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عادل قادرىعادل قادرىكورتةيةك بؤ طوناهى سَيو و مةعريفةتى لَيو

ئارام سديقئارام سديقلةنَيوان عةقَل و جةستةدا

بَلند باجةالنبَلند باجةالنشةيثورة تازةكانى شيعر و كةِربوونى خود
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كليل وشةكان: بوون-طوناه- مةعريفةت- زماناطؤ- زماندرَيذ- تابؤ-هةبوونكليل وشةكان: بوون-طوناه- مةعريفةت- زماناطؤ- زماندرَيذ- تابؤ-هةبوون

هاتوضؤى مرؤظ لةنَيوان طوناه و مةعريفةتداهاتوضؤى مرؤظ لةنَيوان طوناه و مةعريفةتدا

مرؤظ  كة  لةوةى  و  نيية  هةَلطر  طومان  كة  ثَيشبوونَيكة  تةنها  مةعريفةت 

ئةم  بوونى  بؤ  ئاماذةيةكة  و  هَيما  هةر  بكات  خؤى  مةعريفةتى  لة  طومانيش 

بة  كة  طوناهة  ئةم  وادةَلَين  و  دةنوَينَيت  وا  زؤرتر  وةكو  يان  توانايية  ئةم  وزة، 

طوناهى يةكةمين ناوى زِراوة. هةَلبةت درووستبوونى ئةم حاَلةتة بةو مةرجةية 

كة بة روانين و عةقَلييةتى ديكارتى مةعريفةت بخوَينينةوة، واتة طومان و شك 

بة بنةماى بوون و تَيفكرين بهَينينة ئةذمار، هةر بةم ثَييةش لةئاوةها رةوتَيكدا 

مةعريفةتة.  جةوهةرى  و  كرؤك  طومان،  خودى  كة  بكةين  ئةوةش  مةزةندةى 

كورتةيةك بؤ طوناهى سَيو و مةعريفةتى لَيو
لة طؤشةنيطاى شةيتانةوة!

(بة خوَيندنةوةيةكى كورتى قةسيدةى طوناهى بةختيار عةلى)
خوَيندنةوةيةكى فةلسةفى-ئةدةبى

ثَيشكةشة بة «شلَير. ن» كة طوناهى يةكةمينم بوو...ثَيشكةشة بة «شلَير. ن» كة طوناهى يةكةمينم بوو...

ئةمة منم؟

ئةى طوناهى 

خؤشةويستى،

يان ئاوَينةى تؤ؟

عادل قادرىعادل قادرى

١ - ٢
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و  طوناه  دةستةويةخةبوونى  و  ثَيوةندى  قووآلييةكانى  نَيو  بضمة  لةوةى  ثَيش 

مةعريفةت- دةاللةتةكانى  و  مانا  لة  طشتى  طَيِرانةوةيةكى  دةمةوَيت  مةعريفةت، 

و  ضؤنة  يةكديدا  ئاست  لة  ثَيطةيان  و  شوَينطة  بزانين  تا  بةدةستةوة  بدةم  طوناه 

ئاوَيزانبوون و ئاوقابوونيان لةئامَيزى يةكديدا ضؤن دةخةمَلَيت.

و  كثكردنةوة  ئةركيان  باتاى  ذؤرذ  وتةى  بة  بظةكان  و  (Tobou)كان  تابؤ 

داتةكاندن و لةناوبردنى توندوتيذيطةلَيكة كة لة بوونى ئادةميدا مةزةندة دةكرَيت. 

ئَيمة  كة  لةوةى  ئاسؤلَيَلترن  و  دوورةدةستتر  تابؤكان  تةمةنى  و  سةربووردة 

بتوانين هؤكار و بةركارى هاوكَيشة تابؤييةكان ديارى بكةين، تاكو ئةطةر دواتر 

تابؤ شكَينى كرا خوَيندنةوةيةكى فرةرةهةند و هةمةاليةنى لَيبكةين. «بوون» بة 

«تابؤ يةك» بة ناوى طةنم يان سَيو يان... دةستى ثَيكرد و بة شكاندنى ئةو تابؤية 

طةلَى  تَيكةَلى   (Become) هةبوون  و  بووة  درَيذ  بوون  ضَيذة،  ئةو  تامكردنى  و 

ئاشوب و بشَيو و قِران و... بووةوة و ضارةسةرى رازى ئةم سةرضاوة سوور 

و ثرتةقاَليية(١) لة هاتنةئاراى بة بظةكردن و تابؤكردنى شتى ديكة بوو. كة وةكو 

رَيسا و ثةرذينَيك ثارَيزطارى لة بوون بة هةموو فرةرةهةندى و فرةدةركةوتةيى 

خؤيةوة بكات. كةواتة «بوون» لة هاوكَيشةيةكى تابؤيى و بظةئاوى ثَيضةَلثَلووض و 

لَيكدذانةدا دةذى. هةَلبةت ئةمةش سرووشتى هاوكَيشة و هاوبوونة تابؤييةكانة. 

ئَيمة تا بؤ دةشكَينين، مةعريفةت كة بريتى بَيت لة تام، ضَيذ، حةز جا ض جةستةيى 

سزاى  و  دةبين  ماَلوَيران  ئاَلووَيرةدا  لةم  وةردةطرين،  هتد...  و  رؤحى  يان  بَيت 

ديكةية،  تابؤيةكى  داهَينانى  و  خولقاندن  ئةويش  كة  وةردةطرين  تابؤشكَينيش 

تابؤ  ثَيشوو  لة  جياوازتر  روانطةيةك  بة  واتة  مةعريفةتةوة،  بة  ئةمجارة  بةآلم 

ثارَيز  زانينمانةوة  خةستى  و  تؤخى  بةهةمان  شكاندنيشى  لة  و  دةخولقَينين 

دَيتة  رووطة  و  ثةرستش  دواجاردا  لة  و  دةدةين  تابؤسازى  بة  برةو  و  دةكةين 

كايةوة. دةتوانين ئةم ثرؤسيس و ثَيشظةضوونة رةوايةت بكةين و بطَيِرينةوة تا 

و  تابؤ  واتة  كولتوورةكان.  و  شارستانييةت  نابوودى  لَيوارى  و  سنوور  دةطاتة 

هاوكَيشةى تابؤيى شاكليلى بوود و لةهةمانكاتيشدا نابوودة، بوون و نةبوونة، 

كؤتايى و ناكؤتاية و... ئةوةش لة يةك كات و ضركةى هاوسةنط و هاوبةشدا.

مةسيح تابؤكانى ثَيش خؤى تووِردا، سزاى بة خاضةوة بؤ كَيشرا، هةنووكة 

مةسيح تابؤيةكى ثؤآليينة... (بةشَيك لة فيلمَيك لةبارةى ذيانى عيساى ناسرى).

تابؤشكاندنى يةكةمينى ئادةم (مةبةست ئادةم و حةواية) لة كولتوورة دينى و 

ميتافيزيكى و ئةدةبييةكاندا طَيِرانةوةى جؤراوجؤر و فرةضةشنى لَيكراوة، بةآلم 

بووة  بظةيةك  و  قةدةغة  طةورةترين  و  يةكةمين  كة  كؤكن  ئةوة  لةسةر  هةموو 
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كة مرؤظ دةستى لَيداوة و شكاندوويةتى. هةنووكة لَيكدانةوة و هةَلسةنطاندنى 

ئةم  كة  هةية،  لةئارادا  كردارة(٢)  ئةم  بؤ  دذلةيةكيش  تةنانةت  و  جؤراوجؤر 

جؤراوجؤرى روانينةيشة طرَيدراوى هةر هةمان ويستةناو و كرؤكى جةوهةرى 

ئةوةية،  نيية  هةَلطر  طومان  كة  شتَيك  كولتوورانةية.  و  ميتافيزيك  لةو  كام  هةر 

ثِرثَيضدا  و  ئاَلؤز  بطرةوبةردةيةكى  و  هاوكَيشة  لةناو  كردةية  ئةم  روودانى  كة 

بة  ناوزةدة  وتم:  وةكو  هةر  ئةويش  كة  هةَلدةسةنطَينرَيت  و  دةخوَينرَيتةوة 

هاوكَيشةيةكى تابؤيى. دةتوانين وةكو ئةزموونكردن و تاقيكردنةوةى ئةم وتةية 

و  ديار  رةهةندة  و  جةمسةر  و  بهَينينةوة  نموونة  وةكو  طَيِرانةوةكان  لة  يةكَيك 

ناديارةكانى بخةينة روو، بةآلم بةر لةوة دةشَيت بَلَيم كة طوناهى يةكةمين مةرج 

نيية كردة يان رةفتارَيكى ثراكتيكى بَيت لة اليةن بوونةوةرَيكةوة كة ئادةم بَيت، 

ئاراستةى  بة  خؤى  كة  طَيِرانةوةيةكة  و  (خوازة)  ميتافؤِر  و  وَينا  زؤرتر  بةَلكو 

ميتؤلؤذى و ئةدةبيات و دين و ئايينة كؤنةكاندا دةناسَينَيت. 

حةوا»  و  ناوى «ئادةم  بة  تاقانةى  بوونةوةرَيكى  تةعاال  بارى  كة  دةطَيِرنةوة 

لة باغَيكى جاويدان و خةياَليدا هَيناية بوون. ئةوةش هةر تةنها بة هانينة زارَيك 

و  ئؤنتؤلؤذيكاَل  خةياَلدانى  هةنووكةش  كة  باغَيك  فيكون)(٣).  (كن  «بوون»  بؤ 

بةو  تةعاال  بارى  بكات.  نيطارى  و  رةنطِرَيذ  ناتوانَيت  ئَيمة  جوانيناسانةى  هزرى 

ئةم  هةر  بةآلم  بن،  بَيوةرى  درةختة  ئةو  تامكردنى  لة  فةرمووى:  تاقانةية  يةكة 

دةستوور يان ئةمر يان ثَيشنيارة... وةسوةسة و تامةزرؤييةكى لةناخياندا ضاند 

هةوا  بَلَيى  تؤ  جا  نةك...  بوو  حةوا  كردةيةش  ئةم  و «رضةشكَينى»  ئاآلهةَلطر  و 

«تاووس»  رؤلى  لَيرةدا  هةَلبةت  بوو؟  ئادةم  حةواى  يان  بووة  نةفس  (حةوا)ى 

وةكو وةسوةسة هةَلطر و نيشانَيك بؤ جوانى و رؤَلى ئيبليس وةكو فريشتةيةكى 

(نادان و نافةرمان يان زانا و ثرسيارساز و ياخى) و دةورى مار وةكو دةمامكى 

لَيكدانةوةى  و  باس  جَيطةى  طرينطةدا  هاوكَيشة  و  رووداو  لةم  هةموو  ئيبليس 

درَيذةدار  «شت»(٤)َيكى  يان  ئاراستة  وةكو  رووداوة  و  كردة  ئةم  ئةطةر  زؤرن. 

و  رةهةند  دةشَيت  بكةين،  ديارى  حةَلقةكانى  زنجيرةيى  بةشَيوةيةكى  و  دانَيين 

شةيتان   -٣ حةوا  و  ئادةم   -٢ تةعالى  بارى   -١ بكرَين:  نيطار  ئاوا  اليةنةكانى 

لةذَير  ثَيشنيارَيك  يان  ئةمر  يان  فرمان   -٦ درَيذ  مارَيكى   -٥ ئادةم  حةواى   -٤

(كة  زمان   -٨ فيكون)دا  (كن  قةوارةى  لة  بوون  خواستى   -٧ «مةخؤن»  ناوى 

ناوى هةموو ئةم شت و كردة و فرمان و ئامَير و بوون و بوونةوةرانةى تَيدا 

بظةى  و  تابؤ  باسانة  و  رةوايةت  ئةم  هَيشتا  كة  ئةوةى  لةبةر  من  نةخشَيندرا). 

رةهةندةكاندا  و  جةمسةر  رووى  خستنة  لة  نامةوَيت  لةسةرة،  خؤيان  تايبةتى 
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تابؤشكَينى بكةم، ضونكة سزاى تابؤيى هَيشتاكة الى ئَيمة لة لووتكةى كاركردن 

ئةم  طرَيدانى  بؤ  بووة  ثَيويست  كة  شوَينةى  ئةو  تا  بةآلم  خؤيداية،  سووِرانى  و 

و  ثَيكاوة  خؤم  ئامانجى  من  وتارةكةدا،  لة  خؤم  مةبةستى  كرؤكى  بة  كورتةيةم 

قورسايى لَيكدانةوةكةم دةخةمة سةر ضةند رةهةندَيك كة لَيرةدا و بؤ دؤزينةوةى 

ماناكانى طوناه باسى دةكةم. بؤية لة دواجاردا دةَلَيم: كة هةموو ئةو رووداوانة 

كورتى  و  درَيذى  زمان.  دةَلَين  ثَيى  كة  ئاراوة  هاتنة  شوَينطةيةك  و  هةرَيم  لة 

طَيِرانةوةكانى ئَيمة لةو طوناهة يةكةمينيية، بةندة بة كورتى و درَيذى زمانَيك كة 

ئةو جةمسةر و رةهةند و ئاَلقانة ثَيكةوة طرَيدةدات و وَينةيةكى لَى وَينا دةكات. 

ئَيمة بة هؤكارطةلى زؤر و زةبةندةوة، ئاسمانى و زةمينييةوة و... هةندَى جار لة 

باسكارى و توَيكارى ئةم رووداوة زمانطؤ بووين و لةهةندَيجار و ضركةساتى 

كورتى مَيذوويشدا زماندرَيذ بووين. واتة دةكرَيت زمانطؤيى و زماندرَيذى وةكو 

دوو دياردةى بوولَيَلى خةليقةت لةدواى طوناهى يةكةم ضاو لَيبكةين. هةبوونى 

ئايينةكاندا  و  دين  و  كولتوور  مَيذووى  درَيذايى  و  ثانتا  لة  دياردةية  دوو  ئةم 

سةلمَينةرى ئةوةية كة خواست و ئارةزووى كولتوورى مرؤيى بة تابؤسازييةوة 

فرضك كراوة تاكو تابؤ شكَينى، دةَلَيى ئادةم هَيشتاكةش لة شؤك و داضَلةكانى ئةو 

تابؤشكَينييةى يةكةم نةبووبَيتةوة و لة هةوَلى قةرةبووكردنةوةى بَيت، هةروةكو 

ضؤن لة سرووشتى رووداوة تابؤييةكانداية. واتة هةر تابؤ شكَينَيك دواتر تابؤ 

لة  سازدانى  تابؤ  ثَيشمةرجى  شكاندنَيك  تابؤ  هةر  ئايا  لَيدةردةضةَيت.  سازَيكى 

ناخى خؤيدا هةَلنةطرتووة؟ طةر نؤظلَيتى «حةسار و سةطةكانى باوكم»ى شَيرزاد 

ئَيمة  نؤظَلَيتةدا  لةو  دةردةكةوَيت.  بؤ  راستييةمان  ئةم  بخوَينينةوة،  حةسةن 

ثاَلةوانَيكمان هةية «بَيناو» كة هةموو هَيما تابؤيى و دياردة قودسييةكانى دةور 

و تةنيشتى كة بريتى بَيت لة ئاثؤرة و مَيطةلى دايكان و خوشكانى تةذى لة طرَيى 

هانى  و...،  خةسَيندراو  طياندارانى  و  ئاذةآلن  لة  مؤَلطةيةك  و  رةوطة  و  جينسى 

دةدةن بؤ تابؤشكاندنَيك كة لَيرةدا كوشتنى باوكَيتى، دوابةدواى ئةو كوشتنةى 

باوك، هةموو دايكان و خوشكان و... واتة هةر هةمان هاندةرانى ثاَلةوانى ضيرؤك 

«دةبن بة سزادةران و جةنطاوةرانى تابؤ. من هةوَلدةدةم لة دةرفةتَيكى لةبارتردا 

بةهةموو وردةكايى و ثانتابآلوييةكانييةوة ئةم شاكارة ئةدةبيية بيخوَينمةوة و 

لَيكيبدةمةوة»، بةآلم بةداخةوة لَيرةدا دةرفةت نيية.

كة  بدةين  تابؤشكَينانة  لةو  بِرَيك  بة  ئاماذة  مَيذوودا  رووبةرى  لة  دةتوانين 

سَليان لة تابؤ- ناسين نةكردؤتةوة، واتة روويان لة تابؤ شكاندن وةرنةطَيِراوة، 

ضونكة ثَيشمةرجى هةر جؤرة ناسين و مةعريفةتَيك با مةعريفةتى تابؤييش بَيت، 
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ناوى  با  كردةيةكة  مةعريفةتَيك  و  ناسين  هةر  ثَيشمةرجى  واتة  شكاندنييةتى! 

شكاندنى لَيبنَيين. لة رووبةر و طَيِرانةوةى درامايى و سينةماييشدا دةتوانين ئاماذة 

بة فيلمطةلى (خةون بينةكانDreamers ) بة دةرهَينةرى بَيرناردؤ بَيرتؤلووضى، 

(قةَلةمثةِرةكان) كة دةرهَينةرةكةيم لة ياد نةماوة و... بكةين. بة طشتى و كورتى 

زماندرَيذ  كؤمةَلَيك  هاتنةمةيدانى  و  دةركةوتن  شايةتحاَلى  مَيذوو  رووبةرى 

زماندرَيذانة  ئةم  مَيذووييةكاندا  ضركةساتة  لة  و  بةجارةها  ئةطةرضى  كة  بووة، 

لة  ئازادتر  و  درَيذتر  مرؤظ  زمانى  هةنووكة  بةآلم  كراون،  زمانبِر  و  زمانطؤ 

سةردةمَيك بووة كة تَييدا مرؤظ و ئازاديخوازانيان لةسةر هاوردنة زارى ثةيظى 

ئاطرةكاندا  لة  ناثيرؤز  و  ثيرؤز  جَيطؤِركَيكردنى  و  ئاَلوطؤِر  و  ناقودسى  و  ناباو 

حوجرةكانى  و  كَلَيسة  خانةكانى  عةَلةو  و  سةرداب  رةوانةى  يان  دةسووتان 

مزطةوت دةكران، بةَلكو زماندرَيذيى نةكةن و بةو زمانةى كة زمانى دين، نةريت، 

كولتوور، ديسيثلين و بةها خَيَلةكييةكان و... هتد بووة، ئيمان بهَينن و وةآلمةكانى 

خؤيان وةرطرن و لة ثرسيار داِرَيذى و زماندرَيذى بكةون. ئةمِرؤ ئَيمة خاوةنى 

مةعريفةتى  توانايى  و  وزة  بوونى  كة  ناجوانين  و  جوان  طوناهى  لة  سامانَيك 

كردووة.  السارتر  و  ياخيتر  هةمانكاتدا  لة  و  جَلةودارتر  و  تؤكمةتر  مرؤظى، 

دةيطَيِرنةوة لَيرة و لةوَيش، لةوَى و لَيرةش! كة طوناهى يةكةمين هاوكَيشةيةكى 

سَى رةهةندى سادةى لة ثشت بووة، هةرضةند ئةمِرؤكة خوَيندنةوة و شرؤظةكان 

لةوة ئاَلؤزترة كة تةنانةت باسى رةهةنددار بوونى ئةم رووداوة بكةين. ئةو سَى 

رةهةندة بريتى بوون لة خودا، شةيتان، ئادةم و حةوا. خودا لة سؤنطةى رةحمةت 

و فةيزى ناكؤتايةوة، و بة «كون فيكون» بوونى هَيناية طؤِر. موقةِرةبانى بارى 

و  بِرَيذَيت  خوَين  كة  زةوين  دةينَيريتة  و  دةئافرَينى  مرؤظَيك  تؤ  طوتيان:  تةعاال 

بةرين  بَى  ئَينطؤ  دةزانم  تشتَيك  (من  فةرمووى:  ئةويش  و...  بكات؟  طــةندةَلى 

لَيى)(٥). تا هةنووكةش لة تَيِرامان لةم فةرمايشة قودسى و رازئاويية بة ئاكامَيكى 

بؤ  بوون  جةوهةرى  و  سرووشت  رةنطيشة  و  نةطةييشتووين  رةها  و  تةواو 
بةردةوامَيتى و درَيذايةتى هةر ئةوة بَيت كة لة سِر و رازى ئةم طوَلة سوورة(٦)

لة  كة  ئةوةية  سةلمَيندراوة  و  ضةسثاو  كة  ئةوةى  بةآلم  ببين،  ون  و  شةآلَل  دا 

جيهانى كةونارا و سةردةمى دةسةآلتى ديرؤك و ئةفسانة و حةماسة و... تاكو 

هتد،طوناه  و...  ئةتؤم  قةَلشتاندنى  و  تةكنؤلؤذيا  و  زانست  سةروةرى  رؤذطارى 

و بظة و تةوتةم و تابؤ يةكَيك لة وتةزا و بابةتة هةميشة ئامادةكانى كولتوور و 

شارستانييةت و زمان و بوونى ئادةم و بةطشتى هةناوى ميتافيزيكة كة لةطةَل 

مرؤظدا بوون و دةبن، ئةم وتةزاية خؤى بةئاَلوز و سادة، بة طةورة و بضووك، 
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سةغيرة و كةبيرةيةوة و... ثَيمان دةناسَينَيت و دةطَيِردرَيتةوة. ميتافيزيك لَيرةدا 

بة واتاى هايديطةر، واتة طشتييةتى شتَيك خؤى لةخؤيدا. هةندَيك لةم ميتافيزيكانة 

بنةما و جةوهةريان هةر لةسةر خوَيندنةوة و ثَيناسةكردنى طوناه رؤناوة. طوناه 

و  شةوهةت  و  وةسوةسة  بةآلم  بكراية،  نةدةبواية  و  خراثة  موجةِرةد  واتاى  بة 

ناتوانَيت  كردةية  ئةم  ئينسان  هةتاية  هةتا  بؤ  و  كردووة  ئةمةى  مرؤظ  ضَلَيسى 

قةرةبوو بكاتةوة. هةندَيكي تر بة نةرمونيانييةوة دةَلَين: ئةوة طوناه نةبوو بةَلكو 

ئةوة  بَى  بة  و  ثَيويستة  هةستى  و  بوون  بؤ  كة  مةعريفةتَيك  بوو.  مةعريفةت 

ميوةى  سَيو،  يان  بووبَيت  طةنم  كة  ميوة  ئةو  دةَلَين:  واتة  هاتن.  نةدةهاتة  بوون 

قةدةغةكراو نيية بة تةنها يان تةنها رةهةندى قةدةغةبوون و بظةئاويبوونى نيية، 

بووة.  خراثةش  و  ضاكة  لةسةر  ثةيداكردن  زانيارى  و  مةعريفةت  ميوةى  بةَلكو 

واتة مرؤظ رةنطة لة ملمالنَيى نَيوان خودا و شةيتان و خؤيدا كردةيةكى سادة- 

فريوخواردنةى  بةم  (مرؤظ)  ئادةم  ئةوةية  طرنط  خاَلى  بةآلم  كردبَيت،  ئاَلوزى 

عيشوةى  بؤ  خؤى  لة  بةردانةوة  ضَلَيس  و  شةهةوت  بةم  حةوا،  لة  ئيبليس،  لة 

لة  دةمِراستَيك  و  قةوارة  و  بيضم  وةكو  مار  درَيذى  و  لووس  زمانى  بؤ  حةوا، 

جيددى  بةشدارى  فيكون-دا  كن  و  بوون  داهاتنى  و  ثرؤسة  لة  هتد...  و  شةيتان 

تا  «بوون»  كة  بةردةمة  لة  بةردةوام  عةقَليشمان  مَيذوويى-  راستييةكى  بووة. 

هةنووكةش طرَيدراوى ئاَلوزى و سِرئاوى بوونة و ئةوةش لة ثةيوةست لةطةَل 

ضةمك و وتةزا و ثرسطةلى وةكو ثرسى بوون، رازيبوون، ماناى بوون، ضييةتى 

و  دينى  دةقة  لة  كة  دةريدةخات  و...  بوون  ئامانجى  و  بوون  جةوهةرى  بوون، 

بوون  ثرسى  زانستييةكانةوة  و  عةقَلى  طوتارة  و  وتار  بؤ  ميتؤلؤذييةكانةوة 

بةردةوام حازر و ئامادةية. هةر لة يؤنانى كةوناراوة تاكو فةلسةفةى ئايدياليستى 

لةوَيتريشةوة  و  رؤشنطةرى  سةردةمى  و  ديكارت  بؤ  لةوَيشةوة  ئةفالتوون 

و  مؤدَيِرنيتة  ثؤست  دواتر  و  جيهانييةكان  جةنطة  و  مؤدَيِرن  رؤذطارى  بةرةوة 

وةك هةندَيك دةَلَين: سةروبةندى ئاثؤكاليثس و ئاخرزةمانيدا «بوون» هةر بووة 

و دةشبَيت. بوون شاكليل و زَيِرةتةوةرى وجوود بووة، كة ئةمةش راستةوخؤ 

بة ثرس و بابةتى مةعريفةت و طوناهةوة هةَلوةسراوة و بةم ثَيية لة رؤذطارى 

لةو  هاودةمين.  و  هاوزا  مةعريفةتدا  و  طوناه  لةطةَل  ئَيمة  بوونةوة  دةركةوتنى 

مةعريفةتمان  و  طوناه  لة  قةبة  بارستاييةكى  و  سامان  كة  ئَيستا  تاكو  رؤذطارة 

و  رةها  لَيبِرانَيكى  و  بِريار  بةآلم  طرَيدراوة،  بوونةوة  ثرسى  بة  كة  كؤكردؤتةوة 

طوتمان  وةكو  هةر  ئةمةش  بوونة،  شاكليلى  كة  نيية  طوناه  ثرسى  بؤ  تةواومان 

وابةستةى جةوهةرى رَيذةيى و رازئاوى بوونى طوَلَيكى سوورة كة دةبَيت تَييدا 
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شةآلَل بين. واتة بة طشتى، بوونى طوناه رةهاية، بةآلم ضؤنبوون و ضييةتى ئةم 

بوونة دابةشكارييةكى بؤ مةعريفةت و طوناه و هةموو وتةزاكانى بوون بةطشتى 

دروستكردووة. و ميتافيزيكى يؤنانى و مةسيحى و ئيسالمى و نيضةيى و غةيرى 

دينى و هتدى... لَيكةوتؤتةوة. رةنطة يةكَيك لة ضِرترين حاَلةتةكانى هاوكَيشةى 

الى  لة  «بوون»دا  رةوتاندنى  و  ثرؤسيس  لة  مرؤظ  بةشدارى  و  بوون  داهاتنى 

بةندة»دا  و  بةشى «خودا  لة  و  رؤحدا  دياردةناسى  كتَيبى  لة  ئةو  بووبَيت.  هيطل 

دةَلَيت: 

بةندة حةريفَيكى دؤِراوة و لة طيانبازيدا بؤ سةركةوتن تا ناكؤتا نةِرؤشتووة 

و ياساى خودا، واتة سةركةوتن يان مةرطى قبووَل نةكردووة-... ئةو بةندةطى 

ذياندن،  زيندوو مان و  بة  ثَييةش  بةم  هؤيةش و  بةم  سةثاند و  مةرطدا  بةسةر 

ذيانى وةئةستؤ طرتووة.

لةم هاوكَيشةيةدا رةهةندان و ثرسانَيكى وةك طوناه، مةرط، نةمرى، ناكؤتا، 

هةَلكورماندووة  هيطل  رةوايةتةى  و  دةربِرين  لةو  خؤيان  هتد...  و  مةعريفةت 

و  هيرمنؤتيكى  باسَيكى  خوَيندنةوةى  و  شرؤظة  و  راظة  بؤية  داشاردووة.  و 

وتة  ضةند  ئةم  سةرى.  بثةرذَيمة  نيية  دةرفةت  لَيرةدا  كة  زمانيية  و  فةلسةفى 

كورت و نيوةضَلةم خستة بةردةم بؤ ئةوةى كة بَلَيم: بةطشتى ثَى بةثَيى طوناه، 

بؤمب  قاَلبى  لة  طوناه  تةقينةوةى  لةطةَل  هاوشان  كردووة.  باآلى  مةعريفةتيش 

و... زانستيش تةقينةوةى شؤِرشطَيِرانةى تَيدا كراوة و دةشَيت بَلَيين: كة لة ثشت 

كة  بَلَيين،  بكرَيت  رةنطة  و  خةوتووة  دووهةم  تةقينةوةى  يةكةمةوة  تةقينةوةى 

ئةم «دووانة» يةكَيكن و لة هةندَيك حاَلةتدا يةكةيةكى دووانةن، واتة: (طيانَيكن لة 

دووجةستةدا – وةك شيعر و ئاواز لة دوو بةستةدا)(٧).ئَيستا لةذَير رؤشنايى ئةم 

كةونينةيى  فةلسةفة  يان  (دووفاقَيتى)  دواليزم  اليةنى  دةتوانين  خَيرايةدا  كورتة 

كرؤكى  و  بنةما  كة  يانط(٨)،  و  يَين  يان  شةِر  و  خَير  سثى،  و  رةش  جيهانى  و 

تاريكى  رةشى  و  شةِرانى  اليةنى  دةتوانَيت  بدؤزينةوة.طوناه  ضينة،  فةلسةفةى 

هةبَيت و مةعريفةتيش دةتوانَيت نوَينةر و دةمِراستى اليةنى رووناكى و طةشاوةى 

دةزانَيت  ئيدى  كرد  طوناهى  كة  مرؤظ  بَيت.  مرؤظ  ئاَلؤزى   - سادة  كردةيةكى 

طوناه هةية و دواتر دةزانَيت ئايا دةبَيت طوناه بكرَيت، يان دةشَى بكرَيت يان نا؟ 

ثرسة  ئةم  بؤية   ... و  ضيية؟  هؤكارةكةى  نةكرا  و  ضيية  هؤكارةكةى  كرا،  طوناه 

دةتوانَيت وةكو ضةمك و وتةزا، وةكو ميتافؤِر و خوازةيةك لة جيهانى ئةمِرؤكةدا 

بَيتة كايةوة. طوناه، ثرسيار خولقَين و مةعريفةت زاية. ئَيمة بة طوناهةوة بووين 

و بةطوناهيشةوة دةمرين. لَيكدانةوة و راظة و شرؤظةكردنى ئةم ثرس و ضةمكة 
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دةتوانَيت بابةتى ضةندةها كتَيب بَيت، بةآلم من لَيرةدا خَيرايانة و كورتانة ضةند 

ديمةن و رةهةندَيك لة ثَيوةندى و دةستةمالنَيى طوناه و مةعريفةتم خستة روو 

ئةم  ماناكانى  كورتةوة  لةرةهةندَيكى  دةمةوَيت  ئَيستاكة  هاوبوونن.  و  هاوزا  كة 

شيعرى  لة  كوردى  زمانيى  ميتافيزيكى  ناو  لة  ئةزةليية  و  سةرمةدى  ضةمكة 

«طوناه»ى بةختيار عةلى دا لَيكبدةمةوة.

خوَيندنةوة(خوَيندنةوة(ReadingReading)ضيية؟)ضيية؟

خوَيندنةوة تابؤكان دادَينَيت و دادةثاضَيت...خوَيندنةوة تابؤكان دادَينَيت و دادةثاضَيت...

((ئةمة ثَيناسةيةك نيية بؤ خوَيندنةوة، بةَلكو ئاسؤيةكة بؤ كردنةوةى خةستيى 

مانا لةجيهاندا، كة ئاخَيزطة بنةِرةتيةكةى خوَيندنةوةيةكى بوون ناسانةية))

خوَيندنةوة، هةوَل و خواستَيكة لة مرؤظدا بؤ طَيِرانةوةيةكى مانادار بة واتايةكى 

دياردةكانى  و  دةركةوتة  هةموو  بةطشتى  دةق،  و  بوون  و  جيهان  لة  رَيذةيى 

دونيا. لة روانطةى جؤرج ئيستاينَيرةوة بؤ هةَلنيشتن و هاتنة ئاراى ئةم كردارة 

و  توخم  يةكةم  دةطَيِرن.  كاريطةرى  و  رؤَل  هؤكار  ثةرضةكردارة!(٩)ضةند  يان 

و  عةشق  كايةوة،  دَيتة  مرؤيى  ئةزةلى  ئيرادةيةكى  و  خواست  وةكو  كة  هؤكار 

وشةية  ئةم  ئةطةرضى  لؤطؤس(Logose)ة.  واتة  وشة  بة  مرؤظة،  خؤشةويستى 

وةكو مةنتيق و لؤذيك ثَيناسةيةكى طشتى بؤ كراوة و وةكو ئةوةى كة لؤذيك 

ئامَيرى بيركردنةوةية و كَيشانةيةكة بؤ هةَلنرخاندنى بيروِراكان، بةآلم كاتَيك كة 

ورد دةبينةوة تاقانةترين ئامَير كة بنةما و كؤَلةكةى لؤذيك و ثَيكهَينةرَيتى هةر 

هةمان وشةية. واتة خؤشةويستى بؤ وشة و ئيرادة بؤ فامكردنى وشة، يةكةم 

توخم و خواستى خوَيندنةوةية و خوَيندنةوة ثرؤسةيةكى ئاَلؤز و نةبِراوةية كة 

لة بِريارى رةها و وشكةباوةِرى دةمانثةِرَينَيتةوة و بؤمان دةلوَينَيت كة بؤ فامى 

لة  رةنطة  دانوستانةوة.  و  ديالَيكتيك  بكةوينة  بووندا  ئةويدى  لةطةَل  و  ئةويدى 

سةرةتا دا ئةم خؤشةويستية بؤ وشة لة ضوارضَيوةى وشةناسيدا دةربكةوَيت، 

بةآلم بة تَيثةِربوون لةم قؤناغة و ضوونة ناو ثَيكهاتَيك بةناوى رَيزمان، ثانتاى 

مؤسيقاى  رَيزمان  ئيستاينَير،  وتةى  بة  دةخشَيت.  هةراوتر  رووبةرةكة  و 

جؤراوجؤر  زمانى  ميتافيزيكى  و  جياواز  رَيزمانى  كة  بؤيةشة  بيركردنةوةية. 

دَينة كايةوة و مؤسيقاى رةنطاَلةيى و هةمةضةشن و ناكؤتا لة رَيطةى هزرةوة 

دَيتة ئاراوة. لة هةندَيك لة زمانةكاندا فرمانى رابردوو بوونى نيية، يان لة زمانى 

بؤ  ئاماذةية  ئةمةش  و  زار  نايةنة  داهاتوودا  خشتةى  لة  كردارةكان  عةرةبيدا 

جيهانبينى و طؤشةنيطايةكى ناكؤتا، كة خوَيندنةوة لة ثشتى دا خةوتووة. دواتر 
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دةطةيين بة رَيسان يان داِرَيذراويى مَيذوويى كة لة هةر رَيزمان و زمانَيكدا طةشة 

ونةشةى تايبةتى خؤى هةية. ئةم ثرؤسة ئاَلوز و ناكؤتاية كة ناوى خوَيندنةوةية 

و بة طةروو و ناوى مانا و عةشق و جيهان و ئةويدى و مةرط و... تَيدةثةِرَيت، 

سةرةتاى هةية، بةآلم كؤتايى نيية و هةمديس مذارى بابةت و وتارَيكي ترة و 

دايدةنَيم بؤ كاتَيكي تر.

طوناه وةك ثرس و ثرسيار و بةرثرسايةتى لة ئاستيداطوناه وةك ثرس و ثرسيار و بةرثرسايةتى لة ئاستيدا

ضييةتى و ماهييةتى طوناه وةك كردةيةك كة نةدةبواية بكراية، هةنووكةش 

لَيَل و تةماويية. رةنطة ئَيمة بزانين بةدواداهات و ثَيشهاتى فآلن كردة، يان فيسار 

جووَلةى طوناهئامَيز ضيية، بةآلم هةنووكةش ناتوانين بة لَيبِراويى و رةهاييةوة 

بَلَيين ضى طوناهة و ضى طوناه نيية؟!(هةَلبةت ثَيكهات و سيستةمة ئايدؤلؤذييةكان 

ثرسة  و  ضةمك  ئةم  لةبارةى  باسكردنَيك  جؤرة  هةر  حاَلةتة)  لةم  بةدةرن 

فةلسةفى و وجووديية، ئَيمة رَينمايى بؤ ضةمك و ثرسَيكى طشتطيرتر و فرةواتاتر 

دةكات. كة ئةوةش ضةمكى شةِر(Evil)ة، لَيرةدا مةبةست لة شةِرَيكة كة لة ئاست 

خَيرداية. ئةم باس و خواسة تيؤرَيكى و هزريية لةمةِر شةِرةوة كرؤك و كاكَلى 

ثرس  ئةخالق  فةلسةفةى  تاقانةى  رةهةندى  و  جةمسةر  و  ئةخالقة  فةلسةفةى 

و بابةتى شةِرة. بة تةواوى ئةو ثَيشظةضوون و باآلكردنة هزرى و زانستييةى 

نةِرةويوةتةوة  لَيَلى  لة  بَيتخووبة،  و  يؤنيظَيرساَل  ضةمكة  ئةم  هَيشتا  مرؤظ 

كة  كامؤ  ئالبَير  وةكو  كةسَيكى  كة  شوَينَيك  تا  بووة.  تةمومذاويتريش  بطرة  و 

زؤرتر الى ئَيمة بة ئةديب ناسراوة و يةكَيك لة بيرمةندانى ئةم ثانتايةى فةلسةفة، 

بؤ  كة  هةية  ثرسة  ئةم  بؤ  بةناوبانطى  وتةيةكى  بووة،  ئةخالق  فةلسةفةى  واتة 

مةبةستةكةى ئَيمةش زؤر لةبارة. كامؤ دةَلَيت: من هةنووكةش نازانم خَير و ضاكة 

ضيية، بةآلم هةوَلدةدةم خراثة و شةِر بدؤزمةوة و خؤم لَييان ببوَيرم، ضونكة من 

ئيدى لة دؤزينةوةى ضاكة نائومَيد بووم. رةنطة لة سةردةمى رؤشةنطةريدا و بة 

وتة بةناوبانطةكةى فةيلةسووفى رؤشنطةرى، واتة ئيمانوئَيل كانت بة شَيوازَيكى 

ذَيرةوانكَى و الِروانينانة بيرؤكةى بةرثرسايةتى مرؤظ لة ئاستى طوناهدا لة وتة 

و ثَيناسةكانى كانت بؤ سةردةم و ضاخى رؤشنطةريدا هةَلبهَينجين. ئةو دةَلَيت: 

بةتةنها  هةر  دواوة  بة  ئةمِرؤ  لة  مرؤظ  منى  كة  ئةوةية  رؤشنطةرى  ((ثَيناسةى 

ثَيشكةوتنى  بة  دواتر  بةرثرسيارم)).  خؤمدا  كردارى  و  زانيارى  ئاستى  لة  خؤم 

جةنط  روودانى  لةهةمانكاتدا  و  مةعريفى  تةقينةوةى  و  تةكنؤلوذى  و  زانستى 

سةيروسةمةرةتر  مرؤظى  طوناه  بيضمى  و  روخسار  جيهانييةكان،  كاولكاريية  و 
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و دةعجانيتر كرد. ئَيمة بةرهةمَيكى وةكو (مةسخى) كافكا لة طوَيماندا زرينطةى 

دةهات. كة ئاماذة و تةعبيرة بؤطوناه، كة لة جةستةى خودى مرؤظدا دةردةكةوَيت 

دا  نيضة  لةسةردةمى  خستووة.  وةديار  خؤى  ناديارى  روخسارى  و  فةسال  و 

خراثة))وة  و  ((ضاكة  كةوشةنى  و  سنوور  ديو  لةو  ئةو  خوَيندنةوةكانى  بة  و 

بؤية  بوون.  جياوازتر  و  ئاَلؤزتر  طوناه  دةاللةتةكانى  و  مانا  و  ثَيناسة  هةمديس 

هةنووكةش ثرسيارى ((طوناه ضيية؟)) لة زةين و هةناوماندا ئامادةية و مانايةكى 

تَيِروانينةى  بةو  بةسةرنجدان  بةآلم  ناكرَيت،  و  نةكراوة  ثَيناسة  بؤ  هةتاهةتايى 

ناتوانين  مَيذوويى،  و  مرؤيى  و  سرووشتى  دةيتاى  و  ثَيدراو  كؤمةَلَيك  و  كانت 

مرؤظ  خواستى»طوناه»(مةعريفةت)  سةرةكى،  بةرثرسى  كة  بكةين  لةوة  حاشا 

زاَلبوونةوةى  رؤذطارى  بة  كة  بذين  سةردةمَيكدا  لة  رةنطة  هةنووكة  خؤيةتى. 

ترس لة طوناه و دائانينى دووبارةى تابؤكان لة قةوارةى ياسا و رَيكخراو و بنةما 

و ديسيثلينة جؤراوجؤرةكان و... لةقةَلةم بدرَيت و وةكو هةندَيك و لة سةرووى 

ئةم  طةييشتبين.  مَيذوو  كؤتايى  بة  دةَلَين:  فؤكؤياما  فرانسيس  هةمووشيانةوة 

وَينة مَيذوويية نيوةضَل و كورتة، كة لَيرةدا باسكرا، مةبةستَيتى ئةوةمان ثيشان 

بدات كة ئَيمة لة ضةند رةهةندةوة هَيشتاكةش دةبَيت بجووَلَيين و دانةسةكنَيين، 

تاكو واتا و ماناى طوناه لةقةوارةى بنةما و بنةوةض و ياسايةكى رةها و لَيبِراو 

سزاى  بوونمانةوة.  و  مَيذوو  ناو  نةثةستَيتة  خؤى  كوشندة،  لةهةمانكاتدا  و 

طوناهةكان لة بارستايى و بارتةقاى طوناهةكان ضةند ئةمةندةتر نةبن. بة طشتى 

دةمةوَيت بَلَيم: تاكو وةسوةسة و هةناسة و «هةوا» مابَيت بؤطوناه، ئةم كردارة 

دةبَيت، ئةوةى كة لةسةرمانة هةَلكؤَلين و دؤزينةوةى دةاللةت و ئاماذة شاردراو 

لة  هةرَيمَيك  و  سامان  زَيدةكردنى  بةمةبةستى  ئةوةش  ذَيرةوانكَيكانيةتي  و 

مةعريفةت بةناوى طوناه يان دؤزينةوة و ثاراوكردنى دارستانَيكى طوناهئالوود 

بة ناوى مةعريفةت. طوناهستانَيكى ثِرمةعريفةت و ثرسيار، شايستةى هةبوونى 

لة زانينطايةكى بَيطوناه زؤرترة. رةنطة هةر ئةمةش بووبَيت كة لةهةر اليةكةوة 

لَيكيدةدةينةوة طوناهى يةكةم بة «دةبَيت» ةوة جما و هاتة ئارا. طوناهَيك دةبواية 

بباية و نةدةبواية نةباية! طةر بةزمانى فةلسةفةى ئةخالق بيَلَيم دةِرواتة خانةى 

ئاكارة دةبَيت بكرَيتةكانةوة(١٠).
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دةاللةتةكانى طوناه لة قةسيدةى ((طوناه))دادةاللةتةكانى طوناه لة قةسيدةى ((طوناه))دا

طوناه هاتطوناه هات

ئةى خواية تؤ لةكوَى بوويت؟ئةى خواية تؤ لةكوَى بوويت؟

وةك شوانَيكى سةرمابردوو، فووت لة كوورةكانى دؤزةخ دةكرد؟ يان...وةك شوانَيكى سةرمابردوو، فووت لة كوورةكانى دؤزةخ دةكرد؟ يان...

خشتة و ثَيكهاتى شيعرى طوناه لة رةوتَيكى جةغزئاسا دا و لة هةشت ئةثيزؤد 

دا ماناى طوناه دةخاتة روو. ثَيكهاتى مانايى شيعرةكة ثَيكهاتَيكى جةغزيية، بةو 

ثَيدةكات  دةست  طوناهةوة  لةبارةى  ثرسيارَيكةوة  بة  شيعرةكة  كة  واتايةى 

روخسارى  و  هةية  تةوسئاساى  و  لؤمةئامَيز  بانطَيكى  و  زايةَلة  كة  (ثرسيارَيك 

كردةيةك  بؤ  ملكةضى  و  قبووَلكردن  بة  و  زةقترة)  ال  طوناهى  دزَيوى  و  نةرَينى 

هةر  ثَيدَيت.  كؤتايى  بووة،  خةليقةت  و  بوون  طريمانةى  ثَيش  و  مةرج  ثَيش  كة 
وةكو ثَيشتريش لة وتارَيكدا بة ناوى ((ئانتؤلؤذى لة شيعرى نوَيى كورديدا))(١١)

كة بؤ سيمينارى ئةمساَلى مةريوان نووسيبووم، ئاماذةم ثَيداوة، دةكرَيت ئةم ٨ 

ئةثيزؤدةى ثَيكهاتى شيعرةكة وةكو ٨ قؤناغ و وَيستطةى زانيارى و هؤشيارى 

دازاين (Dasein)بدةين لة قةَلةم. Daبة واتاى (لةوَيندةرَى) و Seinيش بة واتاى 

رووبةرووبوون  هةَلبةت  بوون.  لةوَيندةرَى  دةكاتة  دازاين  كؤيى  بة  و  (بوون) 

و  ماندووبوون  ئاَلماندا  فةلسةفييةكانى  زاراوة  و  هايديطةرى  ضةمكة  لةطةَل 

شةونخوونى زمانى و ثَيكهاتى زؤرى دةوَيت. هةندَيك لة شيكارانى بةرهةمةكانى 

ئاَلمانيدا  زمانى  لة  ثَيكهاتشكَينييةى  و  ناثَيكهاتمةندى  ئةو  هؤى  بة  هايديطةر، 

بةهةرحاَل  نفرين.  هةندَيكجار  بطرة  و  توانج  بةر  دةدةنة  هايديطةر  كرد،  بةرثاى 

و  تَيدةطات  وردى  بة  من  مةبةستى  خوَيندبَيتةوة  وتارةى  ئةو  كةسَيك  هةر 

لَيرةشدا لةسةرى ناِرؤم، ضونكة نةدةرفةت هةية و نة جَيطاشى ئَيرةية. بةس ئةوة 

دةَلَيم كة لَيرةدا وةطَيِر(راوى) هةر دازاينة و من لة هةر شوَينَيكدا باسى وةطَيِرم 

كردووة، ناوى دازاينم نةهَيناوة، ئةوةش بة مةبةستى ئةوةى كة سةرزةمين و 

هةرَيم و يانةى زؤرتر بة مومكين و شياو دةزانم لة جيهاندا كة شايستةى ئةوةية 

بةآلم  بَيت،  دازاين  سةرةكى  مةبةستى  دةشَيت  هةر  بةآلم  بةردةممان،  بخرَيتة 

من لة زؤربةى حاَلةتةكاندا يان ئاماذةم بة وةطَيِر نةكردووة يان بة ئاوةَلناوَيك 

ئاماذةم ثَيداوة.

دةشَيت  شيعرة  ئةم  بازنةيى  يان  جةغزى  ثَيكهاتةى  ثَيدا  ئاماذةم  هةروةكو 

و  طوناه  ئاوارةيى،  و  طوناه  هاودةمبوونى  و  دةستةمالنَيتى  بؤ  بَيت  دالَيك 

سووِرانةوةيةكى بةردةوام بة دواى خودَيك، كة هةرضةندة لَيى نزيك دةبييةوة 
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دوورتر و سةرابيتر دةبَيت، طةِران و دواكةوتنى خؤم بة دواى سَيبةرةكةمدا و 

وةك بةختيار عةلى لة شوَينَيكى ديكة دا دةَلَيت: «من سةرابيترين ثياوى دنيام... «.

ئةثيزؤدى يةكةمئةثيزؤدى يةكةم

كة  شوَينطةيةكة  و  سات  نيطاركةرى  و  وةطَيِر  شيعرةكة،  يةكةمى  ئةثيزؤدى 

زةقى و طةرماوى بوونى هَيشتا لة زةين و جةستةى وةطَيِر كزى نةكردووة و بةو 

ثَيكهاتة ثرسيارمةندةشيةوة كة سةرتاثاى بةشى يةكةم دةتةنَيتةوة، ئاماذةية بؤ 

مةرطةسات و ضركةساتَيك، كة هَيشتا هةموو روو و رةهةندَيكى روون و بينراو 

نين و زؤرتر سيماى ئةو كردة خوَلقَينةرانة كة ناوى طوناهة لةبةرضاو و لةسةر 

زمانة. ترس و سام لة ترثةى ثَيى كردةيةك ئاوا دةنةخشَينَيت:

طوناه هات/ بَيهوودة طوَيى درةختى باخضةكانم بة تةرزة ئاخنى، تا طوَييان لة 

شةيثوورةكةى نةبَيت/... 

سثَلةكان  كضة  لةسةرضاوةوة  ئاوَيك،  دةست  بمدةنة  طووتم:  و  بانطمكرد 

دةميان تَينةخستبَى...

هةروةكو لةم ضةند دَيِرةى بةشى يةكةمدا دةردةكةوَيت خولياى طةِرانةوة بؤ 

دارستان(١٢)و بةقودسيكردنى دؤخى ثَيشووى «بوون»ى، رةنطَيكى تؤخى هةية. 

تا شوَينَيك كة لة درَيذةدا ئةو حةز و طةِرانةوةيةى وةكو ديمةن و وَينةيةك لة 

ثَيكهاتى رستةيةكى سكاآلويانةدا دَينَيتة نيطار:

طووتم: طةآل مةنَين بة رووتيية ثاكيزةكةمةوة... 

و  تاسة  و  حةز  ئاثؤرةيى  و  قةرةباَلغى  لة  راضَلةكان  و  هةآلتن  جؤرَيك  كة 

خةون و ئارةزوو و... بة ديار دةكةوَيت و ثةرضةكردارى ئاوا دَيتة طؤِرَى:

لَيطةِرَين با خؤم خَيزان و خَيَل و نةتةوةى خؤم بم/... ئةو تةمة نازكةى رؤح 

بم، كة دةستى هيض كضَيك نايطرَيت...

ئةو قافَلةية بم كة نةجةردةية و نةياسا/ ئةو باَلندةية بم كة نةراوكةرة و نة 

نَيضير

بة  ثَيكهاتَيك  لة  بةدوورن  و  قودسين  وَينةطةلَيكى  وَيناكردنانة  ئةم  هةموو 

ناوى هاوكَيشة. بةدوورن لة هاوكَيشة بةواتا رةهاكةى. واتا، بوونَيك وَينا دةكةن 

دةشَيتَيكدا  و  دةبَيت  و  نةطةر  و  ئةطةر  و  ياسا  هيض  تيشكى  و  سَيبةر  لةذَير  كة 

ناذى، بةآلم ...

بةآلم واى بؤ ثةذارةى من...واى/ واى لة ئازارى من...واى

شةيتان/  لة  نيوةى  دةضوو،  خوا  لة  نيوةى  كة  نةزانراو  رؤحَيكى  ضرثةى 
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تؤزى  بة  تؤزاوييانة  لَيوة  بةو  كة  دَيت/  رؤذة  ئةو  دَيت...  رؤذة  ئةو  ثَييطوتم: 

بةخيلى و خيانةت، ماضت دةكةن/ ئيدى ئةو كوِرة ثةثوولةية نابيت،.../ئةو كوِرة 

بَيطةردة نابيت،...

وةك ديارة ثاكَيتييةكةى رووشاوة و سام و ترس طةمارؤى داوة، ئايا وِرَينة 

دةكات يان لةطةَل خؤى يان خوا دا دةدوَى؟

ئةى طورزةيةك لة تيشكى خوا، هيض شتَيك نيية، تؤ بكوذَيت/ خؤت نةبَيت... 

خؤت نةبَيت... خؤت نةبَيت.

لَيرةدا بةرثرسايةتى قورسى كردةيةك بةناوى طوناه يان مةعريفةت بؤ سَيو 

يان حةز بؤ لَيو و... بةطوَييدا رادةطةيةنرَيت، واتة طوناه دةكةوَيتة هاوكَيشةيةكى 

سَى كوضكةيى بةناوى ثرسيار، طوناه، بةرثرسيارَيتى.

رؤحَيك كة نيوةى لة ئاو بوو، نيوةكةى ديكةى لة خةَلووز/... ثَييطوتم: ئيدى 

هيض  ثادشايةك نةتوانَيت، بة تؤِرى  جادووباز و  هيض  ئةو رؤحة ئازادة نيت كة 

تةليسمَيك راوتبكات.../واى ض ماسييةكى دةسخةِرؤيت... واى...

... وا طوناه بة خؤى و ثادشاكانييةوة هات/ ترس بة خؤى و ذةنةِراَلةكانييةوة 

هات/ مةرط وةك سيحربازَيك، بة ثرضة درَيذةكانييةوة، لةوسةرى شةقامةكانةوة 

دةركةوت/....

...واي لةمن...واى لةمن...واى لةمن...و..ا..ى

...وةرن سةيرى هةناسةم كةن/ دةَلَيى دَلم ئةو كيشوةرة تةنيايةية، كة شةيتان 

حوكمى تيا دةكات.

خةياَليان،  ئؤقيانووسةكانى  مةزن...  و  طةورة  جادوويةكى  زمانى  بة   ...

نيشاندام/ رؤيشتم و هةور ناخوداى طَيل و خةواَلووى سةفةرم بوو.

واتايى  تَيكتةنراوى  و  كردووة  ريزم  لَيرادا  كة  يةك  بةشى  دَيِرةى  ضةند  بةم 

و  كردنةوة  وةكو  طوناه  ئاراى  هاتنة  كة  بَلَيم:  دةمةوَى  دةدات،  شةثؤالن  تَيياندا 

رةنطاَلةيى  سةرةِراى  كة  بوو  روانين  و  نيطا  لة  كةلَينَيك  و  رؤضنة  تةقينةوةى 

دةسةآلتى  و  ترس  لةدةسثَيكدا  هةَلبهَينجرَيت،  تَييدا  دةشَيت  كة  ئاَلوواآلييةك  و 

مةعريفةتخواز  و  ناسكار  مرؤظى  بؤ  رةنطة  كة  ترسَيك  دةنوَينَيت.  خؤ  سامناكى 

بؤ  رؤضنةيةكة  و  دةرفةت  يان  خةسارَيكة  و  ئاسيو  ترس  ئايا  بَيت.  ثَيويست 

رزطارى؟

ئةوةى كة هةنووكةش دةس بة لَيو و حةثةساوينى ئةوةية كة ئايا طوناهمان 

كرد، يان طوناهمان ثَيكرا؟

نيطاى  خؤَلةميشى  سَيبةرى  من  رةنطاوِرةنط/  و  سثى  طوناهى  كرد،  طوناهم 
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شةوم، لةناو دةفتةرةكانى خوادا دى.../ طوناهم كرد/ تفةنطَيك نةبوو بمترسَينَى و 

سَيدارةيةك نةبوو خةوم لَيخا...

سةرةوةمان  ثرسيارةكةى  وةآلمى  كة  دةردةكةوَيت  شتَيك  لَيرةدا  وابزانم 

دةداتةوة، بةآلم من راشكاوانة باسى ناكةم، ضونكة ئةوةش تابؤ و طوناهَيكة كة 

سزاكةى لةسةر من زؤر قورسة و بةردةنطى وشيار خؤى دةزانَيت!

كردةيةك  ئاوةَل  كردةيةك (يان  كة  دةكةمةوة  كؤ  ئاوا  يةكةم  بةشى  كؤتايى 

يان ثةرضةكردةيةك و ...)، كة ناوزةد بوو بة ناوى طوناه، خوَلقَينةر و بةديهَينةرى 

جيهانَيك بوو لة ئةزموون و واتا، ئةطةرضى هَيشتاش تخووب و كةوشةنةكانيمان 

لَى ديار نيية، بةآلم بَى بةرى نيية لة مةرط و كوشتن و سزا.

زةبرى  لةذَير  مردن/  ثةنجةمدا  لةذَير  وشانةى  ئةو  وةك  كرد/  طوناهم 

جوانييةكةيدا، دَلم ذاكا.../...طوناهم كرد تا بةلةشى ثاكيزةوة نةطةِرَيمةوة بؤ الى 

كة  خةياَلَيك  بوو.../...  تةماوى  خةياَلَيكى  يةخسيرى  جةستةم  «من»  بةآلم  خوا/ 

طةرووى ثِركردم لة كوفر و لة ستايش/ نةيدامةدةست يةزدان و شةيتانيش دَلى 

لَيمشكا/ ... ئةهريمةن داَلدةى نةدام و لة بةهةشتيش ئابِرووم تكا.

لة  دةكرَيت  دوايى  دَيِرانةى  بةم  زؤرتر  بةسةرةنجى  و  يةكةم  بةشى  كؤى 

و  ثارادؤكسيكاَل  دةربِرينَيكى  لة  و  كؤبكةمةوة  بةرئةنجامطيرييةكدا  ئاوةها 

دذوازدا بَلَيم كة طوناه كردةيةك بوو وةكو عيبادةت بؤ خةليقةت ثَيويست بوو و 

هاوسةنطى و هاوتايى جيهان طةرةنتى دةكات. واتة طوناه ثيرؤزة.

ثةراوَيزةكاني بةشي يةكةم:ثةراوَيزةكاني بةشي يةكةم:

١-خوازةيةكة بؤ دةستثَيكى خولقانى جيهان و بوون.

بةرةو  ئاسمانةوة  لة  حةواى  و  ئادةم  كة  شتَيك  روودانى  يان  ئةنجامدان  ناوبردنى   -٢

زةوى تووِردا بة كردار كارَيكى نيوةضَل و بطرة هةَلةشة بؤية لة درَيذةى نووسينةكةدا من بة 

كردار، ئاوةَلكردار، كردار و ئاوةَلةكانى و... هتد. ناوزةدم كردووة و بؤ خؤبواردن لة هةر جؤرة 

هةَلنيشتنى بةستَينَيكى رةها و موتَلةق لة راظة و خوَيندنةوةى ئةمةدا من بة طشتى ئةوةم بة شت 

ناوزةد كردووة. شت كة يةكَيك لة ضةمكة ناوةندى و تةوةرييةكانى فةلسةفةى مارتين هايديطةرة 

يان  دياردة  ناونانى  و  ناسينى  لةبةردةم  بةرين  و  هةراو  شيمانةى  و  ئةطةر  كة  دَيت  ماناية  بةو 

رووداوَيك دا هةية.

٣- ئاماذةية بة ئايةتَيك لة سووِرةتَيكى قورئانى ثيرؤز.

٤- بِرطةى دووى ثةراوَيز بخوَيننةوة.
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٥- ئاماذةية بؤ ضةند ئايةتَيكى سووِرةتى بةقةرة لة قورئانى ثيرؤزدا.

و  كردووة  باسم  يةكدا  بِرطةى  لة  كة  ثرتةقاَلى  و  سوور  سةرضاوةى  وةكو  خوازةيةكة   -٦

لةذَير كاريطةرى شيعرةكانى سوهراب سثَيهرى و كتَيبى رازى طوَلى سوورى كارَل طوستاظ 

يؤنط دةروونناسى طةورةى سويسرايي وةرمطرتووة.

٧- هؤنراوةيةكة كة لة طؤرانيبَيذَيك بة ناوى ئيبراهيم خةيات بيستوومة و تةنها بؤ تةعبير 

كردن لة يةكيةتييةك كة لةنَيوان طوناه و خؤشةويستى و يان طوناه و مةعريفةت و يان سَيو و 

لَيو دا هةية.

رؤذهةآلتى  باشوورى  فةلسةفةى  لة  دَيرين  و  طشتى  جةمسةرى  دوو  يان  ضةمك  دوو   -٨

ئاسيا دا و بة زؤرى لة فةلسةفةى ضين دا باو بووة و بة بنةما و بنضينةى بوون لة قةَلةم دةدرَيت 

كة بةواتاى دوو جةمسةرى دذلة يةك دَين وةكو رةش و سثى، تاريكى و رؤشنى، خَير و شةِر، 

...كة لة رؤذهةآلتى زةويدا شتَيكى غةريب و غةوارة نيية و بنةماى زؤربةى ميتافيزيكةكان بووة، 

هةر لة زةردةشتةوة تاكو دينى ئيسالم.

٩- بِرطةى دوو بخوَيننةوة.

١٠- دةبَيت بكرَيتةكان لة بةرامبةر دةشَيت بكرَيتةكاندا دَيت و دووجؤرة لة دةستةبةندى بؤ 

ئاكار و ئةخالقى مرؤيى و يةكَيك لة باسة طرينطةكانى فةلسةفةى ئةخالق.

١١- ئةم وتارة لة ئينتةرنَيتدا بآلوكراوةتةوة و بة سانايى دةست دةكةوَيت.

١٢- ئاماذةية بؤ برطةيةك لة شيعرَيك هاوِرَيى شاعير و نابينا و تازة كؤضكردووم ئيسماعيل 

فةرةجى نوور لة ديوانى ئَيوارة تَيرم ناكات كة هةوَلدةدرَيت بةم زووانة لة ضاث بدرَيت.
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سةرةتاسةرةتا

ئايا هيض شتَيك نوآ نيية؟ ئةمة ئةو رستة ثرسيارةية زؤرجار طوَيمان لَيدةبَيت، 

بةآلم ئايا ئةطةر هيض شتَيك نوَي نيية نووسةر و شاعيران بؤ دةنووسن؟ ئةطةر 

شتى نوآ لة جيهاندا نةماوة، ئايا وةزيفةي مرؤظ ضيية؟ هةق نيية ضيتر نووسةر 

و شاعيران لة سوضَيكدا دابنيشن و بةالي وشةدا نةضن. ئةطةر هيض نوآ نيية، 

ئةو ثةرجووة ضيية، كة زؤر دةق بةرةو خؤي كَيشمان دةكات و ناضارمان دةكات 

نوَيية  شتة  ئةو  هةية  نوآ  شتى  ئةطةر  بين؟  ئاوَيتةي  جةنجاَلةدا  سةردةمة  لةم 

ئةمة  رةنطة  تر؟  ضي  يان  شتةكان،  بؤ  (تاك)  وةكو  ئَيمةية  ديدطاي  ئايا  ضيية؟ 

رستةيةكي  ضةند  باسةوة  بةم  ثةيوةست  لَيرةدا  من  بةآلم  هةَلبطرَيت،  زؤر  قسة 

(سةباح رةنجدةر)ي شاعير دةهَينمةوة، كة لةبارةي ئةزمووني نووسينى خؤيةوة 

دةَلَيت: ”هيض وشةيةك لة ذيان و مردن كؤنتر نيية، وشةش لةسةر كؤني و نوَيي 

و  دَينَيت  بةكاري  ضؤن  كةوتووة  نووسةر  تَيطةيشتنى  لةسةر  بطرة  نةكةوتووة، 

ئاست و ئاراستة و ئاسؤى لَي دةدؤزَيتةوة. نةمويستووة جيهاني كؤن بِرووخَينم 

و جيهاني نوآ بونياد بنَيم، تَيكؤشاوم لةناو جيهانى كؤندا جيهاني تر بدؤزمةوة 

بيكةم بة نموونةي رووني و خاوَيني بةهةشتى تا هةتاية“.

دةكرَيت لةم رستانةي (رةنجدةر)ةوة، بطةينة ئةوةى رةنطة هيض شتَيك نوآ 

ئةو  نوَيية  ئةوةى  بةآلم  بيَلَين،  ئَيستا  نووسةراني  و  شاعيران  ئةوةى  بؤ  نةبَيت 

و  هةية  بةردةوام  سةدةية  ضةندين  كة  كؤنانةى  شتة  ئةو  بؤ  ئةوانة  ديدطايةى 

لةطةأل بووني مرؤظدا هاتوونةتةوة طةردوونةوة. يان هةوَل و طةِراني ئةوانة لةنَيو 

لةنَيوان عةقَل و جةستةدا 
خوَيندنةوةى شيعري (ثَيستثَيست)ى ئاريان ئةبوبةكرئاريان ئةبوبةكر

ئارام سديقئارام سديق
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ئةو جيهانة كؤنةدا بؤ ضَيكردني جيهانَيكى نوآ. رةنطة هةر ئةم وةزيفةية بةس 

بَيت بؤ ئةوةى نووسةران و شاعيراني نوَي بةردةوام بن بةدواي كنةوثشكنين 

و  مانا  ثَيداني  و  شاراوة  ثنتي  دؤزينةوةى  بؤ  بطةِرَين  و  تازةيةدا  جيهانة  لةم 

وةزيفةي نوآ بة شتةكان. 

بؤ  ديدطاكانيان  دَيِرةكاندا  لةنَيو  بةوةى  مةحكومن  شاعيران  و  نووسةران 

دةوروبةر بةيان بكةن، هةر بؤية هةر نووسةرة و لة تَيكستةكانييةوة ديدطاكاني 

لةنَيو  كة  دةكةين  نوَييانة  و  شاراوة  ثنتة  بةو  هةست  لةوَيوة  و  دةخوَينرَينةوة 

كؤندا  جيهاني  لةنَيو  نوآ  جيهاني  كآ  ئايا  دؤزيويةتييةوة.  كؤنةكةدا  جيهانة 

ئةمة  بدؤزَيتةوة؟  نوَييانة  جيهانة  ئةو  دةتوانَيت  نووسةر  كام  يان  دةدؤزَيتةوة؟ 

ئةو ثرسيارةية، كة لةنَيو دةقةكاندا ئَيمة وةآلمةكةى وةردةطرينةوة.

ئةوةى ثةيوةستة بةم باسةوة، شيعري نةوةى نوَيية. ئةو نةوةيةي زؤرجار 

كؤثيكةرَيكى  بة  زؤرجار  و  ثَيشووتر  شيعري  جوينةوةى  بة  دةكرَيت  تؤمةتبار 

هةموويان  و  كؤثيكةرن  هةموويان  نةوةية  ئةم  ئايا  بةآلم  دةبرَيت،  ناو  بَيتام 

خةريكي جوينةوةى تَيكستةكاني ثَيش خؤيانن؟ بَيطومان نةخَير، ضونكة رؤذانة 

بةر تَيكست و ديدطاى نوَي دةكةوين كة نووسةرة الوةكان خاوةنين و ئةوانيش 

وةكو نةوةكاني ثَيش خؤيان لة هةوَلى ضَيكردنى جيهاني تايبةت بةخؤياندان، يان 

لةنَيو ئةو داروثةردووة كؤنةى جيهاني ئَيستادا سةرقاَلى دروستكردنى ماَلَيكي 

نوَين. 

شيعرَيكي  لة  دةمةوَيت  نووسينةدا  لةم  نوَييانةى  شاعيرة  لةو  يةكَيك 

كة  شاعيرانةداية،  ئةو  ريزي  لة  نوَيية  شاعيرة  ئةم  ئةبوبةكر)ة.  (ئاريان  بدوَيم 

خاوةني ديدطا و تايبةتمةندييةكى شيعري خؤيةتى و لةنَيو تَيكستةكانيدا هةوَلى 

دروستكردنى فةزاي تايبةت بةخؤي دةدات. فةزايةك، كة بةس هي خؤي بَيت و 

مؤري دوودَلي و حوزنةكاني خؤي بةرامبةر ئةم جيهانة ثَيوةبَيت. لةم نووسينةدا 

خوَيندنةوة بؤ دةقي (ثَيست)ى ئةم شاعيرة دةكةم، كة يةكَيكة لةو دةقانةي بةالي 

ماَلى  ضَيكردني  بؤ  ئةوة  هةوَلَيكى  و  شاعيرةية  ئةم  تايبةتي  سةرةتايةكى  منةوة 

تايبةتى خؤي لةنَيو شيعري نوَيي كوردي.

لةبارةي شيعري نةوةى نوَيوةلةبارةي شيعري نةوةى نوَيوة

قسةيةكى باو هةية، كة دذ بة جياكردنةوةى نةوةكان و قؤناغبةنديي (تةمةني)

دةبنةوة  قؤناغبةنديية  ئةم  رووبةِرووي  توَيذةران  بةناضاري  زؤرجار  بةآلم  ية، 

من  ئةوةى  بةآلم  بكةن،  دةستنيشان  ئةدةب  بؤ  قؤناغ  تةمةن  بةثَيى  ناضارن  و 
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سياسييةكان.  رووداوة  بةثَيى  ئةدةبة  قؤناغبةندي  نيية  ثةسةند  الم  هةرطيز 

راستة سياسةت بةجؤرَيك لة جؤرةكان كاريطةري لةسةر كايةي ئةدةب هةية، 

بةآلم ناكرَيت ئةدةب بةثَيى رووداوة سياسييةكان بثَيويين بةتايبةت بؤ طةلَيكى 

كة  نيية،  طةورة  و  طرنط  ئةوةندة  سياسي  رووداوطةلي  خاوةني  كة  ئَيمة  وةكو 

راثةِريني  رووداوي  لة  بةدةر  (بَيطومان  خولقاندبَيت  طةورةي  وةرضةرخاني 

 .(١٩٩١

ئةطةر قسة لة شيعري نةوةى نوآ بكةين. من لَيرةدا مةبةستم نةوةى دواي 

كاري  وشةدا  لةنَيو  رابردوودا  ساَلى   ١٠ لة  كة  نةوةيةى،  ئةو  هةزارةكانة  دوو 

بةديار  كوردييدا  ئةدةبي  لةنَيو  جَيثةنجةى  زؤر  تا  كةم  لةئَيستادا  و  كردووة 

كةوتووة. رةنطة ئَيرة دةرفةتَيكي باش بَيت بؤ خستنةِرووي ضةند تايبةتمةندييةكي 

شيعري ئةم نةوة نوَيية:

شاعيراني  وةسفيةي  زمانة  لةو  نةوةية  لةم  بةشَيك  نةبووني  رزطار   -١

كة  وَينانة،  و  زمان  ئةو  دووبارةكردنةوةى  و  بردووة  بةكاريان  ثَيشووتر 

تاِرادةيةكي زؤر بؤ خوَينةري ئَيستا سواون.

٢- بوونة سَيبةري هةندَيك دةنط، كة خؤيان خاوةني ئةزمووني دةوَلةمةندي 

شيعريي نين، هةر بؤية ناكامَلى هةندَيك لة ئةزموونةكان بةتةواوي دةردةكةوَيت.

الي  كاركردن  بؤ  نةبينراو  زؤر  يان  شاراوة،  خاَلى  و  ثنت  دؤزينةوةى   -٣

و  طرنط  تايبةتمةنديية  لة  يةكَيك  وةكو  دةكرَيت  ئةمة  كة  نةوةية،  لةم  بةشَيك 

جوانةكانى ئةم نةوةية سةير بكرَيت.

دروستكردنى  زؤرجار  و  نوَيطةري  بةناوي  نزم  و  بةرز  قسةي  فِرَيدانى   -٤

بةناوي  و  بدةن  خوَينةر  فريودانى  هةوَلى  ئةوةى  ئاستى  تا  و  بَيمانا  وَينةي 

لَيبةرهةم  تري  هيضى  نةطوتن  هيض  لة  جطة  دواجار  كة  داهَينانةوة،  و  نوَيطةري 

نةيةت. 

٥-طةِران بةدواي زمانَيكي نوَيي شيعرييدا كة الي بةشَيكي زؤري ئةم نةوةية 

زؤرجار  و  خةمَلينداية  لة  زمانة  ئةم  كةم  دةنطي  هةندَيك  الي  بةآلم  نائامادةية، 

طوزارشتى زؤر جوان و وَينةي سةرنجِراكَيشي ثَيدةكَيشرَيت. 

مرؤظ  ساتانةى  ”ئةو  دةَلَيت:  نوَيوة  شيعري  بارةي  لة  عةبدوَلآل)  (دَلشاد 

بضووك دَيـتة بةرضاو، كة تةنيا يةك جؤر فِرين و يةكجؤر ضِرين بزانَيت. شيعري 

نوآ هةوَلدانة بؤ جؤرةكاني تري فِرين و جؤرةكاني تري ضرثاندن“.

ئةطةر شيعري نوآ ئةمةي كردبَيت، ئةوا ئَيمة لةبةردةم ئةزموونطةلي نوَيداين 

و ئةطةر ئةمةش نةكردبَيت ئةوان دةبَيت ضاوةِروان بين، بةآلم ئةوةى لة ئَيستادا 



٢٥

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

خوَينةردا  تموحي  ئاستى  لة  رةنطة  ئةطةرضي  نوآ  نةوةى  شيعري  دةبينرَيت، 

شيعري  بة  كة  بكرَيتةوة،  دووبارة  باوة  زؤر  هةَلة  ئةو  ناكرَيت  بةآلم  نةبَيت، 

بةَلكو  بكرَيت،  بةراورد  بيستةم  سةدةي  سةرةتاكاني  شيعري  بة  يان  كالسيك، 

دةكرَيت لةطةأل شيعرة هاوسةردةمةكاني ترى ئةمِرؤي وآلتاني دنيادا بةراورد 

بكرَيت، ضونكة دنياي ئةمِرؤ هةَلطري رةنطي تر و هةواي تر جؤرَيك بينينى ترة، 

بؤية بؤ هةزمكردني ئةو دنياية ثَيويستمان بة روانينى نوآ هةية.

دةكرَيت لَيرةوة قسة لة يةكَيك لة دةنطة نوَيكاني شيعري نوَيي كوردي بكةين، 

لة  يةكَيك  سةر  بخةينة  تيشك  دةخوازين  كة  ئةبوبةكر)ة،  (ئاريان  ئةويش  كة 

تَيكستةكانى ئةم شاعيرة.

 

لةبارةي ناونيشانةوةلةبارةي ناونيشانةوة

خستنةِرووي  و  ناونيشان  طرنطي  لة  باسكردن  سةر  بضمة  نامةوَيت  لَيرةدا 

لةو  باس  دةمةوَيت  تةنها  رةطةزةوة،  ئةم  لةبارةي  تيؤريسيةنةكان  بؤضووني 

خةسَلةتانة بكةم كة رةطةزي ناونيشان الي ئاريان هةيةتي. 

ئةمةش  و  درَيذ  بةناونيشاني  باركراوة  كوردي  نوَيي  شيعري  زؤري  بةشي 

زؤرجار شاعير دَيِرَيك لةسةرةتا يان ناوةِراست و كؤتايي تَيكستةكةي دةكاتة 

نموونةي  دةتوانين  نةطةرةكة.  ماندووكردنَيكي  خؤثَيوة  هيض  ئةمةش  ناونيشان، 

ئةم جؤرة لة ناونيشان الي (جةمال غةمبار دالوةر قةرةداغى) ببينينةوة. هاوكات 

دوو  عةلي)  ثشتيوان  و  بةرزان  (داستان  لة  هةريةكة  نوَيشدا  شاعيراني  لةنَيو 

ئةو  خستمانةِروو  وةكو  ئةمة  بةكاردةبةن  درَيذ  ناونيشاني  كة  ديارن  نموونةي 

ناونيشانة رستةيةكي مةئلوفي نَيو تَيكستةكةية. 

ئةطةر سةرنجى ناونيشاني شيعرةكاني ئاريان بدةين دةبينين بةشي زؤريان 

لة يةك وشة تَيناثةِرن، كة دةتوانين ئةم نموونانة ريز بكةين (كآ مرؤظة؟، بؤشايي، 

ناونيشاني  كة  لةوةى  بَيجطة  ئةمة  ثةشيمانم)   ٪١٠٠ ثَيست،  قؤنةرة،  سةط، 

www.) يةكَيك لة شيعرةكان بةشَيوةي سايتي ئينتةرنَيتي نووسيوة، كة ئةمةية

هةَلقوآلوي  ئةطةرضي  شاعيرة  ئةم  الي  ناونيشان  بةطشتى   .(bwnman.com

وةكو  ناونيشانةكان  هةموو  ضةمكَيك  لةسةر  كاركردنة  بةآلم  شيعرةكةية،  نَيو 

ضةمكَيك مامةَلةيان لةطةَلدا كراوة و راظة كراون و شيكراونةتةوة. هةر بؤية ئةم 

خاَلةش دةبَيتة يةكَيك لة تايبةتمةنديية ديارةكاني ئةم شاعيرة نوَيية. 
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لة (ثَيست)ةوة بؤ كوآ؟لة (ثَيست)ةوة بؤ كوآ؟

ناتوانَيت  نةبَيت،  خؤي  بة  تايبةت  تايبةتمةندي  خاوةني  نووسةرَيك  هةر 

و  كامَلتر  نوَييانةش  هةنطاوة  ئةم  ئةوةى  بنَيت.  ئةدةبدا  لة  نوَيطةري  هةنطاوي 

جوانتر دةكات بووني بينينى تر و روئياي ترة بؤ شتةكان و دةوروبةر و بينينى 

لةو  ئاريان  ضةمكةكان.  بة  ترة  تةفسيري  بةخشينى  و  تر  جؤرَيكى  بة  دونياية 

شاعيرانةية كة خاوةني روئيا و بينينى ترة بؤ شتةكان بةجؤرَيك، ئةو دةيةوَيت 

لةو شتة ثةراوَيزخراونة بدوَيت، كة ثَيشتر، يان زؤر بةكةمي باسي كراوة، يان 

هةر بيري لَينةكراوة و نووسةران و ئةديباني كورد ثةراوَيزيان خستووة. 

يةكَيك لة تايبةتمةنديية ديارةكانى شيعري (ئاريان) بووني (خوازة)ية. لةنَيو 

ئةو نةوة نوَييةي شيعري كوردييدا هيض شاعيرَيكم نةبينيوة هَيندةى ئةم شاعيرة 

بؤ  زيان  بة  هةم  زؤرجار  ئةمةش  كة  ببةستَيت.  خوازة  بةكاربردني  بة  ثشت 

تَيكستةكانى شكاوةتةوة، بةو ثَييةى تةفسيري هةَلة بؤ مةبةستةكاني كراوة. بة 

ديوَيكى تردا بووةتة يةكَيك لة خاَلة جياواز و بةهَيزةكاني شيعري ئةم شاعيرة، 

ضونكة خوَينةر لةبةردةم دةقَيكداية، كة دةتوانَيت خؤي راظةي جؤراوجؤري بؤ 

بدؤزَيتةوة.

لةبارةي بووني خوازةوة بةشَيك لة لَيكؤَلةراني ئةدةب جؤرةكاني خوازة بة 

زياتر لة ٢٠٠ جؤر ئةذمار دةكةن، بةآلم ئَيمة لَيرةدا نامانةوَيت جؤرةكاني خوازة 

بخةينةِروو و ئةوة كاري ئةم نووسينة نيية، بةآلم ئةوةى هةية بطوترَيت ئةوةية كة 

بووني خوازة لة شيعرةكاني ئارياندا بةطشتى وةكو يةكَيك لة تايبةتمةندييةكاني 

شيعري ئةم شاعيرة نوَيية دةردةكةوَيت.

