؤالتى  ثاكةتَيك  تةنانةت  دابطرسَينينء  جطةرة 
شتَيكى  هةموو  من  ئةوكات  بكةينء  يةكتر  بة  متمانة  بةرةبةرة  دواتر  هةتا 
وردةكارييةكانةوة،  بنةوانى  ء  بنج  بِرؤمة  بكةم.  باس  بؤ  رؤدولفؤى  ء  خؤم 
بة ورديى بثشكنم ء كَيشة ء  ئةندَيشةى هةردووكمان  كونء كةلةبةرى رؤحء 
بةسةرى  رؤدولفؤ  كة  نةهامةتييانةى،  بةآلء  ئةو  تةواوى  لَيدةربَينم،  طرفتةكانى 
ثَيوةنديى  لةبارةى مةسةلةى هةستيارى  كؤتاييشدا  لة  بكةمء  تاووتوَى  هَيناوم 
جينسى خؤم لةطةَلى بدوَيم. ئةوكات ئيتر ديوةكة ثِر دةبَيت لة دووكةَلى جطةرة 
ء بتَلة ظؤدطاء بةستة شوكؤالتةكة بةتاَل بؤوة. زةمةن تَيدةثةِرَيتء سةرةنجام 

رةنطة ئةوكاتة هةست بة راحةتىء ئارامييةك بكةم. 
منء  لةبارةى  هةموو شتَيك  بَيطومان  جينةظرا  كة  ئةوةى،  بةآلم سةرةِراى   
ميهرةبان  دَلسؤزء  دايكَيكى  طةمذانةى  رؤَلى  ناضارم  دةزانَيت،  رؤدولفؤوة 

بطَيِرم:
 ـ نا جينةظرا، بةو جؤرة القى ئةو بووكةَلة داماوة مةكَيشة، ئازارى ثَيدةطات. 
دةكةيت؟  بكَيشَيت ضي  تؤ  بةو جؤرة القةكانى  دايكت  ئةطةر  تؤ ضةندة خراثى، 

بةآلم داية خؤشى دةوَييت ء هيضكات ئازارء ئةشكةنجةت نادات...
نيية، بةآلم سةرةِراى  ثَيى  باوةِرمان   قسةطةلَيكى طةوجانة، كة هيض كاممان 
لةبير  ئةوة  ناتوانم  باشمء  نةريتيى  دايكَيكى  من  داخةوة  بة  قسانة،  ئةم  هةموو 

بكةم، كة منداَلةكةم منداَلة.
كاتذمَيرةكة  لة  ضاوَيك  ثاشان  ئاَلؤزة.  سةرقاَلء  شتانةوة  بةم  زةينم  بيرء   
دةكةم ء تَيدةطةم، كة ئيتر هيوايةك بة هاتنى رؤدولفؤ نيية. لةم كاتةدا ثِر دةدةمة 
تةثَلة جطةرة بةردينةكة ء زرم دةيكوتم بة عةرزدا. بَيطومان تةثَلة جطةرةكة ورد 

ورد دةبَيت. جينةظرا دةستبةجَى سةر هةَلدَينَيت ء بة هَيواشى دةَلَيت: 
- دايكة، وةرة ثَيكةوة ياريى بكةين. 

روخسارى سثيلكةو  بؤرةيةوة،  ء  لةخت  قذة  بةو  جينةظرا  تَيدةبِرم.   ضاوي 
ضاوة شينةكانى، رَيك لة فريشتةكانى دارى كريسمس دةضَيتء تةنيا دوو باَلى 

شةكةرى كةمة. لَيى دةثرسم:
 ـ ض يارييةك، ئازيزةكةم؟ 
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 يارييةك كة تَييدا تؤ دةبيتة من ء منيش دةبمة تؤ. من دةبمة دايك ء تؤش 
دةبيتة جينةظرا.

 ـ ئةوكات ض دةبَيت نازدارةكةى داية؟
 ـ ئةوكات من شتطةلَيكت ثَى دةَلَيم، كة ئةطةر وةكو تؤ طةورة بووماية ثَيم 
طضكة  من  وةكو  ئةطةر  كة  دةَلَييت،  ثَى  شتطةلَيكم  تؤش  هةروةها  ء  دةوتيت 

بوويتاية ثَيت دةوتم.
تةَلةكةى  ء  فَيَل  طةورةترين  ياريى  ياريى،  تَيطةيشتن.  مةبةستةكةم  لة   

منداآلنة.
 ئةوان بة بيانووى ياريى، قسةى طةورةكان دةكةنء كارء كردارى طةورةكان 
دووثات دةكةنةوة. دةبينن ضةندة شةيتانؤكة و ئاوِرى ذَيركاء زيتةَلة ء داوبازن؟ 

بةو حاَلةشةوة لة رواَلةتدا قبووَلى دةكةم:
 ئافةرين كضةكةم، زووبة يارييةكة دةست ثَيبكةين.

 ئارامء لَيبِراو بةرامبةرم دادةنيشَيت ء بة دةنطَيكى دةستكرد، كة هةر دةبَيت 
دةنطى من بَيت دةَلَيت:

تؤ  الم  بؤ  ئَيرة  دَيتة  رؤدولفؤ  هةركات  بؤضى  بَلَييت  دةكرَيت  جينةظرا،   -
بةردةوام بةنَيو دةستء ثاماندا دةخولَييتةوة؟

 بة تةواوةتى روونة. ثَيمواية جينةظرا لةم ياريية كةَلك وةردةطرَيت هةتا ئةو 
خؤوة  بة  ئيعتراز  حاَلةتى  بَلَيت.  منيان  بة  ئَيستا  بيانَلَيت،  ناوَيرَيت  كة  قسانةى، 

دةطرم، بةآلم ئةو دةَلَيت: 
- جينةظرا، لة بيرت بَيت، كة ئَيستا تؤ بة جَيطةى منيت ء وةآلمى ثرسيارةكةم 

بةوة.
 ثاشان من بة دةنطَيكى ناسكء دةستكردةوة دةَلَيم: 

- دة ئاخر داية، لةبةر ئةوةى تؤم زؤر خؤشدةوَيـت بةر دةستء ثات دةطرم 
ء لَيت جيا نابمةوة، ضونكة تؤ دايكمى.

 بة ئةدةبةوة دةَلَيت:
- درؤ دةكةيت. باوةِر ناكةم. تؤ بةردةوام بةنَيو دةستء ثامدا دةسووِرَيتةوة، 
ببةى،  خشتة  لة  رؤدولفؤ  خؤشة  ثَيت  ثَيدةبةيت.  ئَيرةييم  دايكتم  من  ضونكة 

دةتةوَيت لَيمى داطير بكةيت ء بيكةيتة هى خؤت.
شةيداى  منداآلنة  جؤرَيكى  بة  جينةظرا  كة  ثَيموابوو،  من  دةكات.  راست   
رؤدولفؤية، بةآلم ئةو لة كوَيِرا لةوة تَيطةى، كة من بةوةم زانيوة. خؤم ناِرةحةت 

نيشاندةدةمء دةَلَيم: 
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- كَى ئةم قسةيةى كردووة؟
- من كردوومة، سةرةِراى ئةوةى كة رؤدولفؤ لةطةَلت باش دةجووَلَيتةوةء 
هةميشة دياريت بؤ دَينَيت هةتا تؤ لة كؤَلمان بييةوة يان النيكةم خؤت طَيل بكةيت، 
قةت تَيناطةيت. لةبةر ئةمةية من ء رؤدولفؤ ناضارين بِرؤينة ذوورةكةى من ء 

دةرطاطة لةسةر خؤمان قفَل بكةين.
ناضارين  قفَل دةكةين.  لةسةر خؤمان  ئَيمة هةميشة دةرطاكة   راست دةكات 
ئةم كارة بكةين. ئةمجارة نؤرةى منة، كة بؤ سةرزةنشتكردنى لة ياريى كةَلك 

وةربطرم. بةسةركةوتووييةوة دةَلَيم:
- بةآلم ئةم كارةتان هيض بة كةَلك نايةت، ضونكة من لة طشت ئةو ماوةيةدا 
بة سيخ لة دةرطاكة دةدةم ء دةزريكَينم، دةنط ء هةرا بةِرَيدةخةم ء دةطريم. لةم 

ثالرةى من تَيدةطات، ضونكة دةَلَيت:
 هةر كارَيك كة ثَيت خؤشة بيكة، ئيتر هيض بؤم طرنط نيية ضى دةكةيت.

 من هةمديسانم بة طَيِرانى رؤَلةكةى خؤم وةفادارم ء دةست دةكةم بة طلةيى 
و طازندة:

- كةواتة دايكة بةِراستى ئيتر من هيض بؤت طرنط نييم؟
 بة كينةوة وةآلمدةداتةوة: 

- بة هيض شَيوةيةك ضؤنت بيركردؤتةوة؟ ثَيتواية ئةطةر بؤم طرنط بوويتاية، 
شةو بةو قسة ء تةوسة ناماقووآلنةى كة بة رؤدولفؤم وت ء بةو ضةشنة دةنط ء 
هةرام بةِرَيخستء شتومةكم دةكوتا بةسةريداء هةتا ثشت دةرطاكةى تؤ دواى 

كةوتم هةتا لةطةَلى بة شةِر بَيم؟
ناخؤشةكان دةدات. هةوَلدةدةم  تاَل ء  بة باسكردنى راستيية   هةروا درَيذة 

بةرطريى لة خؤم بكةم: 
لة  مانةوة،  تةنيا  لة  بةدِرةفتارى  كة  ثَيموتبووى،  بةآلم خؤم  بةَلَى، راستة،  ـ   

ماَلةوة بة باشتر دةزانم.
 وا ديارة بيردةكاتةوة. ثاشان بة دةنطى بةرزةوة دةَلَيت:

- خاترجةم بة، متمانةت هةبَيـت لة ئَيستا بة دواوة ئيتر هيض بةدِرةفتارى ء 
كردةوةيةكى خراث لة طؤِرَيدا نابَيت. ئةمِرؤ بةو ئةنجامة طةيشتووم، كة رؤدولفؤ 

منى خؤش ناوَيتء بِريارَيكم داوة.
 ضاوى تَيدةبِرمء بة كونجكؤَلى ء بة هَيواشييةوة دةثرسم:

- ض بِريارَيك؟
 زؤر ذيرانة ء بة وردبينييةوة وةآلمدةداتةوة:
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حةبى  قوتووى  حةمام،  دةِرؤمــة  ئَيستا  هةر  بكوذم.  خؤم  بِريارمداوة   -
خةوهَينةرةكة هةَلدةطرم ء بة يةكجاريى طشتى قووت دةدةم.

 بة ترس ء وةحشةتَيكى دووربينانةى هةِرةشة ئامَيزييةوة هاوار دةكةم:
- نا، دايكة ئةمكارة مةكة. من تةنيا جَيمةهَيَلة.

- من دةمةوَيت ئةمكارة بكةم ء دةشيكةم.
 زؤر بة خَيرايى ء زبرء زيت لةسةر موبلةكة دادةبةزَيت ء دةِروات بةرةو 
الى حةمامةكة، بة دواى دةكةوم ء دةبينم، كة لةبةردةم قةفةسةى دةرمانةكان 
كورسييةك دةنَيتة ذَير القى ء دواتر قوتووى حةبى خةوةكة هةَلدةطرَيت. ئَيستا 
لةسةر كورسييةكة دادةبةزَيت، شَيرةى ئاوةكة بةر دةداتةوة، ليوانَيك ثِر دةكات 

لة ئاو ء حةبى ناو قوتووةكةى تَيدةكات. ثاشان دةَلَيت:
منيش  خؤت،  بة  دةبيتةوة  هةمديسان  تؤ  دةطؤِردرَيت،  يارييةكة  ئَيستا   -
هةمديسان دةبمةوة خؤم. ئةمجارة يارييةكى راستةقينة دةكةين ء تؤ ئةم حةبانة 

دةخؤيت.
منداَلى قسةخؤش بة وتنى ئةم قسةية، ليوانةكة دةدات بة دةستمةوة.
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لة  خامؤش...  رووناكي  نيمضة  ذوورَيكي  تةماوي...  زستاني  (ئاسمانَيكي 
لةالي  بآلوبونةتةوة...  و  ثةرت  ثَيخةفةكاني  نووستن  سيسةمَيكي  ناوةِراستدا: 
لةالي راستيشةوة: سوضَيكي  داندراوة...  لةسةر  ئاوي  مَيزَيك و جامَيك  ضةثدا: 

تاريكي خامؤش! كةنتؤرة شِرَيكي جلوبةرط و ئاوَينةيةك لة تةنيشتييةوة)
لةدةرةوة: طوَيمان لة دةنطي هةنطاوي خاو و كؤكيني ثضِرثضِر دةبَيت، دةرطا 
ديارة،  بةسيمايةوة  بَيزاري  و  ماندوبوون  دةكرَيتةوة الوَيكي شثِرَيوي جل شِر 
بزماري  بة  ضةترةكةي  لةطةَل  و  دادةكةنَي  ثاَلتؤكةي  تَيكئاآلوة،  ريشي  سةرو 
سةر ديوارةكة هةَليان دةواسَيت، دةستي بؤ ثالكي كارةباكة دةبات تاكو طَلؤثةكة 

داطيرسَينَيت... بةسةرسوِرمانةوة  لةناكاو دةستي دةكَيشَيتةوة...)
طةنجةكة: ئاااه...

