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عةبدوَلآل سةراجعةبدوَلآل سةراجزمان، رؤمان و جوانييةكانى طَيِرانةوة

ث.ى.د. عادل طةرميانىث.ى.د. عادل طةرميانىتةكنيكى دووبارةكارى لة هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةردا

نةجات نورينةجات نوريرؤمان و رةخنة

حةمة مةنتكحةمة مةنتكوَينة زمانييةكان لة (كةسَيك لَيرةوة تَيثةِري)ي شاآلو ...

حةسةن نازدارحةسةن نازدارمةولةوى لةنَيوان موزيك و طؤرانى و موزيكي...
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زمان، تةنيا كؤ وشةيةك نيية كةرةستةى خاوى وشةدان (قامووس) بيانطرَيتة 

بةَلكو  هةَلتؤقابَيت،  بؤشاييةوة  لة  ياخود  دابةزيبَيت،  ئاسمانةوة  لة  يان  خؤيةوة، 

وةكو زمانزانة هاوضةرخةكان ئَيذن: رَيكخراوةى بنياتَيكة ((Stracture)) سةر بة 

مةرجةكانى دياريكراو و تةنيا دةستِرؤيي و مؤركى جظاكيي بةسةر رووبةرَيكى 

رَيساكةى  كةواتة  ((Style))دةداتَي.  شَيوازى  بطرة  بةس،  و  هةية  هزردا  بةرينى 

دةرةوةى  لة  هزرَيك  هةرطيز  و  هةية  دةسِرؤيي  مانابةخشييةكانييةوة  بةسةر 

زماندا نيية. زمان هةَلطرى مةعريفةتةكانة.

سةرةديقانَي  لةوَيشةوة  و  وشةطةريية  بِرشتى  بناغةوة  لة  رؤشنبيريش، 

مرؤظيش،  ضؤنةكى.  و  دةبةخشَي  ضظاكة  بةو  زمان  وزةى  ضةندة  كة  دةكات، 

بؤ  ئايندة،  بةرةو  دةوةستي  ثَيشةوةضوون  مَيذووى  هاوسةنطيى  لةمبارةوة 

ئةمةيشة، ئاتاجى بة زمانى داينامكى هةية، كة بطونجَيت دةطةَل طةوةكانى بةرةو 

نوواوةضوون و نشونماكردنى نةك بة ثَيضةوانةكةي. كةوابوو، دةرةنجام بؤمان 

بةالمةوة،  درووستة.  هةر  ثَيضةوانةشي  و  زمان  واتا:  رؤشنبيرى  بَلَيين:  هةية 

هةرطيز  نكووَليشم  دةطةيةنَي.  رةسةن  رؤشنبيرييةكى  ثاراو  و  ثةتي  زمانَيكى 

دَلنيياييةوة،  بة  ثيت،  دةستةواذةو  بؤ  وردبوونةوةى  و  رستة  كة  لةوةى  نيية 

طوزارشتة لة ذيانى كرؤنؤلؤذيي نووسةرةكةى، ضينايةتيي و هةَلوَيستةكانى لة 

(التزام)  ثَيوةنديبوون  هةروةها  يةكالييكةرةوة،  ضارةنووسسازةكانى  ئاستةنطة 

دةشَيت لةكن بِرَيك ثةسةند نةبَيت، كة خوودى نووسين و ثرؤسةى دةست بؤ 

زمان،
     رؤمان و جوانييةكانى طَيِرانةوة

عةبدوَلآل سةراج- فنالندعةبدوَلآل سةراج- فنالند
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ضينى  بةالى  نووسةرةكة  شكانةوةى  جاى  ض  ئيلتيزامة،  من  لةالى  بردن  قةَلةم 

ضةوساوة و بَيسةواد. ئةمة سةرةِراى خودى رَيبازة ((Method)) وَيذةيييةكان 

لة بونيادطةرى و هةم لة شَيوسازيداو ضي و ضييةكان سةرجةم و تَيكِرا بةشَيكن 

 .((Text)) لة ثَيكهاتة ناوةكييةكانى دةق

لةناو  هةرضةندة  ماوينةتةوة.  ئةودا،  لةثاَل  و  سوثةرمانة  و  ناسنامة  زمان، 

خؤمان  ئةوة،  بةطوَيرةى  بكةين   ((Archeology)) هةَلكؤَلين  و  كنة  زمانةكةمان 

لة  مةبةستم  زمان-  دايليكتييةكانى  بة  ماتةَلكردنى  و  خؤطرَيدان  وةلَي؛  دةناسين 

ثةيظدارانييةتى- كؤسثي هةرة دذوار و رذد دةخاتة رَيطةي دروستبوونى زمانى 

يةكطرتوومانةوة (ستاندارد) دةشَيت و زؤريش لة مَيذوودا روويدابَيت رَيزمان 

((Grammar)) لة كؤى زؤرينةى بنة زاران يان كةمينة بَيت بة نموونة: زمانى 

بوون.  كةمينة  هةرضةندةش  بوو،  زاَل  بةسةردا  قورةيشى  شَيوةزارى  عةرةبي. 

هةروةها زمانى ئةَلمانى لةبنة زارةكانى نةمساى كؤنةوة هاتةكايةوة. مةرجيش 

نيية ئةو دايليكتانة خاوةند دةسِرؤيي بازرطاني و سياسي بن. هةرضةندة لة ئاوها 

و  نةوةيةك  بةآلم  لَيبكةوَيتةوة،  مقؤمقؤي  و  طرذيي  بةراييدا،  لة  ثرؤسةيةك، 

دووان زؤر بة سان و ئاسايي هةرسي دةكةن.

بؤية دةبَيت زمانى نةتةوةييمان ببووذَينينةوة دةنا هةر وا بةثةرتى دةمَينينةوة! 

سةرسوِرمان  جَيطةى  دةبَيت.  طؤشادتر  و  قووَلتر  دَيت  هةتا  ثةرتبوونةكةش 

ئةوتؤمان  بنبِري  هةنطاوَيكى  ساَلة   (٢٠) خؤييماندا  دةسةآلتى  لة  كة  مخابنة  و 

جاى  ض  نيية!!  لةئارادا  سةرجةمى  ((ئةلفوبَي))يةكى  تةنانةت  و  هةَلنةطرتووة 

رَيساي رَينووس و خاَلبةنديى!! هةروةسا، لة ثةرتةوازةيي هةردوو ثيتى كوردى 

و التينيشدا، نةوةو وةضةى نوَيمان تووشى دَلةِراوكة و بَيمتمانةيي كردوون!!!

هةتاكو تابؤي ثيرؤز ((!!)) لةسةر ئةو شَيوة دايليكتانة هةَلنةطرَين، ئَيمة ئاسنى 

سارد دةكوتين و فوو بة هةمبانةى دِراودا دةكةين، ديارة مةبةستم لة سِرينةوةى 

و  دوِر  تاد،  و...  كرمانجي  و  سؤراني  لوِري،  زازايي،  بةَلكو  نيية،  شَيوةزارةكان 

طةوهةر و خةباتيان لةثَيناودا دةكةين ضوون بيلبيلةى ضاوان، ئةز نيازمة لةوانةوة 

ئاكاديمياي  بةدةستةجةمعيي  كارى  ئةمةش  بئافرَينين،  سةردةمييانة  زمانَيكى 

كوردستانة. ئةطةر ئةمةمان بؤ نةلوا، ئةى ضؤنةكى ئايندةى نةوةكانمان هةموار 

بكةين؟! ثرسيارة و دةبَي بةجةختةوة لة خؤمان و لة بةرثرسانى بكةين.

((زمان))ى  كةوابوو،  دةخات،  وةطةِر  زمان  دةجووَلَيت.  و  دةثةيظَي  مرؤظ، 

مَيذووش  دةكات،  دروست  مَيذوو  رةضةَلةكى  بةمةش  ((كات))دا،  لةناو  و  هةس 

هةميشة وةكو ياساي طؤِران، ضوونة ثَيشةوةية. ئةَلبةتة لة زمانةكةى تةنيا بِرَي 
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بة  ثَيوةنديية  (ئامراز)ى  بةَلكو  فةرهةنط،  ناو  ثةستَيندراوى  نيية  وشة  و  حةرف 

كةسانى ترةوة. كةوابووة ئةو زمانة بنياتَيكة يان جؤرة سيستمَيكى رَيكخستنة بؤ 

لةضَيوةطرتنى ئاوةز و بيركردنةوةى مرؤطةل. ديارة هيض هؤش و بيركردنةوةيةك 

لةدةرةوةى بازنةى زماندا نيية. نةك هةر ئةوةندة بطرة؛ زمان جَلةوطيريى جؤر و 

هةم سرووشتي ئةو بيركردنةوة هزريية دةكات.

لة ئاكامى ثةرةسةندنى زمان و تةقاندنةوةى وزةكاني ناوةكيي، رؤشنيريى 

دادةهَيندرَيت، بة واتايةكى رؤشنتر، رؤشنبيريى لة بنةِرةتدا بةرهةمى زمانانة.

لة  رةشيد  د.فوئاد  هاوشاريم  دؤستى  دةقةوة،  ناسنامةى  لةبارةى  هةروةها 

((ناسنامةى دةق))دا ساَلى (٢٠٠٥) نووسيوية: ((مةسةلةى زمانى دةق لةِرووى 

زانستى  كَيشةكانى  لة  كَيشةيةكة  دةقةكةوة،  نةتةوايةتى  ناسنامةى  دياريكردنى 

بوارةى  ئةم  رَيبازةكانى  لةنَيوان:  جياوازة  خاَلَيكى  و  بةراوردكاريى  ئةدةبي 

ئةدةبياتناسيدا. رَيبازةكانى ئةم بوارةى ئةدةبياتناسيدا)).

هةم  و  بِرياردةر  بةس  و  خؤى  دةق  زمانى  كة  تةبام،  و  كؤك  لةطةَليدا 

ئةدةبي  رةطةزى   ((Gener)) ذانرَيتى  بؤ  ئاماذة  كة  دةمَينَيتة  يةكالييكةرةوةية. 

بكةم، كةوا بةطوَيرةى سةردةمةكان و جَيطاكان ئاَلوطؤِري بةسةرهاتووة. ئةوِرؤ، 

كةمتر لة جوداوازيي قةوارةى ئةو رةطةزانة دةثرسَيتةوة، هةندَيك ثةرذاونةتة 

شيعرييةت و جوانكاريي طَيِرانةوةكان و لة وردةكارييةكانيان دةثشكنن.

جوانكارييةكانى طَيِرانةوة جوانكارييةكانى طَيِرانةوة 

بةطوَيرةى  و  هةميشةييداية  طؤِرانَيكى  لة  رؤمــان  بنةماكانى  و  ضةمك 

قؤناغبةنديى و بؤضوونة زانستييةكان شرؤظة هةَلدةطرَيت.

و  دةكرَين  بةدى  نوَيدا  بةرهةمى  لة  جوانكارييانة  ئةم  بةندة،  ئةزموونى  لة 

مةرجيش نيية، تَيكِرا لة تاكة رؤمانَيكدا هةبن.

دياردةى سةيروسةمةرة خستنةوة و ضنينى لةطةَل واقيعدا.  -١

لَيكضوواندنى باَلدار و هةذَينةرى خوَينةر و بةشداريى ثَيكردنى.  -٢

بةكارهَينانى تاكة تاكةى ناوى شوَينةكان.  -٣

 ((Flash Back)) .هةَلطةِرانةوةى رةوتى رووداو بةرةو ثَيشوو  -٤

دياردة  لةطةَل  ناوةكييةكان  بارة  و  دؤخ  هارمؤنيكردنى  و  طونجاندن   -٥

دةرةكييةكاندا.

بةكارهَينانى دووانة دذبةيةكةكان.  -٦

.((Dialoque)) ناخطؤيي  -٧
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دامةزراندن و تةوزيفي هَيما و سيمبوولةكانى كةلةثوور و ئةفسانة.  -٨

٩-  تةقاندنةوةى وزة ثةنهانةكانى زمان.

١٠-  تةداعى بة هةرسَي شَيوةكانى: لةفزى، كاتى و جَيطةيي و...

١١-  ثةنابردنة بةر تةوذمى ئاطايي.

١٢-  ثةنابردنة بةر سَي طؤشةنيطاي: بارستايي، سةروو و خوارةوة.

١٣-  ضوونة بةرةوة ((استشراف))، ئةمةش ثَيضةوانةى فالشباكة.

١٤-  بةكارهَينانى راناوة جياجياكان لة هةمان دةقدا. بؤ دةربِرينى فرةدةنطيى 

 .((Dialoque)) و دووان و دايةلؤطان

بنياتى  جؤرةكانى:  لةوانة  نةكردبَيت.  ناوزةد  نوَيطةرييةكانم  طشت  ثَيدةضَيت 

بنياتى  و  (تةريب)  هاوسةنط  بنياتى  (ئاسايي)،  تَيهةَلكَيشى  بنياتى  زنجيرةيي، 

بازنةيي(*).

سةرةتاي رؤمانى عارةبيسةرةتاي رؤمانى عارةبي

بونيادى  لةناو  مرؤظة  تاكيي  ئةزموونى  رؤمان  ضِريي،  و  بةكورتى  زؤر 

ناوةوةى  طرنطيدانة  لة  ديوَيك  سنووربةندكردنى  بؤ  جوانسازيى ((ئيستَيتيكا))دا 

ذيانى كةسَيتييةك يان كةسانَيك، ميللةتَيك، تةنانةت شياوة كاراكتةرةكة حةيوان، 

ثرد، كَيَلطة و شار... تاد بَيت بؤ دةراندنى ناخيان بة هَيما و سيمبوول و دةمامك. 

ديارة دةراندنةكة، طَيِردراوةى جَيكاتيي نووسةرةكةية، خوَيندنةوة و هةَلوَيستى 

ضظاكى و لةسةرووى ئةوةوة، رةوشى ئابووريى سَيبةر و كاريطةريي دةكَيشَيتة 

سةر بارودؤخى: كؤمةآليةتى، سياسى، دةروونى و... تاد، هةَلبةتة بةو طوَيرانةش، 

رَيبازطةل و ستايلةكان دَينة ناو كايةكةوة. ئةمة هةمووى لة تايةكدا، طرنطى بة 

زمانى دةق دان تايةكةى ديكةيةتى.

رؤمانى  كة  دةكرا  مةزةندة  وا 

١٩١٣ى  ســاَلــى  ((زةيـــنـــةب))ى 

هةيكةل،  حوسَين  مــةحــةمــةد 

لَي  بَيت،  عارةبى  رؤمانى  يةكةمين 

وَيجا  نيية.  راست  ئةوة  دةركةوت 

ئينطليزى  ئةمريكى-  عارةبيناسي 

لة  ئةويش  و  ئــةلــن))  ((رؤجـــةر 

وةريطرتووة،  عسفوورةوة  د.جابر 

كة رؤمانى ((جةنطةَلي هةق))ى فرانسيس ئةلمةراشى لوبنانى لة ساَلي (١٨٦٥)دا 

مةحةمةد حوسَين هةيكةلمةحةمةد حوسَين هةيكةل
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بآلوكراوةتةوة. ثاش ئةوةش، ئةم رؤمانانة بة ضاث طةيشتوون.

لة   ،١٨٧٠ الشام))،  جنائن  في  ((الهيام  شامدا،  باخضةكانى  لة  ئةظين   -١

نووسيني سةليم ئةلبوستانى.

هةآلتوو  شاى  وةكو:  زَيدان،  جورجى  مَيذوويينةكانى  نيمضة  رؤمانة   -٢

((المملوك الشارد))، ساَلي ١٨٩١.

رؤمانةكانى يةعقوب سةرروف. هةروةها (ثاكيزةى دنشواى) مةحمود   -٣

تاهير حةقي، لة ساَلي ١٩٠٦دا.

خؤ هةرضةندةش دكتؤر مةحمود حافيز دياب ئاماذة بؤ مَيذوويةكى لةوانةش 

بافرنجى) لست  اذن  (وى-  نيت  بيانى  كةواتة  وى!  رؤمانى:  كة  دةكات،  دَيرينتر 

عةلى  رؤمانةكانى  ثاشان  و  دةكات   ١٨٥٩ ساَلي  لة  ئةلخورى  ونداى  خةليل  ى 

موبارةك، فةرةنسيس ئةلمةراشى، زةينةب فةوواز و مةحمود حوسين هةيكةل 

دَين.

((الغادة  دى  ناوَيكى  لةذَير  العواقب))  ((حسن  ئاكامةكان  جوانيي  رؤمانى: 

الزهراء))، ذنة نووسةرى لوبناني لة قاهيرة ساَلي ١٨٩٩ زةينةب فةووازى بة ضاثي 

طةياندووة. ديسان ذنة نووسةرى سوريايي عةفيفة كةرةم، كة سةرنووسةرى 

((زةينةب)) لة  بةر  رؤمانى  ضةندين  نيوَيورك،  لة  ((الهدي))بووة  رؤذنامةى 

لوبنانى  نووسةرى  ذنة  هةروةها  فوئاد,  و  بةديعة  لةوانة:  نووسيوة،  ناوبراو  ى 

ثياو)) ((دَلي  ١٩٠٤دا  ساَلي  لة  طوزةراندووة،  ذيانى  ميسردا  لة  كة  هاشم  لةبيبة 

ى نووسيـوة، ديسانةوة ساَلي ١٩٠٧ رؤمــانى ((شيرين، كيذي رؤذهةآلت))ى 

نووسيوة. لةبيبة ميخائيل سؤياش بة زنجيرة رؤمانى ((جوانكيلةى سالؤنيك))ى 

مَيذوويي  رؤمانَيكى  فةووازيش  زينةب  بآلوكردووةتةوة.  ئةلهودا  رؤذنامةى  لة 

مَيذوويي  رؤمانَيكى  عةتايا  فةريدة  كردووة.  ثةخش  قورش))  ((شا  ناوى  لةذَير 

((لةنَيوان دوو دةرباردا))ى لة ساَلي ١٩١٢ بآلوكردووةتةوة. بةمجؤرة دةركةوت، 

سَي نووسةرى لوبنانى و سووريى بةر لة (هةيكةل) يازدة رؤمانيان بة طةرووى 

نووسةرى  يةكةم  بة  طةنجةوى  نيزامى  كورديشدا  لة  طةياندووة.  ضاثخانةدا 

لة  تؤماركردووة،  ئةفسانةيي  سةردةمةكةى-  باوى  -وةك  شيعرين  رؤماني 

باوكى  تةواوى:  ناوى  زايين)دا.  دوازدةى  (سةتةى  كؤضى  حةتةمى  سةتةى 

موئةبةد  كوِري  زةكى  كوِرى  يوسفي  كوِرى  كلباسى  نيزامةدينى  موحةمةد 

ناودار بة حةكيمى نيزامى، شافعى مةزهةب بووة. دايكى لة كوردانى (طةنجة)ية. 

ئةَلبةتة وةكو طوتم لة ئةوروثاشدا ئةو جؤرة رؤمانة شيعرييانة ثةيِرةو كراوة. 

لة بةرهةمةكانى: ثَينجينةى نيزامى، كؤطاى نهَينييةكان، خةسرةو و شيرين، لةيل 
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و مةجنون، هةفت ثةيكةر و... ئةسكةندةرنامة.

هةرضةندة  مةبةستة،  كوردستانم  بةشةكةى  ضوار  ديارة  خؤمانيش،  لةالى 

ناتةواوى  رؤمانَيكى  زنجيرة  ((تةممؤ))ناوَيك  ((كوردستان))دا  رؤذنامة  لة 

نؤزدةيةمى  سةتةى  ئةوساى  بارودؤخى  نائاراميي  لةبةر  بةآلم  بآلوكردةوة، 

و  جنَيف  و  قاهيرة  لة  خاوةندةكةى  و  رؤذنامةكة  ئاوارةبوونى  بة  و  عوسماني 

ديكة.  وةكى  ونة،  هةنووكة-  -هةتاوةكو  رؤمانةكة  ثاشماوةى  ديكة،  شوَينانى 

((ئةدمؤنز))  سلَيمانى  لة  بةريتانيي  حاكمى  هاندانى  و  فيت  بة  سائيب،  جةميل 

خةوئامَيزى  رؤمانَيكى  نابَيت-  لَيئاوا  خؤرى  بةريتاني  تاجى  -كؤلؤنيالييةتى  كة 

و  شَيخايةتى  كة  طرت،  مةحمودى  شَيخ  دةسةآلتى  لة  طورضكبِرى  رةخنةى 

بنةماكانى  بةطوَيرةى  ئةمةش  بووة.  بةسةرةوة  دةرةبةطانى  و  ئاغا  دةستِرؤيي 

ئاراستةيةكى  بة  و  تَيداية  لةخؤكردنى  زؤر  و  كرضوكاَل  ئةمِرؤذيمان  رؤمانى 

سنوورى  كةمدةسةآلتةى  نوَيية  ئةزموونة  ئةو  ثووضةَلكردنى  طوتم-  -وةكو 

سلَيمانى و دةربةندى بازيان و ئاوباريك ثتر تةشةنةى نةكردبووة دةظةرةكانى 

بادينان و ئةوالترةوة.

ئةوساو  هةميشةيييةكاني  بةرذةوةندة  و  ثؤلةتيقا  باسمان  ضةقى  هةنووكة، 

((Globalization)) (عةولةمة)  جيهانيكردنى  بة  ئةمِرؤي  نوَييةكانى  شَيوة 

ئةمريكاى باآل دةست نيية.

لة  ((ديارة  توركيا  و  ئَيران  ترمان،  دراوسَيكانى  لةالى  رؤمان  سةرهةَلدانى 

هةردووالدا، طةالنى جياواز هةن))، دةهَيَلمةوة بؤ ثسثؤِرانى ئةو بوارة.

لة مانةى رابوورد دةكرَيت.

بةرهةم  جةستةى  ثراكتيكى  كردارةكيي  هةمةجؤرى  شَيكردنةوةى   -١

((دةق)).

ثؤلينكردنى  طوتارةكان،  بذاركردنى  بةهاوَيذةييةكان،  هةَلسةنطاندنى    -٢

طشت  بة  رةخنةية،  باَلةكان  شائةركى  هــونــةرى))  ((زانستى-  ذانــرةكــان 

رَيبازةكانييةوة و ميتؤدة هةمةاليةنييةكةى، كة رَيذةيين و سةقامطير نةبوون.

* لة سووضَيكى ترةوة، طَيِرانةوة سَي جؤرى هةية:* لة سووضَيكى ترةوة، طَيِرانةوة سَي جؤرى هةية:

 ١- لةِرَيي كةسَيتى خؤيةوة.

 ٢- لةِرَيي ناخطؤييةوة.

٣- لةِرَيي دةمةتةقَيوة.
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٤- دووبارةكارى بةندى:- دووبارةكارى بةندى:

و  شَيوازى  دووبارةكردنةوةى  دةوترَيت  ثَيشى  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم   

دةوترَيت  ثَيى  ئينطليزى  بة  و،  الالزمة)  (تكرار  دةوترَيت  ثَيى  عةرةبيدا  زمانى  لة 

(Refreindre) كةوا لة وشةى التينى (Refirgere) وةرطيراوة بة واتاى دووبارة 

وشةيةك.  ضةند  يان  دةنطَيك،  ضةند  دووبارةكردنةوةى  بةواتاى  دةكاتةوة، 

دووبارةكردنةوةى بةندى بريتيية لةوةى دَيِرَيك لة ضةند شوَينَيكى نَيو هؤنراوةكة 

وةبيرهَينانةوة،  و  جةختكردن  بةمةبةستى  دةكرَيتةوة  دووبارة  خؤى  وةكو 

ئةو  لةِرَيى  هؤنيار  بؤية  مةبةستَيكة  جؤرة  هةَلطرى  دووبارةكراوةكة  ضونكة 

رادةطةيَينَيت،  خوَينةرةكةى  بؤ  جةختكردنةكةى  مةبةستى  دووبارةكردنةوة 

(لَيكؤَلينةوةيةكى شيكارى رةخنةيية)(لَيكؤَلينةوةيةكى شيكارى رةخنةيية)

ث.ى.د. عادل طةرميانىث.ى.د. عادل طةرميانى

كؤلَيذى زمان- بةشى كوردىكؤلَيذى زمان- بةشى كوردى

تةكنيكى دووبارةكارىتةكنيكى دووبارةكارى
لة هؤنراوةكانى لة هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةردادا
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ئةم جؤرة دووبارةكردنةوة لة كؤشيعرى (زَيوان) بةرضاومان دةكةوَيت كاتَيك 

(٤٣) جار (طوندى طةنجينةى منداَليم) دووبارة دةكاتةوة، هةروةها سةر لةنوَى 

واخؤى  (خةون  كؤشيعرى  لةنَيو  بآلوكردنةوةى  هؤنراوةيةو  ئةم  داِرشتنى 

دووبارةكارييةكى  وةك  جار  ضلويةك   (٤١) فرَيزةى  ئةو  ديسانةوة  طَيِرايةوة) 

جةختى دووبارةى كردؤتةوة بةمةبةستى جةختكردن لةسةر كاريطةرى طوندى 

طوندةش  ئةو  كةسايةتييةكةى.  لةسةر  هؤنيار  منداَلي  سةردةمى  و  لةدايكبوون 

كةركووك)  – (دووبــز  شارؤضكةى  بة  سةر  كةوا  طؤم)  (دةربةندى  طوندى 

كاريطةرى  طةنجينةى  رةطى  دةبَيتة  شوَينة  ئةو  بووة،  لةدايك  تَييدا  هؤنيار  ةو 

(جوانييةكانى  كتَيبى  لة  باشالر  طؤستاظ  ضؤن  هةروةك  منداَلبوونى  سةردةمى 

شوَين) ئاماذة بةوة دةكات كةوا (شوَين رةطى منداَلَيتيية). تةنانةت هؤنراوةيةكى 

بةناوى طوندةكةيةوة لة كؤشيعرى (شةِرى ضل ساَلة) بآلو كردؤتةوة بةطوندة 

بضووكةكةى خواى ضواندووةو تَييدا دةَلَيت:

طوندة بضووكةكةى خوا

دةربةند

ِرووناك و طةرم بةتريفةى مانط

فيَنك بة طةشةى سثيةكانى درةخت و دلَخؤش

بةكوِرى يةكةم زطى خؤت من

طيا ثةخشانى زةويية

كوِرى ثيَهاتةى سروشتت نووسيويةتى (كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة / ل٩٤)

 دووبارةكارى بةندى دوو ضةشنة: يةكةميان ثَيى دةوترَيت دووبارةكردنةوةى 

دووةميان  ناكةوَيت.  بةرضاو  شاعيرةدا  ئةم  شيعرى  لةنَيو  ئةمةيان  ثَيشةوةى، 

بةكارهَينراوة  زؤر  جؤرةيان  و ئةم  دووبارةكردنةوةى ثاشكؤيى  دةوترَيت  ثَيى 

لةنَيو هؤنراوةكانى ئةم هؤنيارة هاوضةرخة. بؤ نموونة لة ثةرةطرافى ذمارة (١)

دةروونت  دادةطيرسَى  ضارةنووس  (كتَيبى  رستةى  دا  (سرووش)  هؤنراوةى  ى 

دةكا بة درةوشانةوة) ضةند جارَيك دووبارة كراوةتةوة بة مةبةستى جةختكردن 

لة  دةبَيت  خؤى  رؤَلى  دابطيرسَيت  كاتَيك  ضارةنووس  كتَيبى  ئةوةى  لةسةر 

درةوشانةوةى دةروونى ثةيام وةرطرةكة:

باز لة طةرمايى ئاطرى ثيس نةبوو فامى كرد بؤنى ريايى لة دةنووكى سِرى

ثِرة لة سؤز بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

ثِرة لة بَيطةرد بةتةواوى رازةكانى برادةريةتيت لةطةَل دةبةستَى
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كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

ثِرة لة بةندة ناس بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

ثِرة لة جةربةزة بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

مندالَى بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

ضارةنووس بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

شكؤ بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٥٩) 

 دووبارةكردنةوةى بةندى هةروةها دوو جؤرة: يةكةميان بةندى سةقامطير 

خؤى،  وةكو  شيعرييةكة  بةيتة  يان  دَيِر،  دووبارةكردنةوةى  لة  بريتيية  كةوا 

بةيتة  يان  دَيــِر،  دووبارةكردنةوةى  لة  بريتيية  كةوا  خاو  بةندى  دووةميان 

شيعرييةكة ثاش هةندَى دةستكارى. 

٤-١: دووبارةكاريى بةنديى سةقامطير:: دووبارةكاريى بةنديى سةقامطير:

 بريتيية لةوةى دَيِرةكة، يان بةيتة شيعرييةكة وةكو خؤى دووبارة دةكرَيتةوة 

بَى هيض دةستكارييةك لةِرووى البردنى وشةيةك، يان بؤ زيادكردنى وشةيةك. 

جؤرة  لةوانةية  درَيذ  دووبارةكارى  دةوترَيت  ثَيشى  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم 

شيعرى  لةنَيو  دووبارةكاريية  جؤة  ئةم  بكات.  دروست  خوَينةر  الى  بَيزارييةك 

هؤنراوةى  سَييةمى  ثةرةطرافى  لة  نموونة  بؤ  دةكةوَيت،  بةرضاو  هؤنيارةدا  ئةم 

شياو  ثــةروةرو  ناز  ذيانى  بؤ  اليةنطريمان  (لة  شيعرى  دَيــِرة  (ســرووش)دا 

رووَيندران) ضوار جار بةشَيوةى ثضِرثضِر وةكو خؤى دووبارة كراوةتةوة:

زةبرو زةنط لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى 

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

فِروفَيَل لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ِركو كينة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ثِرو ثاطةندة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران 

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة، ل٦٥) 
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   ٤-٢- دووبارةكردنةوةى بةنديى خاو (مائع):- دووبارةكردنةوةى بةنديى خاو (مائع):

دووبارة  بةدةستكارييةوة  شيعرييةكة  بةيتة  يان  دَيِرةكة،  لةوةى  بريتيية   

دةكرَيتةوة لةِرووى البردنى وشةيةك، يان بؤ زيادكردنى وشةيةك. ئةم جؤرة 

سةقامطير  دووبارةكاريى  لة  زياتر  هؤنيارة  ئةم  شيعرى  لةنَيو  دووبارةكاريية 

بارى  ناسةقامطيرى  دةاللةتى  دةروونييةوة  لةِرووى  ئةميش  دةكةوَيت،  بةرضاو 

دةروونيى هؤنيار دةخاتة روو لة كاتى بةكارهَينانى ئةم جؤرة داِرشتنة شيعريية، 

دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  نةكات.  دروست  بَيزارى  خوَينةر  الى  لةوانةية  كةوا 

بةشَيوةيةكى  كاتَيك  وةردةطرَيت  قورس  بارَيكى  (ســرووش)  هؤنراوةى  لة 

مرؤظى  يان  خةون  يان  (تارمايى  دةستةواذةى  هةمان  ئةستوونى  بةدوايةكترى 

روون مانايان بة ذياندا) ضوار جار دووبارة دةكاتةوة لةثَيناو جةختكردن بةسةر 

طومان، يان راِرايى نَيو دةروونى:

تارمايى يان خةون يان مرؤظى روون مانايان بة ذيان دا

تارمايى يان خةون يان مرؤظى روون مانايان بة جوانى دا

تارمايى يان خةون يان مرؤظى روون مانايان بة زيندووبوونةوة دا

تارمايى يان خةون يان مرؤظى روون مانايان بة نةمرى دا 

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٦٥) 

ضةشنَيكى  دووبارةكردنةوة  بةكارهَينانى  جؤرى  (بليمةت)دا  هؤنراوةى  لة 

ديكة وةردةطرَيت ئةويش تةنيا دووبارةكردنةوةى فرَيزى (كتَيبى دايك و باوك) 

بؤ شةش جار لةضةند شوَينَيكى نَيو ئةم هؤنراوةيةدا بةم شَيوانةى خوارةوةدا: 

نووسةرَيكة بةزمانى دايك و باوك دةنووسَى  -

كتَيبى دايك و باوك تَيدا سيماى خؤش بنوَينَى  -

ئةو رازانةى كتَيبى دايك و باوك بانطى كردووم  -

دؤستة شير ثاكةكانى بانط دةكاتة ناو كتَيبى دايك و باوك  -

زةمينى جوانى كتَيبى دايك و باوك  -

كتَيبى دايك و باوك لةبةرةو سةرةتا بوونةوةداية  -

هةمان  فرَيز  ئةم  كردنةوةى  ــارة  دووب بوونةى  ثةرتةوازة  جؤرة  ئةم   

بةدوايى  راستةوخؤ  هؤنيار  كةوا  نيية،  ثَيشووى  كردؤتةوة  دووبارة  كاريطةرى 

كاريطةرى  ئةوةى  بؤ  بةكارهَيناوة  شيعرةكةى  دَيِرة  دووبارةكردنةوةى  يةكتر 

كاريطةرييةى  جؤرة  ئةم  بةآلم  خوَينةردا،  سةرنجِراكَيشانى  لةسةر  هةبَى  خؤى 

زؤر ناوَيت لة ثةرتةوازةكردنى دووبارةكردنةوةى نَيو شيعردا. ئةم هؤنيارة لة 

دَيِرى  شةش  سةرةتايى  لة  لة....)  طوَلةى  دةستةواذةى (ئةو  هؤنراوةى (بؤنة)دا 
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بؤنةيةكى  بؤ  جارَيك  هةر  دةكاتةوة  دووبارة  هاتووة  يةكتر  بةدوايى  شيعرى 

دةبَيتة  دووبارةكردنةوةكة  شَيوةية  بةم  كراوة،  تةرخان  خؤيدا  ذيانى  لة  تايبةت 

مايةى نيشاندانى بؤنةكانى ثَيشكَيشكردنى طوَل لة ذيانى مرؤظدا:

سوثاس بؤ طولَى بؤنةكان 

ئةو طولَةى لةيةكةم رؤذى لةدايكبوونم ثَيشكَيشم كرا

ئةو طولَةى لة يةكةم رؤذى ضوونة قوتابخانةم

ئةو طولَةى لة يةكةم ذووانى دلَداريمدا

ئةو طولَةى لة بآلوكردنةوةى يةكةم شيعرمدا

ئةو طولَةى لة ضاثكردنى يةكةم كتيَبمدا

ئةو طولَةى لة رؤذى زاوايةتيم

من لة ذيان بةردةوامم (كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة / ل٤٦)

بؤ  ئاسوودةيى)  (هةفتةى  هؤنراوةدا  هةمان  (١)ى  ذمارةى  ثةرةطرافى  لة   

شةش جار لةناوةِراستى دَيِرةكان دووبارة دةكاتةوة:

مؤزةخانةيةكى لة هةفتةى ئاسوودةيى مةستتر لة رابردوو

ثياويَكى لة هةفتةى ئاسوودةيى ضاو روونتر لة ئاطر

طولَدانَيكى لة هةفتةى ئاسوودةيى بةديدارتر لة ثةنجةرة

ماسييةكى لة هةفتةى ئاسوودةيى دلَخؤشتر لة ئاو

درةختَيكى لة هةفتةى ئاسوودةيى بة بةرهةمتر لة دارستان 

طلَؤثَيكى لة هةفتةى ئاسوودةيى سةرةتايى تر لة خةون

 (كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة / ل٤٦)

شيعرى  دَيِرة  (ســرووش)دا  هؤنراوةى  سَييةمى  ثةرةطرافى  لة  هةروةها   

دَيِرى  هةروةها  دةرَى)،  هاتة  نةذاد  ئةهريمةن  ثياوى  هؤشى  (لة  ناوى  فرَيزى 

لةم  جارَيك  ضةند  رووَيندران)  شياو  ثةروةرو  ناز  ذيانى  بؤ  اليةنطريمان  (لة 

هؤنراوةدا بةشَيوةى دووبارةكردنةوةى بةنديى خاو دووبارة كراونةتةوة:

زةبرو زةنط لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى 

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

فِروفَيَل لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ِركو كينة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ثِرو ثاطةندة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى
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لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران 

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٦٥) 

 لة هؤنراوةيةكى نَيو كؤشيعرى (ساَلى سفر)دا شَيوازَيكى ديكةى بةكارهَيناوة 

ئةويش لةنَيوان دووبارةكراوةكاندا دَيِرة شيعرَيكى جياوازى بةكارهَيناوة، وةكو:

طوَل خةريكى ذيانى تايبةتى خؤيةتى

با خؤَل نةكاتة ضاوى

بالَندة خةريكى ذيانى تايبةتى خؤيةتى

دةورى هَيالنةى بة بةردى بةنرخ و ئةفسانة بضنَيت

كاتذمَير خةريكى ذيانى تايبةتى خؤيةتى

دةستى لةسةر دلَيةتى بؤ ئةوةى درؤزن دةرنةضَى

قاوةضى خةريكى ذيانى تايبةتى خؤيةتى

ليَوى ثيالَةى بةرةو ناسكى و نةرمى ببا

كةروَيشك خةريكى ذيانى تايبةتى خؤيةتى

نازى طياى تةِرو نازى

ددان هاتنى بَيضووةكان بةراورد دةكات

 (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٨٣)

هةندَى جار هؤنيار لةشَيوازى داِرشتنى هؤنراوةكةى فرَيزى دووبارةكراوةكةى 

ثَيش و ثاشَيكى لَيدةكةوَيت وةكو:

من و شيعر طولََيكين لة دةستى بادا

ئةدى ئةى يارى نهيَنى

ئةو دةستة كيَية لة با وةرمان دةطرَيت

ئةمسةرو ئةوسةرى مةرطت بؤ دةكةم

ئةى ذيان و حيكمةتى بةرزبوونةوة تا الى شيعر

ئةوسةرو ئةمسةرى ذيانت بؤ دةكةم (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٢٧)

وشة  سفر)دا  (ساَلى  كؤشيعرى  نَيو  (٧٤)ى  ذمــارة  شيعرى  كؤثلة  لة 

دووبارةكراوةكان لة دووةم دووبارة كردندا بة نوقسانى دةبَى:

ضاو و

طيان و 

ناخ و

دَل ماندوو ناكات

شنةيةكى نةرم و ئارام هةلَى كردووة
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دانة مروارى تاسةو طةرميايى خؤى

دةباتة ناو

ضاوو

طيان و

ناخ و 

دَل (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٩٢)

٤-٣- دووبارة كردنةوةى بةنديى تَيكةَل:- دووبارة كردنةوةى بةنديى تَيكةَل:

جؤرى  ــةردوو  ه هؤنيار  ــةوةى  ل بريتيية  دووبارةكاريية  جــؤرة  ئةم   

لة  نموونة  بؤ  بةكاربهَينرَيت.  هؤنراوة  هةمان  لة  بةندى  دووبارةكردنةوةى 

هؤنراوةى (سرووش)دا دةَلَيت:

زةبرو زةنط لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى 

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

فِروفَيَل لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ِركو كينة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ثِرو ثاطةندة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران 

 (كؤشيعرى- خةون واخؤى طَيِرايةوة، ل٦٥) 

سةرةتاى  كةوا  خاوة،  بةندى  دووبارةكردنةوةى  (١و٣و٥و٧)  دَيِرةكانى  لة   

دووبارةكردنةوةى  (٢و٤و٦و٨)  دَيِرةكانى  بةآلم  كراوة،  دةستكارى  دَيِرةكان 

لَيرةدا  كراوةتةوة.  دووبارة  خؤى  وةكو  دَيِرةكة  هةموو  ضونكة  سةقامطيرة، 

ثَيويستة بَلَيين ئةطةر بةندة دووبارةكراوةكة يةك وشة، يان دوو وشة بَيت ئةوا 

ثَيى دةوترَيت دووبارةكردنةوةى نادرَيذ، بةآلم ئةطةر دووبارةكراوةكة هةموو 

دَيِر، يان بةيتةكة بوو ئةوا ثَيى دةوترَيت دووبارةكردنةوةى بةندى درَيذ، ضونكة 

ضةندين وشة وةكو خؤى دووبارة دةكرَيتةوة. هةرضؤنَيك بَيت دووبارةكردنةوةى 

جؤرة  هةَلدةستَيت،  هؤنراوةكة  بةيتةكانى  يان  دَيِر،  بةستنةوةى  بةكارى  بةندى 

جؤرة  ئةم  هةروةها  دةبةخشَيت،  مؤسيقاكةى  هؤنراوةكةو  بةبيناى  يةكَيتييةك 

دووبارةكردنةوة ثَيويستى بة جؤرة شارةزايييةك هةية بؤ ئةوةى هؤنيار بزانَيت 

جؤرة  خاوى  دووبارةكردنةوةى  هةروةها  بكاتةوة،  دووبارة  بةندةكة  كوَى  لة 
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ضاوةِروانييةك الى دروست دةكات، كةوا لة جارى تازةى دووبارةكردنةوةكة ض 

دةسكارييةك دةكرَيت، بؤية ثَيويستة هؤنيار سووكة دةسكارى بكات، ئةم جؤرة 

سووكة دةسكاريية الى ئةم هؤنيارة لةو هؤنراوةى سةرةوة بةرضاو دةكرَيت. 

 هةروةها لة ثةرةطرافى ذمارة (١)ى هؤنراوةى (سرووش)دا هةردوو جؤرى 

جار   (١٤) ضونكة  دةكةوَيت،  بةرضاو  خاومان  سةقامطيرو  دووبارةكردنةوةى 

دةستةواذةى (نووسةرى هةموو ذيان) وةك دووبارةكاريى سةقامطير دووبارة 

كراوةتةوةو، بةهةمان شَيوة دَيِرى (كتَيبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا 

بة درةوشانةوة) دووبارة دةكاتةوة، بةآلم لةم هؤنراوةدا هةردوو دةستةواذةى 

(ثِرة لة سؤز بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى)و دةستةواذةى 

بة  جارَيك  ضةند  هةَلدةهَينَى)  ثَى  هةنطاومان  نةبوو  ثيس  ئاطرى  بةرةو  (منداَلى 

شَيوةى دووبارةكردنةوةى بةنديى خاو دووبارة كراونةتةوة، هةرجارَيك وشةى 

سَييةمى هةردوو دةستةواذةكة بة وشةيةكى ديكة طؤِراوة:

باز لة طةرمايى ئاطرى ثيس نةبوو فامى كرد بؤنى ريايى لة دةنووكى سِرى

ثِرة لة سؤز بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

ثِرة لة بَيطةرد بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

ثِرة لة بةندة ناس بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

ثِرة لة جةربةزة بةتةواوى رازةكانى برادةرايةتيت لةطةَل دةبةستَى

كتيَبى ضارةنووس دادةطيرسَى دةروونت دةطا بة درةوشانةوة

مندالَى بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

ضارةنووس بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى 

شكؤ بةرةو ئاطرى ثيس نةبوو هةنطاومان ثَى هةلَدةهيَنَى

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٥٩) 

٥- دووبارةكردنةوةى بةرايى:- دووبارةكردنةوةى بةرايى:

 ” هاوضةرخداو  و  نوَى  شيعرى  لةنَيو  باوة  زؤر  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم   

ئامانجى سةرةكيى دووبارةكارى بةرايى فشارخستنة سةر يةك حاَلةتى زمانى 

و، دووثاتكردنةوةى بؤ ضةند جارَيك بة ضةند شَيوةيةكى هاوضةشن، يان جياواز 

و  ريتيمى  بنةماى  دوو  لةسةر  تايبةت  شيعريى  دؤخَيكى  بة  طةيشتن  لةثَيناو 

هَيمايى وةستاوة ”(١). 
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وشة  ــةوةى  ل بريتيية  سةرةتايى  يــان  بــةرايــى،  ــةوةى  ــردن ــارةك دووب  

دةوترَيت  ثَيشى  دةبَيت،  شيعرييةكان  دَيِرة  سةرةتاى  لة  دووبارةكراوةكة 

دووبارةكراوةكة  وشة  ضونكة  العمودي)،  (التكرار  ئةستوونى  دووبارةكارى 

باوة  زؤر  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  دةبَيت.  بةدوايةكترةكان  دَيِرة  لةسةرةتاى 

لةنَيو شيعرى نوَى و هاوضةرخدا، كاريطةريى ئةم جؤرة دووبارةكاريية ثابةندة 

بةتواناو هَيزى شَيوازى شيعريى هؤنيارةوة، ئةطينا بة كاروكردةوةيةكى شيعريى 

زؤر سادة دادةنرَيت. ئةم جؤرة دووبارةكاريية لة شيعرى ئةم شيعرة دةكةوَيتة 

بةرضاو، بةآلم هةندَى جار بةشَيوةيةكى الواز دَيتة بةرضاو، ضونكة نةيكردووةتة 

هؤنراوةكة  جيهانى  نَيو  بؤ  خوَينةر  ثةلكَيشكردنى  بؤ  كاريطةر  دةستثَيكَيكى 

كاتَيك لة دوو سَي دَيِرَيكى هؤنراوةكة بةكارى دةهَينَيت. بةالى د.ئازاد ئةحمةد 

مةحموودةوة ” ئامانجى سةرةكى ئةم جؤرة طةِرانةوة، بؤ مةبةستى طةيشتن بة 

بوارَيكى شيعريى دياريكراو، لة ضةند داِرشتنَيكى هاوشَيوة يان جياوازدا، لةسةر 

ئاستى ريتمى و دةاللى، جةخت لةسةر ورووذاندنى حاَلةتَيكى زمان دةكاتةوة ”(٢). 

دووبارةكارييةكى  بووةتة  (بيرنةضوونةوة)  هؤنراوةى  لة  (ِرةنط)  وشةى 

بةهَيز كاتَيك 

هةرسَى رةنطةكة دةبنة ثَيكهَينةرى خودى هؤنيارةكة:

ِرةنطى خودا

ِرةنطى ئاو

ِرةنطى شيعر

ثَيكهيَنةرى هةرسَيكيان منم (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل١٢٨)

هةروةها لة كؤشيعرى (سةدو يةكشةوة) ئةم جؤرة شَيوازةى دووبارةكارى 

بةرضاو دةكةوَيت، بؤ نموونة لة سةرةتاى هؤنراوةى (ِرةنط) دةَلَيت:

بةهار

زةمين سةوز هةلَدةطةِرَى

هاوين

زةمين سوور هةلَدةطةِرَى

ثايز

زةمين زةرد هةلَدةطةِرَى

زستان

زةمين سثى هةلَدةطةِرَى (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل١٤)

لةم دَيِرانةى سةرةوة وشةى (زةمين) كراوةتة دووبارةكارييةكى بةرايى بَى 
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هَيزة.

٦ - دووبارةكردنةوةى كؤتايى:  - دووبارةكردنةوةى كؤتايى: 

 ئامانجى سةرةكيى ئةم جؤرة دووبارةكردنةوة ” ضِركردنةوةيةكى هَيمايى و 

ريتيميية لة كؤتايى هؤنراوةكة ضةقبةست دةبَيت ”(٣) و ئةم جؤرة دووبارةكاريية 

دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم  هؤنراوةكةى  كؤتايى  لة  هؤنيار  لةوةى  بريتيية 

بة  دةبَيت  كةم  دووبارةكراوةكة  ذمارةى  حاَلةتة  لةم  هةرضةندة  بةكاردةهَيني، 

حوكمى ئةوةى هؤنيار لة دوا هةنطاوةكانى نووسينى هؤنراوةكةية، بةآلم لةِرَيى 

رابطةيةنَيت.  بةخوَينةرةكةى  شتَيك  دةيةوَيت  هؤنيار  دووبارةكردنةوةية  ئةم 

طةِرانةوةى  وةك  هةر  دوايى  طةِرانةوةى   ” مةحموودةوة  ئةحمةد  د.ئازاد  بةالى 

بةرايى، ثانتايى كاريطةربوونى لة ضوارضَيوةى ثَيكهاتنى بونياتى قةسيدةدا رؤَل 

ضةقى  زمانةوانى،  دةستوورةكانى  شيعرو  زمانى  خاسيةت  لةناوةندى  دةبينَيت 

دةاللى و ريتمى، لة كؤتايى قةسيدة ديارى دةكات و بةربآلوى ئاسؤكانى واتاى 

دةاللةت و واتاى ريتمى خةست دةكاتةوة ”(٤). لة شيعرى ئةم هؤنيارةدا ئةم جؤرة 

دووبارةكاريية بةرضاومان ناكةوَيت. 

٧- دووبارةكردنةوةى بازنةيى:- دووبارةكردنةوةى بازنةيى:

دووبارةكراوةكة  هؤنراوةكة  كؤتايى  لةسةرةتاو  هؤنيار  لةوةى  بريتيية   

بةكاردةهَينَيت وةك بازنةيةكى داخراو لة داِرشتنى هؤنراوةكة. بؤ نموونة وشةى 

(زَيوان)دا  كؤشيعرى  نَيو  ى   (٣٢) ذمارة  كؤثلةي  كؤتايى  لةسةرةتاو  (كةَلةباب) 

دووبارة كراوةتةوة:

ئاسمان وةك كةلَةبابى ضاوساغى دَى نووستووة

..........

كةلَةبابى ضاوساغى دَى

هةتاو و سيَبةرة (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٤٨)

هةروةها لة سةرةتاو كؤتايى كؤثَلةى ذمارة (٤٧)ى نَيو كؤشيعرى (زَيوان)دا 

وشةى (سةرسامبوون) دووبارة كراوةتةوة:

 سةير بوو

سةرسامبوون هةميشة سةيرة

........

نهيَنى بة يةكةم سةرسامبوون ناو دةنَيم
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هةموو شتَيكيش دةضيَتةوة

ناو يةكةم سةرسامبوون (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٦٣)

نةضوونةوة)ش  (بير  هؤنراوةى  لة  بازنةييية  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم 

وةبةرضاومان دةكةوَيتةوة:

ِرةنطى خودا

ِرةنطى ئاو

ِرةنطى شيعر

ثَيكهيَنةرى هةرسَيكيان منم

.................

جارَيك رةنطى خوداو ئاو و شيعرى

بينيبَيت و بيرى ضووبيتةوة

سةدو  (كؤشيعرى  دةنويَنَى  خؤى  رةنطةكان  بةهةموو  بيرنةضوونةوة 

يةكشةوة / ل١٢٨)

٨- دووبارةكردنةوةى رازَينراو:- دووبارةكردنةوةى رازَينراو:

بة   ” و  هةرةمى  يان  ثةيذةيى،  دةوترَيت  ثَييشى  دووبارةكاريية  جؤرة  ئةم   

لةبةر  دادةنرَيت،  هونةرييةوة  لةِرووى  دووبارةكاريية  جؤرةكانى  طرنطترين 

بؤ  رَى  ئاَلؤز  شَيوةيةكى  دروستكردنى  بؤ  شيعرى  تواناى  بةهةندَى  ثَيويستى 

هةندَى ئةنجامى شيعريى طرنط خؤش دةكات، لة ثَيشةوةيان بةشداريكردنَيكى 

طةورة لة طةشةسةندنى ريتيمى هؤنراوةكةو قووَلكردنةوةى توانا مؤسيقييةكانى 

لة سروشتى  ئةندازةيةك  ذَير كؤنترؤَلى  دةكةوَيتة  دووبارةكاريية  جؤرة  و ئةم 

فةرزى  دووبارةكردنةوةى  شَيوازة  ئةو  و  هةَلدةقوَلَيت  هؤنراوةكة  ئةزموونى 

جؤرة  ئةم  بةآلم  بطونجَيت“(٥)،  تايبةتمةندييةكانى  و  واقيع  لةطةَل  دةكــات 

يان  زةخرةفي،  شَيوةى  زياتر  رةنجدةردا  سةباح  لةشيعرى  دووبارةكردنةوةية 

رازَينراوى وةرطرتووة، ضونكة لةم جؤرة دووبارةكارييةدا جؤرة رازانةوةيةك 

سةرنجِراكَيشانَيك  وةك  دةكرَيت  تايبةت  وشةيةكى  تةنيا  بؤ  زةخرةفة  بةشَيوة 

مؤرفَيمى  هؤنياردا.  دةروونى  هزرو  لة  وشةية  ئةو  واتاى  بةها  و  طرنطى  بؤ 

(بؤ) وشةيةكى واتادارة وةك ئامرازى ثرسياركردن زياتر بةكاردَيت، هةروةها 

مؤرفَيمى (بؤ) ئةطةر بؤ كات و شوَين بةكار هات ئةوا دةاللةتى كؤتايى شوَين، 

يان كاتةكة رادةطةيةنَيت، بؤية هؤنياريش ئةم وشةيةي زةقتر كردووة، ضونكة 

مرؤظى كؤن و هاوضةرخى كورد زؤر بةكارى دةهَينَى لة ذيانى رؤذانةيدا. ئةم 
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هؤكارة واى لة هؤنيار كردووة ضةندين جار لةنَيو شَيوةكانى خوارةوة دووبارةى 

بكاتةوةو، بةمةش ئةركَيكى زةخرةفةو جوانكاريى جوانى بة دووبارةكردنةوةى 

ئةم وشةية داوة. ئةم شاعيرةش بةشدارى خؤى هةية لةم جؤرة دووبارةكاريية، 

ئةويش لةِرَيى هةَلبذاردنى وشةى (بؤ) وةك ئامرازَيكى ثرسياركردن يا ئامرازَيكى 

ثَيوةندى و ثَيشكَيشكردنى ئةم شَيوة رازانةوانةى خوارةوة:

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ 

 بؤ 

 بؤ 

 بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

(كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٤٤)

 بؤ 

 بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ 
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 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ 

 بؤ (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٤٥)

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ 

 بؤ (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٤٦) 

 بؤ 

 بؤ بؤ بؤ

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ

 بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ بؤ 

(كؤشيعرى ساَلى سفر / ل١٤٧)
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٩- دووبارةكارى ئةستوونى:- دووبارةكارى ئةستوونى:

جارَيك  ضةند  بؤ  وشةيةك  هؤنيار  لةوةى  بريتيية  ئاسؤيى  دووبارةكارى   

جؤرة  ئةم  دةكاتةوةو،  دووبــارة  شيعرييةكة  دَيــِرة  يان  بةيت،  هةمان  لةنَيو 

بةرضاومان  كؤشيعرةكانى  نَيو  هؤنراوةكانى  سةرجةم  لةنَيو  دووبارةكاريية 

نةكةوت. دووبارةكارى ئةستوونى بريتيية لةوةى بؤ ضةند جارَيك لةنَيو بةيت، 

نموونة  بؤ  كراوةتةوة.  دووبارة  هؤنراوةكة  هاتووةكانى  يةكتر  بةدوا  دَيِرة  يان 

كارةى  ئةم  سفر)  (ساَلى  كؤشيعرى  نَيو  (٧٢)ى  ذمارة  كؤثَلةى  لة  هؤنيارة  ئةم 

كردووة ضاومان بةم جؤرة دووبارةكاريية دةكةوَيت كاتَيك وشةى (براكوذى) 

لةسةرةتاى سيانزة دَيِر بةشَيوةى ستوونى دووبارةى كردؤتةوة:

تراويلكةيةكى تةنط

وةك خورى بةرخ لة ناوضةوانى شار درةوشايةوة

كَيش و سةرواى شيعرةكانى تةرازوو كردينةوة

براكوذى يةكةم

براكوذى دووةم

براكوذى سيَيةم

براكوذى ضوارةم

براكوذى ثيَنجةم

براكوذى شةشةم

براكوذى حةوتةم

براكوذى هةشتةم

براكوذى نؤيةم

براكوذى دةيةم

براكوذى يازدةم

براكوذى دوازدةم

براكوذى سَيزدةم

كوِر و كوِرةزام زؤر ماون (كؤشيعرى ساَلى سفر / ل٨٩-٩٠)

 لة ثةرةطرافى (٣)ى هؤنراوة (سرووش) رستةى (لة اليةنطريمان بؤ ذيانى 

ناز ثةروةرو شياو رووَيندران) بةشَيوةى ئةستوونى بؤ ضةند جارَيك دووبارة 

كراوةتةوة: 

زةبرو زةنط لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى 

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران
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فِروفَيَل لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ِركو كينة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ثِرو ثاطةندة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى 

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران 

 (كؤشيعرى خةون واخؤى طَيِرايةوة / ل٦٥)

١- دووبارةكردنةوةى دةنط:- دووبارةكردنةوةى دةنط:

يةكتر  بــةدوا  ــِرة  دَي يان  بةيت،  لةنَيو  جارَيك  ضةند  بؤ  لــةوةى  بريتيية   

دووبارة  دةرةكى  يان  ناوخؤيى،  بةشَيوةى  دةنطَيك  هؤنراوةكة  هاتووةكانى 

بكرَيتةوة، لَيرةدا ئاماذة بةوة دةكةين دووبارةكردنةوةى دةنطي ناوخؤيى لةناو 

دَيِرةكانى هؤنراوةكة لةوانةية عةفةوى بَيت، بةآلم لة دووبارةكردنةوةى دةنطى 

ثَيويستة  لَيرةدا  هؤنراوةكة.  سةرواى  ثاراستنى  بؤ  دةبَيت  بةئةنقةست  دةرةكى 

بةرضاو  هؤنيارة  ئةم  هؤنراوةكانى  لةنَيو  دةنط  دةرةكيى  دووبارةكاريى  بَلَيين 

سةرواى  ببَيتة  دةنطَيك  تا  نانووسَيت  عةموودى  شيعرى  ضونكة  ناكةوَيت، 

ناوخؤيى  دووبارةكارى  بةآلم  بنووسرَيت،  دَيِرةكان  كؤتايى  لة  هؤنراوةكةو 

دةنط بةرضاو دةكةوَيت كةوا لةنَيو وشةكانى دَيِرَيك، يان دَيِرةكانى هؤنراوةكة 

دووبارة دةكرَيتةوة. بؤ نموونة لة هؤنراوةى (مةشخةَل) شةش جار دةنطى (ط) 

بةشَيوةيةكى ناوخؤيى دووبارة كراوةتةوة:

دةموضاوى ذنى دوو طيان ئاطاى لة طةشةى طةآلو طوَل هةية

بةهار طةنجينةى طةورةو مةشخةلَى

دةستى داية زةمينة (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل٩١)

هةروةها لة هؤنراوةى (طةنجينة) ثَينج جار دةنطى (ط) دووبارة كراوةتةوة:

ئةو هاودةنطييانةى

لة ليَو دةبنة طةنجينةى شار

دةنطَيكة دةنطَيكى ديكة دةبيَتة هاودةنطى (كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة / 

ل٤١)

هةروةها لة هؤنراوةى (مردن) هةشت جار دةنطى (ط) دووبارة كراوةتةوة:

ِرام طةياند رؤذَيك لة رؤذةكانى مَيذوو

ثَيشةنطايةك دةكةمةوة

تابووتَيكى تَيدا ثَيشكَيش دةكةم
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كة ياريى بة هةستةكانى من كردووة (كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة / ل٨٣)

دَيِردا  دوو  لة  (د)  دةنطى  جار  شةش  (خؤشحاَلى)دا  هؤنراوةى  لةكؤتايى 

دووبارة كراوةتةوة:

خواوةند جارَيك ديَتة ديداريمان

ديدارى دووبارة نابيَتةوة (كؤشيعرى سةدو يةكشةوة / ل٧٩)

 هةر لة ثةرةطرافى (٣)ى هةمان هؤنراوة دوو دَيِرة شيعر ضوار جار دووبارة 

لة  يةكةم  دَيِرى  سةرةتايى  يةكةمى  وشةى  تةنيا  يةكتردا  بةدواى  دةكاتةوة 

دووبارةكردنةوةيدا دةطؤِرَيت وةكو: 

زةبرو زةنط لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى 

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

فِروفَيَل لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ِركو كينة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران

ثِرو ثاطةندة لة هؤشى ثياوى ئةهريمةن نةذاد هاتة دةرَى

لة اليةنطريمان بؤ ذيانى ناز ثةروةرو شياو روويَندران 

 (كؤشيعرى خةون وا خؤى طَيِرايةوة / ل٦٥)

دةنطى (ك) وةك دةنطَيكى سووكى نةبزوَين (١٣) سيانزة جار لةنَيو كورتة 

هؤنراوةى (مردن) دووبارة كراوةتةوة بةشَيوةيةك لةهةموو دَيِرَيكى هؤنراوةكة 

هةبوونى خؤى هةية:

ِرام طةياند رؤذَيك لة رؤذةكانى مَيذوو

ثَيشانطايةك دةكةمةوة

تابووتَيكى تَيدا ثَيشكَيش دةكةم

كة ياريى بة هةستةكانى من كردووة

لةسةر ئةو قوِرةى بؤ دروستكردنى

ئادةم و حةوا خؤش كرا

كتيَبى لةبير نةضوونةوة جَى دةهيََلم (كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة /ل٨٣)
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 ئةنجــامئةنجــام

هونةرى  بنيادى  سةرةكى  بنةمايةكى  شيعرى  ــارى  ــارةك دووب   -١

هؤنراوةكانى سةباح رةنجدةرة، كةوا بة هؤنيار - شاعيرَيكى نوَيخواز لة بوارى 

زمانى شيعريدا ناسراوة.