هةر لةبارةي بوونى خوازة و طرنطي خوازةوة لة شيعردا (رؤبةرت فرؤست) 

شتَيكي  مةبةستمان  بةآلم  بَلَيين،  شتَيك  ثَيدةدات  مؤَلةتةمان  ئةو  ”شيعر  دةَلَيت: 

ديكةية“. ئةطةر لةم رستةيةي (فرؤست) وردبينةوة دةبينين شاعيران سةر بةو 

كةشفكردنيان  و  دؤزينةوة  و  دةكةن  ثةنهان  ماناكان  وشةدا  لةثاأل  كة  نةسلةن 

شتَيكةوة  لةِرَيي  تَيكستةكانيدا  لة  زؤرجار  (ئاريان)يش  بةجَيدةهَيَلن.  خوَينةر  بؤ 

لةرَيي  دةيةوَيت  كة  شيعرةدا،  لةم  بةتايبةت  بكات.  تر  شتَيكى  لة  باس  دةيةوَيت 

ئةوةى  سةر  بَيتة  دواجار  و  شؤِربَيتةوة  ئينساندا  بةدةني  بةهةموو  (ثَيست)ةوة 

خةوني ئينسان طرنطترة لة هةموو بةدةني. هةرضةندة بةدةني ئينسان خةونةكاني 

بووني  هةر  ئايا  هةية،  سوودَيكي  ض  بَيخةون  مرؤظي  بةآلم  هةَلطرتووة،  ئةويان 

هةية؟ ئةمة ئةو ثرسيارةية كة دواتر دَيمةوة سةري. 
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لة (ثَيست)ةوة بؤ ئةولة (ثَيست)ةوة بؤ ئةو

ئامادةبووني  ئةوةى  لةطةأل  ئةدةبي  دةقَيكي  هةموو  طرنطييةكاني  لة  يةكَيك 

بيرؤكةيةكي نوَيية، بةآلم هاوكاتيش ضؤنَيتى تةوزيفكردني ئةو بيرؤكةية. لةسةر 

مانايةكي  هيض  وشة  ”بيرؤكةي  دةَلَيت:  هةيةكة  تيت)  (ئالن  قسةيةكي  بابةتة  ئةم 

بيرؤكة  قةسيدة  و  نيية  كامأل  قةسيدة  بةبآ  بَيت  بيرؤكة  ناوي  كة  شتَيك  نيية، 

دروست دةكات“.

دةبينين  وردبينةوة  ئاريان  شيعرةكةي  ناونيشاني  لة  بةتةنها  ئةطةر  لَيرةوة 

وشةي (ثَيست) لة رووكارة ئاساييةكةيدا هيض بايةخَيكي ئةوتؤي نيية، بةَلكو ئةوة 

هَيزي شيعرة، كة ئةو توانا و طرنطيية دةدات بة وشةكة كة (ثَيست)ة.

جارَيك  (ثَيست)  ثَيدةكات.  دةست  (ثَيست)  باسكردني  بة  ئاريان  شيعرةكةي 

وةكو بوويةكي ثَيكهَينةري بةدةني مرؤظ و جارَيكيش وةكو ضةمكَيك، كة مرؤظ 

تا ئَيستا بيري لَينةكردووةتةوة، يان فةرامؤشي كردووة، لة كاتَيكدا ئةطةر بيري 

لَيبكرَيتةوة رةنطة هيضي كةمتر نةبَيت لة ئةندامَيكي وةكو ضاو، يان طوآ، ضونكة 

رةنطة  بؤية  ثَيستةوةية،  بةهؤي  تر  ئةندامةى  دوو  ئةم  جةمالييةتى  لة  بةشَيك 

ئةندامةكاني  زؤري  هةرة  بةشي  تةواوكةري  وةكو  ثَيست  نةبَيت  زيادةِرةويي 

جةستة سةير بكةين. با لَيرةوة بضينة الي دةسثَيكي شيعرةكة:

هةموومان كةوتووينةتة ناو ثَيستةوة

ئةمة شتَيكة هةموومان دةيزانين

هةموومان خاوةني ثَيستين

مرؤظ لةبةر خاتري خؤي ثَيستى ريَويةكاني كرد بة قةمسةلَة

مرؤظ لةبةر خاتري خؤي ثَيستى ورضةكاني كرد بة قؤنةرة

وةكو  و  ضةمكَيك  وةكو  ثَيست  لة  باسكردن  بة  شاعير  دةبينين  وةك 

بة  هةست  دواتر  بةآلم  دةكات،  شيعرةكة  بة  دةست  مرؤظ  بةدةني  هةبوويةكي 

ثةِرينةوة دةكةين لة ثَيستةوة بؤ ئةو (يان باشترة بَلَيم طوَيطرة وةهمييةكة). ئةو 

ريتمَيكي  هةم  وةهميية،  مةعشوقة  ئةو  بؤ  ثيستةوة  باسكردني  لة  ثةِرينةوةية 

تري بة طَيِرانةوةي شيعرةكة داوة و هةم بة جؤرَيك لة جؤرةكان ثةلكَيشكردنى 

خوَينةرة بؤ نَيو دنيايةكي تر، كة شاعير دةيةوَيت لة ثَيستةوة لةطةأل مةعشوقة 

وةهمييةكةدا دروستى بكات. 

يةكَيك لة تايبةتمةندييةكانى ئةم دةقةي ئاريان ئةوةية كة طؤِراني لة ريتمي 

شيعرةكةدا خولقاندووة. بةجؤرَيك هةناسةي شيعرةكة لة سةرةتاوة تا كؤتايي 
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زياتر  كة  روودةدات،  طؤِران  دوو  جَيطادا  دوو  لة  بةَلكو  نيية،  هةناسة  يةك  بة 

تاِرادةيةك  دةقةكة  ضونكة  دةقة،  لة  بوون  بةردةوام  بؤ  خوَينةرة  يارمةتيدةري 

دةقَيكي درَيذة و ئةطةر بةهةمان هةناسة و لةسةر هةمان ريتمي سةرةتا و هةمان 

و  دةبوو  كَيماسي  تووشي  دةقةكة  جؤرةكان  لة  بةجؤرَيك  بواية  بةردةوام  تَيما 

خوَينةري تووشي مةلةل دةكرد. 

شيعرةكة لةسةرةتاوة بة يةك ريتم و زياتر مةنةلؤطئاسا دَيت، تا ئةو جَيطايةي 

شاعير دةنووسَيت (لة نامةيةكدا بؤتؤ/ تةنها ئةم دَيِرة دةنووسم/ سةالم لة ثَيستت 

مةنةلؤطئاساي  ريتمي  لة  طؤِرانَيك  بووني  بة  هةست  خوَينةر  لَيرةوة  دةكةم)، 

شيعرةكةدا دةكات، كة تةواو ئةو ريتم و هَيمنييةى لة ثَيشوودا فةزاي شيعرةكة 

دروستى كردووة، تَيكي دةدات و خوَينةر دةخاتة بةردةم ريتمَيكي تر و هاوكات 

ثةيدابووني (طوَيطرَيكي وةهمي).

طؤِراني دووةم لة ريتمي شيعرةكةدا لةو كاتةدا دةست ثَيدةكات، كة شاعير 

دةكةن...)،  ضاكيم  و  ضؤني  و  سآلو  دةناسم/  مرؤظ  (مليؤنةها  دةنووسَيت 

كة  دَيت،  بةسةردا  طؤِراني  تر  جؤرَيكي  بة  شيعرةكة  ريتمي  دووبارة  لَيرةشةوة 

خولقاندني  بةآلم  ثَيشووترة،  طؤِراني  درَيذةثَيدةري  تَيماوة  رووي  لة  ئةطةرضي 

فةزايةكى ترة بؤ نووسينةوةى كةَلكةَلة خودييةكان. 

لةطةأل ئةم طؤِراني ريتمةي شيعرةكةدا خوَينةر بةر ئةوة دةكةوَيت كة ثَيست 

وةهميية  مةعشوقة  شاعير باسي  بؤ ئةوةى  بةهانةيةكة  لة جؤرةكان  بةجؤرَيك 

بكات، بةجؤرَيك جارَيك ثَيست وةكو ضةمكَيك ئامادةيي خؤي لةنَيو شيعرةكةدا 

دةيةوَيت  لةوَيوة  شاعير  و  خوازةيةك  دةبَيتة  تر  جارَيكي  دةكات.  مانيفَيست 

بثةِرَيتةوة بؤ مةعشوقة وةهمييةكة.

لةنَيوان عةقأل و جةستةدالةنَيوان عةقأل و جةستةدا

ئةو جةدةلةي دةقي ثيست دةيةوَيت دروستى بكات، بةتةنها باسكردني طرنطي 

و بايةخي ثَيست نيية، وةكو شاعير لة ضةند شوَينَيكي شيعرةكةدا جةختي لةسةر 

دةكاتةوة، بةَلكو باسكردنة لةو جةدةلة طرنطةى نَيوان (جةستة و عةقَل). ثَيست، 

كة وةكو نوَينةري جةستة لةم شيعرةدا بةكاربراوَيكة، بةآلم سةر وةك كانطاي 

عةقأل، يان (باشترة بَلَيم من وةكو نوَينةري عةقأل دةيبينم) كار دةكات. 

بةكاربراوَيت  وةكو  (سةر)  شوَينةي  ئةو  تا  كةوتم  تَيكستة  ئةم  بةر  كاتَيك 

ئةم  رووي  بة  دةرطا  ويستبَيتى  شاعير  نةضوو  ئةوة  بؤ  بيرم  ناوةوة  نةهاتة 

جةدةلةدا بكاتةوة. بةجؤرَيك كاتَيك ئةو شوَينةي لة تَيكستةكةدا باس لة (سةر) 
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دةكرَيت، بةآلم هةر بة باسكردن لة ثَيكهاتةكانييةوة شاعير داناسةكنآ، بةَلكو ئةو 

دَيت و باس لة ناوةوةى سةريش دةكات و تا دةطاتة ئةوةى دةنووسَيت:

واي سةر ضةند جوانة

مرؤظ ئةمانةي هةبَيت يان نةيبَيت هةر جوانة

مرؤظ زؤر زؤر جوانة

ئةطةر خةوني هةبَيت جوانترة

مرؤظ زؤر جوانة

طرنطييةكيى  خستوويةتييةِروو  تَيكستةدا  لةم  ئاريان  هيومانيستييةي  ئةم 

تايبةتى هةية، بةتةنها ئةو طرنطييةي نيية، كة شيعري كوردي لة قؤناغي ئةوةى 

لة  بيركردنةوة  و  تَيدةثةِرَيت  بنووسرَيت  مةعشوقَيك  يان  رةطةزَيك،  بؤ  بةتةنها 

لةطةأل  دةقةكة،  سةنتةري  دةبَيتة  مرؤظ  دةبَيت  طةورةتر  و  فراوانتر  مةعشوق 

ئةمةشدا طوزارشتي (ئةطةر خةوني هةبَيت جوانترة) بةم رستةية جةدةلي نَيوان 

(عةقأل و جةستة) دةست ثَيدةكات. طوزارةي، يان خوازةى (خةوني مرؤظ) وةكو 

نوَينةري عةقَل خؤي مانيفَيست دةكات و هةر بؤية مرؤظ ئةطةر خةوني هةبَيت 

لة  زؤر  بةشَيكي  دواندني  و  ثَيست  لة  باسكردن  بَلَيين  دةتوانين  واتة  جوانترة. 

مرؤظة  جةستةيي  بووني  طرنطي  خستنةِرووي  بؤ  ئينسان  بةدةني  ثَيكهاتةكاني 

طةردوونةدا،  ئةم  لةنَيو  ئةويش  طرنطي  و  جواني  هاوكات  و  طةردووندا  لةنَيو 

بوونة  ئةم  لةطةأل  بةآلم  بدات،  طةردوونة  بةم  مانا  توانيويةتي  ئةو  تةنها  ضونكة 

جةستةييةدا مرؤظ توانيويةتى بة خةونةكاني طةردوون بةرةوثَيش ببات و ذيان 

ئينسان  جةستةي  ئةطةر  بؤية  ئةمِرؤ.  بطةيةنَيـتة  سةرةتاييةكانييةوة  قؤناغة  لة 

طرنطي  خاوةني  ئينسان  خةوني  ئةوان  بَيت  تايبةت  جواني  و  طرنطي  خاوةني 

زياترة، يان ئاريان طوتةني مرؤظ بة خةونةوة جوانترة. بةو ثَييةى خةونةكانن، 

ئينسانةكان لة قؤناغَيكةوة دةبةنة قؤناغَيكي تر و داهَينان بة مرؤظ دةكةن. 

زماني شيعريي ئاريانزماني شيعريي ئاريان

جياجيايان  راي  توَيذةرةوان  زؤر  بةشي  شيعريية  زماني  طرنطي  لةبارةي 

كيانَيكي  لة  بريتيية  شاعيرةوة  بةالي  زمان  ثَييانواية  بةشَيكيان  دةربِريوة 

لة  هةردووكيان  كة  ثةخشاننووسة،  و  قسةكةر  ثَيضةوانةي  ئةمةش  سةربةخؤ، 

هةندَيك  بخةنةِروو.  ماناكانيان  هةوَلدةدةن  نووسينةوة  و  قسةكردن  ثشتةوةى 

شاعير  ماالرمةي  هاوكات  جيهانة.  ئاوَيتةي  زمانة  اليانواية  تريش  توَيذةراني  لة 
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لة  طوزارشت  وةك  وشة  نةك  دةكرَيت،  دروست  وشة  لة  شيعر  كةى  واية  الي 

بيرؤكةكان. 

ئةطةرضي رةنطة بَيمانا بَيت سنووربةندي بؤ ئةدةب دابنرَيت و بةتايبةتيش بؤ 

شيعر، بةآلم كة من لَيرةدا باس لةوة دةكةم ئاريان زمانَيكى تايبةت بة خؤي هةية 

لَيرةدا  دةمةوَيت  نيية.  شاعيرة  ئةم  شيعريي  ئةزمووني  سنوورداركردنى  ماناي 

خستوويةتيية  دا  ضيية؟  ئةدةب  كتَيبـي  لة  كة  سارتةر  طوتةيةكي  بؤ  بطةِرَيمةوة 

روو و دةَلَيت:

”دةتوانين بة ساناي لة طَيلي ئةو كةسة تَيبطةين، كة داوا دةكات شيعر ثابةند 

بَيت. بةَلَى، ثَيدةضَيت ثاَلنةري ثارضة شيعرَيك هةَلضوونَيك يان سؤزَيك بَيت، ئيتر 

هةَلشاخانَيكي  و  كؤمةآليةتى  وةِرسبوونَيكي  و  تووِرةبوون  ثاَلنةرةكة  نابَيت  بؤ 

سياسي بَيت، بةآلم طشت ئةو ثاَلنةرانةي ئاماذةكانيان لة شيعردا روون نابنةوة، 

وةك ئةوةى لة نامةيةكي جنَيوئامَيزدا يان نامةيةكي دانثَيداناندا روون دةبَيتةوة“.

زمانَيكة  بووني  شاعيرَيك،  هةر  بؤ  تايبةتمةني  دةبَيـتة  خاآلنةى  لةو  يةكَيك 

ئةو  التعبير)  (قوة  طوزارشتي  هَيزي  زمانة  ئةو  دواجار  كة  طوزارشتكردن،  بؤ 

نوآ  نةوةى  شاعيراني  زؤري  هةرة  بةشي  ئةطةرضي  دةردةخات.  شاعيرة 

لة  و  خؤيان  بؤ  بطةِرَين  تايبةتدا  هاوكات  و  نوَي  زمانَيكى  بةدواي  نةيانتوانيوة 

ماَلى شيعر بيدؤزنةوة، بةآلم ئاريان لةو شاعيرانةية كة لة سةرةتاي ئةزمووني 

ئةم شاعيرةوة زمان تايبةتمةني خؤي وةردةطرَيت. 

ئةو تايبةتمةندييةي لة زماني شيعري ئارياندا هةية زماني ميللي شيعريية، يان 

رةنطة دروستتر بَيت بَلَيم بةكاربردني زماني رؤذانةية. ئةم زمانة كاريطةرييةكي 

قسة  بَيطومان  هاوسةردةمةكاني.  لةطةأل  هةية  ئاريان  جياكاري  لةسةر  تةواوي 

شاعير  ئةوةية  طرنطة  ئةوةى  بةَلكو  خراث؟  يان  باشة  زمانة  ئةم  كة  نيية  لةوة 

توانيويةتي بةم زمانة ماناي نوآ بةرهةم بهَينَيت و وَينة رؤذانةييةكان بةشيعر 

وةكو  من  و  شاعيرة  ئةم  شيعريي  ثةنجةمؤري  بووةتة  ئةمةشة  هةر  بكات. 

دةنطَيكي جياي شيعري نةوةى نوَي دةيبينم.

ياخيبوون، يان ثةشيمانيياخيبوون، يان ثةشيماني

يةكَيكى تر لةو خاآلنةي كة ئةزمووني شيعري ئاريان ثَيدةناسرَيتةوة ئةوةية 

كة هةوَلَيك هةية بؤ ياخيبوون لة كؤت و بةندة كؤمةآليةتييةكان و فِرَيداني ئةو 

بةرطانةى كؤمةَلطا بؤ بةري تاكةكاني دةدورَيت و هاوكات ئةو روانينانةى كؤمةَلطا 

جوانييةكاني  لة  يةكَيكة  منةوة  بةالي  ئةمةش  دةيسةثَينَيت.  تاكةكاندا  بةسةر 
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ياخيبوون  باراني  بة  داهَينان  كَيَلطةكاني  هةموو  ضونكة  نوآ،  نةوةى  شيعري 

تَيراو دةبن و بةبآ ياخيبوون مةحاَلة داهَينان و بَيتة طؤِرآ، بةآلم ئةوةى ثاش 

جَيي  من  بؤ  ئةوةي  شاعيرة  ئةم  شيعرةكاني  زؤري  هةرة  بةشي  خوَيندنةوةى 

سةرنج بوو و هاوكات وةكو خاَلَيكي هاوبةش نَيوان هةموو تَيكستةكان بوو ئةو 

خاَلة بوو، كة لة كؤتايي تَيكستةكاندا ثاِرانةوةيةكي رووت هةية لةبةردةم (خودا)

شيعرَيكدا  هةموو  كؤتايي  لة  شاعيرة  دةكرَيت  بةوة  هةست  كة  بةشَيوةيةك،  دا، 

ثةشيمانة لةو ياخيبوون و سنووربةزاندنةى لةنَيو شيعرةكةدا كردوويةتى، هةر 

بؤية داوا لة خودا دةكات تا ضاكي بكات.

لَيرةدا بؤ روونكردنةوةي مةبةستم دةضمة الي ثَيناسةي ئةلبَيرت كامؤ، كة بؤ 

(مرؤظي ياخي) كردوويةتي. كامؤ لةو كتَيبةدا دةنووسَيت:

”مرؤظي ياخي كَيية؟ ئةو مرؤظةية كة دةَلَيت نةخَير، بةآلم ئةم رةتكردنةوةيةي 

كاتَيك  مرؤظَيكة  ئةو  بةَلكو  دةكات،  شتَيك  هةموو  لة  حاشا  كة  نيية  ئةوة  ماناي 

دةست بة بيركردنةوة لة خؤي دةكات دةشَلَيت بةَآل.“ 

كاتَيك  ”ياخيبوون  دةنووسَيت:  ياخيبوونةوة  كاتي  لةبارةي  كامؤ  هةروةها 

روودةدات كة مرؤظي ياخي هةست بكات لة شوَينَيك و بةجؤرَيك لة جؤرةكان 

لةسةر هةقة“.

بةثَيي ئةم ثَيناسةيةي كامؤ بَيت، ئاريان بة تَيكستةكاني و لةنَيو تَيكستةكانيدا 

ئةو  وتنةوةى  بؤ  دةقةكاني  زؤري  هةرة  بةشي  و  نةخَير  وتووة  كؤمةَلطةي  بة 

ئةم  تَيكستَيكي  هةموو  كؤتايي  لة  نةخَيرة  ئةو  دةنطي  دواجار  بةآلم  نةخَيرةية، 

شاعيرةدا نوزن دةبَيت و تا دةطاتةوة ئةوةى دةنطي نةخَير بةتةواوي لةدوا دَيِري 

تَيكستةكانيدا كث دةبَيت و نامَينَيت.

ئاريان  كؤتاييةكاني  لة  نموونةيةك  مةبةستم  روونكردنةوةى  بؤ  لَيرةدا   

دةخةمةِروو لة شيعري (قؤنةرة) كة تَييدا هاتووة:

”من دؤعا دةكةم

(خودا)ية خوداية وامليَبكة خؤشبوويسترَيم

كؤمةلََيك دؤعا دةكةم

زؤر لة خودا دةثاِريَمةوة

وةك زؤربةي كات دةلََيم ئةي (خود)ا لَيت دةثاِريَمةوة ضاكم بكة“. 

ئةطةر بة وردي سةرنجي ئةم ضةند رستةيةي كؤتايي شيعري (قؤنةرة) بدةين 

دةبينين ئةمة هةرطيز لة طوتةي شاعيرَيكي ياخي ناضَيت، شاعيرَيك ثَيشتر و لة 
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سةرةتاي هةمان شيعردا خةوني فِريني هةبووبَيت، ضونكة فِرين دالَيكة مةدلولي 

ياخيبوون و هةآلتن لة سيستم و كؤمةَلطة لةخؤ دةطرَيت. دةمةوَيت ئةوةش بَلَيم 

كة كؤتايي هةريةكة لة شيعرةكاني (سةط، بؤشايي،www.bwnman.com، كَي 

مرؤظة، ثَيست)دا هةست بة بووني هةمان رستةكاني سةرةوة دةكرَيت. ديسان 

ئةو ثرسيارة الي من سةرهةَلدةداتةوة، ئايا ئةطةر شاعيرَيك ياخي بَيت و خاوةني 

هةموو  كؤتايي  لة  بؤ  ئةي  بَيت،  سيستم  دذة  و  فِرين  ضةشني  لة  خةوني  دةيان 

تَيكستةكاندا هةست بة ثةشيماني دةكةين. من تةنها خوَيندنةوةيةك بؤ ئةم حاَلةتة 

هةمبَيت ئةوةية، كة ئاريان لةو شاعيرانة كة ثَييةكي لةنَيو كؤمةَلطةداية و ثَييةكي 

لةنَيو سةرزةمينى ياخيبوونداية و تا ئَيستاش نةيتوانيوة بِريارَيكي يةكالييكةرةوة 

ضيداوة  ياخيبوونداية  سةرزةمينى  لة  ئةطةر  كوَيداية؟  لة  ئةو  ماَلي  لةوةى  بدات 

تَيكستةكانيئةم  دةكرَيت  بةطشتى  بَيت.  (ضاك)  بؤئةوةى  ثاِرانةوةية  هةموو  لةم 

شاعيرة ئاوَينةيةك بن بؤ خوَيندنةوةى ئةو نةوةيةي كة لة ئَيستا دةذين و بةر 

شتةكان دةكةون. بةشَيوةيةك لةنَيوان دووفاقي و دوو دَلييةكي طةورةدا بذين، 

طشتييةكاني  ئاكارة  لةنَيو  تريان  ثَييةكي  و  ياخيبوون  لةنَيو  ثَييةكيان  بةجؤرَيك 

كؤمةَلطةداية، كة ئةمةش زؤرجار نةوةيةكي ماسكاوي بةرهةمهَيناوة و بةرهةم 

دةهَينَيت. 

ضةند سةرنجَيك لةسةر شيعري ئاريانضةند سةرنجَيك لةسةر شيعري ئاريان

بةآلم  تَينةثةِريوة،  دةقَيك  ضةند  لة  ئَيستا  تا  ئةوةى  لةطةأل  ئاريان  شيعري 

زيادةِرةوي نيية وةكو ئةزموونَيكي جياوازي شيعري نةوةى نوَي ناوي بةرين. 

خاوةني  شاعيرة  ئةم  خستمانةِروو  نووسينةدا  ئةم  بةشَيكي  وةك  ثَييةى  بةو 

و  شتةكان  لة  تر  ضاوَيكي  بة  ئةو  و  شتةكان  بؤ  خؤيةتى  روئياي  و  دونيابينى 

دةروبةر و مرؤظ دةِروانَيت، كة هةر ئةمةش ئةو دةكاتة خاوةني ديدطاي جياواز 

ئةزمووني  خاَلةشدا  ئةم  لةطةأل  بةآلم  شيعردا،  لة  نوَي  ديدطاي  بةرهةمهَيناني 

كةمي ئةم شاعيرة بةدةر نيية لة كةموكورتى و بةطشتى بة ضةند خاَلَيك لَيرةدا 

دةيانخةمةِروو:

زؤر  جةختكردنةوةى  يان  موفرةدة،  و  رستة  هةندَيك  ١-دووبارةكردنةوةى 

لةسةريان، كة زؤرجار وةكو زيادة لة تَيكستةكاني ئةم شاعيرةدا خؤيان بةيان 

دةكةن. 

٢- درَيذنووسي و زؤر مةسرةفكردني وشة، كة من المواية ئةمةش ديسان 

بةجؤرَيك لة جؤرةكان زياني لة دةقةكاني ئةم شاعيرة داوة بةتايبةت لة دةقي 
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ثَيستدا لة باسكردنى جواني ثَيستدا باس هةموو ضين و توَيذةكاني كؤمةَلطا دةكات 

ضةندجارَيك  يان  نيية.  طرنط  ثَيويستييةكي  ئةمة  لةكاتَيكدا  دةنووسَيت  ناويان  و 

بةتةواوي  (سةط)دا  شيعري  لة  هاوكات  دةكاتةوة.  (لووت)  بووني  لة  جةخت 

هةست بة درَيذكردنةوةى شيعرةكة دةكرَيت كة بةجؤرَيك خوَينةر حةوسةَلةي 

ئةوةى نامَينَيت دووبارة بطةِرَيتةوة سةر دةقةكة.

٣-بوونَيكي بَيثةردة و ئامادةييةكي ثؤِرنؤئاساي سَيكس، كة ئةمةش زؤرجار 

بة زياني تَيكستةكاني ئةم شاعيرة شكاوةتةوة، كة المواية تا ئةو رادةية ثةردة 

هةَلماَلين لة ديوة غةريزةييةكةى مرؤظ لةنَيو شيعري (ئاريان)دا ثَيويست نيية. 

تري  دةقةكانى  بةآلم  نابينرَيت،  (ثَيست)دا  شيعري  لة  حاَلةتة  ئةم  هةرضةندة 

شاهيدي ئةم راستييةن.

زمانَيكى  بووني  ئاريان  ئةزمووني  طرنطةكاني  تايبةتمةنديية  لة  ٤-يةكَيك 

تايبةت  ثَيدةكات  طوزارشتى  زمانةى  ئةو  بَلَيين  دةتوانين  كة  خؤي،  بة  تايبةتة 

بةخؤيةتى و زمانَيكى رؤذانة، يان ميلليية. كة ئةمةش ديسان بؤ بووني روئيا و 

تايبةتمةني خةونى ئةم شاعيرة دةطةِرَيتةوة. هةر لَيرةشةوة كة وةكو سَيبةري 

شاعيراني ثَيش خؤي دةرناكةوَيت. 

ئةطةر زياتر لةسةر زماني شيعرى نةوةى نوآ بدوَيين لةطةأل ئةوةى بةشي 

هةرة زؤري ئةو نةوةية نةيتوانيوة ببَيتة خاوةني زمانَيكى تايبةت بة خؤي، بةآلم 

ئاريان لةو نةسلةية كة لة هةوَلي ضَيكردني فةزايةكي تايبةت بةخؤيي و دؤزينةوةى 

زمانَيكداية كة بناسرَيتةوة. لةبارةي طرنطي زماني شيعرييةوة بة بِرواي ياكوبسن 

طةوهةري شيعر جؤرة دةرخستن و وَيناندنى (projection) زمانَيكة كة لةسةر 

لةسةر  زمان  ثاراديطماتيكي  يان  خوازةيي،  تةوةرةي  شيعر  زمانة  ئةو  دةستى 

لةهةوَلى  ئاريانيش  بؤية  هةر  دةكات.  وَينا  سينتيطماتيكى  يان  مةجاز،  تةوةرةي 

ئةوةداية كة لةسةر دةستى ئةو زمانة شيعر تةوةرةي خوازةيةي لةسةرةوةش 

ئاماذةم بؤ كرد زمانَيكى نوَي بونياد بنَيت. 

لةبري كؤتاييلةبري كؤتايي

لةطةأل ئةو تَيبينييانةي لةسةرةوة لةسةر ضةند اليةنَيكى ئةم شيعرة خرايةِروو 

هاوكات وةكو (لؤرانس ثَيرين) بِروام واية، كة ثَيويستة بؤ هةَلسةنطاندني شيعر 

يان هةر بةرهةمَيكى تري هونةري، سآ ثرسياري بنجينةيي بخرَينةِروو: يةكةم 

ئامانجي سةرةكي دةقةكة ضيية؟ دووةم تا ض رادةيةك طةيشتووةتة ئةم ئامانجة؟ 

سَييةم ئةم ئامانجة تا ض رادةيةك طرنطة؟
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بة  تواني  ئاريان  تَيكستةي  ئةم  بَلَيم  دةمةوَيت  نووسينةدا  ئةم  كؤتايي  لة 

سةرةكيية  ئامانجة  هةم  و  بداتةوة  ثرسيارةكة  هةرسآ  وةآلمي  سةركةوتووانة 

ئامانجة  ئةو  طةيشتووةتة  من  خوَيندنةوةى  ئةو  بةثَيى  هةم  و  دياريكراوة 

تايبةتى  طرنطي  خاوةني  جةستةية  و  عةقأل  نَيوان  جةدةلي  كة  ئامانجةكةش،  و 

خؤيةتى. 

 ئةو سةرضاوانةي سووديان لَيوةرطيراوة: ئةو سةرضاوانةي سووديان لَيوةرطيراوة:

-ئاريان ئةبوبةكر، دةقي ثَيست، هةفتةنامةي رةخنةي ضاودَير ذمارة (٣٢٦)، رؤذي (١٣)ى 

ئابى ٢٠١٢.

خانةى  بآلوكراوةكاني  لة  خؤشناو،  ئةبوبةكر  وةرطَيِراني:  ضيية،  شيعر  ثَيرين،  -لؤرانس 

وةرطَيِران، ٢٠٠٨.

-ئةلبَير كامؤ، مرؤظي ياخي، وةرطَيِراني، ئازاد بةرزنجي، لة بآلوكراوةكاني ئةندَيشة بؤ ضاث 

و بآلوكردنةوة، ٢٠١٢.

ئاراس،  دةزطاي  بآلوكراوةكانى  لة  نووسةر،  كؤمةَلَيك  تيؤري،  بابةتي  -نظيسار،كؤمةَلَيك 

.٢٠٠٤

-دَلشاد عةبدوَلآل، ئيرؤسكآ، لة بآلوكراوةكاني دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم، ٢٠٠٥.

-سةباح رةنجدةر، دوو كتَيب لةبارةي شيعرةوة، لة بآلوكراوةكاني دةزطاي موكرياني، ٢٠١١.
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A desao siamo a mondo , 

ed it treno

vi si ferma una mezz ora 

- Volete una? 

ئيَستا ئيَمة لة جيهانين 

ئةو شةمةندةفةرةش 

دواى نيو كاتذمَير دةوةستَي 

- ثيَويستيت بة ترَي نيية؟

 (ثارضة شيعرَيكى فابيؤ كؤرتؤى شاعيرى طةنجى ئيتاَليية 

لة كتَيبى منداَل- II bambino، وةرطيراوة).

.(consciousness) و هةست (music) (بؤرخيسبؤرخيس): شيعر واتة موزيك

 

كة  خؤى  دوذمنى  يةكةمين  لة  طوَي   (God) خودا قورئاندا  لة  (ئةدؤنيسئةدؤنيس): 

شةيتانة، دةطرَيت.

(بلؤمبلؤم): شيعر فَيرمان دةكات لةثَيناو داهَينان و واتاى تازة، فؤِرم تَيكبشكَينين.

ئةخالقييةكانة.  سنوورة  تَيثةِراندنى  واتاى  بة  (شكسثير)  الى  (كريتيك)   

شةيثورة تازةكانى شيعر و كةِربوونى خود
خوَيندنةوةيةكى رةخنةيى بؤ شيعرى كورديى دواى (٢٠٠٠)

نووسينى: بَلند باجةالننووسينى: بَلند باجةالن

١ - ٢
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رةنطى  دةقةكانيدا  لة  كة  (شكسثير)  الى  هةية  تايبةتى  تةفسيرَيكى  ئةخالق 

بة  دةكةن  ئةخالق  لة  فؤِرمَيك  لة  طوزارشت  (ماكبَيس)  و  (هاملَيت)  داوةتةوة. 

واتة  رةخنة  مؤدَيرنة،  فةيلةسوفى  (كانت)ى  الى  نَيوانيانةوة.  جياوازييةكانى 

فؤِرمَيك لة دادوةرى و (هيطل)يش رةخنةى بةو واتايةى (كانت) قبووَل كردووة 

و لة (ئؤديسةى رؤح)دا بةكارى هَيناوة.

و  هةَلدةطرَيت   (censure) رةخنة  زؤرترين  دةقةية  ئةو  دةق  جوانترين   

دةدات.  روو  وشةكانيدا  لةنَيوان  ناوخؤيى  جةنطى  و  بةيةكداكةوتن  زؤرترين 

ئةو  طرتووة.  رةخنةم  ستايشكردن،  بؤ  ئةلتةرناتيظَيك  و  ثَيويستييةك  وةكو 

ميتؤدة رةخنةييةى ئيشم لةسةر كردووة، رَيزطرتنة لة ماندووبوونى شاعيران 

و خةياَلدانَيك شيعر بةرهةم دةهَينَيت. لة بازنة طشتييةكةى ئةدةبدا كة ثةيوةندى 

بة بازنةى تريشةوة هةية، رةخنةم لة دةق و لة رةخنة خؤشى طرتووة.

 لة (هاكسلى) تةنزنووسيان ثرسى: 

”تؤش وةكو (فرجيناؤَلف) بة رةخنةى رةخنةطران دَلتةنطى“ ”تؤش وةكو (فرجيناؤَلف) بة رةخنةى رةخنةطران دَلتةنطى“ 

طوتى:طوتى:

”نةخَير، كارم لَي ناكةن، ضونكة قةت رةخنةكانيانم نةخوَيندؤتةوة“.”نةخَير، كارم لَي ناكةن، ضونكة قةت رةخنةكانيانم نةخوَيندؤتةوة“.

 دووثاتكردنةوةى روانطة نةريتييةكانى دِردؤنطى توندِرةوانة و ثابةندبوون 

فكر  تاريكستانى  نزيكة،  رووتةكانةوة  ئةندَيشة  و  وةهم  لة  واقيعةى  بةو 

بةرهةميةتى. رةخنةطرتن لة ثاَل ئةوةى ثِرؤسةيةكى درَيذكراوة و درَيذخايةنى 

مةعريفيية، دروشم و سيمبولة و لة مةلجةئى ئةدةبيى و فكريدا، خؤمان (منى 

ئةو  كةسانَيك  دةناسينةوة.  ثَي  نووسراو)ى  (دةقى  دةقةكانمان  و  نووسةر) 

ميتؤدةيان بة دَل نيية و ئةم وتةية دووبارة دةكةنةوة: (شيعر هةموو كةسَيك 

ثَيى دةوَيرَي)، ئةم وتةية زادةى نةبوونى رؤشنبيرييةكى فكرى و شيعريية و 

دابِرانة لة رؤشنبيرى ئَيستاى رؤذئاوا و رؤذهةآلت. ئةطةر لةسةر كؤمةَلَيك 

بنةماى شيعرى (نةك ثَيوةرى شيعرى) رَيككةوتين كة شيعرةكانمانى لةسةر 

هةَلبسةنطَينين (وةك ئةوةى من هةوَلم بؤ داوة)، ئةوا ضيتر شيعر بَيدةسةآلت 

نيية و تةنها شاعيرةكان دةتوانن بينووسن، شاعيريش ئةوكةسةية كة شيعر 

دةنووسَيت، شيعريش واتة شيعرييةت و شتى تر.
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 ١- رؤمانسييةتى ذن و عةشقى ناكامَل: - رؤمانسييةتى ذن و عةشقى ناكامَل: 

دةكات.  عةشق  لة  طوزارشت  و  كؤنة  يؤنانيى  وشةيةكى   (eros (ئيرؤس 

عةشقة.  فؤِرمةكانى   (reference) نيشاندانى  بؤ  ئيرؤس  لةسةر  قسةكردن 

(ئةفالتون) ئيرؤسى بة مانايةكى فراوان (baggy) بةكاردةهَينا و ماناى ئايدياى 

جوانى و شادى ثِرووكَينةر و شَيتى مةستانة و كؤبوونةوة و... هتد، دةطةياند. 

ضَيذة  بَي  و  سست  مةعشوقةكةيان  بؤ  طةنجةكان  شاعيرة  لة  هةندَي  عةشقى 

و تةواو ثَيضةوانةى عةشقى (ستانداَل)ة، كة ثَيي واية ئةوكاتةى ثياو دةكةوَيتة 

عةشقةوة، دانايى لة ئاست بينينى شتةكان وةكو خؤيان لةدةست دةدا و ئيرؤس 

نرخى  مردن  و  دةكاتةوة  سادة   (death) مردن لة   (meditation) بيركردنةوة

لةدةست دةدات، ضونكة لةو بةهاية (cost) ثتر نيية كة مرؤظ دةيةوَيت بيداتة 

زؤر شت. (ئةبيكؤر ٣٤٢ ث.ز- ٢٧٠ث.ز) ثَيي وابوو خؤشويستنى ضَيذ بناغةى 

ذيانَيكى جوان و مانادارة. عةشقى ضَيذدار ثَيويستى بة مةشقكردن هةية. (ئيبن 

سينا) عةشق بة ديارخةرى شتةكانى سرووشت دادةنَيت، عةشقيش بؤ دوو جؤر 

لة عةشق دابةش دةكات. يةكةميان: سةر بة نةفسَيكى ئاذةَليية و دووةميان: بة 

عةقَل بةستراوةتةوة. بَيطومان عةشقى شاعيرانمان لة جؤرى يةكةم نيية و هةر 

كةَلكةَلةى  و  دةمانثارَيزَيت  طومانَيك  وةها  لة  مرؤظة  جنسى  لة  شاعير  ئةوةى 

طومان،  دروستكردنى  ئامانجى  بة  ثرسيار  دروستكردنى  يان  طومانَيك  وةها 

بَيمانايى لَيدةكةوَيتةوة و كات بةفيِرؤدانة (مرؤظبوون بةو مانايةى لة باسةكانى 

جوان  بةشَيوةيةكى  من  بؤضوونى  بة  دووةم  عةشقى  هاتووة).  ثَيشووترماندا 

بؤ  تَيطةيشتنيدا  لة  تَيكةَلييةك  بةهؤى  نةكراوة،  باس  سينا)وة  (ئيبن  اليةن  لة 

فةيلةسوفانى ئةوروثا و بوونى هةندَي قةناعةتى جَيطير كة دونيايةك جياوازييان 

هةية لةطةَل تَيِروانينى ئةو فةيلةسوفانةى لَييانةوة نزيك بووة وةكو (ئةرستؤ)، 

فةلسةفة  و  بيرسا  زانستى  سةر  دةضَيتة  و  دَيت  (غةزالى)  دواتر  كة  (ديكارت) 

ثشت ئةستوور بة بيرؤكةكانى ( ئيبن سينا) و بةرنامةكةى خؤى كة (بةرنامةى 

طومان) بوو.

ناوى  عةقآلنى)  بة (عةشقى  سينا)  كة (ئيبن  دووةم  عةشقى  دةدةم  هةوَل   

دةبات، جوانتر شى بكةمةوة لة رَيطةى كؤثلة شيعرَيكةوة (ئةو ئةركةى ئيبن 

سينا نةيكَيشاوة من دةيكَيشم):
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بةآلم كاتَي كةوتة نيَو لةثى من... بةآلم كاتَي كةوتة نيَو لةثى من... 

مةمكى ضةثى تؤ بوو مةمكى ضةثى تؤ بوو 

لةو رؤذةوة دةستم تؤثةلََيكة لة تيشكى خودا لةو رؤذةوة دةستم تؤثةلََيكة لة تيشكى خودا 

(رزطار جةبارى- دةستى سثى)

عةقَل  بة  ثَيويستيمان  ئةوةندةى  شاعير  عةشقى  مةوقيعى  دياريكردنى  بؤ 

يان  عةشقةكة،  نةستى  بؤ  هةية  طةِرانةوة  بة  ثَيويستيمان  ئةوةندة  دوو  هةية، 

دةكرَيت بَلَيين ثَيويستيمان بة  طةِرانةوةيةكى عةقآلنى هةية بؤ عةشقةكة، نةك 

واتة  عةقَل،  ئةركةكانى  ثاشكؤى  دةبَيتة  خؤى  طةِرانةوةكة  دواجار  عةقَل،  بؤ 

كردةى  عاقَل  كائينَيكى  وةكو  ئَيمةش  و  طةِرانةوةكة  لة  هةبووة  رؤَلى  عةقَل 

طةِرانةوةمان ئةنجام داوة. 

تَيطةيشتن)،  (خوَيندنةوةش  لَيدةكةوَيتةوة  خوَيندنةوةى  طةِرانةوةكةمان 

بووةتةوة،  ضِر  تَيكستةكانيدا  لة  كة  شاعير  عةشقى  بؤ  تَيطةيشتمان  لة  رَيطةى 

شاعيردا  عةقآلنى  عةشقى  لةنَيو  عةقآلنييةت  دةرةنجامةى،  ئةو  دةطةينة 

ناهاوسةنطى دروستكردووة و خؤى فةرز كردووة بةسةر سؤزة عيشقييةكان 

و لة  زؤر اليةنى شيعرةكاندا عةشق عةشقَيكى عاقآلنةى خاَليية لة سؤز (سؤزى 

دةرةوةى عةقَل، ضونكة لة عةقَليشدا سؤز هةية). 

 (annihilation) وةزيفةى راسيؤناليزم (عةقآلنيزم) بريتيية لة لةناوبردنى

هؤكارى  دةبنة  و  دةكةن  الواز  عةقَل  ثَيطةى  ناعةقآلنييانةى  شتة  ئةو 

ناودةبردرَين.  (شةهوةت)  بة  و  كردار  ثراطماتيكى  كارايى  كةمبوونةوةى 

طةشةدان  و  شةهوةت  سةركوتكردنى  لةسةر  ئيش  مؤدَيرنة  شارستانييةتى 

بؤ  هةبَيت  طشتى  رَيكةوتنى  لة  جؤرَيك  ئةوةى  بةبَي  دةكات،  راسيؤناليزم  بة 

هةردوو ضةمكى (شةهوةت) و (عةقآلنيزم). (جؤن كيتس) كة ثَيشِرةوى شاعيرة 

وةكو  بةناوبانطةكانى  قةسيدة  ئَيستاش  دةكات،  ئينطلستان  رؤمانتيكييةكانى 

(قةسيدةى بولبوول) و (قةسيدةيةك بؤ ثايز)ى دةخوَينرَينةوة و لَيكؤَلينةوةيان 

لةسةر دةكرَيت. رؤمانتيكييةكان وةكو كالسيكييةكان ئايدياليست نين و لةسةر 

دواليزمى (جوان و ناشرين)، (خراث و باش)، (راست و ضةوت)... هتد، كاريان 

كردووة. ثابةندبوونيان بة هةست و خةياَلثةروةرى بة ماناى ونبوونى عةقَل 

نايةت (هةست ثةيوةندييةكى ناِراستةوخؤى بة عةقَلةوة هةية)، عةقَل دةخرَيتة 

بارى سِربوونةوة، ئةم هةنطاوة بة ئامانجى كامَلبوونى ئةدةبيات دةنرَيت، نةك 
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بة ئامانجى دروستكردنى كةلَين. رؤمانتيك سوودي لة (شكسثير) و ئةدةبياتى 

مةسيحى سةدةكانى ناوةند و ئةفسانةى ميللى و رَينيسانس وةرطرتووة. ئةوة 

تةمومذة رؤمانتيكييةكان لة كالسيكييةكان جيادةكاتةوة، نةك سادةبوونةوة و 

كاَلبوونةوة:

 

من لة ئاسمان بةردةبوومةوة من لة ئاسمان بةردةبوومةوة 

باران بة وشكى لةسةرباران بة وشكى لةسةر

ثةِرة كاغةزيَكى باريك دةِرؤيشت ثةِرة كاغةزيَكى باريك دةِرؤيشت 

(تةيب قادر- من لة بةينى ئةم بؤشاييانةى خوارةوةم)

 

رؤمانسييةت بةو مانايةى خستمانة روو، لة ناوةوة (inside) و دةرةوةى 

(outside) (تةيب)دا ثةراوَيزخراوة و عةقآلنييةت شوَينةكةى بةناوى خؤى تاثؤ 

كردووة. ملمالنَيى (emulation)نَيوان عةقآلنييةت و رؤمانسييةت لة دةقةكانى 

شاعيردا ناوةناوة سةرهةَلدةداتةوة. رؤمانسييةت هةوَلى وةرطرتنةوةى شوَينة 

هؤكارةكةى  كة  رؤمانسييةت  ئيحساسى  بَيتوانايى  دةدات،  داطيركراوةكةى 

لة  ملمالنَيكة  زوو  هةر  خؤى،  رؤمانسييةت  بؤ  نةك  دةطةِرَيتةوة،  شاعير  بؤ 

بةرذةوةندى عةقآلنييةت بة كؤتا دةهَينَيت:

من دةزانم هةتا ئةم كؤشى تةنهاييةم ثِربَي لة طةآل من دةزانم هةتا ئةم كؤشى تةنهاييةم ثِربَي لة طةآل 

 نايةيت، نايةيت،

 دةخيلت بم مةية دةخيلت بم مةية

 تؤ كة سةردارى ئةم كةالوةيت تؤ كة سةردارى ئةم كةالوةيت

 لة وةرزى ِرذانى خويَنى ئةم كارمامزانة  لة وةرزى ِرذانى خويَنى ئةم كارمامزانة 
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 بؤضى هاتيت؟  بؤضى هاتيت؟ 

 (محةمةد قادر يونس- تؤنايةيت... ئيدى شةِرةكان دةست ثَي دةكةن).

   

قةشةكان  نةبوو  ئةوة  لةبةر  كرد،  مةحكوم  كَلَيساى  (سثينؤنزا)  ئةوكاتةى 

ئاسؤى بيركردنةوةى خةَلكيان داطيركردبوو، طةِراوة بؤ  ثَيكهاتةى سؤزدارى 

مرؤظ و ئةوةى مرؤظةكان وةكو خورافة دةبينران، كة ئةمةش لة بةرذةوةندى 

حوكمِرانةكان  (قةشةكان)دا بوو. كوشتنى رؤمانسييةت لة شيعردا زةمينة بؤ 

سةرهةَلدانةوةى رؤمانسييةت بة ئاراستةيةكى تر و بة ديوَيكى  دروستكراو، 

نةك راستةقينة بؤ نَيو دةق خؤش دةكات، هاوكات جةنجاَلكردنى كرؤكى دةق 

دونيايةيةك  بة  دةمانبةستَيتةوة  دووةمى)  (شَيوةى  رؤمانسييةت  نوتفةى  بة 

لة وشةى هةِراجكراو و سواو و نوتةك وةك ئةوةى (موحةمةد قادر) ئَيمةى 

خستووةتة نَيو بيرى رؤمانسييةتى دروستكراو و سةرى بيرةكةشى لةسةر 

داخستووين و ئومَيدبِرى كردووين لة دةركةوتنى ديوى يةكةمى رؤمانسييةت، 

بةبَي كوشتنى ديوى دووةمى. جياوازى نَيوان (تةيب قادر) و (موحةمةد قادر) 

لةوةداية، ئةميان رؤمانسييةت بة تيرؤركةرى دةق دادةنَي كة بوونى لة دةقدا 

شيعرة  نغرؤكردنى  و  نوَي  ئةدةبياتى  لة  دابِران  و  كرضوكاَلى  بؤ  ئاماذةية 

رؤمانسييةت  ئةويان  رستةدا،  و  و ضةمك  وشة  توانةوةى  لةنَيو وةسيلةكانى 

سةرضاوةى  بة  و  عةقآلنييةت)  لة  خاَلى  (سؤزى  سؤز  بة  دةكات  يةكسان 

هةناسة و تاقة نامةبةرى شيعرى دادةنَيت كة بةبَي ئةو هيض نامةيةك ناطاتة 

خوَينةر. هةردوو تةفسيرةكة هةَلةن و زادةى نةخوَيندنةوةى (ديوى يةكةم)ى 

رؤمانسييةت و (ديوى دووةم)ى شيعرن، كة ئةو ديوةية مامةَلةكردن لةطةَلى 

شاعيرانة دةكةوَيتةوة جيا لة (ديوى يةكةم)ى كة  تَيثةِرَينراوة و طةِرانةوة بؤى 

بة زةرةرى شيعر و قازانجى سؤزى خاَلى لة عةقَل تةواو دةبَيت، سؤزَيك كة 

ماَليمان دةكات و طرَيمان دةدات بةجؤرَيك ئايديؤلؤذياى تؤقَينةر. 

 كالسيكياتى شاعير ئةو كاتة خؤى مانيفَيست دةكات، كة ئيش لةسةر عاتيفة 

و غةريزة دةكات. نزيكبوونةوة لة عاتيفة بة ماناى دووركةوتنةوةية لة شوناس 

بؤشايدا  لة  عاتيفةكان  زؤربةى  ضونكة  نائةقآلنيية،  عاتيفةيةكى  لة  (مةبةست 

دروست نابن و دةبةسترَينةوة بة فكر). شتة ضةسثاوةكانيش سوود لة عاتيفة 

بةبَي  جياوازةكانى  ذانرة  و  ئةدةب  ئاَلؤزةكانى  لقة  بؤ  طةِرانةوة  وةردةطرن. 

رةضاوكردنى ثرةنسيثى ياسايى، بايةخيان نابَيت (لَيرانةدا باسى ياسا دةكةم و 
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باسى فكر ناكةم، ضونكة ياساكان بةرهةمى عاتيفة و فكرن و عاتيفةش وةكو 

بةشَيكى دانةبِراو لة فكر باسيكراوة).

نازييةكان بة بةردةوامى ضاودَيرى (هايدطةر)يان دةكرد، ئةوكاتةى خةريكى 

وتنةوةى وانةكانى بوو لةسةر (نيتشة)، دكتؤر (هانكة)يان كردبوو بة رةقيب 

و سيخور بةسةريةوة كة قوتابى (هايدطةر) خؤى بوو. (هانكة) ناضار ثَيى نا 

بة رؤحى خؤيةوة و خؤى الى (هايدطةر) ئاشكرا كرد، ئةو خؤ ئاشكراكردنة 

نةبووة هؤى سِرينةوةى رابردوو، بةَلكو رؤحى (هانكة)ى لة رؤحَيكى ضةثى 

سلبييةوة طؤِرى بؤ رؤحَيكى راستى ئيجابى. (هايدطةر)خؤى باسى دةكات:

(هانكة) ثَيى طوتم كة نايةوَيت لةوة زياتر سيخوِريم لةسةر بكات، ئةوكاتةى 

خةريكى وانةوتنةوة بووم لةسةر (نيتشة) لة ساَلى ١٩٣٧. 

و  مةعشوق  (هايدطةر)ى  و  عاشق  (هانكة)ى  نَيوان  تؤكمةى  ثةيوةندى 

لة  هةندَى  ثةيوةندى  زويربوونة.  لة  بةر  ئاشتبوونةوةى  بنةماى  لةسةر  يار 

شاعيرانمان لةطةَل ياردا ناديارة و روون نيية لةسةر ض ثَيوةرَيك دامةزراوة 

(عةشقَيكى بَي بنةماية). عةشقى بَي بنةما: ئةو عةشقةية كة لة رووكاردا جوان 

و سةرةنجِراكَيشة و لة جةوهةردا بَي جةوهةرة (جةوهةرَيك بوونى نيية):

لةم نزيكانة باخَيك هةية ذن دةطرَيت، بةآلم من لوتم بؤن ناكاتلةم نزيكانة باخَيك هةية ذن دةطرَيت، بةآلم من لوتم بؤن ناكات

ذنَيك بةِريَوةية بؤالم، من بَي مالَمذنَيك بةِريَوةية بؤالم، من بَي مالَم

ضةندين جار تةفرة دراوم: ضةندين جار تةفرة دراوم: 

كةضى هةر دةست دةبةمةوة بؤ طولَةباخ! كةضى هةر دةست دةبةمةوة بؤ طولَةباخ! 

(سوارة نةجمةدين- قافيية ونةكانى جَيهَيشتن).

و  ناكامَل  عةشقة  دةرةنجامى  سادةنووسين 

نَيوان  دةخاتة  مةودايةك  ئةمةش  بنةماكانة،  بَي 

شيعرى سادة و ئةو شيعرانةى بة ثَيوةرة شيعريية 

مةنتيقييةكان شيعرن. ثَيوةر بؤ شيعر دانانَيم، بةآلم 

دةبن  دروست  ئؤتؤماتيكى  هةن  ثَيوةر  هةندَيك 

و  رؤذهةآلت  دةقةكانى  ئةزموونكردنى  كاتى  لة 

رؤذئاوادا، مةبةستم لة ثَيوةرى رةخنةيية و ئَيمةش 
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بؤ  فريشتة  وةك  ذن  وَينا كردنى  كردووة.  رةخنةيى  ميتؤدى  لةسةر  ئيشمان 

قانعكردنى بةرامبةر لة شيعردا بؤ تةقديسكردنى جَيناوى سةربةخؤى كةسى 

يةكةمى تاكة، ئةمةش جَيطةى هةَلوةستة لةسةر كردنة لة  تةواوى مةوداكان، 

بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت رؤَلى ذن لة كارى ئةدةبيى و هونةرى و تةوذمى 

فةلسةفى نرخى بهَينرَيتة خوارةوة. جياوازى شاعيرَيكى وةكو (نةزار قةبانى) لة 

رووة فيكرييةكةيةوة لةوةداية، الى (نةزار) ذن جومطةيةكى جةوهةرى ذيانة 

و ناكرَيت لة دةرةوةى مةسةلةى بابةتَيتى و راستى زانستى، قسة لةسةر فؤِرم 

و ناوةِرؤكى ذن بكرَيت، دةبَيت ذن وةكو رةضةَلةك و بنةضة تةماشا بكرَيت، 

ئامادةن  ذنان  و  دروستكراون  بؤى  كةلَينانةى  ئةو  ثِركردنةوةى  ئامانجى  بة 

بة ثاراستنى نهَينى ثياوةكانيان تا ئةو شوَينةى ثارَيزراو بن، ئةطةر هةستيان 

بةوة كرد ثارَيزراو نين و ئازار دةدرَين، ثياوةكةى ناويان دةكةوَيتة جموجؤَل 

و هانيان دةدا بؤ وةرطرتنى سيفةتة بنضينةييةكةى ثياو كة توندوتيذيية. 

خالق  تةكفيركردنى  و  (ذن)  مةخلوقَيك  تةقديسكردنى  شيعر  وةزيفةى 

نةك  هةستةكانة،  ضِركردنةوةى  و  رامان  دونياى  شيعر  دونياى  نيية،  (خودا) 

ئةوةية  دين  بؤ  هةَلة  تةفسيرى  تةسكدا.  ئايديايةكى  لةنَيو  قةتيسكردنيان 

هاتة سةر رةتكردنةوةى  رةواية طةر قسة  ثَيمانوابَيت هةرضييةكمان كردبَيت 

دين. وَينةى خودا وَينةيةكى ناِرؤشنة و خودا (god) وةك هةر بوونةوةرَيكى 

ئةم  طةنجةكاندا،  شاعيرة  لة  زؤر  شيعرى  لة  كراوة  لةطةَلدا  مامةَلةى  ديكة 

ثةراوَيزخستنى  بةرهةمى  شاعيرانمان  الى  خوداش  تاريكييةى  و  ناِرؤشنى 

ئاينة لة دونياى دةرةوة و ناوةوةى شيعردا:

يةك كةعبةم هةية ويةك كةعبةم هةية و

ِروويِرووي

تَيدةكةم ئةويشتَيدةكةم ئةويش

ذنة ذنة 

(هاوِرَي رةش- ذن كةعبةى خواية).

تةقديسكردنَيك  تةنها،  بة  جةستةية  و  رؤح  بَي  شيعردا  لة  ذن  زؤرجار   

ذن  وةكو  ذنة  بوونى  رةتكردنةوةى  سةرضاوةكةى  كة  تةقديسكراوة 

(رؤح+جةستة) و بناغةكةى بةئامَيركردنى ذنة وةكو شوَيك بؤ دامركاندنةوةى 

فَيرة  ثياوانةوة  لة  ذنان  كة  ناكات  بؤ  ئةوةمان  باسى  شاعير  شةهةوةت، 
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توندوتيذى دةبن و ذن بةر لةثياو ثةناى بؤ ضةك بردووة بؤئةوةى لة زوَلمى 

ثياو  دةرةقةتى  جةستةييةوة  هَيزى  لةِرووى  ئةوكاتةى  ببَيت،  نةجاتى  ثياو 

نةهاتووة. كةواتة ذنان دروستكةرى ضةقؤ و شمشَير و تيروكةوان و قةَلغانن 

و بنضينةى دروستبوونى ضةكى ئةتؤمين، يان بة تةفسيرَيكى تر بَلَيين زوَلمى 

ثياو بناغةى دروستبوونى ضةك و تةقةمةنى و توندوتيذيية لة دونيادا.

 ذن بضووككراوةتةوة و بةستراوة بة طوريسى جوانى و كراوة بة بووكؤكة 

و تواناكانى سنوورداركراون،طواية ناخى ذن ئةوكاتة تةذى دةبَيت لة حةقيقةت 

ئةطةر درؤى طةورةى بؤ بكةين:

مةمةكةكان قةبارة جياوازن مةمةكةكان قةبارة جياوازن 

دةستم هةمان كَيشة بؤ طرتن!دةستم هةمان كَيشة بؤ طرتن!

زمانم هةمان كَيشى قةبارةكانة!زمانم هةمان كَيشى قةبارةكانة!

(بذار حةكيم- هةنارى رةش)

هةنطاوى  راست  و  شيعرةكانيدا  لة  كردووة  غةريزة  لةسةر  ئيشى  (فروغ) 

دةرةوةى،  لة  نةك  داناوة،  ذنبووندا  بةرامبةر  لة  ثياوبوونى  ضونكة  ناوة، 

لة  ناكةن  بةوة  هةست  شيعرةكانيدا  بةشَيكى  لة  ثياوةكان  خوَينةرة  بةمةش 

بةردةم شاعيرَيكى ئافرةت دان، بةآلم شيعرى زؤر لة شاعيرة ئافرةتةكانمان 

خوَينةرة  و  كة  ئافرةتَيكة  دةكةن  نووسةرةكةيان  بة  ئاماذة  دوورةوة  لة 

هةست  ناخياندا  لة  ثياوةتى  غةريزةى  جوآلنةوةى  رَيطةى  لة  ثياوةكانيش 

لة  زةرةردانة  شيعر،  بةِرةطةزيكردنى  ذنة.  دةقةكة  نووسةرى  دةكةن  بةوة 

لَيكضوون  (فلؤبير)دا  بؤظارى)ى  (مةدام  و  (طؤتة)  (فاوست)ى  لةنَيوان  شيعر. 

و جياوازى هةية. هةردوو دةق باسى ناخَيك دةكةن كة ثاشماوةى هةَلةكانة 

ثةيوةندى  ئةمةش  دةنَيت،  ثَيوة  ثاَليان  جياواز  ئاِراستةى  دوو  بة  غةريزة  و 

بةناخى نووسةرةكانيانةوة هةية، بةتايبةتى (فلؤبير) كة رةشبينييةكى زؤر بة 

هؤى نةخؤشييةوة رووى تَيكردبوو:
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كة ئيَوارة ئةِرذيَتة تةنيايمةوةكة ئيَوارة ئةِرذيَتة تةنيايمةوة

سينطم بة عةترى باران ئةثَيضمةوة و...سينطم بة عةترى باران ئةثَيضمةوة و...

لة هةيوانى ثةثوولةدا لة هةيوانى ثةثوولةدا 

ضاوةِرَيى هاتنت دةكةم...ضاوةِرَيى هاتنت دةكةم...

(طوَلباخ بةهرامى- سةرخؤش بوون لة بةرائةت).

لة  كة   ،(doropi parker)  (١٨٩٣-١٩٦٧ ثاركَير  (دؤرؤثى  وةكو  ذنَيكى 

بوارى ئةدةبياتدا كارى كردووة، وةكو ذنَيك تةنز و ساتيرى بة كاريطةرترين 

لة  دةيانكةن.  مرؤظةكان  سةرثَيضييانةى  ئةو  راستكردنةوةى  بؤ  داناوة  ضةك 

كؤى دةقةكانى (طوَلباخ)دا هيض تةنز و ساتيرَيكى جوانم نةبينى. هةَلبةت من لة 

خاَلةَيكدا لةطةَل (دؤرؤثى) ناكؤكم، ئةو سةرةِراى ئةوةى ريفؤرمى كؤمةآليةتى 

دةتوانَيت  هونةر  كة  وابوو  باوةِرى  بةآلم  دانةدةنا،  هونةر  بةكارى  تةقليدى 

ئةو  كة  من  ثَيضةوانةى  بة  بكات،  زةقى  بة  كؤمةآليةتى  طؤِرانكارى  جؤرَيك 

سةر  خستنة  تيشك  مةطةر  نازانم،  ئةدةب  و  هونةر  ئةركى  بة  طؤِرانكارييانة 

هةندَيك  وةزيفةى  ئةدةبييةوة  دةستكارييةكى  بة  كؤمةآليةتى  كَيشةى  هةندَي 

ذانرى ئةدةبى بَيت لةوانة (ضيرؤك)، بةآلم ئةمة بؤ شيعر دروست نيية.  

تةنزة  رَيطةى  لة  كاريكاتَيريست،  و  تةنزنووس  تَيربَير)ى  طرؤظَير  (جيمز 

سادةكانييةوة طرفتة طةورةكانى كؤمةَلطاى نيشان دةدات، (طوَلباخ) نةكردووةتة 

وةسيلةى نيشاندانى شتَيك كة شياوى شيعر بَيت:

شةقام سةرماتيةشةقام سةرماتية

من و جانتاكةتمن و جانتاكةت
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تا ديتةوة لة سةفةرتينتا ديتةوة لة سةفةرتين

تؤ ضةترةكةت بطرة بة سةرمانداتؤ ضةترةكةت بطرة بة سةرماندا

با خةون بمباتةوة بؤ خةونةكانمان و... با خةون بمباتةوة بؤ خةونةكانمان و... 

(بةهار حوسَينى-هاوية).

طواية  دةطرَيت  رةخنة  فَيمَينيست،  نووسةرى  هاردينط)ى  (ساندرا   

ئؤبذَيكتظيزم و ثؤست مؤدَيرنيزم تاقةتى هةَلطرتنى ثِرؤذةى فَيمَينيستيان نيية 

و بناغةيان بؤ رةخنةى كؤمةآليةتى نيية، بةآلم (بةهار) ئةركى هةَلطرتنى ئةو 

بةهرامى)  (طوَلباخ  وةكو  (بةهار)  شيعرةوة.  ئةستؤى  خستووةتة  ثِرؤذةيةى 

بةوة  هةست  نةك  ئةودا  شيعرى  لة  ئةسَلةن  دةكات،  خؤى  رةطةزى  باسى 

دةكرَيت شاعيرةكة كضة، بةَلكو شَيوةى كضةكةش بةرجةستة بووة و (بةهار) 

باسى ذنبوونى خؤى دةكات. (بةهار) وةكو هةَلطرةوةى شوَين ثَيى ذنبوونى 

ذنبوون  بؤ  جوانمان  شيعرى  تةفسيرَيكى  ئةوةى  بةبَي  دةردةكةوَيت  خؤى 

شيعردا  لة  لَيى  تَيطةيشتن  بةبَي  دى  ئةوى  شوَينكةوتنى  بكات.  ثَيشكةش 

دةنووسَيت.  فَيمَينيستَيك  وةكو  (بةهار)  هةرواية.  دةرةوةشيدا  لة  زيانبةخشة 

بةشَيك لة فَيمَينيستةكاني خؤيان بة  هةَلطرةوةى شوَين ثَيى (ماركس) دادةنَين، 

بةبَي ئةوةى ذيانى كؤمةآليةتى ماركسيان لةبةر ضاو طرتبَيت.

و  فةيلةسوف  و  ئابووريناس  و  كؤمةَلناس  بة  كة  هةذار  (ماركس)ى   

دةوَلةمةند  كضَيكى  لةطةَل  هاوسةرى  ذيانى  دادةنرَيت،  هتد  و...  مَيذوونووس 

فريوى  و  خةَلةتاندووة  هةَلى  لووسةكةى  زمانة  بة  دةطوترَيت  وةك  ثَيكهَينا، 

قةت  بووة،  وةِرسكةر  و  وشك  مامةَلةيةكى  ذنةكةى  لةطةَل  مامةَلةى  داوة. 
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تا  نةكردووةتةوة  خَيزانةكةى  ذيانى  بذَيوى  دابينكردنى  و  كاركردن  لة  بيرى 

لةو هةذارييةى تَيى كةوتبوون نةجاتيان بدات. هةموو كاتى خؤى بؤ نووسينى 

بارطةى  ماوةيةك  هةر  طةرِ يدة  وةكو  خَيزانةكةى  تةرخانكردبوو.  (سةرماية) 

هاوسةرى  ئةوكاتةى  كاريطةرتر:  هةمووى  لة  دةطواستةوة.  وآلتَيك  بؤ  خؤى 

بؤ دةستخستنى بِرَيك ثارة دةضَيتة الى (ليؤن فليبس)ى خاَلى سةرمايةدارى 

و  شؤخ  خزمةتكارَيكى  ذنة  لةطةَل  و  لَيدةكات  خيانةتى  (ماركس)  (ماركس)، 

شةنط كارى ناشةرعى دةكات بةناوى (هَيلين دلمؤس)، ئةنجامى ئةم كارةش 

لة  مردووة.  لةوَيشدا  و  ذياوة  لةندةن  لة  كة  بوو  زؤَل  منداَلَيكى  خستنةوةى 

منداَلبوونةوة  ئازارى  و  ئَيش  بةدةست  (ماركس)  خَيزانى  ناثاكييةكةدا  كاتى 

ذيانَيكى  ضؤن  خستييةوة  (ماركس)  زؤَلةى  منداَلة  ئةو  دةبَيت  ناآلندوويةتى. 

(بةهار  لةناويان  شاعيرةكانيان  و  فَيمَينيستييةكان  كةواتة  هةبووبَيت؟! 

هةية،  (ماركس)  بةِرةتكردنةوةى  ثَيويستيان  هةركةسَيك  لة  بةر  حوسَينى)، 

باسى  (لَيرة  هةبَيت...  قسةيان  دةبَيت  نةكةنةوة،  رةت  ماركسيزميش  ئةطةر 

ماركسمان كرد وةكو نموونةيةك بؤ دونياى دةرةوةى شيعرى كة ثةيوةندى 

هةية بة دونياى ناوةوةى شاعير).

و  خودى  فةلسةفة  شيعريكردنى  بة  و  شيعر  فةلسةفيكردنى  بة  و -  خودى  فةلسةفة  شيعريكردنى  بة  و  شيعر  فةلسةفيكردنى  بة   -٢

ناخودييةكان:ناخودييةكان:

لةدواى  فةلسةفة  ئؤقيانووسى  و  شيعر  رووبارى  ئاوَيتةكردنى  قؤناغى 

ئاوَيتةكردنة  بةو  هةستيان  شاعيران  ئةوةى  بةبَي  دةكات،  نما  (هيطل)ةوة 

كردبَيت. الى (ئاالن باديؤ) ئةو قؤناغة لة (هؤَلدرين)ةوة دةست ثَيدةكات و بة 

(ثؤَل سيالن) كؤتايى دَيت، لة نَيوان سةرةتا و كؤتايشدا، (ماالرمَي) و (ثيسوا) 

و (ماندليستام) و (ريمبود) و (تراكيل) دةبينرَين. يةكةمين زةنطى فةلسةفة كة 

لة  بةر  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ثَيوةنابَيت،  دةستى  شيعر  طريكييةكاندا  سةردةمى  لة 

(سوقرات) و بؤ (هَيراكليتس- ئةناكسمندةرس- دَيمؤكرَيتس)، بةآلم ئةم سيانة 

ثةيوةندي  (هؤَلدرين)  بكةن.  دياري  لَيدانةكة  زةنط  تايبةتمةندى  نةيانتوانى 

دروستكرد و لة شيعردا ثرسيارى لة ”بوون“ كرد، ئةمةش بناغةى فةلسةفةى 

(هؤَلدرين)،  شيعرةكانى  لةطةَل  ثردَيك  دروستكردنى  بة  كة  بوو،  (هايدطةر) 

خؤش  ضيية؟“  ”بوون  جةوهةرييةكةى  ثرسيارة  وةآلمدانةوةى  بؤ  زةمينةى 
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بناغةى  و  بووة  مانيفَيست  ئةنتؤَلؤذييةكانيدا  لَيكؤَلينةوة  لة  بوونةى  ئةو  كرد، 

تا  (ثالتؤ)وة  لة  ئةمةش  رؤذئاوادا،  ميتافيزيكى  طوتارى  لة  بووة  رةخنةكانى 

(نيتشة) دةطرَيتةوة. لةكن (هايدطةر) بوونةوةر لة دةرةوةى بوون بَي ماناية و 

بوونيش بةبَي بوونةوةر، ثارَيزراو نيية. 

 شياوة فةلسةفة ببَيتة دايكَيك و سَيكس لةطةَل هزرى نووسةر (كة رؤَلى 

بخاتةوة.  (ئةدةب)ة،  كة  منداَلَيك  و  بكات  سَيكسةكةدا)  ئانى  لة  دةبينَيت  باوك 

دةقى (بةناوى طوَل) و (بندؤَل فؤكؤ)ى (ئةمبرتؤ ئيكؤ)ى فةيلةسوفى كةلتوور 

كة لة ١٩٣٢ لة ئيتاَليا لةدايكبووة، يةكةميان باسى بارودؤخى سةدةكانى ناوين 

دةكات و ئةوى تريان لةبارةى خاوةنى ضاثخانةيةكى ئيتاَليية كة لة فةزايةكى 

كراوةى فةلسةفيدا نووسراوة (فةلسةفة بةئةدةبى كراوة). كةَلكةَلة ئةدةبييةكان 

لةذَير طوشارى خوددا سةرهةَلدةدةن. شاعيرة (عيرفانى) و (سؤفييةكان)مانن 

هةوَلى شيكارى فةلسةفييان داوة لة شيعردا، ئةمةش ثةيوةندى نَيوان شيعر و 

شاعير، خود و طوشارة خودى و ناخودييةكانمان نيشان دةدات.

تؤم هةبَيت تؤم هةبَيت 

بؤ يةكةمين جار سةيرى يارى تؤثى ثَيدةكةم بؤ يةكةمين جار سةيرى يارى تؤثى ثَيدةكةم 

دةبمة هاندةرى هةمان يانةى تؤ. دةبمة هاندةرى هةمان يانةى تؤ.  

(داستان بةرزان- تؤم هةبَيت). 

(دةكةم)  كارى  كراوة،  سةير  زؤر  رَيزمانى  هةَلةيةكى  دووةمدا  دَيِرى  لة 

جار  يةكةمين  (بؤ  بنووسرَيت:  دةبواية  ثَي)وة،  (تؤثى  وشةى  بة  نووسَينراوة 

فةلسةفةيةكى  نةبوونى  سةرةِراى  ئةمة  دةكةم)،  ثَي  تؤثى  يارى  سةيرى 

دياريكراوى سةر بة رَيبازَيكى فكرى يان سةر بة (داستان) خؤى، لةم دَيِرة و 

كؤى دَيِرةكانى ترى شاعير. 

 ئةفسانةيةكى كؤنى يؤنانى هةية باسى عةشقى خواوةندى هةيظ دةكات 

بؤ شوانَيكى الو. ئةو ئةفسانةية بةشيعريكرا ئينجا بووة سةرضاوةى ئيلهامى 

بةرهةمى  لة  (كيتس)   .(١٨٢١  -١٧٩٥ كيتس  (جؤن  (ئينديميؤن)ى  بةرهةمى 

سةدةكانى  ئةفسانةيةكى  بة  ثشتى  ١٨١٩)دا  ئاطينس-  سةن  جةذنى  (شةوى 

جةذنى  شةوى  لة  بَي  بةِرؤذوو  كضَيك  هةر  دةَلَيت:  كة  بةستووة  ناوةِراست 

ئاطينس و بةوحاَلةشةوة بخةوَي، لة خةويدا ئةو كةسة دةبينَي كة لة داهاتوودا 

دةبَيتة هاوسةرى:
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طةردوون بؤ ئةوة دروست نةبووة طةردوون بؤ ئةوة دروست نةبووة ژما

مرؤظ هةناسةيةكى ئاسوودانةى تيا هةلَمذَي مرؤظ هةناسةيةكى ئاسوودانةى تيا هةلَمذَي 

(سؤران ئازاد- طةردوونَيك دوور لة خؤم).

 

دةقى  نووسينى  بؤ  فةلسةفة   كايةى  نَيو  ضووةتة  قوَلى  بة  (سؤران)   

فةلسةفانةى  ئةو  بةتايبةتى  شيعرةكانييةتى  سةرضاوةى  فةلسةفة  شيعرى، 

باسى خود دةكةن، فةلسةفة وةك ئةفسانةيةكى دةستكردى بةشيعري نةكراو 

دةردةكةوَيت. ئةمة هةمان كَيشةى (بَلند باجةالن)يش بوو لةو دةقةدا. دةكرَيت 

روو،  خستماننة  لةسةرةوة  كة  وةرطرين  (كيتس)  ئةزموونانةى  لةو  سوود 

سوود لة مامةَلةكردنى شاعيرانةى (رامبؤ) لةطةَل فةلسةفة لة (درةوشانةوة) و 

(وةرزَيك لة دؤزةخ)دا وةرطرين. (ئيليؤت ١٨٨٨-١٩٦٥) لة شارى ئؤكسفؤرد 

فةلسةفةى خوَيندووة و لة قةسيدةى (وَيرانةخاك)دا كة وةرطرى خةآلتى نؤبَلى 

(١٩٤٨)ة، كةَلكَيكى شاعيرانةى لة فةلسةفة وةرطرتووة، نةك فةيلةسوفانة.

 (بؤدلَير ١٨٢١-١٨٦٧)ى شاعير و رةخنةطرى فةِرةنسى و باوكى مؤدَيرنة 

كة  نيية  بوونى  جوانييةك  ثَييوابوو  جوانيناسى)،  مؤدَيرنيزمى  (بةديهَينةرى 

(جوانى)،  جوانيى  خوَلقاندنَيكى  بؤ  هةبَيت.  قبووَلكردنيان  تواناى  هةمووان 

سةربةخؤبوون (تاكبوون) مةرجة. ئةو يةكَيك بوو لةوانةى ثَيي وابوو هونةر 

بؤ هونةر خوَلقاوة، نةك بؤ خزمةتى مةبةستى ئةخالقى و كؤمةآليةتى (وةك 

(بؤدلَير)  وابوو  ثَيي  هارؤى)  (دةيظيد  دةكرَيت).  بةدي  سؤران  الى  ئةوةى 

مؤدَيرنةى جوان تةوزيف كردووة:

مؤدَيرنة تَيثةِر و ماوة كورت و مةرجدارة، نيوةى هونةرة نيوةكةى ترى 

هةرمان و نةطؤِرة.

وةكو  سادةكان،  ئاَلؤزكردنى  و  ئاَلؤزةكان  سادةكردنةوةى  بؤ  هةوَلدان 

طةمةيةكى زمانةوانى واية، زؤرجار بوونى ثَيويستة لة دةقدا. لة دوو ماهييةكانى 

سةدةى هةذدةيةم ضةند كايةيةكى جةوهةرى مؤدَيرنة كةوتنةوة:

١- زيندةوةرزانى: ئةركى لَيكؤَلينةوة بوو لة بوونةوةرة زيندووةكان.

٢- ئابوورى: وةزيفةكةى لَيكؤَلينةوة لة سامان و وةبةرهَينان و دابةشكردنى 

بةرهةم بوو.

٣- زمانناسى: بايةخى دةدا بةِراظةكردنى طؤِرانكارى سيستمة دةاللييةكان.
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ژما مؤدَيرنةوة  و  ئةدةب  بة  ثةيوةندى  كة  مةسةلةكان  طرينطترين  لة  يةكَيك   

خةسَلةتانةى  ئةو  ركَيفى  ذَير  بضَيتة  زمان  نابَيت  كة  زمانة،  مةسةلةى  هةية، 

زمان  وةزيفةى  دةقةكة  دةبَيت  بةَلكو  دةكرَين،  ديارى  بؤى  دةق  دةرةوةى  لة 

ديارى بكات. فةلسةفة وةزيفةى زمانى دياريكردووة لة شيعرى (سؤران)دا.

(سارتةر) ثَيشةكييةكى بؤ كؤى شيعرةكانى (ماالرمَي) نووسيوة و باسى 

(خؤكوشتنى شيعر) دةكات:

لةالى ماالرمَي بة طشتى رةشبينييةكى ميتافيزيكى بةديدةكرَيت...

(ماالرمَي)ى رةشبين حةزى لة خةياَلى خؤكوشتن دةكرد و بة تاقة كردارى 

سةربةستانةى مرؤ ناوى دةبرد. 

خؤكوذيى (بةلةعنةتكردنى خود) وةكو دياردةيةكى كؤمةآليةتى لة كتَيبى 

(خؤكوذيى)ى ( دؤركهايم)دا هاتووة. هؤكارةكانى خؤكوذيى كة تاك دنة دةدةن 

الى (دؤركهايم) رةطةز و ديمؤطرافى و تَيكشكانى دةروونى و... هتد دةطرَيتةوة، 

كة دواجار ئةو هؤكارانة دةبنة ثاشكؤى شتَيكى طرنطتر كة نايةكسانيية وةكو 

بةسةر  كؤمةَلطة  (دؤركهايم)  لَيرةوة  كؤمةآليةتييةكان.  دؤخة  بؤ  ثَيودانطَيك 

دوو سيستمى كؤمةآليةتى (كؤمةَلطةى ميكانيكى و كؤمةَلطةى ئؤرطانيكى) كة 

ثَييواية  و  دةكات  دابةش  هةية،  تاك  ثةيوةستبوونى  راددةى  بة  ثةيوةندييان 

.(collective) ديناميزمَيكى بةهَيزة بؤ ثرسى

(دؤركهايم) ضوار نموونةى جةوهةرى خؤكوشتن دةخاتة روو:

خؤكوشتى خؤويستانة.  -١

.(egoistic) خؤكوشتنى خؤبةخشانة  -٢

خؤكوشتن لةذَير زةبردا.  -٣

تَيكةَلى.   -٤

خؤكوشتنى (رَيبين) لة جؤرى دووةمة.

ئومَيد  بَي  دواى  نةمردنى  يةكةميان  هةن،  نةمردن  سةرةكى  جؤرى  دوو   

بوون لة ذيان (وةك ئةوةى الى رَيبين هةية).

هةموو ريَطاكانى خؤكوشتنم تاقيكردنةوةهةموو ريَطاكانى خؤكوشتنم تاقيكردنةوة

خؤفِريَدان لةسةر قةنةفةخؤفِريَدان لةسةر قةنةفة

خؤ خستنة ذيَر ئؤتؤمبيَلَيكى منداآلنخؤ خستنة ذيَر ئؤتؤمبيَلَيكى منداآلن
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سةر خستنة نيَو تةشتَيكى بةتاَل...سةر خستنة نيَو تةشتَيكى بةتاَل...

(ريَبين) لة  كؤتايشدا دةلََيت:(ريَبين) لة  كؤتايشدا دةلََيت:

هةموو ريَطاكانى خؤكوشتنم تاقيكردنةوة و هةر زيندوومهةموو ريَطاكانى خؤكوشتنم تاقيكردنةوة و هةر زيندووم

با زياتر بذيم زياتربا زياتر بذيم زياتر

(رَيبين ئةحمةد خدر- ِرَيطاكان).

