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 :رنجکی پویست سه

  م، دانان و پیشاندانی نووسینکی تازه  بکه م کاره هانیدام ئه  ی که وه ئه
 و  وه  بۆ خوندنه  میتۆدکه بژاردنی جۆره کو هه ر رامبۆ، به سه  له نییه

ی،  که  شیعرییه زموونه  ناو ئه  به وه ناسینی خودی رامبۆو شۆڕبوونه
ک وا راهنراین،  روه ، هه وه  دووره ک له ، نه وه  نزیکه مک له ی که وه بۆئه

کاتی تا  م هه به ،ر زارانه سه  له م که مک تبگه رهه  به بتوانم له
و  واوی ئه قکی ته ده کان، ده وه تای نه ره  سه ، له و نامانه رگانی ئه وه

  .بوو ی کوردی نه زمان به  شاعیره

  ندرن  هه        

    1996-2006/ئارتف که       

  سود -ستۆکھۆم       

se.handren_u@yahoo   

  

  

 کانی رامبۆ ردانییه رگه و سه ژیاننامه

وازی و  ش النه میشه ، هه ی رامبۆیه واده نووسی خانه کۆچکردن، چاره
ش  هم گرێ، ئه  ده خۆوه یی به واده  مای مرد، یا خانه وتن له دوورکه
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 پسمام و   له  باوک و باپیره  کوڕ لهڕا) 1792 ( ر له فریزئاسا هه
 . ی کشاوه چه  ره وه که ه چه ره

ی  رگدرووی باپیره  رامبۆی به  دا دیدییه1810یرانی  ی حوزه27  له
. سپن چه ت ده  شۆره  وه هی و بۆنه ر به کاو هه ژنخوازی دهشاعیر، 

 سان  دهژ قای خزانیدا هه مه  ئاکامی ده باوکی جان فرانسوا رامبۆ له
 *.کا خۆی سووڕگوم ده

،   رامبۆیه و کوڕی دیدییه  یه"1814ی سای  زاده"فریدریک رامبۆ 
 فینالی – کاترین – دا ماری 1853ی شوباتی 8   له باوکی شاعیر که

  دا له1860ورانی   ده ویش له ی هنا، ئه"1825دایک بووی  له"کوینی 
ی 2   له–ی بوو  نج زارۆهی پ که  ژنه ، له وه دووری خاوخزان تالیه

 رامبۆی – ئارتۆر – فریدریک بوو، جان نیکۆ 1853می  که تشرینی یه
   له وی دیت، کچکیش که  دنیا ئه1854می  که ی تشرینی یه20شاعیر 
 فینالی 1858یرانی  ی حوزه15نیا س مانگان ژیا،   دا بوو ته1857

 دنیا   دا چاوی به1860 یرانی لین رۆژی حوزه وه  هه بوو، ئیزابلیش له
 .نا هه

کی  کجاره یه  به186ی سای  وه  لهر فریدریک رامبۆی باوکی شاعیر به
یرانی  ی حوزه10   خزانیدا ژیا، له  دووره ندان ساڵ له  چه وه ربنته سه

روا  شداری کرد، هه زایر به ر جه ربازی بۆ سه  هرشکی سه  له1842
  قیب له ی نه  پله  به1856ی ئازاری 28ا ت  هه  وه1855ی ئازاری 4  له
 ئابی  ر قرم دا پشکداری کرد، تا له ربازی کردنی سه تی سه مه هه

 . بوو رییه سکه  عه م پله نی ئه نار کرا خاوه دا کارکه1864
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 خزانی  ش له که کوڕه ! و ب سۆراغه  خزانی رامبۆ، باوک بزر وێ له له
 !ڕێ گه وکی ده دوای با  و له رانه رامبۆ نیگه

 سان  ینووسی، ده  رۆحکی پاک و حاگرتوو ده  بوو، به هشتا چکۆه
  ، لهکان  نادیارو چۆله  درژو گۆشه ره وچه  شه ڕیبوو له نیدا تپه مه  ته له

ی  وه  خوندنه  رووباران به کان و نزیکه ڕاستی بیابان و نوان کوه ناوه
ر  هه. کردین رنج کشی ده کانی سه رهپاسانکا ن و حهو گیان جو هۆزانه
   به وه خوندینه ی بۆ ده پاسانه و ره پز  به م شیعره ی ئه وه پاش ئه
ر  ر هه فه سه ". ئیزابیل رامبۆ ده"یدڕاندن  ست ده به ڵ و السار مه گچه
  و هزره وت سایدا ماخولیا  حه نگاوتبووی، له  ئه وه  منداییه له

م  کانی ئه قامه ی شه و کاته ر له فی، هه دوور، دهکانی بۆ  پشنگداره
  نگاوه و هه رما ی باو سه  راکشران، کانگه ندازییه  ئه شاره
 رۆیشتنکی  رزه  ته قامی شارلڤیل دا به  شه کانی بوو، له جووله ناحه

 ئاسمان و  پ و روو له  بۆ راست و چه وه  و ب ئاوڕدانه ئامریانه
. ڕۆیشت و راست ده واژیکراو راسته ره قی به زه دوو چاوی  خورت، به

 ". ری ده رنست دیالهای براده ئه"

ڵ  گه بوو، له تر ده نیا بیست مه ی رامبۆ، ته که خانه نوان ماڵ و مۆزه
 خوندن  چوونه  دهوانی ئامۆژگای شاره بۆ   که ری رۆژانه دیالهای براده

 چ –رناچ  شتکی ئاسایی دهدا  م مشکه له. "بووران  راده یه و مۆزه به
 1865سای . چ رده تکی ل ده ڕ بلیمه  شه  خر ب یا له له
  رامبۆ چ له "–تی  گو بوو که  خۆڕا نه  له وه اییهو دان  به که ره رنجده سه

 ".ب ت ده ردوکیاندا بلیمه  هه ڕ، یاخود له  شه خرب، یا له
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 ئامۆژگای  و له سگای رووسیا  ده رایی خوندنی له  سانی به رامبۆ له
نسا،  ڕه تی فه  باکوری رۆژهه ی الردین، له  ناوچه وته که  ده شار که

   یش له1869گرت و سای  رده ی وه تی قوتابخانه  خه میشه هه
 1875 سای  له. رچوو م ده که  یه  بهکادیمیدا ی گشتی ئه وه تاقیکردنه
، تیوان  بۆ هه ری سای تازه ی سهکان تییه  تایبه دیارییهکانی  شیعره

کانی  سته ی ئابیش هه3   لهس ماچ  م ساه می ئه کانوونی دووه
 . وه بوکرده

،  ی تیا نووسراوه و شیعره مان ساڵ ئه ی ئابی هه24   له ی که و نامه له
 : وه ی ل بخونینه نده وه با ئه

 ی هاویندا، کان شینه  ره وچه  شه له "

 ,ر به هگرم رگاکان ده

 دا  ده کانم ختۆکه نم پیه گه گوه

  نیه کان خه  ناسکه  گیایه دم به

 م که  خۆشی ژر پکانم ده ست به یاڵ هه  خه به

 .سووم ده  با هه ری عاس و رووتم له سه

  وه مه  هیچ ناکه یڤم و بیر له ناپه

 چ  ده  رۆحمدا هه دی له به ڤینی ئه م ئه به
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 وهیم ک به ل دوورتر، وه ڕۆم، گه دوور ده

 م ڵ سروشتدا ئاسوده گه وکا له

 "تدام ڵ ئافره گه ی له ر ده هه

  ر ببته فه ی سه وه رله مان ساڵ به ریشی ناسی، هه فه وای شیعر سه
  گرێ، له رده  وه وه وتنه ی دوورکه ی ژیانی، شوه که وره  گه رکشییه سه

کا و زیندان  ڵ جار راده وه ا ههد1870ی ئابی 29  له. دێ خزانی هه
مین جار  مان ساڵ، بۆ دووه می هه که ی تشرینی یه7  کرێ و له ده
ردانیدا  رگه  کۆچ و سه  له  دواوه  به و رۆژه له.  برۆکسل چته دێ و ده هه

کا   دایکی ده تنیدا داوا له مین هه  دووه له!  وه سایه حه کانی نه قاچه
ڕ  مه وداونی پۆلیس ب، رامبۆ له سه  بچ ده وه  ماه وه ڕته ی بگه وه بۆئه
   رووپۆشتانه و کاره نجامی پووچی ئه  ئه من له "– ئژێ  رهاته سه م به ئه
میندا   جاری سیه له" .چن ک ده باریه کانم له مرم و ئسکه  ده ریکه خه
ی  که عاته رن سه  پاریس و ژیان بگوزه وه ی بتوان بگاته وه بۆئه
  کان به  زبدانه دێ، له ردان و ب پوول هه رگه و سه نیا فرۆش و ته ده

وهیم  وێ، به خه کان ده  بن پرده ڕێ و له گه ی خواردن ده دوای پاشماوه
نۆش،  ی ئازادی ده تی، پیاه تا گژیه هه. ڕوا، زۆر دوور ئاسا دوور ده

 کۆچدا پشووی  له.  وه زڤته یی ده سی و توڕه ڕه و شارلڤیل، بۆ وه ره به
 دا 1870می  ی تشرینی دووه3   له ی که یه و نامه تا له وه دا، ئه نه

شقی  ر عه سه ر له ده به  راده شنکی له  چه به "–  تی ده نووسیویه
ی  عات پنجی ئواره  سه روا له هه." بم کی ئازاد سوور ده ئازادییه

وزدا  ی سه یخانه  ناو مه ه ل  شیعرکیدا که دا له1870می  که تشرینی یه
 -:بژێ تی ده نووسیویه
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  شت رۆژه  هه وه ئه"

 وی رگاکان ر چه سه له

 . کانم دڕاندوه پوه

  وه ڕامه گه ده" شارلروا"و  ره به

 وزدا ی سه یخانه  مه له

 .کرد رم ده سه  گۆشتی نڤیشک له رمه مگزی نه

 و سارد بوو یله مه" جامپۆنا"

 ."کشا ژر مز راده انم لهک ل شاد، قاچه گه

تی،  ر سای گۆرین نووسیویه  هه وهیم ی دا که  شیعری به روا له هه
 -: ده

 

 

 کانم  سته ڕۆیشتم و ده ده"

 کانم بوون  دڕاوه  ناو گیرفانه له
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 بوو م نه که  شه  چاکاته ئاگام له

 وتبوو شم تیککی زلی تکه که رواله  شه تاکه

 کانمدا  وه ی سوڕانه رمه  گه له

 ."ڕیم په رده رواکان ده  سه له

. چن ده نگی پھه  باق و بریقی پاریسیش تهو کا لوولی ده شارلڤیل مه
  شداری کردن له ت بۆ به ڕه مین که  دا بۆ چواره1871 مانگی نیسانی  له

،  وه ڕته گه ناوبانگ ده  بهئۆردوی پاریسیتیپکی پاراستنی نیزامی 
ست و دنیایان  رده به کی له یه گه ودا به ی ئه وه وتنه و دواکه ئۆردیش له

  یه و راده  ئه یشته ، کاری گه دواوه  به مه ئیدی له. ن تا سزای بده بوو هه نه
و  چی ئه که. رخان بکات ک ته یه  لیستهگوماڕ رامبۆی  مه ئۆردی له

قیان و وا ی ئه و السارییه  له  که وه که که دیار چاوی خه و به ستا هه
،  وتووه خۆکه ل به گه: نووس کانی شارلڤیل ده ر دیواره سه وڕمابوو له
رامی   مه  دیاره  که ند شیعرکی نووسیوه دا چه یه و ماوه  له. که گومان چه
 .کات  ده م ئۆردیه کانی ئه وانه  پشتگیری پاه  که ئاشکرایه

 –نی جان کا سته ده، نگ بۆ پاریس سروودی جه: ن مانه کانی ئه شیعره
 .چ ده پاریس جارکی دی هه، ماری

 ت نشین وه  شارلڤیل خه ر دن، له فه  شیعر و سه ی واز له وه دوای ئه
. ژێ  ده وهیمیانه کانی پاریسدا به  التینه که ڕه  گه ب له ریک ده و الته

  ـه1844 دایک بووی   له ڵ پۆل ڤرلین که گه قیبکاری له وین و ره ئه
اوای هاتنی رامبۆ بۆ  د1871یلوولی   ئه ڤرلین له: سنگیر ده هه



ندرن هه/     و     ئارتۆر ڕامبۆ                        

 11

" ڕوانتین  چاوه م، ئمه که زنه ی مه ئه  ره وه"نووس  ، دهکا پاریس ده
کانی  نامه  لهناوبانگی  کی به یه ند نامه دا چه مانه و زه رامبۆ ده

ناوی شاعیرانی  شی به م شیعرانه روا ئه  نووسی، هه"روانینوانک"
ڕ  مه وترێ له  شاعیر ده  بهیچ،  که سته  مه هییم گه، وت سای هن ح مه ته

  . ی داهنا کان نگداره  ده یتهپ و وه کانه گوه

ین،  حی بکه  سهوت سای ن حه مه شاعیرانی ته شیعری  ک له یه با کۆپله
 و 1860 نوان سانی  ر ژیانی رامبۆ له  سه خاته  رۆشنایی ده که

  ژیان، که قامی بۆربۆن ده  شه ی له که واده  خانه ی که و کاته  ئه1862
 .کانی شارلڤیل ژار نشینه  هه قامه  شه  له ککه یه

  ... تکاند ی سکای ده قه  درژایی رۆژ ئاره به"

  ,وت سایدا نی حه مه  ته له

  ... هو هیهۆنی ر ژیان ده سه انی لهرۆم

  ,کاندا وره  گه  بیابانه له

 . وه تروسکته هوتکراو د ئازادی زه

لده تاو، که کانی هه هکان شته نارو پ! 

  وه ناورانه کان ده داره  ونه  رۆژنامه له
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  رنجه کان و سه ۆکه بز بوو تا شونی قاچه ر نه به نگه شارلڤیل ته
  ڕێ و بیری له په رده ی ده که  شاره له.  وه بته  نهیاداکانی ت تیژه
کی   دنیایه ونی به تندا بوو خه  هه  له میشه ، هه وه کرده ی نه وه ڕانه گه

کانیدا   شیعره کانی له رۆشییه ری و په وداسه بینی، سه  ده وه دیکه
 .کرد ر ده به سته ده

ش بۆ  ج بوونی، جارکی دیکه نسا نشته ره  فه ند مانگک له پاش چه
رایی  به و 1871یلولی  ی ئه10ی   میانه له.  وه زڤته ی الردین ده ناوچه

ی خۆی  که ب و ژنه رم ده ری گه  دا، ڤرلین سه1872ئازاری 
کۆمیدیای  ،ناڵ ی که ه جۆگهکانی  ودا رامبۆ شیعره خنکن ده ده

 مانگی ئازاردا بۆ  له. نووس  دهکانی سبووری ژنه جه  وتی تینویه
ڵ خۆی بۆ  گه مان ساڵ ڤرلین له مموزی هه ی ته7  و له  وه پاریس دته

 شارلڤیل  می روو له که پچ، تا کانوونی یه  راده ره لجیکا و ئینگلته هب
 . وه ناکاته

 مانگی  مین له  و جاری سیه1873می   کانوونی دووه م له جاری دووه
.  وه چنه ده ن تھه نده  خۆی و ڤرلین بۆ له مان ساڵ به ئایاری هه

 خ  دۆزه ک لهرز وهڵ ڤرلین وکابوون، دیوانی  گه م له رده هه
تی و  هامه نه.  وه داته نگپ ده ی تدا ره ره فه و دوو سه ی ئه شته رگوزه سه

ی 3  وم، له قه ردوو شاعیر ده نوان هه و خون، ده تی، گولله دوژمنایه
مووزیش رامبۆ  ی ته4  قوچن، له مووزدا ڤرلین بۆ برۆکسل ده ته

م  که  ئازیزو تاقانه ه اوهی ه ئه ": نرێ و ده  دوا ده ی له نامه
   برۆکسل ڤرلین به مووز له ی ته10  ، له" وه ڕیه ، بگه وه ڕیه بگه
 .کا پی زامدار ده ستی چه ن، ده  ده  رامبۆوه  به ی دوو گولله که مانچه ده



ندرن هه/     و     ئارتۆر ڕامبۆ                        

 13

ک   یه وێ به  و له خانه سته  خه چته کرێ، رامبۆ ده ڤرلین زیندان ده
ی برۆکس  وانه کا، بۆ چاپکردنیش ره تم ده  خهخ  دۆزه رزک له وه مانگ
 دوا م و که ی یه که  دیوانه کی له یه ند دانه نیا چه ر ته م هه کا، به ده

شی پ  نده وه ئه. ن گه ستی ده ده  بۆ چاپی ناردبوو به ی که که دیوانه
 پشت  جۆره  به.  بنرێ خۆیری نزیکی ندک براده س بوو تا بۆ هه به

ک له ک یه روه ی کردن، هه وانه  رهکگوێ خستنی که رانه و براده ک  
ی  النانه دان و به و گرنگ پ نه ڕ ئه مه یشتبوو له ست گه ده ی به که دیوانه
 . وه ی کردۆته دووپاته

 خواستی  ، به وه ڕایه ن گه نده  دا دیسان بۆ له1874ی ئازاری 25  له
وێ و  سکه  دهریتانیایی ی به خانه  مۆزه ی بلیتی کۆڕکی شیعری له وه ئه
و   وه  بخونته _ILLUMINATIOMتنامه رۆژهه  شیعری ند پارچه چه

   له1875ی شوباتی 14تای  ره  سه ند مانگکدا له  چه له.  وه چاپی بکاته
 کۆتایی  له. مانی و پاشان زمانی ئینگلیزی فربوو شتۆتگارد زمانی ئه

و  کا دب ده لپ قه ویسرا و چیاکانی ئهو س  شتۆتگارد ر له نیسانیشدا هه
 .کا بۆ میالنۆی ئیتالیا کۆچ ده

ردان چی  به رله  سه  له رپکراو، بجگه رزی رامبۆی سه کی ته ئاخۆ بابایه
  وه نگاربوونه ره مین به که خۆشی و، یه مین نه که  بوو یه وه بۆ بکرت؟ ئه

 .ی خۆی کردی سته ڵ جه گه ردا له فه هاتی سه  هات و نه  له که

ر بکا، کۆنسی  فه نای باشووری ئیتایا سه ر که ناتوان بۆ سه
زستانی .  وه نرنه ر حیسابی خۆی بۆ مارسی ده سه نسایی له ره فه

راغ میزای  ر قه کانی سه خته م بای دره و مژوته شارلڤیل سارد
 دوای  ک له ب و یه  نشینی خۆیدا خپ ده  گۆشه ، رامبۆ له وه ته نیوه ته
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بی   زمانی عاره دا رامبۆ فره و زستانه ده. ب کان فر ده ک زمانه یه
 ب؟ ده

کانی  ره فه تی سه که م و شه  خه رک به  دا وجا ده1877 و 1876  له
مساش شار   نه یفنن و له  ڤنا ده  دا له1876 نیسانی  له. کا ده
  و له ندا سوپای هۆه ریزی  چته ی ئایاردا ده19  له. ن که ری ده ده به

  دا  له وده دا هه1877  دیسان له. کا واو ده ربازی ته ی ئابدا سه15
  له. کا ید ده مریکایدا خۆی قه ریاوانی ئه  ریزی ده شاری بریم له

ک   سرک وه مجار له  کۆبنھاگن و ئه ریاوان له ک ده یراندا وه حوزه
 .نووس سمی ناوی ده  ره کرکار به

 باکووردا  رویجی دووره  نه وال، له مالو ئه ی ئه خووله هر دوای سه
، وجا  وه نگرایه  مارسی رۆما سه کانی له ره فه وتی سه  ره وه دوای ئه به
 . و شارلڤیل بایداوه ره به

 رامبۆ کۆچی  ووه ، له ریه نده سکه  ئه گاته  دا ده1891 تا   وه1879  له
ر،  ره ن، هه ده  قوبرس، عه  له مجاره  ئه،کا ستپده رین و توالنی ده به

 .گرێ ر ده نگه جیبۆتیدا له

  

  

   رامبۆی گۆرین ب کهوتیوخودی ها  ، شوون بزه م باوکه  ئه نگه ره* 
ی 14   له توواندا که ی هه  لیسته  لهنی گشتی ئۆردی دیجۆن نجوومه ئه
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مینی سای   مانگی پانزه کاته ی رۆژمری کۆماری ده  گوره ترمیدۆر به
  . مان ناو پاراستوویانه  هه م به سھه
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  کانی روانینوانک نامه

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  !تبینی
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کانیدا   کۆشیعره کک له  یه لهشاعیری ناوداری سود، گۆنار ئکلۆف، 
ی  یه و وته ، ئه  چاپیکردووه1934   له هکدا " ”Dedikationناوی،  به

 Jag säger: man måste vara": ستپک رامبۆی کرد بووه ده
siare, man måste göra sig till siare  

  ب خۆی بکا به  بت، مرۆ دهروانینوانب  م مرۆ ده  من ده:واتا
  له،   ئکلۆفهمی  شاعیرکی هاوده ، کهم یۆران پالم به. روانینوان
 ی  ڕ وشه مه  له له  دا1963، سای 93:  ڕه ، الپهOrd & Bild گۆڤاری 

Voyant_seende ئه ده ، ینه  ده یه و وشهی  که نسییه ره  فه رب
 .Je dis quìl faut ètre voyant, de faire voyant:  یه مجۆره به
موو   هه ر بۆیه هه."  روانینوان  به روانینوان بوون، خۆکردنه: "واتا
واتای   به" روانینوان. ("بردرێ ناو ده" روانینوان " کانی رامبۆ به نامه
رامبۆ ). کرێ فت ده رزه ن به گمه  ده  به کی باداره یه ی، وشه که نسییه ره فه
کی راماو  ر یان سۆفییه مبه ستی پغه به نیا مه دا ته" روانینوان" واتای  له
  س به موو که  هه ، که ش بووه"روانینوان"ستی  به ؛ بگومان مه بووه نه