دووبارةكاريى  جؤرى  ضةندين  هؤنيارةدا  ئةم  هؤنراوةكانى  لةنَيو   -٢

شيعرى بةرضاو دةكةوَيت.

بةضةند  شيعرى  دووبارةكردنةوةى  جوانى  بة  زؤر  هؤنيارة  ئةم    -٣

جؤرة  بةخشينى  ثَيناو  لة  بةكارهَيناوة  هؤنراوةكانى  لة  بةشَيك  لةنَيو  ضةشنَيك 

كاريطةرييةك بة بةكارهَينانى دووبارة كردنةوة لةنَيو داِرشتنى شيعريدا.

دووبارةكردنةوةى  لة  كاريطةرترة  كارى  رستةى  دووبارةكردنةوةى   -٤

بابةتى  نَيو  رووداوى  دةروونيى  كاريطةريى  خستنةِرووى  بؤ  ناوى  رستةى 

هؤنراوةكة، لةم رووةوة دووبارةكاريى رستةى كارى زياتر لةنَيو هؤنراوةكانى 

شيعريى  زمانى  نَيو  يارييةكي  هةموو  ضونكة  دةكةوَيت،  بةرضاو  هؤنيارة  ئةم 

هؤنراوةكةى  نَيو  رووداوى  سروشتى  بةرجةستةكردنى  بؤ  هؤنراوةكانى 

بةكاردةهَينَيت.

بةرضاو  هؤنيارة  ئةم  هؤنراوةكانى  لةنَيو  زياتر  نادرَيذ  دووبارةكاريى   -٥

دةكةوَيت، ضونكة ذمارةى جارى دووبارةكراوةكة كةمة. 

ئةم هؤنيارة زؤر جار دووبارةكارى بةندى (الزمة)ى بةهةردوو جؤرى   -٦

سةقامطيرو خاوى بةكارهَيناوة.

ئةيلوولى ٢٠١١ هةولَير

 سةرضـاوةكانسةرضـاوةكان

كتَيبةكانكتَيبةكان

:ÌëŒ:Ó◊¬:ÌÈœÈeh:Ìà\ÑÄ:G:Ífi`Öœ÷\:íëœ÷\:∫:Ñ\Ö”i÷\:G:]å]d:ÌÈ¬:Å€•:Ø⁄^:HÄ:H^:-١

⁄B›¯â÷\:‰È◊¬:ÓàÁ، لة ئةنتةرنَيتةوة وةرطيراوة.

 ،١٩٨٥-٢٠٠٥ كورديدا  هاوضةرخى  شيعرى  لة  زمان  بونياتى  مةحموود-  ئةحمةد  ئازاد   -٢

ضاثخانةى حاجى هاشم، هةولَير، ٢٠٠٩ 

٣- ثةخشان عةلى ئةحمةد- شَيوازى شيعرى طؤران، نامةيةكى ماستةرة ثَيشكَيشى كؤلَيذى 

زمانى زانكؤى كؤية كراوة، ٢٠٠٧

:Ì√e⁄:FÓÀë⁄:ÑÁ”å:Tk:F·\ÑÁö:Öê]√∏\:ÎÄÖ”÷\:Ö¬]ç÷\:Ö√å:GÕÁfi]å:Ó◊¬:Øât:GN
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KSQO:FÄ\Å«d:F¿t]°\:Ñ\Ä

نامةى  دا،  شاكةلى  فةرهاد  هؤنراوةى  لة  شَيواز  كةالرى-  عةلى  مةحموود  حوسَين   -٥

ماستةرة ثَيشكَيشى كؤليذى زمانى زانكؤى كؤية كردووة، ٢٠٠٨

مةال  لَيكدانةوةى  لَيكؤَلينةوةو  مكايةَلى،  شاوةيسى  ئةحمةدى  خدرى  مةال  نالى،  ديوانى   -٦

عةبدولكةريمي مودةِريس و فاتيح عةبدولكةريم، محةمةدي مةال كةريم ئةندامى ياريدةرى كؤِرى 

زانيارى كورد ثياضووةتةوة، ض/ كؤِرى زانيارى كورد، بةغدا، ١٩٧٦ 

ئاراس،  بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزطاى   - طَيِرايةوة  واخؤى  خةون  رةنجدةر-  سةباح   -٧

هةولَير، ٢٠٠٤

٨- سةباح رةنجدةر- كؤشيعرى شةِرى ضل ساَلة، دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، 

هةولَير، ٢٠٠٥

سةردةم،  ضاثخانةى  هةمووانة،  لة  ئاطاى  مردوويةك  كؤشيعرى  رةنجدةر-  سةباح   -٩

سلَيمانى، ٢٠٠٨

١٠- سةباح رةنجدةر - كؤشيعرى سةدو يةك شةوة، دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، 

هةولَير، ٢٠٠٨

١١- سةباح رةنجدةر – كؤشيعرى ساَلى سفر، ضاثخانةى كةمال، سلَيمانى، ٢٠١٠

:\Åfl÷\:Ìâàˆ⁄:Ì√eö:BMC:Y:·`Öœ÷\:›Á◊¬:∫:·]œh˝\ –:ÍöÁÈâ÷\:GKL
wwwHbwadyH:FÍd]ç÷\:‹à]œ÷\:Íd\:Ö√å:∫:Ñ\Ö”i÷\:ÏÖ‚]æ –:ÑÁëfl∏\:Å∂\:2‚Ü:HÄ:GKM

com
:ÏÊ\2öÑÏÊ:ÏÊÌiÈfiÑÌifiÌÒ:Ì÷:FnËÅ¢\:Ö√ç÷\:∫:ÎÜ\Ái÷\:ÌÈflœh:GÅ€•:ÄÊ\Ä:Ñ]iç¬HÄ:GKN

KSRO:FÄ\Å«d:FÌ¬]e◊÷:ÌËÖ¢\:Ñ\Ä:F—\Ö√÷\:∫:nËÅ¢\:Ö√ç÷\:Ì«÷:G:ÎÄ\Á√÷\:Øât:·]fiÅ¬:GKO

١٦- كةمال غةمبار- بةرةو جيهانى شيعرى ضةند شاعيرَيك، دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى 

ئاراس، هةولَير، ٢٠٠٨

:KSRR:FÏÖ‚]œ÷\:FÌl\Å¢\:Ö√å:∫:gÁ◊à˜\:]fld:G:f◊∏\:Åe¬:Å€•:G١٧

:KSQR:FOΩ:IkÊ2dI:ØË¯€◊÷:‹◊√÷\:Ñ\Ä:FÖ¢\:Ö√ç÷\:]Ë]ïŒ –:Ì”Ò¯∏\:’Ü]fi:GKR
كريستاَل،  ضاثخانةى  دا،  لةنطةرَيك  ناو  لة  خود  مَيذووى   - ئةحمةد  حةميد  نةجات   -١٩

هةولَير، ١٩٩٧

 ،١٩٨٥-٢٠٠٠ ئةزموون  هةظثةيظين،  لة  ضةثكَيك  بَيكةس-  شَيركؤ  عومةر-  ياسين   -٢٠

ضاثخانةى سةردةم، سلَيمانى، ٢٠٠١
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رؤذنامةو طؤظاررؤذنامةو طؤظار

١- كمال غمبار- موت المرأة، ت: سامان دزيى، جريدة ميديا، ع/١١٨في ٢٠٠٣/٣/٥

٢- كةريم دةشتى- بةشَيك لة ياداشتةكانى-با-هةظثةيظينى- تةلعةت تاهير، طؤظارى ئَيستا، 

ذ/١٢، حوزةيرانى ٢٠٠٦

 

ثةراوَيزةكانثةراوَيزةكان

:F∞Ê˜\ :ÌÈËÖ√ç÷\ :ÌŒ]mefi˜\ :ÌÈà]ât:JJ:ÌmËÅ¢\:ÌÈdÖ√÷\ :ÏÅÈëœ÷\  – :ÅÈe¬:Öd]ê:Å€•:JÄBKC

LJJ:ì

(٢)د٠ئازاد ئةحمةد مةحموود – بونياتى زمان لة شيعرى هاوضةرخى كورديدا ١٩٨٥-٢٠٠٥، 

ل١٧٢

LJR:ì:FJJ:ÌmËÅ¢\:ÌÈdÖ√÷\:ÏÅÈëœ÷\ –:ÅÈe¬:Öd]ê:Å€•:JÄBMC

(٤)د٠ئازاد ئةحمةد مةحموود – بونياتى زمان لة شيعرى هاوضةرخى كورديدا ١٩٨٥-٢٠٠٥، 

ل١٧٦

LKN:ì:FJJ:ÌmËÅ¢\:ÌÈdÖ√÷\:ÏÅÈëœ÷\ –:ÅÈe¬:Öd]ê:Å€•:JÄBOC
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كة  وةرطيراوة،  طريكةكانةوة  لة  بنةِرةتدا  لة  كة  يؤنانيية  وشةيةكى  (موزيك 

وتووة،  هونةرةجوانةكانيان  خواى  بة  كة  (مؤسا=موس)،  وتووة  ثَييان  ئةوان 

طؤرانيش  و  طؤرانى  هونةرى  بة  بووة  تايبةت  و  زيادكراوة  بؤ  (يقا)ي  ثاشطرى 

كؤنترين هونةرى طةالنة).

مرؤظ  و  ثتةوة  و  قووَل  ثةيوةندييةكى  موزيك،  و  مرؤظ  نَيوان  ثةيوةندى 

هةر لة سةرةتاي هةستكردنى بة بوونى خؤى لة سكى دايكيدا طوَيى لة جؤرَيك 

دَلى  لَيدانى  ئةويش  جوانى.  و  ناسكى  هةستى  لة  ثِرة  كة  دةبَيت،  ئيقاع  و  ريتم 

ئةو  لةطةَل  بيستنى  هةستى  تاريكةدا  دونيا  ئةو  لةنَيو  و  هةناسةكانَيتى  و  دايكي 

ئاوازة خوداييةدا رادَيت و ضَيذى لَى دةبينَيت و دواى لةدايكبوونيشى اليالية و 

جؤرَيك  و  دةدةن  كؤرثةكة  طوَيطرتنةى  هةستى  بةم  ثةرة  دايكي  طؤرانييةكانى 

لةنَيوان موزيك و طؤرانى و
موزيكي سرووشت و دةرووندا

مةولةوى

حةسةن نازدارحةسةن نازدار
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نوَييةى  دونيا  لةو  طيانى  بؤ  ئاراميى  مايةى  دةبَيتة  كة  دةبةخشن،  ثَى  ضَيذى  لة 

لةو  بةجؤرَيك  و  ناويةوة  خستووةتة  ثَيى  دايكييةوة  سكى  جيهانى  لةدواى  كة 

نامؤييةى كةمدةكةنةوة كة لةو دونياتازةيةدا تووشى هاتووة.

و  بةهَيزتربوون  هةستةكانى  كة  مرؤظة  كاتَيك  ئةمةش،  دواى  ماوةيةكيترو 

زةمين  دايكة  ئةوكاتة  بوو،  هوشيارتر  و  طونجان  تازةكةيدا  لةطةَل  خؤى  زياتر 

و  دةبةخشن  ثَى  خوشنوودى  و  ئارامى  جاويدانةكانيان  بةئاوازة  سرووشت  و 

و  ئاواز  لة  دةكةن  ثِر  رؤحى  جوومطةكانى  هةموو  بيستنةوة  هةستى  لةِرَيطاى 

طيانى.  دةكةوَيتة  سةما  و  خةياَل  باَلى  لةسةر  فِرين  كةَلكةَلةى  و  خودايى  ريتمى 

سرووشت هةستى بيستنى ئةو لةطةَل نمة و رنةى باران و طظةى باو خشثةى 

طةآل و هاذةى ئاو و ضريكةى بوولبوول و نةغمةى مةالن و قاسثةى كةو. ناَلةى 

هةورةبرووسكة و ثَيكةنين و طريان و... هتد. رادةهَينَيت، هةربؤية منداَل كاتَيك 

زمانى بةردةبَيت هةوَل دةدات بة طِروطاَل و ئاوازي ثضِرثضِر السايي ئةو دةنط و 

ئاوازانة بكاتةوة و كاتَيكيش طةورةبوو هةوَلى دا بةداهَينانى هؤنراوة و طؤرانى 

السايى ئةو دةنطانة بكاتةوة يان خؤشى ببَيتة خاوةنى جؤرَيك لة دةنط و ئاوازى 

خاوةنى  طياندارةكان  و  ئاذةَل  و  باَلندة  تةواوى  ضؤن  وةك  خؤى  بة  تايبةت 

جؤرَيك لة ئاواز و نةغمةى تايبةت بة خؤيانن، هةندَيكيش لةو باوةِرةدان كة باوكة 

ئادةم بؤيةكةمجار بةبيستنى ئةم دةنط و ئاوازانةى سةر زةوى، ئةو دةنطانةى 

بةدواى ئةو  بةريندا طوَيي لَييان بووة. ياخود  بةهةشتى  بيركةوتووةتةوة كة لة 

مرؤظ  هةربؤيةشة  داون.  لةدةستى  خودايدا  بةهةشتى  لة  كة  طةِراوة  دةنطانةدا 

لةِرَيطاى طوَيطرتن لة دةنط و نةغمةكانى سرووشت و دروستكردنى ئامَيرةكانى 

لةم  كة  ثِربكاتةوة،  سةماعية  بؤشايية  ئةو  ويستوويةتى  طؤرانييةوة،  و  موزيك 

نةوةكانى  لة  كة  (المك)  كة  دةَلَين  هةربؤية  داون.  لةدةستى  جاويدانةدا  جيهانة 

كةســــــَيكةكة  يةكةم  ئةو  ئادةم،  سةر  دةضَيتةوة  ثشتَيك  ضةند  بة  و  ئادةمة 

(عود)ى دروستكردووة، ياخود (يؤثاَل) و (تؤثاَل)كة لة كوِرةكانى (المكن). ئةوان 

ثةي يان بة دؤزينةوةى موزيك بردووة و ئامَيرةكانى (عود) و (تةثَل) و (دةف)

يان دروستكردووة.

و  ذياوة  تؤفانةكةدا  ثاش  لة  (تؤثاَل  دةفةرموَيت:  (د)  ثَيغةمبةر  موساى 

كة  كةسَيكة  يةكةم  (نوح  دةَليت:  يان  عودزانَيكة).  و  نةيذةن  هةموو  باوكى  ئةو 

لَى  (نةوا)ى  و  (نةغمة)  و  دروستكردووة  (عود)ى  ئةو  و  دؤزيوةتةوة  موزيكى 

(داود)  رؤذطارى  لة  لةناوضووة،  عودة  ئةو  تؤفانةكةدا  لة  كاتَيكيش  دةرهَيناوة. 

ثَيغةمبةردا دؤزراوةتةوة و ضاككراوةتةوة و لَى دراوة. ئةَلبةتة لةنَيو ثَيغةمبةرة 
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دةنطخؤشةكانيشدا ناوى ثَيغةمبةران (داود) و (سولةيمان) هاتووة.

و  كؤنة  زؤر  موزيك  مَيذووى  كــةوا  دةردةخــات  بؤ  ئةوةمان  ئةمةش 

مَيذووةكةى تَيكةآلوى مَيذووى مرؤظايةتيية و لة سةردةمةجؤراوجؤرةكاندا بؤ 

طوتويانة  طرتووة،  رايان  بةرز  ئةوةندة  هةتاوةكو  و  بةكاربراوة  مةبةست  زؤر 

شَيوازى  و  ئامَير  زؤر  درَيذةشدا  زةمةنيية  ماوة  لةم  هةر  فريشتةكانة).  (زمانى 

نوَيى مةقامات و نةغمة و ئاوازى جياواز هاتوونةتةكايةوة و بؤ هةر جؤرةساتَيكى 

خؤش و ناخؤش، ياخود كؤمةآليةتى و ئايينى و راميارى و نةتةوةييةكان جؤرَيك 

و  فةرهةنط  جياوازى  بةثَيى  ئةمةش  ئةَلبةتة  هةبووة.  بةخؤى  تايبةت  موزيكى 

كةلتوورى طةالن كة هةر طةلة و خاوةنى موزيكى تايبةت بة خؤيةتى.

ديارة طةلى كورديش يةكَيكة لةو طةالنةى رؤذهةآلتى ناوةِراست كة هةر لة 

دَيرزةمانةوة هؤطرى موزيك بووة و خاوةنى شَيوازى ئاواز و ئامَيرى موزيكى 

كة  سةلماندووة  ئةوةيان  شوَينةوارييةكان  لَيكؤَلينةوة  و  بووة  خؤى  تايبةتى 

بةتايبةت  بووة.  موزيك  ئامَيرى  و  موزيك  ئاشناى  دَيرزةمانةوة  لة  طةلةكةمان 

(باكوورى  دةطاتة  تا  (وان)  طؤمى  ناوضةى  لة  بوون  هؤزَيك  كة  خوريةكان 

عَيراق) كوردستانى باشوور نيشتةجَي بوون. لة (١٥٠٠) ساَل ثَيش زاين. (بِروانة 

طةنجينةى طؤرانى كوردى).

ئاوازةكوردييةكانى  و  مةقامات  بِروانينة  زانستييةوة  ضاوَيكى  بة  ئةطةر 

ضوون (هؤرة و سياضةمانة و الوك و حةيران و سؤزةكان)، ئةوا تَيدةطةين ئةم 

ميترايي  وةك:  دَيرينةكانى  ئايينة  لةنَيو  ثتةويان  رةطَيكى  مةقامانة  و  جؤرةسؤز 

سروودة  لةنَيو  ئيسالميش  ثيرؤزى  ئاينى  هاتنى  ثاش  و  هةية  زةردةشتي-دا  و 

و  سياسى  كاية  تةواوى  لةنَيو  ضؤن  وةك  كردةوة،  خؤيان  جَيطاى  ئاينييةكاندا 

نةتةوةيى و كؤمةآليةتييةكانيشدا جَيطاى خؤيان كردووةتةوة و تَيكستى تايبةت 

بة خؤيان هةبووة.

موزيك و شيعر بوونة دووديوى دراوَيك كة يةكتر تةواو دةكةن، سةرةِراى 

بوونى  موزيك  و  ريتم  و  ئيقاع  جؤرَيك  خؤيدا  لةنَيو  خؤى  شيعريش  ئةوةى 

هةية. زؤرجاريش شاعيرةكان لة شيعرةكانياندا ئاماذةيان بؤ موزيك و ئامَيرة 

بردووة  طَورانيبَيذةكان  و  موزيكذةن  بؤ  هانايان  ياخود  كردووة.  موزيكييةكان 

كة بة لَيدانى سازةكانيان و دةنطة خؤشةكانيان بة هانايانةوة بضن و دةروونيان 

ئارام بكةنةوة و موزيكيان بة زمانى عةشق زانيوة و بؤ ئارامكردنةوةى رؤحيان 

سوديان لَى وةرطرتووة. بةتايبةت موزيك لةنَيو شيعرى عيرفانى ئَيمةدا ثَيطة و 

شوَينطةى تايبةتى خؤى هةية، ئةوانيش بة سودوةرطرتن لة شيعرى عيرفانى و 
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تةسةوفى رؤذهةآلت، بةتايبةت شاعيرانى فارس زمانى ضوون مةوالنا و حافز 

رةنطة  كة  تةوزيفكردووة،  هؤنراوةكانيان  بؤ  موزيكيان  فيردةوسى،  و  عةتار  و 

مةشرةب  سؤفى  شاعَيرَيكى  وةك  كة  بَيت،  تاوطؤزى  مةلةوى  سةرمةشقيان 

ثشكى شَيرى بةردةكةوَيت لةم بوارةدا.

مةولةوى و موزيكمةولةوى و موزيك

 مةولةوى وةك كةسَيكى سؤفى و عارف و سةر بة تةريقةت بووة و يةكَيك لة 

اتن،  ئادابةكانى تةريقةتيش (سةماعة) كة لة بنةِرةتدا بريتيية لة: (بيستن و طوَيطرِِ

بةآلم لة زاراوةى عورةفادا بريتيية لة شيعرخوَيندنةوة بة دةنطى خؤش لةطةَل 

طرووثة  زؤربةى  و  لةطةَلداية  سةماى  و  هةَلثةِركَى  جار  هةندَى  كة  موزيكدا 

تةريقةتى  لة  جطة  هةية،  سةماعيان  خؤياندا  تةريقةتى  ئادابى  لة  سؤفييةكانيش 

نةقشبةندى كة بةِرةواى نازانَيت، بةآلم لَيرةدا مةولةوى كة خؤى نةقشى بووة، 

كةضى زؤر طرنطى ثَى داوة و لَيرةدا زياتر وةك قادرييةك خؤى نيشان داوة، هةر 

موغةنى  و  موزيك  ئامَيرى  بؤ  ثةناى  كة  شيعرانةيدا  لةو  زؤرجار  لةبةرئةوةشة 

دةروَيش  كة  سؤفى،  تاكو  بردووة  دةروَيشى  ناوى  زياتر  بردووة  موتريب  و 

ثةيِرةوكارى تةريقةتى قادريية و لة دوايشدا لةكاتى خؤيدا زياتر ئاماذةيان ثَى 

دةدةين، بة بةَلطةى هؤنراوة، بةبِرواى منيش موزيك لةالى مةولةوى دةكرَيت بة 

سَى بةشى سةرةكييةوة، كة بريتين لة:

يةكةم: طؤرانى و ئامَيرةكانى موزيك.

دووةم: موزيك و ريتمةكانى سرووشت.

سَييةم: موزيك و ريتمةكانى دةروون.

كة جطة لة هَينانةوةى نموونةى شيعرى، لة هةرسَى بوارةكة دةدوَيين:

طؤرانى و ئامَيرةكانى موزيكطؤرانى و ئامَيرةكانى موزيك

وةك لةثَيشةوة وتمان مةولةوى تاوطؤزى هةم وةك كةسَيكى عارف و هةم 

موزيكى  و  طؤرانى  و  مةقام  زؤرى  كاريطةريى  هةستناسك  شاعيرَيكى  وةك 

موزيكيان  ثَيِرةوكةرانى  و  مةوالناِرؤمى  كة  لةوةش  بةتايبةت  بووة،  لةسةر 

و  مةوالنابووة  هؤطرى  زؤر  مةولةويش  و  ئيسالمييةوة  عيرفانى  ناو  هَيناوةتة 

كاريطةرى شيعرى ئةوى لةسةر بووة، موزيك و طؤرانى ثَيطةى تايبةتييان الى 

هةبووة و كاريطةرى زؤريان لةسةر طيان و دةروونى هةبووة، بؤ راستى ئةم 

قسةيةش سةرةتا دوو رووداو لة ذيانى مةولةوى دةطَيِرينةوة، ثاشان نموونةى 

شيعرييش دةخةينةِروو:
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يةكةم: مامؤستا عةبدولكةريمى مودةِريس لة بةرطى دووةمى يادى مةرداندا 

دةفةرموَيت:

سةيد  طوتى:  و  طَيِرامةوة  بؤى  عازةبانى  ئةحمةدى  سةيد  خؤشبوو  خوالَى 

حةسةنى موفتى داواى حةبيبةخانى كضى شَيخ عةلى عةبابةيلَى ئةكا و ئةيدةنَى. جا 

كة لة سلةيمانييةوة ئةِرؤن بؤ عةبابةيلَى بة شوَين بووكدا. شَيخ عةلى باوكى بووك 

بة مةولةوى ئةَلَيت: مةولةوى من كةسم نية، لةطةَل حةبيبةدا بينَيرم بؤ سلَيمانى 

و لة تؤ مةحرةمترم نية بة ماَلى ئَيمة، لة طةَلى بِرؤ. ئةويش لةطةَل بووكدا ئةِروا، 

كة  كَومةَلة  لةو  يةكَى  وتن،  طؤرانى  بة  ئةكةن  دةست  برازاوا  عادةتى  بة  لةِريطادا 

ناوى(حةمةى ئامين)بوة. دةنطى زؤر خؤش بووة دةست ئةكا بة (قةتار) و (ئاى 

ئاى) وتن بة شيعرى مةولةويةوة، مةولةوى كة بة سوارى وآلخةوة، لةبةر خؤشى 

دةنطى حةمةى ئامين جةزبة ئةيطرَى و بةجؤرَى لة حاَلةتى تةبيعى دةرئةضَى و 

ئةكةوَيتة خوارةوة. خةَلكةكة دائةبةزن و ِراستى ئةكةنةوة و سوارى وآلخةكةى 

ئةكةنةوة و لة حةمةى ئامينيش توِرة ئةبن. ئةَلَين خةتاى تؤ بوو وا مةولةوى كةوتة 

خوارةوة، حةمةى ئامينيش دَى بةالى مةولةويةوة و ئةَلَى: قوربان بؤضى وات ثَى 

هات. خؤ من هةر شيعرةكانى خؤتم ئةخويندةوة؟ ئةويش ئةَلَى: كةى شيعرى من 

ئةوةندة خؤش و بة تةئسيرة؟ بةخوا خةتاى ئاوازةكةى تؤ بوو.

دةثةِرَى،  تَى  زةماوةندَيكدا  بةالى  هةَلةبجة  لة  رؤذَيكيان  مةولةوى  دووةم: 

هةَلثةِركَىكةر  ذنانى  بؤ  طؤرانى  ناو  (نةبات)  دةنطخؤشى  ذنَيكى  دةكات  سةير 

ثياوان  بؤ  طؤرانى  (فةرةج)ناو  دةنطخؤشى  ثياوَيكى  لةوالشةوة  و  دةَلَيت 

ئةو  ثاساودانى  بؤ  وة  سةيركردنيان.  بة  ئةكا  دةست  و  ئةوةستَى  اليان  دةَلَيت. 

سةيركردنةى نامةحرةم، ئةم شيعرة دةَلَيت:

لة صةداى (نةبات) لة ضريكةى (فةرةج).

لةسةر مةالو شَيخ نةماوة حةرةج.

واتة: لة خؤشى دةنطى (نةبات)و ضريكةى (فةرةج)وا مةال و شَيخ هةموو شَيت 

بوون و هةرضى بكةن طلةييان لَى ناكرَى، ضونكة شَيت تةكليفى لةسةر نيية.

مةولةوى وةك عارفَيكى سؤفى مةشرةب. زؤر هؤطرى سةدا و نةواى ئامَيرة 

موزيكييةكان بووة و هةميشة بؤ رةواندنةوةى خةمةكانى و نقومبوون لة سةفاى 

عاشقانة و جؤش و خرؤشى عارفانةى داواى لة موتريب و موغةنى و دةروَيش 

و  مةقام  سةداى  و  سازةكانيان  و  ئالةت  نةواى  بة  دةكات  دةفذةن  و  نةيضى  و 

سازطارى  ئاوى  بة  ساقيدا  مةعنةوى  شةرابى  ثياَلةى  تةك  لة  طؤرانييةكانيان 

تةسكينَى  و  بكةنةوة  ئارام  كوآلوى  ناخى  و  خرؤش  و  جؤش  ثِر  دَلى  ئاسمانى 
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بدةن بة طيانى ئؤقرةى.

كة  دةستةواذانةى  و  وشة  ئةو  ديوانةكةى  وردى  شةنوكةوَيكى  لةدواى 

دانة  دانة  لَيرةشدا  و  دةرمانهَينان  هةية،  طؤرانييةوة  و  موزيك  بة  ثةيوةندييان 

دةيانخةينةِروو، نموونةى شيعريان بؤ دَينينةوة و ئةوكاتة دةزانين كة مةولةوى 

وةك شاعير و عارفَيك ضةند ئاطادارى موزيك و طؤرانى بووة:

دةف/ وةك ئامَيرَيكى كوردانة و سازى نَيو كؤِرى دةروَيشان، مةولةوى وةك 

شاعيرَيكى كورد و بؤ بةرزِراطرتنى ئةم ئامَيرة كوردانةيةى نَيو كؤِر و سؤز و 

حاَلى دةروَيشان لة ديوانةكةيدا زياد لة ثانزة جار هاوارى كردووةتة دةروَيش 

و دةفذةن كة بة دةفةكةى و ساقى بة جامى بادةوة كؤِرى بؤ طةرم بكةن، وةك:

با بَيداركةر و تاكةى بؤ غافَل

دةف وة صةداطيان جام وةِرةشحةى دَل

واتة: با بَيدار بكاتةوة. تاكةى بَى ئاطاى، دةنطى دةف طيان راضَلةكَينَيت و نةرم 

و تةِرى جاميش دَل.

ياخود:

سادةروَيش كةفَى بدةنة رووى دةف طيان مونتةزيرةن ثةرَى ريزةى دةف

يان:

ضون دةف بةرط ثوس ئيرادةت ثؤشم غوآلم بةردةس حةلقةنةطؤشم

ئةَلقةى  و  لةبةركردووة  ئةو  بؤ  خؤشةويستيم  ثَيستى  دةف  وةكو  واتة: 

بةندةطيشم كردووةتة طوَيم.

نةى: وةك ئامَيرَيكى رؤذهةآلتى كة كؤِر طةرمكةرى مةجليسى غةريب و بَي 

نةوايانة و زؤربةى شاعيرةكان لة شيعرةكانياندا ئاماذةي بؤ دةكةن. بةتايبةت 

شاعيرَيكى طةورةى وةك مةوالناى رؤمى لة شاكارة بةناوبانطةكةى خؤيدا كة 

دةَلَيت:

بشنوازنى ضون حكايت مى كند ازجدايها شكايت مى كند

دةستى  لة  سكاآل  و  دةطَيِرَيتةوة  حةكايةت  ضؤن  لةنةى  رادَيرة  طوَى  واتة: 

دوورى و جيايى دةكات.

مةولةويش وةك خوَيندكارَيكى قوتابخانةي عيرفان و تةريقةت. لة ديوانةكةيدا 

زياد لة بيست و ثَينج جار ئاماذةى بة ئامَيرى نةى كردووة و داواى لة نةيذةن 

كردووة كة نةى بؤ لَيبدات، وةك:

بَى ئةمرى فةرمان. ئازيزتاوةكةى 

هادةروَيش. نةى ضى. مةى ضى. دةف. نةى.
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واتة: تاكةى بَى فةرمانى ئازيز بكةم و نةضم بؤ الى. دةروَيش دةستم بةدامَين. 

زووكة بدة لة دةفةكةت و نةيضى تؤش نةيةكة بنَى بةدةمتةوة و ساقيش دةست 

دةكات بة مةى طَيِران.

و  طؤراني  مةجليسى  و  كؤِر  لة  هةية  طةورةى  رؤَلَيكى  ئامَيرَيكة  سةمتور: 

موزيكدا و دةنط و نةواى تايبةتى خؤى هةية و مةولةوى لة ديوانةكةيدا زياد لة 

شةش جار ئاماذةى ثَيداوة، وةك:

مغنى كؤكةرسازانت وةهةم 

سةمتورَى، تارَى وةهةم كةرةجةم

واتة: طؤرانيبَيذ سازةكانت لة سةمتور و تاركؤكةرةوة.

شيعرةكانيدا  لة  مةولةوى  كة  سازانةية  و  ئامَير  لةو  تر  يةكَيكى  كةمانضة: 

ئاماذةى ثَيداوة، وةك:

زرنطةى صةداى ساز جةِريشةى ئةعزام

كةمانضة دةستور. ماوةرؤ مةقام

لةشم  ئةندامةكانى  ريشةى  لة  كة  سازةى  ئةو  دةنطدانةوةى  زرينطةى  واتة: 

لةشى  شيعرةيدا  لةم  مةولةوى  لَيدَى،  ئاوازى  كةمانضة  وةك  كراوة،  دروست 

سازةكة،  ذَيى  تاَلةكانى  بة  ضواندووة  لةشى  دةمارةكانى  و  ساز  بة  ضواندووة 

وة لةبةر زؤرى ئازارى لةشى زريكةيةكى بة خةياَل بؤ داناوة و ئةو زريكةيةى 

ضواندووة بة ئةو ئاوازةى كة لة كةمانضةكةوة بةرز دةبَيتةوة.

ئاينييةكاندا  مةجليسة  و  كؤِر  لة  زياتر  كة  ئامَيرانةى  لةو  يةكَيكة  تةمبور: 

لة  و  هةية  خؤى  تايبةتى  طرنطى  يارسان  ئاينى  لةالى  بةتايبةت  بةكاردَيت، 

ريََوِرةسمة ئاينييةكانى خؤياندا بةكارى دةهَينن. مةولةوى لة ديوانةكةيدا ئاماذةى 

بةم جؤرةسازة داوة:

لولةى تةراويح وةش وةش مدؤ دةنط

بى ئاهةنطةن تار، تةمورةى ئاهةنط

تةمورةى  و  تار  و  لَيوةدَى  دةنطى  خؤش،  خؤش،  تةراويح  شمشاَلى  واتة: 

ئاهةنط و ِرابواردن خؤشى لَى بِراوة و دةنطى ناية.

و  طؤراني  مةجليسى  و  كؤِر  لة  كة  ئامَيرانةى  لةو  ترة  يةكَيكى  ئةميش  تار: 

موزيكدا رؤَلى خؤى هةية و مةولةويش ضوار جار لة ديوانةكةيدا ئاماذةى بةم 

جؤرة سازة داوة:

مغنى كؤكةرسازانت وةهةم 

سةمتورَى تارَى. وةهةم كةرةجةم.
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ناوى  ديوانةكةيدا  لة  مةولةوى  كة  موزيكن،  ترى  ئامَيرى  دوو  بةم:  و  زيل 

هَيناون:

سةداى زيل و بةم مةينةت سةد تةرزةن

خةفةت شاديشةن. خةم دةماخ بةرزةن 

ضةند  موغةنى  كة  دَين،  طؤرانيبَيذ  واتاى  بة  هةردووكيان  موتريب:  و  مغنى 

ثلةيةك لة موتريب باآلترة، كة مةولةوى لة هؤنراوةكانيدا لة زؤر جَيدا ثةناى بؤ 

بردوون كة بة دةنطةخؤشةكانيان ئارامى ثَى ببةخشن:

ساقى. مةى. هةى داد. مغنى ضةنطَى

نةى ضى. هاى فةرياد. موتريب. ئاهةنطَى

واتاى  بة  كة  بةكاربراون،  وشةية  دوو  ئةم  شوَيندا  زؤر  لة  ضةنط:  و  ساز 

ئامَيرى موزيك دَين.

ناَلة،...)  ئاهةنط،  زايةَلة،  نةغمة،  بةزم،  سؤز،  سةآل،  ضريكة،  نةوا،  (سةدا، 

مةولةوى لة ديوانةكةيدا زياد لة شةست جار ئةم وشانةى بةكاربردووة. وةك 

دةنطى ئالةتى موزيك و طؤرانى و مةقامي بةكاربردووة. كة كةم شاعير هةية بةم 

شَيوةية ئةم وشانةى بةكار بردبَيت.

الى  كة  رؤذهةآلتة).  طةالنى  طؤرانى  هونةرى  كؤنى  (هةوايةكى  مةقام: 

و  مةقام  بؤ  دةكرَيت  دابةش  طؤرانى  سةرةكى،  و  طشتى  بةشَيوةيةكى  خؤمان 

بةستة و ديارة مةقاميش ضةندان جؤرى هةية، مةولةويش زياد لة حةوت جار 

ضةندان  و  طؤرانى  شَيوازى  واتاى  بة  داوة،  مةقام  بة  ئاماذةى  شيعرةكانيدا  لة 

جاريش وةك ثلةوثاية وشةى مةقامى بةكاربردووة.

تاموتريب وةساز حةنجةرةى بَى طةرد

هؤردؤ مةقامَى دةواكةرؤ دةرد

ئامَيرى  هةذدة  لة  زياتر  ناوى  ديوانةكةيدا  لة  مةولةوى  طشتى  بةشَيوةيةكى 

موزيكى هَيناوة، كة بريتين لة:

ساز،  لوولة،  تةمورة،  رووباب،  كةمان،  تار،  كةمانضة،  سةمتور،  نةى،  (دةف، 

تار، نقار، سورنا، زةنط، تاس، دائيرة، كووس، تةثَل،... هتد).

دة  ثةنجةى  كَيشى  لةسةر  شيعرةكانى  مةولةوى  كة  لةبةرئةوةى  هةروةها 

بِرطةى خؤماَلى نووسيوة زؤرَيك لة شيعرةكانى كراون بة طؤرانى و يةكَيكة لةو 

ذمارة كةمة لة شاعيران كة هؤنراوةكانى لة هؤرة و سياضةمانة و مةقامةكانى 

طةرمياندا بةكاربراوة.



٤٠

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆنیۆ
 ی

ی 
ۆنیۆ

٧ ی
٧٧٧
رە 

ژما
رە 

ژما

موزيك و ريتمةكانى سرووشتموزيك و ريتمةكانى سرووشت

خؤشةكان  ئاوازة  و  دةنط  هةموو  سةرةكى  سةرضاوةى  وةك  سرووشت 

هةميشة، مرؤظ بة ريتم و ئيقاعة رةسةنةكانى خؤى، مرؤظى سةراسيمة كردووة 

و هةندَيك ثَييان واية كة مرؤظ بؤئةوةى السايي سرووشت بكاتةوة، موزيك و 

طؤرانى داهَيناوة. ضوون هةر كة لةطةَل هاتنة ناوةوةى بؤ ناو سرووشت طوَيى 

لة (ضريكة و قاسثة و جريوة و هاِرة و هاذة و بانط و قريوة و حيلة و خِرةنطة 

و تريقة و هاوار و خشثة و قاسثة و خوِرة و لةرة و لورة و طظةى)باوباران و 

باَلندة و درةخت و ئاو و مرؤظ و طيانةوةران بووة و دةستبةجَى ثَييان سةرسام 

بووة و لةمَيشكيدا جَيطير بووة و ضَيذى تايبةتى لَييان وةرطرتووة و هةميشةش 

شاعيرَيكى  وةك  مةولةويش  بؤية  بكاتةوة،  دةنطانة  ئةم  السايي  ويستوويةتى 

رؤمانتيك و دؤستى سرووشت هةميشة شةيداى ئةم دةنط و ئاوازانة بووة و 

هةراليةكى  لة  و  داوةتةوة  رةنطيان  شيعرةكانيدا  لة  و  وةرطرتوون  لَى  ئيلهامى 

ديوانةكةيدا طوَيمان بةم دةنطانة دةزرةنطَيتةوة. كة لة ديوانةكةيدا زياد لة بيست 

جؤر لةم دةنطانة بةكاربراوة، كة بريتين لة:

تريكة،  تريقة،  زرنطة،  قرضة،  طرثة،  ضريكة،  خشثة،  لرفة،  ضؤِرة،  هاذة،  (ناَلة، 

خشة،  وةلوةلة،  خِرة،  زيَلة،  شريخة،  بةوبةو،  هةوهةو،  طرمة،  كزة،  تةقة،  ترثة، 

شةقة،... هتد). ئَيستاش ضةند نموونةيةكى شيعرى لةبارةى ئةمانةوة دةخةينةِروو:

هةواى هاذةى تاف، بةردةبى هؤشم 

بةآلى ئاى ضةند بةيت ئامانةطؤشم 

يان:

دروستى و هةلَمةت قةزا و خةياَل

نالَة و نار و دوود و رةعد و بةرق و هةور

ياخود:

هام دةردان ئامان ئةرمةندةن هؤشم

سةدايى وةشةن مةيؤنةطؤشم

ضمان زيلَةى زةنط زةوارى مةيؤ

زرنطةى قافلَةى وةهارى مةيؤ

ياخود لة وةسفى زةماوةندَيكى كوردانةدا، سةيركةن ضؤن وةسفى دةنط و 

هةرا و دةنطدانةوةى خشَل و زَيِر و دةنطى ثَييةكانيان دةكات:

سةداى (الوهةى الو) زِرةى زةِر زنجير

سَلسلَةوبانى سةربةندزرَى و الطير
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زيلةى طوارة و زرنطةى زةنطةلَةى زةِر

لةرزةى نةونةمام، لةرةى ليمؤى تةِر

شةوق و زةوق و بةرق، فةرق زةِركآلو

ورشة و ثروشةى خووى كولَم بؤ طوآلو

شةقة و تةقةى طةرم، ضةثلَة و ضيلَةى نةرم

ضريكةى وةناز، تريكةى وةشةرم

ياخود لة شويَنَيكى تردا دةلَيت:

شاخةى شريخةى خشَل نيمةِرةنط

فِرةى خؤتةى شؤِر، ثاذنؤى طولَةنط ضةنط

خشة و خشثةى خاس، ترثةى ثةنجةى كةوش

عيشوة و نةزاكةت، طريشمةى بَى خةوش

وةليمؤى ئاآلى كاآلى باآلشةنط

قرضة و ضؤقةى جةرط، دَل وةخةمان تةنط

خةميا و ضةمياى نازنيمضة كناضان

دةنط هةى شاباش نةوجوان واضان.

موزيك و ريتمةكانى دةروونموزيك و ريتمةكانى دةروون

جيهانى  لة  تةنها  طوَيطر،  و  هةستيار  و  دَلناسك  كةسَيكى  وةك  مةولةوى 

دةرةوة و لة ئامَيزى موزيك و طؤرانى و مةقامةكان و سرووشتة و طوَيى لة ئاواز 

تةنانةت  و  خؤيدا  ناخى  لةنَيو  جار  هةندَى  بةَلكو  نةبووة،  موزيكالةكان  ريتمة  و 

وَينايةكى  ياخود  دةبات،  موزيك  لة  جؤرَيك  بة  ثةى  خةمةكانيشيدا  و  ئازار  لة 

و  ئازار  و  خةم  لةنَيو  تةنانةت  دةكات  هةست  وا  دةبةخشَيت.  ثَى  موزيكاَليان 

دةردةكانيشدا جؤرَيك لة موزيك هةية كة تةنها خةياَلى وردى شاعير ثةيان ثَى 

دةبات و لة ضوارضَيوةى وَينةى شيعرى ناسك و جواندا دةيانخاتةِروو. ئةطةر 

ئَيمة تؤزَيك بةوردى لة شيعرةكانى رامَينين، ئةوا لة زؤرشوَينى ديوانةكةيدا ئةم 

ضةند  بة  تةنها  لَيرةدا  وائَيمةش  و  دةكةوَيت  بةرضاو  وَينةشيعرييانةمان  جؤرة 

نموونةيةك ثشتطيرى لةم بؤضوونانةمان دةكةين:

ورشةى ثرشةى تاو، كورةكةى جةستةم

شةرارةى لوولةى ثَيشةى شكستةم 

طرمة و ثزيسكةى ضةخماخةى ثارة

بةرق و بريسكةى شوعلةى شةرارة
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شاخةى شريخةى برووسكةى دةروون

نةضةم شةتاوان جارى كةردضون هوون

نةضةم مدؤالفاو هوون دجلةى دَل

نةخوارةى ضةم هورمشانؤطَل

كاى دلَم نةطَيج مةوج فةنادا

مؤلةقةن نةطَيج خوف و رةجادا

يان:

جةقرضةى قاوةى جةرط جةفاكَيش

جةوةلوةلةى دةرد دةرون ثِرئَيش

جةكزةى هوونا و نةضةم سةركةردةم

جةسةنطينى بارقامةت خةم وةردةم

جةبى خاوى شةو ئةلوةداى سةحةر

جةنالَةى ئةعزا، جةسؤزةى جطةر

جةهاواى تةن. جة ئةلوةداى طيان

جة ياواى فةلَةك. نالَةى (المان)

يان:

كزةى خةم ضوون مووخةم ثةنةش وةردةن

دووريت خؤ يةكجار تةمامش كةردةن

وةخت جؤش دةرد كزةى نالَةى سةرد

طوم بؤ نةطَيجا و طةردةلوول دةرد

بؤ نووسينى ئةم بابةتة سوود لةم سةرضاوانة وةرطيراوة:بؤ نووسينى ئةم بابةتة سوود لةم سةرضاوانة وةرطيراوة:

- ديوانى مةولةوى، عبدالكريم مدرس، انتشارات كردستان، ١٣٨٩.

- يادى مةردان، بةرطى دووةم، عبدالكريم مدرس، انتشارات كردستان، ١٣٨٥.

بآلوكردنةوةى  و  رؤشنبيرى  دةزطاى  شارباذَيِرى،  عوسمان  كوردى،  طؤرانى  طةنجينةى   -

كوردى.

- رسالة عشق لة مةولةوى ناسيدا، سؤران سنةى، انتشارات صالح الدين ايوبى.

- موسيقى و جايطاة ان نزد موالنا، مستةفا عليزادة، ئينتةرنَيت.



٤٣

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆنیۆ
 ی

ی 
ۆنیۆ

٧ ی
٧٧٧
رە 

ژما
رە 

ژما

لة  بةشَيك  لةالي  دةكرَيت،  رؤمان  ــارةي  دةرب زؤركــات  ثرسيارةي  ئةو 

خوَينةران ئةوةية، ئايا رؤمان خؤي لة ضةمكي رةخنةدا دةبينَيتةوة، يان دةبَيت 

رؤمان ئةم ثةيوةنديية لةخؤ نةطرَيت، ضونكة رةخنة ويستي رؤماننووسان نيية لة 

كاري ئةدةبيدا و دةبَيت ئةم جؤرة ئاماذانة لة دةقةكانيدا بةجَيبهَيَلن بؤ كةساني 

تر. الي بةشَيك لةو خوَينةرانة داوايةكي سةير هةية، ئةويش ئةوةية كة بةهيض 

جؤرَيك نابَيت رؤماننووس كار لةسةر بووني رةخنة بكات لة دةقةكانيدا، ضونكة 

بة  يان  طؤشةيةك،  بة  دةكرَيت  و  رؤذنامةنووسة  كاري  رةخنانة  جؤرة  ئةو 

طوتارَيك بينووسَيت و لة رؤذنامةيةكدا بآلوي بكاتةوة. بةشَيكي تر لة خوَينةران 

ئةوةندةي لةزةت لةو رةخنانة وةردةطرن كة لة ضوارضَيوةي رؤمانَيكدا بة هةموو 

هيض  لة  دةبينن،  لَي  سوودي  و  بةرضاويان  دَيتة  جؤراوجؤرةكانييةوة  ئاماذة 

كاركردنة  رؤمان  مادةم  واية  اليان  خوَينةرانة  ئةو  ناطةن.  ثَيي  تر  رةخنةيةكي 

بؤ  راستييةكانمان  شتة  و  دةوروبةرمان  هةستيارةكاني  و  ورد  شتة  لةسةر 

دةطؤِرن بة دةقي ئةدةبي و لةو روانطةيةوة طةلَيك ماناي ترمان ثَي دةبةخشنةوة، 

و  ورد  شتة  ئةو  بؤ  رةخنةي  دةقَيكي  ببَيتة  ثَيوةرَيك  هةموو  بة  رؤمان  دةكرَيت 

رؤمان
                       رةخنة

نةجات نورينةجات نوري
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رؤمان  ئاوا  دةكات.  ثَي  دركيان  رؤماننووس  و  دةهَينرَيت  ناويان  طةورانةي 

بيري  لة  كة  خوَينةرانةي  ئةو  و  خوَينةرةوة  جؤر  دوو  ديدي  بةردةم  دةكةوَيتة 

رؤمان  دةيانةوَيت  هةميشة  ناطةن،  تَي  دةق  جياجياكاني  وَينة  و  رؤماننووس 

شتَيكي كاتي و خؤشييةكي كورتيان ثَي ببةخشَيت و ئيتر بةشوَين هيض مانايةكي 

و  شوَين  و  كارةكتةر  ناتوانن  خوَينةرانة  جؤرة  ئةم  نةطةِرَين،  رؤماندا  لة  تردا 

مَيذوو و ئايدياكان لة رؤماندا لَيكبدةنةوة و مانايةكيان ثَي ببةخشن و شيكارَيكي 

وردي ناوةرؤكي دةقةكان بكةن، نايانةوَيت بة هؤكارة دذوار و ناتةندروستةكاني 

ناو كؤمةَلطا بطةن، الي ئةم خوَينةرانة ئةم جؤرة وَينانة لة دةقدا دةقةكة دةمرَينَيت. 

ئةم شَيوة خوَيندنةوانة، الي ئةم جؤرة خوَينةرانة ثةيوةندي نَيوان دةق و خوَينةر 

لةيةك جيادةكاتةوة ثةيوةندييةكان دةكات بة ثةيوةندييةكي دذوار و لَيكدابِراو بؤ 

واية  ثَييان  كة  خوَينةر  تري  بةشةي  ئةو  الي  كةضي  دةق.  ماناكاني  بة  طةيشتن 

دةبَيت رؤمان كار لةسةر وَينة شاراوة و كارة كوشندة و ناتةندروستةكاني ناو 

كؤمةَلطا بكات بة هةموو شتة وردو طةورةكانيشةوة و ئةم خوَينةرانة نايانةوَيت 

رؤمان بةدةربَيت لة رةخنة بؤ هةموو شتة ثيرؤز و نا ثيرؤزةكانيش، نايانةوَيت 

شتانةي  ئةو  هةموو  بؤ  نةبَيت  رةخنة  ماناكاني  هةَلطري  كة  بخوَيننةوة  دةقَيك 

روويانداوة و روو دةدةن، نايانةوَيت هيض كةسايةتييةك نةخرَيتة ناو وَينة جؤر 

بةجؤرةكاني رؤمانةوة، ثَييان واية رؤمان بؤية رؤمانة و جَيطةي طةلَيك رووداو 

و كاراكتةر و وَينةي جيا جياي تَيدا دةبَيتةوة، دةبَيت لةم روانطةيةوة رؤماننووس 

دةقةكةي نةكاتة دةقَيكي سؤزداري البةالو ثةيوةندي بكات بة شتَيكي كاتييةوة و 

ئيتر شتة طرنط و وَينة ئاَلؤزةكاني كؤمةَلطا نةكاتة بنةماي ناو دةقةكةي، الي ئةم 

بيري  و  تَيدةطةن  جياجياكان  وَينة  و  دةق  لة  باشتر  ضونكة  خوَينةرانة  جؤرة 

رؤمان  نايانةوَيت  ــةوة،  دةدؤزن دةقةكاندا  لة  شاراوةكان  ئاماذة  و  نووسةر 

لة  رؤذطار  كة  شتانةي  ئةو  نةكردني  تَيهةَلكَيش  و  رةخنةي  كاري  لة  دووربَيت 

خةَلكيان وندةكات. الي ئةم خوَينةرانة رؤمان طرنطييةكةي لةوةداية كة ناهَيَلَيت 

طةلَيك شتي دةطةمةن و ورد و رووداوي جؤربةجؤر رؤذطار وني بكات لَيمان و 

دةسةآلتة جؤر بةجؤرةكان بيشارنةوة، رةنطة ئةم ديدةي ئةم جؤرة خوَينةرانة 

لةطةأل  كاتَيك  هيض  كة  ئةوانةي  ثَيضةوانةي  بة  رؤمان،  بؤ  خؤيدابَيت  جَيطةي  لة 

خستنةِرووي  و  دركاندن  بؤ  ضوارضَيوانةوة  ئةو  بخاتة  خؤي  رؤمان  ئةوةدانين 

رووداوةكان لةناو دةقَيكدا. ئةوةي رؤماننووس بة زمان لة رؤمانَيكدا جارَيكي تر 

وَينةي طةلَيك شتي ونبوومان بؤ زيندوو دةكاتةوة و زؤركات دةيانكاتة جَيطةي 

طفتوطؤي نيََوان رةخنةطران و خوَينةران و كةساني تر، رةنطة هيض كةسَيكي تر 
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نةتوانَيت ئاوا ئةو وَينانة زيندوو بكاتةوة. كاري رؤماننووسيش طةِرانة بةشوَين 

وَينة جؤر بةجؤرةكاني ناو كؤمةَلطادا و كةسايةتيية جؤر بةجؤرةكان بدؤزَيتةوة 

دةقدا،  طةمةي  ثَيكهاتةي  لةناو  خوَيناوييةكان  و  كوشندة  و  شةرمن  رووداوة  و 

دةقَيك يان ضةند دةقَيكيان لَي ثَيك بهَينَيت و بيروِراي خؤي لةسةر ئةو وَينانة لة 

لةسةر  كار  دةقانةي  ئةو  زؤربةي  نيية  طومانَيكيش  هيض  بكات،  جَيطير  دةقدا 

جؤرة  لةو  دةكةن،  كؤمةَلطا  ناو  دذوارةكاني  و  شاراوة  وَينة  زيندووكردنةوةي 

دةقانةن كة بؤ هةميشة بة زيندوويي لة الي خوَينةري رؤذطارةكاني تر دةمَيننةوة 

و دةبنة شايةتحاَلي رؤذطار و وَينة جياجياكاني سةردةمي رؤماننووسان خؤيان. 

شوَيني  جياوازي  بة  خوَيندوومانةتةوة  ئَيستا  تاكو  كة  رؤمانانةي  لةو  بةشَيك 

رؤماننووسةكانةوة لة نزيك و لة دوور تَيبيني دةكةين ئةو ئاراستةيةي زؤربةي 

و  ناوةرؤك  رووي  لة  لةسةركردووة  كاريان  رؤماندا  لة  دونيا  رؤماننووساني 

فةلسةفةي دةقةوة، دةضَيتةوة سةر بووني رةخنة، رةخنة بة هةموو طوتارة جيا 

جياكانييةوة، رةخنة لة سياسةت، لة ئةخالقي كؤمةَلطا، لة داب و نةرَيت، لة جةنط 

و لة بووني مرؤظ، لة كَيشة جؤر بةجؤرةكان، لة كةسايةتي ثيرؤز و شةِراني، لة 

رووداوة  و  شار  لة  كوشندة  نهَيني  طةلَيك  هةَلماَليني  لة  طران،  و  ورد  شتي 

رةخنةييةكانيان  و  فةلسةفي  طوتارة  جار  طةلَيك  رؤماننووسان  خوَيناوييةكاندا، 

تَييدا  باشيش  بة  زؤر  و  ــةوة  ــردووةت ك جَيطة  ــــةدا  رووداوان ئــةو  لةطةأل 

سةركةوتووبوون. ئةو رؤمانانةي طرنطي بة بووني مرؤظ دةدةن و لة رَيطةي 

دةقةوة بةرطريي لة ذياني دةكةن و رةخنة لة كاري مرؤظكوذان و بير و خووة 

سةيرةكان دةطرن لةثَيناو درككردني خوَينةردا، ئةو طوتارة رةخنةييانة لة رؤماندا 

جَيطة دةكةنةوة، لةم روانطةيةيشةوة رؤمان دةبَيت بة سةرضاوةيةكي طرنط بؤ 

لةسةر  كاري  رؤماننووس  رةخنانةي  لةو  تر  كةساني  و  خوَينةر  تَيطةيشتني 

كردوون لة دةقةكانيدا، دةبَيت ئةوةش بَلَيم زؤركات هةر هؤكاري ئةو رةخنانة 

و  رؤمــان  طةلَيك  سووتاندني  و  قةدةغةكردن  بووةتة  كة  دونيادا  لة  بووة 

دةقةكانياندا  لة  رةخنانةي  ئةو  لةثَيناو  رؤماننووسان  طرتني  و  راوةدوونــان 

خستوويانةتة روو، الي بةشَيك لةو كةسانةي لة دةق تَيدةطةن ئةو رةخنانةي لة 

رؤمانةكاندا بة وَينة جؤر بةجؤرةكانةوة دةخرَينة روو بؤ كَيشة جيا جياكان تا 

و  تَيطةيشتن  بؤ  هؤكارَيكة  و  دةمَينَيتةوة  خوَينةراندا  بيري  لة  زؤر  زةمةنَيكي 

تا  هةميشة  دةردةكــةون،  رؤمانةكاندا  لة  كةسايةتييانةي  ئةو  تر.  لَيكدانةوةي 

زةمةنَيكي زؤر الي خوَينةران لةبير ناضنةوة و لَيكدانةوةي جؤر بةجؤريان بؤ 

دةدركَيندرَين  رؤماندا  لة  رةخنانةي  ئةو  كردووة  واي  ئةمةيشة  هةر  دةكرَيت، 
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ببَيتة هؤكار و دةستخؤشي الي طةلَيك خوَينةر و كةسي تر و دةيشبَيتة هؤكاري 

بة  خؤيان  و  نيية  بةرذةوةنديياندا  لة  دةقةكة  كةسانةي  ئةو  توِرةي  و  نةفرةت 

نةفرةت لَيكراويي تَيدا دةدؤزنةوة، رةنطة الي من ئةمة وةزيفةي رؤمان بَيت، نةك 

شتي تر. كاتَيك ئَيمة دةقَيكي وةكو رؤماني (منداآلني طةِرةك)ي نةجيب مةحفوز 

دةخوَينينةوة، لة زؤر شوَيني دةقةكةدا بةردةوام تووشمان دةبَيت بة تووشي ئةو 

كةسايةتييانةوة كة دوور و نزيك لة هاوشَيوةي ئةوانةي ناو دةقةكةدا بينيومانن، 

ئةم رؤمانة لَيوانلَيوة لة رةخنة لة هةموو ئةو طرفتانةي كة كؤمةَلطاي ميسري و 

طةلَيك كؤمةَلطاي تريشي ثَيوةيان طيرؤدةية، رةخنة لةم رؤمانةدا بةشَيكي زؤري 

ئةقَلييةتي  لة  رةخنة  داطيركردووة،  مَيذووييةكان  رووداوة  و  كةسايةتييةكان  بؤ 

سةرمايةداريي و ئايني و ئةوهؤكارانةي ناهَيَلن كؤمةَلطا بكةوَيتة سةر ثَيي خؤي، 

و  مردوو  دةقَيكي  دةبووة  دةقة  ئةم  نةبواية،  رؤمانة  ئةم  ناو  رةخنةكاني  ئةطةر 

ناو  جياجياكاني  توَيذة  نَيوان  طفتوطؤي  جَيطةي  ببَيتة  ئَيستا  تاكو  نةيدةتواني 

كؤمةَلطاي ميسري و دةرةوةيشي. ئةوة تَيبيني دةكرَيت لةو رؤمانانةي دةربارةي 

لةناوبردني جولةكةكان لة سةردةمي دةسةآلتي هيتلةردا نووسراون، بةشَيكيان 

بة ئاراستةي رةخنة لة جةنط و لة خوَينِرشتن و لةناوبردني مرؤظ لةسةر ئاين 

و بيروِراي جياواز كاردةكةن، رةخنة لةو شاآلوة كوشندانة دةطرن كة بوونةتة 

ماناكاني  لةذَير  رؤمانانة  ئةم  جولةكة،  هاوآلتي  هةزاران  لةناوبردني  هؤكاري 

رةخنةدا هاتوون دةيانةوَيت ئيتر كؤمةَلطاي مرؤظايةتي لةذَير ويست و رفتاري 

كةسة دِرندةكاندا نةبَيتة جَيطةي ئةو جؤرة شاآلوة ترسناكانة، بةم جؤرة دةبينين 

زؤركات  نةيتوانيوة  و  كردووة  رةخنة  بووني  لةسةر  كاري  هةميشة  رؤمان 

دةستبةرداري ئةو ئامانجة طةورةية ببَيت، ئورهان ثاموك لة رؤماني (بةفر)دا كار 

كة  دةطرَيت  بيرانة  لةو  رةخنة  و  دةكات  جياجياكان  ئايديؤلؤذيا  لةسةربووني 

رؤماني  لة  بكةن،  قبوأل  يةكتري  ناتوانن  و  يةكترين  بووني  سِرينةوةي  خةريكي 

(كاتذمَيري بيست و ثَينج)دا رؤماننووس زؤر بة قوَلي هةموو بيروباوةِرةكاني 

ئةوة  بانطةوازي  و  دةزانَيت  هيض  بة  هةموويان  و  رةخنة  بةردةم  دةخاتة  دونيا 

بؤ  ئيتر  و  كةسدان  كؤمةَلَيك  لةبةرذةوةندي  ئايديؤلؤذياكان  هةموو  دةكات 

دةخوازَيت  رؤماننووس  ثَيكةوةنراون،  بةجؤرةكان  جؤر  كؤمةَلطا  سِرينةوةي 

هةموو ئةو بيروباوةِرانة فِرَيبداتة دةرةوةي بيري خةَلكي و بة نةفرةتيان بكةن، 

خؤري  (هــةزار  رؤماني  لة  راطةيةندراون.  مرؤظايةتي  قِركردني  بؤ  ضونكة 

درةوشاوةي) خاليدي حوسةني-دا ئةو هؤكارة دةردةخات كة جةنط و ناعةقآلني 

هَيزة جؤربةجؤرةكان كؤمةَلطاي ئةفغانيان داِرزاندووة و ناهَيَلن ئةو كؤمةَلطاية 
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وةكو خؤي بؤ خؤي بذي، ئةم رؤمانةش وةكو 

بةشَيكي تري هةموو رؤمانةكاني دونيا كاري 

ضارة  و  بةدبةخت  مرؤظة  ئةو  بووني  لةسةر 

و  نيشتمان  لة  ناتوانن  كة  كــردووة،  رةشانة 

وَينة  بةو  رؤمانة  ئةم  بذين،  خؤياندا  خاكي 

رةفتاري  لة  رةخنة،  لة  ثِرة  جؤربةجؤرانةوة 

لة  بير  خةَلك  ناهَيَلن  هَيزانةي  ئةو  و  تاك 

ضارةنووس و تةمةني خؤيان بكةنةوة، تا ئةو 

خةَلك  تاكي  بــة  تــا  تَيكشكاندن  ـــةِري  ث

يةشار  رؤمانةكاني  لة  دةبةن.  بةرةوهةَلدَير 

رووتةكة،  و  رةش  خةَلكة  و  ئاغا  كةمال-دا 

هَيزي شةِراني و هَيزي ئةوانةي داواي بووني 

ــزة ســةركــوتــكــةر و  خــؤيــان دةكـــةن، هــَي

ــةوةري ئةو  نــادادثــةروةرةكــة بـــةردةوام ت

و  دةكات  كار  تَيياندا  كةمال  يةشار  رةخنانةية 

هةذمووني  لةذَير  مرؤظ  بووني  ئاراستةي 

كةسة جؤربةجؤرةكاندا رةخنة دةكات، ئةوةي 

دةدوَيت  لَييان  رؤمانةكانيدا  لة  كةمال  يةشار 

ثِرة لة رةخنة لة ئيرادةي ضاكة و خراثة، ئةو 

ثَيكدا  شوَينَيكدا  هةموو  لة  ئيرادةيةي  دوو 

(مةزراي  رؤماني  لة  ئؤروَيل  جؤرج  دةدةن... 

