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لَيكؤَلينةوة

سيروان رةحيم

هةَلوةرين
تةمةن كورتيي دةق 
لة ئةدةبي كوردييدا

ئارام سديق

لةنَيوان
دةقبوون و
 شيعرييةتدا

بوار نورةدين

بةراوردَيك لة نَيوان 
تَيكستي طؤرانيى 
فؤلكلؤرى كوردي
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دكتؤرة  و  ثرؤفيسؤر  لة  كؤمةَلَيك  ئةَلةمانناسةكان، 
كةسانَيك  زانكؤكان،  لة  سةرقاَل  بةدةربةستةكاني 
ثةروةردة دةكةن، كة هيض شتَيك لة ئةدةبيات حاَلي نابن.
نووسةري نةمسايي هانز ظايطل 

)1991-1908(

سيروان رةحيم

هةَلوةرين
تةمةن كورتيي دةق 
لة ئةدةبي كوردييدا
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بَليم مةبةستم لة هةَلوةريني دةق لة ئةدةبي كورديدا زؤر  با دةسثَيك ئةوة 
كؤمةَلَي  لَيكؤَلينةوة،  رةخنة،  مينا  بةرهةمطةلي  دةطرَيتةوة.  نووسراو  بةرهةمي 
نووسراون.  بيست  سةدةي  نةوةدةكاني  كؤتايي  تا  ثةنجاكانةوة  لة  كة  كتَيب 
بَيطومان قسةكردن سةبارةت بة هةَلوةريني دةق، دةبَيت شيعري لَي ئاوارتة بكةم. 
لة ئةدةبي كورديدا ئةو شيعرانة كةم نين تةمةنيان هةية و هَيشتايش زيندوون. 
بةرهةمي شيعريي جةزيري، نالي، مةحوي و طةلَيكي تر، دةقطةلَيكن تا ئَيستايش 
لةطةَل  لةو بةرهةمة هةميشة زيندووانةن هةنووكةيش ياري  ثِر جوَلة.  طةش و 
هةست و لةطةَل ضَيذماندا دةكةن. بؤية لة باس و خواسدا سةبارةت بة مردني 

دةق مةبةست لةو دةقطةلةي ئةوان نيية. 
بة رووني مةبةستم خةرمانَيك نووسين و دةقن كة لة ضةند دةيةي رابردوودا 
يادةوةريي و  ئَيمةدا بآلوكراونةتةوة، بةآلم هيض طؤشةيةكي  ئةدةبياتي  لة ماَلي 
و  طوتار  يان  سياسييش،  نووسيني  بة  سةبارةت  نةطرتووة.  ئَيمةيان  بيرئانيني 
دةقي سياسي، ديارة لة نزيكةي بيست ساَلي رابردوودا سياسةتواناني ئَيمةيش 
و  كردووة  خةَلك  بة  ثَيشكةش  طوتاريان  زؤر  كراوة،  تةكدا  لة  ديداريان  زؤر 
شتَيكيان  نةبَي  هةر  يان  نةطوتوة.  نةمريان  شتي  بةآلم  نووسيوة،  شتيان  زؤر 
نةطوتوة بؤ كاتي خؤي نوَي بَيت، ياخود شتَيك بَيت بمَينَيتةوة. لة طوتاري سياسي 
ئَيمةدا ثَيشبينييةك، ديدَيكي نوَي يان هةر روانينَيك شتَيكي تازةي لة دووتوَيدا 

هةَلطرتبَيت نةبوطة. 
لة طؤشةيةكي دييةوة تةماشاي سةرضاوةيةكي طرنطي ثةروةردة و زانست 
بكةين، زانكؤ، تةماشا لة وآلتي ئَيمة ضةند زانكؤ هةية؟ ضةندين زانكؤ و سةدان 

مامؤستاي زانكؤمان هةن، بةآلم كوا بةرهةمةكانيان؟ 
كوا ئةو دةقانةي نووسييان و مانةوة؟ 

كام ديدةيان ثَيشكةش كرد شتَيكي نوَيي لةخؤ طرتبـَيت؟ 
رووبــةِرووي  لَيدةذين  ئَيمةي  ناوضةيةي  ئةو  رابــردوودا  ساَلي  بيست  لة 

ضةندين طؤِران، هةِرةشة و ضةند شةِر بووةوة؟ 
شتَيكي  كوا  بةآلم  دةستدا!،  لة  زَيِريني(  )هةلي  جار  ضةندين  كوردة  ئةم 

مامؤستاياني زانكؤيي ئَيمة تؤماريان كردبَيت و مابَيتةوة؟ 
كوا كاريطةريي قسة و شرؤظةكاني ئةوان بؤ نابيندرَين؟ 

بؤ شتَيكيان الي هةموو ئةو نةوانة جَينةهَيشت ساآلنة بة بِروانامةوة زانكؤ 
بة جَيدةهَيَلن؟ 
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بة  بيبةخشن  نيية  بةرهةمَيكيان  دةكةن  تةواو  زانكؤ  كةسانةي  ئةو  بؤ 
كتَيبخانةكةمان؟ 

بؤ زؤربةيان بَي ئاطان لة طرنطي دةق و لة طرنطي نووسيني كتَيب؟
هةموو  بةرسظي  لة  نزيكةي  ئَيمة،  كتَيبةكاني  و  نووسين  ئَيمة،  دةقي 
نةكرَيت.  لةسةر  قسةي  زؤرترة  لةوة  ذمارةكة  هةناسة سوارن.  ثرسيارةكاندا، 
بَي  ئَيمة  دةقةكاني  فراواني  رووبةرَيكي  وزةن.  كةم  ئَيمة  نووسراوي  بةرهةمي 
رؤذطارة  بةرطةي  بةرهةمطةلَيكن  ئَيمة  دةقةكاني  نيية.  فِرينيان  تواناى  و  باَلن 
درَيذةكان ناطرن. ئةو بةرهةمانةي هزر و لَيكدانةوةمان ضةندن كة لة سةد ساَلي 

رابردوودا نووسرابن و شاياني ئةوة بن بضينةوة سةريان؟
ئةندَيشةمدا  لة  ــةردةوام  ب ثرسيارطةلَيك  غةمطينن،  ثرسياري  ئةمانة 
خؤي  لةطةَل  هةستة  ئةم  جةنجاَلمدا  خةياَلةطةي  لة  بةردةوام  سةرهةَلدةدةن. 

دةمبات، ئةم ثرسيارة دةمخاتة تاسةي قوَلةوة، بؤ دةقمان نيية؟ 
باشة بؤ ئَيمة كتَيبخانةيةكمان نيية شتي دةطمةني تَيدا بَيت. ديارة كتَيبخانةي 
بواري  لة  بؤ  بةآلم  خاَليية،  خاَلي  طرينط  زانستي  كؤمةَلَي  بة  سةبارةت  ئَيمة 
كار  طةلَي  رابردوودا  لة سةد ساَلي  بين.  بةو ضةشنة  دةبَيت  ئةدةب و هونةردا 
كراوة، بةآلم كاري رؤذانة بوون، كارطةلَيكن يان كةم ذياون ياخود لةطةَل يةكةم 

ضاوتروكاندندا مردوون و تةمةنيان لة خانةي تةمةنة هةرة كورتةكاندا بووة.
كاتَيك كةسَيك دةيةوَيت شتَيك سةبارةت بة كورد و كَيشةكةي بنووسَيت و 
ثرسيار ئاراستة دةكات، بؤ نموونة ثرسياري لةم جؤرة كة ضةندين جار لة خؤم 
كراوة: )كَين ئةوانةي لةناو كورددا باسيان لة هؤكارةكاني بة دةوَلةت نةبووني 

كورد كردبَيت؟(. 
ثرسيارَيكة طرنط، بةآلم ئةوان كَين لةناو كورددا باسيان لةم بابةتة كردبَيت؟

دةردة  و  ئاَلؤز  كَيشة  لةو  باسيان  ئةوانةي  كةم  زؤر  كةمن  ئَيمةدا  لةناو 
درَيذخايةنة كردبَيت، باسكردنَيك ببَيت بة سةرضاوةي نووسين و لة لَيكؤَلينةوة 
ئاَلؤزة  بابةتة  بَيت. يةكَيك لةو كةسانةي باسيان لةو  و توَيذينةوةدا جَي باوةِر 
كردووة مةسعود محةمةدة. ئةو كةسَيك بوو رادةما، رامانَيك خوَينةري دةبردة 
كةسانةية  لةو  يةكَيك  محةمةد،  مةسعود  ثرسياركردن.  و  بيركردنةوة  هةواري 
بةرطةكاني  لة  يةكَيك  كؤتايي  لة  ئةو  جَيهَيشتووة.  بة  زيندووى  دةقي  كؤمةَلَي 
لة كَيشةي دروستنةكردني دةوَلةت دةكات،  قادري كؤييدا* باس  كتَيبـي حاجي 
و  بؤضوون  لةطةَل  بةشداريكردنة  و  خوَيندنةوة  شاياني  باسكردنَيك  بةآلم 
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ديدةكانيدا. ئاسايية تؤ لةطةَل بؤضووني مةسعود محةمةد يةكدةنط نةبيت، بةآلم 
ئةو لة ئاستَيكدا قسةي كردووة كة شاياني خوَيندنةوةية. ئةو دةقَيكي زيندووى 

بةجَيهشتووة.
 ***

نيية.  ئاسان  دةق  هةَلوةريني  بابةتي  بابةتة،  بةم  سةبارة  قسةكردن  ديارة 
دةدةم،  هةوَل  هةميشة  وةك  نووسينةدا،  لةم  ئاَلؤز.  مذارَيكة  ثَيضيدة.  بابةتَيكة 
لة  نووسينم  و  قسة  رووي  دةمةوَيت  نةبَيت.  دياريكراو  كةسَيكي  مةبةستم 
نيية  مةبةستم  بكةم.  دياردةكة  باسي  دةمةوَيت  بَيت.  رؤشنبيريمان  رووبةري 

كةسَيكي تايبةت بكةم بة ميناك و شتي خؤمي بةسةردا بسةثَينم. 
تةمةن كورتيي دةقةكاني ئَيمة دياردةيةكي غةمطينة، بةآلم غةمطينتر ئةوةية 

قسةي لةسةر ناكةين؟
بةر لةوةي ئةم بؤضوونانةي خؤم بنووسم، نووسينَيكم دةخوَيندةوة كؤتايي 
ساَلي 1989 نووسراوة. نووسينَيك لة اليةن نووسةرَيكي كوردةوة. لة نووسةرة 
ثلة يةكةمةكاني ئَيمةية. هؤي ناونةهَينان و ئاماذةنةكردنم بة سةرضاوة ئةوةية 
كة باسم كرد، ثَيمواية طرنط باسكردني دياردةكةية، نةك كةسةكان. با كةسيش 
نةخَير  نووسةرَيكة.  شكاندني  لة  مةبةستم  من  نةخوَينَيتةوة  وا  بؤضوونةكة 
باسكردني كَيشةكة طرنطة بة المةوة. لة ئَيستةدا بيست ساَل بةسةر ئةو نووسينةدا 
تَيثةِر دةبَيت. نووسينَيكة نووسةرةكةي بةردةوام باسي لة رةضاوكردني رَيبازي 
لة )مةنهةجييةت( كردووة. ئةو  لة نووسيندا و هةميشة باسي  زانستي كردووة 
نووسينة لة رؤذطاري خؤيدا رووبةرَيكي طةورةي لة ناو مةيداني رؤشنبيريماندا 
سةرقاَل كردبوو، بةآلم ئَيستا من كاتَيك ئةو نووسينة دةخوَينمةوة، هةست بة 
بَي هيوايي دةكةم. هةست دةكةم تةمةني رؤشنبيريي كوردي ضؤن هةَلضووة و 

ضي لة دةست داوة.
نووسينةكة سةبارةت بة نووسةرَيكي بَيطانة نووسراوة. بة دؤستي طةورةي 
ضةوت،  زانياري  لة  ثِرة  ئةوةي  سةرباري  نووسينة  ئةو  ناسَيندراوة.  كورد 
بكات،  دَلخوازةكةي  لة  باس  ئةظيندار  كةسَيكي  دةضَيت  لةوة  زؤرتر  هةروةها 
ئةوةندة زماني سؤز بةسةريدا زاَلة. لة ضةندين شوَيني ئةو نووسينةدا كؤمةَلَي 

دةستةواذةي لةم بابةتة هةية:
)خوا دةست بة باَلييةوة بطرَي، ئامين، ئامين!( 

كارَيكي كردووة )يةكَيكة لةو شتة هةرة بةرزة سةيرانةي ئةم دونياية(. 
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)خودا دةست بة باَلتةوة بطرَي و تا دَيت لة وَينةت زؤر بكات(
طةورةية  ثياوة  ئةو  دةوري  ثةرذيني  بؤتة  بَيكةسان  خَيري  دوعاي  )ديارة 

بؤيةكا يةزدان دةستي بة باَلييةوة طرتووة و شوكور تةمةني درَيذ كردووة(.**
لة  مةبةستم  ديارة  تردا،  كةساني  زانستي  نووسيني  لة  خؤم  بةشبةحاَلي 
زماني  مةبةستم  و روون  تةواو  بةَلكو  نا،  كوردي  زماني  بة  زانستي  نووسيني 
و  هةبَيت  جَيطةيان  جؤرة  لةو  دةستةواذةي  و  رستة  نةمبينيوة  ئةَلةمانيية، 

بؤضووني وةها ناخرَيتة نووسينةوة. 
دةقطةلَيك  زيندوون،  كة  زؤر،  ذمارة  بة  دةقطةلَيكن،  خاوةني  ئةوان  بؤية 
وا  درَيذيش  ماوةيةكي  بؤ  و  سةريان  دةباتةوة  خةَلك  ثَيويستيي  بــةردةوام 

دةمَيننةوة.
بضينةوة سةريان.  زؤرن  نموونةكان  ئَيمةدا  نووسراوي  ئةدةبياتي  لة  ديارة 
بؤية من ئةو نووسينةم وةكو نموونة هَينايةوة، ضونكة بةِرَيكةوت لة بةردةستمدا 
كن  لة  دةق  مردني  بة  سةبارةت  قسةكردن  بؤ  زؤرن  كةرةستةمان  دةنا  بوو. 

ئةدةبياتَيك كة شتي زيندووي كةم بةرهةم هَيناوة.
 ***

 ئةمة ئةندَيشةية، ئةمة شكاندني كةس نيية. شكاندني ئةدةبياتي نةتةوةيةك 
ئةدةبياتَيك  بة  ئاطادارييةكة سةبارةت  بةَلكو  دةكةم،  لةسةر  كة من قسةي  نيية 
دةيةوَيت هةنطاو بنَيت، بةردةوام بَيت و خؤي بة ئةدةبيات لة قةَلةم دةدات، كةضي 
ئةدةبياتَيكة زؤر كةم دةقي زيندووي بةهةمهَيناوة. ئةدةبياتَيك دةقي زؤر كةمة 
طةآلكاني  رزيني  لة  ئَيمة  ئةدةبياتي  دةقةكاني  هةَلوةريني  هةَلنةوةرَيت.  و  بذي 
بن.  زيندوو  نةوةيةك  تاكة  بؤ  نةوةيةك،  بؤ  ناطرن  بةرطة  ئةوةندة  دةضن.  ثايز 
بابةتي  بيردةضنةوة.  لة  و  هةَلدةوةرَين  دةقةكان  طةآلطةلي  بةرضاومانةوة  بة 
بة شَيوةيةكي  و  بدرَيتَي  قوَلي سةرنجي  بة  ثَيويستة  بابةتَيكة  دةق،  هةَلوةريني 
فراوان قسةي لةسةر بكرَيت. قسة لةسةركردنَيك ديارة بة مةبةست و ئامانجي 

جوان. قسة لةسةركردنَيك بمانطةيةنَيتة سةر هؤكارةكاني كَيشةكة. 
زؤر  ئَيمة  مردووةكاني  دةقة  و  طيان  بَي  دةقة  ذمارةي  ئةوةدا  لةسؤنطةي 
تَيكةَل و ثَيكةَلييةكي وةها  زؤرترن لة دةقي جوان و زيندوو، بؤية هةندَي جار 
دروست دةبَيت كة بؤ زؤر كةس ئاسان نةبَيت دةقي بَي طيان و دةقَيك هةناسةي 
خاوَين بةنَيو رستةكانيدا دَيت و دةضَيت لَيك جودا بكرَيتةوة. بةتايبةتي بؤ خوَينةر 

جوداكردنةوةي ئةو دةقانة لة يةكتر كارَيكى دذوارة. 
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جؤرج بةرنارد شؤ )1856-1950( نووسةري بة ناوبانط و هةَلطري خةآلتي 
نؤبَل بؤ ئةدةبيات ساَلي )1925( طوتويةتي:

)خةوتنيش شَيوازَيكي رةخنةطرتنة، بة تايبةتيش لة شانؤدا(.
ض بكةين ضاوي خؤمان بطرين، كتَيبةكانمان نةخوَينينةوة، يان قسة بكةين؟

بة بَيدةنطي رةخنة بطرين ياخود بة دةنطي بةرز قسة لة بابةتَيك بكةين كة 
شاياني قسة لةسةركردنة؟

 *** 
)ئةدةبياتي  دةَلَيت:   )1974-1899( كَيستنةر  ئَيريك  ئةَلةماني  نووسةري 
ئةَلةماني يةك ضاوة. ئةو ضاوة شك نابات كة ثَيدةكةنَي(. ئةطةر ئةمة بؤضووني 
نووسةرَيكي بة باندؤري وةك وي بَيت سةبارةت بة ئةدةبياتي ئةَلةماني، طةلؤ 
طريمان كةساني وةها ثةي بة رةوشي ئةدةبيات و نووسيني كوردي ببةن، دةبَيت 

بؤضوونيان ض بَيت؟ 
لة شتة زؤر  ئَيمة  ئةدةبياتي  بة  تَيِروانيني جودا سةبارةت  بةآلم  نازانم،  من 

ثَيويستةكانة. 
مةبةستي  لةوةية  ئةو  هةية.  قسةيةي  لةم  فةرةئالي  مةبةستَيكي  كَيستنةر 
مةبةستيشي  دةبَيت  ئةَلةمانيدا.  ئةدةبي  لة  بَيت  كؤميديا  نةبووني  كَيشةي 
تةماشاكردن بَيت بة يةك ضاو، ديارة ضاوَيكي هةميشة كةم، دةبَيت بة ضاوطي 
بزركردني ض وزةيةكي طةورة. يان بة يةك ضاو تةماشاكردن، واتاي بينيني يةك 
ثَيكاني مةبةستي طةورةدا  لة ثاي  الي شتة. قسةيةكة قوَل. قسةي نووسةرَيكة 
قسةي كردووة، بؤ ئةوة دةقي نووسيوة بذي و وشةكاني هةميشة هةناسة بدةن. 
ئةو ئةدةبياتةي كَيستنةر ثَييواية يةك ضاوة، ئاسمانَيكة ثِر لة ئةستَيرةي طةش. 
ئةدةبياتي ئةَلةماني ديرؤكَيكي هةية ثِراوثِر لة نووسةر، نووسةري خاوةن دةقي 
تا ئَيستا نةمر. ئةدةبياتَيك خةمَليو بة داهَينةر. ئةو ئةدةبياتة خاوةني كتَيبخانةيةكة 
نووسةراني هةَلطري خةآلتة طةورةكانن، جطة لةوةي ضةندين وةرطري خةآلتي 
تَيداية، بةرهةمةكاني ئةو ئةدةبياتة لة الي خةَلك زيندوون. لة ئةدةبياتي  نؤبَلي 
ئةَلةمانيدا دةق هةية تةمةني سةدان ساَلة، بةآلم ئَيستايش مرؤظ وةكو ثَيداويستي 
تواناي  بة  نووسةرَيكي  كةضي  الي،  دةضَيتةوة  ضَيذ  و  وةك خؤشةويستي  يان 

وةكو كَيستنةر بةو ئةدةبياتة دةَلَيت: )يةك ضاو(!.
ديارة ئَيمة لة ضةند كةمة كتَيب زياتر كة شايستةي خؤشةويستي و ضوونةوة 
سةر بن، كتَيبمان نيية تةمةنيان سةدان ساَل بَيت، بةآلم ئةوةي شياوي لةسةر 



201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ
وة

نة
ؤَلي

َيك
ل

13

نووسراون  ئةمِرؤيش  و  دوَينَي  كة  كتَيبانةي  ئةو  ئةوةية،  تَيِرامانة،  و  وةستان 
)زؤربةيان!( هةمان ناسنامةي نةمريي يان ذيانَيكي درَيذيان ثَي نيية. 

بؤ؟ 
ئةمة ثرسيارَيكة دةبَيت هةمووان بيري لَيبكةينةوة. 

بوو،  بريتاني  نووسةرَيكي  و  شانؤكار   ،)1994-1929( ئؤسبؤرن  جؤن 
طوتويةتي: 

)تةنانةت بَي كةَلكترين كتَيبيش ثةِرةيةكي باشي هةية: دوا ثةِرةي!(
ثةِرةكاني  هةموو  كة  كتَيبانةي  لةو  بَيت  ثِر  ئَيمةيش  كتَيبخانةي  هيوام  بة 

بةكةَلكن.

بواري  لة  سوود  ناتوانم  و  نيية  لةبةردةست  سةرضاوةكةم  ضونكة   *
و  بؤمان  ثَيويستن  كة  بةرهةمانةي  ئةو  ئَيمة  ئاخر  وةربطرم،  ئينتةرنَيتيش 
سةرضاوةي بةكةَلكن نةمانخستوونة سةر ئةو تؤِرة طرنطة، ئةو تؤِرةي بةردةوام 

مرؤظ دةستي دةيطاتَي، ئينتةرنَيت.
** رَينووس و رستةكان وةكو خؤيان ضؤنن وةها طوازراونةتةوة.

روونكردنةوةي ضةند وشةيةك...
مينا: وةكو. نموونة.

ئاوارتة: ئيستيسنا. دةطمةن.
شيرؤظة: شيكردنةوة. تةحليل

باندؤر: كاريطةري. تةئسير
ديرؤك: مَيذوو

مذار: بابةت
فةرةئالي: فرةاليةن



وة
نة

ؤَلي
َيك

ل
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

14

كَيشةى  طرتؤتةوة،  كوردى  ئَيستادا شيعرى  لة  ديارانةى  طرفتة  لةو  يةكَيك 
دةقانةى  ئةو  زؤري  بةشَيكى  بَلَيين  نيية  زيادةِرةويى  كة  شيعرييةتبوونة، 
تةنها  و  هةَلنةطرتووة  هةناوياندا  لة  شيعرييان  بةهايةكى  هيض  بآلودةكرَينةوة 
و  جوان  رستةى  هةندَيكجار  كة  ريزدةكرَين،  جؤراوجؤرن  رستةى  كؤمةَلَيك 
ئةوةية،  سةرةكيية  طرفتى  ئةوةى  ثَيضةوانةوة.  بة  تر  هةندَيكجارى  و  واتادارن 
دةدةن  شتَيك  هةموو  بة  شةرعييةت  داهَينانةوة  بةناوى  شاعيران  لة  هةندَيك 
نووسين  ثرؤسةيةكى  هةموو  المواية  من  كة  بخرَيتةِروو،  شيعريدا  رستةى  لة 
لة خاَلَيكةوة دةستثَيدةكات و سنوورَيك هةية بؤ كؤتايى ئةو خاَلةش، ئيتر ئةو 
سنوورة الى هةندَيك نووسةر رةنطة مةودايةكى دياريكراو و سنوورَيكى تةسك 
بَيت و الى هةندَيكى تر سنوورةكة دة هَيندة و زياتريش فراوان بَيت، كة ئةمةش 
دةكةوَيتةوة سةر ئةو خاَلةى نووسةر ض ثةيامَيك لة رَيى دةقةكةيةوة بة خوَينةر 
نوآ  ماناى  دةدؤزَيتةوةو  طوزارشتكردن  نوَيكانى  رَيطة  ضؤن  و  دةطةيةنَيت 

كةشفدةكات.

ئارام سديق

خوَيندنةوةى دةقى
 )نائومَيدم وةك نائومَيدى خوا لة بةشةر(ى

 حةمة كاكةِرةش

لةنَيوان
دةقبوون و شيعرييةتدا
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يةكَيك لةو دةقانةى كة لةم ماوةيةدا خوَيندمةوة دةقَيكى )حةمة كاكةِرةش( 
بوو بة ناوى )نائومَيدم وةك نائومَيدى خوا لة بةشةر(، كة بةالى منةوة ئةم دةقةى 
شاعير تا ئاستَيكى باش لةِرووى ناوةِرؤكةوة سةركةوتووة، بةآلم ئةوةى ثَيى 
دةوترَيت ثيشةسازيى شيعرييةت لةم شيعرةدا الوازةو ئةمةش رةنطة بطةِرَيتةوة 
بؤ ئةوةى نووسةر ورد لةو وَينةو فةزاية نزيك نةبؤتة، كة دةقةكة دةيخوازَيت. 
بَيطومان ئةم كَيشةية الى )حةمة كاكةِرةش( تازة نيية و ثَيشتر لة شيعرى )من و 
خؤم(دا هةبووة، بةآلم لةو كاتةوة شاعير نةيتوانيوة ئةو ئةزمةيةي كة )كَيشةى 
شيعرييةت(ة، تَيثةِرَينَيت و بة هةنطاوى جيديى ئةزموونةكةى دةوَلةمةند بكات. 
ئةم  كَيشةى شيعربوون الى  لةسةر ضةند اليةنَيكى  نووسينةدا هةوَلدةدةم  لةم 

شاعيرة بوةستم.

بازنةى دةقبوون، يان بازنةى شيعربوون
لةم بةشةى نووسينةكةدا دةمةوَيت زياتر بةشَيوةيةكى طشتيى قسة لةسةر 
هةردوو  لة  مةبةستم  كة  روونبكةمةوة  ئةوة  دةمةوَيت  سةرةتا  بكةم،  شيعر 
دةقبوون(:  )بازنةى  ضيية؟  شيعربوون(  )بازنةى  دةقبوون(و  )بازنةى  ضةمكى 
بازنةية  ئةو  نةيتوانيوة  و  بَيت  دةق  توانيويةتى  تةنها  دةقَيك  كة  بازنةيةية،  ئةو 
شيعربوون(يش  )بازنةى  هاوكات  شيعربوونةوة.  بازنةى  نَيو  بضَيتة  و  ببِرَيت 
بمَينَيتةوة،  تَييدا  بؤ هةميشةيى  و  بطات  ثَيى  دةتوانَيت  دةقَيك  كة  بازنةيةية  ئةو 
بَيت،  شيعربوون  بةهاى  و  شيعرييةت  جؤراوجؤرةكانى  خةسَلةتة  هةَلطرى  كة 
كة بةثَيى سةردةمةكان بةشَيك لةو خةسَلةت بةهايانة لة طؤِراندان و دةطؤِرَين، 
دةمةوَيت  هةروةها  دةمَيننةوة،  هةميشةيى  بؤ  و  جَيطيرن  تريان  بةشَيكى  بةآلم 
ئةوةش بخةمةِروو هةردوو ضةمكى )دةق( و )شيعر( وةك دوو ضةمكى جياواز 
دةقَيكدا  لةطةأل  من  واتة  كردووة،  دةق  لة  باسم  كة  بةكاربراون،  سةربةخؤ  و 
تَينةثةِريوة.  كاردةكةم، كة مةرج نيية شيعر بَيت، يان بة ثرؤسةى شيعربووندا 
هةروةها كة باسى شيعريشم كردووة، مةبةستم لةو دةقانةية، كة بة ثرؤسةى 

شيعربووندا تَيثةِريون. 
بكةين  كوردى  شيعرى  سةيرى  طشتيي  بةشَيوةيةكى  و  ورديى  بة  ئةطةر 
شيعرةوة  بةناوى  دةقانةى  لةو  زؤرَيــك  دةبينين  دواييدا  ساَلةى  ضةند  لةم 
بآلودةكرَينةوة ناضنة نَيو خانةى شيعرةوة، بةَلكو زياتر لةنَيو بازنةى دةقبووندا 
موزيكيش  و  شيعريي  فةزاى  و  شيعريى  وَينةى  كة  بةشَيوةيةك  دةخولَينةوة 
و  ئيقاعى وشة  و  نةخراوة  رَيك  بةشَيوةيةكى سيستماتيك  يان  ناديارة،  تَيياندا 
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تَيثةِراندنى ئةو ثَيناسة تةقليدييانةى  رستةكان هاوئاواز نيين. بَيطومان ئةمة بة 
ثَيشتر بؤ شيعر و شيعرييةت دةكرا. 

)حةمة  بكةين الى  و شيعربوون  دةقبوون  كَيشةى  لة  قسة  لَيرةوة  دةكرَيت 
لةنَيو  ثَييةكى  دةقةى  ئةم  كة  لةوةداية،  كَيشةكة  شاعيرة  ئةم  الى  كاكةِرةش(. 
بازنةى دةقبوونداية و ثَييةكةى ترى لة شيعرداية. وةك ضؤن زؤر شاعيرى ترى 
هاوشَيوةى )حةمة كاكةِرةش( لةنَيو ئةدةبى كورديدا دةدؤزينةوة و بةشَيك لةو 
بةآلم  دةقدان،  ماَلى  لة  تردا  دةقَيكى  لة  و  ماَلى شيعردا  لة  دةقَيكدا  لة  شاعيرانة 
ئةم  كة  لةوةداية،  جياوازييةكةش  و  جياوازة  كاكةِرةش(  )حةمة  الى  كَيشةكة 
شاعيرة تةنها لة يةك دةقدا ثَييةكى لةنَيو بازنةى دةقبوونداية و ثَييةكى ترى لةنَيو 
بازنةى شيعربووندا نيية، وةك ئةم دةقةى ئَيمة هةَلمانبذاردووة بؤ قسةكردن، 
كة هةردوو حاَلةتةكة لةم دةقةدا بةزةقى هةستى ثَيدةكرَيت، بةَلكو لة زؤرَيك لة 
دةقةكانى ترى ئةم شاعيرةدا هةمان حاَلةت هةستى ثَيدةكرَيت. بةآلم ئَيمة بؤية 
ئةم دةقةمان بؤ قسةكردن هةَلبذاردووة، ضونكة دةقَيكى نوَيى شاعيرة و لةضاو 
و  رووةوة  زؤر  لة  بووة  باشتر  ثَيمان  ئَيمة  شاعيرةدا  ئةم  ثَيشترى  دةقةكانى 
بةتايبةت لة رووى واتاو ناوةِرؤكةوة. سةرةتا با سةرنج لة دةستثَيكى شيعرةكة 

بدةين:
)من و خؤم ثَيكةوة نا ئومَيدين

سةدان جار دةستم بة سابوون و شامثؤ شؤرى
كةضى ئةم رةنطى نائومَيديية

لة دةستم نابيَتةوة()1(

زؤر  رستة  يةكةم  دةبينين  بدةين  شيعرة  ئةم  دةستثَيكى  لة  سةرنج  ئةطةر 
بةجوانيى هاتووة و كَيشةيةكى جوان خراوةتةِروو، بةآلم رستةى دووةم )سةدان 
جار دةستم بة سابوون و شامثؤ شؤرى( تةواوى ئةو هَيزى شيعربوونةى لة 
رستةى يةكةمدا هةية، كوشتويةتى. كَيشةكة لةوةدا نيية كة )سابوون و شامثؤ( 
وةكو دوو وشةى شيعرى نايةنةوة لةو رستةيةدا، بةَلكو كَيشةكة لةوةداية، كة 
بةكاربردنى ئةو دوو وشةية طونجاو نيية. ئاخر نائومَيديى كةى بة سابوون و 
لة  بةختةوةرى...هتد(  )شادى،  وشةى  بواية  جوانتر  رةنطة  رؤيشتووة.  شامثؤ 
دواى )سابوون و شامثؤ( هةبواية، بةآلم ئةوكاتيش شيعرييةت هةر الواز دةبوو 
نَيو  بضَيتة  و  تَيثةِرَينَيت  دةقبوون  بازنةى  دةقةكة  كة  خاَلةى  ئةو  نةدةطةيشتة 
دةستثَيكةكةوة شاعير شيعرييةتى  لة  هةر  دةبينين  بؤية  بازنةى شيعرييةتةوة. 

شيعرةكةى دةخاتة ذَير ثرسيارةوة و خوَينةر بةرةو تاراندن دةبات.
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الوازيى زمان لة دةقةكةدا
بؤ ئةوةى لةم بةشةى نووسينةكةدا ثرؤسةى الوازيى زمان و بةالغةت بة 
دةهَينمةوةو  نووسةرَيك  و  لَيكؤَلةر  ضةند  راى  سةرةتا  بكةم،  تةوزيف  وردتر 
)هايدطةر(  وتةيةكى  بة  سةرةتا  دةخــةمــةِروو.  خؤم  تَيبينييةكانى  ئةوسا 
زمان  نةك  زمان،  )وةسيلة(ى  لة هؤى  بريتيية  دةَلَيت: شاعير  كة  دةستثَيدةكةم 
زمانةوة  طرنطى  لةبارةى  وَيبستَير(يش  )راجَير  هاوكات  بَيت)2(.  ئامرازى شاعير 
دةَلَيت: ئةوة داهَينةر نيية، كة مانا بةديدَينَيت، بةَلكو مانا بةرهةمى زمانى دةقة)3(. 
ئةوةى  دةتوانين  بةآلم  بَيت،  تَيدا  زيادةِرةويى  )وَيبستَير(  وتةيةى  ئةم  رةنطة 
لَيدةخوَينرَيتةوة. بؤية  تَيدا بخوَينينةوة، كة زمانى تؤكمة دةق و واتاى تؤكمةى 
زمان  ثَييواية  سؤسوريش  هةروةها  واتا.  الوازيى  هؤى  دةبَيتة  زمان  الوازيى 
سيستمَيكى نيشانةيى سةرةكيية، كة لة رَيطاى ئةو سيستمةوة بناغةى ثَيكهاتةى 
جةختكردنةوة  بة  هةست  لَيرةشدا  ديسان  واتة  دادةِرَيذين)4(.  خؤمان  جيهانى 
دةكةين لةوةى زمان طرنطى تايبةت و بايةخى يةكةمى هةية لة بونيادنانى دةقَيكى 
تؤكمة و فةزا و جيهانَيكى شيعرى تايبةتدا. هةروةها كاركردنى شاعير لة هةموو 
ئاستى  ئاستى زمان و بةالغةتة و  يةكةم،  ئاستى  ئاستداية.  لة دوو  حاَلةتةكاندا 

دووةميش ئاستى واتايى دةقةكةية.
بةآلم  تَيثةِريوة،  بة شيعربووندا  بة ثرؤسةى  كاكةِرةش(  )حةمة  دةقةى  ئةم 
دةقةكة  ئةوةى  وةك  زمان  و  بةالغةت  و  ثشكنين  كنةو  نةيتوانيوة  شاعير 
لةو  وةك  و  ناكامَلة  زؤر  رادةيةكى  تا  ثرؤسةكة  بؤية  بةكارببات،  دةيخوازَيت، 
نموونةيةى سةرةوةدا خستمانةِروو تا ئاستَيكى زؤر ناكامَليى ثَيوة ديارة. بَيطومان 
ناكامَليى بةو واتايةى كة شاعير دةستكورت بووة لةوةى وَينة شيعرييةكانى بة 

شَيوةى ئيستاتيكى و شيعرييانة بطةيةنَيتة خوَينةر. 
ثةِرينةوة لةدةقبوونةوة بؤ شيعربوون ثرؤسةيةكة ئةم شيعر بة ناكامى ثَييدا 
تَيثةِريوةو ئةوةشى بؤتة جَيى سةرنجى من ئاستى واتايي دةقةكةية، كة ثَيمواية 
واتايةكى بةهَيز )لةضاو دةقةكانى ثَيشوو شاعير( لةثشت ئةم دةقةوة وةستاوة. 
رةنطة واتاكان بة )تةواوى( نوَي نةبن، بةآلم بةكاربردنى لة دةقَيكى لةم شَيوةيةدا 
بةتايبةت بؤ ئَيمةى كورد نوَيية، بةآلم هةر دةقَيك ئاستى زمان و بةالغةتةكةى 
دةوَلةمةند نةبَيت، ناتوانَيت ئاستى واتايشى دةوَلةمةند بَيت، يان دةوَلةمةند خؤى 
ئةوةى  هؤى  بؤتة  دةقةدا  لةم  بةالغةت  و  زمان  ئاستى  الوازيى  واتة  بنوَينَيت. 
الى  ويستوويةتى  شاعير  وَينانةى  ئةو  و  دابةزَيت  بةتةواويى  واتايشى  ئاستى 
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خوَينةر دروستى بكات وَينةى تؤكمة نةبن، بةَلكو زياتر لة وَينةى شَيواو دةضن 
تا وَينةى دروست.

يةكَيكى تر لةو خاآلنةى دةبَيتة ئةوةى شاعير بة زمان و وَينةى نوَي و تؤكمة 
بطات ئةزموونكردن و طةِران ثشكنينة بةنَيو شيعردا و بةتايبةت شيعرى كالسيكى 
كوردى كة سامانَيكى دةوَلةمةندى شيعريية. شاعيري ئةَلمانى )ريلكة( لةبارةى 
طرنطى ئةزموونكردن و طةِرانةوة كة كار دةكاتة سةر دنيابينى شيعريي، دةَلَيت: 
ئةطةر بتةوَيت دَيِرَيك شيعر بنووسيت، دةبَيت ضةندين شار طةِرابيت و طةلَيك 
شتت بينيبَيت و طوَلى زؤرت ضنيبَيت)5(. واتة دةتوانين لةم رستةيةى )ريلكة(وة 
ئةوة بخوَينينةوة، كة ئةزموونكردن و طةِرانى بةردةوام، دنيابينى شاعير طةورة 

دةكات و وَينةى نوَيى شيعريي ثَيدةبةخشَيت.
)نائومَيدى(  وشــةى  )50(جــار  لة  زياتر  شاعير  كورتةدا  شيعرة  لةو 
لة بةالغةتى شيعرةكةى كوشتووةو  ثَيمواية ئةمةش جؤرَيك  بةكاربردووة، كة 
خوَينةر لةطةأل ئةو هةموو وشة دووبارةيةدا رووبةِروودةبَيتةوة. وةك دةبينين 
ئيستاتيكيتر  رةنطة  هةية،  ئامادةيى  دووجار  وشةكة  دةقةكةشدا  ناونيشانى  لة 
بواية كة بةكاربردنى ئةو وشة زؤرةى )نائومَيدى( كةمبكرايةتةوة. بؤية كؤى ئةم 
خاآلنةى سةرةوة دةبنة هؤى ئةوةى دةقةكة بةطشتيى زمانَيكى الوازى هةبَيت، 
لةطةأل  بيبينينةوة  زةقى  بة  وَينةكاندا  دةربِرينى  و  دروستكردن  لة  دةتوانين  كة 
زؤر دووبارةكردنةوةى وشةى )نائومَيدى(، كة زياد لة قةبارةى ثَيويستى دةقةكة 

بةكارهاتووة و دووبارةكراوةتةوة.

لة دةقبوونةوة بؤ شيعربوون
دةقانةى  ئةو  كة  ئةوةية  كوردى  شيعرى  ئَيستاى  كَيشةكانى  لة  يةكَيك 
بة  و  بةجَيبهَيَلن  ماَلة  ئةو  ناتوانن  دةمَيننةوةو  دةقدا  ماَلى  لة  هةر  دةنووسرَين 
ثرؤسةى شيعربووندا تَيثةِرن، بضنة نَيو ماَلى شيعرييةت. هةموو دةقَيك سةرةتا 
لة ماَلى )دةق( خؤيداية و ثاش ثَيداضوونةو كنةو ثشكنينى لةاليةن خالقةكةيةوةو 
بة ثرؤسةيةكى تردا دةِروات ئةوسا دةضَيتة ماَلَيكى تر و ناسنامة وةردةطرَيت. 
ثرؤسةى  بة  كة  شاعيرة،  ئةوة  دةقةو  سةرةتا  شيعريى  دةقَيكى  نموونة  بؤ 
ثَيداضوونةوةو كنةو ثشكنين و تَيثةِرينى بة ثرؤسةى شيعربووندا ئةوسا دةبَيتة 
بوونى  ئةوا  لة خةلقكردنى شيعردا،  يةكةمى هةبَيت  ئةطةر زمان طرنطى  شيعر. 
ئةوة  هةرضةندة  هةية.  تايبةتى  طرنطى  وَينة  دروستكردنى  و  شيعريي  وَينةى 
روونة، كة زمان خالقى وَينةية، بةآلم دةسةآلتى شاعير لةم ئاستةدا دةردةكةوَيت، 
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كة بةو زمانةى لةبةردةستيداية ض وَينةيةك و ضؤن وَينةيةك خةلق دةكات. لةم 
بةشةدا لةسةر ئةم خاَلة دةوةستين، كة ثرؤسةى طوَيزانةوةية لة دةقبوونةوة بؤ 

شيعربوون، كة وَينة رؤَلَيكى طرنطى تَييدا هةية.
لة  نوَي  وَينةى  بَلَيين  دةتوانين  و  هةية  تايبةتى  طرنطييةكى  شيعردا  لة  وَينة 
دنياى  بؤ  دةقةوة  دنياى  لة  دةق  ثةِرينةوةى  بؤ  خاَلة  طرنطترين  و  يةكةم  دةقدا 
تَيداية،  جؤراوجؤرى  وَينةى  ضةندين  كاكةِرةش(دا  )حةمة  دةقةى  لةم  شيعر. 
بةآلم تةواوى وَينةكان، يان زؤربةى زؤرى وَينةكان وَينةى تةواو )كامل( نيين 
بةو ثَييةى دةقةكة دةيخوازَيت. بؤ ثشتيوانى ئةم قسةية رةنطة باشترين نموونة 
دةستثَيكى دةقةكة بَيت، كة لةسةرةوة نموونةمان لَى هَينايةوة، يان زؤر وَينةى 
تر كة لةنَيو دةقةكةدا دةيبينينةوة. طرنطى وَينةى شيعريى تا ئاستَيكة، كة زؤرَيك 
لة شاعير و نووسةرة طةورةكانى دنيا لةبارةيةوة دواون و لَيرةدا ئاماذة بة ضةند 

نموونةيةك دةدةين.
)ئةزرا ثاوةند( لةبارةى وَينةى شيعرييةوة، دةَلَيت: )زؤر باشتر و طونجاوترة، 
لةبرى  بكةيت،  ثَيشكةش  زيندوو  وَينةيةكى شيعريي  ذيانت،  درَيذايى  بة  ئةطةر 
ئةوة  مالكش(يش  )ئةرشيباَلد  هاوكات  بنووسيت()6(.  كتَيبَيك  ضةند  ئةوةى 
دةخاتةِروو كة )وَينة لة شيعردا تةنها بؤ ئةوة نيية شيعرةكة جوان بكات، بةَلكو 
بؤ ئةوةشة كة وَينة بَيت لة شيعردا()7(، هةروةها )ماالرمآ(ش دةَلَيت: )ئةطةر وَينة 

نةبواية، ئةوا قسةكان لة شيعردا دةبوونة قسةى ئاسايى()8(. 
ئةوةى تَيبينى دةكرَيت لةم شيعرةى )حةمة كاكةِرةش(دا ئةوةية كة وَينةكان 
بة ثرؤسةى وَينةبووندا تَينةثةِريوون، كة ثرؤسةيةكة دةبَيت وَينةكان لة قؤناغى 
لة  )ماالرمآ(  وةكو  يان  شيعرييةت.  قؤناغى  بؤ  بثةِرَينَيتةوة  سادةبوونيانةوة 
قسةى  نةبنة  دةقةكةدا  لةنَيو  قسةكان  ئةوةى  بؤ  دةَلَيت،  سةرةوةدا  رستةكةى 
ئاسايى، بةآلم )حةمة كاكةِرةش( بةشَيكى زؤر لة وَينةكانيشى وَينةى ئاسايين و 
وَينةى نوآ نين، يان بوونةتة قسةى ئاسايى. وةك وَينةى )ثَيكداكَيشانى سةرى 
دةريا بة كةنارةكاندا كة لة نائومَيديداية(، كة ئةمةش وَينةيةكة الى تؤى شاعير 
لة نائومَيديداية رةنطة بتوانرَيت زؤر تةفسيرى تر بؤ ئةو هةَلضوونة بكرَيت. كآ 

دةَلَيت لة شادى و هةَلثةِرينى دةريادا نيية، كة خؤى بة كةنارةكاندا دةكَيشَيت.
ثرؤسةى ثةِرينةوة لة دةقبوونةوة بؤ شيعربوون ثرؤسةيةكى زؤر هةستيار 
و قورسة و ناتوانين بَلَيين هةموو دةقةكانى شاعيرَيك بةو ثرؤسةيةدا تَيثةِريون 
بة  ثرؤسةى  لة  ديارةكانيش  شاعيرة  زؤرجار  بةَلكو  بووة،  سةركةوتوو  و 
شيعركردندا سةركةوتوو نابن. بؤية ثَيمواية لةو ئةزموونةى )حةمة كاكةِرةش(دا 
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لةطةأل ئةوةى شيعرى زؤر هةية، بةآلم )ناشيعرى( زؤريش هةية، بةآلم ئةوةى 
طرنطة ئةوةية شاعير بتوانَيت لة داهاتوودا لة ثرؤسةى بة شيعركردندا زمانَيكى 
تؤكمةتر لةو زمانةى ئَيستا و وَينةى نوَيتر لةو وَينانةى ثَيشتر بةكارببات، ضونكة 
ثَيشتر لة دةقى )من و خؤم(يشدا هةمان كَيشةى شيعربوون دةبينرَيت، كَيشةيةك 
ثِر ئيستاتيكي هةية،  كة بةشى سةرةتاى شيعرةكة تةواو فةزايةكى شيعريى و 
بؤتةوة،  شيعربوون  كَيشةى  رووبةِرووى  دةقةكة  كؤتايى  بؤ  نيوةوة  لة  بةآلم 
دةقى  لة  دةقة  ئةم  ئةوةى  بةآلم  شيعر،  تا  نزيكة  ثةخشانةوة  لة  فةزاكة  زياتر 
دةقةكةوة  لةسةرةتاى  كة  شيعريية،  زمانى  هَيزى  جيادةكاتةوة،  خؤم(  و  )من 
هاوتةريبة لةطةأل فةزاى طشتيى دةقةكةدا، بةآلم ئةو وزة شيعريية ئةوةندة بةهَيز 
ناكرَيت  واتة  ئةنجامبدات،  بؤ شيعربوون  دةقةوة  لة  ثةِرينةوة  ثرؤسةى  تا  نيية 
خاَليية،  شيعرييةت  و  شيعر  لة  تةواويى  بة  كاكةِرةش(  )حةمة  دةقةكةى  بَلَيين 
دةقبوون.  لة  الوازترة  دةقةدا  لةم  شيعربوون  لة  كة  ئةوةية  مةبةستمان  بةَلكو 
بؤية من بِرواى تةواوم بةو قسةيةى )ئةدؤنيس(ى شاعير هةية كة دةَلَيت: )شيعر 
رَيبازةكان  هةرطيز  شيعرة.  شيعرييةتةوة  بة  بةَلكو  ناثَيورَيت،  رَيبازةكانى  بة 
بة  شيعرى  بةهاى  ئةوةى  دةقةشدا  لةم  نابةخشن()9(.  شيعر  بة  شيعرى  بةهاى 
نةيتوانيوة  شاعير  كة  شيعرييةكانة،  وَينة  و  شيعرييةت  دةبةخشَيت،  شيعرةكة 

بةسةركةوتوويى ثرؤسةكة ئةنجام بدات. 

لةبرى كؤتايى
واتايى  بةهَيزى  ئامادةيى  تَيِرامانة  جَيطةى  شاعيردا  دةقةى  لةم  ئةوةى 
شيعرةكةية، كة ئةطةر ئاستى زمان و وَينةى شيعرةكة بةو شَيوة تؤكمةييةى لة 
لة دةقة شيعريية جوانةكانى شيعرى  يةكَيك  بواية، دةبووة  ئاستى واتاييةكةيدا 
بةآلم  بيهَينينةوة،  جوان  ئةدةبَيكى  نموونةى  وةك  دةمانتوانى  و  كوردى  نوَيى 
سادةيى و نوَينةبوونى وَينةكان و الوازيى زمان و بةالغةت زيانَيكى زؤرى لة 
دةقةكة داوةو ئةوةى ثَيى دةوترَيت داهَينان لةم شيعرةدا كوشتوويةتى، ضونكة 
دَلنياكةرةوة  و  سادة  رووكارى  كة  ئةوةية  )داهَينان  دةَلَيت:  ئةدؤنيش  وةكو 
تةجاوز بكةيت()10(، بةآلم شاعير لةم شيعرةدا نةيتوانيوة لة رووكارة سادةكاندا 

تةجاوز بكات و وَينةى نوآ و زمانَيكى تؤكمة بخولقَينَيت.
لة دواجاردا دةمةوَيت ئةوةش بخةمةِروو كة ئةم دةقة رامان دةطرَيت، بةآلم 
بةهؤى ئةو هؤكارة جؤر بةجؤرانةى لةم نووسينةدا خرانةِروو زوو ماَلئاوايش 

دةكات. 
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وةرطَيِرانى:  ئةدةبى،  تيؤرى  توَيذينةوةى  وابَيستَير،  راجَير  2-بِروانة 
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3-هةمان سةرضاوة...

4-بِروانة كتَيبى رةخنةى ئةدةبى و قوتابخانةكانى - ثَيشةكييةك بؤ تيؤرى 
دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  يةعقوبى،  عةبدولخالق  وةرطَيِرانى:  برَيسلَير،  ضارلز 

ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، هةولَير )2007(.
سياسةت،  و  شيعر  دةفتةرةكانى  هةَلدانةوةى  دةروَيش،  مةحمود  5-بِروانة 
وةرطَيِرانى: جةمال غةمبار، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم 

.)2006(
6-بِروانة لوقمان رةئوف، بنةماكانى مؤدَيرنة لة شيعرةكانى شَيركؤ بَيكةسدا، 

ضاثخانةى دةزطاى سةردةم، سلَيمانى )2009(.
7-هةمان سةرضاوة...
8-هةمان سةرضاوة...

9-ئةدؤنيس، ئةفسونكارى وشةكان، وةرطَيِرانى: عةبدوَلموتةليب عةبدوَلآل، لة 
بآلوكراوةكانى دةزطاى وةرطَيِران، هةولَير، )2007(.

10-هةمان سةرضاوة...
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وتةيةكى ثَيشوةخت
ديكةدا  لَيكؤَلينةوةيةكي  لةطةأل  و  ديكة(  )بةشَيوةيةكى  لَيكؤَلينةوةية  ئةم 
كةم(،  باسوخواسَيكى  طةورةو  كةسايةتييةكى  بدليس،  )عةبدالخانى  ناوى  بة 
ثَيشكةش بة فَيستيظاَلى طةالوَيذى ساَلى 2006 كران، بةآلم هيضيان وةرنةطيران! 
لَيكؤَلينةوةكةى دووةميان بوو بة كتَيب و ضاثكرا)1(. ئةم بابةتةش )بةهةمان شَيوة( 
ثِرؤذةى كتَيبَيكة و ئةطةر عومر باقى بَيت، هةوَلدةدةم بة شَيوةيةكى طشتطيرتر 
شَيوةيةى  بةم  و  ديسانةوة  هةروةها،  بطةيةنم.  ضاثي  بة  و  بكةم  لةسةر  كارى 

لة )ديالَيكتى كرمانجى خواروو و ذووروو(دا
زاراوةكان��ى )موكري��ان، ثش��دةر و هةولَير( 
لة بةرامبةر )بادين��ان و بؤتان( وةك نموونة

بوار نورةدين

بةراوردَيك لةنَيوان تَيكستي
طؤرانيى فؤلكلؤرى كوردي
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ئَيستا و بآ هيض جؤرة دةستكارييةك)2(، بؤ فَيستيظاَلى طةالوَيذى ساَلى 2009-م 
ناردةوة، كةضى ديسانةوة وةرنةطيرا! هةر لةبةرئةمة، بابةتَيكم نووسى)3( و تَييدا 
قسةم لةسةر ليذنة و بةرثرسى لَيكؤَلينةوةى ضاالكى ناوبراو كرد كة ئايا لةسةر 
ض بنةمايةك لَيكؤَلينةوة وةردةطرن؟! ئايا بؤضى لَيكؤَلةران لة كةموكوِرييةكانيان 
كةموكوِريى  بؤ  درَيذخايةنة  فَيستيظاَلة  لةم  رؤذَيك  بؤضى  ناكةنةوة؟  ئاطادار 
ليذنةى ثسثؤِر لةسةرى، تةرخان  تَيبينى  بابةتة ثشتطوَيخراوةكان و سةرنج و 
ناكةن؟ كة بةداخةوة هيض وةآلمَيكم بةدينةكرد... هةر لة بابةتى ناوبراودا، طفتم 
دا كة ئةم بابةتة وةك خؤى بآلوبكةمةوة، بؤئةوةى بؤ خوَينةران و مَيذووش، 
بنةمايةك  ض  لةسةر  بابةت  ثَيوةرى وةرطرتنى  ئايا  كة  ببَيتةوة  ئاشكرا و روون 

بةِرَيوةدةضَيت)4(؟ 

سةرةتا
فؤلكلؤر، ثاشماوة و يادطارييةكى بَيطةرد و لة مَيذينةى طشت كؤمةَلطاكانة، 
هةر نةتةوةيةكيش بةثَيى مَيذووى دوور و نزيكى خؤى، ئةرشيف و فةرهةنطى 
دةوَلةمةنديى و جؤراوجؤريى  فؤلكلؤرةكةى كؤكراوةتةوة، رةنطة هؤكارةكانى 

فؤلكلؤرى نةتةوةكانيش، جياوازييان هةبَيت.
بيانييةكان،  طةِريدة  و  رؤذهةآلتناس  لة  هةندَيك  ئاماذةى  و  مةزةندة  بةثَيى 
نووسةران و توَيذةرانى كورد، فؤلكلؤرى كوردى بة سةرضاوةيةكى ثِر بايةخى 
كورديشدا،  دراوسَيى  طةالنى  فؤلكلؤرى  لةضاو  دادةنرَيت.  كورد  كةلتوورى 
هةندَيكيان  هةرضةندة  رةنطاوِرةنطة)5(.  و  دةوَلةمةند  كورد سامانَيكى  فؤلكلؤرى 
ئاماذةيان بة ضةند خاَلَيك كردووة كة بةرجةستةبوونى ئةم فؤلكلؤرة دةسةلمَينن، 
بةآلم بة مةزةندةى ئَيمةش ضةند بنةمايةكى تايبةت بة طةل و وآلتى كورد، دةبنة 
دَيرينى  مَيذووى  ئةوانيش:  كوردى،  فؤلكلؤرى  دةوَلةمةندكردنى  لةثَيناو  هؤكار 
ذيان و ثةيدابوونى مرؤظ، بوونى كؤمةَلَيك ئايين و ئايينزا، سروشتَيكى جوان 
و بةرجةستةبوونى هةر ضوار وةرز لة ساَلدا، دابونةريتى جؤراوجؤر، ثَيكهَينانى 
بنةماكانى  دواكةوتنى  و  نةخوَيندةواريى  جةنط،  و  رامياريى  هؤكارى  خَيزان، 
ديالَيكت و ضةندين  لة ضةند  ثَيكهاتةى زمانى كورديش كة  نووسين. سةرةِراى 
زاراوة و بَيضووةزار ثَيكهاتووة، هةموو ئةو هؤكارانة، بوونةتة بنةما و هةوَين و 
بنضينة بؤ دةوَلةمةندبوونى فؤلكلؤرى كوردى)6(. كة هةر يةكَيك لةو هؤكارانةش 
ثَيويستييان بة لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةى ورد و درشت و ضِروثِر هةية، ضونكة 
كوردى  فؤلكلؤرى  كةَلةكةبوونى  لةسةر  كاريطةييان  جؤرَيك  بة  يةكَيكيان  هةر 

هةبووة)7(.
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ئامانجى لَيكؤَلينةوةكة
هةروةك ئاماذةمان ثَيكرد، بوونى ضةند ديالَيكت و كؤمةَلَيك زاراوة لة زمانى 
لةبةرئةوة  كورديين،  فؤلكلؤرى  دةوَلةمةندبوونى  طرنطى  هؤكارَيكى  كورديدا، 
دةبينين بةشَيوةيةكى طشتطير، هاوكاريى و لَيكضوون لةنَيوان تَيكستى فؤلكلؤريى 
ئيديؤم،  و  ثةند  نوكتة،  سةرطوزشتة،  ئةفسانة،  ضيرؤك،  لة  هةية،  ديالَيكتةكاندا 
لَيكؤَلينةوةية  ئةم  كة  ياريى...تاد.  و  وةرزش  دةرمانسازيى،  دابونةريت،  مةتةأل، 
بكات.  بةراورديان  و  بخاتةِروو  لَيكضوونانة  ئةم  بضووكى  بةشَيكى  هةوَلدةدات 
بؤ  ئةنجامدراوة،  تَيكستةكانيان(  و  لةسةر )جؤرةكانى طؤرانيى  تةنيا  كارةكةش 
لةِرووى  لَيكضوون  زاراوانةدا،  ئةم  فؤلكلؤرى  ئةرشيفى  لة  ئايا  بزانين  ئةوةى 

)ناسنامة و ناوةِرؤك(ةوة لةنَيوانياندا هةية؟ 
دوو  ئةم  زاراوةيــةى  ضةند  ئةم  ئةوةندةى  كة  وادةردةكةوَيت  كاتَيكدا  لة 
لَيك نزيكن)8(، هيض زاراوةيةكى ديكةى  ديالَيكتة لة رووى )وشة و فؤلكلؤر(ةوة 
ئةو  مةرجَيك  بة  نةبووبنةوة)9(،  نزيك  لَيك  هَيندة  كوردى،  زمانى  ديالَيكتةكانى 
كرمانجى  زاراوةيةى  ضةند  لةو  بةراوردكراون،  لَيرةدا  طؤرانييةى  جؤر  ضةند 
لَيكنزيك  ئةوةندة  ديالَيكتدا،  هةمان  لة  خوشكةكانيان  دةستة  لةطةأل  خواروودا، 
نةبوونةتةوة، لة كاتَيكدا لةطةأل ئةو )دوو( زاراوةيةى كرمانجى ذووروودا تةواو 
لَيك نزيكبوونةتةوة، ضونكة دةبينين كة هةندَيك لة جؤرةكانى طؤرانيى فؤلكلؤرى 
)موكريان،  ناوضةكانى  لة  كة  سةيدةوان...تاد(،  ثاييزة،  بةيت،  )حةيران،  وةك 
ثشدةر، هةولَير(دا هةن، لة ناوضةكانى ديكةى كرمانجى خواروو، وةك: سلَيمانى، 
طةرميان، سنة، بانة و سةقزدا نيين...؟! هةروةها هةمان جؤر طؤرانيى لة ناوضة 
بةرفراتى)10(،  دياربةكر،  مَيردين، سةرحةد،  ذووروودا:  كرمانجى  زاراوةكانى  و 
نيين و تةنيا لة هةردوو ناوضةى )بؤتان و بادينان(دا هةية، كة ئةمة ثَيويستى بة 

لَيكؤَلينةوة و توَيذينةوةي زمانةوانيى و فؤلكلؤريى ديكة هةية.
ضةند  ئةو  طؤرانيى  جؤرةكانى  لة  هةندَيك  هةوَلدةدةين  لَيرةدا  لةبةرئةوة 
تَيكستى هاوشَيوةيان بدؤزينةوة و ئةوانيش  زاراوةية بةراوردبكةين، هةروةها 

كةمَيك بةراورد بكةين، بؤ ئةوةى خاَلى لَيكضوو و جياوازييان بخةينةِروو.

بايةخى لَيكؤَلينةوةكة
دةتوانين بة ضةند خاَلَيك بايةخى ئةم لَيكؤَلينةوةية، بخةينةِروو:

لةنَيوان  لَيكضوون  سةلماندنى  و  فؤلكلؤريى  تَيكستى  1-بةراوردكردنى 
فؤلكلؤرى ديالَيكتةكاندا، ثاساو هَينانةوةية بؤ رةسانةيةتى و دةوَلةمةنديى زمان 
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و ئةدةب و هونةرى فؤلكلؤرى كوردى.
بابةتةكة،  درشتى  و  ورد  و  هةَلبذاردن  بةثَيى  لَيكؤَلينةوةيةك  2-هــةر 
ئاكام و  داِرشتن و جَيبةجَيكردنى، كؤمةَلَيك  ماندووبوون، سةرضاوة، شَيوازى 
لَيكؤَلينةوةكانى داوتر  بؤ زانيارى و  تا زؤر  بةدةستةوة دةدات، كة كةم  ئامانج 

كةَلكيان دةبَيت. 
3-دؤزينةوةى لَيكضوون لةِرووى )ناسنامة و ناوةِرؤك(و زمانةوة، لةنَيوان 
و  ئةنجام  زمانى كورديدا، ضةند  لة  ديالَيكتى سةربةخؤ  زاراوةيةكى دوو  ضةند 

ثَيشهاتَيك نيشاندةدةن:
* ثاساوَيكى بةهَيزة لة يةكثارضةيى و دةوَلةمةنديى زمانى كوردى)11(.

زمانى  يةكطرتنةوةى  بؤ  كة  دروستدةكةن،  لةنَيوانيان  هاوبةش  خاَلَيكى   *
كوردى يان بؤ داِرشتنى زمانَيكى ستاندارد، جَيطةى سةرنج و بايةخثَيدانة، واتة 
بؤ ئةو مةبةستة كارى لةسةر بكرَيت، مذدةبةخشة و كارئاسانيى تةواو دةكات)12(.

* رةنطة ثاش لَيكؤَلينةوةى وردتر و تايبةتترى زمانةوانيى، مةزةندةبكرَيت و 
بوترَيت، كة: هةردوو ديالَيكتى كرمانجى )ذووروو و خواروو( لة بنضينةدا يةك 
ديالَيكت بوون، بنضينةى كرمانجى خواروويان )موكريان، ثشدةر، سؤران، هةولَير( 
بووة و بنضينةى كرمانجى ذوورووش هةردوو دةظؤكى )بؤتان و بادينان( بووة، 
ديكةيان  زاراوةيةكى  و ضةند  هاويشتووة  ثؤثيان  و  لق  هةردووكيان  دواتر  كة 

لَيكةوتووةتةوة. 

رَيطرييةكانى بةردةم لَيكؤَلينةوةكة:
ئةطةر بتةوَيت لة كوردستاندا هةر كارَيكى ئةدةبيى و هونةريى ئةنجامبدةيت، 
كؤمةَلَيك: ئاستةنط و طرفتى ئابووريى، كؤمةآليةتى، زانستيي و ثَيشت ثَيدةطرن... 

جطة لة مانةش، تووشى ئةم رَيطرييانة هاتم:
بةدواداضوون و كاركردنم لةسةر كتَيب و فؤلكلؤرى  ئاطاداريى و  1-بةثَيى 
لة  ئــةوةى  بؤ  نةبينيوة،  لةمجؤرةم  بابةتَيكى  يان  كتَيبَيك  ثَيشتر  كــوردى، 

لَيكؤَلينةوةكةمدا كةَلكى لَيوةربطرم)13(.
كوردى  فؤلكلؤرى  زانستى،  بةشَيوةيةكى  و  تةواويى  بة  ئَيستاش  2-تا 
كؤنةكراوةتةوة، كة ئاستةنطي بةردةم ئةمجؤرة لَيكؤَلينةوانة كةم بكاتةوة، ضونكة 
باشتر  نموونةى  دةتوانيت  لةبةردةستدابن،  ناوضةكان  هةموو  تَيكستى  ئةطةر 

وةربطريت، كة بؤ بةراوردَيكى ئاوها ثَيويستة. 
3-هةندَيك لة فؤلكلؤريستان، جطة لة ناوضةكةى خؤيان، فؤلكلؤرى ناوضةيةكى 
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تريان كؤكردووةتةوة، ئةمة لةكاتَيكدا ئاماذةى تةواويان بةسةرضاوة نةكردووة، 
كة بؤ لَيكؤَلينةوةيةكى لةمجؤرة دةبَيتة ئاستةنط و ناتوانيت سةرضاوة و كانطاى 

تَيكستةكة دةستنيشان بكةيت.
4-هيض يةكَيك لةو كةسانةى كة كاريان لةسةر فؤلكلؤر كردووة، نموونةى 
و  كارئاسانيى  كة  نةكردووة،  بةراورديان  و  دةرنةخستووة  ثَيكةوة  لَيكضوويان 

هاوكاريي بةراوردكردن ئاسان بكات. 
)تيثى عةرةبى و التين(  لةمجؤرة، بوونى دوو جؤر نووسين  5-بؤ كارَيكى 
بدؤزيتةوة  تَيكستانة  ئةو  ناتوانيت  بةتةواويى  ضونكة  طةورةية،  ئاستةنطَيكى 
دةكةوَيتة  كة  بؤتان  ناوضةى  تَيكستى  بةتايبةت  بن...  نزيك  لَيك  وَيدةضَيت  كة 
تيثى  بة  و  باكوور  لة  كة  بآلوبوونةتةوة  كتَيبانةدا  لةو  و  كوردستان  باكوورى 

التين، ضاثكراون.
بةيتى  و  )ثاييزة  كــردوون  بةرامبةرم  لَيرةدا  كة  طؤرانيى  ــؤر  6-دووج
سةيدةوان(، زؤر كةم تَيكستيان كؤكراوةتةوة و لةبةر دةستدا كةمن، كة بوارى 

بةراوردكردنةكةى تةسكتر كردووةتةوة.

1-لَيكضوون لة رووى ناسنامةوة )ناونيشان(
ئةطةر جؤرةكانى طؤرانيي كوردى بة طشتيى لةناو هةموو ديالَيكت و ناوضةكان 
دةسنيشان بكةين، ئةوا لة رووى شَيواز و ناسنامةوة، لة ضةند بةشَيك ثَيكدَيت: 
الواندنةوة-  و  )الوذة- شين  ئازيزة،  ثاييزة،  حةيرانؤك،  حةيران،  بةيت،  الوك، 
ياريى  سياضةمانة،  هؤرة،  مةقام،  )ديلؤك(،  بةستة  )اليالية(،  لؤرين  ضةمةرى(، 
فؤلكلؤرى  طؤرانيى  ثؤلَينكردنى  لة  هةرضةند  تاد.  كاركردن،...  ئايينى،  منداآلن، 
كورديدا، هةندَيك بةثَيى )زانستى موزيك( ثؤلَينى دةكةن، كة بةالى منةوة طؤرانيى 
كوردى هةر لةناو فؤلكلؤردا ثؤلَينكراوة، واتة دةكرَيت بةثَيى جؤرةكانى طؤرانيى 
فؤلكلؤرى، ثؤلَين بكرَيت )وةك لةسةرةوة ئاماذة بة ناوةكانيان كراوة(، يان لة 
هةردوو بارى ئاواز و تَيكستةوة كارى رَيكخستنى بؤ بكرَيت، ضونكة طؤرانيي 
هةية بة جؤرى بةستة دةوترَيت، بةآلم لة ناوةِرؤكدا ضةندين جؤرى هةية، وةك 

طؤرانيى: كاركردن، دَلداريى، بؤنة، منداآلن و... تاد)14(.
كةواتة، طؤرانيى فؤلكلؤرى كوردى، ضةندين شَيواز و جؤرى هةية، كة هةر 
بةثَيى ديالَيكت و ناوضةكان، جياوازي دةكةوَيتة نَيوانيان. بؤ نموونة: سياضةمانة 
لةناو طؤرانةكاندا هةية، هةروةها لةناو لوِر و كةَلهوِرةكانيشدا )هؤرة( هةية، بةآلم 
هيضيان )واتة هؤرة و سياضةمانة( لةناو كرمانجةكاندا )ذووروو و خواروو( نيية، 
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بةهةمان شَيوة جؤرةكانى حةيران و الوك و بةيت، لةناو كرمانجةكاندا هةية و لةناو 
ديالَيكتةكاندا  هةموو  لةناو  مةشكةذةندن(  )اليالية،  ديكةوة  لةاليةكى  نيية.  ئةواندا 
هةية)15(. ئةمة بةطشتيى، ئةطةر بةتايبةتيش كرمانجى خواروو و سةروو بخةينة تاى 
تةرازووةوة، ئةوا لةنَيوانياندا لة رووى ناونيشان )ناسنامة(وة، هةندَيك لَيكضوون 
رووى  لة  دةكرَيت  كة  ثاييزؤك.  ثاييزة-  حةيرانؤك،  حةيران-  نموونة:  بؤ  هةية، 

ميلؤديشةوة لةسةر يةك شَيواز و جؤر بوترَين)16(. 