" روانینوان"ر  ستی هه به موو شتک مه ه ه ر له  به نگه ره. بین هاسانی ده
 بینراو  موو شتک به  بتوانی هه  که یه وه شاعیر بوون مانای ئه: بت
ی    بۆ وشهدا ، و کتبه رتاپای ئه  سه دا له لره  من بۆیه .ی بکه

Voyantی  نسیی و وشه ره ی فه Seende ،دیروانینوانی سو 
ر   شاعیرک، یان هه  که یه وه ای ئه کوردیدا مان  له هنم، که کار ده به
 .  یه  یان توانی بینینی هه ن توانستی روانینکه سکی دیکه، خاوه که

  ندرن هه      

  Georges Izambard بۆ جۆرج ئیزامبار



ندرن هه/     و     ئارتۆر ڕامبۆ                        

 18

 1871ی مای )13(شارلڤیل 

 هاوڕی ئازیز،

ڵ  ر کۆمه رانبه  به مرۆ له.  مامۆستا  به وه بوویته  تۆ دووباره واته که
ی زانیاری  ه  کۆمه ر به نابتان سه ، تۆ وات پووتووم، جه رپرسیاره به
. ی خۆتان قینه  جگای راسته یشتوون به  گه واته کردنن، که رده روه په

م  ده  خۆم ده  به  رگه واو ب ئاگایانه من ته: ڕۆم ر هک ده سه منیش له
کشم،  ده  هه دا هابخانی قوت  باخچه رمی کۆن له لهل  که لکه رابورم، سه

رمدا  سه  به موو شتکی خراپ که  هه م و له که ست بوییان ل ده ده
و    قسه کاری به بی سکسی و خراپه ده م، ب ئه بت درغی ناکه

 Stat. " رابه  بوتی شه  نیوهو  شی بیره که م و پاداشته یکه ه د وه کرده
mater dolorosa ،dum pendet filius" ". دایکی میرنیشینی

 دیار   به ک دایکی عیسا، که کان وه موو ژانه کان، داکی هه موو ژانه هه
منیش ". ستابوو وتوو وه دار و کۆستکه ی تازیه که  خاچدراوه  له کوڕه
 -  خه میش ب بایه و هه  م راسته  هه مه رز بارم، ئه ڵ قه  کۆمه ر به رامبه به

رچۆن  ن، هه که ڕاستی کارده ش به وهئ. م که  ژیری کارده منیش زۆر به
   له ڕبینتانا هیچ شتک بجگه و قوی راده ما  بنه ب بۆ ساتک، له

قی   ره لله ش که مه  زیاتر نابینن، ئهsubjektivکیی  شیعری خۆیه
،   بمبوره–من  سه ی مامۆستایی ده ریسه تان بۆ ژر قاپی هه وه ڕانه گه
  مره کی زۆر بمانای بژی و مه خۆباییه  له بهم هشتاش کۆتاییتان  به

وت  یه کراب و هیچ شتک نه جنه ک هیچ شت جبه روه پ دت، هه
کیی   شیعری خۆیهڕ مه ر بت و باس له گه ئه. ج بکرت جبه

subjektivمانا نیا قسه  ته ین واته که  تۆ ئهته و هیچوپوچ ده ی بنوه م  .
کیی  ته  رۆژێ شیعر بابه  که–ما  گه  له کهسی   زۆر که–هیوادارم 
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Objektivشدار   تۆ به  من جدیتر له واته که. ین دی بکه ڕبرینتا به  راده  له
   که شه یه وه و بیرکردنه ئه:  وره رکی گه  کاریگه ب ببم به بم، ده ده
و  ئهوێ راپچم بکات بۆ  یه م ده یی شتانه  توڕه  کاتکا که  له وه مھته ده
وێ  نووسم له ت بۆ ده م شته  کاتکدا من ئه ر پاریس، له سه ی له ڕه شه

  رگیز له خر هه  کارکردن ئستا، نه باشه. مرن ر ده لک کارگه هشتا گه
 .  مان گرتن کردووه ستم به من ده: ژیانا

 بزم ل  م که که  واده یه  توانامدا هه ندێ له ر چه  ههدا م چاوترووکانه له
  م که که  ده وه  شاعیر، کاریش بۆ ئه وت ببم به مه بۆچی؟ ده.  وه رتهبک

م  ڕه و باوه م له ن، من زۆر که هیچ جۆرێ تناگه نابتان به جه: تربم وه بزه
 بۆ  وه  پشه یته  بگه  که دایه وه کار له.  وه مه  روون بکه مه  من بتوانم ئه که
.  ستدانه ده  ق مشک له قاوده ، ده ره ده به  راده نو له ی به و نادیارییه ئه
  ی که یه و راده  ئه ته یشتوومه منیش گه  بووب، وهش مانای ژانک مه ئه

:  بگوترێ  که یه ه ش هه مه  ئه ی من نییه ه  هه مه ئه. م سه و که من ئه
   یاریکردنم به له. م وه ره بیرکه: مرۆ پویستبوو ب.  وه مه که بیرده
 . بمبووره  ووشه

 بۆ  مه مان ئه ک که  وه وه دارک بدار بته ر پارچه گه. سکی ترم من که
یی  وچه  له  که کان و بکه ره و دنیاکه  دار ناخۆشتره خودی پارچه

 . نازانن وه باره  هیچی له ی که و شتانه ی ئه رباره ن ده که ده

 تۆی   به دا ناردراوه هک ڵ نامه گه  له ی که م شیعره ئه. ی تۆ هیچم فرناکه
ر  ؟ هه  شیعره مه یی؟ ئایا ئه  تۆ ده ، که رییه  جاڕگه مه ئایا ئه: خشم به ده

  م نه  ناکه وه  هیچ جۆرێ داوای ئه م به ، به نتازیایه  فه مه چۆن بت ئه
 .ژریدا بکشی  گیان ه به  به و نه می سوور ه  قه به
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"Le Coeur Supplicie " 

 . ناخوازێ هیچ شتک بت که شیعره

 . A.R. c/o Deverriere:   بکه وانه مم بۆ ره وه

 . دڵ سو پ به

 .ئارتۆر رامبۆ
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  .Paul Demeny بۆ پاول دیمینی

 .1871ی نیسانی 15شارلڤیل 

  تک له  ئایه ر به کسه یه. دا پ بم بی تازه ده  ئه کت له یه  وانه بیارم داوه
 : تی رۆژه جۆرک بابه مۆ به  ئه  که که ر باسه  سه چمه ده  وه ئینجیله

"Chant de guerre parisien" 

 :ی شیعر  ئاینده ت به باره خشان سه  په وا ئستا شتکیش به

.  وه  نو گرکه ڕژنه  ده موو شیعری کۆنینه دا هه  هارمۆنیه م ژیانه له
زایانی  مرۆڤی شاره ڕاست ی ناوه ده سهنوان گرک و رۆمانتیکدا  له

  وهEnnius  وه  ئینۆسه له. ران شیعری دانه. کرێ دی ده رست به جوانپه
 بۆ Theroldus  وه  سیرۆلدۆسه  له  وهTheroldusبۆ سیرۆلدۆس 

 شیعر  خشانیان به نیا په   تهCasimir Delavigne  کاسیمیر دیالڤیگنه
ز   ئاوه ی لهر ده ند به و پوه   چوارچوه دیبکی له ئه.  کردووه

ک  راسین وه:  ی الوازیشه و نیشانه  کانه وه رزی نه ربه گرتوو سه رهه سه
ی  که وه هۆناندنهر هاتوو  گه. بینرێ  ده که زنه ، مه که هزه ، به که رده بگه

مۆ  وا ئه کشین ئه کانی لک هه  شیعره  کۆپه ین نیمچه ربکه ل ده
کی  ه چه رهری  مین، باشترین نووسه هک ک یه ریۆنسن وه ندی دۆمه خواوه
 الوازبوون  ستی به  ده که پاش راسین یارییه. کرا یاد ده  لهکان تییه جۆرایه
  ش نه مه ئه. درێ ی پ ده  درژه زار ساه  دوو هه وه م ئه کرد، به
م پ  گه  به نده وه هۆشی من ئه.  کراویشه ڕوان نه  چاوه و نه  یه گاته
و  نسی له ره  الوی فه، یه جیاتی دانانی پاشا  له یه له سه و مه ئهدات بۆ  ده
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  ی تازه وه ک ئه ش وه وانه وای ئه. بوو  ورووژاندنی هه دا که رۆژگاره
: ن کانی خۆیان بکه نگه  پشه  تف له یه کان بۆیان هه خرهاتووه به
 . یه هه  وه سته ده  کۆشی دایکیانن و کاتیشیان به ش هشتا له وانه ئه

بوو ک   ده باشه.  نگنراوه سه نه کسانی هه  یه رگیز به رۆمانتیک هه
  کان به ک رۆمانتیکه یان وه!! گران خنه  ره یه وانه ؟ له ی بکردبایه وه ئه

و گۆرانی ال  ر دووری نوان شیعر سه  له رده  روونی په وا به خۆیان که
م  ست هزرک ب گۆرانیبژ هه به ی دوایدا مه وه ڵ ئه گه ر له ن، گه ده ده

 . ریبیوه میش ده و هه  یشتووه لی تگه

  وه ک ترومپت ئه و راب وه  خه ر مس له گه. سکی ترم  من که بۆیه
واوی   ته  بۆ من به م شته ئه.  مس ناتوان هیچ شتک بکات  که کارکه

بینم  من ده.  دنیا هزرم دکم بۆ هاتنه نیا شایه من ته:  روون و ئاشکرایه
   له مان سمفۆنیاکه  باسکی که  کشان به نجه  په به: گرم و گوش ده

 .وێ که ر شانۆ ده سه  بازک به کا یا به  ده وه رینه  له ست به  ده وه ناخه

 منی خودیان پشتگوێ  کانی ئمه نگه ، بیر تهمانکان نگه پشهر هاتوو  هگ
موو  م هه سکدانی ئه  گه وو لهب  رزگارمان ده  ئمه وه  ئه خستبایه نه

رقاڵ  کان سه مه رده سپکردنی سه تای ده ره  سه  له  که ها مردووانه میلۆنه
 مشکی دیاریکراویان   به کانیان که مه رهه کردنی به که ه  که  به نهوبو

 .ریانن  خۆیان دروستکه ن که که  ده وه ی ئه شه بانگه

پاشان .  هاوکاربوون بۆ کردارو گۆرانی گرکی ک پشتر وتم شیعر وه
ربردن  سه نیا یاری و کار به  تهrimsmideکان  وه ره و هۆنینه مۆسیقا
زۆر .  وه کۆنه  ده م رابردووه  له وه  شادییه کان به چاوچنۆکه.  بوونه
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: کان  کۆنینه ر پاشماوه  به نه  ژیان بکه ڕن که گه  ده وه  دوای ئه س به که
   له میشه ن، گیانی جیھانی، ههوردو  ژیری گه وه  ئه.  کاری خۆیانه وه ئه

یان  ریوانه  وه و موه ندێ له کان هه مرۆڤه:  هنیدابوو  په وه هانخۆی
مان   هه  به میشه رتووک هه  کردار یان په  به و کردوویانه  وه کۆکردۆته

.  کردووه ڵ خۆیدا نه گه رگیز کاری له مرۆ هه.   لۆژه رۆیشتنی لۆژه
شی  ش باوه وره وی گه  خه و نه  وه و بداربۆته  خه  له هشتان نهچونکو 

ر،  دیب، داهنه ر، ئه ر، نووسه رمانبه  هیچ شون فه له.  پداکردووه
 . بووه رگیز بوونی نه شاعیر هه

زایی  واوی شاره  باش و ته  به ی که وه ر ئه م کاری نووسه که یه
 خودی خۆی  پویسته: ست بن ده  خودی خۆی به ت به باره سه

، تاقی  وه ، لی بکۆته وه ستی خۆیه رده  به و بیخاته  وه پاکژبکاته
یداکرد،   په و خوده ت به باره زایی سه  چاک شاره ، فری بب، که وه بکاته
رچاو،   به  زۆر ئاسان بته وه  ئه نگه ره. کا  چاندنی ده ست به جا ده

  زۆر له. دا کردنکی سروشتی رووده شه موو مشکک گه  هه چونکو له
ن،  ده  پشان ده قینه رکی راسته ک نووسه رستان خۆیان وه خۆپه

کردنی ژیریی و رۆشنبیری خۆیان  شه  گه  به  که یه جۆرکی تریش هه
  بن به ده: زن  مه ن به  خۆیان بکه یه وه ستیان ئه به مه. ن ده ده هه

comprachicoکه نهوا ! م و زیاد  ، بله  زیپکه رچاوت که  به ب   
 مرۆ   که یه وه ستم ئه به مه. یچنن ن و ده که  ده رووخساریان موتوربه

ی "روانینوان "  خۆی بکا به ودیو بت، واته ی ئه"روانینوان"ب  ده
 .ودیو ئه

  وه الیانه مه نی هه ستدانکی درژخایه  ده هۆی ئاگایی هۆش له شاعیر به
دوای  زووی خۆی به  ئاره به. ودیو کی ئه"انینوانرو " کا به خۆی ده
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رچی  یی، هه شتن، دوانه ویستی، ئازار چه کی خۆشه یه موو شوه هه
ی  که ره وهه نیا گه تا ته سووتن هه  ده یه کانی ناخی خۆی هه هره ژه

   که ره ده  نووسین به  کشانکی له نجه شکه  ئه وه ، ئه وه بھته
  یکا به  ده یه وه خوازێ، ئه ی مرۆڤ باتر ده  وزه لهڕکردنکی  باوه
ترین تاوانبار،  وره کان، گه خۆشه  نه سه  که س له خۆشترین که نه
مان   هه م له کان، به تلکراوه فره  نه سه  که س له تلکراوترین که فره نه

. نزا س زیاتر ده موو که  هه ی له سه و که یکا به  ده  که یه وه کاتدا ئه
تی چونکو پشتر  یه که ته ش خه مه ئه!  و نادیارییه  ئه گاته  ده  که یه وه به
ندی  مه وه  ده س زیاتر ناخی خۆی به موو که  هه وامی له رده  به به
 کۆتاییدا   له وه  به نده رچه ، هه  نادیارییهو گا به و ده ئه.  کدارکردووه چه
ڵ  گه م له انی خودی خۆی تناگا، بهک  رامانه  له  که  دوانه ب به ده
 شون   بازدانک به و به  ئه وا دان که!  شدا تیایدا ژیاوه وه ئه
  ندێ له هه:  ستھناوه ده وتنی به دا پشکه که بینراوه و نه  بیستراوه نه

 خودی   که وه بنه  نزیک ده و ئاسۆیه  له نده وه کان ئه  سامناکه ره کارگه
 .  ژراوهودا کو خۆی له

 ). وه  دوای ئه قیقه ش ده شه(

   به  که وه م باسه  نو ئه مه  بخهBibelتکی تری بیبل  وێ ئایه مه ده
شیمان  ، په باش گوی بۆ رادره.  مۆدا پودانگه قی ئه ڵ ده گه واوی له ته

نینی   ژه ست به  ده  وه یه وه سته ده م به که مانه ، من باسکی که وه نابیته
چ   یادیشت نه له. رموو فه "Mes petites amoureuses" :م که ده
ست   شه  زیاتر له م ناچارم کردی که وه  خۆکشانه ر من به گه  ئه که

وت   حه زمان که سته یتانی به  من شه–ی   بده که تر نرخی پۆسته سانتیمه
وێ  مه روا منیش ده  هه–  دیوه  چاو نه  فلسکی سوورم به مانگه
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Amants de Parisشی شه  سه  بهرم و  شه د ککی بۆت بنMort 
de Parisد  دوو سه یش به!  

 : که ر باسه  سه وه  دینه  دووباره

   که شاعیره . یه قینه ربینکی تر خۆی ئاگردزکی راسته  ده شاعیر به
ب  شاعیر ده: کانیش ه  ئاژه کا، بگره تی ده موو مرۆڤایه تی هه رایه نونه
  و گوی له ستی پبکا  بۆن بکا، هه  بدات که س رگه و کهمو  هه به

نی  یھن و خاوه  ده وه  ناخیه  له ی که وه ر ئه گه ئه. کانی ب داهنانه
 ب  وه  ب، ئه ریش ب شوه گه ئه. م دنت رهه  به و شوه  ب، ئه شوه
ک بۆ  یه ر وشه  چونکو هه–ب  ر زمانک هه گه. م دن رهه یی به شوه

ردوونی  کات هدی هدی زمانکی گه وا ده  ئه وه ، بۆ ئه خۆی هزرکه
   پاشماوه  له–کادیمی ب  ب ئه مرۆ ده! دات، زمانکی جیھانی ده رهه سه

نگی  رهه ر فه سه ر زمانک به  هه ی له وه  بۆ ئه–   مردووتره)حفریات(
مین  که ر یه سه دا زاڵ بت، ناخکی الوازیش له و زمانه کانی ئه وشه
 زۆر خرا  یه وه کا، ئه  ده وه  بیرکردنه ست به  ده که لف و بای زمانه ئه
خۆ  موو شتک له  بۆ ناخ ب، هه وه  ناخه  له و زمانه ئه. یانشون ده

ڵ خۆی  گه قن له ویترا بچه ر هزرک و به نگ، هه نگ، ره بگرێ، بۆن، ده
   له مارۆ بدات که  گه نادیارییهو   ئه شاعیر پویسته. راپچی بکات

م  به:   کردووهم راهه  ناخی جیھانیدا فه کی له یه رمانه ودا خه می ئه رده سه
کانی خودی خۆی  ی هزره توان زیاتر فۆرمۆه و ده  ئه یه شوه
. کردنی خودی خۆیدا شه  گه ت به باره  شاهیدک سه جب، زیاتر له به

س پی رازی  موو که ک هه یه  پوانه  بوو به ه ک و ب هاوتاییه وای ئه
 .  کردنه شه و گه شنی ئه  چه مه  هه بته ر خۆشی ده  راستیدا هه بوون، له
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م  ئه. ی که دی ده  ئاسانی به  به مه  ماتریالی، تۆ ئه ب به  ده ڕۆژه م پاشه ئه
 توانن نرخی خۆیان  ریتم و هارمۆنی، ده  هشتا پن له ی که شیعرانه

بوو   ده وه  ئه ر باش بیری لکرابووایه گه.  وه وام بھنه رده به
 . شیعری گرکی  له وه  نزیک بوونه ک له یه شوه به

ب، چونکو  رککی هه  ئه  پویسته وه منته وام ده رده  به ی که ره و هونه ئه
ودا شیعر ناتوان کردار  مه ئیتر له.  روا شاعیریش خۆی هاوتییه هه
ش ئه  له م کرداره ئه. ش بکا شکهپکرێ دا ده وه پ. 