سآلو هاوِرَي،
 بةخَير هاتي سةر ضاوان،

شانؤنامةي
شةمشةمةكوَيرة
(مؤنؤدرامايةكة 

لة يةك ثةردةدا)

سةآلح نةورةس
و: عةبدولستار جةباري

لة شانؤي توركمانييةوة
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 ئةمة طةورةيية لة جةنابتةوة كة سةردانيمان دةكةي...
من شادمانم،

 لةِراستيشدا شةرمةزارو خةجاَلةت دةبووم طةر بَيتو من دةعوةتي بةِرَيزتانم 
بكرداية و بمطوتاية: فةرموون وةرن بؤ الي من... 

طةر بَيتو بانطَيشتي تؤم بكرداية لةوانةبوو بتطوتاية:
 خَيرة دةعوةتم دةكةي...؟ 

ضيية بة طةمذة و طَيلم دةزاني...؟
ثَيم ثَيدةكةني...

ئةدى...
ئاية تاقيتكردؤتةوة بؤ تةنها جارَيك ثِر بةدَل ثَيبكةني...؟

كاتَيك ماسولكةكاني دةموضاوت طرذ دةبن و لضت شؤِر دةبَيتةوة و ددانةكانت 
وةدةر دةكةون و دواي ئةوةش مرؤظ دةنطَيك دةردةكات لة دةنطي باعة باعى 

بةرخؤلة دةضَيت...؟
من ثَيكةنينم تاقينةكردؤتةوة،

 ضونكة ثَيويستيم ثَيي نةبووة...!
هةروةهاش...

تاقيبكردايةتةوة  ئةوةت  لةطةَلمدا  رةنطة  بكرداية  بانطهَيش  تؤم  من  بَيتو  طةر 
كةمن نةم كردووة...!

(لةرةي دةنطي درَيذ دةبنةوة)
جاَلجاَلؤكانةت  ئةو  بنميضةكةدايةو  لة  وا  داوة  كونانةت  ئةو  ئةرَي سةرنجي 

بينيوة ضؤن داوةكانيان لةم ذوورةدا تةنيوةتةوة...؟
 لة من ضاكتر توانيويانة بووني خؤيان بنيات و دروستبكةن،

 ثَيويستيان بةهةر شتَيكيش بَيت نزيكة لَييان تةنانةت مَيروو و كرمؤَلةكانش، 
ئةو كونانةش كة لة بنميضةكةدان!...

هةر وةك دةمبيني منيش ئةم شوَينةم هةية،
 وةلَي نةتةونم هةيةو نةهيض شتَيك كة ثةيوةستم بكات ثَيوةي!...

نا...
نةبتَلم هةيةو نة بادة،

تةنانةت رووناكي ئةستَيرةشم نيية!...
ئايا بينيت؟...
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ئَيستا ثالكي طَلؤثةكة دادةطيرسَينم تاكو باش بتبينم...
سةرنج دةدةى؟...

ئَيوارةيةكي ضةند ناخؤشة! تةنانةت تاريكايى شةويش ثَيش هةموو شوَينَيكي 
تر دزة دةكاتة ذوورةكةي من...

(هةوَلدةدات دةستي بؤ ثالكي كارةباكة درَيذ بكات، بةآلم رادةضَلةكَي)...
ئةوة ضيت بةسةر هات هاوِرَي؟...

ضاوةكانت بؤ وا دةثروكَين؟...
راستة تؤ حةز بة رووناكي ناكةيت؟... 

لة هؤكارةكةي دةثرسم...
نامةوَيت...

هةندَيكجار...
مرؤظ...

خؤيدا  ــةدةوري  ب و  دةبَيت  ئاَلؤز  هؤشي  بيرو  و  لَيدةشَيوَيت  (ســةري 
دةخولَيتةوة)

ضيت طوت؟...
ئااااه.

بمبورة...
سوعبةتم كرد و...

منيش حةز بة رووناكي ناكةم...
بِروابكة نامةوَيت ببمة بارطراني...

خوازيارم نةبووبَيتم بة مايةي وةطيرهَينانت...
ئَيستا خؤم بةشةر مةزار دةزانم...

هةرضؤنَيك  بَيت شتَيكت هةر ثَيشكةش بكةم،
 طةر جطةرةيةكيش بَيت!...

ئةركي  لة  بةشَيك  و  كردبَيت  دابين  ثَيداويستييةكانتم  لة  هةندَيك  رةنطة 
ميواندارَيتم بةجَيهَينابَيت بةرامبةر بةتؤ...

بةآلم ئةفسوس،
 جطةرة ناكَيشم...

بؤية ثَيويستيم بة جطةرة نيية...
بةردةوام سةرم ثِرة لة دووكةَل،
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هةر دووكةَلة و بةري ضاوةكانمي طرتووة...
طةر مرؤظ ثَيويستي بة شتَيك نةبَيت بؤضي داواي بكات!...

ئةدي بةو ئاكارة دةَلَين ضي؟!...
ئازيزم

لةم ذيانة بَي مانا و ثِروثوضةمدا هيض شتَيكم بؤ خؤم ثاشةكةوت نةكردووة،
 تةنانةت يةك فلس ضيية شك نابةم...

 قاوةشم نيية...
داواي لَيبوردنت لَيدةكةم...

 ناتوانم هيض شتَيكت ثَيشكةش بكةم...
تةنها...

(هةردوو باَلي دةكاتةوة...)
ئةمة دَلي ثِر لة خؤشةويستيمة و سآلوت لَيدةكات و دةَلَي:

 بةخَيرهاتي بؤ ئةم شوَينة...
وةبان دييةم هاتي...

لةِراستيدا من كةسَيكي خانةدانم...
كاتَيك بينيم لة ذوورةكةمدا دانيشتويتة،

 هيضم ثَيت وت؟...
ثَيم وتى ئةم ذوورة بة تةنها هي منة؟...

 ثَيتم نةوت ضيدةكةي لَيرة، 
لَيتيشم نةثرسي ضؤن هاتيتة ذوورةوة،

 بؤضي طَلؤثةكة داناطيرسَيني؟...
من لَيرةدا وةكو ميوان ثَيشوازيم لَيت نةكرد،

 بةَلكو وةكو خاوةن ماَل...
هةرضةندة ئَيستاش هةر رَيطريم دةكةي لة داطيرساندني طَلؤثةكة.

كةشَيكي  لة  هةستدةكات  وا  خـــؤي...  شوَيني  لة  دةبــَيــت  (بـــةردةوام 
ترسناكداية...)

ئااااه...
ئا ئةمة تؤي...

يان من بة هةَلةدا ضووم؟...
وةكو تارماييةك دةتبينم لة بةردةما...
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تارمايي...
ئااااه...

ئةو تارمايية،
نامؤ نيية بةالمةوة...

كاتَيك نيطات دةكةم...
نا... نا...

مةحاَلة ئةوة تؤ نييت...
ماوةيةك دةورو خولم دةدات و لة بةردةممدا قيت دةبَيتةوة...

تاوَي...
ددانةكاني  دةبَي  شؤِر  لضي  و  دةبن  طرذ  دةموضاوي  ماسولكةكاني  دةبينم 

دةردةكةون و بةبَي شةرم دةناَلَينَي...
هةندَيكجاريش...

كة دةِروانيتة من وا هةست دةكةم تفم لَيدةكات، 
كة ضاو دادةخةم هةست دةكةم بووة بة ثشكؤيةكي ئاطر لة ناخمدا...

هةندَيكجاريش كة دةضمة ميحرابي خةَلوةتطاكةم،
 خؤم لةنَيوان ضةند كؤآلنَيكي تةنطةبةردا دةبينمةوةو غاردةدةم...

غاردةدةم...
نَيوانيان دةبِرم...

كة ئاوِردةدةمةوة هةست دةكةم كةسَيك تاوم دةنَي...
كاتَيكيش خؤم دةبينم وةك ئةسثَيكي ثةك كةوتة و بةِرةآل...،

لة دةم...
 لة ضاو...

 لة لووت...
لة طوَييةكانمةوة، 

هةآلو دةردةضَيت...
دواتر ثةرش و بآلو دةبَيت،

 وةلَي وةكو شوَينةواري لةسةر روومةتم دةمينَيتةوة...
(هَيدي هَيدي بَيدةنط دةبَيتةوة)

شةرم بتطرَيت...
لةثاش ئةم ماوة دوورو درَيذة خؤمت ثَيبناسَينم؟...
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ئايا طوناهي منة؟...
يان طوناهي تؤية؟...

نا... نا...
نا بةو شَيوةية تةماشام مةكة...

من ناَلَيم تاوانبار نييم،
 لةطةَل ئةوةشدا طوناهبار نييم...

ثَيت واية من تاوانباربم؟...
بةِراست؟... 

من دَلتةنط نييم...
نا... جا بؤضى دَلتةنط بم؟...

ضي هةية تاكو ثةستم كات!...
تاقة خةمي من ئةوةية كة هةم،

ئةمةش طوناهي من نيية.
 من ناتوانم بةسةر هةموو شتَيكدا زاَلبم...

هةموو تواناي من ئةوةية ببمة مؤمَيكي نةزركراو،
 يان...

ثاشماوةي شوَينةوارى  ثةيكةرة ئةفسوناييةكان...
رةنطة ببمة قورباني وةك هةر (بةراني)َيك...

وةلَي...
نا...

شتي تر هةية دةكرَيت ببمة قورباني بؤي...
شتي تر... شتي تر...

(بة توِرةييةوة)
من...

 ناكةفمة شوَين ويست و ئارةزووةكانم وةكو خةَلكاني تر...
وةك ئةوان نييم...

 من...
مرؤظَيكم تةنانةت ناتوانم بةسةر خؤشمدا زاَلبم، 

طوَيت لَيم بوو؟...
توانام نيية هةست و سؤزيشت بةالى خؤمدا رابكَيشم...
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ثَيويستة بزاني...
هَيشتا شوَينةوارى قامضييةكاني قةدةر بةسةر جةستةمةوة ديارة...
من بادةى شةرابي خةمةكاني هةموو دنيام تا مةستبوون نؤشكرد...

هةر منيش شوشةو بادةكةم شكاند...
تفم لة دةموضاوى مةيطَيِر كرد...

تؤ دةبَي ضى بيت؟...
ئةمة...
ئةوة...

دةبَي ضى بن؟...
جاران،

 دةفِريم،
 ئيستاش بةثَي دةِرؤم،

لةنوَي  سةر  ترو  جارَيكي  لةوانةشة  زطةخشكَي:  بكةومة  سبةينَي  لةوانةية   
بفِرمةوة...
طرنط...

طةر بشفِرم!
 ياخود بةثَي بِرؤم،

 يان بكةومة زطةخشكَي،
 ئةمة نابَيتة كؤتايي...

 بةِراى من مرؤظ ثَيويستة بزانَي ضى دةوَيت!...
بةباَلةكانم دةفِرم و بةثَيي خؤم دةِرؤم...

طةر سبةينَي بكةومة خشكةش بةِرووى خؤمدا هةَلدةزنَيم!...
ئةدى تؤ دةبي بةضي؟...

ئةو...
ئةمة...

دةبَي ببن بةضي؟...
دةبيتة هاوبةشم لةم طةنجينةيةى دووِر و طةوهةرة؟...

(بةتوِرةييةوة)
مةنواِرة ئةم جَيطاية، 

من بةرطةى نيطاكانت ناطرم، 
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لةمة زياتر دةمارم مةطرة...
(بةتوِرةيي و هةَلضوونةوة) 

ئاوها...
ثاش ئةوةى كؤتايي بة هةموو شتَيك دَيت،

دةزاني ضى لةناخمدا روودةدات،
 ئيتر بةمؤنى و قَيز لَيكردنةوة تةماشام ناكةى...