2-لَيكضوون لةِرووى ناوةرؤكةوة
نَيوان  طؤرانيى  بةشةكانى  ناسنامةى  يان  ناونيشان  لة  كة  لَيكضوونةى  ئةو 
ئةو دوو ديالَيكتةدا هةية )كة ثَيشتر ئاماذةمان ثَيكردن و لة بابةتةكانى دواتردا 
باشتر رووندةبَيتةوة(، بةهةمان شَيوة، ناوةِرؤك و تَيكستةكانيشيان ضوونيةكن، 
هةروةها ئةو جؤرة طؤرانيانةش كة لة ناونيشانةوة لَيكجياوازن )وةك: بةيت و 

الوك(، بةآلم ئةوانيش لة رووى ناوةِرؤك و ثَيكهاتةوة ضوونيةكن. 
رووداو  هةمان  دةبينين  وةربطرين،  نموونة  بة  زين(  و  )مةم  بةيتى  ئةطةر 
لةهةمانكاتدا  باسيدةكات،  زين(دا  و  )مةم  كةالمى  يان  الوك  كة  دةطَيِرَيتةوة 
)ثةخشانة  بؤ جؤرى  هةردووكيان  كؤثلة شيعرييةكانيشةوة،  و  رستة  لةِرووى 
كةَلهوِردا،  لوِر و  يان  ديالَيكتى طؤران  لة  دةبينين كة  بةآلم  شيعر( دةطةِرَينةوة، 
وةك:  هةن،  ضيرؤك  داستانة  كؤمةَلَيك  تةنيا  نيين،  الوكانة  و  بةيت  ئةمجؤرة 
هؤنراوة  بةشَيوةى  كة  ئةرسةالن،  ئةمير  مةنيذة،  و  بَيذةن  فةرهاد،  و  شيرين 
كرمانجةكاندا  لةناو  كة  شَيوازةى  لةو  لَيكضوون  و  نزيكيى  هيض  و  رَيكخراون 
)خواروو و سةروو( بة ثةخشانة شيعر دةطَيِردرَينةوة، نيية. ئةمة لةكاتَيكدا كة 
لةناو كرمانجةكاندا هةندَيك لةو جؤرة داستانانةى كة بة هؤنراوة هةَلبةستراون، 

هةية. 
ئاسايية،  تاِرادةيةك  زاراوة،  دوو  بة  داستانَيك  تَيكستى  لةنَيوان  لَيكضوون 
ضونكة لةذَير يةك ناونيشاندا بآلودةبنةوة كة ئةم )بةيت( و ئةو )الوك(ة، واتة: 
داستانى مةم و زين بة هةردوو ديالَيكتةكة هةر )مةم و زين(ة. لَيرةدا مةبةستمان 
ثَيى  بطَيِردرَيتةوة و  ئةوةية كة داستانى )مةم و زين( كة بة كرمانجى خواروو 
بوترَيت )بةيتى مةم و زين(، هةروةها بة كرمانجى ذوورووش بةناوى كةالم يان 
بةيتى )مةم و زين( بطَيِردرَيتةوة، يةك ناونيشانيان هةية كة )مةم و زين(ة، بةآلم 
لةطةأل وردبوونةوةمان لة تَيكستةكانى ديكةى طؤرانيى ئةو دوو ديالَيكتة، دةبينين 
هةندَيك لة رووداو و تراذيديا فؤلكلؤرييةكاندا، بةشَيوة داِرشتن و رَيكخستنَيكى 
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جياواز لةناو فؤلكلؤرى كورديدا خؤيان دةنوَينن. لةبةرئةوة هةوَلدةدةين ضةند 
تَيكستَيك بة نموونة وةربطرين و بةراورديان بكةين:

كؤثلة هؤنراوةييةكان

نموونةى يةكةم
تَيكستة سؤرانييةكة:

طؤرانى خةزيم
خـــةزَيم بزربـــوو، دويَنَى ئيَــوارَى )خـةزَيم و خــةزَيم، خـةزيَمَى يــارَى  
ئاطرى تيَــبةردةن، طيـايَي نــةهيَنى جــوابةكَى بــبةن، سـةرَى سـةفيـنى  

بةشـكى ضــاو جـوان، خةزَيم وةبينى  
ضةند هةور و سامار، لة خؤى ئـاريَنى  جوابةكَى دةنـة، ســـةرَى ســةفينـى  
خـةزَيم بـزربوو، كةس نيية وةبـينى       

هـةتا حةفت ساران، نةكةن دؤشــاوان جوابةكَى دةنـة، لة بــؤ خؤشنـــاوان  
خـةزَيم بزربــوو، لـــة دةستـى الوان  

لة خؤى حةرامكا، ميَوذو و دؤشاوان  جوابةكى دةنة، مـــيرى خؤشنـــاوان  
خـةزَيم بزربوو، لة بــةرةك ضــــاوان      

دائيــم و سةعـــات، ئةو سةرة ريَية جــوابةكَى ببـــةن، لـة بـؤ ثـرديَية  
ئـــةوان دةزانن، خـزَيم لــة كــيَية؟  

لة ســةرى نـةنَين، كـراوى خـؤتــان  جوابـةكَى دةنة، جــزيـرَى بــؤتــان  
                  خـةزَيم بــزربوو، لة دايـك و دؤتـان()17(

هؤنراوة  و  رووداو  هةمان  كرمانجى ذووروودا  لة سةرضاوةيةكى  دةبينين 
بةشَيوةيةكى ديكة هاتووة:

تَيكستة كرمانجييةكة:
خزَيم و خزَيم هةرآ خزيَمآ )خزَيم و خزَيم، هةرآ خزيَمآ   

دآ تو ذى هةِرآ دا ئةذى بيَمآ هةرآ بضووكآ، تة عاقل كةمآ   
حةفت ساال نةكةن ض تاو كوينا جوابآ بدةنة شارآ شةمزينا   

جوابآ بدةنة شارآ شنؤيآ خزَيم بةرزة بوو ل ناظ نظينا   
خزَيم بةرزة بوو ل مةرزآ جؤيآ حةفت ساال نةكةت نةخشآ نيمؤيآ  

حةفت ساالن نةكةن شؤلَى دةرزيكآ جوابآ بدةنة شارآ كةركووكآ   
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خزَيم بةرزة بوو ل دةستآ بويكآ
حةفت ساال نةكةن ض طايى و جؤتا جوابآ بدةنة جزيرا بؤتا   

خزَيم بةرزة بوو دةست دايآ و دؤتا
حةفت ساال نةكةن طايى و طَيرآ جوابآ بدةنة شارآ هةظلَيرآ   

خزَيم بةرزة بوو ل ِريَيا بَيرآ
حةفت ساال نةكةن نةخشآ دةرزيآ جوابآ ببةن بؤ ئامَيديآ   

خزَيم بةرزة بوو ل ناظ كةفيآ
هةتا حةفت ساال نةكةن دؤشاوا جوابآ بدةنة دةشتا خؤشناوا   

خزَيم بةرزة بوو ل دةستآ الوا()18(

بةراوردكردنى هةردوو تَيكستةكة:
دةبينين لة هةردوو هؤنراوةكةدا لَيكضوونى تةواو لة ناوةرؤكى هةردووكياندا 
هةية و تةوةرى ضيرؤكى هةردوو هؤنراوةكة ضوونيةكن، بةآلم بة دوو زاراوةى 

جياواز وتراون، هةروةها هةندَيك خاَلى جياوازيش هةية:
1-ئافرةتَيك بةناوى )خةزَيم( بزر بووة و بؤيدةطةِرَين.

ثردآ،  خؤشناوةتى،  )سةفين،  شارةكانى  و  ناوضة  لة  سؤرانييةكةدا  2-لة 
كةركوك،  شنؤ،  )شةمزين،  لة  كرمانجييةكةدا  لة  بةآلم  بؤيدةطةِرَين،  بؤتان( 
بؤتان، هةولَير، ئامَيدى، خؤشناوةتى(دا بؤيدةطةِرَين، كة )خؤشناوةتى و بؤتان( 
لةو دوو  يةكَيك  لة هةردووكياندا دووبارةبؤتةوة و وَيدةضَيت )خةزَيم( خةَلكى 

ناوضةية بووبَيت...؟
3-لة هةردووكياندا طؤيندة داواى )7( ساأل دةكات، لةثَيناو طةِران و نةبِرينى 

هيوا بؤ دؤزينةوةى خةزَيم.
الو(  ـــاو،  دؤش دؤت،  و  )دايـــى  وةك  ــةى  وش هةندَيك  ــا  ــةروةه 4-ه

دووبارةبوونةتةوة.

نموونةى دووةم
تَيكستة سؤرانييةكة:

دايآ خزمةتى  مةكة  حةسةن،  كــوِرة  طؤ  )ضةندم 
عةبايآ طورينطةى  بيكة  ــِرم،  دةب لؤ  كةزيانت  شا 
دايآ خزمةتى  مةكة  حةسةن،  ــوِرة  ك طؤ  ضةندم 
دنيايآ لة  دةر  بضينة  هةرطرين،  خؤمان  ســةرى 
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نايآ ــن  كــِري ــة  ب ــرة  ــَي ل ــة،  ــران ط ذن  ســـارة  ــةو  ئ
خارى خزمةتى  مةكة  حةسةن،  كــوِرة  طؤ  ضةندم 
زيَبارى وراتــى  بضينة  هةربطرين،  خؤمان  سةرى 
عةبدارى بة  بردى  ياريان  نةبوو  توو  لة  غيرةت  ض 
ميرى خزمةتى  مةكة  حةسةن  ــوِرة  ك طؤ  ضةندم 
جزيرى وراتــى  بضينة  هةربطرين  خؤمان  سةرى 
شيرى بةندؤكى)19(  بيكة  ــِرم  دةب لؤ  شاكةزيانت 
بةيةخسيرى بردى  ياريان  نةبوو  توو  لة  غيرةت  ض 
بــيــرى()20( بيَتةوة  منت  تا  غةريبيان،  ــى  وآلت لة 

تَيكستة كرمانجييةكة:
دةنطى الوكآ من نايآ )هةرآ هةى نايآ و نايآ   

كوركى ذى خيرةت نايآ كضكآ دطؤتآ دَيم ب ِرةظآ   
بوومة بة كرين نايآ ذن ل والتى د طرانن   

نةكة خلمةتا دايآ ضةند جا من طوت ئةحمةدو   
بؤ كاظالنآ زِرنايآ()21( جووت ِرةش كةزيا لؤت دةبِرم  

بةراوردكردنى هةردوو تَيكستةكة:
كة  بةآلم  هةية،  جياوازيى  و  لَيكضوون  هةندَيك  هؤنراوةيةدا  دوو  لةم 

هةردووكيان دةخوَينيتةوة هةستدةكةيت كة طوَيبيستى يةك ضيرؤك دةبيت:
1-طؤيندةى هةردووكيان )ئافرةت(ة.

2-هؤنراوةكة ئاماذة بة ئازايةتى ئافرةت و بَيغيرةتى كوِرَيك دةكات، ضونكة 
و  دةكات  رةظاندن(  )رةدووكةوتن-  هةَلطرتن  داواى  مَيينةكة  هةردووكياندا  لة 

كوِرةكة ناوَيرَيت.
واتايةكى  بة  يان  )دايكة(  خزمةتكارى  كوِر  تَيكستةكةدا  هــةردوو  3-لة 
سؤرانييةكةدا  لة  بةآلم  طرانة،  كارة  ئةم  نةكردنى  بؤ  دايكييةتى  وابةستةى  تر، 

وابةستةبوونةكة درَيذةى بؤ )خاأل و ميرى(يش ثَيدراوة.
4-لة هةردووكياندا باس لة طرانيى ذنهَينان كراوة.

5-مَيينةى هةردوو تَيكستةكة ئامادةن كةزييةكانيان ثَيشكةش بة دَلدارةكةيان 
بةندؤكى  و  عةبا  )طورينطةى  بيكاتة  ئةوةية  بؤ  سؤرانييةكةدا  لة  بةآلم  بكةن، 

شيرى(، لة كرمانجييةكةدا بؤ )كاظالن- كاوالن(ى زووِرناية. 
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6-هؤنراوة سؤرانييةكة لة كرمانجييةكة فرةترة.
7-لة سؤرانييةكةدا كوِر ناوى )حةسةن(ةوة لة كرمانجييةكةدا ناوى )ئةحمةد(ة.

كؤثلة ثةخشانييةكان
لةناو هةردوو ديالَيكتةكةدا: حةيران، ثاييزة، ئازييزة، بةيت و الوك، كؤثلةيةك 
شيعر(  )ثةخشانة  شَيوةى  بة  بَلَيين  باشترة  كة  هؤنراوةيةكن،  كؤثلة  ضةند  يان 

داِرَيذراون و دةوترَين)22(. 
لة كؤثلة ثةخشانييةكاندا، )ثاييزة و بةيتى سةيدةوان( بة نموونة وةردةطرين، 
بةآلم ثَيش ئةوةى بضينة سةر بةراوردكردنيان، ثَيويستة ئاماذة بة ضةند خاَلَيك 

بكةين:
هةردووالدا  فؤلكلؤرى  لة  كة  طؤرانييانةى  جؤرة  و  تَيكست  ئةو  هةموو   *
هةية: بةيت- الوك، حةيران- حةيرانؤك، ثاييزة- ثاييزؤك، بةستة، مةقام، ياريى 
درَيذيى،  و  دوور  ناوةرؤك،  فؤِرم،  رووى:  لة  تاد،  كاركردن...  ئايينى،  منداآلن، 
هؤنينةوة و بِرطةوة... تاد، هةندَيكيان تةواو لَيك نزيكن و هةندَيكيشيان ضوونيةكن.

* ئةم دوو جؤر طؤرانيية )ثاييزة و بةيتى سةيدةوان( لة ضاو جؤرةكانى ترى 
طؤرانيى فؤلكلؤرى كوردى زؤر كةمتر كؤكراونةتةوة، لةبةرئةوة تَيكستمان كةمتر 

لةبةر دةستدا بوو بؤ بةراوردكردنيان، هةر لةبةر ئةو خاَلةش هةَلمانبذاردن.
لةناو سؤرانةكاندا هةية و  )ثاييزة(ية  * مةقامى )ئازيزة( كة دةستةخوشكى 

الى كرمانجةكان نيية)23(. 
* )الوك- بةيت(، كة هةردووكيان يةك بابةت و جؤرن، بةآلم ناونيشانيان 
ضيرؤكئامَيزانة  داستانة  بةمجؤرة  ذووروودا  كرمانجى  لة  هةروةك  جياوازة، 
دةوترَيت )الوك( و لة خواروودا بةهةمان شَيوة طؤرانيي دةوترَيت )بةيت(، وةك: 
مةم و زين، خةج و سيامةند، شَيخ فةرخ و خاتوو ئةستى... تاد. كة لة راستيدا 
طؤرانييانةى  جؤرة  ئةو  هةموو  ناوةِرؤكى  و  فؤرم  رووى  لة  تةواو  لَيكضوونى 
لةسةر  هةموويان  فؤِرمةوة  رووى  لة  ضونكة  هةية)24(،  ديالَيكتةكةدا  هةردوو 
ئةمِرؤى  زانستى  بةثَيى  و  نيين  هؤنراوة  واتة  ثةخشانن،  كؤثلةى  شَيوةى 
بيانناسَينين،  شيعر(  )ثةخشانة  فؤِرمى  ستايلى  لة  دةتوانين  كوردى  ئةدةبياتى 
هةروةها لة ناوةِرؤكدا يةك بابةتن، تةنيا ضةند وردة طؤِرانكارييةكيان تَيداية، كة 

ئةو طؤِرانكارييانةش بةثَيى )طؤيندة و ناوضة( تَيى دةكةوَيت. 
هةر  واتة  تراذيدياكة،  وَيناكردنى  سةر  دةكةوَيتة  فرةتر  جياوازييةكان 
هةروةها  دةيطَيِرَيتةوة،  و  وةرطرتووة  ضيرؤكةكةى  بةشَيوةيةك  و  طؤرانيبَيذة 
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و  دةكــات  دةستكاريى  وردة  خؤى،  ــارةزووى  ئ و  شارةزايى  و  سةليقة  بة 
لةكاتَيكدا  نيية.  جياوازييان  و  جَيطيرن  رووداوةكان  ئةطةرنا  دايدةِرَيذَيتةوة)25(، 
ئةمجؤرة جياوازييانة لة ضةند دةقَيكى بةراوردكراوى يةك ديالَيكتيشدا هةية، بؤ 
نموونة: ئةطةر بةيتَيكى كؤكراوةى )مةم و زين( لة ناوضةى هةولَير وةربطرين و 
لةطةأل دةقَيكى كؤكراوة لة ناوضةكانى )موكريان، ثشدةر، يان لة بةيتبَيذَيكى ترى 
ناوضةى هةولَير(دا بةراورديان بكةين، هةمان ئةو وردة جياوازييانة بةديدةكرَيت 
لة  ئةمةش  كة  هةية،  سؤرانييدا  و  كرمانجي  دةقى  دوو  بةرامبةركردنى  لة  كة 
)زارةكى-  ئةدةبى  لة  فؤلكلؤر  ضونكة  سروشتيية؟،  شتَيكى  فؤلكلؤردا  زانستى 
زارطؤتن( ثَيكهاتووة، واتة ئةو ئةدةب يان هونةرةى كة لة كةسَيكةوة بؤ كةسَيكى 
تر، لة باوكةوة بؤ منداأل، لة ثيرةوة بؤ طةنج، دةطوازرَيتةوة و خاوةنى ديار نيية 
)طةِرؤك(  ئةدةبَيكى  بَيطومان  دةكات،  خاوةندارَيتى  طةل(  )كةلتوورى  تةنيا  و 
ناوضة،  كةس،  بةثَيى  ئةمِرؤ،  بطاتة  و  بطوازرَيتةوة  تر  زارَيكى  بؤ  زارَيكةوة  لة 
مَيذوو... تاد، طؤِرانكاريى تَيدةكةوَيت و يةكشَيوة نابَيت. كةواتة: هةموو ئةو بةيت 
و الوكانة يةك سةرضاوةيان هةية، هةرضةند هةندَيكيان لة ناسنامةدا جياوازييان 
تَيكةوتووة، بةآلم تاِرادةيةك تةوةرة سةرةكييةكانيان )ناو، ناوضة، بةسةرهات و 

روودار، ئاكام...(يان هاوبةشة.
لَيرةدا دوو نموونة لة هةريةك لة ثاييزة و بةيتى سةيدةوان وةردةطرين و 

بةراورديان دةكةين:

نموونةى سَييةم )ثاييزة(
بةثَيى بةدواداضوونمان بةناو كتَيب و سةرضاوة فؤلكلؤرييةكاندا، كؤثلةكانى: 
ثاييزة، ثاييزؤك، ثاهيزؤك، لةناو ضةند كتَيبَيكى كرمانجي ذووروودا تَيكةآلوى 
ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم  نيية،  لةسةر  سةربةخؤى  كتَيبَيكى  و  بوون  )حةيران( 
زاراوةى  و  خواروو  كرمانجى  ديالَيكتى  لة  لةدةستنةداوة)26(.  خؤى  ناسنامةى 
بآلوبووةتةوة)27(.  )ثاييزة(ةوة  بةناوى  سةربةخؤ  كتَيبى  يةك  موكريانيشدا 

هةروةها ضةند تَيكستَيكيش لة كتَيبى ناوضةكانى هةولَير)28( و ثشدةردا)29(، هةية.

تَيكستة سؤرانييةكة:
)ئةوى واى وةى واى...

ئاغام، ئةوة سةدايةكة ثاييزم طةيوةتآ
خةَلك دةلََين درةنطة، ئةمن دةلََيم زووة سةر لة هةوةلََى
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ئةوة دةمدى سوورة طوأل و سومبول و هةآللَة و بةيبوون
سةريان ديَنايةدةر لة طَلى، لة خؤلَى

خؤيان رادةوةشاند دةطةأل بارانى ثيرة ثةلََى
مةمكى نازدارآ بة قةد هةناريَكى بوون

ئةوساأل بوونةوة ثِر باغةلََى
ثار ئةوان مةجاالن دة ئيختيارى مندا بوون

ئةوساأل طولَيكى دة طولة مَيردان ثيَيان دةكاتةوة طةنطةلََى()30(

تَيكستة كرمانجييةكة:
)ذ ئةظرؤكة ثيَظة ثيرة ثاييزة

مة نةكربوو ض كاروبارآ زظستانآ
ل من هاتى وةختآ مال باركرنآ، وار بةردانآ

كةثرا و خابكرنآ، نيرا و ذآ كَيشانآ
دةستى شظان و بَيريا، ذَيك بةردانآ

سةريَيت زؤزانَيت ذوورى، دمذو مورانآ وةربوون
ذ نويكا وارآ دةشتا ذيَرى، دخوازيت،

هيرة هيرة ِرشيشةكا ذ ئةظآ بارانآ
هةتا ساال ثار ظى ضاخى

مةمكَيت تة مال خرابآ هَيش نةبوون
تة ل واريَيت زؤزانَيت ذوورى، وارآ هاظينآ

تة نيشا من نةدان
كةنطآ ساال ئةظ سالة كةتنة

بةر حين و مةجالَى من و تَيكظةدانآ
هةرى ذارؤ دلؤ بؤضى ئةز ثير بووم تؤ ثير نابى()31(

بةراورد لة رووى ثَيكهاتةوة )فؤرم(:
1-هةردوو تَيكستةكة هى ثاييزةن و بة وشةى ثاييز دةستثَيدةكةن.

2-ثَيكهاتةكةيان لة شَيوازى ثةخشانة شيعرة.
)بوون(  و  )آ(  بة  رستةكان  كؤتايى  زؤربةى  تَيكستةكةدا  هةردوو  3-لة 

كؤتاييان دَيت.
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بةراورد لة رووى ناوةِرؤكةوة:
1-لة سةرةتاى هةردوووكياندا ئاماذة بة درةنطيى وةرزى ثاييز كراوة.

2- طؤيندة بة دةستةواذةى )خةَلك دةَلَين درةنطة، ئةمن دةَلَيم زووة سةر لة 
هةوةَلَى( و )مة نةكربوو ض كاروبارآ زظستانآ(، ئاماذة بةوة دةكةن كة فرياى 

كاروبارةكانى كؤتايى ثاييز نةكةوتوون.
3-لة هةردووكياندا ئاماذة بة باران و ثةَلة و ئةو طؤِرانكارييانة كراوة كة لة 

وةرزى ثاييزدا بةسةر زةويدا دَين و روودةدةن.
لة  هةرضةند  دةكات،  دَلــداران  دابِرانى  لة  باس  ثاييزةكةدا،  هةردوو  4-لة 
كرمانجييةكةدا روونتر و باشتر باسكراوة، بةآلم لة تَيكستة سؤرانييةكةدا كةمتر، 

بةَلكو لة تَيكستى ديكةى ثاييزةدا ئةو دابِرانة فرةتر رةنطيداوةتةوة)32(.
5-لة هةردووكياندا باس لة طةورةبوون، يان ثَيوانةى مةمكى )بةرؤكى( كضة 

ثاييزة كراوة، كة ثار بضووكتر بوون و ئةمساأل طةورة بوون. 
ناوى  كرمانجيدا  و  سؤرانى  ثاييزةكانى  زؤربةى  تَيكستى  لةناو  تَيبينى: 
)طةالوَيذ( هاتووة، بةآلم ئةم دوو تَيكستة خاَلى لَيكضوونيان ثتربوو، لةبةرئةوة 

ئةم دووانةمان وةك نموونة هةَلبذارد.

نموونةى ضوارةم )سةيدةوان(
ئةطةر لة بةيتى )سةيدةوان و سةيدك( وردبينةوة، دةبينين كة هةردووكيان 
باس لة تراذيديا و شينى عةبدولعةزيزى داسنى دةكةن كة ضؤن بووكَيك بؤ هةر 

سآ كوِرى دةهَينَيت و جوانةمةرط دةبن و بؤ هيضيان نابَيت. 
ئةوةندةى ئَيمة بةرضاومان كةوتووة و ئاطادارين، تةنيا لة يةك كتَيبى كرمانجى 
ناوضةى  كتَيبَيكى  لة  هةروةها  كؤكراوةتةوة،  سةيدةوان  بةيتى  سؤرانيدا  و 
هاوكاري-شدا)34(  رؤذنامةى  لة  و  )سةيدةوان(  بةناوى  هؤنراوةيةك  هةولَير)33(، 

هؤنراوةيةك بةناوى )سةيدكا( بآلوكراونةتةوة. 
و  داسنيانة  ثياوى  طةورة  عةبدولعةزيز  بةمجؤرةية:  سةيدةوان  ضيرؤكى 
سآ كوِرى بة ناوى )سةيدةوان و مةلكةوان و نَيضيروان( هةبووة، عةلى بةطى 
داسنيش كضَيكى زؤر نازدارى دةبَيت، هةر كةسَيك داواى دةكات نايداتآ، بةَلكو 
دةيدات بة )مةلكةوان( و لة رؤذى شايى و طؤظةندَيدا، مةلكةوان دةضَيتة كَيوان و 
لة راوى نَيرينة كَيوييةكدا هةَلدةدَيرَيت و دةمرَيت، كة خةبةر بؤ بابى دةبةنةوة، 
باسيمةكةن  دةَلَيت شايى و زةماوةند طةرموطوِرة و دؤست و دوذمنم ميوانة، 
و بووكآ لة )نَيضيروان(ى مارةكةن. كة بووك و زاوا ضوونة ناو ثةردةوة، زاوا 
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نةخؤش دةكةوَيت و دةمرَيت، دواتر زةماوةند تَيكنادات و بووك لة )سةيدةوان( 
مارةدةكةن، بؤ بةيانى )باب و كوِر( هةريةك بة تةنيا دةضنة راوآ و ئاطايان لة 
دوورةوة  لة  و  بزنةكَيويى  لَيدةبَيتة  سةيدةوانى  سةرى  داماو  بابى  نيية،  يةكتر 
ض  دةبينَيت  نَيضير،  دَيتةسةر  كاتَيك  دةكاتةوة،  سارد  سةيدةوان  طوللةيةك  بة 
قةوماوة...؟! لةسةر ئةم رووداوة، ئةم تَيكستة فؤلكلؤريية لةسةر )داد و هاوار و 
طريان و شين و الواندنةوة(ى عةبدولعةزيزى داسنى هؤنراوةتةوة و تائَيستاش 

لة سةرزارى زؤرَيك لة بةيتبَيذةكان دةوترَيتةوة.
لة لَيكؤَلينةوةكةى كاك )ئةحمةد بةحرى(دا لةسةر )بةيتى سةيدةوان(، دةَلَيت: 
سآ  مةزنَيكة  عَيلة،  سةردار  و  مةزن  عةبدولعةزيزى  باسى  سةيدةوان  )بةيتى 
ئةوى هةرة  تةنانةت  لة دةستدةدات.  تافى الويدا  لة  كوِرى هةية و هةرسَيكيان 

خؤشةويستيان، بة دةستى خؤى دةكوذَيت!(. 
هةروةها لة وةسفَيكى ئةو تراذيديايةدا دةَلَيت: بةيتى سةيدةوان ثَيهةَلدا وتنَيكى 
طابؤِرى  كوِران.  لةدةستضوونى  بؤ  باوكانةية  شينطَيِرييةكى  و  هونةرمةندانة 
مةزنة ثياوَيكة، زةمانة فرمَيسكى ثآ لة ضاوى نةزاوة. بة دةطمةن هةَلكةوتووة 
طةورة ثياوانى كورد بؤ مةرطى كوِرانيان بطرين، بةآلم عةبدولعةزيز دةطرى و 
بة سؤزيش دةطرى. وةنةبَيت عةبدولعةزيز دَلناس و ئَيحساساتى بَيت، دَلى بةقةد 

ئةو كَيوانة بووة كة ثاَلى ثَيوة داوة...)35((.
هةروةها تيشك دةخاتة سةر سآ نووسةرى ديكة كة لةبارةى ئةم داستانةوة 
قسةيان هةبووة و بؤضوونةكانيان سةبارةت بة بةيتةكة تاوتوآ دةكات. وةك: 
سوارةى  كة  شةريفى.  ئةحمةدى  و  مةجيدى  حةسةنى  زادة،  ئَيلخانى  سوارة 
جوانةمةرط بةيتى سةيدةوانى ثآ لة )هاملَيتى( شكسثير بةرزتر بووة و دةَلَيت: 
بةالى شكسثيرةوة هةبوون يان نةبوون مةبةستة، كةضى لة سةيدةواندا دةبَيت 
قةرا  بة  هاملَيت  غةمى  دةَلَيَت:  هةروةها  هةَلبذَيرى.  شاييةكان،  و  شين  لةنَيوان 
خةيانةتكارة،  دايكى  و  ثياوكوذ  مامى  هاملَيت،  نيية.  طران  عةبدولعةزيز  غةمى 
خؤى  دةستى  بة  يةكيانى  تةنانةت  و  كوذراوة  كوِرى  سآ  عةبدولعةزيز  بةآلم 

كوشتووة)36(! 

تَيكستة سؤرانييةكة:
لَيرةدا دوو كؤثلة لة كؤتايى شينى عةبدولعةزيز دةنووسينةوة:

)ئةرآ هةر لةو زةمانى، هةر وةكوونآ ئةو زةمانى
هةر لة دةورى شاى، هةتا نؤشيرةوانى
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خزمينة وةرن ئيَوة سآ داوةتان بؤ دلَى عةبدولعةزيزى بطرن
يةكيان بؤ مةلكةوانى

دووةمينت ئى نيَوضيرةوانى
سيَيةمينت ئى كاكة سةيدةوانى

ئةرآ طةلى دة برادةران، طةلى دة خزمان
توخودا كآ ديويةتى لة دةورةتى زةمانةيدا

لة سةر سآ كوِران، بووك بة جلى سوور بضنةوة مالَة بابانى؟!
وةرة نيَوضيرةوانم مرد، دةنطم نةكرد

مةلكةوانم مرد شوكرى خوادم كرد
بة خواى سةيدةوانة رؤلَة خؤلَى طةرميَنآ و كوَيستانَيت

وة سةرى عةبدولعةزيزى دةكرد
ئةيِرؤ، ئةرآ رؤلَة بابةكةى بابم، كاكة سةيدةوانم رؤ

هةتا ئةوآ رؤذآ خودا لة من دةكاتةوة ديوانآ
وة سةرى عةبدولعةزيزم دةكردةوة خؤلَى كؤكؤ!()37( 

تَيكستة كرمانجييةكة:
)ئاطرآ بنآ بةرييا ذيَري، ل من جووتن

داركوكآ ل سةر زيارةتَي )عبدالعزيز(آ،
منآ مالَي، هةمي شةخةلةدارن، دار كةظوتن

نَيضيرَيت خةلك و عالةمآ خفش و خةزالَيت،
بنآ دةشتا ذيَري بون

يَي من عةبدالةكآ خودآ، زاظاكآ مل ب خوتن
ض سوبةية، بايةكآ ل من تَيت، بايةكآ هينة

بابآ مال خراب ثَي خؤ هاظيَتة ضةثةرَي،
)عبدالعزيز(آ منآ مالَي

من بةرآ خؤ دايَي، ب ديَربينآ،
يا ذمن ظة، ربَهدينا بةلةكآ شينة

ئةزآ مال خراب، تظةنطا خؤ لَي دشةقينم
ضوومة هنداظي كولَي كيظي، ذنويكا بةرآ خؤدةمآ،

)عبدالعزيز(آ ِرةبةن، سةري لَي دهاظَيم، مةذي خينة
ويال ل منؤ، وةيال ل منؤ...
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بابؤ سةيدكؤ، سةيدةظانؤ
زاظايَي سَي شةظ و سَي ِرؤذانؤ

تة باب كؤرة بيت، ذهةردوو ضاظانؤ
ئةزآ ِرةبةن، دآ بةرآ خؤ،

ضةوا دةمة مالَي ذبةر جووتآ بويك و زةريانؤ
ئةظرؤ خةلكآ تيَتة ثَيش ثةريا )عبدالعزيز(آ مالَي،

من نةزاني، جووتآ بويكا دآ ذمن خوازن مةهر و هةشتَيكانؤ
جابةكآ بدةنة دةيكا سةيدةظاني، دا وةريسكا بكةتة، جووتكَيت خاني،

دا بخةندقينيت، بابآ سةيدةظاني
خةي بابؤ، هةي بابؤ، سةيدكؤ، سةيدةظانؤ

تةكةو كوذؤ، بوليلظانؤ
تة دةيكا كرية، ئَيخسيرو طوين، بةرداية ِريالنؤ

ئاطرآ بنآ بةِرييا ذيَري، ل من سيَنة
داركؤكآ ل سةر زيارةتآ )عبدالعزيز(آ منآ مالَي

هةمي شةخةلةدارن، دار كنَيرة
نَيضيرَيت خةلك و عالةمآ ثورو و مامزَيت دةشتآ بون

يَي بابكآ مال خراب، زاظايَي ساليَية()38(

لَيكضوونةكان:
عةبدولعةزيزى  بةسةرهاتى  لة  باس  هةردووكيان  باسمانكرد  1-هةروةك 

داسنى دةكةن.
2-لة هةردووكياندا ناوى )عةبدولعةزيز و سةيدةوان- سةيدةظان( دَيت.

طازندةى  و  ــةوة  ــدن الوان و  شين  لة  بــاس  يــةك  وةك  3-هــةردووكــيــان 
عةبدولعةزيزى دةكةن كة لة تاو هةَلة طةورةكةى دةناَلَينَيت.

و  كوِر  سةيدةوانى  سةرى  عةبدولعةزيز  ديارة  تَيكستةكةدا  هةردوو  4-لة 
زاواى يةك رؤذةى لَيبووة بة نَيضير و كوشتوويةتي. 

5-لة هةردووكياندا ناوى بووك ناديارة.

جياوازييةكان:
1- لة تَيكستة موكريانييةكةدا بةسةرهاتةكة درَيذتر و تراذيدياكةى ئاَلؤزترة 

و سؤز و كوَلى عةبدولعةزيز ثتر دةربِراوة، بةآلم لة كرمانجييةكةدا كةمتر.



وة
نة

ؤَلي
َيك

ل
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

38

2-لة موكريانييةكةدا جطة لةناوى )سةيدةوان(، ناوى مةلكةوان و نَيضيرةوانيش 
هاتووة.

3-لة سةرةتاى زؤربةى ئةو تَيكستانةى لة موكريان كؤكراونةتةوة، وةرزى 
ناوى  كرمانجييةكةدا  لة  بةآلم  دَيت،  طوَل  كؤمةَلَيك  ناوى  و  بةهارة  رووداوةكة 

بةهار و طوأل نايةت و تةنانةت وةرزى رووداوةكةش ناديارة.
لة  بةآلم  دَيــت،  مةغلوب(  )مةقلوب-  ضياى  ناوى  موكريانييةكةدا  4-لة 

كرمانجييةكةدا )شوَين( ناديارة.
5-لة كرمانجييةكةدا باس لةوة دةكات كة سةيدةوان زاواى )سآ شةو و رؤذ( 
بووة، بةآلم لة موكريانييةكةدا لةوةناضَيت بووبَيت بة زاوا، ضونكة دةَلَيت: بووك 

بة جلى سوور بضنةوة ماَلة بابانى!
6-لة كرمانجييةكةدا باس لة دايكى سةيدةوان كراوة، بةآلم لة موكريانييةكةدا 

ئامادة نيية )ناديارة(. 
لة  هةر  ضونكة  بادينان،  لة  وةك  فرةترة  موكريان  لة  وةرطيراو  7-تَيكستى 
كتَيبى )طةنجى سةر بة مؤر( ثتر لة )100( بةيت لة )17( بةيتبَيذ وةرطيراوة)39(، 
لة رووى  تةنانةت  درَيذيى،  و  كورت  و  و رستة  لة رووى وشة  هةموويان  كة 
كتَيبى  لة  )سةيدك(  تَيكستى   )3( تةنيا  بةآلم  هةية.  جياوازييان  طَيِرانةوةش 
تةنانةت  بآلوكراوةتةوة)40(.  بادينان(دا  دةظةرا  ل  فؤلكلؤرى  سترانَين  )قةفتةكا 
بةثَيى ناوضةى رووداوةكة و ناوى عةشيرةتى تَيكستةكة )داسنى(، دةبواية ئةم 
تَيكستة لةناو ئَيزدييةكاندا فرةتر دةنط بداتةوة و ثاشماوةى هةبَيت، كةضى لةطةأل 
دةنطؤى  خواروودا  كرمانجى  زاراوانةى  و  ناوضة  لةو  بةثَيضةوانةوة  ئةوةشدا، 

فرةى هةية)41(.
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ئةنجام

دةتوانين ضةند خاَلَيك )وةك ئةنجامى لَيكؤَلينةوةكة(، دةستنيشان بكةين:
1-زؤربةى ديالَيكتةكان خاوةنى جؤرَيكى تايبةتن بة طؤرانيى كة رةنطة لةوانى 
تردا نةبَيت، وةك بالؤرة لة كرمانجى خواروودا هةية و لة ديالَيكةتةكانى ديكةدا 
نيية، هؤرة لة كةَلهوِر و سياضةمانة لة هةورامى، بةآلم هةندَيك جؤر طؤرانيى لة 

هةموو ديالَيكتةكاندا هةية، وةك: بةستة، اليالية، طؤرانييةكانى كاركردن.
لَيكضوون  كردن،  بةراوردمان  كة  ناوضانةى  ئةو  فؤلكلؤرى  طؤرانيى  2-لة 
ثاييزة-  حةيرانؤك،  حةيران-  وةك:  هةية،  طؤرانييةكاندا  ناونيشانى  رووى  لة 

ثايزؤك، سةيدةوان- سةيدك، كة لة ناوةرؤكيشدا هاوشَيوةن.
3-لةنَيوان ضةند زاراوةيةكى كرمانجى خواروو )موكريان، ثشدةر، هةولَير( 
و  لَيكضوون  بادينان(  )بؤتان،  ذووروودا  كرمانجى  زاراوةيةكى  ضةند  لةطةأل 
نزيكيى تةواو هةية، كة دةكرَيت لةنَيوان ئةو دوو ديالَيكتةدا مةزةندةى لَيكضوون 

لة بوارى )وشة(شةوة بكةين. 
ناونيشاندا  لة  زاراوانــة  ئةو  نَيوان  طؤرانيى  )جؤر(ى  شَيواز  4-هةندَيك 

جياوازييان هةية، بةآلم لة ناوةرؤكدا ضوونيةكن، وةك: الوك، بةيت.
مةتةأل...  ثةند،  ضيرؤك،  كورديدا:  فؤلكلؤرى  ترى  بةشةكانى  لة  5-بَيطومان 
تاد، لَيكضوون لةنَيوان تَيكستى ديالَيكتةكاندا هةية، بةآلم ثَيويستيان بة بةراورد و 

لَيكؤَلينةوةى تر هةية.

ثَيشنياز و راسثاردة
و  فؤلكلؤر  ترى  بةشةكانى  بؤ  لةمجؤرة  كارى  هةوَلبدرَيت  1-واباشة 

ديالَيكتةكانى زمانى كوردى بكرَيت.
هةندَيك  هةوَلبدةن  بآلودةكةنةوة،  و  كؤ  فؤلكلؤريى  تَيكستى  كة  2-ئةوانةى 

تَيكستى لَيكضوو، هةمبةر بكةن.
كةلةثوورى  و خةمخؤرانى  فؤلكلؤريست  و  تايبةتييةكان  دةزطا  3-ثَيويستة 
كوردى، هةوَلبدةن تَيكستى )ثاييزة و سةيدةوان(ى هةردوو ديالَيكتةكة فراوانتر 
فةرامؤش  هيضيان  هةية،  طَيِرانةوة  جؤر  ضةند  بة  كة  بةشَيوةيةك  كؤبكرَيتةوة، 

نةكرَين.



وة
نة

ؤَلي
َيك

ل
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

سةرضاوةو ثةراوَيز:40

1-بِروانة: بوار نورةدين، مير عةبدال خانى بدليس/ بليمةتَيكى فةرامؤشكراو 
لة مَيذووى كورددا 1605- 1701، ضاثى يةكةم، مةكتةبى بيروهؤشيارى )ى. ن. 

ك(، ض )حةمدى(، 2007. ضاثى دووةم، ض )شظان(، 2008.
2- تةنيا دانانةوةى ناوى نووسةر نةبَيت كة لة هةندَيك شوَيندا دانةنراوبوون 
ئةطةرنا  نةبَيت،  بةسةرةوة  )ناو(ى  بوو  ثَيويست  ضونكة  دانــراون،  ئَيستا  و 

دةقاودةق لَيرةدا بآلودةبَيتةوة.
طرت،  ئامَيز  لة  جياوازةكانى  ئةندَيشة  طةالوَيذ  فَيستيظاَلى  ئايا  3-بِروانة: 

رؤذنامةى ئاسؤ، ذمارة )1103(، 2009/11/22، ل12.
4-هةر لَيرةشدا زؤر سوثاسى طؤظارى )هةنار( دةكةم، ضونكة داوام لَيكردن 
بابةتةكةم بة يةك بةش بؤ بآلو بكةنةوة و ئةوانيش دةستيان بةِروومةوة نةنا... 
فؤلكلؤري  ئةدةبى  لَيكؤَلينةوةى  رةسوأل،  مستةفا  عيزةدين  د.  5-بِروانة: 
كوردى، ضاثى دووةم، زانكؤى سلَيمانى، ض )زانكؤى سلَيمانى(، 1979، ل10- 12.

كورديدا،  فؤلكلؤريى  طؤرانيى  لة  مَيينة  دةنطيى  نورةدين،  بوار  6-بِروانة: 
ئينستيتيوتى كةلةثوورى كورد، سلَيمانى، ض )شظان(، 2004، ل15- 19. 

ضاثى  كوريدا،  كةلتوورى  لة  رةدووكــةوتــن  نورةدين،  بوار  7-بــِروانــة: 
دووةم، ئينستيتيوتى كةلةثوورى كورد، هةولَير، ض )ئاراس(، 2006. كة دةكرَيت 
لَيكؤَلينةوةى ناوبراو، وةك هؤكارى )ثَيكهَينانى خَيزان( مةزةندة بكرَيت لةثَيناو 
دةوَلةمةندبوونى فؤلكلؤرى كورديدا؟، ضونكة لةوَيدا باس لة هةموو ئةو هؤكارة 
نةطةتيظ و ثؤزةتيظانة كراوة كة رؤَليان لةسةر ثَيكهَينانى خَيزان لة كؤمةَلطاى 
جؤرةكانى  لة  زؤرَيك  سةر  خراوةتة  تيشك  لةوةش  جطة  هةبووة،  كورديدا 

ثَيكهَينانى خَيزان و ثةيوةندييةكانى نَيوان نَير و مآ... تاد. 
8-مةبةست لةو زاراوانةية كة لة ناونيشانى لَيكؤَلينةوةكةدا ئاماذةيان ثَيكراوة.

زانستى  و  ورد  توَيذينةوةى  و  لَيكؤَلينةوة  بة  ثَيويستى  ئةمةش  9-بَيطومان 
لةسةرى  ناتوانين  زياتر  ئاماذة  لة  لَيرةدا  كة  هةية،  فؤلكلؤريى  و  زمانةوانى 
بِرؤين...، ضونكة زؤر وشة كة لة موكريان و ثشدةر بةكاردةبرَين، لة ناوضةكانى 
هةمان  لةكاتَيكدا  بةكارنابرَين،  )سلَيمانى(  وةك  خؤى  ديالَيكتةكة  دةورووبةرى 



201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ
وة

نة
ؤَلي

َيك
ل

41

وشة لةو زاراوانةى كرمانجى ذووروودا بةكاردَيت.
10-بؤ دياريكردنى ئةم ضةند زاراوةيةى كرمانجى ذووروو، جطة لة هةوَل 
و بةدواداضوونةكانى خؤم، ثةيوةنديم بة ضةند فؤلكلؤريستَيكى ئةو ناوضانةوة 
كردووة و هةمان بؤضوونيان راستكردووةتةوة كة هةردوو زاراوةى )بادينان و 
بؤتان( لة فؤلكلؤر و زاراوةى زماندا هاوشَيوةن و نزيكيى و لَيكضوونى تةواو لة 
لة بادينان هةية، بةهةمان  نَيوانياندا هةية، جطة لةوةش ئةو جؤرة طؤرانييانةى 

شَيوة لة بؤتانيش هةية... 
زاراوة  جياكردنةوةى  هةوَلى  زاراوةكاندا  كرمانج  لةالى  11-هةرضةند 
خةمخؤرانى  لة  هةندَيك  كة  بيستمان  دواييدا  ساَلةى  ضةند  لةم  بةآلم  نةدراوة، 
جياكردنةوةى  هةوَلى  لة  هةورامى(  )زاراوةى  بةتايبةتيش  و  )طؤران(  ديالَيكتى 

زاراوةكةيان بوون لة زمانى كوردى...
12-تةنانةت لةم ضةند ساَلةى دواييدا و لةثَيناو يةكخستنى ثِرؤطرامى خوَيندنى 
وةزارةتى ثةروةردة، كؤمةَلَيك جياوازيى و طؤِرانكاريى لةنَيوان ئيدارةى )هةولَير 
و سلَيمانى( لةسةر )ثَيكهاتة و داِرشتنى زمانى خوَيندن( دروستبوو... كة دةكرَيت 
بةكاركردن لةسةر ئةمجؤرة بابةتانة لةناو فةرهةنطى فؤلكلؤر و زمانى كورديدا، 

كةَلك وةربطيرَيت و لة زؤر رووشةوة كارئاسانى بكات... 
كةلةثوورى  ئينستيتيوتى  كتَيبخانةى  لة  ساَلَيك  ضةند  ئةوةى  13-بةثَيى 
كتَيبى  و  طشتيى  بة  كوردى  كتَيبخانةى  ئاستى  لةسةر  كة  كارمدةكرد،  كورددا 
فؤلكلؤرى كوردى بةتايبةتى، بة كتَيبخانةيةكى دةوَلةمةند و زانستيى دادةنرَيت، 
شايةنى  كة  نةكةوت،  ثةكم  فؤلكلؤريدا  كتَيبى  و  سةرضاوة  دةستةبةركردنى  لة 
باسكردن بَيت. لةبةرئةوة توانيم بؤ لَيكؤَلينةوةكةم، سوود لة كتَيبخانةى ناوبراو 
وةربطرم. بِروانة: بوار نورةدين، بيبليؤطرافياي كتَيبى فؤلكلؤريى كورديى 1860- 
2004، ثَيشةكى و ثَيداضوونةوةى ثِرؤفيسؤر: عيزةدين مستةفا رةسوأل، ثِرؤذةى 

كتَيبخانةى ئينستيتيوتى كةلةثورى كورد، سلَيمانى، ض )شظان(، 2004.
سةرضاوةية  لةم  كةَلك  دةتوانى  بابةتة،  ئةم  لةسةر  فرةتر  زانيارى  14-بؤ 
سةرضاوةيةكى  ضةند  لة  كةَلكى  توَيذينةوةكةى  بؤ  ئةويش  كة  وةربطريت 
كورديى،  موزيكى  بنةماكانى  لة  الثةِرةيةك  سةطرمة،  ج.  ع.  وةرطرتووة:  ديكة 

ئينستيتيوتى كةلةثورى كورد، سلَيمانى، ض )شظان(، 2003. 
15-هاشم سةليمى و عوسمان هةورامى، الياليةى دايكانى كورد، ئينستيتيوتى 

كةلةثورى كورد، سلَيمانى، ض )شظان(، 2005.
بابةتَيكة  موزيكةوة،  رووى  لة  كــوردى  فؤلكلؤرى  طؤرانى  16-فؤرمى 
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ثةيوةنديى بة زانستيى موزيكةوة هةية، لةبةرئةوةى بابةتةكةى ئَيمة ثةيوةندى 
بة اليةنى )زمان(ةوة هةية، ئَيمة ناتوانين بضينة بوارى موزيكةوة، ضونكة لةطةأل 

زماندا دوو بابةت و زانستى جياوازن.
بةغداد، ض )عةال(،  يةكةم،  فؤلكلؤرى كوردى، ضاثى  17-سةعدوَلال شَيخانى، 
زارى  بة  طؤرانيية  ئةم  هؤنراوةى  ديكةشدا  كتَيبَيكى  ضةند  لة  ل22.   ،1985

كرمانجيى خواروو هاتووة، وةك: 
كورديدا،  فؤلكلؤرى  لة  طؤرانى  و  داستان  دةشتةكى،  شَيخةَلآل  عومةر   •

وةزارةتى رؤشنبيرى، هةولَير، ض )وةزارةت(، 1998، ل104.
شَيخانى،  ئيسماعيل  سةعدوَلآل  كوردى،  فؤلكلؤريى  لة  طوَلبذَيرَيك   •

بةغداد، ض )ارشاد(، 1985، ل25.
18-حةسةن سةربةنى، ديالن/ ضةثكآ طؤرانى فؤلكلؤريى ناوضةى بادينان، 

ضاثى يةكةم، بةشى يةكةم، بةغدا، ض )           (، 1989، ل46.
19-بةندؤك: )1( ئةو داوة بةنةية كة شمشَيرى ثآ لة شان دةكرَيت يان لة ذَير 

ضةناطةوة كآلوى ثَيِرادةطيرَيت.
 بندؤك: )2( دؤك، ئةو سثياتييةى كة لة رؤنى كةرة تاواندنةوةدا سةردةكةوَيت.

لة  ــوردةوارى،  ك هؤنراوةكانى  فؤلكلؤرى  شةريف،  كةريم  20-محةمةد 
ضاثدانةوة و زيادكردنى: سةعدوَلآل شَيخانى، ضاثى دووةم، بةغداد، ض )           (، 

1974، ل70.
21-ئةمينآ ئوسمان، ذيان و ظيان، ضاثى يةكةم، بةغداد، ض )الزمان(، 1986، 

ل89- 90.
22-غةفوور مةخموورى، حةيران- ضةمك- ناوةرؤك- سةرهةَلدان، دةزطاى 
فؤِرمةوة،  لة رووى  ثةروةردة(، 2001: حةيران  )وةزارةتى  ض  هةولَير،  ئاراس- 

ل38- 42.
23-مةقامى )ئازيزة( كة جؤرَيكى زؤر تايبةتة لة طؤرانى كوردى، تةنيا لة دوو 

كتَيبدا كؤكراونةتةوة: 
طةنجى سةر بة مؤر، ئةحمةد بةحرى، سةردةم، سلَيمانى، 2000.  •

ئينستيتيوتى  بةسةرهات،  و  ئاواز  ئةمين،  محةمةد  زياد  مامؤستا   •
كةلةثوورى كورد، سلَيمانى، ض )ئاراس(، 2007.

ناومان  ثةخشانييةكان  كؤثلة  بة  كة  كؤمةَلةية  ئةو  مةبةستمان  24-لَيرةدا 
هَيناون...

فؤلكلؤرييان  طؤرانى  كة  سترانبَيذانةى  يان  طؤيندة  ئةو  لةالى  25-ئةمةش 
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وتووة يان دةيَلَين، كارَيكى ئاسايية و دةيكةن.
ض  بةغداد،  لَيركآ،  سترانا  حةيرانؤك  زةرؤ،  عةبدوَلآل  ئةحمةد  26-بِروانة: 
)الزمان(، 1987، ل39. تةنيا يةك تَيكستى تَيداية و ئامادةكار لةسةروو تَيكستةكةدا 
ئاماذةى بة وشةى )ثاهيزؤك( داوة. هةروةها بِروانة: حةيرانؤك، عةبدولعةزيز 
)وةزارةتا ثةروةردة(، 2002، ل109-  يةكةم، ض  خةيات، سثيرَيز، دهؤك، ضاثى 

110. ئةم كتَيبةش تةنيا دوو تَيكستى”ثاهيزؤك”ى تَيداية.
27-بِروانة: ثاييزة، ئةحمةد بةحرى، زنجيرةى ئةدةبى فؤلكلؤرى كوردى )1(، 
ضاثى يةكةم، ئَيران، ض )؟(، 1373 هةتاوى. هةروةها هةمان فؤلكلؤريست )ئةحمةد 
بةحرى( لة كتَيبى )طةنجى سةر بة مؤر( هةمان ئةو تَيكستانة و هةندَيكى ديكةى 

بآلوكردووةتةوة.
فؤلكلؤرى  لة  طؤرانى  الوك...  ئةفسانة  عةدؤ،  )ئةسعةد  كتَيبى:  28-بِروانة 
كورديدا، ئةميندارَيتى رؤشنبيرى و الوان، هةولَير، ض )رؤشنبيرى و الوان(، 1987، 
تَيكستَيكى  ضةند  هةولَير،  ناوضةى  فؤكلؤريى  تَيكستى  بة  تايبةتة  كة  ل94-93(، 

)ثاييزة(ى هةية.
29-بِروانة: ئاواز و بةسةرهات، سةرضاوةى ثَيشوو، ل75-82. لةم كتَيبةدا 
ضةند تَيكستَيكى ناوضةى ثشدةر و وردة لَيكؤَلينةوةيةكيش لةسةر )ثاييزة مةقام( 

بآلوكراوةتةوة.
30-طةنجى سةر بة مؤر، سةرضاوةى ثَيشوو، ل21.

بادينان،  ــةرا  دةظ ل  فؤلكلؤرى  سترانَين  قةفتةكا  جةعفةر،  31-حةجى 
ئينستيتيوتى كةلةثوورى كورد، هةولَير، ض )ئاراس(، 2007، ل12.

32-بِروانة: طةنجى سةر بة مؤر، سةرضاوةى ثَيشوو، ل240- 293.
ثَيشوو،  سةرضاوةى  كورديدا،  فؤلكلؤرى  لة  طؤرانى  و  داستان  33-بِروانة: 

ل79.
هاوكارى، سةيدكا، ذمارةى رؤذى  ئامَيدى، رؤذنامةى  رَيكَيش  34-بِروانة: 

1982/11/11، ل6.
35-طةنجى سةر بة مؤر، سةرضاوةى ثَيشوو، ل234.

36-سةرضاوةى ثَيشوو، ل238- 240.
37-طةنجى سةر بة مؤر، سةرضاوةى ثَيشوو، ل244-243.

38-قةفتةكا ستران، سةرضاوةى ثَيشوو، ل146-145.
فؤلكلؤريست  راستيدا  لة  ثَيشوو...  سةرضاوةى  مؤر،  بة  سةر  39-طةنجى 
و  سةيدةوان  ثاييزة،  )ئازيزة،  كؤكردنةوةى  بؤ  كتَيبةدا  لةم  بةحرى(  )ئةحمةد 
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خةج و سيامةند( كة هةر ضواريان يةك ناوةِرؤكيان هةية، هاتووة ضةند تَيكستى 
لة  كة  بآلوكردووةتةوة،  هةموويانى  هةر  دةستكةوتووة،  بةيتبَيذةوة  ضةند  لة 
فؤلكلؤرى كورديدا كارَيكى ناوازةية و جَيى دةستخؤشيية، ضونكة مافى تةواوى 
بةم ضوار جؤر تَيكستانة داوة، ضونكة ئةوانيش لة فؤلكلؤردا تاقانةن و ناكرَيت بة 

نووسينةوةى يةك تَيكست دةستبةرداريان ببين... 
سةرضاوةى  بادينان،  دةظةرا  ل  فؤلكلؤرى  سترانَين  قةفتةكا  40-بِروانة: 

ثَيشوو، ل145- 149.
تَيكستَيكى  ئةمين(دا  محةمةد  زياد  )مامؤستا  ضاثكراوى  تازة  41-لةكتَيبَيكى 
سةيدةوان هةية كة لة كؤتايى بةيتةكةدا ئاماذة بة موسوَلمانبوونى )عةبدولعةزيز( 
دةكات... كة ِرةنطة ئةم طؤِرانكاريية ئايينيية راست بووبَيت و هةر لةبةرئةمةش 
نةطَيِردراوةتةوة...  و  نةبووة  كاريطةرى  ئَيزدييةكاندا  برا  لةناو  هَيندة  كة  بَيت 
بِروانة: مامؤستا زياد محةمةد ئةمين، جوانستان- هةندَيك بةيتى ناوضةى ثشدةر 
ل171-   ،2009 )ئاراس(،  ض  هةولَير،  كورد،  كةلةثوورى  ئينستيتيوتى  مةرطة،  و 
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طةِرانةوة بؤ ماَل طةِرانةوة بؤ ناو ئاو

مانيفَيستى بةرد

دةمةوَيت بَيمة ئةوينتةوة

قسةكردن لةناو جَيطادا

قةرز، ئيستيعارة

دوو شيعري كورت

وابزانة دونيا هَيشتا جوانة

تةمةنَيك لة ئةمال سنووري...

كضَيك ثِر لة خةياَلى هار

دَلم  بةمندا غلؤر دةبَيتةوة

)Antique( ئةنتيك

ك-َي ئ-ةو ذن-ة دةن-اس-َي-ت؟!

 ئةحمةدي مةال

حسَين لةتيف

كةذاَل ئيبراهيم خدر

 هَيرؤ كوردة

بةرزان بابة شَيخ

محةمةد موشير

عومةر سةيدة

رَيباز مةحمود

رةوشت محةمةد

غةمطين بؤَلي

كاروان عومةر كاكةسوور

 ئةنوةر محةمةد

نامةيةكى كراوة
بؤ هاوِرَيم سةباح رةنجدةر

عةتر
ضيرؤكى بكوذَيك و بكوذى 

ضيرؤكةكان

هؤشةنط شَيخ محةمةد
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دويَنَي دةطةِرامةوة ماَل،
ثَيش ئةوةي بطةمة بةر دةرطا-ثةنجةرةكة،

سةرم هةلَبِري
تؤثةلََي شةوم بيني

ئالَؤزكابووة لقةداريَكي حةشةري،
تةِر تةِر خؤي دةكَيشاية ذوورةكةم.

ذوورةكةم
دةمَيكة كريستالَة،
هةموو ديوارةكاني

هةثِروون بة هةثِروون بوون و
وةكو طةمييةكي

قوتار بووي
دةم طَيذةلووكة، 

كةوتنة سةر الثةِرةي يةكةمي دةريا.

طةِرانةوة بؤ ماَل

طةِرانةوة بؤ ناو ئاو

 ئةحمةدي مةال
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بة هةزار تةرحة
باهؤزي دةريا

لة دونيا و ئاوةداني دووري دةخستةوة.

لةنيَو لةثي بياباني ئاو،
لةطةَل قةوزةي موزمين،

ثةرضةمي زاكيرةي بةنةوةشةيي،
بؤني كؤنترين ئاو

بةر هةيواني كةثووم كةوت.

حةزم نةكرد
وا درةنط

بطةِريَمةوة ماَل...

شازادةيةك
كةوايةكي شةفافي لةبةر،
بة ناو تراويَلكة بَي ئاماندا

غاري دةدا...

ويَنةيةك بوو،
لةبةر ضاوم نةدةسِرايةوة.

2010/6/4
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ذيان ضى بوو جطة لة شةقهةلَدان لة وردة زيخى سةر ريَطا لةكاتى 
بيَتاقةتيدا،

كَيشانى جطةرةية لة نائومَيديدا، بةدةم خويَندنةوةى شيعريَكى سوهرابةوة 
)تا ترَى طةيشتن ضةند سةعات ريَية؟()1(

خةيالَم ثِر دةبوو لةتؤ
وشة وشة خةياَل دةيبردمةوة سةر هاتنى طؤدؤ

 ديَِر ديَِر خةياَل دةيبردمةوة سةر نةهاتنى طؤدؤ
لة سةر سروتى ثاكةتة جطةرةيةك بؤم نووسيبوويت: نازانم ئةم ثةيامةت 

بةدةست دةطات...؟
لة ضاوةِروانيدا دةذيم
لة ضاوةِروانيدا دةمرم

تكاية وةرة با نةمرم
تكاية مةية با بمرم

ئاخر)بةرد لةبةردى بيَتةوة دةنطى هةية()2(
تؤ لة من بوويتةوة

مانيفَيستى بةرد

حسَين لةتيف
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من لة تؤ بوومةوة
بةردبووايةم دةبووم بة هةزار ثارضةوة

بةردبووايةى دةبوويت بة هةزار ثارضةوة
ثَيدةضَيت ئيَمة جؤريَكى تر بين لة بةرد

بةردَي زةويناس و كيمياطةرةكان هَيشتا نةياندؤزيوةتةوة،
منى بةرد )بؤ رووى فيراقت دلَم ناآلندى وةك رووباب()3(

كةس لة نالَةى بةرد تيَنةطةشت تؤ نةبَيت!
)بؤ دووبرؤى ميسلى تاقت دلَم بوو بة كةباب()4(

كةس طوَيى لة برذانى دلَى بةرد نةبوو تؤ نةبَيت!
بةرد نةرم و نيانترة

ئازيزى بة جيَناهيََلَي
 داواى ثاسثؤرت لةكةس ناكات

وشكة ماريفةت نازانَيت
بةرد بةردة

مرؤظيش مرؤظ
مرؤظ بة درؤ زةواج دةكات

بة درؤ مناَل دةخاتةوة
بةِراستى بؤمبا دروست دةكات

بةِراستى خوَين دةِريَذَيت
بةرد خؤى نافرؤشَيت

قرضة لة دلَييةوة دَيت غةريبَى ثَيى لةسةر دابنَيت
طوَيم لة نالَينى دلَى بةردة 

ضاوم لة جؤطةلة فرمَيسكى سةر روومةتى بةردة
كة مرؤظ بة دلَِرةق باسى بكات

لةذيَر ثَيى مرؤظدا ضاوم لة ثذانى خويَنى كضيَنى بةردة
ئةو فةلسةفة ناخويَنيَتةوة

كانت و هيطَل و ديكارت ناناسَيت
حةز بة حيلةى ئةسثى تةِروادة و

سةيرى تابلؤى جَيِرنيكا ناكات
حةزى دةكرد خؤى بمردايةو... داواى شيالنى ليَنةكةن بؤ زامةكةى سةر 

سنطى هةلَةبجة!)5(
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بةرد هيض جؤرة جلَيك لةبةر ناكات
شةوان سةيرى زةماوةندى ورضى طةورة و بضووك دةكات

لةطةَل مانط جووت دةبَيت
سبةينَيش طولََيك لةسةر سنطى دةِروَيت و بة هةتاو دةلََيت:

ئةها ضةند جوانم!
بةرد بة سروشت ميهرةبانة

دةبيَتة شورا بؤ باخضة
تا ثَيآلوى قورسى مرؤظ ئةو هةموو طوَل و شةتَل و نةمامانة ثَيشَيل نةكات

رةنطة نةسةبم بضيَتةوة سةر بةرد نةك ئاو
رةنطة نةسةبت بضيَتةوة سةر بةرد نةك طيا

من و تؤ لة شارستانيةتى بةرددا لة دايكبووين
لة قةراغى بةرددا ياريمان لةطةَل بةرد كردووة

 لة سيَبةرى بةرددا راكشاوين
 دةنا بةرطةى ئةو هةموو ضاوةِروانييةمان نةدةطرت

بةرطةى غةدارى ئاومان نةدةطرت
بة دةست طيَليَتى طياوة عةقلَمان لةدةست دةدا

با بةرد بالويَنين نةك طيا،
سروود بؤ بةرد بلَيَين نةك باران،

مانيفَيستى )ميهرةبانى بةرد بنووسين( نةك مرؤظ.
 

 2010/3/22 

ثةراوَيز: 
1- دَيِرة شيعرَيكى سوهرابى سثهةريية.

2- دَيِرة شيعرَيكى هَيمنى شاعيرة.
3 و4- طؤرانييةكى سةيد عةلى ئةسغةرى كوردستانيية. 

5- لة دَيِرَيكى رةفيق سابيرةوة لة قةسيدةى )الوكى هةَلةبجة( وةرطيراوة.

Husen_sahand@yahoo.com
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دةمةوَيت 

بَيمة 
ئةوينتةوة

كةذاَل ئيبراهيم خدر

1
دةمةوَيت بيَمة ئةوينتةوة

وةرزَيك لةتةمةني خؤم بضنمةوة
تاكو خةيالََيكي ناسكي رؤحمء

ثةثوولةي دلََيكي شكاوي 
ئيَوارانت ثيَببةخشمء

بة زةردةخةنةيةكي غةمبارةوة 
نيطايةكي ثِر لة سحر 

بؤ تالَةكاني زولَفت بنَيرم 
2

دةمةوَيت بيَمة ئةوينتةوة
درةختَيكي ثرض دريَذ لة قذم 

بكةمة وةرزي تةنيايي 
تا رةنطي ثايز بنويَنَي 

شةثؤلي دةرياي مةنطيش 
بةدياري بداتة دةستء، 

هةناسةي ئاويَنةي تةمةن
وةك مندالََيكي خؤشةويستء 
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وةك رةونةقي بةهاري سةوز
بةدةمتةوة ثيَبكةنَي 

 3
كاتَي ثايز وةرزي ئةوين دةضنيَتةوة

ئاسماني خؤي، ثِر دةكا لة بةزةيي
ضاوةكاني زةرد هةلَدةطةِرَي 
دةستةكاني ثِر دةكا لة دوعا

هةناسةي بؤني نةرمة بارانيان لَي دَي
ثايز دةبيَتة دايكء

كؤرثةكانيشي دةبنة طةآل
4 

دةمةوَيت بيَمة ئةوينتةوة
بةآلم تؤ وةرزي تةمةنم دةدزيء 

شةوانيش بة نَيرطزو مَيالقة دامدةثؤشي
تاكو ترثةي دلَمان 

هةست نةكات بةسةر بالَي دةرياوة
دةنيشيَتةوة 

5
ئازيزةكةم راستة ثايز

ضيرؤكةكاني ذيان دةنووسيَتةوة
بةآلم شةثؤلةكاني بَيدةنطيء 

بَيطةرديي وةريني طةآل 
دةمانباتةوة بؤ تةنهايي

6
تؤ دةزاني ئةو شةوانةي 

بةديار شةوةزةنطي مؤمَيكةوة 
يادي مةرطي ئاو و،

خوِرةي لَيزمةي بارانء
تريفةي هةلَهاتني مانط دةكةم 

تؤ لة قذم دةئالََيتء 
ليَوي تةِرم دةِرذيَتة ناو ئةوينتةوة
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7
تؤ دةزاني ثايز 

نوزةي طةآليةكي هةلَوةريوةو 
وَيستطةيةكي بيَهودةيي 

وةريني باخضةكاني تةمةنة،
كاتَي مةست دةبَيت بة نةشئةي دلَم 

رةنطي طةآلي دةوةرَيتء 
ضاوةِرواني بزةو خةندةي ذنَيكي عاشقة

8
كاتَي ثايز ويَنةي خؤي لة تةنهايي 

درةختةكاندا دةبينَي 
زةوي دةكاتة ضَيذواني خؤي 

شةقامةكان رةنط زةرد دةبن 
خؤريش ئاسمان زةوتي دةكاو 

ئةوينيش دةيباتةوة بؤ نيطةراني
9 

ثايز وةرزي دلَشكانء 
ئاسوودةيي رؤحي منة 

 ئةم وةرزةم ناودةنَيم سةفةر
ضونكة زةريا ثَيدةكةنَي ء

دارستانيش بؤ سةوزايي خؤيان دةطرين
كيَلَطةش برين دةضنيَتةوة
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جلةكانم بةتةنافةكةوة 
لوتي تؤش، بة جلةكانمةوة

سةرخؤشانة دةلََيي: بة قووووولَي بؤنت دةكةم
بةسةر كاتذمَيري نوستووي مةضةكم دةنوشتيَمةوة

ديسان دواكةوتي,
ديسان شةِريَكي طةرم ضاوةِرَيت دةكات، لؤ لؤ

ماسييةكي زةرد يةكي نارنجي
لة مندالَدانمدا سةما دةكةن، تؤش لة دلَمدا

باسي ئةوينت بؤ دةكةم
خةياَل تا كن كؤترة رةدوو كةوتووةكانت دةبات، 

ئؤف لةدةست تؤ
لة عةشق دةثةيظم

ثرسياري رةنطي جلةكانم لَيدةكةي
ئيَمة، ياني من و تؤ

لةثاَل يةكين
هةريةكةمان لة سةد مةنفا

دةستت لة دةستمدا دةلةرزَي
دلَي منيش لة سينةتدا

قسةكردن
لةناو جَيطادا

 هَيرؤ كوردة
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هةلَةيةك لةو رستةيةي سةرةوة هةية
وةك هةلَةكاني دي فةرامؤشي بكة

لةطةَل ذني ناو حيكايةتةكان 
بة رووتي دةتبينم

ئيرةيي طةرووم وشك دةكات
قذم دةِرنمةوة

- تا-ي شيَتي بةرم نادات
كتيَبةكان دابخة

سؤزانييةكان بنَيرةوة بؤ هةر شويَنَيك و ئَيرة نا
لةطةَل من نَيرطةلة بكَيشة 

كؤترةكانت فَيري فِرين بكة، منيش
سةرو مليان ماض بكة، ئي منيش

زاكيرةم بة سةري قؤلَةكانم دةسِرمةوة، دةي تؤش
رؤذنامة دةجووين

وشة لة دانةكانمان طير دةبَي
ئةم وشة زالنةمان ثَي هةرس ناكرَي

قووتي بدة
نووقتة و فاريزة و رستة

دايكم هات
الي خؤتةوة تةلةفؤنةكة دابخة

طلَؤثي سفري ذوورةكة دةكؤذيَنمةوة
خؤم دةكةمة خةو، هههههي

ضاويَلكةي ذمارة سفريش لة ضاومدا، سةيرة
بةبَي جل نةيةيتة خةوم ديسان

ئةم رووتيية جوانةت تووشي سةرةِرؤييم دةكات
سثَيدةيةكي زوو

دواي سَي و ضوار طلةيي
ئةلوو، ئةلوووو، ئةلووووووو
سندان، ديسان كارتي نةما

تاسةري مانط ئةلووةكان رادةطرين
خةم هَيرش دةكات
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تاسةري مانط 
خةوني رووت يةخةم بةرنادات

ضيِرة دريَذبة
لةطةَل شيَتيمدا، توخودا

هةرضي دةكةي سةرثشك
تةنَي بة رووتي

خؤت بة خةونةكانمدا مةكة،
مردنم مسؤطةرة.

 2010\4\25 
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ثَيش تووِرةبوون،
دةزطيرانةكةم،

هةرضى قةرزى الم بوو،
دامةوة

كة شووى كرد و
ذنم هيَنا،

سةوداسةرى ئةوينى بووم،
ريَكةوت بينيم

- ثيياوةكةم دلَى ثيسة،
بة دوامةوةية

- ئاخر ضى بكةم خؤشم دةوَيى تا ئَيستا.
- طةوجة،

دلَيشم قةرز بوو،
بة )سروة(دا، دةطةَل نامة كؤثييةكان

ئةويشم بؤ بنَيرةوة!