ب  تی ژنان بنه کات کۆیالیه! ب م بوونی ده رده ، هه  شاعیره م جۆره ئه
 –  ر بووه وسنه  تا ئستا بزلکراوکی چه  که–کرێ، کات پیاو  ده

و  ئه.  ناخ و بۆ خودی خۆیان ی بژین له وه  ژنان بۆ ئه دا به ئازادی ده
  یشتن به  بۆ گه وه دۆزنه  ده ژنان رگه.  شاعیر ب به  ژنیش ده  بگره کاته

دا  ڵ هی ئمه گه  جیھانی پشاندانی ژنان له یه وانه له!  که نادیارییه
یر، ئاۆز،  فراندنی شتی سه  ئه ستن به ده ژنان هه. ب جیاوازی هه

ین و سوودی گر رده  وه م شتانه ش دین و ئه ر، زۆر جوان، ئمه وه بزه
 .گرین رده ل وه

  کرێ به  ده  شاعیر داوای شتکی تازه  له م شته ڕوانکردنی ئه  چاوه له
یای   خه ل جار له کان گه وانه هۆنینه. ڕۆک و ناوه  شوهردوو  هه

  که م ناب کاره به.  رگرتووه یان وه م داوایه  ئه ن که ڕه م باوه خۆیاندا له
 .م بدرێنجا  ئه یه م شوه به

ی  وه بوون ب ئه" روانینوان" خۆیان  کان به تاییه ره  سه رۆمانتیکه
  کانی ناخیان به چاندراوه. ن  تبگه م کاره  راستی ئه خۆشیان له
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ڵ  گه وان بوون بیانچوونین له ئه:   فراژان کردووه ستی به وت ده رککه
نی  مه  سووته رک که فه نده مه م شه ری ب شوفر، به فه نده مه شه
 Lamartineالمارتین .  وه خولته  ده که ردا بوو تا کۆتایی سکه به له
هۆگۆ .   فۆرمکی کۆن خنکنراوه م به ، به ـه"روانینوان"ندێ جار  هه

Hugoزه ڕه  زۆر شهم زۆر شتم له ، به نگ کانی بینیوه  تازه  کاره  :
ریکی  ئستا خه.  یه قینه راستی خۆی داستانکی راسته ی بهکان وازه النه

Les Chatimenstم  :Stellaدا که  نیشانده وه م و زۆر ئه  که  
و Belmonttب بیلمۆنت  ڕ ده  کودا تپه سنووری رامانی هۆگۆ به

Lamennaisادهزۆر خوا  ، گه  ب لJehovaهدڕۆی  که  و کۆو ز 
 . کانه  زۆر کۆنه راکردنه

  شتووه  وناندنی ئازار چه  بهMussetکی گشتی موسست  یه شوه به
ی سیرافیمی   خاوی فریشته ی که وه  به–  خه  ب بایه ی ئمه وه بۆ نه

)Serafiska (ک راده وهتوه ک کر سالۆنیانه و شانۆیه ئای له. ست   
، ئای Rolla ئای  وانه و شه ، ئای له  ئیتالیانانه رگوزشته ب زیان و سه

Namouna ئای ،La Coupe-مجۆره وی جوان، به نسه ره  ئای فه  
ر  رانبه دا به ئالره!  پاریسی وی نه نسه ره فه: ون ردانانه واوی سه ته به
 ڤۆلتر  ی له هره  به ستاوین که مبار وه تکی غه می بیلمه رهه به

Voltarireو ژان دیال فۆنتانه   Jean de La Fontaine  
!  وه   هTaine  ڕز تاینه ن به الیه کردن له ڵ شرۆڤه گه ، له رگرتووه وه

! کانی  دفنه  ددارییه ی مۆسست، شیعره هاری سازگارانه تی به بلیمه
هیچ شاگردی . لووشرێ ده نسادا هه ره  فه  له میشه نسی هه ره شیعری فه

 a laکان  کچووه دوا یه ک به  یه ییه توان تۆنترقه  نه  که قالک نییه به
Rollaته  نه یه هیچ فه.  وهنج سه  ده  که ک نییه قکی پد  ستنووس
  نی پانزه مه  ته کان له کوڕه. ب نھنی نه" rimmenنڤم "یی  وه هۆنینه
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  بن، له باهاتن ده  به ی بوڕکانی موسست شتی به وه قینه  ته سایدا به
ستی و رۆحیان پ بدرێ،  رسی هه ی ده وه بن به  سایدا رازی ده شانزه

  یه  هه یی که کی ئاماده ر قوتابییه ش، هه ڤده  هه  له  یان بگره ژده  هه له
Rollaیان وه ی خۆی ده ک  زانRollaک ده  یه نگه ره! نووس  

. ن ست بده  ده دا گیان له تایه م کۆده  کاتی ئه ندکیان هشتا له هه
  هرد ودیوی په  بۆ بینینی ئه روانگه:  کردووه موسست هیچ شتکی نه

  ه  ئاژه و نموونه ئه. و چاوی نووقاند م ئه بوو، به  هه که نکه ته
 بۆ  وه ته  گواستوویه وه یخانه  مه  ئستا له ، که نسیه ره  فه یه بککاگه

   که وه منته  جوانیش ده ر به و هه  کی جوانه یه ، الشه مزی قوتابخانه
ر  به ین رۆحی به وبده ان ههم وه  بزکردنه  ناتوانین و ناشکرێ به ئمه
 .ین بده

 Leconte ،Theophile:  کی با روانینوانه یه  پله  به رۆمانتیکی تازه
Gautier Theodore de Banville ،de Lisleم چونکو  ، به

 و  که بینراوه  نه و پشکنین له  کان شتکه  ناخی مردووه کردن له شرۆڤه
   لهBaudelaire، بۆدلر  کی تره شت ش هک بیستراوه  نه گوگرتن له
راستی   نو شاعیراندا، به  له پاشایه.  کانه ی روانینوانه وه ریزی پشه

ری  ندکی هونه  نوه  پویست له  زیاد له وه داخه به.  کی راستییه خوایه
.  کی گشتی ساکاره یه شوه کانی به  نرخندراوه راستیش فۆرمه ژیا، به
 ناو  ی له وانه ئه .خوازێ  ده ی تازه کان شوه ارییه نادی  له وه دۆزینه
: کان زانه نو هیچ نه ن، له مانه  ئه کاندا گیریان خواردووه  کۆنه فۆرمه

Roola – A. Renaudکی نووسیوه یه  ـه  :Rolla – L. Grandt 
 .G: می موسست رده کان و سه نسییه ره ی فه وره کی نووسیو، گه یه ـه

Lafenestre  ،Coran ،Cl. Poplein ،Soulary ،L. Salles ،
کان  ، مردووهTheuriet ،Aicard ،Marc: کان داره شه مامۆستا بانگه
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 و Barbier ،L.Pichat ،Lemoyne. Autran: کان ک بگوناهه یا وه
: کان نووسه ، رۆژنامهDes Essarts و Deschampsکانی  شاگرده

Robert Luzarches ،L. Cladelندێ له ژنان، هه: نکا وهیمیه ، به  
 . Sully Coppee   ،Leon Dierx  ،prudhomme: کان لھاتووه
 Parnassisternaکان  هیسی رنه ا پ  به ی که وه کان، ئه  تازه نهقوتابخا
 و پاول ڤرلین Albert Merat،  یه ی هه"روانینوان" برێ دوو  ناوده

Paul Verlaineکی راستهیه قینه ، شاعیر . 

ئستا .  م روانینوانه م به م تاکو خۆم بکه که  کارده وه ن بۆ ئه م واته که
ک کۆتایی  یه سته  به ی کورته شوه   به م بده رگه
:  وه یته ده مم نه ر وه کاری گه قه تۆ ره ).Accroupissemenst.(پبنم

               . پاریس بم  له نگه کی تر ره یه فته ، چونکو دوای هه له په به
 .ا کاتکی ترت 

 رامبۆ .ئا

 Verlaine بۆ ڤرلین

 1873مووزی  ی ته5ن  نده له

 .هاوڕی ئازیزم

ستم  ده ر نووسرابوو، به سه  رۆژی ناو پاپۆڕی له ی که یه و نامه ئه
ک  وه. ی تۆ بوو ه گشتی، هه واو به یان، ته مجاره ئه. یشت گه
ت  که ژنه.  نییه ی تدا سته رجه ت هیچ شتکی به که ک نامه تایه ره سه
 دوای س مانگی تر، یاخود س سای تر  نگه ، یان ره وه ڕته ناگه
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 من  وه توندی بی، ئه و   توڕه که له سه ر مه گه ، چوزانم؟ ئه وه ڕته بگه
ت و مردنتدا تۆ  که ڕوانی ژنه  چاوه له.  ت نییه وه  تۆ ئه ناسم که چاکت ده

. ی که زات گران ده فرۆشی و ره ک ده  خه ڕ به ڕۆی و شه الر ده  الره به
ن  الیه کان له وه قینه  ته  که وه بۆته ت بۆ روون نه وه راست تۆ ئه رێ به ئه
ستۆی   ئه ر له  هه که م دوا گوناهه ؟ بهنبوو   ببناغه  ئمه کک له ریه هه

ش من داوای  وه ، وای ئه وه یته وێ بیربکه ، چونکو تۆ ناته تۆدایه
دا بۆ  سکی دیکه ڵ که گه  له ی که و بوایه ئاخر تۆ له. م که ت ده وه ڕانه گه

 .خر  بگومان نه–  وه تۆ خۆشتر ب؟ باش بیربکه

   ئستاوه ر له ی، هه  ئازادی بکه ست به توانی هه ڵ مندا ده گه نیا له تۆ ته
  ی که وکاته رم بم، له ت نه گه ودا له مه خۆم له من سوند ده

و  ئستا له.   تۆم وتووه  به ی که قانه  ره موو قسه و هه  له وه بمه دهشیمان په
وی، تۆ  م زۆرم خۆشده که دهتس بارکی همنم، هه  من له دا که کاته

  وه  الت، ئه ی بمه ده م نه  یان رگه وه ڕیته وێ بگه ته ر نه ی گه که تاوانده
ستدانی ئازادی   ده و لهبی  ش ده های ساڵ پی رووڕه  ساه  که تاوانکه

،  ک تا ئستا چژتووته روه چژی هه  ئازار ده  راده خۆت و زیادیش له
 .ی من بناسی وه رله  تۆ چۆن بووی به  که وه  رابردوو بکه بیر له
بۆ پاریس .  وه ڕمه  من بۆ الی دایکم ناگه وه ، ئه وه  خۆشمه ت به باره سه
. جدم  به  ئره ممه ی دووشه واره کۆتاییدا من کۆتایی ئ له. ڕۆم ده
جۆرکی  ت بفرۆشم، ناتوانم به که  من ناچارم قاته  که ی تۆیه ه  هه مه ئه

ی  سه و که ئه:  کردووه م هشتا نه م کاره ئه. م ر بکه یسه رانم مه تر گوزه
م بۆ  وێ نامه ر بته گه. ت  نایه ممه یانی دووشه با تا به  ده که  قاته که

 : درسه م ئه ۆ بنری بهپاریس ب

L. Forain ،289 ،rue Saint – Jacques (fvb A. Rimbaud.( 
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ر  گه ئه .ب جبوونم ئاگادار ده  شونی نیشته  له درسه م ئه نی ئه خاوه
ریقت   نووسین ته  نامه  من بگومان به وه  ئه وه ڕته ت بگه که ژنه
وێ  مه ده.  وه ڕیه بۆ الم بگه: م ڕاستی ده م به به .رگیز  هه–  وه مه ناکه
وا  ی ئه  بکه وه رکی ئه ر تۆ ده گه. من ئاشقی تۆم.  وکا بژین وه پکه

  وه جۆرکی تر ئه ر نا به گه ئه .ی ده ترس و راستگۆ نیشانده خۆت چاونه
گرم،   ئامزت ده م من زۆر ئاشقی تۆم، له به .م که داوای لبووردن ده

 .بینین کتری ده یه

  رامبۆ

 :تبینی

 Great colle.8  واره.. هتدیان تا  ممه ی رۆژی دووشه تا ئ 
   . وه یته ر ئاگادارم بکه ، گه ممه ڕۆی رۆژی سشه نیوه

بۆ دادگای برۆکس 

رم، دانیشتووی   سام، نووسه19،   ئارتۆر رامبۆیه یه م نامه  ئهواژۆی
وێ بۆ  مه  ده مه ، به)Ardennernaنسا،  ره فه(شاری شارلڤیلم 

 ڕز پاول ڤرلین، به  کهم،   بده وه ر ئه سه تی له ندی راستی شایه وه رژه به
   هۆتل، له دا له م مانگه ی ئه10  عات دوو له  سه ممه  رۆژی پنج شه له

ستی   کردم و ده ی ئاراسته که مانچه  ده کی به یه ی دایکیدا گولله که ژووره
وتۆی   بارکی ئه  خۆی له ی که و کاته له. پمی بریندار کرد چه
ڕز  ، من دنیام به زانی چیکردووه یده  نه بینی بۆیه دا دهیرخۆش سه

 داڵ من گه تی له ی هیچ نیازکی دوژمنایه که مانچه  کینی ده ڤرلین له
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 داخست هیچ پالنکی  ر ئمه سه ی له رگاکه  ده ی که و کاته ، له بووه نه
رخۆشی  کرێ سه مان کاتدا ده  هه روا له  ههکشابوو، ی نه تاوانبارانه

 نوان ناخۆشی خۆی و خاتوو ڤرلین،  ند ب به ڕز ڤرلین به به
م  واوی خۆم پیشانبده یی ته ش ئاماده وه ر ئه سه روا زیاد له هه .ی که ژنه

 دادگای  ی که و ئاکامه  یان له–م  که و ئازاد ده ک ئه موو سزایه  هه من له
خشم  یبه ی زیانک ده وه موو بژاردنه  هه ، من له ریگرتوه  وهوانی شاره
ڕز ڤرلین داوای   به  له وه که له سه ڕ مه مه نراوی گشتی له یه  راگه که
                                                                 .کا ده
  ئارتۆر رامبۆ     1873مووز  ی ته19  ممه شه

 : رچاوه سه

 1962 سای Ord & Bild، گۆڤاری L. Bjurmen: یدیبۆ سو

   .حیم بدو ره ندرن و عه هه: بۆ کوردی

 

  

 رگ آانی مه نامه
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  تگووت له  ده یڤین، که په  ده ی رامبۆوه که  خپه  سپییه نگییه ڕ بده مه له
 سان 15. ر شیعر مانی گرتبوو رامبه به
  هر فه رکشی و سه  بازرگانی و سه له
ر و  ره ن و هه ده کانی نوان عه ییه میشه هه

. بوو ی نهنوت ریای سوور، سره نکای ده
 شیعر  یی له  و مشکه وه ب بادانه



ندرن هه/     و     ئارتۆر ڕامبۆ                        

 34

  نامه.  نووسین بکا کجاری پشت له یه ک به ل نه بان بوو، وه نووسیندا نه
بکاریدا  ده ڵ ئه گه ی له و نوانکارییه م هاموشۆ کانی ئه وه گۆڕینه

  نوان کاروانه شی ده و نامانه ندیش ئه رچه پن، هه هس ده
ستی  به  مه شی به وه نگب ئه  ره ته به هه. نووسی کانیدا ده بازرگانییه

ینووسی تا  تی بۆ دایکی ده تایبه  به بووب، چونکه بکاری نه ده ئه
م  ن و باسی ئه یه ی پ رابگه که ردانی و دووریه رگه کانی سه واه هه
م  ئه.  شیعر لی بتۆرێ  وایلکردووه ی بۆ بکا که  تازانه ریته  و نهداب

 و  بژارده ن و هه که ستی مرۆ زامدار ده کن، هه یه گه  به نامانه
 . مائاوایی رامبۆ تین له کی تایبه یه نه سکه ده

 

  

  

  

   بۆ دایکی  رامبۆوه له

 

 1891ی شوباتی 20 –ر  ره هه

 دایکی ئازیزم،
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. یشت ستم گه ده  به نووسیوتهم  ی کانوونی دووه5   له ی که هی و نامه ئه
نیا ساردی و  مووی تیابوو، ته مخوازین هه  ده ی که  زانیارییانهو ئه
  ، دیاره وه یانخونمه ی ده و رۆژنامانه ی ئه گوره ویش به ب، ئه رمی نه گه
 . ندانه به خته گشتی زوقم و شه وروپا به ئه

خوار قاچی راستم )) 1((چ  و خراپی ده ره  بهندروستیم ئستا ته
شته  له ی کارکردنه ش مایه مه ئه. درۆماتیزم ! دا ڕانه دفه  به م و

   که نییه  وه تای ئه ش خه وه ئه. کا م زۆرتر ده که ئازاری تیراوه
 .ین رما ناکه  سه ست به  هه ، ئمه خته  سه وای ئره ئاووهه

. و  خه چۆته  چاوم نه ک چییه یه قیقه مدا ده دکاره  به م قاچه تی ئه ژمه  حه له
ل  ن بۆ من گه ده رمای عه رزی گه ی به م، پله که ر ده فه  سه م نزیکانه به
  الوه ست به وه رم ده سه ی له م زیانانه رم کرد ئه فه ر سه گه ، ئه باره له
ی قاچم بۆ  که هخۆشیی  نه ت به وی تایبه  گۆره ن که ده  عه ناردمه. نم ده

 .وێ ست ناکه وش ده م وابزانم له بت به

و  بۆ قاچکی درژ. م وێ، ئاسووده ست که م ده ته م ئاجه ر ئه گه ئه
.  م بۆ بکه خۆشییه م نه ت به کی تایبه وییه  گۆره  41توو پم نمره قھه ره
  ته یوه  گه که چونکو تیراوه. کش رچۆکم هه  تا سه که وییه ب گۆره ده
 خوری یان ئاوریشم و پوخت  واو له ب ته  ده ویه م گۆره ئه. رچۆکم سه

  پم وایه. ویسن  هه میشه کان بکا هه ماره  ده تا وا له چنراو بت، هه
ڕوانیدا   چاوه ، له وه نرمه یت بۆ ده که رحاڵ نرخه هه به.  زۆر گرانیش نییه

 شتکی زۆرم  تیه قه م سه ۆی ئهه به.  وه همه ستراوی ده  به قاچم به
  م وته کی ئه  کیس چوو، زۆر ماندووم، خه کان له سپه ر پشتی ئه سه له

تا ناتوانین  کان هه ختی کوه ر سه به بن، له  ده ته ه کان هه  کوه زۆریان له
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 رگا   بزنه ر به ب رگا هه. کانیش خۆمان رابگرین سپه ر پشتی ئه سه له
 ...ڕۆین ده

،  وتۆی نییه کی ئه ترسییه ندروستی مرۆڤ مه  بۆ ته وای ئره اووههئ
  زۆر بزارم، چونکه. ستم هیچ کارکی قورس هه م ناشتوانم به به
م  ت به وی تایبه ر گۆره گه ئه. ب  ئازارتر ده م به که ند بۆم تیراوه رچه هه
 . وی ئاسایی ب سووده ب گۆره م نه خۆشییه نه

 ئازارم بۆ  ، که ڕمه دفه م هۆی رۆماتیزمی قاچی راستی به که زانم ژانه ده
 .گرێ ڕۆکم ده  به  که وانیشه ر شه دن و هه

ی وشکی -با–  میشه م هه به.  یه رما ده ی گه شی پله که  زستانه  که لره
 ساڵ 3ی  وروپیانه و ئه ئه.  کان زۆر خراپه  بۆ پست سپییه م بایه دێ، ئه
شونی ! ربازبن خۆشی رۆماتیزم ده  نه  له حاه  مه وه مننه  ده لره

. کان پک ناچن مه رپووتن، خه رگمان په ، جل و به ژیانمان میکرۆباویه
،  یه کاندا هه شه  ناو پسته ی له ییه میشه یی هه سی و توڕه ره م وه ئه
ر   سه نه که موویان کار ده  هه و شتانه ئه.  ته فره قای نه ییان بارته مژه گه
  ، لره ر پنج سانه رامبه  به سالک لره. ندروستی مرۆڤ و ته  وره

 .  سودانیش وایه ک له روه بن، هه زوو پیرده

،  وه م ئاگادارم بکه که ربازییه تی سه ڕ خزمه مه دا له که رامی نامه  وه له
ا مد  وه ن و له خت بکه  جه وه له.  وه ک بدۆزمه یه تا بتوانم چاره هه

 .بینووسن
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  بۆ دایکی  رامبۆوه هل

 – 1891ی نیسانی 30 –ن  ده عه

 ویستم،  دایکی خۆشه

  و جووته مدا نامه سته  بارکی ئه له
  پاش فره. یشت ست گه ده م به که ویه گۆره

کانم،  ئاوسانی چۆکی راستم و ژانی جومگه
ش هیچ  م لره ن بیارمدا، به ده  عه بۆ هاتنه
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وروپی  سکی ئه وا ب هیچ که ئه. وت که گیر نه رمانکم بۆ وه هداو د
 .ژیم کاندا ده ناو زنجه ن ده ته به

ش  وه ، ئه وه  کاری بازرگانی بکشمه ست له ندێ ناچارم ده ر هه به له
و    کون قوژبنکدایه  له و که  شه ربه م هه که ، چونکو سامانه ئاسان نییه

نا  ر ناساغ بووم، ده ره  هه بیست رۆژان له، من  ش بووه ش دابه دابه
نگ  رگیز توانای شه هه. کردبوو ج نه  جبه نووکه موو شتکم تا هه هه
 . وم ل قاتییه و خه وه متیلنته ، ئازارکی زۆر ده  خۆدانم نییه له

) 15 ( ک به ریه شپستم هه  کاروانچی ره16ع  ر تا زیله ره بۆ نوان هه
   قوماش پۆشراوم کرد، له گرکی به  گرت، داوای ههکرێ  به تالره
تر بیابانی نوان  کیلۆمه)  ) 300گره و هه ر ئه سه  رۆژدا له ی دوانزه ماوه
   له م که  ناکه و ئازارانه باسی ئه. عم بی یله ری زه نده ر و تا به هڕ هه

کم  پی خۆم بۆم، چۆ متوانی به  نه نگاوک چییه هه. شتم رگادا چه
 .بوو  ئازاری زتر ده میشه ئاوساو هه ده

 ژوورک  تاکه. وروپیان نواندم ی ئه خانه سته  خه یشتنم له دوای گه
. ویش منی تیا بووم  ئه که: کان ترسیداره  مه خۆشه  بۆ نه یه وێ هه له

 چۆکم هاواری کرد، گوتی  ینی دایه  زه  که که  ئینگلیزه پزیشکه
ر  به دان، له  ئاکامی گوێ پنه ت، له ی جومگه رده ی په که کردنه نه شه ته
ب  تادا وتی ده ره سه رناکی، له ته ی خه  پله یشتۆته تی گه  ماندوویه فره
ند رۆژکی  ، پاشان بیاریدا بۆ چه وه ر ئستا قاچت ببینه هه
ش  وا شه ئه. ین ڕوان بکه ی چاوه که ی ئاوسانه وه رمانکردنی تا نیشتنه ده

م،   هیچ باشبوونک ناکه ست به چی هه چ، که ر ده سه  به وه  ئه رۆژه
زانن،  ک ده وه.  وه مبۆته  ئازارم که وه مه که هۆی پشوودانه نیا به ته
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کانی  ره مسه ی جه  شله خۆشیه ی نه ی جومگه رده کردنی په نه شه ته
 کی کت و پ رییه  بۆ زگماکی و یا کاریگه وه ڕته گه یشی ده ، هۆکه چۆکه

خۆشی من بۆ ماندووبوونی  کین بشک نه مه به. یاخۆ هۆکانی تر
تدا، ناب   ئاخیره له.  وه ڕته گه سپ بوون ده رۆیشتنی و سواری ئه

 س مانگ   بووه وه  کاتکدا من ئه ب، له مان هه وه ئومدی چاکبوونه
کانم  ، قاچه وه ڕاشکاوی مایمه روا به ، هه  بوویمه خۆشییه م نه تووشی ئه

رکی  یکه  په ته بوومه. کرێ م پنه ، واپچراوم تا جووله وه ستراونه به
،  ر جگا دامکاوه سه ، پشتم له موچاوم ترسناک بووه ق، ده ق و ته ره
دا  خانه سته  خه له.  رزه  به رمای ئره ی گه پله. وێ وم ل ناکه رگیز خه هه

 هشتا  وه کی دیکه الیه  له وه ئه. م ، نازانم چی بکه خواردنمان خراپه
شت  بای هه.  کردووه شم تاووتۆ نه ڕز تیان ی هاوبه ڵ به گه حسابم له

زار   هه25  شی کارکردنماندا که  ئاکامی هاوبه  له یه رۆژانم کار هه
 .با  زۆرترم پ ده بووایه رکردنم نه فه ر سه به له. بێ نکم پ ده فره

ری  فه شتی سه  که راندن به  و کات گوزهرکردنم سه م بۆ چاره که زده حه
نسادا  ره  فه رمان له ری پزیشکی و داوده سه چاره. م نسا بکه ره فه
م  به.  شی باشتره واکه روا ئاووهه ست، هه وه رم ده سه رزانتر له هه