ئاذةآلن)دا ئةو كؤدانة لَيك دةداتةوة كة هَيشتا 

ئةو  نةكردووة،  ثَيي  دركيان  خوَينةر  طةلَيك 

نهَينييانة دةخاتة روو كة دواجار ئةو كةسانةي 

سةر  لة  دواتر  و  دةنَين  بنيات  سؤسياليزم 

دةيكةنة  ضؤنضؤني  كؤمةَلطا  ذياني  و  بوون 

كةساني  و  خؤيان  بؤ  خؤشي  و  خَير  بنةماي 

تري ثَي دةضةوسَيننةوة، ئةو رةخنانةي جؤرج 

جؤرة  روو  دةيانخاتة  رؤمانةدا  لةم  ئؤروَيل 

زؤر  هةَلطري  بة  بوو  دواجار  كة  رةخنةيةكن 

و  خوَينةران  لة  بةشَيك  الي  لَيكدانةوة  و  مانا 

يةشار كةماليةشار كةمال

جؤرج ئؤروَيلجؤرج ئؤروَيل
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ئةو  رؤمانة  ئةم  خوَيندنةوةي  لةدواي  نيية  كةس  تر،  كةساني  و  رةخنةطران 

دةكات،  رزطار  نادادثةروةريي  لة  مرؤظايةتي  سؤسياليزم  ئايا  نةكات،  ثرسيارة 

لةبير  زوو  رؤمانة وا  رةفتاري بةرازةكاني ناو ئةم  هيض خوَينةرَيكيش ناتوانَيت 

خؤي بةرَيتةوة.

 ئاوا بةشَيك لة رؤماننووساني دونيا لةِرَيطةي رةخنةي ناو رؤمانةكانيانةوة 

خستنةِرووي  بؤ  كار  و  دةمَيننةوة  خؤيان  سةردةمةكةي  شايةتحاَلَيكي  وةكو 

كة  كةسانَيك  دةبنة  لةاليان،  روودةدات  كة  دةكةن  طرفتانة  و  ئةوكَيشة  هةموو 

ضوارضَيوةي  لة  دةيبينن  خراثةكارييانةي  ئةو  و  رووداو  لةو  بةشَيك  دةتوانن 

جؤربةجؤرةكاني  ــارة  رؤذط خوَينةراني  بؤ  و  بكةنةوة  جَيطةي  رؤماندا، 

هؤكارةكاني  و  جوطرافيا  لة  بير  رؤماننووسانة  ئةو  ئةوكاتانةي  بةجَيبهَيَلن، 

تَيبيني  هةية  خراثة  و  ئازار  و  جةنط  لة  ئةوةي  دةكةنةوة  خؤيان  دةوروبةري 

نزيكي  دةكةونة  بضووكانةشي  شتة  ئةو  تةنانةت  داببِرَيت،  لَيي  ناتوانَيت  دةكةن 

بِرواناكةم  رؤمانةكانيان.  لة  بةشَيك  دةبنة  كات  زؤر  رؤماننووسانةوة  ئةو 

لة  شتانةي  ئةو  بؤ  وردبن  و  هةستيار  رؤماننووسةكان  قةدةر  بة  كةسَيك  هيض 

بؤ  رؤمانَيك  ويستي  ئةطةر  هةية  رؤماننووس  كام  روودةدةن...  دةوروبةريان 

ئةم رووداوة بنووسَيت و رةخنة لةو ئةقَلييةتانة نةطرَيت لة دةقَيكيدا كة دةبينَيت 

(كيذَيكي كوَير لةاليةن كوِرَيكةوة سكي ثِردةكرَيت و ئيتر خؤي لَي دةشارَيتةوة 

بنميضي  لةذَير  باراناوييدا  و  سارد  نيوةشةوَيكي  لة  كةسوكارةكةي  دواجار  و 

خانوويةكي داِرووخاودا دةيكوذن...). بؤية رؤمان ئةطةر بةتةنيا طَيِرانةوة بَيت و 

دوور بَيت لة رةخنة، كةواتة هةمووكةسَيك دةتوانَيت ببَيت بة رؤماننووس. 
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دواي ثةيدابووني رةوتي بونيادطةري، بؤ توَيذينةوة لة بةرهةمة ئةدةبييةكان، 

طرنطي بةرضاو بة زمان لة بةرهةمة ئةدةبييةكان درا. بةتايبةت بونيادطةرةكان، 

لة  دةقيان  هةروةها  دةكردةوة.  شي  زمان  بنةماي  لةسةر  ئةدةبييان  بةرهةمي 

ئةوان  بةَلكو  نةبوو،  نووسةرةوة  بةسةر  كاريان  ئةوان  دادةبِري.  دةورووبةر 

كؤنةكان،  رةخنةكارة  بارت)  (رؤالن  راي  بة  دةكرد.  توَيذينةوةيان  دةقدا  دةنَيو 

دةقةكةي  خةريكي  ئةوةندة  بوون ،  نووسةرةكان  ذياني  خةريكي  ئةوةندةي 

نووسةريان  ذياني  مَيذووي  رةخنةكارانة  ئةو  ئةو،  راي  بة  هةروةها  نةبوون . 

لة  زمانييةكان  يةكة  واتايانةي  ئةو  و  زمان  ئةدةبي.  مَيذووي  نةك  نووسيووة، 

بوو.  جةوهةري  خاَلَيكي  بونيادطةرةكان  بؤ  دةكةن،  درووستي  ئةدةبي  دةقَيكي 

ئةوةتا هةر (رؤالن بارت) دةَلَيت: بةرهةمي ئةدةبي لة رَيطةي زمانةوة درووست 

وَينة زمانييةكان
لة (كةسَيك لَيرةوة تَيثةِري)ي شاآلو حةبيبةدا

حةمة مةنتكحةمة مةنتك
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(بارت)  مةبةستي  بةرهةم(١).  دَيتة  زمانةوة  بةهؤي  ئةدةبيش  رةخنةي  دةبَيت، 

بةَلكو  نةخَير،  دةنووسرَين،  زمانةوة  بةهؤي  ئةمانة  كة  نابَيتةوة،  كورت  لةوةدا 

درووستكردني  دةهةوَلي  زمانييةكانةوة  طةمة  لةِرَيي  نووسةر  ئةوةية  مةبةست 

وَينة هونةري و زمانييةكان دةدا. هةر لةِرَيي ئةم طةمةكردنة بة يةكةكاني زمان، 

ميتافؤر،  زماني،  سيمبوولي  رَيي  لة  طةمانةيش  ئةم  دةئافرَينَي.  واتاييش  طةمةي 

زمانيية،  ضنيني  خةريكي  نووسةر  ئةوةندةي  لَيرةدا  دةبَيت.  تاد  ئاليطؤريا... 

ئةوةندةي خةريكة واتاكان لةِرَيي ئةم طةمانةوة حةشاربدات، ئةوةندة خةريكي 

جيهاني ديكةي نيية.

دواي بونيادطةرةكان، رةوتَيكي ديكة بة نَيوي (دوا بونيادطةرةكان) درووست 

بونيادطةرةكان  ئةوةبوو،  بونيادطةرةكان،  لةطةَل  ئةمانة  جوداوازي  تاكة  بوون. 

دةيانطوت: بة هيض شَيوةيةك لة توَيذينةوةي ئةدةبي نابَي بؤ ذيان و دةورووبةري 

نووسةر بطةِرَيينةوة، بةآلم دوا بونيادطةرةكان، كة (لؤتمةن) ديارترينيانة، دةَلَيت: 

راستة ذياني نووسةر بؤ توَيذينةوةي دةقي ئةدةبي بايةخي نيية، بةآلم دةكرَيت 

ثاَليان.  ضووة  بارت)يش  (رؤالن  دواتر  بطةِرَيينةوة.  بؤي  حاَلةتدا  هَيندَيك  لة 

خودي  راظةكردني  لةسةر  جةختي  بونيادطةرةكان  شَيوةي  هةمان  بة  (لؤتمةن) 

بَيت،  واتايةك  هةموو  هةَلطري  دةق  ناكرَي  وابوو،  ثَيي  بةآلم  دةكردةوة،  دةق 

بةَلكو هَيندَيك جار بؤ تَيطةيشتن لة دةق دةبَيت بؤ نووسةر و دةورووبةري دةق 

بطةِرَيينةوة.

(كةسَيك لَيرةوة تَيثةِري) يةكةم بةرهةمي شيعري (شاآلو حةبيبة)ية. (وابزانم 

بةثَيي طوتةي خؤي دوا بةرهةمي شيعريشي دةبَي)، لة ساَلي (٢٠١٠) ضاثكراوة. 

ثةسن  بة  (لؤتمةن)  بؤضوونةكةي  شيعريية  بةرهةمة  لةم  توَيذينةوة  بؤ  ئَيمة 

دةزانين.

شاعير لةم بةرهةمةيدا، ثةناي وةبةر هايكؤنووسي بؤ شيعر بردووة. يةكَي 

شيعرَيك  هةموو  بَيطومان  زماندا.  دةنَيو  كاركردنة  هايكؤيش،  خاسيةتةكاني  لة 

كاركردنة دةنَيو زمان، بةآلم لة هايكؤ دةبَي قووَلتر تَييدا رؤبضين، ضونكة هةموو 

بة  هايكؤش  جوانييةي  ”ئةم  ماناية  جوانترين  بةدةستةوةداني  بؤ  هايكؤ  كاري 

طشتي لة فؤِرم و بة تايبةتيش لة ضركةساتي ضِربوونةوةي  زماني شاعيرداية“(٢)، 

شاعير دةهةوَلدا دةبَيت كةمترين كةرةسةي زماني و ئةوثةِري طةمةزمانييةكان 

ئيستاتيكا.  بة  سةرشار  زماني  وَينةيةكي  درووستكردني  لةثَيناو  بةكارببا، 

ئةمةيش كارَيكي هةروا سانا نيية، ضونكة شاعير دةبَيت ئاطاي لةو وشانة بَيت، 

كة بة كاريان دةبات. مامةَلةكردنَيكي تةواو و درووست لةطةَل زماندا، شارةزايي 

تةواوي دةوَيت لة هةَلبذاردني وشة.
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كؤدي  وةكو  وشةيةك،  ضةند  لةطةَل  مامةَلةي  بةرهةمةيدا،  لةم  شاعير 

هةموو  دةتوانين  دةكــات.  زمانييةكان،  وَينة  درووستكردني  بؤ  سةرةكي، 

تةوةرةيةكي  هةر  بكةين.  دابةش  تةوةرةيةك  ضةند  سةر  بؤ  هايكؤشيعرةكاني 

بؤ  سةرةكي  كؤدي  بة  كردووني  وشانةي  ئةو  وشةيةك.  لةسةر  كاركردنة 

ضؤلةكة،  مَيروولة،  ثاييز،  شةو،  ”هةتاو،  لة:  برييتين  زمانييةكان  وَينة  ثَيكهَيناني 

وشانة  لةم  هةريةك  رَيي  لة  ذن“.  تةنيايي،  منداَل،  ماسي،  مانط،  طوَلدان،  طوَل، 

وشة،  لةطةَل  سةير  طةمةيةكي  بةآلم  دةكات،  درووست  زماني  وَينةي  دةيان 

تةنانةت مؤرفيمة كان دةكات، ئةمةيش هةمووي دةثَيناو ماندووكردني خوَينةرة. 

واتة ئةوثةِري هةوَلي بؤ طةمة زمانييةكان خستووةتةكار، بؤئةوةي وَينةكان زوو 

نةدات بةدةستةوة. ئةمةيش وا دةكات، ضةندين واتة و وَينة لة ثشت هةريةك لةو 

شيعرانة خؤيان حةشاربدةن.

ئةوةي جَيي سةرنجة لةكن  من، لةم شيعرانة، هةست بة رؤمانسييةتَيكي زؤر 

طرتووةتةوة.  نةوةدةكاني  دواي  شاعيراني  لة  زؤر  ئةمةيش  داخةكةم،  دةكةين. 

بيانخوَينَيتةوة،  ناوَيرَي  خوَينةر  دةكةنةوة،  ناسك  هَيند  وشةكان  بةشَيوةيةك 

نةوةك هةَلبوةرن. بمانةوَيت و نةمانةوَيت ئةدةب رةنطدانةوةي ذياني نووسةري 

بؤ  لَيكرد  ثشتطيريمان  ئَيمةيش  كة  (لؤتمةن)،  راي  بوو  ئةمةيش  هةر  لةسةرة. 

تاراوطة،  نيشتةجَيي  شاعيراني  لة  زؤر  بدةينة  سةرنج  ئةطةر  بةآلم  توَيذينةوة، 

هةميشة دة شيعرةكانيان نوزانةوة و كِرووزانةوةيةكي زؤر بؤ نيشتمان و دووريي 

نيشتمان بةدي دةكةين، هةميشة نؤستاليذيا لة شيعرةكانيان هةس، بةآلم ئةطةر 

سةيري ذياني واقيعييان بكةين، ئاسمان و رَيسمانة، لة ذيانَيكي خؤش دةذين، 

بؤيةيش  وةرنةوة.  نيشتمانتانة  خةمي  ئةوةندة  ئةطةر  خةندةن.  بة  زار  هةميشة 

زؤر لة شاعيراني تاراوطةم بةرباس دا، مةبةستم نيية، حةبيبةيش هةمان شَيوة 

بة  بةآلم  دةكات،  فيغانة  و  طريان  ئةو  ثَيِرةوي  شاعير  هةرضةندة  نةخَير،  بَيت، 

جوداوازييةك، ئةويش ئةوةية، شاعيراني دي، كاتَيك شكست لة عةشق، يان ذيان 

دةهَينن، هةميشة يار و عةشق و ذيان بة تاوانبار دةزانن، بةآلم حةبيبة لَيرةدا 

دواي شكستةكةي، لة هةموو شيعرةكان هةق بة يار دةدا، جوانتري وَينا دةكات. 

بؤ نموونة لة شيعري (بةشَيكي ضكؤَلة لة دةفتةري رؤذانةنووسييم)دا دةَلَيت:

شادمان بووم...

بة هةوالََيك لة تؤوة،

كة دةمزاني درؤية؟
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بؤضوونةي  ئةم  نانَيرَيت.  بؤ  هةواَلَيكي  هيض  يار  دةزانَيت  شاعير  هةرضةندة 

تةواو لة يةقينةوةية، بةآلم كاتَيك هةواَلي ياري بؤ دَينن، كة دةشزانَيت وا نيية، 

دي  شاعيراني  لة  زؤر  شيعري  سةيري  ئةطةر  بةآلم  دَلخؤشة،  ثَيي  هةر  بةآلم 

دواي راثةِرين بكةين، هةميشة ياريان بة تاوانبار زانيوة.

هةر  لة  بووة.  كارامة  ئيشكردنَيكي  وشةكاندا،  دةنَيو  شاعير  ئيشكردني 

شيعرَيكدا ئةو وشانةي بةكاري بردوون، ثةيوةندي دةنَيوانياندا هةية، هةروةها 

ئةو شة دذوازانة بةكاردةبات، بؤ درووستكردني وَينةكان. ئةمةيش يةكَيك بووة 

لة تيؤري بونيادطةرةكان، كة نيشانة و وشة دذوازةكانيان بة بةرهةمهَينةري مانا 

دةداية قةَلةم. 

ضاوةنواِري

هةتاومان نَيرد...

بة دواي تاريكيدا،

رَيي ونكرد. 

وةكو  تةنانةت  بةكاربردووة،  دذي  وشةي  دوو  وَينةيةك،  ثَيكهَيناني  بؤ 

ضةمكيش هةر دذ بةيةكةن، ئةوانيش وشةكاني ”هةتاو، تاريكي“ ئةم دوو وشةية 

لة واتةيشدا، لة واقيعيشدا بةيةك ناطةن. بؤ دةربِريني واتة و ضةمكي (ضاوةنواِري) 

شاعير وَينةيةكي زماني درووستكردووة، ضؤن مرؤظ ضاوةِريي ضتَيكي مةحاَل 

لةوانيدي  حةبيبةي  رؤمانسييةتي  ئةوةية  دةبَيت،  ضاوةنؤِريش  هةر  بةآلم  بَيت، 

جوداكردووةتةوة.

هةميشة شيعرةكاني ئةم بةرهةمةي حةبيبة، ثةيوةندييةك دةنَيوان نَيونيشان 

و  واتة  و  وَينة  ثيشانداني  بؤ  شيعرةكةي  شاعير  لةوَيدا  هةبووة.  شيعرةكةدا  و 

ضةمكي نَيونيشان بووة.

من و بةياني

هةتاو دَيت و

شةو بة ثرتاو

دةطاتة دلَي من.

يان، شاعير لة شيعرَيكي ديكةدا دةَلَيت:

ديتران ضاولةِرَيي بةيانن

دةبنوو خؤشةويستم...
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خؤر، لةوديو كيَوانةوة،

تاقةتي بةسةرضوو.

لة شيعري يةكةمدا، ضونكة شاعير لة شةودا هةميشة بَيدارة و سةروكاري 

لةطةَل شةوة، كاتَي بةياني دَي، شةو دَيتة نَيو دَلي شاعيرةوة، لَيرةدا وشةكاني 

(هةتاو، بةياني) دةبنة دذ بؤ (شةو، مني شاعير) لة رَيي ئةم وشانةوة وَينةيةكي 

نزيك  دووةمة  شيعري  هةرضي  خؤشة.  شةو  بة  دَلي  ثتر  شاعير  كة  ثَيكهَيناوة، 

بؤئةوةي  بةيانن،  ضاوةنؤِري  خةَلكي  هةموو  هةية.  ثَيشووي  واتةي  هةمان  بة 

نايةت  دَلي  بَيدارة، خؤريش  يار  بَيت، ضونكة  مذوَل  خؤيةوة  بة كاري  هةركةس 

هةَلبَيت و سةر وةدةرنَي، بؤئةوةي ضاوةنؤِري خةَلك بؤ بةياني كؤتا ثَي بَينَيت. 

بارت)  (رؤالن  هةروةك  دةبَيت.  زمانةوة  رَيي  لة  هةميشة  وَينة  درووستكردني 

دةَلَيت: ”ئةوة زمانة، نةك ئةزموون مانا دةخولقَينَي. توانايي دةق بؤ بةديهَيناني 

ماناطةلي جؤراوجؤر و هةمةضةشن. لة رَيطةي وةرسوِراني زمانناسانةي دةقةوة 

مَيذوو  واتة  خوَيندنةوة،  بةستَيني  و  زةمينة  هةناوي  لة  كة  دةكرَي،  دةستةبةر 

و كةسي خوَينةردا بووني هةية“(٣). كةواتة شاعير دةبَيت ئةوةندة لةطةَل زماندا 

خةريك بَيت، تاكو ماناطةلي هةمةضةشن لةكن خوَينةر بئافرَينَي. سةنتةربووني 

قورسايي  هةموو  ئَيستا  نةما،  بووني  ثَيشتر  مَيتؤدةكاني  لة  شاعير  مةبةستي 

دةكةوَيتة سةر خوَينةر، ئةوة خوَينةرة، بةثَيي خوَيندنةوةي خؤي واتة لة دةقدا 

بةرهةمدَينَيت، ئةم واتةيش لة خوَينةرَيكةوة بؤ يةكيدي جوداوازة، بةآلم بةثَيي 

مَيتؤدةكةي (لؤتمةن)، كة ثَيداطري لةسةر بةرهةمهَيناني واتةي جودا لةكن خوَينةر 

بؤ  دةكارَي  تايبةت  باري  هَيندَيك  لة  دةدا،  بةوةيش  رَي  كات،  هةمان  لة  دةكات، 

ئةزموون و ذياني نووسةر بطةِرَيينةوة، كة دواتر (بارت)يش هاتة سةر هةمان 

قةناعةتي (لؤتمةن).

ذيان بة نزمي

ئةو كرمةي ريَدةكا، هيَلََيك دةكَيشَي،

ديتران نايبينن.

خوَيندنةوةيةكي  هةريةكي  بخوَينَيتةوة،  شيعرة  ئةم  خوَينةرَيك  هةر  ئةطةر 

بةهؤي  شاعير  بةآلم  هةبَيت،  نَيزيكييةك  تاِرادةيةك  رةنطة  دةبَيت،  بؤي  جودايان 

هَيَلةي  ئةو  بةرهةمدَيت.  لَي  جؤربةجؤري  واتةطةلي  وشةكانةوة،  بة  طةمةكردن 

كرمَيكي بضووك لةكاتي رَيكردندا لةدواي خؤي جَيدَيَلَيت، واتةي بووني ذيان دةدا، 

هةموو مرؤظةكان ضاويان تةنَي ضتي طةورة دةبينَيت، بةآلم ذيان لة ضتي بضووكيش 

ثَيكهاتووة. دةيان زيندةوةري بضووك هةن، بةآلم بة ضاو نابينرَين. بؤيةيش شاعير 
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هةوَلي ئةوة دةدا وَينةي زماني لة وردة ضتةكان ثَيكبهَينَيت. ”كةواتة فةزاي شيعري 

ئةو ثانتاييةية كة دةشَي (خوَينةر/وةرطر) ثَيشبينييةكاني خؤي تَيدا بخاتة كار، هةر 

ثةيوةندييةكي  دةبَيتة  جيادةكاتةوة  و  ميتافيزيكا  لة  خؤي  شيعرييةت  لةوَيشةوة 

شاعير.  سةنتةربووني  تَيكشاندني  ئةمةية  ناديار“(٤).  و  ديار  نَيوان  ديالؤطئامَيزي 

ضيدي واتة و مةبةستي شاعير نابَيتة سةنتةر و بؤشاييةك بؤ بيركردنةوةي خوَينةر 

نةهَيَلَيتةوة. ئةوة خوَينةرة لة رَيي زماني شيعرةوة واتة بةهةمدَينَيت.

كاركردني شاعير دةنَيو زماندا، هةموو ئاستةكاني زماني طرتووةتةوة. ئاستي 

رستةسازيي و وشةسازيي و دةنطسازيي و واتةسازيي. لة هةريةك لةم ئاستانةدا 

شاعير طةمةيةكي زمانيان لةطةَل دةكات. ئةم طةمةكردنانة لة رَيي هونةرةكاني 

رةوانبَيذييةوة جوانتر ثةناي وةبةر دةبات.

لةسةر  زمانةوة،  بة  طةمةكردن  رَيي  لة  زماني  وَينةي  درووستكردني 

هةموو  فراوان،  واتةيةكي  دةربِريني  بؤ  هَيندَيكجار  شاعير  رستةسازيي،  ئاستي 

طةمةكردنةكان، واتةكان لة يةك رستةدا ضِر دةكاتةوة. هةر دةنَيو ئةو رستةيةشدا 

شيعرةكة  هةموو  هايكؤشيعر  لة  دةبَيت.  وشةيةك  لةسةر  ئاوازةيي  ثَيداطري 

لةوة  زؤر  هَيندَيكجار  حةبيبة،  لةكن  بةآلم  ثَيكدَيت،  حةظدةبِرطةيي  بةيتي  سَي  لة 

كورتتر دةبَيتةوة بؤ يةك رستة بؤ نموونة:

دواويستطة

دةستم لة تةماشاي طوآلن شتووة.

ثَيكهاتووة.  بِرطة  دة  لة  رستةية  ئةم  رستةية،  يةك  شيعرةي  ئةم  دةبينين 

دادةطرَيت.  (طوَل)ة،  كؤي  كة  (طوآلن)،  وشةي  لةسةر  ئاوازةيي  ثَيداطري  شاعير 

واتة خوَينةر لة كاتي خوَيندنةوةي ئةم رستةية هةست دةكات، هةموو ئاوازةيي 

ناهومَيدبووني  وَينةي  دةربِرَي  شيعرة  ئةم  (طوآلن)ة.  وشةي  لةسةر  شيعرةكة 

حةوسةَلةي  ئيتر  خؤشةويستي،  ثرؤسةي  لة  شكستي  بةهؤي  شاعير  شاعيرة، 

وَيستطة)  (دوا  وشةي  روونكردنةوةي  بؤ  ئةمةيشي  نةماوة،  طوَلَيكي  ض  ديتني 

بووة. خؤشةويستي يةكةمجاري كردووةتة دوا خؤشةويستي.

 ئةفسوون

جارَيك بَيرةدا بفِرة.

هةرضةندة  ثةرجوويةكة،  ضاوةِرَيي  نةبووة،  بِراو  هيوا  شاعير  لَيرةشدا 

دةشزانَيت ئةو ثةرجووةيش روونادات. بؤ دةربِرَيني واتة و ضةمكي ئةفسوون 

دنياي  بة  يارة  تَيثةِريني  يان  فِريني،  ئةويش  درووستكردووة.  زماني  وَينةيةكي 
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(ياكوبسن)  هةروةك  بةكاربردووة،  بةشَيوةيةك  زماني  شاعير  دةبينين  شاعير. 

شيعرانةدا  لةم  دةكات.  ثةلكَيش  خؤي  بةرةو  خوَينةر  دةكاتةوة،  لةسةر  جةختي 

لةسةر ئاستي رستةسازيي شاعير هَيندَيك وشة زةقدةكاتةوة، ئةمةيش كار لة 

بةرهةمهَيناني  بؤ  زمانةيش  زةقكردنةوةي  ئةم  دةكات.  زمانةكة  زةقكردنةوةي 

واتةي جوداية.

ئةطةر طةمةكردني زماني لةسةر ئاستي وشةسازيي لةم بةرهةمة شيعرييةدا 

ضاولَيبكةين. خؤي لة ضةند اليةنَيكةوة دةبينَيتةوة. وةكو لةسةرةتا بةرباسمان دا، 

شاعير لة كؤي ئةم بةرهةمةدا كاري لةسةر ضةند وشةيةك كردووة. دةتوانين 

ئةم بةرهةمة بةسةر ضةند ويستطةيةك دابةش بكةين، هةر يةك لةم وَيستطانة، 

وشةيةك و ضةمكَيك باآلدةستة و كاري لةسةر كراوة. هةروةها، ثاشوثَيشكردني 

ئةو  هَينانةوةي  هةروةها  فرةية.  واتةطةلي  درووستكردني  بؤ  زياتر  كة  وشة، 

وشانةي لةِرووي واتةييةوة ثةيوةندييةكيان دةنَيواندا هةية  وةكو (ماسي و ئاو، 

دةريا و بةلةم... تاد).

دةنطي بيرةوةري

طويَيان ليَية...

زةريا بانطيان دةكا

ماسييةكاني نيَو حةوز.

هةموو ذياني ماسي دةنَيو ئاوداية، بةآلم كاتَيك دةنَيو دنيا فراوانةكةي زةريا 

وةدةري دةنَين، مرؤظةكان بؤ ضَيذي خؤيان دةيخةنة نَيو حةوزَيكي ضكؤَلة، خؤ 

ماسييةكة  بؤية  هةية.  زؤري  جوداوازييةكي  بةآلم  ئاوة،  هةر  حةوزةكةيش  نَيو 

و  ثاش  رستانةي  ئةم  نَيو  وشةكاني  دةذي.  زةريــادا  دةبيرةوةري  هةميشة 

ثَيش كردوون، بؤئةوةي هةم ريتمي شيعرةكة، هةميش وَينة زمانييةكة جوانتر 

نَيوةِراست.  كةوتووةتة  رستةكة  نَيو  كاري  دةبينين  لَيرةدا  بدات.  نيشان  خؤي 

هةموو يارمةتييةكاني شاعيريش بؤ درووستكردني ئةو وَينة زمانييانة، وشةي 

لة  كةَلكي  بيرةوةريي  ضةمكي  دةربِريني  بؤ  وةرطرتوون.  سرووشتي  نَيو 

دوورخستنةوةي ماسي لة زةريا وةرطرتووة.

هةرضي كاركردنة لةسةر ئاستي دةنطسازيي، ئةوا شاعير قورسايي ئاوازةي 

وشانةيش  ئةو  شيعرةكة.  نَيو  وشةكاني  لة  يةك  سةر  دةخاتة  شيعرةكةي 

هةَلدةبذَيرَيت، كة دةنطةكاني ريتمدارن، بؤئةوةي خوَينةر لة ساتي خوَيندنةوةدا 

هةست بة بووني قورسايي ئةو دةنطانة بكات.

دوابرادةر
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تةنكييَيكةم ثِركردةوة...

بؤ بةردةوامي ضكةضكي بةلؤعةكة.

(ضكةضك)ة،  وشةي  لةسةر  دةنطةكان  ئاوازةي  قورسايي  شيعرةدا،  لةم 

ضونكة ئةم وشةية بة دةنطة ريتمدارةكاني واتةي بةردةوامي ذيان دةبةخشَيت. 

نةهات،  بةلؤعةكة  لة  دةنطة  ئةو  ئةطةر  بةآلم  بَيت،  لةئاو  ثِر  تةنكييةكة  ئةطةر 

واتةي بَيدةنطي و نةبووني جووَلة دةطةيةنَيت. ئةم دةنطانة لةاليةن شاعيرةوة بؤ 

درووستكردني وَينةزمانييةكان سووديان لَيوةرطيراوة.

ثيري

هةنارَيك درزي برد،

كةوتمةوة يادي جاران.

سرووشت  لة  وَينةيةك  شاعير  (ثيري)،  واتةي  و  ضةمك  دةربِريني  بؤ 

دةخوازَيت، لةوَيدا كاتَيك هةنار درز دةبات، ئةوة واتةي ئةوثةِري طةييني هةنارة، 

كةوتنة  خوارةوة،  دةكةوَيتة  دار  لة  هةنارة  ئةو  بايةك  بة  واتة  هةنار  درزبردني 

هَيندة  واية،  درزةكة  وةكو  بةمشَيوةية،  ثيري  ضةمكي  مردن.  واتة  خوارةوةيش 

لةسةر  ئاوازةكة  قورسايي  لَيرةيش  خوارةوة.  دةكةوَيتة  ئيدي  بدا،  لَيي  بايةك 

دةنطةكاني وشةي (درز)ة، ضونكة واتةي درز هةمان حاَلةتي ثيريية.

لةم ضةند نموونانةي سةرةوة ديتمان، هةروةكو (بارت): ئةوة زمانة دةدوَي، 

نةك نووسةر. هةموو كاكردنَيكي شاآلو حةبيبة دةنَيو زماندا بوو. ئيشكردن لةسةر 

درووستكردني  بوو،  زمانييانة  تةواو  ئيشكردنَيكي  زمان،  ئاستةكةي  هةرضوار 

ئةو وَينانة، سةلمَينةري ئةو راستييةية، ئةوة زمانة واتة بةرهةمدَينَيت، كة دواتر 

مَيتؤدي وةرطرتن (خوَينةر) هةر لة هةناوي ئةمةوة لة دايكبوو. 

ثةراوَيز و سةرضاوةكان:ثةراوَيز و سةرضاوةكان:

لة  دووةم،  كتَيبـي  بابايي،  و:مةسعوود  ئةحمةدي،  بابةك  دةق،  راظةي  و  ثَيكهاتة   -١

بآلوكراوةكاني سةنتةري لَيكؤَلينةوةي فيكري و ئةدةبي نما، هةولَير، ٢٠٠٥، ل ٦٢.

٢- ثؤسةتةرة شيعري كوردي و هايكؤي ذاثؤني، بوشرا كةسنةزاني، ناوي ضاثخانة و ساَل 

و شوَيني ضاثي لةسةر نيية، ل٧٥.

٣- توَيذينةوةي تيؤري ئةدةبي، راجَير وَيبستَير، و:عةبدولخالق يةعقووبي، دةزطاي موكريان، 

هةولَير، ٢٠٠٦، ل٥٢.

٤- زمان، بوون، شيعر، عةبدولموتةليب عةبدوَلآل، دةزطاي موكريان، هةولَير، ٢٠١٠، ل٨٥.
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عةبدولموتةَليب عةبدوَلآلعةبدولموتةَليب عةبدوَلآلخةمى با لة ئاوَينةى ئاودا

هَيمن حةمة جةزاهَيمن حةمة جةزائيدي  بِرؤ... جةهةننةم!

عومةري حاجي دةربةنديعومةري حاجي دةربةنديذن

عومةر عةبدولكةريمعومةر عةبدولكةريمسروشت كاَل دةبَيتةوة

خوليا حسَينخوليا حسَينلةوديو سنوورةكاني شةرم

بَيستوون مينةبَيستوون مينةباغَيك لة زةِرنةقووت ثَيطةييوة ئَيمةش لةوَيداين...

بارانبارانباخضةيةكي ئةفسووناوي

سازداني: حةمة كاكةِرةشسازداني: حةمة كاكةِرةشديدار لةطةَل ظينؤس فايةق

قادر عةلي خاقادر عةلي خارَيطا

كاروان محةمةد فةتاحكاروان محةمةد فةتاحشةش كورتيلة ضيرؤك

زانا سامانزانا ساماندواي خواردنةوةي قاثَيك شةراب
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(١)

ئةو طوريسة بؤ ذيان رامةخة

هةموو شتَى با دةيبا.

(٢)

بَيدةنط 

دةمةوَى ترثةى باران

لة ترثةى دَل جياكةمةوة

(٣)

بةيانى زوو لة خةو هةلَدةسم

مندالَةكانم ببينم

(٤)

باران خواحافيزى لة ئاسمان ناكا

كاتَى دةبارَى

ئةطةر مردم

مردم.

(٥)

لة دلَةوة حةزم دةكرد

هةميشة ميوان بم

وةك با.

خةمى با
لة ئاوَينةى ئاودا

عةبدولموتةَليب عةبدوَلآلعةبدولموتةَليب عةبدوَلآل
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(٦)

ئةو تلفزيؤنة كز بكةن

خةريكم بَيدةنطى جوانى

بة دةنطى باوةدةكةم.

(٧)

طالسَيك ئاو ثَيش نانخواردن بخؤرةوة

هةناسةيةك ثِر بة سييةكان لةدواى باران هةلَبمذة

ذيان ثَيكَيكة بةر ثَيكى با دةكةوَى.

(٨)

تةمةنَيكة با

لةبةردةم ئاويَنةى ئاودا

خةم لة قذى ئالَؤزكاوى ذيان دةخوا.

(٩)

درةخت كورسى بالَندةية

ميوانى سروشت

هةميشة وةستاوة 

با لَيي بدا.

(١٠)

كضةكةم 

تكا لة با دةكا

كةم بجولَيَتةوة خؤى لة قذى 

نةسوَى.

(١١)

شةو سفرةى تاريكيية

ضاويلكةى با

(١٢)

با لة دوورةوة 

بازاِر بؤخؤى خؤش دةكا

بةآلم ليَبووك نيية.
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(١٣)

دلَم وةك جاران شثِرزةية

بةتووندى لة دةرطاى با دةدا

كةس لة ماَل نيية.

(١٤)

كاتَى سةوزايى زةوى داطير دةكات

ثَيت دةلََين

دَل لة دَل مةدة 

بةهارة.

(١٥)

سةطَيك بة با دةحةثَى

لةبةر باران 

(١٦)

بة مندالَةكانم طوت

ئةطةر لة خةو هةلَنةستن

نانى بةيانى لةطةَل با دةخؤم.

(١٧)

هَيشتا با دةجولَيَـتةوة

بؤ بمرم

ئةى دَل.

(١٨)

لة باران رامكرد

كةوتمة زؤنطاوى 

ذيان.

(١٩)

ئيَواران با

بةر لةوةى لة ثةنجةرة بدا

حةزى خواردنةوةم

دةجولََى.
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(٢٠)

هةموو رؤذَى با هةلَدةكا

حةقيقةت بةو ريَطةيةدا دةِروا

بةآلم مرؤظ نيطةرانة

دةطةِريَتةوة.

(٢١)

لة دةرطا درا

وةك با

كةوتمة خةيالَى دوو شت

نةمكردةوة.

لة دةرطا درا

هةزاران شت

لة خةيالَم كؤبؤوة

طوتم كيَية.

(٢٢)

بةيانى

با سينطى دةكاتةوة

بؤنى سةرى مانطى لَيدَى.

(٢٣)

ئاو بة خؤِر دةطرى

لة بةرانبةر ديمةنَيكى

فيلمى با.

(٢٤)

هةموو رؤذَى

شةو ضاويلكةى لةسةر مَيزى با

بير دةضَى

مرؤظ لة ضاوى دةكا.

(٢٥)

لةسةر شؤستة

مرؤظَيك وةك ئاو بةالدا هات

كة هؤشى هاتةوة
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جطة لة ضةند ثولَى

كةس ديار نةبوو.

(٢٦)

حةز دةكةم ثَيش نووستن

سينةبةندى ئاو

بة دةنووكى با

بسثَيرم.

(٢٧)

خَيزانةكةم

وةك شتَيكى ثيرؤز

تةماشاى هاتنةخوارةوةى

باران دةكا

من بة با دةضويَنن.

(٢٨)

كؤترةكان بؤ خؤكوذى 

خؤيان هةلَدةدةنة بؤشايى ئاسمان

دةكةونة نيَو تؤِرى باوةوة.

(٢٩)

مندالَةكةم 

وةكو كؤتريَكى سثى

نيطاى لة نيطام دةترازَى

دةكةويَـتة باوةشمةوة.

(٣٠)

سةماى رووتى با

لة بةهار

دةنووسمةوة.

هةولَير 

مايسى ٢٠١٢
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باران خةريكة ئةتةقيَتةوة

هةورَيك بةدزيي تةنياييةوة ثَيي وتم،

***

ئاسمانَيك بةذيَرةوة ئةبَيت

موسافيرَيك بةر لة ونبوون بؤي باسكردم،

***

بيركردنةوةيةك دةخنكَيت

ثياويَكي تةنيا طَيِرايةوة بؤم،

***

فِرينَيك ئةكةويَتة خوارةوة

ضؤلةكةيةك بة بؤلَةبؤلَةوة وتي،

***

ثرخةثرخَيك خؤي ئةكوذَيت

ذنَيك لة بَيزاريدا ئةيدركيَنَيت،

***

دواي خواردنةوةي قاثَيك شةراب

زانا سامانزانا سامان

ثَيي ووووووووووووو

وووووو

بار

هة
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شةرابَيك تازة ئةبيَتةوة

لة دةستنووسي مَيذوودا باسكرابوو،

***

تةنيايي ئةبَيت بة سَي بةشةوة

شاعيرَيك واي نووسيبوو،

***

ضيرؤكَيك نانووسريَتةوة

سياسييةك هةِرةشةي لَيكردووة،

***

ئاو بةرةو حةثةسان دةضَيت

طةردوون رقي ليَهةلَطرتووة،

***

نيطايةك خؤي ئةسووتيَنَيت

كضَيك بؤخؤي ئةطَيِريَتةوة،

***

فةيسبووك ناميَنَيت

ضونكة كؤتايي بة ذيان دَيت

رؤذَيك،

***

هةزار حةشر بة خؤي ئةكات

ناتوانَيت هيض بلََيت

نووسةرَيك،

***

ئةوةندةي هاوار كردووة

ئيتر دةنطي نانووسَيت

كؤنة شيعرَيك،

***

خؤي لَي وندةبَيت و

كةس هةستي ثَي ناكات

ماسكَيكي ئَيكسثايةر،

***
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شانؤيةك سازناكرَيت

لةبةرئةوةي كارةكتةرَيك ديار نةماوة

حيزبَيك ئاوديوي كردووة،

***

خةريكن سةفةر دةكةن

خةيالَةكاني كاتنووسَيك،

***

سةري لة هةموو شتَيك دةرئةضَيت

تةنيا نيشتمان نةبَيت

سةركردةيةك،

***

ئةويش تاآلنفرؤش دةكةن

خةيالَكردنةوةي دواِرؤذي

طةنجَيك،

***

هةناريش لة خشتة ئةبات

خةيالَي ثوضيي

كؤلكةشاعيرَيك،

***

خؤيان لَي دةبَيت بة نيتضة

داماوةكاني ئةوديوي

ذيان،

***

لة كؤتايي ئةم تَيكستانةدا وندةبَيت

كةس نا

تةنيا زانا سامان نةبَيت.

ئةَلمانيا/ هانؤظةر

٢٠١٢
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”رةقيبـي  سةط حةزي  بوو، كوشتمت، سةيري كة ضؤني  بؤم

بؤت!“ ضؤنم  بِروانة  دةكةم،  من  تيَغت  و  دةست  بؤ  دوعا 

”مةحوي ” ”مةحوي ”               

دروست،

ئةمن... كة نازانم!

ئةتؤ... ثَيم بَليَ :

بةم تةوةلالبوون و

غروور و

بيانوانةتةوة،

كة نةهاتي !

ئةم هةموو تةنهايية... ضي  لَيدةكةي ؟

نازانم ضؤن بوو،

وتت دَيم و

دةست لةسةر دَلت، جَيدةهيََلم!

وتت دَيم و

شثرزةيت، دةخةمة بةر فوارةي  ئارامي !

ئيدي  بِرؤ... جةهةننةم* * !

هَيمن حةمة جةزاهَيمن حةمة جةزا
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وتت دَيم و

حةرف بة حةرفي  عومرت، دائةطيرسيَنم!

نةهاتي  و

دلَمت... بةخشي  بة ”بـــا“!

نةهاتي  و

دلَمت... خستة بةر ”تةرزة“!

دروست نازانم... كةنطيَ  بوو؟

هيَندة نةبيَ ...

هةر لةم شةوانةي  رابردووا

كة بَيخةوي ، وةك خؤرة تيَيدابووم و

عادةتم، بة قسةكردن لةبةرخؤوة... بة تؤ طرتبوو

هاتيت و

لةبةر دةالقةي  ذوورةكةما،

بةوثةِري  نابةدلَي  و

ضةشني  ميوانَيكي  سةرثيَيي ،

بةو هةموو كةمدووييةي  خؤتةوة... لة عةشقا،

وتت:

ئةطةر رؤذانيَ ،

(كاميل)**... لةو هةموو ضوون و نةضوونةيا،

طيري  كردبيَ ،

ئةوا من... بيَ  دوودلَي  دَيم!

دَيم و

ئيدي ... ناطةِريَمةوة!

دَيم و

دةست لةنيَو قةفةزةي  سينةتا...

جَيدةهيََلم!

دَيم و
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لةكن تؤ،

لةنيَو... ذوور بة ذووري  دلَتا،

بؤ هةميشة، ئؤقرة دةطرم!

كةنطيَ  بوو؟

دروست، لة يادم نيية!

وةليَ ... هيَندة دةزانم،

نامةيةكي  كورت...

هةر ئةوةندةي ، دةستي  بادي  سةبا بيطريَ ،

ناردت و

نوسيبووت:

ئارامي ... تةنيومي !

دووريت... تةنطي  ثيَهةلَضنيوم!

ئيدي  واضاكة،

بين بنيَمةوة... بة تةنهايمةوة!

ضاو داخةم و

طيرؤدةبوونت،

وةك... كوثَيك ذةهر

وةك... كةوضكَيك تاعوون

وةك... قةترةيةك نةفرةت،

بنؤشم!

تــا... ئاوابيَ ،

سالَطاري  بيَ  تؤ!

تــا... كؤتابيَ ،

مانطي  بةر دةالقةي  تؤ!

جةخار،

نةهاتيت و
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دلَمت... دا بة ”بــا“!

نةهاتيت و

دلَمت... دا بة ”تؤفان“!

تةواو...

ئيدي  تةواو!

دةضمةوة سةري  ديَِري ،

ئةم تةنهايية هةميشةيي و

خانةخؤيَية و

جاريَكي  دي ،

لة ئةلفةوة... تةجويدي  دةكةمةوة!

خةيالَم...

ضةشني  ثاككردنةوةي  مالَ ،

لة تةوني  جالَجالَؤكة!

لة شارة مَيروولة!

لة تؤز و غوباري  حيكايةتةكانت...

ثاك دةكةمةوة، لة تؤ!

ئيدي ...

بؤ كةس!

بؤ هيض كةس،

دلَ  لة دلَ ... نادةم!

ئيدي  تةواو!

ثةنجةرةي  ذوورةكةم، بة قوِر سواغ ئةدةم،

تا كةس... نةبينم!

ذمارةي  نهيَني  دلَم، لة بير خؤم دةبةمةوة،

تا كةس... نةيكاتةوة!

دةرطا، لةسةر خةيالَم دائةخةم،

تا كةس... بة نيَويدا طوزةر نةكا!
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ژما بَيزاربووم... بَيزار!

بَيزاربووم،

لة بيركردنةوة!

لة خةياَل ِرؤيشتن و

لة دالَغةلَيدان!

ئيدي ،

بَيزاربووم... لة تــــؤ!

شةيتانة ضكؤلةكة،

تؤ بزانة...

بزانة... ضيت بةسةر هيَنام!

تــــؤ،

دلَمت... دا بة ”بــــا“!

تــــؤ،

دلَمت... نارد بؤ ”سةقةر“!

ئَيستاكة دروست،

ئةمن... كة نازانم!

ئةتؤ... ثَيم بَليَ :

بةم هةموو...

شكاويي  و

ختورة و

وةسوةسةيةوة،

ضي  لة دلَ  بكةم؟

ئاخر، تؤ وتت:

دَيم و

(هةر نةهاتي )***!
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ئيدي  كة نايةيت،

لَيطةِريَ ... من، ضي  دةطوزةريَنم!

لَيطةِريَ ... عاقيبةتي  دلَ ، ضي  لَيديَ !

لَيطةِريَ ... ضةند مونتةزير مام!

تازة كة نايةيت،

لَيطةِريَ !

ئيدي  تؤش،

بِرؤ... جةهةننةم!

* ئَيديؤمَيكي  كورديية.

** مةبةست لة شيعرَيكي  شاعير ”سيد كاميلي  ئيمامي ”ة.

*** دةستةواذةيةكي  شيعريي  ”مةحوي ”ية.

سلَيماني

مانطي  ١٠ و ٢٠١١/١١
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بؤ ذن زؤر نووسرا

ئاطري عةشق زؤر هةلَكرا

هيضيان هيَندةي ثشكؤي مةمكي ذنَي طةرم نةبوو

***

هةرضي جةنطي سةر زةوي هةية

دةلََين لةسةر نيشتماني دلَي ذنة

كةضي هةموو جةستةي ذن بطةِرَي

مسقالََي توِرةيي تيا نيية

 ***

مانط لة فةرهةنطي زةويدا

ناويَكي تري هةية، 

ئةويش ذنة

***

ذن

عومةري حاجي دةربةنديعومةري حاجي دةربةندي
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لةسةر هةر كانييةك ژما

ذن قومَي ئاوي خواردةوة 

لةوَي خؤت بشؤ

كارذي طوناهةكانت لَيدةبيَتةوة

***

جوانترين و طرنبةهاترين تابلؤي خودا

ئةويش ذنة... ذن

***

لة ضاوي ذنا هةزاران (كان)ي زيَِر هةية

بؤية بة مليؤن ثياو 

بوونةتة ذيَر هةرةسي نيطاوة

***

شةوانة ذن بخة سةر ملت

با بةرضينةيةك هةستَيرةت بؤ داطرَي

***

ئةطةر هةنط شيلةي لة ليَوي ذن هةلَنةمذياية

هةنطوين، تالَترين نيعمةتي ئةم دنيا دةبوو

***

لة هةموو كةوكةبةكاني ئاسماندا

ضونكة ذن نيية،

ذيانيش نيية

***
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ژما كة دلَي ذنيك شكا، دةريايةك وشك دةبَي

لة دلَي ذنا، هةزاران جوانيي خويَناوي دةبن و

لة دلَي دةرياشدا

هةزاران ماسي دةمرن

***

رووباري سيروان ذنَيكي دةربةني مارة كرد

هةموو شةوَي

شةثؤل مؤسيقايان بؤ لَي دةدات و

بة شلَثةي ماض دةضنة خةو

***

كراسي باران لةبةري ذنا

جوانترة لة ثالَتؤي بةفر

بةسةر شاني شاخةوة

***

باران شةرم دةكا لة هاويندا ببارَي

ضونكة ذن طياني بة دةرةوةية

***

طةآليةك لة ترسي ثاييز

لة داريَكي سةد نهؤمةوة خؤي فِريَداية خوار

كةوتة باوةشي ذنَيك

ئةوة قةِرنَيكة هةر سةوزة

***

هةموو ثةلكةزيَِرينةيةك ذنة،

ناوبذي باران و خؤر دةكات

***
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ئةجري ذن هيَندةي طؤي زةوي قورسةژما

بؤية بة كةس هةلَناطيرَي

***

هةموو بةيانييةك ثةنجةرة بكةنةوة

با بؤني ذن ماَل هةلَطرَي و

بيباتة كةناري ئاوةداني

***

لة هةموو ئاويَنةيةكدا، ذن بة رةش و سثي ديارة

كةضي لة ضاوي ذنا

هةموو دنيا رةنطاوِرةنطة

***

هةركةس حةزن دةكا بةهةشت ببينَي

با لة دةشتي ثَيكةنيني ذنا

خؤشةويستي بضيَنَي

***

دلَي ذن ئارامترين نيشتمانة

 

 ئةَلمانيا

زستاني ٢٠١٢
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((مندالَي))

دلَم كؤالرةكةى دةستى و

رؤحيشم خؤى

((ثيرى))

هةموو شةوَي

بة ئةسثى مةى

لَيى دةرباز دةبم

حةيف...

سبةينان لة جةستةيدا

ثيادة دةبمةوة

((تةكنةلؤذيا))

بة نةفرةت بيت

لة سروشتت دا بِريم

((سروشت))

خةونَيك بةرةو كالَبوونةوة

سروشت كاَل دةبَيتةوة
سروشت كاَل دةبَيتةوة

سروشت كاَل دةبَيتةوة

عومةر عةبدولكةريمعومةر عةبدولكةريم
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((زانست))

سةرابى تةكنةلؤذيا...

((دادطا))

(اليت) لة شةودا

بةردةمى رووناك

ثشتةوةى تاريك!

((عيبادةت))

... واو ذنةكةم

ضةند عيبادةت زياتر

بَي منةتتر...

((خؤشةويستى))

جةستةم شارة مَيروولة بواية و

بةناخيدا بآلو بوايةتةوة...

((نيشتمان))

دَلت خؤش... بةهةشت

لة تةنطى.... دؤزةخ

((مرؤظ))

مَيذوويةك لة

خَير و شةِر

خؤشةويستى رق و كينة

لة سروشتدا

جَيى نابيَتةوة...

((هةور))

ضِرتر و تاريكتر

سةوزايي زياتر...
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ژما ((باران))

بةردةوامى ذيان

((بةفر))

رؤحى باران

((رووبار))

جةستةيةك فرمَيسك

بؤ ئةطةرى وشكبوونى

سةرضاوةكةى

((فرمَيسك))

بارانَيكة

هةورةكةى سؤز!

((لووتبةرزى))

فِرؤكة

بةرزتر... بضووكتر

((سةرضنار))

هةناسةى سليَمانى

((سليَمانى))

مَيرطَيكى ثاراو

هةركةس تَيي كةوت

ناطةِريَتةوة

((كةركوك))

تا طِر هةبَي

ناسنامة ون!
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((حاجى قادرى كؤيي))ژما

ثةيامبةرى نةتةوةيي

ثَيش وادةى خؤى

لةدايك بوو

((طورط))

بورذواترين ئاذةَل

((مار))

طةِريدةترين بوونةوةر

لة سروشت...

جَي بة خؤي ناطرَي...

((مَيذوو))

بؤنى خوَين

كاسى كردووم

((سةرما))

خةونَيك ثِر لة ئاطر

((طةرما))

هةناسةى ثِر حةسرةت

بؤ شةختة...

((هةذارى))

جةستةيةك

ثِر لة ضاوى حةسرةت

((قةنديل))

رؤحم مةنديلى سةرى
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ئةمشةو ثَيكي خةمةكانم بة فرمَيسكي خؤم خةست دةكةم

ثَيكَيك و دووان سييان و...

تا مةست دةبم دةخؤمةوة!

كة مةستيش بووم

ضاوةكانم هةر بة تةنها تؤ دةبينن

دلَم ليَوانليَو دةبَيت لة بةرائةت

رؤحم دةبيَتة ثارضةيةك لة ئاوريشمي عةشق

دةروونم ثِر دةبَيت لة ثةثوولة بالَنةخشينةكاني يادطاري و

بة زماني ئةوينَيكي وةنةوشةيي طؤرانيت بؤ دةلََيم

كة مةست دةبم

جوولَةكاني جةستةم سنوورةكاني شةرم دةبةزيَنن

دةبمةوة بة كضؤلَة عةجوولة دلَتةِرة بيَباكة دلَخؤشةكةي جاران و

بزيَوانة ماضت دةكةم

نة ماضَيك و نة دوو و نة سَي

ليَوةكانت لة تامي ماض دةخووسيَنم

وات لَي دةكةم رؤحت بؤني ماضان بطرَي

لةوديو سنوورةكاني شةرم

خوليا حسَينخوليا حسَين
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كة مةست دةبمژما

لةسةر جةستةي رووتي ئارةزووةكانم سةمات ثَي دةكةم،

سةمات بؤ دةكةم،

سةمايةكي جاويَداني!

تا مةستتر و خالَي دةبمةوة لة خةمان

لةسةر جةستةي رووتي ئارةزووةكانمدا

لةنيَو فةرشي سثي عةشق و بة زماني خؤشةويستي دةتبزويَنم!

كةنةدا ٢٠١١

قةدةري بَي تاوان

... ئةي قةدةر

ضؤن بةرطةي ئةم هةموو تؤمةت و

لؤمانةي مرؤظت طرتووة؟

بة دريَذايي بووني ئةم طةردوونة

ئيَمة خةتا دةكةين و

دةيخةينة ئةستؤي تؤ

ئيَمة ريَطا ضةوتةكاني ذيان هةلَدةبذيَرين و

دةلَيَين قةدةر ئةم ريَطايةي ثَي طرتين

ئيَمة ياري بة ئاطر دةكةين و دةلَيَين

ئاطري قةدةر بوو ياري ثَي كردين

ئيَمة ضارةنووسي خؤمان دةدةينة بةر

شةثؤلة هارةكاني رؤذطار و

دةلَيَين ئةوة شةثؤلة بَي بةزةييةكاني قةدةرة

ياري بة ضارةنووسمان دةكات.
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ئيَمة خؤشةويستي لةنيَو ثَيخةفي بَي مروةتي

دةخنكيَنين و

عةشق بة شيري ناثاكي فرضك دةدةين

كةضي دةلَيَين

قةدةري ئيَمة كيَلَطةيةكي بَي ثيتة

نة خؤشةويستي لَي دةِروَي

نة عةشقي لَي طةورة دةبَي!

تؤش ئةي قةدةر

بة بَيدةنطي و بة خةم ساردي و

بة بةزةييةوة ليَمان دةِرواني و

هيض نالََيي!

ضونكة تؤ لةوة دلَنياي

كة ئيَمةي مرؤظ هةميشة

دةستة ثيسةكاني خؤمان بة تؤ دةسِرين و

بةردةوام درؤش لةطةَل خؤمان دةكةين،

درؤ، هةميشة درؤ!

كةنةدا ٢٠١٢/٤/١٣
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باغَيك لة زةرنةقووت ثَيطةي... يوة

دارةكاني طةآل ناطرن

بةريان نيية

ِرةطي دريَذيان هةية

ض ثةنهانييةكة

***

هةرضي بوونةوةرة هاتوون

مرؤظيش

ضؤلةكةكان 

شاعيرَيك لة نويَذي بةيانييةوة

بةردةم باغةكة 

ثِرة لة ئؤتؤمبيَلي طةورة

مشتة لة سندووق

وةرزي رنيني زةِرنةقووتةية

***

باغَيك لة زةِرنةقووت ثَيطةييوة
ئَيمةش لةوَيداين...

بَيستوون مينةبَيستوون مينة
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دةنطي باغةوانة مردووةكة دَي

بانطي خةَلك دةكات!