دوو شيعري كورت

قةرز
بةرزان بابة شَيخ
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برادةرةكةم،

ثَيى وتم:
دواي بينينةكةى تؤ،

بةِرؤذَيك ئةويش بؤ كتيَبخانة،
بؤ شويَنةكةى خؤى هاتبوو.

طَيِرايةوة:
كة هاتة ذوورةوة

ثؤلَيك ثةثوولةى دةطةَل بوو،
هةر ثةثوولةيةك لةسةر كتابَيك،

لةوانةى تؤ دةستت بؤ بردبوو 
نيشتةوة،

دريَذةى دا:
كة ضووة دةرةوة،

ثةثوولةكان نةِرؤيشتن دةطةلَيدا
ئاوِريَكى دايةوة،

بة كارمةندةكةى وت:
دةى من هيض كتابَيكم بؤ ئيستيعارة ناوَي

بةآلم 
كة ئةو هات بؤ ئَيرة،

ثَيى بلََين:
نامةيةكم بؤ بنووسَى

برادةرةكةم زيادى كرد:
كة ئةو واى وت 

ثةثوولةكانيش
دةطةلَيدا كةوتنةِرَى.
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)خؤماَليكردن(

كاربةدةستاني وآلت،
لة هةركويَ  بن

نةوت خؤمالَي دةكةن
نةمدي كةسيَ  مرؤ خؤمالَي كا

من لة مَيذة بِريارم دا خؤم،
كضةكةم، كوِرةكةم،

خَيزانةكةم 
نووسين و شيعر و قةلَةمةكةم 

خؤمالَي بكةم
ئةطةر بؤم كرا

تؤ، ئةو، هةمووان خؤمالَي دةكةم

دوو شيعري كورت

محةمةد موشير
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مندالَةكاني ئَيستا بؤ دوا رؤذ 
نةوةكاني دواِرؤذ بؤ دوا رؤذيَكي دوورتر

خؤمالَي دةكةم
سثي، رةش، زةرد، سةوز، سوور

بيَ  جياوازي خؤمالَي دةكةم
كة بوونة خؤتان

كة بوومة خؤم
هةناسةيةكي قووَل هةلَدةمذم

ئةي نيشتيمان 
هةموو مرؤظةكانت هي خؤتن

تؤش ببة هي هةمووان!!

)هيض(
سةيرة ئيَوة بة ئيَمة دةلََين

ئيَمة بيَ  ئيَوة هيض نين
ئيَمةش بة ئيَوة دةلَيَين
ئيَمة بيَ  ئيَوة هيض نين

هةردوو ئيَمةكان هةرهيض و
جووتة ئيَوةكةش هةر هيض نين

طةر هةموو تاكةكاني ئيَمة هيض و
هةموو ئةوانةي ئيَوةش هةرهيض نين

ضؤن تيَبطةين كامةمان هيضين يا هيض نين؟
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وابزانة دونيا هَيشتا جوانة

واي دابنَي من و تؤ هَيشتا لةويَين
الي دار سنةوبةرة تةنياكةي باخي طشتي

كة خةوني سيَبةرةكانيت بؤ تةفسير دةكردم
منيش هيَلَةكاني ناو لةثي تؤ...

من مةرطي عيشقم دةدي و
تؤ فيشالَةكاني عاشقبوون...

من طولَةكاني نائومَيدييم ثةِر ثةِر دةكرد و
تؤ لة باخضةكاني طوماندا سةرمةستي خةونَيكي ثةمةيي بوويت...

وابزانة دونيا هَيشتا جوانة
واي دابنَي من هةر نةبووم و نةتناسيوم

واي دابنَي طولَةكاني حةقيقةت بوونيان نةبوو
واي دابنَي هةرزةكاريَكي سةرشَيت بووم و

لة سوضي كوآلنَيكدا تانةيةكي شيَتانةم تَيطرتي...
واي دابنَي هَيشتا شيعريَكم بؤت نةنووسيوة

وابزانة دونيا بةبَي شيعر جوانة...

عومةر سةيدة- نةرويج
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ضامةي وشةكانم مةخويَنةوة
با نةزاني رؤذَيك لة رؤذان ناوي منت بةر طوَي كةوتووة

واي دابنَي ذيان تازة دةستثَيدةكات
واي دابنَي شيعر و عيشق و رابردوومان

خةونَيكي ناخؤش بوو زوو تيَثةِري...
واي دابنَي ناوي منت تةنها لة ضيرؤكَيكدا بينيوة

زووبة... منت بيرضيَتةوة...
من كؤالرةي دةم رةشةبام نابةلَةد بة فاجيعةكاني وجود

ئاسمانةكان تةي دةكةم...
تؤيش طوآللَةيةكي سوورثؤشي بةهار
ئومَيدي ذيانت ببة بؤالي رووبارةكان

الي كانيلة ضاو مةستةكان خةوني ناخؤشي عيشقت ثووض بكةرةوة
الي ذنة قةرةجَيك نووشتةي بيرضوونةوةيةك بكة

ناوي من رةش بكاتةوة لة تيانووسي ضاوةكانتا...
باسي من بسِرةوة تا زووة لة ذيانت
ويَنةكانم لة ئةلبوومةكةت دةربهيَنة

ثشتي هيضيان مةخويَنةوة
نةوةك ديَِرَيك... وشةيةك... بتهيَنيَتةوة رَيي دلَم...

دلَم ئَيستا خةلَوةتي خةونة رةشةكانة
جَيي عيشقي تؤي تيا نةماوة

ئيدي نايةيتةوة دلَم تا هةتاية...
بِرؤ ئيدي وةكو باخضة طوَل بطرة بؤ رةشةبايةك

ياريي بة ثرضةكةت بكات
شةرم نةكات لة جوانيي تؤ

خةونةكانت ورد و خاش بكات...
من تا دةمرم ناتوانم نيطايةك بطرمة ضاوت

هةر وةكو ضؤن نةمدةتواني 
لةطةَل ئاويَنةيش باسي تؤ بكةم...

هةرضي دةكةم من ناتوانم
بؤ يةك جارَيك وةسفي جوانيي تؤ بنووسم...

من نةفام بووم عيشقم قورباني تؤ كرد و
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تؤيش منت كرد بة قورباني خةونَيكي سةر رَيي خةياَلت...
وابزانة دونيا هَيشتا جوانة

وادةزانم دونيا هةرطيز نابِريَتةوة
واي دابنَي من و تؤ هةرطيز ثَيكةوة لةوَي نةبووين

الي دار سنةوبةرة تةنياكةي باخي طشتي
وابزانة دونيا هةر ئَيستا دةستثَيدةكات

ثاش ئةم شيعرة...
وادةزانم دونيا هةر ئَيستا ويَران دةبَيت

ثاش ئةم شيعرة...
ئيدي منيش بؤ بةدبةختي ثايزي عيشق

لةوثةِري دونياوة خةوني نائومَيديي دةهؤنمةوة
دةيكةمة ملوانكةيةك بؤ طةردني مردنَيكي سثي

مردنَيك لة ئيَوارةيةكي بةفرانباردا
لة كةناري دةريايةكي لة طؤكةوتوو

بة لةرزةوة سةآلو بكات
من هةر حالَي نةبم ضي دةلََيت!!...

وابزانة دونيا هَيشتا جوانة
وادةزانم دونيا هةرطيز جوان نةبووة

واي دابنَي من و تؤ هةرطيز يةكمان نةبينيوة...
واي دادةنَيم هةرطيز لة ضاوم ون نابيت

2010/1/4
sayda@live.no
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بــؤ بينيني دنيا، ســةفةر رَيطاية، رَيطايةك وةك ضؤن بــوار ئةدات ثيايدا 
بِرؤي، وةهاش بوار ئةدات ثيايدا بطةِرَييتةوة...

مةرجي موســافيربوون ئةوةية، كة هةميشــة كةسي موســافير، كاتَيك 
دةرطــاي ماَلةكةي قفــَل دةدات، رؤذَيكي هةية تيايدا... بة دةســتي خؤي  

هةمان قفَل دةكاتةوة. 
ئةطةر كةســَيك، لة دوورطةيةكي جوان يان بيابانَيكي وشــك طيريخوارد 
و نةيتواني شــوَين ثَيكاني خؤي بدؤزَيتةوةو بطةِرَيتةوة بؤ خوَيندنةوةي 
بةرثَيي يةكةمين هةنطاو، ئةوا ئةو كةســة لةجياتي ئةوةي موسافير بَيت، 

مةنفيية، مةنفي!

تةمةنَيك
لة ئةمال سنووري 
سةفةرةوة،
لةناو مةنفادام!

ةندا  باز مةحمود/ هؤلَ ريَ
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وةك  دةستنووسي رؤذانَيكي بةجيَماو
كة ثايزي فةرامؤشيي بةناويدا هةلَيكردبَي و

لةدوا سنووري دةظةري حيكايةتا،
بة ليَواري مةرطةوة زةردبضيَتةوة...

ئَيستا دةستي هةر نةسيمَيك
بةر كتيَبـي بَيدةنطيم كةوَيت،

دةثروَيم!
ئاوارة لة هةتاوي ميهرةبانيي،

رؤحم لة بةستةلَةكي دوورةدةستيدا،
وا خةريكة دةيبةستَي! 

ئاخر مةنفا لة خؤيدا 
سوضَيكت ئةداتَي تةمةنَيك دوور لة ئاشنايي و

ئةبةديةتَيك دراوسَيي بيرضوونةوة...
ذووريَكت ثَيدةبةخشَي،

مةترَيك نزمتر لة باآلي راكردن...

نةك هةر كليلي مالَةوةم لة ريَطايةكدا ونكرد،
كة لة ضيرؤكي راستةقينةي خؤمي وةدةرنام... 

بةلَكو ئةو ريَطاية،
مني طةياندة لوتكةي شةختةبةندي دووريي و

لةويَوة فِريَيدامة ناشوَين و
خؤي لَي بزركردم... 

تا دواجار،
كاتَيكم زاني،

مةنفا هةلَيطرتوومةوة! 

مةنفا تةمةلَتريني ئةوانةية لة خةونةكان ناطةن و
ثَيض بةدةوري بريندا دةكةنةوة، 

يان تَيدةطات و هةر بؤ رابواردن: دةلََي 
ها... ئةوة ثَيشةكي  كؤرسَيك بؤ فَيربووني زمان! 
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ها... ئةوة بِرياري مانةوةي تا هةتايي! 
ها... ئةوة ويَنةكاني زةليليت،

لة ثانتايي هةولَتدا و
بؤ جاريَكي دي خؤ روواندنةوةت... 

دواي ئةوةي بة ئَيجطاريي هةلَكةندراي! 

بة جوانترين دةستوخةتي عةشقيش نووسرابيَتةوة
مةنفا بةسةرتا ببارَيت

جؤرَيك كاَلت دةكاتةوة، 
بة كةلَكي هيض خويَندنةوةيةك نةيةي! 

هةور لة ئاسماني غةريبيدا لة جياتي باران،
بةسةرمايةكي تةِر،

خةونَيك بؤردومان دةكات، هةميشة خةرامان بوو... 
مةرةكةبي هةموو تةزووة طةرمةكان،

بةسةر دلَدا رادةمالََي... 
رؤح دةخزيَنيَتة  تاريكترين قوذبني ضؤلَةوانييةوة... 

ناضارت دةكات لة بةر ثلوسكي يادةوةريدا 
ئاو بخؤيتةوة و 

بؤت نةبَي هيض بةنداويَكي تازة،
بؤ كؤكردنةوةي يادطاري شيرين ليَبدةي! 

لة غةريبيدا،
دنيا لة جياتي هةر جلَيكي ئالَوواآلي وةرز

ثؤشاكي ئاسن دةثؤشَيت... 
بةهار لةويَوة هةميشة بة دزييةوة رةت دةبَي...

خونضة بةربةياني حيكمةتَيك بةدي ناكات بؤ شكؤفة... 
ثةنجةرة رَي بةبينين نادا بِروات بةرةو ئاسمان... 
نيطا لةضاواني خوماري ثةرؤشيدا مؤنج دةداتةوة 

مؤنج دةداتةوة و... دةمةَيي! 
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هةنطاوةكاني منيش هيضيان ثَي نانووسريَتةوة،
ضةند هةولَدةدةم بؤ رواندني باخَيك سوورةضناري ئينتيما

وةك ئةوةي بمةوَي بزمار داكوتم بة ئاسندا،
ناطةم بة هيض،

جطة لة خواروخَيضكردني رؤذةكان! 

ضةند جوانة ويقاري موسافيرَيك
كة نيشتمان لة دوا لةحزةدا ثَيي دةلََي: 

رؤلَةم دوا نةكةوي... لة وادةي خؤتدا بيَيتةوة! 
ض دةيجورة  ئيحساسي بةدبةختَيك،

كة مةملةكةت:
خةونةكاني دةكَيشَيت بة شؤستة رةقةكاني خؤيدا و

شاربةدةري دةكات...!
 

تاراوطة هةزار رةنطيش بنويَنَي،
مةنفا ثَيش هةموو شتَيك جانتا دةِرزيَنَي و 

سةفةر بة بارمتةي ئةبةدي الي خؤي طلدةداتةوة! 

سةفةر... خويَني ئيرةيي بة دةمارةكانيا دةطةِرَي و
هةنطة بؤ بةسةركردنةوةي هةموو خزماني ئاوايي اللةزار... 

طةِراني ثِر تامةزرؤيي دؤستايةتيية،
هةر شةوةي بؤ مالََيك و

طةِرانةوةي ئيحساسة بة دلََيكي خؤشةوة بؤ ناو تةنهايي! 

مةنفا شويَني كةوتنةخوارةوةي كتوثِري سيَويَكة بة كالَي،
كاتَيك رةشةباي ئافات ئَيخةي باخ دةطرَي... 

كاتَيك طَيذةلَوكة داروثةردووي وةرزةكان
بةسةريةكدا تَيك دةِرميَنَي و

تةثوتؤز دةكاتة ضاواني ضاوةِروانيية جوانةكان! 
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شويَنَيك منالَيمي لة قةدي خؤيدا هةلَكؤلَي و
كردمي بة مولَكي نيشتمانَيك... بلََيم ضي؟

طوناه ئةوة نيية، كة شةمةندةفةري ثةِراطةندةيي
لة وَيستطةي نابةدلَيا بؤ ئةبةد ثيادةم دةكا  و 

هةرطيز راناية م... 
ناهةقي ئةوةية

درةختَيك نا توانَيت نازم بكَيشَيت،
من طةآليةكي ئةوم! 

لَيرة رؤذةكان خؤيان دةكَيشن بة زاكيرةي ماندووما،
بؤ لةدةست بةربوونةي نهيَني هاتنم و

زرنطانةوةي بةهام لةسةرشةقامة ساردةكان...
تا غةريبـي تةريقم بكاتةوة 

بةوةي خاوةن،
ض دراوي زةمانَيكي بةسةرضووم! 

من بارَيك وةهم لةطةَل خؤيدا،
سوار ئازارةكاني ئةوَيي كردم و... هيَنامي! 

بةض حةقَيك بةسةفةر بلََيم جيَيةكي بةتاَلت الماوة
بؤ طةِرانةوةم؟

من خةمةكاني ئةوَي فِريَيان دامة سةر ثشتي بِرياريَكي شةل
بؤية تا قامي قيامةت دةبَي بةِرَيي نةبِراوةي غوربةتةوة بم...

زؤر بة طومانم لةوةي بةم هةموو هيالكييةوة،
تازة حةوسةلَةي ئةوةم هةبَيت

نيازةكانم بكةمة جانتاي سةرمةوة و 
سةفةرَيك بكةم،

لة ناو ئاثؤراي شارة طةورةكاني خةمؤكييةوة 
بؤ ناو الديَيةكي هيَمن بة  بناري ئارامييةوة!



ق
دة

201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ

70

سةفةر هةميشة شةقامَيكي دوو سايدة
قةت لة خؤتت ون ناكات... 

 وةلَي مةنفا،
بة ويستي خؤي سةرت ثَيدةكات بة هةموو حيكايةتَيكاو

هةرطيز ناتداتةوة بة نيشتمان!

 
ثايزي 2009

rebazmahmud@hotmail.com



201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ
ق

دة

71

كضَيك ثِر لة خةياَلى هار

من... كيذيَكى ثِر لة خةياَل، خةيالَى هار
خةيالَى ثِر لة ئةشكةوتء خةرةندى هةزار بة هةزار

من... كيذيَكى ثِر لة خةياَل، خةيالَى تاَل
كيذيَكى تةِر بة وةسوةسةى يةكةم خورثةو تيلةى ئاشقانةى كِر و كاَل

من... طةورة كضَيكى ثةلك شؤِرى... دةسشؤِرى... 
فـةقيانة شؤِرى... مةمك شؤِرى... ضاوشؤِر

خراث لة فِرينى ضؤلةكةيةكى نَيرينةش حالَى دةبم
دونياى من كةسى لَي ناذي كةس... كةس

خؤم مانطى خؤمء ئةستَيرةى خؤمء خؤم خؤرى خؤمم
خؤم قاقاى خؤمء سةيرانى خؤمء خؤم خةمى خؤمم

خؤم بةستةى خؤمم، وةى... نةواى خؤمء طؤرانى خؤمم
دونياى من ضؤلَة، خؤم جادةى خؤمء... كؤآلنى خؤمء بةردةرطاى خؤمم

جيهانى من... بَي شانةو بَي قرديَلةية
هةر ئةو قرديَلة سوورةى دة ساَل بةر لة ئَيستة كوِرَيك بؤى هيَنام، 

كوِرَيك كة بةهةلَة رَيى كةوتة بةردةطاى من هةر زووش بةر دةرطاى دلَى 
ضؤلَكرد

من... طةورةكضَيكى ئاويَنة شكاوى... ناخ شكاوى... ثةلشكاوى... 

رةوشت محةمةد

)  دةقَيكى واآل  (
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خةياَل شكاوى... خةون شكاوى... دلَشكاو.
رؤذانة سةد جار لة خةيالَى هارى خؤما وةآلمى ئةو ثرسيارةى خوداوةند 

دةدةمةوة
)بأي ذنب قتلت(؟ نةبا... باى قةيرةيى بيبا!

من... كيذيَكى ثِر لة تةمةن
قانوونى هيض وآلتَي ثةى بة كوضة حةزينةكانى دلَى من نابةن

قِرةقِرى نيَو ثةرلةمانةكانى دونيا كويَرن لةوةى بدةن لة دةرطاى ئةو 
باسةى ها لة دلَما

موعجيزةى خةيالَى واآلى هيض شاعيرَى ناطاتةوة بة خةيالَى هارى منا
خةيالَى هار: )تاوَى ئةمبا بة باخا... تاوَى ئةمدا بة داخا(

تاوَى لة ضاوى الويَكا تاوَى لة تاوة بارانى هةتاويَكا... دةمِرذيَنَى
رؤذَى وةك ضةم، دةِروا... دةِروا خةيالَى من، رؤذَى وةك فرمَيسك 

سةردةكا.
خةيالَى من سةفةر دةكا...

)دةِرواتة الى باوةِردارَى لةسةر بةرماَل... كة ئاياتى خوا ئةزبةر دةكا، 
هةر بة ئاياتى خوا دووذنء سَى ذنء ضوار ذن دةهيَنَى... لةو ذنانةى كة 

بة دوو ضاوى ثِر لة شةهوةت تةماشاى ئةكةن... ضوار ذن لةو ذنانةى كة 
زووترء زياتر بانطيان ئةكةنة سةر جَيطا... ئةو ذنانةى كة زؤرتر عةترى 

رووتبوونةوة ئةدةن لة خؤيان... 
خةيالَى من ئاطاى ليَية، باوةِردارةكة هَيشتا سةر بةرمالَةكةى ضؤَل 

نةكردووة، بير لة ضوونة سةرجَيطا دةكاتةوة... هَيشتا ويَردةكان لةدةمء 
ليَويةوة دةِرذَين... خةريَكة ماض كؤئةكاتةوة...

ئاطاى ليَية خةيالَى من، هةر ئةو وةختةى كة باوةِردار بةرمالَةكةى 
كؤئةكاتةوة، رَيك لةوالوة ذنَيكى طةنج دلَى رائةخا... خةيالَى من ضاوى 

ليَية... باوةِردارةكة ضةنَى بة زيكر خؤى ثؤشتة ئةكا... سةد هيَندة خؤى بؤ 
ذنةكانى رووت ئةكاتةوة(.

خةيالَى من لةوكاتةدا وةك ثارضةيةك لة طِرى جةهةننةم ئةسووتَى
ئيتر ض بازطةو ثرسطةو ثاسةوانَى، رَى لة خةيالَى من ئةطرَى؟!

خةيالَى من سةفةر ئةكا دوورء نزيك... 
)دةضيَتة مالَى سةرمايةدارةكانى وآلت... لةوَى هةموو ئةو ذوورة 

قةرةبالَغانة ئةبينَى... هةموو ئةو كضء كاآلنةى طةِرةك ئةبينَى، ضؤن بة بؤنى 
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ثارةكانى ئةم ثياوة هاتوون... ئةو كضء كاآلنةى ئامادةن لة بةردةم دلَى 
وةك ثارةو ضاوى وةك ثارةو الشةى وةك ثارةى ئةم ثياوة جوامَيرةدا 

رووت ببنةوة... خةيالَى من... ئةو كضانة دةبينَى ضؤن بة رووتى دَينء 
دةِرؤن، ضاويَكيان الى رةنطى ثارةكانى ئةم ثياوةيةو ضاويَكيشيان شةرم 
ئةكا لة ثةنجةرةى مالَةكةوة خةيالَى من وةكو تةمَيك سةيريان ئةكا...(.

خةيالَى من لةو كاتةدا هيَندةى تر سةرى سثى ئةبَى
وةى لة بةفرى خةيالَى من... وةى لة تةمى خةيالَى من

وةى لة ضةمى خةيالَى من، هيض داستانء ئةفسانةيَى ثَيى ناويَرَى
خةيالَى من سةفةر ئةكا...

)ئةضيَتة كن سةرؤكةكان، دةبينَى ئةم سةرؤكانة، بةرلةوةى لة سةرقالَى 
سياسةت ببنةوة، سةرقاَل ئةبن بة الشةى ذنة نةناسراوةكانيانةوة... 

بةرلةوةى سةرخؤشى كؤبوونةوةكان بةريان بدا، سةرخؤش ئةبن بة الشةى 
ذنة نةناسةكانةوة... خةيالَى من... جةستةى سةرؤكةكان ئةبينَى...(.

وةيش خواية!: جةستةى رووتى سةرؤكةكانمان ضةن ضرضة
هةر لة لؤضى خةمى تةويََلى من ئةضَى

وةيش خواية!: سةرى سةرؤكةكانمان ضةن قالَة
هةر لة خةمى خةيالَى قالَى من ئةضَى.
خةيالَى من... لةنيَو دؤزةخى خؤمةوة 
هةموو شةوَى دةضيَتة باوةشى كوِرَى

ئةو بةهةشتةى خواكان لة منيان حةرامكرد.
)خةيالَى من لة يةك كاتا، هيَندةى سةرؤكى شارةوانى نيويؤرك، حةزى 
بة دروستكردنى ظيَلالو ثاركء طةِرةكى نويَية، بةقةد هارترين سةرؤك 

ئةركانى سوثاكانى دنياش، مةيلى تَيكدانء خوَينء ئاطرى هةية(.
خةيالَى من... بة هيض ياسايةكى ئاسمانء زةمينةوة ثابةند نابَى

لة غاندى زياتر دلَى بة رةنطةكانى ذيان ئةسوتَى
لة ثَيكةنينةكانى سةدام طةرمتر دنةى مةرطء شةِرةكان ئةدا

كةس ناتوانَى خويَندنةوة بؤ خةيالَى من بكا
خةيالَى من... لةنيَو راستىء ناِراستييةكانى دنيادا ئامادةية

لةنيَو ئاوةدانىء كاولكارييةكانا ئامادةية
لةنيَو ئةفسانةو حةقيقةتةكانا ئامادةية

ئيتر خةيالَى من طوَى لة هيض واعيزَيك ناطرَى 
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خةيالَى من نادرَى لة خاضى هيض شيعرَى
لة باوةشى تةنطى هيض رؤمانيكا خةيالَى من دانانيشَى

ضةند ديَِرَيك لة دةرةوةى خةيالَى من:
دايكم لة هةموو كةس زياتر دةيتوانى لة دونياى من نزيك بيَتةوة، طومانم 

هةية، ئةو شتَيك لةو نالَةناَلء بةريةككةوتنء تةقينةوانةى خةيالَى منى 
بيستبَى... دايكم بة منةوة ويَران بوو، لةوة زياتر حةوسةلَةى خةيالَةكانى 

منى نةمابوو... طوَيم ليَبوو لة دوورةوة لة دةرةوةى خةيالَةكانما، دايكم 
بةهاوارة كزةكانى خؤى هةموويانى تَيطةياند ثَيى وتن:

* ئةرَى ئيَوة ض مرؤظيََكن... ض براو باوكء خوشكَيكن... قوِر بةسةرة شةو 
تا سةحةر خةوى نيية، كيَنطَل ئةدا... لة عةزرةتا شةوان خةوى وا ئةبينَى، 

هاكا ئاسمان... ئاسمان رووخا، بةدةم خــةوةوة شتى وا ئــةلََى، ئةفالتوونى 
حةكيمش حالَى نابَى.

دايكم وتى: عةيب ناكةن...!؟
طوَيم ليَبوو لة دةرةوةى خةيالَةوة باوكم ئةيوت:

* باشة ئافرةت بيبِرةوة، ئيَوارة با خؤى حازركا ديَمةوة دةيبةم بؤ عةيادة.
من... كة زياتر لة دة سالَة بةِراست نازانم ثَيكةنين

لة ضاوى مرؤظةوة دَى يا دَل
نازانم ثَيكةنين لة رؤحى مرؤظةوة دةِرذَى يا دةمى.

بةو وةآلمة باوةى ئازيز 
ثِر بة ضاو و رؤحء دَلء ثِر بة طةرووى خؤم ثَيكةنيم

قاقا... لة سةر جَيطاكةى خؤم، قاقا... كةوتمة تةثوتلدان
ثَيكةنيم... هيَندة ثَيكةنيم

مةجليس وتيان: با هةستين وا ضاكبؤتةوة.
)سوثاس بؤ بابةى ئازيزم لةسةر قسةكةى خؤى راست بوو، دواى شةش 

رؤذ لة ئيَوارةيةكى زةردى ئةبلَةقدا منى لة ماَل بردة دةرةوة بؤالى دكتؤر(.
ضةند طران بوو بؤ من بينينى ئةو خةلَكة...

يةكَى دةستى منالََيكى جوانء عةيارى طرتووة
باوكَى بة دةثةنجةى دةستى ثيَنج عةالطةى بؤ مالَةوة دةبردةوة
دايكَى تاسةر كؤآلن دَيتء دةمى ثِرة لةناوى سةيرى منالَةكان

ئيَوارةية، بانطيان دةكا: )وةرن وا تَومء جَيريية(
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ضةند طران بوو بؤ من بينينى ئةو خةلَكة...
ضةند طران بوو بؤ من، بينينى ذيان وةكو خؤى.

)بؤنى ذوورى دكتؤرةكة منى لةسةر خةيالَةكانم هيَناية خوار، من لةسةر 
قةرةويَلَةيةك دانيشتووم... دكتؤرم دةدى وردة وردة... بة خةيالَى خؤى 
لة دنياى من نزيك دةبووةوة... كةضى من دكتؤرم دةمدى سةد ميل لة 

دوورى خؤمةوة... 
بة خوا سويَندتان لةسةرم نيية، سةد دةريا لةنيَوان منء ئةوا بوون، ئةم 
ثياوة، نةيدةزانى بؤ نزيكبوونةوة لةمن، دةبوو بيَتة نيَو دونياكةم، دةبوو 

بكةويَتة نيَو شةِرو شؤِرى خةيالَمةوة، دوكتؤر هةر هةنطاوى دةنا
من دةمزانى ئةم ثياوة... 

هيض لة دنياى من نازانَى... دةمزانى ئاشناى يةكَيك لة كؤآلنةكانى من 
نيية... ناوى شارَيك، ناوى وآلتَيك، تةنانةت ناوى كيشوةريَكى دنياى من 
نازانَى... بة خةيالَى خؤى دكتؤر هاتؤتة سةر سةرى نةخؤشةكةى، هاتوو 
دوو سَى ثرسيارى رووتى لَيكردم... رووت وةك عةقَلى خةَلك... رووت 

وةك حةياى خةَلك... 
* كضم ضيتة؟... ئةمِرؤ دويَنَى ضيت خواردووة؟... سةرمات نةبووة كضم؟ 
دكتؤر وةآلمةكانى منى بةدَل نيية... نزيكتر دةبيَتةوةو دةس دةخاتة سةر 

تةويََلم.
سةري من... كة بةقةد كورةى ئاسنطةرَى طةرمة

سةرى من... كة ثِرة لة ئةفسانةى خةيالَى خؤم
سةرى من... كة هيَندةى شةِرةكانى يةكةمء دووةمى جيهانيى ويَرانةو 

خةراباتى تَيدا بةجيَماوة
سةرى من... وةك سةرى نالى لة خةيالَى مةستوورةدا 

سةرى من... وةك طَوبةندى خاض لة دلَى نابةلَةدى سةنعانا 
سةرى من... وةك شيعرى حةلالج، بة قةنارةى فيقهةوة.

دكتؤر بة خَيرايى، بة بيَئةوةى هةست بة هيض خةياَلء شةِرو شؤِريَكى من 
بكا، دةستى نةرمى لةسةر سةرم ال دةبا، 

باوكم ضاوى لة دةمى دكتؤرةو دكتؤريش ضاوى لة شاشةى )تيَظى(يةكةية، 
جوانيى كضَيك سةرنجى بردووة، كة هةوالَى خؤ سووتاندنى كضَيكى تر 

دةخويَنيَتةوة. 
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)1(
زؤر لَيت طةِرام

لةوثةِري بيَتاقةتي زةمةن
لة ثةرتةوازةبووني طومانةكانم

لة وَيستطةكاني تراويلكة
لة ذوورة ئاويَنةبةندةكاني فةنابوون

لة سةفةرة دلَتةنطةكاني با
لة تاساوبووني طَيذةلَوكةيةكي تَيكشكاو

لة تونيَلي وشة كةنفتةكاني ياد
لة تةريقبوونةوةي ونبوون، لة تؤدا

لة نادياريي تؤ، لة مندا 
تؤ لة كوَيي؟

وةها بَي سةرو شويَني!

دَلم
 بةمندا غلؤر 

دةبَيتةوة

ي- هةولَير غةمطين بؤلَ
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)2(
بيانووم هةية بؤطةِرانةوةت

لةنيَو ديَِرة شيعريَكمدا
ماضَيكي تؤم تةقةت كردووة.

)3(
بةداماويي راماوم

بة ديار بةرديَكةوة
بير لة دَلت دةكةمةوة.

)4(
من دةِرؤم 

خؤم ئامانةتي تةنيايي دةكةم
تةنيايش الي تؤ جَيدةهيََلم.

)5(
ئةم ذوورة بَيدةنطة بةخةيالَي كَي ئاوسة؟

مةطيراني بة كام وشةوة دةكا
طمةطمي كوكوختييةكاني بةر هةيوان

ئاوةزي وشة ئارطؤنييةكان كث دةكةنةوة
ثشيلةيةكي نةوسن

لة تةماعي كوكوختييةكاني بةر هةيواني رؤح
خؤزطةي فِرين دةخوازَي

مةطيراني تةواو دةبَي 
طةِرةالوذةي ذوورةكة كوكوختييةكان هةلَدةفِريَنَي 

ثشيلةكان دةضنةوة سةربان
ديمةنةكة دذ دةبيَتةوة
خةيالَي وشة ئاوسةكان

خةيالَي كوكوختيية غةمطينةكان
خةيالَي ثشيلة نةوسنةكان



ق
دة

201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ

78

بة حةوشةي مالَدا ثةرش و بآلو دةبَي
ديسان لة ذوورةكةما

خةيالَةكانم تَيكدةضِرذَين و
دلَم بةمندا خلؤردةبيَتةوة.

)6(
كةس لة ماَل نيية 

رووت رووت بةسةر دؤشةك و باليف راكشاوم
بةم ناوةختة دةنطي دةرطا دَي 

دةرطاي ماَل نا
دةرطاي دلَم.

)7(
باوكم بة دةرزي لة زةت

دايكم بة دةزووي شةهوةت
ئيمشةو...

كآلوة دِراوةكةي مندالَييان دووريمةوة .

)8(
زوير مةبة 

كة لة دلَما سةرمات بووة
دويَنَي كضة دراوسَيكةمان

بة دلَي بةردي 
ثةنجةرةي دلَي شكاندم.

 xemginb@yahoo.com
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ثَيشكةشة بة هةموو ئةو ئازيزانةي، كة لَيرة ناويان هاتووة

دواي ئةوةي لة ثيشةكةم دةركرام، طرفتي طةورةم ئةوة بوو، كة لةمةودوا 
كاتي خؤم بة ضي بةسةر ببةم... سةرةتا ويستم وةكو سةردةمي دواناوةندي و 
ئةو ضةند ساَلةي زانكؤ بؤ كتَيبةكانم بطةِرَيمةوة، بةآلم هةر زوو زانيم تواناي 
خوَيندنةوةم نةماوة... دة دوانزدة  جار دَيِرَيكم دةخوَيندةوة و لَيي تَينةدةطةيشتم... 
هةركة كتَيبم بة دةستةوة دةطرت، باوَيشكم دةدا و خةوي قورسم لَي دةكةوت... 
دادةهَيزرا  طيانم  طةِراومةتةوة...  زيندان  لة  دةتوت  دةبوومةوة،  بَيدار  كاتَيكيش 
ئيشتيهاي  مةبةستةي  بةو  ئةمجارةيان  دةطرتم...  يةخةيان  ثووض  خةياَلي  و 
خوَيندنةوةم بكرَيتةوة، هةوَلم دا ضيرؤكَيك بنووسم، كة لة زووةوة بيرؤكةكةي  لة 
خةياَلمدا جينطَلي دةدا... ئاخر  جاران هةميشة لة كاتي  نووسيندا زياتر ئارةزووي 
نةنووسرا،  بؤ  بةوالوةم  سادة  دَيِري  دوو  يةك  لة  كةضي  دةكرد،  خوَيندنةوةم 
نة  و  بخوَينمةوة  دةتوانم  نة  تازة  من  باوةِرةي  ئةو  طةيشتمة  و  دا  كؤَلم  بؤية 
بؤم  ِراستييةكةي  بنووسم...  سةرنجِراكَيش  و  كاريطةر  شتَيكي  دةكرَيت  ثَيشم 
  )Lecture( دةركةوت، كة لةو يةك دوو ساَلةي لة زانكؤ خةريكي وتنةوةي لَيكضة

ئةنتيك 
)Antique(

كاروان عومةر كاكةسوور

ضيرؤك
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بووم، بة بَي ئةوةي ئاطام لَي بووبَيت هةموو تواناكاني خةياَل و بيركردنةوةمم 
لة دةست داوة... دةبوواية ئيشَيكي ديكةش بدؤزمةوة، نةك لةبةر ئةوةي باري 
داراييم خراث بوو، بةَلكو دةمزاني بَيكاريي بؤ منَيكي تةنيا جؤرَيكي ديكةي مردنة، 
بةآلم هةر زوو بؤم دةركةوت، كة زةحمةتة ئيشَيكم دةست بكةوَيت، لةطةَل زةوق 
بينيبوو وا خانةنيشين كراوم و  توانامدا بطونجَيت... زؤرجار خةونم بةوةوة  و 
و  نزيكم  طؤظارةوة  و  كتَيب  لة  هةم  داناوة...  ناوجةرطةي شار  لة  كتَيبخانةيةكم 
هةم بةردةوام  نووسةر و خوَينةران سةردانم دةكةن، كةضي نةمدةزاني ِرؤذَيك 
بة اليدا بضم، كتَيبة، بطرة دةطةمة ئةو حاَلةتةي، كة حةز  نامةوَيت  دَيت ئةوةي 
لَي  خؤمم  ِرووي  دةمبينين،  كاتَي  بكةم...  قسة  نووسةريش  يةك  لةطةَل  ناكةم 
)شَيرزاد  ئَيوارةيةكيان  نةدةدانةوة...  وةآلمم  و  دةكردم  بانطيان  وةردةطَيِران... 
حةسةن(ي ضيرؤكنووس لة دوورةوة بةو ثَيكةنينةي ثَيي دةناسرَيتةوة، بةرةو 
بؤ  نوكتة  دوو  يةك  طَيِرانةوةي  لةثاَل  جاران  وةكو  دةيويست  و  دةهات  ِرووم 
يةكتر، ئينجا باس لةو ضيرؤك و ِرؤمانانة بكةين، كة لةو ماوةية خوَيندبوومانةوة، 
خؤمم  ِرَيطاي  و  زاني  هةل  بة  ِراستمم  دةستي  تةسكةي  كؤآلنة  ئةو  من  بةآلم 
طؤِري... لةوَي هةنطاوةكانم خَيرا كرد، تا تةواو خؤمي لَي ون بكةم، كةضي كاتَيكم 
زاني وا بة دوامةوةية و بانطم دةكات... نةدةكرا ئاوِر نةدةمةوة، ضونكة تا هَيزي 

تَيدا بوو بانطي دةكرد:
_ بوةستة سامان...!! بةَلَينت دةدةمَي باسي كتَيب و نووسةرانت لةطةَل ناكةم.
كؤمةَلَيك  بة  ِراهاتووة  ثَييان  سةيرانةي  جنَيوة  لةو  جنَيوي  تؤثة َلَيك  ئينجا 
شاكاري دنيا و خاوةنةكانيشيان  دا... زؤرم بةالوة سةير بوو، كة ئةو دةيزاني 
الي  ئةمةم  من  ضونكة  نةبمةوة،  نزيك  نووسةران  و  كتَيب  لة  داوة  بِريارم  من 
دةزانَيت،  ئةمة  ئاخؤ ضؤن  كة  بثرسم،  لَيي  نةشمدةويست  نةدركاندبوو...  كةس 
ضونكة دةترسام ئةو باسة بة شَيوةيةك لة شَيوةكان بؤ باسي نووسةر و كتَيب 

بطؤِرَيت... باش بوو خؤي وتي:
ئةوةندة  هةر  بةآلم  ببيت،  ثَيي سةغَلةت  تؤ  ناكةم  نةبَيت قسةيةك  - خةمت 

دةَلَيم تؤ يةكةم كةس نيت تووشي ئةو نةخؤشيية بووبيت.
لة  هةم  بؤية  هاتبَيت،  بةسةر  مني  ئةمةي  جار  ضةند  خؤيشي  دةضوو  لةوة 
حاَلةتةكةم تَيدةطةيشت و هةم دةشيويست دَلنةواييم بداتةوة... بؤضي ثَيم خؤش 
بوو ناوي لةو حاَلةتة دةنا نةخؤشي...؟! نازانم... بةآلم من وا لة دَلم ضةسثيبوو، 
لة  دوور  نةبادا  دةدوا،  لةطةَلم  ثارَيزةوة  بة  زؤر  مةحاَلة...  ضاكبوونةوةم  كة 
و  نووسةر  داهَينان،  ِرؤمان،  ضيرؤك،  نووسين،  كتَيب،  وشةي  خؤي  خواستي 
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هةر شتَيك ثَيوةنديي بةوانةوة هةبَيت، بة كار بهَينَيت... ئةمة بؤ من تا ِرادةيةك 
ئاسان بوو، كة بةردةوام خؤمم لةسةر ئةوة ِرادةهَينا بة الي ئةو وشانةدا نةضم، 
بةآلم دةمزاني بؤ ئةو زةحمةتة... بةَلَي، زؤر سةختة تؤ لة ِرَيطاي ئةو شتانةوة 
لةثِر  كةضي  كردبَيت،  لةبارةيانةوة  طفتوطؤتان  بةردةوام  و  ناسيبَيت  كةسَيكت 
بتةوَيت زمانت لة وتنيان بثارَيزيت... كاتَي ثَيم وت لة ثيشةكةم دةركراوم و بة 
دواي كارَيكدا دةطةِرَيم، كة لةطةَل توانا و زةوقمدا بطونجَيت، ئةو ماوةيةك بيري 

كردةوة و دوايي ثَيي وتم:
كة دووكانَيكي  ئةوةية،  تؤ  بؤ  ئيش  باشترين  دةكةم  بؤضي هةست  نازانم   -

ئةنتيك دابنَييت.
خَيرا  كةضي  ناسراوة،  شتانة  بةو  )شَيرة(  ضونكة  دةكات،  طاَلتة  وامزاني 
ئةوةي  بؤ  فَيَلَيكة  تةنيا  ئةمة  تَيطةيشتم  دوايي  ِراستييةتي...  بة  دةركةوت  بؤم 
و  ئةنتيك  دووكاني  لة  كاركردن  ضونكة  خةياَل،  دنياي  ناو  بطةِرَيمةوة  من 
مؤزةخانةدا ضاكترين ِرَيطاية بؤ ئاكتيظبووني فانتازيا... ئَيستاش نازانم بؤضي ئةو 
بيرؤكةيةم ثةسةند كرد و لة ماوةيةكي كةمدا دووكانَيكي ئةنتيكم لة ناوجةرطةي 
وةرمدةطرت،  ئيشة  لةو  من  خةياآلنةي  ئةو  هةموو  ئايا  بةآلم  دامةزراند،  شار 

كردميانةوة بة  ضيرؤكنووس و بؤ خوَيندنةوةي كتَيبيان طةِراندمةوة... ؟!
دةمةوَي سةرةتا ددان بةوةدا بنَيم، كة لةطةَل ئيشةكةمدا زؤر ئاسوودة بووم، 
ضونكة لةو ِرَيطايةوة زؤربةي ئةو هاوِرَييانةمم دؤزييةوة، كة بة درَيذاييي تةمةنم 
لَيم ون بووبوون... هةر كاتَيكم دةزاني يةكَي لةوانة لةثرِ  دةهاتة دووكانةكةم و لة 
باوةشي دةطرتم... فرمَيسكي بةسةردا دةباراندم و دةيوت ئةوة ضةند ساَلة لة تؤ 
دةطةِرَيم... ِراستييةكةي من ئةزموونَيكي سةيرم لةطةَل ونكردني هاوِرَييةكانمدا 
هةية... نازانم بؤضي لةثِر لَيم ون دةبوون و لة هيض شوَينَيك نةمدةدؤزيينةوة... 
)شَيرزاد  بوومةوة:  شاد  زؤربةيان  بة   ئيشةمةوة  ئةو  ِرَيطاي  لة  خؤشبةختانة 
ِرةئوف(، )ظيان حيسام(، )سةالح جةوهةر(، )بةختيار ِرةحمان(، )سةفين سابير(، 
)خةسرؤ  دةروَيش(،  كةريم  )شاخةوان  ثيرداود(،  )ئيدريس  ئةحمةد(،  )سنةوبةر 
دؤزييةوة،  ديكةم  زؤري  و  دةرطةلةيي(  )شؤِرش  ئةكرةم(،  )سائيب  كاوَيس(، 
بةآلم بَيطومان خةفةتم دةخوارد، كاتَي دةمبيست دووان لة كضةكان بة ضةقؤ و 
دةمانضةي باوك و برايان كوذراون... كوِرةكانيش يةكَيكيان لة قادسية و ضوار 
ِراثةِرين  لة  هةندَيكيان  داوة...  دةست  لة  طيانيان  ثَيشمةرطايةتي  لة  ثَينجَيكيان 
سنطيان داوةتة بةر طوللة... ئةو هاوِرَييانةم لةطةَل دةستي خؤياندا كةلوثةلي زؤر 
كردوون ...  ثةيدا  كوَييان  لة  نةمدةزاني  كة  دةهَينام،  بؤ  طرانبةهايان  و  دةطمةن 
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نةدةكةوتنةوة  هيض شوَينَيك  لة  دواتر  و  بوون  منداَليي خؤمان  هيي سةردةمي 
بةرضاوم... هةَلماتي شووشة و بةرد، وَينةي ئةكتةرة سينةماييةكان، بة تايبةتي 
ئةوانةي فيلمي وَيستةرن، كة جاران ض لة طةِرةك و ض لة طؤِرةثاني قوتابخانة بة 
دزيي مامؤستاكان ِرةسمِرةسمَينةمان ثَي دةكردن، قاثي ضينيي نةخشين، ثياَلةي 
زةِرلي، كاسكَيتي حةسير، قايشي ثاني ضةرم و دةيان شتي ديكة، كة ثَيشكةشيان 
دةكردم و لة دووكانةكةمم دادةنان... ئةطةرضي ئةوان بةو مةبةستة دةيانهَينان، 
ِراستييةكةي  ثَي دابين بكةم، بةآلم  بيانفرؤشم و بذَيويي ِرؤذانةي خؤميان  كة 
بؤ  دووكانةكةمم  كرَيي  من  زاني  كاتَيكم  ببم...  دةستبةرداريان  نةمدةتواني 
نادرَيت... هةرضةند هاوِرَييةكانم ثَييان دةوتم، كة بؤ ئةوةي لة ئيشةكةم بةردةوام 
بؤ  ديكةم  هيي  كة  دةدامَي،  بةَلَينيان  و  بكةمةوة  ساغ  كةلوثةلةكانم  دةبَيت  بم، 
دةهَينن، بةآلم سوودي نةبوو... بيرم لة فرؤشتني ئةو خانووة كردةوة، كة وةكو 
بة  باوكمةوة بؤم مابووةوة... هةر ئةوان خؤيشيان  لة دايك و  زؤر شتي ديكة 
كرَي دابوويانة يةكَي لةو خَيزانانةي، كة دواي ِراثةِرين لة ئَيران طةِرابوونةوة... 

ثياوةكة هةموو سةرةمانطان، كاتَي  دةهات و كرَيي بؤ دةهَينام، ثَيي دةوتم: 
- تكاية دكتؤر سامان ئةم خانووة بة من بفرؤشة... ضةند داوا بكةيت، يةكسةر 
و  لةم شَيوةيةم هةبوو   لة حةفتاكان خانوويةكي  ناو دةستت، ضونكة  دةيخةمة 
بةآلم  نيية،  ئاسان  وةرطرتنةوةي  تازةش  كردم...  زةوت  لَيي  سةرؤكجاشَيك 

ئةطةر ئةم خانووةم ثَي بفرؤشيت، وا دةزانم ئةويان بؤ طةِراندوومةتةوة.
بة ثارةي ئةو خانووة توانيم كرَيي ساَلَيكي دووكانةكةم بدةم... كةلوثةلةكانم 
بووبوومة  و  دةهات  بؤ  ديكةشم  هيي  بــةردةوام  بطرة  نةفرؤشت،  هةر  نةك 
بوو،  ئةوة  دةدام،  ئازاري  زؤر  شتَيك  تاقة  بضكؤلة...  مؤزةخانةيةكي  خاوةني 
ساَلي  لة  كة  دةكرد،  منداَليمم  هاوِرَيي  فةهمي(ي  )ئومَيد  ضاوةِرَيي  ِرؤذانة  كة 
ئةواني  ئاوا وةكو  ئةويش  هيوام دةخواست  بووبوو...  لَيم ون  حةفتاوشةشةوة 
ئةو  بةآلم  بطرم،  باوةشي  لة  تَير  تَير  مةبةستةي  بةو  دةركةوَيت،  لةناكاو  ديكة 
ئاواتةم نةدةهاتة دي... لة هةمووي ناخؤشتر ئةوة بوو، كاتَي لةو هاوِرَييانةمم 
دةثرسي، ئاخؤ بؤضي )ئومَيد( ديار نيية، ئةوان وةآلميان نةدةدامةوة... بةآلم من 
هةر شَيوةيةك  بة  دةمةوَيت  كة  دةبووم،  ئةوة سوور  لةسةر  و  نةدةهَينا  وازم 
بَيت بزانم ئةو كوِرة ضيي بة سةر هاتووة، ئةوسا دةيانوت هةرطيز ِرؤذَيك لة 
بن...  ِراستطؤ  لةطةَلم  تكاية  دةوتن  ثَيم  نةناسيوة...  ناوة  بةو  كةسَيكيان  ِرؤذان 
قوربانتان بم من زؤر ثَيويستم بةوةية بزانم )ئومَيد فةهمي( ماوة، يان مردووة... 
باوةِرم ثَي بكةن من هَيندة بيري ئةو هاوِرَييةم دةكةم، كة ئةطةر نةيدؤزمةوة، 
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لَيم مةطرن هاوِرَييان،  ئةوا سوور دةزانم بةرطةي ضةند مانطَيكي ديكة ناطرم... 
باوةِرتان  نيية... بؤضي  بة قسةكانتان  باوةِرم  بَلَيم  ثَيتان  ِراشكاوانة  ئةطةر زؤر 
ثَي بكةم، ئةطةر سوور بزانم شةش كالسي سةرةتاييم لةطةَل )ئومَيد فةهمي(دا  
خوَيندووة و هةتا ئَيستاش قسةكاني لة طوَيضكةمدا دةزرينطَينةوة...؟! هةرضةند 
من بةوة ناسراوم، كة زوو شَيوةي خةَلكم بير دةضَيتةوة، بةآلم ئَيستاش شَيوةي 
ئيةستوود( و  )كلينت  بة  بة حوكمي ئةوةي  دَيتةوة بةرضاو...  ئةوم وةكو خؤي 
ئةكتةرةكاني ديكةي وَيستةرن سةرسام بوو، بة ضاكَيتَيكي ضةرم و شةثقةيةكي 
مةكسيكييةوة دةهاتة قوتابخانة... من ئاوام بةو هاوِرَييانةم دةوت، كةضي ئةوان 
طوَييان لَي نةدةطرتم... هَيندةم وتةوة، هةتا ئةوان تةواو لَيم بَيزار بوون... ِرؤذ لة 
دواي ِرؤذ ذمارةي ئةو هاوِرَييانةي هامشؤيان دةكردم و كةلوثةلي ئةنتيكيان بؤ 
دةهَينام، كةمتر دةبوونةوة، كةضي من هةر نةمدةتواني واز لةو ثرسيارة بهَينم... 
كار بةوة طةيشت تةنيا )سةفين سابير(م ال مايةوة، ئةويش كةم كةم سةرداني 
دوايين  نةهاتةوة...  ببِراي  ببِراي  و  بوو  تووِرة  لَي  ئةويشم  ئةنجام  دةكردم... 

دياَلؤطي نَيوانمان بةوة دةستي ثَي كرد، كة ئةو ثَيي وتم:
- ئةو ئومَيدة هةر لة خةياَلي خؤتدا بووني هةية سامان ، ئةطينا بؤ كةسمان 
نايناسين...!! دةي باشة وةرة ثَيم بَلَي ماَليان لة كوَي بوو... بؤ وةآلمم نادةيتةوة...؟!

و الي  بووين  ثَيكةوة  هةر  دةطةِراينةوة،  قوتابخانةش  لة  كاتَي  ِراستييةكةي 
بةردة طةورةكةي ئةو دةشتة جيا دةبووينةوة، بةآلم ثَيش جيابوونةوة، لةسةر 
دةيوت  دةكردةوة ...  شؤِر  بةواليدا  و  بةمال  قاضةكاني  و  دادةنيشت  بةردة  ئةو 
كاتَي طةورة دةبَيت، شار جَي دةهَيَلَيت و بة سواري ئةسث لةو دةشت و كَيوانة 
دةطةِرَيت... زؤر جار بيرم لةو قسانةي دةكردةوة و دةموت ِرةنطة ئةو خةونةي 
منداَليي كردبَيتة ِراستي، بؤية ديار نةماوة، بةآلم ئةوةي سةري لَي دةشَيواندم، 
قسةي ئةو هاوِرَييانةم بوو، كة نكووَلييان لةوة دةكرد ئةو بة ِراستي هةبووبَيت... 
بضكؤلة  سوارضاكَيكي  لة  ضةرمةيةوة  ضاكَيتة  و  مةكسيكي  شةثقة  بةو  نةخَير، 
بة ئةسثي دةزاني و  بةردةكة دةهاتة خوارَي، كة خؤي  لةسةر  ئينجا  دةضوو... 
بةآلم  دةكرد،  هةر سةيريم  دةبوو،  ون  لة ضاو  هةتا  دةِرؤيشت...  ِرَيطايةدا  بةو 

نةمدةزاني، ياخود بيرم نةمابوو ماَليان لة كوَيية... بة )سةفين(م وت:
- نازانم ماَليان لة كوَي بوو، بةآلم طؤَلضيي تيمي هةَلبذاردةي قوتابخانة بوو... 

باشترين طؤَلضييش بوو.
بــووم...  تيم  بةرطريكاري  من  ــي  دةزان خؤت  ضونكة  نيية...!!  ِراســت   -
طؤَلضييةكةمان ناوي سةركةوت سديق بوو... ماَليشيان لة نزيك قوتابخانة بوو... 
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كوِرَيكي ِرووخؤش بوو و بةردةوام نوكتةي نوَيي بؤ دةطَيِراينةوة... ئَيستاش وا 
شَيوةي دَيتةوة بةرضاوم، تةنانةت درةختةكاني بةردةمي ماَليشيانم بير ماوة... 
من دَلنيام يةك كةس لةو تيمةي ئَيمة ناوي ئومَيد فةهمي نةبووة، ضونكة من زؤر 
ِرةشيد و  ئيسماعيل  لة ئةسكةندةر قولي و  بير ماوة هةر  بة ضاكي هةموويانم 
بابةعةلي و خورشيد حةسةن و لوقمان خدرةوة بيطرة هةتا دالوةر ئةحمةد و 

ساالر قادر و ديدار ميرزا و مةروان و..............
كة من هةر لةسةر قسةكةي خؤم سوور بووم، )سةفين سابير( هةستايةوة 

و وتي:
- تؤ هةر كةللةِرةقةكةي جارانيت و هةرطيز ناطؤِرَييت... نةمدةويست وةكو 
دةقةيةوة  لةم  بةآلم  نةمَينيتةوة،  تةنيا  بة  با  دةموت  و  بهَيَلم  جَيت  ديكة  ئةواني 

ضاوت بة من ناكةوَيتةوة.
ئةطةرضي ئةوة بؤ من زؤر ناخؤش بوو، كة دووبارة هةموو ئةو هاوِرَييانةي 
ِرؤذان  لة  ِرؤذَيك  كة  هةبوو،  هيوايةكم  هَيشتا  بةآلم  دايةوة،  دةست  لة  خؤمم 
)ئومَيد فةهمي( لةناكاو ثةيدا ببَيت و تينوويةتيي ئةو هةموو ساَلةم بشكَينَيت... 
هاوكات وا لة دَليشم ضةسثيبوو، كة هةر كاتَي ئةو بدؤزمةوة، ئةوا هاوِرَييةكاني 
بةآلم  نةدةكرد،  زياديان  ئةطةرضي  كةلوثةلةكانم  دةطةِرَينةوة...  الم  بؤ  ديكةشم 
هةرطيز دانةيةكيشم لَي نةدةفرؤشتن... بؤ ئةوةي بتوانم كرَيي دووكانةكةم بدةم، 
ثةيتا ثةيتا كةلوثةلي ناوماَلةكةمم دةفرؤشت، لة ثَيش هةموويانةوة كتَيبةكانم، كة 
هةندَيكيان باوكم كِريبووني و دةستنووس و شتي زؤر طرانبةهايان تَيدابوو... لةو 
ِرؤذةوة بِريارم دابوو كتَيب نةخوَينمةوة، دةرطاي ذوورةكةم لَي داخستبوون و 
نةمدةويست ضارةيان ببينم... ِراستييةكةي داوام لة دراوسَييةكم كرد، كة خؤي بة 
كتَيبخانةيةكيان بفرؤشَيت و كاتَيكيش بيانبات، كة خؤم لة ماَل نةبم، تةنانةت زؤر 
بة كورتييش ئةو دراوسَييةمم لة مةسةلةكة تَيطةياند... هةوَلم دا كةمترين وشةي 
كتَيب بة كار بهَينم... بةهةرحاَل ئةو ثارةية بةشي ضةند مانطَيك كرَيي دووكانةكةم 
و بذَيويي خؤشمي دةكرد... من ِرؤذانة لةو دووكانة بة تةنيا دادةنيشتم، بة بَي 
وتم  نةدةِروانييم...  لَييشي  يةكَيكيان  هةر  بطرة  بكات،  كةسَيك سةردانم  ئةوةي 
ئةو  ئةدي  هَيشتم،  جَييان  و  بوون  تووِرة  قسةكانم  لة  هاوِرَييةكانم  ئةوة  باشة 
خةَلكة بؤ بة الي دووكانةكةمدا تَيدةثةِرن و ئاوِرَيكم لَي نادةنةوة...؟! ِراستة من 
هةرطيز نةمدةويست كةلوثةلةكانم بفرؤشم، بةآلم نايشارمةوة زؤر بةوة ثةست 
دةخزاية  سةير  ترسَيكي  بطرة  دةزانيم،  نةبوويان  بة  ئاوا  ئةوان  كاتَي   دةبووم، 
طيانمةوة... هةر لةو بازاِرة يةك دوو طؤِري ثياوضاكان هةبوون، زؤر لة من و 
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لة دووكانةكةشم زياتر سةرنجي خةَلكيان ِرادةكَيشا... هةندَيكيان بة دياريانةوة 
دةوةستان و قسةشيان لةطةَلدا دةكردن، كةضي من وةك بَلَيي تارمايي بم، كةس 
هةستي ثَي نةدةكردم... سةرةتا زؤر داوايان دةكرد شتومةكةكانميان ثَي بفرؤشم، 
تةنانةت هةندَيكيان لَيشم دةثاِرانةوة، بةآلم من ثَيم دةوتن هيض شتَيكي ناو ئةو 
دووكانة بؤ فرؤشتن نيية... ئةوان ئةمةيان زؤر بة الوة سةير بوو، بطرة بة شَيتيان 
دةزانيم... وردة وردة كةمتر دةهاتن، ئةنجام بة تةواوي لة بير خؤيانيان بردمةوة... 
خاوةني دووكانةكةشم كاتَي دةهات و كرَيي لَي وةردةطرتم، نة لة كةلوثةلةكانمي 
دةِروانيي و نة قسةشي لةطةَلدا دةكردم، ئةطةرضي جاران هةميشة الم دادةنيشت 
و سةرساميي خؤي لة ئاستي كةلوثةلةكانمدا دةردةبِريي... ماَلةكةم شتَيكي وا بة 
تَيدا نةما ثارة بكات و كرَيي دووكانةكةمي ثَي بدةم، ناضار خانووةكةي  نرخي 
ديكةشمم فرؤشت و شةوان لة دووكانةكةم دةخةوتم... هةموو ئةمانة ئةوةيان 
نايشارمةوة  )ئومَيد فةهمي( بكةم، بةآلم  نةدةبردمةوة، كة من ضاوةِرَيي  بير  لة 
بدةم،  كرَي  ديكة  مانطي  دوو  تةنيا  هةمة  بةو سامانةي  دةتوانم  زانيم من  كاتَي 
يةك  ناهَيَلَيت  كةللةِرةقييةم  ئةو  دةمزاني  ضونكة  نيشت،  لَي  طةورةم  ترسَيكي 
دانة لةو شتومةكة ئةنتيكانةم بفرؤشم ... هيوام بة دؤزينةوةي )ئومَيد فةهمي( و 
طةِرانةوةي هاوِرَييةكاني ديكةشم بِرا... هةتا ِرؤذةكان زياتر تَيدةثةِرين، من ثتر 
هةستم بة ترس و نائومَيدي دةكرد... تاقةتم نةبوو وةكو ئةوةي ثَيي ِراهاتبووم 
و  ثسكويت  هةندَيجار  بؤية  بخؤم،  شتَيك  هةرزانةكان  ِرَيستؤرانتة  لة  بضم 
ثاقالوةم لة منداَلة دةستفرؤشةكان دةكِري، بةآلم دَلم ئةوانيشي نةدةبرد... كاتَي 
هةَلدةستامةوة، سةرم طَيذي دةخوارد و ضاوم دةكةوتة ِرةشكةوثَيشكة... ديمةني 
شتةكانم لَي دةطؤِران، بةتايبةتي ئةو دومية )Dummy(يةي )ئيدريس ثيرداود(
ي هونةرمةند  لة شَيوةي  كوِرَيكي دة دوانزدة ساآلن دروستي كردبوو... ئةوندة 
لَيزانانة رَيكي خستبوو، دةتوت كوِري ِراستةقينةية... لةسةر كورسييةك داينابوو 

و دةيِروانيية دةرةوة... ئةوسا )ئيدريس( ثَيي وتم:
- دةزانم تؤ تةنيا ِرَيطا بة شتي كؤنة دةدةيت بَيتة دووكانةكةت، بةآلم ئةوة 
ضاك بزانة ئةم دوميةيةم ساَلي حةفتاوهةشت دروست كردووة، ئةو ساَلةي لة 
بِروانة و بزانة شَيوةي لةوساي خؤت ناضَيت...!!  لَيي  يةكتر دابِراين... تؤ جوان 
بؤ  بكة  ثَي  باوةِرم  تؤية سامان ...  هيي  ئةمة  بوويت ...  باريكةلة  ئاوا  تؤش  ئاخر 
تؤم دروست كردبوو، بةآلم نازانم تؤ بؤضي لةثِر ديار نةمايت... ماوةيةكي زؤر 
من وةكو شَيت بةو دوميةيةوة بة دواي تؤدا دةطةِرام و خةَلك ثَيم ثَيدةكةنين... 
لَيم دةثرسين ئةرَي كوِرَيكتان نةديوة، كة كتومت لةم دوميةية دةضَيت...؟! ئةوان 
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زياتر لة قاقاي ثَيكةنينان دةدا و توندتر سكي خؤيان دةطرت... خؤم بة طوناهبار 
تؤي  و  كرد  دروست  تؤ  شَيوةي  لةسةر  دوميةيةم  ئةو  هةر  بةوةي  دةزاني، 
ِراستةقينة لةم دنياية نةمايت... دوايي كؤَلم دا و الي دايكمم دانا... بةردةواميش 
لة خؤمم دةثرسي ئةوة سامان ضيي بة سةر هات...؟! ئةم شارة هَيندة طةورةية، 

هةتا مرؤظ ئاوا بة ئاساني هاوِرَييةكاني خؤيي تَيدا ون بكات...؟!
)ئيدريس ثيرداود(ي هونةرمةند بةو قسانةي هةذاندمي... نزيكترين هاوِرَيم 
بوو... هةموو نهَينييةكاني خؤمان بة يةكتر دةوت، كةضي ساَلي حةفتاوهةشت لةثِر 
لَيم ون بوو... بةردةوام لَيي دةطةِرام و نةمدةدؤزييةوة... بيري قسة خؤشةكانيم 
دةكرد و بؤي دةطريام... هةتا ئةو دووكانةم دانا و دؤزييمةوة، كةضي ئةو ثَيي 
دةوتم تؤ ون بووبوويت و بة دواتدا طةِراوم... هةر ضؤنَي بَيت دؤزييمةوة، بةآلم 

لةبةر ئةو كةللةِرةقييةي خؤم ديسان ونم كردةوة......
ِرؤذَيكيان نازانم نيوةِرؤ بوو، يان ئَيوارة، ضونكة من لةم دوايية هَيندة بَيهَيز 
)ئومَيد  وا  بةآلم هةستم كرد  نةدةكرانةوة،  يةكتر جيا  لة  بؤ  كاتةكانم  بووبووم، 
فةهمي( لة بةردةمي دووكانةكةم وةستاوة... سةرةتا وام دةزاني خةون دةبينم، 
بة هةمان جلي  زانيم خؤيةتي...  دا،  ِرووخساري  لة  تةواو سةرنجم  كاتَي  بةآلم 
كةلوثةلة  لة  و   بوو  وةستا  مةكسيكييةوة  شةثقةي  هةمان  و  منداَلي  سةردةمي 
باوةشي  لة  و  هةستمةوة  كورسييةكةم  لةسةر  ويستم  دةِروانيي...  ئةنتيكةكاني 
بطرم، كةضي شتَيكي زؤر سةير ِرووي دا، بة ِرادةيةك مني لةناو سةرسامييةكي 

ئةبةديدا هَيشتةوة:
لة دوميةكةي )ئيدريس ثيرداود(ي ثرسيي:

- ئةوة باوكت لة كوَيية...؟!
)ئومَيد  ئةوةية  ئا،  وتم  دَلي خؤمدا  لة  بدةم...  ثَيكةنين  قاقاي  لة  بوو  خةريك 
فةهمي(...!! هَيشتا بةو طيانة ثاكةي منداَليي دةذيي... وةك ضؤن سواري بةردة 
طةورةكة دةبوو و وايدةزاني ئةسثة، ئاواش دوميةيةك بة كوِري من دةزانَيت و 
هةواَلم لةو دةثرسَيت، بةآلم من تةواو بة هةَلةدا ضوو بووم... هةر كاتَيكم زاني 

دوميةكة وتي:
- باوكم مرد، بةآلم ئةطةر ثَيت بَلَيم ضةند ضاوةِرَيي تؤي كرد، هةر باوةِرم 
ثَي ناكةيت... دةتوانم بَلَيم ئةو لةوة زياتر بةرطةي دووريي تؤي نةطرت و بةو 

خةفةتةوة سةري نايةوة.
ِروانيي،  ئةنتيكةكاني  كةلوثةلة  لة  بة خةمناكي  و  بوو  بَيدةنط  ماوةيةك  ئةو 
بةآلم نازانم طريا، يان نا... ئةوةندة دةزانم دواي بيستني ئةو هةواَلة تؤني دةنطي 
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تةواو طؤِرا... وتي:
- لة هاوِرَييةكانمم بيستووة، كة زؤر ثةرؤشي بينيني من بووة، بةآلم ئةوة لة 

تؤي بزانم مردووة.
- بةَلَي، ئةوة ضةند مانطَيكة باوكم ماَلئاواييي لَي كردووين.

باوةش طرت...  لة  ناو دووكانةكة و كوِرةكةمي  هاتة  )ئومَيد فةهمي(  ئةوسا 
هةردووكيان طريان... كوِرةكةم دةرفةتي هَينا و بة هةندَيك طلةييةوة لَيي ثرسيي:

- مامة ئومَيد نةدةبوواية زووتر بهاتيتاية...؟!
ئةو ئاخَيكي قووَلي هةَلكَيشا و وتي:

لة  دةَلَيم من  ئةوةندة  بةآلم هةر  ئازيزم،  - ضيرؤكي من زؤر دوورودرَيذة 
حةفتاوشةشةوة ون بووبووم و تازة دؤزراومةتةوة.

كوِرةكةم هةر بة دةم هةنسك و طريانةوة وتي:
- ئةوةندةي من طوَيم لة باوكم و هاوِرَييةكاني بووبَيت، هةر زانيومة ئةميان 
بةوياني وتووة تؤ ون بووبوويت و من بة دواتدا طةِراوم، بةآلم تؤ تاكة كةسي 

بَلَيي من ون بووبووم و دؤزراومةتةوة.
)ئومَيد فةهمي( وتي:

- من ئَيستاش ترسم هةية جارَيكي ديكة ون ببم.
ئينجا لة كوِرةكةمي ثرسيي:

- ئةرَي من زؤرم بة الوة سةيرة، كة تؤ دةزانيت من ئومَيد فةهميم...!!
ئةوسا كوِرةكةم زياتر طريا و وتي:

- هيض بة التةوة سةير نةبَيت، ضونكة باوكم بةردةوام باسي تؤي دةكرد... 
داَلغةي لَي دةدا و لة بةرخؤيةوة لةطةَل تارماييةكةت دةدوا، كة ئةمانة  وايان لة 

 من كردبوو شَيوةت تةواو بهَينمة بةرضاوم... زؤرجاريش خةونم ثَيوة ديويت.
- تؤ ناوت ضيية...؟!

- ئومَيد.
دةطريا،  كوَل  بة  زؤر  ئةوسا  ضونكة  بةآلم  دايةوة،  وةآلمي  ئاوا  كوِرةكةم 
نةيدةتوانيي بة ضاكي دةنطي ثيتةكان دةرببِرَيت و ئةويش لَيي تَينةطةيشت، بؤية 

دووبارة لَيي ثرسيي:
- ضي...؟!

كوِرةكةم بؤ ساتَيك طريانةكةي وةستاند و ديسان وتي:
- ئومَيد.

- ناوي مني لَي ناويت...!!
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كاتَي ِرؤيشت، ثَيي وت:
- ئومَيد طيان، ئاطات لة دوو شت بَيت، لة دووكانةكةي باوكت و لة خؤت، كة 

ون نةبيت...!!

تَيبيني:
هةموو ئةو ناوانةي لةم تَيكستةدا هاتوون، ِراستةقينةن. هةندَيكيان لة   .1
لةوانةية من  يان  بوون ،  لَي ون  منداَلييةوة  لة  هةندَيكيانم هةر  و  نةماون  ذياندا 
لةوان ون بووبَيتم. هيوادارم لة ِرَيطاي ئةم ئيمةيلةوة زيندووةكان بدؤزمةوة، يان 

karwankakasur@yahoo.co.uk :ئةوان من بدؤزنةوة
يةكَيكة لة ضيرؤكةكاني كؤمةَلةي )منارةي ئاوةداني(.  .2
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هةميشة  هَيَلةكة  بةآلم  دةكرد،  بؤ  تةلةفؤنم  يةكبينة  ضيبكةم،  نةمدةزاني 
بيستةري  يانيش  دةثةيظي،  كةسَيكدا  لةتةك  درَيذيي  بة  يان  ئةو،  جا  طيرابوو. 
تةلةفؤنةكةي بة هةَلة داناوةتةوة. بؤية بِريارمدا، بة ثَي بضمة الي، كاتي جَيذني 
)ظايناختن(* و ناوةندي شار ثِرة لة هاتوضؤكةر، منيش وةك خووي هةميشةييم، 
لة ثِردا، بة  سةرم داخستبوو، بة بيرةوة بةناو ئاثؤِرةي خةَلكةكةدا دةِرؤيشتم، 

دةنطَيك سَلةميمةوة، كة وتي:
- دةتوانن )ئَيورؤ(يةكم ثَيبدةن؟!