ثاش ئةوةى هةموو شتَيك بةكؤتا دَي،
بةحةسرةتةوة سةرم بؤ ئاسمان بةرزدةكةمةوة،

 دواى ئةوة داواكانم دةستثَيدةكات...
رةنطة، دواى ئةوة، ملكةض بم!...

دواى ئةوةش...
ئيدى ناِروانمة ئاسمان،

تةماشاى ثَيش خؤشم ناكةم...
ضةند جار ثَيتم طوت بةم جؤرة بَيزارم مةكة...

تؤ لةتاريكي زةندةقت ضووة...
نةك من...

مةسةلةكة لَيرةدا كؤتايي نايات...
(بؤ بينةران)

ضيرؤكة تاَلةكة هَيشتا كؤتايي نةهاتووة...
ئايا بةسةرهاتى ضيرؤكةكة دةزانن؟

ضيرؤكةكةم ضيرؤكي ئَيوةية...
بةَلكو ئَيوة كةسايةتييةكاني نَيو ضيرؤكةكةن...

ئَيوة...
ئةى بتةكانى نَيو مؤزةخانة تاريكةكان...

ضيرؤكةكةتان بيرناخةمةوة...
ئَيوة...

وامةزانن كؤتايي هات...
هةروا بةم سانايية كؤتايي نايات... 

راستة...
مؤزةخانةكان ثاشماوةكاني مَيذوو لةخؤدةطرن...
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وةلَي مرؤظ مَيذوو دةجوَلَينَي...
كةسايةتي مرؤظيش ثَيكدةهَينَيت...

وتم: كةسايةتي،
 نةمطوت: رَيك ثؤشي و شان و شةوكةت...

(ئاوِر لة قوذبنة تاريكةكة دةداتةوة...)
ثاش ئةوةى قةدةر حوكمي خؤى دةدا!...

ئةو كَيشانة دةوروذَين كة قةدةر هيض ثةيوةندى ثَييانةوة نيية!...
ئةو طرفتانةى زمان الَل دةكةن...

رةش...
شين...

سةوز...
ئةوانةى  رةنطى هةنطوين دةنوَينن... 

ئةو ضاوانةى رةنطةكانيان وةكو رةنطى قاوةن...
 باريك...

ضرض ولؤض...
برؤى وَينةكَيشراو...
لوتي درَيذو باريك...
شةويلكةي كراوة...

 ضيتر...
ئَي ضيتريش؟...

من نةطوَيم دايَي...
 نة ئاوِرشم لَيدايةوة...

(بةتووِرةييةوة)
ئَيستاش...

ثاش نيطا بَي بةزةييانةكانت...
خةريكة طرنطى بةهيض شتَيك نةدةم،

ضةندينجار ئاطادارتم كردةوة كة بةو جؤرة تةماشام نةكةيت...
نا... نا توِرةم مةكة...

(هةوَليدةدا دان بة هةَلضوني خؤيدا بطرَيت...)
باشة
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تةنانةت طرنطى بةمةش نادةم...
من...

ناكرَي وةكو ئا ئةو بؤياغضيية بم...
ثاش ئةوةى قوِر و تؤزةكةى ثاكدةكاتةوة،

ثَيآلوةكة دةبريسكَيتةوة،
وَينةى خؤى تَيدا دةبينَيت،

دواى ئةوة ثرسياردةكات...
ئةم قوِر و خؤآلنة لة كوَيوة هاتوون؟

ئايا لة راستة رَيطاكانةوة هاتوون يان لة هةردةو بانةكانةوة؟...
ئاوها ثرسياردةكات!...

ئايا طةمذةى وات بينيووة؟...
من طةمذة نييم وةك ئةو...

ثَيآلوةكانم لةثَيمدان،
دةشزانم لة كوَيووة هاتووم،

هةر كةسَيك دةيةوَيت بثرسَيت،
 ثَيويستة ثرسيار لة من بكات !...

(هةَلوَيستي يةك الييكةرةوة وةردةطرَيت)
ئَيستا من ثرسيارت لَيدةكةم...

بؤضي حةز ناكةي طَلؤثةكة داكير سَينم؟...
ئايا لة دةركةوتني راستييةكاني من ياخود لة دةركةوتني خؤت دةترسيت؟

نةفرةتت لَيبَيت،
بةو شَيوةية تةماشام مةكة،

هةى شةمشةمة كوَيرةى طآلو
طَلؤثةكة دادةطيرسَينم...

دةرطاو ثةنجةرةكان دةكةمةوة...
تا بمبيني...

هةموو شتةكاني ئَيرةش بةِراستي وةكو خؤي ببيني...
هةى شةمشةمة كوَيرةى ترسنؤك،

هةى شةمشةمة كوَيرةي فَيَلباز،  
هةى شةمشةمة كوَيرةي ناثاك،
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من لةمة زياتر لة توانامدا نةما...
ئارامم لَيبِرا...

ئاذةَلَيكي وةك تؤ...
لة تَيهةَلدان زياتر قابيلت هيضي تر نيية...

 (تووشي حاَلةتَيكي ترسناك دةبَي... دةستي دةنوشتَينَيتةوة و دةيكَيشَي بةو 
كةنتؤرةى وا لة طؤشة تاريكةكةداية...

طوَيمان لة دةنطى وردو خاشكردني شوشة دةبَي، طَلؤث دادةطيرسَي... شانؤ 
رووناك دةبَي. ئا لةو كاتةدا كانتؤرةكة و ئاوَينةكة بةتَيكشاوي دةبينرَين!...)

(ثةردة دادةخرَي)   

نووسيني  خؤماَلي...  شانؤنامةى  سَي  واتة  ثيةس)  ييرلي  (اوض  كتَيبـي  *سةرضاوة: 
نووسةر و شاعيرى توركماني (سةآلح نةورةس) بةغدا ١٩٨٧



٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

ان
طَيِر

وةر

KPS

١. شةو

ئةطةر زةوي هةلَينةطرتبام، 
ئةطةر زؤر بة مةنطي بماماوة،

خؤ دةمَيكة ماومةتةوة،
كاتَيك كة شةو مني بوَيت،

بةر لةوةي شةو ئةسث ئاسا
هةناسة وةربطرَي،

سمكؤآلن بكات و بحيليَنَي
بةرةو دلَةكوتةي نوَي 

بةردةوام بةرةو دلَةكوتة،
رؤذ نةبوون

و
بةردةوام شةو 

لة شيعري ئةَلةمانيي سةردةمةوة

ئينكا باخ*
ةمانييةوة: سيروان رةحيم لة ئةلَ
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٢. بَي ماَل 

بَي ئةوةي ماَل 
بنيات بنَيي

ديواري ماَل 
بة هةتاو طةرم دابَي

سةر لة بةياني
ضيا و جؤطة

وشةيةك
بؤ نموونة

خورما
رؤذانة نامةيةك دةطات

دواتر بةفر و
ئةستَيرةيةك

٣. بَي ثرسياركردن 

ئةطةر جةستةم
نيشانةي ثرسيار بَيت،

تؤ وةآلمي بدةرةوة.

ئةطةر من الَل بم، ماسييةك
بيةوَي مةلة بكات و بَي دةنط بَي،

بَي دةنط دةبي و مةلةم لةطةَل دةكةي.

جطة لة تؤ، ذيانم
ترس و مكوِر بوونة

تؤ هيض ناثرسيت

كة تؤ ملي راوةستاوم ماض دةكةي
من نابم بة قورينط، نابم بة بالَندةي دةريا

من وةكو نيشانةي ثرسيار دةميَنمةوة.
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٤. زةيتون

 تؤ منت بيني
بةرانبةر بة رؤذ

تؤ منت بيني
راوةستاو لةذيَر زةيتونَيكدا

لة سيَبةردا
تؤ ثرسيارت لَيم كرد

هةتاو دةناسيت،
زةيتون،

يان 
 سيَبةر؟

٥. بة ريَطادا 

يةكةم هةنطاو 
بَي ورتة

بار سووكانة
شووشة دةضةميَتةوة 

سةرانسةر بة هيض و بة مندا 
بَي كَيش

وشةيةكي شاهانة 
بةرةو سةر، بةرةو ذوور و بةرةو ذيَر

 دورتر بةرةو ئَيرة و بةرةو ئةوَي
بَي خةم

كليل بزر دةكةم

دوا هةنطاو
لة ثشت ئاويَنةكة
دوو ضاوي بؤش
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بةفر و رووناكي
بَي ناو

وشةيةك
بةسةر بورجةكان، ثردةكان و طردةكانةوة

بةسة
فريشتةيةكي بَي باَل

بَي زمان
درود دةبيَتة ميوانم

* شاعير و نووسةري ئةَلةماني ئينكا باخ:
بةرليني  لة  منداَليي  ئةو  دايكبووة.  لة  رؤذهةآلت  بةرليني  لة   ٢٧/٤/١٩٥٦
رؤذهةآلت لة سايةي رذَيمي ئةو دةمةي “كؤماري ديمؤكراسي ئةَلةمانيا” بةسةر 
بردووة. منداَلييةك دوور لة جوانييةكاني ئازاديي. ساَلي ١٩٧٢ ئينكا باخ لةطةَل 
خَيزانةكةياندا بةرةو بةرليني رؤذئاوا هةَلدَيت. لة بةرليني رؤذئاوا، لة زانستطةي 
بواري  لة  دكتؤرا   ١٩٨٧ ساَلي  دةخوَينَيت.  فةلسةفة  و  جَيرمانيستيك  ئازاد، 

شيعرسازي لة دةقي ئاينيدا بةدةست دةهَينَيت. 
خاتوو باخ ساآلنَيكي زؤر وةكو سيناريست و دةرهَينةر بؤ تةلةفزيؤنةكاني 

ئةَلةمانيا كاري كردووة. 
ثةخشان، وةكو،  بةرهةمي  ضةندين  دةذي،  بةرلين  لة  كة  ئَيستا  باخ   خاتوو 

 شيعر، رؤمان، شانؤنامة و سيناريؤي بآلوكردؤتةوة. تا ئيَسستا ضةندين جار لة
.ثاي جوانيي كار و بةرهةمةكانيدا خةآلت كراوة
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 بازنةي يةكةم 

ئةوةي بَيدةنطي نايَلَيت    

 لة كونة دةرزييةكةوة
شةو هاتة ناومانةوة
ئيَمة سةرقاأل بووين

بازنة الكَيشةييةكان

جابر محةمةد جابر
لة عةرةبييةوة: سةآلح جةالل
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لة ثيَناوي ئةوةي هةورةكان بةشةِر بهيَنين

لة ثةنجةرةي دةشتايي دووركةوتينةوة
بة دةزووي خؤر 

ثالَتؤكانمان دوورييةوة
لة دواي خةوةكانمانةوة رادةكةين

بة بيرضوونةوة ئاماذة دةكةين.
داربِرةكان هةلَةكانمانيان كؤكردةوة

بؤ ئةوةي رووتيي ثايز دابثؤشن
ئازارةكانمان بآلوبكةنةوة
بةسةر دةرطاي ونبووني 

زةمين...
قوِرطي خؤي طؤِري

لة زؤربووني كؤكة
هةتا (خوَي)كة بؤطةن بكات

ثايةكاني ئيرةمي رووخاند،
ئيَمةش بةساآلضوو نيين

بؤ ئةوةي لة ثشت شةقامةكان رابكةين 
درةنط وةختانَيك دةطةِريَينةوة
خؤمان بةطازينؤكان دادةثؤشين
ضاوةِرواني خؤشبةختي دةكةين

لةبار هةلَطريَكي طةورةدا بؤمان ديَتةوة
لة دلَي مَيروللةيةك طةورةتر

يان...
لة كونة دةرزييةك بضووكتر.
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هثض ثرسيارَيكي رةش نيية

ضةقؤكة لة دةستما بريندارة
دةمةقالَةي ذنان ليَيانداوة

كَي تؤلَةي ئةنطوستيلة بابلييةكان دةسيَنيَتةوة
لة دوذمنايةتي درةختةكاندا...؟

كةسَيك نيية...
بة ئاطر جوَين بدات

دةموضاوي بة ئةفسانة داثؤشَيت
لةوَي نيية

كَي سةرنجي دةطريَتة بيَناونيشاني
فريشتة بَيخةوي ناضَيذن

لةكاتَيكا بَيدةنطيي بة فيزةوة دةِروات،
ئةوةي لةسةر سيَبةري نامؤيي دةميَنيَتةوة...
كَي لةسةر ريَطاكان هةنطاو دةثاريَزَيت...؟

كَي ذيان بؤ ئةستَيرةيةك دةطَيِريَتةوة كة خؤي كوشتوة...؟
ثرسيارة سثيةكانم بةسةردا باراندن

 من... 
دواهةمين هةلَهاتووي ئَيستام

بازنةي سيَيةم
*من بؤ ميرايةتي ئةوان ناشَيم

دلَخؤشي... ضاوةكاني لَيك نا كويَرئاسا
هاوِريَكانم نةناسراون

يةكَيكيان رؤذي شكاند
داية قولَثةي طريان

وةكو ئةوةي طولََيكي رووثؤشكراو بَيت 
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ئةوي تريان...
زستانةكةي ديَرينة

لةطةَل ريَطةكاندا طفتوطؤ دةكات
بؤ ئةوةي جةستةي بطَيِرنةوة

لة ترسدا هاواردةكات
ئةوان... بؤ دابِرانةكةم ثَيشم دةكةون

درؤكانيان ثرؤظة دةستةمؤ دةكةن
دةموضاويان بة خةم دةثَيضنةوة

من بؤ ميرايةتي ئةوان ناشَيم
لةبةر ئةوةي تاوانبارم دةكةن...