دةرطةي باغةكةي كردؤتةوة

ض دةرطايَي!

طةورةتر لة دةروازةي شارَيك، 

ئؤي دارةكان ضةند بةرزن

مرؤظةكان دةستيان كرد 

بة كِرنؤشبردن

باغَيكي تاريك... سامناكتر 

لة شةيتان 

***

لة تروسكاييةك باوكمان ديارة

خةريكي موتوربةكردني دارةكانة

وةستاية

***

شاعير... ئَيرة باغي ئيرةم نيية!

خؤي بيرضؤتةوة و

دةستي راستي لةسةر دلَي 

ضةثي داناوة

منالَةكان ضةند بويَرن

هاتوون

كؤشيان ثِرة

دةستيان ثِرة

دةميان ثِرة

خةريكي كؤكردنةوةي ثاشةِرؤكي زةِرنةقووتة وةشيَنراوةكانن

***
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ئةم باغة ليَوانة لة مردنژما

تا تيَنويَتي خةلَكةكة بشكيَنَي

ضؤلةكةكان

بوونةوةرةكان 

هةر زوو ثووكانةوة لة تينويَتييان 

***

دةمةو ئيَوارةية

كاتي ضوونةدةرة،

ئةسةف

باغةوانةكة مردووة

دةرطاي باغةكة ناكريَتةوة

ئيَمةش لةويَداين

لةوكاتةوة ئةوَي 

بؤ ئيَمة ئَيرةية

ئةوَي دةسطيراني ذيانمانة

ئةوَي نيشتيمانة

نيشتيمانَيك ثِرة لة نؤتةكاني ئاوازيَكي برسي 

ديَِرة شيعريَكي تاريك

لة زمانَيكي ثيرؤزي دِر

ئاويَزانة لة كِرنؤش.

 ١٢-٢٠١١
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تازة طةيوةتَي. هيضي بؤ مةعلووم نابَي، هيض كوَي و هيض كةسَيك ناناسَيت. 

شتةكان هةموويان نامؤن. رةنطةكان، بؤنةكان، دةنطةكان، رووناكايي ضاوةكاني 

ئازار دةدةن. ماوةيةك دةخايةنَي هةتا ثَييان رادَي و وآلت ئاسايي دةبَيت. ناَلةناَل 

طوَيي.  دةطاتة  حاَل  بة  و  دوورة  دةنطَيكي  دةنطة  دةَلَيي  دةبيستَي.  ذاوةذاوَيك  و 

هةست بة سةرما دةكات. يةك دوو موضِركي ثَيدا دَي و سَي ضوار كةِرةت لةسةر 

يةك دةثشمَي. ثَيي سةيرة ئةم حاَلةتةي ئةمة يةكةم جارة بةسةردا دَي. سَيبةرَيك 

بة  مَيشكي  لةوانةية  دةكاتةوة،  شؤِري  خوار  سةرةو  و  دةطرَي  القي  دوو  هةر 

كونا لووتيدا بَيتة دةرَي. خودا خودايةتي داينَينةوة. لةبةر خؤيةوة نووكةنووكَيك 

ضركةيةي  ضةن  ئةم  عةرزي.  سةر  دايدةنَينةوة  نةرم  و  دةكةنةوة  راستي  دةكا. 

دةست  و  دةكةن  لةبةر  طةرمي  شتي  هةندَيك  سَيبةرةكان  دةِروا.  لَي  ساَلَيك  بة 

بِرَيك  دةكا.  ئاسوودةيي  بة  هةست  دةِرةوَيتةوة،  سةرماكة  دةجةِرَينن.  القي  و 

دةم دةطَيِرَي و زمان بة لَيويدا دَينَي. نازانَي بؤ وا دةكا، بةآلم دةيكا، بَي  ئةوةي 

خؤي بيةوَي، لةثِر بؤنَيكي ئاشنا بة لووتيدا دَي و شتَيكي طةرمي نامؤ دةِرذَيتة 

دةكا،  بوون  ماندوو  بة  هةست  و  دةبن  شل  شةويلكةي  زوو  زوو  طةروويةوة. 

رَيطا

ضيرؤك

 قادر عةلي خا- بؤكان  قادر عةلي خا- بؤكان 
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شوَينَيكي  لة  و  دةطرن  هةَلي  دةكةوَي.  مووش  مووشة  بة  و  دةطيرَي  هةناسةي 

تايبةت و ئةالحيدة دايدةنَين، بَي  جووَلة و خوستة ئاخرين كةسة لة ريزَيكي دوور 

و درَيذدا، ئةمسةر و ئةوسةري لَيك ديار نين. دةيان ضيا و ثَيدةشتيان نَيوانة. 

هيض ضاوَيك هةتةري ئةوسةري ناكات. مةطةر بة باَلي ئةندَيشة بيطةيتَي. ذن و 

ثياو لة يةك ريزدا راوةستاون. ثشتةسةري يةك، بَي  جياوازي دين و رةنط و 

مةزهةب، هةتا ضاو هةتةر دةكا مرؤظة و بة دواي يةكدا جةللةيان بةستووة. كةس 

هيض  شةرعييةوة  نةزةر  لة  دةثارَيزن،  خؤيان  مابةيني  هةموو  ناكةوَي.  وةكةس 

ئيرادَيكي نيية. ياني هيض كةس و ئاينَيك ناتوانَي و بؤي نيية ئيرادي بؤ داتاشَي. 

دةنا دةستيان تَي  نةدةبرد؟ ئةستةمة ئةستةم. ئةطةر بيانتوانيبا سةدان ثوازيان 

بؤ دادةتاشي و هةزاران كة لةبةر و دؤَليان لَي دةديتةوة. كارَيكيان لةطةَل دةكرد 

با بة دةواري شِري نةكردبَي. ئةم ريزة ئارامةشيان ئاَلؤز دةكرد، دةيانشَيواند، 

جوَي،  بة  ئةندَيشةيةك  و  ئاين  و  رةنط  هةر  ريز،  هةزاران  و  سةدان  دةيانكردة 

هةر ريزة و بة شَيوة و جلوبةرطَيك. هةر جلوبةرطَيك بة رةنط و مؤدَيك، بةوةي 

باشة ئالَيرةدا هةموويان دةستةوةستان و بَي  دةسةآلتن. داماو و زةبوونن، كةس 

ئةو  بضنة  دةبن،  مل  ثَي   و  دةكةن  سةرشؤِر  خؤشيان  نايةت.  دةست  لة  هيضي 

ريزةوة لة نؤبةي خؤياندا راوةستن، ريزةكة هَيور و لةسةرخؤ تةكان دةخوات 

ريزةكة  دةنيشن.  ريزةكة  لة  ئةويشةوة  لةدواي  وردة  وردة  ثَيشةوة.  دةضَيتة  و 

بة ئاهةنطي شةثؤلي زةمان دةبزوَي. رووبارَيكة و لة رةوتداية. زؤر كةم دةطاتة 

ضاويان  ثياو  و  ذن  طةورة،  و  ضكؤلة  كةمة.  ثةنطخواردنةوةي  مةنط،  شوَيني 

بِريوةتة خاَلَيكي دوور و ناديار. سةرةتاي ريزةكة هةموو لة نؤبةدا راوةستاون. 

رَيكوثَيك، بَي ثاَلةثةستؤ، دةبَي ئةمة تةنيا نؤبةيةك بَي كة لة هةموو دنيادا هةَلآلو 

تةنطةذةي لَي ساز نةبَي. كةسيش لة نؤبةكةي ثةلةي نيية. ياني هةموويان رازين 

نابَي  رازي  كةس  بةآلم  خؤيان،  سةري  ثشت  بةواني  بدةن  خؤيان  نؤبةكةي  كة 

لة  كةسيش  هةرواية،  راستيشدا  لة  خؤي،  نؤبةي  بة  هةركةس  دةَلَين  هةموو  و 

بة  وردة  وردة  ناكةوَي.  طؤزة  وة  ديزة  قةزاي  وةرناطرن.  كةسَيكي  تر  جَيطاي 

ثةيدا  ناسياوي  خؤيدا  دةوروبةرييةكاني  لةطةَل  دَي.  ريزةكةدا  كةشوهةواي 

دةكا. ثةيظ و وشةكانيان دةناسَيتةوة. رستةكانيان دةباتةوة سةر يةك، ضاو و 

طوَيي دةكرَيتةوة، دةست و باَلي ئاواَلةتر دةبن. خؤي و دةوروبةرةكةي باشتر 

دةناسَي. تةمي نامؤيي دةِرةوَيتةوة، هةوري دِردؤنطي دةتارَي، تاوي دؤستايةتي 

هةَلدَي. دةوروبةرييةكاني جوانتر دةبينَي و دةيانناسَيتةوة. سةري قسةيان لةطةَل 

دةكاتةوة. لةطةَل هاوتةمةنةكاني خؤيدا دةست دةكا بة ياري و طاَلتةوطةث. بةشَيك 
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لة ماوةي ريزةكة بة طاَلتة و طةثةوة دةباتة سةرَي. بةشَيكي كورت و شيرين. هةر 

نازانَي ضؤن هات و ضوون. ضركةخةوَيك و خةوبينينَيك، نووضدان و راضةنينَيك. 

هةندَيك بيرةوةري مزر دةنيشَيتة بن زماني. بةدةم هةوداي ئةم بيرةوةرييانةوة 

ضاوي  دوو  لةسةر  ضاوي  دةخشَينَي.  ريزةكةدا  بة  ضاوَيك  و  هةَلدَينَي  سةرَيك 

تيذ،  و  طةرم  تيرَيذَيكي  لَيكدةئاَلَي.  نيطايان  تيرَيذي  دةنيشَيتةوة.  رةش  و  طةش 

لَي   بزةيةكي  طوَلي  و  دةكا  ثَيشكةش  بزةيةكي  دةسووتَينَي.  هةم  و  دةبِرَي  هةم 

وةردةطرَيت. وردة وردة بة ثَيدزة لة يةكتري نزيك دةبنةوة. هةستَيك سؤزَيك، 

لة  ثةنجةكانيان  خاك  و  ئاو  وةك  دةكَيشَي.  يةكتريان  الي  بةرةو  دةروونةوة  لة 

يةكتري طرَي دةدةن. ضةن ثةيظَيكي نوقآلوي لة بةرؤكي يةكتر دةدةن. هةندَيك 

هةناسةي بؤنخؤش دةثرذَينن بة رووي يةكدا. ضؤن بوو هاتي بؤالم؟ نازانم! هةر 

ئةوةندة نةبَي ئةطةر تؤم ديت سةرةتاي منداَليم وةبير هاتةوة، ئةودةم شيرينيم 

زؤر ثَي خؤش بوو، ئةطةر بة بةر دووكانَيكي شيريني  فرؤشيدا دةِرؤيشتم، ئةو 

خؤم تَي   و  رانةدةطيرا  خؤم ثَي  ئيتر  لة ئاو،  دةبوو  دةمم  ثِر  دةديت  شيرينيانةم 

دةكوتا، بةشَيكي زؤري ثوول و خةرجييةكانم دةدان بة شيريني. ئةمِرؤش وام 

لَي  هات كة تؤم ديت، دةمم ثِر بوو لة ئاو، خؤم ثَي رانةطيرا، وةك ئةودةم بةلةز 

هاتم بؤ الت، هةر بة قةد شيرينييةك؟ 

- لة شيريني شيرينترمان هةية؟ 

- من تامةكةي دةَلَيم، 

- درؤ ناكةي؟ 

- نا، سوَيند بة ضاوة شيرينةكانت، 

- بؤ ضاوي من ضيية وا سوَيندي ثَي دةخؤي؟ 

- نازانم! هةر ئةوةندة نةبَي زؤر ثيرؤزن الم. 

هةَلآليةك لة ريزةكةدا وةخؤيان دَينَيتةوة. ثؤلَيك دةسرةي سةوز و سوور و 

سثي وةسةما دةكةون. دةدةن لة شةققةي باَل، وردة ثوولةكة و نوقَل و شيرينيان 

بةسةردا بةر دةدةنةوة، هةنطامةيةكي شيرين وةك تامي شيريني. ضةن منداَلَيكي 

ئةم  سةرطةرمي  ماوةيةك  دةئاَلَين.  دةورةيان  لة  هةنط  ثوورةي  وةك  ضةتوون 

دةئاذوَي،  بةلةز  تووش،  هةَلدَيرَيكي  خوِر،  شوَينَيكي  دةطاتة  ريزةكة  هةَلآليةن، 

هَيور  هَيور  دةدات.  ختيلكة  لةشيان  سةرما  طــؤِراوة،  وةرز  دَينةوة  وةخؤ  تا 

رادةطةيةنن.  زستان  هاتني  هةواَلي  دةنيشَي.  لَي   بةفرَيكي  توَيذاَلة  ضياكان  سةر 

بةربةِرؤضكان خؤش بووة. لةطةَل ضةن كةسَيكدا لةبن ديوارَيك دادةنيشن. باسي 

سةدان  و  دةيان  دةطَيِرنةوة.  يةكتري  بؤ  ريزة  ئةو  ثَي  كردني  دةست   سةرةتاي 
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بيرةوةري جؤراوجؤريان بة مَيشكةوة نووساوة. جارجارة دانةيةكيان دةهَيننة 

دةينَينةوة  سثيايي  بة  رابواردن  كات  و  كردن  ثَي  ياريي  هةندَيك  ثاش  و  دةرَي 

ئةمان  ناكات.  لَي  هةتةري  ضاو  درَيذة،  و  دوور  ريزةكة  خؤي.  جَيطاكةي  سةر 

طةيشتوونةتة دةمةو كؤتايي. هاكا نؤبةيان هات. بة بةر قسةكردن و بيرةوةري 

شةنكردنةوة دةست دةدةنة طؤضانةكانيان و بةِرَي دةكةون. لة كؤتايي ريزةكة 

نزيك دةبنةوة، هيضيان نازانن ض دةدةن و ض شتَيكيان بةر دةكةوَي، بةآلم ئةوة 

هةر  بؤَلة.  و  ثرتة  بَي  وةريبطرن.  دانَي  شتَيكيان  هةر  و  كؤتايي  بطةنة  دةزانن 

نةفةرَيكيان ماندوو دةبن و دةكةونة دَلةكوتَي و توانايان نامَينَي و بِرستيان لَي 

 دةبِرَي. يةك لة منداَلةكان يان نةوةيةكيان هةَليان  دةطرَي و دةيانهَينَي لة كؤتايي 

ريزةكة داياندةنَي. ئةواني ثَيشي ئةوان لة درطايةكي بةرتةنطي ضكؤالنةوة ئاوديو 

ئاو،  ثريشكةي  هةندَيك  و  دةنطَيك  خرابَي.  طؤمَيك  لة  بةردَيك  وةك  ئيتر  دةبن. 

رةوتي ئاوةكة شوَينةكةيان دةشواتةوة، ئةمانيش بة ثَيي خؤيان و بة بَي ويستي 

نؤرةي  وردة  وردة  ذوورةوة،  دةضنة  و  دةكةن  رؤ  دةرطاكة  لة  سةر  دةروون 

ئةميش دةطاتَي. كؤَل و بارةكةي لة شان دةكاتةوة، تؤز و خؤَلي رَيطا لة لةشي 

بؤ  دةِروانَي  و  هةَلدَينَي  سةرَيك  دةكات.  دةوروبةرةكةي  لة  ضاوَيك  دةتةكَينَي. 

ئةوانةي تازة لة سةرةتاي ريزةكة نؤبة دةطرنةوة. تةنطةنةفةس دةبَي و دةكةوَيتة 

هةناسةبِركَي. طةرووي توند دةبَي و ضاوي لة رةشةوة دَين. بة ثارَيزةوة سةر 

كةس  ذوورةكةوة  نَيو  دةهاتنة  ئةو  ثَيش  لةوانةي  ذوورةكةوة.  نَيو  دةكَيشَيتة 

ديار نيية. ئاساريشيان نابيندرَي. دةَلَيي مَيشَيكيش بةو شوَينةدا رانةبردووة. تا 

ئةندامي  ئازاي  دَينَي.  بؤ  هاشاوَلي  ترس  ضؤَلةوانيية.  و  ضؤَلي  دةكا  هةتةر  ضاو 

دةكةوَيتة لةرزين. ترس و لةرز بةرةو ثاشةوة ثاَلي ثَيوة دةنَين. ئاوِر دةداتةوة، 

كةس ديار نيية، رَيطا بةستراوة، غةَلبة غةَلب و زةنازةنايةك لة دوورةوة، زؤر 

دةكةوَيتة  سنطيدا  لة  ضؤلةكةيةك  وةك  دَلي  دةلةرَينَيتةوة،  طوَيي  ثةردةي  دوور 

بة  ثاَل  ئةسثايي  بة  دَي.  بةالدا  و  دةبَي  ماندوو  تا  دةفِرَي  و  دةفِرَي  لَيدان.  باَل 

ضاوةكاني  تاريك.  و  ضؤَل  هؤدةيةكي  و  خؤيةتي  دةدات.  شَيدارةوة  ديوارَيكي 

قورس  قورس  خةونَيكي  ثةردةي  فكرةوة.  ماَلي  دةضَيتة  و  دادةنَي  يةك  لةسةر 

دايدةثؤشَي. 

٨٧/٧/٨

بؤكان
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ئةو  ئةوة.  تةمةني  دياريكردني  دةمي  كات  نةشتةرطةريية.  ذووري  شوَين 

رووتبووةتةوة لة هةموو شتَيك، ئةوةي لةبةريداية تةنيا كراسَيكي سثي تايبةت 

بة نةخؤشخانةية. قذَيكي رةش و درَيذي لةناو كآلوَيكي تةنكدا شاردووةتةوة و 

لةسةر تةخَيكي باريك، بَيبِرست راكشاوة.

و  بَيدةنطيية  لة  ثِر  دنيا  شةوة.  كات  فراوانة.  ثاركَيكي  طؤِرةثاني  و شوَين  بَيدةنطيية  لة  ثِر  دنيا  شةوة.  كات  فراوانة.  ثاركَيكي  طؤِرةثاني  شوَين 

جةستةي ئةو شةكةتي دانيشتني درَيذايي رؤذة. بة ثرضي ثةخشانةوة، لة توَيي جةستةي ئةو شةكةتي دانيشتني درَيذايي رؤذة. بة ثرضي ثةخشانةوة، لة توَيي 

وةختة  فِرينةوة،  تاسةي  و  طِر  بة  و  ثؤشتةية  خةونةكاني  بة  سثييدا،  وةختة كراسَيكي  فِرينةوة،  تاسةي  و  طِر  بة  و  ثؤشتةية  خةونةكاني  بة  سثييدا،  كراسَيكي 

سنطي، ضةشني بةِروويةك بتةقَي و دوو باَلي لَي بِروَيت.سنطي، ضةشني بةِروويةك بتةقَي و دوو باَلي لَي بِروَيت.

ثزيشك و ثةرستارةكان دةوريان داوة، لة مقؤمقؤي ئةوةدان نةخؤشةكةيان 

بةنجي  بة  نةشتةرطةرييةكةي  بِريارة  بؤية  ناطرَيت.  طشتيي  بةنجي  بةرطةي 

ناوضةيي بؤ بكرَيت و لة كضةكة داوا دةكةن دةرهةق بة ذان خؤِراطر و لةطةَل 

داخوازي  تاكة  شتَيك،  هةر  رووداني  لة  بَيباكة  كة  ئةو  بَيت.  ثشوودرَيذ  ئةوان 

ئةوةية بؤي هةبَيت بة درَيذايي كاتي نةشتةرطةرييةكة، بيستةري مؤبايلةكةي لة 

طوَيدا بَيت.

هيض  لة  طوَي  ئةو  نةبَيت.  تؤ  و  خؤي  بةتةنها  نيية،  لَي  كةسي  هيض ثاركةكة  لة  طوَي  ئةو  نةبَيت.  تؤ  و  خؤي  بةتةنها  نيية،  لَي  كةسي  ثاركةكة 

دةنطَيك ناطرَيت، تةنها دةنطي ناو روحي تؤ نةبَيت. تؤ دةطريت، هؤن هؤن دَلت دةنطَيك ناطرَيت، تةنها دةنطي ناو روحي تؤ نةبَيت. تؤ دةطريت، هؤن هؤن دَلت 

مانط  بؤ  كة  طورطَيكدا،  قوِرطي  لة  حةسرةت،  وةك  دةِرذَيت،  ضاوةكانتةوة  مانط لة  بؤ  كة  طورطَيكدا،  قوِرطي  لة  حةسرةت،  وةك  دةِرذَيت،  ضاوةكانتةوة  لة 

باخضةيةكي ئةفسووناوي

بارانباران
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دةلوورَينَيت. بة شكاندنةوةي ديمةنةكة لة ئةودا، بَيحةواس لةتاريكيي طةردووندا، دةلوورَينَيت. بة شكاندنةوةي ديمةنةكة لة ئةودا، بَيحةواس لةتاريكيي طةردووندا، 

وةك ثةِرَيك خؤي دةداتة دةم با. ضوون ثضِراندني زنجير و كردنةوةي كؤت و وةك ثةِرَيك خؤي دةداتة دةم با. ضوون ثضِراندني زنجير و كردنةوةي كؤت و 

ثَيوةند، ثَيي لة ثَيآلوةكان دةكاتةوة و نةرم نةرم دةكةوَيتة سةما.ثَيوةند، ثَيي لة ثَيآلوةكان دةكاتةوة و نةرم نةرم دةكةوَيتة سةما.

ذوورةكة  ئاسماني  بكات.  خامؤش  طَلؤثةكان  راسثارد  ثةرستارَيكيان 

و  دةكةن  سنطي  ئاراستةي  بةهَيزةوة  تيشكَيكي  بة  لةمثايةك  داهات.  تاريك 

بؤ  هةمووان  و  باشة  شت  هةموو  كة  دةكةنةوة  ئاطاداري  هَيوركردنةوةي،  بؤ 

هيالكي  تةواو  ئازار  نيية،  باش  ئةو  ئامادةن.  نةشتةرطةرييةكة  ئةنجامداني 

هةناسةي  ثَييواية  ئةو  بِريوة.  طةرووي  لة  هةستي  داوةتَي  دةرمانَيكان  كردووة. 

بؤ نادرَيت، بَيسرةوت سةري بةمالوالدا دةكَيشَيت. دكتؤرةكان دَلنياي دةكةنةوة 

كة ئامَيرةكان نيشاني دةدةن كة هةناسةداني باشة، ئةوة تةنها هةستي خؤيةتي 

حةقيقةتي  لة  زؤري  خؤي  هةستي  بةآلم  طــةروويــةوة،  سِربووني  بةهؤي 

وةهابووني حاَلةتةكة كةمتر نيية، هةستي خؤي بةسة بؤ ئةزموونكرني خنكان بة 

هةموو ئاستةنطييةكانييةوة.

ناخيداية،  قوآليي  لة  هةستانةي  بةو  دةكات.  سةما  تؤ،  دَلي  ئاوازي  ناخيداية، لةسةر  قوآليي  لة  هةستانةي  بةو  دةكات.  سةما  تؤ،  دَلي  ئاوازي  لةسةر 

دةطؤِرَيت.  شَيوةسةماكةي  طرذبوونتان  و  خاوبوونةوة  ثَيبةثَيي  ئةو  دةطؤِرَيت. دةجوَلَيت.  شَيوةسةماكةي  طرذبوونتان  و  خاوبوونةوة  ثَيبةثَيي  ئةو  دةجوَلَيت. 

لةطةَل  تاوَي  و  تةنيا  بة  تاوَي  (تانطؤ)،  و  (ضامثيؤنس)  (فالمينكؤ)،  و  لةطةَل (ساَلسا)  تاوَي  و  تةنيا  بة  تاوَي  (تانطؤ)،  و  (ضامثيؤنس)  (فالمينكؤ)،  و  (ساَلسا) 

سَيبةرةكةت، بة (ستيث) دوور دةكةوَيتةوة و بة (سلؤوفؤكس) دَيتةوة باوةشت.سَيبةرةكةت، بة (ستيث) دوور دةكةوَيتةوة و بة (سلؤوفؤكس) دَيتةوة باوةشت.

بة ضاوي كراوةوة، لةو دةستة خوَيناوييانة دةِروانَيت كة ئيش لة جةستةيدا 

دةكةن. وةك بينيني خةوَيك طفتوطؤيةكي خؤي و ثزيشكةكةي دَيتةوة طوَيي كة 

سةبارةت بة ضؤنَيتي نةشتةرطةرييةكة ثرسيبووي؛ 

+ دكتؤر، ئَيسكةكانم دةشكَينيت؟ 

- ئَيسكةكانت ناشكَينم، ئَيسكةكانت دةبِرم!

ضاككردندا،  و  تَيكدان  لةنَيوان  بِرين،  و  شكان  جياوازي  ماناي  لة  تَيطةشتن 

وايكردبوو كةمتر سَل لةو مقةست و ضةقؤيانة بكاتةوة كة بةرةو رووي دةهاتن. 

لةطةَل ئةوةشدا، ديمةني دةستة سوورةكان، خاَليي نةبوون لة سام و داضَلةكان.

لةوَي لةسةر باَلي تؤ، ئارامة. با جةستةي وَيراني ناسؤر و برينيش بَيت. لةوَي لةوَي لةسةر باَلي تؤ، ئارامة. با جةستةي وَيراني ناسؤر و برينيش بَيت. لةوَي 

لة ئامَيزي تؤدا، شازادةيةكي دَلنيا و شاهةنشاي كات و زةمانة. با تيغي ذةهراوي لة ئامَيزي تؤدا، شازادةيةكي دَلنيا و شاهةنشاي كات و زةمانة. با تيغي ذةهراوي 

ئةوةتا،  ضةقيبَيت.  رؤذطارةكاني  هةناوي  لة  توانيبَيتي،  قووَليش  ضةنَيك  ئةوةتا، قةدةر،  ضةقيبَيت.  رؤذطارةكاني  هةناوي  لة  توانيبَيتي،  قووَليش  ضةنَيك  قةدةر، 

لةوَي باخضةكة رةنطي ئةظيني طرتووة، ئةستَيرة لة هةناسةتان دةبارَي و شةو لةوَي باخضةكة رةنطي ئةظيني طرتووة، ئةستَيرة لة هةناسةتان دةبارَي و شةو 

ئةفسووني خؤي تَيكةَلي سينةي ثِر نوورتان كردووة.ئةفسووني خؤي تَيكةَلي سينةي ثِر نوورتان كردووة.

دةمَي  ئةو  بةآلم  بوو،  تةواو  زؤر،  كاتَيكي  خاياندني  ثاش  نةشتةرطةرييةكة 
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بيستةري  لة  كة  دةنطةدا  ئةو  لةطةَل  ثَيكةوة  نةمابوو.  ئةوان  الي  ئاطاي  بوو 

جَيهَيشتبوو.  ئازارةكانيان  و  نةشتةرطةرييةكة  ذووري  دةهات،  مؤبايلةكةيةوة 

ئةوان دوور رؤشتبوون و بةوةيان نةزانيبوو كة بة دؤخَيكي ئَيجطار ناهةمواردا 

تَيثةِريوة و ضةند جار دَلي لة وةستانا بووة. وةختَي دةيانهَينايةوة هؤش خؤي، 

ناوضةوانيان دةسِري و دةستيان دةطوشي، بانطيان دةكرد و دةيانوت؛ ض عةجيب 

بةهَيزي تؤ، ض ثةرجوويةكت خوَلقاند، ئةمِرؤ.

درةختَيكي  ذَير  دةطةِرَين  لةباوةشتطرتووة.  قؤَلتةوة،  بةسةر  بووك،  درةختَيكي وةكو  ذَير  دةطةِرَين  لةباوةشتطرتووة.  قؤَلتةوة،  بةسةر  بووك،  وةكو 

لةبار بؤ طَيِرانةوةي حيكايةتةكان دةدؤزنةوة. لة طؤشةيةكدا كة زياترين تيشكي لةبار بؤ طَيِرانةوةي حيكايةتةكان دةدؤزنةوة. لة طؤشةيةكدا كة زياترين تيشكي 

دةستي  لة  دةستتان  دةثةيظن.  دةروونتان  هةستةكاني  هةموو  دةطاتَي،  دةستي مانطي  لة  دةستتان  دةثةيظن.  دةروونتان  هةستةكاني  هةموو  دةطاتَي،  مانطي 

يةكتري توندكردووة و بِرياري خؤشنةكردنةوةي عةشق دةدةن. ئةو بؤ شكاندني يةكتري توندكردووة و بِرياري خؤشنةكردنةوةي عةشق دةدةن. ئةو بؤ شكاندني 

سةرخةوَيك، سةري لةسةر رانت دادةنَي و تؤ خةريكيت، ثرضي بؤ دةكةيت بة سةرخةوَيك، سةري لةسةر رانت دادةنَي و تؤ خةريكيت، ثرضي بؤ دةكةيت بة 

ثةلك.ثةلك.

تا  دةكرَيت  و  بووة  سةركةوتوو  نةشتةرطةرييةكةي  دكتؤرةكان،  طوتةي  بة 

خوا حةز بكات، بذي. لَي لة ئَيستادا فرة ماندووة. بؤ كةمكردنةوةي ئازارةكاني، 

شةو  دةبَيت.  ناِرةحةت  ثتر  و  دَيت  هَيَلنجي  دةكةن،  بؤ  (مؤرفين)ي  هةرضةند 

دةكات  داوا  لَيدةدات،  تةلةفؤن  زةنطي  بخةوَيت.  ناتوانَيت  ئةو  كردووة،  درةنطي 

دةنطي  دوورةوة،  شارَيكي  لة  يارة  ئةوة  طوَي.  بكةنةوة  مؤبايلةكةي  بيستةري 

طةرةكَيتي  دةناَلَيت.  ئةم  ذاني  لةطةَل  دَلي  يار  دةِرذَيت.  جاويد  ئاوازَيكي  وةكو 

لةطةَل ضيرؤكَيك بيبات و لةذَير تريفةي مانطدا بينوَينَيت. وا بؤ ناو بةسةرهاتي 

باخضةيةكي ئةفسووناوي دةستي دةطرَيت. كضةكة بة دةم بزةوة، ثَيَلووةكاني بة 

خةوَيكي شيرين قورس دةبَيت.

٢٠١٢ April
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طةِرانةى ئارةزووة ونةكان

(ثَيشكةشة بة ئةفسانةيةكى راستةقينة، ئةو كةسةى كة ئارةزووةكانى وةكو 

خؤى ونن).

 ثيرةذنةكة لةسةر كورسييةكى كةنارى رووبارةكة دانيشتووة، ئاسمانى ئةو 

ئَيوارة ئةرخةوانيية ثاييزييةى سةر رووبارةكة ثِرة لةو باَلندة جوانانةى، كة لة 

ساتى فِريندا دةنطى شةقذنيان ناسك و خؤش وةك سةمفؤنيايةكدَيتة بةرطوَى... 

تةماشاى ئةو شةثؤلة تووِرانة دةكات، كة ضؤن شَلثوهوِريان دَيت و دةجةنطَين 

بةردةوامى  ئةمةية  دةكات...  ملمالنَييان  ضؤن  ئةويش  وشكةكةدا،  كةنارة  لةطةَل 

ذيان. 

ئةو  دةكةون،  رةشةكةى  كراسة  دامَينى  بةر  شةثؤلةكان  ثريشكى  وردة 

كراسةى كة رةنطة ضاوةِروانيى رةشى كردبَيت. لَيرة و لةطةَل ئاودا ضاوةِروانى 

وةآلمى نامةكةى، يان هاتنةوةى ئارةزووة ونةكانى دةكات، كة نزيكةى هةذدة 

ساَلة بة نةورةسَيكدا ناردوويةتى بؤ ئةو ئارةزووانةى ونى كردوون، يان راستتر 

لة  ئَيستا  ئةوان  رةنطة  زؤر...  ئا...  دوورن،  زؤر  ئةوان  هةنووكة  دزراون...  لَيى 

مةملةكةتَيكى وَيَل و رةش و بَى ناونيشاندا بن.

ئةم ثيرةذنةى كة قةتماغَيك لة ضاوةِروانيى و نائومَيدى جةستةيان داثؤشيوة، 

شةش كورتيلة ضيرؤك

كاروان محةمةد فةتاحكاروان محةمةد فةتاح
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ئةم  بةستَينى  لة  ذيانى  كاتةكانى  هةموو  ئَيستا  تا  نامةكةوة  ناردنى  ساتى  لة 

رووبارة بةسةر دةبات، بةَلكو نامةيةك بةدى بكات لة ملى يةكَيك لةو باَلندانة. 

لةم هةموو ماوة درَيذةدا ضاوةكانى تةنيا نةورةسيان دةديت و نةدةضوونة سةر 

هيض شتَيكى دي، يان هيض باَلندةيةكى فِريوى تر... هيض... ئَيستا بة ئةستةم ثَيَلوى 

دَينة  قورسيى  بة  ثيريدا  طةرووي  لة  هةناسةكانيشى  و  دةكرَينةوة  ضاوةكانى 

دةرةوة. مةرط لةطةَل شةثؤلةكاندا رَى دةكات و دَيت بؤ الى، مةرطَيك كة ناهَيَلَى 

ئةم مرؤظة ضاوةِروانة وةآلمى ئارةزووةكانى خؤى ببينَيت.

مرد... خةياَلة بَى باَلةكانى... خةونة سثييةكانى... ئازارة طةورةكانى... هةموو 

لةطةَليدا دةِرؤن، نازانن بؤ كوَى، بةآلم هةر دةِرؤن.

لة دوورييةكى زؤرةوة نةورةسَيك لة ثشتى شةثؤلةكانةوة دةردةكةوَيت و 

باَلة جوانةكانى لَيك دةخشَينَي و نامةيةكى رةنط زةرد لة مليداية. نامةى وةآلمى 

ئارةزووة ونةكانة. نةورةسةكة دةطاتة سةر ثيرةذنى ساردبووةوة... ئةمة دةقى 

نامةى ئارةزووة ونةكانة.

(لة ئارةزووة ونةكانةوة بؤ ثيرةذنَيكى ثةذمووردة)

 تؤ ماوةى هةذدة ساَلة نامةيةكت بؤ ئَيمة ناردووة، بةو نيازةى بماندؤزيتةوة. 

دةزانين ئةو دةمةى ئةم نامةيةت نارد، طةنج بوويت، ضونكة لة نامةكةدا هةستمان 

بة شةوقَيكى زؤرى تؤ كرد بؤ دؤزينةوةمان، وةلَى ئَيمة وةكو شووشةى شكاو 

شارَيكى  لة  يةكةمان  هةر  نةدةكراينةوة،  كؤ  ئاسانى  بة  و  بووين  ثارضة  ثارضة 

ماوةيةكى  بووين،  قورسدا  و  ون  سَيبةرَيكى  و  شَيدار  ذَيرزةمينَيكى  و  رةش 

الت  بؤ  هاتووينةتةوة  ئَيستا  ئةوةتا  دؤزييةوة...  يةكديمان  تا  ثَيضوو  زؤرى 

لةطةَل ئةو نةورةسة جوانةى كة تؤ نامةكةت ثَيدا ناردبوو... بةآلم تؤ ئَيمةت لة 

سةرطةردانيدا بةجَيهَيشت... تةواو... ئَيمةشلَيرةدا لةطةَل تؤ دةخةوين.

ئارةزووة ونةكان
مردن بة دزييةوة

لةبةر ثةنجةرةى باَلةخانة سَي نهؤمييةكةوة دةِروانمة ئةو كؤآلنة خؤآلويية، 

سةر  دةضَيتة  نيطام  نيشتووة.  كؤنةكةى  ضيمةنتؤ  لةسةر  تؤز  توَيذاَلَيك  كة 

بةوةى  دةدات،  منداَلةكةى  لة  رةحمةكانى  بَى  دةستة  بة  كة  ترسنؤك  ثياوَيكى 

بةو  ثياوة  ئةو  شكاندووة؟  دراوسَيكةيانى  ماَلة  ثةنجةرةى  شووشةى  بؤضى 

ترسنؤكةكان  مرؤظة  بشارَيتةوة...  خؤى  ترسنؤكى  دةيويست  ئازايةتيية  جؤرة 

بؤئةوةى ترسى خؤيان بشارنةوة، ئازايةتى دةنوَينن.
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 دَيمةوة الى مَيزى كتَيبخانةى ماَلة يةك ذوورييةكةم، لةم ماَلةى مندا هةموو 

شتَيك هةية، كتَيب، ثَينووس، مَيز و كورسى، جَيطاى خةوتن، تةلةفزيؤن، خواردن، 

هةموو شتَيك، بةآلم ذيانى لَى نيية، ذيان هةر لة سةرةتاوة بيرى ضوو جووَلة 

بؤ ئةم ماَلةى من بهَينَى و رووخسارى ذيانى ثَى ببةخشَيت... من ئَيستا بة دزى 

خةَلكة  كات  ئةو  دةمرم،  كة  كاتَيك  بةآلم  ناذيم،  من  نةخَير،  نا...  دةذيم،  ذيانةوة 

بةناو زيندووة ناشيرينةكانى ئةم طةِرةكة بة مردنةكةمدا دةزانن كة من ذياوم.

قيامةتَيك لة ضاوةِروانيى

و  لَيثرسينةوة  مرؤظةكان  دةمةى  ئةو  ضاوةِرَيتم،  قيامةت  بةردةرطاى  ((تا   

بةهةشت و دؤزةخ سةراثاى بيريانى داطيركردووة، من بَى ثةروا و بة تةنيا بير 

دةتدؤزمةوة  دةطةِرَيم...  بؤت  طوردةمةدا  ئةو  ريزةكانى  بةناو  دةكةمةوة.  تؤ  لة 

بة كزى لةثاَل دارَيكى زةرددا دانيشتوويت و وةكو هةمووان بيردةكةيتةوة، من 

دةستى تؤ دةطرم و دةتطةِرَينمةوة بؤ نَيو ذيان، لة ذياندا ئةزموونى خؤشةويستيت 

لةطةَلدا دةكةم، ئاخر من لة ذياندا تؤم بينيوة، هةر دةبَى لة ذيانيشدا ثَيت بطةم)). 

ئةم قسانة لة دَلى حؤمدا دةَلَيمةوة، كاتَيك كة لة بةرانبةر ئاوَينة باآلنووماكة 

رؤذطار  دةستى  روون  زؤر  ئَيستا  دةتوانم  دةكةم،  خؤم  تةماشاى  و  وةستاوم 

لةسةر رووخسارم ببينم، كة ضؤن دةموضاومى كردؤتة كؤَلةوذى نَيو تةنوورى 

داخبوو. ناخؤشى ذيان بؤ من لةوةداية كة ناضارم بذيم. ئاى... ذيان ض طةمةيةكى 

بَيتامة، ض شةوَيكى ئةنطووستةضاوة، ض توونَيلَيكى تاريك و درَيذة... ذيان نةبوواية 

ضاوةِروانى  نةدةذيام...  هيواوة  بة  نةبوواية  مردن  نةدةكردةوة...  مردن  لة  بيرم 

نةبوواية نةدةبوومة ئةم مرؤظةى ئَيستا، كة زياد لة هةرشت بؤنى مردنم لَي دَيت.

نامةيةك بؤ خؤم

كةلةبةرى  و  كون  كردووةتة  سةرى  شةوة  ئةو  هةراسانكةرى  طةرماى 

و  طةرم  هاوينَيكى  مــوذدةى  سيساركةكان  بَيزاركةرى  دةنطى  حةوشةكة، 

و  خامؤش  هَيندة  حةوشةكة  دةهَينن،  خؤياندا  لةطةَل  رؤحكوذ  و  تاقةتثِروكَين 

بَيدةنطة، تةنانةت شنةيةكيش لة طةآلى دارتووةكة نايةت، طةآلكان وَينةى مرؤظَيكى 

لةسةر  كوِرةكة  ترسناكداية...  بَيدةنطييةكى  لة  شتَيك  هةموو  دةدةن،  ورتة  بَى 

دؤشةكَيكى كؤن ثاَلكةوتووة و سةرى ناوةتة سةر سةرينَيكى بؤطةن و هةردوو 



٩٧

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆنیۆ
 ی

ی 
ۆنیۆ

٧ ی
٧٧٧
رە 

ژما
رە 

ژما

ئةستَيرةدوورونزيكانة  ئةو  تةماشاى  و  سةرييةوة  ذَير  خستووةتة  دةستى 

روونيى  و  جوانيى  بة  هةندَيكيان  هةَلواسراون،  ئاسماندا  دَلى  لةناو  كة  دةكات، 

ساتةكانى  دوا  وةكو  كزكز  شةرما  لة  تريان  هةندَيكى  و  دةدرةوشَينةوة 

كووذانةوةى فانؤسَيك دةسووتَين.

هةَلدةسَيت و دةست دةكات بة خوَيندنةوةى ئةو نامةيةى كة ناردووييةتى بؤ 

خؤشةويستة دوورةكةى، ئةو كةسةى كة ئَيستا رةنطة لة ناشوَين بَيت و زةوى 

ئةم  خوَيندنةوةى  ساتى  لة  دةكةم  لَى  داوات  ونبوو!  كضى  ((ئةى  دابَيت:  تةآلقى 

حةحةثى  بؤ  طوَى  و  دانيشة  ذوورةكةتدا  ثةنجةرةى  لةبةر  و  تةنيابة  بة  نامةدا، 

سةطةكان رادَيرة و رووخسارى تَيكضووى من بَينة ثَيش ضاو. من هةموو وشةكانى 

ئةم نامةيةم تَيكةَل بة ئازارَيكى قووَل كردووة، تؤش بة ئازارةوة بيانخوَينةوة و 

دةستة ناسكة شمشاَلييةكانت لةسةر ثيتةكان دانَى، من ئةو ثيتانةم، بةَلَى... ئةوانة 

منن، هةركات ويستت من ببينيت، بِرؤ سةيرى ئةو ثيتانة بكة. من نةمتوانى ثَيت 

بَلَيم خؤشم دةوَييت، هةروةك ضؤن نةمتوانى ثَيت بَلَيم رقم لَيتة... دَلنيابة وةك 

ثرض و هةناسةت لَيت جيا نابمةوة و ئةو كاتةشى كة بير لة تؤ ناكةمةوة، ئةوة 

خؤم  جياواز  شَيوةيةكى  بة  و  دووبارة  و  بدةم  كورت  ثشوويةكى  ويستوومة 

شةآلَلى بيركردنةوة لة تؤ بكةم... دةزانم كة مذووَل بوون بة بيركردنةوة لة تؤ، 

نَيو  كامَيراى  ضاوى  هةروةك  وةلَى  دؤِراو،  يارييةكى  لةسةر  طرةوكردنة  وةك 

ياريطاى تؤثى ثَى، كة ضؤن لةسةر تؤثةكة النةضَيت و بةردةوام بة دواوةيةتى، 

منيش  بكةوَيت،  دووى  كامَيراية  ئةم  كة  نةبَيت  خؤش  ثَيى  تؤثةكةش  رةنطة  خؤ 

شتى  يةك  لة  بيرم  دووجار  كات  هيض  تؤثةكة...  تؤش  و  كامَيرايةم  ئةو  ضاوى 

جارَيك  داطيركردووة،  بيرمى  شتَيكت  و  جارة  هةر  بةَلكو  نةكردووةتةوة،  تؤ 

ئازارةى  ئةو  دةدا،  ثَى  منت  ئازارى  كة  ثَيكةنينةكانت،  جارَيك  دَلِرةقييةكةت... 

طوزةرت  ثَييدا  كة  زةوييةكى  ئةو  تريش  جارَيكى  بووم...  وَيَل  بةدوايدا  خؤم  كة 

كردووة، ضةندين جار لةو جَيطة ثَييانةوة تؤم بينيوة، كة تةماشاى منت كردووة...

 ئَيستا ناتبينم، بةآلم هةستت ثَى دةكةم.

ئةوةندة  هةر  بدةيتةوة،  وةآلمم  كة  نةنووسيوة،  بؤت  ئةوة  بؤ  نامةيةم  ئةم 

تاقى  خؤم  ويستم  من  دةوَي،  خؤش  تؤم  تةواوى  بة  بكةم  هةست  من  كة  بةسة 

بكةمةوة كة تا ضةندة تؤم خؤش دةوَى، نةك زانينى هةستى خؤشةويستى تؤ بؤ 

من، هةنووكة طومانبِر بووم لةوةى كة من بة راستى تؤم خؤش دةوَيت.

ضاوةِرَيى وةآلميشت ناكةم... ئَيرةش كؤتايى نيية، بةَلكو كؤتايى بريتيية لة...)).
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تارماييى
خؤيةوة  قورسيى  و  تاريكيى  هةموو  بة  شةو  ــداوة...  الي دوانزة  كاتذمَير 

ذوورةكةمةوة  ثةنجةرةى  لةبةر  داداوة...  زةميندا  بةسةر  رةشى  ثــةردةي 

دةِروانمة كؤآلنة نووتةك و ترسناكةكة. لة سيلةى كؤآلنةكةدا ضاوم بة تامارَيك 

هةَلدةطَلؤفم،  ضاوةكانم  دةنَيت...  من  الى  بةرةو  هةنطاو  دةكةوَيت...  (تارمايي) 

كة  تاِرادةيةك  دةبَيتةوة،  نزيك  لَيم  زؤر  بكات.  رَيشكةوثَيشكة  ضاوم  نةك  دةَلَيم 

دةتوانم هةست بة هةناسةى بكةم، بؤم روون دةبَيتةوة كة ئةو تارمايية واقيعيية، 

كضَيكة بة بةرطَيكى سثى ئاوةدامانةوة بةرةو الى من دَيت، يان هةر من وا هةست 

ناو  كضى  ئةوة  خؤيةتى...  ئةوة  خواية!  ئاى  دَيت...  من  رووى  بةرةو  كة  دةكةم 

خةونةكانمة... لة جَيطةى خؤم هةَلدةستم و دةضم بؤ الى... ون دةبَيت، ئا... ون 

لة  دةتوانم  تةنيا  تارماييةكة،  من  بؤ  ئةو  كة  تَيطةيشتم  ئَيستا  نامَينَي...  و  دةبَيت 

دوورةوة بيبينم و هةستى ثَى بكةم...

كؤتايى
ضوومة  زستاندا  وةرزى  باراناوييةكانى  و  سارد  زؤر  بةيانيية  لة  يةكَيك  لة 

قاقِرى  دةشتَيكى  ضوون  نةكرد.  بةدى  كةسم  من  يان  نةدى،  كةسم  بازاِر.  نَيو 

داخرابوون،  هةموو  دووكانةكان  بوو...  تؤقَينةرضؤَل  و  بَيدةنط  بةكاكى  كاكي 

بؤ  ئةوةندةم  هةر  دنياية)).  كؤتايى  ((ئَيرة  نووسرابوو  دووكانَيك  لةسةر  تةنيا 

خوَينرايةوة و تةواو...
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دةمةوَيت بتطةِرَينمةوة بؤ منداَليي، منداَليي تؤ ضؤن بوو، كةي هةستت كرد 

طةورة بوويت، ضين ئةو وَينة و خةياَل و تابلؤيانةي كةوا لة سةردةمي منداَلييةوة 

تائَيستا بةشَيكي دانةبِراون لة رؤحي تؤ، ئايا لة منداَليدا هيض ثةيوةندييةك لةنَيوان 

تؤ و شيعردا هةبوو؟ 

داراييةوة  لةِرووي  مامناوةند  خَيزانَيكي  لة  بوو،  ئاسايي  زؤر  من  منداَلي 

خوَيندنةوة،  كتَيب  داوةتة  دةستم  منداَلييةوة  تةمةنَيكي  لة  دونياوة،  هاتوومةتة 

نة  باجَينة،  ماَلة  نة  خةتخةتَين،  نة  هةرطيز  كة  كضانةي  لةو  بم  يةكَيك  من  رةنطة 

هيض يارييةكي منداآلنة و كضانةم نةكردووة، هةر لة زووةوة خوليام خوَيندنةوة 

بوو، هؤيةكي تريش ئةو كةشوهةوا سياسييةي كة ماَلي ئَيمةي تيابوو بواري ئةو 

يارييانةي نةداوم... ئةطةر رؤحَيكي منداَلي، يان هةر ئاماذةيةك بؤ منداَلي و كضَيني 

لة شيعرةكانمدا هةبن، ئةوة دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي ئةو ديمةنانةم زياتر لة كضاني 

ظينؤس فايةق:  
ئةوةي ئةدةب ثؤلَين دةكات،
ناسنامة و زمان و باطراوندة

سازداني: حةمة كاكةِرةشسازداني: حةمة كاكةِرةش
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دةبنةوة...  بةرجةستة  لة شيعرةكانمدا  تر بينيوة و وةكو شتَيك كة نةمكردوون 

هةر زوو دركم بةوة كرد كة ئارةزوويةكم هةية بؤ نووسين، هةرضيم بةخةياَلدا 

يةكاليي  ئةوةيان  دةقةكانم  نَيوان  لَيكضووني  دواجار  هةتا  نووسيومة،  هاتبَيت 

كردةوة كة ئةمانة شيعرن. ثةيوةندي نَيوان شيعر و من دةبوو بدؤزمةوة، ضونكة 

دواجار شيعر يةكَيكة لةو كاية ئةدةبييانةي ثَيوةي لةدايك دةبين. وةكو ئازارَيكي 

نهَيني ناوةوةي لةشمان، دوايي تَيدةطةين ئةمة هؤكةي ضيية... دؤزينةوةي مةيل 

و ئارةزووم بؤ شيعر لةو ئازارانةوة سةريهةَلدا كة تووشم دةبوون بةردةوام. 

ئةمِرؤ زؤر كةس دةبينين شيعر دةنووسن لةئاستَيكدا زمان و وَينة و خةياَلَيكي 

ئةو  بؤ  رَيطرييةك  هيض  بآلوكراوةكاندا  لة  كةضي  بةرهةمدَينن،  كةمخوَين  و  نزم 

بةناو شيعرانة نيية و بطرة هةندَيك جار ستايش دةكرَين، ئايا دةكرَيت بَلَيين ئةمة 

طةندةَلي رؤشنبيريية؟

كامَل  هَيند  هَيشتا  و  طةنجن  يان  نةناسراون،  كة  نيية  لةوانة  قسةم  من 

خاتر  و  ناسياوي  و  ناسين  بةهؤي  و  نيية  ذيانيان  ئةزموونَيكي  هيض  و  نةبوون 

رؤذطار  ئةمانة  لةوةي  بَيطومانم  دةكرَيتةوة،  بآلو  بؤ  شيعريان  خؤترةوة  و 

يان  دةبن  بةردةوام  و  دةدةن  بةهرةكانيان  بة  ثةرة  يان  دةكات،  ضارةسةريان 

هةرزوو دةكوذَينةوة... بةآلم من قسةم لة هةندَي ناو هةية كة ئيستا طةورة بوون 

و طرنطييةكي بَيتاميان ثَيدراوة و ئيتر هةرضي بنووسن زؤر خراثيش بنووسن 

هةر ضةثَلةيان بؤ لَيدةدرَيت و لةناو دةسةآلتدا جَيطةيةكي باشيان بؤ كراوةتةوة 

لةبةر  بةآلم  دةنووسن،  جوانتر  لةوان  زؤر  هةن  شاعير  ئةوةدا  لةبةرامبةر  و 

ئةوةي هونةري موجامةلةي دةسةآلت نازانن لة دواوة ماونةتةوة، يان ئةسَلةن 

كؤمةَلطاي ئَيمة هَيندةي ناوي شاعيرة ثياوةكان زل دةكات نيو ئةوةندة طرنطي بة 

ئيبداع و داهَيناني ذن نادات، ئةمة ثرسيارة طةورةكةية كة دةبَيت بكرَيت... 

وةك ذنَيكي شاعير تا ضةند بِروات بةو دةستةواذةية هةية كة ئةدةب يان شيعر 

دابةش دةكات بةسةر ئةدةب و شيعري ذنانة و ئةدةب و شيعري ثياوانةدا، ئايا ئةمة 

غةدر نيية لة ئةدةب و شيعر و خودي ذنيش؟

ئةمة ثَيش ئةوةي غةدربَيت لة ئةدةب و شيعري خودي ذن، ئةسَلةن غةدرة 

لة ئةدةب و شيعر دةكرَيت، ضونكة باوةِرم واية ئةوةي لة وةزيفةي راستةقينةي 

ئينسانييانةي ئةدةب تَيطةيشتبَيت، ئةو جؤرة ثؤلينانة ناكات، هةر ئةوانةي داواي 

سيستمي  داواي  ئةوانن  هةر  دةكةن،  ذن  ئةدةبي  بؤ  خانةيةك  جياكردنةوةي 
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بةهاكردني  بَي  و  كةمكردنةوة  كة  ذن،  سياسي  بةشداري  بؤ  كردووة  كؤتايان 

دةكات  ذندا  لةطةَل  مامةَلة  رَيذة  بة  كة  بةجؤرَيك  ذنة،  ئامادةطي  و  تواناكان 

ذن  شَيوة  بةهةمان  ئةمةش  دةكاتةوة.  زةق  زؤرينة  و  كةمينة  ثرةنسيثي  و 

جيادةكاتةوة و ناو و ثَيناسةيةكي تر دةبةخشَيتة ئيبداعي ذن كة هيض مؤركَيكي 

ئينساني ثَيوة نامَينَيت. 

يان  كردوويت،  داطيري  داهَينان  خةوني  دةنووسيت  ئةوة  بؤ  ذنَيك  وةك 

داهَينانةوة  خةوني  ثَيش  لة  ذن  ئازارةكاني  و  خةون  و  حةسرةت  نووسينةوةي 

مةحكومي نووسيني كردوويت؟ 

دةربِرين،  لة  شَيوازَيك  بؤ  دةطةِرَييت  هةبوو  ئازارطةلَيكت  و  خةون  كة  تؤ 

كة دةيدؤزيتةوة مومارةسةي دةكةيت، منيش بةهةمان شَيوة ثةيم بةوة برد لة 

ترة،  شتَيكي  ئيبداع  و  شتَيكة  ئةمة  دواجار  بكةم،  طوزارشت  شيعرةوة  رَيطةي 

نةبَيت،  تيا  ئيبداعَيكي  هيض  دةينووسم  ئةوةي  رةنطة  بةآلم  بنووسم،  من  ئةشَي 

لَي  طوزارشتي  نةبَيت  طةورةم  خةمَيكي  بةآلم  بنووسم،  ئيبداعةوة  بة  ئةشَي 

بكةم، ئةمة دوو شتي زؤر لةيةك جودان، بةشبةحاَلي خؤم دةنووسم بؤ ئةوةي 

كة  دةكات،  ئاسوودةم  كة  بكةم،  طوزارشت  ئاسايي  زماني  لة  جيا  زمانَيكي  بة 

زماني  ثةرةثَيداني  و  خود  لةسةر  ئيشكردنة  بةرهةمي  ئةوة  دةكةم  ئيبداعيش 

ئيبداع لة هةموو روويةكةوة. 

فرة  رؤشنبيرييةكي  يان  وةستاوة،  كةَلةطةت  ئيلهامَيكي  شيعرةكانتةوة  لةثشتي 

رةهةند، ئايا دةكرَيت لة دةرةوةي ئيلهام و رؤشنبيري بتوانرَيت شيعر بنووسرَيت، 

يان يةكَيك لةو دووانة دةتوانَيت شيعرييةتَيكي قووَل بخوَلقَينَيت؟

هةَلبةتة شيعرنووسين دةنطخؤشي نيية، تةنها ثَيويستي بةوة بَيت ضةند دَيِرَيك 

دةنطخؤش  زؤر  طؤرانيبَيذي  رةنطة  بيَلَييتةوة،  ئاوازَيك  بة  و  لةبةركةيت  شيعر 

هةبن كة هةموو سامانةكةيان دةنطةكةيان بَيت، لةهةموو تةمةنياندا ضةند كتَيبَيان 

خوَيندبَيتةوة، بةآلم شيعرنووسين جطة لةوةي بةهرةية، ثرؤسةيةيةكي دانةبِراو 

و بةردةوامة لة رؤشنبيري و بةدواداضوون، ضةند ئاستي رؤشنبيري و دنيابيني و 

هوشياري شاعير بةرز بَيت، ئةوةندة باآلي شيعرةكاني بةرز دةبن. باوةِرم وا نيية 

شيعرة جوان و باآلبةرزةكان لةدةرةوةي رؤشنبيري بنووسرَين. رةنطة ئيلهام 

بنةمابَيت، بةآلم دةربِرين بة زمانَيكي شيعري ئةمةية كة ثَيويستي بة ثاشخانَيكي 

بؤية  هةية.  فراوان  دونيابينييةكي  و  فكري  ئاسؤيةكي  و  رؤشنبيري  طةورةي 
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من واي دةبينم هةرطيز يةكَيك لةو دووانة شيعرييةتَيكي قوَل ناخؤَلقَينن، بةَلكو 

هةردووكيانة بةيةكةوة، كة شيعرة جوان و قووَلةكان بةرهةم دَينن.

هةست و خةونة كثكراوةكان كردةي بةرهةمهَيناني شيعرن لةالي تؤ يان عةقَل 

و رؤشنبيري، يان تَيكةَلةيةك لةمانة؟

مةرج نيية هةموو شاعيرة باشةكان شيعرةكانيان بةرهةمي خةون و هةستة 

كثكراوةكان بووبن، رةنطة لةطةَل ئةمةدا خةمي رؤذانة و ئةزموونةكاني ذيان و 

خؤشي و ناخؤشييةكان و ئينجا عةقَل و رؤشنبيري... هةَلبةتة بةالي منةوة هةر 

شاعيرة و بةتةنيا حاَلةتَيكي شيعريية بؤخؤي، وةكو خؤت وتت تَيكةَلةيةك لةمانة، 

و  هةست  بة  ثَيويستت  ثَيويستة،  زياترت  ئَيلَيمنت  لةيةك  شيعر  نووسيني  بؤ  تؤ 

خةونة كثراوةكانيش و هاوكات بة ئةزموون و دنيابيني و فةلسةفةيةكي تايبةت 

بةخؤت لة تَيِروانينت بؤ جيهان لة دةوروبةرت و هةروةها عةقَل و رؤشنبيريش 

وةكو  نةبوو  رؤشنبيري  و  عةقَل  ئةطةر  ضونكة  دةكةن،  دةوَلةمةنتر  تَيكستةكان 

طؤرانيبَيذة دةنطخؤشةكةمان لَيدَيت كة هيض سةرمايةيةكي تري نيية جطة لةوةي 

تةنها دةنطي خؤشة.