كة ئاوِرمدايةوة، سةرنجم ضووة سةر رووخساري ثياوَيكي ريش ضةند رؤذ 
نةتاشراو. ثَيموت:

- يةك ئَيورؤ؟ ئَيورؤيةك هَيشتاكة لة بةرامبةر نرخي دوو ماركداية...! ئايا بة 
ثةنجا سَينت رازين...؟

بة روويةكي طرذةوة، وةآلميدامةوة:
- ضي بَلَيم! هةموو شتَيك طران بووة...!

- سواَليش؟! مةطةر ئَيوةيش نرخي هاوكاريي و دةرؤزةتان بردؤتة سةرَي؟

 ئةنوةر محةمةد ئةحمةد
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زؤر  هَيشتاكة  رَي،  كةوتمةوة  و  دةستي  بةري  خستة  سَينتم  ثةنجا  ئةوجا 
بة  قةيرةذنةي  ئةو  دةنطي  هَينامةوة  بةئاطاي  دةنطَيك  نةكةوتبوومةوة،  دوور 

روويةكي خؤشةوة، لةبةر دةممدا وةستا و وتي:
- ضي...؟ ناشَيت كة خةون ببينم! خؤ ئَيوة جةنابي... ئاخ... ناوتان ضيبوو...؟!

بةناضارييةوة وتم:
- بةَلَي...؟ ئةوة لةطةَل منتانة؟!

ئافرةتةكة بة نةرمة ثَيكةنينةوة، وةآلميدايةوة:
- بةَلَي. بةَلَي. دةنا لةطةَل كَيدا؟! لَي، بسةكنن! ئةرَي ناوةكةتان ضيبوو...؟!

لةوةدابوو ناوةكةم بدركَينم، بةآلم هةر خَيراش سةري زماني خؤمم طةست 
و بيرم كردةوة: )ض مرؤظَيكي تةنيا و ئا لةم ساتي ضةذنةيشدا...!( ئةو ساتةي من 

بة بةزةييةوة لَيم دةِرواني، ئةو وتي:
- من زؤر جاران، كَيشةم لةطةَل راستي دةربِريني ناو بيانييةكانة! بةتايبةتيش 

ئةو ناوانةي كة ثيتةكاني )ثز و كظ و شخ...( بةدواي يةكتردا دَين...
نةمتواني رَيطة لة ثَيكةنينةكةم بطرم. خؤشبةختانة، خؤيشي ثَيكةني. ئينجا بة 

ئاراميي وتم:
- دةبَيت ئَيوة منتان لةتةك كةسَيكي تردا لَيطؤِرابَيت...!

ئيدي ئةو ساتةي خؤم بؤ رؤيشتن وةرطَيِرا، ئافرةتةكة بةثاِرانةوةوة وتي:
بةهةَلةدا  بيت كة من  باوةِرةيدا  لةو  ناشَيت  بَيت.  ئارامت  - ضةند ضركةيةك 
لة  ثَيكطةيشتنةكةمان  ئةي  هةبَيت!  هؤشم  و  دةروونيي  طرفتي  يانيش  ضووبم! 
شةمةندةفةردا و بةرةو شاري فرانكفؤرت؟ دةي خؤ ناشَيت، خةونَيك بووبَيت؟ 
جةنابتان لة رابردوودا، نةرم و نيان و بة سةبر و سادةتر بوون، دةبَيت ضيتان 
لَيقةوما بَيت؟ ثَيشةكي هةزاران جار داواي لَيبووردن دةكةم، كة وةها ثرسيارَيكي 
مَيشك  توانايي  و  بَيهَيزيي  تووشي  جةنابيشتان  خؤ  دةكةم،  طةمذانة  شايةد 

نةبوون...؟!
- هَيندةي كة خؤم بيزانم، هَيشتا نةخَير.

- دةفةرموو، دةي... ئةي ضةوا شتتان لةبير كردووة؟ ئامؤذطارييةكي خراث 
نابَيت، ئةطةر ثَيتاني بَلَيم، هيض زيانَيكي وةهاي نيية، سا ئةطةر جةنابيشتان، بؤ 
بةهَيزكردنةوةي تواناي بيرو هؤش، ضةند حةبَيك قووت بدةن! هةروةك منيش 

دةيكةم.
بَلَييت ثَيكطةيشتنَيك لةتةك  هةر بةِراستي كةوتمة دوودَليي و طومانةوة. تؤ 
ئةم ئافرةتةدا، لة شةمةندةفةر و بةرةو شاري )فرانكفؤرت(م لةيادكردبَيت؟! بؤية 
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وشةكاني )لة شةمةندةفةردا و بةرة و شاري فرانكفؤرت...(م لة ناخةوة شةنوكةو 
وشانةدا  ئةو  و  خؤم  لةنَيوان  ثةيوةندييةكم  دةكرد،  هةرضييةكم  بةآلم  دةكرد، 
ئةم  )ئايا  ورتاندم:  خؤمةوة  لةبةر  وِرمابوو،  واقم  و  ببووم  سِر  نةدؤزييةوة. 
بةرةوِرووبوونةوةيةش، لة ئَيستادا و لةطةَل ئةم ذنةي لة هةمبةر ثَيكطةيشتنَيك 
دةوروبةرم  لة  كة  بةآلم  نيية...؟(،  خةياَل  يان  خةون  دةثةيظَيت،  رابردوودا  لة 
ثةلي  و  ضَل  و  لق  بة  رةنطةكاني  رةنطاو  طَلؤثة  زؤري  رووناكي  هةَلِرواني، 
دارةكانةوة ئاوَيزانكرابوون. بة جامخانةي دوكان و كؤطاكانةوة ضةسثَينرابوون، 
بةَلَي، ئةم  ثَيطةياندم، بؤيشم ئاشكرابوو كة  ئارامييةكي دةرووني  خؤشييةك و 
ئارةزووي  ثَيي  بة  نة خةياَل. من كة رةث و راست و  نة خةونة و  ثَيكطةيشتنة 
ذنةكة - طوَيِرايةَل وةستابووم، ئةويش لة سةر ئاوازي راهيبة دينييةكان، نةرم و 

لةسةرخؤ و دايكانة، درَيذةي ثَيدايةوة:
- باش طوَيبطرة! ئَيوة دةبَيت بة سةبرتان كاتم بؤ قسةكردن و روونكردنةوة 
ثَيبدةن. هةتا لة هةمبةر ثَيطةيشتنةكةمانةوة، هاوكاري وةبيرهَينانةوةتان بكةم...

بة تةشةرةوة وتم:
بةرةو  و  شةمةندةفةردا  لة  بيسةلمَينن  طةرةكتانة  ثاشان  ئاوةها...  ئَيي...   -

شاري فرانكفؤرت...؟
ناو شةمةندةفةرةكةدا و طرفتي بؤ جَيطة  ئاثؤِرةي  لةنَيو  لةوةيش،  بَيجطة   -
كة  ئازاريشدا  لةتةك  كةوتين،  يةكتر  وةبةر  توندي  بة  كة  ئةو ساتةشي  طةِران. 
هةردووكمان ثَيمانطةيشت، لة بريتي ئةوةي وةك كةساني دي، بةر ببينة جنَيودان 
لة  لَيبووردنمان  داواي  هةردووكمان  يةكتري،  بة  و سووك  ناشيرين  قسةي  و 

يةكتر كرد. خؤ هةروةهايش باشترة... وانيية...؟!
- واية، دةبَيت وةهايش بَيت...!

يادتان!  دَيتةوة  هَيدي  هَيدي  خةريكة  وا  خؤشبةختانة  دةي،  دةفةرموو   -
كردووة.  بضووكم  نةشتةر طةرييةكي  ثَيمِراطةياندن،  رؤذةيش  ئةو  هةر  ثَيمواية 
ئةوة بوو كة ثَيش ضةند رؤذَيك لة كن ثزيشك، دةمارة مردوو و زؤر بَيهَيزةكاني 
درَيذ،  دةمَيكي  بؤ  بوو،  دذوارتر  من  بؤ  بؤيةش  هةر  دةرهَيناون.  ثووزةكانمم 

لةسةر القةكانم بووةستم. ئةوة بوو تؤيش، تةنيا جَيطة ضؤَلبووةكةت داية من...
نازانم ضؤن لة خؤِرا، بة دةمما هات و وتم:

- ئةي هةنووكة، ثووزةكانت باشترن...؟
- بةَلَي، بةَلَي، زؤر سوثاسيش بؤ وردبينييةكةت.

هةر بة راستي وةهام دةزاني كة هةلَيكم بؤ خؤدةربازكردن دؤزيبَيتةوة، بؤية 
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ثرسيم:
- ئةي نها كة بؤ القةكانت دذووار نابَيت، هَيندة بة ثَيوة بووةستن...؟

و  رؤيشتن  لة  يةكبينة  باشترة،  ثَيم  من  ئةطةرضي  نيية،  خاس  زؤريش   -
جووَلةدا بم، هةتا زؤرتر بووةستم. دةي لة راستيشدا، لةسةر ثَي وةستانةكةيش 

هةر دذوارة...
منيش فةيلةسووفانة وتةيةكي كؤمةآليةتيم دركاند:
- دةشَيت مرؤظ ثير بَيت، بةآلم نةخؤش نةكةوَيت!

- جا هةروةك لة رابردوويشدا هةستم ثَيكردبوو، جةنابتان رؤشنبيرن! كةم 
هةية!  باشيشتان  ثةروةردةيةكي  دةوَلةمةند.  و  ثِر  ناوةِرؤكَيكي  بةآلم  دةثةيظن، 
من زؤر بةالمةوة ئاشكراية، ئةطةر لة جَيي جةنابتان مرؤظَيكي دي بوواية، هةر 
ثاش ضةند رستةيةك خَيرا هةَلدةضوو و دةيوت: )لَيمطةِرَي هةي بزنة ثيرة! من 
هيض شتَيك لةمةِر ثَيكطةيشتنَيكمانةوة نازانم. ئايا ئَيوة لة شَيتخانة هةَلنةهاتوون؟ 
و  ئامادة  ئــارام،  و  بةسةبر  ضةندة  تؤ  بةآلم  بكةم...؟!(،  ثؤليس  بؤ  تةلةفؤن 

بةطفتوطؤيت...!
- بؤض نا؟! ئَيمةي مرؤظ ثَيويستة ثَيكةوة بثةيظين! لة خؤشي و لة ناخؤشيشدا 
هةر ثَيويستمان بةيةكترة. تةنانةت لة كن من، بابةتَيك نيية ئَيمة نةتوانين لةسةري 

بدوَيين و طفتوطؤي لةبارةوة نةكةين...!
بة سووكي خستة سةر شانم و  ثَيشترةوة. دةستَيكي  هَيناية  ذنةكة سةري 

نزمتر لة ثَيشوو وتي:
لة  ساتةشي  ئةو  تةنانةت  نةطؤِردراون.  هيض  ئَيوة  سةرسووِرمانة!  جَيي   -
فةيلةسووفانة  دةكرد،  ئيرؤتَيكمان  باسي  رَيكةوت  بة  هةر  شةمةندةفةرةكةدا، 

وتت: 
لة ه-ةف-ت-ةي-ةك--دا دووي

نة بؤ تؤ خراثة و نة بؤ وي...
هَيندة  كرد،  لَيت  ئافةرينم  سةرسووِرمانةوة  و  زةوق  بة  ساتةشي  ئةو 
راستطؤبوون كة ئةو راستييةتان دركاند، طواية ئةو دوو دَيِرة هي خؤت نيين و 

بةرهةمي )مارتين لؤتةر(ي قةشة و نووسةر و رؤشنبيري ئةَلمانيية...!
بةسةرسووِرمانةوة لَيم ثرسي:

- جا هةر بةِراستي شتي وةهام وتووة...؟!
- بةَلَي، بةَلَي. ئاشكراية كة وتتان...!

هةتا توانيم هةناسةيةكي قووَلم دايةوة. جا بؤ ئةوةي بزانم كة بةِراستي خةون 



201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ
ق

دة

93

نابينم؟ ضاوَيكم بة دةوروبةرماندا طَيِرا. كة ئاوِرمدايةوة، ذنةكة رماية سةر تةختي 
شؤستةكة، ضونكة ثاسكيل سوارَيك بة توندي خؤي ثَيدا كَيشابوو، بووة خورتة 
سةرةتايي  هاوكاريي  سةرطةرمي  كةسَيك  ضةند  بة  ساتةشي  ئةو   بؤَلةبؤَل.  و 
كردبَيت.  فرياطوزاريي  ئؤتؤمبَيلي  بؤ  تةلةفؤني  خَيرةو مةندَيك  دةشَيت  بووين، 
ئةوجا، لة ساتي ثرسياري )كَي ئةو ذنة دةناسَيت...(دا، كةسَيك وةآلمي نةدايةوة. 
منيش بَيدةنط بووم و نوتقم لة خؤم بِري. دواي ماوةيةكي زؤري دووركةوتنةوة 
بة  بيرَيك  بريسكة  لةناكاو  قسةكانييةوة،  و  ذنة  بةو  سةرقاَليم  و  جَيطةية  لةو 

مَيشكمدا هات، )ثَيدةضَيت كة ئةو ذنة لةتةك برا دووانةكةمدا، ثَيكطةيشتبن!(
 

 ثةراوَيز:
لةدايكبووني  جَيذني  ساَلَيك،  هةموو  دوازدةي  مانطي  26ي   ،25  ،24  )*(

)مةسيح(ة!

 
anwarahmad@web.de
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شيعرة  كؤمةَلة  لةمةوبةر  ماوةيةك  باش  كاتةت  ئةم  سةباح  كاك  سآلو 
ضاثكراوةكانتم خوَيندةوة، ناَلَيم هةموو كون و قوذبنيانم تةى كرد، بةآلم شتَيكم 

ثَي طةيشت.
نووسةرت  ئةزموونى  زؤرينةى  ئةوةية  بةرهةم  ضاثكردنى  باشى  اليةنَيكى 
دةخاتة بةردةست. ئيتر تؤ سةرةتا و كؤتايى، هةَلضوون و كشان و دابةزينت لة 

نامةيةكى كراوة
بؤ هاوِرَيم سةباح رةنجدةر

نامة

آل تاهير بةرزنجى عةبدولَ
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بةرضاو دةبَيت، يةكَيكى تر لة ضاكيى ضاثكردنى بةرهةم ئةوةية، طةِران ماندووت 
ناكات. من جارى وا هةبووة. بؤ دةقَيك، تةنيا دةقَيكى شاعيرَيك دوو شارم كردووة. 
بةردةستدا  لة  جارانم  كوردييةكانى  كتَيبة  زؤرى  زؤربةى  كة  منَيك  تايبةت  بة 
نةماوة، ئَيستا زؤر ثةشيمانم، ضونكة رةخنةطر هةميشة كارى بة دةقة. ئةطةر لة 
دةق داببِرَييت، ئةوة لة ديمةنى نةوة يةك بةدوايةكةكاندا دادةبِرَييت. هةر تةنيا 
خوَيندنةوةى تيؤرى رةخنة بةس نيية بؤ رةخنةطر، ئةو دووانة، ئاطابوون لة تيؤر 
و بةدواى دةقضووندا بة بةردةوامى ثَيويستة، تةواوكةرى يةكترن. تةنيا يةكَيكيان 
و فةرامؤشكردنى ئةوي تريان كارة رةخنةييةكة ثَي ناطةيةنَيت. يةكَيك لة اليةنة 
ضاكةكانى ئةزموونى تؤ ئةوةية، كة خؤت نةداوةتة بةر دةربِرينى راستةوخؤ، كة 
بؤ خؤى فراوانيى نوَيطةرى كةم دةكاتةوة و سنوورى دياريكراوى بؤ دادةنآ. 
لة  ناكرَيت، هةميشة  ديارى  بؤ  ثانتايي  و  مةودا  بآ سنوورة،  نوَيطةريش  ديارة 

نووسين و ثانتايي سنووردار دوور دةكةوَيتةوة.
بَلَيم  دةتوانم  دةخات،  ثةراوَيز  زمان  راستةوخؤ  دةربِرينى  بةر  ثةنابردنة 
يةكةم  لة  هةر  تؤ،  ئةزموونى  بةدرَيذايي  دةخولقَينآ.  تاكمةودايى  تةئويلبِرة، 
كؤمةَلة شيعرى ضاثكراوتةوة تا دوا بةرهةمت ئةم خةسَلةتة ضاكةت ثاراستووة، 
بة رادةيةك كة هةندَيك جار بةرةو تةمومذَيكى خةستمان دةبات. من تةمومذ بة 
كارَيكى ثَيويست دةزانم بؤ شيعر، ئةمةيش بةو ماناية نا، خؤمان لة داخراويدا 
بدؤزينةوة. ثَيم واية تةمومذ سروشتى شيعرة، سروشت و خةسَلةتَيكة ثَيوةى 
شيعرة،  خةسَلةتى  ئةمة  هةية،  روونةكانيشدا  دةقة  لة  تةنانةت  تةمومذ  لكاوة. 

ضونكة لة ناوضةى هةَلضوون و قووآليى ناخ و ناوضة ناديارةكانةوة دَيت.
لة نيوةى دووةمى ئةزموونتةوة هةست بةوة دةكةم بةرةو زمان و فةزايةكى 
بةَلكو  نيية،  كراوة  دةقى  كراوة  فةزاى  و  زمان  لة  مةبةستم  دةضيت،  كراوةتر 
خوَينةرةوة  لةاليةن  وةرطرتنيان  و  طةياندن  طيروطرفتى  دةقانةية  لةو  مةبةستم 
دةقى  هةندَيك  يان  )شةِرى ضل ساَلة(،  كؤمةَلة شيعرى  لة  ئةمة  دةبَيتةوة.  كةم 

ترتدا دةبينرَيت.
ثَيم خؤشة، ئةو ثَيشةكييانةم ثَي خؤشة كةوا لة كتَيبةكاندا دةبينرَين و باسى 
بؤضوونى  و  ديد  وان.  مانيفَيستى شيعرى  ئةمانة وةكو  دةكرَيت،  تَيدا  شيعريان 
شاعيرمان ثيشان دةدةن، بؤضوونى: بؤ مؤسيقا، بؤ خةون، بؤ فةزا، بؤ ئةزموون. 
حةز دةكةم هةموو شاعيرَيك بؤضوونى خؤى لةبارةى شيعرةوة هةبَيت، ئاطاى 
لة تيؤرى شيعر بَيت، ناَلَيم ببَيت بة ياسا و نةطؤِرَيت، بةَلكو مةبةستم ئةوةية ثَيش 



ق
دة

201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ

96

ئةوةى دةق بةرهةم بهَينآ لة دنياى شيعر طةيشتبَيت. بةداخةوة زؤر شاعيرى 
بةياننامةى  بة  شيعر  دنياى  واية  ثَيم  كردووة.  فةرامؤش  اليةنةيان  ئةم  كورد 
بةثَيى ويست و  نةيتوانيوة  )ِروانطة(ى الى خؤمان  ناكرَيت.  شيعرى سنووردار 
خةسَلةتى طشتيى خؤى سنوور بؤ داهَينانى )شَيركؤ بَيكةس( دابنَيت، شَيركؤش 

خؤى ثابةندى ئةو هَيَلة طشتييانة نةكردووة.
راست دةكةى دةَلَييت: )زؤرَيك لة شيعرى ئيمِرؤمان لةسةر سيستةمى تاكة 
شَيوازةش  ئةم  دةضَيت،  بةِرَيوة  كارثَيكةر  رةطةزَيكى  وةك  شاعير  منى  دةنطى 

وةك هونةر هةرضى ثآ بوو بةخشى(.
شيعرمان  زؤرى  هةرة  زؤربةى  بةَلكو  زؤرَيك،  ناَلَيم  من  بةآلم  لةطةَلتدام، 
وةهاية. طرفتةكانى مرؤظى ئةمِرؤ ئةوةندة طةورة و فرة اليةنن، كة ناكرآ تاكة 
تازة  ليريكاييةتى  لةوةداية  طرفتةكة  ئةمةشدا  لةطةأل  بَيت.  دةرةقةتيان  دةنطَيك 
ضةشن و جؤرَيكى ترة، بةيةكجارى لة بنةما و رةط و ريشةى خؤى دانةبِراوة، 
ئاطاين،  بآ  لةمة  بةداخةوة  دةكرآ.  ثآ  كارى  تر  بةجؤرَيكى  ليريكاييةت  ئةمِرؤ 
و  تيؤرى  ثةرةسةندنى  لة  ئاطامان  كة  لةوةداية  كَلؤَليمان  دةَلَيين:  هةميشة  بؤية 

كةرةستةى ئةدةب نيية.
فرة  و  زةينييةت  لة  دةدرا خؤمان  ئةوة  بؤ  هةوَلَيك  لة هةشتاكاندا  يادمة  لة 
دةنطى نزيك بكةينةوة، ئَيستا خةريكم لة )من، من( بَيزار دةبم، ضونكة لة هةزاران 

دةقدا منَيكى شيعريى تايبةتى نادؤزمةوة. )من( ئَيجطار فرةية و خود بزرة.
دوو شاعيرى ئَيرانى هةن تةمةن و ئةزموونى درَيذيان هةية. شيعرى هةشتا 
ئةو  شيعرى  الية.  ديوانم  سآ  دوو  الية،  رابردوويانم  سةدةى  نةوةدةكانى  و 
بة  ديواندا  دوا  لة  كة  يةكَيكيان  بةتايبةتى  جوانة،  و  قووأل  بؤضوونَيكى  كاتةيان 
دوور  نيما  لة  ئيتر  من  نةماوة.  نيماوة  بة  ثَيوةنديم  و  كار  ئيتر  دةَلَيت:  ئاشكرا 
لة  رَيكردن  و  نيما  لةسةر  نووسين  ثةنجا ساأل  ثاش ضل،  ئةمةش  دةكةومةوة، 
لة  دَيت  تازة  ئَيستَيتيكيية،  بةها  هةموو  ئةو  ثاش  تريشيان  يةكَيكى  سَيبةريدا. 

ضاوثَيكةوتنَيكدا دةَلَيت: من ئيتر شاعيرى دةستةبذَير نيم.
ضى وا دةكات ئةم وةرضةرخانة روو بدات، ديدى شاعيرَيكى رةخنةطر وةهاى 
لة بوونى شيعرى كةم كاتةوة.  نادةستةبذَيرةوة  بةناوى دةستةبذَير و  بَيت  لَي 
بَلَيى تةمةن بَيت: بشَيت جيهانيبوون كارى خراثى خؤى لةم بوارةدا نةكردبَيت، 
جا دةبآ دذة دةستةبذَيرى بطاتة رادةى كةمكردنةوة لة بةهاى ثَيكهاتةى شيعرى، 
يان بة ناوى دذة دةستةبذَيرييةوة كار بطةيةندرَيتة سةر قسةى رووت و طوتارى 
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راستةوخؤى سواو.
رووشاوانة.  و  راستةوخؤ  طوتارة  لةو  خؤشترة  ثَي  داخراويم  هةندَيك  من 
شيعر لة دَلةوة بؤ دَلة، ئةمة وتةى ئةديبَيكى طةورةية، باشة طريمان الريمان لةم 
قسةية نةبوو، بةآلم دةبآ لةم حاَلةتةدا دَلةكان لة يةكتر نةضن، دَلة شيعرييةكان 
جياواز بن. رةنط و بؤى تايبةتى خؤيان هةبَيت، ئةم قسةية كؤتايى و دوا قسة و 

بؤضوون نيية لةبارةى شيعر. 
ئةمِرؤ ئةوةندةى شيعرى لَيكضوو دةخرَيتة روو هةست بة خودَيكى شيعرى 
جياواز ناكةيت، ضةندبارةكردنةوةى عيشق و خؤشةويستى و سووتان خةريكة 
لة  وشانة  ئةو  كة  شاعيرانةى  ئةو  واية  الم  دةخات.  بةرضاو  لة  عيشقيشمان 
دةقةكانياندا ضةندبارة دةكةنةوة، وا بزانن شيعرى بةتام و بؤ و ناسك ئةوةية 
باسى عيشق بكات و ئةم وشةية هاوةَلة نزيكةكانى لةطةأل خؤيدا بهَينآ، هَيشتا 
وا  ضونكة  ببينين،  جوانى  و  شيرينى  بة  زةلكاو  وشةى  بةوةى  رانةهاتووين 
دةزانين لة دةقى ئةدةبيدا و لة رَيطاى كارلَيكى لةطةأل وشة و ثَيوةنديى ثاش و 
ثَيشى خؤيدا هةمان مةدلوولى ناشيرينى دةبَيت، يان سأل لة بةكارهَينانى وشةى 
شةِر دةكةينةوة، ضونكة ثَيمان واية لة دةقى شيعريدا هةمان مةدلوولى دةرةوةى 

دةقى دةبَيت.
هةر ئاوايش سةيرى وشةى عيشق دةكةين، كةوا دةزانين دووبارةكردنةوة 
لة دةقدا شيرينى شيعري دةبارَينآ. جياوازى، جياوازى، جياوازى. جياوازى لة 
ديد و بؤضوون و جيهانبينى و خةون و شَيوازدا، ئةطينا هةموومان وةك تاكة 
كؤمثانيايةكمان لَي دآ كة تاكة بةرهةمَيكى هةية و تاكة مؤركَيكيشيان لَي دةدات. 
مةبةستيشم لة جياوازيى دابِران نيية لة دةقى تر و كةسى تر و زةمةنى تر. دابِران 
دةقى  لة  نيية  دةق  دانةبِرَيين.  يةك  لة  بين،  جياواز  دةكرآ  جياوازى،  لة  جياية 
تر دابِراو بَيت، هةموو دةقةكان ثَيوةندييان لةطةأل يةكتريدا هةية، ثَيوةندييةكان 
دةَلَيت:  بارت  رؤآلن  وةك  ويست،  بآ  يان  بن،  ويست  بة  ناديار،  يان  بن،  ديار 
دةق نيية سةربةخؤ بَيت. بيرمة لة سةرةتاى نةوةدةكاندا لَيكؤَلينةوةيةكم لةبارةى 
دةقئاوَيزانةوة نووسيبوو، مامؤستايةكى ئةدةبى ديار و بةتواناى ميللةتةكةمان 
كةسآ  هةر  ئيتر  رشتووة،  خراثت  ئاوَيكى  نووسينة  بةم  دةزانــى  وتم:  ثَيي 
هةَلدةستَيت بةبيانووى دةقئاوَيزانييةوة دزييةكانى خؤى دةشارَيتةوة. ثَيم واية 
ئةو مامؤستا بةِرَيزةمان زؤر لة بابةتةكة نةطةيشتبوو. ناهةقيشى نةبوو، ضونكة 

ئةو كاتة وةك ئَيستا سةرضاوةى وةها لةبارةى دةقئاوَيزانييةوة نةبوو.
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تراكل  دةقَيكى  هةية  بؤمان  و  دةتوانين  دةَلَيم:  و  مةبةستةكةم  سةر  دَيمة 
بة دةقَيكى خؤمان و خود و  ببَيت  يان دةقَيكى ريلكة، بةمةرجَيك  بنووسينةوة، 
كةسايةتيى ئَيمةى تَيدا بَيت، نةك ئةو دوو خود و كةسايةتيية. دةكرآ بة مةبةستى 

ثَيكهاتنى دةق، رامبؤ بنووسمةوة، بةآلم خؤم لة نووسينةكةدا هةبم نةك رامبؤ.
لةنَيوان  ثَيكهَينانى هَيَلى جياوازدا  لة  بزربوونى جياوازى، يان سةرنةكةوتن 
خود و دةقةكاندا طةورةترين كَيشةية رووبةِرووى شيعرى ئةمِرؤمان دةبَيتةوة، 
طةورةترين كَيشةش كة طرفتى وةرطرتن و خوَيندنةوة دةورووذَينَيت، ديوار لة 

نَيوان دةق و خوَينةردا دروست دةكات.
جياوازى  لة  بيرمان  دةقَيكدا  هةموو  نووسينى  كاتى  لة  و  دةهاتين  خؤزطة 
دةكردةوة، ئةو تاسةو ئارةزووةى كة بؤ نووسين هةمانة دةمانوةستاند تا رَيطا 

نةدةين بةبآ هيض هؤكار و ئامرازَيكى هونةرى لة خؤمان و كةسانى تر بضين.
بة ثةلة شتةكان هةَلدةِرَيذين. ئةمة خةَلوةت و رؤذووى دةوآ، بؤية زياتر 

كةسة داهَينةرةكان لةم كات و بوارانةدا خؤيان رادةطرن.
بةثَيويستى دةزانم بؤ بةديهَينانى جياوازى بطةِرَيين، خؤمان بكةين بة كون و 
قوذبنى دنيادا، بة رابردوودا، بة ئةفسانةدا، بة ئايين و شارستانييةت و مَيذووى 

ئةدةبيدا. شتى جياواز و شاراوة لةو ناوضة رؤشنبيرييانةدا بدؤزينةوة.
ئةو  خوَيندةوة.  تايبةتم  ئةزموونى  سآ  بةوةى  بووم  خؤشحاَل  ئةمساأل 
لةخود و كةسايةتيى شيعرى ثَيش خؤيان  سآ شاعيرة ئةو سآ ئةزموونةيان 
ثَيكهَيناوة، بةآلم جياوازييةكةيان لةوةدا دةبينمةوة كاتَيك دةيانخوَينيتةوة، هةم 

لةيةكترى جياوازن، هةم لةخود و سةرضاوةش كة ئةمانيان لَي داهَينراوة.
بؤ  طةِراوةتةوة  ساَلحى(ية.  عةلى  )سةيد  ئَيرانى  شاعيرى  لةوانة،  يةكَيك 
سةدة كؤنةكان، ضووةتةوة الى ئةبو نواس. دووةميان كضة شاعيرَيكى عَيراقيية، 
دَيتة  لةوَيوة  و  ئافرةت  خوداوةندى  و  بؤ سةردةمى سؤمةرييةكان  ضووةتةوة 

سةر سةدةى بيست و كَيشةى ئافرةت.
سةر  ضووةتةوة  ئةويش  بينى.  عةبدوَلآل  دَلشاد  )حةج(ةكةى  لة  ضَيذم  من 
ئةزموون و ذيانى ضةند شاعيرَيك و لةو خود و كةسايةتييانةوة دةقى جياوازى 

ثَيكهَيناوة.
و  ثَيكهاتة  لة  جودان  هةن  ناياب  و  ديار  دةقى  كؤمةَلَيك  تؤدا  ئةزموونى  لة 
كؤيان  نيية  شتَيك  كةم،  نةك  زؤرن  بنيادن،  بآ  هةن  نووسينيش  زؤر  بنياددا. 
كاتةوة. ضوارضَيوةيةكى هونةرى نيية لة خؤيان بطرآ، دةتوانم بَلَيم: ئةم دةقانة 



201
ي 0

ؤنيؤ
5 ي

3 
مارة

ذ
ق

دة

99

رووبةرَيكى زؤرى لة شيعرى كوردى داطيركردووة.
هةية،  تؤكمةى  بنيادَيكى  جوانةكانة،  نموونة  لة  كؤآلنةكان(  )ِرَيزمانى 
زةوى،  كؤآلنةكانى  بةناوى:  بةشَيكدا  ضةند  بةسةر  ناونيشان  دابةشكردنى 
كؤآلنةكانى ئاسمان، كؤآلنةكانى ئاو، ئيقاعَيكى لَيكضوو لة هةمان كاتدا جياوازى 
خوَلقاندووة، يان دةقى )خةونى خودايى( كة دابةشكراوة بةسةر ضةند بِرطةيةكدا 
هةريةكة بةناوى: خةونى سروشت، خةونى زيندووان، خةونى مردووان، ثاشان 

دووبارةبوونةوةى خةونةكان.
نموونةى تريش لة كؤمةَلة شيعرى )شةِرى ضل ساَلة(دا بةدى دةكرَين، وةك: 
ثيرى،  جوامَيرى،  طةنجى،  هةرزةكارى،  منداَلى،  هةريةكةيان:  كة  )قؤناغةكان( 
بؤ  سزا  منداَلى،  بؤ  تابلؤ  وةك  دانراوة،  بؤ  خوارةوة  لة  ناونيشانَيكى  كةنةفتى، 
هةرزةكارى، توانا بؤ طةنجى، جَيكردنةوة بؤ جوامَيرى، هَيلكة بؤ ثيرى، كة رةنطة 
داندراوة،  بؤ  ببةخشن، وةك: كةنةفتى كة جووَلةى  هةندَيكيان دةاللةتى جياواز 
رةنطة بةقةد دووريى جووَلة لة كةنةفتييةوة دةاللةتى جياواز هةَلِرَيذرابَيت، يان 
خوارَيوة  لة  بةيانى  هةريةكةيان:  بؤ  ناونيشان  دوو  دانانى  و  )نوَيذةكان(  دةقى 
لة  ئَيوارة  )تَيبينى(،  خوارَيوة  لة  عةسر  )ترس(،  لةخوارَيوة  نيوةِرؤ  )ِراكردن(، 
كة  )ثَيكهاتن(دا  دةقى  لة  يان  )ناسينةوة(،  خوارَيوة  لة  شةو  )طوآلو(،  خوارَيوة 
ترى  ناونيشانَيكى  )با(  نموونة:  بؤ  ناونيشان  دووانةى  هةمان  بةر  براوةتة  ثةنا 
بؤ دانراوة بةناوى )دةربةندى طؤم(ةوة، يان )ئاو( ناونيشانَيكى ترى بؤ دانراوة 
ئةم  لةسةر  بةورديى  دةتوانَيت  رةخنةطر  بةطشتى  )دةركةوتن(ةوة،  بةناوى 
ناونيشانة بوةستآ. بةتايبةتى لة )شةِرى ضل ساَلة( و ضةندين دةقى ترتدا، هةم 
لةسةر بنياد و هةم لةسةر دةاللةتى ناونيشانةكان كة بؤ خؤيان داهَينانن و من 

ناونيشانى دووانةيي وةهام لة شيعرى كورديدا بةدى نةكردووة.
بؤ  خةياأل  يةكسةر  يةكشةوة(،  و  )سةد  ئةمساَلت  شيعرةى  كؤمةَلة  ئةم 
حيكايةتةكانى هةزار و يةكشةوة دةبات، واتة خةياأل وةطةِر دةخةن بؤ ثانتاييى 
و  لة خؤياندا هؤكار  بةس،  و  وةبيرهَينانة  تةنيا  يةكشةوة.  و  هةزار  طَيِرانةوةى 
ئامرازى وةطةِرخستنى رةطةزةكانى هةزار و يةكشةوة بةكار نابةن. دةتوانم بَلَيم 
خوَينةر  هونةرى.  داهَينانى  بةماناى  هةَلخةَلةتَينةر  هةَلخةَلةتَينةرة،  ناونيشانَيكى 
لَييةوة دةضَيتة ناو هونةرَيكى تر و  بة بينينى وا هةست دةكات دةروازةيةكة و 
مَيذوويةكى تر و سةدةيةكى ترةوة، تا بؤن و بةرامةى هونةرى طَيِرانةوة بكات، 
هةية،  ناونيشانَيكى  و  شيعرة  هةر  شيعرييةوة.  ئةزموونَيكى  ناو  دةضَيتة  بةآلم 
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كاتَيكدا  لة  يةكشةوة  و  هةزار  حيكايةتةكانى  وةك  شيعرةى  هةر  ئةوةى  وةك 
بخوَينَيتةوة، لة شةوَيكدا نا، بةَلكو لة ماوةيةكى كورتدا، كة دةقةكة دةرى دةخات. 
و  حيكايةت  هونةرى  طَيِرانةوةى  لة  طَيِرانةوة  بضووكانةدا  دةقة  لةم  نيية  مةرج 
ضيرؤك بضَيت، راستة طَيِرانةوةى ناو شيعر سةرضاوةى لة ثةخشان وةرطرتووة، 
سةرةتاوة  لة  تا  نيية  زةمةنيى  ئامانجَيكى  نيية،  ضيرؤكئامَيزى  ئةركَيكى  بةآلم 

دةست ثآ بكات و بةرةو كؤتايى بكةوَيتة رآ.
هيوادارم رؤذَيك بؤم بلوآ لةسةر ناونيشانى دةقةكانت بوةستم تا بزانين ض 
دةاللةتَيكى سيمؤلؤذيانةيان هةية. تا ئةو كاتة بة ئامادةبوونى دنيايةكى شيعريى 

ترت دةسثَيرم.

2008/10/20 سلَيمانى
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بؤن و  و  دةنط  و  لة جؤرو رةنط  مَيذووى مروظايةتيدا زؤرن،  لة  بكوذان، 
شَيوة و شةمايليشيان جياوازن، وةلَى بكوذى ئةو رؤمانة، بكوذَيكى سةرثةِرة، 
لة ثَيناو شتَيك مروظ دةكوذَيت، جياواز لة هابيل، سةآلحةدينى ئةيوبى، ناثليؤن، 

هيتلةر، ستالين، سةدام حسَين و بكوذة ديارةكانى ديكةى مَيذووى مرؤظايةتى.
ثاية و دةسةآلت،  بؤ  بة شَيوةيةكى طشتى، جياوازن،  ثاَلنةرى بكوذةكانيش 
بؤ  بةهةشت،  دين،  ئابوورى،  كؤمةآليةتى،  سياسى،  مةرامى  تؤقاندن،  و  ترس 

سَيكس و تؤَلةكردنةوة و دةيان جؤرة ثاَلنةرى ديكةن.
باوانة  ثاَلنةرة  لةو  يةكَيك  هيض  رؤمانة،  ئةم  بكوذى  )طرينوى(  ثاَلنةرى  لَى 
نيية، كة مروظ ثَييان ئاشنا بووة، بةَلكو ثاَلنةرَيكى دةطمةنة، هةربؤية ئةم رؤمانة 
بكوذ  ديكة،  كوشتنةكانى  ضيرؤكةكانى  بكوذى  دةبَيتة  بكوذَيكةوة  ضيرؤكى  لة 
تةنيا بكوذى مرؤظ نيية، لة فؤرمى كضدا، بةَلكو بكوذى ئةو وَينانةشة كة ئَيمة 
لةسةر جؤرةكانى ثاَلنةر و ئامانجى كوشتنمان هةية، )طرينوى( كةسَيكة، نة دين، 

عةتر
ضيرؤكى بكوذَيك و 
بكوذى ضيرؤكةكان

هؤشةنط شَيخ محةمةد

خوَيندنةوةي كتَيب
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بَيدادى  نة  نيشتمان،  نة  ثياوةتيى،  نة  ذن،  نة  كؤمةآليةتى،  ثايةى  نة  نة سامان، 
بو  نيية  تايبةتى  يان  طشتى  مةسةلةيةكى  نة  هةبوون،  خةمى  نة  كؤمةآليةتى، 

ئةوةى شةِرى لة ثَيناودا بكات و مرؤظةكانى بؤ بكوذَيت.
ئةو دواى ئةوةى كوشتنةكانى دةكات، هيض وةآلمَيكى بِروا ثَيكةرى بؤ خةَلكى 
ثَى نيية كة ئةو بؤض ئةو مرؤظانةى كوشتووة، تةنيا ئةوة نةبَيت كة ئةو ثَيويستى 

ثَيبوون، بؤضى؟ كةس نازانَيت و ئةويش الى كةس نايدركَينَيت.
)لَيرةشدا خوَينةرى ئازيز، نامةوَيت ثاَلنةرةكان زؤر ئاشكرا بكةم، تا بةخؤت 
نامةوَيت  وةربطريت،  رؤمانةكة  خوَيندنةوةى  لة  زانيارييةكان  وةرطرتنى  تامى 

بكوذى خوَيندنةوة بم!(
ذيانى  و  هةبوون  و  جةستة  تةواوى  بؤنكردن،  هةستى  كةسَيكة،  طرينوى، 
طرتووة، بة بؤن شتةكان لة يةكدى جيادةكاتةوة و هةبوون دةناسَى، سةرمةست 
و جةستة مةستة بة بؤن، بؤن الى ئةو كليلى دةرطةى ذيانة، كردنةوةى جةستة 
و هةبوون و تةواوى طةردوون لة لووتييةوة درك ثَيدةكات، لووتى دةبَيتة تاكة 
كة  نةمريش،  بؤ  و  مردن  بؤ  نةكردنيش.  ذيان  بؤ  و  ذيانكردن  بؤ  سةرضاوةى 
بةرضاو،  دَيتة  الثةِر  و  سةرثةِر  بوونةوةرَيكى  نيية،  هيضيشييان  عةوداَلى  ئةو 
بةآلم ئةوة ئَيمةين واى دةبينين، ضونكة لووتى ئةو و هةستى بؤنكردنى ئةومان 
نيية، الى ئةو دنيا ئةو رةنط و دةنط و تةماشاكردن و دةستلَيدان و تامانة نيين 
هةستة  بة  زانييارييانةى  ئةو  ثَيدةكةين،  دركييان  هةستةكانمانةوة  بة  ئَيمة  كة 
و  بؤنة  ئةودنيا  مَيشكمانةوة، الى  دةيخةينة  و  جؤراوجؤرةكانمان وةريدةطرين 
لة  خؤمان،  و  هةبوون  لةسةر  ئَيمة  وَينةكانى  وَينة،  دةبَيتة  كةثوويةوة  رَيى  لة 
وَينةكانى  بةآلم  طرتندا دروستدةبن،  و  دةستلَيدان  و  تام  و  رةنط  و  دةنط  رَيى 
دروست  ئَيمةدا  زةينى  لة  كة  نيين،  ماهييةتة  و  جةوهةر  ئةو  خاوةن  طرينوى 
ئةمة  و  بَيت  )تَيكدةر(  نموونة  بؤ  بكوذَيك، مرؤظ  ئةطةر الى  نموونة  بؤ  دةبن. 
ببَيتة هؤكارى كوشتنى لةاليةن دةسةآلتَيك خؤى ثَى )ئاواكار( بَيت، يان ئةطةر 
بكوذَيك مرؤظَيكى ثَى )كافر( بَيت و لةاليةن دةسةآلتَيك خؤى ثَى )ئيماندار( بَيت، 
يان ئةطةر بكوذَيكى )شؤِرشطَيِر( )خاينَيك( لةناو ببات، ئةوة طرينوى ئةو جؤرة 
دابةشكردن و ثؤلينكردنة مَيذووييانةى نيين بؤ بكوذ و كوذراوةكان، ئةو لة ثَيناو 
هيض بيرؤكةيةك و فةلسةفةيةك و ئايديايةك كةسةكان ناكوذَيت، ئةو )سوكرات( 
و )حةالج( و )سوهرةوةردى( ناكوذَيت، ضونكة ثاراستنى دةسةآلتةكان واى ثَى 
دةَلَين: لة بيركردنةوة بترسة، ئةو )جولةكةكان( ناكوذَيت، ضونكة كةسَيك نيية ثَيى 
بَلَيت: ئةوانة نةفرةت لَيكراون و دةبَيت لةنَيوبضن. )كوردةكان( ناكوذَيت، ضونكة 
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ديكتاتؤرَيك نيية ثَيى بَلَيت: ئةوانة خؤفروش و نؤكةرن و دذى شؤِرشن، بةَلكو 
ئةو كةسانَيك دةكوذَيت، ضونكة لووتَيكى هةية، جياواز لة لووتى ئَيمة، لة لووتى 
سةركردةكانى  و  ناثليؤن  لووتى  لة  جياواز  خؤى،  سةردةمى  فةِرةنسييةكانى 

ديكةى هَيزَيكى كؤَلؤنيالى.
ئةطةر بكوذةكانى ديكة، نةخؤشييةكييان هةبووبَيت و كردبَيتنى بة بكوذ، يان 
ئةطةر دةسةآلتَيكى رةهايان هةبَيت و بيانكاتة بكوذ. ئةوة طرينوى ئةو نةخؤشيية 
و ئةو دةسةآلتةى نيية، ئةو تةنيا لووتَيكى نائاسايى هةية كة بةدووى عةترَيك 

دةكةوَيت و تةنيا لة جةستةى كضةكاندا بؤنى دةكات. 
بؤنةوة،  لةِرَيى  نةخشدةكات،  بؤ  جيهانى  وَينةى  و  مرؤظ  وَينةى  لووتى 
ماهييةتى مروظ دةناسَيت، مروظ ئةو مروظانةى ئةو دةيانكوذَيت كانطاى بؤنَيكى 
مروظ ورووذَينةر و سةرخؤشكةرة. ئةطةر مروظ مةحةكى ذيان و جيهان بَيت، 
هةم،  كةواتة  بيردةكةمةوة  من  ئةطةر  هةبوونة،  مةحةكى  لووتى  طرينوش  ئةوة 
طرينوش بؤن دةكات كةواتة هةية، ئةو بةوماناية نيية، طرينوى فةيلةسوفة وةك 
لووتى  لة  هةبوون  و  هةقيقةت  ئةوةية،  ماناى  بةَلكو  ديكارت،  و  ثرؤتؤطؤراس 

ئةوداية، جيهان عةترة و لووتيش ثشكنةرى ئةو جيهانةية.
دةيان تيورة، جيهانيان شيكردؤتةوة، دةيان بيرؤكة و فةلسةفةى ميتافيزيك و 
فيزيكى هةوَليانداوة دنيا بناسن، طرينوش لة رَيى لووتييةوة هةوَل دةدات جيهان 
بة شَيوةيةكى ديكة بناسَينَيت، كة سةرضاوةكةى بؤنة، نةوةك رووناكى، يان خوا، 

يان طةشةكردن يان تةقينةوةى طةورة و طضكةى ئةم طةردوونة.
عةتر،  لة  قةبارةيةكة  بةوةى  وةسفدةكات،  جيهان  لووتييةوة،  لةِرَيى  ئةو 
رَينمايى مرؤظ  عةتر  ثَيضاوةتةوة،  و مروظةكانى  زيندةوةر  و  عةتر سرووشت 
دةكات بةرة و ضَيذ و دةسةآلت و ذيانكردن. عةتر خولياية و مةراقى مرؤظ. 
عةتر سةرضاوةى ذيان و مردن، جيهان و عةدةمة. عةتر ئاِراستةى مرؤظةكان 
دةكات بؤ ناسينةوةى رَيطةكان و وَينةكان و سرووتى دنيايى و رؤحى بة مرؤظ 
دةدات  ال  مروظ  نهَينييةكانى  لةسةر  ثةردة  عةترة  هةر  دواتريش  دةبةخشَيت. 
طؤِرةثانَيكى  لة  دةستةجةمعى  بة  مرؤظةكان  بَيهوشيدا،  ساتَيكى  لة  دةتوانَيت  و 
حيساب و كوشتندا رووت رووت بكاتةوة و بيانطةيةنَيتة ترؤثكى ئةو ساتانةى 
هةَلدةدات  توِر  مروظ  شارستانييةتى  و  كومةآليةتى  و  دينى  كونتِروَلى  عةتر 
بندةست،  و  دةسةآلتدار  دةوَلةمةند،  و  هةذار  ثياو،  و  ذن  كةسةكان،  هةموو  و 
ئيماندار و بَى باوةِرةكان وةك يةك و ثَيكةوة دةيانخاتة نَيو هةقيقةتَيك، كة بكوذ 
و كوذراوةكان دةكاتةوة بة طرَيية تةواوكةرةكانى يةكدى لة سيستمَيكى ديكةدا، 
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سيستمَيك كة دةتوانَيت بةسةر ماناى مرؤظ بؤ كوشتن باز بدات و بكوذَيك ببَيتة 
خوداوةندَيكى مرؤظ مةستكةر و لة جياتى ئةوةى بيكوذن بة فريشتةى بناسن و 
ثيرؤزى بكةن. سيستمَيك لةِريَى عةترةوة بؤ ضةند ساتَيك كؤنتروَلى ئةو زةينة 
نةفى دةكاتةوة كة مرؤظى تاوانبار و قوربانيي لَيك جيادةكاتةوة، سيستمَيك كة 
رَيسايةكانى مرؤظ دةكاتة بكوذ و فريشتة، قوربانى و جةلالد. ئيدى روانينةكان 
بؤ شَيتيى و ئاقَلبوون ئاوةذوو دةبنةوة و بة شَيوةيةكى ديكة بؤ ضةند ساتَيك 
ذيان رَيكدةخةنةوة، كةتيايدا ضةمكى ياسا و سزا و ثاداشت لة رةطةوة دةطؤِرَين 

و شَيوازَيكى ديكة بة خؤوة دةطرن.
ئةوةندةش  دةخوَينينةوة،  بكوذَيك  ضيرؤكى  ئةوةندةى  رؤمانةدا،  لةم 
هةَلطةِرانةوةى سيستم و مرؤظةكان دةبينينةوة، لة رووى سرووشتى شارستانى 
و كومةآليةتييانةى ذيان. هةَلطةِرانةوةيةك كة هيض دوور نيية، ئةو بكوذانةى لة 
مَيذووى مرؤظايةتيدا تا ئَيستاش ثةيكةر و وَينة و ناو و ناوبانطييان ثيرؤزكراوة، 
بطؤِرَيتة سةر بكوذَيكى نةخؤش، لة هةمان كاتيشدا ئةو قوربانييانةى لة مَيذووى 
مرؤظايةتيدا وةك خائين و ئةخالق تَيكدةر و بَى باوةِر ناسراون، بكاتة فريشتةيةكى 
لة  رؤذَيك  هةية  عةترَيك  ض  ئايا  ئةوةية،  من  ثرسيارى  لَى  طرينوى،  لة شَيوةى 
هةقيقةتى  ساتَيك  ضةند  بؤ  و  بكاتةوة  رووت  مرؤظةكان  طشت  و  بَيت  رؤذان 
هةبوون و جيهان و مرؤظمان نيشان بدات؟ ض عةترَيك دةتوانَيت زةينمان بةسةر 
هةقيقةتَيكدا بكاتةوة؟ هةقيقةتى مَيذووى ئَيمةى مرؤظ، لة شووشةى عةترى ض 

طرينويةكى عةترساز خؤى بةيان دةكات؟!
الثةِرةى   )309( بةشة،  سَى  و  درَيذة  شَيوةيةكى سةرةكى،  بة  رؤمانة،  ئةم 
قةبارة طةورةية، بةآلم ضيرؤكة راستةقينةكةى لة بةشى سَييةمدا دةستثَيدةكات، 
وةطيرهاتبان  بةشةش  بةو  تةنيا  دةستدةكةون،  ئةنجامانةى  ئةو  هةمان  دةكرا 
ئةم  هيوادارم  بةهةرحاَل،  نةكرداية.  درَيذدادِريى  ئةوةندة  نووسةرةكةى  ئةطةر 
نووسينة ببَيتة هاندةر بؤ خوَيندنةوةى ئةو رؤمانة و ستاييشَيكيش بَيت بؤ وةرطَيِر 
خوَيندنةوةى  لة  و  وةريطَيِراوة  ئةَلمانييةوة  لة  راستةوخو  كة  ثةِرةنط(،  )كةريم 

وةرطَيِرانَيكى ديكةى هةمان ئةو رؤمانةى لة عةرةبييةوة رزطاركردين.

نووسينى: ثاتريك سويسكيند
وةرطَيِرانى بؤ كوردى: كةريم ثةِرةنط

لة بآلوكراوةكانى ضاث و ثةخشى سةردةم
سلَيمانى 2009
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ديدار لةطةَل

بةختيار عةلي

ضَيذي شاعير لةوةدا نيية كة خاليقة، 
بةَلكو لةوةداية كة بينةري يةكةمة

سازداني: حةمة كاكةِرةش
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سازداني: حةمة كاكةِرةش

هةمةِرةنطيي،  و  جياوازي  بةرةو  دةرطاية  شاعيران  الي  خودا 
رَينمايكةرة نةوةك فةرماندةر، جياوازيية نةوةك يةكِرةنطيي، ئةو 
هَيزةية كة دةرطا لةسةر دةرياي بَيسنووري زمان دةكاتةوة، نةوةك 
ئةو هَيزة بَيت كة يةك تَيكستمان بداتَي لة ئةزةلةوة بؤ ئةبةد لة 
بِرواي من ئةو جيهانةي ثَيغةمبةراني  بيَلَيينةوة. بة  بةريبكةين و 
دروستدةكرد كؤتايي هاتووة، بةآلم ئةو وةهمةي زؤر لة مرؤظةكان 

وةك ثَيغةمبةر رةفتاربكةن، كؤتايي نةهاتووة.

ضَيذي شاعير لةوةدا نيية كة خاليقة، 
بةَلكو لةوةداية كة بينةري يةكةمة

ديدار لةطةَل بةختيار عةلي
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دةمةوَيت بتطةِرَينمةوة بؤ منداَليي، منداَليي تؤ ضؤن بوو؟ ئايا لة منداَليدا هيض 
ثةيوةندييةك لةنَيوان تؤو شيعردا هةبوو؟

يةكةم كتَيبـي شيعر لة يادةوةريمدا هةبَيت، ديوانَيكي طؤران بوو. هةستدةكةم 
بةآلم شتَيكي  بووبَيت كة خوَيندوومةتةوة،  نؤ ساَليدا  ياخود  تةمةني هةشت  لة 
ئةوتؤم لةسةر هةستةكاني ئةو كات ال نةماوة. باوةِر ناكةم منداَل زؤر بة قووَلي 
ناسيني  طةورةي  توانايةكي  بة  ثةيوةندي  بكات، شيعر شتَيكة  بة شيعر  هةست 
ئازارة رؤحييةكان و تةعبيركردن و تواناي زمانةوة بةندة. منداَل طةر زمانَيكي 
بة  بيكات  كة  نيية  ال  ئةبستراكتةي  هةستة  ئةو  هَيشتا  هةبَيت،  دةوَلةمةنديشي 
شاعيرَيكي باش، ياخود ئةو طةشة رؤحييةي نيية كة ثاَلي ثَيوةبنَيت بؤ تةعبيري 
نةبؤتة  هَيشتا  منداَل  دةرووني  دةروون.  ناديارةكاني  و  نهَيني  ديوة  لة  قووَل 
ئاَلؤزي  ثَيكهاتَيكي  سادةترة  لةوة  هَيشتا  منداَل  فرةديو،  و  فرةلؤض  دةروونَيكي 
وةك شيعري لَيبكةوَيتةوة. بة كورتي منداَل مةخلوقَيكة ثَيويستي بة شيعر نيية، 
بةبِرواي من شتَيكيش نيية ناوي شيعري منداآلن بَيت، ئةو تَيكستة قافيةدارانةي 
نةوةك  قافيةدارن  ئامؤذطاريي  زياتر  بآلودةبنةوة،  منداآلنةوة  ناوي شيعري  بة 
شيعر بةو مانايةي كة ئَيمة باسيدةكةن. بةبِرواي من شيعر لة هةوَلي طةِرانةوةدا 
هةستكردنة  شيعر  خؤيةوة،  منداَليي  لة  نةوةك  دروستدةبَيت،  منداَليي  بؤ 
و  ئاَلؤز  رةمزي  سيستمَيكي  ملكةضي  باش  شيعري  منداَليي.  لةدةستداني  بة 
توانايةكي شوبهاندني طةورةية، تواناي لَيكداني هةستي عاتيفي باآل و وَيناكردني 
ئةبستراكتي دونياية. مرؤظ دةتوانَيت لة منداَليدا سيحري زمان هةست ثَيبكات، 
ئةوة بدؤزَيتةوة كة دونياي شيعر هةَلطري جؤرة ثَيكهاتَيكي نهَينيية كة جياوازة 
لة نهَيني سروشتي دونيا، بةآلم بوونة شاعير بة منداَليي كاري نةكردةية، منداَل 
دةشَيت بتوانَيت قافيية رَيكبخات، بةآلم شيعر شتَيكي ترة، ئةزموونَيكة ثَيويستي 

بة كةمَيك ثيربووني رؤح هةية.

تؤ سةرةتا بةشيعر دةستت ثَيكرد لةطةَل ئةوةيشدا بةشداريي طفتوطؤ جدييةكاني 
نَيوةندي رؤشنبيري ئَيمةت كردووة، دواتر هاتيتة سةر نووسيني رؤمان و وتاري 
فيكريي و بةهاوكاري لةطةَل برادةراني رةهةنددا طؤظاري رةهةندتان دةركرد، تؤ 
لةكؤمةَلَيك بواردا بةقورسي جَيطا ثةنجةت نةك هةرديارة، بطرةكاريطةريت لةسةر 
ناوازةت خستؤتة كتَيبخانةي كوردييةوة.  ثَينج رؤماني  و...  نةوة  هةية  يةك دوو 
لةدةرطادانة  بؤ  و  طؤِرين  و  طةِران  و  و ضوون  هاتن  ئةم  ئايا  ئةوةبَلَيم  دةمةوَيت 
ئةوة  دةطةِرَيتةوة كة  دونياي شيعر يان ئاسمان و ثانتايي شيعر جَيطاي خةون و 
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بينين و خةياَلةكاني تؤي تَيدانابَيتةوة، يان خةمَيكي رؤشبيريي وات لَيدةكات هةر 
لةوَيستطةي شيعردا نةمَينيتةوةو دةست بؤ ذانرةكاني تر بةريت؟

لة راستيدا هيض شتَيك بةشمان ناكات، هيض ذانرَيك بةتةنيا ناتوانَيت جَيطاي 
بةشي  زمان  يةك  نيية  بوونةوةرَيك  مرؤظ  بطرَيتةوة.  تر  ذانرةكاني  هةموو 
زانستةكانيش  هةموو  و  ذانر  هةموو  دةمطرَيتةوة.  ياسا  هةمان  منيش  بكات، 
من  ئةوةي  بدةنةوة.  طرنط  و  طةورة  ثرسياري  زؤر  وةآلمي  ناتوانن  ثَيكةوة 
هةندَيك  مةسةلةية،  لةم  كورديية  عةقَلي  روانيني  و  تَيطةيشتن  سةرسامدةكات 
واسةيردةكةن كة مرؤظ رؤمان و شيعر و لَيكؤَلينةوةي نووسي، كةواتة دةبَيت 
لة  سةيريدةكةن  كةسَيك  وةك  هةبَيت.  مةسةلةكةدا  لة  طرفتَيك  و  خةلةلَيك 
يةككاتدا لة سَي دائيرة دةوامبكات، من هةميشة لةطةمذةيي ئةمجؤرة تَيِروانينة 
سةرم سوِرماوة، ماوةيةك لةوةوبةر برادةرَيكي شاعير نووسي بووي، مرؤظ 
ضؤن دةتوانَيت هةم شاعير بَيت و هةم رؤماننووس و هةم باسكار، ثرسيارةكة 
بةم  دَلي  مرؤظ  ناكرَيت  بةستةزمانانةية،  و  سةرةتايي  و  نةزانانة  بةجؤرَيك 
عةقَلييةت و ديدة نةسووتَيت. ئةوة وةك ئةوة واية مرؤظ بَلَيت، ضؤن دةكرَيت 
قوتابييةك لة يةككاتدا لة ماتماتيك و بايؤلؤذي و ئينطليزيشدا زيرةك بَيت، ضؤن 
الي  لَيكؤَلينةوة  و  رؤمان  و  شيعر  هةبَيت.  باشي  ثلةي  هةرسَيكياندا  لة  دةبَيت 
و  تَيبطات  نةخؤشييةك  لة  بيةوَيت  يةكَيك  هةية، وةك ضؤن  ريشةيان  يةك  من 
ضارةسةريبكات، دةبَيت هةم بايؤلؤذيا و هةم كيميا و هةم داِروسازيي بزانَيت، لة 
ئةدةبيات و فيكريشدا هةمان كَيشةية. من ريشةي ئةم تَيِروانينة دةبةمةوة سةر 
ئةو ريشة دينيانةي رؤشنبيري ئَيمة، لة سةردةمي دَيريندا دين بة تةنها وةآلمي 
هةموو ثرسيارةكاني دةدايةوة، دواتريش كة ماركسييةت هات هةر هةمان جَيطا 
و ثايةي داطيركرد و هةر خؤي هةموو وةآلمَيكي دةدايةوة، مرؤظي يةك كار و 
يةك ديد و يةك ديو، ريشةكاني لةناو ئةو رؤشنبيريية تاك رةهةندةداية كة لة 
مَيذة لة دونياي ئَيمةدا باآلدةستة، فرةكايةيي لة دونياي ئَيمةدا هَيشتا بةعةقَلييةتي 
فرةخودايي حوكمدةكرَيت و بةنةفرةتدةكرَيت. من سةر بة نةوةيةكي ثارضةثارضةم 
كة هةم مةرجةعي ثارضةثارضةية، هةم شوَيني كاركردني. لةسةردةمَيكدا شيعر 
تاكة شَيوازي تةعبير بوو، بةآلم ئةوة سةردةمي كالسيكي بوو، ئةو عةقَلييةتةي 
بؤ  دةطةِرَيتةوة  بَيت،  دي  شتَيكي  ناتوانَيت  شاعيربوو،  مرؤظ  طةر  ثَييواية  كة 
كايةكاني  و  تةعبير  شَيوازةكاني  ثارضةثارضةبووني  كالسيكيية،  زيهنييةتة  ئةو 
سةردةمي  جياكةرةوةي  نيشانةيةكي  و  طرنط  بةشَيكي  نووسةران،  ئيشكردني 
ئَيمةية. من سةر بةو نةوةيةم كة زؤر بة جيدي ئيش بؤ لةدايكبووني كايةي ديكة 
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دةكةم، ئيش بؤ ثارضةثارضةكردني زماني تةعبير دةكةم، ئيش بؤ دابةشكردني 
ئةو زمانة دةكةم بةسةر زياد لة شَيوةيةك و ئاستَيكداية. تَينةطةيشتن لةم شتة 
تَينةطةيشتنة لة رؤحي سةردةمي ئَيمة، ثاك نةبوونةوةية لة زيهنييةتي تَيِروانيني 
ئةوةية  دروستكردووة،  سةرسامييةي  ئةم  ئةوةي  بترازَيت  لةوةش  كالسيكي. 
و  فةلسةفي  هوشياري  لة  بةجؤرَيك  ئَيمةدا  دونياي  لة  شيعريي  هوشياري  كة 
فيكريي دابِراوة، خةَلكانَيك هةن ثَييانواية بةبَي رؤشنبيرييةكي فيكريي و ئةدةبي 
طةورة دةكرَيت شيعري جوان بنووسين. ئةم تَيِروانينة ترادسيؤنيستيية، دَيرينة 
رووت  شاعيري  دةبينمةوة.  كورددا  شاعيري  زؤر  ذمارةيةكي  لةناو  ئةمِرؤ  تا 
لةم سةردةمةدا بووني نيية، ئاسايية مرؤظ هةر شيعر بنووسَيت، بةآلم ئةوةي 
هوشياريي و رؤشنبيريي و خولياي لة شيعر تَينةثةِرَيت، بة دَلنياييةوة شاعيرَيكي 
راستةقينةي لَي دةرناضَيت. شيعر واتة هوشياريي طةورة، هوشياريي طةورةش 
واتة ثةلكشان بة ناو ذانر و ئايديا و شَيوازة جياوازةكاني تةعبيردا. تَيطةيشتن 
لة دونيا بةيةك ذانر و يةك زمان مةيسةر نابَيت. ئةوةي بيةوَيت دوور بِروات، 

هةميشة دةبَيت زياد لة بليتَيكي ثَيبَيت. 

تا ئةمِرؤ  لة )طوناه و كةرنةظاَل(ةوة كة يةكةمين ئةزمووني شيعريت بوو  تؤ 
و  لةباآلكردن  دةستكرد  لةتةمومذي  دوور  جواندا  لةضِربوونةوةيةكي  بةردةوام 
و  ضةقبةستن  تووشي  شيعرةكانتا  لة  دةربِرين  وَينةو  خةياَل  زووآلَليداي،  دةنط 
دووبارةبوونةوة نةهاتوون، ئايا ئةمة  بؤ ئةوة  دةطةِرَيتةوة  لة  ثشتي شيعرةكانتةوة 

 ئيلهامَيكي كةَلةطةت وةستاوة  يان رؤشنبيرييةكي فرةِرةهةند؟
سوثاسي ستايشةكةت دةكةم. من واتَيدةطةم شيعر ساتةوةختَيكي فةلسةفيية 
تاريكييةكاني رؤحيشدا  بة هةست و  تَيبثةِرَيت  بةعةقَلدا  تةنيا  ئةوةي  لةبري  كة 
رادةبوورَيت، بة زوَلمةتي زمان و روناكي وشةدا رادةبوورَيت. باوةِرم بة ئيلهام 
نيية، ئيلهام بةو مانايةي لة هيضةوة شتَيكت بؤبَيت... شيعر وردبينييةكي ناكؤتايية 
هةية،  زماندا  تاريكيي  لةطةَل  سةروكاري  سةرةتا  شيعر  شتةكان،  هةموو  لة 
بةبِرواي من هةموو وَينة جوانةكان لةناو ئةو تاريكييةدان، مةبةستم لة تاريكيي 
زمان ئةو ناِرَيكيية طةورةيةية كة دةكةوَيتة ثَيش ئيشكردني ئَيمةوة لةناو زماندا. 
بؤئةوةي مرؤظ ببَيتة شاعير بةر لةهةر شتَيك دةبَيت ئةو رووبةرة رةشةي ناو 
زمان بدؤزَيتةوة، شيعر بةبِرواي من بةر لة هةر شتَيك ثاككردنةوةي زمانة لة 
رابووردووي خؤي، بةآلم ئةستةمة بةبَي وَينة بتوانين زمان ثاكبكةينةوة، زمان 
تةنيا لة رَيطاي وَينةيةكةوة كة ثَيشتر زمان زةفةري ثَي نةبردووة ثاكيي خؤي 
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ئةوة  زمان  ثاكردنةوةي  دةدؤزَيتةوة. 
بةَلكو  بَيدةنطيي،  بؤ  بيطَيِريتةوة  نيية 
بدؤزيتةوة.  بؤ  تازةي  سياقي  ئةوةية 
ناوضةية  ئةو  زماندا  لة  رةش  ناوضةي 
دةستوورة  و  رَيسا  زمان  تَييدا  كة  نيية 
بةَلكو  دةشكَينَيت،  خؤي  زمانةوانةكاني 
زمانةواني  خةياَلي  كة  جَيطايةية  ئةو 
و  قسةكردن  لؤذيكي  ملكةضي  ضيتر 
نيية،  باو  خةياَلي  و  كؤمؤنيكاتسيؤن 
شيعر ئةو رَيطايةية كة لة رَيطايةوة زمان 
خؤي  بةكارنةهَينراوةكةي  رةهةندة 
بَيدةنط  رةهةندة  مرؤظ  دةدؤزَيتةوة، 
و »بة زاردا عبور نةكردووةكةي« خؤي 
دةدؤزَيتةوة، خةياَل رَيساكاني ثَيشووي 
بيركردنةوة  و  تَيكدةشكَينَيت  خؤي 
شيعر  دروستدةبَيت.  بؤ  تازةي  ماَلي 
بؤئةوةي  ثَيكةوة،  شتانةية  ئةم  هةموو 
رةشةي  ناوضة  ئةو  بطةينة  شيعردا  لة 
تةقليديي  خةياَلي  ضيتر  كة  زمانيش 
تَييدا  ئاسايي  تَيِروانيني  سيستمي  و 
وَينةيةك  بة  ثَيويستيمان  ناكات،  ئيش 
دي  نيطاكردنَيكي  بةرةو شَيوة  كة  هةية 
ئاوَينةي  شيعر  بمانبات.  شتةكان  بؤ 
كة  ناوماندا  لة  جَيطايةكة  هةبووني 
تَييدا  ضيتر  جيهانة  ئــةم  ياساكاني 
جيهاني  طةيشتني  شيعر  ناكةن...  ئيش 
شيعردا  لة  من  بوونبةست.  بة  واقعيية 
هةم  و  بوونبةستة  ئةو  هةم  هةوَلدةدةم 
نيشانبدةم،  بوونبةستة  ئةو  ديوي  ئةو 
هةم هةرةسي واقيع و هةم ئةو كيمياية 
بدؤزمةوة كة لةو هةرةسة دةكةوَيتةوة. 