 دووةميان، نةمردنَيك كة لة كؤتايية دوورةكةيدا ذيان خؤى مةآلس داوة، 

نةمردنى دواى كؤتاييهاتنى ذيان (نزيكبوونةوة لة كؤتايى)ى ثَي دةَلَين وةك 

ئةوةى (نيتشة) لة قؤناغَيكدا تووشى هات. 

مردن  يان  ئةدةب،  وةكو  هةية  بوونى  مردندا  ناكؤكى  سَيبةرى  لة  ئةدةب 

(death) ناسنامةى ضةثاندن و ئةدةببوونَيكى شَلؤقى ثَيدةدا؟ فكرَيك حةز بة 

مردن بكات و ذيان الى هيض بَيت، رةواية شيعرَيك كة لةسةر بنةماى مةعريفةى 

خةياَل بونيادنراوة، بنووسَيت و بكةرَيكى ئةكتيظ بَيت؟ (عةبدولِرةحمان مونيف) 

بة رَيطا سةختةكةى سياسةت تَيثةِرى تا طةيشتة سةرزةمينى تةختى ئةدةب، 

ميللةتةكةيةتى،  جةوهةرى  و  ناخ  دةنطدانةوةى  و  رةنطدانةوة  دةقةكانيشى 

سياسةت نزيكى كردةوة لة خةَلك و ئاوَيتةى ثةذارةكانيانى كرد و لة نهَينى 

ئةمةى  كرد  نووسين  بة  دةستى  كة  دواجار  طةياند،  هةذارى  بورجةكانى 

قؤزتةوة و لة رؤمانةكانيدا ئيشى لةسةر كرد. (رَيبين)يش مردن دةقؤزَيتةوة و 

راستةوخؤ بَيت، يان ناِراستةوخؤ دةيطوازَيتةوة نَيو ثانتايى هةست و نةستى 

دةقة شيعرييةكانى، بةآلم طواستنةوةكة بةشَيوةيةكى ئؤرطانيكى و ثتةو نيية.

ئيشى شاعير بةالوةنانى ضةمكة ئاكارييةكان نيية بة مةبةستى شكستهَينان 

بة سيستمَيكى فكرى دياريكراو، لة خودى سيستمة ئةوروثى و ئةمريكييةكةشدا 

تةقليد  بة  شكست  ئةوةى  دةسةآلتة،  رووخانى  فاكتةرى  ئاكارى  ريسوايى 

دةهَينَيت، شاعيرانَيك نين كة مردن ئةزموون دةكةن، نايةكسانى تةقليد خؤيةتى. 

هةردوو دةستم بةسةرمةوة طرتووة هةردوو دةستم بةسةرمةوة طرتووة 

دةبيَ  واي بقوثيَنم دةبيَ  واي بقوثيَنم 

هيض تةنةكةضييةك بؤي ِراست نةكريَتةوةهيض تةنةكةضييةك بؤي ِراست نةكريَتةوة

(هَيمن عوسمان عةبدوَلآل- هيض).
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ذياندؤست  و  طةشبين  و  خؤشبةخت  كةسَيكى  وةكو  دةيةوَيت  (هَيمن) 

شتةكان يةكسان بكات بة هيض و بة ذيان واتاى ذين بطؤِرَيت. (مردنى خودا) و 

(مردنى بكوذى خودا) دةبن بة بناغةى ميتافيزيكى هيضطةرايى (نيتشة)، (هَيمن) 

فةلسةفييةى  سياقة  لة  و  يؤتؤثى  شيعرى  طةمةيةكى  بة  كردووة  هيضطةرايى 

نووسينى  بؤ  كردووة.  راديكاَلى  طؤِرانَيكى  ئاطايانة  بَي  و  دايبِراندووة  هةيةتى 

قوتابخانة  شيكردنةوةى  و  خوَيندنةوة  بة  ثَيويستيمان  شَيوةية  لةو  شيعرَيكى 

نةبينة  تا  دةكةن)،  هيضبوون  و  هيضاندن  باسى  (ئةوانةى  هةية  فكرييةكان 

طةواهَيكى هةميشةيى بؤ زةبوونى و ملكةضى خوَينةر. بؤ تَيطةيشتن لة (نيتشة)، 

بؤضوونةكانى  ضونكة  هةية،  فكرةكانى  كؤى  خوَيندنةوةى  بة  ثَيويستيمان 

بةرز  مرؤظى  لة  تا  دانةِرشتووة  زنجيرةيى  و  سيستماتيك  بةشَيوةيةكى 

(سؤثةرمان) كة ئامانجى (نيتشة)ية لة فةلسةفةكةى بطةين، ئةوانى خستووةتة 

بوونَيكى  وةكو  مرؤظ  بوونى  (هَيمن)  الى  لَيكضوواندنةوة.  و  ئةفؤريزم  نَيو 

شاعير  (هَيمن)ى  هيض.  بة  يةكسانكراوة  لةثِرَيكدا  كةضى  هاتووة،  ئاطامةندانة 

(ديكارت) و (ئةفآلتون)م بير دةهَينَيتةوة كة لة ئةثسمؤلؤذييةوة ضوونة سةر 

ئةنتؤلؤجى و نةياندةزانى ئةنتؤلؤجى بناغةى ئةثسمؤلؤذيية. 

 

سةلماندنى  بؤ  دةكرد  ثياوضاكةكانم  و  مامؤستا  سةردانى  الويدا  تافى  (لة 

ئةو بؤضوونانةى هةمبوون، كؤمةَلَيك فاكتةرم دةبيستن، بةآلم لة هةمان ئةو 

دةرطايةى دةضوومة ذوورةوة، دةطةِرامةوة). 

ئةم وتةيةى (خةيام) رةخنةى ئةوةى لَيدةطيرا كة ناكرَيت مرؤظ بضَيتة الى 

مزطةوت  لة  واية  ئةوة  وةك  نةبَيت،  فَير  لَيوة  شتيان  شارةزاكان  و  ثياوضاك 

باَلتةوة.  ذَير  بخةيتة  نةعلةكانت  شَيوةى  هةمان  بة  عةقَلت  و  دةرةوة  بضيتة 

رةخنةطر لة سياقى كامَلبووندا دركى بةو شيعرييةتة نةكردووة كة لة وتةكة و 

ضِربوونةوةى  شيعرييةت  كردووة.  مانيفَيست  خؤى  رةمزييةتدا  رةهةندةكانى 

حاَلةتَيكى واقيعى و زانستى نيية و قسةكردن لةسةرى خؤطرَيدانة بة طوريسى 

فكرى  رايةَلةيةكى  و  وَينة  بة  شيعرييةت  (غةمطين)دا  شيعرةكانى  لة  بَيمانايى. 

موعادةلةيةكى  وةكو  و  روو  نةخستووةتة  خؤى   familiarity)) مةعريفى  و 

ببينرَيت،  دةكرَيت  شيعرييةتَيكة  نةبووة،  بةيان  شوَين  ضةندين  لة  تةمومذاوى 

بةآلم ناكرَيت بكرَيتة ميكانيزمى بةطةِرخستنةوةى رةخنة، لَيدوان لة شيعرييةت 

خوَينى  بة  نةهامةتييةكانة  نووسينةوةى  و   (poem) شيعرة  خوَينى  رشتنى 
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بةو  من  رةنطة  دةكةين.  شيعرييةت  جؤرى  لةسةر  قسة  تةنها  ئَيمة  ئةدةب، 

لة  بارت)  ضؤن (رؤالن  وةك  رةخنةطرانةوة  رةخنةى  ذَير  بكةومة  بؤضوونةم 

كتَيبى (ئةفسانةناسيدا- fable logy) رةخنة لة رةخنةطرةكان دةطرَيت لةسةر 

طرذى  ناطات.  تَيى  خوَينةريش  نةطةن،  تَيى  ئةوان  كة  دةقَيك  ثَييانواية  ئةوةى 

رةخنةطرة كؤنةكان طةيشتة ئاستَيك كة دةقةكانى (بارت) بة بَيبةها و سةليقة 

لة قةَلةم بدةن، دواجار (بارت) وةآلمى بةشَيك لة رةخنةطرة كؤنةكانى دايةوة 

لة كتَيبى (رةخنة و حةقيقةت). طرنطة رةخنةطرةكان طوَي بة بؤضوونى جياواز 

بدةن و كار بؤ بةتةختةبوون و بة بةفربوونى عةقَل نةكةن. (ئةدؤنيس) لةمةِر 

عةقَلى جياوازى (detached) عةرةبةوة دةَلَيت: لة قورئاندا خودا (God طوَي 

بؤ يةكةمين دوذمنى خؤى كة شةيتانة Beelzebub دةطرَيت). 

خانووةكان ذيانن خانووةكان ذيانن 

مرؤظةكان كرَيضى خودامرؤظةكان كرَيضى خودا

مردن كرَيى هةمووان وةردةطرَي.مردن كرَيى هةمووان وةردةطرَي.

(غةمطين بؤَلى- رووتبوونةوةى وشةكان).

 

رةنطة وةزيفةى شيعر ورووذاندنى هةندَيك ثرسيارى فةلسةفى بَيت، بةآلم 

وةزيفةكةى وةآلمدانةوةى ئةو ثرسيارانة نيية وةك ئةوةى (غةمطين) هةَلساوة 

بة وةآلمدانةوةيان.

دةكرا (غةمطين) بَلَيت:

خانووةكان ضين؟خانووةكان ضين؟

مرؤظةكان كرَيضين؟مرؤظةكان كرَيضين؟

كَي كرَيى هةمووان وةردةطرَي؟كَي كرَيى هةمووان وةردةطرَي؟

ثرسيارَيكى  هيض  ورووذاندنى  بة  هةستم  (غةمطين)دا  دةقةكانى  لةكؤى   

وةك  موتَلةق  بةشَيوةيةكى  زؤر  (غةمطين)  بطرة  نةكرد،  فةلسةفى  طةورةى 

ئةوةى لة غةيبةوة هاتبَيتةوة دةنووسَيت، بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنَيت هةستم 

بة فةلسةفة نةكردبَيت.

بةرهةمى  ناهيومانى،  و  نامؤِراَلى  رووداوَيكى  وةكو  (هؤَلؤكؤست) 
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طةِراونةتةوة  هؤَلؤكؤست  لة  ئةوانةى  مؤدَيرنة،  و  راسيؤنال  كؤمةَلطةيةكى 

خواردنى  خةريكى  رووداوةكةدا  كاتى  لة  ئةوانةى  نةك  بيطَيِرنةوة،  دةتوانن 

ثيتزا بوون. 

سيستماتيزةكردنى  و  خؤى  بة  تايبةت  ميتؤدى  و  ثرس  رَيطةى  لة  (بَلند)   

و  بينيبَيتى  ئةوةى  بَي  بة  دةطَيِرَيتةوة  بؤ  شتَيكمان  شيعرةوة،  هزراندنى 

طَيِرانةوة.  دواى  و  طَيِرانةوة  لة  بةر  قؤناغى  لة  ماناكان  طواستنةوةى  بةبَي 

رووداوة  تةسليمبوونى  ئةدةبى  كَيَلطةى  شوناسى  بة  تةسليمبوونة  دةقةكة 

سةرزةمينييةكان و ثساندنى ثةتى نَيوان ئاسمان و زةمينة.

 

بة بالَندةكانم طوت بة بالَندةكانم طوت 

هةمووتان لة زستانى رابردوو  هةمووتان لة زستانى رابردوو  

بةهؤى نةخؤشييةك كة لة مردنتان طرتبووةوة، مردن. بةهؤى نةخؤشييةك كة لة مردنتان طرتبووةوة، مردن. 

(بَلند باجةالن- جيهانى مردووةكانى سةر خاك).

 شاعير لةو ئةزموونةيدا (جيهانى مردووةكانى سةرخاك-٢٠٠٨)، دةيةوَيت 

بكات،  ئةنجامةكانيان  ضاوةِرَيى  ئةوةى  بةبَي  بخوَلقَينَيت  طةمة  زؤرترين 

ئةوانةى  و  روويانداوة  رووداوانةى  ئةو  لةنَيوان  دةكرَيت  بةدي  تَيكةَلكردنَيك 

روودةدةن و ئةوانةشى روو نادةن. طواستنةوةى دةاللةتةكانى ئةوديو دةقيش 

وشةى  نووسينى  و  جوانكارى  مةبةستى  بة  باردا  هةندَي  لة  دةقةكة  نَيو  بؤ 

زؤرتر، زةرةرى لة هةيكةلييةتى دةقةكة داوة و تووشى داِرمانَيكى كاتى كردووة 

مانيفَيستكردنى  رَيطةى  لة  دةكاتةوة  خؤى  بيناى  خؤى  دةقةكة  دواجار  كة 

ترَيك  ئةوى  وةكو  شاعير  شيعرييةكان.  ثراكتيكة  و  تازة  واتاى  كؤمةَلَيك 

بؤ  ترى  ئةوى  و  خؤى  و  هةية   (self) خودى  بضمى  هةمان  كة  دةردةكةوَيت 

جياناكرَيتةوة. باسى زانستى ئةتؤم و ئةليكترؤن و سروشت (nature) دةكات 

سروشتى  زانستى   (methodology) ميتؤدؤلؤذى  بنةماكانى  باشترين  لة  و 

ئيلهام وةردةطرَيت، ئةطةرضى زؤر دياردةى فيزيكى هةن تا ئَيستا نةناسراون. 

ويذدانى كةَلكةَلةى مةعريفى دايثؤشيوة و ئاستةكانى مةعريفة شى دةكاتةوة 

لة  طوتاردا.  ديكةى  جؤرةكانى  لةطةَل  زانست  لةنَيوان  دةكات  جياكارى  و 

رَيطةى ياساى ميتؤدؤلؤذى، بةَلطةى لؤذيكى راظة دةكات. لةكوَيدا هيضطةرايى 

لة  هةندَي  نين.  شيعر  كارى  ئةمانة  ناكاتةوة.  ناوةِرؤك  لة  بير  لةوَيدا  رووبدا 
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ثَي  طشتطرى  يان  هةمةكى  خةسَلةتَيكى  داناوة،  نةطؤِر  بة  ئةخالقييةكانى  بةها 

بةخشيون، ئةمةش بؤ ميتافيزيكى رووناكبين و ئاينةكان دةطةِرَيتةوة.

 

بةو كليلة شووشةييةى دةرطاكانى دلَم كردنةوة و ثَيم بةخشى بةو كليلة شووشةييةى دةرطاكانى دلَم كردنةوة و ثَيم بةخشى 

تؤ دةرطا كة لةمضةكراوةكانتم لَي دادةخةىتؤ دةرطا كة لةمضةكراوةكانتم لَي دادةخةى

تا لةنيَو دؤزةخى طةآلى كاسبووتتا لةنيَو دؤزةخى طةآلى كاسبووت

لةبةر تيشكى شةويَكى خؤرةشةودالةبةر تيشكى شةويَكى خؤرةشةودا

طِر لة خؤم و برينةكانى طوَل بةردةم طِر لة خؤم و برينةكانى طوَل بةردةم 

(بَلند باجةالن- جيهانى مردووةكانى سةر خاك)

 (availability) (سارتةر) لة كتَيبى (بوون و نةبوون)دا سَي جؤر لة بوون

دةخاتةِروو:

 .(availability for self ) ١- بوون بؤ خود

.(availability for availability) ٢- بوون بؤ بوون

 ٣- بوون بؤ ئةوان. 

خرؤشانى  تووشى  تَيكستةكةدا  لة  بوون  سَييةمى  و  دووةم  جؤرى   

ونبوون بوونة ”ونبوونى دوو جؤر لة بوون لة ثَيناوى جؤرى يةكةمى بوون، 

بةديدةكرَي“.



دەق دەق 
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زانا سامانزانا ساماننامؤبوون

طؤران رةئوفطؤران رةئوفعةشق نائومَيدييةكى خؤشة

سيروان كةريم سيروان كةريم دَلم كةوتؤتة ناو ثَيآلوةكانتةوة

زمكان عةزيززمكان عةزيزضةند شيعرَيكي كورت

سارا زينةتيسارا زينةتيضوار كورتةشيعر

فرياد عةليفرياد عةليلةتَيك سَيبةر

شادي نةوزادشادي نةوزادمن وا دةِرؤم

فةرهاد ضؤمانيفةرهاد ضؤمانيشاري قةآل

ئةفسانة سروشئةفسانة سروشثرسةي تَيثةِربووني تةمةن لةضاوةِرواني هاتني مناَليم

قادر عةلي خاقادر عةلي خائةو رووبارة بؤ وا دوورة؟

عةلي دةسماَليعةلي دةسماَليسَي ضيرؤكي زؤر كورت

سازداني: بابةك سةحرانةوةردسازداني: بابةك سةحرانةوةردهةظثةيظين لةطةَل مةنسوور كوشان

ثشتيوان عةليثشتيوان عةليئةو شوَين ثَييانةى لةسةر بةفر ئةضنةوة...
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خةيالََيك لة بةختةوةرى دةنووسمةوة

ئيقاعَيك لةسةر وةزنى خؤطيَلكردن

هةتا لةطةَل ذيانكردندا رابَيم.

******

درؤيةكى طةورةية ذيان

تةنانةت بِروام بة عيشقيش نةماوة

بلََيي راستطؤ بم لةطةَل خؤم...!

******

هيَلََيك بةسةر خؤمدا ديَنم و

كؤتايي بة هةموو شتَيك دةهيَنم

مةزهةلة خانةى خةيالَة، ئَيرة.

******

وردة... وردة

بضووك و بضووكتر دةبيَتة

تيَفكرينةكانى خؤم نا

دوورطةى شيعرم.

******

نامؤبوون

زانا سامانزانا سامان
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وةك جةستةيةكى بَيِرؤح

لة طؤشةيةكدا طيربووة

جانتاكةى سةفةرم

سيَلمانى عاسيكردووم

******

هةولَئةدةم لة سادةييدا نةميَنمةوة

لة ئَيستادا طومانم لة بةرديش هةية

***

دةبوو هيَندة ثارةداربووماية

طوَي لة هيض نةوتنةكانيشم بطيراية

لةم زةمةنةدا.

******

نيوةى عومرَيك و

شاعيرَيك...!!

لةم دةظةرةدا دةكوذرَيت

جةهةننةم ئَيرةية.

******

خويَنةريَكى دوورةثةريَز و

نووسةريَكى لةخؤبايي

دةبوو من يةكةميان بووماية.

******

دلَم ثِردةكةم لة ثيسى

دةمامكى جةلالديبوون

ئةكَيشم بة ناوضةوانى

شاعيربوونمدا...!!

تاقةتى ئةويشم نةماوة.

سلَيمانى

٢٠١٢/٩
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ريَطاكان وةك خؤيانن

هةوا نةكةوتؤتة حالَةتَيكى ناكاوةوة 

شوَين دةستت بةسةر هيض شويَنَيكى مالَةكةمةوة جيَنةماوة، 

كَى ئةلََيت تؤ هاتوويت؟

ئةو شوَين ثيَيانةى لةسةر بةفر ئةضنةوة ئاسةوارَيك جيَناهيََلن...!

مردووة كان لة خودايان بيستبوو، ثةثوولةكانيش لة طولَةكان

نَيرطز باوةِرى تةواوى بةوة هةية، تؤ لَيرة بوويت 

شارة ضؤلَةكان هةرطيز نةيانطوت، نا... نةمان ديوة

بةم شيَوةية ئاويَنةكان طةشتةكةتيان وةك ضيرؤكَيك طَيِرايةوة.

مالَةكةم ريَطريت ئةكات 

ويَنةى تؤ ئاشنا نيية بة شتةكان 

لة ثةيوةنديماندا ناِروونييةك هةية... 

ئةوكاتانةى ناوت ديَنم، ديوارةكة دةنطَيكى طةورةى ليَوة دَى! 

ئةمانة هةموو ساتةكانى من و تؤ نين

ئةو شوَين ثَييانةى لةسةر بةفر ئةضنةوة، 
ئاسةوارَيك جَيناهَيَلن

ثشتيوان عةليثشتيوان عةلي
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ثةيوةندييةكانمان ثةِريونةتةوة بؤ شارةكان 

وَيستطةكان ثرديَكن بؤ طريَدانةوةى دونيا

ماندوويَتيت بخةرة سةر شانةكانم 

لَيطةِرَى با تةنياييم جانتاكةت بؤ هةلَطرَى

دةنطى هاتنى رؤذطارة دوورةكان ئةبيستم 

رؤذى كةوتنى ئةم سةردةمانة لةطويَمدا ئةزرنطيَتةوة

جيهان ثير بووة! 

بة دواتدا ديَمة قوآليى دةريا

نةورةسةكان (كةماَل) جَيديََلن، بؤ طرتنى ماسى ناضنة كيَوةكان.

كة بير لة تؤ ئةكةمةوة 

ئةضم بؤ سةيركردنى دةريا، لةجَيى خؤمدا ئةوةستم و سةيرى ئاسمان 

ئةكةم

تؤش وابكة...

تةختى خةوةكةت بةجيَبهيَلَة، وةك هةميشة وةرة بةرثةنجةرةكة

ئارام بطرة، ثيَبكةنة 

من رانةهاتووم تؤ بةم هةموو ئازارةوة ببينم 

ئةضم بؤ سةيرى دةريا و ثِر ئةبم لة بؤنى بؤشاييةكى شين

ثَى ئةنيَمة نيَو بؤشاييةك، كة طوولَةكانى لة رةنطى ضةمينةوةى (با) ئةضن

جانتاكةم هةلَئةطرم و ئةضمة شارانَيك، كة مناآلنى بَى ماَل ثِريان كردووة 

لة لم

بةفر ريَطاكانى طرتووة 

باكان بةخَيرايي خؤ ئةكةن بةناو قوآليى ئةم دارستانةدا

قرضةى كةوتنى ئةم درةختانة ئاراميم ئةشيَويَنن 

لةباشى ئةم وةرزانة دلَنيام بكةرةوة 

مانةوةى زؤر لةناو سروشتدا ئازاربةخشة

شةويَكة...

دةنطى ئاسمان بةناو هةورةكاندا ئةِروا
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ماسيية شةكةتةكان بةهرووذم ديَنة خةونةكانمةوة

رؤحم بة بةرزاييةكاندا ئةطةِرَى...

قورسايى هاواركردنم كةوتؤتة سةر ثةلكى طياكان

لةبةر ثةنجةرةكةدا وةستاوم 

درةختةكان لةوةدان ويَنةيةكى ناِروون بدةن 

هَيزى بيركردنةوةم بةر رووناكى مانطى طرتووة...

كؤآلن دةنطَيكى طةورةى ليَوة دَى

طةورةكان لةدةرةوة تةنةكان ئةكوتن.

دةرطاكة بةِروومدا دابخة 

ثةنجةرةكانم وةك ويَرانةيةك نيشانبدة 

نةفسم لة بؤنى طيا و ئةستَيرةكان بتؤريَنة

خووطرتنى زؤرم بة شويَنةكانةوة، وا ئةكات جَيطاكان بؤطةن بن

ضاوةِروان بووم

ئةنيشكم خستبووة سةر مَيزةكة

وردة وردة ئةبوومة بةشَيك لة مَيزة ضؤلَةكةى بةرامبةرم 

وةختَيك، كة خةريك بوو دووكةلَةكة لةسةر شانةكانم قورس ئةبوو... 

 P_ali84@yahoo.com
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كة منداَل بووم 

كضَيكم خؤش دةويست،

ئةوكات ئةو لة ثؤلى ثيَنج بوو،

من لة ثؤلى شةش،

ئَيستا ئةو ثزيشكة و

منيش وشةتاش 

ئَيستا ئةو لة نةخؤشخانةيةكى طةورةدا 

كار دةكات و

منيش لةذوورة تةنهاكاندا، 

نائومَيدييةكانم دةذمَيرم.

عةشق نائومَيدييةكى خؤشة

طؤران رةئوفطؤران رةئوف
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 -٢-

باوكم تووِرةية... 

سيطار دةكَيشَى،

دةيةوَيت كفريَكيش بكات،

دةيةوَيت بةتةواوى دين وةالنَي و 

لةم كؤتايى تةمةنةيةوة 

كضة قةرةجَيك بخوازَى.

دايكم وةِرسبووة لة داواكانى باوكم،

دةيةوَيت بةديار دراماكانةوة بمرَى،

-٣-

هاوِرَى شاعيرةكةم دلَتةنطة!

خةم بؤ كضَيك دةخوات...

بةآلم كضةكة ئةوةندةى 

سوراوةكةى ئةمى بير نيية!

-٤-

شةوَيك بةتةنها لةدةرةوةم،

بةفر دةبارَيت... 

سةرمايةكى ئَيجطار سةختة

قوتوويةك بيرةم ثيَية... 

ريَذةى كهولةكةى سةدا ثيَنجة!

حةسحةسى بازاِر و 

دوكانةكان طومانيان ليَمة...

شيَتَيك حةزةكات ميوانمبَيت...

دةيةوَيت ثَيكةوة 

لةبةر بارينى بةفردا،

باسى تةنهايى بؤ يةكتركةين.
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من دةمويست بفِرم!

دةمويست بيَمة بةردةرطاى مالَتان و

بمبينى...

ض عةودالََيكم!

ض بَيدينَيكى رةنجبةبام!

حةزمةكرد بةو درةنطى شةوة

يةكَيك لة هاوِريَكانتم ديباية و

بةيانى باسى منتان كرداية!

بةآلم

هيضكام لةمانة روونادةن...

 

رؤذ دةبيَتةوة و بةيانى 

دوكاندارَيك بة نووكة قؤندةرةكانى 

بَيدارم دةكاتةوة.

هَيشتا هةر نائومَيدييةكان 

كؤتاييان نةهاتووة و

هَيشتا هةر تةنهايى 

ثَيدةكةنَى.
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ثَيآلوةكانت دةكةمة تابووتم،

طؤرةوييةكان بة كفنم

تا شةيتان بة طةمذةييم ثيَبكةنَيت...

قةيتاني ثَيآلوةكانت روو لة منن،

منيش رووم ناية سةيري ثَيآلوةكانت نةكةم...

هةركات ذمارةي ثَيآلوةكانت

يةكسان بوو بة تةمةني من،

ئةوكات زياتر خؤشم دةوَيي...

ثَيآلوةكانتم لةناو رةفي كتيَبخانةكةما داناوة،

تا دلَي كتيَبةكانم لة لَيدان نةكةوَي...

ذمارةي ثَيآلوةكانت سيوحةوتة

تكاية كةس تَيل بؤ ئةو ذمارةية نةكا...

دَلم كةوتؤتة ناو ثَيآلوةكانتةوة

سيروان كةريم سيروان كةريم 
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ثَيآلوةكانت بة ملما هةلَئةواسم و دةضم بؤ مالَي خوا،ژما

تا لة طوناهةكانم خؤش بَي...

ثَيآلوةكانت بةر لة خةوتن دةسِرمةوة،

تا خةوني ناخؤش نةبينم...

بؤني ثَيآلوةكانت (ميميتؤ)ى ناو رؤماني

(زؤربا)م بيردةخاتةوة.

ثَيآلوةكانت روو لة قيبلةن،

ئةز بة ثَيآلوةكانى ثيَمةوة،

بة تةنيشت ثَيآلوةكانتةوة يةك ركات نويَذ دةكةم...

شةوان ثَيآلوةكانت ناميَنن،

نازانم لة ئاسمان،

يان لة ثَيي فريشتةيةكدا لة ثياسةية...

ثَيآلوةكانت سثين... دلَم رةش،

كةضي دلَم

ثَيت نا، ثَيآلوةكانتي خؤش دةوَي...

نا...

ثَيآلوةكانت بيري ثَيت دةكةن،

منيش جواني نينؤكةكاني ثيَتم بير ناضيَتةوة.

لة بني ثَيآلوةكانتا نووسراوة

(دلَم كةوتؤتة ناو ثَيآلوةكانتةوة)
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دواي زريانةكة

...خؤر

رذاية ناو ئينجانةكانةوة

... لةناو

ياداشتي ئةو ذنة

طولََيك وشكبووةتةوة

...طولََيك

بؤني يادةوةرييةكي تةِري

لَيديت

 ***

بةتةنيشت ئةو ذنةوة

ثياويَكي طةمذة هةية

... ثياوَيك

هةموو طؤرانييةك ئةزانَيت

... تةنها

طؤراني خؤشةويستي نةبَيت

ضةند شيعرَيكي كورت

زمكان عةزيززمكان عةزيز
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... ئةو ذنة

لة كةلي شةيتان

نايةتة خوارةوة

... ئةي ذن

ئةطةر لةثياوةتي من توِرةيت

رووبكة خودا و

... بة خودا بَلَي

لةبةر كَي بوو

حةواي دروستكرد

-٣-

... باخضةكةمان

ثِرة لة طولَةتووتن و

بةرسيلة

... ئةطةر هاتيت

جطة لة بؤني تووتن و

... تامي ترَي

هيضي ترم ال نيية

... ئةطةر ديَيت

سةرت خالَيكة

بؤ بؤني طولَةتووتن و

... دَلت ثِركة

بؤ تامي ترَي

 ***

... من

دلَي خالَيي تؤ ئةبينم

كة تةثلَةكةكةم ثِرئةبَيت
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... من

دلَي ثِري خؤم ئةبينم

كة تةثلَةكةكةت خالَيية

 ***

... هةرطيز

دةرطا لة خةمَيك ناكةمةوة

ئةطةر لةسةر مَيزةكةم

تةثلَةكَيكي خالَيي و

شووشةيةكي ثِر نةبَيت

 ***

تةثلَةكةكةم شاهيدة

كة من توخمي خةمم

ئةطةرنا لةو خةراباتة بثرسة

من مالَم لة كويَية

-٤-

... ئاشتي

وةك ئةسثي تينوو

دةمي ناوةتة ناو جؤطةي شةِرةوة

لَيرة الي من

... شةِر

دةستي بة كآلوةكةيةوة طرتووة و

... بةجيَمانديَلََيت

لةوَي الي تؤ

... ئاشتي

لةنيَوانماندا بة فيقةنةيةكةوة

وةستاوة

لَيرة و لةوَي

... من و تؤ

شيروتيرمان لةيةك هةلَطرتووة
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... ئَيستا

لةناو ئةم كوخة ويَرانةش

... دابِران

بة تيري تؤ

دلَي مني كون كردووة
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ئةطةر هاتي

نهيَني رَي مةدركيَنة

با رةشةباكان تيَنةطةن

ثةثوولةكاني ئةظينم

بة كةذاوةي كام ريَطادا

دَين و دةِرؤن...

-٢-

يان دةبَي ئةم زستانة بمرم

يان خؤت بؤ هَيرشَيكي ثةروانةيي لة بةهاردا ئامادة كة!

ضاك دةزانم ذمارةي ئةو ثةثووالنةي

لةسةر بالَيان نةقشي دلَتةنطي دةكَيشم،

زؤر زياترة لةو ساتانةي بَي تؤ دةذيم...

ضوار كورتةشيعر

سارا زينةتيسارا زينةتي
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بِروانة

بة سَيآلوي لَيكدابِران

وردة ماسي حةزةكانم

ضؤن لة دةرياي ئةظينمان

نووقم بوونة ئؤقيانووسي فرمَيسكةكان

-٤-

بايةكي سارد تَيم ئاآلوة

كوا هاآلوي نيطايَيكت

لةم قةتيسيية رزطارم كات؟!
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ثَيخةفةكةم لَيم نابيَتةوة،

دلَم ثةلةثةل دةكات...

ثةرداخَي شةراب رذاية ئينجانةكةوة...

ئةذنؤم شل بوو...

... من وا دةِرؤم...

كات زؤر زووة،

طولَي بةر هةيوانةكة هةلَوةريوة...

ثرتةقالَةكة وشكة...

ثَيآلوةكان ئالَؤزكاون...

تةزبيحةكةم دةنكةكاني كةم دةكات...

هةناسةكاني تؤش ويََلن...

من وا دةِرؤم...

من وا دةِرؤم

شادي نةوزادشادي نةوزاد
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طلَؤثةكان نةكوذاونةتةوة...

دونيا تاريك و روونة...

دةرطاي مزطةوتةكة داخراوة...

سنةوبةرةكان هةلَدَين...

ذيان لةبةر هةيوانةكة دانيشتووة و 

كؤآلنةكةش دةطري...

من وا دةِرؤم... 

وةنةوز دةست لة ضاوم هةلَناطرَيت...

ديَِرةكان ثرضيان شانة دةكةن...

هةنطاوي طةآلكان بةرةو زةردبوونة... 

حةزم لة دوو ثيالَة ضاية...

من وا دةِرؤم... 

نامةكةتم دا بة بةبوويةك...

طةنمةكان طولَي سووريان طرتووة...

ذةنيني بالَي ضؤلةكةكان زؤر سادةية...

هةوريش ئةشكي باراند...

من رؤشتم...

shady.nawzad@yahoo.com

١٥-١٠-٢٠١٢



٧٥

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

تؤ بلََيي لةوبةري كامة

رووبار 

ضاوةِرواني ثردَيك بَي

تا بةسةريا بثةِريَتةوة و 

لة ئيَوارةيةكي ساردساردا 

كة من لةضاوةِرَيي ئاوابووني

خؤري ئةمِرؤ و 

تةمةنَيكي 

بَي منالَيم،

كةزي تالَة سثيية 

تَيكةلَةكاني رؤذطارة 

رةشةكانم دةهؤنمةوة

بدةي لة دةرطاي ئاضةر

ثرسةي تَيثةِربووني تةمةن
لةضاوةِرواني هاتني مناَليم

ئةفسانة سروش- رانيةئةفسانة سروش- رانية
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شكاوةكةي تةمةنم و

بيَتة ناو حةوشةي خالَي

لةضاوةِرواني، 

ئةودةمة

دةبيني سةردةمي 

ضاوةِرواني تؤ ضةند كؤن بووة و

لةوة درةنطترة بَيت و

مني تيَثةِريو لة ضاوةِرواني

بتطريَتة باوةش،

دةبيني

ضةندةها مالَؤضكةي 

ياريم لة حةوشةي 

ضاوةِرواني منالَيمدا

دروستكردووة و

هةموو لة خانة خةرابَيك نةبَي

لة هيضي تر ناضن ئَيستا

هةر شويَنةواريانة.

كة ماون

دةبيني ضةند تةرمي

ئاواتي منالَيم لةبةر هةيواني 
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ذوورةكةم نَيذراون و

نويَذي مردووشيان لةسةر نةكراوة

كةس فاتيحايةكي درؤشي

بؤ نةخويَندوون،

ئيدي هَيدي هَيدي 

شل دةبن هةنطاوةكانت

بةرةو من و 

دةبيني هةموو سيَبةرةكاني منالَيم 

ثرسةي تيَثةِريني

تةمةني من دةطَيِرن و

لَيرة تَيدةطةي ضةند 

درةنطة و دةستي تؤ 

ئا دةستي تؤ!

ئيتر من ناناسيَتةوة.
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طوَيم لة دةنطي بؤقة، بةآلم:

من بانطي ديَوم كرد،

كة ذنَيك وةآلمي دامةوة.

ثياوَيك دةناسم

لة هةموو ذيانيدا، يةك جار قسةي كرد:

ذيان كة ئاووئاو دةِروا، لة شةثؤلةكاني دةِروانم.

مندالَةكان طوتيان:

نازانين بؤ ذيان ئةوةندة بةثةلة

دةضيَتة طؤِرستان؛

رَيك وةكئةوةي دايكم طوتي:

جوانييةكانمان!

لةتَيك سَيبةر

فرياد عةليفرياد عةلي
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ژما من دةلََيم:

نا!

هيض نابَيذم!

-٢-

لة ئاسمان كةوتمة خوارةوة، بةآلم:

هيضكوَيي لةشم ذاني نةطرت،

بةرزايييةكانم نةبن!

هةمووكات بير لةوة دةكةمةوة:

بؤ ئةوانةي ناكةونة خوارةوة،

قووآليي ناناسن؟

-٣-

طوَي لة هةر وشةيةك رابطرة،

كة دةثةيظَي!

هةر هةموويان راستيت ثَي دةلََين

تةنيا ”جواني“ نةبَي!

-٤-

هةركات

تةماشاي ضاوةكانت دةكةم،

شيعريَكي تازة لةدايك دةبَي!
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ضاولةِرَيت بووم،

بؤ نامةكانت نةهاتن؟

دويَنَي باران بوو،

تنؤكَيكم بةر كةوت.

ئةمِرؤ طةرماية و

ض تيشكَيك لة تؤوة نامسووتيَنَي.

بةياني بةفر دةبارَي و

من لة خؤِرا نالََيم:

كَي نالََي خةون دةبينم؟!
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دةمت  بةآلم  دةدةيتةوة،  ئاوِرَيك  بَلَيي  شتَيك  بتةوَي  ئةوةي  وةك 

ناحاَلي  من؛  دةِرؤي.  و  دةخؤيتةوة  ثيشَيك  ناَلَييت،  هيض  و  دادةثضكوِري 

ضاودةبِرمة رَيِرؤينت و لةبن لَيوةوة دةَلَيم ”برادةر...“ منيش لةوة زياتر ناتوانم 

هيض بَلَيم و دةِرؤم.

ئةو  دةزانم  بةآلم  كرد،  ديكة  لةوي  ثشتي  كامةمان  نازانم  تَيماوم 

رووبةِرةنطترة لة من كاتَيك ثشتمان لةيةكتريية و بة ثَيضةوانةي رَيطاي يةكتر 

هةنطاو دةنَيين.

مانطةشةوة، دَلم بةوة خؤشة ئاسمانَيك هاوبةشمانة و هةيوةشةو ذَيرثَيي 

هةردووكمان تريفةبار دةكات، وةسوةسةيةك خةريكة دةمخاتة نَيو طَيذةني 

ثَي  ضرثةي  لة  بةدوامةوةية،  تارماييةك  دةكةم  هةست  لةنوَيهاتيي،  ترسَيكي 

هةَلَينانييةوة هةست بة توندي دةستةكاني دةكةم كة بؤ مني مشتكردوون، لة 

هانكةهانكي هةناسةيشييةوة تامةزرؤيي راونان و كوشتني خؤم بةَلةد دةبم.

راوم دةنَي، وةك رةشةبا لةدووي من هةَلي كردووة، هَيندي رادةكةم ئةو 

ضيرؤك

شاري قةآل

فةرهاد ضؤمانيفةرهاد ضؤماني
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هةر دَيت و بةتين و تاوتر بةدوام دةكةوَي، وةكئةوةي بةشَيك بَيت لةخؤم، 

رَينمام  بةربووبَيت  دةدونيا  و  بَيت  خؤم  ناخي  نةيارةكةي  شةيتانة  وةكي 

دةكات.

تادَي  رَيطام  عةدةم،  تا  ئةزةلةوة  لة  ئةبةدي...  هةَلهاتنَيكي  بة  مةحكومم 

سةختترة، زؤنط و ضةثةر و زَيقةت ثَيشطيريم دةكةن، دةكةومة نَيو رةوَيك 

بةو  دةموضاوم،  بة  دةكَيشن  خؤيان  و  دةكةن  باَلةفِركَي  شةمشةمةكوَيرة، 

قاضة رنؤكن و ثَيستة شؤِربووةوةيان خؤيان بة ضةناطةمةوة هةَلدةواسن و 

دةجيكَينن، منيش وةك ئةوةي نيازم بَيت بفِرم دةستةكانم لة هةوادا دةجوَلَينم 

و  زؤنط  لة  تؤمةز  نايةن،  بةدوومدا  ثَييةكانم  باَلدةدةم،  سةرم  بةدةوري  و 

ئةو  دارَيكة  لقي  دةدؤزمةوة،  دةربازَيك  ضؤنَيكة  هةر  ضةقيوم،  مَيرطةآلنَيك 

مني  بؤ  درةختةكة  و  بَيت  بةفرياهاتيي  دةستَيكي  لةوةدةضَيت  كة  دةربازةم، 

راداشتبَيت.

تاريكي دارستان قانطم دةدات، وةختة بَلَيم سةدةيةك بةشي دةرضوونم 

ناكات لةم زوَلمةتة. هَيشتا تارماييةكة نايةوَي بسرةوَي كة شَلث... دةكةومة 

دةكةم  هةست  و  هةَلدةطذَيت  ثَيمدا  دةدات،  ختووكةم  كة  طؤمَيك  طؤمَيكةوة، 

هةموو لةشم دةرزيئاذن دةبَيت، شةثؤل دةدةم من... طؤمةكة نا، طؤمةكة لة 

شةثؤل كةوتووة، سةرشارة بة زَيروو، ئاها... كةوتوومةتة نَيو طؤمَيك زَيروو 

كة خةريكي خوَينمذينمة، لةو تةنطةتاوي و ئازاري دةرزري ئاذنبوونةدا بير 

دةكةمةوة داخؤ دةمةويست ضي بَلَيم كاتَيك وتم ”برادةر...“؟ لةبير كةوتووم، 

تؤ بَلَيي شتَيكم هةبووبَيت بؤ وتن؟ نازانم، ئةوةش نازانم ضؤن دةربازَيكي تر 

هانام دةبَيت لةم طؤمي زَيرووةدا قوتارم بكات.

***

بريسكةيان  نةفرةتيية  نيوةِرؤ  دوا  ئةم  طةرماي  تيني  لةبةر  ئَيسكةكانم 

دَيت، تا ئةوكاتةي بةتةواوي هاتمةوة هؤش خؤم هةستم بة دةنووكي داَلَيكي 

كةالكخؤر دةكرد لةسةر سنطم، دواتر طوَيم لة ثَيِرةوتي كةسَيك بوو كة تا 

دةهات لَيم دووردةكةوتةوة، بيرم كردةوة داَلة كةالكخؤرةكةي سةر سنطم 

تيني  لةبةر  ضاوةكانم  دةكةوَيتةوة!  دوور  خةريكة  كة  بَيت  مرؤظ  هةمان 

دةهَينم  سنطمدا  بةسةر  دةستةكانم  هةَليانبَينم،  ناتوانم  و  دةكزَينةوة  طةرما 

وةكي ثةنجةكانم رؤبضنة قةفةسي كةوَيكةوة؛ رؤدةضن. هةست بة ئازارَيكي 

ماوةتةوة.  ئَيسك  كؤتةرَيك  ملم؛  دةخةمة  دةستم  طةروومدا،  لة  دةكةم  توند 
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لةبةر طةرما وةختة بِروا بهَينم ئةو دةربازةي لة طؤمي ثِر لة زَيروو هاتؤتة 

هانام بة دؤزةخي سثاردووم، بةآلم نا؛ ضاو دةكةمةوة (يان من ثَيَلوم نةماوة) 

لةسةر  بةسةرسةرمةوة  قةآليةك  و  كةوتووم  شار  كوضةيةكي  لة  دةبينم  و 

تةثؤلكةيةكةوة ديارة... ”شاري قةآل!“ ئا ئةوَيية... دةيناسمةوة، بةوة نيية ئَيستا 

كةللةسةرة  ئةم  لةنَيو  ضاوةكانم  نةبَيت  ض  خؤ  نيم،  ثتر  ئَيسكةثةيكةرَيك  لة 

زَيرووةكان  ضؤنة  لَيدَي  سةيرم  بةآلم  دةبينن،  رووثؤشةدا  بَي  و  ناوبؤش 

ضاوَيكميان نةخواردووة؟ بيردةكةمةوة؛ ”بينينيش سزايةكي ترة!“

هةَلدةستمةوة؛ ضةندي هةنطاو دةنَيم نزيكتر طوَيم لة هةناسةي تارمايية 

وةدووكةوتةكةي خؤمة، طوَيم لة دةنطَيكي ديكةشة، دةياني تريش... هةزاران 

هةزاران  لة  طوَيي  كةس  ئةوةي  بؤ  دروستكردووة  ذاوةذاوَيكيان  كة  دةنطن 

دةنطي ديكة نةبَيت، هةزاران كوضة و ثَيِرَي و تةنطةِرَييان راداشتوون تاكو 

ديكة  رَيطاي  هةزاران  و  نةكات  طوزةربوونيان  ثَيدا  بةشي  كةس  ض  تةمةني 

نةطرنةبةر. شارَيك كة لة ترسي شاراني ديكة طةورة دةبَي، بؤ ئةوة طةورة 

دةبَي دةروازةكان تاكو قيامةت دوورةدةست بكات لة شارييةكان، دةنطةكان 

لة تةنيشت منةوة دةبيسترَين و ض كةس ديار نيية. دةمةوَي تَيبطةم، زمانيان 

بةَلةد نيم، سةرم دةكَيشم بة ديواري كؤنة قةآل وةختة كةللةسةرم بةربَيتةوة 

هةَلدةوةرن،  دةستَيكم  ثةنجةي  دوو  و  دةبات  درز  نَيوضاوانم  بَيت،  خاش  و 

هاوار لة دةنطةكان دةكةم، بةآلم دةنطي خؤم نابيستم. دةنطةكان ناِروونتر، 

بةآلم بةرزتر دَينة طوَيم، دوو ثةنجةم دةخةمة كوني طوَيمةوة دَيتةوة بيرم 

كة؛ دوو ثةنجةي دةستَيكم ثةلدران و ثةنجةي دةستةكةي تريشم بة شوَين 

ثةِري طوَيمدا دةضَيتة ضاَلي طوَيمةوة، لةطةَل بةكةللةدا ضووني ئةنطوستَيكم 

ضاوي  ضاَلي  لة  و  دةكات  باَلةفِركَي  كةللةسةرمدا  لة  شةمشةمةكوَيرةيةك 

ضةثمةوة دةفِرَيت.

بَيت  دةبوو  منداآلنةم،  ضنطؤَلةي  لة  طةورةتر  بوو  سَيوَيك  بيرم؛  دَيتةوة 

رايدةكرد،  كؤآلن  و  كؤآلنة  بكات،  ثَي  دةست  طةمةكة  ئةوةي  بؤ  بيفِرَينَيت  و 

(جارَيك ثياوَيك دةيطوت؛ قةدةري ئَيمة هةر وابووة يان دةبَي وةدوو سَيو 

بكةوين، يان راومان بنَيت)، ئةوكات وةدوو سَيوَيك كةوتبووم، لة الكؤآلنَيكي 

بنبةستدا لةذَير ساثيتةي طةوِرَيك بة هةناسةبِركَيوة سَيوةكةي دةخوارد و 

هانكي  هانكة  بةدةم  و  ئةذنؤكانم  سةر  خستبوونة  دةستم  منيش  ثَيدةكةني، 



٨٤

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

ضؤنييةتي  ضاوةدَيري  من  دةضوو  لةوة  رامابووم،  لَييةوة  ماندووبوونةوة 

خواردني سَيوةكةي بكةم، نةك لَيي وةربطرمةوة.

سَيو  بؤني  لة  شةرم  شارة  ئةم  ”ثَيدةضَيت  دَيت...  سَيو  بؤني  ئَيستاش 

نةكات“.

تا دَي لة دةنطةكان نزيكتر دةبمةوة، دةنطي مرؤظ لة هةمةضةشني ئاستي 

دةنطيدا، دةنط دَيت طِر و ناخ لةرزَين، دةنط دَي ضريك و طوَي زيككةر، بةآلم 

هيض مرؤظَيك ديار نيية. تؤ بَلَيي ويستبَيتم ضي بَلَيم كة وتم ”برادةر...“؟ نازانم.

شارة،  ئةم  راونراومةتة  لةوةتي  دَيت،  طظةي  ئَيسكةكانمدا  نَيواني  بة  با 

سةرما ناخي قةسراندووم و بةدةم راكردنةوة هةر جارة و تيزماَلَيك ئَيسكم 

لَيدةبَيتةوة...

بير لة ئادةم دةكةمةوة، يان بيري لَي ناكةمةوة؛ راستتر لةخؤمدا ئادةمَيك 

دةبينم، ئادةمَيكي درةنطكةوتة و بةجَيماو لة مرؤظةكان، لةطةَل هةر هةنطاوَيك 

بوو  ئادةم  ضيرؤكي  حةوا...  ببَيتة  ئةوةي  بةبَي  لَيدةبَيتةوة،  ئَيسكم  تيزماَلَيك 

هةَلةتة بووني ئَيمة، ئةو سَيوةكةي خوارد، كةضي من تِرؤ كرام، ئةوةتا من 

هةر دةِرؤم و تيزماَلي ئَيسكم لَي دةبنةوة و ض حةوايةك نايةتة بوون!

ئةم  دووراييةكاني  لة  بةَلكو  دةطَيِرم،  دةروازةيةك  لة  ضاو  و  دةوةستم 

كوضة و شةقامة زؤر و زةبةندانة هةبَيت و لةم دةنطانة قوتارم بكات... بةآلم...

كة  نةبَيت،  شيبايةك  تةنها  نةما!  ضيتر  هةبوو،  ”مردن  دةبيستم؛  دةنطَيك 

رةنطينترة،  طوَل  لة  كة  ئَيمةدا  شارةي  ئةم  بةسةر  دوورةوة  دووراني  لة 

هةَلدَي،  لَيرةوة  ”خؤر  دةكات؛  خامؤش  دةنطة  ئةم  تر  دةنطَيكي  هةَلدةكات“، 

ئاوابووني مردنيش هةر لَيرةية“ دةنطَيكي تر وةك ئةوةي حاَلي بة قاقاكَيشانَيكي 

شةرمهَينةوة طرتبَيت؛ ”ئةمة دونياي بيركردنةوةي ئَيمةية... خؤيةتي! ئةم شارة 

خةياَلةكاني ئَيمةية لة بةرجةستةييدا... خواستي ئَيمةية شَيوةي بةم كوضة و 

كؤآلن و مرؤظانةوة طرتووة... ئا ئةمة خؤيةتي... دونياي ئَيمة و كةسيتر نا...“ 

كرابَيت  كؤك  باية  ئةو  ريتمي  لةسةر  دةضَيت  لةوة  دَيت،  طؤرانييةك  دةنطي 

بؤي،  ”وةرةوة  دةنط...  هةزاران  دةدا،  هةَلكردني  بةياني  يةكةم  دةنطي  كة 

توت، زةنطي تةلةفؤن، دةنطي بانطكردن بؤ كؤآلنَيكي سةير، دةنطي ثَيِرةوت، 

غلؤربوونةوةي تةنةكة، قريوةي ذنان و دةنطي ئةَلآلهو ئةكبةر...“، ثَيدةضَيت 

و  شمشَير  بةريةككةوتني  دةنطةكان  تَيكضِرذاني  و  جةنط  مةيداني  كةوتمبة 

رةزمي قسةكردنةكان وَيرغةكردني ئةسثي سواران بَيت.
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ژما ساتَيك دواتر وةك ئةوةي لة مةيداني واتةواتي شاريية ونةكان رامكردبَيت؛ 

بيةوَي  ئةوةي  وةك  ناوة  ناوة  كة  دَيت  مريشكَيك  طارةي  ثاسَيكدام.  لةناو 

خؤي قوتار بكات باَلةفِركَي دةكات، هةست دةكةم تارمايية وةدووكةوتةكةي 

خؤيشم هةر لةوَي؛ لة ريزي دواوة و لةو شوَينةي طارةي مريشكةكةي لَيوة 

دَيت؛ دانيشتبَيت، بؤنَيكي قوِرس لة تةنيشتمةوة دَيت كة بؤشايي كةللةي سةر 

و ناو سنطمي ثِر كردووة، ئةطةر بمةوَي لة رَيطةي بؤنةكةوة وَيناي كةسَيك 

بكةم؛ ثياوَيكي كورتةبنة بؤينباغَيكي نارنجي ئةستوور و ثانكةَلةي بةستووة 

و ضاكةت و ثانتةَلؤنَيكي نيلي لةبةر كردووة، كة باخةَلي ضاكةتةكةي لةبةر 

دوطمةداني هةَلدةوراوة، جانتايةكي باريكةَلةي لة كؤش ناوة و ثرضي بةجؤرَيك 

بةالدا هَيناوة وايكردووة كةمَيك خوار بَيتة بةرضاو، هةروةها ئةوةشم دَيتة 

دياريكراو بزةي سمَيَلةكاني دَيت،  هيض هؤيةكي  لةخؤِرا و بةبَي  بةرضاو كة 

دةنطي ذنَيك دَيت كة نازانم بؤضي وا هةست دةكةم ذنَيكي ريوةَلةي زراظة و 

شيمانة دةكةم بيناسم؛ ”هةموو ماَلةكاني قةآليان راثَيضكرد، وةك ثووش بة 

بايان داين و ثرَيسكةكانيان ئاخنينة ثيكابَيكةوة“. دةنطي ئامَيرَيك هةرجارة و 

لة طؤشةيةكي ثاسةكةوة دةبيستم.

رووداوَيك  لة  باس  كة  طوَيم  دَيتة  ثياو  دوو  دةنطي  واتي  واتة  هاوكات   

دةكةن، ثَيدةضَيت زووتر لةوة بةرباسيان خستبَيت كة من طوَيم لة دةنطيانة؛ 

كة  بكةين  ماَلَيك  ضةند  دةستنيشاني  كرا  فةرمان  ذَيربةذَيرة،  ”دةستَيكي 

طومان هةبووة شةوانة تَييدا كؤببنةوة“.

”لة قةآل؟“

”بةَلَي، لةوَي، مةطةر كوَيي ديكة؟! من ضةندَيكة باسي ئةوَيت بؤ دةكةم... 

تؤ طوَيت نةطرتووة؟!“

”ببوورة، طوَيم لَيتة، بةآلم جوَلةي ئةم ثياوة طوماناوي دَيتة بةرضاوم“.

لةطةَل  بزانم  تا  كردووة  درَيذ  ثياوة  كام  بؤ  ئاماذةي  ثةنجةي  نةمدةبيني 

بَيت  بؤنةكة  شنةكردني  و  هةناسةسواري  و  خشثة  بةثَيي  بةآلم  كَييةتي، 

(كة مةزةندة دةكةم لة ئةنجامي جوَلةي بةردةوامةوة بَيت) مةبةستي ثياوة 

بؤينباخ نارنجييةكةي تةنيشت من بَيت.

”دةي خؤ هةموويان وا دَينة بةرضاو كة خةريكي كارَيكي طرنط بن، وازي 

لَيبَينة باسةكةم تةواو بكةم؛ باسي ضيم دةكرد! ئا... وتم دةستنيشاني ضةند 
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ماَلَيكمان كرد، بةآلم ئةو دةمةي لَييان وةذووركةوتين هيضكةسمان نةبيني، 

ئا، ئا لة زووةوة ضاودَيري خانووةكة كرا، من و سيانزة ثياوي ديكةيان دانا 

ضاودَيري هاتوضؤي ثاسارييةكانيش بكةين، هةر من دةزانم ئةو ضاوزيتانة 

كةسَيكمان  هيض  بةآلم  بَين،  ضاودَيري  بةكاري  هةر  ثَيدةضَيت  مرؤظَيكن!  ض 

نةبيني!...“. 

دةنطي طوللةيةك كةشي ناوثاسةكةي شَيواند، من سةرم لةسةر تيزماَلي 

داثؤشين،  ئةذنؤكانم  سةر  ئَيسكي  بة  ضاوةكانم  و  دانا  رانةكانم  ئَيسكي 

شوشةي  بة  خؤكَيشان  و  سةرشَيتانة  باَلةفِركَيي  كةوتةوة  مريشكةكة 

ثةنجةرةكان، ثاسةكة بةالشيثاني رَيطاكةوة طيرسايةوة و لةنَيو تؤزو دوكةَل 

و قيذةي سةرنشينةكاني وةستا... تا ئةو كات هةر وا سةرم لةكؤش نابوو، 

سةرنشينةكاني ديكة وَيدةضوو هةر كةلَينَيك بؤ خؤهةَلدانة دةرةوةي ثاسة 

بة دةرطا بزانن وةك مريشكةكة دةنطي خؤكَيشانيان بة ثةنجةرةكاني ثاسةكة 

طوللةكة  دةزاني  وام  خوَين...“  خوَين...  ”ئةها  دةيانقيذاند  لَيبِراوانة  و  دةهات 

بةر من كةوتووة و هةموو ئةو دةنطانةي تا ئةوسا دةمبيستن دةنطي دونياي 

هةستةيشم  ئةم  دةكرَيم،  بةكَيش  دةرةوة  بةرةو  كرد  هةستم  ئةوديون... 

ئؤخذنَيكي دةدايةوة دَلم كة ئةم دةنطانةي دةيانبيستم دةنطي دونياي ئةوديو 

نين و هَيشتا ”زيندووم!“.

رةزمي  لةطةَل  بةردةواميش  دةبيستم،  ثياوَيك  راكردني  هانكةهانكي   

سةر  راستةِرَيي  كؤآلنَيكةوة  ثَيضيدةيي  لة  كة  هةناسةبِركَيكاني  و  دَلةكوتة 

بؤنةي  ئةو  هةمان  لة  ثِرة  سةرم  هَيشتا  هةَلدةبةزمةوة.  دةبَيت؛  شةقامةكة 

لةناو ثاسةكة تووشي سةرةطَيذةي كردبووم... لةخؤم دَيمة دةرةوة و لةوبةر 

ديمةنة  ئةم  و  دةوةستم  رادةكات  لَيوة  كورتةبنةكةي  ثياوة  شةقامةي  ئةو 

دةكةم...  كورتةبنةكةوة  ثياوة  بةسةرثشتي  خؤم  وَيناي  و  بةرضاوم  دَينمة 

بةوةدا تواناي جوَلةي قؤَل و باسكي راستم نيية وا شيمانة دةكةم رؤضوبَيتة 

خؤم  لة  شةرم  هةَلدةبةزمةوة...  ثشتييةوة  لةسةر  و  ضاكةتةكةيةوة  ثشتملي 

حاَلةي  و  شةرم  ئةم  كة  شكؤمةندي  هةستي  بؤ  درةنطة  تازة  بةآلم  دةكةم! 

ئَيستا تَييدام هةثرووني كردووة.

***

نازانم ضةندساَل بةسةر رووداوي كوشتني ناو ثاسةكة تَيثةِريوة، بةآلم 

ضةندان  لةنَيو  ماَلةكةي  هاتمة  ئةوةوة  ثشتي  بةسةر  كة  رؤذةوةي  لةو 
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كةلوثةلي ئةنتيكي وةك؛ سةري بةوري ئةالسكايي، حاجي فيلي ئيندؤنيسي، 

ثارضةيةك زيوي ثةيكةري ديكتاتؤرَيكي كةوتوو، لقي دارَيكي ثَيضخواردووي 

و  هةرجارة  كة  ئاذةَلَيك  دداني  نةخشين،  سووري  بةردَيكي  سةمةرة، 

سةربووردَيكي هةية... دةذيم، هةموو ئةمانة لة رووطةي ثةنجةرةيةكي واآل 

دانراون كة زؤرترين ديمةني شاري قةآلي لَيوة ديارة و لة ذوورةوةش لة 

بةناوي  ناوةناوة  كة  كورسييةدان  و  مَيز  و  كةنةفة  ئةو  درَيذي  ريزي  ثاَل 

”كؤبوونةوةي دةستةي سةرثةرشتياري هةَلبذاردنةكان“ يان ”كؤبوونةوةي 

بؤنةكان“  رَيكخةري  ”طرووثي  يان  حزب“  ئاسايشي  ثاراستني  نهَيني  تيمي 

ذوورةكة ثِر دةكةن لة دةنطةدةنط و روون نيية باسي ضي دةكةن، لةِراستيدا 

لة بنةِرةتةوة وَيناضَي باسَيكيان هةبَيت بؤ طفتوطؤكردن لةسةري... لةهةموو 

ئةم كؤبوونةوانةشدا دةبيستم كة ثياوة كورتةبنةكة بةرثرسي يةكةمة.

بيستم  دةنط  يةكةم  كورتةبنةكة،  ثياوة  ماَلي  طةييشتينةوة  رؤذةي  ئةو 

دةنطي ذنَيك بوو كة لة رةزمي دةنطييةوة دةمزاني ذنَيكي منداَلكارة، سةرشَيت 

لَيبِراوانة؛  تَيبطات،  شتَيك  هةموو  لة  بةزوويي  دةيويست  رامنةبووة.  و 

دةكرد؛  ثرسياري  بَيت  كورتةبنةكةي  كابرا  وةآلمي  ضاوةِرَيي  ئةوةي  بةبَي 

”بةرنامةكةتان تؤماركرد؟ باسي ضيت كرد؟ باسي هاوسةرطيرييةكةشمانت 

ثارة  بة  و  نين  هاوسةر  دةزانن  طةر  ”واي  دةيطوت؛  و  دةتريقايةوة  كرد؟“... 

ماوةيةك الت دةمَينمةوة ثَيستمان دةكةن بة دةهؤَلي هانداني خةَلكي لَيمان!“. 

قةآل  شاري  كةوتمة  ئةوةي  دواي  من  داطيرسا،  تةلةفزيؤن  شةو  بؤ 

شاشةي  لةسةر  مرؤظ  دةمتواني  تةنيا  ببينمةوة...  مرؤظ  بوو  يةكةمجار 

تةلةفزيؤنةكان ببينم، هةندَيك مرؤظَيكي جياواز و تؤكمة، قسةزان و بَيهةَلة، 

كة دةَلَيم قسةزان دةبَي ئةوةش بَلَيم مةبةستم لة قسةزاني رةوانطوفتاريية، 

طرينط  شادبوومةتةوة،  مرؤظ  بة  تةلةفزيؤنةوة  شاشةي  لة  لةوةتي  ضونكة 

دةيطةيةننة  بَيطرَي  و  رةوان  دةيَلَين  ئةوةي  ئةوةية  طرينط  دةَلَين،  ضي  نيية 

ثايان!

خؤي  دةتوانَي  هَيندةي  دةدا  هةوَلي  ئةطةرضي  بنَيس،  و  باريك  كوِرَيكي 

بشارَيتةوة؛  ساويلكةييةكةي  نةيدةتواني  هَيشتا  بةآلم  بدات،  نيشان  زيرةك 

لةسةر شاشةي تةلةفزيؤني رةسمي حزب دةركةوت. دواي ئةوةي تَيمابوو 

طؤشتن،  طرطني  ثياوَيكي  لةوكاتةدا  بناسَينَي،  ميوانةكةي  ناونيشان  بةكامة 

لةنَيو ضاكةت و ثانتةَلؤنَيكي شين و بؤينباغَيكي نارنجي دةركةوت، هةر وةك 
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ئةوةي لةناو ثاسةكة لة رَيطاي ئةو بؤنةي لَيي دةهات، هَينابوومة بةرضاوم؛ 

بَيتة  خوار  كةمَيك  وايكردووة  هَيناوة  بةالدا  بةجؤرَيك  ثرضي  بةهةمانشَيوة 

بةرضاو. بةخةندةيةكي ثان و بَيهؤ جارَيك دةيِروانيية ضاوةكانم و جارَيكيش 

تيزة نيطايةكي بؤ كوِرةي ثَيشكةشكار دةكرد كة خةريكبوو دةيطوت ئَيستا 

ديمةنةكة  ثاشان  دةبين...  بةِرَيزيان  رؤذانةي  و  ئاسايي  ذياني  بينةري 

طوَيزرايةوة و لة ديمةني دواتردا كابراي كورتةبنة لةنَيو ثاسةكة دانيشتبوو، 

لة تةنيشتييةوة ضاوم لةخؤم طَيِرا، بةآلم ئةوةي دياربوو من نةبووم! كةسَيكي 

تر بوو كة رووخساري بةجؤرَيك بؤ ثةنجةرةي ثاسةكة وةرضةرخاندبوو، 

ئةستةم بوو بيبينم. ئةوسا لةزؤر شت تَيطةيشتم: بؤم دةركةوت دةنطي ئةو 

ئامَيرةي هةرجارة و لة طؤشةيةكي ثاسةكة دةهات ضي بوو، زانيم بؤضي من 

جطة لةسةر شاشةي تةلةفزيؤن، مرؤظ لة هيض كوَيةكي تر نابينم، لَيكدانةوةم 

دةردةكةوَي  ئةوةي  نادات،  نيشان  مرؤظَيك  هةموو  تةلةفزيؤنيش  كة  وابوو 

ئةوةي  رووخسارمانةوة،  و  سيما  بة  ئَيمة  خودي  نةك  مرؤظيمانة  تارمايي 

ئةوةي  بةآلم  روونة،  هةر  ديارة  ئةوةيش  نابينم  مرؤظةكان  بؤضي  منيش 

رووداوي  بؤضي  روويدا؟  ضؤن  بوو،  كوشتنةكة  نةبوو،  روون  الم  هَيشتا 

كؤتايي  لة  نةدةكةوت.  ضنط  وةآلمَيكم  هيض  نةدرا؟  ثيشان  كوشتنةكةش 

كوشتنةكةدابَيت  رووداوي  دةموساتي  لة  دةضم  بؤ  واي  من  كة  بةرنامةكة 

وَينةي كابرا كورتةبنةكةيان لة تافي الوي و سةردةمي خةبات و بةرخوداندا 

نيشان دةدا و لة كؤتاييدا لةوثةِري ويقار و سةركةشيدا وَينةكةي بؤ ضةند 

ساتَيك وا مايةوة...

دواي قةيرَي، كوِرَيكي ديكة هات، ئةميش وَيدةضوو تووشي هةمان دةردي 

وَيدةضوو  كة  طِردراو  و  نَير  دةنطَيكي  بة  بووبَيت،  بنَيسةكة  و  باريك  كوِرة 

كارمةندَيكي  كوشتني  هةواَلي  راطرتبَيت؛  سؤزةكةي  و  دةنط  ئاستي  بةزؤر 

ئةزموونة  نةياراني  رةشي  دةستي  ”بة  نهَيني  ئاساييشي  ثاراستني  هَيزي 

ثَيشةكةوتووةكةمان!“ لةكاتي طةِرانةوةي بؤ ماَلةوة لةناو يةكَيك لة هؤكارةكاني 

طواستنةوةي طشتيدا؛ راطةياند. لةطةَل بةردةوامي هةواَلثَيدانةكةدا؛ ئاماذةي 

بة زؤربووني ئةمجؤرة كوشتنة ناطةهانة دةكرد و ذمارةي كوذراوةكاني بة 

نزيككراوي بة بيستوسَي كةس كة لةنَيوياندا ضواريان ذن بوون؛ خةمآلند... 

هاوكات لةطةَل ئةم زانيارييانةيدا ديمةني بةخاكسثاردني كوذراوةكة نيشان 

و  تَيكئاآلندبوون  قؤَلةكاني  طؤِرةكةيةوة  نزيك  لة  كورتةبنةكة  كابرا  دةدرا، 
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جارجارة سةري هةَلدةبِري و سةيرَيكي ئةواني تري دةكرد، لةوةي دةكرد 

بةهرةي ضؤنييةتي خةمباري و تازييةباريان لَيوة فَيربَيت. 

رَيكخةري  ”طرووثي  دةستةي  كؤبوونةوةي  دةمي  لة  لةمةوبةر،  ساَلَيك 

ئةطةرضي  ”هةظاآلن!  دةطوت؛  ئةندامةكاني  بة  كورتةبنةكة  كابرا  بؤنةكان“ 

خؤم  ئاشتيخوازانةي  و  مرؤظدؤستي  وَيناي  نيية  ثَيمخؤش  هيضكات 

ئةو  سةر  دَيمة  هةندَيكجار  بةآلم  بشَيوَينم،  لةئَيوة  هيضكام  لةبةرضاوي 

ئاساييشي  كارمةندةكاني  كة  بكةم  رةشة  دةستة  لةو  دةستخؤشي  بِروايةي 

كة  خودايية  سزايةكي  ئةوان  كوشتني  هاوِرَييان  دةكوذن،  خؤمان  لةمةِر 

كارمةندةي  ئةم  هةر  دةيانطرَيتةوة.  نهَينييةوة  بةثاراستني  طوَينةدان  بةهؤي 

بةم دواييانة شةهيد بوو، نموونةيةكي بةرضاوة كة بووة قوربانيي دةمة شِر 

و زمانة درَيذةكةي خؤي! من زانياري درووستم هةية كة لةو رؤذةي لةناو 

ماَلةكاني  ضاودَيركردني  شةواني  و  نؤبةتطيري  باسي  كوذراوة  ثاسةكةدا 

بطرن...  لةبةرضاوي  ئَيوة  بةَلكو  هؤشدارييةك،  وةك  ئةَلَيم  ئةمة  كردووة. 

منداَلَيكي  بِرؤن  و  لَيبكةن  بآلوةي  لةوةي  بةر  ئامادةبوونتان“  بؤ  سوثاس 

تةمةنةوة  بيخةينة  طريمانةيي  بةضاوي  كةمَيك  ئةطةر  كة  بزؤز  و  هةِراش 

رَيك دةضَيتةوة سةر هةمان بيضمي باوكة كورتةبنةكةي و دةبَيتة بةرثرسي 

كؤبوونةوةكاني سبةي رؤذَي؛ شتَيكي تيذ و سوذنئاساي رؤبردة ئةو تاكة 

بيناييم  من  رؤذةوة  لةو  نةيانخواردبوو.  شةمشةمةكوَيرةكان  كة  ضاوةمةوة 

لةدةست داوة، بةآلم بةردةوام هةمان ئةو شتانة روودةدةنةوة كة لة رؤذي 

رووداوي ناو ثاسةكةوة روودةدةن، هةمان دةنط دةبيستمةوة، تةنَي دةنطي 

دةنط  لةطةَل  و  كورتةبنةكةن  ثياوة  هاوسةري  كرَي  كة  دةطؤِرَي  ذنانة  ئةو 

طؤِرانيشيان ذمارةيةكي ديكةي كوشتني ذنان سةرباري ئةو ئامارانة دةبَيت 

كة بَيذةرة دةنط طِردارةكة دةيانخوَينَيتةوة. وا هةست دةكةم ئَيستا بزانم كة 

دةمةويست ضي بَلَيم كاتَيك وتم ”برادةر...“.

Ferhad.du@gmail.com
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باسي مردني كةسَيك

ئةوة يةك حةفتةية لةم طةِرةكةدا باسي مردني كةسَيك دةكةن. كابرايةكي 

ضريكةيةكي  و  دةنط  بة  و  دةروَيشان  هةيبةتي  بة  ضاوشين،  باآلبةرزي 

ضِريوة.  طؤراني  طةِرةكةدا  ئةم  دارضنارةكاني  سَيبةري  لة  كابرا  غةريبةوة. 

خةَلك دةستة دةستة هاتوون و بة مؤبايل و بة كامَيراي طةورة فيلميان لَي 

زاري  لة  خوَين  طؤراني ضِرينةوة  بةدةم  هَيدي  هَيدي  كابرا  دةَلَين  طرتووة. 

شتَيكي  ثةرداخَيك،  ثياَلةيةك،  وةكو  دةستي  دةمةدا  لةو  هةر  دةر.  هاتووةتة 

كةس  بةآلم  بكات،  ئاو  داواي  و  بَيت  تينووي  بَلَيي  وةك  بةرزكردووةتةوة 

طوَيي ثَي نةداوة و هةر خوَين هاتووة و هةر ضريكةي بةرزترةوة بووة. يةك 

دوو ذن لة دوورةوة هاواريان كردووة: دة وس بة! شووشة بة ثةنجةرةي 

هيض ماَلَيكةوة نةما.

لة  و  هةَلطةِراوة  زةرد  روخساري  هَيدي  هَيدي  ئاسا،  دةروَيش  ثياوي 

ثةلةقاذَي دواضركةكاني ذياني  بة  عةرد و  سةر  كةوتووةتة  ثاَل ضنارةكاندا 

سَي ضيرؤكي زؤر كورت

عةلي دةسماَلي- سنةعةلي دةسماَلي- سنة
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بةسةرداوة. ئةَلَين لةودةمانةدا لةجياتي خوَين شتَيكي مةيلةو سةوز لة زاري 

هاتووةتة دةر. ضةند كةسَيك بة هةَلةداوان بؤ ماَلةوة هةآلتوون هةتا فيلمةكان 

بهاوَينة سةر تؤِري ئينتةرنَيت. كة ئامبوآلنسةكةش هاتووة ضةند كةسي  تر 

هةر فيلميان طرتووة و جةند رَيبوارَيكيش بة هَيما و نيشانةي دوورخستنةوةي 

بةآل و نةطبةتي ثارةيان هاويشتووةتة سةر تةرمةكة و دواتر هةموو شتَيك 

طةِراوةتةوة بؤ دؤخي ئاسايي خؤي.

ئةوانة كَين؟

و  رةش  وَينةيةكي  ناكةم.  ثةيداي  و  دةطةِرَيم  كؤندا  وَينةيةكي  بةدواي 

سثي ثةنجاكان، كة ضةند مانط بةر لة هةآلتني حةمةِرةزاشاي ثةهلةوي لة 

تاراندا طيراوة و وا ديارة مان و نةماني شا نةيتوانيوة كاريطةري بكاتة سةر 

زةردةخةنة و شَيوةي نيطا و تَيِرامان و وةستاني ثياوةكاني ئةو وَينةية. ميرزا 

حةبيب لةنَيوان هةر دوو كوِري خؤي ساالر و سيرواندا راوةستاوة و وَينةطر 

وتوويةتي: حاااازززر.

لةناو  سيروان  و  ساالر  هاتوضووندا  رووداوَيكي  لة  سةفةرةدا  لةو  هةر 

دةضن و ميرزا حةبيب دواي طةِرانةوة، لة طةِرةكي قةتارضياني شاري سنة 

دةكةيةك دادةنَي و دةس دةكات بة فرؤشتني دؤ و خورما و نةجيراو و قةيسي. 

دواتر ئاوَينةي بضووكي ثشت وَينةكةي زوَلةيخا شانة و عةتر و مَيخةك و 

زؤر شتي تريش دَينَي. حةز ئةكات ئةو خةَلكة بين دؤيةك هةنجيراوَيك شتَيك 

ئةوانة  بكةن:  ثرسيار  و  دةكةكة  ديواري  بؤ  راكَيشن  دةس  ثاشان  و  بخؤن 

ثسَلةوان  بوون.  كوِرم  سيرواني  و  ساالر  بَلَي:  وةآلمياندا  لة  ئةويش  كَين؟ 

بوون برا. لةوة كرماشان و تارانا كةس نةيتواني دةرةقةتيان بَيت و ثشتيان 

لة زةوي بدات.

دواي مردني ميرزا حةبيب ئةو وَينةية بةها و قوربي نةما و دةتاودةست 

كةوتة ناو كةلوثةلي رزيو و بَيكةَلكي عةمباري ماَلةكةي من. تا لةبيرم بَيت هةر 

لة سةر فةرماني دووضةرخة بيستوهةشتةكةي خؤم دانرابوو. يةك دوو جار 

بؤ كةيوان و سةيواني كوِرم طَيِرايةوة كة ئةوانة خاَلة ثاَلةوانةكاني من بوون 

لة تةواوي ئةم كرماشان و... نازانم لةم ماَل طواستنةوةية دا لة ض رووداوَيكدا 



٩٢

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

وَينةكة نووقم بوو. لة كةذاَلم ثرسي: ئةرَي وَينةي خاَلة جوانةمةرطةكانم ضي 

وتي:  سةيوان  ثرسي.  كوِرةكانم  لة  ثاشان  ضي؟  وَينةي  وتي:  هات؟  بةسةر 

وَينةيةكي وام لةبير نةماوة. كةيوانيش وتي: هةر بة راست ثاَلةوان بوون؟

لةدةسضووني بَينجي

روومان  طوَلَيك  ضةند  كِريني  بؤ  دةالل،  هاوسةرم  و  من  كة  دةمةيدا  لةو 

لة طةورةترين طوَلفرؤشي ثايتةخت كرد، هةر ذن و ثياو بوون بة باوةشَيك 

طوَلداني ثِر لة شةمداني و حوسن يوسف و خةتمي و ئةتَلةسي دةهاتنة دةر، 

ردَيني  و  درَيذ  قذي  و  سةروسيما  بة  ضاوي  كة  طوَلفرؤش  كابراي  بةآلم 

جياواز و ضاويلكة و كآلوي من كةوت، وتي: ئَيوة دةبَي ضةند طوَلدان لة طوَل 

و طيا جياوازةكاني ئَيمة بكِرن. ثاشان زؤر شتي ثَي نيشانداين و ضةند ناوي 

التيني هَينا كة هةموويان جوان و جياواز بوون، بةآلم بةِراستي طران بوون. 

بَينجاميني  ئةمانة  وتين:  ثَيي  بوون.  هةرزانتر  بَينجامييةكان  ئةوانةدا  لةناو 

ئةبَلةقن، زؤر تايبةتن. تةنيا بؤ دةفتةري وةزير و وةكيلةكان دةيانكِرن. هةواي 

ماَلةكاتان وةك بةهةشتي لَي دَي. بةس بزانن بَينجامين بةِراستي هةستيار و 

دَلناسكة و زوو دةتؤرَي. حةزي لة جَيبةجَيكردني زؤر و بةثةلة نيية. لةطةَليا 

نةرمونيان بن و قسةي لةطةَل بكةن.

من و دةالل دةسبةجَي شةش طوَلدان بَينجاميني ئةبَلةقمان كِري، كة هةر 

لةطةَليان  شةو  و  رؤذ  بة  بوون.  بةرز  طَيالسَيك  نةمامي  ئةوةندة  كامةيان 

و  دةكرد  طةآلكانيان  لة  فوومان  هَيواشي  بة  دوورةوة  لة  و  دةكرد  قسةمان 

لة  دةبووين.  شاد  سةماية  بةو  ئَيمة  و  دةكرد  سةمايان  هَيوري  بة  طةآلكان 

تةلةفؤندا لة دةاللم دةثرسي: بَينجييةكان تينوو نين: ... بَينجييةكان باشن؟... 

بَينجييةكان طةآلي تازةيان دةرهَيناوة؟ هةر كة دةهاتمةوة ماَل هاوارم دةكرد: 

سةالم بؤ دةالل خانم و بَينجيية جوانةكان.

ئةوروثا  بةرةو  قاضاخي  بة  دةالل  براي  كامةراني  بةرلةوةي  حةفتةيةك 

بوون  زؤر  ميوانةكان  ضوو.  بةِرَيوة  ماآلوايي  ميواني  ئَيمة  ماَلي  لة  بِروات، 

لةناو  جطةرة  و  نةدات  بَينجيية كان  لة  خؤي  كةسَيك  بووين  ئاطادار  ئَيمة  و 

كامةران  طياني  بَي  تةرمي  رؤذ   ١٠ دواي  نةكوذَينَيتةوة.  طوَلدانةكانيان 
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ضووين  كامةران  خاَلي  عةتاي  و  من  و  ئيجة  دةرياي  ئاوةكاني  سةر  كةوتة 

بؤ هَينانةوةي جةنازةكة و دةالل طةِرايةوة بؤ الي دايكي. دوو حةفتة دواي 

هةَلوةريوي  طةآلي  ماَلةوة  ضووينة  كة  تاران.  بؤ  هاتينةوة  كامةران  ناشتني 

طوَلدانةكانم  ثاشان  و  طةورة  تةليسَيكي  ناو  كردة  ئةبَلةقةكانمان  بَينجامينة 

و  بيانبةن  زووتر  كة  دا  كةناسةكان  بة  تمةنم  هةزار   ٢ و  دةركة  بةر  بردة 

ئةفغاني  كةناسَيكي  تَيداية.  خاكيان  و  قورسن  ئةمانة  نةَلَين  و  نةطرن  بيانوو 

ثرسياري كرد: ”اينها بنجامين بودند؟ بنجامين بسيار قشنطند. مخصوص اطر 

ابلق باشند“*.

* كابرا ئةفغانييةكة بة زماني فارسي دةَلَيت: ”ئةمانة بَينجامينن؟ بَينجامين زؤر جوانن. 

بةتايبةت ئةطةر ئةبَلةق بن“.

عةلي دةسماَلي لة ساَلي ١٩٧٧ي زايينيدا لة شاري سنة لةدايك بووة.