-١سوكايةتي بة جَيطة
-٢ثةنابردنة بةر بيرةوةريي.

 

سةرضاوة:
أحالم مبللة، شعري جابر محمد جابر، ضاثي يةكةم، بغداد، ٢٠٠٧.
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جاك ظَيتريانؤ... لة بةردةم رَيكةوتَيكدا

تابلؤكاني وةليد سيتي 
و وةستان لةبةردةم 

بووعدَيكي رؤحي و 
ئينسانيدا

ديدار لةطةَل شوان 
قةرةداغي

ةر
هون

زة حسَين سازدانى: ريَ

رؤشنا رةسوَل

سيروان شةريف

سازداني: شةنكار عةبدولآل

ديدار لةطةَل لوقمان غةريب
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شوان قةرةداغي:

هؤكاري  بةآلم  هةية،  هونةريان  بةهرةي  خَيزانيي،  بة  لةوةى  جطة  ئةوان   
لة  هةر  ئةودا  لة خودي  هونةر  ئةوةى  بؤ  دةطةِرَيتةوة  زياتر  هونةرمةندبووني 
سةرةتاي تةمةني منداَلييةوة هةبووة، ئةو دةَلَيت: كاتَيك لة قؤناغةكاني سةرةتاي 
هونةرم  خوَيندنطةكةمدا  طؤِرةثاني  لة  رَيطايةوة  لةو  هةميشة  بووم  خوَيندندا 
دةكرد،  خوَيندنطةكةم  و   خوَيندكارةكانم  هاوِرَي  و  مامؤستايان  بة  ثَيشكةش  
ئةو جطة لةوةى كؤمةَلطةو خوَيندنطةو ئةو خَيزانةى كة تَييدا ثةروةردةكراوة، بة 

هاندةري  خؤي دةزاني  بؤ زياتر طةشةكردني هونةر لة ئةودا.
 هونةرمةندي الو شوان حَسين، كة زياتر بة شوان قةرةداغي ناسراوة لةنَيو 
ثَيشكةش  ناسكةكةيةوة هونةر  دةنطة  رَيطةي  لة  ماوةي ضةند ساَلَيكة  خةَلكيدا، 
١٩٩٧دا  ساَلي  لة  هونةريي  هةنطاوي  يةكةم  ئةو  دةكــات،  كورد  ميللةتي  بة 
كورديداية،  هونةري  خزمةتي  لة  بةردةوامي  بة  ساَلةوة  لةو  دةستثَيكردووةو 
لة  يةكَيك  لة  فةرمانبةرَيك  وةك  ئَيستا  هونةري،  كاري  لة  جطة  هونةرمةند 

لة وآلتي ئَيمةدا هونةر هاوكاريي  و ثاداشت ناكرَيت

زة حسَين سازدانى: ريَ
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فةرمانطةكاني وةزارةتي رؤشنبيريي كاردةكات. 
لةم ديدارةماندا ضةند ثرسيارَيكمان  ئاِراستةي شوان حسَين كردو ثرسيمان، 
رؤشنبيريي،  وةزارةتي  كارةكاني  لة  ئةو  رازيبووني  هونةرمةند،  خةونةكاني 
بؤ  طؤراني  ضييةو  ئافرةت  بؤ  ثَيناسةي  هةيةو  كَي  بؤ  خؤشةويستي  سؤزي 
كام  ئةو  الي  طؤراني  نازدارترين  ضيية،  دةكات  بَيزاري  شتةي  ئةو  دةَلَيت،  كَي 

طؤرانييةتي؟ هونةرمةند شوان  لة وةآلمدا وتي:  
لة  دةمةوَيت  جوانترة،  باشترو  كاري  ثَيشكةشكردني  زياتر  من   خةونةكاني 
هونةرة  ئةو  تايبةت  بة  بكةم،  هونةري كوردي  بة  هونةرةوة خزمةتَيك  رَيطةي 
هاتني  بةهؤي  دةَلَيت:  هونةرمةند  بيركراوة،  لة  بةداخةوة  ئَيستا  كة  كوردييةي 
كؤمةَلَيك ستايلي سةقةتةوة، بةداخةوة كة ضةند طةنجَيكي ئَيمة ثَيوةي سةرقاَلن، 
مؤركي هونةري كوردي شَيوَينراوة، ئةو لةطةَل ثَيشكةوتني هونةري ميللةتةكيداية، 
بةآلم نةك هونةري نةتةوةكةي خؤت بةشَيوةيةكي سةير بشَيوَينيت، سةبارةت 
لة  ئَيستا  بةداخةوة  وتي:  ئةو  ميللةتةكةمان،  ئاوازدانةرةكاني  و  موزيكذةن  بة 
خاوةني  كة  ناكةم  لةوة  نكؤَلي  دةذين،  هونةريدا  نالةباري  زؤر  سةردةمَيكي 
هونةرمةندي كوردي باشين، بةآلم بةداخةوة زؤر كةمن، ضونكة زياتر ئةوانةي كة 
ئَيستا ئاواز دادةنَين كةوتوونةتة بارَيكي خراثةوة كة سةد لة سةد ئاوازي كوردي 
دانانَين، لةِرووي موزيكيشةوة ئَيمة موزيكذةني زؤر باشمان هةية، بةآلم ئةوانيش 
ذةنيارةكاني  مةبةستم  ذةنيارةكانمان،  زؤري  زؤربةي  بةداخةوة  تر  جارَيكي 
لةوَي دةذيم، كة ذةنيارة كوردييةكان زياتر  ئَيستا من  شاري هةولَيرة، ضونكة 
ستايلي موزيكي توركييان وةرطرتووة و موزيكي كورديان لةبيرضؤتةوة، كة ئةو 
هيواخوازة ئةو اليةنة ضاكسازيي تَيدا بكرَيت و طرنطي زياتر بة موزيكي كوردي 
هيض  دةَلَيت:  و  دةكات  ذةنان  موزيك  لة  ثرسيار  ئةو  بدرَيت،  نةتةوةيي خؤمان 
كات بووة و روويداوة هونةرمةندَيكي توركي هاتبَيت  موزيكي كوردي بذةنَيت، 
بةآلم ئةوانةي ئَيمة بة ثَيضةوانةي ئةوان، زؤر طرنطي بة موزيكي توركي ياخود 
عةرةبي دةدةن، ئةو بةداخَيكي زؤرةوة، دةَلَيت: ئَيمة هةر هةموومان لة خزمةتي 
كارةكانياندا،  بة  بخشَيننةوة  ضاوَيك  ئةوان  هيواخوازم  بَيطانةداين،  هونةري 
ضونكة ئةوان كوردن با مؤركي كوردةواريي بة كارةكانيانةوة دياربَيت لة كارة 
هونةرييةكانياندا، شوان سةبارةت بة كاركردني وةزارةتي  رؤشنبيريي بؤ هونةر 
و هونةرمةندان لة رَيطةي خؤيانةوة، وتي: ببوورن هةرضةندة ئَيوة طؤظارةكةتان 
سةر بة وةزارةتي رؤشنبيريية، بةآلم دةمةوَيت خؤم لةو راستيانة قوتار نةكةم 
كة لةواندا هةية، بة زيادةِرؤيي نازانم ئةطةر بَلَيم سةقةتكردني هونةري كوردي 
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فةرمانبةرَيكم  خؤشم  هةرضةندة  دةستيثَيكردووة،  رؤشنبيرييةوة  وةزارةتي  لة 
لة يةكَيك لة بةشةكاني وةزارةتي رؤشنبيريدا، بةآلم بةداخةوة، زؤر شت لةناو 
ميزاجي شةخسي  حسابي  لةسةر  هونةرةوة،  رووي  لة  رؤشنبيريدا  وةزارةتي 

دةكرَيت، هةموو شتَيك برادةرايةتي و واستةو خةَلك ناسينة.
 شوان جةخت لةسةر ئةو راستيية دةكاتةوةو دةَلَيت: هاوكاري ئةوان تةنها بؤ 
ئةو كةسانةية كة لة دةرةوةى وآلت دَينةوة، بؤ ئةو كض و كوِرانةشة كة بةهؤي 

هةندَيك ثةيوةندي هاوِرَييةتي خزمايةتي... هتد.
 شوان ئةو هونةرمةندة هةست ناسكة، كة هةميشة بَيزاردةبَيت بة درؤكردن 
كارةكانى  لة  وادةكــات  ئةمةش  كة  هتد.  و...  سةقةت  هونةري  و  ناحةقيي  و 
رابوةستَيت، ئةو هةميشة بةسةر توِرةبووندا زؤر زاَلة، ئةطةر هات و توِرةبوون 
داطيريكرد، ماوةيةكي كةمي ثَيدةضَيت ثاش كةمَيك دةطةِرَيتةوة سةر هةَلكةوتةيي 
ئاسايى هةستة ناسكةكةي و دةمبةخةندةوة دةطةِرَيتةوة الي هاوِرَيكاني،  شوان 
بؤ  خؤشةويستي  دواي  ئةو  خؤشةويستييةوةو  بة  تَيوةطالندني  لة  بةدةرنابَيت 
وآلتةكةي و دايكي و ئةو هاوِرَييانةي كة ئَيستا لة ذيانيدا هةن، دةَلَيت زؤرجار 
باسي  لةوانةبَيت كةسانَيك هةبن  داوم،  ئازاري  خؤشةويستي مني طرياندووةو 
بةوة  طريان  ثَيناسةي  شوان  ئافرةتة،  دةستي  ضةكي  تةنها  كة  وابكةن  طريان 
دةكات، طريان ثاكبوونةوةى ناخي مرؤظة، وةك رَيذنةبارانَيك واية بؤ شتنةوةو 
بارانَيكي  وةك  طريان  داطيركردووة،  مرؤظي  دَلي  كة  تؤزةي  ئةو  ثاككردنةوةى 
هونةر  بة  تةنها  ئةو  دةشواتةوة،  مرؤظ  خةفةتي  و  خةم  هةموو  واية،  بةخوِر 
دةتوانَيت  هونةرمةند  دةَلَيت:  ئةو  دةدا، ضونكة  هةموواندا  بةطوَيي  دَلي  هاواري 
ئةو  رابطةيةنَيت،  دةوروبةرةكةي  بة  خؤي  خةمي  ئازارو  هونةرةكةي  بة  تةنها 
هةر  هونةرمةند،  بةتايبةت  بذي،  ناتوانَيت  خؤشةويستي  بَي  مرؤظ  دةَلَيت: 
خؤشةويستيية واي لَيدةكات رؤذ بةرؤذ كاري باشتر و جوانتر بكات، ئافرةت 
ماناي ذيان دةطةيةنَيت لة الي هونةرمةند، ئةو ثَيناسةيةكي جواني بؤ ئةو رةطةزة 
هةية، هةربؤية ئافرةتي، بة دَلي ذيان، بة دايكي ذيان وةسفكرد، ئةو طؤراني بؤ 
ئةو كةسانة دةَلَيت كة رَيزي هونةر دةطرن، بؤ ميللةتةكةي و بؤ ئةوانةشي طوَيي 
لَيدةطرن، قةرةداغي هةموو طؤرانييةكاني بة نازدار دةزانَيت و هةستي ئةو دايكةي 
هةية بؤ هةموو طؤرانييةكاني، كة بَي جياوازي بؤ رؤَلةكاني دةيبَيت، هونةرمةند 
شوان خةوني تةنها ئةوةية لة دوا رؤذدا لة هةرَيمةكةيدا وةزارةتَيكي رؤشنبيريي 
هةبَيت كة كار بؤ ثَيشكةوتني  هونةري كوردي بكات، بؤ ئةو هونةرمةندانةي كة 
بة راستةقينة كار بؤ هونةري كوردي دةكةن، وةزارةتَيكي هةبَيت رَيطريي لةو 
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طؤرانييانة بكات كة ناِرةسةنن و دوورن لة مؤركي كوردةوارييةوة، دوا خةوني 
هونةرمةند وةك خؤي هاواري بؤ كرد: ئةوةية بتوانم ئةو بةرهةمانةي كة ئَيستا 
بةهؤي  دةَلَيت:  زؤرةوة  بةداخَيكي  ئةو  بكةم،  ميللةتةكةمي  ثَيشكةشي  هةمة 
هونةرةوة،  لة  دوورم  ماوةيةكة  هونةرييةكانم  كارة  تةواوكردني  بؤ  نةتوانينم 
-٢٠٠٠) خةرجبكةيت،  -١٥٠٠)دؤالر   ١٠٠٠) نزيكةي  كارَيك  هةر  بؤ  ضونكة 