 

كورديي  ئةدةبي  مةنفا،  يان  تاراوطة،  ئةدةبي  ناوي  بة  هةية  ئةدةبَيكي  كورد 

تاراوطة ئةطةر هةية لة ض ئاستَيكداية، ئةطةر نيية بؤ نيية؟

دةزاني ئةم جؤرةش لة ئةدةب ئيستا وةكو ئةدةبي ذنان دَيتة بةرضاوم، رةنطة 

لة كاتَيك لة كاتةكاندا باوةِرم وا بووبَيت ئةدةبَيك هةية بة ناوي ئةدةبي تاراوطة، 

بةآلم هةرطيز باوةِرم بة ئةدةبي ذنان نةبووة... بةآلم ئَيستا كة ماوةيةكي زياترم لة 

تاراوطة بردةسةر و زياتر لة ئةدةبدا قووَلبوومةوة، تَيطةيشتم كة ئةدةبي تاراوطة، 

النيكةم بةالي منةوة، بووني نيية، ضونكة ئةوةي ئةدةب ثؤلين دةكات ناسنامة و 

زمان و باطراوندة، نةك جوطرافيا، بة ضةند وشةيةكي تر ئةدةبي كوردي لة هةر 

كوَييةكي ئةم دونيايةبَيت هةر وةكو ئةدةبي كوردي خؤي دةناسَينَيت، بةوة نا كة 

ئايا تاراوطةية، يان نيشتمانة، هةست و دةربِرينةكة لة هةردوو حاَلةتةكةدا هةمان 

شتة، ئةطةر مةسةلة فاكتةري غوربةت بَيت، خؤ تؤ لةناو نيشتمانيشدا هةندَيجار 

تووشي غوربةتَيكي سةختتريش دةبيت. ئةطةر مةسةلةكة فراوانبووني دنيابيني 

دنيابيني  ئاسؤي  ئامادةبَيت  شاعيرداية  جيناتةكاني  لة  ئةمة  واية  باوةِرم  بَيت، 

سايةي  لة  لةبةردةميدا  جيهان  بضووكبوونةوةي  بةهؤي  بكات  فراوان  خؤي 

تةكنةلؤذيادا، خؤزطة ثَيم بَلَييت جياوازي و خةسَلةتةكاني ئةدةبي تاراوطة ضيية؟ 
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يان  ضيية،  شيعر  سةرةكييةكةي  ئامانجة 

لة  بير  شيعر  ئايا  ئامانجة،  لةدةرةوةي  شيعر 

ئامانج بكاتةوة نامرَيت؟

لة  كة  واية  منداَل  وةكو  طشتي  بة  شيعر 

هيض  بؤ  خوار  دةكةويتة  دايكةوة  هةناوي 

ناتوانَيت  شاعير  نابَيت.  دروست  ئامانجَيك 

شيعرَيك  و  بــةرضــاوي  بخاتة  ئامانجَيك 

بؤ  نيشتمان  بؤ  شيعر  دةكرَيت  بنووسَيت، 

خؤشةويستي يان بؤ هةر بابةتَيك بنووسرَيت، 

بةضةند  نانووسرَيت.  ئامانجَيك  بؤ  بةآلم 

وشةيةكي تر دةتوانم بَلَيم شيعر لةبةر بِريار 

نووسرا هةر زوو دةمرَيت، شيعر شتَيك نيية 

بِرياري لَي بدةيت و بؤي بنووسيت. 

دةنطَيك  توانيويانة  ئةمِرؤ  نةوةي  ئايا 

و  خؤيان  ثَيش  نةوةكاني  لة  جياواز  بن 

دنيابينييةكي نوَييان هةبَيت؟

شَيوةي  بةهةمان  دوَينَيش  ئــةوانــةي 

ئةوانةي ئةمِرؤ كة تؤ ثَييان دةَلَييت دةنطَيكي 

شَيوة  بةهةمان  ثَيشتر  ئةوانيش  جياوازن، 

ثَيش  نةوةكةي  لة  جياوازبوون  دةنطَيكي 

خؤيان، ئةمة كارواني داهَينان و تازةطةريية، 

سةردةمة  هةر  دنيابينيية،  بةرهةمي  ئةمة 

و  سةردةمة  هةر  هةية،  خؤي  خةسَلةتي  و 

لةذَير  نةوةيةش  هةر  هةية،  خؤي  دنيابيني 

بة  ثةرة  خؤيدا  سةردةمةكةي  كاريطةري 

خؤي دةدات. 

لةم سةردةمة بَي ثةيامةدا يان بَي (داستانة 

وةك  شاعير  هَيشتا  دةكــرَيــت  ــة)دا،  ــةزن م

ثَيغةمبةر سةير بكرَيت؟

من دةزانم و 

باوةِريشم واية 

رؤَلي شاعير لة 

رؤَلي سياسي 

طةورةترو

جوانترة، 

بةآلم هَيشتا 

لة كوردستاندا 

ئةو كةشوهةوا 

سياسيية 

تةندروستة نيية 

كة شاعير بتوانَيت 

بة كامي دَلي خؤي 

ئيبداع بكات و 

ئيبداعةكةي بباتة 

دةرةوة.
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سةردةمةكة  ئينجا  بين  داستان  ضاوةِرَيي  بــةردةوام  ئَيمة  بؤضي  نازانم 

ثةيامَيكي هةبَيت، سةردةمي ثةيام و ثةيامبةران بةالي منةوة بةسةرضووة، ئةوة 

زلكردني  و  شاعيرَيك  تاكة  بةثَيغةمبةركردني  و  بةثيرؤزِراطرتن  بيردؤزي  ئةو 

دةقي  شاعيرةكان  هةموو  ئةشَي  بةرهةمةكانييةتي،  هةموو  بةداستانكردني  و 

جوانيش و ناشرينيشيان هةبَيت، ئةمة درَيذةي ئةو سةردةمةية كة هَيشتا لةهةندَي 

كةس واية لةدواي فآلنة شاعير ئيتر كةسي تر شاعير نيية، بةالي منةوة مةسةلةكة 

و  دنيابيني  و  مةعريفة  لة  جطة  نةستة،  و  هةست  و  ضَيذ  شيعر  جياوازة.  تةواو 

لةِرووي  بةآلم  جوانة،  بابةتةوة  و  ناوةرؤك  لةِرووي  هةية  شيعر  رؤشنبيري، 

ناوةرؤكةوة  لةِرووي  هةية  شيعر  بةثَيضةوانةشةوة  الوازة،  شيعرةوة  تةكنيكي 

نةك  مةسةلةكة  كةواتة  جوانة،  زؤر  زمانسازي  و  تةكنيك  وةكو  كةضي  بؤشة، 

لة  و  تر  ئةزموونَيكي  بؤ  ئةزموونَيكةوة  لة  و  تر  شاعيرَيكي  بؤ  شاعيرَيكةوة  لة 

سةردةمَيكةوة بؤ سةردةمَيكي تر ناثَيورَيت، بةَلكو لة دةقَيكةوة بؤ دةقَيكي تر و 

لة كؤثلةيةكةوة بؤ كؤثلةيةكي تر دةبَيت خوَيندنةوةي بؤ بكةيت و بيثَيوين. 

هؤي ضيية شيعري كوردي نةيتوانيوة ئةو تاريكييةي ذيان لة ذياني كورديدا 

لة زمانَيكي ئيستاتيكي بةرجةستة بكاتةوة، تاكو ئةو تاريكيية ببَيتة كَيشةيةكي 

جيهاني؟

ئةم ثرسيارة ثَيويستي بة كتَيبَيك هةية بؤ وةآلمدانةوةي، ضونكة دةمانباتةوة 

بؤ طةلَي رةهةندي تري مَيذوويي و سياسي و هةلومةرجي نةتةوةيي و ثَيطةي 

بكات،  ئةوة  نيية  شاعير  ئةركي  بةتةنها  ئةوة  دونيادا،  ميللةتاني  لةناو  ميللةتَيك 

نةزانين  مَيذووييةكانمان  كَيشة  و  دؤز  بةلؤبيكردني  هونةري  لة  هَيشتا  ئَيمة  كة 

و هةتا ئَيستا لة رووي سياسييةوة دونيايةك كةموكورتيمان هةبَيت و لةِرووي 

خوَيندنةوةمان بؤ مَيذوو دونيايةك ضةواشةكاريمان كردبَيت، هةروةها لةسةر 

ئاستي ثةيوةنديية نَيونةتةوةييةكانمان لةطةَل دونياي دةرةوة و بردنة دةرةوةي 

و  كَيشة  و  مةينةتي  و  ئازار  بة  دةرةوة  كؤمةَلطاي  ئاشناكردني  و  ئازارةكانمان 

رةنطة  كة  كؤِرَيكدا  لة  دةكرَيت  ثَي  ضي  شاعيرَيك  داخوا  مةزَلومييةتةكانمان، 

ضةند كةسَيك بضن طوَيي لَي بطرن. من دةزانم و باوةِريشم واية رؤَلي شاعير لة 

رؤَلي سياسي طةورةتر و جوانترة، بةآلم هَيشتا لة كوردستاندا ئةو كةشوهةوا 

سياسيية تةندروستة نيية كة شاعير بتوانَيت بة كامي دَلي خؤي ئيبداع بكات و 

ئيبداعةكةي بباتة دةرةوة. 

ثايتةخةتة  لة  يةكَيك  لة  شاعيرَيك  وةكو  تؤ  كة  ئازاربةخشة  ض  دةزانــي 
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مةينةتييةكاني  و  ئازار  لة  باس  و  بخوَينيتةوة  شيعر  بوةستيت  ئةوروثييةكان 

ئةوروثيية  شارة  ئةو  تري  جَيطةيةكي  لة  كاتدا  لةهةمان  و  بكةيت  ميللةتةكةت 

يةكَيك لة بةرثرسة حزبييةكاني وآلتةكةت هاتبَيت سةفقةيةكي ئابووري بكات و 

خةريكي كِرين و فرؤشتن بَيت. دةزاني من جارَيك لة جارةكان بانطكرام لة يةكَيك 

لة ثايتةختة ئةوروثييةكان شيعر بخوَينمةوة، رؤذي دوايي برديانين بؤ طةشتَيك 

زؤر  نرخي  بة  ثَيآلو  كة  تَيثةِرين  دوكانَيكدا  بةر  بة  شارةدا،  ئةو  بازاِري  بةناو 

خةياَلي دةفرؤشَيت، ئةوةي لةطةَلماندا بوو، ئةوروثييةكة لة من باشتر زانياري 

دةكِرَيت  ثَيآلوةكاني  دوكانة  لةو  ساآلنة  كة  كورد  بةرثرسَيكي  لةسةر  هةبوو 

بؤ  دؤالرانة  هةزاران  ئةو  بؤضي  ئةرَي  وتي  ثَيكةني  دؤالر،  هةزاران  بة  جووتي 

ئةو قوربانييانةي تؤ لةشيعرةكانتدا باسيان دةكةيت خةرج ناكات؟ 

ذياني مرؤظ ضةند ساتَيكة و هةرضييةك بخوَلقَينيت ئةوا بايةك هةَلدةكات و 

هةمووي لةطةَل خؤيدا دةبات، ئةم دوو دَيِرةم لة داستاني طةلطاميش خواستووة، 

باية  ئةو  و  بنووسَيتةوة  شتَيك،  يادطارَيك،  دةتوانَيت  شيعر  ئايا  دةثرسم 

نةتوانَيت لةطةَل خؤيدا بيبات؟ ئةمة تةواو بةو ثرسيارةش دةضَيت كة ئايا بؤضي 

لةدواي  جوان  شتَيكي  ئةوةي  بؤ  دةنووسم  من  خؤم  بةشبةحاَلي  دةنووسين، 

خؤم بةجَيبهَيَلم. بةَلَي، لة تواناي شيعرداية داستانةكان، مَيذوو، بةسةرهاتةكان 

ئاساني  بة  وا  بايةش  ئةو  و  بكات  تؤمار  بؤ  مَيذوومان  رووداوةكاني  هةموو  و 

نةيبات، نموونةشم خودي داستاني طةلطامشة كة ئةو وتةيةت لَيوة خواستووة. 

دواجار ئةوة شاعيرة ضي دةنووسَيت و ضي بةجَي دةهَيَلَيت. 

ثةيوةندي لةنَيوان شيعر و مانادا ضيية، ئايا شيعر بؤ تَيكداني مانا ثيرؤزةكانة، 

يان بؤ بةرهةمهَيناني ماناي ديكة؟

تَيك  شتَيك  ئةطةر  شيعر  نادات،  تَيك  ثيرؤزةكان  مانا  شيعر  هةرطيز  نةخَير، 

لةوة  شيعر  ثاشان  دةدات،  ئازارمان  كة  تَيكدةدات  تاَلة  واقيعة  ئةو  ئةوا  بدات، 

ناسكتر و جوانترة ئيشي تَيكدان بَيت. شيعر لةدايكبوونةوةي مانا جياوازةكانة، 

دؤزينةوةي ماناية بؤ ئةو شتانةي مانايان نيية، يان مانايان ونكردووة. 

بَيرتراند رووسَيل. دةَلَيت: هةركةسَيك بيةوَيت ببَيت بة فةيلةسوف، نابَيت لة 

ناماقووَل بترسَيت. ئايا طونجاوة بَلَييت هةركةسَيك بيةوَيت ببَيت بة شاعير نابَيت 

ناماقووَلدا  و  شيعر  لةنَيوان  هةية  ثةيوةندييةك  هيض  ئايا  بترسَيت،  ناماقووَل  لة 

ئةطةر هةية ضؤنة، ئةطةر نيية بؤ؟
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ثرسيارةكةي  وةآلمي  لة  هةروةك 

بَيماناكان  مانا  شيعر  وتم،  ثَيشوودا 

لة  تر  يةكَيكي  كةواتة  ــةوة،  ــت دةدؤزَي

وةزيفةكاني شيعر بةخشينة، فةلسةفةية 

جوانكردني  مــانــاكــان،  ــَي  ب شتة  بــة 

بة  ئاسايي  خةَلكي  كة  شتانةية  ئةو 

ناماقووَليان دةبينَيت. ببينة تؤ هةندَيجار 

زؤر  شوبهاندني  و  زاراوة  و  وشــة 

بةكار  ناماقووَل  هةندَيجار  و  جياواز 

حاَلةتَيك،  لة  تةعبيركردن  بؤ  دةهَينيت 

يان بؤ دةرهَيناني فةلسةفةيةك لة شتَيك 

دةكات،  ثَيناسة  ناماقوَلي  بة  خةَلك  كة 

و  نووسينةوة  شايستةي  تؤ  لةكاتَيكدا 

و  شيعرَيكدا  لة  دةبينيت  داِرشتنةوةي 

ماناي ثَي دةبةخشيت...

دةتةقَينَيتةوة،  خةياَلمان  شيعر  ئايا 

ضَيذبةخشة،  بوونةوةرَيكي  شيعر  يان 

لةشيعردا  يان  بةخشينة،  ضَيذ  ئامرازي 

و  دةنط  بؤ  بطةِرَيين،  ضي  بؤ  دةبَيت 

رةنطي ديوي ئةوديوي خؤمان و شتةكان 

بؤ  طةِرانَيكة  خؤي  شيعر  يان  بطةِرَيين، 

ئةوةي خؤمان بيربضَيتةوة؟

هةوَلة  شيعر  نيية،  بوونةوةر  شيعر 

بؤ ونبوون، ئةسَلةن شيعر خؤ ونكردنة 

شيعر  كردووين،  داطيري  واقيعةي  لةو 

كة  وادا  ضَيذَيكي  لةناو  خؤشاردنةوةية 

نامَينَيت.  بةدةوروبةرت  ثَيويستت  ئيتر 

شيعر  كة  ــةي  دةم ئــةو  من  دةزانــيــت 

زؤر  و  وندةبم  سةير  زؤر  دةنووسم 

ئيتر  و  دةبينم  ونبوونة  لةو  ضَيذ  سةير 

ئةشَي شيعر 

تَيكةَلةيةك 

بَيت لة واقيع و 

خةياَل، ئةشَي 

وِرَينةيةك بَيت 

بةدةم عةقَلةوة، 

ئةشَي شيعر 

خةوبينين بَيت، 

ئةشَي شتَيكي 

تريش بَيت 

جودا لةهةموو 

ئةم شتانة
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بؤ هيض شتَيك ثَيويستيم بةدةوروبةرم نامَينَيت. شيعرنووسين رةنطةكانمان ثَي 

بةكاري  شيعرَيكدا  لة  من  سثييةي  رةنطي  ئةو  ئةشي  تر،  جارَيكي  دةدؤزَيتةوة 

ئةطينا  دةيبينم  موجةرةد  ضاوي  بة  كة  نةبَيت  سثيية  رةنطة  ئةو  هةمان  دةهَينم 

كة  من  راستة.  تر  رةنطةكاني  هةموو  بؤ  ئةمةش  نةدةبوو،  سيحراويي  ئةوةندة 

بيرضووةتةوة،  خؤمم  واقيعدا  لةناو  بةَلكو  ناضَيتةوة،  بير  خؤم  دةنووسم  شيعر 

لةطةَل نووسيني شيعرَيكدا ئةوةندة خؤمم بير دةبَيت هيض كاتَيكي تر وا نةبووم، 

بؤية بة نووسيني شيعر خؤم ون دةكةم. 

شيعر ئةطةر روانينَيكي تازةي نةبَيت بؤ ذيان و ثِر نةبَيت لةو شتة زيندووانةي 

ئاسايي  بةطوَيي  كة  دةنطانةي  لةو  نةبَيت  لَيوِرَيذ  و  نابينرَين  ئاسايي  بةضاوي  كة 

نابيسترَين، دةبَيت ئةركي ضي بَيت؟

ئاخر شيعر بةثَيي بابةتي وةزيفةكةي دةطؤِررَيت، جاران شيعرَيكي نةتةوةيي 

زؤرتر  شيعر  جاران  هةَلطيرسَينَيت،  شؤِرشَيك  بووة  لةتوانايدا  نيشتماني  و 

لةدةرةوةي خؤماندا بووة، بؤ نيشتمان، بؤ نةتةوة، بؤ شار و كةسوكار و ئةوانةي 

زياتر  شيعر  نزيكة،  زياتر  رؤحةوة  لة  شيعر  ئَيستا  بةآلم  بووة،  دةوروبةرمان 

باس لة خود دةكات، بؤية ئَيستا ئينسان و تاكَيتي زياتر باآلدةستة لة دةقةكاني 

ئَيستادا، لةمجؤرة شيعرةشدا وةزيفة كةمتر ديارة، شيعر زياتر مامةَلةي لةطةَل 

مانا و ماناسازي و فةنتازيا و زمانزانيداية. بؤية زةحمةتة بزانم وةزيفةي شيعري 

ئةم سةردةمة ضيية. 

لةخةياَلدا  واقيع  تؤ  ئايا  واقيعة.  و  خةياَل  دونياي  دةنطدانةوةي  شيعر 

دةكرَيت  يان  دةنووسيتةوة.  لةواقيعدا  خةياَل  بةثَيضةوانةوة  يان  دةنووسيتةوة، 

خةياَل و واقيع رةنطةكاني يةكتر بطؤِرن؟

ئةطةر قسة لة خؤم بكةم، من لة شيعردا نة خةياَل لة واقيعدا دةنووسمةوة 

و نة واقيعيش لة خةياَلدا دةنووسمةوة، من شيعر بؤ خودي خؤم دةنووسم. كة 

بَيت  تَيكةَلةيةك  شيعر  ئةشَي  بةآلم  دةناسرَيتةوة،  ثَي  منيان  شيعرانة  ئةو  مردم 

لة واقيع و خةياَل، ئةشَي وِرَينةيةك بَيت بةدةم عةقَلةوة، ئةشَي شيعر خةوبينين 

بَيت، ئةشَي شتَيك تريش بَيت جودا لةهةموو ئةم شتانة. 

نةتةوةكاني  شيعري  بة  بةراورد  وةك  ئاستَيكداية  ض  لة  كوردي  شيعري  ئايا 

دراوسَيمان تا دةطاتة شيعري جيهاني، مةبةستم ئةوةية تاضةند طرنطي بة بةها 
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كاريطةربَيت.  دةنطَيكي  سياسةت  دةرةوةي  لة  توانيوَيتي  ئايا  دةداو  ئينسانييةكان 

ئينساني كورد ثةلكَيشي رامان و بيركردنةوة بكات دوور لة هاوارهاوار و قيذة قيذ.

دوور  جيهانة  ئةم  تري  نةتةوةكاني  هةموو  شيعري  وةكو  كوردي  شيعري 

و نزيك، طرنطييةكي باشي بة بةها ئينسانييةكان داوة، بةآلم لة قؤناغي ئَيستادا 

بةشَيوةيةكي ديار بارطاويية بة كةشوهةوا سياسييةكة، ئةطةرضي كاريطةرييةكي 

ئةوتؤي ثَيوة ديار نيية، من نابينم هيض كاريطةرييةكي طةورةي هةبَيت، ئةسَلةن لة 

ئَيستادا طرنطييةكةي زؤر بة شيعر نادرَيت، دةليليشمان ئةو زؤري بؤرييةي كة 

هةية، ئةطةرضي من بةردةوام باوةِريشم واية ئَيستا واي لَيهاتووة كة كةسَيك وتي 

من شاعيرم، ئيتر تؤ ناتوانيت بَلَييت وا نيية، بةآلم ئةطةر قسةكة لة كاريطةري بَيت، 

ئةوة تؤيت دةزانيت ئايا هيض هةية ئةمِرؤ لة هةموو ئةوةي دةنووسرَيت و ثَيي 

دةوترَيت شيعر بةشَيوةيةك لة شَيوةكان كاريطةري بةسةرتةوة بةجَيهَيشتبَيت، 

ئةوة تؤيت وةكو خوَينةر وةآلمي ئةو ثرسيارة دةدةيتةوة.

ئةوةشت لةبير نةضَيت، شيعر وةكو وتار نيية، ئةشَي وتارَيك سةدي نةوةدي 

خةَلك بيخوَيننةوة، بةآلم شيعرَيك بة دانسقة خةَلك دةيخوَينَيتةوة، ئيدي شيعر 

خؤراكي هةموو كةس نيية، هةموو كةس شيعر ناخوَينَيتةوة، لةبةر ئةوة هةموو 

ئةوانةي شيعر دةخوَيننةوة كةمتر هاتوهاوار دةكةن، ئةوانةي هاتوهاوار دةكةن 

كةمتر شيعر دةخوَيننةوة. بؤية هاتوهاوار هةر دةمَينَيت... 

***



وەرگانوەرگان
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عةبدولخالق يةعقووبيعةبدولخالق يةعقووبيشؤِرشي ثاش ثَيكهاتةخوازي

سامان عةلى حاميدسامان عةلى حاميدئةركى وةرطَيِران، ئةركى هزر

 توران خةنداني توران خةندانيئاوِردانةوةيةك لة كؤضيرؤكي (مادمازل كةتي)...

جةواد حةيدةري جةواد حةيدةري سيمؤن دي بؤظوار و بزووتنةوةي ذنان...

كـةريـم تـاقـانة كـةريـم تـاقـانة من  و تةرمةكةي تةنيشتم!

جةالل زةنطاباديجةالل زةنطاباديبةرضنَيك لة ضوارينةكاني خةييام
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 بةشي (١)

ثَيشةكيثَيشةكي

وةك   ١٩٧٠ دةيةي  سةرةتاكاني  و   ١٩٦٠ دةيةي  دةكرَيت  طوتمان  ثَيشتر 

لة  و  ئةذمار  بَيتة  ئةمريكي  و  ئينطليزي  رةخنةي  لة  وةرضةرخان  خاَلَيكي 

سياسي  رةخنةي  كة  كــردةوة،  دووثاتمان  جارَيك  ضةند  ثَيشووشدا  بةشي 

بَيت-  ”سوننةتي“  زؤر  وَيدةضَيت  دواتر  طؤِرانكارييةكاني  دةطةَل  بةراورد  لة 

لة  بةَلكو  سياسي،  ئاراستةي  خاوةن  ئةدةبييةكاني  تؤذينةوة  لة  هةر  نةك 

تؤذينةوة ئةدةبييةكانيشدا بة واتا طشتييةكةي. باشة ضؤن دةطونجَيت رةخنةي 

ثَيشوودا  بةشي  لة  كة  نيذادي  رةخنةي  و  فَيمينيستي  رةخنةي  ماركسيستي، 

بةسةرمان كردنةوة، ”سوننةتي“ بن، لة كاتَيكدا كة زؤر يةك لة ئةديباني زانكؤيي 

ئةم ميتؤدانة تا رادةيةكي مةترسيدار زَيدةخوازانة و توندِرةوانة لة قةَلةم دةدةن؟ 

طوماني تَيدا نيية كة لة كةشوهةواي دةيةي ١٩٧٠دا ئةم تَيِروانينانة توندِرةوانة 

بوون. بة هةمة حاَل، ئةوانيش، هةر كام لة جَيي خؤي، بةردةواميان بة كؤمةَلَيك 

شؤِرشي ثاش ثَيكهاتةخوازي

دريدا، ثَيكهاتةشكَيني و ثاش مؤدَيرنيزمدريدا، ثَيكهاتةشكَيني و ثاش مؤدَيرنيزم

يؤهانس ويلَيم بَيرتَينزيؤهانس ويلَيم بَيرتَينز

و. لة ئينطليزييةوة: عةبدولخالق يةعقووبيو. لة ئينطليزييةوة: عةبدولخالق يةعقووبي
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سوننةتي تايبةت دا. فَيمينيزمي ناماركسيستي و رةخنةي رةش ثَيستي، هةر لة 

بنضينةوة لةسةر بنةماي مرؤظخوازيي ليبِرال (ليبِرال هيومانيستي) لة بابةت تاك 

دةكةوتنة طةِر: سووذة دواجار سةربةخؤ و ئازادة و ئةوة خؤيةتي ضارةنووسي 

كؤمةآليةتي،  ثَيشينةي  و  مَيذينة  (واتة  تر  كةساني  نةك  دةكات،  دياري  خؤي 

و  كاريطةر  ئةودا  ضارةنووسي  دياريكردني  لة  هتد  و...  ئابووري  دؤخي  ضين، 

ثَيستي،  رةش  رةخنةي  و  فَيمينيستي  رةخنةي  لة  ضةشنة  ئةم  نين).  شوَيندانةر 

سةردةمان  و  رؤذطاران  درَيذايي  بة  كة  ئاستةنطانةي  ئةو  هةمبةر  لة  بَيطومان 

لة سؤنطةي فةرق و جودايةتيي كؤمةآليةتي، دةرهةق بة ذنان و رةش ثَيستان 

ئةم  لةسةر  دواجار  ئةوة،  سةرباري  هةستيارة.  زؤر  كراوة  ذن-  يان  ثياو  -جا 

واية  باوةِري  هةروةها  سةربةخؤية،  ئةخالقيي  بكةرَيكي  سووذة  كة  باوةِرةية 

كردووةتةوة  لَي  بيريان  زةمةن  درَيذايي  بة  سووذانة  ئةم  ”باشترينةي“  ئةو  كة 

رةخنةي  زةمةنيية.  ئةوثةِري  طرينطايةتيي  خاوةني  طةِراوة،  زمانياندا  بةسةر  و 

ثَيستي  رةش  و  فَيمينيستي  رةخنةي  ماركسيستيي  نوسخةي  و  ماركسيستي 

حاشا لة بووني تاكةكةسَيتييةكي خؤبذيو و سةربةخؤي ئةوتؤ دةكةن. زانيمان 

كة ضؤنضؤني لة شيكردنةوةي ئالتوسَيردا لة بابةت ئايديالؤذي ”سووذة تا ئةو 

رَيك  ئالتوسَير،  سووذةكاني  كاريطةرة“.  لةسةري  سيستم  كة  كاريطةرة  شوَينة 

وةك ئةو بارودؤخةي كة لة مرؤظناسيي ثَيكهاتةخوازدا بينيمان، لة راستيدا ثَييان 

واية كة لةسةر بنةماي ئيرادة و هةَلبذاردن دةكةنة طةِر و كار دةكةن، لة كاتَيكدا 

لة  ئةوان  و  هةبووة  بووني  ثَيش  لةوة  كة  ثَيكهاتةيةكة  ئةوة  بَيت  راستي  ئةوةي 

رَيطةي ئةوةوة دةكةونة طةِر و وةكار دةكةون. رةخنةي ماركسيستيش خاوةن 

كؤمةَلَيك طريمانةي بنضينةيي تايبةت بة خؤيةتي. بؤ وَينة، لةو شَيوة رةخنةيةدا 

طريمانةي ئةوة كراوة كة تَيِروانيني ماركسيستي بؤ مَيذوو وةك مةيداني ملمالنَيي 

ضينة كؤمةآليةتييةكان بؤ وةدةستهَيناني دةسةآلت و ضةمكةكاني ماركسيستيي 

لة ضةشني نامؤيي (alienation) و ئايديالؤذي لة بنةِرةتدا دنيا بةو شَيوةيةي 

رةخنةي  واتة  رةخنانة،  شَيوة  لةو  دووك  هةر  دةدةن.  نيشان  بووة  و  هةية  كة 

باري  لة  كة  باوةِرةن،  ئةو  لةسةر  ماركسيستي،  رةخنةي  و  هيومانيستي  ليبِرال 

فيكرييةوة، خاوةن بنةمايةكي ثتةو و بةهَيزن و هةر دووك ثَييان واية كة نةك 

هةر تَيِروانينيان بؤ راستةقينة و واقيع راست و دروستة، بةَلكو طرينطتر ئةوةي 

كة دةكرَيت تَيِروانينَيكي باوةِرثَيكراو و جَيي متمانةيان لةسةر راستةقينة و واقيع 

هةبَيت. 

دةكرَيت  كة  بيرؤكةية  ئةم  بةآلم  ضاو،  بةر  بَيتة  سةير  لةوانةية  ضةند  هةر   
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تؤذينةوة  لة  هةنووكة  هةبَيت  دنيادا  لةبارةي  باوةِرثَيكراومان  بيروبؤضوونَيكي 

مةبةست  ضةند،  هةر  هةذمار.  دَيتة  ”سوننةتي“  تةواو  تَيِروانينَيكي  ئةدةبييةكاندا 

يةك  زؤر  بؤ  بةآلم  هةَلةية،  ناضارةكي  ضةشنة  لةم  تَيِروانينَيكي  كة  نيية  ئةوة 

بةرطريكردن  بؤ  طوزارةيةكة  ئةمة  ئيمِرؤكة  داِرَيذاني  تيؤري  و  رةخنةكاران  لة 

بناسرَيت،  جيهان  دةكرَيت  راستيدا  لة  كة  بيرؤكةية  ئةم  ئةوان،  راي  بة  نابَيت. 

دةطوترَيت  ثَيي  كة  تَيِروانينة،  ئةم  نيية.  تيؤريك  بنضينةيةكي  و  ذَيرخان  خاوةن 

سريشتي  دةتوانين  كة  واية  ثَيي  ضونكي   ،(essentialism) سريشتطةرايي 

هَيرشةكاني  بؤ  سةرةكي  ئامانجي  بووةتة  بناسين،  شتةكان   (essence)

كتَيبةمان  ئةم  دواتري  بةشي  و  بةشة  ئةم  كة  ثَيكهاتةخواز  ثاش  هزرمةنداني 

لة  طوتمان،  وةك  هةر  كردووة.  تةرخان  تَيِروانينةكانيان  و  ديد  تاوتوَيكردني  بؤ 

طؤشةنيطاي زؤربةي رةخنةكاراني هاوضةرخ، شرؤظةكاني ثاش ثَيكهاتةخوازان 

لةسةر  هةموان  بَيطومان  بةآلم  قةناعةتهَينةرن،  تةواو  سريشتطةرايي  دذي 

ليبِرال  تَيِروانيني  هَيشتاش  هاوضةرخدا،  رةخنةي  مةيداني  لة  نين.  باوةِرة  ئةو 

رةخنةي  قاَلبـي  لة  هةم  نوَيدا،  رةخنةي  بةرطي  لة  هةم  ئامادةية،  هيومانيستي 

ليويسي يان شَيوةكاني فَيمينيستي يان رةش ثَيستيدا. هةروةها هَيشتاش دةبينين 

شَيوةكاني ”سوننةتي“ي رةخنةي ماركسيستي لةم مةيدانةدا هةر ماون. زؤرينةي 

زانستي  وةدةستهَيناني  كة  دةسةلمَينن  خاَلة  ئةم  ضي  ئةطةر  رةخنةكارانيش 

هَيشتاش  نيية،  مومكين  و  ئةطةرهةَلطر  جيهان  دةربارةي  باوةِرثَيكراو  و  قةتعي 

ئةم  دةكةن.  كار  و  دةجووَلَينةوة  سوننةتييةكان  بنةما  ئةساسي  لةسةر  هةروا 

رةخنةكارانة ئةوةيان قبووَلة كة ئةم طريمانة سوننةتييانة ضيتر جَيطة و ثَيطةي 

بةرنامةيةك،  يان  ئةجَيندا  وةك  طريمانانة  ئةم  حاَلةشةوة  بةو  نةماوة،  جارانيان 

يان تةنانةت تةنيا وةك خاَلَيكي دةستثَيك و لة حوكمي ئاسؤيةك بؤ روانين كة 

هَيشتا لة تؤذينةوةي دةقي ئةدةبيدا رؤشناييدةرة، بةكار دةهَينن، بةآلم بةردةوام 

دوا  و  لةسةرة  طوماني  تَيِروانينة  ئاسؤي  ئةم  كة  ثَيدادةطرن  خاَلة  ئةم  لةسةر 

قسةي ثَي نيية. ماركسيستي ئةمريكي، فريدريك جيمسن لة وتارَيكيدا بة ناوي 

”ماركسيزم و ثاش مؤدَيرنيزم“ كة ساَلي ١٩٨٩ بآلو بوويةوة، ئاماذة بةو خاَلة 

دةكات كة ضيتر نابَيت ”ذَيرخان و سةرخان“ي ماركسيستي وةك مؤدَيلَيك -واتة 

نواندنةوةيةكي راستةقينة لة جيهان- بسةلمَينين و ثةسند بكةين، بةآلم بؤمان هةية 

”بة دوور لة اليةنطرَيتييةكي بَي بنةما“ وةك ”خاَلَيكي دةستثَيك و ثرسَيك“ بيهَينينة 

مؤدَيرنيزم  ثاش  سةرهةَلداني  سةروبةندي  لة   .(١٩٨٩:٤١-٤٢ (جيمسن  ئةذمار 

زؤر  ئةدةبييةكان  تؤذينةوة  ١٩٧٠وة،  دةيةي  سةرةتاكاني  و   ١٩٦٠ دةيةي  لة 
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جؤراوجؤر و هةمةِرةنط بوونة. دنياي رةخنةي ئةدةبيي هاوضةرخ ئاوَيتةيةكي 

لة  تَيِروانينة  و  نوَييةكان  تَيِروانينة  مَيذينةكان،  لة  تَيِروانينة  لة  سةيروسةمةرةية 

مَيذينةكان لة بةرطي نوَيدا (هةَلبةت مةبةستمان هةَلسةنطاندنَيكي نةرَينييانةي ئةم 

كة  ئاراوة  بهَينينة  ثَيكهاتةخوازي  ثاش  باسي  لَيرةدا  با  بةآلم  نيية)،  تَيِروانينانة 

كاريطةرييةكي سةرسووِرهَيني لةسةر شَيوازي تؤذينةوةي ئةدةبيات هةبووة.

ثاش ثَيكهاتةخوازي: ثارادؤكسي كريتي و رَيطةضارةي ئالبينييةكةيثاش ثَيكهاتةخوازي: ثارادؤكسي كريتي و رَيطةضارةي ئالبينييةكةي

لة  نكووَليكردن  كاتدا  هةمان  لة  و  بــةردةوامــي  ثَيكهاتةخوازي  ثاش   

لة  راستيدا،  لة  مرؤظناسيدا.  لة  هةميش  ئةدةبياتدا،  لة  هةم  ثَيكهاتةخوازيية، 

فةرةنسة، كة ئاخَيزطةي ثاش ثَيكهاتةخوازيية، ئةم تَيِروانينة بة طشتي دوابةدواي 

ثَيكهاتةخوازيدا دَيت. لةو سؤنطةيةوة كة ثاش ثَيكهاتةخوازي هةندَيك لة ديعاية 

كة  رووةوة  لةو  و  دةكات،  قبووَل  و  ثةسند  ثَيكهاتةخوازي  سةرةكييةكاني 

لةو  واتة  طرت،  بيضمي  ١٩٦٠دا  دةيةي  دووةمي  نيوةي  لة  ثَيكهاتةخوازي  ثاش 

سةندندا  تةشةنة  حاَلي  لة  هَيشتا  ئةدةبياتدا  لة  ثَيكهاتةخوازي  كة  سةروبةندةي 

بوو، وَيدةضَيت بؤمان هةبَيت ئةو دوو تَيِروانينة وةك دوو لقي ضةمَيك لة قةَلةم 

رةطوِريشةيان  و  دذةهيومانيستين  بةربآلودا  ئاستَيكي  لة  دووك  هةر  كة  بدةين 

لة زمانناسيداية. بةو حاَلةشةوة، لةم كتَيبةدا ئَيمة لة رَيطةي بةكارهَيناني هةمان 

سةردَيِرة ئاساييةكانةوة دةضينة ثَيشَي. سةرةتا لة ثاش ثَيكهاتةخوازيي فةيلةسؤفي 

زؤرجار ناوي  بةو جؤرة كة  دريدا (١٩٣٠)، يان ثَيكهاتةشكَيني،  فةرةنسي ذاك 

بوو  ثَيكهاتةخوازي  ثاش  نوسخةي  يةكةم  ئةمة  ضونكي  دةكؤَلينةوة،  دةبرَيت، 

و  سةند  ثةرةي  تَيِروانينة  ئةم  كة  بوو  ئةمريكاوة  لة  ئةوة  ئةمريكا.  طةيشتة  كة 

و  ئينطليزي  ئةدةبييةكاني  تؤذينةوة  لةسةر  سةيروسةمةرةي  تاوتةئسيرَيكي 

ئةمريكي هةبوو. دواي ئةوة باس لة ثَيطة جؤراوجؤرةكاني ثاش ثَيكهاتةخوازانة 

دةكةين، كة ثَيكهاتةشكَيني لة دنياي ئينطليزي زماندا رَيطةي بؤ خؤش كردن؛ هةر 

ضةندة لةوانةية راستةوخؤ لة نووسراوةكاني دريداوة سةرضاوةيان نةطرتبَيت. 

لة كؤتاييةكاني دةيةي ١٩٧٠دا، هزرظانَيكي تري ثاش ثَيكهاتةخوازيي فةرةنسي، 

ئةديباني  سةرنجي  فةرةنسي،  مَيذووزاني   (١٩٨٤-١٩٢٦) فؤكؤ  ميشل  واتة 

زانكؤيي بؤ الي خؤي ثةلكَيش كرد. لة بةشةكاني دواتردا كة باسوخواسي ثاش 

ثَيكهاتةخوازي بةردةوام دةبَيت، ضاوَيك دةخشَينين بةو تَيِروانينة سةرةكييانة لة 

ئةدةبياتدا كة لةذَير رووناكايي ثاش ثَيكهاتةخوازي هاتنة ئاراوة و لة ساتةوةختي 
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ئَيستادا هةر وا لة تؤذينةوة ئةدةبييةكاندا برةويان هةية. 

ثاش  لة  باس  ثَيكهاتةخوازي  بنةماكاني  ضاوطرتني  لةبةر  بَي  بة  ناكرَيت   

ثَيكهاتةخوازي بَيتة طؤِرَي. هةر وةك ثَيشتر باسمان لَي كرد، ثاش ثَيكهاتةخوازي 

لةسةر تَيِروانيني خةستوخؤَلي دذة هيومانيستيي ثَيكهاتةخوازي بةردةوام دةبَيت 

جيهانة  لة  و  خود  لة  تَيطةيشتن  سةرةكيي  شاكليلي  زمان  كة  باوةِرةشدا  لةم  و 

ثاش  ضةندة  هةر  حاَلةشةوة،  بةو  بةر.  دةطرَيتة  ثَيكهاتةخوازي  رَيبازي  و  رَيطة 

سةرنجي  و  دةبَيت  بةردةوام  هيومانيستي  دذة  روانطةي  لةسةر  ثَيكهاتةخوازي 

دةطرَيتة ثرسي زمان، بة طومانكردن لة -واتة ثَيكهاتةشكَيني- هةندَيك لة طريمانة 

بنةماييةكاني ثَيكهاتةخوازي و ميتؤدةكاني بةرهةمهاتوو لةو طريمانانة، بناغةي 

ثَيكهاتةخوازي سست و لةرزؤك دةكات. 

مةِر  لة  ثَيكهاتةخوازي  دَلةِراوكَيي  و  هؤطري  لةسةر  ثَيكهاتةخوازي  ثاش   

زمان بةردةوام دةبَيت، بةآلم تَيِروانيني دةربارةي زمان بة تةواوي لة تَيِروانيني 

جياوازييةكاني  ناوةندي  لة  زمان  بَيت  راستي  ئةوةي  جياوازة.  ثَيكهاتةخوازان 

نَيوان ثَيكهاتةخوازي و ثاش ثَيكهاتةخوازيداية. هةر وةك بينيمان، ثَيكهاتةخوازي 

تَيِروانينة لة بنةِرةتدا زمانناسييةكان لة تؤذينةوةي كولتوور بة واتا طشتييةكةيدا 

بةكار دةهَينَيت و ثَيكهاتةخوازي لة ئةدةبياتدا هةر ئةو تَيِروانينانة بؤ لَيكؤَلينةوة 

لة ئةدةبيات بةكار دةبات. وَيدةضوو دةكرا بيرؤكةي بووني ثَيكهاتةيةكي بنةمايي 

و هةر وةتر ئةسَلي جياوازي بة رواَلةت بة شَيوةيةكي سةركةوتووانة لة ثانتايي 

بةربآلوي  كؤمةَلةيةكي  تؤذينةوةي  قةَلةمِرةوي  بةرةو  زمانييةكان  تؤذينةوة 

ضاالكيي مرؤظ -يان لةوانةية هةموو ضةشنة ضاالكييةكي مرؤظ- بطوازرَيتةوة. 

بة  ثَيويستمان  دةخؤين،  شت  بؤضي  ئةوةي  روونكردنةوةي  بؤ  كة  ئاشكراية 

ثَيكهاتةخوازي نيية، بةآلم ثَيكهاتةخوازي دةتوانَيت لة شيكردنةوةي ئةو شَيوازة 

كولتوورة  لة  خواردن  بة  ثَيوةنديدارةكان  شتة  و  خواردن  كة  جؤراوجؤرانةي 

طؤِرانكارييةكاني  ضؤنَيتيي  هةروةها  و  دةطرَيت  وةخؤي  جؤراوجؤرةكاندا 

ثَيوةنديدار بة خواردن، باش و بةكةَلك بَيت. ئةطةر روانطةيةكي وردبينانةترمان 

هةبَيت، زؤرجار ئةم ئةسَلة دةبينين كة مانا و هةر بةم ثَيية بةها، لةو جياوازييةوة 

سةرضاوة دةطرَيت كة دةكةوَيتة طةِر. 

 كةواتة، ثَيكهاتةخوازي زمان زؤر بة جيدي وةردةطرَيت، بةآلم لة هةمان كاتدا 

زمان وةك بابةتَيكي زؤر ئاشكرا و روون لة قةَلةم دةدات. ثَيكهاتةخوازي ئةوة 

دةزانَيت كة هيض ضةشنة ثَيوةندييةكي سروشتي لة نَيوان وشة و ئةو شتةي وشة 

دةطةِرَيتةوة سةري لة ئارادا نيية -بة وتةيةكي تر، ثَيوةنديي نَيوان زمان و ئةو 
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هةَلبذاردنة،  ثَيي  بة  ثَيوةندييةكي  هةمووكات  دةكات  وةسفي  زمان  كة  جيهانةي 

بةآلم، ثَيكهاتةخوازي لة راستيدا لة ئةنجام و ئاكامة مومكينةكاني ئةم كةلَين و 

مايةي  ئةوةندة  ئةمة  اليةكةوة،  لة  ناكؤَلَيتةوة.  جيهان  و  زمان  نَيوان  قةَلشتةي 

بةشي  لة  ثَيشتريش  و  دةزانين  هةموومان  ئةوةي  لةبةر  نيية،  سةرسووِرمان 

وَينة  بؤ  زمانَيك  هةر  كة  ئاراوة،  هاتووةتة  باسي  ثَيكهاتةخوازيدا  بة  ثَيوةنديدار 

بؤ ئاماذةداني بة ئةسث، درةخت، يان سةط لة كؤمةَلَيك واذةي جياواز لة ضاو 

زمانَيكي تر كةَلك وةردةطرَيت. خاَلي سةرنجِراكَيش لةوةداية كة ئةمة نابَيتة هؤي 

ئةوةي ئَيمة ضيتر متمانةمان بة زماني خؤمان نةمَينَيت.

يان   “chien” لةوانةية  كة  نابين  طومانة  ئةو  دةستةويةخةي  كات  هيض  ئَيمة 

”Hund“ -دوو وشةي فةرةنسي و ئةَلماني لةبري سةط- بؤ ئاماذةدان بة سةط 

وَينة  بؤ  كة  بثرسين  خؤمان  لة  لةوانةية  خؤ  بن.  ”سةط“  وشةي  لة  طونجاوتر 

وآلتي  لة  كة  ساردييةي  و  ثةنير  لةو  ئةَلماني  سارديي  يان  فةرةنسي  ثةنيري 

خؤمان دروست دةكرَيت، باشتر بَيت يان نا، يان ئايا ئةو ئؤتؤمبَيالنةي كة ئةوان 

بةرهةمي دةهَينن جوانتر و ثتةوترهةن يان نين لةو ئؤتؤمبَيالنةي كة لة وآلتي 

نابين  طومانة  ئةو  دةستةويةخةي  كات  هيض  بةآلم  دةكرَين،  دروست  خؤمان 

لة  جيهاندا  لةطةَل  ئَيمة  زماني  لة  باشتر  ئةَلماني  يان  فةرةنسة  زماني  رةنطة  كة 

ثَيوةندي دان. زماني خؤمان ئةوةندة بؤ ئَيمة سروشتيية كة كةم و زؤر هةرطيز 

ئةطةري ئةوة لة ئارادا نيية كة متمانةمان ثَيي نةمَينَيت. 

 لة اليةكي ترةوة، هةموو كات لةم مةسةلةية ئاطادار بووينة كة زمان بؤي 

هةية زؤر خليسك بَيت و جَيطةي متمانة نةبَيت. يةكَيك لةو مةسةلة كؤنانة وةبير 

خؤتان بهَيننةوة، بؤ وَينة مةسةلةي ئةو كرَيتييةي كة دةَلَيت هةموو كرَيتييةكان 

ئةو  شتةي  ئةو  واية  كة  بن،  درؤزن  كرَيتييةكان  هةموو  ئةطةر  ئَيستا  درؤزنن. 

كرَيتييةي طوتوويةتي راستة، بةآلم لة هةمان كاتدا خودي ئةو شاهيدي ناِراست 

بووني ئةو قسةيةية كة دةيكات، ضونكي ئةطةر ئةو يةك لة خةَلكاني كريت بَيت 

درؤي  كرَيتييةك  جارَيكيش  تاقة  بؤ  النيكةم  واتة  كة  نةبَيت،  درؤ  قسةكةشي  و 

لَيرةدا  هةنة.  جؤراوجؤري  حاَلةتي  مةسةالنة  جؤرة  ئةم  هةَلبةت  نةكردووة. 

مةسةلة ئةوةية كة كريتييةك ديعايةيةكي لةم ضةشنة دةكات. ئَيستا ئةطةر ئةو 

ئةم  بَيت  نيويؤرك  ئالبنيي  خةَلكي  دةكات  ضةشنة  لةم  قسةيةكي  كة  كةسةي 

دةخواتةوة  ئاو  شوَينةوة  لةو  تةنيا  مةسةلةكة  درؤ.  يان  راستة  يان  ديعايةية 

ئاماذةي  طوزارةكة  كة  طرووثةية  ئةو  ئةندامي  خؤي  طوزارةية  ئةم  بَيذةري  كة 

ثَي دةكات و خودي ئةويش شموولي ئةو ديعايةية دةكات كة دةيهَينَيتة ئاراوة. 
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بةمجؤرة زمان لة دةستي دَيت ئَيمة بةرةو بنبةستي سةيروسةمةرة رابكَيشَيت. 

بؤ  النيكةم  كة  ئةوةية  نيشاندةري  كريتي  مةسةلةي  ضةشني  لة  مةسلةطةلَيكي 

جؤرَيك لة طوزارةكان، ثَيويستمان بة بووني ئاسؤيةكي تَيِروانيني دةرةكي، واتة 

دةربارةي  شتَيك  بخوازين  ئةطةر  كةواتة،  هةية.  دةرةكي،  طةِرانةوةي  خاَلَيكي 

روانطةيةكي  بووني  بة  ثَيويستمان  خوزانةكةيدا  ئارمانج  شَيوة  لة  بَلَيين  زمان 

دةرةكي هةية، بةآلم لة بابةت زمان، ئاسؤيةكي تَيِروانين و روانطةيةكي دةرةكي 

دةتوانين  زمان  خودي  لة  كةَلكوةرطرتن  بة  و  زمان  رَيطاي  لة  تةنيا  نيية.  بووني 

دةربارةي زمان قسان بكةين. دةربارةي هةرشتَيك كة بدوَيين و هةرضييةك كة 

بيَلَيين، بةردةوام لةنَيو خودي زمانداين. 

طةورة  ثَيكهاتة  ئةو  بابةت  لة  بةَلكو  زمان،  بابةت  لة  هةر  نةك  خاَلَيك   

كولتوورييانةش كة ثَيكهاتةخوازان هةوَليان دا شييان بكةنةوة و هةَليانسةنطَينن 

راستة. ئةطةر طريمانةي ئةوة بكةين كة ثَيكهاتةكاني زمان و كولتوور لة رَيطةي 

ئةوة  دةشَيت  واتة  كة  ئةوانةوة،  رَيطاي  لة  ئَيمة  نةك  دةكةن،  قسان  ئَيمةوة 

بةآلم  ثَيكهاتانةداين،  ئةو  لةنَيو  هةمووكات  ئَيمة  كة  بكةين  قبووَل  و  بسةلمَينين 

لةم حاَلةتةدا رووبةِرووي ثرسَيكي جيدي دةبينةوة. ئةطةر وةك ثَيكهاتةخوازان، 

لة  خؤمان  بَلَيين،  شتَيك  و  بكةين  قسان  ثَيكهاتانة  ئةو  دةربــارةي  بخوازين 

ديعايةيةك  كة  كريتيةية  ئةو  ثَيطةي  هاوشَيوةيةي  كة  دةدؤزينةوة  ثَيطةيةكدا 

ئَيمة  لةوان:  يةكَيكة  خؤيشي  كة  ئاراوة،  دةهَينَيتة  كريتييةكان  هةموو  دةربارةي 

لةنَيو ئةو ثَيكهاتانةداين كة بابةتي طوزارةكاني ئَيمةن. ثَيكهاتةخوازان هيض كات 

خؤيان  ئةوان  بَلَيي  وةك  جووآلنةوة  ضةشنَيك  بة  و  نةكؤَلييةوة  ثرسةيان  لةم 

هيض كات بةشَيك لةو ثَيكهاتانة نةبوونة، وةك بَلَيي ثَيطةيةك لة دةرةوي زمان و 

ثَيكهاتةكاني ترداية -بة كورتي وةك بَلَيي ئةوان خةَلكي ئالبنيي نيويؤركن، نةك 

كريت. 

 

وةهمي ئامادةبوون (حزوور)وةهمي ئامادةبوون (حزوور)

 ئةو راستيية كة هيض كات ناتوانين بؤ قسةكردن لةسةر زمان بضينة دةرةوةي 

زمان، النيكةم لة باري تيؤريكةوة خؤي ثرسَيكة، بةآلم ثرسَيكي تريش دةربارةي 

زمان لة ئاراداية كة لةوانةية طرينطتر و جيديتر بَيت. هةر وةك باسمان كرد، هةر 

سروشتي  تةواوي  بة  هةمووكات  بووبَيتين،  فَيري  منداَليدا  تافي  لة  كة  زمانَيك 

بة  دةذين  تَييدا  كة  جيهانةي  ئةو  لةطةَل  دةَلَيي  هةميشة  و  ضاومان  بار  دَيتة 
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تةواوي دةطونجَيت، بةآلم ئةم ”سروشتي بوونة“ ضيية؟ يان باشترة بَلَيين، ضؤن 

هةَلبذاردنة، واتة  دةكرَيت و دةلوَيت ئةو شتةي كة دةزانين دَلخوازانة و بةثَيي 

ثَيوةنديي نَيوان زمان و واقيع، وةك شتَيكي تةواو سروشتي ئةزموون دةكةين؟ 

و  سادة  زؤر  وةآلمةكةي  نادات؟  ئازارمان  بةردةوام  دَلخوازبوونة  ئةم  بؤضي 

ئاسانة: ئةم دَلخوازبوونة ئازارمان نادات، ضونكي ئَيمة تةنيا بة ضاوي ئامراز لة 

خؤمان  مةبةستي  دةربِريني  واتة  كارَيك،  ئةطةري  شتةي  ئةو  دةِروانين،  زمان 

ئاسايي  قةَلةمي  بة  كة  نيية  طرينط  راستيدا  لة  ضؤن  وةك  رَيك  دةخوَلقَينَيت.  بؤ 

دةنووسين، يان بة قةَلةمي نةرم، يان ثَينووسَيكي قةديمي، يان لة ض رةنطَيك كةَلك 

ضونكي  نيية،  طرينط  راستيدا  لة  دةهَينين  كاريشي  بة  زمانةي  ئةو  وةردةطرين، 

تةنيا بةكاري دةهَينين بؤئةوةي شتَيك دةرببِرين كة وةثَيش زمان دةكةوَيت: ئةو 

شتةي كة بةر لةوةي بؤ بيضم ثَيداني لة دووتوَيي كؤمةَلَيك وشةدا دةستوداوَيني 

زمان بين، لة زةيني ئَيمةدا ئامادةية، بةآلم لةوةثَيش دةزانين كة دةمانةوَيت ضي 

بَلَيين و ثاشان كؤمةَلَيك وشة بؤ دةربِريني مةبةستةكةمان دةستةبذَير دةكةين. 

ئَيمة  كة  دةيزانين،  شتةي  بةو  دةزانين  ئَيمة  كة  خاترجةمييةي  و  قةتعييةت  ئةو 

لةطةَل خؤماندا لة ثَيوةندييةكي راستةوخؤ و بَي نيونجيدان، هةر بؤية دةتوانين 

ئةو شتةي كة دةيزانين و هةستي ثَي دةكةين لة ضوارضَيوةي كؤمةَلَيك وشةدا 

بيطونجَينين، بنةماي ئةو متمانةيةية كة بة زماني خؤمان هةمانة. ئَيمة ئةو شتةي 

كة بؤ ئَيمة ئامادةية و هةر لةو سؤنطةيةوة هةقيقةتَيكي حاشاهةَلنةطرة، دةناسين. 

تا  خؤمان  لةطةَل  نَيونجيية  بَي  و  راستةوخؤ  ثَيوةنديية  ئةم  لةسةر  بؤضي   

ضوارِرَييانَيك  لة  كة  خؤتان  ضاوي  بةر  بَيننة  وا  دةكرَيت؟  ثَيداطري  رادةية  ئةو 

راوةستاون و ضاوةِرَيي طَلؤثي سةوز دةكةن و كةسَيك لة ثشتتانةوة دَيت و بة 

ثِرتاو خؤتان ثَيدا دةدات و ئَيوة بَي هؤشوطؤش فِرَي دةدرَينة سةر شةقام. ثاشان، 

نايطاتَي  دةنط  و  طيراوة  كةلَينَيكي  و  درز  هةموو  كة  تاريك  تةواو  ذوورَيكي  لة 

و  هاتووة  بةسةردا  ضيتان  كة  ناضَيت  هيض  بؤ  زةينتان  دَينةوة.  خؤتان  وةهؤش 

و  نةبَيت  تاريك  لةوانةية  ذوورةكة  نين.  دَلنيا  شتَيكةوة  هيض  بابةت  لة  كوَين.  لة 

ئةوة ئَيوةن كة ضاوتان بةسةر هةموو ئةو شتانةي كة دةيزانن نووقاندووة. كة 

واتة زانيارييةكاني ئَيوة ضين؟ تةنيا شتَيك كة لة راستيدا دةيزانن ئةوةية كة تا 

ئاستي مردن تؤقاو و تووِرةن. لةوسؤنطةيةوة ئةم شتانة بة دَلنياييةوة دةزانن 

كة لة الي ئَيوة ئامادةن. كة واية ئامادةبوون بنةماي دوايين ثاذةكاني ئةو زانستة 

تا  دةبةخشَيت  ثَي  ئةوةتان  ئةطةري  زمان  و  دةستتانة  بةر  لة  كة  راستةقينةيةن 

فةيلةسؤفي  دريدا،  بيطوازنةوة.  هةتانة  دةروة  دنياي  بابةت  لة  كة  زانستةي  ئةو 
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فةرةنسي، بة ئةم ئاوَيتةية، كة ثَيي واية سةرلَي شَيوَينة، لة ئامادةبوون و زمان 

 .(logocentrisim) دةَلَيت طوتة تةوةري

 متمانةي ئَيمة بة زمان ثابةندي ئةو شتةية، ئةو كاتةي لة راستيدا كةَلك لة 

زمان وةردةطرين، روو دةدات يان ثَيمان واية روو دةدات؛ ديارة بة دَلنياييةوة 

ثابةندي بيستني قسةي ئةواني تر نيية: بةثَيي ئةزموون بؤمان دةركةوتووة كة 

طوَي راطرتن بؤ ئةواني تر ناضارةكي ئَيمة ناخاتة بةستَينَيكي ثَيوةندي ئامَيز لةطةَل 

دؤخي راستةقينةي ئةوانةوة -بؤ وَينة، ئةوان لةوانةية درؤ بكةن، يان لةوانةية 

توانايي ئةوةيان نةبَيت ئةو شتةي لة راستيدا دةيانةوَيت بيَلَين، دةري ببِرن. لة 

نووسين  ثابةندي  دَلنياييةوة  بة  زمان  بة  ئَيمة  متمانةيةي  ئةم  تريشةوة  اليةكي 

هةمان  بة  و  نةبَيت  ثَيكردن  متمانة  جَيي  طوتة  هَيندةي  لةوانةية  نووسين  نيية: 

رَيذة ناِروون و تةمومذاوي بَيت. تةنانةت نووسين هةَلطري دؤخَيكة كة ئةطةر 

نةتوانين بة ضاو بيبينين، ئةطةري تَيطةيشتن لة هةقيقةتمان ثَي نابةخشَيت. كاتَيك 

بؤمان  تَينةطةين،  دةيَلَيت  كة  شتةي  لةو  ئةطةر  دةكات،  لةطةَل  قسةمان  كةسَيك 

هةية قسةي ثَي ببِرين و ثرسياري لَي بكةين و ئةطةر بكةوينة شك و ثَيمان وا 

بَيت خةريكة درؤمان لةطةَل دةكات، دةتوانين بة وردي سةيري بكةين و لة رَيي 

هةندَيك نيشانةي ترةوة ثةي بة راستييةكان ببةين. هةر ضةندة دواجار هةرطيز 

هزريدا  لة  شتةي  بةو  دةستمان  كة  بَلَيين  دَلنياييةوة  و  خاترجةمي  بة  ناتوانين 

دَيت و دةضَيت -واتة ئةو هةقيقةتة ئةسَلييةي كة لة ديوي ئةو ديوي وشةكانيدا 

حةشار دراوة- راطةيشتووة، بةآلم لة بةراورد دةطةَل ئةو كاتةي رووبةِرووي 

بابةتة  كاكَلي  دةتوانين  باشتر  و  داين  باشتر  بارودؤخَيكي  لة  دةبينةوة  نووسين 

بةرباسةكاني وةدةست بهَينين.

لة بابةت بةرطريكردن لة ئامادةنةبوون (غياب) لة بابةت بةرطريكردن لة ئامادةنةبوون (غياب) 

ئيماني  كات  هةموو  رؤذاوايي  باوي  هزري  و  رؤذاوا  فةلسةفيي  سوننةتي   

ثتر بة ئاخافتن بووة تا نووسين، بةآلم ئايا ئاخافتن جَيي متمانةية؟ ئايا تةنانةت 

كاكَلي  كة  دريدا،  متمانةن؟  جَيي  دَينين  زاريدا  بة  خؤمان  ئَيمة  كة  وشانةي  ئةو 

ئةو شتةي دةمةوَيت لَيرةدا بيَلَيم لة نووسراوةكاني ئةو وةرطيراوة، دةَلَيت، ”نا“. 