لة بوارةكاني كورتةضيرؤك، شيعر و وةرطَيِراني فارسي و توركي ئةستةنبوَليدا خاوةن 

ئةزموونة. دوو كتَيبـي شيعر و ضيرؤكي ئةو بة فارسي لة تاران ضاثكراوة. كؤمةَلَيك شيعري 

ضاثكراوة.  قاوة)  (تاَلترين  ناوي  بة  هةولَير  لة  و  كوردي  زماني  سةر  وةرطَيِراوةتة  توركي 

ئَيستا لة سنة دةذي و سةرقاَلي كاري رؤذنامةطةري و نووسين و وةرطَيِرانة.
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تاو لة نَيوةِراستي ئاسماندا ضةقيوة، دةَلَيي لة كوالوكةي ئاسمانةوة ضاو لة 

طةرمابردووي  سنطي  لة  سوورةوةبووةكاني  تيرَيذة  رمبـي  دةكا،  زةوي  باآلي 

دةرةوة  بة  زيِرؤح  واية،  سةرنراوة  تةندووري  وةك  وآلت  دةضةقَينَي.  خاك 

خزاون،  بنضكةطيا  و  بةرد  و  دار  نيسَيي  لةبن  طةرما  ترسي  لة  هةموويان  نيية، 

با  هةَلطةِراوة.  زةرد  هةمووي  كاتؤرة،  و  وشك  ثَيدةشتَيكي  دةكا  هةتةر  ضاو  تا 

ئةو  بةنَيو  بةلةز  دةكاتةوة.  رةش  بةحاَل  ديارة،  دوورةوة  لة  ناية.  هةناسةيةكي 

داوة  لَيك  سةريان  ثوِريشؤكة  و  ئاسني  دِرووة  دةكا،  را  دِرووضنةدا  ثَيدةشتة 

ترساو  وا  بةآلم  دِروويةك،  بنضكة  سةر  دةكةوَيتة  دايدةنَيتةوة،  ثَييةك  هةر  و 

سةريدا  بةسةر  و  داكةندووة  بةري  كراسةكةي  ناكا،  ئاطاش  هةر  شَلةذاوة  و 

دةيخولَينَيتةوة. ئاَلؤزي و ثةشؤكاوي لَي دةِرذَي. بةدةم هةآلتنةوة هةر دةكةوَي 

كراسةكةي  هةستانةوةشةوة  بةدةم  كةوتنةكاندا  كاتي  لة  هةَلدةستَيتةوة،  و 

دةرلينطةكةي  هةَلدراوة،  رةفيسكةي  بن  هةتا  ثانتؤَلةكةي  هةَلدةسووِرَينَي،  هةر 

هةموو  هةآلتوو  وشك  طياي  السكي  و  داَل  و  دِرك  دَي.  تةكةي  هةر  دوويدا  بة 

ئةو رووبارة بؤ وا دوورة؟

قادر عةلي خا- بؤكانقادر عةلي خا- بؤكان
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داوة  ثَيوة  ئةوةندةيان  ئاآلوة.  لَي  زؤري  هةنطَيكي  هَيناوة.  خوَين  لة  ثاوثووزي 

هةموو طياني ماسيوة. بة دةنطيدا نةبَي ناناسرَيتةوة. دةستي لَي هةَلناطرن. يةك 

دةبارَي.  بةسةردا  دةرزي  باراني  دةَلَيي  هةَلدةستَينن.  لَي  ضزةي  يةكدا  دواي  بة 

هةر  شَيواوة  لَي  سةري  وا  دةكرَي.  دةرزيئاذن  لةشي  شوَينَيكي  و  جارة  هةر 

تاوةي بة اليةكدا هةَلدَي. دةيةوَي خؤي بطةيةنَيتة نَيو رووبارةكة. 

- هةر بطةمة ئةوَي رزطارم دَي. خؤ  لةطةَلم نايةنة نَيو ئاوةكةشةوة. خؤم نوقم 

دةكةم هةتا لَييان بزر دةبم. ضاك هةر ئةوةية، تاقة دةرفةتة. ئاخ ئةو رووبارة بؤ 

وا دوورة؟ سووتام، ئاورم طرت. 

دَلي لة ذَيَلآل دَي. هةست دةكا طةيوةتة لَيواري رووبارةكة. بةلةز خؤي فِرَي 

دةدا، لة لَيذَيكي توندةوة جاَلة دةبَيتةوة، بةدةم هةر تلَيكةوة بةسةر دووثشكَيكدا 

لةشي  هةنطةكاني  ئازاري  تازانة  ذانة  ئةو  هةَلدةستَينَي.  لَي  زيِرةي  و  دةكةوَي 

دةسِرَيتةوة. كراسةكةي فِرَي دةدا و وةك ماري سةر ئاور دةكةوَيتة طينطَل دان. 

ثَييةكاني بِرستي رؤيشتنيان نامَينَي. هةر هةَلدةستَي و بةالدا دَيتةوة. هةر كةوتنة 

و ضزةي دووثشكَيك ذَير زطي دةتةزَينَي. 

لةشيان  لة  ضزةي  نةضيرانةي  ئةو  بير  دةكةوَيتةوة  ضزةيةكدا  هةر  لةطةَل 

ئةو  هةر  ئةوِرؤ.  نةضيري  ئةوةش  دةيطوت:  بزةيةكةوة  بة  و  هةَلدةستاندن 

بةجَيي  بةياني  سبحةينَي  كوتبوو:  خَيزاني  بة  ضاييةكة  و  نان  لةسةر  بةيانييةش 

ئةو ثةنيرة وشكة، هةنطوين دةخؤي. كونةمَيشَيكم هةَلَيناوة، سَي ضوار كوزووي 

هةنطوين تَيداية. هةنطوينَيكي سرووشتي و ثاكوخاوَين. 

كةسثَيكي  الي  بة  بِرؤ  بة،  ضا  ثياوي  كابراكة  وتبووي  وةآلمدا  لة  ئةويش 

قةآلضؤ  هةموويانت  بؤ  بة،  بةستةزمانانة  طيانلةبةرة  ئةو  دةستبةرداري  ترةوة. 

كردووة؟ ئاخر راويش بؤتة كةسث وكار؟ خوداي ئةوانة دةتطرَي. ئَيمة منداَلمان 

هةية. ساوان. بةزةييت بة خؤماندا ناية، ئةوان ضي؟ بؤ بة ئاوري تؤوة ئةوانيش 

بسووتَين؟ 

لة  بؤخؤم  من  حةآلَلن.  لةسةرة.  تيغيان  ئةوانة  ذنةكة  كوتبووي  ئةو  بةآلم 

خزمةت  بؤ  طيانلةبةرَيكي  هةموو  خودا  دةيفةرموو  بووم  مامؤستادا  خزمةت 

كردن بة مرؤظ دروست كردووة. بةزةيي ضي و شتي ضي؟ 

وةِرَي  كونةمَيشة  ئةو  دةرهَيناني  بةرةو  و  ئةسثابةكاني  دابووة  دةستي  تيذ 

دةَلَيي  دووركةوتؤتةوة.  ديكة  ئةوةندةي  دةكا.  رووبارةكة  لة  ضاوَيك  كةوتبوو. 

لةبةري هةَلدَي. 

كونةمَيشةوة  ئةو  بةسةر  ضت  بَلَي  تؤ  خوارد!  طوويةكم  ض  نايطةمَي.  هةر   -
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دابوو؟

هاذةي باَلي مَيشةكان بة حاَل دةطاتة طوَيي. ثَيي واية هاشةي رووبارةكةية. 

تةكان لة خؤي دةدا هةستَي، ناتوانَي و القةكاني ياريدةي ناكةن. هةموو لةشي 

دادةضؤِرَي،  لةشيدا  بة  و  بووة  تَيكةَل  خوَين  و  زنضكاو  كوتراو.  كفتةي  بؤتة 

خؤَلةكةي بن  زطي خووساندووة. ئازار حةجماني لَي بِريوة. هةناسةكاني بة ذمارة 

و  قوِر  بؤتة  ضةنةي  بن   خؤَلةكةي  بةستووة.  شؤِرةي  اللَيويدا  بة  ليك  دةكةوَي. 

بةدةم  و لةوسييةوة نووساوة. مَيش و مَيروولة هورووذم دَيننة سةري، هةموو 

لةشي دادةثؤشن. جَيي جلوبةرطة ريشاَل ريشاَلةكةي دةطرنةوة. دةم لة طؤشت 

و خوَيني وةردَينن. لة زؤر شوَين دةيطةيةننة سةر ئَيسك، بةآلم ئةو لةشي سِر 

بووة، هةستيان ثَي ناكا. دواي غَلدة غَلدَيك طةوي هةناسةكاني دةثضِرَي. ضاوي 

بة مؤلةق دةوةستَي و ئازار لةشي بةجَي دَيَلَي. دواي ماوةيةك بة دةم شةِري 

سيسارط و كةمتيار و رَيوييةوة ضوار ثةل لةبةر يةك هةَلدةوةشَيتةوة و هةر 

ثَيضكةيةكي بة اليةكدا بار دةكا. ئَيسةكانيشي خؤيان لةبةر شةويلكةي بةهَيزي 

كةمتيارةكاندا راناطرن و ورد دةبن. تيني طةرماي هةتاو و خوَين زنضكاوةكاني 

دةكةوَي.  سةما  وة  سةرةكةي  قذة  بِرينةكةوة  كزةي  بةدةم  هةَلدَينَي.  وشك 

تؤزَيكي  نيشتنةوةي  دةبَي.  تَيثةِر  جَيطاكةيدا  سةر  بة  بةهَيز  طَيذةَلووكةيةكي 

خةست شوَينةكةي بزر دةكا و نَيوةكةي دةكووذَينَيتةوة. 

٢٠٠٧/٤/١٨

بؤكان

 



٩٧

دار
دی

دار
دی

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

ثَيشةكي:ثَيشةكي:

”ئازادي  خةآلتي  براوةى  شانؤكار،  و  نووسةر  شاعير،  كوشان  ”ئازادي مةنسور  خةآلتي  براوةى  شانؤكار،  و  نووسةر  شاعير،  كوشان  مةنسور 

ثةيظ“ي ئؤسيسكي ساَلي ثةيظ“ي ئؤسيسكي ساَلي ٢٠١٠٢٠١٠ و بنياتنةري ”يانةي ئازادي ثةيظ“، لة ثَينجةمي  و بنياتنةري ”يانةي ئازادي ثةيظ“، لة ثَينجةمي 

بةفرانباري (بةفرانباري (١٩٤٨١٩٤٨)، لة شاري ئةسفةهان هاتووةتة دوونيا.)، لة شاري ئةسفةهان هاتووةتة دوونيا.

 لة دةيةى  لة دةيةى ١٩٦٠١٩٦٠ لة بواري ضيرؤك و شانؤ و دواتر رؤمان دةستي داوةتة  لة بواري ضيرؤك و شانؤ و دواتر رؤمان دةستي داوةتة 

قةَلةم و هةتا ئَيستا كة ضلوثَينج ساَلة دةنووسَيت، زياتر لة ثةنجا بةرهةمي بةثَيز قةَلةم و هةتا ئَيستا كة ضلوثَينج ساَلة دةنووسَيت، زياتر لة ثةنجا بةرهةمي بةثَيز 

و بةنرخي ثَيشكةش بة كتَيبخانةي فارسي كردووة. ئةم نووسةرة بةهؤي كَيشةي و بةنرخي ثَيشكةش بة كتَيبخانةي فارسي كردووة. ئةم نووسةرة بةهؤي كَيشةي 

سياسي وةك ضةند رؤشنبيري هاوضةرخ، ناضار تةركةديار كرا و لة مةنفا لةطةَل سياسي وةك ضةند رؤشنبيري هاوضةرخ، ناضار تةركةديار كرا و لة مةنفا لةطةَل 

خَيزانةكةي ذيان بةسةر دةبات.خَيزانةكةي ذيان بةسةر دةبات.

ئةم  هةتا  سازكراوة  كورد  خوَينةري  بؤ  راستةوخؤ  كة  وتووَيذة  يةكةم  ئةم ئةمة  هةتا  سازكراوة  كورد  خوَينةري  بؤ  راستةوخؤ  كة  وتووَيذة  يةكةم  ئةمة 

هيض نووسةرَيك نيية كة يةكةم دةستثَيكةر بَيتهيض نووسةرَيك نيية كة يةكةم دةستثَيكةر بَيت

”هةظثةيظين لةطةَل مةنسوور كوشان“”هةظثةيظين لةطةَل مةنسوور كوشان“

سازداني: بابةك سةحرانةوةردسازداني: بابةك سةحرانةوةرد
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مةنسوور  بناسَيت.  باشتر  ئةدةبييةكةي  بيروبؤضوونة  لةنَيوان  بةناوة  مةنسوور رؤشنبيرة  بناسَيت.  باشتر  ئةدةبييةكةي  بيروبؤضوونة  لةنَيوان  بةناوة  رؤشنبيرة 

كوشان كة يةكَيك لة رووناكبيرة ئاوةزمةندةكاني ئَيرانة، لة مةنفايش زؤر تَيكؤشةر كوشان كة يةكَيك لة رووناكبيرة ئاوةزمةندةكاني ئَيرانة، لة مةنفايش زؤر تَيكؤشةر 

ثَينج  رؤمان،  حةوت  درَيذ،  و  كورت  شانؤيي  دةقي  دةيان  ئَيستا  تا  و  ضاالكة  ثَينج و  رؤمان،  حةوت  درَيذ،  و  كورت  شانؤيي  دةقي  دةيان  ئَيستا  تا  و  ضاالكة  و 

دةيان  توَيذينةوة،  بةرهةمي  دوانزة  لة  ثتر  كؤمةَلةشيعر،  هةشت   ، دةيان كؤمةَلةضيرؤك  توَيذينةوة،  بةرهةمي  دوانزة  لة  ثتر  كؤمةَلةشيعر،  هةشت   ، كؤمةَلةضيرؤك 

هَيزي  بآلوكردووة.  لَيكؤَلينةوةيي  و  كؤمةآليةتي  رامياري،  فةرهةنطي،  هَيزي وتاري  بآلوكردووة.  لَيكؤَلينةوةيي  و  كؤمةآليةتي  رامياري،  فةرهةنطي،  وتاري 

داهَينةري، نوَيكاري و ئاطابووني لة شَيوة مؤدَيرنةكان، بةشَيك لة شَيوة تايبةتييةكاني داهَينةري، نوَيكاري و ئاطابووني لة شَيوة مؤدَيرنةكان، بةشَيك لة شَيوة تايبةتييةكاني 

نووسيني مةنسوور كوشانة.نووسيني مةنسوور كوشانة.

بةِرَيز، وَيِراي سوثاس بؤ ئَيوة بؤ ئةم وتووَيذة، وةك دةستثَيك باشتر ئةوةية كةمَيك بةِرَيز، وَيِراي سوثاس بؤ ئَيوة بؤ ئةم وتووَيذة، وةك دةستثَيك باشتر ئةوةية كةمَيك 

سةرةتاي  باسي  بةطشتي  هةروةها  بدوَين.  خوَينةران  بؤ  خؤتان  ذياني  و  رابردوو  سةرةتاي لة  باسي  بةطشتي  هةروةها  بدوَين.  خوَينةران  بؤ  خؤتان  ذياني  و  رابردوو  لة 

رةوتي نووسين و ضؤنييةتي ئةو بارودؤخة كة تَييدا ذياون بة زمانَيكي خؤمانة بكةن.رةوتي نووسين و ضؤنييةتي ئةو بارودؤخة كة تَييدا ذياون بة زمانَيكي خؤمانة بكةن.

هيض  نووسةرةن.  ئةو  بةرهةمةكانى  نووسةرَيك،  هةر  ناسنامةي  هيض باشترين  نووسةرةن.  ئةو  بةرهةمةكانى  نووسةرَيك،  هةر  ناسنامةي  باشترين 

نيية  ئةوةي  هَيزي  و  ناتوانَيت  دةقنووس  دةقةكاني  لة  تةواوكةرتر  نيية طَيِرانةوةيةك  ئةوةي  هَيزي  و  ناتوانَيت  دةقنووس  دةقةكاني  لة  تةواوكةرتر  طَيِرانةوةيةك 

تايبةتمةنديية دةرووني، فيكري، هةستي و هةَلويستةكاني نووسةر دةربِرَيت، ضونكة تايبةتمةنديية دةرووني، فيكري، هةستي و هةَلويستةكاني نووسةر دةربِرَيت، ضونكة 

هةروا كة هةر مرؤظَيك لة هةر قؤناغي ذيان خوويةكي تايبةت بةو تافةي طرتووة، هةروا كة هةر مرؤظَيك لة هةر قؤناغي ذيان خوويةكي تايبةت بةو تافةي طرتووة، 

بةرهةمي هةر تافَيكيش وةك ئاوَينةيةكة و لةو نووسةرة بةرهةمي ئةو تافةي ثَي بةرهةمي هةر تافَيكيش وةك ئاوَينةيةكة و لةو نووسةرة بةرهةمي ئةو تافةي ثَي 

ثَيناسة  نووسةرة  ئةو  كةسايةتي  تةواوي  ئةمانة،  سةرجةمي  لة  و  دةدات  ثَيناسة نيشان  نووسةرة  ئةو  كةسايةتي  تةواوي  ئةمانة،  سةرجةمي  لة  و  دةدات  نيشان 

دةكرَيت.دةكرَيت.

جيا لةمةيش ثتر لة ضل ساَل قةَلةم لَيدان و نووسين، نة لة تاقةتي خوَينةراني جيا لةمةيش ثتر لة ضل ساَل قةَلةم لَيدان و نووسين، نة لة تاقةتي خوَينةراني 

لةثَيش  ضارةنووسَيكي  بةهؤي  ضونكة  خؤم.  تاقةتي  لة  نة  و  هةظثةيظينةداية  لةثَيش ئةم  ضارةنووسَيكي  بةهؤي  ضونكة  خؤم.  تاقةتي  لة  نة  و  هةظثةيظينةداية  ئةم 

دانراوة بؤ نووسةرَيكي ثرؤفيشناَل بة ضةشنَيكي طشتي، بةتايبةت لة وآلتانَي بة ناو دانراوة بؤ نووسةرَيكي ثرؤفيشناَل بة ضةشنَيكي طشتي، بةتايبةت لة وآلتانَي بة ناو 

جيهاني سَييةم يان لة حاَلي ضاكسازي و ئاوةداني و طؤِرانكاري، منيش ناضاربووم جيهاني سَييةم يان لة حاَلي ضاكسازي و ئاوةداني و طؤِرانكاري، منيش ناضاربووم 

لة تةواوي بوارة وَيذةيي و هونةرييةكاندا ضاالك بم. دؤسييةي من لةطةَل زؤرتر لة لة تةواوي بوارة وَيذةيي و هونةرييةكاندا ضاالك بم. دؤسييةي من لةطةَل زؤرتر لة 

ضل ثةرتووك لة قةَلةمِرةوي هةَلبةست، ضيرؤك، رؤمان، شانؤنامة، سيناريؤ، رةخنة، ضل ثةرتووك لة قةَلةمِرةوي هةَلبةست، ضيرؤك، رؤمان، شانؤنامة، سيناريؤ، رةخنة، 

توَيذينةوة، دةيان وتار لة بواري رؤذنامةواني، دةيان طةآلَلةداِرَيذي و دةرهَينةري توَيذينةوة، دةيان وتار لة بواري رؤذنامةواني، دةيان طةآلَلةداِرَيذي و دةرهَينةري 

شانؤ، دةرهَينةري فيلم و سةرنووسةري ضةند طؤظار و ضاالكي ديكة لةطةَل هةوراز شانؤ، دةرهَينةري فيلم و سةرنووسةري ضةند طؤظار و ضاالكي ديكة لةطةَل هةوراز 

و نشَيوي زؤر تَيكةَل بووة و ئةزمووني تاَل و شيريني زؤري لة خؤي بةجَيهَيشتووة، و نشَيوي زؤر تَيكةَل بووة و ئةزمووني تاَل و شيريني زؤري لة خؤي بةجَيهَيشتووة، 

هةتا ئاكام و كة هيوادارم كاتَيك بِرةخسَينَيت و رؤذَيك هةوَل بدةم بينووسمةوة هةتا ئاكام و  هةوَل بدةم بينووسمةوة  كة هيوادارم كاتَيك بِرةخسَينَيت و رؤذَيك 

ئةنجامي ئةم ئةزموونانة، بؤ خوَينةران و بةردةنطةكانم، بةتايبةت بؤ نةوةي طةنج ئةنجامي ئةم ئةزموونانة، بؤ خوَينةران و بةردةنطةكانم، بةتايبةت بؤ نةوةي طةنج 

بطوَيزرَيتةوة.بطوَيزرَيتةوة. 
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بة بِرواي ئَيوة دووربوون لة ئَيران كاريطةرييةكى تايبةت لةسةر جؤري نووسين بة بِرواي ئَيوة دووربوون لة ئَيران كاريطةرييةكى تايبةت لةسةر جؤري نووسين 

دادةنَيت، مةبةستم ئةوةية كة دابِراوي و ثضِراوييةك لة نووسيندا بةدي نايةت؟دادةنَيت، مةبةستم ئةوةية كة دابِراوي و ثضِراوييةك لة نووسيندا بةدي نايةت؟

دووركةوتنةوة خؤي لة خؤيدا خراث نيية، دووركةوتنةوة لة خؤت و كلتوور دووركةوتنةوة خؤي لة خؤيدا خراث نيية، دووركةوتنةوة لة خؤت و كلتوور 

لة  دابِراوي،  بةآلم  بةنرخة،  زؤريش  بةَلكو  نيية،  خراث  هةر  نةك  خؤت  وآلتي  لة و  دابِراوي،  بةآلم  بةنرخة،  زؤريش  بةَلكو  نيية،  خراث  هةر  نةك  خؤت  وآلتي  و 

هةردوو ضةشني خؤي كَيشةى زؤري لَيدةكةوَيتةوة، كة ئةطةر وشياري لةطةَلدا هةردوو ضةشني خؤي كَيشةى زؤري لَيدةكةوَيتةوة، كة ئةطةر وشياري لةطةَلدا 

نةبَيت، كاريطةرى وَيرانكةر لةسةر رةوتي نووسين دادةنَيت. مةبةستم لة هةردوو نةبَيت، كاريطةرى وَيرانكةر لةسةر رةوتي نووسين دادةنَيت. مةبةستم لة هةردوو 

ضةشن، دابِراويي و دووركةوتنةوة بة ئيجبار لة مةنفاية و ديارة بة دَلي خؤت بَيت، ضةشن، دابِراويي و دووركةوتنةوة بة ئيجبار لة مةنفاية و ديارة بة دَلي خؤت بَيت، 

جياوازي زؤري هةية لةنَيوان دؤخي نووسةرَيك كة لةِرووي ناضاري لة مةنفاداية جياوازي زؤري هةية لةنَيوان دؤخي نووسةرَيك كة لةِرووي ناضاري لة مةنفاداية 

لةطةَل نووسةرَيك كة كؤضي كردووة و هةر كاتَي بيةوَيت دةتوانَيت بؤ وآلتةكةي لةطةَل نووسةرَيك كة كؤضي كردووة و هةر كاتَي بيةوَيت دةتوانَيت بؤ وآلتةكةي 

بطةِرَيتةوة و بةرهةمةكانى خؤي بة زماني زطماطي و بؤ هاوزمانةكاني بآلوبكاتةوة. بطةِرَيتةوة و بةرهةمةكانى خؤي بة زماني زطماطي و بؤ هاوزمانةكاني بآلوبكاتةوة. 

نووسةري دوورخراوة (تارَينراو)، ئةطةر وشيار و ئاطادار نةبَيت و تةكووزي نووسةري دوورخراوة (تارَينراو)، ئةطةر وشيار و ئاطادار نةبَيت و تةكووزي 

و  بةثَيز  بةرهةمي  ناتوانَيت  نةكات،  ئةوندة  دوو  نووسين،  بؤ  خؤي  جةختي  و و  بةثَيز  بةرهةمي  ناتوانَيت  نةكات،  ئةوندة  دوو  نووسين،  بؤ  خؤي  جةختي  و 

دةوَلةمةند لة خؤي بةجَي بهَيَلَيت. بة واتةيةكي ديكة، دووركةوتنةوة لة نيشتمان دةوَلةمةند لة خؤي بةجَي بهَيَلَيت. بة واتةيةكي ديكة، دووركةوتنةوة لة نيشتمان 

و كلتووري خؤي، ئةطةر لةطةَل دابِران و لَيكترازاني ثةيوةندي لةطةَل خوَينةراني و كلتووري خؤي، ئةطةر لةطةَل دابِران و لَيكترازاني ثةيوةندي لةطةَل خوَينةراني 

بَيت، دةتوانَيت زؤر بةسوود بَيت، ضونكة يةكَيك لة تايبةتمةندييةكاني ضاك روانين، بَيت، دةتوانَيت زؤر بةسوود بَيت، ضونكة يةكَيك لة تايبةتمةندييةكاني ضاك روانين، 

باش نووسين، دووركةوتنةوةية و يةكَيك لة ثَيداويستييةكاني باش بيركردنةوة، باش نووسين، دووركةوتنةوةية و يةكَيك لة ثَيداويستييةكاني باش بيركردنةوة، 

واقيعدا  لة  كة  ئيمكانَيكة  واتة  ديكةية.  ميللةتاني  كلتووري  لةطةَل  بوون  واقيعدا ئاوَيتة  لة  كة  ئيمكانَيكة  واتة  ديكةية.  ميللةتاني  كلتووري  لةطةَل  بوون  ئاوَيتة 

دووركةوتنةوة باشترين ضةشن دةِرةخسَينَيت. لة ئةنجامدا دةكرَيت وةآلمي ئةم دووركةوتنةوة باشترين ضةشن دةِرةخسَينَيت. لة ئةنجامدا دةكرَيت وةآلمي ئةم 

كة  ماناية  بةم  بدةينةوة.  نامؤكردن  يا  سِرينةوة“  ”ئاشنايي  ضةمكى  بة  كة ثرسيارة  ماناية  بةم  بدةينةوة.  نامؤكردن  يا  سِرينةوة“  ”ئاشنايي  ضةمكى  بة  ثرسيارة 

ثَيداويستي نووسين و ئافراندني بةرهةمَيكى بةثَيز، بةدةسهَيناني تةكنيكي ”ئاشنايي ثَيداويستي نووسين و ئافراندني بةرهةمَيكى بةثَيز، بةدةسهَيناني تةكنيكي ”ئاشنايي 

سِرينةوةية“ كة فؤِرماليستة رووسييةكان لة بةرهةمةكانياندا دؤزييانةوة، بةرهةم سِرينةوةية“ كة فؤِرماليستة رووسييةكان لة بةرهةمةكانياندا دؤزييانةوة، بةرهةم 

طةلَيك كة بة رَيكةوت زؤربةيان لة دةرةوةي نيشتمانةكةي خؤيان نووسرابوون.طةلَيك كة بة رَيكةوت زؤربةيان لة دةرةوةي نيشتمانةكةي خؤيان نووسرابوون.

ثَيم خؤشة كة لة نووسةر و شاعيرة خؤشةويستةكاني خؤت بؤ ئَيمة بدوَيي. ض ثَيم خؤشة كة لة نووسةر و شاعيرة خؤشةويستةكاني خؤت بؤ ئَيمة بدوَيي. ض 

كةسانَيك راستةوخؤ، يان ناِراستةوخؤ لةسةر نووسيني ئَيوة كاريطةرييان هةبووة؟كةسانَيك راستةوخؤ، يان ناِراستةوخؤ لةسةر نووسيني ئَيوة كاريطةرييان هةبووة؟

كاريطةري  من  لةسةر  مةزنةكان  نيطاركَيشة  و  نووسةر  و  شاعير  كاريطةري تةواوي  من  لةسةر  مةزنةكان  نيطاركَيشة  و  نووسةر  و  شاعير  تةواوي 

بةشَيوةيةكي  كةسيش  ضةند  و  طشتي  ضةشنَيكي  بة  هةندَيكيان  داناوة.  بةشَيوةيةكي خؤيان  كةسيش  ضةند  و  طشتي  ضةشنَيكي  بة  هةندَيكيان  داناوة.  خؤيان 

تايبةتي. بةِراي من ئةم كاريطةريية حاشا هةَلنةطرة. يةك نووسةري باش لة هةموو تايبةتي. بةِراي من ئةم كاريطةريية حاشا هةَلنةطرة. يةك نووسةري باش لة هةموو 

ضركةساتةكاني ذياندا، تةنانةت لة خةونيش، بة شوَين راوكردنةوةية. كةواتة هةروا ضركةساتةكاني ذياندا، تةنانةت لة خةونيش، بة شوَين راوكردنةوةية. كةواتة هةروا 

كة راوضي لة راوةكاني بةهرةمةند دةبَيت، هةر نووسةريش لة دؤزينةوةي ضركة كة راوضي لة راوةكاني بةهرةمةند دةبَيت، هةر نووسةريش لة دؤزينةوةي ضركة 

رةسةنةكان لة بةرهةمةكانى خؤي بةهرة وةردةطرَيت، بةآلم بِرَي جار ئةم بةهرة رةسةنةكان لة بةرهةمةكانى خؤي بةهرة وةردةطرَيت، بةآلم بِرَي جار ئةم بةهرة 
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جاريش  بِرَي  و  راستةوخؤ  جاريش وةرطرتنة  بِرَي  و  راستةوخؤ  وةرطرتنة 

وشيارانةية  جار  بِرَي  وشيارانةية ناِراستةوخؤية.  جار  بِرَي  ناِراستةوخؤية. 

كةَلك  شَيوةية  بةو  هةر  ضةشنة  لةم  كةَلك كة  شَيوةية  بةو  هةر  ضةشنة  لةم  كة 

ــاطــادار و  ــاطــادار و وةردةطــرَيــت. نــووســةرة ئ وةردةطــرَيــت. نــووســةرة ئ

ثَيشينان  ثةندي  لة  خاَلة،  بةم  ثَيشينان هؤشيارة  ثةندي  لة  خاَلة،  بةم  هؤشيارة 

ئاوِر دةدةنةوة و لة بةدواضوونةوةيةكي ئاوِر دةدةنةوة و لة بةدواضوونةوةيةكي 

ثةيتا ثةيتا، ئةم كاريطةرييانة طاهةزييةيان ثةيتا ثةيتا، ئةم كاريطةرييانة طاهةزييةيان 

ئاَلوطؤِري دةكةن يان فةرامؤش.ئاَلوطؤِري دةكةن يان فةرامؤش.

لةم دؤخةي ئةم ضةند ساَلةدا، بارودؤخي لةم دؤخةي ئةم ضةند ساَلةدا، بارودؤخي 

ئةدةبي ئَيران ضؤن لَيكدةدةنةوة؟ئةدةبي ئَيران ضؤن لَيكدةدةنةوة؟

و  سةركةوتن  بؤ  بةرهةمَيك  و هةر  سةركةوتن  بؤ  بةرهةمَيك  هةر 

ثَيشكةوتنى خؤي ثَيويستي بة بارودؤخي ثَيشكةوتنى خؤي ثَيويستي بة بارودؤخي 

شياو و طونجاو هةية. هةروا كة ناتوانين شياو و طونجاو هةية. هةروا كة ناتوانين 

ضاوةِروان بين لة طةنداو، طوَلي جوان و ضاوةِروان بين لة طةنداو، طوَلي جوان و 

بؤنخؤش بِروَيت، نايشتوانين ضاوةِروان بؤنخؤش بِروَيت، نايشتوانين ضاوةِروان 

تةواو  طةنداوي  و  زةلكاو  لة  كة  تةواو بين  طةنداوي  و  زةلكاو  لة  كة  بين 

سيابةختي حكومةتي كؤماريي لة ئَيراندا، سيابةختي حكومةتي كؤماريي لة ئَيراندا، 

شياوي  ثَيشكةوتنَيكي  هونةر  و  شياوي ئةدةب  ثَيشكةوتنَيكي  هونةر  و  ئةدةب 

لة  طوَلَيك  جار  هةندَي  هةَلبةت  لة هةبَيت.  طوَلَيك  جار  هةندَي  هةَلبةت  هةبَيت. 

كة  سةرهةَلدةدا  و  دةِروَيــت  كة قةراخَيكدا  سةرهةَلدةدا  و  دةِروَيــت  قةراخَيكدا 

بةهؤي هةر ئةم دؤخة نالةبارة، زؤر زوو بةهؤي هةر ئةم دؤخة نالةبارة، زؤر زوو 

تووشي ذاكاوي و دَلمردوويي دةبَيت.تووشي ذاكاوي و دَلمردوويي دةبَيت.

لة كارنامةى كاركردنى ئَيوةدا بةر لة لة كارنامةى كاركردنى ئَيوةدا بةر لة 

ضيرؤك و رؤمان ضةندين شانؤنامةي درَيذ ضيرؤك و رؤمان ضةندين شانؤنامةي درَيذ 

و بة ثَيز، سةرنجي راكَيشاوين و خؤيان زؤر و بة ثَيز، سةرنجي راكَيشاوين و خؤيان زؤر 

بةرجةستة كردووة، ئَيمة لة ضلةكان سَي بةرجةستة كردووة، ئَيمة لة ضلةكان سَي 

شانؤنووسي هةرة ثِرؤفيشناَل و طةورةمان شانؤنووسي هةرة ثِرؤفيشناَل و طةورةمان 

هةبوو (رادي- ساعيدي- بةيزايي). بؤضي هةبوو (رادي- ساعيدي- بةيزايي). بؤضي 

ثَيشوو  دةيةكاني  وةك  شانؤ  ثَيشوو ئةمِرؤكة  دةيةكاني  وةك  شانؤ  ئةمِرؤكة 

هيض هيض 
نووسةرَيك نووسةرَيك 
نيية كة يةكةم نيية كة يةكةم 
دةسثَيكةر بَيت و دةسثَيكةر بَيت و 
بة وتةي ”سلَيمان“ بة وتةي ”سلَيمان“ 
لة ثةرتووكي لة ثةرتووكي 
”كؤمةَلطادا“ هيض ”كؤمةَلطادا“ هيض 
شتَي لةذَير شتَي لةذَير 
خؤرةتاو تازة و خؤرةتاو تازة و 
نوَي نيية. هةموو نوَي نيية. هةموو 
نووسةران حةَلقة نووسةران حةَلقة 
ونبووةكاني ونبووةكاني 
يةك زنجيرن. يةك زنجيرن. 
زنجيرَيك كة زنجيرَيك كة 
لةِراستييدا لةِراستييدا 
سةرةتا و سةرةتا و 
ئةنجامَيكي نيية.ئةنجامَيكي نيية.
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و  كةمكاري  لة  مةسةلةية  ئةم  ئَيوة  ئاخؤ  نةديوة.  بةخؤوة  ئةوتؤي  و ثَيشكةوتنَيكي  كةمكاري  لة  مةسةلةية  ئةم  ئَيوة  ئاخؤ  نةديوة.  بةخؤوة  ئةوتؤي  ثَيشكةوتنَيكي 

الوازيي و بَيهَيزيي شانؤنووساني خؤمان دةبينن، يان ئةوةي كة لة اليةن حكومةتةوة الوازيي و بَيهَيزيي شانؤنووساني خؤمان دةبينن، يان ئةوةي كة لة اليةن حكومةتةوة 

كة لة بنةِرةت روويةكي خؤشي بة شانؤ نيشان نةداوة؟كة لة بنةِرةت روويةكي خؤشي بة شانؤ نيشان نةداوة؟

يةكةم ئةوةية، كة من لة دةيةى يةكةم ئةوةية، كة من لة دةيةى ١٩٧٠١٩٧٠دا شانؤم دةنووسي. لةو ساآلنةدا دةيان دا شانؤم دةنووسي. لةو ساآلنةدا دةيان 

بآلوبوون  بِرَيكيان  كة  كردووة  ثَيشكةش  درَيذم  شانؤي  ضةند  و  كورت  بآلوبوون شانؤي  بِرَيكيان  كة  كردووة  ثَيشكةش  درَيذم  شانؤي  ضةند  و  كورت  شانؤي 

شؤِرشي  دواي  كرا.  نمايش  تةلةفزيؤن  لة  يان  شانؤ،  تةختةي  سةر  ضوونة  شؤِرشي و  دواي  كرا.  نمايش  تةلةفزيؤن  لة  يان  شانؤ،  تةختةي  سةر  ضوونة  و 

١٩٧٩١٩٧٩، بةهؤي بةشي دووةمي ثرسياري ئَيوة، ئيدي نةمتواني وةك جاران شانؤ ، بةهؤي بةشي دووةمي ثرسياري ئَيوة، ئيدي نةمتواني وةك جاران شانؤ 

بنووسم. ضونكة شانؤنامة، دوايين ثَيكهَينان و ثَيداضوونةوةي خؤي لة رؤَلطرتني بنووسم. ضونكة شانؤنامة، دوايين ثَيكهَينان و ثَيداضوونةوةي خؤي لة رؤَلطرتني 

ئةكتةرةكان، يان بةشَيوةيةكي طشتي لة سةحنةي شانؤ بةدةس دَينَيت و بةرهةم ئةكتةرةكان، يان بةشَيوةيةكي طشتي لة سةحنةي شانؤ بةدةس دَينَيت و بةرهةم 

ناكات.  بةرهةمهَينان  و  ئافراندن  بة  هةست  بؤشاييدا  لة  شانؤنامةنووسين  ناكات. دَيت.  بةرهةمهَينان  و  ئافراندن  بة  هةست  بؤشاييدا  لة  شانؤنامةنووسين  دَيت. 

شانؤنامةنووس ناضارة كة سةحنة و هةستي ئةكتةرةكان زؤر باش و بةرفراوان شانؤنامةنووس ناضارة كة سةحنة و هةستي ئةكتةرةكان زؤر باش و بةرفراوان 

لَيكبداتةوة و بناسَيت. لةطةَلياندا تَيكةَل بَيت. كةواتة، دواي شؤِرشي لَيكبداتةوة و بناسَيت. لةطةَلياندا تَيكةَل بَيت. كةواتة، دواي شؤِرشي ١٩٧٩١٩٧٩ي ئَيران ي ئَيران 

و هاتنة سةركاري حكومةتَيكى ئايينى دذ بة فةرهةنط و كلتووري سكؤالر، ئةم و هاتنة سةركاري حكومةتَيكى ئايينى دذ بة فةرهةنط و كلتووري سكؤالر، ئةم 

و  هاوشان  نةياندةويست  كة  طيرا  ديكة  شانؤنامةنووسةكاني  و  من  لة  و دةرفةتة  هاوشان  نةياندةويست  كة  طيرا  ديكة  شانؤنامةنووسةكاني  و  من  لة  دةرفةتة 

لة  شانؤ،  تةختةي  بةتايبةت  طشتي،  بةشَيوةيةكى  سيستمة.  ئةم  لةطةَل  لة هاوِرابن  شانؤ،  تةختةي  بةتايبةت  طشتي،  بةشَيوةيةكى  سيستمة.  ئةم  لةطةَل  هاوِرابن 

طؤرانيبَيذي  يةك  بكة،  تةماشا  ديكةية.  هونةرةكاني  لة  كاريطةرتر  كوَي  طؤرانيبَيذي هةموو  يةك  بكة،  تةماشا  ديكةية.  هونةرةكاني  لة  كاريطةرتر  كوَي  هةموو 

سةركةوتوو، ئةطةر بيةوَيت دةتوانَيت زؤر بة ساكاري لة ورووذاندن و هةَلخراندني سةركةوتوو، ئةطةر بيةوَيت دةتوانَيت زؤر بة ساكاري لة ورووذاندن و هةَلخراندني 

ض  خةباتطَيِري.  و  شؤِرشطَيِري  بة  بكةن  دةست  هةتا  هةبَيت،  دةستي  ض بينةرةكاني  خةباتطَيِري.  و  شؤِرشطَيِري  بة  بكةن  دةست  هةتا  هةبَيت،  دةستي  بينةرةكاني 

وةك  كةسَيك  دووبةختيبينةراني  بزووتنةوةي  و  بزاظ  بة  بةر  ناتوانَيت  وةك كةسَيك  كةسَيك  دووبةختيبينةراني  بزووتنةوةي  و  بزاظ  بة  بةر  ناتوانَيت  كةسَيك 

و  ئةو  وةك  خؤشةويست  طؤرانيبَيذَيكي  كة  بةسة  ئةوةي  هةر  بطرَيت؟  و ”مةدؤنا“  ئةو  وةك  خؤشةويست  طؤرانيبَيذَيكي  كة  بةسة  ئةوةي  هةر  بطرَيت؟  ”مةدؤنا“ 

بينةر  هةزاران  هةتا  شار  شةقامةكاني  سةر  بضنة  سةحنة  لةسةر  بينةر طرووثةكةي  هةزاران  هةتا  شار  شةقامةكاني  سةر  بضنة  سةحنة  لةسةر  طرووثةكةي 

تايبةتمةنديي  و  خةسَلةت  ئةمة  بكةن.  وَيران  خؤيان  رَيطاي  لةسةر  تايبةتمةنديي هةمووشتَي  و  خةسَلةت  ئةمة  بكةن.  وَيران  خؤيان  رَيطاي  لةسةر  هةمووشتَي 

ئةندَيشةي  يةك  لةطةَل  هاوشان  و  ئارا  بَيتة  دةتوانَيت  شانؤيش  بؤ  كة  ئةندَيشةي سةحنةية  يةك  لةطةَل  هاوشان  و  ئارا  بَيتة  دةتوانَيت  شانؤيش  بؤ  كة  سةحنةية 

يةكثارضة و يةك بةرنامة و ئاهةنطَيكي لةثَيشةوة ساز كراوة بن. بؤية سيستةمة يةكثارضة و يةك بةرنامة و ئاهةنطَيكي لةثَيشةوة ساز كراوة بن. بؤية سيستةمة 

تؤتاليتارةكان وةك فاشيستي، ديكتاتؤري و... هتد، ثتر لة هةر بوارَي، ضاوةدَيري تؤتاليتارةكان وةك فاشيستي، ديكتاتؤري و... هتد، ثتر لة هةر بوارَي، ضاوةدَيري 

كار و كرداري سةحنة دةكات. ئةمِرؤكة يارى تؤثي ثَي لة جيهان بةهؤي ئةو كار كار و كرداري سةحنة دةكات. ئةمِرؤكة يارى تؤثي ثَي لة جيهان بةهؤي ئةو كار 

خزمةت  لة  بةكارهَينةر  و  طةورة  لؤسةيةكي  وةك  بوونةي،  سةحنةيي  كردارة  خزمةت و  لة  بةكارهَينةر  و  طةورة  لؤسةيةكي  وةك  بوونةي،  سةحنةيي  كردارة  و 

خاوةن  مرؤظَيكي  ئةطةر  ثَيية،  تؤثي  ياري  ئةم  هةر  مرؤظةداية.  بة  دذ  خاوةن سياسةتي  مرؤظَيكي  ئةطةر  ثَيية،  تؤثي  ياري  ئةم  هةر  مرؤظةداية.  بة  دذ  سياسةتي 

بير و ئةندَيشة لةم ياريية هةَلكةوَيت، دةتوانَيت دذ بة بةندةي خؤى بوةستَيتةوة، بير و ئةندَيشة لةم ياريية هةَلكةوَيت، دةتوانَيت دذ بة بةندةي خؤى بوةستَيتةوة، 

دةتوانَيت كار و كرداري دذ بة سةرمايةداري بؤ خؤي دابين بكات و لة خزمةت دةتوانَيت كار و كرداري دذ بة سةرمايةداري بؤ خؤي دابين بكات و لة خزمةت 

يةك  لة  هةية.  اليةني  دوو  ئَيران  ئةمِرؤي  شانؤي  رةوتي  كةواتة  بَيت.  يةك جةماوةر  لة  هةية.  اليةني  دوو  ئَيران  ئةمِرؤي  شانؤي  رةوتي  كةواتة  بَيت.  جةماوةر 
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شانؤ  سةربةخؤيي  و  دةسةآلت  ناتوانَيت  كة  ئيسالميية  حكومةتي  كاري  شانؤ الوة،  سةربةخؤيي  و  دةسةآلت  ناتوانَيت  كة  ئيسالميية  حكومةتي  كاري  الوة، 

ببينَيت و هةموو شتَيكي دةوَيت كة لةخزمةت خؤيدا بَيت و دووةم كؤمةَلَيك مرؤظي ببينَيت و هةموو شتَيكي دةوَيت كة لةخزمةت خؤيدا بَيت و دووةم كؤمةَلَيك مرؤظي 

دؤذداماوةكة بة هَينانةوةى ثاكانةيةكي نةشياو لةخزمةت حكومةتدان و هاوشان دؤذداماوةكة بة هَينانةوةى ثاكانةيةكي نةشياو لةخزمةت حكومةتدان و هاوشان 

لةطةَل ئةو ويستانةي حكومةتن و بةم ضةشنة شانؤ دةهَيننة سةر سةحنة.لةطةَل ئةو ويستانةي حكومةتن و بةم ضةشنة شانؤ دةهَيننة سةر سةحنة.

لةبيرمة ضةند ساَل لةمةوبةر لة جَيطايةك خوَيندمةوة كة نووسةرَيك نووسيبووي، لةبيرمة ضةند ساَل لةمةوبةر لة جَيطايةك خوَيندمةوة كة نووسةرَيك نووسيبووي، 

نووسةراني ئَيراني ناتوانن خؤيان لة بازنةى هيدايةت و ئال ئةحمةد رزطار بكةن. نووسةراني ئَيراني ناتوانن خؤيان لة بازنةى هيدايةت و ئال ئةحمةد رزطار بكةن. 

روانطةي ئَيوة لةمةِر ئةم وتة ضيية؟روانطةي ئَيوة لةمةِر ئةم وتة ضيية؟

توانييان  رووسةكان  نووسةرة  مةطةر  تَيناطةم،  باشي  بة  قسةية  ئةم  توانييان ماناي  رووسةكان  نووسةرة  مةطةر  تَيناطةم،  باشي  بة  قسةية  ئةم  ماناي 

لةذَيركاريطةري  رؤذئاوايش،  ئةدةبي  دةربَينن.  طؤطؤل  ”خَيمةى  لةذَير  لةذَيركاريطةري خؤيان  رؤذئاوايش،  ئةدةبي  دةربَينن.  طؤطؤل  ”خَيمةى  لةذَير  خؤيان 

شانؤنووساني يؤنان يان طَيِرانةوةي تةوراتدا بووة. هيض نووسةرَيك نيية كة يةكةم شانؤنووساني يؤنان يان طَيِرانةوةي تةوراتدا بووة. هيض نووسةرَيك نيية كة يةكةم 

لةذَير  شتَي  هيض  ”كؤمةَلطادا“  ثةرتووكي  لة  ”سلَيمان“  وتةي  بة  و  بَيت  لةذَير دةسثَيكةر  شتَي  هيض  ”كؤمةَلطادا“  ثةرتووكي  لة  ”سلَيمان“  وتةي  بة  و  بَيت  دةسثَيكةر 

زنجيرن.  يةك  ونبووةكاني  حةَلقة  نووسةران  هةموو  نيية.  نوَي  و  تازة  زنجيرن. خؤرةتاو  يةك  ونبووةكاني  حةَلقة  نووسةران  هةموو  نيية.  نوَي  و  تازة  خؤرةتاو 

زنجيرَيك كة لةِراستييدا سةرةتا و ئةنجامَيكي نيية. هيض دةقَيكي ضيرؤك بةتايبةت زنجيرَيك كة لةِراستييدا سةرةتا و ئةنجامَيكي نيية. هيض دةقَيكي ضيرؤك بةتايبةت 

ضيرؤكَيكي تةنز لة دةرةوةي كاريطةري ”دؤنكيخؤتةي“ سيرظانتَيس نةنووسراوة ضيرؤكَيكي تةنز لة دةرةوةي كاريطةري ”دؤنكيخؤتةي“ سيرظانتَيس نةنووسراوة 

و نايشنووسرَيت. كةواتة نووسةرة ئَيرانييةكان ناتوانن لة هيدايةت يان تةنانةت لة و نايشنووسرَيت. كةواتة نووسةرة ئَيرانييةكان ناتوانن لة هيدايةت يان تةنانةت لة 

ئالي ئةحمةد تةئسير وةرنةطرن، بةآلم رةنطة مةبةستي لة بازنةى ئةو نووسةرة، ئالي ئةحمةد تةئسير وةرنةطرن، بةآلم رةنطة مةبةستي لة بازنةى ئةو نووسةرة، 

بةرزتر لة كاريطةري بَيت و ماناي ديلي يان تووشي دؤخَيكي زؤر ئاستةم و بَي بةرزتر لة كاريطةري بَيت و ماناي ديلي يان تووشي دؤخَيكي زؤر ئاستةم و بَي 

دةربازبوون مةبةستي بَيت. كةواتة ئةم قسةية زؤر روون نيية. بةضةشنَيكي طشتي دةربازبوون مةبةستي بَيت. كةواتة ئةم قسةية زؤر روون نيية. بةضةشنَيكي طشتي 

هةتا ئةو كاتةي كة كؤمةَلطاي ئَيراني، بةتايبةت كؤمةَلطاي فةرهةنطي-رؤشنبيري هةتا ئةو كاتةي كة كؤمةَلطاي ئَيراني، بةتايبةت كؤمةَلطاي فةرهةنطي-رؤشنبيري 

ئَيران بة ئازادي نةطات، بة هاوكَيشةيةكى كةم تا كورت باش لة كردار و وتة و ئَيران بة ئازادي نةطات، بة هاوكَيشةيةكى كةم تا كورت باش لة كردار و وتة و 

روانطةي خؤي نةطات، ئةم كيشمةكَيشة زةينيية لةطةَل كةسانَيكى وةك هيدايةت روانطةي خؤي نةطات، ئةم كيشمةكَيشة زةينيية لةطةَل كةسانَيكى وةك هيدايةت 

و ئالي ئةحمةد بووني نابَيت. دةبَيت ضاوةِرواني رؤذَيك بين كة هةر نووسةر و و ئالي ئةحمةد بووني نابَيت. دةبَيت ضاوةِرواني رؤذَيك بين كة هةر نووسةر و 

رؤشنبيري ئَيراني بتوانَيت تةواوي ئةمانة لة دةرووني خؤي بةرجةستة بكاتةوة، رؤشنبيري ئَيراني بتوانَيت تةواوي ئةمانة لة دةرووني خؤي بةرجةستة بكاتةوة، 

ئينجا لةوان تَيثةِرَيت و بة ترؤثكي سةربةخؤيي بطات. ئينجا لةوان تَيثةِرَيت و بة ترؤثكي سةربةخؤيي بطات. 

بةِرَيز كوشان، بابةتي زؤربةي بةرهةمي ضيرؤكي ئَيمة بؤ ثَيش شؤِرشي بةِرَيز كوشان، بابةتي زؤربةي بةرهةمي ضيرؤكي ئَيمة بؤ ثَيش شؤِرشي ١٩٧٩١٩٧٩ 

خوَينةر  روووةرطَيِري  و  خؤثارَيزيي  نابَيتة  خؤي  زاتي  لة  ئةمة  ئاخؤ  خوَينةر دةطةِرَيتةوة.  روووةرطَيِري  و  خؤثارَيزيي  نابَيتة  خؤي  زاتي  لة  ئةمة  ئاخؤ  دةطةِرَيتةوة. 

لة رؤمان و كورتةضيرؤك، هؤكاري اليةنطري ئةم نووسةرانة بة رووداوةكاني ثَيش لة رؤمان و كورتةضيرؤك، هؤكاري اليةنطري ئةم نووسةرانة بة رووداوةكاني ثَيش 

راثةِرين لة بةرهةمطةلي خؤيان ضيية؟راثةِرين لة بةرهةمطةلي خؤيان ضيية؟

ئافراندنةوةي رابردوو يا زةمةني ئَيستا، لة زاتي خؤي ناتوانَيت بة عةيب يان ئافراندنةوةي رابردوو يا زةمةني ئَيستا، لة زاتي خؤي ناتوانَيت بة عةيب يان 
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باشي بةرهةمَيك بزانرَيت، بةَلكو ئةمة دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي كة ئةم دةقة ضؤن باشي بةرهةمَيك بزانرَيت، بةَلكو ئةمة دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي كة ئةم دةقة ضؤن 

و لة ض روانطة و بة ض زمانَيك نووسراوة يان ثَيكهاتةي ئةو تَيكستة ضؤن بووة و لة ض روانطة و بة ض زمانَيك نووسراوة يان ثَيكهاتةي ئةو تَيكستة ضؤن بووة 

يا  لَيبدةنةوة  ئاوِري  خوَينةران  كة  ئةوةي  هؤي  دةبنة  مةرجانة  ئةم  تةواوي  يا كة  لَيبدةنةوة  ئاوِري  خوَينةران  كة  ئةوةي  هؤي  دةبنة  مةرجانة  ئةم  تةواوي  كة 

فةرامؤش بكرَيت و كةسَيك نةيخوَينَيتةوة. بةشَيوةيةكى طشتي، بةشَيكي زةبةند فةرامؤش بكرَيت و كةسَيك نةيخوَينَيتةوة. بةشَيوةيةكى طشتي، بةشَيكي زةبةند 

بؤ  نووسةرَيك  هةر  رابردووة.  ئافراندنةوةي  جيهان،  ئةدةبي  لة  طةورة  هةرة  بؤ و  نووسةرَيك  هةر  رابردووة.  ئافراندنةوةي  جيهان،  ئةدةبي  لة  طةورة  هةرة  و 

نووسيني يةك بةرهةمي شياو و شايستة بةتايبةت رؤمان، ثَيويستي بةتوَيذينةوة و نووسيني يةك بةرهةمي شياو و شايستة بةتايبةت رؤمان، ثَيويستي بةتوَيذينةوة و 

بيركردنةوةى زؤر لةسةر بابةتَيكة كة دةيةوَيت بةشَيوةي رؤمان رةوايةتي بكات. بيركردنةوةى زؤر لةسةر بابةتَيكة كة دةيةوَيت بةشَيوةي رؤمان رةوايةتي بكات. 

كة واتة، ئةم ئيمكانة ثتر لة هةر شتَيك، لة نيشانة و دؤكيؤمَينتةكانى رابردووة و كة واتة، ئةم ئيمكانة ثتر لة هةر شتَيك، لة نيشانة و دؤكيؤمَينتةكانى رابردووة و 

لة ناخي مَيذوودا بووني هةية. نووسين لةمةِر رؤذطاري خؤت، بةو هؤكارة كة لة ناخي مَيذوودا بووني هةية. نووسين لةمةِر رؤذطاري خؤت، بةو هؤكارة كة 

لَيدةكةوَيتةوة.  زؤري  كَيشةي  كة  ئةوةية  دووةم  و  دذوارة  زؤر  تَيدةثةِرَيت  لَيدةكةوَيتةوة. زوو  زؤري  كَيشةي  كة  ئةوةية  دووةم  و  دذوارة  زؤر  تَيدةثةِرَيت  زوو 

بة ضةشنَيكي ديكة، يةكَيك لة باشترين و ثةسةندترين شَيوةكان، سوودوةرطرتن بة ضةشنَيكي ديكة، يةكَيك لة باشترين و ثةسةندترين شَيوةكان، سوودوةرطرتن 

لة زةمةني رابردووة، وةك سةكؤيةكي ثةِرين بؤ دةربِريني زةمةني ئَيستا. كارَيك لة زةمةني رابردووة، وةك سةكؤيةكي ثةِرين بؤ دةربِريني زةمةني ئَيستا. كارَيك 

كة زؤربةي نووسةرة طةورةكان كردوويانة و بةرهةمة هةميشة زيندووةكان بة كة زؤربةي نووسةرة طةورةكان كردوويانة و بةرهةمة هةميشة زيندووةكان بة 

زؤريي ئةم خةسَلةت و ثَيكهاتةيةيان هةية. بةر لةمة، هةَلبةت قسة لةسةر ئَيران زؤريي ئةم خةسَلةت و ثَيكهاتةيةيان هةية. بةر لةمة، هةَلبةت قسة لةسةر ئَيران 

ديارة شتَيكي جياوازة. هةروا زؤربةي نووسةرة ئَيرانييةكان، نةك بةهؤي ئيمكاني ديارة شتَيكي جياوازة. هةروا زؤربةي نووسةرة ئَيرانييةكان، نةك بةهؤي ئيمكاني 

نةبووني بةَلطة و ذَيدةر، كة ئةم جؤرة بةرهةمة نةنووسراون و زؤر بةدةطمةن نةبووني بةَلطة و ذَيدةر، كة ئةم جؤرة بةرهةمة نةنووسراون و زؤر بةدةطمةن 

ئاوِريان  سانسؤر،  لة  راكردن  و  الوازي  لة  راكردن  بةهؤي  كة  دةكةوَيت  ئاوِريان دةست  سانسؤر،  لة  راكردن  و  الوازي  لة  راكردن  بةهؤي  كة  دةكةوَيت  دةست 

هةية،  سانسؤري  كَيشةي  ئَيستادا  لة  كة  شتة  ئةو  ضي  ئةطةر  داوة.  رابردوو  هةية، لة  سانسؤري  كَيشةي  ئَيستادا  لة  كة  شتة  ئةو  ضي  ئةطةر  داوة.  رابردوو  لة 

ئافراندنةوةي ئةو لة رابردوويش هةر سانسؤر دةكرَيت. ئافراندنةوةي ئةو لة رابردوويش هةر سانسؤر دةكرَيت. 

كاريطةريية  و  شةِر  لة  ئاوِري  كاريطةريية )دا  و  شةِر  لة  ئاوِري  (١٩٩٠١٩٩٠)دا  دةيةى  لة  كة  رؤمانانةي  لةو  (يةكَيك  دةيةى  لة  كة  رؤمانانةي  لةو  يةكَيك 

وَيرانكةرةكاني دايةوة، رؤماني (موحاق) بوو لة نووسيني ئَيوة. ئةم رؤمانة دذ بةو وَيرانكةرةكاني دايةوة، رؤماني (موحاق) بوو لة نووسيني ئَيوة. ئةم رؤمانة دذ بةو 

بةرهةمة ئةدةبييانة بوو كة دةيانويست بة زؤري و بة فَيَلي جؤراوجؤر كاريطةرى بةرهةمة ئةدةبييانة بوو كة دةيانويست بة زؤري و بة فَيَلي جؤراوجؤر كاريطةرى 

بةآلم  فةرامؤشكران،  زوو  بوو  ئةمةش  لةبةر  هةر  و  خوَينةر  زةينى  لةسةر  بةآلم دانَين  فةرامؤشكران،  زوو  بوو  ئةمةش  لةبةر  هةر  و  خوَينةر  زةينى  لةسةر  دانَين 

رؤماني ئَيوة بةم ضةشنة نةبوو. دةمويست لةمةِر ضؤنييةتي ئةم دةقة زؤرتر بزانين. رؤماني ئَيوة بةم ضةشنة نةبوو. دةمويست لةمةِر ضؤنييةتي ئةم دةقة زؤرتر بزانين. 

ضي بوو كة دةستت داية ئةم رؤمانة و لة بنةِرةتدا لة ض هةلومةرجَيكدا ئةم رؤمانةت ضي بوو كة دةستت داية ئةم رؤمانة و لة بنةِرةتدا لة ض هةلومةرجَيكدا ئةم رؤمانةت 

بةرهةمهَينا؟بةرهةمهَينا؟

شؤِرشي ساَلي شؤِرشي ساَلي ١٩٧٩١٩٧٩ي ئَيران، ثَيش لةدايكبوون، لةبارضوو. ئةمة بةم هؤكارة ي ئَيران، ثَيش لةدايكبوون، لةبارضوو. ئةمة بةم هؤكارة 

نووسةرَيك  لةسةر  كة  باردؤخَيك  و  ثانتا  نةخشي  بة  بطةم  دةمةوَيت  كة  نووسةرَيك دةَلَيم  لةسةر  كة  باردؤخَيك  و  ثانتا  نةخشي  بة  بطةم  دةمةوَيت  كة  دةَلَيم 

هؤكارة  لة  يةكَيك  هاندةدات.  بةرهةمَيك  بةرهةمهَيناني  الي  بةرةو  ئةو  و  هؤكارة زاَلة  لة  يةكَيك  هاندةدات.  بةرهةمَيك  بةرهةمهَيناني  الي  بةرةو  ئةو  و  زاَلة 

ئَيران  راثةِريني  دةربــارةى  شاكار  و  سةربةخؤ  بةرهةمي  كة  ئَيران سةرةكييةكان  راثةِريني  دةربــارةى  شاكار  و  سةربةخؤ  بةرهةمي  كة  سةرةكييةكان 
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نةنووسرا، بةهؤي نةبووني ئةزمووني نووسةري ئَيراني و دةرووني كردنةوةي نةنووسرا، بةهؤي نةبووني ئةزمووني نووسةري ئَيراني و دةرووني كردنةوةي 

ئةو فةزاي راثةِرينةية. بة رواَلةت لة ئَيران راثةِرين روويدابوو، بةآلم رووداوةكان ئةو فةزاي راثةِرينةية. بة رواَلةت لة ئَيران راثةِرين روويدابوو، بةآلم رووداوةكان 

هَيندة توند روويدا، كة هيضكار و كردارَيكي بةنرخ لة هيض نووسةر و هونةرمةندَي هَيندة توند روويدا، كة هيضكار و كردارَيكي بةنرخ لة هيض نووسةر و هونةرمةندَي 

ئةم  ضارةِرةشي  لةمةِر  يا  بوو  هةرضي  نةنووسرا.  بةرهةمَيكيش  و  ئةم نةخولقاند  ضارةِرةشي  لةمةِر  يا  بوو  هةرضي  نةنووسرا.  بةرهةمَيكيش  و  نةخولقاند 

ذيانةكةيان  كة  ئةقَل  بَي  و  فةرهةنط  بَي  مرؤظي  لة  طرءوثَيك  لةمةِر  يا  ذيانةكةيان حكومةتة  كة  ئةقَل  بَي  و  فةرهةنط  بَي  مرؤظي  لة  طرءوثَيك  لةمةِر  يا  حكومةتة 

بةتةواوى  واتة  بوو.  خةَلكةوة  ذياني  بؤ  دةستدرَيذيكردن  و  كوشتن  لةِرَيي  بةتةواوى تةنيا  واتة  بوو.  خةَلكةوة  ذياني  بؤ  دةستدرَيذيكردن  و  كوشتن  لةِرَيي  تةنيا 

بة ثَيضةوانةي شةِر، هةشت ساَل شةِر، كة لةثَيناو ئةو، هةشت ساَل خؤسةثاندن بة ثَيضةوانةي شةِر، هةشت ساَل شةِر، كة لةثَيناو ئةو، هةشت ساَل خؤسةثاندن 

بوو.  كؤمةَلطادا  لة  وةحشةت  و  ترس  درووستبووني  و  وَيرانكردن  و  كوشتن  بوو. و  كؤمةَلطادا  لة  وةحشةت  و  ترس  درووستبووني  و  وَيرانكردن  و  كوشتن  و 

تةواوي  كة  نووسةر،  هةر  ويذداني  و  هةست  و  ئةندَيشة  و  فيكر  كة  تةنيا  تةواوي نةك  كة  نووسةر،  هةر  ويذداني  و  هةست  و  ئةندَيشة  و  فيكر  كة  تةنيا  نةك 

كاريطةرييانةية.  ئةم  هةَلقوآلوي  ديارة  بةرهةمَيكيش  هةر  و  شَيواند  كاريطةرييانةية. ئَيرانييةكاني  ئةم  هةَلقوآلوي  ديارة  بةرهةمَيكيش  هةر  و  شَيواند  ئَيرانييةكاني 

بؤية من ئيمانم هةية بةر لةو بةرهةمانةى كة بة ئيزني حكومةت و رَيكخراوةكاني بؤية من ئيمانم هةية بةر لةو بةرهةمانةى كة بة ئيزني حكومةت و رَيكخراوةكاني 

ذَير دةسةآلتي خؤي دةربارةى شةِر نووسراوة، يان بةرهةمطةلَيك كة لة خؤييةوة ذَير دةسةآلتي خؤي دةربارةى شةِر نووسراوة، يان بةرهةمطةلَيك كة لة خؤييةوة 

هةَلقوآلوة و بةديهاتووة وةك رؤماني من يان رؤماني ”زستاني هةَلقوآلوة و بةديهاتووة وةك رؤماني من يان رؤماني ”زستاني ١٩٨٣١٩٨٣“ ئيسماعيل “ ئيسماعيل 

ئَيستا  كة  نووسراوة،  تر  بةرهةمي  دةيان  سةحابي،  مةهدي  ”الفاوي“  يان  ئَيستا فةسيح  كة  نووسراوة،  تر  بةرهةمي  دةيان  سةحابي،  مةهدي  ”الفاوي“  يان  فةسيح 

ئيزني بآلوبوونةوةي وةرنةطرتووة. من ناضار بة نووسيني ئةم رؤمانة بووم هةتا ئيزني بآلوبوونةوةي وةرنةطرتووة. من ناضار بة نووسيني ئةم رؤمانة بووم هةتا 

دواي بتوانم بةرهةمي ديكةم بنووسم. شةِر، تةواوي خانة زيندووةكاني مني داطير دواي بتوانم بةرهةمي ديكةم بنووسم. شةِر، تةواوي خانة زيندووةكاني مني داطير 

بؤية  نةدةبووم.  ئاسوودة  نةنووسياية،  بابةتةم  لةو  بةرهةمَيك  هةتا  و  بؤية كردبوو  نةدةبووم.  ئاسوودة  نةنووسياية،  بابةتةم  لةو  بةرهةمَيك  هةتا  و  كردبوو 

بة  كرد  دةسم  بةست،  نةخشي  زةينم  لة  رؤمان  طشتيي  ثَيكهاتةي  كة  كاتةي  بة ئةو  كرد  دةسم  بةست،  نةخشي  زةينم  لة  رؤمان  طشتيي  ثَيكهاتةي  كة  كاتةي  ئةو 

نووسين كة هاوكات بوو لةطةَل بؤمباراني شاري تاران. بةجواني لةيادمة كة كاتَيك نووسين كة هاوكات بوو لةطةَل بؤمباراني شاري تاران. بةجواني لةيادمة كة كاتَيك 

لة  كة  بوو  كاغز  لةسةر  ثَينووسةكةم  درا،  تاران  لة  طيشا  طةِرةكي  لة  لة مووشةك  كة  بوو  كاغز  لةسةر  ثَينووسةكةم  درا،  تاران  لة  طيشا  طةِرةكي  لة  مووشةك 

دةستم ترازا و شووشةي ديوةكةم لة شةقامي ئةميرئاباد ورد و خاش بوو. زؤر دةستم ترازا و شووشةي ديوةكةم لة شةقامي ئةميرئاباد ورد و خاش بوو. زؤر 

كةس وتوويانة كة بةشي سَييةمي ئةم رؤمانة، ريتم، فةزا و كةشي تايبةتي هةية. كةس وتوويانة كة بةشي سَييةمي ئةم رؤمانة، ريتم، فةزا و كةشي تايبةتي هةية. 

رةنطة يةكَيك لة هؤكارةكاني، نووسين لةم فةزا ناخؤش و ثِر لة مةترسييةدا بوو. رةنطة يةكَيك لة هؤكارةكاني، نووسين لةم فةزا ناخؤش و ثِر لة مةترسييةدا بوو. 

تاران، كةم و زؤر ضؤَل ببوو و منيش لةنَيوان ترس لة شةِر، لةطةَل ئةم رؤمانة تاران، كةم و زؤر ضؤَل ببوو و منيش لةنَيوان ترس لة شةِر، لةطةَل ئةم رؤمانة 

خةريك بووم. هةوَلم دةدا كة ”بةهرام“ كةسايةتي سةرةكي (ثاَلةواني ئةم رؤمانة) خةريك بووم. هةوَلم دةدا كة ”بةهرام“ كةسايةتي سةرةكي (ثاَلةواني ئةم رؤمانة) 

ثةيدا بكةم و لةم دؤخة رزطاري بكةم. ثةيدا بكةم و لةم دؤخة رزطاري بكةم. 

ئَيوة بةر لة رؤماننووسين، بة شاعيرَيكي ديار و جيددي ناسراون. ذمارةيةك لة ئَيوة بةر لة رؤماننووسين، بة شاعيرَيكي ديار و جيددي ناسراون. ذمارةيةك لة 

شاعيران لةو بِروايةدان كة زماني شيعر دةبَيت لة زماني ستاندارد، بَيطانة و نامؤ شاعيران لةو بِروايةدان كة زماني شيعر دةبَيت لة زماني ستاندارد، بَيطانة و نامؤ 

بَيت. ثَيمان خؤشة روانطةي ئَيوة لةمةِر ئةم بؤضوونة بزانين.بَيت. ثَيمان خؤشة روانطةي ئَيوة لةمةِر ئةم بؤضوونة بزانين.

ئةطةر بةجَيي زماني ستاندارد، زماني رؤذانة دانَيين، رةنطة باشتر بَيبةم ثرسيارة ئةطةر بةجَيي زماني ستاندارد، زماني رؤذانة دانَيين، رةنطة باشتر بَيبةم ثرسيارة 
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ستاندارد،  زماني  ضونكة  بدةينةوة،  ستاندارد، وةآلم  زماني  ضونكة  بدةينةوة،  وةآلم 

زمانَيكي ناسياو نيية، كام زماني ستاندارد؟ زمانَيكي ناسياو نيية، كام زماني ستاندارد؟ 

دةكةين؟  قسة  ستانداردبوون  كام  دةكةين؟ لة  قسة  ستانداردبوون  كام  لة 

جوانيناسانة  زانستطايي،  جوانيناسانة ستانداردي  زانستطايي،  ستانداردي 

يا  رؤمانتيكي،  شاعيرانة،  يا (ستاتيكي)،  رؤمانتيكي،  شاعيرانة،  (ستاتيكي)، 

و  بةرز  بةرهةمَيكي  هةر  ديكة؟  و زماني  بةرز  بةرهةمَيكي  هةر  ديكة؟  زماني 

مةندؤخ  بةرهةمَيكي  هةر  مةندؤخ سةركةوتوو،  بةرهةمَيكي  هةر  سةركةوتوو، 

هةية،  خؤي  بة  تايبةت  زماني  رةسةن،  هةية، و  خؤي  بة  تايبةت  زماني  رةسةن،  و 

و  بةرهةمة  ئةو  ستانداردي  زماني  و كة  بةرهةمة  ئةو  ستانداردي  زماني  كة 

بةرهةمي ديكة وةك سةرمةشقَيكن بؤ ئةو. بةرهةمي ديكة وةك سةرمةشقَيكن بؤ ئةو. 

دةكرَيت غةزل لة زماني ستاندارد رةضاو دةكرَيت غةزل لة زماني ستاندارد رةضاو 

و  حافز  غةزةلي  و بكةين؟ نا، ضونكة نَيوان  حافز  غةزةلي  نَيوان  بكةين؟ نا، ضونكة 

سةعدي جياوازي زؤر هةية. بة ضةشنَيكي سةعدي جياوازي زؤر هةية. بة ضةشنَيكي 

هونةر  و  ــةدةب  ئ شَيوازكاري  هونةر طشتي  و  ــةدةب  ئ شَيوازكاري  طشتي 

لةاليةن  زؤرتريش  كة  ثووضة  لةاليةن كارَيكي  زؤرتريش  كة  ثووضة  كارَيكي 

زانستطاكان بةدي هاتووة، ضونكة كارَيكي زانستطاكان بةدي هاتووة، ضونكة كارَيكي 

ديكةيان لةدةست نايةت. ئةدةب و هونةر ديكةيان لةدةست نايةت. ئةدةب و هونةر 

ئافراندني  بةرهةمي  لة  زمان  بةتايبةت  ئافراندني و  بةرهةمي  لة  زمان  بةتايبةت  و 

ئةو  بؤ  ناكرَيت  و  ثاراوةية  و  ناسك  ئةو زؤر  بؤ  ناكرَيت  و  ثاراوةية  و  ناسك  زؤر 

كةسانَيك  رةنطة  بكةين.  دابين  كةسانَيك ثَيوةرَيك  رةنطة  بكةين.  دابين  ثَيوةرَيك 

دةكةن،  ستاندارد  زماني  لة  اليةنطري  دةكةن، كة  ستاندارد  زماني  لة  اليةنطري  كة 

ئةطةر  زمانة.  لة  نوَيخوازي  ئةطةر مةبةستيان  زمانة.  لة  نوَيخوازي  مةبةستيان 

ئةمة بَيت، بةَلَي، بةشَيكي طرنط لة دَلِرفَيني ئةمة بَيت، بةَلَي، بةشَيكي طرنط لة دَلِرفَيني 

دةطةِرَيتةوة.  زمانةكةي  بؤ  دةطةِرَيتةوة. شيعرَيك،  زمانةكةي  بؤ  شيعرَيك، 

قسةيةكي تازة بؤ وتن نيية يان زؤر كةمة قسةيةكي تازة بؤ وتن نيية يان زؤر كةمة 

و ئةمة تةنيا زمانة كة دةتوانَيت يةك مانا و ئةمة تةنيا زمانة كة دةتوانَيت يةك مانا 

و ضةمك لة دووثاتبوون رزطار بكات و بؤ و ضةمك لة دووثاتبوون رزطار بكات و بؤ 

يةك مليؤن جار ئةو دةقة دَلِرفَين و طةش يةك مليؤن جار ئةو دةقة دَلِرفَين و طةش 

و خؤش دةكات.و خؤش دةكات.

لة روانطةي لة روانطةي 

منةوة هيض منةوة هيض 

شيعرَيكي ئاشقانة شيعرَيكي ئاشقانة 

كة سياسي كة سياسي 

نةبَيت بووني نةبَيت بووني 

نيية. شيعر لة نيية. شيعر لة 

يةك ثَيناسةيةكي يةك ثَيناسةيةكي 

طشتي، واتة طشتي، واتة 

روانطة روانطة 

هةَلبذاردني هةَلبذاردني 

شاعير بةرامبةر شاعير بةرامبةر 

بة دؤخَيك. بة دؤخَيك. 
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لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا، بةتايبةت دواي راثةِريني لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا، بةتايبةت دواي راثةِريني ١٩٧٩١٩٧٩ بؤ ماوةيةك ئاوِرى زؤريان لة  بؤ ماوةيةك ئاوِرى زؤريان لة 

شيعرى سياسي و كؤمةآليةتى دايةوة، لة ماوةيةكيش لة شيعري ئةظيندارانة. هؤكاري شيعرى سياسي و كؤمةآليةتى دايةوة، لة ماوةيةكيش لة شيعري ئةظيندارانة. هؤكاري 

ئةم ئاوِردانةوة و ئاوِرنةدانةوةية لةم دوو جؤر شيعرة لةضيدا دةبينن؟ئةم ئاوِردانةوة و ئاوِرنةدانةوةية لةم دوو جؤر شيعرة لةضيدا دةبينن؟

بة  ئَيمة  درووستة  كة  ئةوة  يةكةم  ثَيويستة،  وةآلمي  دوو  ثرسيارة  بة ئةم  ئَيمة  درووستة  كة  ئةوة  يةكةم  ثَيويستة،  وةآلمي  دوو  ثرسيارة  ئةم 

شيعرطةلَيك ئةظيندارانة، يان سياسي دةَلَيين، بةآلم لة رونطةي من هيض شيعرَيكي شيعرطةلَيك ئةظيندارانة، يان سياسي دةَلَيين، بةآلم لة رونطةي من هيض شيعرَيكي 

واتة  طشتي،  ثَيناسةيةكي  يةك  لة  شيعر  نيية.  بووني  نةبَيت  سياسي  كة  واتة ئاشقانة  طشتي،  ثَيناسةيةكي  يةك  لة  شيعر  نيية.  بووني  نةبَيت  سياسي  كة  ئاشقانة 

سياسي  شيعر  هةر  كةواتة  دؤخَيك.  بة  بةرامبةر  شاعير  هةَلبذاردني  سياسي روانطة  شيعر  هةر  كةواتة  دؤخَيك.  بة  بةرامبةر  شاعير  هةَلبذاردني  روانطة 

ئةوةي  مةطةر  سياسي.  يا  ئاشقانة،  شيعري  هةر  كة  ئةظيندارانةية  ئةوندة  ئةوةي هةر  مةطةر  سياسي.  يا  ئاشقانة،  شيعري  هةر  كة  ئةظيندارانةية  ئةوندة  هةر 

ناوي  كة  شيعري  نيمضة  دةقطةلي  الي  بة  بِرؤين  و  جَيبَيَلين  شيعر  ثَيناسةي  ناوي كة  كة  شيعري  نيمضة  دةقطةلي  الي  بة  بِرؤين  و  جَيبَيَلين  شيعر  ثَيناسةي  كة 

ئاشقانة.  هةم  و  سياسين  هةم  حافز  غةزةلةكاني  باشترين  ناوة (شيعر).  ئاشقانة. خؤيان  هةم  و  سياسين  هةم  حافز  غةزةلةكاني  باشترين  ناوة (شيعر).  خؤيان 

”دةربِرين“  ثَيداويستي  هةروةتر.  شاملويش  فروغ،  نيما،  شيعرةكانى  ”دةربِرين“ باشترين  ثَيداويستي  هةروةتر.  شاملويش  فروغ،  نيما،  شيعرةكانى  باشترين 

كَيشةكانةوة  لة  باسكردن  بةهؤي  ئةدةبي،  بةرهةمي  هةر  يا  شيعر  نووسيني  كَيشةكانةوة يا  لة  باسكردن  بةهؤي  ئةدةبي،  بةرهةمي  هةر  يا  شيعر  نووسيني  يا 

ئةرزش ثةيدا دةكات. كةواتة، بةشَيك لة شيعرة فارسييةكان، هةندَيجار اليةني ئةرزش ثةيدا دةكات. كةواتة، بةشَيك لة شيعرة فارسييةكان، هةندَيجار اليةني 

ئةظيندارانةكةي بةرجةستة دةبَيت، هةندَي جاريش اليةنة سياسييةكةي. ئةم شتة ئةظيندارانةكةي بةرجةستة دةبَيت، هةندَي جاريش اليةنة سياسييةكةي. ئةم شتة 

و  ئاتةشي  و  شاملوو  وةك  هاوضةرخ  مةزنةكاني  شاعيرة  شيعري  لة  و دةتوانين  ئاتةشي  و  شاملوو  وةك  هاوضةرخ  مةزنةكاني  شاعيرة  شيعري  لة  دةتوانين 

يةك دوو كةسي ديكة ببينين و بةِراي من، ثَيوةريش، ئةطةر ثَيوةرَيكي بؤ دانَيين، يةك دوو كةسي ديكة ببينين و بةِراي من، ثَيوةريش، ئةطةر ثَيوةرَيكي بؤ دانَيين، 

دةبَيت خودي ئةم شاعيرانة بن، ضونكة شاعيرة الوةكان، تا كاتَيك كة هَيشتا بة دةبَيت خودي ئةم شاعيرانة بن، ضونكة شاعيرة الوةكان، تا كاتَيك كة هَيشتا بة 

شيعرييةتي شيعر نةطةيشتوون يا تةنيا وشة و فيكر ئامَيري ”بةيان“ و دةربِريني شيعرييةتي شيعر نةطةيشتوون يا تةنيا وشة و فيكر ئامَيري ”بةيان“ و دةربِريني 

ئةوان نةبووة، رَيطةي زؤر دةِرؤن كة ثَيشتر هةَلقوآلوي ثاَلنةرة هةتا ئةندَيشة و ئةوان نةبووة، رَيطةي زؤر دةِرؤن كة ثَيشتر هةَلقوآلوي ثاَلنةرة هةتا ئةندَيشة و 

بونيادَيكي قورس و سةقامطير.بونيادَيكي قورس و سةقامطير.