نسا  ره و فه ره  به یه م ماوه ی له شتیانه و که ئه. نسا ره  فه وه  دمه نزیکانه
مسادا بۆ  ی ئه یه م ماوه موویان له ، هه وه داخه ژین، به  ته همیش دن هه
شت رۆژی داهاتوودا بیاری خۆم  هه منیش له.  وه ڕنه گه کرێ ده

 .م ده ده

م  ن، به ، رۆژانی داهاتوو ئاسووده وه نه که س ئاگادار نه ڕ هاتنم که مه له
 . یاد بچن م له رانه سه م و که و کارو خه به  قه رهاته سه و به  ئه مه سته ئه
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 ! ند کۆه ژیانمان چه! ئای مخابن

یان  وه وی فرۆشتنه ، هه کان هیچ سوودیان نییه ویه گۆره: راوز په
  .م ده ده

  

  

  

  

  

  

  بۆ دایک و خوشکی  رامبۆوه له

 1891ی ئایاری 21  ممه  پنج شه–مارسی 

 ڕزم، دایکی ئازیزم، خوشکی به

ریایی بووم، دوای  شتی هاتوچۆی ده ی کهنسا سوار ره  فه بۆ هاتنه
ست  روه کی گونجاوی پزیشکم ده یه ن چاره ده  عه ئازارکی زۆر زانیم له

دوای سیانزه. ناب نناچاربووم  یشتمه شتن گه  رۆژ ئازار چه دو ،ج 
   رۆژک ده وه قی دکتۆره  هه وم و به  بخه وه ی گواستنه خۆشخانه  نه له
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ر  به و له ماوه ر نه به نسا هزم له ره  فه یشتنه و دوای گه م، ئه نک بده فره
ردی   ده ژیم، له کجار ناخۆشدا ده بارکی یه من له. رما خۆم ناگرم سه

 قاچم  نووکه ق، هه رکی ره یکه  په ئازاری قاچی راستم بوویمه
ی  نه شه م ته ی جومگه ردۆچکه په. چ  ده وره  برینکی گه و له وساوه هه
  خۆشیه ش نه وه  ئه دیاره. ، هتد وتووه م ئاوی تکه ، جومگه دووهکر
 . و ئسکه  ی جومگه رته په

  وه ر قاچ بینه گه کش، ئه  زۆر ده خۆشیه م نه ئه
م  که کا ناچاریان ده م بۆ زیاد نه ردکی دیکه ده

رحاڵ،  هه به.  وه منمه لی ده  شه به.  وه قاچم ببنه
 من توانای   که یه وه کا ئه ودم دهی دو وه م ئه به

 . ڕوانیم نییه چاوه

! فتم مچه ند ده من چه. چ حاڵ ده  مه ژیان له
 ! فت بوویمه مچه ند ده چه

وای  بۆ کۆنته. کا نک ده  فره26800ی  گرم نزیکه رده دک وه نه  سه لره
م بۆ  هم کاران  ئه  نزیک نییه سم له که). 2(نرم  کتایی ده پاریسی مللی یه

شم قیت  که فه ر پخه سه ر له  هه شم نییه وه ڕین، منیش توانای ئه راپه
ند  م؟ ژیان چه چی بکه. رگرم م وه که ئیدی ناتوانم پووله.  وه بمه
  ن؟ کیم بکه کرێ کۆمه رێ ده ئه!  مه سته ئه
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  بۆ دایکی  رامبۆوه ک له یه بروسکه
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 .و ی شه قیقه  ده2:50عات  ه س-1891ی ئایای 22 –مارسی 

یانی  رن بۆ مارسی، به ری خرا وه فه نده مه  شه مۆ تۆو ئیزابیل، به ئه
ی گرنگی ئارتۆر  له سه مه. رگ سامی مه.  وه بنه  قاچم ده ممه دووشه

  .کۆتایی دێ

  ! وه مم بده وه. گرتن ی هه خۆشخانه نه

 

  

  

  

 ی که  بۆ کوڕه  دایکی رامبۆوه ک له یه بروسکه

 .وم که ڕده  به ی ئواره قیقه  ده6:35عاتی   سه-1891ی ئایاری 22-

  . بووربه و سه م، ئازا گه یانی ئوارێ ده به: من واهاتم
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   بۆ   رامبۆوه له

 .ئیزابلی خوشکی

 .1891یرانی  ی حوزه17 –مارسی 

تا روونم ش، ه نووسیوه سکم نه شتا بۆ کهه
ی  وه ره  ده  قاچم له. وه کردۆته نه

 من   گوتی که که ، دکتۆره یه وه که فه پخه
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بت  رخۆ نه سه  له وه دوای ئه.  وه منمه  ده م باره  به م مانگه واوی ئه ته
  ی که شه و به  ئه م هشتا زۆر دش، واته که  باوه ناتوانم بۆم، قاچه

سان  وه هتس واوی ده ته ب، من به  چۆن ده که  نازانم کۆتاییه. وه ته ماوه
ی  که  باسی ده که وه ی چیرۆکی نشتنه  ماوه له.  من ب گوت له.  بوویمه

  ، گرنگ به بووربه ، سه ترسه  مه م جۆره وا به.  من بی وێ چی به ته ده
ر  سه ڵ کاتدا چاره گه کان له خۆشییه موو نه  هه. و ئازا به خۆت بده

 بین و ب  که ی کاره ب گوایه ده. ۆرری دکت سه کرن، وای چاره ده
  تاوبووم، چونکه نگه ری دایکم زۆر ته فه بۆ سه. ین  یاد بکه ئومدی له
دا باشتر بوو بۆ  خته م وه م له ، به)3( نازانم  ره فه م سه هۆی ئه

و سوی منی پ  داوای لبوردی ل بکه. الت بت ئاگالبوونت له
 . نه یه رابگه

 .زان  نه و دیداره س به م که مائاوا، به  واته که

 

 

  بۆ ئیزابیلی خوشکی  رامبۆوه له

   -1891یرانی  ی حوزه23 –مارسی 

 گریان چی  وو رۆژ زیاتر له منک شه... 
 نازان، من پیاوکی مردووم،  دیکه
  به.  وه منمه درژایی ژیان ب قاچ ده به
ژ  رۆژ برینم سار م پاش پانزه نده زه مه
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 قاچی  ت به باره سه. ق بۆم  دارشه  توانامدا ناب به م له ب، به ده
ڕێ  ش مانگان چاوه  شه وه میه الی که ب به  ده سکرد، دکتۆر ده ده
؟ تۆ  وه ربنمه  کوێ سه م و له توانم چی بکه دا ده یه و ماوه ی ده بکه
ش   شه ر له  من به دا، چونکه  س مانگ قاوم ده ر له رما به زانی، سه ده
ر  سه ی له وه  بۆئه ش کاتکی باشه وه  توانای جونم ناب ئه  لره فته هه

 .م  بکه کانم پرۆڤه قه دارشه

 کۆتایی  ب من له چی ده  الت، که مه مووز، نایه  پش کۆتایی ته واته که
 .م ر بکه فه یلوول سه ئه

وم ل  ک خه یه قیقه ده! ن که  شتم ده م و ئازاره م خه ئه. م نازانم چی بکه
!  تک کۆتایی بۆ نییه هامه ، نه تییه هامه  کۆتاییدا، ژیانمان نه له. وێ ناکه
 . وه ڕ خۆت ئاگادارم بکه مه ؟ له یه  چ سوودکی هه بوونی ئمه هه

 

 

  بۆ ئیزابلی خوشکی   رامبۆوه له

 -1891یرانی  ی حوزه24-مارسی 

  ت له وه سمی ده ی ره پی لیسته  من به ه گوای ڕۆکیان گرتوومه به... 
جارێ داوای . هتد..دونراوم روا ره  هه ربازی رامکردووه تی سه خزمه

. ڕن دوامدا ناگه ی زۆر به و کاته تا ئه ن هه که زۆری زانیاریم ل مه
موو  و هه دوای ئه!  وه ڕمه دا ناگه م بارو دۆخه بن، له دگرانی من مه
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!  مردن چتر بوو مژه ت، له به هه!   زیندان چتره دن له مر یه نجه شکه ئه
تی مرۆڤک  تایبه ب چی بۆ بکرت؟ به  ده کی قاچ باوه  مرۆیه م دنیایه له
تی   خزمه  واته م چیرۆکه پاش ئه! راندب  کۆچدا گوزه موو ژیانی له  هه که
ر  گه ئهنیم، خۆشحام  نسا ئاماده ره ی فه وه ڕانه ربازی من بۆ گه سه

 .بگرم رهه  سه شتیاییدا بۆ وتانی بگانه ریاوانی و ده  ده  به بتوانم لره

ی  وه ره نگاوکم نا سه ند هه م بۆم، چه که قه  دارشه ومدا به مۆ، هه ئه
نگی   سه ته حمه کوڕژا، زه قاچم هه

  ستکرد له تا قاچی ده هه. قورساییم راگرم
 .گرم قاچم نه

ن چوار   هه وه ته یان باوهی قاچ وانه ئه
 مانگ  یان دوانزه شت وه یان هه

وسا قاچی  ، ئه ڕیان کردووه چاوه
ن  پم ده!   قاچ خستووه ستکردیان له ده

ردو مانگک  ڕوانی تۆ هه ی چاوه ماوه
 ...ب ده

  خانه سته  خه کات له! ردوو مانگ ب ر هه گه م ئه ڕاستی ئاسووده به
  له. وا خۆشتریش  دوو قاچان بم و بچم ئه به  چاکه. رێ گوزه ده
  قانه م دارشه ئه.   ب سووده چونکه. رناچم ق ده  دارشه  به خانه سته خه
و  به.  خته ش سه وه ، ئه یه زینیان هه  دابه وتن و نه رکه کی سه  که نه

ب، نیازم وابوو  م زتر ده که تییه قه و سه وه بمه رده زۆرتر به:  یه شوه
  هیوای قاچه به. م رببه سه تان به گه ند مانگک له م و چه ردانتان بکه هس
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ردانتان  توانم سه نا ئستا ده م، ده خه  دواده و نیازه م ئه که سکرده ده
 . م بکه

دا،  ده ر توڕمھه ده و قه  مرم و سودفه ده. ر ده ست قه  ده مه ده خۆم ده
رنا  بوو، هه م هه یان ساه دهوێ دۆستانی   جارانی گۆرین، له خۆزی به

پی توانا  وت، به که ست ده هات، کارکم الیان ده ییان پم ده زه به
   بترازێ نه  ئوه نسادا له ره  فه چی له ژیام، که وێ ده ر له ژیام، هه ده

ر  گه وێ، ئه  ئه وه ڕمه گه ده.  م نییه سی دیکه  ناسیاو که ئاشنا، نه
 .وێ  ئه وه ڕمه گه ر چۆن بت ده هه ببینم  متوانی ئوه نه

رگیز شونشینم دیاری   نارد، هه وه ق به رهه کتان ده ر زانیارییه ر هه گه ئه
سگیر  درسی منیان ده  ئه وه هۆی پۆسته ی به وه ترسم له ن، من ده که نه
ن که سارم نه  خه نج به ره. ب. 

 

  

  

     رامبۆوه له

 بۆ ئیزابلی خوشکی

 1891یرانی   حوزهی29 –مارسی 
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قاچم باش .  ناتوانم بۆم نگاوک چییه ، هه رگیز هزی بزوانم نییه هه
  وه ، زۆر خرا ساڕژبوو، ئه پات بووه ی قه که  بژم، برینه ، چاتره بووه

ن  الیه من له.  وه  بدزمه وه  قاچ بینه  خۆم له که دا به هانم ده
رچم،   ده خانه سته  خه وێ له ن بمهر م گه ستم، ئه ربه  سه وه کانه دکتۆره

  من له. نگاوک بۆم م؟ ناتوانم هه م چی بکه وان رم ناگرن، به ئه
   به م، پرۆڤه که عده ر قه سه درژایی رۆژ له هام، به کی وه وایه هه

،   بام درژه  چونکه م بۆ من باش نییه م، به که کانم ده قه دارشه
. نگیم پ ناگیرێ ، هاوسه کوڕماوه ی قاچم هه وه ره رحاڵ الی سه هه به
و دیسان شتکم  وه ربمه ک به وه ستم نه وه ڕۆم و راده نگاوک ده ند هه چه
 .رب سه به

  گرم و نیوه ی ده  لۆکه م، له که یی داوا ده پکه ک قاچی شه یه بۆ ماوه
 قاچی  بهتوانم  ده. ڕۆم تی گۆچان ده  یارمه کشم و به ده می تھه که قاچه
 داوای  وه هز بته م به که  قاچه  نیوه وجاره م و ئه  بکه یی پرۆڤه پکه شه

مک  توانم که وسا ده م، تا قاچم باش رابگرێ، ئه که دا ده قاچکی جومگه
و  زانم چۆن خرا کۆتایی به مجا ده ب؟ ئه نگ مرازم حاسل ده که. بۆم
م بۆ بنووسن،   نامه یه وه تر ئهمووی باش  هه له. م دنم  کۆه بوونه هه
. س گرنگم پنادا م که ، به رناکه ته  خه ئره. زان تا پۆستی روش نه هه
  تی نامه ر پاکه سه له.  بنووسن زانن نامه پویست ده ی به و کاته ئه
   نزیکترین کات و به له. نیا رامبۆ بنووسن ر ته نووسن ئارتۆر، هه مه

ربازی  تی سه تداریه سه ، ئاخۆ ده وه نه ارم بکه ئاگاد ترین شوه پوخته
و   ئه-ر راویان نام گه  بۆم، ئه کیان داناوه وێ، چ سزایه  من ده چی له
 .بم شتی ده خرایی سواری که م، به که زانم و کاری خۆم ده  ده کاته
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    ل رامبۆوهئیزاب له

 بۆ ئارتۆری برای

 -1891یرانی  ی حوزه30 –روش 

مدیو  له!  زیزم دلربه ئارتۆری ئه.. .
کوڕماو  بینم پیاوکی قاچ هه  ده وه ره نجه په
ک  دا وه1870نگی   جه ر له  هه مژه له
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ی  وره کی گه یه بانه ر عاره سه  له م پیاوه ئه.  وه ته یادم ب قاچیان بیوه به
نی ساغ کا ک قاچه روه گورجی هه ست و به ، راداوه  دیاره  بانژه پ له

کدا جارک یان س جار  یه فته  هه  له یه  ونه مجۆره زێ، ئه به بن داده
مان ئاسایی  هه به.   شۆخ و دشاده میشه  هه و پیاوه  ئه بینم، که ده

یی  پکه  قاچی شه  به  خۆی بوو که ، گوم له وه بته  ده که بانه سواری عاره
رگیز نازان  ر هه ماکه ژنی گوندان سه  جه له.  وه جولته ئاوا ده

  موو کارک به ر هه رامبه  به م، ئمه وا پت ده ئه.  ماندووبوون چییه
کرێ  ستچوو ده  ده ندامکیشمان له ر ئه گه ، ئه وه منینه ست پاکی ده ده
 .ند بین مه وی ئاسووده ر زه سه له

 

 

 ئیزابلی خوشکی بۆ   رامبۆوه له

 – 1891مووزی  ی ته1 –مارسی 

   قاچه م نیوه ، به  برینم ساڕژبووه مژه له... 
ی تریشم  که وا قاچه ، ئه م ئازاری زۆره که ماوه

ر  ی سه وه ب هۆی زۆر مانه رێ ده دش، ئه
تا  نگیم ب؟ هه جگام ب، یان الوازی ناهاوسه

  ب ناتوانم به ی ترم چاک نه که قاچه
نم کا ب ئسکه م بۆم، ئاخۆ ده که قه دارشه

ی مردنی  شه ڕه خۆشییان گرتب و هه نه
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م،  ترسم، ناب زۆر خۆم ماندوو بکه کا؟ زۆر ده ی تریشم ل ده که قاچه
،  یم راسپاردووه پکه بۆ قاچی شه. م ده ش فی ده که قه ودوا دارشه مه له

ڕ  مه م له  به. ب ب ئاماده  رۆژدا ده پانزهی   ماوه  و له سهڕدوو کیلۆ قو
 .کاری من نای رمدا جارێ به ر و نه لنهقاچی جو

ک رۆژ  بۆ یه.  وه منمه  ده خانه سته  خه ر له مووزیش هه تا کۆتایی ته هه
س  ڕه نک وه ست فره ی شه نده عاتدا هه ک سه  یه م، له ده نک ده ش فره شه
کا بزانم   وام لده و بدارییه ئه. وم خه عات ده ک سه وک یه شه. بم ده
م  له! م که م ده ی دیکه که  بیری قاچه وه ترسه به.  یه کی ترم هه هخۆشیی نه
  کات له ! ده نه  سه دا بۆ من تاکه م دنیایه م له  ساغه و قاچه  ئه خته وه
 رۆژ   پانزه ر له مدا به وتنه و خه و بداربوونه ، له ر چۆکم چاکبۆوه ره هه
نووسم   چاره نگه  کۆتاییدا، ره له. م کرد و باشبوونه رکی ئه ده
با  ده! ب  من خۆش ده ربازی له  کارگی سه و کاته ئه! یی ب وته ککه په

 .ین  بکه ئومدی چاکه

  بۆ ئارتۆری برای یزابل رامبۆوه ئ له

 -1891مووزی  ی ته8 –روش 

 ئارتۆری هژا،

،  یه م نامه تمان پکھنا، وای ئه که ربازیه وا گرفتی سه دواجار ئه
،  که مان رۆژی خیتابه  هه نرین که ت بۆ ده م خیتابه ی ئه کی ونه یه دانه
ش  مه  ئه که! رگرت ربازی مزبیرمان وه ڕپکراوکی سه  باوه له

 -: یه که خیتابه
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   ئارتۆر، له– ف – ج -ناوبراو رامبۆ 
ی   دورگه دا له1882ی کانوونی 16
 رووی  ژێ، ناوبراو له بیدا ده عاره

   ناکا بیر له وه  به وجه  حه وه یاساییه
م  ، ئه وه ربازی بکاته تی سه خزمه

ی بۆ  وه  تا کاتی هاتنه دواخستنه
 . وه ته بکر کرێ تازه نسا ده ره فه

 ربازگرتنی بیرتۆ ی سه رمانده فه: میزبیر

نیا  ت، ته که ربازییه تی سه کجاری لبوردنی خزمه یه ت به باره م سه به
ی،  ربازی شاری مارسی رازی بکه کراوی سهڕپ خۆت باوه ب به ده
 هما   به وه کات هاتیه.  وه  میزبیر بمنیته وێ، یا له ر کاتکی زۆر له گه ئه

ت  وه  هاتنه ، ئمه ی پشوو تبینی کراوه  نامه ک له روه ، هه نه پم رابگه
ین، خۆ  س ئاشکرا ناکه شت بۆ که که وه نسا و قاچ بینه ره بۆ فه
کی هیچ جۆره  تۆ که کا که ت واده که وه ینهقاچب کی سه  خزمهربازیت  ت

یشتنت   گه ر له ستبووی، به ربه وا تۆ سه زیزم، ئه ئارتۆری ئه... ب نه
تا بتوانین  ، هه وه  یان خواره یه وه ره  نھۆمی سه زت له  حه پمان ب بزانه

 ..ین ی بکه بۆ ئارامیت ئاماده

  ؟ یه رت هه فه ر توانای سه فه نده مه ه ش ن به  ته ئایا به
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  بۆ ئیزابلی خوشکی  رامبۆوه له



ندرن هه/     و     ئارتۆر ڕامبۆ                        

 55

  -1891مووزی  ی ته10 –مارسی 

زم و   پلیکانک دابه حایشه ق بۆم و مه تا ئستا ناتوانم ب دارشه... 
ن و  رمبخه گرتن سه پشت هه وان ناچارن به  ئه م حاه به. وم رکه سه

ی رامسپاردبوو بۆیان هنام، قاچکی  ییه پکه  شه و قاچه ئه. ننز دامبه
ند   چه نکه  فره50 نرخی  سووده خندار و به ، ناوه زۆر سوک و رکه

م  م بۆم، به که قه هۆی دارشه ومدا به ، هه  قاچم خستووه  له رۆژکه
  بۆیه. ستانی کردووم وه سته و ده ی کردووه نه شه م ته که  ساغه  قاچه نیوه

ی مانگکدا   ماوه ب له کاری بنم، ده ، بیست رۆژک به ناتوانم تا پانزه
   له یه وه  سوودی ئه تاکه. عات پی بۆم ک، دوو سه  رۆژکدا یه له

ق بۆم، چ   دارشه وێ به مه ده .ب قگیرم ده ق س چه جیاتی دوو چه
کانم بۆ  یاه  هزرو خه، کات م کۆسته فتم، ئای له نه ند که ، چه که ڕسیه وه
نیا پنج  ند خۆشبوو ته ، چه وه چنه ده کانم تھه  کۆنه رییه روه  سه کاته

  !بووم ند چاالک و گورج ده مانگ چه

 ،نار  که، بیابان کانم له  چیا، پیاسه کانم له  وه هڕانوڕان و سو کوان گه
بترازێ رکورسی   ژیانی سه ریاکان کوان؟ ئستا له ده ر رووبارو سه
سکرد  و قاچی ده پکه ق و شه یشتم دارشه تگه! ئا!  م نییه هیچی دیکه

ب   هیچ شون، ده مه  ناگه وانه س، به کن و به یه  بووکۆکه ه نیا کۆمه ته
ی بتوانم هیچ  وه دوای خۆمدا راکشم، ب ئه کانم به  قاچه ب ئومدانه
 بۆ ژن  م هاوینه یست ئهمو  ده ، من که  ژیانمه وه م، ئا ئه کارک بکه

   ژن، مائاوا له مائاوا له! م نسا بده ره ی فه وه ڕانه هنان بیاری گه
دارکی  بوونم کۆلکه وتاو تچووم، هه ژیانم فه!   ئاینده خزان، مائاوا له
  .. داهزراوو چروکه
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 ابلی خوشکی بۆ ئیز  رامبۆوه له