بدوَيين.  كورتي  بة  ئةو  باسوخواسةكاني  سةرةكييةكاني  خاَلة  لة  با  بدةن  رَي 

نيية.  متمانة  جَيي  خؤيدا  زاتي  لة  ”زمان  دةَلَيت،  ثَيمان  دريدا  هةرشتَيك،  لة  بةر 

دةكةوَيت.  وةطةِر  و  دةكات  كار  جياوازي  بنةماي  سةر  لة  زمان  بينيمان،  وةك 
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ئةو شتةي دةبَيتة هؤي ئةوةي وشةكان ئاماذة بة شتَيك بكةن، جياوازي ئةوان 

لة وشةكاني ترة، نةك ثَيوةندييةكي راستةوخؤ لةنَيوان وشةكان و وةك دةَلَين 

كار  زمانَيك)  (واتة  زمانيدا  سيستمَيكي  لةنَيو  وشانة  ئةم  بةآلم  ذَيدةرةكانيان، 

نيية.  راستةقينةوة  دنياي  بة  ثَيوةندييةكيان  و  وَيككةوتن  كات  هيض  كة  دةكةن 

دةَلَين  وةك  و  هةبَيت  تري  فؤرمَيكي  نةبَيت  بؤي  كة  نيية  ئارادا  لة  وشةيةك  ض 

ذَيدةرةكةي  دةستي  لةسةر  فؤرمةكةي  و  دابَيت  ذَيدةرةكةي  بةندي  و  كؤت  لة 

دياري بكرَيت. ئةم حاَلةتة تةنانةت لة بابةت وشةطةلي كةم و زؤر ناخودئاطاي 

وشانةش  ئةم  ضونكي  راستة،  هتد)  و...  وةيِرؤ  ئؤف،  (ئاخ،  ئازاريش  دةربِريني 

وشةيةك  ئةطةر  دةطرن.  وةخؤ  جؤراوجؤر  شَيوةي  جؤراوجؤرةكاندا  زمانة  لة 

فؤرمةكةي  (واتة  بوواية  ذَيدةرةكةيدا  كؤتوبةندي  لة  شَيوةي  كة  هةبواية 

ثةيِرةوي واتاكةي بَيت)، ئةوكات ئةم وشةية بة تةواوةتي ثةيِرةوي واقيع و لة 

”راستةقينة“  و  نةطؤِر  تةواوةتي  بة  رةطةزَيكي  دةبووة  و  دةبوو  واقيعدا  بةندي 

بكرَيت  دروست  زياتر  وشةي  ئةوةوة  بؤنةي  بة  دةكرا  كة  زمانيدا  سيستمي  لة 

لة  راستةقينةوة.  جيهاني  بازنةي  نَيو  دةخستة  تةواوةتي  بة  زماني  بةمجؤرة  و 

دؤخَيكي ئةوتؤدا، واقيع دياريكةري شَيوةي زماني ئَيمة دةبوو. هةر ضةندة، لة 

راستيدا ئَيمة رووبةِرووي ئةو مانايانة دةبينةوة كة لة ”جياوازييةوة“ سةرضاوة 

دةطرن و راستةوخؤ ثَيوةندييان بةو دنيايةوة نيية كة ئاماذةي ثَي دةدةن و بؤي 

دةطةِرَينةوة. وةك ضؤن سوسور طوتوويةتي، مانا لة زماندا سةرضاوةطرتوو لة 

ثَيوةنديطةلي جياوازيكارانةية، نةرَينيية نةك ئةرَيني. هةر بؤية دريدا ئةوة دةَلَيت 

كة وشة هةرطيز لة زةمةندا نةطؤِر و راوةستاو نينة. 

 

 ذَيدةر: ذَيدةر:

Bertens. Johannes Willem

Literary Theory: The basics
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هةَلبةت خوَينةر تَيبينى ئةوةى كردووة كة ناونيشانى سةرةوة ئاماذة بؤ دوو 

ئةوى  ةو  (١٨٩٢ـ١٩٤٠)  بنيامين“  ”واَلتةر  يةكَيكيان  دةكات،  بةناوبانط  نووسةرى 

ئةو  كة  رووندةكةينةوة  ئةوة  دواتر  ة،  (١٨٨٩ـ١٩٧٦)  هايديطةر“  ”مارتن  تريان 

دوو ناودارة سَيبةرى خؤيان بةسةر ئةو بابةتة كة لَييدةكؤَلينةوةو ئةو هزرة كة 

سةبارةتى دةدوَيينء ئةو مرؤظة كة بايةخى ثَيدةدةين، دادةثؤشن.

لَيرةدا  كة  ئةوةية  بكرَيت  لةسةر  جةختى  سةرةتادا  لة  ثَيويستة  كة  شتةى  ئةو 

ثرسةكة وابةستة نيية بة دؤزَيكى الوةكيى ثةِراوَيزييةوة، طةر، لةو ضوارضَيوةيةدا 

الوةكيى  و  ثةِراوَيزيى  لةنَيوان  جياكاريكردن  دةدوَيين،  لةهةمبةرى  ئَيمة  كة 

دةمانخاتة  نةَلَيين  طةر  وةرطَيِران،  ثرسى  لةِراستيدا  بَيت.  دروست  جياكارييةكى 

بالنشؤ  ســةرقاَلييةكانى  ناوةِرؤكى  نَيو  دةمانخاتة  بَلَيين  با  هزرةوة،  كرؤكى  نَيو 

(١٩٠٧ـ٢٠٠٣) وة. هةر ئةمةشة كة ئةو خودى خؤى جةختى لةسةر دةكات كاتَيك 

كة دةَلَيت: ”طةر ئَيمة، ض بة راست و ض بة ضةوت، بةردةوامبين لةسةر طوتنى ئةوةى 

ئةركى وةرطَيِران، ئةركى هزرئةركى وةرطَيِران، ئةركى هزر

عةبدولسةالم بنعةبدولعالىعةبدولسةالم بنعةبدولعالى

و. لةعةرةبييةوة: سامان عةلى حاميدو. لةعةرةبييةوة: سامان عةلى حاميد

واَلتةر
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ئةركى  هةمووشيان  و  هةن  رةخنةطرانيش  تةنانةت  رؤماننوسانء  شاعيرانء  كة، 

ثَيويستة  كاتة  ئةو  دةطرن،  خؤيان  ئةستؤى  لة  ئةدةب  واتاى  دةستنيشانكردنى 

وةرطَيِرةكانيش لةنَيو ئةواندا ئةذمار بكةين“(١).

ئَيمة لةميانى ئةم دوو دةقة سةرةكييةوة باس لة ثرسى وةرطَيِران دةكةين الى 

بالنشؤ: دةقى يةكةم لة دوتوَيى كتَيبى ”بةشى ئاطر“ لةذَير ناونيشانى ”وةرطَيِرراو 

لة...“ بآلوكراوةتةوة، ئةوى تريان لة دوتوَيى ”هاوِرَييةتيى“ لةذَير ناونيشانى ”كارى 

وةرطَيِران“ دا بآلوكراوةتةوة. بالنشؤ لةنَيو ئةم دةقةى دوايياندا سةبارةت بة بابةتى 

دةداتةوة.  بنيامين  ى  وةرطَيِر“  ”ئةركى  لَيكؤَلينةوةى  وةآلمى  و  دةدوَيت  وةرطَيِران 

ئةو  وتارةكانى  كات  زوربةى  ضونكة  ئةوهاية.  هةر  بالنشؤ  حاَلى  دةزانين  وةك 

دةمةوآ  من  هةروةها  ثَيكدَينآ.  كتَيبَيك  ثَيداضوونةوةى  يان  بيريارَيك  طفتوطؤى 

ثرسَيكى  ثَيمواية  كة  بكةم  سيستماتيكيى  ثرسَيكى  لةسةر  جةخت  لةوبارةيةوة 

سةرةكيية، ئةويش ئةوةية كة نابَيت ئَيمة بضينة نَيو هةوَلَيكى نةزؤك و بَيهودة و 

رةنطة بَيماناى جياكاريى كردن لةنَيوان ئةوةدا كة هى بالنشؤية و ئةوةى كة هى 

جطة لة بالنشؤية، سةبارةت بةو دةقةش كة دةربارةى دةدوَيين لة نَيوان ئةوةدا كة 

هى بالنشؤية و ئةوةى كة هى بنيامينة. ئةمةش لةبةر ضةندين هؤكارى جياواز كة 

لةباريداية بمانخاتة ـ نَيو كرؤكى هزرى بالنشؤوةو رةنطة ميتؤدى خوَيندنةوةشى 

ديارى بكات.

بة،  بةَلكو  طوتنةوة،  نوَيكردنةوةى  بة  نيية  وابةستة  لَيرةدا  ثرسةكة  ضونكة 

دووبارةكردنةوةى طوتن بةجؤرَيكى جياواز، ثةيوةستة. با ئَيمة ئةو طوتةيةى بالنشؤ 

كة لةنَيو كتَيبى L,entretien infini دا هاتووة، بةنموونة بهَينينةوة كة دةَلَيت: ”ئةو 

جارَيك  هةموو  ئةوةية  طرنط  بةَلكو  بَلَيين،  شتَيك  كة  نيية  ئةوة  طرنطة  كة  شتةى 

بةجؤرَيك طوتة دووبارة بكةينةوة وةك ئةوةى كة يةكةمجار بَيت طوترابَيت“(٢).

كة  ئةوةدا  لةطةأل   un entretien دةستثَيكردنى  بة  بةندة  كتومت  ثرسةكة 

لةوةوبةر طوتراوة. بؤ ئةوة فؤِرمى رةسةنى ئةو وشةيةشم دانايةوة تا تَيبينى ئةوة 

بكةين كة ئَيمة، النيكةم بةبِرواى من، كةمَيك ثةلة دةكةين كاتَيك كة بؤ ”طفتوطؤيةكى 

هةر  ثَيش  و  سةرةتا   L,entretienدةزانين وةكى  ضونكة  وةريدةطَيِرين.  بَيكؤتا“ 

ئَيمة  كة  ضوارضَيوةيةشدا  لةو  ثاراستن،  و  كردن  ثارَيزطاريى  بؤ  ئاماذةية  شتَيك 

لة  ئاطاداريكردن،  و  ثَيدان  طرنطيى  بَلَيم  كة  دةزانم  بةباشتر  واى  لَييدةكؤَلينةوة 

ئاماذةدان بؤ طفتوطؤ ثترة (تةنانةت ليترى لة فةرهةنطةكةيدا تةنها كاتَيك واى لَى 

دةكات ماناى طفتوطؤ بطةيَينَيت سةروةختَيك كة لة شَيوةى كؤدا بؤ كؤكردنةوةى 

ناونيشانطةلى هةندَيك كتَيب بةكاردةهَينرَيت). رةنطة هةر لةم بارةيةشةوة لةشوَينى 
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خؤيدا بَيت كة، بة مةبةستى رؤشنكردنةوةى هةَلوَيستى بالنشؤ، هةندَيك جياوازى 

لةنَيوان ئةو و خاوةنى هةَلوةشاندنةوةدا بكةين. ضونكة لةكاتَيكدا كة ئَيمة الى جاك 

دَيريدا (١٩٣٠ـ٢٠٠٤) هةست بة ضةشنَيك لة سةركةوتن بةسةر تَيكستى خوَينراوةدا 

دةكةين، الى بالنشؤ بةركةوتن لةطةأل جؤرَيك لة خاكَيتيى هزريدا دةكةينء هةست 

دةكةين كة هةميشة دةنطَيك هةية ثَيشمان كةوتووةو ثرسى هزر ثرسى تَيكهةَلضونى 

ئاشقانة و بابةتةكة ثتر لة ثةيوةستبوونى بة هةر شتَيكى ترةوة زياتر بة طرنطيى 

ثَيدان و ئاطاداريكردنى ئةو شتةوة وابةستةية كة لةوةوبةر طوتراوة.

بة  تةنها  كة  ناطةيَينَيت  ئةوة  ماناى  طوتراوة  كة  شتةى  ئةو  طةِراندنةوةى 

شيكردنةوةو لَيدوانطةل بةس بكةين، بةَلكو ماناى ئةوةية كة خؤمان نةك لةبةردةم 

ضونيةكى كاوَيذكار و دووبارةكةرةوةدا ببينينةوة، بةَلكو ماناى ئةوةية كة لةبةردةم 

هةمان شت، لةبةردةم قسةطةلَيكى هةمةاليةنةدا كة تا ئَيستاش لة رؤشنيى دِردؤنطى 

ئةوةدا كة طوتراوة بةرةو روومان دةطةِرَيتةوة، خؤمان ببينينةوة. ئةم طرنطيى ثَيدانة، 

ئةم ئاطاداريكردنةية كة ئةركى هزرة، هةر ئةميشة كة جؤرَيك لة هاوتاسازيى لةطةأل 

بيرمةندان بةسةريدا دةسةثَينآ بة هةنطاو هةَلطرتن لة جياوازى و ئةويترخوازييةوة، 

وةكو لة دوايشدا دةبينين، هةر ئةمةشة ”ئةركى وةرطَيِر“.

ئامانجى ئةوةى كة لةوةوبةر طوترا ثَيش هةر شتَيك ماناى راطةيشتن بةهةمان 

بارةيةشةوة  لةم  طوتراوة.  جياواز  لَيكدى  بةشَيوةطةلى  كة  دةطةيَينَيت  شتة  ئةو 

بالنشؤ جةخت لةسةر ئةوة دةكات كة ئةركى وةرطَيِر ضةشنَيك لة كارى شةيتانيى، 

ياخيبونى  بةَلكو  نيية،  ياخيبونَيك  هةر  كة  لةخؤدةطرَيت،  ياخيبون  لة  ضةشنَيك 

خوداوةندةكانة. ضونكة وةرطَيِر بِرواى واية كة سةرلةنوآ قولةى بابل بينا دةكاتةوة، 

يانى هةوَلى ”بَلندبوون“ بةرةو جؤرَيك لة زمانى رةسةن و وتةطةلى باآل دةدات كة 

تةنها قسةكردن ثَييان بةسة بؤ طوتنى راستيى. هةميشة خةونى ئةوة دَيتة خةوى 

وةرطَيِر كة ثَيى واية هةموو زمانةكان ئاماذة بؤ هةمان فاكت دةكةن بةشَيوةطةلى 

لَيكدى جياواز. وةك ئةوةى كة بةهؤيةوة، بةهؤى وةرطَيِرانةوة، زمان بطؤِرَيت بؤ 

زمانَيكى باآل كة رةنطة زمانى ثَيكةوة طونجان يان يةكَيتى تةواوى نَيوان هةموو ئةو 

اليةنانة بَيت.

ئةم ئامانجة يةكتاخوازة هةرطيز ماناى ئةوة ناطةيَينَيت كة وةرطَيِران هةوأل بؤ 

رةنطة  دةدات،  طؤِرين  بؤ  هةوَل  بةردةوام  ”وةرطَيِران  دةدات.  جياوازى  نةهَيشتنى 

كار بؤ شاردنةوةشى بكات بةآلم جاروبار لةِرَيطاى دةرخستنى و زوبةرى كاتيش 

لةِرَيطاى زيادكردنى ضاالكييةوة“(٣). بالنشؤ بِرواى واية كة دةق، بةسرءشتى خؤى، 

خاوةنى ضةشنَيك لة جوَلة ء جؤرَيك لة خواستى ترازانة لة خودةكةىء طؤِرينى 
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نيشتمان و طؤِرينى زمانةكةى. رةنطة ئةمةش تايبةتمةنديى كارة ئةدةبييةكان بَيت 

بة سرءشتى خؤيان. ئةوة تَيكستةكانن كة زمان ئةو شيمانة و توانا ئايندةييانةيان 

لة  ترازانيان  خواستى  زمان  كة  دةقةكانن  ئةوة  هةن،  تَيياندا  كة  دةكات  ئاشكرا 

خودةكةيان ئاشكرا دةكات. دةشتوانين بَلَيين كة زمان ئةو ”جوَلة“ ية و ئةو خواستة 

بةكار دةبات، يان با بَلَيين كار ثآ دةكات.

بالنشؤ بِرواى واية ئةو شتةى كة ثَيى دةطوترآ دةقة كالسيكييةكان بةباشترين 

شَيوة ئةو بابةتة رؤشن دةكاتةوة. ضونكة ئةو دةقانة زوربةى كات سةر بة زمانَيكن 

كة ضيى تر بةكارناهَينرَين، سةر بة زمانطةلَيكى ”مردوو“ ن. هةربؤية ئةو دةقانة تةنها 

بة وةرطَيِراويى ذيانيان تَيداية. هاوكات ئةو دةقانة دةبنة ”شوَينطةى ذيانى زمانَيكى 

مردوو، بةآلم ئةو دةقانة بةرثرسيارى تاك و تةنها دةبن لة ئايندةى زمانَيكى بآ 

ئايندة“(٤).

و  باو  لة  ترازانة  ئةو  ء  جوَلةية  ئةو  ضةسثاندنى  بؤ  تةنها  ئةديبان  لة  هةندَيك 

كتومت  ئةوان  دةدةن،  وةرطَيِران  بة  بايةخ  دووبارةكراو،  زمانى  لة  دووركةوتنةوة 

بةئامانجى نامؤيى روو لة وةرطَيِران دةكةن. بالنشؤ لةوبارةيةوة سةرنجى هؤكارى 

وابةستة بوونى ئةدةبى كالسيكى فةِرةنسيى بة كلتور و زمانة كؤنةكان دةدات، هؤيةكةى 

بؤ سؤراخى نامؤيى دةطةِرَيتةوة كة دةيةوآ زمانى باو رووةو ثايةى زمانى وةرطَيِرراو 

بَلند بكات. ”وةرطَيِرانى كارَيكى ئةدةبيى طريكيى يان التينيى بؤ سةر زمانى فةِرةنسيى، 

خؤى لةخؤيدا بةجَيهَينانى كارَيكى داهَينةرانة بوو. بؤ نموونة كؤرنآ (١٦٠٦ـ١٦٨٤)(٥) 

لةنَيو ئةو ثَيشةكييةيدا كة بؤ (ئؤديب) ى نووسيوة داخ بؤ ئةوة دةخوات بِرشتى ئةوةى 

لة  هةندَيك  تةنانةت  وةرطَيِر نةبَيت“.  بة  تر نةمَينَيتةوة تةنها  بة ضى  داوة كة  لةدةست 

ئةديبانى نوآ لةوة دوورتر دةِرؤن ”ئةو ناونيشانةى كة جؤ بؤسكى بةكارةكةى خؤى 

بة ناونيشانى (وةرطَيِرراو لة بَيدةنطييةوة) ى داوة، ضةشنَيك لةو خواستة ثَيكدَينآ كة 

ئةدةبَيك دةيخوازآ كة دةيةوآ بة وةرطَيِرانَيكى ثةتيى بمَينَيتةوة، بة وةرطَيِرانَيك كة 

شتَيكى تَيدا نةبَيت بؤ وةرطَيِران وةكو هةوَلَيك بؤ ئةوةى لة زماندا تةنها دةست بةو تاكة 

مةودايةوة بطيرَيت كة زمان دةيةوآ لةبةرانبةر خؤيدا بيهَيَلَيتةوة“.

بةم واتاية وةرطَيِر داهَينةر ـ نووسةرة، دةقى وةرطَيِرراويش السايى ثِرؤسةى 

داهَينان دةكاتةوة كة دةيةوآ، بة هةنطاو هةَلطرتن لة زمانى باو، ئةو زمانةى كة تَييدا 

و بةهؤيةوة دةذينء، نوقمى دةبين، ”ذيان بة زمانَيكى تر ببةخشآ كة بة روواَلةت 

نائامادةية،  تَييدا  كة  ثَيكدَينآ  بةشةى  ئةو  بةآلم  دةردةكةوآ،  زمان  هةمان  وةكى 

بزر  هةر  ئَيستا  تا  روودةداتء،  هةر  ئَيستا  تا  كة  جياوازة  لَيى  جياوازييةك  جؤرة 

دةبَيت“(٦).
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ئةم  ”ضونكة  نيية  دةق  ى  ”دَلسؤزانة“  دةمةالسكَيى  وةرطَيِران  ئامانجى  كةواتة 

بِرشتى  رايدةهَينآء،  لةبةرئةوةى  دةكات  نابود  وةرطَيِران  كارى  دةمةالسكَيية 

دِردؤنطيى و ناسةقامطيريى لَى دادةماَلَيت كة ذمارةيةك لة دانراوطةلى وةرطَيِرراو 

بؤ ئاستى دانراوطةلة جوان و سةرنجِراكَيشةكان بَلند دةكات(٧).

و  كارثَيكردن  بةَلكو  نيية  جياوازيى  نةهَيشتنى  وةرطَيِر  ئامانجى  كةواتة 

ئاطاداريكردنَيتى. لةم روانطةيةوة لة بنةِرةتدا نابَيت وةك بناغةيةك بؤ دروستكردنى 

بؤ  ضاالكييةك  وةك  ثَيويستة  بةَلكو  بكرَيت،  وةرطَيِران  تةماشاى  نزيكايةتيى 

جَيطيركردنى نامؤيى سةير بكرَيت. يةكَيك لة طةورةترين ئةو هةآلنةش كة دةشآ 

وةرطَيِر بيكات ئةوةية كار بؤ سِركردنى ئةو دؤخة بكات كة زمانةكةى بة كاركردى 

رَيكةوت تَييدايةتى، ئةمة لةجياتى ئةوةى كة زمانةكةى بخاتة ذَير بارى ئةو وروذمة 

توند و بةتاوةى كة لة زمانة بيانييةكةوة دَيت. لةم بارةيةوة بالنشؤ دةقى يةكَيك 

بةنموونةى  يش  بنيامين  هاوكات  دةهَينَيتةوة  بةنموونة  ئةَلمان  تيؤريسَينانى  لة 

دةهَينَيتةوة. رؤدؤَلف بانفيتز دةَلَيت: ”باشترين وةرطَيِرانة ئةَلمانييةكانمان ثرةنسيثَيكى 

ضةوت بؤ خؤيان دةكةنة خاَلى هةنطاو هةَلطرتنء، الفى ئةوة لَيدةدةن كة مؤركى 

ئةَلمانيى بة سانسكريتيى و طريكيى و ئينطليزيى دةدةن، لةجياتى ثَيضةوانةكةى، يانى 

ثَيدانى مؤركَيكى سانسكريتيى و طريكيى و ئينطليزيى بة ئةَلمانيى“(٨).

هةمةجؤرةكانييةوة،  شَيوةطةلة  بة  دا  نامؤيى  رووى  بة  بَيثايانة  كرانةوة  ئةم 

كارى وةرطَيِر ئاسان ناكات، بةَلكو بةرثرسيارَيتيةكى طران دةخاتة ئةستؤى رةنطة 

ئةو بةرثرسيارَيتيية بَيت كة خراوةتة ئةستؤى هةموو كارَيكى هزريى. لةسؤنطةى 

زمانَيك  هةر  كة  هةَلطرتن  هةنطاو  خاَلى  دةكاتة  ثرةنسيثة  ئةو  وةرطَيِر  كة  ئةوةى 

دةشآ بطؤِرَيت بؤ هةموو زمانةكان، هةربؤية، لةثَيناو بةديهَينانى ئةوةدا، ثَيويستة 

بَيت،  جياوازيى  رةضاوكارى  يانى  خؤيدا،  زمانى  لة  داهَينةر  بة  ببَيت  لةسةرى 

بنةِرةتدا،  لة  رةنطة  هةروةها،  بةآلم  تردا،  زمانطةلى  لةطةأل  خؤى  زمانى  جياوازيى 

رةضاوكارى جياوازيى زمانى خؤى بَيت لةطةأل خؤيدا...

ثاشان...

و  كؤض  هةموو  ناخى  لةنَيو  نيشتةجَيية،  شوناس  جياوازيدا  جةرطةى  لةنَيو 

هَيزى  جةرطةى  لةنَيو  نيشتةجَيية،  بيناكردن  و  سةقامطيريى  طواستنةوةيةكدا 

جياكاريى و دروستكردنى لَيكدى دوورييدا هةميشة هَيزى يةكخستن هةية، لةنَيو 

ئةركى  دوتوَيى  لة  هةية،  هزريى  كارَيكى  هةميشة  زمانةوانييدا  كارى  جةرطةى 

ئةو  ناوى  نين  كةم  كار.  هةمان  بة  ببَيت  تاكو  ثةنهانة  هزر  ئةركى  وةرطَيِرانيشدا 

طةورة هزرمةندانةش كة الى ئةوان ئةركى سةرلةنوآ بيركردنةوة بة سةرلةنوآ 
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ئةو  بةناوبانطترين  لة  (١٧٧٠ـ١٨٤٣)  هؤَلدةرلين  رةنطة  بووة،  ئاوَيتة  وةرطَيِران 

هزرمةندانة بَيت طةر لة هةموويان تةواو كاريطةرتريش نةبَيت. بالنشؤ نووسيوية 

و دةَلَيت:

”نموونةى هؤَلدةرلين بةرجةستةى ئةو سةركَيشييانةمان بؤ دةكات كة هةموو 

بؤ  ئةو  وةرطَيِرانةكانى  دةبزوَينآ:  هةستيان  وةرطَيِران  كة  دةيكةن  كةسانة  ئةو 

بوو  تةواو  وةرطَيِرانيان  سةروةختَيك  بوون،  كارةكانى  دوايين  ئؤديب  و  ئانتيطؤن 

كة ئةو لة كةنارى دَيوانةييدا بوو. ئةوانة كارطةلَيكن بة ئاستَيكى بةرز لة قوَليى و 

لة  نةك  ئةويان  ئارةزوو  حةزو  راطةيشتوون.  كؤنتِرؤَلكردن  تواناى  و  لَيهاتوويى 

طواستنةوةى دةقى التينيى بؤ سةر زمانى ئةَلمانيى و نةك لة ئاراستةكردنى زمانى 

ئةَلمانيى رووةو سةرضاوة طريكييةكان دا رَيبةرايةتى كرد، بةَلكو لة يةكخستنى ئةو 

خؤرئاوا  بارطؤِرينةكانى  نوَينةرايةتيى  يةكَيكيان  كة  كرد  رَيبةرايةتيى  هَيزةدا  دوو 

سادةيى  لةنَيو  هةردوكيان  تا  دةكات  خؤرهةآلت  بارطؤِرينةكانى  تريان  ئةوى  و 

لةدايك  بةدةر  كارَيكى لةسنور  سةرةنجام  دةتوَينةوةو،  دا  ثةتيى  طشتيى  زمانَيكى 

طةيشتنَيك  لَيكدى  رَيكةوتى  زماندا  هةردوو  لةنَيوان  ئَيمة  كة  ئةوةى  وةك  دةبَيت. 

بكةين كة هَيند قوأل و بةيةكدى طونجاون شوَينى واتا دةطرنةوةو كةلَينى نَيوانيان 

دةكةنة سةرضاوة بؤ واتايةكى نوآ“(٩).

ثةراوَيز:ثةراوَيز:
.٦٩ p ,١٩٧١ ,Blanchot (M), “ Traduire” in L’amitié Gallimard(١)

.p١٩٦٩, ٤٥ ,Blanchot (M), L’entretien infini, Gallimard(٢)
٧١-Blanchot, L’amitié, Op. .cité, pp(٣)٧٠

.Ibid, p(٤)٧١
.p١٩٧٢, ١٧٤ ,Blanchot, La part du feu, Gallimard, Paris(٥)

.Ibid(٦)
١٨٧-Op .Cité.pp(٧)١٨٥

.p(٨)١٧٧
.٧٣ L’amitié, op. .cité, p(٩)

سةرضاوة:
طؤظارى (فكر ونقد) ذمارة (٦٥) كانونى دووةمى ٢٠٠٥

سةرنج:
ـ واَلتةر بنيامين، فةيلةسوف و سؤسيؤلؤجيست و رةخنةطرَيكى ئةدةبيى و وةرطَيِرَيكى ئةَلمانيية.

فةيلةسوفَيكى  و  ئةدةبيى  رةخنةى  بوارى  تيؤريسَينَيكى  و  رؤماننووس  بالنشؤ،  مؤريس  ـ 
فةِرةنسيية.

ـ ثيَير كؤرنآ، شاعير و درامانووسَيكى تراجيديى فةِرةنسيية.
ـ هؤَلدةرلين، يةكَيكة لة بةناوبانطترين شاعيران لة مَيذووى ئةدةبى ئةَلمانييدا. 
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ثَيشةكي وةرطَيِر:ثَيشةكي وةرطَيِر:

ئةم وتارة، تَيِروانينَيكة لة كؤمةَلة ضيرؤكي «مادمازل كةتي» نووسيني خاتوو 

خانمة  ئةم  لةضاثدراوي  ضيرؤكي  كؤمةَلة  هةوةَلين  واقيعدا  لة  كة  ئيلياتي،  ميترا 

نووسةرةية.

 هةوةَلين مةبةستم لة وةرطَيِراني ئةم دةقة، تيشكخستن لةسةر هةندَي باسي 

سةرةكي كورتة ضيرؤكي هاوضةرخي فارسيية، كة لةم دةقة يةك بة يةكي رةضاو 

كراون و ديارة بؤ خوَينةري ضيرؤك سةرنجِراكَيشةرة، دووةم: ئةوةية كة ئةم 

كؤضيرؤكة يةكَي لة طونجاوترين كورتة ضيرؤكةكاني ئةم بيست ساَلةي رابردوو 

بووة و لةواليشةوة ئةطةرضي ئةم كتَيبة ماوةيةك لةمةوبةر لة كوردستاني عَيراق 

كراوة بة كوردي، بةآلم تا ئَيستا هيض رةخنةيةكي شياو بة زماني كوردي لةمةِر 

ئةم كتَيبة ضاث نةبووة. بؤية قؤَلم هةَلكرد و ئةم دةقة كة يةكةم جار لة طؤظارَيكي 

هةتا بن تيشكي تاريكي
ئاوِردانةوةيةك لة كؤضيرؤكي (مادمازل كةتي)

بةرهةمي (ميترا ئيلياتي)

نووسيني: بابةك سةحرانةوةرد نووسيني: بابةك سةحرانةوةرد 

و. لة فارسييةوة: توران خةندانيو. لة فارسييةوة: توران خةنداني
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نَيونةتةوةيي ضاث ببوو، هةَلمبذارد و خستمة سةر زماني زطماطي تا خوَينةر بة 

لة  بتوانَيت  ضيروكةكان،  لة  زؤرتر  ضَيذبردني  لة  جطة  رةخنة  ئةم  خوَيندنةوةي 

هةموويان بة تةواوي ئاوِر بداتةوة و بتوانَيت ئةو ثرسيارانة كة لة خوَيندنةوةي 

كتَيبةكة بةرامبةريان دةبَيتةوة، بة ضةند وةآلمي هةمةاليةنة بطات. 

وتةيةك:وتةيةك:

«ميترائيلياتي» لةدايكبووي ساَلي ١٩٥٠ لة تاران، ضيرؤكنووسَيكي بةتواناية 

ضيرؤكي  بةطشتي  كة  كةتي)،  (مادمازل  خؤي  كؤمةَلةضيرؤكي  يةكةمين  بة  كة 

مينيماليستين، سةرنجي رةخنةطةران وخوَينةراني بؤ ئةم بةرهةمةي راكَيشاوة. 

هةرضةند لةم ضةند ساَلةدا كؤمةَلَيك بةرهةم بآلوكراونةتةوة، بةآلم لة زؤربةي 

ئةو بةرهةمانة نووسةر ويستوويةتي بةزؤر فرمَيسك لة ضاوي خوَينةر دةربَينَيت 

و ئاَلوزييةكي دةسكردةيي و ساختة بةسةر بةرهةمةكةي خؤي داثةسَينَيت. 

كتَيبةي  لةم  شارةزاية،  نووسَيكي  ضيرؤك  كة  لةوةي  جيا  بةآلم  ئيلياتي 

حيكايةتي مرؤظي هاوضةرخ لة بارودؤخة جؤراوجؤرةكان بة زمانَيكي ناسك و 

رةوان و بةبَي هيض اليةنطرييةك، باس دةكات و ئةو بةختةي بووة كة دةقةكةي 

تا ئَيستا ضوارجار لةضاث دراوة. 

لة ساَلي ٢٠٠١ دةزطاي (ضشمة) ئةم كتَيبةي بآلوكردةوة و لة هةمان ساَلدا 

خةآلتي بنيادي (هوشةنط طوَلشيري) و (خانةي داستان)ي وةرطرتووة و ئامانجي 

ئةم وتارةش، تَيِروانينَيكة لةسةر ئةم كؤضيرؤكة.

ئةلف: ضاوخشاندنَي بة ناوةرؤكي ضيرؤكةكان:

كؤضيرؤكي (مادمازل كةتي و ضةن ضيرؤكي دي) لة حةوت كورتةضيرؤك بة 

لةنَيو  هةميشة،  وةك  شةمدانييةكان،  ثةناهندة،  ماةمؤنير،  كةتي،  (مادمازل  ناوي 

تاريكيدا دةمَينينةوة، يؤسفي ثَلةنط كوذ) ثَيكهاتووة. 

 «مادمازل كةتي» يةكةمين و درَيذترين ضيرؤكي ئةم كتَيبةية كة ثَيكهاتَيكي 

رَيكوثَيك و طَيِرانةوةيةكي جواني بةدةس داوة و باس لة طةنجَيك دةكات بةناوي 

باوكي  بيروباوةِرةكاني  بة  دذ  رةسةنة،  و  دةوَلةمةند  بنةماَلةيةكي  لة  كة  هادي، 

طَيِرانةوةيةك  دةطَيِردرَيتةوة،  هادي-ةوة  لةاليةن  كة  ضيرؤكة  ئةم  دةوةستَيت. 

و  (ئَيران)  نيشتمان  لة  رابردووةكةي  خؤيةتي.  رابــردووي  و  ئَيستا  لةنَيوان 

ئَيستاكةي لة ئيتاَلياية. باوكي هادي كة بة رواَلةت خاوةن ماَل و منداَل و خزمةتكار 

و  خواست  ئاستي  لة  كة  هةَلةشةية  و  خؤثةرةست  طاراذدارَيكي  كوَلفةتة،  و 

ذن  لةاليةن  بةربةرةكانَي  و  وةآلمدانةوة  ضةشنَيك  هيض  بة  دةستوورةكانييةوة 
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و منداَليةوة ناثةذَيرَي. لة واقيعدا ئةو وَينةي رؤشني باوكة نةريتةخوازة و يةك 

الوةطري ئةم وآلتةن كة بةهؤي ئةو ئةخالق و ئاكارةوة تووندوتيذة كة لةطةَل 

كةسة  و  خؤيان  نَيوان  ناوةتة  طةورةيان  قةَلشَيكي  هةيانة،  كؤمةَلطا  و  بنةماَلة 

و  دَلناسك  بةآلم  نةريتخوازة،  ذنَيكي  ئةطةرضي  هادي  دايكي  نزيكةكانيانةوة. 

خؤيشي  واقيعدا  لة  و  دةبَيت  رازي  رووطرذكردنَيك  و  قار  بة  تةنيا  و  بةسؤزة 

«هيممةت»  و  «هادي»  بنةماَلة  كوِراني  ناحةزةية.  بارودؤخة  ئةو  تَيكشكاوي 

هةركام تاكَيكي جياوازن. هيممةت كة برا طةورةية دذ بة خواستةكاني ئةربابي 

ماَلةوة دةوةستَي و جاربةجار سةركَيشي دةكات، بةآلم هادي كة سرووشتَيكي 

باوكي  كة  بارودؤخة  ئةو  بةناضاري  دايكي  وةكوو  هةية  طةرمخوازي  و  ئارام 

دةستي  ئيتاَليا  لة  هادي  كردووة.  قةبووَلي  سةَلماندوويةتي،  بةسةرياندا  بةزؤر 

رَيطاي  لة  تةنيا  و  هةَلطرتووة  بوو،  باوكي  خواستي  كة  فِرؤكةواني  وانةي  لة 

هيض  تاراوطة  لة  ئةو  دةبات.  بةسةر  ذيان  رَيبواران،  رووخساري  نيطاركَيشي 

ثَيوةندييةكي بةردةوامي نةبوو و بة وتةي خؤي ذنانَيكي زؤر لة ذيانيدا بوون 

بؤ  هادي  باوكي  ماوةتةوة.  بةتةنيا  هادي  و  نةماون  ئةودا  ذياني  لة  ئَيستاكة  كة 

دؤخي  لة  هادي  بينيني  دواي  لة  كاتَيك  ئيتاَليا،  بؤ  هاتووة  كوِرةكةي  سةرداني 

كة  لةبةرئةوةي  دةهَيَلَيت،  بةجَيي  بةسةرشؤِرييةوة  دةبَيت،  ئاطادار  ئةو  ذياني 

بووةتة  هادي  كة  ئةوةي  بةهؤي  بةديبهَينَيت.  ئةو  ئاواتةكاني  نةيتوانيوة  هادي 

ئامَيرَيك بؤ بةدةستهَيناني داخوازييةكاني باوكي، زؤر نوشوستي هَيناوة.

(مادمازل  ناوي  بة  رووسي  رةضةَلةك  بة  ذنَيكي  ئاوَيزاني  ئيتاَليا  لة  هادي   

كةتي) دةبَيت و ئةو ئةوينة هَيندة لة دةرووني هادي بةرزبووةتةوة كة بةرطةي 

دووريي ئةو ناطرَيت و هةميشة لة مةترسي لةدةستداني ئةو بةسةر دةبات. لة 

واقيعدا ئةو ترسة هةَلقوآلوي مةترسي لةدةستداني يةكةم دَلدارةكةي بوو. هادي 

لة تافي الوي ئاشقي كضَيك بوو بة ناوي (زةِرينة). زةِرينة عةشقَيكي خاوَين و 

ئةفالتوونيية كة بووةتة هؤي ئوقرةطرتن و داسكناني هادي، بةآلم بة رؤيشتني 

هةميشة لة دةست  هادي بؤ ئيتاَليا بة بؤنةي وانةي فِرؤكةواني، ئةم ئةوينة بؤ 

ضووة و لة بيربراوةتةوة، تةنيا ضةند برشت بيرةوةري ماوةتةوة كة دايكي بؤي 

دةطَيِرَيتةوة و لة زةيني بَيذةردا جَيي دابينكردووة. مادمازل كةتي لة واقيعدا لة 

خودي هادي بَيكةسترة و تةنيا بةَلطةي ئةم ثَيوةنديية عةشقي ناديار و ونكراوي 

هةستي  بةجؤرَيك  كةتي  مادمازل  رؤذهةآلتيية.  طةنجَيكي  بة  كةتي  مادمازل 

دايك- دَلدار لة ناخي هاديدا بووذاندووةتةوة و بَيذةر (واتة هادي) بيرةوةريية 

رابردووةكاني بؤ دةطَيِرَيتةوة.
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 ئةم ضيرؤكة  لة دوو بواري جياواز دَيتة ئارا. يةكةم هةر ئةو ناكؤكي نَيوان 

باوك و كوِران لة كؤمةَلطاي تازةباوي شارستانييةتيدا كة ثَيشتر ئاماذةي ثَيدرا 

و دووةم سةرطةرداني و تةنيايي ئةو مرؤظانةية كة لة ثَيكهاتي ثَيوةندي لةطةَل 

خةَلك و ئةو بارودؤخة كة تَييدا هةن، بَي هَيزن و توانان و هةروةها سةركوتكراو 

ديالؤطةكان  و  هةية  كوَلكةي  بَي  و  ساكار  زمانَيكي  ضيرؤكة  ئةم  ثةشؤكاون.  و 

لةطةَل باري دةرووني مرؤظةكان هاوشانة.

لةكار  ثيرةثياوَيكي  ذياني  لة  كار  دةس  خؤش  كورتةضيرؤكَيكي  «ماةمؤنير» 

كةوتووة، كة ذنةكةي مردووة و كضةكةي دةستي لَي داشتووة. ثيرةثياوةكة لة 

ماَلَيكي لة خؤي  ثيرتردا ذيان بةسةر دةبات و ثةرستارَيكي بةناوي (ماةمؤنير) 

مارة  ثياوةكة  لة  ماوةيةك  دواي  ماةمؤنير   . طرتووة  بةكار  خؤي  ثاراستني  بؤ 

دةكرَيت و بةتةواوي ئةركي سةرثةرشتي ثياوةكة لة ئةستؤ دةطرَيت. ماةمؤنير، 

تةنيا  ديسان  ثياوةكة  و  دةمرَيت  ثياوةكة،  لة  ثيرتر  خانووي  لة  رؤذَيك  بةآلم 

و  تةنيايي  ئةو  هةر  دراوة  ثَي  طرنطي  كة  شتة  ئةو  ضيرؤكةدا  لةم  دةمَينَيتةوة. 

لَيكةوتنةي مرؤظة لة جةغزي ذياندا.

ثيرةكة  ثياوة  لة  دَلسؤز  ذنَيكي  وةك  الوييةوة  و  جواني  بةوثةِري  ماةمؤنير 

بؤ  كضة  ئةو  كة  نازانين  ئَيمة  هةَلبةت  نيية،  طلةييةكي  هيض  و  دةكات  ثةرستاري 

تةنيا  نةداريي  و  هةذاريي  كة  بَلَين  دةتوانين  ئةوةندة  هةر  ماَلة،  ئةم  بؤ  هاتووة 

هؤكاري ئةو بووة كة ئةم كارة قبووَل بكات.

دةطَيِردرَيتةوة،  عةينييةوة  يا  شانؤيي  ديدطاي  لة  كة  ثةناهةنةندة»  «ضيرؤكي 

باسي مرؤظي جيهاني سَييةمة كة لة خةياَلي يؤتؤثياي خؤيدا بة هةزاران كؤسث و 

طيروطرفتةوة لة نيشتماني خؤيان بةرةو تاراوطة كؤض دةكةن و دةبن بة ثةنابةري 

وآلتَيكي بياني كة لةوَي بة خوليا و ئاواتيان بطةن. هةندَي لةم كةسانة ناتوانن 

لةبةر ئةو ئاكارة دذة مرؤظايةتييانةي بةرامبةر بة ثةناهةندةكان، خؤِرابطرن و 

مةرطيان لةو ذيانة سووكايةتيية ثَي باشترة و كؤتايي بة ذياني خؤيان دَينن.

«ضيرؤكي ثةناهةندة» لة واقيعدا حيكايةتي ئةومرؤظانةية كة ذياني سةخَلةتي 

تاراوطةيان بؤ قبووَل ناكرَيت و هةست و ذيني خؤيان بة دةستي نةبووني دةدةن.

لة ديدطاي شانؤييةوة بَيذةر وةك كامَيرايةكي وَينة هةَلطر كار دةكات و ئةو 

شتانةي كة دةيبينَيت تةنيا راثؤرتيان دةدات. هيض اليةنطري و بؤضوونَيكي نيية و 

وةك راثؤرتضييةك رووداوي ضيرؤكةكة دةطَيِرَيتةوة. لةم جؤرة روانينة دةستي 

خوَينةر كراوةية و دةتوانَيت لة ثَيداضوونةوةي ضيرؤكةكة و كةسايةتييةكاني نَيو 

داستانةكة ورد ببَيتةوة.
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لة  ثةردةييية،  يةك   شانؤيةكي  وةك  كة   «شةمدانييةكان»  كورتةضيرؤكي   

بينيني  بؤ  كة  مَيردَيكة  و  ذن  باسي  دةطَيِردرَيتةوة،  كةسةوة  سَييةم  روانطةي 

ماَلَيكي ئاثارتماني كة لة دةرةوةي شار درووستكراوة، دةضن. ثياوةكة هةر لة 

سةرةتاوة ديارة لةطةَل خَيزانةكةي كَيشةي هةية و ناسازطارة، كاتَيك دةضنة نَيو 

ماَلةكة، ذنةكة خةريكي تةماشاكردني خانووةكة دةبَيت و ثياوةكةش تةماشاي 

شةمداني  ضةثكَي  و  هاوسَيكـــةية  هةيواني  كة  دةكات  بةرامبةر  بةرذةوةنديي 

بة  و  ببَيتةوة  ورد  لَيي  ثياوةكة  كة  ئةوةي  دةبَيتة  و  دانراوة  هةيوانةكة  لةسةر 

شَيوةيةك رازي بَيت بة كِريني ماَلةكة.

 ئةم ضيرؤكة تةنيا ضيرؤكي ئةم كتَيبةية كة باس لة دوو رةوايةتي هاوكات لة 

ئَيستا و رابردوو ناكات، هةروةك كورتةضيرؤكةكاني مينيماليستيية كة كةمترين 

لة  ضيرؤكة  ئةم  دةر.  نةيةيتة  خؤي  تايبةتي  فؤِرمي  لة  تا  تَيداية  وةسفي  و  وشة 

نيوةوة دةست ثَي دةكات و لة دواكةوت و ضاوةِروانيدا بةجَي دةهَيَلرَيت تا خودي 

خوَينةر بةو ثرسيارانة كة لة زةينيدا خوَلقاوة، وةآلم بداتةوة.

باسي  و  بةديهاتووة  هاوكات  طَيِرانةوةي  دوو  لة  هةميشة»  «وةك  ضيرؤكي 

كضَيكة بة ناوي (لةيال) كة لة بارودؤخَيكي سةخَلةتدا ذيان بةسةر دةبات. باوك و 

دايكي لةدةست داوة و بةناضاري ئةركي برا كوَيرةكةي بة ناو (داوود) لةئةستؤ 

طرتووة. لةيال لةنَيوان شووكردن و بةربةست بوون لةذَير ئةركي سةرثةرةشتي 

براكةي ماوةتةوة. لة كؤتاييدا بة مةينةتي دووةم وةآلم دةداتةوة و ضارةنووسي 

خؤي بةشَيوةيةكي هيوابِر قبووَل دةكات. 

ضارةنووسَيكي  و  تَيماوي  نرخي،  بَي  هَيزي،  بَي  حةكايةتي  هةميشة»  «وةك 

ضيرؤكة  ئةم  كةسايةتييةكاني  ذياني  بةسةر  كوَيرة  كوندةبووة  وةك  كة  رةشة 

سَيبةري خستووة. لةم دةقةدا نووسةر خؤي لة ثشتي بةرهةمةكة حةشار داوة 

و كةمترين كاريطةري لةم دةقةدا نابينرَيت. 

و  بيرداِرَيذ  سارتةر»  ثؤل  «ذان  بيروبؤضووني  وةبيرهَينةري  دةقة  ئةم 

بة  سةبارةت  ئةطزيستانسياليسم  فةلسةفةي  قوتابخانةي  طةورةي  راظةطةري 

بِريارداني طونجاو و ئةرك لةئةستؤطرتني مرؤظةكانة. (سارتةر) بؤ دةربِريني ئةم 

مةبةستة نموونةيةكي جوان دةهَينَيتةوة كة لةوَيدا وةآلمي طةنجَيك دةداتةوة كة 

لة بابةتي دوو ئةمري جياواز، بةآلم بة طرنطةوة ثرسياري لَي دةكات. طةنجةكة 

لة قةيراني داطيركردني فةِرةنسا بةدةست نازييةكانةوة لَيي دةثرسَيت كة لةنَيوان 

كام  نازييةكان  بة  دذ  شةِركردن  و  ثيرةكةي  دايكة  لة  ئاطايةري  و  ثةرستاري 

كة  دةَلَيت  طةنجة  بةو  ئاسايي  وةآلمدانةوةيةكي  لة  سارتةر  رَي.  بطرَيتة  اليةن 
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هةركام لةو بابةتانة هةَلبذَيرَيت، بِريارَيكي درووستي بةو مةبةستة داوة و لةذَير 

كَيشةي اليةنةكةي ديكة خؤي بةربةست كردووة. لة واقيعدا لةيال بة هةَلبذاردني 

رووي  لة  و  خةمطين  ئةطةرضي  داوة،  دروستي  بِرياري  براكةي  سةرثةرشتي 

ناضارييةوةية.

يةكَيك  كةتي»  «مادمازل  دوا  لة  من  بِرواي  بة  دةمَينينةوة»  تاريكيدا  «لةنَيو 

لةم  كة  مينيماَلة  ضيرؤكي  باشترين  و  كؤمةَلةية  ئةم  ضيرؤكةكاني  شياوترين  لة 

ضةند ساَلةي رابردوودا خوَيندوومة. ئةم ضيرؤكة وةك تابلؤيةكي نيطاركَيشي بة 

رةنطي سارد و رةشة كة بة جؤرَيك فةزاي تاريك و ناحةزي ضيرؤكةكة نيشان 

دةدات. 

بَيذةري ئةم ضيرؤكة ثياوَيكة كة لةناو قاثي وَينةيةكداية و ذنةكةي بؤ دووةم 

جار شووي كردووةتةوة (دةرناكةوَي ثياوةكة مردووة يا ذنةكة لَيي جيا بووة) 

كة  كوِرةكةي  ديوي  دَيتة  ذنةكة  دةبات.  بةسةر  ذيان  خؤي  لةطةَل  كوِرةكةي  و 

بيخةوَينَيت. ثياوة بَيذةرةكة كة ئَيستا لة قاثةكةداية تةنيا ئةو شتةي كة دةيبينَيت 

يا لة رابردوودا بينيويةتي، لة دوو زةمان دةطَيِرَيتةوة تا ئَيمة بة كةسايةتييةكاني 

ضيرؤك بناسَينَيت. 

نووسةر لة باسي ثَيكهَيناني سةرشانؤ و ديالؤطة درَيذةكان خؤي ثاراستوة 

تاكو ئةم دةقةي هةتا ئاستي تَيكستَيكي هونةري بةرز بكاتةوة. هةر ئةو كارةي 

كة زؤربةي كورتةضيرؤك نووسةكان كردوويانة و بة نةزاني ضيرؤكيان بةرةو 

بةِرَيز  رةخنةطةراني  لة  هةندَي  كة  سووِرماوم  سةر  هةَلبةت  بردووة.  قةيران 

لةبةرضاو  ضيرؤكةيان  كورتة  ضةند  ئةم  وةسفكراوي  و  وةديتراو  بايةخطةلي 

نةطرتووة و بة خَيرايي لَيي تَيثةِراون.

بةر  كة  كوذ»ة،  ثَلةنط  «يؤسفي  ضيرؤكي  بةرهةمة،  ئةم  ضيرؤكي  دوايين   

دةست  بةوة  ضيرؤكة  ئةم  درَيذترة.  ديكة  ضيرؤكةكاني  لة  كةتي»  «مادمازل  لة 

ثَيدةكات كة خزم و قةوم سةرقاَلي ثرسة و سةرةخؤشي (خاَلؤ يوسف)ن .بَيذةر- 

هوومةن- كة خوشكةزاي (يوسف)يشة، لة دوو كاتي ئَيستا و رابردوودا (كة لة 

خوَينةر  بؤ  كة  ثرسيارانة  ئةو  هةتا  دةكات،  ضيرؤكةكة  باسي  بيستووة)  خةَلكي 

ثَيش دَيت بةجؤرَيكي ناِراستةوخؤ يان راستةوخؤ وةآلم بداتةوة.

يوسف بة رواَلةت لة كؤمةَلطادا بة طةنجَيكي ذير ناسراوة و دةيةوَيت رةوايي و 

ثةسةندي خؤي بة ثَيكهَيناني ذياني هاوسةري بةو شَيوازة كة لة كؤمةَلطادا باوة، 

بة ئةنجام بطةيةنَيت. تةنيا عةيبـي رواَلةتي ئةو، رووخسارة مانط طرتووةكةيةتي 

خوازبَينيدا  شةوي  لة  كردووة.  سامناك  و  شين  و  رةش  دةموضاوي  نيوةي  كة 
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نازخانم)  (ثةري  لة  مانططرتووةكةي  رووخسارة  كة  دةضَيت  لةبيري  خاَلةكةي 

بشارَيتةوة...

خاَلؤ لة هةموو شتَيك دةستي شتووة و بَي سةر و شوَين دةبَيت. ئةو كة بة 

(يوسفي ثَلةنط كوذ) ناسراوة لةالي (هوومةن) داني ثَيدةنَيت كة كوشتني ثَلةنط 

نةكوذراوة.  بؤ  طيانلةبةرَيكي  هيض  ذيانيدا  لة  و  بووة  قاوةضييةكة  ثياوة  كاري 

بكات  مانط  لة  تةقة  تفةنط،  بة  دةكرد  حةزي  دةردةكةوت،  مانط  كة  هةركاتَي 

و دةموضاوي بؤ ورد و خاش كات. ضيرؤكةكة لة يةك الوة باسي ذياني خالؤ 

باوكي  دةنوَينَيت.  ئَيمة  بة  هوومةن  بيروبِرواكاني  ديكةوة  لةاليةكي  و  دةكات 

هوومةن هةميشة دةنطي دةدات كة ثياو نابَيت بطري، بةآلم هوومةن كة هةستَيكي 

ديكة  كةسَيكي  بة  كضة  ئةم  واية  بِريار  و  هةية  (دَلدارةكةي)  ثةروانة  بة  ناسكي 

شوو بكات، لةناكاو وةك منداَل هؤنةهؤن دةطريت. 

و  دادةِرمَينَيت  ناخةوة  لة  هوومةن  خاَلؤي  كة  كؤمةَلطاية  ئةوة  ضيرؤكة  لةم 

ئةو كة خؤي بة ثياوَيكي دوورةثةرَيز و بةدوور لة شَيوةكاني طونجاوي كؤمةَلطا 

دةزانَيت، لة كؤتاييدا مردن وةك ضارةنووسَيكي رةش و شووم قبووَل دةكات. 

خوَيندنةوةيةكي طشتي ضيرؤكةكان: 

يةكةم: شَيوازي طَيِرانةوةيةكةم: شَيوازي طَيِرانةوة

نووسةر لة نووسيني ضيرؤكةكاندا جيا لة ضيرؤكي «شةمدانييةكان» لة دوو 

رةوايةتي هاوكات لة ئَيستا و رابردوو كةَلك وةردةطرَيت. ئةم جؤرة طَيِرانةوةية 

ئيزن بة خوَينةر دةدات كة خوَيندنةوةي ضيرؤك لة يةك كاتدا بة دوو رةوايةتي 

جياوازةوة لةبةر بطرَيت. هةرضةند ضيرؤك بةرةو ثَيش دةِروات سةرنجِراكَيشتر 

دةبَيت. دةمَي باسي رابردوو دةكات و دةمَيكي ديكة باسي ئَيستا، بةآلم ئةو شتة 

ضيرؤكةكاني   تانوثؤي  سةركةوتوو  شَيوازَيكي  بة  كة  ئةوةية  باسة،  شاياني  كة 

تةنيوة.

دووةم: ضيرؤكي بارودؤخيدووةم: ضيرؤكي بارودؤخي

ئةطةر قبووَل بكةين كة ضيرؤك لة ماناي تايبةتي خؤيدا وَيناكردني بارودؤخي 

مرؤظ لة جةغزي بنةماَلة، كؤمةَلطا و جيهانداية، دةبَيت ئاماذة بةم ثرسةيش بدةين 

كة هةموو دةقة جؤراوجؤرةكان هةوَل دةدةن ئةم بارودؤخة بهَيننة بةرضاو. لةم 

جؤرة  لةم  بةشَيك  هةلومةرجييةكان  و  كةسايةتي  ضيرؤكة  كة  ضيرؤكانة  جؤرة 

ضيرؤكةن، ئَيمة لةطةَل دوو تايبةتمةندي بةرامبةر دةبينةوة. طةآلَلةيةكي كورت 

و  خؤِراطربوون  قؤناغي  ثَيكهاتوون:  بةش  دوو  لة  كة  ساكار  ثَيكهاتَيكي  لةطةَل 

قؤناغي تَيثةِربوون.
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ئيلياتي نووسةرَيكة كة خوَيندنةوةي بةرهةمةكةي ئَيمة لةطةَل ذياني مرؤظة 

ضةوساوةكان، بَي ثةنا، وةِرةز لة كؤمةَلطا و دوورةثةرَيزةكان ئاشنا دةكات. ئةم 

كةسايةتييانة جؤرة كةسانَيكن كة بةبَي ئةوة نووسةر بيةوَيت، هةستي هاودةردي 

بةشوَينةوةية.  زانيني  هاوزات  بة  خؤ  هةستَيكي  ئةمةش  دةبزوَيننةوة،  خوَينةر 

كؤمةَلطاي  ثرؤبلماتيكانةي  كةسايةتيية  ئةو  هةر  ضةشنَيك  بة  كةسايةتييانة  ئةم 

دةِرؤن  بةرزتر  ناسةرةكييةكان  و  ساكار  كةسايةتيية  ئاستي  لة  كة  باون  تازة 

هةروةها  و  دةوروبــةر  لةطةَل  خؤيان  بووني  ناتةبايي  نيشانةكاني  تاوةكوو 

يةكبوونةوةي  ثَيكهاتي  واقيعدا  لة  بهَينن.  بةرضاو  بةشَيوةيةك  بارودؤخةكانيان 

دةق، وةك جةوهةرَيكي جواني ناسين خؤي دةنوَينَيت و ضيرؤك دةباتة ئاستي 

دةتوانَيت  ئةمة  هةستيار.  و  وَينةيي  (خةياَلي)،  فانتازيايي  ئةدةبي،  بةرهةمَيكي 

ورد  بابةتي  هةندَيك  نووسةر  بدات.  ئةدةبي  دةقَيكي  جةوهةرةي  بة  ئاماذة 

توانيويةتي  و  دلؤظانيية  هةستي  بزوَينةري  كة  هةَلبذاردووة  ذيان  لة  جواني  و 

ئةمانة دوابةدواي يةك بةبَي بةكارهَيناني تووندوتيذي و وَينةي ثِر لة مةترسي 

(هةراسي وَينةيي )، كة زؤرجار دةستمايةي هةندَي لة نووسةراني سةرسةري و 

كارنةزانة، بة وردي باسي بكات و بيناسَينَيت. 

سَييةم: دةقي كراوةسَييةم: دةقي كراوة

بةشي  دوو  بة  ئةدةب  دةقي  بابةتةوة  روانطةي  لة  هاوضةرخ  رةخنةطةراني 

ضيرؤكة  كة  بةسراوةكان  دةقة  لة  دةكةن.  ثؤلَين  بةسراو  دةقي  و  كراوة  دةقي 

ثؤليسي و تاوانكارييةكان بةشَيكن لةمانة، خوَينةر رؤَلَيكي لَيهاتووي لة رةوتي 

لةبةر  تةنيا  دةخوَينَيتةوة  ضيرؤكةكة  خوَينةر  نيية.  بةرهةمةكةدا  خوَيندنةوةي 

ئةوةية كة دةبَيت بخوَينرَيتةوة. نووسةر ئةقَل و هؤشي خوَينةر بة كةم دةزانَيت 

و لة بةرهةمةكةدا شوَيني هيض ثرسيارَيك بؤ خوَينةر دابين ناكات. لة واقيعدا هةر 

خؤي باسي هةموو شتَيك دةكات و خؤي وةآلمدةداتةوة و بووني روودةم لةبةر 

هاوضةرخي  ئةدةبي  لة  دةقة  جؤرة  ئةم  نموونةي  زةقترين  رةنطة  ناطرَيت.  ضاو 

بةسةر  بةديهَينةرَيك  وةك  كة  ئةحمةد»ة،  ئالي  «جةالل  بةرهةمةكاني  فارسي 

خوَينةري  بؤ  بايةخ  بَي  تةنانةت  جَيطايةكي  هيض  و  بوو  زاَل  دةقةكانيدا  تةواوي 

خوَينةر  كة  بةرهةمانةن  ئةو  كراوةكان  دةقة  بةآلم  نةكردووة،  دابين  دةقةكةي 

بابةتة  ئةم  هةية.  لَيهاتووي  رؤَلَيكي  ضيرؤكةكةدا  رةمزي  كردنةوةي  رةوتي  لة 

كة  دةطرَيت  لةبةرضاو  بارت»  «رؤالن  هاوضةرخ  طةورةي  رةخنةطري  بيرؤكةي 

بة «مردني نووسةر» و «هةبووني خوَينةر» ئاماذة دةكات و لةو بِروايةداية كة 

لةطةَل تةواوبووني دةق رؤَلي داهَينةر تةواو دةبَيت و خوَينةر دةبَيت لة ثِرؤسةي 
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خوَيندنةوةي ضيرؤك و لَيكدانةوةي مةبةستي بَيذةر هةبووني خؤي رابطةيةنَيت. 