ئةو تَيكستة 
قافيةدارانةي بة 

ناوي شيعري 
منداآلنةوة 

بآلودةبنةوة، 
زياتر ئامؤذطاريي 
قافيةدارة نةوةك 

شيعر
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من كة شيعري ئةحمةدي مةالم خؤشدةوَيت لةبةرئةوةية كة كةم تا زؤر كيمياي 
نامؤن.  و  نائاسايي  ئَيمة  بؤ  وَينةكاني  و  ياسا  كة  نيشاندةداتةوة  جيهانَيكمان 
بةآلم  نازانم،  ئةوة  نا...  يان  ئايا سةركةوتووم  هةوَلدةدةم،  هةمان  بؤ خؤم  من 
تةيرَيك  بَيوضان دووبارةدةكةمةوة، وةك  ئةوةية من بةردةوام هةوَلةكة  طرنط 
شيعر  دةرضوونة.  دووبارة  هةوَلي  ذياني  هةموو  كة  بضووكدا  قةفةزَيكي  لة 
تاكة  شيعر  دونيا.  نةكردنةوةي  دووبارة  بؤ  هةميشةيية،  و  دووبارة  هةوَلَيكي 
شتَيكة دةتوانَيت جيهانَيكمان ثَيشكةشبكات كة راديكال لةم جيهانةي ئَيمة جياواز 
دووبارة  هةوَلي  لة  بةردةوام  بَيهودة  قةفةزيش  ناو  ضكؤالنةكةي  باَلندة  بَيت. 
نةكردنةوةي دونياي خؤيدايةتي، شاعيرانيش لة هةمان هةوَلدان... شيعر هةميشة 
شؤِرشطَيِرة، ضونكة بةبَي ناتةبايي لةطةَل دونيادا لةدايك نابَيت. ئةو كةسانةي كة 
دةيانةوَيت جيهان وةك خؤي دووبارةبكةنةوة نابنة شاعير. لة شيعردا هةوَلدةدةم 
كؤتايي ئةو دونيا لؤذيكي و عةقآلنية رابطةَينم كة تَييدا دةذين و لةسةر ثاشةِرؤ 
و خاشاك و كةالوةكاني دونيايةكي تر دروستبكةم... لةو باوةِرةدام ئةوة تةنيا بة 
ئيلهام ناكرَيت، بةَلكو بة كؤمةَلَيك كةرةستةي زؤر و جياواز دةكرَيت، كة مرؤظ 
»بؤ  ضةمكي  نموونة:  بؤ  كؤبكاتةوة.  هةموويان  تا  ثَيويستة  درَيذي  ماوةيةكي 
هاتن« لة شيعردا كة الي ئَيمة زؤر دووبارة دةبَيتةوة، هيض نيية جطة لة ئاستَيك 
تَييدا خةياَل سةربةخؤيي خؤي و لؤذيكي خؤي وةردةطرَيت و ضيتر بؤئةوةي 

ئيشبكات ثرسيار لة عةقَل ناكات، مؤَلةت لةو وةرناطرَيت. 

هةست و خةونةكثكراوةكان، كردةي بةرهةمهَيناني شيعرن لةالي تؤ، يان عةقَل 
و رؤشنبيريي، يان تَيكةَلةيةك لةمانة؟

ئازاديي  لةوةآلمي ثرسياري ثَيشوودا طووتم، ساتَيك هةية كة خةياَل  وةك 
خؤي وةردةطرَيت، ئَيمة ئةوة ناودةنَيين ئيلهام يان بؤ هاتن. ئةم ساتة زؤر طرنطة، 
ساتي  بةَلكو  عةقَل،  لة  نيية  خةياَل  جيابوونةوةي  ساتي  من  بِرواي  بة  ضونكة 
لةدةستداني عةقَلة بؤ دةسةآلتي رةها... شيعري جوان بة هاوكاري خةياَل و عةقَل 
دةنووسرَيت، ساتَيكي هاوسةنطي بَيوَينةي نَيوان خةياَل و عةقَلة. يةكَيك لة كَيشة 
طةورةكاني شيعر ئةوةية كة بة خةياَلي رووت نانووسرَيت، بةآلم دةشَيت شيعر 
هةبَيت بة عةقَل ياخود بة طةمةي زمان، بة بةرهةمهَينانةوةي كَلَيشة دَيرينةكاني 
ناو فؤرمي شيعر بنووسرَيت، ئةوة شيعرة بةد و خراثةكانن. لة راستيدا شتَيك 
نيية ناوي خةياَلي رووت بَيت، خةياَل هةميشة ريزكردنةوةي كؤمةَلَيك رةطةز و 
ئايديا و فؤرمة، كة لة عةقَل دوورناخرَينةوة... خةياَل دةستَيوةردانَيكي طةورةية 
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و  تايبةتي  بة  شيعردا  لة  عةقَلدا،  لة 
ناكرَيتةوة  عةقَل  طشتي  بة  ئةدةبدا  لة 
لةسةر  ئيش  خةياَل  بةَلكو  دةرةوة، 
شيعر  دةكات،  لؤذيكةكةي  و  ناوةِرؤك 
عةقَلة،  لؤذيكييةي  فؤرمة  ئةو  شكاندني 
بةآلم  نةبَيت،  عةقالني  دةتوانَيت  شيعر 
نَيوان  بَيت، جياوازي  بَي عةقَل  ناتوانَيت 
ئةم دوو شتة ئَيجطار بةرين و طةورةية... 
شتي  لة  طةورةية  خةزَينة  ئةو  ديــارة 
طرنطي  بزوَينَيكي  رؤحدا  لة  ضةثَينراو 
ناتوانَيت  شاعيرَيك  هيض  بةآلم  خةياَلة، 
ئيشدةكات،  ضؤن  خؤي  نةستي  بزانَيت 
بة  بةتةواوةتي  نةست  زانيمان  طةر 
ضيتر  واتة  كاردةكات،  ميكانيزمَيك  ض 
شاعيرَيكي  هةموو  و  من  نيية.  نةست 
شاعيربووني  مةرجي  كة  دونيا  تري 
تَيدابَيت، نةست رؤَلَيكي طرنط لة داِرشتن 
دةبينَيت...  خةياَلماندا  دروستكردني  و 
و  داِرشتن  ئةوة  وردكردنةوةي  بةآلم 

كاريطةريية بؤ ئَيمة ئةستةمة. 

خةياَل  دونياي  دةنطدانةوةي  شيعر 
لةخةياَلدا  واقيع  تؤ  ئايا  واقيعة.  و 
خةياَل  بةثَيضةوانةوة  يان  دةنووسيتةوة 
دةكرَيت  يان  دةنووسيتةوة.  لةواقيعدا 
خةياَل و واقيع رةنطةكاني يةكتر بطؤِرن؟

واقيع  دةبَيت  شيعردا  لة  واتَيدةطةم 
شيعر  ــةوةك  ن بَيت،  شيعر  ملكةضي 
كة  راستييةك  بَيت.  واقيع  ملكةضي 
كة  ئةوةية  بيزانين  دةبَيت  لةسةرةتاوة 
خةياَل بة ثَيضةوانةي واقيعةوة شوناسي 

فةلسةفة لةناو 
خؤيدا ضةند بةر 
مةحاَل بكةوَيت، 

ئةوةندة ثَيويستي 
بة طةِرانةوة بؤ 
شيعر دةبَيت... 
شيعر سةرةتا 

و كؤتايي 
فةلسةفةية، 

فةلسةفة هةميشة 
لة شيعرةوة 

دةستثَيدةكات و 
لة شيعردا كؤتايي 

دَيت...
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جَيطَير  فؤرمَيكي  هةميشة  واقيع  نيية. 
لةسةرماندا  وَينةيةكي  و  شوناسَيك  و 
خةياَل  دةَلَيين  كاتَيك  ــةآلم  ب هةية، 
و  تةواوةتي  ماناي  بةدروستي  كةس 
واتة  نازانَيت،  وشةكة  راستةقينةي 
زؤر  تا  كةم  دةكةين  واقيع  لة  باس  كة 
بةآلم  بةرهةمدَيت،  لَيوة  ضي  دةزانين 
دةرةنجامي  دةكةين  خةياَل  باسي  كة 
خةياَل  نيية...  ديار  تــةواو  ئيشكردني 
فؤرمَيك و شوناسَيك و وَينةيةكي نيية... 
ناواقيعي  هةميشة  خةياَل  نيية  مةرج 
جؤرة  واقيعي  ئةدةبي  نموونة  بؤ  بَيت، 
»خةياَلَيكي واقيعي« دروستيكردووة، كة 
جياوازة لةو خةياَلةي كة لة واقيعييةتي 
دةشَيت  خةياَل  دةستبةكارة.  سيحريدا 
هةوَلي  و  تَيكبشكَينَيت  ــةواو  ت واقيع 
وةك  بدات،  زاَلةكاني  رووة  سِرينةوةي 
تابلؤيةكي  لة  يان  شيعردا  هةندَيك  لة 
دةشَيت  بــةآلم  دةيبينين،  سورياليدا 
دييةوة  نيطايةكي  طؤشة  لة  واقيعيشمان 
تَيدا  ترمان  ضاوَيكي  و  نيشانبداتةوة 
بضَينَيت بؤ بينيني ئةو شتانةي كة هةية، 
وةك  واقيع  بَيئةوةي  بَيت،  واقيعي  واتة 
دؤستؤفسكي  دووبارةبكاتةوة.  خؤي 
واقيعييةتَيك  جؤرة  بةآلم  بوو،  واقيعي 
هةستي  ياخود  رووت  ضــاوي  بة  كة 
كة  ثَيناكةين.  هةستي  و  نايبينين  سادة 
تَيكدةشكَينَيت،  واقيع  خةياَل  دةَلَيين 
ماناي ئةوة نيية كة خودي واقيعي ماديي 
سادةي  وَينةي  بةَلكو  تَيكدةشكَينَيت، 
ئَيمة بؤ واقيع تَيكدةشكَينَيت. خةياَل هيض 

زمان تةنيا 
لة رَيطاي 

وَينةيةكةوة
كة ثَيشتر زمان 

زةفةري ثَي 
نةبردووة ثاكيي 

خؤي
دةدؤزَيتةوة
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ماناكان و دةركردنيان  و  وَينةكان  بة  ياريكردن  بؤ  تواناي مرؤظ  لة  نيية جطة 
دةطاتة  ياريكردنة  تواناي  ئةم  شيعردا  لة  بنةِرةتييةكانيان...  ئاماذة  و  فؤرم  لة 
ترؤثكي خؤي، شيعر ئةو ذانرةية كة راديكاالنة رَيطا بة وَيناكردنةوة دةدات، لة 
كاتَيكدا ئةم تواناية و ئةم بوارة لة ذانرةكاني تردا سنووردارة. لة رؤماندا واقيعي 
واقيعي  جيهاني  لؤذيكي  واتة  قسةبكات،  بةردةوام  كة  ناكةوَيت  لةوة  كؤنكرَيت 
هةميشة ئامادةية، لة رؤماندا ضةند ياريبكةين، لةدواجاردا ناتوانين رَيزي بِرَيك 
وةك  كورتي  تَيكستَيكي  تةماشاي  طةر  نموونة  بؤ  نةطرين.  مةنتيقي  ياساي  لة 
ميري ضكؤالنةي سانت ئةطزؤبَيري بكةين، ضةندة تَيكستةكة ناواقيعي و شاعيري 
دةردةكةوَيت، كةضي لةدواجاردا ياسا سروشتي و لؤذيكة نؤرماَلةكةي دونياي 
واقيعي لة تَيكستةكةدا هةر ئيشدةكات، بةآلم لة شيعردا دةتوانين نةهَيَلين جيهان 
زؤرجار  من  طووتم:  وةك  دةربكةوَيت،  زؤر  خؤيةوة  تةقليدييةكةي  لؤذيكة  بة 
لة دونيا نةضَيت. فةزايةك دروستبكات كة  ئيش بؤئةوة دةكةم كة شيعر تةواو 
تَيكبشكَينَيت.  ناونانةكانيش  و  ناوبردن  لؤذيكي  و  شوَينةكان  و  زةمان  لؤذيكي 
ثيشانبدةم.  ترازاندنةت  ئةو  ئاسان  دةكرَيت هةر قةسيدةيةكي من وةربطرين و 
لةوةداية  تر طرنطترة، طرنطييةكةشي  لة هةر ذانرَيكي  ئةو هؤكارة شيعر  لةبةر 
لؤذيكي  بووني سيستمَيكي  ئةطةري  مرؤظ  تري  هةر ضاالكييةكي  لة  زياتر  كة 
جياواز لة سيستمي لؤذيكي باآلدةست و ئةطةري بووني دونيايةكي تر جياواز 
لةم دونياية لة بةردةم مرؤظدا دةكاتةوة. بؤ نموونة شيعر بةر لة فيزيا و رامبؤش 
بةر لة ئةنشتاين نيسبييةتي كات و نيسبييةتي شوَينيان بينيوة. نةوةك هةر ئةوة 
شيعر لة جةوهةردا لةسةر ياساكاني ئةو نيسبييةتة دروستبووة. لة غةزةلنووس 
جياوازانة  ئةطةرة  ئةو  لةسةر  خاولييةكةدا  ضيرؤكي  لة  خةياَلدا،  باغةكاني  و 
رؤمانةكةدا  لة  »كة  شارَيكةوة  وَيناكردني  بة  شاعيرَيك  دةشَيت  كة  قسةمكرد 
ئاماذةيةكي كؤنكرَيتة بؤ واقيع« ببةستَيتةوة. مرؤظ لة خةياَلدا واقيع بنووسَيتةوة 
ياخود لة واقيعيدا خةياَل بنووسَيتةوة، دةرةنجامةكان يةك شتن كة دةركردني 

واقيعة لة ثَيناسة و شوناس و ماناي خؤي... 

تاضةند  فةلسةفة  ئاخؤ  ئةي  بطةِرَيين.  فةلسةفة  بؤ  لةشيعردا  دةكرَيت  ئةي 
جَيطاي شيعر دةكاتةوة؟

هةية.  فؤرمَيكي  و  مانايةك  لة  زياد  وشةيةكة  فةلسةفةش  ئةوةية  كَيشةكة 
من مةسةلةكة تةنيا وا دةبينم كة هةموو فةيلةسوفَيك لة جَيطايةكدا دةوةستَيت، 
لة  لة جةوهةردا  تَييبثةِرَينَيت، ضونكة  ناتوانَيت  دَيتة بةردةمي كة  واتة مةحاَلَيك 
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هةية  ثرسيارَيك  نابِردرَيت،  كة  هةية  مةحاَلَيك  فيكريدا  ذانرَيكي  هةموو  ناخي 
ئةو  دةركةوتني  ساتي  لة  بداتةوة،  وةآلمي  نةيتوانيوة  هةستدةكات  مرؤظ  كة 
ئةوةي  بؤ  ديكة  جَيطايةكي  و  ديكة  ذانرَيكي  ناضارة رووبكاتة  مةحاَلةدا مرؤظ 
هةوَلي شكاندني ئةو مةحاَلة بدات، بةآلم بؤئةوةي ثرسيارةكةي بةِرَيزتان وردتر 
وةآلمبدةمةوة، دةبَيت هةندَيك جياكاريي بكةم لة نَيوان »هةَلوَيستي فةلسةفي« و 
»رستةي فةلسةفي« و »فةلسةفة وةك ميتؤد و تيورة«. بؤ نموونة رستةي »ببم 
ياخود نةبم، ئةوة كَيشةكةية« رستةيةكي شيعريية، بةآلم بة كؤمةَلَيك دةرةنجامي 
فةلسةفييةوة. شيعر شت لة فةلسةفة وةرناطرَيت، بةَلكو بةردةوام كَيشةي نوَي 
دةخاتة بةردةمي فةلسةفة. بؤ نموونة طةر من بَلَيم »دةِرؤم و لةسةر سوضي ئةم 
لة  دةشَيت  كة  شيعريية  رستةيةكي  ئةمة  دةكةم«،  باران  ضاوةِرواني  شةقامةدا 
دونياي مانادا سةدا و دةنطدانةوةيةكي فةلسةفي هةبَيت. من باوةِرم بة شيعرَيك 
ثَيش  لة جؤرةكان  جؤرَيك  بة  هةميشة  بكةوَيت، شيعر  فةلسةفة  دواي  كة  نيية 
لةطةَل  راستةوخؤي  كارَيكي  تيورة  و  ميتؤد  فةلسةفة وةك  دةكةوَيت،  فةلسةفة 
شيعردا نيية. بةآلم شيعر لة ناكاو، لة ساتة طةورةكاني ئيشراق و رؤشنبوونةوةي 
ناوةكيدا رستةي طرنط دةخاتة بةردةمي فةلسةفي. باشالر دةَلَيت: كاري فةلسةفة 
طونجاندني زانست و شيعرة لةطةَل يةكدا. شيعر بة رؤحة نةطيراو و نةسةلمَينراو 
و ئةنارشييةكةي ثتر وةك ثؤَلي ثَيضةوانةي زانست دةردةكةوَيت. شيعر شوَيني 
ئيشكردنة لةسةر ئةو مةحاآلنةي كة زانست و فةلسةفة بة رووني ناتوانن كاري 
لةسةر بكةن... شيعر هةميشة لةو دةليلة دةضَيت كة بةرةو دونياي ناديار، بةرةو 
زوَلوماتة راستةقينةكاني بوون، ثَيش رؤحي مرؤظ و ثَيش عةقَلي دةكةوَيت... 
ئةم دةليلة ناتوانَيت تةفسيري زانستي و فةلسةفي ثَيشكةشبكات، بةآلم دةتوانَيت 
نةناسراوانةمان  هةرَيمة  ئةو  جوطرافياي  ئاَلؤز  ئةندازةيةك  تا  زمانَيكي  بة 
كة  تاقيدةكاتةوة  سنوورة  ئةو  زانست  و  فةلسةفة  ثَيش  شيعر  ثَيشكةشبكات. 
دةشَيت زمان بيطاتَي، ئةو سنوورةش دةشكَينَيت كة دةشَيت خةياَلي كؤمةآليةتي 
لةناو  و زانستي مرؤظ ئيشي لةسةر بكات... بةبَي كةشفكردني سنووري نوَي 
لةناو  فةلسةفة  بدؤزينةوة.  نوَي  ئايدياي  بتوانين  فةلسةفةدا  لة  ئةستةمة  زماندا 
خؤيدا ضةند بةر مةحاَل بكةوَيت، ئةوةندة ثَيويستي بة طةِرانةوة بؤ شيعر دةبَيت... 
شيعر سةرةتا و كؤتايي فةلسةفةية، فةلسةفة هةميشة لة شيعرةوة دةستثَيدةكات 
لة  و  دةستثَيدةكات  تاريكةوة  هةرَيمَيكي  لة  واتة  دَيت...  كؤتايي  شيعردا  لة  و 
هةرَيمة  ناو  رؤشنايي  تةنها  شيعر  ضونكة  دَيت...  دوايي  تاريكدا  هةرَيمَيكي 

تاريكةكاني بوونمانة.
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ضَيذبةخشة،  بوونةوةرَيكي  شيعر  يان  دةتةقَينَيتةوة،  خةياَلمان  شيعر  ئايا 
ئامرازي ضَيذبةخشينة، يان لةشيعردا دةبَيت بؤ ضي بطةِرَيين، بؤ دةنط و رةنطي 
ديوي ئةو ديوي خؤمان و شتةكان بطةِرَيين يان شيعر خؤي طةِرانَيكة  بؤ ئةوةي 

خؤمان بيربضَيتةوة؟
لة  من باوةِرم بة ضَيذي شيعر هةية، بةآلم بةرابةر بة بةكارهَيناني وشةكة 
دونياي ئَيمةدا كةمَيك دوودَلم، لةبةرئةوةي ريشةكاني ئةم وشةية دةمانطَيِرَيتةوة 
يةكجار  نيية  بؤ شيعر. وةزيفةي شيعر شتَيك  ثَيناسةي كالسيكي  بؤ كؤمةَلَيك 
هةموو  لةطةَل  و  بةردةوام  شتَيكة  شيعر  وةزيفةي  لَيببينةوة...  و  دياريبكةين 
نةبينراوةكةي  ديوة  بؤ  طةِرانة  هةم  شيعر  دةيدؤزينةوة.  سةرلةنوَي  شيعرَيكدا 
خؤمان، هةم هةوَلَيكي طةورةية بؤ ئةوةي ئَيستا نةمانخنكَينَيت، بةآلم شيعر لة 
هةموو حاَلةتةكاندا تةعبيرَيكي ناِراستةوخؤية بؤ تَيثةِراندني خود، بؤ ناِرازيبوون 
لة دونيا، بؤ دةرضوون لة ئَيستا. ئةو ضَيذةي شيعر دةيبةخشَيت لة كةسَيكةوة 
ضَيذ  دةيبينَيت،  لة شيعر، شاعير  ضَيذ  طةورةترين  دةطؤِرَيت...  دي  كةسَيكي  بؤ 
وةرطرتني خوَينةر لة شيعر هةرطيز ناطاتة ضَيذ وةرطرتني شاعير. ضَيذي شاعير 
لةوةدا نيية كة خاليقة، بةَلكو لةوةداية كة بينةري يةكةمة، ئةو جيهانةي كة شيعر 
ئةو  لةبةرضاوي  و  بةرزدةبَيتة  شاعير  بةرضاوي  لة  يةكةمجار  دروستيدةكات 
دروستدةبَيت. من جياوازي نَيوان شاعير و خوَينةري شيعر، وةك جياوازي نَيوان 
ئةو ئةسترؤناودة دةبينم كة خؤي لةسةر مانط دةنيشَيتةوة لةطةَل يةكَيكدا كة لة 
تةلةفزيؤندا سةيري نيشتنةوةي يةكَيك لةسةر مانط دةكات. شاعير ئةو كةسةية 
تامي  بِرطةيةك،  لةسةر مانط دةنيشَيتةوة... هةموو وشةيةك، هةموو  كة خؤي 
هةموو حةرفَيك الي شاعير قورسايي و رةنطَيكي تري هةية كة خوَينةري شيعر 
نايطاتَي. خوَينةر هةرطيز ناتوانَيت بةرزبَيتةوة بؤ ئةوةي تامي ئةو ساتة بكات كة 
وشةكان و دَيِرةكان لة نةسقَيكي تايبةتيدا لةدايكدةبن... طةر ئةو سيحرة نةبَيت 
نووسيني شيعر زؤر زةحمةتة. شيعر تةواو ئةو قةناعةتةمان تَيدا دروستدةكات 
كة ئَيمةي شاعيران ضةشنَيكي ترين لة مرؤظ، وة ئةو بةَلطةيةمان دةداتَي كة ئَيمة 
ضةشنَيكي ترين لة مرؤظ، وة بة كؤمةكي شيعر دةتوانين بيسةلمَينين كة ئَيمة 

ضةشنَيكي ديكةين لة مرؤظ. ئةوةش كةم نيية... . 

لة  نابَيت  بةفةيلةسوف،  ببَيت  بيةوَيت  هةركةسَيك  دةَلَيت:  روسَيل.  بَيرتراند 
ناماقووَل بترسَيت. ئايا طونجاوة بَلَيت هةركةسَيك بيةوَيت ببَيت بةشاعير نابَيت لة 
 ناماقووَل بترسَيت، ئايا هيض ثةيوةندييةك هةية لةنَيوان شيعرو ناماقووَلدا ئةطةر 

هةية ضؤنة، ئةطةر نيية، بؤ؟
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و  شيعر  كة  خاَلةية  ئةو  ناماقووَل 
فةلسةفة ثَيكةوة كؤدةكاتةوة. فةلسةفةي 
نوَي لة رووبةرَيكي طةورةيدا راثةِرينة بة 
بيرخستنةوةيةكي  شيعر  عةقَلدا.  رووي 
دةكةونة  رووبةرانةي  ئةو  بؤ  ئةبةديية 
ضَيذي  لة  بةشَيك  عةقَل.  دةرةوةي 
ئامادة  جيهانة  ئةو  لــةوةدايــة،  شيعر 
عةقَل  ثَيشبينكراوةي  و  رَيكخراو  و 
جَيدةهَيَلَيت. عةقَل هةميشة نةخشةيةكي 
تَييدا  كة  ثَيشكةشدةكات  دياريكراومان 
زانست  ــراون...  ــك ضــاوةِروان شتةكان 
خؤيان  سةرسةختانة  سياسةت  و 
كة  سةرقاَلدةكةن  رووبــةرانــةوة  بةو 
عةقَلمان  ضاوةِرواننةكراوةكاني  شتة 
عةقَليش  كة  هةَلبةت  ثَيشكةشبكةن. 
بةآلم  هةية،  خؤي  نادياري  رووبــةري 
شيعر بة ثلةي يةكةم سةروكاري لةطةَل 
دةكةونة  كةمتر  كة  ناماقووآلنةداية  ئةو 
ناو قةَلةمِرةوي عةقَلةوة... سات هةية لة 
ناماقووَلي  و  شيعر  ناماقووَلي  مَيذوودا 
بةبِرواي  يةكدةطرنةوة،  ثَيكةوة  مَيذوو 
من ئةوة ساتي شؤِرشة ضاوةِرواننةكراو 
طةورةكاندا  شؤِرشة  لة  طةورةكانة...  و 
شيعر  هةم  خةياَل،  هةم  و  عةقَل  هةم 
هةم  و  شاعير  هةم  فةلسةفة،  هةم  و 
و  ضــاوةِروانــنــةكــراو  رووة  سياسي 
دةخةنة  خؤيان  نةكراوةكةي  ثَيشبيني 
دووبارةكردنةوةي  طةر  شيعر  روو. 
شيعر  شيعر...  بة  نابَيت  بَيت  ماقووَل 
لةطةَل  سةروكارةوة  رَيطاي  لة  تةنيا 
كَيشةي  شيعر.  دةبَيتة  ناماقووَلدا 

لة شؤِرشة 
طةورةكاندا، هةم 

عةقَل و هةم 
خةياَل، هةم شيعر 

و هةم فةلسةفة، 
هةم شاعير و هةم 

سياسي، رووة 
ضاوةِرواننةكراو 

و ثَيشبيني 
نةكراوةكةي خؤيان 

دةخةنة روو
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شيعردا  لة  بةدةستةوة،  نادات  خؤي  ئاساني  بة  كة  ئةوةية  ناماقووَل  طةورةي 
ئَيمة بؤ ديوة ستاتيكييةكةي ناماقووَل دةطةِرَيين، بؤ ئةو ديوةي دةتوانَيت شةِر 
سةروكارمان  ئَيمة  شيعردا  لة  بكات.  ماقووَلدا  داِرَيذراوةكاني  سيستمة  لةطةَل 
خؤي  رَيساي  هةية،  خؤي  قووَلي  لؤذيكَيكي  كة  ناماقووَلداية  بةشَيكي  لةطةَل 
هةية... شيعر هةميشة سنووربةزاندنَيكي طةورةية، لةبةرئةوة دوورخستنةوةي 

لة ناماقووَل ئةستةمة.

و  لةشاعير  داوا  دةكرَيت  ناسراوة،  ثؤستمؤدَيرن  بة  كة  ئَيمة  رؤذطارةي  ئةم 
كة  بوةستَيتةوة،  نادادثةوةريي  دذي  رةخنةيي  دةنطَيكي  وةك  كة  بكرَيت  ئةديب 

كؤمةَلطاي كورديي بةدةستييةوة هةراسانة؟
ئيلتيزامة مرؤظانةكةي  لة  بةشَيكة  دادثةروةريي  نةبووني  بة  دذ  وةستانةوة 
شاعير. شيعر بؤي نيية راستةوخؤ دةست لة سياسةت وةردا، بةآلم شاعير بؤي 
هةية، ئةمة بةو ماناية نيية كة نابَيت شيعرمان هةبَيت ناوةِرؤكي سياسي هةبَيت، 
بةَلكو بةو مانايةية كة لة شيعردا شيعرييةت، زماني ئيستعارة و هَيما و ئاماذة لة 
ثَيشة. بة مانايةكي تر طةر شيعر سياسيش بَيت، رزطاركردني سياسةت لة زماني 
خؤي لة شيعردا لة ثَيشة. من باوةِرم بةوة هةية كة شاعير ثتر لةدةرةوةي شيعر 
بِروايةي  ئةم  نيية  مةرج  بوةستَيتةوة،  نادادثةروةريي  بة  دذ  مرؤظَيك  وةك  و 
كؤمةآليةتي  ستةمي  دذي  شيعريش  بة  طةورة  شاعيري  دةيان  بَيت،  ياسا  من 
وةستاونةتةوة، نيرؤدا و لؤركا و نازم حيكمةت و طؤران و شَيركؤ لةم رووةوة 
تاقانة نين، بةآلم من لة شيعردا سةر بة رَيبازَيكي ئةبستراكترم، ئةو سيستمي 
وَينة و هَيما و تةرميزةي من يان بةشَيكي زؤري شيعري نوَي كاري ثَيدةكات، 
كةمتر بةكةَلكي ئةوةدَيت شيعر خؤي ببَيتة ئامِرازَيكي سياسي، لةبةرئةوة ديوة 
فيكرييةكاني  و  ئةدةبي  نووسينة  لة  ثتر  جيهان  بؤ  من  تَيِروانيني  سياسييةكةي 
ترمدا رةنطيداوةتةوة، بةآلم بة هةر جؤرَيك بَيت، باوةِرم بة بووني مرؤظَيك نيية 
كة لة ئيلتيزامي دذايةتيكردني ستةم ئازاد كرابَيت، هيض مرؤظَيك نيية بتوانَيت بَلَيت 
من لةبةرئةوةي نيطاركَيشم يان شاعيرم يان ئةكتةرم يان ثزيشكم يان ثياوي دينم 
ئةو ئيلتيزامةم لةسةر شان نيية. مرؤظ ئازادة ضؤن ئةو ئةركة جَيبةجَيدةكات، 
وةك  قووَل،  مرؤظانةي  واجبَيكي  وةك  و  هةية  هةميشة  ئةركةكة  خودي  بةآلم 
دةروةستي مرؤظ بةرامبةر مرؤظ هةردةم دةمَينَيتةوة. ئةو ئةركة بةبِرواي من 
بة ئةندازةيةك طرنطة، زؤرجار طومان لة شاعيرييةتي كةسَيك دةكةم كة دةبينم 
ئةو ئةركة فةرامؤشدةكات، ياخود هةرطيز لة هةَلوَيستَيكي راستةقينةدا بةرامبةر 
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ستةم و نةبووني داد نايبينينةوة... مةرج نيية شاعير وةك شاعير ئةو ئيلتيزامة 
جَيبةجَيبكات، بةآلم مةرجة شاعير وةك مرؤظ ئةو ئيلتيزامة جَيبةجَيبكات.

لةو سةردةمة بَي ثةيامةدا، يان بَي “داستانةمةزن”ةدا. دةكرَيت هَيشتا شاعير 
وةك ثَيغةمبةر سةير بكةين؟

ثةيامَيكي  كةسَيكة،  ثَيغةمبةر  سةيربكةين.  ثَيغةمبةر  وةك  كةس  هيض  نابَيت 
لة  جطة  ثَيغةمبةران  ثَيية.  مرؤظايةتي  هةموو  رزطاركردني  بؤ  سةرتاسةريي 
دواي  نايةت  شك  ثَي  ثَيغةمبةرَيكم  من  ناكةن،  دروست  تر  هيضي  كارةسات 
تاريكيدا  و  شةِر  لة  دونياي  خؤي  دواي  نةكردبَيت،  دروست  كارةساتي  خؤي 
نةخنكاندبَيت، بةآلم بةوديودا شاعيرَيكي طةورةشم ثَي شك نايةت كاري وةهاي 
كردبَيت. شاعير ئةو كةسةية كة دةيةوَيت رزطارمانبكات، بَيئةوةي ئةو ثةيامةي 
ثَي بَيت، بَيئةوةي جيهان نوقمي سياسةت و دين و ملمالنَي بكات. شاعير كةسَيكة 
بكات،  ئاِراستةمان  دياريكراودا  ئايدؤلؤذيايةكي  يان  دينَيك  بةالي  نايةوَيت 
جوانييةوة  رَيزي  و  ذيان  رَيزي  زيندووكردنةوةي  رَيطاي  لة  دةيةوَيت  بةَلكو 
جياوازة،  ثَيغةمبةران  ئيشكردني  لة  زؤر  شاعيران  ئيشكردني  كارةبكةين.  ئةو 
ثَيغةمبةران و سياسييةكان ثتر لة يةكةوة نزيكن، نةوةك ثَيغةمبةران و شاعيران... 
شاعيران  لةنَيوان  طةورة  ثِرنةكراوةي  رووبةرَيكي  و  طةورة  درزَيكي  هةميشة 
و ثَيغةمبةراندا دةمَينَيتةوة. شاعيران شتَيكي ديكةن، ضةكيان ئيماني رةها نيية، 
هَيزَيك ثةناي بؤدةبةن لة ناوةوةي مرؤظةكان و لة خةياَل و بيركردنةوةيانداية، 
خودا الي شاعيران ئاماذة نيية بؤ هَيزَيك كة بة يةك راستةِرَيي تةسك و باريكدا 
دةمانبات، بةَلكو ئاماذةية بؤ هَيزَيك كة دةرطاي جيهانمان بة واآليي و طةورةيي 
لَيدةخاتة سةرثشت. خودا الي شاعيران دةرطاية بةرةو جياوازي و هةمةِرةنطي، 
كة  هَيزةية  ئةو  يةكِرةنطيي،  نةوةك  جياوازيية  فةرماندةر،  نةوةك  رَينماييكةرة 
دةرطا لةسةر دةرياي بَيسنووري زمان دةكاتةوة، نةوةك ئةو هَيزة بَيت كة يةك 
تَيكستمان بداتَي لة ئةزةلةوة بؤ ئةبةد لة بةريبكةين و بيَلَيينةوة. بة بِرواي من ئةو 
جيهانةي ثَيغةمبةراني دروستدةكرد كؤتايي هاتووة، بةآلم ئةو وةهمةي زؤر لة 

مرؤظةكان وةك ثَيغةمبةر رةفتاربكةن، كؤتايي نةهاتووة. 

ئَيوة  وةك زؤرينةي نووسةر و شاعيراني كورديي بة روانطةيةكي رةشبينييةوة 
 سةيري كؤمةَلطاي كورديي دةكةن، ئايا دةكرَيت رةشبيني وزةيةكي داهَينةرانة و لة 

دذي ئةو هَيزة نةريتيية بَيت لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا؟
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رووي  نةكردني  جوان  بنةماي  لةسةر  كة  جيهانبيني  لة  جؤرَيكة  رةشبيني 
راستةقينةي دونيا ئيشدةكات. دةبَيت دووجؤر رةشبيني لة يةكدي جيابكةينةوة، 
يةكَيكيان ثَييواية ذيان خؤي بَيماناية و شايستةي ئةوة نيية مرؤظ تَييدا بذي، 
لةطةَل جؤرَيكي تر لة رةشبيني كة ثَييواية سيستمي سياسي و ديني و كؤمةآليةتي 
و  دةستكردة  دؤخَيكي  راستيدا  لة  كة  دروستكردووة  مرؤظ  بؤ  دؤزةخَيكيان 
دةشَيت ئةم سيستمة باشتر و جوانتر بكرَيت. رةشبيني من لة جؤري دووةمة. 
باوةِرم  كة  لةوانةم  بةَلكو  نةبَيت،  ذيان  بة  باوةِرم  كة  نيم  نووسةرانة  لةو  من 
بؤ  خؤيدا  مَيذووي  لة  مرؤظ  كة  نيية  سياسييانة  و  كؤمةآليةتي  سيستمة  بةم 
خؤي دروستكردووة. ئةمجؤرة رةشبينيية، لةسةر بنةماي ئيشكردن بؤ داهاتوو 
دادةمةزرَيت، رةشبينييةك نيية دةستبةرداري كاركردن بَيت، بةَلكو رةشبينييةكة 
دةستبةرداري ئومَيديش نابَيت. من لةسةرةتاوة ئةو ناكؤكيية رةتدةكةمةوة كة 
لةنَيوان ئومَيد و نائومَييديدا دروستكراوة و دروست دةكرَيت. نائومَيد و ئومَيد 
لةوةي  بترازَين. طةشبيني موتَلةق و رةشبيني موتَلةق جطة  لة يةك  نين  شتَيك 
دوو درؤي طةورةن، دوو سيستمي هةَلهاتنن لة ثرسيار و بيركردنةوةش. هةتا 
مةرطدا  لة خودي  نين، ضونكة  رةشبين  تةواو  دةكةن  كة خودكوذيي  ئةوانةش 
دةربازبوون  ئومَيدَيكي  بؤ  دةطةِرَين،  ضارةسةرَيك  بؤ  مةرطةوة  ديو  لةو  يان 
دةطةِرَين. ئومَيد ضةند طةورة بَيت سنوورَيكي هةية، نائومَيديش ضةند طةورة بَيت 
سنوورَيكي هةية. ئومَيد ماناي ئةوة نيية تاريكييةكاني دونيا نةبينين و نائومَيديش 
ماناي ئةوة نيية كة باوةِرمان بة مرؤظ و ئيرادة و هَيزي نةبَيت. كة نائومَيديي 
بدؤِرَينَيت،  تةواو  تةواو  دي  ئةواني  بة  و  خؤي  بة  بِرواي  مرؤظ  لَيهات،  واي 
لة  دابِراو  طةشبينييةكي  ئةبةدييةوة.  وةستاني  و  كثي  دؤخَيكي  دةكةوَيتة  ئيدي 
رةشبيني دؤخَيكي ناشيرين و دزَيو و طةمذانةية، رةشبينييةكي رةها و دابِراويش 
لة ئومَيد خؤدزينةوة و هةآلتن و ئيفليجيية. من وةك زؤربةي مرؤظةكاني دي لة 
نائومَيديي دروستبووم،  و  ئومَيد  بزوَيني  كاريطةر و ضاالك و  تَيكةآلوبوونَيكي 
سةردةخات،  خؤي  ديكتاتؤرييةكةي  دةستة  رةشبيني  كة  ساتةدا  لةو  من  الي 
هَيزي  دةبات،  هةَلةماندا  بة  ئومَيد  كة  كاتَيكيشدا  لة  نةبين،  ئومَيد  دةستبةرداري 
رةخنةكردن و تواناي بينيني زوَلوماتةكاني بةردةممان لة دةست نةدةين. مرؤظ 
لة دؤِران و برانةوةيةكي هةميشةييداية، مرؤظ لةو جةنطة بَيوضانة دروست بووة، 
نة ئةوةية سةربكةوَيت و نة ئةوةية بة رةهايي نغرؤبَيت... شكستي رةهابووني 
نيية، وةك دوا رزطاربوون و دوا بةهةشتيش بوونيان نيية، الي من طرنط ئةوةية 
بيرؤكةي بةهةشت و دؤزةخ لةسةري خؤمان دةربكةين و بذين. ئةمة كارَيكي 
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من  بةبِرواي  دةكرَيت...  بةآلم  سةختة، 
ثراكتيككردني  هةوَلي  لة  دةبَيت  مرؤظ 

ئةو مةحاَلةدا بَيت.

بةنةمريي  شيعرَيك  وادةكات  ضيية 
و س��ةرواي��ة،  ك��َي��ش  ب��م��َي��ن��َي��ت��ةوة، 
شاعيرةكةيةتي،  دونيابيني  زمانة، 
شيعر  يان  باو،  زماني  لة  هةَلطةِرانةوةية  
ضوارضَيوة  ئةو  دةرةوةي  لة  ترة  شتَيكي 

بازيية؟
بمزانيباية  طةر  هةَلبةت  نازانم ضيية، 
بةثَيي  شيعرةكانم  هةموو  هةوَلمدةدا 
طرنطة  زؤر  بنووسم.  كاتاطؤريية  ئةو 
بة  دةكــات  شيعرَيك  ضي  كة  نةزانين 
شيعري نةمر، بؤئةوةي تةليسمي شيعر 
بؤ  بمَينَيتةوة،  نةكراوةيي  بة  ئةبةد  بؤ 
بَيت  تةليسمَيك  شيعر  ئةبةد  بؤ  ئةوةي 
من  نةكرَيتةوة.  و  نةطؤِرَيت  و  نةشكَيت 
دَلنيام كة نةمريي شيعرَيك ثةيوةندي بة 
دةشَيت  نيية،  لةو خاآلنةوة  يةكَيك  هيض 
شيعرَيك هةبَيت هةموو ئةو سيفةتانةي 
لة  دةقــيــقــة  ــةك  ي دواي  و  هــةبــَيــت 
خوَيندنةوةي لة ياديبكةين. شيعري نةمر 
بةبِرواي من ئةو شيعرةية كة بةردةوام 
تةفسيركردنةوةي  بؤ  ناضارماندةكات 
بطةِرَيين، واتة ئةو شيعرةية كة تَيناطةين 
نةمريي  لة هؤي  تَينةطةيشتن  نةمرة،  بؤ 
نةمريي  هؤي  بؤ  داتاشين  بةهانة  يان 
نةمريي  طــةمــةي  طرنطي  بةشَيكي 
نةمر،  شيعري  واتَيدةطةم  من  خؤيةتي. 
قسة لةطةَل رةطةزَيكي نهَيني ناو مرؤظدا 

منداَلي نوقمبوو و 
خنكاو لة ناوماندا 

ئاماذةية بؤ ئةو 
بةهةشتة نغرؤيةي 

نالي لة وَينةي 
سلَيمانييةكي 

كاولبووي دواي 
بابانييةكاندا 

نيطاريكردووة...
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دةكات، رةطةزَيك كة مرؤظ خؤي لة دؤخي ئاساييدا نايبينَيت و هةستي ثَيناكات، 
ناو  نهَينييةي  رةهةندة  ئةو  شيعرةدا  ئةو  خوَيندنةوةي  ساتي  لة  تةنيا  بةَلكو 
مرؤظ ئاشكرادةبَيت و دةردةكةوَيت، رةهةندَيكة نوقمدةبَيت و سةردةكةوَيتةوة، 
شيعرةكة  كة  نهَينييةية  بانطةوازة  ئةو  طرَيدراوي  هاتنةوةي  و  دةركةوتن 
مَيذووي  نةمرةكاني  زؤر  قةسيدة  لة  يةكَيك  نموونة  بؤ  ثَيشكةشماندةكات. 
ئةدةبياتي كوردي ضامةكةي ناليية بؤ سالم... قةسيدةكة تةنيا لةوةدا نةمر نيية 
بةَلكو  بةرزداية،  ئاستَيكي  لة  نيطارسازيدا  و ستراكتوري  مؤسيقي  بيناي  لة  كة 
خودي  ئاشكرادةكات...  بةسةرضوو  زةمانَيكي  بؤ  مرؤظ  نادياري  حةسرةتَيكي 
قةسيدةكة وَيناكردنَيكي قووَلي تَيداية بؤ بةهةشتَيكي وَيران، لة ناو هةر يةكَيك لة 
ئَيمةشدا يادةوةريي بةهةشتَيكي وَيران هةية، منداَلي نوقمبوو و خنكاو لة ناوماندا 
ئاماذةية بؤ ئةو بةهةشتة نغرؤيةي نالي لة وَينةي سلَيمانييةكي كاولبووي دواي 
طؤِريوة  نالي  قةسيدةكةي  وَيرانة  بةهةشتة  ئةم  نيطاريكردووة...  بابانييةكاندا 
شيعرَيكي  بةآلم  بخوَينرَيتةوة،  دةشَيت  هةتاهةتاية  كة  نةمر  ثارضةيةكي  بؤ 
بةر هؤيةكي  لة  بؤ هيواي كوِري«  نموونة شيعرةكةي طؤران  »بؤ  نةمر  ديكةي 
ديكة نةمرة، ئةويش لة سيستمي مؤسيقي و بونيادي زمانةواني و نيطارسازيدا 
بَيئةندازة بةرزة، بةآلم هؤي نةمرييةكةي بةبِرواي من دةطةِرَيتةوة بؤ  ئيشَيكي 
ئةو طرَي تاريك و تةليسمة طةورةيةي دوو نةوة ثَيكةوة طرَيدةدات، عومرَيكي 
بةباضوو بة عومرَيكي تازة ثشكوتوو طرَيدةدات... ئةمجؤرة قةسيدانة دةست بؤ 
برينَيكي ناوةكي و نهَيني دةبةن كة لة ناومانداية و قةسيدةكة زؤر بة طةورةيي 
قةسيدةكة  دةبةين  برينة  ئةو  بؤ  دةست  هةركاتَيك  دةكاتةوة...  بةرجةستةي 
دَيتةوة  برينةكة  دةبةين،  قةسيدةكة  بؤ  دةست  كاتَيكيش  هةر  سةرَي،  دَيتةوة 
سةرَي. نةمريي لة لةيةكداني دوو نهَيني لةدايكدةبَيت، نهَينييةكيان لةناو مرؤظداية 
و  تين  و  زمان  نهَينيية  دوو  لةم  يةك  هةر  تَيكستةكانداية،  ناو  لة  ئةويتريان  و 
وزة دةبةخشنةوة بة يةك و وادةكةن هةر يةكَيكيان ببَيتة ثردي ئامادةبوونةوةي 

ئةوي دي... 

زؤرجار دةبيستين باسي شيعري رةسةن دةكةن، من نازانم شيعري رةسةن ضيية، 
دةتوانيت شيعري رةسةنم ثَيبناسَيني ضؤنةو كامانة خاسييةتةكانَيتي؟

وشةي رةسةن يةكَيكة لةو وشانةي كة من حةز بة بةكارهَيناني ناكةم، ضونكة 
هَيندةي مرؤظ بة رابووردووةوة دةبةستَيتةوة، بة ئاِراستةي داهاتوو رَينمايي 
ناكات. رةسةن واتة طةِرانةوة بؤ ئةسَلَيكي كؤن، بؤ شتَيك كة لة سةرةتاي بووني 
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كؤمةَلطا يان نةتةوةدا هةبووة. مَيرسي ئةلياد ئةمجؤرة طةِرانةوانة بؤ دَيرين، بؤ 
رووداوَيكي يةكةم و بؤ ئةسَلَيكي بنضينةيي، بة جةوهةري دين دةزانَيت. هةموو 
رووداوة  ئةو  ئامادةكردنةوةي  و  طةِرانةوة  سروتي  كؤمةَلَي  لة  بريتيية  دينَيك 
سةرةتايي و دامةزرَينة، خودي يادةوةريي نةتةوةش بة هةمان فؤرم و ميكانيزم 
كاردةكات، بؤ نموونة نةورؤز لة خةياَلدان »مخيال«ي ئَيمةدا، ئاماذةية بؤ ئةو ئةكتة 
يةكةمينةي كة نةتةوةي كوردي دامةزراندووة، نةورؤز طةِرانةوةية بؤ كردةيةكي 
رةسةن، بؤ رووداوَيكي ميتؤلؤطي و بنضينةيي كة كوردبووني لةسةر دامةزراوة. 
وشةي رةسةن ثتر وشةيةكي ديني و سياسيية نةوةك وشةيةكي ئةدةبي بَيت. 
بةو ثَيية ئةدةبي رةسةن ئةو ئةدةبةية كة دووبارةكردنةوةي كؤمةَلَيك بنةما و 
ئسوَلي دَيرينة. وابةستةبوونة بة دووبارةكردنةوة و زيندووِراطرتني ئةو بنةما و 
ئسوآلنة، بةآلم لة راستيدا ئةدةبي راستةقينة بة جؤرَيك لة جؤرةكان بريتيية لة 
كردةي دروستكردني طومان لةو بنةما و سةرةتايانة. رةسةنايةتي واتة طةِرانةوة 
بؤ سةرةتايةكي موبارةك، ئةدةبيش لة جةوهةردا الدان و خيانةتكردنة لة هةموو 
سةرةتايةك. شيعر هةميشة دةستثَيكردنةوةية. شيعري رةسةن ئةو شيعرانةن 
كة فؤرم و هةست و روانينة كؤنةكان دووبارةدةكةنةوة، ئاماذةيةكيان تَيدا نيية 

بؤ دوودَليي و طومان و ترسي سةرةتا كة جةوهةري شيعرة...
 

هةَلدةكات  بايةك  ئةوا  بخوَلقَينيت  هةرضييةك  ساتَيكةو  ضةند  مرؤظ  ذياني 
و هةمووي لةطةَل خؤيدا دةبات. ئةم دوو دَيِرةم لةداستاني طةلطامَيش خواستووة. 
دةثرسم ئايا شيعر دةتوانَيت يادطارَيك، شتَيك، بنووسَيتةوةو ئةو باية نةتوانَيت 

لةطةَل خؤيدا بيبات؟
شيعر  كة  روونة  بةَلطةيةكي  خؤي  طةلطامَيش  داستاني  دةتوانَيت،  هةَلبةت 
دةتوانَيت ئةوة بكات. سَي مةرج زؤر طرنطة بؤ ثاراستني هةر شتَيك لة مردن... 
دَين. سةرةتا مرؤظ  ديكةش  ئةو سَي مةرجة كؤمةَلَيك مةرجي  هةَلبةت دواي 
خةزنةيةكي زؤر طةورةي ثَيويستة بؤ ئةوةي شتةكان بثارَيزَيت، ئةو خةزنةيةش 
ئامادةية و شَيوةكةي دةطؤِرَيت و طةورةدةكرَيت. سةرةتا كولتووري  هةميشة 
زارةكي و يادةوةريي و لةبةركردن بوو، دووةم نووسين بوو. دواتر هةَلطرتن 
بوو لة شَيوةي وَينة و تؤماري دةنط و تؤماري سينةمايي و ظيديؤيدا، ئَيستاش 
ئةو يادةوةريية طةورة و بةرين و شت ثارَيزةية كة ئينتةرنَيتة، بةآلم هةَلطرتن 
شتَيكة و مانةوة بة مانا ثؤزةتيظ و كاريطةرةكةي شتَيكي ديية. شتَيك بؤئةوةي 
بتوانَيت بذي و بمَينَيتةوة و كاريطةر بَيت، دةبَيت لة ثاَل هةَلطرتندا رَيزي مرؤظةكان 
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بة نةوةكاني دي، دةبَيت  بيدةين  بثارَيزين و  بةدةستبهَينَيت. بؤئةوةي شكسثير 
شتَيك لة ناوماندا هةبَيت كة رَيزي شكسثيرة، رَيزي فيكرة، ياخود رَيزي شيعر... 
و  بذي  ئاذةَلَيك  وةك  و  ببَيت  شتَيك  هةموو  دةستبةرداري  دةتوانَيت  مرؤظ 
ئاسوودةش بَيت، بةآلم ئةوة رَيزة هةم مرؤظ و هةم كولتوور بونياد دةنَيت... 
ئةوةي كولتووري زيندوو لة كولتوورة بضووك و نيمضة زيندوو و نيوةطيانةكاني 
وةك كولتووري كوردي جيادةكاتةوة، رَيزة. رَيز هةم كةلةثوور دةخولقَينَيت و 
هةم مؤراَلي كولتووريش. واتة مرؤظةكان ناضاردةكات مولتةزيم بن بة ثاراستني 
و  رؤحي  وةآلمة  ئةو  طرنطتر  رَيزيش  لة  رابـــووردووةوة.  جوانةكاني  ئيشة 
فيكرييانةية كة شيعر يان ئةدةب بة طشتي دةتوانَيت ثَيمانببةخشَيت و بةردةوام 
زانستي  ئيشكردني  رووبةري  و  طةورةتر  مرؤظ  عةقَلي  تا  سةري.  بضينةوة 
طةورةتر بَيت، رووبةري شتة نةمر و طرنطةكان طةورةتر دةبن. ئةمِرؤ بةتةنيا 
عاتيفة ياخود هوشياري سادة بِريار لةسةر نةمري تَيكستَيك يان شيعرَيك نادات، 
بةَلكو رةخنةطران و زانكؤكان و توَيذةرةوةكانيش ئةوةدةكةن... شيعر دةتوانَيت 
ثرؤسةي طةورةبوون و بةمرؤظبوونمان تؤماربكات... ناكؤكيية ناوةكي و دةردة 
رؤحي و تَيكضوونة دةرونييةكانمان بنووسَيتةوة. شيعر هةميشة كةرةستةيةكي 
طرنطة بؤ ثَيوانةكردني ئةو جَيطايةي كة خةياَل و طةشةي عةقَلي و رؤحي مرؤظ 
ثةيامي شيعر رةشبينن...  بة  نيية كة دةرهةق  بةوانة  باوةِرم  ثَييطةيشتووة. من 
شيعر يةكَيكة لة طةورةترين خةزنة رؤحييةكاني ئادةميزاد، كة مرؤظ لة ناويدا 

مَيذووي خؤي نووسيوةتةوة.

ئةمِرؤ زؤر كةس دةبينين شيعر دةنووسن، لة ئاستَيكدا زمان و وَينةو خةياَلَيكي 
ئةو  بؤ  رَيطرييةك  لةبآلوكراوةكاندا هيض  بةرهةمدَينن، كةضي  و كةم خوَين  نزم 
بةناو شيعرانة نييةو بطرة هةندَيك جار ستايش دةكرَين، ئايا دةكرَيت بَلَيين ئةمة 

طةندةَليي رؤشنبيريي ئَيمةية؟ 
ئةو شتانة هيضيان طرنط نين. من لة سنوورَيكي زؤر تةسكدا نةبَيت لةطةَل 
بنةماي  هةرطيز  ئَيمة  ئةدةبي  رؤذنامةطةري  و  كوردي  ميدياي  نيم.  رَيطرتندا 
ئةخالقي و ثَيوةري فيكريي رووني نةبووة... دواجار هيض شتَيك نيية لة دونياي 
ئَيمةدا بشَيت بآلونةكرَيتةوة. هةموو كةسَيك دةتوانَيت دةستي بة كةناَلَيكدا بطات 
شتةكاني بؤ بآلوبكةنةوة، بةآلم ثَيمواية هيض ستايشَيك، هيض ثشتطيرييةك، هيض 
رزطاربكات  خراث  تَيكستي  ناتوانَيت  ثاشقولطرتنَيك  و  ثالنِرَيذي  هيض  لَيدانَيك، 
جار  ضةند  واية  قةقنةس  وةك  جوان  تَيكستي  بكوذَيت.  جوان  تَيكستَيكي  و 
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ناشيرينيش وةك  تَيكستي  هةَلدةستَيتةوة.  لة خؤَلةمَيشةكةي خؤيدا  بيسوتَينَيت 
كضةميرزادة ناشيرينةكاني ناو حيكايةتي سةندرَيال واية، ضةند جوانيان بكةيت، 
تَيكستي  هةميشة  من  رابكَيشن.  كةس  سةرةنجي  ناتوانن  بيانِرازَينيتةوة،  ضةند 
جوان وةك سةندرَيال دةبينم كة دةرفةتَيك هةردَيت بدرةوشَيتةوة. دةشَيت ئةم 
دَيت.  دَلنياييةوة  بة  بةآلم  بخايةنَيت،  زؤر  ماوةيةكي  دةشَيت  دوابكةوَيت،  ساتة 
خوَينةرةكانيدا  هوشياري  لةطةَل  ثردَيك  هةميشة  طةورة  و  راستةقينة  تَيكستي 
دروستدةكات، لةطةَل ثرسيارة طةورة و ئازارة وجودي و كَيشة قووَلةكانياندا، 
دوايدا  ساَلةي  ثةنجا  لةم  ثَيبطرَيت.  بةري  ناتوانَيت  رةخنةيي  نيفاقَيكي  هيض 
بةرهةم،  ئةو  يان  شيعر  ئةم  لةسةر  وتار  لة  ثِربووة  كوردي  رؤذنامةطةري 
بَيئةوةي هيض يةكَيك لةو نووسينانة كاريطةرييةكي طةورةيان بؤسةر ناساندن 
يان شاردنةوةي ئةو تَيكستانة هةبووبَيت... لة دونياي ئَيمةدا كة نيفاقي رةخنةيي 
طةورةية، ئيشي طةورة دةكةوَيتة سةر تَيكست و نووسةرةكة خؤي... ثةيوةندي 
بة  ئَيستا زؤر كةم  تا  ثةيوةندييةكي راستةوخؤية،  ئَيمة  تَيكست و خوَينةر الي 

كةناَلي رةخنةطردا دةِروات.

ئةمِرؤ بةتةنيا عاتيفة ياخود هوشياري سادة 
بِريار لةسةر نةمري تَيكستَيك يان شيعرَيك 

نادات، بةَلكو رةخنةطران و زانكؤكان و 
توَيذةرةوةكانيش ئةوةدةكةن...
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ئةطةر جيهان  بة جيهان.  ئةوةي كة ذيان خؤشدةكات روانيني جوانيناسانة 
لة روانطةي جوانيناسانةوة سةيربكةين، جوانيناسانة و مايةي ذيان و ذيان بة 
هةموو رةنج و كوَيرةوةرييةكاني تةنيا بةمجؤرةية كة تةحةمول دةكرَيت. نيضة نة 
زماني ئةندَيشة كة هاندةري نووسان بة ذياني ئاذةَلي و سروشتي و يان مَيطةلي، 
طةشة  بةم  هةر  ئةويش  نرخي  و  بةرطريدةكات  ذيان  زؤري  و  طةشة  لة  بةَلكو 
و فراوانيية دةزانَيت و نة لة دذايةتي لةطةأل عةقَلي ثاأل اليةني هةست دةطرَيت 
و دةيةوَيت كة ذيان ثةيِرةوي لة هةست بَيت. هةَلبةت باس لة هةستدةكات كة 
طرَيي  خزمةتي  لة  كة  بكرَيت،  بؤ  لَيكدانةوةي  شةهوواني  جؤرَيكي  بة  دةكرَيت 

ذياندا بَيت، بةآلم طرآ كاتَيك كة خؤي عةقآلني بكاتةوة، الواز دةبَيت.
خةَلكاني عةقآلني هةموو كات ذيانيان بة بآ نرخ ناساندووة و لةطةأل ذيان 
ماندوويةتي  لة  بووة  ثِراوثِر  وتةكانيان  و  دواون  خةمةوة  و  طومان  رووي  لة 
ذيان  لة سةرةمةرطدا وتي:  تةنانةت سوقرات  ذيان.  لةطةأل  دذايةتي  و  ذيان  لة 

نيضة
راستي
هونةرو

ذيان

د.جواد. س
و: ئةردةآلن فةرةجي
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واتة كاتَيكي دوور و درَيذ نةخؤش بوون. سوقرات فةلسةفةي بة سةرمةشقي 
و  هةوراز  ثِر  ترسناك،  و  دذوار  و  سةخت  خؤبةخؤي  ذياني  دةزاني.  مةرط 
نشَيو، بةتاأل و فراوانخوازي ذيانة. طرنط روانطةي مرؤظة بؤ ذيان. بة جؤرَيك 
طؤشةنيطا و روانينيمانة بة جيهان كة ئةو خؤش و بةنرخ بؤ ذيانكردن دةبَيت، 
و  ذيان مومكين  كة  ئةوةي  دةيبينين.  بَيبايةخ  و  بَيِرؤح و سارد  و  ناخؤش  يان 
خؤش دةكات روانطة و طؤشةنيطاي جوانيناسانةية بة جيهان. ئةطةر جيهان لة 
روانطةي جوانيناسييةوة سةير بكةن، جوانة و بؤ ذيان دةبَيت و ذيان بة هةموو 
رةنج و نةهامةتي و كوَيرةوةرييةكانييةوة تةنيا لةم رةوشةداية كة نرخي ذيان 
بؤ كردني هةية. نيضة لة لةدايكبووني تراذيدي بة هَينانة ئاراي دوو جؤر روانيني 
ديونيسؤسي و ئاثؤلؤني لة يؤناني كؤن كة لة بةرهةمة هونةرييةكاني بةرضاوة، 
دةيةوَيت نيشان بدات كة ضؤن يؤنانييةكان لة رَيطةي هونةري بةسةر شةثؤلي 
فةنابوون، كة هةِرةشة لة بنياتيبوون دةكات، زاأل بَيت. روانيني ئاثؤلؤني هَيماي 
ثةيكةري  كة  بوو  لة خةونةكاندا  جيهاني جواني خةونةكانة.  و  فانتازيا  جيهاني 
لة  دةركةوتن،  مرؤظدا  طياني  بةرامبةر  لة  يةكةمجار  بؤ  خودايي  كؤمةندي 
خةونةكاندا، هةيكةلي بةخشندةيي طةورة، ئةندامة بةشكؤكان و بوونةوةرة بان 
مرؤييةكاني دةبيني. يؤنانييةكان ئةم ئةزموونةي خؤيان كة لة خةونةكاندا ثَيي 
طةيشتبوون، لة ئاثؤلؤن وَينادةكرد. ئاثؤلؤن خوداي ئةو وزانة بوو كة دةضوونة 
خانةي ضوارضَيوة، لة هةمانكاتدا خوداي ثَيشطؤية. ئاثؤلؤن يةكتاي درةوشاوة، 
سةرضاوةي نوور و رووناكي و هةروةها فةرمانِرةوايي، وَيِراي جوانيي جيهان 
و دةرووني خةياَلة. نيضة روانيني ئاثؤلؤني لة سةرضاوةكاني هونةرة وَيناييةكان 
و بةشَيكي طرنط لة شيعر دةزانَيت. ئاثؤلؤن سةرضاوةي رةسةنايةتي تاقانة و 
ئاسوودةيي و ئاراميي مرؤظي ئاَلؤز لةم ثرسةداية. ئاثؤلؤن وَينةي شكؤمةندي 
لة  وَيِراي جوانييةكةي  تاقانةية كة شادي و ذيري خةياأل،  ثيرؤزي رةطةزي  و 
ئَيمة دةدوَيت. ديونيسؤس خوداي هَينانة  لةطةأل  ئةو  رَيطةي جوَلةي ضاوةكاني 
لةطةأل سةما و مةي خواردنةوة  ئةو  ئاييني ثةرستطاري  بةرهةم و شةرابة كة 
لة خؤي  و  مةستيدا  لة  مرؤظ  رزطاري  ديونيسؤس  ئاييني  رَيِرةواني  هاوِرَيية. 
بآ خؤيي و باوةِرمةند بوون بةوةية، كة ديونيسؤسييةكان دةتوانن بة مرؤظي 
و  بين  رووناك  ئاثؤلؤني  روانيني  كة  كاتَيكدا  لة  ببةخشن.  خودايي  داهَينةري 
ئايينييةكةي  ئاوازة  لة روانيني ديونيسؤيي و موزيك و  خوازياري شةفافييةتة. 
سةرضاوةي لة شيعري طاَلتةجاِرانة و درامي يؤنانيية. هةر دووي ئةم روانطانة 
كة  دةداتةوة،  ثرسةكان  لةطةأل  يؤنانييةكان  ثةيوةندي  بنةماي  بة  ثاأل  هةَلبةت 
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باقي مرؤظةكاني  يؤنانييةكان هةروةها  بةرةو روون.  لةطةَلي  ذياني خؤياندا  لة 
هاوضةرخي ئؤستوورة لة رَيطةي خةياأل و فانتازيا، هةروةها ئةو دؤزينةوانةية 
كة لةم رَيطةيةوة بؤ ئةوان وةدةست هاتووة، لةطةأل بوون بةرةو دةبنةوة، ئةوان 
ئةهلي دَلن نة ئةهلي عةقأل، لةوانةن وا اليةنطري دؤزينةوة و شةهادةت و ئاشنايي 
و  ئةرطؤمَينت  و  بيركردنةوة  و  ضةمكةكان  باسكاري  نة  رازن،  و  سِرِر  لةطةأل 
ديؤنيسوسي  و  ئاثؤلؤني  روانيني  لة  تايبةتمةندييانة  ئةم  بورهان.  و  هؤكار 
مؤسيقاي  لةطةأل  نيضة  بةثَيضةوانةي  يؤناني  تاكي  و  مرؤظ  هاوبةشة.  هةَلبةت 
ديؤنيسؤسي لة خةمي دنيا و رةنج و نةهامةتييةكاني ذيان هةست بة رزطاري 
دةكات و ذيان سةرةِراي هةموو رةنج و كَيشةكاني، بةهَيز و ضَيذبةخشة. هةر 

بةم ثَيية هونةر، ئةو نةجات دةدات و ذياني بؤ خؤش و ضَيذ بةخش دةكات.
مرؤظةكان  خةوني  هاوزادي  كة  ئؤستوورةكان  رةمزئامَيزي  و  راز  جيهاني 
بوون و مرؤظ بة دَلةوة لةطةَليان لة ثةيوةنديدا بووة، بة هاتنة ئارايي روانيني 
تاوتوَيكردني ضةمةكاني  و  رةخنة  و  بوون  بةطومان  ئةو  تايبةتمةندي  كة  نوآ، 
ثةيوةنديدار بوو، يةكجارةكي نا، بةآلم بة شَينةيي تَيكدةِرمَيت و هةموو شتَيكي 
ثَيناسة  مةستي  و  خؤيي  بآ  بةرهةمي  كة  هونةريش  تةنانةت  دةتوَيتةوة،  تَيدا 
دةكرَيت، لةطةأل ئاطايي هؤشياري موتربة دةدرَيت و روانيني جوانيناسانةيةكي 
تر دَيتة بوون كة بة ثَيي ئةو ئةوةي كة بةرهةمَيكي جوان بَيت، دةبَيت توخمةكاني 
سوقرات  يةكتر.  لةطةأل  بَيت  لؤذيكي  و  طونجاو  خاوةندارييةتييةكي  خاوةني، 
بة  دةبَيت  شتَيك  هةموو  ئةو  ثَيي  بة  كة  خستؤتةِروو  زانستيانةي  روانينَيكي 
دةرماني زانين، ثَيوانة بكرَيت و ضي بووني دياري بكرَيت. دةتوانين راستي هةر 
شتَيك بة عةقأل بناسين، ضونكة دةرماني كؤتايي عةقَلة. تراذيدي واتة طرنطترين و 
طةورةتريني هونةري يؤنانييةكان، وةك ئةوةي كة راستي وتة نايةتة طؤ، دةبَيت 
وةال بنرَيت. رؤحي زانستي كة سوقرات بانطةوازي بؤ دةكرد، رووداو دةخاتة 

ثةراوَيزي هونةرةكان.
ئةوةي  سروشت،  شيكردنةوةي  تواناي  بة  ئةو  ئيماني  و  سوقرات  لةطةأل 
راستييةك  هةر  ناسنامةي  بة  دةست  دةكرَيت  عةقأل  ديالَيكتيكي  بة شَيوازي  كة 
دةطات، جيهان ئؤستوورة نابوود بَيت و لةناوضووني ئؤستوورةي شيعر وةك 
بة  دةربكرَيت.  خؤي  سروشتي  ئاِرماني  خاكي  لة  حاأل  و  بَيماأل  بوونةوةرَيكي 
ئةندَيشةي سوقراتي، بوون و جيهان بوونةتة بابةتي شيكاري مرؤظ و ئةمة واتة 
جيايي مرؤظ لة جيهان و لة بوون و ئةم جياييةي طةيشتة ئةنجامي سووكايةتي 
و لة كؤتاييدا رةفزي ئةم جيهانة. نيضة لة بةرامبةردا روانطةري جوانيناسانةي 
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لة بوون و جيهان ثَيشنيار دةكات، بة بِرواي ئةو بوون و جيهان تةنيا وةك دوو 
دياردةي جوانيناسانة شياوي سةرنجن. بة واتايةكي تر دةبَيت جيهان هةروةك 
ناهاوئاهةنطييةكانيش  و  ناشيرينييةكان  تةنانةت  كة  بزانين  هونةرمةندانة  ياري 
و  لَيكدانةوة  ثاساوترين  ضونكة  بَيت،  ضَيذبةخش  بَيكؤتايي  ياريية  لةم  بةشَيك 
يةك  و  هونةري  بةرهةمَيكي  ئةو وةك  لَيكدانةوةي  و جيهان،  بوون  لة  تةفسير 
ياري هونةرمةندانةية؟ نيضة بؤ ثشت راستكردنةوةي بؤضوونةكةي خؤي ئاماذة 
منداَلَيك سةرقاَلي  وةك  جيهانساز  هَيزي  ئةويش  كة  دةكات  هراكليت  وتةي  بة 
لَيرة و لةوآ دادةنَيت و تةثؤَلكةي  ياري هةَلدةسةنطَينَيت، كة وردكة بةردةكان 
تةنيا  لَيكدانةوةيةدا  لةم  هةَلبةت  دةكاتةوة.  وَيرانيان  دووبارة  و  دةكات  ضآ  لم 
هراكليت ثَيشةنط و هاوِرَيي نيضة نيية، بةَلكو زؤرَيك لة شاعيران و نووسةراني 

كولتوورة جياوازةكانيش وةك ئةو بيردةكةنةوة.
هةر بؤية كة جيهان بة بةرهةمَيكي هونةري دةشوبهَينَيت كة هةموو شوَينَيكي 
كة  هونةرمةندَيك  هونةرمةندانةي  سةرسووِرهَينةري  وَينة  لة  هَيمايةكن  ئةو 
شياوي ئةوةية لة سةري سةما بكةين، لة رووي سةرخؤشي و شادي و زةوقةوة 
روانيني  بةرامبةر  لة  جيهان  و  بوون  بة  جوانيناسانة  روانيني  بكةين.  ستايشي 
جيهان  لةسةر  مرؤظ  كة  ئةوةي  وةك  عةقَلي  روانيني  لة  مانايةية.  بةم  عةقَلي 
لة  جيهاندا،  هةموو  بةسةر  زاَلة  و  دةكات  سةيري  سةرةوة  لةو  و  بَيت  وةستا 
وةها  وَيناكردني  و  مرؤظدا  بةسةر  زاَلن  بوون  و  جيهان  كاتةدا  لةو  كة  حاَلَيكدا 
بةم  ئةو.  وةهماوييانةي  خؤبةزلزاني  بؤ  هَيمايةك  تةنيا  مرؤظ،  بؤ  ثَيطةيةك 
و  شتَيك  هةموو  راسثاردةكاني  يةكاليكردنةوةي  بةرةو  سةرنجي  روانينةوة 
ضارةسةري هةموو ثرس و ناديارةكان لة مرؤظدا ثَيكدَين. ئةنجامي ثراكتيكي ئةم 
روانينة بة راي نيضة رةتكردنةوةي ذيان و بَيبايةخ زانيني ئةوة. لة روانيني عةقَلي 
هؤكارييةتي  بنةماي  شيدةكرَيتةوة.  هؤكارييةتي  بنةماي  ثَيي  بة  شتَيك  هةموو 
بنةماي  بآ  بنةماي  بةآلم  شيبكاتةوة،  شتَيك  هةموو  هؤي  بنةماي  دةيةوَيت 
وةك  دةتوانَيت  تةنيا  شيبكاتةوة.  ناتوانَيت  هؤكارييةتي  بنةماي  لةطةأل  بوون 
بوونييةك  بةضةمك  ضةشنة  هةر  لة  كة  كردةيةكة  ياري  سةيريبكات.  يارييةك 
هةية،  خؤي  ئةوثةِري  ئامانجَيكي  ناطونجَيت،  ثَيناسة  ضوارضَيوةي  لة  رادةكات، 
نيية.  خزمايةتييةكي  ثووضيش  و  بَيهوودةيي  بة  ذينطةيدا،  ئةكتةرةكاني  بةسةر 
ناوبذيوانيان  و  دادوةر  جَيطةي  كة  ئةوانةي  و  دونياية  ياري  ئةكتةري  مرؤظ 
داطيركردووة، بة شَيوازَيكي خراثتر بوونةتة دةستةضي لة دونيا. فةيلةسووفةكان 
لة سوقراتةوة تا ئَيستا لةجياتي بةشداريي لة ياري دونيا، ويستوويانة دادوةري و 
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ناوبذيواني يارييةكة بطرنة ئةستؤ، لة كاتَيكدا خؤيان بةبآ ئةوةي كة خؤيان بزانن 
بوون بة وتةبَيذي ئيرادةي بةدةسةآلت كة ئةكتةرة سةرةكييةكاني ياري دونيان. 
ئيرادةي بةدةسةآلت بة زماني ئةوان و بؤ ثتةوكردني خؤيان كؤمةَلَيك بةهايان 
دياريكردووة كة بة ناوي راستي بةناوبانطة. حةقيقةت تةنيا ئةو بةهايانةية كة 
بؤ ثاراستن و مانةوةي ذيان خولقَينراون. حةقيقةتي ئةو جؤرَيك لة هةَلةية كة 
بؤ  ئةو  خولياي  و  فةيلةسووف  مةيلي  نيضة  ئةستةمة.  ذيان  كة  ئةوةي  بآ  بة 
حةقيقةت كة بةرهةمي بةرينيي بيركردنةوةي ئةوة، هؤكاري ثَيكهاتني ثةيوةندي 
نَيوان بوونةوةرةكان و رةضاوكردني روانيني لؤذيكي دةزانَيت كة ئةم ثرسةش 
بؤتة هؤي جؤرَيك طةشبيني ميتافيزيكي بنياتنراو لةسةر لؤذيك كة بة شَينةيي 
لةذَير حيجاب و ضوارضَيوةي درؤوة  دةطاتة هةموو شوَينَيك و هةموو شتَيك 
نيية،  ثَيودانط  تاقانة دةسةآلت و خاوةندار و  لةوَيوةية كة لؤذيك  شارؤدتةوة. 