 – 1891مووزی  ی ته15 –مارسی 

  وتنه فیکری که ا دهوود مه ، له یه نامه گه م دوو به یشتنی ئه دوای گه... 
  گهرباز دابم کارگی سه خۆشخانه  نه روا تا له ، هه وه ومه زیندان ناکه

 .وێ ک ناکه یه وته ککه  زیندانی په دوای خستنه به

، چ وێ ست بکه نسام ده ره  ناو فه کی هاتنه یه نامه گه توانم به چۆن ده
م پ ب و  م زانیاریانه  ئه الیه سم له که ؟ نه  باشهر  به هک بگرم رگایه

کان و   الی نووسینگه م بچمه پکانه  شه و قاچه توانم ه  ده خۆشم رۆژانه نه
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ی خۆم  وه  رگای گواستنه وو رۆژ بیر له شه. یان ل بپرسم وه ئه
م و   بکه وه و ئه  مه وێ ئه مه هد!  یه قینه کی راسته  سزایه وه ئه:  وه مه که ده

تا   هه وانه  ئه حاه مه! وال، ژیان و رۆیشتن ببینم مالو ئه  ئه بۆمه
نیا   ته نگه ، رهتاێ نایبینم تا هه بینم، یان ههکجار دوور ب ختانکی یه وه
 –بینم  نیشت خۆم نه  ته م له سی دیکه  زیاتر که  بسوودانه قه م دارشه له
  م پرۆڤه ب ئه ، به نگاوک جوالنم نییه  توانای هه قانه رشهم دا ب ئه به
 .نم کانم بپۆشم و داکه ب و ناتوانم جله  نه ختانه  سه رزشییه وه

ر  سه م ناتوانم به توانم تۆزک بۆم، به  ده وه قانه م دارشه هۆی ئه به
ر  گه م ئهکانی شان روا زیپکه زم، هه بهشدا وم و نه رکه سه کاندا نه پلیکانه

کانم و شانی  سته ده. ن که وی خوارو خچی ب زیاتر ماندووم ده زه
کانم بن پیلم  قه ش دارشه وه رباری ئه ن، سه ده راستم زۆرم ئازار ده

  موو ئازارانه م هه ر ئه سه له. پیشم دش روا قاچی چه گرونن و هه ده
م هشتا  م که  خۆم بگه م تا وا له که وت ده سوکه وان هه ک پاه وه
 . ژیان ژیم و ساغم له ده

م  که یه. نگاوت ئهمنیان موویان لدان بوون و   هه وانه  راستیدا ئه له
می  تا ئازارکی که ره  سه  بوو، له وه ی چۆکمه بن سابوونه لهنگاوتن  ئه
وسا  بوو، ئه رت ده کردم و په ک برینداری ده یه قیقه موو ده بوو هه هه
کانی  ماره و ده کانم دروست بووه  جومگه  له وره کی گه ریهستم کرد گ هه

  ی چۆکم ئاوسان، که وه ره کانی ده ماره  ده وه رانمی گرژ کرد، دوای ئه
و کات  ئه. مزانی ک زوو ده وه ، هه خۆشی تیراوه  نه ش بووه مه ئه
ختک زیاتر خۆم  موو وه  هه  له میشه کرد، هه ڕۆیشتم و زۆرم کار ده ده
م  ر له دوایی هه.  تاوگاز بوویمه نیا هه ر ته نا هه کرد، وامداده ندوو دهما

ر  کرد، هه  ئازار ده ستم به نا هه نگاوکم ده هه.  ئازار زتر بوو چۆکه
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ر  وام هه رده چی به  که-ق،  چه  چۆکم ده  خواری له تگوت بزمارک به ده
توانی بۆم  مده  نه  ماندووبوونکی زۆر که نده رچه ڕۆیشتم، هه ده

ست و پ   ده زیم له به  داده موو جارێ که بووم و هه سپ ده سواری ئه
ی چۆکم و ناو چۆکم  ئاوساو سابوونه ر ده  چۆکم هه-.وتم که ده
بوو، ئازر  ئازار ده بوو، وایلھات هاتووچۆ کردنم زۆر به ستوور ده ئه

 بۆم،  بوایه ل ده شه له  شه ژاند، تا وایلھات به هه مشک و گیانمی ده
  وجاره  کارم زۆربوو ئه م، چونکه  زۆریش کار بکه بووایه م ده به
مشال، هیچ  مشوشت و ده و ده وه سته به ستام، درژایی قاچم ده ده هه

وم ل  ما، خه ده  مگزی خواردنم نه ره به ره  به و کاته ئه. بوو سوودی نه
ری  وروبه  ده له. بوو شم سووک دهباو ک ر ده به هزمک له. وت که ده نه

روخوار  ربه جوولم و سه  جی خۆم نه ی ئازاردا بیارمدا له15
م  که ره نجه  پشت په کان له ره فته  ناو کتاب و ده رینکم له سه. درژبم
م ببینم، ناچاربووم بۆ  که ری خانووه وروبه کی ده متوانی خه ناو ده داده

وتوویی   پاکه ر به تا هه ابسپرم، ههک ر کانم خه ی کاره زۆربه
ک  ی چۆکم وه که ستووربوونه  دوای رۆژ ئه چی رۆژ له که.  وه بمنمه

ی  و قاچه م له م قاچه  ئسککی ئه ره کرد سه ماشام ده ته. تۆپکی لھات
رگیز  چۆکم وایلھات ههی  سابوونه! بوو ستورتر دیار م ئه دیکه
بوو،  ی چۆکم نقووم ده که اوی ئاوسانه کم و خیز و له جوو ده نه
شت  ک ئسکی لھات؛ پاش هه ند رۆژان وه وام بینی تۆقیم، پاش چه که

دواخۆکشان  توانی ب به مده ق بوو، جا نه رد ره ک به رۆژان قاچم وه
فت بوون، چۆکم  نه ر رانم که قاچ و به. قاچم بۆ هیچ شونک بۆم

ت و الواز  که ش و گیانم شه موو له ههردی لھات، تا وایلھات  ک به وه
ند  ی چه  ماوه له.  کۆتایی ئازاردا بیاری کۆچکردنمدا وسا له  ئهنبوو

 کاروانچیم بۆ  ت شانزه  دوو قیمه م تاوتووکرد، به که رۆژکدا بازرگانیه
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توانی  مده خۆم نه ی به وه رئه به  کرێ گرت، له ع به یله تا زه  رۆژان هه پانزه
  کی به یه که ت  حوشتریش بم داوام کرد که نهسپ و  ی ئه سوار نه

 . ن قوماشم بۆ دروست بکه

  هکی دووری بی ل ودایه مان مه که ردا کاروانه فه م رۆژی سه  دووه له
و  ر ئه به  راکشاوی له عات به  سه ، شانزهینناو بیابانکدا باران دایگرت

و   وه  شون خۆم بجوولمه ی بتوانم له وه و ب ئه  وه  مامه بارانه
ک  رزاییه  به کان له رچاو ون ب، کاروانچییه به کانیشم له  بارهوبو ده نه

 چنگ   به وه کانه نیشت باره  ته  له بووایه کانیان خستبوو، من ده باره
ی  وه  بۆ ئه م قۆرته  ناو ئه ستان بچمه ر ده سه وی بکۆم و دوای له زه

ر البردم تا  سه یانی داهاتوو پۆشاکیان له بۆ به. مجبن کانم به پویستییه
نیا  ع، ته یله  زه یشتمه هیالک و ماندوو گه. ین  رۆیشتن بکه ست به ده

   بم که شتیه و که  سواری ئه بووایه  ده عات پشوومدا، چونکه چوار سه
شتی  ر که  سه  فیان دامه وه فه  پخه به. ن ده ر رۆیشتن بوو بۆ عه سه له
 درژایی س رۆژان تامی خواردنم  ، به!یانگرتم کان هه  کاروانچییه به
  ن به ده  عه دیسان له. سوڕا رم ده ریا سه پۆی ده ڵ شه گه زانی له نه

وێ بۆ تاوتووکردنی  زاندم، له شتی دایانبه  که کان له کاروانچییه
   پاشان له، وه ڕز مامه  مای تیان ی به ند رۆژک له کانمان چه ته حیسابه

  ب پاش پانزه  ده  ئامۆژگاری کردم، که که  ئینگلیزه دا دکتۆره خانه سته خه
 .وروپا بۆم رۆژی تر بۆ ئه

ری  سه  چاره وه مه که  رۆژانی یه ر له گه  ئه یه واوم هه بوای ته
  بام هورتر ب ی جومگه رته  په هخۆشیی  نه نگه  ره م بکردبایه که خۆشییه نه

ری   ببه و شتانه م من له ، به بوومایه  نه وه بندانه م وه هو تووشی ئ
واوی  ته موو شتکم به ر سووربوونی کارو رۆیشتن هه سه من له. بووم
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مک زانیاریی پزیشکی   و ئامۆژگاکان که  قوتابخانه شواند بۆچی له
م  بن له ک ده خۆشییه ک کات تووشی نه تا خه ن، هه کی ناکه  خه فره
 رباز بن؟  ده زانییه نه

ر  گه ئه: م و ده م پرسم پ بکا م پشھاته ی ئه رباره کک ده ر یه گه ئه
رگیز  ی هه که  من تووشی بووم؛ نه ی که یه م راده  ئه یشته حات گه

ن، تیک تکت  ت بکه  پارچه با پارچه.  وه ی قاچت ببنه ت بده رفه ده
ر مردنیش  گه ئه. ی که  نه وه ینهل خۆت تووشی ئازاری قاچ ب ن، وه بکه

ن کاری  سان هه زۆر که. ب شت نه ندامکی له ی ئه وه  له هات باشتره
ی  وه  له باشتره. م یکه  ده وه  پش ئه م بته وه ر من ئه گه ن، ئه که واده

ب قاچ   ده  که پاندن وایه ر سه سه  به ک سداره ساک ئازار بچژی وه
 . بی باوه

د   کوت سه  کوته م به م نا ده من رۆنیشتووم، ده:  یه وه وتی من ئه سکه ده
  ست پناگیرێ له ده شتکم به.  وه ومه که بم، دوای ده نگاوک ده هه
. م م بکه که قه  قاچ و دارشه ماشای تاکه ختی رۆیشتنمدا ناتوانم ته وه
. چم  پیاوکی کوڕ ده ، له وه ته ماوه  چه وه رو شانم بۆ پشه سه
ک  وه ی نه وه ترسم له  ده میشه رزن، هه له کان ده رچاوانم شته به له
  مبین به ک ده  خه که. شم بشک ی دیکه که وی و قاچه ر زه  سه ومه بکه

ستم  وێ دانیشم ده مه  ده که. ن که م پده  گاته وه خولمه کوت کوت ده
نون، وجا  گ دهن به م و چاوم ده ترازێ و ده شۆکاو شانم لک ده په

ک  روه  هه وه  دانیشتنه ، به وه داته  لوولم ده  بناوه ب ئومدی له
  میشه  هه م، که که و ده ڕوانی رۆیشتنی شه گرم و چاوه ک ده یه وته ککه په
 رۆژانی تر  ش له  بداریم بۆ دن، سپده وانه ڵ خۆی شه گه له
 ..هتد.. مبارترم خه
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  بۆ رامبۆ ۆوه سوتیر له

 .1891ی ئابی 14 –ع  یله زه -

 . الردین  رامبۆ له–. دۆستی هژام م
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شادمان بووم . یشت ست گه ده تم به که چژه  به مووزدا نامه ی ته30  له
ری،  روه تۆ سه). 3(ژی  ڵ دایکت ده گه تان له که  شاره  له  نووسیوته که
رکی  م ده که اره ش وه امهڕ  گه  ئارامی ژیان، من کاتی خۆی که یه وه ئه
س   که: جیان بکه  جبه ایکت پت دهرچی د  هه وڵ بده  هه.م کرد وه ئه

زانم  ده. کا پیرۆزی دایک شادت ده! ی خۆش ناوێ که ی دایک رۆه هنده
:  نابی  تووشی به م ژیانه م له هاتووی، به  رانه  ژیانه رزه م ته تۆ له

   چاکه  له بژرین و رزی دایکمان بگرین که  رگای راست هه پویسته
نازان ب  ی مندای نه وه ئه.  ناوێ  ئمه  لهی بترازێ چی دیکه

کی  برستییه : تا ئستا خراپه ههوای شار  هه . ویستی منداڵ چییه خۆشه
  .مرن  برسان ده ک له ر خه هڕ  هه ، له  یه  ههزۆر

  

 ک یه وه وونکردنهڕ

  لهی  و تاره ئه.  نووسیبوو1922 سای   له ی که تارهو و  ئهروی خان ته
گرتنی  ن ههشوو"ژر ناوی   پاریس له  له1943یرانی  ی حوزه26

   که، وه رنۆ بوی کرده  بیارئه له" کانی رامبۆ نووسراوه
   له1891 هاوینی  ی که و کاته ڵ رامبۆ له گه تی له کانیه رییه وه بیره

دا 1891   له  دهر  نووسهژیان،   وکا ده دایکیوی که   لهروشدا
 سای  و له  یه ی هه و سامانت روه  سهسر رمه وتی گه  مانزانی له ده

  ی له وه دوای ئه ...کی کی بوو وییه  زه  پارچهروش  دا له1882
تا   ههو یناند ر ئازار ده به  بوو، له گومان لژیا ی دایکی ده که وه که
ندێ  دا، یاخود داوای هه دو گنگی ده کر ی ده ێ وڕنهو ی شه نیوه

ی  وه کرد، بۆئه  مندانی ده ت به کانی تایبه  مۆسیقای گۆرانییه پارچه
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  یه م شوه بوو به بۆ دایکی رامبۆ ئاسان نه:  وه مشکی هور بته
 ... وه ی ببینته که کوڕه

ر  سه ی له پۆدره.. میان رۆنیشت گه ردان و دانیشتن له ی بۆ سه و رۆژه ئه
 سوپاسی ...اد کردو، زۆری ئازار ده ی ده که ستکرده  ده قاچه
رگیز بۆم؛   پی گوتم ناتوانم هه.مگین بوو زۆر خه. می کرد که انهرد سه
یوانی،  کی تر بکا دوور ده یه ی قسه وه بئه...  ژیانم کۆتایی هات واته که
ژر   له-:شونمان. جمھشتبوا  مابم و ئه الی نه ی من له وه ک ئه وه
   ...ختک دانیشتبووین دره

 

  

 ی بۆ دایک  ئیزابل رامبۆوه له

 – 1891می  که ی تشرینی یه3 –مارسی 

 ی شیرینم، دایه

ر شتکم بۆ بنووسی  ی، هه که وازم ده کانت دنه  نووسینی نامه به.... 
  کک راسپره ، یه بنووسی  خۆت ناتوانی نامه ر به گه ئه. کا م ده ئاسووده

م   ئاکامی ئه له. بۆت بنووس
 ژیانم   تووشم بووه ی که رانییه نیگه

خۆش و   نه میشه و هه  ل تاڵ بووه
رز  شم به رمای له ی گه پله
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  ر له گه رگیز، ئه هه!  الت وه ڕمه ر بگه کسه  یهکرا بریا ده!  ئاه...  وه بته ده
  یه فت و ب چاریه نه م که رایی نادا ه بم، دم به ی دنیا نه که خۆشییه نه
م  شه ڕه  هه کاو رگ ده  هاواری مه وه ببانهو رۆژ  و  شه جبم، که به

ک بت  ر رگایه هه کوژێ و به جی بم خۆی ده ر به گه  ئه کا که ل ده
ر  گه  ئه یه  من بوام هه  که جۆرک دیاره ، به وه حف بکاته خۆی مه

؛  وه بته م ده ردێ هزی که هه! کا ج ده  جبه ارهم ک م ئه وابکه
ش دوا رگای  وه ئه: ن ری بکه سه با چاره  رگای کاره درێ به وده هه

  .تی ریه سه چاره

 

 کانی ئیزابل رامبۆ تبینییه

  -1891می  که  ی تشرینی یه4 –  ممه ک شه یه

  به.  ژووری ئارتۆر  چوومه وتی ئواره عات حه سه
ی پچ پچی  ناسه  نووستبوو، هه وه ییه راوهچاو ک

کی  یه خ و بازنه نگ ته کشا، زۆر الواز دیاربوو ره ده
و   خه ر له کسه یه. نیبوو کانی ته  قۆپاوه ش چاوه ره
گوت  خۆم ده موان و به ودا بوو ده خه بوو؛ له رانه
کی درژ بژی،  یه  ماوه حاه  مه  که نگ و رووه م ره ئه
ک ئاکاری جارانی،  وه! ی گران دیاربوو که یهخۆشی نه
  و گیان به  وی نییه  خه وانه  شه و رابوو، چونکه  خه  له وه  گومانه به

  .چژێ ستانیشی ئازار ده و هه  خه روا کاتی له ، هه ئازاره
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 ... راهاتبوو وه  به ک رۆژانه روه یانیت باش هه گوتی به

،  ره مه یروسه تی سه ی حیکایه وه انه گ کا به ست ده موو رۆژێ ده هه  -
 کاتی  موویان له  هه م رووداوانه  ئه نون که ی وا ده که یاچنییه خه
 یاد ب  کانی له  وڕنه ی له وانه  روویانداب؛ ئه خۆشخانه  نه ودا له شه
  یا له ک، وه یه موو سپده ب هه  ده یشهخت رسه  سه ؛ هنده وه گتهی ده

و   مان چیرۆکه ، هه وه کانی بگته یاه جارک زیاتر خهرۆژکدا 
... م  من بوای پناکه ی که وه ب له نگاو ده ب، ته ری سوور ده سه له

ج   کرداری نابه  یادی بچونم؛ به م له ده وده م، هه که گوی بۆ شل ده
کا؛ پی  تبار ده کانیش تۆمه تا راهیبه  هه ر و بگره یر، سسته تی سه و تۆمه

ی  و شتانه ر ئه سه ل له  دیب، وه وه و شتانه ونت به  تۆ خه نگه م ره ده
. دا م ده ه  قه م له مژه مزان و گه که و به  وه کا کل نابته باسیان ده

 رازی ناب  شت رۆژه م هه ، به وه مه خه ی رک ده که وه ستم پخه ده هه
ر  سه گرم و له یده  کات هه چونکه:  خوارێ ر جگای بته سه له

ر  سه ر له و هه  ئه چژێ، بۆیه نم زۆر ئازار ده ی دایده که کورسییه
کان و   خۆشی لۆچه م و به که ی بۆ تاوتو ده و من جگه  جگایه
ی ب  که ، جگه وه کاته دا رک ده م کارانه  کاتی ئه ی له که رینه سه
رچی   تاو ئازارا هه کانی و له  زۆره ر گینگدانه به  له ، چونکه فه رچه چه
ب  شی ده که  قاچه نیوه.  وه تهکا رت و بوی ده ب په ژری هه له
بووی  وه ب رانی راستی وشکه رزب یان زۆر نزم؛ ده  زۆر به میشه هه
روادێ ئیفلیجی زیاتر   هه کراو درژ بکرێ، که ڕه ی په ر لۆکه سه له
 ...ب ده

ی هزی  وه یای ئه  خه ، به وه یخواته ر ده کسه نم، یهفرکی شیری بۆ د ده
کانی  ندامه کا؛ وابزانم ئیفلیجی، ئه  میزی پ زیاد دهب و گرتنی زیاد ده
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ی  وه ترس، له ویش ده روا ئه ترسم، هه ؛ من ده وه شی گرتۆته وه ژره
  و کاته ، ئه وه نته تا دیشی بته  هه ره  به ره  به مجۆره کا ئیفلیجی به نه
،  زیوه تهو   سارد میشه پی هه ن؛ قاچی چه وکی ده  ئه ستی له رگ ده مه

شی  ی دیکه که ، چاوه و نوقاوه یله پی مه چاوی چه. جی ناه ئازار به
. تا ناخنک وه ر ئه یگرێ هه  ده کوته  ده ندێ جار که هه.  لۆک دیاره کزه
رو دمدا   ناو سه ئاگر لهم  که ست ده  هه ب ده و راده  خه  له که
پی  الی چه م له رده رمانی سینگ و پشتی هه ب و ده  حه جم، بۆیه ده

 ..نابێ

ک  وه ی نه وه  ترسی ئه ب له درژایی رۆژێ چاوم لی ون نه ب به ده
جھشتنی مارسی  رکردن و به فه م بیری سه موو ده هه. تنک بکا که
ن،  ده زایر و عه ک جه کانی وه رمه  گه ژه ه ک ڕۆمه  ده ، ده ردایه سه له

،  وه  مایته  لره بۆیهر ، هه وه وته  بی من ناحه وایلھاتووه. یاخود بوک
 ...بم  دهدای گه کاندا هاوکات له  دووره  کۆچه  من له م که وا ناکه ب چونکه

  ز لهرگی ی هه که وه  خه یاننووسم، که بینم و ده فکرم و ده  ده و شتانه له
 .کا واووی ده  خه کو گیان داهزرانه و ناچ به خه

تاوی  ماشای هه  ته وه ره نجه  په ست له ده و هه  خه  کات له میشه هه
 من   گریان و ده کا به ست ده کا، ده زین و ئاسمانی ساماڵ ده

ر  سه ڕۆم، تۆش له ویدا ده ژر زه من له. تاو نابینم  هه وه ره  ده رگیز له هه
 !ڕۆی تاو ده هه

کی  کایه س ، لهبناوکی  شبینی و نائومدییه  ره  له یه م شوه ئا به
  .رێ گوزه کانی ده رۆژه، ستاودا وه  نه میشه هه
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  بۆ دایکی  ئیزابی رامبۆوه له

 – 1891ی تشرینی 28  ممه  چوارشه–مارسی 

 ی ئازیزم، دایه
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 ژیانمدا خۆشترین   له ممه ک شه رۆژی یه! زار جار درود بۆ خودێ هه
س  فت و بکه نه تای که تا هه م هه که وا براله که. ب یم ده ئاسووده
ی  د نمونه به کو تا ئه به. مرێ  نزیک خۆم ده  له  چونکه وه نامنته