ئةمة خوَينةرة كة دةبَيت مانا بة دةق بدات و بة راظةكردن لة مةبةستي زاراوةكان 

بطات و ئةمة بة ماناي زؤربوونةوةي ماناية. لة واقيعدا خوَينةر، دةقةكة دةهَينَيتة 

ئةو  تا  دةضَيت  بةرةوسةر  دةق  ئاستي  لة  ئةوسا  دةكات،  ئاشكراي  و  بةرضاو 

رادةيةي كة بتوانَيت دةقةكة تةواو بكات. هةر بةم هؤيةوة كة رةخنةطرانَيك وةك 

و  هَيز  خاوةن  رؤَلَيكي  خوَيندنةوة  ئةركي  كة  دةدةن،  بةوة  ئاماذة  «ئينطاردن» 

روانطةي  لة  من،  بِرواي  بة  كة  كتَيبة  ئةم  ضيرؤكةكاني  زؤربةي  لة  بةديهَينةرة. 

بابةتةوة بةشَيكن لة دةقة كراوةكان، رةوتي طةشةكردني خوَيندنةوة و تةئويلي 

ئةستؤي  لة  ثرسيارةكان  وةآلمدانةوةي  نووسةر  لةبةرضاوداية.  بةرهةمةكة 

روودةم طرتووة و دةرفةتي ئةوةي بة روودةم داوة كة لة ئةَلقةكاني ضيرؤكةكةدا 

هاوبةشي بكات. 

ضوارةم:ضوارةم: مرؤظي هاوضةرخ بة ضةشني نيهيليسم يا ن(هيض خوازي) نيتضةيي 

باش  دةكات:  باو  نيهيليسم  جؤر  دوو  خؤيدا،  فةلسةفةي  داِرشتني  لة  نيتضة 

لة  نة  كة  هةية  بؤضوونة  ضةشنة  ئةو  (مةنفي)  نةباش  نيهيليسمي  لة  نةباش.  و 

دوو  ئةمة  و  نيية  راستييةك  جؤرة  هيض  دةرةوة  دونياي  لة  نة  ناوخؤ  دونياي 

و  بةردةوامي  دونيا  ئةطةر  كة  ئةوةية  يةكةم،  دواوةية:  بة  بةرةنطاري  جؤرة 

ئةوة  كة  هةية  ديكة  جيهانَيكي  و  ببيت  دونيا  طيرؤدةي  نابَيت  نةبَيت،  بايةخي 

دونياي راستيية. بةرةنطاري دووةم، ئةوةية كة جيهان تةنيا ئازار و مةينةتَيكي 

(باش)  موسبةت  نيهيليسمي  ئالبيركامؤ).  سيزيف  (وةبيرهَينةري  قازانجة  بَي 

بيروبِرواي ئةو كةسةية كة قبووَلي كردووة ذيان بَي بايةخة، بةآلم بؤ نيشانداني 

ئازايي و بةهَيزيي دةرووني خؤي درَيذة بة ذيان دةدات و لَيرةدا لةطةَل ضةمكي 

(مةزنة ثياوي نيتضة) بةرةوِروو دةبينةوة.

نيهيليسمي  جةغزي  لة  ضيرؤكانة  ئةم  كةسايةتييةكاني  ئةوةية  مةبةست   

نةباشي خؤياندا ماونةتةوة. ئةو مرؤظانة كة بةبَي بايةخي ذياني خؤيان ئاطادارن، 

و  نوَيخوازيي  بةهؤي  ئةمة  لةواقيعدا  و  تَيناكؤشن  بةربةستبوون  بؤ  بةآلم 

نوَيطةريي جيهانةوةية. دونياي تازةباو مزطَيني تاو و خَيرايي روو لة زؤربوون و 

هةروةها شاآلوي بَي بنةماي راطةياندني بة مرؤظ داوة. بوو بة هؤكاري ئةوةي 

كة مرؤظ بزووتنةوةي خؤي زياتر بكات و كةمتر لةنَيو دةرووني خؤي و دونياي 

دةورووبةر خؤِرابطرَيت. ئةم جةنجاَلة، سةبر و هَيمني لة مرؤظ طرتةوة و هيض 

شتَيكي ديكةي بةجَيي ئةمة بةم طيانلةبةرة نةداوة. لة واقيعدا بةدةستثَيكردني ئةم 

جؤرة جيهانة، قامووسي ذيان طؤِرانكاريي بةسةردا هاتووة. ئةم جيهانة ياساي 
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تايبةت بةخؤي هةية كة سةركَيشيكردن لةم ياساية وةك سةركَيشييةكي هيوابِر، 

مرؤظ بة زنجير دةكَيشَيت، بةآلم لَيرةدا كؤتايي بةم كَيشةية نادرَيت.

مرؤظي هاوضةرخ كة لةذَير تةطةرةي  سامناكي دونياي تازةباودا ثضِرثضِر و 

تةنيا ضةند بِرشت لة بارودؤخة مرؤظايةتييةكةي بؤ ماوة كة  بَي بايةخ بووة و 

ثَيكهاتني  هؤي  بووةتة  شاآلوة  ئةم  طرتووة.  خؤي  بة  سوككةرانةي  شَيوازَيكي 

ئةم دؤخة سامناكة. لة واقيعدا دونياي تازةباو نوَينةري مرؤظي لة قاَلب طيراوةية. 

مرؤظي لَيقةوماو، تةنيا، سةرلَيشَيواو، بَي بةش لة دةسةآلتي ثَيوةنديطرتن لةطةَل 

راظةكاني  كاتةوة  لةو  النيكةم  خؤي،  ضارةنووسي  لة  نةبوون  دَلنيا  و  جيهان 

بة  مزطَيني  «فرؤيد»  بةناوبانط  دةروونناسي  و  «داروين»  طةورة  سرووشتزاني 

مرؤظ داوة، كة لة يةكةميدا ئامانجي خوَلقاندني مرؤظ لة ثلةي بةديهَينةرييةوة بؤ 

ثلةي زةويني هاتةخوار و لة دووةميدا روونبووةتةوة كة هةستي لةخؤوةزانيني 

مرؤظ لة واقيعدا دوورطةيةكي بَي نيشان لة ئاستي زةرياي بَي سنووري هةستي 

ناهوشيارييةوةية. 

هةموو  و  بــووة  سةقامطير  هاوضةرخ  مرؤظي  ناخي  لة  بيرؤكانة  ئةم 

ثةنايةكي  طيان  نةيتوانيوة  تةنانةت  و  داِرماندووة  بنةِرةتةوة  لة  ثشتيوانةكاني 

بَي  تازةباو  دونياي  هَيشتووة.  جَيي  جؤرة  بةم  هةر  و  كات  دابين  بؤ  دَلنياكةري 

مةترسي بايةخةكاني مَيذوويي لَي طرتووةتةوة و هيض شتَيكي ديكةي ثَي نةدا و 

ئةم مرؤظة ثِر لة ثرسيارة لة كةوانةي هةستة بريندارةكةي خؤيدا لة كؤمةَلطاي 

خؤيدا  تةنيايي  الكي  لة  و  بوو  دَلثةشَيوتر  ئاذاوة  ثِر  و  تازةباو  ثارادؤكسيكالي 

مزطَيني  ئةطزيستانسياليسم  فةيلةسووفةكاني  كة  ضةشنة  بةو  هةر  بوو.  نووقم 

ئةوةيان دابوو، بةسةر مرؤظدا هاتووة.

لة  ثِرتاو  و  ئاذاوة  لة  ثِر  رؤذطارَيكي  بةهؤي  كة  هاوضةرخيش  ضيرؤكي 

ثَيكهات و زمان و طَيِرانةوة تووشي طؤِرانكاريي بوو، هةوَل دةدات كة بتوانَيت 

بَيذةري مرؤظي هاوضةرخ بَيت.دةبَيت قبووَلي بكةين شَيوازي نوَيي ضيرؤك كة بة 

مينيماليسم ناسراوة، ثَيكهاتي سةردةمي ثِرتاوة كة ثَيناسةكاني ضيرؤكي سةدةي 

نؤزدة و سةرةتاي سةدةي بيستةم ناهَينَيتة ئارا و قبووَلي ناكات.

ثَينجةم: ئةنجامثَينجةم: ئةنجام

 ئيلياتي لةم بةرهةمة هةوَل دةدات ئةزمووني نوَي و تازةي مرؤظي هاوضةرخ 

بطَيِرَيتةوة، كة ئاخؤ بةو كارةسات و مةرطةساتانةي كة ئةم ئةزموون طةلة بؤي 

دةِرةخسَينَيت، دةتوانَيت خؤي يةك بخات، ياخود دةبَيت فةرامؤشي بكات و لَييان 

هةستَيكي  دةمَينَيتةوة،  ضيرؤكةكان  خوَيندنةوةي  دوا  كة  شتَيك  تةنيا  تَيثةِرَيت. 
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تةنيايي و لةشطرانيية كة تا ماوةيةك لة خوَينةر و لة زةينيدا سةقامطير دةبن.

 ذناني نووسةري ئَيراني نوَينةري ئةم خةسَلةتة بوون، كة بتوانن شانبةشاني 

طونجاو  و  نوَي  وتةي  ضيرؤك  جيهاني  بؤ  و  هةنطاوهةَلَينن  ثياوةكان  نووسةرة 

دةربِرن كة ثَيشتر وةك رةوشتَيكي دابونةريت شكَين بوو. 

 ئيلياتي ئةطةرضي نووسةرَيكي ذنة، بةآلم بةم كؤضيرؤكة نيشاني دا كة كاري 

هةنطاوي  يةكةمين  ئةمة  رةنطة  و  نيية  ضيرؤكنووسي  باوةكاني  شَيوة  بةسةر 

ذيان  ئاَلؤزيي  و  قووآليي  لة  كة  بَيت  نووسةرة  ئةم  تَيكؤشةرانةي  و  طةورة 

و  بينووسَيت  بكرَيت،  باس  و  بنووسرَيت  دةبَيت  كة  شتةي  ئةو  هةتا  دةِروانَيت، 

باسي بكات.

سةرضاوة:سةرضاوة:

«بابك  منتقد:  كتي»،  «مادمازل  داستان  مجموعة  تحليل  و  نقد  «هنرمند»،  المللي  بين  (مجلة 

صحرانورد»، سال ضهارم، مرداد ماة ١٣٨٩، شمارة ٨٩ ).

ميترا ئيلياتيميترا ئيلياتي
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كلؤدين مؤنتي (هاوِرَي و هاوكاري سيمؤن) ساَلي ١٩٤٩ لة ثاريسي ثايتةختي 

باوكيشي  ثَيرسَيري  ذان  و  كيميازان  دايكي  ذؤسثَيني  بووة،  لةدايك  فةِرةنسا 

رَيزةكاني  ناو  ضووةتة  طةنجيدا  لة  كلؤدين  بووة.  ماتماتيك  بواري  شارةزاي 

بزووتنةوةي ذناني فةِرةنسا، هةر لةو كاتةوة لةطةَل سيمؤن دي بؤظوار و هَيلَيني 

كرد.  ثةيدا  لةطةَلياندا  ناسياويي  و  برادةر  بة  بوو  سارتةر  ثؤل  ذان  و  خوشكي 

دي  سيمؤن  ذياني  و  بةرهةم  تاوتوَيكردني  بةشي  لة  خؤي  دكتؤراكةي  مؤنتي 

بؤظوار لة زانكؤي ”نيس“ وةرطرت و ئةندامي ئةنجومةني ئةو زانكؤيةشة.

خوارةوة  كتيََبةكاني  بة  ئاماذة  دةتوانين  كة  كتَيبة،  ضةندين  خاوةني  مؤنتي 

بكةين:

١- خوشكاني دي بؤظوار. 

٢- سيمؤن دي بؤظوار و بزووتنةوةي ذنان.

٣- بيرةوةري كضة شؤِرشطَيِرَيك.

٤- عاشقاني ئازادي. 

٥- سارتةر و سيمؤن دي بؤظوار. 

 

 ١٩٤٦ ساَلي  بووم.  دووةم  رةطةزي  لةدايكبوونمةوة  سةرةتاي  لة  هةر  من 

لةاليةن  ئةوةي  دواي  فةِرةنسا  ثَيهاتبوو،  كؤتايي  جيهاني  دووةمي  جةنطي  تازة 

ئةَلمانياوة ثةالمار درا، سةرقاَلي ساِرَيذكردني برينةكاني خؤي بوو. دايكم بِرياري 

و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري 

سيمؤن دي بؤظوار و بزووتنةوةي ذنانسيمؤن دي بؤظوار و بزووتنةوةي ذنان
لة روانطةي شايةتحاَلَيكةوةلة روانطةي شايةتحاَلَيكةوة
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ببَيتة  ”سؤربؤن“  زانكؤي  لة  و  وةربطرَيت  دكتؤراكةي  كيميا  بةشي  لة  كة  دابوو 

مامؤستا، بةآلم لةبةرئةوةي هاوسةري ثياوَيكي شارةزاي ماتماتيك بوو، هةندَي 

خوَيندنةكةي  لة  واز  كة  كرد  ئامؤذطاري  دايكمان  باوكم  برادةري  و  دؤست  لة 

هةية  ئةوةي  لَيهاتوويي  كة  مَيردةكةي،  بؤ  بكات  تةرخان  خؤي  ذياني  و  بهَينَيت 

ببَيتة كةسايةتييةكي بةناوبانطي جيهان.

دايكم طوَيي بة قسةي كةس نةدا و درَيذةي بة خوَيندنةكةي دا.

ساَلي ١٩٤٩ لة جامخانةي يةكَيك لة كتَيبفرؤشييةكان ضاوي بة كتَيبَيك كةوت 

يةكةمي  بةرطي  و  كتَيبفرؤشييةكة  ناو  دةضَيتة  بوو،  زؤر  مشتومِرَيكي  جَيي  كة 

”رةطةزي دووةم“ دةكِرَيت. ئةو كاتة دايكم دووطيان بوو و سكي بة من ثِر بوو. 

دايكم سةرقاَلي خوَيندنةوةي كتَيبةكة بوو، ئةو كتَيبة دايكمي طؤِري و ئيتر هةستي 

بة تةنيايي نةكرد. لةو كاتةوة دايكم زاني كة هةستَيكي دروست و رِاستي هةبووة 

و توانيويةتي ورةي بةرز بكاتةوة و هةموو توانا و طوِر و تيني خؤي بخاتة طةِر، 

نةك تةنها بؤئةوةي ببَيتة مامؤستاي كيميا، بةَلكو تواني ثلةي باشترين سةرؤكي 

ذن لة زانكؤكاني فةِرةنسا دةستةبةر بكات.

دووةمي“  ”رةطةزي  كتَيبـي  دووةمي  بةرطي  بووم  لةدايك  من  كاتةي  ئةو 

سيمؤن دي بؤظوار هاتة بازاِرةوة و هةَلاليةكي لةناو سياسييةكان و نووسةراني 

ئةو كاتة نايةوة، كة تةحةمول نةدةكرا، دايكم سوور بوو لةسةر خوَيندنةوةي ئةو 

كتَيبة و هةر ئةوةش ورةي دايكمي بةرزكردووة، بةشَيوةيةك منيشي فَيركرد كة 

بة شوَين ئةودا بِرؤم و شوَينكةوتووي ئةو بم. 

لة  مؤنثارناس  طؤِرستاني  نزيك  لة   ،١٩٦٩ ساَلي  واتة  دواتر،  ساَل  بيست 

شةقامي شلؤستر لة زةنطي خانووي ذمارة يانزدةم-دا، ئةو خانووة ماَلي سيمؤن 

دي بؤظوار بوو، كاتَيك دةرطاي لَيكردمةوة، قةت لةسةر ئةو باوةِرة نةبووم كة 

كرد  دوايي  كؤضي  كة  كاتةي  ئةو  هةتا  بةآلم  بكةمةوة،  ماَلة  ئةو  سةرداني  ئيتر 

وةك هاوِرَييةكي باش هةر سةرداني ئةوم دةكرد.

ئاياري ئاياري ١٩٦٨١٩٦٨

لة  باس  كةمتر  فةِرةنسيدا  كؤمةَلطاي  لة   ١٩٦٨ بؤ   ١٩٤٩ ساآلني  لةنَيوان 

مافةكاني ذنان دةكرا. سةنتةري رَيكخستني خَيزان تةنها ناوةندَيك بوو بانطةشةي 

بؤ ئةوة دةكرد كة خَيزانةكان لة رَيطاي حةبةوة رَيطريي لة منداَلبوون بكةن. كضان 

ثيشة  بةدةستهَيناني  و  نةبوون  تَيكةآلو  دواناوةندييةكان  قوتابخانة  لة  كوِران  و 

بؤ ذنان لة بوارةكاني بازرطاني و ياسايي و ئةندازياري و زانستي و هونةري 
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ببنة  دةيانتواني  تةنها  ئةوان  بوو.  دذوار  و  سةخت  زؤر  سياسيي  هةروةها  و 

مامؤستا، يان ثةرستاري، يان وةك سكرتَيرة ئيش بكةن. 

لة ساَلي ١٩٦٨ كرَيكاراني فةِرةنسي بة مةبةستي ثشتيوانيكردن لة بزووتنةوةي 

ئيفليج  فةِرةنسايان  مانطَيك  ماوةي  بؤ  و  كرد  مانطرتن  بة  دةستيان  خوَيندكاري 

كرد و هةموو ئيشوكارةكان راوةستان. هةرسَي سةركردةكةي ئةو بزووتنةوةية 

نةبوو،  ذنان  دةنطي  لة  طوَيي  كةس  ماوةيةدا  لةو  بوون.  (ثياو)  نَير  رةطةزي  لة 

بةآلم لةو مانطةدا خةَلكي بَي ئةوةي يةكتر بناسن لة شةقام و كؤآلنةكان ثَيكةوة 

قسةيان دةكرد و ذنانيش توانيان لةو دةرفةتة كةَلك وةربطرن و باس لة ترس و 

دَلةِراوكَيكاني خؤيان بكةن و ئاوات و ئارةزووكاني خؤيان سةبارةت بة جيهان 

خوَيندكاراني  لة  زياتر   ١٩٦٨ ئاياري  مانطي  بزووتنةوةي  ضونكة  روو،  بخةنة 

رةطةزي نَير بوون، دةنطي سيمؤن دي بؤظواري ذن لة و رؤذة هةستيارانةدا بة 

طوَيي كةس نةدةطةيشت.

”ثَيِراطةيشتن“  خؤيدا  بيرةوةرييةكاني  ضوارةمي  بةرطي  لة  خؤي  وةك  هةر 

دةَلَيت: من و سارتةر هاوسةرم زياتر وةك ضاودَيرَيك سةيري رووداوةكانمان 

دةكرد و زؤريش بة المانةوة خؤش بوو كة سةركردة طةنجةكاني ئةو بزووتنةوةية 

ئاوا لَيهاتوو و ثِر وزةن.

هةَلبِري.  خؤيان  دةنطي  ذنانيش  سةرئةنجام  نةخاياند،  زؤري  ئةو  بَيدةنطي 

كرد.  تةشةنةي  جةماوةردا  لةناو  ذنان  بيروِراكاني  ساَلَيك  تَيثةِربووني  دواي 

بة  زؤر  دووةم“،  ”رةطةزي  كتَيبـي  دةرضووني  دواي  لة  بؤظوار  دي  سيمؤن 

كةمي باسي لة مةسةلةكاني ذنان دةكرد، بةآلم دواي ساَلي ١٩٦٨ سيمؤن زؤر 

راشكاوانة لةناو ئاثؤرةي جةماوةردا قسةي دةكرد و هةتا ئةو رؤذةي كؤضي 

دوايي كرد لةسةر دةربِريني ِراوبؤضووني خؤي بةردةوام بوو.

بزووتنةوةي ذنان بزووتنةوةي ذنان 

مانطي  لة  واتا  ثَيكرد،  دةستي   ١٩٦٩ ساَلي  فةِرةنسا  لة  ذنان  بزووتنةوةي 

ئابي ساَلي ١٩٦٩ هةشت ذن بة مةبةستي رَيزطرتن لة سةربازاني ون سةرداني 

شوَيني ”تاقي سةركةوتن“يان كرد، تا تاجةطوَلينةي خؤيان ثَيشكةشي سةربازاني 

ون بكةن، ئةو كارة بووة هؤي ئةوةي كة ئاشووبَيك لةناو سةربازاندا دروست 

ببَيت و ببَيتة هؤي سةرسووِرماني ميدياكاني فةِرةنسا و هةر لةو سةروبةندةدا 

بزووتنةوةي ذنان لة فةِرةنسا دةستي ثَيكرد. 

كة  كرد  بؤظوار  دي  سيمؤن  لة  داوايان  ذن  ضاالكةواناني  دواتر  مانط  دوو 
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كةمثينَيكدا  لة  بةشداري  منداَل“  ”لةباربردني  بة  دةربِرين  ناِرةزايي  مةبةستي  بة 

بكات، كة ئةويش بةشداري كرد و هةر ئةوةش واي كرد كة سيمؤن لة هةموو 

بوون،  ذنان  بزووتنةوةي  رَيكخةري  كة  بضووكة  طرووثة  ئةو  كؤبوونةوةكاني 

بةشداري بكات. ثَيويستة بوترَيت كؤبوونةوةكان ئَيوارةي هةموو يةكشةممةيةك 

لة ماَلي سيمؤن دي بؤظوار بةِرَيوة دةضوو. 

ناو  ضوومة   ١٩٦٩ ساَلي  ئابي  مانطي  رووداوةكاني  لة  مانط  سَي  دواي  من 

بزووتنةوة  لة  تر  ذناني  زؤربةي  وةك  منيش  ذنان.  بزووتنةوةي  ريزةكاني 

هاوكاري  و  كرد  بةشداريم  فةِرةنسا   ١٩٦٨ ئاياري  مانطي  خوَيندكارييةكةي 

وتاري  من  دةبيني،  سكرتَيرة  وةك  تةنها  ذنيان  كةس  زؤر  دةكرد،  خوَيندكارانم 

ئايندةي  باشتربووني  و  طؤِرانطاريي  بؤ  هةوَليان  كة  دةكرد  تايث  ثياوانةم  ئةو 

جيهان دةدا. ماوةيةكي دواتر ثياوةكان دةرفةتيان بة من نةدةدا كة بةشداري لة 

بابةتة سياسييةكان بكةم و رَيطرييان لَي دةكردم، هةر ئةوةش واي كرد كة بَيزار 

ببم و واز لة بزووتنةوةي خوَيندكاري بهَينم و بضمة ناو ريزةكاني بزووتنةوةي 

ذنانةوة.

تانةيان  زؤربةيان  هَينا،  خوَيندكاران  بزووتنةوةي  لة  وازم  كة  رؤذةي  ئةو 

لَيدةدام و بة طاَلتةوة ثَييان دةوتم كة بزووتنةوةي ذنان شتَيكي طةوجانة و بَي 

سوودة. 

ئةوان بة منيان دةوت كة ئةطةر ثياوان بطةن بة جيهانَيكي باشتر و خؤشتر، 

دةوتن  ثَيم  وةآلمدا  لة  منيش  دةِروات،  باشي  بةرةو  دةستبةجَي  ذنانيش  ثَيطةي 

كة ضاوةِرواني داهاتوويةك نابين كة دَلنيا نين كة لة ماوةي ذياني خؤماندا ثَيي 

هةمان  بؤظواريش  دي  سيمؤن  بووين،  خَيرا  هةنطاوي  خوازياري  ئَيمة  دةطةين. 

هةستي هةبوو و ئةو بابةتةي لة بةرطي ضوارةمي بيرةوةرييةكانيدا باس كردووة. 

ئَيمة ٦ بؤ ٨ ذن دةبووين كة هةموو يةكشةممةيةك سةعات ٥ي ئَيوارَي لة 

ماَلي سيمؤن دي بؤظوار لة دةوري يةكتر كؤدةبووينةوة. يةكةم جار كة بؤ ئةو 

كؤبوونةوةكة،  ضوومةتة  كة  كةسم  يةكةمين  كة  بوو  ثَيموا  ضووم  كؤبوونةوةية 

بةآلم كاتَيك كة لة دةرطاكةوة ضوومة ذوورَي، سةيري كردم و ثَيي وتم: درةنط 

كةوتووي. هةَلسوكةوتَيكي ئةو بؤ من وةك كضَيكي طةنجي ٢٣ ساَل كة طةنجترين 

ئةندامي ئةو طرووثة بووم، زؤر سةير بوو. سيمؤن ئةو كاتة ٦٢ ساَل بوو و كة 

دةيتواني لة جَيي داية طةورةي من بواية.

بزووتنةوةي  ئةنداماني  لة  يةكَيك  جارَيكيان  ماَلةكةي  دةضوومة  كة  كاتَيك 

ذنان لَيي ثرسيم بةِراي تؤ بؤ ئةوةي كة ثرسي لةباربردني منداَل بكةينة ثرسَيكي 
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جةماوةري، ض هةنطاوَيك بنَيين؟ منيش لة وةآلمدا وتم: دةبَيت كارَيك بكةين كة 

ميدياي فةِرةنسا وشةي ”لةباربردن“ بةكار بهَينن.

لة فةِرةنسا وشةي ”لةباربردني منداَل“ وشةيةكي بظة بوو. هةرضةند من لةناو 

طوَيم  بةر  وشةية  ئةو  كةمتر  بةآلم  دايكبووم،  لة  ليبراَل  و  رؤشنبير  خَيزانَيكي 

و  كةسوكار  لة  نة  و  ميدياكان  لة  نة  قةت  منداَل“  ”لةباربردني  وشةي  دةكةوت. 

هاوِرَييانم نةبيستبوو.

لة دةيةي ١٩٧٠ هَيشتا فةِرةنسا وآلتَيكي كاسؤليكي توندِرةو بوو و هةر بةو 

لة  تةنانةت  بكات.  قسة  منداَل“  ”لةباربردني  لةبارةي  نةيدةوَيرا  كةس  بؤنةيةوة 

ساَلي ١٩٤٣ حكومةتي فةِرةنسا ذنَيكي بة تاواني ئةوةي كة منداَلَيكي خؤي لةبار 

لة  منداَل  زؤري  لةباربردنَيكي   ١٩٧٠ و   ١٩٦٠ دةيةي  لة  دا.  سَيدارة  لة  بردبوو، 

فةِرةنسا بةشَيوةيةكي ناياسايي روويدا كة بووة هؤي مردن و كةمئةندامبووني 

ذمارةيةكي زؤر لة ذنان.

لة يةكةمين كؤبوونةوةي خؤمان لة ماَلي سيمؤن دي بؤظوار بِريارمان دا كة 

راطةياندراوَيك بآلوبكةينةوة و تَييدا ئاماذة بةوة بكةين كة منداَلمان لةباربردووة، 

ئةم بيرؤكةية لة بةياننامةكةي ١٤١ سةرضاوة دةطرَيت كة لةسةر دةمي خةباتي 

سةربةخؤيي جةزائير بآلوبووةوة. بيرمان لةوة دةكردةوة كة دةبَيت كةسايةتي 

ناودار ئةو راطةياندراوة مؤر بكةن، ٣٤٣ ذن ئيمزايان كرد، خؤشم كة قةت منداَلم 

لةبةردةمدا  طةورةمان  طرفتَيكي  و  كَيشة  هَيشتا  كرد.  ئيمزام  نةبردبوو،  لةبار 

مابووةوة، ئةويش بةضاثطةياندني راطةيةندراوةكة بوو، دةمانزاني كة رؤذنامةي 

هةموويان  لؤمؤند  رؤذنامةنووسةكاني  ناكاتةوة، ضونكة  بآلوي  و  ضاث  لؤمؤند 

كاسؤليكَيكي توندِرةو بوون و اليةنطري مافي هةَلبذاردن نةبوون. تةنها طؤظاري 

ئَيكسثرَيس و نووظيل ئؤبزَيخباتوخ، رازي بوون كة هاوكاريمان بكةن كة دواتر 

لةطةَل طؤظاري ”نووظيل ئؤبزَيخباتوخ“ رَيكةوتين. هةرضةند ئةوان ترسيان لةوة 

بوو كة طؤظارةكة لةاليةن وةزارةتي ناوخؤوة رابطيرَيت، ئةوان بةَلَينيان بة ئَيمة 

دابوو كة لة الثةِرةي يةكةم و بة مانشَيتي طةورة ضاثي بكةن. هةر وةك ضؤن ئَيمة 

ثَيشبينيمان كردبوو لة مانطي نيساني ١٩٧١ ئاشوب وهةرايةكى لَي كةوتةوة. بؤ 

يةكةم جار بوو لة مَيذووي فةِرةنسا، راديؤ و تةلةفزيؤن و رؤذنامةكان ضةندين 

كارة  ئةو  ثَيشهاتةكاني  لة  بير  بةرلةوةي  بةكارهَينا.  ”لةباربردنيان“  وشةي  جار 

بكةين لة ذياني شةخسي رؤذانةي خؤماندا، سةركةوتنَيكي طةورةمان مسؤطةر 

كرد.

و  كَلَيسة  اليةن  لة  كردبوو  ئيمزا  بةياننامةكةيان  كة  كةسانةي  لةو  هةندَي 
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حكومةتةوة تووشي كَيشة و طرفت بوون. سيمؤن دي بؤظوار لة ساَلي ١٩٧٠-وة 

ضاوثَيكةوتن و بيروبؤضوونةكاني خؤي سةبارةت بة بابةتي فَيمينيزم سنووردار 

باتوخ“  ئؤبزَيخ  ”نووظيل  طؤظاري  لةطةَل  ضاوثَيكةوتنَيكدا  لة  بوو  رازي  و  كرد 

مةبةستي خؤيان لة بآلوكردنةوةي ئةو بةياننامة بخاتةِروو.

دوانيوةِرؤي رؤذي ٢٠ي نؤظةمبةري ١٩٧١ خؤثيشاندانَيكي طةورةمان ساز 

دا، كة هاوكات لة سةرتاسةري جيهانيش خؤثيشاندانَيكي فَيمَينيزمي بة مةبةستي 

ذمارةيةك  جار  يةكةمين  بؤ  رَيكخرابوو.  ”هةَلبذاردن“  مافي  بةدةستهَيناني 

ثةيوةست بوون بة ريزةكاني ئَيمة، بةبَي ئةوةي ئةندامي بزووتنةوةي ئَيمة بن. 

ميدياكان سةرنجي ئَيمةيان دةدا و طرنط بووين بة اليانةوة. سيمؤن دي بؤظوار 

لة بيرةوةرييةكاني ئةوة بة ”جةذنَيكي خؤش و برايانة“ وةسف دةكات. 

هةوَلداني ئَيمة بؤ بة ياساييكردني ثرسي“باربردني منداَل“ ئةو هةلةي بؤ ئَيمة 

ِرةخساند كة بتوانين تاوتوَيي بارودؤخي ئةو ذنانة بكةين كة ناتوانن منداَل لةبار 

و  مام  و  باب  اليةن  لة  هةندَيكيان  و  بوون  كةمتةمةن  ذنانة  ئةو  زؤربةي  بةرن. 

هةذار  ضونكة  سةر،  كرابووة  سَيكسييان  دةستدرَيذيي  كارةوة  و  خزم  و  خاَل 

و  تةندروستي  بنكة  سةرداني  نةياندةتواني  و  بوون  ثارة  بَي  و  بوون  نةدار  و 

نةخؤشخانةكان بكةن. زؤربةي ئةو ذن و كضة كةمتةمةنانةي كة دةستدرَيذيي 

سَيكسييان دةكراية سةر، نةياندةتواني لة قوتابخانةكان بخوَينن و دةريان دةكردن 

و مافي ئةوةشيان نةبوو دواي ئةوةي منداَلةكةيان بوو، بطةِرَينةوة بؤ قوتابخانة 

و  خوَيندن  مافي  لة  دةكران  بَيبةش  ئةوان  هةربؤية  بدةن،  خوَيندن  بة  درَيذة  و 

و  بخةنةوة  دوور  خؤيان  لة  ئةوان  بنةماَلةكانيان  كة  دةكرد  واي  ئةوةش  هةر 

لة ماَلةوة دةريان بكةن. ئةوانيش لةبةر بَي جَيطا و رَيطايي نةياندةزاني روو لة 

و  سةرثةرشت  بَي  ذناني  بؤ  خانوويةكي  ضةند  فةِرةنسا  حكومةتي  بكةن.  كوَي 

بَيوةذنان دروستكردبوو، كة شوَينَيكي زؤر باش نةبوو، ضونكة وةك تاوانبارَيك 

لةطةَل ئةوان مامةَلة و هةَلسوكةوت دةكرا. 

و  تَيدةثةِرَيت  بينايانة  لةو  يةكَيك  تةنيشت  لة  بؤظوار  سيمؤن  رؤذَيــك 

و  بةرطدوورين  فَيري  تةنها  ذنانيان  بينايانةدا  لةو  دةبَيت.  وةزعة  ئةو  ئاطاداري 

لةسةر  طةورةدا  هؤَلَيكي  لةناو  ئةوان  دةكرد.  لَينانيان  ضَيشت  و  ضنين  و  رستن 

نةياندةتواني  بوون،  دووطيان  ئةوان  ضونكة  دةذيان،  بضووك  قةرةوَيَلةيةكي 

لةسةر ئةو قةرةوَيآلنة بخةون، هيض شوَينَيكيان شك نةدةبرد و لة هةفتةدا تةنها 

رؤذي شةممة بؤ ماوةي ٢ كاتذمَير بؤيان هةبوو لةو بيناية بَينةدةرَي. دةبوواية 

دةناسران  دوورةوة  لة  هةموويان  شةقام.  و  دوكان  بؤ  بضن  ثَيكةوة  دوو  دوو 
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و  تانة  و  دةكردن  سكيان  سةيري  و  ثَيدةكردن  طاَلتةي  خةَلك  و  كَين  ئةمانة  كة 

تةشةريان لَيدةدان. 

لةناو ئةواندا كضَيكي تَيدا بوو كة سكي لة كوِرة هاوِرَيكةي ثِرببوو، ئةو كض و 

كوِرة بةِراستي يةكتريان زؤر خؤشدةويست، بةآلم مافي ئةوةيان نةبوو كة يةكتر 

ببينن. نيوةِرؤيةكيان هةموو كضان و ذناني بيناكة نهؤمي دووةمي بيناكةيان بؤ 

بيناكة  بةِرَيوةبةراني  ببينن،  يةكتر  بؤئةوةي  جَيذووان  بة  كرد  كوِرة  و  كض  ئةو 

بةمةيان زاني و كاتَيك ضوونة نهؤمي دووةمي بيناكة سةيريان كرد ئةو كض و 

كوِرةكة ثَيكةوةن. رؤذي دواتر تةلةفؤنيان بؤ باوكي كضةكة كرد و رووداوةكةيان 

لة  راكَيش  راكَيش  و  طرت  كضةكةي  ثرضي  هات،  كضة  باوكي  طَيِرايةوة،  بؤ 

لة  يةكَيك  كاتةدا  لةو  كرد،  لَيداني  بة  دةستي  بوو،  دووطيان  كضةكةي  كاتَيكدا 

فةرمانبةراني بيناكة ويستي ناوبذيواني بكات كة لةو كاتةدا بةِرَيوةبةري بيناكة 

بة فةرمانبةرةكةي وت: هيض كات خؤت لة كاروباري باوك و كضدا هةَلمةقورتَينة. 

ثياوةكة ئةوةندةي لة كضةكةي دا هةتا بورايةوة و لةسةر خؤي ضوو. 

كرد  دةستيان  بيني  رووداوةيان  ئةم  كة  بيناية  ئةو  ذنةكاني  و  كض  هةموو 

بة مانطرتن لة خواردن. لة ماوةي ٢٤ كاتذمَيردا حكومةتي فةِرةنسا بِرياري دا 

ئةو بيناية دابخات. لةو ماوةيةدا نامة بؤ كةسوكاري ذنان و كضاني ئةو بيناية 

نووسرا كة بَين كضةكانيان ببةنةوة. ئةو كضانة داوايان لة ئَيمة، كة بزووتنةوةي 

ذنان بووين، كرد، كة بة دةنطيانةوة بضين. دوو رؤذ دواتر ئَيمة سةردانمان كردن 

و كؤبووينةوة، سيمؤن دي بؤظوار وتةبَيذي ئَيمة بوو. هةموو خةَلكي فةِرةنسا 

ئةو  خراثي  بارودؤخي  ئاطاداري  راديؤوة  رَيطاي  لة  و  دةطرت  راديؤ  لة  طوَييان 

بيناية بوون. سيمؤن دي بؤظوار لةطةَل يةك يةكي ئةو كضانة ضاوثَيكةوتني ئةنجام 

دا و طوَيي لَيطرتن و قسةي لةطةَل كردن. رؤذي دواتر سيمؤن دي بؤظوار لةطةَل 

طةورة بةرثرساني ثةروةردةي فةِرةنسا كؤبووةوة. يةكَيك لة ئةنجامةكاني ئةو 

كؤبوونةوةية ئةوة بوو كة زةمينة خؤش كرا بؤئةوةي ئةو كض و ذنانة بتوانن 

بطةِرَينةوة بؤ قوتابخانةكان و درَيذة بة خوَيندن بدةن. 

بة  سةبارةت  فةِرةنسا  خةَلكي  ديدي  و  روانين  كاتذمَير   ٤٨ مــاوةي  لة 

ئةو  كة  دةركــةوت  بؤيان  فةِرةنسييةكان  دواتر  طــؤِردرا.  ذنان  بزووتنةوةي 

بزووتنةوةية  ئةو  بةَلكو  نيية،  باآل  و  دةوَلةمةند  ضيني  بة  سةر  بزووتنةوةية 

هةذار  ذناني  لة  زؤر  ذمارةيةكي  دةضَيت.  لَيقةوماوانةوة  و  هةذاران  دةنط  بة 

دةكرد  حةزي  سيمؤن  نووسي.  بؤظوار  دي  سيمؤن  بؤ  نامةيان  ستةملَيكراو  و 

بؤ  نامةيان  ئةو ذنانةي كة  بؤية  هةر  هاوكارييان بكات،  و  يارمةتي  دزييةوة  بة 
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نووسيبوو لة اليةن سيمؤنةوة ثارةيان ثَيدةدرا و ئةويش داواي لَيكردبوون كة 

بَلَين ئةوة بزووتنةوةي ذنان يارمةتييان داوين.

بةردةوام  ياسا،  بة  ببَيت  منداَل  لةباربردني  ثرؤذةي  بؤئةوةي  ئَيمة  خةباتي 

ياسايةش  ئةو  هةر  و  بوو  ناياسايي  فةِرةنسا  لة  منداَل  لةباربردني  هَيشتا  بوو. 

كؤمةَلَيك كَيشة و طرفتي دروست كردبوو. 

كضَيكي طةنج بة ناوي ”ماري كلَير“ لة كوِرة هاوِرَيكةي جيا ببووةوة، هةستي 

كرد كة دووطيانة، دايكي ماري ئامادة بوو كة منداَلةكة بةخَيو بكات، بةآلم ماري 

رازي نةبوو و بةنياز بوو كة منداَلةكةي لةبار ببات. كوِرةكة الي ثؤليس شكايةتي 

لة ماري كرد كة ئةو منداَلةكةي لةبار بردووة، ثؤليسيش ماري و دايكي و ئةو 

مامانةي كة منداَلةكةي بؤ لةبار بردبوون، دةستطير كرد و بزووتنةوةي ذنانيش 

ناضاربوون كة بَينة ناو كةيسةكةوة. 

رَيكخست،  ثاريس  لة  ئؤثَيراي  طؤِرةثاني  لة  خؤثيشاندانَيكمان  سةرةتا 

بةشدارييان  شيرةخؤرةوة  منداَلي  بة  دايكان  تَييدا  كة  ئارام  خؤثيشاندانَيكي 

كردبوو، لةناكاو ثؤليس ثةالماريان داين و دةستيان كرد بة لَيدان و سةركوتي 

خؤثيشاندةران. خةَلكي هاواريان دةكرد، منداآلن رايان دةكرد، هةندَيك لة ئَيمة 

لَيدانمان خوارد. رؤذي دواتر لة رَيطاي ميدياكاني سةرتاسةري فةِرةنسا ئاطاداري 

سةركوتكردني خؤثيشاندران بوون و مةسةلةي ماري لة ماوةي كةمتةر لة ٢٤ 

سةعات بوو بة بابةتَيكي نيشتماني لةسةرتاسةري ئةو وآلتةدا.

بةَلكو  تةلةفزيؤن،  و  راديؤ  لة  تةنها  نةك  نةبوو  ئامادة  بؤظوار  دي  سيمؤن 

لة  سيمؤن  بكات.  ماري  لة  بةرطريي  دادطاش  لة  كة  ثيشاندا  خؤي  ئامادةيي 

دادطايةك كة هةموو دادوةرةكاني ثياو بوون، بةرطريي لة ماري كرد. هيض تواناي 

ئةوةي نةبوو كة قسةكاني ثَي ببِرَيت. ضةند رؤذ دواتر دادطا بِرياري خؤي دا، 

ماري بة تاوانبار دةرضوو، بةآلم ئازاد كرا.

سةرئةنجام ثةرلةماني فةِرةنسا ياساي دذةلةباربردني ثةسةند كرد و بِريار 

درا ئيتر لةباربردني منداَل ياسايية. كاتي ئةوةش هاتة ثَيشَي كة كَيشةكاني وةك 

و  هةقدةست  (محارم)،  نزيك  كةسوكاري  لةطةَل  زيناح  سَيكسي،  دةستدرَيذيي 

مةسةلةي لَيدان و ئازارداني ذنان بخرَيتة بةر باس و لَيكؤَلينةوة.

هةر لةو سةروبةندةدا بوو سيمؤن دي بؤظوار ئةنجومةني مافةكاني ذناني 

كة  مؤدَيرن“  ”سةردةمي  طؤظاري  لة  رةخساند  ئَيمة  بؤ  دةرفةتي  و  دامةزراند 

ئَيمة  بنووسين.  بابةت  دايمةزراندبوو،  ساَلي١٩٤٥  لة  سارتةر  هاوكاري  بة 

ثاشكؤيةكي ذنانةمان دةركرد كة لة كةمترين ماوةدا هةمووي فرؤشرا. سيمؤن 
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هةميشة دةيويت ئةطةر بارودؤخي ذنانيش باش بوو، ئَيوة نابَيت سةبارةت بة 

مافةكاني ذنان ساردببنةوة. 

رؤذي ١٩ ي ئابريل ١٩٨٦، من و هَيلني خوشكي سةرداني نةخؤشخانةمان 

لة  لَيوانلَيو  هةميشة  ئةو  بيني،  بؤظوارمان  دي  سيمؤن  تةرمي  ضووين  كة  كرد، 

بؤ  طوَلي  جيهانةوة  سةرتاسةري  لة  كةوتووة،  جووَلة  بةبَي  ئَيستا  بوو،  ذيان 

دةهات، بة دةيان هةزار كةسمان بيني كِرنووشيان بؤ دةبرد. كاتَيك تةرمةكةمان 

كاتي  لة   ١٩٧٠ ساَلي  لة  كة  خوَيند  سروودةمان  ئةو  هةمان  برد،  طؤِرستان  بؤ 

دروستبووني بزووتنةوةي ذنان خوَيندبوومان. سيمؤن ئةو سروودةي زؤر ثَي 

خؤش بوو. ثَيمان وابوو ئةم سروودة باشترين ماَلئاوايية لة سيمؤن.

ئَيمةي ذنان رابردوومان نيية

ئَيمةي ذنان هةر لة سةرةتاوة مَيذوومان نةبووة

ئَيمةي ذنان كة سةرزةمينةكةمان تاريكة

لَيمان طةِرَين ئَيمةي كؤيلة هةستين

هةستن هةستن هةستن!!!

ئَيمةلةبةر خؤمانةوة بة هَيواشي ئةو سروودةمان دةطوتةوة، هةتا سيمؤن لة 

خةو (مردن) هةَلنةستَيت. دةنطمان تةنها ئةو كاتة بةرزكردووة كة تةرمةكةيان 

خستة ناو طؤِرةكةوة. 

سيمؤن دي بؤظوار زؤر شتي جواني فَيري من و ذناني تر كرد، ئايا ئَيمة كة 

لة بزووتنةوةي ذناندا لةطةَل ئةو كارمان دةكرد و رَيطاي ئةومان درَيذة ثَيداوة، 

دةتوانين شادي بة رؤحي ببةخشين. هيوادارم.

نووسةر: كلؤدين مؤنتي، هاوِرَيي (سيمؤن).

سةرضاوة:سةرضاوة:

www.aftabir.com



١٤٧

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆنیۆ
 ی

ی 
ۆنیۆ

٧ ی
٧٧٧
رە 

ژما
رە 

ژما

دواي ئةوةي كة دوايين رةشثؤشة شينطَيِرةكان لة طؤِرةكةم دووركةوتنةوة، 

ئاهَيكي خةماوي، بةآل م لةسةرخؤم هةَلكَيشا و لة تابووتةكةدا خؤم وةرسووِراند.

ناَلة و طرياني خةَلك  و وتارخوَيندنةوةي سةر طَلكؤ ناِراحةت  و خةمباريان 

كة  لةوةي  خؤشحاَل  ئَيستا،  دةكرد.  دذوار  تةوذمَيكي  بة  هةستم  و  كردبووم  

سةرةنجام تامي حةسانةوةي ((نةبووني بوون)) لة طؤِرةثاني ذياندا دةضَيذم، لة 

خةَلوةتي خؤمدا ئاراممطرتبوو، بةآلم ئةم حةسانةوةية كاتي بوو. لةثِر، دةنطَيكي 

لة  يةكَيك  بيركردةوة  وام  سةرةتا  بِريم.  خةياَلي  هةوداي  جاِرسكةر  لةرزؤك  و 

تازيةبارةكان طةِراوةتةوة تا ئةوةي لةبارةمةوة بيريكردبؤوة، بَي  ثةردة بيَلَي   و 

خاكةوة  لةذَير  بةَلكو  نةبوو،  سةرمةوة  لةذوور  دةنطةكة  بةآلم  ببـَيت .  رزطاري 

بوو، راستترم طوتبـَي، لةالي ضةثمةوة دةهات!

دةنطي ثياوَيك بوو بة ئةَلماني قسةي دةكرد. ديسان خؤمم خستةوة سةرثشت  

و بةسةر ئانيشكي دةستي ضةثمدا نةختَي  راستبوومةوة  و طوَيمداية قسةكاني.

لة وةآلمدا طوتم:

نَيذراوة،  لَيرة  ئةَلماني  نةبَي  كة  جياوازي  ئَيوة  دةبَي  بؤ  ئيدي  ئَيستا  ”بابة،   -

من  و تةرمةكةي تةنيشتم!

نووسيني: د. مةسعوود عةتايينووسيني: د. مةسعوود عةتايي*

و. لة فارسييةوة: كـةريـم تـاقـانة و. لة فارسييةوة: كـةريـم تـاقـانة 
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ياخود بياني“.

تةرمةكةي تةنيشتم لةم كاتةدا قسةكةي ثَي  بِريم  و طوتي:

طؤِرستاندا  بؤ  شوَين  كةمبوونةي  ئةم  تةواوي  لة  نيية؟!  جياوازيي  ”ضؤن   -

دةبَي  دوو  من  كوِرةكةي  تَيثةِرَي ،  لةمةش  هةية.  بةرضاويان  ِرؤَلَيكي  بيانييةكان 

بةرابةري كرَيي ئةو طؤِرة بدا كة من بؤ باوكم دام. ثاشانيش ئةم بؤنة ثيسةي 

تَيكوثَيكدةدا“.  دَلم  رؤذهةآلتييةكان  ئَيوة  برنجي“باسماتي“ي  ثياز  و  و  سير   

بةتووِرةييةوة طوتم:

- ”باشة ثَيتواية بؤني سووسيس  و ضةوريي طؤشتي بةراز  و بيرةي بؤطةني 

ئَيوة باشترة؟“

دراوسَيكةم درَيذةيدا:

- ”دةباشة، كَي  ئَيوةي ناضاركردبوو لةنَيو طؤِرستاني ئَيمةدا بتانخةنة ضاَل؟ 

ئَيوة دةبواية لةنَيو خاكي خؤتان  و لة تةنيشتي حيزبوَلآل توندِرةوةكاندا بخرابانة 

ضاَل“.

وةآلممدايةوة:

باوةشي  لة  تةنانةت  خؤمدا،  وآلتي  لة  كة  بواية  بةمن  هةَلبذاردن  ”ئةطةر   -

و  بَيهةست   ئةَلمانيية  ئَيوة  لةتةنيشت  طؤِركرابام،  توندِرةوانةدا  حيزبوَلآل  ئةو 

دَلِرةقةكانم ثَي  باشتر دةبوو. مخابن هةَلطرتن و بردنةوةي تةرمةكةم بؤ ئَيـران، 

طةلـَي  طران بؤ هاوسةرةكةم تةواو دةبوو“.

هةميسان وةآلميدايةوة:

- ”تا ئةو جَيطايةي ئةمن دةزانم، ئَيوة لة ئةَلمان  وةك دوكتؤر كارتان دةكرد  

زانستطادا  لة  ئَيمةتان  طةنجةكاني  جَيي  سةرةتا،  وةردةطرت.  باشتان  ثارةي  و 

تَيكوثَيكدا، بةخةرجي ئَيمة دةرسةكانتان خوَيند، ثاشانيش شوَيني دوكتؤرةكاني 

ئَيمةتان طرت  و عيادةتان كردةوة و ثارةتان هةَللووشي“.

تووِرة بووم  و طوتم:

ئةمن  طةيةنم.  ناحاَلي  طةمذةي  دةتؤي  شتَي   ضةند  دةبَي  ديسان  -“واديارة 

لة قؤناغي خوَيندكاريمدا تؤزقاَلَي  ثارةم لة ئَيوة وةرنةطرتووة، بةَلكو بة ثارةي 

خؤمم  تايبةتييةكاني  ثَيويستيية  خؤراك  و  ماَل،  خةرجيي  باوكةبَيضارةكةم 

مسؤطةر دةكرد. سةبارةت بة شوَيني دوكتؤرةكانيش دةَلَيم، دوكتؤرة بيانييةكان 

شوَينة  لة  كة  كاربكةن  نةخؤشخانانةدا  لةو  بوون  ناضار  طشتي،  شَيوةيةكي  بة 

نةبوون.  ئةَلمانييةكاندا  ئاستي  لة  شوَينانةي  لةو  يان  هةَلكةوتبوون،  بَيبةشةكان 

تةنانةت دوكتؤرة بيانييةكان دةبواية الني كةم دوو بةرابةري دوكتؤرةكاني ئَيوة 
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ضاكتربن تا بؤ وَينة، نيوةيان وةربطيردرَين“.

تةرمةكةي دراوسَيم هاواريكرد:

- ”لَيت ناطةِرَيم تؤيةكي ثيسي رؤذهةآلتيي حوشترلةوةِرَين ريسوام بكةي. 

و  دزي   ئيعتياد،  شةثؤلي  بيانييةكان،  ئَيوة  بةهاتني  كة  ئةوةية  راستييةكةي 

خراثةكاري طشت شوَينَيكي سةر زةويي باب  و باثيري ئَيمةي طرتةوة“.

طوتم:

هَيشتا  هةية،  دةستيان  تاوانكاريدا  لة  كةسانةي  ئةو  زؤربةي  ”يةكةم،   -

نابَي  دووةم،  رؤذهةآلتن.  ئورووثاي  رةطةزةكاني  ئةَلماني  ياخود  ئةَلمانييةكان، 

ئَيوة  ئةَلمانييةكان.  بةهي  بوون  بيانييةكانةوة  لة  كة  لةبيربكرَين  ئيمتيازانة   ئةو 

بؤ ئةو شتانةي فَيريبوون، دةبَي  سوثاسي بيانيية نةفرةتلـَيكراوةكان بكةن. ئةم 

ثةنابةرانة بوون سةر  و روويةكي خؤشيان بة كؤمةَلطا و شك  و بَيِرةنط  و بؤ و 

كؤنةثارَيزةكةي ئَيوة دا  و كرديان بة كؤمةَلطايةكي ضةند فةرهةنطي  و... بةمجؤرة 

دةروازةكاني دنياي بةِرووي خؤيدا كردةوة“.

وةآلمـيدامةوة:

ثةنابةرة  بوون:  تةواو  طران  طةلـَي   ئَيمة  بؤ  ئيمتيازانة  ئةم  بةآلم  ”بةَلَي ،   -

ئابوورييةكان، بؤمبدانانةوةكان، تَيرؤريسم...“.

طوتم:

- ”ضاَلكةن، بني ضاَلجَيية، تَيرؤريسمَيك كة بياني دةستي تَيدا هةية، هؤي تايبةتيي 

خؤيشي هةية؛ ئةو هؤيانةي لة سياسةتي خؤثةسةندانة و بَيشةرمانةي كؤمةَلطا 

ئابوورييةكانةوة،  بةناو  ثةنابةرة  لةبارةي  حةشاردراون.  سةرمايةدارييةكاندا 

دةبَي  بطوترَي  ئةم كَلؤآلنة تة نيا و تةنيا بةشَيكي بَيكةَلك لةوسةرمايةية دةبةن كة 

ئَيوة بةدرَيذايي ئةم سةدةي دوايية لَيتان دزيون!“

كة  نةِراندنة  بةو  طوَيم.  طةيشتة  طؤِرةكة،  ديواري  لة  مستكوتان  دةنطي  لةثِر 

تابووتةكةي وةلةرزة دةهَينا، هاواريكرد:

- ”دةمت داخة ئةي رؤذهةآلتيي طةمذةي بَي شارستانةتي، ئةطينا...“.

منيش بةهةمان هَيز لة تابووتةكةم دا و هاوارم كرد:

دةترسَيني؟  لةضيم  رةطةزثةرست...  بةرازي  بكة،  قسة  ضـي؟!  ”ئةطينا   -

سكاآلم  بِرؤي  بكةي؟يان  ئاطادار  ثؤليس  خَيرا  ئةَلمانييةكةت  دةتةوَي بةشَيوازة 

لةدذي بكةي؟ يان دةتةوَي  ثارَيزةر بطري  و راكَيشم بكةية دادطا؟ياخود كارَي 

 بكةي ثَيش بةمانةوةم بطرن  و لة ئةَلمان دةرم بكةن؟ دةزاني ضيية...؟ ئةوكاتانة 

كة لةسةر خاكيش بووم، لةم هةِرةشة و طوِرةشانة نةدةترسام... ئَيرة شوَينَيكي  
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ديكةية. لةذَير ئةم هةموو خؤَل  و خاكةدا بؤ هةوةَلين  جار ئيدي ئةَلماني  و بياني 

مافيان يةكسانة!“.

لةثِر طوَيم لة هاواري ”ئــاخ...“ بوو. ثاشان طشت شوَينَي  بَيدةنط بوو. دواي 

ضةند ساتَي  ثرسيم:

- ”ضـيت لـَي  هات؟“

وةآلميدايةوة:

- ”هةميسان قسةي هةَلةت كرد. راستييةكةي دةبَيتة: ببوورة شتَي  روويدا؟“

طوتم:

- ”زؤرباشة، ببوورة شتَي  روويدا؟“

بة دةنطَيكي طيراوةوة طوتي:

لة  ضوو  لةبيرم  نةما،  خؤم  الي  بةجؤرَي  هؤشم  بةِرَيزتان  قسةكردني  ”بة   -

كوَيدام. راستةوخؤ راستبوومةوة و بةتوندي سةرم بةتابووتةكةدا دا“.

لةحاَلَيكدا هةوَلم دةدا ثَيكةنينةكةم بخؤمةوة، طوتم:

- ”ئازارتان زؤر ثَيطةيشت؟ دةتوانم زامةكةتان ببينم؟“

ئةو طوتي:

- ”ئَيوة دوكتؤري ذنانن و شارةزاي ئةم شتانة نين“.

لة وةآلميدا طوتم:

باريسةرةوةي  و  قةتكار  كة  نيية  بةوماناية  ذنانبوون  دوكتؤري  ”نةبابة...!   -

ناوكة تَينةطةم. ئاخر ئَيمةش دةبَيت  بتوانين زامةكان ساِرَيذ بكةين“.

بة دةنطَيكي لةسةرةخؤتر طوتي:

- ”زؤر سوثاس، بةآلم دةمةوَي  ئؤرذانسي مردووةكان ئاطادار بكةم. ئاخر 

لَيرة خزمةتي دوكتؤري باشتر ئةنجامدةدرَي   و هيض هةواَلـَي  لة لـَيثرسينةوةكاني 

٥ي  رَيكةوتي  دفني  كفن  و  ياساي  بةثَيي  ئةوةش،  سةرةِراي  نيية.  سةرةوةش 

سَيثتامبري ١٩٧٧- ثةرةطرافـي ٢، بةندي ٤، مردوو ثَيش ضلةي خؤي مافـي نيية 

تابووت بةجَيبهَيَلَيت ”.

بةسةرسوِرمانةوة ثرسيم:

- ”ئـــةي ئةمة بــؤ؟!“

وةآلميدايةوة:

- ”ضووزانم، ياسا، ياساية!. بةآلم لة هةمانكاتدا، ثاش ئةم ماوةي تاقيكردنةوةية، 

بؤ  ئةشرافيتر.  سةرةوةتر  و  مةَلبةندي  بتانبةمة  دةتوانم  من  بتانةوَي ،  ئةطةر 

نموونة، بتانبةمة ئةنجوومةني دوكتؤرة ناسراوةكان، دادوةرةكان، سياسةتمةدارة 
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ياخود  مليؤنةرةكان،  كؤمةَلي  بتانبةمة  ياخود  كلَيسا،  رَيبةراني  ثلةبةرزةكان  و 

هونةرمةندة بةناوبانطةكان. ئاخر من خؤشم ئةندازياري خانووبةرة بووم“.

بة سةرسوِرمانةوة ثرسيم:

- ”ضما لَيرةش مةَلبةندي ئةشرافـي  و غةيرة ئةشرافـي هةية؟ ئةمن وامدةزاني 

ئيدي مردووةكان يةكسانن“.

ددانةكاني  لَيكداني  سامناكي  دةنطي  ثَيكةنين  دةستيكردة  بةشَيوةيةك 

بةرزبووةوة. ثَيكةنينةكةي بووة هؤي ئةوةي مردووةكاني  ديكةي دةوروبةريش، 

كاتَي  بدةن.  ثَيكةنين  قاقاي  لة  بةرز  بةشَيوةيةكي  ثَيكةوة  ثَيكةنين  و  بكةونة 

 ثَيكةنينةكةيان تةواو بوو، تةرمةكةي تةنيشتم بةم شَيوةية درَيذةي دا:

بة  دةسةآلتداران،  خاكـة.  سةر  ياساي  هةمان  هةر  خاكيشدا،  لةذَير  ”لَيرة   -

شتَيكيان  هةموو  سةرمايةدارةكان  بَيدةسةآلت.  بَيدةسةآلتةكانيش،  دةسةآلتن؛ 

بةتــاَلة.  دةستيان  شَيوةية  بةو  هةر  بوون،  ضؤن  هةذارةكانيش  دةستدَي   و  لة 

((تجسم))ي راستي، يةكساني، بةهةشت  و دؤزةخ، ثاداشت و سزا، ئةفسانة زياتر 

نين. لَيرةش شتَي  نةطؤِراوة“.