٢٥٠٠) دؤالر دةدةيت بة كليثَيك، دواي ماندووبوونَيكي زؤرو خؤ سةرقاَلكردنت 
سوثاست  ساردييةوة  بة  تةنها  و  لَيتوةردةطرن  تةوابووني  دواي  كارةوة،  بةو 
دةكةن، ياخود جارَيك تا دووجار دايدةبةزَينن بؤت و دوايي دووبارةي ناكةنةوة، 
نيية  لةو كليثةدا  لةطةَلدا  لةبةر ئةوةي كضي جوان ياخود رووتت  ئةوةش هةر 
سةما بكات، يان لةبةر ئةوةي لة دةرةوةى وآلت كليثةكة نةكراوة، ئةوةش وةك 
ثَييبَلَييت  كارةكةيدا  كؤتايى  لة  بكةيت،  بةكرَيكار  كار  ئَيوارة  تا  رؤذ  واية  ئةوة 
كاكة خوات لةطةَل لةشت ساغ بـَيت، وةرطرتني كاري باش لةم هةرَيمةي ئَيمةدا 
لَيدةطيرَيت، تةنها لة وآلتي ئَيمةدا هونةر هاوكاري و ثاداشت ناكرَيت  وا رَيزي 
لة اليةن وةزارةتةكةيةوة. هةركاتَيك وةزارةتَيك هةبوو كارة هونةرييةكاني بؤ 
خةرجيي  داواي  نة  خةرجدةكات،  خؤي  ثارةي  نة  هونةرمةند  ئةوا  بةِرَيوةبرد، 

كارةكةي دةكات لةوان، نة بةهؤي نةبوونى ثارةوة لة كارةكةى دةوةستَيت.
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بةرد،  فؤِرمي شاخ،  بةرضاودةكةوَيت،  ئةوةي  كارةكانيدا،  لة ضاوثَيخشاندني 
تاشة بةرد، ضةندين شَيوةو فؤِرمي جياجياية، هونةرمةند دةربارةي ئةمة دةَلَيت: 
نيمضة  شَيوة  لة  كة  شاخَيك  ضةند  بةكاردةهَينم)  ميتافؤر  وةك  فؤِرمانة  (ئةم 
فراواندا  ناوةندَيكي كاري  لة  ثَيطة سروشتييةكةياندا دةبرَين و  لة  هةرمَييدان و 
ئاماذةي  خؤي  وةك  كاريطةر.  سةرنجي  جَيطاي  ببنة  ئةوةي  بؤ  داياندةنَيت، 

ثَيدةدات.

قةبارةي كارةكاني طةوةرةية، لة سةر ئةو ثانتايية طةورانة، هةندَيكجار شاخ 
هةِرةمَيك  شَيوةي  هةندَيكجاريش  بنيادنراوة،  رةهةند  دوو  ثةيكةرَيكي  وةك 
داطيردةكةن  شوَين  كة  فؤِرمانة،  لةو  هةريةكَيك  خَيوةتَيك...  يان  دةطرَيتةخؤ، 
رةمزن بؤ مانةوةو ثةناطةو كؤبوونةوةو نزاو ثاِرانةوة.. و بةردةوامي، كة ذيان 
لة دةوري شاخ طةشة دةسَينَيت، وةليد دةربارةي شاخ دةَلَيت: (ثةيوةندي هةية 

لةطةَل ذيان و روحي من، بؤ شوَين و بووني من).

Roes Issa دةربارةي كارةكاني وةليد دةَلَيت: (بةرجةستةكردني كارةكاني بة 
تاريكي، رةنطدنةوةي خؤي هةية، لة تابلؤكانيدا مردن بةشَيكة لة شَلةذاويبووني 

رؤشنا رةسوَل

تابلؤكاني وةليد سيتي و
وةستان 

لةبةردةم 
بووعدَيكي 

روحي و 
ئينسانيدا 
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مردن،  دايكبوون،  لة  ثرؤسةي  لة  بريتيية  ذيــان  ســوِري  كة  مرؤظايةتي، 
نوَيبوونةوةي خةوةكان، هيواو بَيهيوايى، تاريكي و رووناكيى).

لة تابلؤي (بةردة ثيرؤزةكان) كة كؤمةَلَيك تابلؤية لةسةر وةرقةو بة رةنطي 
و  هَيَل  ضةند  بة  كة  كَيشاوة،  سيَبةرةكاني  رةساسي  بةِرةنطي  و  و سثي  رةش 
دةكات،  و شاخ  ثيرؤزةكان  بةردة  لة  طوزارشت  روئيا،  لة  قوَل  شَيوةي سادةو 
شَيوةي ضوارطؤشةو شةشثاَلوو و بازنةو ضةماوة بةكاردةهَينَيت، ثَيرسثَيكتظي 
ئةو بازنانةش سوِري ذيانمان نيشاندةدات. وةليد بةبازنة تَيكدراو رَيكخراوةكاني 
دةربارةي  ضؤن  هةروةك  ذيان،  ثَيكطةيشتني  خاَلي  سةر  دةباتة  بينةر  ضاوي 
كؤمةَلة تابلؤي بةردة ثيرؤزةكان، خؤشي دةَلَيت: (بةردة ثيرؤزةكان ثةيوةندي 

خؤمة لةطةَل كؤمةَلطا، مَيذوو، سياسةت). 
شَيوةي  لة  خانوو  بةرجةستةكردني  دةقبينيةكانيدا  رووي  لةسةر  هةر   
ضوارطؤشةداية بة ساوي بةرد و خشتةوةو ثَيكهاتةي فيزياي خانووةكان بريتيية 
سيتي  لةالي  بازنةكة.  تةواوبووني  جَيطرتنةوةي  و  رَيكخستن  و  بيناكردن  لة 
بةردي  مةككة،  لة  كةعبة  بةردةكةي  نموونة  بؤ  هةية.  زياتري  مانايةك  لة  بةرد 
بة  بةطةشةكردن  دةستيكردووة  ذيان  كة  بةشَيوةيةك  كوردستان  شاخةكاني 
دةورياندا. هونةرمةند لة زنجيرة ئيشي بةردة ثيرؤزةكاندا ئةوةي دةرخستووة 
لة دةوري ئةو ثارضة بةردانةي لة ناوةِراستدان و هَيزَيكي موطناتيسي هةية كة 
ثةيوةندي دروست دةكات لة نَيوان ئةو رةطةزانةي طةشة دةستَينَيت لة دةوريدا.

كاركردني  ستايلي  ئَيستا،  تاوةكو  كاركردنييةوة  سةرةتاكاني  لة  هونةرمةند 
كاركردنيدا  قؤناغةكاني  لةسةرةتاو  هةروةك ضؤن  طؤِراوة  بة ضةند شَيوةيةك 
هونةرمةند ( print –maker) (طرافيك) دواتر كارواني دةطؤِرَيت بؤ هَيَلكاريي 
و تابلؤ، لة ئَيستاشدا كؤنسَيثت و هَيَلكاريي بؤ ئنستلةيشن و هةنطاونان بةرةو 

ئنستلةيشن.
هةروةك ضؤن وةليد خؤي ئاماذةي بؤ دةكات و دةَلَيت: (لةبةرئةوةي طرافيك 
بةرةو  بةهَيواشي  هَيَلكاريي  هةية،  بةيةكةوة  ثةيوةندييان  زؤر  هَيَلكاريي  و 
نيطاركَيشان طؤِراوة، طةرضي وَينةكَيشان ياساي جياوازي هةية، خامةي جياواز 
طرافيكةوة  لة  خاوبوو  زؤر  ثرؤسةيةكي  هةرضةندة  ئيشةكةدا،  لة  ثَيكدةهَينَيت 
نوَيترين  لة  هةبوو  خؤي  بووني  هةميشة  هَيَلكاريي  بةآلم  وَينةكَيشان،  بؤ 

دةربِرينةكانمدا.
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ئةوةي  دةربارةي  دةكات  سيتي  لة   (FRANCESCA RICCI) كة  ثرسيارَيك 
ثَيش نةوةتةكان ئيشةكاني لة رووي روحيي و روخسارةوة زؤر جياوازبوون، 
هةية  طؤِرانَيك  و  بابةت  و  ديمةن  و  تَيدا هةبوو  بوون، رةنطيان  ترستر  زؤربَي 
لة قؤناغَيكةوة بؤ قؤناغَيكي تر، بةشَيوةيةك دؤخة جياوازةكان بةستراونةتةوة 

بةيةكةوة. فكرةكانيش ئةبستراكت كراون.

من  ئيشةكانمدا،  لةطةَل  هةية  ثةيوةندي  جؤر  (دوو  دةَلَيت:  لةوةآلمدا  وةليد 
واملَيدةكات  شَيوة.  بةهةمان  دةدات  بةمن  طةشة  ئيش  دةدةم،  بةئيشةكة  طةشة 
ثرسيار دةربارةي ئةو تةكنيكة بكةم كة بةكاريدةهَينم بؤ دةربِريني بيرؤكةكانم. 
سةرو  خراوةتة  تةركيزيان  زياتر  ضِربوونةتةوة،  وَينةكَيشان  رةطةزةكاني 

سادةكراونةتةوة).

دووبارةبوونةوةشيان تَيدا بةديدةكرَيت، ضونكة من تةركيز لةسةر بيرؤكةيةك 
دةكةمةوة، هةوَلي ئةوة دةدةم كة هةموو طريمانةيةكي ئةو بيرؤكةية دةربهَينم 
ثَيش جَيهَيشتن، بةآلم ئةم قؤناغة تازةية بةستراوةتةوة بة قؤناغة كؤنةكةشةوة، 
سروشت  طةورةتر،  وَينةي  بةكَيشاني  دةستمكرد  نةوةتةكانةوة  كؤتايي  لة 
سادةتر بوو، بةآلم رةنطةكان زؤر بَياليةنن. دواين كارم رةطةزَيكي ترة لةوانةي 

ثَيشووترم، بةآلم هَيماكان دووبارةبوونةتةوة.
 