هةندَي لة رةخنةطةرةكان لةم سَي دةية واي بؤضوون كة ذمارةيةك لة نووسةران هةندَي لة رةخنةطةرةكان لةم سَي دةية واي بؤضوون كة ذمارةيةك لة نووسةران 

كة لة مةنفادا دةذين، نةيانتوانيوة بةرهةمَيكي بةثَيز و هَيز ئاِراستة بكةن. ئاخؤ كة لة مةنفادا دةذين، نةيانتوانيوة بةرهةمَيكي بةثَيز و هَيز ئاِراستة بكةن. ئاخؤ 

ئةم  ديكة  ضةشنَيكي  بة  كة  ئةوةي  نين  هاوبير  بيروبِرواية  ئةم  لةطةَل  ئةم ئَيوةيش  ديكة  ضةشنَيكي  بة  كة  ئةوةي  نين  هاوبير  بيروبِرواية  ئةم  لةطةَل  ئَيوةيش 

مةسةلةية لَيكدةدةنةوة؟مةسةلةية لَيكدةدةنةوة؟

بةَلَي، هةندَيك لة نووسةراني تةركةدياركراو ئيتر هيضيان نةنووسي يا ئةطةر بةَلَي، هةندَيك لة نووسةراني تةركةدياركراو ئيتر هيضيان نةنووسي يا ئةطةر 

بؤ  بةِراستي  كارةساتة،  لةم  بةشَيك  نةبوو.  ثَيشِرةو  تازةو  نووسي  بؤ شتَيكيشيان  بةِراستي  كارةساتة،  لةم  بةشَيك  نةبوو.  ثَيشِرةو  تازةو  نووسي  شتَيكيشيان 

ئةمة  و  دَلتةزَينة  بةِراستي  نيية،  باشي  نووسةري  دوو  كة  ئَيران،  وةك  ئةمة وآلتي  و  دَلتةزَينة  بةِراستي  نيية،  باشي  نووسةري  دوو  كة  ئَيران،  وةك  وآلتي 

دةطةِرَيتةوة بؤ دؤخي نووسةر لة تاراوطة و بةشَيكيش بؤ توانايي و بةهَيزبووني دةطةِرَيتةوة بؤ دؤخي نووسةر لة تاراوطة و بةشَيكيش بؤ توانايي و بةهَيزبووني 

دوو  يةك  دواي  بةتايبةت  تاراوطةن،  لة  كةسانَيك  بِروايةدام  لةو  كةسة.  دوو ئةو  يةك  دواي  بةتايبةت  تاراوطةن،  لة  كةسانَيك  بِروايةدام  لةو  كةسة.  ئةو 

بةرهةمي نة زؤرباش، خامؤش بوون و ئيدي بةرهةمَيكيان نةنووسي يان بآلو بةرهةمي نة زؤرباش، خامؤش بوون و ئيدي بةرهةمَيكيان نةنووسي يان بآلو 
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نةكردةوة. ئةطةريش لة ئَيران بوون هةر ئةمة دةبوو بة كارنامةى نووسينيان. نةكردةوة. ئةطةريش لة ئَيران بوون هةر ئةمة دةبوو بة كارنامةى نووسينيان. 

بِرَيك  ئَيمة  الويدا  لة  ئاسايشخواز.  و  ماَلثةرست  ميللةتَيكين  ئَيمة  بِرَيك بةطشتي  ئَيمة  الويدا  لة  ئاسايشخواز.  و  ماَلثةرست  ميللةتَيكين  ئَيمة  بةطشتي 

شَيلطيرانة دةكةوينة دواى نووسين، ئةطةر سوودي بوو كة باشتر. ئةطةر نةيبوو شَيلطيرانة دةكةوينة دواى نووسين، ئةطةر سوودي بوو كة باشتر. ئةطةر نةيبوو 

ئةدةب  ضونكة  دةكةوين،  خؤمان  ئاسايشتي  و  خؤشي  شوَين  و  دةكةين  ئةدةب وَيَلي  ضونكة  دةكةوين،  خؤمان  ئاسايشتي  و  خؤشي  شوَين  و  دةكةين  وَيَلي 

بةدةطمةن بؤ داهَينةرةكةي ئاسايشي هَيناوة. بةدةطمةن بؤ داهَينةرةكةي ئاسايشي هَيناوة. 

روانطةي ئَيوة لةمةِر بةرهةمي نةوةي طةنج لة بوارى ضيرؤك و شيعردا ضيية. روانطةي ئَيوة لةمةِر بةرهةمي نةوةي طةنج لة بوارى ضيرؤك و شيعردا ضيية. 

ئاخؤ فريادةكةون نووسراوةكاني طةنجةكان بخوَيننةوة؟ئاخؤ فريادةكةون نووسراوةكاني طةنجةكان بخوَيننةوة؟

دةخوَينم.  بخوَينمةوة،  دةبَيت  كة  شتةيش  لةو  زؤرتر  تةنانةت  وابزانم  دةخوَينم. بةَلَي،  بخوَينمةوة،  دةبَيت  كة  شتةيش  لةو  زؤرتر  تةنانةت  وابزانم  بةَلَي، 

و  دةنَيرن  بؤم  كة  بةرهةمانة  ئةو  بةتايبةت  دةخوَينمةوة.  الوةكان  و نووسراوي  دةنَيرن  بؤم  كة  بةرهةمانة  ئةو  بةتايبةت  دةخوَينمةوة.  الوةكان  نووسراوي 

بمةوَيت و نةمةوَيت ثابةند دةبم كة بيخوَينمةوة. ئةطةر ئاستةكان رةضاو بكةين، بمةوَيت و نةمةوَيت ثابةند دةبم كة بيخوَينمةوة. ئةطةر ئاستةكان رةضاو بكةين، 

ذمارةي  بةدةستةوةية.  كةممان  زؤر  باشي  كتَيبـي  بةآلم  هةية،  زؤرمان  ذمارةي كتَيبـي  بةدةستةوةية.  كةممان  زؤر  باشي  كتَيبـي  بةآلم  هةية،  زؤرمان  كتَيبـي 

بةرهةمة الواز و خراثةكان هَيندة زؤرن كة تةنانةت ناكرَيت يةك دوو بةرهةمي بةرهةمة الواز و خراثةكان هَيندة زؤرن كة تةنانةت ناكرَيت يةك دوو بةرهةمي 

باشيش بخوَينيتةوة. هؤكارةكةي رءونة و طةنجةكان و ئةو نةوةية كة ئةمِرؤكة باشيش بخوَينيتةوة. هؤكارةكةي رءونة و طةنجةكان و ئةو نةوةية كة ئةمِرؤكة 

ئَيران  لة  ئيسالمي  حكومةتي  لة  شتَي  هيض  نيية،  خةتايان  نووسينن،  ئَيران سةرقاَلي  لة  ئيسالمي  حكومةتي  لة  شتَي  هيض  نيية،  خةتايان  نووسينن،  سةرقاَلي 

ئيدي  نيية.  طرينط  بةرهةم  مةندؤخي  و  ضلؤنايةتي  كوَي  هيض  لة  نيية.  ئيدي بايةخي  نيية.  طرينط  بةرهةم  مةندؤخي  و  ضلؤنايةتي  كوَي  هيض  لة  نيية.  بايةخي 

خواناسةكانيش فلسَي بؤ داهاتوو و بةهةشت بايةخ دانانَين، ض بطات بة طةنجَيك خواناسةكانيش فلسَي بؤ داهاتوو و بةهةشت بايةخ دانانَين، ض بطات بة طةنجَيك 

كة بة ضةشنَي لةطةَل ئةخالق يا دذ بة ئةخالق طةورة بووة و بووةتة بةرهةَلستَيك كة بة ضةشنَي لةطةَل ئةخالق يا دذ بة ئةخالق طةورة بووة و بووةتة بةرهةَلستَيك 

بؤ كؤمةَلطاكةي. لة اليةكي ترةوة بآلوبوونةوةي بَي كَيشة لة ئينتةرنَيت، بووةتة بؤ كؤمةَلطاكةي. لة اليةكي ترةوة بآلوبوونةوةي بَي كَيشة لة ئينتةرنَيت، بووةتة 

ئينتةرنَيتة  ئةو  و  دانةنَين  ئةدةبي  بةرهةمي  بؤ  بايةخَيك  طةنجةكان  كة  ئينتةرنَيتة ئةوةي  ئةو  و  دانةنَين  ئةدةبي  بةرهةمي  بؤ  بايةخَيك  طةنجةكان  كة  ئةوةي 

تةواوي وةختي ئةم نةوةيةي بةخؤيةوة سةرقاَل كردووة و ناهَيَلَيت بةرهةمَيكي تةواوي وةختي ئةم نةوةيةي بةخؤيةوة سةرقاَل كردووة و ناهَيَلَيت بةرهةمَيكي 

بةهَيز و ثَيز بنووسَيت. بةهَيز و ثَيز بنووسَيت. 

بةِراي ئَيوة طؤِرانكاري و نوَيخوازي لة زاتي ئةدةب لة هةر ضةرخ و دةورةيةك بةِراي ئَيوة طؤِرانكاري و نوَيخوازي لة زاتي ئةدةب لة هةر ضةرخ و دةورةيةك 

سةرضاوةي  لة  نوَيخوازي  و  طؤِران  بنةِرةتدا  لة  كة  ئةوةي  يا  ثَيويستة،  سةرضاوةي شتَيكي  لة  نوَيخوازي  و  طؤِران  بنةِرةتدا  لة  كة  ئةوةي  يا  ثَيويستة،  شتَيكي 

طؤِرانكاريية سياسي و كلتوورييةكاني كؤمةَلطا دةبينن؟طؤِرانكاريية سياسي و كلتوورييةكاني كؤمةَلطا دةبينن؟

هةر دوو رستةكةي ئَيوة، يةك شت دَينَيتة زةين. طؤِران و نوَيخوازي لة زاتي هةر دوو رستةكةي ئَيوة، يةك شت دَينَيتة زةين. طؤِران و نوَيخوازي لة زاتي 

ئةدةب ديارة ثَيويستة لةبةرئةوةى ئةدةب ناتوانَيت جيا لة طؤِرانكاريية سياسي ئةدةب ديارة ثَيويستة لةبةرئةوةى ئةدةب ناتوانَيت جيا لة طؤِرانكاريية سياسي 

ثةيوةندييةكي  ضةمكة  دوو  ئةو  دةرخات.  خؤي  كؤمةَلطا  فةرهةنطييةكاني  ثةيوةندييةكي و  ضةمكة  دوو  ئةو  دةرخات.  خؤي  كؤمةَلطا  فةرهةنطييةكاني  و 

ئؤرطانَيك و نزيكيان ثَيكةوة هةية و هةر دوو لة يةك تةئسير وةردةطرن. بؤية ئؤرطانَيك و نزيكيان ثَيكةوة هةية و هةر دوو لة يةك تةئسير وةردةطرن. بؤية 

باشتري  طؤِرانَيكي  كؤمةَلطاية  ئةو  ثةرةبسَينَيت  زياتر  ميللةتَي  ئةدةبي  باشتري هةرضي  طؤِرانَيكي  كؤمةَلطاية  ئةو  ثةرةبسَينَيت  زياتر  ميللةتَي  ئةدةبي  هةرضي 
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بةسةر دَيت و هةرضي بارودؤخي سياسي و ئابووري كؤمةَلطايةك باش بَيت، بةسةر دَيت و هةرضي بارودؤخي سياسي و ئابووري كؤمةَلطايةك باش بَيت، 

بةرجةستة  خؤي  باشتر  كؤمةَلطاية  ئةو  ئةدةبي  و  كلتوور  و  فةرهةنط  بةرجةستة ديارة  خؤي  باشتر  كؤمةَلطاية  ئةو  ئةدةبي  و  كلتوور  و  فةرهةنط  ديارة 

دةكات و سةقامطير دةبَيت. دةكات و سةقامطير دةبَيت. 

لة دةيةى لة دةيةى ١٩٩٠١٩٩٠دا هةندَيك لة نووسةر و رؤشنبيراني ئَيراني وةك ”طؤَلشيري“ و دا هةندَيك لة نووسةر و رؤشنبيراني ئَيراني وةك ”طؤَلشيري“ و 

”دوكتؤر بةراهةني“ كارطةي ئةدةبييان رَيخست. لة بنةِرةتدا هةَلوَيستي ئَيوة بةم ”دوكتؤر بةراهةني“ كارطةي ئةدةبييان رَيخست. لة بنةِرةتدا هةَلوَيستي ئَيوة بةم 

و  دةورة  لة  توانيويانة  نووسةرانة  ئةم  كة  بِروايةدان  لةو  ئاخؤ  و  بوو  ضؤن  و كارة  دةورة  لة  توانيويانة  نووسةرانة  ئةم  كة  بِروايةدان  لةو  ئاخؤ  و  بوو  ضؤن  كارة 

قؤناغَيكي دياريكراو لةسةر رةوتي ئةدةبي كاريطةرى دابنَين، يان نا؟قؤناغَيكي دياريكراو لةسةر رةوتي ئةدةبي كاريطةرى دابنَين، يان نا؟

سيستمَيكي  كة  بةستراو  كؤمةَلطايةكي  لة  بةتايبةت  رووداوة  ئةم  سيستمَيكي بةَلَي،  كة  بةستراو  كؤمةَلطايةكي  لة  بةتايبةت  رووداوة  ئةم  بةَلَي، 

ديكتاتؤري خؤي بةسةريدا سةثاندووة، زؤر سوودمةند بووة. كؤمةَلطايةك كة ديكتاتؤري خؤي بةسةريدا سةثاندووة، زؤر سوودمةند بووة. كؤمةَلطايةك كة 

لةوَيدا ئازاديي نةبَيت، ميديا جؤراوجؤرةكان و جَيطايةكي دياريكراو بؤ فَيربوون لةوَيدا ئازاديي نةبَيت، ميديا جؤراوجؤرةكان و جَيطايةكي دياريكراو بؤ فَيربوون 

نةبَيت، رَيطاكاني ديكة بؤ وةآلمدانةوة بة ثَيداويستييةكان دةدؤزَيتةوة. لة ئَيران نةبَيت، رَيطاكاني ديكة بؤ وةآلمدانةوة بة ثَيداويستييةكان دةدؤزَيتةوة. لة ئَيران 

ضونكة طؤظار و رؤذنامةي زؤر بآلو نةدةبوو و جَيطايةك بؤ كؤِرة شيعرييةكان و ضونكة طؤظار و رؤذنامةي زؤر بآلو نةدةبوو و جَيطايةك بؤ كؤِرة شيعرييةكان و 

ضيرؤك، يان رةخنة و بيروبؤضوون نةِرةخسابوو، ئةم جؤرة كارطة زؤر كاريطةري ضيرؤك، يان رةخنة و بيروبؤضوون نةِرةخسابوو، ئةم جؤرة كارطة زؤر كاريطةري 

ئةو  دابونةريتي  كة  ثَينجشةممة  كؤِري  وةك  ئةدةبييةكان،  كؤِرة  واتة  ئةو دانابوو.  دابونةريتي  كة  ثَينجشةممة  كؤِري  وةك  ئةدةبييةكان،  كؤِرة  واتة  دانابوو. 

دةطةِرَيتةوة بؤ ”كؤِرةكانى ئةسفةهان“ و لةئاكامدا بؤ كؤِري شاعيران. جَيطايةك دةطةِرَيتةوة بؤ ”كؤِرةكانى ئةسفةهان“ و لةئاكامدا بؤ كؤِري شاعيران. جَيطايةك 

بوو بؤ فَيركاري و باسة ئةدةبييةكان بؤ طةنجةكان بة مامؤستايي يةك كةس. ئةم بوو بؤ فَيركاري و باسة ئةدةبييةكان بؤ طةنجةكان بة مامؤستايي يةك كةس. ئةم 

كؤِرةدا  لةو  كة  دانا  كةسانةي  ئةو  لةسةر  زؤر  كاريطةرييةكي  ئةدةبييانة  كؤِرةدا كارطة  لةو  كة  دانا  كةسانةي  ئةو  لةسةر  زؤر  كاريطةرييةكي  ئةدةبييانة  كارطة 

بةشداربوون، كة هةَلبةت لةواليشةوة كاريطةرييةكي ئةوتؤي نةبوو، ضونكة لةم بةشداربوون، كة هةَلبةت لةواليشةوة كاريطةرييةكي ئةوتؤي نةبوو، ضونكة لةم 

جَيطايانة بةدةطمةن دةكرَيت بيروبؤضوونة تاكةكةسييةكان كاريطةرى دابنَين/ يا جَيطايانة بةدةطمةن دةكرَيت بيروبؤضوونة تاكةكةسييةكان كاريطةرى دابنَين/ يا 

جَيي مشتومِر و لَيكؤَلينةوة بن، ضونكة كؤمةَلطايةك كة داخراوة و يةك بؤضوون جَيي مشتومِر و لَيكؤَلينةوة بن، ضونكة كؤمةَلطايةك كة داخراوة و يةك بؤضوون 

بةسةر بؤضوونةكاني ديكة بةبَي هيض ثشتيوانَيكي هزري ديارة بة ساكاري زاَل بةسةر بؤضوونةكاني ديكة بةبَي هيض ثشتيوانَيكي هزري ديارة بة ساكاري زاَل 

دةبَيت. دةبَيت. 

٦ي جووني ي جووني ٢٠١٢٢٠١٢

ستاوانطَيِرستاوانطَيِر
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ثةرويز زةبيح غوآلميثةرويز زةبيح غوآلميميراتي نيضة و ضيرؤكي ثؤست مؤدَيرن

سولةيمان ئةبوبةكريسولةيمان ئةبوبةكريوتووَيذي تةلةفؤني لةطةَل موويان

كارزان محةمةدكارزان محةمةدطفتوطؤيةكى هةَلبذاردة لةطةَل (طؤنتةرطراس)

ئةمين طةرديطالنيئةمين طةرديطالنيثةثوولةكان

شةريف فةالحشةريف فةالحرَيطا



١١١

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

دؤلؤز  و  طادامَير  دريدا،  هايدطةر،  لةثاش  نيتضة  بةرهةمةكاني  كة  ئةمِرؤكة 

دةخوَينينةوة فةلسةفةكةي بة ورووذَينةري هةندَي مةسةلة وةكو سةرهةَلداني 

ميتافيزيك، مةرطي خودا و هةروةها هةَلوةشانةوةي سووذةي مرؤيي دةهَينينة 

ئةذماردن. ئةم بابةتةي كة ئايا نيتضة تواناي هةبووة لةذَير تيرؤذي هةندَي ضةمكدا 

ميناكي دةسةآلتخوازي، كةَلةمرؤ و طةِرانةوةي هةتايي بةسةر ميتافيزيكدا زاَل 

هايدطةر واتةني: دةبَي نيتضة وةكي  بابةتَيكة كة شياوي تَيِروانينة.  ببَيت يان نا، 

دواكةسي خَيَلي مَيتافيزيكخوازان وَينا بكةين. رةنطة بيرؤكة و هزري ”دوامرؤ“ي 

ئةو بؤي هةبَيت لة شيكردنةوة و لَيكدانةوةي ئةم كَيشةيةدا يارمةتيمان بدات. لةم 

رؤذطارةدا كة كؤي ثَيوةر و بنةما و رَيضكة مَيتافيزيكييةكان تَيكِرا رووبةِرووي 

و. لة فارسييةوة: ثةرويز زةبيح غوآلميو. لة فارسييةوة: ثةرويز زةبيح غوآلمي

ميراتي نيضة و
ضيرؤكي ثؤست مؤدَيرن
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وا  رووخاون  سوننةت  دَيرينةكاني  ثاَلطة  و  بوونةتةوة  بةدطوماني  و  دوودَلي 

ض  ئيدي  و  ترازاون  فةلسةفة  ثاوةجَييةكاني  ثَيطة  و  جَيطة  كؤي  دةكةين  هةست 

ثاَلطةيةكي متمانة ثَيكراو بؤمان نةماوةتةوة. تري ئيطةَلتؤن وتةني ئَيمة هةنووكة 

لة خةوني مؤتةئاساي مودَيرنَيتي راضَلةكاوين و خؤمان لة هةمبةر هةندَي داستان 

وةكي ثاش مودَيرنَيتي، طةمة زمانييةكان و فرةخوازيي فةلسةفيدا دةبينينةوة.

بكةين  ثرسيار  دةبَي  بكؤَلينةوة،  نيتضة  ئةندَيشةكاني  لة  بةرلةوةي  ئَيستاكة 

مةبةست لة ثاش مودَيرنَيتي ضيية؟ يةكةم شتَيك كة لة ئاست ثاش مودَيرنَيتيدا 

يؤنانيدا  زماني  لة  مودَيرنَيتيدا.  لةطةَل  ثَيوةندييةتي  دةكات،  ختوورة  زةيندا  بة 

دةكات:  شت  ضةندين  لة  دةاللةت  و  سانسكريتة  ثةساي  هاوتاي   post ثَيشطري

لة اليةكةوة دةاللةت لة تةئخيري كاتي دةكات و لة اليةكي ترةوة بةماناي داكار، 

ثرسوجؤ و بةدواداضوون هاتووة. مةبةست لة تيؤري ثؤست مؤدَيرن كؤمةَلَي 

ئايديا و ئةندَيشةية كة هةَلطري طةلَي سةرضةشن و ضةمكي ثاش ثَيكهاتةطةري 

فةِرةنسا و ”تارؤزخوازي ليبَيراَلي“ (liberal ironist) رؤرتين. هؤطراني هزري 

جَيطاي  نوَي  ضةشنَيكي  و  لةباوكةوتووة  هزرَي  ضةشنة  ثَييانواية  مؤدَيرن  ثاش 

طرتووةتةوة.

ضةشنَي  دةربِريني  بؤ  كة  داثؤشراوة  هةرة  وشةيةكي  مؤدَيرنَيتي  ثؤست 

طؤِرانكاري، ثرؤسة و ئةندَيشةي جياجيا بةكار بردراوة. ضما يةكةمجار ئةم وشةية 

بةشَيوةيةكي  فةلسةفةوة.  هةرَيمي  ناوةتة  ثَيي  ثاشان  و  بةكارضووة  هونةر  بؤ 

طشتي مةبةست لة ثاش مؤدَيرنَيتي بزاوتَيكة كة تَيدةكؤشَي مةردةلؤخي فةلسةفيي 

رؤشنخوازي و ضةمك و ثَيوةرة كولتووري- زانستييةكاني بخاتة بةر رةخنة و 

كؤَلشت و بةضةشنَي لة ضةشنةكان تَيثةِري بكات. لةوانةية ذان فِرانسوا ليؤتار 

يةكةم كةس بَيت كة ئةم زاراوةيةي هَيناوةتة خانةي فةلسةفةوة. ليؤتار واتةني 

مةبةست لة ثاش مؤدَيرنَيتي بارودؤخَيكة كة لة ثاش مؤدَيرنَيتي هاتووةتة ئاراوة. 

ئةو لة ناميلكةي رةوشي ثؤست مؤدَيرندا- كة بةشَيوةيةك طوزارشت لة باري 

لة  ثَيش  كة  خاَلةي  ئةم  دةخاتةسةر  تيشك  نوَيدا-  سةردةمي  لة  دةكات  زانست 

روونكاريي ماناي ثؤست مؤدَيرنَيتي دةبَي مؤدَيرنَيتي ثَيناسة بكةين. لة روانطةي 

فةلسةفةوة مةبةست لة مؤدَيرنَيتي كؤمةَلَي روانطة و بؤضوونة، كة بيرمةنداني 

الك،  نيؤتةن،  كانت،  هيؤم،  دةيويد  نيتس،  اليب  ميناكي  رؤشنخوازي  بزاظي 

كردووة.  ئاراستةيان  فةِرةنسي  زانستنامةنووساني  طشتي  بةضةشنَيكي  و  هابز 

اليةنطري  ئةوانةي  ض  و  بوون  ”هزرخواز“  كة  ئةوانةي  ض  فةيلةسووفانة  ئةم 

”ئةزموونخوازي“ بوون لة بيروبؤضووندا هاوِرا و هاودةنط بوون.
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كؤي  كة  توانايي  ضةشنَي  لة  بريتين  عةقآلنَيتي  و  هزرخوازي  ئةوان  بةِراي 

مرؤظةكان بةهؤي مرؤظبوونةوة لةخؤيان طرتووة. زةقترين نوَينةر و دةرخةري 

هزر، تواناي مرؤظ لة بيركاريي لؤذيكي- ماتماتيكيدا دةطرَيتةوة. رةنطدانةوةي 

ئةم ثرؤسة هزرخوازانةية ماتماتيكي رةها و كاربرديةتي لة زانستة فيزيكييةكاندا. 

لة سَيبةري ماتماتيكي رةهاداية، كة جيهاني سروشتي وَينة دةكَيشرَيت. لةِراستيدا 

دةسكةوتي  هةندَي  كة  ماتماتيكيية  هزركاريي  لةبةر  سروشتييةكان  زانستة 

زانستي“  ”كؤمةَلطاي  طةشةداني  و  ثةرة  بؤ  زةمينةيان  و  بةدةستهَيناوة  نوَييان 

خؤيدا  بؤضووني  لة  نؤزدةيةمي  لةسةدةي  ماركسيزمي  رةخساندووة.  رؤذئاوا 

بؤ زانستةكان مزطَيني وةها كؤمةَلطايةكي داوة. بة شَيوةيةكي طشتي مؤدَيرنَيتي 

ثَيكهاتووة لة هزر، زانست، بابةتَيتي و كارةكاني ئةوان لة ثَيناو مسؤطةركردني 

مؤدَيرندا  ثاش  بارودؤخي  كتَيبـي  لة  ليؤتار  مرؤظدا.  بةختةوةريي  و  حةسانةوة 

تيشك دةخاتة سةر ئةو خاَلةي كة ئَيمة لةِرووي كؤمةَلناسييةوة طةيشتووينةتة 

بووةتةوة،  قووَلتر  تةنطةتاوَيكي  تووشياري  مؤدَيرنَيتي  تيايدا  كةوا  سةردةمَي 

و  بوونةتةوة  رةشبين  زانستدا  موذدةكاني  ئاست  لة  خةَلكي  سةردةمةدا  لةم 

ثارضةكرداري  لةِراستيدا  هةَلداوة.  سةري  زةينخوازي  و  هزرةثةرَيزي  ضةشنَي 

مؤدَيرنَيتيدا  ثاش  ناونيشاني  لةذَير  مؤدَيرنَيتيدا  ئاست  لة  رؤشنبيران  و  خةَلكي 

هاتووةتة ئارا. لةم رووةوة نابَي ثاش مؤدَيرنَيتي تةنيا مةعنةوييةتي سةردةمي 

لة  نوَيية  راظةيةكي  و  خوَيندنةوة  خؤي  بؤ  بةَلكو  بكرَيت،  راظة  مؤدَيرنَيتي  دواي 

مؤدَيرنَيتي. مؤدَيرنَيتي لةسةر ئةم ثَيش طريمانةية داِرَيذراوة كة تةنيا ئةندَيشةي 

زانستي هةَلطري رةوايي و شةرعييةتي بةرثةرضدانةوةية، بةآلم طؤِرانكارييةكاني 

سةدةي بيستةم ئةم شةرعييةتةي رووبةِرووي ثرسَيكي بنةمايي كردووةتةوة. 

هةر بةم بؤنةوةية كة مؤدَيرنَيتي بة ناضار جَيطةي خؤي داوةتة ثاش مؤدَيرنَيتي، 

ضونكة ئيدي ئةطةري بةديهاتني موذدةكاني رؤشنخوازي لةئارادا نيية. واتا بايةخ 

و  مَيتالؤذي  هةندَي  ئيدي  ثرسيار،  بةر  خراوةتة  زانستي  هزرخوازي  برةوي  و 

زلطَيِرانةوةي مؤدَيرنَيتي و رؤشنطةري ياني عةقآلنييةت، حةقيقةت، زانست و... 

مَيتالؤذي  هةندَي  مؤدَيرندا  ثاش  كولتووري  لة  نين.  ثةسةنكردن  شياوي  هتد 

لة  وازيان  و  طؤِراون  ناوضةيي  و  بةرتةسك  وَيناي  طةلَي  بؤ  هةمةطير  و  طةورة 

كؤي بانطةشةي خؤبةزلزانةكاني رؤشنخوازي هَيناوة.

اليةنطراني  ئةوشتةي  كة  دةكات  ئيدعا  و  نيتضة  شوَين  دةكةوَيتة  ليؤتاريش 

رؤشنخوازي لةذَير ناوي حةقيقةتدا ئاراستةيان دةكرد، شتَيك نيية جطة لة راظة 

و شرؤظة. رؤذطارَي سؤفيستةكان لة لؤذيكي ريزثةِرةكان دةدوان و لةئاكامدا 
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و  برةو  هةَلطري  يةكةدا  حةقيقةتي  لؤذيكي  هةمبةر  لة  لؤذيكة  ئةم  دةركةوت 

بايةخي زؤرتر بووة، ليؤتار واتةني ئةمِرؤكة باسكردن لة دواوتةي رةها شتَيكي 

ثةسةندهةَلنةطرة و تا رادةيةك ثَيكةنيناوي و قةشمةرييانةية.

و  نيتضة  تَيكِرا  مؤدَيرن  ثؤست  نووسينطةي  هؤطراني  طشتي  بةشَيوةيةكي 

ئةندَيشةكاني بة سةرضاوةي ئيلهامي خؤيان دةهَيننة ئةذمار، ضونكة ئةوة نيتضةية 

بؤ يةكةمجار لة طوتاري فةلسةفيي حةقيقةت، مةعريفة و زانستي نوَي، طشتةكان و 

يةكَيتي بةشَيوةيةكي تارؤزئامَيز دواوة. ثؤست مؤدَيرنيزم لةِراستيدا رةخنةيةكة 

لة فرةكاريي زانستي نوَي و سةرضاوَيتيية كولتوورييةكةي. راستييةكةي ئةوةية 

نوَي  زانستي  كؤثةرنيكةوة  و  نيؤتؤن  طاليلؤ،  هزرَين  سةرهةَلداني  سةردةمي  لة 

بؤ تاوَيكي ميتؤلؤذييانة طؤِرا و اليةنطران و هؤطراني سوجدةيان بؤ برد. نيتضة 

يةكةمين فةيلةسووفَيكة كة لَيبِرا بة ضةكوشة فةلسةفييةكةي ئةم بتة تَيكبشكَينَيت.

بةضةشنَي  نوَي  زانستي  نيتضة  كرا  بؤ  ئاماذةي  ثَيشتر  بةوضةشنةي  هةر 

دةسةآلتخوازي وَينا دةكات كة رةطي لة نةهيليزمي ثاسيظ و ناكارادا داكوتاوة.

هاوِران  نيتضة  ئةندَيشةكاني  رةخنةطراني  هةرةزؤري  زؤربةي  ئةمِرؤكة 

ئاراستة  وي  هزرَين  لة  راظةي  قووَلترين  نؤهماس  ئةلكساندَير  كة  لةوةي 

ساَلي  لة  ئةدةبيات“  وةكي  ذيان  ”نيتضة،  واتا  ئةو  ناودارةكةي  كتَيبة  كردووة. 

باسي  لة  نيتضة  ئةندَيشةكاني  بؤ  ئةو  بؤضووني  زةقترين  بآلوبووةوة.   ١٩٨٥

دةسةآلتدا  خواستي  كتَيبـي  ٤٨١ي  ثاذي  لة  كورتدةكرَيتةوة.  حةقيقةتةكاندا 

هاتووة، تةنيا راظةكان لةئارادان و ناطونجَي ض بابةتَيكي واقيع بؤ خؤي بة ئاشكرا 

و سةلماو لة قةَلةم بدةين. دةَلَيين ”هةمووشتَي زةينيية“، بةآلم تةنانةت ئةمةش 

و  زيادكراو  شتَيكي  نيية.  طريمانكراو  و  طيراو  بابةتَيكي  زةين  بةس.  و  راظةيةكة 

كة  وتارةداية  كورتة  لةم  هةر  هةبووةكاندا.  لةوديوي  ئةوثةِراوة  بؤ  و  داهَينراو 

نيتضة لة نووسينطةي رةسةنايةتي روانطةكاندا قسان دةكات و دةَلَيت: ئةوة نياز 

و  نياز  هةر  دةدةن.  يارمةتيمان  جيهان  راظةي  بؤ  كة  ئَيمةن  ثَيداويستييةكاني  و 

راكَيشةرييةك ثةيوةستة بة خؤزطة و داخوازيي فةرمانِرةواييةوة. لةم رووةوة 

لة  نيتضة  ديدطايةك.  و  روانطة  ضةشنة  خاوةني  دةبَيتة  خؤي  بؤ  هةمووكةسَي 

ثاذي ٤٨٢دا بة راشكاوي رادةطةيةنَيت كة رةنطة وشةي ”من“ وشةي ”كردن“ و 

”رةنجبةرَيتي“ ئاسؤي مةعريفةي ئَيمة دياري بكةن نةك حةقيقةتةكان. نؤهَيماس 

واتةني ”من“ شتَيك نيية جطة لة كةسَيتييةكي رةمزاوي كة بؤ خؤماني سازدةكةين، 

سةرةكي  وانةي  دةيخوَلقَينن.  ضيرؤكنووسان  كةسَيتيطةلةي  ئةو  كوتومت  رَيك 

ئةلكساندَير نؤهَيماس لة كتَيبـي ”نيتضة، ذيان وةكي ئةدةبيات“دا لةم خاَلةدا كورت 
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دةكرَيتةوة كة هؤي بةكارهَيناني هةندَي شَيوازي جياجيا لةاليةن نيتضةوة ئةمةية 

كة خوَينةر تواناي نيية ئامادةيي خؤي لةبير بكات. ئةو ثَييواية نيتضة لة خوَينةري 

خؤي دةخوازَي تا بة درَيذايي ذياني سيمايةكي ئةدةبي ثَيك بهَينَي. دةتوانين ئةم 

بابةتة بة دةرخةري بؤضووني ئةو بؤ نووسينطةي رةسةنايةتي روانطةكان بهَينينة 

ئةذماردن. نؤهَيماس بة ثاَلثشتي ثاذي ٤ي كتَيبـي لة ئةوثةِري ضاكة و خراثةدا 

بانطةشةي ئةوة دةكات كة ”ناحةقيقةت و ناِراستي بةخؤي مةرجي ذيانة“، ضونكة 

ئَيمة ئاطامان لةم بابةتة نيية كة ضؤناوضؤن ديدطاكاني ئَيمة شَيوةي كورتكراوةي 

بووني جيهانن. لةم رووةوة دةبَي بطوترَيت سةرجةم روانطةكاني ئَيمة بؤ خؤيان 

ذياني  لة  تةنانةت  نيتضة  واتةني  نؤهَيماس  شرؤظةن.  و  راظة  داكاري  و  بةرهؤ 

كوَلةران  لة  تاقمَي  كة  رةخنةيةك  ئافراندووة.  ئةدةبي  سيمايةكي  تاكةكةسيشيدا 

نيتضة  كة  ئةمةية  طرتوويانة  نؤهَيماس  تيؤرياي  لة  ظينضَيستةر  جيمز  نموونة  بؤ 

سةرانسةري  لة  ئةو  نةكردووةتةوة.  سنووردار  تاكةكةسَيتييةكةوة  بة  خؤي 

رؤذطارَي  طَيِراوة.  جياجياي  دةوري  طةلَي  خؤيدا  نشَيوي  و  هةوراز  ثِر  ذياني 

ثسثؤِري  بة  جاريش  هةندَي  و  فةيلةسووف  بة  سةردةمَي  زمانناس،  بة  خؤي 

كولتووري تراذيديانةي يؤنان و لة طةورةساآلنيشدا خؤي بة رةخنةكار لةقةَلةم 

دةدا. لةم رووةوة جستوجؤي يةكَيتي لة كةسَيتي ئةودا رووبةِرووي طةلَي كَيشة 

و دذواريمان دةكاتةوة.

لة كتَيبة ناودارةكةي خؤيدا واتا ”حةقيقةت و فةلسةفة لة روانطةي نيتضةوة“، 

زمان،  فةلسةفةي  ستراتيذيي  و  بؤضوون  هةندَي  بةكاربردي  كالرك  مادمَيري 

ئاكامدا  لة  نؤهَيماس  بؤضووني  دةَلَيت:  و  دةطرَيت  نؤهَيماس  تيؤرياي  لة  رةخنة 

خستيية نَيو طَيذاوي رَيذَيتيخوازي جَلةوهةَلنةطرةوة.

بة  سةبارةت  نيتضة  هزرَين  جياجياكاني  ئاستة  شيتاَلكاريي  سةرةِراي  ئةو 

وازي  خؤيدا  دوابةرهةمةكاني  لة  كة  ياد  دةهَينَيتةوة  ئةوةمان  حةقيقةت  ضةمكي 

بة  سةبارةت  تَيروتةسةلي  تيؤريايةكي  و  هَيناوة  سةرةتايي  رَيذَيتيخوازي  لة 

حةقيقةت ئاراستة كردووة. مادمَيري كالرك لةذَير كاريطةريي هةندَي بؤضووني 

طةلَي  دا  ثانتام  هيالري  و  رؤرتي  ريضارد  ميناكي  كةسانَي  مةعريفةخوازانةي 

باسةكاني  لة  ليبِراوة  كالرك  لَيكؤَلينةوة.  و  باس  بةر  دةخاتة  نيتضة  ئةندَيشةي 

بة  نؤهَيماس  بةآلم  بَيت،  سوودمةند  نيتضة  بآلوكراوةكاني  بةرهةمة  لة  خؤيدا 

ثَيضةوانةوة زياتر ثشتي بةستووة بةو دةقطةلةي لةثاش مةرطي بآلوبوونةتةوة. 

روانطةخوازانةي  بؤضووني  لة  طومان  كلووجَي  بةهيض  كالرك  نةويستة  بةَلطة 

كؤي  كة  بيسةلمَينَيت  هةوَليداوة  بةآلم  ناكات،  نيتضة   (perspectivitism)
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توَيذةراني هزرَين نيتضة سةبارةت بة ديدطةخوازي ئةو هاوِرا و تةبانين.

ثاش  ”كولتووري  ناونيشاني  لةذَير  وتارَيك  دووتؤيي  لة  هؤالب  رابَيرت 

ثةخشي  و  ضاث  لةدواي  النيكةم  كة  خاَلةي  ئةم  سةر  دةخاتة  تيشك  مؤدَيرن“دا 

طؤِردراوة  بِراوةخواز  فةيلةسووفَيكي  بؤ  نيتضة  زةردةشت“  وت  ”وةهاي  كتَيبـي 

نرخاندووة.  ديكة  بايةخةكاني  لة  بةرزتر  بايةخي  هةندَي  بؤنةيةوة  بةم  هةر  و 

رابَيرت سولؤمؤنيش بانطةشةي ئةوة دةكات كة نيتضة لة دوا نوسينةكانيدا وازي 

لة هةندَي بؤضووني روانطةخوازانة و فرةباوةِرانة هَيناوة و تةنانةت نالوَي لةم 

رووةوة لة ريزي ثؤست مؤدَيرنةكان بيهَينينة ئةذماردن.

نووسينطةي  مةِر  لة  نيتضة  باسي  كة  كردووة  ئيدعاي  شاخت  دواييانةدا  لةم 

تا  دةكات  تَيطةيشتن  و  دةرك  لة  روو  زؤرتر  روانطةكانةوة  رةسةنايةتي 

لة  نيتضة  ئاوِردانةوةي  واية  ماناي  ئةمة  حةقيقةت.  ضةمكي  هةَلوةشانةوةي 

دةضةمَيتةوة،  مرؤظةكاندا  وشياريي  هةَلوَيستةي  دةركي  الي  بة  روانطةخوازي 

نةك بةرةو الي نةفيكردنةوةي ضةمكي حةقيقةت.

بةَلطةي ناوَيت ثَيشةنطةكاني بؤضووني ثاش مؤدَيرن ميناكي ثؤل دومان، دريدا، 

ثةسةنكراوةكاني  ضةمكة  هةرهةموويان  هايدطةر  و  فؤكؤ  رادةيةك  تا  و  دؤلؤز 

تةنطةتاوي  و  ثرس  ئاوقاي  مةعريفةيان  و  حةقيقةت  نموونة  بؤ  فةلسةفة 

كردووةتةوة. يةكَي لةو سةرضاوة سةرةكيطةلةي ئةوان لة بةرهةمةكاني نيتضةدا 

نيتضة  بتةكانداية،  ئاوابووني  كتَيبـي  لة  مةزن“  هةَلةي  ”ضوار  ثَيدةبةستن  ثشتي 

حةقيقيمان  جيهاني  ئَيمة  كة  دةهَينَيت  بةَلطاندنةكةي  بة  كؤتايي  ثرسيارطةلة  بةم 

ثةسند نةكردووة، بةم ضةشنة ض شتَيك ماوةتةوة؟ لةوانةية جيهاني دياركةوتة؟ 

دياركةوتووشمان  جيهاني  حةقيقي،  جيهاني  ثةسندنةكردني  بة  ئَيمة  نا،  بةآلم 

وانةي  ئةفالتوون  ديكةوة.  ئةوي  بة  ثةيوةستة  ئةميان  ضونكة  رةتكردووةتةوة، 

لةسةر  هةر  و  دةكات  ئاراستة  دياركةوتوو  جيهاني  بةرامبةر  حةقيقي  جيهاني 

ئةم وانةية تيؤرياي حةقيقةت لة هةمبةر هةَلة و ناِراستيدا وَينة دةكَيشَيت. نيتضة 

بؤضووني سوكراتي، كة واي بؤدةضَيت مةعريفة بواري طةيشتنة بة سةروةري و 

سةروةري زةمينة بؤ بةختةوةري و رزطاري دةِرةخسَينَيت، بة سةرسووِرهَينةر 

هاوتاي  بة  هزر  و  مةعريفة  ناوبر،  هاوكَيشيي  ئةو  بةِراي  ئةذمار.  دةهَينَيتة 

ئةم  نيتضة  دةكات.  ئةذمار  بةختةوةري  هاوسةنطي  بة  سةروةري  و  سةروةري 

بِرواية بة بؤضوونَيكي خؤثةرستانة ثَيناسة دةكات و هةر لةبةر ئةمةية بيركاراني 

ثاش مؤدَيرن ميناكي دولؤز و دريدا ئةو بة دذبةر و نةياري سوكرات لةقةَلةم 

دةدةن. نؤهَيماس واتةني سوكرات و ئةفالتوون بة دةربِريني هاوكَيشي ناوبراو 
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ببةخشن،  سةروةري  و  مةعريفة  و  حةقيقةت  بة  بابةتي  جةوهةرَيكي  لَيبِراون 

بةآلم نيتضة بة ثَيضةوانةوة تَيكؤشاوة، ئةوة بسةلمَينَيت كة حةقيقةت و مةعريفة 

و سةروةري هةندَي بابةتي تاكةكةسي و زةينين و ناتوانين طشتيان بكةينةوة. 

ئةو لة كتَيبـي ئةوثةِري ضاكة و خراثةدا بة راشكاوي رايدةطةيةنَي كة ئةفالتوون 

هةوَليانداوة  سوكرات  و  ئةفالتوون  هةرضةند  كردووةتةوة.  ئاوةذوو  حةقيقةتي 

ضيايةتييةكي بابةتي ببةخشنة بؤضووني خؤيان بؤ حةقيقةت و مةعريفة، بةآلم 

لةِراستيدا ئةوان بؤضوون و ئاراستةي زةيني خؤيان لة جلوبةرطي بابةتيدا خستة 

ثَيش ضاو. رةنطة ئاراستةكردني وانةي ضيرؤك يا راز (fiction) لةاليةن نيتضةوة 

بةخؤي تةنز و تارؤزَيكة كة لة هةمبةر حةقيقةتي ئةفالتوونيدا بةكاري بردووة. 

ئةو لَيبِراوة تا دةستةوستاوَيتي ئةفالتوون و سوكرات سةبارةت بة حةقيقةت و 

مةعريفة ئاشكرا بكات. 

لَيدوانة  و  باس  جَيطةي  كة  نيتضة  فةلسةفةي  بابةتةكاني  لة  ديكة  بابةتَيكي 

ئةوثةِري  كتَيبـي  ثَيشةكي  لة  بةتايبةت  حةقيقةت  خواستي  بؤ  ئةوة  بؤضووني 

ضاكة و خراثةدا. لةم ثَيشةكييةدا هاتووة: ئةطةر حةقيقةت ذن بوواية، ض دةبوو؟ 

بِراوَيتي  رادةية  ئةو  تا  فةيلةسووفةكان  سةرجةم  نةدةكرا  لَي  طومانةي  ئةم  ئايا 

دةَلَيت:  ثاشان  بوون،  ناكارزان  و  نابةَلةد  طةلَي  كاتدا  كاري  لة  كة  بوونة  خواز 

ئةفالتوون طةورةترين هةَلةي واتا داهَيناني رؤحي سةَلت و خَيري رةهاي لةبةر 

مرؤي رؤذئاوايي هةموار كردووةتةوة، بةآلم ئةورووثا بةم دواييانة خؤي لةو 

بووة  رزطار  مؤتةية  ئةم  لةدةست  ئةورووثا  هةنووكة  كردووة.  قوتار  هةَلةية 

ئةفالتووندا  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوة  طشتي  بةشَيوةيةكي  حةساوةتةوة.  و 

كلَيسايي  عيسةوييةتي  بطوترَيت  دةكرَيت  و  ساآلنةية  ضةندهةزار  شةِرَيكي 

ذياني  قووآليي  كردووةتة  دزةي  دايمة  كة  خةَلكانَيكة  ئةفالتوونباوةِري  شَيوةي 

خةَلكاني ئةم وآلتة. خواستي حةقيقةت ئاوقاي ض ثرسيارطةلَيكي نةكردووينةتةوة! 

(ثاذي١).

يان  هةَلةوة  هةناوي  لة  حةقيقةت  لةوانةية  كة  دةكات  زياد  لَيرةدا  نيتضة 

حةقيقةتخوازي لة ناخي خواستي وَينا و فريوةوة سةريان هةَلدابَيت. لة كتَيبـي 

خواستي دةسةآلتدا حةقيقةتخوازي لة روانطةي دةروونناسييةوة خراوةتة بةر 

باس و لَيكؤَلينةوة. لَيرةدا نيتضة بة راشكاوي رايدةطةيةنَيت بؤمان نيية حةقيقةت 

بة هَيزَيكي ئاكاري ثَيناسة بكةين كة شَيوةيةكة لة خواستي دةسةآلت (خواستي 

بةالِرَيداضووني  كة  ياد  دةهَينَيتةوة  ئةوةمان  دواييدا  ثاذي  لة  دةسةآلت،٥٨٣ج) 

فةلسةفة هةر لة سةرةتاوة بةم بؤنةوة بووة كة لة لؤذيك و بابةتةكاني هزردا 
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سوودبةخشةكاني  ئامانجة  لة  لَيدوان  و  طةِراوة  واقيعدا  و  حةقيقةت  بةدواي 

حةقيقةتي خستووةتة ثشت طوَي. (هةمان، ٥٨٤).

هةم  نيتضة  كة  دةكةن  ئةوة  بانطةشةي  نيتضة  هزرَين  راظةكاراني  دوايين 

حةقيقةت و هةم خواستي حةقيقةتي رةتكردووةتةوة. ئةم تاقمة زؤرتر اليةنطري 

راظةكارانةدا  ئةم  ريزي  لة  كؤَلبيش  كآليؤن  مؤدَيرنن.  ثاش  بؤضوونةكاني 

طوماني  كة  دةكةوَيت  دةست  كةسَيك  بةدةطمةن  دةَلَيت:  كؤَلب  هةَلدةكةوَيت. 

ثةرةسةندني  و  بيضمطرتن  لةسةر  نيتضة  هزرَين  كاريطةريي  و  دةور  لة  هةبَيت 

نووسينطةي ثاش مؤدَيرن.

روانطةكاني ثؤست مؤدَيرن ضةمكي حةقيقةت بة كؤسث و ئاستةنطَي دةزانن 

لة بةردةم تَيطةيشتني قووَل لة هةستي و ذياندا و هةروةها تَيثةِراندني حةقيقةت 

دةسةآلت  كة  بةسة  دةكةن.  ئةذمار  رزطاري  رضةشكَيني  و  زةمينةخؤشكةر  بة 

لة ضةمكي حةقيقةت جيابكةينةوة تاكو سةربةستي تةواو بَيتةدي. ئةطةر المان 

وابَيت كة ض شتَي حةقيقي نيية، بةم جؤرة هةمووشتَي شياو و ثةسةندكراون. ئةمة 

ئةو خاَلةية كة نيتضة لة كورتةوتاري سَييةمي رةضةَلةكناسي ئاكاردا ئاراستةي 

كردووة: 

ئَيستا خودا حةقيقةتة و حةقيقةت خوداية. ض دةقةومَيت طةر ئةم بِرواية ببَيتة 

بِروا ثَي نةكراو. ئةطةر بَيت و ض شتَيكي ديكة خؤي بة خودايي دانةنَيت مةطةر 

هةَلة و درؤ و كوَيرايي بَيتة ئةذماردن، ض دةقةومَيت طةر خودا، تَير و تةسةلترين 

درؤي ئَيمةي مرؤظ ديار بكةوَيت؟ (ثاذي ٢٤).

لة خواستي دةسةآلتدا هاتووة هةر فةيلةسووفَيك بةشَيوةي خؤي، دووبارة 

خؤي بةهَيز دةكاتةوة، مةسةلةن بة ثاَلثشتيي نةهَيليزم بة خؤي هَيز دةبةخشَيت. 

هيضخوازانة،  بِرواي  واتا  نيية،  لةئارادا  حةقيقةت  ناوي  بة  شتَي  كة  بِرواية  ئةم 

ثشوودانَيكي درَيذخايةنة بؤ ئةوكةسةي لةذَير ناوي سةربازي رَيطاي مةعريفة 

و زاناييدا، بَيوضان و ماندوونةناس بةطذي حةقيقةتة دزَيوةكاندا دةضَيت، ضونكة 

حةقيقةت ناحةز و دزَيوة. (ثاذي٥٩٨).

لة  كؤثةرنيك  تيؤري  ميناكي  دةسةآلت  خواستي  وانةي  بطوترَي  دةشَي 

فيزيكدا بؤخؤي دةستةبةري ضةشنَي جيهانناسي و مةعريفةناسيية، كة ناكرَيت 

لة ثانتايي ئةواندا تةنيا رةدووي حةقيقةت و بابةتي واقيع (fact) بكةوين، بةَلكو 

دةبَي راظةكان و شرؤظةكان رةضاو بكةين. زةوين تةوةري و هةتاو تةوةري دوو 

بؤضووني هاوتان بؤ نَيوةرؤكَيكي يةكة. ئةمة لة حاَلَيكداية كة ئَيمة لة سةردةمي 

ثَيناسة  هةَلةكار  و  ضةواشةكةر  بة  بةتلةميووسي  ناوةنديي  زةوين  هةنووكةدا 
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زانستي  تةكنؤلؤذياي  و  ئامراز  يارمةتي  بة  هةتاوناوةندي  تيؤرياي  و  دةكةين 

بؤ  دةسةآلت  خواستي  تيؤري  رووةوة  لةم  دةدةين.  لةقةَلةم  بةَلطةهةَلطر  بة 

دةبردرَي.  بةكار  بَيدةسةآلتةكان  ئاكارييةكاني  بانطةشة  مايةثووضكردنةوةي 

نيتضة بةَلطاندنةكاني اليةنطراني هةندَي نووسينطةي سووسياليستي، كؤمؤنيستي، 

فَيمَينيستي و بةشَيوةيةكي طشتي كؤي شَيوة و بؤضوونة ضةثِرةوةكان بة هاوتاي 

دةقاودةقي ئاكاري ذَيردةستةكان و بَيدةسةآلتةكان دةهَينَيتة ئةذماردن. طةرضي 

ئَيمة لةم ضةند دةيةي دواييدا شايةتي ئةوة بووين كة هةندَي لة ضةثخوازةكان 

و فَيمَينيستةكان تيؤرييةكاني نيتضةيان بؤ شيتاَلكاري ثَيكهاتةي باوكساالري و 

دووضاوةكيي ضينايةتي بةكاربردووة. لةوانةية ئوفيليا شؤت لة كتَيبة بةناوةكةي 

بؤضوونةكاني  لَيبِراوة  دةمامك  بَي  نيتضةي  نةهيليزم:  ئةوثةِري  واتا  خؤيدا 

بكات.  ثَيناسة  نوَييةكاندا  ذنباوةِرانة  بؤضوونة  لةطةَل  ثووِراو  و  هاوساز  ئةو 

نيتضةييةكاندا  بابةتة  لةطةَل  ئَيرؤتيكي  وَيناي  هةندَي  طاريش  ئةيري  لووس 

ثةروةردة  الكاندا  ثَيكهاتةطةرانةي  نووسينطةي  لة  طاري  ئةيري  شيكردووتةوة. 

نيتضةيي  شَيوةيةكي  نيتضة،  بةرهةمَين  خوَيندنةوةي  بة  بةرةبةرة  بةآلم  دةبَيت، 

دةبةخشَيت بة تَيطةيشتني لة ذن. هةرضةند فةلسةفةكةي ئةو لةمةِر ذن لةسةر 

شيكاريي فرؤيد و الكان لة غةريزة دةروونييةكان بيضمي طرتووة، بةآلم خواستي 

دةسةآلتي نيتضةش لة واري روونكاريي ثَيطةوجَيطةي ذن لة كؤمةَلطةدا ئيلهامي 

ثياوان  دةسةآلتي  خواستي  ئاوزاري  بة  نَيرينة  كةرةستةي  ئةو  بةخشيوة.  ثَي 

هؤكارة  ئةم  تةوةرةي  لةسةر  سيمبؤلييانة  سيستمي  طشت  دةَلَيت:  و  دةزانَيت 

بيضم دةطرَيت و لةِرَيي نةزم و تةكوزي سيمبؤلييانةوةية كة تراذيدياي جياوازي 

رةطةزي، واتا كامَلبووني كةرةستةي نَيرينة و كورتهَينان و نوقساني كةرةستةي 

لةسةر  بةردةوام  ذنان  جنسييةتي  طاري  ئةيري  بةِراي  دةكرَيت.  نومايش  مَيينة 

ثياو  ئاوزاري  لةِراستيدا  دةكرَيت.  دياري  و  ثاساو  ثياوانة  تايبةتمةندي  هةندَي 

دةرخةري ئامادةيي و ئاوقايةتيية و كةرةستةي مَيينة هَيماي غياب و نائاوقايةتي. 

ئةو ثَييواية ذن بة مةبةستي بةدةستهَيناني خواستي دةسةآلت دةبَي ئةوشتةي 

قةرةبوو  خؤي  كةمايةسيبووني  كةموكوِري  و  بهَينَيت  بةدةست  نيية  هةَلطري 

و  نوقسان  كلووجَي  هيض  بة  ثياوانة  ئاوزاري  دةستخستني  بةآلم  بكاتةوة، 

طشتي  شَيوةيةكي  بة  دةبَيت  بةَلكو  ناكات،  بنةبِر  ضيايةتيانةكةي  كورتهَينانة 

بَيتةوة.  ذَيروذوور  سيمبؤليانةدا  بابةتي  خانةي  لة  تةوةرانة  ئاوزار  طَيِرانةوةي 

لةم رووةوة دةبَي ئاخَيزطةي ضةوسانةوةي ذنان لة خانةي بابةتي سيمبؤليانةدا 

جستوجؤ بكةين.
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شايةني تَيِروانينة خودي نيتضةش بة توندي هَيرشي بردووةتة سةر ذنباوةِر 

ميناكي  دةسةآلتخوازي  نابَيت  كة  دةكات  بانطةشة  و  طرتووة  لَي  رةخنةي  و 

ئامرازَيكي طشتي بؤ ثاساو و روونكردنةوةي ئايديا جياجياكان بةكار ببردرَيت. 

ئةو بة راشكاوي دةَلَيت: بةهرةي من رَيك هاوتا و هاودذي بةهرةي هةَلكاران 

ثَيشينيانم“)  قةرزاري  شتةي  ”ئةو  بتةكان  (ئاوابووني  لَيبووردةيية  اليةنطراني  و 

لةم رووةوة ناطونجَيت هزرَين ئةو بة ضةشنة ئامرازَي بؤ سةلماندني هةَلوَيستة 

كةلـلةِرةقة  طةلَي  دذبةرةكاندا  روانطة  هةمبةر  لة  ئةو  بةكاربهَينرَيت.  جياجياكان 

لة  نيتضة  دةتوانين  ئايا  ئةمةية:  ثرسيار  ئَيستاكة  ناضةمَيتةوة.  اليةكدا  هيض  بة  و 

بةرطي ثاش مؤدَيرندا وَينا بكةين؟ سولؤمؤن ئةوةمان دةهَينَيتةوة ياد كة ئاوةها 

راظةيةكي  شاكتيش  بةرضاو.  و  طرينط  نةك  و  سةرةنجِراكَيشة  نةك  تَيطةيشتنَي 

بانطةشةي  و  دةكات  ئاراستة  نيتضةوة  فةلسةفي  روانطةي  لة  مؤدَيرن  ناثؤست 

ئةوة دةكات كة ئاوةها بؤضوونَي زياتر يارمةتي د رككردني هزرَين نيتضة دةدات.

بؤضووني دريدا بؤ ئةندَيشةكاني نيتضة زؤرتر لة كتَيبـي ئةسث ئةنطَيزةكاندا 

لة  نيتضة  كة  خاَلةي  ئةم  سةر  دةخاتة  تيشك  نوسينةدا  لةم  دريدا  كؤبووةتةوة. 

جَيبةجَيكردني  لة  ناتوانايية  ضةشنَي  طرفتاري  خؤيدا  بةرهةمةكاني  سةرجةم 

حةقيقةتي  بة  كة  ببةستين  شتَيك  بة  ثشت  ناكرَيت  رووةوة  لةم  ضةمكةكاندا، 

نيتضة  ناودارةكةي  طوزارة  دريدا  دةكرَيت.  ناونووس  نيتضةيي  دةقي  يان  نيتضة 

خؤي  بةَلطاندنةكاني  ثَيوةري  كردووةتة  كردووة“،  لةبير  ضةترةكةمم  ”من  ياني 

ناظبر  طوزارةي  ميناكي  ئةو  بةرهةمةكاني  كؤي  كة  دةكات  ئةوة  بانطةشةي  و 

لة  دريدا  مةبةستي  ماناكانن.  نادياريكاري  و  كيناية  شاراوةيي،  طةلَي  هةَلطري 

وشةي بَي دةسةآلتي، ناثاوةجَيتي و ناجَيطيربووني طوزارةكانين. ئةو ثَييواية بَي 

دةسةآلتي هةَلطري بارودؤخي لة ئارادابووني تايبةت بة خؤيةتي. لةِراستيدا هةر 

ئةم ناتوانايي و بَي دةسةآل تييةية كة رَيطة بؤ يةقين و بِراوَيتي خؤش دةكات. ئةم 

مةسةلةية ثَيوةست نيية بة طوَيطرةوة، بةَلكو لة خودي نوسينةدا شاراوةية.  رةنطة 

بةشَيوةيةكي  بووبَيت.  نيتضة  سةرةكيي  ئامانجي  ماناطةلة  نابِراوَيتيي  ئةم  هةر 

مةبةست  دذة  بة  ئايدؤلؤذييةكاندا  لة ضوارضَيوة  نيتضة  دةبَي طونجاندني  طشتي 

لة قةَلةم بدةين.

دةشَي بطوترَي كة لة ساَلي ١٨٦٩دا ريشارد ظاطنةر نيتضةي بانطَيشت كرد تا 

ثَيكةوة ثشووي زستانةيان لة تريشَيندا تَيثةِر بكةن. ظاطنةر بة هيض ضةشنَي لةطةَل 

ثَيوةرة زاَلةكاني كؤمةَلطةدا ناثَيورَيت و هةر بةم بؤنةوةية كة هةست و سؤزي 

شةيداي  و  شَيت  نيتضة  رادةكَيشَيت.  خؤي  الي  بؤ  سةرةنجي  نيتضة  بوَيرانةي 
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هةست و كةسَيتي ظاطنةر دةبَيت و هةر لةم رووةوة يةكةم بةرهةمي ثَيشكةش بة 

ظاطنةر دةكات. -بةداخةوة نووسيني ئةم كتَيبة بةهؤي هةَلطيرساني شةِري ئاَلمانيا 

و فةِرةنسا زؤر دةخايةنَيت. هةر لةم كاتةداية كة نيتضة بةشَيوةيةكي خؤويست 

لة  جةستةيي  ناتوانايي  و  ضاو  حوكمي  كةم  بةهؤي  بةآلم  سةربازي،  دةضَيتة 

بةرةي شةِرظاناندا وةريناطرن و بؤ نةخؤشخانةي سةربازي دةطوَيزنةوة.

تووشياري  ثزيشكيدا  بةشي  لة  هةستناسكي  لةبةر  كورت  ماوةيةكي  ثاش 

خةمؤكي دةبَيت و هةر لةم رووةوة لة خزمةت الدةبردرَي. لة ئاكامدا نيتضة لة 

ساَلي ١٨٧٢ كتَيبـي لة دايكبووني تراذيديا لة ضاث دةدات. ئةطةرضي ئةم كتَيبة لة 

كؤِر و كؤبوونةوة زانكؤييةكاندا رووبةِرووي رةخنةي توند دةبَيتةوة و هةندَي لة 

توَيذةرة زانكؤييةكان بة بةرهةمَيكي ئاكاديميانةي لة قةَلةم نادةن، بةآلم بةطزادة 

و ناسيؤناليستة ئةَلمانييةكان ثَيشوازييةكي بَي وَينةي لَي دةكةن. ضاثي ئةم كتَيبة 

نيتضة  بة  ئةَلمانييةكانةوة  هاوآلتيية  لةاليةن  هاوتاي  بَي  ناوبانطَيكي  و  شؤرةت 

ظاطنةر  تيؤرييانةكاني  بةرهةمة  بةرةوثَيشبردني  بؤ  ناوبانطة  لةم  ئةو  بةخشي. 

بؤ  ثَيويست  سةرمايةي  كة  دةكات  رازى  ئاَلمانيا  دةوَلةتي  و  وةردةطرَيت  كةَلك 

بةرهةمةكاني  كة  تةالرةداية  لةم  هةر  بكات.  دابين  بايرؤت  تةالري  دامةزراني 

ئيمثراتؤري   ١٨٧٦ ساَلي  ئؤطؤستي  دوانزةيةمي  لة  ضاو.  ثَيش  دةخرَينة  ظاطنةر 

بؤ  دةضَيت  ظاطنةر،  نيبلؤنطي  ئاَلقةي  نمايشكردني  لة  بةشداربوون  بؤ  ئاَلمانيا 

ئةم تةالرة، ظاطنةر ئةم بةرهةمة بة شاكاري خؤي دةهَينَيتة  ئةذماردن، بةآلم بة 

ثَيضةوانةي راي ئةو نيتضة بة سةيركردني ئاَلقةي نيبلؤنط بة هيض ضةشنَي وةك 

مؤَلةت  بيانووي  بة  دةدات  بِريار  تةنانةت  و  ناكات  وَيناي  هونةري  شاكارَيكي 

وةرطرتن لة شار بضَيتة دةرَي. ئةو دواتر راوبؤضووني خؤي بؤ مؤسيقاي ظاطنةر 

طؤِرا. لَيرةداية كة نيتضة ظاطنةر نةوةك برادةرَيك، بةَلكو وةك حةريفي كةللةِرةقي 

خؤي  بةرهةمةكاني  كؤي  نيتضة  بةدواوة  كاتة  لةم  ئةذماردن.  دةهَينَيتة  خؤي 

لةطةَل هزرَين ظاطنةردا هةَلدةسةنطَينَيت. ظاطنةريزم يان بابةتطةلَيكي لةم ضةشنة 

ئاماذةنيشاني  نيتضةدا  ئةندَيشةكاني  لة  هزرظانان  و  بيرمةندان  كة  شتانةن   ئةو 

دةكةن. ئةوان لة ض روويةكةوة ئاوِر لة رةخنةكاني نيتضة لة ظاطنةر نادةنةوة و 

ئةو جياوازيطةلةي كة ئةو لةنَيوان هزرَين خؤي و بؤضووني ظاطنةردا دةيكَيشي، 

دذبةري  بة  ظاطنةردا  بةرهةمةكاني  و  را  لة  نيتضة  كة  شتةي  ئةو  ناكةن.  رةضاو 

ئةندَيشةكاني خؤي دةهَينَيتة ئةذمار، لةاليةن توَيذةرانةوة ميناكي بؤضوونةكاني 

بة  دةطونجَيت.  ئةسثَينسةريش  هَيربَيرت  بؤ  بابةتة  ئةم  وَينادةكرَيت.  ظاطنةر 

خوَيندنةوةي بةرهةمةكاني ئةو تَيدةطةين كة تا ض رادةيةك نزيكن  لةو ئايدياطةلةي 
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وا نيتضة رةخنةيان لَي دةطرَيت.

لة  هةندَي  بيسةلمَينين  تاكو  كرد  ئاماذةنيشان  بابةتةمان  ئةم  ئةمة  لةبةر 

لَيكؤَلةراني بيركردنةوةكانى نيتضة،  لةو ظاطنةرةي نيتضة باسي لَيدةكات نزيكترن 

لة ضاو خودي ئةو. دةتوانين لة ”نيتضةي فاشيست“ و هةروةها لة ”نيتضةي ثؤست 

طشتي  بةشَيوةيةكي  بطةِرَيين.  مانايةدا  ئةم  تةواوي  بابةتي  دواي  بة  مودَيرن“دا 

ئةطةر بَيت و نيتضة وةكي ثَيغةمبةرَيكي هزرةثةرَيز يا هونةرمةند و شاعيرَيكي 

بزانين.  ديكة  ظاطنةرَيكي  بة  ئةو  كة  واية  ئةوة  وةكو  رَيك  بدةين  قةَلةم  لة  تةنيا 

دةرهةستاندني لة رادةبةدةري ثةيامةكاني ئةو و هةروةها بابةتاندني نةشياوي 

ضةشنة  بةم  دةكةوَيتةوة.  لَي  دةرةنجاميان  و  ئاكام  يةك  هةردووكيان  ئةوان 

راظةي فاشيستي لة هزرَين ئةو هةر هَيندة نالؤذيكي و نادادثةروة رانةية كة بة 

رووةوة  لةم  ئةذماردن.  بهَينينة  ثارَيزكار  يان  و  ناسيؤناليست  سؤسياليست، 

رووخاندن،  ثاساوكردني  لةثَيناو  نيتضة  شيكارييةكاني  و  ئةندَيشة  نيية  توانامان 

خؤكوذي و ناهةنجاريية تاكةكةسي و كؤمةآليةتييةكاني ديكةدا بةكار ببةين.

ثاساوي  ديؤنؤسؤسي،  اليةنةي  يةك  كاربردي  بة  تَيدةكؤشَيت  كةسةي  ئةو 

لة  جووتة  ئةم  نَيوان  هاوكَيشي  و  بكاتةوة  دةربايةستي  بَي  و  كةمتةرخةمي 

ئةندَيشة  كة  كةسةي  ئةو  هَيندةي  هةر  طوَي،  ثشت  بخاتة  نيتضةدا  ئةندَيشةكاني 

سةرةتاييةكان و دوابؤضوونةكاني ئةو تَيكةآلو دةكات بةدوورة لة دادثةروةري 

و عةدالةت.

طشتي  شَيوةيةكي  بة  و  زوَلم  اليةنطري  بة  ئةو  نيتضة،  توَيذةراني  لة  تاقمَي 

هةندَي  نموونة  بؤ  دةدةن  قةَلةم  لة  ساديزم  ضةشنَي  بة  ئةو  دةسةآلتخوازيي 

كةس، ئاكاري خواكان لة هةمبةر كؤيلةكان لة (هزرَين نيتضة) دا وةك ثاساوَيك 

بؤ ثشتطيريكردن لة كؤيلةداري وَينا دةكةن. ئةطةر ئةوكةسةي لة هةرَيمي هزرَين 

نيتضةدا هةنطاو دةنَيت ئاطاي لة ثَيش زةمينةكاني بؤضووني نةبَيت، لةوانةية لة 

و  زانا  هةندَي  بؤنةوةية  بةم  هةر  بَيت.  نغرؤ  فرةكاريدا  و  كةمكاري  زؤنطاوي 

بيركاري وةكي تؤماس مان و هايدطةر ئةندَيشةكاني نيتضة بة مةترسيدار لة قةَلةم 

دةدةن، ضونكة ئةوان تةنطةتاوي فاشيزمي ئةَلمانيي نازييان تَيثةِراندووة. لة ئاوةها 

ضةواشةكةر  و  خَلةتَينةر  هةبوو  تواناي  نيشتمانثةروةريش  تةنانةت  رةوشَيكدا 

بَيت. لةوانةية ئاكار ثةرَيزي نيتضة لة بارودؤخي مَيذوويي- كولتووري تايبةتدا 

ديكةدا  هةلومةرجةكاني  لة  بةآلم  بطَيِرَيت،  خولقَينةر  و  سازندة  دةورَيكي 

بةكار  شةيتانييةكان  كردة  ثاساوكردني  بؤ  رووخَينةر  ئاوزارَيكي  بةشَيوةي 

دةبردرَيت. رةنطة هةر بةم بؤنةيةوة بَيت كة هةنووكة تاقمَي لة رؤشنبيراني ضين 
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يان ضيك بؤ ثاساوي رةوشة كؤمةآليةتي- كولتوورييةكاني كؤمةَلطةي خؤيان 

ساَلةهاية  كؤمةَلطةيانةدا  لةم  ضونكة  دةبن،  سوودمةند  نيتضة  بيركردنةوةى  لة 

هةرضةشنة  و  بووة  زال  ثرؤلَيتاريا  ناوي  لةذَير  ذَيردةستان  ئاكاري  ضةشنَي 

لَيهاتوويي و بزاظَيكي كولتووري لة ناخةوة خنكاندووة.

باوةِري  هيض  يا  هةمةال نة  هيضخوازي  كتَيبـي  نووسةري  ثيةرسؤن  ئةنسَيل 

هةندَي  هةَلطري  نيتضة  تَيِروانينةكاني  كة  دةكات  ئةوة  بانطةشةي  تةواوعةيار 

بة  نةهيليزمدا  بةسةر  زاَلبوون  ئةو  بةرضاون.  سياسيي  داكاري  و  كاريطةري 

ئةرك و كردة يةكي سياسي ثَيناسة دةكات. ثيةرسؤن اليواية نيتضة بنةماييترين و 

طرنطترين ثرسةكاني سةبارةت بة بنيات و بناغةكاني كؤمةَلطة ئاراستة كردووة. 

دةستةبةري  ضاو،  ثَيش  خستوويةتة  خؤيدا  نوسينةكاني  لة  نيتضة  شتةي  ئةو 

هةندَي ئةنطَيزةي نوَيية و بة  راظةي بارودؤخي زاَل بةسةر سةردةمي خؤيدا دَيتة 

ئةذمار. بةم بؤنةيةوة ثةرةدانيان لة دةرةوةي زةمينةي مَيذووييدا دةطاتة طةلَي 

ئاكام و دةرئةنجامي مةترسيدار و هةندَي جار رووخَينةر.

ثةسةند  هزرةكاني  ضةندوضؤن  بَي  دةكات  خؤي  خوَينةراني  لة  داوا  نيتضة 

”ئةرَي“  ئةوثةِرَي  لة  ئةو  ئةندَيشةكاني  دةبَي  واتةني:  ثيةرسؤن  ئةنسَيل  نةكةن. 

بزوَين  تَيِروانين  بةشَيوةيةكي  كة  واية  باشتر  واتا  بكرَين.  رةضاو  ”نةرَي“دا  و 

بؤ  تةنيا  ئةو  نووسينةكاني  دةَلَيت:  نيتضة  ببينةوة.  ئةو  هزرَين  رووبةِرووي 

بيركردنةوة نووسراون و هيضي تر.

كة  ياد  دةهَينَيتةوة  ئةوةمان  دةسةآلتدا  خواستي  ١٠٠٨ي  ثاذي  لة  ئةو 

نيية  بةردةستدا  لة  ثَيويستي  ضةكي  و  دةسماية  هةموو  كة  نووسينطةيةك  هةر 

كاتَي  بايةخةكان  سةرلةنوَي  داِرشتنةوةي  ناثَيويستة.  تةنانةت  و  سةروزياد 

دةطاتة ئةنجام كة هةندَي تةنطةتاو و راكَيشةري و تةقةال لةئارادا بن كة بةري 

نيازة نوَييةكانن.

بةشَيوةيةكي طشتي دةتوانين بَلَيين كتَيبـي خواستي دةسةآلتي نيتضة زؤرتر 

لة بةرهةمةكاني ديكةي سةرنجي بيرمةنداني ثاش مؤدَيرن و ثاش ثَيكهاتةخوازي 

بةرةوالي خؤي راكَيشاوة. لةِراستيدا هةندَي كةس ئةم كتَيبة بة شاكاري نيتضة 

ئةذمار دةكةن.

لةم رووةوة كة هةَلوَيستَيكي دذة ئايدياليستي زاَلة بةسةر ئةم كتَيبةدا ئةم دوا 

تاقمة زياترلةضاو دةدةن. هةر ئةم هةَلوَيستةية كة هةلي ئةوةمان بؤ دةِرةخسَينَيت 

تاكو نيتضة جان لَيضت واتةني بة هزركاري ئاسؤيي لة قةَلةم بدةين. بيركردنةوةي 

ئاسؤيي واتا ئةوةي هزر لة ثانتاييةكي يةكةدا هةَلبخةين، ئةمة زاراوةيةكة جان 
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نيتضة  ثَييواية  ئةو  لَيوةرطرتووة.  سوودي  دةسةآلت  خواستي  راظةي  بؤ  لَيضت 

هزري  ماناية  بةم  روو.  خستووةتة  ئةندَيشةدا  هةرَيمي  لة  طؤِرانكاري  ضةشنَي 

رووي  لة  بةآلم  هةَلدةكةوَيت،  ديكةدا  هزرةكاني  ثاناي  لة  كة  هزرَيكة  ئاسؤيي 

لةسةر  ئاسؤيي  هزرَين  لةِراستيدا  ناكرَيت.  بةراورد  طةَلياندا  لة  ماناوة  و  شَيوة 

بنةماي طؤِرانكاري و ئةويترَيتي داِرَيذراوة. بةم بؤنةيةوة دةبَي هزري ئاسؤيي 

لة هةمبةر ئةندَيشةيةكدا طريمان بكرَيت كة لةسةر ئةم هةر ئةوي داِرَيذراوة. بة 

جؤرَي لة جؤرةكان دةكرَيت بطوترَيت هزري ئاسؤيي لةسةر بنةماي ئةم نةك 

ئامانجي  يةكساني  بةرهةمةكانيدا  سةرجةم  لة  نيتضة  بؤنموونة  دي.  دَيتة  ئةو ي 

دةزانَيت.  مَيطةلةكان  ئاكاري  دياري  نموونةي  بة  مةسيحييةت  يان  ديموكراسي 

سةرضاوة  سياسييةوة  فةلسةفي-  ئايدياليزمي  لة  خؤي  بة  ئامانجخوازيية  ئةم 

دةطرَيت و بةم ضةشنة لة ذيان دةسَلةمَيتةوة.  نيتضة ثَييواية ناطونجَيت ذيان بؤ 

شتَي دابكَيشرَيت و كةم بكرَيتةوة، بةَلكو دةبَيت وةكي سيستمَي لة طؤِرانكاري 

و  ثَيوةر  هةندَي  بة  ئةوي  هةر  ئةم  دةتوانين  بكرَيت.  ئةذمار  ئةوي  نةك   ئةم  و 

ثيشاندةري هاوبةش نومايش بكةين و رَيكي بخةين. وَيِراي ئةمةش مةبةست لة 

هةَلسةنطاندني  لةثَيناو  بايةخَيكة  و  ثَيوةر  نةفيكردنةوةي  ئاسؤيي  بيركردنةوةي 

طةلَي طؤِرانكاري و جؤراوجؤريدا.

نيتضةيان  هزرَين  اليةنَيكي  مودَيرنةكان  ثؤست  لة  كامة  هةر  نةويستة  بةَلطة 

ثةرة داوة. طاظَي جوليؤ ثرَيتي لة فؤكؤ دةثرسَيت: ”كامة نيتضةت ثَيخؤشة و بة 

وت  وةهاي  نيتضةي  من  ناوَيت  ”بةَلطةي  دةداتةوة:  وةآلم  ئةو  دةزاني؟“  باشي 

زردةشت ثةسةند ناكةم، بةَلكو نيتضةي زايايي تراذيديا و رةضةَلةكناسي ئاكاريم 

ثَيخؤشة“ فؤكؤ بة هيض ضةشنَي وةكي دؤلؤز خوازكار و شةيداي وانةي طةورة 

مرؤظ و طةِرانةوةي هةرماني نيية، بةَلكو سةرنجي رةضةَلةكناسي ئةوي داوة. 

ئةو نيتضةيةي كة حةقيقةتي رةهاي فةلسةفي بؤ مةسةلةيةكي قةيراناوي طؤِريوة 

و بة خواستي دةسةآلتةوة شةتةكيداوة سةرنجي فؤكؤ بؤ الي خؤي رادةكَيشَيت. 

سةرةِراي ئةمةش فؤكؤ لة وةآلمي ئةو ثرسيارطةلةي كة ثِرَيتي ئاراستةي دةكات، 

دةَلَيت: يةكَي ديكة لة بؤضوونةكاني نيتضة دةربِريني كورتة مَيذوو و رةضةَلةكي 

زةيني هزركارة لة فةلسةفةي دَيكارت و كانت دا.

زةيني  سروشتي  و  ضيايةتي  كة  فةيلةسووفَيكة  يةكةم  نيتضة  واتةني:  فؤكؤ 

باري  كة  بسةلمَينَيت  لَيبِراوة  و  رةضةَلةكناسانة  رةخنةيةكي  بةردةم  خستووةتة 

ئةطةري- مَيذوويي بووني مرؤظ لة ضاو ضيايةتييةكةي، هةَلطري طرنطايةتييةكي 

و  اليةن  سَي  نيتضة  نوسينةكاني  ثاَلثشتي  بة  فؤكؤ  بطوترَيت  دةشَي  زياترة. 
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تةوةرةي رةضةَلةكناسانة، واتا حةقيقةت، دةسةآلت و سووذةي خستووةتة بةر 

باس و لَيكؤَلينةوة.

دَيرينةناسي  كتَيبـي  لة  حةقيقةتي  و  زمان  نَيوان  هةَلسوكةوتي  و  رَيذة  ئةو 

زانستيدا شيكردووةتةوة و بة ثاَلثشتي شيكاريي دؤلؤز بة هيض ضةشنَي ناكةوَيتة 

دووي بؤضوونة ميتافيزياييةكان كة هايدطةر لة راظةي نوسينةكاني نيتضةدا باسي 

لَيدةكات. فؤكؤ بة لةبةرضاوطرتني ئةم فةزاي دةسةآلتةية كة بؤضوونة وتةيي و 

ناوتةييةكان، كة بة بَي رةضاوكردني توخمة دةرةكييةكان بيضمدةري كةسَيتي و 

شوناسي تاكةكةسن، واتا غةريزةكان و سرؤشتي مرؤيي لَيكدةداتةوة.