ی  فته هه!  وه منته مر ناوی ده هیدکی نه  شه ، بهر راست پیاوکی سه
  وه رم و نیانه شه ریاندا؛ به کان دوو جاران سه رابردوو چاودره

ما  کان توانایان نه جۆرک چاودره وتۆی کردن، به کی ئه پشوازییه
ر  سه کان نوژیان له  راهیبه ممه ی شه ئواره. ن رگی بۆ بکه باسی مه
ک  یانی رۆژی یه به.  کی داون پاکه  مردوویه ی بزان که وه کرد، بۆئه

 الی داوای دان  وه  چاودرانی هاته کک له من ببوو؛ یه زۆر ه ممه شه
رێ   ده  هاته که  چاودره که! ربی ندی ده زامه ویش ره پیانانی لکرد؛ ئه

،  ت ئیمانداره م، براکه که ی کچه ئه :یوانی و وتی شۆکاوی ده په  به
.   ئیمانداره میشه مزانی هه ده منیش وتم ؟  تۆ چیمان پ ده واته که

، وتم  وه ری دنیا هی ئه وه خته م به که ست ده وا هه ئستا من شادمانم که
 مل  تی له که خاچهی  ملوانکهترسام،  کانی ده نگزه ڕه  شه م، من له وره گه
سۆزی،  م تۆ به که ی براله ، ئه وه مه که رۆشی ده ، جارکی تر په وه مه که ده

  وه ڕامه  گه که نی چاودرهمن پاش رۆیشت. ندبووی  سۆزمه میشه تۆ هه
مبارکی روون  ی بگری؛ خه وه م بئه الی، دیتم زۆر دگیر بوو، به

ک  یه  زۆر له ئمه: دیبوو، پی گوتم ت وام نه  پشتر قه دیاربوو، که
و   وه مم دایه  وه؟ یه  خوا هه رێ تۆ ئیمانداری، ئایا بوات به چین؛ ئه ده

و ئستا من   ئیمانیان هناریشوانی ت ، ئه یه  من ئیمانم هه گوتم به
 . یه  هه وه ر ئه سه م له گه به

 وکو کرد، منیش وه یری من و ئاسمانی ده کانی سه  چاوه  هشتا به به
ک خون و ئیماندارین،   یه و گوتی مادام ئمه و ویستی ماچم بکا ئه
ب  ن ئیماندارم، دهی م به: مدا گوتم وه ب؟ ده ک گیانمان هه کرێ یه ده
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کانی  موو شته  هه  پویسته واته که: و کات گوتی  ئه–.  ئیمان بین به
.  وه  دته وه هدوا نھنی  به که ته الئیکه  مه ین، چونکه م رکبخه که ژووره

زانی  دواجار گوتی ده.  مردن ر له  به سیحییه  ئاینی مهسروتکی  مه ئه
 سپی  موو شون به ب هه ؛ دهڵ خۆیان دنن گه مۆم و بخوور له

ک دوا رۆژانی ژیانی،  روه هه! خۆشم  من زۆر نه واته که. داپۆشین
 .ی کۆی بنون وه ران بوو، بئه نیگه

کرد،  و نوژی ده کرد سیحی ده ن، هاواری مهفرگ بی ی مه وه له  ر به
وی  ر زه ه س کرده ر تفی ده دا هه یه و ماوه له! کرد  رامبۆ نوژی ده به

  زانی که و وایده کرد ئه ست بسمیلیان نه قه من؛ به مدا نه  ده تا شتکی له
 .ش بکا ی قسه وه  دگیر بوو، بئه وه ، له چووه یاد  لهم وه ئه

یاندی،  دا پم راگه  دوا نامه زیزم له دایکی ئه. نگاوانی داوێ رگ هه مه
   له به کی قه تایه  په ئستا بۆته.  ستوور بووه ی زۆر ئه که  قاچه وا نیوه که

  م نیوه م ئه به:  ر ئسکی گرتووه واو سه نوان ورگ و سکیدا، ته
موو  م هه  هاتنی ئه له:  دیووه تای وای نه ئارتۆر په. ش ی چیتر نایه قاچه
  ستی به ر هه و هه  ئه تاس، که ی ده که  قاچه  بۆ دیتنی نیوه که خه

  ریبه  غه تایه م په ر ئه رامبه  به کان له و دکتۆرهمو بوونیشی ناکا، هه
  م کرد ده تایه م په ی باسی ئه وه  دوای ئه. ریان سوڕماوه تۆقیون و سه
یتک  ک مه وه.  یه  کوشنده رده م ده  هاتن بۆ دیتنی ئه دکتۆری تازه

رزی   ده وانه بیسین، شه شی ده موو له کانی هه نگه و ده  راکشاوه
ن ده  دهمۆرفینی ل. 

  وام، کۆتایی به رده ونکی به  خه شنه  چه  بهو   ئاگایه رامبۆ هشتا به
نکی ئه  ده به: ژیانی دھه نگن، له فسوناوی و دند  ڕ چه مه ژ
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 کاتی  م له  به-،  وه گته کانی ده چیرۆکه. ئاخڤ یر ده کی سه یه له سه مه
 .بکا وه  ئه وه سته به مه هک ب روه هه. کانی جیاوازن تا هاتندا قسه

: نگکی نزم گوتی  ده  به که ئاخڤ، راهیبه رخۆ ده به منگ له  منگه کات به
ڕا، دوای  گه نگی بوو سوورهه  ده م گوی له ، به؟ وه دیسان بوورایه

زانن  وا ده:  رۆیشت، پی گوتم که  راهیبه هات، که  نه ی لوه  نوقه مه ئه
 کائینکی ماددی  رگیز، نا، رامبۆ له نا هه.. زانی دهمن شتم ها، تۆش وا 

 .ئاخڤن  خۆیدا ده کانی له وێ بیره ی خۆی بیه وه ناچ، بئه

کاو لی  یر باس ده بینن، شتی سه کان ده  دکتۆره ندێ جار که هه
 من  وتۆ که ربینکی ئه  ده  رک و پکی و جوان و، به و به پرسن، ئه ده
کا،   ده کانی خۆی بۆیان راڤه و، تروانینه مه بتوانم بیگ حاه مه

و   جوانه و دوو چاوه ن، ئه که کانی ده  جوانه یری چاوه کان سه دکتۆره
کان  ، وجا دکتۆره وه مدیبوونو نایبینمه و نه ر له  به ی که کانه زیره
  .نه گمه  ده  مرۆیه رزه م ته ی ئه ڕاستی ونه به: ن نوان خۆیان ده له

 .ن یانتوانی تیبگه رگیز نه ، هه یه تی ئارتۆردا هه  حاه دا شتک له لره

و  هاتن ئه ، چونکو کات ده وه کرده ردانیان نه کان چیتر سه دکتۆره
  .واو دڕدۆنگ کردبوو وانی ته ش ئه مه دوا، ئه یان ده گه  له وه گریانه به

م  وه مزانی ئه ده - * جامی –گوت   منی ده موویان نابوو، به  هه ناوی له
موو  و هه ش ئه وه رباری ئه م، سه ی زامن بکه گرتنه تا هه  هه پ ده

دا ڕ هڕ هه   له ؛ ئمه رانه  هونه به. ..ل کرد، وه ڵ ده ڵ و پکه شتکی تکه
،  وه ینه ر بکه سه کان به ب وشتره چین، ده  دهن ده عهو  ره  به میشه هه
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 - :ڕوا  ئاسایی ده کانی به داره  جومگه  قاچه ین، به  رکبخه که کاروانه
پاش . ڕین گه  گۆرانی ده کان به  جوان و زینکراوه ر پشتی ئستره سه له
  ست بگرین و نامه  ده کان به ره فته ین و ده ب کاربکه  ده و شتانه ئه

ین و  ڕمانن با جانتاکان داخه وان چاوه  ئه ، خرابه خرابه. بنووسین
رکردندا  به  جل له بۆ له.  نووستوویی جیان ه ی بهبۆچ. بۆین
یشتین چیمان پ  گه  رۆژی دیاریکراودا نه ر له گه م؟ ئه ده تی نه یارمه
م  ه ر خراپی مامه به پاشان له! ن ی ناکه  قسه  بوا به وه ن؟ دوای ئه ده

، من  یمهال  من هشتا له چونکه: کا  گریان ده ست به ی ده وه الواندنه و نه
 .و راسپردراوم کانی ئه واوی کاره بۆ ته

ت و سامانی  روه ب بزانی سه ی ئارتۆر، ده له سه ت و مه که ڕ نامه مه له
و   وه ی شاردنه جکردنی مایه پاش جبه.  سانی دیکه  بۆ که وه ڕته گه ده

تا  م، هه کانی دابین بکه موو نیازه م هه ده وڵ ده هه.... کانی دی شته
م،  ۆ ناکهی ب وانه ی ئه که ماحی سامانه ر ته به نیاش بم، من له ته  ر به گه ئه
موو   دیتم هه ن بمرێ، که ته ڕم به مویست لگه  نهو   برامه کو چونکه به
ک  روه بم، هه تا دوای مردنیش دسۆزی ده جیانھشت، هه ک به خه

موویان   هه ووه منی گوت  به ی که و داخوازیانه پشانیش وابووم، ئه
 .ڕنم په راده

 . یه ند هه کی خواوه  کۆمه  پویستمان به ئمه:  وه خوا ئاوڕمان ل بداته
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   بۆ   رامبۆوه له

 ریایی ری هاتووچۆی ده به ڕوه به

 -1891می  ی تشرینی دووه9 –مارسی 

 ڕز، ری به به ڕوه به

م  ، ئه الت ماوه ابکم لهر حیس گه  ئه  که وه ی ئه وه بۆ ئاگادار کردنه
 نازانم   که ی کردوومه م کۆچه  له نرم، ئستا نیازم وایه ت بۆ ده یه نامه

ر  توانی بۆی، هه ر کوت بوێ ده  بۆ هه ، لره وه ڕمه  بگه ناویشی چییه
ر   هه ک بوات، له  ناتوان بۆ هیچ الیه ک من که ل و ئیفلیجکی وه شه
ی منت بۆ دووپات  تییه سه م بده استی ئهقام بپرسی ر گکی شه سه
  . وه کاته ده
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من ئیفلیجکی .  دا بۆ بنرهفیناس ئه   بهمسوسرکردنی  فه نرخی سه
. شتی بم  نزیکترین کاتدا سواری که م له که ز ده ، حه وایه  که-:واوم ته
  ! یهواو نی  ته که نامه.  وه مگوازنه شتی ده  که  به عاته پم ب کام سه ده

ی تشرینی )17(ی   ژماره  له  لیبلیتیه-1891می  ی تشرینی دووه-11_
 کۆچی  ت به باره دا سهدای پاریس سهی  ی رۆژنامه1891می  دووه

کانی سرک و ب  وای شیعره ک نه ژیانی رامبۆ وه:* دوایی رامبۆ ئژێ
 شۆکا ش و تای په  رۆژانی رهک روه کانیشی هه و بیره هزر.  بوو ئۆقره

  له. ر بوو ده  توانا به و له رخکی جاڕسکار هاوچه. نو شلۆق بووو
ر مزی  سه کت له ته ریت و ئه موو نه  هه دوور له.  ئاشنابووین وه نزیکه

  کاندا به عاتی دیداره موو سه  هه له. کرد چشتخواردن، خواردنی لرف ده
پاشان بی،  ی دانیشتوانی ده کاری قسه زمانکی پیس و جوناوی فشه

موو راو   دژی هه ئاخڤی و له  زمانکی شی جون ئامز ده به
مبۆز بون،  روون نزم و گه ی ده وانه ئه. کا ده بووان هه بۆچوونی ئاماده

 لی  میشه  هه  بوو، بۆیه ژاوی و ئاژاوه ی شه  مایهدا نوانیان بوونی له
ی مندای  ی ونهیبین کجار ده  یه رکه ، هه وه مینه سه ترسان و ده ده

 بیست  ر له به.  گونددا کسپیر له ی شه ک ونه  یاد، نه ت دتهتروبمان
   گوتمان، که وه گومانه ، به وه مان خونده که  بورجییه ستره ساڵ ئه

  وه ر ئه رامبه  به م له  ژیان بن، به  کۆتایی به له قسه مهژر  نگب له ره
ی  ته به  ناو سه هاوژته ری ده زی سهرفرا دنیا بووین، رۆژک بۆ سه

 ! خۆی دن ن و کۆتایی به بۆگه
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     ئیزابل رامبۆوه له

 پیریشون)) پاترن (( شه  قه باوکهبۆ 

 -1896مووزی  ی ته21 –روش 

، نازانم چۆن وا ی رامبۆ بمرێ وه مک پش ئه  که واته ،دا م دوایه له ...
کی من، رامبۆ دانر هان  هه  دوور له،پشھات

  ی که سانه و که  له  بجگه  کهکرد ستی ده هه
سی  وێ، که نیان خۆشدهکا خشانه و په شیعر
و  و پشنیاز ئهو  ئهموو  هه. اسن نای دیکه
 سۆز بزون و  دانه و پیاهه  نامه

رگیز  و هه ئهچی  کههاتن،  ی بۆ ده ورژندرانه
اگام ئ. نان الی ده و به  وه دانه ده می نه وه
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و  کانیان بۆ چاپکردبوو زۆر دگیر  شیعره ندێ له لبوو کات هه
 .ت بوو حه ناڕه

  

  

  

  

  

    شه  قه باوکه بۆ   ئیزابل رامبۆوه له

 پیریشون)) پاترن((

یت بۆ  که ر دوا ئاخاوتنه گه ترسم ئه ده....  -1896ی ئابی 2 –روش 
  وشته ک دپیسی ره وه  من ی که  بکه وه ی ئه نده زه نگب مه ، ره وه بگمه
  واژانه سته م ده رحاڵ، ناتوانم ئه هه به.  ستاوه به م هه م قسانه  ئهکان باوه
ش بۆ  وه ڕای ئه ره م، سه وێ وابکه ، یاخود نامه وه چنمه کو خۆیان هه وه

ردی و   ناخی بگه  له ستانه و هه مزانی ئه بوون، چونکو ده یر نه من سه
، ناتوانم  هییڤچنیم نی و توانای په کو ئه قوون؛ من وه ده یدا هه که  پاکه ده
 ب  ی که  رۆح ئامزانه  داڕشتنه و ئاسا  فریشته واژه سته دهو  ئه

ڵ ژیانی  گه تاتکی له ره رگیش سه نیوبوون و مه ی تیا ته که ئومدییه
   دووباره میشه ک هوتافی هه م یه به.  وه کرد بۆ تۆی بگمه ده
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  ستنووسه پی ده به! " حمه  ره خودێ به! خودێ: بوو وه  ئه وه ردهک ده
 !"تی الله کریم بی گووتویه  عاره ر خودی رامبۆ، به ش هه که نسییه ره فه
  .بینم  دهلک گه هزر  دا هی م دوو وشه  لهیئا

  

  

  

  

  

     ئیزابل رامبۆوه له

 یشونپیر" پاترن " شه  قه بۆ باوکه

 -1896می  هک ی تشرینی یه12-روش 

  یری به رچاو، شتی سه  به هاته رک ده مبه ک پغه ندێ کاتدا وه  هه  له...
 هۆش  ی له وه گرت، بئه فسوناوی دایده بیری ئه. هات گودا ده

 نیام وه من له(خۆچووببینی دوو ستوونی عاشقبووی ده):  د ،
نی  هندان دیم و چه   قورقوشم و دار دروستکراو کگه ی له فریشته

و  یر سفی سه و وه  واژه سته رچاو، ده  به هاته ی ده جوانی ب ونه
 .ناه هکارد ی خۆی به ست و خوستانه و هه رسوڕمانکاری بۆ ئه سه
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 –  تنامه رۆژههبوو دیوانی ر مین جا که  مردنی، بۆ یهدوای  فته ند هه چه
ILLUMINATIONندهچوون و ته سان و هه په  حه وه  م خو  زوو

 . گیانی داگرتم

 ل  گه ، که وه کانی نزیک بوومه سفه روونی وه  وکچوون و ده وسا له ئه
یان ل   ئۆقره ی که ستانه و هه ون و ئه میان هارمۆنی خه. نرنج کش سه

پشبینی دا  ILLUMINATION   له رامبۆ واته ،ر بیبوو، نووسه
تکی زۆر ناسک س  هه جۆره ، به کانی ژیانی کردووه سروشتی دوا رۆژه

 . ی نووسیوه و دیوانه ستکی قووی ئایینی ئه  نه و به

 ز  سروشت و ئاکاری رامبۆ، حه شک بوو له ی من شیعر به نده زه مه به
تا مردنیشی، لی   ههکانی ژیان و واوی ماوه  ته ر، لهستی شیع به و مه

 ... بۆوه جودا نه

 زابلی کچی بۆ ئی  دایکی رامبۆوه له

 .1899یرانی  ی حوزه9 – شارلڤیل

 چاوان چۆڕا،   کۆستترین رۆژی ژیانم بوو، زۆر رۆندکم له دونی به... 
کم بۆ  یه هانه  کرد، مه کی فره  شادییه ستم به  هه م رۆندکانه  دوای ئه له
رمی پیرۆزیی و  ر ته  سه یشتمه ر دون گه هه.  وه دۆزرایه  پ نه مه ئه

م  که  جوانه ی زاته وه ، بئه وه کردۆته  نه نوژان راست هشتا پشتم له
تگوت  ر ده رچاوان، هه  به وته م که که قه نیا دوو دارشه ر ته ببینم، هه
 .رخاند رچه  داخان رووم لیان وه ، له بوونه کانی ئارتۆری زه قه دارشه
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بینم،   ده وه ژن و بایه مان به هه ئارتۆر به:  وه منمه  کۆست ده دڵ به
سمکی  یشی و بهب ر و داماوی و به  مان روخساری سپیلکه هه به

. یوانم  ناسکی و هوریی ده  به یه م کوریژگه  قاچک ئه  تاکه  بهخنج و
 فرمسکی  وه ت ئه به ، ههنستا وه کانم پ نه ومدا فرمسکه ند هه رچه هه
م  نده زه ، مه وه  بدۆزمه مه و خه ک بۆ ئه یه وه زانی چ لکدانه مده ، نه ژانه
  وه نیشتمه  ته  له مه که ویسته  خۆشه  ئارتۆری کوڕه وه  ئه کرد که ده
   جله  به که مردوو شۆره: بوو وه ش زیاتر ئه وه روا له هه.  ستاوه وه

  ره وه :یگوت  ده وه نده  خه و به  بۆوه  لم نزیک ده وه ی خۆیه که تییه تایبه
  سوپاس لره: و گوتم  وه ممدایه  وه. یه ه باشترین شون ئر وه نزیک به
ر سوور بوو   هه وه ر ئه سه  له که  مردوو شۆره. شادم ڕێ، من لره لمگه
            . وه خونده کانی باش ده ته  الی، دسۆز دیاربوو، ئایه بچمه

 ڕێ؟ گه  لم ده  ئارتۆر ب و هاتووه وه ب ئه ئای خودێ ده

 ...م من ئاماده

  بۆ ئیزابلی کچی دایکی رامبۆوه  له

 .1900ی ئاداری 24 –شارلڤیل 

 گۆڕ  بوونیان له  ئارتۆری زه عات پنجی ئواره ون سهد...
کو جاران ب شوخت بوو، روخساری  ی وه که ؛ تابووته وه رهنایه ده
   زه ڕابوو، خاچه گه ش هه ویدا، تۆزک ره  زه ر خشانی به به له

  ؛ پارچه سپ کراوه  چه که ر تابووته سه  له تگوت تازه  دهر ی هه که جوانه
 نووسرا  چوو تازه  ده وه ر نووسیبوو له سه  ناویان له ی که که نه عده مه
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   هاتبوون، له م گۆڕستانه تی ئه ی بۆ زیاره سانه و که ب، کرکارو ئه
 .ریان سووڕمابوو ی سه که نژتنی جوانی گۆڕه

 

 

 

 

  

  

  

 میل دیشان  بۆ ئه وه ه مۆریس رییز له

 1929ی ئازاری 15

  م به ، به کردنم نییه ک شاعیر مافی قسه  رابردووی وه ق به رهه هد.  .. 
ین تیژو  کی زه  و مرۆیهجۆش بازرگانکی به ،م  ده وه موو بوامه هه

کدی  ڵ یه گه  ده بوو، کات برایانه یژ تت و دیقه وقکی ورد ن زه خاوه
ر راستگۆیی و هی دی،   سه یشته گه کانمان ده اسهئاخڤین و ب ده
   دوای خۆی به  له ی که و شتانه ئه. کرد  خۆی ده  شانازی به میشه هه
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بردن و  ده  ناوی نه کارانه رزه رچی هه ی سه وه  کرده جیھشتبوون، به
 .کرد  رابردوو ده تی له فره نه

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  راوز په
 

ی رامبۆی  که خۆشییه ڕ نه مه تایی، له ره کی سه ییه زانیار یه م نامه ئه -1
رای . مرێ  ده که خۆشیه ش مانگان دوای نه  پاش شه رچاو، که  به خسته

سپ   ئه ر هس ن له ندک ده هه! ی که ۆشییهخ ر نه سه  له یه جیاجیا هه
 ناوک، نزیکی دیمتری ریگا  م رایه ب، ئه گل و چۆکی بریندار ده ده

 ئاکامی کۆچی  ن، له ندکی تر ده ؛ هه  باسی کردووهر هر ههشاری 
ختک   دره سپدا، جارک به  ئهکانی سوارنی شتانهزۆرو سوار 

ی بۆ  که خۆشییه هۆی نهرباردی  فهم  درێ، به ده وێ و هه که ده
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ک ناکۆک نین،   یه  له ندانه زه او مه م بو ، ئه وه باته خۆشی زوهری ده نه
 خوشکی  که: الین فیش و زانیارییانه ڕای ئه ره  سه ب ئمه هم د به

