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خۆكوشتنی جەستەیی رەتكردنەوەی لۆژیكی پووچییە، چونكە مرۆڤ كە خۆی دەكوژێت 
مانای وایە پووچی قبوڵكردووە، لە كاتێكدا دەبێت مرۆڤ هەمیشە بە پووچی ناڕازی 
بێت. ژیان واتا دەبێ ڕێبدەین پووچی بژی و بمێنێت. مرۆڤ دەبێ لە نێو دیوارەكانی 
هانی  كارە  ئەو  بۆ  نائومێدی  دەكوژێت؛  خۆی  کاتێک  ئادەمیزاد  بمێنێتەوە،  پووچیدا 
دەدات، بەاڵم مرۆڤی ئەبسێرد ئومێدی نییە لە بەر ئەوەی نازانێ ئومێدی چییە؟! هەر 

بۆیە خۆی ناكوژێت.
                                                        ئەفسانەی سیزیف ... ئەلبێرت کامۆ
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نووسەر و نان 

                     سەرنووسەر

تەواوی لە مرۆڤ داخوازی. و ویست لە لێوانلێوە و پێداویستی لە پڕە مرۆڤ گوزەرانی
و مەرجە هەیانە پێویستیان لەو دەبێتەوە، پێویستی سەدان و دەیان ڕووبەڕووی ژیاندا
هەشیانەالوەکی.ئادەمیزاددەتوانێزاڵبێتبەسەرنێگەتیڤیپەیوەندییەکۆمەاڵیەتییەکان
ولێکترازانیپەیوەندییەڕوحانییەکان،وەککافکادەڵێمرۆڤبۆئەوەیبژیدەبێخۆی
لەگەڵخەموئازارەکانیڕابهێنێت.لێپەیوەندیمرۆڤونانیاخوددروستپەیوەندیمرۆڤ
بەبرسییەتییەوەپەیوەندیەکینەبڕاوەیەوەومرۆڤناتوانێلەچەندڕۆژێکزیاتربەبێنان
وخواردنبژیت،بڕانیپەیوەندیمرۆڤبەخواردنوخواردنەوەوەکاریگەریخراپیلەسەر

تەندروستییدەبێتودواجاردەبێتەمەترسییەکیکوشندەلەسەرژیانی.

لە دەسەاڵتێک و سامان هەموو ڕۆژهەاڵتییەکاندا کۆمەڵگە ئێستای ڕۆژگاری لە بەوپێیەی
بازنەیەکیدیاریکراوداگیریخواردووەوچەندکەسانێکدەستیانبەسەرسامانیواڵتەکانیاندا
گرتووە،مرۆڤیڕۆژهەاڵتیزۆرترتووشیبەربەستوزەحمەتیدەسکەوتنیناندەبێتەوە.
تاکیڕۆژهەاڵتیبەگشتیوبۆنموونەتاکیکوردیدەبێهەمیشەلەخەمیدەستخستنی
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بژێویڕۆژانەیبێتئەمەشلەپێناودابینکردنیپێداویستییەکانیرۆژانەیچونکە،بەدەگمەن
لەکۆمەڵگایەکیڕۆژهەاڵتیدەبینینکەدەسەاڵتیبەڕێوەبردنیواڵتپارەینانەزگێکیشبۆ

هاوواڵتییەکانیدابینبکات.

ڕاستگۆ، کەسێکە ڕاستەقینە نووسەری ویژدانە، ڕێکخستنەوەی پڕۆسەی نووسین کردەی
نووسەر ئەوەی بۆ ویژدان. ئازاری لە دوورکەوتنەوەیە نووسەریش ڕاسگۆییەی ئەو خودی
بتوانێڕاستگۆیانەبدوێوچاونەترسانەڕەخنەبگرێوسڵلەهیچزەبروزەنگێکنەکاتەوە
وپەیبەئازارومەینەتیەکانبەرێت،دەبێهەمیشەکەسێکیوردبینوهۆشیاروخاوەن
نووسەری هەربۆیە هەیە، توانا بە و کات بە پێویستیان ئەمانەش هەموو بێت، زانیاری
ڕاستەگینەدەبێژیانیبۆخوێندنەوەونووسینتەرخانبکا.نووسەریشبەرلەهەرشتێک
وەکئەوانیدیمرۆڤەووەکوئەوانیتریشپێویستیبەنانهەیە.لێئەوەیکەنووسەر
لەمرۆڤەکانیدیجیادەکاتەوە،بیرکردنەوەیە.نووسەرلەهەمووانزیاتربیردەکاتەوەخودی
ئەمبیرکردنەوەیەشلەپێناوهەموواندایەونووسەربەئامانجیبەرچاوڕوونکردنیئەوانیدی
دەنووسێوڕەخنەدەگرێ.تاکوئێستالەکۆمەڵگەیکوردیدانووسەرنەیتوانییەوەبەبەرهەمی
بیرکردنەوەکانیبژیێت.ئەمەشلەبەرئەوەنووسینتەنیاپڕۆسەیەکەبۆخۆبەتاڵکردنەوەی

بێدەستکەوتونووسەرلەفەزایەکیبێئیمتیازوبێقازانجدادەژیێت.
رەنگەبەبەراوردبەژمارەیدەزگاکانیڕاگەیاندنبەڕۆژنامەوگۆڤاروباڵوکراوەکانیترەوە
سەدان بە بکا. پەیدا خۆی بژێوی ڕاگەیاندنانە دەزگا لەو نەتوانێ نووسەر کە سەیربێت
باڵوکراوەهەنوبەهەزاراننووسەرلێکامەیانبالوکراوەیجدیوبێالیەنن؟!وکامەیان
نووسەریجدیوبێالیەنتێیانداکاردەکا؟!دەزگاکانئەگەربۆبەرژەوەندیخۆیاننەبێت
هیچپەیوەندییەکلەگەڵنووسەرێکگرێنادەن.کامەدەزگاتاکوئێستاگەرەنتیژیانیبۆ

نووسەرانیخۆیدابینکردووە.
نووسەرێکلەڕۆژنامەیەککاردەکا،دوایساڵێنێکیزۆریکارکردنتووشینەخۆشییەک
ئەوەی وەک هەروا، رۆژنامەکەش کاربەدەستەکانی دووردەکەوێتەوە، نووسین لە و دەبێت
هەرگیزالیانکرینەکردبێ.دەیاننووسەریچاکمانهەبوونبەسەرجێگاکانیانەوەگیانیان
چارەسەرەکەشی خەرجی نیوەی دەکرد بۆ کاری پێشووتر الیەنەی ئەو ئەوەی بێ سپارد
بۆدابینبکا.ماڵوێرانیبۆئەونووسەرانەشیکەلەماڵەکانیخۆیانەوەنووسینەکانیانبۆ
باڵوکراوەکاندەنێرن،دەبێلەچاوەڕوانیپاداشتێکیکەموڕەمزیداوەنەوزبدەنەوە،کەڕەنگە

هەربەشیکڕینیکتێبێکودووڕۆژنامەوقەڵەمێکبکا.
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نووسەر ناتوانێ بە داهاتی کتێبێک بژێوی ماوەی 
نووسینی کتێبێکی باشتر پەیدا بکا )ئەمە ئەو نووسەرانە
 ناگرێتەوە کە زەڕەبینی وەهم و ڕاگەیاندنی حیزبەکان 

گەورەیان کردوون و هیچ شتێکیش 
لە بەرهەمەکانیان نادوورینەوە(، باشترین نووسەرەکانمان

 هەزار دانە لە کتێبەکانی نافرۆشرێ، بۆیە نووسەر
 نزا هەر بۆ ئەوەندە دەکا خەرجی چاپی 

کتێبەکەی دەستبکەوێتەوە

نووسەری جددیمان هەیە؟
ڕەنگەکردنیوەهاپرسیارێکشتێکیپێویستبێت،نووسەرانیجددیکوان؟کوالەکوێن
لە نووسەرانیکورددوور تەرخانکردووە؟زۆربەیهەرەزۆری نووسین بۆ ژیانیان ئەوانەی
کارینووسینخەریکیکاریترن،کرێکاروفەرمانبەروپزیشکودووکاندارکاریزۆربەیانن،
ئەمەشهەرلەپێناودابینکردنیبژێویڕۆژانە.ئینسانکاتێکبەتەواوینەپڕژایەسەرکارێک
ڕەنگەنەتوانێتداهێنانیتێدابکا.تەرخانکردنیکاتێکیزۆربۆکارکردنودوورکەوتنەوەلە
فەزایخوێندنەوەونووسینهۆکاریسەرەکیدرووستنوبوونینووسەریجددییە.نووسەری
بااڵوبەئەزموونمانهەبوونبەاڵمبۆئەوەیبژێویژیانیانفەراهەمببێخۆیانخستەنێو
قاوغیحیزبوالیەنەسیاسییەکانەوە،بەرژەوەندیئەوالیەنانەشدەنگیڕەخنەودەربڕینە
ئازادەکانیانکپدەکرد،لەبارێکیوەهاشدانووسەریجددیلەخودینووسەربوونیخۆیدێتە

دەرێودەبێبەکیبۆردیدەربڕینیئەوالیەنەحیزبیوسیاسییانە.
نووسەرناتوانێبەداهاتیکتێبێکبژێویماوەینووسینیکتێبێکیباشترپەیدابکا)ئەمە
ئەونووسەرانەناگرێتەوەکەزەڕەبینیوەهموڕاگەیاندنیحیزبەکانگەورەیانکردوونوهیچ
شتێکیشلەبەرهەمەکانیاننادوورینەوە(،باشتریننووسەرەکانمانهەزاردانەلەکتێبەکانی
نافرۆشرێ،بۆیەنووسەرنزاهەربۆئەوەندەدەکاخەرجیچاپیکتێبەکەیدەستبکەوێتەوە.
ئەمپەتایەتەنێلەپڕۆسەینووسیندانییە،شێوەکاروپەیکەرتاشوفۆتۆگرافەرەکانیشمان
بەدیاربەرهەمەکانیانەوەگۆرانیدەڵێن،فۆتۆگرافەریانشێوەکاردوایکردنەوەیپێشانگایەک
بۆبەرهەمەکانیدەبێبەرلەدەستپێکردنیپێشانگایەکەخەملەکۆکردنەوەیبەرهەمەکانی
بخواچونکە،کارەکانیوەکخۆیداەنێووەکخۆشیهەڵیاندەگرێتەوە.گرینگینەدانبەرهەمی
نووسینوکاریهونەریهەمیشەداهێنانەکانمانبەسەرپشتیکیسەڵدادەگەیەنێتەشوێنی

خۆی.
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كارەساتەكانی وەرگێڕان لە زمانی كوردیدا

رەسووڵ سوڵتانی

لەوانەیەكوردلەومیللەتانەبێكەپاشزۆربەیهەرەزۆریمیللەتانیدنیادەستیدابێتە
وەرگێڕان.هەربەوپێیەشهەبوونیكەموكورتیلەوەرگێڕانیكوردیداشتێكیزۆرسرووشتییە،
بەاڵمپێداگرتنەوەلەسەرئەوكەموكورتیانەوهەوڵدانبۆسەپاندنیانوەكپێوەرێكیبنەمایی
بەڵكو نییە نەكسرووشتی بەوشێوازگەلە درێژەدان و بەردەوامبوون لەسەر وسووربوون
لەگەڵ لەوماوەكورتەداكەكورددەستیكردووەتەكاریوەرگێڕان، زۆریشمەترسیدارە.
ئەوەداكەبەرهەمیزۆربەپێزخراوەتەنێوكتێبخانەیكوردییەوەوهەوڵیزۆردڵسۆزانە
داروەوكاریزۆرباشیشكراوە،لەتەنیشتئەوەشداچەندشتێكهەنكەئەگەرهەستیارانە
رووبەڕوویاننەبینەوەلەداهاتووداوەكپەتایەكبەرۆكیزمانیكوردیدەگرنوزمانەكەمان

لەوحاڵەتەروونورەوانییەوەبەرەوزمانێكیرەقوتەقووشكوبێگیاندەبەن.

بەر لە هەموو شتێك با بزانین ئەركەكانی وەرگێڕان لە هەمبەر زماندا چین؟
زمانە. دەوڵەمەندكردنەوەی وەرگێڕان، ئەستۆی دەكەوێتە ئەركانەی لەو یەكێك
دەوڵەمەندكردنەوەیزمانبەواتایداتاشینیبێسەروبەرەیوشەودەستەواژەینوێنییە.
بائەوەبڵێم:منبڕواموایەلەگەڵپێشكەوتنەمرۆییوتەكنۆلۆژییەكاندازمانیشئاڵوگۆڕی
بە رۆژ زمان كەوشەنی و زمانەوە نێو دێنە نوێش دەستەواژەی و وشە و دێ بەسەردا
رۆژبەرینتردەبێتەوە،بەاڵمخۆیهاتنیئەووشەودەستەواژەنوێیانە،زمانبەرەوڕووی
كۆمەڵێكمەترسیدەكەنەوە.یەكێكلەومەترسیانەئەوەیەهەركەسەولەماڵیخۆیەوەو
بەپێیسەلیقەوتێگەیشتنیخۆیدەستبكابەداتاشینیوشەودەستەواژەینوێوبەو
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شێوەیەبێسەروبەرەییوئاڵۆزیبكەوێتەناوزمانەكەوە.لەوكاتەداخوێنەرلەبەرامبەرهەر
نامۆدەبێتوسەری نوێداتووشیچەندینوشەیسەیروسەمەرەو واتایەكی چەمكو
نازانێلەسەربنەمای لەالیەكیدیكەشەوەئەووشانەیدادەتاشرێنكەس لێدەشێوێو
وچاوگی رەگ و بنەواشە  لەسەر وچەندەیان دانراون ئاكادمیك و زانستی پێوەری كام
وشەخۆماڵییەكانرۆنراونەتەوە.كەوابوو،ئەگەرهاتنەئارایزمانووشەینوێشتێكی
حاشاهەڵنەگروپێویستییەكیسەردەمیانەبێ،ئەوابوونیناوەندێكیزانستیوئاكادمیك
بۆرۆنانوهێنانەئارایوشەودەستەواژەیگونجاووپڕبەپێستلەویشپێویستترە.نەك
ئەوەیهەركەسوگرووپورۆژنامەوگۆڤارێكبەكەیفیدڵیخۆیوبەناووبیانووی
سادەكردنەوەیانخۆیانواتەنیلەپێناویدەوڵەمەندكردنیزمانیكوردیداسەروگوێیوشە
وناوەكانبشكێننوپێشیانوابێ»شەقولقەمەر«یانكردووەوشاكاریانخوڵقاندووە.بۆ
وێنە،چەندرۆژنامەورادیۆیەكبەبێرەچاوكردنیهیچبنەمایەكیزانستیهاتوونوشەی
»كاتژمێر«یانكردووەتە»كاژێر«وهیچئاگاداریئەوەشنینكەلەزمانیكوردیدا»كاژێر«

واتەكونوقوژبنولەزۆرجێیانیشدالەبری»دخمە«یفارسیبەكارهاتووە.

ئەگەر هاتنە ئارای زمان و وشەی نوێ شتێكی 
حاشاهەڵنەگر و پێویستییەكی سەردەمیانە بێ،

 ئەوا بوونی ناوەندێكی زانستی و ئاكادمیك بۆ رۆنان و 
هێنانەئارای وشە و دەستەواژەی گونجاو و پڕ بە

 پێست لەویش پێویستترە. نەك ئەوەی
 هەر كەس و گرووپ و رۆژنامە و گۆڤارێك
 بە كەیفی دڵی خۆی و بە ناو و بیانووی 
سادەكردنەوە یان خۆیان واتەنی لە پێناوی

 دەوڵەمەندكردنی زمانی كوردیدا سەر و گوێی وشە
 و ناوەكان بشكێنن و پێشیان وابێ »شەقولقەمەر«

یان كردووە و شاكاریان خوڵقاندووە
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لەالیەكیدیكەوە،وەرگێڕلەئەستۆیەتیكەڵكلەهەمووتواناكانیزمانەكەیوەربگرێتو
ئەوەشتەنیائەودەمەبەدیدێتكەوەرگێڕەكانشارەزایشێوازیكۆنونوێیزمانەكەیان
بنوچەندیبۆشیاندەكرێلەزاراوەوبنزاراوەكانیزمانەكەیانشارەزابن.شارەزابوونی
زمانەكەی دەوڵەمەندبوونی بۆ پتەوە پاڵپشتێكی گوندییانە، و فۆلكلۆر زمانی لە وەرگێڕ
ئێستای.لەوانەیەزۆركەسپێیانوابێكەئیترسەردەمیئەوەبەسەرچووەكەتۆبێی
لێرەدا وەربگریت. كەڵك كشتوكاڵی و گوندییانە زمانێكی لە وەرگێڕان و نووسین بۆ و
شارەزابوونلەوئاخاوتنەگوندیوكشتوكاڵییانەزیاتردەتوانێبكرێتەبناغەوهیمێكیپتەو
بۆداڕشتنەوەورستەسازی.چونكەیەكێكلەالیەنەهەرەوێرانەكانیدەقەوەرگێڕدراوەكانی
سەردەمیئێمە،بەرلەوەیهەژاربوونودەستكورتبوونیوشەودەستەواژەیانپێوەدیار
بێ،ناشارەزاییوەرگێڕەكەیانلەداڕشتنەوەیزمانداپێوەدیارە.بەومانایەكاتێدەقێكی
وەرگێڕدراودەخوێنیتەوە،ئەگەرلەرستەییەكەمیشداهەستپێنەكەیزۆردوورناڕۆیت
ولەرستەیدووهەمداهەستدەكەیئەوەیدەیخوێنیتەوەدەقێكیوەرگێڕدراوە.بۆنموونە
رۆژێكیانبەدەقێكیمێژووییدادەچوومەوەكەوەرگێڕەكەباسیهەوڕگەری)سواڵەتسازی(ی
كۆنیكردبووولەوێدانووسیبووی«)گۆزەكەرەكانهەویریسواڵەتیانئامادەدەكرد(.خۆی
ئەونووسەرەبەڕێزەئەگەرشارەزایزمانیكۆنیخۆیبوایەوالنیكەمبەرێكەوتیشسەرێكی
بەگەنجینەیچوارینەكانیخەیامداكردباالنیكەملەدەدوازدەشوێنتووشیئەوەدەهاتكە

مامۆستاهەژارباسی»قوڕشێالن«دەكا.
دیم گۆزەكەرێك قوڕی دەشێال دوێنێ

دەنگێكم ئەبیست باوكە كوڕی دەدوێنێ
رۆڵەم بەزەییت بە بابی خۆت دانایێ
مەمشێلە بەقەو بە هێمنی پێم لێنێ...

ئەو ناكات، ئامادە« »هەویر و دەشێلێت قوڕ گۆزەكەر زانیبای بەڕێزە ئەو ئەگەر بەڵێ
رستەیەیئاوادانەدەڕشتەوە.لەوانەشەزۆركەسپێیانوابێكەئەركیزمانلەودەقانەدا
گەیاندنیپەیامە.ئەوبۆچوونەداوێكیترسناكەكەزۆربەیئێمەبەبێئەوەیبزانینتێی
دەكەوین.لەحاڵێكداهەمووزمانێكلەگەڵراپەڕاندنیئەركیخۆیوەكگەیاندنیمانابە
خوێنەر،پێویستەالیەنیستاتیكیوموسیقاوئاوازەكەشیلەبەرچاوبگیردرێ.راستەئەركی
سەرەكییزمانگەیاندنیپەیامە،بەاڵمنووسەرووەرگێڕدەبێئەوزمانەبەوپەڕیپوختیو
پاراویداڕێژنەوەوبەهیچشێوەیەكئەوئەركیگەیاندنیپەیامەنەكەنەبیانوویەكبۆئەوەی
چۆنیانپێخۆشبووئاوارستەكانداڕێژنەوە.وەكلەدراماتەلەڤزیۆنییەكاندابەتایبەتی
ئەوشتەمانبەچاودەكەوێ.بۆوێنەدەستەواژەی»لەالیەنتۆوە،لەالیەنخەڵكەوەلە
الیەن...«خۆیئەودەستەواژەیەئەگەردەستەواژەیەكیخۆماڵییانەشبێ،زۆربێجێبەكاری
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دێننووایلێهاتووەكاتێكداوالەگۆانیبێژێكدەكەنگۆانییەكبڵێ،پێیدەڵێن:»ئێستا
داواتلێدەكەینلەالیەنخۆتەوەگۆانییەكمانپێشكەشبكەی«؟یانپێیدەڵێن:«ئاوازی
ئەوگۆرانییەلەالیەنخۆتەوەدانراوە«؟لەهەردوورستەكەیدادەستەواژەی»لەالیەن«
بێجێوهەڵەدانراوەوبەكارهاتووە.چونكەلەورستانەدادەبێبگوترێ:«خۆتگۆرانییەك
پێشكەشبكە...یان..ئاخۆئاوازیئەوگۆرانییەخۆتداتناوەیانبۆیانداناوی؟نەكئەوەی

بڵێیلەالیەنخۆتەوەدانراوەیانلەالیەنكەسێكیدیكەوە؟
داڕشتنەوەیكوردییانەیزمان،بەوواتایەشنییەكەتۆبەبیانوویكورداندنەوەیرستەكان،
بێیتوخۆتلەواتاوماناكانیدەقەسەرەكییەكەبدزیتەوە.بەڵكومەبەستلێیئەوەیەكە
تۆواتاكەبەتەواوەتیوەرگریتوبەرگێكیتەواوكوردییانەبەبەردابكەیت.ئەوانەششارەزای
زمانی»فارسیوعەرەبین«ئەوقسەیمنپشتڕاستدەكەنەوەكەبەرهەمیهیچكاملە
وەرگێڕەسەركەوتووەكانیئەودوونەتەوەیەئەوالیەنەنامۆوناڕەسەنەیانپێوەدیارنییە
وقەتخوێنەرهەستبەوەناكائەودەقانەوەرگێڕدراونچونكەئەوانپێكهاتەیرەسەنی

زمانەكەیخۆیانیانپاراستووە.

یەكێك لە وەرگێڕە گەورەكانی ئێران دەڵێ:
 جاری وا هەیە رستەیەك بە دە دوازدە جۆر دادەڕێژمەوە. 

 وشەكان بارەوبار دەكەم، جێگۆڕكێیان پێ دەكەم.
 لە باری مۆسیقایی و ئاوازی وشەكان و پێكهاتەی 

رستەكە ورد دەبمەوە، ئینجا خۆش ئاوازترینەكەیان 
هەڵدەبژێرم

بۆیەوەرگێڕەكاندەبێزۆروردووریابنوواتاكەبەپوختیوەربگرنولەجوانترینو
روونترینرستەدابیتوێننەوە.ئەواندەبێبزاننهەرزمانەیپێكهاتەیەكیهەیەورستەسازی
وشێوازیهیچزمانێكلەزمانێكیدیكەناچێتەنانەتئەگەرسەربەیەكبنەماڵەیزمانییش

بن.لەدەقێكدائەورستەیەئاواوەرگێڕدرابوو:
سرباز مجروح، تەنیا خودش علت گریە را میدانست: 

)هۆی گریانی سەربازە بریندارەكە تەنیا خۆی دەیزانی(
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خۆیئەگەربەوردیسەیریداڕشتنەوەیئەورستەیەبكەین،بەهیچشێوەیەكداڕشتنێكی
دەیزانی خۆی هەر بریندارەكە »سەربازە وەرگێڕێ: ئاوای دەكرا النیكەم نییە. كوردیانە
بۆچیدەگری«.رەنگەئەگەردەكەسیدیكەشئەورستەیەبكەنەوەكوردی،هەركەسە
وبەشێوازێكوەریگێڕنووەرگێڕانیهەردەكەسەكەشكوردیبێتوهیچیشیانلەویتر
نەچێت.مندەڵێمداڕشتنەكەنابێجۆرێكبێتخوێنەرلەگەڵچاویپێیكەوتبزانێئەوە
وەرگێڕدراوە.بۆوێنەدەكرێئاواشئەورستەیەوەرگێڕین:سەربازەبریندارەخۆینەبێكەس

نەیدەزانیبۆچیدەگری.

قسەیەكیجوانییەكێكلەوەرگێڕەگەورەكانیئێرانموەبیرهاتەوە.لەجێیەكداسەبارەت
لەجەوهەروسروشتیزمانە بەداڕشتنێكیتەواوخۆماڵییانە،داڕشتنێكیكەدوورنەبێ
دادەڕێژمەوە.وشەكان دوازدەجۆر دە بە هەیەرستەیەك وا دەڵێ:جاری فارسییەكەیان،
بارەوباردەكەم،جێگۆڕكێیانپێدەكەم.لەباریمۆسیقاییوئاوازیوشەكانوپێكهاتەی

رستەكەورددەبمەوە،ئینجاخۆشئاوازترینەكەیانهەڵدەبژێرم.

كوردییەوە، وەرگێڕانی پانتایی و پەرێز نێو كەوتووەتە دیكەی نەخۆشینێكی داخەوە بە
دەمارگرژییبێجێوخۆبەرەسەنزانینیناوچەییەودژایەتیكردنیوشەودەشتەواژەكانی
و جۆراوجۆر ناوچە بەو كوردستان نییە شاراوە كەس لە كوردستانە. دیكەی ناوچەكانی
لەو بەشێك توانیوێتی ناوچەیەكدا هەر لە هەیەتی، كە زاراوەجۆراوجۆرانەوە بن و زاراوە
گەنجینەیزمانەبەپوختیوپاراویبپارێزێ.هەرچەندەبەداخەوەهێشتانەبووینەتەخاوەنی
دەوڵەتوزمانێكیسەربەخۆوفەرمی،بەاڵموەرگێڕونووسەریكورد،نابێلەبەكارهێنانی
وشەودەستەواژەیناوچەیەكیدوورلەزێدەكەیخۆیدادەمارگیریبێنێتەكایەوەوپێی
لەوانەیە بوو،ئەوە لەدەرەوەیسنووریزێدەكەیخۆی وابێهەروشەودەستەواژەیەك
الوانوخوێندەوارگەلینەوەینوێلێیتێنەگەن.بۆوێنەلەموكریانودەشتیهەولێرو
بەدەگمەن یان ئیدیۆموقسەینەستەقهەنكە گەرمیانداگەلێكوشەودەستەواژەو
لەنووسینداكەڵكیانلێوەرگیردراوەیانهەروەرنەگیردراوە.لێرەدایەوەرگێڕونووسەری
ئێمەنابێلەبەكارهێنانیئەووشەودەستەواژانەبپرینگێنەوەوبسڵەمێنەوەبەمەرجێك
بەكارهێنانەكەیانلەجێیخۆیاندابێ.چونكەدیسانیشدەیڵێمەوەئەگەرنووسەریانوەرگێڕ
یانشاعیرێكهەموووشەكانێنێوفەرهەنگیهەنبانەبۆرینەوفەرهەنگیخاڵوفەرهەنگەكەی
گیوموكریانی)فەرهەنگیكوردستان(یشیلەمێشكیدابێبەاڵمنەزانێوشەكانچۆنبچنێ
ولەپاڵیەكیاندابنێتولەپێكهاتەیەكیكوردانەداهەڵیانشێلێتوبیانڕەنگێنێت،دیسان
هەرزمانێكیسەقەتبەرهەمدێنێتەوە.چونكەئەگەرزمانبەبینایەكبشوبهێنین،دەكرێ
وشەودەستەواژەوئیدیۆموقسەینەستەقوەككەرەسەكانیبیناسازیسەیربكەینو
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نووسەروەكمیعمارونووسینیشوەكبیناكە.جانووسەرووەرگێڕیناكارامەوكرچو
كاڵوناشارەزاونامۆبەپێكهاتەیزمانیكوردی،لەوشوێنەیواپێویستەبەردێكیلووس
یان پەنجەرەیەك پێویستە شوێنەی لەو و دادەنێت بلۆكێك دابنێت، رەنگاڵە و جوان و
دەروویەكیرێكیتێبكات،دیوارێكیناڕێكوخواروخێچهەڵدەچنێولەئاكامدادیوارو
باڵەخانەیەكیخواروخێچوبەدوورلەهەرچەشنەجوانییەكهەڵدەبەستێكەنەكبنیادەم،

جڕوجانەوەریشنەتواننتێیدابژیێن.
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ڕامانێك لە کتێبی 
)كوشتنی خەونەكان لە رۆژهەاڵتدا(

دانا ئەحمەد

بەشی یەكەم
وەكئاشكرایەلەدوایهەرپرۆسەیەكینووسینمرۆڤـپێدەخاتەقۆناغێكیدیكەوەكەبریتیە
لەپرۆسەیخوێندنەوە،هەرچەندەلەسەرەتاداخودینووسینەكەشبریتیەلەخوێندنەوەی
دواجار بەاڵم پێكدەهێنن، نووسینەكە پرۆسەی بابەتانەی یان بابەتە ئەو لەبارەی نووسەر
خویندنەوەینووسەرلەپرۆسەیەكیدیكەخۆیدەبینێتەوەكەخوێندنەوەیەلەالیەنكەسانی
دی،بكەریهەریەكلەودووپرۆسەیەمرۆڤە.ئەودەنووسێتبەمەبەستیگەیاندنیپەیامێك
واتاهەرنووسینێكدەبێتەئامرازیگەیاندنیانزمانحاڵیمەبەستینووسەر،ئەمپەیامە
راگەیەنراوەشلەدیدیئێمەیخوێنەرداخۆیلەبەرامبەردووڕێگایانزیاتردەبینێتەوە،
ڕێگایەكیانبریتیەلەبرواهێنانیاخودقەناعەتكردنبەپەیامەكە،ڕێگایدووەمرەتكردنەوەو
قەناعەتنەهاتنەبەپەیامەكە،یانڕێگایەكیئاڵۆزكەدروستبوونیگومانەالیخوێنەر،واتا
گومانلەڕاستیودروستییانلەچەوتیونادروستیپەیامەكە.ئەوەینووسەرمەبەستیەتی
بڵێین دەتوانیین بۆیە الپەڕەكان، پرژێنكردنی پیت نەك پەیامە گەیاندنی نووسینەوەدا لە
زۆرێكلەنووسینەكانلەدوایخوێندنەوەشتێكالیخوێنەرجێدەهێڵێتكەدەبێتەپەیامی



15
نووسراوەكە،جائەوشتەتەواوهاوتایاخودپێچەوانەیمەبەستینووسەربێت.خوێندنەوە
بۆنووسراوەكانواتاگرتنەبەریڕێگاكانیتێگەیشتنلەنووسینەكە،تێگەیشتنەكانپەیوەستن
بەبیركردنەوەیمرۆڤەكان،وەكدەزانینمرۆڤەكانلەبیركردنەوەداجیاوازن،ئەمەشبوونی
ڕێگایجیاوازیتێگەیشتنلەنووسراوەكاندەسەلمێنێت،ڕوونتربڵێیندەكرێخوێندنەوەی

تۆبۆنووسینێكتەواوپێچەوانەیتێگەیشتنیمنبێتلەهەماننووسین.
ئەوەیلێرەدامنگەرەكمەڕامانێكەلەكتێبی)كوشتنیخەونەكانلەرۆژهەاڵتدا(ید.ئازاد
حەمەشەریف،گەشتێكەلەگەڵخەونیمرۆڤەرۆژهەاڵتییەكان،پێكگەیشتنێكەلەگەڵئەو

بكوژانەیكەساڵەهایەدەستیانهەیەلەسەركوتكردنیتاكوخەونەكانیلەرۆژهەاڵتدا.

رەنگە مەبەستێكی دیكە لەو كارە پەیوەست
 بێت بە رەوشی ئەو كۆمەڵگایەی نووسەر تێیدا دەژی،

 كە بە هۆی بەرتەسك كردنەوەی الیەنە
 فراوانەكانی ژیان رێگەیان لە بەردەم گووتنی

 ڕستەگەلێكدا نەبێت، وەك ئەوەی كە 
ناراستەوخۆ لە ڕێی ناونیشانی كتێبەكە دەركی پێ  

دەكرێت ئەویش لە بەكارهێنانی شوێنەكە)رۆژهەاڵت(دا

لە رەخنەییە شیكردنەوەیەكی حەمە ئازاد گووتەی بە رۆژهەاڵتدا، لە خەونەكان كوشتنی
شێوازیبیركردنەوەیمرۆڤەرۆژهەاڵتییەكان،پێكدێتلەچەندلێكۆڵینەوەیەكیرەخنەییلە
بارەیكۆمەڵێكپرسیگرنگلەشێوازیژیانومامەڵەكۆمەاڵیەتیوئاینییەكانلەكۆمەڵگە
رۆژهەاڵتییەكان،لەگەڵئاماژەكردنبەالیەنەسیاسییەكان،پێشبوونیبەمبەرهەمەلەنێوان
سااڵنی2004تا2009لەهەریەكەلەمانگنامەكانی)هەرێم(و)بەدرخان(باڵوكراونەتەوە.
كوشتنیخەونەكانبەدەرلەوەیكتێبێكبێتكەلێوانلێوەلەراستییمێژووییلەبارەیژیانی
دزێوانەی الیەنە ئەو هەموو جوانكردنی و راستكردنەوە بۆ پەیامێكە رۆژهەاڵتدا، لە مرۆڤ
كەلەژێرچەتریهەرناوێكەوەبوونبەبەشێكلەنەریتیرۆژهەاڵتییەكانولەزۆرباردا
لەباتیبیركردنەوەمانبڕیارلەسەرشتەكاندەدەن.ئەوالیەنانەینووسەرلەكتێبەكەیدا
لێكۆڵینەوەیلەبارەوەكردوونبریتینلە)جوانی،ئازادی،هزر،كات،هونەر،تاك،جەستە،
كۆمەڵگە لە ناوێكدا یان بیانوویەك هەر ژێر لە كە زانست( و بەزەیی ژینگە، سروشت،
رۆژهەاڵتییەكانڕووبەڕوویمەرگبوونەتەوەودواتروەكخەونیانلێهاتووە.هەرچەندەئەو
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الیەنانەینووسەرهەڵوەستەیلەسەركردووەزیاترلەوەهەڵدەگرێتكەلەمكتێبەداجێی
بۆكراوەتەوە،بەاڵمئەوكارەپەیوەندینییەبەكەمتواناییینووسەر،بەڵكونووسەرژیرانە
ئەركیخۆیبەجێگەیاندووە،بەدەربڕینەكورتوپڕواتاكانییەوەوێنەیەكیتەواویئەو
الیەنوخەونانەیكێشاوەكەلەڕۆژهەاڵتداهەن،لەوكارەشیدانووسەرمەبەستیدیكەی
هەبووە،بەدیتنیمنمەبەستلەوەجواڵندنیهزریخوێنەریكتێبەكەیەتائەوانیشبەدەر
لەوالیەنانەینووسەرلەبارەیانەوەدواوەپەیبەچەندالیەنێكیدیكەیئەوچەمكودیاردانە
ببەن،رەنگەمەبەستێكیدیكەلەوكارەپەیوەستبێتبەرەوشیئەوكۆمەڵگایەینووسەر
بەردەم لە ژیانرێگەیان فراوانەكانی بەرتەسككردنەوەیالیەنە بەهۆی تێیدادەژی،كە
گووتنیڕستەگەلێكدانەبێت،وەكئەوەیكەناراستەوخۆلەڕێیناونیشانیكتێبەكەدەركی
پێدەكرێتئەویشلەبەكارهێنانیشوێنەكە)رۆژهەاڵت(دا،راستەنووسەرتاكێكیكۆمەڵگە
رۆژهەاڵتییەكانەولێكچوونێكیتەواولەنێوانرۆژهەاڵتییەكانداهەیە،بەاڵمنووسەردەیتوانی
)كوردستان(لەشوێنی)رۆژهەاڵتدا(بەكاربهێنێ،ئەوەینووسەركردوویەتیگەرهەوڵێك
نەبووبێبۆخۆدەربازكردنلەورەوشەیلەكۆمەڵگاكەیداهەیەئەوالەبارێكدادروستەئەگەر
نووسەرفراوانترلەشتەكانیروانیبێوچاویلەوەبووبێكەنووسینەكەیپەلبهاوێتەنێو

خوێندنەوەیكۆمەڵگاكانیدیولەچوارچێوەیەكیلۆكاڵیدانەمێنێتەوە.
رۆژهەاڵتوەكشوێنكەوتەیجوگرافیبەوناوچانەدەگوترێتكەدەكەوێتەرۆژهەاڵتیئەوروپا
ودەریایناوەڕاست،تایبەتمەندیئەمناوچەبەوپێیەیكەناوەندیكۆبوونەوەیچەندان
نەتەوەوئاینوڕێبازیئاینیجیاوازە،هەمیشەئاڵۆزییەكیبەژیانیمرۆڤلەوشوێنەدابە
خشیوەئەمەلەالیەك،لەالیەكیترەوەبوونیدەسەاڵتیخێڵەكیوئاینیكەبەشێوەیەكی
خۆسەپێنفەرمانڕەواییئەمناوچەیكردووەهەمیشەئاستەنگێكیسەختبووەلەهەمبەر
بەگەڕخستنیعەقڵ،هەروەهاپەیوەستبوونبەچەندنەریتێكیدزێوكەرۆڵێكیبااڵیانهەیە
لەكوشتنیخەونیمرۆڤەرۆژهەاڵتییەكان.لەمناوچەداتاكدەبێتهەمیشەبەچاویلكەی
رابردوولەژیانیئێستاوداهاتووبڕوانێت،واتادارشتنیژیانلەسەرنەخشەڕێگایپابەندبوون
بەپێشینان،بەدەرلەوەهەمووئەوخەونوخولیایەیكەتاكهەوڵیبۆدەدەندەكەوێتە
بەرنەفرەتیكۆنگەرایی،لێرەوەچەمكیكوشتنبەسەرئەوهەواڵنەدادەسەپێت.قوڵبوونەوە
بۆتەواویالیەنەكانیئەمكتێبەلەمنووسینەداكارێكیسەختە،بەاڵمبەپێیخوێندنەوەی
خۆمچەندالیەنێكیكتێبەكەدەخەمەڕوو،كەبریتینلە)كوشتنیجوانی،كوشتنیئازادی،
كوشتنیهونەروكوشتنیكات(ئەمالیەنانەموەكبەشییەكەمینووسینەكەمهەڵبژاردو

لەبەشیدووەمداتەواویالیەنەكانلەدیدیخۆمەوەدەخەمەڕوو.
كوشتنیجوانیلەرۆژهەاڵتدابەشێكلەلێكۆلینەوەكانیئازادحەمەپێكدەهێنێت،جوانیلە
كتێبەكەدابەواتافراوانییەكەیبەكارهاتووە،كەتێكڕایجوانیالیەنەكانیژیانلەخۆدەگرێت.
نووسەرلەلێكۆڵینەوەكەیلەبارەیجوانییەوەدەیەوێتبڵێتكەجوانیلەرۆژهەاڵتداهیچ
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بەهایەكینییەورۆژهەاڵتییەكانجوانكوژن،بەجۆرێكشەڕینێوانجوانیودزێویرەگی
داكوتاوەكەهەمووتاكێكیرۆژهەاڵتبەوكردارەبارگاوین.الیتاكەرۆژهەاڵتییەكانجوانی
بریتییەلەفەراهەمبوون،واتاهەرشتێككەتاكدەیەوێتهاتبەدەستییەوەئەوائەوشتەلە
چوارچێوەیجوانیداهەژماردەكرێت،خۆئەگەرتاكنەیتوانیئەوشتەبەچنگبخاتئەوائەو
شتەبۆكەسانیدیبەناشرینوخراپناودەبات.بەبڕواینووسەریكتێبەكەسەرهەڵدانی
دەڵێ و هەیە رۆژهەاڵتدا لە كە ترسناكەی دیاردە ئەو بوونی بۆ دەگەڕێتەوە )زەردەشت(
»هەركاتێكمرۆڤیڕۆژهەاڵتینەیتوانیشتەجوانەكانیدەوروبەریخۆیبۆخۆیمسۆگەر
بكاتوبیخاتەخانەیچێژلێبینینوسوودلێوەرگرتن،ئەوایەكسەرهەوڵیلەناوبردنی
یانناشیرینكردنیدەدات.هەربۆیەشئەگەرچاوێكبەدەوروبەرماندابخشێنیندەبینینهەر
چواردەوروسەروژێرمانبەجەستەیدزێووبیریدزێوورەفتاریدزێوتەندراوە،وانەبوایە
هەرگیز)زەردەشت(یمەزنكەلەناوجەرگەیرۆژهەاڵتداسەریهەڵنەدەداوهێندەپێی

لەسەر)بیریچاكوگوفتاریچاكوكرداریچاك(دانەدەگرت«.
نووسەرلێزانانەتیشكدەخاتەسەرجوانییەكانولەدرێژەیباسەكەیدابەراوردێكلەنێوان
رۆژئاواییەكان جەستەی جوانی ئەو الی دەكات، رۆژئاوادا و رۆژهەاڵت لە جەستە جوانی
دەگەڕێتەوەبۆئەوڕەوتیپێشكەوتنوگەشەیبیریرۆژئاواییەكانداهەیە،لەچاودواكەوتوویی
ودزێویرۆژهەاڵتییەكان.نووسەربەئاماژەدانبە)یاسایهەڵبژاردنیسروشتی(كەلە
الیەن)داروین(ەوەخراوەتەڕوو،دەیەوێتپێمانبڵێتنەبوونیجوانیلەرۆژهەاڵتدابەشێكی
پەیوەستەبەنەبوونیمافیهەڵبژاردن،واتاژیانیتاكلەرۆژهەاڵتدائەوشتانەدەگرێتەوەكە
بەسەریداسەپاوننەكئەوشتانەیكەخۆیبیرلەهەڵبژاردنیاندەكاتەوە.هێنانەوەیچەند
نموونەیەكلەهەریەكەلەكۆمەڵگەیڕۆژهەاڵتیورۆژئاواییلەبارەیجوانی)هزروگوفتارو
جەستەوسروشتوهونەر...هتد(تەواولەراستیتیڕوانینەكانینووسەرنزیكماندەكاتەوە
سەبارەتبەپێگەیجوانیوكاروكاردانەوەكانلەهەمبەرجوانیلەكۆمەڵگەرۆژهەاڵتیو

رۆژئاواییەكان.

نووسەر بە ئاماژە دان بە )یاسای هەڵبژاردنی سروشتی( 
كە لە الیەن )داروین(ەوە خراوەتەڕوو، دەیەوێت پێمان بڵێت 

نەبوونی جوانی لە رۆژهەاڵتدا بە شێكی پەیوەستە
 بە نەبوونی مافی هەڵبژاردن، واتا ژیانی تاك لە

 رۆژهەاڵتدا ئەو شتانە دەگرێتەوە كە بەسەریدا سەپاون نەك 
ئەو شتانەی كە خۆی بیر لە هەڵبژاردنیان دەكاتەوە



18
ئازادیالیەنێكیدیكەیشیكردنەوەڕەخنەیییەكانپێكدەهێنێت،نووسەرئاماژەبەكوشتنی
ئازادیالی واتاهەڵبژاردنیمەرگ، ئازادی لەرۆژهەڵتدابەجۆرێكویستی ئازادیدەكات
رۆژهەاڵتییەكانوهەرهەنگاوێككەبەوئاراستەدادەدرێتلەالیەنهەمووپێكهێنەرەكانی
كۆمەڵگەوەڕووبەڕوویلەناوبردندەبێتەوە،كەبەبڕواینووسەریكتێیەكەئەودژایەتیكردنە
لەخێزانەوەدەستپێدەكاتوهەریەكەلەدەرودراوسێوكۆمەڵگەلەمدژایەتیوكوشتنەدا
بەشدارن.واقیعیدەسەاڵتلەرۆژهەاڵتداوكۆبوونەوەیهەریەكەلەئاینوهەژموونیحیزبی
وعەشیرەتگەراییلەنێوفۆرمیدەسەاڵت،هەمیشەهۆكارنلەبەرتەسككردنەوەوكوشتنی
ئازادی.لەبەشێكیئەمنووسینەدانووسەردێتەسەرباسیئازادیرەگەزیلەرۆژهەاڵتدا،
كپكردنیئازادیئافرەتلەالیەننێرینەكانیكۆمەڵگەدەخاتەڕوو.ئەگەرسەرنجلەمێژووی
هەمیشە و نین خۆیان كەسایەتی خاوەن ئافرەت كە دەردەكەوێت بۆمان بدەین رۆژهەاڵت
ئامێرێكبوونبەدەستنێرەوەبۆپڕكردنەوەیحەزوئارەزووەكان.الینێرەرۆژهەاڵتییەكان
ئافرەتواتائەوبوونەوەرەیكەدەبیێتبەدرێژاییكاتلەچوارچێوەیماڵداكاربكاتو
وەك یان بێت هاوسەرگیریدا پرۆسەی چوارچێوەی لە چ جا بكات، تێر نێر ئارەزووەكانی
خزمەتكاروكەنیزەك.ئامادەنەبوونیدەنگیئافرەتلەمێژوویرۆژهەاڵتداراستییەكیبەڵگە
نەویستە،هەرچەندەلێرەولەوێهەوڵهەبووەبۆتێپەراندنیئەودۆخەچەقبەستووەیكە
ئافرەتەرۆژهەاڵتیەكانیتێدایە،بەاڵمبەهۆیئەوبوونیادەئاینیوكۆمەاڵیەتییەیكەئافرەت
لەسەریپەروەردەكراوەوالوازییەكیبەتەواویجومگەكانیژیانیبەخشیوەلەئەنجامدائەو
هەواڵنەشبوونبەخەونێكیكوژراو.فراوانیچەمكیئازادیلەژیانداوایكردووەكەمرۆڤ
هەموودەمخەونبەوەدیهێنانیەوەببینێتبەتایبەتیلەكۆمەڵگەرۆژهەاڵتییەكانكەتەواوی
ئازادی لەهیچكۆمەڵگەیەكیجیهان، تێداكپكراوە،ئەمفراوانیەشواكردووە ئازادییەكانی
رەهابوونینەبێت،واتائەوكۆمەڵگایانەشكەخاوەنئازادیفراوانن،بەدەرنینلەنەبوونی
ئازادیلەالیەنێكلەالیەنەكانیژیان،جائەوئازادییەچئازادیرەگەزی،نەتەوەیی،ئاینی،

سیاسیوئازادیبیروڕابێت.

ئەگەر تێكستە شیعرێک  لە چوارچێوەی ستایشی
 سەردار و بااڵیی بەخشین بە ئایین نەبێت بە نەشیاو 

و هەندێ  جار بە تاوان و كفر هەژماركراوە. ئەم تیڕوانیینە
بە جۆریك لە نێو رۆژهەاڵتییەكاندا ڕەگی 

داكوتاوە تا ئێستاش ئەو بە كەم بینین و بە سووك
 ڕوانینە لە هەمبەر بەرهەمە شیعری و فیكریەكاندا دەبینرێن، كە 
لە ئەنجامی ئەو شێوازی لێكدانەوەیە دروست بووە كە بە ناوی 

ئایینەوە لە كۆمەڵگا رۆژهەاڵتییەكان بوونیان هەیە



19
ڕەخنەییەكان، لەشیكردنەوە دیكەیە بەشێكی رۆژهەاڵتییەكان كۆمەڵگا لە هونەر كوشتنی
هونەر، بۆ رۆژهەاڵتی كۆمەڵگەیەكی وەك كوردی كۆمەڵگەی تێروانینی ڕێگای لە نووسەر
دەیەوێتئاشنامانبكاتبەرۆڵوبەهایهونەركەلەكۆنەوەلەوناوچانەدابوونیانهەبووە
لە بووە هونەر بااڵترین رۆژهەاڵتدا لە نیگاركێشی.شیعر و ومۆسیقا هونەریشیعر وەك
چاوجۆرەكانیدیكەدا،پێشهاتنیئاینیئیسالمودواتریشتالەژیانمانیپێغەمبەری
ئیسالم)د.خ(،شیعرتاڕادەیەكیبەرچاوڕێزیلێگیراوە،دەتوانیینبڵێینلەوەبەدوانەفرەتە
نامۆئاینیوكۆمەاڵیەتییەكانلەهەمبەرشیعردادەستپێدەكات،بەجۆرێكئەگەرتێكستە
و نەشیاو بە نەبێت ئایین بە بااڵییبەخشین لەچوارچێوەیستایشیسەردارو شیعرێک

هەندێجاربەتاوانوكفرهەژماركراوە.
ئەمتیڕوانیینەبەجۆریكلەنێورۆژهەاڵتییەكانداڕەگیداكوتاوەتائێستاشئەوبەكەم
بینینوبەسووكڕوانینەلەهەمبەربەرهەمەشیعریوفیكریەكاندادەبینرێن،كەلەئەنجامی
رۆژهەاڵتییەكان كۆمەڵگا لە ئایینەوە ناوی بە كە بووە دروست لێكدانەوەیە شێوازی ئەو

بوونیانهەیە.
ئەگەرلەواقعیموزیكیشبڕوانیندەبیننینكەمۆزیكیشبەهەمانشێوەیهونەریرەوانبێژی
وشیعرڕووبەڕوویئاستەنگوتێكشكانبووەتەوە،ئەمهونەرەبەجۆرێكیهێندنەشیاوو
قێزەونوێناكراوەلەرۆژهەاڵتدا،كەنەكبەكاركردنتێدابەڵكوئەگەروەكگوێگرێكیش
ئاشنایەتیتلەگەڵئەمهونەرەداهەبێت،ئەوالەڕێگایكۆمەڵێكچیرۆكیداتاشراویخورافی
دیكەوە الیەكی لە الیەك، لە ئەمە بەخشیوە ژیانمان بە تۆقاندنیان و ترس پڕ كەشێكی
ناساندنوناوبردنیئەوكەسانەیكەبەموزیكوگۆرانییەوەخەریكنبەجۆرێكینەشیاوو
كەمكردنەوەیبەهاكۆمەاڵیەتیوكەسییەكانیانلەڕێگەیبەكارهێنانیئاوەڵناوینادروست
بۆناساندنیكەسانیهونەریوهونەرەكەیان،كەچاوەشولۆتیلەوئاوەڵناوانەنكەلەبری
موزیكژەنوگۆرانیبێژبەكارهاتوون،بەدەرلەوكۆتوبەندەئایینیوكۆمەاڵیتییانەیكەلە
رۆژهەاڵتداهەن،زاڵبوونیرۆحییەتیشەڕانگێزیالیرۆژهەاڵتییەكانهۆكارێكیدیكەیەلەو
بەكەمبینینەیكەبۆهونەریانهەیە،خۆئەگەردەرگایەكیشبەڕوویئەمهونەرەداوااڵ
كرابێتلەالیەنسەردارەكانەوەبووە،ئەوەشبۆپەردەپۆشكردنیشكستوناشیرینیەكان

بەكاریانهێناوە.
بۆهونەرینیگاركێشیوپەیكەرسازیش،لەگەڵئەوەیكەرۆژهەاڵتییەكانخاوەنسەلیقەیەكی
و ئاینی نەفرەتە لە دی هونەرەكانی وەك هونەرەش ئەم بەاڵم ڕووەوە، لەم بوون جوان
هونەرزانەكان لە بەدەر تێكشكاندنەكان كە ڕادەیەك بە نەبووە، دەربازی كۆمەاڵیەتییەكان
وەك داوە قەڵەم لە حەرام بە هونەرەكەیان تەواوی و گرتوەتەوە هونەرییەكانیشی كارە
ئەوەینووسەرهەڵوەستەیلەسەركردووە.لەتەواویئەوڕوانینانەدابۆماندەردەكەوێت
كەرۆژهەاڵتییەكانتەواوپێچەوانەیرۆژئاواییەكاننلەتیڕوانینیانبۆهونەر.لەرۆژهەاڵتدا
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ئەگەرچیبەكەمدەڕواننەهونەرمەندوبەرهەمەهونەرییەكەیبەوەشەوەناوەستنبەڵكوكار
بۆبنبڕكردنولەناوبردنیتەواویهونەردەكەن،لەكاتێكدارۆژئاواییەكانبەچاوێكیپڕلە
پاڵپشتیورێزەوەلەهونەروكەسانیهونەریدەڕواننوبوونیكاریهونەریشبەبەشێك

لەشانازییەكۆمەاڵیەتییەكانیاندادەنێن.
راستییەكی چەند كورد، شاعیرێكی چەند شیعری شاكارە لە وەرگرتن كەڵك بە نووسەر
كۆمەڵگەی لەوسای هونەریان پێگەی شیعرەكانیاندا لە كە چاو، پێش دەخاتە مێژوویمان
هەستی خانی ئەحمەدی دەرخستووە. رۆژهەاڵتییەكان كۆمەڵگە لە بەشێك وەك كوردی
لەرۆژهەاڵتدابوونیهەبووەوئەمەشلەشیعرەكانیدارەنگی بەوهونەركوژییەكردوەكە
داوەتەوە،سەرباریئەوەشبەبااڵروانینبۆهونەریبێگانەنەریتێكیباویرۆژهەاڵتییەكانە،
ڕاستەرۆژئاواییەكانخاوەنپێگەیەكیبااڵنلەداهێنانوهونەردالەچاورۆژهەاڵتییەكان،كە
ئەوەشبۆئەوهاندانورێزگرتنەدەگەرێتەوەكەلەرۆژئاودابوونیهەیە،بەاڵملەرۆژهەاڵتدا
هەمیشەكۆمەڵێكهۆكاروڕێگرهەیەلەبەردەمئەودەستانەیكەكاربۆباشتروجوانكردنی
هونەریناوخۆدەكەن،وەكئەوەیعەبدواڵگۆرانلەشیعری)دەروێشعەبدواڵ(داتیشكی

دەخاتیسەر.

ئازادحەمە لێكۆلینەوەشیكارییەكانی لە كوشتنیكاتالیڕۆژهەاڵتییەكانبەشێكیدیكە
پێكدەهێنێت.گرنگیكاتلەژیانیمرۆڤداپەیوەستەبەوسنووردارییەیكەكاتبەمرۆڤی
بەخشیوە،ڕوونترمەرگیمرۆڤەكانواتابێئاگابوونلەخولگەیكاتژمێرەكانوبەشداری
نەكردنلەڕێڕەویرۆژەكان،كوێربوونلەئاستتیشكیهەتاوودرەوشاندنەوەیمانگ،نە
بینینەوەیخودلەگەڕانێكبەنێووەرزەكانیژیاندا.چركە،خولەك،كاتژمێر،شەو،رۆژ،
هەفتە،مانگ،ساڵ،دەیەوسەدەپێكهێنەرەكانیكاتن،لەڕوویدابەشبوونەوەكاتدابەش
دەبێتبەسەر)رابردوو،ئێستاوئایندە(.تەواویكردەوەیبوونەوەرانوبەتایبەتیمرۆڤ
پەیوەستەبەكاتەوە،نانخواردنلەكاتیبرسێتیدا،پشوودانلەكاتیماندووبوونداوبەجێ

هێنانیئەركوبەسەربردنیساتێكلەگەڵدەورووبەردالەوكردانەن.
نێوان لە كە دەكات جیاوازییە ئەو دەستنیشانی لێكۆڵینەوەكەیدا بەشەی لەم نووسەر
رۆژهەاڵتییەكانورۆژئاواییەكانداهەیەسەبارەتبەگرنگیكات،پەیوەستبوونبەڕابردوو
كەچ زەمەنەیە ئەو ئێستا راستە پێوەی. وابەستەن و رۆژهەاڵتییەكان دیارترینشتەالی
گرنگیەكی رۆژهەاڵتییەكان الی ئێستا بەاڵم دەژین، تێدا رۆژئاواییەكان و رۆژهەاڵتییەكان
زۆرینییەوبیرلەژیانیدوایمردندەكەنەوە،لەكاتێكدارۆژئاواییەكانزیندوویەتییەكبە
ئێستایانەوەدیارەونرخبۆساتەكاندادەنێنوبەرنامەڕێژیبۆئایندەدەكەن.نووسەربەكەڵك
وەرگرتنلەدیدیفەیلەسوفەئایدیالیستەكانوماتیریالییەكاندەگاتەئەودەرئەنجامەیكە
پابەندبوونبەكاتپەیوەستەبەئاستیهۆشیارییەوە.نزمیئاستیهۆشیاریرۆژهەاڵتییەكان
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هۆكاریسەرەكییەلەبەكەمبینینیبەهایكاتوپێچەوانەكەشیلەبارەیرۆژئاواییەكانەوە
دروستە.لەدرێژەیباسەكەیسەبارەتبەكاتنووسەرئاماژەبەچەنددەربڕینێكیرۆژانەی
تایبەتبەكاتدەكاتلەناورۆژهەاڵتییەكان،لەرێگایئەودەربڕینانەوەنەبوونیهیچنرخێك
)ئەمرۆنا ، چیتە( )پەلەی دەربڕینانەش لەو دەكرێت، پێ هەستی رۆژهەاڵتدا لە كات بۆ
كە گرتووە سەرچاوەیان ڕوانگانەوە لەو تێكڕایان كە تر دەربڕینی چەندا لەگەڵ سبەی(
)CarpeDiem(ڕۆژهەاڵتییەكانبۆكاتهەیانە.ڕۆژئاواییەكانیشپەیوەستنبەبیرۆكەی
واتا)خۆشیلەمڕۆوەرگرەومەیەڵەرۆژگاربڕوات(كەمێژووەكەیدەگەڕێتەوەبۆسەدەی
شانزەهەم،لێرەوەهەستبەوراستییەدەكەینكەكاتچگرنگییەكیالیرۆژئاواییەكانهەیە

چۆنهەمووهەوڵێكیانلەمڕۆداكۆكردوەتەوە.
ئەوالیەنانەیكەنووسەرلەڕێگایرەخنەشیكارییەكانییەوەهەڵوەستەیلەسەركردووە،
هەڵگریخوێندنەوەیجیاوازتروقوڵترە،ئەوەیبەالیمنەوەگرنگیهەیەئاماژەدانەبە
رۆژهەاڵتییەكان. كۆمەڵگە برینەكانی تەواوی سەر خستوەتە پەنجەی كە كتێبەكە گرنگی
ئەوەیكتێبێكلەدوایخوێندنەوەالیخوێنەرجێیدەهێڵێتپەیامیكتێبەكەیە،پەیامی
كتێبەكانیشپەیوەستەبەتایبەتمەندیپەیامەكەوە.پەیامەكانیئازادلەمكتێبەداجگەلە
ئاشكرادنیكارەدزێوەكانومامەڵەكۆمەاڵیەتییەكانلەكوشتنیئەوالیەنانەهەوڵێكەبۆ
ڕاستكردنەوەیهەمووكارەچەوتەكانیڕابردووكەتەواویجومگەكانیژیانیڕۆژهەاڵتییەكانی

گرتوەتەوە.

*کوشتنیخەونەکانلەڕۆژهەاڵتدا،د.ئازادحەمەشەریف،چاپییەکەم2009،لەباڵوکراوەکانی
سەنتەریڕۆشنبیریڕێژیار.
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نووسینەوەی وشە سوورەكان 

 غەمگین بۆڵی

نووسینەوەیئەزموونیشیعریویاداشتنامەیهەرشاعیرێكبەندەبەخودیشاعیرەكەوە،
پێویستەخودیئەوشاعیرەبەنێوكۆاڵنەكانییادەوەرییخۆیداپیاسەبكاتولەپەنجەرەی
ئایندەیتەمەنیلێیەوەبڕوانێت.شاعیریڕاستەقینەبۆنووسینەوەیژیاننامەوئەزموونی
شیعریخۆیپەنابۆشاعیریترنابات!بەڵكوخۆیكە)پاڵەوان(ەكەیەدەبێتەكارەكتەری
سەرەكیهۆنینەوەوبەبێپەیوەستبوونبەالیەنێكیتروزۆریلەخۆكردنئەوەیپێیشیاوی
نووسینە،دەینووسێت.ئەوشاعیرەیتواناینووسینەوەیئەزموونیژیانیخۆینەبێت،لەگەڵ
بوونگەرییەتیناوەوەوبوونگەرییەتیدەرەوەیخۆشیڕاستگۆنییە.شاعیریساختەخاوەن
هۆكارگەلێكەوە بەهەر كە هەیە بوونی رۆژگارانەش لەو تەنیا و تایبەتمەندە ڕۆژگارگەلێكی
بووبێتبۆتەخاوەنیئەوجۆرەبوونەساختەیە!شاعیركاتێكبەستوونیفانتازیاكانیخۆیدا
هەڵدەزنێتبۆترۆپكینووسین،دەبێتهەڵوەستەلەسەرچەمكیجواننووسیوحەقنووسی
لێ هەڵڕژاوی. عومری یاداشتەكانی هۆنینەوەی هەوێنی ببنە ئەمانەش دەبێت هەر بكات،
حەشار رۆشنفیكری ئاستی الوازی و شیعر ناشازەكانی الیەنە ئەوەی بۆ ساختە شاعیری
ژیاندا ڕاستەقینەكانی لەنێو نەیتوانیوە )بنووس( وەك كە الیەنانەی ئەو یانیش بدات،
ئاوێتەبێت.بۆیەبۆڕازاندنەوەیشیعرەكەیچەشنیئەوكچەڕووخسارناشازەیكەبەرلە
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پڕۆسەیهاوسەرگیرییبەهەزارویەكشێوەیمۆدێرنوبۆیەیبوكێنیدەیڕازێننەوەبۆئەو
ڕۆژەتایبەتییە.دەلوێتجوانییەڕەهاكاتییەكانیلەدوایئەورۆژەوەهێدیهێدیلەباربچێت،
دەشێتوەهاشسەیریشیعریشاعیریساختەبكەین.لێدەبێتجیاوازیلەنێوانستایلی
نووسینیشاعیریساختەوشاعیریڕاستەقینەشدابكەین،شاعیرڕاستەقینەشێوازەكانی
داهێنەرانە ڕۆحێكی و نوێی شێوازێكی بە و دەكاتەوە ڕەت شیعرەكان ستایلی و فۆڕم
دەنووسێت.ئەوانەیسەرەتاشێوازینووسینیشیعردەستنیشاندەكەن،ئەوانەهەمیشە
دامودەزگاكانی لە بۆهەمیشەش تەواوپێچەوانەیەو بەهەڵەدادەچن!.شاعیریساختە
حكوومەتیشداپلەوپایەیبەرزترە،تاكوڕادەیەكیبەرچاویشژیانیخۆشنودیترە.ئەوانەی
جیاوازیلەنێوانشاعیریساختەومرۆڤیباشدادەكەن،دەبێتجیاوازیلەنێوانمرۆڤی

باشوشاعیریخراپیشدابكەن.

شاعیری جواننووس ناچەمێتەوە و بچووكیش 
نابێت لەبەردەم هیچ بارودۆخێكی ژیاندا. 

لێ دوورە پەرێزدەخرێت و درەنگتر بەدیار دەكەوێت. 
شاعیر هەیە دوورەپەرێزە و تاكو ئێستایش 

بەرهەمەكانی نەكەوتوونەتە بەر تیشكی 
توێژەرەوانی بواری ئەدەبیات. بەشێكی تری
  شاعیرانیشخۆیان بەتەنافی سیاسەتەوە 

هەڵواسیوە و لەم ڕۆژگارگەلەی تێیدا ژیاون 
میدیاكانی ئەو دەسەاڵتە كردوویانەتە سوپەرمانی شیعر

ئەمڕۆهەندێكتەنهالەبەرئەوەگەورەنوگەورەبوونە،كەسیستەمیحكومڕانیئەوڕۆژگارە
ڕەشانەگەورەیكردوونە،یاخودئەوانەیدەورووبەرییانسیستەمیئەوسیاسەتەبەبچووكی
كردوونەتەوە.شاعیریجواننووسناچەمێتەوەوبچووكیشنابێتلەبەردەمهیچبارودۆخێكی
ژیاندا.لێدوورەپەرێزدەخرێتودرەنگتربەدیاردەكەوێت.شاعیرهەیەدوورەپەرێزەوتاكو
بەشێكی ئەدەبیات. بواری توێژەرەوانی تیشكی بەر نەكەوتوونەتە بەرهەمەكانی ئێستایش
ژیاون تێیدا ڕۆژگارگەلەی لەم و هەڵواسیوە بەتەنافیسیاسەتەوە تریشاعیرانیشخۆیان
بۆ زووڕنا بەپێنووسەكەی هەیانە شیعر. سوپەرمانی كردوویانەتە دەسەاڵتە ئەو میدیاكانی
ئەو لەوانەش لەبەرامبەریشدامووچەوەردەگرێت.جیا لێدەدات بەرژەوەندییەكانیدەسەاڵت
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سیاسی دەسەاڵتی و واڵت حوكمڕانی سیستەمی بۆ ئێشەن سەر هەمیشە كە شاعیرانەی
هیچ كۆیلەی ناكاتە خۆی راستەقینە شاعیر ئاخر راستەقینەن، شاعیری زۆریان بەشێكی
ئایدەلۆژیایەكەوە.ئەوشاعیرانەیكەهاوڕایبیروڕایسیاسەتوئایدەلۆژیابوونئەوانە
داهێنانی ئەدەبیاتدا لەهەناوی نەیانتوانیوە و بوونە چرووك پێنووس )شاعیر(ی هەمیشە
گەورەورۆحیڕاستەقینەیشیعرییەتیانبدۆزنەوە.ئەگەربلوێتئەوانەلەبارەیخۆیانەوە
بنووسن،ئاخۆدەبێتچیبنووسن؟ئایاچۆنباسیئەزموونیشیعریاندەكەن؟ئاخۆ

دەبێتئامرازەكانیشیعرییەتیانكامانەبن؟

شاعیریگەورەكەخۆیدەنووسێتەوەهەمووئەوشتەهەستپێكراوانەشدەنووسێتەوەكە
لەدەورووبەریدابوونیانهەیەوهەستییانپێدەكات.ئەوەبۆیەشاعیرانیكالسیكیكوردی
هەمیشەسەردەمەكانتێدەپەڕێننوزیاتردەژین،ئاخرئەوانلەڕێگەیبەرهەمەكانیانەوە
لە خانی ئەحمەدی ئەوەتا نووسیوەتەوە. شیعرەوە لەرێگەی دەورووبەرییان ژیانی تەواوی
ڕێگەیداستانی)مەموزین(ەوەئەوەیلەناوەوەیخۆیدامەبەستیبووەوئەوەیلەدەرەوەی
خۆشیداهەستیپێكردووەنووسیویەتی.هەربۆیەشاعیرانیكالسیكیلەشیعرەكانیانداخۆیان
لەوزەمەنانەدانووسیوەتەوەورۆحیداهێنەرانەوئیستاتیكایانبەبەرناوەكەبەڕۆحێكی
بەهیچسەردەمێك نالی بەرزەكانیشاعیرێكیوەك داهێنانە ژیاون. تێیدا لەهەڵوێست پڕ
ناچەمێتەوەوڕۆژگارەكانیزەمەنیداهاتووشناتواننكاریگەرییلەسەردروستبكەن.یاخود
گەورەشاعیرێكیوەك)ستیگداگەرمان(بۆیەلەكاتیخۆیداباسیخوێنیدەكرد،چونكە
لەڕۆژگارەكانیئەوزەمەنەداتەواویئەوروپاخوێنیلێدەڕژاوخوێنیلەبەردەڕۆیشت،

هەربۆیەشوەهاینووسیوە:
شەوتكەسوورەبەئاگر

خاكتكەسوورەبەخوێن.

رەخنەگرمان  هەیە بەو پەڕی قووڵیی خۆیەوە
 لەبارەی میتۆدی ڕەخنەیی و زمان و كولتوور و دەیان
 چەمك و تەوەری تر دەنووسێت. لێ كە كار دەگاتە

 سنووری وشە سوورەكان سەری پێنووسەكەی
 شۆڕ دەكات و دەگەڕێتەوە هەمان ژووری بەرژەوەندییەكانی
 خۆی و لە پەنجەرەكەیەوە سەیری گۆڕەپانەكە دەكاتەوە

پێموایەیەكێكلەجیاوازییەبنەڕەتییەكانیشاعیرانیكالسیكوشاعیرانیئەمڕۆبریتییەلە
هەڵویستوبوێری.شاعیرگەلێكهەڵوێستییانداتەپیوەوبەشێكیزۆریشپێنووسیبوێرییان
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كوڵبووە.هەشیانەتەنیاخۆیبەتەنافیمەسەلەكانەوەهەڵواسیوە.)ئێمەلێرەدامەبەستمان
مەبەستمانە بەڵكو حكوومەت، ڕووخاندنی بۆ هانبدەن خوێنەرەكانیان شاعیران نییە ئەوە
بڵێینبەالیەنیكەمهەڵوێستییانهەبێتوبەرچاوڕوونیبدەنەخوێنەرانەوە،نەكهەروەك
تەماشاكارلەپەنجەرەیژووریبەرژەوەندییەكانییەوەسەیریشەقامەكانبكات(.ڕۆماننووسێكی
وەكدۆیستۆفسكیلەزۆرێكلەبارودۆخەكاندابەبێگوێدانەیاسایحیزبەكانوسیاسەتی
و ڕووسیا كاربەدەستانی ئاڕاستەی تووندی ڕەخنەی خۆی بەرژەوەندییەكانی و حكومەت
سیستەمیسیاسییئەوروپایڕۆژئاواكردووە،لەپێناویەكڕیزیواڵتوخۆشگوزەرانیخەڵك.
پەڕی بەو هەیە  رەخنەگرمان دەبینرێت. كەم ئەمڕۆ شاعیرانی لە هەڵوێستانە جۆرە ئەو
قووڵییخۆیەوەلەبارەیمیتۆدیڕەخنەییوزمانوكولتوورودەیانچەمكوتەوەریتر
دەنووسێت.لێكەكاردەگاتەسنووریوشەسوورەكانسەریپێنووسەكەیشۆڕدەكاتو
دەگەڕێتەوەهەمانژووریبەرژەوەندییەكانیخۆیولەپەنجەرەكەیەوەسەیریگۆڕەپانەكە
دەكاتەوە.بۆچیدەبێتنەوەینوێقسەوبۆچوونیلەتەواویپرسەكانداهەبێتولەكاتێكدا

رەخنەگرەبەئەزموونەكانوشاعیرەناوقەبەكانهیچییانپێنەبێتبۆنووسین!.

)ئێدیتسۆدێرگران(

ئێدیتسۆدێرگرانیشاعیریسوێدیكەلەتەواویشیعرەكانیدالەژیانوئەزموونیخۆی
ئەوخۆی بكات. تاكەكەسیخۆی لەخەمیخودی باس نەهاتووە بەتەنیا هەڵكۆڵیوەتەوە.
لەورۆژگارانەیسوێددادۆزیوەتەوەولەگۆشەنیگایئیستاتیكاودەالقەكانیجیهانبینییەوە
داوەتەوە. ڕەنگییان لەشیعرەكانیدا كردووە دەرەوەیخۆی دنیای و دنیایخۆی سەیری
نووسینەكانیدا تەواوی لەنێو كافكا كە ناكەم، نووسین تایبەتمەندییەتی باسی لێرەدا من
ڕەشەكە پەردە باسی من داپۆشیوە. شتەكانی تەواوی و هەیە بوونی ڕەش پەردەیەكی
ناكەم،بەڵكودەمەوێتئەوەبەیانبكەم،كەبۆچیئەمپەردەیەڕەشەوهۆكاریئەودیوی

رەشییەتییەكەشچییە؟
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بۆ تووڕەم؟
دانپێدانێكی ئارام دەربارەی توڕەیی

نەوزاد جەمال

پێشەكی 
هەمیشەمرۆڤیتووڕەكەمترهەستبەتووڕەییوتەوسنیخۆیدەكات,چونكیبەردەوام
خۆیلەسەرهەقدەبینێوخۆشیپێڕاستە.واتەتوڕەییبەمافێكیرەوایخۆیدەبینێ,
بەتایبەتكەدواترپاساویئەقاڵنیبۆدەبینێتەوە.ئایالەكاتیتوڕەبووندائەقڵوهزرلە

كوێیبیركردنەوەوكاریدروستیمرۆڤدان؟
بەش لێدەكەوێتەوە. تووڕەبوونی كات زۆربەی خۆبەباشزانینیش و خۆپەسەندیی هەڵبەت
بەحاڵیخۆملەژیانیرۆژانەومامەڵەكردنمبەتایبەتلەگەڵخۆشەویستودۆستوخزم
وتەنانەتئەوانەیكاریشیانلەتەكدادەكەموئەوانەشیكەنایانناسم,تەنكەتووڕەییەكەم
پێوەدارە.ئەگەرچیئەمدانپێدانانەلەتوڕەییەوەنییە,بەاڵمزۆرجاریشلەساتێكیهەڵچوون
وتوڕەییداكەخۆمدەگرم,لەهەستێكیناخۆشداخۆمدەبینمەوەكەبۆدەبێسەرزەنشتی

ئەوبارەدەروونییەسروشتییەیخۆمبكەم؟
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بۆیەهەمیشەخۆشمونزیكانمدەپرسنلەپایچیئەوتووڕەییەوبۆچیهەڵدەچی؟لەوانەیە
فەلسەفە ملی بخەمە تووڕەییەكەم وەلێدەترسم بەهۆیچییە, توڕەیی بزانم, تاڕادەیەك
یاخەمخۆریووشیاریخۆمسەبارەتبەوواقیعەپڕلەناسۆرومەینەتییەیژیانیمرۆڤی
بەاڵمدەشبێ دەزانم. بابەتییەكان بەهۆكارە ئەمە گینگڵدەداتكە تێیدا ئەمسەردەمەكە
هۆكارگەلێكەپەیوەستنبەخودیخۆمەوەولەپشتئەوەوەهەبنكەبۆ»من«زۆربەیكات

خێراتووڕەدەبمولەچیسەخڵەتوموومگرژدەبێ؟
شێواوییدەروونییاهەلومەرجیشێواو؟

بێدەسەاڵتیو لە بەشێكە باریدەروونیمو بۆشێواوی پاساوێكن لێرەدا وتانە ئەم نازانم
زەبوونیوبێهیزیم؟یاكاردانەوەیەكیسروشتییەلەبەرامبەرئەوهەڵوسوكەوتەرۆژانەییانەی
دەشكێنێتەوە كاتێ بێڕێزەوە و نەزان شۆفێرێكی بەهۆی شەقامێک لەسەر نموونە بۆ كە
سەرم,سەرهەڵدەدات؟یابەهۆیفەرمانبەرێلەفەرمانگەیەكداكەسووكایەتمپێدەكاتو
كارەكانمپشتگوێدەخات؟یابەرامبەرئەوكەسانەیكەتێمناگەنوبەوجۆرەمنیاندەوێكە
بەدڵییخۆیانە؟یاتوڕەییەكلەگرانیوخراپیرەوشیسیاسیوئابووریوكۆمەاڵیەتییەوە
لەبەر توڕەم مافەكانیخۆمە,كەهێندە و نەهاتنەدیچاوەڕوانی ئایا گرتووە؟ سەرچاوەی
ویژدانی یازۆریكێشەوگرفتیوردیلەوگەورەنكەمنو فشاروشپرزەییدەروونی؟
زیندووەكانیتریشتووڕەوهەڵدەچێنێ؟ئەوەچییەوادەكاتئێمەهەستیارتروزووتربەشتە

ناڕێكوناسازەكانقەڵسبیین؟

وێنەی من لەبەردەم ئەویتردا
هەمیشەخۆشەویستودۆستو»دوژمن«وێنەیەكیزەینییبۆ»تۆ«دەكێشنتالەڕێیەوە
ئەویتردا, لەبەرامبەر تۆ وێنەی بۆیە بناسنەوە. پێبخوێننەوەو تۆی هەڵسوكەوتی و كردار
تریشدەستكردی دیوەكەی دروستتكردووە, ئەوەیەكەخۆت دیوێكی دوودیوە, نەخشێكی
كەسانیترە.لێرەوەلەدیدوتێگشەیتنیخۆشەویشستەكەمدامنبەهەمووشتێتووڕەموتووڕە
دەبم,چونكیبەالیئەوەوەچشتێنییەكەمنتووڕەنەكات؟ئاخرئەودەڵێ:ئەوهەموو
»بیبەرەتوونەی«دەیخۆیچیلێدێئەگەرنەبنەگڕكانیتووڕەیی؟لەوانەیەراستبكات,بەاڵم
ئامێرینوێ لەگەڵپێشكەوتنیتەكنەلۆجیوهاتنی نییە.چونكی مەسەلەكەهەرئەوەندە
وژیانیسادەیكوردەواریبەرەوقورسیوئالۆزییوپڕچاوەڕوانیگۆڕا.هاوكاتبەهۆی
دووچاری مرۆڤ بەدەرەكانەوە, لەتاقەت زۆر پێداویستی و خواست و داواكاری زیادبوونی
تووڕەییبەردەوامدەبێ.لەوانەیەمنوزۆرێپێویستیانبەكۆرسیتیراپیكۆنترۆڵكردنی

تووڕەیی«angermanagement«هەبێ.
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توڕەییی)نیتشە(ییانە و هۆشیاری و رۆشنبیری

ڕوانگەی لە دەروونییە دۆخێكی باسكردنی توڕەیی لە مەبەستمان ئێمە لێرە هەڵبەت
توڕەیی لێكجیابكەینەوە: بەسادەیی توڕەیی دووجۆر دەمانەوێ بەڵكو سایكۆلۆجییەوە,
ئەقاڵنیونائەقاڵنی.یەكێكیانلەسۆزوجۆشوهەڵچوونیناخەوەسەرهەڵدەدات,ئەویتریش
بەدركوتێگەیشتنوروانینێكیئەقاڵنییەوەسەرهەڵدەدات.بۆیەتوڕەیینیشانەیهۆشیاری
وشایەنی باشتربێ دەبێ وایە پێی دەكات. ژیان بەناتەواییەكانی درك كەمرۆڤ ئەقاڵنییە
باشترە.ئەگەرتوڕەییدەنگیئەقڵنەبێوهەوڵنەداترەوشەنالەبارەكانرەتنەكاتەوە,ئیتر

ئەقڵوژیریچرۆلوكاریخۆیدەكات؟

پیتەر سلۆتەردایك پێی وایە مەینەتی و كێشەی 
شارستانییەتی ئەمڕۆ لەوەدێ  كە نەتوانراوە 
ئەم هەستە دەروونییە بەباشی ئاڕاستەبكرێ
  لەشوێنی خۆێیدا بەكاربێ و رۆڵبگێڕێ . 

بۆیە سلۆتەردایك گریمانەیەكی سەرنجڕاكیشی
 هەیە كە مێژوو و كولتوور و شارستانیەتی 
خۆرئاوایی سەرلەبەر ئەنجامی تێنەگشیتنە 

لەتوڕەبوونی مرۆڤ و بەرجەستبوونی ئەو توڕەیییە
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توڕەیی و تۆلە و رق و كینە

تیمۆس )thymos( وشەی كۆندا یۆنانی لەزمانی كینە. و لەرق ترە شتێكی  توڕەیی
كەبەمانایتوڕەوهەستیدانپێدانانوپەسەندكردندێولەدیالۆگەكانیئەفالتونوەك
»كۆمار«یشداباسكراوە.هەڵبەتفەیلەسوفیئەڵمانی»پیتەرسلۆتەردایك«لەشاكارێكی
جوانبەناوی)زەمەنوتوڕەیی-2006(پەردەلەسەرئەمهێزەدەروونییەدەخاتەسەرپشت
ولەلێكۆڵینەوەیەكیسایكۆسیاسیدابەپشتبەستنبەڕەخنەیفەلسەفیباشترتاوتوێدەكات.
نەتوانراوە كە لەوەدێ ئەمڕۆ شارستانییەتی كێشەی و مەینەتی وایە پێی سلۆتەردایك
بۆیە رۆڵبگێڕێ. و بەكاربێ خۆێیدا لەشوێنی ئاڕاستەبكرێ بەباشی دەروونییە هەستە ئەم
سلۆتەردایكگریمانەیەكیسەرنجڕاكیشیهەیەكەمێژوووكولتووروشارستانیەتیخۆرئاوایی

سەرلەبەرئەنجامیتێنەگشیتنەلەتوڕەبوونیمرۆڤوبەرجەستبوونیئەوتوڕەیییە.
بەهۆی الوازیشی تێپەڕاندنی و تواناسروشتییەكانی لەسنورداری مرۆڤ توڕەبوونی نا, بۆ
بەدستهێنانیزانستوهێزەوەلەنموونەیپاڵەوانەئەفسانەییوداستانەكانیخواوەندەكاندا

هەموویبەرجەستەكردنیئەورۆحەتوڕەپەنگخواردووەیەلەمرۆڤداكەتێینەگەیشتویین.
لەوانەیەدەربڕینیتوڕەییپەنگخواردنەوەیفشارێكیناخەكیبێكەمرۆڤێکهیچشارەزانەبێ
لەبینینەوەیكەناڵێکلەچۆنییەتیئاڕاستەكردنودەرهاویشتنی–فینتەلەیشن-دا.بۆیەهەر
پیشخواردنەوە,كەڵەكەكردنوشاردنەوەی,كپكردنودواخستنی,دواجاردەبێتەگركانێك

كەهەڵدەچێتبەتوڕەیی.


دوا وتە
بەبەرواردبەودەیانساڵەیلەهۆڵەندادەژیاموخۆراكوژیانێكیجیاوازترمهەبوو,زیاتر
كوردگوتەنی»مێشكساردتر«وكەمتردەمارگرژبووم.خۆراكمزۆرترسەوزەمەنیورووەك
دیاریكراوتربوو ژیانم بەرنامەی بەدەگمەنبەالیگۆشتیسوردادەچووم,جگەلەوەی بوو,
لێرە.لەكوردستانبوومەوەبەگۆشتخۆرولەگەڵئەوەیبەردەوامهەستیتاوانوئازاری
ویژدانمهەیەبەخواردنی!بەاڵمهەستیشدەكەمزووترقەڵەووكەمترتەندروستموزۆرتریش
توڕەمدەكات.ئەوەشلەوەدادەردەكەوێكەزووتربەشتیناڕێكقەڵسدەبموخێراهەڵویست
زۆرجار مێشك هزرو پەرتی و پەلەپڕوزێیی و شپرزەیی دروستدەبێ. تێدا بەرچەكردام و
لەوانەیەئەمشێوازەی ناوازەنەبێ,بەاڵم نامۆو گوشارمبۆدەهێنن.دەكرێئەمدۆخەی
ئێستامبۆئێرەباشبێ,وەكچۆنئارامیبۆئەوێگونجاوبوو.ئیدیمنناڵێمتوڕەیی

هەمووكاتشیاوودروستە,وەلێشتێكینامۆوناسروشتیشنییە!



30

تێگەیشتن و ڕێگەگرتن لە خۆكوشتن
Understanding and Preventing Suicide

ئامادەكردنی:
ڕێكخراوی هارتالند ئەالیەنس بۆ پێداویستی مرۆیی و مافی مرۆڤ
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خۆكوشتنیەكێكەلەدیاردەباڵوەكانینێوكۆمەڵگەكانودەتوانینبڵێینهەمووكۆمەڵگەیەك
بەڕێژەیجیاوازپشكیخۆیبەردەكەوێت،بەپێیسەرچاوەكۆنەكانخۆكوشتندیاردەیەكی
مردندا بەدوای هەن هەمووسەردەمێكداكەسانێك لە و هەیە دێرزەمانەوە لە و نییە نوێ

دەگەڕێنوبەتەنهاهۆكاریدەزاننبۆخۆڕزگاركردنلەمەینەتیەكانیژیان!
هەروەهاتوێژینەوەزانستییەكانئاماژەدەكەنبەهەڵكشانیڕێژەیخۆكوشتنوزیادبوونیلە
)W.H.O(سەرتاسەریجیهاندا.لەیەكێكلەسەرژمێرییەكانیرێكخراویتەندروستیجیهانی
دەركەوتووەكەرێژەیخۆكوشتنلەجیهانداسااڵنەدەگاتە800هەزارتا900هەزارحاڵەت.
10هۆكارە لەو بریتییە دونیادا واڵتانی زۆربەی لە ئێستاخۆكوشتن لێكۆڵینەوەكان بەپێی
سەرەكییەیكەدەبنەهۆیمردن،بۆنموونەلەواڵتێكیوەكبەریتانیاخۆكوشتنبریتییەلە
سێیەمهۆكاریلەناوچووندواینەخۆشییەكانیدڵوشێرپەنجە.لەواڵتەئەسكەندەنافیەكانی
لەساڵێكداخۆیان لە100هەزاركەس رێژەی40كەس دانیمارك( نەرویج، وەكو)سوید،
دەكوژن،لەئەمریكاشسااڵنەزیاترلەسیهەزاركەسخۆیاندەكوژن،واتە)85(كەس
لەڕۆژێكدا،بەمانایەكیدیهەربیستخولەككەسێكخۆیدەكوژێت،هەروەهاسااڵنە650
هەزاركەسهەوڵیخۆكوشتندەدەنلەوواڵتەدا.دیارەئەمڕێژانەلەواڵتێكەوەبۆواڵتێكی
ترولەقۆناغێكەوەبۆقۆناغێكیدیگۆڕانیبەسەردێت،ئەمەشبەهۆیئەوگۆڕانەسیاسی

وكۆمەاڵیەتیوفەرهەنگیانەیدێنەئاراوە.

خۆكوشتن )suicide( چییە؟
بریتییەلەكۆتاییهێنانێكیدەستكردانەیمرۆڤبەژیانیخۆی.ئەمكارەشلەئەنجامی
هەڵبژاردنێكیئازادانەیخۆیەتیدەرهەقبەژیانیخۆیوهەندێكجاركارەكەسەركەوتوو
دەبێتوژیانیكۆتاییدێت،بەاڵمهەندێكجارسەركەوتوونابێتولەژیاندادەمێنێتەوە.

هۆكارە مەترسیدارەكانی خۆكوشتن:
گشتی شێوەیەكی بە بەاڵم جیاوازە، تر یەكێكی بۆ لەیەكێكەوە خۆكوشتن هۆكارەكانی

ئەمانەیخوارەوەهۆكارەكانیخۆكوشتنن:
1.تەمەن:ئەوكەسانەیلەمەترسیخۆكوشتندان،زیاترگەنجاننلەنێوانتەمەنی15–25
ساڵی،هەروەهاپاشتەمەنی)65ساڵی(ئەگەریخۆكوشتنزۆرەبەتایبەتلەوكەسانەداكە

بەتەنیادەژین.بەاڵملەگەڵئەوەشداخۆكوشتنلەهەمووتەمەنێكداهەیە.
چوار بەرێژەی مێ ڕەگەزی لە زیاترە نێردا ڕەگەزی لە تەواوەتی خۆكوشتنی ڕەگەز: .2
نێربەرێژەیسێ لەڕەگەزی زیاترە لەڕەگەزیمێینەدا ئەوەندە،بەاڵمهەوڵیخۆكوشتن

ئەوەندە.
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3.باریخێزانی:خۆكوشتنلەوكەسانەداكەهاوسەریانهەیەكەمترە،بەاڵملەتاكیبێ

هاوسەریانژنوپیاویتەاڵقدراودازیاترڕوودەدات.
بێباوەڕان، بە ئایندابەراورد ناوهەواداروشوێنكەوتوانی لە ئایین:خۆكوشتنكەمترە .4
هەروەهاڕێژەیخۆكوشتنلەناومسوڵمانوجولەكەوكاسۆلیكداكەمترەبەبەراوردلەگەڵ
كاتێك هەیە، خۆكوشتنی فكری و ژیان لە بێزارە كە حاڵەت زۆر نموونە بۆ پروتستانت.
پرسیاریلێدەكرێتچیڕێگرەلەوەیخۆتنەكوشتووە،لەوەاڵمدادەڵێتلەترسیخوا،
بەتایبەتلەكۆمەڵگەمسوڵمانییەكاندا،لەبەرئەوەیلەقورئاندابەڕاشكاویباسلەحەرامی
خۆكوشتندەكاتودەفەرموێت)والتقتلواانفسكمإناللهكانبكمرحیما(.یاساغكردنی
خۆكوشتنبەوشێوازەلەدیندا،بۆتەهۆكارێكبۆكەمكردنەوەیڕێژەیخۆكوشتنلەنێو

كۆمەڵگاباوەڕدارەكاندا.
5.ئاستیكۆمەاڵیەتیوئابووری:ڕێژەیخۆكوشتنلەئاستەكۆمەاڵیەتییەبەرزەكاندازیاترە،

هەروەهالەناوشارەگەورەكاندازۆرترەوەكلەگوندەكان.
ڕێژەی بەاڵمدەركەوتووە بەخۆكوشتن نییە تایبەت دیاریكراوو 6.وەرزیساڵ:كاتێكی

خۆكوشتنلەبەهاروپایزداكەمێكبەرزترە.
7.نەژاد)عرق(:خۆكوشتنلەناوسپیپێستدازیاترەلەڕەشپێست،هەروەهاكەمترەلە

ناوئەوئەقەلیاتوگروپەبچووكانەیپەیوەندییەكیبەهێزهەیەلەنێوانیاندا.
8.جۆریپیشە:بێكاریونەبوونیسەرچاوەیژیانیەكێكەلەهۆكارەزۆرمەترسیدارەكانی
خۆكوشتن،بەاڵملەهەمانكاتداخاوەنیهەرجۆرەپیشەیەكیشبیتمەترسیخۆكوشتنت
وەكو تر پیشەكانی لە زۆرترە تیایاندا خۆكوشتن رێژەی پیشە هەندێك تەنانەت و هەیە

پزیشك،پزیشكیددان،ئەفسەریجێبەجێكار،..
9.حاڵەتیتەندروستیجەستەیی:توشبوونبەنەخۆشییەدرێژخایەنومەترسیدارەكانوەكو

ئەیدز،شێرپەنجە.
10.حاڵەتیتەندروستیدەروونی:تێكچونەكانیتەندروستیدەروونیبەیەكێكلەبەهێزترین
ئەوەندە 12 – 3 كەسانەدا ئەو ناو لە و دەژمێردرێن خۆكوشتن پاڵنەرەكانی و هۆكار
دڵەڕاوكێی، حاڵەتیخەمۆكی،سكیزۆفرینیا، بەتایبەت ئاسایی. خەڵكی بە بەراورد زیاترە

ئالودەبووانیئەلكحول،تێكچونیكەسایەتی.

چۆن خەمۆكی دەبێتە هۆكارێك بۆ خۆكوشتن؟
)30%تا-70%(یخۆكوشتنەكانپەیوەندییانبەخەمۆكییەوەهەیە،چونكەلەكاتیخەمۆكیدا
مرۆڤبیركردنەوەیدەشێوێتوناتوانێتژیرانەودروستبیربكاتەوە،ئەگەرئەمحاڵەتە
چارەسەرنەكرائەواهەستدەكاتكەسێكیبێهیواوبێنرخەوبیرلەكۆتاییهێنانبەژیانی

خۆیدەكاتەوە.
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نەخۆشێكیخۆكوژیبەیەكێكلەمشێوازانەلەنەخۆشخانەدادەبینرێن:

1.نەخۆشەكەرزگاربوویەكیهەوڵیخۆكوشتنەولەالیەنكەسوكاریهێنراوەبۆنەخۆشخانە.
2.نەخۆشەكەدێتبۆنەخۆشخانەوسكااڵیهەیەدەربارەیهەبوونیفكریخۆكوشتن.

3.نەخۆشەكەبۆسكااڵیەكیتردێتبۆنەخۆشخانە،بەاڵملەهەڵسەنگاندنیپزیشكیان
كارمەندەكەوەدەردەكەوێتفكرونیەتیخۆكوشتنیهەیە.

4.نەخۆشەكەنكوڵیدەكاتفكرونیەتیخۆكوشتنیهەبێت،بەاڵمبەشێوەیەكڕەفتاردەكات
نیەتیخۆكوشتنلەناخیداهەستیپێدەكرێت.ئەمنەخۆشانەزۆربەیكاتلەالیەنئەندامانی

خێزانیانهاوڕێكانیانسەردانینەخۆشخانەیانپێدەكرێت.

ئاست و قۆناغەكانی خۆكوشتن:
1.فكریخۆكوشتن:بیركردنەوەبەشێوەیەكیڕاستەوخۆیانناڕاستەوخۆلەخۆكوشتنیان

خۆئازاردان،بەاڵمبەبێدەربڕینینیەتێكیڕاستوهەبوونیڕەفتاریخۆكوژی.
یان قسە دەربڕینی لەڕێی ناڕاستەوخۆ یان ڕاستەوخۆ بەخۆكوشتن: كردن هەڕەشە .2

نووسینەوەهەڕەشەیخۆكوشتندەكات،بەاڵمبەشێوەیكرداریهیچناكات.
3.رەفتاریخۆكوژی:هەندێرەفتاردەكاتبەمەبەستیخۆئازاردانكەدڵنیایەنابێتەهۆی
مردنوەكوهەوڵدانبۆبڕینیدەماریمەچەكیبەچەقۆیەكیپالستیك،خواردنیچەند

دەنكەحەبێككەزیاترەلەبڕیچارەسەربەاڵمكوشندەنییە.
یان بچووك برینداری هۆی ببێتە لەوانەیە كە گەیاندن، بەخۆ زیان هەوڵیخۆكوشتن: .4
گەورە،بەمەبەستیكۆتاییهێنانبەژیانیخۆیئەنجامیدەداتوەكوبرینداركردنیجەستەی

خۆی.
گرتنەبەری ڕێگەی لە دەهێنێت بەژیانیخۆی كۆتایی بەتەواوی تەواوەتی: 5.خۆكوشتنی
خواردن، دەرمان خۆسوتاندن، چەك، بەكارهێنانی وەك خۆكوشتن ڕێگاكانی لە یەكێك

خۆخنكاندن.

چۆن دەتوانیت كەسێك بناسیتەوە ئەگەری خۆكوشتنی لێبكرێت؟
حاڵەتێكی خۆكوشتن دیاردەی زۆربەی كردووە بابەتە ئەم لەسەر قسەیان ئەوانەی بەالی
كتوپڕولەناكاونییە،بەڵكوبەماوەیەكپێشهەوڵیخۆكوشتنئەوكەسەچەندگۆڕانێكیتیا
دروستدەبێتوچەندپەیاموئاماژەیەكیلەسەردەردەكەوێتكەچواردەورەكەیدەتوانن

هەستیپێبكەنلەوانە:
1.پێشترهەوڵیخۆكوشتنیدابێت.

2.نەخۆشییەكیدەروونییانبارێكیدەروونیخراپیهەبێتوەكوخەمۆكی،دڵەڕاوكێ.
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لەالیەنی پاشەكشەكردن دابڕان، وەكو هەڵسوكەوتیدا لە گۆڕانكاری بوونی دروست .3

كۆمەاڵیەتیوكەمبوونەوەیپەیوەندییەكانیلەگەڵدەورووبەردا.
4.خراپبەكارهێنانیدەرمان،ئالودەبوونلەسەركحولیانماددەهۆشبەرەكان.

5.هەستكردنبەتەنهایی،هەستكردنبەبێهیواییونەبوونییارمەتی.
6.دروستبوونیگۆڕانكاریلەشێوازیخواردنوخەوتنوچاالكیڕۆژانە.

7.هەبوونیسیمایشەڕەنگێزییاخودزووهەڵچوونلەكەسەكەدا.
8.لەدەستدانیكەسێكینزیك،سەروەتوسامان،كاروپیشەلەوماوەیەدا.

9.بوونیخۆكوشتنیانهەوڵیخۆكوشتنلەمێژوویخێزانەكەیاندا.
10.لەژیانیداكارەساتییەكلەدواییەكیبەسەرهاتبێت.

پەیامەكانی مرۆڤ كە ئاماژەن بە خۆكوشتن:
1.پەیامیڕاستەوخۆیزارەكی:

•بەشێوەیقسەكردنیڕاستەوخۆبەچواردەورەكەیدەڵێت”خۆمدەكوژم“.
•لەگەڵتوڕەبوونوتاوانباركردنیبەرامبەرەكەیهەڕەشەیخۆكوشتندەكاتودەڵێت”

لەداخیتۆخۆمدەكوژم،فاڵنشتمبۆنەكەنخۆمدەكوژم،…”
2.پەیامیناڕاستەوخۆیزارەكی:

و بێزاری بە ئاماژەن كە دەردەبڕێت وتەیەك چەند خۆكوشتن هەوڵی پێش ماوەیەك •
نائومێدیوەكو“كەیئەمەژیانە،مردنخۆشترەلەژیان،…”

”ئەگەر وەكو بەكاردەهێنێت وتە هەندێك هاوڕێكانی یان خێزانەكەی ئەندامانی لەگەڵ •
یەكترمانبینییەوەجارێكیتر“.
3.پەیامیڕاستەوخۆینازارەكی:

•بەشێوازیكرداریئاماژەدەداتبەچواردەوریخۆیكەنیازیخۆكوشتنیهەیەوەكو
)پەیداكردنیچەك،كۆكردنەوەیحەب،كڕینوپەیداكردنیماددەیژەهراوی،ئامادەكردنی

نەوتیانبەنزین،چوونەشوێنیبەرز،..(
4.پەیامیناڕاستەوخۆینازارەكی:

•ماوەیەكپێشهەوڵیخۆكوشتنهەڵدەستێتبەڕێكخستنیشتەتایبەتەكانیخۆیوەكو
شتیناوماڵ،قەرزدانەوە،یانبەخشینیشتەكانی.

و كەس و خزم زۆربەی سەردانی ماوەیەدا لەو بەاڵم بووە گۆشەگیر كەسێكی پێشتر •
هاوڕێكانیدەكات،وەكوماڵئاواییكردنێك.

ئەوپرسیارانەیپێویستەبكرێنبۆزانینیفیكریخۆئازاردانیانخۆكوشتنلەكەسێكدا:
ئەمپرسیارانەیخوارەوەبریتینلەكۆمەڵەپرسیارێك،بەشێوەییەكلەدواییەكدانراونبۆ
ئاشكراكردنوزانینیفكریخۆكوشتنلەكەسێكدا.پزیشك،چارەسازیدەروونی،توێژەری
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كۆمەاڵیەتیدەتواننبێترسوزۆربەكراوەییلەگەڵنەخۆشداقسەبكەندەربارەینیەتو
فیكریخۆكوشتنیانئەوهەوڵەخۆكوژییەیداوێتی،ئەمباسكردنەنەكفیكریخۆكوشتن
الیكەسەكەدروستناكات،بەڵكویارمەتیدەرێتیبۆدەربڕینورزگاربوونلەوبیرۆكانە.

1.ئایادڵتەنگیت؟هەستبەبێهیواییدەكەیت؟
2.ئایاهەستدەكەیتژیانخۆشیتیانەماوەومردنخۆشترەلەژیان؟

3.ئایاهیچكاتحەزتكردووەبمریت؟
4.ئایاپێشتریانئێستابیرتكردۆتەوەخۆتڕزگاركەیتلەمكێشەیانحاڵەتەبەئازاردانی

خۆتیانخۆكوشتن؟
5.ماوەیچەنددەبێتبیریخۆئازاردانیانخۆكوشتنتالدروستبووە؟

6.لەهەفتەیەكداچەندجاربیرلەخۆكوشتندەكەیتەوە؟
7.ئایاهیچپالنێكتهەیەبۆخۆئازاردانیانخۆكوشتنبەمەبەستیڕزگاربونتلەكێشەكان

؟
8.ئایابەئاسانیدەستتدەگاتەهۆكارەكانیخۆئازاردانیانخۆكوشتن؟)بۆنموونە:چەك،

چەقۆ،دەرمان(
بەچ و چۆن ؟ لەكوێ ؟ كەی داوە؟ خۆكوشتنت یان خۆئازاردان هەوڵی پێشتر ئایا .9

هۆكارێك؟
10.ئایاهەستاویتبەنووسینینامەیەكبۆدوایخۆتدەربارەیخۆڕزگاركردنتلەژیان

بەخۆكوشتن؟
11.ئایاهیچبەربەستێكهەبووەلەبەردەمتدابۆخۆكوشتنیڕاستەقینە؟چین؟

تێبینی:ئەگەرنەخۆشبەتەواویڕەتیكردەوەگفتوگۆبكاتدەربارەیخۆكوشتنپێویستە
هەوڵبدرێتپرسیارلەئەندامانیخێزانەكەییانهاوڕێكانیبكرێت.

چارەسەر یاخود ڕێگەگرتن لە خۆكوشتن:
پێویستە لەبەرئەوە خاوەنەكەی، خودی بە تایبەتە بابەتێكی تەواو خۆكوشتن بڕیاری
لەسەرەتاوەبەهێمنیكارلەگەڵكەسەكەدابكرێت،سەرزەنشتنەكرێت،پەیوەندییەكیپتەوی
لەگەڵدروستبكرێتپێشپرسیاركردندەربارەیخۆكوشتن.چارەسەریاخودرێگەگرتنلە
خۆكوشتنبەپێیحاڵەتەكانیانئەوپێنجئاستەیهەیەتیدەگۆڕێت،بەاڵمبەشێوەیەكی

گشتیدەتوانینبەمشێوازانەیخوارەوەمامەڵەلەگەڵحاڵەتەكاندابكەین:
*ئەگەركەسێكهەستیخۆكوشتنیهەبووپێویستە:

1.بەكراوەییوڕاستەوخۆالیئەوكەسانەیمتمانەیپێیانەقسەبكاتدەربارەیناخیخۆی.
2.لەزووترینكاتداسەردانیپزیشكیتایبەتمەندیدەروونیبكات.

3.بەردەوامبێتلەسەرڕێنماییەكانیپزیشكوتیمیچارەسەركردن.
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**ئەگەركەسێكتانمەترسیخۆكوشتنیهەبووپێویستە:

1.ئەوقسانەیدەیكاتدەربارەیخۆكوشتن،بەراستیوەرگرنوپشتگوێینەخەن.
2.لەزووترینكاتداسەردانیپزیشكیتایبەتمەندیدەروونیپێبكەن.

3.خۆتانسەرپەرشتیوەرگرتنیدەرمانەكانیبكەن.
( وەكو پێدەكرێت خۆكوشتنی مەترسی كە دووربخەنەوە شتانە ئەو هەموو ناوماڵدا 4.لە

دەرمان،ژەهر،تفەنگ،چەقۆ،نەوت،…(.
5.بەردەوامشەووڕۆژچاودێرینەخۆشەكەبكەنوبەتەنهاجێینەهێڵن.

بۆنەخۆشەكە لەبارتر ژینگەیەكی بچنەوەو رابردوویخۆتاندا 6.بەهەڵوێستومامەڵەی
دروستبكەن.

7.دووربكەونەوەلەسەرزەنشتكردنینەخۆشەكەدەربارەیئەوفیكرەخۆكوژییانەیهەیەتی.

ئەركی پزیشك و تیمی چارەسەركردن:
1.دیاریكردنیچارەسەریپێویستبۆنەخۆشلەالیەنپزیشكیتایبەتمەندیدەروونیوەك:
-خەواندنیلەنەخۆشخانەبەمەبەستیچارەسەركردنولەنزیكەوەئاگاداربوونلەحاڵەتەكەی.
-بەكارهێنانیدەرمانبۆچارەسەركردنیئەوحاڵەتەیهەیەتیوەكخەمۆكی،دڵەراوكێ،
… بەاڵمپێویستەدەرمانەكاننەدرێتەدەستنەخۆشەكەخۆی،بەڵكوكەسوكاریئاگادار

بكرێنخۆیانسەرپەرشتیوەرگرتنیدەرمانەكانیبكەنوبیدەنێ.
-ئەگەرزانرادەرمانەكانناتواننئەوڕۆڵەببیننیاننەخۆشەكەلەمەترسییەكیگەورەدایە

دەتوانرێتتەزوویكارەبا)E.C.T(بۆچارەسەركردنیحاڵەتەكەیبەكاربهێنرێت.
یان دەروونی چارەسازی وەك جێگیر كەسانێكی دەروونیدا پزیشكی لەگەڵ پێویستە .2

توێژەریكۆمەاڵیەتیبەشێوەیتیمكارلەگەڵنەخۆشەكەدابكەنبەمشێوازە:
-هانیكەسەكەبدرێتناخیخۆیدەرببڕێتوباسلەكێشەكانیبكات.

-زۆربەكراوەییلەگەڵیداقسەبكرێتلەسەرئەوبیرۆكانەیهەیەتیدەربارەیهەوڵیخۆكوشتن.
-كۆمەڵێكئامۆژگارییەكلەدوایەكینەدرێتێوبێزاربكرێتلەگوێگرتن،بەڵكوهاوسۆزی

بۆنیشانبدرێتتاكونەخۆشەكەهەستبكاتلێیتێگەیشتوون.
-سەرزەنشتنەكرێتلەسەرئەوەیبیرۆكەیخۆكوشتنیهەیە.

-پێویستەبەهۆیهەندێكقسەیانهێماگومانلەنەخۆشەكەبكرێتكەلەدواتردالەوانەیە
ناتانن ئیتر ”خواحافیز بڵێت دانیشتنێكدا لە ئەگەر نموونە بۆ بدات، خۆكوشتن هەوڵی

بینمەوە،وەسێتبكاتبۆدوایخۆی”
-لەڕێگەیئەنجامدانیدانیشتنەكانچارەسەربدۆزرێتەوەبۆئەوكێشەوپاڵنەرانەیوایكردووە

ئەوكەسەبیرلەخۆكوشتنبكاتەوە.
ئەوهەڕەشانەیدەیكاتگوایەهەوڵیخۆكوشتندەدات،پێویستەلەالیەنتیمیچارەسەركردن
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بەگرنگوەربگیرێتوپشتگوێنەخرێت.

-هەوڵبدرێتكەسەكەبگەڕێندرێتەوەسەرچاالكیرۆژانەیئاساییخۆی.
-زانیاریبدرێتبەئەندامانیخێزانەكەیدەربارەیمەترسیئەوحاڵەتەینەخۆشەكەهەیەتی،
بەاڵمپێویستەنهێنییەكانینەخۆشبپارێزرێتوڕەزامەندینەخۆشوەربگیرێتبۆدركاندنی

زانیارییەكان.
-دانیشتنلەگەڵنەخۆشەكەدابەشێوەیخشتەیەكیدیاریكراوئەنجامبدرێتتاكوبەتەواوی

حاڵەتەكەیچارەسەردەبێت،بەتایبەتلەسەرەتاداماوەكەیلەهەفتەیەكتێپەڕنەكات.
-پێویستەهاوكارییەكیباشهەبێتلەنێوانتیمیچارەسەركردنوخێزانینەخۆشەكەدابۆ

ئەوەیبەهاوكارییەكتركارەكانبەڕێوەبەرن.
ئەگەركەسێكلەهەوڵێكیخۆكوژیڕزگاریبووپێویستە:

1.لەزووترینكاتدانەخۆشەكەبگەیەنرێتەنەخۆشخانەبەمەبەستیڕزگاركردنیلەمردن.
2.چارەسەركردنیئەوشوێنەوارانەیبەهۆیهەوڵیخۆكوشتنەوەلەسەرجەستەیدروستبوون

.
3.سەرزەنشتنەكرێتلەسەرئەوەیهەوڵیخۆكوشتنیداوە،هەوڵبدرێتبۆتێگەیشتنلەو
پەیامانەیهەیبووەپێشئەوەیهەوڵیخۆكوشتنبدات،بۆئەوەیبزانرێتتاچەندحەزی

كردووەبمرێت.
هەوڵی ڕاستی بۆ بەڵگەیەك وەكو جێهێشتووە، نامەیەكی هیچ خۆی پاش بزانرێت .4

خۆكوشتنەكەی.
5.لەزووترینكاتداپزیشكیتایبەتمەندیدەروونیبیبینێتوچارەسەریپێویستیبۆدیاری

بكاتوەكوخەواندنیلەنەخۆشخانە،بەكارهێنانیدەرمان،….
لەالیەن پێویستە دەكاتەوە، دووبارە هەوڵیخۆكوشتن گوایە دەیكات هەڕەشانەی ئەو .6

پزیشكوخێزانەكەیبەگرنگوەربگیرێتوپشتگوێنەخرێت.
7.خێزانەكەیئاگاداربكرێتكەشەشمانگتایەكساڵپاشهەوڵێكیخۆكوشتنچاودێری

بكەن،چونكەمەترسیدەكرێتهەوڵەكەیدووبارەبكاتەوە.
8.مامەڵەكردنێكیدروستوژیرانەلەگەڵخێزانینەخۆشدابكرێت،بەمەبەستیئاسایكردنەوەی
باری وەكو ژیانی ئەوەی بۆ وكەسوكاری، كارەالیخێزان ئەم ناخۆشەكانی دەرئەنجامە

ئاساییپێشتریلێبێتەوە.
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سه رووی سوریالیزم

بڵند رۆسته م باجه الن

)1(
خاچێكیانلهسێدارهداوه.

)2(
دڵیدیاریبهدیاریبۆدیاریدهبهین

بهفهرمانیدیاری.

)3(
كاتژمێرهكهیمهچكۆ،لهكاتژمێرهكهیشهعبیپرسی:

ـكاتژمێرچهنده؟

)4(
زستانسهرمایهتی

پاڵتۆكهیئهكاكیئهكاكیفیجیدزیوه
هاوینزۆریگهرمایه

بههارمردووه.
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)5(

كاسهیسهرم
لهناوكاسهیههناردانراوه
لهسهرسفرهیكاسهلێسێك.

)٦(
تهرازوویانبهتهرازووكێشا

كێشیبهقهدپرتهقاڵێكبوو.

)7(
نیشتیمانبۆنیمنیلێدێ
منیشبۆنیڕێبوارێك.

)٨(
ئهوسارووخسارتوهكگۆرهوییهكانتسپیبوو

ئێستاگۆڕهكهت.

)٩(
بهوگوریسهیكرایهگهردهنیكهنیزهكه

بتێكجۆالنهدهكا.

)10(
پێاڵوهدڕاوهكانیخستنهبهردهمم:

ـئهمتابلۆیانهمبۆڕهنگبكه.
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)11(

خۆشیههستمپێدهكا
پهیكهردامدهتاشێ
كانتۆرهمۆرهكه،

جلیژێرهوهیخاتوونملهناوههڵدهواسێ.

)12(
لهخهیاڵیبرایانیكارامازۆف
دیستۆڤسكیوراسكۆڵنیكۆف

باسیشیعرێكیمنورابردوویخۆیان
بۆرۆبنهوددهكرد.

)13(
مردنێكهلهنهمری

درۆیهكیڕاستهقینهیه
ئاوێكهلهئاگر

رۆبۆتێكهلهمرۆڤ
ئیبلیسێكه،رهجمیخۆیدهكا
سۆفیواپێناسهیشعریكرد.

)14(
ئێستادهنگیحهسحهكاندێ
لهشاریلهرزگرتووهسیسركدا.

شاعیرێكیعاشقبووبهعیشق....نا
شوفێرێكبانگمدهكا:

ـدهتهوێبهدووكیلۆعیشق،بتگهیهنمهكۆاڵنیعیشق؟
لهنهۆمیدووهمیباڵهخانهییاقووبیانپاڵكهوتووم

سهلیمبهڕهكات....نا
موتهنهبی....نا

عهالوئهسوانیپێمدهڵێ:
ـدابهزهخوارهوه

بڕۆشیكاگۆوبیرلهیوسفقهرزاویبكهوه
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باڵهخانهكهمدهفرۆشمهغادهسهمان.
بانگیسوهرابناكهم
نهفهروغدهناسم

نهنیمایوسیجدهخوێنمهوه
بانگیخۆمدهكهم

كهدهیهوێ،لهباڵكۆنهیبههەشتهوهخۆیبهاوێتهدۆزهخهوه:
ـنهمزانی...لێمببوره...ئهمكارهمهكه

بهڵێنبێبهگوێتبكهم
چیترشیعرنهنووسم.

)15(
ههمووشتهكۆكراوهكاندهڕێژم
شتهڕژاوهكانیشكۆدهكهمهوه

ژیانیخۆمم،بهخوێندنهوهیژیننامهیكهسانیتربهفیڕۆدا
پۆلیسێكبووم،

خۆممتهسلیمیبنكهیپۆلیسكرد:
ـئهمهشئهوتاوانبارهیلهدهستمههاڵت.

)1٦(
لەژێردارسێوەكە

چەندباغەوانێكدەورەیانداوە
باسیدارهەنجیریانبۆدەكا.

)17(
جووجكەكەمانجریكاندی

جووڵەیەكیكرد
سەگەكەمانحەپاندی

هێسكەكەیبرد
ئەسپەكەمانحیالندی

لەجێوەمرد.
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)1٨(
پەلەمەكەن

لەسەرەخۆئەومنداڵەلەخەوهەڵسێنن
خەونبەئێمەوەدەبینێ.

)1٩(
ژیانبەبێبیركردنەوەلەخودا

چەندتۆزاوییە
ئەوكاتەیرەشەبازمانمانسڕدەكا.

ئەوگۆزانەپڕبوونلەبارانینێوحیكایەتەكان
دادكاریمزگەوتەكاندەكرێ

كلێساكاندەڕوخێن
گوللەبەسووتانەوەدەنرێ

عیشقدەكەوێتەسەرسیسەمیمەرگ.

)20(
بۆپێوەدانیدەرگایئەوقەفەسەینێوانمان

پێویستمانبە
قەفەسێكیترو
دوعایەكیترو
شۆڕشێكیترو
نائومێدییەكیترە.
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چەند شیعرێكی كورت

پەری شێخ ساڵح

وەكمرواری
بەفرباری..

پرچیهەتاوسپیبوو
مانگلەگەڵكزەبا
بەپڕتاورۆیشتن

***

لەترسیماچیپەپوولەكان،
گوڵەكان

بەگەاڵخۆیانداپۆشی
***

گوڵەنێرگزەكان
بەدیاربێنازییبەهارەوە

هەڵتووتاون
***
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مانگەشەو
وەنەوزیدەبردەوە

دەریابەگوژمێكەوەهاتو
مانگلەدەریاداخنكا

***


شار
بەبۆنیسیاسەتتەنراوە

گوناه
بۆیەكچركەشپیرنەبووە

بۆیەكچركەشگۆچانینەگرتۆتەدەستی
***

ئەوە)با(
بۆشەرمناكا

هەركەدەمبینێ
بەپەناگوێمدادەچرپێنێ..؟!

***

زۆرگەڕام
هیالكبووم

كەلەخۆموردبوومەوە
بینیمبەدوایهیچدادەگەڕێم

***
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ناخموەكگێژەڵووكەیدەریا
قوڵپدەدا

خەونەكانموەكمۆموان
تیشكێكیكزو
چزانێكیتیژی

وەكدەرزییانهەیە
***

كاتێپیتەكانیخەم
لەناوشەپۆلیبادامەلەدەكەن

پەڵەهەورەكان
تاسەیفڕیندەكەن

***
خەونێكیتەهورایی

منیكردەشاعیرێكیپڕخولیا
دەرگاكانكڵۆممەكە

باڕۆژوویئەمشیعرەمبشكێنم.
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قسەیەک لەگەڵ خۆر

فەهمی نەبی
 

1
)خۆری تۆ(
خۆمنەدیوە

بەاڵمدەڵێن:خۆریئاسمانیتۆجیایە
منهەرکاتێ،پێمنابێتەسەرزەمینت

ئەوخۆرەیتۆ،
عەبایهەوریلەبەردایە.

2
)ماڵی خۆر(

هەفتەیەکەدەرناکەوێ...
گوایەدەڵێنخۆردزراوە!
زاناکانیگەردووندەڵێن:

هەورێکیڕەشکاڵویخۆیلەسەرناوە
بەاڵمهەڵەن

خۆمبینیومە...لەسوچێکیڕووخسارییار
سەرمەستبووەوڕاکشاوە.
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3
)مردنێکی دووبارە(

لەساماڵیئەمئێوارەساردوسڕە
بینیمکەچۆنئەستێرەکان
خوێنیخۆریاندەڕشت
خۆرمبینیئاوادەبوو

زەویشوردوردخوێنیدەمشت.
خوێنیخۆرمبینیبەچاو
وەکولێویکچێکسووربوو

خۆرموەکپرتەقاڵ
بەدرەختیئاسمانەوەچەندەدووربوو؟!
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مانگای پالیسـخـۆر

                                    

ئـاری عوسمان خەیـات                         

)1(
ماوەیەكە بكەم،چونكە تەواو بۆ ئەمچیرۆكەتان تاكۆتایی نادەمێ، ئەوەتان منگرەنتی
دكتۆرحەبەكەیبۆگـۆڕیـوم،چەندپێمگوت:ئەمحەبەسوورەناخۆم،حەزملەحەبەكەی
خۆمە،كەچیئەودەعباچاویلكەلەچاوە،گوێینەدامێوهەردەیگوت:ئەمەیانزۆرباشە،

واتلێدەكائیدیبیـرلەهیچنەكەیەوە.
گوتم:ئاخرئەگەربیرنەكەمەوە،دیسانەوەنەخۆشدەكەوم.

كەچیوەكئەوەیئەومنبێ،تۆزێكقورسسەریهەڵبڕیوگڵماندی:مندەزانم،نەخـۆش
گیان،نەكتۆ.

بەرلەوەیخۆموامبەسەربێ،هەستمكردشتێكیسەرسورهێنلەدكتۆرەكەمداڕوویداوە،
بەاڵمهەرزووبیـرمكەوتەوەالیئەوەی،ئاخۆبۆچـیئەمحەبەیبۆگۆڕیم،خۆمنئەوە
ناویـم سێساڵەهـەرئەوەیخۆمبەكاردێنم،ئەوحەبەهینەكەیە،كوڕەئەیخـوا،هەم

بیـرچوویەوە.
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)2(

پڕكەم، خـۆم لە دنیا پێشوو، جاری وەك نابێ تێكچوومەوە، دیسانەوە دیسان، ئەوەتا
دەرودراوسێپێیانزانیم،هـەرچـەندناشكورینەبێ،مندەرمكواودراوسێیشهەرتەنیا

ئەومامسەمینەداماوەیە،كەخـواهەڵناگرێزۆرجاربەكەڵكمهاتووە.
دەبێكەسبەونهێنییەنەزانێ،كەماوەیەكەدڵیپەنماندووم،عەینەندەبدەبەیئاو.مێشكم،
هینمەوە... كوونی لە ڕۆحم وەختە هەاڵوساوە. )دیاری(، دەستی میزەاڵنەكەی هەروەك
لوتمەوەدەردەچـێ،ئەوەتاپەنـجەكەڵەیدەستیڕاستم،جارجارلەخـۆوەدەپـژمـێ،وابزانم
ئەنفلەوەنزایباڵندەیگرتووە.دوێنێشەویشبەهەردووگوێـچكەمتێرتێرگریـام،چونكەبە

كەپـوویخۆمدیتم،دەممچـووبوو،لەحەمامەكە،پڕتەشتێكگوویفەرمووبوو!
شێڕاندنم:هـەیهاوارفریامكەون،كوڕەبۆخاتریخوابەدەنگمەوەبێن،مندەمشیـڕاند:
ئەیهاوارئەوەدەمچـۆنئاوهاگوویدەكا...وەرنهیچنەبێهەربۆخۆتانتەماشایكەن،
ئەوفیلمەیببینن،كەچیسەگبابێكنەبووفریامكەوێ،تالەوخوارەوە،گوونـمگوتی:دە

لێگەڕێهاوڕێ،خۆقابیلچییە؟!
منئەوەندەیترزەندەقمچـوو،خراپتـریشقیژاندنم،بەوقیژەیا،دەنگیئەوجارەی)مام
ئۆتۆمبێلوەرگەڕاوەو لە بیركەوتەوە،كاتێخەبەریاندایێ:كوڕەگەورەكەت، سەمین(م،
نازانمچیبەسەرهاتووە...منیشئاوا،وەكگوتم،وابزانمتۆزێكتوندتریشقیژاندم.ناهەقی

خۆمناگرم،ئاخر،كواگونقسەیدەكا،خـوایە.
ئەوشتەحیزەیپێشینانپێیانگوتووە:دەڵێیگونی،دەتبـڕمئازارمدەدی،ناتبـڕمتەككەت
بێزارمدەكەی،كەچیئەوەتائێستاوادڵیمندەداتەوە،ئەوئەندامەبەدبەختو دێو
لـەدەرێڕا،چاوەڕێـیئەوهاوڕێ كەساسەیجەستەیمرۆڤ،كەتاژیانماوە،دەبێهـەر

بێوەفایەیخۆیبێ،كەهەرگیزبۆجارێكیشچییە،لەگەڵخۆینایباتەژوورێ.

)3(
مننازانمچیمە،بەاڵمدڵنیامبەرلەوەیئەمحەبەسـوورەبـخۆم،كاریواسەیروسەمەرەم
نەدەكرد.یانێقسەیواهەلەقوبەلەقمنەدەگوت.هەرچەنزۆرنئەوانەیپێیانوایەتازە
زمانیمنقـۆڕبووە،یەعنیئەخالقلەزمانمدانەماوە،بەاڵمبڕواتانبێ،منبەكردەوە
هەركوڕەكەیجارانموچ)حەیب(یشـم،نییە،تەنهائەوەنەبێ،هاتوومدەمەوێچیرۆكێك
بگێڕمەوە،كەئەوەتاشتێكلەناوەوەمـڕا،ڕێگریمدەكاوناهێڵێ.مامسەمیندەڵێ:لەوانەیە

حەبەسوورەكەبێ.
ئەهاتەماشاكەنچۆنلەبەریەكهەڵدەوەشێمەوە..ئینجازمانیقوڕبەسەریچ...

منبەرلەمحەبەسوورە،چاومكۆڵنجینەدەكرد،پەنجەمنەدەپژمیوكەپوومشتینەدەدی،
هەروەهامنهەرگیزنەمدیوە،دەمبچێ،لەحەمامانگوویبكا،ئەویشقەیدینییە،ئەدی
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مەسەلەیگوونەكە...

بۆیەوازلەوەبێنن،ئەمەچیرۆكەیانە،چونكەهەرلەسەرەتاوەپێمگوتن،بەڵێنیئەوەتان
نادەمێ،بتوانمتاكۆتاییلەگەڵتانبموگێڕانەوەتانبۆبگەیەنمەسـەر،كەواتایاهەرئێستا
دەستلەخوێندنەوەیهەڵگرن،یابیـرلەهەندێشتیتریشمەكەنەوە،بۆنموونە:مەپرسن
ئایاكۆتاییئەمچیـرۆكەدەگاتەچی؟یامەپرسن:ئاخۆچیلەخوێندنەوەیفێردەبن؟
ئەگەربڕواشبەمنناكەنوپێتانوایەشێتوحولحولیم،ئەوادەتواننلەمامسەمینبپرسن،

یانفەرموونلەگەڵمبن،باخۆمئەمپەرەگرافەیتریشتانبۆبنووسمەوە.

)4(
باشە...بەاڵمپێشئەوەدەبێببوورن،گەرهەڵەیتایپتانلەهەرشوێنێكدابەرچاوكەوت،
چونكەنەختێكپێشئێستە،چاویچەپم،چـووبـووەبەرخۆرەتاوەكە،چەندبانگمكردەوە،

گوێینەدامێ.
چاویچەپم،دەیگوت:نەخۆشگیان،كۆڵنجێكیپیسمكردووە..!

منئەگەرنەخۆشیشبم،دڵنیامهێشتاشێتیڕاستەقینەنیم،شێتبوونپەسەپۆرتێكیزۆر
باشـەبۆپەڕینەوەلەسنووریبێعەقڵییئەممەخلوقاتەبێباكە،بەاڵممنناتوانملەم
سنوورەدەربازبم،كەهەرنازانـمچـۆنچۆنیتێكەوتووم،بۆیە)ئەدوەرەشێت(،گەرئێستە
مابا،بـۆیهەبـوو،سبەینێبچێتەمەحكەمەو–الیئەوحاكمەگزگلەیكەبەیانیانخۆی
نۆوچلوپێنجدەققەدەچێتەدەوام،كەچیدەیەوێموڕاجیعەكانیشەشونیویبەیانی،
لەبەرپێیهەڵبستن–دەعوایەكمانلەسەرقەیدبكا،بەتۆمەتیئەوەیسووكایەتیمانبە

شێتەكانیشاركردووە.

)5(
سەاڵو...

كامتان نازانم نەماوە، دیار حەوتوویەكە ئەوەی هاوڕێكەتان، دراوسێی سەمینم، مام من
تەلەفۆنتانبۆكردم،كەسلێرەنییە،زۆرتووڕەم،هەمووبەیانیوئێوارانێكدێمەئەمماڵە
چـۆڵوهـۆڵەوە،هیچئاسەوارێكدیارنییە،بەدەرلەمدووسێالپەڕەیەنەبێ،كەئێستا
دەیانخوێنمەوە،بەاڵممنگرەنتیئەوەتاننادەمێ،تاكۆتاییئەمچیرۆكەتانبۆتەواوبكەم،
چونكەماوەیەكەدكتۆرحەبەكەیبۆگـۆڕیـوم،چەندپێمگوت:ئەمحەبەشینەناخۆم،حەزم
بەحەبەكەیخۆمە،كەچیئەودەعباچاویلكەلەچاوە،گوێینەدامێوهەردەیگوت:ئەمەیان

زۆرباشە،واتلێدەكائیدیبیـرلەهیچنەكەیەوە...
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)٦(

ئەوەسێڕۆژەتوخنیتەواوكردنیئەمچیرۆكەنەكەوتووم،وتمبەشكوبتوانم،ئەوەیدەمەوێ
بۆتانیبگێڕمەوە،بەپێیبنەماكانیهونەریچیـرۆكنووسینبەڕێوەبـچێ،هەرهیچنەبێتۆزێ
هەڵەیتایپیكەمتـرتیابێ،یاهیچنەبێشتێكیوابـێ،وەكئەوانیتربارێكجنێوی

خوێنەرانملەگەڵخۆیابۆنەهێنێتەوە،بەاڵمئەوەتا...
دكتۆرەكە لە بەشكو بكەن، دراوسێم سەمینی مام بۆ تەلەفۆنێ تكایە گەڕێن، لەوە دەی

بپرسێ:گەرپیاوپارچەپارچەشهەڵوەشێتەوە،هەرحەبەسوورەكەبـخوا،باشـە؟

 * تێبینی:
1.سوپاسبۆمامسەمین،هەڵەچنیئەمچیرۆكەیگرتەئەستۆ،بەڕاستیپیاوێكیباشە.

2.هەروەهاپرسیاریئەوەملێمەكەن،ئاخۆپەیوەندیناونیشانبەناوەڕۆكیئەمچیرۆكە،
لەچیدایە؟چونكیئەویشهەر)مامسەمین(بۆیداناوە.

چونكە بخوێننەوە، سێیەمدا پەرەگرافی كۆتاییەكانی لەگەڵ دووەم، تێبینی تكایە .3
ڕاستییەكەی،دەبوومامسەمینلەوێیدانابا.
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كچە هەڵمییەكە                                                  

كاروان محەمەد فەتاح

یەكێكلەبەیانییەساردەكانیوەرزیزستانە،تۆبەنیازیپەیمانگالەماڵدەردەچیتو
كەرەستەكانیوێنەكێشانتلەنێوجانتاكەیشانتدایە،تەنیاتۆنەبێتكەبەدەرەوەیتهەموو
دانیشتوانیكۆاڵنەكەتانبەگەورەوبچووكەوەلەخەویقووڵدان،جۆگەئاویپیسیمااڵن
بەستوویەتیوبۆتەشەختەوزوقمزەویڕەقهەڵهێناوە،بەبنیقۆندەرەبۆیاغكراوەكەت
دەكێشیتبەشەختەكانوهێزدەخەیتەسەریان،هێندەهەڵوەدایئەوەیتكەبزانیلەژێر
ئەوشەختانەدائاوچۆندەڕواوڕێڕەویخۆیوەردەگرێت،وەكئەوعاریفەوایكەلەگەڕانی
بەردەوامدایەبۆدۆزینەوەیخودا،نازانیبۆئەوهەستەتالدروستبوو؟چیوایلێكردی
ئەوشەختانەبشكێنیت؟توانایوەاڵمدانەوەیئەوشتەتنییە،بەاڵمنكۆڵیلەوەشناكەیت
كەزۆرحەزدەكەیتئەوكارەبكەیت،دوایسەرفكردنیوزەیەكیزۆرتوانیتهەندێكیان
ئەو پەنجەرەی شووشەی دەنگی لە دەنگیان دەشكان كە كاتێك شەختەكان بشكێنیت،
مااڵنەدەچوو،كەبەردیگەرمینیوەڕیانیوەرزیهاوینیناودارالستیكیمناڵەچەتوونەكان

دەیشكاند،كاتێكڕاوەچۆلەكەیاندەكرد.
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گەیشتیتەئەوشوێنەیكەهەمووڕۆژێكچاوەڕێیهاتنیپاستدەكردتابتگەنێتەدەوام،
خۆرلەپشتیچیایەكەوەسەریدەرهێناوەوبەشەرمەوەبەیانیباشلەزەویدەكاتولەو
باڵەخانەوهۆتێلەبەرزانەدەدا،كەئاسەواریبارانیدوێنیشەویانلەسەرمابوو.پاسێكی
گەورەیسووروسپیلەدوورەوەدەردەكەوێتودوایماوەیەكلەبەردەمتادەوەستێتو
سەردەكەویتولەسەركوشنێكیتەنكیوەكودڵیخۆتدادەنیشیت،نێوپاسەكەهێندە
ساردەسەریپەنجەكانتتەزیونولووتتسوورهەڵگەڕاوە،وەكئەوەیخوێنیبەستووی
پێوەبێت،سەرنشینەكانینێوپاسەكەخۆیانوەبەریەكناوەولەسەرماندادەمیانگۆی

قسەكردنناكاتولەساتیهەناسەدانداهەڵملەدەمیاندەێتەدەرێ.
پاسەكەڕادەوەستێت...كچێكسەردەكەوێت،دیارەئەویشدەچێتبۆدەوام،چاوێكدەگێڕێت
ناچار ناكەوێت، دەست جێگایەكی هیچ بەاڵم دابنیشێت، بەتاڵدا جێگایەكی لە ئەوەی بۆ
و قەترانین ڕەشی چاوەكانی ڕادەمێنیت، لێی تۆ ڕادەوەستێت، بەپێوە تۆدا بەردەمی لە
دەنوێنن، ڕەش چاوەكانی ئاوها بێت، گلێنەكانیشی سپێتی ڕەنگە سپین، زۆر گلێنەكانی
برۆكانیزۆرباریكنوەكخەنجەریتیژبۆلەتكردنیدڵیتۆ،ڕوومەتەكانیئاڵوسوورن
ولووتیڕێكودەمیشیبچووكە،قژەخورماییەكەیهێندەخاوودرێژەبەسەرشانو
ملیداشۆڕبووەتەوەوقژیتەسریحەكردووە،سیمایتێكەڵبەجوانیوناسكیهەیە،بۆ
ساتێكلێینزیك...دەبیتەوەبۆنیعەترێكیخۆشیلێدێت،بلووزێكیشینیلەبەردایە،كە
لەئاسمانیساماڵیدوانیوەڕۆیبەهاردەچێتوپانتۆڵێكیڕەشیشنووساوەبەگیانییەوە
وجانتاكەیبەشانییەوەیە،ماوەیەكیباشسەرنجیلێدەدەیت،بۆیەكەمجارەبەوشێوەیە
كچێكسەرنجتڕابكێشێت،بۆیەڕاستەوخۆهەستیخۆشەویستیتبۆیدەبزوێ،خۆشەویستی
ئافرەتهەستێكیكتوپڕوناكاوەوخۆشتنازانیئەمەچۆنڕوودەدات.بۆیەبڕیاردەدەیت
جۆرە پێشتر گەر نەكێشاوە، پۆترێتێكت یان وێنەیەك هەرگیز تۆ بكێشیت، پۆترێتێكی
پەیوەندییەكیانڕاستترخۆشەویستیەكتلەگەڵیدانەبووبێت،چونكەهەركارێككەدەیكەیت
لە بڕیاردەدەیتكەئەمكارەتجیاوازبێت بەخۆشەویستییەوەئەنجامیدەدەیت،بەاڵم
زۆر خۆشەویستییەت و پەیوەندی ئەم دەكەیت هەست وا چونكە ترت، كارەكانی هەموو
لەگەڵ ڕابوردوودا لە كە ناچێت پەیوەندییەكت هیچ لە ترە، جیاواز زۆر بەڵێ جیاواز...
كەسەكانوشتەكانداهەتبووە،ئەمجارەبۆكێشانیوێنەیەكیانپۆترێتێكفڵچەوبۆیەو
ڕەنگەكانینێوجانتاكەتبەكارناهێنیت،بەڵكوهەڵمیهەناسەتبەكاردێنیت،ساردیئەو
بەیانییەشكۆمەكێكیباشتدەكاتكەبەهەڵمیدەمتلەساتیهەناسەدانەوەداپۆترێتی
ئەوكچەبكێشیتلەسەرجامینزیككوشنیدانیشتنەكەت،بۆكێشانیپۆترێتیئەوكچەی

كەئێستاوەكوپەیكەریجوانیباخچەكانلەبەردەمتداڕاوەستاوە.
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پاسەكەبەردەوامدەڕوات،تۆبۆماوەیەكلەدیمەنیدەرەوەدەڕوانیتخۆرلەنێوانئەو
زنجیرەدارانەی،كەشەقامەدووسایدەكەلەیەكجیادەكاتەوەسەرەتاتكێتلەگەڵدادەكات،
لێهەڵدەستێت. هەڵمیان دەبینیت سەربانەكان لەسەر فەرشێك چەند شەقامەكە لەوبەری
كەمە ماوەیەكی كە كچەی ئەو سەر دەبەیتەوە چاوت و پاسەكە فەزای ناو دەگەڕێیتەوە
هاتووەتەگیانتەوەووایلێكردوویبەهەڵمیهەناسەیدەمتپۆترێتێكیبكێشیت،هەستت

وابووكەئەوكچەلەهەناسەتنزیكترەبۆتۆكاتێككەدەیدەیتەوە.
هەناسەیەكیقووڵهەڵمدەمژیودەیدەیتەوەوهەڵمێكیزۆرلەسەرجامەكەدروستدەبێت
وبەسەریپەنجەتەزیوەكانتپۆترێتەكەدەكێشیت،زۆرلەوكچەدەچێتكەكردتبە
كەرەستەیخاویكارەكەت،وەكوخۆیبوو،كچەكەبەدرێژاییكارەكەتسەرنجدەداتلەو
پۆترێتەهەڵمییەوسەریسووڕدەمێنێلەتوانایتۆكەدەبینێتوەكوخۆیدەرتكردووە،
ئەمەیزۆرپێخۆشدەبێت،سەیرێكتدەكاتوبزەیەكتبۆدەكاتوەكئەوەیپێتبڵێت
زۆرجوانكێشاوتە،)منیشخۆشمدەوێی(ئەمەیبەقسەنەگوت،بەاڵملەسیمایدائەوە
دەخوێنرایەوەكەئەویشبەتۆكاریگەربووە،چونكەهەرهەستێكئەوهەیبێت،تۆشهەمان
پۆترێتە ئەو كە دەكەیت واهەست و دەكەیت پۆترێتەكە تەماشایەكی داتدەگرێت. هەست
هەڵمییەكچەڕاستەقینەكەیە،كێناڵێخۆینییەلەشێوەیهەڵمخۆینیشانتدەدا،ئا...
بەڵیخۆیەتی،دەمدەبەیتەپێشەوەوماچێكیقووڵیدەكەی...كچیهەڵمیشپێدەكەنێت.
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الیه الیه ی به نشییه کان*

چازلی داتسۆن
لە فارسییەوە: ئه نوه ر عه ره ب

لهسهرعهرزهکه لهژوورینشینگه ئهوشهوهیکچهکهمگۆرانیمردنیمندهخوێنێ،من
دهخۆمهوه، لیوانیشهراب دووههمین وخهریکم دهکهم کۆنهکان وێنه له دانیشتووم،چاو

ههڵبهتشهرابیسپیلهبهرئهوهیفهرشهکانمانتازهیه.
لهوێنهییهکهمدا،ئێمیلیلهنێوتهختهکهیدایهوچاویبڕیوهتهئهوگێزوگولیکانهیپووره
لیندایبۆیسازکردووه؛وردهحهیواناتێککهزگیانبهدهستپڕکردووهوبهدهوریسهر

ئێمیلیدادیالنێیانه.
ههموو له بگری. دهیهوێ دهڵێی که ئیمیلییه ڕادهکێشێ، وێنهیهدا لهو سهرنجم ئهوهی
وێنهکانیتریداههرپێدهکهنێیابههێمنیزیتدهبێتهههرشتێککهلهبهردهستیبێیان
تهقوکوتیلێههستێوبریقهداربێ،بهاڵملێره،لهووێنهیهداههربینادهستیکردبهگریان.
شهراب بوتڵێکیتر نیو نیوهشهوا، بێدهنگی له و  دهکهم وێنهیه لهو چاو سهعاته یهک

دهخۆمهوه.
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ئهژنۆی به دهمهی ئهو هەتا بوو، کۆرپهله دهمهی ئهو تهنانهت نهگریاوه. قهت ئێمیلی
ڕووشاویشهوهگاگۆڵکهیدهکردههرنهگریا،تهنانهتلهههڕهتیالوهتیداکهچهندجارێک

کوڕاندڵیانشکاندبوو.
بهاڵمئهوهشتێکیسرووشتییه.

منیشتاتهمهنیبیستویهکساڵینهگریابووم.
رۆژیشوکرانهبژێریبوو.منبۆپشوویکۆتاییحهوتوولهزانکۆوههاتبوومهوهماڵێ،راست

لهودهمهیکهدهچوومهئاشپهزخانهئهودهنگهلهگهروومهاتهدهرێ.
فرمێسکهکانموایانحهپهساندمکهتهنیابهترسەوهلهوێراوهستام،تائهوگۆرانییهلهگهڵ

ههنیسکوهاواربێئیختیارلهدەممهاتهدهرێ.
به و کووژاندهوه گازهکهی لیندا پووره خوارێ. کهوته دایکم دهستی له خهزوبهز قهلێکی
ئهسپاییخۆیخستهسهرسهندهڵییهکه.لهکاتێکداههموویبنهماڵهرووخسارێکیخهمباریان

بهخۆوهگرتبوو،گوێیاندایهگۆرانییهکهیمن.
مامهجاردرۆژیدواییمرد.

ئهوهناخۆشترینرۆژیشوکرانهبژێریژیانمبوو.
دهیلهههوهڵهوهزیاتربۆیهکێکلهئهندامانیبنهماڵهڕوودهدا،بۆیهلهوهیکهئێمیلیتا

ئێستاگۆرانییهکیواینهخوێندووهدڵهکوتهمه.
ئهگهردهسهاڵتمبوایهکارێکمدهکردئهوپاشماوهیتهمهنیبێئهوهیکهناچاربێگۆرانی
بڵێتێیپهڕێنێ،ئهودهمههمخۆیوههمئهوکهسانهیخۆشیاندهوێکهیفسازتردهبوون.
ههڵبهتههمووجارێبیرکردنهوهکهشیئێمیلیئازاردهدا.ههرئهوجۆرهیمنیئازاردهدا،

بیرکردنلهوهیکهئینساننازانێداخوابڵێییهکهمکهسکێبێ.
لهوێنهکهیتردا،ئێمیلیگهورهتربووه،بهودهموچاوهخڕوخۆڵهیههردهڵێیئهوکچانهی
نێوکارتۆنه،کوڵمهیگووپنهوپرچیپهلکهکردووه.لهووێنهیهداچوارساڵییهتیودهستی

جیرانهکهمانیگرتووه.
خاتوووێستنلهوهتیئێمیلیمنداڵبووهلهوماڵهیتهنیشتمانهوهدهژیا،ئهوژنهدهتکوت
له رۆژی له ساڵێک ههموو و دههێناین بۆ تازهی نانی و کهیک ههمیشه نییه. ههدادانی
دایکبوونیئێمیلیدادیاریبۆدهکری،تهنانهتدوایئهوهیکهئیمیلیچووبۆزانکۆشدیسان

دیاریبۆدههێنا.
لهراستیداخاتوووێستنقهتنهیزانیئێمهکێین.

منبۆخۆمچهندمانگێکلهوهپێشلهحهوشهیپشتماڵهکهیگۆرانیمردنمبۆخوێندهوه،
ترسابوو،پێموابێئهگهرزانیبایخهریکهچیڕوودهدادڵیشیدهتۆقی.

دوایتهواوبوونیکارهکهم.بیانوومدههێناوهخنکاوهیاالرنژیتیاشتێکیقۆریتریلهو
قسانهگرتووهبۆیهمردووه.
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پاشانیشالیمامهوهتابمرێ.

بۆ مردنم گۆرانی که لهوهی گووت پێم و کرد ماچ دهستیم بووم دڵنیا مردنی له کاتێ
خوێندوویشانازیبهخۆمدهکهم.

حاڵیئێمیلیزۆرخراپبوو.
ناخی له و شهمبهم شهوانی ههموو کاری بۆته ههڵدهپچرم، دیکه شهرابی بوتڵێک دهچم

دڵیشهوهخۆشحاڵمکهسیلێنییهحاڵووهزعمببینێ.
لیوانهکهمپڕدهکهمهوهودەڕۆمهوهجێیخۆملهژووریدانیشتنولهسهرعهرزیدادهنیشم.
چاویدا به فرمێسک کاتێکدا له ئێمیلی که دهردێنا چهرمهکهیترم ئاڵبۆمه بووم خهریک
دههاتهخوارێبهشلهژاویهاتهوهماڵێوههردهگاتهالیمنڕادهوستێوالقیلهلیوانهپڕ

شهرابهکهمدهکهوێوقڵپیدهکاتهوه.
چاودهبڕینهچاوییهک.قهتوانهبووهخراپحاڵیبووبێتم.منتهنیاکهسێکملهوماڵهدا

گۆرانییهکهیدهبیسم.
بێبڕانهوهفرمێسکدهرێژی.
بهالاڵنهوهدهڵێ:»دایه.«

بهاڵمپێشئهوهیلێویببزوێزمانیلهگۆدهچێ.
ئهو چ نهمانهوێت، چ و بمانهوێت چ بێ. خۆش پێ گۆرانییهم ئهو نهکردۆتهوه بیر قهتم
گۆرانییهمانپێخۆشبێیاپێناخۆشبێ،شتێکلهدهروونمانیدهکێشێتهدهرێ.ئهو

گۆرانییهههمیشهبڵندوگوێدڕهوهیچئاههنگێکیخۆشینییه.
منههمیشهوامبیردهکردهوه.

بهاڵمقهتمگوێلهگۆرانیخۆمنهبووه.
ئازای تا ئهوهندهدهگری و ئهژنۆ بۆوهدهکهوێتهسهر لهگۆرانییهکهی ئیمیلی کاتێکه
ئهندامیبهلهرزیندهکهوێ.دهچمهالی،دهستملهسهردهموچاویدادهنێموههڵیدێنم

تاپێکهنینهکهمببینێ.
پێیدهڵێم:»خۆشحاڵمتۆبووی.«

قهتمبیرلهوهنهکردبۆوهئهوگۆرانییههێندهخۆشبێ،وهکووئهوالیهالیهوایهکهدهمخهوێنێت
ولهوێوهبهرهودونیایهکیترمدهبا.

گۆرانیژیانیمنلهدهنگیکچهکهمدایه.
وێنه به یهکچاو لهگهڵ دهبێ. ئهویشچاوهڕوانم دهگرم ودهستی دادهنیشم پهنای له

کۆنهکاندادهگێڕین.
________________________________________

مردنی کاتی له که سامۆتکهیه و ترسێنهر بوونهوهرێکی ئیرلهنددا چیرۆکی له *بهنشی
کهسێکیبنهماڵهداگۆرانییهکیبڵندوغهمگیندهخوێنێ.
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دوو مروارییەكە

پاولۆ کۆیلۆ
لە ئینگلیزییەوە: د. فەیسەڵ بڵباس

خودا جاران دەگێڕێتەوە:»هەندێك )بورگۆس( لە ئیسپانیایی رەبەنی گاریا(ی )ماركۆس
پیرۆزیەكیخۆیلەیەكێكدەستێنێتەوەبەجۆرێككەئەوكەسەوالەخودادەگاكەبووەتە
یەكێكیدیكەنەكئەوكەسەیكەداوایچاكەوپاڕانەوەیلێدەكرێ...«خوداهەرخۆی
چركەیەدا لەو تێناپەڕێنێ. سنوورە لەو هەرگیز و دەكاتەوە تاقی كەسەكان چۆن دەزانێ
هەرگیزنابێبڵێین:»خوداپشتیتێمانكردووە«.چونكەخوداهەرگیزئەمەناكا،هەرچەندە
ئێمەخۆمانهەندێكجارانپشتلەخودادەكەین.ئەگەرخودابمانخاتەئەزموونێكیگەورەوە،
ئەوائەوەندەمندەڵێملەوەندەزۆرتریشهێزوتوانامانپێدەبەخشێكەلێیبپەڕینەوە.
لەمرووەوەیەكێكلەخوێنەرەكانم،بەناوی)كامیالگالڤاو(،چیرۆكێكیخۆشیبۆرەوانە

كردوومبەناوی»دوومروارییەكە«ودەڵێ:
پیاوێكیئایینییخوداپەرستزۆربەخۆشیلەگەڵخانەوادەكەیدادەژیاكەژنێكیخانەدانو
دووكوڕیزۆرخۆشەویستیهەبوو.بەهۆیكارەكەیەوە،جارێكئەوپیاوەئایینییەبۆماوەی
چەندڕۆژێكلەماڵدووردەكەوێتەوە.لەوماوەیەداهەردووكوڕەكەیلەڕووداوێكیهاتوچۆدا
گیانلەدەستدەدەن.ژنەبەتەنیاوبەكڕیخەمیدەخوارد.لەگەڵئەوەشدا،چونكەژنێكی
ئازابوو،بەهۆیبڕواداریومتمانەیبەخودا،توانیبەرگەیئەوكارەساتەجەرگبڕەبەئازایی
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دڵنیایە رابگەیەنێ..؟ بەمێردەكەی ئەوهەواڵەدڵتەزێنە بەاڵمچۆن وسەربەرزانەبگرێ.
كەئەویشوەكوخۆیبڕوایبەهێزە،بەاڵمپێشتربەهۆینەخۆشییدڵەوەلەنەخۆشخانە
خەوێندراوە.ژنەكەیلەوەدەترساكەئەگەربەوكارەساتەبزانێئەویشگیانلەدەستبدا.
ئەوەندەیكەلەدەستیهاتلەخوداپاڕایەوەكەرێیەكینیشانبدابۆئەوەیبەباشترین
و كرد نوێژی زۆر ژنە مێردەكەی، گەڕانەوەی پێش رۆژی ئێوارەی رابگەیەنێ. پێی شێوە

لەخوداپاڕایەوە،تاخودابیرۆكەیەكیلەدڵنابۆوەاڵمدانەوەیمێردەكەی.

رۆژیدواتركابراگەیشتەوەماڵێ،ژنەكەیلەباوەشگرتولەمنداڵەكانیپرسی.ژنەكەپێی
گوتئێستاخەمیئەوانتنەبێ،جارێبڕۆسەرتبشۆوكەمێكبحەسێوە.كەمێكپاش
ئەوەلەسەرناندانیشتن.ژنەداوایلێكردرووداوەكانیسەفەرەكەیبۆبگێڕێتەوە،ئەویش
هەرچیەكیروویدابووبەدرێژیبۆیگێڕایەوەوقسەیزۆریلەسەربەزەییەكانیخودایگەورە

بۆكرد،ئەوجادیسانپرسیاریمنداڵەكانیلێكردەوە.
ژنەكەبەجۆرەپەشێویەكەوەوەاڵمیدایەوە:»هیچبەكوڕەكانەوەگرفتارمەبە،دواییباسیان
دەكەین.جارێمنسەرەتاپێویستیمبەیارمەتییتۆهەیەبۆچارەكردنیئەوەیكەمنبە

گرفتێكیزۆرگەورەیدەزانم«.
مێردەكەیبەخەمخۆریەوەپرسی:»چیروویداوە؟دەبینمنائارامیئافرەت.هەرچیەكیلە
مێشكتدایەپێمبڵێ،مندڵنیامكەبەیارمەتییخودا،دەتوانینپێكەوەهەرئاستەنگێكی

هەبێلێیدەربازبین«.
ژنەگوتی:»كاتێككەتۆلێرەنەبووی،هاوڕێیەكمانسەردانیكردینودوودانەمرواریی
زۆربەنرخیلەالبەجێهێشتمبۆئەوەیئاگاملێیانبێ.بەڕاستیمرواریەكانزۆرجوانن،من
تائێستاشتیواجوانمنەبینیوە.ئێستاشهاتووەداوایاندەكاتەوەومنیشنامەوێبیان

گەڕێنمەوە.زۆرمحەزلێیانەوزۆرچوونەتەدڵمەوە،نازانمچبكەم؟«.

نەبووی ژنە ئەو هەرگیز ناگەم..! تۆ رەفتارەی لەو هەرگیز گوتی:»من وەاڵمدا لە كابرا
ئەوەندەخۆتپێزلبێ..«.

ژنەگوتی:»هەرئەوەندەیەكەمنپێشترئەوجۆرەمرواریانەمنەبووە..!ناشتوانموابیر
بكەمەوەكەرۆژێكلەرۆژانلەدەستیاندەدەم.«

پیاوەئایینیەكەبەتوندیگوتی:»نا،خەڵكدەبێئەوشتەلەدەستبداكەهیخۆینەبووە.
هێشتنەوەیئەومرواریانەوەكوئەوەوایەكەدزیبێتن.دەبێبۆخاوەنەكەیانیبگەڕێنینەوەو

منیارمەتیتدەدەمكەبەبێئەوانهەڵبكەی.خۆموخۆتئەمڕۆئەوەدەكەین.«
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ژنەكەپێیگوت:»چۆنتپێباشەگیانەكەمباوابێ.گەنجینەكەدەگەڕێنینەوە.لەراستیشدا
گەڕاندراونەتەوەبۆخاوەنەكەی.ئەودوومروارییەبەنرخانەهەردووكوڕەكەمانبوون.خودابە
ئێمەیسپاردبوونوكاتێككەتۆلەماڵنەبووی،هاتوبۆخۆیبردنەوە.ئەوانرۆیشتنەوە.«
كابرایئایینیوبڕوادارتێگەیشت.دەستیلەملیژنەكەیكردوپێكەوەچەندفرمێسكێكیان
ئەو بەرگەی دەدەن هەوڵ پێكەوە رۆژەوە لەو و گەیشت پەیامە لەو بەاڵم هەڵڕشت،

لەدەستدانەیانبگرن.


LiketheFlowingRiver–PauloCoelhoسەرچاوە:كتێبی
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باوك: وه ك مه عشووقێكى ئازارفرۆش
له  )ترۆپكى داڵغه (ى )سارا  عومه ر(دا

عه بدولقه هارى شێخ

باوكم حه زده كا: من له سه رچۆك بۆى دابنیشم و 
توند ده سته كانى ئه و ماچكه م، 

دواتریش به ڕیز، براكانم و پیاو ماقواڵنى شار ده ستى من ماچكه ن،
وه لێ من: حه زده كه م ڕێگاى نانه واخانه كه م نیشان دا !

ئه و: حه زده كا كتێبى نه حو و صه رف و به الغه ى له ال بخوێنم،
وه لێ من: حه زده كه م فێرم بكات چۆن له دڵه وه  ساڵو له  هاوڕێكانم بكه م !

ئه و: حه زده كا له هه موو شتێكا شتێك بزانم و،
 له هه موو مه جلیسێكا قسه یه كم هه بێت...

وه لێ من: حه زده كه م ژیانم پڕبێ له  بێده نگى و 
به هێمنى و له ناخه وه ،

 بیر له  سروشت و مرۆڤ و په یوه ندییه كانى نێوانیان بكه مه وه  !
ئه و: حه زده كا ئه گه ر كوڕێكمان بوو ناوى بنێم: قاره مان،

وه لێ من: حه زده كه م ئه گه ر كچێكمان پێ به خشرا ناوى بنیێن: چرا ! 
ئه و: حه زده كا من هه میشه  له گه ڵ ئه و بم و،

منیش: حه زده كه م هه میشه 
له گه ڵ خۆم !
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مرۆڤههرلهكۆنهوهلهڕێىزمانهوهویستوویهتىگوزارشتلهناخوحهقیقهتوناوهوهى
خۆىبكات،زۆرجارزمانیشنهیویستووهتهواوىنهێنییهكانبدركێنێت،یانزهمینهىئازادى
كورت بۆ ناچار بۆیه بكات، درێژدادڕییه ههموو ئهو نهیوستووه یان نهبووه، فهراههم بۆ
كردنهوهىزهمهنوبۆدۆزینهوهىپردێكلهنێوانكهشكۆڵهكهىناخىخۆىوگهیاندنیان،بۆ
دهستبهسهرداگرتنىناخىبهرامبهرهكانیشهاناىبۆڕهمزبردووهلهوتاروحیواروبهرههمه
ئهدهبىوهونهرهكانیدا،لهنهخشهسازیووێنهكاریداهاناىبۆتهشكیلىوپهیكهرتاشیى
هێماگهریىو،لهنووسینیشداهاناىبۆڕۆمانوچیرۆكوشیعربردووهولهناویشیاندانهێنى
و ڕسته و وشه بهبهر چنراو ڕهمز به كراسێكى چهشنى خۆى ناوهوهى حهقیقهتهكانى و

كاراكتهرهكانداكردووه.
خاوهندڵهگهورهكان..خاوهنهۆشوئیدراكهگهشوگهرموزیندووهكان..پهیامدۆست
بوونیاتنهرى لهسهرههرشتێكبكهنوڕهخنهى وپهیامدارهكان:وهختێكدهیانهوێتقسه
ئاراستهبكهنئهوابهوردىوبهڕۆشنىوبهقووڵییقسهلهسهرناوهرۆكوئهساسیاتو
بنهماوڕهگوڕیشاڵهكاندهكهنو،كهموكوڕییهبنهڕهتییهكاندیارىدهكهنو،چارهسهرى
بهخێرىبنبڕیشیانبۆدهستنیشاندهكهن..وهلێخاوهندڵهبچووكهكان..خاوهنهۆشو
ئیحساسوئیدراكهناڕۆشنونازیندووهكان:وهختێقسهلهسهرههرشتێكدهكهنوڕهخنهى
ناتهندروستئاراستهىدهرهوهىخۆیاندهكهنئهوابهداخهوهبهڕووكهشىشتهكانهوهدهلكێن
وبچووكانهبهرخوردلهگهلشتهكانوڕووداوهكاندهكهن.مرۆڤىژیروهۆشمهندوهختێك
ئهندازه بێ ئاشنادهكرێت: ئاراستهدهكرێتوكهموكوڕییهكانىپێ تهندروستى  ڕهخنهى
شادومانوداڵرامدهبێتو،بهرامبهرهكهىوهكدكتۆرێكىحهكیمىكارامهىدڵسۆزدێته
بهرچاووخۆشىوهكنهخۆشێكىدهردگرانىلهگیانهاڵ،بۆیهجگهلهسوپاسگوزارییهكى
بێپایانبۆى:بهتهواومتمانهشهوهدڵىخۆىتهسلیمدهكاتوداواىدهرمانوڕێگاچارهى
لهمهترسیىمهرگ ڕزگاربوونوسهالمهتبوونهوهىلێدهكات،چوندهزانێژیانىئهو
دایهودهبێبهزووترینكاتچارهسهربكرێت...وهلێمرۆڤىدڵبچووكوئهقڵبچووك:
بهر بخرێته ناپهسهندهكانى بكرێتهوهوگوفتاروڕهفتاره وهختێڕهخنهىشیاوىڕووبهڕوو
نائاسوودهوخهمباردهبێتوڕهنگوڕووخسارىسوور دیدهودڵىئهواتاسهرئێسقان
تێكدهچێت،چونكهخۆى دهشڵهژێتوسهنگایىههموووجوودى دهروونى و ههڵدهگهڕێت
وهكقارهمانىداستانلهژمارهنههاتووىناوئهفسانهكاندێتهبهرخهیاڵوبهرامبهرهكهشى
وهكدێوىناوئهشكهوتهكان،كهبهنیازهههمكهسایهتىمهعنهوىتێكبشكێنێتوناسنامهى
قارهمانێتییهكهىلێوهرگرێتهوه،ههمكچىپاشاىلهباوهشبڕفێنێتوبۆتاههتابهدبهختى
بكات،بۆیهجگهلهههڵگرتنىڕقوكینهیهكىهێجگارزۆرلهدڵیدا،بهتهواوهێزىماددى
ومهعنهویشییهوهبهرگریىلهتهالرىكهسایهتییهوههمییهنهخۆشهناشیرینهكهىدهكاتو،
بههیچشێوهیهككۆڵلهڕووبهڕووبوونهوهىناڕهواناداتو،ناهێڵێلهسنوورىئهونزیك
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بێتهوه،چهشنىئاوێكىشێلووهلهسوڕاحیێكىدرزبردوودا،وهلێهاكاچكىكرد..

تائێرهقسهىئێمهدهربارهىڕهخنهبووبهگشتى،ئیترلێرهوهههوڵهكانمانچڕدهكهینهوه
لهسهرڕهخنهولێكۆڵینهوهىئهدهبىوتایبهتتریش:شیعر...

وهختێچاوماندهكهوێتهسهردهقێككهئافرهتنووسیویهتىههستبهچىدهكهین؟ئایا
جیاوازییهكههیهلهنێوانئهودهقهىپیاوێكنووسیویهتىلهگهڵئهودهقهىكهئافرهتێك
نووسیویهتى؟ئایاپیاوكهگوایهنسبهىعهقاڵنیبوونىزیاترهلهكهوتنهنێوژیانوئافرهتیش
نسبهىسۆزومیهرهبانىلێوڕێژترهلهبهرخوردىلهگهڵزیندهگیدابهههمانشێوهدهقهكانیان
ئافرهتیش( )هى و واقیعزهدهیى و فهلسهفه و فیكر به داپۆشراو و زیهنگهرا پیاو( )هى
لێوانلێولهسۆزوخهموموعاناتوسكااڵودهردیسهرىوكۆتوبهندومافخوراوییه؟
ئایاههركامێكلهوانلهزمانىپاڵهوانىدهقهكهوهقسهدهكهن:یانێوهكخودىنووسهرهكهو
دهربڕینىناخوموعاناتىخاوهندهقهكهقسهدهكهن؟یانوهكڕهگهزێكىتایبهتلهخۆیان
دهدوێن)نێریانمێ؟(یاخودوهكبوونهوهرێكىڕێزداركهناوىمرۆڤهتهعبیرلهكێشهو
خواستوئارهزووهئینسانییهكانیاندهكهن؟بۆوهاڵمىههمووئهمپرسیارانهگهرهكهبچینه

خزمهتخودىدهقهكانولێگهڕێینناواخنىدهقهكانخۆیانوهاڵممانبدهنهوه..
چیرۆكىكوردىههوڵىداوهباسلهكێشهىگشتیبكاتوكهمتازۆرێكموعاناتىفهردانى
خودىنووسهرهكهتێپهڕێنێت،وهلێشیعرىكوردىبهگشتىوشیعرىئافرهتیشبهتایبهتى
هێشتابهپێىپێویستنهیتوانیوهتهجاوزىخهموسكااڵوئازارهكانىخودىنووسهرهكه

بكاتوباسلهخودىئافرهتیانمرۆڤبهگشتىبكات..

ئێمهلهبهردهمدهقێكداین)ترۆپكىداڵغه(كهئافرهتێكىڕێزدارنووسیویهتىوكاراكتهرى
عومهر(، )سارا واته نووسهرهكه، خودى واته دهقهكه، پاڵهوانى واته دهقهكه، سهرهكى
بهههمووشێوازهكانوههرجارهىبهدهركهوتێكلهگهڵدهرهوهىخۆىهاتۆتهئاخاوتنو
كردووه،جارێكوهك)سارا ئازارهكانىخۆى و لهكێشهوخهم بههرهمهندانهگوزارشتى
عومهر(وجارێكىتروهك)ئافرهت(وجارێكىتریشوهكمهخلووقێكىڕێزداركهناوى

)مرۆڤ(ه..
ئهمدهقهگفتۆگۆیهكىههمهچهشنویهخانگیرىكردووهلهگهڵبوونهوهرێكىدهسهاڵتڕههاى
ماناومهدلوولهكۆمهاڵیهتى بهههمووڕهههندو باوك: باوكه، ماددىومهعنهوییاكهناوى
وكولتوورىودابونهریتىوئاینىوڕووحىوفیكرىوفهلسهفىوئینسانیهكانییهوه،
جارێكوهكئهوباوكهىكههۆكارىهاتنهوجوودىمناڵهكانهو،جارێكوهكئهوباوكهىكه
كولتوورهولهشێوهىپیرهدێوهرهیهكىحهكیمىزۆرزانكهلهپوورودابونهریتوڕێساو
یاساىكۆنینهلهدهستىڕابردوووهردهگرێتوتهسلیمبههۆشوبیرىكۆمهڵوكۆمهڵگاى
حزوورى پیرۆز و موقهددهس كاریزمایهكى وهك حهزدهكات ههمیشه و، دهكات ئهمڕۆى
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ههمیشهىخۆىلهیادهوهریىدانهدانهوكۆىكۆمهڵگاههبێتوچاودێرێكىمهعنهوىبه

ههیبهتبێتلهتهواوىهۆشوبیروههڵسوكهوتىمرۆڤهكاندا..
باوك:ههمیشهنموونهیهكىبهرچاووكاریگهرهبۆمناڵهكانى،ههمووههڵوێستوههڵسوكهوتو
گوفتاروڕهفتارێكىوانهوپهندنلهبهردیدهودڵىڕۆڵهكانى،ئهوباوكانهىئامۆژگارییهكانیان
دڵنیاییهوه به ئهوا رۆژانهیاندا ڕهوشتى و سلووك و ڕهفتار له نهدابێتهوه ڕهنگى زووتر
و مامۆستا كه لهوهى جگه باوك مناڵهكانیان، خێرۆمهندى گۆڕانى له نابێت كاریگهرییان
پهروهردهكاره،لهگهڵههندێشمایهىسوكنایىوداڵرامییهكىبێپایانیشهبۆیان،بهبوونى
باوكانیان به متمانهیان تهواوى كه منااڵن نییانه، ترسه و خهم ههرچى منااڵن باوكیان
بهخشیوهخۆزگهباوكانیشلهئاستىئهومتمانهیهدادهبوونوبهكردهوهڕهوێنهرىخهمو
ترسىمناڵهكانیاندهبوون،سهرۆكهكانلهجێىباوكنبۆكۆمهڵگاو،مامۆستاكانلهجێى
باوكنبۆفێرخوازانیانو،ئوستادهكانلهجێىباوكنبۆموریدانیان،خۆزیاههموومانباوكى

ڕاستهقینهدهبووینوههمووشمانلهئاستمتمانهىنهوهكانماندادهبووین..

چێژه حهزو قوربانى قوربانی، كردۆته خۆى مناڵهكانى باوكێك دالغه( )ترۆپكى دهقی له
بهخشینى بۆ ههیه كهمیان كاتێكى بچووكانهى چێژه حهزو ئهو ئینسانییهكان، بچووكه
خۆشیىو،دواترتااڵوىحهسرهتونهدامهتدهخهنهقورگوویژدانوناخودڵوگیانهوه،
خانهوادهیهكپهڕاگهندهدهبێتوباخچهىماڵهكهىوشكدهكات،گوڵهكانىسیسوپهژمورده
وبێنازوبێبارانوباوههناسهدهبن،لهناویانا)گوڵێك–مناڵێك(ناتوانێونایهوێبێ
دهنگبێتوسهداوهاواروناڵهوناڕهزایىخۆىوخانهوادهكهىنهگهیهنێتهكهشكهشانى
نهههژێنێتوههواڵى گیانیان نهكاتهوهودڵو ویژدانىمرۆڤایهتىخهبهر ناتوانێ ئاسمان،
خۆىبهگوێىسروشتانهچرپێنێ،وهلێبێدهنگنهبوونێكىهێمنوحهكیمانه،بهشێوهیهك
كهتهواوىگلهوگازاندهوخهموحهسرهتودهردوئازارومهحروومىوبهشمهینهتییهكانى

دهخاتهدووتوێىپهڕوباڵىكۆلالرهىشیعروبهئاسمانىئینسانییهتاههڵیدهدات..

ئهمدهقهبهگفتوگۆىلهگهڵ)مهخلووقهچاوهڕوانكراوهكه–مهخلووقهئومێدبهخشهكه–
مهخلووقهسۆزبهخشهكه–باوك(تهواوىئازارهدهروونىوڕووحییهكانىخۆىخستۆته
له بهشبووێك بێ وهك جارێك ههڵدهداتهوه، برینێكى قهتماغهى ههرجارهى و لهپ سهر
سۆزومیهرهبانىوباوهشىسوكنابهخشىباوككهالبهروڕهوێنهرهوهىتهواوىنهخۆشى
له دابڕاو كهسێكى وهك جارێكیش و، زیندهگییه و دهروون جهستهو ناخۆشییهكانى و
باخچهىپێكهوهژیانوگۆڕینهوهىدۆستایهتىوبهخشینىوهفاو )باوك=كۆمهڵگا(كه
نزاكارێكى ئاكارىدرهخشانىمرۆڤبوونهبهیهكترو،جارێكیشوهكسكااڵگۆو هیممهتو
پهژموردهىالچهپىدونیالهگهڵخوداوقهدهروچارهنووسوڕووداوهكانىژیانوئایندهى
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ئادهمیزادێتىخۆیداكهچهشنىمناڵێكىبرسیوتینوووهیچكوێپێنهزانهلهسارایهكى
فراوانىئهمگهردوونودونیاوژیانهداوبهتامهزرۆیىوپهرۆشییهوهچاوهڕوانىفریادڕهسێكى
میهرهبانهدهستىبگرێتوبهرهوههوارىدڵئارامىههنگاوىپێههڵگرێتوجارێكىتربه

خوداوگهردوونوژیانوسروشتوئینسانىئاشناكاتهوه.


گۆشه یه ك  تۆدا،  دووره ده ستى  له جێگایه كى  هێشتا  ڕه نگه   كائینه ى،  ئه و  ئه ى 
هه بێت و

 بۆنى نه رمى په ژمورده یى من بهێنێت به سه روچاوى ماندوێتیتدا،
 ئه وه  بزانه  من هێشتا هه ناسه  ده ده م.. نه ك له  به هه شتى باوه شى میهره بانى 

تۆدا،
 به ڵكو له ناو دۆزه خى دووره  په رێزى تۆ و له به ینى به رداشه كانى ڕۆژگاردا..

كچه كه تى  ڕۆحى  بۆكڕوزى  بۆنى  كه   لووتت،  به   ده گات  كه   بۆنێك،  بڵێى  تۆ   
لێبێت،

 بتخاته  كه ڵكه ڵه ى ئه وه ى كه  بته وێت ته رمى جگه رگۆشه كه ت
 به زیندوویى به سه ر بكه یته وه ؟

كه  له ناو له ش و الرێكى باریكه ڵه  و له سووچێكى الچه په كى دنیا و فه رامۆشیى 
تۆدا،

بێنازانه  كۆشمه ڵه ى كردووه ؟؟ 



67
)ئهو(ىگهڕیدهبهدواىحهقیقهت،ئهوىبێبهشبوولهسۆزوریعایهتوعینایهت،بۆئهوهى
بگاتبهخهونوخۆزگهكانى،ئامادهىههمووجۆرهسهفهرێكىماددىومهعنهوییه،سهفهر
بۆناوكتێبهكۆنینهكانوگهڕانهوهبۆقوواڵیىمێژوووبینینوشایهتحاڵبوونىههمووڕووداوه

خۆشوناخۆشهكان...
سهفهربهچاوهكان:بۆسهیرىزهوىوسروشتوئاسمانوئهستێرهكان،سهفهربهخهیاڵ:
بۆگهیشتنبهتهواوىئهوكهسهفریادڕهسانهىشوێنێكىئاشكراوجێگیرنییهبۆبینینو
دۆستایهتیان،بۆگهیشتنبهوشوێنانهىلهتوانادانییهههنگاوهماددییهكانمانپێیانبگات،
بۆگهیشتنوئاوێزانبوونىسوكنابهخشانهىتهواوىئهوكاتهنهمروسهرمهدییانهىبهسهرمانا
تێپهڕیاننهكردووه،سهفهرلهسهرپشتى)با(وبهئهسپىتیژڕهوىخهیاڵ،وهلێههندێجار
لهدواىتێكۆشانوماندووبوونێكىناكاموكهمبهرههمىڕووحی:ڕوولهدڵىشهكهتوخێر
نهدیوىخۆىدهكاتوبهناڵهوفوغانێكىجهرگبڕىتاسهنهشكاوهوههاواردهكاتودهڵێ:

به اڵم نا، من له  تنۆكه كانى بارانه وه ، ڕۆح  وته نى، ڕوو ده كه مه  پاڵه وانێكى
وركێكى  منداڵێك  وه ك  له سه فه ر،  دامبگرێت  ده پاڕێمه وه ،  لێى  و  ئه فسانه یى   

مندااڵنه 
 ده گرم » له  داوایه ك » كه هیچ پاڵه وانێك ناتوانێت بۆ جگه رگۆشه كه ى دابین 

بكات،..
داگرتن له سه ر پشتى تیژ ڕه وى كات و غوربه ت،.. به ڕاست ئه ى پاڵه وانى ڕۆحى

 به فر، ده ردى ئێمه  چ عیالجێكى هه یه ؟.. ده با بێینه  خوار له سه ر پشتى  با.. 

ناڵهىدهروونو،گریانىدڵو،سووتانى )ئهو(زۆرجاركهدهنگوهاوارىجهستهو،
ڕۆحىبهرزدهبێتهوهوكهسێكىمیهرهبانىدهستناكهوێتگوێچكهىدڵىلێبگرێتوتیمارى
برینهكانىبكات،كهههنگاوههڵدهگرێتومهخلووقێكىئاشنانییهههنگاوىلهگهڵههڵگرێت
كه بگۆڕێتهوه، لهگهڵ گیانى و دڵ نیازى و ڕاز دڵسۆز سینهصافى دۆستێكى چهشنى و
سێبهرىمرۆڤێكىسوكنابهخشنابینێلهژێركهپروساباتىهاوڕێیهتیداپشووىدڵوگیان
بداتووهكبوونهوهرێكىهێمنلهسیماىسروشتبڕوانێ،ئیدىدهكهوێتهگومانىئهوهى
بڵێىئێمهلهموجوودهدابوونێكىحهقیقیمانههبێتوبۆشاییهكمانلهممهكانىگهردوونهدا
پڕكردبێتهوه؟ئهگهروایهبۆچىههستبهبوونىمرۆڤێتىخۆمانناكهین؟ئهگهروایهبۆچى
گوێیهكنییهبۆبیستنوچاوێكنییهبۆبینین؟ئهگهروایهبۆچىسێبهرێكنییهبۆپشووو
بۆچىترپهىپێیهكنییهبۆپیاسهودهستێكنییهبۆتهوقهوساڵوێكنییهبۆدۆستایهتى؟
دواجارچهشنىكهسێكىنوستوولهخهوێكىقووڵىداستانئاسادابهئاگادێتهوهودهبینێ
ههمدیسانلهمماڵىژیانهولهناوههماننوێنىئازاروئهشكهنجهدهروونیوڕۆحییهكانى

خۆیدایه:
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ڕۆحم  په ڕه ى  له سێبه رى  هه ور  هه نسكه كانى  و  قریشكه   كه   جار،  زۆر 

ده خشێن،
بیر ده كه مه وه  ئاخۆ ئێمه  چ به ڵگه یه مان پێیه ، كه  وه هم نه بین؟! 


ئهگهركهسێك)یانی:باوك(هۆىهاتنهبوونىمنوپهلكێشكهرىمنهبۆناوئهموجووده
بهژیانوسروشتومرۆڤوكۆمهڵگاوزمان و)ئهو(هپهتىپیرۆزىپهیوهندى)من(
مهعنهوییهكان و ماددى پێویستییه دابینكهرى كه كهسێك خوداوه، و ئاین و ئاسمان و
ئاكارو تێگهیهنهروپێگهیهنهرىحهقیقهتومهعناو بهخشهرىسۆزومیهرهبانىو، و
ئینسانبوونهلهناخودڵوگیانى)ئادهمیزادهكان–مناڵهكان(یا:ئهوائهوباوكهئینسانى
وكۆمهاڵیهتىوكولتوورىوڕووحىومهعنهوییهلهكوێیهو،بۆچىنایهتسۆزومیهرهبانى
ببهخشێت؟بۆچىنایهتبهمێژوومگرێداتهوهو،بهئێستامئاشناكاتوكتێبىخوانووسى
ئایندهمبۆبخوێنێتهوه؟بۆچىنایهتخهیاڵگهمبارگاوىبكاتبهدابونهریتهتهندروستهكان
وجارێكىترحهكیمانهخۆىلهمنداداڕێژێتهوهو،لهڕێىمنهوهوهكزۆرانبازێكلهگهڵمهحاڵدا
بجهنگێتوههوڵبۆدرێژكردنهوهىتهمهنبداتوبههۆیانهوهپارێزگارىلهنهمریىونیمچه
خلوودىخۆىبكاتلهمپانتاىزهمینه)گهرچىنهشكرێ(،ئیدىلێرهوهكهئهوفریادڕهسه
مهعنهوییه،ئهوسوپاساالرىلهشكرىژیانوخۆشبهختییهدهرناكهوێتووهكقارهمانێكى
میهرهبانلهجیاتى)من(بهرهنگارىنهخۆشىوناخۆشییهكانىزیندهگیىنابێتهوهو،ههتوانى
و، ناسڕێت فرمێسكهخوێناوییهكان و، گیانییهكان و برینهدڵ ناڕژێنێتهسهر شیفابهخش
حهكیم موسلیحێكى چهشنى ناكاتهوهو، هێمن نیانى و نهرم بهباوهشى توندهكان دهروونه
سوڵحىمرۆڤوژیانوسروشتوخودامبۆناكات،ئیترچهرمهسهرىودهردیسهرىوخهم
نهمامىخۆزگهكانو، پووكانهوهى و، ئومێد و،كوژانهوهىچراى ناسۆروسهوداسهرى و
وشككردنىئینسانبوونیهكلهدواىیهكدهستپێدهكهنوترووسكاییهكىهیوالههیچكوێ

ولههیچكاتوالىهیچكهسێبهدىناكرێت:

من ناتوانم سه رم ده ربچێت له وه ى حیكمه ت له م ئازارگه ل و ئه زابگه ل و ده ردى
 فه رامۆشییه  چییه ؟ ئه م دێڕانه  ده كرێت خۆیان بگوێزنه وه  بۆ ناو كایه  پیرۆزه كانى

 ترى ژیانیشت، وه ك ئه وه ى درك بكه یت،
ئه م گوزارشتانه ، بارگاویبن به  سۆز و هه واڵ و ئۆخه ى و هه ناسه  هه ڵكێشانێكى
 دڵنیابوون و له  هه بوونت و هه بوونم، له ناو سه رتاپا چركه كانى ڕۆژ و شه و و 

مانگ و
 ساڵ و سه ده كانى هزرى ته م – خواردوماندا.. 
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ئهوباوكهبۆچىدهرناكهوێت؟هۆىدهرنهكهوتنىچییه؟ئهى)من(ێككهبهدهستىمیهرهبانى
قهدهر)بهو(بهسراومهتهوهگوناهوتاوانمچییه؟بۆدهبێبههۆىدهرنهكهوتنىئهوهوهئهو
ههمووعهزابهجهستهكىوناخهكىوزیندهگییهبكێشمودواترههرخۆشیشمبوێت؟ئاخر
خۆشهویستىئهگهروهكمنتێكهڵبهئێسكوپێستوگۆشتوخوێنوتهواوىزهڕاتى
وجوودىبووهچۆندهتوانێدهرنهكهوتنىخۆىبكاتههۆىچهرمهسهرییهكانم؟ئهمپێشێلى
مافونهبهخشینىسۆزوههاڵتنلهبهرپرسیارێتییهلهناوكامیاساوئاینودابونهریتى
تهندروستاشوێندهكاتهوه؟ئاخرباوكهمنێككهبهههمووهێزوتواناىخهیاڵوفیكروزمان
ودڵوگیانمهوهههوڵبۆنهپچڕانودانهبڕانودوورنهكهوتنهوهتدهدهم!منێككهباوهڕم
وایهپهتێكىپتهووپیرۆزىمهعنهوىوئیالهیبهیهكهوهىگرێداوینئیدىتۆشوهكمن

دهبێپارێزگارىلێبكهیت:

په یوه ستبوونى من به  بیره وه رییه كانى تۆوه  له ناو كه وانه یه كى بچووكدا واى
 لێكردووم، گوێم به ر هه ر وشه یه كى ) باوك ( ده كه وێت، خێرا دڵم ده كه وێته  ترپه 
چه واشه   یه كدیدا  ئاستى  له   هه بوونمان  ناتوانین  چونكه   تۆ،  و  من  ترپ،..   

بكه ین،
 بزانه  چ مه زنییه ك گرێیداوین ! 

باوكه:ئهگهرچىدهبواتۆخۆتبهاتبایتهپێشوازىو،دهستودڵىهاوكاریتدرێژكردبایه
و،تێكهڵبهدڵوگیانمبوویتایهو،ئاشنابهتهواوىنهێنییهكانىمرۆڤوبوونهوهرتكردبام،
باولهكانى نهگهڕێم، بهدوات نهما عاتیفه كۆاڵنهكانى و كوچه من: ئهمێستاكه مخابن وهلێ
)شوین(نهماههڵینهدهمهوهبۆسۆراخت،ئهسپىتیژڕهوى)كات(نهماسوارىپشتىنهبم
وبۆههواڵتههمووكونجوكهلهبهرهكانىدهرووننهپشكنمو،لهههموودونیاپرسیارت
نهكهم،ئاخرتۆلهكوێىئهمدونیاوژیانهیتئهىئهومهخلووقهىلهئاوپێویستترىبۆ
ژیانوشكاندنىتینوێتىناخوویژدانم؟،ئهىئهوبارانهىئهگهربتهوێدهتوانىكێڵگهى
ئایندهمتێراوبكهیتونههێڵىلهبرسێتىمهعنهویمابمرم!منوتۆكهیهكدڵینلهدوو
جهستهداو،مایهىژیانومانهوهىوجوودمانینلهمزهمینهدائیدىبۆدهبێمنىبچووك
ههمیشهبهدواىتۆىههمووكهسمو،ههمووشوێنمو،ههمووكاتمداڕاكهڕاكبكهم؟ئاخر
تۆئهىباوكىمن،ئهىزهوىوخاكوئاووباوئهستێرهوئاسمانىمن:منچارهیهكم
نییهجگهلهوهىكهدهبێبتدۆزمهوهو،بهههمووهێزوتواناىناخمهوهباوهشتپیابكهمو،
تێربۆنتبكهمو،لهتۆوهشهپۆلهمهعنهوییهكانىحهقیقهتوخۆناسیومرۆڤبوونمههڵمژم

و،جارێكىترخۆمبهژیانوئینسانییهتهوهبلكێنمهوه:
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باش ده زانیت، كاتێك دڵۆپه كانى باران به  چۆماوه كان پێڕاده گه ن،
 وه ك دڵى من ده ڵێن تۆ ئێستا چویته  شوێنێكى عاسى، شوێنێك،
 كه  قه ڵه م پێیناوێرێت،..شوێنێك قابیل به  نه توانینى وه صفه ،..

تۆ وه ك كریستاڵى باران و من وه ك هاوڕێى خاك، له  چه مێكى خه یاڵیدا،- هه ر 
ڕۆژێك دێت ده ده ینه  لێزمه ى وشه  -.. من ده بێت بتبینمه وه ..  


باوكه:بایهخىكاتلهوهیدایهكهبهشیرینىبهسهرڕۆژهكانوڕووداوهكانىتهمهنمداتێپهڕبكات،
منكهلهوچێژوشیرینییهبێبهشومهحروومم،ئیدىچباكمبهتێپهڕینىكاتبێتكه
چهشنى)با(بهبهردهمماڵىژیانماگوزهردهكا؟،بۆیهئهگهرتۆشنهیهیتولهساڵڕۆژى
لهدایكبوونمداگوڵىبهختهوهرییمخهاڵتنهكهیتو،بهگوێچكهمدانهچرپێنى:)منباوكى
تۆم-منتۆمخۆشدهوێت-تۆپارچهیهكىدانهبڕاووخۆشهویستىلهجهستهودڵوگیانى
من(ولهبهرامبهریشدامنیشماندوووشهكهتبملهگهڕانىجهستهودڵوگیانوخهیاڵ
تهواوى و،وهك نهكهم لههیچشوێنكاتێكیشدادهستهبهرت و، تۆدا بهدواى بیر و وهۆش
مرۆڤگهلىئهمسهرزهمینهنهتوانمسۆزومیهرهبانیتلێدهرۆزهبكهم:ئهواناچاردهبێ
تهواوىخهموناسۆروئێشوئازاروخهونوخۆزگهوخۆشهویستیمچهشنىچیرۆكىبهر
ئاگردانبۆمهخلووقێكىبێگیانكه)پهڕهوكاغهزه(بگێڕمهوهو،دواترلهههركوێبیتئهو
لهجیاتىخۆمبنێرمهباوهشت،سابهڵكوبتوانمسۆزتبجۆشێنموفرمێسكێكتلهچاوانبۆ
بهێنمهخواركهسااڵنێكهغوربهتو،مهشغهڵهتىنابههادارىژیانو،گهڕانبهدواىئارهزووه
بچووكهكانڕێگیرییانلێكردووهو،ناهێڵنئهمڕووبارهشیرینوسۆزبهخشهڕێچكهلهكهنارى

چاوهكانتداببهستێت:

بابه .. خۆشم نازانم، باشى له وه یدایه ، كه  منه تم به  تێپه ڕینى كات نه بێت به سه ر
ناو  بئاخنمه   بۆ  بێغه لوغه شه ى خۆمت  ئه م خۆشه ویستییه   یان  گۆشه گیریمدا، 

توێى
نامه یه كه وه ، كه  ڕه نگه  تازه  برى هیچ نه كه وێت بۆت، له  سه رده مێكدا، كه  باوى 

نامه و
خوشویستن ڕه نگه  به سه رچووبێت..؟! 

ئهتۆ:زوویاندرهنگههردهبێگوێبگریتوبزانیتكهكهسێكلهبهردهرگاىدڵتوهستاوه
ههر هێشتا دووركهویتهوه ههرچهند بڵێت: پێت دهیهوێ بكات، لهگهڵدا قسهت دهیهوێ و
سنوورىدڵىمنتێپهڕناكهیتو،لهدهستوپهنجهكانىئهختهبووتىخۆشهویستیمنابیتهوه:
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بۆ ئه وه ى زیاتر دوور نه كه ویته وه  -

به  داڵغه ى بوومه له رزه  تووڕه و تۆزاوییه كانى تۆوه ،
شه سته بارانه كان ده گه ڕێنمه وه  بۆ به هار، تا ڕووخسه تبخوازن و داڵغه ت ته ڕبكه ن

ده نكۆڵه ى ته رزه كان هه ر بۆ به هار، تا هاڕه  خێراكانى خه یاڵى سروشت
وه ك كه شتییه وانێكى تارمایى، له سه ر سنگى چادرى سه فه رت 

لێزمه  بكه ن و له نگه رى كه شتییه كه ت خاكبه ست بكه ن.
تۆ وه ك ماسییه  سووره كان له  دوا وێستگه ى ئه م ئاوابوونه دا له نگه ر بگره 

ڕقئه ستوورێكى زیوینى و – به س چاوكه ، له م ڕۆژگاره  سه وزانه دا،
دۆزینه وه ى گریان له  قیبله نماى ته نیایى ڕۆحمدا چه ند ڕه وایه  ! 

باوكه:ئهگهرفهلسهفهلهدهرگاىپرسیارهوهدهچێتهناوژیانومرۆڤوسروشتوگهردوون
وپهیوهندییهكانىنێوانیانووهزیفهىههركاملهدانهدانهىبوونهوهرانو،پهیوهستكردنى
سهرهتاوكۆتاهاتنىههریهكێكیانوسهرجهمیشیانبهیهكهوهبهڕابردوووئێستاوئاینده
وچارهنووسیانهوهو،لهوێوهئیترمرۆڤبهرنامهىژیانىخۆىڕێكدهخاتو،خۆىدهخاته
ڕهفتار و گوفتار بۆ و، تهمهنى بۆ پالنسازى و، دهروونی( - )فیكریى داڕشتهیهكى سهر
ئیمان( - ئاین - ئهوا:)حهقیقهت دهكات، پهیوهندییهكانى و ههڵوێست و ههڵسوكهوت و
ئهوكتێبهنوورینهدانسقهودهوڵهمهندهیهكهههمچهشنىوێستگهیهكىسوكنابهخشهبۆ
پشووىجهستهوهۆشوخهیاڵودڵودهروونىمرۆڤلهوههمووگهڕیدهیىوشهیدایى
ڕابردوو ژیانوگهردوونوخاوهنیانو، وسهوداسهرییهىكهههیهتىدهربارهىمرۆڤو
بهگشتىو نێوانیان ئایندهوچارهنووسىههركامێكیشیانو،پهیوهندییهكانى ئێستاو و
پهیوهندىمرۆڤیشبهوانهوهبهتایبهتى،ههملهچهشنىئوستادێكيشه،تهواوىئهوپرسیاره
حهیرانسازانهوهاڵمدهداتهوهكهبوونىمرۆڤوههڵوێستوههڵسوكهوتیانپێوهپابهنده
و،بههۆیانهوهدڵئارامانهپهیوهندییهمرۆییهكانىلهگهڵكۆمهڵگاڕێكدهخاتوههڵوێستیان
و بهها شتهكان تهواوى حهقیقهتدا لهناو مرۆڤ كه لهوهى جگه ئهوه دهگرێت، لهبارهوه
پێناسىڕاستهقینهىخۆیانوهردهگرنلهالىو،ههریهكهیانبهپێىئاستوئهندازهىخۆیان
بهرخوردیانلهگهڵدادهكات،زهمهنلهناوفهلسهفهداشهوهو،خوداوگهردوونوسروشتو
ژیانومرۆڤوتهواوىشتهكانچهشنىتارمایىدهبینرێن،وهلێ)حهقیقهت-ئاین-ئیمان(
چرادهخهنهناولهپىمرۆڤو،سیماوڕووخسارىتهواوىشتهكانىئهمبوونهوهرهدرهخشان
دهكهن...فهلسهفهمرۆڤلهخودێكىبێكێشهوئارامهوهدهگوازێتهوهبۆناخێكىگهڕیدهى
پڕلهپرسیارىدهرووندانهمركاوىدڵعهوداڵبهدواىنهێنییهكانىگهردوونوژیانومرۆڤ،
وهلێحهقیقهتههمپهرتبوونىمرۆڤكۆدهكاتهوهوههمئاشناوئاشتىدهكاتهوهلهگهڵ
دهرهوهىخۆى...منههمووئهوانهدهزانم،وهلێباوكهئهگهرلهجیاتىخوا)یانێخاوهنى
خۆم–هاوڕێىگیانىبهگیانىخۆم(كهبهخشهرىمافوجوانییهكانو،دابینكهرىپێویستییه
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ماددىومهعنهوییهكانهو،ڕێكخهرىئوموورهجهستهیىو،ناخودڵوگیانىوژیانییهكانو،
فهرمانبهرداروههڵسووڕێنهرىكاروفهرمانه)خهلقىوئهمرى–غهیبىوشههادى–زاهیرى
وباتینى(یهكانه:هانامبۆدهسهاڵتهناحهقیقىوناتهندروستونابااڵكانىچهشنىفهلسهفه
)كهتاقهتپرووكێنوهۆشوخهیاڵماندووكهرودڵوێڵكهره(بردو،دهستودڵمبۆ
فاڵوسیحروجادوودرێژكردو،بهدواىدێوىئهفسانهكانگهڕامبۆدۆزینهوهى)تۆ(و،
گۆڕینىچارهنووسىخوێنینوبهخهمچنراوىخۆم:ئهوا)تۆ(ىكهڕێگاكانىبهرهوماڵى
خواتلێگرتووم،تۆىنهتوانىتهعاروفملهگهڵخواداپێبكهى،تۆىنهتزانىدهقهجوانهكانى
خودامپێئاشنابكهىتالهباخچهىمهعناكانیداگوڵىخۆناسیىوخۆشنوودىودڵئارامى
بۆنبكهمو،لهڕووبارىڕستهسهرنجكێشودڵكهمهندكێشهكانیدادهموچاوێكبشۆمو،قاچ

وقولىبهندایهتیمبخهمهناوو،پڕبهسییهكانمپێىبڵێم)خۆشمدهوێى(،:

ده كرێت ده ستم له سه ر ترپه ى دڵ و نائومێدى هه ناوى تۆ به جێ بهێڵم
به ده م ئاواز به خشین به دواهه مین ماچى السكى په لكه  برینداره كانى دڵت

ڕۆحى له  ئه زه له وه  جوانه مه رگم بۆ بانگكردنى لێبوردنه  دووره كان بنێرم.
به كوچه ى ڕاستییه  زامداره كاندا، وه ك مه یتێكى له ش ساردى ڕزیو،

دوو قاچ له  قه ده ر بقۆزمه وه و شوێن سێبه رى نینۆكه كانت بكه وم
خۆم ڕاخه م به سه ر په لكه  گیا و سه وزه ڵه ى باخچه ى هاوسێكانمدا و 

به خێرایى بگه مه  فاڵچییه  دڵڕه قه كانى قه ده ر و 
گرێ به ستنى به ختى نیشتیمانیان پێ له بار به رم. 

لهسهریهتى بكاتهوهو، ئاوهدان زهوى دهبێ كه جوانهیه بوونهوهره ئهو مرۆڤ باوكه:
پهیوهندییهكانوئهركوفهرمانهكانڕێكبخاتوبهخۆشهویستییهوهدهستهمالنىتهواوى
سروشتومهخلووقاتبێتو،دونیاوژیانیهكپارچهبكاتهسهوزایىدڵئارامىوخۆشنوودى..
خۆزگه و بكهوێت لهبهرچاو مرۆڤمان و ژیان و دونیا دیاریكراو: چینێكى بهخراپهى نابێ
بخوازینكهمرۆڤههربوونىنهبوایه!ئاخرخۆخراپهكارانڕاستهبهدهستوقاچوزمانو
گوێچكهوئهندامهدهرهكییهكانیانكاروتاوانهكانئهنجامدهدهن،وهلێدهبێباشبزانینكه
ئهوهدڵیانهدهفعیاندهكاتبۆئهنجامدانىشتهكانو،دهروونیانهپالنهكاندادهڕێژێت،بۆیه
چاكتروایهههموومانئیشلهسهردڵودهروونهكانمانبكهینو،لهجیاتىڕقخۆشهویستى
بخهینهشوێنىو،لهجیاتىمهرگژیانئهدرهسبكهینهناوىو،لهجیاتىیهكترسڕینهوه
و تێكۆشان و پالنسازیى و زهمهن به پێویستى ئهوهش كه قهراركهین، بهر ژیان پێكهوه

قوربانیدانومرۆڤناسیىههیه..
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ئێى باوكى ئاو، باوكى بنار و كوێستانى قاسپه ى كه وه  خاكییه كان، له م
 جه هه نده مه  زیندووه دا!

كێ نه یبینیت، كه  وه ك لێوێكى په مه یى ڕانه گه یشتى بگه یته  لێوى سوورى عه شق 
و

وه ك گه اڵى وه رزى خه زانێكى دووره  كه نار فرمێسكه كانت هه ڵده وه رین!
ئێستاكه ش ده چمه  دیدارى هه ر گه اڵیه ك، هه ر خونچه یه ك،

ده ست به  پرچى هه ر دره ختێكى زه رد پۆشدا ده هێنم،
په نجه م به ر هروژم و هاژه ى هه ر تاڤگه یه كى كێوان ده كه وێت،

چاوم به  ترۆپكى هه ر به رزه  چیایه كه وه  ده گیرسێته وه ، ناتوانم پێیان نه ڵێم:
» باوكم كوڕى خاڵخاڵۆكه یه ، دوو په رنده  له  چاوانییه وه  دنیا نیگا ده كه ن

ئاینده دا« شانه یان  و  بینایى   « دییه كانى  كووره ى  له   هه ناسه كانى  هه نگوینى 
گرتووه 

چاوانى له  فرمێسكى » كچۆڵه » كۆرپه ى به سته دا نغرۆبووه 
هاوار ده كات بستێكم له خاك بده نێ تا ئه م خونچانه ى تێدا ئاو بده م

بستێكم له  ڕۆشنایى پێ ڕاببینن، تا قامچییه كانى ڕق نه گاته  ڕۆحمان
چنگێك هه واى ئومێدمان پێ ببه خشن ... با تێكنه چین« 

باوكه:تۆههمیشهعهقڵگفتوگۆتلهگهڵدهكاتومنیشبهردهوامدڵهدهمالوێنێتهوه،وهلێ
عهقڵههمیشهههمووشتهكانبهكێشانهوپێوانهىههستهكاندهنرخێنێو،گرهوهكانتهنها
لهسهربهرژهوهندییهبچووكهتایبهتییهكانى)أنا–خودىخۆى(دهكاتو،ههرگیزچاوله
لهدهنگىناسازگارىخۆىهیچدهنگێكىتر نابڕێتو،گوێچكهكانىجگه دهرهوهىخۆى
نابیستێ...كهچىدڵههمیشهبهمیهرهبانییهوهدهڕوانێتهمرۆڤوتهواوىمهخلووقاتو،
ههمیشهشدهفرىناخووجوودىپڕهلهسۆزوئهوینومهحهببهتو،تواوهتهوهلهخهم
ئهون ئومێدهكانى ترۆپكى وخۆشنوودىخهڵكان ڕزگارى ههمیشه ترو، ئهوانى وخهیاڵى
و،فرمێسكىهاوكارىوهاودڵییانلهكهنارىچاوهكانیداچهشنىڕووبارههمیشهڕێچكهى
گرتووه،باوكه:مندهمێكهدهنگێكىسۆزناكومیهرهبانلهناخماپێمدهڵێوریابه:عهقڵ
دوورهودڵنزیك..عهقڵمهشغووڵهودڵتهنیا..عهقڵتارمایىودڵشیعر..تۆئهىگهڕیده

تینووهكهوریابه:عهقڵبیابانهودڵكانی!
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وا هه ست مه كه  پووشه  په ڕێك بیت، له  باڵى عه شق ترازابیت و

له  خانه و گه واڵه  هه وره  خۆڵه مێشییه كانى ناخمدا جێگات نه بێت
وا نه زانیت به ربوونه وه ت بۆ ناو كێڵگه  پڕ مروارییه كانى داڵغه م

سروه یه ك ڕۆحى مه ڕمه ڕ له  عه شقت بۆ چێ ناكات،
من هێنده ى زامدارێكى بێده ره تان

به خۆم و دواهه مین چاوه ڕوانى جێپێى هاتنى ئاسووده گییه وه 
له هه ڵوه شاندنه وه ى  زریانێك  ڕۆژگار،  بوغزى  له   زریانێك  قوربانى  بوومه ته  

ناخى خۆم،
زریانێك له  په ل په ل كردنى په رده  و ڕیشاڵى ماسییه  ڕه نگاڵه كانى نه هاتنه وه ت،

به اڵم هه ر تاسه ت ده كه م..
ئه ستێره كان  به ئه فسوونى  باڵه كانت  هه ورو  په لكێك  ژێرسێبه رى  تۆده چیته  

ده سپێریت
گوناهه كانى زیندان به  دیوارى غه در و مردووخانه ى ڕۆحه كاندا،

به  ڕقه وه  ده ڕووخێنى و ... دڵنیام ده ته وێت:
» مه جلیسى باخچه كه ت ساڵوباران بكه یته وه ... ده  ده ركه وه  تۆ ...

من خه لیفه یه كى بچكۆڵه ى ده فژه نم،
هه میشه  ڕۆحم به  زكر و خانه قا و ته كێكانى فه له كدا هه ڵواسیوه 

خۆم به  بڕواى خالقه وه  قوفڵ داوه  و
خه ون ده بینم . 

دێرهكانى ناردووى، بۆ بێكهسیى و غوربهت شهماڵى شنهى به نامهیهم ئهم من باوكه:
ژانه و، تۆیى بێ سوێكانى به برینه له باس نووسراون، تهنیایى خوێنینى فرمێسكى به

جهرگبڕهكانىفیراقدهكهن،ناوهرۆكىبریتینلهمخاڵوههوااڵنه:
لهچوشكبوونێكىقورگوههناسهوخهون بزانىتینووانىدونیا تا تینووبه، باوكه: .1
وخۆزگهوئومێدهكانیاندان!برسىبه،تابزانىبرسییانىژیانلهچسكئێشانودڵ
ئێشانوكولهمهرگییهكداژیانبهسهردهبهنو،منااڵنیانچهندبهحهسرهتومهحروومییهت
وبهشمهینهتییهوهزیندهگیىدهكهنو،فرمێسكىچاوهكانىخانهوادهكانیانچهندبهشهرم
وگهرموبهخوڕدهڕژێ؟!باوكه:منیهكێكىتینووانوبرسییانوبهشمهینهتوفرمێسك
لهچاوانىئهمدونیاوژینهم،تینووىسۆزومهحهببهتوئهوینوناز،برسیىباوهشو
پێكهوهبوونوگفتوگۆىدهروونولێكحاڵیبوونوخهندهوخهوىئارام،فرمێسكلهچاوى
دهردىدوورىوغوربهتوتهنیایىوبێكهسیىوبێباوكیى)باوكێككهلهچهشنىڕووحه

بۆجهستهىژینوبوونم(.
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2.باوكه:بهتهنیابهوهندهتهحقیقىمرۆڤێتیمانناكهینكهشوێنێكمانلهمگهردوونوگۆى
زهوىیهداگیركردووهوحهرهكاتوسهكهناتێكمانتیایداههیهو،خهونوخۆزگهكانمان
چهشنىكۆالرهبهئاسمانىكۆمهڵگادابهرزفڕاندووه،بهڵكولهگهڵههندێدادهبێئهركو
مافوفهرمانووهزیفهىمرۆڤبوونىخۆمانبزانینوبهجوانترینشێوهشجێبهجێىبكهین،
ئیجابیمانبهسهردهوروبهرىخۆمانههبێتو،جێدهستى لهوهشزیاتردهبێكاریگهرى
بهخێرمانلهسهركۆمهڵگاچهشنىچرابدرهوشێتهوه،ئاخرناكرێوناشیاوهتۆهاتنهسهر
مانادار ڕستهیهكى و، پیتێك نهخهیتهسهر خاڵێك و، بێت یهك وهكو ڕۆیشتنت و زهوى
نهبهخشىبهمرۆڤایهتى،ناكرێبێیتوساڵههامیوانبیتوبڕۆیتهوهولههیچههواڵێكى
ماددىیانمهعنهوییادهنگوباسێكتباڵونهبێتهوه،نابێبوونونهبوونتوهكویهكوابێت
و،خوانهخواستهنههاتنتدڵئارامىزیاترىبهخشیبابهمرۆڤایهتى،ئهگهرههندێكههمیشه
مایهىئازاروناڕهحهتىوبهشمهینهتینبۆهاوڕهگهزانیان:ئهواتۆدهبێمایهىسوكنایى
ودڵئارامىبێتبۆیانوهۆكارىڕزگارىدڵوگیانو،خۆشبهختیىدونیاوژیانبیتبۆ

تهواوىخهڵكى.

3.باوكه:تۆویستتههمووزهوىوخاكونیشتیمانهكانئازادكهیتوداستانىقارهمانێتى
بۆخۆتدهستهبهربكهیت،كهچىخاكوزهمینونیشتیمانىدڵىجگهرگۆشهكانىخۆت
بهداگیركراوىهێشتهوهكهئیستیعمارىغوربهتوبێنازیوبێباوكیودوورلهسۆزوباوهش
ومیهرهبانىداگیرىكردبوون،ویستتئازادیىبۆخۆتدهستهبهربكهیتووتت:ئیدىمنیش
مرۆڤمو،پێویستیمبهئازادىههیهودهبێلێمگهڕێنچۆنمدهوێئاوهابژیم،كهچىكۆمهڵێك
مرۆڤىبهگیانودڵبهسراوىخۆتدیلكردو،تهسلیمبهزیندانهكانىچارهنووستكردن.

4.باوكه:وهكچۆنجهستهىمرۆڤپێویستىبهخواردنوخواردنهوهوخهوتنوخانهواده
دهبێ مانهوهى مرۆڤ به و بوون سهالمهت و بوون هاوسهنگ بۆ و ههیه هاوسهرگیرى و
پێداویستییهكانىدابینبكرێت،بهههمانشێوهدڵودهروونوڕووحیشى:خۆراكوپێداویستى
تایبهتبهخۆیانههیهكهبریتینلهبیركردنهوهىقووڵلهخوداوگهردوونوژیانومرۆڤ
ویهكالبوونهوهوههڵوێستگرتنلهبارهیانهوه،كهسهرهتادرهخشانهكهىلهوهوهدهستپێ
دهكات:)خوداكێیه؟گهردوونوتهواوىبوونهوهرانكێدروستىكردوونوبۆچىدروست
گهردوونه ئهم و خودا به پهیوهندى و دروستكراوه بۆچى و چییه و كێیه مرۆڤ كراون؟
پرسیارانهو بهم بوون خهریك بهدڵ چیه؟(، بوونهوهرانهوه تهواوى و ژیان و سروشت و
گهڕانبهدواىوهاڵمهكانیانو،یهكالیىبوونهوهوههڵوێستگرتنلهبارهیانهوه:لهخۆراكو
پێداویستییهسهرهكییهكانىدڵودهروونوڕووحىمرۆڤن.بۆپێداویستییهجهستهییهكان
ئاگهداركهرهوهلهناخوناوهوهىمرۆڤدادانراوهوههركاتبرسیىبێت،یانتینووبێت،یان



76
خهوىبێت،یانپێویستىبهغهریزهىزایهندیىبێتئهواناخىئاگادارىدهكاتهوهوداواى
پێداویستییهجهستهییهكهىخۆىلێدهكات،بهههمانشێوهدڵودهروونوڕووحىمرۆڤیش
ئاگهداركهرهوهىبۆدانراوهولهكاتىپێویستداواىخۆراكهمهعنهوییهكانىخۆىلێدهكات،
وهكچۆنبهدابیننهكردنىپێداویستییهماددییهكانىچهشنىخواردنوخواردنهوهوخهو
وهاوسهرگیرىجهستهتووشىنهخۆشیىمهترسیداردهبێتوسهرهنجامهكهىبهپووكانهوه
ومهرگكۆتایىدێت،بهههمانشێوهئهگهرپێداویستییهمهعنهوییهكانىدڵودهروونو
ڕووحیشدابیننهكرێنئهواناخوویژدانودڵوگیانىمرۆڤیشڕوولهنهخۆشىمهعنهوى
لهمردنى بریتییه ئینسانییهتدهكاتو،سهرهنجامهكهشى ئاكارو و،ڕووخانىسلووكو

كهسایهتییهمهعنهوییهكهى،كهبهڕاستىههرئهوهحهقیقهتوئینسانییهتىئینسان.
العقل الجسدوالروح،عهقڵودڵ- باوكه:دهبێپهیوهندییهكانى)جهستهورووح- .5
-والقلب،خهیاڵوواقیع-الخیالوالواقع،ماددهومهعنا-المادةوالمعنى،زاهیروباتین
- الظاهر والباطن،غهیبوشههاده-الغیبوالشهادة،خهلقوئهمر-الخلقواألمر،پهنهان
وئاشكرا-السروالعالنیة(بهتینبكهینهوه،چونمرۆڤپێكهاتهیهكىتێكهڵهلهههموویان
وبهههموویانناسنامهىئهومهخلووقهمهزنهیانپێكهێناوهكهپێىدهڵێن)مرۆڤ(،به
داخهوهمرۆڤئهوهندهىئیشىلهسهرجهستهىكردووهنیوهێندهئیشىلهسهردهروونو
رۆحىنهكردووه،هێندهىگرنگىبهعهقڵداوهنیوهێندهگرنگىبهدڵنهداوه،هێندهىالى
بهالىماددیاتداكردۆتهوهنیوهێندهالىبهالىمهعنهویاتدانهكردۆتهوه،هێندهىخهیااڵوى
و شتهكان دهڕوانێته ڕووكهشانه و زاهیرى هێندهى ناژى، واقیعبينانه هێنده نیو دهژی
ڕووداوهكانىژیاننیوهێندهبهناواخنوناوهرۆكىشتهكانوڕووداوهكانداشۆڕىقوواڵیى
نابێتهوه،هێندهىبهجیهانىدیارهوهپابهندهنیوهێندهبهجیهانىنادیارهوهپابهندنییه،
هێندهىلهخهلقدابهرفهرمانهوكولتوورودهستوورىزیندهگیىخۆىلهسهربنیاتناوه
نیوهێندهبهرفهرمانىعالهمىئهمرنییهوژینودینىلهسهربنیاتنهناوه،هێندهىشهیدا
بهئاشكراكارییهلهژیانیانیوهێندهعاشقبهپهنهانسازیىنییهلهبهرخوردىلهگهڵمرۆڤو
ژیاندا...گهرهكهجارێكىتروسهرلهنوێمرۆڤگرنگىبهالیهنهفهرامۆشكراوهكانیبداتو
زیندووىبكاتهوهلهوجوودىخۆیدا،چونكهبهڕاستىمرۆڤبهدڵوگیانوسلووكوئاكار

وحهقیقهتىناخوناوهوهىمرۆڤىڕاستهقینهیه.
6.باوكه:ئهگهرخۆمانناسیىواتهئینسانمانناسیى!ئهگهرئینسانمانناسیىواتهگهردوون
وزهوىودونیاوژیانوتهواوىمهخلووقاتو،پهیوهندییانبهیهكترو،وهزیفهكانیانمان
ناسی،دهبێههوڵدهینوبهرنامهیهكىزیندهگییوههادابڕێژینوئهدابكهینكهئهمڕۆمانوهك
دوێنێماننهبێتوجوانتروبهپێزتروبههێزتربێت،ئهوهىدووڕۆژىوهكویهكهزیانمهنده،
ئهوهىدووساڵىوهكویهكهبێبهرنامهیه،ئهوهشكهههمووڕۆژهكانىتهمهنىوهكویهكه
دۆڕاوێكهئیتردهرفهتیبردنهوهىلهبهردهستودهمدانهماوه،ههرمۆمێككهلهڕۆژێكى
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لهدڵودهروونمانڕۆشنكاتهوهو، تاریك دایدهگیرسێنیندهبێشوێنێكى تهمهنماندا نوێى
مهشخهڵێكبێتبۆڕێگاتهنگوتووشهكانىژینمان،لهیهككاتداههمڕووناكایىببهخشێبه

زیندهگیىو،ههمگهرمایىوگوڕوتینیشبێتبۆمرۆڤایهتى.
ئاسوودهكردنى بۆ ههم نامهیه، ئهم دواىخوێندنهوهى له من: باوكى ئهى تۆ دواجار .8
ویژدانىخۆتو،ههمبۆبهخشینىسوكنایىبهدڵىشكاوىمن،حهقهسهرێكبهرزكهیتهوه

بۆئاسمانوپڕبهناخودڵت،
بهخوابڵێیت:ههڵهمكرد،بمبووره!
بهژیانبڵێیت:پهلهمكرد،نهمزانى!

بهمرۆڤبڵێیت:منوتۆهاوڕهگهزبووین،ستهمملێتكرد،گهردنمئازاكه!
بهخۆتبڵێیت:ئهوههمووغهفڵهتوخۆویستییهلهپاىچىوتاكهى؟

دواجارلێوهكانتبۆماچىههنیهو،دهستهكانتبۆتهوقهو،باسكهكانتبۆباوهشبكهیتهوهو،
پڕبهناڵهىدهروونوفوغانىدڵوگیانتبهوجگهرگۆشهجگهركونكونهىخۆشتبڵێی:

كۆرپهىدڵ:منداندهنێمبهوهىكهباوكێكىباشنهبوومبۆت،
تۆشئازادبهلهبوورینیاننهبوورینم!
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سێبەری مەرگ و ژیانپڕووشەی مانا لە 
ڕامانێك لە دەقی )هەرێمێكی تر(ی غەمگین بۆڵی

ئارام شێخ وەسانی

)كه واته  ده مرم(
بۆئه وه ی زیاتر له  ژیان بگه م

ئه وه نده م به سه  كه  هه میشه  بیر له  بوونم بكه مه وه 
)كه واته  ده ژیم(...ل 100

جیاوازی وێستگەی چەندان جیهانی شیعری بەردەوامدایە، نوێبوونەوەی و گۆڕان لە شیعر
بڕیوە.ئێمەیكوردیشوەكبەشێكلەجیهانبێبەشنینلەوگۆڕانانە.لەمقۆناغەیشیعری
بۆ گەڕانەوەیە  پێدەكەین هەستی ئێمە ئەمڕۆ ئەوەی بەڕێوەیە، گەورە گۆڕانێكی كوردیدا
مانایڕەسەنیبوونوپرسیارووەاڵمەكانیئادەملەخۆی.قسەكردنلەسەردیویدووەمی
مرۆڤوئاخاوتنلەبارەیئەهمیەتیبوونوپرسیارەكانیژیانومەرگ،بناغەیئەوشۆڕەشە
گەورەیەیەكەدەرگاكاندەشكێنیتوپەنجەرەكانیپرسیاردەكاتەوە.شەپۆلیماناخوازی
لەشیعرینەوەینوێدازۆرجێگەیڕامانوقسەكردنە.لەمقۆناغەدانەوەینوێلەبەردەم
خۆناسینێكیڕەسەندایە.ئێستاكاتیئەوەیەئەوبەرگەنارەسەنەكەوەكماسكێكڕووی
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پرسیاروگومانیئێمەیداپۆشیووەالببەین.قسەكردنلەبارەیبێهودەییوخودوگرینگی
كە عەیامەدا لەم هەیە. وشڕۆڤەیجیاواز قووڵ ڕامانی بە پێویستیان دیكە ئەوی بوونی
نووسینئەوهێزەیجارانینەماوەدەبێتبەدوایپرسیاروگومانیتازەدابگەڕێن...شیعر
وەكژانرێكیڕەسەنینووسینهەمیشەخاوەنیقسەیخۆیبووەلەوكاتانەیكەنووسین
بەو بەرامبەر دەكات خۆی قسەی كورد نووسەری بارودۆخەشدا لەم چووە. الوازی بەرەو

زەمەنەیكەهاتۆتەپێشەوە.

غەمگین بۆڵی                            

)سه ردێر(
ژیان خه ونی مردنه 

به ده م رێگاوه  بنێشتی بوونه كانی ده جوێت
)بن دێڕ(

دەقی)هەرێمكێكیتر(یەكێكەلەوشیعرانەیكەوەكنموونەیەكمنقسەیلەسەردەكەم،لەم
دەقەداشاعیرگەڕاوەتەوەبۆبنەمایپرسیارەسەرەتاییەكانیژیان.قسەكردنلەسەرپووچی
ژیان،وەكئەوەیكەهەمووكرداروگوفتارەكانمانجگەلەدووبارەبوونەوەهیچیترنین
)پۆرترێتیدووبارەبوونەوەیخۆم(.ئەمكۆپلەشیعرەتەواوقسەكردنەلەسەرژیانێككەئێمە
بەبێگۆڕانوبیركردنەوەیبەڕێیدەكەین.لەدرێژەیكۆپلەكانیدیكەیشیعرەكەداهەست
بەدووئاراستەدەكەینیەكێكیانقسەكردنەلەسەربابەتیبوونگەراییمرۆڤ،ئەویدیكەش
قسەكردنەلەسەرتەلیسمیمەرگوژیان.فەلسەفەیبوونگەراییكەبەڕابەرایەتیهایدگەر
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چووەلوتكەوەاڵمیهەمووپرسیارانەدەداتەوەكەوابەستەنبەبوونیمرۆڤەوەكەئەوبە
)دازاین(ناویدەبات.هەروەهادوایئەوسارتەریشبەدرێژیلەناوبواریئەدەبدائەوبابەتەی
فۆرمەڵەكردووە.شاعیركاتێكقسەلەسەرئەمبابەتەدەكاتخۆیدەكاتەچەقیبابەتەكە
ودواتریشدەبێتەنموونەبۆهەموومان.)منمنم(لێرەدابەهابۆپێكهاتەیدازایندادەنرێت.
ئەمقووڵبوونەوەهزرییەلەشیعرداجێگەیدڵخۆشییە،چونكەهەستبەوەدەكرێتنەوەی
نوێلەئیرۆتیكوغەزەلدابڕاوەئێستاكەوتۆتەسۆراخیبیركردنەوەوپرسیاركردنلەخۆێ.
بۆ جەوهەری خاڵێكی كۆمەڵە دەگەینە  ئێمە ئیشكردنە شێوە ئەو دوای كە گەشبینیشم
گفتوگۆ،بۆئەوەیشوێنیخۆمانلەگێتیدیاریبكەین.ئەمبابەتەزۆردیرێژەدەكێشیت

وەلیمەبەستیئێمەتەنهاخستنەڕوویسەردێریئەوبابەتەیە.
ئەویش بابەتانەیسەرەوە بەو تێكهەڵكێشە و وابەستە هەر كە دەقە ئەم دیكە بابەتێكی
واتا:قسەكردن ژیان، و مەرگ لەبارەی ژیانەوە.قسەكردن و مەرگ لەبارەی پرسیاركردنە
لەبارەیكۆیهەیمەنەوئەهمیەتیبازنەیبوون.بەشیزۆریئەمدەقەقسەكردنەلەسەر
سنوورەكانیژیانومردنووێنەبەخشینبەسەرەتاوكۆتاییچیرۆكیژیان.ژیانومردن
وەكڕۆژهەاڵتنوڕۆژئاوابوونە،وەكسەردێڕوبندێڕە.ئەمسنووردانانەیشاعیرئامانجی
هەیە. ژیانەوە پووچی و بێهوودەیی بابەتی بە پەیوەندی راستەوخۆ ئەویش لەپشتەوەیە
هەروەهادروستكردنیهاوكێشەیەكیتێكەڵووابەستەبەئامانجیمانابەخشینبەمەرگو

ژینیەكێكیدیكەیەلەمەبەستەشاراوەكانیپشتئەودەقە.
كەواتەلەكۆیئەودەقەهەستبەڕەوتێكیئیشكردندەكەینكەپشتبەگەڕانەوەدەبەسیتێت
بۆناومرۆڤ،پشتدەبەستێتبەپرسیارەسادەكانیژیانووەاڵمەبزروگرانەكانیژیان
ومەرگ.ئەوەیماوەتەوەدەمەوێتئەوەشبڵیمكەتەكنێكیشیعریلەمدەقەداشتێكی
ئامانجداروداهێنەرانەیە،چونكەشاعیرلەناوهەرشیعرێكدادوومانشێتیداناوەكەخوێنەر

لەسەرەتاوكۆتاییداكەمەندكێشدەكات.

)پۆرترێتێكی دووباره ی خۆم(
نان خواردن
خوێندنه وه 

سێكس
نووسین
نوستن

سبه ش به هه مان شێوه 
)بیست و چوار كاتژمێری ته واو(

*شیعریهەرێمێکیتر،کتێبیڕووتبوونەوەیوشەکان،غەمگینبۆڵی،2012.
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شاعیرێكی دوورە پەرێز
گوتووبێژ لەگەڵ )پەروێز زەبیع غوالمی( 

سازدانی گوتوبێژ:  
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زۆرنئەوانەیكەوابەبێدەنگیودوورەپەرێزیدەنووسنوخاوەندیدگاوبۆچوونیجیاوازن،
دەیهێڵێتەوە. دوورەپەرێزی بە هەمیشە و دەكات دەنگ هەندێك لە غەدر ئەدەب زۆرجار
لەكاتێكداکاسانیتردەكاتەدەنگیراستەقینەكەشیاویئەوەنیین.ئێمەلەگۆڤاری)بیست
وسێ(داهەوڵدەدەینشەختەییئەوگۆمەبەستووەبشكێنینوتەواویئەودەنگانەبەسەر
بكەینەوەوبیاندوێنین.ئەوانیشهەگبەیخۆیانبەتاڵبكەنوئەوەیپێیانشیاویگوتنە

بیدركێنن.
پەروێززەبیعغوالمیشاعیرێكییاخییەوهەمیشەجیاوازیلەشیعرەكانیدارەنگیداوەتەوە.
دیارەئەمشاعیرەتەنانەتوەكپێویستلەكوردستانیرۆژهەاڵتوكوردستانیباشوریشدا
نەناسراوەوگرینگیپێنەدراوە.پەروێزهیچبەرهەمێكیباڵوكراوەیوەکوکتێبنییە،بەاڵم
وابڕیاریشە بخوێنێتەوە، بەرهەمەكانی بەئاسانی وێباڵگەكەی رێگەی لە دەتوانێت خوێنەر
كۆمەڵە لەو جگە وباڵوبكاتەوە، چاپ خۆی شیعرێكی كۆمەڵە داهاتوودا لەماوەی پەروێز
شیعرەشكتێبیوەرگێڕدراویئەدەبیئامادەیەبۆچاپ،هەروەهاچەندینوتارولێكۆڵینەوەی
دیكەش.ماوەتەوەبڵێینباخوێنەرلەرێگەیئەمگوتووبێژەوەكەمێكلەنووسینەكانیئەو

پیاوەتێبگات.

* تۆ لە پرۆسەی شیعرییەتدا، چۆن ئاوێزانی دنیای شیعر دەبیت؟
غوالمی: شاعیربوونالیمنتەنیانووسینەوەیشیعرنییەبەڵکووشێوازوبۆچوونێکی
جوانیناسانەیەبۆالیەنەنامۆوشاراوەکانیزمانونیشانەوچەمکوبابەتەکانیجیهانی
واقیع،منپێموایەلەژینزێدگەوسەردەمیئێمەداکەسەردەمیتێپەڕینەشاعیربۆینییە
بەسلەکاتینووسینەوەیشیعرداشاعیربێت.ئەومەسەلەیەتاکیکوردبەگشتیوشاعیران
بەتایبەتیکەهێشتانەیانتوانیوەخۆیانلەبنەماوچوارچێوەکانیساختاریژیانیسوننەتی
دەربازبکەنلەتاکینەتەوەکانیدیکەجیادەکاتەوەچەشنێدابڕانەلەمێژوویداهاتوو.
بووەتەوە کوشندە و هەناسەبڕ و داپۆشراو زۆر هەلومەرجێکی رووبەرووی سەردەم مرۆی
دەکات بوون مۆدێرن پرەنسیپەکانی و تەمرینیشێوە و موماریسە کەخەریکە هاوکات و
بۆچوونوهەڵوێستیلەهەمبەرالیەنەسەلبیەکانیتەکنۆلۆژیاوبانگەشەکانیفەلسەفەی
پۆستمۆدێرنهەڵگریچەشنێترسوبێدەسەاڵتییە.ترسلەگۆڕانیئەوپرەنسیپو
بنەماگەلەیشوناسیلەسەریداڕشتووەوبێدەسەاڵتیلەهەمبەربەرهەمهێنانیئەندیشەو
مانائەمسەردەمەیلەچاومرۆیکوردکردووەتەسەردەمیدابڕان،سەردەمیسەرلێشێوان،
سەردەمیهەرکێهەرکێو....شاعیرلەمهەلومەرجەدابۆینییەنووسینەوەیشیعروەک
کارێکینیوەکاتیلەئەستۆبگرێتودواتربچێتەوەسەرژیانیئاساییخۆیوپشتبکاتلەو
پێوەرشکێنیوسڕینەوەیئاشناییەیلەهەرێموساختاریشیعرداکردوویە.ئەوشاعیرەی
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تەنیالەدێپارتمانیزمانیدەرهەستیداشاعیرەوشیعریکەڵکەڵەوئەزموونەبابەتیەکانیئەم
هەلومەرجەلەبیردەکات،دێریازوولەدوورگەیبێدەنگیوبێخوێنەریخۆیدافەرامۆش
واقیع ئاستی بۆ دابەزاندنوکەمکردنەوەیدەوریشیعر دەبێتودەمرێت.مەبەستیمن
نووسینییەئەگەرچیوێناکردنیئەوەیکەتاکیکۆمەڵگەبۆیهەیەبەبێناوکۆییودەوری
زمانلەگەڵواقیعدابێتەوەوبەوێنەیئامرازێکیکاتیوبەهەڵکەوتبۆچارەسەرکردنیکێشە
تایبەتییەکانکەڵکلەزمانیازمانیشیعروەربگرێتەنیاوەهموخەیاڵپاڵوەوهیچیتر.

کورتوکورمانجسنوورەکانیزمانوکولتووریازمانوژیانیبابەتیهێندەتێکەاڵونکە
نەکدەتوانینونەکدەلوێشێوەیئاخاوتنوشێوەیژیانلێکجیابکەینەوە،ئەزموونو
گێڕانەوەشیعرییەکانئەگەروتەنیائەگەرنەتیجەووێنەیئەزموونوگێڕانەوەکانیژیانی
بابەتین.منبڕوامبەشاعیرێنییەکەلەپەیوەندیوبۆچوونەرۆژانەکانیژیانیئاساییدامل
بەتاکەدەنگیاسیستەمێکیناوەندخوازوتاکەرەهەندبداتولەزمانیشیعردابانگەشەی
شێوەی دژوازی و دژایەتی تووشیاری کە شیعرێک بکات. فرەدەنگی یا دەق دیموکراسی
بەزاتیی قائیم و سنووردارێتی رەدووی دەاللەتدۆزەکانی و دەاللەتخواز و ژیانە و ئاخاوتن
دەقیدەکەونگرفتاریبازنەیەکیباتڵە.شاعیریراستەقینەبەوخەونوروئیاوپێوەندییە

مرۆڤانەگەلەیلەشیعرداوێنەیدەکێشیئەمەکدارەوشیعرشێوەیژیانوژیانەوەیە.


* ئایا پەیوەندییە ئیستاتیكییەكانی زمان لەپرۆسەی شیعرییەدا چییە و 
ئەركە سەرەكییەكانی كامانەن؟

غوالمی: ئەگەرلەروانگەیگشتییەوەسەرەنجیئەمپرسیارەبدەیندەتوانینجوانیناسیبە
چۆنییەتوپرۆسەیخوڵقانوبیچمگرتنیکۆیبەشەکانیدەقیشیعریبهێنینەئەژماردن
وبەسەردووبواریاندووالیەنەدادابەشیبکەین،یەکەمبۆچوونیماناخوازیاراڤەییانە
ماناخواز بۆچوونی یا پێکهاتەخواز.الیەنیهێرمنۆتیک یا تەوەر زمان بۆچوونی ودووهەم
ئاوقایپێوەندیوپێشنیازوساختارەماناییەکاندەبێتەوەوپێکهاتووەلەکۆیئەوروانگە
وتەکنیکوئێستراتێژییانەیکەناوەڕۆک،وێنە،مەجاز،خوازە،تەمسیل،دواخستنیمانا،
وەشاندنەوەیماناو...لەخۆدەگرنوالیەنیپێکهاتەخوازیاشێوەگەرارووبەروویهەموو
رەفتاروتەکنیکوبۆچوونەفۆرمالیستییەکاندەبێتەوەولەسەریەکەوپێکهاتەزمانییەکان،
قۆناخ هەر لە دەکەن. کار و...هتد رستەکان دابەشکردنی و فۆرم قاڵب، کێش، رێزمان،
کولتووری، ساختارە گۆڕانی بەپێی جوانیناسانەکان بۆچوونە و پەیوەندی سەردەمێکدا یا
یا سەردەم هەر و دەگۆڕدرێن و...هتد زانستی فەلسەفی، ئایینی، سیاسی، کۆمەاڵیەتی،
هەلومەرجێکداخوازیوبانگەشەوپێشنیاریسیستەمیجوانیناسانەیاشێوازیئافراندنی
تایبەتبەخۆیدەکاتولەپاشئاڵوگۆڕیاسڕینەوەیپارامێتروپێوەندییەکانیپێشلەخۆی
گەلێبنەماوپێوەندینوێئاراستەوپێشنیاردەکات.تەنانەتهەندێشێوازیابۆچووندێنە
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ئاراوەکەپرەنسیپوپێشنیارەکانیانبەستراوەبەسەردەمیاقۆناخەکانیداهاتووەوەواتە

لەسەردەمانیداهاتووداوەکبنەماوپێوەندییجوانیناسانەپەسەنددەکرێن.

بە گۆڕانی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی، سیاسی،
 کولتووری و...هتد، ئاشنابوون و وەرگێڕانی
 شیعری ئازادی رۆژئاوا ئیدی قاڵب و کێشی 

عەرووزی و فەرهەنگی نیشانەناسانە و جوانیناسانەی
 شیعری کالسیک نەیدەتوانی دەربڕی هزر و بابەت 

و چەمکە تازەکان بێت کە مرۆی ئەو سەردەمە 
رووبەرووی دەبووەوە

پێوەندییە لە نیشاندەرەوە یەک یان الیەن یەک رووی لە تەنیا شیعر زمانی جار هەندێ
شیعری بنەڕەتییە. و هەمەالنە گۆڕانکاری جاروایە و دەکات گۆڕانکاری جوانیناسانەکاندا
کوردیشلەهەرسەردەمێکدابنەماوپێوەرەجوانیناسانەکانیخۆیبوونیادناوەوبەپێی
ئەوبنەماگەلەئەرکوکارکردیخۆیدیاریکردووە.شیعریکالسیکتێدەکۆشێسیستەمی
و عیرفانی و ئایینی رەفتارە و سەمبول و موتیڤ و نیشانە لە کۆڕێ بە هێماناسانەی
نەتەوەییەکاناپێناسەبکاتەوە،ئەمهێماورەفتارەزمانیگەلەبەشێوەیەکینەگۆڕولەسەر
و روانگە دەربڕی تەنیا و داڕێژراون عەرووزییەکاندا کێشە و قاڵب و ئاوقایەتی ئەندێشەی
بۆچوونیهەستەکیشاعیرنبۆژیانوواقیع.کۆیچەمکوبابەتەکانلەچوارچێوەوبازنەی
ئەمسیستەمەدامانایەکییەکەونەگۆڕپەیڕەودەکەنکەحافیزەیفەرهەنگیبەکۆمەڵی
شیعرپێکیهێناوە.گوڵ،دانە،داو،خاڵ،بیابانو...تادێهەرکامەودەاللەتلەچەمکیا
مەدلوولێکییەکەونەگۆڕدەکەن.عاشقەهەمیشەئەمەکدار،جوامێر،چەوساوەو...هتدە
وماشقەبەردەوامبێوەفا،پەیمانشکێن،چەوسێنەرو...شاعیربۆینییەسنووریقاڵبو
کێشەعەرووزییەکانببەزێنێ،شیعرتەنیایەکپێرسۆناویەکگێڕەرویەکدەنگیهەیەکە
دەنگیشاعیرە.شاعیرلەناوەندیدەقداراوەستاوەوکۆیدەقبەدەوریپێرسۆنایشیعریدا

بیچمدەگرێتوشاعیرەکەقسەیهەوەڵوئاخردەکات.
بەگۆڕانیبارودۆخیکۆمەاڵیەتی،سیاسی،کولتووریو...هتد،ئاشنابوونووەرگێڕانیشیعری
جوانیناسانەی و نیشانەناسانە فەرهەنگی و عەرووزی کێشی و قاڵب ئیدی رۆژئاوا ئازادی
ئەو مرۆی کە بێت تازەکان چەمکە و بابەت و هزر دەربڕی نەیدەتوانی کالسیک شیعری
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سەردەمەرووبەروویدەبووەوەوشاعیرانلەوهەلومەرجەداهەوڵیانداهەملەباریناوەڕۆکو
هەملەباریکێشوفوڕمەوەچەشنێکیترلەجوانیناسیشیعریبخولقێننیاپێشنیاربکەن
کەدەربڕیمرۆیسەردەمورەفتارەکۆمەاڵیەتیوزمانیو...هتدەکانبێت.کێشیبڕگەیی
بنەماوخەسڵەتوئەگەرییەکانیزمانی لەگەڵ زیاتر جێگایکێشیعەرووزیگرتەوەکە
بابەتیەکانیجێگای واقیعیوهەڵسوکەوتوداخوازییە کوردیدادەهاتەوە.هەروەهامرۆی
مرۆیمیسالیوهەستەکیگرتەوەبەاڵمدیسانشاعیرتاکەگێڕەروتاکەبێژەریشیعرمایەوە

وشیعرگەلێکیخەتیوزنجیرەپلەییخوڵقاند.
دواترشاعیرانیروانگەووێرانو...هتدهەوڵیانداپێوەندیوساختارەجوانیناسانەکان
بەپێیگۆڕانیبارودۆخوسەردەملەروانگەیخۆیانەوەپێناسەبکەنوهەرکامەوویستیانلە
روانگەوبارودۆخێکیدیکەداراوەستنوشیعریانلەهەمبەرشیعریپێوەریاشیعریپێش
لەخۆیانپێناسەبکەنوەکشیعریفورماڵ،شیعرینووسراوە،شیعریبەکۆمەڵوشیعری
هزرو...تادێ.ئێستاشبەگۆڕانیبارودۆخوساختارەکانوهاتنەئارایسەردەمیبەناو
پاشمۆدێرنودەرکەوتنیرۆشنبیروداهێنەرێکیدیکەشیعریکوردیبەدوایشوناسو
وشاعیریسەردەم پێوەر لەشیعریشاعیرانی کەجیاوازە دەگەڕێت دیکەدا کەسێتیەکی
تێدەکۆشێپرۆسەوپێوەندییەجوانیناسانەکانیشیعرسەرلەنوێپێناسەبکاتەوە.لەدیارترین
تایبەتمەندیونیشاندەرەکانیئەمشێوازەشیعرییەدەتوانیندووریکردنلەمانا،دەرچووون
لەپێوەندییەدووالنەکانتییەکان،دەربازبوونلەبڕاوێتیوسەرچاوێتی،وەشاندنەوەیمانا،

فرەدەنگی،گرامێرشکێنیو...هتدئاماژەنیشانبکەین.


*ئایا لە شیعرەكانتدا تا چەند ئاوڕت لەسەردەمی بەرائەتی  منداڵی خۆت 
و  بەگشتی  نێو نووسین  لە  دەبینی  منداڵی چۆن  بۆ  گەڕانەوە  داوەتەوە، 

شیعر بە تایبەتی؟
غوالمی: منداڵیهەموەکنیشانەوموتیڤوهەموەککەڵکەڵەورەفتارێکیماناناسانە
لەدەقەکانیمندابوونیهەیە،لەباریدەروونناسییەوەکەسێتیمرۆڤلەسااڵنیسەرەتای
و رەفتاری نیشاندەری و تایبەتمەندی کومەڵێک وەک کەسێتی دەگرێت، بیچم تەمەنیدا
دەروونیکەتاکیمرۆڤلەگیانەوەرانوتاکەکانیدیکەیکۆمەڵگاجیادەکاتەوەلەمنداڵیدا
شکڵدەگرێت.تاڤیمنداڵیهەڕەتییەکەمینورەسەنتریندۆزینەوەکانوبەدەستهێنانی
کارزانییەلەکاربردیزمانوناسینیدەورووبەردا.کاتێبۆیەکەمجارنیشانەیاچەمکێک
ئەزموونیاکەشفدەکەینچێژولەزەتێکیرەسەنمانپێدەبەخشێلەزەتێکیسەرەتاییو
بێوێنە.بەاڵملەتەجرەبەوناسینەوەیدووهەموسێهەمدائەونیشانەیانچەمکەلەژێر
پەردەیخووگرتنودووپاتبوونەوەوئاشنایەتیدادەشاردرێتەوەوئیدینەکتەنیاچلەزەت
وچێژێکمانپێنابەخشێبەڵکوورووبەروویزنجیرەیەکلەتەجرەبەخەمبارەکانونوستالۆژیا
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کوشندەکانماندەکاتەوە.بەردەوامنوستالۆژییەشوێنیوکاتییەکانئابڵۆقەیمرۆڤیانداوە
بەدوای لەزەتەرەسەنەکاندەکەوێت و بەدوایکەشف منداڵیدا لەهەڕەتی تەنیا ومرۆڤ
یەکەملەزەتیەکەمبۆنیەکەمتامیەکەمبیرەوەرییو...هتدهەرنیشانەیاچەمکێ.کەشف
وناسینەوەیچوشەیەکناتوانێبەمرۆڤلەزەتییەکەمئەلفێکەدەینووسێتببەخشێ.

یەکێک لە کەڵکەڵە سەرەکییەکانی شیعر گەڕانەوە
 بۆ مناڵی و زمانی مناڵی بووە سەرەڕای نوستالۆژیا
 زۆربەی هەرەزۆری شاعیران منداڵییان بە بۆچوون 

و شێوەی ژیان و ئەزموونی شاعیرانە هێناوەتە ئەژماردن. 
منداڵ لە ئەوپەڕی واقیعە باو و چەقبەستووەکاندا

 هەنگاو دەنێت و لە سنوورەکانی مانا و
 جوانیناسیدا موسافیرێکی پێوەرشکێن و داهێنەرە.

 لۆژیکی شاعیرانە و لۆژیکی منداڵی یەک ئەلفوبێیان هەیە

بەجۆرێلەجۆرەکانیەکێکلەکەڵکەڵەسەرەکییەکانیشیعرگەڕانەوەبۆمناڵیوزمانیمناڵی
بووەسەرەڕاینوستالۆژیازۆربەیهەرەزۆریشاعیرانمنداڵییانبەبۆچوونوشێوەیژیان
وئەزموونیشاعیرانەهێناوەتەئەژماردن.منداڵلەئەوپەڕیواقیعەباووچەقبەستووەکاندا
هەنگاودەنێتولەسنوورەکانیماناوجوانیناسیداموسافیرێکیپێوەرشکێنوداهێنەرە.
و خەیاڵ زمانی منداڵی زمانی هەیە. ئەلفوبێیان یەک منداڵی لۆژیکی و شاعیرانە لۆژیکی
زمانیمەجازەوگەلێجارتەنیاساختاریماناییەکەلەزمانیشیعرجیایدەکاتەوە.زمانی
مناڵیهاوسەنگیوتەبایینێواندووجەمسەرییاکوبسێنیەوالیەنیهاونشینییاستوونی
والیەنیجێنشینییائاسۆییلێکدەتەنێوئەمەهەرئەوپرۆسەوبنەمامەجازییەیەکە
زمانیشیعرلەسەریدارێژراوە.زمانیمنداڵیبەردەوامنیشانەیارەفتارێکیزمانیلەجیاتی
یالەتەنیشتنیشانەیارەفتارێکیزمانیتردادادەنێتولەمرێگەوەگەشەبەمانایجیهان
و بابەتەسەرەکیترینخەسڵەت ئەم پێوەردووردەگرێتکە زمانی لە بەردەوام و دەدات

تایبەتمەندییزمانیشیعرە.
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نزیك  تەكنیكەكانت  و  نهێنیی  و  كۆد  لە  زیاتر  تۆ  ئەوەی خوێنەری  *بۆ 

ببێتەوە، چی كۆمەكی دەكات و لە چییەوە دەست پێبكات ؟
غوالمی: شێوازیشیعریمنواتە»شیعرۆک«،تێدەکۆشێتادواڕادەلەزمانوپێوەندییە
جوانیناسانەکانیشیعریمۆدێرنیکوردییاشیعریپێوەردووربگرێتوشوناسوکەسێتی
ئەمە بکات. پێناسە سەردەم شیعرییەکانی بۆچوونە و شێواز بازنەی دەرەوەی لە خۆی
سەردەم پێوەندییەکانی و هەڵسوکەوت گۆڕانی بە بەڵکوو نییە بۆچوون یا ویست تەنیا
پێویستەشیعرخۆیلەئاستوبارودۆخێکیدیکەداپێناسەبکاتەوە.شیعریمندەیەوێت
سەربەخۆییودابڕانیخۆیلەشیعریپێوەرواتەشیعریخەتیوتاکەدەنگیشاعیرانی
خانەی لە ئێستاکە تا شیعریگەلەی شێوازە ئەو زۆربەی بسەلمێنێ. و رابگەیەنێ مۆدێرن
شیعریکوردیداهاتوونەتەئارابەجۆرێکلەجۆرەکانشیعریناوەندخوازنولەسەرشێوەی
زنجیرەپلەییوگێڕانەوەیخەتیدارێژراونوپرسۆنایاتاکیشیعریتیایاندادەنگیزاڵە
کانتییەکان دووالنە لۆژیکە و ئەندێشە لەسەر ئەتموسفەریشیعر و هەوڵدەداتساختار و
داڕێژێت.شاعیریمۆدێرن ...هتد ئەویدی، ئیجابیوسەلبی،رەشوسپی،منو وەکوو
گێڕانەوەیەکیخەتیویەکالنەیلەبابەتوچەمکەبابەتیوزمانییەکانهەیە.شیعرۆک
نایەوێتملبەئوسلووبیتاکەدەنگیوتاکەماناییباوبداتودەیەوێتجیهانوگێڕانەوە
بابەتیوزەینییەکانهەربەوچەشنەیکەهەنواتەهەمەالیەنەوپارچەپارچەبگێڕێتەوەو
لەمرێگەداتەنانەتبانگەشەیجیاوازیلەگشتشێوازەجیاوازەشیعرییەکاندەکاتکەتا
ئەمڕۆکەلەخانەیشیعریکوردیداهاتوونەتەگۆڕێوهەندێکیانلەمێکانیزمێکیپێچەوانەدا
زمانیشیعریانبۆئاستیفەرمووڵودەستوورەکانیگرامێرشکێنیدابەزاندووە.لەشیعری
مندابەپێچەوانەیشیعریشاعیرانێکوەکشێرکۆورەفیقسابیرو...هەموودەنگەکان
وکەسێتیەشیعرییەکانبەرەنگناسیفەلسەفیولەپەنجەرەیزمانیخۆیانەوەدەپەیڤنو
منیشاعیرتەنیایەکێلەودەنگانەیەکەلەساختاریشیعرووەشاندنەوەیمانادابەشدارن.
لەشیعرۆکداهەمووچەشنەروانگە،بیروبۆچوون،دەق،شایەتحاڵوگێڕانەوەو...تادێ
هێندەییەکبایەخیانپێدەدرێومافیئەوەیانهەیەوەکخۆڵقێنەروگێڕەرلەپێکهێنانی
دەقدابەشداربنوسەرەڕایئەمەشکۆیئەوپێکهاتەوشێوازەنڤیساریگەلەیکەبەردەوام
لەپەراوێزیشیعرداهەڵکەوتوونبانگێشتدەکرێنکەلەفۆرموناوەڕۆکومانایشیعردا
یا بەشداریبکەن.بۆنموونەشیعرۆکبۆیهەیەشیعرلەسەرپێکهاتەیمانیفێستنووسی
نامەیەکیئیداریدابڕێژێت.ماناوواقیعیژیانتەنیانابەسترێتەوەبەروانگەوگێڕانەوەی
شاعیرلەواقیعەوە،کۆیتاکەکانلەهەرچینوپلەیەکیکۆمەاڵیەتیوسیاسیوکولتووری
هێندەی گێڕانەوەیەک هەر و هەیە جیهان بابەتەکانی و لەچەمک خۆیان گێڕانەوەی و...
گێڕانەوەیشاعیرشاعیرانەوگونجاوەوبەهاوبایەخیهەیە.ئیدیشیعرنایەوێتخۆیتا
پلەوئاستیبنەماودیدگایخوێنەریکەمتەرخەموماناخوازدابەزێنێتئەوخوێنەرەیکە
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خوویگرتووەلەشیعردابایەخداوەریبکاتوبەدوایمانایەکینەگۆڕووەستاودابگەڕێت

بەدوایئەوماناگەلەداکەلەپرۆسەبەپێوەربوونیشیعرداپاسیڤنوبوونەتەبەرد.

ئاگایی ئێمە لە بابەت و چەمکەکانی هەستی،
 بەهۆی تەکنولۆژیا و سەردەمی راگەیاندن و

 مۆلتی میدیا و ئینتەرنێت و دنیای وێب و...تاد
 ئاگاییەکی پارچەپارچە و چەندرەهەندییە و تەنیا

 گێڕانەوە بۆی هەیە دەوری پێوەستارێکی جێی
 متمانە بگێڕێت و کۆی ئەم دەنگ و چەمک

 و گوتار و زانیاریگەلە لەژێر کەپری دەقدا 
کۆبکاتەوە. سەرەڕای ئەمەش گێڕانەوە خواست

 و خەسڵەتی مێژوویی و سروشتی شیعری کوردییە

شیعرۆکخوێنەریئەکتیڤوکارامەهاندەداتکەلەشکاندنوکردنەوەیکۆدونەهێنییەکانی
دەقدابەشداربێتوهێندەیدەنگەکانیدیکەگێڕانەوەیخۆیلەدەقهەبێت.خوێنەریا
بەردەنگیئەمڕۆیشیعریکوردیناچارەبڕوابکاتکەپێوەندیونیشاندەرەجوانیناسانەکانی
شیعرگۆڕدراونودەبێدیسانبەبنەماکانوروانگەکانوبایەخەکاندابچێتەوەوپێوەرو
بۆچوونەشیعرییەکانیلەسەرشیعریئێستاواتەشیعرێکەلەبارودۆخێکیدیکەدائاراستە
یا ئاوزار و بۆچوون مندا شیعری لە گێڕانەوە کە بڵێم ئەمەش با بنووسێتەوە. دەکرێت
ستراتێژینییەبۆدەربڕینووەشاندنەوەیماناوچەمکیجیهان،بەڵکووگێڕانەوەخوێنو
ئاناتۆمیشیعرۆکە.تەنیاگێڕانەوەیلەمچەشنەبۆیهەیەسەرجەمالیەنوبابەتەقەیراناوی
ڤایت بێت. گوتارەجیاجیاکان و گرێدەریچەمک و بگرێ لەخۆ پچڕپچڕەکانیسەردەم و
واتەنی:گێڕانەوەوەرگێڕانیئاگاییەبۆ»وتن«.ئاگاییئێمەلەبابەتوچەمکەکانیهەستی،
بەهۆیتەکنولۆژیاوسەردەمیراگەیاندنومۆلتیمیدیاوئینتەرنێتودنیایوێبو...تاد
ئاگاییەکیپارچەپارچەوچەندرەهەندییەوتەنیاگێڕانەوەبۆیهەیەدەوریپێوەستارێکی
جێیمتمانەبگێڕێتوکۆیئەمدەنگوچەمکوگوتاروزانیاریگەلەلەژێرکەپریدەقدا
وسروشتیشیعری مێژوویی وخەسڵەتی گێڕانەوەخواست ئەمەش کۆبکاتەوە.سەرەڕای

کوردییە.
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*ماكس مۆلەر الی وایە )هەتا لە ڕاستی ڕەخنە بگرین هەمیشە دۆڕاوین( 

،ئایا تۆ ڕات چییە لەم بارەیەوە؟
غوالمی: بەشێوەیەکیگشتیسێبۆچوونوروانگەیسەرەکیبۆڕاستیلەئارادایەیەکەم:
تیۆریبەراوردیکەبریتییەلەوەیحەقیقەتیاگوزارەیحەقیقیئەوشتەیەکەلەگەڵبابەتی
ساردە«، »هەوا دەڵین کاتێ مەسەلەن دێتەوە دەقاودەق بەشێوەیەکی factدا یا واقیع
ئەمگوزارەیەئەگەروتەنیائەگەرحەقیقییەکەلەجیهانیواقیعداهەواساردبێت.کەواتە
گوزارەکە لە کە بارودۆخەی ئەو و گوزارە نێوان یەکێتی و هاوڕایی لە بریتیە حەقیقەت

شیدەکاتەوەودەریدەبڕێ.
دووهەم:تێورینادژایەتیوتەبایی،لەسەرئەمتێورەگوزارەیامەسەلەیەکحەقیقییەکە
لەگەڵگوزارەسەلماووتابۆکراوەکانیرابردوودابپۆڕێت.بۆنموونەئەگەرحەقیقەتیگوزارەی
ساردە« هەوا بەفرانبار سیانزەی »ئەمڕۆ گوزارەی سەلمابێت ساردە« هەوا زستاندا »لە

گوزارەیەکیحەقیقییە.ئەمتێورەزیاترلەسەرلۆژیکیمەتێمەتیکداڕێژراوە.
کە حەقیقییە گوزارەیەک بریتیەلەوەی کە کارایی ئەزموونی یا کارامەیی تێوری سێهەم:
لەچوارچێوەیئەزموونیئێمەدابگونجێتوبەقازانجوکارامەبێتونەتیجەوئاکامێکی
کردەییانەیلێبکەوێتەوە.بۆنموونەگوزارەی»هەواساردە«کاتێحەقیقییەکەبەگەرماپێو
پلەکەمانئەزموونکردبێتولەباریژیانەوەیارمەتیمانبداتوبەقازانجمانبێت،مەسەلەن
لێرەدائاگادارماندەکاتەوەکەدەبێجلوبەرگیزستانەلەبەربکەینباتووشینەخۆشینەبین.
بەاڵمکێشەیەککەلەدەرکوبەراستزانینیگوزارەحەقیقییەکاندادێتەئارائەمەیەکە
حەقیقەتلەخانەیزماندابیچمدەگرێتوزمانبەردەوامخەسڵەتوتایبەتمەندیخوازەیی
ومەجازیهەیەواتەبۆچوونوکارکردیزمانناحەقیقییەوهەرچەشنەحەقیقەتێلەزماندا
تێکدەدات واقیع زۆرجار زمان بەکورتی پێدەبەخشرێت. مەجازی و ناحەقیقی خەسڵەتی
تەنیا کە باسە سەرلێشێوان.شایەنی و دۆڕانە ئاکامی راستی لە رەخنەیەک هەرچەشنە و
گوزارەیحەقیقیگوزارەیەکەکەلەراڤەوشرۆڤەیبابەتیواقیعکەوتووەتەوەورەخنەگرتن

لەگوزارەیەککەبەخۆیهەڵگریراڤەوگومانووێنایەبەهەڵەداچوونە.

دەقی بێ تێور و بێ رەخنە و بێ مانیفێست دەقێکی
 گۆشەگیر و بێ کاراکتێرە. بەاڵم نابێت ئەوەمان 

لەبیر بچێت کە رەخنە تابیع و پەیڕەوی دەقی
 ئەدەبییە و کاتێ لە شیعر لە بارودۆخێکی دیکەدا دەدوێن ئەم 

باسەش دێتەئارا کە دەبێ رەخنەش خۆی و مێتودەکانی سەرلەنوێ 
پێناسە بکاتەوە و خۆی لەسەر تێورە رەخنەییانەکانی سەردەم 

پێناسە بکات
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یان  ئەدەبییە،  تیۆری  و  میتۆد  نەبوونی  كوردی  ڕەخنەی  گرفتی  *ئایا 

ئیشكالەتگەلێكی تری لەپشتەوەیە؟
و پێوەندی ئەدەبیدا گوتاری لەگەڵ هەم لەچەشنەکان بەچەشنێ دەقێک هەر غوالمی: 
و...هتد کولتووری سیاسی، کۆمەاڵیەتی، گوتاری بە بەستراوە هەم و هەیە هەڵسوکەوتی
کەئەگەررەخنەوخوێندنەوەجیاجیاکانلەئارادانەبێتدەقبۆینییەالیەنوخەسڵەتە
جۆراوجۆرەکانیخۆیئاشکرابکاتودرێژەبەژیانیماناناسانەیخۆیبدات.دەقیبێتێور
وبێرەخنەوبێمانیفێستدەقێکیگۆشەگیروبێکاراکتێرە.بەاڵمنابێتئەوەمانلەبیر
بچێتکەرەخنەتابیعوپەیڕەویدەقیئەدەبییەوکاتێلەشیعرلەبارودۆخێکیدیکەدا
پێناسە سەرلەنوێ مێتودەکانی و خۆی رەخنەش دەبێ کە دێتەئارا باسەش ئەم دەدوێن
بکاتەوەوخۆیلەسەرتێورەرەخنەییانەکانیسەردەمپێناسەبکات.بەچاوخشانێکبەسەر
هەلومەرجیرەخنەیکوردیلەرابردوووئێستاداچەندبۆچوونومیتۆدێکماندێتەپێش
بەجۆرێ تایبەتمەندییەکان و خەسڵەت و روانگە لە بێجگە کردنیان ئاماژەنیشان کە چاو
لە تەقریبەن ئەوشتەی روو. دەخاتە کوردیش رەخنەی قەیرانەکانی و خەسار لەجۆرەکان
تایبەتمەندییسەلبییاخەسارخۆیدەنوێنێچەشنێ کۆیبۆچوونەرەخنەییەکانداوەک
سەرچاوێتیمەداریوبڕاوێتیخوازییەکەلەبۆچوونوهەڵسوکەوتەبەراوردییەکاندابەرچاو
دەکەوێ.رەخنەگرلەجیاتیئەوەیبەدوورلەدەمارگریوکەمتەرخەمیلەسەرکۆدوتەکنیک
وئەگەرییەکانیخودیدەقکاربکاتبەردەوامپێوەروچوارچێوەیەکیلەپێشەوەدیاریکراوی
لەبەردەستدایەوبەمەبەستونیەتیتاکەالیەنەوەدەقیئەدەبیلەگەڵیدابەراورددەکات
و پیرۆزە ئاوا بگونجێ سەرچاوەکەیدا تاکە پارامێتری و خەتکێشی لەگەڵ دەق ئەگەر و
ئەگەرنائاوادەبێتتەکفیروشاربەدەربکرێت.بەکورتیدەلوێئەمچەندبۆچوونودیدگا

رەخنەییانەگەلەوتایبەتمەندییەکانیانئاماژەنیشانبکەین:
1.رەخنەلەسەرمێتودوئایدولۆژیاسیاسیوکۆمەاڵیەتییەکانبۆنموونەبۆچوونیمارکسیستی،
پێشنیارەکانی و ئەگەر رەخنەگرکۆی بۆچوونەدا لەم و...تاد. فێمینیستی ناسیۆنالیستی،
دەقلەسەرئەندێشەوجیهانبینیخۆیراڤەوشرۆڤەدەکاتوبایەخیوشوێنگەیدەق
لەسەرهەندێچەمکوەکووهونەریپێشرەو،هونەریسوێندخۆرونیشتمانپەروەر،دەقی
ژنانەوپیاوانەو...هتددیاریدەکاتوزۆرجارشیعرییەتیدەقلەپێناوئایدۆلۆژیاوهەڵویستی

نائەدەبیداپشتگوێدەخرێ.

لە و هەیە مێژوویی بۆچوونێکی زیاتر شێوازە ئەم - مێژوویی و ژیاننامەیی رەخنەی  .2
دەالقەیژیانیتاکەکەسیوکۆمەاڵیەتیشاعیرەوەرووبەروویدەقدەبێتەوەوتێدەکۆشێ
دەوریشێوەژیانینووسەرورووداوەسیاسیوکۆمەاڵیەتییەکانیسەردەمیژیانینووسەریا
شاعیرلەراڤەیدەقدازەقبکاتەوەیابەپێچەوانەوەلەسەرنیشانەوپێشنیازەکانیدەقتیشک
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بخاتەسەرژیانوبارودۆخیژیانیداهێنەر.رەخنەگرلێرەدابەشێوەیتاکەروانگەلەسەردەق

کاردەکاتوگێڕانەوەوراڤەیەکیخەتیلەدەقدەکات.
دەتوانم کۆمەڵناسانە. دەرونناسانە، رەخنەی وەک – زانستی و فەلسەفی رەخنەی  .3
بڵێمئەمبۆچوونەزۆرترلەهەمووشێوازەکانیدیکەلەرۆحومێتۆدیزانستیانەیرەخنە
نزیکبووەتەوە،ئەگەررەخنەگرنەیەوێترەنگناسیفەلسەفیوزانستیخۆیوەکتاکەرەهەند
بەسەردەقداداسەپێنێوتەنیاهەوڵبداتتایبەتمەندیوپێودانگەئەدەبییەکانیدەقراڤەو

شرۆڤەبکاتولەبایەخداوەریدووربگرێت.

و شێواز دەخوازێ زۆرتر رەخنەییە بۆچوونە ئەم – نووسەران و شاعیران رەخنەی  .4
روانگەیتاکەکەسینووسەرئاراستەبکاتیاروونیبکاتەوە،دیارەکەئەمبۆچوونەپڕاوپڕی
داوەریهەستەکیوتاوتاوەورەخنەگرناتوانێشێوازوپرەنسیپەشیعرییەکانیخۆیلەبیر
راڤەیکۆی بۆهەڵسەنگاندنو بەپێوەروقەپانێ یادەقیخۆی بەردەوامشیعر بکاتو
دەقەکانیدیکەلەبەرچاودەگرێت.رەخنەگرێکەبەخۆیشاعیریانووسەرەگەلێجار
ئاستیزانستییانەیرەخنەکانیتارادەیدەمەقڕەوچەنەبەچەنەیئەدەبیدادەبەزێ.ئەڵبەت
شایەنیئاماژەیەکەقەیرانیرەخنەونەبوونیسیستەموقوتابخانەیزانستیانەلەفەزای
رەخنەیکوردیدانووسەرانوشاعیرانهاندەداتکەخۆیانئەرکیرەخنەگربگرنەئەستۆ.

سەرەڕایئەمبۆچوونومێتۆدەرەخنەییانەگەلەهەندێشێوازیرەخنەییانەیدیکەلەئارادانکە
بەجۆرێلەجۆرەکانلەوچواربەشەیالیسەرەوەدەگونجنوەکرەخنەیئایینییاجوانیناسانە
و...هەڵبەتەبەردەوامهەندێدەقیبەناورەخنەییانەلەرۆژنامەوگۆڤارەئەدەبییەکاندا
بەرچاودەکەونکەژمارەشیانکەمنینوەکرەخنەیراسپێردراوکەزۆرترهەوڵیئەوەیە
کەشاعیرێکیاشێوازێکیشیعریتابەرزترینرادەهەڵکێشێیابەپێچەوانەوە،یارەخنەی
وەرگێڕدراوکەتیۆرومێتۆدەکانیلەزمانەکانیدیکەزیاترعەرەبیوفارسیوەردەگرێو
تەنیانموونەشیعرییەکانیدەکاتەکوردیوەکشیعریحەرەکەتیابارستخوازیو...دیارە
کەئەمدەقانەالیەنەسەلبیەکانیانهێندەزۆرنکەتەنیادەگونجێنووسەرانیانبەکاڵوچی

ودەستبڕیئەدەبیناونووسبکەین.
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گوتووبێژ لەگەڵ 
ڕۆماننووس

)گۆران ڕەئوف(

سازدانی:-هێمن عوسمان عەبدوڵاڵ

* ناونیشانی نوێترین ڕۆمانت »ڕاستییە درۆزنەكان«ـە، ئایا كۆكردنەوەی 
ئەم دوو دەستەواژەیە بۆچی، یان ئەو ڕاستییانە چین كە درۆزن و تۆ كارت 

لەسەركردون؟
لە زیاتر بەڵكو نەڕوانین، دەستەواژەیە لەو ناوێك وەك و بێت ئەگەر ڕەئوف: گۆران 
ڕوویواتاوەتەماشایبكەیندەبینینجۆرێكلەئاڕاستەیپێچەوانەهەستپێدەكەینكەئەم
دژبوونەشوایكردووەجۆرێكلەگرێیدەروونیالیخوێنەردروستبكات،وایكردووەخەیاڵمان
تێیدا بوون تەواوی كە جیهانێك كاردەكەن، ئەندێشە و خەیاڵ كە جیهانێك بۆالی بڕوات
جۆرێكەلەوەهموبوونیادیژیانلەشوێنگەلێكدایەكەسەرجەمیشتەكانبارگاویبووەبە
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بەرهەمەكانیخەیاڵوبەرفروانیبیركردنەوەوە،لەكاتێكدادروستبوونیئەوجیهانەیلەنێو
سەرتاپایڕۆمانەكەداكارمتیاداكردووەسەرچاوەكەیپەیوەستەبەوپلەبەندیانەیكەتەنها
كۆمەڵێكمرۆڤیتایبەتتێیدەپەڕێنن،پەیوەستەبەشتانێكەوەكەهەموومرۆڤێكیئاسایی
هەموو دەبینین سەرەنجام هەستیپێدەكرێت، ڕێژەیی بەشێوەیەكی بەڵكو تێیناگات، پڕاوپڕ
ئەوجیهانەیاخودئەوكۆمارەخەیاڵیەدەخنكێنلەپووچیواقیعدا...یانبەواتایەكیدیكە
دەبینینئەوژیانەیزەمەنێكوەڕاستییەكیتەواوبوونیهەبووە،بەاڵمناتوانێتشەڕێكی
دڵخۆشكەرانەئەنجامبداتلەگەڵواقیعدا،بۆیە)ڕاستی(لەبەرامبەرواقیعدادەبێتەدرۆزنێكی

سروشتی.
كەسایەتی كەخودی)ڕاستی(وەك ئەوەیە ناوە لەو واتایسەرەكی و مەبەست هەڵبەت
بوونی گونجان تەواو ناوێكە واهەستدەكەم كە )سیفات(، ئەدگار وەك )درۆزن( دواتر و
ڕۆمانەكە بەرگی لەسەر خوێندنەوەی لەگەڵ هەرچەندە ناوەڕۆكەكەیدا، لەگەڵ هەیە
ڕۆمانەكە كۆتایی بەخاڵی گەیشتن لەپاش بەاڵم بەخەیاڵماندا دێت جۆراوجۆر پرسیاری
وەاڵمێكیگشتگیرماندەستگیردەبێت،تێدەگەینئەوڕاستیانەچینكەدرۆزندەردەچن،
بەشێوەیەكی لەژیاندا دانسقە و تایبەت مرۆڤی كۆمەڵێك كە بارودۆخەی لەو تێدەگەین
فیكرییەكەیەوە... و ڕۆحی دەروونیو لەڕووە دژوار هەڵبەت تێیدەپەڕێنن، دژوار گەلەك
لەڕاستیداتێپەڕاندنوگەیشتنبەجۆرێكلەخاڵیكۆتاییلەوبابەتەداڕاستەوخۆگەیشتنەبە
تەواویڕۆمانەكە،لەكاتێكداگەربێتوئەوهەیكەلەیفیكرەیڕۆمانەكەمانلەسەربوونیادناوە
لەگەڵهەموو نابێت، ئەوتۆی بایەخێكی تێكستەوە كامڵبوونی لەڕووی بەكۆتانەگەیشتبێت،
ئەمانەشداشتێكهەیەزۆرگرنگەلەوتێكستانەیكەهاوشێوەی)ڕاستییەدرۆزكان(ەئەویش
مامەڵەكردنیخوێنەرەلەڕووەدەروونییەكەیەوە،واتەلەوڕوانگەیەوەكەڕۆماننووسهاتووە
بابەتێكیتەواوهەستیارودەروونیهەڵبژاردووە،هەربۆیەئەمەشوادەكاتكەجیاوازییەكی
لەسەر بوونیادنراوان كە ڕۆمانانەی ئەو یان تێكستانەی ئەو لەگەڵ هەبێت بوونی ڕوون
جیاوازن، لەیەك بەتەواوی ناوەوەدا لەشێوەی بڵێین ڕوونتر گەر یاخود سادە فیكرەیەكی
هەربۆیەلەمخاڵەوەتێدەگەینزۆرگرنگەخوێنەربەشێوەیەكیپڕاوپڕدەروونییەوەلەگەڵئەو
جۆرەتێكستانەدامامەڵەبكات،یاخوددەكرێتبڵێینلەبەرئەوەیكۆمەڵێكتێكستیجیاواز

ودانسقەبوونیانهەیە...
خوێنەری پێویستە بارەدا لەم ڕۆمانەكەوە، فیكرەی و داڕشتن لەڕووی دانسقەیی هەڵبەت
دانسقەوتایبەتمانهەبێت،تابەشێوەیەكیتەندروستانەمامەڵەلەنێوانتێكستوخوێنەردا

دروستبێت.
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*تاچەند گرنگ و پێویستە لەحنی جیاواز لە ڕۆماندا هەبێت؟ ئەگەر نەبێت 

چ زیانێك بەدەق دەگەیەنێت؟ بۆچی؟
گۆران ڕەئوف:بەبڕوایمنیەكێكلەوخاڵەبەهێزوكاریگەرانەیكەوادەكاتچێژیخوێندنەوە
ببەخشێتەخوێنەر،هەبوونیلەحنیجیاوازەلەنێوڕۆماندا،هەڵبەتئەمەلەكاتێكدایەبەدەر
لەوەیكەیاسایەكیبنەڕەتییەودەبێتڕۆماننووسیانچیرۆكنووسكاریلەسەربكاتو
سیفاتە لەگەڵ هەبێت، بوونی كاراكتەرەكان جیاوازی ڕەنگدانەوەی زیاتر و زیاتر هەوڵبات
گشتیوبارەدەروونییەكانیانەوە...هاوكاتنەگونجاوەتەنهابۆئەوەیلەحنیجیاوازدروست
بێت،كەسایەتییەكوەك)گەنجێكیسادە(هاوشێوەی)گەنجێككەخوێنەرێكیجددیو
بەتەركیزە(بدوێتولەژیانبگات،چونكەهەركاتێكسەرجەمكاراكتەرانینێوڕۆمانەكە،
یاخودچیرۆكەكە...بەجۆرێكلەجۆرەكانوەكیەكقسەیانكرد،وەكیەكتوڕەبوون،وەك
یەكپێكەنینئەواجیاوازییەفیكریوكۆمەاڵیەتیودەروونییەكانمانتێكشكاندووە،ئەمەش
مەزنیشمان گەلێك زیانێكی بەڵكو نەكردووە، ئەرێنیمان كارێكی هەر نەك لەخۆیدا خۆی
ئینسان،بەاڵمئەگەربێتوبەشێوەیەككە بنەڕەتییەكانی گەیاندۆتەئەدەبوجیاوازییە
هونەریڕۆماننووسینوچیرۆكنووسینڕێگەبدات،زۆرگرنگەكەلەحنیجیاوازبوونیهەبێت
لەنێوتێكستەكەدا،لێرەدایەكەمینخاڵێككەوادەكاتڕۆماننووسسەركەوتوبێتلەچنینو
دروستكردنیلەحنیجیاوازدادەبێتبەجۆرێكلەجۆرەكاندەروونناسبێت،گەرڕوونتربڵێم
هەركاتویستمانكەسایەتییەكداتاشینلەنێوتێكستەكەدائەوادەبێتهەموالیەنەزانستی
وسایكۆلۆژییەكانیلێكبدەینەوە،بۆئەوەیزیاترحەقیقەتەكانوەكخۆیانبمێننەوەوزیاتر

خوێنەرپەلكێشیدەقەكەبكەین.
نەبوونی و گرنگە جیاواز لەحنی كەبۆچی پرسیارەكەت، نیوەی وەاڵمی سەر بێمە ئەگەر
دەبێتەهۆیچی؟هەرچەندەلەسەرەتاوەبەشێوەیەكیگشتیقسەملەسەرلەحنیجیاواز
بەبێ ڕۆمان بگوترێت دەبێت ئەوا دەسكەوێت ڕاستەوڕاستمان وەاڵمێكی ئەگەر بەاڵم كرد،
لەحنیجیاوازهیچنییەجگەلەكەسایەتییەك)ڕۆماننووسێك(كەبەئارەزوویخۆیقسان
دەكاتوتەنهاكۆمەڵێكخەیاڵووەهمیخۆیدەبەخشێتەخوێنەر،كەڕەنگەئەمخەیاڵو
ڕووداوەنەزۆكانەیدێنەكایەوەلەگەڵهیچزانستولۆژیكێكدایەكنەگرنەوە،چونكەبەڕاستی
ناكرێتلەنێوڕۆمانێكدا)شوانێك(وەك)شاعیرێك(بڕوانێتەسروشت،یان)مەالیەك(وەك
)فەیلەسوفێك(بڕوانێتەچەمكی)بوون(...ئالێرەدایەدەگەینەئەوخاڵەیكەڕۆمانیاخود
هەرتێكستێككەهاوشێوەیڕۆمانخاوەنیڕووداوكەسێتیوكاتوشوێنوگرێبێت،
جیاواز لەحنی نەبوونی باسمكرد لەسەرەوە وەك یان دەمرێت، جیاواز لەحنی بەبێ ئەوا
وادەكاتجیاوازییەفیكریودەروونیوكۆمەاڵیەتییەكانبكوژرێن،كەئەمەشڕوویداكارەساتە

نەرێنیەكانسەرهەڵدەدەنلەئەدەبدا.
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هەركات ویستمان كەسایەتییەك داتاشین لەنێو
 تێكستەكەدا ئەوا دەبێت هەمو الیەنە زانستی و 
سایكۆلۆژییەكانی لێكبدەینەوە، بۆئەوەی زیاتر 

حەقیقەتەكان وەك خۆیان بمێننەوە و زیاتر خوێنەر
 پەلكێشی دەقەكە بكەین

كە  نووسەرانەی  ئەو  لەسەر  چییە  ڕات  ڕۆماننووس  گەنجێكی  وەك  *تۆ 
هاوكات  دەكەن،  خۆیانەوە  بەئەزموونی  شانازی  و  كردوە  تەمەنێكیان 

دەبینی تەمەنی تێكستەكانیان كورتە و هێندە بڕناكەن؟
گۆران ڕەئوف: لەڕاستیداهەرچركەیەكیانهەرڕۆژوهەفتەومانگوساڵێكلەنێو
شتێك نووسەراندا لەنێو گرفتارییە زۆر بۆیە ئەزموون، لە جۆرێكە خۆی بۆ خۆی ژیاندا
و فراوانن ئەزموونێكی خاوەن ئەوان یان بەئەزموونە، تر لەوی ئەم ئەوەی بەناوی هەبێت
ئەمانیدیكەخاوەنیئەزموونێكیسەرەتاین،هەركاتێكبەمهاوكێشەیەمامەڵەكرا،ئەوائیدی
شتێكنامێنێتەوەبەمانایتواناسروشتیوخۆڕسكەكان،ئیدیبۆشاییەكبەدیناكرێتكە
ئەیڕەقیبی( دڵداری  و تر وپوشكێنێكی دیكە فروغێكی و تر دیكە)ڕامبۆیەكی جارێكی
تیادادروستبێتەوە،بۆیەئەسڵەنئەمگریمانەیەیكەكۆمەڵەئینسانێكیشكستخواردو
بڕوایانپێیەتی،زۆرفەشەلە،چونكەهەركاتێكبەوجۆرەپێوەرانەتەماشیتێكستەكانكرا
ئەواڕاستەوخۆبیریداهێنانپوكێنراوەتەوە...بەاڵمگەربێتوبەدیوێكیدیكەدابڕوانینە
ئەزمونیانشارەزاییئەواڕاستەگەربگوترێتكە)ئەزموون(لەپاڵتوانایەكیسروشتیدازۆر

سەركەوتوترەلەتەنهایەكێكلەودوودیوەیباسمانكرد.
ئەگەرباسیدرێژیتەمەنیتێكستبكەینكەهەرچەشنێكبێت،ئەواڕەنگەیەكهۆكارو
دووهۆكارنەبووبنەپووكانەومردنیتێكستەكان،چونكەزۆركاتبەتەنهاالوازیتێكستەكە
هۆكارنییەبۆمەرگەكەی،بەڵكوزەمەنوهەڵومەجوپێشوازیخوێنەروعەقڵیخوێنەر
وكولتوورو...هتد،ئەمانەوچەندانهۆكاریدیكەكاریگەریخۆیانلەسەرمەرگیتێكست
هەیە،لەگەڵهەموئەمانەشدابیریخاوەنتێكستەكە،كەكاریگەریڕاستەوخۆیدەبێتلەسەر

مردننەمریخۆیوتێكستەكەی.

*مامەڵەكردنی ڕۆماننووس دەبێت چۆنبێت لەگەڵ بابەتگەلێكدا كەلە خۆیدا 
بەرجەستە نییە، وەك«مەی خۆر نەبێت و باسی مەی بكات« یان »دادوەر 

نەبێت و باس لەدادگایكردنی كەسێك بكات لەنێو ڕۆمانەكەیدا؟
واتەدەكرێتبە بەرەودووبەشبوون، گۆران ڕەئوف: ئەمپرسیارەڕاستەوخۆدەمانبات
دووشێوەوەاڵمیتەواوگونجاویبۆدابڕژین،چونكەوەاڵمیئەمپرسیارەزۆرپەیوەندیدارە
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بەتواناوزرنگیڕۆماننووسەوە،یانبەواتایەكیدیكەخۆیبۆخۆیوەاڵمیئەمپرسیارە
وتێگەیشتنلەجەوهەروناوەڕۆكەكەیوادەكاتڕۆماننوسوحیكایەتخوانیمیللی،یاخود
ڕۆمانوسەرگوزشتەكانیژیانیڕۆژانەمانبۆلەیەكجیابكاتەوە،بۆیەدەكرێتبڵێینوەاڵمی
ئەمپرسیارەبەجۆرێكلەجۆرەكانزۆرڕوونە،لەبەرئەوەیئەركیڕۆماننووسئەوەیەكەلە
نەكەین تەنگەژەیەك و داچوون بەهیچ هەست و قسەبكات دەروونییەوە دكتۆرێكی زاری
و خوێنەر نێوان لە كەلێنێك ئەوەی بەبێ بدوێت، بیرمەندێكەوە فیكری لە لەكەسایەتیدا،
تێكستدادروستبێت،یانگومانیخوێنەربەتەواویڕەوێنێتەوەلەوەیكەبەتەواویبابەتێكی

لۆژیكییەوواقیعێكیتەواوداتاشراویبەرجەستەیە.

لەنێو ڕۆمانێكدا بابەتێك هەڵبژێردرا كە 
پێكهێنەری سەرەكی بێت یان الوەكی ئەوا پێویستە
 ڕۆماننووس ئەوەندە شارەزایی هەبێت كەوەك 
لەسەرەتادا باسمكرد خوێنەر نەكەوێتە گومانەوە

 و لێكترازانی فیكری لەال دروست نەكات، وەك چۆن
 )یۆستایت گاردەر( لە ڕۆمانی )كچەی پرتەقاڵ(دا 
بەچەشنێك باسی فەزا و تەلیسكۆبەكە دەكات كە

 دەڵێی تەواو شارەزەیە... یان چۆن
)ماكسێنس فێرمین( لە ڕۆمانی )بەفر(دا باسی شیعر 
و هایكۆ دەكات كە ڕەنگە وابزانین ئەم ڕۆماننووسە 

بەتەنها توێژینەوە لە شیعری هایكۆدا دەكات

ئەگەربەدیوێكیدیكەدابدوێینلەسەرگرنگیوبایەخیئەمچەشنەمامەڵەكردنە،ئەوادەبێت
بگوترێتكەخودیگریمانەكەواتەهونەریڕۆماننووسینبەوەداجیادەكرێتەوەیانسەركەوتوە
كەلەنێوڕۆمانەكەداجیهانێكیوەهابخوڵقێنرێتكەخوێنەرنەتوانێتلەشاروگوندوگەڕەك
وماڵوهتد...تێكستەكەبێتەدەرەوە،لەمكاتەداكەتێدەگەینئەمچەشنەمامەڵەیەجۆرێكە
لەیاساوخەسڵەتیتایبەتیڕۆماننووسین،ئەوادەبێتزۆربەوریاییەوەكاریتێدابكرێت،
چونكەبەدبەختییەكەخاڵێكیئەوەندەگرنگوەهاتەماشابكرێتكەلەدەرەوەیئەتەكییەتی
ڕۆماننووسینەوئازاییەبۆئەوكەسەیبەمچەشنەبنووسێت...بۆیەئەگەرباسلەوەبكەین
كەڕۆماننووسدەبێتچۆنمامەڵەلەگەڵئەمخاڵەیاساییەیڕۆماندابكات،ئەوادەكرێت
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بەكورتیبڵێنهەركاتلەنێوڕۆمانێكدابابەتێكهەڵبژێردراكەپێكهێنەریسەرەكیبێتیان
باسمكرد لەسەرەتادا كەوەك هەبێت شارەزایی ئەوەندە ڕۆماننووس پێویستە ئەوا الوەكی
خوێنەرنەكەوێتەگومانەوەولێكترازانیفیكریلەالدروستنەكات،وەكچۆن)یۆستایت
كە دەكات تەلیسكۆبەكە و فەزا باسی بەچەشنێك پرتەقاڵ(دا ڕۆمانی)كچەی لە گاردەر(
دەڵێیتەواوشارەزەیە...یانچۆن)ماكسێنسفێرمین(لەڕۆمانی)بەفر(داباسیشیعر
هایكۆدا لەشیعری توێژینەوە بەتەنها ڕۆماننووسە ئەم وابزانین ڕەنگە هایكۆدەكاتكە و
شێوە بەهەمان كە ڕەشەكە(یدا )كەمانچە ناوەڕۆكی بەنێو بڕوانین گەر یاخود دەكات...
بۆیەجارێكیدیكە بۆمان. بەشارەزاییەوەدەدوێت ئەوەندە بلیمەتە، وادەزانینمۆسقارێكی
دەڵێمكەخودیتەواوبوونیگریمانەینووسینیڕۆمانبەوەدەبێتكەڕۆماننووسدەبێتلە
فەزایگشتیڕۆمانداتەواوسەیتەرەیهەبێتوالوازیتیادادەرنەكەوێتلەچنینووەسف

وروویزانستیئەوبابەتەیهەڵیبژاردوەتاڕۆمانەكەیلەسەربوونیادبنێت.

و  فیكری  )وتاری  یان  لێكۆڵینەوە  و  ڕۆمان  دەبینین  گەنجێك  وەك  *تۆ 
ئەدەبی( و شیعر و چیرۆك دەنووسیت، ئایا تا چەند لەو فرەكاریەی كە 

دەیكەیت لە كامیان ڕازیت و پێتخۆشە زیاتر گرنگی پێبدەیت؟
ئەوا بەرهەمیدێنموباڵویدەكەمەوە، نووسنانەیكە ئەو گۆران ڕەئوف:منتەواوی
گەیشتوومەتە تێدابكەم، كارییان پێمخۆشە و خۆشمدەوێت كە پلەیەی ئەو گەیشتۆتە
چونكە لەنێوانیاندا، هەیە جیاوازییەك زۆر تا كەم وادەزانم بەاڵم تێیاندا، بوونەوە یەكالی
نووسینیگوتاروتوێژینەوەجۆرێكەلەكەڵەكەبوونیزانیاریوبەرهەمیعەقڵی،جۆرێكە
لەئەفراندنودروستكردنیفیكروشتینوێ،كەئەمەپەیوەندیبەوكەشوهەواووئەو
ڕوانگەیەوەهەیەكەنووسەركاریتێدادەكات،پەیوەندیبەوزەمەنەوەهەیەكەنووسەر
وەكخوێنەرودواتروەككارگەیەكبۆبەرهەمهێنانیكۆمەڵەگوزارشتێك،كەدەرەنجامی
عەقڵەبەهەمووبارەكانییەوە،دەرەنجامیئەوزەمەنەیەكەتێداتوانیوتەتاچەندپەلبهاویت
لەمەوادیكاركردنتدا،تاچەندتوانیوتەلەوبابەتەیقاڵبویتەتەوەتێیدادەرەنجامیلۆژیكی
وبەرهمگەلێكتهەبێت،كەلەپێشتردابوونیاننەبووبێت،یاخودگەرڕوونتربڵێینلەڕابردوودا
نەگوترابن،چونكەبەرهەمەعەقڵییەكانینووسیندەبێتلەزەمەنێكەوەبۆزەمەنێكیدیكە
خاڵەی ئەم ئەگینا بوون، بهێنێتە ڕازیكەر ئەنجامگەلێكی و نوێ گوزارشتی و نوێ شتی
باسمكردبەسەرتێكستێكدابەرجەستەنەبێت،ئەوابەهایئەونوسینەبەتەواویلەخوارەوەیە
ونەگەیشتۆتەپلەیكەڵكگیریبۆفیكروعەقڵییەتیخوێنەرلەومەجالەیكەتێدایە،بەاڵم
مەسەلەیشیعروڕۆمانبەدەرلەوەیكەدەتوانینكۆمەڵێكفیكروخەیاڵفراونیخۆمانیتێدا
دەرببڕین،بەدەرلەوەیدەكرێتكاربكرێتلەسەربابەتەكۆمەاڵیەتیوسیاسیوئابووری
ودەروونیوهەتاپزیشكیوئاینیش،ئەواهاوكاتپەیوەستەبەوخەیااڵنەوەكەدەكرێت
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بیگێڕینەوەبۆبوونیاتیئەزەلیئەونووسەرە،یاخودبیگێڕینەوەبۆئەوبارەناجێگیرانەی
لەمەجالینووسیندابەهەمووجۆرەكانییەوەتووشیدەبێتوبازبازێندەكات...پەیوەستە
كە كاتانەیە ئەو كاتەكانم ئاسودەترین بەردەوام نووسینەوەچونكەمن وچێژی بەخولیا
لەدەربڕینوبەرهەمهێنانیتێكستێكیئەدەبیمدام،ئەوكاتانەیەكەفیكرەیڕۆمانێكلەالم
گەاڵڵەبووەدەمەوێتبنووسم،دەمەوێتكوچەوشەقاموشارانێكبوونیادنێمكەجیاوازبێت

لەواقیع،جیاوازبێتلەوڕۆتینولەدووبارەییژیان.

ئەوساتانەیكەلەنێوڕۆمانێكیانشیعرێكدائیشدەكەمبەتەواویهڵسوكەوتوئەدگارو
تەنانەتخەیاڵەكانیشمدەبینەبەشێكیتەواولەوفەزایەیتێیكەوتووم،دەبنەئەووێنەشیعر
هەست خۆمەوە لە لێدێ وام هەندێكات داتاشینیاندام... هەوڵی كەلە كاراكتەرانەی ئەو و
شارە بەرەنجامی لە دەازانم وا كە دەكەم هەستێك كۆمەڵە و نامۆ حاڵەتی كۆمەڵێك بە
خەیاڵییەكانوسەفەرەڕۆمانسییەكانوماڵئاواییەخەمناكەكانودڵپاكیكاراكتەرەتوڕەكان
وهێمنیئەوتاوانبارانەوەتووشمهاتووەكەخەیاڵەئەدەبییەكانمبەرهەمیهێناون،منوا
نەخۆشییەكی بە بارگاوییە كاتی بەشێوەیەكی چیرۆكنووسێك و ڕۆماننووس هەموو دەزانم
دەروونیكەلەتەواویجیهانداناسراوە،ئەویش)كەرتبوونیكەسێتییە(،چونكەمنلەگەڵ
شتێك بەرلەهەموو ئەوا تێكستەكانمدا لەنێو كەم وێنای دەمەوێت كە كەسایەتییەكدا هەر
الیخۆملەگەڵیدادەژییەموكەمتازۆروەكئەوانمامەڵەدەكەم،كەلەڕۆمانی)ڕاستییە
درۆزنەكان(ـدابەشێوەیەكیتەڵخكارمتێداكردووەوحیكاتخوانیڕۆمانەكەبەونەخۆشییەوە

دەژیوقساندەكات.

لێرەوەمەبەستمەبڵێمكەلەهەردووبوارەكەدائاسوودەم،بەاڵمبەشێوەیەكیگشتیزیاتروەك
خولیاودواتریشوەكوەسیلەبۆدەربڕینیهەندێخەیاڵوفیكرەكەقورسەلەمەجالەكانی
دیكەدابتوانینكاربكەینبۆدەربڕینیان،بۆیەڕۆمانلەهەموویانزیاترئاسودەترمدەكات،
چونكەوەكگوتمبەدەرلەچێژینووسین،زۆربابەتوشتگەالنێكیهەنكەناكرێتلە
گوتارێكوتوێژینەوەیەكدابگەینبەدەربڕینیان،بۆیەبەجۆرێكلەجۆرەكانڕۆمانبۆمن
جۆرێكەلەپەنابردنوخەونینووسین،جۆرێكەلەعەشقوبەشێكەلەتوانایخۆڕسكیو
هەستكردنەبەكۆمەڵەخەیاڵوشتانێككەبەشێوەیەكیناخودویستانەلەودیویئەزمونو
شارەزاییەوەهەستیانپێدەكەم،ئەودیویواقیعولەدیویشتەیەكالنەبووەكانەوەدەیانبینم.
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یەكێك لە كەسایەتییەكان كە ناوی )ئازار(ە لەپاش زەمەنێك 
چاوەڕوانی و كۆكردنەوەی كۆمەڵێك بەڵگە بۆئەوەی بگاتە یەقین 
دواجار خۆی دەكوژێت و دەگاتە ئەو یاخیبوونەی )كامۆ( ناوی 
ناوە )یاخیبوونی میتافیزیكی(، كەئەمەش جۆرێكی زۆر قوڵە لە 

یاخیبوون و زۆر قورسە كەسێك بڕیاری لەسەربات، تا كاتێك كە 
لە ڕوانگە فیكرییەكانی خۆیەوە نەگەیشتبێتە پلەی دڵنیایی،
 چونكە ئەگەر لە ناوەڕۆكی ڕۆمانەكە وردبینەوە هەست بەو 

ملمالنێیە دەكەین كەسەرەتا گومانە و دواتر قەلەقییە و لەپاشاندا 
یەقین، كە لە ڕووە فیكرییەكەیەوە بە تەواوی هەوڵمداوە وێنایەكی 

پڕاوپڕ بكێشم تا خوێنەر توشی گومان نەبێت

*لە ڕۆمانی ڕاستییە درۆزنەكاندا دەبینین ئەو دوو گەنجەی وێناتكردوون 
یەكێكان لەپاش ئەوەی دەگاتە پلەی دڵنیایی لە عەشقەكەی، دواتر خۆی 
دەبێت،  ژیان  كایەكانی  هەموو  دەستبەرداری  دیكەیان  ئەوی  و  دەكوژێت 
ئایا وێنەی ئەم دوو گەنجە ئەزموونی شكست خواردوویانە لە ژیان یاخود 

یاخیبوونیانە لە كۆمەڵگا؟
گۆران ڕەئوف:ئەگەربەشێوەیەكیوەاڵمدانەوەیكورتوەاڵمتبەمەوە،ئەواڕەنگەنەگەینە
وەاڵمیدا بەدەستهێنانی لەگەڵ دێتەبوون، كە پرسیارێك هەر چونكە پرسیارەكە، ئامانجی
ئامانجومەبەستەكەشیبەدیاردەكەوێت،بەاڵمزۆركاتئەممەبەستەڕوننییەوپێویستی
دوو وێناكردنی بڵێم سەرەتاوە لە باشترە هەربۆیە وردە... شیكردنەوەی و دیارخستن بە
كەسایەتیبەوچەشنەلەنێوڕۆمانەكەداكەژیانوسەرەنجامیانزۆرجیاوازوتایبەتەلە
كردار و ژیان بەسەر باڵی پرسیارەكە بەشی هەردوو كاریگەری تێدەگەین ئەوا واقیعەوە،
وئەدگاریانداكێشاوە،هەڵبەتكەدەڵێمژیانبەمانایئەوژیانەدانسقەوتایبەتەیكە
دروستیانكردبوو،ئەوژیانەیتیایدادەژیانوبۆیدەژیان،ژیانێككەزۆركاتتووشیپچڕانی
كولتووریوپێكدادانیبەهاتایبەتانیانبوونلەبەرامبەرتاكەكانیخێزانوكۆمەڵگاوە،بۆ
نموونە)هەناسەیسپی(كەیەكێكەلەودووگەنجەیباسمانكرد،دەبینینناویبەشێتناوزەد
دەكرێتلەالیەنخێزانوناسراوانییەوە،چونكەخاوەنیكۆمەڵێكئەدگارینامۆوتایبەتە،
تایبەتوكەشوهەوایەكیسازكراوەوە ژیانێكی لەنێو بڵێین یانگەربەشێوەیەكیدیكە

ڕەفتارەكانیدەردەكەوتن،كەئەمەشببووەهۆیجیاوازدەركەوتنیبەهەمووشێوەیەك.
لەڕاستیدائەگەرباسیئەوەبكەینكەئەمدووگەنجەیانئەمدووكەسایەتییە،كەڕۆڵی
گەر چونكە پێكاومانە، كتومت ئەوا یاخین، مرۆڤگەلێكی ڕۆمانەكەدا لە دەبینن سەرەكی
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بەشێوەیەكیڕاڤەكارییەوەتەماشایهەمووڕووداووكردارەكانیانبكەینئەوادەگەینەئەو
دەرەنجامەیكەهەمووپلەبەندییەكانییاخیبوونیانبەسەردابەرجەستەدەبێتوگەیشتوونەتە
لە یەكێك ئاماژەپێداوە لەپرسیارەكەدا خۆشت هەروەك یاخیبوون، دەربەندەكانی كۆتا
كەسایەتییەكانكەناوی)ئازار(ەلەپاشزەمەنێكچاوەڕوانیوكۆكردنەوەیكۆمەڵێكبەڵگە
بۆئەوەیبگاتەیەقیندواجارخۆیدەكوژێتودەگاتەئەویاخیبوونەی)كامۆ(ناویناوە
)یاخیبوونیمیتافیزیكی(،كەئەمەشجۆرێكیزۆرقوڵەلەیاخیبوونوزۆرقورسەكەسێك
بڕیاریلەسەربات،تاكاتێككەلەڕوانگەفیكرییەكانیخۆیەوەنەگەیشتبێتەپلەیدڵنیایی،
كەسەرەتا دەكەین ملمالنێیە بەو هەست وردبینەوە ڕۆمانەكە ناوەڕۆكی لە ئەگەر چونكە
گومانەودواترقەلەقییەولەپاشاندایەقین،كەلەڕووەفیكرییەكەیەوەبەتەواویهەوڵمداوە
وێنایەكیپڕاوپڕبكێشمتاخوێنەرتوشیگوماننەبێت...لێرەداتێدەگەینئەودووگەنجەكە
بەوشێوەیەوێناكراونبەزۆریكاریگەریوبەرەنجامییاخیبوونیانەلەڕوانگەیەكیفیركری
قووڵەوە...دواتریشبەشێوەیەكیتەنكوسادەتووشیجۆرێكلەشكستودۆڕاندەبن
لەبەردەمئەوژیانەیاندا،یاخودئەوكۆمارەوەهمییەیانداكەوێنەیانبۆسازكردنیكێشابوو،
ئەوانبەشێوەیەكدەگەنەكۆتایییەكانیئەوژیانەودەگەنەنەبوونیئەوژیانەلەواقیعدا،
بۆیەدەكرێتبڵێنملمالنێیئەوانجەنگەلەگەڵواقیعدا،كەخەیاڵیانبارگاوییەبەحەقیقەت،
واتەشەڕكردنیدوومرۆڤوەكڕۆڵەكانیحەقیقەت،لەبەرامبەرواقیعدا،هەڵبەتكەوشەی
حەقیقەتبەكاردەهێنمبەومانەیەیەكەخەیاڵوڕوانگەیئەودووگەنجەالیخۆیانبەشێكە
لەحەقیقەت،هەربۆیە)هەناسەیسپی(بەتەنهاولەنێوخانووەتەنهاكەیدابەردەوامدەبێت
لەسەرئەوژیانە،چونكەئەوخەیااڵنەیزۆربەڕاستدەزانێت...بەاڵملەمالشەوە)ئازار(
دەگاتەئەوپلەیەیكەئەوعەشقەیانئەوژیانەیوایدەزانیحەقیقەتەبوونینییەوكۆتایی
بەژیانیدەهێنێت،لێرەوەئەنجامێكیهاوكێشەئامێزمانچنگدەكەوێتئەویشئەوەیەئەو
لەڕۆمانەكەداهەیەدەرەنجامییاخبوونێكیفیكریئینسانی بەرەنجامەیانئەوكۆتاییەی
بەبێ مرۆڤەكان كە بەعەشقێكیسروشییەوە،عەشقێك پەیوەستە كە لۆژیكیسۆزئامێزە
یەكتربینینتووشیدەبن،كەئەمەشحاڵەتێكیگەلەكشازودەگمەنەوپەیوەندیبەباری

ڕۆحیئینسانەوەهەیە.

شوێنێكدا  لە  ڕۆمانەكەیە،  نێو  سەرەكی  كارەكتەری  سپی(  *)هەناسەی 
دەڵێت »دەمەوێت هەمو زەوی بگەڕێم، دەمەوێت بگەمە ئەستێرە دوورەكان، 
بگەمە دواهەمین كەنارەكانی یەقین و سەردانی شارە گەشاوە و سەوزەكانی 
حەقیقەت بكەم«، ئایا ئەمەی بەخشیوتە بەو كارەكتەرە كە دەیەوێت ئەو 
چەند  یان  واتایی،  گریمانەی  لە  نییە  جۆرێك  تاقیبكاتەوە،  ڕێگایانە 
سەركەشییەكی گەنجانە نییە كە لە ئەنجامی ئەو ژیانەی تێیدایە كۆبۆتەوە؟
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گۆران ڕەئوف:ڕەنگەزۆركاریمننەبێتلەدەرەوەیڕۆمانەكەوەقسەلەسەرڕووداوگەلێكی
لەوچەشنەبكەم،یانبدوێملەسەرهەندێكحاڵەتودەربڕینیخەیاڵیكاراكتەرێكینێو
تێكستەكە،چونكەئەوەزیاترپەیوەندیبەتێگەیشتنیخوێنەروبنەمایعەقاڵنیڕووداوەكانەوە
هەیە،بەاڵمبەشێوەیەكیگشتیدەرخستنیوەهاخەیاڵوئاخاوتنێكپەیوەندیبەوژیانەوە
هەیەكەبەدەرلەوكاتەیتەمەنیتێیكەوتووەوئاشنایەتیلەگەڵداپەیداكردووە،پەیوەندیبە
خەیاڵفراوانی)هەناسەیسپی(یەوەهەیەكەدەیەوێتبگاتەئەنجامەكانیئەوژیانەی،بگاتە
كوچەكانیعەشقەكەییولەوچاوەڕوانیوبیركردنەوانەڕزگاریبێت،یاندیسانەوەدەكرێت
بڵێنوەهاوێردوقسەكردنێكپەیوەندیبەعەقڵوحاڵەتەدەروونییەكانیخوێنەرەوەهەیە
كەچۆنیلێكدەداتەوە،چونكەزۆرساتیقسەكردنهەیەپەیوەستەبەزەمەنێكیڕابردووەوە
یانپەیوەستەبەكۆمەڵێكخەیاڵەوە،كەمەرجنییەلەبازنەیلۆژیكوعەقڵتێنەپەڕن...
بەاڵمبەشێوەیەكیگشتگیروفراوانهەمووگفتوگۆودەستەواژەسادەوناسادەكان،یان
هەمووڕووداووحاڵەتەكاندەگەڕێنەوەسەریەكبنچینەكەئەویشگەیشتنەبەدڵنیایی
لەڕاستیوناڕاستیژیانێككەبڕوانیانپێهێناوەوبەزۆریواشدەزانڕاستییەكیتەواوە،
لە دەرخستنیجۆرێك ئەوا بكەم، دەستەواژەیە ئەوچەند لەسەر قسە بەتەنها گەر بەاڵم
بۆڵەبۆڵیگوماناوییە،واتەكەوتۆتەسەختترینباریژیانییەوەكەئەویشگومانكردنییەتی
لەعەشقەكەییولەوژیانیدەیانەوێتبگەنپێی،بەاڵمدەیەوێتدڵدانەوەیخۆییبكاتو

تەسلیمیدۆڕانەكاننەبێت.

هەموو ئینسانێك ناتوانێت هەست بە هەندێ
  حاڵەتی خۆڕسكی ڕۆحی بكات، بۆیە یەكەمین 

خاڵ كەوادەكات بڵێین عەشق لەنێو ڕۆمانی
 ڕاستییە درۆزنەكاندا عەشقێكی دانسقە 
و كەم وێنەیە، ئەو حاڵەتە خۆڕسك 
و ڕۆحیانەیە سەبارەت بە عەشق، 

خاڵی دووەمیان مەسەلە فیكرییەكانە كە 
پەیوەندی بە پێشكەوتن و گەشە عەقڵییەكانەوە

 هەیە كە تێكڕای ئەمانەش لەگەڵ خاڵی یەكەمدا 
یەكدەگرن و ئەو دوو كەسایەتییە دادەتاشن 

كە وندەبن لەنێو گرفتارییەكانی
 ڕۆح و فیكردا
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 *لە ڕۆمانی ڕاستییە درۆزنەكاندا كە تا ئێستا نوێترین بەرهەمەتە وەك 
لە  جیاوازە  كە  كردووە  عەشقێك  لەسەر  كارت  هاتووی  ئەدەبی،  كاری 
واتاییانە  و  قوڵ  عەشقە  لەو  ناتوانێت  مرۆڤێك  هەموو  و  سادە  عەشقی 
یان  بەدوای خودی خۆیدا،  گەڕان  لەگەڵ  نەبێت  مێژوویەكی  تا  تێبگات، 
ڕەنگە پەیوەندی داربێت بە دابەشبوونە ئەزەلی و سروشتییەكانەوە، یان 
بەشێوەیەك لە شێوەكان هاتووی ئەم جۆرە عەشقەت بە شێوەیەكی تەڵخ 
و نادیار وێناكردووە كە وادەردەكەوێت یەكێك لە سیفاتە سەرەكییەكانی 
یان  دەدات،  لەدەست  پیرۆزییەكەی  ئەگینا  بێت  لێڵ  و  شاراوە  ئەوەیە 
پرسیارەكە بەدیوێكی دیكەدا بكەم« ئایا هێنانە كایە و كاركردنت لەسەر 
تەوەرەیەكی وەها دانسقە و بێوێنە تاچەند تێهەڵكێش و پەیوەندیدارە بە 

واقیع و سنووربەندی خەیاڵی مرۆڤەكانەوە«؟
گۆرانڕەئوف:لەڕاستیدامنئامانجمبوولەڕێگەیڕۆمانیڕاستییەدرۆزنەكانەوەقسەلەسەر
چەندحاڵەتوچەندڕووداوگەلێكیفیكریودەروونیبكەم،كەتێكڕابارگاویبێتبەسەرەتای
بوونیادودروستبوونیئەوعەشقەوەكەڕۆمانەكەیپێكهێناوە،چونكەگەرڕاستگۆبمپێویستە
بڵێمكەسەرەتایدروستبوونیفیكرەیوەهاتێكستێكهیچپەیوەندییەكینییەبەداكەوتەو
واقیعیژیانەوە،بەڵكوپەیوەستەبەكۆمەڵێكخاڵیفیكریوڕۆحیئینسانەوەكەڕەنگەئەم
شتانەیپێمانگووت»كۆمەڵەخاڵێك«پەیوەندیداربنبەپلەبەندییەعەقڵییەكانەوە،یاخود
پەیوەندیانلەگەڵڕووەوەحیوسروشییەكەیئینسانەوەهەبێتكەدواجاركۆیئەمانەش
تێهەڵكێشنلەگەڵهەندێڕوانگەیمرۆڤكەپێكهاتەیەكیالستیكیانهەیەولەزەمەنێكەوە
بۆزەمەنێكیتربەهەمانخەسڵەتەبنچینەییەكانەوەدێنەوەبیروئەندێشەیئینسانبەاڵم
ئەوەیەكە بوونیادنرابێت لەسەر تێكستەی ئەو بەڕەنگێكیدیكەوە،كەگرنگترینخاڵێك
خودیعەشقەكەدانسقەیەوبەشێوەیەكیتۆكمەدێنەبوون،یانڕوونتربڵێینعەشقلەڕۆمانی
ڕاستییەدرۆزنەكانداتێهەڵكێشەبەكۆمەڵێكبنەمایلۆژیكیوهاوكاتڕۆحیشكەڕەنگە
هۆیئاڵۆزیودرەنگگەیشتنەكەیئەوەبێتكەبەجۆرێكلەجۆرەكانبوونیهاوسەنگی
دەروونیوفیكریقورسەبۆخوێنەرتالەواتابنچینەییوسەرەكییەكانیتێكستەكەبگات،
بەو پەیوەندییان هاتوون لەپرسیارەكەدا ئەوشتانەی كۆیسەرجەمی بڵێین دەكرێت بۆیە
عەشقێكی كە لەوەی هەر واتە پێدا، ئاماژەمان پێشتردا كەلە هەیە دەستەواژەیەوە چەند
بێوێنەمانچنگدەكەوێتتائاڵۆزیوهەتابوونیادیسەرهەڵدانیتێكستەكەوخەسڵەتە
ئینسانەوەهەیە،ئەویشمەسەلە گشتییەكانیعەشقەكەپەیوەندیانبەدووبەشیگرنگی
ڕۆحیوفیكرییەكانە،كەڕۆحیانجوانترەبڵێینپەروەردەیڕۆحیمانپەیوەستكردووەبە
ئەوپەیوەندییەسروشییەیكەهەندێمرۆڤلەڕێگەیڕۆحیانەوەهەستیپێدەكەنوخۆیبۆ
خۆیدەچێتەبابیدەگمەنیوتایبەتبوونەوە،چونكەئاشكرایەكەهەمووئینسانێكناتوانێت
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هەستبەهەندێحاڵەتیخۆڕسكیڕۆحیبكات،بۆیەیەكەمینخاڵكەوادەكاتبڵێینعەشق
حاڵەتەخۆڕسك ئەو وێنەیە، كەم و دانسقە عەشقێكی درۆزنەكاندا ڕاستییە ڕۆمانی لەنێو
بە پەیوەندی كە فیكرییەكانە مەسەلە دووەمیان خاڵی عەشق، بە سەبارەت ڕۆحیانەیە و
پێشكەوتنوگەشەعەقڵییەكانەوەهەیەكەتێكڕایئەمانەشلەگەڵخاڵییەكەمدایەكدەگرن
وئەودووكەسایەتییەدادەتاشنكەوندەبنلەنێوگرفتارییەكانیڕۆحوفیكردا،ڕۆدەچنلەنێو
ئازارەكانیعەشقێكداكەهەندێجاربنچینەكەیدەگەڕێتەوەبۆئاسمانوبەنەزۆكیتێكەڵی

بارەدەروونیوفیكرییەكاندەبێت.

»بڕوابكە سەروەری  دەڵێت  بەم چەشنە  ڕۆمانەكەتدا  لەنێو  *كاركتەرێكت 
دەربكەون،  بەسەركەوتووی  ناڕاستەدا  ژیانە  لەم  نییە  لەوەدا  مرۆڤەكان 
بگەنە  بەڵكو  نەژین،  درۆزیەدا  و  ناڕاست  ژیانە  لەم  لەوەدایە  سەروەری 
دروستییە  و  ناڕاستی  ئەم  ڕاستەقینەن«،  شتەكان  سەرجەم  ژیانەی  ئەو 
دوو  و  هەیە  ژیان  جۆرە  دوو  پێمانبڵێیت  مەبەستە  كردوە  باست  تۆ  كە 
شێوە سەركەوتن و سەروەری هەیە، یان ئەم شێوە كاركردنەت وابەستەیە 
بەدەرچوون لە چوارچێوەی تەقلید و چەند گریمانەیەك كە هەندێك مرۆڤی 
دەگمەن دەیگەنێ  و جۆرێكە لە حەقیقەت یاخود ئامانجداربوویت كە پەیامە 

فیكری و لۆژیكییەكانی خۆتی لێوە دەرببڕی؟
و سەروەری لەسەر كارم سەرەكی بەشێوەیەكی كە بەشەی ئەو لەنێو ڕەئوف: گۆران 
سیفەتەكانی و دەرەنجام هەندێ مەبەستمە كردووە، دۆڕان و سەركەوتن لێكدانەوەكانی
سەركەوتنودۆڕاندنبخەمەڕووكەڕەنگەخودیئەمبابەتەتوێژینەوەیەكینایابهەڵبگرێت،
چونكەمامەڵەكردنلەگەڵئەمبابەتەدادەگەڕێتەوەبۆملمالنێیخوداوشەیتان،دەگەڕێتەوە
بۆبوونیادیئینسانوپێكهاتەدەروونییەكانیتۆویخێروشەڕ،دەگەڕێتەوەبۆئەوناخەیكە
دابەشبووەبەسەردووچیندا،شەڕەنگێزیوئاشتیخوازی،بۆیەدەكرێتلەمكاتەداوەاڵمێكی
ڕاستەوخۆماننەبێتبۆی،بەاڵمئامانجیسەرەكیمدەرخستنیملمالنێیژیانوڕوانگەیەكی
تایبەتیدۆڕانوسەركەوتنەكەگەرلەبیركردنەوەكانی)ئازار(ەوەتەماشایسەركەوتنبكەین
ئەواتێدەگەینكەسەركەوتنیئینسانلەوەدایەواقیعبەشێوەیەكیگرنگسەیرنەكاتوكار
لەسەربوونیادنانیناخودیویناوەوەیبكات،یاخودكارلەسەرئەوحاڵەتەحەقیقەتئامێزانە
بكاتكەكەمێكهەستبەبوونیاندەكاتلەڕێگەیهەستەكانیوعەقڵییەوە،یانئەگەر
رووداوەكانیژیانیئازاروهەناسەیسپیبەنموونەیئەوقسانەبهێنینەوەكەلەوبەشەی
لەنێوڕۆمانەكەداچجۆرێكەیانچ ڕۆمانەكەداهاتووەئەواتێدەگەینسەروەریودۆڕان
حاڵەتێكوچڕوانگەیەكیباسكراوە،چونكەگەرلەڕوانگەیئاینەوەبڕوانینبۆسەركەوتن
ودۆڕانئەواجیاوازەلەوڕوانگەیەیكەمرۆڤەماددییەكاندەڕواننلێی،چونكەلەڕاستیدا
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قسەكردنلەسەرڕوانگەكانیسەركەوتنودۆڕانقورسەلەوەهاكاتێكدابەبێگرفتبدوێین
لەسەری،بەاڵمئەوەیكەئێمەلەڕۆمانیڕاستییەدرۆزنەكانداباسمانكردووەئەوڕوانگەیە
كەهەردووكاراكتەریڕۆمانەكەلێوەیدەڕواننەژیان،واتەئەوژیانەیكەتێیدانوبڕوایەكی
تەواویانتێدابەرجەستەكردووە،ئەوژیانەیكەئازارخۆیدەكوژێتودەگاتەدڵنیاییەك
كەپەیوەستەبەوڕوانگەوبیركردنەوانەیبەحەقیقەتیدەزانن،لەوالشەوەهەناسەیسپی

بەكۆمەڵێكهیوایچەقبەستووەوەدەمێنێتەوەلەسەرهەمانژیان.
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هۆڵدرین و جەوهەری شیعر

مارتین هایدگەر
وەرگێڕانی بۆ كوردی: شۆڕش غەفووری

پێنج نموونە:
1.شاعیری)بێگەردترینی*هەمووپیشەكانە.()بەرگیسێیەم،بەرهەمی2،الپەڕە377(
بوونی بتوانێت ڕەنگە بەخشراوە.... پێی مەترسیدارترینسامانەیمرۆڤ، ئەو 2.)زمان،

خۆیبەڕاستگەڕێنێت.()بەرگیچوارەم،الپەڕە246(
3.مرۆڤزۆرفێربووە،ناویلەسەرزۆربەیبوونەوەرانیئاسمانناوە،چونكەئێمەگوتوبێژێك

بووینەوتوانیومانەگوێبیستییەكتریبین.()بەرگیچوارەم،الپەڕە343(
4.بەاڵمئەوشتەیكەماوەتەوە،شاعیرانبنەماداروجێگیریدەكەن.()بەرگیچوارەم،

الپەڕە63(
زەوی لەسەر شاعیرانە مرۆڤ ئەمانەیشدا، هەموو لەگەڵ و تەواوەوە شیاویەتی بە .5

گیرساوەتەوە.()بەرگیچوارەم،الپەڕە25(

هۆمێر، بۆچی هەڵبژارد؟ شیعر( )جەوهەری نیشاندانی بۆ هۆڵدرلینم شیعرەكانی بۆچی
سۆفۆكێ،وێرژیل،دانتە،شكسپیرویاگۆتەمهەڵنەبژارد؟جەوهەریشیعرینەتەنیالە
شیعریئەمشاعیرانەدیاروئامادەیەوڕەنگیشەلەكاریداهێنەرانەیهۆڵدرینسەرشارتر
ودیارتربن،كەدرێژەییەكەیزووترولەناكاولێكدەپچڕێن.ڕەنگەبواربێت،بەاڵملەگەڵ
گشتی شێوەیەكی بە ئایا بەاڵم هەڵبژارد، )هۆڵدرین(ـم تەنیا دووبارە ئەمانەیشدا هەموو
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دەتوانرێتجەوهەریشیعریتەنیالەشیعریشاعیرێكدابدۆزرێتەوە؟بەهەرشتێكیگشتی
ـگشتیلەوڕووەوەكەبۆزۆرێكیانڕاستگۆیانەیەـتەنیالەڕێگەیبەراوردەوەدەتوانرێت
پەیبەمەببردرێت.بۆئەمكارەیش،پێویستمانبەنموونەوشاعیرێكەكەتوانیبێتیدەستی
بەتوێژوچینێكیبەرباڵویشیعرڕاگەیشتبێت.لەمڕووەوە،شیعریهۆڵدرلینیەكێكەلەو
نموونانەینێونموونەگەلێكیدیكەولەمڕووەوەبۆنیشاندانیجەوهەریشیعری،هەرلە
بنەڕەتەوەوەكپێوەریتەواووخوازراونییەوئیترئێمەهەرلەسەرەتاوەلەمەبەستەكەمان
شكستدەهێنین.بێگومانتائەوكاتەیكەئێمە)جەوهەریشیعر(بەواتاومەبەستێكی
لەمەڕهەمووشیعرەكانەوە واتاگشتییە ئەم بكەینكە ئەوە قبوڵی دەبێت بزانین، گشتی
ڕاستە،بەاڵمئەمواتاگشتییە،كەهەمووبەشەكانلەخۆدەگرێت،بەردەوامساردوسڕو
كەمتەرخەمە،جەوهەرێكەكەناتوانێتزاتیبێت.لەگەڵهەمووئەمانەیشداڕێكبەدوایئەم
تووخمەزاتییەیجەوهەریشیعرەوەین،جەوهەرێككەناچارماندەكاتبڕیاریئەوەبدەین،

هۆڵدرین

ئاستێك چ تا واتە چۆن؟ وەهایە ئەگەر و وەربگرین، جددی بە شیعر دەمانەوێت ئایا
لەبەر هۆڵدرلینمان بهێنین؟ بەكار شیعردا هەڵسەنگاندنی لە پێشگریمانەكانمان دەمانەوێت
جەوهەریگشتیشیعر كەیەكێكەلەنێوانزۆرێكیدیكەـ ئەوەهەڵنەبژاردووەكەشیعرەكانیـ
بەرجەستەودیاردەكات،بەڵكوتەنیائەومانلەبەرئەوەهەڵبژاردووەكەلەڕوانگەیئەوەوە،
هۆڵدرلین، ئێمە، بۆ دەبێتەوە. كورت شیعریدا جەوهەری دیارخستنی لە شاعیری پیشەی
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ئایا بەاڵم لەمەدایە. هەر ئەو، هەڵبژاردنی و گرینگیدان وشاعیریشاعیرانە.هۆی بژاردە
هەڵبژاردنیشاعیرێكونووسینلەبارەیئەوەوە،تاكپەرەستییە؟ئایائەمكارە،نیشاندەری
شاعیرێكەوە، لەبارەی دوان تەنیا ئایا تێڕوانینمانە؟ ڕەهەندی و ڕوانگە سنوورداریەتی
زێدەڕۆییەكیبێمانا،كارێكیبێهوودەوكۆاڵنێكیبنبەستنییە؟ئەوەیكەپاشئەمە
دێت،وەاڵمیئەمپرسیارانەدەداتەوە.بۆئەمكارەدەبێتلەبارترینڕێگەهەڵبژێرین.ئێمە
لێرەدا،بەپێچەوانەیشێوەباوەكانەوە،ناتوانینهەمووشیعرەكانیهۆڵدرلینیەكبەدوای
یەكڕاڤەوشرۆڤەبكەین.لەبریئەمە،ڕێگەبدەنتەنیاخۆلەقەرەیئەوپێنجئاماژە
ونموونەكورتودیارانەبدەینكەشاعیرلەبارەیشیعرەوەخستوونیەتەڕوو.ڕێكخستنی

پێویستوپێوەبەسترانیدەروونیان،جەوهەریشیعریمانبۆدەخەنەڕوو.

)1( 
هۆڵدرلینلەنامەیەكیداكەلەژانویەریساڵی1799یزایینیبۆدایكینووسیوە،هۆنینەوەی

شیعریبە)بێگەردترینیپیشەكان(هەژماركردووە.)بەرگیسێیەم،الپەڕە377(
وەكو شیعر هۆنینەوەی پیشەیە؟ )بێگەردترین( ئاستێك چ تا شیعر هۆنینەوەی بەڕاستی
دنیای ئازادانە شیعر، هەیە. بانگەشەی بێ و سادە و مكیاج بێ ڕووكارێكی )یاری(،
وێناكردنەكانیخۆیدەخوڵقێنێتولەپانتاییخەیاڵیخۆیدانغرۆدەبێتوبەمشێوەیەئەم
یارییەلەجدییەتیبڕیاردانەخۆیبەدووردەگرێتكەبەردەوامهاوەڵیفۆڕمێكەلەگوناه.
لەمڕووەوەهۆنینەوەیشیعركارێكیبێمەترسیولەهەمانكاتدابێكاریگەرە،چونكە
تەنیاگوتارێكەوبەس.شتێكیلەكردارتێدانییە،كردارێككەچنگدەخاتەنێوڕاستییەوە
وگۆڕانیبەسەردادەهێنێت.شیعروەكوخەونوخەیاڵوایە،ڕاستینییە،تەنیایارییەكە
بەوشەكان.جدییەتیكاریتێدانییە.شیعربێمەترسیوبێكاریگەرە.مەگەرشتێكیبێ
مەترسیترلەگوتاریڕووتبوونیهەیە؟بەاڵمئەوەیكەشیعربەبێگەردترینیپیشەكان
هەژماربكەین،بەرەوجەوهەریشیعریڕێنوێنیمانناكات.ئەمئاماژەیەتەنیائەوەماننیشان
دەداتكەلەكوێداجەوهەریشیعریبدۆزینەوە.شیعربەرهەموئاسەواروكاریگەرییەكانی

خۆیلەپانتاییزمانوماددەیخامەكەیزمانەوەدەخوڵقێنێت.
ڕوانگەیهۆڵدرلینلەبارەیزمانەوەچییە؟دەبێتخۆبدەینەدووەمینگوتەیشاعیر.

)2(
دایكی بۆ نامەكەی كاتەی ئەو دەورووبەری لە واتە زایینیدا، 1800ی ساڵی لە هۆڵدرلین
نووسیوە،لەگەاڵڵەیناتەواویشیعریدادەڵێت:»بەاڵممرۆڤلەكۆڵیتەكاندا،نشینگەیەك
هەڵدەبژێرێتوخۆیلەبەرگیپڕلەشەرمەوەدەپێچێت،چونكەئەوبەگوڕوتینوسەرنجی
زیاترەوە،لەدەرووندەنۆڕێتوپاسەوانیدەكات:هەروەكڕاهیبەیەككەپاسەوانیبڵێسەی
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پیرۆزە.ئەمەدركوتێگەیشتنیئەوەولەمڕووەوەیەكەئازادیپێسپێردراوەوهەروەك
خوا،تواناودەسەاڵتیبێكۆتایفەرماندانوبەئەنجامگەیاندنیشیبەدەستەوبەمشێوەیە
زمانـئەوترسناكترینسامانەـبەمرۆڤسپێردراوەتائەگەریئەوەیلێبكرێتكەبتوانێت
بەئەفڕاندن،وێرانكردن،لەنێوچوونوگەڕانەوەبۆژیانینەمری)گەڕانەوەبەمەعشووقو
ئەمپیرۆزتریندارایی دایك(بوونیخۆیبسەلمێنێتوئەوەقبوڵبكاتكەئیمانداریعەشقـ
وسامانەیتۆـلەتۆوەفێربووەولەتۆوەبەمیراتبۆیماوەتەوە«.)بەرگیچوارەم،

الپەڕە246(
كەواتەزمانێككە)بێگەردترینیپیشەكانە(،)مەترسیدارترینیگشتداراییوسامانەكان(
ـیشە،چۆندەتوانرێتئەمدووانەپێكەوەئاشتبكرێنەوە؟وەرنباجارێوازلەمپرسیارە

بێنینوئەمسێپرسیارەبخەینەپێش:
1.زمان،سامانوداراییكێیە؟

2.زمانتاچئاستێكمەترسیدارترینداراییە؟
3.لەچواتایەكیزماندا،بەڕاستیدارایییەكە**؟

لە باس: بەر هاتووەتە كوێدا لە زمان، لەمەڕ هۆڵدرلین گوتەیەی ئەم بزانین با سەرەتا
خستنەڕوویشیعرێكەدەیهەوێتوەسفیمرۆڤبكات،مرۆڤلەبەرامبەربوونەوەرەكانی
دیكەیسرووشت.گیاندارگەلێكیدیكەیوەكگوڵیسوور،قووەكێوییەكان،ئەوكەڵەكێویانەی
كەلەدارستاندادەژین)بەرگیچوارەم،الپەڕەكانی30و385(وشیعربۆئەوەیكەئاژەاڵن
كۆڵیتەكاندا، لە مرۆڤ »بەاڵم دەكات: پێ دەست شێوەیە بەم بكاتەوە، جیا گیاكان لە

نشینگەیەكیهەیە«.
كەواتەمرۆڤكێیە؟كەسێكەكەدەبێتبوونیخۆیپشتڕاستبكاتەوە.پشتڕاستكردنەوە
دڵنیاكەرەوەیڕاگەیاندنوئامادەبوونەولەهەمانكاتیشدادڵنیاكەرەوەیئەوەیكەبانگەشی
بۆكراوەوڕاگەیاندراوە.مرۆڤهەرئەوەیەكە)هەیە(،بوونەوەرێككەڕێكبوونیخۆی
پشتڕاستدەكاتەوە.لێرەداپشتڕاستكردنەوە،بەیانوڕاڤەیەكیزیادەینییە،بەڵكوهەروەك
بوونیبەشەرە،بەاڵمبەشەردەبێتچشتێكپشتڕاستبكاتەوە؟ئەوەیكەئەوهیزەوییە.
لێرەدامەبەستلەوابەستەبوون،بەیانیئەمحەقیقەتەیەكەمرۆڤخاوەنیهەمووشتێكەو
لەهەمووئەوانەوەفێركراوە،بەاڵمئەمدووانەلەگەڵیەكتریدادژایەتییانهەیە.هۆڵدرلین،
یا لەیەككاتدادژوپێكەوەدەبەستێتەوە،بە»هەڤڕەنگی« بوونەوەران ئەوشتەیكە
گەرموگوڕیناوبردووە.پشتڕاستكردنەوەیئەمهەڤڕەنگییەلەئەفڕاندنیجیهانێكەوەیەكە
خاوەنیكێشوهەموێرانیوڕۆژداگەڕانە.پشتڕاستكردنەوەیبوونیمرۆڤولەمڕووەوە
كەماڵیزاتیئەو،بەئازادییبڕیاردانوەڕاستدەگەڕێت.ئەمئازادییەپێویستییەتیڕەهای
هەیەوبااڵترینبەرپرسیاریەتییەوئەمستوڤدانوخۆبەختكردنەیهۆگریمرۆڤبەهەر
شتێككەهەیە،لەمێژووداڕوودەداتووەڕاستدەگەڕێتوبۆئەوەیكەمێژووهەموارو
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مومكینبێت،زمانبەمرۆڤبەخشراوە.زمانیەكێكەلەداراییەكانیمرۆڤ.

بەاڵمتاچئاستێكزمانمەترسیدارترینداراییمرۆڤە؟زمانمەترسیدارترینیمەترسییەكانە،
چونكەئەفڕێنەریمەترسییەكیشاراوەیە:مەترسیهەڕەشەیبوونیمرۆڤبەهۆیهەموو
ئەوشتەیكەهەیە،بەاڵمتەنیالەگەڵزمانەكەمرۆڤلەبەرامبەربوونەوەرێكدەردەكەوێت
كەوەكو»بوون«دەبێتەهۆیپەرێشانیوئازاردانیوهەستییەكەیلێوڕێژدەكاتوهەروەك
لە كە زمانە ئەوە ئەو. وسەرشۆڕی فریودان هۆی دەبێتە ـ نەبوونێك یا ـ »نابوونێك«
سەرەتاوە،بارودۆخیپێویستبۆهەڕەشەوئاڵۆزكانیبووندەخووڵقێنێتوبەمشێوەیە
تەنیا نە زمان بەاڵم ئاشكراخۆشدەكات، بە ـ واتەمەترسی ـ بوون لەنێوچوونی بواری
مەترسیمەترسییەكانە،بەڵكولەخودیخۆشیدامەترسییەكیبەردەوامیلەخۆیداحەشار
بوونییەتی لە پارێزگاری ئاشكرابكاتو بوونەوەرێك بەكاریخۆی داوە.زماندەتوانێت
بكات.بەزمانووشە،دەتوانرێتبێگەردترین،ئاڵۆزترینوشاراوەترینواتاویاواتایەكی
سادەبەیانبكرێت.تەنانەتوشەیەكیزاتیئەگەرخوازرێتدركبكرێتوبەبەشێكلە
پارچە لە هۆڵدرلین بێت. لێ پێویستی وەكو دەبێت بكرێت، هەژمار گشتییەكان داراییە
شیعرێكدائاماژەیبەمخاڵەداوە:»ئەیئەوەیكەلەگەڵدەروازەیخواكەوتییەقسە،بەاڵم
لەبیرتكردكەمیوەهەوەڵینەكانهیفانییەكانـنائەبەدییەكانـنین:هیخواكانن.دەبوو
میوەزیاتروەكوشتێكیڕۆژانەییوئاساییلێبێت،ئەوكاتەببێتەنەسیبیفەناییەكانـ

ئینسانەكانـ«.)بەرگیچوارەم،الپەڕە238(

                                مارتین هایدگەر
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وشەیبێگەردوئاسایی)لەمڕووەوە(كەهەردووكیانگوتوویانە،یەكسانن.كەواتەوشەیەك
بێگەردە وشەیەكی ئایا كە بكات ئەوە زەمانەتی و كەفیل ناتوانێت هەرگیز وشەی وەكو
یانلەبەرگیراوەونائەسڵ.بەپێچەوانەوە،زۆرجارانوشەیەكیزاتیهێندەسادەیەكەبە
ڕووكارلەوشەیەكیسادەوناجەوهەریدەچێتولەالیەكیدیكەوە،وشەیەككەبەرگێكی
فەلەسەفیپێداپێچراوە،بەڕووكاروشەیەكیقووڵوهەڵقوواڵویدەروونییە،كەواتەبەردەوام
زمانبەڕووكارەدەركەوتووەكەیەوەوەردەگیردرێتودركپێدەكرێتوبەردەواملەبەردەم
ئەومەترسییەدایەكەجەوهەریسەرەكیخۆیلەدەستبدات،بەاڵملەچواتایەكدا،زمان
لەنێوداراییەكانیمرۆڤمەترسیدارترینە؟مرۆڤخاوەنیزمانە.زمانلەبندەستیئەودایە
تابتوانێتئەزموونەكان،بڕیاروهەستەدەروونییەكانیبۆكەسانیدیكەبگوازێتەوە.زمان،
لە بەشێك بە لەبارە، هەواڵی)خەبەری( ئامرازێكی زمان كە لەوەوە هەواڵییە. ئامرازێكی
داراییەكانهەژماردەكرێت،بەاڵمبەگشتیجەوهەریزمان،تەنیائامرازێكیهەواڵینییە،
ئەگەرچیئەمپێناسەیەناگاتەجەوهەریسەرەكیزمان،بەاڵمبەالنیكەمەوەئاماژەبە
یەكێكلەئەنجامەكانیجەوهەردەدات.زمانتەنیائامرازێكنییەلەنێوانهەمووئەوئامرازە
وجوودێكی بە دەتوانێت زمانەوە بە مرۆڤ پێچەوانەوە بە خاوەنیانە. مرۆڤ كە زۆرانەی
دنیا چەندە هەر هەیە: بوونی دنیا هەیە، زمانی كە شوێنێك تەنیا بوەستێت. ئازادانەوە
هەموویلەگۆڕاندایەوبەدوورەلەبڕیاروبەرهەم،كاروبەرپرسیاریەتی،بەاڵملێوڕێژەلە
قرموقاڵوالساری:لەناپووتیوشێواوی.تەنیالەوشوێنەیكەدنیازاڵە،مێژووهەیە)واتە
لەڕاستیدائەمەیشلەخۆدەگرێت(كەبەهۆیەوەمرۆڤدەتوانێتبەشێوەیەكیمێژوویی

)بوون(ـیهەبێت.
زمانتەنیائامرازیبندەستیمرۆڤنییە،بەڵكوڕووداوێكەكەبەهۆیەوەمرۆڤدەتوانێت
بوونێكیبااڵبۆخۆیبدۆزێتەوە.سەرەتادەبێتئێمەگومانمانلەوەنەبێتكەجەوهەری
زمانبەمشێوەیەتائەوكاتەبتوانینبەدروستیدركبەپانتاییكاریشیعرودواترخودی
شیعریشبكەین.زمانچلۆنبەدیدێت؟بۆدۆزینەوەیوەاڵمیئەمپرسیارەدەبێتسەرنج

بدەینەقسەیسێیەمیهۆڵدرلین.

)3(
قسەیسێیەمیهۆڵدرلینمانلەگەاڵڵەیەكیدرێژوئاڵۆزیشیعرێكیناتەواودەستدەكەوێت
نەكردووە...« باوەڕت كات هیچ كە تۆ »ئاشتیدەر، دەكات: پێ دەست شێوەیە بەم كە

)بەرگیچوارەم،الپەڕەكانی162و368(
»مرۆڤزۆرفێربووە.ناویلەسەرزۆرێكلەبوونەوەرەكانیئاسمانداناوە،

چونكەئێمەگوتوبێژێكبووینە
وتوانیومانەلەیەكترەوەببیستین.«)بەرگیچوارەم،الپەڕە343(
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ڕاستەوخۆ شێوەیەكی بە كە هەڵبژێرین بەشە ئەو ڕستەیەدا، ئەم نێو لە سەرەتا وەرن
پەیوەندیبەوشتەوەهەیەكەتائێستاگوتوومانە:»چونكەئێمەگوتوبێژێكبووینە...«
ئێمەـمرۆڤایەتیـ»گوتوبێژ«ـێكین.بوونیمرۆڤ،بنەماكەیلەزماندایە،بەاڵمزمانتەنیا
لە»گوتوبێژ«ـدابەدیدێت.لەگەڵگشتئەمانەیشدا،نابێتوەهاوێنابكەینكەگوتووبێژ
تاقەڕێگەیەكەكەبەهۆیەوەزمانڕوودەدات،بەڵكوجەوهەریزمانتەنیالەگوتوبێژەوە
بەهاومایەوەردەگرێت.ئەوەیكەئێمەزۆرجارلەزمانتێدەگەین،واتەكۆمەڵەوشەو
یاسایڕێزمانی،تەنیاشیپانەیزمانە،ئەیكەوایەمەبەستلە»گوتووبێژ«چییە؟ئیتردیارە
كەواتایئەوقسەكردنەلەگەڵبەرامبەرانلەبارەیچییەوەیە.»چونكەئێمەگوتووبێژێك
بووینەوتوانیومانەلەیەكترییەوەببیستین.«توانایبیستنتەنیائەنجامیقسەكردنلەگەڵ
یەكترینییە.بەپێچەوانەوەئەوەتوانایبیستنەكەبواربەقسەكردندەدات،بەاڵمتەنانەت
توانای بدرێت. ئەنجام ئەوانەوە هاوسازی بە و بەهۆیوشەكان دەبێت بیستنیش توانای
گوتووبێژین« »ئێمە مانای كەواتە بنەمایین. یەك وەك هەردووكیان بیستن، و قسەكردن
واتەئێمەدەتوانینلەیەكترییەوەببیستینولەهەمانكاتداهەموودەمواتایئەمڕستەیە
»گوتوبێژ«، ترەوە، الیەكی لە بەاڵم هاوتا«ین. »بێ گوتووبێژێكی ئێمە شێوەیەیە: بەم
لەخۆگری»بێهاوتایی«ـیەودەرخەریئەوحەقیقەتەیەكەگوتوبێژهەموودەملەخۆگری
ڕێككەوتنە.بنەمایگوتووبێژپشتئەستوورەبەیەكێتیوڕێككەوتنەوەولەمڕووەوەماهیەت
وبەهایەكیبەكۆمەڵیهەیە.گوتووبێژوبێهاوتاییەكەی،زامنوكەفتالەتیبوونیئێمەیە.
بەاڵمهۆڵدرلینتەنیانەیگوتووە»ئێمەگوتووبێژێكین.«،بەڵكوگوتوویەتی»كەبۆچیئێمە
گوتوبێژێكبووین.«گوتوبێژتەنیابەئاخاوتننایەتەدیوهێزیقسەكردنیمرۆڤچاری
چسەردەمێكدا لە ئێمە گوتووبێژ. ببێتە واتە زمان، چاالكی هۆی ببێتە ناتوانێت ناچاری

گوتووبێژبووین؟
بۆئەوەیگوتووبێژێكیبێهاوتادروستببێت،دەبێوشەیزاتیبەهەمانمەبەستەوە
بەاڵم ناهەموارە، ڕەهایی بە بەڵگەهێنانەوەیش پەیوەستییە، ئەم بێ بدرێتەوە. پەیوەست
وێناكردنیوەهاپەیوەستییەكتەنیالەداوێنیشتێكیئەبەدیوهەمیشەییهەمواردەبێت،
بەاڵمئەبەدیبوونومانەوە،تەنیائەوكاتەخۆنوێنیدەكاتكەئەوشتەیخۆڕاگریدەكاتو
ئامادەییهەیە،دەستبەدرەوشانەوەبكات،بەاڵمئەمەتەنیالەحزووروئامادەییبەردەوامی
زمانڕوودەدات.مرۆڤتەنیائەوكاتەتوانایئەوەیهەیەخۆیبخاتەبەردەمگۆڕانو
پایندەكە و خۆڕاگر تەنیا چونكە درەوشاوەوە، و نەمری بەردەم كەوتبێتە كە باشەرەوە
دەگۆڕدرێت.تەنیاپاشئەوەیزەمەنیتێپەڕنەبوو،دابەشدەبێتەسەرئێستا،ڕابردووو
داهاتوو،ئیتربواریڕێككەوتنلەبارەیشتێكیمەندۆخ)بەردەوام(ەوەدروستدەبێت.ئێمە
لەوكاتەوەكە بووین، تاقانە لەوكاتەوەیكەزەمەنهەبووە،گوتووبێژێكیبێهاوتاو
»زەمەنهەبوو«ە.لەوكاتەوەكەزەمەندەركەوت،ئێمەبەشێویەكیمێژوویی»بوون«مان
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هەبووە.بوونهەروەكگوتوبێژێكیبێهاوتاوبوونیمێژوویی،)دووبوونكە(وەكویەكتری

وكۆنن:هەردووكیانهییەكترینەویەكشتن.
لەبەرئەوەیكەئێمەگوتوبێژێكبووین،مرۆڤزۆرفێربووەوناویلەسەرزۆرشتیئاسمان
داناوە.لەوەوەكەزمانلەگوتووبێژداخۆنوێنیدەكات،خواكانیشناویانبۆدۆزراوەتەوە
و ئامادەییخواكان كە بدەین ئەوە دەبێتسەرنجی دووبارە بەاڵم دەركەوتووە، جیهان و
دەركەوتنیگێتیتەنیالەئەنجامیچاالكبوونوبوونداربوونیزمانەوەنییە،بەڵكولەگەڵیدا
هاوكاتە،كەوایەڕێكناودانانیخواكانوگۆڕانیتوخمیگێتیبۆوشەلەگەڵگوتووبێژێكی
ڕاستەقینە،گوتووبێژیڕاستەقینەیئێمەدادەركەوتووە،بەاڵمخواكانتەنیائەوكاتەناوێك
ئەو بەردەوام بین. دابنێینوهەروەكهەمیشە،خوازیاریان لەسەریان ئێمە دەدۆزنەوەكە
خواستە ئەم بەرامبەر لە كاردانەوەیەكە هەڵدەبژێرین، خواكانی ناولێنانی بۆ كە وشەیەی
ڕەوتەدا، لەم چارەنووسەوە. دیاریكردنی لە سەرچاوەگرتووە كاردانەوەیە ئەم بەردەوام و
خواكان،بوونیئێمەلەزمانداوەدیدەهێننوئێمەدەكەوینەسەرئەمدووڕیانیبڕیاردان
كەئایادەمانەوێتخۆمانبدەینبەدەستخواكانەوەویادەمانەوێتخۆمانیانلێبێبەش
بكەین.تەنیائێستایەكەئێمەدەتوانینلەگشتییەتیدا،دركبەواتایئەمگوتەیەی»چونكە
ئێمەگوتوبێژێكبووین..«بكەین.لەوكاتەوەكەخواكانئێمەیانبەرەوگوتوبێژڕێنوێنی
كردووەوزمانهەبووە،بنەمایبوونیئێمەگوتوبێژێكبووە.واتایئەمقسەیەكەزمانی
بااڵترینڕووداویبوونیمرۆڤە،هەرڕەگوڕیشەیلەم)قەسیەیهۆڵدرلین(ـەوەداكووتاوە،
بەاڵملێرەداپرسیارێكدێتەگۆڕێ،ئەمگوتووبێژەكەئێمەین،چۆندەستپێدەكرێت؟كێ
ناولەخواكاندەنێت؟كەدەتوانێتشتێكیهەتاهەتاییلەمزەمەنەتێپەڕنەبووەدابپارێزێت
ولەوشەداجێگیریبكات؟هۆڵدرلینبەسادەییدڵنیابوونیشاعێرێكەوەوەاڵمماندەداتەوە.

وەرنگوێلەقسەیچوارەمیڕادێرین.

)4(
قسەیچوارەمیهۆڵدرلین،بەشیكۆتاییشیعری)یادەوەری(ـیەكەبەمشێوەیەیە:

»بەاڵمئەوشتەیكەدەمێنێتەوە،شاعیرانپاوەجێگرتووتریدەكەن.«)بەرگیچوارەم،
الپەڕە63(

لەمەڕجەوهەریشیعرداڕووناكیباڵودەكاتەوە.شیعر ئەمقسەیەبەسەرپرسیارەكەماندا
بریتییەلەكاریجێگیركردنوپاوەجێخستنبەهۆیوشەلەوشەدا.لەمڕەوتەداچشتێك
قایموشوێنگرتوویە؟پاوەجێ!بەاڵمئایادەتوانرێتپاوەجێجێگیروشوێنگرتووبكرێت؟
مەگەرپاوەجێ)نەمر(شتێكنییەكەهەمووكاتهەبووە؟وانییە!تەنانەتدەبێتپاوەجێ،
قایموجێگیربكرێتتانەبرێت.دەبێتبەدوورلەتێكەڵوپێكەڵییەوەسەیریسادەبكرێت
ودەبێتلەبارەیەتیلەبەرامبەرلەجێیلەبارەیەتیڕووتوبێگەردەوەدابنرێت.ئەوەیكە
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پاڵپشتیگشتییەتیبوونێكدەكاتولەسەریدەسەاڵتدارە،دەبێتئاشكرابكرێت.دەبێت
»بەم تێپەڕن. خۆیان ئەمانەیەیش بەاڵم بكرێت، ئاشكرا هەبوو دەبێت بكرێت، وااڵ بوون
شێوەیە،هەمووشتەئاسمانییەكانزووتێدەپەڕن،بەاڵمنەكبێئەنجام.«)بەرگیچوارەم،
الپەڕە163(ودەبێتكێتێپەڕپاوەجێبكاتوبیهێڵێتەوە؟»وئەمەیشخزمەتوئەركێكە
وخراوەتەئەستۆیشاعیرانەوە.«)بەرگیچوارەم،الپەڕە145(،شاعیر،نێولەسەرخواكان
دادەنێتولەسەركەلوپەلەكانوەكئەوەیكەهەن،ناودادەنێت.ئەمناولێنانە،ناولێنان
نییەلەسەرئەوشتەیكەپێشترناسراوە،بەڵكوكاتێككەشاعیروشەیزاتدەهێنێتە
سەرزمان،ژیانێكینوێبەوهەبوونانەدەبەخشێتوئەوبەوناولێنانەدەبێتەهەبوو.شیعر،
هێاڵنەوەوقایمكردنیوجودەبەهۆیوشەوە.كەواتە،ئەوەیماوەتەوەلەمەرەكەوجیایە.
لەباریەتیلەوەینالەبارە،شوێنینییە.ئێمەهیچكاتلەشتێككەبێبنوبێكۆتایە،

ناگەینەبنچینە.
بوون)هەستی(هیچكاتبوونەوەریاهەبوویەكنییە،بەاڵمهەروەكوبوونوجەوهەری
كەرەستەكان،هیچكاتناتواننلەوەیهەیە،هەژماروداڕشتەبكرێن،كەواتەدەبێتئەوان
ئازادانەبەرهەمبێن،بدرێنبەدەستەوە.ئەمكارەئازادكردنیپێوەجێخستنە،بەاڵمكاتێك
خواكانلەبنەڕەتداناویانلێدەنرێتوجەوهەریكەرەستەناوقبوڵدەكات،بەمشێوەیە
كەرەستەبۆیەكەمجاردەدرەوشێتەوە،تەنیالەمبارودۆخەدایەكەپەیوەندیینێوانبوونی
مرۆڤوكەرەستەكانتوندوتۆڵدەبنوڕەگدادەكوتێن.كەالموقسەیشاعیرپێوەجێخستن
واتای بە كاتدا هەمان لە بەڵكو ئازادكردنە، كاری واتای بە تەنیا نەك جێگیركردنە: و
وەسەرپێخستنی)بوون(ـیمرۆڤەلەسەربناغەسەركەییەكەی.ئەگەرئێمەجەوهەریشیعر
بەپاوەجێخستنیوجودبەهۆیوشەوەهەژماربكەین،ڕەنگەلەمكاتەدابتوانینزەڕەیەك
لەوحەقیقەتەمانبۆدەركەوێتكەهۆڵدرینگوتی:ئەوەیكەماوەیەكیزۆرپاشئەوەیڕێی

كەوتەسنووریشەویدێوانەیی،هێنایەسەرزمان.

جەوهەری زمان دەبێت لە ڕێگەی جەوهەری
 شیعرەوە درك پێ بكەین. بنەمای بوونی

 مرۆڤ گوتووبێژە كە تیایدا بە دروستی زمان بەدی دێت،
 بەاڵم ئەوە زمانی ناوچەیی شیعرە كە لەو وجووددا
 پاوەجێ و جێگیر دەبێت. لەگەڵ هەموو ئەمانەیشدا،

 زمان »مەترسیدارترین داراییە« و بەم شێوەیە شیعر 
مەترسیدارترین كارە و لە هەمان كاتدا »بێگەردترینی 

پیشەكان«ـیشە
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)5(

ئێمەپێنجەمینئاماژەیهۆڵدرلینلەیەكێكلەشیعرەدرێژەكانیدەدۆزینەوەكەشیعرێكی
غەریبەوبەمشێوەیەدەستپێدەكات:

»لەئاوێكیجواندا،
بورجیكڵێسەلەگەڵبنمیچەكانزاییەكەیخۆیداگوڵدەردەكات.«)بەرگیشەشەم،الپەڕە

)24
هۆڵدرینلەدێری)32(یئەمشیعرەدادەنووسێت:

»بەشایستەییەكیتەواوەوە،وبەمهەمووشاعیریەتەوە
مرۆڤلەسەرزەوینیشتەجێبووە.«

مرۆڤتەنیاشیاویئەوشتانەیەكەڕەنجوماندووبوونیبۆكێشاونوشایستەیئەوشتانەی
هەموو »لەگەڵ دەكات زیاد ئەوەیش لێبڕاوانە بە هۆڵدرلین دێرەیە، ئەم دوای هەبووە.
ئەمانەیشدا«تەنیابەشایستەبوونلەمهەسارەیەدا،ژیانبەسنییەوناتوانرێتپەیبە
جەوهەریسەرەكیژیانببردرێت.بوونیمرۆڤلەبنەماوبنچیشاعیرانەوەیە،بەاڵمئێمە
نهۆشیعربەناولێنانیسەرەتاییخواكانوجەوهەریكەرەستەكانەوەتێدەگەینوشاعیرانە
نیشتەجێبوونواتەوەستانلەبەرامبەرخواكانوڕووبەڕووبوونەوەیقووڵلەگەڵجەوهەری
كەرەستەكان.بوونلەڕەهەندیبنەماییخود،شاعیرانەیەولەهەمانكاتیشدائەگەرببێتە
هۆیپاوەجێییئیترپاداشتنییە،بەڵكودیارییە.شیعرتەنیاڕازاندنەوەیەكنییەبۆبوون،
ئیلهامووەحاڵكەوتنێكیكاتینییە.كاتبەسەربردنوحەزێكیڕووتیشنییە.شیعربنەچە
بە نابێ نییەوهیچكاتیش لەمڕووەوەتەنیادیاردەیەكیفەرهەنگی بناغەیمێژووەو و
تەواویبە)راڤە(ـیەكی)دەروونـفەرهەنگی(ـیلەقەڵەمبدەین.لەواتایئەمقسەیەكە
بوونیئێمەلەبنەڕەتداشاعیرانەیە،دواجارنابێتوەهائەنجامێكوەربگرینكەبوونتەنیا
بە یەكەمقسەیدا،شیعری لە بەاڵممەگەرخۆخودیهۆڵدرلین، یارییەكیبێمەترسییە،
»بێگەردترینیهەمووپیشەكانە«هەژمارنەكردووە؟چۆندەتوانرێتئەمقسەیەیهۆڵدرلین
لەگەڵئەوەیكەنهۆخەریكینلەبارەیجەوهەریشیعرەوەئاشكرایدەكەین،ڕێكبخەین
وئاشتیبكەینەوە؟بۆوەاڵمیئەمپرسیارەدەبێتدووبارەبگەڕێنەوەبۆئەوپرسیارەیكە
سەرەتاوەالوەماننا.لەكاتیوەاڵمدانەوەئەمپرسیارەدا،هەوڵدەدەینتاجەوهەریشیعر

وشاعیربەكورتیباسوبەیانبكەینوبیانخەینەبەردەمچاویدەروونەوە.
سەرەتاوەهادانراكەپانتاییكاریشیعر،زمانە.لەمڕووەوەدەبێتجەوهەریشیعربە
جەوهەریزمانەوەدركبكرێت،ئینجادواترئەمخاڵەڕوونتردەبێتەوەكەشیعرناولێنانی
سەرەتایی»وجود«وجەوهەریهەمووشتەكانە.هەرئاخاوتنێكخاوەنجەوهەریشیعری
نییە.لێرەدامەبەستلەوئاخاوتنەتایبەتەیەكەبۆیەكەمجارلەئاخاوتنیڕۆژانەیئێمەدا
بەشێوەیەكیدیكەدێتەگۆڕێوئاشكرایدەكات.كەواتەهیچكاتشیعروەكوماددەیەكی



115
سەرەتاییوخاموبەكارنەبراوسوودلەزمانوەرناگرێت،بەڵكوبەپێچەوانەوەئەوەشیعرە
كەزمانهەمواردەكات.شیعرزمانیكۆچەریانەیخەڵكیمێژووە.كەواتەڕێكبەپێچەوانەی
بیركردنەوەووێناكردنیئاسایی،جەوهەریزماندەبێتلەڕێگەیجەوهەریشیعرەوەدرك
پێبكەین.بنەمایبوونیمرۆڤگوتووبێژەكەتیایدابەدروستیزمانبەدیدێت،بەاڵمئەوە
زمانیناوچەییشیعرەكەلەووجوودداپاوەجێوجێگیردەبێت.لەگەڵهەمووئەمانەیشدا،
زمان»مەترسیدارترینداراییە«وبەمشێوەیەشیعرمەترسیدارترینكارەولەهەمانكاتدا

»بێگەردترینیپیشەكان«ـیشە.
لەڕاستیدائێمەتەواودركبەجەوهەریشیعرناكەین،مەگەرئەوەیكەئەمدووپێناسەیە
پێكەوەگرێبدەینەوەوبیانكەینەوەبەیەك.بەاڵمئایابەڕاستیشیعرترسناكترینكارە؟
هۆڵدرلینلەنامەیەكداكەبەرلەدواهەمینسەفەریخۆیبۆفەڕەنسابۆیەكێكلەهاوڕێكانی

نووسیوە،دەنووسێت:
پێشكەوتنی، لە پێشووە. لە جدیتر و درەوشاوەتر منەوە، ڕوانگەی لە دنیا »هاوڕێكەم!
دەستە بە كۆن پیرۆزی )باوكی هاویندا لە كە لەوەی شادم دەكەم. خۆشی بە هەست
چونكە دادەتەكێنێت(، وااڵكان و ئاڵ هەورە لە بەرەكەتاوییەكانی بریسكە هێمنەكانییەوە،
لەنێوانئەونیشانانەیكەلەخودادادەیانناسم،ئەمەبۆمنبژاردەتریننیشانەیە.پێشتر
دەمتوانیلەدۆزینەوەیحەقیقەتێكینوێدڵخۆشبم،حەقیقەتێكینوێلەبارەیئەوشتەی
كەلەسەرسەرودەوروبەرمانە،بەاڵمنهۆدەترسێمهەرئەوشتەمدواجاربەسەربێتكە
بەسەر)ناتولۆس(ـیكۆنداهات:ئەولەخواكانیزیاترلەوەوەرگرتكەبتوانێتهەرسو

تێیبگات.«)بەرگیپێنجەم،الپەڕە321(
كە گۆڕێ هاتووەتە شیعرێكدا لە بابەتە ئەم پیرۆزەكانەوەیە. بروسكە گەمارۆی لە شاعیر
دەبێتلەمەڕجەوهەریشیعرەوەبەبێگەردترینشیعریهەژماربكەینوبەمشێوەیەدەست

پێدەكات:
»لەو ڕۆژە خۆشیانەدا

كاتێك بەرەبەیان جووتیارێك، سەردانێكی كێڵگەكەی دەكات.« )بەرگی چوارەم، 
الپەڕە 151(

هۆڵدرلین لە دواهەمین بەشی شیعرەكەیدا، دەڵێت:
»شوێنی ئەوەیە كە لە ژێر تۆفانەكانی خوادا

ئێوە ئەی شاعیران! بە سەری ڕووتەوە بوەستن
و بە دەستەكانی خۆتان هەموو هەورەتریشقەكان بگرن

و لە مەالفەیەك گۆرانییەوەیان بپێچنەوە.
و ئەم دیارییە پیرۆزە باوكانەیە

بگەیەننە خەڵكی.«
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یادی بە ببوو، شێت و دایكی ماڵی بۆ گەڕابووەوە كە كاتێك دواتر، ساڵێك هۆڵدرلین،

نیشتەجێبوونیلەفەڕەنسابۆهەمانهاوڕێیخۆی،بەمشێوەیەینووسیبوو:
»بەردەوامدووچاریتوخمیزاڵ،ئاگریئاسمانوئۆخژنوبێهەستیمرۆڤەكان،ژیانیان
لەنێوسرووشتدا،سنوورداریەتیوگەمژەییانهاتوومەتەوەوهەروەكچۆنلەبارەیقارەمانە

دلێرانەكانیانەوەدەڵێنئاپۆلۆیشلەمنیداوە.«)بەرگیپێنجەم،الپەڕە327(
ئایا كردووە(. كوێری )و تاریكییەوە نێو كێشاوەتە شاعیری ڕادەبەدەر لە زیاد رووناكی،
دووبارەپێویستبەشاهیدیزیاترهەیەتابسەلمێنێتكەپیشەكەیبەئامانجترسناكە؟
چارەنووسیشاعیر،خۆیبەیانكەریهەمووشتێكە.ئەمپارچەیەلەشیعرەكەیهۆڵدرلینلە
ناوی)ئەمپیدۆكلیس(بەباشیجەڕەسیمەترسیلێدەدات:»ئەو،ئەوەیكەڕۆحقسەیتێدا

دەكات،دەبێتزووبەجێبهێڵێتوبڕوات.«)بەرگیسێیەم،الپەڕە154(
نامەكەی لە هۆڵدرلین پیشەكان.( )بێگەردترینی شیعر دووبارە ئەمانەیشدا هەموو لەگەڵ
خۆیدا،ئەمقسەیەتەنیابۆئارامیوهێوریدایكینانووسێت،بەڵكولەبەرئەوەدەینووسێت
كەدەزانێتئەمپەراوێزەبێگەردەهیجەوهەریشیعرە،هەروەكچۆندۆڵپەراوێزیكێوە،
چونكەئەگەرشاعیرلەژیانیڕۆژانەی»نەكەوتبایەدەرەوە«)ئەمپدۆكلیس،بەرگیسێیەم،
چۆن ناپارێزرابا، مەترسیەكەی بێ ڕووكارە پیشە بە »بەرامبەریدا« لە و )191 الپەڕی

دەیتوانیئەممەترسیدارترینپیشەیەدرێژەیهەبێتوبمێنێتەوە؟
شیعروەكویاریوایە،بەاڵمیارینییە.لەڕاستیدایاری،مرۆڤەكانكۆدەكاتەوە،بەاڵملە
یاریدامرۆڤەكانخۆیانلەبیردەكەن.لەشیعردا،بەپێچەوانەییارییەوە،مرۆڤدووبارە
نەك دەگات، ئارامی بە مرۆڤ شیعر، لە دەگرێتەوە. یەك خۆی بوونی بنەڕەتی لەگەڵ
ئارامییەكیڕووكارانەوخاڵیلەئەندێشە،بەڵكوبەوئاسایشوئارامییەڕەهایەیكەتیایدا
هەمووهێزەكانچاالكوئەفڕێنەرن.)لەنامەیهۆڵدرلینبۆبراكەی،یەكەمیخاكەلێوەی
و خەیاڵ دەرخەری شیعر .)368 الپەڕە بەرهەم، سێیەم بەرگی زایینی، 1799ی ساڵی
ڕوانگەیڕاستەقینەیهەستپێكراووپڕجۆشە،ئەوەیكەدەیناسینولەخۆمانیدەزانین.
لەگەڵهەمووئەمانەدا،پێچەوانەیئەمڕەفتارەیشدەتوانێتڕاستبێت:ئەوەیكەشاعیر،
بەیانووەسفیدەكات،ڕاستەقینەیە.پانتەئا،لەشوێنێككەبەتێڕوانێنێكیهاوڕێیانەلە
بارەی)ئەمپیدۆكس(ـەوەقسەدەكات،دەڵێت:»ئەووەهایە،وەكژیانە،هەمووئێمەخەیاڵی

ئەوین.«)بەرگیسێیەم،الپەڕە78(
كەواتەجەوهەریشیعرلەگشتییەتیڕووكاریدەرەوەیخۆیداڕەوانوجێگیردرەدەكەوێت.
هەر جێگیركردن، و پتەو لە مەبەستیش و جێگیركردنە و پتەو شیعر، كاری بنەڕەتدا لە
بە سەرەتایی، كارێكی هەر ئەمانەیشدا هەموو لەگەڵ بناغەداڕشتنەیە. و دامەزراندن ئەو
بەخششێكیسەربەخۆدەمێنێتەوەوهەرلەوڕاستایەدایەكەهۆڵدرلیندەڵێت:»رێگەبدەن
شاعیرانوەكوپەڕەسێلكەكانئازادبن.«)بەرگیچوارەم،الپەڕە168(،بەاڵمئەمئازادییە
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خواستێكنییەكەلەڕوویهەوەسوهەرجومەرجەوەبێت،بەڵكوئەوپەڕیپێویستییە.ئەم
كاریجێگیركردنەیوجوود،وەكوهۆكارێكیدووڕەهەندی،بەسەرشیعرەوەدەبێتەچاودێر.
بۆپەیبردنبەمیاسازاڵەیسەرشیعر،سەرەتادەبێتدركبەگشتجەوهەرەكەیبكرێت.
هۆنینەوەیشیعر،ناولێنانیبنەماییخواكانە،بەاڵموشەیشاعیرانەتەنیائەودەمەتواناو
هێزیناولێنانیدەستدەكەوێتكەخودیخواكان،ئێمەیانبەزمانوقسەهێنا.خواكان
چلۆنقسەدەكەن؟»وئەونیشانانەیكەئێمەلەزەمەنیكۆنوئەنتیكەلەبەردەستماندان،
زمانیخواكانە.«)بەرگیچوارەم،الپەڕە135(كەالمیشاعیربریتییەلەتوانەوەوحەلبوون
لەنێوانئەمنیشانانەلەگواستنەوەیانبۆخەڵكیخۆیان.مەبەستلەتوانەوە،كارێكەكە
لەگرتنیشتێكوهاوكاتیشبەدانەوەلەگەڵڕۆحەكەیداكورتدەبێتەوە.شاعیربۆئەوەی
قسەلەبارەیئەوشتەیكەهێشتاڕووینەداوەونەبووەتەڕاستیبكات،بەسەیركردنی
)نیشانەسەرەتایییەكان(،پەیامەكەیدەستدەكەوێتودواترئەوشتەیكەبەڕوانگەیەكو
تێڕوانینێكبینیویەتی،بەڕووخاندنووێرانكردنێكیتەواو،بەوشەكانیخۆیبەیانوڕاڤەی

دەكاتەوە،كەواتە:
»ڕۆحی شەڕەنگێز و گوێنەدەر، هەر وەك بازێك كە 

لە تۆفاند پێشگۆیانە دەفڕێت
بەئاراستەیخوابەرزوهێژاكانیدەچێتەپێشەوە.«)بەرگیچوارەم،الپەڕە135(

وشەی كاتیشدا هەمان لە و خواكانەوە نیشانەكانی بە دەربەستە )وجود( جێگیركردنی
شاعیرانەشتێكنییەجگەواتاوڕوانگەیەكلە)دەنگیخەڵكی(،كاتێكهۆڵدرلینقسەلە
بارەیگوتووبێژەوەدەكات،مەبەستیئەوگوتووبێژەیەكەخەڵكیتیایدابەبیردەهێننەوە
دەنگە ئەم جار زۆر بەاڵم هەبوونە، ئێستا تا كە بوونەوەرانەی ئەو هەموو بە پەیوەستن
و دەبێت ماندوو و عاجز حەقیقەت بەیانكردنی لە خۆیدا لە خۆی و دەبێ ماندوو و كپ
پێویستیبەكەسانێكەكەباسوڕاڤەیدەكەن.شیعری)دەنگیخەڵكی(بەدووگێڕانەوەی
بەشی لە گێڕانەوەیە دوو ئەم گەورەی هەرە جیاوازی ئێمە. دەستی گەیشتووەتە جیاواز
كۆتاییەكەیاندایە،بەاڵمئەمجیاوازییەبەشێوەوفۆڕمێكەكەتەواوكەرییەكترین.گێڕانەوەی

یەكەمیانبەمشێوەیەكۆتاییپێدێت:
»لەبەر عەشق و خۆشەویستی ئەو بوونەوەرە ئاسمانیانەیە كە ستایشیان دەكەم

چونكە بە هێواشی
 دەنگی خەڵكی دەپارێزن، 

لەگەڵ هەموو ئەمانەدا لەبەر خوا و مرۆڤەكانە كە
ـ ئەم ستایشە ـ هەمیشەیش شادیبەخش و ئارام نییە.«)بەرگیچوارەم،

الپەڕە141(
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گێڕانەوەیدووەمبەمشێوەیەیە:

بەڕاستی
گوتوبێژەكان چەندە باشن

چونكە بیرخەرەوەی ئەو )بااڵیە(ن
بەاڵم پێویست بە شتێكی دیكە دەكات

تا ئەو قسە پیرۆزانە شرۆڤە بكات.«)بەرگیچوارەم،الپەڕە141(
بەمشێوەیەجەوهەریشیعرپەیوەستەبەیاساكانینیشانەیخواكانودەنگیخەڵكەوە:
یاساگەلێككەهەممەیلوحەزێكیانبەیەكتریهەیەوهەملەیەكتریڕادەكەنوشاعیر
لەنێوانئەمدووانەداگیرۆدەیە،لەنێوانخواكانوخەڵكی.شاعیركەسێكەكەكەوتووەتە
دەرەوە:»لەنێوان«ئەودووانەدا،خواكانومرۆڤەكان،بەاڵمتەنیاـوبۆیەكەمجارـلەم
بوونی و دەكەوێت دیاری شوێنگەی درەدەكەوێت، مرۆڤ چارەنووسی كە »نێوەند«ەدایە

جێگیردەبێت.
»مرۆڤشاعیرانەلەسەرئەمزەوییەژیانبەسەردەبات«.

هەموو لە كە شیعرێك وێناكانی نێو لە كات، هەموو لە پتەوتر و وەستان بێ هۆڵدرلین،
الیەكەوەدەورەیئەویداوە،دەوەستێتوبەسادەییتەواوە،زمانیشیعریخۆیدەخاتە
خزمەتئەمپانتاییەنێوەندییەوەوئەمەیشوامانلێدەكاتبەشاعیریشاعیرانیناوببەین.
ئایاشیعرەكانیهۆڵدرلینوامانلێناكەنبەشاعیرێكیهەژماربكەینكەبەتوانایتەواویەوە
بەتێهزرینیشاعیرانەیەوەپێدەخاتەسەرپێكهاتەودڵیبوونەوە؟لەڕاستیدائەمگوتەیەی
هۆڵدرلینلەبارەی)ئۆدیب(ـەوەبەسەرخۆشیداوەڕاستدەگەڕێتكەدەڵێت)لەیەكێكلە
دواهەمینشیعرەكانیكەبە»لەشینیەتیئاسمانداگوڵدەردەكات..«دەستپێدەكات:

»ئۆدیبشا،چاوێكیهەیە
وڕەنگەچاوگەلیزۆریش.«)بەرگیشەشەم،الپەڕە26(

بێ واتایەكی شیعرەكانی بەاڵم دەهۆنێتەوە، شیعر شیعرەوە، جەوهەری لەبارەی هۆڵدرلین
زمانییاننییە.جەوهەریشیعریئەو،پەیوەستنبەزمانێكیدیاریكراوەوە،بەاڵمزمانیئەو
لەگەڵزمانیگشتیجیاوازیهەیە،واتەلەگەڵئەوزمانەیكەبەرلەبوونهەبووە.هۆڵدرلین،
بەكاریجێگیركردنیجەوهەریشیعری،یەكەمینزمانینوێپێشبینیوبنیاتدەنێت.ئەم
زمانەنوێیە،زمانیئەوخوایانەیەكەهەاڵتوون»و«خوایەكەكەخەریكەدێت.ئەمزمانە،
ـnot»یەكی لەدەستدانێكیدووڕەهەندیو»نا زمانی»پێویستی«ـیە،چونكەتووشی
not(ـیخواگەلێككەهەاڵتوونو)نا،هێشتاـno،moreدوورەهەندییە:)نا،دیكەـ

yet،(ـیخوایەككەخەریكەدێت.
جەوهەریشیعرێككەهۆڵدرلینبنیانیدەنێت،لەبااڵترینپلەیخودیمێژوودایە،چونكە
زەمەنوبەروارێكیمێژووییپێشبینیدەكات،بەاڵمهەرئەمجەوهەریمێژووییەتاقانەیە،

جەوهەریبنچینەییشیعرە.



119
دەوڵەمەندە هێندە شاعیر دەوڵەمەند. ڕادەبەدەر لە سەردەمیش شاعیری و محتاجە زمان
كەزۆرجارحەزیلەوەیەبەدەرلەهەرشوێنێك،خۆیلەئەندێشەیكەسانێككەپێش
لەوبوونە،بسوێتوبەحەزومەیلەوەچاوەڕوانیهاتنیئەندێشەنوێیەكانبێتوحەزی
nothingلەوەیەكەتەنیالەمفەزاڕبەڕووكارخاڵییەدابخەوێت،بەاڵمئەولە»هیچـ
»یئەوشەویماڵە،هەاڵتووە.لەكاتێكدابێكەسوتەنیاودواجارجیالەبنەڕەتیخۆی
خۆی خەڵكی بۆ ڕاستەقینە تەواو بەاڵم حەقیقەت لە هۆكارێك لەبەر ماوەتەوە، تەنیا بە
بەرهەڤدەكات.حەوتەمینبەشیمیراتی»نانوشەراب«)بەرگیچوارەم،الپەڕە123(
هۆڵدرلینهەرلەمبارەوەیە.ئەویكەئێمەتائێستابەشێوەیەكیفەلسەفیباسمانلێوە

كرد،هۆڵدرلینبەشیعرێكڕاڤەوخستووەیەتییەڕوو:
»بەاڵم ئەی هاوڕێ! ئێمە زۆر درەنگ هاتووین.

راستە كە خواكان زیندوون، بەاڵم
بەسەر سەرمانەوە، لە دنیایەكی دیكە،

خواكان نهۆیش سەرقاڵن
و وەك بڵەی بەهایەك لە بۆ ئێمە دانانێن

زیندوومانەوەی  كۆتی  لە  كە  تووشبوونە  هێندە  ئاسمانییانە  بوونەوەرە  ئەو 
ئێمەدا نین

چونكە ئیلهامگرتووی پیر، هەموودەم ناتوانن پەیامەكەیان وەربگرن.
تەنیا هەندێ جار مرۆڤ دەتوانێت مەزنیەتی خواكەی تەحەمول بكات

ژیان خەیاڵی ئەمانەیە
بەاڵم شێتایەتی یارمەتی دەدات: هەر وەك ئەو خەوەی كە جێگیری و پتەوی بە 

پێویستی و شەو دەبەخشێت
تا قارەمانان هێندەی كە دەبێت لە النكی ئاسنیندا گەشە بكەن

بە دڵەوە، هەروەك ڕابردوو
خۆیان بخەنە خزمەت ئەوانەی كە لە ئاسمانن و حوكمگێڕن

ئەوان گورجوگۆڵ دێن
بەاڵم لەو نێوەندەدا

خەو خۆشتر دەنوێنێ  تا وەها تەنیا و بێ هاوڕێ و كەس بەسەربردن
و بەم شێوەیە چاوەڕوانی

و من نازانم لەم نێوەندەدا دەبێت چ بكرێت و چ بگوترێت
و شاعیران لە زەمەندا بە كەڵكی چ دێن؟

كەوایە بزانە، شاعیران لەو كەشیشانە دەچن 
كە  دەست بە شەرابی پیرۆزەوە

لە شەوێكی پیرۆزدا لە سەرزەوێنێكەوە بۆ سەرزەوینێكی دیكە دەچن.«
*دەشكرێتلەجیاتیبێگەردترین،دەستەواژەی)بێگوناهترین(دابنێینكەلەجەوهەردا
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هەردووكیانمەبەستەكەیخۆیاندەگەیەنن.

**لەهەندێكوشەدا،سێپیتی)یـ(هەیەكەبەالیزۆرێكەوەهەڵەیەولەزمانیكوردیدا
شتیوانابێت،بەاڵملەڕوویڕێزمانییەوەدەكرێتوەهابێت،وەكوشەی)دارایییەكی(بەكار

هاتووەكەبەمشێوەیەیەوخراوەتەسەریەكتری:)دارایی+یەكی=دارایییەكی(

تێبینی:
MartinHeidegger,»Holderlinandtheessenceofpoetry«,

Pointe.1956,ExistenecandBeing,VisionPress,London

سەرچاوە:
گاهنامەیكتابشعر2ـ1373ـئیسفەهان/بەچاودێریمەحمودنیكبەخت

)aspx.708-khovarnagh.blogfa.com/post(



121

توندوتیژی لە دووتوێی ئەدەب و هونەردا

لە عەربییەوە: عوسمانی شێخ محیدین


)ئەوەی قەڵەمەكان دەینوسن .. تەورەكان، ناتوانن بیسڕنەوە( 

پەندێكی رووسی.
زۆرجارلەروویفەرهەنگییەوەدەگوترێ:لەگەڵیتوندبوو،بەزەبروزەنگبوو،بەزەیی
پیانەهاتەوە،ئەوشەڕەنگێزە.ئەگەرتوندوتیژیزمانێكبێت،دژیمیهرەبانیوبەزەیی،
یادژینەرمیونیانی,ئەوەتوندوتیژیلەمێژەهاوەڵییكاروانیمرۆڤەسەرەتاییەكانی
كردوە،لەوكاتەوەیقابیل،هابیلیبرایكوشت،تائەمساتەوەختەچەندینشێوەوبیچمی
جیاجیایوەرگرتوە،بەخاتریئەوەیقوتابخانەیەكیتەواوپێگەیشتوولەتوندوتیژیبوونیاد
بنێ،چونكەتوندوتیژیرەگوڕیشەیلەنێوئەدەبوهونەردا،دوورنمدارۆچووە،بەجۆرێک
و ئەشكەوت ناو دیواری قەد سەرەتاییانەی تێكستە و نیگار و وێنە ئەو بۆ دەگەڕێتەوە
مەغارەكان،كەمرۆڤیسەرەتاییكێشاونی،رووبەڕوویدەبوونەوە،تاببێتەتۆمارێكیرۆژانە،

وەكسەرچاوەیەكنەتوانرێدەستبەرداریببن.
شكڵیتوندوتیژیلەدەرگیریتوندوتیژیهاودژدادەستیپێكردبۆخۆپارستنلەهۆكارەكانی
سروشت،تالەشێوەدارشتنەوەیتەرجمەكەیدازیاترمەترسیدارتربێوبوارەكەشیهەر
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وەرگرتوە. دی چەندشكڵێكی هاودژ توندتیژی و توندتیژی میانەی لە بێ. مرۆڤ خودی
ئەگەرچیلەناوەڕۆكداالیداهێنەر،جائەگەرنووسەربێ،یاشاعیر،یاهونەرمەند،دوو
جۆریلێبەرجەستەدەبێ:یەكەمیئەمدووجۆرەلەپەیوەندیلەگەڵتوندوتیژیدادەر
دەكەوێ،جائایاتەبەنیدەكا..یانا؟بۆیەبەرهەمیداهێنانیهونەریی،الیداهێنەرتا
ئەوئاستەیەتاهەندێتوندوتیژیناوەكیانەبسەپێنێ،ئەگەرخۆیلەهەردووجۆری،ئەرێنی
وئەوەیدیكەیاننەرێنیبدۆزێتەوە،كەرەنگەلەئەرێنێەكەنزیكتربێ،وەكدەرەنجامێك
لەوەیداهێنەردەتوانێبەسەرتوندوتیژیدازاڵبێ،ئەوساكەدەیەوێوەككەرەستەیەك
لەمیانەیشێوازیداهێنەرانەداپێشكەشیبكات.تابگاتەدەستی)متلقی(وەرگر،ئەوبە
ترسناكەوە، حاڵەتێكی بەردەم دەمانخاتە نەرێنیەكەی الیەنە بەاڵم بینرخێنێت، شێوەیەك
چونكەداهێنەرلەگەڵئەمدەستەواوژەیەمامەڵەئەكا،ولەوانەیەخۆیشیتووشیپەتاكە
لەباریەوە مۆڕاڵی هەڵوێستێكی تا گوزارشتكردنەكەیەتی، هەمبەر  لە ئەو لەكاتێكدا ببێ،
وەرگرێ،خۆئەگەرلەبنەڕەتەوەتووشیڤایرۆسیتوندوتیژینەبووبێبۆكرداریمامەڵەكردن
لەگەڵداهێناندا،دەشێئەوەپێشوەختبێ،وببێتەچەترێكبۆبەشێكیسەرەكیپێكهاتە
رۆشنبیرییەكەیدا.هەروەهاجۆریدووەمی)توندوتیژیواقیعە(،كەئەوتوندوتیژییەهەموو
توندوتیژی لە هەر خۆیەوە، چوارچێوەی نێو دەخاتە دیاروباوەكان توندوتیژییە جۆرەكانی
خێزانییەوەبگرەتاتوندوتیژیستەمكاریدەسەاڵتودواجاربەجەنگەكانكۆتاییدێت.

لەراستیشداتوندوتیژیلەسەرەتایبەرجەستەبوونییەوەلەرێگەیخوێنڕشتنوكوشتنی
رۆحەكاندا،هاودەملەگەڵچركەكانیزەمەندگەشەدەكا،وەكیتۆپەڵەبەفرێكیگلۆربووەوە،
چ ئەگەر جا  هەبێ، خۆی زمانی و كامڵ تەواو جیهانێكی ببێتە پلەپلە ساتەی ئەو تا
دامەزراندنی قۆناغی لە منداڵ كە بچووكەوە شاشەیەكی رێی لە یا بێ، سینەما رێی لە
خوێندندا،لەبەردەمیداكاتبەسەردەبا،بەجۆرێزیاترلەژمارەیئەوكاتژمێرانەی،كە
لەخوێندنگەكەیبەسەریدەبا،ئەمەشبۆوەرگرتنیرۆشنبیریتوندوتیژی،وهۆكارو

پێكهێنەرەسەرەكییەكانی،ئاماژەیەكیفرەمەترسیدارە.

ئەگەر تابلۆی »جێرنیكا« كە وێنای قێزەونی شەڕی ئیسپانی 
1٩73 كێشا، ئەم  تابلۆیە هاوارێكە لە رووی توندوتیژی،

 دوای تەواوكردنی تابلۆكە كاتێك خەڵكانێك دابویان
 بەسەر ماڵەكەیدا و پرسیار لە خاوەنەكەی)پاپلۆ پیكاسۆ 

1٨٨1-1٩73( كرا، ، وتیان ئایا تۆ كێشاوتە؟ 
وەاڵمی دانەوە: بەڵكو ئێوە كێشاوتانە
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ئەوەیكە»سیگمۆندفرۆید«ئاماژەیبۆكردوە:پێدەچێئەمحاڵەتەببێتەرەفتارێكیبنج
داكوتاو،بەهۆیگۆشەگیرییەوە،ئەگەریبەرهەمهێنانی)شەڕەنگێزی(لێدەكرێ،ودواجارلە
بەرامبەرهاوتەمەنیخۆیداهەستیحەزكردنبۆمومارەسەكردنیدەبزوێت،ئەوەشبەهۆی
هۆكارگەلێكیدیاریكراوكەدەشێمومارەسەبكرێتادەگاتەئەوەیپێیدەڵێن:سادییا

مازوكی.
هەروەهاژمارەیەكیزۆرلەداهێنەرانچەپۆكولێدانیتوندوتیژییانمومارەسەكردوە،جا
ئەگەرلەگەڵخودیخۆیاندابێیالەگەڵخەڵكانیتر،رەنگەحاڵەتەكانیخۆكوشتنكە
زۆرێكئەنجامیانداوە،یەكێكبێتلەودەركەوتانە،ئەمەجگەلەوەیگوتارەكانیاندەشێلە
رێیورووژاندنوئسیتفزازكردنی)متلقیـوەرگر(وەتوندوتیژییانلەملدابێت،ولەمیانەی
ناوەڕۆكەكانیانەوەهەڵگریتوندوتیژیبن،یاخودلەرێیدەاللەتەكانیانەوە)هێماكانیانەوە(،
وپیرۆزكردنیتوندوتیژیوخۆهەڵكێشانپێوەی،لەئاستئەویتر.ئیدیكاتیئەوەهاتووە

لەروویبەپیرۆزكردنیتوندوتیژیبوەستینەوە.
تابلۆیە  ئەم ئیسپانی1973كێشا، قێزەونیشەڕی وێنای تابلۆی»جێرنیكا«كە ئەگەر
بەسەر دابویان كاتێكخەڵكانێك تابلۆكە تەواوكردنی دوای توندوتیژی، رووی لە هاوارێكە
تۆ ئایا وتیان ، كرا، )1973-1881 پیكاسۆ خاوەنەكەی)پاپلۆ لە پرسیار و ماڵەكەیدا
كێشاوتە؟وەاڵمیدانەوە:بەڵكوئێوەكێشاوتانە.هونەریتەشكیلی)شێوەكاری(جائەگەر
تەندارودەرپەڕیوبێیاتەختوساف،هونەرینێگاركێشان،هونەرێكەدەتوانێتوندوتیژی
بخاتەژێرچاودێرییەوە،لەوێنابااڵكەیداشانبەشانیهونەروئەدەبەكانیتر،لەوانەشسینەما
وبگرەتەنانەتشانبەشانیراگەیاندنكەرەنگەرۆڵیخۆیلەئامادەكردنیهەواڵەكانی
توندوتیژیببەزێنێت،تائاوێزانیهونەرەكانیدیكەبێت،لەناویانداشانۆگەریكەخەریكە
مەرجەسەرەتاییەكانیدامەزراندنیقەڵەمبازدەكا،بەجۆرێک)سینۆگرافیا(یشتێداوەكو
لەبەرجەستەبوونیدیمەنەكانیتوندوتیژیكوتوپڕ»بروسكەئاسا«رۆڵدەبینێ. سینەما
تاهیرعەلوانپێیوایە:رازاندنەوەوداڕشتنیراگەیاندنبۆگووتاریتوندوتیژیسینەمابە
پاڵپشتیسێكۆڵەكەیە،ئەوانیش:تاوانبارـقوربانیـلێكۆڵەر،ئەمەلەپشتباڵوبوونەوەی
فیلمەپۆلیسیوهەواڵگرییەكانەوەبووە،لێكۆڵەرینهێنی،وزیندان،وپیاوانیباندەكان،
هەروەهائەمسینەمایەدەسبەرداریخەسڵەتەكانیتوندوتیژینابێ،وێڕایهاتنییەكلە

دواییەكیقوتابخانەتازەكانیئەمجۆرەسینەمایە.
بنێین)شەیدابوونبەتوندوتیژی(بەپێیقسەی ناویلێ لێرەدا،ئێمەدەگەیتەئەوەی
»ئۆالگۆسمان«دوورمەوداتررۆیشتتاباسیشەرەنگێزیودوژمنكارانەیشارستانییەت
شارستانییەتەكان ملمالنێی بۆ »هانتینگتۆن«وە الیەن لە پێودانگەش بەو هەروەك باك،
بەرجەستەبوو،لەرۆمانی)1984(یجۆرجئۆریۆلكەلەساڵی1949نووسی،تێیداپێشبینی
هەژموونگەریوبااڵدەستیستەمكاریكردبوو،بەاڵملەگەڵپێشكەوتنیتەكنەلۆژیاوشۆڕشی
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پەیوەندییەكانتوندوتیژیگەیشتەتڕۆپك،ئەوەشدوایساڵی1968كەبووەكاروبارێكی
جیهانی،وخەریكەبچێتەهەمووماڵێكەوەتاببێتەپەنچەرەیەكیدیكەوبكەوێتەسەرساباتی

توندوتیژیی،یاببێتەبناغەیەكبۆیولەوانەشەببێتەهۆكارێبۆمومارەسەكردنی.
ئەگەرد.مالزمكراسنچیلەپەرتووكەكەی»توندوتیژیوشارستانییەت«ئەوەیبینیبێ،
ناونیشانی»توندوتیژیلەكەرەستەكانیشارستانی بەپێیوتاركەی»جوادشقوری«بە
بناغەیەكی ئایدیالۆژییەوە رووی لە داریۆنیزم پێیوایە و راڤەكارییەكە، كە رۆژئاوا«دا
مەترسیدار،بۆقڕكردنیخەڵكوگەالنپێشكەشدەكا،بەمپێودانگەدەكرێداستانەكان
لەپێشەوەیان»ئودیساوئەلیازە«،بەسەرچاوەیەكلەسەرچاوەكانیتوندوتیژیدابنرێن،
كراسنچینووسەرپێیوایەئەمدووداستانەئەگەرچیوەكوهەوێنیهەمووئەدەبیاتیئەوروپا
ماونەتەوە،لەگەڵئەمەشدابابەتەكانیجەنگوئەدەبییاننۆشیوە.هەروەهائەوەدەهێنێ
قسەلەسەروەرگێڕانی»ماڵتۆسیەت«بكەین،لەچاپەتازەكەیدا،نزیكەیدەیەكدەبوو،
دووملیار تەنها كاتە( )ئەو مرۆڤ كەس ملیارد شەش كۆی لە رایانگەیاند: نوێنەرەكانی
كەسپێویستەبژینوبمێننەوە،ئەوانیشخاوەنتایبەتمەندیوكەفائەتیدیاریكراوبن،لە
هەمانكاتدائەمانەباوەڕیانوایەزەرورنییەچوارملیارەكەیتربژین،نەخشەیباڵوبونەوەی
پاڵپشتیكردنی لەپشتگیریو ئەوەش بوو، بەرپاكردنیجەنگوشەڕوشۆڕ بۆ تیۆرە ئەم
رژێمەدیكتاتۆرەكانرەنگیدایەوە،لەپێناوبەردەوامبوونلەسەركوتكردنیگەلەكانیان،و
بێدەنگبوونلەپێشێلكارییەكانیان،وگرەوكردنلەسەریانتادواهەناسە،ئەمەوایكرد
دیكتاتۆرەكانبۆدرێژەپێدانیشەرعیەتیانبناغەیپۆاڵیینداكوتن،لەرێگەیپاشكۆیەتیان
بۆالیەنیدەرەكی،نەكبۆخەڵكونیشتمانەكەیان،نەكبۆمەنزمەیەكیمرۆییومۆڕاڵی،
ئەمەوامانلێدەكاتدەرگیرییەكبینرووباریخوێنبڕێژین،هەروەهاشۆڕشەكانیواڵتانی
عەرەبیشایەدحاڵیدیمەنەكانیتوندوتیژیین،وەكچۆنلەهەندێحاڵەتداخاوخلیسكیو

سستییەكیسەیربەدیدەكرێ،لەبەرامبەرتاوانباردژیقوربانی.
مادامێكهەردووداستانی)ئۆدیساوئەلیازە(وەكنموونەبەرجەستەیتوندوتیژیدەكەن،
نەگیرساوەتەوە، هێشتا داستانە دوو ئەم هەمبەر لە هەڵوەستەكردنی لە ئەدەبە ئەوە
بۆكاشیۆ زۆریوەك»الدیكامرون«ی گەلێكی لەكار توندوتیژی پێیوایە »نەعیمشەریف«
و»روبنسونكرۆزو«یدانیالدیفۆ،بەرجەستەدەبێتتادەگاتەكارەئەدەبیەكانیدیكە،
هەروەهاوایدەبینێتیەقینییەكەمكەخوێندنەوەیهەزارویەكشەوەدەیبەخشێت،ئەوەیە
كەدەچێتەوەسەرتوندوتیژی،لەوشبترازێتوندوتیژیبزوێنەریپرۆسەیگێڕانەوەكەیەتی
یائەوەیپێدەڵێن»میكانیزمیگێڕانەوە«،چونكەدەستپێكیهەرشەوێكبەكردەوەیەكی
توندوتیژانە)كوشتن(كۆتاییپێدەهات،بەكوشتنیكچانیپاكیزەییكەچارەنووسراپێچی
كۆشكیشەهریاریدەكردن،شازادە»الموتور«كەكەوتبووەژێرركێفیئەندێشەیخیانەتی
ناوی ژێر لە  شەوە، هەرزاویەك لە بووبێت كەس تەنها شەهرەزاد رەنگە هاوسەرێتیەوە،
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پڕەنسیپی  دواخستبێت. )كوشتنی(ی توندوتیژی كردەوەی خوانی( گێڕانەوە)حیكایەت
شەهریارلەهەزراویەكشەوە،ئەوەیە)چیرۆكەكەبگێڕەوەئەگینادەتكوژم(،رەنگەدڕندایەتی
لینكۆفپاڵەوانی»تاوانوسزا«رەنگبداتەوە،بە لەوێناكردنی»راسكو لەئەدەبدا، تاوان
دانانیپالندانانبۆكردەیتاوانكاری،دوایئەوەیبەشێوەیەكیلۆژیكدایدەڕشت،بەباوەڕی
خۆیهەڵەكانیواقیعراستدەكاتەوە،چونكەپیرێژنەدەوڵەمەندەرەزیلەكەشایانیژیان
كردننییە،ئەووەكپەڵەیشەرمەزاریوایەبەتەوێڵیژیانەوە،هەروەهالەمیانەیوێناكردنی
تابلۆی»دوریانگرای«یئۆسكاروایڵد،جۆرەجەختكردنەوەیەكبەدیدەكرێكە:)هونەر
تەنهابۆهونەرە(،وهیچپەیوەندیەكیبەگۆڕانەسلوكیوكۆمەاڵیەتییەكانیتاكەوەنییە،
بە و بەمكارە ئەو بكا، پارچە پارچە زەردەخەنەكەی تابلۆ دەدا هەوڵ »دووری« كاتێك
ئاڕاستەیەكیكاریگەرانەجەستەیهەنجنهەنجندەكا،نەكوێنەكەی.بەڵكووێنەیهاوشێوە
كە دەبێتەوە روون زیاتر وڵسن«، »كۆڵن تاریكەكانی توقوسە لە توندوتیژی، هاوتای یا
یەكێكلەكەسایەتیەكانیرۆمانەكەی،سەركێشیدەكاوبەئوتۆمبێلەكەیخەڵكدەشێلێت
ودەیانكاتبەژێرەوە،كاتێپرسیاریهۆكاریئەمكارەیلێدەكەندەڵێ:ئەوانەخەڵكی
زیادەنوكەسپێویستیپێیاننییە...!،هەروەهانموونەكانتەنهالەمكەوشەنەلەدونیای
گووتاریش و چیرۆك و رۆمان و شیعر تا  دەزێ توندوتیژی بەڵكو ناوەستنەوە، ئەدەبدا
بگرێتەوە،جگەلەهەژموونیلەسەرهونەرەكانیدیكە،هەروەهائەوەیئێستەپەیڕەودەكرێ،
خوێنڕێژەكانەوە رژێمە لە هەندێ الیەن لە رێكخراو، ئامادەكراو توندوتیژیەكی لە بریتییە
دەرهەقبەخەباتگێڕانیمەدەنیوسڤیل،بەتایبەتلەشۆڕشەمیللیەگڵپەسەندوەكاندا،
وەجارێكیدیخۆیتۆماردەكاتەوە،مادامێكلەكرۆكوگەوهەریدانۆبەرەیئەمجۆرە
شۆڕشانەهەڵدەگرێ،تاپانتایەكلەنێواندووقۆناغداجێبهێڵێ:قۆناغیسەركردەیتاك
ویەككەس،وقۆناغیدەوڵەتیدامەزراوەكان،وئەگەرئەمسەركردەتاكڕەوەخۆیودەست
لەپێناوپاراستنیكورسیستەمكاری نەیەن،كە بەتەنگیهیچدزێویەكەوە وپێوەندەكەی
ئەنجامیدەدەن،لەهەبوونیراگەیاندنێكیساختەكاردابارەكەدژوارتردەبێت،كاتێجەالد

دەكاتبەقوربانی،وقوربانیشدەكاتبەجەالد.

توندوتیژی لە كارگەلێكی شاعیرەكانی سەدەی بیستەم بووەتە 
واقیعێك و ناتوانرێت نكۆڵی لێ بكرێ، رەخنەگران لە مەڕ وێنەی 

ناوەندگیری )سەنتەریاڵیزم(ی شیعرەكانی »هارت كرین«وە 
سەرنجیان داوە، كە وێنەی كاولكاریەكی سەراپاگیرە و لە 

رێگەیەوە گوزارشت لە رەتكردنەوەی جیهانێك دەكا، كە بە دەست 
بۆشایی و كەموكوڕی ئەخالقی كوشندەوە دەناڵێنێ
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ئەگەرچی و گەنجەكان جوانمەردی بۆ دەگەڕێتەوە پشكۆكانی كە گڵپەسەندوو، ئیرادەی
ئەوەی وەكی راپەڕیوە، روویستەم لە كە داگیرساوە، مرۆڤ بەجەستەی مەشخەڵەكەی
»بوعزێزی«ئەنجامیدا،ئەگەرچییەكێكەلەشێوازەكانیتوندوتیژیدەرهەقبەخود،لەبری
دوورخستنەوەیتوندوتیژیەكیگشتگیریرۆژانە،كەبووەمایەیفەراهەمبوونیفەزایەكیئازاد
وبەرفراوان،هاوشانلەتەكلەدایكبوونیفەزاگەلێكیتێكئااڵویهاوشێوەكەروویانداوە،
یاروودەدەن،ئەمەشپێویستیبەراگوزەرێكیدیكەیەلەئەدەب،تاخواوەندیتوندوتیژی
سەركۆنەبكا،وئیرادەیگەنجانیشچاودێریبكا،كەهەتابەهاریخۆیلەنێوچنگەكانی

توندوتیژیراستەقینەبچنێتەوە،وشێوەتازەكانیبكێشێت.
رادەیبەكارهێنانیكەرەسەكانیتوندوتیژیگەیشتۆتەدواترۆپك،بەجۆرێجێیسەرسوڕمان
وباوەڕنەكردنە،بەتایبەتئەوەیلەئەشكەنجەداندەیبینین،بۆنمونەـدەرهەقبەمنداڵ
تائاستیمردنوبڕینیكۆئەندامینێرینە،كەكارێكیئەوپەڕیقێزەونوشەرمەزارییە،
هەندێكپێیانوایەبوونەوەریمرۆییلەگەڵئاژەڵدابەتوانایزمانپاراویوگەیاندنلە
لەزەتوخۆشییەكانیجیادەكرێتەوە،ئەوسنوورەدەبەزێنێ،كەژیانیسروشتینموونەییبۆی
دەیكێشێت،ئەودەڵەشێرەیكەتوندوتیژیلەبەرامبەركارمامزەكەمومارەسەدەكاودەیگرێت
بێچووەكانی و بەشیخۆی  ئەوەی بەقەد نادات، ئەنجام كوشتن كردەی مانای بە لەوێدا
داكەوتنی پێی بە ئاژەڵ الی وحەزیسێكسی لەزەت هەروەها دەكەوێ، چنگ خۆراكی
وەرزییسنووردارە،بەاڵممرۆڤلەمكۆتوبەندەئازادەوئەوەیالیئاژەڵهەیەبریتییەلە
غەریزەیەكیپەنگخواردووودەوستێتەسەرجموجۆڵەسەربەستانەی،بەاڵمسەبارەتمرۆڤ،
ئەگەرزیادڕۆییوئیدمانیلەمادەگازەمەنییەكانیاخودمادەهۆشبەرەكانكردلەمحاڵەتەدا
رەنگەخۆیبەداودەرمانئالودەبكا،هەروەكدەتوانێلەتوندتیژیداخۆشیوسەرگەرمی

وەرگرێتائەوەیبۆمانەوەوگەشەكردنونەشونومایپێویستەببەزێنێ.
بووەتە بیستەم سەدەی شاعیرەكانی كارگەلێكی لە توندوتیژی پیێوایە:  حەكیم د.زیاد
واقیعێكوناتوانرێتنكۆڵیلێبكرێ،رەخنەگرانلەمەڕوێنەیناوەندگیری)سەنتەریاڵیزم(
یشیعرەكانی»هارتكرین«وەسەرنجیانداوە،كەوێنەیكاولكاریەكیسەراپاگیرەولە
كەموكوڕی و بۆشایی دەست بە كە دەكا، جیهانێك رەتكردنەوەی لە گوزارشت رێگەیەوە
ئەخالقیكوشندەوەدەناڵێنێ.هەروەهالەشیعرەكانی)سیلیفیابالتوجۆنوین(،هەوڵەكانیان
كەبەئامانجیناسینیهۆكارەكانیتوندوتیژیودەرەنجامەكانیبوو،تابووەمایەیشۆڕشێك

لەتوڕەییونائومێدیوشكست،ودواجارخۆكوشتن.
رەخنەگراندانبەوەدادەنێنكەشاعیرەكانیدوایجەنگ،بەرپرسیارێتیدیراسەكردنی
لە بتوانرێ جۆرێک بە توندوتیژی، سروشتی ناساندی بۆ ئەستۆیان، دەكەوێتە توندونیژی
ئایندەداخۆپارێزیلێبكرێ،بەاڵملەگەڵئەوەشدابڕێكلەشاعیرانتوندوتیژیبەسەرچاوەی
داهێنانوگۆڕاندادەنێن،ئەوانپێیانوایەلەخۆڵەمێشیئەوكاولكارییەیكەتوندوتیژی
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خستوێتیەوە،ئەفراندنێكیبێگەردوپاكژونوێیاندۆزیوەتەوە،هەروەكئەمەئەوبیروڕایەیە
كە»ولیامبتڵەربیتس«لەقەسیدەكەی»جەژنیفەسحی1916«داگوزارشتیلێكرد،و
تێیدالەدایكبوونی»جوانیەكیتۆقێنەر«،لەمناڵدانیملمالنێیبەردەواموخوێناویداوێنا

دەكا.

سەرچاوەكان:      
1.جذورالعنفـمقاربەتحلیلیەنفسیەـدیمتریأفیرینوس

2.الفنوالعنفـمحمودشاهین
3.توحشالمجتمعأمأنالعنفجزومنحضارتناـئوالغوسمانـترجمەسامرجمیلرصوان

4.العنففیااڵدباالنسانیأولغتناالدائمەـنعیمأبوشری
5.الملحقالثقافیلجریدەالخلیجـالسبت2011/6/18
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كانت و خودئاگایی

وتاری »رۆبێرت هاول« پرۆفیسۆری ئەمریكایی 
سەبارەت بە كانت

لە فارسییەوە: سیما چۆمانی

و نیۆیۆرك زانكۆی لە فەلسەفەیە مامۆستای و پسپیۆر هاول« »رۆبێرت د. پرۆفیسۆر
دكتۆرایەكەیلەزانكۆیمیشیگانوەرگرتووەوسەرجەمتوێژینەوەوبەرنامەكانیخۆیلەسەر
تایبەتیكانت،شیكردنەوەیمیتافیزیكیوجوانناسیتەرخان بە مێژوویفەلسەفەینوێ
كردووە.هاولگرنگیبەمپرسیارانەدەداتكەدەربارەیڕاڤەكردنوگەڕانەوەوئەودیاردە
بەرچاوانەیلەهونەریفەلسەفەداگرنگیپێدەدرێت.هاولچەندیننامەووتاریلەبواری

فەلسفەداباڵوكردووەتەوە.
بڵند »پێوانەكانی بەناوی كردووەتەوە باڵوی 1992 ساڵی لە كە هاول كتێبی ناسراوترین
خوزایكانت«ە.بابەتیوتارەكەیهاوللەئەنجومەنیزانستوفەلسەفەیئێرانبەپێناسەی

زانیاریلەدیدیكانتەوەدەخاتەڕوو.لەمچوارچێوەیەدابیردۆزیناسین،دووجۆرە:
)Intuition(1.گەواهی

)Knowledge(2.زانیاری
زانیاریواتاناسینیشتەكانبەهۆیسازكردنیریزبەندییەكان،بەاڵمگەواهیلەدوورێگاوە،
واتالەرێگایهەستیاریهەستۆكییانلەرێگایهەستیدەروونیدروستدەبێتولەم
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حاڵەتەشداگەواهیواتاناسینیشتێكیتایبەتی.كاتێكمنشتێكدەنووسملەكوێوەدەزانم
كە»من«دەینووسم.بۆزانینیئەوەمنمكەلەدۆخینووسیندامكۆبەندیالیەنیخودی
ئاگایییە.»كانتلەرێگایئاماژە«ەوەمنوابیردەكەمەوەوبەگرنگیدانبەخودی»من«
لەڕستەیەدامەبەستیگرتنەخۆیخودیئاگایییە.دواترد.هاوللەرێگەیئاماژەی»من
بیردەكەمەوە«دەستیكردبەشیكردنەوەیخودیئاگاییوەكوشتێكیجیاوازلەئایدیالیزم

گێڕانەوەومەبەستیسەرەكیئەمباسەلەدەبنەمادارێكدەخات:
1.كاتێكدەمانەوێشتێكبناسینكرداری»منبیردەكەمەوە«روودەدات،لەراستیدا»
لەگەڵگشت بیركردنەوەیەكەلەخۆیەوەروودەداتودەتوانێت بیردەكەمەوە«كرداری من

راڤەكردنەكانیئێمەتێكەڵبكرێت.
2.بیردەكەمەوەراڤەكردنێكیئاساییە.كەواتەمنبیردەكەمەوەراڤەكردنێكیتەواوبێناوەڕۆكە
وتەنانەتتێگەیشتنینییە،بەڵكوتەنیائاگاییەكیبەتاڵەكەئاوێتەیەبەچەمكومانایترە.
»من« خودی ناوەڕۆكی یان تایبەتمەندی بە سەبارەت شتێك دەكەمەوە« بیر »من .3
دەرناخاتوسەبارەتبەوەیكەرەنگە»من«لەخۆیداهەبێتهیچگفتوگۆیەكهەڵناگرێت.

4.كەواتەئەگەر»منبیردەكەمەوە«هیچتایبەتمەندییەكیمندەرناخات،بۆیە»منبیر
دەكەمەوە«بوونێكنیشاندەدات.

5.چونكە»منبیردەكەمەوە«پێویستیبەبەڵگەنییە،بۆیەئەوبوونەیكەدەردەخات
هیچئاماژەیەكیلەتاقیكردنەوەیئێمەنییە.لەراستیدا»من«لەگشتبیركردنەوەكاندا

هەیە،بەاڵمهیچبەڵگەیەكینییەكەلەالیەنەكانیترجیایبكاتەوە.
6.بەپێیبڕگەكانی2و3و5بێتئێمەلەرێگای»منبیردەكەمەوە«هیچزانیارییەك
سەبارەتبەكەسایەتییاندەستنیشانكردنیدۆخەكان»من«بەدەستناهێنین.واتا
ئەوبوونەیكە»من«لەلەخۆیداسەربەخۆبێتلەتێگەیشتنیئێمەلەڕێگای»منبیر
دەكەمەوە«بێت.تائەوئاراستەیەیكەتێگەیشتنوچەمكەكانیئێمەلەمبوونەبەهۆی»من

بیردەكەمەوە«دروستدەبێت،دیاریكردنیبەتەواویوێناییوكاركردییە.
7.خستەڕووی»منبیردەكەمەوە«خودێكیئاگایییسەرەكیوڕەسەنە.

8.هەرتێگەیشتنێكمانكەلە»من«هەیەـجیالەتێگەیشتنێكیئاساییمنوەكوبوونو
پاشگرێكەكەبیرۆكەیەكیتایبەتیوجۆراوجۆریهەیەـدەتوانێتلەرێگایدەرخستنی»من«
بەرهەمبێت.هەمووهەوڵێكبۆتێگەیشتنلە»من»بەبێسوودوەرگرتنلەدەرخستنی

»من«یانبێئەنجامەیاندووچاریدووبارەبوونەوەدەبێتەوە.
9.ناوەڕۆكیخودیئاگاییكەئێمەلەرێگای»منبیردەكەمەوە«بەرهەمیدەهێنینناتوانێت
بەهۆیهیچدیاریكراووخستنەڕوویەكدیاریبكرێتیانتەنانەتبۆیانبگوازرێتەوە،چونكە
ئەوانەخۆیانبەهۆی«منبیردەكەمەوە«دەناسرێن.هەرجۆرەهەوڵێكبۆگەیشتنیانگۆڕین
یانبەرهەمهێنانیئەمشێوەیەیانئەنجامینابێتیاندووبارەلەهەمانخودیئاگاییكە
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هەوڵیبۆدەدەینبەهۆی»منبیردەكەمەوە«یانتەنانەت»من«بەدەستیبهێنیندیاری

دەكرێت.
10.ناوەڕۆكێككەبیردەكاتەوە»منبیردەكەمەوە«هەمانبوونێكەوەكوخودەكەبەهۆی
هەستیناوەوەرووندەبێـتەوە.لەكۆتاییدا»هاول«باسیلەگەڕانەوەیراستەوخۆی»من
بیردەكەمەوە«كردواتا»من«ئیترپێویستیبەشیكردنەوەنییەتاوەكوخۆیبەزەینی

بیرەوەربناسێنێت،ئەوەشگەڕانەوەیراستەوخۆیپێدەڵێن.

سەرچاوە:
رۆژنامەی:شرقـش3
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لە ژمارەکانی داهاتوو:

* وێنەی جەنگ لە ئەدەبیاتدا.

* رۆمانی » شەماعیە »یان عێراقی پێش ٩/4.

* وەرگێران هونەرە یان زانست.

* کافکا وێنەی راستەقینەی مرۆڤی نیگەران.

)داستان  هیچ(ی  بۆ  هیچەوە  )لە  تێكستی  بۆ  خوێندنەوەیەك   *
بەرزان(.

* تەوەری تایبەت بە وەرگێڕان.
 