وةك  بةرهةمهَيناني  ثَيوةندييةكاني  ماركس  كة  حاَلَيكدا  لة  دةَلَيت:  فؤكؤ 

لةم  نيتضة  قةَلةمداوة،  لة  كولتوور  و  كؤمةَلطا  و  مَيذوو  بزاوتي  و  جوَلة  بنةماي 

نيتضة  دةبَي  واتةني:  ئةو  داوة.  دةسةآلت  ثَيوةندييةكاني  بة  طرينطايةتي  بوارةدا 

بة فةيلةسووفي دةسةآلت بهَينينة ئةذمار. بةَلطةنةويستة كة ئةو دةسةآلت تةنيا 

سياسةت  طشتي  بةشَيوةيةكي  و  سياسييةكان  زانستة  هةرَيمي  سنووري  بة 

هةستيدا  بوارةكاني  كؤي  لة  دةسةآلت  ئةو  بةِراي  بةَلكو  ناكاتةوة،  سنووردار 

بووني هةية و تةنيا بؤ باسكردن لةسةر دةسةآلتي ثاشاكان و سةرؤكةكان و 

سةروةرةكان بةكار نابرَيت.

فؤكؤ لة ساَلي ١٩٧١ لة دووتؤيي وتارَيكي تَيروتةسةلدا لةذَير ناونيشاني ”نيتضة، 

رةضةَلةكناسي و مَيذوو“ خؤي بة شيكاريي نَيوةرؤكةكاني فةلسةفةي نيتضةوة 

خؤيدا  توَيذينةوةكاني  لة  نوَي  دةستوورناسييةكي  دةرفةتي  و  دةكات  خةريك 

دةِرةخسَينَيت. فؤكؤ ئةم دةستوورةي لة ضاودَيري و سزادا (١٩٧٩) بةكاربردووة. 

دةشَيت بطوترَيت توَيذةراني هزرَين فؤكؤ ضاالكيية توَيذينةوةييةكاني بةسةر سَي 

قؤناغدا دابةش دةكةن: يةكةم قؤناغي دَيرينةناسانة (مَيذووي شَيتي لة سةردةمي 

كالسيكدا و لةدايكبووني خةستةخانة، وشةكان و شتةكان، دَيرينةناسيي زانست)، 

كة تيايدا ثَيوةندييةكاني نَيوان زانست، زمان و حةقيقةت رةضاو كراون. دووةم 

يةكةم)،  بةرطي  رةطةزَيتي،  مَيذووي  سزا،  و  (ضاودَيري  رةضةَلةكناسي  قؤناغي 

قؤناغ  سَييةم  و  توَيذينةوةكاني  بنةماي  دةبَيتة  دةسةآلت  مةسةلةي  تَييدا  كة 

سَييةمي  و  دووةم  بةرطي  طرتووة.  لةبةرضاو  ئاكارييةكاني  بؤضوونة  تيايدا  كة 

كتَيبـي مَيذووي رةطةزَيتي لة بةري ئةم نَيوةِرؤكة دةخؤن. ئةمة ماناي واية كة 

ئةم دوو بةرهةمةي نيتضة بيضمطرتن و ثَيكهاتني ”خودي ئاكاري/ رةطةزي“يان 

شيكردووتةوة.

فؤكؤ ثشت بة بؤضووني نيتضة دةبةستَيت و دةَلَيت: رةضةَلةكناسي بة اليةنَيكي 
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تازةي نوسيني مَيذوويي ئةذمار دةكرَيت. هةر لةم رووةوة بة رةضةَلةكناس يا 

مَيذوونووسي نوَي ناونووس دةكرَيت. لة ضوارضَيوةي رةضةَلةكناسيدا طومان لة 

بةردةوامي مَيذوويي دةكرَيت و دابِراني دياردة مَيذووييةكان بنةماي شيكارييةكي 

رةضةَلةكناسةكان  دةستوورة  بةكارهَيناني  بة  فؤكؤ  دةنَين.  بونياد  سةربةخؤ 

نووسينة مَيذووييةكاني نيتضة لة كؤت و بةندي زةينييةتة دَيكارتييةكان دةرباز 

 decentering the) سِرينةوةي  زةينَيتي  ضةشنةكان  لة  ضةشنَي  بة  و  دةكات 

subject) كردووة.

فؤكؤ بة تَيثةِرين بؤ ئاستي رةضةَلةكناسي بة ضةشنَيكي تايبةت ثَيي لةسةر 

بارودؤخي ماددي طوتار دادةطرَيت. ئةو بةشَيوةيةكي طشتي طوتار بةثَيي هةندَي 

ناوةند و بنةما، بؤيةري سياسي، بؤضوون و ثِرؤسةي ئابووري ثَيناسة دةكات. 

نَيوان  ثَيوةنديي  كة  بؤضوونانةداية  ئةم  ضوارضَيوةي  لة  هةر  ئةمةش  سةرةِراي 

ثانتايية طوتاري و ناطوتارييةكان لَيك شيتاَل دةكاتةوة. هةر بةم بؤنةيةوة ئةو 

كاركردي دةسةآلت، لة ثِرؤسةي كاريطةريي بةسةر جةستةي مرؤظ و بة ناضار 

بيضمطرتني زانست و زةينَيتي تاكةكةسي، لَيكدةداتةوة.

لة  رَيسا  و  ياسا  بيضمطرتني  رةوتي  رةضةَلةكناسييةوة  روانطةي  لة  فؤكؤ 

كؤمةَلطا مؤدَيِرنةكاندا دةخاتة بةر باس و كؤَلشت و بانطةشة دةكات كة هةندَي 

ستراتيذيي رَيكخستني، بؤ نموونة ياساكان و دةستوور كارة جؤراوجؤرةكان كة 

زاَلن بةسةر رةفتار و كرداري مرؤظةكان و هةروةها ضاودَيريكردني كاركردي 

بؤضوونةكاندا،  لة  رَيكوثَيك  طوزارشتي  هةندَي  ئامادةكردني  و  كةسةكان 

زةمينةيان بؤ ثاوةجَيتي و ثةرةسةندني ئاكاري كاري لة كؤمةَلطا ثَيشةسازييةكاني 

رؤذ  دواي  لة  رؤذ  ثاَلناوة،  سةرمايةدارييان  ئاكاري  و  خؤشكردووة  رؤذئاوادا 

زيندانيان  سةربازان،  خوَيندكاران،  ذياني  رووةوة  لةم  داكوتَي.  ريشةي  زياتر 

بةر  دةخرَينة  رَيكخةرانة  سيستمة  ئةم  بةثَيي  هةر  دةروونييةكان،  نةخؤشة  و 

ضاودَيريي هةمةال نة و طشتطير. لةم كاتة بة دواوة تاكةكةس وةكو ثَيكهاتةيةكي 

و  زةين  و  ئةذماردن  دَيتة  سياسي  تةكنؤلؤجياي  داكاري  و  بةرهةم  و  طوتاري 

جةستة و داخوازييةكاني لةسةر هةندَي نياز و ثَيويستي رَيكخةر بيضم دةطرن. 

فؤكؤ ثَييواية بة سةرهةَلداني سةردةمي مؤدَيرن دةسةآلت نةك لة رَيي سةركوت 

كة  تايبةتةوة،   طوتاري  و  نياز  هةندَي  بةرهةمهَيناني  رَيطاي  لة  بةَلكو  راونان،  و 

سازَينةري ضيايةتيي رةطةزيين، دةبَيتة ياريدةر و ثاَلثشتي ثةرة و طةشةسةندني 

خؤي.

ثارَيزكارانة،  ئاكاري  رةضةَلةكناسانةي  ستراتيذي  هةندَي  ثاَلثشتي  بة  فؤكؤ 
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كة  هةوةَلجارة  و  خوَيندووتةوة  رؤذئاواييةكاندا  كؤمةَلطا  لة  سزاي  و  دادطةري 

و  لَيكداوةتةوة  ثةراوَيزييةكاني  كةسة  و  دوورخراوةكان  لةبيركراوان،  مَيذووي 

هةر لةم رووةوة بة شَيوةيةكي تايبةتي تيشكي خستووةتة سةر هةندَي طوتاري 

شَيتي، ثزيشكي، سزا و رةطةزَيتي.

بةشَيوةيةكي طشتي فؤكؤ، نيتضة بة يةكةمين فةيلةسووفَي دةهَينَيتة ئةذمار، 

ئةو  ثرسيارةكةي  كردووة.  ئاراستة  ”حةقيقةت“  بة  سةبارةت  نوَيي  ثرسَيكي  كة 

روو لة رَيذةي نَيوان زانست و حةقيقةت ناكات، بةَلكو بة دةسةآلتةوة طرَييدةدات 

لة  كة  وتارييةكان  بنةما  لة  مةنزوومةيةكة  كة  دةهَينَيتةوة  وةبير  ئةوةمان  و 

ثَيوةندييةكي خولطةييدا حةقيقةت دةبةستَيت بة دةسةآلتةوة.

نيتضة لة ثاذي ٢٤ي كتَيبـي رةضةَلةكناسيي ئاكاردا تيشك دةخاتة سةر ئةوةي 

كة دةبَي فةلسةفة، مةسةلةي هاوبايةخي حةقيقةت بةشَيوةيةكي تازة بخاتة روو. 

ئةو يةكةمين بيرمةندَيكة كة لة ضوارضَيوةي رذَيمة سياسي- كؤمةآليةتييةكاندا 

سةرنجي حةقيقةتي داوة.

و  ”نةهَيليزم  ناوي  لةذَير  وتارَي  كورتة  لة  ظاتيمؤ  كة  سةرنجِراكَيش  خاَلَيكي 

ثاش مؤدَيِرن لة فةلسةفةدا“ ئةنطووست نيشاني دةكات ئةمةية، كة نابَيت هايدطةر 

كة  نيتضةية  ئةوة  بةَلكو  بكرَيت،  ئةذمار  مؤدَيرن  ثؤست  فةيلةسووفي  يةكةم  بة 

بنةماي ثاش مؤدَيرنيزمي فةلسةفي داِرشتووة. ئةو بؤ سةلماندني ئةم بانطةشةية 

وتاري  ياني  ناوةختةكان  تَيِروانينة  كتَيبـي  دووةمي  بةشي  بة  بةستووة  ثشتي 

”سوودمةندي و ناسوودمةنديي مَيذوو بؤ ذيان“. وَيِراي ئةمةش نابَي لة كتَيبـي 

كازيوة و زانستي شاطةشكةكةريش ضاوثؤشي بكةين. ئةو لة كتَيبـي تَيِروانينة 

ناوةختةكاندا بؤ يةكةمجار سةرطةرمي ”ئاطايي مَيذوويي“ دةبَيت و ئيدعا دةكات 

كة هةر ئةم بابةتة بووةتة هؤي ئةوةي رؤذئاوايياني سةدةي نؤزدةيةم بؤيان 

تَيطةيشتني  يةخسيري  و  ديل  ضونكة  هةبَيت،  بةختةوةرانةيان  ذياني  كة  نةبَيت  

مَيذوويي خؤيان بوون. نيتضة ئةم بارودؤخة بة ”نةخؤشي مَيذوويي“ ناونووس 

دةكات.

ئةم  ضنطي  لة  رزطاربوونة  ئةورووثي،  مرؤي  رزطاريي  رَيطةي  ئةو  بةِراي 

ئةم  دواي  بة  مؤدَيرنَيتيدا  جةوهةري  لة  ئةو  مَيذوويية.  بيرةوةريية  و  وشياري 

ثاَلثشتي  بة  دةتوانين  كة  دةدات  جاِر  نيتضة  دةطةِرَيت.  مَيذووييةدا  نةخؤشيية 

ضؤني  و  ضةند  بَي  سوَلتةي  و  زاَلَيتي  بة  كؤتايي  مَيذوويية  ئةوثةِر  هَيزة  ئةم 

اليةنطريي  و  ثِرؤسة  هةندَي  ثةرةثَيداني  رَيي  لة  كارة  ئةم  و  بهَينين  مؤدَيرنَيتي 

مؤدَيرنيستي ئةطةري جَيبةجَيكردني هةية. ئةو يةكَي لة رَيطةكاني طةيشتن بةم 
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طشتي  بةشَيوةيةكي  ظاتيمؤ  دةكات.  جستوجؤ  مةزهةبدا  و  هونةر  لة  مةبةستة 

ثةتاي قةيراني مؤدَيرنَيتي سةدةي نؤزدةيةم بة ئاماذة بؤ مَيتؤلؤذياي ئَيثيطونَيس 

حةوت  ئةثيطؤنةكان  كة  هاتووة  مَيتؤلؤذييانةكاندا  سةرضاوة  لة  دةكاتةوة.  شي 

منداَل يان ثاشماوةي راستةوخؤي حةوت فةرماندةن كة لة شةِرة يةك لةدواي 

ئةو ان  بستَيننةوة.  تؤَلة  دا  بِرياريان  منداَلةكانيان  و  كوذرا  زؤريان لَي  يةكةكاندا 

هَيرشيان بردة سةر شار و خانووةكانيان رووخاند و ماَل و ماآلتي دانيشتوواني 

طشتي  بةشَيوةيةكي  كة  دةكات  ئةوة  بانطةشةي  ظاتيمؤ  كرد.  تاآلن  شاريان 

بةزين  لة  تؤَلةسةندنةوةية  ضةشنَي  دةستةبةري  بةردةوام  مَيذوويي  وشياري 

رابردوو  ناظبرةكاني  مرؤظة  هةستة  ئةم  نيتضة  بةِراي  رابردوو.  شكستةكاني  و 

طيرؤدةي ضةشنَي نةخؤشي مَيذوويي دةكات. لةِراستيدا ئةم مَيذووخوازيية لة 

هةناوي مؤدَيرنَيتيدا حةشار دراوة كة هةندَي فةيلةسووفي مةعنةوييةتي هَيطَل 

رؤشنطةريش  بؤضووني  تةنانةت  دةريانبِريوة.  فةلسةفي  زمانَيكي  بة  ماركس  و 

بؤ مَيذوو بارطاوي ئةم ثةتا مَيذووييةية. يانَي مرؤظ ثةيجؤري ئةوةية خؤي لة 

دةستي مَيذوو قوتار بكات و رؤح بطةيةنَيتة دةرطانة و ئاستي رةها. ظاتيمؤ ئيدعا 

دةكات كة نيتضة رَيطةي رزطاري لة بن بةستي مؤدَيرنَيتي لة توندوتؤَلكردنةوة 

و بؤ ئةوثةِربردني ثرؤسةكاني مؤدَيرنَيتيدا دةبينَيتةوة. بةَلطة نةويستة نيتضة لة 

كاتي نووسيني تَيِروانينة لة ناكاوةكاندا لةسةر ئةم بِراوية بووة كة تةنيا لةِرَيي 

مؤسيقاي  بةتايبةت  و  هونةر  و  مةزهةب  ميتامَيذووييةي  هَيزة  لةم  طةيشتن 

بين،  قوتار  مَيذوويية  نةخؤشيية  ئةم  كؤتوبةندي  لة  دةطونجَيت  كة  ظاطنةرييةية 

لة  مرؤي  كتَيبـي  لة  و  دةطات  بؤضوونة  ئةم  كةموكوِري  لة  بةرةبةرة  بةآلم 

توندوتؤَلكردنةوةي  لة  مؤدَيرنَيتي  تَيثةِراندني  رَيطةي  تةنيا  مرؤييدا  رادةبةدةر 

بؤضوون و ثِرؤسةكانيدا وَينة دةكَيشَيت. ئةو دةَلَيت: دةبَي بةرزترين بايةخةكاني 

لةم  ئةو   بِرواي  بة  كيميايي.  لَيكدانةوةي  بةر  بخةينة  مؤدَيرن  شارستانييةتي 

لَيكدانةو ة كيمياييةدا ديار دةكةوَيت كة حةقيقةت بؤ خؤي زياد لة بايةخَي نيية و 

بؤ طةيشتن بةم واقيعة لةبةرَيكةوة، ئةم بايةخةش شيتاَل دةبَيتةوة. لة ثَيناوي ئةم 

لَيكدانةوة كيمياييةداية كة ديار دةكةوَيت مةعريفة و زانست شتَيك نين جطة لة 

مةنزوومةيةك لة خوازةكان و مةجازةكان. لَيرةداية كة بة هةَلوةشانةوةي ضةمكي 

حةقيقةت و مةعريفة خوداش دةمرَيت و رَيطةي هةَلهاتن لة بن بةستي مؤدَيرنَيتي 

هةموار دةكرَيت. ظاتيمؤ واتةني لةم ئاستةدا ثاش مؤدَيرنيزم لة فةلسةفةدا لةدايك 

دةبَيت. مةرطي خودا لة ثاذ ي ١٢٥ي زانستي شاطةشكةكةردا هاوِراي طةِرانةوةي 

لةنَيو   (novum) نوَيبوون كةَلكةَلةي  و  داَلغة  مؤدَيرنَيتي  تَيثةِراندني  بة  هةتايية. 
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دةضَيت. ياني ئيدي بايةخي بابةتةكان بة ثَيي نوَي و تازةبوون هةَلناسةنطَيندرَيت. 

لةِراستيدا سَيبةري ”ئةم هةر ئةويي“ هةستي و نوَييةتي بةرةبةرة لةنَيو دةضَيت.

بةشَيوةيةكي طشتي ثَيوةندي و خزمايةتي نَيوان مردني خودا و طةِرانةوةي 

و  مؤدَيرن  مَيذووخوازيي  ميتافيزيايي  ضيايةتي  ئاشكراكةري  بةخؤي  هةتايي 

بة طشتي ضيايةتي ميتافيزيايي مؤدَيرنة. دةشَي بطوترَيت كة ميتافيزيا بة ماناي 

ضوارضَيوةي  لة  تةنيا  سةردةمةدا  لةم  هةستي  سةرةتاييةكاني  بونياتة  زانستي 

لة  رؤشنطةرانة  ثِرؤسةيةكي  بة  مَيذوو  و  دةبَيتةوة  درَيذ  كة  مَيذووخوازيداية 

ثَيشظةضووني  بواري  كة  مَيذووةداية  ئةم  ضوارضَيوةي  لة  هةر  دةدات.  قةَلةم 

و  ثَيشكةوتن  لَيرةداية  كة  دةكات.  هةموار  و  خؤش  رزطاري  بةرةو  مرؤظ 

ثةرةسةندن وةكو بايةخَيكي باآل لة شارستانييةتدا ديار دةكةوَيت. بةَلطةي ناوَيت 

بايةخة  ئةم  هةتاهةتايي  طةِرانةوةي  دةركي  و  خودا  مردني  لةطةَل  هاوكات  كة 

خودا  مةرطي  واتا  بايةخ  بةرزترين  داِرماني  بة  رووةوة  لةم  دةهَينَيت.  هةرةس 

كامَلبوون و ثَيشكةوتنيش برةوي خؤيان دةدؤِرَينن.

واية  ماناي  ئةمة  ثَيدةكات.  دةست  بةرةبةيان“  ”فةلسةفةي  خودا  مةرطي  بة 

سةر  مَيذووخوازييةوة  دَلي  لة  ميتافيزيايي  ئةندَيشةي  طةِراني  يةكةمين  كة 

نوَيي  ضيرؤكَيكي  طَيِرانةوةي  خودا  مةرطي  راطةياندني  ياني  دةكاتةوة  بةرز 

كؤتايي  بة  بِروامان  مردووة،  خودا  كة  بنَين  بةوةدا  دان  ئةطةر  دةكةوَيتةوة.   لَي 

و  بنةما  كة  طاظَي  كردووة.   (foundational thought) بنةِرةتي  هزرَين  هاتني 

هةية  بؤمان  ئَيمة  دا  دةست  لة  خؤيان  بِرةوي  ميتافيزيا  بنةِرةتييةكاني  ثَيوةرة 

هَيرمؤنؤتيكدا  تيرؤذي  ذَير  لة  ئَيمة  كة  لَيرةداية  بطةين.  نزيكي  ثيتي  و  مانا  لة 

دةتوانين ثةيام Gestel ياني رؤخسار و بونيادي زانست و تةكنؤلؤجيا بة طوَيي 

خؤمان ببيستين. بة وتةيةكي ديكة سةرهةَلداني هَيرمؤنؤتيكي نوَي بة جؤرَي لة 

لة  تازةية  وةرزَيكي  سةرةتاي  و  مؤدَيرنَيتي  تَيثةِراندني  مزطَينيدةري  جؤرةكان 

 postmetaphysical) ذياني مرؤظي مؤدَيرندا. ئيدي فةلسةفةي ثاش ميتافيزيايي

جؤراوجؤرة  مةنزوومة  بة  رواَلةتي  يةكَيتييةكي  نيية  تواناي   (philosophy

مةعريفةييةكان ببةخشَيت- رَيك بةو ضةشنةي كة ئةرةستؤ و كانت و دَيكارت 

لة فةلسةفةكةي خؤياندا خستيانة بةرضاو. ئةو شتةي كة فةلسةفة لة سةردةمي 

روانطةيةكي  النيكةم  كة  ئةمةية  بكات  جَيبةجَي  هةية  بؤي  ميتافيزيكيدا  ثاش 

يةكَيتيي  ئيدي  دةكات.  ئاراستة  هةستي  بة  سةبارةت  بةَلَينةرمان  و  بةردةنطي 

فؤكؤ  باسةكةي  ظاتيمؤ  لَيرةدا  بةديناكرَيت.  مؤدَيرنيتي  بنةِرةتي  و  مةعريفةيي 

سةبارةت بة كؤتايي ئؤمانيزم ئاماذةنيشان دةكات و ئةوةمان دةهَينَيتةوة ياد كة 
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بة كؤتاييهاتني مؤدَيرنَيتي سةردةمي مرؤظيش كؤتايي هاتووة. دةشَيت بطوترَيت 

يةكةية.  رووداوَيكي  مرؤظ  بزربووني  و  خودا  مةرطي  دةكات  ئيدعا  فؤكؤ  كة 

فؤكؤ  مرؤظة.  ئيستةرةميي  مةرطي  ثيشاندةري  خؤي  بؤ  مرؤظ“  ”كةَلة  جاِرداني 

شتةكان  و  وشةكان  كتَيبـي  بة  كؤتايي  مرؤظ  سةردةمي  كؤتايي  روانطةي  بة 

دةهَينَيت. بة مةرطي مرؤظ، مَيذوو بةرةبةرة ضييةتي هَيَليي خؤي لة كيس دةدات 

فةلسةفةي  ماناي  ئةمةية  دةطرَيت.  لةخؤ  تارؤزئامَيز  و  تةوساوي  رةفتارَيكي  و 

بةرةبةياني و تَيثةِراندني ضيايةتي هزرَين مؤدَيرن.

سةرضاوة: سةرضاوة: 

نيتضة لة ثاش هايدطةر، دريدا و دؤلؤز، محةممةد زيمةران، ضاث و ثةخشي 

هةرمَيس، تاران، ضاثي دووةم، ١٣٨٦.
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سةرةتا ثيرؤزباييت لَي دةكةم. ض هةستَيكت هةبوو ئةوكاتةي هةواَلي براوةبوونت 

ثَي طةيشت؟

دةكردةوة  بير  وام  ضونكة  بوو،  سةير  الم  بةِراستي  بيست،  كة  هةواَلةكةم 

ضةندين فةرسةخ لة خةآلتي نؤبَلةوة دوورم.

زؤربةي ئةوكةسانةي كة سةرداني سايتي خةآلتي نؤبَل دةكةن، خوَيندكاراني 

الون، كام لة كتَيبةكانت بؤ خاَلي دةسثَيك بؤ ئةوالوانة يا كةسانَيك كة دةيانةوَيت 

تازة لةطةَل بةرهةمةكانت ئاشنا بن، دةستنيشان دةكةيت؟

بة بِرواي من كتَيبـي (ذيان و مةرط تةنطيان ثَي هةَلضنيوم) دةكرَي كتَيبـي 

دةسثَيك بَي بؤ خوَينةران، كة هةر ئةمساَل لة سويد ضاث و بآلو بووةوة. دواتر 

رانةفشةكان)  و  (سينطةطةورةكان  سور)،  (سورطومي  وةك  كتَيبةكاني  دةتوانن 

ثَيشنياري  هةَلضنيوم)  ثَي  تةنطيان  مةرط  و  (ذيان  كتَيبـي  بةآلم  بخوَيننةوة،  و... 

وتووَيذي تةلةفؤني لةطةَل موويانموويان،
براوةي خةآلتي نؤبَلي ئةدةبياتي ٢٠١٢

وتووَيذي: يان شوئانط ليندبلووموتووَيذي: يان شوئانط ليندبلووم

و. لة فارسييةوة: سولةيمان ئةبوبةكريو. لة فارسييةوة: سولةيمان ئةبوبةكري
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يةكةممة، ضونكة شَيوازي نووسين و هةروةها دؤزينةوةم لة بةستَيني هونةري 

ضيرؤكنووسيدا، بة شَيوةيةكي ثوخت و ثاراو لةوكتَيبةدا خؤي دةنوَينَيت.

كاتَيك الو بوويت، ض ئيلهامَيكي دةرووني ئَيوةي بةرةو الي نووسةريي ثاَل ثَيوة 

نا؟

بة  هؤكارة  ئةم  هةر  و  دةستثَيكرد  منداَلييةوة  لة  هةر  خوَيندنةوةم  من 

ئةدةب.  بؤ  هةبَيت  تايبةتم  هؤطرييةكى  لَيكردم  واي  زياتر  كتَيبـي  خوَيندنةوةى 

بَيت  هةرجؤرَيك  بة  دةبَيت  كة  لةسةرداية  وشةم  دونيايةك  دةكردةوة  بير  وام 

دةريانببِرم. هةر بؤية بيرم لة شَيلطيرانةترين رَي لة ئةدةبيات دا دةكردةوة، كة 

بةربةستي كةمتري هةبوو، دةستم كرد بة نووسين. هةَلبةت زؤريش حةزم لَيبوو، 

خؤم بة خؤم بسةلمَينم. ئارةزووم ئةوة بوو بتوانم لة ضارةنووسمدا طؤِرانَيكي 

بةرضاو بةدي بَينم.

دةكرَيت سةبارةت بة داهَينانةترين بةرهةمي ئةدةبي بؤمان بدوَين؟

مةرط  و  (ذيان  مةبةستم  كتَيبةية،  ئةو  هةر  بةرهةمم،  داهَينانةترين 

لة  باس  كتَيبة  ئةم  يةكةم،  كرد.  باسم  لةوةوثَيش  كة  هةَلضنيوم)،  ثَي  تةنطةيان 

كشتوكاَل  و  زةويوزار  خاوةندارَيتى  واتة  ضين،  مَيذووي  راستةقينةكاني  كَيشة 

دةكات. دووةم ئةوةي كة من لةو كتَيبةدا كةَلكى زؤرم وةرطرتووة لة ئةفسانة 

رؤذهةآلتييةكان.

لةو رؤمانةدا ئينسان و حةيوان جَيطاي خؤيان دةطؤِرنةوة، هةروةها خوَينةر 

دةتوانَيت لة طؤشةنيطاي حةيوانَيكةوة، بةئاساني سةيري ئاَلوطؤِرةكان بكات كة 

لة ماوةي ئةو (٥٠) ساَلةي دواييدا لة كؤمةَلطا و مَيذووي ضين روويداوة. بَيجطة 

لةمةش، لةوبةرهةمةدا، تةواو هةوَلي خؤم داوة تا بةشَيوةيةك لة زماندا كةَلكيان 

لَيوةرطرم كة فؤِرمي ئازادي هةبَيت و بةربةستيشي كةمتر بَيت، تا بتوانم قسةي 

دَلم بة ئاساني دةرببِرم. وا هةست دةكةم ئةو كتَيبة لةضاو ئةواني تر، ثوختةتر 

شَيوازي  و  راستييةكان  لةنَيوان  بةربآلوتر  فؤرمي  يةكطرتوويةكي  ضونكة  بَيت. 

نووسيني داهَينةرانة لةئارادا هةية.

ثَي  تةنطةيان  مةرط  و  (ذيان  كتَيبـي  نووسيني  كة  خوَيندمةوة  جَيطايةكدا  لة 

هةَلضنيوم) لة ماوةي (٤٣) رؤذدا نووسيوتة. ض شتَيك بوو بة هؤكاري ئةوةي كة ئاوا 

بةخَيرايي بة ئةنجامت طةياند، ض شَيوازي نووسينَيكت طرتةبةر؟
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نووسيوومة؟  بةخَيرايي  هةَلضنيوم)،  ثَي  تةنطيان  مةرط  و  (ذيان  كتَيبـي  بؤ 

راستيية.  ضيرؤكَيكي  بنةماي  لةسةر  كتَيبة  ئةم  كة  لةبةرئةوةي  يةكةم  باشة، 

لة  وةرزَيرَيك  و  بووم  ساآلن   (٦-٧) كة  دةورانَيك  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ضيرؤكةكة 

ثَيضةوانةي  بة  زؤرجار  وةرزَيرة  ئةم  دةذيا.  ئَيمة  قوتابخانةي  دةوروبةري 

بة  و  خةَلك  نَيو  باوي  باوةِري  بةثَيضةوانةي  دةكرد،  كاري  كؤمةَلطا  و  دةوَلةت 

دةستةجةمعي  كاري  و  هةرةوةز  قةرةي  لة  خؤي  ساتةكان  ئاخرين  تا  تةنيا 

نةدةدا. كةسانَيكى وةك ئةو لةو سةردةمةدا بة كةساني تونداذؤ سةير دةكران و 

بةردةوام دَيوةزمةيةكي ترسناكيان لة سيماي ئةوان بة خةَلك دةناساند؛ خةَلكيش 

زؤرجار وةبةرثةالماريان دةدا و مافةكانيان ثَيشَيل دةكرد. ئةو طيانفيدايي زؤري 

كرد تا شَيلطيرانة لةسةر باوةِرةكةي ثَيداطري بكات، تةنانةت بنةماَلةكةي، لةوانة 

كض و كوِرةكةي لة بنةماَلة جيابوونةوة و مةودايان لةو طرت، بةآلم ئةو هةرطيز 

تةسليم نةبوو. دواتر مَيذوو سةلماندي كة هةق بةو بووة. كاتَيكيش كة من دةستم 

بة نووسيني ئةو رؤمانة كرد، دَلنيابووم ئةو دةورطَيِرة درةنط يا زوو ثَي دةنَيتة 

ناو ضيرؤكةكةم، هةر لةبةرئةوة بوو كة نووسيني ئةو كتَيبة خيرا تةواو بوو.

ئارادا  لة  تاِرادةيةك  كة  كتَيبة  ئةو  نووسيني  بؤ  ثَيويست  بيرؤكةي  ئاستي 

هةبوو، بوو بةهؤي ئةوةي كة ئيشي نووسيني ضيرؤكةكة، خَيرا تةواو بَيت.

ئَيستا دةتةوَيت بؤ ئةم هةواَلة خؤشة ضؤن ئاهةنط بطَيِريت؟

وابزانم سبةينَي لةطةَل بنةماَلةكةم لة دةوري يةكتر شيريني دةخؤين، ضونكة 

بؤ  ديسةمبةر  (١٠)ي  بَيطومان  و  دةبن  ئاطادار  هةموويان  سبةينَي  بةدَلنياييةوة 

مةراسيمي ثَيشكةشي خةآلتةكاني نؤبَل لة سويد حزوورم دةبَيت. زؤر سوثاس، 

بة هيواي ديدارتان لة سويد.

 

سةرضاوة:سةرضاوة:

html.2012-www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/2846 
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طؤنتةر ويليام طراس (لةدايكبووى ١٦ى تشرينى يةكةمى ١٩٢٧ز)، نووسةر 

(١٩٩٩ز)  ساَلى  لة  ناوبراو  ئةَلمانياية،  ناسراوى  وَينةكَيشى  و  ثةيكةرساز  و 

خةآلتى نؤبَلى بةهؤى بةرهةمة ئةدةبييةكانييةوة ثَي بةخشرا. يةكةمين بةرهةمي 

دةفتةرَيكى شيعرى بوو كة لة ساَلى (١٩٥٦ز)دا ضاث كرا، دواى سَي ساَل لةو 

بةرهةمة، رؤمانى (تةثَلى تةنةكة) بة ضاث طةياند كة بؤ ضةندين زمانى جيهانى 

وةرطَيِردرا و ناوبانطى ثةيدا كرد. ئَيستاش خاوةنى ضةندين رؤمانى وةك (ساآلنى 

سةطي)، (مشك و ثشيلة)ية.

ذيانى  دةربارةى  طؤنتةرطراس  لةطةَل  هةَلبذاردةية  طفتوطؤيةكي  ئةمةش 

نووسين و ديدطاكانى.

ئَيمة لةم جيهانةدا تةنها نين
طفتوطؤيةكى هةَلبذاردة
لةطةَل (طؤنتةرطراسطؤنتةرطراس)ى خاوةني خةآلتى نؤبَل

و. لة فارسييةوة: كارزان محةمةدو. لة فارسييةوة: كارزان محةمةد
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بؤضى بوويت بة نووسةر؟ 

خَيزانَيكى  ئَيمة  بوو.  كؤمةآليةتييةكةمةوة  هةلومةرجة  بةهؤى  ثَيمواية 

مامناوةندى نيمضة هةذار بووين. شوقةيةكى دوو ذووريى طضكةمان هةبوو. من 

و خوشكةكةم خاوةنى ذوور، ياخود تةنانةت شوَينَيكى تايبةت بةخؤمان نةبووين، 

و  من  ثةرتوكةكانى  كة  هةبوو  كآلوِرؤذنةيةكمان  و  طضكة  ذوورى  دوو  ضونكة 

هةندَي شتي ديكةى وةك تابلؤى نيطاركَيشانةكةمي تَيدا دانرابوو. زؤربةى ئةو 

شتانةى دةبواية هةبن، لة خةياَلمدا دةمهَينانةدي. لةنَيو ئةو هةرا و قةرةباَلغييةدا، 

زؤر زوو فَيرى خوَيندنةوة و دواتر فَيري نووسين و وَينةكَيشانيش بووم. 

دةرةنجامَيكي ديكة كة دؤخى زةمةنى منداَليمي هةية، تائَيستاش نَيو ذوورةكةم 

هةية،  جياواز  جَيطاى  ضوار  لة  خوَيندنةوةم  هؤَلى  ضوار  هةنووكة  كؤدةكةمةوة. 

لةوة دةترسم سةرلةنوَي بؤ هةمان ئةو دؤخة بطةِرَيمةوة كة لة طةنجَيتيدا تيايدا 

ذيام، ئةو سةردةمةى تةنها كونجَيكي طضكةم لة ذوورَيكدا هةبوو.

ضي هانيدايت تا لةو هةلومةرجةدا، بةرةو دونياى خوَيندن و نووسين هةنطاو 

بنَيى و بةثَيضةوانةوة بةرةو وةرزش و سةرطةرمييةكاني ديكة نةضيت؟

درؤكانم  بة  حةزى  دايكم  خؤشبةختانة  بووم.  باش  درؤزنَيكى  منداَلى  بة 

دةكرد. بةَلَينى سةيروسةمةرةم ثَيدةدا. كاتَي (١٠) ساَل بووم، بة باثيرة جينةت 

كة  بطَيِريتةوة  بؤ  مةزنانةم  ضيرؤكة  ئةو  دةكةيت  حةز  دةيطوت  دةكردم.  بانطى 

دةربارةى طةشتةكانتة بؤ نيثاَل و شوَينةكانى ديكة؟ 

زؤر زوو دةستم بة نووسينى ئةو درؤيانةم كرد و هَيشتاش لةسةر ئةم كارة 

بةردةوامم! كاتَي تةمةنم (١٢) ساَل بوو، دةستم بة نووسينى رؤمانَي دةربارةى 

رؤمانى  لة  دواتر  ساآلنَي  سةروكةللةيان  كاشوبييانةى  ئةو  كرد،  كاشوبييةكان 

هةروةك  (ئؤسكار)  داثيرةى  (ئانا)ى  رؤمانةدا  لةم  دةركةوت.  تةنةكة)دا  (تةثَلى 

داثيرةى خؤم سةربة كاسؤليكة، بةآلم لة نووسينى يةكةمين رؤمانمدا بةهةَلةدا 

ضيرؤكةكةم  قارةمانانى  هةموو  رؤمانةكةمدا  بةشي  يةكةمين  لة  ضونكة  ضووم، 

مردن! ئةمة يةكةمين وانةى نووسةريمة، هةميشة ئاطادارى كةسايةتييةكانى نَيو 

ضيرؤكةكانتان بن. 

كام درؤ الى ئَيوة ضَيذبةخش بوو؟

ئةو درؤيانةى كةس داناضَلةكَينن، ئةمةش لةطةَل ئةو درؤيانةدا جياوازن كة 

بؤ ثشتيوانى لة كةسَيك و زيانطةياندن بة كةسَيكي ديكةن، ئةو ضةشنة درؤيانة 
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ضةند  بة  دةتوانرَيت  دةكات،  ماندوومان  طةلَي  واقيع  زؤرجار  نيية.  من  كارى 

درؤيةك ياريدةى بدةيت و هيض زيانَيكى تَيدا نيية. من سةرنجم لةوةداوة كة درؤ 

مةزنةكانيشم هيض كاريطةرييةكى لةسةر دونياى دةرةوة نةبووة. ئةطةر ساآلنَي 

دواييةى  ئةم  سياسييانةى  بارودؤخى  ثَيشبينى  نووسينةكانمدا  لة  لةمةوثَيش 

ئةَلمانيام دةكرد، خةَلك دةيانطوت ض درؤزنَيكة!

هةنطاوى دواى نوضداني يةكةمين رؤمانى شكستخواردووتان ض بوو؟

يةكةمين  هةميشة  بوو.  وَينةكَيشان  و  شيعر  دةربارةى  رؤمانم  يةكةمين 

هةَلَينجانم  هةندَيكجار  شيعر.  و  وَينة  لة  ثَيكهاتةيةكة  شيعرةكانم،  رةشنووسى 

لةنَيو وَينةيةك و ياخود لةنَيو زمانةكاني ديكةدا دةكرد. ثاشان كاتَي تةمةنم (٢٥) 

ساَل بوو و توانيم ئامَيرَيكى تايث بكِرم، حةزم دةكرد بةو سيستمة نوَيية تايث 

بكةم. 

كرد،  تايث  ئامَيرة  بةو  تةنةكة)م  (تةثَلى  رؤمانى  رةشنووسى  يةكةمين 

هةنوكةش بةرةو ثيربوون دةضم و ئَيستا كاتَي دةبيستم هاوِرَيكانم بة كؤمثيوتةر 

تايث دةكةن، ئارةزووم واية يةكةمين رةشنووس بةدةست بنووسم! 

بَي  طةورةى  دةفتةرَيكى  لة  مَي)م  (مشكي  رؤمانى  رةشنووسى  يةكةمين 

خةتداية. هةميشة كاتَي بِريارة يةكَيك لة رؤمانةكانم بآلوببَيتةوة، رةشنووسَيكى 

نووسينى  بؤ  تا  وةردةطرم  ضاثوثةخشةكة  دةزطاى  لة  سثى  الثةِرةى  لةسةر 

بة  رةشنووس  يةكةمين  ئَيستا  هةربؤية  لَيوةربطرم.  سودى  ئايندةم  رؤمانى 

دةست دةنووسم، ئاوَيتةى ضةند وَينةيةكى دةكةم و رةشنووسى دووةم و سَييةم 

تايث دةكةم. تا هةنوكةش هيض رؤمانَيكم بةبَي نووسينى سَي رةشنووس، تةواو 

نةكردووة. بةطشتي رؤمانَيك ضوار جار ثيايدا دةضمةوة و لة زاراوةى دةئاخنم.

ئايا لة هةر ثَيداضوونةوةيةكدا، هةموو شتَي لة سةرةتاوة تا كؤتايى لةبةرضاو 

دةطريت؟

نةخَير، رةشنووسى يةكةم زؤر بةخَيرايى دةنووسم. ئةطةر كةموكوِرييةكى 

لة  ثِر  و  درَيذة  زؤر  بةطشتى  دووةم  رةشنووسى  دةكةم.  ضارةى  هةبَيت، 

وردةكاريي و كامَلَيتيية، ئيدى كةموكوِري تيادا ناهَيَلم، بةآلم كةمَي بَي رؤحة. لة 

رةشنووسى سَييةمدا هةوَل دةدةم سةرلةنوَي تةِروثاراوى رةشنووسى يةكةمى 

تيادا بهَيَلمةوة و هةر شتَي لة رةشنووسى دووةميشدا بايةخدار بَيت، ئةوا تيايدا 

دةيثارَيزم، ئةمةش زؤر سةختة.
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بةرنامةى ئةو رؤذانةى سةرقاَلى نووسينيت، ضلؤنة؟

بؤ  دةنووسم.  كاتذمَير   (٥-٧) دةكةم،  يةكةم  رةشنووسى  لةسةر  كار  كاتَي 

بةهَيواشي  زؤر  دةنووسم،  رؤذَيكدا  لة  الثةِرة  سَي  رؤذى  سَييةم  رةشنووسى 

دةضمة ثَيش.

بةيانيان دةنووسى، ياخود ئَيواران، يان شةوان؟

هيضكاتَي شةوانة نانووسم. بِروام بة نووسين لة ساتى شةودا نيية، ضونكة 

نيية.  باش  دةكةم  هةست  دةيخوَينمةوة  بةيانيان  كاتَي  و  دةبَيت  سادة  زؤر 

ثَيويستم بة تيشكى رؤذة تا دةست ثَي بكةم، لةنَيوان كاتذمَير (٩-١٠)ى بةيانيدا 

دةطرم.  مؤزيك  لة  طوَي  و  دةخوَينمةوة  ثةرتوك  و  دةخؤم  تَيروتةسةل  نانَيكى 

دواى سثَيدةى بةيانَي كار دةكةم، ثاشنيوةِرؤيان كورتة ثشوويةك دةدةم و قاوة 

دةنؤشم، سةرلةنوَي دةست ثَيدةكةمةوة و كاتذمَير (٧)ى ئَيوارَي كؤتايى ثَيدَينم.

ضؤن دةزاني ثةرتوكَيكت تةواو بووة؟

 (٤-٥) نووسينةكةى  دةنووسم،  قارةمانَيتى  درَيذخايةنى  رؤمانَيكى  كاتَي 

ئةوا  بووم،  ماندوو  كاتَيك  كتَيبـَي  هةر  دةبَيت.  تةواو  تا  دةكَيشَيت  درَيذة  ساَل 

كؤتاييةكةيةتي.

بَيرتؤَلد برَيخت ناضار بوو بةردةوام بة بةرهةمةكانيدا بضَيتةوة، تةنانةت لةو 

ساتةشدا كة بآلودةكرايةوة واهةستى دةكرد تةواو نةبووة. 

(تةثَلى  وةك  ثةرتوكَيكى  من  بدةم.  ئةنجام  كارة  ئةم  بتوانم  من  ثَيموانيية 

تةنةكة) و (لة دةفتةرى يادةوةرييةكانى هَيلكة شةيتانؤكةيةك)دا تةنها دةتوانم لة 

قؤناغَيكي تايبةتى ذيانمدا بيانووسم. 

دَلنيام  نووسيم.  سةردةمةوة  ئةو  سؤزي  و  هةست  بةهؤى  ثةرتوكانة  ئةم 

ئةطةر بِريارى ئةوةم بداية دابنيشم و جارَيكى ديكة رؤمانةكانى (تةثَلى تةنةكة) 

سةطي)  (ساآلنى  و  شةيتانؤكةيةك)  هَيلكة  يادةوةرييةكانى  دةفتةرى  (لة  و 

سةرلةنوَي بنووسمةوة، ئةوا دةمشَيواند.

 

زؤرينةى ثةرتووكةكانى تؤ وةك (مشك و ثشيلة) و (لة دةفتةرى يادةوةرييةكانى 

طيانلةبةرن،  يةك  لةسةر  هتد  سةطي)...  (ساآلنى  ياخود  شةيتانؤكةيةك)  هَيلكة 

ثاساوة تايبةتييةكةى ئةم كارةت ضيية؟
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هةميشة هةست دةكةم ئَيمة زؤر دةربارةى بوونييةتى مرؤظ دةدوَيين. ئةم 

جيهانة ثِرة لة مرؤظ، بةآلم طيانلةبةر و باَلندة و ماسي و جِروجانةوةرةكانيشى 

تَيداية. ئةوان بةرلةوةى ئَيمة بَيينة دونياوة، لَيرة هةبوون و رؤذَي دَيت كة ئةوان 

و  ئَيمة  لةنَيوان  جياوازييةك  نةماوة.  تَيدا  مرؤظى  ئيدي  و  دةمَيننةوة  لَيرة  هةر 

طيانلةبةرة  و  دايناسوِر  ئَيسكةثةيكةرى  مؤزةخانةكانماندا  لة  ئَيمة  هةية،  ئةواندا 

جةستة طةورةكانيانمان داناوة كة بؤ ضةندين مليؤن ساَل ذياون، كاتَي مردوون 

ئَيسكةثةيكةرةكانيان  مردوون.  بَيطةردي  و  ثاك  بة  زؤر  طةندةَلييةك  هيض  بةبَي 

زؤر خاوَينة. ئَيمة دةتوانين بيانبينين. مرؤظةكان ئةم خةسَلةتةيان نيية. كاتَي ئَيمة 

دةمرين، بؤنَيكى ترسناكى طةندةمان لَي دَيت. ئَيمة ثَيويستة فَيرى ئةوة ببين لةم 

جيهانةدا تةنها نين. ئينجيل وانةيةكى خراثمان دادةدات كاتَي دةفةرموَيت مرؤظ 

ئَيمة  هةية.  خشؤكَيكدا  هةموو  و  طيانلةبةران  و  باَلندة  ماسي،  بةسةر  دةسةآلتى 

هةوَلمانداوة جيهان يةخسير بكةين. 

تائَيستا سوودت لة رةخنةكان وةرطرتووة؟

بةآلم  باشم،  خوَيندكارَيكى  بكةمةوة  بير  وةها  ثَيمخؤشة  هةرضةندة 

ئةوةش  وَيِراى  نين.  باش  مامؤستايةكى  طشتى  بةشَيوةيةكى  رةخنةطرةكان 

هةندَيكجاريش  فَيربووم،  رةخنةطرةكانةوة  لة  شت  كؤمةَلَيك  كة  بوو  قؤناغَيك 

ئَيمة  (٤٧)ة.  طروثى  قؤناغى  دةربارةى  قسةكانم  قؤناغة.  ئةو  بؤ  دةبم  دَلتةنط 

لةسةر  مشتومِرمان  و  دةخوَيندةوة  رةشنووسةكانمان  بةرزةوة  دةنطَيكى  بة 

ئةوةى  لةبرى  كرد،  دةق  لةسةر  ديالؤط  فَيري  مني  بوو  شوَينَيك  ئةوَي  دةكرد. 

بهَينمةوة.  بؤضوونةكانم  و  بيروباوةِر  بؤ  ثاساوم  دةوَي)،  خؤش  (ئةوةم  بَلَيم 

نووسةران سةبارةت بةوةى ضؤن ثةرتوك دةنووسن، بةشَيوازَيكى لَيهاتووانة 

باسوخواسيان دةخستةِروو. رةخنةطرةكانيش هةر بةو ضةشنة بوون، خاوةنى 

بنووسَيت.  ضؤن  دةبَيت  نووسةر  نموونة  بؤ  كة  بوون  خؤيان  بيروباوةِرى 

ئاوَيتةبوونى رةخنةطران و نووسةران، بةالي منةوة ئةزموون و وانةيةكى باش 

بوو. 

بةشَيوةيةكى  جةنط،  دواى  ئةَلمانياى  ئةدةبياتى  بؤ  قؤناغة  ئةو  لةِراستيدا 

طشتي بايةخدار بوو. 

دواى جةنط، دوودَلييةكى زؤر بةتايبةتى لةنَيو كؤِرة ئةدةبييةكاندا هاتةئاراوة، 

وةك  نةوةي  لة  مةبةستم  كرد،  طةشةى  جةنطدا  ساتى  لة  نةوةيةى  ئةو  ضونكة 

هةبوو.  كاَلوكرضى  زمانَيكى  و  خراث  خوَيندنى  ئاستي  ياخود  نةيخوَيند،  خؤمة، 
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ئةوتؤى  ضاوةنؤِرييةكى  كةس  هيض  جَيهَيشت،  وآلتيان  كاريطةرةكان  نووسةرة 

لة ئةدةبياتى ئةَلمانيا نةدةكرد. دانيشتنى ساآلنةى طرووثي (٤٧) هةلومةرجَيكى 

بؤ ئَيمة رةخساند كة دةبَيت ئةدةبياتى ئةَلمانيا لةو دؤخةوة سةرى بَلند بكرداية. 

زؤرينةى نووسةرانى ئةَلمانياى هاوتةمةنى من، كةوتنة ذَير كاريطةرى طرووثي 

(٤٧)ةوة، هةرضةندة هةندَيكيان ئةم راستيية نادركَينن.

 

ئةو رةخنانةى لةنَيو طؤظار و رؤذنامةكان، ياخود لة ثةرتوكةكاندا دةربارةى تؤ 

ضاث دةكرَين، ضين، ئايا كاريطةرييان لةسةر تؤ هةية؟

دؤبلين  ئةلفريد  فَيربووم.  ديكةوة  نووسةرى  كؤمةَلَيك  لة  بةآلم  نةخَير، 

(دؤبلينى  ناوى  لةذَير  ئةو  دةربارةى  وتارَيكيشم  هةبوو،  لةسةرم  كاريطةريي 

ئةوةي  بةبَي  ببيت،  فَير  (دؤبلين)ةوة  لة  دةتوانَيت  تؤ  نووسي.  مامؤستام)دا 

مةترسى الساييكردنةوةى ئةوت هةبَيت. 

 ئةو بةالى منةوة زؤر لة (تؤماس مان) بايةخدارتر بوو. 

رؤمانةكانى (دؤبلين) هةروةك رؤمانةكانى (تؤماس مان) كالسيك و هاودةق 

و  دةوَلةمةند  ناوبراو،  ثةرتوكةكانى  بووة.  زياتر  زؤر  (دؤبلين)  بوَيرى  نين، 

طشتييانةن و لَيوانلَيون لة ئايديا. من دَلطرانم لة ئةمريكا و لة ئةَلمانياش، ئةو ثتر 

بةهؤى رؤماني (مةيدانى ئةليسكاندةر بةرلين)ةوة دةناسن. من هَيشتاش وانةي 

لَي فَير دةبم و زؤر شت هةن ئةو وانةى دادام.

 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

مجلة نطاة نو، شمارة (١)، ص (٢٣-٢٧). 
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زوهرة، ضاوي لة مامؤستاكةي دةكرد كة تةباشيرةكةي بة دةستةوة طرت و 

طوتي:

-“قوتابييةكان دةفتةرةكانتان دةرهَينن و ئةم مةسةلةية بنووسن“.

ثاشان مةسةلةكةي لةسةر تةختةِرةشة نووسي زوهرة خوَيندييةوة:

ضةند  هةَلفِرين،  كؤتريان  ثَينج  نيشتبوونةوة،  دارَيك  لةسةر  كؤتر  -“حةوت 

كؤتر دةمَينَيتةوة؟“

مامؤستا وةرسووِرا و ضاوي لة قوتابييةكان كرد:

-“سارا وةرة بةر تةختةِرةشة و مةسةلةكة حةل كة“.

ثِرذوبآلو  شانيدا  بةسةر  قذي  هةستا.  دانيشتبوو  زوهرة  لةتةنيشت  سارا 

بووبؤوة. بةنَيوان كورسييةكاندا رؤيشت و ضووة بةر تةختةِرةشة.

هةَلفِرَي،  كؤترَيك  ”ئةطةر  كردةوة:  بيري  و  خوَيندةوة  مةسةلةكةي  زوهرة 

يةكيان  كاتَيك  يةحيا،  مامة  كؤترةكاني  وةك  هةَلدةفِرن.  كؤترةكان  هةموو 

بةئاسمانةوة  و  هةَلدةفِرن  دةدةن،  باَل  شةقةي  لة  ديكةش  ئةواني  هةَلدةفِرَي 

دةسووِرَينةوة“.

مامؤستا رووي كردة قوتابييةكان و ثرسي:

-“نووسيتان؟“

زوهرة ساراي دي خةريكة دانةدانة كؤترةكان هةَلدةفِرَينَي.

ثةثوولةكان

فةرزانة بةحرولعولووميفةرزانة بةحرولعولوومي

و. لة فارسييةوة: ئةمين طةرديطالنيو. لة فارسييةوة: ئةمين طةرديطالني
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”كةواية بؤية ئةو كاتةي بة مامة يةحيايان طوت دةبَي كؤترةكاني لةنَيوبةرَي، 

ضونكة مةترسي ساز دةكةن بؤ فِرؤكة، مامة يةحيا هةَلينةفِراندن تاكو دةرباز بن 

و ئيزني دا هةموويان سةرببِرن، ثاشان دانيشت و دةستي كرد بة طريان؟“ 

طوَيي لة دةنطي مامؤستا بوو:

-“زوهرة ئةوة هؤشت لةكوَيية؟“

-“هةر لَيرةية مامؤستا“.

زوهرة ديتي هةر ثَينج كؤترةكة هةَلفِرين.

و  بةسةرطوَل  كة  دةكرد  ثةثوولةكان  لة  ضاوي  دةطريا  كاتَيك  مامةيةحيا 

ضيمةني باخضةكةدا دةخوالنةوة. كؤترة بَي سةرةكان لةسةر عةرزةكة خةريكي 

باَلةثِرذَي بوون و نةياندةتواني هةَلفِرن.

زوهرة بيري كردةوة:

”ئةطةر ئةم كؤترانةشيان وةدةست كةوَي سةريان دةبِرن. ضاك بوو هةَلفِرين“؟

هةَلساوي.  زوهرة  دةموضاوي  لة  خؤي  ئاوآلكةوة  ثةنجةرة  لة  شنةبايةك 

ضاوي لة ثةنجَيرةكة كرد. ثةردةكان دةجووآلنةوة و ديتي ضةند ثةثوولة هاتنة 

رادةوةشاند.  دةستي  و  دةكرد  ثياسةي  ثؤلةكةدا  لةنَيو  مامؤستا  ثؤلةكةوة.  نَيو 

ثةثوولةكانيش بةذوور سةرييةوة دةخوالنةوة.

يان  دةنيشتنةوة،  كورسييةكان  لةسةر  بوو  ثةثوولةكان  لة  ضاوي  زوهرة 

لةسةر  ثةثوولة  حةوت  دةسووِرانةوة.  و  دةفِرين  منداَلةكاندا  سةري  بةسةر 

ثةثوولةي  حةوت  ديتي  زوهرة  نيشتبوونةوة.  زوهرة  بةردةمي  كورسييةكةي 

دانةيان  ثَينج  كاتةدا  لةو  هةر  نيشتوونةوة.  تر  كورسييةكاني  لةسةر  ديكةش 

هةَلفِرين و ديسان نيشتنةوة. ثةثوولةي سةر كورسييةكاني ديكةش هةَلفِرين و 

نيشتنةوة. رةنطيان سوور و ئاَلتووني بوو.

مامؤستا ثرسي:

-“زوهرة ضةند كؤتر هةَلفِرين؟“

-“ثَينج دانة مامؤستا، سوور و ئاَلتووني“.

-“خودا بةخَيري بطَيِرَي، كؤتر كوا سوور و ئاَلتوونيية؟“

منداَلةكان دةستيان كرد بة ثَيكةنين.

دوودانةيان لةسةر قذةثةرَيشانةكةي سارا نيشتنةوة.

-“دابزانم كَي دةزانَي ضةند دانة دةمَينَيتةوة؟“

-“دوو دانة مامؤستا“.

مامؤستا طوتي: ”ئافةرين“.
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دةخوالنةوة؛  ثؤلةكةدا  بةنَيو  و  هةَلفِريبوون  كورسييةكان  سةر  ثةثوولةي 

سوور و ئاَلتووني تَيكةَل بووبوون و بةدةوري يةكدا هةَلدةسووِران و دةضوونة 

سةرَي و دةهاتنةوة خوارَي.

زوهرة بيري كردةوة:

”ئةطةر مامة يةحيا لةجياتي كؤتر ثةثوولةي راطرتاية زؤر باشتر دةبوو“.

مامؤستا لةسةر تةختةِرةشةكة نووسي:

-“باوكي عةلي دة كؤتري هةبوو، سَي دانةيان هةَلفِرين. ضةند كؤتري ماوة؟“

مامؤستا وةرسووِرا:

-“مةسةلةكة بنووسن، شةوَي لة ماَلَي حةلي بكةن و سبةينَي بيهَيننةوة“.

ضةند ثةثوولة لةسةر تةختةِرةشةكة نيشتبوونةوة. زوهرة دةستي هةَلَينا.

-“مامؤستا بةيارمةتيت“.

-“بةَلَي، زوهرة طيان“.

-“ناكرَي بةجَيي كؤتر ثةثوولة دانَيين؟“

منداَلةكان دةستيان كرد بة ثَيكةنين. مامؤستا طوتي:

-“جياوازيي نيية، ثةثوولة بَي يان كؤتر؟“

-“با مامؤستا جياوازيي هةية!“

منداَلةكان ديسان دةستيان كرد بةثَيكةنين. مامؤستا طوتي:

-“باشة جياوازيي نيية، تؤ لةجياتي كؤتر ثةثوولة دانَي“.

-“مامؤستا ضؤن جياوازيي نيية، زؤريشي جياوازي هةية“.

زةنط لَيدرا. منداآلن بة قريشك و هوِر و ذاوةذاو لة قوتابخانة ضوونة دةرَي.

و  سوور  ثةثوولةي  كؤآلن.  طةيشتة  و  دةرَي  هاتة  قوتابخانة  لة  زوهرةش 

ئاَلتووني بةسةرسةرييةوة دةفِرين و لةسةر شان و سةري دةنيشتنةوة. بةهةآلتن 

لةطةَل ثةثوولةكان بةرةو ماَلي مامة يةحيا ثَيي ثَيوةنا.

سةرضاوة:سةرضاوة:

”داستانهاي ثنجشنبة“ برطزيدةي بيست داستان كوتاة از يازدة نويسندة .طزينش: جمال مير 

سادقي، ضاث اول، ١٣٧٥، انتشارات مهناز تهران.
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لة  و  سةركةوتم  ماهوورييةوة  تةثؤَلكةى  لة  من  بوو،  نةبِراوة  و  درَيذ  رَيطا 

لةوَى.  و  لَيرة  سثى  و  زةرد  طوَلى  بة  هةبوو  طةنمَيك  جاِرة  سةراولَيذييةكةدا 

خؤريش لة شوَينَيك بوو كة نةمدةديت، يةك دوو دارَيكيش لة خوارترةوة لةذَير 

تينى هةتاودا ئارةقيان دةِرشت. بةدواى جؤطة يان رووبارَيكى ئاودا ضاوم دةطَيِرا 

بةدواى  طشت  لة  ثتر  بووم.  ئاوَينةدا  لةبيرى  بكةم،  سةروضاومدا  بة  ئاوَيك  كة 

دةبا  طةيشتبام،  تؤ  بة  هةتا  و  شَيواوة  سةروسةثكم  دةمزانى  ئةطةِرام.  ئاوَينةدا 

زؤر رَيطاى ديكةم بِريبا.

هةموو شوَينَيك لة يةك دةضوو؟ هةتا ئَيستا نةمديتووة شوَينَيك لة شوَينَيكى 

دةشتَيك  هةر  هةية،  طةآليةكى  و  بةذن  و  لق  خؤى  بؤ  دارَيك  هةر  بضَى،  ديكة 

لة  كة  ضةشنَيك  بة  جياوازى،  هةموان  لةطةَل  تؤ  دةثِرذَينَى،  خؤى  بؤنى  و  عةتر 

و  دَلةكوتة  دةناسييةوة،  تؤم  هةناسةكانتدا  دةنطى  بة  مرؤظدا  هةزاران  نَيوان 

شَلةذانةكانت لةو شةوانةى كة لة خةو رادةضَلةكاى و يةكِراست ئةهاتية ذوورى 

كارةكةم هةتا لة ئامَيزت طرم و ئارامت بكةمةوة.

رَيطارَيطا

ن: عةباس مةعرووفى ن: عةباس مةعرووفى 

و. لة فارسييةوة: شةريف فةالحو. لة فارسييةوة: شةريف فةالح
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”خةونت بينيوة؟“

”ئم“.

هةَلم  و  هَيَليك  ضةند  دةبِرية  ضاوت  ميزةكةوة  ثشت  لة  باوةشمدا  لة  هةروا 

دةطرتى و دةمبردى كة بخةوييةوة.

”تؤ نازنازيية بضكؤالنةكةى منى؟“

”ئم“.

بؤنى كةزييةكانتم لة هَيورترين خةونى ذيانما هةَلدةمذى و لة ثةناتدا خةونى 

تؤم دةديت. سةير نيية؟ مرؤظ لة ثةناى يةكَيك خةوتبَى و خةونيشى ثَيوة ببينَى، 

دايم بة حةسرةت و ئاواتى تؤوة بووم و ئيدى تةوفير (جياوازى)ى بؤم نةبوو كة 

بةخةوةر بم يان لة خةو، بوونت وةكوو هةناسةكانم نيشانةى زيندووبوونم بوو، 

ثَييا  خةوم  دَلتةنطيت  و  دوورى  لةبةر  كة  رؤذانةى  ئةم  وةكوو  نةك  هةبوويت، 

نةدةكةوت، كاتَيك خةوم ثَييا ئةكةوت ئيدى دَلم نةدةهات بةخةوةر بَيمةوة. لةناو 

خةونمدا رَيت دةكرد و منيش مةست لة تةماشا و دةترسام لةوةى كة بة ئاطا بَيم 

و لةالم نةبيت، هةراسان دةبووم.

نةختَى  بينينت،  خولياى  و  دَلةكوتة  كَيشان  خةوى  بَى  رؤذ  دوو  دواى  ئَيستا 

طةنمى  جاِرة  بوو.  نةبِراوة  و  درَيذ  رَيطا  نةخؤش،  و  الواز  و  لةِر  ببووم،  الواز 

و  دةبوو  شين  كوَيرةِرَيوة  دووالى  هةر  لة  شامى  طةنمة  جارى  بةرين،  و  ثان 

(شبدر)ةوة  ”شةوةرط“  و  طةنمةشامى  و  طةنم  بونى  لة  ببينم،  كة  بةرلةوةى  من 

تَيدةطةيشتم كة ئَيستا خةريكم لة ثةناى مةزراى رؤذيارثةرستةوة تَيدةثةِرم.

بارةكةم نةبوو، كؤَلة ثشتييةكى قورس و جانتايةكى دةستيى طةورة ئةو شتانة 

بوون كة بؤ تؤم دةهَينان و هةروةها ضةند فايلَيك بة توندى لة باوةشم طرتبوون، 

ئةو  نةتخوَيندوونةتةوة،  تؤ  و  نوسيومن  كة  شتانةى  ئةو  بوون.  ثةروةندةكانم 

تةمةن،  ماوةى  ذيانم،  ثةرةوةندةى  طرتوون،  تؤم  لة  تةنياييدا  لة  كة  وَينانةى 

كاتى لةدايك بوون و مةرط، رابردووم، ئايندة و تةواوى ئةو شتانةى كة لة الى 

دَين،  مرؤظدا  مَيشكى  بة  دواتر  كة  فكرانةى  ئةو  بيرؤكة،  و  زةين  هةن،  مرؤظَيك 

من  كة  ئةوةى  هؤى  دةبَيتة  ضى  دةريدةخست  كة  جةيتةم  نةخشةى  بِريارةكان، 

بطريم، ضى دَلخؤشم دةكات، بؤضى نةخؤش كةوتم و زؤر شتى ديكة.

من ئةم ثةروةندةيةم شةوى ثَيش لة سةفةر سةروبن كردبوو، خاَل بةخاَلم 

بة وردى سثاردبووة مَيشكم، هةموو شتم دةزانى، بةآلم ئَيستا كة لة رَيطا بووم، 

هيض لةوانةم لةبير نةمابوو. دةَلَيى تةنيا دةزانم رؤذَيك لةدايك دةبم و رؤذَيكيش 

دةمرم. شتةكانى ديكةم نةدةزانى. بة تةواوةتى لةبيرم ضووبوونةوة. تةنيا ئةوةى 
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كة دةمزانى دَيم تؤ ببينم لة هةموو شتَيك طرينطتر بوو. دةمزانى ضت لةبةر كردووة 

و تةنانةت دةمزانى لة كوَى راوةستاوى، القَيكت بة دارةكةوة هةَلثةساردووة و 

لة هةر دووالوة كةفى دةستةكانت لكاندووة بة قةدى دارةكةوة. هةر كة دةمبينى 

باَل دةطرييةوة و هةَلدَيى كة لة ئامَيزت طرم. دةمزانى كة طوآلوييةكى بضووكت 

بةدةستةوةية. 

نا، نةمدةزانى. كاتَيك طةيشتمة جَى، لة سَيبةرى دارة بييةك، لة نَيوان دوو لقى 

ئةستوور جَيطايةكت ديتبؤوة هةتا ضاوةِرَى دابنيشي. 

جاكةت و ثاتؤَلى سةوزت لةبةردا بوو. وةكوو جاِرة طةنمة شامى سةوزى 

سةوز.

وتم: ”ئَيرة كوَيية؟“

وتت: ”دةتةويست كوَى بَيت؟“ و خؤت خستة باوةشم. نازانم بؤ دةمةويست 

قةدتدا  و  جةستة  بةدوورى  دةستةكانم  و  داتبثؤشم  بتشارمةوة،  باوةشما  لة 

بسووِرَين.

ديسانةوة هةمان بؤنى هةميشةيى جاران لة زةينمدا لوولى خوارد و ديسانةوة 

هةموو شتم لةبير ضؤوة. ثةروةندةكان لة بن باخةَلم داكةوتبوون، جانتا دةستى 

و كؤَلة ثشتييةكةش ضةند هةنطاو ئةوالتر لةسةر عةرز كةوتبوو. ئةو قسانةى كة 

لةناو رَيطادا بيرم لَييان كردبؤوة، ئَيستا نةمدةزانى ضن و لة بنةِرةتدا نةمدةزانى 

ض طرينطييةكى هةية؟ وةبةرخؤمةوة وتم هةر ئةوةى كة تؤ لَيرةيت و من بؤنى 

هةموو  يانى  ئةمةش  و  حيكايةتةكان  و  قسة  هةموو  يانى  هةَلدةمذم،  جةستةت 

تةواو  لةمَيذينة  مؤتةكةيةكى  وةكوو  ضوونةوة،  لةبير  ثةرؤشييةكان  و  دَلتةنطى 

بوون، دةَلَيى ئةو هةموو دوورى و ضاوةِروانيانة ضاوترووكانَيك بووة. لةبيرم 

بةستووة  طرَى  ثَيكةوة  كاتةكانم  و  ضكة  رؤذ  و  شةو  مانط  ضوار  كة  ضووبؤوة 

هةتا هةتا ئةم رَيطاية ببِرم و بطةمة ئَيرة ضةندة جوانة، بِروانة.

”شتَيكت وت؟“

وتم: ”من؟“ و دةستتم طرت و لة ثةنات دانيشتم. هةروا كة ثاَلم بة دارةكةوة 

ئةو  رَيطا  لةناو  كة  بكةم  باس  بؤت  دةكرد  حةزم  و  درَيذكرد  القةكانم  دابوو 

شتانةى كة ديتم بةردةوام وةبيرى تؤيان دةخستمةوة، بؤ وَينة ئةسثَيكم ديت، 

وةكوو منداَل وتم: طا. تؤ وتت نا، ئةسث و من هةر حةيوانَيكم ديتبوو وتم ئةسث، 

تؤ وتت نا، مةِر. ثَيدةكةنين و دةِرؤيشتين و دةمانِروانى. لةبيرت ماوة؟

طوندَيكمان  ضةند  هةتا  و  بِرى  يارييانة  بةو  هةر  رَيطاكةمان  درَيذيى 

تَيثةِراند وةكوو ضاو ترووكانَيك بوو، وةكوو بريسكةيةك هات و رؤيى، منيش 
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لةبير  شتى  هةموو  مرؤظ  تؤدا  بة  طةيشتن  رَيطاى  لة  دةدوام،  لةطةَلت  مةستانة 

هةموو  سؤز  و  هةست  هةندَيك  ناطات،  بارطرانى  و  ماندوويةتى  لة  دةضَيتةوة، 

ثةشيمانم  تةواوةتى  بة  دةزانى؟  زيندوودةكاتةوة،  مرؤظ  مردووةكانى  دةمارة 

بؤية  ناذيت،  زياتر  جار  يةك  لة  مرؤظ  كة  تَيطةيشتم  و  فَيربووم  نةبوونت،  لة 

كوَى  لة  تَيطةيشتم  لةوة  دةرفةتة،  ئةم  قوربانيى  بكاتة  شتَى  هةموو  باشترواية 

كورتيم هَيناوة، لة كوَى هةَلى ضاو لَيكردنى تؤم لة دةستداوة، لة كوَى بة تةنَى 

هةموو  خواردووة  نانم  تةنيا  بة  كة  رؤذانةى  ئةو  هةموو  من  خواردووة،  نانت 

رؤذَى ثَيوةى طرياوم. لة كوَى بةجَيم هَيشتى، لة كوَى بةجَيت هَيشتم؟ نةبوونت 

خراث بؤم شكايةوة، بووم دَلؤثة ئاوَيك و رؤضووم، لةوة تَيطةيشتم كة درةنطى 

و مكووِرييةكانى من ضةندة دَلتيان رةنجاندبوو، ئةطةريش خراث بووم، بةآلم خؤ 

دةتزانى هةر هى منى، عةشقى من!

”طيانةكةم؟“

وتم: ”هيض. من شتَيكم نةوتووة“. ئاماذةم بة ثةروةندةكان كرد: ”ناتةوَى ئةمانة 

ببينى؟“

”من خةريكم لةوَى دةِروانم، دايبنَى بؤ دوايى“.

”ضاو لة كوَى دةكةي؟ بة منيشى ثيشان بدة“.

”ئاوا بوونى خؤر“.

بَيت.  سةرمانةوة  ثشت  لة  ثَيمواية  نيية،  لةوَى  كة  خؤر  خؤر؟  بوونى  ”ئاوا 

نةبينيوة“.  خؤرم  بةآلم  خؤرةتاوة،  شوَينَيك  هةموو  نةمبينيوة.  هةر  ئةمِرؤ 

دوورانةوة  لةو  دةستةكة.  دوورة  ديمةنة  بِرييةوة  ضاوم  تؤ،  وةكوو  ديسانةوة 

كةسَيك كوالرةيةكى فِراندبؤوة ئاسمان كة نيطاى من لةطةَل لة ئاسمان بطةِرَى، 

بِرؤينة شوَينَيكى دوورتر لَيرة. جَيطايةك كة با ديار نةبَيت دةزووى كوالرةكة لة 

تَيدةطةى  كوالرةكةوةية  بةهؤى  تةنيا  نابينرَى،  دةزوويةك  دةكَيشرَى.  الوة  كام 

كة كةسَيك سةرى دةزووةكةى بة دةستةوةية، دةى لة كوَيية؟ جا ض تةوفيرَيكى 

هةية؟

رووخسارت  هةموو  شين.  و  بضكؤآلنة  بووى،  شين  ديتم  كة  جار  يةكةم  بؤ 

لة  خةمَيك.  و  نيطةرانى  هةرضةشنة  لة  بةتاَل  بوو،  كةنيشكانة  شةرمى  و  شادى 

بةرةو  نةماندةزانى  و  كرد  طيرى  كةزييةكانتدا  لةناو  دةستم  و  طرتى  باوةشم 

كوَى بِرؤين. دةورَيكمان لَيدا و لة هؤَلةكة وةدةركةوتين. هةر ئةوكاتة تةكسيةك 

لةالى  من  و  ثشتةوة  سندووقى  خستة  ضانتاكانمان  راوةستا.  لةبةردةممان 

راستةوة سوار بووم، شؤفَيرةكة كة ثيرة ثياوَيكى سةر رووتةَلةى دم بة ثَيكةنين 
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بة  خَيرا  تؤ  بةآلم  بوو،  ضاوةِرَى  و  كردبؤوة  تؤ  بؤ  خؤى  الى  دةرطاكةى  بوو 

دواى مندا هاتى، لة ضاوترووكانيكدا ديتم لةبةر دةرطاى ماشينةكة راوةستاوى 

كة سوار ببيت، تةنانةت دةرفةتى ئةوةشم نةبوو خؤم بكشَينمة ئةو الوة، سوار 

بوويت و لةسةر ئةذنؤكانم دانيشتى.

بة  كةوتةِرَى.  و  سوكانةكة  ثشتى  نيشتة  ثَيدةكةنى،  هةر  كة  ثيرةثياوةكة 

تؤ  كة  لةوةى  خؤشحاَل  و  دةِروانى  لَيمانى  ئاوَينةكةوة  لة  هةر  رَيطاكة  درَيذايى 

لةسةر القةكانم جووَلةجووَل دةكةى و بةخؤشييةوة شتطةلَيكم ثَى نيشان دةدةيت. 

ثَيضةَلثَيضةدا  و  سةراولَيذ  رَيطا  لةو  و  دةكةوت  سةر  كَيوَيكةوة  لة  تةكسيةكة 

هةرضى زياتر دةضووة سةرةوة هةوا تاريكتر دةبوو و بةفر قورستر. هةتا ئةوةى 

كة لة شوَينَيك رايطرت و ئَيمة رؤيشتينة ناو بينايةكى طةورةوة، ذوورَيكيان ثَى 

نيشانداين كة هى من و تؤ بوو.

وةكوو ريشةيةك كة بة ئاو طةيشتبـَي، ضاو لَيكردنى تؤم دةستثَيكرد، هةتا 

ئةوكاتةى ضاوت لة فيلم دةكرد من هةر ضاوم بِريبووة تؤ. لة طؤشةى سَيهةمى 

مؤبلةكة دانيشتبووم كة رَيك رووخسارى تؤم ثَيوة ديار بوو.

دواتر لةو رؤذانةى كة نةبووى، نامةيةكى تؤم دؤزييةوة كة ئامادةم تةواوى 

تةمةنم بدةم هةتا بؤ جارَيكى تر، تةنيا يةك جارى ديكة لة كاتى نامةنووسيندا 

لةبةرم  دةَلَيى  بةسة.  دَلتةنطييةكانم  بؤ  دويناية  دونيا  هةتا  كة  نامةيةك  بتبينم. 

كردووة:

ميلى كاتذمَيرةكان تَيدةثةِرن و دةِرؤن.

 بؤ كوَى؟ نازانم،

تؤ ناديارى هةتا هؤيةكيان تَيدا ببينمةوة،

هةموو شتَيكم بة خةمؤشى دةوَى، تةنانةت هةناسةكانيشم

هةتا ضاوةِرةوانييةكانت دوو هَيندةى ديكة تَينةثةِرَى و من لة خؤيا نوقم نةكا،

هةميشة وَينةيةكى ضاوةِروانى بة ديوارى ضاوةكانمةوة داكوتراوة.

لةبةر ئةوةى كة هيضكاتَى هاتنتم نةبينيوة،

بوونت هةمووى وَينةطةلَيكى كَيشراوةن كة لة ترسى باران

كشاندوومةتة ذَير تةختةكة.

من لة كوَى ئةم هةموو كل و ميلةم بة ضاودا هَيناوة

كة نة تؤ ثَيت زانى و نة ئاسمان،

لة كوَيِرا كوَير بووم كة وَينةكانيشم هيض هاوارَيكيان لَيوة هةَلنةستا؟

كة هةموو شت، 
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كة هةموو ئاسمان

تةنيا ئةم دةستانة نيية كة بة سَيوَيكت بةخشى كة هةموو ئاسمانى منت  هةر 

بةم دةستانة كِرى،

يةخسيرت كرد.

كة نة سَيوَيك لة زةوى بِروَى و نة لة بةهةشت

هةموو ئاسمانت هةر بةم دةستانة يةخسير كرد،

هةتا نة لة زةوى شتَيك بِروَى و نة لة بةهةشت داِرمانَى؟!

واى دابنَى كة هةموو سَيوةكانى زةوى و ئاسمانيشم بة تؤ بةخشى

هةتا بةهار بَيتةوة

نابَى؟

جا بزانة من بؤ باقى تةمةنم ضؤن تاقةت بَينم؟ بَلَيى و نةَلَيى، ئةم هةستة لة 

دَلَيكدا بووة و ئَيستا لة جَيطاى طلة و طازندة هاتوونةتة طؤِرَى. ض بكةم كة هةموو 

لة  بَيت؟  ثَى  كؤتايى  من  لةالى  دونيا  ثاشان  و  شيعرة  ئةم  بؤ  بطةِرَيتةوة  شتَى 

كوَيوة دةست ثَى بكةم هةتا بطةمة ئةو خاَلة؟ دة تؤ بيَلَى، طوَلة جوانةكةم!

ئاوِرت داية و بة بزةيةكةوة لة رووخسارم راماى: ”ضى؟“

وتم: ”ضةندة جوانتر بووى!“ و دةستتم طرت و سةرى قامكةكانتم يةك بة يةك 

ماضكرد.

بزانى  ”ناتةوَى  ثَيت:  بةر  ناية  دةستييةكةم  جانتا  و  ثَى  سةر  هةستامة  دواتر 

ضم بؤ هَيناوى؟“

”ضت بؤ هَيناوم؟ با بزانم“.

جانتكةم كردةوة، سةرةتا شووشةيةكى بضكؤالنةم داية دةستت: ”شةربةتى 

بة  و  كردةوة  شووشةكةت  دةرطاى  دةكرد“.  بؤى  نازى  دَلت  كة  بةآلَلووك 

شادييةكى منداآلنة ضةند قومَيكت خواردةوة: ”دةمةويست. دةتةوَى؟“

توورةكةيةكى  و  جانتاكةدا  نَيو  كردة  دةستم  بيخؤوة“.  هَيناوة،  تؤم  بؤ  ”نا، 

بضووكى سثيم دةرهَينا: ”طوَلة ماطنؤلياكانى باخضةى ماَلةوة“.

 توورةكةت لَيم وةرطرت و بؤنت ثَيوة كرد و نووساندت بة سينطتةوة: ”بؤنى 

ماَلة خؤمان!“، دواتر دةستم كرد بةنَيو جانتاكةدا، سندووقَيكى بضووكم دةرهَينا 

كة كاتَى دةرطاكةى دةكةيتةوة، دةنطى دينط، دينط لَيوة دَيت، ئةمةش شوكؤالت، 

كة  نوقَلَيك  ئةمةش  بؤن،  ئةمةش  خوَيندبووت،  نيوة  هةتا  كة  كتَيبَيك  ئةمةش 

هةميشة كةيفت ثَيدةهات، ئةمةش ئةو كراسةى كة بةجَيت هَيشتبووى كة من هةر 

رؤذة رووخسارى خؤم تَيدا دةشاردةوة و بيرةوةرييةكانى تؤم تَيدا هةَلدةمذى، 
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ئةمةش ضاكةتَيك كة ثِر بة بةرى تؤية و ئةمةش شؤكؤالتَيك كة...

ضاوت لة هةر شتَيك كة دةكرد، لَيتم دةستاند و بة لقى دارةكةوة هةَلم دةواسى، 

تؤش لة نَيوان ئةو هةموو رةنطةدا هةَلدةسووِراى و منيش لَيتم دةِروانى. دواتر 

هاتية ثةنام و سةرت نا بة سينطمةوة و مات بووى. دةستةكانم بة دةورتدا ئاَلقة 

هةموو  بةيانى  دةترسم  ”دةترسم.  هَينا:  سينةمدا  بة  سةرت  جار  ضةند  بؤ  كرد، 

شتت لةبير بضَيتةوة“.