هۆی   سایدا به ڤده نی حه مه  ته  له ین، که که  یاد نه  له بچوکی رامبۆیه
  ر له روا خودی رامبۆیش هه هه. درخۆشی چۆک کۆچی دوایی ک نه

کانی  ست و قاچه خۆشی رۆماتیزمی، ده  نه دا به1887 و 1876سانی 
 . وه یهزۆر تال

، مارسی  گاته  ده1891ی ئایاری 20  ممه رامبۆ رۆژی چوارشه  -2
ندروستی خراپ ببوو، سامانکی باشی   تهن ده  عه ی له وه پاش ئه

مۆی  ی ئه  پاره ی رامبۆی به که نسی، پووله ره بوو، پۆریری کاتبی فه هه
ی  ای نزیکهم رده  سه  خۆی رادیبوو ب رامبۆ له ، له وه نسی گۆڕیه ره فه

  کک ب له  رامبۆ یه بوایه ده.  بووه نسی هه ره مۆی فه نکی ئه ره ملیۆن فه
بۆ زیاتر "؟  دی وانییه ئه. م رده و سه ندترین شاعیرانی ئه مه وه ده

 313  ڕه  الپهرامبۆی بازرگان -ناوی  دنیابوون کتابی ناوبراو به
 ."  چاپکراوه1985 سای   له پاریس–ر  الشینال رۆیته   له  که وه بخونه

ڵ دایکی  گه  له وه سانه بۆ حه) روش ( مووزدا رامبۆ له ی ته23   له 3-
ب؛ قاچی  ندروستی خراپتر ده وش دادی ناداو ته م ئه ژی، به ده
  له.  شدار بووی الردین که هاوینه   چونکها،ک  ژان ده ست به پیشی ده چه
  وه ڕنه گه ده  وه پاریسه رگای   به وه خۆی و ئیزابله  به وه نه هوژهن

 .مارسی
 ،ی که الی کوڕه یران، دایکی رامبۆ له ی حوزه8 تا  وه ی ئایاره23  ه ل 4-
ی  وه  دوورینهری رگه شته نهی ئایار 27  له   که وه منته  رامبۆ ده واته

لی ندروستی ئیزاب رانی ته ر نیگه به پاشان دایکی رامبۆ له. رامبۆیان کرد
 . وه ڕایه  گهروشکچی بۆ 
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   به که: تی  نووسیویه  درژه و کۆچه  رامبۆ له که یه ند یاداشتنامه چه *
 ی داخ ع له یله و زه ر ره ههتری نوان   کیلۆمه300 رۆژان 12
  ری رامبۆ بووه  براده ر که ره  هه  بارزگانک له  له.بێ ی ده که خۆشییه نه
 . ی باسکردووه م زانیاریانه ریقای ئهف ئه یت رۆژهه  لهوێ  له
 . ئیزابل بۆ دایکی ناردوون و تبینیانه ئه *
ڵ  گه دا له ری قاهیره فه  سه ، له هتکار بوو ر خزمه ره  هه  له  که   ژنکه *

 . رامبۆ بووه
   مردنی به ر له دوو رۆژ به رامبۆ  که، ر فه  سه میشه ر هه فه ه س *
 . ابلی خوشکی نووسیوهر ئیز سه ستی خۆی له ده
 کتبکی  ، که نسییه ره ری فه  نووسه پیار دیڤۆری نازناوی م ناوه   ئه *
و   گه ندان به ، ئیزابل خوشکی رامبۆ چه ر رامبۆ نووسیوه سه له
   رامبۆوه ندی نزیکی به یوه  په ڕپکراوی، که و زانیاری باوه  له سه مه
، الی  ند کردووه مه وه پ دهی  که هکتبو   کردووه  بۆ ئاماده بووه هه
  .گات رتی ده  قۆناغی هاوسه ی نوانیان به تییه و ئاشنایه ردووکیان ئه هه
  

  (*) دئازادی ئازا
  

  ئاالن ژۆڤروا :نووسینی
  

 بۆ   کهداکانی  نامه ک له  یه  لهدا سای نی شانزه مه  ته رامبۆ له
" ئازادی ئازاد"ی  ینهِبر م ده  ئه،تی ی ئیزامار ناردوویه مامۆستاکه

  نگه ره.  هناوه کارنه ی به ربینه م ده رگیز ئه پاشان رامبۆ هه.  فراندووه ئه
ب رامبۆ چ  لۆ ده گه.  بووب رانه ربینکی ورووژنه  ده ربینه م ده ئه

هیچ    ی دواوه مه دا ئهی راستی ی گرتب؟ له  مامۆستاکه کی له ییه شووره
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 هوتافی  وه هچوون  هه و به  ئه بوو که  خۆڕا نه  له،کرد ده نه یشتک
هیچ   به ی درژه وه دا، ب ئه ی ده تیانه کۆماریی، دیموکراسی، مرۆڤایه

   سداره ودا کرکاران له  له ی که و ساته له. کی بدات یه وه کردنه پوخته
 ی کۆمۆنهی ردان بوو سه مژنه  له  که وه یین ناچته  زه مان له وه ئه. دران ده

.  وه  مایهداڵ شۆڕشگران گه  لهیشم کی که یه  بۆ ماوه، کردبووپاریسی
ک  روه دار کردب، هه که وی له ن ئه یه  ناگه وه  مانای ئه مه م ئه به
دران یان   ده  سداره ، کرکاران له ای وات به. ن که  ده وه ندک ئه هه
ی  شه ڕه هه)) تی ندی پاشایه وهست و پ ده((نگرانی فرسای  ن الیه الیه له
 .کرا دانیان لده  سداره له

 هیچ شتک ناکا،  کرد که وشدار ده ی خه  مامۆستاکه وه رامبۆ به
 بوونمان   به ئمه. پارزێ  دهشی که تییه یه  کۆمه نزگه ی مه ر پگه هه

   وای به جاڕانه   رامبۆ گاته؟ ی وانییه ین، ئه که ڵ ریسوا ده کۆمه
  ک تۆ به دا، منیش وه کانی ده  قسه ی به درژه و گوت ی ده مامۆستاکه
ی،   تۆ شتک ناکه.کو تۆ ک وه م نه م، به که ڵ ریسوا ده بوونم کۆمه

ی  ، وشه کییه مه  شتکی ره وه ت ئه به هه.  م که چی من شتک ده که
ت،  لیکییه، خاوخزان، کاسۆ موو شتکه ی هه وه کدانه رته  بهکار رزه هه
   به ی که وه نسی، یان ئه ره ری فه روه یی، نیشتمانپه وه ته ری نه چه که

Partouillotisme رری  روه ی نیشتمانپه که" هاورده " ، کهکرێ  دهناود
م  یویست به رامبۆ ده.  تی ترس و تۆقینه  خاسه که Trouilleن،  یه گه ده
 ریسواکاری  وه یه ی مامۆستاکه گه ر ، له وه هنتو، باشتر بین  ربینه ده
تی و  وشتایه  ره  هزرهو  ئه ترسنۆکی وه  ئه  بینی که و وایده ئه. بکا

چی بۆ پراکتیک  گرن، که  ده خۆوه رزانی به  سیمای هه  که  یه ا نهتی مرۆڤایه
 ئاکامکی  کانیشیان نابته نه وێ، بۆ خاوه رچاو ناکه کردنیان ئامرازک به

 .خراپ
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ت،  مجار بۆ پاریس هه که  رامبۆ یه ی که و کاته ر له هه  بۆیه
بینی،   ده پاچه سته  خۆی ده ی هک ره فه نده مه  شه بلتیئیزامبار بۆ کینی

 بۆ رماندان فهی  شوه  ئاکامدا زیندانی کرا، به بوو رامبۆ له وه ئه
وای   و کاره ئه. ی بۆ بدا که ب نرخی بلته  ده  که،ی نووسی مامۆستاکه

  وه واویش ئه ته و به  ترس بکا ست به ی هه که  قوتابییه  ئزامبار کرد له له
ئازادی . ریدا سه  زاڵ ب بهنیشیا ،  هانیبدا وه  وریاکردنه  به رک بکا که ده

 بۆ ئازادی  کسانه کی یه ئازادییه.  ییه کی دووانه  بۆ خۆی داخوازییهئازاد
ری  ی خۆشی، دروستکهروا ئازادی خود ی، هه که یهمامۆستا
کا  ی ده  مامۆستاکه داوا له  مجۆره به. ، ئازادی شاعیر کانی تره ئازادیه

 . یکردووه زان نه  ده ڕن که  راپه و شتانه ئه
کدا پی " کانی روانینوان نامه"   له،یدا که رنامه  دووتۆی به لهرامبۆ 

موو  رلشواندنی هه تا سه هه بکرێ،  ودا که تا دوا مه هه خۆی  ، که ده
ی  که زانین چۆن مامۆستا گوناهه  ده جا ئمهو. اڕو کان ده سته هه

موو تاوانک  توان هه  ده ن که یه گه و تیده با  ده خانه  بۆ قاوه قوتابخانه
و   ئه وه الی منه  به مجۆره به. کا  ده دوانهی  که یه مامۆستا اوات. نجام بدا ئه
 بواری  ی له وه  بئه،دایواوی بوونی  ته  له تاییه ره کی سه وناندن ربینه ده

یاندن  و گه   ئاماژه کو به  چووب، به ربینه و ده الی ئه یدا بهیتیۆر
 .یڤ په ده

رامبۆ پیاوی   گوایهکرێ،   ده نده زه  مه ی که وه ی ئه وانه پچه به
  ک له یه دا ژمارهی ژیانی ک له یه ر خوگه  بۆ ههم به.   نییه رنامه به

کانی داهاتوودا   خوگه ناگرێ، له ستیان ل هه ن و ده پنسیپ داده
ئازادی .  گری خوده خنه  ره میشه رامبۆ هه.  وه چته ریاندا ده سه کار به به

 یر به هست توانین ده  دهداییک ئازاد  ته  ئازادی ئازاد له ائازاد بۆ خۆی وات
کو  ، به خودی ئازادی ئامانج نییه.  کردار ن بهکان یا  نووسینه ین، به بکه
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  و سنووره جا ئه.  یه م ئازادییه ی بینی سنووری ئه که خودی پیشه
  تی که تایبه ، به  زۆره ش کارتکردنکی فره م شته ئه. ک ب رچییه هه

 رامبۆ  دا کهی سای  یان پانزه نی شانزه مه  ته  له. وه خوندرته رامبۆ ده
بینراو   شاعیر بۆ گوت و بژی نه خ، یاخود کهر چه رده وه
 ،ین ب پچان که دا ده گه ی گوت و بژی له و هاوڕیه ، ئه وه خونته ده
دا  گه  گوت و بژت له،تی خۆیه و به  ی ناخته و خۆی کاکه  ئه رده هه
 .کا ده

موو  هه   له که ی بۆ پکھنام بینراوه  نه و گوت و بژه ن ئه دوو الیه
چوو  ک بوو وده ویش ملمالنیه  ژیام، ئهاندای گه  له  تاریکانه و ساته ئه

 ژیام، بۆ دا  ملمالنیانه م جۆره ڵ ئه گه له. حاڵ ب رکردنی مه سه چاره
شپستک  ستی ره ده  نورۆک به می خوشکم، له که  کوڕی یه  که نموونه

مان   هه رم له رادهی شاعیری ب  ژان پییر دۆبریه کوژرا، یاخود که
رۆژگارکی دژوار بوو، دوو . خۆی کوشت) 1959-1960((ختدا  وه
ی   رگه م، له دا بکه گه متوانی گوت و بژییان له بوو ده س هه که
ر وای ناوبنین،  ، گه وه مه  خۆم دووربکه  له مه  بتوانم ئه وه وانه ئه
 ک  نهش و دووانه  ئه.ندرێ بریتۆن بوون و ئه وانیش ئارتۆر رامبۆ ئه
کو چونکو دوو   بوون، به  یا دوو تاقانه ی دوو نموونه وه رئه به له

  رز له  ئاستکی به  به ی هزربوون که دژ، دوو شوه- نموونه
 .بوو ده  نهترمرۆ لیان ست بوون و   ده کی دووره زوویه ئاره

 کانی خودی خۆیدا مه  ناو ئازادی خه سک له کرێ که  ده شتک که
ش  وه کا، ئه ردوون ده  بوونی ئازادیی گه ست به  هه ب که بوونی هه
  ره مپه ی له وه ر له کا به  خودی خۆیدا دیاریکراو ده مرۆڤ له

 ش مه ، ئهگا پکدنن ڕۆکی خودی کۆمه  ناوه  که،کان بن تییه یه کۆمه
 .تی یه که رجی بوونه تی و مه یه ی کۆمه مه ی گه بناغه
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ر   هه،کا فتاری ده  رهئازادی ئازاد  ی که شکنییه و رچه ئه
و  شکنی ئه کو رچه ، به تی نییه یه کانی کۆمه شکنی چوارچوه رچه

  و بۆچوونه ز  حه  مرۆڤ به  که شه خۆگرتووانه و رسا به  چوارچوه
   رامبۆ دی روانگه واته که. وێ که دوایان ده  به وه کانی خۆیه تییه تایبه
کانی  دارییه که تی و له  دژایه  دواییدا له ش له مه ئه.  کانه ییه هدووان
  بوون داونگیر وانی تر به  ئهنڵ یا کۆمه. ب و ده یشتن تکه تگه
 قۆناغکی  ر له گه. ڕن گه نووس ده دوای چاره ن و به که دری ده چاوه

  سک نییه ه ک،کانت بوو زه  یاسای حه دژ یاسا بوویت، که دیاریکراودا به
 گوی  نه.  بۆوه  ده وه واوی رق و بزی له  ته  رامبۆ به شتکت بۆ بکا، که

دا بیریان  وه ڕ ئه مه  له ش که سانه و که  به و نه دا ڵ ده رنجی کۆمه  سه به
 ،ویش کرد ئه خۆی ده ی له خۆی لۆمه و به  ئه  شتک که تاکه.  وه کرده ده
  مژه  له و هزره یبینی ئه  ده یدا که ساتکی هزر  شونک یان له له
ک بزانم پرینسیپی  ش، وه مه ئه. ئازادی ئازاد  یه مه ئه.  رچووه سه به
 . وه مووانه الی هه کو به ، به وه الی منه ر به  هه ک ه، ن فراندنی شیعره ئه

مانای   بهیی کۆمۆنهمیان،  که وکرد، یه رامبۆ دوو پرنسیپی په
  ، چونکو جۆرک له  مانای تکدانی شۆڕشگانه ، به که سیاسی وشه

دا  یه و ماوه م له یپاراست، به ی نووسی و نه ستووری کۆمۆنیستانه ده
و  کا  باسی دهداکانی رییه وه  بیره ی ئارنست دیالهی شاعیر له که ره براده
و  رای من ئه به. رچاو  به خاته ی رامبۆ ده و رۆژانه ی ئه که وه گانه  به
دا  میشیان، لره دووه.  مارکس له ک نه  نزیکتره  وه برۆدۆنه   له ستووره هد

ی شیعی رامبۆ  وانه موو ئه ، هه یه  هه  رامبۆیانهتاوی ههپرنسیپکی 
 ، گزینگ، وریایی زووی سپده ئارهو   ئه کهزانن،   ده وه  ئه وه خوننه ده
   که ،وه ڕنته ی بگه براکهدا  وڵ ده دا هه  خۆرییانه زووه و ئاره ، لهکرد ده

ک   وه یه وه ی ئه که رجه  ڤرلین، مه،با زمان ناوی ده سته  برای به رامبۆ به
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ر رق  به ک له  باشوور، نه بگاته  وه ه باکوور تن له  هه بهمندای خۆر، 
وێ  یه ده: ی که و ساردییه وانی باکوور  ترسی شه کو له ، به وه لبوونه

   له  کهت، بکا  راستینه  له  ساتمهوروپایی کانی ئه که هند خهودیوی  له
 ش مه ، ئه ، دایباندوه وروپا باندییه  ئه ت له سیحییه دایکبوونی مه له

شتی دوو  رده تی گرکی یان زه نییه سه ڵ ره گه  له رۆژئاوا  وایکرد که
  وه م ئه شتی ناسیب، به رده  رامبۆ زه  وانابینم که نده رچه هه . بتت له

مان   هه واو کت و مت له  ته  نیتشه ین که  بده وه رنجی ئه  سه گرنگه
 .ڕا گه  ده دا هو ئاقار دوای ئه  بهداخت وه

،  تاوه ره  سه ر له کو هه ، به وه خته و وه ر له  بوای من رامبۆ هه به
الی  بهویدا   دایکی هه  که ئاشکرایه. بی دگیر بوو ره  باشووری عه به
 ئیزابل، خوشکی  نسی، له ره ر فه  سه ڕنته رگه  قورئان وه وه ییهم که

ک کتبی   ته  له وه  منداییه ر له ی دوایی هه وه  ئه زانین که  ده  وهرامبۆ
 پشتیوانی ئیڤالس   بۆنڤوا، به نده رچه هه.  وه هدنخو ده قورئانی زدا،پیرۆ

زانی،  هودی ده  یهکابالی رامبۆ  ، که وه تهکا غت ده  جه وه ر ئه سه لیڤی له
کانی رامبۆ  مه رهه  ناو به واو له ی ته گه  به نده رچه یری نازانم، هه سه به
  ی شیعر به وه رله  رامبۆ به بینین که  ده وه م ئه به. وێ ست ناکه ده به
ئاخڤ و   دهژۆگۆرتاڕ  مه رامبۆ له.  التینی نووسی نسی بنووس به ره فه
 باوکی رامبۆ باسی  کا، که راوردی ده بدولقادر به میر عه ئه کوڕی  به
دوای . دا سن ده کانی په تی و تاکتیکه رک ئازایه ڕکه ک شه و وه کا ده
ڵ  گه کانی له هانه  مه بینین رامبۆ له دا، ده شه به ن و حه مه  یه ، له وه ئه
ست،  به ده قورئان   پشت بهکان، وانه هی حوشتر سته کان و ده رقافه سه
و  کک له  یه  له دا که  خۆی واپیشان دهکاندا وه  راڕه کک له  یه روا له هه

  ستی له ربه  سه ئویلکی باده  یان تهک رییه الده  به   بدات که موسمانانه
 .کردبووندی ئیسالم  ی خواوه کردنی گوته شۆڤه
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  وه ر ئه سه م له ، به بووه دا ئاماده  کۆمۆنه ن باوکی رامبۆ له ده
 پشتگیرانی   و له چی بگومان زانستیانه وێ، که ست ناکه ک ده یه گه به

، پرۆڤنسالی  ک ئاشکرایه ی دایکی، وه وه وانه پچه کۆماری بوو، به
رچی  ، یان میراتگری هه سترابۆوه  به وه وانه کاسۆلیکی بوو، به

: بینی  رق و بز ده بهموو  ی هه وانه م رامبۆ ئه به.  بوو نسییه ره فه
  ر له هه. یگوت  ده خۆی وای رامبۆتی، یهتی ل فره  نه نسییه ره رچی فه هه
.  وه کرده جیادهلکنسای  ره ی فه کانی دیکه شه ، پاریس و به تاوه ره سه
ک   یه ش له وه چ، ئه رده نسی ده ره  لۆژیکی فه  پاریس له ی که و واتایه به

 . شه ه و هه  کاتدا راسته
ری  ڵ دیالهی براده گه  له  که وه یاد هاته  بهمدا ئاخاوتنکی رامبۆ لره
م و  رهه  دووتۆی به و له  تی، دیالهیش تۆماری کردوه کردوویه

ر تامانی  سه ی له که  ئاخاوتنه له.  وه ته کانی رامبۆدا بوکراوه نامه
موو  وان ههکسانی ن  یه  به ب که  سوور ده ری شۆڕشگانه دروستکه

ک   هیچ الیه  پویستیمان به  جۆرک که  به،ست به میزاد پشت ده ئاده
م  له. بینین  سروشتدا ده یدا له که رده  بگه  شوه نک له ناب، چونکو الیه

   له شنکی جوان که  چه  له قرتن، گوکی خونچه دا گوک ده ساته
موو   هه  پی دها ود ی نیشانده که ره  براده ، به یه کدا هه موو جگایه هه

   هاوئاوازه و ناسکیه  ناتوانن شتک به وه  خۆیانهیی  کارامه کان به ره هونه
  یان له که یبینین نموونه ک ده کسانی و خوقاندن، وه یه. ن ر بکه به سته ده

ی  ریانه ن هونه و خاوه ردا، ئه ن هونه ست خاوه  ده  له ک ه ن سروشتدایه
مکی   چه کا، بۆیه یان ده زده  ناوه  زیق یقه ز قز، به و  بز امبۆ به ر که

خوازی، خودی  کردنی ده فره  داوای به رامبۆوه دیدی  ر له خودی هونه
الی   به مجۆره به.  ند نییه  به وه به ده  ئه ودا به  دیدی ئه شیعریش له

امانکی  ناو ت چته ق گشتی پکدن، گشت ده  هه  گشت به رامبۆوه
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مان کاتدا   هه ت له جوگرافیای شیعرییه،  وه هییردوون ربوی گه به
م  ، تۆوی هزرکی جیاوازی ئه وانه موو ئه هه.  جوگرافیای سیاسییه

 .بووستی پکرد  هه تاوه ره  سه ر له  رامبۆ هه ، که ی رۆژئاوایه ته سه ده
م  کارهنا، به تی به یه مکی شۆڕشی کۆمه ، چهرۆژمکی  رامبۆ چه

ی  که نووسه رکردنی چاره به سته ک تاکک بۆ ده  وه که مکه ردوو چه هه
کانی هزریدا   قۆناغه  و له که ریه ی هه وانه بوو، رامبۆ ئه س نه به
   له رنا، چونکه ده تی خۆی وه یه  شۆڕشی کۆمه له. جھشت به
ش نووشستی   کۆمۆنه، یه م وشه مانای ئه یدا ژیا، کت و مت به که سته جه