درؤ وةك حةقيقةت دةناسرَيت.
بةَلكو  نيية،  زانست  و  ناسين  لةطةأل  دذايةتي  هةَلبةت  نيضة  مةبةستي 
ناوةرؤكي ناسين، بة شتَيكي جطة لة كاركردن بة نازناوة خؤشةويستةكان، واتة 
الساييكردنةوةيةكي تر لة السايكردنةوة نايةنة ئةذمار و هةر بؤية ثةيوةندييةكي 
لةطةأل حةقيقةت نيية، دةزانَيت. ئةوةي بة ناسيني دةناسين، بةرهةمي سيمايةكة 
لة حةقيقةي شمةكةكاني الي ئَيمة و بة رَيطاي يةكةم طةيشتن بة خودي ئةوان 
نيية، بةَلكو رؤَلَيكة كة لة خؤمانةوة لة جيهاني دةدةين و خؤمان لةطةأل جيهان 
ماناية  ئةم  نيضة  دةزانين.  حةقيقةت  بة  تري  اليةكةي  و  دةبينين  شمةكةكان  و 
حةقيقةت  دةطةِرَيت،  بؤي  فةيلةسووف  كة  ئةوةي  شيدةكاتةوة:  شَيوةية  بةم 
نيية، بةَلكو زؤرتر تَيكةَلبووني جيهانة لةطةأل مرؤظةكاني. ئةو تَيدةكؤشَيت تا بة 
خودئاطايي بطاتة تَيطةيشتنَيك لة جيهان. كؤششي ئةو بؤ بادانةوة بةرةو اليةنة 
كاتَيك رةزامةند  ئةو  داية.  لة زةيني مرؤظ(  )جيهان  تووانةوة  ويستراوةكان و 
دةبَيت كة ثرسَيك بةثَيي هةَلسةنطاندني نةفس شيكردبَيتةوة. هةروا كة ئةستَيرة 
نَيوان هةموو جيهان لة خزمةتطوزاري كةسَيكي تاقانة دةزانَيت، فةيلةسووفيش 

بة جيهان وةها سةيري مرؤظ دةكات.
ئَيستا لة درك و ئاوزاني نيضة لة حةقيقةت نزيكتر دةبينةوة. يةكةم بة بِرواي 
نيضة شتَيك كة بةناوي حةز بةرةو مةعريفة و حةقيقةت و راستي بووني نيية، 
ئةوةي كة هةية تةنيا مةيل بة باوةِري راستةقينة و حةقيقةتة. مةعريفةي رةسةن 
حةز  تةنيا  مرؤظدا  لة  تر  واتايةكي  بة  نيية.  )غريزة(  طرآ  بةرةو  مةيلَيكي  هيض 
بووني  ناسين  دروستي  و  حةقيقةت  بة  باوةِركردن  الي  بةرةو  راكَيشانَيك  و 



ن
ِرا

طَي
ةر

و
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

134

و  بزانين  حةقيقةت  بة  شت  هةندَيك  دةكةين  حةز  سروشتي  شَيوةي  بة  هةية. 
ذياني  بؤ  كة  ثرسَيكة  ئةمة  خةياأل.  ئاسوودةيي  بطةينة  ناسينيان  بة  باوةِر 
كة  بؤيةية  هةر  دةستدةدات.  لة  خؤي  شادي  ذيان  ئةو  بآ  بة  و  ثَيويستة  ئَيمة 
لةمةدا دةبينَيت كة بةرزترين و بآ وَينةترين  نيضة طرنطي حةقيقةت بؤ مرؤظ 
مرؤظ  و  حةقيقةتة  خاوةني  مرؤظ  كة  دةكات،  ثةيدا  مانا  باوةِرةوة  بةم  ذيان 
نازانين  هَيشتا  ئَيمة  كة  بة حةقيقةت هةية. هةر ضةند  باوةِرمةندي  بة  ثَيويستي 
ئةم حةزة لة كوَيوة سةرضاوة دةطرَيت. دووةم ئةوةي كة حةقيقةت تةواو ثشت 
ئةستوورة بة هةَلسةنطاندني بة ثَيوانةي نةفس. ئةوةي كة بةحةقيقةتي دةزانين 
هاويشتني  دوور  بة  ئةستوورة  ثشت  دةناسرَيت  ئةوها  مَيذوو  درَيذايي  بة  و 
هةر  و  جيهان  بوونةوةرةكاني  و  جيهاندا  بةسةر  تايبةتمةنييةكاني  و  ئةحواأل 
حةقيقةت  مرؤظة.  زماني  و  خةياأل  و  بير  ئافرَينةري  و  مرؤيي  تةواو  بؤيةش 
و  جؤر  و  جيهان  و  نَيردراوةكان  نةبينراوة  نازناوةكان،  كة  ثاَلنةرة  لةشكرَيكي 
شَيوازةكاني هةَلسةنطاندني خودي مرؤظة. كؤمةَلةيةك لة ثةيوةندييةكاني مرؤظة 
جوانكاريكراوة،  و  ئاَلوطؤِر  و  توند  ئاخَيظةرانةي  و  شاعيرانة  شَيوازَيكي  بة  كة 
هةر ئَيستا ثاش بةكارهَيناني درَيذماوة لة روانطةي مرؤظةكان ثرسَيكي سةما و 
ياسايي و ثَيويست بة ئةنجام دةنوَينَيت. هةر بؤية نيضة حةقيقةت بة كؤمةَلَيك 
لة  نازناو كة  بيرضؤتةوة، كؤمةَلَيك  بوونيمان  ئَيمةي وةهمي  وةهم دةزانَيت كة 
و  سواون  نةخشةكانيان  كة  سكانةي  ئةو  بوون،  توانا  بآ  بةكاربردني  زؤري 
و  زةربكراوانة  ئةو سكة  نة  و  كةوتوون  بَيكةَلك  ئيتر  ئَيستاش  و  نةماون  ديار 
سَيهةم ئةوةي كة حةقيقةتي بة ئيرادةي دةسةآلت بؤ ضةسثاندن و بةردةوامي لة 
خؤيان دياريدةكةن. نيضة بووني بوونةوةرةكان لة ئيرادةي دةسةآلت دةزانَيت. 
هةموو بوونةوةرةكان هَيماي ئيرادة بة دةسةآلتن و ئيرادة بة دةسةآلت ئيرادة 
لة  دةسةآلت،  بة  ئيرادةي  دةرووني  لة  بؤيةش  هةر  و  زؤرترة  دةسةآلتي  بة 
ئيرادةي بة دةسةآلتي زؤرتر شاراوةية، بةآلم ئةم ضوونةي سةرةوة بَيكؤتايية و 
تةنانةت سست و الوازيشة ببَيتة قورباني ئةو. ئيرادة بة دةسةآلت بؤ بةرةنطاري 
ئةم دؤخة باس لة كؤمةَلَيك بةها دةكات. بةهاكان هةر ئةوانةن كة بة حةقيقةت 
دةناسرَين و ناونراون. جيهان وةك ئةفالتوون، خوداي مةسيح، عةقَل و زانست و 
ثَيشكةوتن و دادثةروةري لة خولي نوآ )كة هةر هةموويان حةقيقةت ناونراون( 
ضةسثاندني  بؤ  دةسةآلتةوة  بة  ئيرادة  لةاليةن  بةهاكان  دؤخي  لة  جطة  شتَيك 
تةزوير و كؤثي  تةنيا  ناسراوة،  بة حةقيقةت  ئةوةي  بؤية  نةبوون. هةر  خؤيان 
ئيرادةي بة دةسةآلتة و فةيلةسووف و بيرمةندانةي كة باس لة حةقيقةت دةكةن، 
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بةبآ  لة هةَلةية كة  بة دةسةآلتن و سةرةنجام حةقيقةت جؤرَيك  ئيرادة  زماني 
ئةو، جؤرَيكي دياريكراو لة ذيان نايةتة بوون. بة واتايةكي تر نيضة حةقيقةت نة 
تةنيا دذوازي هةَلة، بةَلكو بة ثلةيةك و فؤِرمَيك لة هةَلة جؤراوجؤةكان دةزانَيت. 
حةقيقةت نةزةرطةية، نةزةرطة طةلَيكي زؤر جؤراوجؤر و جياواز بوونيان هةية 
و لة ئةنجامدا حةقيقةت جؤري زؤر جياوازي هةية و هةر بؤية حةقيقةت بووني 

نيية.
موحتاجي هونةرين تا بتوانين بذين. هونةر طةورةترين ثاَلنةري ذيانة. هونةر 
و تةنيا هونةر ئامِرازَيكي طرنطة بؤ ئامادةكاري و خؤشكردني ذيان، ئةغوايةكي 
نةياري  هَيزي  هونةر شازترين  ذيان.  طةورةي  ثاَلنةري  ذياندا،  ثَيناو  لة  طرنطة 
طشتي ئيرادة بؤ حاشاكردن لة ذيان. بة واتايةكي تر هونةر لة بةرامبةر ئةندَيشة 
دذة ذيانييةكاني مةسيح، بودايي و بة طشتي نةبوون خوازانة، مانا دةبةخشَيتة 
هةَلخزَينةر  ثرسياري  تايبةتمةندي  كة  مرؤظة  رزطاريبةخشي  هونةر،  ذيان. 
كة  ثراكتيكيية  مرؤظي  رزطاريبةخشي  هةروةها  و  دةبينَيت  بوون  ترسناكي  و 
دةيةوَيت جطة لة تَيبيني تايبةتمةندي ثرسيار هةَلخزَينةر و ترسناكي بوون، ئةو 
بذيت. بة شَيوةي طشتي نيضة ئيرادة بة، هَيما، خةياأل، بوون و طؤِران بة قووَلتر 
و ميتافيزيكتر لة ئيرادة بة حةقيقةت دةزانَيت، هةر بؤيةش هونةر لة سةرووي 
حةقيقةتةوة دادةنَيت، بةآلم ثرسيارَيكي طرنط كة هةروا بةردةوامة، ئةمةية كة ئايا 
نيضة لة ئاوَيتةكردنَيكي تايبةت كة لة حةقيقةت هةيةتي، واتة ئةوةي كة دةيكاتة 
ئاوَيتةكردني  لة  دةسةآلت،  بة  ئيرادة  و  تةزوير  درؤ،  بؤضوونةكةي،  سيماي 
باوي ناسراو لة حةقيقةت كة بة درَيذايي مَيذووي ميتافيزيكيش، بةرين بؤتةوة، 
بةرهةمَيكي وةدةستهَيناوة؟ ئايا نيضة ناِرازي بة ثرسياري لة دةرووني حةقيقةتة؟ 
حةقيقةت لة مَيذووي مَيتافيزيكي رؤذئاوايي هاوتاي نَيوان سوذة و ئؤبذة بيري 
لَيكراوةتةوة و بة واتايةكي تر بةردةوام مرؤظةكان ئةوةي كة ثةيدايان كردووة، 

بةآلم نيضة حةقيقةت بة درؤ )ثَيضةوانةي راستي( دةزانَيت. 
بةردةوام مرؤظةكاني ئةوةي كة دؤزيويانةتةوة رَيك بة حةقيقةتيان زانيوة و 
حةقيقةتيشان هاوتا لة نَيوان دؤزراوةكاني خؤيان و راستةقينةي دةرةكي زانيوة. 
ئَيمة  لة سةر رةهةندي بؤضووني  تةنيا  ئَيمة  نيضة دةريخستووة كة دؤزراوةي 
بنيات نةنراوة، هةربؤية هاوتايية لة جيهاني دةرةوةي بؤ نيية و هةر ئةم ماناية 
حةقيقةت بة درؤ دةزانَيت، بةآلم بة مانةشةوة نيضة هةروا لة سنووري هةمان 
ثرسيار  حةقيقةتدا  دةرووني  لة  دةمَينَيتةوةو  حةقيقةتدا  لة  ميتافيزيكي  ئاوَيتةي 

ناكات.
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ثرسيار لة خودي حةقيقةت، دةتوانين تةنيا 
ئاراوة.  بَينينة  ميتافيزيك  لة  تَيثةِرين  دواي 
كة  دَيتةبةرهةم  كاتَيك  ميتافيزيك  لة  تَيثةِرين 
ميتافيزيكيية  ئةندَيشة  بنةِرةتي  كة  ضةمكَيك 
بة عةياري رةخنة هةَلبسةنطَيندرَيت. هةَلبةت 
نيضة زؤرَيك لةم ضةمكانةي زؤر جةسوورانة 
داوةتة بةر رةخنة، بةآلم هَيشتا لة ميتافيزيك 
تَينةثةِريوة و بة سةريدا زاأل نةبووة. نيضة كة 
عةقأل، سوذة،  لة ضةمكي حةقيقةت،  رةخنةي 
طرتووة،  و...  جةوهةر  هؤكارييةتي،  ئؤبذة، 

بؤضي هَيشتا لة هةرَيمي ميتافيزيكداية؟ 
مرؤظ  لة  فةيلةسووفةكان  ئاوَيتةي  نيضة 
دةناسَيت  بكةر  و  قسةكةر  ئاذةَلي  ماناي  بة 
لة  رةتيدةكاتةوة.  و  لَيدةطرَيت  رةخنةي  و 
ناسراوي  ئاوَيتةي  لة  رةخنةي  اليةكةوة 
بةرامبةر بة حةقيقةت طرتووة و حةقيقةت بة 
هةَلة دةزانَيت، بةآلم بة هةموو رةخنانةي كة 
ميتافيزيكييةي  بنةِرةتييةي  زؤر  ضةمكة  لةم 
هةية، هةروا بةردةوام لة سنووري ميتافيزيكدا 
حةقيقةت،  بة  بةرامبةر  ضونكة  ماوةتةوة، 
مرؤظ  بووني  ناسيني  مرؤظ،  ناخي  بوون، 
و هةَلة تَينةثةِريوة و هةَلبةت تَينةثةِراندن يان 
ثَيويستي  وةها شتَيك،  بة  هَيرشكردنة سةر  
خودي  بةَلكو  و  ميتافيزيك  لة  تَيثةِرين  بة 
لة  تَيثةِرين  بةردةم دةروازةي  لة  نيضة  ئةوة. 

ميتافيزيكي رؤذئاواييداية.

سةرضاوة:
ماَلثةِري رؤشنطةري.
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ئيرلةنداية،  لةدايكبووي  نووسةرَيكة   )1950-1856 شؤ،  بةرنارد  )جؤرج 
بةريتاني  بة طةورةترين و طرنطترين شانؤنووسي  )ويليةم شةكسثير(،  لةدواي 
واتا  ثِر  ديالؤطي  زةخرةفةي  بة  بةرنارد شؤ شانؤكاني  بةطشتي  دةذمَيردرَيت. 
سياسةت،  ئايين،  ئاِراستةي  و  بوار  لةسةر  زياتر  تةوةرةكاني  كة  رازاندؤتةوة 
دراو، زانست، هاوسةرطيريي و هونةر دةدوَين. هةرضةندة شانؤكاني بةرناردشؤ 

و:لة ئينطليزييةوة: يوسف زةماوةنطةيي

جؤرج بةرنارد شؤنووسةرَيكي كةموَينة
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بة كؤميدي دادةنرَين، بةآلم ئةو ئةنجامة زؤر جددييانة دةخةنةِروو كة كاريطةريي 
لةسةر بيرؤكة و هةَلوَيستي ئامادةبووان و بينةري شانؤكاني دادةنَين. بةرنارد 
شؤ زؤربةي كات لة كارةكانيدا ئةو ضةمك و بيرؤكانةي، كة لةاليةن كؤمةَلطاوة 
شؤكدةكات،  توشي  خؤي  بينةراني  و  هةَلدةطةِرَينَيتةوة  دةكرَين،  قبووَل 
لةوَيشةوة دةيانطةيةنَيت بةئاطابوون. سةرةِراي ئةوةي كة بةرنارد شؤ لةِرَيطةي 
كارةكانييةوة جةخت لةسةر بيرؤكة سةرةكييةكاني دةكاتةوة، لةطةَل ئةوةشدا لة 
سةدةي حةظدةوة طرنطترين كؤمةَلي كةسايةتي طرنط و درامايي لةبيرنةكراوةي 

دروستكردووة.
كة  بةرهةمةكاني  زؤري  لةمةِر  شؤ  بةرنارد  كة  راستييةي  ئةو  سةرةِراي 
رةخنةطرَيطي  بة  ئةو  بووة(،  شانؤيي  بةرهةمي   50 لة  زياتر  )كة  نووسيوَيتي 
شانؤيي  رةخنةطري  باشترين  و  سةيردةكرَيت  مؤسيقا  طةورةي  لَيوةشاوةي 

سةردةمي خؤي بووة، هةروةها باشترين نووسةري نامةي ئةدةبيي بووة.

سةرةتاي ذياني شؤ:
لةدايكبووة.  ئيرلةندا  دبلني  لة شاري  تةمموزي 1856  مانطي  )26(ي  لة  شؤ 
و  بووة  ناوةِراست  سةروو  ضيني  لة  بووة،  ثرؤتيستانتي  كةسَيكي  باوكي 
بازرطانَيكي سةرنةكةوتوو و دَلتةنط و هؤطري خواردنةوة ئةلكهولييةكان بووة. 
بووة  سةركةوتوو  كةسَيكي  ئةو  كة  وةسفدةكات  وا  خؤي  دوايي  شؤ  بةرنارد 
ثَيضةوانةي  نموونةيي  شَيوةيةكي  بة  واتة  كؤمةَلطادا،  لة  رابردوويدا  ذياني  لة 
كةسَيكي نموونةيية كة تازة ذياني خؤش بووبَيت و دةوَلةمةند بووبَيت، هةروةها 
دايكي بةرنارد شؤ بؤ بذَيوي ذياني خَيزانةكةي و داهاتي زياتر، ماوةيةك خؤي 
بة وتنةوةي وانةي مؤسيقاوة خةريككرد، دوايي بةرنارد شؤ بةشَيوةيةك دايكي 

خؤي بةخةياَل دا دةهات كة دوور و كةم بةزةيي بَيت.
دواي ئةوةي لة هةردوو خوَيندنطاي ثرؤتيستانت و كاسؤليك شؤ ماوةيةك 
نووسةرَيكي  وةكو  ساَلي   16 تةمةني  لة  ئةوة  ثاش  خةريكبوو،  خوَيندن  لةطةَل 
ئةوةش  و  دةكرد  فَير  خؤي  خؤي،  بؤ  ئةوةش  دواي  ئيتر  كاريكرد،  ئاسايي 
هةَلوَيستَيك بوو كة بةِراستي ثَي دةضَيت سةربةخؤيي و رةسةنايةتي بيرةكاني 
ثةيماني  هةَلوةشاندنةوةي  دواي  بكاتةوة.  روون  وَينةية  كةم  نووسةرة  ئةو 
ناضاربوون  كضةكاني  و  خؤي  دايكي  باوكييةوة،  و  دايك  اليةن  لة  هاوسةرَيتي 
سةفةربكةن بؤ لةندةن، هةر لةوَيشةوة بةرنارد شؤ لة ساَلي 1876 واتة لةتةمةني 

20 ساَلي دا ثةيوةنديي بة دايكي و خوشكةكاني كرد.
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كارة سةرةتاييةكاني شؤ:
لة  ثِر   ،)1876( سةرةتاي  لة  واتة  شؤ،  بةرنارد  ذياني  ساَلي  دة  يةكةم 
 -1879( ساَلةكاني  نَيوان  لة  بوو.  هةذاريي  و  كوَيرةوةريي  و  ماندووبوون 
رووبةِرووبووةوة  زؤري  رةتكردنةوةي  و  نووسي  رؤماني  ثَينج  شؤ   )1883
لةاليةن ناوةندة بآلوكةرةكانةوة، تةنها دوو لة رؤمانةكاني نةبَيت كة قبووَلكران 
بآلوبكرَينةوة، ئةوانيش رؤماني )كارةكةي باشيَل بايرؤن 1882( كة دةربارةي 
بة  )سؤسياليستَيكي  رؤماني  لةطةَل  كارَيك  وةكو  دياري  بردنةوةي  شةِري 
بةرنارد شؤ دواي خؤي وتبووي  نةبوو 1883( بوون. هةروةكو  سؤسياليست 
)من ئةو كارانةم كرد، ضونكة زانيبووم كة هيضي تر نةبوو تا كاريان لةسةر بكةم 
و لةوكاتةشدا هةر ئةوةندة توانام هةبوو. رقم لةو كارانة دةبووةوة كة كردبووم 
و هةستم بة شةرمةزاري كرد دواي تَيثةِربووني ماوةيةك، ضونكة ئةوانة شةقامة 
ثِر ساتة وةختةكاني لةندةنيان بيري من دةخستةوة كة بة جلوبةرطي شِر خؤم 
ئةو  كاتدا  لةهةمان  بةآلم  نةبوو،  تَيدا  فلسَيكي  طيرفانةكانم  تةنانةت  ثؤشيبوو، 

شتانة منيان فَيري كار كرد(.
لة ناوةِراستي )1880(كاندا، شؤ خؤي بة خوَيندنةوةي كارة سياسييةكاني )كارل 
ماركس( خةريككرد و طةِرايةوة بؤ ثِروثاطةندةي وتاري طشتي سؤسياليستي و 
كاري رؤذنامةواني رةخنةيي، هةروةها بةرنارد شؤ دوايي بوو بة بِروادارَيكي 
جددي رووةكخؤر)vegetarianism( و هةرطيز لة ذيانيدا كهول و قاوة و ضاي 
)فابياني  رَيكخراوي  ريزةكاني  بة  ثةيوةنديكرد  شؤ  )1884(دا  لة  نةخواردةوة. 
سؤسياليست( كة تايبةت بوو ثةروةدةي سؤسياليستي و ريفؤرمي ديموكراسي 
كة تازة دامةزرابوو، بؤية شؤ لةوَي لة كؤميتةي جَيبةجَيكاريي كاري دةكرد لة 
نَيوان)1885-1911(. رَيكخراوي )فابيان( كؤمةَلطةيةكي سؤسياليستي بوو كة لة 
طؤشةنيطاي ئةوةوة سةرمايةداريي و كاثيتاَليزم هةلومةرجي نادادثةروةرانةي 
لة كؤمةَلطادا دروستكردبوو. ئامانجي ئةندامةكاني ئةم رَيكخراوة ئةوة بوو كة 
حكومةت و كومةَلطايةكي ئينيقالي دروستبكةن بةشَيوةي ثلة ثلة و كارةكانيان 

فراوانتر نةكرد بؤ شؤِرشَيك.
كؤتاييهَينان  و  داهات  يةكساني  و  ذنان  مافي  لة  ثشتطيريي  شؤ  بةرنارد 
كة  دةكرد  ئةوةي  داواي  شؤ  هةروةها  دةكرد.  تايبةت  موَلكداريي  هةبووني  بة 
ئينطليزي سادةتربكرَيت، ضونكة واي دةبيني كة ئةوة  رَينووسي وشةي زماني 
هةردوو  رَيطةي  لة  هةر  ديموكراسي،  هَينانةدي  بؤ  دةكات  خؤشتر  رَيطةكة 
بة  ضاوي  وَيب(،  بيتريس  و  وَيب  )سيدني  )فابيان(،  رَيكخراوي  دامةزرَينةراني 
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خانةدانَيكي ئيرلةندي كةوت بة ناوي )ضارلؤت ثةين تاونشَيند(و لةطةَليدا ذياني 
هاوسةريي ثَيكهَينا. 

 Corno din كالرنَيت  )دةنطي  نازناوي  لةذَير  و   )1890-1888( ساَلي  لة   
سةرةتا  شؤ  رؤذنامةنووسي  كاري  خؤيةوة،  ناوي  كورتكراوةي  Bassetto(و 
مؤسيقيدا  ثايةي  كاري  و  هونةريي  رةخنةي  ثَيداضوونةوةو  سادةي  كاري  لة 
دةستيثَيكرد، ئةو بةتايبةتي لةسةر ئةو مؤسيقايانة كاري دةكرد كة بة ثلةي يةكةم 
)رَيضارد  ئةَلماني  بةناوبانطي  ئاوازدانةري  مؤسيقاكاني  وةكو  ثةسةنديدةكردن 
شانؤنووسي  كارةكاني  لةاليةن  زؤر  دا  ئةدةبيش  لةكاري  هةروةها  و  واطنةر( 
كاتة  ئةو  واطنةر(  )ريضارد  هةرضةندة  ئَيسبين(.  )هَينريك  نةرويجي  بةناوبانطي 
بوون  ئَيسبين(يش جؤرَيك  )هَينريك  كارةكاني  تةنها وةكو شَيتَيك سةيردةكرا، 
و  خةَلك  تَيِروانيني  و  هةَلوَيست  تواني  شؤ  بةرنارد  بةآلم  توندوتيذيي،  لة 

راطةياندنةكان بةطشتي بةرامبةر ئةو دوو كةسة بطؤِرَيت.
)واطنةرَيتي  ناوي  بة  شؤ  رةخنةيي  شانؤيي  بةرهةمي   )1898( ساَلي  لة 
ئةَلماني  مؤسيقاري  شؤ  تيايدا  و  هونةريية  بةرهةمَيكي  كة  دةركةوت  تةواو( 
دةكاتة ثاَلةواني هةرةمةزن، ضونكة شؤ توانيبووي ثؤستي رةخنةيي لة ساآلني 
سةبارةت  بهَينَيت.  بةدةست  ريظيو(  )ساتةردةي  بآلوكراوةي  لة   )1898-1895(
بةو مةبةستةي كة لة ثَيشةوة ئاماذةي ثَيدرا بؤضوونةكاني خؤي بآلوبكاتةوة. 
هةروةها لة بةرهةمَيكي كاريطةري تري دا بةناوي )زة كويتسنس ئؤظ ئيزبينيزم، 
بِروا  تةوذمي  دذة  و  ملمالنَي  كة  )ئيسبين(ي شيكردةوة  كارةكاني  1891(، شؤ 
قبوَلةكان باس دةكات، لةهةمان كاتيشدا شؤ بةو ثةِري خؤشحاَلييةوة ضةثَلةي 

بؤ بؤضوونة دذةكاني )ئيسبين( لَيدابوو.

يةكةمين شانؤكاني )بةرنارد شؤ(:
و  وتةبَيذ  وةكــو  بــةتــةواوي  شؤ   )1890( سةرةتاكاني  لة  هةرضةندة   
كارة  بةآلم  ثةيداكرد،  ناوبانطي  و  دةركةوت  جةماوةردا  لةناو  رؤذنامةوانَيك 
شانؤيية سةرةتاييةكاني سةركةوتنَيكي كةميان بةدةستهَينا. بةشَيوةيةكي طشتيي 
كارةكاني لة روانطةي مامةَلةكردني شيكاركراو توانيان بينةران و ئامادةبووان 
و  بوون  نوَي  كاتة  ئةو  بؤ  زؤر  رادةيةكي  تا  بيرؤكةكاني  ضونكة  بحةثةسَينن، 
جَيطاي  ئةوةي  تريشةوة  لةاليةكي  هةروةها  شانؤ،  سةر  بؤ  بوون  نةطونجاو 
هةبووني  و  زيرةكانة  طاَلتةجاري  زؤري  بةكارهَيناني  بوو،  تَيِرامان  و  سةرنج 
لة  واي  يةكبينة  كة  دا،  شؤ  شانؤييةكاني  بةرهةمة  لة  بوو  ثارادؤكس  و  دذيي 
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هةواداران و بينةراني شانؤكاني دةكرد كة زؤر دَلنيا نةبن لة بيرؤكة و ديدةنيطا 
و جددياتي مةبةست و نيازةكاني شؤ، بؤية بةرهةمة سةرةتاييةكاني شؤ كةمتر 
نمايشكران و بةشَيوةيةكي طشتيي وةكو بةرهةمَيكي ثَيويست سةير نةدةكران. 
لة  سةرةكييةكاني  كةرةستة  شؤ   ،)1892 بَيوةثياوةكان،  )ماَلي  شانؤيى،  يةكةم 
)ئيسبين(ةوة هَينا بوو ئامادةبوواني بةشَيوةيةك ضاوبةست كردبوو كة خةياَل 
نةِرواتة سةر ئةزموون و عادةتي ئينطليزي ئةو كاتة. لة بةرهةمَيكي تري دا كة 
شانؤييةكة بةناوي )كاري خاتوو وارن، 1902(، شؤ تةوةري سةرةكي دةيخاتة 
سةر كاري سؤزاني، بةآلم ئةمكارةي شؤ رَيطةي ثَينةدرا بؤ ئةوةي نمايشبكرَيت 

و وةكو طوناه و الدانَيك سانسؤري لةسةر دانرا.
ناخؤش،  و  خؤش  )شانؤكان،  وةكو  شؤ  شانؤييةكاني  كارة  لة  هةندَيكيتر 
1898(،)كانديدا، فيالندةرة، ضةك و مرؤظ، ثياوي ضارةنووس، هةرطيز ناتواني 
بيَلَييت( )سَي شانؤ بؤ ثيوريتانةكان(،1901: )قوتابي شةيتان( كة يةكةم شانؤي 
شؤ بووة بتوانَيت داهاتَيكي باشي هةبَيت، )قةيسةر و كليؤثاترا(، )طؤِراني كاثتن 
براسباوند(، )ثياو و باآلمرؤ(، )دوورطةكةي تري جؤن بوَل، 1904(، )بةزمةكةي 
دكتؤر، 1906(، )مةيجة باربةرا(، )ذنهَينان 1910(، )ميساليانس، 1910(، )يةكةم 

شانؤي فاني(، ئةمانة و دةيةها بةرهةمي تري. 
 )بةرنارد شؤ(، لة 2 ي مانطي يازدةي 1950 لة تةمةني 94 ساَليدا، لة ناوضةي 

)ئايؤت(ي )سةينت لؤرَينس( لة ماَلةكةي خؤي دا طياني بة خاك سثارد.

سةرضاوة:

 http.//searchbar//www.google.com//Bernard Shaw’s life and
.works
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لةئَيستادا ضي دةكةيت و بة زؤريي بة ضييةوة سةرقاَليت؟
لةم رؤذة تاَل و ناخؤشانةدا، كة تاريكييةك هةموو دونياي داطرتووةو مذَيكي 
ضونكة  حافز،  ديواني  لةسةر  ئيشكردنم  سةرقاَلي  لةاليةكةوة  دةبيندرَيت،  بةربآلو 
هيض كؤثييةك لةم ديوانة جَيطاي باوةِر نيية، هةموو كؤثييةكاني ئةم ديوانة هةر لة 
حافزي قةزوينييةوة بطرة تا دةطاتة ثذمان بةختياري و خانري، ئةنجةدي شيرازي 
و بةهادين خوِرةمشاهي و قودسي، جَيطاي باوةِر نيين. ئةمة سةرةِراي ئةو هةموو 
هةوَل و زةحمةتة كة ئةو بةِرَيزانة كَيشاويانة. لةاليةكي ترةوة لةسةر نووسينةكاني 
خؤم كار دةكةم. دووبارة بة رؤماني )وةرزَير(دا دةضمةوةو هةموو رةطة توند و 

رؤمانتيكةكاني لَيدةردةكَيشم. رَيطةي ضاثيشي ثَيدراوة.

مةنسوور ياقووتي: 

سازداني: سةعيد رةزايي
و: مستةفا زاهيدي

ثَيويستمان بة تواناييةكي 
تيؤريء  زانستي جيهانيية بةوةي 

دؤنكيشؤتةكاني وآلتةكةمان 
بنَيرينة شةِر لةطةَل ئاشةباكان
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رةنطة ئةطةر لةطةَل سةردةمدا بويتاية ئَيستا زؤر زياتر لةسةر زاران دةبوويت، وا 
باشتر نةبوو؟

ض  و  طةيشتوون  بةكوَي  لَيدةكرَيت  باسيان  و  زارن  لةسةر  زؤر  ئةوانةي 
خؤيان  لة  طرانبةهايان  ميراتَيكي  ض  يان  بةرهةمهَيناوة  سةيريان  دةستكةوتَيكي 
بةجَيهَيشتووة؟ بة داخةوة دةبَيت بَلَيين هيض تواناييةكي سةير و سةمةرة لة دَلي ئةم 
شةثؤالنةوة، كة لةسةر بوورسن و لةسةر زارن لة هةر كام لة بوارةكاني شيعر، 
ضيرؤك، شانؤنامة، سينةما، رةخنةي ئةدةبي و.. سةريهةَلنةداوة. ضاو لة ثاِرامَيترة 
جيهانييةكان بكة و هةر بةم ثاِرامَيترانة لة ضيرؤك و شيعر و بوارةكاني تري هونةر 
بةربآلوة،  ثِرووثاطةندةي  و  هةَلةخةِرجي  ئةم  هةموو  سةرةِراي  بِروانة.  ئَيران  لة 
ئَيستاش  ثارةيان سةرفكردووة.  تةنها  دةركةوتووة؟  تواناي سةيرو سةمةرة  كام 
كة ئَيستاية سادقي هيدايةت و سادقي ضووبةك لة ضيرؤكدا قسةي يةكةم دةكةن، 
هَيشتا غوآلم حوسةين ساعيدي باشترين فيلم نامة نووسي ئةم وآلتةية، لة بواري 
شيعريشدا فرووغ فةروخزارد و نادر نادر ثوور و نوسرةت رةحماني و هووشةنط 

ئَيبتهاج و ئةخةوان سالس و... قسةي يةكةم دةكةن.

ض بكةين لة بة ثيرؤزكردن لة ئةدةبي ئَيراندا؟ ثرسَيكي فةنتازيايي كة كةسايةتيية 
ديارةكاني ئةدةبي ئَيراني طةمارؤداو و ئةطةر لَييان نزيك بيتةوةو رةخنةيان لَيبطريت 
هةزار و يةك قسةت ثَي دةَلَيين بةوةي بؤضي سووكايةتيت بة فآلنة نووسةر كردووة. 

تكاية ئَيوة بَلَين ضي بكةين لةم بابةتةدا؟
و  زيندوو  رةخنةي  بةستَيني  لة  و  ديموكراسي  تةواو  هةلومةرجَيكي  لة  تةنها 
زانستيانةدا دةكرَيت ئةم شَيرة بةفرينانة ببن بة ئاو. ئةم ثةيكةرانة هةندَيكيان تةنها 
لة زستانَيكدا لة دايكبوون كة دةرطا و دةمةكان داخراون، بةردةكانيان بةستؤتةوةو 

سةطةكانيان بةرداوة.
دؤنكيشؤتةكاني  بةوةي  جيهانيية  زانستي  و  تيؤريك  تواناييةكي  بة  ثَيويست 
وآلتةكةمان بنَيرينة شةِر لةطةَل ئاشة باييةكان. نةخؤشي بة ثيرؤزكردن نةخؤشييةكي 
تايبةت بة جيهاني سَييةمة. لة وآلتة ئازادةكاندا كة هةر ئايديا و رةوتَيك بة شَيوةيةكي 
ئازادانة دةكةوَيتة بةر رةخنة، ئةم نةخؤشيية نيية. نابَيت زؤر نيطةران بيين، ئةمانة 
بَلقي سةر ئاون ، دَين و دةِرؤن، لة وةهمي ماليخوليايي و خةياَلي جادوويي خؤياندا 
ثَيوةندييةكانة  جيهاني  ئةمِرؤ  جيهاني  بةختةوةرانة  وانيية!  نا  ثيرؤزن.  واية  اليان 
لة  نيية.  لة خؤِرا  بة راست قسةيةكي  بة طوندَيك  بووة  دةَلَين جيهان  ئةوةي كة  و 
جيهاني ئازاددا تةنها لةذَير تيشكي رةخنةي بة كؤمةَلداية- رةخنةيةكي بَي رةحمانةو 
ضييةتي  و  ماهييةت  كة  تةكنيكي-  و  زانستي  مَيذوويي،  هةَلبةت  ويذادانانةو  بة 
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دياردةيةك دةردةكةوَيت. سةردةمانَيك ئَيران لة باري هونةرييةوة تاكة سوار بوو، 
لة بواري ضيرؤك و شيعر و بيناسازييدا تاقانة بوو، بة كةسانَيكي وةك فيردةوسي 
و خةيام و سةعدي و كةساني تر و بةرهةمةكاني تةخت جةمشيد و تاق وةسان و 
قةآلي شاثوور و ئةرط بم و... لة جيهاندا ديار بوو، ئةمِرؤ ض دةستكةوتَيكمان هةية؟ 
ئةويش بة بةراورد لةطةَل مايكل ئانجيلؤ و بَيتهؤظن و مؤزارت و باخ و سينةماي 
ثَيشكةوتووي جيهان و ضيرؤكنووساني روسيا و فةرةنسا و ئةمريكا؟.... كامةيان 
ثيرؤزة؟ ئةمة وةهم و دَلخؤشكردنة. ضيرؤك نووسينمان لة سةرةتاي رَيطا داية و 
سينةمامان نيية، شانؤ كة لة هيض كوآ ديار نيية و بيناسازيمان كة هةر زؤر خراثة... 

دةبَيت ض بكةين؟ دةبَيت دةرطاكاني رةخنة ئاوةآل بكةين.

رةخنةي ئةدةبي بؤ واي بةسةر هاتووة؟ ثَيت وا نيية زؤربةي ئةم كةموكووِري و 
طرفتانة بة هؤي نةبووني رةخنةوةية؟

ثَيداهةَلدان و وةسفكردن جَيطاي رةخنةي ئةدةبي طرتؤتةوة. شتَيكمان نيية ثَيي 
بوترَيت رةخنةي ئةدةبي. رةخنةي ئةدةبي لة كةش و هةوايةكي تةواو ديموكراتيدا 
دةتوانَيت طةشة بكات و بة شَيوةيةكي تةواو ئازاد دةركةوتنَيكي عةيني و ئؤبذةكتيظي 
ببَيت. هةلومةرجي كؤمةَلطاي ئَيمة دةبَيت بة شَيوةيةك بطؤِردرَيت كة راطةياندنةكان، 
بَي  و  ترس  بَي  بتوانن  فَيركاري  و  ثةروةرد  و هةواي  راديؤ، كةش  و  تةلةفيزيؤن 
هيض دَلةِراوكَييةك مشتومِر بكةن. تا ئةو كاتةي سةرجةم كؤمةَلطا ديموكراتي نةبَيت، 
بةستَين بؤ رةخنة ئامادة و لةبار نابَيت. لة نةبووني بةستَين و فةزاي رةخنةدا درؤ، 
دووِريي، زمانلووسي جَيطاي رةخنة دةطرَيتةوة و دةبَيت بة بةها و رةخنة دةبَيت بة 
شتَيكي خراث . تا ئةو كاتةي زةمينةكاني ديموكراسي و كؤمةَلطاي ديموكراتي لةبار 
نةبَيت و هَيزة بيرمةندةكاني كؤمةَلطا نةتوانن هةست بة ئاسايش و ئةمنييةت بكةن 
و كَيشةكان بدةنة بةر رةخنة، لة هةموو ثانتاييةكاني كؤمةَلطادا دةبَيت ضاوةِرواني 

كةموكورتي تازةتر بين. 
تيشكي  بةر  بكةوَيتة  و  دةستثَيبكات  لةوَيوة  رةخنة  دةبيََت  كة  يةكةيةك  يةكةم 
دةبَيت  فَيركاري  ثــةروةردةو  سيستمي  فَيركاريية.  ثــةروةردةو  سيستمي  رةخنة 
سةربةخؤ و مؤدَيرن و تةيار بة نوَيترين ئامرازةكاني راهَينان و فَيركاري بَيت و 
مامؤستاكان دةبَيت بتوانن بة شَيوةيةك ئازادانة لةسةر ثؤلةكاني خوَيندندا باس لة 
كَيشة جيدييةكاني ذياني رؤذانة و كولتووري كؤمةَلطا بكةن. رةخنة كاتَيك طةشة 
بطرَيت،  رةخنة  لة  رَيز  و  بكات  رةخنةطرةكانييةوة  بة  كؤمةَلطا شانازي  كة  دةكات 
نةك ئةوةي هةر رةخنةيةك بة مةبةستي باشتر بووني ذيان، سزاي بة دواوة بَيت و 

رةخنةطر لةناو ببرَيت و مافي ذياني لَي زةوت بكرَيت.
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ئايا لةطةَل من هاوِرا و هاودةنطي كة رووناكبيران ئةمِرؤكة تةنها كاية بة ناوةكان 
دةكةن و ئةوةيان بة الوة طرنط نيية بةرهةمةكة ضؤنة؟ تةنها ئةطةر كةسَيك ناوي 
لةناو ريزي دؤستاندا نةبوو مةحكووم دةكرَيت، جا طرنط نيية ضي وتووة. رؤذانة ئةم 
هةَلسووكةوتة دةبينم و هةستي ثَيدةكةم. واتة هةَلسووكةوتة دذة رووناكبيري. ئَيوة 

ضي، وةها بيردةكةنةوة؟
راستت دةوَيت ئةم بؤضوونةي تؤم بة الوة سةيرة. من لة ئَيستادا لة ئَيران و 
بوون،  رووناكبير  مةرجي  يةكةم  نابينم.  رووناكبيرَيك  ئَيراندا  هةواي  و  كةش  لة 
و  نوآ  ئايدياي  باسي  بةر  هَينانة  و  و مشتومِر  ثرسةكان  لة  رةخنةي زؤر جيدي 
ئَيمةدا  كؤمةَلطاي  لة  ثةسةندةكانداية.  و  باو  بؤضوونة  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوة 
نةتوانن  ئَيمة  بيرمةنداني  كاتةي  ئةو  تا  رةخنة،  ثَيشكةشكردني  بؤ  نيية  دةرفةتَيك 
جيدي ترين ثرسةكاني تايبةت بة وآلت يان جيهان لة كةش و هةوايةكي ديموكراتيكدا 
ببةنة ذَير ثرسيارةوة بيدةنة بةر رةخنة، ناتوانين باس لة دياردةيةك بكةين بة ناو 
تيؤرييةكاندا  باسة  لة  كة  بة ضةمكَيك  بووة  ئةمِرؤدا رووناكبيري  لة  رووناكبيري. 
بة شَيوةيةكي نائاطاهانة بةكار دةبرَيت. مةرجي رووناكبير بوون طومان كردنة لة 
بابةتةكان، هةَلبةت  لة  نةترسانةية  باوةكان و رةخنةطرتني  بونيادة ثةسةندكراو و 
لة كةش و هةوايةكي دوور لة ترس و دَلةِراوكَي. بؤ ثَيشكةشكردني باس و رةخنة 
سةرةتا دةبَيت فةزايةكي ثارَيزراو و ئاسايش بووني هةبَيت. لة ئَيران وةها ذينطةيةك 
بووني نيية. رؤشنبيري بةرهةمي هةلومةرجي ديموكراتي و زادةي هةلوومةرجَيكة 
كة لةو هةلوومةرجةدا بةهايةكي جيددي دةدرَيت بة رةخنةو بيرمةندان و بيرياران 
لة وةها كؤمةَلطايةكدا رَيزيان لَيدةطيرَيت، نةك ئةوةي مةحكووم بكرَين بة تةريك 
كةوتنةوةو ذياني بة ناضار لة ماَلةوةو دانيشتن لةبةر تةلةفيزيؤنَيكدا كة تةنها مشك 
ذينطةي  بآلودةكاتةوة.  جيابوونةوة  و  زةماوةند  دووبارةي  ضيرؤكي  ثشيلةو  و 
تةنها  ثارة  و  كولتوور  بة  دةدرَيت  طرنطي  كة  هةلومةرجَيكة  بةرهةمي  رؤشنبيري 

ثَيوةري بةها نيية.

 بؤضي لة كؤِر و كؤمةَلة ئةدةبي و رووناكبيرييةكان دوور كةوتوويتةتةوة؟
نة كؤِر و كؤمةَلي زيندووي ئةدةبي دةناسم كة بَي ترس لة هيض ناو و ناتؤرةيةك 
بتوانم تَيدا بةشداريي بكةم و شتي لَي فَير بم و بةو ثةِري ئاسوودةييةوة دةرطاي 
رةخنة و دةنطي جياواز بكةينةوة، نة كؤِر و كؤمةَلي رووناكبيرانة يان تةنانةت شَيوة 
رووناكبيرانة بووني هةية كة بكرَيت باسي فيكري و تيؤري تَيدا ثَيشكةش بكرَيت بَي 
ئةوةي لة تؤمةت و ناتؤرةكان بترسَيت بة شَيوةيةكي ئازادانة باس لة كَيشةكاني 

خةَلك و جيهان بكرَيت.
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دةستةي  و  تاقم  كؤمةَلَيك  ئةمِرؤكة  كة  ئةوةية  دَلتةزين  و  تاَل  راستييةكي 
تايبةت ضةتريان بة سةر كؤِر و كؤمةَلي ئةدةبي ئَيراندا كَيشاوةو بة زؤري ثةرة بة 
لة شيعر و ضيرؤكدا خوازياري سِرينةوةي  باو دةدةن،  بؤضووني دواكةوتووانةو 
ئايديان، هةوَليان ئةوةية هونةر بة دوور بَيت لة روانطةكان و وةك سَيوَيكي كرمؤَل 
و  ذيان  هَيزي  لة  هونةر  و  ئةدةب  ثووكاوةتةوة  و  خواردووة  ناوةكةي  كرم  كة 
بة  بةرضاوتةنط  نةخوَيندةوار، هةلثةرست،  شيرةي ذيان دووركةنةوة. كةسانَيكي 
بيركردنةوةي دؤطماو ضةق بةستوةوةو ئةم كؤِر و كؤمةآلنة دةطَيِرن و بةر بة هةر 
جؤرة رةخنةيةكي بونيادنةر دةطرن و جطة لة كاوَيذكردني ئايديا كؤن و سواوةكان 
تاقم بازي  تاقم و  نيية بؤ وتن. دةمارطرذي و  ثَي  هيض شتَيكي نوَي و زيندوويان 
يةكَيكي تر لة نةخؤشييةكاني ئةم كؤِر و كؤمةآلنةية. هةر بؤية لة ماوةي ئةم سي 
و  سةير  تواناييةكي  هيض  ئةدةبيية  كؤمةَلة  و  كؤِر  هةمووة  ئةم  دَلي  لةناو  ساَلةدا 
سةمةرة سةريهةَلنةداوة. ئةطةر كةسَيكي ديار لةو دَلي ئةم كؤِر و كؤمةَلة ئةدةبيية 

هةَلقوآلوة تؤ ناوي ببة.

هيض  ئاخؤ  دةبينيت؟  ضؤن  ئَيران  داستاني  ئةدةبي  ئةمِرؤكةي  باروودؤخي 
بةرهةمَيكت ديوة سةرنجت رابكَيشيت؟

لة ئةدةبي داستاني ئةمِرؤدا ذياني خةَلك بة وَينا ناكَيشرَيت. خةَلكي ئةمِرؤكة كَيشة 
و طرفتي تاَل و ناخؤشيان هةية. تةنها ثَيويستة ضيرؤكنووس ضاو لة ضواردةوري 
لةطةَل  بطرَيـت  ئؤرطانيك  ثَيوةندييةكي  و  قووآلييةكان  ناو  بِرواتة  و  بكات  خؤي 
طِرةكةي  كة  دةردةكةوَيت  بؤ  جةهةنةمَيكي  داهاتوو.  بة  نيية  هيوايةكيان  ئةوانةي 
تووشي سةرسووِرماني دةكات. من لة شوَينَيكي تر وتوومة و ئَيستاش دةيَلَيمةوة 
بةشَيك لة نووسةرةكاني ئَيمة لة سةد ساَل لةوة ثَيش دا دةذين بَي ئةوةي بيانةوَيت 
رؤماني مَيذوويي بنووسن. تووشي جؤرَيك ثاشةكشة هاتوون و بة دواي بابةتطةلَيك 
دةكةون كة كَيشةي مرؤظي ئةمِرؤيي نيية. مرؤظي ئةمِرؤيي كَيشة و طرفتي تايبةت 
بة خؤي هةية و دةبَيت لةو كَيشة و طرفتانة نزيك بينةوة. بةشَيك لة نووسةرةكان 
تووشي كاية وَينةيي و زمانييةكان هاتوون و لة زماندا بة دواي ئةدةبدا دةطةِرن. 
فؤرماليسم بة جؤرة طاَلتةجاِر و سووكةكةي بووة بة سةرقاَلي ئةم نووسةرانة، لة 
ئاستي جيهانييدا بةرهةمي طةورة دةنووسرَيت و نووسةراني طةورة لةطةَل كَيشة 
طةورةكاني رؤذطاري خؤياندا دةذين. بةشَيك لة نووسةرةكانيشمان وةك هةموو 
كات الساييكةرةوةن و ضاوةِرَين نووسةرَيكي بياني بةرهةمَيك بخوَلقَينَيت و ئةوان 

بة السايي لةو نووسةرة كؤثييةكي رووكةش و سةقةت بخةنة بازاِرةوة.
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لةيال عوسمان، ذنة رؤماننووسَيكي عةرةبي ناسراوي كوةيتيية. ئةم رؤمانانةي 
نووسيوة: بطرة نامةوَيت، بَيدةنطي ثةثوولةكان، كلَينضكة، دادطا بِرطةيةك لةسةر 
بةربةستة  جامَيكدا،  لةناو  ذنَيك  ثشيلة،  و  ذن  كؤض،  مةتةَل،   55 واقيع،  بوردي 
رةشةكان، طوَلَيك دَيتة طةِرةك، وةسمية لة دةريا دَيتة دةرةوة، فةتحية مةرطي 
خؤي هةَلدةبذَيرَيت، خؤشةويستي وَينةطةلي هةية، هةموو شةوَيك روودةدات، 

كةَلكي خؤشةويستي ناطرَيت... 

ثَيبكةين،  دةست  ئسووَلييةوة  تةوذمي  هَيرشانةي  لةو  لةيال  خاتوو  سةرةتا 
رَيطريش  كوةيت  لة  تؤ،  دذي  دادطا  لة  هةبوو  داوايةك  طواية  كة  هةية  هةواَلَيك 

هةية لة ذن كة بضَيتة ثةرلةمانةوة؟
لَيسةندم  غةرامةيان  دينار  هةزار  بوو  تةواو  حوكمةكة  دادطا  بة  سةبارةت 
بازاِر  لة  هةبوو  دذيان  كَيشة  كة  كتَيبانةيش  ئةو  زينداني،  ساَل  دوو  لةجياتي 
بارةي  لة  تةنها  ئةمة  قةدةغةكران،  ديكةم  كتَيبى  لةوةوبةريش سَي  كؤكرانةوة، 
دادطاييةكة،  دةربارةي  نووسي  رؤمانَيكم  و  قؤستةوة  رووداوةكةم  كَيشةكةوة، 
هات.  كؤتايي  كَيشةكة  تا  هةبوو  2000درَيذةي  ساَلي  تا  1998وة  ساَلي  لة  كة 
بِرطةيةك لة سةربردةم نووسي، هةموو شتَيكم تيا تؤماركردوة، ئةو رووداوانةي 
كة بةسةرم هاتوون لة ماوةي ئةو ساآلنةدا، بةآلم مةسةلةكةي ديكة نةضووني 
ئَيستا  تا  و  كوةيتية  ذني  ــاري  دواك ئةمة  ــي  دةزان وةكو  ثةرلةمان،  بؤ  ذن 

لةيال عوسمان:
نةنكم كوردةو خةَلكي سلَيمانيية...

آل  ح عةبدولَ سازداني: غةفور سالَ
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نةوةستاوة. دواي داطيركردني كوةيت لةاليةني عَيراقةوة داواكارييةكة تووندتر 
بوو، بَيطومان ذني كوةيتي رؤَلي زؤر مةزني هةبوو، لة رؤَلي ثياو زياتر بوو لة 
بِرياردان،  بؤ  هةبَيت،  ثايةي سياسي  بوو  خؤيشي  مافي  داطيركردنةكةدا،  كاتي 
بةآلم ئةم مافةيش رةتكرايةوة، لة ثِرَيكدا زانيمان ئةو ثةرلةمانتارانةي كة لةطةَل 
مافي ذندا بوون هةندَيكيان بَيدةنط بوون، هةندَيكي ديكةيان هةوَليان دا، بةآلم 
سةرةِراي  نةيتواني  ذن  يان  نةدراو  مافة  ئةم  و  هَينا  شكستي  مةسةلةية  ئةم 
هةموو تَيكؤشانَيكي ئةو مافة بة زؤر بةدةست بهينَيت، بةآلم لة 15ي مايو مير 
مةرسومَيكي دةركرد ئةو مافةي دا بة ذن و دذي ئةوة وةستا، بةآلم رَيذةيةكي 
زؤر كةم دذي ذن وةستان، ئةمة بة ثَيضةوانةي ساَلي 1996وة كة تةنها دةنطي 
سَي ثةرلةمانتارمان لةطةَلدا بوو، بةآلم ساَلي 1990 )30( دةنطمان لةطةَلدا بوو، 
ئةمةيش مذدةيةكي خَيرة بؤ ذني كوةيتي و 95% هيوايان هةية كة ئةمة جَيطير 
هةميشة  كة  ئيسالمييةكانة  تةوذمة  مافةيش  ئةم  رةتكردنةوةي  هؤي  دةكرَيت. 
دذي مافي ئافرةت دةوةستن. ئَيمة كَيشةمان لةطةَل حكوومةتدا نيية، كَيشةمان 
وةزارةتي  ئةدةبيش  بة  سةبارةت  ئيسالمييةكانة.  طرووثة  و  ثةرلةمان  لةطةَل 
راطةياندن هةية هاندةدا، هةروةها ئةنجوومةني نيشتيماني رؤشنبيريي و هونةر 
و ئةدةب هةية هاندةدا، نووسينةكاني كوةيتيةكان دةكِرَيت و لة حيسابي خؤي 

كتَيبيان بؤ ضاث دةكات، بةآلم كَيشةكة لةطةَل ئةو طرووثة ئيسالميانةداية.

ثَيش داطيركردني كوةيت طةلي كورد تووشي دةردةسةري ببوو، هةروةها طةلي 
عَيراقيش لةسةر دةستي رذَيمي عَيراق. دةمانبيست كة كؤمةَلَيك لة رووناكبيراني 
عةرةب لة كاتي جةنطي عَيراق ئَيراندا سةرداني عَيراقيان دةكرد، لةيال عوسمان 

يةكَيك بوو لةوانة؟
من بةختةوةر دةبووم كة لة فيستيظاَلةكاني مةربد ئامادة دةبووم لة ماوةي 
بةر  عةرةبي  وآلتَيكي  وةكو  بكةم،  بةغدا  سةرداني  لَيبوو  حةزم  ساَلدا،  هةشت 
لةداطيركردني كوةيت، ضونكة بةالني كةمة بايةخي بة رؤشنبيريي دةدا، فَيستيظاَلي 
شَيوةكاري هةبوو، فَيستيظاَلي شانؤ هةبوو و فَيستيظاَلي تر، ئامادةيان دةبووم، 
بةآلم هيض سؤزَيكم لةطةَل رذَيمي عَيراقدا نةبوو. تةنانةت لةناو بةغدايش ئةمةم 
لةيال  دةيانووت  دةكرد،  ئيحراج  هاورَيكاني خؤمم  لة  هةندَيك  تةنانةت  دةووت، 
ئةمجؤرة قسانة مةكة، ضونكة من دذي جةنطي عَيراق ئَيران بووم، يةكةم وآلت 
بوو كة تووشي شةِر بوو يةك دينارم ثيتاك نةكرد بؤي. ضونكة دذي ئةم جةنطة 
دةوةستام، لةبةر ئةوةي ميللةتاني دةثليشانةوة و رذَيمةكانيش لةسةر كورسي 
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خؤيان دانيشتبوون، تةنها ميللةتان لةناو دةضوون و لة حاَلةتي ناخؤش دةذيان، 
باس  بؤم  بةآلم  دةوةستان،  كوةيت  حاَلةتي  دذي  ناهؤشيار  ميللةتي  هةندَيك 
بةآلم  دةزاني،  راستييةكةيان  هةبوون  عةرةب  بيرياري  و  رووناكبير  كة  مةكة 
لة  زؤر  عَيراقي  رذَيمي  ضونكة  دةوةستان،  عَيراقي  رذَيمي  لةطةَل  داخةوة  بة 
رؤذنامةكاني عةرةب و رؤذنامةنووساني كِريبوو، تةثَليان بؤ رذَيم لَيدةدا، نرخي 
ئةو ئاهةنط و مةدحانةيان وةردةطرت، بةآلم دواي رزطاركردني كوةيت و ئةوة 
ضاو بينرا كة صةدام حسَين ئةوةي ئةو بة عةرةبي كرد ئيسرائيل و ئةمريكا ثَيي 
دادةن  ضؤك  كة  كرد  فةلةستينيةكان  لة  واي  تَيكدا،  عةرةبي  ريزي  نةكردوون، 
تووشي  خؤياندا  وآلتي  لة  عَيراق  و  كورد  طةلي  هةردوو  ئاشتي.  ثرؤسةي  بؤ 
ئابَلووقة ببوون، تواني كوةيت وَيران بكات، بةآلم دواي دوو ساَل بنيات نرايةوة، 
طةلي كوةيتي ئازادي خؤي طةِرانةوة، يةكةم شت دواي ئةوة كة صةدام كردي 
داطيركردني  ثَيش  ئةطةر ضي  بوو،  عَيراق  طةلي  ضةوساندنةوةي  و  برسيكردن 
كؤمةَلَيك  بوو،  ئَيش  بة  زؤر  ئَيمة  بؤ  داطيركردنةكة  ضةوسَينرابووة،  كوةيتش 
ضيرؤكم نووسي بة ناونيشاني )كؤسثة رةشةكان(، بة طوَيرةي توانا ويستوومة 
دادثةروةر بم، رقَيكي تةقَينةر بةرامبةر بة طةلَي عَيراقم نيية، توانيومة جياوازي 
)ئومَيدةكاني سةبر(م نووسي  ثاشان  لةنَيوان كة رذَيم ضييةو طةل ضيية،  بكةم 
بة  هةست  ئَيمة  ضونكة  هةن،  زؤر  بريني  هَيشتا  بةآلم  بآلونةبووةتةوة،  هَيشتا 
ئَيمة دوو كَيشةي  طةِراوةتةوة،  ئازاديمان  ئةوةتا  يان  ناكةين،  لةزةتي رزطاريي 
سةرةكيمان هةية، وةكو طةلي كوةيتي كة بة دةستيانةوة ئازار دةبينين، ئةويش 
كَيشةي ديلة كوةيتيةكان و طةمارؤي سةر طةلي عَيراقة، ئةم هةمووة ئازارمان 

دةدات، خؤشيمان ئةوسا تةواو دةبَيت كة ديلة كوةيتيةكان بطةِرَينةوة.

و  كوةيتي  و  عَيراقي  طؤظارة  لة  كة  هةم  نووسينانةت  ئةو  ئاطاداري  خؤم 
عةرةب  كوردو  خوَينةري  بة  سةبارةت  بةآلم  بآلوبوونةتةوة،  عةرةبييةكاندا 
ئةم  عَيراق،  لةسةر  هةية  رؤشنبيري  طةمارؤيةكي  ثاشان  هةية،  زمان  كؤسثي 
طةمارؤية كوردستانيشي طرتووةتةوة، بؤية بةرهةمة عةرةبييةكانمان ثَيناطات، دوا 

بةرهةمةكاني لةيال عوسمان ضيية؟
13 كتَييبم هةية ضةنديان كؤمةَلة ضيرؤكن و دوو رؤمانيشم هةية، وةكو وتم 
رؤماني)دادطا(يشم تةواو كردوة كة دةربارةي دادطاييكردنةكةي خؤمة، رؤمانَيكي 
ئايندةشم هةية كة سةربردةي خؤم  تيا دةكةم، ثرؤذةي  ديكةم هةية كة كاري 

بنووسم بة خؤشي و ناخؤشيةكانييةوة.
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كَيشةي سةختمان هةية ئةويش بووني كؤسثي زمانة.
بؤ ئةوةي رايةَلة هةبَيت لة نَيوان ئَيمة و كوردستان و نووسةراني كورددا، 
دةبَيت ضةند اليةنَيك هةبن ئةدةبي هةردووال وةربطَيِرن، ئةدةبي عةرةبي بكرَيت 
ئةوانةي  و  وةرطَيِران  عةرةبي،كَيشةي  بة  بكرَيت  كورديش  ئةدةبي  و  كورد  بة 
بآلويدةكةنةوة هةية، نرخي كتَيب طرانة، من ئاطام لَيية لَيرة لة كوردستان كتَيب 
ئةم هةموو هؤيانةو  كتَيب طرانة.  كؤثي دةكرَيت و دةفرؤشرَيت، ضونكة نرخي 
دووريش و بووني طةمارؤ لةسةر كوردستان، نةبووني ثؤستة وايكردوة جؤرة 
ديداري  ثرؤذةي  ئَيوة.  ئةديباني  ئَيمةو  ئةديباني  نَيوان  لة  هةبَيت،  دوورييةك 
دةوري لة نَيوان ئةديباني كورد و عةرةب، واتا ديدار هةبَيت لة شَيوةي فَيستيظاَل 
و ديدار لة نَيوان ئةديبان و ئةم هاوكَيشة ئيلزاميية و كةسيية لة يةكترمان نزيك 
دةكاتةوة كة بيروباوةِر و بةرهةمةكاني خؤيان بطؤِرنةوة لةطةَل يةكتردا، وةكو 
ضؤن لة مةربد رووي دةدا، ئةطةر رذَيم ضاكةيةكي هةبووبَيت ئةديبان عةرةب و 

دنياي لةم فَيستيظاَلةدا كؤدةكردةوة. 

و  نووسةران  و  عةرةب  رؤشنبيرةي  كؤمةَلة  ئةم  يان  طردبوونةوةيةتان  ئةم 
ذنةنووسةراني عةرةب، ضي ئَيوةي كؤكردةوةو ئامانجي ئةم سةردانة بؤ كوردستاني 

عَيراق ضي بوو؟
سةردانَيكة بؤ ئاطاداربوون و بزانين ضي لةم ناوضةيةدا روودةدات، بة ضاو 
بينيني هؤكارةكاني ئةوةي كة روويدا، ئةوةي كة بةسةر كوردستاندا هاتووة لة 
عَيراقةوة،  رذَيمي  اليةن  لة  و ضةوساندنةوة  كَيشةو سةركوتكردن  و  ناخؤشي 
هةردوو  و  هةردووال  نَيوان  لة  روودةدات،  براكاندا  لةنَيوان  كة  ئةوةي  ثاشان 
حيزبدا، بينين و خؤئامادةكردن بؤ رَيكخستني فَيستيظاَلي سةد ساَلةي شاعيري 
زؤر  من  بةآلم  بينين،  لة  جؤرَيكة  ئةمة  جةواهيري،  مةهدي  محةمةد  طةورة 
بارةيةوة  لة  درَيذي  و  بةدوور  هةبوو،  بةري  ئةم سةردانة  بةختةوةرم ضونكة 
ناكةم،  سياسي  اليةني  باسي  كوردستان(.  )رؤذانةي  ناونيشاني  بة  دةنووسم 
ضونكة لة سياسةتدا فاشيلم، لة بارةي ذنةوة دةنووسم لة كوردستان و هةوَلي 

ذن ضيية لة كوردستاندا.

بيستوومة كة تؤ رةطَيكي كورديت هةية، ئايا ئةمة راستة؟
ئةيوبييةكانة،  بنةماَلةي  لة  سلَيمانية  خةَلكي شاري  دايكم  دايكي  واتا  نةنكم، 
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مةحموود شةوقي شاعيرَيكي طةورةي كوةيتي بوو، بةآلم بة رةضةَلةك كورد بوو. 
بؤ ئاشكرا دةكةم رؤماننووس )سةنةعةَلآل  تَيكةَلين، شتَيكت  ئَيمة  خؤت دةزاني 
تؤ  بَيطومان  كوردة،  رةضةَلةك  بة  ئؤرفةلية  خانةوادةي  لة  ئيبراهيم(ميسريية، 
دةبيني كة ئةم جيهانة بضووكة... دةتوانم ضيرؤكَيكت بدةمي بؤ بآلوكردنةوة كة 
ئَيستا لة المة. من دةزانم لة وآلتي ئَيوة ثَيشكةوتن هةية، ضيرؤكةكة نة ئيباحيةتي 
تياية و نة دةرضوونة لةباو، لة خؤِرايي تاوانباريان كردم بةوةي كة ئةدةبي ئيباحي 
دةنوووسم، كة من ئةو ئةدةبةم نةنووسيووة، ئةطةر بمويستباية ئةدةبَيكي زؤر 
بينووسَيت،  دةتوانَيت  ئاسانترين شتة هةموو كةسَيك  ئةمة  دةنووسي،  بازاِريم 
ئةدةبَيكي ئيستيفزازي بؤ غةريزة سةرثَييةكان، من دذي ئةم شتةم. من سَيكس 
بة  دةكةم،  تةوزيف  ضؤن  سَيكسة  ئةم  دةزانم  بةكاردةهَينم،  خؤيدا  شوَيني  لة 
زمانَيكي زؤر بةرز دةنووسم. بةدةر لةو زمانةي كة ئيباحيةتي تَيداية، خةَلكانَيك 
دَين و لَيرة بةدواي وشةيةكةوة دةطةِرَين، لةوَي رستةيةك و لة سياقي طشتي 
دةريدَينن و دةيكةنة رستةيةكي فازيح، ئةمة ئيشي ئةوانةية، ئةمةية كَيشةي من 

لةطةَل طرووثة ئيسالمييةكاندا.

ئَيمةش ئةم كَيشةيةمان هةية...
ئيدارةيةكي  ئَيوة  ضونكة  طرووثانة،  بةمجؤرة  نةدةن  رَيطة  كة  ئاواتةخوازم 

ثَيشكةوتنخوازتان هةية.

بةم رادة دةمةتةقَيية لةطةَل تؤدا كؤتايي ثَيدةهَينن و سوثاست دةكةين بؤ ئةم 
ديدارةو ديداري ديكةمان دةبَيت لة هاتنةوةتدا بؤ كوردستان.

ئينشاآل و زؤر سوثاس بؤ ئَيوةيش... 

لة موتَيل  * ئةم دوو ضاوثَيكةوتنة دةطةِرَيتةوة بؤ هاويني ساَلي 2000، كة 
ضنار لة سلَيماني سازدراون.