 هةندَيك لة دةقبينييةكاني وةليد، طوتاري خؤيان تةواوناكةن وةرطر ضةندين 
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لَيكدانةوةو راظةي دةبَيت. لة كارةكاني وةليددا ذَيدةري مَيذوويي و ئايديؤلؤجي 
لة  تايبةتي  بة  هةبووة  كارةكاني  لةسةر  بةهَيزيان  كاردانةوةي  سايكؤلؤجي  و 
كارةكاني (Family ties)دا، هةروةها بةردة ثيرؤزةكانيش (كة لة فؤِرمَيكي شةش 
لة  طوزارشتي  هَيَلي سادة  شَيوة  ضةندين  بة  بةرجةستةكراوة،  (كةعبة)  ثاَلوودا 

كؤبوونةوةو ثيرؤزيي شوَين كردووة). 
ةمي كَيشاوة.  بةردي كةعبةدا فؤِرمي شاخَيكي شَيوة هةرِِ ناو  لة  هونةرمةند 
ئايا ئةو هةِرةمة، شاخة؟ ئةطةر شاخة  كة دةمانباتة بةردةم ثرسيارةطةلَيك كة 
فؤِرمَيكي  و  خةياَلي  نييةو شتَيكي  ئةطةر شاخ  بَلَيت؟  دةيةوَيت ضي  هونةرمةند 
دووبارةية لةالي هونةرمةند، وةك زنجيرةيةك ضيرؤكي تةواو نةبووةو هةَلطري 
بة  ئايا  هةِرةميية؟  شَيوةيةكي  تةنها  ئةطةر  يان  تايبةتة.  ضيرؤكَيكي  و  نيَهني 
زةويةوة  لة  مرؤظ  هةَلكشاني روحي  بؤ  نيية  طوزارشت  لة جؤرةكان  جؤرَيك 
بةرةو ئاسمان و هةَلكشان بةرةو سةرةوةو دوركةوتنةوة لة جيهاني رايةَل لة 

ناو ئةو شةشثاَلووةدا.
كؤمثؤزشني هةندَيك لة تابلؤكاني بة تايبةتي بةردة ثيرؤزةكان بة شَيوةيةكة 
ثنتة  ئةو  هةية،  ثنتَيك  سةنتةردا  لة  زةويةش  ئةو  لةسةر  هةية  زةوي  كةتيايدا 
شَيوةي  بة  كؤدةبنةوة  دةوري  لة  خةَلك  ئةوة  ثيرؤز،  بةردي  يان  بَيت  شاخ 
ضةند ئةَلقةيةك، ئاماذةي ثَيدا ئةو ثنتة ئةطةر شاخ بَيت، ئةوة دةلةالتَيكي روحي 
هةية، هةَلكشانة بةرةو جيهانَيك دوور لة رايةَل، ئةطةر بةرديش بَيت، بةشَيوةي 
بةرجةستةكرنةكةيدا لة رووي قةبارةو فؤِرم و رةنطةوة طوزارشت لة ثيرؤزيي 
شوَيني  بةردة  ئةو  خؤيدا  لة  خؤي  كةعبةية،  بةردي  كة  دةكات،  بةردة  ئةو 
كؤبوونةوة و ثاكبوونةوةو نزاو ثاِرانةوةية، سوِرخواردني مرؤظيش بة دةوري 
ئةو بةردةدا جؤرَيكة لة جؤرةكاني سةنتةرو باآلدةستيي بؤ خؤي تؤماردةكات، 

ضونكة هةموو شتَيك لة ناوةنددا دةبَيتة هؤي سةرنجِراكَيشان.

لة وةآلمي ثرسيارَيكى(FRANCESCA RICCI)دا كة دةربارةي ئةوةية،  ئاخؤ 
اليةني سياسيي تا ضةند كاريطةريي هةبووة لة سةر ذيان و كاري هونةريي؟

هةموو  ئيلهامي  دةبرد،  بةسةر  ذيانم  لةبةغدا  كة  (لةوكاتانةي  دةَلَيت:  وةليد 
دةرنةبِراوة.  راستةوخؤ  شَيوةيةكي  بة  هةرضةندة  بوو،  سياسةت  ئيشةكانم 
هةبوو،  عيراق  لة  قورسةي  سياسيية  بارة  ئةو  لؤبيانا  لة  ساَلَيك  ضةند  دواي 
كَيشةي كورد وايلَيكردم كة ديسان ئةو بابةتانة بخةمةوة ناو كارةكانمةوة، كة 
رؤيشتم بؤ لةندةن تَيِروانيني سياسيم زؤر بةهَيزبوو، هةرضةندة هةندَيك كات 
ئةمة (نَيطةتيظ)ة، هةرضةندة هةموو كاتَيك بتةوَيت شتَيك دةرببِريت، كارةكةت 
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لة  ئةمة  ئيشةكةت.  بة  دةدات  تر  بنياتَيكي  تردا  لةكاتي  بةآلم  دةكةيت،  قورس 
وتني بيرؤكةيةكةوة دَيت كة تواناي وتني شتَيكي هةية، بةآلم خؤشحاَلم كة بةم 
شَيوةية بووة، ضونكة يارمةتيداوم بؤ ئيش لةضةند قؤناغَيكي دواتر بؤ طةِرانةوة 

بؤ مَيذووي وآلتةكةم.
دووريي هونةرمةند لة شوَيني لة دايكبوونييةوة لةناو دةليلي (زةوي ئاطريندا) 
ئازارةكاني  و  ئَيش  و  ذيان  لةطةَل  كة  نووسراوة  بةشَيوةيةك  هؤنراوةية  ئةم 

دةطونجَيت.
 (كاتَيك كة طةِرامةوة بؤ شوَيني لة دايكبوونم، رووبارةكة بوو بوو بة هةَلم، 

بةبَي بووني هيض منداَلَيك كة مةلةي تَيدا بكات).(١) 

When I returned to my birthplace
The river had become a stream
And no children
Where bathing in it

خوالنةوةي مرؤظةكان بة دةوري بةردة ثيرؤزةكان لةالي سيتي، طوزارشتة 
لة سوِري ذياني مرؤظايةتى، بةردةواميدانة بة ذيان و كؤبوونةوة، بة شَيوةيةكي 
ذَيدةرةكاني  لة  طشتيي  شَيوةيةكي  بة  مرؤظة..  بيرؤكةكاني  كؤي  طشتيي 

(ئايديؤلؤجيةتي سياسيي و ئاينى، سروشت، مَيذووى...) ثَيكدَين.
 لة كارةكانيدا سروستي ذَيدةر بة تايبةتي شاخةكان، هةرضؤن، رؤزي ئيسا 
دةربارةي ئةمة دةَلَيت: (ئةو سروشتةي كة بة شَيوةيةكي خةياَلي بةرجةستةي 
زؤربةي  (لة  دةَلَيت:  رؤزي  هةر  روحى).  طةشتَيكي  بؤ  طؤِريويةتي  كردوةو 
نةهاتني  كؤتايي  لةطةَل  بةسروشت  دةدا  كؤتايي  شَيوةيةكي  سيتي   تابلؤكانيدا 

بوون).

لةتَيِرامان لة دةقةكةدا ثةيوةندي دواليزمي (مةرط/ذيان، كوتلة/ثانتايى، رةش/
سياسيةي  بارودؤخة  ئةو  بةديدةكرَين.  كؤتايى)  ثَيطةيشتن/  تاك،  كؤ/  سثى،  
كة هونةرمةند تيايدا ذياوة، ئةو هةست و سؤزةي كة هةيبووةو لة كارةكانيدا 

دةوريانداوة. 

لةزنجيرةي  سيتي  وةليد  لة   (FRANCESCA RICCI) تردا  لةثرسيارَيكي 
ئينستَلةيشنن  و  هَيَلكاريي  كارةكانت   ،Family ties , Precious stones)
(Installation) ئايا ئةمة ضؤن ثَيشوازي لَيكراوة ضي وايلَيكرديت كة لةم ناوةندة 
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بطةِرَييت و دةريبخةيت؟
وةليد بؤ وةآلمي ئةم ثرسيارة دةَلَيت: (لة خؤم ثرسي من بؤضي بةردةوامم 
دةورَيكي  وَينة  بة جؤرَيك  ئاراداية  لة  تر  راطةياندني  كاتَيكدا  لة  وَينةكَيشان،  لة 
باشتري هةية لة رَيطةي فؤتؤطرافةوة ياخود ظيديؤوة، بؤية ئةطةر من بةردةوام 
بم لة وَينةكَيشان ضؤن بتوانم ماناو نرخي ثَيببةخشم، ضي لةو وَينةية بكةم كة 
لةوَينةي ديجيتاَلدا نةبَيت، بؤم دةركةوت كة ئةم هةَلبذاردنة هيض ثةيوةندييةكي بة 
وردةكاريي ياخود دةربِرينةوة نيية، بةَلكو ثةيوةندي هةية بة خوَلقاندني كةشَيك 
ياخود رَيكخستنَيك كة كردني طران بَيت، بة كامَيرا وةك (Installation)دا ئةمة 

هةوَلدانَيكي دوايية.

وةليد  تابلؤية،  مردني  زةمةني  ئَيستا  دةَلَين  كة  بؤضوونانةي  ئةو  دةربارةي 
بَيت  تابلؤ  مةرطي  ئةطةر   ، ناكةم  لةوة  بةرطريي  بةآلم   ، ئةوةم  (ئاطاداري  وتي: 
نا، من هةر حةز دةكةم وَينة بكةم، لةطةَل ئةوةشدا سكَيض بؤ ئينستَلةيشن  يان 

دةكةم). 

ناونيشاني زؤربةي كارةكان كة زياتر وةك كؤنسَيثت كاردةكات و بةشَيوةيةك 
ناوي كارةكاني دووبارةدةبنةوة كة بريتين لة مانة) ثؤرترَيتي شاخ، زنجيرةيةك 

شاخ،
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 From the series
 (Mountains, portrait of mountain 
ماددةي بة كارهاتوو لة سةر رووي كارةكاني (كرايؤن لةسةر وةرقة، كرايؤن 
لةسةر  زةيتي  بؤيةي  كانظانس،  لةسةر  هةمةجؤر  مادةي  كانظانس،  لةسةر 

كانظانس، كرايؤن لةطةَل لم لةسةر كانظانس)
 Crayon on paper, and Mixed media on canvas ، oil on canvas,

acrylic on canvas, acrylic &sand on canvas

ثةراوزةكان:

((WALID SITI LAND ON FIR كةتةلؤكي*
Selected works, ٢٠٠٨-١٩٩٧

,Abbs kiarostami m from selected poems, a wolf Lying in Wait
 Translated from the Persian by karim Emami& Michael beard,

sokhan Publishers, Tehran, ٢٠٠٧
لةسةر  زؤربةيان  كارةكاني  كرايةوة،  سةردةم  طةلةري  كة  ثَيشانطاية  *ئةم 

يةك كؤنسَيثت بوون كة لةِرووي بابةت و تةكنيكةوة نزيكبوون لةيةكتر.
 Family ties،  ) ناونشاني  لةذَير  كة  هونةرمةند  كاركردني  كؤمةَل  دوو 
نمايش  طةلةريية  لةو  بؤكردن  ئاماذةم  بابةتةدا  لةم  كة   ،(Precious stones
نةكرابوون لة زنجيرةي كارة هونةرييةكاني هونةرمةند كة لة ساآلني رابردوو 

نمايشكرابوون.

كورتةيةك لةسةر ذيان و ضاالكييةكاني وةليد سيتى:
*لةساَلي ١٩٥٤ لة دهؤك لة دايكبووة.

*دةرضووي ثةيمانطاي هونةرة جوانةكاني بةغداية ساَلي ١٩٧٦.
بِروانامةي  و  لؤبيانا-سلؤفينياي  هونةرةجوانةكاني  ئةكاديمياي  *دةرضووي 

(AB&MA) لة طرافيكدا بةدةستهَيناوة.١٩٧٦- ١٩٧٧
*ضةندين ثَيشانطاي تايبةت و هاوبةشي لةم وآلتانة نمايشكردووة (هؤَلةندا، 
ئةَلمانيا،  تايوان،  سلؤفينيا،  ئيتاَليا،  ئيمارات،  نةمسا،  ثوَلةندا،  بةريتانيا،  روسيا، 

دانيمارك).
*ئَيستا لة لةندة ن دةذي.



ةر
هون

٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

KSJ

هونةري شَيوةكاريي وةك هةريةك لة ضةمكةكاني تري هونةر هةرضةندة لة 
ثَيكردن  دةست  مَيذووي  بؤ  طةِرانةوة  هةميشة  بةآلم  بةردةوامداية،  جوَلةيةكي 
طةِرانةوةية  جؤرةكان  لة  جؤرَيك  بة   ، شَيوةكاران  الي  كالسيك  سةردةمي  و 
سةردةمي  هونةرمةندان  هةميشة  هونةرة،  ئةم  ثرشنطدارةكاني  سةردةمة  بؤ 
هونةر  قوتابياني  ثَيطةياندني  و  بوون  دروست  بؤ  كالسيكيان وةك ضاوطةيةك 
بةكارهَيناوة، ئةم طةِرانةوةية بةرةو رابردوو بةجؤرَيك كاريطةري لةسةر ئةو 
ئاطاداري رابردوون  تاكانة بةجَيهَيشتووة كة كاري هونةري دةكةن، ئةوةندةي 
رةنطة ئةوةندة ئاشناي ئَيستاي هونةرنةبن. ئةمة بةو ماناية نيية كة طةِرانةوة بؤ 
رابردوو هةَلةيةكي تَيدابَيت، بةثَيضةوانةوة هةر هونةرمةندَيك لة رابردووي هونةر 
داهاتووشدا  لة جوانكردني  دةستي  بتوانَيت  ئةستةمة  زؤر  نةبووبَيت  سودمةند 
رؤمانسيةكان  و  كالسيك  سةردةمي  لةجوانييةكاني  نةبين  ثِر  ئةطةر  هةبَيت، 
ئةستةمة بتوانين جوانييةكاني ئةوان بة شَيوازَيكي نوَي بطوَيزينةوة بؤ ئَيستاو 
داهاتوو، بةآلم هاوشاني ئةم تَيِروانينة زؤر طرنطة ئاشناي ئةو كةسانة بين كة 
لة ئَيستادا هونةريان ثَييةو بةشَيوازَيكي مؤدَيرنانة كار لةسةر رابردووي خؤيان 

سيروان شةريف
بةريتانيا

جاك ظَيتريانؤ... 
لة بةردةم 

رَيكةوتَيكدا
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دةكةن. 
و  ذيان  لة  كورتةيةك  مةبةستمة  لَيرةدا  من  هونةرمةندانةي  لةو  يةكَيك 
ئةم  (Jack Vettriano)ية  ظَيتريانؤ  جاك  هونةرمةند  ثَيبكةم  ئاماذة  كارةكاني 
كةنارة  لةسةر   ((Methilمَيسيل شاري  لة   ١٩٥١ نؤظةمبةري  لة  هونةرمةندة 

ئاوييةكاني سكؤتلةندا لةدايك بووة، لة دايك و باوكَيكي ئيتاَلي.
تا  كة  يةكةم.  و  بيست  ديارةكاني سةرةتاي سةدةي  هونةرمةندة  لة  يةكَيكة 

ئَيسا زياتر لة / ٥٠٠٠٠٠
لة كارة هونةرييةكاني لة تابلؤ و ثؤستةر فرؤشراوة، كارةكاني ئةم هونةرمةندة  

لة زؤربةي شوَينة تايبةتي و طشتييةكانى جيهاندا بآلوبوونةتةوة.
مةبةستةي  بةو  بةجَيدةهَيَلَيت،  قوتانخانة  ساَليدا  شازدة  تةمةني  لة  ظَيتريانؤ 
لة يةكَيك لة كانة خةَلووزةكانmine (coal) لة سكؤتلةندا كاربكات. خةون  كة 
دةست  كرَيكارَيك  وةك  خةَلووزةكان،  لةكانة  ئةندازيار  ببَيتة  دةبينَيت  بةوةوة 

بةكاردةبَيت، بة بَي ئةوةي خةونَيكي تري هةبَيت.
نَيو دنياي  بة رَيكةوت دةضَيتة  ثَيكردنة ئةم هونةرمةندة  ئاماذة  ئةوةي جَيي 
بوونيدا  لةدايك  ساَلي  يةكةم  و  بيست  يادي  لة  كاتَيك  شَيوةكاري،  هونةري 
لةاليةن هاوِرَي كضةكةيةوة دةستةيةك بؤيةي ئاوي بة دياري بؤ دَيت، ئةويش 
هةوَلدةدات خؤي فَيري وَينةكَيشان بكات بؤ ئةم مةبةستةش سوود لةو كتَيبانة 
و  خوَيندن  رَيطةي  لة  دواتر  وَينةكَيشانن،  فَيربووني  سةرةتاي  كة  وةردةطرَيت 

كؤثي كردني كاري هونةرمةندة ناودارةكانةوة دةست ثَيدةكات.
ئينتيباعييةكان  هونةرمةندة  كاري  كردني  كؤثي  بة  ئيشكردني  سةرةتاي 
(مؤنَيت)بوو  كارَيكي  كردني  كؤثي  هونةرمةندة  ئةم  كاري  يةكةم  دةستيثَيكرد. 
بة ناوي كَيَلطةي ثؤثي(poppy fields) بةآلم جاك وةك ئةوةي بةكاري خؤي 

بزانَيت واذوو ناوي خؤي لةسةر تابلؤكة نووسي.
لة ساَلي ١٩٨٨ جاك هةستي بةجؤرَيك لة سةركةوتوويي و ثةرةسةندن كرد 

لة تابلؤكانيدا، هةر بؤية بيري لةوة كردةوة بةشداريان ثَيبكات لة ثَيشانطاكاندا.
دواجار بة دووتابلؤي خؤي كة لةسةر كانظاس دروستي كردبوون بةشداريكرد 
 Royal Scottis) سكؤتلةندي  شاهانةي  ئةكاديمي  هاوينةي  ثَيشانطةي  لة 
لة  Academy) كة ثَيشانطةيةكي ساآلنةية. ئةوةي جاك ظَيتريانؤي دَلخؤشكرد 
بوو  ساَلةدا  لةم  هةر  فرؤشران.  تابلؤكةي  هةردوو  نماييشةكةدا  رؤذي  يةكةم 
كة ناوي خؤي لة جاك هؤطان((Jack Hoggan وة طؤِري بؤ جاك ظَيتريانؤ كة 

نازناوي دايكي بوو ثَيش شووكردني، ئيدي ئةم ناوةي بةكارهَينا بؤ تابلؤكاني.



ةر
هون

٢٠١
ي ٠

مايؤ
 ٥٢

رة 
ذما

KSL

سةركةوتن و طرنطي ثَيداني لةاليةن خةَلكةوة رؤَلي بيني لة شَيواندني يةكةم 
 .(Edinburgh) ئةدنبرة  بؤ  دةكات  دواتركؤض  هاوسةرطيرييةوة.  ثرؤسةي 
كؤنط،  هؤنط  لةندةن،  (ئةدنبرة،  لة  دةكاتةوة  ثَيشانطةي سةركةوتوو  كؤمةَلَيك 

جؤهانس بؤرط، نيؤرك...)
فيلمة  بة  كة  ئةوفيلمانةن  بيرهَينةرةوةي  لة  جؤرَيك  كارةكاني  لة  زؤرَيك 
رةشةكان (noir film) ناو دةبرَين، بةو مانايةي كارةكاني زياتر لة وَينةي فيلمة 
ئةم شَيوازي كاركردنةش  نزيكن، هةر  تةنانةت سَيكسيةكانيشةوة  رؤمانسي و 
بوو زؤرَيك لة رةخنةطراني هونةري طةياندة ئةو ئاستةي بَلَين كارةكاني ظَيتريانؤ 

زؤر بازاِريية و خاَليية لة ئةندَيشة و خةياَل.
بةآلم هونةرمةند خؤي وةك خاوةني ئةمجؤرة رةخنانة نةدةناسي و بةردةوام 

بوو لةسةر كاركردن.
كردبوو  شؤك  توشي  تري  هونةرمةنداني  تةواوي  شتانةي  لةو  تر  يةكَيكي 
زيرةكي جاك ظَيتريانؤ بوو، لة شَيوازي بازرطاني كردني بة تابلؤكانييةوة، هةر 
دةيانفرؤشَيتةوة.  دةكاتةوةو  كؤثي  تابلؤكاني  جار  مةبةستةش ضةندين  ئةم  بؤ 
خؤي  كارةكاني  تازةي  ضاثي  ساآلنة  كؤبكاتةوة،  ثارة  زؤرترين  بتوانيت  تا 

Jack vettriano  تابلؤيةكي
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بَلَيين كارةكاني زؤر ساكارن و بةشَيوةيةك كاردةكات  بآلودةكاتةوة. دةكرَيت 
زؤرينةي بينةر ضَيذي لَيوةردةطرن، هيض ئاَلؤزييةك لة نَيوان تابلؤكاني جاك و 

ضاوي بينةرةكةيدا نابينرَيت.
رةنطة هةر ئةمةش ئةو سيحرة بَيت كة زياتر لة تابلؤكاني ثؤستةري كارةكاني 

دةفرؤشت و بآلويدةكاتةوة بة تةواوي جيهاندا.
سةردةمي  هونةرمةنداني  لة  ظَيتريانؤي  ذياني  رَيكةوتانةي  لةو  تر  يةكَيكي 
 The) ناوي  بة  دروستكرد  تابلؤيةكي  كة  بوو   ١٩٩٢ ساَلي  جياكردةوة  خؤي 
Singing bulter) رةوانةي ئةكاديمي شاهانةي سكؤتلةندي كرد، بة مةبةستي 

بةشداري ثَيكردني لة ثَيشانطةي ساآلنةي ئةم ئةكاديميةدا.
رةفز  ياخود  وةردةطيرَيت  كارةكةي  لةوةي  هةبوو  طوماني  خؤي  جاك 
ثاش  واتة   /٢٠٠٤/٤/٢١ لة  ضاوةِرواننةكراو  بةشَيوةيةكي  بةآلم  دةكرَيتةوة، 
دوانزة ساَل لة دروستكردني تابلؤكة لة زيادكردنَيكي ئاشكرادا دةفرؤشرَيت بة 

٥٠٠/٧٤٤ ثاوةندي بةريتاني.
هونةري  ثَيشانطةي  دةنَيرَيتة  خؤي  تابلؤي  بيست  ظَيتريانؤ   ١٩٩٩ ساَلي  لة 
نَيودةوَلةتي سةدةي بيستةم لة نيؤرك(ئةمةريكا). كة زياتر لة ٥٠ كِرياري تابلؤ 
لة بةريتانيا هاتبوونة ثَيشانطةكة. لة يةكةم رؤذي نمايشكردندا تةواوي تابلؤكاني 

فرؤشران. 
ئةم ثِرفرؤشييةي كارةكاني ظَيتريانؤ طةيشتة ئاستَيك كة تةواوي هونةرمةنداني 

جيهان ئَيرةيي ثَي بةرن.
وةك  ناودارةكاني  كةسايةتية  لة  ــك  زؤرَي ئَيستا  سةرنجة  جَيي  ئــةوةي 
ئةم  كارةكاني  كِرياري  كؤَلترن)  رؤبي  فَيرطسؤن،  ئةلَيكس  نيَلسؤن،  (جاك 

هونةرمةندةن.
لة كاتَيكدا تةنها رَيكةوتَيك ئةوي بردة ناو جيهاني هونةرةوة. 

 
سةرضاوة:

biography of top artists
 Art history- Jack vettriano
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دراماى نامةكانى ئةشرةف لة ماوةيةكى كةمى تةمةنيدا توانى بينةرَيكى زؤر 
ئاشنابوون  زياتر  بؤ  ثِربينةرةكان،  زنجيرة  لة  يةكَيك  بووة  كؤبكاتةوة،  لةخؤى 
نامةكانى  دةرهَينةرى  لةطةَل  ديدارةمان  ئةم  دةرهَينةر،  كارةكانى  دراماكةو  بة 
ثرسيارةكانى  وةآلمى  شَيوةية  بةم  ناوبراو  سازداو  غةريب  لوقمان  ئةشرةف 

داينةوة. 

ستايلى نامةكانى 
ئةشرةف دراماى 
لة ضةقبةستن و 

خؤطرَيدان
 بة هةندَيك بابةتى 

سواو و ضاولَيكةرييةوة 
دةربازكرد

سازداني: شةنكار عةبدولآل

لوقمان غةريب : 
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ثَيش نامةكانى ئةشرةف ضةند كاري هونةريى ديكةتان ئةنجامداوة؟ 
من لة ساَلى ١٩٩٢-ةوة بة بةردةوامى لة تةلةفزيؤن كارمكردووة، ئةرشيفَيكى 
زؤرم لة كارى تةلةفزيؤنيدا هةية كة كارى دراماش بةشَيكة لة كارى تةلةفزيؤن. 
رؤذانةى  تري  بابةتى  و  ثرؤطرام  و  فيلم  كورتة  و  ديكؤمَينتاريى  فيلمى  دةيان 
تةلةفزيؤنم دروستكردووة. فيلمَيكى درامى درَيذم بة ناوى (سنوقةضا) لة ساَلى 

