
نوێیەی  دەق��ە  ئەم  لەسەر  قسەكردن 
شێرزاد حەسەن، ئەوەندەی درێژكردنەوەی 
خەمی قووڵی ژنبوونە لەم واڵتەدا، ئەوەندە 
پێشهاتێكی  و  ناونیشان  خستنەڕووی 
تر  ل��ەوان��ی  تێكستەی  ئ��ەم  كە  نییە  تر 
ئ��ەم  گ��رن��گ��ی  بەشێكی  ج��ی��اب��ك��ات��ەوە، 
و  بیرەوەریی  لەسەر  ئیشكردنە  ڕۆمانە، 
دوای  لە  ئێمە  كە  شار،  كۆنی  شوێنەواری 
نوێگەریی  ناوی  بە  ئازادییەوە  پرۆسەی 
دەكەین.  لێ  چاوی  شار  بنیاتنانەوەی  و 
لە  ل��ەوەدای��ە  گرنگییەكەی  تێكستە  ئەم 
خەمی  هەقایەتی  گێڕانەوەی  بە  زەمەنێكدا 
ناكۆتای ژنانەوە نەوەستاوە لەم واڵتەدا و 

هاوكاتیش بە ناونیشانێكی تازەوە گرفتێكی 
تری واڵتی ئێمەی دەستنیشان كردووە.

لەم  بایەخپێدانە  جێگەی  ئ���ەوەی   
)منارەكە(  مەسەلەی  ڕەنگە  ڕۆم��ان��ەدا، 
بێت، ئەمەش وەك ئەوە نا كە بابەتی ژن 
بایەخپێدان  جێگەی  ژنبوون  گرفتەكانی  و 
یەكێك  لە  خۆشی  حەسەن  شێرزاد  نەبن، 
ڕۆمانەكە  مەڕ  لە  چاوپێكەوتنەكانیدا  لە 
ئەركی  ناكۆتا  كە  ك��ردووە،  ل��ەوە  باسی 
دەرخستنی  »لە  بریتییە  كورد  نووسەری 
ناتوانرێت  بەوەش  هێشتا  و  ژن«  كێشەی 
گەورەیە  خەمە  ئەو 
ب���ڕەوێ���ن���رێ���ت���ه وه . 
ئیستاتیكی  ڕەهەندی 
كۆنی  شارسازیی  و 
ئ��ێ��م��ە ل���ە ش����اردا، 
بابەتێكە  تازەترین 
شێرزاد  وریایانە  كە 
ح��ەس��ەن م��ام��ەڵ��ەی 
ل��ەت��ەك��دا ك���ردووە و 
بەر  خستوویەتییە 
گشتیی.  ئ��اگ��ای��ی 
ئەم  بڵێین  دەب��ێ��ت 
خ���ەم���ە ق���ووڵ���ەی 
ت��ێ��ك��دان��ی ش����ار و 
ب��ی��رەوەری��ی��ەك��ان��ی 
ن�������ەوەی ك�����ۆن و 
جوانەكانی  وشوێنەوارە  شار  وێرانكردنی 
هەرشتێك  لە  بەر  نوێگەرییەوە،  ناوی  بە 
وەك  خۆیەوە،  مرۆڤبوونی  بە  پەیوەندیی 
چونكە  هەیە،  ئاگامەندێك  وەك  نووسەر، 
هەر  لە  بەر  جڤاتییانە  خەمی  درككردنی 
شتێك نووسەر و بیرمەندەكان تێی دەگەن 
و لێی ڕادەمێنن. ئەمە تەنیا خەمی شێرزاد 
لەسەر  ئیشی  دەقدا  جیهانی  لە  كە  نییە 
كرابێت، بەڵكو نووسەری تریش لەم خەمە 
ب��ەردەوام  و  هەبووە  پشكیان  گەورەیەدا 
ڕۆحی  پەیوەستكردنەوەی  لەسەر  كاریان 
ماتریالییانەی  دەرك��ەوت��ە  بەم  نەوەیەك 
شارەوە كردووە، لەناوبردنی هەر شوێنەوار 
كوشتنی  ب��ە  دێ��ری��ن��ی��ان،  جێگایەكی  و 