  و رگه ئهر  هه  کرد، که  وه بهرکی  س بوو ده م که که و یه  ئه هنا، که
،  رزه م ته به. بردو نووشستی  ره  بهی که  شۆڕشه ، که بوو شۆڕشگانه

کو  بوو، به  نووشست نه ری هکۆس، رامبۆ ل ندێ که ی هه و پچه  به
 .یویست ده خۆی  ی که وه ک ئه وه. ک بوو هانایه
ر رامبۆ  سه  له  که،وانی تر ر ئه  سه یخاته ی من ده م کتبه ی ئه وه ئه
ر  سه  له مییانهیدکا واوی تامانی ئه ته  به   که یه وه ، ئهوننووسرا

 بۆ دوو  زموونه و ئه ست ئه  ئانقه  به ، که وه کاته تده زموونی رامبۆ ره ئه
رزک  وهتادا وتیان  ره  سه  له وانه هئ. ن که شده واو لکدژی دابه شی ته به
 دوای اتی، وات  رامبۆ نووسیوویه  که مه رهه دوا به ،خ  دۆزه له

جا و. کا  شیعر ده شدا مائاوایی له مه رهه م به  له ، کهتنامه خۆرهه
پنن،   بسه و رایه ی ئه که وانه  هاتن، پچه ی دیکه وه ره ندان لکۆه چه

ی   هتنام خۆرهه  شک له بهدا  خ  دۆزه رزک له وه  ر له وتیان به
رگیز  ههش  مه دوور له  .شی پاشان نووسی که وره  گه شه نووسی، به
 رامبۆ  ین، که بگهدا  تنامه  خۆرهه دیموکراسی لهی  سیده  قه ناتوانین له

 ،کا  دهسوماتراو  ره ی به که  بۆ کۆچه  ئاشکرا ئاماژه دا به یه سیده و قه له
و  لهو  رباز  سه ندی بوو به ریاوانی هۆه  ده  له ی که و کاته هل
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.  رابکا ربازییه و سه هخرایی ل ، تاکوو به جاوه چوو بۆ  وه شه یه رگه
کانی  رناکییه ته خه ستکردنی به  ههدا دیمۆکراسی شیعری  لهرامبۆ 
ی   دیموکراسییه فسانه و ئه  لهی خۆی که  زووه نده زه و مه ر داگیرکه
   رۆژائاوا ی وه ئه  ن، که یه گه ودا رامبۆ راده له،  وه کاته  رووندهرۆژئاوا

. ن می پده مۆ جیھانی سیه  ئه ، که یه و جیھانه  ئها لی باربکوێ هی ده
ق  هه ، یاخود به هرشکی شیعرییه ،دیموکراسی  ،یه سیده م قه ئه

 واتای  ، رامبۆ بهریکی شیع موو توانایه قای هه پی بارته  به سیاسیییه
  ی له و شیعرانه ک ئه  شیعری سیاسی نووسی، وه هزی وشه به

و  ر ئاسنگهک  کانی وه تاییه ره  سه شیعره  لهروا  دا، هه کۆمۆنه
 وتانی بینی و   له ی که و شتانه موو ئه  رامبۆ ههدا،  کان کوژراوه

خۆی   به ی که نهرنجا و سه کانی و ئه رچاوه  به زموونه موو ئه هه
ریی  گه ردانی ئیراده رگه  سه  من به  کهی وه وای ئه ، یاندا ژیا گه له

 تاوتوو ی زموونانه و ئه  ئه پودانگکدا موو جۆره ناو هه  له،م به ناوی ده
وێ  رچۆن رککه ، هه زنه و مه ، ئه زنه کان مه ناو پودانگه و له ئه. کردن
موو  ی هه و کاته کو ئه وێ راناکا، به رککه  ک که ر جگایه  هه یان له

ناو جیھاندا  ش، له دراو، یان هاوبه رهه کی به وییه  زه له: شتک رووبدا
 خودی خۆیدا  ش له م خوازیارییه  ئه.کان وره هه ناو لهک  کا، نه راده

، رلشواندن سهکانی   ئامرازه  له ککه  یه وه کو ئه  به، ئامانج نییه
ی  ندییه یوه م په کرێ له  ده. بۆ واقعکی جیاواز عریفییه  مهربازکی
کانی تدا   رامبۆ شیعره ی که و شونانه کانی رامبۆدا ئه شیعره
ست بنین،  ده  به رچاوانه و سه  ئه، یدا ژیاوه گه ی له وانه و ئه  هونووسیو

  هو خۆی ئه ی به وه بێ، بئه رده  پی ده ی که یه و شوه  ئه وه به
   کهتب هدر  ده تییانه  تایبه زموونه و ئه ئه.  وه  بپشکنته ون یه رابگه
  شوه کو به دانیان، به و درژه  وه  شیکردنه ک به ، نه بوویان ژیا گه له
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   وشه  به وشه  ،وه کاته موو شتکی تدا کۆده ی خۆی هه که وه رۆشندانه
دا،  رچوونی کۆتایی ده مبۆ بیاری دهکات را.  وه کانیانه موو مانایه  هه به
  و کات بوای به  ئه  کهیش،تا ڤرلین  هه ڵ خۆیدا نابا، بگره گه س له که

 ناوی "ناسکی ناسراو"ناوی  جاڕی به ت هنا، رامبۆ بۆ گاته کاسۆلیکیه
  ر، له  به گرته سانی تر ده ر که رانبه  به ی که ودایه و مه برد، ئه ده

 مادام -تیان ل ناکا  تیدا خیانه که ودایه مه((لین یان ڤر وه پشه
  قه هۆی ته به  که ،نرێ  بۆ ڤرلین دهخ  دۆزه رزک له وه  کی له یه دانه

و  کو له  به-  زیندانی کرا  ، رامبۆی بریندار کرد، ی هک  ناوداره لکردنه
م  ، به دایهو م مه م ئه ، ده))س و به وه وته که وان دوور ده  له ودایه مه

 .ر  به گرته ر خودی خۆشی ده رانبه  به ودایه و مه رایا ئه  به رامبۆ له
 رزی خۆی کۆتایی هات، ئیتر   چوونه  به رخاندا که رچه  دوا وه له

 خۆیدا   خۆی له مه م، ئه ، به وه مایه  شیعر نه رامبۆ پویستی به
 خای  وه ، ئه س نییه رنج نووسین به نیا سه خوازێ، ته تاماندن ده

ش  بانه ر عاره سه  لهی وی  قاچ باوه تا به ، رامبۆ هه تییه سایه قگیری که چه
 .با  شیعر دانه  له ،بوو

،  موو سانه و هه ی ئه  ماوه نم، له  نووسینی داده  به وانه  ئهمن
بوون،   یان بزر ده وه هکرن رت و بوی ده زاران تبینی نووسی، په هه
  پ و تۆزه و ته ڕاستی ئه  ناوه ی له که  تاگرتووه شوه ک به م مرۆیه به

رگیشدا  ی مه بانه ر عاره سه تا له  هه دا، بگره رما تیژه دا، یا سه ره خنکنه
 نووسین مائاوایی  ب، ناکرێ بین له ر نووسین سوور ده سه له

 . کردووه
  ی که وه ی ئه گوره  به،  خوشکی دهئیزابلی   به ش زیاتر که وه له
ی یاخود  که تی کۆچه یویست حیکایه ، رامبۆ ده وه گتهی  دهئیزابل
 تا  وه ره ره  هه ی له که بانه ر عاره سه زینی له دابه. ی بنووس که ئۆدسه
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  سانی تر له وێ که یه  رامبۆ هشتا ده بینین که  ده وه  باش ئه ریا، ئمه ده
  ی شیعریانه شوه  به م نه به. ی دنیا بکا که هزموون شکردنی ئه دابه
 نووسینی   نووسینی ناسکدا، من به کو له چین، به  بۆی ده ک ئمه وه

م   له ی دنیاکردنه م، نووسین خۆی رگه به  ناوی دهپراگماتیکی
 ، بکرێ ی زمان که  ئاسانترین شوه  به شداریکردنه  یان به شکارییه دابه
  ر له زانین هه  ده ئمه.  که یه  دانراوه وه  ئه ی که نایهو ما  به ک هن

  ی به  گاته نده دا رامبۆ چه کی روانینوان نامه  تی له تایبه ، به تاوه ره سه
  بینی که یی ده  بھووده ی به وه ند ئه روا چه هات، هه ر ده مکی دانه چه
  وه  له وه تاشه ره  سه ر له م هه  بژمرێ، بهر دانه  کک خۆی به یه
و  یکش، ئه  ده  که یه و هزه ری ئه ر شاعیرک نونه یشت هه گه
  ستره ڕاستی گۆئه ک به  که،  یه وه موو بارکدا ئه  هه ش له ویتره ئه
   خود جنشینه  له ی که وه کو ئه ، به  خود نییه،ق هزی هه. گرێ ده هه
 ژیان،  ، له وه کانه رچاوه موو سه  هه  له ی که ریانه و هانده ، ئه قه  هه وه ئه
، جۆشدانی  کانی دیکه مان و رۆشنبیرییه که ی، رۆشنبیرییهی رۆشنبیر له

 . فراندنه زکی ئه موو حه بۆ هه
موو شتک،  یشتنی هه  کلیل بۆ گه–  گوته:  یه وه  خۆی ئهویتر منی ئه

مان  ر هه رێ ههموو جا  هه ویتره م ئه ، ئه ویتره ئه خۆیدا   خۆی لهمن 
وامبوونی  رده  به  له یه ویتره ئهو  کو خۆی ئه ، به  نییه ویتره و ئه خودی ئه

... وان ، ئه و، ئوه من، ئه:  تای کۆیه ره خودی من سه.  دایه تروانی هئ
  وه که یه  به وه هویتر ئهی   رگه  لهمن  موویان به هه. وان گشت ئه
ڕی  وپه  ژیا، به  رسکانانهو  ئه موو ڵ هه گه رامبۆ له. گردراون

   له. وه یگواسته ویتر ده سک بۆ ئه ه راناوی ک  له وه کییه مه ره
 ،ش شه ه  هه پاکیزه، خی شووی دۆزه  داڵ ڤرلین گه ی له که گفتوگۆیه

وردی نازانین   به، وه ته  بوکراونهخ  دۆزه رزک له وه   له و شیعرانه  ئه که
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مال  دا ئهخی شووی دۆزه  ، ڤجا له ش ڤرلینه ھه، ک  رامبۆیه کھه
ش  شه ه ی هه پاکیزه  ت به باره ، سه ی تریش ڤرلینه که والیه ، ئه رامبۆیه

وھ  شکی تردا ئه  به ناسین و له  ده و  تیدا جارک ئه  که ،مان شته هه
ان دوو ی نو وه و نزیکبوونه  له رک کرد که ی ده وه رامبۆ ئه.  وه ناسینه ده

  وه ژین، ئه  دهداویستی  خۆشه تی یان له  دۆستایه  تیایدا له ردا، که وه بوونه
واو   بوون ته هه ی کۆتایی و هه وه و تراژیدیای جیابوونه ره  به بۆ ئمه

و  ، ئه قووه تکردن هه  خیانه ست به  بئومدبوون و هه ش له مه ب، ئه ده
ی  و هاوژیانییه هووچوونی ئه سه ی، بهمر  نه  به نده  پابه سته هه

و  و  ئه ب به دهک کاتدا   یه له مرۆ  رککرد که ی ده وه ویستی، ئه خۆشه
 .ویتر ئه

تی  بی په ده  ئهندنکییا  خۆی خه و گفتوگۆیه بینن ئه ندک واده هه
وا   به الی پیاوک که  به.  جی بواکردن نییه وه ڕای من ئه م به بوو، به

  وه کی واقیعییه کردار به  کهینووس  ی ده وانه موو ئه ھناین ههرای
ال   خۆڕایی له  هیچ نووسراوکی له ، پیاوک که  وه ستته یانبهب
چاو   به  ک له یه موو شتک نموونه و هه الی ئه کو له به. ناقوو هه

ربینی  وتکردنی ده که  پاشه له. نون کان ده سته دیتنن و هه
،  و هاورده   وناندن و ونه گرتنی له ستھه ی رامبۆ، ده رییانهشیع

روا بۆ  هه. ی بناکات ی نموونه  بۆ ئاستی بناغه وه بییه ده شوازکاری ئه
   خۆی چۆن له  که،بینی ونی ده  منداک خه  به  که و پیاوه ئه. تیش سیاسه

  ندازیارک، له  ئه و بیکات به  بکا رده روه گا وای په کردن ده رده روه په
  و به  ئه  که،بینی کی ده وتنی رۆشنبیرییه رکه ده کارییدا وه زانست و ورده
کی  ته کانی بۆ شیعری بابه  دیده مان بوابوو که هه. ژمارد مردووی ده

  ر له بوو، هه  هه مه ، بوای به ه  هه ڕاست یان به به. کرد  ده ئاراسته
   چیرۆکه–ی  لکهفیندێ جار ساو  هه نگه  ره–رکی  ه خون وه منداییه
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وتنی   توانای پشکه  بوای به کانی ژۆل ڤرلین بوو، که زانستییه
وی داهنانی نووسینی  ، هه وه ی زانسته  رگه بوو له تی هه مرۆڤایه

 .بنینی ر وای ناو  گه،دا زانستی ده
  م شوه ی بیارکی له توان نموونه خۆی ده ر به شاعیر هه

ب نووسین  توان ب ده خۆی ده ر به شاعیر هه. ربگرێ  وه ییه ریشه
  م جۆره ئه. ر نادیاربوونی نووسهتی  فه  غه تا بب به هه. بگۆڕدرێ
ڕ وتانی ئۆگادین بۆ  مه  رامبۆ له بینین که  ده و راپۆرتانه  له نووسینه

  یان لهندک ، ههنکرد ده  وانه  رهنسی ره ی فهایی جوگرافی ه کۆمه
م   ئای له–تی زب   ناو سه وانی تریش فدرانه یان چاپکرا، ئه که گۆڤاره

 ! ییه مژه گه
  وه ی خواره م جیاوازکارییه ر ئه رانبه  به بوای من پویسته به

  فکرن، که ی رامبۆ ده که خۆشه  نه زۆرک وا له: ین ک بکه یه سته وه هه
ر دانا،  سه  پاشانیش ژیانی له وه تهکانی بب  قاچه کک له وایلکرا یه

  ب له رکی شاردراوه ده  قه وه ک ئه روه فکرن هه جۆرک ده  به وانه ئه
 رووداوک بوو، رووداوک  وه حاڵ، ئه مه هه به. یدا که  شیعرییه وته ره

ختکی   وه ردک بوو له وتکی پچاند، رامبۆ تووشی ده  ره بوو که
موو شتک  ر هه سه  له ری بکات، چونکه سه هات چاره گونجاودا نه

 بۆ دایکی  وه  پاڕانه ر خۆی به هه((سووی  ده ساتاوی هه کی کاره یه بۆیه
 رق  م پیاوه ئه)).  کانه شبگیره  ره و نچیری هزره  ئه نووسی که

ن  خۆی خاوه  واقیعدا به تاشی، له  گل داده  گشتی به ، که ستووره ئه
رکی  ڤه  ده خوازی له یده رامبۆ نه. انبوو، کۆتایی بووفراو کی به دپاکییه

ژنۆکانی   ئه کک له چی کت و پ ئاوسانی یه  که،زێ ئاوابوودا دابه
ڵ  گه لهکانی  ی حیساباته وه رله م به زاند، به و شار دایبه ره بۆهات، به

  وه ینه که یاد ب وه با ئه. ڕاند کانی راپه رکه موو ئه  هه،ج بکا جبهوانیتر  ئه
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  جیاتی هاوکاره ی وایلکرد له که  پیاو چاکییه سته  هه که
، داوای  وه ی بۆ بداته که رزه الباتۆی هاوکاری، قه: ی که کۆچکردووه

  وه ستی به  دایکی کرد، هه ی له ژنۆکه ستووربوونی ئه وی بۆ ئه گۆره
بوو،  ون نهستووربو خۆشی ئه خات، نه کار ده ی له که وه کرد، جوالنه ده نه
  ڕ خۆکوشتنه مه ندک له هه.  ڕاستییه کی به خۆشییه کو نه به

 بوو هۆی  ن کارکی نائاگایانه  یاخود ده،یڤن په ی ده که رییه گه ئیراده
  بینم، که  واده وه ئاساییه کو به ، به  نییه م قسانه من بوام به. ی که مردنه

 کاتکی   خۆشی له نده رچه هه. زاندی ی بوو به که رامبۆ خۆشبینییه
ی  که  پرۆژه  بزانین، ئاخۆ له ش گرنگه مه  ئه رکرد، که سه گونجاو چاره

یداکردنی   په  چۆن به وه  قاچیان بیه زانین که  ده بوو؟ ئمه وام ده رده به
 ئیفلیجی   بوو که وه رله  به وه ن، ئه ده  بۆ عه وه ڕایه قک گه دارشه
. کردبوو موو شت خۆی ئاماده بۆ هه.  وه ه بگرتیی تریش که قاچه
،  شقه غه ده و زنجبار، مه ره یویست به ده: بوو  ئاۆز ی باده که پرۆژه

دا چی  م دۆخه له. ما بوات نه توکان، هیندستان، چین، یابان و په
،  وه دۆزییه  چی ده ره  لکۆه م پیاوه کی تر ئاخۆ ئه مانایه ، به وه دۆزته ده
 .بینی  دهکاریی  ورده رکشی کردن له و سه ندازه  گرنگدانی ئه  بهونی خه
 وازبن؟ ی که حانییهو ر ردانه رگه سه  ش له وه مان کاتدا بئه هه له

یرو   یاخود سه کانی دیکه تر کولتوره ڕانگزانه هیندۆیزم و شه
  ک چۆن به وه. یزانی و کات ده  تا ئه  که وه دۆزییه کی ده یه ره مه سه

  کرد، بگره کانی، رک و پک ده ناسینی راهاتووین، هزرو پرۆژه
  ی که و پیاوه ئه. یویست چی بکا  ده ین که  بکه نده زه  مه وه ناتوانین ئه

ی  وه ی گواستنه بانه تا عاره  هه نووسی، بگره موو شتکی ده ڕ هه مه له
  زانین که ناش ویپاراست س نه  که  که نووسیندان تبینی خۆشیش، چه نه

کی بۆ چین   شیعرییه ره فه  سه  بۆ ئمه نگه  گرتبوو، ره خۆوه چیان به
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دا  یه ده م سه تای ئه ره  سه ین له یدای بکه  تا په بوو ئمه  ده جھشتبا که به
   که ، سیگمالین شاعیری رامبۆییانه ڕوانی سیگمالینمان بکردبووایه چاوه
   رووی له ووه ڕی، له ن تپه ده  عه بهمانی رامبۆدا،   هاوزه تی، له خۆیه

کانی  ئاماده نا مه رهه ڕ به مه میوی له  خه  به حاه ت مه به هه. چین کرد
  وه کردبا ئه ر وا زوو کۆچی نه گه ر بین ئه م گه یڤین، به  بپه رامبۆوه

 –س  زۆر که.  دوور نییه  راستی به  له یه م قسه کرد، ئه ی ده و کارانه ئه
  و بوایه ر ئه سه  له- وه کان و خودی برتۆنیشه  سوریالییه به
   تیدا له  که، بووخ  دۆزه رزک له وهمی رامبۆ  رهه  دوابه قامگیرن که سه

  ی که وه ش، ئه و مائاواییه حاڵ، وای ئه مه هه به. کا شیعر مائاوایی ده
کی  یه ڕه ند الپه ، چه یه تنامه خۆرههم  رهه ، دوا به یه وه  ئه قامگیره سه
و پاشان   هو نووسیوخ رزک دۆزه وه  ر له ی به مه رهه م به می ئه که

  وه هن ت بکهخ  جه وه یانویست ئه موو ده هه.  واو کردووه ی تری ته که ماوه
حاڵ،  مه هه به.  شیعر کۆچ بکا  رامبۆ بیاریدا له  که- وه خۆشحاییه  به–

  ی به گاته.  نووسیوه  نهی یه  قسه رزه م ته رگیز شتکی له رامبۆ هه
ران کرد،  موو خوقنه  هه ندان، به رمه  هونه شیعر، شیعری خۆشی، به

  یڤی، ئمه په ده  شیعرکردن نه ڕ کۆچ له مه  ئاشکرا له رگیز به م هه به
 . م بوایه ندی ئه  پابه بین به ر نه  نابین، گه پاچه سته ده

  _- تنامه خۆرههندان شیعری   چه یشتن له  تگه به
ILLUMINATION  اگه روا ئه ههی که کانه  دوا یه ک له  یه یاندنه و پ  

  کرد که ی ده یه و پرۆژه نارد، باسی ئه ری ده بۆ دایکی و دیالهی براده
ندان  روا داوای چه هه. نووس و وتی گاال ده ر ره ر هه سه کتبک له

کرد  ی ده ی دیکه سه ره ندان که  گرتبووی و چه ی که م وتانه ی ئه ونه
  تی کانییه کان و هاوکوفه  بۆ دوورییه  پوانه–بۆی بنرن 
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  ی کازم جیھاده وخۆی درژ وتنکی راسته  چاوپکه قه م ده ئه(*) 
شک،  نیا به ک وتار، ته ، وه دا من دووباره لره. دا ڵ ئاالن ژۆفروا گه له
و   راستیدا ئه له.  وه کانی ژۆفروام داڕشتۆته وتنهموو، ئاخا ک هه نه

ڕ  مه  له سووده  قکی به ل ژۆفروا، ده گه ی کازم جیھاد له گفتوگۆیه
کانی  تییش مشتومه  تایبه گشتی و، به نسی به ره  فه وناندنی شیعری

   ژماراه1991،"الکرملا"" گۆڤاری   له قه م ده ئه. کان  رامبۆناسه رۆناکبیره
 . وه ته  بوکراوه "40/41
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Översättning: Handren 