”عةشق كة شتَيكى لةبيرنةكراوة!“

”نا. تؤ ئَيستا لةبيرت نيية. لةبيرت نةماوة كة هةميشة من لةبير دةكرد“. 

باَلندة  بازارى  ناو  زاناكةى  ثياوة  ناكات.  لةبير  تؤ  كةس  من،  نةتةنيا 

فرؤشةكانت لةبير ماوة؟ هةركات دةِرؤيشتم لَيى دةثرسيم هاوسةرة جوانةكةى 

ئَيوة لة كوَيية؟ منيش ثَيم دةطوت رؤيشتؤتة سةفةر. لةو ماوةيةدا هةموو يةك 

شةممةيةك دةِرؤيشتمة بازاِرى باَلندةكان و دةخوالمةوة بة لةونَى خؤم ثيشانى 

هةر  نةطةِراوةتةوة؟  جوانةكةت  هاوسةرة  بثرسى  لَيم  كة  دةدا  ذيرة  ثياوة  ئةو 

ئةوةى كة بَيطانةيةك ئةو شةهادةتةى دةدا كة جَيطاى تؤ لةالى من بةتاَلة و ناكرَى 

فةرامؤشت كةم، بؤ من بةس بوو. يان ئةو كيذؤَلةيةى كة بة شَيوةزارى خؤى 

بانطتى دةكرد، هةر كاتَى لةطةَل دايكى دةهاتة ماَلمان، يةك بة يةكى ذوورةكان 

دةِروانيم  لَيى  درابوو  حةشار  ضاوةكانيدا  لة  كة  قووَلةوة  خةمَيكى  بة  دةطةِرا، 

رادةطرت،  ثَيشى  لة  شوكوالتةكةم  ثاكةتة  كوَيية؟  لة  يانى  دةلةقان،  سةرى  و 

دةطةِرا،  موبلةكانيش  ثشت  شاردبَيتةوة  تؤم  بَلَيى  وةك  هةَلدةطرت،  دانةيةكى 

كة  دةشاردةوة  طريانةكةم  و  دةخوارد  ثينطم  منيش  و  لَيدةطرتم  تؤى  سؤراخى 

تَينةطات ض بةآليةك بةسةرمدا هاتووة.

ئةو ضاوةى كة تؤى بينيوة و لة بيرةوةرييدا رايطرتووة بؤ من خؤشةويستة، 

ض بطا بة ضاوةكانى تؤ. ضؤن ثَيم دةكرَى لةبيرت كةم؟ ضركة بة ضركةى ذيان 

ئازيةتبارت بووم. 

هَيندَى جار كات درَيذ دةبؤوة و بة جؤرَيك بَيدةنطى بةناو مَيشكى داطيردةكردم 

سثييةوة  خاولييةكى  بة  ثَيموابوو  و  وةردةسووِرام  داآلنةكةدا  بةالى  لةناكاو  و 

دةترووكاند  ضاوم  بكةيةوة.  ويشك  كةزييةكانت  دةتةوَى  و  راوةستاوى  لةوَى 

و بةدواتدا دةطةِرام كة رَيطا رؤيشتنت ببينم، كة ديارت نةبوو ئازارم دةضَيشت، 

خاتوونةكةم!

دةستت بة باسكمدا هَينا و طوتت: ”طيان؟“ 

طوتم:“هةركاتَى ويستت ضاو لة ثةروةندةكانيش بكة كة ثاشان كؤَلةثشتيةكةشت 
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بؤ بكةمةوة“.

”ضى تَيداية؟“ 

”باشتر واية خؤت بيبينى“.

”دة ئاخر كاتى زيادةمان نيية“.

”يانى ضى؟“

قسة  كة  هةية  كاتمان  كاتذمَير  سَى  ئةوثةِرةكةى  كاتذمَيرة.  دوو  ئةم  ”هةر 

سةرةكييةكانمان بكةين و بِريار بدةين، دواتر دةبَى من بِرؤم“.

”بِرؤى؟ بؤ كوَى؟“

خَيرايى  رةنطة  يان  بِروات،  هَيواشى  بة  كات  كة  طةِر  خستة  توانام  هةموو 

وَينةكان لة ضاوةكانما زياد بكةم هةتا بة هَيواشى ضاو لة جووَلة و حةرةكةتةكانى 

رووبارةكةوة  ”لةوبةرى  زةينم:  بسثَيرمة  قامكةكانت  وَينةى  و  بكةم  دةستت 

كةسَيك ضاوةِرَيمة“.

حةثةسام: ”كةسَيك ضاوةِرَيتة؟ يانى كَى؟“

”مةثرسة كَى و لةكوَى و ضى، كاتى كةممان هةية“.

كةوتمة  طيانم،  خورةى  بؤوة  لةعنةتيية  ثةرؤشيية  و  دَلةكوتة  ئةو  ديسانةوة 

لةترة لةتر و سةرم لة طَيذةوة دةهات، تةكان و لةرزةيةك بةناخمدا هات: ”لةم 

زةمةنة كورتةدا ضؤن ضؤنى من...؟“ و بة الق ئاماذةم بة كؤَلةثشتية كرد: ”ئةدى 

ض لةمة بكةم؟“

لةسةر ضؤك دانيشتى، هةر بةو جؤرةى كة نيطات لةسةر كؤَلةثشتيةكة بوو، 

بةكاوةخؤ  لةبار و  دةرفةتَيكى  لة  ”دةبَى  دةكرد:  دةستة  وردى  بة  ثةروةندةكةت 

نوقمى  ثاك  ئةمنيش  ضيية“.  بة  ضى  بزانم  ثاشان  كة  بكةم  رَيكوثَيك  ئةمانة 

رذابوونة  كةزييةكنت  تاَلة  ديسانةوة  بووم،  باريكةَلةكةنات  قامكة  نيطاكردنى 

سةر رووخسارت و بة فؤكردن الت دايةوة و ديسانةوة داِرذانةوة. تاَلة بةنَيكى 

هةورَيشمت بة دةورى كاغةزةكانةوة ثَيضا و لة جانتاكةت خست: ”ئَيستا دةزانم 

ضمان هةية و ضمان نيية.“

وتت: ”ثَيشتر دةترسام دةستةكانم لةسوَيى تؤدا بذاكَين، ئَيستا ئيتر ترسم لة 

هيض نيية“.

كؤتايى  من  لةالى  شتَى  هةموو  كة  ئَيستا  دةِروانى؟  لَيم  وا  ”بؤضى  وتت: 

ثَيهاتووة؟ لةبيرتة من ئةمنييةتى طيانيم دةويست؟ لةبيرتة ئةو شةوة تاو و لةرزم 

هةبوو بةجَيهت هَيشتم و رؤيشتى؟“

كَيو،  بوونةتة  تؤ  بؤ  من  بةخششةكانى  و  بَيدةنطى  و  تؤ  طازندةكانى  و  طلة 
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دَلتةنطيى من و ضاكييةكانى تؤ بؤ من بوونةتة كَيو، بة باآلى دوو كَيوى بةرز لة 

نَيوان من و تؤدا مةودا هةية و ئَيستا هةردووكمان نازانين ضى لةطةَل بكةين، ئةو 

كَيوانةم وةبير دَيتةوة كة لة جادةكانى لَيوارى دةشتى كةوير و لة بيرةوةرييةكانى 

رةنطى  تر  يةكَيكى  شينة،  يةكيان  كردووة،  باآلى  ضاوم  ثَيش  لة  مناَليما  جادةى 

كة  جار  هَيندَى  تر.  رةنطَيكى  و  شين  ديسان  و  قاوةيى  ديكةيان  ئةوى  و  خاك 

بَلَيى  نةدةكرا  كة  دايدةطرت  بنةوش  رةنطى  وةها  شينةكة  كَيوة  دايدةكرد،  باران 

ئةمة هةمان ئةو كَيوةية كة دوَينَى لة باوةشى هةتاودا رةنطى شين بووة، كَيوة 

خاكييةكةش دةبووة قاوةيى، و رةنطة قاوةييةكةش رةش دادةطةِرا، وةك رةنطَيك 

لة نَيوان سوورى مةيلة و تؤخ و رةشى كاَل. سَيبةرة رووناك و نةخشةكانيش 

دةطؤِردران كة لةوة خاترجةم بيت كة كَيوةكان هيض لة يةك ناضن. هةمان ئةو 

ثَيش  دةهاتة  وا  كة  دةطؤِرى  كَيوَيكى  رووخسارى  و  رةنط  وةها  سادةية  بارانة 

ضاو ئةوةى ثَيشوويان هةَلكةندووة و يةكَيكى ديكةيان لةجَيى داناوة.

كة  هةية  جياوازيى  سازدةكات  مةودا  ئَيمةدا  نَيوان  لة  كاتَى  كَيويش  تةنانةت 

ئةطةر بَيت و كةشوهةوا خؤر بَيت، يان باراناوى كة لَيرة بةردةوام خةم دَلم داطرَى. 

جياوازةكانةوة  نيشتمانة  و  ناوضة  ئةدةبياتى  بة  ثَيوةندييان  هةموويان  ئةمانة 

هةية. سةردةمانَيك بوو كة باران لة ئةدةبياتى ئَيمةدا سةرضاوةى تةِر و ثاراوى، 

هَيدَى  لة  لةونَى  هيض  بة  ئةمانة  تَيطةيشتم  ئَيرة  هاتمة  كة  بوو،  جوانى  و  شادى 

هةواى  لة  ساَلَيك  ضةند  هةركة  ناطرن،  ثَى  خووى  و  ناطةن  ئَيمة  رستةكانى  لة 

سارد و سِرى باراناويى شارةكةى ئَيمةدا بذي، دَلت كةَلكةَلةى خؤر دةكات، دَلت 

كَيوةكانى بة رةنطى خؤيان دةوَى، ئاو وَي نةكةوتوو و باران نةديتوو و رةسةن 

وةكوو سةرةتا، خاكى و شين و قاوةيى.

كة  دَينَى  بار  وا  هةردووكيان  وَينة  و  وَينا  خاك،  و  ئاو  لةمَيذينةى  ياريى 

هةر كَيوَيك دةتوانَى ببَيتة ضةند كَيو، خودا بكات هيض بارانَيك بةسةر ئةو دوو 

نةكات.  رةشتر  هةية  كة  ئَيستا  لةوةى  رةنطيان  و  دانةبارَى  تؤدا  و  من  كَيوةى 

دةبينى؟ تةنانةت رووخسارى مرؤظيش جياوازيى هةية ئَيستا كة هةموو شوَينَيك 

ساردةمةنييةك،  ميوةيةك،  بريا  دةدرةوشيتةوة،  خؤ  خودى  وةكوو  خؤرةتاوة، 

تَيدةطةى  تَينةِريبا،  زةمان  خواردن  بةبَى  بةمجؤرة  كة  دةسكةوتبا  ليرة  شتَيك 

ئازيزةكةم؟

هةستاية سةر ثَى و بةرةو الم هاتى: ”شتَيكت طوت؟“

ثَيشَى:  هَينامة  و  كَيش  كردة  خِرةخِر  كؤَلةثشتيةكةم  نةكرد“.  قةسةيةكم  ”نا. 

”دةتةوَى ئةم كارةش تةواو بكةين؟“
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واية  ثَيت  ئةطةر  نةماوة،  ئةوتؤ  ”كاتَيكى  كرد:  كاتذمَيرةكةت  لة  ضاوَيكت 

ثَيِرادةطةين، بيكةرةوة“.

”لةكوَى؟“

”هةر لَيرة“.

”لَيرة كة نابَيت. با بطةِرَيين ضاَلَيك ثةيدا بكةين كة...“.

”ئةدى ضاَل و قووَلكة بؤضى؟ كةواية بيكةرةوة بزانم ضى تَيداية؟“

”ئةطةر بيكةمةوة دةبَى لة ثةناى ضاَل يان قووَلكةيةكدا بين، دةنا دةبَى هةر بةم 

دةقة بيطةِرَينمةوة. بةآلم ئيتر نة دةتوانم و نة دةشمةوَى“.

ثةشؤكاو و بَى ئؤقرة بووى، ثَيم وابوو ئةطةر ضارةيةك، بيانوويةكت دةست 

ضاوت  تَيِرامانةوة  بة  بةآلم  دةِرؤيشتى،  و  دةهَيشتم  بةجَيت  لةوَى  هةر  كةوتبا، 

بةآلم  ببينينةوة.  ضاَلَيك  و  بطةِرَيين  با  وةرة  كةواية  ”باشة  كؤَلةثشتييةكة:  بِريية 

ضاَلةيةك  واية  ثَيت  تؤ  بوو،  تةختايى  و  رَيك  شوَينَيك  هةموو  كوَيية؟  لة  ضاَل 

دةهَيَلنةوة كة خةَلكى تَيبكةوَى؟ ثَيم وا نيية ببينينةوة. تةنيا...“. دواتر بَيدةنط بووى.

”تةنيا ضى؟“

يارمةتيم  ئةمنيش  دةمانكةند.  خؤمان  هةباية  كوَلينطَيك  يان  ثَيمةِرة  ”ئةطةر 

دةكرد كة زووتر...“.

”مةطةر دةهَيَلم كة تؤ دةست بةم خاكةوة بدةى؟“

بَلَيى  وةك  دةرهَينابوو،  خاك  لة  سةرى  دارَيك  ريشة  رووبةِروومان  لة 

جَيطاى  و  وةرسووِرَينَى  خؤى  كة  دةرثةِريبَى  لَيفةوة  لةذَير  ئةذنؤى  كةسَيكةو 

بكة“.  لةوَى  ”ضاو  طوتم:  كردبؤوة.  دةمى  ضاَلةيةك  وةكوو  ئةذنؤى  بةتاَلى 

كؤَلةثشتييةكةم خِرةخِرة كردة كَيش بؤ الى قووَلكةى ثةناى دارةكة، بَى ئةوةى 

كة بير لة كات بكةمةوة، بير لة بَى ئؤقرةيى تؤ بكةمةوة، لةناو بازَيك داية الى 

ئةذنؤ  لةسةر  دةرةوة،  خستة  قووَلكةكةم  دةورى  خاكى  دةست  بة  و  قووَلكةكة 

دانيشتم و بة دوو دةستان خاكةكةم وةال دا. لةوَى تاشةبةردَيكم ديتةوة كة زؤر 

بةكارم هات، بة نووكة تيذةكةى ضاَلةكةم هةَلكةند و ديسان خاكةكةم هةَلكةند. 

كؤطايةك خاك لة ثشتة سةرم بةرز ببؤوة، بةآلم هَيشتا كارى مابوو، دةبوا بة 

قةد شتَيكى نووشتاوة خاكم دةرهَينابا.

دارةكة  ريشةكانى  لةذَير  كؤَلى.  هةَلم  ديسانةكة  و  قووَلكةكة  ناو  رؤيشتمة 

سةرى قووَلكةيةكى ديكةم لَى ثةيدا بوو كة ئةطةر نةختَى دةوروبةريم هةَلكؤَليبا 

دةكرا بة ئاسانى القةكان تَيدا درَيذ رابكَيشى.

هةَلم كؤَلى، قووَلكة نةبوو، وةكوو ئةشكةوتَيكى سةرةولَيذى روو بة ريشةى 
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دارةكة درَيذةى هةبوو. خةياَلم ئاسوودة بوو. هاتمة سةر لة قووَلكةكة و روانيم، 

هةى خراث نةبوو، ئةطةر توانيبام ديسانةكة هةَلمدةكةند و خاكم دةخستة دةرةوة. 

بةآلم ئيتر ماندووبووم. عارةق بةسةر و طوَيمدا دةهاتة خوارةوة، كراسةكةم لة 

تةِرتةِر بوو، تؤش بة ثةشؤكاويةوة تةنيا دةتِروانى.

طوتم: ”زؤر باشة، ئامادةى؟“

”ئم“. 

لوول  جةستة  و  كردةوة  زيثةكةم  و  قووَلكةكة  الى  كَيشاية  كؤَلةثشتييةكةم 

كرد  درَيذ  ضاَلةكة  ناو  ئةشكةوتى  الى  بةرةو  القةكانيم  كَيشايةدةر،  كراوةكةم 

و بة ثَى شانةكانى تةرمةكةم ثاَل ثَيوة نا. بة ئاسانى بةسةر خاكةكةدا دةخزا و 

دةِرؤيشتة خوارةوة. لةِر و الواز ببوو، كزؤَلة و يةك جار ئَيسك و ثرووسك بوو. 

وتم لةم دوايانةدا نةخؤش بوو، نةخؤش و دَلتةنط و خةمين.

طوتت: ”ئةى هاوار! خؤ ئةوة تؤى!“

”بةَلَى منم“.

”دةتةوَى ضى لَى بكةى؟“ 

”لة خؤم بَيزار و وةِرةز بووم. دةمةوَى لة طؤِرى نَيم“.

ديسانةكة زةخنم بؤ شانةكانى تةرمةكة هَينا. بة هَيورى ضووة ناو قووَلكةكة، 

دواتر القةكانى طيرى كرد و هةر لةوَى مايةوة. طوتم: ”باشة، ئيتر تةواو، وةرة 

خاكى بةسةردا بكةين“.

”من درةنطمة، زؤر وةدوا كةوتووم“.

”ناتةوَى بمَينييةوة كة خاكى بةسةردا بكةين و دايبثؤشين؟“

”نا. من وةدوا كةوتوم. زؤر زؤريش وةدواكةوتووم“.

دةهات،  سةير  و  نائاشنا  دةنطَيكى  دوور.  زؤر  شوَينَيكى  بِرية  ضاوت  دواتر 

طوتم: ”بؤ كوَى؟ ئةوَى كوَيية؟“

”ئةوبةرى رووبارةكة“.

لةالى  يةكةم  شةوى  دةكرد  ديارى  كاتت  بريا  بوو؟  هاتنَيك  ض  ئةمة  ئيتر 

بؤضى  دةترسَى،  غةريبةدا  خاكة  ئةم  لةذَير  تةنياييا  لة  دةزانى  كة  تؤ  بمَينينةوة. 

فَيرى  تؤ  بَيت  هةرضى  ناِروانى،  لَيشى  تةنانةت  بؤضى  هةَلدةقورتَينى،  لووت 

عةشقت كردووة، بضكؤالنةكةى من!

”ضى؟“

”قسةيةكم نةكرد. ئةطةر وةدرةنط كةوتووى كاتت ناطرم. بِرؤ“. دةستم كرد 
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ناو  كردةوة  دةوروبةرةكةيم  خؤَلى  و  خاك  تةواوى  و  كردن  بةسةردا  خؤَل  بة 

ضاَلةكة، سينيم داثؤشى، رووخساريم هَيشتةوة بؤ كؤتايى كار. دواتر بؤ ضةند 

لة  زاق  هةروا  و  تةِربوون  ضاوةكانى  بوو،  سةر  رامام،  رووخسارى  لة  ساتَيك 

ئاسمانى دةِروانى.

طوتت: ”دة باشة، كةواية من رؤيشتم، ماآلوايي ناكةم. هةتا دواتر“.

”ئاطات لة خؤت بَيت، هةتا دواتر“.

طوتى: ”خودات لةطةَل عةشقى من“، ثاشان لة ثةناى ضاَلةكة ضؤكى دادا، ئيتر 

ئةم جارة بة ثَى نا، بةَلكوو بةدةست خاكى بةسةردا كردن. هةناسةكانم ثاك بؤنى 

خاكيان دةدا و هةروا ضاوم بِريبووة ئاسمان و ضاوةِرَى بووم قاآلوةكانى ئةو 

كؤتاَلَيكى  جيِرةى  و  بنيشنةوة  شاخةكان  و  لق  لةسةر  و  بَين  تةريكة  طؤِرستانة 

ئةستوور فةزاى طؤِرستانةكة ثِر بكات.

ثاشان توَيكَلة خاكةكة رووخسارى داثؤشيم. طوتى: ”هةر ئةمة بوو هاوِرَى، 

بةشى تؤ هةر ئةمة بوو“، ديسانةكة بةدةست خاكى بة رووخسارمدا كرد و هَيندة 

خاكةكة بةرز بؤوة كة تاريكى هةموو شوَينَيكى داطرت.

دارةكةوة  بة  ثاَلى  و  كرد  عةرزةكة  هاوتةرازى  شوَينةى  ئةو  هةموو  دواتر 

دا، روو بة ئاسؤ دانيشت، رووبةِرووى شارى بةردين كة هةتا ضاو بِرى دةكرد 

سةنط بوو و دار و ثةيكةر و سةنط.

بةردينكةوة  شارة  سةرى  ثشتة  لة  داهات.  تاريك  هةتا  كة  دانيشت  هَيندة 

لةوبةرى رووبارةوة لةناو دةنطة نائاشناكان، ترووسكايى نووريكى كةمِرةنط لة 

ئاسؤدا سةماى دةكرد. دواتر وةهةمَيكى ثَيكةنيناوى كةوتة طيانى. ويستى هةَلَيت، 

نةيتوانى. دةترسا لة شوَينى خؤى هةستَيتة سةر ثَى، وةهم دةورةى بدات، دةترسا 

هةر كة بجووَلَى لة ترس و وةهمدا بمرَى. هةر وا دانيشت و ضاوةكانى لَيك نا. 

ثاشان لةوثةِرى ماندووبووندا خةوى لَيكةوت، خةوَيك كة لة مةرط دةضوو، لة 

خةوى من دةضوو لة ثةناى ريشةى دارةكةدا، ئارام و بَى هيض ئازار و ذانَيك.

سةرضاوة: سةرضاوة: 

ماَلثةِرى سةرةكيى نووسةر

www.maroufi.malakut.org



ھونرھونر



١٥٦

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

و: جةواد حةيدةري و: جةواد حةيدةري قوبادي: ئةو فيلمة بؤ من لة دايكبوونَيكي ترة 

جةالل هانيسيجةالل هانيسيضريكةي زيندوو، حةمة ساَلح ديالن

ديدارى: شةنكار عةبدوَلآلديدارى: شةنكار عةبدوَلآلئةحمةد رةئوف: شانؤ سةنطى مةحةكة

و: ئازاد بةهينو: ئازاد بةهينوتووَيذي طؤظاري ”طفتوطؤ“ لةطةأل ظودي ئالَين

 و: سةروةر عومةر و: سةروةر عومةرهونةرمةند و سةردةمةكةى
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قوبادي:قوبادي:
ئةو فيلمة بؤ من لة دايكبوونَيكي ديكةية

و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري 

ئَيران  دةرةوةي  لة  كة  قوباديية  بةرهةمي  نوَيترين  كةركةدةن  وةرزي 

دروستكراوة و لة فَيستيظاَلي فيلم لة تؤرنتؤي كةنةدا نمايشكراو سةرنجي 

رةخنةطراني بؤالي خؤي راكَيشا.
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”وةرزي كةركةدةن“، ناوي نوَيترين بةرهةمي بةهمةن قوباديية كة لة دةرةوةي 

ئَيران بةرهةمهَينراوة و لة فَيستيظاَلي فيلم لة تؤرنتؤي كةنةدا نمايش كرا.

بةهمةن قوبادي كة تازة ثَيي ناوةتة ناو تةمةني ٤٣ ساَلييةوة، لةبارةي ئةو 

فيلمة نوَييةوة دةَلَيت: ئةو فيلمة بؤ من لةدايكبوونَيكي ديكةية، جاران ثَيم وابوو 

كة مرؤظ تةنها جارَيك لة دايك دةبَيت، بةآلم ئَيستا لةم ساتانةدا هةست دةكةم 

جارَيكي ديكة لةدايكبووم و ذيانَيكي تريان ثَيبةخشيوم، خؤم وةك منداَلَيك دةبينم 

كة ثِرة لة ئومَيد و وزة و هيوا. بارودؤخةكة وةها ناخؤش و سةخت و دذوار 

ببوو كة ثَيموابوو ئةطةر فيلم بةرهةم نةهَينم، دةمرم و طيان لةدةست دةدةم.

هيض  بووني  بةبَي  و  دَلةِراوكَي  و  ترس  بةبَي  جارة  يةكةم  بؤ  دةَلَيت  قوبادي 

سانسؤر و ضاودَيرييةك فيلم بةرهةمدَينم.

بؤ  طونجاو  بارودؤخي  نةبووني  و  ضاودَيريكردن  و  سانسؤر  كَيشةي 

بةرهةمهَيناني فيلمي سةربةخؤ بووةتة هؤي ئةوةي كة ذمارةيةك لة دةرهَينةراني 

ئَيراني لة وآلتاني تر فيلم بةرهةم بهَينن.

سَي ساَل و نيو بةر لة ئَيستا، كاتَيك كة بةهمةن قوبادي ئَيراني بةجَيهَيشت، 

بةرةوِرووي ثرسيارَيك بووةوة كة ”بؤضي من زيندووم“؟ 

و  هاوِرَييان  و  دؤستان  لة  و  بةجَيهَيشتووة  خؤي  دايكي  سةرزةميني  ئةو 

ناسياواني خؤي دابِراوة و ئةو تيمةكةي كة لةطةَل ئةودا سةرقاَلي بةرهةمهَيناني 

فيلم بوون ضي تر ياوةري ناكةن و دةزطا ئةمنييةكاني ئَيرانيش داوايان لَيكردبوو 

كة بارطةو بنة بثَيضَيتةوة و ئَيران بةجَيبهَيَلَيت. 

بةهمةن قوبادي لة مانطي مايسي ٢٠٠٩، ئَيراني بةرةو عَيراق بةجَيهَيشت و 

ثاشان رووي كردة توركيا و ضووة ناو ريزي سةدان هونةرمةند و رؤذنامةنووس 

كة لةثَيناو ئازادي و ثاراستني طيانيان روويان كردووةتة تاراوطة.

يةكةمين فيلمي قوبادي لة تاراوطةدا يةكةمين فيلمي قوبادي لة تاراوطةدا 

وةرزي كةركةدةن، يةكةمين فيلمي قوباديية كة لة غوربةت و تاراوطة بةرهةم 

كورد  شاعيري  كةمانطةر  سادق  ضيرؤكي  خولةكيية   ٩٦ فيلمة  ئةو  دةهَينرَيت. 

ئازاد  زيندان  لة  كاتَيك  و  دةبَيت  زيندان  لة  ساَل   ٢٧ ماوةي  بؤ  كة  دةطَيِرَيتةوة 

دةبَيت، دةبيستَيت كة بة بنةماَلةكةيان وتووة كة ئةو مردووة.

قوبادي لةبارةي ئةو فيلمةوة دةَلَيت: كاتَيك كة من بير لة ئاغاي كةمانطةر و 

باقي زيندانة بَيتاوانة ئَيرانييةكان دةكةمةوة، ئةو قسةية وةك طةرايةك لة ناخمدا 

ضةكةرة دةكات و شين دةبَيت و طةشة دةكات. 

دروستكردن و بةرهةمهَيناني فيلمي كةركةدةن زؤر سادة و سانا نةبوو، لة 
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عَيراق و توركياش ئاسان نةبوو، دةرهَينةر ثَيويستي بة دةستة و طرووثَيك بوو 

كة ئةوان لة زماني يةكتر تَينةدةطةيشتن. قوبادي ناضاربوو بؤ بةرةوثَيشبردني 

توركيا  و  عَيراق  بؤ  ئةوان  و  بكات  درَيذ  هاوِرَيكاني  الي  بؤ  دةست  فيلمةكةي 

بانطهَيشت بكات، ئةو هاوِرَييانةي ثاش ئةوةي كة كاري بةرهةمهَيناني فيلمةكة 

بةنهَيني  با  ناويان  هؤكار  هةندَيك  لةبةر  كرد  قوبادي  لة  داوايان  بوو،  تةواو 

بمَينَيتةوة و ئاشكرا نةكرَيت.

نةيارة توندِرةوةكاني قوبادي، ئةو بةوة تاوانبار دةكةن كة جودايي خوازة و 

بير لة سةربةخؤيي كوردستاني ئَيراني دةكاتةوة، لةكاتَيكدا قوبادي ئةو تؤمةتة 

رةت دةكاتةوة.

ثشيلة  هةواَلي  ”كةس  هَينا  بةرهةمي  ئَيران  لة  قوبادي  كة  فيلمَيك  دوايين 

ئَيرانييةكاني نيية“ كة بة زماني فارسي بوو، ئةو فيلمة باس لةو طرووثة موزيكانة 

فيلمة  ئةو  دةكةن،  ئيش  ماَلةكاندا  ذَيرزةميني  لة  دزييةوة  بة  ئَيران  لة  كة  دةكات 

هيض ثةيوةندي بة كوردستانةوة نةبوو، بةآلم ديسان هةر تووشي طرفت بوو.

قوبادي لةبارةي فيلمي ”وةرزي كةركةدةن“ دةَلَيت: هةستَيكي خؤشم هةية كة 

بةرهةم  خؤي  فيلمةكةي  ئازاديدا  و  سةربةستي  لةوثةِري  بتوانَيت  دةرهَينةرَيك 

بهَينَيت و بؤ مؤَلةتدان ضةند ساَلَيك ضاوةِروان نةبَيت و ناضار نةبَيت كة هةميشة 

كةركةدةن“دا  ”وةرزي  فيلمي  لة  دةكةم  هةست  من  بكات.  مةترسي  بة  هةست 

لة  كة  بوو  دَلةِراوكَييانة  و  ترس  ئةو  هةموو  جَيطرةوةي  ئاسودةيي  و  ئارامي 

رابردوودا يةخةي مني طرتبوو.

رؤَلي  و  ثاَلةوان  رؤَلي  وسووقي  بةهرؤز  كةركةدةن“دا  ”وةرزي  فيلمي  لة 

شاعيرَيك دةطَيِرَيت.

لة ساَلي  بةرلةوةي شؤِرشي ئيسالمي ئَيران  بةهرؤز وسووقي ضوار مانط 

وآلت،  بؤ  نةطةِراوةتةوة  ئَيستا  تا  و  بةجَيهَيشتووة  ئَيراني  سةركةوَيت   ١٩٧٩

بةرلة  بوو  ئَيران  سينةماي  ئةكتةرةكاني  باشترين  لة  يةكَيك  وسووقي  بةهرؤز 

شؤِرشي  ثاش  طَيِراوة.  رؤَلي  فيلمدا   ٩٠ لة  زياتر  كة  ئَيران  ئيسالمي  شؤِرشي 

١٩٧٩ ئَيران بةتؤمةتي ئةوةي كة ثةيوةندي لةطةَل بنةماَلةي شاي ئَيران هةبووة، 

نةيتواني بطةِرَيتةوة بؤ ئَيران و ئَيستا لة دةرةوةي ئَيران دةذي.

كرا  نمايش  كةنةدا  تؤرنتؤي  شاري  لة  كةركةدةن  فيلمي  كة  ئةوةي  دواي 

ثَيناضَيت  بطةِرَيمةوة  ئَيران  بؤ  ئَيستا  ئةطةر  من  رايطةياند:  رؤذنامةنووساني  بة 

دةستطير و راثَيضي زيندان بكرَيم، بةآلم دَلنيام قةت رَيطةم ثَينادةن ئةو كارةي 

كة خؤم حةزم لَييةتي ئةنجامي بدةم. 

بةهرؤز وسووقي وتيشي: هةرضةند كةندوكؤسث لةسةر رَيطاي دةرهَينةراني 
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بةرهةمدَينن.  باشتر  بةرهةمي  بدرَيت  ثَي  ئازادييان  ئةطةر  بةآلم  زؤرة،  ئَيراني 

سينةماي  داهاتووي  وتي:  ئَيرانيش  سينةماي  داهاتووي  بة  سةبارةت  ناوبراو 

ئَيران رووناك و ثرشنطدارة.

وسووقي تةمةن ٧٥ ساَل لةبارةي فيلمي وةرزي كةركةدةن وتي: ٣٥ ساَلة 

دانم بة جةرطي خؤمدا داناوة ئَيستا زؤر خوشحاَلم كة لةو فيلمةدا رؤَلم هةية، 

ذيان و ماَلي وسووقي هةر وةك ذياني ئةو كةسة واية كةفيلمة باسي دةكات.

ئومَيد بة داهاتووئومَيد بة داهاتوو

ئةكتةري  بَيلوضي  مؤنيكا  قوبادي،  بةهمةن  كةركةدةن“ي  ”وةرزي  فيلمي  لة 

بةهرؤز  دةطَيِرَيت.  وسووقي  بةهرؤز  هاوسةري  رؤَلي  سينةما  بةناوبانطي 

وسووقي رؤَلي ثاَلةواني فيلمةكة دةبينَيت كة لة زيندانداية و مؤنيكا بَيلوضي رؤَلي 

هاوسةري ئةو دةبينَيت. لة فيلمةكةدا يةكَيك لة بةرثرساني زيندان ضاوي تةماحي 

تَيدةبِرَيت و جارَيك لَيوي دةمذَيت و ميكاجي لَيوي دةسِرَيتةوة و بةَلَيني ثَيدةدا 

كة ئةطةر لة هاوسةرةكةي جيا بَيتةوة لة زيندان ئازادي دةكات.

هةندَيك  رادةطةيةنَيت:  سي“  بي  ”بي  ئاذانسي  بة  فيلمةكةوة  لةبارةي  مؤنيكا 

لةبةر ئةوة ئةو فيلمة سةير دةكةن، ضؤن دةيانةوَيت فيلمَيك لة دذي سياسةتةكاني 

دةوَلةتي ئَيران ببينن، بةآلم من ثَيمواية ئةو فيلمة اليةني ديكةشي زؤرة كة دةبَيت 

ئَيرانيش  شاي  حكومةتي  سةردةمي  لة  باس  فيلمةدا  لةو  بطيردرَيت.  لةبةرضاو 

دةكرَيت و دةبينين كة لة سةردةمي شاي ئَيرانيش توندوتيذي لة دذي نةياران و 

بةرهةَلستكاران هةبووة، ئةم فيلمة باس لة بةكارهَيناني هَيز و دةسةآلت دةكات 

و بة راي ئةو، ضةمكَيكي جيهاني هةية. 

وَيناي  و  تَيداية  كةم  طفتوطؤي  و  ديالؤط  كةركةدةن“  ”وةرزي  فيلمي  لة 

خؤَلةمَيشي زؤر تَيداية، فيلمةكة بةالي دةرهَينةرةكةوة زؤر هيوابةخش و جَيي 

يان  دؤستَيك  ئَيران  لة  دةبيستم  كة  هةرجارَيك  دةَلَيت:  ئةو  ئارةزووة،  و  ئومَيد 

ناسياوَيك تووشي كَيشة بووة، هةوَلدةدةم ثَيي بَلَيم نائومَيد نةبَيت و دةرطاكان 

فيلمةكة  لةِراستيدا  زؤرن،  تر  رَيطاي  و  هةرماوة  ئومَيد  و  دانةخراوة  هةمووي 

ثةيامي خؤي هةية.

 

سةرضاوة:سةرضاوة:

بي بي سي.
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خاوني  كوردستان،  تري  ناوضةكاني  و  شار  باقي  وةك  سلَيماني  شاري 

هونةري طؤراني و مؤسيقاي بةرز و تايبةت بة خؤية و وةك قوتابخانةيةك طةلَي 

ذن و ثياوي ثَيطةياندووة، كة جَيطا ثةنجةيان لة بةرةوثَيشبردن و زيندووِراطرتني 

هونةري كوردي ديار و ئايانة. 

كؤن  مةولةوي  وةك:  هةبووة،  ضاالكي  و  كارامة  مؤسيقاي  تيثي  ضةند 

ثَيزيان  بة  و  شايان  خزمةتي  طةلَي  خؤياندا  تةمةني  لة  كة  هتد  و...  سلَيماني  و 

و  ناو  رةمزي  كة  كردووة،  كوردي  ميوزيكي  و  طؤراني  هونةري  بة  ثَيشكةش 

ناوبانط و زيندووبوونيان لة دَلي تاك بة تاكي ئَيمةدا، دَلسؤزيي و خةمخؤرييان 

حةمة ساَلح ديالنحةمة ساَلح ديالن

ضريكةي زيندوو

جةالل هانيسيجةالل هانيسي
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بؤ هونةري بؤ كورد و كوردستان بووة، تةنانةت لة بواري مؤسيقاي منداآلنيشدا 

ئةم شارة سةرتؤث بووة و منداآلنيشيان لةم هونةرة بَيبةش نةكردووة.

هةروةها طةلَي ذةنيار و طؤرانيبَيذي و باش و بليمةتي لَيهةَلكةوتووة وةك: 

”مةالكةريم كة لة (سابآلخ)ةوة هاتووة، رةشؤَل، رةفيق ضاالك، شةماَل سائيب، 

شةوكةت  جزا،  حةمة  رةشيد،  سةآلح  خةيات،  برايم  كابان،  كةريم  قادركابان، 

رةشيد، حاتةم سةعيد، حةمةي كاكة، نةجات عةبدة، سةردار رةمزي، قادر ديالن، 

حةمةساَلح ديالن، ئةنوةر قةرةداغي، وليام يوحنا، عةزولة، خاليد سةركار، زانا 

مةحموود هةذار، نيازنووري“ و سةدان دةست و ثةنجة رةنطيني تر كة خزمةتي 

هةميشة  كة  كردووة،  كوردي  طؤرانيي  و  مؤسيقا  هونةري  بة  دياريان  و  شياو 

مَيذووةكةيان جَيطةي شانازيي نةتةوةكةمانة.

كرد،  ذيان  لة  ماآلواييان  بَيدةنطيدا  لةوثةِري  كةسايةتييانة  ئةم  زؤربةي  كة 

كة هةتا ئَيستا شاكاري ئةم هونةرمةندانة بة باشي نةكةوتووةتة بةر توَيذينةوة 

سياسي  دةسةآلتي  نةبووني  لةبةر  تةنانةت  نوَي،  نةوةي  بؤ  هةَلسةنطاندن  و 

هةستة  بة  ثشتيان  تةنيا  بكات،  ثشتطيرييان  نةبووة  كةس  سةربةخؤ،  كياني  و 

نةتةوايةتييةكةي خؤيان طةرم بووة و بةس.

ئةم كةسانة بؤ مامؤستا ”ساَلح ديالن“ مؤسيقايان ذةندووة:

يوحنا،  وليةم  عةبدة،  نةجات  ديالن،  قادر  رةشيد،  سةآلح  رةشيد،  شةوكةت 

حازم حةداد (عةرةب بوو) عةزولة و ضةند هونةرمةندي تر، كة هةر كاميان بةقةد 

توانا خزمةتيان بة مؤسيقاي كوردي كردووة و ناويان لة مَيذووي طةلةكةماندا 

بة درةوشاوةيي دةمَينَيتةوة.

لة  زاييني  ١٩٢٧ي  ساَلي  لة  ديالن“  ”ئةحمةدي  مةال  كوِري  ساَلح“  ”محةمةد 

طةِرةكي“ طاوران“ي شاري سلَيماني لة بنةماَلةيةكي نيشتمانثةروةر و رووناكبير 

و  قورئان  حوجرة  لة  منداَليدا  سةرةتاي  لة  هةَلهَيناوة،  ذياندا  بةِرووي  ضاوي 

هةتا  خالدية“  قوتابخانةي“  دةيبةنة  ثاشان  دةخوَينَيت،  سةردةمة  ئةو  كتَيبةكاني 

ثؤلي سَيي ناوةنديي دةرس دةخوَينَيت، لةبةر هةذاريي و قاتي و قِري ئةوساي 

ناوضةكة دةست لة خوَيندن هةَلدةطرَيت.

لة  باشي  زانياري  هةروةها  بووة،  شيعردؤست  و  دةنطخؤش  باوكي  ضؤن 

شيعري فارسي و كورديدا هةبووة، هةر لة تةمةني منداَلييةوة خولياي شيعروتن 

لة  بووة،  قاَل  عةرةبي  و  فارسي  و  كوردي  كالسيكي  ئةدةبياتي  لةنَيو  و  بووة 

تةمةني الويدا بةرهةمي شيعريي بآلوكردووةتةوة، هةر بؤية ئةم شاعيرة مةزنة 

هاوكاريي  بةردةوام  ئةذمار،  دَيتة  كوردي  وَيذةي  مةيداني  سوارضاكَيكي  بة 
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رؤذنامةي ”ذيني“ كردووة و لة بواري رؤشنبيري سياسيي نةتةوةيي و داكؤكي 

لة مافي رةواي كورد زؤر بة هةَلوَيست بووة، لة خزمةتكردن بة كَيشةي رةواي 

نةتةوةكةي و دذ بة كؤنةثةرةستي جَيطةي بةرز و بةنرخي هةية. بةم بؤنةيةوة 

داطيركةراني  بةنديخانةكاني  كونجي  لة  ثِرباري  تةمةني  و  ذيان  لة  ساَل  ”يازدة“ 

كوردستان بةسةر بردووة.

”ساَلح ديالن“ سةرةِراي بةهرةي ئةدةبي، لة بواري طؤراني و مةقام و سروودا 

طةلَيك بةرهةمي باش و شاكاري بةرهةمهَيناوة، كة مؤركي مةكتةبَيكي تايبةتي 

هونةري بؤ خؤي هةَلكؤَليوة.

دةنطخؤشَيكي  بوو،  طةورة  شاعيرَيكي  كة  ئةوةي  سةرةِراي  ديالن“  ”ساَلح 

هةرةباش و ئاوازدانةر و مةقامزانَيكي دةطمةن و دانسقة بووة، كة نموونةيةكي 

بةرجةستة و هةميشة زيندوو، طؤرانيي حةماسي نةورؤزة، لة شيعري شاعيري 

مامؤستا  زوآلَلةكةي  دةنطة  بة  ساَلي ١٩٤٨  لة  كة  ”ثيرةمَيرد“ة،  مامؤستا  طةورة 

”حةمةساَلح ديالن“ بة سةرانسةري كوردستاندا بآلوبووةتةوة، كة لةنَيو خةَلكدا 

هاريكاري  بة  بةرهةمةكاني  زؤربةي  دةبرَيت،  لَي  ناوي  (نةورؤز)  سروودي  بة 

راديؤي ”خاك“ و تؤمارطةي ”ئؤسكار“ لة شاري ”سلَيماني“ خراونةتة سةر ثَينج 

ئةَلقة ”سي دي“، كة ئةمانةن ١- بةردةقارةمان ٢- زيندان ٣- بةهاران ٤- ثاييز 

٥- ساقي، كة سةرجةم ٦٢ مةقام و طؤراني و سروودي لةخؤ طرتووة، كة وةك 

كؤَلةكةيةك لة رةديفي مؤسيقادا دَينة ئةذمار، لة بواري مةقامدا ميتؤدَيكي نوَيي 

كة  ئةوةي  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ئةمةش  جياوازة،  تر  مةقامبَيذاني  لةطةَل  كة  داهَيناوة 

و  سةبك  ئةو  خؤي  رؤشنبيري  ئاستي  و  سةردةمييانة  تَيِروانيني  و  ئاطايي  بة 

ستايلةي داهَيناوة.

دةنطي مامؤستا ”حةمة ساَلح ديالن“، دةنطَيكي زوآلَل و رةسةنة كة هةَلقوآلوي 

قوتابخانةي هونةري شاري ”سلَيمانية“، شَيوةي وتني تايبةت بة خؤية، ئةطةرضي 

لة  خؤي  ”بؤ  دةضَيت  فارسي  لةشَيوةي  (تةحرير)  دةنطي  لةرينةوةي  لة  هةندَيك 

لَي  حةزي  هةر  نةك  دةكةم،  فارسي  مؤسيقاي  لة  حةز  دةَلَيت:  ضاوثَيكةوتنَيكدا 

دةكةم، بةَلكو ضووةتة خوَينمةوة“. 

مامؤستا ”حةمة ساَلح ديالن“ي شاعير، ستران بَيذ، مةقامبَيذ و سروودضِري 

كورد، ثاش نيو سةدة تَيكؤشان لة رَيطاي وَيذة و هونةري نةتةوةكةيدا، لة تةمةني 

و  نيشتمان  و  طةل  لة  ماآلوايي  زاييني  ١٩٩٠/١٠/١٨ي  رَيكةوتي  لة  ساَليدا   ٦٣

هونةري كوردي كرد و لة طردي سةيواني شاري سلَيماني بةخاك ئةسثةردة كرا.
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ئةحمةد رةئوف، يةكَيكة لةهونةرمةندة ديار و ثِر بةرهةمةكانى كوردستان، 

لةساَلى ١٩٨٢ دةستى بةكارى هونةرى كردووةو وةك زؤربةى هونةرمةندةكانى 

كارى  شانؤدا  و  دراما  لةدةيان  هةرضةندة  ثَيكردووة،  دةستى  لةشانؤوة  تر 

ثَيدةدات  ئاماذةى  خؤى  وةك  بةآلم  دةرهَينةر،  وةك  ض  ئةكتةر  وةك  ض  كردووة 

تايبةتدا، تيشك دةخاتة سةر  لةديدارَيكى  شانؤ سةنطى مةحةكة بؤ هونةرمةند، 

ئيش و كارة هونةرييةكانى و بةم شَيوةية وةآلمى ثرسيارةكانمان دةداتةوة.  

ضؤن دةستت بةكارى هونةرى كرد؟

ئةندام  بوومة   ١٩٨٢ لةساَلى  بؤية  بووم،  تةمسيل  خولياى  لةمنداَليمةوة  هةر 

(مناَلة  لةوانة  ثَيكرد،  دةستم  شانؤييةك  بةضةند  و  سلَيمانى  نواندنى  تيثى  لة 

قةساب،  فازيل  دةرهَينانى  لة  بؤنتيالوماتى  ضارةنووس،  كةشتى  بضكؤالنةكةو 

مانطى ئاوا بوو، لة دةرهَينانى جةليل زةنطةنة، ضةند شانؤييةكى تر)، دةتوانم بَلَيم 

بة فيعلى لة ساَلى ١٩٨٢ دةستم بة كارى شانؤ كردووة.

ئةحمةد رةئوف:ئةحمةد رةئوف: شانؤ سةنطى مةحةكة

ديدارى: شةنكار عةبدوَلآلديدارى: شةنكار عةبدوَلآل
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هونةر بؤتؤ ضى دةطةيةنَيت؟

هونةر الى من ئةو وشة جوان و طةورةيةية، كة من تا مردن خؤم بةقةرزارى 

ئةو  ناسرام..  كوردستان  بينةرى  بة  من  بوو  هونةرةوة  لةِرَيي  ضونكة  دةزانم، 

خةَلكة بةِرَيزة ئةو هةموو رَيزو حورمةتةم لَى دةطرن، من ضاوى هةموويان ماض 

دةكةم، هونةر الى من ئاوة.. هةواية.. ذيانة.. خؤشةويستيية.

ئةطةر هونةرمةند نةبويتاية حةزت لةضى بوارَيكى تر دةكرد؟

ئةطةر هونةرمةند نةبوماية حةزم دةكرد رؤذنامةنووس بوماية، ضونكة زؤرم 

حةز لة كارى رؤذنامةوانيية.

بةو تةمةنةوةى كة هةتة لةبوارى هونةردا هةست دةكةيت ضيت بةضى كردووة، 

بينةر تاضةند رازيية لةكارةكانت؟

ئةكاديمى  بةشَيوةيةكى  لةثةيمانطا  ميتؤدانةى  ئةو  هةوَلمداوة  لةكارةكانمدا 

كارةكانم  ئةكاديمى  و  هةبَيت  رةنطدانةوةى  هونةريةكانمدا  لةكارة  خوَيندومة 

ثرسيارة  ئةم  دةكرد  حةزم  رازيية؟  لةكارةكانم  بينةر  ضةند  تا  بدةم...  ئةنجام 

لةثةيجةكةم  و  لةسايتةكان  ئةوةندةى  بةآلم  بكراية،  خؤشةويست  لةبينةرى 

كؤمَينتم بؤ دةنوسن، خةَلك عةوداَلى ئيشةكانم و سوثاسيان دةكةم.

بةالى تؤوة شانؤ طرنطترة يان دراما؟ بؤضى؟

شانؤم  كارى  بةآلم  هةية،  خؤى  تايبةتى  طرنكى  هةريةكةيان  دراما  شانؤو 

الى  شانؤ  دةبيتةوة،  بينةرةكةت  رووبةِرووى  بةزيندويي  تؤ  الخؤشترة، ضونكة 

من سةنطى مةحةكة.

بةالى  هةستناكةيت  ئايا  بوو،  ضؤن  رةمةزان  دراماكانى  لةسةر  تَيِروانينت 

بينةرةوة زؤر ثةسةند نةبوو، بةطشتى فيدباكى بينةر ضؤن بوو؟

بَى  ثَيشكةشكران،  كوردسات  لةكةناَلى  كة  رةمةزانمان  ئةمساَلى  ئيشةكانى 

لة  رةقةمةكان  نيية  من  قسةى  ئةمة  هةبوو،  سةدى  لةسةدا  بينةرَيكى  موبالةغة 

تؤِرةكانى ئينتةرنَيت شايةتى حاَلن، نةك لةسلَيمانى لة هةولَيرى خؤشةويستيش 

بينةرى تةواومان هةبوو، بِروا ناكةم كةس هةبوبَيت سةيرى ئةو ٣٠ ئةَلقةيةى 

ئَيمةى نةكردبَيت.

بةخؤشحاَليةوة خةَلك و بينةر دةستخؤشيان لَى كردوين و طؤظارو رؤذنامة 
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بةِرَيزةكانيش رؤماَلَيكى باشيان كرد، ئةوةندةى من بةرطوَيم كةوتبَيت لةبينةر، 

ئةم  بَيطومان  بوو،  رةمةزان  ئيشةكانى  هةموو  ثَيشةنطى  ئةمساَلمان  ئيشى 

سةركةوتنةش بة هيممةتى ئةو هونةرمةندة بة ئةزمونانة بوون كة لة دراماكةدا 

بةشدار بوون، ضاوى هةمويان ماض دةكةم.

تيثةوة،  ئةو  ضويتة  بوو  ضؤن  ضيية،  بةرنامة  بةرنامةى  لةسةر  تَيِروانينت 

لةكارةكانيان تاضةند رازيت؟

بوو،  رةحيمةوة  رَيبوار  كاك  لةِرَيطةى  بةرنامة،  بةرنامةى  بؤ  من  ضوونى 

بةرزانيش  كاك  و  بةرنامة  بةرنامةى  ناو  بَييتة  بةِرَيزت  دةكةين  حةز  وتى  ئةو 

ثَيي خؤشة، منيش ضووم و قسةم لةطةَلكردن و رازى بووم، بةِراستى ستافَيكى 

بةِرَيزن و ئيشكردن لةطةَلياندا خؤشة، من خؤم مورتاحم لةطةَليان.

بةرنامةى بةرنامة ستايَلَيكى جياوازى هةية لة بةرنامةكانى ترى كةناَلةكان، 

بةرنامةيةكى رةخنة ئامَيزو تةنزاويية لة ِرَيي ئةو كؤميديا جوانةوة خاَل دةخةينة 

سةر ثيتةكان و بة حكومةت، بة حيزب، بة خةَلك، بةطوَيي هةموو ئةوانةدا زةنط 

زؤرى  خةَلك  بةرنامة  بةرنامةى  بةِراستى  نادروست دةكات،  لَيدةدةين كةكارى 

ثَى خؤشة.

بةردةوام دةورةكانت شَيوة كؤميديية، هؤكارى ئةمة ضيية، يان كؤميديا الى تؤ 

ضى دةطةيةنَيت؟

كؤميديا ئةو دنيا طةورةيةية كةكةم لة هونةرمةندان دةرةقةتى دَين، بةآلم بة 

شَيوازي ئةكاديمى نةك (جوملةى ناشرين و جنَيو و قسةى ...) كؤميديا ثَيويستة 

قاَلبى  نةضَيتة  ئةوةى  بؤ  بينةر،  طوَيى  بةر  بخرَيتة  ئةكاديمياكان  بنةما  لةسةر 

تةهريجةوة، راستة من رؤَلةكانم زياتر كؤميدين، ضونكة حةزم لةو بوارةية.

لةدواى  بينةرةوة  لةاليةن  بيت  سةير  كاردانةوةيةكى  توشى  هةبووة  قةت 

درامايةك، يان شانؤيةك؟

بةآلم بينةرةكةم جارى  تا ئَيستا توشى هيض كاردانةوةيةكى خراث نةبووم، 

ثَيم  دةَلَينةوة،  ثَى  دراماكةم  ناو  حيوارَيكى  ثَيكةنينةوة  بة  دةمبينن  كة  واهةية 

ناخؤش نيية ئاسايية الم، بةتايبةتى ئةم وشةية زؤر دةَلَينةوة كة ئةم رةمةزانة 

لةسةر زمانى خؤم دةموت ( ئةمة عةيب نييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة؟) 

هاههههة.
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تاضةند لةم حاَلةى ئَيستاى هونةرى كوردى(دراماو شانؤ) رازيت، ئاستةنطةكانى 

بةردةم ثَيشكةوتنى لةضيدا دةبينى، بةرنامةكان لةكوَيدان؟

ئاستى هونةرى دراما و شانؤ باش دةبينم، ضونكة رؤذ بةرؤذ ئيشى جوانتر 

هةوَلى باشتر موتابةعةى زياتر داهَينانى جوانتر دةبينم، بةطشتى هةست دةكةم 

ساَلبةساَل بةرةو ثَيشتر دةِروات، بةآلم ئةوةى كةطرفتى لةبةردةم هونةرمةندان 

نمايش  بؤ  ئامادةية  شانؤيةكيان  كاتَيك  دروستكردووة،  شانؤييةكان  تيثة  و 

سةرى دنيايان لَيدَيتةوة يةك، بةهؤى نةبونى هؤَل، ئةمة جطة لةوةى وةزارةتى 

لة  دةناسم  جوان  شانؤيي  طروثَيكى  من  نيية،  بوارة  ئةو  هاوكارى  رؤشنبيرى 

كردووة،  ثَيشكةش  شانؤييان  كارى   ١٧ تائَيستا  ثيرةمةطرون،  شارؤضكةى 

تائَيستا بارةطايةكيان نيية تيا دانيشن، تائَيستا هاوكارى نةكراون، بؤ زانياريشتان 

سةرؤكى تيثةكة دةرضوى ئةكاديمياية بةشى شانؤ، تةنها ناحية نةبَيت ئةم جارة 

ئاوِرَيكى بضوكى لَيدابونةوة، بةِراستى وةزارةتى رؤشنبيرى نةك ثَيويستة (ئةمة 

ئةرك و فرمانى خؤيةتى) ئاوِر لةتيثة هونةريةكان بداتةوة.

دوايين كارو ثرؤذةى هونةريت ضية؟

ئةوانيش  هةية،  هونةريم  كارى  دوو   ،١١ مانطى  دواى  لة  تازةم  ثرؤذةى 

شانؤطةرييةكى نوَيي كؤميدى و فيلمَيكى ٩٠ دةقيقةيية، بةثشتيوانى خوا لةمانطى 

١١ بةرنامةيان بؤ دادةنَيم.

ئةحمةد رةئوف كَيية؟

لة ساَلى ١٩٦٥ لة طةِرةكى مةَلكةندى لة دايك بووم، خوَيندنى سةرةتايي و 

ناوةنديم لة سلَيمانى تةواو كردووة، ثاشان لة ساَلى ١٩٨١ ضومةتة ثةيمانطاى 

هونةرة جوانةكانى سلَيمانى و بةشي شانؤ - دةرهَينانى شانؤييم تةواو كردوة، 

وةك  ض  ئةكتةرو  وةك  ض  كردووة،  شانؤيدا  كارى  دراماو  لةدةيان  بةشدارى 

دةرهَينةر.
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ظودي ئالَين دةتوانَيت زياتر بةختةوةر بَيت؟ 

منداَلي  لة  لةبيرمة  بووم.  رةشبين  كةسَيكي  دةناسم  خؤم  كة  لةوكاتةوة 

سةرةوةي  ضوونة  بة  ثةيوةندييةكيشي  هيض  دةكرد.  دونيام  سةيري  بةوجؤرة 

تةمةن نيية. ذيان وةكو مؤتةكةيةك واية. رةش و ثِرئازار و ثووض. بة بؤضووني 

من تةنيا رَيطاي دَلخؤش و شادبوون، كآلو لةسةر خؤنانة. 

بةِرَيز ئالَين، ثَيم واية مافى ئةوةم هةية بَلَيم زؤربةي خةَلك بؤضوونيان لةطةأل 

تؤ يةك نايةتةوة.

بةآلم يةكةم كةس نيم كة ئةو قسةية دةكةم، يان كةسَيك نيم كة بتوانم ئةم 

ثَيشنياز دةكةم ثير مةبن

وتووَيذي طؤظاري ”طفتوطؤ“ لةطةأل ظودي ئالَين، 
دةرهَينةري ئةمريكايي

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهينو. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين
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هةستة بةباشي روون بكةمةوة. نيضةش هةر ئةوةي وتووة، فرؤيديش بةوجؤرة 

بير دةكاتةوة، يوجين ئؤنيليش دونيا بةو جؤرة دةبينَيت. هةموومان بؤ مانةوة 

لة ذياندا دةبَيت ضيرؤكَيكي خةياَلي دروست بكةين. ئةطةر بتةوَيت راستةقينانة 

بذيت، ذيانت لَي تاأل دةبَيت. 

ناتوانم وا تَيبطةم كة ظودي ئالَين ذيانَيكي ناخؤش و دذواري هةبووة.

نةضوون.  بةفيِرؤ  تواناييةكانم  و  زؤرة  ضانسم  كةسَيكم  كة  دةزانم  خؤم 

ذيانَيكي ئاَلؤز و دذوارم هةبوو، بةآلم لة حاَلةتةكاني ديكةدا، لة ذيانَيكي سادة و 

شتة ئاساييةكاندا، ناتوانم بةسةرياندا زاَلبم. ئةو شتانةي كة بؤ كةساني تر وةك 

ئاو خواردنةوة واية. 

دةتوانيت ضةند نموونة بَينيتةوة؟ 

لةناو  مانةوة  ئيشي  جَيبةجَيكردني  تا  بطرة  فِرؤكةوة  سواربووني  لة  هةر 

هؤتَيلَيكدا. بَيزارم لةم ئيشانة. ناتوانم هةنطاوَيكي سادة هةَلَينمةوة، يان شتَيك كة 

كِريومة، بيطةِرَينمةوة بؤ دووكانَيك. لة (١٦) ساَلييةوة دةزطايةكي نووسينم هةية، 

كة هةموو فيلمنامةكانم بةو دةنووسم. تا ئةم دواييانةش نةمدةتواني مورةكةب و 

جةوهةرةكةي بطؤِرم. جارجارة خةَلكم بانطهَيشت دةكرد بؤ ماَلةكةم و داوام لَي 

دةكردن مورةكةبةكةيم بؤ بطؤِرن. زؤر مايةي نيطةرانيية. 

لة ذياندا باوةِرت بة شتة باشةكان نيية؟ 

ذيان ثِرة لة ساتي خؤش و شيرين. بليتي تاقيكردنةوةي بةخت بطري، ذنَيكي 

دَلنشينة...  زؤر  شتَيك  بةر  ثةنابردنة  بخؤي...  باش  شةوَيكي  ناني  ببيني،  جوان 

بؤ نموونة لة فيلمي مؤري حةوتةمي بَيرطمةن... ئةمة فيلمَيكي داخدارة كة زؤر 

دانيشتووة  فيلمةكة  قارةماني  كة  هةية  ديمةنَيكي  دروستكراوة...  رةش  و  تاَل 

لةطةأل منداَلةكان شير و فراولة كَيوييةكان دةخوات، بةآلم ئةم ساتة دَلنشينة زوو 

كؤتايي دَيت و دةطةِرَيتةوة سةر ذياني راستةقينة. 

ئاخؤ هةر بةم رادةيةش بة عةشق رةشبينيت؟ 

ئةطةر  دةَلَين  خةَلك  ضانس.  سةر  دةطةِرَيتةوة  شتَيك  هةموو  ثةيوةنديدا،  لة 

ثةيوةندي باشت دةوَيت دةبَيت ئيشي لةسةر بكةيت و خؤتي بؤ ماندوو بكةيت، 

بةآلم تائَيستا بيستووتة سةبارةت بة شتَيك كة زؤر ثَيي شاد و دَلخؤشي، ئةوة 
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يان  بكةيت،  سةير  ثَي  تؤثي  ياريي  دةضيت  خةريكي  ئةطةر  نموونة  بؤ  بَلَين... 

دةضيت سواري بةلةم دةبيت، بووة كة بَلَيي دةبَيت ئيشي لةسةر بكةم و بيري 

لَي بكةمةوة. نا. زؤر سادة عاشقي ئةو ئيشةي. كةس ناتوانَيت بةرنامة و ثالن 

بؤ ثةيوةندي خؤي دابنَيت يان بيةوَيت و بتوانَيت كؤنتِرؤَلي بكات. لة ثةيوةنديدا 

دةبَيت تةنيا ضانست هةبَيت. بة ثَيضةوانةوة دةبَيت ناخؤشييةكان بضَيذيت. هةر 

لةبةر ئةوةشة كة زؤرَيك لة ثةيوةندييةكان كَيشةيان هةية و ناخؤش و ثِرئازارن. 

مرؤظةكان يةكتر قبووأل دةكةن، ضونكة ناضارن. يان لة تةنيايي دةترسن، يان بؤ 

منداَلةكانيان دةبَيت بمَينَيتةوة و ثةروةردةيان بكةن. 

كةسَيكي طرينؤكيت؟ 

لة سينةما زؤر دةطريم. ثَيم وابَيت تةنيا جَييةكة كة طريانم دَيت... لة فيلمةكاني 

خؤمدا خؤم بكوذم ناتوانم بطريم و طريانم نايةت. لة سينةمادا هةر دةَلَيي تووشي 

خةمؤكي و دَلتةنطي دةبم. ثَيم وانيية تا ئَيستا لة جَييةكي ديكة طريابَيتم. 

ثَيشتر ئةستَيرة و ناوازةي فيلمةكاني خؤت بوويت. دواتر كةمتر لة فيلمةكاندا 

رؤَلت دةطَيِرا و لةم دواييانةشدا ساأل لة دواي ساأل كةمتر و كةمتر وةك كاراكتةر 

بةشداريت لة فيلمةكاندا دةكرد. بؤضي؟ 

ماوةيةكي  بؤ  نيية.  خؤم  بؤ  باشم  رؤَلَيكي  ئيتر  كة  ئةوةي  لةبةر  تةنيا 

دوورودرَيذ دةمتواني رؤَلي ثياوَيكي عاشق بطَيِرم. ئَيستا كة ثير بووم ثَيم باش 

نيية رؤَلي ديكةم هةبَيت كة ثةيوةندييةكي بة كضانةوة نيية... دةتوانيت ثَيشبيني 

ئةوة بكةيت ضةندة ثِرئازار و ناخؤشة دروستكردني ئةو فيلمانةي كة كاراكتةري 

ئةوة  دةبَيت  و  دةطَيِرن  تَيدا  رؤَلي  واتز“  ”نئؤمي  و  ”سكارلَيت جؤهانسؤن“  وةكو 

ببينم كة ثياواني تر دةبَيت بةدةستيان بَينن و من تةنيا دةبَيت ئيشي دةرهَينةري 

بكةم؟ من ئةو دةرهَينةرة ثيرةم كة لةو سووضة راوةستاوة... بة هيض شَيوةيةك 

ئةوةم ثَي خؤش نيية. من حةز دةكةم رؤَلي ئةو ثياوانةم هةبَيت كة لة رَيستؤراني 

خؤش  خؤم  دَلي  خةريكم  و  ضاوةكانيان  روانيومةتة  دانيشتووم،  بةرامبةرياندا 

دةكةم، ضونكة ئيتر نابَيت، هةر لةبةر ئةوة ثَيم باش نيية لة فيلمةكاندا رؤَل بطَيِرم... 

تَيطةيشتنت لة ثيري ضيية؟ 

خولياكانم  و  سةركَيشييةكانم  دةتوانم  كوآ  لة  ئيشةكةمة.  لة  حةزم  من 

بَينمة دي لة سينةما باشتر. من هونةرمةندَيكم، هةميشة لة هةوَلي دروستكردن 
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فيلمةكةم،  دروستكردني  بة  دةكةم  دةست  كة  باشتردام.  كارَيكي  خوَلقاندني  و 

ضانسي ئةوة هةية لةوةي ثَيشووتر باشتر دةرضَيت. ئةطةري شكستخواردن و 

خراثتربووني ئيشيش هةية. من بؤ ثارة و سامان فيلم دروست ناكةم. هةميشة 

هاندةرة  ئةم  ئةطةر  بكةم.  دروست  باشتر  فيلمي  بم.  باشتر  كة  ئةوةية  ئامانجم 

قوِري  كات  ئةو  دروستكردووة،  فيلمم  باشترين  كة  وابواية  ثَيم  ئةطةر  نةدةبوو، 

كوَيم بةسةردا كردبا. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

سايتي ”مرد روز“

www.marde-rooz.com/?p=9277
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لة  دةكرد  خوداوةند  لة  داواى  نزاكانيدا  لة  بةردةوام  رؤذهةآلتى  دانايةكى 

ذيان، لة سةردةمى سةير و سةمةرةدا بيبةخشَيت، بةآلم لةبةرئةوةى ئَيمة دانا 

نين، خوداوةندى مةزن بةخششَيكى لةمجؤرةى بة ئَيمة رةوا نةبينيوة و ئَيمة لة 

سةردةمى سةمةرةدا دةذين. بةهةرحاأل سةردةمةكةى ئَيمة ئةوة قةبوأل ناكات 

كة طرنطى ثَي نةدةين. نووسةرانى ئةمِرؤ ئةمة دةزانن. ئةطةر راى خؤيان دةربِرن 

دةكةونة بةر هَيرش و رةخنة و ئةطةريش سةريان دابخةن و بَيدةنط بمَيننةوة، بة 

دةنطى بةرز و هةراوهؤريا سةرزةنشت و سةركؤنة دةكرَين. 

”هونةرمةند و سةردةمةكةى“(١)

ئةلبَير كامؤئةلبَير كامؤ

و. بؤ فارسي: سةعيد سابت قةدةمو. بؤ فارسي: سةعيد سابت قةدةم

 و. لة فارسييةوة: سةروةر عومةر و. لة فارسييةوة: سةروةر عومةر
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شتَيك  هيض  بة  طوَى  ناتوانَيت  ئيدى  نووسةر  هةراوزةنايةدا،  ئةم  ميانى  لة 

نةدات و سةرقاَلى وَينا و بيركردنةوة خؤشةويستةكانى خؤى بَيت. تا هةنووكة، 

تةنياييدا  كونجى  لة  و  نةدةيت  شتَيك  هيض  بة  طوَي  دةكرا  مَيذوو،  درَيذايى  بة 

دابنيشيت. ئةطةر كةسَيك لةطةأل شتَيكدا ناكؤك بواية دةيتوانى بَيدةنط بَيت، يان 

بَيدةنطييش  تةنانةت  و  طؤِراوة  شتَيك  هةموو  ئةمِرؤ  بكات.  ديكة  شتَيكى  باسى 

مانايةكى سامناكى بةخؤوة طرتووة. 

كاتَيك هونةرمةند خؤى لة هةَلبذاردن بة دوور دةطرَيت، ئةمة بةجؤرَيك لة 

هةَلبذاردن بؤى ئةذمار دةكةن و هةر بةم هؤيةشةوة سةرزةنشت يان ستايش 

دةكرَيت. هونةرمةند بيةوَيت يان نةيةوَيت ناضارة بضَيتة نَيو مةيدانةكةوة. بةِراى 

من وشةى ”ناضار“ لَيرةدا لة وشةى ”ثابةند“ دروستترة. لةِراستيدا بؤ هونةرمةند، 

ثابةندبوونى خؤويستانة لةئارادا نيية، بةَلكو دةبَيت بَلَيين جؤرَيك ئةركى ناضارى 

لةئاراداية. هةر هونةرمةندَيك ئةمِرؤ ضووةتة نَيو مةيدانى سةوأل لَيدانى كةشتيى 

بزانيين  ئةطةر  تةنانةت  بكةين.  قةبوأل  ئةمة  دةبَيت  خؤيةوة(٢).  سةردةمةكةى 

كةشتييةكة بؤنى ناخؤشى رابردووش دةدات، كؤيلةكان سةرقاَلى سةوأل لَيدانن 

ئَيمة  بِروات.  نابَيت  كة  دةِروات  اليةك  بةرةو  كةشتييةكة  ئةمانةش  سةرةِراى  و 

سةوأل  دةبَيت  دي،  ئةوانى  وةك  هونةرمةنديش  زةرياداين،  نَيوةِراستى  لة  رَيك 

لَيبدات، خؤى لة مةرط بثارَيزَيت و درَيذة بة ذيان و داهَينان بدات.

كة  تَيدةطةم  لةوة  باش  من  و  نيية  خوازراو  بارودؤخَيكى  ئةمة  لةِراستيدا، 

بؤضى هونةرمةندان لة حةسرةتى ئةو ئاسوودةييةدان كة ثَيشتر هةيانبووة. ئةم 

طؤِرةثانى  لة  بةردةوام  هةَلبةتة  بووة.  لةطةَلدا  توندوتيذى  جار  هةندَيك  طؤِرانة، 

ئاراميى  بة  دَلى  قوربانى  برسى.  شَيرى  هةم  و  هةبووة  قوربانى  هةم  مَيذوودا 

هةميشةيى خؤش بووة و شَيريش لةسةر خوانى ميذوو تَيكةأل بة خوَين بووة، 

بةآلم هونةرمةند تا بة ئةمِرؤ لة ريزى تةماشاضيياندا بووة. طؤرانيى بؤ دَلى خؤى 

ضِريوة. ياخود لة باشترين شَيوةدا، بؤ هاندانى ورةى قوربانى و كوَيركردنةوةى 

ئارةزووى برسَيتيى شَير، بةآلم ئةمِرؤ هونةرمةند لة نَيوةِراستى طؤِرةثانةكةداية. 

كةواتة دةنطيشى وةك جاران نيية. زؤر نادَلنيا و راِرا دَيتة بةرطوآ. 

بة روونى دةتوانين ببينين هونةر لةوةى كة بةردةوام هةست بة جَيبةجَيكردنى 

ئةركى سةرشانى خؤى بكات، هةندَيك شت لةدةست دةدات. سةرةتا سانايى و 

ثاشان ئةو ئازاديية خوداثَيداوةى رةنطدانةوةى تةواوى لة كارةكانى مؤتزارتدا 

هَيندة  هونةرييةكانمان  بةرهةمة  سيماى  بؤضى  تَيدةطةم  باشتر  ئَيستا  دةبينين. 

وشك و بَيِرؤح دَينة بةرضاو و ئاوا لةناكاو هةَلدةوةرَين و زياتر راثؤرتنووسمان 
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”سيزان“،  تا  هةية  مةشقكارمان  نيطاركَيشى  زياتر  داهَينةر،  نووسةرى  تا  هةية 

هةروةها بؤضى ضيرؤكة ورووذَينةرةكان و رؤمانة خراثة ثؤليسييةكان جَيطةى 

”جةنط و ئاشتى“ و ”ثةرستطةى ثارم“يان طرتووةتةوة. هةَلبةتة هةميشة دةكرَيت 

و  ببينةوة  بارودؤخة  ئةم  رووبةِرووى  مرؤظدؤستانةكان  شيوةنة  و  ناَلة  بة 

ضيرؤكى  ثاَلةوانى  ترؤفيمؤظيض“  ”ستيثان  ئةوشتةى  هةمان  بؤ  بطؤِرَيين  دواجار 

سةركؤنةى  واتة  ببَيت،  دةيةوَيت  ”دؤستؤيظيسكى“  ”دةستلَيوةشَيندراوةكان“ى 

بةرجةستة. دةكرَيت وةك ئةو بة ماليخؤليايةكى نيشتمانثةروةرانة بطةين، بةآلم 

ئةم ماليخؤلياية هيض شتَيك لة جيهانى واقيعدا ناطؤِرَيت. كةواتة بةِراى من باشترة 

واقيعى سةردةمى خؤمان بناسين، لةبةرئةوةى سةردةم بة سووربوونةوة وةها 

سةردةمى  كة  بكةين  ئةوة  قةبوَلى  ئارامييةوة  بةوثةِرى  باشترة  دةخوازَيت. 

بةسةرضووة.  كردار  بَي  زانايانى  و  بةِرَيز  هونةرمةندانى  و  مةزن  مامؤستايانى 

واتة  بةرهةمَيك،  هةر  بآلوبوونةوةى  كردن،  ريسك  واتة  ئةفراندن،  ئةمِرؤكة 

هةية  سةروكارى  سةدةيةكدا  كارةساتةكانى  لةطةأل  كردارةش  ئةم  و  كردار 

ئةم  ئايا  بزانين  بَيين  نيية  ئةوة  مةسةلة  كةواتة  نابوورَيت.  هةَلةيةك  هيض  لة  كة 

كارةمان ثَيضةوانةى هونةرة يان نا. بؤ تةواوى ئةو كةسانةى ناتوانن بآ هونةر 

ئةم  رَيكخةرانى  و  ضاودَيران  لةنَيوان  بزانين  ئةمةية  مةسةلة  بذين،  ماناكانى  و 

هةموو ئايدؤلؤذيا رةنطاوِرةنطةدا، (ئةم هةموو ثةرستطة و ئةم هةموو تةنيايية!) 

ضؤن ئازاديى سةرسووِرهَينةرى ئةفراندنى هونةرى بوارى بؤ دةِرةخسَيت؟ 

لةم بارةيةوة هَيندة بةس نيية كة بَلَيين بةهَيزبوونى دةوَلةتةكان هةِرةشة لة 

هونةر دةكات. ئةطةر وابواية ثرسةكة سادة دةبوويةوة: هونةرمةند يان خةباتى 

ناخى  لة  خةباتة  ئةم  بزانين  ئةطةر  بةآلم  دةدا،  بةدةستةوة  خؤى  يان  دةكرد 

لة  نةفرةت  دةبَيت.  تر  جدى  و  ئاَلؤزتر  ثرسةكة  دةبَيت  بةرثا  خؤيدا  هونةرمةند 

هونةر، كة كؤمةَلطةى ئَيمة ئةمِرؤكة نموونةى بةرز و درةوشاوةى نمايش دةكات، 

تةنها بةم هؤيةوة فراوان بووة كة هونةرمةندان خؤشيان رَيطةى ثَيدةدةن. طومان 

ء دوودَليى هونةرمةندانى ثَيش ئَيمة بة توانا و لَيهاتوويى خؤيانةوة ثةيوةست 

بوو، بةآلم طومان و دوودَليى هونةرمةندانى ئةمِرؤ بؤ ثَيويستيى هونةرةكةيان 

دةطةِرَيتةوة. ئةطةر ”راسين“ لة ١٩٥٧دا بذياية نةيدةتوانى بةو ئاسانيية دانيشَيت 

و برنيس(٣) بنووسَيت، ضونكة دةبوو بؤ بةرطريكردن لة فةرمانى ”نانت“(٤) خةبات 

بكات. 

ئةم باس و خواسانةى هونةرمةند سةبارةت بة هونةر هؤكارى زؤرى هةية 

لة  خواسانة  و  باس  ئةم  بكؤَلينةوة.  هؤكارانة  ئةم  طرنطترين  لة  ئَيمة  ثَيويستة  و 
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باشترين حاَلةتدا وةختَيك شايةنى تَيطةيشتنة كة هونةرمةندى هاوضةرخ هةست 

بكات خةريكى درؤكردنة و قسةى بَيسوود ريز دةكات، ضونكة ئةو بايةخ و طرنطى 

تايبةتمةندييةكانى سةردةمى  بة ئازار و مةينةتييةكانى مَيذوو نادات. يةكَيك لة 

ئَيمة ئةمةية كؤمةآلنى خةَلك دةبينين بة هةلومةرجى مةينةتبارييانةوة بة سةختى 

رَيطةى خؤيان دةكةنةوة. هةنووكة ئَيمة دةزانين شتَيكى وا بوونى هةية، لةكاتَيكدا 

ثَيشتر لَيى بَيئاطا بووين. ئةطةر زياتر بة ئاطاهاتووينةتةوة، هؤكارةكةى ئةمة نيية 

كة خانةدانةكانى ئَيمة، بة هونةرمةند و ناهونةرمةندييةوة، لة جاران باشتر بوون. 

نا وانيية و نيطةران مةبن، هؤكارةكةى ئةمةية كة كؤمةآلنى خةَلك بةهَيزتر بوون 

و ناهَيَلن تاكةكان لةوان بَيئاطا بن.

كة  هةية  ديكةشى  هؤكارطةلى  هونةرمةند  خؤبةدةستةوةدانةى  ئةم 

دةستى  هونةرمةند  ضونكة  كةمترة،  طرنطييان  هؤكارانة  لةم  هةندَيك  هةَلبةتة 

ئامانج  بن  هةرضييةك  هؤكارانة  ئةم  بةآلم  هةَلطرتووة،  خؤى  بةرثرسيارَيتى  لة 

يةكَيكة: ترساندن و راطرتنى ئةفراندنى ئازادانة لة رَيطةى هَيرشكردنة سةر بناغة 

بنةِرةتييةكانةوة، واتة باوةِر و متمانةى هونةرمةندى داهَينةر بة خؤى. ئيمرسؤن 

ضةند جوانى وتووة: ”سةردانةواندنى مرؤظ لةهةمبةر بليمةتيى خؤيدا، ثاكترين 

و رةساترين شَيوةى بير و باوةِرة“. نووسةرَيكى ئةمركايى ديكةش لة سةدةى 

نؤزدةيةمدا وتوويةتى: ”تا كاتَيك مرؤظ باوةِرى بةخؤى هةبَيت، هةموو شتَيك 

ئةم  ئةستَيرةكانيش“.  و  مانط  و  خؤر  تةنانةت  كؤمةَلطة،  دةوَلةت،  ئةوة،  بةدَلى 

طةشبينيية سةرسووِرهَينةرة ئةمِرؤ دةَلَيى مردووة. زؤربةى كات، هونةرمةند لة 

هةمبةر خؤى و ئةو سةرترى و تايبةتمةندييانةى كة رةنطة هةيبَيت، هةست بة 

شةرمةزارى دةكات. هونةرمةند دةبَيت بةر لة هةر شتَيك وةآلمى ئةم ثرسيارة 

بداتةوة كة خؤى دةيكات: ”ئايا هونةر رازاندنةوةيةكى فريودةرانةية؟“

(١)

دةكرَيت  هونةر  ئةمةية:  بدرَيتةوة  بكرآ  كة  راستطؤيانة  وةآلمَيكى  يةكةم 

كةشتييةكى  خةوتنى  شوَينى  لة  دةكرَيت  بَيت.  فريودةرانة  رازاندنةوةيةكى 

بَلَييت،  طؤرانى  و  بكةيت  ئاسمان  تةماشاى  و  دابنيشيت  بةردةوام  كؤندا 

سةوَلةكانياندا  بةسةر  كةشتييةكة  خوارةوةى  نهؤمى  لة  مةحكومةكان  لةكاتَيكدا 

ضةماونةتةوة و خةريكن طيان دةدةن. دةكرَيت طوَى بؤ طفتوطؤى تةماشاضييانى 

ورد  شَيردا  ددانةكانى  لةنَيوان  قوربانى  كة  كاتةدا  لةو  رابطريت  نمايش  مةيدانى 

دةبَيت. زؤر سةختة مرؤظ دذى هونةرَيك بوةستَيتةوة كة لة رابردوودا هَيندة 
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و  مةحكومان  ذمارةى  و  طؤِراوة  بارودؤخ  بةآلم  تاقيكردووةتةوة،  ثَيشكةوتنى 

قوربانييةكان لةسةر رووى زةوى بةشَيوةيةكى زؤر زيادى كردووة. لة هةمبةر 

ئةم هةموو رةنج و ئازارةدا، هونةر ئةطةر بيةوَيت هةروا ثآ لةسةر رازاندنةوة 

دابطرَيت درؤ و فريودانيش لةطةأل خؤيدا دةهَينَيت.