٢٠٠٣ بةرهةمهَيناوة كة وَينةطرتن و دةرهَينانى خؤم بوو...
لة ساَلى ٢٠٠٤-ةوة بة بةردةوامى لة كوردستان تيظى و تةلةفزيؤنى نةورؤز 
بة هاوكاريى وةزارةتى رؤشنبيريى  ضةندينجار ثةخشكراوة. ساَلى ٢٠٠٦-يش 
كاَلتر)م بةرهةمهَينا،  (لة طوَلَيك  حكومةتى هةرَيمى كوردستان، زنجيرة دراماى 
بريتيبوو لة (١٤) ئةَلقة. ئةم بةرهةمة ئةزموونَيكى زؤر تازة بوو، بةآلم بةداخةوة 
بةهؤى ناِرَيكيى وادةى ثةخشةكةيةوة زؤر كةس نةيبينيوة. ئةوانةى كة بينيويانة 
قؤناغَيكى  ناوازة و سةرةتاى دةستثَيكى  ئةوة دةدةن كة كارَيكى زؤر  شايةتى 
تازة بوو بؤ دراماى كوردى. ئةم ستايلة نوَييةى دراما، ئةم بوارةى لة ضةقبةستن 
بةتايبةتى  دةربازكرد،  ضاولَيكةرييةوة  سواو  بابةتى  هةندَيك  بة  خؤطرَيدان  و 
هةندَيك  سوكايةتيثَيكردنى  بؤ  بوارَيك  ببووة  دراما  كة  رابردوودا  ساآلنى  لة 
توَيذى ناو كؤمةَلطا و بة شَيوازَيكى ريثؤرتةريانة زؤر بابةتى دوور لة واقيعى 
كؤمةَلطاى ئَيمة، بة ئاستَيكى زؤر الوازو تةكنيكَيكى زؤر خراث ثيشانى بينةران 
دةدران، يان دراما كرابوو بة ئامرازَيك بؤ تةرويجكردن و ثياهةَلدانى اليةنَيك و 
شَيواندنى مَيذوو، بة بيانووى ئةوةى كة طواية نةهامةتييةكانى ميللةت ثيشانى 
ترى وةك،  نالةباريى  و  لة ضةنديين خةوش  ئةمة جطة  دةدرَيت.  ئةمِرؤ  نةوةى 
عةرةبييةكان  دراما  لة  وةرطيراو  بابةتى  بيرؤكةو  هةَلبذاردنى  لة  ضاولَيكةريى 
لة  سةرةكييةكةى  سةرضاوة  شاردنةوةى  و  رووثؤشكردنى  بيانييةكانةوةو  و 
رووى  لةهةردوو  كاَلتر)  (لةطوَلَيك  دراماى  كة  دةَلَيم  بةدَلنياييةوة  بؤية  بينةر. 
لة رةوتى خاووخليضكى  بوو  تازة  قؤناغَيكى  ناوةرؤك هونةرييةوة، دةستثَيكى 
دراماى كورديدا... (نامةكانى ئةشرةف)يش هةنطاوى دووةمة لةم ستايلة نوَييةى 
نالةبارييانة  و  ئةو خةوش  هةموو  يةكجاريى  بة  توانى  كة خؤشبةختانة  دراما، 
غةدرو  هةموو  ئةو  بَيت  بةس  با  ئيتر  تَيكةوتبوو.  بوارةى  ئةم  كة  تَيثةِرَينَيت 
ناهةقيى و سوكايةتيكردنةى كة لةِرَيطاى دراماوة، بةو شَيوازة الوازة (تةكنيكى 
طوناهةوة  خةَلكة  ئةم  ساِرَيذنةبووى  برينى  ئازارو  و  ئَيش  بة  هونةرييةوة)  و 
دةكرَيت. بينةري ورياش لة (ئاخ) هةَلكَيشانَيك زياتر، هيض دةسةآلتَيكى ترى نييةو 

ناضارة ثةنا بؤ درامايةكى دؤبالذكراو يان يارييةكى تؤث تؤثَين ببات.
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بيرؤكةى كاركردن لة (نامةكانى ئةشرةف)دا ضؤن دروست بوو؟ 
بَيت.  خوَينةر  بايةخى  جَيطةى  كة  بكةيت  ئامادة  بابةتَيك  دةتةوَيت  ئَيستا  تؤ 
ضَيذى  تةنانةت  و  هؤشياريى  بة  ثةيوةنديى  كة  كايانةى  بوارو  ئةم  كةواتة 
خةَلكةوة هةية... ئةمانة ثَيويستييان بة باسكردن و ورووذاندنة. خةَلك ثرسياريى 
قؤناغَيكى  باسمكرد  ثَيشتر  وةك  دراماية  ئةم  بدةيتةوة.  وةآلميان  دةبَيت  هةية 
ئَيستادا  لة  ئَيمةية.  واقيعى  دةقاودةق  كة  ثيشاندةدات  واقيعَيك  جياوازة.  تازةو 
ثَيويستمان بةمجؤرةية لة بةرهةم. بينةريى ورياو هؤشيار تَيدةطات بؤضى ئةم 
بابةتة ثيشاندةدةيت. ئيتر منيش بة دواى راكَيشان و ضَيذى بينةردا طةِراوم، بؤية 
ئةم بابةتةم هةَلبذاردووة. هةموو كارَيك ثَيشتر ئةطةر بزانيت بؤضى دةيكةيت، 

بَيطومان ئاكامةكةى خراث نابَيت و ئةنجامى دةبَيت. 

بةشداربووةوة  ئةكتةرانى  و  ئةَلقةكان  ذمارةى  و  كاركردن  ماوةى  رووى  لة  دةكرَيت 
هةندَيك زانياريى بدةيت؟ 

بَيطومان... ماوةى كاركردنمان لة ٢٠٠٩/٥/٢٠-وة دةستيثَيكرد لة ٢٠٠٩/١١/٢٠ 
كؤتايى ثَيهات. واتا لة بةرواري دووةمةوة ئامادةى ثةخشكردن بوو، بةآلم بةهؤى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  هةَلمةتةكانى  بة  تيظى  كوردستان  سةرقاَليى 
عَيراقةوة، وادةى ثةخشكردنى بؤ مانطى ئاداري ٢٠١٠ دواخرا. ذمارةى ئةَلقةكان 
ئافرةتة.  ئةكتةريان   (١٠) كة  بةشدارن،  ئةكتةر   (٥٠) لة  زياتر  و  ئةَلقةية   (٢٤)
ئةمةش ئةطةر رَيذةى رؤَلة سةرةكييةكان حساب بكةيت رَيذةى بةشداربوونى 
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ئافرةتان دةكاتة رَيذةى ٣٥٪ كة لةسةرووى ئةو رَيذةيةوةية كة ثارلةمانى عيراق 
بؤ بةشداريى ئافرةتان دياريى كردووة.

بؤ ثةيداكردنى ئةم رَيذةية لة ئافرةتان طرفتتان بؤ دروست نةبوو؟
زياتر  ذمارةيةكى  لةِراستيدا  ضونكة  نةبَيت،  ئيختيارةكاندا  لة  تةنها  نةخَير 
هاتبوون بؤ بةشداربوون، بةآلم بةهؤى نةطونجانيان بؤ كاراكتةرةكان، ضانسى 
بةشداربوونيان نةبوو. هيوادارم لة كاري ئايندةدا بةطوَيرةى ثَيويست بةشداريى 

بكةن. 

ضؤن لةطةَل كوردستان تيظى رَيككةوتن و بِرى تَيضوونى ئةم بةرهةمة ضةند بوو؟
دراماكة بةرهةمى كوردستان تيظيية و بِرى تَيضوونةكةشى بريتيية لة ثاداشتى 
بةشداران و خةرجى رؤذانةى كاركردن و ديكؤرو هةندَيك بابةتى تر... ثارةكة 
ثارةيةكى ئةوتؤ نيية، طؤرانيبَيذ هةية سيدييةكةى دوو ئةوةندةو سَي ئةوةندةى 
بة  بةرهةمة  ئةم  ثارةى  وةك  ثارةكةشى  و  تَيضووة  درامايةى  ئةم  تَيضوونى 
بَيطانةوة.  خةَلطى  طيرفانى  ضؤتة  بةَلكو  نةطةيشتووة،  ناوخؤ  هونةرمةندى 
هيوادارم  نةبووة،  دروست  وآلتةدا  لةم  هةَلسةنطاندن  ثَيوةرو  هَيشتا  بةداخةوة 

لةمةودوا دروست بَيت. 

ض  رووداوة  ئةم  بوو،  دراماكةدا  كوَيى  لة  عةبدولآل  بةهادين  هونةرمةند  مةرطى 
كاريطةرييةكى لةسةر ئَيوةو بةرهةمةكة هةبوو؟

لة من كرد.  بةتواناو جوانةمةرط زؤر كارى  ناوادةى هونةرمةندى   مةرطى 
زؤرم خةفةت ثَيخوارد، ئةو رووداوة ناخؤشة تا ئةم ساتةش لةبيرم نةضؤتةوة. 
لةهةر  بوو.  لةخؤبوردوو  بةتواناو  كارامةو  زؤر  هونةرمةندَيكى  بةهادين  كاك 
بةداخةوة  ثَيدةبةخشى.  ئةندازةبةدةري  لة  بوواية جوانييةكى  هونةريدا  كارَيكى 
هَيشتا زؤر كاريى هونةريى مابوو كة كاك بةهادين جوانيى و كارامةيى خؤى 
قؤناغى  تةواوبوونى  ثاش  لةِراستيدا  ناخؤشة  رووداوة  ئةم  ببةخشَيت.  ثَي 
وَينةطرتنى دراماكة روويدا. ئةو كاتة ئَيمة سةرقاَلى مؤنتاذكردن بووين. جارَيكى 
تر بةداخةوة كة مةرط مةوداى نةدا كاك بةهادين ئاستى سةركةوتوويى خؤى 

لة رؤَلى (مام مةحموو)ى ناو (نامةكانى ئةشرةف)دا ببينَيتةوة. 
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جياوازييةكانى ئةم بةرهةمة لةضاو بةرهةمةكانى ثَيش خؤيدا لة كوَيداية، ئاستى رؤَل 
بينينى ئةكتةرةكان ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟ 

تريش  جياوازيى  تازةية،  بةرهةمةكة  ستايلى  كرد،  بؤ  ئاماذةم  ثَيشتر 
هةروةك  دةرهَينان  جَيبةجَيكردنى  يان  وَينةيى  دةرهَينانى  نموونة  بؤ  زؤرن... 
بةهؤى  ئةوةى  جياوازيى  بة  دةكرَين  سوريا  ميسرو  لة  كة  بةرهةمانةية  ئةو 
بةرتةسكيى لؤكةيشنةكانةوة نةمتوانيوة (كرن، شاريؤ، دؤلى، سكة) بةكاربهَينم، 
بةآلم تاِرادةيةكى باش ئةمةشم بة جووآلندن و طواستنةوةى خَيراخَيراى كامَيراو 
ثارضة ثارضةكردنى وَينةو ديمةنةكانةوة ضارةسةركردووة. بَيطومان منيش ئةطةر 
دوو مليؤن دؤالرم لةبةردةستدا بوواية و هةموو لؤكةيشنةكانم درووستكرداية و 
ستافَيكى طةورةى تةكنيكى و ياريدةدةري زؤرم لةطةَلدابوواية، ئةوا بة دَلنياييةوة 
ئةوةن  ئاطاداريى  بةشداران  دةهات. خؤ هةموو  بةرهةم  لَي  باشترى  لةمة  زؤر 
كة هاوكارانى من لةثشتى كامَيراوة تةنها ضواركةس بوون، ئةوانيش (كاك بةكر 
مستةفاى ياريدةدةري دةرهَينةر و كاك كةمال ضاالكى بةِرَيوةبةرى بةرهةم و 
شكار فةخرةدين دةنطهةَلطرو رَيبينى وَينةطر) بوون، كة جطة لة رَيبين ئةوانى تر 
زؤرجار لةبةردةم كامَيرادا تةمسيلييان دةكرد. هةندَيك رؤذيش بةناضاريى خؤم 
كاري وَينةطرتنم ئةنجامداوة. ئيتر خؤتان حةكةم بن، بةآلم طرنط ئةنجامة. ئةوةتا 
ئةو هةموو  بةرهةمةكة،  ئاستة جوانةى  ئةو  بينةرة زؤرة،  ئةو  دةيبينن،  خؤتان 
طرنطيدانةى ميدياكان، ئةو هةموو مشتومِرةى كة لَييكةوتؤتةوة. ئةمانة هةمووى 
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دةرئةنجامى دَلسؤزيى لةخؤبووردوويى بةشدارانى ئةم درامايةن. سةبارةت بة 
ئةكتةرةكانيش دةستخؤشيى و ثيرؤزبايى لة هةر هةموويان دةكةم...

 ثرؤذةى داهاتووتان ضيية؟ 
 ئيستا سةرقاَليى ئامادةكارييم بؤ بةرهةمَيكى نوَي كة نزيكةى (٥٠) ئةَلقةية 
و زياتر لة حةفتا ئةكتةر لة هةردوو شارى سلَيمانى و هةولَير بةشداريى تيادا 
دةكةن. ئةميش هةر بةرهةمى كوردستان تيظى دةبَيت و فؤِرمَيكى تازة لة دراماى 
كَيشةكانى  ثيشاندانى  ئاستى  لة  بتوانين  هيوادارم  دةكات.  ثَيشكةش  كورديى 
خؤمان و رازيكردنى دَل و خواستى بينةرانماندا بين. رةنطة بةمزووانة دةست بة 
وَينةطرتن بكةين. سوثاس و دةستخؤشيي بؤ ئَيوةش كة لة رووى دَلسؤزيةوة 

ئةم طفتوطؤيةتان سازكرد. 
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دةتوانيت طؤظارى           لةم ماَلثةرِانةدا
بخوَينيتةوة:

www.dengekan.com

www.chrakan.com

www.chra.tv

نرخي MLLL>دينارة