دواج��ار  و  مێژوو  و  ن��ەوەی��ە  ئ��ەو  ڕۆح��ی 
ناوبردووە. بیرەوەرییەكانیان 

ل���ێ���رەدا  گ���رن���گ  زۆر  ش��ت��ێ��ك��ی   
س���ەره���ەڵ���دەدات، ئ��ەوی��ش م��ەس��ەل��ەی 
ئامادەبوونی ئەم خەمە مرۆڤانە گەورەیەیە 
له  جیهانی دەقدا، چونكە بەردەوام خەمی 
وەك  ڕیالێتی،  بە  نابێت  مرۆڤانە  ئ��ەم 
بەختیار عەلی-یش لە ڕۆمانی )غەزەلنووس 
»ب��ەردەوام  پێدەكات:  ئاماژەی  ...(دا  و 
ئەمە  ناگەن«،  بەیەك  پادشا  و  شاعیر 
بیرمەندانە  و  شاعیر  وێناكردنی  دروس��ت 
بۆ ژیان و ئەو جیاوازییە جەوهەرییەی كە 
لە نێوان سیاسیی و پادشاكاندا هەیانە بۆ 
بنیاتنانەوە، كە هەردەم وێنای سیاسیی و 
بە  ئەگەری  جیهاندا  تەواوی  لە  پادشاكان 
ڕیالێتی و دابەزاندنی هەیە بۆ سەر جیهانی 
ئەندازیارانی  الی  ئەمە  ب��ەاڵم  ڕواڵ���ەت، 
هەرچەندە  نییە،  مومكین  خەیاڵ  بیرو 
كە  دنیابینییەی  و  خەیاڵ  ئەو  ب��ەردەوام 
جگە  هەیانە،  دەستەودایەرەكەی  پادشاو 
لە ناشیرینكردنی جوانیی، هیچی تر نییە.
بەدوای  جوان  هێجگار  تێكستە،  ئەم 
مانیفێستكردنەوەی هەمیشەیی و ئەبەدیی 
دەتوانێت  خۆیەوەیە،  واڵتەكەی  ژنانی 
ئەم  و  بدوێت  تر  ت��ازەی  كێشەیەكی  لە 
ناوهێنانی  بكات.  تێهەڵكێش  دووان��ەش 
و  ستایل  بە  پەیوەندیی  یەكەم  كێشەی 
هەیە،  خۆیەوە  كاركردنی  تایبەتی  هێڵی 
تەنیا  بە  بڵێیت  وەك  كێشەیە  ئەم  واتا 
كێشەی نووسەر بێت، كە هەمیشە قسەی 
كێشەی  دواوە،  لێی  و  ك��ردووە  لەسەر 
و  شار  مێژووی  هەتككردنی  دووەمیش: 
شوێنەوار و بیرەوەرییەكانی شارە لەسەر 
خەون  ئەوانەی  و  سیاسییەكان  دەستی 
ئاپارتمانەكانیان  كە  دەبینین،  ب��ەوەوە 
باكیان  و  بكەن  واڵت  دەرەوەی  كێبڕكێی 
بیرەوەریی  و  شار  ڕۆحی  تێكچوونی  بە 
ژن  هەتككردنی  نییە.  هاوشارییەكانییان 
و كوشتنی ڕۆحی ژنانی ئەم واڵتە لەسەر 
دەستی نێرینەكان، هاوكاتە لەگەڵ هەتكی 
ئەم  نرخێك  بەهیچ  كە  جوانیی  و  مێژوو 

دوو كردەیە ناكڕدرێنەوە. 
مێینەك  گوزارشتكردنی 
بە ناوی )شادی( به  هەموو 

لە  ئازارەكانییه وه  
)منارەیەك(، ڕەنگە 
نووسەر ئەمەی وەك 
ب��ەرگ��ری��ك��ردن��ێ��ك��ی 
ژن  ت���������������ری 
 ، ە و بێتە هێنا ر كا بە
ك��ە ب��وون��ەوەرێ��ك��ی 
بەرگریی  و  ج��وان��ە 
مانەوەی جوانیی  لە 
نایەوێت  و  دەك��ات 
تریش  جوانییەكانی 
ل��ەن��او ب��چ��ن. ئ��ەم 
ڕۆڵ��ێ��ك��ی  تێكستە 
لە  دی�����اری ه��ەی��ە 
نی  د نكر ستنیشا ە د
گ��رف��ت��ی ئ���ەم���ڕۆی 
ئ���ێ���م���ەوئ���ەرك���ی 
توانای  نووسینیش 
دەرخستنی شتی نوێ 
هەستپێنەكراوی  و 
ك���ۆم���ەڵ���ه . ب��ۆی��ە 
ئەم  بڵێین،  دەبێت 
شێرزاد  نووسینەی 
ح���ەس���ەن ل���ە ت��ەك 
كێشەی ژندا، كێشەی 
ئیستاتیكاو  كوشتنی 
شاری  جوانییەكانی 
ت��ێ��دا دەب��ی��ن��رێ��ت، 
ئ��������ەم��������ەش ل���ە 
تری  نووسینەكانی 

دەكاتەوەو  جیا 
ن��اك��رێ��ت وەه��ا 
بكەین  س��ەی��ری 
تەنیا  ه��ه ر  ك��ە 
ك��ت��ێ��ب��ێ��ك��ە و 
ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی 
ژن  لەسەر  نوێ 

قسە دەكات. 
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له  

ڕۆمانه که دا 

پاڵه وان 

خۆمم، 
له  

خه ونێکی 

له پڕدا 

ئه بمه  سه گ
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