لةطةأل  خؤى  ئةطةر  هونةر  بَيت؟  ضى  دةكرَيت  هونةر  بابةتى  لةِراستيدا 

سةرطةرمييةكى  بةشَيوةى  بكات،  هةمئاهةنط  كؤمةَلطة  زؤرينةى  خواستةكانى 

ئةطةر  بكاتةوة،  رةت  كؤمةَلطة  كوَيرانةش  ئةطةر  لَيدَيت.  بَيماناى  و  بَيبةها 

ئةوكات  بكات،  طؤشةطير  خؤيدا  خةونةكانى  لة  خؤى  بدات  بِريار  هونةرمةند 

ئَيمة  شَيوةية  بةم  دةرنابِرَيت.  شتَيك  هيض  نكوَليكردن  و  رةتكردنةوة  لة  جطة 

هونةرى  ياخود  سةرطةرمى،  جؤرَيك  لة  كةَلةكةبوو  دةبَيت  بةرهةمَيكمان 

دةبَيت  هونةرَيكدا  لةطةأل  سةروكارمان  بارةكةدا،  هةردوو  لة  كة  باو،  فةرمى 

دابِراو لة واقيعى ثايةدار و زيندوو. نزيكةى يةك سةدةية ئَيمة لة كؤمةَلطةيةكدا 

دةذين كة تةنانةت كؤمةَلطةى ثارةش نيية. (كؤمةَلطةيةك كة تيايدا ثارة و زَيِر 

سيمبولة  و  نيشانة  كؤمةَلطةى  بةَلكو  دةورووذَينَيت)،  جةستةييةكان  ئارةزووة 

ئينتزاعييةكانى ثارةية. كؤمةَلطةى مامةَلةكاران دةكرَيت بة كؤمةَلطةيةك ثَيناسة 

سيمبول  و  نيشانة  ريزَيك  و  دةبن  ون  مادييةكان  شتة  كاآلو  تيايدا  كة  بكرَيت 

بة  خؤيان  دارايى  و  سامان  فةرمانِرةوا  ضينى  كاتَيك  دةطرنةوة.  جَيطةيان 

دةثَيوَيت  ذمارة  ريزَيك  بة  بةَلكو  ناخةمَلَينَيت،  زَيِر  قاَلبى  يان  زةوى  دؤنمةكانى 

خؤى  ضينة  ئةم  ثارةية،  و  ئاَلووَير  كارى  دياريكراو  ذمارةيةكى  نيشاندةرى  كة 

بؤ  كة  دونيايةدا  ئةو  و  ئةزموونى  كارى  ناوةندى  لة  خؤفريودان  لة  جؤرَيك  بة 

لةسةر نيشانة  بونياتنراو  كؤمةَلطةيةكى  دروستكردووة، مةحكوم دةكات.  خؤى 

و هَيماكان لة بنةِرةتدا كؤمةَلطةيةكى ساختةية كة تيايدا بةشَيوةيةكى دةستكرد 

سةرسووِرمان  جَيطةى  ئيدى  دةكرَيت.  مرؤظدا  جةستةيى  واقيعى  لةطةأل  مامةَلة 

نيية وةها كؤمةَلطةيةك، جؤرَيك نشانة و ثةيمانى ئاكارى فةرمى وةك رَيبازى 

خؤى هةَلبذَيرَيت و هةروةها جَيطةى سةرسووِرمانيش نابَيت كة لةم كؤمةَلطةيةدا 

وشةكانى وةك ”ئازادى“ و ”بةرابةرى“ هةم لةسةر ديوارى زيندانةكان بنووسرَيت 

و هةم لةسةر ديوارى ثةرستطة بازرطانييةكان، بةآلم سوودوةرطرتنى نابةجآ لة 

وشةكان دةرئةنجامى ناخؤشى هةية كة لة سةردةمى ئَيمةدا بة خراث كةَلكيان 

لَيوةردةطيرَيت، وةك خراث بةكارهَينانى وشةى ”ئازادى“. مرؤظة خؤش زةينةكان 

(من هةميشة رام وابووة كة دوو جؤر هؤشمةنديمان هةية- هؤشمةندي زيرةكانة 

و هؤشمةندى طةوجانة). فَيرمان دةكةن ئازادى شتَيك نيية جطة لة بةربةستَيك 



١٧٧

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

بر
ڤم
 نۆ

ی 
بر
ڤم
٨ نۆ

٢٨٢
رە 

ژما
رە 

ژما

لةسةر رَيطةى ثَيشكةوتنى راستةقينة. ئةمجؤرة قسة طةوجانة طؤِرةثانى نمايش 

ساأل  سةدان  درَيذايى  بة  بةكاربةر  كؤمةَلطةى  ضونكة  دؤزيوةتةوة،  طةِرانى  و 

بةشَيوةيةكى تايبةتمةند و يةكاليةنة سوودى لة ئازادى وةرطرتووة زياتر وةك 

مافَيك بينيويةتى تا ئةرك و بةرثرسيارَيتييةك و تةنانةت لةوةش زياتر ثَيى لَي 

راكَيشاوة و ضةندين جار تا ئةو جَيطةيةى توانيويةتى جؤرَيك ئازادى نموونةيى 

جَيطةى  كةواتة  فةرمانِرةواكانةوة.  نادادطةريى  و  ستةم  راذةى  خستووةتة 

سةرسووِرمان نيية كة ثَيويستى و خواستى كؤمةَلطةى بةكاربةر ئةوةبَيت هونةر 

لةجياتى ئةوةى لة راذةى ئازاديدا بَيت بؤ كارَيكى سادة، يان بَي سةرئةنجام و 

سةرطةرمكةر بطؤِرَيت. 

غةمة  و  ثارةية  سةرةكى  غةمى  كة  مؤد،  شوَينكةوتووى  كؤمةَلطةى 

دةروونييةكان كةمتر كارى تَيدةكةن، ضيرؤكنووسانَيك بةرهةم دةهَينَيت كة بة 

بَيهودةترين جؤرى هونةرةكان لة جيهاندا رازى و دَلخؤشن. ئؤسكار وايَلد بةر 

لةوةى بضَيتة زيندانةوة دةيطوت: ”خراثترين نةريتة نائاكارييةكان، رووثامايية“ و 

لةوكاتةدا ئةو بيرى لةخؤى دةكردةوة.

ئةوانةى لة ئةوروثاى بؤرذوايي لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةمدا هونةريان 

قةبوَلكردبوو.  نابةرثرسيارَيتييان  هونةرمةند)  نةموتووة  (هَيشتا  دةهَينا  بةرهةم 

كؤمةَلطة  لة  تةواو  بةشَيوةيةكى  ئةوان  كة  بوو  بةوة  ثَيويستى  بةرثرسيارَيتى 

دابِراناية (ئةوانةى بة تةواوةتى لة كؤمةَلطة دابِران بريتى بوون لة رامبؤ، نيضة 

”هونةر  تيؤرى  كة  كاتةداية  لةم  باجَيكياندا)  ض  كة  دةزانين  و  بَيرط  ستريند  و 

دةربِرينى  جؤرَيك  تةنها  تيؤريية  ئةم  و  دةدؤزَيتةوة  خؤى  جَيطةى  هونةر“  بؤ 

هونةرمةندَيكى  سةرطةرميى  تةواوةتى  بة  هونةر،  بؤ  هونةر  نابةرثرسيارَيتيية. 

ناواقيعيية.  و  ساختة  كؤمةَلطةيةكى  دةستكردى  هونةرى  لةِراستيدا  كة  تةنياية، 

بضووكى  طرووثَيكى  بة  ثةيوةستة  يان  شَيوةية  لةم  هونةرى  تيؤرييةكى 

خؤدةرخستن  تةنها  كة  طرَيبةستيى  تةواو  هونةرَيكى  دةبَيتة  ياخود  كؤمةَلطةوة، 

و ئينتيزاعَيكة و دةبَيتة هؤى وَيرانبوونى واقيع بةمثَيية هةندَيك لةم بةرهةمانة، 

و  توندوتيذن  و  خاو  زؤربةيان  لةكاتَيكدا  و  دةكات  كةمةندكَيش  كةس  هةندَيك 

ئةوانى دى خراث دةكةن. دةرئةنجام هونةر لةدةرةوةى كؤمةَلطة شَيوة و قةبارة 

تةنانةت  كةم،  كةم  جيادةبَيتةوة.  خؤى  زيندووةكانى  رةطة  لة  و  وةردةطرَيت 

ناودارترين هونةرمةنديش تةنيا دةمَينَيتةوة. ياخود النى كةم لةنَيوان نةتةوةكةى 

خؤيشيدا ناسراو نيية مةطةر لة رَيطةى نَيوةندطيرى بآلوكراوةكانى رؤذ ياخود 

ثَيشكةش  نةخةمَلَينراو  و  سادة  وَينةيةكى  ئةوانيش  كة  بناسَينرَيت،  راديؤوة 
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سةختتر  كردنيشى  جةماوةرى  بة  دةبَيت،  تر  تايبةتى  هونةر  هةرضى  دةكةن. 

هونةرمةندى  هةندَيك  دةكةن  هةست  وا  مرؤظ  ميليؤنان  بةمشَيوةية،  دةبَيت. 

خوَيندوويانةتةوة،  رؤذنامةكاندا  لة  ضونكة  دةناسن،  سةردةمةكةيان  طةورةى 

ئةو هونةرمةندة كةنارى رادةطرَيت، يان هةميشة شةش مانط دواى زةماوةند لة 

هاوسةرةكةى جيا دةبَيتةوة. ئةمِرؤكة زؤرترين ناوبانط كاتَيك بةدةست دةهَينيت 

ثياهةَلدان،  و  ثَيدان  طرنطى  جَيطةى  ببيتة  ياخود  سةرزةنشت،  جَيطةى  ببيتة  يان 

ناوبانط  تامةزرؤى  هونةرمةندَيكى  هةر  بخوَينرَينةوة.  بةرهةمةكانت  بَيئةوةى 

بةَلكو  دةكات،  ثةيدا  ناوبانط  نيية  ئةو  ئةوة  بزانَيت  دةبَيت  ئَيمةدا  كؤمةَلطةى  لة 

كةسَيكى ديكةية بة ناوى ئةوةوة، كةسَيك سةرئةنجام خؤى لة بوونى هونةرمةند 

ئازاد دةكات و رةنطة رؤذَيك هونةرمةندى راستةقينة لة ناخيدا بكوذَيت.

بةرهةمة  ئةو  تةواوى  نزيكةى  كة  نيية  سةرسووِرمان  جَيطةى  كةواتة 

سةوداطةردا  ئةوروثاى  لة  بيستةمدا  و  نؤزدة  سةدةكانى  لة  بةهادارانةى 

دذى  لة  بوون  ناِرةزاييةك  ئةدةبياتدا-  مةيدانى  لة  -بؤنموونة  ئةفرَينراون 

شؤِرشى  سةردةمى  تا  بوترَيت  دةكرَيت  خؤيان.  سةردةمةكةى  كؤمةَلطةى 

فةِرةنسا، ئةدةبياتى باو بةزؤرى ئةدةبياتى رازيبوون بووة، بةآلم دواى شؤِرش، 

جؤرَيك  دةكةوَيت  سةرثآ  شؤِرش  بةرهةمى  وةك  نَيوةِراست  ضينى  ئةوكاتةى 

ئةدةبياتى بةرهةَلستكارى دروست دةبَيت. بؤ نموونة لة فةِرةنسادا، لةاليةن ئةو 

رامبؤ،  تا  رؤمانتيكةكانةوة  لة  بوون،  شؤِرش  بةهاكانى  ثابةندى  كة  كةسانةوة 

بةلزاك  و  دوظينى  ئالفرَيد  بارةيةوة  لةم  دةكرَينةوة،  رةت  فةرمييةكان  بةها 

دوو  -كة  خانةدانةكان،  هةم  و  خةَلك  جةماوةرى  هةم  باشن.  نموونةى  دوو 

سةرضاوةى هةرجؤرة شارستانييةتَيكن- لة دذى كؤمةَلطةى ساختة و ناواقيعى 

سةردةمةكةى خؤيان شؤِرش دةكةن.

بةآلم ئةم بيركردنةوانة وشك بوون و ضةقيان بةستووة، ضونكة ماوةيةكى زؤر 

دةستيان ثَيوة طرتبوو، كةواتة ئةوانيش بة نؤرةى خؤيان بوونةتة ساختةكارى و 

رواَلةتبازى و سةرضاوةى جؤرَيكى ديكة لة نةزؤكى و بَيبةرهةمى. ناوةرؤكى ئةو 

شيعرة ئاوارتةييانةى لةسةر بنةماى ثةيوةنديية بازرطانييةكان بةدى دَيت ”شاتر 

ثَيشتر  طريمانةيةكى  نموونةيةتى“،  باشترين  ظينى  دو  ئةلفرَيد  بةرهةمى  تون(٥) 

طةورة  هونةرمةندَيكى  ببَيتة  ناتوانَيت  مرؤظ  كة  دةكات  لةوة  باس  دياريكراوة 

مةطةر ئةوةى كة دذى كؤمةَلطةى سةردةمةكةى خؤى بوةستَيتةوة، ئَيستا ئةم 

كؤمةَلطةية هةر ضييةك بَيت. دةربِرينى ئةوةى هونةرمةندَيكى راستةقينة ناتوانَيت 

لةطةأل كؤمةَلطةيةكى ثشتبةستوو بة ثارة سازش بكات، سةرةتا دروست دةهاتة 
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بةرضاو، بةآلم ئةمة رَيسايةكى طشتى دروست نيية و ئةم دةرئةنجامطيرييةى كة 

هةموو  دذى  طشتى  بةشَيوةيةكى  مةطةر  هونةرمةند،  ببَيتة  ناتوانَيت  هونةرمةند 

دةكةن  حةز  ئَيمة  هونةرمةندانى  لة  زؤرَيك  هةربؤية  نادروستة.  بَيت،  شتَيك 

جياواز بن و ئةطةر وانةبَيت هةست بة طوناه دةكةن. ئةوان هةوأل دةدةن هاوكات 

طوآ  و  هيالك  كؤمةَلطةى  لة  بةمثَيية،  رةتبكرَينةوة.  هةم  و  بكرَين  ستايش  هةم 

دةدات.  روو  جارجارة  رةتكردنةوة  و  ستايش  دةربِرينى  ئةمِرؤدا  نةدةرى  ثَي 

رؤشنبيرى سةردةمى ئَيمة هةرضى زياتر هةوأل دةدات تا خؤى طةورةتر نيشان 

بدات، بةآلم هونةرمةندى ئةمِرؤ لة رَيطةى نكوَليكردن لة هةموو شتَيك، تةنانةت 

رَيوِرةسمى هونةريى خؤيشى، دووضارى ئةم وَينا هةَلةية دةبَيت كة بةديهَينةرى 

هاوكات،  دادةنَيت.  خودا  جَيطةى  لة  خؤى  دواجار  و  خؤيةتى  تايبةتةكانى  رَيسا 

ثَيى واية دةتوانَيت واقيعى تايبةتى خؤيشى بةديبهَينَيت، بةآلم بة دووركةوتنةوة 

دةهَينَيت.  بةدي  ئينتيزاعى  و  طرَيبةستى  بةرهةمَيكى  ضةند  تةنها  كؤمةَلطة  لة 

كة  نيية  بةروبوومةيان  ئةو  و  تاقيكردنةوةن  و  ئةزموون  بةرى  بةرهةمانة  ئةم 

بةكورتى  ثةيوةنديية.  بةديهَينانى  ئامانجةكةى  و  هةيةتى  راستةقينة  هونةرى 

كةسانَيكى  بةرهةمى  و  ئةمِرؤكة  ئينتيزاعييةكانى  و  ثيشةيى  بةرهةمة  لةنَيوان 

ضَلة  لةنَيوان  كة  هةية  جياوازى  ئةندازة  هةمان  بة  مؤلَير  يان  تؤَليستؤى  وةك 

طةنمَيكى خؤِرسكى ناديار و كيَلطةيةكى ثِر بةرهةمى سةر خاكَيكى بةثيتدا هةية.

(٢)

جَيطةى  بَيت.  فريودةرانة  رازاندنةوةيةكى  دةكرَيت  هونةر  بةمشَيوةية 

سةرسووِرمان نيية كة لةوةو بةدوا خةَلكان و هونةرمةندان خوازيارى تَيِرامان 

بن و بؤ حةقيقةت بطةِرَينةوة. ئةوان هةر ئةوةندةى كة راوةستان مافى تةنيايى 

بابةتى  روويةكى  هونةرمةند  بؤ  دةبَيت  تةنيايى  رةتكردةوة.  خؤيان  خةَلوةتى  و 

هةبَيت نةوةك روويةكى خةونئامَيز، بابةتَيكى واقيعى كة بوونى هةية و هةمووان 

لةطةَليدا دةذين. ئةوان دَلنيا بوون كة ”هونةر بؤ هونةر“ ض لة رَيطةى بابةتةكان و 

ض لة رَيطةى شَيوازةكةيةوة، بؤ كؤمةآلنى خةَلك مايةى تَيطةيشتن نيية يان بةهيض 

دةكرد  هونةرمةند  لة  داوايان  هةربؤية  دةرنابِرَيت،  ئةوان  حةقيقةتى  شَيوةيةك 

سةبارةت بة زؤربة و بؤ زؤربة قسة بكات. ئةطةر هونةرمةند دةربِرى رةنج و 

ئازارى هةمووان بَيت و بة زمانى طشتيى خةَلك قسة بكات، هةموو دونيا لَيى تَي 

لةطةأل  دةتوانَيت  واقيع،  بؤ  تةواويدا  وةفادارى  ثاداشتى  لة  سةرئةنجام  دةطةن. 

هةمووان ثةيوةندى دروست بكات. 
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لةطةأل  ثةيوةندى  دروستكردنى  لة  سةركةوتن  واتة  تةواوةتى،  ئامانجى 

ثَيضةوانةى  بة  مةزنة.  هونةرمةندَيكى  هةموو  خواستى  ئةمة  لةِراستيدا  جيهاندا، 

تةنيايى  مافى  كة  بدؤزينةوة  كةسَيك  بمانةوَيت  ئةطةر  باوةوة،  بيروباوةِرى 

ناتوانَيت  هونةر  هونةرمةند.  لة  جطة  نيية  كةسَيك  ئةوة  نةبَيت،  طؤشةطيريى  و 

كاتَيك  هونةرمةند  نةناسراوترين  و  طؤشةطيرترين  تةنانةت  بَيت.  مؤنؤلؤط 

خؤى  بونيادى  مةيلى  لةسةر  جةخت  خةريكة  دةكات،  ئايندة  نةوةكانى  بؤ  قسة 

دةكاتةوة. كاتَيك دةبينَيت طفتوطؤ لةطةأل خةَلكانى طوَينةطر يان هزرى ثةرَيشانى 

سةردةمةكةيدا ناكرَيت، روو دةكاتة طفتوطؤ لةطةأل نةوةكانى ئايندة.

شتة  لةو  باس  دةبَيت  هةمووان،  بؤ  و  هةمووان  لةطةأل  قسةكردن  بؤ  بةآلم 

باران،  زةريا،  هةموومانة.  هاوبةشى  واقيعى  و  دةيزانن  هةمووان  كة  بكرَيت 

نيازةكان، خواستةكان، ئارةزووةكان، خةبات لةطةأل مةرطدا ئةمانة ئةو شتانةن 

كة لة هةمووماندا هاوبةشن. ئَيمة لةوشتانةدا كة ثَيكةوة دةيانبينين و لةو شتانةدا 

كة ثَيكةوة ئاراميان لةبةردا دةطرين، لةيةك دةضين. بةَلَي، وةك يةكين. خةونى 

كةواتة  يةكَيكة.  هةموومان  بؤ  جيهان،  واقيعى  بةآلم  ناضَيت،  لةيةك  تاكةكان 

هةوَلدان بة ئاِراستةى رياليزمدا لة ثةيوةندى بة سةركةشي هونةرييةوة تةواو 

هةوَلَيكى رةواية.

بدةين  هةوأل  وةرن  بَلَيم  باشترة  يان  بين.  واقيعطةرا  دةبَيت  ئَيمة  كةواتة 

دَلنيا  هةبَيت؛  مانايةكى  جيهان  كة  نيين  دَلنيا  زؤر  ئاخر  وابين.  دةتوانين  ئةطةر 

بة  باوةِرمان  ئةطةر  بكرَيت.  هونةردا  لة  بَيت،  داواكراويش  ئةطةر  رياليزم،  نيين 

قسةى ناتؤراليستةكانى سةدةى نؤزدة هةبَيت، دةبَيت بزانين كة ئةوان دةربِرى 

دروستكردنةوةى وردى واقيعن. كةواتة ثةيوةندى رياليزم لةطةأل هونةردا وةك 

دةكاتةوة  دروستي  يةكةميان  نيطاركَيشاندا.  لةطةأل  واية  وَينةطرتن  ثةيوةندى 

واقيع  و  دةكاتةوة  دروست  ضى  وَينةطرتن  بةآلم  دةبذَيرَيت،  هةَلي  دووةميان  و 

ضيية؟ كاتَيك باس لة دروستكردنةوة و طواستنةوةى وةفادارانة بة واقيع دةكةين، 

بة  نين،  واقيع  وردى  بةديهَينةرةوةى  تةنها  نةك  وَينةكانيش  باشترين  تةنانةت 

جيهاندا  لة  شتَيك  ض  نموونة  بؤ  بن.  واقيعطةرايانةش  ناتوانن  ثَيويست  ئةندازةى 

واقيعيترة لة ذيانى مرؤظ؟ ئايا جطة لة فيلمَيكى واقيعطةرايانة رَيطةيةكى باشتر 

دروستكردنى  بؤ  هةلومةرج  كاتَيكدا  ض  لة  بةآلم  هةية؟  ذيانة  ئةم  نيشاندانى  بؤ 

دابنَيين  واى  دةبَيت  خةياَليدا.  تةواو  هةلومةرجَيكى  لة  دةلوَيت؟  وا  فيلمَيكى 

كامَيرايةكى خةياَلى شةو و رؤذ لةسةر ئةم مرؤظة زووم كراوة و بةردةوام جوَلة 

بة جوَلةى تؤمار دةكات. دروستكردنى وةها فيلمَيك تةمةنَيك درَيذة دةكَيشَيت 
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تةماشاكردنى  بؤ  تةمةنيان  بن  ئامادة  كة  دةكةن  تةماشاى  كةسانَيكيش  تةنها  و 

بةمشَيوةيةش،  تازة  بكةن.  تةرخان  ديكة  كةسَيكى  ذيانى  وردةكارييةكانى 

ديسان فيلمَيكى لةمجؤرة رياليستى نابَيت. لةبةر ئةم هؤكارة سادةية كة واقيعى 

ويستى  بآ  يان  ويست  بة  ئةو  شوَينةى  بةو  نابَيت  سنووردار  كةسَيك  ذيانى 

كة  ديكةشة  ئةوانى  ذيانى  واقيعى  بةرهةمى  ئةو،  ذيانى  واقيعى  تَييداية.  خؤى 

شَيوةي ثَي دةبةخشن، لة هةمووشى طرنطتر دةبَيت ذيانى ئةو كةسانةش كة ئةم 

خؤشى دةوَين، بكرَيتة فيلم؛ كةسانى نةناسراو، طرنط و نا طرنط، هاوآلتييةكان، 

ثاسةوانةكان، مامؤستاكان، ئةو هاوِرآ نةبينراوانةى لة كانةكان و كارطةكان ئيش 

دةكةن، ديثلؤماتةكان و ديكتاتؤرةكان، ضاكسازة ئاينييةكان، ئةو هونةرمةندانةى 

ئةفسانةطةلَيك دروست دةكةن كة كاريطةريى لةسةر ذيانمان دادةنَين. بةكورتى، 

نوَينةرانى ئةو بةختة كؤنتِرؤأل نةكراوةى كة بةسةر بونياديترين بةشى بوون و 

ذياندا فةرمانِرةوان. كةواتة تةنها يةك فيلمى رياليستى دةتوانَيت بوونى هةبَيت، 

فيلمَيك كة بَي راوةساتان لة بةرامبةرماندا بة كامَيرايةكى نةبينراو لةسةر ثةردةى 

جيهان نيشان دةدرَيت. كةواتة تةنها هونةمةندى رياليست هةمان خوداية. تةواوى 

هونةرمةندانى ديكة كةسانَيكى بَيوةفان بةرامبةر بة واقيع.

ئةو هونةرمةندةى كؤمةَلطةى بؤرذوايى و هونةرة فةرمى و طرَيبةستييةكةى 

رةت دةكاتةوة و جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة تةنها دةبَيت قسة لةسةر واقيع 

بكرَيت، لة بنبةستَيكى بةئازاردا طير دةخوات. دةبَيت رياليستى بَيت، بةآلم ناتوانَيت. 

رووبةِرووبوونةوةى  بآ  بةآلم  بَيت،  واقيع  شوَينكةوتةى  هونةرةكةى  دةيةوَيت 

سةرةتاييةكانى  بنةما  طوَيِرايةَلى  و  شوَينكةوتة  دةكاتة  واقيع  كة  هةَلبذاردنَيك، 

يةكةمين  تراذيكةكانى  و  جوان  بةرهةمة  بكات.  واقيع  لة  باس  ناتوانَيت  هونةر، 

ساَلةكانى شؤِرشى روسيا بة روونى نيشانى دةدات ضةندَيك ئةم كارة بةئازارة. 

ئةوةى ئةو كاتة روسيا لةطةأل بلوك و ثاستةرناكى مةزن، مايا كؤفسكى، يةسةنين، 

ئَيمةى  ثَيشكةشى  ئاسن  و  ضيمةنتؤ  رؤماننووسةكانى  يةكةمين  و  ئايزنشتاين 

كرد، ئةزموونطةيةكى درةوشاوة بوو لَيوانلَيو لة فؤرم و ناوةرؤكةكان، نائارامى، 

دَلةِراوكَيى ثِربةرهةم و جؤش ء خرؤشى دؤزينةوة. لةطةأل ئةمةشدا سةرئةنجام 

سةرةِراى  بين،  واقيعطةرا  دةكرَيت  ضؤن  ئةوةى  و  ثرسة  ئةم  ثَيشكةشكردنى 

ديكتاتؤرييةت  ثَيويستييةك.  بووة  نةكراوة،  كارَيكى  تةواو  واقيعطةرايى  ئةوةى 

سةرةتا  رياليزم  تيؤريية  ئةم  بنةماى  لةسةر  دا:  يةكالييكةرةوةى  بِريارَيكى 

كارَيكى ثَيويست و ثاشان مومكين بوو، بةآلم بةو مةرجةى سؤسياليستى بَيت. 

ماناى بةياننامةيةكى لةمجؤرة ضيية؟
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ئةم بةياننامةية لةِراستيدا و بة راشكاوى دانثَيدانانَيكى راستطؤيانةية بةوةى 

كة ناتوانرَيت بآ دةستدانة هةَلبذاردنَيك، واقيع دروستبكرَيتةوة و تيؤرى رياليزم 

كةواتة  دةكاتةوة.  رةت  كراوة  فؤرماليزة  نؤزدةيةمدا  سةدةى  لة  بةوشَيوةيةى 

تةنها شتَيك كة ثَيويستة دؤزينةوةى بنةمايةكة بؤ هةَلبذاردن كة شَيوة بة جيهان 

دةدات و وةها بنةمايةك نةوةك لةو واقيعةدا كة ئَيمة دةيناسين، بةَلكو لةو واقيعةدا 

كة دواتر دَيت، دةدؤزرَيتةوة. بةكورتى، لة ئايندةدا بؤ دروستكردنةوةى ئةوةى 

هةية، دةبَيت وَينةى ئايندة بكَيشرَيت. بة طوزارةيةكى ديكة، ئامانجى راستةقينةى 

رياليزمى سؤسياليستى بة وردى شتَيكة هَيشتا هيض واقيعييةتَيكى نيية. 

رياليزمى  زاراوةى  هةرئةم  بةآلم  جوانة،  تاِرادةيةك  دذوازييةكى 

سؤسياليستى  تةواو  واقيع  كاتَيكدا  لة  بوو.  دذئامَيز  خؤى  سؤسياليستييةش 

رابردوودا  لة  نة  واقيع  بؤنموونة،  مومكينة؟  ضؤن  سؤسياليستى  رياليزمى  نيية، 

دةبَيت  سادةية:  وةآلمةكة  ئَيستادا.  كاتى  لة  بةطشتيش  نة  و  بووة  سؤسياليستى 

لة واقيعى ئةمِرؤ يان دوَينآ شتَيك هةَلبذَيرين كة موذدةدةرى شارى نموونةيى 

لة  اليةنَيك  هةر  دةبَيت  اليةكةوة،  لة  كةواتة  ئةودابَيت.  راذةى  لة  و  ئايندة 

كة  ئةوشتةى  ديكةوة،  لةاليةكى  و  رةتبكةينةوة  نةبَيت  سؤسياليستى  كة  واقيع 

سؤسياليستيية يان دواتر دةبَيت بة سؤسياليستى بةرز رابطرين. جطة لةمشَيوةية، 

بة  خراثةكانييةوة؛  و  باش  ثاَلةوانة  بة  دةطةين،  ثِروثاطةندة  هونةرى  جؤرَيك  بة 

ئةندازةى  بة  رَيك  كة  دةبَيت  ئاِراستةكارمان  ئةدةبياتَيكى  ديكة،  طوزارةيةكى 

ئةم  سةرئةنجام،  بةدوورة.  زيندوو  و  دذوار  واقيعى  لة  فؤرماليستى  هونةرى 

هونةرة سؤسياليستى دةبَيت، ضونكة رياليستى نيية.

ئةم جوانيناسيية كة هةوأل دةدات رياليستى بَيت، دةبَيت بة جؤرة ئايدياليزمَيكى 

نوآ كة بة هةمان ئةندازةى ئايدياليزمى بؤرذوايى بؤ هونةرمةندى واقيعطةرا بآ 

بةرهةمة. واقيع لة رواَلةتدا دةبَيتة خاوةن سةنطةرَيكى زؤر باش، تةنها بؤئةوةى 

ئيدى  كة  دةبَيتةوة  كةم  رادةيةك  بة  هونةر  تووِرهةَلدان.  بؤ  بَيت  ئامادة  زياتر 

تةنها  بةندةيةك.  دةبَيتة  خزمةتكارَيك  رؤَلى  بينينى  بة  و  هيض  دةبَيتة  طشتى  بة 

ئةو كةسانةى خؤيان لة وةسفى واقيع بةدوور دةطرن بة رياليست ناودةبرَين و 

رَيزيان لَي دةطيرَيت. بة ثشتطيرى هةمان ئةو كةسانةى بة رياليست ناودةبرَين، 

ئةوانى دى سانسؤر دةكرَين. ئةو ناو و ناوبانطةى لة كؤمةَلطةى بؤرذواييدا بة 

كؤمةَلطةى  لة  دَيت،  بةدي  شاكارةكانةوة  خوَيندنةوةى  خراث  يان  نةخوَيندنةوة 

تؤتاليتاردا يةكسان دةبَيت بة خوَيندنةوةى بةرهةمى ئةوانى ديكة. ديسان لَيرةدا 

بارودؤخةكة بة شَيوةيةكة هونةرى راستةقينة دةشَيوَيندرَيت، دةمى هونةرمةندى 
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راستةقينة دادةخرَيت و ثةيوةنديى جيهانى لةاليةن هةمان ئةو كةسانةوة كة بة 

جؤش و خرؤشةوة هةوَليان بؤ دةدا، ئةستةم دةكرَيت. 

ئةم  بكةين  قةبوَلى  كة  ئةمةية  كار  سادةترين  شكستَيكدا،  وةها  هةمبةر  لة 

رياليزمة بة زراراوة سؤسياليستيية ثةيوةندييةكى ئةوتؤى لةطةأل هونةرى باآل 

بةدواى  دةبَيت  شؤِرش  بةرذةوةندييةكانى  راذةى  بؤ  شؤِرشطَيِرةكان  و  نيية 

هةمووان  كة  هةروا  ديكةوة  لةاليةكى  بطةِرَين.  جوانيناسيدا  ديكةي  جؤرَيكى 

ثَيمان  بةرز  دةنطى  بة  سؤسياليستى  رياليزمى  تيؤرى  بةرطريكارانى  دةزانين 

هةبَيت.  بوونى  نيية  مومكين  هونةرَيك  هيض  تيؤريية  ئةم  دةرةوةى  لة  دةَلَين 

بةكردةوة دةنطيان بةرز دةكةنةوة، بةآلم من باوةِرى قووَلم بةوة هةية كة ئةوان 

بةها  داوة  بِرياريان  دَليانةوة  لةناخى  ئةوان  نيية.  لةمجؤرة  بةشتَيكى  باوةِريان 

ئةمة  ئةطةر  بَيت.  شؤِرشييةكان  ضاالكيية  شوَينكةوتووى  دةبَيت  هونةرييةكان 

مرؤظانةى  ئةو  دةبَيت.  ئاسانتر  لةبارةيةوة  باسكردن  دةرببِرَيت،  راشكاوى  بة 

هونةرمةند  بةر  جارجار  تايبةتمةندييانةى  ئةو  و  خةَلك  بةدبةختى  دذوازى  لة 

مةودا  ئةم  ئةوان  رَيزطرتنن.  شايستةى  دةضَيذن،  زؤر  ئازارى  دةكةوَيت، 

بة  ناضار  بةدبةختى  كة  كةسانَيك  نَيوان  تاقةتثِرووكَينةى  و  نةكراو  تةحةمول 

قةبوأل  دةربِرن،  خؤيان  دةتوانن  هةميشة  كة  ئةوانةى  و  دةكات  بَيدةنطبوونيان 

ناكةن. مرؤظ دةبَيت بتوانَيت لةم كةسانة تَيبطات و هةوأل بدات ديالؤطي لةطةَلياندا 

هةبَيت. بؤ نموونة دةبَيت بتوانرَيت دةستنيشان بكرَيت كة خستنة ذَير فشار و 

سةركوتى ئازادى داهَينةرانة رَيطةى دروستى زاَلبوون بةسةر كؤياليةتيدا نيية 

و بَيبةشكردنى هةندَيك كةس لة ئازادى رادةربِرين بةم بيانووة كة هةمووان لَيى 

ثةيوةندى  دةبَيت  سؤسياليستى  رياليزمى  طةوجانةية.  كارَيكى  نين،  بةهرةمةند 

براى  دوو  دووانة  ئةم  كة  بزانَيت  و  بثارَيزَيت  سياسيدا  رياليزمى  لةطةأل  خؤى 

لةطةأل  كة  ئامانجَيك  قوربانى  دةكاتة  هونةر  بيركردنةوةية  تةرزة  ئةم  دووانةن. 

ثلةيةكى  لة  بةهاوة  رووى  لة  كة  بةرضاو  وابَيتة  دةكرَيت  بةآلم  بَيطانةية،  هونةر 

سةرةتا  تا  رادةطرَيت  كاتى  بةشَيوةيةكى  هونةر  بةكورتييةكةى  بةرزترداية. 

دادثةروةريى بةرقةرار بكات. وةختَيك دادثةروةريى هةبَيت- لة هةلومةرجَيكدا 

كة ئايندةى دادثةروةريى هَيشتا ناديارة-، هونةر ديسان دةطةشَيتةوة. بةمثَيية، 

رَيساى زَيِرينى عةقَلى هاوضةرخ لة ناوةرؤكى هونةريدا بةكاردَيت. ئةم رَيسايةى 

بةآلم  دروستبكرَيت،  هَيلكةوِرؤن  ناكرَيت  هَيلكةكان  شكاندنى  بةبآ  دةَلَيت  كة 

دروستكردنى  بؤ  نةكات.  طومِرامان  هاوبةشة  هةستة  ئةم  بين  وريا  دةبَيت 

هَيلكةوِرؤنَيكى باش، شكاندنى هةزاران هَيلكةش بةس نيية، ضونكة ذمارةى هَيلكة 
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شكاوةكان، لَيهاتوويى ضَيشتلَينةرةكة دياري ناكات. بةثَيضةوانةوة، ضَيشتلَينةرة 

ثَيويست  ئةندازةى  لة  زياد  كة  بن  ئاطادار  دةبَيت  ئَيمة  سةردةمى  هونةرييةكانى 

هَيلكة نةشكَينن. ئةطةر وانةبَيت رةنطة هيضكات هَيلكةوِرؤنى شارستانييةت ئامادة 

هةرطيز  بةربةرييةت  و  توندوتيذى  نةبَيتةوة.  زيندوو  هةرطيز  هونةر  و  نةبَيت 

و  نابَيت  سنووردار  تايبةتدا  ناوضةيةكى  لة  هيضكات  و  نيية  كاتى  و  زووتَيثةِر 

ئؤتؤماتيكى بة سروشتى خؤى لة قةَلةمِرةوى هونةرةوة بؤ قةَلةمِرةوى ئةخالق 

مرؤظةكان  ئازارى  و  خوَين  لة  كة  ببينرَيت  دةتوانرَيت  ئةوسا  دةطوازرَيتةوة. 

جؤرةها ئةدةبياتى نزم بةرهةم دَيت؛ ضاثةمةنيية ئاستنزمةكان، ئةو نيطارانةى لة 

وَينة دةضن، نمايشنامةى بَيتام كة تياياندا نةفرةت جَيطةى بير و باوةِر دةطرَيتةوة. 

هونةر بة جؤرَيك طةشبينى ناضارى بة لوتكةى خؤى دةطات، ئةويش لة نزمترين 

شَيوة و ثَيكةنيناويترين جؤرى دةربِرينى نادروستدا.

ض ثَيويستى بة سةرسووِرمانة؟ ئازار و رةنجى مرؤظ هَيندة بابةتَيكى فراوانة 

وةك  كة  كةسَيك  مةطةر  لَيبدات،  دةستى  نةتوانَيت  كةس  كة  بةرضاو  وادَيتة 

دةيتوانى  كة  بوو  هةستيار  هَيندة  دةَلَين  وةك  ئةو،  بَيت.  هةستيار  كيتس(٦)  جان 

ئةدةبياتى  كة  دةبَيتةوة  روونتر  كاتَيك  بابةتةكة  بطرَيت.  ئازار  دةستةكانى  بة 

بكاتةوة.  هَيور  و  ئارام  فةرمى  دَلدانةوةى  بة  خةم  و  ئازار  بدات  هةوأل  رامكراو 

دةربِرينى نادروستى ”هونةر بؤ هونةر“يش وا دةهاتة بةرضاو كة لة رواَلةتدا لة 

خؤى.  ئةستؤى  دةخاتة  بةرثرسيارَيتييةكةى  دواجار  و  بَيئاطاية  ناشيرينييةكان 

بةدبةختييةكانى  بتوانَيت  ئةطةر  تةنانةت  رياليستييانة،  نادروستى  دةربِرينى 

مرؤظيش قةبوأل بكات، فريوَيكى جدى دةبَيت، ضونكة بةدبةختييةكان بة ئاِراستةى 

هيضى  كةس  هيض  كة  ئايندةيةك  دةهَينَيت،  بةكار  ئايندة  خؤشبةختى  ستايشى 

لةبارةوة نازانَيت و رَيطة بة هةموو جؤرة فريوَيك دةدات. 

دوو جؤر تةرزى بيركردنةوة و تَيِروانين لةمةِر جوانيناسى ماوةيةكى زؤر 

لة  تةواوةتى  ياخيبوونى  و  سةرثَيضى  يةكَيكيان  بوونةتةوة،  يةك  رووبةِرووى 

قةبوَلكردنى ذيانى واقيعى ثَيشنياز دةكات و ئةوى دى بانطةشةى ئةوة دةكات 

دوور  كؤتاييدا  لة  دووانة  ئةم  ناكات.  قةبوَلى  نةبَيت،  واقيعى  ذيانى  شتَيك  هةر 

لة واقيع رَيك دةكةون- دةربِرينى نادروست و سةركوتى هونةر. تيؤردانةرانى 

راست تةنانةت دانيش نانَين بةو مةينةتى و رةنجةى تيؤردانةرانى ضةث جةختى 

لةطةأل  هاوكات  بوارةكةدا،  دوو  لةهةر  بةهةرحاأل  بةآلم  دةكةنةوة،  لةسةر 

رةتكردنةوةى هونةردا، رةنج و مةينةتى توندتر دةبَيتةوة.
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(٣)

ناوةرؤكى  نادروستانة  دةربِرينة  ئةم  كة  ئةنجامةى  ئةو  بطةينة  دةبَيت  ئايا 

قسةم  ئَيرة  تا  بابةتانةى  ئةو  بَلَيم  دةمةوَيت  بةرامبةردا  لة  من  هونةرن؟  خودى 

كةميان  ثةيوةندييةكى  كة  نادروستن  دةربِرينى  جؤرَيك  كردووة،  لةبارةيانةوة 

بة هونةرةوة هةية. كةواتة هونةر ضيية؟ وةآلمدانةوةى ئةمة شتَيكى سادة نيية. 

لةنَيوان هاوارى ئةم هةموو خةَلكةدا كة دةيانةوَيت هةموو شتَيك سادة بكةنةوة، 

دؤزينةوةى وةآلمةكة قورستر دةبَيت. لةاليةكةوة بليمةتةكان دةبَيت بةرجةستة 

و تةنيا بن، لةاليةكى ديكةوة داوايان لَي دةكرَيت كة وةك خةَلكى وابن. بةداخةوة 

هةمووان  لة  ”بليمةت  دةَلَيت:  لةمبارةيةوة  بةلزاك  ئاَلؤزترة.  لةمة  راستييةكة 

هيضة  واقيع  بةبآ  واية،  هةر  هونةريش  ناضَيت“.  لةو  كةس  هيض  بةآلم  دةضَيت، 

و واقيعيش بآ ئةو بَيماناية. لة راستيدا هونةر ضؤن دةتوانَيت بآ واقيع بذى و 

ضؤن دةتوانَيت طوَيِرايةَلى بَيت؟ هونةرمةند بابةتى خؤى هةَلدةبذَيرَيت، رَيك بة 

هةمان ئةندازةى كة بابةت هونةرمةندى خؤى هةَلدةبذَيرَيت. هونةر بة مانايةك 

شؤِرشَيكة لة دذى هةموو شتَيكى زووتَيثةِر و ناتةواو لة جيهاندا. لةم رووةوة، 

تةنها ئامانجى ئةوةية شَيوةيةكى ديكة بة واقيع ببةخشَيت. لةطةأل ئةوةشدا هونةر 

دةبَيت واقيع لةبةرضاو بطرَيت، ضونكة واقيع سةرضاوةى هةستةكانة لة هونةردا. 

بةمثَيية هةموومان رياليستين و لةهةمانكاتدا هيض كةسيش رياليست نيية. هونةر 

قةبوَلكردنى  نة  و  تةواوة  رةتكردنةوةى  نة  هةية  كة  شتةدا  ئةو  بةرامبةر  لة 

تةواويشة. هونةر هاوكات رةتكردنةوة و قةبوَلكردنة، هةر بؤية دةبَيت بة طؤِرينى 

ناضارى و هةميشةيى سةنطةرةكةى ذيانَيكى تازة بة خؤى ببةخشَيت. هونةرمةند 

هةميشة لة وةها حاَلةتَيكى تةمومذاويدا دةذى؛ بآ توانا لة رةتكردنةوةى واقيع و 

لة هةمانكاتدا مةحكومة بة خستنة ذَير ثرسيارى واقيع و دةبَيت اليةنة ناتةواوة 

هةميشةييةكانيشى لةبةرضاو بطرَيت. بؤ كَيشانى تابلؤيةكى سروشتى بآ طيان 

بةديبَيت.  بوونةوة  رووبةِروو  سَيوَيكدا  نموونة  بؤ  و  نيطاركَيش  لةنَيوان  دةبَيت 

شَيوةكان بةبآ بوونى رووناكي لة دونيادا هيض نين، بةآلم بة نؤرةى خؤيان شتَيك 

درةوشانةوةى  و  رووناكى  بة  كة  واقيعى  دونياى  رووناكيية.  ئةم  سةر  دةخةنة 

لةوانةوة  خؤيشى  هاوكات،  دةبةخشَيت،  ثةيكةرةكان  و  جةستة  بة  ذيان  خؤى 

رؤشنايى وةردةطرَيت كة كاريطةرى دةكاتة سةر رووناكى ئاسمان. سةرئةنجام 

شَيوازة باآلكان لة نيوةى رَيدا لةنَيوان هونةرمةند و بابةتةكةيدا دةدؤزرَينةوة.

بة  خؤى  واقيع  لة  دةبَيت  هونةر  ئايا  بزانين  كة  نيية  ئةوة  بابةتةكة  بةمثَيية 

دوور بطرَيت ياخود نا، بةَلكو بابةتةكة ثةيوةستة بةوةى ضةندَيك قورسايى واقيع 
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و  ببَيت  ون  هةورةكاندا  لةنَيوان  نة  تا  هونةرييةوة  بةرهةمى  باَلؤنى  نَيو  بخرَيتة 

نة لةبةر زؤريى سةنطينى بةسةر زةويدا بخشَيت. هةر هونةرمةندَيك ئةم بابةتة 

بةثَيى طونجان لةطةأل توانا و لَيهاتوويى خؤيدا ضارةسةر دةكات. هةرضى شؤِرشى 

هونةرمةند لة دذى واقيعى جيهان زياتر بَيت، قورسايى واقيع بؤ هاوسةنطكردنى 

ناتوانَيت  هيضكات  قورسايية  ئةم  بةآلم  بَيت،  قورستر  دةتوانَيت  شؤِرشة  ئةم 

وةك  بةرهةمةكان،  باشترين  بةرَيت.  لةنَيو  خةَلوةت  بة  هونةرمةند  ثَيويستيى 

ئةو  بةردةوام  مولَير،  و  تؤَلستؤى  ملويل،  يؤنانى،  نووسانى  تراذيدى  بةرهةمى 

بةرهةمانةن كة جؤرَيك هاوسةنطى لةنَيوان واقيع و رةتكردنةوةى مرؤظ بؤ ئةم 

واقيعة بةرقةرار دةكةن. ئةم طونجان لةطةأل واقيع و رةتكردنةوةيةى بةشَيوةيةكى 

طشتى لة طؤِرةثانى ذياندا ئاَلوطؤِر بةيةك دةكةن؛ هةروةك شادى و غةم. ثاشان 

جارجارة دونيايةكى نوآ دةردةكةوَيت كة جياوازة لةطةأل ذيانى رؤذانة و بةآلم 

و  نائارامى  لة  لَيوانليوة  و  هةية  بةخؤى  تايبةت  تايبةتمةندى  دونياية،  هةمان 

حةزَيكى  هةستى  و  هَيز  بةرهةمى  كرد  باسمان  دونيايةى  ئةم  طوناه.  لة  ئازادة 

نيية.  واش  هاوكات  و  واية  دونياية  ئةم  كورت.  ماوةيةكى  بؤ  بليمةتَيكة  زؤرى 

ئةمة هاوارى دذئامَيز و ماندوونةناسانةى هةموو هونةرمةندَيكى راستةقينةية، 

ئةم  لةنَيوان  رادةطرَيت.  ثآ  لةسةر  كراوةوة  هةميشة  بةضاوى  ئةو  كة  هاوارَيك 

جيهانة خةوتووةدا، ئةم هاوارة، وَينةيةكى زوو تَيثةِر، بةآلم ثايةدارى واقيعَيك 

زيندوو دةكاتةوة كة ئَيمة دةيناسين بَيئةوةى هيضكات لَيى تـَيـطةيشتبين.

هةر بةمشَيوةية، هونةرمةند نة دةتوانَيت لة سةردةمةكةى روو وةربطَيِرَيت 

و نة دةتوانَيت لةنَيويدا ون ببَيت و بةالِرَيدا بِروات. ئةطةر روو وةربطَيِرَيت، وِرَينة 

دةكات، بةآلم لة بةرامبةردا كاتَيك واقيعى بةرضاو قةبوأل دةكات، بوونى خؤى 

هونةرمةند  ديكة،  طوزارةيةكى  بة  ثاشكؤى.  نابَيتة  و  رادةطةيةنَيت  بابةت  وةك 

خؤى  بَيت،  بةشدار  هةموواندا  ضارةنووسى  لة  دةدات  بِريار  كة  لةوساتةدا  هةر 

وةك تاكَيك رادةطةيةنَيت و لةم تةمومذ و ناِروونيية رزطارى نابَيت. هونةرمةند 

ئةزموونى  يان  دةكات،  دةركى  مَيذوو  رةوتى  لة  دةبذَيرَيت  هةَلى  ئةوةى 

تاكةكةسي خؤيةتى. بة طوزارةيةكى ديكة، رووداوة هةنووكةييةكان و كةسانَيك 

كة ئةمِرؤ زيندوون دةبينَيت و ئةزموون دةكات، نةوةك ثةيوةندى ئةم رووداوة 

هةنووكةييانة لةطةأل ئايندةيةكدا كة بؤ هونةرمةند ثَيشبينيكراو نيية. داوةريكردن 

نيية،  بوونى  هَيشتا  كة  مرؤظَيكةوة  ناوى  بة  هاوضةرخةوة  مرؤظى  لةبارةى 

كة  هةَلسةنطَينَيت  ئةفسانانة  ئةو  دةتوانَيت  هونةرمةند  بةآلم  ثةيامبةرانة،  كارى 

ئايينى  ثةيامبةرَيكى  زيندووةكاندا.  مرؤظة  لةطةأل  كاريطةردان  ثةيوةندييةكى  لة 
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نيية،  ثارَيزكار  و  ورد  زؤر  خؤيدا  كارةكةى  لة  دةزانين،  هةروةك  سياسى،  يان 

داوةريى  رةهايية  بةم  ئةو  ئةطةر  بكات.  كارة  ئةم  ناتوانَيت  هونةرمةندَيك  بةآلم 

دةرطيرى  دواجار  و  بكات  بةش  خراثدا  و  باش  بةسةر  واقيع  دةبَيت  بكات، 

نيية  ئةمة  هونةر  ئامانجى  بةآلم  دةبَيت،  ئاسا  نمايش  ئةندازة  لة  زياد  يارييةكى 

ياسا دابنَيت، يان فةرمانِرةوايى بكات، بةَلكو بةثَيضةوانةوة، بةثلةى يةك ئامانجى 

ئةمةية تَيبطات. هةندَيكجار هونةر بةرةو جؤرَيك دةسةآلت دةِروات كة بةرهةمى 

هةمان تَيطةيشتنة، بةآلم هيض بةرهةمَيكى هونةرى هيضكات لةسةر بنةماى رق ء 

نةفرةت بونيات نةنراوة. هةر لةبةر ئةمةية كة هونةرمةند دواجار ئازادكردن لة 

مةحكومكردن بة باشتر دةزانَيت. دادوةريى ناكات، حةق دةبةخشَيت، بةرطريكارى 

لةِراستيدا  زيندوون.  ئةوةى  لةبةر  زيندووةكانة،  بوونةوةرة  هةميشةيى 

برةوثَيدةرى عةشقة بة دراوسآ، نةوةك عةشق بة نامؤيةكى دوورةدةست كة 

و  ثرسيار  جؤرَيك  بؤ  دةيطؤِرَيت  و  دةبات  ئةوآ  بؤ  هةنووكةمان  مرؤظدؤستى 

دةطؤِرَيت.  دادوةرييةكان  دواجار  مةزن  هونةرى  بةرهةمَيكى  دادطةدا.  لة  وةآلم 

ستايشى سيمبولة مرؤييةكان دةكات و لة هةمبةر خراثترين تاوانبارةكاندا سةر 

دادةنةوَينَيت. ئؤسكار وايَلد لة زينداندا دةنووسَيت: ”لةنَيوان ئةم ضارةِرةشانةدا 

كة هاوِرآ لةطةأل من لةم شوَينة مةينةتبارةدا زيندانيين، تةنانةت يةك كةسيش 

نيية كة لةطةأل رازةكانى ذياندا ثةيوةندييةكى سيمبوليكى نةبَيت“. بةَلَي، ئةم رةمز 

و رازةى ذيان لةطةأل رازةكانى هونةردا هاوئاهةنطة.

بازرطانيدا  كؤمةَلطةى  لة  نووسةرانةى  ئةو  دواييدا،  ساَلى  سةدوثةنجا  لة 

هةلومةرجَيكى  لة  دةتوانن  وابووة  ثَييان  ئاوارتةيةك،  ضةند  لة  جطة  ذياون، 

لة  بةآلم  ذيان،  ئةوان  لةِراستيدا  بذين.  خؤشى  و  خَير  بة  نابةرثرسيارانةدا 

نووسةرانى  ئَيمةى  ذيابوون.  تةنياييدا  لة  بةوشَيوةيةى  هةر  مردن،  تةنياييدا 

سةدةى بيستةم نابَيت ئيدى لة تةنياييدا بمَينينةوة. بة ثَيضةوانةوة، دةبَيت بزانين 

ناتوانين لة بةدبةختى طشتى هةَلبَيين و تةنها كارى شياوى ئَيمة (ئةطةر كارَيكى 

شياو بوونى هةبَيت) ئةمةية تا ئةو شوَينةى دةتوانين، لةجَيطةى ئةو كةسانةى 

ئةو  تةواوى  ثشتطيريى  دةبَيت  ئَيمة  بكةينةوة.  بةرز  خؤمان  دةنطى  ناتوانن،  كة 

هةية  كة  ئةوةى  هةموو  لةبارةى  دةضَيذن.  ئازار  ساتةدا  لةم  كة  بكةين  كةسانة 

قسة بكةين، لةمةِر شانازييةكانمان، رابردوو و ئايندة، دةوَلةتةكان و ئةو ثارتانةى 

ستةميان لَي دةكةن. بؤ هونةرمةند ئةشكةنجةدةرى باشتربوونى نيية. هةر لةبةر 

هيض  راذةى  لة  ناتوانَيت  ئةمِرؤ،  بةتايبةت  و  ئةمِرؤ  تةنانةت  جوانيى  كة  ئةمةية 

ثارتَيكدا بَيت. جوانيى ض لة درَيذماوة و ض لة كورتماوةدا ناتوانَيت لة راذةى هيض 
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بةِراستى  هونةرمةندى  تةنها  مرؤظةكان.  ئازاديى  يا  رةنج  لة  جطة  بَيت  شتَيكدا 

ثابةند كةسَيكة سةربةخؤ كار بكات و ئةطةر بةشدارى خةباتيش نةكان نةضَيت 

بة  ئةطةر  دةبَيت،  فَيرى  جوانيى  لة  ئةو  ئةوةى  رَيكخراوةكانةوة.  لةشكرة  ريزى 

قووأل  هةستَيكى  دةبَيتة  بةَلكو  نابَيت،  خؤثةرستانة  بكَيشَيت،  وَينةى  ويذدانةوة 

سةبارةت بة دؤستايةتى جؤرى مرؤظ. جوانيى هةر بةوشَيوةيةى كة دةيزانين 

هةرطيز كةسى بةرةو زيندان نةبردووة. بةثَيضةوانةوة هةزاران ساَلة كة جوانيى، 

و  داوةتةوة  ستةمديدةى  مرؤظى  ميليؤنان  دَلى  ساتَيك،  هةموو  و  رؤذ  هةموو 

جارجارة هةندَيك لةوانى بؤ هةميشة ئازاد كردووة. 

جوانى  نَيوان  بةردةوامى  كَيشمةكَيشى  لة  هةر  هونةر  طةورةيى  بنةِرةتدا  لة 

لةنَيوان  ئةفراندندا؛  شَيتيى  و  مرؤظ  عةشقى  لةنَيوان  شاردراوةتةوة؛  ئازاردا  و 

قةبوَلكردندا.  و  رةتكردنةوة  لةنَيوان  خةَلكدا؛  جةنجاَليى  و  تاقةتثِروكَين  تةنيايى 

هونةر لةنَيوان دوو هةَلدَيرطةى طةورةدا دةضَيتة ثَيشةوة، يةكَيكيان بَيهوودةيى 

و ئةوى دى ثِروثاطةندةية. لة لووتكةى ئةم دوو هةَلدَيرطةيةداية كة هونةرمةندة 

طةورةكان دةضنة ثَيشةوة و هةر هةنطاوَيك جؤرَيك ريسك كردن و سةركَيشيى 

طةورةية، بةآلم ئازاديى هونةر لةم ريسك كردنةداية و بةس. ئةم ئازاديية زؤر 

ديسثلينى  جؤرَيك  لة  زياتر  و  نيية  ئاسان  بةكارهَينانى  و  دَيت  بةدةست  دذوار 

زؤر توند دةضَيت. كام هونةرمةند نكوَلى لةمة دةكات؟ كام هونةرمةند دةتوانَيت 

بة  هةميشةيية  بَيوضانة  ئةركة  ئةم  ئةنجامدانى  بؤ  كة  بكات  ئةوة  بانطةشةى 

دةوَيت،  عةقَلى  و  جةستة  تةندروستى  ئازاديية  ئةم  ثَيطةيشتووة؟  تةواوةتى 

ئارامطرانة  رووبةِرووبوونةوةى  و  رؤح  بةهَيزيى  رةنطدانةوةى  كة  شَيوازَيك 

بةردةوامة،  كردنَيكى  ريسك  ئازادييةكان،  هةموو  وةك  ئازاديية،  ئةم  بَيت. 

سةركَيشييةكى بَيكؤتايى و هةر بةم هؤيةوةية خةَلكى ئةمِرؤ خؤيانى لَى بةدوور 

دةطرن. هةر بةوجؤرةى لة ئازادى و بةرثرسيارَيتييةكانى خؤيان بةدوور دةطرن 

تا النى كةم ئارامييةكيان دةستبكةوَيت و بة هةر جؤرة سنووردارييةك رازين.

بةآلم ئةطةر هونةر جؤرَيك سةركَيشى نيية كةواتة ضيية و ض ئاِراستةيةكى 

هةية؟ ئاسايش و ئاراميى هونةرمةندَيكى ئازاد ناتوانَيت لة ئةندازةى ئازادييةكةى 

زياتر بَيت. هونةرمةندى ئازاد كةسَيكة بة كارى سةخت و تاقةتثِرووكَين، سيستمى 

طرانتر  ئةفراندنةدا  لةم  ديسثلين  بةديهَينانى  هةرضةندَيك  دةهَينَيت.  بةدي  خؤى 

بَيت، كارةكةى دذوارتر و بةرطريكردنيشى لة ئازادى زياتر دةبَيت. من هةميشة 

ئاسانى  بة  دةكرَيت  هةرضةندة  هاوِرابووم.  ذَيد  ئةندرية  وتةيةى  ئةم  لةطةأل 

سنوورداركردن  و  طيروداو  بة  ”هونةر  وتوويةتى:  بَيت.  بةدحاَليبوون  هؤكارى 
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كة  والَيكبدرَيتةوة  نابَيت  بةآلم  راستة،  ئةمة  دةمرَيت“.  ئازادى  بة  و  زيندووة 

دةتوانين هونةر رام بكةين. هونةر تةنها بةو طيروداوانةى خؤى بؤخؤى دروست 

دةكات، دةذى. بة هةر طيروداوَيكى ديكة دةمرَيت. لة اليةكى ديكةوة، ئةطةر خؤى 

سنووردار نةكات رَيطة بؤ ثاشاطةردانى و شثرزةيى زةينى دةكاتةوة و دةبَيتة 

شؤِرشطَيِرانةترة  و  ئازادتر  هةمووان  لة  كة  هونةرَيك  ثةتى.  خةياآلتى  كؤيلةى 

هةمان هونةرى كالسيكة كة باآلترين هةوَلةكان دةنرخَينَيت و ثاداشت دةكات. تا 

كاتَيك كؤمةَلطةيةك و هونةرمةندةكانى ئةم هةوَلة دورودرَيذ و ئازادانةية قةبوأل 

طوَيِرايةَليدا  و  هاودةنطى  يان  سةرطةرمييةكاندا  سنوورى  لة  كاتَيك  تا  نةكةن؛ 

ئاسوودة بن و لة يارييةكانى هونةر بؤ هونةردا يان ئامؤذطارييةكانى هونةرى 

رياليستيدا بةشوَين ئارامييةوة بن، لة ثووضطةرايى و بَيبةرهةميدا، سةرطةردان 

دةمَيننةوة. هةموو ئةمانة ماناى ئةوةية كة ئةمِرؤكة، ذيانةوة لة طرةوى دلَيرى و 

خواستى ئَيمةداية بؤ رووناكى و طةشبينى.

رؤذئاوا  بَيت  بِريار  ئةطةر  هةموومانداية.  دةستى  لة  ذيانةوةية  ئةم 

”دذةئةسكةندةرَيك“ بةديبَينَيت تا طرآ كوَيرةى شارستانييةت، كة بة شمشَيرى 

ئةمكارة  بؤ  ئَيمةداية.  ئةستؤى  لة  كارة  ئةم  طرَيبداتةوة،  كرايةوة،  ئةسكةندةر 

بكةين.  قةبوأل  ئازاديدا  رَيطةى  لة  زةحمةتَيك  و  مةترسى  جؤرة  هةموو  دةبَيت 

دةتوانين  دادثةروةريى  ثاراستنى  بؤ  هةوَلدان  بة  ئايا  بزانين  ناكات  ثَيويست 

ئازادى بثارَيزين يان نا. ئَيمة ثَيويستة بزانين بةبآ ئازادى بة هيض شتَيك ناطةين 

بة  ئازادى  دةدةين.  لةدةست  دَيرين  جوانيى  هةم  و  ئايندة  دادثةروةريى  هةم  و 

بةسةر  ديكتاتؤرييةت  دةربهَينَيت.  طؤشةطيريى  لة  مرؤظةكان  دةتوانَيت  تةنيا 

تةنياييةكاندا دةسةآلتى هةية و كؤيلةيى لَيكمان جيادةكاتةوة و هونةر بة هؤى 

ئازادى  كة  نيية  سةرسووِرمان  جَيطةى  دةخات.  يةكمان  ئازادانةكةيةوة  زاتة 

و  هونةرمةندان  و  ستةمكارةكانة  و  زؤردار  هةموو  هةَلبذَيردراوى  دوذمنى 

طوَيدانة  بآ  بوون،  مؤدَيرن  ديكتاتؤرييةتى  قوربانييةكانى  يةكةمين  رؤشنبيران 

ئةوةى كة سةر بة راست بوون يان ضةث. 

ستةمكاران دةزانن لة كارَيكى هونةريدا هَيزَيكى رةهايى بةخش هةية تةنها 

بؤ كةسانَيك نهَينيئامَيز و سةرسووِرهَينةرة كة ستايشى ناكةن. هةر بةرهةمَيكى 

تةواوى  و  دةكات  ثِرماناتر  و  ستايشتر  جَيطةى  مرؤظ  سيماى  مةزن،  هونةرى 

رازى هونةر لةمةداية. بة هةزاران ئؤردوطاى ضاودَيرى و زيندانى تاكةكةسيش 

مرؤظ  بَلنديى  ثاية  و  سةربةرزى  لةمةِر  راتةكَينةرة  طةواهيية  ئةم  ناتوانَيت 

بشارَيتةوة. هةر بةم هؤيةوة راست نيية ئةطةر بَلَيين دةتوانين كةلتوور، تةنانةت 
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بة شَيوةيةكى كاتيش رابطرين، تا رَيطة بؤ كةلتوورَيكى نوآ بكةينةوة. طةواهى 

هةناسةدان  ناتوانين  راناطيرَيت.  ئةو  طةورةيى  و  رةنج  لةسةر  مرؤظ  بةهَيزى 

رابطرين. هيض كةلتوورَيك بةبآ ميرات بوونى نيية و ئَيمة ناتوانين و رَيطةمان ثَي 

نةدراوة بةشَيك لة ميراتى كةلتوورى رؤذئاوايى خؤمان رةتبكةينةوة. بةرهةمة 

هةَلطرتووة،  خؤياندا  لة  رةمزءِرازةيان  هةمان  بن  هةرضييةك  هونةرييةكان 

تةواوى  لة  هونةرمةندة  هةزاران  ئازادبيركرنةوةى  و  دلَيرى  بةرهةمى  ئةمةش 

قؤناغةكاندا.

تةنانةت  هونةرمةند  دةدةن  نيشانى  هاوضةرخ  ديكتاتؤرانى  كاتَيك  بةَلَي، 

ثَيية  بةم  بةآلم  تَيدةطةين،  لةمة  تةواو  خةَلكة،  دوذمنى  نيية  ئازاديش  كة  كاتَيك 

وَينةيةى  ئةو  ستايشى  هونةرمةندةوة  رَيطةى  لة  لةِراستيدا  ديكتاتؤرييةت، 

هونةرمةند دةكات كة تا هةنووكة هيض شتَيك نةيتوانيوة تَيكيبشكَينَيت.

لة  توندوتيذيية  و  هةراوزةنا  ئةم  لةنَيوان  بيَلَيم  دةمةوَيت  ئةوةى  بةكورتى 

مَيذوودا ئةمةية: ”لَيطةِرَين با شاد بين“.

خؤشطوزةرانيخواز  و  نادروست  ئةوروثايةكى  داِرمانى  بينةرى  كة  لةوةى 

بووين و لةطةأل حةقيقةتة تاَلةكاندا رووبةِروو بووينةتةوة، بةِراستى هةست بة 

شادى بكةين. لةوةى كة فريوَيكى درَيذخايةن لةنَيو ضووة و دةتوانين ئةو شتةى 

هةِرةشةمان لَي دةكات بة روونى ببينين، وةك مرؤظَيك هةست بة شادى بكةين. 

لة  بووين  ناضار  كة  لةوةى  ببيستين،  توانيمان  و  هةستاين  خةو  لة  كة  لةوةى 

بةرامبةر هةذارى، زيندان و خوَينِرشتندا راوةستين، وةك هونةرمةندَيك هةست 

بة شادى بكةين. ئةطةر يادةوةرى ئةم رؤذانة و ئةم رووخسارانة لة ياد نةكةين، 

ئةطةر كاتَيك لة هةمبةر جوانييةكانى جيهاندا رادةوةستين ئةوانةى كة زةبوون 

كراون لةياد نةبةينةوة، ئةوكات هونةرى رؤذئاوا هَيز و ثايةى خؤى كةم كةم 

ئاريشانةدا  ئةم  لةطةأل  كة  هونةرمةندانة  ئةم  نموونةطةلى  دةهَينَيتةوة.  بةدةست 

سادةترين  تةنانةت  كة  كاتَيك  بةآلم  هةية،  مَيذوودا  لة  رووبةِرووبوونةتةوة 

وشةكان و طوزارشتةكان بة بةهاى ئازادى و خوَين بؤ هونةرمةند تةواو دةبَيت، 

مةترسى،  بهَينَيت.  بةكاريان  سنووردارييةوة  و  ثارَيز  بة  كة  فَيربَيت  دةبَيت  ئةو 

مرؤظةكان بؤ سةردةمانى كالسيك دةطَيِرَيتةوة، ضونكة مةزنايةتى لة قةبوَلكردنى 

مةترسيداية.

ساتَيكى  ء  كات  ضووة.  بةسةر  نابةرثرسيار  هونةرمةندانى  سةردةمى 

ئةم  بكةين  قةبوَلى  دةبَيت  بةآلم  هاتووة،  كؤتايى  ئيدى  بةداخةوة،  بوو،  خؤش 

ئةزموونة دذوارة يارمةتيمان دةدات بؤ بةدةستهَينانى ئةرزش و متمانة، ئَيمة ئةم 
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نةبةردخوازيية قةبوأل دةكةين. ئةطةر تةنها ئامانجى هونةر دابينكردنى ذيانَيكى 

خؤش و ئاسوودة بَيت بؤ هونةرمةند ئةوسا ئازاديى هونةر بةهايةكى طةورةى 

رةط  كؤمةَلطةيةكدا  لة  باش  بةرذةوةندييةكى  يان  بةهايةك  بؤئةوةى  نابَيت. 

داكوتَيت، نابَيت فريوَيك لةئارادا بَيت، بة دةربِرينَيكى دى ئَيمة دةبَيت هةرجارَيك 

كة دةتوانين بةهاكةى بدةين. ئةطةر ئازادى كارَيكى مةترسيدار بَيت، دووضارى 

طةندةَلى و بَيبةهايى نابَيت. بؤ نموونة، من لةطةأل ئةوانةى سكاآل لةدةست كةوتنى 

مةعريفة دةكةن، هاوِرا نيم.

ئةندازةى  بة  هيضكات  مةعريفة  لةِراستيدا  بةآلم  حةقن،  لةسةر  بةِرواَلةت   

ئةوكاتة روو لة ئاوابوون نةبووة كة رووبةِرووى هيض مةترسييةك نةبووةتةوة 

و تةنها ثةيوةست بووة بة ذمارةيةك مرؤظطةراوة و بة تةثوتؤزى كتَيبخانةكان 

حيكمةت  و  مةعريفة  زؤر  ماوةيةكى  ثاش  دواجار  ئةمِرؤ  بةآلم  داثؤشرابوو، 

ناضارة لةطةأل ريسكة واقيعييةكاندا رووبةِرووبَيتةوة، ئةم ئةطةرة بوونى هةية كة 

بتوانَيت هةستَيتةوة سةرثآ و رَيز بؤخؤى بطةِرَينَيتةوة.

دةَلَين نيضة دواى ثضِرانى ثةيوةنديى لةطةأل لو سالومة(٧)، لة تةنيايى تةواوى 

هيض  بآ  دةيويست  كة  طةورةيةى  كارة  لةو  هاوكات  و  دَلشكاو  زؤر  خؤيدا 

كَيوانةدا  ئةو  بةسةر  شةوان  بوو.  خرؤشاو  زؤر  بدات  ئةنجامى  يارمةتييةك 

لقى  و  طةآل  بة  و  دةكرد  ثياسةى  دةيانِروانى  جةنةوادا  دوورطةى  بةسةر  كة 

دةكرد.  لقانةى  و  طةآل  ئةو  سووتانى  تةماشاى  و  دةكردةوة  ئاطرى  درةختةكان 

و  مرؤظةكان  تاقيكردنةوةى  بؤ  و  ئاطرانة  ئةم  بيرى  كةوتوومةتة  زؤرجار  من 

بةرهةمةكانيان هةندَيكجار ئةوانم لة بةرامبةر ئةم ئاطرانةدا وَينا كردووة. بةَآل، 

دَلنياييةوة  بة  تةحةمولنةكراوى  تينى  كة  ئاطرانة  لةم  يةكَيكة  ئَيمة  سةردةمى 

زؤرَيك لة بةرهةمةكان دةكاتة خؤَلةمَيش! بةآلم ئةو بةرهةمانةى بة سةالمةتى 

دةردةضن و طةوهةر و ناوةرؤكةكةيان بة دةستلَينةدراوى دةمَينَيتةوة، دةتوانين 

ضَيذ لة بينينيان وةربطرين و بَي هيض جؤرة سنووردارييةك ”ستايش“يان بكةين.

مرؤظ دةتوانَيت ئارةزوو بكات، هةروةك من ضؤن ئارةزوو دةكةم، ئاطرَيكى 

طونجاوتر و دةرفةتَيكى كورتمان دةستبكةوَيت تا بتوانين تَيثةِرين، بةآلم رةنطة 

هيض ئارامييةك بؤ هونةرمةند نةبَيت جطة لةو ئارامييةى لة طةرما و تينى خةباتدا 

لةو  دةبَيت  دةرطايةكة“.  ديوارَيك  ”هةر  وتووة:  جوانى  ئيمرسؤن  دةيدؤزَيتةوة. 

ديوارةدا كة لة بةرامبةرمانداية بة دواى دةرطا و رَيطةى ضوونة دةرةوةدا بطةِرَيين. 

جةرطةى  لةنَيو  بطةِرَيين،  هةناسةدان  دةرفةتى  بؤ  هةية  كة  شوَينةدا  لةو  وةرن 

خةباتدا، ئةمة قسةى كؤتايى منة. دةَلَين بيرؤكة طةورةكان لةسةر ثَيى باَلندةكان 
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ئيمثراتؤرى  هاتوهاوارى  نَيوان  لة  رةنطة  رادَيرين  طوآ  ئةطةر  دونياوة.  دَينة 

و  ذيان  ئارامى  دةنطى  و  باَلندةكان  باَلى  ناسكى  دةنطى  بتوانين  نةتةوةكاندا،  و 

ئومَيد ببيستين. هةندَيك دةَلَين ئةم ئومَيدة لة نةتةوةيةكداية و هةندَيكيش دةَلَين 

لة تاقةكةسَيكدا. من لةو باوةِرةدام ئةم ئومَيدة لةاليةن مليؤنان مرؤظى تةنياوة 

كةسانةوة  ئةو  لةاليةن  كردووة؛  طةشةى  و  كراوة  بةبةردا  ذيانى  بةديهاتووة، 

ضةمكةكانى  خاوترين  و  سنوورةكان  رؤذَيك  هةموو  كارةكانيان  و  بةرهةم  كة 

مَيذوو رةت دةكاتةوة. سةرئةنجام، ئةو حةقيقةتة هةميشة هةِرةشة لَيكراوة كة 

تاك تاكى مرؤظةكان لةسةر بنةماى رةنج و شادييةكانى خؤيان بونياتى دةنَين، 

بة مةشخةَلة شةكاوةكةيةوة دةدرةوشَيتةوة.

ثةراوَيزةكان:ثةراوَيزةكان:

ئةم وتارة لةذَير ناونيشانى ”هونةرمةند و سةردةمةكةى“ لة مَيذووى ١٤ى ديسامبةرى   -١

١٩٥٧دا لة تاالرى طةورةى زانكؤى ئؤثساال ثَيشكةش كراوة.

لة  بووة  جؤرَيك  كةشتيدا“  لة  لَيدان  ”سةوأل  هةذدةيةم  سةدةى  كؤتايى  تا  دةزانين   -٢

سزادان بةكارى قورس.

Bérnénice يةكَيك لة تراذيدييةكانى راسين.  -٣

٤-  فةرمانَيك كة هَينرى ضوارةم ثادشاى فةِرةنسا لة ساَلى ١٥٩٨دا لةسةر بنةماى ثَيدانى 

هةندَيك ماف بة ثرؤتستانةكان دةريكرد و لويى ضواردةيةم لة ساَلى ١٦٨٥دا هةَليوةشاندةوة.

Chatterton  -٥

Keats شاعيرى ئينطليزى  -٦

Lou Salome  -٧

سةرضاوة:سةرضاوة:

نامة هايى بة يك دوست المانى و هنرمند و زمان او، البر كامو، سعيد ثابت قدم، ضاث اول 

١٣٩٠، نشر طل مهر، ص ٤٩-٧١. 
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چاپكراوە نویكانی سای چاپكراوە نویكانی سای ٢٠١٢٢٠١٢یی
بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانیبڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی

ك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكونك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكون

ناسيؤناليزمى كوردى وناسيؤناليزمى كوردى و

هؤكارةكانى كامَل نةبوونىهؤكارةكانى كامَل نةبوونى

ئازاد تؤفيق خةياتئازاد تؤفيق خةيات

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

بؤتيقاى ثَيكهاتةخوازبؤتيقاى ثَيكهاتةخواز

محةمةد تةرةغةمحةمةد تةرةغة

فيكرىفيكرى

شتَي لة طيرفانى دايكمدايةشتَي لة طيرفانى دايكمداية

جةليل كاكة وةيسجةليل كاكة وةيس

ضيرؤكضيرؤك
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ثريسترؤيكاى بةهارى عةرةبيثريسترؤيكاى بةهارى عةرةبي

ئةنوةر حسَين(بازطر)ئةنوةر حسَين(بازطر)

وتاروتار

ثَيشتربوونى ديَمؤكراسي لة فةلسةفةثَيشتربوونى ديَمؤكراسي لة فةلسةفة

فاتح سةعيدىفاتح سةعيدى

وتاروتار

رؤضنةيةك بؤ ئةدةبي كوردىرؤضنةيةك بؤ ئةدةبي كوردى

ئا. شةريف فةالحئا. شةريف فةالح

فؤلكلؤرفؤلكلؤر
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ضنينى دةق لة شيعرةكانى (نالى)داضنينى دةق لة شيعرةكانى (نالى)دا

ئاظان عةلي ميرزائاظان عةلي ميرزا

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

ضةمكة دةروونييةكان و دةقي ئةدةبيضةمكة دةروونييةكان و دةقي ئةدةبي

نالَة حةسةننالَة حةسةن

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

شاسوارَيك بةسةر ثةرشتى باوةشاسوارَيك بةسةر ثةرشتى باوة

و. محةمةد كةريمو. محةمةد كةريم

ِرؤمانِرؤمان
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شوناسي ئؤلي و فةلسةفى نةتةوةى كوردشوناسي ئؤلي و فةلسةفى نةتةوةى كورد

محةمةد حيجازىمحةمةد حيجازى

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

كليلي ذيانكليلي ذيان

زاهير زانا- زانست زانازاهير زانا- زانست زانا

رؤشنبيرى طشتىرؤشنبيرى طشتى

طفتوطؤكانطفتوطؤكان

شوان ئةحمةدشوان ئةحمةد

ديمانةديمانة
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ثرسي جةستة لة يارييةكى بوونطةراييداثرسي جةستة لة يارييةكى بوونطةراييدا

عةبدولموتةلَيب عةبدولَآلعةبدولموتةلَيب عةبدولَآل

فيكرييفيكريي

جةلالديَكى قوربانىجةلالديَكى قوربانى

ثشتيوان هةلَةبجةيي ثشتيوان هةلَةبجةيي 

كورتة ضيرؤككورتة ضيرؤك

ديبلؤماسييةتى كورد لة سةردةمى ديبلؤماسييةتى كورد لة سةردةمى 

بوةيهييةكاندابوةيهييةكاندا

ئاراس ِرةفيق زةينةَلئاراس ِرةفيق زةينةَل

مَيذووييمَيذوويي
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شيكردنةوةيةكى جوطرافيايي بؤ شيكردنةوةيةكى جوطرافيايي بؤ 

سةرضاوةكانى ئاو لة ناحيةي سيروانسةرضاوةكانى ئاو لة ناحيةي سيروان

ميقداد عةلى ئةحمةدميقداد عةلى ئةحمةد

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة

كاريطةري سةوزايي لةسةر ذينطةى كاريطةري سةوزايي لةسةر ذينطةى 

شارى سليَمانىشارى سليَمانى

ِرزطار ِرةسوَل عةبدولرةحمانِرزطار ِرةسوَل عةبدولرةحمان

زانستى باخضةكانزانستى باخضةكان

كورتةيةك لةسةر جينؤسايد وكورتةيةك لةسةر جينؤسايد و

 تاوانكارى نيَودةولَةتى تاوانكارى نيَودةولَةتى

ئةحمةد فاتيح محةمةدئةحمةد فاتيح محةمةد

ياساييياسايي
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لة ثةراويَزى مةرطى شاثةروةردالة ثةراويَزى مةرطى شاثةروةردا

برايم محَيدين عارفبرايم محَيدين عارف

كةلةثووركةلةثوور

لةثيَناو ئاواتةكاندالةثيَناو ئاواتةكاندا

ئيقبال سةفةرىئيقبال سةفةرى

ِرؤمانِرؤمان

نةمرى و طَيِرانةوةنةمرى و طَيِرانةوة

ئارام سديقئارام سديق

لَيكؤلَينةوةلَيكؤلَينةوة



نرخی ١٠٠٠ دینارە

www.henar.org

www.dengekan.com

دەتوانیت گۆڤاری

لم ماپڕاندا بخونیتوە:


