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٧ئةحمةدي مةالئاذةآلندني ئينسان و عةقَلي ئايني لة...

٣٢ئومَيد حةمة عةليلةتةك ئيمانويل كانتدا؛ خةونبينين بة...

٥١سةنطةر زراريقامضي، لةذَير قامضي خوَيندنةوةدا...

٦٣ئارام سديقلةنَيوان دةقى كراوة و ضيرؤكى كراوةدا...

٨٨هيمداد شاهينئةي دؤست بووينة تؤزي سةرثووضي...

٧٧بةرزان هةستيارئةستَيَلكة روونةكاني تةنيايي...

١٠٩سازداني: طؤظاري هةنارديدار لةطةَل لةيال سيمايي

٨١ناَلة حةسةنكاتذمَيري بَيدةنطي...

٨٥ئيدريس عةلىشاعيرانة...

٩٢بَيستون حةسةنتا تاريكي خةو دةيباتةوة... وةسَيتَيك...

٩٨ديار لةتيفدةستةكان...

١٠١ئارام كاكةي فةالحنووسينةوةي درؤ...

١٠٧ئةحمةد حةقناسضوار تيرؤذة ضيرؤك...
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١٥٦بِريار عوسمانلةبارةى كتَيبةوة

١١٩حةمة قادرمةرطى ئيبراهيم يونسى

١٢٧عةبدولموتةليب عةبدوَلآلئةدؤنيس: ثَيمواية بة ذيانم درؤم نةكردووة

١٣٨محةمةد ئةحمةديديالكتيكي تةنيايي

١٥٢جةواد حةيدةريتَيركردني برسييةكان

١٦٣سازداني: سيروان رةحيمثيانؤ هَيالنةي ثِر ئةفسووني جريوة...

١٧٢و. تةها ئةحمةد رةسوَل سةرةتاي رَيبازة نوَيخوازةكان لة هونةردا...

١٨٢و. ئازاد بةهينمؤلَير و  تةنزي رةش...

١٨٦و. سؤران خدري ثوورفرَيد شَيثيزي: خؤم بة فيلمسازَيكي جيهاني...

١٩٠و. سةعيدة سائَيبثؤل طووطَين دةربارةي جيهانة...
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ئةحمةدي مةالئةحمةدي مةالئاذةآلندني ئينسان و عةقَلي ئايني لة شيعري شَيركؤ...

ئومَيد حةمة عةليئومَيد حةمة عةليلةتةك ئيمانويل كانتدا؛ خةونبينين بة ئاشتييةوة!

ئارام سديقئارام سديقلةنَيوان دةقى كراوة و ضيرؤكى كراوةدا

سةنطةر زراريسةنطةر زراريقامضي، لةذَير قامضي خوَيندنةوةدا
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(١-٢)

دةسثَيكدةسثَيك

ئينسان  مَيذووي  خودي  ديكة،  طيانلةبةراني  و  ئينسان  نَيوان  ثةيوةندي 

لَيكدةداتةوة. بةواتايةكي دي، هةر باسكردنَيكي ئاذةآلن و ثةلةوةران، باسكردني 

بؤ  دةمانطةِرَينَيتةوة  ثةيوةندييةش  ئةم  خؤي.  ماهييةتي  و  خود  لة  ئينسانة 

سةرةتاكان؛ دةسنيشانكردن و طةِرانةوة بؤ ئةو ساتةوةختانةش هةروا ئاسان 

بؤدةسنيشانكردني  هةوَلدانَيكة  دةبين،  خةريكي  بابةتة  لةم  ئَيمة  ئةوةي  نيية. 

كــردووةوة.  ئيشي  لةسةري  بَيكةس  شَيركؤ  ثةيوةندييانة  كة  ئةو  بةشَيكي 

هةوَلدانيكيشة بؤ دؤزينةوةي ئةو سيستةمةي كة شاعير لةئافراندني بةرهةمي 

هةندةي  دةرهاويشةيةش،  هةَلبةتة،  ئةم  كــردووة.  دةرهاوَيشتةي  ئةدةبيدا 

خانةدةروونييةكان  دةضَيتةذَير  رؤ  هةندةش  لةثشتةوةية،  هؤشياريي  و  ئاطايي 

هةموو  ضونكة  بينيووة.  لةبةرجةستةكردنيدا  طةورةي  رؤَلي  ناهؤشياريش  و 

خاوةن  جيهانبينييةكيش  هةموو  و  جيهانبينييةكة  زادةي  ئةدةبي  بةرهةمَيكي 

ثَيكهاتةكاني خؤيةتي  . ئةمة لةاليةك، لةاليةكي ديش، هةموو بةرهةمَيكي ئةدةبي، 

ئاذةآلندني ئينسان و عةقَلي ئايني
لة شيعري شَيركؤ بَيكةس-دا

ئةحمةدي مةالئةحمةدي مةال
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شيعريي  وَينةي  رَيكخدةخات .  خؤي  ديوةدا  لة  دوو  شيعريي  دةقي  بةتايبةتي 

بؤ  واقيعمان  دي  شاراوةكةي  ديوة  تا  و  دةكات  ثةنهان  جيهانَيكي  بؤ  ئاماذة 

بخوَينَيتةوة.

و  ذينطة  و  كلتووري  باطراوندي  و  هؤشياريي  و  عةقَل  يةكةم  ديوي 

شةثؤلي  دةكةوَيتةبةر   دووةميش  ديوةكةي  دةبينيت،  تيا  رؤَلي  باو  زيهنييةتي 

سةرجةم ئةو تةوذمانةي كةزاكيرةي ئينسان دةيةوَيت لةنَيو دةقي شيعريي دا 

بيبووذَينَيتةوة. سةرجةم ئةم رةطةزانةن كةدةبنة ثَيكهاتةي ئةو جيهانبينييةي كة 

لةدوا ثَيناسةدا، ئاراستةي جيهاني دةرةوة دةكرَين و وةكو ماددةيةكي مَيذوويي 

لةنَيو  و  خؤيةتي  مَيذووي  خاوةن  دةقَيك  هةموو  ضونكة  بخوَينرَينةوة،  دةكرَين 

مَيذوويةكي دياركراودا بةرجةستة دةبَيت.

ئةو ماددةيةي كة لةذَير دةستي ئَيمةداية، دةقي شيعريي شَيركؤ بَيكةس-ن، 

ماددةيةوة  ئةم  لةرَيطةي  سةدة؛   نيو  ئةزمووني  تَيروتةسةلي  ماددةيةكي  واتة 

سةرضاوةيةكة وة  لةض  بزانين  و  ثةيوةندييانة  بكةين  ئةم  دةسنيشاني  دةتوانين، 

ئَيمة  دةقانة.  ئةو  اليتمؤتيظي  بوونةتة  كة  فاكتةرانةي  ئةو  ضين  سةريانهةَلداوةو 

لةم لَيكؤَلينةوةيةدا، لةخوَيندنةوةوة بةرةو ثَيناسةي دةضين، نةك بةثَيضةوانةوة. 

واتة لةسةرجةم ئةو ثةيوةندييانة دةطةِرَيين كة شاعير لةطةَل دونياي ئاذةَل دا 

دروستي كردوون، رووني دةكةينةوةو ثاشان ئةطةر بةثَيويستمان زاني ضةند 

بؤ ضوونَيك لةمةر وةزيفةكاني شيعريش دةستنيشان بكةين.

كورتةباسَيكي مَيذووييكورتةباسَيكي مَيذوويي

و  ــت  ”زةردةش كتَيبـي  حةوتةمي  بةشي  ناونيشاني  ــاذةَل“  ئ ”شؤِرشي 

لةدايكبوونةوةي جيهان“ة(١)؛ كتَيبـي ناوبراو ئاماذة بؤ ئةو ساتة وةختة مَيذووييانة 

ثةيوةندييةكاني  لةمةِر  دا،  ئينسان  جيهانبيني  بةسةر  طؤِرانكاريي  كة  دةكات 

ئةرستؤ  تةوحيدييةكة،  ئاينة  سَي  سةرهةَلداني  ثَيش  هاتووة.  دا  ئاذةَل  لةطةَل 

ناتةواو  شتي  سروشت  ئةطةر  بووة .  دروست  دا  ئينسان  لةثَيناو  ئاذةَل  دةَلَيت:“ 

دروستي  ئينساندا  لةثَيناو  تةنهـــا  ئـــــةوة  كردبَيت،  دروست  بَيسوودي  و 

دَيكارت  دةِروات.  بيركردنةوةدا  هَيَلي  ئةم  لةسةر  مةسيحييةت  كــردوون“.(٢) 

بةَلكو  كةمترة،  لةئينسان  عةقَلي  تةنها  نةك  كةئاذةَل  ئةوةدةكات  لةسةر  جةغت 

هةر نييةتي. كةواتة ئاذةَل بَي هةست و بَي شعوورة و بةَلكو هةست بةئازاريش 

ناكات.
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رووةوة  لةم  كةزةردةشت  بكةين  مةزنة  شؤِرشة  لةو  باس  ئةوةي  ثَيش 

تةوحيدييةكان  ئاينة  دايكي  كةوةكو  بدةين  جوولةكة  ئايني  سةرنجي  با  كردي، 

دةذمَيردرَيت و بزانين ض خوَيندنةوةيةكي بؤ دونياي ئاذةآلن هةية؟

جياكردؤتةوة؛  طآلو  لةئاذةَلي  ثاك  ئاذةَلي  رةها  بةشَيوةيةكي  تةورات 

هاروون  و  موسا  لةطةَل  خودا   ” دةخوَينينةوة:  خوارةوة  الي  ئةمةي  لةتةورات 

ئةو   ” دةخورَين  زةوي  لةسةر  كة  ئاذةآلنةن  ئةو  ئةمانة  وتي:  و  كرد  قسةي 

بةآلم  دةكةن.  كاوَيذ  تيلةو  دوو  ثَييان  شةقبووةو  كةشاخيان  بخؤن  ئاذةآلنة 

كةواتة  نيية.  بةس  شةقبووش  شاخ  ئاذةَلي  نييةو  بةس  كاوَيذكار  ئاذةَلي  تةنها 

بةراز  و  كَيوي  كةروَيشكي  و  دةكات)  بةكةروَيشك  (ئاذةَلَيكة  دامان  و  حوشتر 

و.... بةطآلو سةيريان بكةن“. ئةمة سةبارةت بةئاذةَلي سةر زةوي، هةروةها بؤ 

زيندةوةراني ناو زَي و رووبار و زةريا و خشؤكةكانيش نؤرم و ياساو رَيساي 

خؤي دا دةِرَيذَيت.

مار  كةواتة  شارةزاين،  حةوا  و  ئادةم  و  مار  نَيوان  حةكايةتي  هةموو 

ثيس  بةخشؤكي  حةربا  و  كيسةَل  و  بؤق  و  ذيذك  مارمَيلكةو  و  مشك  لةثاَل 

دةناسرَينةوة. (تةورات: لَيظَيتيك، ١١، ٣/١).

هةن،  رؤحانيش  حةشةراتي  خشؤكانةش،  و  ئاذةَل  ئةم  لةثاَل  بَيطومان 

لَيبينيوة  سوودي  رؤمانسي  و  سؤفي  ئةدةبيياتي  سةرجةم  كة  ثةثوولة  وةكو 

كةمتةنة  بضووكةو  زيندةوةرة  ئةم  كة  دؤناودؤنانةي  لةو  تةعبيركردن  بؤ 

لةهةمان  دةروون،  واتة  ثسيشَي  تَيرمي  يؤنانييةكان،  لةالي  دةبَيت.   دووضاريي 

ثةثوولة  لة  تةعبير  كاتيشدا  لةهةمان  و  دةكات  ئينسان  لةرؤحي  تةعبير  دا  كات 

دةكات. بةثَيي ئةفسانةي يؤناني كؤن، ثرؤمَيتَي جةستةي ئينسان لةقورةسوور 

دروست دةكات و ئةتَينا فوو لةثةثوولةيةك دةكات و ئيتر دةيكاتة رؤحلةبةر.

لةئايني جوولةكةوة ئةوةمان بؤ روون دةبَيتةوة كة طيانلةبةران دةكرَينة دوو 

ئةم  هةموو  و  دروستدةكرَيت  خودا  بيضمي  لة  نَيوةندة  لةو  ئينسان  بةشةوةو 

طيانلةبةرانة دةضنة ذَير ركَيفي ئينسانةوة.

ئايني ئيسالميش، سوود  لةو كةلةثوورة ئاينيانةي ثَيشخؤي بينيوةو هةمان 

جيهانبيني تةبةني دةكات. نةك تةنها  بةراز و سةط كة ثيس و طآلون و بةَلكو 

فريشتةي يةزدانيش سةر ناكاتة هيض  ماَلَيك ئةطةر بَيت و سةطَيكي تيا بَيت. كؤض 

بةسةرهاتةكاني ثَيغةمبةري ئيسالم دا، بةرةكةت و ثيرؤزيي دةبةخشَيتة كؤتر 

و جاَلجاَلؤكة.

و  ثيرؤز  لةنَيوان  هاوتةريب  قوربانيش  ضةمكي  و  ئاذةَل  مَيذووي  هةروةها 
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طآلودا لةرةوت داية. لةئايني جوولةكة  هةموو ئاذةَلَيك شاياني ئةوةنين بكرَينة 

قورباني. لَيرةوة ئينسان وةكو رةطةزي باآل مامةَلةي لةطةَل ئاذةَلدا كردووة.

هةر لةضاخةكاني ناوةندةوة تا سةردةمي رؤشنطةريي، حوكمداني ئاذةآلن 

دادطا ئاينيي و مةدةنييةكاني دا داطيردةكةن.

هيندي  لةئاينة  دةبينين  بةآلم  ئيسالم،  جوولةكةو  و  بةئايني  سةبارةت  ئةمة 

و ئيرانييةكاندا ئةم جودابوونةوةية هةرطيز بةو شَيوةية رووي نةداوة، ضونكة 

جيهانبيني  لَيرة  بوونة(٣).  هاوجووت  هةميشة  مةخلووق  و  خاليق  جيهانبيني 

دي،  بةواتايةكي  دةسطيردةكات.  خؤي  بايةخي  رووةوة  لةم  زةردةشــت 

هاوثةيمانييةتي بنةِرةتي وةبير ئينسان، لةم بوارةدا دةهَينَيتةوة.

هةر وةكو ثؤل دو برؤي ئاماذةي بؤ دةكات و دةَلَيت ئايني جوولةكة بيرؤكةو 

سؤمةرييةكانةوة  و  لةئايني  بابيلي  خةلق)  (ضيرؤكةكاني  كؤسمؤطؤنييةكاني 

ئيمتياز  خاوةن  و  باآل  بوونةوةرَيكي  وةكو  ئينسان  ثَيية  بةم  دةقؤزَيتةوةو 

دَيتةسةر شانؤ. بِروانة داستاني طةلطامش كة ئينساني نيمضةخودا دةهَينَيتةسةر 

شانؤي بوون و بةدواي هةرمان و ئةبةدييةت دا وَيَلة. ئةم ئاِراستةية لة ميعمار و 

شَيكلي ثةر ستطاكانيش دا رةنطيان داوةتةوةو بورجي بابيل نموونةي يةكةمَيتي.

ئةم كؤسمؤطؤنيية دةبَيتة كةلةثووري بةشَيكي ثانوثؤِري رؤذهةآلتي كؤن. 

ضونكة كاتَيك خودا ئاذةَل و طيانلةبةران دروست دةكات، ئينجا دةيةوَيت ئينسان 

لَيدةبَيت.  طوَيمان  تةوراتةوة  لةزاري  هةروةكو  بئافرَينَيت  خؤي  بيضمي  لةسةر 

و  سةرزةمين  بةئاذةَلي  بةرامبةر  دبةخشرَيت  ثَي  جؤرةزاَلبوونَيكي  ثَيية  بةم 
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خاوةن  ئينسان  كةواتة  زةرياكان.  نَيو  زيندةوةراني  و  ئاسمان  ثةلةورةاني 

دا  لةسروشت  ئةوانةي  هةموو  و  سروش  و  بةخودا  بةرامبةر  لَيثرسراويية 

ثَيشكةش بةئينسان دةكرَين. 

دوو  دواي  دةدا،  ئةنجامي  بوارةدا  لةم  زةردةشت  كة  شؤِرشةي  ئةو  بةآلم 

مافي  لةثاَل  لَيدةداتةوةو  ئاوِري  رؤذئاوا  ئينساني  ساَل،  سةد  شةش  و  هةزار 

ئاذةآلن  مافي  لةثَيناو  نوَيش  تَيطةيشتنيكي  و  ضةمك  منداَل،  مافي  و  مرؤظ 

وةبيرمان دةهَينَيت. ضونكة مافةكاني مرؤظ بةبَي مافي زيندةوةراني دي، ئينسان 

دي  زيندةوةراني  و  سروشت  بةسةر  خؤي  كةزاَلبووني  نيمضةخوايةك  دةكاتة 

فةرز بكات. 

كة  ئةوةية  ئةويش  لةسةربكرَيت،  لَيرةجةختي  دةبَيت  كة  خاَلةي  ئةو 

دةكاتةو  قَلبوديو  بةتةواوي  دي،  طيانلةبةراني  و  ئينسان  ثةيوةنديي  زةردةشت 

سةر لةنوَي ئةي ثةيوةنديية دادةرَيذَيتةوة: ئاذةَل وةكو قورباني لةسةر ئوتَيل 

و قوربانيطة رزطاردةكات و بانطاشةي ئينسان دةكات بيري ضاك و قسةي ضاك 

و كرداري خاوَين ثةيِرةو بكات و ”يةزداني حةكيم“يش دةبَيت مَيطةل بةجواني 

بلةوةِرَيندرَين و نةرم و نيان بن(٤) لةطةَل ئاذةَل طةلَي لةو قوربانيية بَيسوودانة 

خَيري زياترة(٥) .

ثةيوةندي نَيوان ئةفسانةو طيانلةبةرانثةيوةندي نَيوان ئةفسانةو طيانلةبةران

شيعريش وةكو زؤر دةقي بنةِرةتي ديكة، ثةيوةندييةكي قووَلي لةطةَل جيهاني 

ئاذةآلن و ثةلةوةراندا دروست دةكات .  ئةم ثةيوةندييةش لةئاست و ئاراستةي 

و  هةمةاليةنة  و  قووَل  ثةيوةنديية  ئةم  ضونكة  دةرخستووة.  خؤي  جوداوازدا 

ئةم  دةبينرَيت.  دياردةية  ئةم  دونيادا  كةلتوورةكاني  سةرجةم  ئةفسانةكاني  لة 

مةزن  طؤِرانكاريي  كات  تَيثةِريني  بةثَيي  نين؛  وةستاو  و  جَيطَير  ثةيوةندييانة 

بةسةر ئةم ثةيوةندييانة هاتووة. لةسةرجةم ئةفسانة بنياتنةرةكاندا، رؤَلي ئاذةَل 

و ثةلةوةر بةشَيوةيةكي بةرضاو خؤي رَيكخستووة. بةشَيوةيةكي زؤر زةق و 

ئاشكراش وةكو ”قورباني“ لة كةلتوورةكاني دونيادا وجوودي هةية. هةَلبةتة ئةم 

ضاخةبةردينةكاندا،  لة  واتة  ئينسان،  قورباني  ثاش  دةكةوَيتة  بةخشينة  قورباني 

ئينسان وةكو قورباني ثَيشكةشي خوداوةنداكان كراوة. بؤ يةكةمجار لةتةوارت 

وةكو  دادةنرَين .  لةجياتي  ئاذةَليان  و  دةهَينرَيت  ئينسان  بةقورباني  كؤتايي  دا، 

و  المان  دةطاتة  تةوراتةوة  لةزماني  هةروةك  ئيسحاق،  و  ئيبراهيم  لةحةكايةتي 
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وةكو  حةكايةتة  ئةم  ؛   قورئانةوة  لةزماني  ئيسماعيليش  و  ئيبراهيم  حةكايةتي 

دةكات  ئاشكرا  سةردةمانةدا  لةو  خةون  طرينطيي  لةال يةك  ئايني،  وانةيةكي 

قوربانييةكاندا،  كةشة  كة  لة  دةكاتةوة  روون  بؤ  ئةوةمان  ديش  لةاليةكي   ،

قوربانيدان بة ئينسان لةثَيناو خوداوةندةكاندا وجوودي هةبووة.

ئةو  تا  خؤي  رؤَلةكاني  بةسةر  مافي  باوك  دا،  باوكساالرييي  لةسةردةمي 

ئاستة هةبووة كة راست و رةوان  بيبةخشَيتة خودا. بةخشيني رؤَلة بةرَيباز و 

سةدةي  تا  ماوة  .  وجوودي  كؤمةَلطاكان  لةزؤربةي  ئيمِرؤشمان  رؤذي  تا  ئاين 

و  كؤظان  ناردؤتة  خؤيان  كضاني  باوكان  و  دايك  لةفةرةنسا،  نؤزدةهةميش، 

ئةطةريش  بكةن.  بةيةكَيك  شوو  يا  خودا  كضي  ببنة  يا  ئةوةي  لةثَيناو  دَيرةكان، 

شوويان نةكرداية، ئةوة  رَيي و شوَيني ئاينيان دةطرتةبةر و خؤيان دةبةخشيية 

بةخشينَيكي  جؤرة  حوجرةكان  بؤ  منداَل  ناردني  دا،  كوردةواريش  لةناو  خودا. 

رؤَلةبوو لةرَيي خودادا و ئةنجامي نزرَيك بووة كة خَيزان كردوويةتي.

ئةم كةشانة، لةقؤناغة بةردينةكاندا، تةنانةت دةطاتة ئةو ئاستةي كة ئينسان 

ئينساني ديكةي كردؤتة قورباني، ئةمة لةكاتَيك دا هةستي بةشَلةذانَيكي مةزن 

كردبَيت ؛ ض لةئاستي دةورووبةرةكةي ض لةئاستي ئةو بيروباوِرانةي كةباوةِري 

سةقامطيريي  و  ئاراميي  بةرجةستةكردني  ثَيناو  لة  قوربانيية  ئةم  هةبووة.  ثَيي 

كارةساتي  ئاذاوةو  و  نيزام  تَيكضووني  ثَيش  قوربانييةك  هةموو  واتة  بووة، 

دا  طةِرانةوةي  ئاشتي  ثَيناو  بةخشين  لة  قورباني  كةواتة  داوة.  رووي  تايبةت 

بووة.

هةروةها هةموو قوربانييةكيش هةمان بةهاي نةبووة، بَيطومان بةهاي خوَيني 

كوَيلةيةك بة بةراورد لةطةَل خوَيني كوِرةثاشايةك وةك يةك نةبوونة. دةبَيت 

ئاماذة بؤ ئةوةش بكرَيت كة كاتَيك كؤمةَلطا  هةستي بةهَيز و قودرةت كردبَيت، 

دي  بةواتةيةكي  هَيناوة.  قورباني  لةبةخشيني  زيان  و  كاتيي  بةشَيوةيةكي   ئيتر 

دا  لةكاتَيك  بةخشين  قورباني  كرد،  بؤي  ئاماذةمان  لةسةرةوةش  هةروةكو  و 

بووة كة نيزام تووشي تَيكضوون و طةندةَليي بةمانا طشتييةكةي هاتبَيت، ئينجا 

بةخشيني قورباني واتاي خؤي ثَيكاوة لة ثَيناو  هَينانةدي نيزام و طةِراندنةوةي 

ئةوة  بؤ  خوَينةريش  سةرنجي  دةبَيت  كؤمةَلطاكة .  سروشتي  رةوِرةوي 

ئينساني  زيهنييةتي  فةزاي  بةشَيكي  قوربانيبةخشينيش  كةشي  كة  راكَيشين 

كؤني ثَيكهَيناوةو تا سةردةمانَيكي دوورودرَيذيش كاروكاردانةوةكاني بةسةر 

ئينساني هاوضةرخدا ماون و لة ئةدةبيياتي كورديشدا، بة كالسيك و نوَييةوة، 

بَيبةش نةبووة لةم ئاماذةكردنانة جا ض لةشَيوةي ئيستيعارةو مةجازدا، يا وةك 
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  ضةمكي قورباني بةمانا هةرة ماددييةكةي. طواستنةوةي دةالالتةكاني  ثيرؤز بؤ 

ثانتايي دونيةوي و هةروةها و طةِرانةوةش بؤ ضةمكة ثيرؤزييةكان هةر كاتَيك 

عةقَل تووشي شكست هاتبَيت لةراظةكردن و شيكردنةوةي راسيؤنال! يا ئةوةتا 

بؤ ختووكةداني سؤز و ويذدان ئةم زاكيرة دَيرينةي ثَي بوذَيندراوةتةوة.

رةطةزةكاني ئاذةَل و طيانلةبةران لةشيعري شَيركؤ بَيكةس دارةطةزةكاني ئاذةَل و طيانلةبةران لةشيعري شَيركؤ بَيكةس دا

دةطاتة  تا  باَلندةو  و  ئاذةَل  بةرةطةزةكاني  بَلَيي  تا  بَيكةس  شَيركؤ  شيعري 

ئاذةَلي ئةفسانةيي و خةياَليي دةوَلةمةندة. لة ثاَل ثةلةوةر و باَلندةو حةشةرات، 

طيانلةبةراني ئاوييش ثانتاييةك دياري دةكةن. لةم نَيوةندةش دا، ئاذةَلي كَيويي 

طرَي  خاكيي  بةدونيا  باآل  د ونياي  ئةوةي  بؤ  هةية.  وجووديان  ماَلي  ئاذةَلي  و 

دةدةن.  ثَيكةوةطرَي  دونياية  دوو  ئةم  مةالئيكةش  و  ثةري  فريشتةو  بدرَيت، 

هةموو ئاذةَلَيكي كَيويش وةكو يةك تةماشا نةكراون. بةواتايةكي دي، ئاذةَل و 

طيانلةبةران بةطشتي بةشَيوةيةكي ثلةيي لة جيهانبينيي شاعيردا دةردةكةون و 

ئةم دةركةوتنةش دةبَيت خاوةن دةالالت واتاطةلي خؤيان بن.

هةروةها رةنطيش، لةتةنيشت ئاوةَلناوي ديكة، دَيت و ئةستووريي دةبةخشَيتة 

لةسةر  و  ديكةدَيت  توَيذَيكي  وةكو  سةمبؤل،  وةكو  رةنط  ئاذةآلنة.  ئةو  ناوي 

”بةرازي  بةرجةستةدةكةن و  لة واتاي ديكة دةطةِرَيت.  طيانلةبةرانة  ثَيستي ئةو 

رةش“(طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٧٣) و ”سةطي رةش“(طؤِرستاني 

ضراكان،  ”(طؤِرستاني  طةورة“  ”دوثشكي   ،(٧٥ ال.   ،٦ بةرطي   ،٢٠٠٤ ضراكان، 

 ” هةروةها  رادةكَيشَيت،  بضووك  دوثشكي  بؤ  بيرمان  ال.٧٦)   ،٦ بةرطي   ،٢٠٠٤

بانطةشةي  ال.٧٧)يش   ،٦ بةرطي   ،٢٠٠٤ ضراكان،  رةسةن““(طؤِرستاني  طورطي 

رةش“يش  ”سةطةلي  رةش“،  ”سةطي  ثاَل  ال  هةروةها  دةكات.  نارةسةن  ”طورطي 

”(طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٧٩) واتاي ديكةي لَيمان دةوَي. 

دةاللي  بارستايي  كة  دةبةين  شك  ديكة  ئاوةَلناويي  رةنطيش،  لةتةنيشت 

ئامرازي  وةكو  و  بكةن  واتادارتر  ئاذةَل  و  دةيانةوَيت  ناوةكان  دةبةخشنة 

نرخاندن بةكاردَين ؛ بؤية“بةرازي شفرةدار“ ”(طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي 

٦، ال.١٠٩)بةرامبةر بة“بةرازي رةش“ لةكَيبركَي دان.

نابَيت ئاماذة بؤ ئةوةش نةكةين، كة شاعير بؤ ئةوةي بةراورد لةطةَل ئاذةَلدا 

بكات، باس ” ئادةمي“(طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.١٠٩) دةكات نةك 
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ئينسان، ئةمةش هةَلبةتة واتاي تايبةتي خؤي هةية.

”ثَلنط“ ”(مةرطي كانييةكي سثي، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٢٢٣) بةرامبةر بة“مامز“ 

دَيت و ”داَل“يش بةرامبةر بة“نةورس“.

هةروةها ئاوةَلناوي ”رةش“ بةرامبةر بةئاوةَلناوي ”سثي“ رادةوستَيت. ئةطةر 

وردتريش بِروانين، دةطةينة ئةو دةرئةنجامةي كةشاعير دونياي ئاذةآلن دةكاتة 

دوو بةشةوة. اليةني خَيرخواز و اليةني شةِرخواز. ئةم سةثاندنة زيهنيية،  بةرةو 

ئاقاري ديكة وةرمان دةضةرخَينَيت و بيرمان بؤ زيهنييةتي ئاينيي شاعير دةبات.

و  ئاَلؤزكاريي  سةرجةم  و  دةبَيت  شةق  بةطوَيزانَيك  شاعير  لةالي  دونيا 

تَيلهةَلكَيشبووني دونيا لةبؤضووني سادةدا جَيطير دةبن. لَيرةوة هةندةي فيكرةي 

جةدةلييةتي  و  وردةكاريي  لة  تةعبير  هةندة  دةكات،  ثَيشكةش  تةسليمبوومان 

نَيوان رةطةزةكان ناكات.

شيكردنةوةي  شيعرةكانشيكردنةوةي  شيعرةكان

شيعري كوردي لةدواي طؤران-ةوة ثَي دةنَيتة نَيو وةرضةرخانَيكي نوَييةوة، 

تَيطةيشتن  ئةو  ضينايةتي.  و  نةتةوايةتي  بيري  بةتَيكهةَلكيشكردني  ئةويش 

ئةم  و  تَيماتيكانة  طؤِرانكاريية  ئةم  دةطوازَيتةوة.  شيعر  نَيو  بؤ  ضةمكانة  و 

موذدةي  طؤِرانكارين  ئةنجامدةدرَين.  بؤتةدا  لةيةك  شيكلييانة  طؤِرانكاريية 

ديدة  لةم  بةآلم  ثَيية.  ئةدةبي  خولقاندني  كاري  و  شيعر  بؤ  مةزني  دوارؤذَيكي 

نيطايةوة،  شيعر لةهةمان كاتدا تةعبير لة طؤِرانكاريية شيكلييةكان و وةرضةرخانة 

سياسي و كؤمةآليةتييةكان دةكات و هاوتةريب لةطةَل كَيشةكاني كوردستانيش 

ئةدةبيماني  الثةِرةكاني  دةية  ضةندين  بؤ  ئاوَينةي واقيعة  هونةر  لةبرةوداية.  دا، 

كورديي ثَي دةِرازَيندرَيتةوة.

شَيركؤ بَيكةس، يةكَيكة لة شاعيرة هةرة ديارانةي ئةم ثةنجا ساَلةي دوايي ، 

بةآلم  بدزَيتةوة،  ئيشكالييةتانة  لةم  خؤي  ويستوَيتي  هةميشة  ئةوةي  سةرةراي 

ئيشكالييةتانة  ئةم  هةمان  هةَلبةست ”ةوة  لة“تريفةي  هةر  دا،  كاتيش  لةهةمان 

مَيذووي  و  خؤي  شيعري  ديارييةكاني  هــةرة  جوغزة  لة  يةكَيك  دةكاتة 

نووسيني شيعرةكانيشي دةتوانن مَيذووي فيكريي و هةواداريي و اليةنطيريية 

هةمةضةشنةكاني، بةشَيوةيةك لةشَيوةكان بؤ خوَينةري ئاشنا، روون بكةنةوة. 

تواناي  لة  كة  بكرَيت  لةوة  بَيبةريي  بَيكةس  شَيركؤ  شيعري  ناشكرَيت  هةروةها 

بؤضوونَيكي  ياوةرَيكيدا،  و  هةظاَل  هةموو  بةسةركردنةوةي  لة  نةبووبَيت  دا 
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ئاوَينةيةك  وةكو  سؤنطةيةوة  لةم  شيعر  نةبةخشيَيت.  بةشيعر  كؤمةآليةتي 

واقيعي كؤمةآليةتي و سياسي بؤ خؤينةران طواستؤتةوة.

لةنَيو  نةتةوايةتي  يا  سياسي  شيعري  و  دَلداري  شيعري  دي،  بةواتايةكي 

و  طرينطة  زؤر  ئيشكالييةتَيكي  ئةمة  رَيكخستووة.  خؤيان  تَيمةدا  ضةمكي 

شيعريش  و  بةطشتي  ئةدةب  مَيذوونووساني  و  ئةدةب  لَيكؤَلةرةواني  دةبَيت 

تا  هةَلبةستةوة  لةتريفةي  هةر  ضونكة  خاَلة.  ئةم  بِرواننة  بةجةختة  بةتايبةتي، 

و  شيعر“  ضيرؤكة  و  شيعر“  نَيوي  ”رؤمانة  كة  شاعير  شيعرييةكاني  دةقة  دوا 

”ثةخشانة شيعر“ي ثَي بةخشيوة، تَيم وةكو ناوةرؤكي شيعر خؤي بةشَيوةيةكي 

يةكجارةكي دةسةثَينَيت. ئةم كَيشةيةمان لة لَيكؤَلينةوةيةكي دي باس كردووةو 

خواني  سةر  بيانهَينينةوة  دي  جارَيكي  بابةتة  ئةم  خزمةتي  ثَيناو  لة  رةنطيشة 

باسكردن.

كةواتة، تَيمة هةرة لة بةرضاوةكاني شاعير لةدوو خاَلدا دةكرَيت كؤ بكرَينةوة:

- زؤرانبازيي نَيوان ضاكة و خراثة؛ 

- عةقَلي ئاينيي لة الي شاعير.

قؤناغَيكي  دةنَيتة  ثَي  كورد  شؤِرشي  بيستةم،  سةدةي  ساَلةي  ثةنجا  لةدوا 

بةضةند  نةتةوايةتييةكاني  مافة  بةدةستهَيناني  لةثَيناو  كورد  خةباتي  نوَييةوة. 

و  مان  شةِري  تَيدةثةِرَي.  مةترسيداردا  و  هةستيار  بطرة  و  دذوار  قؤناغَيكي 

و  ئةدةب  خةباتة.  ئةم  بةرضاوةكاني  لة  هةرة  دروشمة  لة  يةكَيك  دةبَيتة  نةمان 

هونةر، هةر يةكةو  بة كةرةسةكاني خؤي تةعبيريان لةم مَيذووة كردووة. شيعر 

ترنجاوة،  تيا  نةتةوايةتي  فيكرةي  خانييةوة،  لةسةردةمي  هةر  كوردان،  لةنَيو 

بةقووَلبووني ئةم هةستة، ئةدةبيش، وَيِراي تايبةتمةندييةكاني هةر نووسةرَيك 

و لةقؤناغة جياوازةكاندا، تةعبيري لَيكردووة .

كَيشةي كورد لةم مةيدانةدا، كَيشةي خاك و كَيشةي مافةو لةدوا ثَيناسةش 

ثاشماوةي  كة  لَيكبدرَيتةوة  طرفتانة  بةو  ئةويش  كة  سياسيية  كَيشةيةكي  دا 

جةنطي يةكةمي جيهانين. سةرجةم ئةم كَيشانة لة ئةدةبي كوردي دا لةشيكل و 

شَيوازي جياوازدا رةنطيان داوةتةوة.

بةو  بةرامبةر  نةتةوايةتيية  رزطاريخوازيي  كَيشةي  دا  لةبنةِرةتيش 

رذَيمي  كردووةو  حوكم  دوايدا  ساَلةي  ثةنجا  لةم  كةعَيراقيان  حكومةتانةي 

دا  لةبنةِرةت  واتة  بةردةكةوَيت.  شَيري  بةشي  بوارةدا،  هةَلبةتة،  لةم  ثَيشووش 
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كَيشةيةكي سياسيي رووتة. لةم رووةوة شَيركؤ بَيكةس، ئةويش بةشي شَيري 

بة  ئَيستا  تا  شةستةكانةوة  كؤتايي  لة  كة  و  بةركةوتووة  ئةدةبيية  تةعبيرة  لةم 

شيعر تةعبيرَيكي ئةدةبي لة م خةباتة كردووة.

ئةم  طشت  بة  بةرامبةر  شيعريي  تةعبيريي  سةرنجة:  جَيي  ئةوةي  بةآلم 

ئاَلؤزكاريي و وردةكاريي و بطرة و  بةردة سياسييانةي كة لةو ماوةيةدا روويان 

هةميشة  شَيركؤ بَيكةس  كة  هؤكارانةي  لةو  يةكَيكة  ئةمة  دةهَينَيت.  كورت  داوة، 

و  بكات  فراوان  ثَي  خؤي  شيعريي  فةزاي  ئةوةي  بؤ  طةِراوة  ديكة  ناولَيناني  لة 

بتوانَيت بؤتةي شيعر طةورةتر بكات بؤ ئةوةي جَيي طشت ئةو ئاَلؤزكارييانةي 

ئةدةبي  مؤفارةقةيةكي  ئةمةش  بكاتةوة.  كرد،  بؤي  ئاماذةمان  سةرةوة  لة  كة 

دةسكاريكردنَيكي  هةموو  ضونكة  دةهَينَيت.  خؤي  لةطةَل  شيعري  هؤنةريي  يا 

كورت  بةشداربَيت،  تيايدا  ديدةنيطا  و  جيهانبيني  كة  طؤِرانكاريي  بةبَي  شيكلي 

طؤِرانكاريي  دةبَيت  لةكؤتاييدا  شيكلي  طؤِرانكارييةكي  هةموو  ضونكة  دةهَينَيت! 

بن لةجةوهةردا.

برووسكةئاسا  توخمي  و  سةمبؤل  ئاماذةو  لةزماني  ئةطةر  شيعر  ضونكة 

ئينساني  تايبةتييانةي  بارة  ئةو  و  دَلةراوكَيي  بتوانَيت  ئةوةي  بؤ  ثَيكهاتبَيت 

كوردمان بؤ بطوازَيتةوة، ئةوة خةباتي كورد بة كةرةسة و بةخيتابي ديكة، جا 

شَيركؤ  شيعري  واتة  داوة.  خؤي  بة  ئيدامةي  مةيدانيي،  ض  بووبَيتن،  تيؤري  ض 

خؤي  ناوةِرؤك  يةك  لةدةوري  شيكلييةكان،  طؤِرانكاريية  سةرةِراي  بَيكةس، 

خاوةن  دا،  لةناوةرؤك  رووت“  ”شيعرَيكي  و  ”ضيرؤكةشيعر“  رَيكخستووة، 

تاكِرةهةندي  ئةم  وردتر  يا  ناوةرؤكدا ،  لة  جَيطيربوونة  ئةم  بوونة .  بةثةيام  تاك 

ناورؤكيية كة ناواخنةكةي  زؤرانبازييةكي سياسيية، بةرةو ئاقارَيكي دي فةزاي 

شيعرةكاني ثةلكَيشكردووةو كردوَيتيية بةرةورووبوونةوةي نَيوان هَيزي ضاكة 

دواجار  ئاينين.  ضةمكي  دوو  لةناوةرؤكيشدا  ضةمكة  دوو  ئةم  ؛  خراثة  هَيزي  و 

قورسة،  هةند  بارستاييةكي  رووت،  بابةتي  ضونكة،  لَيدَيت.  بارستاييان  وةكو 

تاكِرةهةندةكان  ئاقارة  بةرةو  و  دةهَينَيت  هةرةس  لةذَيريدا  شيعر  نايابترين 

دةيبات.

ئةمةش بةويستي شاعير بووبَيت يا بةبَي ويستي ئةو.

كة  ناولَينانةي  ئةو  بةَلكو  خؤي،  شيعر  رةطةزي  تةنها  لَيرةوة،  نةك  جا 

طوَيدا  بةبن  شتَيكمان  واآل“  دةقي   ” و  ”ضيرؤكةشيعر“  و  بة“رؤمانةشيعر“ 

دةدركَينن،  ئةويش دروستبووني السةنطييةكة كة لة جةوهةري شيعريي خؤي 

دووردةخاتةوةو بانطةشة بؤ زماني طَيِرانةوةو حةكايةت دةكات. 
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ئةطةر بَيت و ”ثةخشانةشيعر“ و ”شيعري رووت“ طوزارش لةهةمان دَلةراوكَي 

بؤضي  باشة  ئةي   : ئةوةية  طرينط  ثرسياري  هةبَيت،  تَيماتيكيان  هةمان  و  بكةن 

لةثاَل طؤِرانكاريي شيكلييةكانددا، طؤِرانكاريي ناواوخن لةئارادا نيية؟

نَيوزةدكراوة،  شيعر  رؤمانة  بة  كة  ضراكان“  ”طؤِرستاني  لةدةقي  نموونة  بؤ 

سةرجةم ئةو ئيشكالييةتانة تةرح دةكات كة لة شيعرَيكي كورت دا هةن  . لةاليةك 

هزري شاعير لةسةر زةمينةيةكي خز خؤي رَيكخستووةو لةاليةكي ديش زماني 

شيعر بةرةو فةزايةكي ديكة رادةثَيضي دةكات كة فةزاي خؤي نيية. دةمانةوَيت 

ئةوة بَلَين كة ناوةرؤك لة شيعريي شَيركؤ بَيكةسدا، هةندةي ناوةرؤكي رؤمان 

و ضيرؤكن هةندة خاوةن ئاماذي شيعريي نوَي نين!

و  و درامي  كرؤنؤلؤذيا  لةهَيَلي  مةبةستمان  دةَلَين ناوةرؤكي رؤمانيش،  كة 

كةسايةتي و هةَلكشاني كةسايةتييةكان و سايكلؤذييةتيان و سةرةتا و كؤتايي 

شَيركؤ  لةشيعري  ئؤرطانيكين  توخمانة  بةشَيكي  و  رةطةز  سةرجةم  ئةم  كة 

بَيكةسدا. ئةمة لة ثاَل رةطةزي طَيِرانةوة كة يةكَيكة لةو رةطةزانة ي  كة ئةطةر هات 

و زؤر بةوريياييةوة مامةَلةي لةطةَل نةكرا، ئةوة شيعر بةرةو فةزاي ثةخشان 

لةرَيطاي  رووداوةكان،  شانؤي  بؤ  سةر  كةسايةتي   طواستنةوةي  دةطوازَيتةوة. 
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شيعرةوة، وِركطرةو داواي ضوارضَيوةيةك دةكات ئةويش كؤنتَيكست –سياق-

زةمةن، رووداو و كردةكانن. مةبةست لةرةطةزةكاني طَيِرانةوةية.

ئةو  بةواقيع،  دةبةستَيتةوة  بَيكةس  شَيركؤ  كةشيعري  هاوتةريببوونةية  ئةم 

و  زياتر  شيكردنةوةي  بؤ  دةكةن  بانطةشةمان  توخمةكاني  سةرجةم  واقيعةي 

لَيكؤَلينةوةي وردتر و تَيطةيشتن لَييان؛ بطرة ثةنابردن بؤ تيؤرييةكاني سةردةم 

لةو  تَيطةيشتن  ئايا  زانستةمرؤييةكان.  جياجياكاني  لةبوارة  تةتبيقكردنيان  و 

واقيعة ئاَلؤزة جَيطؤِرة، ئةرك  و وةزيفةي شيعرة؟

ديكة  بةدةقي  ثَيويستيمان  ئَيمة  كوردستان،  واقيعي  خوَيندنةوةي  بؤ  كةواتة 

كؤمةَلطاكانماني  ئةوةي  بؤ  جياجياكان  زانستة  جياجياكاني  لةبوارة  دةق  هةية؛ 

”ئاي  دةيوت:  كؤكتؤ  جان  هةروةكو  رووةوة  لةم  شيعريش  بخوَينيةوة.  ثَي 

واقيع  بةخوَيندنةوةي  بةرامبةر  مةلوول  بؤضي“؟  نازانم  بةآلم  كةطرينطة، 

ئةنجامي  بةنوقساني  ئةوة  ئةنجامدا،  خوَيندنةوةي  ئةم  ئةطةريش  رادةوةستَيت. 

لةثاَل  ضونكة  دةكات.  خؤي  خودي  ئاراستةي  كةشندةش  شةِرَيكي  و  دةدات 

خؤي  طرنطيي  ئَيمة  كؤمةَلطاي  شيعر   بؤ  هةندةي  دوو  ديكة،  نووسيني  شيعر، 

ئةدةب  تةنها  كوردي،  بيستةمي  سةدةي  و  نؤزدةهةم  سةدةي  تا  ئةطةر  هةية. 

سةدةي  ببَيتة  دةبَيت  يةكةم  و  بيست  سةدةي  بووبَيت،  لةشةِردا  لةطؤِرةثاندا 

لَيكؤَلينةوة زانستييةكان و خوَيندنةوةيةكي رةخنةئامَيزي مَيذوو و كةلةثووري 

كوردي. ئةمة هيض لةبايةخي ئةدةب كةمناكاتةوة، بةَلكو شيعر دةطةِرَينَيتةوة بؤ 

فةزا سروشتييةكةي خؤي. 

ئينسانة  ئاذةآلندي  لةسةر  لَيكؤَلينةوةية  ئةم  بابةتي  تةوةرَيكي  لةبةرئةوةي 

بؤضي  بزانين  دةمانةوَيت  سةرةتا  ؛  نةكةوينةوة  دوور  زؤر  بابةتةكةش  لة  با  و 

شاعير كةسايةتي بؤ دةقي شيعري هةَلدةبذَيرَيت و ضين ئةو طؤِرانكارييانةي كة 

بةسةر يةكَيك لةو كةسايةتييانة دَين؟ ضؤن و بؤضي شاعير دةيةوَيت ئةو كةسانة 

كةسايةتييانة  لةو  يةكَيك  ضرا“  طؤرستاني   ” دةقي  لة  نموونة،  بؤ  بئاذةَلَينيت؟ 

دةزانَيت  بووبَيت،  كورديش  واقيعي  شارةزاي  ئةوةي  حةمدان“ة.  ”رائيد  ناوي 

و  عَيراق  ثَيشووي  رذَيمي  داروردةستةكاني  لة  يةكَيكة  بةعسييةو  رائيدة  ئةم 

بةرجةستةكردني  و  كردن  كرسيتالة  واتة  بةكارهَينراوة.  سةركوتكردن  بؤ 

فةزاي  دةدةين،  سةرنجي  ئةوةي  بةآلم  ناوبراوة.  رذَيمي  عةسكةريي  هَيزيي 

حةمدان“  كة“رائيد  خراثة  بةرةي  دةبَيت.  دابةش  بةشدا  دوو  بةسةر  ئيشكردن 

دةطرَيتةوة.  كوردَيكيش  هةموو  كوردن؛  كة  ضاكةش  بةرةي  لَيدةكات،  تةعبيري 

لةو  ئاذةَل.  دةكاتة  كةسايةتيية  ئةم  شاعير  خةياَلي  واتة  خةون،  ضةمكي  بةآلم 
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دةقة“رائير حةمدان“ دةبَيتة ”بةرازَيكي رةش“ :

هةر لةبيرمة

من جاريَكيان خةونم بيني

خةونَيكي سةير!

لةو خةوةدا رائيد ”حةمدان“

بووبوو بة بةرازيَكي رةش. (طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٧٣)

دا  رذَيم  لةشكري  نَيو  لة  كة  كةسايةتييانةي  لةو  يةكَيك  حةمدان“  ”رائيد 

ضاالكي سةربازيي دةنوَينَيت؛ شاعير بؤ مةبةستي تايبةتي خؤي دةيخاتة بةرطي 

ئاذةَلةوة. واتة لة بةرطي سروشتيي خؤي دادةماَلِرينرَيت، واتة بة  ئينسانبووني 

و  خؤفةرزكردن  ثةنهانةكانيدا،  لؤضة  نَيو  لة  ثرؤسةية   ئةمة  لَيدةسَينَيتةوة. 

تةنها  ثرؤسةيةش  ئةم  لةاليةك،  دةكات.  ئاشكرا  ئةويتر  بةسةر  خؤزاَلكردن 

بةئاذةَلكردنة  لة  ئةم  دا،  كاتيش  لةهةمان  دَيتةدي؛  خةياَلةوة  و  خةون  لةِرَيطاي 

خؤي  دياريي  جَيطايةكي  دا  موسَلمان  ئينساني  باوي  زيهنييةتي  و  يادةورةيي 

ئةوة  بةئاذةَلكردنة  ئةم  لةدةالال تةكاني  يةكَيك  ئايا  بةبةراز).  (بوون  هةية.  

ناطرَيتةوة كة كوشتني ئةم بوونةوةرة رةوايةو ثَيويستي بةهيض دادطاييكردنَيك 

و  كوشتن  ئةم  هةروةها  دةسثَينرَيت.  بةسةردا  سروشتي  حوكمَيكي  نييةو 

ئةويش  هةَلطرتووة:  خؤي  لةطةَل  موفارةقةيةكيشي  ديكةية،  ئةوي  لةناوبردني 

رةوايي كوشتن و سةندنةوةي لَيثرسراوَيتية لةوةي ديكةي ئاذةَل!!

بؤ ئةوةي شاعير ئةم وَينةية تةواو بكات، دةبَيت سةرجةم رةطةزةكاني دي 

كؤبكاتةوة بؤ ئةوةي هةمائاهةنطي بداتة دةقةكةي. 

لةثِريَكدا لةناو بةرايي

تةماشاي خؤآلويدا...

قةآليةك و ضةند قووللةيةك

هةلَتؤقين و

لةناو ئيَوارةي ذةن

لةناو وةِرةي سةطي رةش و

لةبةردةم زةمانَيكي مِرومؤضدا

ماشين وةستا! (طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٧٥)
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رائيديش ژما دامودةستةكةي  رةش“،  بةرازَيكي   = حةمدان  ”رائيد  لةتةنيشت 

سةمبؤلي  يش  ”رةش“  خوَيندنةوةيةدا،  رةنطي  لةم  هةَلبةتة  رةش“.  دةبنة“سةطي 

بةثاينكردني ئةوي ديكةية. واتة ثلة بةخشين بةئينسان و ئاذةآلن. ئينساني سثي 

بةرامبةر بةئينساني رةش، ئاذةَلي سثي بةرامبةر بةئاذةَلي سثي. ئاذةلَي طآلو 

بةرامبةر بةئاذةَلي ”ثاك“.

”سةط“ و ”بةراز“ هةَلطري طةلَيك واتان. ضونكة سةمبؤلي ”بةراز“، بة يةكَيك 

لةجيهانبيني  فراوانيش  ثانتاييةكي  دةناسرَيتةوةو  هةرةكؤنةكان  سةمبؤلة  لة 

زيهنييةتي  لة  ئاذةَلة  دوو  ئةم  بةآلم  داطيردةكات.  ئةورووثييةكان  و  هينديي 

بكرَيت  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  دةبَيت  دةناسرَينةوة.  طآلو  ئاذةَلي  بةدوو  دا،  ئيسالم 

كة طآلو هةمان واتاي ثيس و ضَلكني نيية ، بةَلكو واتايةكي ثيرؤز و ئاينيي هةية. 

بة  دةستة  ئةو  دةبَيت  بكةوَيت،  سةط  لمؤزي  و  دةم  بةر  دةستي  كةسَيك  هةر 

ثاقذبوونةوةية  ئةم  بَيتةوة؛  ئةوةي  ثاقذ  بؤ  بشوات  جاران  حةوت  ئاو“  و  ”طَل 

 ثاقذبوونةوةيةكي ميكرؤبي و ظايرؤسي نيية، بةَلكو ثاقذبوونةوةيةكي دةرووني 

و رؤحانيية.

لةهةمان  ئةمة  دةدرَين،  قةَلةم  لة  بةطآلو  دوذمن  يا  خةسم  بةرةي  لَيرةدا 

مةبةست  كة  ئاذةَلة ،  دوو  لةم  كةنزيكبوونةوة  دةكات  ئةوةي  تةزميني  كاتيش 

لةكوردة (بةرةي خَير)  طآلو دةكات. دةبَيت ئةوةش بةبيري خوَينةر بهنَينيةوة كة 

لة زيهنيةتي ئاينيي دا، ثيس و ثاك بةرامبةر بةخراث و باشة رادةوةستن. هةر 

كاري  ثيس،  ئينساني  بةثَيضةوانةشةوة،  و  دةكات  خَير  ئيشي  كة  ثاكة  ئينساني 

خَيريشي بؤ حسَيب ناكرَيت!

ئةم سةمبؤليسمة لة نَيو موسَلمانان، هةَلطري كةلتوورَيكة و بارطراويية ثَيي. 

واتة رةهةندَيكي طةردووني نيية، لةسياقي مَيذوويي خؤي دا بووةتة واتا هةَلطر؛ 

قبووَل  بؤضوون  هةمان  دا  كةلتوورَيك  هةموو  لةنَيو  نيية  مةرجيش  هةروةها 

بَيت و بةهةند وةرطيرَيت. ئةم جيهانبينيية، خؤماَليية و رةطورَيشةي لةزةمان و 

مةكانَيكي دياريكراودا رةطهاذووة.

بةرازي  تايبةت  بة  بةراز،  كة  ديدطةلةية  ثَيضةوانةوةي  ئةو  بة  تةواو  ئةمة 

تةقليدةكاني  لةميتؤلؤذياي  نموونة   بؤ  هةر  دةنرخَينَيت،  دي  بةجؤرَيكي  كَيوي 

ناوبانطةكةي  بة  فةرهةنطة  شوظاليية(٦)  لة  ذان  هةروةكو  باكووردا،  دانيشتواني 

باسي لَيوةدةكات. نووسةر ئاماذة  بؤ ئةوةي دةكات كة لة الي دانيشتواني ئةم 

ناوضانة دةسةآلتي رؤحاني بةخشراوةتة بةراز، بةتايبةت بةرازي كَيوي، ضونكة 
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وةكو درويد( ثياوي ئايني الي دانيشتواني سةلت و برؤتؤنةكان كؤن-فةرةنسا) 

هةر  هةروةها  دةدات.  حةشار  جةنطةَلةكاندا  لةقووآليي  خؤي  براهمانةكان،  و 

خاكيية،  بةرهةمة  ئةم  دةدؤزرَيتةوة،  دومةآلن  ئاذةَلةشةوة،  ئةم  رَيطةي  لة 

دةناسرَيتةوة .  بآلضة  برووسكةو  بةرهةمي  بة  خاكة،  ذَير  حةشاردراوةي 

بةرةو  زةوييةوة  لةذَير  دةيةوَيت  دومةآلن  هةورةتريشقة  بآلضةو  دواي  بؤية 

ئاسمانييةوة  وزةي  لةرَيطاي  نهَينييةو  شاراوةو  بةرهةمَيكي  واتة  بَيت.  دةرةوة 

كَيوي.  بةرازي  خةسَلةتي  رؤحانيي  دةبةخشرَيتة  ثَييةش  بةم  هةر  دَيتةبةرهةم. 

لة  هةستة  ئةم  بدؤزَيتةوة؛  دومةآلن  شوَيني  داية  تواناي  لة  ئةو  هةر  ضونكة 

ئاستَيكي باآلوة دَيتةدي. وَيِراي ئةمةش، ئةم ئاذةَلة بة بةِروو بةخَيو دةكرَيت و 

داربةِرووش بةدرةختَيكي ثيرؤز دةناسرَيتةوة.

يةكةم خاَل، ئةو عةقَلييةتي شَيركؤ بَيكةس ئيشي لةسةر كردووة خؤماَليية 

و  رةطهاذووي عةقَلييةتَيكي ئاينيية. هةر بؤية دةبينين هاوكَيشةي ثاك و بَيطةرد 

ذَير  ديكةشدا  لة  شوَيني  لةزؤر  رةش  و  طآلو  و  ثيس  بة  بةرامبةر  سثي،  و 

ثةِرةمووضي شَيركؤ بَيكةس دا رةنطدةدةنةوة . هةر بؤ نموونة، ”داَل“ رةش“ و ” 

نةورةسي سثي“ لةشيعري ”تيرؤريست“ بةرووني فيكرةي دوانةيي خؤي رووت 

دةكاتةوة :

تيرؤريست

لةئاسؤيةكي تةلَخةوة، دالََيكي رةش

بةدياركةوت و هاتةثَيشي و

يةكدووجارَي بةسةر كؤِري زةماوةندا

خوليخواردة

لةثِريَكدا

لةذيَِر ثةِري ضري سنطدا

دةمانضةيةكي دةرهيَناو

لةبةر خوار، كةوتة تةقةو

ئاهةنطةكةي

لةنةورةسي دلَداراني و

دوورطة تَيكدا! (طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٢٥٧)



٢٢

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

ئةم رووداوة، ضةندين جار لةرَيطةي ماسميدياوه، لةدواي رووخاني رذَيمي 

و  بينيمان  رؤذنامةكاندا  رووثةلي  لةسةر  و  تةلةظيزيؤن  شاشةي  لةسةر  بةغدا 

ساَلةي  ضةند  لةم  تيرؤريستَيكةوة،  لةاليةن  زةماوةند  شَيواندني  خوَيندمانةوة. 

دوايي بة رووداوَيكي دَلتةزَين و دووثاتبووة خؤيمان ثَي دةناسَينَيت . ثرؤسةي 

ناوةكان  بةجَيطؤِركَيي  تةنها  بَيكةس،  شَيركؤ  لةالي  رووداوة،  ئةم  هونةراندني 

ئةنجام دراوة. تيرؤريست دةبَيتة“داَلَيكي رةش“ و بَيطوناهيش  دةبَيتة“ نةورةس“. 

ئةوي جَيي ئاماذةثَيكردنة ئةمةي الي خوارةوةية :  ضؤن و بؤضي بوار بةخؤمان 

خؤي  ئةمة  ئايا  ثةلةوةر؟  و  ئاذةَل  ببةخشينة  خراثة  ضاكةو  خةسلةتي  بدةين 

لةخؤي دا، بَيبةزييةك نيية كة دةرهةق بة ئاذةآلن دةكرَيت؟ ئةم لكاندنة  هةندةي 

و  ثةلةوةر  خةسَلةتي  هةندة  دةكاتةوة،  روون  شاعير  شاراوةي  عةقَلييةتي 

ئاذةَلمان بؤ ناخوَينَيتةوة!

ئيسماعيل  ثَيشكةشي  خؤي  دةقَيكي  شاعير  كاتَيك  ديكة،  لةجَيطايةكي 

بةتوركي  بؤر“  ”طورطي  دةكات.  بؤر“  لة“طورطي  باس  شاعير  دةكات،  بَيشكضي 

كة  توركانة  ناسيوناليستي  بزووتنةوةيةكي  ناوي  ؛  دةَلَين  ثَي  ”بؤزقورتالةر“ي 

لةاليةن نيهال ئاتسيز و ئةلئةسالن توركةش- دامةزراوة،  بِروايان بةثانتوركيسم 

كاتي  نازناوةش  ئةم  هةر  عةلمانيية ،  بزووتنةوةيةكي  كاتيشدا  لةهةمان  و  هةية 

خؤي لةئةتاتورك نرا و وةكو رزطاركةر و باوكي توركان خؤي لةمَيذووي نوَيي 

تورك ناساند. دةبَيت ئاماذة بؤ ئةوةش بكرَيت كة ئةم  بزووتنةوة دذايةتي خؤي 

بؤ كورد و كؤمؤنيزم ناشارَيتةوة.

كؤنترة،  ئةتاتورك  لةمَيذووي  زؤر  رةمــزة  ئةم  بناغةي  و  بنض  بةآلم 

دةشتاييةكاني  كةلتووري  لة  كة  جةنطيزخان  زةماني  ثَيش  بؤ  دةشطةِرَيتةوة 

رةمزييةتي  نَيو  و  دةضَيتة  رةمزَيكة  شينةطورطيش  يا  شين  طورطي  مةنغؤل 

و  ئاسمان  كردني  بةكةسايةتي  واتة   (٢٥٨ ال.  (شةظاليَي:  ئوراني  رووناكي 

ثَيية،  بةم  دةكرَيت .  تةماشا  خاك،  ئاوسكردني  و  ثيتاندن  خةسَلةتي  بةخشيني 

  برووسكة و تَيكةَلبووني لةطةَل بةضكة مامزَيكي سثي دووانةيي ئاسمان و خاك 

هةر  زةمين.  مَيينةي  هَيزي  و  ئاسمان  نَيرينةي  هَيزيي  مارةدةكات.  يةكتر  لة 

كورديش  ئةدةبي  بةخشندة!  دايكي  دةبَيتة  كةلتووردا،  زؤر  لة  خاك  لَيرةوةشة، 

بَيبةش نةبووة لةم نازناو ثَيبةخشينة.

زؤرجار رةمزييةتي ئاذةَل و باَلندة زؤر دَيرينن، ( كةليلةو ديمنة لة ئةدةبي 

هَيندي دا بؤ نموونة) رؤدةضنة نَيو زيهنييةت ميللةتان و لةكةش و ئاو و هةوا 

ئاينييةكانيان دا وجوودَيكي زيندووشيان هةبووة. بةآلم هةموو دةزانين،“طورط“ 
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بةخَيو  ماآلت  و  مةِر  كة  كؤمةَلطايانةي  زؤربــةي  الي  لة  و  كــوردان  لةالي 

كةخؤيان  كؤمةَلطايانةي  ئةو  ضونكة  نيية،  خؤشةويست  زؤر  ئاذةَلَيكي  دةكةن، 

لة  بةآلم  كؤنة.  دوذمنداريية  ئةم  هةَلبةت  كردووة،  خةريك  ئاذةَلدارييةوة  بة 

ئةورووثا، بةتايبةت لةم سي ساَلةي دوايي،  طرينطي و بايةخَيكي زؤر بةطورط 

دةدرَيت، بؤ ئةوةي جارَيكي دي، هةروةكو جاران ضيا و بنارةكاني بةو ئاذةَلة 

هةيةو  ذياني  مافي  دي  ئاذةَلَيكي  هةموو  وةكو  طورطيش  ضونكة  ببوذَيتةوة، 

راطرتني  لة  بةتايبةت  ذينطةدا.  لةبواري  هاوسةنطيي  دروستكردني  لة  بةشدارة 

ئَيكؤسيستةمدا، هةموو بوونةوةرَيك بوارَيكي دةبَي هةبَيت.

بةآلم بؤضي شَيركؤ بَيكةس، لة ”دارئةرخةواني بةسوار ئةسثَيكي سثييةوة“ 

دةنووسَيت:

”ديسانةوة بؤ ئيسماعيل بَيشكضي“

توركَي بةلََي توركَي

لة رةحمي ضِرةدووكةلَي و مَيذووي ضةكمةوة

زمانَيكي لةخؤبايي ذةنةرالََيكي مؤنةوة،

لةكونةطورطي بؤرةوة ديَتةدةرَي و بةآلم

لةسةر ئةو بنجةقةت ناِروَي! (طؤِرستاني ضراكان، ٢٠٠٤، بةرطي ٦، ال.٤٥٢)

وة زيفةي  نة  دايــة،  كــورد  مةسةلةي  خزمةت  لة  نة  بةطشتيكردنة  ئةم 

كورد  خةباتي  دةكات.  ئاَلؤز  هةند  لةكَيشةيةكي  طوزارش  زةقيية  شيعريش  بةم 

بةئاذةَلكردن  و  ناشرينكردن  ثَيناو  لة  نيية،  دا  ديكة  ئةوي  ناوبردني  لة  ثَيناو  لة 

ئةوةي  ئاَلؤزترة.  و  قووَلتر  زؤر  كَيشةيةكي  بةَلكو  نيية،  كاريكاتؤراندن  و 

واتة  مامةَلةكردنة،  بيركردنةوةو  سيستةمةكاني  طؤِريني  بكرَيت،  طرينطة 

لةناوةرؤك دا كَيشةيةكي رؤشنبيريشة. لةضةندين جَيطةي ديكة دةبينين شاعير 

ئيستيسنا  ئةم  بهَينَيت.  كَيشةية  بةم  كؤتايي  دةيةوَيت  خةياَليي  بةخؤزاَلكردنَيكي 

بةخشينة بة ئيسماعيل بَيشكضي، نةبينَينَيكي رةواية، نةدةشكرَيت ئَيمةي كورد، 

سةرةِراي هةموو ميحةنتييةكانمان،  ميللةتَيك كة توركة لةم سياقة، هةمووي بة“ 

طورطي بؤر“ بزانين و بَيشكضي لةم باخضةي ئاذةآلنة  دةر هَينين. لَيرة هاوكَيشةكة 

بة ثَيضةوانةوة خؤي دووثات دةكاتةوة. ”طورطةبؤر“ لةرةمزَيكةوة بؤ ئاذةآلندني 

ئةوي ديكة بةكارهاتووة.
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هاتووة،  ناوي  بة“ضيرؤكةشيعر“  كة  يش،  ”داَل“  لةقةسيدةي  هةروةها 

دووضاريي هةمان طرفتي مةنهةجي دةبَيتةوة. ” رائيد حةمدان“ دةبَيتة“عاشوور“ 

و ”عاشوور“يش دةضَيتة نَيو دؤناودؤني ئاذةَل و دةعجانةوة. بةآلم با بزانين لة 

ثَيناو ضي؟ 

تيبيني ئةوة  دةكرَيت كة رةطةزةكاني  بةرةي خةسم يا دوذمن دةبنة“ داآلش“ 

بةرامبةر بة“هةَلؤ“ دةوةستن. شَيركؤ بَيكةس لةجَيطةي ديكة،  بؤ ئةوةي نةبرةو 

دةبةخشَيتة  عةرةبي  موفرةدةي  خوَينةر،  بةرطوَيي  بداتة  عةرةبي  نةغمةيةكي 

سروشتي  فةرهةنطي  لة  عةرةبييانة  موفرةدة  ئةم  بةكارهَيناني  سيغة،  هةندَي 

لةجياتي  ”مةقةر“  لةثشتةوةية:  مةبةستي  بةكارهَينانةكاني  بةآلم  نين.  شاعيردا 

”بارةطا“ دادةنَيت، ضونكة“بارةطا“ لةزيهني خوَينةردا، واتايةكي ثؤزةتيفي هةيةو 

هةَلبذاردنة  ئةمة  هةَلدةبذَيرَيت.  ”ئةستَيرة“  و  ”نةجمة“  بةنيسبةت  هةروةها 

ضونكة  دةكات.  دروست  شاعير  هةنطاوةكاني  لةثَيش  قؤرتَيك  زمانةوانييةش 

طرينط لةناوةكان نين، بةَلكو لةناوةرؤكةكانن.

لةمةقةِري داآلشَيكي نيَو شارةوة. (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٤٥. )

ئاذةَلي  و  بةَلكو  كةالك  ناكات،  راو  كة  دةناسرَيتةوة  بةو  باَلندةية  داآلش 

بةغروورةوة،  بةرزاييةكانةوة،  لة  هةَلؤ  وةكو  واتة  دةخوات،  مردارةوةبوو 

لة  بةخَيراييةكي  ئاسمانةكانةوة  لةقووآليي  و  نا كات  دةسنيشان  خؤي  نَيضيري 

رادةبةدةريش خؤي ئامادةناكات و ضِرنؤكة تيذةكاني لة نَيضيرةكةي طيرناكات 

بؤ ئةوةي رامي دةكات. ئةم لةجياتي دانانة، وةكو ثرؤسةيةكي باوي لَيدَيت الي 

سيستةمي  هةمان  و  بةكاردةهَينَيت  بيركردنةوة  سيستةمي  هةمان  هةر  شاعير، 

رةمزيي تةبةني دةكات  . بؤية دةبينين، هةر لة شيعري“ ٢٧ جار!“ كة  بؤ ديوانةكةي 

فايةق بَيكةس دةينووسَيت، رؤحي“ فايةق“ دةكاتة ” هةَلؤ“ و ”ئةدمؤنز“يش دةبَيتة 

” جرجَيكي رةش“ و بيست و حةوت جار خؤي لةكوونَيكةوة دةردةكات و ضاوي 

هةَلؤ دةيخاتةوة كوونةكةوة.

بةهَيز،  سايكؤلؤذي  هاندةرَيكي  لةثشتةوةية،  هاندةرَيكي  بةئاذةَلكردنة،  ئةم 

طؤِرانكاريي  تووشي  ”عاشوور“  شةخسييةتي  ”داَل“  دةقي  لة  دةبينين  ضونكة 

ديكةش دةبَيت و هةرجارَيك لةشَيوةي ئاذةَليك دةردةكةوَيت.

طةورة داآلشي بيابان سةركةضةلَة. (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٤٥. )



٢٥

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما لةثَيناو  تةنها  خةسَلةتانة  ئةم  طشت  ؛  بيابان+سةركةضةَل  طةورة+  داآلش + 

يةك شت دان ، ئةويش بةدزَيوكردن و ثووضكردني وَينةي ئةويترة. ”بيابان“

وةكو جوطرافيايةكي رةتكراو رةفزكراو سةير دةكرَيت. واتة جوطرافيايةكي 

بةشةريية زياتر  وةك ئةوةي سروشتي بَيت. ئةم سروشتة ناهةموار و دزَيوة 

وَينةي  ئةوةي  بؤ  هةروةها  شاعير .  نةياراني  و  ناحةز  هَيالنةي  و  النك  دةبَيتة 

”بيابان“ بطاتة ئةو ئاستةي كة شاعير دةيةوَيت، دةبينين شةخسييةتي ”عاشوور“ 

لةو بيابانة دةبَيتة ”حوشترَيكي قةَلةو ورطن و بةرازَيكي شفرةئاسن... :

ئَيستة عاشوور حوشتريَكة قةلَةو ورطن

بةرازيَكة شفرةئاسن (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٥٦٦. )

دةكاتة  ”عاشوور“  جــارةو  هةر  طؤِرانكارييانة،  و  دووثاتكردنةوة  ئةم 

خؤي  ئامانجي  بةكاريكاتووركردنة  ئةم  ــَي،  دةدات نوَيي  بيضمَيكي  و  ئــاذةَل 

سيستةمَيكي  فاشييةو  عةقَلييةتَيكي  دةرهاوَيشتةي  ضونكة“عاشوور“  ناثَيكيت، 

نةهاتووة،  ديكةوة  لةئةستَيرةيةكي  ”عاشوور“  لةثشتة.  تايبةتي  بيركردنةوةي 

بةئاذةَلكردنة  ئةم  ئايا  دةكات.  ئيش  دياريكراودا،  سيستةمَيكي  لةنَيو  بةَلكو 

دةزانين  هةموو  ضونكة  ناطةيةنَيت؟  كةسايةتيية  ئةو  لَيثرسراوَيتي  داماَلَيني 

زؤري رةفتار  بةشَيكي  غةريزة  سروشتييةو  ديكة  طيانلةبةراني  و  ئاذةَل  ذياني 

ئينسان  تةواو،  بةثَيضةوانةي  ئةمة  دةبات.  بةِرَيوةي  و  دةكات  ثيادة  ذيانيان  و 

كة كائينَيكي لَيثرسراوة بةرامبةر بةمَيذوو و بةرامبةر بةئينساناني ديكة. لةنَيو 

كةلتوور و سياقَيكي تايبةت دا هةَلدةكات. 

ئةو  ئاوةَلناوي  دةبَيتة  ”رةش“  رةنطي  دي،  جارَيكي  دا  شيعرةش  لةم   

سةربازانةي كة لة ناو ثيكابَيكدان. بةخشيني ئةم رةنطة لة سةرضاوةيةكي زؤر 

بؤ  دواليسمان  ضةمكي  لةاليةك  ديسانةوة،  ئةمة  هةَلناقووَلَيت.  هيوابةخشةوة 

بةيان دةكات، لةاليةكي ديش فيكرةي رةطةزي ثَيست دةبَيتة رَيطر و تةواو دذ 

بةيةك دةوةستن ؛ ئةمة لة حاَلةتَيكدا، هةموو دةزانين كة كَيشةي كورد لةطةَل 

لةو  ثَيست  رةنطي  نةبووةو  ثَيست  رةنطي  بناغةي  لةسةر  بةغدا  رذَيمةكاني 

ناوضةية بة شَيوةيةكي سةيرو سةمةرة تَيكهةَلكَيشن. بؤية هاوكَيشةي : كورد = 

سثي، عةرةب = رةش، دذ بةواقيع خؤيمان لَي قوت دةكاتةوة. ئةطينا بؤضي ئةو 

دوو ريزة عةسكةرةي ناو ثيكابةكة، دةبَيت ثَيستيان رةش بَيت، رةش وةكو قير؟
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وا لة ذيَلَآلوة...ثيكابَي

لووت بةرز رةنط زةردي موغاوير

دوو ريزي ثشت لةيةكتري

عةسكةري رةش رةش وةكو قير. (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٦٤. )

ضونكة،  شاعير نةفةسَيكي حةكايةتئامَيز واتة طَيِرانةوة دةبةخشَيتة دةقةكاني، 

واتة لةسةر هَيَلي درامي و هَيَلي كرؤنؤلؤذيا داِرَيذراون و ئةم رةطةزانة رؤَلي 

يا  بةئاذةَل،  رذَيم  شةخسيياتي  و  كارةكتةرة  بَيت  ئةطةر  هةية.  بةرضاويان  لة 

نابَيت.  رزطاري  لةسيستةمة  خؤشي  رذَيم  هةَلبةتة  كرابَيتن،  تةشبية  باَلندة  بة 

ئةويش، واتة رذَيميش دةبَيتة“بةراز“ بةآلم هةموو بةرازَيك نا، بةَلكو“ بةرزاَيكي 

مَي“ واتة“ماَلؤس“ ئةمة بؤ ئةوةي بةهاي لَيبسةنَيتةوة، واتة لة ثَيناو بَينرخكردني 

ئةويترة:

ئَيستة رذَيم مالَؤسَيكي سةربِراو. . (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٦٦. )

 لةم بؤضوونةي شاعير، دةطةينة ئةوةي كة ئةو ئةنجامةي كةوامان لَيدةكات 

زياترةو  بةهاي  مَي“  نَير“  لة“  بةرزاي  بيربكةينةوةكة“بةرازي  شَيوةية  بةو 

شاعير،  قةَلةمي  باري  ذَير  نايةتة  خؤِراييةوة  لة  هةر  فيكرةيةش  ئةم  بةنرخترة. 

ئاراستةي  كردووة.  ئةويش  هةر  و  لةثشتةوةية  نَيرساالري  زيهنييةتي  بةَلكو 

هةر  بةآلم  ببَيتة“سةط“،  شيعرييةكة  هاوكَيشة  لة  ئةطةر“ئةويتر“  ثَيية،  بةم  هةر 

”ئَيمة“ دةبَيتة ”طةماَل“  ”ئةويترةوة“  لةزماني  دةشوبهَينَيت،  ”ئَيمة“  كاتَيك  ”ئةويتر“ 

رووني  بة  زؤر  ئةم  ديدةنيطاية  خوارةوة  بِرطةيةي  لةم  نَير“.  ”سةطَيكي  واتة 

رذَيمةوة  ئةندامَيكي  خــوارةوة،  لةزماني  الي  ئةمةي  بةرجةستةكراوة: 

دةخوَينينةوة:

دويَنَي شةوَي

ضوار موخةريب بةضوار ضةك و

دووي زيادةوة

خويان دايةدةست مةخفةرَي

خؤم ضووم ديمن

ئةتوت طةمالَي ضلَكنن. . (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٧٧. )
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ژما دةعجان  دةيكاتة  دةيبا،  و  دةهَينيت  كةسايةتي“عاشوور“  شاعير  ثَيية،  بةم 

دةيةوَيت  بةَلكو  بيكوذَيت،  بةئاساني  هةروةها  نايةوَيت  دا،  لةكؤتايي  دةعبا.  و 

ئازاري دات. بةَلكو دةيةوَيت بيخاتة بازنةي ئةو حةلةبانةي كة جاران، لةرؤماي 

هةراو  و  ضةثَلة  لةذَير  كوشتنيشيان،  ثَيش  و  دةدا  طةمارؤ  تيا  ئاذةآلنيان  كؤن، 

هورياي بينةراندا، كؤتاييان بةو نمايةشانة  دةهَينا. يةكَيك لةو ياريي و نمايشانةي 

كة تا رؤذي ئيمرؤشمان ثراكتيزةدةكرَيت، زؤرانبازي طاية كة لة وآلتاني وةكو 

ئيسثانيا و ثورتوغال و باشووري فةرةنسا و ضةند وآلتَيكي ديكةي ئةمريكاي 

و  زؤرانبازي  ضةندين  لة  بةشَيكة  ئةمة  دةكرَيت.  مومارةسة  ئيسثانيزمان 

ثاَلةوانبازييانةي كة كاتي خؤي  ئينسان دذ بة ئاذةآلني ثةيِرةوكردووةو ئازايةتي 

خؤي بةرامبةر بة ئاذةآلني بةسزمان تاقيكردؤتةوة. ئةم غةريزةية يةكَيك بوو 

ماوةو  ئيمرؤش  رؤذي  ئينسان  تا  جيناتي  لةنَيو  كة  حةيوانيانةي  غةريزة  لةو 

و  اليةنطر  ئيمرؤش،  رؤذي  تا  كة  دةرهاويشتانة،  لةو  يةكَيكن  نمايشانةش  ئةو 

مورديدي هةية.

ئةوةتا وا عاشوور حةمدان

داآلشَيكي رةشي باَل شكاو. . (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٧١. ) 

ثاش ضةند رؤذَي داَل ريش

(داَل،   . ئةطاتةجَي  الواز  و  لةِر  طيسكَيكي  وةك  دِراو.  ثانتؤَل  هاتووة. 

ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٧١. )

شةوي كلَثةو هةلَمةتةكة. عاشوور كرد

بةنةخؤش و نةضووةدةرَي.

شمشَيري لةكون خزابوو. لةكةنتؤردا ثشيلةبوو

خؤي مت دابوو. (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٧١. )

لةم حةلةبة بازنةييانةي كة نمايشي ئاذةآلن تيا دةكرا، بةيةكَيك لةياريي و 

ئةوةي  بؤ  ناقؤآل،  طةمةيةكي  جؤرة  دةذمَيردرَيت،  كؤن  سثَيكتاكلةكاني  رؤماي 

سنووري  تاقة  بكةنة  دةمار  ماسوولكةو  و  بازوو  رابوَيرن.  دةسةآلتدار  ضيني 

و  بازوو  و  هَيز  ئةوةي  بؤ  رابوردانَيك  جؤرة  واتة  ئاذةَل.  و  ئينسان  نَيوان 
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بةسزمان.  و  ئاذةَل  ئةويتري  بسةثينن.  ئةويتردا  بةسةر  خؤيان  دةسةآلتي 

ثَيش ئةم رابواردنةو كاتبةسةربردانةش ، شاياني  ئاماذة ثَيكردنةكة رةضةَلةكي 

لة  ئَيستا  ئةوةي  ئاذةَلييةكان.  قوربانيية  كةشي  بؤ  نمايشانة  دةطةِرَيتةوة  ئةم 

حةلةبةكاني زؤرانبازي طا دا دةكرَيت، تةنها هةر بؤ رابوردن و وةختبردنةسةر 

بةكاردَين و بةهاي سثَيكتاكل و نمايشيان هةية.

و  مةبةست  ئايا  بكةين:  لةخؤمان  ئةوة  دةزانين  ثرسياري  بةرةواي  ئَيمة 

دةيةوَيت  كاتَيك  شاعير  ضين  طؤِرانكارييانة  زنجيرة  ئةم  سةرجةم  هاندةري 

حةقيقةتَيكي  ض  جؤراوجؤرةوة؟  ئاذةَلي  ثَيشتي  بخاتةذَير  ئينسان  ئةويتري 

دا  لةكؤتايي  داوة،  مةالس  خؤي  ئاَلؤزة  ثرؤسة  ئةم  لةذَير  ثةنهان  شارةوةو 

ضين ئةو ثةيام و موذدانةي كة شاعير دةيةوَيت بياندركَينَيت؟ ئايا بؤ رابواردن 

و  كةش  بؤ  طةِرانةوةيةكة  شاعيردا  ناهؤشياريي  لة  يا  سةرة؟  وةختبردنة  و 

لة  كة  خةياَليية  خؤزاَلكردنَيكي  ئةوةتا  يا  كؤن،  زةماني  قوربانييةكاني  ئاوهةوا 

بةرامبةر  قوربانيي  كةفوكؤَلي  بةمة  ئايا  بيهَينَيتةدي؟  دةيةوَيت  زمانةوة  رَيطةي 

بةجةلالدةكةي هَيوردةبَيتةوة ، ئايا هَيوربوونةوةي كةفوكوَلي قورباني مةبةستي 

ديكةيةو  جةلالدَيكي  ثَيستي  نَيو  ضوونة  دؤناودؤنكردنة،  بةم  يا  سةرةكيية؟ 

تةنها  كة  قووَلة  خةونَيك  هاتنةدي  ئارةزووي  ثةنهان،  و  كاتيي  بةشَيوةيةكي 

لةنَيو لؤضةكاني زماندا دَيتةدي ؟ يا ئةوةتا حةقيقةتَيكي جَيطير دةسةآلتي تةواوي 

هةيةو لةناوضة دوورةكاني خةياَلةوة دةضرثَينَيتة بناطويي شاعير و  دةطاتة الي 

ئَيمة، ئةويش ئةم حةقيقةتة تاَلةي الي خوارةوةيةوة:

سةط هةر سةطة

كورد هةر كوردة. . (داَل، ضيرؤكةشيعر، بةرطي ٣، ال٤٧٦. )

دةكرَيتة وة؛  جودا  دوذمن  و  خةسم  لةرةطةزي  كورد  رةطةزي  بةمجؤرة 

ئةوان  و  ئينسانين  ”ئَيمة   : بدركَينَيت  لةال  حةقيقةتةمان  ئةو  دةيةوَيت  شاعير 

ئاذةَلن“. ئايا ئةمة ناواخن و ناوةِرؤكي سةرجةم ئةو خةبات و شؤِرشانةية كة 

كورد لةثَيناوي ئازاديدا بةرثاي كردووة؟ ئايا ثةيامي لةمجؤرة،  ض موذدةيةكي 

لةبؤ ئايندة ثَي هةية، ئةمة لة كاتَيكيش دا ثةيامي شيعر، بةِراي ئَيمة،  لة دةرةوةي 

موعالةجةو ضارةسةري بابتطةلي هةند ئاَلؤز و فرةاليةنانة . با طريماني ئةوةش 

بكةين كة شيعر لةتواناي دا هةبَيت، تةرحي بابةتي لةمجؤرةبكات، ئايا ئةوكات 

لة نَيو  مامةَلةكردن  بيركردنةوةو  ديكةي  سيستةمَيكي  تةرحكردني  بؤ  هةوَلدان 
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طةالن و زماناني ناوضةكة نابَيت، ببَيتة ثةيامة  هةرة 

زةروورييةكان، نةك تةنها بؤ دوَينَي و ئيمرؤ، بةَلكو 

بؤ ضةندين دةيةي ديكة؟ بطرة لةئاستي جيهانيشدا.

***

ئاماذةمان  ثَيشتريش  هةروةكو  رةش  رةنطي 

بؤي كرد، لة كةلتووري كوردي و لةنَيو عةقَلييةتي 

ضونكة  دةناسرَيتةوة.  شووم  رةنطي  بة  دا،  ميللي 

بةرامبةر بةسثي دادةنرَيت كةال بواري كرؤماتيكدا، 

بةيةكن.  دذ  جةمسةري  دوو  رةنطسازيي،  واتة 

لةطامي رةمزييةتيش دا، بةتاريكيي و شةوةزةنطيي 

سةرةتايي بةراورد دةكرَيت. بةرامبةر بةرووناكي-

سةرةتايي  بينينَيكي  رةنطة  ئةمة  دادةنرَيت.  هةتاو 

كوردي  زماني  هةروةها  رةش.  رةنطي  بؤ  بَيت 

بةم  تياية  رةش  كة  دةداتَي  موفرةدةمان  ضةندين 

واتاية،  بةكارهاتووة:“رةشبين“، ”روورةش“، ” رؤذي 

رةش“، ”رةشثؤش“، ”ناوضةوان رةش“ هتد. 

رةمزييةتي  كة  بَينين  بةوةدا  دان  دةبَيت  بةآلم 

نيية،  خــؤِرســك  ئينسان  الي  لة  رةش  رةنطي 

رةش  رةنطي  ئةطةر  كةلتووريية.  دي  بةواتايةكي 

لةالي ئَيمة رةنطي ثرسة بَيت، ئةوة لةوآلتَيكي وةكو 

هةروها  سثيية.  رةنطي  بةثَيضةوانةوة  مةغريب، 

كاتَيك ثاشايةك لةفةرةنسا بمرداية، ئةوة ئةو كات 

رةمزي  دةبووة  و  ثؤشاك  دةكردة  سثييان   رةنطي 

بووذانةوةو  رةمزيي  سثي  ضونكة  شينوشؤِر. 

ثاشايةكي  كاتَيك  بؤية  بوونةوةبوو ،  زيندوو 

ثاشا!  بذي  مرد،  ثاشا  دةيانوت  بمرداية،  فةرةنسي 

مردن تةنها تةعبيري لةدايكبوونةوةو بووذانةوةي 

ثاشايةكي ديكة دةكرد.

ثةيكةري  وَينةو  ناوةند،  لةضاخةكاني  بةآلم 

تةعبيريي  ضونكة  باوبوو،  رةش  عةزراي  مةريمةي 
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بةثَيضةوانةوة،  دةكرد.  مةريم  ثاكيزةيي  و  عوزرييةت  و  لةثَيش-سةرهةَلدان 

لةفيكريي ئيسالميش دا، رةنطي رةش تةعبير لةطونا و خةتا دةكات. بةطوَيرةي 

واتة  بووة،  بةهةشت  بةردَيكي  لةسةرةتادا،  كةعبه،  رةشةكةي  بةردة  ئيسالم، 

خةتا  و  بة طوناه  بةردةثةيوةندي  ئةو  رةشبووني  بَيطةرد،  و  بَيطونا  و  سثي 

كةَلةكةبووةكاني ئينسانةوة هةية؛ رؤذ بةرؤذيش رةشتر دةبَيت.

سةرضاوة  لةماددةخامةكةوة  بَيكةس،  شَيركؤ  لةالي  رةش ،  رةمزييةتي 

مانا  دَيت  شاعير  دا،  واتاية  ئةم  لةنَيو  هةر  نَيطةتيف.  رةش =  واتة  وةردةطرَيت، 

تَيكبشكَينَيت  واتاكان  نةيوسيتووة  سيستةمي  واتة  رةنطة.  ئةم  دةبةخشَيتة 

قةثاندني  شيعر  ئايا  كردةي  رةنطة.  ئةم  بداتة  لوينات  و  نيوانس  ئةوةي  بؤ 

موفرةدةيةك نيية و رؤحتَيكردنَيكي ديكةي ثَيويست نيية بؤ ئةوةي ببَيتةشيعر؟

 با بِروانينة ئةم ديِرة شيعرانةي الي خوارةوة:

بةرطي  رؤمانةشيعر،  ضراكان،  طؤِرستاني   ) بوو.  رةشم  كةبةختَيكي  ئاي 

٦. ال. ٧٨)

مردن ليرةوةختَي كةدَيت

بةرطي  رؤمانةشيعر،  ضراكان،  طؤِرستاني   ) لةثَيشةوةن.  رةش  سةطةلي 

٦. ال.٧٩) 

سةطةلي رةش

يةك لةدواي يةك

ضؤن ئةمانخوات. ( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، بةرطي ٦. ال. ١٠٦)

هةموو شتَي سثي

فِريني سثي، سةرنجي سثي

ئاكار سثي، ثةيظين سثي

سةروريش سثي و خؤشةويستي سثي و

هةر مةرط رةش. . ( طؤِرستاني ضراكان، رؤمانةشيعر، بةرطي ٦. ال. 

(١٨٧-١٨٦
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ئةم بؤضوون و تَيطةيشتنةي شاعير لةمةرِ  ضةمك و موفرةدةو هةَلبذاردنيان 

ئةمةي  ئةويش  دةمانبات،  طريمانَيك  بةرةو  شيعريي،  دةقي  نووسينةوةي  بؤ 

لةالي  شيعرنووسين  سةرةكييةكاني  ثاَلدةرة  لة  يةكَيك  خوارةوةية:  الي 

هةر  سةرضاوةوةردةطرَيت،  ئاينييةوة  عةقَلييةتَيكي  لةناواخني  بَيكةس،  شَيركؤ 

هاندةرة   ئةم  نيية  طرينط  ئةويش  دةيجووَلَينَيت.  هةر  و  هاندةر  دةبَيتة  ئةويش 

ئَيمة  طرينطة  ئةوةي  نةويستةوة.  لةرَيطةي  يا  بووبَيت  ويستةوة  لة  رَيطةي 

ثيرؤزةوة  جيهانَيكي  لة  رةطةزةكاني  كة  دةبينةوة  دةرئةنجامَيك  رووي  بةرةو 

و  عةقائيديي  اليةنة  ئايني  لةعةقَلييةتي  مةبةستيشمان  رَيكخستووة.  خؤيان 

ثراتيكئامَيزةكةي نيية، بةَلكو مةبةست ئةو هاندةرانةية  كة ئيشيان لةسةر زمان 

كؤتايي  لةبةشي  هةَلقوآلون.  مةشرةبيشةوة  ئاين  لةسةرضاوةيةكي  و   كردووة 

هةوَل دةدةين بزانين ضؤن بتوانين بةرطري لةم طريمانةي الي سةرةوةبكةين.

سةرضاوةو ثةراوَيز:سةرضاوةو ثةراوَيز:

Paul du Breuil -١

Zararhoustra et la transfiguration du monde

.Ed. Payot, 1978, Paris

٢- هةمان سةرضاوة. ال. ١٠٢.

٣- هةمان سةرضاوة، ١٠٥.

لة  ئؤتؤنؤمي  ثةرلةماني   (٢٠١٠ حةوتي  مانطي  (كؤتايي  بابةتة  ئةم  نووسيني  لةكاتي   -٤

ناوضةي كةتةلوونيا، لة ئيسثانيا، ياريي و نمايشةكاني زؤرانبازي طا-ي قةدةغةكرد.

٥- هةمان سةرضاوة، ١١١.

٦- ذان شوظالَيي و ئاالن طَيربران، فةرهةنطي رةمز (ميت و خةون و رةفتار و ئاخز و فؤرم 

و سيما و رةنط و ذمارة)، رؤبَير الفؤنت، ثاريس، ١٩٨٢. 
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ئةوبنضينةيةى  لةسةر  هةية  منى  كوشتنى  مافى  كَيية  ئةوبنضينةيةى ئةوة  لةسةر  هةية  منى  كوشتنى  مافى  كَيية  ئةوة 

كة لة شوَينَيكى ديكةدا دةذيم و ثادشاكةم لةتك ثادشاكةى كة لة شوَينَيكى ديكةدا دةذيم و ثادشاكةم لةتك ثادشاكةى 

ئةودا دوذمنايةتى دةكات، لةكاتَيكدا من لةتةك هيض كةسَيكدا ئةودا دوذمنايةتى دةكات، لةكاتَيكدا من لةتةك هيض كةسَيكدا 

دوذمنايةتيم نةكردووة؟؟! دوذمنايةتيم نةكردووة؟؟! 

 بلَيز باسكال 

جةنط هؤيةكة بؤ هةَلهاتن لة كَيشة ضارةسةرنةكراوةكانى جةنط هؤيةكة بؤ هةَلهاتن لة كَيشة ضارةسةرنةكراوةكانى 

سةردةمى ئاشتى. سةردةمى ئاشتى. 

تؤماس مَين 

لةتةك ئيمانويل كانتدا؛ خةونبينين بة ئاشتييةوة!

ئومَيد حةمة عةلى - روسيا ئومَيد حةمة عةلى - روسيا 
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ئيمانويل كانت لة دةستثَيكى ثةرتووكى ”بؤ ئاشتى هةميشةيى“دا بةم شَيوةية 

و  رووة  ئايا  وشانة،  ئةم  ئاراستةكراوة  كةسانطةلَيك  ض  و  رووة  نووسيويةتى: 

هيض  كة  دةوَلةتةكانة،  ثايةباآلكانى  و  سةركردة  بةرةو  ئاراستةيان  يان  خةَلكن 

كاتَيك ناتوانن تَيرببن لة جةنط، يان ئةوةتا، تةنها روويان لة فةيلةسوفةكانة، كة 

هةميشة ئةم خةوة شيرينة دةبينن؟! بَيطومان فةيلةسوف لَيرةدا دوو رةهةندى 

بة  ثةيوةستة  يةكةم  خستؤتةِروو،  طاَلتةئامَيزانة  رةخنةيى  بةشَيوةيةكى  طرنطى 

بة  طرَيدراو  دووةم  دونيا.  دةسةآلتدارانى  هةميشةيى  شةِرةنطَيزانةى  خولياى 

خةونى نايابى فةيلةسوفانةوة، كة بةردةوام لة سةربيناكردنى جيهانَيكى جوانتر 

وةستاوة. ئةوةى نكؤَلي لَي ناكرَيت ئةوةية، كة دةسةآلتدارانى جيهان لة دَيرينةوة 

تا بة ئةمِرؤ دةطات، زؤر بة دةطمةن نةبَيت، نةيانتوانيوة تةوذمى شةِرةنطَيزانةيان 

لغاوبكةن، بةَلكو راستتر ئةو تةوذمة نزيكةى كؤى فةرمانِرةوايانى لغاوكردووة 

و بة شوَين رةوتى ئاطراوى خؤيدا كَيشيان دةكات. 

تةوذمة  ئةم  تاهةنوكة.  دةبةخشن  تةوذمة  بةم  طِروتين  ثارة،  و  دةسةآلت 

سوتماك  مرؤظايةتى  جةستةى  ثشودان  بَى  خؤيةوة،  سةرمةدى  طِركانى  بة 

دةكات، ئةو هةِرةشة و تؤقاندنةى سات بة سات بةرهةميدةهَينَى، ناهَيَلَيت تةنها 

بةرئةوةى  لة  بذين،  ئاسايشدا  و  ئارامى  لة  ئاطامةندةكان  مرؤظة  ضركةيةكيش 

هةموو  طةوجانة.  هةميشةيى  جةنطَيكى  لة  جطة  نيية  هيض  راستيدا  لة  جيهان 

ئارامى  ضةمكةكانى  شياو-بوونى  كة  طؤِرَى،  هَيناوةتة  وةهايان  كةشَيكى  ئةوانة 

و ئاشتى تاِرادةيةكى طةورة لة ”نةشيان-بؤ-بوون“ةوة نزيكبوونةتةوة. تةوذمى 

ئةم جةنطة مرؤكردة لة هةناوى دةسةآلتثةرستان و ثةرةثَيدةر و رةوايثَيدةرانى 

جةنطةوة سةرضاوة دةطرَى، وة طةمذةيى هةميشةيى مرؤظيش تاقانة فاكتؤرى 

خامؤشنةبوونةوةى ئاطرى ئةم جةنطةية، كة لة جةستةى خؤى بةربووة. 

 *

ئةطةر  ناوزةدبكرَيت،  ثةيماننامة  وةك  ناكرَيت  ئاشتى  ثةيماننامةيةكى  هيض 

طةر  ئايندة،  جةنطى  بؤ  بنةما  ببَيتة  كة  بمَينَيتةوة،  نهَينييةك  ثَيكهَينانيدا  لةكاتى 

كاتى  راوةستانَيكى  لة  زياتر  نيية  هيض  ئاشتيية  ئةو  ئةوا  كةوتةوة،  ثَيضةوانة 

كردةجةنطيةكان، نةك ئاشتى، كة بَيطومان واتاى كؤتايى هةموو دوذمنكارييةك 

داهاتوو  جةنطى  نهَينييةكانى  لة  بةتاَل  ئةوها  رَيككةوتنَيكى  رةنطة  دةطةيةنَى(١)، 

تةنها و تةنها لة ئةندَيشةى فةيلةسوفان و مرؤظة مةزنةكاندا هةبَى، رةنطة وةك 

كانت هَيماى ثَيكردووة بؤضونطةل و روئياطةلَيكى وةها، كة دونيا تَييدا دونيايةكى 

ئاشتييةكى  بة  خةون  كة  بن،  ئاطامةندانَيك  و  مرؤطةل  لة  روو  ئاشتيئامَيزة 
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رابةران  بَيئةوةى  طوزةرا،  ساَل  هةزاران  بة  وا  ضونكة  دةبينن،  هةميشةييةوة 

بيانةوَى  ياوةكو  تَيبطةن،  ئاشتى  لة  بكارن،  بةِراستى  جيهان  سياسةتبازانى  و 

تَيبطةن و تةقةالى بةرقةراربوونى بكةن. ئةوةى هةبووة و هةية تةنها جةنط و 

تارماييةكانييةتى، تةنانةت لة كاتطةلَيكيشدا، كة ماشينى جةنط لةكار رادةوةستَى، 

هةر ئاشتى لة واتا راستينةكةى خؤيدا، نةك هةر كؤششى لةهةمبةرنةكراوة، بةَلكو 

لةناو ئةو ثرؤسَيسةدا هَيندةى ديسان ئامادةكارييةكانى جةنط سيما و نةخشى 

ئةم  ناطيرَين،  ديدة  لةبةر  ئاشتى  غةمةكانى  سةرةتايترين  هَيندة  راستةقينةن، 

نوقتةية، واتة خؤئامادةكردنةوة بؤ جةنط نوقتةى بنةِرةتيية و هةم بنضينةى ئةو 

ئاشتيية ”تةنك“ كةية، كة تةنها تواناى داثؤشينَيكى كاتييانةى راستينةى جةنطَيكى 

لةنَيو  دوذمنكارى  و  جةنط  هؤكارةكانى  خؤيدا  لةتةك  ئاشتى  هةية.  بةردةوامى 

ئةطةرةكانى  بة  كؤتايى  كة  وةديدَيت،  رَيككةوتنَيكدا  لةسايةى  تةنها  ئةو  دةبات، 

جةنطى ئايندة بهَينَى، ئةطةر نا هيض نيية جطة لة خؤفريواندنَيكى ديكةى مرؤظ، 

نةبَى  شتَيك  ئةشَى  وة  ديكة،  طةوجَيتييةكى  لة  بةدةر  جودا  دياردةيةكى  نابَيتة 

بةدةر لة ويستَيك بؤ نوَيكردنةوة و وزةى نوَى بةخشينةوة بة جةنط، بة طوتةى 

كانت ئةم ئاشتيية ضيديكة نيية لة ئاطربةستَي زياتر. 

 *

 هيض دةوَلةتَيكى سةربةخؤ و خاوةنخؤ“بضووك ياخود طةورةبَى، جياوازى 

نيية“ هةرطيز نابَى ببَيتة دةستكةوتى دةوَلةتَيكى ديكة، نة لة رَيطاى ميراتطرييةوة، 

ئةمةش  بةخشينةوة،  و  كِرين  شَيوةى  بة  وةنة  ئاَلوطؤِرةوة،  رَيطةى  لة  نة 

خودى  كة  زةوى،  لة  جياواز  بة  بَلَيين،  دةتوانين  ــةت،  دةوَل كة  لةبةرئةوةية، 

دةوَلةتةكةى لةسةرة، سامان يان موَلك نيية. دةوَلةت بريتيية لة كؤمةآلنى خةَلك، 

كة فةرمانِرةوايكردن و رابةرايةتيكردنيان تةنها ثَيويستة خودى خؤيان بن، نةك 

هيض ئةويترَيك(١). ثرسى ئاشتى لة زةمينةيةكدا دةكرَى وةديبَيت، كة رَيككةوتنَيكى 

طؤِرَى.  بهَينرَيتة  ئاشتةوايى  ثرؤسةى  بةرجةستةكردنى  بؤ  روون  و  راستينة 

هةبَى،  بوونى  ناتوانَي  ئاشتيانة  ثَيكةوةذيانى  و  دؤستايةتى  ثةيمانَيكى  هيض 

طةرةكيانة  ياوةكو  ثَيكدَين،  خؤياندا  نَيو  لة  كة  دةوَلةتانةى،  و  هَيز  ئةو  ئةطةر 

نَيوانياندا  لة  هاوسةنطى  ثَيويست  بة  بينابكةن،  مكوم  ئاشتيانةى  ثَيكهاتنَيكى 

ثارَيزطاري لَي نةكرَيت، واتة طةورةيى و طضكةييان نةبَيتة بنةما يان كاريطةر لة 

ناو ثرؤسَيسةكةدا، بة ثَيضةوانةوة هةر هةوَلَيكى ئاشتيانة نابَيتة بنضينة و ثايةى 

هَيمايةك  هيض  هةرةالوازيدا،  بارى  لة  تةنانةت  هةميشةى،  ئاشتييةكى  رةسةنى 

بؤ ئاشتييةكى درَيذخايةن ثيشان نادات، ضونكة ثةيوةندييةك، كة لةسةر بنضينة 
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ناشَى  تةنانةت  بَيت،  وةبةرهةم  الوازيدا  و  بةهَيزى  كاريطةربوونى  لةسايةى  و 

ثرؤسَيسَيكى  هةر  و  ثةيوةندى  بَيت  ثَيية  بةو  بكرَى.  ناوزةد  ”ثةيوةندى“  وةك 

لة  هَيزَيك  ياخود  دةوَلةتَيك،  ئيرادةطةريانةية.  ثرؤسَيسَيكى  بةتةواوى  ئاشتيانة، 

ئةطةر  بةتايبةت  بَيت،  راستينة  ئاشتى  بانطةشةكارى  ناتوانَى  دؤِراويدا  دؤخى 

بكات،  لةتةكدا  مامةَلةى  باآلدةست  و  سةركةوتوو  هَيزى  وةك  بةرانبةر  هَيزى 

لةوةش طرنطتر ئةوةية، كة ثَيشنيار و تةقةالى ئاشتةوايكردن ثَيويستة لة ثَيناو 

خودى ئاشتيدا بَيت، نةك ئامانجطةلى ديكة، لةبةرئةوةى زؤربةى كات شَيوةيةكى 

سةرنشينةكانى  تَييدا  كة  وَيستطةيةك،  دةبَيتة  ئاشتى  فؤرمةى  بةم  دذ  ديكةى 

ماشَينى جةنط ثشوويةكى تَيدا وةردةطرن تاكو بةطوِرتر و ثشوودرَيذانةتر ئةم 

ماشَينى جةنطة بخةنةوةِرَى. 

بة  كة  ئةوةية،  ئيرادة  خودان  يان  ئيرادةطةر،  هَيزى  و  دةوَلةت  لة  مةبةست   

شَيوةيةكى ئازادانة هةنطاوى هةر ثرؤسَيسَيك بهاوَيذرَيت. ئازادانة هةَلبذاردنى 

ئاشتى ثَيش مةرجى مانةوةى ئاشتيية، وةهةر لة بنةِرةتةوة تةنها مةرجَيكة بؤ 

تاوةكو  هاوِرَييةتييةوة  ثةيوةندييةكى  لة  جا  ثةيوةندى،  شَيوازَيكى  هةر  بوونى 

نَيوانياندا.  لة  ثةيماننامةكان  طرَيدانى  و  دةوَلةتان  ثةيوةندى  ئاستى  دةطاتة 

كة  هةية،  بوونى  ثةيوةندى  بَلَيين  دةتوانين  ساتَيكدا  وةها  لة  تةنها  بَيطومان 

بريتى  كانتيةكةى  بةمانا  واتة  خؤيدا،  لةناو  ئازادبَى  دةوَلةتَيكى  دةوَلةت،  هةم 

تاكو  نَيودةوَلةتيدا،  سةرزةمينى  لة  ئازادبَى  هةم  وة  خةَلك  كؤمةآلنى  لة  بَيت 

دةوَلةتيةكاندا،  دةزطا  نَيوان  لة  نةبَى  ساختة  ثةيوةندييةكى  تةنها  ثةيوةندى 

ثةيوةندى  بةَلكو  وةهاية،  ديكتاتؤرييةكاندا  و  تؤتاليتارى  دةوَلةتة  نَيوان  لة  وةك 

لة  ثارَيزطاريكردن  طرةنتييةكانى  دةشَى  شَيوةية  بةم  كؤمةَلطاكاندا،  لةنَيوان  بَى 

ثةيوةستة  سةربةخؤ  دةوَلةتى  شوناسى  بكرَين.  مسؤطةرتر  ئاشتى  ثرؤسَيسى 

دةوَلةت  ديكة.  ئةوي  نةبوونة  وة  خؤى،  خؤيةتى  لة  ئةوةوة  طوزارشتكردنى  بة 

ناتوانرَيت وةك سامان مامةَلةى ثَيوةبكرَى، ضونكة ئةو- واتة كؤمةآلنى خةَلك، 

مةرجى رةسةنبوون و ئازادبوونى دةوَلةتَيك لة سةر بةخةَلكبوونى ئةوداية، هةر 

سةرضاوة  خةَلكةوة  هةناوى  لة  فةرمانِرةوايكردن  بؤ  رةوايةتييةك  تةنها  بؤية 

دةطرَى و وة بة ثَيويست دةبَى وابَى. 

 *

 لةذَير رؤشنايى بيرى كانت دا، دةوَلةت هةرضةندة هةندَيجار بؤ بةِرَيخستنى 

ثرؤسةى ئاشتى و ثَيكهاتن لةتةك ئةوانيتردا هةنطاوبنَى، ئةو هةنطاوانة ناتوانن 

دةردةكةوَى،  هةنطاوطةلَيك  وةها  مةبةستى  تَييدا  كة  حةشاربدةن،  راستيية  ئةو 
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ديكةدا  رَيطةيةكى  بةكاربردنى  و  دؤزينةوة  لة  خؤى  ثةنهانيانة  مةبةستة  ئةو 

لةساى  و  زؤر  هَيزَيكى  بةخةرجدانى  بةبَى  بتوانرَى  بةهؤيةوة  كة  دةبينَيتةوة، 

دؤخيكى نا شةِردا ئامانجطةلَيك وةدةست بهَينرَى، كة دةكةونة بةرةى دذبةرى 

ئاشتى راستةقينةوة. كاتَيك ئاشتى لة كرؤكى خؤى بةتاَل دةبَيتةوة، كة نةطةشتبَيتة 

ياخود نةِرواتة ئةو ئاستةى تَييدا ثاَلنةر و هةوَلى فراوانكردنى هةذموون بةكؤتا 

راستةقينة.  ئاشتى  رَيخستنى  سةر  بؤ  هَيزةكاندا  ديدى  لة  بةتايبةت  ئةمة  بطات، 

ثةيماننامةطةلَيكى زؤر و زةوةندمان لة توَيى ثةِرةكانى مَيذوودا بةجَي هَيشتووة، 

تةنانةت لةبيريشمان كردوون، وة تاوةكو ئةم دةمة ذيرثَي خراون و بةردةواميش 

ذَيرثَي دةخرَين. ئايا دةزانين ئةوانة لةثَيناو ضيدا ثَيكهَينران، بَيطومان دةشَى بَيذين 

هةر لةثَيناو ئةوةشدا ثَيشَيلكران، ضونكة لة راستيةكةيدا بؤ ئامانجى مةزنى ئاشتى 

ثَيكنةهَينران. ئةو ثةيماننامانة لة بوونيادياندا هَيندةى ثةيامى هَيزةكان هةبووة بؤ 

ئاطاداركردنةوةى مرؤظايةتى لة جةنطى ضاوةِروانكراو، هَيندة هةَلطرى بانطَيكى 

راستةقينة نةبووة بؤ ئاشتى. 

 *

 هةميشة جةنطى نَيوان دةوَلةتان و طةالن سةرةتا و زةمينةيةكى لةبةرترى 

و  سوثا  رةنطة  هةية.  خؤى  دياريكراوى  هَيماطةلَيكى  و  ئاماذة  وة  هةية، 

لةشكرى هةميشةيى ئةو هَيما ديارانةى جةنط بن، كة ناكرَى ناديدةيان بطرين، 

ثاَلنةرى  و  بوونياد  وةك  هةم  و  هؤكار  وةك  هةم  راستيدا  لة  لةبةرئةوةى 

بةردةواميةتى جةنط خؤى بةرجةستةكردووة. بؤية كانت دةربارةى ئةم بابةتة 

و  بزرببن  كاتدا  لةتةك  دةبَى  بةثَيويست  هةميشةييةكان  دةنووسَى:“سوثا  ئةوها 

بةم  بةردةوام  وة  دةبن،  جةنط  ئامادةى  هةميشة  ئةطةرنا  بةتةواوةتى،  نةمَينن 

روونة،  لةال  ئةوةمان  شكَلة  بةم  دةكرَى“،  ديكة  دةوَلةتانى  لة  هةِرةشة  سوثايانة 

طةورةكردنى  هةميشةيية.  جةنطى  وةِرَيخةرى  و  فاكتؤر  هةميشةيى  سوثاى  كة 

كوشتن  كارايى  لة  ثَيشكةوتوو  و  نوَى  ضةكوضؤَلى  داهَينانى  بةردةوام  و  سوثا 

دةسةآلتداران  كة  ئازاراوييةية،  راستيية  ئةو  لةخؤطرى  زياتردا،  وَيرانكردنى  و 

بةناوى ئاشتييةوة، هيضيان نةكردووة جطة لة راطةياندنى جةنطَيكى تر و جةنطَيكى 

تؤقاندنة  لةو  طرتووة  سةرضاوةى  ئةمةش  وَيرانكارانةتر.  و  وَيرانكارانةتر  ترى 

بةردةوامانةى، كة سوثاكان لة ميانى نمايشكردنى خؤياندا بآلويدةكةنةوة لةبان 

كة  كاتيشدا،  هَيمنترين  لة  تةنانةت  نمايشَيك،  هةموو  و  هةردةم  مرؤظايةتيدا. 

ض  جا  مرؤظةكان،  بؤ  دةسةآلتداران  نامةى  لة  بريتيية  بدةن،  ئةنجامى  سوثاكان 

ئةم  كة  ئةوةى،  دةربارةى  ديكةدابن،  دةوَلةتانى  نَيو  لة  ئةوةتا  يان  بن،  هاوآلتى 
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لة  بةدةر  نيية  هيض  نيية،  بوونى  طةرم  جةنطَيكى  تَييدا  كة  دؤخةى  ئةم  هَيمنيية، 

خوَيندراوة  ديكةى  هَيمايةكى  بةس.  و  ساختةكراوة  ئاشتييةكى  تةنها  درؤيةك، 

ئامانجى  كرؤكى  بة  ثةيوةست  وة  دةسةآلتداراندا،  نةنووسراوةكةى  نامة  لة 

نمايشكردنى سوثاوة ئةوةية، كة دةسةآلتبةدةستان دةيانةوَى بَلَين –ئَيوة، ئةى 

ئةوان،  ئَيمةية“واتة  بوونى  وابةستةى  ئازاديتان  و  ذيانتان  و  بوونتان  خةَلكينة 

دةسةآلتداران“، ئةوان بة ئةفراندنى مةترسى، ذيان ثِردةكةن لة نائارامى و لة بن 

ئةو نائارامييةدا تةمةنى خؤيان درَيذدةكةنةوة. 

ِرةنطة هةنووكة جَيطةى خؤى بَى ئةو ثرسيارة بهَينرَيتةطؤِرَى: ئايا دةتوانرَى 

ضي بكرَى؟ ئايا بةبَى بوونى سوثايةكى هةميشةيى، ضؤن سةربةخؤيى دةوَلةت 

و سةروةرى طةلَيك ثارَيزطاري لَيدةكرَى؟ بَيطومان، ئةطةر لة داكةوتةوة بنواِرينة 

بة  دان  بةناضارى  لةوكاتدا  بدةينةوة،  ثَى  وةآلمَيكى  بَى  طةرةكمان  و  ثرسة  ئةو 

بةِرادةيةك  ترسناكةدا  داكةوتة  لةم  ضونكة  دةنَيين،  سوثادا  بوونى  ثَيويستى 

مرؤظ و جةنط، يان دةسةآلتداران و جةنط ئاوَيزانى يةكترى بوون، هةر دةَلَيى 

دووانةن و لة سرووشتةوة وةهابوون، ئةو نزيكى و يةكَيتتييةى نَيوانيان رةنطى 

و  دةوَلةت  مانةوةى  مةرجى  و  ثارَيزةر  وةك  سوثا  واتة  طرتووة.  راستينةى 

ثَيدراوةكانى  ئةقآلنى  دةرئةنجامَيكى  بووةتة  حةقيقةت،  بووةتة  نيشتمان  و  طةل 

داكةوت، ئةمة بةِرادةييةكة، كة ياخيبوونمان و دذبةريمان بؤ وةها راستينةيةك 

طرنطة  ئةوةى  بكاتةوة.  نةزانيمان  و  طةمذةيى  رةخةنةى  رووبةِرووى  رةنطة 

ضونكة  ”راستينة“دا،  حةقيقةتدا  و  داكةوت  نَيوان  لة  جياوازيةكان  بة  هَيماكردنة 

مةرج نيية ئةوةى داكةوتبوو ”واقعى“، راستينةش بَى، ناكؤك لةتةك طوتة بةناو 

دةنطةكةى هيطَل دا ”هةموو داكةوتَى ئةقآلنيية، وة هةموو ئةقآلنييةك داكةوتة“، 

رةنطة  بؤية  هيطَل،  بؤ  ئةقَلية  ثرؤسَيسَيكى  بةرئةنجامى  حةقيقةت  ثَييةى  بةو 

هةَلة نةبَى بطوترَى، كة دةرئةنجامَيكى ئةقآلنى بؤ خؤى راستينةية ”حةقيقةت“ة. 

لَيرةدا و بةوثَيوةرة، دةشَى واتَيبطةين، كة سوثا و جةنط ثَيويستن، لةبةرئةوةى 

كة  واية،  بِروامان  ئَيمة  ئةقآلنيية.  بوونيان  ثَيويستى  كةواتة  ”داكةوتن“،  واقعين 

هزرى  تَيكؤشينَيكى  وةك  دةشَى  داكةوتبوون  لة  ئةقآلنيبوون  رزطاركردنى 

مرؤظطةراييانة مامةَلة بكةين، بةثشتبةستن بةو راستينةيةى، كة مرؤظ تاقانةيةكة 

بيركردنةوة  خودى  دةربازكردنى  كةواتة  بيربكاتةوة،  دةتوانَى  يان  بيردةكاتةوة 

مرؤييانة.  تةواو  بةرخودانَيكى  دةبَيتة  هاوكات  نامرؤييانة،  رةهةندَيكى  هةر  لة 

ئةقَل وة بيركردنةوةش وةك تاكة ثيشةى ئةقَل، كة بريتين لة بةشَيكى طةورةى 

شوناسى مرؤظ، سةربةستبةردانيان لة داكةوتطةرايى بةهةمان شَيوة خةباتَيكى 
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ثَيويستى  ئةقآلنيبوونى  دةربارةى  بشَى  ديكة  ثرسيارَيكى  بة  رةنطة  مرؤييانةية. 

دةوَلةتَيك  يان  نةتةوةيةك  دؤخَيكدا  لة  ئايا  بثرسين:  جةنط  و  سوثا  ئامادةى 

هةِرةشةى لةسةرة، وة ثةالمار دةدرَى، لةوكاتدا ضؤن دةكارَى بةرطرى لة بوونى 

خؤى بكات، خؤ بةرطرى بةرابةر سوثايةكى هَيرشكةر بة سوثا دةكرَى يان بة 

ئةقآلنيية،  ثرسيارَيكى  رووبةِرووبوونةوة؟  و  جةنط  شَيوةكانى  لة  شَيوةيةك 

كة  وانيية،  واتاى  ئةوة  بيناكراوة،  نائةقآلنى  كؤنينةى  بنةِرةتَيكى  لةسةر  بةآلم 

هةرطيز،  نةخَير  بهَينرَى،  وةدي  نائةقآلنييةت  بنةماى  سةر  لة  ئةقآلنييةت  دةشَى 

بةَلكو ماناى ئةوةية، هةر لة سةرةتا و لة سةرضاوةوة هةَلة مةزنةكة روويداوة، 

مَيذوودا،  لة  دووثاتبوونةوةى  و  بةردةوامبوون  بةثَيى  نائةقآلنييةتة  هةَلة-  ئةم 

نائةقآلنييةتى  و  هةَلةبوون  بةرطى  كة  بةدةردةكةوَى،  وا  جؤرةكان  لة  بةجؤرَى 

فِرَيدابَى و بةرطى داكةوت و ئةقآلنييةتى ثؤشيبَى. ئةمةش رةنطة هةر ئةوة بَى، كة 

وةك سرووشتى مرؤظ لَيكدةدرَيتةوة، كة تَييدا داكةوتى هةنوكةيى سرووشتى 

دةزانين،  هةموو  دةكرَى.  قبوَل  يةك  ”هةميشةبوو“  و  ”هةرهةبوو“  وةك  مرؤظ 

كة سرووشتى مرؤظ داهَينراوة، واتة نة ”هةرهةبوو“ة، نة ”هةميشةبوو“ة، ئةمة 

سةربارى ئةوةى، كة دياردة سرووشتييةكان و كؤمةآليةتييةكان بؤخؤيان رؤَل 

مرؤظدا،  شوناسى  بَيذين  راستتر  يان  سرووشتى،  نةخشكردنى  لة  وازيدةكةن 

بةآلم رؤَلى ئةم دياردانةش نةطؤِرنيية و رةنطة بةطوَيرةى طةشةى بوون و بير و 

شارستانييةتى مرؤظ طؤِرانى بةسةردابهَينرَى. 

ئةوثةِرى  نائةقآلنييةتة،  داكةوت  ئةقآلنيبوونى  كة  لةوةدا،  نةبين  هةَلة  ِرةنطة 

طؤشةنيطاى  لة  نةك  داكةوتةوة،  طؤشةنيطاى  لة  دونياية  نواِرينة  نائةقآلنييةتيش 

مرؤظبوونةوة. 

 *

بَلندبوونى دةوَلةتةكان بةسةر يةكتريدا هاندةر و ثاَلنةريانة بؤ طةورةبوون 

هيض  طةورةبوونة  هةوَلى  ئةم  سوثاييدا،  هَيزى  بوارى  لة  ثِرضةككردن  زياتر  و 

بوجةى  هةية،  ئاشتييةوة  بة  ثةيوةندى  ئاستَيكيش  ض  تا  نازانَى،  سنوورَيك 

و  سةختى  دةبَيتة  كؤتاييدا  لة  سوثاية  هَيزى  طةورةكردنى  ثرؤسَيسى  ئةم 

خودى  لةوكاتدا  كورتخايةنةكان.  جةنطة  بة  بةراورد  بة  زياتر  ناهةموارييةكى 

قوتاربوون  بةمةبةستى  جةنطى  شاآلوى  هؤكارى  دةبنة  هةميشةييةكان  سوثا 

ئاسانى  بة  بكةين،  جيهان  ئةوِرؤيى  داكةوتى  تةماشاى  ئةطةر  بارودؤخة(١).  لةو 

يةكدى  بةرابةر  جياوازةكان  دةوَلةتة  سوثاى  ضؤن  دةكــةوَى،  ثَيشضاومان 

خؤنمايش دةكةن، وة هةر ضركةيةك دةبنة مؤتيظى ورووذاندنى ئةوانى ديكة بؤ 
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هيض  بَيذين،  كانتييانة  ثَيشبِركَيية،  و  بةربةرةكانَى  ئةم  هَيز.  هاوسةنطكردنةوةى 

سنوورَيك ناناسَيت، ئاستَيك و وَيستطةيةك شك نابات تاكو تَييدا ثشووبدات، بة 

شَيوةيةكى ترسناك وةستانى طةشة و دانةهَينانى شَيوازى نوَى و ضةكى نوَيى 

جةنطى لة هةر ساتَيكدا وةك هةَلة و مةترسى ستراتيذى دَيتة ئةذماردن. غةريزةى 

فراوانكردنى تواناى جةنطين بووةتة ثاَلنةرى ناكؤتاى ئةم دةوَلةتانة بةبَى طرنط 

ئاشتى  هةميشةيى،  ئاشتى  هةرةباآلى  ثرسى  لةبةرضاوطرتنى  و  تةماشاكردن 

نةبووةتة ئامانج، بةَلكو زياتر ئامِرازَيكة بؤ ئامانجطةلَى، كة دةشَى بةم شَيوة و بة 

تَيضوونَيكى كةمتر وةضنط بخرَين. هَيشتا لةناو دونيابينى دةسةآلتدارانى دونيادا 

نيية  ساتَيك  بؤية  دةرنةكةتووة،  هةمةاليةن  تَيكؤشينَيكى  و  ئامانج  وةك  ئاشتى 

لة ذيانى مرؤظايةتى، كة سةروةرى و ئاشتى هةمةاليةنةى مرؤظةكانى تَيدا بنثَي 

نةكرَى. 

هَيزطةورةكردنةوة  كَيبةركَيى  ئةو  بةرةنجامى  لة  كارةساتانةى  و  زيان  ئةو 

جةنطة  بة  بةراورد  بة  دةبَى  قوَلتر  و  زياتر  خةريكة  دةكةوَيتةوة،  سات  بة  سات 

لة  بدةين، كة  زةبةالحانة  بووجة  ثَيويستة سةرنجى ئةو  ئةمة  بؤ  كورتماوةكان، 

وآلتانى جيهانى ئةمِرؤدا بؤ ئةو بوارة خةسار دةكرَى، ئةوها تَيدةطةين، كة لةوانةية 

و  وآلتانة  ئةو  دانيشتووانى  ذيانى  و  برسيةتى  كَيشةى  بتوانرَى  رَيطةيةوة  لةو 

ئةو  دةوَلةتةكان  مرؤظةكان،  ئةطةر  ئايا  بكرَى.  ضارةسةر  ثَي  جيهانى  سةرجةم 

قةبارةطةورةيةى داهاتيان بؤ وَيرانكردنى جيهان تةرخان نةكةن، ضى روودةدا؟ 

ئةطةر جةنط كؤتايى بَيت ض روودةدا؟ ئةطةر هةموومان ضةكةكانمان فِرَيدا ئةشَى 

ضى رووبدات؟ ئةطةر بةتةواوى لةبرى جةنط ئاشتيمان هةَلبذارد ضى روودةدا؟ 

رةنطة سيماى ئةم ثرسيارانة طةمذانة و شَيتانة بنوَينن، نةك لةبةرئةوةى ثرسى 

طرنط و قوَل و راستةقينةنين، بةَلكو تةنها لةبةرئةوةى دذن لةتةك ئةو دؤخةى، 

لةبن  طةمذةيى  كة  داكةوتَيك،  هةَلبةت  سةثاندوويةتى،  بةسةرماندا  داكةوت  كة 

نةهاتووى مرؤظ تاكة وةديهَينةريةتى. 

 *

كة  جةنططةلَيكن،  وردببينةوة  ئةطةر  روودةدةن،  جةنطانةى  لةو  زؤرَيك 

تَيياندا مرؤظةكان بةكرَيطيراون بؤ ئةوةى بكوذن و بكوذرَين، ئةمة واتاى ئةوة 

دةطةيةنَى، كة ئةو مرؤظانة لة اليةن ئةويديكةوة بةكاردةهَينرَين وةك ضؤن هةر 

ئامَير و ضةكَيكى ساكار كةَلكى لَيوةردةطيرَى، وةها مامةَلةيةك بَيطومان بةتوندى 

مةزنة،  راستينةيةكى  ئةمة  مرؤظة(١).  ئَيمةى  كةسيةتى  و  مرؤظايةتيى  مافى  دذى 

خؤى  مرؤظ  دةبينين  تةماشابكةين،  مرؤظةوة  كةسيةتى  طؤشةنيطاى  لة  ئةطةر 
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بزر دةكات، هَيزى خؤى، كارى خؤى و ذيانى خؤى دةفرؤشَى، ئةوا هيضى لَي 

نامَينَيتةوة بةدةر لة قاوغَيكى مرؤظى بةناوةرؤك بةتاَل، كة ئامَير ئاسا دةخرَيتة 

ثيرؤزكراو،  بوونةوةرَيكى  دةشَى  كة  شتَيكدا،  يان  ديكةدا  ئةوى  و  لةثَينا  طةِر 

رابةرَيكى طيانيى، ياخود راميارى مةزنكراو، يان هةموو ئةمانة بة طوزةركردن 

بةرجةستة  داماَلراودا  ئازادى  لة  راميارى  ياوةكو  دينى،  ئايدؤلؤذيايةكى  بة 

راستينةى  وةك  راميارييةكان  و  دينى  ئايدؤلؤذيا  بةرجةستبوونةى  ئةم  دةبن، 

بةرجةستةبوونى  واتة  كتومت  مرؤظدا،  بةسةر  و  مرؤظ  لةناو  ”حةقيقةت“  رةها 

مرؤظايةتيدا.  كؤمةَلطةيةكى  هةمةاليةنةكانى  رةهةندة  لةتةواوى  ثةتى  كؤياليةتى 

تةنانةت  هةريةكَيكيان،  نةبوونى  هةبن،  ثَيكةوة  ثَيويستة  ئازادى  و  ئاشتى  بؤية 

ئةوة  بدةين،  لةقةَلةمى  ديكةيان  ئةوى  نةبوونى  وةك  نةكارين،  بةِرةهايى  ئةطةر 

بوونيان بَى يةكترى، بَيطومان بوونَيكى لةرزؤكة و ئامادةى لةناوضوونة. 

لة  بةرثرسيارن  بةتةواوى  دةوَلةتَى  و  نةتةوة  يان  مرؤظ،  هةرضةندة 

ضارةنووسى خؤيان و لة بوونيان وةك بوونَيكى ئازاد، ياخود وةك كؤيلة و سةر 

بةواني ديكة، بةآلم هةمان بةرثرسيارَيتيشيان لةئةستؤداية لة ئاست ئةوانى ديكةدا، 

مرؤظةكانى دى، نةتةوة يان دةوَلةتانى ديكة. بؤية دؤخى ئاشتى كاتَيك بةهؤى 

داطيركردنى نةتةوة و وآلتَيكةوة، يان ديسثلينكردنى ئايدؤلؤذيانةى تاكةكةسةوة 

باوةِرى  يان  داطيركةر  هَيزى  بةرثرسياريةتى  ساتدا  لةهةمان  دةبرَى،  لةناو 

ثيرؤزكراو لة ئاست ئازادى مرؤظدا بنثَي دةخرَى، بن ثَيخةرى ئاشتى و ئازادى 

بةحةقيقةتكراوةكانن.  باوةِرة  هةمان  و  داطيركةر  هةمان  مرؤظ  هةمةِرةهةندى 

كة  ئةوانةشداية  لةئةستؤى  دؤخة  ئةو  بةرثرسيارَيتى  ئةوةى  سةربارى  ئةوة 

هةر  قبووَلدةكةن،  نامؤ  ديكةى  ئةوى  بؤ  خؤيان  رةهاى  بةندايةتى  و  ملكةضى 

ئةم رةزامةندبوون و بَيدةنطيية هَيماى راديكاَليانةى هةبوونى مرؤظى نائازاد و 

ناِرةسةنة. 

 *

هةرطيز نابَى ئةركة دةوَلةتييةكان بةكاربهَينرَين بؤ كارة رامياريية دةرةكييةكان(١)، 

هةَلبةت مةبةست لةو ئةركانة، ئةو ئةركة ناوةخؤييانةية كة ثَيويستة دةوَلةت لة 

ئةركانة  ئةو  بطةيةنَى.  بةئةنجاميان  خؤيدا  راميارى  جوطرافياى  ضوارضَيوةى  نَيو 

يةكَى لةثاية هةرة طرنط و ثتةوةكانى راطرتنى سةربةخؤيى و بةردةواميدانة بة 

تَيكةآلوكردنى  دةوَلةت،  يان  نةتةوة  نيشتمان،  بؤ  هاوآلتيان  ئينتماى  و  دَلسؤزى 

شَيوة  دوو  بة  نةشياويية  ئةم  دةتوانين  نةشياوة.  دةرةكييةكاندا  كاروبارة  لةتةك 

تَيبطةين، يةكةم: ئةم ئةركانة، ئةركى هةرة سةرةكى و سةرةتايى دةوَلةتن، هةم 
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راميارى  بيانوويةكى  بةهيض  نابَى  هاوآلتيانن،  ثَيويستى  و  سةرةتايى  هةرة  مافى 

و كاروبارى دةرةكييةوة طرفت و كؤسثيان بخرَيتة بةردةم. دووةم: ئةم ئةركانة 

بةكارهَينانيان لة كاروبارة دةرةكييةكاندا، كة رةنطة قةرزدان و هةم وةرطرتن، يان 

ثةيوةنيية ئابوورى و بازرطانييةكان بطرَيتةوة لة نَيوان دةوَلةتةكاندا، نابَى كةَلكى 

خراث و دذةمؤِرالييان لَيوةربطيرَى بؤ دةستَيوةردان لة دؤخى ناوخؤى دةوَلةتانى 

ديكة، بة مةبةستى شَيواندن، وة بؤ دةستبةسةرداطرتن و سةثاندنى سزا و هةر 

ئامانجَيكى تر، كة بة ئاراستةى بةرذةوةندييةكى تةسك و دياريكراودا بَى، نةك بة 

مةبةستى خزمةتكردن بة ثرؤسَيسى ئازادى و شكؤداركردنى مرؤظ و ئةفراندن و 

سةقامطيركردنى ذيانَيكى دادثةروةرانة! 

 *

طةِرانى دةوَلةت بؤ دؤزينةوةى رَيطايةك لةناوخؤدا، يان لة دةرةوةى وآلتدا، 

نابَيتة هؤى ورووذاندنى طومانةكان، ئةطةر هةموو ئةوانة لة ثَيناو دةستةبةركردنى 

و  رَيطةوبان  ضاككردنى  وةكو  بَى،  وآلتدا  راستةقينةكانى  خاوةنة  ثَيداويستى 

بونيادنانى شوَينى نيشتةجَيبوونى تازة و ئامادةكارى بؤ رووبةِرووبوونةوةى ساَلة 

نةهات و بَى بةرهةمةكان وة تةواوى خزمةتطوزاريةكانى تر(١). لَيرةدا ئةوةى طرنطة 

لةسةر  مرؤظثةروةر  دةوَلةتَيكى  بةِرَيوةبردنى  ضونكة  دةسةآلتة،  تاقيكردنةوةى 

دوو بونيادى سةرةكى خؤي طرتووة، يةكةم فةلسةفةيةكى سياسى مرؤظدؤستانة، 

دووةم.  بونيادى  لة  بريتية  كة  سياسيية  فةلسةفة  ئةو  ثراكتيكى  لةهةمانكاتدا  وة 

دةوَلةت  بةِرَيوةبةرانى  سةرِراستى  و  دَلسؤزى  لة  طومان  ئةوةى  بؤ  كةواتة 

وة  سةربةطةلن  كة  ئةوةبن،  سةلماندنى  ثابةندى  دةبَى  بةثَيويست  ئةوان  نةكرَى، 

خزمةتكارى ذيانَيكى دادثةروةرانة و ئاشتيانةن، نةك بة ثَيضةوانةوة، ضونكة ئةمة 

راديكاَليانةترين مةرجى رةوابوون يان رةوانةبوونى لةبان تةختبوونى ئةوانة. 

 *

ئةو  جةنطةوة.  ويستى  و  مةيل  بة  ثةيوةستة  جةنط  بةردةوامى  و  توانايى 

دةسةآلتةى خودان مةيلى جةنطة طةورةترين كؤسثى سةر رَيطةى ضوون بةرةو 

ئاشتى هةميشةيية(١). بَيطومان ئةوة دروستة، بةردةوام رةفتارى شةِرةنطَيزانةى 

دةوَلةتةكان لة مةيلى ئةواندا بؤ جةنط خؤى بةيان دةكات، كة دةشَى لة هةناوى ئةو 

مةيلةدا هَيز و ثاَلنةرة ئايدؤلؤذى و بةرذةوةنديية ئابورييةكان فةرمانِرةوابن وة 

بيانةوَى كؤنتِرؤَلى وآلت و ماَلى ذين و بوونى ئةوانى ديكة بكةن، ئةمةش دوذمنى 

سةرسةختى ئاشتى هةميشةيية .

 *
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ثَيكهاتةى  دةستبخاتة  توندوتيذى  رَيطةى  بة  نابَى  دةوَلةتةكان  لة  يةكَى  هيض 

راميارى و فةرمانِرةوايى دةوَلةتانى ديكة(١). لَيرةدا بةِروونى ئةوة لة بيرى كانتدا 

دةردةكةوَى، ثَيش هةموو ئةو ياسا نَيودةوَلةتيانة كةوتووة، بةتايبةت كة لة ثاش 

دامةزراندنى كؤمةَلةى نةتةوة يةكطرتووةكان هاتوونةتة ئاراوة، كة دةستَيوةردان 

رَيطةثَينةدراوة،  ديكة  دةوَلةتانى  كاروبارى  لة  زؤرةملَى  و  توندوتيذى  بة 

فةيلةسوف لَيرةدا دةرفةتى دةستتَيوةردانيش دةهَيَلَيتةوة، تةنها بةشَيوازَيك بةدةر 

لة توندوتيذى، بةآلم هَيشتا ئةم ديدة بؤ ئاشتى طرفتى خؤى هةية، بة تايبةت كاتَى 

دةبينين هةندَى لة دةوَلةتان لة ناكؤكى قوَلدان لةتةك هاوآلتيةكانياندا، دذبةرى 

خةَلك  كة  بكةن،  جَيبةجَى  خواستانة  ئةو  نايانةوَى  و  دادثةروةرين  و  ئازادى 

خوازيارين وة ئَيجطار ستةمكارانة دةكةونة سوكايةتيكردن و لةناوبردنى مرؤظة 

ياخيية ئازاديخوازةكان، دةبَى بثرسين، ئايا لةوةها ساتَيكدا كة رَيطةى ئاشتيانة 

ستةمكار  سيستةمى  ئةوةى  لةبةر  تةنها  نةك  بنبةست،  دةطاتة  زؤر  تاِرادةيةكى 

سنوورةكانى  كة  لةبةرئةوةشة  بةَلكو  دةكــوذَى،  ئاشتيانة  هةوَلَيكى  هةموو 

سوكايةتيكردن و كوشتن و لةناوبردنى تةواوةتى دةطةنة دوا رادةكانى خؤيان، 

ئةمة ئيدى قاتوقِركردنى مرؤظة بةشَيوةيةكى فيزيكى، ئةوها، ض رَيطايةكى ئاشتيانة 

دةكارَى بةربةم خوَينخواريية بطرَى؟! 

لَيرةدا طونجاوة نموونةيةك لةبةرضاوبطرين، كاتَى دةوَلةتَيك لة بةرئةنجامى 

ئاذاوة و ئاَلؤزى ناوخؤيى دابةشدةبَيت بةسةر دوو بةشدا، وة هةريةكة لةوان 

وةك دةوَلةتَيكى جياواز خؤى دةردةخا، طوزارشت لة سةربةخؤيى دةكا؛ ئةطةر 

لة  دةستَيوةردان  وةك  نابَى  ئةوة  هةبَى،  يارمةتى  بة  ثَيويستى  ئةوان  لة  يةكَى 

هؤى  دةبَيتة  ثَيضةوانةوة  بة  تةماشابكرَى،  ديكة  ئةوانى  راميارى  ثَيكهاتى 

ثةيدابوونى فةوزا(١). كةواتة ئةو جؤرة بةشداريكردن يان دةستَيوةردانانةى، كة 

مةبةستى  بة  ديكةية  ئةوانى  بةدةمةوةضوونى  بؤ  يان  ثشَيوى  لة  رَيطةطرتنة  بؤ 

دةربازكردنيان لة دؤخَيكى نالةبار، رةوايةتى هةية بة ثَيى روئياى كانت، بةآلم 

مةترسى طةورةتر ئةشَى لَيرةوة سةرهةَلبدات، ضونكة لَيكدانةوة بؤ ”رةوايةتى“ى 

ياخود  دةوَلةتَى  ثشتيوانى  رةواية  كاتَى  ض  لةوةى،  تَيطةيشتن  وة  يارمةتيدان، 

”كَيشةى  ئةويش  فةلسةفى،  طةورةى  كَيشةيةكى  كن  دةمانباتةوة  بكةيت  طةلَيك 

راستينة-حةقيقةت“ة، واتة دةشَى بثرسين كامانةن ئةو ثَيوةرانةى ,كة ثَيويستة 

لة  خؤى  وة  بووة،  هةميشة  طرفتَيكى  ئةمة  تَيثةِرببن؟  بةناوياندا  بِريارةكانمان 

راستينةى  ذيان،  ”راستينةى  دةبينَيتةوة  راستينةدا  دةربارةى  جياواز  ديدى 

راميارى و دةوَلةت و ئابوورى، كَيشةكانى دادثةروةرى و ئازادى ...هتد“، ئةطةر 
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كة  بكةين،  ثَيوةرطةلَى  دؤزينةوةى  بؤ  خؤمان  طةِرانى  لة  طوزارشت  ناضاربين 

بتوانن بةرضاو رؤشنييةكمان ثَي بدةن، ئةوا دةشَى هَيما بة راستينة يان ثَيوةرَى 

ئازاديى  و  مرؤظبوون  ئةوةش  ديكة،  ثَيوةرةكانى  لة  من“  ”بةديدى  باآلتر  بكةين 

بريتيية لة كرؤكى مرؤظبوون. بؤية بة لةبةر ضاوطرتنى  مرؤظة، كة هةمان كات 

بةرثرسياريةتى مرؤظ لة ثرؤذةى بوونى خؤى، كة لة بوونيادنانى كرؤك يان 

ضييةتى خؤيداية، ئةوا هةر تَيكؤشينَيكى مرؤظ، دةوَلةت يان نةتةوةيةك لة ثَيناو 

سةرخستن و باآلكردنى ئةو رةهةندة مرؤييانةدا رةواية و نابَيتة دةستتَيوةردان، 

ثشت  لة  تةسك  سياسى  و  ئاينى  و  ئايدؤلؤذى  ئامانجى  كة  كاتَى  تةنها  ئةمة 

تاقانة  تَيكؤشين،  ئاشتيانة  مرؤظبووندا،  لةثَيناو  تةنها  نةبَى،  بوونى  تَيكؤشانةوة 

زةمينةخؤشكةرى خودى ئاشتى خؤيةتى، ئةمةش دياريدةيةكى مرؤظبوونة. ئةو 

تاقانة رَيطةيةى مرؤظبوون يان مرؤظطةرايى ثَيشنيارى دةكات ئاشتيية و ديالؤطة، 

بةدةرلةوانة ناِرةواية، هةرضةندة رةنطة لة ناضارى مرؤظةوة سةرضاوة بطرَى، كة 

يةكالييكردنةوةى ئةمةش سةختة. 

 *

هيض دةوَلةتَى لة كاتى جةنطدا لةتةك ئةوانى تردا نابَى بطاتة ئاستى ئةنجامدانى 

كردةى دوذمنكارانة، كة ببَيتة هؤى بَيمتمانةيى تةواو لةبةرامبةر دؤخى ئاشتى 

ئايندةدا، بؤ نمونة كوشتنى ديلةكان و نَيردراوةكان، وة ثابةندنةبوون بة مةرجى 

لة  خيانةتكارى  ورووذاندنى  يان  رادةستبووةكان،  ذيانى  لة  ثارَيزطاريكردن 

رةوشتييةكان  بنةما  لة  رَيز  تاوةكو  وةدينايةت  ئاشتى  دوذمندا(١)،  دةوَلةتى  ناو 

سنورةكانى  وادةكا  ئةوةى  ضونكة  جةنطدا،  ميانةى  لة  تةنانةت  نةطيرَى  ”مؤِراَل“ 

جةنط بةرينتربَى، ئةوةى وادةكا جةنط ببَيتة دوايةمين رَيطاضارة و بةربةستى 

هةميشةيى لة رَيى وةديهَينانى ئاشتيدا، بةشَيكى طةورةى طرَيدراوة بة ضؤنييةتى 

مامةَلةكردن لة ناو خودى جةنطدا، بؤ ئةوةى ويستى ئاشتى بوونى بسةلمَينرَى 

هةمواليةنةى  رةزامةنبوونَيكى  مرؤظ  كَيشةكانى  ضارةسةرى  تةنها  وةك  و 

لةسةر ثَيكبَى، بةثَيويست كردةى دوذمنكارانة دةبَى ثةرةي ثَي نةدرَى. ئةوةى 

ئةم فةيلةسوفة ئاماذةى ثَيكردووة وةك كؤمةَلَيك بنةما، كة دةوَلةتةكان تةنانةت 

لةكاتى رووبةِرووبوونةوةشياندا دذ بةيةكترى ثَيويستة ثابةندبن ثَيوةى، رةنطة 

ثَيِرةوكرابن.  يان  خرابن،  ثَي  بن  ببينرَين،  زؤر  تا  كةم  مرؤظايةتيدا  مَيذووى  لة 

تَيطةيشتن  ئةو  هةناوى  لة  و  لَيوةرطرتوون  كةَلكى  كانت  ئةزمونَى  وةك  ئةمانة 

لةسةر  جةخت  هةميشةيى  ئاشتى  ــارةى  دةرب خؤيةوة  قوَلةى  ئةندَيشة  و 

رةطةزةكانى ئةو ئاشتيية دةكاتةوة. سةربارى ئةوانة، ئيمانؤيل كانت شَيلطيرانة 
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هَيما بةوة دةكا، كة بةبَى ئامادةطى ئةو رةطةز و بنةمايانة خودى جةنط دةبَيتة 

كاتى  لة  لةبةرئةوةى  فَيَلبازانةية،  ناثاكانةيةى  جةنطَيكى  ناثاكانة:“ئةوة  جةنطَيكى 

جةنطدا ثَيويستة جؤرَى لة جؤرةكانى متمانة بمَينَيتةوة لة كن دوذمندا، ئةطةرنا 

ئيدى بةثَيضةوانةوة ثَيكهَينانى ئاشتى شيانيبوونى نابَى وة كردةى دوذمنكارانة 

رةهاى  نةمانى  بَيطومان  رةها“،  كاولكارانةى  جةنطَيكى  دةكاتة  جةنط  بةتةواوى 

سةربارى  بؤية  ئاشتييةوة،  رةهاى  نامومكينبوونى  دؤخى  دةمانخاتة  متمانة 

لة  ديكة  هةندَيكى  بؤ  يان  جةنطةوة  ويستى  لة  ئةطةر  جا  جةنط،  هةآليسانى 

ناضارييةوة سةرهةَلبدات، بةآلم ثاراستنى متمانة جا ئةطةر النى كةمى متمانةش 

بَى، ئةوة لة ثَيويست ثَيويستترة، ضونكة تةنها هةوَينى ئاشتى ضاوةِروانكراو ئةو 

كةمة متمانةيةية، لةدذبةرى ئةمةدا جةنط وةك طةوجَيتى رةهاى مرؤظ دةبَيتة 

كؤتايى رةهاى خودى ئةو بوونة. 

 *

جةنط هؤيةكى زؤرةملَييانةى ئازاربةخشة لة دؤخى سرووشتيدا(١)، دؤخَيكى 

ئةوها بةتاَلة لة حوكمى ياسايةكى باآل، هةَلبةتة ”باآل“ نةك بةمانا ميتافيزيكيةكةى 

ياخود ئاينييةكةى، بةَلكو بةتةواوى بةواتا مرؤييةكةى، سةربارى ئةوةى تةواوى 

نين  هيض  بن  مرؤيدا  يان  باآل،  ئاسمانى،  زةمينى،  ذَيرناونيشانى  لة  جا  ياساكان، 

جطة لة بةرهةمى مَيذوو، وةك ضؤن مرؤظ خؤى مَيذووة، هةر ئةوهاش ئةوةى 

ثةيوةستى ئةو بوونة بَى –مَيذوويية، بةَلكو باآل وةك نيشانةيةك بؤ ياساطةلَى، 

كة لة هةناوى طةشةكردن و ثايةبةرزبوونى مرؤظةوة سةرضاوةدةطرن، ضونكة 

ئةوةى لة داكةوتدا زؤرجار بة ياساوِرَيسا باآلكان ناو دةبرَى، وةك هَيماكردنَى 

بة ئاسمانيبوونيان يان ميتافيزيكبوونيان، نةيتوانيوة وة ناتوانَى ببَيتة ياسايةكى 

”باآل“ و جيهانيانةى بوونى مرؤظ، بةَلكو لة زؤر ثنتى مَيذوودا، وة لة دؤخَيكدا 

كة ثَيي دةطوترَى ”ئَيستا“، ئةوةندةى فاكتؤرى لَيكترازاندنى مرؤظةكانة، ئةوةندةى 

لة طةلَى بنتى جيهاندا مايةى لةناوبردن و تيرؤرى فيزيكى و ئةقَلى مرؤظةكانة، 

راستةقينةى  ئازادبوونى  و  طةشة  سةرضاوةى  نةبووةتة  ئةوة  هَيندةى  هةرطيز 

مرؤظ لة سةردانةواندن و كؤياليةتى. بةم هؤكارانةوة مرؤظ خةريكة بةتةواوى 

بةَلكو  لةدةستدةدات،  ئاشتيخوازانة  دؤخَيكى  هَينانةبوونى  تواناى  هةر  نةك 

خةريكة ئيدى بيركردنةوة و خةونبينينيش بةو ئاشتييةوة بة رةهايى لةبيردةكا، 

بةَلَى ئةمةية دؤخى ئاشتى لة ساى ئةو ياسايانةى كة فةرمانِرةوايى جيهان ياخود 

بةشَيكى طةورةى جيهان دةيكةن، كة ياساطةلَيكن لةسةر بنةِرةتى بةهَيز و الواز، 

يان ثيرؤز و ناثيرؤز وةك لة ئاين و ئايدؤلؤذياكاندا هةن دةيانةوَى كَيشةكانى 
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مرؤظ يةكالييبكةنةوة، جا بَيطوَيدانة ئةوةى، كة يةكالييكردنةوةى كَيشةكان بةو 

ذيانى  و  بوون  لة  هةمةاليةنة  ئاشتى  و  ضارةسةر  بؤ  رَيطةنين  نةك  رَيطايانة، 

مرؤظدا، بةَلكو تةواو بة ثَيضةوانةوة خؤيان بريتين لة جةوهةرى كَيشةى جةنط 

تةنها  تريشيان  جوآلنةوةيةكى  هةر  وة  مرؤظ  نائازادبوونى  و  ناِرةسةنبوون  و 

دةطةيةننة  هةبووةكان  كَيشة  كة  ئةوةية،  بطةيةنَى  بةئةنجامى  دةتوانَى  كة  شتَى، 

ئاستى قةيرانى قوَل. 

 ئةم دؤخة مرؤظايةتى بةئاقارَيكدا ئاراستة دةكا، كة ئيمانوَيل كانت بةم شَيوةية 

لةبارةيةوة دةنووسَى: ”شايةنى طوتنة، كة جةنطى كاولكارانة ئةشَى ببَيتة هؤى 

ئاشتى  كاتةدا  لةو  مافَيك،  هةموو  ئةوانيشدا  لةتةك  هةردووبةرةكة،  لةناوبردنى 

هةميشةيى تةنها مةطةر لةسةر طؤِرى طةورةى مرؤظايةتى بَيتةبوون“، بةَلَى ئةى 

مرؤظ  تةواوةتى  مةرطى  مرؤظ،  طةورةى  تراذيدياى  مرؤظدؤست،  خوَينةرانى 

تةنها بة كؤتاييةكى فيزيكى ئةم بوونة نايةتةبوون، بةَلكو ئةمة سةرةتايةكى ئةقَلى 

دروستر  يان  بيركردنةوة  هةناوى  لة  فيزيكى  ئاستى  بطاتة  ئةوةى  ثَيش  هةية، 

بيرنةكردنةوةى مرؤظةكاندا ثةيدادةبَى. كاتَيك كة كوشتن و جةنط، شادمانبوون 

و هةَلثةِرين لةسةر تةرمى قوربانييةكانى جةنط، جا ئةطةر دوذمنيش بن، دةبَيتة 

و  ئاشتى  ئومَيدةكانى  تةنانةت  ئةوكات  يادكردنةوة،  و  جةذن  و  ئاسايى  بارَيكى 

مرؤظبوونةكةى  رؤَلى  مرؤظ  كاتَيكة  ئةوة  دةكةن،  نةمان  لة  روو  ذيان  ثَيكةوة 

خؤى وازيناكات، هةر ئةوهاش رةنطة طشتمان بةرةو كؤتاييةكى رةها بضين. 

 *

دؤخى ئاشتى نَيوان مرؤظةكان وة ئةوانةى لة دراوسَيى يةكديدا ذياندةكةن، لة 

بنةِرةتدا دؤخَيكى سرووشتى نيية، بةَلكو بةثَيضةوانةوة ئةو دؤخة، دؤخى جةنطة، 

ئةطةر دؤخَيكى لَيوانلَيو لة كردةى بةردةوامى دوذمنكارانةش نةبَى، ئةوا بريتيية 

لة مةترسييةكى بةردةوامى ئةوان لةسةريةكترى، كةواتة دؤخى ئاشتى ثَيويستة 

ثَيكبهَينرَى و بئةفرَينرَى(١). لَيرةدا قسة لةسةر ئةوةية، كة ئاشتى لةخؤيدا بارَيكى 

هؤبز  هؤبزدا،  و  كانت  نَيوان  لة  نزيكيةكة  بَلَيم  دةتوانم  ئةمة  نيية،  سرووشتى 

مرؤظ وةك طورطى مرؤظ ناوزةد دةكات لة دؤخى سرووشتيدا، ئةمةش واتة 

دةبَى  ئةو  نيية،  خؤرسك  واتة  ناسرووشتيية،  دؤخَيكى  ئاشتى  ئاشتى.  نةبوونى 

ثَيكبهَينرَى. شوناسى دؤخى سرووشتيانة لة بةشَيكيدا خؤى لة بوونى نائارامى 

راستةقينة  و  قوَل  رَيككةوتنَيكى  هيض  كة  كاتةى،  ئةو  دةكا،  نمايش  نائاشتيدا  و 

سةرةكى  كردةى  ثَييانةوة  ثابةندبوون  يان  نيية،  بوونى  مرؤظةكاندا  لةنَيوانى 

بةرثرسياريةتى  بةردةم  بكةونة  خؤشياندا  لةخودى  خؤيان  كة  نيية،  مرؤظةكان 
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رَيزطرتن و ثاراستنى، هةم خؤى وة هةم ئةوى تر. بؤية هَيز، يان خؤ بة ثيرؤز 

زانين، يان لةبةركردنى بةرطى حةقيقةتى رةها، جا بةطوزارشتى جياوازى زمانى، 

ئاسمانى يان زةمينى بَى، دةبَيتة بنةماى ماف و رةوايةتى: ”بةهَيزةكان ثيرؤزن، 

خودان حةقيقةتى رةهان، ياخود ثيرؤزةكان و خاوةنانى راستينةى رةها، ئةطةر 

هةنوكة بةهَيز نين، ئةوا ثَيويستة بةهَيز بن، بة طوتةى خؤيان ثَيويستة باوةِرى 

راستى ئةوان فةرمانِرةوايى دونيا بكات“، ئةمة ئةو ياسا و رَيسايانة بن، كة بةسةر 

جيهاندا باآلدةستى دةنوَينن، ئيدى ضؤن جيهان ثِرثِر نابَى لة نةزانى، ئيدى ضؤن 

ذيان نابَيتة جةنطَيكى هةميشةيى نةطريس، ئيدى ضؤن مرؤظ نابَيتة ”هيض“!!؟ 

و  مرؤظةكان  نَيوان  لة  ذيانةى  يةكترةوة  نزيك  لة  و  تةنيشت  لة  ئةو 

بةتايبةت  بَى،  سرووشتى  بارَيكى  هةرضةندة  هةية،  جياوازةكاندا  كؤمةَلةمرؤيية 

نةبووةتة  بةآلم  جياوازةكاندا،  نيشتمانة  و  دةوَلةتةكان  دراوسَييةتى  دؤخى  لة 

هؤى ثةيدابوونى ئارامى، بةَلكو كانطاى مةترسييةكانة كة يةك بؤ سةر يةكترى 

وة  رَيكدةخا  نزيكيية  و  ثةيوةنيية  ئةو  ياسايةك  كاتَى  هةتا  دةكةن،  دروستى 

رةوايةتى  بة  دانثَيدانان  و  ثابةندبوون  هةَلبةتة  دروستدةكا.  ئارامى  لة  جؤرَيك 

ثاراستنى  و  مانةوة  طةرةنتى  دةشَى  كة  مةرجَيكة،  تاقانة  ديكةدا  ئةوانى  بوونى 

قوَلى  ويستى  بكات.  طةلَيكيشدا  خودى  ناو  لة  طةالن،  نَيوان  ئاشتى  و  ئارامى 

مرؤظةكان بؤ ئاشتى، ئاشتى وةك تاقانة هيوا و ئامانج، ثَيشمةرجى بوونى ئاشتى 

و بوونَيكى مرؤيى رةسةنة، بةوثَييةى ئاشتى راستةقينة دؤخَيكى ئازادة، كةواتة 

تةنها لةوةها دؤخَيكدا مرؤظةكان دةكارن حةقيقةتى خؤيان نمايش بكةن. ئةطةر 

نةتوانين بَيذين ئاشتى ئازاديية، ئةوا ئاشتى دةشَى ماَلى ئازادى بَى.

 *

هةموو ئةو مرؤظانةى، كة دةشَى كاريطةرييان لةسةريةكدى هةبَى ثَيويستة 

ثةيوةستببن بة شَيوةيةك لة شَيوةكانى دامةزراوةيةكى مةدةنييةوة(١)، بَيطومان 

سةرنجى  دياريكراوةوة  نةتةوةيةكى  بةنيسبةتى  سةرةتا  دةشَى  ديدطاية  ئةم 

بدةين، مرؤظطةلَى، كة سةر بةنةتةوةيةكى دياريكراون كاريطرييان بؤ سةريةكتر 

بةردةوامى  طردبوونةوةيةكى  بؤية  دابنَين،  طاريطةرى  دةتوانن  يائةوةتا  هةية، 

ئةوان لةكن دامةزراوةيةكى مةدةنى دةبَيتة مةرجَيكى ثَيويستى مانةوةى ئةوان، 

هةَلبةتة ئةو دامةزراوةية ئةركى ثاراستنى طردبوونةوةكةى هةية بةو رَيطايانةى، 

كة طوزارشت لة تةواوى ئةو طةلة ياخود نةتةوةية دةكةن، دامةزراوةيةكى ئةوها 

دةشَى دةوَلةت بَى، بؤ نةتةوةيةكى وةك كورد بريتيية لة دةوَلةتَيكى نةتةوةيى، 

ديارة وةك ئةو ثرؤسَيسة مَيذووييةى، كة تاكو ئَيستا نةتةوةى كوردى لَيوةى لة 
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دايكبووة طةيشتؤتة ئةو ئاستةى، كة دةكرَى ثَيبةثَى بِروامان بةوة ثتةوتر بَى كة 

كاتى  مةدةنى-دةوَلةتى  دامةزراوةيةكى  دةورى  لة  نةتةوةية  ئةم  طردبوونةوةى 

مَيذوويى خؤى هاتووة. 

سةر  وةردةسوِرَينَيتة  سةرنجمان  كانت  روئيايةى  لةم  ديكة  تَيطةيشتنَيكى 

جياواز و  طةلَى فاكتؤرى  بةهؤى  واتة كاتَيك مرؤظةكان  رةهةندة جيهانييةكةى، 

رووةوة  طةلَيك  لة  شارستانييةتن  طةشةكردنى  دةرهاويشتةى  كة  كاريطةرةوة، 

لةبارةى  زانينيان  و  ناسين  وة  بةيةكتر  دةبن  كارييطةر  يةكتر،  لة  نزيكدةبنةوة 

يةكدييةوة ثةرةدةسَينَى، لةم كاتةدا بةثَيويست دةبَى لَيكنزيكببةنةوة. رةنطة هيض 

بةتايبةت  نةكردبَيت،  طرنطى  ثَيشنيارَيكى  و  ثَيشبينى  وةها  كانت  وةك  كةسَى 

جَيبةجَيكردنى ئةم نةخشةيةى ئةو لة سةرةتاكانى سةدةى بيستةوة دةست ثَي 

دةكا، ديارة مةبةستمان ثَيبةثَى هاتنة ناو زةمينى داكةوتى ئةم تيؤرييةى ئةوة، 

بؤ ئةمةش كتومت دةشَى وةك نمونة دامةزراندنى ”كؤمةَلةى نةتةوةكان“ و دواتر 

”نةتةوة يةكطرتووةكان“ و دواتر ”يةكَيتى ئةوروثا“ لةبةرضاوبطرين. هةموو ئةمانة 

دةشَى وةك هةنطاو طةلى مةزنى مرؤظايةتى باسى بكةين بؤ بةرجةستةبوونى 

لة  طةالن  و  مرؤظةكان  طردبوونةوةى  و  لَيكنزيكبوونةوة  تيؤريى  تيؤرياية.  ئةو 

دةورى دامةزراوةيةكى مةدةنى بةردةوام بةكراوةيى دةمَينَيتةوة، تاكو كاريطةرى 

و نزيكبوونةوةكان فراوانتربن، هيواى وةديهَينانى ئةو دؤخة ثتةوتر دةبَى، ئةوة 

بةتايبةت  وة  مرؤظ،  طةمذةيى  كة  بِرةوَينَيتةوة  طومانةمان  ئةو  ئةوةى  بةبَى 

طةشةكردنى  ئةطةرى  بةردةم  لة  جديين  هةِرةشةى  هةميشة  دةسةآلتدارةكان، 

مرؤظايةتى بؤ ئاستَيكى باآلتر لةو دؤخةى هةنوكة تَييدا دةذى. 

 *

دامةزراوةى مةدةنى لةهةموو دةوَلةتَيكدا ثَيويستة كؤماريى بَيت(١)، ئةمة خاَلَيكى 

لةترؤثكى  ئةوةى  سياسييةكان،  و  كؤمةَلطايى  دامــةزراوة  و  سيستةم  بؤ  طرنطة 

ئةم  بةآلم  بَيت،  كؤمارى  ثَيويستة  دةوَلةتةش  ئةو  دةوَلةتة،  دامةزراوانةداية،  ئةو 

دامةزراوةى دةوَلةتة كة ويستى كانتة هةر بةكؤماريبوونى نابَيتة ئةو دامةزراوةيةى 

كة ئةو دةيةوَى، بةَلكو لةذَيربارى ضةند مةرجَيكداية و لةسةريةتى ثَييانةوة ثابةندبَى، 

شَيوةية  بةم  خؤى  كة  بةدةستبَينَى،  كانتةوة  ئيمانويل  لة  رةوايةتى  دةتوانَى  ئةوجا 

ثرةنسيثى  بة  ثابةندبَى  و  كؤك  دةبَى  يةكةم،  ثَيكهاتوو،  ”دامةزراوةى  دةنووسَى: 

ئازادى ئةندامانى كؤمةَلطةوة وةك مرؤظ، دووةم، ثابةندبوون و ثشتبةستنى هةموو 

بة ياسايةكى طشتى و سَييةم، ثابةندبوون بة ياساى يةكسانى هةموو، وةك هاوآلتى 

دةوَلةت، ئةمة دةشَى دامةزراوةى كؤمارى بَى“، ئةو سَى بنةما يان مةرجةى ديارى 
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دةكا يةكالييكةرةوةيةكى راديكاَليانةن بةنيسبةت ديموكراتبوون يا ناديموكراتبوونى 

دةسةآلتَيكةوة. دانثَيدانان بة ئازادى مرؤظ لة دةوَلةتدا، داننانة بة ئازادى تاكةكةسدا 

لة كؤمةَلطةدا تاكو بتوانَى خودان كةسيةتى جياوازى خؤى بَى، جياواز لةو شوناسةى 

كة زؤرجار كؤمةَلطة خواستيةتى بةسةر تاكةكةسيدا بسةثَينَى؛بَيطومان هةموو ئةمة 

بةثَيى ياسايةكى طشتى رَيكدةخرَى، كة تاك، كؤمةَلطة و دةوَلةت ثَيويستة ثابةندى 

بةوثَييةى  دةبَى،  لةدايك  كؤمةَلةوة  و  تاك  ديدطاى  لة  ياسايةك  وةها  هةَلبةت  ببن، 

دةرى  ياسادانان  دةزطاى  كة  ياساكان  هةرواش  هاوآلتيانة،  رةنطدانةوةى  دةوَلةت 

دةكا، طوزارشت لة ماف و ئةركى هةموو اليةك دةكات؛ ئاشكراية نةك تةنها ئازادى 

و ثابةندبوون بة ياسايةكى طشتييةوة مةرجى كؤمارة وةك دامةزراوةيةكى مةدةنى، 

و  خاَل  لة  ديكةية  يةكَيكى  هاوآلتيبوون  بنضينةى  لةسةر  يةكسانبوون  مافى  بةَلكو 

ثَيشمةرجة جةوهةرييةكانى كؤمارَيك، كة ذيانى راميارى و كؤمةآليةتى و ئابوورى 

كؤمةَلطايةك رَيكبخات. 

 *

بنثَيناخةن“  كةسَى  هيض  مافى  كة  كردانةية،  و  كار  ئةو  شياو-بوونى  ئازادى 

نةِروشاندى مافةكان، واتة نةشياوبوونى ئةوةى كة ناكرَى بكرَى“، ئةطةر تةنها ثَيشَيل 

نةكردنى مافةكانى ئةوانى تر بَى“، ئةوا كةواتة، تةنها دووثاتكردنةوةيةكى بةتاَلة(١)، 

بَيطومان مومكينييةتى كردةوةكان و كردةكان، هةَلبةت كردةطةلَى كة مافِروشاندن 

نةبَى، واتة ئةنجامنةدانى ئةوةى، كة ناكرَى ئةنجامبدرَى. ديارة كَيشةى ئةوةى: ئايا 

لَيرةدا مافةكان بةطوَيرةى كامة ياسا دياريكراون، كانت خؤى وةآلم دةداتةوة بةوة، 

ئةطةر ئازادى تةنها نةِروشاندنى مافةكان بَى، ئةوة دةبَيتة وشةيةكى بؤش، ضونكة 

ئَيمة ئةوة دةزانين، كة ئازادى ضةندة ثةيوةستى تَيك نةشكاندنى مافى ئةوانى ديكةية، 

هَيندةى ئةوةش ثابةندى ئازادى بِرياردان و هةَلبذاردنة بةمانافراوانةكةى، هةر بؤية 

ئةم بيرمةندة لةم بارةيةوة ئةوها دةنووسَى: ”ئازادى واتة ماف و تواناى طوَيِرايةَلي 

رةزامةندي  من  كة  كاروكردانةى،  لةو  جطة  دةرةكى،  ياساطةلَيكى  هيض  بؤ  نةكردن 

خؤميان لةسةر دةردةبِرم“، ئةمة ثَيداطيريكردنة لة ئازادبوون بةماناى شيانبوونى 

ملكةض نةكردن بؤ ياساطةلَيك، كة لة هةناوى رةزامةندى و هةَلبذاردةى ئازادانةى 

مرؤظةوة لةدايك نةبووبَيتن، ئةمة دةرخستنى راستينةيى و جةوهةريبوونى ئازاديية 

وةك تاقانة مةرجَى بؤ بوونى دامةزراوةيةكى دةوَلةتى، كة بشَى وةك دامةزراوةيةكى 

مةدةنى و سةربةخةَلك لةقةَلةم بدرَى، لةهةمان كات ئةو دةروازة ضارةنووسساز و 

ذيانييةية، كة مرؤظ دةكرَى واآلى بكا بةِرووى دونيايةكى ئاشتيخوازانةتردا. 

 *
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ثوختى  سةرضاوةيةكى  لة  خؤى  بوونى  سةرةتايى  كؤمارى  دامــةزراوةى 

مافةكانةوة وةرطرتووة. سةربارى ثةتييةتى و ثاكييةتى سةرضاوةى ثةيدابوونى، 

بةتايبةت  وة  واآلدةكا  زؤر  خواستطةلَيكى  لةسةر  دةرطا  بةرضاو  بةشَيوةيةكى 

كؤماريدا  رذَيمى  رةوابوونى  هؤى  لةتةك  لَيرةدا  ديارة  هةميشةيى(١)،  ئاشتى  بؤ 

بؤ  ناوَيك  وةك  نيية  ضةمكةكة  ثةيوةستى  تةنها  رةوايةتيية  ئةم  ثَيكدةطةين، 

دامةزراوةيةكى دةوَلةتى، بةَلكو ثةيوةستى ئةوةية، كة كؤمارى لة سةرضاوةيةكى 

ئةوة  نابَى  هةَلبةت  هةية،  ياسايى  رةوايةتى  ئةو  دَيتةبوون،  مافةكانةوة  ثوختى 

لةبير بكةين، كة كؤمارى لَيرةدا بة مانا كانتيةكةيةتى، كة ثَيشتر مةرجةكانى ئةو 

كؤمارةمان باسكردووة، كرانةوةيةكى بةرضاو بةِرووى خواستطةلة جياوازةكاندا، 

بةبَى  طؤِرَى،  نايةتة  خؤِرا  لة  هةميشةيى  ئاشتى  ويستى  يان  خواستى  بةتايبةت 

بةبَى  بةطشتيتر  كؤمةآليةتيدا،  و  سياسى  ئةقَلى  بونيادى  لة  طةورة  طؤِرانكارى 

طؤِران لة دونيابينيدا شيانيوةديهاتنى دؤخَيكى ئةوها كراوة نةشياويبوونة. كانت 

دةربارةى ئةو ثرسةى، كة بؤضى كؤمارَيكى ئةوها دةبَيتة كرانةوةيةك بةِرووى 

جةنط  ثرسةى,  ئةو  بِرياردانى  ”بؤ  كة  لةبةرئةوةية،  ثَييواية  هةميشةييدا  ئاشتى 

زؤر  ئةوةش  هةية،  هاوآلتيان  رةزامةندى  وةرطرتنى  بة  ثَيويستى  نا؟  يان  ببَيت 

ئةوةى  ثَيش  بيردةكةنةوة،  باشتر  طةلَيك  ”هاوآلتيان“  ئةوان  كة  سرووشتيية، 

ئةبَى  جةنط  ناهةموارييةكانى  و  سةختى  هةموو  ضونكة  بكةن،  خراث  يارييةكى 

ئةوان لة ئةستؤى بطرن، خودى خؤيان بجةنطن، ثارةدان هةرخؤيان و لةطيرفانى 

ئةوانةوة بوجةى جةنط دةردةضَى، بةهةمان شَيوة دةبَى لة ئارةقةى نَيوضاوانى 

و  بةدبةختى  تةواوى  و  بينابكةنةوة  جةنط  وَيرانكارييةكانى  هةموو  خؤيان 

دؤخَيكى  لة  كةواتة  ئةستؤ“.  بيطرنة  دةبَى  ئةوان  هةر  جةنط  كارةساتةكانى 

ئةوهادا، كة لةسةر بنضينةى رةزامةندى هاوآلتييةكانى ثَيكهاتبَى، لة كات و ساتى 

ثرسة هةستيارةكاندا هةميشة دةطةِرَيتةوة الى هاوآلتيان، ضونكة ئةم طةِرانةوةية 

مةرجى بوونى خودى رذَيمةكةية. يةكَى لةو ثرسة هةستيار و ضارةنووسسازانة 

ثرسى جةنطة، دةربارةى ئةمة طةل ئةشَى باشتر بيربكاتةوة، باشتر بيركردنةوةى 

زةبةالحى  بوجةى  لة  هةر  كة  مرؤيية،  و  ئابوورى  سةربنضينةى  لة  هاوآلتيان 

جةنطةوة دةيطرَيتةوة تاوةكو دةطاتة ئةو دؤخة نالةبار و نائارام و ئةو كارةسات 

دةوَلةتَيكى  هاوآلتيانى  تاكى  بة  تاك  و  وآلت  رووبــةِرووى  كاولكارييانةى  و 

بةشدارى جةنط دةبَيتةوة. 

مرؤظدا  بوونى  لة  خؤى  شوناسى  وةك  جةنط  كة  نامرؤييةى،  رةهةندة  ئةو 

دةيورووذَينَى، مرؤظ لة مرؤظةوة دةكاتة بكوذ، دةيكاتة نا-مرؤظ، ئةطةر بتوانين 
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هةَلوَيستطةلَيكى  بةردةم  دةمانخاتة  جةنط  رووداوى  زؤرجار  ضونكة  وابَلَيين، 

”جةنطين  خؤيةكالييكردنةوة  و  بِرياردان  لةبؤ  مؤِراَلى  و  ئةقَلى  سةختى  ئَيجطار 

و  رووبةِرووبوونةوة  بة  دةكرَي  مةحكوم  مرؤظ  كة  كاتَيك،  نةجةنطين“.  يان 

جةنطين، كاتَيكة بةرانبةرةكان يان ئةوانةى وةك دوذمن ناودةبرَين كؤتا بِرياري 

خؤيان دةدةن بؤ لةناوبردن و ثةالماردان، ئةطةر لةم ساتةدا بؤ ئةوةى نةكوذين، 

دةبرَى  لةناو  و  دةكوذرَى  نةتةوةية  يان  مرؤظَى  ئةوا  بكوذرَيين،  و  نةجةنطين 

وة ئةطةر بمانةوَى نةكوذرَيين، دةجةنطين و دةكوذين، لَيرةدا كؤتايى بةبوونى 

كؤمةَلَيكى ديكة لة مرؤظةكان دَى، بَيطومان ئةمة هةستيارترين دؤخى مؤِراَليية، 

كة تَييدا بةردةوام مرؤظ هةوَليداوة ثاساو بؤ يةكالييبوونةوة و بِرياردانى خؤى 

ثاساوة  يان  بَى،  نةتةوة  منى  و  دوذمن  يان  بَى،  تر  ئةوى  و  من  جا  بهَينَيتةوة، 

طةشةى  بةردةوامى  بؤ  ماوةتةوة  ئةوةى  بةآلم  بَى،  ئاينييةكان  و  ئايدؤلؤذيى 

ثرؤذةكانى بوونى مرؤظ وة بؤ مرؤظايةتى، خؤثةروةردةكردن و قوَلبوونةوةية 

مرؤظ  قوَلتر  و  زياتر  بتوانَى  ئةوةية  مرؤظ  ئةركى  طةورةترين  مرؤظبووندا،  لة 

بَيت، بةِرادةيةك ئةطةر تا دواثلة و تا بينةقاقا ناضاركرا بةبةرطرى يان بةجةنط، 

و  شادمان  ناتوانَى  هةرطيز  بدات،  ئةنجام  جةنط  كردةى  بةئاسودةيى  نةتوانَى 

شاطةشكةبَى تةنانةت بةمةرطى دوذمنةكانى، كة ئةشَى خؤى لةجةنطى ناضاريدا 

بتوانن  مةحاَلة  دةجةنطن،  بةختةوةرييةوة  بةوثةِرى  ئةوانةى  كوشتبَيتنى. 

سةماى  جةنط  قوربانييةكانى  تةرمى  لةسةر  كة  ئةوانة  راستةقينةبن،  مرؤظَيكى 

ئومَيدةكانى  هةرطيز  بكةن،  مرؤظبوونيان  لة  طومان  بةقوَلى  دةكةن،  شادمانى 

ئاشتى و ذيانَيكى سةربةرزانة لة هةناوى ئةم طةوج و شَيوة دِرندانةوة ثةيدانابن! 

ثةراوَيز:ثةراوَيز:

1- Иммануил Кант : к вечному миру. 
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شَيوةيةكي  بة  دةكــرَي  دةقَيكة  عةبدوَلآل،  كــاروان  (قامضي)(١)ي  رؤماني 

هةوَل  لَيرةدا  بكرَيت،  لةبارةوة  زؤري  ثرسياري  و  بخوَيندرَيتةوة  هةمةاليةنة 

دةدةين لة ضةند رووَيكةوة لَيي بدوَيين و سةرنجي خؤماني لةبارةوة بنووسين.

رؤمان، يان ذياننامة:رؤمان، يان ذياننامة:

بة  هةست  لةوةي  زياتر  من  بؤضووني  بة  رؤمانة،  ئةم  خوَيندنةوةي  بة 

كةسَيك  ذياننامةي  كة  دةكةين  بةوة  هةست  بكةين،  رؤمانَيك  خوَيندنةوةي 

دةخوَينينةوة كة باسي مةينةتييةكاني خؤي دةكات، لةو كاتةوةي ضؤتة قوتابخانة، 

تا ئةو كاتةي خؤي دةبَيتةوة بة مامؤستا.

لَيرةدا  كة  دةردةكةوَيت  ذياننامة  وةكو  هؤكارَيك  ضةند  لةبةر  رؤمانة  ئةم 

هةوَل دةدةين ضةند خاَلَيك لةو خاآلنة دةستنيشان بكةين.

رؤمانةكةش  ديكةي  اليةنَيكي  ضةند  لةسةر  قسة  دةدةين  هةوَل  هةروةها 

بكةين.

قامضي، لةذَير قامضي خوَيندنةوةدا

سةنطةر زراريسةنطةر زراري
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”ذياننامة:  دةَلَيت:  ذياننامةدا  سادةي  ثَيناسةيةكي  لة  بنسكي)  (ستارو 

ذياننامةي كةسَيكة كة خؤي دةيطَيِرَيتةوة“.(٢) كاروان لةم رؤمانةدا بةاليةني كةم 

بةشَيكي زؤري ذياني خؤي تَيكةَلي ئةم رؤمانة كردووة و رووداوةكانيش خؤي 

شَيوةي  بة  سةرةكيية،  ثاَلةواني  كة خؤشي  حيكايةتخوانَيك  واتا  دةيانطَيِرَيتةوة، 

رؤمانةكة  رووداوي  شوَيني  دةطَيِرَيتةوة.  رووداوةكــان  تاك  يةكةمي  كةسي 

دايكبوونييةوة  لة  كاتي  لة  و  رؤماننووسة  زَيدي  هةمان  كة  (رواندز)ة،  شاري 

ئةمة  بَلَيين  ئةطةر  ذياوة.  لةوَي  خوَيندنيش،  بةراييةكاني  قؤناغة  تةواوكردني  تا 

هةموو وردةكارييةكي ذياني تَيدا نيية و هةندَي شتي تَيداية دوورة لة ذياننامةي 

كةسيي، ئةوة ئةمة لة ذياننامةشدا بةدي دةكرَيت، ضونكة ”ناتوانرَي ذياننامةش 

و  لةبيرضوونةوة  تووشي  ئةويش  بةَلكو  بطَيِردرَيتةوة،  تةواو  راستطؤيي  بة 

لةبيرخؤبردنةوة و قرتاندن و بؤ زيادكردن و دةستكاريكردن دةبَي“.(٣) هؤكاري 

ئةمةش ئةوةية كة مرؤظ هةندَي شتي لة ذياندا بةسةر هاتووة لة بيري نةماون، 

بكرَين،  ئاشكرا  نيية  باش  ثَيي  و  بيانطَيِرَيتةوة  نايةوَي  هةن  شت  هةندَي  يان 

هةندَيك شت هةن بة زيادةيان دةزانَي و... بةم هؤيةشةوة ”هةميشة ئةطةري ئةوة 

هةية ذياننامة تَيكةَلي نووسينةوةي مَيذوو و يادةوةرييةكان و يادةوةري رؤذانة 

بكرَيت“.(٤) هةروةها ئةطةري ئةوةش زؤرة كة ذياننامة تَيكةَلي كارة ئةدةبييةكان 

بكرَيت، لةوانةش رؤمان و ضيرؤك.

يةكَيك لة رةطةزة طرنط و بةرضاوةكاني رؤمان بووني (طرَي)ية، كة ثاَلةواني 

(طرَي)  دةبَيت،  طرَييةدا  ئةم  ضارةسةركردني  و  كردنةوة  هةوَلي  لة  رؤمانةكة 

رؤماندا  لة  مةرجة  دةكاتةوة،  جيا  ذياننامة  لة  رؤمان  رةطةزانةي  لةو  يةكَيكة 

ثةرؤش  و  بكرَيت  ثةلكَيش  خوَينةر  هؤيةوة  بة  تا  هةبَيت  سةرةكي  (طرَي)يةكي 

بَيت بؤ كردنةوةي طرَييةكة و بةردةوامبووني تاكؤتايي رؤمانةكة بة مةبةستي 

ذياننامة  ضونكة  هةبَيت،  ذياننامةدا  لة  (طرَي)  نيية  مةرج  بةآلم  ئةنجام،  طةيشتنة 

وردةكارييةكاني  دةيــةوَي  خوَينةر  و  كةسَيكة  رؤذانــةي  ذياني  بةسةرهاتي 

ذياني ئةو كةسة بزانَيت، زياتر لة وردةكارييةكاني رؤذانةي رووداوةكان ورد 

دةبَيتةوة و طرَييةك لة ئارادا نيية بؤ ئةوةي خوَينةر ثةرؤشي كردنةوةي بَيت، 

لة رؤماندا ”طرَي دةستثَيكردني ئةو ملمالنَييةية كة جووَلةكان دروست دةكات و 

رووداوةكاني ضيرؤكي رؤمانةكة بةرةو ثَيش دةبات، ئةو ديمةن، يان رووداوةية 

و  ضارةسةركردن  بؤ  دةبات  خاَلَيكي  بةرةو  و  دةطؤِرَيت  ثاَلةوانةكة  ذياني  كة 
كردنةوةي طرَييةكة“.(٥)

بنَيم  ناويان  من  لَيرةدا  دةشَي  (كة  طرَييةك  ضةند  (قامضي)دا،  رؤماني  لة 
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سةرةتاي  لة  كة  سةرةكي  طرَييةكي  بةآلم  هةية،  بوونيان  وردةطرَييةك)  ضةند 

رؤمانةكةوة خوَينةر رابكَيشَيت و ببَيتة هَيَلي درامي سةرةكي رؤمانةكة بووني 

نيية، كةواتة نةبووني طرَيش، دةبَيتة يةكَيكي ديكة لةو خاآلنةي كة ئةم دةقة زياتر 

ضاوةِرَيي  خوَينةر  رؤماندا  لة  ضونكة  رؤمان،  نةك  دةكةنةوة  نزيك  ذياننامة  لة 

ئةنجامي كؤتايي و بوونةوةي تةواوةتي طرَيية سةرةكييةكةية، بةآلم لة ذياننامةدا 

خوَينةر ضَيذ لةو رووداوانة وةردةطرَي كة بة تَيثةِريني كاتةكان بةسةر كةسي 

طَيِرةرةوةدا هاتووة، يان بينيووني و دةيانطَيِرَيتةوة.

لةم رؤمانةدا ضةند كةسايةتييةك بةديار دةكةون كة خوَينةر بةثةرؤش دةبَي 

بؤ زانيني ضارةنووسيان و وةكو ئاماذةم ثَيدا، وةكو وردةطرَي بةديار دةكةون، 

لةوانةش:

 (٧٠) الثةِرة  لة  و  دةستثَيدةكات   (٥٢) الثةِرة  لة  سوور)  (سةبؤ  ضيرؤكي   -

كؤتايي دَيت.

- ضيرؤكي (سةليم ضوورضة)، كة لة الثةِرة (٧٠) دةستثَيدةكات و لة الثةِرة 

(٧٧) كؤتايي دَيت.

الثةِرة  لة  و  دةستثَيدةكات   (٩٠) الثةِرة  لة  كة  حوسَين)،  (خةليفة  ضيرؤكي   -

(٩٤) كؤتايي دَيت.

- (فةقَي شَيت) ضيرؤكةكةي لة نَيوان الثةِرةكاني (٩٧) و (٩٨)داية.

- (ميرؤ سةرسثي) ضيرؤكةكةي لة الثةِرة (١١٣) دةستثَيدةكات و لة الثةِرة 

(١٢٠) كؤتايي دَيت.

بكرَين،  تةماشا  سةربةخؤ  ضيرؤكَيكي  وةكو  دةتوانرَي  لةمانة  يةكَيك  هةر 

لة  دواتريش  و  دةستثَيدةكةن  رؤمانةكة  دياريكراوي  شوَينَيكي  لة  ضونكة 

تا  كاراكتةرانة  لةو  هةندَيك  ئةطةرضي  دَي،  ثَي  كؤتاييان  دياريكراو  شوَينَيكي 

رووداوي  راستيدا  لة  بةآلم  دةهَينرَيتةوة،  ناويان  جار  جار  رؤمانةكةش  كؤتايي 

شوَينة  لةو  و  دياريكراوة  رابكَيشن  خوَينةر  كة  شَيوةيةي  بةو  ضيرؤكةكانيان 

تةواو دةبَيت كة ئَيمة دةستنيشانمان كردووة.

وةكو  (رةيحانة)،  لةطةَل  حيكايةتخوانةكة  ثاَلةوانة  بةيةكطةيشتني  ئةطةرضي 

طرَييةك بة ديار دةكةوَي، بةآلم بةهؤي ئةوةي كة ئةم طرَيية لةسةرةتاوة نيية و 

بةو جؤرة نيية كة خوَينةر تةنيا ضاوةِرواني ئةنجامي ضارةسةري ئةو طرَيية بَيت، 

بؤية ناكرَي وةكو طرَيي سةرةكي رؤمانةكة تةماشاي بكةين. ئةطةر رةيحانة وةكو 

كةسايةتييةكي سةرةكي رؤمانةكة و وةكو طرَييةك ثَيشكةش بكرابا، دةبوو زوو 

ناوي بهَينرَي و وةسفي رووخسار و هةَلسووكةوتي بكرَيت، هةروةها كةسايةتي 
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سةرةكي نابَي ون بَي، بةَلكو دةبَي لةطةَل رووداوةكاني رؤمانةكةدا بِروا و رؤلي 

رؤمانةكة  كؤتايي  تا  رةيحانة  راستة  هةبَيت،  رؤمانةكةدا  هةموو  لة  كاريطةري 

راستةقينةي  ضيرؤكي  بةآلم  دةكةوَيت،  بةديار  سةرةتاكاندا  لة  و  دةمَينَيتةوة 

خوا  لة  و  دةكرد  دوعام  خؤمةوة  ((لةبةر  دةستثَيدةكات.  (٨٠)ةوة  الثةِرة  لة  ئةو 

دةثاِرامةوة كة رةيحانة لَيم دوور نةكةوَيتةوة، هةر دواي ئةو ديدارة طؤِرانَيكي 

لةبةرضاوم  رةيحانة  نةدةخةوتم،  درةنطانَيك  تا  شةوانة  روويدا،  ذيانم  لة  سةير 

بة  رةيحانة  ئامادةنةبووني  و  ونبوون  هؤي  بة  كةواتة  نةدةبوو...ل٨٠)).(٦)  ون 

شَيوةيةكي بةردةوام، ناتوانرَي وةكو طرَيي سةرةكي رؤمانةكة لَيي بِروانرَي.

ئةوةي لةم رؤمانةدا خوَينةر وردة وردة رادةكَيشَيت طرَييةكي سةرةكي نيية، 

بةَلكو زمان و بابةت و ناوةرؤك و ئةو وردةطرَييانةية كة لة رةوتي رووداوةكاني 

رؤمانةكة دَينة ثَيش و ضارةسةر دةبن و خوَينةر بةرةو خؤيان كَيش دةكةن. 

هةبووني  بَي  بة  و  هةبَي  رؤماندا  لة  ثَيويستة  كة  شتانةي  لةو  تر  يةكَيكي 

هةبَيت،  ذياننامةدا  لة  نيية  مةرج  بةآلم  تَيدةكـــةوَيت،  كةموكوِري  رؤمانةكة 

كة  شوَينةي  ئةو  وةسفي  و  رؤمانةكة  كاراكتةرةكاني  وةسفي  (وةســف)ة. 

لة  كةلوثةالنةي  ئةو  وةسفي  و  روودةدات  تَيدا  رؤمانةكةي  رووداوةكاني 

ثَيكهَينةرةكاني  طرنطة  رةطةزة  لة  يةكَيكة  وةسف  دةهَينرَيت،  بةكار  رؤمانةكةدا 

رؤمان و ضيرؤك، بةاليةني كةم رؤماننووس دةبَي وةسفي كاراكتةر و شوَينة 

باكطراوندانة  و  رووبةر  ئةو  ”وَينةي  وةسف  بكات.  رؤمانةكةي  سةرةكييةكاني 

دةكَيشَي كة رووداوةكاني تَيدا روو دةدات، بؤشاييةكان ثِر دةكاتةوة و دةيخاتة 

ثَيش ضاوي خوَينةر، رؤمان هونةرَيكي خوَينراوة و ثشت بةو رووداو و شتانة 
دةبةستَي كة بة وشة دروست دةكرَين“.(٧)

لة رؤماني (قامضي)دا، رؤماننووس وةسفي كاراكتةر و شوَين و كةلوثةلةكاني 

نةكردووة، ئةمةش زياتر لة رؤمانبووني دوور دةخاتةوة و لة ذياننامةي نزيك 

وا  دةخوَينينةوة،  مةخفوز)  (نةجيب  نوَي)ي  (قاهيرةي  رؤماني  ”كاتَي  دةكاتةوة، 

لة  و  راستةقينةية  كةسَيكي  عةبدولدايم)  (مةحجوب  كةسايةتي  دةكةين  هةست 

طؤشت و خوَينة، ئةويش بة هؤي ئةم هةموو وردةكارييةي كة نووسةر وةسفي 

ناوازةيةي  شوقة  ئةو  دةذي،  تَييدا  ذوورةي  ئةو  دةموضاوي،  سيماي  كردووة، 

كة تَييداية، ئةو شةقامةي كة لةوَيوة دةيطةيةنَيتة كؤليذ و ثَييدا دةطةِرَيتةوة، ئةو 
رَيطايةي ثَييدا دةطةِرَيتةوة بؤ ماَلةكةي خؤي و الي خانةوادةكةي“.(٨)

بةآلم لةم رؤمانةدا طرنطي بة وةسفكردن نةدراوة. تةنانةت طرنطي بة ناوهَيناني 

كاراكتةر و شوَينةكانيش نةدراوة، بؤ نموونة جطة لة ناوي ثاَلةواني رؤمانةكة كة 
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هاوكات حيكايةتخواني رؤمانةكةشة (سةرمةد)، ناوي كاراكتةرةكاني ديكة درةنط 

دةهَينرَي و بة بَي هؤ دوا دةخرَين، ناوةكان ثَيشتر بة ناوي هاوِرَيكةم، كضةكةي 

تةنيشتم، هاوثؤلةكةم، برا طةورةكةم، دايكم، باوكم و.. ناو دةبرَين، دواتر و دواي 

الثةِرة  لة  رؤمانةكة  ناوهَيناني  يةكةم  دةهَينرَي،  ناويان  ئينجا  رووداو  ضةندين 

(٣٦)ة كة ناوي (عةزةطوِرو)ة لة كاتَيكدا كة زوو باسي ئةو كاراكتةرة كراوة، واتا 

ئةمةش  ناهَينَي،  دي  ناوَيكي  هيض  (سةرمةد)  خؤي  ناوي  لة  جطة   (٣٦) الثةِرة  تا 

درةنطة، ضونكة كاراكتةرةكان لةسةرةتاوة بة ديار دةكةون، تةنانةت (رةيحانة) 

كة دواتر رؤلَيكي نيمضة سةرةكي لة رؤمانةكةدا دةطَيِرَي و تا كؤتايي رؤمانةكة 

بةردةوام دةبَيت، كةضي تا الثةِرة (٥٢) ناوي ناهَينرَي، لة كاتَيكدا رؤمانةكة (٢٠٦) 

الثةِرةية، ئةمةش دةكاتة ضواريةكي رؤمانةكة، لَيرةدا ديسان ئةوة دَيتةثَيش كة 

رؤمانةكة  سةرةكي  طرَيي  و  سةرةكي  كةسايةتييةكي  وةكو  (رةيحانة)  ئةطةر 

هةروةها  بكرَيت.  وةسف  و  بهَينرَي  ناوي  زوو  دةبَي  ئةوا  بكرَيت،  ثَيشكةش 

لة  ئةوةي  سةرةِراي  (خةليل)،  رؤمانةكة  حيكايةتخواني  و  ثاَلةوان  طةورةي  برا 

نةك  بةآلم  دةكةوَيت،  بةديار  رووداوةكان  ناو  لة  رؤمانةكةوة  يةكةمي  الثةِرةي 

الثةِرة  لة  و  رؤمانةكةدا  كؤتاييةكاني  لة  ئةويش  بةَلكو  ناكرَيت،  وةسفي  هةر 

((١٦٨)) ناوي دةهَينرَيت.

نامَينَي  نؤزدة  سةدةي  لةندةني  شوَينَيكي  هيض  رؤمانةكةيدا،  لة  ديفؤ  ”دانيال 

بةآلم  رويانداوة،  (رواندز)  لة  رؤمانة  ئةم  رووداوةكاني  نةكات“.(٩)  وةسفي  كة 

رؤماننووس هيض وةسفي ئةم شارة ناكات، لة كاتَيكدا يةكَيكة لة شارة جوانةكان 

و يارمةتيدةرة بؤ وةسف، (خةرةندي رواندز) ئةطةر ناوبانطي لة شارةكة زياتر 

بةآلم  روودةدةن،  خةرةندة  لةو  رؤمانةكة  رووداوي  هةندَيك  نيية،  كةمتر  نةبَي 

و  جوان  وَينةيةكي  وةكو  دةيتواني  رؤماننووس  ناكات،  ئةوَيش  وةسفي  ديسان 

خوَينةر  كة  لَيبكات  وايان  و  خوَينةر  بةرضاوي  بخاتة  شوَينانة  ئةم  رةنطاورةنط 

خوَينةر  بة  باوةِر  ئةوةية  بؤ  وةسف  وردةكارييةكاني  ”هةموو  ضونكة  بيانبينَي، 

بَيني كة ئةو لة نَيو دنيايةكي راستةقينةية نةك دروستكراوي خةياَلي خوَينةر“.(١٠) 

نةك وةسف، بةَلكو تةنانةت وةكو درةنط ناوهَيناني كاراكتةرةكان، زؤر درةنطتر 

ناوي شارةكةش دةهَينَي و تةنيا يةكجار لة الثةِرة (١٧٤) ناوي (رواندز) دةهَينَي، 

ئةويش ئةو كاتةي طفتوطؤيةك لة نَيوان حيكايةتخوان و مامؤستايةك روو دةدات 

لةسةر ماناي ناوي شارةكة.

ثشتةوة  لة  هؤكارَيكي  نةكردنيان  وةسف  يان  كةسةكان،  ناونةهَيناني  ئةطةر 

بَيت، ئةوا ئاسايية، بؤ نموونة هةندَي رؤمان هةن، تةواويش دةبن ناوي هةندَي 
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بةآلم  ثشتة،  لة  تايبةتي  مةبةستَيكي  ئةمةش  دةمَينَيتةوة،  نادياري  بة  كاراكتةر 

خوَيندنةوةي  لة  وةكو  رؤمانةدا  لةم  نةكردن،  وةسف  يان  ناوهَينان  دواخستني 

تةواوي رؤمانةكة بة ديار دةكةوَيت، هيض مةبةستَيكي لةثشتةوة نيية، كةواتة ئةم 

رؤمانة لة وةسفكردن و شَيوازي ناوهَيناني كاراكتةرةكان، كةمتةرخةمي تَيداية.

سةرنجي زمانةواني:سةرنجي زمانةواني:

زؤري  هؤي  بة  رؤماننووس  ــار  زؤرج رؤماندا،  نووسيني  لة  هةَلبةت 

و  زمانةواني  ئيشكالي  تووشي  ديكة  هؤيةكي  هةر  بة  يان  رووداوةكــانــةوة، 

تَيكةَلبووني هةندَي لة رووداوةكان و دووبارةكردنةوةي هةندَيك رستة و دةربِرين 

دةبَيت، ئةم رؤمانةش بةدةر نيية لةو ئيشكاالنة، لَيرةدا هةندَيكيان دةخةمةِروو.

- ((من كة ضوومة ثؤلي يةكي سةرةتايي، تةمةنم ثَينج ساَل و نيو بوو، لةبةر 

شَيوةيةكي  بة  دةربِرينة  ئةم  وةرطيرام...ل١٤)).  بووم  بةِرَيوةبةر  خزمي  ئةوةي 

ثَينج  تةمةني  لة  ((من  كراوةتةوة.  دووبــارة  ديكةش  شوَينَيكي  لة  لةمة  نزيك 

بؤرة  كة  ئةوةبوو  لةبةر  ئةويش  وةرطيرام،  قوتابخانة  لة  كة  نيودابووم  و  ساَل 

خزمايةتييةكمان لةطةَل بةِرَيوةبةري قوتابخانةكةدا هةبوو..ل٢٣)).

لة  الثةِرةيان  نؤ  تةنيا  كة  شَيوةية  بةم  و  دةربِرينة  ئةم  دووبارةكردنةوةي 

دووةم  جاري  لة  ئةطةر  ناكات،  دةقةكة  خزمةتي  و  نيية  ثَيويست  هيض  نَيوانداية، 

نةدةبوو،  دةقةكة  كؤنتَيكستي  لةسةر  كاريطةري  هيض  نةكرابايةوة  دووبارةش 

بةَلكو هةر ثَيويستيش بوو دووبارة نةكرَيتةوة. دةكرا لة جاري دووةم بؤ نموونة 

تةنيا بنووسرابا (بةهؤي ئةو خزمايةتييةي لةطةَل بةِرَيوةبةر هةمانبوو...) و درَيذة 

بة دةقةكة بدرابا، يان دةربِرينَيكي تري لةم شَيوةية.

هَينابوونة  لةطةَل خؤي  دوو مشكي  سوور)  دةيانطوت (سةبؤ  رؤذة  - ((ئةو 

ناديار  بكةر  سَييةمي  كةسي  جَيناوي  بة  ئةمة  حيكايةتخوان  ثؤلةكة...ل٥٢)) 

نةبووة،  ئامادة  لةوَي  خؤي  حيكايةتخوان  ئةوةية  ماناي  ئةمةش  دةطَيِرَيتةوة، 

ناو  دةخاتة  خؤشي  دةكات،  رووداوةكة  بةزموِرةزمي  باسي  كة  دواتر  كةضي 

و  دةكردةوة  بةرز  كتَيبَيكي  خؤيةوة  شوَين  لة  يةكَيكمان  ((هةر  رووداوةكــان، 

دواتر  بةَلكو  ئةوة،  هةر  نةك  دةدا...ل٥٢))،  خؤي  بةردةمي  رةحلةكةي  لة  تووند 

حيكايةتخوان هةر خؤي تؤمةتبار دةكرَيت بةوةي مشكةكاني هَيناوةتة ذوورةوة، 

كةواتة نةدةبوو رستةكةي سةرةتا بة بكةر ناديار بنووسرابا وةكو ئةوةي خؤي 

لةوَي نةبووبَي، ضونكة خؤشي لةوَي ئامادةبووة.

كَيية... هي  نةمدةزاني  كة  دانيشتم،  كةسَيك  خانووي  ديواري  ثشت  ((لة   -



٥٧

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

تاكة  هي  دةشَي  خانةوادةيةكة،  يان  خَيزان  هي  نيية،  كةسَيك  هي  خانوو  ل٩٦)) 

بؤ  بيرت  خانوو  بينيني  بة  حةتمةن  كَيية؟  هي  نةزاني  كة  بةآلم  بَيت،  كةسَيكيش 

هةر  دةكرا  و  هةَلةية  رستةيةدا  لةم  (كةسَيك)  كةسَيك،  نةك  دةضَيت  خَيزانَيك 

نةشنووسرَيت، رستةكة بةمجؤرة بةس بوو، (لة ثشت ديواري خانووَيك دانيشتم 

كة نةمدةزاني هي كَيية).

- ((طوَيم لَي بوو ضةكدارَيك بة يةكَيكي ديكةي دةطوت:...ل١٩٣)). دوو رستة 

دواتر دةنووسَيت ((كة سةيرَيكي دةوروبةري خؤمم كرد، بة غةيري ئةو ضةكدارة 

كةسَيكي ديكةم لة ذوورةكةدا نةبيني...ل١٩٣)). ئاماذة بة ضوونة دةرةوةي هيض 

كةسَيكيش ناكات، ض بة ئاطاي ئةو، يان بة بَي ئاطا، كةواتة بَي هيض ئاماذة و هؤيةك 

لة رستةي يةكةم باسي دوو كةس دةكات، كةضي لة رستةي دووةم تةنيا يةك 

كةس بةديار دةكةوَيت و كةسي دووةم باسي نامَينَي و بزر دةبَي.

- ((ثَيي رابطةيةنم كة ضةند رؤذَيكي ديكة دايكم دةنَيرمة داخوازي و...ل١٧٦))، 

لة هةمان جَيذوان و هةمان شةو، ضةند ساتَيك دواتر دةنووسَيت: ((ناتوانم ئةو 

خةبةرة خؤشةت ثَي بَلَيم كة بةياني دايكم دةنَيرمة داخوازيت...ل١٧٨))، لة سةرةتا 

باسي ضةند رؤذَيكي ديكةية، دواتر دةبَيتة بةياني، لةكاتَيكدا بة طوَيرةي ناواخني 

بِراوةتةوة،  و  رَيككةوتوون  كاتةكة  لةسةر  دايكي  لةطةَل  ثَيشتر  ئةو  قسةكان، 

كةواتة نووسةر لَيرةدا تَيكةَلييةكي ال دروست دةبَيت.

جؤرة  ئةم  هةَلبةت  هةمبوون،  كة  زمانةوانيانةي  سةرنجة  لةو  بةشَيكة  ئةمة 

ئيشكاالنة لة رؤماندا ئاسايية و رؤماننووساني ديكةش رووبةِرووي ئةم جؤرة 

باكوور)ي  بةرةو  كؤض  (وةرزي  رؤماني  لة  نموونة،  بؤ  دةبنةوة،  ئيشكاالنة 

رؤماننووسي سوداني (تةيب ساَلح)دا، لة شوَينَيكدا ”ضةند جارَيك ئةوة ضةند بارة 

دةبَيتةوة كة مستةفا سةعيد (ثاَلةواني سةرةكي رؤمانةكة) ضةقؤي بةدةستةوةية 

و دةيةوَي جين مؤرسي ذني ثَي بكوذَيت، كةضي لة كات و ساتي كوشتني جين 

مؤرسدا كة هةر ضةقؤي بةدةستةوةية، دةَلَي: بة سينطم ثاَلم بة خةنجةرةكةوة نا، 

تا هةمووي لة سينطيدا، لة نَيوان مةمكؤآلنيدا ختم بوو.

هةَلةيةكي  بنَيرَيت)دا  كؤَلؤنَيل  بؤ  نامة  نيية  (كةس  نؤظلَيتي  لة  (ماركيز)يش 

زةقي لةو بابةتةي كردووة، لةسةرةتاي نؤظَلَيتةكةدا دةَلَيت: (كوِرةكةي كؤَلؤنَيل 

بة ضةقؤ كوشتيان)، كةضي لة دوا دوايي نؤظَلَيتةكةدا دةَلَيت: (بؤ يةكةمين جار لة 

ذيانيدا ئةو كابرايةي بيني كة تةقةي لة كوِرةكةي كرد)“.(١١) كةواتة ئةم هةَلةكردن 

و بة هةَلةداِرؤيشتنة لة نووسيني رؤماندا، ضاوةِروانكراوة.

* * *
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بةآلم لةطةَل هةموو ئةمانةشدا، ئةم كتَيبة ض ذياننامة بَيت، يان رؤمان، هةروةها 

سةرةِراي سةرنجة زمانةوانييةكان، بةها ئةدةبييةكةي خؤي لة دةست نادات و 

كة  ناكاتةوة  كةم  لةوةش  ئةدةبيية،  جواني  دةقَيكي  ئةمة  كة  ناكاتةوة  كةم  لةوة 

ئةم كتَيبة ضةند كَيشةيةكي جةوهةري كؤمةَلطاي ئَيمةي لة ذَير ناوي رؤمان بة 

جواني و بة وردي خستؤتةِروو. رؤمانيش دةقَيكي ئةدةبي زؤر طرنطة و دةشَي 

طرفتةكاني  و  كَيشة  و  ذيان  وردةكارييةكاني  و  بطَيِريتةوة  ذيان  رووداوةكاني 

ذيان بخاتةِروو، ”لة روانطةي هةندَي لةو رؤماننووسانةوة بايةخي ئةو شَيوازة 

رؤمانةي كة رووداوةكاني ذيان دةطَيِرَيتةوة، لةوةداية كة تواناي توَيذينةوةيةكي 

ئةم  ذيان.“.(١٢)  دةوَلةمةندةكاني  بابةتة  و  وردةكاري  هةموو  لة  هةية  ثراكتيكي 

لَيرةوة  خستووة،  بةرضاو  ئَيمةي  كؤمةَلطاي  دةوَلةمةندةكاني  بابةتة  كتَيبةش 

هةوَل دةدةم قسة لةبارةي ئةو طرفتانة بكةم كة ثةيوةنديان بة كؤمةَلطاي ئَيمةوة 

هةية و لةم دةقةدا بة جواني تيشكيان خراوةتةسةر.

وَيناي ثةروةردةي ناتةندروست لة كؤمةَلطا:وَيناي ثةروةردةي ناتةندروست لة كؤمةَلطا:

باس  رؤمانةدا  لةم  كة  ئَيمة  كؤمةَلطاي  ديارانةي  و  طرنط  كَيشة  لةو  يةكَيك 

دَلةِراوكَيية،  و  ترس  دروستكردني  و  ثةروةردة  ناتةندروستي  كَيشةي  كراوة، 

خوَيندن،  بة  دةستكردني  سةرةتاكاني  لة  قوتابي  الي  و  منداَل  الي  تايبةتيش  بة 

كاريطةري  ناتةندروستةوة،  ثةروةردة  ئةم  وَيناكردني  رووي  لة  رؤمانة  ئةم 

خؤي هةية و وَينايةكي جواني ثَيشكةش كردووة، ”كاريطةري نووسيني رؤمان 

وةكو  سروشتةكةي  و  ناواخن  ثتةوي  دةبةستَيت،  تايبةتمةندي  دوو  بة  ثشت 

زةرورةتَيكي ثَيويست، ئةو ضيرؤكةي رؤمانَيك دةيطَيِريتةوة، دةبَي ثتةو بَي بؤ 

ئةوةي ئةو ثتةو نــــةبوون و شاشييةي كة هةيةتي، وةكو شتَيكي رةسةن و ثِر 

لة ذيان دةركةوَي“.(١٣) ناواخني ئةم رؤمانة و بابةتةكةي لةمِرووةوة كاريطةرن و 

دةقةكةيان ثتةو كردووة.

خاوةني  ثــةروةردةوة،  سيستةمي  رووي  لة  ئَيمة  كؤمةَلطاي  كة  ئاشكراية 

ثةروةردةيةكي ناتةندروست و دواكةوتووانةية، بةآلم ”نابَي كؤمةَلطا دواكةوتني 

ثةروةردة  دةبَي  ثَيضةوانةوة  بة  بسةثَينَي،  ثةروةردةدا  سيستةمي  بةسةر  خؤي 

ئَيمةدا  وآلتي  لة  كؤمةَلطا  كةضي  بسةثَينَي“.(١٤)  كؤمةَلطادا  بةسةر  خؤي  طةشةي 

توانا و سيستةمي خؤي بةسةر بواري ثةروةردة و شوَيني ثةروةردةكردن كة 

هةنطاوي يةكةمي دواي ماَل قوتابخانةية، دةسةثَينَي، ئةم رؤمانة لةسةرةتاوة ئةم 

راستيية بة جواني دةخاتةِروو ((ئةو كاتةي بؤ يةكةمينجار تخووبي ماَلةوةمانم 
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بِري و بازم داية نَيو ثؤلةكاني قوتابخانة، دَلم بةوة خؤشبوو، هيض نةبَي نيوةي 

وةختي رؤذةكان، بة دوور لة شةق و زرمةي شةثازللةي باوكم و برا طةورةكةم، 

هةندَي جاريش دايكم، بةسةر دةبةم ...ل٥)) بةآلم كارةكة بةو جؤرة نابَي كة ئةو 

هاتوهاواري  ثِر  شةثؤَلي  و  قوتابخانة  ديمةني  يةكةم  ((بينيني  كردووة  ثَيشبيني 

قووَليان  ترسَيكي  و  خةم  مامؤستا،  هةندَي  ترشي  و  تووِرة  سيماي  و  منداآلن 

و  دابِرَي  ماَل  لة  خؤي  نةيتوانيوة  قوتابخانة  كةواتة  روواند...ل٥))،  لةدةروونمدا 

كةشَيكي لة ماَل باشتر و طونجاوتر بؤ قوتابيان دروست بكات، هؤكاري هةموو 

قوتابخانة  كة  بةندة  خورافةتة  ئةو  لةسةر  ئَيمة  ”ثةروةردةي  كة  ئةوةية  ئةمةش 

دةبَيت تةواوكةري ماَلةوة بَيت، ئةم بؤضوونة كارَيكي كردووة كة ئةو عةقلييةتةي 

بةرهةم  ئةخالقيات  و  عةقليةت  هةمان  قوتابخانةش  دةهَينَيت،  بةرهةمي  ماَل 
بهَينَيتةوة“.(١٥)

شَيوازي  بة  كة  ئةوةية  ثةروةردةية  ئةم  ناتةندروستييةكاني  لة  يةكَيك 

ثةروةردة  بةناوي  سةرةتاوة  لة  قوتابخانة،  لة  هةم  و  ماَل  لة  هةم  جؤراوجؤر، 

ئةطةر  كة  بةجؤرَيك  دةضَينرَيت.  منداآلن  ناخي  لة  ترس  ئامؤذطاريكردنةوة،  و 

قوتابييةكة  يان  منداَلةكة  بكرَيت،  ترسَينراوة  منداَلة  ئةو  بةرامبةر  ضاكةيةكيش 

باوةِر ناكات ضاكةي بةرامبةر كراوة و ترسي لَي ناِرةوَيتةوة، ((من زؤر ترسابووم 

(...) ضاوةرَي بووم زللةيةكم ثَيبكةوَي، كةضي زؤر بة نةرمي دةستَيكي بةسةرمدا 

هَينا، لة خؤشيان هةردوو ضاوم ثِر فرمَيسك بوون...ل٢١)). 

بة  شانازي  مامؤستاكان  ــةدا  ــردن ــةروةردةك ث سيستةمي  جــؤرة  لــةم 

و  تؤقَينةر  بة  ناوبانطيان  كة  مامؤستايانةي  ((ئةو  دةكةن  تووندوتيذييةوة 

و  دةست  ضؤن  كة  دةطَيِرامةوة  بؤيان  شانازييةوة  بة  دةركردبوو،  زةبروةشَين 

ثةنجةي قوتابييةكانيان شين و مؤر كردووة، جاري وا هةبوو طلةييان لة يةكتر 

دةكرد كة ضؤن مامةَلةي تووندتريان لةطةَل قوتابيية شةِراوييةكان نةكردووة...

ل١٦٧)) لةم جؤرة ثةروةردةيةدا مامؤستا ثَيي واية قوتابي طةراي شةيتاني لة 

هةناويدا هةَلطرتووة ((ل١٦٨)) و ثَيويستة لةم شةيتانبوونة ثاك بكرَيتةوة.

لة  باآلتر  دةزطايةكي  لة  ئةوان  كة  نابينن  بةوجؤرة  خؤيان  مامؤستايان 

بَيتةوة،  ثةخش  كؤمةَلطا  بؤ  تةندروست  ثةروةردةي  لةوَيوة  دةبَي  و  كؤمةَلطان 

”هةندَيك لة مامؤستاياني كوردستان بيرؤكةيان لةسةر ثةروةردة، لةو تَيطةيشتنة 

باوة تَينةثةِريوة كة لة خَيزانةوة دةيهَينن بؤ قوتابخانة، ئةخالقياتي ثةروةردة لة 

ئةخالقياتي باوي كؤمةَلطا جيانةبؤتةوة“.(١٦) بؤيةش ئةم كؤمةَلطاية ناتوانَي تاكي 

زةمانةتي  بدةن،  هةوَل  خؤيان  ضةندة  تاكةكان  يان  بكات،  دروست  تةندروست 
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ئةوة نيية بتوانن طةراي دواكةوتنةكاني كؤمةَلطا لة هةناوي خؤيان دةربكةن. ئةم 

رؤمانة ئةم بابةتةي بة جواني خستؤتةِروو، (سةرمةد) هةرضةندة هةوَل دةدات 

هةوَل  ((زؤرم  بكات،  رةفتار  تووندوتيذي  لة  دوور  مةدةنييانةي  شَيوةيةكي  بة 

دةدا دةست لة هيض قوتابييةك نةوةشَينم...ل١٧٦))، بةآلم ناتوانَي تا سةر لةسةر 

ئةم خواستةي بةردةوام بَيت، دواتر ئةويش وةك مامؤستاكاني ديكة لة قوتابيان 

تووندوتيذيية  ئةو  تةنانةت  دةكات،  بةرامبةر  زؤريان  تووندوتيذي  و  دةدات 

تووندوتيذي  خَيزانيشي  (رةيحانة)ي  بةرامبةر  و  ماَلةوةش  بؤ  دةطوازَيتةوة 

ئةنجام دةدات.

كَيشةي  دةيـــخاتةِروو،  رؤمانة  ئــــةم  طرنطانةي  بابةتة  لةو  تر  يةكَيكي 

(شَيت)ةكان يان ئةو كةسانةية كة باري دةروونيان ناتةواوة، كؤمةَلطاي ئَيمة نةك 

تةنيا طرفتي ئةوانة ضارةسةر ناكات و يارمةتيان نادات، بةَلكو طرفتةكانيان قووَل 

دواكةوتووي  تَيطةيشتني  و  كؤمةَلطا  دةكات،  زياتر  مةينةتييةكانيان  و  دةكاتةوة 

مرؤظة  لة  شَيتانة  ئةم  زياتري  دوورخستنةوةي  لة  طرنطة  هؤكارَيكي  كؤمةَلطا، 

بة  شَيتةكان  رؤمانةدا  لةم  بةرامبةريان،  جياكاري  ئةنجامداني  و  ئاساييةكان 

نموونة  بؤ  دةخةنةِروو،  كَيشةكانيان  و  دةردةبِرن  خؤيان  مةينةتييةكاني  جواني 

بِروانة الثةِرة ((١٣٨)) هةروةها تةماشاكةن شَيتَيك ضؤن باسي ثةيوةندي نَيوان 

خؤي و قوتابخانة دةكات. ((ئةم قوتابخانةي ثشتمان دةبينن، ئةمة وةستا عةزيزي 

من  نةبوو  ئةوة  بؤ  بكرَي،  فةالقة  تَيدا  مني  نةبوو  ئةوة  بؤ  كرد،  دروستي  باوكم 

لةناويدا زينداني بكرَيم، زؤرجار هاتؤتة سةرم ئةوةي باوكم دروستي كردبوو 

بيِرووخَينم...ل١٣٨)).

هةروةها ئةم رؤمانة بة جواني باسي ثةيوةندي نَيوان ئاغا و خةَلكي ئاسايي 

لةدةست  شتَيكي  هةموو  كؤمةَلطا  لةناو  ئاغا  ضؤن  كة  دةخاتةِروو  ئةوة  دةكات، 

كة  دةكات  رةمزيية  دةسةآلتة  و  ثَيطة  ئةو  باسي  جواني  بة  لةوةش  زياتر  دَيت، 

يان  بَيت،  باش  كةسَيكي  خؤشي  ئاغا  خودي  ئةطةر  شَيوةيةك  بة  هةيةتي،  ئاغا 

هؤي  بة  كةسةكاني  و  خزم  و  منداَل  و  دارودةستة  هةبَي،  باشي  هةَلوَيستي 

بِروانة  دةدةن،  ئةنجام  خراثةكاري  ئاغاوة،  رةمزييةكةي  دةسةآلتة  بةكارهَيناني 

(عةزةطوِرو)ي كوِرة طةورةي ئاغا، لة منداَلييةوة بة هؤي بةكارهَيناني دةسةآلتي 

ئاغاي  دةبَيت،  ئاشكرا  لَيي  كة  جارَيكيش  هةموو  دةكات،  خراثةكاري  باوكييةوة 

نيية  مةرج  كة  دةخاتةِروو  ئةوة  رؤمانة  ئةم  واتا  دةكات،  سةركؤنةي  باوكي 

خودي ئاغا خؤي كةسَيكي خراثةكار بَيت، بةآلم خزم و كةس و دةوروبةرةكةي، 

دةسةآلتة رةمزييةكةي ئةو، خراث بةكار دةهَينن.
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خةَلكاني  مةينةتي  لة  لَيكؤَلينةوةية  لة  جؤرَيك  رؤمانة  ئةم  طشتي  بة  واتا 

جؤراوجؤري ناو كؤمةَلطاي ئَيمة بة طةورة و بضووكةوة.

فةنتازيا و خةياَل:فةنتازيا و خةياَل:

هةبووني ضةند ضيرؤكَيكي خةياَلي لةم رؤمانةدا، ئةوةمان بؤ دةسةلمَينَي كة 

ئةمةش  خةياَل،  دروستكردني  و  فةنتازيا  لة  هةية  باآلي  دةستَيكي  رؤماننووس 

طرنطييةكي زياتري بة رؤمانةكة داوة، بؤ نموونة بِروانة ئةو ضيرؤكةي كة هةموو 

كةسةكان تَييدا دةبنة سَيبةر و ملمالنَي لة نَيوان قوتابيان و مامؤستاكاندا دروست 

كة  كاتةي  لةو  سثي،  سةر  كورتي  ثيرةذنَيكي  بة  بينين  خةون  ((ل١٠٤)).  دةبَي 

حيكايةتخوان لةسةربان دةكةوَيتة خوارةوة و ضةند رؤذَيك كةوتؤتة نةخؤشخانة 

ئةم  زؤربةي  ((ل١٣٣)).  هةَلبذاردنةكانيان  و  شَيتةكان  خؤثيشانداني  ((ل١٠٥)). 

ضيرؤكةكة نازانَي  تةواوبووني  تا  خوَينةر  كة  ضنراون،  جؤرَيك  بة  ضيرؤكانةش 

ئةمة خةياَلة، بة جؤرَيكي سةرنجِراكَيش خوَينةر رادةكَيشن و لَيزاني رؤماننووس 

ثيشان دةدةن.

لة  دةكات  ئاوَينة  طرنطي  باسي  الثةِرة  دوو  بة  نزيكةي  ((١٧٨))دا،  الثةِرة  لة 

بةآلم  كردووة،  تةوزيف  ئاوَينةي  جوان  زؤر  جؤرَيكي  بة  حيكايةتخوان،  اليةن 

شوَينَيكي  هيض  لة  و  نةدراوة  طرَي  بةيةكةوة  دواتر  بابةتةكةي  لةطةَل  باسة  ئةم 

ديكةش باسي ئاوَينة ناكات، لةكاتَيكدا دةَلَيت: ((بة درَيذايي ذيانم ئةوةي نةختَيك 

دةكردةوة،  شل  دةروونمي  طرَيكوَيرةكاني  و  دةبةخشيم  ثَي  هَيوربوونةوةي 

رؤَلَيكي  دةكرا  كراوة،  باس  لةوَي  تَيِروانينةي  بةو  ئاوَينة  بوو...ل١٧٨))  ئاوَينة 

هةبَيت،  دياري  ثَيطةيةكي  و  بطَيِرَي  كؤتايي  تا  رؤمانةكةوة  سةرةتاي  لة  طرنط 

لة  جيا  وَينايةكي  كردووة،  ئاوَينةي  باسي  كة  الثةِرةيةي  دوو  بةم  تةنيا  ضونكة 

وَينا باوةكاني بة ئاوَينة بةخشيوة و رؤَلَيكي كاريطةري ثَيداوة، ئةطةر زياتر و لة 

ميانةي رووداوةكاندا باسي كردبا طرنطتر دةبوو.

ئةم رؤمانة بة زمانَيكي جوان نووسراوة و ضةندين دةربِرين و وَيناي جواني 

لة  شتَيك  دةَلَيي  يان  دةئاوسَي،  دةَلَيي  بةردةمم  جادةيةي  ئةو  ((سةيرة  تَيداية، 

دنيا  كة  و  دةخوات  طَيذ  سةري  كةسَيكة  وَيناي  ئةمة  دةدا...ل٩٥))  ثفي  ذَيرةوة 

لةبةرضاوي دةشَيوَي. نووسةر بة دةربِرَينَيكي جوان وَيناي كردووة. كة باسي 

ئةوة دةكات لةناكاو تَيكِرا قوتابيان لة ثؤل دةست بة قسة دةكةن، بة دةربِرَينَيكي 

كؤمةَلة  لةناكاو  بارانَيكي  رةهَيَلة  سةداي  وةك  دةمة  ((لةو  دةنووسَيت:  جوان 

دةنطَيكي تَيكقذقذاو لة ثؤلةكةمان بةرزبووةوة...ل١١٠)).
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ئةمانة وةك نموونةن و زؤر دةربِرين و وَيناي جواني تر لةناو ئةم رؤمانة 

دةبينينةوة، هةروةها ئةو نامةيةي كة رةيحانة بؤ سةرمةدي دةنووسَيت ((ل١٤٧)) 

دةربِرين و وَيناكاني زؤر جوانن و سةرنجي خوَينةر بؤ خؤي رادةكَيشَي.

سةرضاوة و ثةراوَيز:سةرضاوة و ثةراوَيز:

بآلوكراوةكاني  لة   .(٢٠١١) هةولَير  يةكةم،  ضاثي  عةبدوَلآل،  كاروان  (رؤمان)-  قامضي،   -١

دةزطاي توَيذينةوة و بآلوكردنةوةي موكرياني.

HÅ∂^:Øât:·]fiÅ¬:Hć̃ ]m⁄ –:ÌeËÖ∆:ÏÖqçd:‹√⁄:‡ë∆:TÌÈÒ\ÊÖ÷\:GÌÈh\É÷\:Ï2â÷\:GL

www.ahewar.org

٣- هةمان سةرضاوة.

٤- هةمان سةرضاوة.

٥- الرواية. (ناوي نووسةري لةسةر نيية).

www.feedo.net

٦- ئةوةي لة نَيوان ئةم دوو جووتكةوانةداية ((...)) لة رؤمانةكة وةرطيراوة.

٧- الوصف الروائي، سالم الحسيني.

www.shathaaya.com

٨- هةمان سةرضاوة.

٩- هةمان سةرضاوة.

١٠- هةمان سةرضاوة.

لة  ئيسماعيل،  سةباح  و:  ساَلح.  ئةلتةيب  (رؤمــان)-  باكوور،  بةرةو  كؤض  وةرزي   -١١

بآلوكراوةكاني دةزطاي ئاراس ذمارة (٦٨٣)، ضاثي يةكةم، هةولَير (٢٠٠٧). ل١٨١.

١٢- رؤمان ضيية؟ كؤمةَلَيك نووسةر- و: جةواد مستةفا، ضاثي يةكةم، هةولَير (٢٠٠٨)، لة 

بآلوكراوةكاني دةزطاي توَيذينةوة و بآلوكردنةوةي موكرياني. ل١٠٥.

١٣- (١٢) نامة بؤ رؤماننووسَيكي الو- ماريؤ فارطاس يؤسا، و: شيرين. ك، لة بآلوكراوةكاني 

ثاشكؤي رةخنةي ضاودَير. ل٤٤.

لةم  طؤِرانكاري  ستراتيذي  و  ــةروةردة  ث سيستةمي  ــارةي  دةرب سةرنج  هةندَيك   -١٤

سيستةمةدا- بةختيار عةلي، طؤظاري سةردةمي رةخنة، ذمارة (٥). ل٢٠٤.

١٥- هةمان سةرضاوة ل٢٠٦.

١٦- هةمان سةرضاوة ل٢٠٦.
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سةرةتاسةرةتا

يةكَيك لةو زاراوة رةخنةييانةى كة لةم ضةند ساَلةى دواييدا زؤر بةكاربراوة 

واآل)ية.  (تَيكستى  يان  كراوة)،  (دةقى  زاراوةى  دةبرَيت،  بةكار  بةردةواميش  و 

هةر  و  دروستكردووة  جةدةلى  و  طفتوطؤ  زاراوةية  ئةم  بةكاربردنى  زؤرجار 

نوَييةى  رةخنةيية  زاراوة  لةم  خؤى  روانينى  بةثَيى  لَيكؤَلةرَيكيش  و  نووسةر 

روانيوة و بةرطرى لَيكردووة. رةنطة زؤرَيك لةو نووسةر و لَيكؤَلةرانة هةريةكة 

لة ئاست خؤيةوة تَيطةيشتنَيكى بؤ ئةم زاراوةية هةبَيت. بةآلم ئةوةى هةية و تا 

ئَيستا وةآلم نةدراوةتةوة ئةوةية كة جياكارى لةنَيوان ئةم زاراوةيةدا نةكراوة و 

روون نةكراوةتةوة، ئةوةى الى نووسةرى ئيتالى (ئؤمبرتؤ ئيكؤ) بةكار دةبرَيت 

مةبةست لة ضيية و ئةوةى (شَيركؤ بَيكةس) لة قةسيدة درَيذةكانى دةنووسَيت 

الى  ئةوةى  لةطةأل  جياوازييةكى  ض  و  هاتووة  لةكوَيوة  ئةمة  واآل)  (تَيكستى 

رةخنةطرانى  الى  كة  كراوة)  (دةقى  لةطةأل  هاوبةشةكانى  خاَلة  يان  هةية،  ئيكؤ 

ئةطةر  هةَلةية؟  بَيكةس)  (شَيركؤ  الى  ئةوةى  ئايا  ضيية؟  دةبرَيت  بةكار  عةرةب 

هةَلةية هةَلةكةى لة كوَيداية؟ ضؤن راست بكرَيتةوة و رَيطاكانى راستكردنةوةى 

لةنَيوان دةقى كراوة و ضيرؤكى كراوةدا
(ضيرؤكى ”نووسينةوةى درؤ“ى ئارام كاكةى فةالح وةك نموونة)

ئارام سديقئارام سديق
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جؤرةى  كام  دةهَينَيت  بةكارى  فةالح)  كاكةى  (ئارام  ئةوةى  هةروةها  كامانةن؟ 

(تَيكستى كراوة)ية، كة ئةو بة (ضيرؤكى كراوة) ناوى دةبات؟ ئايا ئةوةى (ئارام) 

باسى دةكات تا ضةند لةنَيو ئةدةبى كوردييدا جَيطاى دةبَيتةوة؟ ئايا هةوَلةكانى 

ئةو جَيطاى ئةوةن، كة ببنة بناغة بؤ دامةزراندنى زاراوةيةكى نوَيى رةخنةيي، كة 

جياوازبَيت لةوةى الى (ئؤمبرتؤ ئيكؤ و شَيركؤ بيكةس) هةية و ئةويش دةكرَيت 

بناغةبَيت بؤ دروستبوونى زاراوةيةكى رةخنةيى نوآ، يان ئايا ئةمة ضيية؟

بةردةوام  من  الى  تر  ثرسيارى  دةيان  و  ثرسيارانة  ئةم  دةمَيكة  لةِراستيدا 

ئةوانةى  بةتايبةت  لَيكؤَلةرَيك  هيض  ئَيستا  تا  و  دةبنةوة  ضةندبارة  و  دووبارة 

لةم  من  نةداوة.  قةرةى  لة  خؤيان  هةية  باسةدا  جؤرة  ئةم  لةطةأل  سةروكارييان 

نووسينةدا هةوَلدةدةم بةثَيى سةرنج و تَيطةيشتنى خؤم لة (دةقى كراوة) و ئةو 

بخةمة  سةرنجةكانم  لَيرةدا  زاراوةيةدا،  ئةم  لةطةأل  هةمبووة  من  بةركةوتانةى 

روو و ضيرؤكى (نووسينةوةى درؤ)ى ئارام كاكةى فةالح وةكو فؤِرمَيكى نوَيى 

دةقى كراوة بة نموونة بهَينمةوة. لةراستيشدا ئةم ضيرؤكة زياتر ثاَلنةرم بوو بؤ 

ئةم نووسينة، ضونكة هةستم كرد بةتةواوى ئةم فؤرمة نوَييةى زاراوةى دةقى 

دِرك)  (نووسينةوةى  ضيرؤكى  لةثاش  (ئارام)  و  خةمَليوة  ضيرؤكةدا  لةم  كراوة 

توانيويةتى بةردةوامى بةم جؤرة لة (ضيرؤكى كراوة)، يان تَيكستى كراوة بدات. 

دةقى كراوة ضيية؟دةقى كراوة ضيية؟

زاراوةى دةقى كراوة، (Open text) يان بةرهةمى كراوة بة زمانى عةرةبى 

سيمؤلؤذييةكانى  لَيكؤَلينةوة  لة  نوَيية  رةخنةيي  زاراوايةكى  المفتوح)  (النص 

ثةيوةندى  زاراوةية  ئةم  ماناى  بةكارهَينراوة.  ئيكؤ)  (ئؤمبرتؤ  ئيتالى  نووسةرى 

هةية.  هونةرييةوة  بةرهةمى  و  ئةدةبى  تَيكستى  تةئويلكردنى  و  راظةكردن  بة 

بةو ثَييةى تَيكست كراوةية، لةوةى مانا و ضةند تةئويل هةَلدةطرَيت، واتة ماناى 

زاراوةكة ئةوة نيية كة تَيكستةكة تةواو نةكراوة و كؤتايى كراوةى هةية و خوَينةر 

خؤى دةتوانَيت تةواوى بكات. ئةم زاراوةية تةنها لة ئةدةب و تَيكستى ئةدةبيدا 

و  مؤسيقا  وةكو  ديكةى  بوارى  ضةندين  سةر  دةضَيتة  بةَلكو  ناكرَيت،  قةتيس 

هونةرى شَيوةكارى و تةالرسازى و تةلةفزيؤن و ضةندين بوارى ترى ثةيوةست 

بة ذيانى كؤمةآليةتيي هاوضةرخ.

سةر  دةكاتة  تةركيز  ــة  زاراوةي ئةم  روونكردنةوةى  بؤ  ئيكؤ)  (ئؤمبرتؤ 

مؤسيقا  بة  ئازادييةك  دانةرةكانيان  كالسيكيانةى  مؤسيقيية  كارة  لة  ذمارةيةك 

رَيكخستنى  لة  ئازادبن  سةمفؤنياكةدا  بةشَيكى  ضةند  لة  كة  دةبةخشن،  ذةنةكان 
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(جَيمس  ئَيرلةندى  رؤمانووسى  رؤمانةكانى  لة  ئيكؤ  هةروةها  ذةنيندا.  ئازادى 

جؤيس) دةكؤَلَيتةوةو بةتايبةتى نموونةى رؤمانى (يؤليسيس) دةهَينَيتةوة. ثاشان 

هةندَيك لة شانؤنامةكانى برتؤَلد برَيخت و نموونةى تَيكستة شيعرييةكانى (فَيرين 

(وةرزَيك  دةقى  بةتايبةتريش  دةكات.  ثَيشكةش  كراوة  دةقى  وةكو  ماالرمآ)  و 

دةهَينَيتةوة.  رامبؤ)  (ئارسةر  فةرةنسى  تازةطةرى  شاعيرى  دؤزةخ)ى  لة 

كتَيبَيك  ئيكؤ  كراوة)  (دةقى  زاراوةى  مةبةستى  تةواوى  روونكردنةوةى  بؤ 

(دةقى  ضةمكى  لة  وا  نابَيت  دةَلَيت:  ئيكؤ  كتَيبةدا  لةم  و  دةنووسَيت  لةمبارةيةوة 

كراوة) تَيبطةين، كة ذانرَيكى جياواز و سةربةخؤى تَيكستة و لة تةنيشت ذانرة 

ئةدةبييةكانى ترةوة دابنرَيت، بةَلكو ئةمة بريتيية لة تواناى خوَيندنةوةيةكى جيدى 

بؤ نوَيكردنةوةى تَيكستى خوَيندراو لة ميانى بةردةواميدا بة تةئويلى ناوةرؤكى 

تَيكستةكة. 

ضةمكى  ئيكؤ  كتَيبةى  ئةم  كة  بكةين،  بةوةش  ئاماذة  خؤيةتى  جَيى  لَيرةدا 

خوَيندنةوةى لة رةخنةى ئةدةبيدا جَيطير كرد و بايةخَيكى شايستةى طةِراندةوة 

تةقليدييةى  روانينة  ئةو  و  تَيكستدا  جوآلندنى  لة  (خوَينةر/وةرطر)  دوانةى  بؤ 

طؤِرى، كة لة يةك اليةنةوة دةق راظة دةكات. واتة ئةو خوَيندنةوة تاك رةهةندةى 

ثَيشتر هةبوو، طؤِرى بة خوَيندنةوةى فرةرةهةند.

بوون،  ثَيناسانة  و  بؤضوون  ئةو  كورتةى  تةنها  خرايةِروو  لَيرةدا  ئةوةى 

ناوةوةية  بةهةمان  كة  كتَيبةكةيدا  لة  كراوة)  (دةقى  لةسةر  ئيكؤ)  (ئؤمبرتؤ  كة 

خستويةتييةِروو، بةآلم من دةمةوَيت لةطةأل ئةم جؤرةى ئَيرةدا، دوو جؤرى تر 

لة (دةقى كراوة) بخةمةِروو. 

جؤرةكانى دةقى كراوةجؤرةكانى دةقى كراوة

رةنطة دةستنيشانكردنى جؤرةكانى (دةقى كراوة) كارَيكى ئةستةم بَيت، بةو 

كراوة)  (دةقى  جؤرةكانى  هةموو  دةيخةمةِروو  لَيرةدا  من  ئةوةى  رةنطة  ثَييةى 

نةبَيت، ضونكة دةكرَيت بة ضيرؤكة زؤر كورتةكانيش (مةبةست مينيماَلة) بوترَيت 

دةقى كراوة. ضونكة زؤر شت بؤ خوَينةر بةجَيدَيَلن و هةندَيك تَيكستيان هةية، كة 

ثرسيارى طةورة بؤ خوَينةر بةجَيدَيَلن، بةآلم ئةوةى تا ئَيستا الى من خةمَليوة 

و بؤتة جَيى سةرنج و تَيِرامانى من، سآ جؤر دةقى كراوةية، كة جؤرى يةكةم 

كة  دةقةى  جؤرة  لةو  ثَيكهاتووة  و  دةكات  باسى  ئيكؤ)  (ئؤمبرتؤ  كة  ئةوةية، 

هةَلطرى فرة راظةيي و فرة تةئويليية و لةم جؤرةدا خوَينةر رؤَلَيكى ديارى هةية. 

جؤرى دووةم ئةو جؤرةية كة (شَيركؤ بَيكةس) بة (تَيكستى واآل) بةكاريهَيناوة 
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و لة ضةندين دةقيدا ئةم زاراوةيةى بؤ ناسنامةكةى دايناوة. الى (شَيركؤ بَيكةس) 

ئةحمةد  (نةوزاد  وةكو  من  كة  هاتووة،  بةكار  واآل)  (تَيكستى  تايبةتى  فؤرمَيكى 

ئةسوةد) الموانيية ئةم بةكارهَينانة هةَلة بَيت. بةَلكو فؤرمَيكى تايبةتة بةشَيوةيةك 

كة شَيركؤ لةو تَيكستانةدا (شيعر، ثةخشان، الوك و حةيران، ضيرؤك و شانؤنامة) 

لةيةك تَيكستدا كؤكردؤتةوة. ثَيناضَيت ئةم شاعيرة بةهةمان ئةو ماناية، كة الى 

ئيكؤ هةية، زاراوةى (تَيكستى واآل)ى بةكارهَينابَيت.

شَيكؤ بَيكةس لة ثَيشةكى (كتَيبى ملوانكة)دا لةبارةى دةقى واآلوة دةنوسَيت:

فؤِرمى  يةك  نة،  و  بابةت  يةك  نة،  ماَلَيكة  كردندا.  ثَيناسة  سادةترين  ”لة 

دياريكراوى تيا ناذى، هيض كام لة شيعر و ضيرؤك و ثةخشان و ثةخشانةشيعر 

و شانؤنامة، خاوةنى هةموو ماَلةكة نين. بةآلم لة هةمانكاتدا ماَلى هةمووشيانة. 

ئةشآ لة حةوشةى ئةم ماَلةدا طوَيمان لة خوَيندنى باَلندةكانى شيعر بآ. يان لة 

ذوورَيكيا ضاومان نةخش و نيطار و مافوورى رةنطاَلةى ثةخشان و ثةخشانةشيعر 

بكةوآ. يان لة راِرةوَيكا تووشمان ببآ بة تووشى حيكايةت خوانَيكةوة، ضاومان 

و  جارة  هةر  ببينين،  شانؤ  دراماى  هؤَلةكةيدا  لة  يان  بكةوآ  ضيرؤك  رةوتى  بة 

ببينة ميوانى يةكَيكيان“.

 واتة ئةوةى الى شَيركؤ دةبينرَيت، فؤرمَيكى ترى تَيكستى واآلية، كة جياوازة 

لةوةى الى ئيكؤ هةية و الى نووسةران و رةخنةطرانى عةرةب دةبينرَيت و تايبةتة 

بة تَيكستى شيعرى، كة ئازادى تةواو دةدات بة شاعير لةكاتى نووسينى شيعردا. 

مةرج نيية شاعير لةسةرةتاى تَيكستةكةوة تا كؤتايى ثةيوةست بَيت بة ريتم و 

مؤسيقاى شيعرييةوة. هةروةها دةبَيت ئةوةش بَلَيم ئةوةى ئةم دووجؤرة تَييدا 

هاوبةشن، تةنها ناوةكانيانة، المواية ئةمةش بؤية دووبارة و ضةندبارة بؤتةوة 

تيؤرسينى  كةسانى  ئَيستا  تا  ئَيمة  ضونكة  دةكرَيت،  باس  بةكاربردن  بةهةَلة  و 

ئةدةبيمان نيية هاوشَيوةى (رؤالن بارت، ميخائيل باختين و ئؤمبرتؤ ئيكؤ) تا ناوَيكى 

تايبةت بؤ ئةو جؤرة لة (تَيكةَلى تَيكست)، كة الى شَيركؤ دةبينرَيت بدؤزرَيتةوة، 

تا لَيكؤَلةران و شاعيرانى تر لةبةرهةمةكانياندا ئةم ناوة نوَيية بةكار بهَينن. لَيرةدا 

بةرهةمانة  كةئةو  بكةم،  بَيكةس  شَيركؤ  بةرهةمَيكى  ضةند  بة  ئاماذة  دةمةوَيت 

بةهؤى  شاعيرة  بةآلم ئةم  هةَلطرتووة.  واآليان  تَيكستى  سةرجةميان ناسنامةى 

بةكار  بةرهةمانةدا  لةو  شَيوة  بةهةمان  زاراوةيةى  ئةم  دوودَلى.  بة  هةستكردن 

نةهَيناوة. لة (كتَيبى ملوانكة)دا لة ناسنامةكةيدا نووسراوة (دةقى واآل). هاوكات لة 

كتَيبى (سرودة بةردينةكان)دا لةسةر بةرطى و يةكةم الثةِرة نووسراوة (ضيرؤكة 

شيعر، يان تَيكستى واآل) هاوكات لة كتَيبى (كورسى)دا نووسيويةتى شيعر، بةآلم 
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واآلدا:  تَيكستى  يةك  (لة  نووسراوة  الثةِرةدا  هةمان  بةرانبةر  الثةِرةى  لة  هةر 

ضراكان)دا  (طؤِرستانى  كتَيبى  لة  شتنؤنامة!)هاوكات  ثةخشان،  ضيرؤك،  شيعر، 

نووسراوة (رؤمانة شيعر). لة كتَيبي (ئَيستا كضَيك نيشتيمانمة)دا لةسةر بةرطى 

كتَيبةكة نووسراوة (دةقى واآل) بةآلم لة ناسنامةكةدا نووسراوة (شيعر)، هاوكات 

لة الثةِرةى بةرامبةردا دووبارة ئاماذة بة (دةقى واآل) كراوةتةوة.

بؤ  تةنها  بَيكةسدا  شَيركؤ  شيعرى  ئةزموونى  لة  نموونانة  ئةم  باسكردنى 

زاراوةى  بةكارهَينانى  بةرامبةر  شاعيرة  (قلقى)  دوودَلييةى  ئةو  خستنةِرووى 

هةية  تةواوى  رةنطدانةوةى  دوودَلييةى،  ئةو  بةئاشكرا  ضونكة  واآل)،  (تَيكستى 

لةسةر ئةو بةرهةمانةى كة لة ثَيشةوة خستمانةِروو. بةو ثَييةى زؤرجار شاعير 

بة  ثَيشكةش  تر  روونكردنةوةى  زاراوةيةدا  ئةم  بةكارهَينانى  لةطةأل  ناضاربووة 

خوَينةر بكات. 

وةكو  بَيكةس)  (شَيركؤ  دةكرَيت  واآلدا،  تَيكستى  جؤرةى  لةم  بةطشتى 

ثَيشكةشى  داهَينةرانةى  تَيكستى  زؤرترين  ضونكة  بكرَيت،  سةير  سةرمةشق 

كتَيبخانةى كوردى كردووة. 

كاكةى  ئارام  ضيرؤكنووس  كة  جؤرةية  ئةو  كراوة،  دةقى  سَييةمى  جؤرى 

فةالح بة (ضيرؤكى كراوة) ناوى بردووة. ئةطةرضى بة وردى سةرنجى ئةدةبى 

طَيِرانةوةى كوردى بدةين ثَيش ئةم نووسةرة دةبينين (ضيرؤكى كراوة) بوونى 

هةية. بةآلم ئةوةى ئةم نووسةرة بةتةواوى دةكاتة خاوةنى ئةم زاراوةية ئةوةية، 

لة  هاوكات  و  دةكات  ضيرؤكدا)  لة  (كراوةيى  ثةيِرةوى  ضيرؤكيدا  ضةندين  لة  كة 

بةرطريشى  و  دةهَينَيت  بةكار  زاراوةية  ئةم  ئاشكرا  بة  ضاوثَيكةوتنةكانيشيدا 

لَيدةكات. 

هةية  كراوةى  كؤتاييةكى  كة  دةوترَيت،  ضيرؤكانة  بةو  كراوة،  ضيرؤكى 

ئةو  هةموو  تةواوةتى  وةآلمى  و  بةجَيدةهَيَلَيت  خوَينةر  بؤ  ئاوةآل  ثرسيارى  و 

لة  جؤرة  ئةم  نموونةى  و  دةيانخاتةِروو  ضيرؤكةكة  كة  نادرَينةوة  ثرسيارانة 

ضيرؤكى كراوة لة ضيرؤكةكانى (نووسينةوةى دِرك، ئةو ثياوةى بوو بة بةرد، 

حوزنى ميوانَيك بة تةنيش ذياندا دةِروات) يان بةشى هةرة زؤرى ضيرؤكةكانى 

هاوكات  بزانين.  كراوة  ضيرؤكى  بة  جةهةنةم)  بؤ  (بليتَيك  ضيرؤكى  كؤمةَلة  نَيو 

دواضيرؤكى ئةم ضيرؤكنووسةش ضيرؤكى (نووسينةوةى درؤ)ية كة المواية ئةم 

ضةندين  ثَييةى  بةو  تةكينيكدا  لة  جؤرة  لةم  ترؤثك  دةطاتة  بةتةواوى  ضيرؤكة 

وةآلمى  خؤى  دةتوانَيت  خوَينةر  و  ماوة  ضيرؤكةدا  لةم  وةآلمى  بَى  بة  ثرسيار 

بداتةوة، يان بؤ وةآلمةكةى بطةِرَيت.
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لة  جؤرة  ئةم  ناكرَيت  كة  ئةوةية  بكةم  بؤ  ئاماذةى  لَيرةدا  دةمةوَيت  ئةوةى 

سينةماشدا  و  شانؤ  لة  دةكرَيت  بكرَيت،  قةتيس  ضيرؤكدا  لة  تةنها  (كراوةيي)ة 

بةهةمان شَيوة كؤتايي كراوة ثَيشكةش بة بينةر بكرَيت. رةنطة نموونةيةكى ديارى 

ئةم جؤرة لة (كراوةيي)ة فيلمى سينةمايى (جيابوونةوةى نادر لة سةمين) بَيت. 

ئةم فيلمة يةكَيكة لة فيلمة نوَيكانى سينةمايى ئَيرانى و فيلمَيكى سةرنجِراكَيشةر 

و جوانة، هاوكات كؤتاييةكى كراوةى هةية، دوا ساتةكانى فيلمةكة ئةوكاتةية كة 

دادوةر لة منداَلةكةى نادر و سةمين (تَيرمة) دةثرسَيت ثاش جيابوونةوةى دايك 

كاميانت  كردؤتةوة  لةمة  بيرت  ئايا  بمَينَيـتةوة،  كاميان  الى  دةتةوَيت  باوكت  و 

هةَلبذاردووة. (تَيرمة) هةندَيك رامان و بيركردنةوة و شَلةذانى ثَيوة ديارة و ئيتر 

كامَيرا لةسةر (تَيرمة) نامَينَيت، بةَلكو دةضَيتة الى نادر و سةمين و ئةوان هةر 

ئةوةى  دةمَينَيتةوة.  كاميان  الى  بزانن  تا  منداَلةكةياندان  بِريارى  ضاوةِروانى  لة 

طرنطة لَيرةدا ئةوةية كة دةرهَينةر ئةوة بؤ بينةر ئاشكرا ناكات كة (تَيرمة) الى 

كاميان دةمَينَيتةوة و ئةم (ئيختيار)ةى بؤ خودى بينةر بةجَيهَيشتووة. بةهةمان 

لة  (داريؤفؤ)ية،  نووسينى  ئانارشيستَيك)  مردنى  (بةِرَيكةوت  شانؤيي  لة  شَيوة 

ساَلى  لةكؤتايي  و  بوو  سامى  زةريا  دةرهَينانى  مةحمود)و  وةرطَيِرانى(سيروان 

دةرهَينةر  شانؤييةدا  لةم  كرا.  نمايش  سلَيمانى  رؤشنبيرى  هؤَلى  لة  (٢٠١١)دا 

دوو كؤتايى ثَيشكةشى بينةران كرد و هاوكات بينةرانيش سةرثشككران لةوةى 

دةكرَيت كؤتايي تريش هةَلبذَيردرَيت بؤ ئةم كارة شانؤيية.

واتة دةكرَيت زاراوةى (ضيرؤكى كراوة) بةشَيوةيةكى فراوانتر لَيى بِروانرَيت 

و وةكو فؤرمَيكى نوَيى (دةقى كراوة) سةير بكرَيت و تيؤرسينانى ئةم بوارة لة 

هةوَلى داتاشينى زاراوةيةكى تايبةتدا بن بؤ ئةم جؤرة لة دةقى كراوة.

دةقى كراوة لة ئةدةبى كوردييدادةقى كراوة لة ئةدةبى كوردييدا

بدةين،  كوردى  طَيِرانةوةى  تَيكستى  زؤرى  هةرة  بةشى  سةرنجى  ئةطةر 

بوارى  تَيكستانة  لةو  بةشَيك  و  داخراون  تَيكستى  زؤرى  هةرة  بةشى  دةبينين 

ئةوةشى تَيدا نيية كة فرة راظة هةَلبطرن.بةآلم بوونى (دةقى كراوة) لةنَيو ئةدةبى 

كوردييدا من المواية سةرةتاكةى بةتةواوى لة دواى راثةِرينةوة دةردةكةوَيت. 

بةشَيوةيةك ئةو طؤِرانانةى ضيرؤكنووسانى دواى راثةِرين لة دةقى طَيِرانةوةييدا 

خولقانديان (دةقى كراوة)شى بةدواى خؤيدا هَينا. 

يةكةميان  كة  زاراوةدا،  دوو  لةنَيوان  بكةم  جياوازى  دةمةوَيت  لَيرةدا  من 

كة  دةقانةن  ئةو  يةكةميان  كراوة)ية.  (دةقى  دووميشيان  تةواونةكراو)ة  (دةقى 
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نووسةر بةناتةواوى بةجَييان دةهَيَلَيت و رةنطة دواى ساَلَيك تةواوى بكات، يان 

رةنطة دواى ضةند ساَلَيكى تر تةواوى بكات. بةآلم ئةم جؤرة لة تَيكست لةاليةن 

نووسةرةوة بِريارى (تةواوكردنى) دراوة، رةنطة بوار و دةرفةتى طونجاو نةبَيت 

لةم  نموونة  باشترين  رةنطة  بةتةواوكردنى.  هةستَيت  نووسةر  زةمةنةدا  لةو 

نةكراوة.  تةواو  ضيرؤكة  ئةم  بَيت.  سائيب  جةميل  (لةخةوما)ى  تَيكستى  بوارةدا 

ثَيدةضَيت تةواوكرابَيت و ئةو بةشةى بةئَيمة نةطةيشتبَيت. بةآلم ئةمة ماناى ئةوة 

كردووة.  كراوةى  تَيكستى  ثةيِرةوى  نووسةر  يان  كراوة)ية،  (تَيكستة  ئةو  نيية 

تَيكستى  لةريزى  دةكرَيت  (لةخةوما)  واتة  تةواونةكراوة).  (دةقى  ئةوة  بةَلكو 

تةواونةكراودا ئةذمار بكرَيت. نةك وةكو تَيكستى كراوة ناودَير بكرَيت. هاوكات 

هةردوو رؤمانى (ئةمريكا، كؤشك)ى فرانتز كافكاى ضيكى نموونةى دوو رؤمانى 

تةواو نةكراوى ئةدةبى جيهانين.

رؤمانى  بــــكةين  بؤ  ئاماذةى  لَيرةدا  دةكرَيت  نموونانةى  لةو  تر  يـةكَيكى 

يةكةمى  بةرطى  و  ثَيكهاتووة  دووبةرط  لة  رؤمانة  ئةم  عارفة،  حسَين  (شار)ى 

بآلوكرايةوة.   (٢٠٠١) دووةمى  بةرطى  و  بآلوكرايةوة  و  ضاث   (١٩٨٦) ساَلى  لة 

رؤمانةكة  ترى  بةشَيكى  نووسةر  ئةوسا  تَيدةثةِرَيت  ساأل  ضةندين  دةبينين 

دةنوسَيت. واتة ئةم تَيكستةش بةهيض شَيوةيةك وةكو تَيكستَيكى كراوة ئةذمار 

ناكرَيت، ضونكة نووسةر بِريارى كؤتايداوة و كؤتايى بة رؤمانةكة هَيناوة. يان 

دروستتر بَلَيم ئةطةر هَيشتا رؤمانى شار بةشى ترى مابَيت. نووسةر لةو دوو 

بةشةدا لة هةر بةشةدا كؤتاييةكى بؤ خوَينةر دياريكردووة. 

ئةوة  بَيت  بةشَيكدا  و  بةرط  ضةند  لة  رؤمانَيك  هةر  نيية  مةرج  طشتى  بة 

نموونةى (تَيكستى كراوة) بَيت. بةَلكو تَيكستى كراوة بةثَيى بؤضوونةكةى ئيكؤ، 

ئةو تَيكستانةن كة هةَلطرى راظةو تةئويلى جياوازة و رةنطة لة هةر سةردةمَيكدا 

شَيوةيةك خوَيندنةوةى بؤ بكرَيت.

لةثاش راثةِرين يةكَيك لةو شتانةى ضيرؤكنووسانة بةكاريان برد، كاركردن 

بوو لةنَيو مَيذوودا و هَينانى كةسايةتييةكانى نَيو مَيذوو بؤ نَيو تَيكست و كردنيان 

بة فيطؤرى نَيو دةقةكان. لةم بوارةدا (عةتا محةمةد) لةو ضيرؤكنووسانةية، كة 

هةمان  ثَيدةضَيت  و  هَيناوة  بةكار  ضيرؤكةكانيدا  لة  ضةندجار  فيطؤرَيكى  ضةند 

رةنطة  رةنطبداتةوة.  ضيرؤكنووسةدا  ئةم  داهاتووى  كارةكانى  لة  فيطؤرانة  ئةو 

ديارترين نموونة (مةحوى بةَلخى) بَيت، لة كتَيبى (ثةرتووكى خةون)دا ئامادةيي 

هةية و هاوكات لة ضيرؤكى (وَينة و ئاوَينة) ديسان دَيتةوة. بةآلم ئةوةى جَيى 

ضيرؤكة  دوو  لةو  كام  هيض  كة  شَيوةيةية،  بةو  عةتا  كاركردنةى  ئةم  تَيبينيية 
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درَيذكراوةى ئةوةى تر نيية. تةنها ئةو فيطؤرةيان هاوبةشة. واتة دةكرَيت ئةمةش 

نووسةرة  ياريكردنى  لة  جؤرَيك  كة  ببينينةوة  كاركردن  ترى  فؤرمَيكى  وةكو 

لةطةأل خوَينةر و دةرخستنى تواناى ئةفراندنى ئةوة لة نَيو دنياى طَيِرانةوةدا و 

دروستكردنى حيكايةتى جياواز و بَيسنوورة لة يةك فيطؤردا. ئةم طةمةكردنةى 

جةميل  ئةندَيشةييةكانى  كةسايةتيية  ثَيِرستى  (فةهرةست،  رؤمانى  لة  عةتا 

سائيب) بةتةواوى درَيذ دةبَيتةوة و وايلَيدَيت تَيكستةكة تواناى درَيذكردنةوةى 

بآ ئةذمارى هةبَيت. واتة لَيرةوة عةتا ثةلكَيشمان دةكات بةرةو فؤرمَيكى نوَيى 

طةيشتووة  ثَيى  و  دةطات  ثَيناسةى  ئيكؤ  فؤرمةى  لةو  جياية  كة  كراوة،  تَيكستى 

لة  (بَيسنوورى  يان  طَيِرانةوةدا)  لة  (كراوةيي  ناوى  دةكرَيت  فؤرمةش  ئةم  و 

طَيِرانةوةدا)ى لَيبنرَيت، ضونكة نووسةر، تَيكستةكة بةشَيوةيةكى سةرسوِرهَينةر 

بة (كراوةيي) بؤ خوَينةر بة جَيهَيشتووة. 

ضةمكى  روونكردنةوةى  زياتر  بؤ  خراونةتةِروو  لةسةرةوة  نموونانةى  ئةم 

(دةقى كراوة) بوون، ئةوةى زياتر بةضاوِروونى هةبَيت لةسةر بةكاربردنى ئةم 

ضةمكة و ئةو ئةو تَيكسانةى دةكرَيت ئةم ضةمكة ببَيتة ناسنامةيان. 

ئارام كاكةى فةالح و ضيرؤكى كراوةئارام كاكةى فةالح و ضيرؤكى كراوة

لةم بةشةدا هةوَلدةدةم لةسةر ئةو هةوآلنةى (ئارام ئاكةى فةالح) بوةستم، كة 

زياتر زاراوةى (ضيرؤكى كراوة)، يان جؤرى سَييةمى دةقى كراوة دةخةمَلَينَيت. 

ئةم ضيرؤكنووسة لة كؤمةَلة ضيرؤكى (نووسينةوةى دِرك)دا طةآلَلةى جؤرَيكى 

دةكات،  كراوة)  (دةقى  يان  كراوة)،  (ضيرؤكى  نوَيكةى  فؤرمة  تةواوى  و  كامأل 

كة بةتةواوى جياوازة لةوةى (ئيكؤ) باسى كردووة و فؤرمَيكى نوَي و كامَلة و 

يةكةمى  ضيرؤكى  سَي  لة  ئارام  بدؤزرَيتةوة.  بؤ  تازةى  ناوَيكى  لَيرةوة  دةكرَيت 

بةتةواوى  بردن)  ناومان  لةسةرةوة  (كة  دِركدا  نووسينةوةى  ضيرؤكى  كؤمةَلة 

فؤرمى (ضيرؤكى كراوة)ى بةكار بردووة، بةو ثَييةى ضيرؤكى يةكةم ضيرؤكَيكى 

تةواو و بةتةنها ئاماذةيةكى كورت هةية بؤ ئةوةى رةنطة لةداهاتوودا ضيرؤكى تر 

(بةشى ترى هةمان ضيرؤك) بطَيِردرَيتةوة. ضيرؤكى دووةم، هةر لة دةستثَيكةوة 

دةستثَيكة  بةم  و  يةكةمة  ضيرؤكى  درَيذكراوةى  بةوةى  دةكات  بةيان  خؤى 

دةستثَيدةكات:

(نازانم دةمناسنةوة يان نا، من غةريبم، غةريب ريكؤرد). هاوكات لة ضيرؤكى 

دووميشدا ئاماذةيةكى كورتى تَيداية بؤ بوونى ضيرؤكى سَييةم و بةهةمان شَيوة 

كة  دووةمةوة.  ضيرؤكى  بة  طرَيدراوة  دةستثَيكَيكى  سَييةم  ضيرؤكى  دةستثَيكى 
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ئةوةى  بَى  ريكؤرد،  غةريب  منم،  ديسانةوة  (ئةوة  دةستثَيدةكات:  بةمشَيوةية 

ئةو  نةكراوى  تةواو  ضيرؤكى  دةزانم  طؤ،  هاتمةوة  بدةمةوة  كةسآ  بة  ثةيمان 

كوِرة ضايضييةى نةهاتةوة بؤ الى باوكى بووة بة مةراق التان، كوِرآ ضوو بؤ 

بةتةواوى  بدةين  دةستثَيكة  ئةم  سةرنجى  وردى  بة  ئةطةر  نةهاتةوة..)  و  شةكر 

لةو مةبةستةى ضيرؤكنووس تَيدةطةين كة لةطةأل ئةوةى ئةم ضيرؤكةش (حوزنى 

ميوانَيك بة تةنيشت ذياندا دةِروات). درَيذكراوةى هةردوو ضيرؤكى ثَيشوو ترة 

بةو ثَييةى ثاَلةوانةى سةرةكى (كة هاوكات طَيِرةرةوةشة) هةمان كةسة، بةآلم 

لة هةر ضيرؤكة و اليةنَيكى ضيرؤكَيك دةطَيِرَيتةوة. ئةوةى ئةم دةقة دةكاتة دةقى 

ضيرؤكنووس  كة  ئةوةية  كراوة)  ضيرؤكى  دةبات  ناوى  ئارام  وةكو  (يان  كراوة 

بةتةواو  ضيرؤكةكةشى  هةم  و  كردووة  تةواو  ضيرؤكةكةى  هةم  ورياييةوة  بة 

لةو  هةر  بكات.  تةواو  بؤمان  هاتؤتةوة  ديسان  و  بةجَيهَيشتووة  نةكراوةيي 

ضةند رستةيةى دةسثَيكةكةدا ئةوة بة روونى دةخوَينرَيتةوة كة دةَلَيت: (دةزانم 

ضيرؤكى تةواو نةكراوى ئةو كوِرة ضايضييةى نةهاتةوة بؤ الى باوكى بووة بة 

حيكايةتى  ضيرؤكنووس  واتة  نةهاتةوة)  و  شةكر  بؤ  ضوو  كوِرآ  التان،  مةراق 

ئةو كوِرة ضاييضييةى تةواو نةكردووة و خؤى (بةمةبةست) نةيطَيِراوةتةوة بؤية 

ديسان هاتووة بؤمان تةواو بكات. 

 لةم ئةزموونة نوَييةوة (كة من المواية لة زؤر رووةوة دابِرانة لة ضيرؤكةكانى 

ثَيشترى خؤى) ئارام بةتةواوى ئةو فؤرمة نوَييةى دةقى كراوةى داِرشت، كة هةم 

جياوازة لةوةى (ئيكؤ) باسى دةكات و هةم جياوازة لةوةى الى (شَيركؤ بَيكةس) 

و ضةند نووسةرَيكى تر كة بةكار براوة. ضونكة ضيرؤكةكان (بةتايبةت مةبةست 

ئةو سآ ضيرؤكةية) هةم ضيرؤكى تةواوكراون و لة هةموو روويةكةوة ضيرؤكى 

طؤشةيةكى  لة  توانيويةتى  نووسةر  ثَييةى  بةو  كراوةشن  ضيرؤكى  هةم  كامَلن، 

ئةو ضيرؤكانةوة بثةِرَيتةوة بؤ ضيرؤكَيكى نوآ.

 

نووسينةوةى درؤ و دةقى كراوةنووسينةوةى درؤ و دةقى كراوة

باشة  ثَيم  بَيتةوة  روون  كراوة)  (دةقى  ضةمكى  زياتر  خوَينةر  ئةوةى  بؤ 

(كؤنة  لة  باس  ضيرؤكةكة  بكةم.  درؤ)  (نووسينةوةى  ضيرؤكى  لة  باس  كةمَيك 

نووسةرَيك  دةيةوَيت  كة  قةترانى)،  (ئاغاى  بةناوى  دةكات  موستةشارَيك) 

ياداشتَيكى  موستةشارة  كؤنة  ئةم  ئةطةرضى  بنووسَيتةوة.  بؤ  ياداشتةكانى 

دروست  بؤ  خةياَلى  ياداشتَيكى  نووسةرة  ئةو  دةيةوَيت  بةآلم  نيية،  ئةوتؤى 

تا  هةبَيت  ياداشتةكانيدا  لة  ثاَلةوانئامَيز  و  سةير  ضيرؤكى  ضةندين  و  بكات 
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ئةو  دةربكةوَيت.  بةتوانا)  (سةركردةى  يان  نيشتيمان)،  (خةمخؤرى  وةكو 

موستةشارة ئامادةية ثارةيةكى خةياَلى بدات بةو كةسةى ئةو ياداشتة درؤييةى 

دووِريانَيكدا  لة  دةستكورتة.  و  هةذار  زؤر  كة  نووسةرةكةش  دةنوسَيتةوة.  بؤ 

هةموو  و  بنووسَيتةوة  درؤيينانة  ياداشتة  ئةو  ئةوةى  دووِريانى  دةمَينَيتةوة. 

ذيانى بة شَيوةيةكى دةوَلةمةند بذى، يان خؤى بة دوور بطرَيت لة نووسينةوةى 

ئةم  ضيرؤكنووس  بدات.  دةستكورتيية  لة  ثِر  ذيانة  بةو  درَيذة  و  ياداشتانة  ئةو 

هةَلبذاردن (ئيختيار)ةى بة كراوةيي بؤ خوَينةر بةجَيهَيشتووة.

ئةوةى (بةتةواوى) ئةم ضيرؤكة لة ضيرؤكةكانى ثَيشترى ئارام جيادةكاتةوة 

ئةو زةمينةسازييةية بؤ رةخساندنى فةزايةكى فراوان بؤ بيركردنةوةى خوَينةر 

ئةو  لةبةردةم  خوَينةر  ئةوةى  بؤ  سةرسوِرهَينةر  ثانتاييةكى  رةخساندنى  و 

ئيشى  ئارام  الى  كاركردنة  جؤرة  ئةم  ثَيشتر  بَيطومان  رابطرَيت.  ثرسيارانةدا 

فراوان  فةزايةكى  خاوةنى  ضيرؤكة  ئةم  ئةندازةى  بة  هيضيان  بةآلم  ثَيكراوة، 

نين. ئةطةر بة وردتر لةسةر ئةم فةزا فراوانة قسة بكةم دةتوانم نموونةى ئةوة 

بهَينمةوة ئةطةر لة هةرسآ ضيرؤكةكةى يةكةمى كؤمةَلة ضيرؤكى نووسينةوةى 

دِركدا كاركردن لةسةر (كراوةيي لة ضيرؤكدا) وةكو كردنةوةى نيوةى دةرطايةك 

دةرطاى  تةواوى  ضيرؤكنووس  درؤدا  نووسينةوةى  ضيرؤكى  لة  ئةوا  بَيت. 

كة  رةنطيداوةتةوة  بةتةواوى  لةوةدا  ئةمةش  و  كردؤتةوة  كراوةى  ضيرؤكى 

يةك لة ضوارى ضيرؤكةكة تةرخانكراوة بؤ ئةو مةنةلؤطةى ثاَلةوانى ضيرؤكةكة 

يان  وةربطرَيت،  ثارة  و  بنووسَيتةوة  درؤ  نازانَيت  كة  دووِريانَيكداية  لةبةردةم 

تةنها  ثرسيارة  ئةم  بَيطومان  رةتبكاتةوة.  درؤ  نووسينةوةى  و  بذى  بةهةذارى 

ثرسيارَيكى سادةى راطوزةر نيية. بةَلكو ئةمة ثرسيارَيكى ئةخالقيية، كة هةموو 

نووسةرَيك ثَيويستة لةخؤى بكات و لةو دووِريانةدا رَيطةى خؤى هةَلبذَيرَيت. 

وةكو (تَيمايةكى  يان  دةكاتةوة  زةقى  بةتةواوى  ضيرؤكة  ئةم  كة  خاَلةى  ئةو 

درةوشاوة) لة ضيرؤكةكةدا هةستى ثَيدةكرَيت. ئةوةية نووسةران دةخاتة بةردةم 

(بةرثرسيارييةكى ئةخالقى). بةو ثَييةى نووسين بةرثرسيارييةكى ئةخالقيية و 

رةشكردنةوةى وشة و دَيِر بةر لةوةى بؤ دةستكةوتى ماددى بَيت، بؤ خزمةتى 

كة  سةرةكييةكة،  (ثاَلةوانة  ضيرؤكةدا  ئةم  كؤتايى  بةشى  لة  هةر  ئينسانييةتة. 

هاوكات نووسةرة). ثرسيارَيكى تر لة خؤى دةكات و دةَلَيت: 

”هةر ثارضة كاغةزَيك ناوى منى بةسةرةوة نةبَي، با منيش نووسيبَيتم، هى 

من نيية. ئةطةر خؤم باسى نةكةم، خؤ ئاغاى قةترانى بِروا ناكةم خؤى بشكَينَي و 

بَلَي فآلن كةس بيرةوةرييةكانى بؤ نووسيومةتةوة..“
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رووبةِرووى  بةرثرسيارييةكى ترى ئةخالقى  لَيرةشدا ضيرؤكنووس ديسان 

نووسةران دةكاتةوة و بةو ثَييةى ئايا تةنها ئةو نووسين و دَيِرانة نووسةر لَيى 

بةرثرسيارة، كة ناوى خؤى ثَيوةية و بةناوى ئةوةوة بآلو دةبنةوة، يان لةو وشة و 

دَيِرانةش بةرثرسيارة كة ئةو نووسيونى، بةآلم ناوى ئةوى لةسةر نيية. بَيطومان 

كؤى ئةم خاآلنة لة ضيرؤكةكةدا بة كراوةى بةجَيهَلراوة بؤ ئةوةى خوَينةر خؤى 

بِريار بدات رَيبوارى كام رَيطايانةية. بةآلم ئةوة روونة كة نووسةر لة هةموو ئةو 

وشة و دَيِرانة بةرثرسيارة كة لة هزرى ئةوةوة دَينة دةرةوة. بةرثرسيارييةكى 

دروستكردنى  هؤى  ببنة  دَيِرةكان  وشةو  زؤرجار  رةنطة  ثَييةى  بةو  ئةخالقيش 

لة  لةوةى  بةدةر  ضيرؤكة  ئةم  بؤية  بكةن.  دروست  خوَين  الفاوى  و  ئاشووب 

رووى تةكنيك و ئيستاتيكا و تةنز و زمانى طَيِرانةوةوة ضيرؤكَيكى جوانى ئةم 

وروذاندنى  ضيرؤكة  ئةم  جوانييةكانى  لة  تر  يةكَيكى  هاوكات  ضيرؤكنووسةية. 

لة  رةنطدانةوةى  ئَيمة  نووسةرانى  الى  ئَيستا  تا  كة  ئةخالقيانةية  ثرسيارة  ئةو 

ئاستى نةبوونداية. كةم نووسةرى كورد هةية ئةو ثرسيارة ئةخالقيانةى لةخؤى 

خؤى  رَيطةى  و  رامابَيت  وشة)دا  (بةرثرسيارى  ضةمكى  لةبةردةم  و  كردبَيت 

كام  نووسةر  منى  ئةوةى  بةردةم  دةمانخاتة  ضيرؤكة  ئةم  كردبَيت.  دةستنيشان 

رَيطاى  يان  ماددى،  دةستكةوتى  بؤ  نووسين  رَيطاى  كردووة.  ئيختيار  رَيطايةم 

نيوةى  نةك  دةقَيكة  ضيرؤكة  ئةم  بؤية  هةر  مرؤظايةتى.  خزمةتى  بؤ  نووسين 

بيركردنةوة  دةرطاكانى  هةموو  بةَلكو  كردؤتةوة،  خوَينةردا  بةِرووى  دةرطاكةى 

وةكو  دةكرَيت  بؤية  هةر  كردووة.  ئاوةآل  خوَينةردا  لةبةردةم  بةرثرسيارى  و 

نموونةيةكى جوان و سةرنجِراكَيشى ضيرؤكى كراوة يان جؤرى سَييةمى (دةقى 

كراوة) ناوى بةرين. 

لةبرى كؤتايىلةبرى كؤتايى

خوَيندنةوةى  دةكرَيت  كة  ضيرؤكانةية  لةو  درؤ)  (نووسينةوةى  ضيرؤكى 

فرة رةهةند بؤ ناوةِرؤكى ضيرؤكةكة بكرَيت، بةآلم ئةركى ئةم نووسينةى ئَيمة 

تةنها باسكردن بوو لةو اليةنةى تايبةت بوو بة دةقى كراوة، ضونكة وةكو ثَيشتر 

(ضيرؤكى  دةوترَيت  ثَيى  ئةوةى  (بةتةواوى)  ضيرؤكةدا  لةم  كرد.  بؤ  ئاماذةم 

جؤرَيكى  بناغةى  توانى  ضيرؤكة  بةم  فةالح)  كاكةى  (ئارام  و  خةمَليوة  كراوة) 

ترى ضيرؤك، كة ضيرؤكى كراوةية ثتةوتر بكات و هاوكات ثاَلثشت بَيت بؤ سآ 

ضيرؤكى يةكةمى كؤمةَلة ضيرؤكى (نووسينةوةى دِرك) كة لةسةرةوة ئاماذةمان 

بؤ كرد. ضونكة (ضيرؤكى كراوة) الى ئارام كاكةى فةالح لة نووسينةوةى دِركةوة 



٧٤

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

بناغةكةى دةدامةزرَيت.

ضيرؤكة  ئةم  كة  ئةوةية  لَيبكةمةوة  جةختى  لَيرةدا  دةمةوَيت  كة  تر  خاَلَيكى 

لةثَيناو  و  بؤضي  نووسين  كة  ئةخالقيدا  ثرسيارَيكى  لةبةردةم  دةطرَيت  رامان 

ثرسيارةى  ئةم  ضيرؤكة  ئةم  خوَيندنةوةى  لة  بةر  نووسةرَيك  ئةطةر  ضيداية؟ 

ثرسيارةكة  ضيرؤكة  ئةم  خوَيندنةوةى  ثاش  ثَيويستة  ئةوا  نةكردبَيت،  لةخؤى 

خؤى  تايبةتى  رَيطاى  وةآلمدانةوةيةوة  لةرَيى  خؤشى  هةر  و  بكات  لةخؤى 

هةَلبذَيرَيت. 

ئةو سةرضاوانةى سووديان لَيوةرطيراوة:ئةو سةرضاوانةى سووديان لَيوةرطيراوة:

بآلوكراوةكانى  لة  رةخنةيي،  و  ئةدةبى  زاراوةى  فةرهةنطى  ئةسوةد،  ئةحمةد  نةوزاد   -١

بةِرَيوةبةرايةتى ضاث و بآلوكردنةوةى سلَيمانى ٢٠١١

ئاوَينة،  كؤمثانياى  بآلوكراوةكانى  لة  دِرك-ضيرؤك،  نووسينةوةى  فةالح،  كاكةى  ٢-ئارام 

٢٠٠٧

٣-شَيركؤ بَيكةس، كتَيبى ملوانكة-دةقى واآل، لة بآلوكراوةكانى ضاثخانةى رةنج ٢٠٠٧

٤-عبد على حسن، تجربة النص المفتوح، بِروانة ئةم لينكة:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ad=161758
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بةرزان هةستياربةرزان هةستيارئةستَيَلكة روونةكاني تةنيايي

ئيدريس عةلىئيدريس عةلىشاعيرانة

هيمداد شاهينهيمداد شاهينئةي دؤست بووينة تؤزي سةرثووضي...

بَيستون حةسةنبَيستون حةسةنتا تاريكي خةو دةيباتةوة... وةسَيتَيك

ديار لةتيفديار لةتيفدةستةكان

ئارام كاكةي فةالحئارام كاكةي فةالحنووسينةوةي درؤ

سازداني: طؤظاري هةنارسازداني: طؤظاري هةنارديدار لةطةَل لةيال سيمايي

ئةحمةد حةقناسئةحمةد حةقناسضوار تيرؤذة ضيرؤك

ناَلة حةسةنناَلة حةسةنكاتذمَيري بَيدةنطي
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بة تةنيا لةو دةرياية ئةثةِرمةوة

كة كةشتييةكاني ئيَوةي...

بة هةموو سةرنشينةكانةوة تيا سةرنطووم بوون !!

******

تةنيا بالَم و

لة ثشتي هةورةكانيشةوة دةنطي فِريني خؤم ديَتة طوَي!

******

تاك و تةنياية، خودا،

ئةي ئيَمةي سةرطةردان ضي ئةوين؟!!

******

خودا تةنيايي لَي داطيركردين، ...

وايزاني بيَئاطاين لة كوَي لَيي شاردووينة   وة!!

******

خوداية بؤ تةنيا جيَتهَيشتم؟

مةسيح واي وت،

خوداية تةنيا جيَمبيَلَة،

من وا ئةلََيم!!

******

ئةستَيَلكة روونةكاني تةنيايي

بةرزان هةستياربةرزان هةستيار
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سةفةرَيك بة تةنيا، سةفةرَيك لةطةَل ئةو،

يةكةميان بة تامي طَيالس و

شةربةتي طَيالس، دووةميان!

******

دةستم لة هةموو شتَيك شتووة و

لة دوا كؤنسَيرتي تةنياييدا...

لة كورسي ثَيشي ثَيشةوة...

بَيدةنطترين طؤرانيي غةمطين، ثةِر و بالَم ئةكات

******

ئةوةي حةرةمي تةنياييم بشكيَنَيت...

هيض نويَذيَكي قبووَل نيية!

******

دلََيك با س لة ميواندؤستيي تةنيايي ئةكات،

تةنياييةكيش هةية، لةو دلَة زياتر، سةبووريي بة كةس نايةت  

******

وةك ريشؤلَةيةكي دلَتةنط...

بةسةر دارتيَلي ضاوةِروانييةوة تةنيا   جيَمهَيشتيت...

بؤ ئةوةي بة تاعوو ني خؤشةويستيي داتنةِرزيَنم!!!

******

ئؤتؤمبيَلَيك بة التانا تيَئةثةِرَيت،...

تةنيايي، وةك دووكةلََيكي سثي لَي بةرز ئةبيَتةوة،...

مني  تيام، من،...

 بة دةماخَيكي بةرزةوة

******

خؤر و زةوي،...

كاميان بة دةوري كامياندا بخوليَنةوة، كَيشة نيية،

طرنط ئةوةية، كَي لة دالَغةلَيداني تةنيايي سةر دةر ئةكات!!

******

لة طةرمةي سةرقالَييما...

لة كاريلةيةكي دايك مردوو تةنياتر، غةم ئةمباتةوة 

******
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سةعاتةكةم، هةموو ِرؤذَيك...

لة كا تذمَير سفري تةنياييدا بةئاطام ديَنَيت و

خؤي ئةخةوَيت!

******

لة باشووري تةنيا ييةوة،

بؤ باكووري بَيزاريي،...

ئةو هيََلي شةمةندةفةرة بة كةيفي خؤي ِراكشاوة!

******

ئةترسم تةنيايي وةك طَيذةلَووكة هةلَكات و

هةموومان بكا تةوة بةيةك!!

******

ئيَوارةيةك، قؤَل لة قؤلَي تةنياييدا

بة دةم جطةرة كَيشانةوة...

هةست بة ترثةي دلَي مردن نةكةيت...

ثَيت ناكرَيت بؤني هةناسةكاني يار بناسيتةوة

******

راديؤي سةر قةراغي ئةو حةوزة...

جار جار بة دووكةرتبووني رؤحي كةمانَيك و

تاو تاويش بة كورتةي هةوالَةكان تةشقي تةنيايي ئةشكيَنيَ 

******

وةك ِرووخؤشترين تةنيا...

ناوم ئةضيَتة كتيَبـي ”طينس“ةوة!!

******

بةو تاقي ئاسمانةوة،

ثةِرةسيَلكةيةك، تةنيايي كؤالرةي ئةو مندالَة  شلوَي ئةكات

******

كةِريَمان دا باران هةموومان وةك يةك تةِر بكات و

هةتاو وةك يةك ثؤشتةمان كاتةوة... 

ئيتر تةنيايي ئةبيَتة بلَقي سةر ئاو!!

******
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تةنياييم، لة تاوس ِرةنطينتر خؤي طؤِريوة!

******

هةموو شتَيك ئاوسة بة تةنيايي،

تةنياييش دووطيانة بة هةموو شت!

******

ئةوةي دوا مستةخؤَل ئةِريَذَيت بةسةرمانا و

تةنياييمان جيَنا هيَلََيت،...

تةنيايية. تةنيايي!!!!

كانووني يةكةمي كانووني يةكةمي ٢٠١١٢٠١١

ئةَلمانيا- كؤلنئةَلمانيا- كؤلن

bhastiar@yahoo.debhastiar@yahoo.de
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دةتوانيت هيض قسةيةكم بؤ نةكةيت

 تةنها وشةيةكيش

من لة زماني بَيدةنطيت تَيدةطةم

من وةك ئةو درةختانةم 

كة لة بَيدةنطيدا 

عةشق لةطةَل باراندا دةكةن

من وةك ئةو ماسيانةم 

كة بةبَيدةنطي دةضنة ذووان و 

خؤيان لة ذانةكاني بيَهودةيي 

بةتالَدةكةنةوة

من وةك ئةو نيطاركَيشانةم

كة تابلَؤكانيان

ثِراوثِرة لة كؤدةكاني بَيدةنطي

من لة جنسي ئةو طةآليانةم 

كة بة بَيدةنطي هةلَدةوةرن

من لة ثاشماوةي ئةو كلؤبةفرانةم 

كة بةبَيدةنطي 

خؤيان رووت دةكةنةوة بؤ با

كاتذمَيري بَيدةنطي

ناَلة حةسةنناَلة حةسةن
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ضةندين جار لة خاضيان دام

بةسةر هةموو هةورازةكاندا هةلَطةِرام

غروري خؤمم لةنيَو مةمكةكاني 

ذنَيكي مةكرباز جيَهَيشت

بووم بة ميلي كاتذمَيري هةموو زةمةنةكان

زةردةخةنةي سةر رووخساري 

فريشتة فاسقةكانم شيكردةوة

حيكايةتة خةمناكةكاني 

نيَو فرمَيسكي بالَندةكانم نووسييةوة

هةموو كتيَبة ئاسمانييةكانم خويَندةوة 

بة نيَو خةوني هةموو مةخلوقاتَيكدا رةتبووم

من هةموو بةيانيانَيك 

ثةيكةري بَيدةنطي تؤ 

لة سةر بالَي ثةثوولةيةك دةنةخشيَنم

دةينَيرم 

بؤ باخضة رةنطينةكةي نيَو دلَي مانط

دةينَيرم بؤ 

يةكة بة يةكةي

ذووري نووستني ئةستَيران 

بؤ ثةرستطةي ذنة راهيبةكاني بةهةشت

بؤ باغي ثةرييةكاني دؤزةخ

بؤ تياترؤخانةي

ئيبليسة ميَينةكاني عةشق

بؤ طؤِرستانةكةي نزيك مالَي خودا

بؤ هةموو بنيادةمَيك 

لة هةموو شويَنَيك

ثةيكةري بَيدةنطي تؤ دادةنَيم/ ئةي طولَةباغ!
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هيض قسةيةكم بؤ مةكة

منيش ئَيستا 

بوومةتة ديويَكي تري بَيدةنطي

ئَيستا لةالي من

بةرد جوانترين توحفةية

وا خةريكة منيش 

باوةِر بةوة بهيَنم و بلََيم

ذيان بة بَيدةنطييةوة جوانة

شةقام بة بَيدةنطييةوة رةنطينة 

عةشق بة بَيدةنطييةوة شيرينة

تكاية هيض قسةيةكم بؤ مةكة 

من بَيزار بووم

لة موجامةلة و الوذة درؤينةكاني عاشقان

لة هات و هاوارةكاني رةشةبا و 

نركة و نالَةكاني ئاطر و 

لة لوورة لوورةكاني طةردةلوول...!

من لةنيَو بياباني بَيدةنطي تؤ 

طؤِريَكي بة كؤمةلَي عاشقانم دؤزييةوة

ئَيسك و ثروسكي ثياوةتي خؤشم لةنيَوياندا بيني

 لةسةر يةكَيك لة ثةراسووةكانم نووسرابوو 

(بم بةخشة ئةي طولَةباغ

كة نةمتواني بؤ تةنها جاريَكيش 

تةوقي بَيدةنطيت بشكيَنم و 

ئارةزووة ئيرؤسييةكانت بهيَنمة قسة...!)

دةتواني هيض قسةيةكم بؤ نةكةيت 

كة عةشق بوو بة هاوكَيشةيةكي بيَبةها

ئيدي

مؤرفيمي وشةكانت

ض رةنطَيك بة بةهاري مردنم دةبةخشن؟



٨٤

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

وشة شةرمناوييةكاني نيَو نامةكانت

ض ضارؤطةيةك

بؤ بةلةمي نغرؤبوونم هةلَدةكةن؟

تازة هيض شتَيك نةماوة بؤ طووتن

لَيطةِرَي،

با كاتذمَيري بَيدةنطيت

تا ئةبةد

خةونة ثةرتبووةكاني 

نيَو نائومَيديم بخويَنيَتةوة...!

 سةرةتاي مارسي ٢٠١٢
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باران بة ثَيى ثةتى

خؤشةويستى بة راكردن

بيركردنةوة بة ثرتاو

شيعر بة لَيزمة دَيت

بؤ مالَى ئيَمة. 

***

سيَو بة باوةش

طؤرانى بة قةآلدؤشكان

ماض بة ثياسة

ثَيكةنين بة قسةى خؤش 

دةبةمةوة

بؤ مالَةوة.

***

مالَم نيية

باخم نيية

خةونم نيية

ريَطام نيية

ضةترم نيية...

بؤ بينينى تؤ ثةنجةرةيةك بةسة

دةتوانم ضوار وةرزة بتبينم.

***

شاعيرانة

ئيدريس عةلىئيدريس عةلى
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ئةستَيرة و

ئينجانة و

طولَدان و

مؤمدان و

باران و

خةياَل و

طشت وةرزةكان... بؤ تؤ

من تةنها تؤم دةوَى.

***

بؤ طةيشتن بة تؤ 

لة ئيَوارةدا

طؤضانم دةوَيت

يةك سالَى ماوة

بؤ سةعات ثيَنج

دةبَيت بة طؤضانةوة بطةم.

***

سويَند دةخؤم هةزاريش

هةر (يةك)ة

ثشتى بة سَى 

هيض بةستووة.

***

كورسييةكى شكاو

لة نزيك بَيزاريمةوة

دادةنيشم و

ثَيكةوة لةم شيعرةدا

لةطةَل خؤم

بير لة تؤ دةكةينةوة.

***

دوو طوَيضكة و 

يةك زمانم هةية

ضةند باشة
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زؤر دةبيستم و

كةم دةلََيم.

***

طويَيةكانم طران بوون

ضةند باشة

نة شريخةى طوللة و

نة هاوارى سيَوفرؤش و

نة دةنطى دةرطا...

تةنها ترثةى دَل و

نمةى دووريت

دةبيستم.

***

شاعيرانة

بة تفاقى وشةوة

بة مةغزةنى

 ثِر لة طولَةوة

بة جوعبةى 

ثِر لة خةيالَةوة

دةضم بؤ شةِر.

***

عاشقانة

بة دلََيكى طوشراوةوة

بة رؤحَيكى ثةرتةوة

بةبَيدةنطى 

وةك مانطى طيراو

دةِرؤم بؤ ذووان.
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- ئةبَي كَي كواني بةردةم تةنوورة قوِرينةكةي مالَي دايةثيرةي مةحوي 

تَيك دابَي...

- ئةبَي كَي لةطةَل ئيَمة سةروسةوداي بَي وةفايي نواندبَي...

- دروود بؤ ئةو نامةردة دروود، دروود بؤ تؤ ئةي يار،

- تؤ باشترين كةس بوويت لة هةنطاونان بؤ نيَو كةناري ئةو هةستة 

شيَتانةيةم و وةكو بةدبةختترين كةس بة دونيات ناساندم...

- وةكو ريسواترين كةس ئاشنات بة خةلَكي كردم

- نة ضةمةن و نة طولَزارم هةية تا تةركي كةم 

- نة يار و نة شار

- نة هاوِرَي و نة كةسم هةية تا تةركي كةم

- بَي بةختيم هةموو كةسَيك ثَيي زاني تؤ نةبَي

ئةي دؤست ئةي دؤست 
بووينة تؤزي سةرثووضي...بووينة تؤزي سةرثووضي...

هيمداد شاهينهيمداد شاهين
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- ئامادة بوويت دَل بة هةموو كةس بدةيت جطة لة من

- منيش دلَم بة كةس نةدا جطة لة تؤ 

تؤ ئةي بتة شكاوةكةي مالَي تةنياييم 

- ئةي دؤست با ضيتر ياري نةكةين

- نة من نة تؤ 

- هةردووك فةرزةندةي دةستي رؤذطاري بَي هيوايي و بَي هودةيين

- ئةترسم ئةي دؤست ئةترسم 

- ئةترسم ضيتر مزراحةكاني مندالَيم نةبينمةوة،

- ئةترسم ضيتر دةنطي سةنتوورة غةمبارةكةي ثةرويَزم 

- طوَي لَي نةبيَتةوة،

- ئةترسم لةوةي نةتوانم بِرؤمةوة بةردةم 

ئةو شويَنةي كة مامؤستاكاني 

مندالَيم تيَيان هةلَةدام...

- زةندةقم ضووة لةو رؤذطارانةي مةوالنام تيايا ئةخويَندةوة 

- من ناترسم لةوةي كة بمرم ئةي دؤست 

- لةوة ئةترسم بةيانييةك لة ذوورة تةنياكةم 

لة خةو هةلَنةستَيم و نةتوانم بؤ دواهةمين

جار نيطاي ئاسمان ببينم 

- هةوالَي تؤ نةزانم ئةي مينا خةوشةكةي

- نيَو كتيَبةكةي مةوالنا،

- ئةترسم لةوَيش هةر نةتبينم 

- هةرضةندة لةوثةِري يةقيني ئيالهيام كة ئةتبينم 

- ئةتبينم و ماجةرايةكي تر دةست ثَي ئةكةين و بةردةوام ئةبين لةسةر 

تةريقةي طؤشةطيري و لة

 دواجار وةكو مةوالنا ئةو تةريقةي طؤشةطيريية بةر ئةدةين بةرةو مالَي 

وجوود بةِرَي ئةكةوينةوة ئةي دؤست

- دةستبةرداري ئةفيووني رؤذطاري نةفرةتي ئةبين و بةرةو الي 

تينووةكان ئةطةِريَينةوة،

- بةرةو الي هاوار و نالَةي دةف و سةنتوور و نةي،

- بؤ الي ئةوانةي كافر كران، بؤ الي تينووةكان و بؤ الي حةوزةكةي بابة 

طةورة،
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- بؤ الي سةددي بةردةم بَي شةرمي و مينبةري حةيا،

- بؤ الي عاشقان، بؤ الي موتريبان و زةربة شةرمنةكان...

- بؤ الي رةونةقي دلَي عاشقة كةساسةكان، بؤ الي شةوة راستةقينةكاني 

خودا و رؤذة ثِر هاي و هويةكاني،

- تةن بةتةن و رؤح بة دواي رؤح ، فةرسةخ بة فةرسةخ ئةِرؤين ئةي 

دؤست،

- هةردةنطي دةفمان بيست ئةوَي خؤيةتي، نيشتماني وةفا و شةرةف، 

نيشتماني سولَتان و نيشتماني ئيمان و ثةيمان،

- بيابان و شاخ، ئاو و ئاطر، هةموو يةكن لةوَي،

- لةوَي دوودي سينة مرؤظ بَيزار ناكات و نايفةوتيَنَي، هةموو شت طةرمي 

و ساردي خؤي هةية لةوَي،

- تا لَيرة بين دةنالَيَنين ئةي دؤست،

- لةوَي بوون بَي ئَيرةييمان ثيَوة ديار نادات، لةوَي بة ئيمان ئةطةيت، بة 

يةقين و بة جوانيية بزربووةكاني نيَو هةريَمي من دةطةيت،

- سوجدةبردن لةوَي بضوكبوونةوة نيية، لةوَي كة ئةضيتة ذوورَي ئةبَيت 

سوجدة بؤ مةعشوق بةريت ئةي دؤست،

- لة غةمي دؤستيدا نين لةوَي و لة غةمي خةندةي مةعشوقدا نين، تؤ ئةي 

بوونةوةرة عاجباتييةكة داد و بَيداد لة دةستت،

- هةموو يةك حيسابمان هةية لة نةطبةتي ئَيرة، ئةي كةيخوسرةوي من، 

وةي شةمسي من،

- ضاوةِرَيي خؤراك و توَيشووي بةياني مةكة تؤ، بؤ سبةينَي ضاوةِروان بة 

هاوِرَي،

- لَيرة دؤست نيةتي زؤر خراثة و لةوَي يةك دةشت لة دوذمن هةن، بةآلم 

لة دؤستةكاني ئَيرة طةلَيك بَي قةرارترن و نا شةكيبان،

- هيض مةلََي ئةي دؤست، نة وتنت باشترة لة وتن، بَيدةنطيت باشترة لة 

دةنط و تاريكيت باشترة لة خورشيد،

- نةي مةذةنة، نةي سةبووري ئيَمة ناداتةوة ئةي ئاشنام،

- خوات لةطةَل ئةي بةهاري ريَبوار، خوات لةطةَل ئةي مانط و خؤر، ئةي 

ساقي خوات لةطةَل، ئةي ثةناهي بَي هودةييم،

- نة كؤتر بووم و نة ثةثوولة و نة نةي و نة سةرشار بووم لة يةقيني ئيالهي،

- نة ثاييز بووم و نة طةآلكاني، ناطةهان نةبووم و بةفر نةبووم، وةتةرةكةي 
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دةستي درةخشانيش هةر نةبووم،

- ئاو نةبووم و ثةناطة نةبووم، وشك نةبووم و رةها نةبووم، هةر لة فةزاي 

ناكةسيدا و هةر لة خةرمةني بَي دلَي و دؤستيدا تةواو نيهان بووم،

- نة ثةيكةر و نة ثةيكةرتاش بووم، شيعر نةبووم و شاعير نةبووم، غةم 

نةبووم و بَي توانا بووم، لة طيتار ناضووم و تار نةبووم،

- كتَيب نةبووم و جةلالد نةبووم، خاكي بةري ثَيي ياريش نةبووم، سينةي 

زووخالَستاني شةويش نةبووم،

- مةحوي طةورة فةرمووي ((بؤ هةموو شةو تيرة دَل سينةي زووخالَستانة 

شةو))، شةو نةبووم و دَل نةبووم ئةي دؤست،

- لة ضاوةِرواني طؤدؤدا نةبووم و غةمي رؤذطاريشم نةبوو،

- ئاي كة طولََيك دةبةستريَتةوة بة تؤزي سةرثووضي و ئاسمان بؤي 

ناطريت، ئةبَيت ئةم عيشقة ض وةختَيك لةم دلَة هةلَبَيت ئةي مانطة بَي 

سرةوتةكةي نيَو سينة رةشةكةم،

- لَي ئَيستا ناتوانم ماضي سةر كيَلي 

طؤِرةكةشت بكةم و ئةم ماجةراية بَي كؤتايية و... هتد 
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بةديار خؤمةوة دانيشتووم...

تةنيا وةك تةنيايي ئةو و

شيَواو وةكو

نيشتمانى ئةو قةرةجةى كة ناتوانَي

ليَو بة باران موتوربةكا... 

دَيم و لة سةحةريَكى تةآلييدا

ئةضمةوة نيَو باخضةكانى منالَيم و

بةديار ضاوشاركيَيةكةوة ئةنووم،

تا ئةوةندةى شةو بة ضاوانمةوة ئةلكَي،

تا قامةتى بَيدةنطيم ئةضيَتةوة سةر ئةسَلى خؤى، 

تا ئاويَنة توِرةييم تَي ئةطرَي!

تا تاريكي خةو دةيباتةوة... وةسَيتَيكتا تاريكي خةو دةيباتةوة... وةسَيتَيك

بَيستون حةسةنبَيستون حةسةن

دةمكوذَي،  هةتاوى  بَي  دواجار  دةمكوذَي، (من  هةتاوى  بَي  دواجار  (من 

دةنَيتة  دةســت  هاوينيي  بَي  دةنَيتة دواجار  دةســت  هاوينيي  بَي  دواجار 

بينم و دةخنكَيم)بينم و دةخنكَيم)

دالوةر قةرةداغىدالوةر قةرةداغى
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ئةو كة هات،

لة خوِرةمى وةسيَتَيكى سةوز ئةضوو

هةنَي جاريش وةك بةرسيلةى دارميَويَكى 

فةسَلى ئازار، دائةطيرسا...

ئةو كة هات...،

باوةشَي بةيتى تاريك و جةننةتَيكى تةماوى بوو

ئةيويست ترشيى ليَوةكانى 

بة هةنارى ذيَربارانى ثياويَكةوة بنووسيَنَي

نة ئةهلى ئةم وجودة بَي و 

نة ِرؤحيشى لة قةتماغةى برين بضَي...!

لة عةترى سةر ثةِرةى طولََيكةوة فَيربووم،

عيشق وةضةى طةرمى باوةشى ذنَيكة

مةيلى تةِربوونيةتى هةردةم...

عيشق تؤفانى حوزنَيكة، هةتا لةمسى نةكةى ناذيت.

ئاخر ئيتر لةكوَيى بيَنم 

مةوجَى لة سوكنايي دَل و تةرزَي لة بةخشندةيي (با)!

ئيَوارةيةك ئةو دَي و 

ئةِرذَي بةسةر وةرزى ضؤلَى تةنياييما و

ئةِرذَي بةسةر ميناكانى منالَيم و 

ئةمباتةوة سةر دووِريانَيكى جيَماو...

ئاخر خودا، ئةو كة دةستى ناية ضةمى طريانَيكم

بؤ ريَنادةى عةرشى ئةم ئاويَتةبوونة

لة شةويَكا داطيرسيَنين؟ 

عادةتى ئةم لةيةكضوونة طةلَي سةيرة،

من لة دةشتى وشكى رق و 

ئةو لة مةملةكةتى وةرين، 

من غيابى دةستى مةراسيمَيكى باران و 

ئةو كوذراوى سةعادةتى نيَو طيرفانى 

ثيرة فةسلََيكى ئينتيزار...،

ئةها هةردوو ضؤن لة بةحرى فيردةوسَيكا، 

بؤنمان يةكة و رةنطمان يةكة؟
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ئةها هةردوو

ضؤن لة بالَى فِرينَيكا ثيريمان ثَيضاوةتةوة؟ 

تا ئةتوانى لة غةزةلى ئةم ثاييزة رؤضوونةدا 

عيشقَي بنَي بة تةويََلى شيعريَكمةوة و

لة سويَرايي هةر هةمسَيكتا 

دةستَيك بنَي بة عةورةتى شةويَكمةوة، 

ضون ئةزانم

لة نةسةبى ئةم عومرة بَي سةر و بنة

جاريَكى تر بةرطةى تؤراندن ناطرم...

لةوَي... لةوثةِرى فيراقةوة ريَدةكةم و 

شورةيي لةخؤم ئةثَيضم،

دةتؤش وةرة...

تف لة عةسرى زةمةنَيكى بةرةآلكة

تا سثَيدةت بة نوورى خواو بة نوورى سةفةرَيك بضَي...

كاتَي غروور لةوديو مالَى ئةفسانةوة دانيشتبـَي و 

مةحرةمى ئةم هةموو خةونةم 

بة مةلوولى طيان بسثَيرَي، 

ئيدى شةوَي لةكوَي بةشى طَيِرانةوةى 

ئةم هةموو عةزابةم ئةكا!

ئاوِرَيك بةرةوة و بةبَي ترس 

فاتيحايةك بة دويَنيَما داطيرسيَنة، 

ئاخر كاتَي بةشى نووسينةوةى ماضَيك، ذييان نةبَي

لةكوَي فرياى سآلويَكى عيبادةتى عيشقى طةآليةك ئةكةوين!

هؤ رَيحانة بابردووةكةى مالَى دلَم، وةرة و 

دةستى تةوافَيكت بنَي بة ديوارى تةنياييما و

شعور دةركة لةهيالكى ئةم هةموو شةوة دوورانة...

ئةوةتام، وةك ثةرداخَى 

سةرِريَذم لة تامةزرؤيي و تؤ هةر ونى،

خوساوى بةر ضاوةِروانييةكى سوور و 

ئالوودةى شكانى رؤذةكانى قيامةت و

هةلهةلةى ئينجانةيةكى بةرزةخم، كةضى هَيشتاكة هةر ونى...
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 وةرة و بة كؤلَى ئةم بيَهودةييةوة دامطرة،

من ئةزانم سةفةرَيك تةِرى كردووم، تةذى بة وَيسطةى بؤشايي و

ثِر ثِر لة بارانى فيراق...

ئَيرة مةوسمى تيَثةِراندنى ئةو رؤذذمَيرانةية

كة لةمةوداى بيرضوونةوةدا خول ئةخؤن،

وةرة و جةوهةرى ئةم ماتةم بوونةم بنووسةوة

تا ئةوةندةى ميقات لةسةر خةتمى لةهؤشضوونَيكم دائةنَيم... 

وةرة و هةوةسى ئةم هةموو سالَةتم ثَي نؤشكة

منيش وةك تؤ عةدةم لة عيشقى بِريم و 

تةممووزيَكيشم ثَي نةبِرا خالَيمكاتةوة لة خؤى...

ئيتر بؤنايةى سةرَي بنَيى بة سنطمةوة و 

لة نيشتمانى ليَومةوة ذيان ضَيكةى... بؤ نايةى ئيتر... بؤ؟

من لةوثةِرى تؤوة دةستم ثَيكرد و لةوديو حوزنةوة دانيشتم، 

وةك ئةوةى بةديار هاذةى ئافاتَيكةوة 

ضاوةِروانى بهؤنمةوة و مةراق فَيرى ثَيكةنين كةم، 

واى ضةندة سةختة ئةم هةموو دووريية خودا...!

كَي ئةتوانَي ئةم خةلَوةتةم بة سةرابَيكةوة هةلَواسَي؟

كَي فةنةرى ئةم قلَيشاوييةم 

ئةخاتة شاهيدنامةى مَيذووةوة و 

ئاخر كَي؟ كَي لة بيَهودةييم سةر دةرةكا؟

من ئةزانم قةدةرى ئةم نةزيف بوونةم

لة قافييةى عةدةمَيك ئةضَي،

نة تؤ ديوتة، نة من تا ئةبةد سوتفةى ئةكةم!

سنوورى ئةم ترازانةم كويَركةرةوة 

دةنا ضرثايةكيشم بؤ حةوانةوة نيية ضيتر...

دةنا تائةوسةرى دنيا و هةتا قوآليي ئةم هيجرةتة

بة ثيَوة رائةوةستم و تةنيايي موتاآل ئةكةم...

وةرة و ئةم بَيدةنطييةم بيَنةرة قسة،

وةرة و ثِر بة فةجرَيك ئاسوودةيي بة ليَومةوة بنووسيَنة،

سةوداكردن بة هةوةسى ئةم مالَة ضؤلَةمةوة بنى نيية ئاخر...

ئاوِرَيك لة رذانم بةرةوة توخوا 
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ببينة ض بةستةلَةكَيكة دلَم، 

ببينة ض فةوزايةكة ئةو نيشتمانةى

تؤى بة رؤحمةوة طريَدا!

دةمَيكة غيابى ئةو بةيانيانةم 

شيعرم شانة ئةكرد و تريفةم ئةطؤِرى و 

عيشقم ئةدا بة تةنافى ضاوةِروانييةوة...

ئةوكات ئاخيرةتى ئةم عيشقنامةيةم ئاوها نةبوو،

يةكةمين شاهيدى بةرثةنجةرةكةم باران بوو،

كاتَي هةتاو بة بةردةمماندا تيَثةِرى.

ئيتر بؤ ئةبةد وةرة و ئةم ثاييزة دوورييةم لةطةأل بةشكة،

ئاخر تؤ نازانى ض ئاشوبَيكة فيراق...

نازانى مةعريفةى ئةم ئاويَتةبوونةم ضةند قولَة! نازانى... نا!

من هَيشتاكة لةذيَر عةترى ئةوبارانة رووخؤشةدام

هةردووكمانى لة بةرامةى نارنجَيكا كؤكردةوة و

كؤآلنَيكمان نةهَيشتةوة دةستى تةِربوونمان نةيطاتَي...

من هَيشتاكة لةوَيم... لة سةفةرى جادةكانى عيشق و

لة طةِران بةدووى ئةو مةحاآلنةى فةرسةخَي لة رؤحتةوة دوورة،

ئةى نيشتمانى منالَييم و ئةى ثاييزةذنى دلَم. 

بيَهودةييم هةنَي جار بة ضةشنى بَيدةنطى شةويَكى شيعر ئةضَي و

هةنَي جاريش ناكؤتا ثيَمةوة ئةنووسَي و 

هةتا دةمى سوبحَيكى زةرد جَيم ناهيََلَي...!

ئاخر بيَهودةييم لة هيض ناضَي،

هةركاتَي دَي... زريكةيةك بة ضاومةوة هةلَئةواسَي و 

بيناييم ثِرةكا لة تةمى زمستانَيكى سوور...

هةركاتَي دَي... مةوداى نيَوان بَيدةنطى و من 

بة سآلوَيك ئةناسيَنَي، كة دةمَيكة بة يةك ئاشناين،...

كة دةمَيكة لة حوزووريا طؤرانى بؤ يةك ئةلَيَين و

بةردى بة ختَيكى نةطةييو بة ديوارى (با)وة ئةنيَين.

ئةوةتا... خةريكة ئةطةمة دوا وةرينى ئةم ثاييزة مةراقةى تؤ

ئةى بيَهودةيي من، ئةى ضثةضثى دلَى رةشم...

ئةوةتا... مردنَيك لةوسةرى منةوة ديَتةوة 
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ئةيةوَي كؤآلنةكانى تةنيايم ثِركا لة ئومَيد 

ضاوم بة ئاوى كانييةكانى مالَى شفا بشواتةوة و 

دةستم ثِركا لة بةرسيلةى ئةو ميَوانةى 

لة (باخى مير)دا 

ضاوةِرواني ثيرى كردن.

ئةيةوَي غةزةلى ئةم عومرة رووتةلَةيةم 

بدا لة يةخةى نسيبـَي، كة طةياندمى بةم ضؤلَةوانييةم!

ئةو كة هَيشتا لة عادةتى وشكةسالََيكدا نووستبـَي،

ئيدى ضؤن ميقاتى ئةم فةسلَة بَي بارانييةمى ثَي ئةكرَي، ضؤن؟ 

بةم دةستبةتالَييةمةوة تؤبلََيى ئةو

لةتةنيشت تؤبةيةكييةوة ِرَيم ثَي نةدا 

خةتمى ئةم هةموو سالَة جيَماوةمى بؤ بكةم!

تؤبلََيي لة شعورى ئةم ثياوة بيَتاقةتة نةطا! تؤ بلََيى!

من ئةزانم لة جوملةى ئةم بيَهودةييةما 

شتَي نةماوةتةوة بؤ وتن، تا طللةييم لَيداطيرسَي 

ئةى توحفةترين شةرابى ناو ديَِرةكانم، 

ئةى هةميشة حوزنى سورى بةرثةنجةرةى ئاوةدانيم...

كةى بؤ ئةبةد ديَيت و جانتاكةت ثِرةكةى لة بؤنم، 

لةو نزا جاويدانيانةم كة تةنها و تةنها شيعر موتاآلى كردوون،

لةو هةموو خويَنةى ِريَيان لة قافييةى شةِر ئةطرت،

لةو بارانانةش كة لة رؤحمةوة ئةتكان، تا دةمى قيامةتَيكى ون...

وةرة و وةسيَتى ئةم دلَة ثيرةم 

نيوة شةوَيك بيَنةرة دى 

هةموو شتَي لة خةودا بَي، تا تاريكيي، هةتا خوداش.

(كؤتايي)
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دةستَيك ضةثي تاريك

لة بؤشايي رووناكيدا

بؤَل

بؤَل

خورماي رةش دةِرنَيت

دةستَيكى رؤشن

لةناو شةوة ترنطةكان

طَيالسى سثى دةضنَيت

ئةى دةستة ثةيمانثةروةرة بَيدارةكان

ئةو دةستانة ورد و خاش بكة

كةوا بةرى رؤشنايي دةطرن

خؤر دةكوذن و

طزنك سةر دةبِرن

دةستةكان

ديار لةتيفديار لةتيف
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هاوار

لةم شةوة زةنطةدا

كَي هةية بؤمباي شيعر بهاوَي، كَى

كَى هةية بة شيعر شؤِرش بةرثا بكات، كَى

كَى هةية ميناي تةمطرتووى

ئةوديو سنوورى تةم بسِرَى

وةكو شمشَير

ملى حةجاجةكان

لةبنةوة را ببِرَى

مةطةر بةم شةوة زةنطة كَى هةية

كَى هةية ثةنجةرةى رامانى دانةخات

كَى هةية ضاويَلكةى رةش لةضاو نةكات

كَى هةية تاغووتةكان تفباران بكات

مةطةر بةم شةوة زةنطة كَي هةية كَى

رؤذةكان

هةموو رؤذَيك نةمامى طيانم

لة كونجَيكى ئةم شارةدا

دةسووتَي و هةر دةسووتَي

ئينجا لةناو خؤلَةمَيشى خؤمدا

وةك طولََيكى شةيدا دةثشكوم
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هيَلكة و فيشةك

-أ-

هيَلكةكان دةترووكَين

زيندةوةرى ثووض

زةِرنةقووتةى مردوو هةلَدةهيَنن

-ب-

دوايين فيشةك

كة دةينَيم بة خؤمةوة

تاريكيشم دةثَيكَى!

kawa.naly@yahoo.com
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كة تةلةفؤني بؤ كردم، زؤر ترسام و تا ماوةيةك لة شوَيني خؤم سِر و حةثةساو 

نةمتواني هيض وةآلمَيك بدةمةوة، هةر كة وتي، شَيخ غةفووري قةترانيم، بةِرَيزم 

دةمويست  كة  هةر  بَلَيم،  هيض  نةمتواني  و  شَلةذام  يةكسةر  نا؟  يان  دةمناسيت 

شتَي بَلَيم، وشةكان تا نيوةي دةهاتن و دوايي دةيانزاني بةر طوَيي كَي دةكةون 

ئةو  نةناسَيت،  قةترانيي  شَيخي  هةية  كَي  دةمناسي،  بَيطومان  دةطةِرانةوة.  زوو 

دةتوانَي  بوَي  كَيي  ثارة  بة  ئةوة،  موَلكي  شارة  ئةم  نيوةي  كؤنةي  موستةشارة 

بيكِرَي و ض شوَينَيكي حةز لَي بوو بة ئيمزايةك دةيخاتة سةر موَلكي خؤي، ئةو 

زاني كة من هيض ناَلَيم، بؤية درَيذةي بة قسةكاني دا: زؤرم ثَي خؤشة سةردانَيكم 

بكةيت، ثرؤذةيةكي نووسينت دةخةمة بةر دةست و لة ماوةي مانطَيكدا طةر بؤم 

تةواو بكةيت، ئةوا ثارةيةكي خةياَليت دةدةمَي قةت خةونت ثَيوة نةبينيبَيت، هةر 

ئَيستا زةنطي دةرطاي دةرةوةت لَي دةدرَي، بِرؤ بيكةرةوة و ثياوَيك زةرفَيكي ثِر 

ثارةت دةداتَي، ئةوة نيوةي خةآلتةكةتة و نيوةكةي تريش ئةو كاتة وةردةطري 

كتووثِر  ئيشَيكي  بةآلم  الت،  بؤ  بَيم  دةكرد  حةزم  خؤم  من  دةكةي،  تةواوي  كة 

نايكةم،  و  نامةوَي  بَلَييت  دةتواني  تؤ  الم،  دَينة  وةزير  سَي  دوو  و  ثَيشةوة  هاتة 

لة  و  نةمتاشيوة  شةستةكانةوة  كؤتايي  لة  كة  سمَيَلة  جووتة  ئةم  شةرةفي  بة 

حةفتاكانيشةوة شانةي بةرنةكةوتووة، كةس حةدي نيية دةستت تَيوة بدات، يان 

هةِرةشةت لَي بكات، بةو طؤِرةي دايكم سوَيند دةخؤم طةر ناتةوَي، بَلَي نايكةم، 

ضيرؤكضيرؤك

نووسينةوةي درؤنووسينةوةي درؤ

ئارام كاكةي فةالحئارام كاكةي فةالح
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بةآلم ثَيم خؤشة بةياني سةعات نؤ سةرَيكم لَي بدةي تا بزاني ئةو ثارة خةياَليية 

بؤ ض ثرؤذةيةك وةردةطري؟ هةتا بَلَيي بؤ كةسَيكي شارةزاي وةك تؤ ئاسانة. 

قسةكةي تةواو نةكردبوو زةنطي دةرطاي دةرةوة لَي دراو هةر بة تةلةفؤنةكةوة 

كة بةدةستمةوة بوو ضووم كردمةوة و ثياوَيك زةرفَيكي ثَي داوم و خواحافيزي 

لَي كردم، شَيخي قةتراني طوَيي لةوة بوو كة خواحافيزيم لَي كرا، وتي: خؤ دةزاني 

شوَيني ئيشةكةم لة كوَيية؟ منيش وتم بةَلَي، بةياني دَييت بةِرَيزم؟ باشة بةياني 

يةكتري دةبينين.

كة تةلةفؤنةكةم داخستةوة، ئينجا هةستم كرد كة زةرفَيكي طةورة و ئةستوور 

من  بوو؟  ضي  ثةلةم  وةرطرت،  بؤ  ئةمةم  من  باشة  وت:  بةخؤم  بةدةستمةوةية، 

ضووزانم ثرؤذةكة ضيية؟ من ضي بنووسم؟ لة ضيدا شارةزام؟، بةآلم لةاليةكي 

تريشةوة لة قةرزدا نوقم بوو بووم، هَيندة بَي ثارة بووم يةك ذةمم دةخوارد، 

بَي  و  بَينم  ذن  ويستم  جار  دوو  نةكِريبوو،  كؤنم  ثَيآلوَيكي  دةبوو  ساَليش  ثَينج 

ثارةي  ضونكة  هةَلكةندرام،  خؤم  شوَيني  لة  جار  ضوار  تَيكدامةوة.  ثَيي  ثارةيي 

ثارضة  هةموو  بوو  فرسةتَيك  من  بؤ  ئةمة  بيدةم.  تا  نةبوو  خؤيدا  كاتي  لة  كرَيم 

راستي  بووةتةوة  خوار  شوَينَيك  هةر  بنَيمةوة،  ثَيكةوة  ذيانم  شكاوةكاني 

بكةمةوة. كوَي دِراوة سيكؤتينَيكي لَي بدةم و بَي غةم بنووم. بيرم لةوة كردةوة 

هةر ئةمِرؤ، هةر ئَيستا بةم ثارانةوة شار و وآلت جَي بَيَلم و ثَيي تَي نةكةمةوة، 

بةآلم دةمزاني دةستي درَيذي ئاغاي قةترانيي لة هةر شوَينَيك بم دةمطاتَي، ئةو 

كةسَيك بوو بة ئاسانيي لَيي قوتار نةدةبووم، كةسانَيكي هةبوو بة ثارة هةموو 

شتَيكيان بؤ دةكرد، تةنانةت دؤزينةوةي منيش، بؤية هةر زوو وازم لةو  خةياَلة 

و  تةسك  كؤآلنة  كةوتبَيتة  رَيي  دةبَي  بؤ  وا  كةسَيكي  ضيية؟  بؤ  مني  بةآلم  هَينا، 

نووسيووة،  كَيبَيكم  ذيانمدا  هةموو  لة  من  منةوة.  وةكو  يةكَيكي  قوِراوييةكاني 

رووم نايةت سآلو لة نووسةرة باشةكان بكةم و وةك نووسةر خؤم بة خةَلك 

بناسَينم، ئةو رؤذة بةالي خانووي يةكَيتيي نووسةراندا تَيثةِريم و هَيندة شَلةذام 

طةورةكاني  شووتيية  و  بةذَيرةوة  بمكات  دةستطَيِر  عةرةبانةيةكي  بوو  خةريك 

كة هةر يةكةيان بةقةت بةردة قارةمانَيك دةبوون ورد و خاشم بكةن و بمهاِرن. 

لةسةر  كتَيبةكةشم  كردوومةتةوة،  ضاث  بؤيان  جار  شةش  ثارةييش  بَي  لةبةر 

ئاسان  كة  بنووسيتةوة  خؤت  بيرةوةرييةكاني  و  ياداشت  دةتواني  ضؤن  ئةوةية 

بَي بؤ خوَيندنةوة و بةكةَلك بَي بؤ خوَينةر و بؤ مَيذوو. 

كورسييةكيان  قةترانيدا  شَيخي  دةرطاي  لةبةر  بؤ نؤ  بوَي  ثَينجي  بةياني،  بؤ 

بؤ دةستنيشان كردم تا دانيشم و ضاوةِرَي بكةم تا بانطم دةكاتة ذوورةوة. من 
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ئةمشةو نةمدةزاني ئةو ثارة زؤرانة ضي لَي بكةم و لة كوَي بيشارمةوة، ناضار 

ئةم بةيانيية لةطةَل خؤمدا هَينامن نةوةك لَيم بدزن يان رَينةكةوين و من بيدةمةوة. 

من ئةمشةو طةر بَلَيم نةنووستووم درؤ ناكةم، تا بةياني خةياَلَيك، وةك من منداَل 

بم دةستي دةدامة دةست خةياَلَيكي تر، تا بةياني ضاوم دةنووقاند و لة دةرطاي 

دةيوت  ذوورةوة،  نةيدةكردمة  دَلِرةق  فريشتةيةكي  وةك  خةو  و  دةدا  خةوم 

رؤَلة تؤ سةرت لَي تَيكضووة، ئَيرة ئةم شةو ماَلي تؤ نيية. بيرم لةم موستةشارة 

دةكردةوة كة تا حكومةتي جاران لة دةسةآلتدا بوو شةِري بؤ دةكرد و ثياوي بؤ 

دةكوشت، ئةم تا دوا هةناسة ثياوي دةكرد بة قورطي حكومةتدا و حكومةتيش 

تا دةيتواني ثارةي دةكرد بة قوِرطيدا. تا وا دةوَلةمةند دةبَي ئيتر بؤ نانخواردنَيك 

و ئاودةستَيكيش دة تا دوازدة كةسي وةك حيماية لةطةَلدا دةبَيت، تا رؤذَيكيان 

بةردةمي  لة  سةير  و  طةورة  زؤر  دةنطَيكي  و  دةبَي  مزطةوتَيكدا  ئاودةستي  لة 

دةتةقَينرَي،  دةمةقاضانَيك  منداَلَيكةوة  دةستي  لة  دةبَيتةوة،  بةرز  مزطةوتةكةوة 

كاميانة.  و  ضيية  نازانَي  كةس  هةَلدةدرَي،  ئاسمان  بةرةو  فيشةكةشَيتةيةك  يان 

ثياوَيك لة حيمايةكاني وا دةزانَي تةقةيان لَي كردووة، دةست دةكات بة تةقة و 

اليةكي  ترسا  لة  قةترانيش  شَيخي  دةكا،  بريندار  كةس  دوو  دةكةنةوة  هَيمني  تا 

سابوون  داواي  و  دةبَي  ثيس  طياني  هةموو  و  ئاودةستةكةوة  كوني  دةكةوَيتة 

و جلي تازة دةكات تا لةوَي خؤي دةطؤِرَي و بة تووِرةيي دةضَيتةوة بؤ ماَلةوة 

كة  كاتةدا  لةو  بؤ؟  نازانَي  كةس  دواضركةدا  لة  دةرةوة .  نايةتة  راثةِرينةكة  تا  و 

وةك  و  بكوذن  شومار  بَي  خةَلكَيكي  و  بكةنةوة  دةست  دةيانتواني  ثياوةكاني 

طةآلي زةرد هةَليانوةرَينن، ثةشيمان دةبَيتةوة و ثشت لة حكومةتي باوك دةكات 

و رووش لة دايكي وةتةن، فةرمان بة ثياوةكاني دةدا بضنة ريزي طةلةوة، ئيدي 

دواي ئةوة بة دوو دةقيقة بيناي ئةمن بة طولةي ضةكة قورسةكاني وةك بَيذنط 

خؤيان  سثييةوة  دةستةسِرَيكي  و  دةستهةَلبِرين  بة  ثياو  دواي  ثياو  و  دةبَيذَي 

تةسليم بة طةل دةكةن و شار دةكةوَيتة دةستي خةَلكةوة. ئيدي شَيخي قةتراني 

لة خؤفرؤشَيكةوة كة هيض سابوونَيك لة دونيادا ثاكي ناكاتةوة، بة دوو دةقيقة 

دةبَيتة قارةمان و دَلسؤزترين و ثاكترين نيشتمانثةروةر.

ثَيم سةير بوو، خؤي هاتة دةرةوةو وتي فةرموو ضاوةِرَيتم، دةستي برد و 

تةوقةيةكي طةرمي لةطةَل كردم و كورسييةكي نيشان دام و منيش ثَيش ئةوةي 

بة  ضونكة  دانرابوو،  من  بؤ  مَيزةكة  لةسةر  كة  خواردةوة  ئاوَيكم  قومة  دانيشم، 

بينيني ئةو هةستم كرد من تينوومة و ساَلَيكة ئاوم نةخواردؤتةوة، وتي (بةخَير 

بؤضي  كة  بَلَيم  ثَيت  دةكةم  حةز  يةكسةر  بؤية  نيية،  زؤر  كاتم  من  بةِرَيزم،  بَيي 
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تؤم بؤ ئةو كارة هةَلبذاردووة)، منيش وتم (كاري ضي)؟ وتي (تؤ كتَيبَيكت هةية 

لةسةر نووسينةوةي ياداشت و بيرةوةري، ئةوةي جَيطاي سةرنجي من بوو ئةو 

بةناوبانطي  نووسةرَيكي  ض  هي  نازانم  كة  بوو  بةرطةكةي  سةر  طرنطةي  رستة 

بةآلم  وشة،  بة  بيدةم  نيية  كاتم  دةزاني  وةك  و  ناخوَينمةوة  زؤر  من  جيهانيية ، 

تا  ناطوِردرَيت،  رابردوو  دةزانَي  وا  كةسةي  (ئةو  دةَلَي  كة  ناوَيكة  ثرؤست  هي 

ئَيستا ياداشتةكاني خؤي نةنووسيوةتةوة). وتم (راستة، بةس بؤ ئةوة سةرنجي 

جةنابتي راكَيشاوة) ؟ (لةوةوة بؤم دةركةوت كة مرؤظ دةتوانَي راستطؤ نةبَي لة 

ياداشتةكانيدا كة دةينووسَيتةوة)، (بةَلَي واية، من لةو بِروايةدام زؤر درؤ دةكرَي 

و بة خوَينةر و مَيذوو دةفرؤشرَيتةوة). (تكا دةكةم ئةم قسانة تةنها بةيني خؤمان 

بَيت)، (دَلنيا بة لةوة) ، بة خةمَيكةوة درَيذةي بة قسةكاني داو وتي:   (من ماوةيةك 

ثَيش ئَيستا خةريكي نووسينةوةي بيرةوةرييةكانم بووم، دوايي كة تةواوم كرد 

و خوَيندمةوة، زؤر ناخؤش و بَي رووداو و بَي نرخ هاتة بةر ضاوم، هةستم كرد 

طةر ئةوة من بم، هيض كةسَي نة لة ئَيستادا، نة لة داهاتوودا رَيزي من ناطرَيت، 

بَيطومان،  (بةَلَي  رَيزة)؟  دةطةِرَيم  بةدوايدا  من  ئةوةي  بةآلم  بترسن،  لَيم  رةنطة 

لَيم  تؤ  بطرن،  رَيزم  خةَلكة  ئةو  دةمةوَي  (من  طرنطترة)،  شتَي  هةموو  لة  رَيز 

تَيدةطةي؟)، (جا قوربان بؤ بة من دةَلَيي، خؤ من خةَلكم لة دذي تؤ هان نةداوة)؟، 

ثَيكةني و وتي: (نا، نا مةبةستم ئةوة نةبوو، مةبةستمة بَلَيم دةمةوَي تؤ راسثَيرم 

بيرةوةرييةكانم بؤ بنووسيتةوة، بةجؤرَيك وةك كةسَيكي رَيزدار و خؤشةويست 

سةير بكرَيم)، (من ضؤن دةتوانم بيرةوةري بؤ تؤ بنووسمةوة، من ضووزانم تؤ 

هةبوو،  ثرسيارَيكيشت  ض  بيخوَينةوة،  و  بيبة  ياداشتةكانم  (ئةوة  ذياوي)؟  ضؤن 

دةتواني هةموو رؤذَي لة ماوةي ئةم مانطةدا بؤ سةعاتَيك بَييت بؤ الم ثرسيارم 

خؤت  الي  دةمةوَيت  ئةوةشي  بخوَينيتةوة،  بؤم  نووسيوتة  ئةوةي  و  بكةيت  لَي 

يادداشت بكةيت، لة سةعات دةوة تا يازدة زؤر باشة؟ بةآلم راستت دةوَي من 

بؤية ئةو دَيِرة طرنطةي سةر بةرطي كَيتبةكةتم بة نموونة هَينايةوة و ئةو هةموو 

مندا  ذياني  لة  كة  بكةي  دروست  من  بؤ  شت  هةندَي  تؤ  تا  دةدةمَي،  ثارةيةت 

روويان نةداوة، بةآلم حةزم دةكرد روويان باية). .. منيش ثرسيم (ضيت دةويست 

رووبدا)؟ (من حةز دةكةم هةندَي شتم بؤ دروست بكةي كة الي خةَلك شوَينَيكي 

جوان و ثِر رَيز ثةيدا بكةم، بؤ نموونة من حةز دةكةم بةو منداَليية، ثَيش نؤزدةي 

خواردبَي،  ضاثخانةكةي  لة  ثيرةمَيردا  لةطةَل  كةبابَيكم  و  نان   ١٩٥٠ حوزةيراني 

دوودا  و  شةست  سةرةتاي  لة  يان  دةكرَي؟  وا  شتي  شياوة؟  ئاسانة،  ئةمة  ئايا 

دوو كةسي طةورةم ثَيش مردنيان بينيبَيت، يةكةميان لة بةردةركي سةرا طؤراني 
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شاعيرم بينيبـَي و طلةيي لة تةندروستي خؤي كردبَي و وتبَيتي كة ئةم طةدةيةي 

ئةو رؤذَي دةيكوذَي و ثَيي وتبم كة من لة داهاتوودا دةبمة نيشتمانثةروةرَيكي 

طةورةي ئةم وآلتة. دووةم كةسيش نةجمةديني مةالية و لة طةِرةكي سةرضيمةن 

تووشم بوو بَي بة تووشييةوة و لةو بةري شةقامةكةوة هاتبـَي بؤ ئةمبةر و مني 

نووح،  كةشتي  لة  نادةي  لَي  سةرَيكم  بؤ  تؤ  رؤَلة  ئةوة  وتبم:  ثَيي  و  وةستاندبَي 

ثَيم خؤشة يارمةتيم بدةي لة فَيربووني قوتابييةكانم كة تا ئَيستا طةيشتوونةتة 

شةش هةزار و ثَينجسةد كةس. كةمَيك بَيدةنط بوو، ضاوةِرَيي كرد شتَيك بَلَيم و 

وةآلمَيكم هةبَي، من لةو قسانة حةثةسابووم، ئةو بَي ئاطا درَيذةي بة قسةكاني 

دا، بةآلم بة تؤنَيكي غةمطينترةوة وةك لةثِر هةستي كردبَي كةوتؤتة رووبةرَيكي 

ترسناك و ثِر مينةوة كة تازة ناتوانَي بطةِرَيتةوة. زؤر حةز دةكةم لة منداَليمدا 

بةشداري خؤثيشاندانم كردبَي، ضونكة قةت نةمكردووة، لةبةر منداَلي كةس مني 

نةطرتبـَي و هةر سةيريشيان نةكردبم و ثَييان وتبم الضؤ نةطبةت بِرؤ بؤ ماَلةوة 

دايكت ضاوةِرَيت دةكات. حةز دةكةم بة دةيةها شتي وام بؤ دروست بكةيت كة 

نةمكردوون، بةآلم كة بؤت دروست كردم دةبَيتة راستي و بِروام ثَي دةكةن و 

دةضَيتة مَيذووةوة، ويستم شتَي بَلَيم، ئةو زوو فريا كةوت و وتي رةنطة ئَيستا 

ثَيم بَلَيي كة مَيذوو هَيندة طَيل نيية، بةآلم بِروام ثَي بكة زؤر طَيلة، هةزارةها شتي 

واي بةسةردا تَيدةثةِرَي. دةثَيم بَلَي ئَيستا دةَلَيي ضي؟

من دةبَي بيري لَي بكةمةوة، تا بةياني كاتم بدةرَي دوا وةآلمي خؤمت دةدةمَي، 

بةياني سةعات دة دَيمةوة الت. باشة وا دةكةين و خواحافيز.

دةكةمةوة  لةوة  بير  بكةم؟  ضي  نازانم  و  ماَلةوة  بؤ  هاتوومةتةوة  وا  ئَيستا 

ئةبةد  تا  و  بنووسمةوة  كةسة  ئةم  بيرةوةرييةكاني  دةتوانم  هةفتةيةك  بة  كة 

دةوَلةمةند بذيم، بةآلم لةهةمان كاتدا هةست دةكةم كة من درؤ دةنووسمةوة و 

بة درؤ دةوَلةمةند دةبم، من دةمةوَي وشة بطؤِرمةوة بة ثارة، دَيِرةكانم بفرؤشم 

و بةختةوةريي ثَي بكِرم. ئةوةش تةنها من ناطرَيتةوة و خةَلكَيكي زؤر ئَيستا وا 

دةكةن و ناويان لَي ناوة بذَيويي ذيان؟ ئةو هةموو دةوَلةمةندة درؤزنانة، خؤ هةر 

من نيم، طةر بؤ ئةوان رةوا بَي، بؤ بؤمن رةوا نيية؟ رةوا نيية، ضونكة من جياوازم، 

ئايا بةِراست من جياوازم؟ جياوازييةكةم لة ضيداية؟ لةوةداية كة قبووَلي ناكةم و 

وشةكانم نافرؤشم، جا كةي ئةوة فرؤشتنة؟ ئةي ئةوة طةر فرؤشتن نةبَي، ناوي 

دةنَيي ضي؟ بذَيوي؟ ها ها ها لةم بذَيويية، لةم خؤ  هةَلخةَلةتاندنة، بةآلم خؤ ناوي 

مني بةسةرةوة نابَي، كَي ضووزانَي من نووسيوومة؟ هةر ثارضة كاغزَيك ناوي 

مني بةسةرةوة نةبَي، با منيش نووسيبَيتم، هي من نيية. طةر خؤم باسي نةكةم، 
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خؤ ئاغاي قةتراني بِروا ناكةم خؤي بشكَينَي و بَلَي فآلن كةس بيرةوةرييةكاني 

بؤ نووسيومةتةوة، ئةوانة دةمَيكة شكاون، دوو ثَيكي شةوانة دةخواتةوة و باسي 

دةزانن  وا  هةميشة  وةك  وةرناطرَيت،  لَيي  بةِراست  كةس  بةس  دةكا،  بؤ  منيان 

نووكتةيان بؤ دةكات، ئةي ئةطةر وةريان طرت؟ ئينجا با وةريبطرن، من تا ئةوسا 

دَيَلم.  بةجَي  بؤ  وآلتيان  و  شار  و  دةبَي  رزطارم  فةقيري  لة  و  دةبم  دةوَلةمةند 

بة  سَيبةرةكةم  وةك  درؤية  ئةو  بِرؤم،  كوَي  هةر  بؤ  هَيشت،  بةجَيشم  ئةوة  جا 

دةبَي  نووسييةوة  بيرةوةرييةكانم  كة  جةهةنةم.  دةكاتة  ذيانم  و  دةبَي  دوامةوة 

خؤم  نيية  مةرج  بم،  بيرةوةريي  كتَيبـي  خاوةني  با  من  جا  بكةم،  باس  ئةوةش 

يادداشتةكانم بنووسمةوة، بِروا ناكةم ئةو هَيزةم هةبَي باسي خؤم بكةم، كةسَي 

باسي خؤي دةكات هَيزَيكي لةبن نةهاتووي تيا بَيت، من ئةو هَيزةم نيية، دةتوانم 

باسي ئاغاي قةترانيي بكةم، بةآلم باسي خؤمم بؤ ناكرَي. ئاغاش ئةو هَيزةي نيية 

بؤية دةيةوَي من بؤي بنووسمةوة. دةيةوَي من درؤي بؤ هةَلبةستم. ئاي خواية 

وا  درؤيةكي  نووسينةوةي  بؤ  زؤرة  زؤر  هةر  زؤرة،  ثارةيةش  ئةو  بكةم؟  ضي 

ئاسان، ئاي كة نووسينةوةي درؤ ئاسانة، سةيري ئةو هةموو كتَيب و رؤذنامة 

مَيذوو،  ناشرينكردني  لة  ثِرن  درؤ،  لة  ثِرن  نةبَي،  دةطمةن  بة  بكة،  طؤظارانة  و 

مَيذوويةك كة الم جَيطاي طومانة كة ئةو هةموو درؤيانةي بةسةردا تَيدةثةِرَي. 

رؤذنامةنووسة  هةموو  لةو  هةمانة ،  ئَيمة  خراثانةي  نووسةرة  هةموو  لةو  ئاي 

ترسنؤك و درؤزنانة، وةي لةو هةموو شاعيرة مَيبازانة كة تةنها لةبةر خاتري 

راوكردني كض، نازي ذنَيك شيعر دةَلَين، بةآلم خؤ من لَيثرسراو نيم لة مَيذوو، 

هيض طرَيبةستَيكم لةطةَل نةبةستووة، من مةسئوولم لة بةختةوةريي خؤم، ئةمة 

دةنووسم و دةوَلةمةند دةذيم و كةمَيك نازي خؤم هةَلدةطرم و خانوويةك دةكِرم 

و سةفةر دةكةم و دنيا دةبينم، طةر ئةو درؤية نةكةم ئةمانةم بؤ ناكرَي، جا با 

نةكرَي، طرنط ئةوةية سةربةرز بم، بةآلم كَي نرخي ئةو سةربةرزييةم دةزانَي؟ 

شتَي  هةموو  بةِراست  ئايا  بةآلم  دةبَي،  ون  شتَي  هةموو  دةيزانَي؟  كَي  بَلَي  ثَيم 

هةموو  طةر  نانووسم.  وشة  يةك  نةدةمةوة  ثرسيارة  ئةو  وةآلمي  تا  دةبَي،  ون 

شتَي ون بَي، ئةوا هةر ئَيستا دةست دةكةم بة نووسيني يادداشتةكان، بةآلم طةر 

هةر  و  نانووسم  هيض  ئةوا  شتَي،  هةموو  نةبووني  ون  بؤ  هةبَي   ترووسكاييةك 

بةياني بَيت ثارةكةي بؤ دةبةمةوة، با بزانم تا سبةي دةطةمة كوَي؟

جانيوةري ٢٠١٢ 
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ئةختيارئةختيار
بَي ئةختيار ثَيدةزاني كَي خوَينةرةو كَي خوَينةر نيية، من بةِراستى مرؤظيكي 

سةرسوِرهَينةر نيم طةرضي كتَيبةكان لةدةورى خؤم بآلو دةكةمةوة و شةوانة 

لة ذوور سةرمةوة دةيان خةوَينم، ساتَي وةِرسبوونى بَي تاقةتيم شَل ثَيذ دةكا.

ئةو شتةى كة لة الم ثيرؤزة خوَيندةنةوة و بآلوبوونةوةية!

راستىراستى
هةرضةند  طرتيان،  دةطــوت  راستى  و  دةذيــا  راســت  بة  ئــةوةى  بؤ  هةر 

دواى  مةدة  ئازار  خؤت  طوتيان  و  نةبوو  كةَلكى  كرد  هاوارى  هاوسةرةكةى 

ماوةيةك ثَيت دةَلَين كةى ئازادى دةكةين.

ئةويش هةر بةو هيوايةوة رؤذ و شةو و ساَلي تَيثةِراند. رؤذَيك هةواَليان ثَيدا 

بضَيتة ئةوَي ئةويش لة خؤشياندا هةر هةنطاوَيكى دةكرد بة دووان. كة طةيشتة 

جارَي  طوتيان  ئةوانيش  مَيردةكةم.  كوانَي  كوانَي  كرد  هاوارى  مةبةست  شوَينى 

ئةم بؤغضةية بةرةوة دواى ضةند ضركةيةكى تر خؤشي دَيتةوة بة خؤشييةكى 

زؤرةوة دةستى داية بؤغضةكة و بةثةلة هاتةوة بؤ ماَل، هةر كةطةيشتةوة طوتي 

با تا خؤى دَيتةوة جلة ثيسةكانى بؤ بشؤم كة طرَيثووضكةى بؤغضةكةى كردةوة 

بينيى لةباتى جلوبةرط الشةى مَيردةكةيةتى بة ئةجن ئةجنكراوى بة كؤَلي خؤيدا 

بؤيان ناردووةتةوة.

ضوار ضوار 
تيرؤذةتيرؤذة

ضيرؤكضيرؤك

ئةحمةد حةقناس- بؤكانئةحمةد حةقناس- بؤكان
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دادةدادة
ثاسةكة  كردةوة،  بةرز  ثاسةكة  لة  دةستى  و  بوو  وةستا  شةقامةكة  لةسةر 

لة  بكات  ثاسةكة  نَيو  سةيرى  ئةوةى  بَي  كردةوة،  ثاسةكةى  دةرطاى  وةستا 

ثَيشةوة دانيشت دواى ضةند ضركةيةك لة ثشتةوة نةقوِرضكيان لَي طرت، تةزووى 

داضَلةكين هةموو لةشى داطرت بَي ئةوةى ئاوِر بداتةوة خؤى لَي بَيدةنط كرد. لة 

دَلي خؤيدا وتى دةبَي كَي بَي ئةوةندة بَي ئابِرووة؟ ئةمة شوَينى ئةم كارنيية. هةر 

كردارى ئةم كارةى لة زاكيرةيدا تاوتووَي دةكرد.

ئةمجار لة دواوة دةنطَيك كةوتة بةر طوَيي ها هاوِرَي بؤ بَيدةنطى ئةم دةنطةى 

دابةزى  كة  هةر  دةبَي  طوتى  نةدايةوة،  ئاوِري  ديسانيش  بوو  ئاشنا  ال  لة  زؤر 

جوان سةرنجى بدةم بزانم ئةو دةنطة ئاشناية كَيية. هةر لةم خةياآلنةدا بوو خةو 

بردييةوة. شؤفَيرةكة بانطى كرد دادة دادة هةستة دوايين شوَينة؟

بروسكةبروسكة
جياوازتر  ئةمجارة  بروسكةى  هات  بؤ  بروسكةيةكيان  رؤذَيك  ضةند  ثَيش 

لة  ئةمجارة  هَينى  بوو  شارةوة  لة  جارانم  بروسكةى  ثَيشوو،  هينةكانى  لة  بوو 

زيندانةوة. ئةوانيش بةدَل ثَيشوازيان لَي كردو لةناوخؤياندا كةوتنة وتووَيذ هاتنة 

سةر ئةو بِروايةي كة ضةند كةسَيكيان بطةِرَيتةوةو دوَينَي ئَيوارة ئةوكةسانةى 

هةَليانبذاردبوو بةناو ئاثؤرةى هةواَلنَيراندا هاتنة ذوورَي.
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لةيال سيمايي:
الي من فَيمنيستبوون، ماناي ذنبوونة

سازدانى: طؤظاري هةنارسازدانى: طؤظاري هةنار

لةيال سيمايي، لة شارى سةقز لة خؤرهةآلتى كوردستان لةدايك لةيال سيمايي، لة شارى سةقز لة خؤرهةآلتى كوردستان لةدايك 

يةكةم  و  نووسين  بة  كردووة  دةستى  يةكةم ةوة  و  نووسين  بة  كردووة  دةستى  ١٩٩٥١٩٩٥ةوة  ساَلى  لة  و  ساَلى بووة  لة  و  بووة 

شيعرى ساَلى شيعرى ساَلى ١٩٩٦١٩٩٦ لة كؤِرَيكدا كة بؤ يادى هةَلةبجة طيرابوو لة بانة،  لة كؤِرَيكدا كة بؤ يادى هةَلةبجة طيرابوو لة بانة، 

خوَيندةوة. ساَلى خوَيندةوة. ساَلى ١٩٩٩١٩٩٩ يةكةم كتَيبـي بة ناوى «بمناسة و بمناسَينة»  يةكةم كتَيبـي بة ناوى «بمناسة و بمناسَينة» 

بآلوبووةتةوة، كة كتَيبَيكى شيعرة بؤ منداآلن نووسراوة. ساَلى بآلوبووةتةوة، كة كتَيبَيكى شيعرة بؤ منداآلن نووسراوة. ساَلى ٢٠٠١٢٠٠١ 

كتَيبَيكي ترى بآلوبووةوة كة بؤ منداآلن و مَيردمنداآلن نووسرابوو، كتَيبَيكي ترى بآلوبووةوة كة بؤ منداآلن و مَيردمنداآلن نووسرابوو، 

 ٢٠٠٣٢٠٠٣ ساَلى  بآلوكردةوة،  تةنزي  ضيرؤكَيكى  ضةند  ساَلى   بآلوكردةوة،  تةنزي  ضيرؤكَيكى  ضةند   ٢٠٠٢٢٠٠٢ ساَلى ساَلى 

منداآلنى  شيعرى  كتَيبَيكى  بوو  كوردستان  باشووري  لة  كاتةى  منداآلنى ئةو  شيعرى  كتَيبَيكى  بوو  كوردستان  باشووري  لة  كاتةى  ئةو 

 ٢٠٠٥٢٠٠٥ ساَلى  خةو».  لة  هةستة  طيان  «خولة  ناوى  بة  ساَلى بآلوبووةوة  خةو».  لة  هةستة  طيان  «خولة  ناوى  بة  بآلوبووةوة 

كؤمةَلة ضيرؤكى «تا بةيانى» بآلوكردةوة لة سلَيمانى.كؤمةَلة ضيرؤكى «تا بةيانى» بآلوكردةوة لة سلَيمانى.

ئَيستا لة وآلتى نةرويج دةذى و لةوَي سةرقاَلى خوَيندن و هاوكات ئَيستا لة وآلتى نةرويج دةذى و لةوَي سةرقاَلى خوَيندن و هاوكات 

كارى ئةدةبيية و ضةند وتارَيكى بة زمانى نةرويجى بآلوكردووةتةوة كارى ئةدةبيية و ضةند وتارَيكى بة زمانى نةرويجى بآلوكردووةتةوة 

و سةرقاَلى نووسينى رؤمانَيكة بة ناوى «فةوزية». و سةرقاَلى نووسينى رؤمانَيكة بة ناوى «فةوزية». 
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ئَيوة لة سَي بواري شيعر، ضيرؤك و ئةدةبي منداآلندا كارتان كردووة و 

بةرهةمتان هةية. لةيال زياتر خؤي بة نووسةري كامة بوار دةزانَيت و خؤي 

لة كامة ذانردا دةبينَيتةوة؟

بوارةكةشدا  سَي  هةر  لة  و  هةية  بةرهةمم  بوارةدا  سَي  لةم  من  راستة 

هةوَلي خؤم داوة، بةآلم لَيرةدا ئةطةر بمانةوَيت وةآلمَيك بؤ ئةو ثرسيارةي 

بؤ  هةمووياندا.  لة  بَيذم  دةتوانم  دةبينمةوة،  خؤم  زياتر  ذانردا  كام  لة  كة 

كاتَيك  هةر  ياني  نووسينانة  جؤرة  ئةو  بؤ  دةدةم  بِريار  نيم  من  كة  ئةوةي 

ئةو  كة  كاتانةدا  لةو  كة  دةكةم  هةست  بةِراستي  دةنووسم  ضيرؤكَيك  كة 

جؤرة ذانرة هةَلدةبذَيرم منم كة زياتر ثَيويستم بةو ضةشنة نووسينةية تا 

لةوةي كة بِرياري ضؤنييةتي نووسين بدةم. بؤية بةِراستي ناتوانم بِرياري 

كاتَيك  كة  بَلَيم  دةتوانم  بةآلم  بوارم،  كام  نووسةري  زياتر  كة  بدةم  لةسةر 

كة ضيرؤك دةنووسم ضَيذَيكي ئَيجطار زؤري لَيوةردةطرم و هةموو ئاواتم 

ئةوةية كة كاتم ببَيت و رؤمانَيك كة دةستم ثَي كردووة، تةواوي بكةم. 

جياوازي نَيوان دونياي طةورةكان و دونياي منداآلن ضيية و ئةوة ضيية وا 

دةكات ثةنا ببةيتة بةر دونياي منداآلن؟

دنياي  بووة.  خؤشي  و  لةزةت  لة  ثِر  من  بؤ  بةردةوام  منداآلن  ئةدةبي 

دنيايةدا  بةم  رؤذطارَيك  هةموومان  بؤم.  بووة  تايبةت  هةميشة  منداَلي 

كاتَيك  بةداخةوة  كة  دنيايةية  ئةم  ذيانمان  لة  بةشَيك  بؤية  تَيثةِريوين، 

بةآلم  دةكات،  فةرامؤشي  كات  زؤر  ساَلييةوة،  طةورة  دةخاتة  ثَيي  مرؤظ 

هةركات بتوانم و يان هةر كات لةم دنيا ثِر لة تةنط و ضةَلةمة وةِرس دةبم، 

روو دةكةمةوة دنياي منداآلن و ثَيم خؤشة تيايدا ون ببم، ئةو كاتة دةتوانم 

تةنيا  من  الي  منداآلن  و  طةورة  نَيوان  جياوازي  بنووسم.  منداآلن  ئةدةبي 

ئةوةية كة منداَل بة سرووشتي خؤي سةيري دنيا دةكات و ئةطةر لة منداَل 

بطةِرَين، منداَل بَيئةوةي بير لة توانا و ماديات يان ئازاري ئةواني تر بكاتةوة 

لةسةر  منداآلندا  دونياي  لة  بايةخةكان  جواني.  لة  دةكات  ثِر  خؤي  دنياي 

بنةماي ثَيويست و سرووشتة، بةآلم دنياي طةورةكان هةروا كة بؤخؤتان 

باشتر دةزانن ثِرة لة دَلةِراوكَي و بايةخةكان الي طةورةكان لةسةر بنةماي 

سرووشت نيية و ئَيستا بووةتة شتطةلَيك كة لةوانةية نةبوونيان باشتر بَيت 

لة بوونيان. 
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بكةن. يان كاركردن بؤ ئةدةبي منداآلن بة كارَيكي الوةكي دةزانن. ئةم جؤرة 

تَيِروانينة ضؤن دةبيني و ض قسةيةكت هةية لةمبارةوة؟

و  بنووسَيت  منداآلن  بؤ  بَيت  عةيبة  ثَيي  كةسَيك  كة  ضؤنة  لَيرةدا  نازانم 

بنووسَيت.  منداآلن  بؤ  بَيت  عةيب  ثَيي  كةس  ناكةم  باوةِر  خؤم  بةشبةحاَلى 

نةبَيت  هيض  دةزانم  دةيانناسم  نزيكةوة  لة  من  كة  نووسةرانةي  ئةو 

جاري  و  كردووة  كاريان  و  نووسيويانة  بوارةدا  لةم  جارَيك  هةركاميان 

من  بةِراي  بن.  سةركةوتوو  تَييدا  نةيانتوانيوة  كة  بيستوون  لَيم  هةبووة  وا 

نووسين بؤ منداآلن بؤ طةورة ساآلنَيك كة تا سةر لة نَيو كَيشة جيدييةكانى 

نيية.  ئاسان  هةية،  ئينسانييان  دَلةِراوكَيي  هةزاران  و  رؤضوون  دنيادا  ئةم 

منداَل وةك ثةِرةي طوَل واية و روحَيكي بَي دةغدةغة دةتوانَيت باشتر لةم 

بوارةدا بنووسَيت. يا ئةوةي كةسانَيك لةم بوارةدا بة تةواوي سةركةوتوو 

دةبينين كة تةنيا  ئةم ذانرةيان وةك -هَيَلي- نووسيني خؤيان هةَلبذاردبَيت 

و درَيذةيان ثَيدابَيت و لة دنياي شيريني منداَلي دانةبِرابَيتن.

ئةدةبي  ئةويش  هةية.  فيكريدا  و  ئةدةب  دونياي  لة  ئةمِرؤكة  باسَيك 

ضؤن  خؤت  تؤ  دذبةر.  ئةم  و  هةية  اليةنطري  هةم  باسة  ئةم  فَيمنيستيية. 

لةمبارةوة بير دةكةيتةوة، 

بةم  باوةِرت  ئةطةر  فَيمنيستي،  ئةدةبي  ناوي  بة  هةية  شتَيك  بة  باوةِرةت 

ذانرة ئةدةبيية هةية، ئةو ثةِرامةترانةي ئةم جؤرة ئةدةبةي ثَي دةناسرَيتةوة 

كامانةية؟

باس لة ئةدةبي فَيمنيستي دةكرَيت! فَيمنيسم بة شَيوةي جؤراوجؤر تةفسير 

دةكرَيت و بة تايبةت الي ئَيمة هةر كةس لة روانطةي خؤيةوة بؤي دةضَيت. 

جةستةيةوة  فيزيكي  تةواوي  بة  ذن  ذنبوونة.  ماناي  فَيمنيستبوون  من  الي 

و دةرووني ذنانةيةوة. ئةو ذنةي كة هَيالنةي ذياني و بةِرَيوبردني لةسةر 

سرووشتي خؤي ضَي دةكات و بَي ئةوةي بير لة رةطةزي يةكسانى بكاتةوة، 

يان لة رةطةزي خؤي، بَي ئةوةي شةرم لة بووني خؤي بكات. ذن ذنة! و 

دةبَيت وا خؤي ثَيناسة بكات كة هةية. بؤ ئةم بوونة ثَيويست ناكات ئيزن لة 

كةس وةربطرَيت. ئةمة دةبَيت دوور لة هةموو قةزاوةتة نابةجَيكان، نيازي 
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كؤمةَلطا  ثياوساالرانةي  روانطةي  و  ذن  لةشي  لةسةر  ريكالم  و  ثياوانة 

ئةدةبيات  و  ئةدةبي  روانطةي  سةر  دةهَينينة  باسة  ئةم  كاتَيك  بةآلم  بَيت، 

دةكات،  نووسين  بة  دةست  كةسَيك  كاتَيك  خؤم  باوةِري  بة  ترة.  شتَيكي 

ثَيش هةموو شتَيك خةريكة بووني خؤي و روانطةي بة نيسبةت جيهانةوة 

روانطةي  لة  دةكات  واقيعةكان  لة  باس  كة  شتَيكة  ئةدةبيات  دةنووسَيتةوة. 

ئةطةر  ثَيمواية  دةكات  نووسين  بة  دةست  ذن  كة  كاتَيك  جا  نووسةرةوة. 

باس لة واقعي خؤي و روانطةي خؤي نةكات ناتوانَيت نووسةرَيكي راستطؤ 

يان  بكات  ذنان  كَيشةي  لة  باس  هةر  دةبَيت  كة  نيية  مانا  بةم  ئةمة  بَيت. 

فةزاي  ذن  ئةطةر  ثَيضةوانةوة  بة  رَيك  ثياوانةكانةوة.  كَيشة  فةزاي  نةضَيتة 

كَيشةكاني ثياو كة بةشَيك لة ذياني خؤيةتي، نةناسَيت، ناتوانَيت روانطةي 

خؤشي بة وردى دةرببِرَيت. جا بؤية من شتَيك بة ناوي ئةدةبي فَيمنيستي 

يان لةو الوة ئةدةبي ثياوانة ناناسم. ئةطةر ثياو لة ئةدةبيياتدا سةركوتطةري 

لة  باس  خةريكة  ئةوة  نيية،  كةممان  ئةدةبيياتدا  مَيذووى  لة  كة  هةروا  ذنة 

واقيعي روانطةي خؤي دةكات. ئةطةر ئةم سةركوتطةريية  ذن بةرامبةر بة 
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بكرَيت.  لَي  ثرسياري  دةبَيت  و  دةكات  خؤي  نةفي  واية  كة  دةيكات،  خؤي 

واية  كؤمةَلطا  وةك  واية،  ثياو  وةك  واية،  ذن  وةك  ئةدةبييات  من  لةالي 

ضيرؤكَيكي  كة  لةزةتةوة  و  ضَيذ  بةو  هةر  من  ئينسانةكانة.  مَيذووي  و 

(لؤكزامبوورط) دةخوَينمةوة، هةروا نووسينةكاني (ضيخؤف) دةمهةذَينَيت. 

كاتَيك دةيان خؤَينمةوة بير لةوة ناكةمةوة كَي نووسيويةتي. بةو رادةيةي 

خؤم لة دةردي ذنان تَيطةشتووم وةك ذن، ثَيمواية رؤمان رؤالن لة (طياني 

رام  خؤم  بؤ  تايبةت  بة  بةخشيوةتةوة .  خؤم  بة  مني  ئةوةندة  هةر  شةيدا) 

بدوَين.  ئينسانةكاندا  رؤحي  تةك  لة  دةتوانين  ئةدةبييات  زماني  بة  كة  واية 

ثَيناسةي  دةتوانين  بدوَين،  داهاتوودا  رابردوو،  ثياو،  ذن،  منداَل،  تةك  لة 

مَيذوويي بوونمان، باسي جوطرافيا و ئابووري و دابونةريتَيك و فةزايةك 

شتَيك  ناتوانم  بؤية  بكةين.  رةطةزةكان  و  هةروا  و  بووين  طةورة  تَييدا  كة 

بةآلم  بناسم،  جنسييةتييةوة  تةك  داخراوي  فةزاي  لةناو  ئةدةبييات  وةك 

ئةمةش  جياوازة،  ذنانةدا  ئةدةبي  لة  كةمَيك  كة  ثةِرامةترةي  ئةو  ثَيمواية 

لةسةر  بتوانَيت  دةبَيت  ذن  كة  ئةوةية  وابَيت،  دةبَيت  و  سرووشتيية  زؤر 

هةستي  هةروا  و  بدوَيت  خؤي  بة  بةرامبةر  ثياوساالري  و  ثياوانة  نيطاي 

لة  باس  يان  دةربِرَيت.  نةفرةت  و  خؤشةويستي  بة  بةرامبةر  خؤي  ذنانةي 

كَيشةكاني لةطةَل ثياودا و لة تةك كؤمةَلطاي ثياوانةدا بَي هيض ترسَيك باس 

بكات، ئةمةش هةر دةطةِرَيتةوة سةر خانةي ثَيشوو كة باسم كرد، كة ئةطةر 

كَيشةكان  يان  نةكات،  رةطةزةكة  هةردوو  بووني  لة  باس  نووسراوةيةك 

دوو رةطةزةكة بة تةواوةتي نةخاتة روو، ثَيمواية بؤشايي لة نووسينةكانيا 

و  دةسةآلت  لة  باس  بَينين  ئَيمة  ئةطةر  تريشةوة   اليةنَيكي  لة  بةآلم  دةبَيت، 

تواناي نووسيني ثياو بكةين بة درَيذايي مَيذووي ئةدةبييات، ئةوة دةتوانين 

خؤيان  يان  كردووةتةوة.  نووسينانةيان  ئةم  السايي  كة  ببينين  ذنطةلَيك 

سانسؤر كردووة. كة دذوارة ئةمانة نووسةري راستةقينة بن، لةبةرئةوةى 

وةك ضؤن وتم خودي خؤي ناتوانَيت بووني خؤي بسةلمَينَيت و ببَيت .

ئَيوة نووسةرَيكن لة خؤرهةآلتي كوردستان لةدايك بوون و لةوآ دةستتان 

كرد بة كاركردن، ثاشان ماوةيةك لة باشووري كوردستان بوون، ئَيستاش لة 

ئةورووثا نيشتةجَين. وةك كةسَيك كة كاري ئةدةبي دةكةن. نووسين و كاري 

ئةدةبي لةو سَي ذينطة ئةدةبييةدا ضؤن دةبينن؟
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من لة خؤرهةآلت لةدايك بووم لة سةقز، بةآلم بةهؤي جؤري ذيانمةوة 

بةشَيكي زؤري لة بانة بووم. باوكم مامؤستا بوو و بةِراستي خوَينةر بوو. 

لة ماَلي باوكم لة تةك باوكم و لة تةك مام و براكانمدا فَيري خوَيندنةوةي 

كؤتايي  ساآلنى  نووسين.  بة  كرد  دةستم  بانة  لة  بةآلم   بووم،  ئةدةبييات 

دةيةى ٧٠ى هةتاوى (١٩٩٠ى زايينى)، دةتوانم بَيذم ساآلني طةشةي ئةدةبي 

خوَيندنةوةي  ذيانم  خؤشي  هةموو  من  كوردستان.  خؤرهةآلتي  لة  بوو 

ئةدةبييات بوو، شيعر، ضيرؤك، رؤمان، دةق، تَيربوونم نةبوو. لةو ساآلنةدا 

كاريطةريى  هةَلدابوو  سةري  كوردستان  لة  كة  ئةدةبيية  بزووتنةوة  ئةو 

بوو،  رَيطةم  لةسةر  كة  ضةَلةمةيةكةوة  هةموو  بة  هةبوو.  منيش  لةسةر 

يةكةم  لة  منداآلن.  ئةدةبي  و  هةَلةبجة  بؤ  شيعر  كرد.  نووسين  بة  دةستم 

من  بانة.  بةئةمةكي  خةَلكي  تايبةت  بة  كرا.  لَي  ثَيشوازيم  هةنطاوةكانةوة 

كؤمةآليةتييةكان  كؤسثة  لة  باس  جاروبار  كة  تر  ذنةكاني  نووسةرة  وةك 

دةرةوةي  خةَلكي  تةك  لة  و  بانةدا  شاري  لة  دذوارييانةم  ئةم  دةكةن 

بنةماَلةي خؤم تةجرةبة نةكردووة. رةنطة لة ماَلي خؤم طرفتم بوبَيت، بةآلم 

خةَلك لة دةرةوة هانيان دةدام بؤ نووسين لة هةموو اليةكةوة من خؤراكي 

ئةمة  كرد.  كارم  بووم،  تازةكار  كة  ئةوةي  لةضاو  بؤية  وةردةطرت.  رؤحم 

بة سوثاسةوة بة خةَلكي خؤشةويستي شاري بانة ئَيذم. من ثنج كتَيبم بؤ 

نووسي،  طةورةساآلن  بؤ  كورتةضيرؤكم  شةش  كرد.  ضاث  لةوَي  منداآلن 

كة دواتر لة باشوور ضاث بوون بة ناوي «تابةياني» دةفتةرَيك شيعريشم 

هةر لةوَي نووسي، كة ئَيستا بة هيوام ضاث بكرَين. لة باشوور من زياترين 

زياترين  كؤمةآليةتيم  و  سياسي  دةقي  و  بوو  ذنان  مافي  بؤ  هةَلسووِرانم 

نووسراوةكانم بوون و لة ئةدةبييات دابِرام، بةآلم لَيرة، لة هةندةران دةستم 

بة نووسين كردةوة كة بةرهةمي شعري فارسي و كورديمن. ضةند وتارَيكم 

و  نةرويذيية  ئةدةبيياتي  دةرسي  كتَيبـي  لة  بةشَيك  يةكَيكيان  كة  نووسيوة 

هةر بةو زمانةية. دةستم بة نووسيني دوو رؤمان كرد هاوكات. كة يةكَيكيان 

بةداخةوة  ئَيستا  تا  كردووة،  تةواو  لَي  بةشم  دوو  و  دةدات  روو  بانة  لة 

كاريطةريي  بكةم.  تةواوى  نةمتوانيوة  دةخوَينم،  دةرس  كة  ئةوةوة  بةهؤي 

كؤض و ئاوارةي لةسةر مرؤظ كةم كارمان دةكات و ناتوانم نكؤَلي لَي بكةم، 

بةآلم تةجربةي ذيانيش دةبةخشَيت و ثَيم وابَيت ثِربارتر بنووسم.



١١٥

دار
دی

دار
دی

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

و  ئةدةبييةكانتان  كارة  و  ئَيوة  لةسةر  هةبووة  كاريطةرييةكي  ض  تاراوطة 

ضي ثَي بةخشيون و ضي لَيوةرطرتوون؟

كورت بَيذم، تاراوطة كات لة خةَلكةكةي زةوت دةكات بة تايبةت ثةنابةر. 

دةدرَين  هان  زياتر  لَيرة  بستَينَيت.  لَي  وآلتم  و  خةمةكانم  نةيتوانيوة  ئةطةر 

بؤ نووسين و بؤ هاوخةمي لة تةك خةَلكةكةماندا، بةآلم كَيشةي فَيربووني 

زمانَيكي تر و دةرس خوَيندني تر لة اليةوة بؤ ئةوةي كة كار وةرطرين كات 

ئةو  كة  ئةوةية،  هةية  لَيرة  كة  شتَيك  نووسين.  فةزاي  بؤ  دةهَيَلَيتةوة  كةم 

بوَيرييةت ثَي دةبةخشَيت كة مرؤظ خؤي بَيت. واتا ذن بتوانَيت وةك خؤي 

قسة بكات و هيض بةرطرَيك لةم بوارةدا نية. خودي مرؤظ بة مرؤظ نيشان 

ثَيويستم  كة  كردووة  هةستم  كات  هةموو  من  كة  شتَيكة  ئةمة  دةداتةوة. 

دةبَيت.  هةَلسوكةوتَيكمان  ض  من  و  من  خةَلكي  دنيادا  لةم  بزانم  كة  ثَييةتي 

بؤية زؤر كةس ثَييواية لَيرة خةَلك دةطؤِرَيت، ئةمة بة راي من لَيرة خةَلك 

ناطؤِرَيت، بةَلكو دةمامكةكةي ال دةدات و واقيعي ثيشان دةدرَيت.

 

ساَلة  ضةند  ئةوة  تاراوطة،  و  ئَيوة  نَيوان  ثَيوةندي  لةطةَل  ثةيوةند  لة  هةر 

ئَيوة لة كوردستان نةماون، لةم ضةند ساَلةدا، ئَيمة النيكةم بة شَيوةي ضاثكراو 

بةرهةمَيكي واي ئَيوة نابينين. ئةمة بؤضي دةطةِرَيننةوة، هؤكاري ضيية؟

لةو  هةندَيك  لة  ئةمساَل  و  بووة  كةم  ئَيجطار  كاتم  لَيرة  وتم  كة  هةروا 

ضةَلةمانة رزطارم بووة و ئَيستا دةستم بة نووسين كردووةتةوة. ئةم رةوتةم 

ثَي درووستة. بؤية كة ئةطةر نووسةر تووشي طَيرة و كَيشة نةبَيت و لة ذياني 

دةكات.  درووست  ذيان  خؤيدا  مَيشكي  لة  تةنيا  نةكات،  بةشداري  عةمةليدا 

ثَيمواية ثَيويستة كة نووسةر جاروبار وةك كرَيكارَيك بذيت، يان وةك ئةو 

طةنجةي كة لة بَيكارييدا وآلت بةجَيدَيَلَي، يان ئةو كضةي كة مةترسي بنةماَلة 

راوي دةنَيت و ئةوكةسةي كة حوكمي زيندانيكردنى دةدرَيت جاروباريش 

رؤذانةدا  ذياني  لة  زةيني،  لة  اليةنَيك  دةبَيت  نووسةر  بذيت.  لؤكس  زؤر 

كَيشانة  ئةو  رووبةِرووى  دةبَيت  نووسينةكانيدا.  لة  تريشي  ئةوي  و  بَيت 

هةن.  كة  شتطةلَيكن  نين.  خراث  ئةمانة  هةيانة.  رؤذانة  خةَلك  كة  بَيتةوة 

ذنَيك لة ذيانَيكي بةسراوةوة تا دةكةوَيتة سةر ثَيي خؤي، دةبَيت كؤسثي 

زؤري هاتبَيتة سةر رَيطة كة من لةم رةنجانة بَيبةش نةبووم و شانازيشيان 
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هةر  بؤ  نةذياوم.  نووسين  بَي  ئةمانةوة  هةموو  بة  من  بةآلم  دةكةم،  ثَيوة 

بة  شيعرم  كتَيبَيكي  بةرهةمي  ئَيستا  بووة.  نووسين  بة  ثَيويستم  ضركةيةك 

فارسي و بة كووردي ئامادةية. هةندَيك شيعرم لة زماني نةرويذييةوة بؤ 

كوردي و فارسي وةرطَيِراوة. هيوادارم بتوانم ئةو وتارانةش كة بة زماني 

نةرويذي نووسيومة، وةربطَيِرمةوة سةر كوردي و رؤمانى فةوزييةش كة 

يةكَيكة لةو رؤمانانةى بةدةستمةوةية، تةواو بكةم.
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حةمة قادرحةمة قادرمةرطى ئيبراهيم يونسى

عةبدولموتةليب عةبدوَلآلعةبدولموتةليب عةبدوَلآلئةدؤنيس: ثَيمواية بة ذيانم درؤم نةكردووة

محةمةد ئةحمةديمحةمةد ئةحمةديديالكتيكي تةنيايي

بِريار عوسمانبِريار عوسمانلةبارةى كتَيبةوة

جةواد حةيدةريجةواد حةيدةريتَيركردني برسييةكان
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(٢-٢)

تَيِروانينى ئةدةبى و كؤمةآليةتىتَيِروانينى ئةدةبى و كؤمةآليةتى

ئيبراهيم يونسى سةر بةو نةوةيةى نووسةران و رؤشنبيرانى ئَيرانة كة طةشةى 

ثةرةى  و  دروستبوو  ئَيرانةوة  تودةى  حيزبى  داوَينى  لة  داهَينانةكانيان  و  فيكرى 

سةندووة، ض لة بوارى ئةدةب و ض لةبوارى كؤمةآليةتيدا، وانةكانى حيزب كاريطةريى 

لةسةر بةرهةم و كردارةكانيان داناوة. هةندَيكيان دواى شكستى ٢٨ى ٨و ناكامييةكانى 

دواى ئةوة، نائومَيد بوون و رَيطةى خؤيان جياكردةوة. حيزبى تودةيان بة خائين 

زانى و روويان لة دذايةتى حيزب و رةتكردنةوةى رابردووى حيزبى خؤيان كرد. 

هةندَيكيان بيروباوةِرى خؤيان دةربارةى دادثةروةريى كؤمةآليةتى، كة لةسةردةمى 

حيزبدا فَيرى بووبوون، وةكو خؤى ثاراست، بةآلم ئيدى خؤيان بة تودةيى نةدةزانى 

و طرووثَيكى تر بة شاراوةيى و لة زيهنى خؤياندا، هةروةك رابردوو وةفايان بؤ 

حيزب مايةوة. هةرضةند لة كؤِرى هاوِرَيكانيان ئةمةيان نةدةشاردةوة. ضةند كةسَيكى 

وةك سياوةش كةسرايى و بة ئازين و ساية و هةندَيكى تر. ئيبراهيم يونسى لة تاقمى 

سَييةم بوو. كاتَيك لة كؤِرَيكدا وتبووى: ”ئةطةر جارَيكى تر زيندووبمةوة دةبمةوة 

ئةندامى حيزبى تودة، ضونكة حيزبَيكى ثاكة“.

مةرطى ئيبراهيم يونسى
كؤتاييةك بؤ سةردةمى درةوشاوةى وةرطَيِران

ئامادةكردنى: نازى عةزيمائامادةكردنى: نازى عةزيما

و. لة فارسييةوة: حةمة قادرو. لة فارسييةوة: حةمة قادر
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دةربارةى نووسيندةربارةى نووسين

حةزى لة شَيوازى رياليزم بوو. ثَيى وابوو جةنط و ئاشتى طةورةترين رؤمانى 

قوَلبوونةوة  رووى  لة  نووسةرة  طةورترين  دؤستؤيؤفسكى  و  ئةمِرؤ  تا  جيهانة 

بةناو رةهةندة مرؤييةكاندا. هاتنةناوةوةى رؤماننووسينى لة ساَلةكانى ١٩٢٠ بؤ 

جةمالزادة و بزورط عةلةوى دةطةِراندةوة. لة نووسةرة هاوضةرخةكان ئةحمةد 

سياوةش  شاعيرةكان،  لة  و  بةراهةنى  رةزا  ئابادى،  دةوَلةت  مةحمود  مةحمود، 

كةسرايى، محةمةد رةزا شةفيعى كةدكةنى و هوشةنط ئيبتيهاجى خؤش دةويست. 

بِرواى بة ضيرؤك و رؤمانى زيهنطةرا نةبوو و دةيوت: ”ئةم رؤمانانةى ئةمِرؤ كة 

هيض شتَيكمان ثَى ناَلَين و ئةطةر لة نووسةرةكانيان هؤكارى نووسينةكة بثرسى، 

(بةدطؤِران)ى  و  جؤيس  جيمز  (ئؤليسؤسى)ى  ثاَل  دةخةنة  خؤيان  بةخَيرايى 

كافكاوة و بير لةوة ناكةنةوة، كة ئايا ئةو شتةى كة دةينووسن لة ذيانى رؤذانةى 

ثابةندى  و  عةينييةتطةرايى  و  رياليزم  بةجؤرَيك  بِرواى  نا...“.  يان  هةية  خةَلكدا 

كؤمةآليةتى لة هونةردا هةية: ”نووسين دةبَي بة جؤرَيك بنووسرَيت كة خوَينةر 

بير لةوة بكاتةوة خةريكة ذيانى خؤى دةخوَينَيتةوة. ئةو نووسينانةش كة ئةمِرؤ 

دةنووسرَين دةبَيت هةَلطرى هةمان تايبةتمةندى بن، ضونكة نووسةر بؤ خوَينةر 

دةنووسَيت بؤئةوةى دَلى بةتاَل بكاتةوة و بيركردنةوةى بخاتةِروو...“.

دةزانَيت.  نووسين  سةرةكى  بةمةرجى  دةروونى  هةَلقوَلينى  و  داهَينان  بةآلم 

ثَيى واية كة بةِرؤيشتن بؤ خولى ضيرؤكنووسين ناكرَيت ببينة نووسةر.

دةربارةى وةرطَيِراندةربارةى وةرطَيِران

كتَيبةكة  دةبَيت  وةرطَيِرانيشدا  ”لة  دةزانَيت:  نووسين  لة  بةجؤرَيك  وةرطَيِران 

بخوَينينةوة و خؤمان بخةينة جَيطاى نووسةر. وةرطَيِر دةبَيت بةتةواوى ماناكان 

بطوازَيتةوة: هةَلبةت ئةم تةواوةتيية ثةيوةنديي بة ئاستى زانيارييةكانييةوة هةية. 

كاتَى بازنةى زانينى وشةكانت فراوان نةبَيت و وشةكان ثِرواوثِر نةخةيتة شوَينى 

خؤى، ماناكان بةهةَلة دةطوازيتةوة...“، ئةو لة وةرطَيِراندا بِرواى بة بةرثرسيارَيتى 

بةرامبةر بة نووسةر هةية: ”من بةزؤرى دةستى خؤم بة خوَينةرى نووسةر سوور 

وةرطَيِر  نةخورَيت.  نووسةر  مافى  دةدةم  هةوَل  بتوانم  ئةوشوَينةى  تا  و  ناكةم 

بةجؤرَيك  بةرهةمةكةدا  لة  و  بدات  كةسةكان  تايبةتى  زمانى  طرنطى  بة  دةبَيت 

بيهَينَيتة ناوةوة كة خوَينةر بةباشى لة زمانى كاراكتةر تَيبطات، ضونكة طَيِرانةوةى 

ثزيشكَيك جياوازة لة طَيِرانةوةى هونةرمةندَيك“.

ئةو لة هةَلبذاردنى كتَيبى وةرطَيِرانيشدا خؤى بة بةرثرسيار دةزانَيت: ”لةبيرمة 
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بوو،  برؤنتة  شارلؤت  نووسةرةكةى  و  الثةِرة   ٧٠٠ كة  شَيرى  بةناوى  كتَيبَيكم 

ضاثى  ”علمى“يةكان  بِرياربوو  كرَيكارة.  دذة  كتَيبةكة  تَيطةيشتم  بةآلم  وةرطَيِرا، 

و  دِرانــدم  هةبوو،  نةتةوةيى  بةرذةوةنديى  بؤ  زيانى  ضونكة  بةآلم  بكةنةوة، 

كؤمةَلطاكةى  بؤ  كة  وةربطَيِرَيت  كتَيبَيك  دةبَيت  وةرطَيِر  ثَيمواية  بآلونةكرايةوة. 

بةسوود بَيت و كةَلكى هةبَيت“.

وةرطَيِرانةكانى يونسى هةَلبذَيردراو بوون و بةتةواوى بيريان لَيكرابووةوة و 

بازنةيةكى فراوانى ئةو سةردةمة (سةدةى حةظدة و نؤزدة و بيست و بيستويةكةم) 

و شوَين و بابةتى ئةدةبى و كؤمةآليةتى لةخؤ دةطرت. ئةدةب، رؤمان، رةخنة و 

مَيذووى ئةدةب، زمانناسى، ضيرؤكنووسى لة ئَيران و وآلتانى تر، مَيذووى هونةر، 

سياسةت و مَيذوو، فةلسةفة، ئةدةبى منداآلن و هةروةها مَيذووى كؤمةآليةت و 

سياسى كوردستان. 

ئيبراهيم يونسى دةمارطير نةبوو و لة هةَلبذاردنى بةرهةمةكانيدا بؤ وةرطَيِران، 

و  بةهَيز  ئيرادةيةكى  بة  تايبةتى.  نةتةوةيةكى  نةدةخستةسةر  سةرنجى  تةنها 

تاقةتَيكى قوَلةوة رؤذانة دة كاتذمَير كارى وةرطَيِرانى دةكرد و دةينووسى. وةكو 

ديدَيكى  لةطةَل  بةهَيزى  ئيرادةى  و  سةربازيى  زؤرى  ”ديسثلينى  دةَلَيت:  خؤى 

كؤمةآليةتى، كاريطةرييةكى طةورةى لةسةر كارى وةرطَيِرانةكةى دانابوو. رةزا 

ئةودا  رَيزلَينانى  لة  خؤى  هاوسةردةمى  طةورةى  وةرطَيِرى  حسةينى،  سةيد 

وا  مرؤظ  كة  هةية  فيكرى  سيستمَيكى  جؤرة  يونسيدا  كارةكانى  ”لة  وتبووى: 

دةزانَيت، يونسى ثيالنى ثَيشكةوتنى كلتوورى ئةم وآلتةى داِرشتووة“.

دةربارةى سانسؤر و جياكارىدةربارةى سانسؤر و جياكارى

كاتَيك لة سةرةتاى شؤِرشدا، كارَيكى سةختى وةك ثارَيزطارى شؤِرشى قبووَل 

كرد لة وةآلمى رؤذنامةى هيوا كة ثرسيارى بارودؤخى ضاثةمةنى لة كوردستانى 

لَي كردبوو، وتى: ”بةبِرواى من دةبَيت بةتةواوى ئازاد بن و هةرشتَيكيان بةالوة 

لؤجيكى بوو، بينووسن“. (هيوا ١٣٥٨/٣/٥)

بةهةرحاَل هيض كات لة بةهانة و هَيرشى سانسؤرضييةكانى دةوَلةت رزطارى 

و  دةزانى  بةرثرسيار  بة  خؤى  وشةيةكدا  هةموو  بةرامبةر  لة  كة  ئةو  نةبوو. 

بةوةسواس و قةلةقييةكى زؤرةوة هاوماناكانى هةَلدةبذارد، بةدةست سانسؤرةوة 

و  شةفافبوون  دذى  كة  ئةوةية  ئَيمة  سانسؤرى  ”كَيشةى  دةضةشت:  ئازارى 

راشكاوبوونة، بةآلم كاتَى وشةيةك تةنها يةك هاوماناى هةية، منى نووسةر ض 

وشةيةكى بؤ دابنَيم كة هةمان مانا بطوازَيتةوة. ئةطةر رَيطة بةمة نةدةن، رؤمانةكة 



١٢٢

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

كةموكورت دةبَيت. كاتَيكيش وابَيت، خوَينةر نايخوَينَيتةوة“. سانسؤرى بة هؤكارى 

دواكةوتوويى و لةمثةرى ثَيشكةوتن و باآلكردنى فيكر و كلتوور دةزانى: ”ئةطةر 

دةمانةوَيت بةرهةمة ئةدةبييةكانمان لة ئاستى وآلتانى تردا بَيت، نابَيت سانسؤر 

بوونى  سوورةكانة“.  هَيَلة  و  ضوارضَيوة  لة  ئاطاى  خؤى  نووسةر  هةبَيت،  بوونى 

و  جياكاري  ”هةموو  دةزانَيت:  هودة  بةبَي  جياكاري  و  سانسؤر  بؤ  دةزطايةك 

ثيرؤزييةكى  خةريكة  ثَيمواية  دةكةنةوة.  جياى  بؤضى  باشة  هةَلةية.  سانسؤرَيك 

وشك دةخةينةِروو. ئَيمة لة بَيدةنطى و شاراوةييدا زؤر قسة دةكةين و زؤريش 

بةهةندَيك  نابَيت  جياكارى  روودةدات.  تر  شتَيكى  رووبةِروو  بةآلم  كاردةكةين، 

بيانووى ثووضةوة جَيبةجَي بكرَيت. ئةوةى كة ئايا دةبَيت ض كتَيبَيك بخوَينرَيتةوة، 

ض كتَيبَيك نابَيت بخوَينرَيتةوة، دةبَيت لة ماَلةوة بِريارى لةسةر بدرَيت“.

سانسؤر تةنها لة كتَيبى طؤِرستانى غةريبانى يونسيدا ١٣٤ الثةِرةى البرد.

دةربارةى كوردستاندةربارةى كوردستان

ئَيران  جياوازةكانى  ناوضة  و  شار  خةَلكى  كة  وابوو  ثَيى  يونسى  ئبيراهيم 

هؤكارى  بة  نةناسينة  ئةم  ئةو  ناناسن.  يةكترى  تايبةمةندييةكانى  بةدروستى 

غةيرى  كؤمةَلطاى  لةطةَل  كوردةكان  بةتايبةت  و  كةمينةكان  كَيشةى  سةرةكى 

ئَيرانييةكان  بة  كوردستان  و  كورد  ناساندنى  لَيرةوة  دةزانى.  ئَيران  كوردى 

ض  و  مامؤستا  ض  دةكرا،  قسة  ”كاتَى  هةميشةييةكانى:  وةسواسة  لة  بوو  يةكَيك 

سبةى  و  دةبِرن  سةرت  بمَينيتةوة،  كورد  الى  شةو  ئةطةر  واياندةزانى  قوتابى 

بة زيندوو نامَينَيتةوة!... جياوازى ئايينزاش لة ئارادا بوو و هةردووال بة خراثى 

دايدةطرت  خةم  كوردستان،  بؤ  دةنارد  كةسَيكيان  كاتَيك  ناسَينرابوون.  بةيةكتر 

دةهاتن  كاتَى  بةآلم  بخاتةوة،  خؤى  لةكؤَل  بةرتيل  و  واسيتة  بة  دةدا  هةوَلى  و 

بةثَيضةوانةى ئةوةى بيستبوويان دةبوو شتَيكيان بداية بؤئةوةى بِرؤن... خةَلكى 

ئَيران بةِراستى يةكتر ناناسن... نة تارانى ئازةربايجانى، نة ئازةربايجانى كورد و 

نةكورد خؤراسانى. هةموواليةك وَينةيةك نادياريان لةسةريةكتر كَيشاوة و من 

بةنووسين  خؤم  خؤيةوة،  زَيدى  بة  ثةيوةستة  كة  تر  كةسَيكى  هةموو  هةروةك 

دةربارةى كوردستانةوة سةرقاَل كرد“.

لة  ئةوةى  و  وةريطَيِراوة  كوردستان  دةربارةى  كة  بةرهةمةى  كؤمةَلة  ئةو 

كوردستاندا  كؤمةَلى  و  سرووشتى  ديمةنى  لةسةر  بةرهةمةكانيدا  و  نووسين 

وةسفكراوة، دةوَلةمةندترين كؤمةَلةية بؤ ناسينى كوردستان.
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ثَيطةى ئيبراهيم يونسى لة كلتوورى هاوضةرخى ئَيرانداثَيطةى ئيبراهيم يونسى لة كلتوورى هاوضةرخى ئَيراندا

قورسايى  كة  بوو  ئَيرانيانة  وةرطَيِرة  لةو  نةوةيةك  بة  سةر  يونسى  ئيبراهيم 

و  بةردةوام  هةوَلَيكى  و  سةبر  بة  وآلتةكةيان  كلتوورى  دروستكردنى  سةرةكى 

بَى موضة و منةت، لةسةر شانى خؤيان دانا و هةوَلى فراوانكردنيان دا. نةوةيةك 

كة طةورةكانى وةك بة ئازين، محةمةد قازى، نةجةف دةريابةندةرى، رةزا سةيد 

ئاشنابوونى  زةمينةى  رةحيمى...  مستةفا  نةجةفى،  ئةبولحةسةن  حوسةينى، 

كؤمةَلطاى ئَيران و نةوةى طةنجيان بة دةقى كالسيك و نوَى و نووسةر و شاعيرة 

كة  كةسانَيك  و  كتَيب  هؤطرةكانى  لة  بةدةر  كرد.  فةراهةم  جيهان  طةورةكانى 

سةرقاَلى نووسينن، تةنانةت خةَلكى ئاساييش كتَيبى ئةم نووسةرانةيان بينيوة. 

ئةوان بة وةرطَيِرانةكانى خؤيان، بوارى كلتوورى ئَيرانيان فرةِرةنط كرد. توانست 

و ئيمكانييةتى زمانى فارسييان فراوان كرد و رَيطةى جؤراوجؤرى هةَلبذاردنيان 

بةدةستيانةوة  خؤيان  كة  كَيشةيةى  ئةو  واتة  كرد.  ئاوةآل  داهاتوو  نةوةكانى  بؤ 

دةيانناآلند. ض جاى ئةوكةسانةى كةلة خؤشةويستى ئةدةبياتدا قةرزدارى يونسى 

و هاونةوةكانى ئةون. بَيطومان دةتوانين بَلَيين كة بةشَيك لةم وةرطَيِرانانة، هةنوكة 

بةشَيكة لة ئةدةبى فارسى هاوضةرخ.

ميراتى ئةو بؤ خةَلك و نةوةكانى داهاتوو، نةمر و بَى جَيطرةوةية. سةرماية 

و  يونسى  خواردنةوةكانى  خؤ  و  ضةرمةسةرى  بةنرخى  كة  ثشتيوانييةك  و 

هاوقةَلةمةكانى بوو: ”من زؤر بِروام بةو نةوةية هةية كة بةِرَيوةية، ئةم نةوةية 

ثشتيوانى هةية، ثشتيوانَيك كة لةجَيطةى خؤيةتى. ثةيوةندى بةوةوة هةية كة تاض 

رادةيةك سوود لةم ثاَلثشتة و ضةند ثشتى ثَى ببةستَيت. ثَيمواية ئيدى ناكرَيت 

هَيَلَيك بطرَيت و بَلَيت لةسةر ئةم هَيَلة دةِرؤم، ضونكة ئَيستا هَيَلى زؤر هةية...“. 

رةنطة ئةم نةوانة كة يونسى باسيان دةكات، هةرطيز نةزانن كة ضى لة ساتةكانى 

ئةو كةسانةدا طوزةراوة كة ئةم ثشتيوانة و سةرمايةى بؤ دابين كردوون، بةآلم 

ئةطةر ئةم طةنجينة بَى بةرامبةرة بكةن بة ثشتيوانى خؤيان و درَيذةى ثَى بدةن، 

هةوَلةكانيان بَى ئةنجام نابَيت.

وَينةى نووسةر دواى مردن لةضاوى ئةوانى ديكةوةوَينةى نووسةر دواى مردن لةضاوى ئةوانى ديكةوة

و  دةست  دووساَل  لةدواى  ساَليدا،  هةشتاوثَينج  تةمةنى  لة  يونسى  ئيبراهيم 

ثةنجة نةرمكردن لةطةَل نةخؤشى ئةلزايمةر لة تاران كؤضى دوايي كرد. لةدواى 

مردنى مةحمود دةوَلةت ئابادى، لة ثرسةنامةيةكدا نووسى: ”خؤم (لةبةرئةوةى 

سةردانم نةكرد) سةركؤنة دةكةم، بةآلم بؤ يونسى شين ناطَيِرم، شانازيى ثَيوة 

دةكةم!“.
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مةحمود دةوَلةت ئابادى ضةند ساَلَيك ثَيشتر لة مةراسيمى رَيزلَينانى ئةحمةد 

”ئَيمةى  وتبووى:  بةِرَيوةضوو،  يونسى  ئيبراهيم  ئامادةبوونى  بة  و  مةحموددا 

قسةية  ئةم  مةبةستى  ئاشتكردووةتةوة،  ثَيكةوة  ئَيرانمان  خةَلكى  نووسةران، 

لة  يونسى  ئيبراهيم  ئَيران،  باشوورى  لة  مةحمود  ئةحمةد  سَيطؤشةيةية،  ئةو 

خؤرهةآلتى ئَيران و مةحمود دةوَلةت ئابادى لة خؤرئاواى ئَيران.

ئيبراهيم  شةوى  مةراسيمى  لة  بةناوبانط  وةرطَيِرى  حوسةينى،  سةيد  رةزا 

يونسيدا كة لة ساَلى ١٣٨٦ بةِرَيوةضوو، وتبووى: ”ئةو رَينماييكةرى ميلةتى ئَيمة 

كلتوورى  بةرةوثَيشبردنى  نةخشةى  بةَلكو  نةكرد،  كارى  بةِرَيكةوت  ئةو  بووة... 

يةكةمين  بووة...  ميللةتةكةمان  كلتوورى  رَينماييكةرى  و  هةبووة  ئَيمةى  ميللةتى 

كتَيب  وةك  يونسيةوة  ئيبراهيم  لةاليةن  يةكةمجار  ضيرؤكنووسين  رَيطةكانى 

داِرَيذراو كارى كردووة و  بةرنامة بؤ  نووسراوة، ثَيمواية يونسى بةشَيوةيةكى 

نووسةرانى خؤرئاواى بة ئَيمة ناساندووة...“.

جةمال مير سادقى دةربارةى ئيبراهيم يونسى وتى: ”ئيبراهيم يونسى ثياوَيكى 

طةورة بوو، هةم لةِرووى فةزل و هةم لةِرووى فةزيلةت. مرؤظة طةورةكان اليةنى 

دةبَيت  لةبةرئةوةى  سةختة  زؤر  لةسةريان  قسةكردن  و  هةية  طةورةيان  زؤر 

باس لة طشتيبوونيان بكةين... يونسى هةم وةك مرؤظ، كةسَيكى طةورة بوو هةم 

لةِرووى ئةو بةرهةمانةى كة نووسيويةتى و وةريطَيِراوة. ئةو يةكةم كةس بوو 

هةروةها  بآلوكردةوة.  ضيرؤكنووسينى  هونةرى  ضيرؤكنووسيندا  بوارى  لة  كة 

قةرزدارى  من  هاونةوةى  نووسةرانى  هةموو  رؤمان،  رةهةندةكانى  كتَيبى 

ئةوين. ميرسادقى وتى: ”يونسى دةستى بؤ ئةو كتَيبانة دةبرد كة هةموو كةسَيك 

نةيدةتوانى لَييان نزيك بَيتةوة، ضةندين كتَيب هةبوو كة ساآلنَيكى درَيذ، ناويان 

دةهَينا بةالم كةس دةستى بؤ نةدةبردن وةك ترسيترام شندى الرنس ئيستةرن 

كة ئيبراهيم يونسى وةريطَيِرا“.

ميرسادقى وةرطَيِرانةكانى يونسى بة ناياب و بَى كةموكورتى وةسف دةكات 

و دةَلَيت: ”ئةو خزمةتَيكى طةورةى بة كؤمةَلطاى ئَيرانى كرد، نةك هةرئةمة، بةَلكو 

بَيوَينة  الوةكان  نووسةرة  لةطةَل  رةفتارى  و  ثاك  دروست،  باش،  مرؤظَيكى  ئةو 

و ناودار بوو. لة بةرامبةر طةنجتر لةخؤى فةخرى نةبوو و بةخؤبردووييةكةى 

بَيوَينة بوو“.

ذيانى  كاتى  لة  كة  بوخارا  طؤظارى  بةِرَيوةبةرى  و  لَيكؤَلةر  دةهباشى،  عةلى 

دكتؤر يونسيدا، يةكَيك لة شةوةكانى بوخاراى بةم نووسةر و وةرطَيِرة تةرخان 

و  كلتوور  ثياوانى  طةورة  (زنجيرةى)  ئةَلقةكانى  دوا  لة  يةكَيك  بة  كردبوو، 
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كلتوورى  سةر  خستووةتة  الثةِرةى  هةزار  دةيان  كة  دا  لةقةَلةمي  ئَيران  ئةدةبى 

كة  طةورانةية  ئةو  نةوةى  لة  ”يونسى  وتى:  دةهباشى  عةلى  ئَيرانى.  نووسراوى 

هةوَلةكانيان لةثَيناو زيادكردنى الثةِرةكانى زمانى ئةدةبى فارسيدا بوو... ئةوةى 

يونسى لة ثانتايى رؤمان و ئةدةبى خؤرئاوادا بة زمانى فارسى ناساند، بَيطومان 

كاريطةرييةكى  ئَيراندا  لة  ثةخشانى  ئةدةبى  و  رؤمان  ئاستى  بةرزكردنةوةى  لة 

طةورةى دروستكردووة و زؤرَيك لة نووسةر و ضيرؤكنووسة هاوضةرخةكانمان 

قةرزدارى ئةون“. بة وتةى دةةهباشى ”ئيبراهيم يونسى لة يةكةمينى ئةو كةسانة 

كتَيبى  و  نووسيوة  كتَيبى  ضيرؤكنووسين،  تيؤرييةكانى  دةربارةى  كة  كة  بوو 

بطةِرَيينةوة“.  بؤى  دةبَيت  ساَل   ٥٤ دواى  هَيشتا  ئةو  ضيرؤكنووسينى  هونةرى 

ثياوَيكى  سياسيدا  كؤمةآليةتى-  بوارى  لة  يونسى  ”ئيبراهيم  وتى:  هةروةها  ئةو 

نيشتماندؤست بوو، خاكى ئَيرانى لَى ثيرؤز بَيت“.

ئيبراهيم يونسيش وةك زؤرَيك لة طةورة ثياوةكانى كلتوورى وآلت، هةورةك 

لة كلتوورى ئَيراندا بووة بة نةريت، نةريتَيك كة لة فردةوسييةوة تا هةنووكةش 

بةردةوامة، لة سةردةمى ذيانيدا، نة رَيزى لَينرا و نة لة ثَيطةى بةرز دانرا. هةموو ئةو 

شتةى كة بؤى كراوة رَيزلَينانَيك بوو لة ساَلى ٢٠٠٤ لة فَيستيظاَلى ضيرؤكنووسى 

(عةزرا) بؤ ئةو و مةحمود دةوَلةت ئابادى سازكرا و لة ساَلى ٢٠٠٢ش ئةنجومةنى 

بةرهةمى و شانازيية كلتوورييةكان، رَيزى لة هةوَلةكانى ناوبراو طرت.

لةناو  طؤظارةكة  بةِرَيوةبةرى  دةهباشى،  عةلى  بوخارا،  شةوى  لة  جارَيكيش 

بةرثرسَيكى  ضةند  سةردةمَيكيش  لَيطرت.  رَيزى  تردا  نووسةرةكانى  و  وةرطَيِر 

كة  وتبووى  يونسى  لَينا.  رَيزيان  و  كرد  ماَلةكةيان  سةردانى  ارشاد)  (وةزارةتى 

نازانَيت ضؤن لة كارى ئةم بةرثرسانة تَيبطات، لة اليةك رَيز لة هةوَلةكانى دةطرن 

ئاست  لة  طشتى  بةشَيوةيةكى  دةكةن.  سانسؤر  كارةكانى  ترةوة  لةاليةكى  و 

ثشتطيريى دةوَلةتدا رةشبين و بَيهيوا بوو. بِرواى بة خةآلتة ئةدةبييةكان نةبوو 

و بة ناعاديالنةى دةزاني: ”بةزؤرى ئةو بةرهةمانةى كة خةآلتةكان وةردةطرن، 

ثةيوةستة  خةآلتانة  ئةم  طرنطى  دةَلَيت  تواين  مارك  وةك  بةآلم  دةخوَينمةوة، 

بةوةى كة ضةند كةس لةدةورى خؤيان كؤدةكةنةوة. زةوى سووتاو يةكَيك بوو 

لة ثاَلَيوراوةكانى ٢٠ ساَل ئةدةبى ثةخشانى ئَيران. لةبيرمة قاسمعةلى فيراسةت 

(بةرثرسى بةشى ئةدةبياتى ثةخشانى خةآلتةكة) شةوَيك لةطةَل ئةحمةد مةحمود 

هاتنة ماَلةكةم و وتيان طؤِرستانى غةريبان ثاَلَيوراوى خةآلتة. بة مةحمودم وت كة 

خةآلت نة بة تؤ دةدةن و نة بة من و ئةوةشم ثَى وت كة نةِروات بؤ مةراسيمةكة، 

بةآلم رؤيشت و خةآلتةكةشى وةرنةطرت“.
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ئييبراهيم يونسى تةنها و لة طؤشةطيرييدا مرد، هةواَلى مردنةكةى لة ئاذانسة 

دةوَلةتييةكاندا بة كورتى باسكرا و تةنها ضةند دَيِرَيك بوو. لةدواى مردنى ضةند 

وتارَيكى كورت و دووبارة دةربارةى ئةو لة ماَلثةِرةكاندا نووسرا... هةرئةمة و 

هةينى  رؤذى  بنَيذرَيت.  (بانة)  خؤى  شارةكةى  لة  كة  كردبوو  وةسيةتى  تةواو، 

و  فراوان  ئامادةبوونَيكى  بة  ”تةرمةكةى  دةَلَين:  هةواَلةكان  وةك   ٢٠٠٢/٢/٢١

طةورةى توَيذة جياوازةكانى خةَلك و هونةرمةند و نووسةر و ئةدةبييةكان، لة 

طؤِرستانى (سلَيمان بةط) لة زَيدى خؤى بة خاك سثَيردرا“.

شوَينَيك  تاران،  لة  يان  بانة  لة  ماندبوونى،  لة  رَيزَيك  وةك  رؤذَيك  رةنطة 

بنَيت،  خؤى  لة  ئةو  ناوى  رؤشنبيرى  بونيادَيكى  يان  ناوبنرَيت.  ئةوةوة  بةناوى 

بةآلم تا ئةمِرؤ نة ناوَيكى لةم شارةدا هةية و نة نيشانَيك.

بة خامؤشبوونى ئيبراهيم يونسى، دةنطى سةردةمى درةوشاوةى وةرطَيِران 

لة ئَيرانيش خامؤش دةبَيت.

طةنجيبنةى بةرهةمةكانى ئيبراهيم يونسى و ثرسيارَيكطةنجيبنةى بةرهةمةكانى ئيبراهيم يونسى و ثرسيارَيك

و  وةرطَيِردراو  ناونيشانى  هةشتا  نزيكةى  يونسى  ئيبراهيم  بةرهةمةكانى 

نووسراوة كة لةماوةى كةمتر لة ثةنجا ساَل، لةنَيوان دوو مردندا، خوَلقاندوويةتى: 

لةو حوكمى لة سَيدارةدانةى كة بوو بة زيندانى تاهةتايى و مةرطَيكى ئةبةدى و بَى 

طةِرانةوة. ثرسيارةكة ئةوةية كة ئةطةر ئةو ئةفسةرة طةنجة لةطةَل ئةفسةرةكانى 

بَى  طةنجينةيةك  ض  لة  ئَيران  ئةمِرؤى  رؤشنبيريى  بوارى  درابان،  لةسَيدارة  تردا 

بةش دةبوو؟ و بير لة كاروانى لةسَيدارةدراوةكان بكةينةوة و ئةو تةمةنانةى كة 

لة تاراوطة و زينداندا تياضوون.

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://www.voanews.com/persian/news/Ibrahim-Younesi-Passed-away-

Translation-139239243.html
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ئةدؤنيس لةو رةمزانةية، كة جياواز بيت لةطةَلى يان طونجاو، بةآلم هةر رَيزى 

دةطريت. ئةدؤنيس نة ستاتيكة نة ديناميك.... ئةدؤنيس لة ضوارضَيوةى ئازادييةكى 

ديارى نةكراو هةموو رؤذَى ثَيشدةكةوَيت. بؤية كة لةطةَلى دادةنيشى سةرنجت 

رادةكَيشَى و دةبينى هةموو رؤذَى ئةدؤنيس شتى نوَى لةِرووى داهَينان و فيكر 

لةطةَل  كؤمةآليةتى  و  سياسى  و  فيكرى  بيروِراى  لةزؤر  رةنطة  دةكات..!  خةلق 

ئةدؤنيس يةكنةطرمةوة، بةِراستيش يةكناطرمةوة، بةآلم شتَيكم لة دَلدا نيية، ئةوة 

نةبَى كة بةِرَيز و ستايشةوة لة بةرانبةرى رادةوةستم، بةرانبةر بيريارَيك كة بة 

دةكاتةوة،  جيا  لَيكيان  دةستةجةمعيية  كة  ئةوةى  و  فةرديية  كة  ئةوةى  تةواوى 

ئةو نموونةيةكة لة نموونةكانى فيكرى ئازاد، فيكرَيك كة تواناى بةرةوثَيشضوونى 

زؤرَيك  دووضارى  ئةدؤنيس  بكشَيتةوة.  نيية  قبووَلى  هةرطيز  كة  فيكرَيك  هةية، 

هةميشة  نةهَيناوة،  بةردةوام  توَيذينةوةى  لة  وازى  بةآلم  بووة...  نائومَيدى  لة 

بكةم  تةواو  قسةكانم  لةوةى  بةر  ديكة.  توَيذينةوةيةكى  بؤ  توَيذينةوةيةكةوة  لة 

ئةوةى  هةموو  دةضوو،  دةست  لة  شتم  زؤر  نةباية  طفتوطؤية  ئةو  ئةطةر  دةَلَيم 

كة بيستم لة بيروِراو خاكةِرايى هةرطيز ثَيشتر نةمبيستبوو، ثَيمواية لة ئاستَيكى 

رؤشنبيريى ئاوا و لةطةَل داهَينةرَيكى وةك ئةدؤنيس كة بَى تةطةرة وةك ئةوةى 

هةناسة بدا دةدوَيت، بةخت بةالى مندا نيية. 

ئةدؤنيس:
ثَيمواية بة ذيانم درؤم نةكردووة

طفتوطؤ و داِرشتنةوةى: ئيسماعيل مةروةطفتوطؤ و داِرشتنةوةى: ئيسماعيل مةروة

و. لة عةرةبييةوة: عةبدولموتةليب عةبدوَلآلو. لة عةرةبييةوة: عةبدولموتةليب عةبدوَلآل
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لة ئةدؤنيسى مرؤظم ثرسى لةبارةى ئةدؤنيسى شاعير و توَيذةر، بةبَى دوودَلى 

ضاوتَيبِرينةى  ئةو  بِرى،  ضاوم  لة  ضاوى  منداآلنة  بةشَيوةيةكى  دامةوة،  وةرامى 

ثِربوو لة ثاِرانةوة بؤ ئةوةى لةطةَليدا راستطؤ بم:- ئةو وةك تازةكارَيك هةوَليدةدا 

شتَيك بكات...! ئةو رؤذة ئةدؤنيس نةديدةزانى كة من لةطةَليدا راستطؤم، لةوةش 

زَيتر سةرسام بوو كاتَيك زانى ئةطةر وةرامى ديكةى هةبَيت سةرسامم دةكات، 

سةرةتاى  لة  دةكةن  هةست  وا  ساتَيك  هةموو  طةورةكانة،  خؤشةويستى  ئةوة 

دةهَينن،  بةدةست  سةركةوتن  و  تاقيدةكةنةوة  رَيطةية  ئةو  بؤية  رَيطةكةدان، 

بةردةوام هةنطاو بةرةو سةركةوتن دةهاوَيذن، بَى ئةوةى بَيزار بن، لة هةموو 

هاوِرا  نوَييةش  ئةو  لةطةَل  تؤ  ئةطةرضى  دةكةن،  ثَيشكةش  نوَى  شتى  ساتَيكدا 

نةبيت. ئةدؤنيس شوَينى خؤى بةباشى دةزانَيت، بةهاى خؤى دةناسَيت و دةزانَى 

هةَلطرى ض مةعريفةيةكة، بؤية ملنادات و بةرطرى لَيدةكات. ناخوازَى شوَينطةى 

ديارى بكرَيت، رَيطة بة ئةويديكة دةدات قسة لةبارةيةوة بكات، جا ئةطةر ئةويديكة 

وةك من بَى و خاوةنى هيض ثلةوثايةيةكيش نةبَى، ضونكة ئةو دَلنياية ئةويديكة 

لة شوَينطةيةك دايدةنَى، كة بؤخؤى خؤى لةوَي دانانَى، رةنطة ئةوة جؤرَى بَى لة 

خاكةِرايى، رةنطة لةبةر ئةوةبَى كة ئةويديكة لة دوورةوة دةيبينَى و لة شوَينَيكى 

بةرز و بَلندى دادةنَى. ئةدؤنيس خودى خؤى لة ناخةوة بريندار دةكات، بةآلم بة 

برينداركردنى هةستى ئةويديكة بَيزار دةبَى!! 

طفتوطؤ و داِرشتنةوةى: ئيسماعيل مةروة

من وايدةبينم كة ناوى تؤ وةك ثاسثؤِرت واية؟

بةآلم هةندَيجاران دةشَى بة ثَيضةوانةوة بَيت، تؤ ئةطةر ئةوانة بخوَينيتةوة كة 

ئيسالمييةكان لةبارةى منةوة دةينووسن، هةتا ئَيستا لة ثَيشانطاكانيش كتَيبةكانى 

نَيو  بَيتة  ناهَيَلن  و  نادةن  من  كتَيبَيكى  بةهيض  رَيطة  بةتةواوى  دةنَين،  وةال  من 

ثَيشانطاكانةوة بؤ نموونة لة ”كوَيت“.

ئةدؤنيس بؤ قؤناغى دواتر لةِرووى ئةدةبى و فيكرييةوة ضى ئامادةكردووة؟

دوو ثرؤذةم هةية، ثرؤذةى يةكةمم شيعريية و لةوَيدا كؤتايى بة نووسينى 

شيعريم بة مانا بةرتةسكةكة دةهَينم، ئةو ثرؤذةيةم لة تةواوبوونداية دواى ئةوة 

واتة  ناَلَيم،  شيعر  وةك  بةرتةسكةكة  بةمانا  شيعر  جؤرَيك  بةهيض  و  دةوةستم 

من ئيتر بةشَيوةيةكى ئاسايى نانووسم، لة شيعر دةوةستم،... ثرؤذةى دووةمم 

نووسينى يادةوةرييةكانمة.
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ئايا الى تؤ، ئةوةى كة وةك شيعر دياريكرا بوو كؤتايى ثَيهاتووة، يان ئةوةى 

دةتويست بيَلَييت طوتووتة؟

نةخَير، بةآلم من ثَيمواية الى من ئةو خولة وةك شيعر بةهةموو رةنطةكانييةوة 

كة  نووسينةش  بةو  و  دةيَلَيم  كة  بةوةى  بووة،  تةواو  تةواوبوون  بةماناى 

شيعرييمدا  ئةزموونى  ضوارضَيوةى  لة  دةيَلَيم  كة  ئةوانةى  هةموو  و  دةينووسم 

دةبَيتة تةواوكةرى نووسينةكانم.

ئايا نيازتة هةموو ئةو شيعرانةى نووسيووتة لةطةَل يةكتر كؤيانبكةيتةوة؟

ئةوة بةكار و ضاثكردنةوة بةندة.

بؤضى دةزطايةك بؤ بآلوكردنةوةكانت هةَلدةبذَيريت كة نرخى بةرزة؟

كارى  لة  و  دةكات  مرؤظ  لةطةَل  مامةَلة  رَيزةوة  بة  دةزطاية  ئةو  ضونكة 

ضاثكردندا ورد و بةرزة، هةموو ئةو شتة دةكات كة تؤ دةتةوَيت.

ئةى خوَينةر؟

من داواى لَيبووردن دةكةم، ئةطةر توانيبام رَيطة بؤ خوَينةر خؤش بكةم، ئةوة 

ئةو كارةم دةكرد.

ئةدؤنيس لة يادةوةرييةكانيدا دةيةوَى ض بَلَيت؟

ئةوةى ثةيوةندى بة يادةوةرى منةوةية نزيكةى سَى بةشى ئامادةية، بةشى 

يةكةمى طرانة، ضونكة ثةيوةندى بة قؤناغى ذيان و منداَليمةوةية لة ضيا و لةنَيو 

ئةو كؤمةَلطايةى كة تَييدا ذيام، لةو ثةنجا ساَلةش هةموو شتَيك طؤِراوة.

بةرةو باشتر، يان خراثتر؟ 

بةو  خراثتر،  بةرةو  قوآليى  وةك  بةآلم  باشتر،  بةرةو  شَيوة  و  رووكار  لة 

ماناية ئةخالق و ثةيوةندى كؤمةآليةتى الى خةَلكى كةمبووةتةوة و لةبةر يةك 

هةَلوةشاوةتةوة، مةسةلةى تيرةطةرى بة ئاشكرا بةرةو زيادى دةضَى، لة هةمان 

كاتدا هةموو ثَيداويستييةكانى ذيان لة ئؤتؤمبَيل و رَيطا و كارةبا بةرةو باشتر 

مةعريفة  بؤ  خؤشةويستى  و  مةعريفة  وةستاوة،  بؤش  لةسةر  بةآلم  بووةتةوة، 

لةكةميداوة، هةموو ئةو شتانة بة تةواوى بةسةر سوريا جَيبةجَى دةبَيت.

و  ديموكراسى  ثَيويستبوونى  بة  هةستكردن  و  ئةويديكة  رَيزطرتنى  راستة 
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دواوة  بةرةو  بَيت  طرنط  و  قووَل  كة  شتَى  هةموو  لةكورتيداوة،  ئةوانة  هةموو 

ضووة، بةآلم هةموو ئةوانةى رووكارئامَيز و بازرطانى و بةركاربوون طةشةى 

سةندووة.

شةِرة ئةدةبى و رةخنةييةكانى ئةدؤنيس لة كوَى بةهَيزة و لةو شةِرةدا ضيت 

ثَيشكةش كردووة؟

هيض  ناكةم،  مامةَلة  رةخنةطر  وةك  نووسينةكانمدا  لة  من  ثَيمطوتى،  وةك 

رؤذَيك خؤم وةك رةخنةطر ثَيشكةش نةكردووة.

وةك شاعير يان وةك بيريار؟

سياسييانةداية  رَيبازة  ئةو  لةطةَل  شةِرةكان  هةموو  طشتى  بةشَيوةيةكى 

جطة  رَيبازانةن،  بةو  سةر  كة  شاعيرانةى  ئةو  لةطةَل  هةروةها  ديكتاتؤرن،  كة 

نيمضة  رَيبازى  طشتى  بةشَيوةيةكى  عةرةبييةكان  ناسيونالة  رَيبازة  لةوانةش 

ئايينين، ضونكة داخراون.
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ئايا ناسيوناليزم نيمضة ئايينية؟

مةيلَيكى  كة  دةكرَين  وةســف  وا  هةموويان  هةر  داخــراوةكــان  رَيبازة 

ئةويديكة  لةطةَل  بةِراستى  ناطرن،  ئةويديكة  لة  رَيز  و  تَيداية  رةطةزثةرستييان 

لة  ناكرَى  مةيلة  ئةو  نموونةى  بن،  ديموكراسى  مةحاَلة  بؤية  ناجوَلَينةوة، 

بةرةو  كؤمةَلطا  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو  بكات،  ثَيشِرةوى  كؤمةَلطادا  بونيادنانى 

جةنطدام،  لة  شاعيرانة  ئةو  لةطةَل  هةميشة  من  دةبات،  خراثتر  و  هةَلوةشانةوة 

ئةو  خزمةتكردنى  بؤ  هؤيةك  يان  ثةيامَيك  بكةنة  شيعر  دةيانةوَى  كة  ئةوانةى 

مةسةالنة يان خزمةتكردنى مةسةلةى ناسيونالى عةرةبى يان هةرَيمايةتى، من 

لةِرَيطةى شيعرةوة ثَيياندةَلَيم كاتَيك شاعير دةيةوَيت راست و ئازادانة تةعبير لة 

خودى خؤى بكات، ئةوة تةعبير لة مرؤظ دةكات، نةك وةك ئةوةى تةعبير بة 

تةنها لة عةرةبَيك بكات، ضونكة ئةطةر نةتوانى بة تةواوى ئازادى تةعبير لةخؤت 

بكةيت، ئةو كاتة تؤ ناتوانيت تةعبير لة نةتةوةكةت و طةلةكةت و نيشتمانةكةت و 

دؤزةكةت بكةيت. ئةوة لة دةوروبةرم روويداوة و تاقيكردنةوة سةلماندوويةتى 

هةندَيك  دةمنووسى  من  كاتَيك  نموونة  بؤ  راسترة،  ضوومة  بؤى  من  ئةوةى 

بانطةشةى  و  طةلة  بة  دذ  و  سؤفيطةر  و  سؤفى  بووةتة  ئةدؤنيس  دةيانطووت 

دواى  بةآلم  قسانة،  لةو  ئيتر  نيية،  مانايةكى  هيض  كة  دةكات  دوورةثةرَيزى 

ماوةيةك هةموو ضةثةكان لةبارةى سؤفيطةرييةوة دةياننووسى. بة تَيثةربوونى 

ئةوة  نزيكترة  لةِراستى  ئةوةى  دةركةوت  بةرثامكردن  من  جةنطانةى  لةو  كات 

منم، ئةطةر نةشَلَيم بة تةواوى ئةوةى من راستيية، هةر بةو بؤنةيةشةوة من لةو 

رووبةِرووبوونةوةيةدا بة تةنيا نيم.

لةِرووى جوانكارييةوة ئَيمة طوتمان شاعيرانى ناسيونالى نةمانطووت شاعيرانى 

دةسةآلت، ئايا شاعيران بة تةنيا و بةبَى خوَينةرانيان دةتوانن ئةو شةِرة لة ئةستؤ 

بطرن؟

هةَلبذاردنَيك  هيض  ئةوة  بَيت،  دةرةوة  لةطةَل  ئةطةر  هةية،  هةميشة  شةِر 

و  وآلتةكةى  لةطةَل  ثَيويستة  كةسَيك  هةموو  بَيت  ضؤنَى  هةر  نيية،  لةبةردةمدا 

تَيدا  قسةى  ئةوة  بوةستَى،  دةرةكييةكانى  دوذمنة  بة  دذ  و  بَيت  دةسةآلتةكةيدا 

ناكرَيت و هةر بيروِرايةكى ديكة لةئارادا بَيت ئةوة دةضَيتة قاَلبى ناثاكييةوة، بةآلم 

ئةو جةنطةى كة دةكةوَيتة نَيو ئةو دةسةآلت و ئةو كؤمةَلطايةى كة تَييدا دةذيت، 

كة شاعيرَيك دَيت و بة طوتةزاكانى دةسةآلت هةَلدةَلَى و بةرطرى لَيدةكات، ئةوة 

ناشَى قبوَلى بكةين.



١٣٢

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
كةواتة ملمالنَيى ناوةكى تؤ لةطةَل دةسةآلتة نةك لةطةَل شاعيران؟ژما

لةطةَل دةسةآلتى شاعيرانة.

نزار قةبانى رةخنةكانى لة شاعيرانى ئةو دةسةآلتة دةطرت؟

راستة  نةبوو،  قووَل  ئةوةندة  دةسةآلت  رةخنةطرتنى  لة  قةبانى  نزار  نةخَير، 

شاعيرى دةسةآلت نةبوو، بةآلم بةطشتى لة رةخنةطرتن ريشةيى نةبوو، دةشَى 

لةبارةى ئةوةوة بَلَيين: شاعيرَيكى ضاكساز بوو. ئةو قسةى لةسةر ئازادى ذنان 

دةكرد، بةآلم ئةطةر رَيطة بةوة نةدرَى ئةو دةقة ئايينيية وةك خؤى بخوَينينةوة، 

كة لةبارةى ئافرةت و مافةكانييةوة دةدوَى، ضؤن دةشَى ئافرةت رزطار بكةين! 

قووَلى  بة  قةبانى  نزار  نموونة  بؤ  هةية،  خؤى  بةَلطةى  ئةوانةش  هةموو  ناشَى 

رووبةِرووى  ثرسيارَيكى  هيض  نةداوة،  عةرةبى  ذيانى  بنةِرةتى  دةقَيكى  هيض  لة 

لة  كة  طرتووة  لةوة  رةخنةى  بةَلكو  نةكردووةتةوة،  بنةِرةتييةكان  طرفتة 

دةوروبةرمانداية، بؤية قابيلى قبوَل بووة، لَيرةوةية سياسييةكان نزار دةخوَيننةوة 

و ضَيذ لة شيعرةكانى وةردةطرن، بةآلم بؤ دذى دةكةونةوة؟ ضونكة ناطةنة ئةو 

رةطوِريشةيةى كة ئةوان طةشةيان لةسةر كردووة.

ئايا تؤ لةطةَل بة حيزب بوونى، هةر حيزبَيك بَيت؟ 

هةرطيز، بةتايبةتى لة ئةزموونى خؤمدا، هةر كةسَيك شتَيكى تايبةتى خؤى 

هةبَى دةيَلَى، بةآلم بة حيزبيبوون تةواو دذى ئةو طوتنة دةكةوَيتةوة.

ئايا تؤ نةبوويتة حيزبى؟

بَيطومان  ــاوةوة...  ن هاتمة  سورى  ناسيونالى  حيزبى  لةطةَل  من  هةَلبةتة 

هةروةها زؤرى لَى فَير بووم، من قةردارى ئةو حيزبةم و لة ريزى ئةو حيزبةدا 

بووم، يةكَيك بووم لة نازدارةكانى و بؤ نموونة بة ذيانم ئابوونةى حيزبيم نةداوة 

منيان  نازى  بةِراستى  نةبوومة،  بةِرَيوةبةريةتييةكةى  كؤبوونةوةى  ئامادةى  و 

لة  عةرةبيية  كةسايةتى  طةورةترين  سةعادة“  ”ئةنتوان  ثَيمواية  من  هةَلدةطرت... 

لةسةر  هةبوو  طومانم  ضونكة  جيابوومةوة،  حيزب  لة  بةآلم  بيستةمدا،  سةدةى 

ئاستى ئةزموون بة حيزب بطةمةوة. 
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تؤ لة حيزب طةورةترى؟

نةخَير، هةرطيز مةسةلة ئةوة نةبووة، كة لة حيزب طةورةترم، بةَلكو من ماندوو 

بةردةوام  حيزب  لةطةَل  نةدةطونجا  هةبوو  خةونم  كؤمةَلَيك  خؤم  بؤ  و  بووم 

خؤم  بارةوة  لةو  بةَلكو  نيية،  حيزب  تؤمةتباركردنى  حيزب  لة  جيابوونةوةم  بم، 

تومةتبار دةكةم.., ضونكة نةمتوانى بةدواى كارى حيزبيدا بضم.

بؤضى بوويتة حيزبى؟

لة  ئيتر  بيَلَيم،  ئازادى  بة  ثَيويستة  هةية،  تايبةتم  شتَيكى  كرد  هةستم  كاتَيك 

حيزب كشامةوة و وازم لة كارى سياسى هَينا، من بِروام بة هةندَى بيروِرا هةية 

(شبلى  ديكةى  بيروِراى  هةندَى  هةروةها  روو،  دةيخاتة  سةعادة“  ”ئةنتوان  كة 

ئةلشةميل و محةمةد عةبدؤ).

ئةطةر خاوةنى بِريار نةبيت دةبَى ضى بكةيت؟ 

كَى دةَلَى ئَيمة خاوةن بِريار نين، ئَيمة بة بيروِراكانمانةوة خاوةن بِرياريين، 

بةو قسانةى كة دةيكةين، ئايا خاوةن بِريار ئةو كةسةية كة ضةكى بة دةستة و 

توندوتيذييةوة  و  هَيز  لةِرَيطةى  مزطةوت  ضين...  قسانة  ئةو  مزطةوت؟  دةضَيتة 

بِريارة،  خاوةن  تووندوتيذييةوة  لةِرَيطةى  كةسَيك  هةموو  دةستة،  بة  بِريارى 

جةنطيزخان دةسةآلتى بةسةر دنيادا طرت، ئايا ئةوة هَيز بوو يان مةعريفة، ئةطةر 

موسَلمانةكان بخوازن بة قامضى دةست بةسةر دنيادا بطرن، ئةوة دنيا ملكةضيان 

دةبَيت، بةآلم ئايا ئةوة كؤنترؤَلكردنة.

بة  ئيسالمى  (رَينيسانس)ى  بوذانةوة  دةَلَين  ثَيى  ئيسالمييةكان  ئــةوةى 

دنياى  ئةوةوة  لةثشت  ئايا  دةبرَيت،  ناو  دواوة  بةرةو  طةِرانةوة  و  بةرثةضدانةوة 

ذيارى وةستاوة؟ 

هةَلسانةوة ضيية؟ ضى ثَيشكةش كردووة؟ تَيزَيكة بؤ ذيانى مرؤظ و طةِرانةوة 

بؤ ئةو تَيزة طةِرانةوةية بؤ ئوسوَل و كةلةثورى كؤن! ئَيمة دذ بةو بوذانةوةيةين 

و دةبَى دذى بين.

ئايا ئةوة طشتاندن نيية؟

بةدذى  كة  بكةينةوة  لةوة  بير  و  بكةين  كار  دةبَى  و  دةوةستين  بةدذى  ئَيمة 

بوةستين.
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نيشانى  سةرةتايةكة  فؤِرمةكانييةوة  هةموو  بة  هةَلسانةوةية  ئةو  من  بةِراى 

دةدات كة ئيسالم لةالى خودى ئيسالمييةكانةوة بةرةو كؤتايى دةبَيتةوة، وةك 

دةكوذَيتةوة،  ئينجا  و  دةبةخشَى  بةهَيز  ثِرشنطَيكى  دواساتةكانى  لة  كة  مؤمَيك 

ضونكة ناتوانَى ثَيشكةوَيت.

ضؤن دةشَى ثارَيزطارى لة مانةوةى بكرَيت؟

بة كرانةوة و ئازادى و بة بِرواى تاكخوازانةوة، هيض كةسَيك دذ بة بِرواى 

تاكخوازيى نيية.

ئايا هيوايةك دةبينرَيت؟

ئيسالمى رؤشنطةر هةية، دةشَى لةو جؤرة بيروِرايانةى قبووَل بَيت، لة هةمان 

كاتدا من بة سةرذمَيرييةك هةَلسام، بؤم دةركةوتووة كة بة ماناى قووَلى وشة 

تووندِرةوةكان هةرطيز بة زؤرينةوة بةند نين.

ئةو كةسايةتيية ئيسالميانةى خؤزطةمان دةخواست باو بان كامانةن؟

بةداخةوة من هيض كةس نابينم، وةك ثرنسيب هةموو موسَلمانة رؤشنطةرةكان 

هةَلةن،  موسَلمانةكان  بةآلم  طةورةية،  ئيسالم  ثَيتدةَلَين  كة  ناوةوة  دَينة  لةوَيوة 

ضونكة ئةوة وانيية و راست نيية بةو مانايةى كة موسَلمانان ناتوانن خؤيان لة 

ئيسالم جيا بكةنةوة.

بةِراى تؤ هؤكارى ئةوة بؤ كاريطةريية ناوةكييةكان دةطةِرَيتةوة؟

ئةوة  بَى  دةرةكى  هؤكارةكة  ئةطةر  دةرةكى،  يان  بن،  ناوةكى  هؤكارةكان 

دةذين  تَييدا  ئةمِرؤ  ئاكامةى  ئةو  كة  ئةوةية  طرنط  نيية،  جياوازى  هيض  خراثتر، 

و  رؤشنبيريى  دنياى  لة  ضونكة  ئيسالم،  بؤ  يةكةمجاريش  بؤخؤى  كارةساتَيكة 

فيكرى و ذيارى جياى دةكاتةوة و تةنها دةيكات بة ميليشيات.

ئايا طرفتةكة ئةوةية كة وَينةى ئَيمة لة خؤرئاوادا نادرووستة؟

بارستاييةكى  تةنها  هةر  خؤرئاوا  ضيية؟  ئَيمة  وَينةى  لة  مةبةستت  نةخَير... 

كةِروالَل نيية، خؤرئاواى جؤراوجؤر هةية، كؤمةَلَى رؤشنبير هةن لة بارودؤخةكة 
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تَيدةطةن، كؤمةَلَيكى ديكة هةن تَيناطةن، دةستةيةك هةية رةطةزثةرستن و هيديكة 

خؤرئاوا  لة  عةرةب  وَينةى  بؤية  نيية،  عةرةب  وةك  خؤرئاوا  لَيبووردةن،  هةن 

بة  عةرةب  رؤشنبيران  لة  هةندَى  الى  دةبينن  جوانى  بة  هةندَى  جؤراوجؤرة، 

تَيطةيشتنة كؤنةكةيانةوة، نةك ئَيستايان جوانة، بةآلم كؤدةنطييةك هةية لةسةر 

ئَيستاى عةرةبى ثَييواية كة ئَيستاى عةرةبى لة تاريكيداية، وةك ضؤن كؤدةنطييةك 

هةية ثَييواية سياسةتى عةرةبى هيض ثةيوةندى بة سياسةتةوة نيية.

ئايا هى وةك تؤيان بةالوة طرنط نيية؟

تةنها وةك تاك، بةآلم كاتَيك لة من دةثرسن: ضؤن لة مةسةلةى فةَلةستين 

لةطةَل ئَيوة بين، ئَيوة لة فةَلةستين شتَيك دةكةن كة نةكراوة؟ دةبَى وةآلمى من ضى 

بَى؟ زؤر دَلتةنط دةبيت ئةطةر ثَيت بَلَيم ئةوةى لة خؤرئاوا ثشتى فةَلةستينييةكان 

دةطرَى، بة ثلةى يةكةم رؤشنبيرانى يةهودى و يةهودييةكانن.

ئةدؤنيس لة طفتوطؤكردن لةطةَل ئةويديكةدا دةكةوَيتة كوَى؟

يةكةم من هةرطيز لة طفتوطؤكردن نيطةران نيم، لةطةَل هةر كةسَى بَيت، ضونكة 

من دةزانم دؤزةكةم ضيية و ضيم دةوَى و ضؤن دةمةتةقَى لةبارةيةوة دةكةم، بؤية 

دوودَلى  بَى  ثةيوةستة،  عةرةبييةوة  دؤزى  بة  كة  مشتومِرَيك  و  طفتوطؤ  هةموو 

رازيش  كةسَيك  هيض  نةشتوانم  ئةطةر  كةمى  بةالى  من  ضونكة  دةكةم،  قبووَلى 

بكةم ئةوة دةتوانم هةندَى لة تةمومذةكة بِرةوَينمةوة و لة هةندَى مةسةلةدا وَينة 

دياريكراودا  ضوارضَيوةيةكى  لة  تةنها  ئةوة  بةآلم  بكةمةوة،  راست  شَيواوةكة 

ميديايةكى  لةدووتوَيى  بةآلم  رؤشنبيرييدا،  ضوارضَيوةيةكى  لة  دةمَينَيتةوة، 

و  رووكارئامَيزة  عةرةبى  وَينةى  طشتى  بةشَيوةيةكى  طةورةدا  و  بةرفرةوان 

بةسياسةتكراوة و دةستى بةسةرداطيراوة و تؤ ناتوانى هةرطيز تةجاوزى بكةيت.

ئةو ئامؤذطارييانة ضين كة تؤ ثَيشكةشى خوَينةرانى خؤتى دةكةيت؟

بة تَيطةيشتنةوة بخوَيننةوة و دووبارة و بةتةواوى و لة هةموو ئاستةكاندا 

ضاو بة شارستانييةكى عةرةبيدا بخشَيننةوة، بةتَيطةيشتنةوة رؤشنبيريى عةرةبى 

نوَى و شيعرى عةرةبى نوَى بونياد بنَين.

ضؤن سةيرى مةسةلةى خةَلكانَيكى هةذار و سواَلكةر و لةو شَيوةية دةكةيت؟

نةخَير، من دةزانم مةسةلةى هةذارى مةسةلةيةكى ديكةية و هيض ثةيوةندى 
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و  هةست  بة  ثةيوةندى  بةَلكو  ئيجايى،  بة  نة  و  سلبى  بة  نة  نيية،  نووسينةوة  بة 

سؤزى مرؤظايةتييةوة هةية، من هاوسؤزيانم و هةوَلدةدةم بةثَيى توانا يارمةتيان 

بدةم، بةآلم ئةوة رَيطةى نووسينم لَي ناطرَى.

كَى ئةو لَيثرسراويةتيية لةئةستؤ دةطرَى؟

رَيزطرتنى  و  مرؤظ  بةرانبةر  لة  دةوَلةت  ثَيويستة  ضونكة  دةوَلةت،  هةَلبةتة 

تَييدا  كة  بةشَيوةيةك  بكات  دابين  بؤ  كاريان  دةبَى  و  بَيت  بةرثرسيار  مرؤظ 

شكؤى مرؤظ ثارَيزراو بَيت، ئةوة دةكةوَيتة ئةستؤى دةوَلةت.

بةآلم دةوَلةت دةَلَيت ئةوانة (مافيا)ن، ئايا لةطةَل ئةوةدايت؟

ئايا  منداية؟  ئةستؤى  لة  مافيا  ئايا  بكةم،  بؤ  كارَيكى  ض  دةيةوَى  دةوَلةت  ئايا 

يةكةم  لَيثرسراوي  دوايى  تا  سةرةتا  لة  هةر  بضم؟  ئةواندا  بةدواى  دةتوانم  من 

دةوَلةتة.

ئةوة ضيية كة ئةدؤنيس هيض ثَييخؤش نيية؟

درؤ.

ضةند جاران درؤت كردووة؟

ثَيمواية بة ذيانم درؤم نةكردووة.

مؤلَير دةَلَيت: ئةطةر جارَيك خوا ثَيي طوتى لة طوناهةكانت دةبوورم، ئةوة دةيكا 

ضونكة خواية، بةآلم ئةطةر ئافرةت ثَيي طوتى دةتبةخشم ئةوة بةدرَيذايى تةمةنت 

ثةشيمان دةبيتةوة.

طوتةيةكى جوانة، بةآلم لة ضوارضَيوةيةكدا طوتوويةتى... (تَيكةَلكردنى خوا بة 

طيروطرفتةكانى مرؤظ بابةتَيكة هةرطيز ثةيوةندى بة منةوة نيية) خوا ثةيوةندى 

بة مرؤظ و طيروطرفتةكانى مرؤظةوة نيية.

ئايا بؤ جارَيكيش درؤت نةكردووة؟

ئةوةى لةبيرم بَيت بةهيض شَيوةيةك بؤ جارَيكيش درؤم نةكردووة.
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نة سثى و نة رةش؟

نة سثى و نة رةش.

ئايا درؤ رةنطى هةية؟

ئةطةر رةنطةكانيشى بناسم درؤم نةكردووة.

ئةطةر برادةرَيكت لةبارةى مةسةلةيةكةوة ثرسيارى لَيكردى كة بشَى ثةيوةندى 

بة وَيرانكردنى ذيانييةوة هةبَى، ئايا لة مةسةلةيةكى ئاوادا درؤكردن شياوة؟

ئةوة ثرسيارَيكى طرنطة، لَيطةِرى بةخَيرايى وةرامت بدةمةوة، درؤكردن لةو 

ئةو  بؤ  من  نةكات.  وَيران  خؤى  ذيانى  ئةوكةسة  ئةوةى  بؤ  ثَيويستة  حاَلةتةدا 

مةسةلةية بةالى درؤكردندام هةتا ئةو كةسة لة ئازاردان و وَيرانكردنى ذيانى 

خؤى دوور بكةوَيتةوة.

سةرضاوة و تَيبينى:سةرضاوة و تَيبينى:

دوو  بة  و  دايِرشتووةتةوة  و  سازداوة  ئةدؤنيس  لةطةَل  طفتوطؤيةى  ئةو  مةروة  ئيسماعيل   

ناونيشان  دوو  لةذَير  وةرمطرتووة  ئينتةرنَيت  لة  من  بووةتةوة،  بآلو   (‡öÁ÷\) طؤظارى  لة  بةش 

:j◊€i“\ :]„h]√ËÁflh :ÿ”dÊ :ÏÑÊÅ÷\ :·^ :Åœi¬^ أدونيس:   -٢  äÈfiÊÄ^ :]œ÷ :‡⁄ :Åœ√÷\ :k]et:Ö|` :∫-١)

¬ËÖ√å:ÎÅflً[) من هةندَى لة ثرسيار و وةرامةكانم البردووة، ضونكة لة طفتوطؤى ئةدؤنيس لةطةَل 

وةرمطَيِراوةتة  منيش  و  داوةتةوة  وةآلم  ئةلكيتاب  لةسةر  ثرسيارةكانى  كؤى  خوري)  (ئةلياس 

ئةو  بؤ  ناونيشانم  من  هةروةها  بَيتةوة،  دووبارة  نةزانى  ثَيويستم  بة  بؤية  كوردى،  زمانى  سةر 

طفتوطؤية وةرطَيردراوةى بةردةستتانم هةَلبذاردووة.
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 بةكورتي: بةكورتي:

”تووناوتووني  كتَيبـي  بةشي  دوايين  راستيدا  لة  تةنيايي  ديالكتيكي  وتاري 

روانطةكاني  كاريطةريي  لةذَير  و   ١٩٥٠ ساَلي  لة  كتَيبةي  ئةم  ثاز  -ة،  تةنيايي“* 

بيرمةندي مَيكزيكي سامؤئَيل رامووس (١٩٥٩-١٨٩٧)دا نووسي. رامووس ساَلي 

١٩٣٤ كتَيبـي ”طةآلَلةي طشتي مرؤظ و فةرهةنطي مَيكزيك“ي بآلوكردؤتةوة، تَييدا 

ساآلنَيكي  بؤ  مَيكزيكدا  سةر  بة  زاَل  نيزامي  كة  طؤِرَي  هَيناوةتة  بيرؤكةيةي  ئةو 

دوورودرَيذ ضاوثؤشي لة راستيية سياسييةكان كردووة، خةَلكي مَيكزيك ناضار 

بة شَيوةيةكي دوو اليةنة رووبةِرووي ذيان و كردةوة بوونةتةوة. 

ئةو رَيكارةي رامووس ثَيشنياري دةكات بؤ ضارةسةركردني ئةم بارودؤخة 

تةنيا هاودَلييةو دووركةوتنةوة لة رياكاريي.

ديالكتيكي تةنيايي

ئؤكتاظيؤثازئؤكتاظيؤثاز

و. لة ئينطليزييةوة: محةمةد ئةحمةدي- بؤكانو. لة ئينطليزييةوة: محةمةد ئةحمةدي- بؤكان



١٣٩

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

ثازيش ئةم بيرؤكةية دةطرَيتةبةر و دةَلَيت: كؤمةَلطاي باوكساالري بة ميرات 

طةيشتوو لة ”فاتيحان“(١) -ةوة باَلي بة سةر هةموو بوارةكاني ذيان لة مَيكزيكدا 

طرتووة، تةنانةت سَيبةري خستؤتة سةر بنكةي خَيزانيش. ئةو دةَلَي لة سةردةمي 

تَيكنؤلؤذيدا ئةم بارودؤخة دووبةرانبةر بووة.

بؤ  ئةدةبي  خةياَلي  لة  كةَلكوةرطرتن  راستةقينةيةو  عيشقي  ثاز  رَيكاري 

هَيرشكردنة سةر بتة دةستكرد و درؤيينةكان.

ئةم كتَيبةي ثاز بة طرينطترين بابةت لة بةستَيني خةسارناسيي فةرهةنطي لة 

طةورةي  نووسةراني  ناسراوة،  بيستدا  سةدةي  التيني  ئةمريكاي  سةرانسةري 

وةكو ”كارلؤس فؤئَينتَيس“ و ”ويستنة لَينيرؤ“ دانيان بةوةداناوة كة ئةم كتَيبة كاري 

تَيكردوون.

ديالكتيكي تةنياييديالكتيكي تةنيايي

تةنيايي - ياني ئةو هةست و زانستةي كة مرؤظ تةنياية، لة خؤي و لة جيهان 

هَيندَيك  لة  كةسَيك،  هةموو  نيية.  مَيكزيكيان  تايبةتمةنديي  تةنيا  بة   - جوداية 

ضركةساتي ذيانيدا هةست بة تةنيايي دةكات و بة راستي تةنياشة. 

ذيان ياني دابِران لة ئةوةي كة هةبووين بة مةبةستي تَيكةآلو بوون لة طةَل ئةو 

شتةي كة لة داهاتوويةكي نامؤدا دةبين. تةنيايي، قووَلترين راستيية لة ضارةنووسي 

مرؤظدا، مرؤظ تاكة بوونةوةرَيكة كة دةزانَي بة تةنياية و تةنيا بوونةوةرَيكيشة كة 

بة دواي ديتنةوةي ديترانةوةية. 

سروشتي ئةو - ئةطةر بةكارهَيناني ئةم وشةية سةبارةت بة مرؤظ رةوابَي كة 

بة طوتني «نا» بؤ سروشت، خؤي بةرهةظكردووة - لة مطَيزي بة سؤز و طةرمي 

ئةو بؤ سةلماندني خؤي لة ئةوي تردا حةشاردراوة. مرؤظ ئاوَيتةيةكة لة دةردي 

تاراوطة و دووبارةديتنةوةي رؤذاني ثَيكةوةبوون. لة بةر ئةمة هةر ئةو كاتةي كة 

ئةويترة، ياني ئاطاداري تةنيايي  لة نةبووني  هةبووني خؤيةتي، ئاطاشي  ئاطاداري 

خؤيةتي.

لةخؤ  خاو؛  بَيطةردو  ذيانَيكة  تَيكةآلوة،  خؤي  دةوروبــةري  لةطةَل  ئاوةلمة 

بَيخةبةر. كاتَيك كة لة دايكدةبين ئةو ثَيوةندييانة دةثضِرَينين كة دةمانبةستنةوة بة 

ذيانَيكي كوَيري نةفامراو لة نَيو زطي دايكدا - ئةو جَيطايةي كة هيض مةودايةك لة 

نَيوان ويستن و رازيبووندا نيية - ئةم ئاَلوطؤِرة بؤ ئَيمة دابِران و لةدةستدانة، خؤ 

ئةسثاردنةوةية، دابةزينة (‚ΩÁe) بؤ دنيايةكي غةريب و دذ.

دواتر ئةم هةستي سةرةتايي لةدةستدان و بةخةسارضوونة، دةبَيتة هةستكردن 
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بة تةنيايي، دواتريش دةبَيتة تَيطةيشتن؛ ئَيمة ناضار و مةحكوومين بة تةنيا بذين، 

ثَيوةندييانة  ئةو  بتوانين  هةتاكو  تَيثةِربين  خؤمان  تةنيايي  لة  ناضاريشين  بةآلم 

دةكردين.  ئاوَيتةي  ذيان  لةطةَل  بةهةشتيندا  رابردوويةكي  لة  كة  ثتةوكةينةوة 

لةئةم  تةنيايي.  زينداني  لة  رزطاربين  ئةوةي  بؤ  كار  دةخةينة  هَيزةكانمان  هةموو 

رووبةرةوة هةستي بة تةنيابوونمان مانا و بايةخَيكي دووانةي هةية: خؤناسين و 

لةخؤ شارابوون لةاليةكةوة، لةوالشةوة ئاواتي دةربازبوون لةخؤ.

ثاكبوونةوة  جؤرَيك  لةبةرضاومان  ذيانمان -  نةطؤِري  ئاستي  يةكة  تةنيايي - 

و تاقيكردنةوةية كة ئةطةر تةواوبَي رةنجو هةراساني و نةبزَيوي ئَيمةش كؤتايي 

دَي؛ كاتي دةرضوون لة تووناوتووني تةنيايي بة ثَيكطةيشتن دةطةين - كة شادية و 

سةرسووكبوون -دةطةينة ئةوثةِري ذيريوسازياري دةطةَل جيهان.

رةنج  و  تةنيايي  ناسيني  وةكوويةكتر  بة  دووانةييبوونة  ئةم  باودا  زماني  لة 

دةنوَينرَي. ئازاري ئةوين هةمان دةردي تةنيايية. تَيكةَلبوون و تةنيايي دذي يةك و 

تةواوكةري يةكتريشن.

هَيزي رزطاريدةري تةنيايي هةستي ئاَلؤز و لةهةمانكاتدا زيندوومان، لة هةَلةو 

خةتا روون دةكاتةوة؛ مرؤظي التةريك ”بة دةستي خوا ئةسثاردراوة“، تةنيايي هةم 

كة  مزطَينيشة  لةهةمانكاتدا  بةآلم  سزادانة،  تةنيايي  تاوانة،  كةفارةتي  هةم  و  تاوان 

ذياني  هةموو  دةسةآلتداري  ديالَيكتيكة  ئةم  رادةبوورَيت.  دابِراويمان  سةردةمي 

مرؤظة.

مردن و لةدايكبوون ئةزموونن لة تةنياييدا. ئَيمة بةتةنيا لةدايك دةبين، بةتةنياش 

دةمرين. هةر كة لةبةري دايك دةكةوينة خوارةوة دةست دةكةين بة تةقةاليةكي ثِر 

لة مةينةتي، كةضي ئاكامةكةشي مردنة. تؤ بَلَيي مردن طةِرانةوة بَي بؤ ذيانَيك بةر 

لة ئةم ذيانة؟ بَلَيي مةرط ديسان ذيانةوةي ذياني ئاوةلمةيي بَي كة لةودا جووآلن 

و راوةستان، رؤذ و شةو، زةمان و تاهةتايي، دذي يةك نين؟ دةنا بَلَيي بة ماناي 

راوةستاني هةبوون بَي وةكو هةبوويةك و لة كؤتاييشدا طةيشتن بَي بة هةبوونَيكي 

لةبِران نةهاتوو؟ ئاخؤ مردن راستيترين بيضمي ذيانة؟ ئاخؤ لةدايكبوون مردنة و 

مردنيش لةدايكبوونة؟ ئَيمة لةهيض تَيناطةين، بةآلم سةرةِراي ئةوةي كة تَيناطةين بة 

تةواوي توانامانةوة هةوَل دةدةين بؤ ئةوةي رزطاربين لةو دذبةرانةي كة ئازارمان 

دةدةن.

هةموو شتةكان - شارابوون لة خؤ، مةنتق، زةمان، عةقَل و روسم و باوةكان 

بانطمان  شتةكان  هةموو  كاتيشدا  هةمان  لة  لةذيان،  بكةن  دةرمان  دةيانةوَيت   -

دةكةنةوة بؤ طةِرانةوة، بؤ نيشتنةوة لة نَيو ثزداني خوَلقَينةرَيك كة لَييةوة دةركراوين.
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وازي  جووتبوون،  تينويةتي  هؤكةو  (كة  ئةوين  لة  دةكةين  ضاوةِرَيي  ئةوةي 

كة  ئةوةية  لةدايكبوونةوة)  ديسان  خوازي  لةهةمانكاتيشدا  مردنةو  و  كةوتن 

تؤزقاَلَيك لة ذياني راستينةو نةختَيك لةمردني راستةقينة بضَيذين. ئَيمة ئةوينمان 

بؤ  بةَلكو  سةرَي،  بةرداتة  حةسانةوةمان  و  شادي  لووزةوي  ناوَيت  ئةوة  بؤ 

خواردنةوةي جورئةيةك لةئةو دةفرة ثِرةي ذيانمان طةرةكة كة خاَلي دةبَيتةوة لة 

دذبةران، كة تَييدا ذيان و مردن، زةمان و هةرمانةوة بة يةكيةتي دةطةن.

بة شَيوةيةكي نامؤ تَيدةطةين كة ذيان و مردن بَيجطة لة دوو رواَلةتي- دذ، 

بةآلم تةواوكةري- راستةقينةيةك نين. لة كاري عيشقدا بةديهَينان و رووخاندن 

دةبن بة يةك، مرؤظيش لة ئةوةندةي ضركةيةك و كةمتريشدا ضاو دةبِرَيتة سةر 

دؤخَيكي بَيخةوشتري هةبوون.

ثَيِرانةطةيشتووة.  دةست  تازؤر  كةم  ئةزموونَيكي  ئةوين  ئَيمةدا  دنياي  لة 

ياساكان،  كؤمةآليةتي،  ضينةكاني  خووخدةكان،  عيشقن؛  دذي  شتةكان  هةموو 

رةطةزةكان و تةنانةت ئةوينداران خؤشيان. ذن هةميشة بؤ ثياو «ئةويتر» بووة، 

دذو تةواوكةري ئةو، ئةطةر بةشَيك لة هةبووني ثياو لة كَلثةي عةشقي ذنداية، 

بةشةكةيتري - كة هةر بةو رادةية ثَيداطرة - دووري دةخاتةوة، ذن وةكو شتواية، 

جاريواية طرانبايي و جارييواشة زيانبارة، بةآلم هةميشة جوداوازة.

كة  طؤِرانةوة  و  ئاَل  ئةو  تةوذمي  بةر  دةيخاتة  شت،  بة  ذن  طؤِريني  بة  ثياو 

هؤطري و غورور و جةزرةبة و هةراساني و تةنانةت ئةويني خؤي طةرةكيةتي؛ 

دةيكا بة كةرةسةيةك بؤ لَيكطةيشتن و لةززةت، دةيكا بة رَيطايةك بؤ بةدةستهَيناني 

هةرمانةوة.

بةآلم  ثةريية،  جادووبازة،  دايكة،  خوالةية،  بتة،  ذن  وتةني:  دووبوار  سيمؤن 

هةرطيز خؤي نيية، لة بةر ئةمة ثَيوةنديية طراوييةكانمان هةر لة سةرةتاوة بؤطةنن، 

لة رةط و ريشةوة ذاراوين. تارمايييةك لة نَيوانماندا ثَيكدَيت، ئةو تارمايية وَينةي 

ذنة، وَينةيةك كة ئَيمة بؤمان داناوةو ئةويش خؤي تَيدا رازاندؤتةوة. كة دةمانةوَيت 

بيهةنووين، ناتوانين، تةنانةت ناتوانين دةست بة لةشي بَي هزرو بيريشيدا بَينين، 

ضونكة تةمذي لةشَيكي هةميشة كةوي و دةستةبةر دةبَيت بة لةمثةر.

رووداوةكة بؤ ذنيش هةر ئةوةية: ئةو خؤي هةر وةكوو شت دَيتة بةرضاو، 

وةكوو شتَيكيتر. ئةو قةت خاتووني خؤي نيية. هةبووني ئةو لة نَيوان ئةو شتةدا كة 

بة راستي هةيةو ئةو شتةش كة خؤي ثَيي واية هةية دابةشكراوة. ئةم بؤضوونةش؛ 

خَيزان، ضيني كؤمةآليةتي، خوَيندنطا، ئاوةآلن و مةزهةب و طراوةكةي بة سةرياندا 

سةثاندووة.
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ئةو قةت مَيوةزبووني خؤي دةرنابِرَيت، ضونكة ئةو مَيوةزبوونة هةميشة بة بيضمَيك 

لةخؤ دةنوَينَيت كة ثياو بؤي داهَيناوة. ئةوين رووداوَيكي سروشتي نيية. 

ئةوين هةَلكةوتَيكي مرؤظانةية، مرؤظانةترين بنضينةية لة كةسايةتي مرؤظدا، ئةوين 

خؤمان سازيدةكةين، لة سروشتدا نيية، ئةو شتةية كة هةموو رؤذَيك سازيدةكةين و 

دةشيِروخَينين.

هةَلبذاردنة،  ئةوين  ئةويندا،  ئَيمةو  نَيوان  لة  نين  بةربةست  تاكة  طوتران  ئةوانةي 

لةكوتوثِري  هةَلَيناني  دؤزينةوةو  بَيت:  ضارةنووسمان  ئازادانةي  هةَلبذاردني  رةنطة 

شاراوةترين و بَيشكترين اليةني هةبوونمان، بةآلم هةَلبذاردني عيشق لة كؤمةَلطاي 

ئَيمةدا كارَيكي نةطونجاوة.

دوو  دةَلَي  دا  شَيت»(٣)  ناوي «ئةويني  بة  كتَيبةكاني  لةباشترين  لةيةكَيك  بِرَيتؤن(٢) 

ثةسني  نةبووني  كردووة:  بةرتةسك  عةشقيان  بةستَيني  لةسةرةتاوة  هةر  لةمثةر 

دةبَيت  خؤي  سةلماندني  بؤ  ئةوين  تاوان.  مةسيحيانةي  بيرؤكةي  و  كؤمةآليةتي 

ياساكاني جيهان ببةزَينَيت. 

عيشق رووِرةشييةو بشَيوي؛ تاواني دوو ئةستَيرةية كة الدةدةن لةمةداري بةسةردا 

بةرةو يةكتر دةخوشَين. بؤضووني رؤمانتيكانةي ئةوين كة  لةبؤشاييدا  سةثاويان و 

عيشق،  لة  ئَيمةية  ئةمِرؤيانةي  تَيِروانيني  تاكة  كارةساتة،  و  لَيهةآلتن  و  دابِران  زامني 

بةربذارَيكي  ئةوين  كة  ئةوةي  بؤ  بةربةستة  ئَيمة  كؤمةَلطاي  شتَيكي  هةموو  ضونكة 

ئازادانة بَيت. 

ذن لة زينداني ئةو بيرؤكةية داية كة كؤمةَلي نَيرةوةز بة سةريدا سةثاندووة، لة بةر 

ئةمة، ئةطةر بيةوَيت بة ئازادي هةَلبذَيرَيت، وةك ئةوةية ديواري زينداني رووخاندبَي. 

حةقيانة.  ئةوان  كةسَيكيتر.»،  بة  كردوويةتي  طؤِريوة،  ئةوي  «ئةوين  دةَلَين:  عاشقان 

ئةوين بة تةواوي ئاَلوطؤِر بةسةر ذن دَينَي. ئةطةر بوَيريي عاشقبووني هةبَي، ئةطةر 

بوَيريي خؤييبووني هةبَيت، دةبَيت ئةو بؤضوونة بطؤِرَيت كة دنيا ئةوي تَيدا دةستبةسةر 

كردووة.

لة  تةنطةبةرة.  زؤر  تواناكاني  سنووري  هةية.  بةربةستي  هةَلبذاردن  بؤ  ثياويش 

منداَليدا لة دايكي يان لة خوشكةكاني را هةست بة توَيذي مَيوةز دةكات، دواي ئةوة 

عةشق و بظةو نييةلَيكراوان دةبن بة يةك. ترس و كةَلكةَلةي زينا دةطةَل مةحرةمان مةرج 

بؤ ثَيوةنديي عةشقَينيمان دادةنَي. ذياني تازة كةفوكوَلي هؤكمان دةطةيةنَيت بة لَيواري 

زَيدةِرؤيي و لة هةمانكاتيشدا بة زؤر بةربةستي حةرام ئيشتيامان لَي كوَيردةكاتةوة: 

بةربةستي وةك ئةخالق، كؤمةَلطا و تةنانةت ثاكوخاوَيني. تاوان هةم قةمضي و هةم 

هةوساري هةوةسة. هةموو شتَيك بةستَيني هةَلبذاردنمان لَيبةرتةسكدةكات.
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و  ضين  كة  رَيكبخةين  بؤضوونة  ئةو  دةطةَل  سؤزةكانمان  قووَلترين  ناضارين 

توَيذي كؤمةآليةتيمان بؤ ذني ثةسند دةكات. خؤشويستني كةسَيك لة رةطةزَيكيتر، 

تةواوي  بة  هةرضةند  دذوارة.  كؤمةآليةتي  ضينَيكيتري  يان  كولتوورَيكيتر 

دةطونجَيت ثياوَيكي سثيثَيست، ذنَيكي رةشثَيستي خؤشبوَيت، يان ذنَيك ثياوَيكي 

بةآلم  بةثَيضةوانةش،  و  بَي  خؤي  كَلفةتي  عاشقي  بةطَيك  يان  خؤشبوَيت،  ضيني 

ئةم طونجانانة سوورمان هةَلدةطَيِرن لة شةرمان. لةبةر ئةوةي كة لة هةَلبذاردني 

ئازاد بَيبةريكراوين، ذنَيك لة نَيو ئةوانةدا كة «لةبارن» هةَلدةبذَيرين بؤ ئةوةي ببَي 

بة ذنمان. قةتيش دان بةئةوةدا نانَيين كة دةطةَل ذنَيك زةماوةندمان كردووة كة 

خؤشمان ناوَيت. ذنَيك كة رةنطة ئةو ئَيمةي خؤش بوَيت، بةآلم ناتوانَيت خودي 

راستةقينةي خؤي بَي. سوان(٤) دةَلَيت: «ئةو فكرةي كة باشترين ساَلةكاني تةمةنم 

دةطةَل ذنَيك لةدةستدا كة هاولفي من نةبوو...» زؤربةي ثياواني سةردةمي ئَيمة 

دةكرَيت لة ثَيخةفي مةرطياندا ئةم رستةية بَلَينةوة، زؤربةي ذنانيش دةتوانن تةنيا 

بة طؤِريني وشةيةك هةر ئةمة بَلَينةوة.

كؤمةَلطا بة وَيناكردني ئةوين وةكو يةكبوونَيكي ثتةو بؤ زايين و ثةروةردةكردني 

منداَل، سروشتي ئةوين رةتدةكاتةوة. ياني عيشق و هاوسةريني بةيةك دادةنَي 

ثَيوةندي  سزاكةش  طوذمي  هةية،  سزاي  رَيساية  لةئةم  الدانَيكيش  جؤرة  هةر  و 

مةرطة،  سزاكة  بَي،  ذن  الدةرةكة  ئةطةر  مَيكزيك  (لة  هةية.  شوَينةوة  و  كات  بة 

ئةخالقي  ياساي  جؤر  دوو  ئيسثانييةكان  كؤمةَلطا  هةموو  وةكو  لَيرةش  ضونكة 

هةية: يةكيان بؤ ثياو، ئةويتريش بؤ ذن و منداَل و هةذاران)

ئةطةر كؤمةَلطا ئيزني داباية بة ئازادي هةَلبذاردن، ثشتيوانيكردن لة هاوسةريني 

بسةلمَينَي  راستيية  ئةو  كؤمةَلطا  دةبَي  نيية،  وا  ضونكة  بةآلم  دةبوو،  ثاساوطر 

و  كؤمةآليةتي  و  ياسايي  رواَلةتَيكي  بةَلكو  نيية،  عيشق  ترؤثكي  هاوسةريني  كة 

ئابووريية كة ئامانجةكاني ئةو دةطةَل ئامانجةكاني عيشقدا دذبةرن.

ثتةوبووني خَيزان ثةيوةندة بة هاوسةرينييةوة، كة سوور سوور ثشتيوانيكردنة 

كؤمةَلطا.  هةمان  دووثاتكردنةوةي  لة  بَيجطة  نيية  ئامانجيشي  ض  كؤمةَلطاو  لة 

بؤ  هَيرشكردنيش  ثاوانخوازانةية.  بةقووَلي  لةخؤيدا  هاوسةريني  رووةوة  لةئةم 

سةري، هَيرشكردنة بؤ سةر بنضينةكاني كؤمةآليةتي. جا هةر بةم هؤيةوة عةشق 

هةر  وابَي.  ئانقةست  بة  كة  نةشيةوَي  ضةند  هةر  كؤمةآليةتيية؛  بة  دذ  ئاكارَيكي 

كاتَيك كة عةشق بتوانَيت خؤي بةديبَينَي بناغةي هاوسةرينييةك تَيكدةِروخَينَي و 

دةيطؤِرَي بة شتَيك كة بة دَلي كؤمةَلطا نيية: سةرهةَلداني دوو بوونةوةري تةنيا كة 

جيهاني تايبةتي خؤيان دةئافرَينن؛ ئةو جيهانةي كة درؤكاني كؤمةَل رةتدةكاتةوة، 
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زةمـــان و كار تةرت و وندةكات و تةنيا خؤي بة خؤلَيهاتوو دةزانَي. كة وابوو 

سةير نيية كة كؤمةَلطا ئةوين و شايةدةكةي - شيعر- بة رقَيكي هاوسانةوة سزابدا: 

بة جووتة فِرَييانداتة نَيو جيهانَيكي ئاَلؤز و شاراوةي نييةلَيكراو، ثووض و بَي ثَيودان 

. هةروةها سةير نيية كة شَيعرو ئةوين لة بيضمطةلي هةذةندو بَيخةوشي وةكو - 

ريسوايي، تاوان و شَيعر-ةوة هةَلبضن.

دةستدرَيذي  عيشق  دةكرَيت،  هاوسةريني  لة  كة  ثشتطيرييةدا  ئةو  ئاكامي  لة 

لَيدةكرَيت و قاحبةطةريش يان ضاوثؤشي لَيدةكرَيت يان ثةسني فةرمي وةردةطرَيت. 

بة  نةتةوة  هةندَيك  رووندةكاتةوة:  شت  زؤر  قاحبةطةري  بةتوَيكَلي  لَيكدانةوةي 

عارةو  و  شةرم  جاريواية  ئَيمة  لةالي  بةآلم  دةزانن،  موقةدةسي  دامةزراوةيةكي 

هَيماي  ئةوينة،  قوربانيي  عيشقة،  كاريكاتؤري  خؤي  قةحبة  خوازراوة.  جاريواية 

هةموو ئةو دةسةآلتانةية كة جيهاني ئَيمة بؤ خوَيِرييةتي رادةكَيشن. بةآلم تةنانةت 

ئةم طاَلتةثَيكردنةي ئةوين بةس نيية: لة هةندَيك مةكوودا تانوثؤي هاوسةريني 

هةر  كة  كةسةي  ئةو  طشتيية.  رَيسايةكي  بَيسةرةوبةرةيي  كة  ناسكة،  ئةوةندة 

ئةو   - طزيكار  ثياوي  ناناسرَيت.  يارمباز  بة  ئيتر  دةخزَيت  لةجَيوبانَيك  شةوةي 

ذنبازةي كة بادي هةواية، ضونكة ذن هةميشة لةيستؤك و طةثجاِري هةراساني 

و خؤخؤازيي ئةوة - وةكو شاسوارَيكي (شوالية) سةرلَيشَيواو لةبرةو دةكةوَي. 

ئيتر طزيكار نامَينَي و كةس الِرَي ناكرَي، وةكو ضؤن كيذؤَلةيةك نةماوة كة رزطار 

بكرَيت يان دَيوَيك كة لةكوولةكةي رؤحي بدرَيت.
«ساد»(٥) سةردةمي  هي  دةطةَل  وَينة  بؤ  ئةمِرؤ  عةشقَينييةكاني  ثَيوةنديية 

دا جوداوازن. ساد كةسايةتييةكي تِراذيك بوو؛ ثياوَيك بوو ئةسيري كةلكةلةي 

ئيتر  بوو،  مرؤظايةتي  ئاستي  تةزَينةري  كردني  ئاشكرا  ئةو  كاري  راِراييةك، 

بَي  ئةوثةِري  بيدةنة  و  بن  سةربزَيو  و  هةراسان  نةماون  ساد  وةكو  قارةماني 

تفاقي. لةوالشةوة عةشقَيني نوَي كةم تاكورت هةميشة دةمثاراويية، تةمرينَيكي 

وَيذةيي و فيز لةخؤنانة. هةَلَيناني مةتةَلي مرؤظايةتي نيية، تةنيا بةَلطةيةكيترة بؤ 

ثَيناسةكردني كؤمةَلطايةك كة تاوان هاندةدات و عةشق دادةثَلؤسَي. 

ئيتر  تةآلق  نيية.  سةركةوتن  ئيتر  تةآلق  هةوةسة؟  و  هؤك  رةهابووني  ئايا 

ئيزني  تةآلق  بةَلكو  نيية،  ثتةوةكان  و  قورس  ثةيوةنديية  ثضِراندني  رَيطاي 

هةَلبذاردنَيكي ئازادانةترة بؤ ذن و ثياو. لة كؤمةَلطايةكي ئاِرمانيدا يةكة بناغةي 

تةآلق لةنَيوضووني ئةوينَيكة بؤ ئةوةي عةشقَيكيتر سةر هةَلبدات. لة كؤمةَلطايةكدا 

و  قاحبةطةري  وةكو  تةآلقيش  ئيتر  هةبَيت  هةَلبذاردني  مافي  كةسَيك  هةموو  كة 

بَيسةروبةرةيي و زينا دةبَيت بة ناتةبايي، دةنا هةر نامَينَيت.
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كؤمةَل وادةنوَينَي كة طشتَيكي خاوةن يةكَيتي ذيانةو لةطةَل خؤي و بؤخؤي 

دةزانَيت  لَيكاآلنةكراوة  يةكةيةكي  بة  خؤي  كة  ئةوةي  سةرةِراي  بةآلم  دةذي، 

لةو  دووانةييبوونة  ئةم  رةنطة  دةكات.  دابةشي  دووانةيي  جؤرَيك  لةناخييةوة 

كاتةوة سةرضاوةبطرَي كة مرؤظ لة ئاذةآليةتي دابِرا، خودي خؤي و ويذداني 

باري  لةكوَيرةوةريدا  ذيانيية  يةكةيةكي  كؤمةَلطا  داهَينا.  خؤي  ئاكاري  و  خؤي 

و  ئاوات  بؤ  ثاكانة  تاكو  هةَلدةطرَيت  خؤي  كؤَلي  بة  قورس  ثَيداويستييةكةي 

رازاوةي  و  ثؤشتة  كؤمةَلطا-  ئامانجةكاني  جاريواية  بكات.  خؤي  ئامانجةكاني 

تَيطةيشتنة ئاكارييةكان- دةطةَل خوازو ثَيداويستييةكاني هةموو خةَلكي ثَيكهَينةري 

ئاِرماني  ئامانجانة،  ئةو  هةية  جاريواش  بةآلم  يةكدةطرنةوة،  كؤمةَلطاية  ئةو 

كةمايةتييةكان يان ضينة طرينطةكاني كؤمةَل دةخةنة ذَيرثَي و جاريواية تةنانةت 

كارةساتةيان  دواين  ئةم  ئةطةر  ثَيشَيلدةكةن.  مرؤظانة  خؤماكةكاني  قووَلترين 

رووبدات كؤمةَل دووضاري قةيران دةبَيت، يان لة بةر يةك هةَلدةوةشَي يان لة 

جَيي خؤي ضةقدةبةستَي. ثةلةكاني وةها كؤمةَلطايةك ئيتر مرؤظ نين و دةبن بة 

ئامِرازيةلَيكي بَيطيان.

يةكدةست  بة  تَيدةكؤشي  كؤمةَلَيك  هةر  كة  كؤمةَلطاكان،  خؤيي  دووانةيي 

كردنةوةي خؤي ئةم دووانةيية نةهَيَلَيت، لةئةمِرؤدا وَينةي بةرضاوي زؤرة: خَيرو 

شةِر، حةآلَل و حةرام، ئاِرمان و راستةقينة، هزري و ناهزري، جواني و ناحةزي، 

خةو و بَيداري، دارايي و نةداري، بؤِرذوازي و ثِرؤليتاريا، نةزاني و زانايي، ئاوةزو 

خؤيةوة،  هةبووني  لةناخي  خؤِرانةطرانة  جووَلةيةكي  بة  كؤمةَل  خةياَلثةروةري. 

زؤر شَيلطيرانة تَيدةكؤشَيت تاكو بة سةر ئةم دوانةييةدا زاَل بَيت و ثةلة تاك و 

هاودذةكاني خؤي بكات بة طشتَيكي هاونةزم. بةآلم كؤمةَلطاي نوَي دةيةوَيت ئةم 

كارة بة داثَلؤسيني ديالكتيكي تةنيايي جَيبةجَيبكات، كة تةنيا شتَيكة كة دةتواني 

جؤرة  لةهةر  بةضاوداثؤشين  ثيشةسازييةكان  كؤمةَلطا  بطونجَينَيت.  ئةوين 

ئايديالؤلؤذيا و سياسةت و ئابوورييةك تَيدةكؤشن كة ناكؤكييةكاني ضؤنايةتي- 

بةرهةمهَيناني  شَيوازةكاني  ضةندايةتي.  لَيكضوويي  بة  بكةن  مرؤظانة-  ياني 

ناتةباييةكان  لةكاردةكرَي.  هةستيش  و  بةزةيي  هونةرو  ئاكارو  لةسةر  بةلَيشاو 

ئةو  بة  دةستمان  تاكو  رَيطر  دةبَيتة  ئةمةش  و  دةدرَين  راماَل  هةآلوَيردةكان  و 

دؤزينةوةي  ياني  بيانخاتةِروو،  دةتوانَي  ذيان  كة  رانةطا  ئةزموونانة  قووَلترين 

راستةقينة وةكو يةكَيتييةك كة دذةكان تَييدا سازيارو كؤ بن. هَيزة نوَيكان بِرياري 

ثةيوةندي  جؤرَيك  كة  عةشق  شَيوةية  بةم  ئا  دةردةكةن...  تةنيايي  قةدةغةكراني 

شاراوة و ثاَلةوانانةية قةدةغةدةكرَيت. ثشتيوانيكردن لةعةشق هةميشة كارَيكي 



١٤٦

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

ضاالكييةكي  تةنانةت  ئةوين  لةئةمِرؤدا  مةترسيداربووة.  و  دذةكؤمةآليةتي 

ضلؤن  كؤمةَلطا  كة  دةريدةخات  ئَيمةدا  لةدنياي  ئةوين  كَيشةي  شؤِرشطَيِرانةشة. 

ديالكتيكي تةنيايي لة قووَلترين ديمةني خؤيدا نةزؤك دةكات. ذياني كؤمةآليةتي 

ئَيمة رَيطرة لةهةموو جؤرة ئةطةرَيكي تَيكةَلبووني عاشقانةي راستةقينة.

-مردن  دووانةيية  خؤماكة  لةئةو  نموونةكانة  لةرووناكترين  يةكَيك  ئةوين 

خؤمان  رؤَلي  دةكات  ناضارمان  كة  ثَيكةوةبوون-  و  تةنيايي  لةدايكبوون،  و 

ئةويتردا  لة  خؤ  و  بَيينةدةرَي  خؤمان  لةخودي  لةهةمانكاتدا  و  بثشكنين  قووَلتر 

بةديبَينين. بةآلم عةشق تةنيا نموونةي ئةم خؤماكة دوانةيية نيية، لة ذياني هةر 

مرؤظَيكدا سةردةمانَيك هةية كة هةم دوورييةو هةم تَيكةَلبوون، هةم تؤرانةو هةم 

ئاشتبوونةوة. هةر كامَيك لةئةم دةورانانة تَيكؤشانَيكن بؤ دةربازبوون لةتةنيايي 

و ثاشانيش نوقمبوون لة فةزايةكي غةريبدا.

بةطريان  لةثَيشدا  رووبةِرووبَيتةوة،  بِراوةية  راستيية  ئةو  لةطةَل  دةبَي  منداَل 

بة  ئةوي  هةودايةي  ئةو  دةبَيتةوة.  بزوَينةرة  ئةو  بةرةنطاري  وستبوون  بة  يان 

طريَيداتةوة.  بةسؤز  يان  كايةكردن  بة  تَيدةكؤشَي  ثضِراوةو  طرَيدةدا  ذيانةوة 

ئةمة سةرةتاي وتووَيذَيكة كة تةنيا بة وِرَينةي نَيو ثَيخةفي مةرط كؤتايي دَيت. 

ذياني  سةردةمي  وةكو  ئيتر  دةرةوة  دنياي  دةطةَل  ئةو  ثَيوةندييةكاني  بةآلم 

بةرةنطاربوونةوةية.  خوازياري  جيهان  ضونكة  نيية،  دذداماوي  هةر  ئاوةلمةيي 

خةياَلثةروةرييةكان  كايةو  بةيارمةتي  بةديدَيت،  ئةوِرا  لةكردةوةكاني  راستةقينة 

هةر  يان  كتَيب  كورسي،  مَيزو   - بةساآلضووان  سروشتيي  نَيرةمؤكي  جيهاني 

هَيزي  لة  كةَلكوةرطرتن  بة  منداَل  وةبةردَيت.  تايبةتي  طيانَيكي  لةثِردا   - ضييةك 

دةئافِرَينَي  زيندوو  جيهانَيكي  جموجؤَل،  يان  نيشانة  هَيما،  يان  زمان  سَيحراوي 

لةبةندي  كة  زمان  بدةنةوة.  ثرسيارةكاني  وةآلمي  دةتوانن  شتةكانيش  تَييدا  كة 

بة  دةبَيتةوة  جارَيكيتر  نييةو  هَيما  كؤمةَلَيك  ئيتر  دةربازبَي،  هزرييةكاني  مانا 

دةطةَل  بةرانبةرة  واتةيي  نواندنةوةي  هةستيار.  و  ناسك  زيندووي  ثةيكةرَيكي 

سةرةتايي  مرؤظي  بؤ  كةندؤخيي  ضؤن  وةكو  هةر  شتَيك.  خودي  داِرشتنةوةي 

نواندنةوةي شت نيية بةَلكو لفي شتةكةية. وتة جارَيكيتر دةبَيتةوة بةضاالكييةكي 

داهَينةرانة كة ثَيوةندي بةِراستييةكانةوة هةية، بةواتايةكيتر دةبَيت بة ضاالكييةكي 

شاعيرانة، بةئةم سَيحرةوة منداَل لةبةرضاوي خؤيدا جيهانَيك سازدةكات و لةو 

كة  دةستثَيدةكات  ئةو كاتة  لةخؤشارابوون  رَيطايةوة تةنيايي خؤي لةنَيودةبات. 

ئَيمة لةدةسةآلتي سَيحراوي ئامِرازةكانمان وةشك دةكةوين.

دةوراني مَيرمنداَلي جؤرَيك دابِرانة لةدةوراني منداَلي و راوَيستانَيكي كورتة 
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لةبةرةطةي دنياي طةورةساَليدا، ئيشثِرانطَير(٦) وةبيرمان دَينَيتةوة كة تةنيايي يةكَيك 

لة بةرضاوترين تايبةتمةندييةكاني دةوراني مَيرمنداَلي و خؤناسينة. نارسيسوس(٧) 

ئةو مرؤظة تةنياية، تاكة وَينةي وردو رَيكي مرؤظي تازةِرةسيوة.

بةآلم  تَيدةطةين،  خؤمان  تاكبووني  لة  يةكةمجار  بؤ  كة  سةردةمانةداية  لةم 

مَيرمنداَلي  كة  ئةوةي  لةبةر  خؤتَيهةَلدةقورتَينَيت؛  جارَيكيتر  سؤزةكان  ديالكتيكي 

”خؤوَيَلكةري“  و  ”خؤلةبيركةري“  بةيارمةتي  تةنيا  لةخؤشارابوونة،  ئةوثةِري 

نيية،  تةنيايي  زةماني  بةتةنيا  هةر  تةنيايي،  لةبةرئةمة  تَيثةِربين.  لَيوةي  دةتوانين 

بةَلكو زةماني عةشق و رؤمانس و ثاَلةوانةتي و خؤبةختكردنيشة. لة خؤِرا نيية كة 

خةَلك ثاَلةوان و عاشقيان لة رواَلةتي مَيرمنداَلي تازةِرةسَيودا دَيتة بةرضاو. وَينةي 

مَيرمنداَل وةكو كةسَيكي تةنيا، لةخؤدا يةخسيرو سووتاو بة كَلثةي ئيشتياو شةرم 

و ترس، بةردةوام لة وَينةي كؤمةَلَيك الودا كؤتايي ثَيدَيت كة ثَيكةوة هةَلدةثةِرن 

كة  الودا  ذنومَيردَيكي  وَينةي  لة  يان  رَيدةثَيون،  ريزَيكدا  لة  و  دةَلَين  طؤراني  و 

لةذَير ضَلوثؤثة سةوزو تَيكهاآلوةكاني باغي طشتيدا بة لةنجةوالر ثياسة دةكةن. 

مَيرمنداَل خؤي بة جيهان دةسثَيِرَي: بؤ عيشق و كارو خؤشةويستي و وةرزش 

تَييدا  كة  ئيسثانيا  لة  بَيجطة   - نوَيكان  نةتةوة  ئةدةبياتي  ثاَلةوانانة.  رووداوي  و 

تةنيايانةي  مرؤظة  ئةو  مَيرمنداَل؛  لة  ثِرن   - بةِرةآلية  يان  هةتيوة  يان  مَيرمنداَل 

مَيرمنداَليي  خوليا.  خةنجَيرو  كةمةندو  لة  لَيوِرَيذن  كة  تَيكةَلبوونن:  وةيالني  كة 

دةوَلةتَيكي كورتخايةنة هةر كة ثَييناية دنياي راستييةكانةوة، تةواو دةبَي.

تةنيايي لة تايبةتمةندييةكاني سةردةمي طةِرانةوةو ثيري نيية. ئةو كاتةي كة 

مرؤظَيك لةطةَل ديتران و شتةكان دةستةويةخة دةبَي، خؤي لة كارةكةيدا لَي ون 

دةبَي. لةداهَينان و سازكردني شتةكان و بيرةكان و بنكةكاندا، ويذداني تاكي دةطةَل 

شَيوةية  بةم  و  لةخؤدةطرَيت  ئامانج  ماناو  زةمان  رَيكدةكةوَي:  ديتران  ويذداني 

دةبَي بة مَيذوو. دةبَيت بة راظةيةكي ماناداري طرينط و زيندوو كة رابردوويةكي 

هةيةو داهاتوويةك. تاكبووني ئَيمة - كة سةرضاوةكةي لة ئةو راستيةيةِرا دَي كة 

ئَيمة لة زةماندا هةَلكةوتووين، زةمانَيكي تايبةت كة لة خودي خؤمان سازكراوة، 

لةِراستيدا   - ثَيدةدا  شوناسمان  بذيوو  لةهةمانكاتيشدا  و  دةلووشَيت  هةَلمان 

هةبووني  بووة.  رزطاري  بةواتايةكيتر  كاَلتربؤتةوة،  تةنيا  بةَلكو  خاثوورنةبووة، 

تاكةكةسيمان لة مَيذوودا بةشداريدةكات، ياني ئيليووت وتةني: «دةبَيتة طةآلَلةيةك 

لة ضركة بَيزةمانةكان». لةبةر ئةمة ئةو مرؤظة ثَيطةيوةي كة لة رؤذاني داهَينةري و 

سازَينةري ذياني خؤيدا لة نةخؤشي تةنياييةوة طالبوو، وةك هةآلوَيردةيةك دَيتة 

خؤي  ئةمةش  زؤرةو  هةذماريان  تةنيايانة  مرؤظة  جؤرة  ئةو  لةئةمِرؤدا  ئةذمار. 
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نيشانةي قووَلي و بارطرانيي ئازارةكانمانة. لة سةردةمي كاري بة كؤمةَل و طؤراني 

مرؤظي  بةتةنياية.  هةميشة  لة  زياتر  مرؤظ  بةيةكةوةدا،  رابواردني  و  هاوئاواز 

سةردةمي نوَي هةرطيز بة تةواوي خؤي بة دةستكارةكةيةوة نادا. بةشَيكي ئةو 

مرؤظة - قووَلترين بةشي ئةو - بةردةوام دابِراوةو لةدَلةِراوكة داية. مرؤظ دةبَيت 

بة سيخوِري خؤي. كار، يةكة خواي نوَي، ئيتر داهَينةر نيية. بَيثايانة، بَيسنوورة، 

رَيك وةكو ذياني سةردةمي نوَي، بَي ئاكامة. ئةو تةنياييةش كة لَيي دةكةوَيتةوة 

سينةماكان  و  دووكان  ئيدارةو  و  هؤتَيل  نَيو  ئامانجي  بَي  جاربةجارو  تةنيايي   -

نزا  ثَيويستيشة.  دَلطرانييةكي  و  كوَل  نة  رؤحةو  وزةبةخشي  ئةزموونَيكي  نة   -

ئةنطاوتةيةكي رووتة و شوَينةواري دنيايةكي دةركوكون لَيتةنراو. 

ماناو طرينطايةتي دوانةي تةنيايي - دابِران لة دنيايةك و تَيكؤشان بؤ ئافراندني 

رزطاريدةرانةوة  و  ضاكان  و  ثاَلةوانان  بؤ  تَيِروانيمان  لة  دةكرَيت  جيهانَيكيتر- 

دةركةوَيت. ئوستوورةو ذياننامةو شيعرو مَيذوو باسي سةردةمَيكي كونجخوازي 

و تةنيايي سةرةتاكاني مَيرمنداَلي دةطَيِرنةوة بةر لة ئاشتبوونةوة دةطةَل جيهان 

و طةِرانةوة بؤ كار. ئةمانة ساآلني خؤِراهَينان و وردبوونةوةن، هةروةها ساآلني 

خؤبةختكردن و تؤبة، خؤئةزموون و كةفارةت و ثاككردنةوةي دَل و دةروونيشن. 

غاري  ئوستوورةي  دَينَيتةوة:  بيرؤكةية  ئةم  بؤ  زؤر  نموونةي  بي،  ئارنؤَلدتؤين 

هةموومان  دانتة؛  و  ماكياولي  محةمةد،  بوودا،  ثيرثؤلووس،  ذياني  ئةفالتوون، 

لة ذياني خؤمانداو لة ضوارضَيوةي دةرفةتي خؤماندا لة تةنيايي و كونجنشينيدا 

ذياوين، بؤ ئةوةي دةروونمان خاوَين كةينةوةو ديسان بطةِرَيينةوة نَيو ذيان.

ديالكتيكي تةنيايي - تؤين بي وتةني: «رةوتي دووانةي تةرةيي و طةِرانةوة» 

بةقةدةر  كة  كةوناراكان  كؤمةَلطا  رةنطة  بةرضاوة.  نةتةوةيةكدا  هةر  مَيذووي  لة 

كؤمةَلطاكاني ئةمِرؤيي ثَيضةآلوثَيض نةبوون، نموونةو وَينةطةلي باشتريان بؤ ئةم 

رةوتة دووانةية تَيدا بَي.

بةهةَلةو   - ئَيمة  كة  كةسانةي  ئةو  بؤ  تةنيايي  كة  بابةتةي  لةم  تَيِروانيي 

لةخؤباييانة - بة سةرةتاييان دةزانين، ئاستَيكي ضةندة ترسَينةرو بزدينؤكة، دذوار 

نييةلَيكراوان،  ثَيضةآلوثَيضي  و  رةقوتةق  رَيساي  كةوناراكاندا  كؤمةَلطا  لة  نيية. 

سةرضاوةي  تاكة  كؤ  دةثارَيزن.  تةنياييدا  بةرانبةر  لة  تاك  ئايينطةل،  ياساو 

و  ببِردرَيت  دةبَي  كة  ويشكة  ثؤثةيةكي  نةخؤشة،  تةنيا  مرؤظي  تةندروستيية؛ 

دةكةوَيتة  كؤ  ذياني  بكةوَي،  نةخؤش  كؤمةَل  تاكَيكي  ئةطةر  ضونكة  بسوتَينرَي، 

ذَير مةترسييةوة. دووثاتكردنةوةي بِروا و نةريتة نادينييةكان، زامني بةردةواميي 

ذياني كؤيةو تةنانةت ثةيوةندي و يةكيتي دةروونيي كؤ دةستةبةر دةكات؛ بةآلم 
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ثَيوةندي  ناوةندي  مردووان  بةردةوامي  حوزووري  و  مةزهةبييةكان  نةريتة 

طةلَيك سازدةكات كة هةنطاوي سةربةخؤ بةرتةنط دةكاتةوةو لةو رَيطايةوة تاك 

لةتةنيايي و كؤ لةهةَلوةشانةوة دةثارَيزَيت.

و  مردن  وةكو  هةر  كؤمةَل-  و  سآلمةت  سةرةتايي  مرؤظي  بؤضووني  بة 

كةسةي  ئةو  دةَلَيت:  برؤَل  لؤي  هاوِريزن.  هاوواتاو  وشةي  دوو  ضةندبةرةكي- 

و  دةمرَي  نيية.  طروثةوة  بة  ثَيوةندي  «ئيتر  دَيَلَي  بةجَي  لةدايكبووني  زَيدي 

هةميشةيي  تاراني  ئةمة  لةبةر  جَيبةجَيدةكرَي»(٨)  بؤ  ناشتني  باوي  رَيورةسمي 

هاوسةنطة دةطةَل حوكمي مةرط. بةهاوخؤ زانيني طرووثي كؤمةآليةتي دةطةَل 

رؤحي باوباثيران و لكاندني هةردووكي ئةمانة بة زَيدةوة لةئةم ئايينة نيشانةييةي 

دَينَي،  ِرا  كيمبَيرلي(٩)  لة  ذنَيك  خؤماَلي  ثياوَيكي  كة  «كاتَيك  بةرضاوة:  ئافريقادا 

نةختَيك لة خؤَلي ناوضةيي ثياوة دةطةَل خؤ دَينن. ذنة لةسةريةتي رؤذانة كةمَيك 

نيشتةجَيبووني  شوَيني  ئاَلوطؤِري  دةطةَل  كة  ئةوةي  بؤ  بخوات...  خؤَلة  ئةو  لة 

خؤي رابَي.» يةكثارضةيي كؤمةآليةتي ئةم خةَلكة خاوةني «ضؤنييةتييةكي طياني 

و زيندووة، تاك بة تةواوي مانا بةشَيكة لة يةك ثةيكةرة.» هةر بؤيةشة كةمتر 

واية كةسَيك مةزهةب بطؤِرَي. «هيضكةس بةتةنياو هةر لةبةر كردةوةكاني خؤي 

رزطار يان طومِرا نابَي.» كردةوةي هةر تاكَيك ضارةنووسي هةموو اليةكة.

ضةندبةرةكيدا  بةرانبةر  لة  خؤثارَيزيانة،طرووث  ئةم  هةمووي  سةرةِراي 

مةزهةبي،  نالَيكيي  شةِر،  بشكَينَي:  تَيكي  دةتواني  شتَيك  هةر  نيية.  ثارَيزراو 

تاك  هةر  تَيكشكا،  طروث  كة  هةر  داطَيركاري...  بةرهةمهَينان،  رَيساي  ئاَلوطؤِري 

كة  كاتةي  ئةو  دةبَيتةوة.  مةترسيدار  و  تازة  ئاستَيكي  رووبــةِرووي  ثةلَيكي  و 

ئيتر  تةنيايي  دةِرووخَيت   - كؤن  داخراوي  كؤمةَلطاي  سةالمةتي-  سةرضاوةي 

كارةسات و هةِرةشة نيية: ئاستَيكة، ئاستَيكي بناغةيي و كؤتايي. ئةم ئاستة دةبَيتة 

هةستكردن بة تاوان - نةك هةستكردن بة تاوان لة بةر ذَير ثَيخستني ياسايةك، 

بةَلكو هةستكردن بة تاوانَيك كة ئيتر بةشَيكة لة سروشتي ناخي ئةوان، بة واتايةكي 

و  يةك  بة  دةبن  تاوان  يةكةم  و  تةنيايي  ناخيان.  بؤتة  ئيتر  كة  تاوانَيك  روونتر 

يةكضةشن. ديسان سةالمةتي و ثَيكةوة لكانةوة دةبنةوة بة هاوواتا، بةآلم جَيطايان 

لة رابردوويةكي دوورداية. سةالمةتي و ثَيكةوةلكانةوة دةورانَيكي زَيِرين وةبير 

طةِرانةوةش  رَيطاي  تاكة  لةمَيذوو،  بةر  بة  دةطاتةوة  كة  دةورانةي  ئةو  دَيننةوة. 

بؤ ئةوَي رووخاندني زينداني زةمانة. كاتَيك كة هةست بة تاوان دةكةين هةست 

بةوةش دةكةين كة نيازمان بة لَيخؤشبوون و رزطاريدةر هةية.

ئةوسا ئوستوورةطةلي نوَي و مةزهةبي تازة دةئافرَينةوة. كؤمةَلطاي نوَي - بة 
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ثَيضةوانةي كؤمةَلطاي كؤن - كؤمةَلطايةكي كراوة و ثِرجووَلةية، ضونكة لة تاراوان 

لة  دَلنيايي  نابَيتة  لةدايكبووة  طروثَيكدا  لة  كةسَيك  كة  راستييةي  ئةو  ثَيكهاتووة. 

بةسراوةيي بة ئةو طرووثةوة: ئةو دةبَيت شاياني ئةو بةنديواريية بَي. وردةوردة 

دؤعاو نزا جَيطاي دابونةريتة جادووييةكان دةطرَيتةوة، لة رَيورةسمي وةرطيراني 

تَيِروانيي  دةكرَيت.  تاك  ناخي  ثاكذيي  لة  ثَيداطري  ثتروثتر  كؤدا  نَيو  لة  تاك 

رزطاري؛ بؤضووني مةزهةبي، خواناسي، ئازارضَيذي و عَيرفان بةرينتر دةكات. 

(ئةطةرضي  نين  ئاييني  جَيذني  ئيتر  رةبباني  شَيوانطاي  و  قوربانيي  رَيورةسمي 

ثَيشتر وابووبَيتن)، بةَلكو رَيطاو ئامِرازي ضوونة نَيو كؤمةَلطاي تازةن. خودايةك 

- يةكَيك لة كؤنة خوداياني سةردةمي وةديهاتن- لة زةمانَيكي دياردا دةمرَيت و 

لةزةمانَيكي دياريشدا زيندوودةبَيتةوة. ئةو خوداي زاوزؤ و بةرهَينةريية، بةآلم 

رزطاري دةريشةو قوربانيكردن بؤ ئةو بارمتةي ئةوةية كة كؤ، وَينةري بةرَيي 

خاكيبووني كؤمةَلطايةكي بَيكةمايةسيية كة ثاش مردن، ضاوةِروانيان دةكات. ئةو 

ئارةزووانة بؤ ذياني ثاش مردن تا رادةيةك ئاخوداخي ئَيمة بؤ كؤمةَلطاي كؤن 

نيشان دةدةن. مزطَيني رزطاري زامني طةِرانةوةية بؤ سةردةمي زَيِرين.

كؤمةَلطايةكي  مَيذووي  لة  هؤكارانة  ئةم  هةمووي  دؤزينةوةي  هةَلبةت 

جؤراوجؤر  كؤمةَلطاي  دةشَيت  ئةوانة  ســةرةِراي  دذوارة.  كارَيكي  يةكةدا 

بدؤزييةوة كة لة هةموو بارَيكةوة دةطةَل ئةم طةآلَلةيةدا كؤك بن. بؤ وَينة ئاييني 

ئؤرفَيئؤسيمان لةبير بَيت. ئةم ئايينة لة تَيكِرووخاني شارستانييةتي ئاكايييةوة(١٠) 

يؤناني  جيهاني  ثةِرةوازةبووني  و  دابِران  هؤي  بة  بوو  رووخانة  ئةم  بةديهات. 

بةربآلو  رادةيةكي  بة  يؤناني  كولتوورطةلي  و  نةتةوةكان  نيشتةجَيبوونةوةي  و 

و  كؤمةآليةتي  كؤنة  ثَيوةنديية  رَيكخستنةوةي  ثَيويستيي  شوَينيتر.  زؤر  لة 

مةزهةبيةكان بوو بة هؤي بةديهاتني ضةندين ئاييني شاراوة كة بةشداربووانيان 

«بوونةوةر طةلي ئاوارة و دابِراو لةِريشة و رةطةز بوون.... بيريان لة ثَيكهَيناني 

ئةوان  كؤي  ناوي  ببنةوة.  جودا  لَيي  نةياندةتواني  كة  دةكردةوة  رَيكخراوةيةك 

هةتيوان (Orphans) بوو». (ثَيويستة ئاماذةي ثَيبكةم كة واتاي Orphans هةم 

رواَلةتطةلي  هةتيوي  و  تةنيايي  «خاَلي»ية.  ماناي  بة  هةم  و  «هةتيو»-ة  ماناي  بة 

وَيكضووي خاَلي بوونن.)

ئايينطةلي ئؤرفَيئؤسي و دينؤسووسي، وةكو مةزهةبطةلي ثروليتاريايي كة بة 

دواي رووخاني دنياي كؤندا سةريان هةَلدا، بة رووني نيشانةي ئةوةن كة ضلؤن 

كؤمةَلطايةكي داخراو دةبَي بة كؤمةَلطايةكي كراوة. هةستكردن بة تاوان و تةنيايي 

و كةفارةت لَيرةدا هةمان رؤَلي دوانةي هةية كة لة ذياني تاكدا هةيةتي.
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جودا  لَيي  كة  تاقمةي  ئةو  بؤ  دَلتةنطيية  و  ئؤطرةتي  كة  تةنيايي  هةستي 

بووينةتةوة، خوازَيكة بؤ ديتنةوةي شوَين. بةثَيي باوةِرَيكي كؤن، كة بة كردةوة 

باوةِري هةمووانة، ئةو شوَينة ضةقي دنياية، نَيوكي جيهانة. جاريواية ئةوَي دةطةَل 

شوَيني  دةطةَل  ثَيكةوة  دووانة  ئةم  هةية  جاريواش  زانراوة،  بةيةك  بةهةشت 

راستةقينةو ئوستوورةيي طروث وةكو يةك ناسراوة. لة نَيو خةَلكاني «ئازتةك»دا(١١) 

مردووةكان دةطةِرَينةوة بؤ «ميكتَيالن(١٢)»؛ شوَينَيك لة باكوور، كة خؤيان لة وَيِرا 

كؤضبةر ببوون. تاِرادةيةك هةموو ئةو ئايينانةي كة ثَيوةندييان بة بناغة داِرشتني 

شارةكان و بيناكانةوة هةية، نيشانةي طةِرانن بة دواي ئةو ناوةندة ثيرؤزةدا كة 

لَيي وةدةر نراوين. شوَينة ثيرؤزة طةورةكان - رؤم، ئؤرشةليم و مةككة- لة ضةقي 

جيهاندا هةَلكةوتوون يان نوَينطةي ناوةندي جيهانن. زيارةتي ئةو شوَينة ثيرؤزانة 

دووثاتكردنةوةي ئايينيي ئةو كارانةية كة هةر تاقمَيك لةِرابردووي ئوستوورةيي 

خؤيدا بةر لة نيشتةجَيبووني لة «وآلتي بةَلَيندراو»(١٣) بةجَييهَيناون. نةريتي تةوافي 

ماَل يان شار بةر لة ضوونة نَيوي، هةر لة ئَيرةوة سةرضاوةدةطرَيت.

ئوستوورةي «تووناتوون» ثَيوةندي بةئةم دةستة بير و باوةِرةوة هةية، زؤر 

ئةندَيشةي لَيكبةستراو، دةبن بة هؤي ئةوةي كة «تووناوتوون» ببَيتة يةكَيك لة 

دةتوانَيت  كة  شتَيكيتر  يان  تةليسم  مانادارةكان:  بةهرةدارو  ئوستوورةيية  هَيما 

سةالمةتي و ئازادي بة خةَلكي بداتةوة. دةنا لةناوةندي شوَينَيكي ثيرؤزدا؛ ثاَلةوان 

يان ثيرَيك كة دواي تؤبةكردن و بةجَيهَيناني ئايينةكاني «كةفارةت» ثَيدةنَيتة نَيو 

”تووناوتوون“. دةنا كؤشكي ئةفسوون كراو؛ طةِرانةوةي ثاَلةوان بؤ رزطاركردني 

ثَيرسَيئووس(١٤)دا  ئوستوورةي  لة  تازة.  شارَيكي  بناغةي  داِرشتني  بؤ  يان  شار، 

ئوستوورةي  لة  بةآلم  ناديارن،  تاِرادةيةك  عيرفاني  و  ئوستوورةيي  توخمةكاني 

«جامي ثيرؤز»(١٥) دا ئازارضَيذي و تةركةدنيايي و عيرفان ثَيوةندي نزيكيان ثَيكةوة 

هةرَيمي  لة  خةَلك  نةزؤكيي  و  زةوي  ويشكةروويي  هؤي  بؤتة  كة  تاوان،  هةية: 

كؤتاييشدا  لة  و  مةعنةوي  ملمالنَيي  ثاكذي،  رَيورةسمةكاني  ماسيطر»دا؛  «شاي 

رةحمةت- كة هةمان ثَيكطةيشتنة.

و  ضؤَل  و  دارستان  لة  كة  مةحكومين  و  دةركراوين  جيهان  ناوةندي  لة  ئَيمة 

زةويدا بؤيبطةِرَيين.  لةذَير  رَيطا ثَيضةآلوثَيضةكاني «تووناوتوون»  لة  سارادا يان 

بةَلكو  نةبووة،  تَيثةِريني  و  دوابةدوايي  زةمان  كة  هةبووة  زةمانَيك  هةروةها 

سةرضاوةي ئَيستايةكي ضةسثاوي هةرماو بووة كة هةموو زةمانةكان، رابردوو 

و داهاتووشي طرتؤتةوة. زةمانَيك كة مرؤظ، لةئة و هةتاهةتايي و هةرمانةوةيةي 

كة  زةمانَيكةوة  نَيو  ناية  ثَيي  تاركرا،  بوون  يةك  زةمانةكان  هةموو  تَييدا  كة 
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سةر  بة  زةمان  كة  هةر  رؤذذمَير.  و  كاتذمَير  كؤيلةي  بة  بوو  هةبوو،  ثَيوداني 

دوَينَي و ئةمِرؤو سبةينَي و ساعةت و دةقيقةو سانييةدا دابةشكرا، مرؤظ ئيتر 

لة هاوِرَيي زةمان كةوت، ئيتر نةيتواني لة طةَل طةِرياني راستةقينةدا هاوثَي بَي. 

ئةم  رابووريوة.  بةكردةوة  ئيتر  كاتة  ئةو  كاتةدا»  دةَلَيت «لةم  كةسَيك  كة  كاتَيك 

ثَيوان و هةَلسةنطاندنة شوَينانةية لة زةمان مرؤظ لة راستةقينة - كة ئَيستايةكي 

بةردةوامة - دادةبِري. بِرَيطسؤن وتةني: هةموو ئةو هةنتةشانةي كة راستةقينة 

خؤيان تَييدا دةنوَينَي دةكات بة وةهم.

ئةطةر لة سروشتي ئةم دوو بيرؤكة دذبةرة بكؤَلينةوة، بؤمان رووندةبَيتةوة 

كة زةمان ثَيوداني جؤرَيك دوابةدوايي هاوضةشن و بَي تايبةتمةنديية. هةميشة 

هةر ئةوةية، بةردةوام نة طوَي بةشادي دةدا نة بةدةرد. بة ثَيضةوانةش، زةماني 

ئوستوورةيي ثِرة لة تايبةتمةندييةكاني ذياني ئَيمة: يان بة درَيذايي هةرمانة يان 

قسرو  يان  بةزاوزووة  يان  ثيرؤز،  يان  بَينةشةمةية  يان  ضركةيةك،  كورتيي  بة 

و  ذيان  دةِرةخسَينَي.  جوداواز  زةماني  ضةندين  شياني  بيرؤكةية  ئةم  نةزؤك. 

زةمان تَيكةَل دةبن تاكو طشتَيكي يةكة، يةكَيتييةكي لَيكدانةبِراو سازبكةن. لةالي 

اليةك  دةطةَل  رؤذَيكيش  هةر  هاونشينبوون،  شوَين  و  زةمان  ئازتةك  تيرةكاني 

لة ضوارالي سةرةكيدا هاونشين بوو، راستةوخؤ دةكرَيت ئةم قسةية لة بارةي 

رؤذذمَيري مةزهةبيشةوة بطوترَيت. هةموو جَيذنَيك شتَيكي ثترة لة رَيكةوتَيك 

يان ساَلوةطةِرَيك. جَيذن هةر بةرزِراطرتني رووداوَيك نيية، بةَلكو داهَينانةوةيةتي. 

سةردةمَيكي  بؤ   - هةتاهةتايي  ئَيستاي  و  دةضَي  نَيو  لة  ثَيودان  خاوةن  زةماني 

كورت، بةآلم ثَيورانهةَلنةطر - ديسان دةذَيتةوة، جَيذن دةبَي بة داهَينةري زةمان: 

دووثاتبوونة دةبَي بة ضةمك، سةردةمي زَيِرين دةطةِرَيتةوة. هةرجارَيك كة قةشة 

بة  خؤي  دةطةِرَيتةوة،  مةسيح  بةجَيدَينَي،  رةبباني  شَيوانطاي  دؤعاو  رَيوِرةسمي 

بوو  ئارةزووي  كييةركَيطؤر  وةكو  هةر  رزطاردةكات.  دنيا  و  دةسثَيرَي  مرؤظ 

خاوةن باوةِران و ثياوضاكاني راستةقينة «هاوضاخي مةسيحن». ئوستوورةكان 

بتوانَي  ئَيستا  زةماني  كة  ئةوةي  بؤ  نين  بارودؤخ  تاكة  مةزهةبييةكان  جَيذنة  و 

لة  كورت  ضركةيةكي  شيعريش  و  عيشق  رابطرَي.  بةردةوامي  و  دوابةدوايي 

دؤزينةوةي ئةم زةمانة رةسةنةمان ثَيدةسثَيرن. خوان راموونخيمينز(١٦) بؤ ئاماذة 

بة هةرماني ضركةي شاعيرانة دةنووسَي: «زةماني زياتر بة ماناي هةرماني زياتر 

كردارييةكي  نةبزَيوو  ئَيستايةكي  زةماني  وةكو  زةمان  تَيِروانيي  بَيشك  نيية». 

بَيخةوش زؤر كؤنترة لة تَيِرواني بؤ زةماني خاوةن ثَيودان، كة تَيطةيشتني خَيراي 

طةِرياني راستةقينة نيية، بةَلكو بة جؤرَيك هؤ هَينانةوةية بؤ تَيثةِربووني ئةو.
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ئةم دووانةيية لة دذايةتي نَيوان مَيذوو و ئوستوورة يان مَيذوو و شيعردا دَيتة 

بةرباس. لة ئوستوورةدا - هةر وةكو جَيذنة مةزهةبييةكان يان ضيرؤكي منداآلن 

- زةمان مَيذووي نيية: «يةكَي بوو ... يةكَي نةبوو... » ، «لة رؤذطاِرَيكدا كة ئاذةَل 

قسةي دةكرد...» ، «لةسةرةتادا ... » كة ئةو سةرةتاية فآلن ساَل يان فآلن رؤذ نيية، 

هةموو سةرةتاكانة و دةمانباتة زةمانَيكةوة كة زيندووةو تَييدا هةموو شتَيك بة 

راستي لة هةموو ضركةيةكدا دةست ثَيدةكات.

بةديدَينَي  ئوستوورةيي  رووداوَيكي  كة  ئايينييةوة  رَيوِرةسمي  رَيطاي  لة 

ثةريانةوة،  ضيرؤكي  شيعرو  رَيطاي  لة  هةروةها  دةيذييةنَيتةوة،  لةسةرِرا  و 

ثَيكدَينن.  يةكَيتي  ئاشتدةبنةوةو  دذبةرةكان  تَييدا  كة  دةبينَيتةوة  دنيايةك  مرؤظ 

هةية  ئةوةي  تايبةتمةندي  ئاييني  رَيوِرةسمَيكي  «هةموو  وتةني:  دَيِرليئؤ(١٧)  وان 

شَيعرَيك  هةر  خوَيندنةوةي  بدات.»  روو  ضركةيةدا  لةم  هةر  ئَيستاداو  لة  كة 

داِرشتنةوةيةكة، ياني جؤرَيك رَيوِرةسمي ئايينيية، جؤرَيك جَيذني مةزهةبيية. 

شانؤو حةماسةش هةر جَيذنن، لة بةِرَيوةبردني شانؤيةكداو لة خوَيندنةوةي 

شيعرَيكدا زةماني ئاسايي لةكاردةكةوَيت و زةماني رةسةن و سةرةكي جَيطاي 

باوكي   - ئوستوورةييية  زةمانة  ئةم  بةشداريكردنةوة،  سؤنطةي  بة  دةطرَيتةوة. 

هةموو ئةو زةمانانةي كة رووبةندي راستةقينةن - دةطةَل زةماني زةين و ناخي 

ئَيمة هاودةق و بةرانبةرة. مرؤظ كة زيندانيي بةردةواميية، ئةو زيندانة ناديارة 

دةِرووخَينَي و دةضَيتة نَيو زةماني زيندووةوة: ذياني زةينيي ئةو لة طةَل زةماني 

بة  بووة  نييةو  شوَينانة  ثَيودانَيكي  زةمان  ئيتر  ضونكة  بةيةك،  دةبن  دةرةكي 

سةرضاوة، بووة بة سةرضاوةيةك لة زةماني ئَيستاي رةهادا، كة بةردةوام خؤي 

دادةِرَيذَيتةوة. ئوستوورةكان و جَيذنةكان، مةزهةبي بن يان نةبن رَيطة بؤ مرؤظ 

خؤشدةكةن كة لة تةنيايي خؤيِرا سةرهةَلبِرَي و دةطةَل بةديهاتندا ببَي بة يةك. 

ئَيمةدا  كردةوةكاني  تةواوي  لة   - شاراوة  ون،  داثؤشراو،   - ئوستوورة  كةواتة 

ديسان خؤي دةنوَينَيتةوةو بة شَيوةيةكي شَيلطير لة مَيذووماندا خؤهةَلدةقوتَينَي: 

ئوستوورة درطاكاني ثَيكطةيشتن دةخاتة سةر ثشت.

لةنَيويان  نةيتوانيوة  بةآلم  بةرهزر،  كردؤتة  ئوستورةكاني  هاوضةرخ  مرؤظي 

تَيِروانيية  زؤربةي  وةكوو  هةر  ئَيمة،  زانستييةكاني  راستيية  زؤربةي  بةرَيت. 

دةربِريني  بؤ  تازةن  رَيطاطةلَيكي  تةنيا  فةلسةفييةكانمان،  و  سياسي  و  ئةخالقي 

ئةو هؤطريانةي كة ثَيشتر لة رواَلةتي ئوستوورةدا دةبيندران. زةماني بةرهزري 

بشارَيتةوة.  خؤيدا  ناخي  لة  كؤنةكان  ئوستوورة  ناتوانَي  ئَيمة  هاوضةرخي 

(سةرةِراي  نوَيكان  سياسيية  ئاِرمانشارة  بةتايبةت  (يؤتؤثيا)  ئاِرمانشارةكان 
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كة  خوازَيكن  لة  تَيكسمراو  زؤر  وَينةطةلَيكي  هزرخوازيان)  طؤِراوي  رواَلةتي 

ثَييوابَي  و  دابنَي  خؤي  بؤ  زَيِرين  سةردةمَيكي  كؤمةَلطايةك  هةموو  وادةكات 

لة  ئاخرييةكةي  مرؤظ  و  تاراون  سةردةمةِرا  لةو  كؤمةآليةتي  طرووثي  كة 

كؤبوونةوة   - نوَيكان  جَيذنة  ئةوَي.  بؤ  دةطةِرَيتةوة  بةَلَيندراودا  ثيرؤزي  رؤذي 

هةموويان   - ئايينييةكانيتر  كردةوة  و  خؤثيشاندانةكان  رَيذةكان،  سياسيةكان، 

بةرطةآلَلةي طةيشتني ئةو رؤذي رزطاريةن. هةموو كةسَيك هيوادارة كة كؤمةَلطا 

رؤذَيك بطاتةوة بة ئازاديية رةسةنةكةي خؤي و مرؤظ ثاكذيي سةرةتايي خؤي 

وةضنط بكةوَيتةوة.

ئةوسا ئيتر زةمان بة دِردؤنطييةكان، بة زةبروزؤري هةَلبذاردني نَيوان خَيرو 

شةِر، رةواو ناِرةوا، راستي و ناِراستي ئازارمان نادات. هةرَيمي زةماني ئَيستاي 

نةبزَيو، ثَيكطةيشتني بةردةوام، لة سةرِرا بنيات دةنرَيتةوة. راستي رووبةندةكاني 

لةِروو الدةداو ئاخري دةتوانين هةم لة راستةقينة و هةم لة مرؤظ تَيبطةين. 

ئافراندني  بة  كة  دةدات  حةول  نةزؤك  و  سةرةمةرط  كؤمةَلطايةكي  هةر 

ئوستوورةي  و  زاوزؤ  ئوستوورةي  هةمانكاتدا  لة  كة  رزطاري،  ئوستوورةيةكي 

بةرةوةريدا  و  ثَيكطةيشتن  لة  تاوان  و  تةنيايي  دةربازبكات.  خؤي  بةديهاتنة، 

خؤي  ئوستوورةي  دةذين  تَييدا  ئَيمة  ئةمِرؤ  كة  كؤمةَلطايةش  ئةو  دةفةوتَين. 

روالةتَيكي  بة  يان  دةكووذَيت  خؤي  يان  بورذوايي  جيهاني  نةزؤكيي  داهَيناوة. 

«ئةوة  وتةني:  ئؤرتَيطائيطاست(١٨)  ثَيدَيت.  كؤتايي  داهَينةرانة  بةشداريي  تازةتري 

ماناي  ئَيمةيةو  خولياكاني  طةوهةري  ئةوة  ئَيمةية»  رؤذطاري  ناخي  هةوَيني 

كردةوةكاني ئَيمةية. مرؤظي مؤدَيِرن ثَييخؤشة وابنوَينَي كة هزرو بيري ئةو تةواو 

بةخةبةرو زيندووة، بةآلم ئةم هزرة بةخةبةرة ئَيمةي راداوة بؤ نَيو تووناوتووني 

كؤتايي  بةبَي  هزردا  ئاوَينةي  لة  ئةشكةنجة  ذوورةكاني  تَييدا  كة  كامووسَيك 

دووثاتدةبنةوة. كاتَيك كة بَيينةدةرَي و سةرهةَلبِرين رةنطة تَيبطةين كة بة سةري 

زيندوويي خةونمان ديوة، هةروةها تَيبطةين كة خولياكاني هزر لة تاقةت بةدةرن. 

ئةوسا رةنطة جارَيكيتر بمانةوَيت ضاو لة سةريةك دانَيين و خةونَيكيتر ببينينةوة.

ذَيدةر:ذَيدةر:

ئةم وتارة وةرطَيِردراوي دوايين بةشي ئةم كتَيبةية:

 The labyrinth of solitude, life and thought in Mexico, by Octaviopaz, Tr: by

.by Grove press, Inc. New york ١٩٦١ ,Lysander kemp
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* ”the labyrinth“: تووناوتوون.

١- مةبةست ئةوانةية كة بة زؤر خؤ بةسةر كؤمةَلطايةكدا دةسةثَينن.

بزووتنةوةي  ئاآلهةَلطراني  لة  يةكَي  و  فةِرانسةيي  نووسةري   (١٨٩٦ (١٩٦٦ـ   Breton  -٢

سوورياليزم.

٣- I, Amour fouئةويني شَيت (١٩٣٧)

Swann -٤

٥- Marquis de sa’de(١٨١٤ـ١٧٤٠) نووسةري فةِرانسةيي.

Spranger -٦

هةتا  ئاودا.  لة  دةكرد  خؤي  وَينةي  لة  حةزي  ئةوةندة  بوو  جوان  (الوَيكي   Narcissus  -٧

ثووكايةوة و بوو بة نَيرطز.)؛ «فةرهةنطي ئازادي، د. حةمة رةشيد قةرةداغي.»

(١٩٢٢:L.Lêvy–Bruhl: La mentalitê primitive (paris -٨

Kimberlry -٩

١٠- Achaean يؤناني بة طشتي. ئةو طةلةي كة بة بِرواي هةندَيك كةس دةوروبةري ساَلي 

١٣٠٠ي ثَيش زايين له ناوضةطةلي باكووري دانووبةوة بةرةو يؤنان كؤضبةربوون.

١١- Aztecs ـ دانيشتوواني كؤني مَيكزيك

Mictlán -١٢

(ÄÁ¬Á⁄:ôÑ\) ١٣- وآلتي بةَلَيندراو

Perseus -١٤

Holy Grail -١٥

١٦- Jua Ramōn Jiménez(١٩٨٥ـ١٨٨١)شاعيري ئيسثانيايي.

 (١٩٤٠:Van derleeuw l,homme primitifet la religion (Paris -١٧

١٨- Ortega y Gasset(١٩٥٥ـ١٨٨٣) نووسةر و بيرمةندي ئيسثانيايي.
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وتةى هةندآ لة كةسايةتيية طةورةكانى دونيا لةبارةى كتَيبةوة

”هةميشة وةها خةياَلى بةهةشتم كردووة كة جؤرة كتَيبخانةيةكى 

طةورةية“. خؤرخآ لويس بؤرخيسخؤرخآ لويس بؤرخيس

”ذوورَيك بة بآ كتَيب وةك جةستةيةكى بآ رؤح واية“. ماركؤسماركؤس 

توليس سسيرؤتوليس سسيرؤ

”يةك دنيا كتَيب و كاتَيكى زؤر كةم“. فرانك زاثافرانك زاثا

”كتَيب بةوةفاترين هاوِرَيى مرؤظة“. ئيرنست هةمنطواى ئيرنست هةمنطواى

لةبارةى كتَيبةوة
لةبارةى كتَيبةوة

و. لة ئينطليزييةوة: بِريار عوسمانو. لة ئينطليزييةوة: بِريار عوسمان
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يا  خؤتان.  دَلخؤشكردنى  بؤ  مةخوَيننةوة  منداَلَيك  وةكو  ”هةرطيز 

بذين“.  ئةوةى  بؤ  بخوَيننةوة  بةَلكو  ئارةزوويةك،  و  خوليا  وةكو 

طؤستاظ فلؤبَيرطؤستاظ فلؤبَير

لةو  ئةطةر  دةكِرم.  ثآ  كتَيبى  هةبآ،  كةميشم  ثارةيةكى  ”ئةطةر 

ــِرم“.  دةك ثآ  ثؤشاكى  و  خــواردن  ئةوكات  مايةوة  ثارةيةش 

ديسديرس ئيراسمس رؤتيردامسديسديرس ئيراسمس رؤتيردامس

”بآ كتَيب ناذيم“. سؤماس جَيفرسؤنسؤماس جَيفرسؤن

”كتَيبى مةزن ئةو كتَيبةية لةطةَل ضةندةها ئةزموون بةجَيت دةهَيَآل 

و لة كؤتايشدا كةمَيك شةكةتكةرة. كة دةخوَينيتةوة دَلنيابة زياد لة 

ذيانَيك دةذيت“. ولياموليام ستيرؤنستيرؤن

”ماَلَيكى بآ كتَيب، وةكو ذوورَيكى بآ ثةنجةرة واية“. هؤراسهؤراس مانمان

”دةبآ كتَيب وةك تةورآ بَيت بؤ دةرياى سةهؤَلبةندانى ناخمان“. 

فرانزفرانز كافكاكافكا

”كتَيبةكان ئاوَينةى رؤحةكانن“. ظيرجيناظيرجينا وؤَلفوؤَلف

”داثيرةم هةموو جار ثَيى ئةوتم، خودا كتَيبخانةى دروست كردووة 

طَيلييان“.  و  طةمذةيي  بؤ  نةبَيت  ثاساوَيكيان  هيض  خةَلكى  تاوةكو 

جؤنجؤن بايرباير

”لة هةرشوَينَيك كتَيب سووتَينرا، ئةوة بة سووتانى مرؤظ كؤتايي 

دَيت“. هيرنيضهيرنيض هاينةهاينة

”كتَيب ماددةى هؤشبةرة“. فرانز كافكافرانز كافكا
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”كتَيبَيكى باش هاوتاى رووداوَيكى طرنطى ذيانمة“. ستانداَلستانداَل

بة  ئَيمة  خووى  ثَيضةوانةى  دةكةن،  تةواو  يةكترى  ”كتَيبةكان 

حوكمدانمان بةسةر كتَيبةكاندا بة جياجيا“. ظيرجيناظيرجينا وؤَلفوؤَلف

”كتَيب ئامرازَيكة بؤ داطيرساندنى خةياَل“. ئاالنئاالن بينَيتبينَيت

”بَي كتَيبخانةكان ضيمان دةبَيت؟ نة رابردوومان دةبَيت و نة ئايندة“. 

رةيرةي برادبيرىبرادبيرى

سةرضاوة: سةرضاوة: 

ئينتةرنَيت
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رةنطة ثَيت وا بَيت من درؤزنم، بةآلم درؤزن نيم . هةرطيزهةستم بة برسَيتي 

نةكردووة، بةِراستي هةر نازانم برسَيتي ض مانا و واتايةكي هةية. تا ئةو جَيطايةي 

لةبيرم بَيت قةت نةمزانيوة كة برسَيتي لة ضي دةضَيت. هةَلبةتة نان دةخؤم، بةآلم 

ناكةم،  شتَيك  بةهيض  هةست  بةِراستي  ئيشتيايةك.  و  مةيل  و  حةز  هيض  بةبَي 

تةنانةت هةست بة مةيل و ئيشتياش ناكةم، تةنيا هةر خواردن دةخؤم، بَي ئةوةي 

هةست بة هيض شتَيك بكةم.

زؤربةي خةَلك لَيم دةثرسن؛ تؤ ضؤن خواردن دةخؤي؟ بةِراستي دةبَي دان 

من  رَيدةكةوَيت  زؤرجار  دةخؤم.  خواردن  ضؤن  نازانم  خؤشم  كة  بنَيم  بةوةدا 

ماوةيةكة  ضَيشت.  لة  دةكةم  ثِر  قاثةكةم  و  دادةنيشم  مَيزَيك  و  كورسي  لةسةر 

خواردووة،  ضيم  كة  دةضَيت  لةبيرم  بووم  لةبيرضوونةوة  نةخؤشيي  تووشي 

كاتَيك دةبينم قاثةكةي بةردةمم بةتاَل بووة، رةنطة بِروام ثَي نةكةن. 

كرابَيتين.  هيثنؤتيزم  ثَيكةوة  خواردن  و  من  كة  نيية؛  ماناية  بةو  ئةمة  ئايا 

ياني لةسةر شوَيني خؤمان نةماوين، بةِراستي نا! وتم: زؤر جار شتي وا دَيتة 

ثَيشةوة، بةآلم نةك هةميشة، هةندَي جار خواردنةكةي ناو قاثةكةم دَيتةوة بير 

تَيركردني برسييةكان

نووسةر: رؤالن توثورنووسةر: رؤالن توثور

و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةريو. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري
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كة لةبةردةمم بووة، بةآلم بةهةر حاَل فةرق ناكات كة من هةمووم خواردبَيت.

تةنها  بووم،  الواز  زؤر  نةبووة،  سوودي  بةآلم  بم،  بــةِرؤذوو  هةوَلمداوة 

ئةوةندة بةس بوو كة بةردةوام بم هةتا لةبرسان بمرم، بَي ئةوةي خؤم بزانم. 

ئةم ئةزموونة واي لَيكردووم كة بة بةردةوامي دةمم بجوَلَينم. ئيتر نيطةران نابم، 

باآلم بةرزة و جةستةم بةهَيزة و دةتوانم لةسةر ثَيي خؤم راوةستم. برسَيتي بؤ 

كةساني تر زةنطَيكي مةترسيدارة، بةآلم بؤ من وا نيية و دةبَي تةركيزم هةبَي. 

ثَيشتريش وتوومة كة زؤرجار تةركيزم ناتةواوة، نةخؤشيي لةبيرضوونةوة بؤ 

من وةكو مردن واية. حةز دةكةم هةميشة خواردن بخؤم، دَلنيام ئةوة باشترين 

شتة. هةر كاتَيك كة برسيم دةبَي تَيكدةضم و توِرة دةبم و نازانم ض بكةم؟ ئةوكاتة 

نةخؤمةوة،  و  نةكَيشم  ئَيستا  دةكةم،  خواردنةوة  ئارةق  و  جطةرةكَيشان  وةبير 

ئةدي كةي؟ زؤرخراثة.

خةريكن  كة  دةبينم  جلشِر  الوازو  كةسانَيكي  زؤرجار  شةقامةكاندا  لةناو 

”ئَيمة  دةَلَين:  ثَيم  و  دةكةن  سةيرم  دةرثةِريو  و  زةق  ضاوَيكي  بة  كة  دةمرن، 

وشكي  نانَيكي  جارَيك  مانطي  ئةوان  دةكةم.  سةيريان  نةفرةتةوة  بة  برسيمانة“. 

رةقهةآلتوو ببينن لةزةت دةبينن، من بة السارييةوة ثَييان دةَلَيم: ئَيوة بةختةوةرن 

لةوةي كة برسين.

بة  دةلةرزَيت،  جةستةيان  و  دةبَيت  قةتيس  قوِرطياندا  لةناو  طريان  دةنطي 

بةآلم  دةكَيشن،  خؤياندا  بةدواي  لةِريان  جةستةي  و  دةنَين  هةنطاو  هَيزيي  بَي 

دةست  موعجيزةية؟  ئةمة  ئايا  ذوورةوة؛  دةضمة  خواردنطة  يةكةم  بيني  بة  من 

دةست  دَلم  دةخؤم،  ثاروو  يةكةم  كاتَيك  ثشيلةيةك،  كةللة  خواردني  بة  دةكةم 

هيض...  هيض...  هيض...  دادةطرَيت.  لةشم  سةرتاثاي  نائومَيدييةك  لَيدان،  بة  دةكات 

كةسَيك  وةك  لَيدةكةنةوة،  تؤَلةم  دةكةم  هةست  هيض،  سةر  ناضَيتة  حةزم  هيض 

كة خةفةتي خؤي لةناو بتَلَيكدا دةشارَيتةوة. خواردنطةكة جَي دةهَيَلم لةطةَل ئةو 

خةَلك  بيني  بة  دةطؤِردرَيت،  هةَلسوكةوتم  دةمخنكَينَيت.  خةريكة  كة  نةفرةتةي 

تَيكدةضم، ضاوم تواناي ئةوةي نيية كة مرؤظة برسييةكان ببينيم. لةوان بَيزارم، 

برسين بة جةهةننةم، خواي دةكرد لة برسان دةمردن. خةفةتيان بؤ ناخؤم، بؤ 

من تةنيا لةزةتَيك كة ماوة ئةوةية؛ لة كاتي نانخواردندا بير لةو كةسانة بكةمةوة 

كة برسين.

سةرضاوة:سةرضاوة:

 داستان بهترين بضة عالم. 



ھونرھونر
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سازداني: سيروان رةحيمسازداني: سيروان رةحيمثيانؤ هَيالنةي ثِر ئةفسووني جريوة...

و. تةها ئةحمةد رةسوَل و. تةها ئةحمةد رةسوَل سةرةتاي رَيبازة نوَيخوازةكان لة هونةردا

و. ئازاد بةهينو. ئازاد بةهينمؤلَير و  تةنزي رةش

و. سؤران خدري ثوورو. سؤران خدري ثوورفرَيد شَيثيزي: خؤم بة فيلمسازَيكي جيهاني دةزانم 

و. و. سةعيدة سائَيبسةعيدة سائَيبثؤل طووطَين دةربارةي جيهانة رةمزييةكاني
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ثيانؤ
هَيالنةي ثِر ئةفسووني جريوة...

سازداني: سيروان رةحيمسازداني: سيروان رةحيم

ئامَيري ثيانؤذ، يةكَيكة لة ئامَيرة طرنطةكاني جيهاني موزيك. ئامَيري ثيانؤذ، يةكَيكة لة ئامَيرة طرنطةكاني جيهاني موزيك. 

سةرقاَل  خؤيةوة  ئةفسووني  بة  خةَلكي  ساَلة  سةدان  ئامَيرَيكة  سةرقاَل ثيانؤ  خؤيةوة  ئةفسووني  بة  خةَلكي  ساَلة  سةدان  ئامَيرَيكة  ثيانؤ 

كردووة. كردووة. 

ئةوانةي كة دةيانةوَيت ببن بة ثيانؤذةن ذمارةيان كةم نيية.ئةوانةي كة دةيانةوَيت ببن بة ثيانؤذةن ذمارةيان كةم نيية.

ثيانؤ هَيالنةي ئةظينَيكي طةورةية. ثيانؤ هَيالنةي ئةظينَيكي طةورةية. 

جيهاندا،  سةرانسةري  لة  ثيانؤ  طرنطةكاني  هةرة  ماركة  لة  جيهاندا، يةكَيك  سةرانسةري  لة  ثيانؤ  طرنطةكاني  هةرة  ماركة  لة  يةكَيك 

ماركةي بَيكشتاين-ة. ماركةي بَيكشتاين-ة. 

ثِرحةزترين  و  باشترين  ثيانؤ  ماركةيةي  ئةم  ئةَلةمانيا  لة  تايبةتي  ثِرحةزترين بة  و  باشترين  ثيانؤ  ماركةيةي  ئةم  ئةَلةمانيا  لة  تايبةتي  بة 

جؤري ثيانؤية.جؤري ثيانؤية.

******
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هةرَيمي  لة   ١٨٢٦ ساَلي  بَيكشتاين  كارل 

ساَلي  دايكبووة،  لة  ئةَلةمانيا  تيورينطن-ي 

لة   ١٨٥٣ ساَلي  كردووة.  دوايي  كؤضي   ١٩٠٠

تا  كارطةيةك  دادةمةزرَينَيت.  كارطةكة  بةرلين 

ئَيستا بةردةوامة لة بةرهةمهَينان.

مــردنــي  ثـــاش  بَيكشتاين،  ــةي  ــارط ك

و  رةنطين  ــةواي  ن ئةوةندة  خاوةنةكةيشي 

ئةوةندة نةغمةي نةمر بة ذيان دةبةخشَيت كة 

ناوي بَيكشتاين دةخةنة ئامَيزي نةمرييةوة. 

******

لة زماني ئةَلةمانيدا ئةم وشانة بؤ ضةند جؤرَيكي ئامَير ثيانؤ بةكاردةهَيندرَيت:

(ثيانؤ، كالفيير، فلويطةل، ئةمةي دواييان واتاي باَل دةطةيةنَيت). بة راستييش 

ئةو جؤرةي ثيانؤ لة شَيوةي باَلَيكي طةورةدا دروست كراوة.

***

بةرهةمي  نَيو  لة  وةها  ثيانؤي  ثيانؤية،  نرخي  رادةكَيشَيت،  سةرنج  ئةوةي 

كارطةي بَيشكشتايندا هةية، نرخي شتَيك لة نةوةد هةزار يؤرؤ زؤرترة. 

لة وةآلتَيكي وةكو ئةَلةمانيا ذمارةي ئةو كةسانةي كة بووني ثيانؤ لة ماَلةوة 

بة ثَيويستييةكي طةورة دةزانن و دةيانةوَيت منداَلةكانيان ثيانؤ بذةنن، زؤرن. 

***

رؤذَيك لة شاري كؤَلن-ئةَلةمانيا ضوومة بةشي فرؤشتني ماركةي بَيكشتاين 

بؤ بةسةركردنةوة و ئاشنابوون بة مامةَلةكردن بة ئامَيري ثِر ئةفسووني ثيانؤ. 

ئةو  لةوةي  جطة  دةكةن.  كار  كةس   ٥ نزيكةي  ثيانؤ،  فرؤشتنةي  مةَلبةندي  لةو 

مرؤظ  لة  ثَيشوازي  نوذةنانة  هةَلسوكةوتَيكي  و  خؤش  روويةكي  بة  كةسانة 

دةكةن، هةروةها هةر هةموويان بة شَيوةيةكي وةستايانة دةزانن ثيانؤ بذةنن. 

وتووَيذَيك  كرد.  وتووَيذةكةمان  بة  دةستمان  يةكسةر  ثَيشوازيكردن  ثاش 

ثَيشتر لةسةري رَيككةوتبووين.

ثرسيار: دةمةوَيت بزانم لة كةيةوة ئةم دوكانة لة كؤَلن هةية و لة كةيةوة ئَيوة 

لَيرة كار دةكةن؟

لةم  هةميشة  كراوةتةوة.  شارة  لةم  ساَلة  ضل  ماوةي  دوكانة  ئةم  وةآلم: 

لَيرة  ١٩٧٧-دا  ساَلي  لة  خؤيشم  شارةكة.  ئؤثَيراي  بة  بةرانبةر  بووة،  شوَينةدا 
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دةستم بة كار كرد. ئةو دةمة ئَيمة وةكو بةشَيك لة ماركةي بَيكشتاين كارمان 

دةكرد، بةآلم لة ساَلي ٢٠٠٢ بة دواوةوة بووين بة بةشَيكي تةواوي بَيكشتاين. لةو 

ساَلةدا ئيتر بَيكشتاين ناوي خؤي لَيرةيش دا و ئيتر لَيرة لة سةدا سةد بةرهةمي 

ماركةي بَيكشتاين دَيتة فرؤشتن. واتة ئةم ئامَيرانةي لَيرة هةن، هةمووي ماركةي 

بَيكشتاينن.

***

(هَيربَيرت  بةِرَيز  ثيانؤ،  فرؤشتني  مةَلبةندةي  ئةم  بةِرَيوةبةراني  لة  يةكَيك 

تيلتطَيس)ة. ناوبراو دةَلَيت:

من لة ساَلي ١٩٧٧ لَيرة دةستم بة كار كرد. ئةو دةمة تةمةنم ٢١ ساَل بوو. بؤ 

من ئَيرة شوَينَيكي نايابي كاركردنة. شوَينَيك نيية بؤ من لَيرة جوانتر و خؤشتر 

بَيت بؤ كاركردن. 

ثرسيار: ضل ساَل كار لةم شوَينة؟ بؤ ئَيوة ض واتايةك دةطةيةنَيت؟ 

وةآلم: وةكو طوتم ئةم مةَلبةندي ثيانؤية شوَينَيكي تايبةتة. لة ئةَلةمانيا ١٤ لقي 

ماركةي بَيكشتاين هةية، ئَيرة يةكَيكة لة شوَينة سةركةوتووةكاني ئةو ماركةية. 

ثرسيار: لَيرة ئَيوة بة طةورةيي ناوي ماركةي بَيكشتاين دةنووسن، بةآلم بةرهةمي 

ماركةي هؤفمان و ياماها-يشتان هةية؟ 

هةن،  كةسانَيك  نموونة  بؤ  بةكارهاتووة.  ئامَيري  ئَيمة  الي  لة  ياماها  وةآلم: 

ثاش  وةردةطرين،  لَييان  ئَيمة  بكِرن،  بَيكشتاين  دةكةن  حةز  و  هةية  ياماهايان 

دةفرؤشين.  ثَي  نوَييان  بَيكشتايني  دةكةين،  بؤ  خؤيان  ئةوةي  حيسابي  ئةوةي 

دةدةين  كةسة  ئةو  يارمةتي  ئَيمة  بةآلم  باشترة،  ماركةيةكي  بَيكشتاين  بَيطومان 

ياماهاكةي دةطؤِرَيت بة بَيكشتاين و داشكاني بؤ دةكةين. بةرهةمةكاني ماركةي 

درَيسدن.  شاري  نزيكي  فَيلةرسدؤرف،  لة  دَين.  بةرهةم  ئةَلةمانيا  لة  بَيكشتاين 

بةرلين  لة  ثَيشتر  ديارة  دةكرَيت.  دروست  شوَينة  لةو  دواوة  بة   ١٩٩٢ ساَلي  لة 

بوو، بةآلم ئَيستا بةِرَيوةبةرايةتي كؤمثانياي بةرهةمهَيناني بَيكشتاين لة بةرلين 

لة  شوَينة  ئةو  ضؤتة  دواوة  بة   ١٩٩٢ ساَلي  لة  بةرهةمهَينان  بةآلم  ماوةتةوة، 

هةرَيمي زاكسن. ماركةي هؤفامان لة ضيك دروست دةكرَيت. لة ساَلي ٢٠٠٨ بة 

دواوة. ماركةيةكي باش و ستاندارتة. ثيانؤمان هةية هي ئةو ماركةية نرخةكةي 

زؤر  تردا  ئةواني  لةطةَل  بةراورد  بة  ثَيدةكات.  دةست  يؤرؤوة  هةزار  ضوار  لة 

كولتوري  نايةت.  ئاسياوة  لة  و  دةكرَيت  دروست  ئةوروثا  لة  ئامَيرَيكة  باشة. 
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دةستي  طونجاويش  نرخَيكي  بة  مرؤظ  و  جياوازة  ئةوروثايي  زرنطاندنةوةي 

دةكةوَيت. دةتوانم بَلَيم كواليتي باشة و بةشَيكي طرنطي بَيكشتاينة.

 

ثرسيار: دةتوانن ضي لةسةر ئةو ثيانؤيانة بَلَين كة لة ضينةوة دَين؟ 

لة  هةن  بازاِردا  لة  بةرهةمانةي  ئةو  هةشتاي  سةدا  لة  ئَيستةدا  لة  وةآلم: 

ضينةوة دَين، بةآلم بةرهةمَيكن نامَيننةوة بؤ نةوةكان. كاتَيكيش دةيكِريت كَيشةت 

لَيرة.  دةفرؤشت  ضينيشمان  بةرهةمي  ئَيمة  زؤر  ماوةيةكي  دةكات.  دروست  بؤ 

كَيشةي  بةآلم  بوو،  ضين  ماَلي  ثيانؤكة  تةواوي  بةَلكو  بَيكشتاين،  ماركةي  نةك 

زؤري بؤمان دروست كرد. لة باري ذةنينةوة، لة باري زرنطاندنةوة و دةنطةوة، 

ضين  بةرهةمي  بةردا.  لَي  دةستمان  ثةلة  بة  و  نةكردين  خؤشحاَلي  هةرحاَل  بة 

بةرهةم  ئةوروثا  لة  كة  بَيكشتاين  بةرهةمي  لةطةَل  نيية  بةراورد  شايستةي 

دةهَيندرَيت. 

ثَيي  بة  دةخوَيندةوة.  ثيانؤ  لةسةر  شتم  هةندَي  بَيم  لةوةي  بةر  ثرسيار: 

سةرضاوةكاني تايبةت بةو بوارة لة سةدةي ١٧-ةوة ثيانؤ لة ئةوروثا هةية؟ 

وةآلم: بةَلَي، راستة و هونةري ثيانؤ دروستكردن و ذةنين ضةند سةد ساَلَيكة 

 ١٨٥٣ لة  بَيكشتاين  بوون.  سةرةتا  ثيانؤيانة  ئةو  بَيطومان،  هةية.  ئةوروثا  لة 

دةستي بةكار كردووة. كارل بَيكشتاين لةو ساَلةدا كؤمثانياكةي دامةزراندووة. 

هةمان ساَل ماركةكاني تري ثيانؤ، وةكو ”بؤخ ستاينظَي و بؤيزندؤرفةر“ دةستيان 

بة بةرهةمهَينان كردووة. بؤية ئةو ساَلة ١٨٥٣ لة مَيذووي ثيانؤدا زؤر طرنطة، 

هةَلداوة،  سةريان  ساَلةدا  لةو  نَيوبانطن  بة  و  باشترين  ئَيستايش  كة  ماركة  سَي 

بةآلم بةر لةوانيش ثيانؤ دروست كراوة. 

ثرسيار: لةم شوَينةي ئَيوة ثيانؤ دةبينين تةمةني سةد ساَلة يان زؤرتر، سةبارةت 

بة تةمةني ثيانؤ ضي دةَلَين؟

وةآلم: بةَلَي واية. ثَيوةندي بة باشي ماركةكةوة هةية. بؤ نموونة ئةو ثيانؤية 

تواناي ئةوةي هةية ضاك بكرَيـتةوة، بةآلم ثيانؤيةكي ضيني تواناي ئةوةية نيية 

بابةتةكة  ناهَينَيت.  ئةوةيش  ضاكبكرَيتةوة.  و  بكرَيت  دةستكاري  ساَل   ٥٠ ثاش 

ثةيوةندي بة مادةكةوة هةية. ئةطةر بيهَينَيت و مادةكة باش بَيت، ئةوا ثاش هةشتا 

ساَل مرؤظ دةبَيت سةرتاسةر ضاكي بكاتةوة و نوذةني بكاتةوة. ئَيمة ثيانؤمان 

هةية، كة بة شَيوةيةكي سةرتاسةري نوَيي دةكةينةوة، لة ناوةوة تا رووكةشي 
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ثيانؤكة. بَيطومان بؤ ماركةي وةكو بَيكشتاين ئةم كارة دةيهَينَيت بيكةيت. هةَلبةتة 

ثاش  بَيكشتاين،  ماركةي  ساَلةي  هةشتا  تةمةن  ثيانؤيةكي  طرنطة.  نرخةكةيشي 

نوَيكردنةوة، نرخي ٢٠ بؤ ٣٠ هةزار يؤرؤية. ثاش ئةو ضاككردنةوةية طةرةنتي 

٥٠ ساَل ذةنيني هةية. ئةمةيش شاياني ضاككردنةوة و مامةَلة ثَيوةكردنة. 

ثرسيار: ئةو ثيانؤيةي تةمةني سةد ساَلة لة كاتي ذةنيندا ضؤنة؟ 

وةآلم: بَيطومان نةك هةر بة كةَلكي ذةنين دَيت، بةَلكو لة كاتي ذةنيندا زؤر 

دةستي  بة  دةبَيت  مرؤظ  جوداية.  دةنطةكاني  نايابة.  زةنطي  و  دةنط  و  تايبةتة 

خؤي تاقي بكاتةوة. ديارة بة داخةوة ئَيمة نازانين لة سةرةتادا ضؤن بووة، واتة 

كةس  هةموو  كاري  نوَيكردنةوة  و  ضاككردنةوة  ئاشكراية  ساَل.  هةشتا  لة  بةر 

نيية، ريسك و سةركَيشيية. دةبَيت بة ئاطاداري تةواوةوة بكرَيت. كةس ناتوانَيت 

مرؤظ  نةيهَينَيت  نوَيكردنةوةكة  ئةطةر  هةروةها  بكات.  كارة  ئةو  خؤي  تةنيا  بة 

دةبَيت باش بيربكاتةوة كة ئايا بيكات يان نا؟ 
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و ژما هةزار   ٤٠ تا  يؤرؤوة  هةزار   ٤ لة  دةبينين.  جياواز  نرخي  ئَيمة  لَيرة  ثرسيار: 

هةندَيك ثيانؤيش هةن تا ٩٠ هةزار يؤرؤ نرخةكانيان هةَلدةكشَين. ئايا ئةم ثيانؤيانة 

يان  ئؤثَيراكان  و  ئؤركسترا  موزيك؟  دامةزراوةكاني  كِرين؟  دَينة  كَيوة  اليةن  لة 

كةسي تايبةت هةن دةيانكِرن؟

لة  منداَلةكانيان  ئةوانةي  تايبةتن.  كةساني  كِريارةكانمان  زؤري  بة  وةآلم: 

هةبوون  منداَل  ثَيشتر  بذةنن.  ثيانؤ  دةيانةوَيت  ساآلندان  دا،   ١٠ بؤ   ٧ تةمةني 

ثيانؤيان بة دايك و باوك دةكِري و بةآلم فَيري نةدةبوون، ئةوانيش دةيانطوت 

و  ببن  فَير  دةيانةوَيت  منداآلن  ئَيستا  بةآلم  بمَينَيتةوة.  ماَلةكةدا  لة  ثيانؤكة  با 

بن،  فَير  ذةنين  بيانةوَي  منداَلةكان  كاتَيك  دةزانم.  ذيرانة  كارَيكي  بة  ئةوةيش 

كِرياري  خَيزانانة  ئةو  بةَلَي  نةيكِرن.  با  نا،  ثَيضةوانةوة  بة  دةنا  بكِرن،  بؤيان  با 

بةآلم  بوون،  ثيانؤذةن  ثَيشتر  كة  هةن،  كِرياريشمان  هةروةها  ئَيمةن.  سةرةكي 

بة هؤي جؤراوجؤرةوة لَيي دابِراون و ئَيستة دةضنةوة سةري. لةوةية ثةيوةندي 

بة باشبووني باري ئابورييانةوة هةبَيت يان كاتيان زؤرتر بَيت بؤ ثيانؤ ذةنين. 

كةمتر دامةزراوةي موزيك كِرياري الي ئَيمةن. جاران ئةو كِريارانةمان هةبوو، 

كةمتر  واتة  تايبةتن.  كِرياري  خةَلكن،  ئَيمة  كِرياري  ٩٥ي  سةدا  لة  ئَيستة  بةآلم 

كِريارن  كةمتر  ئةوان  بةداخةوة  تَيدةكةن.  روومان  موزيك  فةرمييةكاني  شوَينة 

لة المان. 

ثرسيار: لَيرة وةكو ئَيمة دةبينين، نزيكةي هةموو كةسَيك ثيانؤ دةذةنَيت يان 

شتَيكي لَي دةزانَيت، ئةوةيان ضؤنة؟

ثيانؤ  ذوورةوة  دَيتة  و  دةكات  ئَيمة  لة  روو  كِريارةي  ئةو  دَلنيايي  بة  وةآلم: 

لَيبدةن،  ثيانؤ  دةتوانن  كارةكةدان.  دةسثَيكي  لة  هةن  كةسانَيك  ديارة  دةذةنَيت. 

هةية.  باشمان  بوارَيكي  كةسانة  ئةو  بؤ  ئَيمة  نين.  دَلنيا  خؤيان  لة  تةواو  بةآلم 

لة  ئةطةر  بَيت،  اليان  لة  ساَلَيك  و  ببةن  ثيانؤيةك  ئةزموونكردن  وةكو  دةتوانن 

حيسابي  ئةوا  ثَيضةوانةوة  بة  و  دةمَينَيتةوة  اليان  لة  ئةوا  سةركةوتن،  كارةكةدا 

بؤ ئةوةي ئةو  بوارَيكة  ئةمة  بؤمان.  دةطةِرَينَيتةوة  ثيانؤكة  دةكةين و  ئةو ساَلة 

كةسة منداَلةكاني يان خؤي تاقي بكاتةوة كة ئايا دةتوانَيت ثيانؤ بذةنَيت ياخود 

لةطةَلدا  ساَلةيشي  ئةو  كرَيي  و  بيكِرَيت  دةتوانَيت  دةمة  ئةو  دةكات.  خؤشحاَلي 

ئَيمة.  كؤمثانياكةي  فرؤشتني  سياسةتي  لة  بةشَيكة  ئةمةيش  دةكرَيت.  حيساب 

بَيطومان زؤربةي ئةو كةسانةي ثيانؤيةك بة كرَي دةبةن، ثاشان حةزي لَيدةكةن 

و دةيكِرن. 
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ژما شتَيك  دةتوانن  هةية،  ضاككردنةوةتان  شوَينَيكي  دةبينين  وةكو  لَيرة  ثرسيار: 

سةبارةت بةو وةرشةية بَلَين؟

ثيانؤية.  نوَيكردنةوةي  و  ضاككردنةوة  بضووكي  شوَينَيكي  ئةوة  بةَلَي  وةآلم: 

هةروةها شوَيني تاقيكردنةوةي ثيانؤكانة. كة ئايا دةنطيان باشة، زرنطةيان ضؤنة 

و ئاستي ذةنينيان تا ضةند طونجاوة. هةروةها لةو وةرشةية بواري نوَيكردنةوة و 

خاوَينكردنةوةي ثيانؤ هةية. وةكو روماَلي نوَي، يان جؤرة بؤيةكردنَيكي تايبةت، 

بةآلم شوَيني طةورةي ضاككردن و نوَيكردنةوةمان لة دةرةوةية. لةوَي هةموو 

جؤرةكاني ثيانؤ بة شَيوةيةكي سةرتاسةري نوَي دةكرَينةوة، كة نوَيكردنةوة و 

ضاككردني هةر ثيانؤيةك ضةندين مانط دةخايةنَيت. ئةوةيان لَيرة ناكرَيت، ضونكة 

كارَيكي قورسة و لة دةرةوةي ئةم شوَينةمانة. 

ثرسيار: لَيرة ئَيوة هاوسَيي نزيكي ماَلي ئؤثَيراي شارةكةن. ئايا ئةمة رَيكةوت 

بووة يان بة ثالن ئَيرةتان هةَلبذاردووة؟

وةآلم: بَيطومان ثالن بوو، بؤ كارةكةي ئَيمة ئةم شوَينة طرنطة. بةرانبةر بة 

ئؤثَيرا  ماَلي  دةكات  تةماشا  كةسَيك  هةر  كاتَيك  لَيرةوة  كؤَلن.  شاري  ئؤثَيراي 

و ماركةي بَيكشتاين-ي ثيانؤ بةرانبةر بة يةكتر دةبينَيت، ئةوة بؤ ئَيمة شتَيكي 

باشة. بؤية ئَيمة ئةم شوَينة بة شوَينَيكي لةبار دةزانين بؤ كارةكةمان. هةروةها 

لَيرة ئَيمة لة نزيكي شةقامة طرنطةكاني شارةكة و نزيكي وَيستطةي شةمةندةفةر 

و كةنيسةي طةورةي دؤم-ين. لة دَلي شاري كؤَلنداين. ثَيم واية شوَينَيكي تةواو 

باشمان هةية. 

ثرسيار: ضل ساَل زياترة ئَيوة لةطةَل ثيانؤدا هاوِرَيي رؤذانةن، شتَيكي تايبةت 

ضيية ئةطةر سةبارةت بةو دةنطة، سةبارةت بةو ئامَيرة تايبةتةي موزيك بيَلَين؟ 

وةآلم: بَيطومان دنيايةكي تايبةتة ئةم كارة. كارَيكة هةرطيز لَيي وةِرس نابيت. 

دةمةوَي ئةوةيش بَلَيم كة هةر ماركةيةك سياسةتي لةرينةوة و زرنطةي خؤي 

هةية. ثيانؤ هةية بة دةنطي خؤي، بة زرنطةي خؤي ئؤركسترايةك ناضار دةكات 

بة  تايبةتة  و  جياوازة  بَيكشتاين  موزيكي  سياسةتي  بطونجَينن.  لةطةَل  خؤياني 

ناو  طرنطي  موزيكظانَيكي  بؤ  ئاساييةوة  كةسَيكي  لة  بَيكشتاين  ثيانؤي  خؤي. 

ئؤركسترايةك دةتوانن بيذةنن. بة شَيوةيةكي لةبار. ماركةي بَيكشتاين وَينةيةكي 

ثيانؤي  ئةوةي  كردووة.  دروست  خةَلك  الي  لة  دةنطي  و  لةرينةوة  تايبةتي 
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بَيكشتاين بكِرَيت و ثَيي ئاشنا بَيت، ئيتر ماركةيةكي تر ناكِرَيت. دةتوانين بَيطومان 

ثَيكةوة طوَي لة دةنط و لةرينةوة و ئاوازي ثيانؤي بَيكشتاين بطرين..

 

دؤالري  هةزار   ٣٢ نزيكةي  يؤرؤية.  هةزار   ٢٥ ئامَيرة  ئةم  نرخي  ثرسيار: 

ئةمةريكايي، ئةمة ناوي ثيانؤ نيية، ئةطةر دةقاودةق بكرَيت بة كوردي، واتاكةي 

دةبَيت بة باَل يان باسك، ضونكة لة باَلَيكي طةورة دةضَيت. ئةم ئامَيرة نايابة ساَلي 

كاردا  لة  زياتر  ساَل  سةد  دةتوانَيت  موزيك  ئامَيرَيكي  ضؤن  كراوة،  دروست   ١٩٠٤

بَيت؟ 

وةآلم: ئةمة دةطةِرَيتةوة بؤ طرنطيي ماركةي بَيكشتاين. بة شَيوةيةك بةرهةم 

هَيندراوة كة دةكرَيت ثاش ئةو هةموو ساَلةيش نوَي بكرَيتةوة. ثارضة جياوازةكاني 

بكرَيتةوة و خاوَين و ضاكبكرَينةوة. كة ئةمة لة الي هةموو ماركةيةك كاري كردة 

نيية. 

بة  ضونكة  دةكةينةوة،  نوَي  سةرتاسةر  دةكةينةوة  نوَيي  كاتَيك  ئاشكراية 

نوَي  ئامَيرةكة  سةرجةم  بؤية  ناهَينَيت.  ئةوة  بةشَيكي  ضةند  يان  بةشَيكي  تةنها 

بَيت.  بةردةوام  ئةوةية  شاياني  ئامَيرَيكة  لةبةرئةوةي  باشتريشة،  و  دةكةينةوة 

ئامَيرةكة  بكات.  كار  تريش  ساَلي   ٥٠ هةية  ئةوةي  طرةنتي  ئَيستا  ئامَيرة  ئةم 

زؤرتر لة سةد ساَلي تةمةنة، بةآلم وةكو دةبينن نرخي ٢٥ هةزار يؤرؤية. جطة 

لةوةيش ئامَيرةكة شكؤ و سةنطيني خؤي هةية. ئةمةيش دةطةِرَيتةوة بؤ طرنطي 

ماركةي بَيكشتاين كة بةر لة سةد ساَل ض بةرهةمَيكي بةخشيوة. ضةند بة شكؤية 

و ضةنديش دَلطيرة. 

ثرسيار: رووكاري ئةم ئامَيرة دَيرينة ض كةرةستةيةكة؟

وةآلم: شَيالك-ة، بةآلم ئَيستا لة نوَيكردنةوةدا مادةي ثؤلييةستةر بةكاردَينين. 

ئةو مادةية لة كؤندا باو بوو، بةآلم ئَيستا ئيتر بةكار نايةت. 

ثرسيار: جياوازي ضيية لة نَيوان ثيانؤ و باَل-دا؟

جياوازييةكان  لة  يةكَيك  نيية.  ئةوتؤ  جياوازييةكي  راستييةكةي  وةآلم: 

ثيانؤيش  وةرطرتووة.  باَلَيكي  شَيوةي  و  دةبَيتةوة  بةرز  ئةمةيان  شَيوةكةيةتي. 

هةتا  ثانييةكةي  دةبَيتةوة،  ثان  باَل  بةآلم  داية،   ١١٠-١٣٠ نَيوان  لة  بةرزييةكةي 

دةضوو،  بةرزي  مةتر   ٤ بةرةو  بوبا،  ثيانؤدا  شَيوةي  لة  ئةطةر  دةِروات.   ٢٨٠

ديارة ئةوة بَي واتا دةبوو، بةآلم اليةنَيكي تري باَل ئةوةية كة زؤرتر دةسةآلت 
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بؤية  بآلوبوونةتةوة.  و  نين  ئاسؤيي  ضةنطةكاني  ضونكة  بةسةريدا،  دةشكَيت 

هاوكات  بةآلم  ذةنين،  بَيتة  ناسكي  بة  باَل  دةكرَيت  خؤشدةستترة.  ذةنينيدا  لة 

بة شكؤيةكي تايبةت. باَل لةبارة بؤ ذةنين و بؤ دةنط دةرخستن. لَيرة، لةسةر 

ئةوةي  بؤ  هؤكارة  فراوانبوونةكةي  بكةيت.  جَيبةجَي  ثالن  باشتر  دةكرَيت  باَل، 

مرؤظ  دةبَيت  ثيانؤ  الي  لة  ذةنين.  بؤ  بَيت  طونجاوتر  و  خؤشدةستر  ثيانؤ  لة 

خؤي بكَيشَيتةوة بؤ ثاشةوة و جؤرَيك لة ئاستةنطي هةية، بةآلم لة الي باَل بة 

هؤي فراوانييةوة مرؤظ بواري جوَلة و كشاني زؤرترة. بؤية مرؤظ دةتوانَيت 

لة  دَلنيايي  بة  دةنطدةرخستنيشي  و  لةرينةوة  بَيطومان  بَيت.  جوَلةدا  لة  باشتر 

ثيانؤ باشترة. ثَيويستة ئةوةيش بَلَيم كة باَل هةميشة سَي ئةوةندةي ثيانؤ نرخي 

بةرزترة. لةبةر طراني نرخي باَل، هةروةها لةبةرئةوةي شوَين زؤر دةطرَيت، ئَيمة 

لة سةدا نةوةدي فرؤشمان ثيانؤية و تةنها لة سةدا دةي فرؤشمان باَلة. 

باَلَيكي  و  نوَي  باَلَيكي  دةنطي  هةردوو  نَيوان  لة  بةراوردَيك  دةتوانن  ثرسيار: 

كؤندا ثَيشان بدةن؟ 

وةآلم: بةَلَي ئةوةي كة بينيمان نوَيكرابووة. ئةو جؤرةمان هةية لةو التريش 

ئةم  نوَيية.  تةواو  بَيكشتاينة  ماركةي  كة  باَلة  ئةم  بةآلم  دةكات)،  بؤ  (ئاماذةي 

باآلنة هةموويان نوَين و درَيذييان ١مةتر و ٦٠ سانتيمة. هةيشيانة ٢,٣٢ درَيذة. 

جةستةيةكي طةورةي هةية و تةنها بؤ ساَلؤنة طةورة و زةبةالحةكاني كؤنسَيرت 

طونجاوة، بؤية بة داخةوة كِرياري ئةم جؤرة كةمة. 

ثاشان هَيربَيرت تيلتطَيس دةست بة ذةنين دةكات، دةنطي باَلة نوَييةكة تاقي 

دةكاتةوة و ئَيمةيش دةيبيستين. دواتريش دةست ثة ذةنيني باَلة كؤنةكة دةكات 

و مةبةستييةتي هةردوو دةنطةكة بَينة بيستن و بتواندرَيت بَينة بةراوردكردن.
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 سيمبؤليزمي هَيربرت ريد و سيمبؤليزمي ثؤل طؤطان سيمبؤليزمي هَيربرت ريد و سيمبؤليزمي ثؤل طؤطان

هةماهةنط  هاوضةرخدا  هونةري  توَيذةرةواني  زؤرينةي  لةطةَل  ريد  هَيربرت   

دةطةِرَيتةوة  نوَي،  هونةري  سةرهةَلداني  فاكتةرةكاني  لة  يةكَيك  كة  دةبَيتةوة 

شَيوازةكةي  لة  ئةمةيان  كة  ئةكاديميةت  و  كآلسيزم  لة  جيابوونةوة  خاَلي  بؤ 

دةيشكَينَيتةوة  بؤضوونةدا  ئةو  بةالي  ريد،  بوو.  بةرجةستة  دا  داظيد)  لوي  (ذاك 

ئةو  وةك  بةَلكو  نيية،  ئاشكرا  و  روون  تةواوَي  نوَي  هونةري  بنةضةي  ثَييواية  كة 

رةطانة واية كة ثةل بؤ ئاست و ئاراستةي جؤراوجؤر دةبات، ئةمة هةَلهَينجانَيك 

دةدات بةدةستةوة كة ضةندةها طؤِرانكاريي بةسةر هونةردا هاتووة، هةر لة نيوةي 

دووةمي سةدةي هةذدةيةم و بةطشتي نؤزدةيةمدا، وةك كآلسيزمي شؤِرشطَيِريي 

(كؤنستابَل)  زانستيي  ناضراليزمي  و  (بلَيك)  شؤِرشطَيِرانةي  رؤمانسيزمي  و  داظيد 

رياليزمي  ناويدةبات،  مَيذوويي  ئايدياَلي  بة  ريد  كة  (دَيالكِروا)  رؤمانسيزمي  و 

(كؤربَي) و هةستةوةريي (مانَي) و دةربِرينخوازيي (ظانكوخ) و (مؤنش)، هةروةها 

وسةرةتاي رَيبازة نوَيخوازةكان لة هونةردا ن ز و و ز ر ي

و. لة عةرةبييةوة: تةها ئةحمةد رةسوَل و. لة عةرةبييةوة: تةها ئةحمةد رةسوَل 
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سيمبؤليزمي (بيرنار) و (طؤطان)، هةموو ئةم طؤِرانكارييانةي هونةر رَيطةخؤشكةر 

بوون بؤ هاتنةئاراي فؤظيزم و كؤبيزم و سورياليزم.

كة  رؤمانسيزمة  سةرةكي  بنةماي  زمانحاَلي  طةوهةردا  لة  ريد  ميتؤدةكةي   

كؤنتِرؤَلي ئةقَل و سيستةم رةتدةكاتةوة، دةبَيتة دةستثَيكي هونةري نوَي و رؤحي 

ئةكاديميةت،  ضةمكةكاني  بة  دذ  رؤمانسييةكانةوة  خةباتي  بة  ثةيوةستة  كة  نوَي 

بةتايبةتيش دذ بة ضةمكةكاني ( جؤشا رينؤَلدس) لة ئينطلتةرا. ريد طرنطي تايبةتي 

ئةو طورزانة دةردةبِرَي كة دراونةتة هونةري سرووشتي وةك هونةرَيك، ياخود 

ثَيي دةَلَيت (تةكنيكي سرووشتييانة، كة بةدرَيذايي مَيذوو هونةرَيكي دانسقة بووة و 

بةرفراواني نةبينيووة، طةر بشَيت شرؤظةي هونةر بكرَيت هةر لة ضاخة دَيرينةكانةوة 

دةبينين ئةم ضةشنة هونةرة زؤر دةطمةنة، هةروةها دةبينين هونةرمةندةكانيش لة 

كاتَيكةوة بؤ وةختي ديكة و لة سةردةماني خاثووربووندا هةوَليانداوة ئةوة جَيبةجَي 

بكةن لة نيطار و ثةيكةرةكانياندا كة ضاو دةيبينيََت، بةآلم ئَيستا و سةرباري ئةوةي 

دةوَلةمةندمان  ئةمة  رةنطاوِرةنطيش،  فؤتؤطرافي  تةنانةت  داهَيناوة،  فؤتؤطرافمان 

دةكات بة نةمركردني رواَلةتي شتةكان، كة ئةوةش تاقة ئةركي هونةرمةندان بووة 

لة رابردوودا).

 كةواتة لة خاَلةكاني كودةتاي سةرةكييةوة لة ثَيشكةوتني هونةردا دؤزينةوةي 

دروست  جياوازييةكان  وايكردووة  وَينةكان،  ضاثكردني  و  فؤتؤطرافي  كامَيراي 

بكات لةنَيوان نيطاركَيشان و شرؤظةكاريدا، كة ئةمةش لة يةكةمجاردا بةشَيوةيةكة 

هةستي ثَي ناكرَيت، بةبِرواي ريد مةسةلةي نيطاركَيشان و لَيكدانةوة (شرؤظةكردن) 

طرفتَيكي  بةرجةستةكردني  هؤي  بووة  شؤِرشطَيِرانةكةيةوة  سرووشتة  بةهؤي 

جَيي  ريد  الي  ئةمة  هَيماكةيدا،  و  وَينة  لةنَيوان  جياوازيية  طرفتي  ئةويش  كة  ديكة، 

رَيبازة  لة  بَيت  قووَل  تَيطةيشتنَيكي  ئامانجي  دةكات  مرؤ  لة  وا  و  ئةوتؤية  بايةخي 

تازةكاني هونةردا.

بةَلكو  بَيت،  وَينةيةك  تةنها  هَيناوة  لةوة  وازي  نوَي  هونةري  واية،  ثَيي  ريد   

سةرةكيترين ئةرك و وةزيفةي تازةي هَيما و ئاماذة و سيمبؤلة، وَينة سودمةندة 

وةك فؤرمَيك لة نمايشكردني راستييةكاندا، لةكاتَيكدا سيمبؤل ئةركي شرؤظةكردني 

و  رَينيسانس  سةردةمي  هونةري  دةبينين  شيمانةيةوة  لةم  دةطرَيت،  ئةستؤ  لة 

نوَي  هونةري  لةكاتَيكدا  وَينةوة،  هونةري  بة  ثةيوةستة  طشتي  وةهمي  خوَلقاندني 

تةواوَي هونةري هَيما و ئاماذةية، هةروةك ضؤن بةر لة شارستانييةتي هيليني و 

دواتريش لة ضاخةكاني ناوةِراستدا هونةر وةها بوو.

كاريطةريي  ذَير  كةوتووةتة  سيمبؤلةوة،  بة  وابةستةية  كة  ريد  ضةمكةكةي   
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ضةندين بؤضووني هونةريي و هزرييةوة، وةكو فةلسةفةكةي (ئارنست كاسيرَير) 

اليةني  لة  طؤطان،  و  بَيرنار  سيمبؤليزمي  و  رؤذهةآلتي  هونةري  فةلسةفةي  و 

هونةر  ثَيناسةي  كة  (وايتهيد)،  نووسينةكاني  بة  ئةستوورة  ثشت  فةلسةفيشدا 

لةِراستيشدا  هةستةكانة.  ئاماذةي  و  هَيما  نمايشكاريي  ثرؤسةيةكي  دةكات  بةوة 

بيرؤكةكةي ريد لةوةدا خؤي دةبينَيتةوة، كة بووني مرؤظ و تةنياييةكةي لةطةَل 

سرووشتدا ثَيويستي بة تةنها وَينة بووة تاوةكو هةستةكاني لَيوة دةرببِرَيت، وةلَي 

بةهؤي جياوازييةكاني لةطةَل بوونةوةراني تردا و لةِرَيي هؤشمةندييةوة زمان و 

هَيماي ديكةي خوَلقاندووة بؤ طوزارشتكردن لة هةست و لَيكدانةوة و خودي خؤيدا.

تةواو  نوَيش  هونةري  بابةتي  و  ذياوة  وَينةدا  لةطةَل  مَيذوو  بةدرَيذايي  هَيما   

طرَيدراوة بة بابةتي شرؤظةكردني ئةو ذيان و لةطةَلدابوونة، بة ياريدةي وايتهيد، 

سةرةكيية  جياوازيية  ئةو  و  دةكات  وَينة  و  سيمبؤل  سرووشتي  شيكاريي  ريد 

لةنَيوانياندا دةخاتة روو، ئاكام دةطاتة ئةوةي كة ئةزمووني هةستكردن و ثَيزانين 

وةك  ديكةية  وَينةيةكي  سيمبؤل  و  هَيما  بةآلم  وَينةية،  راستةوخؤي  دةرككردني 

ئةوةي رةطةزَيكي ئةقَليي ثَي ببةخشَيت، ريد لةو نزيكييةي هَيماخوازيي وايتهيد و 

ثَيناسةكاني كؤمةَلةي ثَيكهاتةخوازان دةكؤَلَيتةوة كة (ئةميل بَيرنار) لة ساَلي (١٨٨٨)

دا دايِرشتووة و لةمياني شَيوازةكةي طؤطانةوة كاريطةرييةكي ئةوتؤي جَيهَيشتووة 

وةك  سيمبؤليية  هَيَلة  ئةو  ريد،  بةبِرواي  نوَيدا...  هونةري  ثَيشكةوتني  تةواوي  لة 

دذ بةو رةطةزي سرووشتي و ئةقآلنييةي ئةودةمةوة كَيشراوة، هةروةها سةخت 

بنةماكاني  و  سةرةتاكان  بؤ  دةطرَيت  لةبةرضاو  دياريكردنةش  ئةو  طرانيي  و 

هونةري نوَي و جياوازيي رايةَلةكاني هونةري ئةمِرؤش بة هونةري سةردةمةكاني 

رابردووةوة.

 ريد ثَيي واية، ثةيوةندييةكي ناِراستةوخؤ و ناوةكيي هةية لةنَيوان هونةرةكاندا 

شتَيك  هيض  طؤطاندا  تابلؤكاني  دةَلَيت: (لة  دةبينن،  بةخؤوة  جياوازيي  بةِروونيي  و 

بةآلم  مؤندريان)،  و  كاندينسكي  ئةبستراكتي  بؤ  بَيت  ثاساو  بؤئةوةي  نيية  بووني 

سةرباري ئةوةش شتَيك هةية وايتهيد ناوي دةنَيت بة زنجيرةيةك هَيماي لةدايكبوو 

لة سيمبؤلةكانةوة، كة ثةيوةندي راستةوخؤ دروست دةكةن لةطةَل هَيما و مانايةكي 

خؤش  بؤ  رَيطةمان  ناِراستةوخؤيانة  ثةيوةنديية  ئةو  كة  وايدةبينَيت  ريد  ديكةدا... 

دةكةن تاوةكو ثةيوةندي سيمبؤلةكان نةك ثةيوةنديي رواَلةتييان ثَيكةوة دياريي 

وطي)  (بووطي-  و  طؤطان  زةرد)ي  (مةسيحي  تابلؤي  دوو  لة  هةروةك  بكةين، 

مؤندرياندا بوونيان هةية بؤ نموونة.

سيمبؤليزم  دةوترَيت  ثَيي  ئةوةي  كة  دةدؤزينةوة  ئةوة  ريددا  بةرنامةكةي  لة   
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خةسَلةتَيكي هةنوكةيي هونةر نيية، بةَلكو لة سرووشتةكةيةوة هةَلدةقوَلَيت، هونةر 

زمانَيكة لة سةرةتادا هةست بة ثَيداويستي هَيماخوازييةكةي دةكةين بؤ سةر زماني 

نووسراومان تاوةكو نهَينييةكاني كةشف بكةين، وةلَي لة بنةِرةتدا زمانَيكي تةواوة 

طةر فَيرنةبين ضؤن ئاماذة  زانراو بن  تايبةتييةكانييةوة و ناكرَيت  هَيما  هةموو  بة 

راستةوخؤكاني هةَلبوةشَينينةوة لةِرَيطةي بينينةوة، بةآلم بة ض رَيطةيةك دةكرَيت 

ئةو سيمبؤالنة نمايش و جَيبةجَي بكرَين لة هونةردا؟!

وةختَي  دةدات  لةدةست  واتاكةي  و  بةها  سيمبؤليزم  روونيدةكاتةوة  ريد   

بةشَيوةيةكي ئاطاييانة بةكارهَينرَيت لة هونةردا، يان بة ياريدةي هزر و ئةقَل، ئةوةي 

دةبَيت  بهَينَيت،  بةدي  ئامانجةكةي  هونةريش  بؤئةوةي  و  بيكةين  دةتوانين  لَيرةدا 

ثاَل بدةين بة هةستةكان و ضاالكييةكاني رةمةكةوة، بَيطومان ئةمة دةمانطةيةنَيتة 

ئةو ئاكامةي بَلَيين هونةري نوَي زؤر قةرزارباري سيمبؤليزمي طؤطانة كة سروش 

بةخشة بؤ خولياي ديكؤر و نةخشةسازيي ئةمِرؤكةمان، هةروةها سيمبؤلييةكةي 

تةختةي  سةر  نيطاري  نموونةي  لة  رؤذهةآلتيية  هونةري  قةرداري  طؤطانيش 

ذاثؤنييةكان، هونةري ذاثؤني وةك زانراوة كاريطةرييةكي ئةوتؤي هةبوو لةسةر 

سةرنجخواكان ( ئيمثريشَينيزم و دواي ئيمثريشَينيزمةكان).

 هونةري ذاثؤني لة ديدي ريدةوة ضاوي رؤذئاواييةكاني كردةوة لةسةر ئةو 

هةيةتي  ئةركةي  لةو  جطة  هةبَيت  ديكةي  ئةركَيكي  هونةر  دةشَيت  كة  راستييةي 

جَيبةجَيكردني  ئةويش  هةية  ديكةي  ئةركَيكي  واقيعييةكان،  شَيوة  خوَلقاندني  بؤ 

هونةرمةندي  ئةو  بةِراي  زانستيي،  و  راستةقينة  وَينةيةكي  لة  دوورترة  شتَيكي 

هَيماخواز لة رواَلةتة دةرةكييةكاندا بةدواي سيمبؤلَيكي هونةرييانةدا دةطةِرَيت كة 

زامني راستةقينةيي شتةكانة، نةك خوَلقاندنةوةي دَلسؤزانةي ئةو راستييانة، ريد 

دةَلَيت: (كؤي جياوازييةكة لةنَيوان بزافي نوَيخوازيي هونةر و نيطاركَيشاني باودا كة 

ثَينج سةدةي خاياندووة لة بةدواهاتني هونةري سيمبؤليزمةوةية ثاش هونةرَيكي 

وةسفي). طؤطان جارَيكيان شتَيكي لةو بارةيةوة نووسيووة بؤ ثَيداويستي طةِرانَيك 

بؤ ئاماذة و هَيماي نيطاركَيشان، نةك نيطاركَيشانَيكي وةسفسازيي.

روانين  سانايي  و  وةهم  خوَلقاندني  هونةري  و  رياليزم  ريد  بةبؤضووني   

بوونةتة بةربةستي هَيماخوازيي، وةلَي زةرورةت و طةِرانةوة بؤ هَيزي سةرةتايي 

رةخنةش  هةمان  بيرؤكةية،  ئةو  بةرجةستةكردني  بؤ  بوو  رَيطةخؤشكةر 

رووبةِرووي مانيريزم و ئةكاديمييةت دةبَيتةوة كة هَيماكانيان شَيواندووة، تةنانةت 

نةيتوانيووة  هونةريي  رَيبازَيكي  و  مَيذوويي  قوتابخانةيةكي  وةك  رؤمانسيزميش 

(ئةنطةر)  و  (دَيالكِروا)  دةبينين  ئَيمة  ثَيشةوة،  بؤ  بنَيت  سيمبؤليزمةوة  بة  ثاَل 
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تةكنيك و توانستي خؤيان ملكةضي بةرهةمهَيناني جؤرَيك لة هونةري خوَلقاندني 

ثَيشةنطي  (كؤربَي)ية  هةرضي  كردووة،  مَيذوويي  رياليزمي  بة  ثةيوةست  وةهمي 

رياليزمييةكان، سيمبؤلي لة كارةكاني خؤي داماَليووة، لةكاتَيكدا (مانَي) و (ديطاس) 

دةوترَيت  ثَيي  ئةوةي  ئاساييكردنةوةدا،  لةثَيناوي  دا  شتَيك  هةموو  بة  قوربانييان 

روانين و هةستكردني راسةوخؤ.

 طؤطان كة زؤر شت فَير ببوو لة ئيمثريشَينيزمةكانةوة، بةتايبةتيش لة (ديطاس) 

و (ثيسارؤ)وة لة ساَلي (١٨٨٦)دا جةختي لة سةربةخؤبووني هونةريي خؤي كرد و 

بة وتةي ثيسارؤ رووةو (تايةفةطةريي رةطةزثةرست) رؤيشت، سيماي سيمبؤليزم 

لة هونةري نوَي و بةرنامةكةي ريددا ئيدي روون و ئاشكراية و بينيني بابةتييانة 

و سرووشتييانةي جيهاني دةرةكي رةتدةكاتةوة و بةرةو داماَلينَيكي ماتريالييانةي 

ئةوةي  بطةن،  ثَيك  ناكرَيك  سيمبؤليزم  و  رياليزم  ريد  لةالي  ثةلدةكَيشَيت،  وَينة 

دووةم ضنينةوةي زؤين روونيي و هةست و روانيني خودييانةية بؤ واقيع كة هزري 

شيكاريي ئاوَيتةي نابَيت. 

 ريد ثَيي واية، كة هونةري نوَي بة ضاكةي طؤطان و سيزانةوة سةقامطير بووة، 

سيزان  نةخوَلقاند،  رازيبوونيان  ئيمثريشَينيزمةكةيان  تةكنيكة  كة  دووانةي  ئةو 

بةخششي سةرنجخواكاني رةتدةكردةوة وةختَي جياوازييان دةخستة نَيوان رةنط 

و فؤرمةوة و جةختيان لةو طؤِرانكاريية هةنوكةييانة دةكردةوة كة رووياندةدا لة 

رووبةري نيطاركَيشراوةكاندا، نةك جةختكردنةوة لة سرووشت و طةوهةرياندا.

 رؤَلي ئيمثريشَينيزم لة تيؤريزةي هَيربرت ريددا رؤَلي ئيمثريشَينيزم لة تيؤريزةي هَيربرت ريددا

زانستي  بنةماي  دروستيي  لة  هةبووة  طوماني  ئيمثريشَينيزم  وايدةبينَيت  ريد   

سرووشتَيكي  بةخشيني  لة  طةِر  خستووةتة  هةوَلي  لةبةرئةوةشة  ئاساييدا،  بينيني 

زؤر وردتر و شياوتردا، لة روانيني ئةودا رياليزميش ئيدي بةثَيودانطي ئيمثريشَينيزم 

زَيدةِرؤيي كردووة و طؤِراوةتة سةر جؤرَيك لة بَيهودةيي.

بونيادَيكي  دةبينَيت  ريد  ميتؤدةكةي  لَيكؤَلينةوةي  بكةوَيتة  كةسَيك  هةموو   

فةلسةفي هةية، نةك شيكردنةوةي فؤرمي هونةريي، هةروةها ثشت دةبةستَيت بة 

بِريارداني خوديي لة طةِران بةدواي خوَلقاندني هونةريدا، لةو بِروايةدام نووسينةكةي 

لة  طومانانةي  ئةو  روونكردنةوةي  بؤ  سودمةندة  فراي)  (رؤجةر  دةربارةي  ريد 

ناخماندا رةطي داكوتيووة لةمياني توَيذينةوةكةيدا و دةطةينة طةوهةري ميتؤدةكةي، 

ريد دةنووسَيت: (فراي لة بنةِرةتدا رةخنةطرَيكي ئيمثريشَينيية و ثشتي بةستووة بة 

هةستكردني راستةوخؤي بةرامبةر بة كاري هونةريي نةك لَيكدانةوةي ثَيشوةخت 
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يةكةم  فراي  بِروايةداية  لةو  ريد  هونةر)،  ئامانجةكاني  و  مةبةست  بة  سةبارةت 

رةخنةطرة لة ئينطلتةرادا رَيطةي شيكاري شَيوةي ثةيِرةوكردبَيت، دةنووسَيت: (فراي 

زياد لة ثَيويست طرنطي داوة بة سايكؤلؤذياي هونةريي، بةآلم هةموو شَيوةيةك لة 

هونةري سايكؤلؤذيي رةت دةكاتةوة).

 ريد وةك ئةواني تر بِريار دةدات، كة ئيمثريشَينيزم وةك هونةرَيك لة بةرةنجامي 

كاردانةوةي هةستكردندا بةرامبةر بة رواَلةتي دةرةكي شتةكان ثةرةي سةندووة، 

خوَلقاندني  لة  سايكؤلؤذييةكان  هؤكارة  كاريطةريي  طرفتي  ناداتة  طوَي  لةبةرئةوة 

هونةردا، ريد وايدةبينَيت كة ئيمثريشَينيزم هَيشتاكة ثةيوةستة بة هونةري وَينةي 

هةر  بةر  ثةنابردنة  بةبَي  هةية  كة  خؤي  وةك  سرووشتدا  تؤماركردني  لة  باوةوة 

زةبةالحي  بة  ريد  كة  (سيزان)  ئةي  دةثرسين:  ئَيستا  سيمبؤلَيك،  و  هَيما  جؤرة 

هونةري نوَي ناوي دةبات ئامانجي بةخشيني بابةتييانة نةبوو بؤ سرووشت تةواو 

بةبَي هيض جؤرة سيمبؤلَيكيش هةروةك ئةوةي سةرنجخواكان دةيانكرد؟! بَيطومان 

ريد ثاساوي هةية بؤ كارةكاني سيزان كة خؤي لة نمايشكردني (وةهم)ي جيهاني 

دةرةكي الداوة، كة هونةري ئيمثريشَينيزم خؤي تَيدا قةتيس كردووة لة ضنينةوةي 

مةبةستي  و  ئامانج  روودةدةن،  شتةكان  رووبةري  لةسةر  كة  طؤِرانكارييةكاندا 

هةستةكان،  و  ئةقَل  ساختةكاريي  بةبَي  شتةكان  طةوهةري  بة  طةيشتنة  سيزان 

لة  جةختكردنةوة  لة  بةدوور  ئةمةش  رؤمانسييانة،  سؤزَيكي  لَيكدانةوةي  بةبَي 

فاكتةرةكاني وةك كةشوهةوا و تيشك و رووناكي لة ثرؤسةي خةمآلرؤَلي فاكتةرةكاني وةك كةشوهةوا و تيشك و رووناكي لة ثرؤسةي خةمآلندني 
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بةَلكو  نةبووة،  نَيطةتيظ  سرووشت  بة  بةرامبةر  سيزان  تر  بةمانايةكي  هونةريدا، 

خؤي وتةني شَيوةي كاركردني كؤنستراكتة لة رةوتي سرووشتدا.

 

 هةَلوَيستي ريد بةرامبةر هونةرةكةي سيزان هةَلوَيستي ريد بةرامبةر هونةرةكةي سيزان

 بةمةبةستي داناني سنوورَيك لةنَيوان رياليزم و ناضراليزمدا، ريد بة ثَيودانطي 

و  سروشخوازيي  كة  رايدةطةيةنَيت  و  دةكات  هونةر  ثؤلَينكاريي  سايكؤلؤذيي 

خاَلي  ئةوةش  و  هةية  رياليزميان  خةسَلةتي  االنطباعية)  و  (الطبيعية  سةرنجخوايي 

هاوبةشيانة، ئامانجي ئةو رياليزمييةش الساييكردنةوة و كؤثيكردنةوةي جيهاني 

مرؤظة،  لَيكدانةوةي  توانستي  كة  ثرؤسةيةك  هاوشاني  بة  ئةوةش  دةرةكيية، 

زاَلبوونة  ئةويش  بَيت،  مةبةست  يةك  ملكةضي  دةخوازَيت  هونةرمةند  لة  رياليزم 

وردي  ضاودَيريكردنَيكي  بؤ  تةرخانكردنة  خؤ  و  دةروونييةكةيدا  ضاالكيية  بةسةر 

شتةكان، فاكتةرةكاني نائاطايي كة لة دةرووني هونةرمةنددا بوونيان هةية، لَيرةدا 

لة دةربِريني ثَيكهاتة و رةنطدا بةيان دةبَيت، هةرضي ثةيوةندي بة ئيمثريشَينيزمةوة 

هةية ريد بةو رياليزمييةوة طرَييدةداتةوة، وةلَي رياليزمييةك كة ئامرازي خوديي 

ئةوةي  وةك  كارةكانيان  بابةتي  دةدةنة  بايةخ  هَيشتاكة  هونةرمةندةكاني  و  هةية 

ياخود  نةماوةتةوة  بةردةوام  دياردةيةكي  وةك  بابةتة  ئةم  بةآلم  بَيت،  درةختَيك 

و  كاتيية  دياردةيةكي  بةَلكو  سةرنجداندا،  و  بيركردنةوة  لة  دةركثَيكراو  واقيعَيكي 

كردوون،  تؤماري  هونةرمةند  هةستةكاني  كة  رةوشانةوة  بةو  بلكَيتةوة  ثَيويستة 

ئيمثريشَينيزم ثةرضةكردار و رةنطدانةوةيةكي ناوةكيية بؤ واقيعَيكي دةرةكي.

بة  ثشتي  هونةرمةندةي  ئةو  تايبةتي  رةوشي  لة  ــةردةالدان  ث بةمةبةستي   

(سيمبؤليزم  كتَيبةكةيدا  لة  وايتهيد  دةقَيكي  بةر  دةباتة  ثةنا  ريد  بةستووة،  روانين 

و واتا و كاريطةرييةكاني) تيايدا هاتووة: سةرنج دةدةين و دةبينين لةبةر دةمماندا 

شتَيكي رةنطين هةية و دةَلَيين ئةوة كورسيية، بةآلم ئةوةي دةيبينين لةِراستيدا لة 

كة  هونةرمةنددا  خةياَلي  بة  نايةت  وةها  نيية،  ديكة  شتَيكي  زياتر  رةنطين  شتَيكي 

ئةو شتة كورسيية، بةَلكو رةنطة هونةرمةند لة سنووري تَيِراماندا بَيت بؤ ئةو شتة 

جوان و رةنطينة، ئةوانةي كة هونةرمةند نيين زؤر مةيليان بةالي ئةوةدا دةِروات 

كورسييةك  وةك  شتة،  لةو  خؤشنودي  بطاتة  رةنطين  شَيوةيةكي  دةرككردني  كة 

روونكردنةوةي  بؤ  دةكةوَيت  دواي  ريد  وايتهيد  نموونةكةي  بةسوود،  شتَيكي  و 

مةرامي سيزان لة هةستكردني ئاطاييدا.

جيهاني  ثشكنيني  بؤ  مةزنة  جدي  هةوَلدانَيكي  سيزان  هونةرةكةي  بَيطومان   

دةرةكي بةبَي دةخالةتي ئةقَل و هةستةكان و ئةو شَيوازةي سةرنجخواكاني رةت 
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دةكردةوة كة رواَلةتي شتةكانيان دةثشكني و خؤيان لة طةوهةر و بوونيان الدةدا، 

كة ئةوانة شتة نةطؤِرةكانن (واتة كانزاكانيان... وةرطَيِري كوردي) سيزان بة خوليا 

طةوهةر  ناو  رؤبضَيتة  بوو  شَيوازَيك  خوَلقاندني  ئامانجي  كالسيكييةكاني  مةيلة  و 

هةستكردني  ثاَلثشتي  بة  نةك  ئةوةش  شتةكانةوة،  سرووشتي  بة  بايةخدان  و 

خوديي و كةسَيتيي، ئةو شَيوازة رشَيطةي خؤشكرد كة سيزان شَيوةي ئةندازةيي 

جيهاني  بةئةندازةكردني  ثرؤسةي  بدؤزَيتةوة،  دةرةكي  جيهاني  دياريكراوي 

خةسَلةتي  بووةتة  نووسيويةتي،  لةبارةيةوة  ظينتؤري)  (ليؤنليلو  وةك  دةرةكي 

دابوو،  لةكيسي  نؤزدةيةم  سةدةي  كة  ئةوةي  بيستةم،  سةدةي  هونةري  بنةِرةتي 

شؤِرشانةي  ئةو  هةموو  بؤ  بَيت  سيزاني  تؤوَيكي  ئةوةي  هةروةك  ئاراوة  دَيتة 

سيزان،  هونةرةكةي  لة  دةدات  سةرنج  ريد  هَيناون،  بةدةستي  نوَي  هونةري 

هةية  طرنطتر  دةستكةوتَيكي  و  خةسَلةت  ئةندازةييةكةي،  بونيادة  بةخششي  نةك 

ئةويش دةكرَيت ناوي بهَينين بة هارمؤني و ميلؤديي، بةواتاي ناوضةيةكي رةنطين 

بطونجَيت لةطةَل ناوضةكاني بةرامبةردا، بةمانايةكي ديكة خوَلقاندني ثرؤسةيةكي 

طشتَيك  و  يةكَيتي  بؤ  مؤتيظة  هةمةضةشني  ملكةضبووني  ئامانجي  كة  هةميشةيي 

كة ثَيويستة رَيبةريي بكات، سيزان ئةوةي بينييةوة كة طةنجاندن و هةماهةنطي لة 

نيطاركَيشاندا تا رادةيةكي زؤر ثشت دةبةستَيت بة طشتاندني ضةمكي ئةندازياريي، 

بة زماني هونةريش بة ماناي نوَيكردنةوةي ئاستةكاني رةنط لةثَيناوي خوَلقاندني 

مؤزايكي رةنطةكان لَييةوة، سيزان ئةم شَيوازة بةوة ناودةبات كة سةركةوتووة بؤ 

(ثرؤسةي هَينانةدي رَيطةيةكي باش بؤ خةمآلندن)، كة طوَي ناداتة يةكةكان، بةَلكو 

هةموويان دةبنة يةكَيتييةكي طشتطير و هاوبةش، ريد لةذَير كاريطةريي هةَلهَينجاني 

برطسؤنيدا وةها وةسفي سيزان دةكات كة خوَلقَينةري هونةرَيكة بةشَيوةيةكي باو 

و سواو ناِروانَيتة جيهان و جياوازة لة روانيني سةرنجخواكان كة خوديي تةماشاي 

سرووشتيان كردووة. 

 ئةو فاكتةرانةي كاريطةربوون لة سةرهةَلدان و ثَيشكةوتني هونةري نوَيدا ئةو فاكتةرانةي كاريطةربوون لة سةرهةَلدان و ثَيشكةوتني هونةري نوَيدا

جيابوونةوةي  بةرةنجامي  لة  نوَي  هونةري  كة  رايدةطةيةنَيت  هةميشة  ريد   

ريشةيي نَيوان ناضراليزم و رياليزمدا سةريهةَلداوة و لةِرَيطةي داناني سنوورَيكي 

هةموو  ئةو  بؤضووني  بة  مةيدان...  هاتووةتة  (وَينة)دا  و  (هَيما)  لةنَيوان  ئاشكراوة 

بوون  رَيطةخؤشكةر  نؤزدةيةمدا  سةدةي  لة  هونةريي  طرنطةكاني  بزووتنةوة 

و  نؤذةنكردنةوة  ياريدةي  بة  نوَي  هونةري  شَيوازي  و  ضةمك  هاتنةكايةي  بؤ 

خوَلقاندني  لة  ئاوةز  و  رؤَلي ئةقَل  و كةمكردنةوةي  ئةكاديمييةت  كاريطةرييةكاني 
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هونةردا، وةلَي هةموو ئةو بزووتنةوانة نةبوونة نوَينةري ئامانجة سةرةكييةكاني 

بزوَينةريان  و  بوون  زيندوو  هونةر  قؤناغةكاني  (هةموو  دةنووسَيت:  ريد  هونةر، 

هةست و روانين بوون، هةموو كارة هونةريية خودييةكاني ئةو قؤناغانة خاوةني 

شَيواز بوون وةلَي لة قؤناغي داِرمان و ئةكاديميدا زيندووَيتي هونةر ملكةضي ثَيوةر 

و بنةماكان بوون كة مامةَلةيةكي خراث دةرهةق بة بووني كةسَيتيي و خوديي تَيدا 

كراوة، نوَيخوازيي لة زياتر لة سةد ساَلةوة بةردةوامي هةية، ئةو هةوَل و كؤششي 

مةزن بوون بة ئاقاري هَينانةوةي هونةر بةرةو بايةخة زيندووةكةي كة سةرلةنوَي 

و  كؤنستابَل  بةردةوامبوونيدا،  و  دةرككردن  لة  ئةنداميي  بةشَيوةيةكي  بووةوة 

تَيرنةر و دَيالكِروا و كؤربَي و ديطاس و سيزان و ماتيس و ثيكاسؤ و طابؤ و مؤر 

رةهةندة  لة  كرد  ئازاد  هونةريان  وردة  وردة  كة  دةذمَيردرَين  هونةرمةندانة  بةو 

ئةكاديمييةكةي و وايان لَيكرد ببَيتة طوزارشتَيك بؤ تَيطةيشتنَيكي بةرفراوان لة واقيع.

 بةثَيضةوانةي هونةري نيوةي دووةمي سةدةي هةذدةيةمةوة كة كؤثيكردنةوةي 

ساآلني  لةماوةي  سرووشت  طشتي  ضةمكي  دةكرد،  ثيرؤز  ئايديَلي  سرووشتي 

زؤرتربوون  مةيلةكان  كَيشا،  ثةلي  طةوهةري  طؤِرانَيكي  رووةو   (١٨٣٠  -١٧٨٠)

لة  خؤيان  تةنها  كة  ضةشة  و  ضَيذ  ثِر  و  ورد  زانستييانةي  ضاوةدَيرييةكي  بةرةو 

شَيوة و فؤرمدا نةدةبينييةوة، بةَلكو بةرةو طرنطيدان بة مةسةلة هةنوكةييةكان و 

وردةكاريية ئاساييةكان و بيرؤكةي هونةر طؤِراني بةسةردا دةهات، ئيدي السايي 

لة  تازةية  شَيوة  ئةو  هةستثَيكراو،  شتَيكي  وةك  نةدةكردةوة  ئايدياَلي  سرووشتي 

كؤثيكردنةوةي سرووشت بووة نانةوةي لةرزينَيكي قووَل، بؤ بةَلطةهَينانةوة هَيندة 

بةسة ئةو كاريطةرييةي تابلؤي (خةرمان)ي كؤنستابَل بهَينينة بةر باس كة لة هؤَلي 

ثاريس ساَلي (١٨٢٤) نمايشكرا و كاريطةريي زؤري هةبوو لة هونةرمةنداني وةك 

ضيريكؤ و دَيالكِروا و كؤربَي.

 لة نووسينةكاني ريددا، هونةري نوَي خاوةني دوو ئاراستةية: يةكةم: ئةندازة 

ثَي  دةستي  سيزان  رَيطةضارةيةك  و  شَيوازَيك  وةك  سرووشت  بة  طرنطيدان  و 

و  دووركةوتةوة  لَيي  سيزان  كة  نةخشةسازيي  رؤحي  ثَيطةيشتني  دووةم:  كرد، 

شَيوازي  و  ثَيكهاتةخوازان  كؤمةَلةي  ثاشان  كايةوة  هاتة  طؤطان  سيمبؤليزمي 

ضةندين  لةوانيش  جطة  و  ثةرةسةندن  بؤ  بوون  ئاراستة  دوو  ئةوة  نوَي.  هونةري 

روانيني  طؤِريني  وةك  نوَي،  هونةري  ضةمكةكاني  بة  برةودان  بؤ  هةن  فاكتةر 

واقيعييانة بؤ ريتمَيكي دةربِرينخوازيي لةالي (مؤنش) و طةِرانةكاني (جؤرج سورا) 

زانستييانةي  تةكنيكَيكي  تيشكي  لةبةر  ئةندازةييدا  بونيادي  دؤزينةوةي  لةمياني 

رةنطي خاَلخَاَلدا، لةِراستيشدا مردني سوراي ناوادة بووة بةربةست لة ثةرةسةندني 



١٨١

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

هونةريي  نوَيي  رَيبازي  زؤر  بؤ  هةبوو  بةرضاوي  كاريطةريي  و  لَيكدانةوةكاني 

لةوانةش كؤبيزم.

 ريد رايدةطةيةنَي كة شَيوازي خاَلخاَلي ئامانجي هونةريي سورا نةبوو ئةوةندةي 

خوَلقاندني ضةمكي هارمؤنييةتي شَيوازَيكي نةمر، ريد ثَيي واية ئةطةر سورا زياتر 

باشترين  سيزان،  لة  زياتر  تةنانةت  هونةرمةند  مةزنترين  ببَيتة  دةتواني  بذياية 

رةطةزةكاني نيطاركَيشاني ئةمِرؤ زياتر ثةيوةستة بة سوراوة وةك لة سيزان.

 مةسةلةي هاتنة ئاراي ضةمكةكاني نوَيخوازيي، ريد لة يةكطرتني هونةرةكةي 

طؤطان و ظانكوخ و تؤلؤز لؤتريك و مؤنش و سورادا دةيبينَيتةوة كة تياياندا رةطةزي 

هونةري  دةوترَيت  ثَيي  ئةوةي  دةبَيت...  بةرجةستة  نةخشةسازيي  و  ديكؤرئامَيز 

نوَي لة ئينطلتةرا سةريهةَلدا كة (وليةم مؤرس) ساَلي (١٨٧٠) خوَلقاندي كة دةِرذاية 

نَيو هونةر و ثيشةوةرييةوة لة يةك كاتدا، ريد ثَيي واية ئةو جموجؤَلة سةرضاوةي 

لة  رةطيدايةوة،  قؤناغةدا  ئةو  كارةكاني  لة  كة  بوو  ديكؤر  رةطةزي  هةَلقوآلني 

نموونةي كارةكاني تؤلؤز لؤتريك و هؤدلةر و هةروةها دوشاظان و ضةنداني تردا، 

ظانكوخدا،  و  طؤطان  نيطاركَيشاني  لة  بَلَيين  طةر  نيية  (زَيدةِرؤيي  دةنووسَيت:  ريد 

كة  دةبن  ئاشكرا  ديكؤرييةكان  رةطةزة  بوناردا  و  ظوالر  كارةكاني  لة  دَلنياييش  بة 

بةشَيوةيةكي نائاطاييانة و لةذَير كاريطةريي ئةو شَيوازةدا لة هةموو شوَينَيكةوة 

بةربآلوييان لةخؤطرت).

 لةِراستيدا قوتابخانةكةي (مؤرس) زؤر كاريطةريي راستةوخؤي نةخستة سةر 

هونةري كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةيةم، بةآلم وا ثَيويست دةكات دةرك بة سةختيي 

ئةو كاريطةرييانة بكةين كة ثةرتوبآلو بوون و ناكرَيت بةِرووني لةماوةي بيست 

يان سي ساَلدا دةركي ثَي بكرَيت، ثرؤسةي كارلَيكي كاريطةريية هةمةضةشنةكان 

ئةطةر الوةكيش بن، رةنطة زياتر جَيي بايةخ بن وةك لة كاريطةريية راستةوخؤكان، 

كاريطةرييانةي  ئةو  بةهَيزترين  كة  بكةين  فةرامؤش  ئةوة  ناكرَيت  لَيرةدا  بةآلم 

شؤِرشي نوَيخوازييان لة هونةردا بةرثا كرد زؤر جار لةو شوَينانةوة دةهاتن كة 

ضاوةِروانكراو نةبوون، بؤ نموونة لة قوتابخانةي مؤرس و هونةري رؤذهةآلتي و 

ذاثؤني و ضةنداني ترةوة.

 سةرضاوة: سةرضاوة:

 بةشَيك لة كتَيبـي (االتجاهات الرئيسية في الفن الحديث علي ضوء نظرية هربرت ريد)، نووسيني: 

عدنان المبارك، بغداد ١٩٧٣.
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 (Tartuffe) “ساَلي (٦٦٤)ي زاييني مؤلَير شانؤنامةيةكي لة ذَيرناوي ”تارتوف

نووسيبوو. بابةتي ئةم شانؤنامةية كة يةكةمينجار رَيكةوتي (١٢)ي مةي ساَلي 

(١٦٦٤) نمايشكرا، دةستبِري قةشةكان و فَيَلبازي ئةوانة لة ضوارضَيوةي ئاييندا. 

ئةم شانؤنامةية بووة هؤي تووِرةي كَلَيسة و مؤلَير لة ترسي كَلَيسة ناضاربوو 

لة  بوو.  ستةمكار  و  سةرةِرؤ  ثاشايةكي  كة  بةرَيت  ضواردةيةم  لوويي  بؤ  هانا 

راستيدا مؤلَير بةهؤي ئةو تةنزة رةخنةطرانةيةي كة هةيبوو، نةخوازراو لة ناكاو 

خؤي تَيكةأل بة دةسةآلتي ستةمكاريي ئاسمانيي كَلَيسة و دةسةآلتي ستةمكاريي 

زةوي  و  ئاسمان  نَيوان  لة  سةرلَيشَيواو  نووسةرَيكي  كردبوو.  ثاشا  زةوينيي 

تاَلة  راستيية  و  دةستبِرييةكان  باسكردني  ئةو  تاواني  تةنيا  و  نيية  ثةنايةكي  كة 

كؤمةآليةتي و سياسييةكاني سةردةمةكةيةتي. 

 (Tartuffe) ”تارتوف“  شانؤي  كة  بِرياريدا  ضواردةيةم  لويي  حاأل  بةهةر 

دووبارة لةسةر ثةردة نمايش بكرَيتةوة. لةو كاتة بةدواوة بوو كة ”كؤمَيدي رةش“ 

زيادكرا.  جيهان  لة  ئةدةبي  جؤرةكاني  بة  نمايشي  ئةدةبياتي  لة  جؤرَيك  وةك 

مؤلَير
و

 تةنزي رةش

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهينو. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين
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لة  كة  رةش“  ”تةنزي  يان  رةش“  ”كؤمَيدي  دةركةوتني  مَيذووي  تر  واتايةكي  بة 

ئةدةبياتي  كؤمةَلةي  ضيرؤكةكاني  هةندَيك  لة  و  مةشرووتييةت  شانؤنامةكاني 

شانؤي  لة  دواتر  شاراوةكاني  رةطة  و  اليةن  و  دةبيندرآ  فارسيدا  هاوضةرخي 

شانؤي  ناوي  لةطةأل  دةبينينةوة،  جياواز  تةواو  بةشَيوةيةكي  هةَلبةت  ئابسؤرد، 

”“تارتوف“، لة نووسيني مؤلَير طرَيدراوة. 

ضواردةيةمي  لويي  سةرطةرمكردني  بةرثرسيارَيتي  سةردةمةدا  لةو  مؤلَير 

ثاركي  درووستكردني  بؤنةي  بة  مؤلَير  طرتبوو.  وةئةستؤ  ظؤرساي  كؤشكي  لة 

و  بوو  بةردةوام  رؤذ  و  شةو  سآ  كة  وةِرَيخست  طةورةي  جةذنَيكي  ظؤرساي 

سةردةمةدا  لةو  كة  ثاريس  رؤيال“ي  ”ثالة  لة  نوَيي  شانؤي  دوو  ساَلَيك  هةموو 

بة طةورةترين و طرينطترين شوَيني سةيركردني جيهان دةذمَيردرا، دَيناية سةر 

ثةردةي نمايش. مؤلَير كة سةرةتا لة ترسي كَلَيسة هاناي بؤ لوويي ضواردةيةم 

بردبوو، بةم جؤرة ١٤ ساأل خزمةتي كرد و لةم ماوةيةدا لة ئاسايش و ئارامي 

بةرهةمي  كؤمةَلَيك  تواني  و  بوو  سياسيدا  ثارَيزراوي  جؤرَيك  لة  و  ثَيويست 

بةنرخ و طرينط ثَيشكةش بة كؤمةَلةي ئةدةبياتي نمايشي جيهان بكات. طرينطترين 

”نةخؤشي  سكاثةن“،  ”فَيَلةكاني  رذد“،  ”دةست  لة  بريتين  مؤلَير  شانؤنامةكاني 

خةياَلي“ و ”ثزيشكي زؤرةملَي“. 

نمايش  خةياَلي“  ”نةخؤشي  تازة  مؤلَير 

واتة  يةكةم  رؤَلــي  خؤشي  بؤ  و  كردبوو 

كة  كةسَيك  يان  خةياَلي  نةخؤشَيكي  رؤَلي 

بةهؤي  كة  دةطَيِرا  نةخؤشي،  داوةتة  خؤي 

نمايش  ــةردةي  ث سةر  لة  سيل  نةخؤشي 

تووشي كؤخين هات و ئةوةندة كؤخا كة بآ 

لة  ماَلئاوايي  دواتر  سةعات  ضةند  ماَلةوةو  بؤ  طةِراندةوة  مؤلَيريان  بوو.  هؤش 

ذيان كرد. 

مةرطي شانؤنامةنووس و كارئةكتةرَيك كة لة رؤَلي نةخؤشَيكي خةياَليدا رؤَل 

نةخؤشة  ئةوةندة  و  دةناَلَينآ  سيلةوة  نةخؤشيي  دةست  بة  خؤي  بؤ  و  دةطَيِرآ 

رووداوَيكي  جيهاندا  شانؤي  مَيذووي  لة  دةمرآ،  نمايش  ثةردةي  سةر  لة  كة 

كةسايةتي  و  ذيان  دةرخةري  روانطةيةكةوة  هةر  لة  مؤلَير  مةرطي  وَينةية.  بآ 

خؤيةتي. 

جَيي سةرسوِرمان نيية كة كَلَيسة رَيطةي نةدا مؤلَير لة طؤِرستاني رةسمي 

سَينت  طؤِرستاني  لة  مؤلَيريان  لَيبدةن.  بؤ  زةنطوَلةي  دةنطي  و  بنَيذن  ثاريس 
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كة  بوو   ١٨١٧ ساَلي  بوو.  نيشان  و  بَيناو  مناآلني  بة  تايبةت  كة  ناشت  زوزَيف 

ثاشماوةي تةرمةكةيان بؤ طؤِرستاني ثِرالشز طواستةوة و لة ثاأل جين دؤالفؤنتين، 

ئةفسانةكاني  نووسةري  و  فةرانسة  نووسةري  ثِرخوَينةرترين  و  ناسراوترين 

لَيكضواندن، ناشتيان. هةر دووكيان هةم الفؤنتين و هةم مؤلَير لة فةرانسا يةطجار 

زؤر خؤشةويستن. لة فةرانسا كتَيبَيك نيية كة بة رادةي كؤمةَلةي ئةفسانةكاني 

لَيكضواندني لؤفونتين فرؤشترا بَيت و خوَيندرابَيتةوة. 

لةسةر ذياني مؤلَيريش فيلمَيك درووستكراوة. ئاريان نوكين دةرهَينةري ئةو 

فيلمة بوو كة بؤ خؤي لة راستيدا دةرهَينةري شانؤية و يةكةمينجار ساَلي ١٩٧٨ 

هاتة سةر ثةردة و نيشاندرا. ئةو فيلمة باسكردنَيكي تةواوة لة ذياني مؤلَير و لة 

مناَلييةوة تا مةرطي ئةو لة خؤدةطرَيت. ئةو فيلمة بة ديمةنَيك دةستثَيدةكات كة 

مؤلَير حةزدةكات كارةكتةري شانؤ بَيت، بةآلم باوكي زؤر بة تووندي دذايةتي 

اليةن  لة  كة  بيني  ثرسةي  شانؤيةكي  دايكي  مةرطي  دواي  لة  مؤلَير  دةكات. 

هَيزي  بة  هةستي  لةوآ  و  ِرذاو  تيا  خوَيني  و  سةركوتكرا  كَلَيسةوة  سةربازاني 

شانؤ لةو سةردةمةدا كرد. لة ئؤرلَيئان كارئةكتةرَيكي بة ناوي مادلَين بوذاري 

ناسي، هاوسةرطيري لةطةأل كرد و طرووثَيكي شانؤي طةِريدةي دامةزراند. لةو 

فيلمةدا ئَيمة ئةندَيشةكاني مؤلَير لة بواري شانؤنامةنووسين دةزانين و لَيي ئاطادار 

دةبينةوة. ئةو لة هةوَلي بينةر و بةرطؤي زياتردا بوو و زؤر بة زوويي تَيطةيشت 

كة كؤمَيدي دَيالرتة زياتر لة تراذدي اليةنطري شَيوازي راسينة. ورةشي زياتر 

لةطةأل كؤمَيدي دَيالرتة دةطونجا. 

سةدةي  لة  فةرةنسا  لة  شانؤ  طةِريدةي  هونةرمةنداني  ذياني  فيلمةدا  لةو 

ناضارن  هونةرمةندانة  ئةو  دةدرَيت.  نيشان  باشي  بة  كَيشةكانيان  و  حةظدةهةم 

و  بكةن  نمايش  فيودالةكان  كؤشكي  لة  شانؤكانيان  ذيانيان،  بةسةربردني  بؤ 

رَيي  مؤلَير  ئاكامدا  لة  كة  بوو  ئؤرلَيئان  حاكمي  رَيطةي  لة  بكةن.  سةرطةرميان 

كةوتة الي لوويي ضواردةيةم و رَيطاي سةركةوتن و ناوبانطي بؤ خؤشكرا. 

لةو  رائةكَيشآ.  سةرنجمان  زؤر  ئةطرين،  فيلمة  ئةو  ديمةنَيكي  لة  طوآ  كة 

ديمةنةدا مؤلَير نايةوآ تراذيدييةكان بة شَيوازي راسين جَيبةجآ بكات و لةطةأل 

كؤمةَلَيك كَيشة بةرةوِروو دةبَيتةوة تا ئةوةي لة ئاكامدا حاكماني ئؤرلَيئان ئةو 

تواناية بةو دةدةن كة يةكَيك لة كؤمَيدييةكاني نمايش بكات. مؤلَير لة ثةيوةندي 

فيودالي بَيزار بوو و سةرةِراي ئةوة تواني بةشَيك لة ثَيداويستييةكاني فيودالة 

رؤيشتووةكان بةدةست بَينَيت و هةر بةو ثَيداويستيانة، ساختةكاري و  دةست 

درؤكردن و دةست رذديية كؤمةآليةتييةكاني قةشة و فيودالةكان ئاشكرا بكات 
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و لة قاويان بدات. 

يةكَيك لة ديمةنة لة بيرنةضووةكان لة فيلمي مؤلَيردا بةرهةمي ئاريان نؤكين، 

ديمةني مةرطي مؤلَيرة. لةو ديمةنةدا، لة طةأل مؤسيقاي تراذيك بةآلم لة هةمان 

تةواوي  بة  كة  دةبينين  جلَيكةوة  بة  مؤلَير  نؤمي،  كالوس  دَلةراوكَيي  ثِر  كاتدا 

بن  بةرضاو،  دَينة  ثةرَيشان  زؤر  كة  طرووث  ئةنداماني  بووة.  سوور  بةخوَين 

لة  راكَيش  راكَيش  بووة،  هؤش  بآ  كة  كاتَيكدا  لة  و  طرتووة  مؤلَيريان  هةنطَلي 

قسة  وشةيةكيش  تةنانةت  كةس  دةبةن.  مةرطي  نوَيني  بؤ  شانؤ  ثةردةي  سةر 

ناكات و جوَلةي كارئةكتةرةكان وةك ئةوة واية كة هةموويان لة الي ثةردةيةكي 

شَيوةكارين و وةك ئةوة واية كة لة ديمةنَيكي سةماي مةرط سةما دةكةن و لة 

فريشتةي  بة  ثَيشكةش  طةورة  هونةرمةندي  طياني  نيوة  جةستةي  كاتدا  هةمان 

مةرط دةكةن. 

طرووثي  ثاشماوةي  ضواردةيةم  لوويي  بِرياري  بة  مؤلَير  مةرطي  داوي  لة 

شانؤكةي ئةو لةطةأل طرووثَيكي شانؤي رةقيب تَيكةأل بوون و شانؤي نيشتماني 

سةيرانخانة  ئةو  هَيشتاش  بنياتنا.  ثاريس  لة  لؤر  نزيكييةكاني  لة  فةرةنسايان 

مؤلَير“  ”ماَلي  ناوي  بة  فةرةنساية،  سةيرانخانةي  طةورةترين  كة  دةوَلةتيية 

دةيناسن. لة سةدةي هةظدةهةمدا كؤمةَلَيك ضراي طةورة و جوان هةآلوةسران و 

شوَيني نمايشيان بةرينتر كردةوة، بة جؤرَيك كة ئةسثة راستييةكان دةيانتواني 

لةو شوَينة طةورةية دةربكةون و بينةران تووشي سةرسوِرمان بكةن. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://www.radiozamaneh.com/culture/khaak/20115321/11/07/
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فرَيد شَيثيزي (فرَيد شَيثيزي (Fred SchepisiFred Schepisi) لة ناسراوترين و بةناوبانطترين سينةماكاراني ) لة ناسراوترين و بةناوبانطترين سينةماكاراني 

ئوستراليايية كة لة ساآلني دةيةي ئوستراليايية كة لة ساآلني دةيةي ١٩٧٠١٩٧٠ةوة تا ئةمِرؤكة فيلم درووست دةكات ةوة تا ئةمِرؤكة فيلم درووست دةكات 

و زؤرتريش ئةستَيرةكاني سينةما لة فيلمةكانيدا بةشدارن. شَيثيزي لة تةمةني و زؤرتريش ئةستَيرةكاني سينةما لة فيلمةكانيدا بةشدارن. شَيثيزي لة تةمةني 

٧٢٧٢ ساَليدا بة نوَيترين فيلمي خؤي، ”ضاوي الفاو“ بة بةشداري شارلؤت رَيمثلينط،  ساَليدا بة نوَيترين فيلمي خؤي، ”ضاوي الفاو“ بة بةشداري شارلؤت رَيمثلينط، 

جَيفري راش و جوودي ديويس لةم دواييانةدا لة بةشي كَيبِركَيي فَيستيظاَلي رؤم جَيفري راش و جوودي ديويس لةم دواييانةدا لة بةشي كَيبِركَيي فَيستيظاَلي رؤم 

بةشداري كرد و خةآلتي لَيذنةي داوةراني بةدةست هَينا. بةشداري كرد و خةآلتي لَيذنةي داوةراني بةدةست هَينا. 

يةكةمين فيلمي فرَيد شَيثيزي، ”زةوي ياريي شةيتان“ (يةكةمين فيلمي فرَيد شَيثيزي، ”زةوي ياريي شةيتان“ (١٩٧٦١٩٧٦) كة حاَلةتي نيوة ) كة حاَلةتي نيوة 

ئؤتووبوطرافى هةبوو، بووة هؤي ناودةركردني لة جيهاندا تا ئةو جَييةي كة ئةو ئؤتووبوطرافى هةبوو، بووة هؤي ناودةركردني لة جيهاندا تا ئةو جَييةي كة ئةو 

فيلمة لة فَيستيظاَلي نَيونةتةوةيي فيلمي تارانيشدا نمايش كرا.فيلمة لة فَيستيظاَلي نَيونةتةوةيي فيلمي تارانيشدا نمايش كرا.

فيلمي ”ماَلي رووسي“ (فيلمي ”ماَلي رووسي“ (١٩٩١١٩٩١) بة رؤَل طَيِراني شوون كانري و ميشَيل فايفةر ) بة رؤَل طَيِراني شوون كانري و ميشَيل فايفةر 

باشي  ثَيشوازييةكي  بةرلين  فَيستيظاَلي  لة  كة  ئةوة  بةرهةمةكاني  ناودارترين  باشي لة  ثَيشوازييةكي  بةرلين  فَيستيظاَلي  لة  كة  ئةوة  بةرهةمةكاني  ناودارترين  لة 

لَيكرا. لَيكرا. 

فرَيد شَيثيزي:
خؤم بة فيلمسازَيكي جيهاني دةزانم 

و. لةفارسييةوة: سؤران خدري ثوورو. لةفارسييةوة: سؤران خدري ثوور
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”بةهرةي هؤشي“ (”بةهرةي هؤشي“ (١٩٩٤١٩٩٤) ئةستَيرةكاني سينةماي وةكوو تيم رابينز و مةط ) ئةستَيرةكاني سينةماي وةكوو تيم رابينز و مةط 

رايان بةشداريان تَيدا كرد و هةروةها واَلتَير ماتئؤ لة رؤَلي ئالبَيرت ئةنيشتاين رايان بةشداريان تَيدا كرد و هةروةها واَلتَير ماتئؤ لة رؤَلي ئالبَيرت ئةنيشتاين 

هَيلةن  و  كين  مايكَيل  رؤَلطَيِراني  بة  هَيلةن )  و  كين  مايكَيل  رؤَلطَيِراني  بة   (٢٠٠١٢٠٠١) فةرمانةكان“  ”دوايين  و  ا  طَيرِِ (رؤَلي  فةرمانةكان“  ”دوايين  و  ا  طَيرِِ رؤَلي 

ميرةن، فيلمَيكي ثِر هةراوهوريا بوو لةسةر بنةماي رؤمانَيكي جاناتان سوئيفت. ميرةن، فيلمَيكي ثِر هةراوهوريا بوو لةسةر بنةماي رؤمانَيكي جاناتان سوئيفت. 

ئَيستا دوايين بةرهةمي شَيثيزي، ”ضاوي الفاو“، ضيرؤكي ثيرَيذنَيكي سةرةِرؤ ئَيستا دوايين بةرهةمي شَيثيزي، ”ضاوي الفاو“، ضيرؤكي ثيرَيذنَيكي سةرةِرؤ 

و سةربزَيو دةطَيِرَيتةوة كة بةو جؤرةي ثَيي خؤشبووة ذياوة و ئَيستا لة دوايين و سةربزَيو دةطَيِرَيتةوة كة بةو جؤرةي ثَيي خؤشبووة ذياوة و ئَيستا لة دوايين 

تةمةنةكاني ذيانيدا، كاتَيك كة ناتوانآ لةسةر قةرةوَيَلة هةستَيت، دواي ساآلنَيك تةمةنةكاني ذيانيدا، كاتَيك كة ناتوانآ لةسةر قةرةوَيَلة هةستَيت، دواي ساآلنَيك 

زيندوو  دووبارة  تاَلةكان  بيرةوةريية  و  دةبينَيتةوة  كوِرةكةي  و  كض  زيندوو دووبارة  دووبارة  تاَلةكان  بيرةوةريية  و  دةبينَيتةوة  كوِرةكةي  و  كض  دووبارة 

فةزايةكي  لة  و  ئاَلؤزةكاني  كةسايةتيية  ناو  بضَيتة  دةيهةوآ  فيلمة  ئةو  فةزايةكي دةبنةوة.  لة  و  ئاَلؤزةكاني  كةسايةتيية  ناو  بضَيتة  دةيهةوآ  فيلمة  ئةو  دةبنةوة. 

كاتدا  هةمان  لة  و  لةناضوون  لة  روو  ئةشرافييةتي  لة  بآ  رخنةيةك  كاتدا سارددا  هةمان  لة  و  لةناضوون  لة  روو  ئةشرافييةتي  لة  بآ  رخنةيةك  سارددا 

بةشَيوةيةكي جوان دةيهةوآ ذنَيك لة نةخؤشيدا زؤر بةهَيز و كاريطةر نيشان بةشَيوةيةكي جوان دةيهةوآ ذنَيك لة نةخؤشيدا زؤر بةهَيز و كاريطةر نيشان 

بدات. بدات. 

كردووة  تايبةتي  وتووَيذَيكي  زةمانة  راديؤ  رؤمدا  فَيستيظاَلي  ثةراوَيزي  كردووة لة  تايبةتي  وتووَيذَيكي  زةمانة  راديؤ  رؤمدا  فَيستيظاَلي  ثةراوَيزي  لة 

لةطةأل فرَيد شَيثيزي سةبارةت بة نوَيترين بةرهةمةكةي خؤي. لةطةأل فرَيد شَيثيزي سةبارةت بة نوَيترين بةرهةمةكةي خؤي. 

لة دواي ساآلنَيك ئةمة يةكةمين فيلمي تؤية... 

فرَيد شَيثيزي: بةَآل، هةربةوجؤرةية. من ”دوايين فةرمانةكان“م كاتَيك درووست 

كرد كة ١١ي سَيثتامبر رويدا. دواتر لة ساَلي ٢٠٠٣دا لةطةأل هةموو داطالسةكان 

واتة كَيرك داطالس و مايكَيل داطالس و كوِري مايكَيل داطالس، ”لة خَيزاندا وةآلم 

بؤ  كرد  ئيمثراتؤري“م  ”هَيزي  دةرهَينةريي  دواتر  و  كرد  درووست  دةداتةوة“م 

لةدواي ئةوة.  تةلةفزيؤن لة ساَلي ٢٠٠٥دا و ئَيستاش ئةوة يةكةمين فيلمي منة 

دةست  ثارة  كة  كاتَيك  هةر  دةكرد.  ئيشم  ديكةش  فيلمي  ضوار  لةسةر  هةَلبةت 

دةخةم، دةست بةكار دةبم و ئيش دةكةم! 

بؤضي ئةم رؤمانةت بؤ درووستكردني فيلم هةَلبذارد؟ ض شتَيكي ئةو ضيرؤكة 

سةرنجي راكَيشايت؟ 

الثةِرةيية   ٦٠٠ رؤمانَيكي  كردم.  ثَيشنيار  ثَي  رؤمانةي  ئةو  كةسَيك  سةرةتا 

بةآلم  فيلمةدا  لةو  هةية.  زانياري  ثِر  و  جؤراوجؤر  كةسايةتي  و  ئاَلؤزة  زؤر  كة 

سةبارةت بة كةسايةتييةكان هةر ئةوةندة دةزانين كة ثَيويستة و تا ئةو جَييةي 

دةكرآ كورتمان كردوونةتةوة. لة هةمان كاتدا لة دةيةي ١٩٧٠ رووي دةدا، لة 

دةيةيةكدا كة هةموو شتَيك خةريك بوو دةطؤِردرا. ضيرؤكَيكي سةرنج راكَيش 
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بوو بؤ من. ثَيم وابوو كة زؤريش سةرطةرمي دةهَينآ. هةر لةبةر ئةوة درووستم 

كرد. 

سةبارةت بةم ذنة، كةسايةتي سةرةكي فيلمةكةتان واتة ئةليزابَيت، ضي دةَلَيي؟ 

ئةو ذنة هةر بةو جؤرةي كة ويستوويةتي ذياوة و زؤر خؤويست بووة و 

بآ لةبةرضاوطرتني داوةرييةكان سةبارةت بة كةسانيتر هةَلسووكةوتي كردووة. 

ئةو ثَيي واية كة دةيةوآ ذياني خؤي هةبآ و شايةني ئةوةية بةو جؤرة بذي كة 

خؤي دةيةوآ. هةر ضةند ئةم تَيِروانينة كارةساتَيكي بؤ منداَلةكاني خوَلقاندووة، 

بةآلم بةهةر حاأل دلَيري دةوآ كة كةسَيك بةمجؤرة بذي. رةنطة ئةم كَيشانةش 

بةهايةكة كة بؤ ئةم ئازادي و ئةم جؤرة ذيانة دةيدات. 

تَيِروانينَيكي فَيمينيستيت بؤ ضيركةكة هةبوو؟ 

ئةطةر ئةو ثياو بواية كةمتر رةخنةي لَيدةطيرا، هةر لةبةر ئةوة دةركرآ هةر 

لةم روانطةيةوة سةيري ئةو ضيرؤكة بكرآ. 

كاركردن لةطةأل شارلؤت رَيمثلينط ضؤن بوو؟ 

ذنة  ئةو  كة  وابوو  ثَيم  كاركردنةوة  لةسةرةتاي  بوو.  سةرسوِرهَينةر  ئةو 

دةبآ زؤر راستةوخؤ و تووند هةَلسووكةوت بكات، بةآلم شارلؤت وتي ئةطةر 

ئةم ذنة توانيويةتي زؤرَيك لة ثياوةكان لة ذيانيدا شةيدا بكات، كةواتة سةرنج 

ئةو  لةطةأل  بوونةوة  بةم شَيوةية نزيك  ئةوة دةستمان كرد  لةبةر  هةر  راكَيشة. 

ذنة. شارلؤت لة جَيبةجآ كردني ئةم رؤَلة زؤر باش بوو. 

فيلمةكاني  درَيذةي  لة  فيلمة  ئةم  كردووة.  كارت  درَيذة  و  دوور  ماوةيةكي  تؤ 

ديكةتدا دةبيني؟ 

ثَيم وابآ سةر بة هةمان دونياية كة من ثَيم خؤشة، واتة ثِرذانة سةر مرؤظ و 

ئةو كةسايةتيانةي كة كؤمةَلَيك شت سةبارةت بة خؤيان فَير دةبن. من هةميشة 

خؤشة  ثَيم  و  نيية  لةسةري  زانياريم  زؤر  كة  بدةم  ئةنجام  كارَيك  خؤشة  ثَيم 

كة سةبارةت بةو شت فَير بم و ئةم كارةش تووشي كَيشةم دةكات. لة هةمان 

كاتدا هةوَلمدا كاتَيك بةرهةمةكة لة رؤمانةوة دةكةمة فيلم، سةرةنج راكَيشي و 

سةرطةرميي ناوي بثارَيزم. 
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نيشانةكاني ئوستراليايي بوون دةكرآ لة ئيشةكاني تؤدا بةدي بكرآ. ثَيم وابآ 

زؤر شت لة كولتوور و فةزاي وآلتةكةتان سةرضاوة دةطرن. ثَيت واية فيلمسازَيكي 

ئوستراليايت؟ 

وةك ئوسترالياييةك، فيلم درووست كردن لة ئوستراليا باشة و ئةطةر ثارة 

فيلمسازَيكي  بة  خؤم  بةآلم  دةكةم.  درووست  فيلم  لةوآ  زؤرتر  بخةم  دةست 

نَيونةتةوةيي دةزانم. هةر فيلمَيك دةبآ بة جؤرَيكي تايبةت بةرةوِرووي بيتةوة و 

هةر بابةتَيكيش لة طؤشة نيطايةوة دةبآ سةيري بكرآ و بةوةوة بةستراوةتةوة 

جار  هةندآ  دةدةن  روو  ئوستراليا  لة  فيلمانةي  ئةو  دةدات.  روو  كوآ  لة  كة 

يارمةتيم دةكةن كة شتةكان بة رووني ببينم كة رةنطة كةسَيكي ديكة لة دةرةوة 

نةتوانآ بةو شَيوةية بيبينآ. 

فَيستيظاَلي رؤم ضؤن بوو؟ 

زؤر باش بوو. فيلمي باشم ديت و خؤراكي زؤر باشم خوارد و خةريكة قةَلةو 

دةبم. 

ئيشي دواترت ضيية؟ 

ئيشَيكم هةية لةسةر بنةماي فيلمنامةيةكي وةرنةطيراو بؤ ”ظَيرجين ثيكضَيرز“ 

بِريار  ذنيش  كارئةكتةرَيكي  دةطَيِرآ.  رؤأل  فيلمةدا  لةم  ئوون  كاليؤ  ئةمريكا.  لة 

دةبآ  ئَيستا  و  دران  تَيك  ثِرؤذةكان  و  بةرنامة  بةداخةوة  كة  بطَيِرآ  رؤأل  بوو 

كارئةكتةرَيكي ذني ديكة بدؤزمةوة. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://www.radiozamaneh.com/culture/silver-screen/20118245/12/11/
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لة سةرةتادا دةبَيت لة نَيوان هونةر و ئةفسانةدا جياوازي دابنَيين. ناوي ثؤل 

طووطَين لة روانطةي هةزاران بةَلكو ملوَينان كةس، لة شتَيكى تايبةت و تةنانةت 

ثاَلةوانئاسا دةاللةت دةكات. ئةو دةآلَلي ثشك و فةرمانبةري ضيني ناوةنديية، واز 

لةم ئيشة ثِرداهاتةى دةهَينَيت بؤ ئةوةى هةموو كاتى خؤى بؤ هونةر تةرخان 

خةَلةتاندني  و  ناشيريني  بةرامبةر  لة  كة  هونةرمةندَيكة  لةمة،  بَيجطة  بكات. 

شارستانييةتي نوَي، شؤِرشي كرد و ثةناي بردةبةر، طةرمي و جوانيي، ثاكيي 

و ساكاريي دةرياكاني باشوور. ئةوةندةيان حةكايةت و ذياننامةي داستانئامَيز 

كؤتايدا  لة  كة  نووسيوة  ذياني  دةورووذَيــنــي،  خةياَل  ضيرؤكي  ــارةي  دةرب

راستييةكان -كة تا ئةو رادةية خةياَل ورووذَين نةبوون - فةرامؤش كران. ئةم 

ئةفسانانة وةها لة هةموو جَيطةيةكدا ئامادةن و بة ئاواتة  شاراوةكاني سينطمان 

و  هَيز  تةواو  طووطَين  كة  تابلؤيةك  و  هونةر  بةرضاو  دَيتة  وا  دةدةنةوة،  وةآلم 

بيري لة رَيطةياندا بةكارهَينا، سةربةخؤبوونيان لةدةست داوة و بوون بة بةشَيك 

لة سيما ئةفسانةييةكان.

ثؤل طووطَين
دةربارةي جيهانة رةمزييةكاني

 نووسيني: هَيربَيرت رَييد  نووسيني: هَيربَيرت رَييد 

و. لة فارسييةوة: سةعيدة سائَيبو. لة فارسييةوة: سةعيدة سائَيب



١٩١

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

پرل
ئ 

ی 
پرل

ئ 
٧٥٧٥

رە 
ژما

رە 
ژما

ثَيناو  لة  تر،  واتايةكي  بة  يان  راستييةكان  طةِراندنةوةي  لةثَيناو  دةبَيت  ئَيمة 

تَي  دراون،  راستييةكان  بة  خةَلكدا  خةياَلي  لة  كة  رَينمايي  و  كردن  هةَلةضن 

و  نامةدا  كؤمةَلة  دوو  لة  هةموويان  ضونكة  نين،  شاراوة  راستييةكان  بكؤشين. 

هةروةها لة ذياننامةكةيدا كة كوِرةكةي ثؤال بؤي نووسيوة و دةيان نامةي ديكة، 

كة هاودةورةكاني دةربارةي نووسيويانة، كؤكراونةتةوة. ئةم راستي و زانستانة 

تا ئةو رادةيةي كة ثَيوةندييان بة كةسايةتي و تايبةتمةندييةكاني طووطَينةوة هةية، 

لةوانةية وةسوةسةمان بكات، كة داوةري ئةخالقي خؤماني تَيوةربدةين. طووطَين 

بة ئانقةست ذن و ضوار منداَلةكةي بةجَيهَيشت، تا خؤيان لة خؤيان ثارَيزطاري 

بكةن، بيست ساَلي تةواو لة ضارةنووسيان بَي ئاطا بوو. ئةمة ال يةنَيكي دِرندانةية  

كة لة راستييةكاندا دؤزراونةتةوة، بةآلم اليةنَيكي ديكةي هةية. طووطَين هةركات 

بِريارَيكي دةدا، ضيدي لة بِريارةكةي ثاشطةز نةدةبووةوة. هةمووي داراييةكاني، 

دةستي  هةَلبذَيردراوةكاني  تابلؤ  لة  كؤمةَلَيك  فرؤشتني  لة  كة  داهاتَيك  لةوانة 

دةكةوت، بةخشيية هاوسةرةكةي. عاشقي منداَلةكاني بوو، تا رادةيةك كة كوِرة 

طةورةكةي كلوويسي لةطةَل خؤي برد بؤ  ثاريس. تاكو لةطةَل هةذاريي باوكي 

بةشدار بَيت - رةنطة لة روانطةي كلوويسةوة ئةمة، سؤزدارترين كا رَيك نةبوو 

كة لة طووطَين دةوةشايةوة. لة تاهيتيدا، دةفتةرَيكي يادةوةري تايبةتي كضةكةي 

ثَيبوو، كاتَيك كة ئةو مرد، لة دةربِريني خةمي خؤيدا دوو نامةي بؤ هاوسةرةكةي 

نووسي؛ يةكَيك لة نامةكان بارطاوي بوو بة تاَلييةوة كة هاوسةرةكةي لة ناوي برد، 

بةآلم ئةوي ديكةيان بة تةواوي هةَلطري هةستي بوو و لة ناو نةضوو. «كضةكةم 

ئالين  ناوي  ،كة  دايكم  وةكو  ئةويش  ناوَيت.  خؤش  خودام  ضيتر  داوة،  لةدةست 

عةشق  كةس  هةندَيك  بؤ  دةبَيت؛  كةسَيك  طيرؤدةي  جؤرَيك  بة  هةركةس  بوو- 

لةوَيدا،  ئةو  طؤِري  نازانم،  كةسانَيكيتر...  بؤ  دةبَيت،  شكؤدارتر  مةرط  بووني  بة 

ئةسرينةكانم،  دةنكة  منداية؛  تةنيشت  لة  لَيرةدا  طؤِرةكةي  خةياَلة.  ثارضة  يةك 

طوَلةكاني زيندووي ئةم طؤِرةن». ئةم نامانة دوايين نامةكاني طووطَين بوون بؤ 

ذنة  ئةم  ذياني  نائومَيدي  دةتوانين  هاوسةرةكةي  وتةكاني  لة  و  هاوسةرةكةي 

بةدي بكةين: «هةركات دةكةومة   بيري خؤثةرستيية ستةمكارانةكةي، وام ثَيديت 

شؤِرش بكةم». 

بَيطومان ئةم كارةي طووطَين خؤثةرستي بوو، هيض كةرةسةيةك نةيدةتواني 

ئةو لة فيداكردني ذياني لة رَيطةي ئامانجةكةيدا بة طوتةي خؤي ثضِران لة هةموو 

طرَيدراوة مرؤييةكان ثاساو بداتةوة و بيطةِرَينَيتةوة. ئةم شَيوة دةمارطرذييانةيان 

لة كةمةرةيةكدا ثيرؤز دةكرد. هةروةها لة روانطةي ئايينييةوة، بونيادنانَيكي لةمة 
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طةورةتر بووني نيية، طووطَين عةشق بة جواني خستة ثَيش عةشق بة خوداوة، 

بة راي خؤشي، ذيان كاتَيك مانادار دةبوو كة ئةم ويستةي جَيبةجَي بَيت، بةآلم 

ئةوكاتةي دوايين بِرياري دةركرد، هيوادار بوو كة دواي بةكارهَيناني كات و هَيز 

و تواناي بؤ شَيوةكاري، ناوبانط دةردةكات و تابلؤكاني دةفرؤشَيت و دةتوانَيت 

(لةم رَيطةيةوة) ئاطاداري بنةماَلةكةي بَيت، بةآلم تابلؤكاني بة ثَيضةوانةي ويستي، 

نةفرؤشران- رؤذ لةدواي رؤذ تابلؤكاني زياديان دةكرد، بةآلم ئةمة نةبووة هؤي 

باشتر فرؤشتنيان. ئةو ثارةيةى ثَيي بوو، دواي هةشت مانط كؤتاييهات. طووطَين 

بنةماَلةي  سةرباري  ئاسا)  (مشةخؤر  تر  مانطي  هةذدة  تا  كؤثَينهاطن  بؤ  ضوو 

ذنةكةي بَيت. لةوَيش ئةوندة بةدِرةوشتي كرد كة ثاشان ناضاربوو بطةِرَيتةوة بؤ 

ثاريس و شةش مانطي تر لة تةمةني هةذاري و داماويدا بةرَيتة سةر. ثاشماوةي 

بؤ  بوو  ضةرمةسةر  خةريكى  بةَلكو  شارستانييةت،  لة  هةآلتن  لة  نةك  تةمةني 

لةبةرئةوةي  نةك  (بريتني)،  بؤ  رؤيشت  طووطَين  ذياني.  بذَيويي  دةستهَيناني  بة 

عاشقي ئةوَي ياخود قةراخي دةريا بَيت، بةَلكو بيستبوويي كة لة ثانسيوني ماري 

ذان طلوانك لة ثؤنت- ئاوَين هةر مانط دةتوانَيت بة دراوَي بةرامبةري ٢يا٣ ثؤندي 

ئةوسةردةمة ذيان بةرَيتةسةر، بةآلم كاتَيك كة زاني ئةم ثارة كةمةيش ناتوانَيت 

طةرمانةي  دوورطة  ئةو  بيري  كةوتة  بةدةستبهَينَيت،  شَيوة كارييةوة  رَيطةي  لة 

كة خواردةمةني لة سةر ضَل و ثؤثةي درةختةكان بةرهةمدَيت و جلوبةرطَيكي 

نووسي:  هاوسةرةكةي  بؤ  جورة  بةم  طووطَين  نيية.  ثَيويست  تؤشي  ئةو 

«هيوادارم ئةو رؤذة بَيت كة من لَيرة بِرؤم و لة نَيوان دارستانة دوورطة ييةكان 

بذيم.  هونةرةكةمدا  لةطةَل  ئاسوودةيي  و  خؤشي  بة  و  بم  ون  ئؤقيانووسدا  لة 

بةدةستهَيناني  بؤ  ئةورووثييةكان  شةِري  لة  دوور  و  خَيزانةكةم  لة  بةدوور 

ثارة. لة تاهيتي، لة بَيدةنطي ئةو شةوة خؤشانةي طةرمةسَيردا، دةتوانم طوَي لة  

ورتةورتي ئارامي مووزيك و جووَلةي دَلم بطرم كة هاوئاهةنطييةكى عاشقانةي 

لةطةَل بوونةوةرة رةمزاوييةكاني دةوروبةم هةية. لة كؤتايدا، لةوَيدا، بَي ئةوةي 

لة بيري ثارةدا بم، دةتوانم عةشق ببةخشم، طؤراني بَلَيم و بمرم ...».

ئَيمة كة دةزانين دوو بؤمبـي ئةتؤمي دراوة لة «دوورطةيةك لة ئؤقيانووسييةدا» 

، ئةوندة عةقَلمان هةية كة وةكو طووطَين بير نةكةينةوة.  بؤمان روونة كة ضيتر 

ئةطةر  نيية؛  دراودا»  بةدةستهَينا ني  بؤ  ئةورووثييةكان  ملمالنَيي  «لة  هةآلتنَيك 

ناو  كةوتووينةتة  ببينين  دةتوانين  بين،  هونةرةوة  دواي  بة  رَيطة وة  لةضةندةها 

داوَيكةوة  كة رَيي دةربازبووني نيية. ئَيمة يا هونةرةكةمان فيداي كِرين و فرؤشي 

ئاسوودةييدا  لة  بنةماَلةكةمان  و  خؤمان  و  دةكةين  بةوة  نزيك  ئيشَيك  يا  ثشك 
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ضيدي  كة  دووثاتدةكةينةوة  دونيايةكدا  لة  طووطَين  هةَلةكةي  يا  رادةطرين؛ 

نيشانةيةك لة ثاكي و ساكاري تَيدا نةماوة و سنووردار بوونى ثارة و رووداوي 

ضوونةدةرةوة لة وآلت، ئَيمة لة طةيشتن بة خولياي  ئازا دي طووطَين دةوةستَينَيت. 

بَي جووَلةيي ئَيمة لة راستي داوةر ييةكةمانداية، بة طوماني من ئةمة بنةمايةكي 

لةبار نيية بؤ رةخنة لة سستي ئةخالقي طووطَين. بِروانينة هونةرَيك كة طووطَين 

لةثَيناويدا بةرطةي هةمووشتَيكي طرت و هةموو شت و هةموو كةسي فيداكرد. 

بؤ  ضوون  ثَيش  واتة  ساَلةيي،  بيستوسَي  لة  بةر  طووطَين  كة  بةرضاو  نايةتة  وا 

ئؤفيس دةآلَلَيكي ثشك و ئاشنايي لةطةَل يةكَيك لة فةرمانبةران بة ناوي ئَيميل 

هؤطري  بوو،  شَيوةكاريي  هونةري  ثيشاندانى  اليةنطراني  لة  كة  شؤفَينطَير 

شَيوةكاري بَيت. شؤفَينطَير «باش» بوو كة ئيلهامي ثَيدةبةخشي و هاندةري بوو. 

زوو  و  دةرخست  دةروونييةكاني  توانا  كورتدا  ماوةيةكي  لة  شؤفَينطَير،  قوتابي 

ثَيشكةوت. ثاش ضوار ساَل، يةكَيك لة تابلؤكاني لة ثَيشانطاي ثاريس وةرطيرا. 

لة  ئَيمثَيرسيونيستةكان  ثَيشانطاي  يةكةمين  بوو،  زاينيدا   ١٨٧٦ ساَلي  لة  ئةمة 

هونةمةندانَيك  بةرهةمي  جطةلة  تَييدا  كة  بةِرَيوةضووبوو،  زاينيدا   ١٨٧٤ ساَلي 

مؤريز،  بَيرت  مؤنة،  سَيزان،  دَيطا،  بيرضووبووةوة،تابلؤكانى  لة  ناويان  كة 

شَيوازة  ئةم  هؤطري  .طووطَين،  دةكــران  نمايش  سيسيلي  و  رَينوار  ثيسار، 
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شَيوةكارانة  ئةم  بةرهةمةكاني  كؤكردنةوةي  دةستيدا ية  بوو.  هونةر  نوَييةي 

لةطةَل  ئةو  بوون.  ئةوان  ئيلهامبةخشي  كة  بؤضوونةكانيان،  خوَيندنةوةي  و 

ثيسارؤدا كة بانطةشةي دانماركي بووني دةكرد- ضونكة لة دوورطةكاني هَيندي 

دةبوونة  طووطَين  هاوسةري  لةطةَل  ثَيية  بةم  ببوو.  لةدايك  دانيمارك  رؤذئاواي 

ئَيمثَيرسينيستةكاني  ثيسارؤ  دروستكرد.  ثتةوي  دؤستايةتييةكي  هاوآلتي- 

ديكةي بة طووطَين ناساند و طووطَين بةرةبةرة ثَييان  ثةيوةست بوو، يةكةمجار 

ئَيمثرسيؤنيست  شَيوةكارانى   تةبلؤي  الي  لة  تابلؤكاني  زاينيدا   ١٨٨٠ ساَلي  لة 

زؤرينةي  لةطةَل  و  هَينا  ئَيمثَيرسيؤنيسم  لة  وازى  طووطَين  دواجار  كرا.  نمايش 

كة  نيية  طؤمان  جَيطةي  بةآلم  طفتوطؤوة،  و  مشتومِر  كةوتة  ئَيمثَيرسينيسةكاندا 

كرد.  شَيوازة  ئةم  شَيوةكاراني  كاري  و  بؤضوون  لة  ثَيِرةوي  ساَل،  دة  بة  نزيك 

لة روانطةي ئةوةوة هَيشتا دَيطا مامؤستايةك بوو كة كارةكانى ستايش دةكرا و 

ئيلهام بةخش بوون. (وةآلمي دَيطا بؤ طووطَين، باوةِري ئةو بةم شَيوةكارة بوو 

كة بة ثَيضةوانةي باوةِري زؤرَيك لة دؤستةكاني، سست نةبوو)، بةآلم كاريطةري 

راستةوخؤي ثيسارو لةسةري، لة هةمووان زؤرتربوو. طووطَين لة ساَلي ١٨٨٣ 

دا ضووة رؤئةن (لة باكووري فةِرةنسا، لة تةنيشت رووباري سَين) تاكو لةطةَل 

ثيسارؤ بَيت و ببَيت بة درَيذةدةرى رَيبازةكةى، لة تةنيشت ثيسارؤ دادةنيشت و 

لة رووي بابةتي تابلؤكةي ثيسارؤوة شَيوةكاريي دةكرد. زؤرجار كةسانيتر ئةم 

تابلؤ ئَيمثَيرسينيستييانةي طووطَينيان نةدةديت، ضونكة زؤربةيان لة كؤمةَلةكاني 

ئيسكاندةناظي ثارَيزطاريان لَيدةكرَيت، بةآلم تابلؤكان زؤر بةنرخن و لةم رووةوة 

بؤضوونةكةي ثيسارؤ ثةسةند دةكةن، كة دواتر طووطَين بة قبووَلكردني بؤضوونة 

لة  تابلؤيةكي  ١٨٨٠زايينيدا  ساَلي  لة  ضوو.  بةالِرَيدا  هونةرييةكان  نادرووستة 

ذنَيكي رووت كَيشا و ئَيستايش لة مووزةي ثةيكةرتاشي كارلسبرطي كؤثَينهاطن 

ثارَيزطاري لَيدةكرَيت، هؤيزمانس (رؤماننووسي فةرةنسي) وا لَيكرد بَلَيت هيض 

كام لة شَيوةكاراني رؤذطار، تةنانةت كووربة، نةيانتوانيوة ثةيكةرَيك رووت بة 

لة  تابلؤية  لةم  مانس  هؤيز  وةسفكردني  بكَيشنةوة.  رةسةن  رياليزمي  شَيوةي 

جَيطةي خؤيدا ثارضةيةكة ثِر لة رياليزمي رةسةن. طؤِراني شَيلطيرانة لة شَيوازي 

تر  قؤناغَيكي  بؤ  و  قؤناغَيك  لة  رؤيشتن  بتوانرَيت  نين  زؤر  -ئةوندة  طووطَيندا 

ناوزةد بكةين- لةناكاو لة ساَلي ١٨٨٨ زاينيدا روويدا و دةبَيت ئةمانة لة ئةنجامي 

ديدارَيكي طووطَين لةطةَل شَيوةكارَيك بة ناوي ئَيميل بؤنار بزانين كة لة دؤستاني 

سةردةمةدا  لةو  كة  ئَيميل  بوو.  بيرتيذ  و  هةستيار  جوانضاك،  ثياوَيك  و  ظانطؤخ 

بيست ساَل تةمةني بوو، بيرؤكةيةكي نوَيي لة دنياي هونةردا ثَيكهَينا. كة بنةماكةي 
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ثَيوةندي توندي ئةو بة شووشة نةخشكراوةكاني سةدةكاني ناوةِراستةوة هةبوو، 

وَينا  تؤمارييةكان (لةثةِرة طةورة رةنطييةكان)، ثَيكهاتبوو لة هونةري وةرزَيري و 

وردةكاري رووي ضَيوي ذاثؤنييةكان. ئةو ئةم شَيوةيةى ناونابوو «سةتَيزيسم 

لةخؤ  شتةكان  بنةِرةتي  فؤرمي  خةياآلندن  بؤضوونة،  ئةم  بةثَيي  تَيكةَلة.  »يان 

تَيطةيشتني  وَينةية  ئةم  ئاسانكراوةي  فؤرمي  بنضينةيية،  فؤرمة  ئةم  و  دةطرَيت 

هةستيارانةية، يادةوةريي تةنيا شتَيك لة خؤدا رادةطرَيت كة طرنطيية بة واتايةكي 

هَيَلي  ضوارضَيوةيةكي  يان  «طةآلَلة»  بةجَيدةمَينَيت  كة  ئةوةي  بَيت.  هَيمايين  تر، 

ساكارة، كة رةنطةكان لة ناويدا بةشَيوةي تؤخ رةنط دةدةنةوة. مووريس دَيني 

كة يةكَيك لة ثسثؤِراني ئةم بيرؤكةيةية، ئةم لَيكدانةوة باشةي  ثَي زياد دةكات: 

بةشةكاني  لة  بِرَيك  شاردنةوةي  يان  ساكاركردن  بةواتاي  «تَيكةآلوكردن، 

بنةِرةتدا...  لة  فامكردنيانة  ئامادةي  بةماناي  سادةكردنةوة،  بةَلكو  نيية،   شتةكان 

بة ماناي سثاردني هةر وَينةية بة ريتمَيكي زاَل، بة ماناي فيداكردن، طشتاندن و 

ثؤلَينكردنة». 

ثرةنسيثة   بةم  (بؤنار)،  ذَيركاريطةري  بضَيتة  لةوةي   بةر  طووطَين  دةَلَين 

طةيشتبوو. بة دَلنياييةوة لة بِرَيك لة تابلؤكاني كة لة ساَلي ١٨٨٧ زاينيدا لة مارتينيك 

و  كؤمثوزيسيون  ساكاركردنةوةي  هَيَلي،  طةآلَلةي  لة  نوَيي  بؤضوونى  كَيشاي، 

دةوَلةمةندكردني رةنطةكان دةبيندران، بةآلم ئةم كارانة هَيشتا «طيرؤدةبوون بة 

سرووشت» نيشاندةدات- شتَيكي طةآلَلةئاسا هَيماية بؤ جؤرَيك لة هَيماداِرشتن 

كة لةناكاو هاوِرَي لةطةَل بةرهةمةكاني بؤ وَينة عيساي زةرد و يةعقوب، لةطةَل 

روون  خولقَيندراون)  ١٨٨٩ز  ١٨٨٨و  ساَلةكاني  لة  (كة  دةطرن  زؤران  فريشتة 

و  قووَل  كاريطةرييةكي  بؤنار  كة  نيية  طومان  جَيي  نابينرَيت.  تياياندا  دةبَيتةوة، 

ضارةنووسازي لةسةر طووطَين هةبووة، ئةم كاريطةرييةيش بوو، كة بةتةواوي 

كة  ثيسارؤ  بيرؤكةيةكي  دةربِريني  لةناوبرد.  ئَيمثَيرسيونيستةكاني  كاريطةري 

ئةو  نيطةرانييةكانى  نووسيويةتي،  طووطَين  كوِري  لووسيني  بؤ  نامةيةكدا   لة 

لة  كة  ئووريية،  (ئالبَيرت  ئةو  وتةي  «بة  دةردةخات؛  واقيعة  ئةم  قبووَلكردني  لة 

طؤظاري مَيركوردوفرانس وتارَيكي لةسةر طووطَين نووسيبوو) مومكينة ئةوةي 

تةنيا  رةنطكردنة؛  يان  كَيشان  وةالبنرَيت،  هونةريدا  كاري  لة  ضركةكاندا  لةدوا 

ضةند  بة  دةتوانن  و  ثَيويستن  بيركردنةوةكان  و  تَيِرامانةكان  يان  بيرؤكةكان 

كة  شتةية  ئةو  هةمان  هونةر  دةكةين  طريمانة  ئَيستا  بدةين-  نيشانيان  هَيمايةك 

شَيوةيةك  هةر  بة  هَيما»  دةبَيت  «ضةند  كة  ستايلة  بةم  دةكات،  جةستةيي  ئةو 

دةرببِردرَين،  رةنط  يارمةتي  بة  بيرؤكةكان  دةبَي  لةمة،  جطة  بكَيشرَين؛  بَيت 
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لَيرةداية كة دةَلَين كةسَيك خاوةن بيروبؤضوونة كة هؤشي ثاكيزة و تةندروستي 

هةبَيت... ذاثؤنييةكان ئةم هونةرةيان وةك ضينييةكان نمايش دةدا و هَيماكانيان 

و  نةبوون  كاسؤليك  ئةوان  بةآلم  سرووشتيية،   سةرسووِرهَينةر،  بةشَيوةيةكي 

طووطَين كاسوليكة- بةم هؤيةوة رةخنة لة طؤطين ناطرم، بةكطراوندَيكي بة رةنطي 

لةثَيش  بَيرتوني  وةزيراني  و  جةنطاوةر  دوو  بووني  بة  و  كَيشاوة  خؤَلةمَيشي 

زةمينةي تابلؤكةيدا ناِرةزايةتييةكم نيية؛ شتَيك كة دةمِرةنجَينَيت ئةوةية كة ئةو 

لةبةر  من  الساييكردووةتةوة،  بيزانسي  ذاثؤني،  شَيوةكاري  لة  تؤخمانةي  ئةم 

ئةوة رةخنةي لَيدةطرم كة بنضينةي سةنتز يا تَيكآلوي بؤ فةلسةفةي هاوضةرخي 

نةهَيناوة.  بةكار  بوون  عيرفاني  و  تاكِرةويي  دذي  كؤمةآليةتي،  تةواوي  بة  ئَيمة 

طووطَين  دواوة؛  بةرةو  هةنطاوَيكة  ئةمة،  دةبَيتةوة.  جيدي  ثرسةكة  لَيرةداية   -

راست  بة  بــؤرذوازي  زانيوة  بةوةي  دةسيسةطةرَيكة  بةَلكو  نيية،  ثَيغةمبةر 

(طةرايي) ال يداوة و لة بةرامبةر فيكري طةورةيي يةكطرتوويي و (يةكِريزيدا) كة 

لة نَيوان خةَلكدا ضرؤي داوة، ثا شةكشَي دةكات - ئةم فيكرةي خةَلك، فيكرَيكي 

غةريزةي، بةآلم بةهرةبةخش و تا كانة و  فيكري قبووَلكراوة».

ثيسارؤ ئةم نامةي لة ئاوريلي 

نووسي  كاتَيكدا  لة  واتة  ١٨٩١ز، 

كةشتي  ســواري  طووطَين  كة 

دةبوو تا بضَيتة تاهيتي- و ئةمةش 

ثَيش خولقاندني تابلؤيةكي تا يبةت 

بوو كة وةها رةخنةيةكي بةدواوة 

ستايلةكةي  طووطَين  بةآلم  بوو، 

تابلؤكاني  لة  نوَي  تيؤري  بةثَيي 

بة  دؤستَيكي  سيماي  نموونة  بؤ 

(نيروانا  دووهــان)  (مةيَير  ناوي 

كتَيبخانةي  لة  هةيةكة   - ز   ١٨٩٠

وياليةتة  درهاردفَيرد  وادزوَيرت 

فريشتة  و  يــةكــطــرتــووةكــان) 

تاهيتيدا  ال  و  نيشاندرابوو  لووظر)  مووزةي  لة  كة  (١٨٩٨زايني-هةية  جوانةكان 

وَيكضووني   ١٨٩٠ نيرواناي  كرد.  ثَيزياد  رةنطيني  و  نةناسراو  بابةتي  تةنيا  

فولكوانطئين)  (مووزةي   ١٩٠٢ باراباس  كؤنت  لةطةَل  هةية  سةرسووِرهَينةري 

كاتَيك طووطَين لةطةَل برنار ئاشنا بوو، تةنيا ثازدة ساَل لة كؤتايي ذياني مابوو: 
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بةشَيوةيةكي  ئامانجةي  ئةو  و  هاوئاهةنطي  و  خؤِراطري  لة  ثةِراوثِر  خولةكَيك 

رَيطا  كؤتايي  تا  ئيرادة  نةهاتوويي  لةبن  هَيزَيكي  بة  و  طرتووة  بَيضميان  بنةبِرانة 

هاتن.

تةكنيكي  و  كؤمةَلةيةتي  اليةني  دوو  خاوةني  طووطَين  لة  ثيسارؤ  رةخنةي 

طووطَين  بةرهةمةكاني  لة  دةتوانين  اليةنةوة  دوو  لةم  تةنيا  ئَيستايشدا  لة  بوو، 

رةخنة بطرين. لةمِرؤدا بؤ ئَيمة ئةو دوو اليةنة تا ض رادةيةك جَيطةي متمانةية؟ 

رةخنةطرَيكي  روانطةي  لة  طووطَين  بةرهةمةكاني  ئاخرين  كة  نيية  تَيدا  طوماني 

«رياليستيَيكي سؤسياليستي»دا هَيماي هةآلتني لة واقيعة؛ هونةرةكةي الدانة لة 

و  مَيذوو  بِراونينة  بةفراوانتر  روانطةيةكي  لة  ئةطةر  من  بةطوماني  بةآلم  واقيع، 

رةوتي ثَيشكةوتني هونةر، يةكَيك لة ئةركةكاني هونةر ئةوةية  كة «دوورةثةرَيزي 

بةم  دةمَينَيت»  لةطةَلماندا  «هةتاهةتايية  واديارة  و  وةهاية  دنيا  واقيع».  لة  بكات 

و  خةون  بة  ثةنا  بةرامبةريدا  لة  سرووشتي  ثرضةكردارَيكي  وةك  ئَيمة  هؤيةوة 

خةياَل دةبةين. ئةم جؤرة ثرضةكردارة بايةخي دةرماني و ئةركَيكي بايؤلؤجييان 

هةية؛ بةم ثَيية بةشَيك لة رةوتي ديالَيكتيكي خودي ذيان دَيتة ئةذمار. بةم واتاية 

ديمةنةكاني ثيسارؤي ميهرةبان بة رادةي كؤمثؤزيسيؤنة هَيماييةكاني طووطَين 

«لة واقيع دوورةثةرَيزي بكات» . طووطَينيش كؤمةَلطاي نوَيي تاِرادةي شَيلطيري 

ثيسارؤ و تةنانةت بَيِرةحمتر لةو مةحكووم دةكرد. «خولَيك ناخؤشي بؤ بةرةي 

داهاتوو لة ئةوروثادا بةِرَيوةبوو؛ دةوراني دةسةآلتي ثير. هةمووشتَيك، تةنانةت 

دةبَيت».  ئاَلؤزي  تووشي  بــةردةوام  مرؤظ  لَيرةدا  رزاوة.  هونةر  و  ئينسان 

دانيماركي)بؤ  شَيوةكاري  ويلميس  بؤ  نامةيةكدا  (لة  ئةو  هؤكارةكاني  بوو  وةها 

لة  واتة  طووطَين ئةوة بوو طوماني دةكرد «لةوَيدا»،  هةَلةي  تاهيتي.  رؤيشتن بؤ 

تاهيتيدا دةتوانَيت لة ئاَلؤزييةكاني شارستانييةتي نوَي بة دوور بَيت. بةداخةوة 

خراثييةكاني ئةم شارستانيةتيية لة هةموو جَيطةيةكدا ئامادةية. راستييةكةى الي 

سةنتةرةكةي،  لة  دةبَيت  شارستانييةتةدا  ئةم  لةطةَل  دةيطوت  كة  بوو  ثيسارؤ 

بةيارمةتي و يةكطرتوويي، لة بةرامبةريدا خةبات بكةين.

بةآلم رةخنةي جيديتر، رةخنةي تةكنيكيية. ثيسارؤ ئامادة بوو باوةِرثَيكراوي 

(لة  بَيت  رةسةن  دةبَيت  هَيماداِرَيذي  بةآلم  بكات،  قبووَل  هَيمايين  هونةريي 

شارستانييةتة كؤنةكا نةوة نةطيرابن)، ضونكة تةنيا هَيماداِرشتني رةسةنة دةتوانَيت 

«هةستة» ثَيويستةكان لة شَيوةكارَيكدا بةرهةمبهَينَيت - و شَيوةكاري بةبَي ئةم 

هةستانة شتَيك نيية بتوانيت هةستى هاوبةشت هةبَيت لة طةَلي؛ بة طوتةيةكي تر، 

قةبةو ناشيرين و ناحةز دةبَيت. بَيطومان طووطَين بة رادةى ثيسارؤ يان سَيزان 
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بةم  نةبوو.  ئةوة  ئانجامةكةي  ناكات.  هةستةكان  وردةكارى  سةر  لة  توَيذينةوة 

ثَيية هةركةسَيك كة لةذَير كةريطةريي طشتاندني بةربآلوي رةخنةي هونةر بَيت، 

نيشان  بَيبايةخ  طووطَين  بةرهةمي  شَيوةكار  ثةتي  ضؤنييةتييةكاني  ساكاري،  بة 

دةدات، سَير ضالز هؤلمز كة بة طومانم سةختطيرترين رةخنةطرَيك بوو، كة تاكو 

طووطَيندا  كارةكاني  باشترين  لة  كة  نووسي  رؤذَيك  ناسيومة،  ثانتايا  لةم  ئَيستا 

«تةنيا شايةتي تَيكةآلوي رةنطي سامدار، لةطةَل تةرحَيكي طيراو ورووذَينةر نيم. 

ورووذَين  ستايش  بةشَيوةيةكي  مرؤظةكان  واقيعين.  كاكَلي  هةَلطري  كارانة  ئةم 

دةرةكي  نموونةي  سةر  و  دراون  كوَلدا  بةرجةستةطي  كؤمةَلَيك  قاَلبـي  لة 

شَيوةكارييةكان طرَييةكي دةرةكيية.  وا دَيتة بةرضاو كة تةليسم، راز يا رؤحَيك 

سرووشتيية،  مادةطةرايي،  و  رةشبيني  سةردةمةدا  لةم  كة  حةشاردراوة  تَييدا 

ساكار  ضاو،  بةر  دَيتة  كة  جؤرة  ئةو  تةبلؤكةي  رةنطي  بَيت...  طومان  جَيطةي 

هَيزي   لةذَير  دةبينين  خؤمان،  بدةينة   لَيكدا نةوةي  ئةركي  نزيكةوة  لة  طةر  نيية. 

رةنطةكا ن  ثلةبةندي  سةرسوِرهَينةري  وردةكاريي  رةنطانة،  ئةو  كاَلي  رواَلةتي 

تاقيكاري  سةرةتايترين  لة  كة  ئانقةستة  ثاآلوتنَيكي  ئةنجامي  ئةمة  و  شاراوةية 

بؤ  دةطرَيت.  سةرضاوةي   طووطَينةوة  ئَيمثَيرسيونيستييةكةي ،  ثةروةردةكاني  و 

يةكةوة،  لة  بةرضاو،  دَيتة  رؤشن  زةردي  رواَلةت  بة  كة  رةنطَيك  ثارضة   نموونة 

بة ئاماذةكاني قةَلةم وردة وردة بةرةو شين، ياخود كةسك دةِروات- لةاليةكي 

طؤِراني  و  رةنطانة  تَيكضنيني  ئةم  نارنجي.  يان  سوور  ببَيتة  لةوانةية   ديكةوة 

بةردةوامي بةكطراوندي تابلؤ، جوانييةكي تايبةت دةبةخشنة باشترين بةرهةكاني 

ئاستي  لة  ئةو   خؤي،  روانطةي  بةرفراواني  و  زيندووبوون  وَيِراي  كة  طووطَين، 

هونةرمةندانَيكدا دادةنَيت كة بةثَيضةوانةي ئةوةوة كة بؤ بَيمتمانةكردني دةَلَين، 

دةبَيت شَيلطيرانة توَيذينةوةي لةسةر بكرَيت».

بةآلم  كردنة،  ستايش  و  وةسف  بةم  بكةين  زياد  تايبةت  شتَيكي  ناتوانين 

دةكرَيت بَلَيين كة لة رةنطةكا ني طووطَيندا ماهييةت و ضؤنييةتييةك بوونى هةية 

ضؤنييةتيية  ئةم  بيطةيةنَيت:  (ماناي)  بتوانَيت  «هاوسازي»   وشةي  لةوانةية  كة 

بؤ  بوو  برتيني  لة  طووطَين  كاتَيك  جيادةكاتةوة.  هاوضةرخةكاني  لة  ئةو 

دؤستةكةي شؤفَينطَير وةهاي نووسي: «هةركات كورسيية دارةكانم بةم عةرزة 

هةوَلدةدةم  و  لَيدةكةوَيتةوة  شةثؤلداري  و  قورس  دةنطَيكي  دةدرَيت،  سةختةدا 

داخراويي  كورتنةكراوةتةوة  بؤ  هاوئاهةنطي  بيبيستم».  شَيوةكارييةكةمدا  لة 

«هَيورتر  تونديش  و  زاَل  رةنطَيكي  بة  رةنطةكان،  ثلةبةنديكراوي  طؤِرةثانَيكي 

نابَيتةوة»- دةتوانرَيت ئةو بة هاوئاهةنطي شةثؤلداري رةنطة سةرةكييةكان كة 
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لة زؤربةي خؤيان (يا خود لَيوِرَيذي خؤيان) ضَيذ دةبةن نةك لة جوانكاري لة 

ثةردةيةك بؤ ثةردةيةكي ديكة بورووذَينَيت. لةئةنجامدا، رةنطةكة شتَيكى هَيماينة 

(ضونكة  تَيطةيشتبوو  لَيي  طووطَين  كة  بوو  خاَلَيك   ئةمة  و  ببَيت)-  دةتوانَيت  (يا 

رةنط، لة خؤيدا دةبَيت بة هؤى رووذانى هةستةكانى ئَيمة. (كةواتة ناكرَيت جطة 

لةفؤِرمى جوانكارى بةكار بهَينرَيت). رةنط زياتر لة فؤرم لة نةستي ئَيمةدا طرنطي 

«زانستي»  (سةرثةرشتييةكي  هوشيارانةوة  زؤر  ضاودَيرييةكي  بة  ئَيمة  و  هةية 

بةجؤرَيك كة ئَيمثَيرسيونيستةكان لة بةرضاويان طرتبوو) دةتوانين هَيزي واقيعي 

لةناوبةرين.

لةوانةية كوالَيتي هاوئاهةنطي كؤمثؤزيسيونةكاني طووطَين بة رادةي ثَيويست 

ئةو  لةطةَل  هاوِرَي  و  ديكةية   تةكنيكي  دةسكةوتَيكي  ئةمة  بةآلم  بَيت،  ئاشكرا 

ضما  كة  دةكاتةوة  رةت  ساويلكانة   طريمانة  ئةم  كرد،  باسمان  كة  دةستكةوتانة 

لة  يةكَيك  بوو-  ئةديب  بَيطؤمان  بووة.  «ئةدةبي»  شَيوةكارَيكي  تةنيا  طووطَين 

ئامانجة كاني ئةوة بوو ناوةِرؤكي شانؤيي سةرلةنوَي بة ماناي شانؤيي تَيكآلو 

 بكات، بةآلم هيض كات لة بيري نةبرد كة دراما يان شانؤ دةبَيت فؤرم و ناوةرؤكي 

هةبَيت. هةروةها دةبَيت قبووَلي بكةين كة ئةو شَيوةكارَيكي «وردةكاريي» بوو، 

مَيذووييةكان  هونةرة  لة  بةرهةمةكاني  تايبةتمةندي  لة  بِرَيك  نيية  تَيدا  طؤماني 

باشتر دةتوانين بةكاري بهَينين تاكو لة كةشَيكي سنوورداري تابلؤي ذوورَيكدا. 

دؤستةكةي ئالبَيرت ئووريية هاوار دةكات: «ديوارةكان، ديوارةكان، ديوارةكاني 

ثَيبدةن». ئةطةر طووطَين و زؤربةي شَيوةكاراني رؤذطاري ئَيمة لة كؤمةَلطايةكدا 

بوو،  ئةو  بةرفراواني  ئامادةيي  لة  كةَلكوةرطرتن  خوازياري  كة  ــان  دةذي

بةآلم  نةبوو،  وةها  ضارةنووسي  بةآلم  لَيدةر دةضوو،  مةزنتري  هونةرمةندَيكي 

ئةو لة سةردةمَيكدا ناضاركرابوو بذي، كة خراثترين كةرةسةكاني لة جبةخانةي 

هةذاريي و بَيخةبةريي بؤ هونةرمةندةكاني عةمبار كردبوو. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

فلسفة هنر معاصر، هربرت ريد، محمد تقي فرامرزي، نطاه.
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