* سةرضاوة رؤذنامةي االتحاد ذ: 383 و 385ساَلي 2000.
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ساآلنَيك لةمةوبةر كابرايةكي خةَلكي ))باشطير(( بة ناوي ئيلياس لة ناوضةى 
كؤضي  هَينا،  بؤ  ذني  ئةوةي  دواي  ساَلَيك  باوكي  دةبرد،  بةسةر  ذياني  )ئوفا( 
دوايي كردء ميراتَيكي واي بؤ بةجَينةهَيشتبوو، لةو رؤذطارانةدا ئيلياس خاوةني 

تةنها حةوت مايينء دوو طا و دة بيست سةر مةِر بوو.
بةآلم ضونكة ثياوَيكي زةحمةتكَيش بوو، هَيندةي ثَينةضوو دةرطاي بةرةكةت 
درةنطان  شةو  تا  زووةوة  بةياني  لة  ذنةكةيدا  لةطةَل  كرايةوة،  روويــدا  بة 
هةمووان  لة  درةنطتر  هةَلدةستانء  لةخةو  هةمووان  لة  زووتر  دةكرد،  كاريان 
سةريان دةخستة سةر سةرين، بةم شَيوةية وردة وردة بووة خاوةني داراييء 
ئةسثء  سةد  دوو  خاوةني  ببووة  ساَل  ثَينج  سيء  دواي  زؤر،  سةروةتَيكي 
ثياوةكاني ضاودَيري  كرَيكارة  مةِر،  دوو سةد سةر  هةزارء  و  طا  ثةنجا  سةدو 

ئيلياس
ئيلياس

و:  هيوا خةيات
ليؤن تؤلستؤي
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لة  دةدؤشيء  طاكانيان  ماينء  شيري  ذنةكانيش  دةكردو  بؤ  مةِروماآلتةكةيان 
هةموو  خاوةني  ئيلياس  دروستدةكرد،  )كؤميس*(يان  ثةنيرو  كةرةو  شيرةكةي 

شتَيك بوو لةبةرئةوة تةواوي خةَلكي ناوضةكة ئيرةييان ثَي دةبرد.
دةربارةي دةيانطووت:

نيية،  كةم  هيضي  لة  شتَيكةو  هةموو  خاوةني  خؤشبةختة،  ثياوَيكي  ئيلياس 
لة  دةوَلةمةند  رَيزو  خاوةن  خةَلكانَيكي  بَيت،  رازي  زؤر  ذياني خؤي  لة  دةبَيت 
دوورةوة ناوبانطيان بيستبوو تامةزرؤي ناسيني بوون، لة ناوضة دوورةكانةوة 
بؤ ديداري دةهاتن، ئةميش بة روويةكي خؤشةوة ثَيشوازي لَيدةكردنء خواردنء 

خواردنةوةي بةتامي ثَيشكةش دةكردن.
هةركةسَيك دةهات بؤ ئةو ناوضةية بة سفرةى ثِر لة كؤميس، ضايي، شةربةتء 
طؤشتي مةِرةوة ثَيشوازي لَيدةكرا، تا ميوانةكة دةطةيشت مةِرَيكيان سةر دةبِرى، 
خؤ ئةطةر ذمارةى ميوانةكان زؤربووناية دةطةيشتة دوو مةِر ياخود ماينَيكيان 

سةردةبِرى.
هَينابوو  كوِرةكاني  بؤ  ذني  كضَيك،  كوِرو  دوو  هةبوو،  منداَلى  سَي  ئيلياس 
كضةكةيشي دابوو بة شوو، ئةو كاتةي دةستكورت بوو، كوِرةكاني بة باشي كاريان 
نالةبارو  بوون  دةوَلةمةند  كة  بةآلم  بوون،  ماآلتةكةي  مةِرو  دةكرد، شواني  بؤ 
خؤثةرست دةرضوون، يةكَيك لة كوِرةكاني بووة مةيخؤرو لة شةِرَيكدا كوذرا، 
كوِرة بضووكةكةيشي ذنَيكي خؤ خؤشةويستي هةبوو سةرثَيضي لة فةرمانةكاني 
باوكي دةكرد،، ئيتر نةياندةتواني لة ماَلَيكدا ثَيكةوة بذين، ناضار ئيلياس ماَلَيكي بؤ 
دروستكردو بةشَيك لة مةِروماَلةتةكةي دا بةوانء لة سةروةتةكةي كةمبووةوة، 
ساَلَيك  بوونةوة،  مردار  تَيكةوتء  يان  نةخؤش  مةِرةكاني  تر  ماوةيةكي  دواي 
لة طاكاني  ئافات داي  نةبوو، بؤ زستانيش  )كا(  دواي ئةوةش كشتوكاَل نةكراو 
هةر لةو ماوةية )قرقيزة(كان ضاكترين ئةسثةكانيان دزي، خؤيشي وردة وردة 
كؤثانء  قاَلىء  تةنانةت  ساَل  حةفتا  ناية  ثَيي  كة  دةدا،  دةست  لة  هَيزي  تواناو 
نابووت  فرؤشتء  مةِرى  دوايين  سةرةنجام  فرؤشتبوو،  ئةسثةكانيشي  زيني 
دابوو،  دةستي  لة  هةيبوو  كة  ئةوةي  روويداوة،  بزانَيت ضي  ئةوةي  ثَيش  بوو، 
ضارةيةكي تري نةبوو جطة لةوةي كة خؤيء ذنةكةي ببنة خزمةتكاري كةسَيك، 
كآلوَيكء  كةَلثوسَيكء  بةريدابوو  لة  كة  ئةوةي  مةطةر  نةمابوو  هيضي  ئيلياس 
جووتَيك كآلش )شم شماطي( ذنيشي وةكو خؤي ثير بووبوو، كوِرةكةيشي كة 
مردبوو،  كضةكةيشي  دوور،  زةمينَيكي  سةر  بؤ  رؤيشتبوو  جيابووبووةوة  لَيي 

كةسَيك نةبوو بة فرياي ئةو دوو ثيرة لةكاركةوتووة بطات.
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محةمةد شاي هاوسَييان لة بةرامبةرياندا دَلسؤزي خؤي نواند، نة زؤر هةذاو 
نة زؤر دةوَلةمةند بوو، ذيانَيكي خؤش دةذيا، مرؤظَيكي دَلثاك بوو، هَيشتا ميوان 

دؤستي ئيلياسي لة بيرمابوو، ثَييطووت:
))لةطةَل ذنةكةتدا وةرن لة الي ئَيمة بذين، ئةطةر دةتواني كار بكة، هاوينان 
ماينةكان برؤشيء  بة مةِرةكان، شم شماطيش  بدة  ئاَلف  بكةو زستانان  شوتي 
لة شيرةكةيان كؤميس دروست بكات خواردنء جلء بةرطء جَيطاتان بؤ دابين 

دةكةم، ئةطةر شتَيكي تريشتان ويست ثةك ناكةوَيت((.
ئيلياس زؤر سوثاسي كرد، خؤيء ذنةكةي بوون بة خزمةتكارو كرَيكاري 
هَيندةي  بةآلم  بوو،  ناِرةحةت  زؤر  الوة  بة  كارةيان  ئةم  سةرةتا  شا،  محةمةد 
نةبرد راهاتنء رؤذطاريان بردة سةر، تا ئةو ئةندازةي تواناو هَيزيان بوو كاريان 
ثيرة  دوو  ئةو  كاركردني  كة  باوةِرةى  ئةو  طةيشتبووة  محةمةد شا  دةكرد،  بؤ 
سوودي زؤري بؤ ئةو هةية، ضونكة خؤيشيان ثَيشتر دةوَلةمةند بوون سةريان 
تَيدةكؤشان،  توانياية  بيان  ئةوةندةي  نةبوونء  تةمبةَل  دةردةضوو،  كارةكان  لة 
محةمةد شا كة بيري دةكردةوة ئةوان لة ض ثلةو ثايةيةكي بةرزدا بوونء ئَيستا 

بةو جؤرة نابووت بوونء زةليل خةمي بؤ دةخواردن.
ثياوَيكي  لةطةَل  شا  محةمةد  دؤستي  كةسَيكي  ضةند  رَيكةوت  بة  رؤذَيك 
بة  ئةويش  شا  محةمةد  سةرداني  بؤ  هاتن  دورةوة  ناوضةيةكي  لة  ئيمانداردا 
ئيلياسي طووت مةِرَيك سةر ببِرة، ئيلياس مةِرةكةي سةربِريء دروستي كردو 
كؤميس  سةرطةرمي  خواردو  طؤشتةكةيان  ميوانةكان  ميوانةكان،  بؤ  ناردي 

خواردنةوة بوون.
تَيثةِرى  كرابووة  كة  دةرطاكةي  بةرامبةر  لة  بووبوو  تةواو  كاري  ئيلياس 

محةمةد شا ئةوي بيني بة يةكَيك لة ميوانةكاني طووت:
ئةو ثيرة مَيردةت بيني كة تَيثةِرى؟

بةَلَي، بينيم بؤ دةثرسيت؟
هيض، رؤذطارَيك ئةو دةوَلةمةنترين ثياوي ئَيرة بوو، لةوة دةضَيت ناوبانطيت 

بيستبَيت؟
بَيطومان بيستوومة، بةآلم خؤيم نةبيني بوو، كابرايةكي بةناوبانط بوو.

بةَلَي، بةآلم ئَيستا زؤرنةدارة، خؤيء ذنةكةي وةكو كرَيكار لة الي من كار 
باداو  سةرَيكي  كرد  ورتةيةكي  لةبةرخؤيةوة  وِرمابوو  واقي  ميوانةكة  دةكةن، 

طووتي:
يةكَيكيش  سةردةخاتء  يةكَيك  سوِرانداية،  لة  ضةرخ  وةكو  بةخت  شانسء 
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بارو  خةم  داوة  دةستي  لة  شتةي  هةموو  ئةو  بؤ  ثيرةمَيردة  ئةم  خوار  بةرةو 
ثَيتاقةت نيية؟

كةس نازانَيت بَيدةنطء ئارام ذيان بةسةر دةباتء باشيش كار دةكات.
طوَيم  خؤيةوة  زماني  لة  ثَيمخؤشة  بكرَي؟  قسة  طةَليدا  لة  ئةكرَي 

لةسةرطوزةشتةى ذياني بَيت.
بؤضي نا

ثَيكةوة  وةرة  باوطةورة(  ماناي  بة  باشطيرةكاندا  زماني  )لة  بابا  كرد  بانطي 
دوو ثَيك كؤميس بنؤشين، ذنةكةيشت بانط بكة با بَيت، ئيلياسء ذنةكةي هاتنة 
ميوانةكاني،  ماَلء  خاوةن  لة  ثرسي  ئةحواَل  كردنء  سةالم  داواي  ذوورةوة، 
دؤعايةكي خوَيندو لة نزيك دةرطاكةوة دانيشت، ذنةكةيشي رؤيشتء لة ثشتي 

ثةردةكةوة لةطةَل خاوةن ماَلدا دانيشت.
ثَيكَيك كؤميسيان داية دةست ئيلياسء بة خؤشي خاوةن ماَلء ميوانةكاني 
فنجانةكةي  خواردو  كؤميسةكةي  نووشتايةوة  رَيز  وةكء  خوَيندو  دوعايةكي 

لةسةر زةوييةكة دانا ئةو ميوانةي كة دةيويست ثرسياري لَيبكات، طووتي:
لة سةروةتء ساماني  بير  بووبيت،  ناِرةحةت  ئَيمة  بينيني  بة  لةوانةية  باوة 

رابردووتء نةداري ئَيستات بكةيتةوة.
ئيلياس ثَيكةنيء طووتي:

باشترة  ناكةن،  بِروا  بكةم  ثَيناسة  بؤ  بةدبةختيتان  خؤشبةختيء  من  ئةطةر 
تةواوي  هةَليدةِرَيذَيت،  بَيت  دَليدا  لة  هةرضي  ذنةو ذن  ئةو  بثرسن،  ذنةكةم  لة 

رووداوةكةتان بؤ باسدةكات.
ميوانةكة روويكردة ثةردةكةو طووتي:

داية طةورة خؤشبةختي جارانء بةدبةختي ئةمِرؤتمان بؤ بةراورد بكة.
)شم شماطي( لة ثشتي ثةردةكةوة طووتي:

ئةوةي من دةيزانم ئةوةية منء مَيردةكةم ثةنجا ساَل بة دواي خؤشبةختيدا 
طةِراين نةماندؤزييةوة، ئَيستا كة دوو ساَلة وةك كرَيكار مووضةيةك وةردةطرين، 

خؤشبةختي راستةقينةمان بةدةستهَيناوةو لة حاَلى خؤمان زؤر زؤر رازين.
خاوةن ماَلء ميوانةكاني لةو قسانة سةريان سوِرما بوو، تةنانةت خاوةن ماَل 

هةستاو ثةردةكةي الدا تا رووخساري ثيرَيذنةكة ببينَيت.
دةكرد،  مَيردةكةي  بؤ  بزةي  سينةيء  سةر  خستبووة  دةستةكاني  ثيرَيذن 

مَيردةكةيشي بةدةمييةوة ثَيدةكةني.
نيو  ناكةم  طاَلتة  دةيَلَيم راستةو  ))ئةوةي  لة قسةكاني:  بوو  بةردةوام  ذنةكة 
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دةستمان  كة  ئَيستا  دؤزييةوة،  نةمان  طةِراينء  خؤشبةختيدا  دواي  بة  سةدة 
كورتةء وةك كرَيكارَيك كار دةكةين خؤشبةختي راستةقينةمان دؤزيوةتةوة.
ميوانةكة ثرسي ))بةآلم خؤشبةختي ئَيوة لةضييةوة سةرضاوة دةطرَيت((.

مَيردةكةم  منء  بووين  دةوَلةمةند  كاتةي  ئةو  ))ئاسانة  وةآلميدايةوة:  ذنة 
ئةوةندة سةرقاَلء طرفتار بووين نةماندةتواني دوو قسة لةطةَل يةكتردا بكةين، 
ئاطامان لة رؤحمان بَيت ياخود رووةو دةرطاي خودا دوعايةك بكةين، زؤربةي 
كاتةكان ميوانمان هةبوو، دةبوء لة بيري ئةوةدا بين ض خواردنَيكيان بؤ ئامادة 
ميوانةكان  كة  هةر  نةكةن،  باسمان  خراثة  بة  دوايي  تا  بدةينَي  ضييان  بكةين، 
دةِرؤيشتن دةبوواية فرياي كاري كرَيكارةكان بكةوين، ئةو كرَيكارانةي خؤيان 
لة ئيشةكانيان دةدزييةوةو دةيشيان ويست خؤشترين خواردن بخؤن، ئَيمةيش 
طورط  دةترساين  دةكرد،  طوناهمان  ثَيبكةين،  كاريان  زؤرترين  دةدا  هةوَلمان 
شةو  بدزن،  ئةسثَيكمان  ياخود  بشكَينَيت،  مل  طوَيرةكةيةكمان  ياخود  مةِرَيك 
بكةن،  ثَيشيل  طوَيرةكةكانيان  طامَيشةكان  نةوةكو  بووين  بةخةبةر  بةياني  تا 
نةكةن،  دروست  بؤ  كَيشةيةكمان  تا  لَيدةدان  سةرمان  جارَيك  ضةند  بةياني  تا 
هةميشة كارَيك تةواو نةدةبوو كارَيكي تر دةستي ثَيدةكرد، خةمي ئةوةمان بوو 

ضؤن بؤ زستان ئاَلفى تةواو بؤ ئاذةَلةكان بخةين.
دةبَيت  دةيطووت  ئةو  بووين،  ناكؤك  مَيردةكةمدا  لةطةَل  كاتةكان  زؤربةي 
سةرييةك  دةردي  لة  دةويست،  ئةوم  ثَيضةوانةي  بة  من  بكةين  فيسار  فآلنء 
رزطارمان نةدةبوو دةردي سةرييةكي تر يةخةي دةطرتين، طوناهمان لة دواي 

طوناه دةكرد، هيض هةواَلَيك لة خؤشبةختي نةبوو.
ئةي ئَيستا ضي؟

ئَيستا كة بةيانيان لةخةو هةَلدةستين لةطةَل مَيردةكةمدا دةكةوينة قسةوباسء 
بة قورباني يةكتر، ضونكة هيضمان نيية شةِريش ناكةين، بة ئاشتيء سةفا ذيانمان 
دةطوزةرَينين، نيطةرانيي هيض نين مةطةر ئةوةي كة بة راستطؤي كار بؤ خاوةن 
لةكار  ثاشان  بكات،  ئَيمة  دةستي  لة  قازانج  سوودو  ئةو  تا  بكةين،  ماَلةكةمان 
دةطةِرَينةوة بؤ ناني نيوةِرؤ ئَيوارة كؤميس ئامادةية، كاتَيك هةوا سارد دةكات، 
دارمان بؤ طةرمكردنةوة هةية كةَلثوسيش بؤ لةبةركردن، دةرفةتمان هةية طفتوطؤ 
لةطةَل يةكتردا بكةين بير لة رؤحمان بكةينةوةو دؤعا بخوَينين، ثةنجا ساَل بة 

دواي خؤشبةختيدا طةِراينء سةرةنجام لَيرة دؤزيمانةوة، ميوانةكان ثَيكةنين.
بةآلم ئيلياس طووتي:

دؤستان ثَيمةكةنن ئةم قسانة بؤ ثَيكةنين نةكران، ئةمة قسةوباسَيكي طرنطن، 
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شيوةنء  نةزانينةوة  لة  دابوو،  دةست  لة  سامانةكةمان  سةروةتء  كة  سةرةتا 
طريانمان دةكرد، بةآلم ئَيستا مةيلي خوداوةند وا ثةي بة حةقيقةت ببةينء بؤتاني 

باسبكةين، نةك بؤ ئةوةي ثَيبكةنين، ئيمان دارةكة طوتي:
بووة  راست  كة  ئةوةي  ئيلياس  داناية،  كةسَيكي  قسةى  ئةمة  بةِراستي 

طوتوويةتي لة كتَيبى ثيرؤزيسشدا هةر ئةمة هاتووة.
)ميوانةكان لة ثَيكةنين كةوتنء لة بيركردنةوةدا رؤضوون(

ماين  شيري  ثَيكهاتةي  لة  )كحوليية(  خواردنةوةي  جؤرَيك  *كؤميس: 
دروستدةكرَيت.

سةرضاوة:
اول،  ضاث  زادة،  صنعتي  همايون  و.  تولستوي،  ليون  قصةي  سة  و  بيست 

تهران، 1386.
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لةو ريَطايةي بؤ دلَم
ذنَيكم بيني

بةرديَكي سةردةبِري
وام هةستكرد بةردةكة دةطري
خوَين لة طةردنييةوة دةضؤِرَيت

ضرثاندم بة سةرمدا
دةبيني...

ئايا مشاري كات ذةنطي هةلَهيَناوةو
شةويش شَيت بووة

من
و

هاوِرَي 
شاعيرةكانم

جابر محةمةد جابر
و: سةآلح جةالل
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ئةم هةنطاوانة ضيانة
لة كانييةكانةوة بةلةتر دةردةضن،

خَيرايي ترثةي باكةية
دوكةلَةكة،

من خؤم بينيم بة لةرزؤكييةوة
هيَلكة شةيتانؤكة

لة دزاشةكةيةوة دةردةضوو
بةبَي ئةوةي بيرةوةريي بدِريَنَيت

قاو و قيذي زمانم دةبيست
خؤر بةلةمةكاني راو دةكرد

دادةضؤِرا...
وةك ماينَيك لة تاريكيدا

ذنةكة... خؤي 
ثرسيارةكاني سةردةمي رام دةكرد

وة منيش...
طةواهيم دةدا لةسةر لة دةستضوونةكاني ثايز.

 ***
كؤآلنةكان...

وةك وةرزةكان دةلةرينةوة
ناوسكي خةونةكانيان هاتة دةرةوة

بؤ ئةوةي دةزووي تةمةن بطرن
كَي دوثشكي كات دةطرَيت

كات ثيَوةي دةدات
هاوِرَيم جةمال جاسم ئةمين جَيدةهيََلم

بة دةوري شةوةكةدا ثةرش دةبيَتةوة
ياريي بة سةريني بايةكة دةكات

بةبَي ئةوةي مؤسيقاي كؤضي هةتايي
دةربضَيت...

ئيبن حةنبةلي لة بةآلكانيدا بةجيَهَيشت
قوِرطي زةوييان طرت،
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ذنَيكي تر...
لة دةرياضةكة دةردةضوو

خةنجةري لة شةثؤل دةدا
وة كةللةسةري بياباني دةبةستةوة

سةوزاييةكي دةستكردة
من و هاوِريَكانم...

ثةلةي ئارةزووةكانمان دةكةين
لةسةر دةرياي مردوو سةما دةكةين

رةنطالَة لة قةسيدةكانماندا 
دةكريَتةوة...

كة بؤنيان بة ئيَمة نامؤ بوو
لةوانةية لة باخضةكاني بةهشتةوة بَيت. 

سةرضاوة: 
أحالم مبللة، شيعري جابر محمد جابر، ضاثي يةكةم، بغداد، 2007.
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ضريكةي زيندوو
حةسةن زيرةك

جةالل هانيسي

و: تةها ئةحمةد رةسوَل

فؤظيزم

نيطاركَيشان بة 

رةنطى ئاَل

ئامادةكردني: خةسرةو حةمة كةريم

خولي 82ي فَيستيظاَلي ئؤسكاري سينةمايي2010

ةر
ون

ه

و: ثشتيوان كةمال

ديدار لةطةَل ظؤَلكةر شلؤندؤرف
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برةوي  لة سةيدعةلي ئةسغةري كوردستانييةوة  ئاوازي كوردي  و  طؤراني 
لة  كة  طةيشت.  خؤي  لووتكةي  بة  و  طةشةيكرد  زيرةكدا  حةسةن  لة  سةندو 
و  ثَيناسة  ئةذمارو  دَيتة  مؤزيك  كؤَلةكةيةكي  وةك  ناوةِراستدا  خؤرهةآلتي 
شوناسي مؤزيك و طؤرانيي نةتةوةي كوردي بردة ئاستَيكي زؤر بةرز، كة ئَيمة 
وةك نةتةوةيةكي دابةشكراو و بندةست و بَي كيان شانازيي ثَيوة دةكةين، كة 

ضريكةي زيندوو

حةسةن زيرةك

جةالل هانيسي
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بووة بة مَيذوويةكي درةوشاوة هةتاهةتاية زيندوو و ديارة.
رؤذي  لة  زيـــرةك(  )حــةســةن  بة  نــاســراو  عةبدولآل  ــوِري  ك حةسةن 
1921/11/29ي زاييني لة شاري بؤكان ضاوي بة رووي ذياندا هةَلهَينا. هةر لةو 
ساَلةدا دوو ئةستَيرةي تري باخي ئةدةب لة ئاسماني موكريانةوة هةآلتن ئةويش 
تَييدابَيت  نهَينييةكي  ضةثطةردة  ئةم ضةرخة  بَلَيي  ئاخؤ  بوون،  هَيمن(  و  )هةذار 
كة هةرسَيكيان هيض كات تووشي خؤشي نةهاتن )قةد لة دنيادا نةبوو بَيجطة لة 
ناخؤشي بةشيان(، ضؤن بؤ خزمةت بة خاك و نيشتمانةكةيان بوونة بؤكرووز و 

بة رةنجةِرؤيي سةريان نايةوة.
حةسةن زيرةك سةرةِراي نةخوَيندةواريي، زؤر باش لة مؤسيقا تَيدةطةيشت 
ض وةك ئاوازدانةر، ض وةك هؤنةر، ض وةك طؤرانيبَيذ، بة وتةي )مامؤستا عةلي 
مةردان( حةسةن زيرةك لة ئاستَيكداية كة ئينكاريي لَي ناكرَيت، ))هيض كةس بة 
يةكتر  هونةري  رؤحي  لة  زيرةك  و حةسةن  مةردان  عةلي  مامؤستا  ئةندازةي 
تَينةطةيشتن((، بة واتايةكي تر مةلةواني دةرياي بَي سنووري مؤسيقاو طؤرانيي 
طَيِراوة  زةماوةندي  بؤكان  شاعيراني  لةطةَل  منداَلييةوة  لة  هةر  بووة.  كوردي 
زؤريش  و  وتووة  طؤرانيي  كؤبوونةوةكاندا  و  كؤِر  و  ديوةخان  لة  هةميشة  و 
لةنَيو طؤرانيي قاَل بووة، لة ساَلي 1953ي زاييني كاتَيك ضووةتة راديؤي بةغدا 
سةرتاسةري  بة  دةنطي  زوو  زؤر  كة  تؤماركردن،  طؤرانيي  بة  دةستيكرد  و 
ناو و دةنطي ثِرسؤزي زيرةك هةر رؤذةي دةبووة  كوردستاندا بآلوبووةوةو 
ميواني  ماَلة كوردَيك و تذيان دةكرد لة خؤشةويستيي نيشتمان، بؤية ناوي بة 

بوولبوولي كوردستان دةرضوو.
دةستيثَيكرد  بةغداوة  راديؤي  لة  يةكةم،  وتووة:  طؤرانيي  قوناغدا  سَي  لة 
لة  ثَيشتر  كة  بوون،  ناوضةي موكريان  فولكلؤري  تةنيا هي  ئةم طؤرانيانةي  كة 
بةكاردةهَينا كة  ئاهةنطي خَيرا و وشةي سادةو ساكاري  ببوو.  طةَلياندا طةورة 
تايبةتمةندي و سؤزي جياوازيان ثَيوة ديارة، بةآلم مؤسيقاكةي زؤر الوازة و 
لةطةَل  نةيانتوانيوة  نيية، بة هيض شَيوةيةك  ثَيوة ديار  تام و ضَيذي كوردانةيان 
هارمؤني دةنطي حةسةن زيرةك هةماهةنطيان هةبَيت و  تةنيا ذةندنَيكي ئاسايي 

بووة.
دووةم، قؤناغي بانطهَيشتكردني بؤ راديؤي كوردي لة تاران لة ساَلي 1958ي 
هاوكارى  بة  تاران  راديؤي  ئؤركَيستراى  لةطةَل  طؤرانيي  كؤمةَلَيك  كة  زاييني 
حةسةن و حوسَين يوسف زةماني تؤماركرد، بةآلم هَيشتا لةنَيو طؤرانييةكاندا 
توانيويانة  كةمتر  بوو،  فارسي  شَيوةي  مؤسيقاكةي  ضونكة  نةتوابووةوة، 
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طوزارشتي رةسةنايةتي دةنطي زيرةك بكةن، طةرضي دابةشكردنَيكي باشيان بؤ 
كردووة و مؤسيقاكةي زؤر لة ئاستَيكي بةرزداية.

موزيكدا  لةنَيو  كةموكوِريي  باشي  بة  و  ــووة  ب ــووك  س طوَيي  زؤر 
كردووةو  هةماهةنطي  موزيك  لةطةَل  باشي  بة  هةروةها  دةستنيشانكردووة، 
هارمؤني دةنطي بة تةواوةتي لةطةَل موزيك كؤك بووة، كة لة هيض طؤرانييةكدا 
فاَلذي  طؤرانييةكيدا  هيض  لة  تر  واتايةكي  بة  نةهَيشتووةتةوة،  رةخنةي  جَيطاي 
زؤر  ثَيهَيناني  كؤتايي  و  دةنطي  بةرزكردنةوةي  و  دةستثَيكردن  نةكردووة. 
ئةكاديميانةية، تةنانةت طؤرانييةكي بة دوو يان سَي شَيوة دةضِري، دةَلَيي ضةندين 
ساَل سولفَيذي خوَيندووة. بة وتةي )حوسين يوسف زةماني، ئةطةر لةنَيو ئةو 
ئؤركَيسترايةدا ذةنيارَيك نؤتَيكي كةم لَيبداية، رايدةطرتين(، ئةمة وةك كةسَيك كة 

ئةلف و بَيي مؤسيقي نةخوَيندبَيت جَيطةي سةرسووِرمانة و بَيوَينةية.
بةرهةمةكاني  لةطةَل  ئةمجارة  كرماشانة،  راديؤي  بؤ  ضووني  قؤناغ  سَييةم 
بةغدا و تاران جياوازي زؤري هةية، ئةو ذةنيارطةلةي كة كؤببوونةوة ء تيثي 
مةسقةتي،  ميرزادة،  موجتةباي  ثَيكهَينابوو،  كرماشانيان  راديؤي  مؤسيقاي 
ثووَلةكي ئيبراهيمي و... ئةم كةسانة كؤَلةكةي مؤسيقي كوردي كرماشان بوون.

لة  كة  بَلَيم  دةتوانم  دانراون،  طؤرانييةكاني  بؤ  كة  )درئامةد(  ثَيشةكيانة  ئةو 
وآلتاني دةورءبةر ضةشنيان كةمة، خودي حةسةن زيرةكيش ض لةنَيو طؤرانيداء 
رةخنةي  جَيطاي  لَيرةدا  ئيدي  تواوةتةوة،  تةواوةتي  بة  مةقاميشدا  لةنَيو  ض 
كردووة  تؤمار  طؤرانيي  تةورَيزيشدا  و  سنة  سلَيماني،  لة  نةهَيشتووةتةوة، 
مؤسيقاكةشي لة ئاستَيكي باشداية، هةميشة طؤرانييء مةقام و كورتةمةقامةكاني 
زيندوون ء مردنيان بؤ نيية، لةبةرئةوةي رةسةنيي دةنطةكةي رةخنةي مؤسيقا 
هةم  يةكطرتووة،  زمانَيكي  زمانةكةي  هةم  بَلَيم  دةتوانم  داثؤشيوة.  الوازةكاني 

مؤسيقاكةي مؤسيقايةكي يةكطرتووة.
شارء  زؤري  هةرة  زؤربــةي  بوو،  لةكرماشان  كة  ساَل  هةشت  ماوةي 
دَييةكاني كوردستان بؤ كؤكردنةوةي طؤرانيية فولكلؤرييةكان طةِراوة، بايةخَيك 
لة ثَيش ئةودا  كة حةسةن زيرةك بة طؤرانييء شيعرى فولكلؤري كورديداوة، 
بةدةطمةن كةسانَيك هةبوون هاوشَيوةي، طةلَيك طؤرانيي فولكلؤرى لة فةوتان 
رزطار كرد، رضةشكَينَيكي بَي وَينة بوو، كة دواي مةرطي كةسانَيك وةك ناسرى 

رةزازي ء نةجمةي غوآلميء... ثةرةيان ثَيدا.
سةرةِراي ئةوةي كة شاي خؤشخوانان بوو، لة بواري سرووديشدا ضةندين 
سروودي تؤماركردووة )ئةي كوردةكان ئةي بةضكة شَير، ئَيران ئَيران، نةورؤز(، 
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يةكةمين طؤرانيبَيذة كة لة كوردستاني خؤرهةآلت سروودي وتووة، بةآلم كةس 
ناوي ناهَينَيت!

هؤنراوةي  و  دانــاوة  طؤرانيي  خؤي  نةبووة،  خوَيندةواريي  هةرضةندة 
هؤنيوةتةوة، كة ئةمانة هةَلطري لَيكؤَلينةوةيةكي بةربآلو ء بةرينن، كة ئاخؤ ضي 
بَيت حةسةنَيكي ئاوارةو لة ناز بَيبةش و خؤشي نةديو بووة بةم بليمةتةي كة 

مايةي شانازيي نةتةوةكةيةتي.
طؤرانييةكانيدا  سةرةتاي  و  ناوةِراست  لة  مةقامةكاني  كورتة  وتني  شَيوةي 
رَيوة  لة  هةبَيت  طؤرانيدا  بواري  لة  شارةزاي  كةمَيك  هةركةس  كة  جؤرَيكة  بة 
شَيوةي  مةقامةكاني  كورتة  كورتةي  دةكات،  دياريي  بؤ  )هةوا(  دةستطاكةي 
داهَينانَيكة كة لة هيض طؤرانيبَيذَيكدا بةدي ناكرَيت، بؤ نموونة كاتَيك كة )ئةمان 

ئةمانَيك( بة هةناسةيةك دةضِرَيت لة رَيوة دةستطاي مؤسيقا دياريي دةكات.
بةثَيي بةرزيي طؤرانييةكة مةقامةكةشي بةرز خوَيندووة  لة تؤني دةنطدا  يا 
فتيلةي  خةوت/  لَيي  هاتء  خؤم  وةكو  وةدةركةوت/بةختيش  لَي  ثيريم  )لةثِردا 
راست  مةقامي  لة  كةوت(  سووتان  لة  ئةويش  بينا  هةر  كزيي/  هاتؤتة  عومرم 
بَي  وتنَيكي  ئةمة  كة  وةدةردةخات،  خؤي  تواناي  ئةوثةِري  دةيضِرَيت  ثَينجطادا 

وَينةية و بة سةدان نموونةي واي هةية.
هةبووة.  لَيي  باشي  شارةزاييةكي  و  وتووة  طؤرانيي  دةستطاكاندا  طشت  لة 
نازدار(  )نازدارو  شوور  طرت(،  مةجليسيان  ئاشقان  )دةستةي  ماهوور  وةك: 
لةنطةر  دةطةِرَي،  شايية  )ضارؤكَي،  دةشتي  زَيِربَي(،  بةثاي  )سةرتاي  ئةبؤعةتا 
لةنطةر( بةياتي كورد )ناَلةشكَينة، هةرواية هةرواية(، هومايون )كؤرثةي دَلةكةم 
هومايون  لة  طؤشةيةك  ثؤشاوة(،  رةشم  بَي،  تؤبة  سوور  ضارؤكة  ئارةزوو، 
يار،  ئةي  يار  )ئةي  ئةسفةهان  شووشتري،  مينا(  لة  )ئاي  بَيداد  دادو  ناوي  بة 
خانباجي( شوورعةربي )سةبا(، )بيستوومة شرينيت دةخورَيت( راست تؤ بيت و 
سوورةي وةلفةجرَي، دةردت لة ماَلم نةسرين، بؤت دةَلَيم نةرمة نةرمة، نةوا )لة 
بةردةركييان دارة، داوةكةم داوت هةَلَينة( طؤشةي ميهرةباني لة نةوا )لة سيلةي 

قةبران(
بؤ هونةرمةندَيكي وةك حةسةن زيرةك كارَيكي ئاسان نةبووة ئةم هةموو 

شاكارة بخوَلقَينَيت )نة حةرفي مةكتةبَيكي خوَيند ء نة ئؤستادَيكيش ثةلي طرت(
لة هةزار طؤرانيي و مةقامي ضِريوة، كة كةس بة ذمارة هَيندةي ئةو  زياتر 
بواري  لة  كوردن،  نةتةوةي  شوناسي  هةموويان  و  تؤمارنةكردووة  طؤرانيي 
مرؤظ  دةردةبِرَيت  وشة  بنجي  ء  وشة  وةها  بَيوَينةية،  نييةء  تاي  رةوانبَيذيدا 
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موكريان  زماني  رةسةنايةتي  زيرةك  حةسةن  زماني  بة  دةكــات،  سةرسام 
دةردةكةوَيت! تةنانةت ئةو طؤرانيية توركي و فارسييانة كة وتووني تةحريرةكاني 
بة تةواوةتي كوردين. هَيناني ناوي شار، ئاوايي، كةذ، دةشت، ضؤم ء رووبارةكان 

كؤي ئةمانة قامووسَيكن بؤ ثاشكؤي فةرهةنطي وشةء وشةداني كوردي.
داخةكةم  بةآلم  طةلي كورد كرد،  بة  ئةو هةموو خزمةتةي  حةسةن زيرةك 
بة دَلَيكي ثر لة خةم ء طلةييةوة سةري نايةوة، بة حوكمي كوردبووني هةميشة 
كرماشان!  راديــؤي  لة  نةيارةكاني  ء  ئاواتنةخؤران  بوو،  وةيــالن  ــاوارةء  ئ
نةياندةهَيشت تاوَيك بسرةوَيت، هةر تاوة بة بيانوويةك دةريان دةكرد، ذين ء 
ذيانيان وةها لَيي شَيواند، مَيذووش سةري لَيشَيوا، هيض كات نةيتوانيوة قةزاوةت 
بكات ء رووي سثي ء رةش وةدةربخات، حةسةن زيرةك مرد و ئةوانيش مردن 
ء ئةمرن! هةر هونةر نةمرة! بةآلم ئةوةي راستي بَيت هةتا كورد هةبَيت حةسةن 
زيرةكيش هةر هةية و تةسكيني رؤح و رةواني خةَلك و ضراي زةوق و شةوقي 

ماَليانة.
زيرةك زؤرت كرد خزمةتي هونةر

ذينت لةثيَناو هونةر بردة سةر
باوةكو لة ذين نةحةسايةوة

ثةذارةت زؤر دي زؤر ضةوسايةوة
رؤذطارت ساتَيك بةبَي خةم نةبوو

بةآلم لة هونةر هيض كةمت نةبوو

بة هةزاران داخ و دةردةوة لة رَيكةوتي 1972/6/26زاييني، بة هؤي نةخؤشيي 
شَيرثةنجة، نةسرةوتووي بوولبوولي كوردستان و طؤرانيبَيذي نةتةوةي كورد 
دَلي ثِر لة حةسرةت و داخي لة لَيدان كةوت و لة سةرطردي ناَلةشكَينةي شاري 

بؤكان بة خاكسثَيردرا.
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بيستةمدا،  سةدةى  لة  بوو  هونةريى  شؤِرشى  يةكةمين   Fauvism فؤظيزم 
و  زَيدةِرؤيى سكَيض  و ساناكردنةوةيةكى  ئاَلةكان  رةنطة  بَيهاوتاى  بةكارهَينانى 
بةرهةم،  ثِر بةخشش و  بزووتنةوةيةكى  ناسنامةيةتى. وةك هةر  هَيَلكارييةكان 

وةرطَيِرانى: تةها ئةحمةد رةسوَل

فؤظيزم
نيطاركَيشان 

بة رةنطى 
ئاَل

فؤظيزم
نيطاركَيشان 

بة رةنطى 
ئاَل

فؤظيزم
نيطاركَيشان 

بة رةنطى 
ئاَل
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كؤمةَلة  هاوبةشى  خولياى  و  خةون  و  هاوثةيمانيى  يةكطرتنى  لة  فؤظيزم 
لَيكضوودا  نيمضة  رةوتَيكى  لة  كة  لةدايكبوو،  سةربةخؤ  الوى  نيطاركَيشَيكى 

رووبةِرووى رةوشى سةردةمةكةيان بوونةوة.
بةناوبانطدا  )ثايز(ى  لة هؤَلى  )ماتيس( سةردةستةى فؤظيزمييةكان بوو كة   
ساَلى 1905 بوونة جَيى بايةخ و ديدطاى هونةردؤستانيان ضنييةوة... توندوتيذيى 
يةكةمين  وَينةى  لة  ئابِرووضوونَيك  مايةى  بووة  تابلؤكانيان  هةَلقوَليوى 
ثَيشانطةى سةرنجخواكان )ئيمثريشَينيزم( كة لة ساَلى 1874-دا لة هؤَلى نادار 
خستيانةوة، ئةو ناوزِرانةش بؤ )كاميل موكلَير(ى رةخنةطر دةطةِرايةوة كة لةو 
دةبينييةوة،  هونةرييةكان  ثَيودانطة  سةرجةم  بؤ  هةِرةشةيةكى  نوَييةدا  هونةرة 
بة وتةيةكى كورت دةريبِريوة: )قاثة رةنطى هاويذراو بة روخسارى بينةراندا(... 
تةنانةت )طؤستاف جيفرؤى( كة يةكَيك بوو لة داكؤكيكةرة دانسقةكانى هونةرى 
تايبةتى  دووةمى  ثَيشانطةى  ثؤستةرى  بؤ  ثَيشةكييةكى  دواتريش  و  هاوضةرخ 
كردبوو،  سةرسامى  ناوازانة(  )رةنطة  ئةو  دةسثَيكدا  لة  نووسيبوو،  )ظالمينيك( 
ئةو رةنطانةى طَيذةَلووكةى سةركؤنة و سةرزةنشتيان ورووذاندبوو بةضةشنى 
الزار(ى  )وَيستطةى سانت  تابلؤى  زنجيرة  هةروةها  مانَى،  )ئؤلؤمثيا(ى  تابلؤى 

مؤنَى كة بةر لة ضةند ساَلَيك الى بينةران دروستيان كردبوو.
)لويس فؤكسيل(ى  قايلكةر نةبوو، ئةوةش لةسةر دةستى  نازناوةكة   وةلَى 
رةخنةطر خةمَليى لة طؤظارى طيل ثالسدا، هةر ئةويش بوو كة دووبارة لة ساَلى 
شؤكيش  كةمكردنةوةى  بةمةبةستى  داتاشى...  )كؤبيزم(ى  زاراوةى  1908-دا 
نمايش كرد كة تةرخانكرابوو  لةو ذوورةدا  باويان  ثةيكةرَيكى كالسى و  ضةند 
رؤشن  رةنطة  كة  تابلؤيانةدا  ئةو  لةنَيوةندى  لةوَيدا،  نوَييةكة،  كؤمةَلة  كارى  بؤ 
لة  سةرنجى  فؤكسيل  نابووةوة.  بينةران  الى  هةرايةكى  رةونةقدارةكانيان  و 
قةدى ثةيكةرى منداَلَيك و نيوة ثةيكةرى ئافرةتَيك دا، كة بة سروشى )فلؤرنتين( 
خةمَليبوو و هةردووكيان كارى ئةلبَيرت ماركى ثةيكةرتاش بوون، سةرسوِرمانى 
خؤى بؤ )ماتيس( دةربِرى كة لةاليةوة وةستابوو و ثَييوت: )بِروانة! دؤناتَيلؤ لة 
لة  ريثؤرتاذَيك  بة  القرتَييةى  ئةو   ...)Chezies Fauves دِرةندةكانداية  قةفةزى 
زاراوةى  ئيدى  يةكةمدا،  تشرينى  17ى  ذمارة  لة  نووسى  ثالسدا  طيل  طؤظارى 
لة ساَلى دواتردا جَيى  )دِرندة و كَيوى و مَيردةزمة( دةستبةجَى بآلوبووةوة و 
خؤى طرت وةختَى فؤظيزمييةكان لة هةردوو هؤَلى )سةربةستةكان( و )ثايز(دا 

تابلؤكانيان نمايشكرد و ديدطاكانيان ضنييةوة.
ببوو ئةطةرضى سةر  لةهةمان كاتيشدا بزووتنةوةيةكى هاوشَيوة دروست   
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لة  ثاشانيش  و  لة درسدن  يةكةمجار  ئةَلمانيا،  لة  بوو  ئيمثريشَينيزم  رَيبازى  بة 
ميونشن، بة هاريكارى لةطةَل ذمارةيةك لة نيطاركَيشة سالظيية هةَلكةوتووةكاندا 
خولَيكى  شَيوةى  لة  ئةطةر  فؤظيزم  بةكاردةهَينا،  رةنطةكانيان  خؤِرسكانة  كة 
بةثَيى  ئةوةش  كة  دةطيرسايةوة،  ئامادةكاريى  لةسةر  كة  بووبَيت  هةماهةنطدا 
شثرزةيى  ئةو  درَيذخايةن  ماوةيةكى  بؤ  نةيدةتوانى  وةلَى  بوو،  قؤناغةكانى 
دةضوو،  كزبوون  رووةو  ضاالكييةكانى  كاتَيكيش  بكات،  بةردةوام  شَلةذانة  و 
كة  كرد،  بِرى  زؤريش  بةآلم  تَييدا،  دةطَيِرا  رؤَليان  هةمان  ديكة  رةطةزةكانى 
ئاراستة  لة  بيستةم  ســةدةى  هونةرى  لةنطةرطرتنى  بؤ  بوو  بةس  ئــةوةش 

ضارةنووسسازةكةيدا بةرةو ئاقارى خوديى و سةربةستييةكى تةواو.

تابلؤيةكي ماتيس
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 نازناوى فؤظيزم وةك نازناوى ئيمثريشَينيزم و كؤبيزم كةسَيك دايتاشى كة 
دةكةوتة دةرةوةى بازنةى هونةرةوة و لةوةدا مةبةستى طاَلتة و نووكتةيةك بوو، 
بَيهاوتاى دةكرد  تاكتيكى  و  توندوتيذيى هةآليساو  لة  بؤ شتَيك  ئاماذةى  بةآلم 
وةك شؤكَيك بؤ سةرمةستبوونى فؤظيزمييةكان بة رةنطة ئاَلةكان، كة ئةوةش 
بزووتنةوةكة،  ئةوديوى  ستايلى  و  شَيواز  و  هزر  و  ئامانج  بة  نيية  ئاماذةدان 
سةربارى ئةوةش، لة توانستى هيض دروشم و نازناوَيكدا نةبوو كة هةمةجؤرييةك 
ببةخشَيتة رةطةزةكانى، ئةمةش بةتةنها لةسةر فؤظيزم ناوةستَيتةوةو دواليزمَيكى 
طةورةى بةربآلوى سةردةمةكةمانة طةر بتوانين بانطةشة بؤ خةسَلةتى طشتيى 
رةوتَيكى هونةريى دياريكراو بكةين و شرؤظةى هةموو هونةرمةند و ئةندامَيكيان 

وةكو يةك بكةين كة بمانطةيةنَيتة بنةِرةتى فةلسةفة و روانينةكانيان.
بزووتنةوةيةكدا  لةطةَل  تا  بكرَيت  مرؤظ  لة  وةها  لةوةى  بيركردنةوة   
دروشمى  لةطةَل  بخوازين  لَى  واى  حاَلةتدا  خراثترين  لة  يان  بَيت  هةماهةنط 
و سةرثةرشتيارى  ثَيشةنط  بةربآلوة الى  وةهمَيكى  بطونجَيت،  بزووتنةوةكةدا 
كؤمةَلةكة. )كؤربَى( بةر لة سةد ساَل سكاآلى لة دةست ئةوة دةردةبِرى وةختَى 
نازناوى  هةروةكو ضؤن  بةسةرمدا سةثاندووة،  رياليزمييان  )دروشمى  دةَلَيت: 
نازناوانة  و  ئةو دروشم  ثياوانى ساَلى 1830-دا سةثَينراوة،  بةسةر  رؤمانسى 

هةرطيز ناوةرؤكى تةواوى شتةكان ناطةيةنن(.
سةردةمةكةيان  باوةِرثَيكراوى  رةنطدانةوةى  كة  داهَينراوةكان  شاكارة   
بوون، ئةو كارانةن كة بؤ هةردةم بة نةمريى دةمَيننةوة، ناوةرؤكى نيطارةكان 
بوارى  لة  ئةمةش  ناكرَيت،  سنووردار  ثَيشوةختة  ئيستاتيكايةكى  حوكمى  بة 
هونةرى نوَيدا راستييةكة بةتايبةتيش لةو جؤرة ئةزموونةدا كة ثَيشتر نةكراوة و 
نةبينراوة و لَيزيادكردنَيكى بةردةوامى هةية بؤ سةر خةرمانى ئةزموونةكةى... 
وةلَى ضةندةها كارى طةوهةريى دياريكراو هةن دةكةونة سةروو ئةوانى ترةوة 
و ثَيشيان دةكةون، كاتَيكيش ئةو سيستم و ذينطةيةش طؤِرانيان بةسةردا دَيت كة 
تَييدا سةريانهةَلداوة، سةرنج دةدرَيت رةوتة شؤِرشطَيِرةكانيش كة بةرجةستةيان 
كة  دةنوَيننةوة  خؤيان  نيطاركَيشانانةدا  لةو  زمانحاَليان  دةبنة  و  دةكةنةوة 
لةو  تَيؤرةكانيشيان  و  سيستم  سةربارى  كارةكانيش  هَيناون...  بةرهةميان 
بة  ئةمةش  بةرضاوةكانيان،  كاريطةريية  بةهاوشانى  دةبنةوة  طرد  نوَينةرانةدا 
جياوازى فؤرمةكانيانةوة كة لة ضاالكى و روانينى وةضةكاندا هاتوونةتة كايةوة، 
ياخود لَيكدانةوة خودييةكان و ئةو ياسا و رَيسايانةش كة ديسيثلينى خوديى ئةقَل 
و ئاوةز دةكةن. كارةكان كؤكردنةوةى بَيسنوورى فؤرم و رةنطةكان دووثات 



ةر
ون

ه
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

172

دةكةنةوة لة ثرؤسةيةكدا كة ثَيى دةَلَيين مَيذووى هونةر.
بابةتيانةى  )التعكيبية( مةبةستيش شيكردنةوةى فؤرم و توَيكاريى   كؤبيزم 
بؤشايية، داهَينانى دوو مامؤستاى نوَيخواز بوو كة سامانَيكى هاوشانيان بةخشى، 
بة هةوَلى تةواوكةريان )ثَيكةوة خؤيان بة طوريسَيكةوة شةتةك دابوو هةروةك 
دةكات...  وةسفى  )براك(  هةروةك  هةَلبطةِرَين(،  شاخَيكدا  بةسةر  كة  ثياو  دوو 
هةرضى فؤظيزمة )التوحشية( مةبةستيش لة ضارةسةركردنَيكى هةِرةمةكى رةنط 
هةروةك  سةريهةَلنةدا،  لةثِرَيكدا  تابلؤية،  رووبةرى  خوديى  بةخاوةنكردنى  و 
بزووتنةوةيةكى  نةسةند،  ثةرةى  بؤداِرَيذراو  بةرنامة  بةشَيوةيةكى  ضؤنيش 
بةهؤى سروشتة سؤزدارييةكةيةوة،  بوو  دراو  ثَيكةوة شةتةك  و  كةمتر كؤك 

هةروةها بةهؤى زؤريى ذمارةى ئةندامان و توانستى ثَيشةنطةكانييةوة.
 ساآلنى نَيوان 1898-1901 بة طردبوونةوةى يةكةمينى رةطةزة ئةكتيظةكان 
)ماركَى(  و  )ماتيس(  دةستى  لةسةر  بزووتنةوةكة  لةاليةكةوة  دةذمَيردرَيت، 
رَيكخرا لة سايةى ئيمثريشَينيزمة نوَييةكاندا و لةذَير كاريطةريى بونيادطةرانةى 
)سيزان(دا... لةاليةكى تريشةوة لة شَيوةى بزووتنةوةيةكدا رَيكخرا كة )مؤريس 
)ظانكوخ(...  لةذَير كاريطةريى بةهَيزى  ثَيشِرةوييان دةكرد  )دَيرين(  ظالمينيك( و 
 -1905 ماوةى ساآلنى  لة  وةك  بوو  جياوازتر  فؤظيزم  لة  بةر  يةكةمى  قؤناغى 
باَلى بةسةر هةموو كاريطةرييةكانى  نيطارة زةخرةفييةكانى )طؤطان(  1907 كة 

تردا كَيشابوو.
لةسةر  ئةوتؤ  بةشَيوةيةكى  ماتيس   1903 كؤتايى  تاوةكو   1901 ساَلى  لة   
لةبةرضاوطرتنى  بَى  ثَيدةدا،  طرنطى  رادةوةستايةوةو  سكَيضةكان  و  هَيَلكاريى 
لةطةَل  دةنواند  بةخشندةيى  روويدةدا،  ناوبةناو  كة  رةنط  درةخشانبوونةوةى 
لةهةمانكاتيشدا  ئةنجامدةدا(  ئةوةيان  ثى  و  ماركَى  )هةروةكو  ثالَيتةكةيدا 
بؤخاترى بةهَيزكردنى كؤنتِرؤَلى لةسةر شَيوة و قةبارةكان، رووى كردة كارى 
ثةيكةرتاشين، )دَيرين( لةماوةى ساآلنى 1901- 1904 دووركةوتبووةوة لةبةر 
هونةرى  جيهانى  لة  دوور  )شاتو(  لة  بةتةنها  ظالمينكيش  سةربازيى،  خزمةتى 
بةخشيبوو-بةثَيضةوانةى  ثَيى  ظانكوخ  كة  سروشَيك  بة  كاريدةكرد،  ثاريس 
ماتيسةوة- لةو قؤناغةدا رةنطةكانى زياتر ضِركردةوة و ضةندى لة توانايدا بوو 
نيطارانةشةوة  ئةو  بةهؤى  تابلؤكانى،  دةيِرذاندة سةر  زيندووَيتييةوة  بةوثةِرى 
ثَيشةنطى  و  دامةزرَينةر  كة  دةبةخشى  بةخؤى  ئةو شةرةفةى  ظالمينيك  دواتر 

فؤظيزمةكانة.
جؤنطكيند  لة  هةريةك  هاوةَلى  كة  دؤنطن(  ظان  )كيس  1897-دا  ساَلى  لة   
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دةذيا  نابووت  بؤهيمى  ذيانَيكى  بوو،  نيشتةجَى  مؤنيمارتةر  لة  بوو  ظانكوخ  و 
بةرلةوةى ببَيتة نيطاركَيشَيكى باوى ضينى سةروو... لة )لى هاظةر(دا كة نيشتمانى 
بؤدان و مؤنَى بوو سَى نيطاركَيشى الو هاتن و كارى ئةو دوو هونةرمةندةيان 
بينى، ئةوان لةسةر دةستى )ضارل لؤليير(ى مامؤستا خوَيندبوويان كة هاوتاى 
بوون  )دؤفى(  و  )براك(  و  )فريز(  لة:  هةريةك  ئةوانيش  بوو،  مؤرؤ(  )طؤستاف 

لةنَيوان ساآلنى 1898- 1900-دا.
و  ثاريس  بؤ  سةردانيدا  يةكةم  لة  ثةيدابوو  ثيكاسؤ  1900-دا  لة  هةروةها   
هونةرى  النكى  بضكؤلةكةى  ثَيشانطة  كة  فرؤشت،  وَيل(  )بيرس  بة  نيطارَيكى 
نوَيخوازبوو، بة ئازايةتى و ضاثووكيى و دووربينييةوة، لة كاتَيكدا كة جطة لةو 
-1902 لة  دةكرد  ماركَيى  و  ماتيس  رَينمايى  ثَينةدابوون،  طرنطى  تر  كةسَيكى 

دا، ثى و كامؤين و دؤفى و مانطؤن لة 1903-دا، فريز و دَيرين و ظالمينيك و 
لة  ض  دةكردن  نمايش  كارةكانى  شياو  بةشَيوةيةكى  1905-دا...  لة  دؤنطن  ظان 
ثَيشانطةى تايبةتى و ض لة ثَيشانطةى هاوبةشيشدا، لةو ساَلة ثِر بةخششانةدا كة 
كارةكانيان لةِرووى ثراكتيكةوة فرؤشيان نةبوو، تةنها ضةند دةآلَلَيكى كةم نةبَيت 
لةالوة دوكانَيكى  لة نموونةى )سؤلَيى باوك( كة  كة قوماريان لةسةر دةكردن، 
كة  )دؤرَى(  هةروةها  لَيدةكِرين،  تابلؤى  1902-ةوة  سةرةتاكانى  لة  و  هةبوو 

فؤتؤطرافيست بوو و هاوِرَيى رؤدان بوو و ساَلى 1903 ثَيشانطةيةكى كردةوة.
)هؤَلى  نوَييةكان  ئيمثريشَينيزمة  و  ريدؤن(  )ئؤديلؤن  1884-دا  ساَلى  لة   
سةربةستةكان(يان دامةزراند، ئةو هؤَلة قؤناغَيكى ثِر لة ضاالكى دروستكرد هةر 
لة ساَلى 1901-ةوة بة بةشدارى ماتيس و ماركَى و ثى، لة 1902-دا مانطوين 
ظالتات  و  ظان دؤنطن  لة 1903-دا،  كاموينيش  فريز و دؤفى و  بوو،  هاوشانيان 
نزيكةى  1906-دا،  لة  براكيش  1905-و  لة  ظالمينيك  و  دَيرين  1904-دا،  لة 
دةكرد،  ثَيشكةش  نمايشةكانيان  هؤَلةدا  لةو   1910 ساَلى  تاوةكو  هةمووشيان، 
هةرضةندة دادوةرةكانيش بوونيان نةبوو لة ثَيشانطةكاندا، وةلَى هونةرمةندةكان 
مافى ئةوةيان هةبوو كة كارةكانى خؤيان تَيدا نمايش بكةن... ئةوةش بووة هؤى 
نَيذرانى كارة نوَيطةرةكان كة ضوونة ذَير كةَلةكةى كارة خراثةكانةوة، ئةوةش 
و  كارةكانيان  نمايشكردنى  بؤ  بَيت  تازة  هؤَلَيكى  بة  ثَيويستييان  ئةوةى  بووة 
باشتر جيايان بكاتةوة و ئةو دادوةرانةشى تَيدا بَيت كة ئةقَليةتى ليراَلييان هةية 
و جَيى متمانةن، نةك بة بؤضوونى بوَيرانة كة ئةندَيشة و خةمى نيطاركَيشةكان 
بِرةوَينَيتةوة، بةَلكو خاوةن بؤضوونَيك بن بؤ شرؤظةكردن و يةكاآلكردنةوة الى 

هونةردؤستان.
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)فرانتز  ئةندازيار  كايةوة،  هاتة  مةبةستة  ئةو  ثِركردنةوةى  بؤ  ثايز(  )هؤَلى   
و  ماركَى  و  راوول  لة  هةريةك  رَينمايى  بة  دايمةزراند  1903-دا  لة  طؤردين( 
فوالرد، لة بةتةمةنةكانيش لة نموونةى )ريدؤن( و )سيزان( و )كايير( و )رينوار(... 
لةكاتَيكدا هؤَلى )سةربةستةكان( بةهاران دةكرايةوة و ئةو كارانةى نمايش دةكرد 

كة زستانان لة ستؤديؤكاندا جَيبةجَى دةكران.
 هؤَلَيكى نوَى بوو )هةروةك ناوةكةى رايدةطةياند( لة ثايزدا دةكرايةوة تاوةكو 
هونةرمةندةكان كارةكانى هاوينيان تَيدا نمايش بكةن، كة لة سروشتدا كَيشرابوون. 
وةلَى هؤَلةكةى ثَيشتر تةنها بة نيطاركَيشان و ثةيكةرتاشين دةوةستايةوة، ئةوى 
هونةرى  فؤرمةكانى  هةموو  و  ئةدةب  و  موزيك  و  تةالرسازيى  هونةرى  ديكة 
بيانيش،  هونةرمةندانى  طرتنةخؤى  سةربارى  لةخؤدةطرت،  زةخرةفةشى 
ناودارترينيان  لة  دةدا،  ساز  وةبيرهَينةريشيان  ثَيشانطةى  هؤَلةكةش  هةردوو 
هةمووشيان  كة  سيزان،  و  طؤطان  و  ظانكوخ  و  سورا  بؤ  تةرخانكرابوون  كة 
هَيشتاكة الى جةماوةر بةشَيوةيةكى بةرفراوان نةناسرابوون، ئةو ثَيشانطايانة 

كاريطةرييةكى ئةوتؤيان هةبوو لة دروستبوونى خَيراى فؤظيزمدا.
 ثاش نمايشكردن لة )هؤَلى فؤالرد( لة حوزةيرانى 1904-دا، ماتيس هاوينةكةى 
لة )سان ترؤبيز( بةسةر برد لةسةر ريظيراى فةِرةنسى بةهاوشانى )سيناك( و 
)كروس( هةرسَيكيان ثَيكةوة كاريان دةكرد، ئيدى لةوَيوة ماتيس بةشَيوةيةكى 
ماركَى  و  كاموين  و  مانطوين  لة  هةريةك  ئةنجامدا،  خاَلخاَلييان  شَيوازى  كاتى 
نيطاركَيشَيكى  كة  ظالتات(دا  )لويس  لةطةَل  ترؤبيز(  )سان  ضوونة  دواتر  ساَلى 
و  )كروس(  ستايلى  ثةيِرةوكردنى  بة  بازنةكةيانةوة  ضووة  و  بوو  سةربةخؤ 
)رينوار(... بةمةش هةموو فؤظيزمييةكان بة قؤناغى خاَلخاَليدا تَيثةِريبوون وةك 

زةرورةتَيك بؤ ثةرةسةندنى شَيوازةكانيان.
شَيوازَيكى  بة  تابلؤيةكى  ضةند  ثايزدا  هؤَلى  لة  ماتيس  1904-دا  ساَلى  لة   
نوَى نمايش كرد، وةختَى )ئؤسؤن فرَيز( ئةو كارانةى بينى رووةو بزووتنةوةكة 
كشا و دواتر فرَيز ئامانجةكانى فؤظيزمى بةم شَيوةية ضِركردةوة: )ئةوة فِرينَيكة 
بة ستايلَيكى ضةسثاو لةسةر دابةشكردنى رةنط و طؤِرانى سؤز و عاتيفة - بة 
و  دةستكةوت   - دةسثَيك  خاَلى  وةك  سروشت  ميهرةكانى  سروشى  و  ئيلهام 
تيؤرةكانيشى بة ئاقارى طةِرانَيكى طةرموطوِر ثَيكدَيت(... لة 1905-دا ماتيس لة هؤَلى 
سةربةخؤكاندا ثَيكهاتةيةكى خاَلخاَليى طةورةى نمايشكرد كة لة بةرى باشووردا 
كَيشابووى و تازة لة ثاريس تةواوى كردبوو بةناونيشانى: )ئاسوودةيى، بَيدةنطى 
بَيتة  تاوةكو  هات  )دؤفى(  نؤرةى  ثاشان   )Luxe, Calme et Volupte و ضَيذ
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لة  ثةرجووة  )ئةو  بزووتنةوةكةوة  نَيو 
خةياَلى داهَينةرانة بة ياريكردن بة رةنط 
و نةخشةسازيى(، ئةوةش نيطاركَيشَيكى 
خستةوة  سةرنجخواى  هاظةرى  وةك 
)تةكنيكى  لة  ماتيس  بنةماكانى  تاوةكو 

نيطاركَيشان( ثةيِرةو بكةن.
لة  )دَيــريــن(  1904-دا  ثايزى  لة   
دةمــةش  ئــةو  ــةوة،  ــةِراي ط سةربازيى 
بةخشينى  و  وةرطرت  نوَيى  قؤناغَيكى 
هةردوو  و  ماتيس  لةنَيوان  كاريطةر 
كة  ــدا  رووي شاتو  هاتووةكانى  الوة 
فيشةك  قةوانة  وةك  بؤيةكانيان  تيوبى 
هاوينى  ماتيس  و  دَيرين  بةكاردةهَينا... 
)كؤليوار(  لة  ثَيكةوة  داهــاتــوويــان 
خؤرى  تيشكى  لةذَير  لةوَى  بةسةربرد، 
سروشتى  دوو  بةرهةمى  طِرطرتوودا 
تابلؤكان  بؤ  قةشةنطيان  و  دةوَلةمةند 
بةدةست خست كة دةكرَين بة هةق وةك 
فؤظيزمى وةسف بكرَين، ئةو تابلؤيانةيان 
لة  نايةوة  ثايزدا  هؤَلى  لة  مشتومِريان 
1905-دا، كة هاوشانى كارةكانى ماركَى 
و  ظالتات  و  ثى  و  فريز  و  مانطوين  و 

ظالمينيك و فان دؤنطن نمايشكرابوون.
ــدانــة  ــَي ــامــاذةث ــى ئ  ئــــةوةى جــَي
رووسيية  نيطاركَيشة  بةشداريكردنى 
بةكارهَينانى  لة  بوو  هةَلكةوتووةكان 
ثايزدا ساَلى 1905، كة  لة هؤَلى  رةنطدا 
)كاندينسكى(  و  )طؤلنسكى(  ئةوانيش 
هاودةمى  دةركةوتنى  هةروةها  بوون، 
درسدن  لة  هاوضةشن  بزووتنةوةيةكى 
خؤى   )Dle Brucke )ثرد  بةناوى  كة 
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ناساندبوو، كة هةريةك لة )كيرطنةر( و )هيطَل( و )شمَيدس رؤتلف( نوَينةرايةتييان 
دةكرد، لةهةمان كاتيشدا، لة فةِرةنسا و ئةَلمانيادا ضاوى هةموو هونةرمةندةكان 
وردة  وردة  ئةوةش  كرابوونةوة،  زةرياكان  ثشت  و  ئةفةريقى  هونةرةكانى  بة 
بةسةرياندا  كَيشابوو  دةكردةوة و سيحرى خؤيان  كاَل  ذاثؤنييةكةيان  شَيوازة 

بةرلةوةى بيبةخشَيت بة كؤبيزمييةكان.
 ئاَلوودةبوون بة هونةرى سةرةتايى ثةيوةست بة سةربةستييةكى تةواوةوة 
لة بةكارهَينانى رةنط يةكَيك بوو لة رةطةزة بةرضاوةكانى فؤظيزم، طؤطان يةكةم 
ثياو بوو ئةو رةطةزانةى ثراكتيزة دةكرد، وةك رَيزلَينانَيك هؤَلى ثايز لة 1904-دا 
ثَيشانطةيةكيان بؤ كردةوة لة ضاوةِروانى نمايشَيكى طشتطيردا كة ساَلى 1906 

بؤيان سازدا. 
بة نمايشى طةورةى )ثَيشةنطة فةِرةنسييةكان( رةوتى سةرةتايى زؤر بةهَيز 
ئةويش  ثَيش  سازدرا،  ثاريس  لة  مارسان(  دى  )بةرى  لة   1904 ساَلى  كة  بوو 
ثَيشانطةيةكى بؤ هونةرى ئيسالميى كردبووةوة كة ماتيس زؤر ثَيى سةرسام بوو. 
لة 1905-دا هؤَلى ثايز نمايشَيكى رَيزلَينانى بؤ )مؤنَى( سازدا و ماتيس لةبارةيةوة 
نووسيويةتى: )يةكةم كةسة كة بةرامبةر و راستةوخؤ نيطارى كَيشاوة، بةوةش 
ثيشةى نيطاركَيشى واآلكردووة بؤ ئةو كاريطةرييانةى لةسةر هةستةكان جَيى 
دَيَلَى بة جؤرَيكى راستةوخؤ(... هيض بؤشاييةك يان جياكردنةوةيةك نيية لةنَيوان 
هةستكردن و طوزارشتى هةِرةمةكى و خؤِرسكدا، ئةوةش راستة سةبارةت بة 
رةنط  ثةنا  و  ثَيض  بَى  هاوضةرخى  فةلسةفةى  ماناكان  لة  بةمانايةك  كة  فؤظيزم 
ثَيدةداتةوة، هةروةكو )بنديتو كروضة( و )برطسؤن( راظةيان كردووة. ماتيس دانى 
بةوةدا ناوة: )ناتوانم لةنَيوان ئةو هةستةدا كة هةمة بؤ ذيان و ئةو رَيطةيةشدا كة 
طوزارشتى ثَيدةكةم، ثؤلَينكاريى بكةم(، كةواتة هونةر طواستنةوةيةكى ثوخت و 
كردةيةكى سةربةخؤ و خوديية، شتة دةركثَيكراوةكانى هةست و نةست لةطةَل 

كةرةسة و بابةتةكاندا ضوونيةك دةبَيت بة رةهايى. 
 ثاش مانَى، طؤطان يةكةم كةسة رةنطة ساردةكانى ثيادة كردووة و بةهاى 
كارةكانى  بةكارهَيناوة،  ئاَلةكان  رةنطة  تؤنة  بة  شوَينكاتى  و  دةربِرينخوازيى 
طؤطان لة ساَلى 1906-دا لة ثاريس كاريطةرييةكى ئةوتؤيان هةبوو، ئةو ساَلةش 

تَييدا فؤظيزم طةيشتة بووذانةوةى تةواوى.
 براك بة كاريطةريى فريز كة هاوشانى كارى دةكرد بةدرَيذايى هاوينةكة لة 
لة  يةكةوة  لةثاَل  دؤفى  و  كاركَى  لةكاتَيكدا  كؤمةَلةكةوة،  نَيو  )ئةنتؤيرب( ضووة 
بةرهةمدةهَينا،  ثرشنطداريان  تابلؤى  باشترين  و  دةكَيشا  نيطاريان  )نؤرماندى( 
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سةرنج و روانينى خؤيان لةسةر ضواردةى طةالوَيذ بةرجةستة دةكرد، ظالمينيكيش 
وةك ثيشةى ستاندةكةى بةدرَيذايى رووبارى سين و شاتو رادةطرت، دَيرينيش 

ديمةنةكانى رووبارى تايمزى لة لةندةن دةنةخشاند. 
 ،) كوليؤر   ( لة  كاريدةكرد  ناوةِراستدا  دةرياى سثى  لة خؤرةتاوى  ماتيس   
هةرسَيكيان هَيز و تينى ثاَلَيتةكانيان ضِرتر و رةونةقدارتر دةكرد، هةنووكة رةنط 
و  بابةت  لة  سةربةخؤ  و  سةربةست  بةكاردةبرا،  رةنطةكةدا  خودى  لةثَيناوى 
كةرةسة، رووناكى و رووبةر و ثانتاييش تةنها هةر بة رةنط دةخوَلقَينرا، فؤظيزم 
تةواويشى  سةركةوتنى  و  دةخوَلقاند  بةخؤى  تايبةت  ثَيطةيشتووى  شَيوازَيكى 
سةر  كردة  كارى  ئةودةمةش  ثايزدا،  هؤَلى  لة  بةدةستهَينا  1906-دا  ساَلى  لة 
ضةند  بة  طؤلنسكى  هةروةها  دةكرد،  فةِرةنساى  سةردانى  وةختَى  كاندينسكى 
مانطَيك دواتر ثَيى سةرسام بوو ئةو كاتةى ضاوى كةوت بة ماتيس و كارةكانى 
ثةيوةندييةكى  فؤظيزمييةكاندا  لةطةَل  كة  ثرد  كؤمةَلةى  )درسدن(يش  لة  بينى، 
باشيان هةبوو لة ساَلى 1906-دا يةكةم ثَيشانطةيان كردةوة، ئيدى لةوَيوة فؤظيزم 
ثضِرا  ثةيوةنديية  ئةو  نةخاياند  هَيندةى  بةآلم  نرخَينران،  بةرز  دةرةوةشدا  لة 
كاتَيك هونةرمةندةكانى ثرد فؤرمَيكى ئةَلمانى تةواويان رووةو دةربِرينخوازيى 

)ئَيكثريشَينيزم( سةنطينتر كردةوة. 
وةختَى فؤظيزم دةطةيشتة هةِرةتى خؤى لة فةِرةنسادا، يةكَيتيى هاوثةيمانى 
و  براك  كة  هةَلوةشايةوة،  كؤبيزم  سةرهةَلدانى  بة  1907-دا  لة  بزووتنةوةكة 
ثيكاسؤ دايانمةزراند، هةرضةندة ماتيس و دَيرينيش رووةو ئةو شَيوازة ضوون، 
بةآلم كاريطةريى )سيزان( جَيى كاريطةرييةكانى )طؤطان(ى طرتةوة و بةسةريدا 
زاَل بوو، لة 1908-دا ماتيس زنجيرة شاكارَيكى بَيهاوتاى هونةريى بةرهةمهَينا، 
تيؤرة هونةرييةكانيشى لة كتَيبى )يادةوةرييةكانى نيطاركَيش(دا خستةِروو، لةوَيدا 
رؤَلى تازة و تايبةتمةندى رةنطى دةربِريوة... ئيدى فؤظيزم وةك بزووتنةوةيةك 
بوونى نةماو هةندَيكى هونةرمةندةكانى رووةو نيو كالسيك كشان و هةندَيكى 
ديكةشيان رؤضوونة نَيو رياليزمييةكى نوَيى ئةندَيشمةندييةوة، ماتيس بةتةنها و 
دؤفيش بة شَيوازَيكى ديكة، تةنها ئةوان مانةوة و توانييان تا ئةوثةِرى ثةرةى 
دةكاتةوة...  جوَى  بوَير خؤى  و  زَيدةِرؤ  ضاالكييةكى  بة  قؤناغةش  ئةو  ثَيبدةن، 
جوانترين  لةهةمانكاتيشدا  ثَيبةخشرا،  ئازاديى  رةنط  و  ئاَلبووةوة  نيطاركَيشان 

بةهرةى هونةرى نوَى و رةسةنترينيشى رةنطثَيدايةوة. 
 سةرضاوة:

 طؤظارى )ّافاق عربية(، ذمارة 7، طةالوَيذى 1987، ت: عبدالواحد محمد.
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هةموو شتَيك لة كؤتاييدا دةخةمة خزمةت ثَيكةنيين، بؤ ئةوة دروستبووم و 
هةروايش دةمَينمةوة، ثياوة طاَلتةجاِرةكة، ئةوةيشة كةمني خستووةتة ئةوئاستة 

زؤر بةرزةي كة هيض سياسةتمةدارَيك ناتوانَيت ثَييبطات. 
)ضارلي ضاثلن(

ئةوا  دذمانبن،  دونيا  لةشكري  هةموو  و  ئَيمةدابَيت  لةطةَل  سينةما  ئةطةر 
دواجار ئَيمة سةردةكةوين. 

)لينين(

ئامادةكردني: خةسرةو حةمة كةريم

خولي 82ي فَيستيظاَلي ئؤسكاري 
سينةمايي2010
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خةآلتي ئؤسكار
خةوني هةموو ئةكتةر و دةرهَينةرَيكي ئةمريكي و ئينطليزي و بةَلكو هةموو 
بؤ سةركةوتن و سةربةرزي و شانازيي هةر  ثَيوانةية  هونةرمةندَيكي جيهانة، 

تاكَيكي بوارةكة  لةسةر طؤي ئةم زةمينة.
بةربآلوةكةي  زؤر  ناوة  وةلَي   )Academy Award(ئةكاديميية خةآلتَيكي 
وآلتي  لة  سينةمايي  زانستي  و  هونةر  ئةكاديمياي  ساآلنة  ئؤسكار(ة،  )خةآلتي 
و  هونةر  )ئةكاديمياي  ئةكاديمياكة  ئاشكراية  هةروةك  دةيبةخشَيت،  ئةمريكا 

زانستي وَينة جوآلوةكان( خةآلتةكاني )شانازي(ية، نةوةك )ثةروةردةيي(.
دَيت  سينةمايي  خةآلتي  بةرزترين  و  يةكةمين  بةثلةي  ئؤسكار(  )خةآلتي 
ئارةزومةنداني  و  هةواداران  لةالي  بؤية  هةر  ئةمريكا،  وآلتة  يةكطرتوةكاني  لة 

سينةماش لة ثلةي يةكةمي خةآلتةكاني دونياو بةرزترينيان دَيتة ذماردن.
دةستةي بةِرَيوةبةر و دابةشكةري خةآلتةكة بةشَيكن لة )ئةكاديمياي هونةر و 
زانستي وَينة جوآلوةكان(، كاتي دامةزراندنيان دةطةِرَيتةوة بؤ )11 )ئايار( 1927(

و  سينةماكار  ئةندامي   6000 لة  بريتين  ئةكاديمياكةش  ئةنداماني  كاليفؤرنيا،  لة 
لَيزان لة هونةري سينةمايي، دةنطدةراني كؤميتةكةش بريتين لة 5،816 دةرهَينةر 

و رةخنةطري سينمايي و ئةكتةر لة  هةردوو رةطةز .
جَيي ئاماذةية كة )ئةكاديمياي هونةر و زانستي وَينة جوآلوةكان( بَيجطة لة 
خةآلت  ئاهةنطي  و  فَيستيظاَل  ساآلنة  ساآلنةي)ئؤسكار(،  فَيستيظاَلي  رَيكخستني 
دةرنةضوي  هَيشتا  قوتابياني  و  طةنجان  بؤ  سازدةكات  جياواز  بةخشينةوةي 

ئةكاديميا و زانكؤكاني بواري هونةري سينةمايي وآلت و دةرةوةي وآلت.

هةيكلي ئؤسكار
جةنطاوةرَيكي  شَيوةي  كَيشي)3،85كغم( ة،  و  )34سم(  خةآلتةكة  بةرزي 
راوةستاوي هةية كة شمشَيرَيكي بةدةستةوة  طرتووة، راوةستاوة لةسةر باندة 
فيلمَيك، ثَيكهاتةكةي لة مادةي )بريتانيوم( دروستكراوة و تَيكةَلةيةكة لة قةسدير 
و مس و  توَيذي كؤتايي روكةشةكةي بة زَيِري ثةتي داثؤشراوة. بؤ يةكةمينجار 
لة ساَلي1988 دا و لةسة ر شانؤ لةدةستي ئةكتةري بةناوبانط )كلي ولتر( لةكاتي 

وةرطرتنيدا، ويستي بةرزيبكاتةوة ،كةوتة  خوارةوة و ثارضة بة ثارضةبوو.



ةر
ون

ه
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

180

فيلم بذاردن
لة  دياريكراو  و  ثَيوست  ثَيشوةختي  دةبَيت  هةَلدةبذَيردرَين  فيلمانةي  ئةو 
ساَلي  لة  واتة  نمايشكرابن،  كاليفؤرنيا  سينةماكاني  بةتايبةتي  و  سينةماكان 
 40 لة  نابَيت  فيلمَيك  هةر  ماوةي  نمايشكرابن،  فَيستظاَلةكةدا  وةختي  ثَيشوتري 
فيلمي  قاَلبـي  و دةضَيتة  ناذمَيردرَيت  درَيذ  فيلمي  بة  كةمتربَيت، ضونكة  خولةك 
ملم   70 35ملم  يان  يان شريتي  ثالتة  فَيست  لةسةر  فيلمةكان  دةبَيت  كورتةوة. 
تؤماركرابن، ناوي فيلمة بذَيردراوةكاني ساَلي ثَيشتر لة مانطي فَيبرايةري ساَلي 
تازةدا ئاشكرادةكرَين، واتة كةمتر لة مانط ثَيش وادةي دةستثَيكردني فَيستيظاَل. 
واتة تةنها ئةو فيلمانةي ناويان ئاشكرادةكرَيت، دةضنة ثَيشبِركَيي ظيستيظاَلةكةوة.

دةستثَيكي فَيستيظاَل بةطشتي
وةك هةميشة و لةكاتي خؤيدا فَيستيظاَل لة مانطي ئازاردا و لة سةر تةختي 
كالفؤرنيا  هةرَيمي  بة  سةر  ئةنجلؤس-ي  لؤس  لةشاري  )كــؤداك(  شانؤي 
فَيستيظاَلةكة،  نَيوبانطي  ئاسايي  لة  زياد  و  لةبةر طةورةيي  ديارة  نمايشدةكرَيت. 
بةطشتيي و تَيكِرا هةموو دةزطا بضوك و طةورةكاني راطةياندني دونيا كامَيراو 
ديارة  دةئاَلَينن،  دةظةرة  لةو  ثةيامنَيرةكانيانةوة  لةِرَيي  مايكرؤفؤنةكانيان 
كاَلي  لةبةرضاوي  بةفَيستيظاَلةكةوة  راطةياندن  لة دةزطاكاني  ثةيوةستي زؤرَيك 
هةواداران و بينةراني فَيستةكة نيية، بةَلكؤ زياتر وةك قؤستنةوةيةكي بازرطاني 
و  ناودارةكان  كاآل  فرؤشتني  و  بةرضاوخستن  بؤ  بؤدةكرَيت  كاري  بةثالن 
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راستةوخؤي  نمايشكردني  ميانةي  لة  نوَي  كاآليتري  هةندَيك  ناوداركردني 
ديارة  مليؤنان دؤالر مةزةندة دةكرَين،  ثَيشبيني  ئةمانةش وةك  كة  فَيستةكةدا، 
بةشي شَيريش بةر بة بةِرَيوةبةرايةتي فَيستيظاَل دةكةوَيت، بَيجطة لةو ريكالمة 
رةش و بَيئاطاداركردنةوةيانةي لةوآلتة دةستةضةثةكةكاني دةرةوةي ئةمريكاو 
لة  جطة  مةزةندةكراون.  خةياَلي  ثارةيةكي  بة  ئةويش  كة  دةكرَيت،  ئةوروثا 
وةش مقؤمقؤي رامياري جؤرَيكي تري بازرطانييةكاني راطةياندنة. بؤ  نموونة.. 
قؤستنةوةي ئةو 40 ضركةيةي وةرطري خةآلتةكة بةوضةند وشة مَيذووييةي كة 
هةندَيكجار وروذَينةرن و هةندَيكجاريش ثِروكَينةرن و سةركؤنةي دةوَلةتَيكي 
تَيدا دةكةن، وةك خولي 75 لةسالَي 2003دا، دواي ئةوةي هةندَيك ئةستَيرةي 
بةناوبانطةكاني  ئةستَيرة  لة  تر  بةجَيهَيشت، زؤرَيكي  سينةمايي هؤَلي كؤداكيان 
عيراق،  بة  بةرامبةر  بؤش  دائيرةكةي  و  دةستة  دذايةتيكردني  كةوتنة  هؤليؤد 
لةوانة دةرهَينةر مايكل مؤر لة دواي وةرطرتني ئؤسكاري باشترين دةرهَينةر، لة 
ماوةي 40 ضركة كةي خؤيدا بة ئاشكرا تَيروثِر سةركؤنةي سةرؤك بؤشي كرد، 
بةدوايدا لةنيوةزياتري وةرطرةكاني خةآلتي ئؤسكاري ئةو ساَلة ناِرةزايي خؤيان 
دةربِري بةرامبةر سةرؤك بوش. ئةمانةش لةكاتي خؤيدا هةرايةكي راطاياندني 

زؤرطةورةي نايةوة.
لةاليةن  رةتكراوةتةوة  طرنطة  خةآلتة  ئةم  ــداوة  روي جاريش  هةندَيك 
فَيستيظاَلي  ئةوةي  وةك  رامياري،  هؤيةكي  ضةند  لةبةر  هةَلبذَيردراوةكانيانةوة 
ساَلي 1972 ئةستَيرةي بةناوبانط مارلؤن براندؤي كؤضكردوو كة فةرموبووي.. 
با هيندييةك لة  جَيي من بضَيت بؤ وةرطرتني خةآلتةكة، كة ئةويش هَيمابوو بؤ ئةو 

هةموو زؤرداريةي دةكراية  سةر هينديية سوورةكان.
لة  تانطؤ  دواين  فيلمي  ئةستَيرة ساَلي 1973بة  هةمان  كة  ئاماذةثَيدانة  جَيي 
ثاريس، هةَلبذَيردرايةوة بؤ هةمان خةآلت، ناوةكةي خراية نَيو ريزي ثَينج ئةكتةرة 
ريدفؤرد،  روبرت  نيكلسؤن،  جاك  ئةلثاضينؤ،  لة  كةبريتيبوون  سةرةكييةكة وة، 
جاك ليمؤن، وةلَي لةبةر هةَلوَيستي كؤني ديسان بَيبةش بوو لة خةآلتةكةو دراية 
دةست جاك ليمؤن و ئةويش لةبةر ئةوةي باوةِري نةدةكرد، تووشي شؤك هات. 
مارلؤن براندؤ تا ئةو سةردةم تاكة طرانترين ئةكتةري سينماي جيهان بوو، 
ئؤسكاري ئةو دوو خولةي نةبرد، وةلَي بوو بةنيشانةي هؤليؤدي ضةوساوةكان، 
تاواني كوشتنَيكي خراية مل و دة  ساَل زينداني بةكةفالةت، دواتريش هةتا مرد 

قةرزدار بوو.
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ثَيشبيني و ثاشبيني خةآلتةكاني ئؤسكار
هةميشة ثَيشبيني كةمجار رَيككةوتووةتةوة لةطةَل ئةو مستانةي سفت خؤيان 
زةحمةتة  ئاخر  بوبَيتنةوة ،  يةكانطير  داوة  مةآلس  خةآلتةكان  لةثطرتني  ثِر  بؤ 
ثَينج ثةنجةي مستَيكدا هيور  لة  لة ثةنجا هةزار دةنط  لة كؤي زياد  هةندَيكجار 
بوبَيتنةوة ، ئةوي بةردَيك لة دوو ضؤلةكة دةطرَيت لة ثَيش بةهةوادانيدا ثَيشبيني 
نةبووة،  ثوض  مشتةكةي  ديارة  نادورَيتةوة،   خةرمانَيك  ئةوي  وةلَي  دةكات ،  بؤ 

بةَلكو ثَيشبيني كةش و هةواي نةكردووة.
ئةوا  بن،  نزيكيش  بَيشبينيةكانت ضةند  بةناوبانطيشدا  و  طرنط  فَيستيظاَلي  لة 
ئةوي  نيشانة  لة  روو  نوك  تيري  نيشانةوة،  لة  دوربووبن  دةشَيت  لةكؤتايدا 
جار كة ئؤسكارَيك دةثَيكَيت دةشَيت دةرهَينةرةكةي وةك زؤربةي جار توشي 
)نهَيني  ئةرذةنتيني  فيلمي  ئةمساَل،   ئةوةي  وةك  بكات،  سةرسوِرمان  و  شؤك 
دةرةكي،  فيلمي  باشترين  ئؤسكاري  خةآلتي  خاوةني  بة  بوو  ضاوةكانيداية(،   لة 
وةلَي كاتَيك ئةظاتار توشي شكستي كةم بةدةستهَينان دةبَيت، جيمس كاميرؤن 
ثَيشوةخت خؤي بؤ ئامادةكرد و بؤي دَيتة مةيدانةوة، ئةوة نةبوو  بةضةند رؤذَيك 
بةر لة فَيستيظاَل بؤ  دةزطاكاني راطةياندن طوتبووي )من بةرامبةر فيلمي كؤطةي 
ئازار طةر شكستيش بهَينم ئةوة دَلخؤشتر دةبم، ضونكة ئةو فيلمة لةدةرهَيناني 

هاوسةري ثَيشووتر مة(.
لَيرةدا ناوي هةندَيك لة و فيلمانة دادةنَيين كة وةرطري زؤرترين ئؤسكار بوون 

لة مَيذوودا و ثَيشبينيية  نزيك لة ثَيكاوةكانيش لة تةنيشتياندا ئاماذة ثَيدةدةين .
ثَيشبيني لةساَلي  لة 12  1-فيلمي بن هور)Ben Hur( وةرطري 11 ئؤسكار 
نَيوياندا باشترين دةرهَينةر، باشترين ئةكتةري سةرةكي تشارلتؤن- لة   ،1959
ضارلتؤن هيستن، باشترين فيلم، باشترين ئةكتةري ياريدةدةر، ثؤشاك، مؤسيقا.
لة 14 ثَيشبيني لةسالَي 1997،  )Titanic( وةرطري 11 ئؤسكار  2-تايتانيك 

لةنَيوياندا باشترين فيلم، ثؤشاك، دةرهَينةر، مؤسيقا.
 The Lord of the( مةليك  طةِرانةوةي  ئةنطوستيلةكان ،  خاوةن  3-فيلمي 
Rings: The Return of the Kin( وةرطري 11 ئؤسكار لة 11 ثَيشبيني لةساَلي 
2003، لة نَيوياندا باشترين فيلم، دةرهَينان، مؤسيقا، بِريني فيلم، ثؤشاك، مكياج.

 10 وةرطــري   )West Side Story( خؤرئاواييةكة  طةِرةكة  4-ضيرؤكي 
ئؤسكار لة 11 ثَيشبيني لةساَلي1961، لةنَيوانياندا باشترين فيلم، ئةكتةري ثياوي 

ياريدةدةر، ئةكتةري ذني ياريدةدةر، ثؤشاك، مؤسيقا.
5-جيجي)Gigi( وةرطري 9 ئؤسكار لة 9 ثَيشبيني لة ساَلي 1958، لةنَيوياندا 
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باشترين فيلم، دةرهَينان، ديكؤر، ثؤشاك، بِرين.
6-دوايين ئيمثراتؤر)The Last Emperor( وةرطري 9 ئؤسكار لة 9 ثَيشبيني 
لةساَلي 1987، لةنَيوياندا باشترين فيلم، ثؤشاك، ديكؤر، بِرين، دةرهَينان، مؤسيقا.

7-نةخؤشة ئينطليزةكة )The English Patient(  وةرطري 9 ئؤسكار لة 12 
ثَيشبيني لةساَلي 1996، لةنَيوياندا باشترين فيلم، ئةكتةري ذني ياريدةدةر جؤلَيت 

بينؤش، دةرهَينان، بِرين، مؤسيقا، ثؤشاك.
8-لةطةَل شنةبادا ضوو )Gone with the Wind( وةرطري 8 ئؤسكار لة 13 
ثَيشبيني لة ساَلي 1939، لةنَيوياندا باشترين فيلم، ئةكتةري سةرةكي ذن فيفيان 
لي، ئةكتةري ذني ياريدةدةر هاتي ماكدانياَل كة بةيةكةمين ذنة ثَيست ِرةشي لة 
بنةضةدا ئةفريقي دَيت ببَيتة خاوةني ئؤسكار لة مَيذوي ئةم خةآلتةدا، باشترين 

دةرهَينان، بِرين.

ئةستَيرة بةشخوراوةكان يان بَي بةختةكان لة رابردوودا
ثَييان  هونةر،  سينةماو  بوارةكاني  لَيكؤَلَينةراني  و  رةخنةطران  لة  هةندَيك 
بة  بةرامبةر  كردووة  ناحةقي زؤري  يان  كةموكورتي  ئؤسكار،  فَيستيظاَلي  واية 
زؤرة،  بةَلطةشيان  سينةما،  بوارةكاني  كاركةراني  و  ئةكتةران  و  دةرهَينةران 
روونتر..  خةآلتةكاندا،  بةخشينةوةي  لة  سياسي  دةستَيوةرداني  زةقترينيان 
ئةكتةرانةي كة بؤضوني زةرةرمةنديان  ئةو دةرهَينةر و  بةختي  كةمكردنةوةي 

هةية بةرامبةر بة سةرؤك يان  سياسةتي دةوَلةت.
شةِري  توشي  ئةكاديمياكةش  بةِرَيوةبةراني  و  ــةت  دةوَل وتةبَيذاني 
طةورةبوون لة رَيي وةآلمدانةوة و بةدرؤخستنةوةي يةكتري و رةخنةطران لة 
راطةياندنةكانةوة. رةخنةطران ثَييانواية زؤرَيك لة فيلمة زؤر نازدار و باشةكان، 
كةزؤر كؤمةآليةتي بوون و لة خزمةتي هونةر و باري كؤمةآليةتي خةَلكدا، هةم لة 
ريزي داهَيناندا دَينة ذماردن، هةم لة ضارةسةركردني زؤر كَيشةي كؤمةآليةتي و 
سياسيشدا شاكار بوون و بَيبةشيش بوون لة خةآلت، وةلَي هةندَيك لةو فيلمانةي 
كة ئاسايي بوون و تةنها لةبةر ئةوةي تيشكيان خستووةتة سةر بةكؤمةَلكوشتني 
يةهودييةكان خراونةتة سةرةوة. وةك ئةوي ساَلي 2002 كاتَيك دونيا سةري 
لَيزانييةوة  بةوثةِري  كة  قةساب  بيلي  كةسايةتي  بةرجةستةكردني  لة  سوِرما 
ئةكتةري ناودار دانياَل داي لويس بةنمايشكردني هةستا، يان بةرجةستةكردني 

كةسايةتي وارن شميت كة ئةكتةري لَيزان جاك نيكلسؤن رؤَلةكةي بيني.
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ثاَلَيوراوةكان بؤ باشترين ئةكتةري سةرةكي ئةمةنةبوون..
لة  كين)يةكَيك  مايكل  كيض،  نيكؤالوس  نيكلسؤن،  جاك  لويس،  داي  دانيال 
كة  بوون  شؤك  تووشي  هةموو  ئامادةبووان  بةريتاني(،  ئةكتةراني  باشترين 
فيلمي  ئةكتةري سةرةكي  29 ساَل،  برودي  ئةدريان  بةرناوي  كةوتة  خةآلتةكة 

ثيانؤ ذةنةكة، كة رةخنةطران طوتةني ثَيويست ناكات  كةس بثرسَيت بؤضي؟
ئةكتةري زؤر بةناوبانط و ئةستَيرةي فيلمةكاني كاوبؤي و رةمزي ئةمريكا 
كلينت ئيستوود، ئةستَيرةي شةستةكان و حةفتاكان و هةشتاكان، بة ئةكتةري 
ضاوثَيكةوتنَيكيدا  لة  لَيي،  بَيبةشبوو  و  بةدةستيةوة  نةطرت  خةآلتةي  ئةم 
دةتوانم  بةئاسانيش  ناشيطرم،  و  نةطرت  بةدةستةوة  خةآلتةم  طووتبووي)ئةم 
بَلَيم لةبةر ئةوةي جوولةكة نيم(، وةلَي دواتر ئةم خةآلتةي دووجار خستة نَيو 
مستييةوة بة هةردوو فيلمي نابورَيت و كضةي مليؤن دؤالر، بةآلم بةئةكتةري نا، 

بةَلكو وةك دةرهَينةر.
هةروةها ئةكتةري بةريتاني ثيتر ئوتول هةشت جار بؤ ئؤسكار هةَلبذَيردراو 
هةمووجارةكان بَيبةخت بوو، يةكةمجاريان لة ساَلي 1962، دواين جاريشيان لة 

ساَلي 2006.
فيلم، 4جار  وَينةطر و نووسةري  هةروةها ستانلي كوبريك-ي دةرهَينةر و 
وَينةطر  وةك  3جار  فيلم،  ضيرؤكي  نووسةر ي  وةك  5جار  دةرهَينةر،  وةك 
بة  هَينا  بةختي  يةكجاريان  لةبوارةكانيدا،  دواي خزمةتي 45ساَل  و  هةَلبذَيردرا 

فيلمي ئؤديساي بؤشايي ئاسمان.

بةشي شَير لة تَيكِراي فَيستيظاَلةكاني ئؤسكاردا
بؤ  ثاَلَيوراو  وةك  جار   37 لة  ئؤسكارة  و  ثاشاي  ديزني1966/1901  والت 
خةآلتةكة تواني ببَيتة  خاوةني 22 ئؤسكار، هيض دةرهَينةر و ئةكتةرَيك نةيتوانيوة 
بة ذمارةش لَيي نزيك ببَيتةوة، بَيجطة لةوةي كة 3 ئؤسكاري وةك رَيزو ثَيزانين 

بؤ ماندوبوني ثَيبةخشراوة.
فرانسيس فورد كؤبؤال دةرهَينةري هةرسَي بةشي فيلمي بةناوبانط مافياكان 
)The Godfather( لةريزبةندي دووةمدا دَيت و خاوةني 5 ئؤسكارة. ئةكتةري 

ذن كاثرين هيبورن لةثلةي سَيهةمدايةو  خاوةني 4 ئؤسكارة. 
ئةسوشيدتد  داتاي  ضوو)بةثَيي  شنةبادا  لةطةَل  فيلمي  كة  ئاماذةثَيدانة  جَيي 
ثَيرس( خاوةني بةرزترين رَيذةي فرؤشراوي بليتي سينةماية لةمَيذوودا و فيلمي 

ستار ورز بةثلةي دووهةم دَيت.
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فَيستيظاَلي ئؤسكار خولي 82ي ساَلي 2010
دووهاوسةرة لةيةكجيابووةوةكة بةشي شَيريان برد

ئةوةي  دواي  زؤرقةرةباَلغدا،  و  رةنطاوِرةنط  نــازدارو  لةِرَيوِرةسمَيكي 
هؤَلةكان بة رووناكي سينةماكارانة، وةك باخضةيةك رازَينرابوويةوة بؤ ئةكتةرة 
فةرشي  لة  يةكانطيربوو  ئةكتةر  يةكةم  نوكةثَيي  يةكةم  ئةوكاتةي  طوَلئاساكان، 
قورباني  رؤذي  كردة  ئةوناوةي  فؤتؤطرافةكان  بريسكةي  راخــراو،  سوري 

هةزاران وَينةي مَيذوويي راطةياندنةكان.
ئةستَيرةيةكي  ضةند  دةستي  درابوونة  ئةمساَل  ئؤسكاري  ثَيشكةشكاراني 
ئةكتةري  مارتن و  بةناوبانط و كؤميدي ستيف  ئةكتةري  هؤليؤد، طرنطترينيان 
ظينسلت  كاتي  و  هانز  تؤم  ثَيشكةشكاري سةرةكي،  وةك  بالدوين  ئيليك  ثِركار 
براوةكانيان  ناوي  ثَيشكةشكاران  هاوكاري  وةك  دي  ئةكتةرَيكي  ضةند  و 

دةخوَيندةوة.
فَيستيظاَلي ئةمساَل جودا لةهةموو خولةكاني دي ئؤسكار، لةبري 5 فيلم 10 
فيلميان ثاآلوتبوو بؤ ثَيشبِركَيكة ، كةئةمة بؤيةكةمينجارة لة مَيذووي ئؤسكاردا 

بهَيَلرَيت ثَيشبِركَي لة 5 فيلم تَيبثةِرَيت، فيلمةكان بريتيبوون لة..
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A Serious Man 1-فيلمي ثياوي بةدةربةست
 Michael Stuhlbarg نواندني ،Ethan & Joel Coen نوسين و دةرهَيناني
Richard Kind - Fred Melamed -، ماوةي فيلم سةعاتَيك و 45 ضركة ، بوار 

كؤميدي و دراما.
 

Inglourious Basterds 2-يلمي ساختيةضيية تؤَلةسَينةكان
 Brad Pitt - Mélanieنواندني ،Quentin Tarantino نوسين و دةرهَيناني
Laurent - Christoph Waltz - Eli Roth - Diane Kruger، ماوةي فيلم 

دوو سةعات و نيو، بوار كؤميدي شةِرانطَيز دراما.
 

 Up 3 فيلمي فِرين بةرةو سةرةوة-
in the Air

 Jason دةرهــَيــنــانــي  و  نوسين 
 Georgeـــدنـــي ـــوان ن  ،Reitman
 Clooney - Vera Farmiga - Anna
سةعاتَيك  فيلم  مــاوةي   ،Kendrick
درامــا  كؤميدي  ــوار  ب ضركة،   50 و 

رؤمانسي.
 

Up 4-فيلمي فِرين
 ،Pete Docte نوسين و دةرهَيناني
 Edward Asner -بــةدةنــط نواندن 
 Christopher Plummer - Jordan
نيو،  و  فيلم سةعاتَيك  ماوةي   ،Nagai
درامــاي  كؤميدي  ئةنيمةيشن  بــوار 

خَيزاني سةرةِرؤيي.
 

ئةظاتار  رة هةندي  سَي  5-فيلمي 
Avatar

 James دةرهَيناني  و  نوسين 
 Sam ـــدن  ـــوان ن  ،  Cameron
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Worthington - Zoe Saldana ، ماوةي فيلم دوو سةعات و 40 ضركة، بوار 
سةرةِرؤيي و خةياَلي زانستي و ثَيكدادان.

 
An Education 6- فيلمي فَيربوون

 areyنواندني  ،Nick Hornby نوسيني   ،Lone Scherfig دةرهَيناني 
Mulligan - Olivia Williams، ماوةي فيلم كاتذَير و نيو، بوار دراما.

 
9 District 7- فيلمي طةِرةكي ذمارة

فيلم،   ،Sharlto Copleyنواندني  ،Neill Blomkampنوسيني و  دةرهَينان 
بوار ثَيكدادان و خةياَلي زانستي و دراما.

 
Precious 8- فيلمي

 Gaboureyنواندني ،Geoffrey Fletcher نوسيني ،Lee Daniels دةرهَينان
Sidibe - Mo’Nique، ماوةي فيلم سةعاتَيك و 50 ضركة، بوار دراما.

 
The Blind Side 9- فيلمي رةهةندي كؤتايي

 Michael وةرطيراو لة ضيرؤكي ،John Lee Hancock دةرهَينان و نوسيني
 Sandra Bullock - Tim McGraw - Quinton Aaron - نواندني ،Lewis

Jae Head، ماوةي فيلم دووسةعات، بوار دراما و وةرزشةواني.
 

The Hurt Locker 10- فيلمي كؤطةي ئازار
 Jeremyنواندني  ،  Mark Boal نوسيني   ،Kathryn Bigelowدةرهَيناني
Renner - Anthony Mackie - Brian Geraghty، ماوةي فيلم دووسةعات 

و 10 ضركة، بوار دراما و ثَيكدادان و شؤكهَينةر.
نيو  طرنطةكةي  فيلمة  هــةردوو  بازبدةين،  بةسةريدا  كةناكرَيت  ئــةوةي 
و  هونةر  )ئةكاديمياي  دةنطدةراني  دوولةتكردني  بووة  هؤي  كة  ثَيشبركَيكةية، 
كؤطةي  و  ئةظاتار  رةهةنديي،  سَي  فيلمي  هةردوو  جوآلوةكان(،  وَينة  زانستي 
ئازار، ئةم دوو فيلمة سةرسوِرهَينةرة ، كاري دوو دةرهَينةري جووت هاوسةري 
ضةند  ئةم  هؤي  تةنها  دةشَيت  بابةتة  ئةم  نوسيني  طرنطي  يةكترين،  كؤني 
بةراوردية كورتةبَيت لةسةر ئةم دوو فيلمة، ناوةِرؤكي هةردوو فيلمةكة ناردني 
هَيزي سةربازيية بؤ كاري خزمةت بة سياسةتي دةوَلةت و جودا، وةلَي شةِري 
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مرؤظةكان لةوَيدا كؤتايي دَيت كة مرؤظ هةست بةو نايةكسانيية دةكات كة هةم 
خؤي جةالدةو هةم قورباني و هةم رزطاركةر.

Avatar فيلمي سَي رةهةندي ئةظاتار
بةداهاتووةوة   )3Dنوَي )سَي رةهةندي فيلمةية كة دةروازةي هونةري  ئةو 
كة  وتةيةية   ئةو  ئةمة  بةضاو،  جوداية  هونةر،  لة  ترة  جؤرَيكي  دةبةستَيتةوة، 
رةخنةطراني سينةمايي لةسةري كؤكبوون بةرامبةر بة فيلمي ئةظاتار، نوسةر و 
دةرهَينةر جيمس كاميرؤن بةم فيلمةي بينةراني طواستةوة بؤ دونيايةكي نةبوو، 
بؤ ناو بةهةشتي سروشت و خؤشي و ئازادي، بؤ دونيايةك هةرضي و ضؤنَيكن 
لةاليةن  دةكرَيت  بةرامبةر  زؤرداريان  تاكةكاني،  ئارةزوي  باآلو  قةدو  و  رةنط 
مرؤظةوة، ئةوة دةرهَينةرة كة بؤضوني خؤي تَيهةَلكَيش دةكات لةطةَل فيلمةكةيدا 
و ثَيمان دةبَيذَيت، هةموو زؤردار و داطيركةر و خؤثةرستن دةوَلةت سياسةت 

مرؤظ، بةآلم هةرهةموو مرؤظةكان نا...نا....نا.
جيمس  وةلَي  ئامانجةكانة،  بةديهَيناني  دةروازةي  خةون  طوتةني  ثَيشينان 
كاميرؤن بةم خةونةي يان فيلمةي ثَيمان دةَلَيت زوَلم و زؤرداري داواي هيضت 
لَي ناكات، دةتسوتَينَيت و ماَلت دةبات، دروستكردني هَيز ضةندةي بؤ ثاِراستني  
ضةكداريش  و  هَيزة  كوِري  ضةك  ئاشتيية،  لةباربردني  بؤ  هَيندة  سةد  خودة، 
بؤ  كوَيدا خؤيان  لة  مرؤظةكان  بةناخدا شؤِردةبَيتةوة،  فيلمةكة  دةوَلةت،  منداَلي 
من  نةخَير  يان شةِرانطَيز،  وَيرانكةر  يان  بةكوشتدةرم  من  دةكرَيت،  بةرجةستة 

مرؤظم رزطاركةر قورباني.
هةيةتي،  مرؤظ  خةونة  جوانةي  ئةو  لةسةر  ثَيدادةطرَيت  فيلمةكة  بةكورتي 
ئةوةي كة مرؤظ لةطةَل طةشةي سروشت و زانياريدا ثَيشدةكةوَيت، ئارةزوةكاني 
دةضنةوة نَيو باوةشي هيواكان زياتر ثَيدادةطرن لةسةر ذيانَيكي جوانتر و باشتر 
بؤ هةمووان، بَي رةضاوكردني ئةوةي كةتؤ لةشيوازَيكي تردايت و جؤرَيكي تري، 
يان روونتر، ئةوةي تؤ هةتة و من نيمة تَيكةَلي دةكةين لةطةَل ئةو زانياريانةي 
طةر  و  بةئاشتي  هةموومان  ذياني  باري  جوانتركردني  بؤ  نيتة  تؤ  و  هةمة  من 

كَيشةيةكيش بوو ئةوا بة دانوساندن.
كةشتييةكي  بة  زةوي  خةَلكي  سةربازي  طروثَيك  طةشتي  لة  باس  فيلمةكة 
هونةري  لةبواري  كة  خةَلكَيك  ئةستَيرةيةك،  بةرةو  دةضن  دةكات  ئاسماني 
بةناوي  ئةستَيرةيةك  خةَلكي  سةر  هةَلدةكوتنة  و  ثَيشكةوتوون  زؤر  زانياريدا 
ثا ندؤرا، خةَلكانَيك كة وةك سةرةتاي ضاخي بةرديني مرؤظ دةذين، ذيانَيك ثِر 
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لة عيشوةو خؤشي ناو سروشتَيكي جوداتر لةجواني الي خؤمان، عاشقتر لةئَيمة 
بة سروشت، يةكِريزتر لةوةي كة ثَيشبيني خؤي لةقةرةي بدات.

لةكةشتيةكةدا سةربازَيكي كةم ئةندام لة بري برا مردووةكةي، بة بةدةنَيكي 
دةخرَيتة  ثاندؤرا،  خةَلكي  وةك  مةتري  سَي  بةذنوباآلي  بة  و  مرؤظ  لة  جودا 
جموجوَليان،  و  رَيوشوَين  و  ئةوان  دةربــارةي  زانياري  دزيني  بؤ  ناويانةوة 
كةشتييةكة،  ناو  بؤ  بيركردنةوةيان  و  مامةَلة  شَيوازي  لة  هةواَل  طواستنةوةي 
زؤرو  طرنطيةكي  هةيةو  لةوَي  كة  كانزايةي  ئةو  بةدةستبةسةراطرتني  لةثَيناو 

طرانبةهاي هةية  لة زةوي.
سةربازةكة لةناو خؤيدا دووكةرت دةبَيت و رازي نابَيت بةو داطيركردن و 
و  دةبَيت  سةرؤك  كضي  عاشقي  لةوَي  ثاندؤرا،  خةَلكي  بؤسةر  زؤرداريكردنة 
بِريار دةدات لةو سيخوِريية ثاشطةز ببَيتةوة و هاوخةباتي شؤِرشي ئةوان ببَيت 
باثيرانيةوة  باو  لة  ئةوان  كة  تةباييةي  و  ئاشتي  داري  ئةو  دانةِرماني  ثَيناو  لة 
ثاراستويانة، دواتر ئةنجامةكان زؤر دَلتةزَين دةبن، وةلَي دةرهَينةر بةدَلي هةموو 

بينةرةكاني ضارةي دةكات.

The Hurt Locker فيلمي كؤطةي ئازار
كةسايةتي سةرةكي فيلمةكة سيرجَينت وليم جيمس كة ئةكتةر جيرمي رنر 
رؤَلةكةي دةطَيِرَيت، ثسثؤِرَيكة لةبواري بةتاَلكردنةوةي بؤمبة قوِرميشكراوةكان، 
لةطةَل ئةوةي وليم كارةكةي زؤرخةتةرناك و دذوارة، وةلَي ئةو بة هةستَيكي 
لَيثرسراوييةوة كارةكاني خؤي ئةنجامدةدات، لةخؤِرابيني و ضاونةترسي و حةزي 
بَيماناي بؤ كارةكةي، زؤرجار واي لَي دةكات سةرشَيتانة كارةكاني ئةنجامبدات، 
ثؤشاكي  قوِرميشكراو،  بؤمبـي  لة  ئؤتؤمبيلةكة  بةتاَلكردنةوةي  ديمةني  وةك 
بةتاَلكرنةوةي،  بة  دةستدةكات  ئينجا  دادةكةنَيت،  لةبةرخؤي  ثارَيزطاريكردنةكة 
نادات و هةميشة ثشتطوَييان دةخات،  بةقسةي خؤي طوَي بةقسةي طةورةكان 

ثَييخؤشة كارةكاني بةوثةِري ئارةزوي نةترسانةوة بةئةنجامبدات.
دةرهَينةري فيلمةكة خانم بيطلو بةم كارةي دةيةوَيت ثَيمان بَلَيت، ئةم  فيلمة 
جودا لةهةموو فيلمة جةنطييةكاني هؤليؤد، ناوةِرؤك ثةيوةست نيية بة ثياهاَلدان 
لة ئةو  فيلمة باس  ئةم  بةَلكو  قارةمانكردني جةنطاوةرةكان،  بة  بةسةر شةِرداو 
جةنطاوةرةكان  كة  قورسةدةكات،  و  ناشرين  و  ناهةموار  ذيانة  و  نالةبار  بارة 

رؤذانة خراث و ناخؤش هةيانةو دةيطوزةرَينن.
شةِر  ناشرينييةكاني  قورسايي  سةر  دةخاتة  تيشك  فيلمةكة  ناوةِرؤكي 
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بيركردنةوةي ئةو  باري دةرووني و  بيطلؤ وَيناي خراثي  ثياهةَلدان. خانم  نةك 
سةربازانةمان نيشان دةدات، كة ضؤن شةِر كردووني بة مرؤظَيكي شةِرانطَيز و 

خراثةكار و جةالد و هةم قوربانيي.
فيلمةكة بةقورسايي خؤي وَيناي جوان و ناشريني باري ذيان و قورسايي 
لةخؤطرتووة،  عيراقي  سيظيلي  رةشوِروتي  خةَلكي  رؤذانةي  و  ناهةموار  ذياني 
ثشيلة  ئةو  نمايشي  كردوون،  لةطةَلدا  مامةَلةي  شارةزايانة  تةكنيك  و  بِرين  كة 
ئةو  خؤتةقاندنةوةي  بذَيوي،  بؤ  دةطةِرَيت  كةالوةكاندا  زبَلي  لةناو  طؤجةي 
مرؤظي خؤتةقَينةرةوة بةزةبري تيرؤريستةكان لةكاتَيكدا طروثي بةتاَلكةرةوةي 
بؤمب دةيانةوَيت هاوكاريي بكةن و سةرناطرَيت، لةوالتر منداَلَيك ياري دةكات 
بةردةوام  بؤ هيوا،  نيشانةية  بةرةوئاسمان كة  بةرزهةَليدةدات  فِرؤكةيةك و  بة 
لةتةنيشت هةموو كوذراوَيكةوة جوَلةيةك هةية كة نيشانةية بؤ بةردةوامبووني 
ذيان، لةوديوي هةموو برسييةكةوة لةتَيك نان هةية كة هةتا  دةمرَيت بةهيواية 

ثَييبطات.

بةخشينةوةي خةآلتةكاني خولي 82ي خةآلتي ئؤسكار
وةك ئاماذةمان ثَيدا، ئةو 10 فيلمةي سةرةوة لة ثَيشبِركَيدا بوون، براوةكان 
بوارة  لة  ئؤسكار  خةآلتي  براوةكاني  ناوي  ــوارةوةن،  خ ئةمانةي  طشتي  بة 

جياجياكاندا ...
 The Hurt ئازار  كؤطةي  فيلمي  دراية  فيلم  باشترين  بؤ  ئؤسكار  خةآلتي 

Locker
فيلمة ثاَلَيوراوةكان ...

Avatar
The Blind Side

9 District
An Education

Inglourious Basterds
Precious

A Serious Man
Up

Up In The Air
خةآلتي باشترين ئةكتةري سةرةكي ثياو دراية جيف بريد جز لة فيلمي دَلي 
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Crazy Heart  شَيت
ئةكتةرة ثاَلَيوراوةكان ئةمانةبوون ...

Up in the Air جورج كلوني لة
A Single Man كولن فيرث لة

Invictus مورجان فريمان لة
The Hurt Locker جيريمي رينر لة

لة  والتز  كريستوف  دراية  ثياو  ياريدةدةري  ئةكتةري  باشترين  خةآلتي 
Inglourious Basterds

ئةكتةرة ثاَلَيوراوةكان ئةمانةبوون ...
Invictus مات ديمون لة

The Messenger وودي هاريلسن لة
The Last Station كريستوفر بالمر لة
The Lovely Bones ستانلي توتشي لة

 The خةآلتي باشترين ئةكتةري سةرةكي ذن دراية خاتوو ساندرا بولوك لة
Blind Side

ئةكتةرة ثاَلَيوراوةكان ئةمانةبوون ...
The Last Station هيلين ميرين لة
An Education كاري موليجان لة

Precious: Based on the Novel Push by Sapphire جابوري سيديب لة
Julie & Julia ميريل ستريب لة

Precious خةآلتي باشترين ئةكتةري ياريدةدةري ذن دراية خاتوو مونيك لة
ئةكتةرة ثاَلَيوراوةكان ئةمانةبوون ...

Nine بينيلوبي كروز لة
Up in the Air فيرا فارميجا لة

Crazy Heart ماجي جالينهال لة
Up In the Air ئانا كيندريك لة

Up خةآلتي باشترين فيلمي وَينة جوآلوةكان دراية بيت دوكتر بؤ فيلمي
ثاآلوتووةكان ...

CORALINEهنري سيليك لة
The Fantastic Mr. Fox ويز أندرسون لة

The Princess and the Frog جون ماسكر و رون كليمنتس لة
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The Secret of Kells توم مور لة
The Hurt Locker خةآلتي باشترين دةرهَينةر دراية خاتوو كاثرين بيطلو

دةرهَينةرة ثاآلوتووةكان ...
Avatar جيمس كاميرون

Inglourious Basterds كوينتن تارانتينو
 :Precious لي دانييلز

Up in the Air جايمس رايتمان
خةآلتي باشترين فيلمي دةرةكي دراية فيلمي ئةرذةنتيني نهَيني لة ضاوةكانيداية

فيلمة دةرةكي )بياني(ة ثاآلوتووةكان ...
عةجةمي)ئيسرائيل(
شيري نالةبار)ثيرؤ(
ثةيامبةر)فةرةنسا(

قردَيلةي سثي)ئةَلمانيا(.
لة كؤتايدا فيلمي كؤطةي ئازار بة كةمترين تَيضوون و كةمترين قازانج تواني 
سةربكةوَيت بةسةر ئةظاتار كة  بِري450 مليؤن دؤالري تَيضووة و لة 17 رؤذي 
يةكةميدا 1 مليارد دؤآلري ثةيداكرد و تائَيستا لة 2ملياردتَيثةِريوة و بةردةواميشة.

خاتوو بيطلؤ بووة يةكةمين دةرهَينةري ئافرةت لةمَيذووي ئؤسكاردا بوبَيتة 
وةرطري خةآلتي  ئؤسكار

ئةظاتار يةكةمين فيلم لة مَيذوودا بؤ بةدةستهَيناني زؤرترين ثارةي قازانج، 
دةرهَينةري  بَيطومان  دوو،  بؤ  طواستةوة  يةكةمةوة  ريزبةندي  لة  ي  تايتانيك 

هةدوو فيلمةكةيش داهَينةر جيمس كاميرؤنة .
xesrew@googlemail.com

سةرضاوةكان:

سايتي ئةسوشيدتدبرس

سايتي سةرةكي ئةكاديمياي ئؤسكار

رؤذنامةي شرق االوست عةرةبي

طؤظاري دَير شثيطل-ي ئةَلماني

BBC عةرةبي.
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ضؤن الوة ئةَلمانييةكان ثةيوةنديي بة سينةماوة دةكةن؟
طةنجة  بةآلم  سينةما،  لةسةر  هةبوو  طؤظارَيك  ضةند  بووم،  طةنج  كاتَيك 
ماوةيةك؛  ثاش  بآلودةكرانةوة.  كة  نةدةبيني  بابةتانة  لةو  ضَيذيان  ئةَلمانييةكان 
فيلمي  بة  من  الي  سينةما  مَيذووي  بوو.  دروست  سينةما  بؤ  خؤشةويستيم 
سادةو  كارَيكي  ئةوة،  ثَيش  كارةكاني  هةموو  دةستيثَيكرد.   Bladerunner(
بَيدةنطيشيان  فيلمَيكي  تةنانةت  سينةماييةكان  خوَيندكارة  بوون.  ناهونةريي 
فيلمةش  ئةو  ئةمِرؤ  تةنانةت  دةستيثَيكرد.  فيلمةوة  لةو  وانةكانيان  نةبينيبوو. 
ئةَلمانييةكان هةموو شتَيك دةربارةي مةَلتي  لةجياتي ئةوة، الوة  بةسةرضووة. 
ميديا دةزانن. زياتر ضَيذ لة كؤمثيوتةر دةبينن وةك لة كامَيرا. دنيايةك جياوازي 

هةية لةنَيوان رَيطةي بيركردنةوةي ئةوان و مندا.

ةتيي سازداني: طؤظاري فيلمي نَيودةولَ
و. لة ئينطليزييةوة: ثشتيوان كةمال

ظؤَلكةر شلؤندؤرف:

سينةماي تةواو، 
مةبةست لَيي 

سينةماي بَيدةنطي 
رةش و سثيية
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هةمان بيركردنةوةش لة ئَيراندا بووني هةية...
بيرؤكةية  ئةم  دذي  لة  كة  وآلتَيك  تةنها  دنيادا.  هةموو  لة  بةهةمانشَيوةية 
ئةم وةستانةوةيةش شتَيكي باش  فةِرةنساية، رةنطة هةندَيكجار  دةوةستَيتةوة؛ 
لَيدةكةن ثرسيار بكةيت، كة ئايا  نةبَيت. هةندَيك كات فيلم بةرهةمدَينن كة وات 

ئةوان بؤ كَييان بةرهةمهَيناوة، كَي تةماشاي دةكات؟
هةرضةندة لة ئَيران ضةندين ذانري جياوازي فيلم هةية كة كاري لةسةردةكرَيت، 
كار  ئَيران  لة  هاوِرَيكانمان  لة  هةندَيك  جيهانيي.  سينةماي  تةكنيكي  هةروةها 
لةسةر بة ئةرشيفكردني فيلمة بَيدةنطةكان دةكةن، كاتَيك الوة ئَيرانييةكان حةز 
تا سينةما  فيلمة هونةرييةكانةوة بطرة  لة  لة سينةمادا:  بينيني عةشق دةكةن  بة 

رابردووةكةي ئةَلمانياش.
من دةربارةي ياسا قسة دةكةم تؤش دةربارةي رازيكردن. دةربارةي ياسا، 
لة جيهاندا سةيري سينةما دةكةن وةك فؤِرمَيكي ضَيذوةرطرتن و  خةَلك هةية 

هيض ناخوَيننةوة لةسةري!

نةوةي سةردةمةكةي تؤ ضؤن بوون. واتا سينةماكاراني 1960-1970، جياوازيتان 
لةطةَل نةوةي ثَيشووتردا ضي بوو؟ 

لة  رةوانزانيي  لة  بريتيبوو  جياوازييةكة  دةركةوت،  بؤم  كة  ماوةيةك  ثاش 
ثيتةر  هةروةها  راستة،  هَيرزؤطيش  وارنةر  بؤ  ئةمة  فةِرةنسيدا.  كةلتووري 
فلَيشمان و هةندَيكي تريش. هةندَيكي تريان هةبوون وةكو ئةليكساندةر كةلوط 

كة باكطراوةندي زانياري لة فةلسةفةو سياسةتدا هةبوو وةك لة سينةما.

ئايا كةلوط هَيشتا كار دةكات؟
دةكرد.  تةلةفزيؤندا  ثِرؤطرامةكاني  لة  كاري  رابــردوودا  ساَلي   25 لة 
ثِرؤطرامةكاني لة كةناَلة جياوازةكانةوة ثةخش دةكران. هيض كارَيكي لة سينةمادا 
لةو  و  ذياني سؤشيال  و  ئةدةب  و  دةربارةي سياسةت  ئةنجامنةدا. هةموويان 

جؤرة ستايالنة بوون...

ئةي طؤدارد؟
بةَلَي، لة ستايلَيكي تايبةتدا.
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لةسةر  كارت  كة  ئةَلمانيت  سينةماكاري  يةكةم  تؤ  كة  ئاشكراية  و  روون  ئةوة 
قوتابخانة كردووة. تؤ لة )IDHEC(خوَيندووتة، وانيية؟

دةنووسَيت  خةَلكي  كة  ئةوةية  دةربارةي  ئةمة  نةمخوَيندووة.  لةوَي  نةخَير، 
ئامادةكردبوو بضمة  لَيي بوو! خؤم  نيية، بةآلم حةزم  لةوَي. ئةوة راست  لَيرةو 
ئةوَي. دوو ساَل خوَيندم و سةيري زؤر فيلمم كرد، ثاشان دةمتواني بةشداريي 
لةهةمانكاتدا  بةآلم  قوتابخانةدا،  تاقيكردنةوةكاني  بةناوبانطترين  لة  بكةم 
ياريدةدةري  وةك  زازيدا  فيلمي  لة  مالي  لويس  لةطةَل  كاركردن  بة  دةستمكرد 
دةرهَينةر، ثَيم باشتر بوو كة ئةو كارة بكةم نةك بضم بؤ )IDHEC( تةنانةت بؤ 

رؤذَيكيش.

كارت  رَيسنايسيش  ئاالن  لةطةَل  دةرهَينةر  ياريدةدةري  وةك  تؤ  هةروةها 
كردووة...

ثاش ئةو كارةم؛ هةلي زؤر باشم بؤ رةخساو كارةكانم بة باشي دةِرؤيشتن 
دوو  سةرةتاوة  لة  خاياند،  هةفتةي  هةذدة   zaziفيلمي دةرهَيناني  بةِرَيوة. 
ياريدةدةري سةرةكي هةبوو، هةروةها سياني الوةكييش. من سَييةمين بووم لة 
بةرةو  ياريدةدةري سةرةكي.  لة كؤتاييدا بوومة دووةمين  بةآلم  الوةكييةكاندا، 
كؤتايي فيلمةكة بوو كة ئةو خانمةي لةطةَلماندا كاريدةكرد و لةطةَل رَيسنايسيشدا 
كاريدةكرد، هةروةها ثَيشتريش كاري لةطةَل كردبوو. وتي ماوةيةكي تر دةضين 
ثَيويستيشمان بة  باد بة درَيذايي هاوين،  لة مارين  فيلمَيك  بؤ كاري دةرهَيناني 
ياريدةدةرَيك دةبَيت كة ئةَلمانيزان بَيت. وتي؛ بؤضي ثةيوةنديمان ثَيوة ناكةيت؟ 
ئيتر بةو شَيوةية بوومة ياريدةدةري ئاالن رَيسنايسيش. ثاشان بَيرتراند تاظَيرنةر 
ثةريدا  ذان  لةطةَل  ضاوثَيكةوتنَيكي  و  كاريدةكرد  سينةماييدا  طؤظارَيكي  لة  كة 
 ،... و  يةكترناسين  ثاش  و  ثاشان ضووم  بؤ الي.  بضم  كة  ثَييوتم؛  ئةنجامدابوو، 
فةِرةنسييةكان  كؤمةَلكوذيي  لة  باس  كة  فيلمَيكة،  دةرهَيناني  نيازي  بة  ثَييوتم، 
دةكات لةاليةن نازييةكانةوة، بؤية ثَيويستم بة زمانزانَيكي ئةَلماني دةبَيت وةك 
ماوةي ساَلَيكدا وةك  لة  توانيم  بةو شَيوةية من  بكات.  لةطةَلدا  كارم  ياريدةدةر 

ياريدةدةر كار لةطةَل سَي دةرهَينةري طةورةي سينةمايي ئةنجام بدةم.

كةي ئةمة روويدا؟
ثَيموابَيت ساَلي 1961 بوو. لة كؤتايي ئةو ساَلةدا من ياريدةدةري دةرهَينةر 
لة ثاريس و هةميشة بة خؤشةويستييةوة بؤ كارةكةم هةوَلم دةدا، بؤية  بووم 
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هةميشة كةساني ضواردةورم دةيانوت: كار لةطةَل ئةو ئةَلمانييةدا بكة زؤر جديية!

هةموو ئةمانة هةل بوون روويان دا؟
خؤشم زؤر هةوَلمدةداو زؤر دةجووآلم. من لة ماناي هةل تَيناطةم؟ دةبَيت 
لة  دةرخةيت.  خؤت  هةوَلبدةيت  هةميشة  دةبَيت  بطةِرَيين.  هةلدا  دواي  بة  ئَيمة 
شانزة ساَلييةوة هةميشة ويستوومة ببمة دةرهَينةر. ئةمة نةدةطونجا لة ئةَلمانيادا، 
لة ئةَلمانيادا، كة ئةويش  ضونكة لة 1950دا تةنها يةك ذانري سينةمايي هةبوو 
بَينم و لة سينةمادا كار بكةم. هةوَلمدا  لة قوتابخانة  بِريارمدا واز  بازاِريي بوو. 
باوكم رازي بكةم و دةست بكةم بة كاركردن. بةهيض شَيوةيةك نةيهَيشت ئةو 
كارة بكةم. رؤذَيك ئاطادارييةكم بيني لة بآلوكراوةيةكدا، كة نووسرابوو؛ دةضين 
بؤ ثاريس لة ثَيناو فَيربووني زماندا بؤ ماوةي دوو مانط. بِريارمدا ئةوة بكةم، 
تةنها لة ثَيناو ئةوةي كة لةو شوَينة هةَلبَيم كة لَييم. هؤي ئةوةي كة حةزم دةكرد 
لة سينةمادا كار بكةم، ئةوةبوو كة من هةر لة تةمةنَيكي منداَلييةوة ئارةزووم لة 
بينيني  بؤ  دةكرد  بةهةموو شوَينَيكدا  راهاتبووم سةرم  وا  سينةمابوو. هةميشة 
وا  دةبيني.  1950م  فيلمةكاني  لة  زؤر  و  فيلم  كورتة  بينيني  هةروةها  كارَيك، 
من  فةِرةنساية.  بَيت،  راستةقينة  سينةماي  خاوةني  كة  وآلت  تاكة  هةستدةكةم 
بةختم هةبوو كاتَيك لة خوَيندنطةي جَيسووت، شوَيني نمايشكردني فيلم هةبوو. 
بة  و  بيني  دِرايــةرم  كاِرَل  كارَيكي  سات  يةكةم  بؤ  تيايدا  كة  بوو  شوَينة  ئةو 
كارةكاني ئاشنا بووم. ئةوة يةكةمين فيلمي بَيدةنط بوو كة من ثَيي ئاشنابووم. 
كاربكةم.  دةرهَينةرَيك  وةكو  كة  دةستنيشانكرد  مني  شوَينة  ئةو  بةِرَيوةبةري 
10 ساَلي  ماوةي  تا  مامةوة،  فةِرةنسا  لة  هةر  من  مانطة  دوو  ئةو  ثاش  ثاشان 
بتوانم  بؤئةوةي  خوَيندنةوة،  لةسةر  بةردةوامبم  كة  لةسةرم  بوو  ثَيويست  تر. 
لةو شوَينةدا بمَينمةوةو خؤم زياتر ماندوو بكةم بؤ ئةوةي لةطةَل هاوِرَيكانمدا 
هةنطاو بنَيم. من بةختةوةربووم، ضونكة دةمتواني لةطةَل دةرهَينةرة مةزنةكاندا 
بتوانم  ئةوةي  بؤ  دةكرد  هةموو شتَيكم  من  كة  بَلَيم  ئةوةش  ثَيويستة  كاربكةم. 
كارَيكي سةرنجِراكَيش ئةنجام بدةم. يان بة مانايةكي تر: من هةوَلمدةدا هةلَيكيان 

بؤ بِرةخسَينم.

ئايا تةنها لة كارَيكدا لةطةَل لويس مالَي كارت كردووة؟
نا، نةخَير بؤ ماوةي ثَينج ساَل كارم لةطةَل كرد. ضووين بؤ جةزائيرو راثؤرتي 
جةنطمان ئامادة دةكرد. لة 1962دا بةر لة شةِرةكةي ظَيتنام ضووينة ئةوَي. ثاشان 
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ببوومة  من  كرد.  لةطةَل  كارم  من  ساَلة  ضةند  ئةو  ماوةي  بؤ  تايالندو  ضووينة 
تا كؤتايي ذياني. نزيكترين  ئَيمة وةكو برا وابووين  ياريدةدةري سةرةكي ئةو. 
بؤ  خَيزانيم  يةكةم  من  لَيدةكةيتةوة.  بيري  ضؤن  خؤت  ئيتر  بووين،  هــاوِرَي 
دؤزييةوة. ئةكتةرَيكي ئةَلماني بوو، هةريةكةمان بةرهةمهَينةري كارةكةي ئةوي 
ترمان بووين. ئةو يةكةمين و مةزنترين سينةماكار بوو كة لة ذياني سينةمايمدا 
ناسيم، بةِراستي هاوِرَييةكي زؤر خؤشةويستم بوو. هةروةها لةطةَل مَيلظيَلي كة 

لة ضةند فيلمَيكدا كارم لةطةَل كرد.

ثرسيارَيك هةية دةربارةي دوو دةنطي جياواز لة سينةماي ئةَلمانيدا لة ساآلني 
ئةوانيش؛  ثَيدةدةن  تايبةتيان  طرنطييةكي  و  دةوَين  خؤشيان  خةَلكيش  1970داو 
و  هةية  سينةماييان  باكطراوندَيكي  كة  كةسانةي  ئةو  واندةرز-ن،  و  شلؤندؤرف 

ئةوانةشي كة نيانة...
دواي  ضيني  بؤ  ئةو  سينةماوة.  دنياي  ناو  هاتة  من  ثاش  ساَل   10 واندةرز 
كَيلوط  ئةليكساندةر  و  هَيرزؤط  وارنةر  سةردةمي  لة  منيش  دةطةِرَيتةوة.  من 
ثاريس،  بضوومايةتة  بِرؤشتمايةو  ئةَلمانيا  لة  بوو  ثَيويست  من  كردووة.  كارم 
دا  بِريارم  من  كاتَيك  بداية.  ئةنجام  ثراكتيكيم  تاقيكردنةوةيةكي  دةبوواية ضةند 
ببمة سينةماكار كَيشةكةم ئةوة نةبوو كة بَيم ئامؤذطاريي خةَلكيي بكةم لة دنيادا، 
من شَيوةيةكي تايبةتيم هةبوو لة كاركردندا. تاكة خاَلي طرنط بؤ من ئةوةبوو، 
كة كار لة سينةمادا بكةم. هَيرزؤط و كَيلوط لة ئةَلمانيا كاريان دةكرد، لة 1960-
دامةزراوةي  كة  بوو  كاتة  ئةو  ئةوة  فيلم.  كورتة  كاري  بة  دةستيانكرد   1961

ئةوبةرهاوس دامةزرا.

ئايا لة ثةيوةنديدا بوويت لةطةَلياندا، يان هيض ثةيوةندييةكت هةبوو لةطةَل ئةو 
دامةزراوةيةدا؟

رؤذنامةكانةوة  لة  تةنها  دةربارةيان،  نةبوو  زانيارييةكم  هيض  نةخَير، 
كاتةي  ئةو  تا  نةدةزاني  هيضم  ئةوان  دةربارةي  دةخوَيندةوة.  دةربارةيان شتم 
يةكةم فيلمي خؤم لة 1965دا كاري دةرهَينانم بؤ كرد. من بة تةواويي ببوومة 
ثياوَيكي فةِرةنسي. دبلؤمم لة فةِرةنسا بةدةستهَيناو خوَيندني زانكؤشم هةر لة 
ضوومة  كاتَيك  بةدةستهَينا،  بازرطانيدا  لة  بةرزم  ثلةيةكي  تةواوكرد.  فةِرةنسا 

فةِرةنسا شانزة ساَل بووم، بةآلم كة طةِرامةوة ئةَلمانيا، 25 ساَل بووم.
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كةواتة دةتوانيت بَلَييت من دةرهَينةرَيكي فةِرةنسيم؟
كاتَيك ضوومة  نابن!  رازي  بةوة  فةِرةنسييةكان خؤيان  لةبةرئةوةي  نةخَير، 
مارسَيل  رؤمانَيكي  لة  دةقةكةيم  كة  بَينم  بةرهةم  فيلمَيك  ئةوةي  بؤ  فةِرةنسا 
ثرؤستةوة وةرطرتبوو، ثَيياندةوتم؛ ئةو ئةَلمانيية ضي دةكات لَيرة؟! بؤية ئةوان 
منيان رةوانةي ئةَلمانيا كردةوة، ضونكة نةياندةزاني من لة فةِرةنسا خوَيندوومة.

سةرنجِراكَيشترين خاَل لة فيلمةكانتدا ئةوةية، كة زؤربةيان لة دةقي ئةدةبيي 
نووسةرة طةورةكانةوة وةرطيراون؛ وةكو طؤنتةر طراس، مارسَيل ثرؤست.

لةوة  بيرم  هةرطيز  دةكةم.  فيلم  كاري  من  دةبَيت  ماوةي ضل ساَل  بؤ  ئةوة 
بَلَيم  دةتوانم  بةآلم  وةردةطــرم،  ئةدةبيي  دةقي  لة  ضَيذ  بؤ  كة  نةكردووةتةوة 
سةرنجِراكَيش  جيهانَيكي  من  وةردةطرم،  خوَيندنةوة  لة  ضَيذ  من  بةِراستي  كة 
بكةم.  كتَيب  لةسةر  كار  هةوَلمداوة  بؤية  دؤزييةوة،  كتَيبةكاندا  لة  تايبةتيم  و 
هةوَلمداوة وَينةي ئةو كتَيبانة دروست بكةم كة تَيطةشتنيان قورس بووة. جيهاني 

راستةقينة زؤر بَيزاركةرة و هةرطيز ناتوانم رووبةِرووي ببمةوة. 

شتَيكي ئاسايية ئةطةر بَيت و تؤ لة دةقَيكي ئةَلمانييةوة سيناريؤي فيلمةكانت 
ئةمريكا  وةكو  ترةوة  وآلتاني  ئةدةبياتي  لة  و  بَيت  ئةطةر  بةآلم  وةربطريت، 

وةريبطريت، ئةوا ئاسايي نيية بة بِرواي من...
لة بيست ساَلي كاركردني خؤمدا تةنيا لة كتَيبـة ئةَلمانييةكانةوة سيناريؤكانم 
بم.  ئةَلمانييةك  وةكو  ئةطةر  ضؤنة  بزانم  بوو  ئةوة  لةبةر  ئةوةش  وةردةطرت. 
فةِرةنسييةكاندا  لةطةَل  زؤر  مامةوة،  فةِرةنسا  لة  زؤر  ماوةيةكي  بؤ  كاتَيك 
زؤر  خؤم  وآلتةكةي  كةساني  هةَلسوكةوتي  لة  و  ئةَلمانيا  لة  و  كرد  مامةَلةم 
دووركةوتمةوة. هاوِرَي فةِرةنسييةكانم وةكو لويس مالي مني وةكو ئةَلمانييةك 
هةموو  بةآلم  بكةم،  مامةَلة  فةِرةنسييةك  وةكو  تةواو  هةوَلمدةدا  نةدةبيني. 
كاتَيك نةمدةتواني! ثاش ئةوةي بِرياري يةكةمين كاري سينةمايي خؤم دا، وام 
نووسيني  لة  من  بدةم.  ئةنجامي  بَيت  شوَينَيك  هةر  لة  دةتوانم  كة  لَيكدةدايةوة 
لة  كة  بوو  كاتانة  ئةو  بةتةواوي،  سيناريؤيYOUNG TORLESSببوومةوة 
فةِرةنسا دةمخوَيند، هةندَيك شتم لة بارةي نازييةكانةوة دةبيست كة بةِراستي 
كاريطةريي هةبوو بؤ من. ضؤن شتَيكي لةو شَيوةية لة ئةَلمانيادا روودةدات؟ كة 
ئةوة هةلَيك بوو تا بزانيت ضؤنة ئةَلماني بيت و ضؤنة لةذَير ركَيفي نازييةكاندا 
لة  سيناريؤ  وةرطرتني  لةسةر  بووم  بةردةوام  ساَلَيك  ضةند  ماوةي  بؤ  بيت. 
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ئةدةبياتي ئةَلمانييةوة. لة دواييدا بؤم دةركةوت كة من ئةركَيكي قورسترم لةسةر 
شانة كة دةبَيت جَيبةجَييان بكةم. ضةند ساَلي دواي ئةوة )TIN DRUM(م تةواو 
بابةتَيكي  هةر  ئةويش  كة  كرد،  تةواو  )CIRCLE OF DECEIT(م  ثاشان  كرد. 
ئةدةبي بوو، لة لوبنان ثَيش ئةوةي ئيسرائيل هَيرشي بباتة سةرو داطيري بكات. 
هةرطيز ثالنم بؤ ئةوة دانةنابوو كة كار لة سينةماي فةِرةنسيدا بكةم، بةآلم لة 
ناكاو فيلمي)SWAN IN LOVE(م بةرهةمهَينا، سوثاس بؤ هاوِرَي و بةرهةمهَيني 
نووسيبوو  برؤك  ثيتةر  بؤ  سيناريؤكةي  ئةو  كاريةر.  كالودي  جان  فةِرةنسي 
لةسةر  زؤرم  فشارَيكي  منيش  بدات،  ئةنجام  بؤ  دةرهَيناني  كاري  نةيتواني  كة 
لة  تر  فيلمَيكي  نةمتواني هيض  لةو كارة  بة خوَيندنةوةوة، جطة  خؤم دروستكرد 
بةسةر  ئةمريكيدا  لة سينةماي  تةواوي ذيانم  بةرهةمبَينم،  فةِرةنسيدا  سينةماي 
خةونم  فةِرةنسا  بؤ  بكةم  كة سةفةر  ئةوةش  ثَيش  تةنانةت  منداَليمةوة  لة  برد. 
بةوةوة دةبيني سةفةري ئةوَي بكةم. لة كؤتاييدا هةلَيكم هاتة بةردةم بؤ ئةوةي 

سةرداني بكةم. بةو شَيوةية بوو كة فيلمي ئةمريكيم بةرهةمهَينا.

فيلمةكانت  سيناريؤي  ئةدةبيانة  دةقة  ئةو  لةسةر  هةر  كة  دان��اوة  ثالنت 
دابِرَيذيت؟

راستةقينةكاندا  رووداوة  بةالي  ــردوودا  راب ساَلي  سَي  ماوةي  لة  باشة، 
وةرضةرخاوم، بةآلم هيض شتَيكي دَلنيايي نيية تا ئَيستا. لةوانةية ئَيستا بة دةقي 
ئةدةبي تَير بووبم. بة دَلنياييشةوة ئَيستاش هةر بةردةوامم لة كتَيب دةخوَيندنةوة، 

ئةوانةي كة ئاسان نيين خوَيندنةوةيان، بؤ نموونة كتَيبةكاني تؤَلستؤي.

ثرؤفايل:

ياريدةدةري  بة  سينةماييةوة  كاري  سةرةتاي  لة  ساَلةو   70 تةمةني  شلؤندؤرف  ظؤَلكةر 

بة  لَيهاتوويي خؤيةوة رؤذ  تواناو  لةطةَل دةرهَينةرة مةزنةكان كاريكردووة، بةهؤي  دةرهَينةر 

رؤذ ثلةي لة سةركةوتندا بووة. ئةو يةكَيكة لة دامةزرَينةراني سينةماي نوَيي ئةَلماني، زؤربةي 

كارة سينةماييةكاني لة دةقة ئةدةبييةكانةوة وةرطرتووة و هةميشة حةز بة خوَيندنةوة دةكات. 

يةكَيك لة ناسراوترين فيلمةكاني تةثَلي تةنةكةية، كة لةاليةن نووسةري ئةَلماني طؤنتةر طراسةوة 

نووسراوة كة خاوةني خةآلتي نؤبَلة. 

سةرضاوة:

Film international



ةر
ون

ه
201

ي 0
ؤنيؤ

5 ي
3 

مارة
ذ

200

دةتوانيت طؤظارى           لةم ماَلثةرِانةدا 
بخوَينيتةوة:

www.dengekan.com

www.chrakan.com

نرخي 1000 دينارة