بة قووَلـي كةوتمة بيركردنةوة، ثاشان ثرسيم:

نيوة  شاعيرة  نووسةرةناكامةكان،  ثاتؤقي  نابةي  شك  -“شوَينَي 

سةركةوتووةكان، هونةرمةندة طومناوةكان و قوماربازة ثيشةييةكان بَي؟ ضونكة 

من زياتر لةنَيو ئةو كؤمةَلةدا كِريارم هةية!“

تةرمةكةي تةنيشتم وةآلميدايةوة:

- ”مةطةر نةمطوت شتَي  نةطؤِراوة؟ ئَيوةش ضؤن بوون، هةر ئاوان“.

ديسان دةستي بة ثَيكةنين كردةوة. هةراوهورياي ثَيكةنين لةنَيو مردووةكاني 

هَيناية  طؤِرستانةكةي  مةرطئاساية  قاقا  ئةم  بةشَيوةيةك  دةنطيدايةوة،   ديكة يشدا 

لةرزة...

* مةسعوود عةتايي ئةم ضيرؤكةي بة زماني ئةَلماني نووسيوة و ”شةهال حةمزاوي“ كردووية 

بة فارسي. شاياني باسة، كة ماوةيةك ثاش وةرطَيِرانةكةي شةهال، دوكتؤر مةسعوود بؤخؤيشي 

ئةوةي  لةطةَل  خؤمم  وةرطَيِرانةكةي  من  فارسي.  سةرزماني  وةرطَيِرايةوة  خؤي  ضيرؤكةكةي 

نووسةريشدا لةبةر يةك داناوة. كةريم تاقانة.

سةرضاوة:سةرضاوة:

طؤظاري ”ارش“، ذمارة (٥٥)، ئاوريل  و مايي ١٩٩٦، ل٥٥-٥٦.
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(١)

اين ضرخ فلك كة ما در ان حيرانيم

*

ئةم ضةرخي طةردوونة كة تيا هيدمانين

بةالمانةوة ميناكي فانووسي ئةفسوونة

خؤر ضراكةية و فانووسةكةي طةردوونة

ئيَمةش تَيدا ويَنةئاسا طَيذ و خوالوين

(٢)

مائيم در اين طنبد ديرينة اساس

*

ئيَمةين لةم طومبةزيية ديَرينة هيَما

مَيروولةئاسا منةي درزَي دةكةين ذ جاما

لة ئومَيد و ماَل بَي ئاطا و هةراسانين

ثةشيَو و ضاوبةسراو وةك طاي ئاسياوين

بةرضنَيك لة ضوارينةكاني خةييام

و. لة فارسييةوة: جةالل زةنطاباديو. لة فارسييةوة: جةالل زةنطابادي
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(٣)

جامي است كة عقل افرين ميزندش

*

جامَيكة ئاوةز بة جوانييةكةي زؤر شةيداية

سةد ماضي هةنيةي دةكا لة خؤشةويستييا

لَي طؤزةسازي دنيا وةك ئةم نازكة جامةية

هةميشة ضَيدةكات و دةيكوتيَتة زةوييا

(٤)

شب نيست كة عقل در تحّير نشود

*

شةو نيية ئاوةزم لة هيدمانا نةبَي

لة طريانا دةورم ثِر مرواري نةبَي

لة ثةذارةشا جامي سةرم ثِر نابَي

هةرطيز ثِر نابَي جامَي بةرةواذ بَي

(٥)

رفتيم و ز ما زمانة اشفتة بماند

*

رؤيشتين و زةمانة ليَمان شلَةذاوة

كة لة صةت طةوهةر يةكَي كونكراوة

ئةفسووس صةت هةزار ماناي ورد

بةهؤي بيَئاوةزي مةردم نةطوتراوة

(٦) 

اسرار جهان ضنانكة در دفتر ماست

*

نهيَنييةكاني جيهان كة لة دةفتةرمانة

ناتوانين بيدركيَنَين كة بةآلي سةرمانة

كة لة مةردمي نةزان نيية جَيي متمانة

ناتوانين دةربِرين هةرضي لة ناخمانة
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(٧)

اورد Ñ\Öî]d‹ اّول بوجود

*

ذ ريَظة ناضار هيَنرامة جيهاني هةبوون

جطة لة سةراسيمة و هيدمانم ثتر نةبوون

ئينجا بة تؤبز كؤضم كرد و نةشمزاني

ض مةبةستة لة هيَنان و مانةوة و ضوون؟

(٨)

افسوس كة نامة جواني Óö شد

*

ئةفسووس نامةي طةنجيم ثَيضرايةوة

نةوبةهاري شاديم بووة بةفرانبار زوو

ئةو مةلي كةيفة كة ناوي طةنجي بوو

هاوارة نازانم كةي هات و كةي ضوو

(٩) 

زين طنبد طردندة بد افعالي بين

*

لةم طومبةزيية خوالوة بةدكاري ببين

ئةم جيهانة ضؤلَة لة دؤستانت ببين

تا دةتواني ئةم تةنيا هةناسةيةت بذي

سبةي و دويَكة ثشتطوَيخة و نهات ببين

(١٠) 

از رفتة قلم هيض دطرطون نشود

*

لة نووسيني خامةدا هيض ناطؤِردرَي

لة خةمخواردن هةر جطةر دادةِرزَي

طةر هةموو تةمةنت خويَناو بنؤشي

يازيت طةرديلةيةك ناثترَي لة بةشي
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(١١)

دنيا ديدي و هرضة ديدي هيض است

*

دنيات بيني و هةرضيت بينيوة هيضة

هةر ضيشت وت و بيست هيض و ثويضة

ئاسؤكانت بةغاردان ثةيكرد لؤ هيضة

كونجطيريي مالَيشت هةروةها هيضة

(١٢) 

از جملْة رفتطان اين راة دراز

*

لة ئاثؤِرةي ريَظينطاني ئةم رَي دريَذةيا

كَي هاتؤتةوة تا نهيَنيمان بؤ بدركيَنَي؟

سا لة دووِريَياني ئارةزوو، ثيَويستييا

هيض مةهيَلةوة ضكو نازظِريتةوة بؤ دنيا

(١٣)

امروز ترا دسترس فردا نيست

*

ئةظِرؤ بةسةر بةيانيدا دةسةآلتت نيية

تيَهزران لة خةمي بةياني خةيالَثآلوة

طةر ذيري ئةم دةليظةية لةدةسمةدة

ضكو مةحالَة بؤ تةمةن دابينكةي ماوة

(١٤) 

اي دل غم اين جهان فرسودة مخور

*

دلَؤ خةمي ئةم جيهانة كرووضة مةخؤ

ناهومَيد مةبة و خةمَين بيَهوودة مةخؤ

ضكو(هةبوو) ضوو (نةبوو)ش نةهاتووة

شاد بذي و خةمي هةبوو نةبوو مةخؤ
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(١٥)

`Á”fi بة سالمت است و ناني دارد

*

ئةوةي تةندروستة و نانَيكي هةبَي

بؤ حةسانةوةش كاوالشَيكي هةبَي

نة زةالم و نة ئاغاي هيض كةسَي بَي

ضةند خؤشة ذيني: (شاد بذي) بَلَي

(١٦) 

قانع بيك استخوان ضو كركس بودن

*

ئةطةر رازيببي بة ئَيسقانَيك وةك كةركةس

باشترة ذ مشةخؤريي لة خوانضةي ناكةس

ئاري بة ناني جؤي خؤت بذي سةرفرازيية

نةك بلةوتَيي بة فالَوودةي هةر ثيسكةية

(١٧)

`· بة كة در اين زمانة كم طيري دوست

*

باشترة لةم زةمانةية هاوِرَيت كةم بَي

سةودات وةل خةلَكانا دووراودوور بَي

ئةو كةسةي جَيطةي متمانة و بِرواتة

كة ضاو ئاوةز وازكةي دةبيني نةيارتة

(١٨)

اي مفتي شهر از تو ثركارتريم

*

ئةي مفتي شار ئيَمة لة تؤ ثِركارترين

بةم هةموو مةستيية لَيت وشيارترين

تؤ خويَنمذي خةَلك و ئيَمة هي رةزين

ئينسافت هةبَي كيَمان خويَنمذترين؟!
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(١٩) 

طاوي است در `3[· و نامش ثروين

*

طايةك لة ئاسمانة بة ناوي ثةروين

طايةكي دي ثةنهانة لةذيَري زةمين

ضاوي ئاوةزت وازكة لةِرووي يةقين

لةذيَر و باني دووطا طةلَي كةر ببين

(٢٠)

`fi[· كة بة كار عقل درمي كوشند

*

ئةوانةي بة كاري ئاوةز تيَئةكؤشن

هةيهات كة هةموويان طا دةدؤشن

باشتر ئةوةية جلكي هَيِريي بثؤشن

كة ئيمِرؤ بة ئاوةز كةوةر نافرؤشن

(٢١) 

برتر ز سثهر خاطرم روز نخست

*

لة يةكةم رؤذةوة ئاوةزم بةرزتر طةِرا لة ئاسمان

تَيِراما لة رازي بةهةشت و دؤزةخ و خامة و دةثان

كةضي مامؤستاي تيَهزراني راستةقين بؤمي دركان:

دةث و خامة و بةهةشت و دؤزةخ لة ناخي خؤتدان

(٢٢) 

تا در تن تست استخوان و رط و ثي

*

تا ئَيسقان و رةط لة لةشتا دةميَنَي

لة ياطةي يازيدا ثَيت نةنةيتة دةرَي

ملكةض مةبة طةر دذمنت رؤستةم بَي

منةتيش مةبة طةر دؤستت حاتةم بَي
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(٢٣) 

اين كوزةطران كة دست در طل دارند

*

ئةم طؤزةسازانة كة دةسيان لة طلَة

بة ئاوةز و هؤشيان بةوردي دةهزرَين

تاكةي ستةمي لووشكة و مشتةكؤلَة

ضمان تةنَين مةردم نيية ئةم خؤلَة؟

(٢٤)

طردون ز زمين هيض ُطلي برنارد

*

طةردوون لة زةمينا هيض طولََي ناِرسكيَنَي

طةر نةيثِروكيَنَي و ظَيجا بؤ طَلي نةطةِريَنَي

ئةطةر بَيت و هةور خؤَل مينا ئاو هةلَطرَي

تاكو ثةسآلن خويَني ئازيزان لَي دةبارَي

(٢٥)

مي خور كة بزير طل بسي خواهي خفت

*

مةي بنؤشة كة زؤر دةنووي لةذيَري طَلَي

بَي هاودةرد و هاوِرَي و هاوسةر و هاودةمَي

زينهار ئةم رازة شاراوةية بة كةس مةلََي

هةر طولََي كة بثلَذَيت، هةرطيز ناثشكوَي

(٢٦) 

تا هشيارم طرب ز من ثنهان است

*

تا كو هؤشيارم كةيف لَيم ثةنهانة

طةر مةست ببم لة ئاوةزما نوقسانة

دؤخَيكة نيَوان مةستي و هؤشياري

ئةز بةندةي ئةوةم بةِراستي ذيانة
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(٢٧)

طويند كة فردوس برين خواهدبود

*

ثَيم ئةلََين فيردةوس بةرين و فراوانة

ثِري جؤطةي مةي و ثةري جوان جوانة

جا ئةطةر مةي و دلَبةر لَيرة هةلَبذيَرين

ض ئارَيشةية طةر وةل ئاكاما يةكسانة؟

(٢٨) 

اين ضرخ ضو طاسيست نطون افتادة

*

ئةم طةردوونة لةطةن ئاسا وةرطةِراوة

هةموو زيرةكَيك تَيدا زةبوون و داماوة

كةضي بنواِرة دؤستيي شووشة و ثيالَة

ليَو لةسةر ليَو و خوَين لةنيَوان رذاوة

(٢٩)

لب بر لب كوزة بردم از غايت آز

*

زؤر بةتاسةوة ليَوانم ناية ليَوي طؤزةوة

تا رازي تةمةن دريَذي لَيي هةلَيَنجمةوة

ليَوي ليَوانمي هةلَمذي و ضثانية طويَمةوة:

مةي بنؤشة هةرطيز بؤ جيهان نازظِريتةوة

(٣٠)

اين كوزة ضو من عاشق زاري بودةاست

*

ئةم طؤزة شبتيم عاشقَيكي ثةذار بووة

طيرؤدةي داوي ئةطريجةي نازارَي بووة

ئةم قولَفةي وةل مليا جؤشي خواردووة

بالََيكة كة لة ملي شةنطةيارَي بووة
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(٣١) 

ما لعبتكانيم و فلك لعبت باز

*

وا ئيَمةمان وةيلكانين، فةلةكيش ياريزان

لةِرووي راستييةوة نةك لةِرووي مةجازان

لة ديَمي هةستيدا تاوَي وازيكةت ثيَمان

يةك يةكيش دةكةفينة سندووقي نةمان

(٣٢)

افالك كة جز غم نفزايند دطر

*

فةلةك جطة لة كؤظان ضيتر نابةخشَي

هيضيش نادا طةر شتَي تر نةلووشَي

نةهاتووةكان طةر بزانن ض ذان و عةزابَي

لة دنيا دةكَيشين، كةسيان لةدايكنابَي

(٣٣) 

طر بر فلكم دست بدي ضون يزدان

*

طةر بةسةر فةلةكا زالَدةبووم وةك يةزدان

ئةم فةلةكةم هةر الدةدا لة بنج و بناوان

فةلةكَيكي ترم لة نؤذةنةوة دةئافران

كة ئازاد بة كامي دلَي بِرةسَي ئاسان

فةرهةنطيلة:فةرهةنطيلة:

هيدمانين: حايرين/ ميناك: وةك، ميسال/ هَيم: بناغة/ ئاسياو: ئاش/ ضَيدةكات: دروست دةكات/ 

ئاوةز: عةقَل/ مةردم: خةَلك/ ذ ِرَيظة: لة سةرةتاوة/ دوَيكة: دوَينَي/ نها: ئَيستا/ يازي: سةرنوشت/ 

ناطةِرَييتةوة/  نازظِريتةوة:  رَيبواران/  رَيظينطان:  ئةِرا/  بؤ،  لؤ:  ثووضة/  ثويضة:  زيادناكا/  ناثترَي: 

مةنزَل،  ياطة:  لةوح/  دةث:  بكةيتةوة/  وازكةي:  سواووثواو/  كرووض:  ضونكة/  ضكو:  هةل/  دةليظة: 

/ شبتيم:  جَيطة/ ظَيجا: ئينجا، ديسان/ بثَلذَي: بذاكَي، سيسبـَي/ ئارَيشة: كَيشة ، وَيم/ وةل: لةطةلََ

وةكو من/ وةيلكان: بووكةَلة/ دَيم: روو/ وازيكةت: بازيدةكا، طةمةدةكا. 
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سازداني: طؤظاري هةنارسازداني: طؤظاري هةنارديدار لةطةَل ناهيدة سديق

سيروان رةحيمسيروان رةحيمئةظينَيك بةردةوام بةسةر ياَلي ئةسثةوة

و. محةمةد ئةديبيو. محةمةد ئةديبيوتووَيذ لةطةَل شةهرام نازري

و. ئازاد بةهينو. ئازاد بةهينضاثَلين لةو هةموو خةَلكةي جيهانة 
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ناهيدة سديق:
فيطةري سةرةكي لةكارةكانمدا، ئافرةتة

سازداني: طؤظاري هةنارسازداني: طؤظاري هةنار

لة  لة    ٢٦٢٦-٢٠١٢٢٠١٢/٥/٣١٣١ رؤذاني  كة  تايبةتيدا  ثَيشةنطاي  دوا  رؤذاني لة  كة  تايبةتيدا  ثَيشةنطاي  دوا  لة 

ديمانةيةكي  لة  كرد،  نمايشي  سلَيماني  شاري  لة  (تةوار)  ديمانةيةكي طةلةري  لة  كرد،  نمايشي  سلَيماني  شاري  لة  (تةوار)  طةلةري 

و  بةطشتي  بةكارةكاني  سةبارةت  ثرسيارَيكمان  ضةند  و كورتدا  بةطشتي  بةكارةكاني  سةبارةت  ثرسيارَيكمان  ضةند  كورتدا 

ثَيشانطاكةي، بةتايبةتي لة شَيوةكار (ناهيدة سديق مستةفا) كرد و ثَيشانطاكةي، بةتايبةتي لة شَيوةكار (ناهيدة سديق مستةفا) كرد و 

بةم شَيوةية وةآلمي داينةوة: بةم شَيوةية وةآلمي داينةوة: 
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جياوازي زؤر لةنَيوان ئيشةكانتدا دةبينرَيت، وةك زةيتي و طرافيك و بؤيةي 

قةَلةم...؟

ئةوةي جياوازي دةبينَيت لةكارةكانمدا، كار و ئةزمووني منة هةر لة ساَلةكاني 

١٩٩٩-٢٠١١، واتة كاري ثةيمانطا و مامؤستايي و زانكؤي تَيداية، بة هةموو ئةو 

ثَيشةنطايةكي  لة  كردووة  ئارةزووم  كردووة،  بؤ  كارم  و  رؤيشتووم  قؤناغانةدا 

ئَيوة  ئةوةي  وةك  بدةم،  ثيشان  كاركردنم  جؤراوجؤريةي  لةو  بةخؤم  تايبةت 

بينيوتانة.

فيطةرَيكي  واتة  بكرَيت،  بةدي  كارةكانتدا  لة  طشتي  هَيَلَيكي  دةتوانرَيت  ئايا 

بةردةوام لة كارةكانتدا هةية كة وَينةكان بةيةكةوة ببةستَيتةوة؟

فيطةري سةرةكي من لة كارةكانمدا ئافرةتن، زؤر بةِرووني ديارة، تةنانةت 

دةكةم...  لةكضَيتي  باس  كَيشاومة،  تةجريدييةكانيشمدا  بةكارة  هَيآلنةي  ئةو 

دةتوانم بَلَيم زؤربةيان خؤمم...

وَينةكان سةر بة ض مةدرةسة، يان رَيبازَيكن؟

تةعبيري،  موستةقبةلي،  ئةوانيش:  تَيداية،  مةدرةسةي  زؤرترين  كارةكانم 

تةجريدي، واقعي، ئةكاديمي، سريالي، واقعي (سحري)...
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لة هةندَي وَينةدا جوَلة (حةرةكةي موستةقبةلي) هةية، دةتةوَيت لةو وَينانةدا 

ضي بَلَييت؟

و  ذياندا  لة  بةردةوامبوونة  تةنيا  حةزة،  مةبةست  كارةكانمدا،  لة  جوَلةكان 

جوَلةيةكة بووني هةية لة ذياني رؤذانةمدا.

لة  كة  بكةيت  دةرضوونةكةت  ئةتروحةي  وَينةي  كورتي  باسَيكي  دةتوانيت 

ثَيشةنطاكةتدا نمايشت كردبوو؟

سحري  واقعي  بةشَيوةيةكي  دةكات،  كض  خةياَلي  لة  باس  ئةترووحةكةم 

بةتايبةت، واتا ئةفسانةيي، كة هةموو كضَي لة هةر شَيوة و نةتةوةيةك بَيت خةياَلي 

خؤي هةية بؤ ذياني، هةريةكة و بةجؤرَيكة... ئةو كضةي الي ئاوةكة راكشاوة، حةز 

ئازادترن،  مرؤظةكان  لة  ماسي  ضونكة  ببينَيتةوة،  خؤي  ماسي  لةشَيوةي  دةكات 

هةروةها كضي تَيداية هيض ئاواتي نيية، تةنيا كةسَيكي ئاسايية تا دواذياني، واتة 

هيض بيركردنةوة و ئاواتَيكي بؤ ذيان نيية...
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رووخساري ذن لةكارةكاني تؤدا، رووخسارَيكي تَيكشاو و خةمؤكييانةية، ئةمة 

بؤ؟

كارةكاني من لةوكاتدا دةضنةوة سةر تةعبيري، ئَيستا بةو شَيوةية كاري بؤ 

دةكةم، تَيكشكاندنيش ثةيوةندي بة تةعبيرييةوة هةية...

ئةطةر شتَيكي تر كة خؤت بتةوَيت ئاماذةي ثَي بدةيت؟ 

دةستان خؤش سوثاس بؤ بةِرَيزتان.

ثرؤفايلثرؤفايل

- ناهيدة سديق مستةفا.

- ساَلي ١٩٧٨ لة سلَيماني لةدايكبووة.

- ساَلي ١٩٩٩ ثةيمانطاي هونةرةجوانةكاني سلَيماني تةواوكردووة و ساَلي 

٢٠١١ كؤلَيذي هونةر بةشي وَينةكَيشاني لة زانكؤي سلَيماني تةواوكردووة.

- شةش ثَيشةنطاي تايبةتي لة ساَلةكاني (١٩٩٩، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠١٢) 

كردووةتةوة.

هةروةها بةشداري زياتر لة (١٩) ثَيشةنطا و كاري هاوبةش كردووة.
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ناوي فيلم: ئةسثي شةِرناوي فيلم: ئةسثي شةِر

سيناريؤ: لي هال/ ريشارد كؤرتيسسيناريؤ: لي هال/ ريشارد كؤرتيس

بةرهةمَينةر: كاتلين كةنةدي/ ستَيفان شثيلبَيرط بةرهةمَينةر: كاتلين كةنةدي/ ستَيفان شثيلبَيرط 

دةرهَينان: ستَيفان شثيلبَيرطدةرهَينان: ستَيفان شثيلبَيرط

كامَيرا: ذانوسز كامينسكيكامَيرا: ذانوسز كامينسكي

مؤنتاذ: ميشائَيل كانمؤنتاذ: ميشائَيل كان

موزيك: جؤن ويسليامزموزيك: جؤن ويسليامز

جؤري فيلم: دراما جؤري فيلم: دراما 

ساَلي بآلوكردنةوة: ساَلي بآلوكردنةوة: ٢٠١١٢٠١١

١٤٦١٤٦ خولةك،  خولةك، ٣٥٣٥ ملم، رةنطاوِرةنط ملم، رةنطاوِرةنط

زمان: ئينطليزيزمان: ئينطليزي

ئةظينَيك بةردةوام بةسةر ياَلي ئةسثةوة
بينينَيك بؤ ”ئةسثي شةِر“ و تَيِروانينَيك لةسةر طَيِرانةوة

سيروان رةحيمسيروان رةحيم
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جؤرَيك  هيض  بة  ئةطةر  نةبينيوة،  سينةمات  هةرطيز  رةوشَيكداي  لة  ئةطةر 

تةماشاي فيلمت نةكردووة، ئةطةر تا ئَيستا لة ضَيذي وَينة و ديمةن بَيبةش بوويت، 

بِرؤ تةماشاي فيلمي ئةسثي شةِر بكة. ئةسثي شةِر نوَيترين فيلمي دةرهَينةري 

 .٢/١٦ رؤذي  لة  ناوبراو  فيلمي  (١٩٤٦)ة.  سثيلبَيرط  ئاالن  ستَيظةن  نَيوبانط  بة 

ئةو  ثَيش  ئةمةريكايش  لة  و  دةدرَيت  ثَيشان  ئةوروثا  سينةماكاني  لة  بةدواوة 

ثةيامي  كؤمةَلَي  هةَلطري  فيلمَيكة  شةِر  ئةسثي  ثَيكردووة.  دةستي  مَيذووة 

طرنط، تذة بة وَينةي ثِر ضَيذ، ضَيذ لة لوتكةي خؤيدا، لَيوانلَيو لة ساتي هةذَينةر، 

ثِراوثِر لة وردةكاري جوانة، بةآلم هةموو ئةو توخمانة لة يةك خاَلدا يةكانطير 

بوونةتةوة، ئةويش خؤشةويستي. ئةظيني ئالبَيرت ناراكؤت بؤ ئةسثَيك كة خؤي 

ناوي لَيناوة ”جةوي“. لةم فيلمةدا ئةو ئةسثة رؤَلي سةرةكي دةبينَيت. رؤَلَيك لة 

لوتكةي داهَينانداية و لةو شَيوازة جوانتر تا ئَيستا نةبووة. زؤرن ئةو نووسةر 

و هونةرمةندانةي لة بةرهةمي خؤياندا مامةَلةيان لةطةَل ئاذةَلدا كردووة، بةآلم 

بةرهةمَيك بةم شَيوة نايابةي سثيلبَيرط بةرجةستةي كردبَيت، ئَيستا لة خةياَلمدا 

نيية ئاماذةي ثَي بكةم. ديارة ئةسثَيك بة دةربِرينة ئينطليزييةكةي ناوي ”جةوي“ 

لَينراوة. 

ئالبَيرت  باوكي  جيهاني.  يةكةمي  شةِري  شةِرة.  رؤذطاري  فيلمةدا  لةم  كات 

بوونييةوة  لةدايك  ساتي  لة  ئالبَيرت  ئةسثَيك  بفرؤشَيت.  ئةسثةكة  دةبَيت  ناضار 

عاشقي بووة. ئةو سةرلةشكرةي ئينطليز كة ئةسثةكة دةكِرَيت، هةست بة حاَلي 

ثةرَيشاني ئالبَيرت دةكات، بؤية ثَيي دةَلَيـت بةَلَين دةدةم ثَيت ئةطةر شةِر بهَيَلَيت 

ئةوا دووبارة ئةو ئةسثة دةبينيتةوة. ئالبَيرت دةَلَيت: كة ”جةوي“ بضَيتة شةِرةوة 

منيش بِريارم دا خؤبةخشانة دةبم بة سةرباز، بةآلم سةرلةشكر ثَيي دةَلَيت: 

”بةداخةوة كةميي تةمةنت رَيطرة لةبةردةم ثةسةندكردني داواكةت“.

لة يةكةم هَيرشي ئينطليزةكاندا، لة شةِرطةدا سةرلةشكري ئينطليز دَيتة كوشتن 

و ئةسثةكة دةكةوَيتة دةستي كةساني تر. هةر كةسَيك ئةو ئةسثة دةبينَيت عاشقي 

دةبَيت، تةنها جةنةراَلةكاني شةِر نةبَيت. لةو خاَلةدا ئاماذةي جوان و زراظ هةية 

بة ناحاَليبووني جةنةِراَلةكان بةرانبةر بة خؤشةويستي. بة داخةوة رؤذاني شةِر 

بة  بووة  ئالبَيرتيش  دةبينين  و  بةردةوامة  شةِر  درَيذترن.  ئاسايي  رؤذاني  لة 

سةرباز و لة شةِرداية. لة يةكَيك لة طَيمةكاني شةِردا ئةو كوِرة بةهؤي طازةوة 

دةبن.  نةبينين  و  برين  دووضاري  ضاوي  هةردوو  و  دةبَيت  بريندار  سةختي  بة 

ئةسثةكةيش لة مةيداني شةِر لة دةستي فةرماندة و سةربازةكان هةَلدَيت، بةآلم 

بةرةو كوَي؟ هةموو سةرزةوينةكان بة دِركةزي تةندراون. ئةسثي بةستةزمان 
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و سةركَيش لة ئةنجامدا لةنَيو تؤِري دِركةزييةكاندا طير دةخوات و بة سةختي 

بريندار دةبَيت. ئةسثي بريندار رزطار دةكرَيت و دَيتة ئةو نةخؤشخانة سةربازيية 

ئالبَيرتيش لةوَي ضارةسةر دةكرَيت. ئةسثي ثةرَيشان لةاليةن جةنةراَلي شةِرةوة 

نيية.  كردة  كاري  ضاكبوونةوةي  ثَييانواية  ضونكة  دةدرَيت،  كوشتني  بِرياري 

هةموو ئةو سةرباز و سةرلةشكرة ضاوساغانةي ئةوَي، ئةوةندةي ئالبَيرت، كة 

ئالبَيرت  ببينن.  ئةسثة  ئةو  جواني  ناتوانن  نابينَيت،  ضاوي  هةردوو  دةمةدا  لةو 

فيكةلَيدان،  هةمان  بة  دةكات  دةست  دةبيستَيت،  ئةسثة  ئةو  دةنطوباسي  كاتَيك 

كة هةر لة رؤذاني سةرةتاي هاوِرَييةتي و ئةظيندارييانةوة ئةسثةكةي ثَي بانط 

دةكرد. ئةسثي شةكةت، كاتَيك سةري لة بن رةحمةتي دةمانضةي سةربازَيكداية، 

يةكسةر طوَي بؤ فيكةي ئالبَيرت شل دةكات و بؤي دةطةِرَيت. هةوَلي كوشتني 

وانة  لة  ثِر  هةذَينةر.  رووداوي  لة  ثِرة  بةآلم  تيذتَيثةِرة،  ديمةنَيكي  ئةسثة  ئةو 

ئةو  دووبارةبوونةوةي  لة  ديمةن.  ضَيذبةخشيني  و  هونةر  كارامةيي  لة  ثِرة  و 

رةوشةدا دةستبةرداري كوشتني ئةسثةكة دةبن. بة دواي سةرضاوةي ”فيكة“دا 

دةكات  كوِرة  بةو  بِروا  كَي  بةآلم  دةناسَينَيت،  خؤي  و  دَيت  ئالبَيرت  دةطةِرَين. 

ضاوي  بة  ئةوةي  ثاش  ئالبَيرت  بناسَيتةوة.  ئةسث  بةستراوةوة  ضاوي  بة 

بةستراوةوة هةموو ناونيشانةكاني ”جةوي“يان ثَيدةَلَيت، دؤشدادةمَينن و ناضارن 

كاردانةوةيان هةبَيت. ئةسثةكة رادةستي ئةظيندار و دؤستي راستةقينةي خؤي 

دةكةنةوة. ئةسثةكة ثاش طةشتَيكي ثِر لة ئازار بةرةو الي خؤشةويستي خؤي 

دةبَيتةوة. دةضَيتةوة الي كةسَيك تةنها بؤ خؤشةويستي يةكيان دةوَيت و بةس. 

زؤر كةم ثاش ئةم رووداوة شةِر كؤتايي ثَيدَيت. ئالبَيرت خؤشحاَلة، خؤشحاَلي 

بةآلم  دةبَيتةوة،  زَيد  بةرةو  ئةسثةكةي  لةطةَل  كاتَيك  خؤيدا،  ئاستي  باآلترين  لة 

سةرلةشكر ئةو مافة بة ئالبَيرت نادات و دةَلَيت ئةسثي شةِرة و دةيخةينة كِرين و 

فرؤشتني ئاشكراوة. توانيت بيكِرة و نةتتواني هيض! سةرلةشكرةكان بةو ئاسانيية 

بِريار سةبارةت بة ضارةنووسي ئةظينداران دةدةن. لة فرؤشتني ئاشكرادا ئالبَيرت 

تةواوي  ثارةي  هاوِرَيكانيشي  كؤمةكي  سةرباري  و  بكِرَيت  ئةسثةكة  ناتوانَيت 

بةدةستةوة نيية بؤ هةَلطرتنةوةي ئةسثةكة.

ئةظيني  لة  ئالبَيرت  لةطةَل  دانوساندني  ثاش  دةكِرَيت،  ئةسثةكة  ثياوةي  ئةو 

راستةقينة و بَي غةل و غةشي ئةو كوِرة بؤ ئةسثي رةسةن حاَلي دةبَيت، بؤية 

بة  بطاتةوة  بوو  ئةوة  هةر  ئةسثةكة  كِريني  لة  منيش  مةبةستي  ”بيبة،  دةَلَيت: 

دةستي خاوةني راستةقيةنةي خؤي. ديارة تؤ خاوةني راستةقينةي ئةم ئةسثةيت 

و دةتوانيت ئةوة بسةلمَينيت“. 
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راستييةكةي ئالبَيرت خاوةني ئةسثةكة نيية، بةَلكو ئةو و ئةسثةكة ئةظينداري 

يةكترن. لة هيض كِرين و فرؤشتنَيكي ئةو ئةسثةدا ئالبَيرت ثارةي نةدا و وةرنةطرت، 

بةآلم هةر وةكو ئةسثَيك هي ئةو بَيت مايةوة، ضونكة عةشقي ثِر وزةي ئالبَيرت 

ئةسثي  شةِرطةكانيشدا.  لة  تةنانةت  بووة.  ئةسثةوة  ئةو  ياَلي  بةسةر  بةردةوام 

شةِر ١٤٦ خولةك درَيذة، بةآلم دَلنيام كاتَيك دةيبينيت ئارةزووتة زؤر درَيذتر 

بَيت لةوةي كة هةية. 

دةرهَينةري طةورة و ناسراو، ستَيفان شثيلبَيرط، بةوة ناسراوة فيلمي خراثي 

بةرهةم نةهَيناوة، بةآلم بةرهةمهَيناني بةسةرهاتي ئةسثَيك بةو جؤرة، كارَيكة لة 

هةرة كارة جوانةكاني ئةو دةرهَينةرة و هونةر و ثيشةسازيي سينةما. 

لة روانطةي ”ئةسثي شةِر“ةوة تَيِروانينَيك لةسةر طَيِرانةوة:لة روانطةي ”ئةسثي شةِر“ةوة تَيِروانينَيك لةسةر طَيِرانةوة:

بينيني ”ئةسثي شةِر“ زةمينة ساز دةكات تا دةطةينة رامان و بيركردنةوةي 

وا  بةرهةمة  ئةو  جارةي  ضةند  بينيني  خؤمان.  كارةساتةكاني  بة  سةبارةت  قوَل 

زَيدةكةيشدا  ئامَيزي  لة  بكاتةوة.  خؤي  زَيدي  بةسةرهاتي  لة  بير  مرؤظ  دةكات 

غةمطيني  ديمةني  بة  دةبن  كاتَيك  بكاتةوة  ئاذةَلةكان  لة  و  سرووشت  لة  بير 

”ئةسثي  وةكو  قوَلي  و  غةمطين  ضيرؤكي  ئَيمةيش  طةورةكان.  كارةساتة  نَيو 

تا  ئَيمة  الي  لة  ثَيشاندان  هونةري  و  طَيِرانةوة  هونةري  بةآلم  هةية،  شةِر“مان 

ئَيستا نةطةيشتووة بة ئاستَيك بتوانَيت لةو ضيرؤك و بةسةرهاتانة حاَلي ببَيت و 

بيانكات بة كارَيكي هونةريي طةورة. كارَيك خؤي و بةسةرهاتةكة بة طةورةيي 

دةيبينين،  شةِر“دا  ”ئةسثي  لة  ئةوةي  بيهَيَلَيتةوة.  طةورةيي  بة  و  بكات  ثَيشكةش 

لة  ئَيمةيش  هةرضةندة  روويداوة.  ضيرؤكَيكة  راستةقينةية.  ضيرؤكَيكي  بَيطومان 

مَيذووي نوَيي خؤماندا ضيرؤكي وةهامان زؤرة، بةآلم ئَيمة شتةكاني نَيو مَيذوو 

زوو فِرَي دةدةين. بة باش و بة خراثيانةوة زوو لَييان بَيزار دةبين و زؤر ثشوو 

ثةند  لَيوةربطرين  سوودَيكيان  هيض  ئةوةي  بَي  زوو،  زؤر  بةرانبةريان.  كورتين 

بوارةدا  لةو  ئَيمة  رةنطبـَي  دةدةين.  فِرَي  ياوةريماندا  لة  مَيذوو  ضيرؤكةكاني  و 

بة  طوَي  ئةوةي  بَي  دةكةين،  لةبير  رابردوو  ئَيمة  بةردةوام  بين.  باآلدةستان  لة 

ئَيستاي  و  ئَيستاية  ثَيشخاني  بةآلم  ”رابردوو“ة،  هةرضةندة  كة  بدةين  ”كات“َيك 

لةسةر بنيات دةنرَيت. بؤ ئةوةي بةردةوام لة ”هيض“ةوة دةست ثَينةكةين، ناضارين 

فَير بين ضؤن سوود لة رابردوو وةربطرين و ضؤن رابردوو وةكو بنطةهي ثتةو 

بةكاربهَينين. يةكَيك لة بنةما طرنطةكاني ضيرؤكي ”ئةسثي شةِر“ كة دةكرَيت بة 

فيلم لةوَيوة، لةو هةست و ئاطاهييةوة سةرضاوة دةطرَيت. 
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و  ثشيلة  و  ئةسث  بةسةرهاتي  و  ضيرؤك  ئَيمة  بة  دةدات  مافة  ئةو  كَي  ئايا 

سةطةكاني رؤذاني ئةنفال لةبير بكةين؟ يان خؤمان مافَيكي وةها دةدةين بة خؤمان 

سةرنجِراكَيش  و  هةذَينةر  سيماي  لة  ثِرن  كة  راستةقينانة،  ضيرؤكة  هةموو  ئةو 

كَي  و  نووسرا  لةسةر  ضييان  يادةوةريمانةوة؟  و  ئاوةز  دةرةوةي  بدةينة  فِرَي 

ئاوِري لةو ئاذةآلنةي رؤذاني ئةنفال دايةوة؟ كَي باخة سووتاوةكان و ئةو زنانةي 

بة وشة و بة بةرهةمي هونةري الواندةوة كة كوَير كرانةوة؟ بَيطومان دةكرَيت لة 

روانطةي بةسةرهاتي ثشيلةيةكي رؤذاني ئةنفالةوة، يان سةطَيكي ئةو رؤذانةوة، 

جطة لةوةي تيشكي طةورة بخرَيتة سةر كؤي كارةساتةكة، هةروةها هونةرَيكي 

”ئةسثي  لة  كة  شتَيك  بكةين.  تريش  بةواني  ثَيشكةش  كوردي  بَلندي  ئاست 

شةِر“دا سةرنجِرادةكَيشَيت ئةوةية، لة روانطةي ضيرؤكي ئةسثَيكةوة كارةساتة 

طةورةكان خراونةتة بةرديدة. لة رَيطةي ئةو ئةسثةوة كارةساتي شةِري يةكةمي 

شةِر  ئةسثةدا،  ئةو  سمكؤآلني  و  حيلة  هةموو  لةطةَل  بةسةركراوةتةوة.  جيهان 

ثَيشان دراوة، شةِر بة هةموو رةهةندة ترسناك و وَيرانكارييةكانييةوة. ئايا ئَيمة 

يان  سةرنجبةر؟  وةها  هونةري  كاري  بة  بكةين  ئةنفال  نَيو  ئاذةَلةكاني  ناتوانين 

ناتوانين سرووشتي شَيواوي وةآلت بة ضةكي كيمياوي و كَيلطةكاني مين لة كاري 

هونةريدا بيري ئةواني تر بخةينةوة؟ دَلنيام تةماشاكردني فيلمي ”ئةسثي شةِر“ و 

بابةتي لةو جؤرة بةهرة لة مرؤظةكاندا كارا دةكةن و وزةي بةرهةمهَيناني كاري 

هونةري وةطةِر دةخةن.
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١-١

ثَيشةكيثَيشةكي

لة دوو دةيةي ِرابردوودا هيض وتوَيذَيك نةبووة كة لةودا باس لة طؤِرانكاري 

و نوَيخوازي ثَيويست نةكرابَيت، مامؤستا شةهرام نازري لة سةرتؤثي الوَيتيدا 

بوو كة لة ساَلي ١٩٧٦ لة يةكةم كؤنكؤِري موسيقي نةريتخوازيدا بةشداريكرد 

نوور  وةك  مامؤستايانَيكي  لةاليةن  كة  بوو  ساية»  ئةلف.  ئةوكات «ة.  سةرؤكي 

سةرضاوةي زؤربةي لةحنة ونبووةكاني ئاواز
لة نَيو مؤسيقا و مةقامة كوردييةكانداية
ئامادةكار: ئارةش نةسيريئامادةكار: ئارةش نةسيري

و. لة فارسييةوة: محةمةد ئةديبي - بؤكانو. لة فارسييةوة: محةمةد ئةديبي - بؤكان

وتووَيذ لةطةَل شةهرام نازريوتووَيذ لةطةَل شةهرام نازري



١٧٣

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ۆنیۆ
 ی

ی 
ۆنیۆ

٧ ی
٧٧٧
رە 

ژما
رە 

ژما

دوكتور  و  فروغ  مةهدي  دوكتور  شةهبازي،  ئةكبةري  عةلي  بروومةند،  عةلي 

داريوش سةفوةتةوة وةك نةفةري يةكةمي ئةو تاقيكردنةوةية خةآلتي وةرطرت، 

ِرَينماييةكي  ئةو  بؤ  ِرَينوَينييةكان  هةموو  لة  زياتر  سةفوةت  دوكتور  ِرَينوَيني 

طةورة بوو كة ثَييطوتبوو، ئاطاداربَي لة ذَير كاريطةريي هاوثؤل و هاودةورةكاني 

خؤيدا حةماسةي تايبةتي دةنطي خؤي نةفةوتَينَي. ئةو حةماسةية بةرضاوترين 

ثَيناسةي دةنطي ئةو بوو و هةر لة بنةماَلةكةشياندا شيعر و حةماسة و فيردةوسي 

و  شيعر  شةيداي  و  ئاشق  كة  الوة  ئةو  بةوثَيية،  هةبوو.  تايبةتيان  جَيطةييةكي 

طةورةي  شاعيراني  لةطةَل  هةروةها  و  ضةمكة  دوو  ئةو  لةطةَل  بوو،  مؤسيقا 

هاوتةريب و تَيكآلوبوو زؤر زوو شوَين و ِرَيطاي خؤي  سةردةمدا  كالسيك و 

لة  جيا  و  هةبوو  زؤرتري  تَيكةآلوييةكي  مةوالنادا  شيعرةكاني  لةطةَل  ديتةوة. 

زؤربةي طؤرانيبَيذاني نةريتخواز كة سةبارةت بة مةوالنا هؤطري و مةيلَيكيان 

نةبوو و لة ئاواز و طؤرانيدا زؤربةي شيعرةكاني ئةو شاعير و بيرمةندة طةورةيان 

و  وةرطرت  مةولةوي  لة شيعرةكاني  كةَلكي  هةميشة  ئةو  بةآلم  نةبوو،  الثةسند 

هةروةها دةنط و ئاوازي خؤي لة بةستَيني شيعري نوَيشدا ِرَيكخست بة تايبةتي 

كة خؤي لة هؤنينةوةي ئةو شيعرانةدا ئةزمووني هةبوو و تَيكوشا وردة وردة 

هةست و شَيوازي طؤرانيطوتني خؤي لةطةَل شيعري نوَيدا ِرَيكبخا و لةو شَيوة 

لة  هةبوو.  تايبةتي  جَيطايةكي  فيردةوسي  بةينةدا  لةو  كاتةوة.  نزيكي  شيعريية 

لةحنةكاني  شوَين  بة  ئَيرانيدا  نةتةوةكاني  باقي  و  كوردي  مةقامي  مؤسيقاي 

ثَيويستة  ئةوجؤرةي  كة  تَيكؤشا  هةروةها  و  طةِرا  ونبووةكاندا  ئاوازة  حةماسي 

شانامةي فيردةوسي باشتر بناسَي. مةبةستي ئةو حاَليبوون لة باري فةلسةفي 

و شَيوةي بةياني ئةو شاكارة بوو. شانامةي زؤر خوَيندةوة و لة ذَير لَيوةوة بة 

وردة ئاهةنط دةيطوتةوة تاكوو لةحني راستي و دروستي خوَيندنةوةكةي ثةيدا 

بكا، بةآلم زؤر زوو تَيطةيشت كة طةشين بة لةحني تايبةتي شانامة هةروا سووك 

دةرياي  لة  و  تَيثةِري  حافزةوة  و  سةعدي  سنووري  لة  دةبَي  و  نيية  ئاسان  و 

شيعري  ِرؤحي  كة  لةحنانةي  ئةو  لووتكةي  بطةيتة  تاكوو  بثةِرَيتةوة.  مةوالناوة 

مةزنايةتي  بة  طةيشتن  بؤ  نازري  شةهرام  ِروو.  دةخاتة  طةورة  حةماسةبَيذي 

ئَيستاي ساآلنَيكي زؤر ِرةنج و زةحمةت و هةوَل و تَيكؤشاني ئةزموون كردووة. 

ئةوةتا ئَيستا موزيسيةني ناسراو حسَين عةليزادة كة خؤي لة نَيئؤكالسيكةكاني 

مؤسيقاي ئَيرانيية لة بارةي شةهرام نازريةوة ئاوا دةدوَي: «...(لة تَيكآلوكردني 

دةست  و  لَيهاتوويي  ئاستي  دةطاتة  طؤرانيبَيذ  كة  ديتمان  مؤسيقادا)“  و  شيعر 

ئاواَلةييةكي تايبةتي. هةروةك نيماي شاعير كة خؤي لة ضوارضَيوةي شيعريةكان 
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ِرزطاردةكات. ئةوةي كة ماموستا نازري ثَيشكةشي كرد، ئاكامي ضل ساَل هةوَل 

تواني  بوَيرييةوة  و  لَيهاتوويي  بة  نازري  شةهرام  ِراستيدا  لة  تَيكوشانييةتي.  و 

ثيرؤزبايي  دةبَي  و  بكاتةوة  ئَيرانيدا  نوَيي  ئاوازي  و  طؤراني  ِرووي  بة  درطا 

بابةت  لة  طؤِرانكاريي  كة  دةَلَي  درَيذةدا  لة  عةليزادة  حسَين  هةروةها  لَيبكةيت.» 

كولونَيل  و  سةبا  دةروَيشخان،  وةك  مامؤستايانَيكي  اليةن  لة  ئامَيرةوة  و  ساز 

ثَيك  قةت  ئاوازةوة  بابةت  لة  طؤِرانكاريية  ئةم  بةآلم  ثَيكهاتووة،  وةزيريةوة 

هةية.  طةورة  طؤِرانكارييةكي  بة  ثَيويستي  ئَيستا  ئاوازي  و  طؤراني  و  نةهاتووة 

لة كونسَيرتي «دؤستي»دا شةهرام نازري نيشانيدا كة وةك هةميشة ثِر وزة و 

هاوِرَييةتي  داهَينةرة.  و  ثَيشرةوة  و  نابَي  كؤن  و  نوَيية  هةميشة  و  بةهرةية  ثِر 

و هاوفكري زؤر باشي حسَين عةليزادة و شةهرام نازري لة تَيكهةَلكَيشكردني 

خوَيندنةوةي شيعرةكاني نيما و شاملو و هةروةها خوَيندنةوةي بةرهةمي بايةزيد 

بوستامي و بةشةكاني ديكةدا نيشانياندا كاتَيك كة دوو هونةرمةندي هاوفكر و 

هاوسةنط لةمةِر مؤسيقاي ئَيرانييةوة هاوِرَييةتي يةكتربكةن ض بةرهةمَيكي نوَي 

و زَيِرين و ثِربةها دةخوَلقَيت. 

ئارةش نةسيري

دةنطي ئَيوة دةنطَيكي حةماسيية، بةآلم دةسثَيكي كاري ئَيوة مؤسيقاي عيرفانيية 

و خةَلك زؤر بة باشي ثَيشوازييان لَيكرد. ِرةنطة تَيكةآلوكردني دةنطي حةماسيتان 

و شيعرة عيرفانييةكان ثَيكهاتةييةكي تايبةتي لَيكةوتبَيتةوة كة بةرهةمي زؤري 

لَيخوَلقا وةك طوَلي سةد طةآل لة هونةري ئَيمةدا شتَييةكي تازة و دةطمةن بوو، هةر 

بؤية يةكجار زؤر كةوتة بةرسةرنج. ئَيستا ثاش ئةو هةمووة ساَلة كة شيعرةكاني 

مةوالناتان بة طؤراني طوتووة، هاتوويتة سةر شيعرةكاني فيردةوسي.

حةماسي  ئةدةبياتي  كؤَلةكةي  دوو  ئةساسي  لةسةر  من  ِراهَيناني  سةرةتاي 

نوَينةري  و  فيردةوسي  يةكةميان  نوَينةري  كة  داِرَيذِراوة  عيرفاني  ئةدةبياتي  و 

دووهةميشيان مةوالنا و حافز بوو. من لةسةر ئةو بةستَين و ِرَيضكةيةدا دةستم 

مَيذووي  تايبةتي  بة  ئَيران  مَيذووي  ِرَيطاي  لة  ِراست  بوو  بابةتَيك  ئةمة  ثَيكرد. 

كؤمةآليةتي و مَيذووي هةزار ساَل بزافي ِرَيكخراوةيي و خةباتكاري نةتةوايةتي 

ئَيرانيية كة خؤي لة ِرَيطاي ئةدةبياتي عيرفانييةوة مسؤطةر دةبوو زؤرجار كة 

قسة لةسةر مؤسيقا و عيرفان دةكرَيت، كةسَيكي وا دَيتة زةينمانةوة كة قةيافة و 

ثؤشش و هةَلسوكةوتَيكي تايبةتي هةية و بة ثَيثةتي لةسةر عةرزي دانيشتووة 

لة  و  ذةنيارة  و  ثيرؤزةكانة  ضةمكة  مةدحبَيذي  خةريكي  دةرهةم  و  دايم  و 
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خؤي  عيرفانيبووني  بةوشَيوةية  دَينَيت،  خةليفةكان  و  ئيمام  نَيوي  ئاهةنطةكانيدا 

قةت  و  كارةكةية  ِرووكاري  و  توَيكَل  بةشي  ِراستيدا  لة  بةشة  ئةم  دةسةلمَينَي. 

جَيطاي ثةسند و مةبةستي من نةبووة. ِرَيطاي من ِراست بةشي يةكةمينة ياني 

ِرَيطاي دةرووني و شاراوةيي مةتَلةبةكةية. شَيوةي بارهَيناني من وابووة قةت 

ِرَيطام بة خؤم نةداوة بةشة رووكاريةكةم لة بةرضاو بَي. يان بؤ دراو و ثارةي 

ئةم دنياية نَيوي ئيمام و كةسايةتيية ثيرؤزةكان بَينم.

ئاراوة  هَيناتة  عيرفانييةكان  شيعرة  و  مؤسيقي  وةك  كة  ئةوةي  بؤية  هةر 

مةوالنا  هؤنراوةكاني  لة  كةَلكوةرطرتن  ئةوجؤرة  ضونكة  بوو،  نوَي  شَيوازَيكي 

هؤنراوةكاني  لة  كةَلكوةرطرتن  بؤ  نةكردبوو.  كارةي  ئةو  كةس  و  بوو  تازةطةري 

مةوالنا ض ئاست و ئةزموونَيكتان تَيثةِراندووة؟

ئةوة ئاسايي و سروشتيية بؤ ئةنجامداني هةركارَيك دةبَي لةطةَل كلتووري 

ئةودا ئاشنايةتيت هةبَيت. كة بة خؤشييةوة بة هؤي ثةروةردةيةكي باشةوة كة 

هةبووة.  ئاشنايةتييةم  و  ناسياوي  ئةو  دوورةوة  ِرابردووييةكي  لة  هةمبووة، 

و  ئيمان  بَيت،  ثَيي  ئيماني  دةبَي  دةيكات  كة  كارةي  ئةو  هونةرمةند  هةروةها 

ثَيبةندبووني هونةري لة ِراستيدا دةبَيت زامني كاري هونةري ئةو بَي. من خؤمم 

بةرثرسايةتييةم  و  دةروةستبوون  ئةو  كةمدا  ئاستَيكي  لة  النيكةم  كة  واِراهَينا 

هةبَيت، بتوانم و لة خؤم ِراببينم كة لةسةر بةرهةمةكاني مةوالنا كار بكةم، هةر 

و  زؤر  كَيشةطةلَيكي  سةرةِراي  هانيدام.  كارة  ئةو  بؤ  بوونةش  بةخؤ  بِروا  ئةم 

ئَيرةييبردن و نةناسيني هَيندَيك لة اليةنة جؤراوجؤرةكان توانيم بة ثشتبةستن بة 

ثتانسَيةل و ثتةوي مؤسيقاي ئَيراني درَيذة بة ِرَيطاكةم بدةم. هةرضةندة زؤربةي 

ماموستايان ِرايانوابوو شيعرةكاني مةوالنا زؤر لةبار نين بؤ ئاواز و ئاهةنط و 

ناوةِرؤكي  و  مانايي  كةشي  هؤي  بة  ِرةنطة  و  هةية  دةستئةندازيان  واتايةك  بة 

بكرَي،  تَيكةَل  نةريتخوازيدا  و  نةريتي  مؤسيقاي  لةطةَل  نةكرَيت  شيعرانةوة  ئةو 

ضونكة مؤسيقاي نةريتي مؤسيقايةكي ثَيتةختنشين و حوكمي و دةرباري بووة 

بووة،  حكومةت  ِرووماَلكردني  و  ثَيداهةَلطوتن  و  يةكِرةهةندي  ِروانطةكةشي  و 

بةآلم من جيا لة هةموو ئةو باس و خواسانة ضونكة ئيمان و بِروام بةو ِرَيطا و 

تَيكؤشانة بووة و تا ئاستَيكيش ئةو توانايي و لَيهاتوويةم لة خؤمدا بةديكردووة 

و ئةو ِرَيطايةم طرتووةتةبةر و يةكبين و بة بِرشتةوة ضوومةتة ثَيشةوة.
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زؤر  بةرهةمةكةدا  لةطةَل  دةرووني  ناسياوي  و  نزيكايةتي  و  لَيهاتوويي  ئةم 

ثِربايخة.

تَيطةيشتن  توانايي  و  لَيهاتوويي  ئاستي  دةطاتة  هونةرمةندة  خودي  ئةوة 

بؤ  ثَيدةكات  هةست  خؤيدا  لة  ئيمانَيكيوا  و  ورة  بَلَيم  باشترة  يان  و  بوَيري  كة 

دةطاتة  تا  ناثِرينطَيتةوة  بةربةستةكانيش  و  لةمثةر  لة  نوَي  كارَيكي  دةستثَيكي 

تاكوو  دةخايَينَيت  زؤر  ساآلنَيكي  و  رؤذان  جاريواية  سةركةوتن.  ئاستي 

هونةرمةند بتوانَيت لَيهاتوويي خؤي هةَلسةنطَينَي و توانايي و زانستي خؤي تاقي 

بكاتةوة و بة قةدرايي توانايي خؤي بةرهةمَيك بخوَلقَينَي. هةَلبةتة هةن كةسانَيك 

هونةرمةند  ئةندَيشةي  فكرو  و  ِرَيطا  جَينةمَينن  هونةري  كارواني  لة  ئةوةي  بؤ 

دةدزن و بةتةمان بة شةوَيك ِرَيطايةكي سةد ساَلة بثَيون و لةثِرَيك ببنة كوِرَيك. 

كة سةبارةت بةو كةسانة نازانم ضيبَلَيم.

ِرةديفة  لةسةر  نيشانتدا  ئةَلبؤمةكانتةوة  يةكةم  لة  هةر  ئةوةية  بةرضاو  خاَلي 

مؤسيقا ئَيرانييةكاندا تواناييةكي بةرضاوت هةية و دوايةش، بَيئةوةي بتةوَي هةر 

ديكةي  ئاوازي  شَيوازطةلي  لة  بكةي  كار  ِرةديفانة  شَيوازة  و  ِرةهةند  ئةو  لةسةر 

ئَيرانيدا توانيت بةرهةمي نوَي و نوَيخوازي زؤر باش بَينيتة ئاراوة. ياني لة ضةند 

بابةت و ِرةهةندةوة كارت دةكرد:

اليةكيتريشةوة  لة  و  ئاوازدا  و  طؤرانيطوتن  شَيوازي  لة  طؤِرانكاري  يةكيان 

كةَلكوةرطرتنَيكي زؤر لة شيعري مةوالنا و شيعري نوَي بووة.

بة داخةوة سةردةمَيكي زؤر خراثة، دةورةيةكي بَيبنةما و دزي و هةَلكوتانة 

دةورةي  و  دةرهَينان  ئةتوار  و  ئةدا  و  الساييكردنةوة  و  هونةري  سةركاري 

هةناسة  دذواري  بة  و  خوارةوةداية  هةرة  ئاستي  لة  هونةر  حةنةكضيةتيية. 

هةَلدةكَيشَي و لة بةرانبةر دةآلآلن و هةلثةرةستاني بة ِرواَلةت هونةرمةند و بةثةلة 

ِرووخسارَيكي  بة  لةمديويش  و  ِرواَلةتَيك  ثةردةوة  لةوديوي  كة  ِروودا  دوو  و 

ديكةوة خؤ دةنوَينن، هةر بؤية هونةر هيالك و ماندوو و دَلبريندار و دَلشكاوة. 

بةِراستي سةردةمَيكي ناخؤش و خراثة. هةرضةند ئاكامي كاري الساييكةرةوان 

بَيبةرهةم و ثِرو ثووضة. لةو بةينةدا بَيجطة لة ضةند كةسَيكي كة بة دَل لة بابةتةكة 

تَيطةيشتوون و دَلسؤزي هونةرن، كةسانَيكي ديكة كاتي خؤيان بة فَيِرؤ نادةن. 

دزي فكر و بةرهةم و هةَلبذاردنةكاني هونةرمةند كة بة شةو و شةونخووني و 

خوَيني جطةرةوة بة دةستيهَيناوة هةر وةكوو برق و با دةدزرَيت. بؤ وَينة ئةطةر 

خاوةن شَيواز و لةحنَيكي تايبةتي بَي و هةَلبذاردنَيكي نوَيت هةبَي لة بابةت شيعر 
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و تَيكةَلكردني لةطةَل مؤسيقادا و لة دروستكردني ئاهةنط و ِرَيكخستن و ئاواز 

بَي  و  خَيرا  لَيبكا،  ثَيشوازي  كؤمةَلطاش  كة  هةبَي  وات  جياوازييةكي  طوتنةكةيدا 

سَيودوو ضاو و طوَيي الساييكةرةوان و دةآلآلن تيذ و قوت دةبَيتةوة و بةثةلة 

جؤري  ِرةنطة  تةنانةت  بازاِرةوة.  دةِرذَيننة  شةوَيك  بة  هةر  كارانة  جؤرة  لةو 

ليباسثؤشين و ئارايشتي قذ و كاكؤَل و يان شَيوةي جووَلةي سةرو دةستةكاني 

ئَيران،  زَيِريني  ئةدةبياتي  و  ئةدةبيات  و  مؤسيقا  لة  بةشَيك  هةر  بَي.  ئةو  وةك 

ِراستبؤوة  هةركةسَيك  ناكرَي  هةية.  خؤيي  توانايي  و  لَيهاتوويي  بة  ثَيويستي 

ثَيبدرَيت  ئيزني  يان  خؤي  مةيداني  بيكاتة  كةوت  طير  مؤسَيقاي  لة  بةشَيك  هةر 

هؤي  بة  زؤر  ساَليانَيكي  ئةوةي  مةطةر  بةيانيكات.  بَي  ثَييخؤش  شيعرَيكي  هةر 

تَيكؤشاني خؤيةوة كار و تَيكؤشانةوة بطةنة ئاستي مةزنايةتي هونةر و مؤسيقا 

و شيعر. 

باش  زؤر  و  جياواز  شَيوةيةكي  بة  ئاهةنطسازَيك  كة  بيربكةوة  وا  وَينة  بؤ 

سةعدي  غةزةلَيكي  طؤرانيبَيذ  مامؤستايةكي  يان  دةكات.  دروست  ئاهةنطَيك 

بن.  ئةو  وةك  دةيانةوَيت  هةموو  خَيرا  دةَلَيت،  طؤراني  بة  شَيوة  جوانترين  بة 

خوَيندن  مةسنةوي  كة  بةرنامةيةكدا  لة  جاريوابووة  خؤم  بة  سةبارةت  يان 

سيدي  بابةتةوة  لةو  خَيرا  بردووة  بةِرَيوة  مةوالنام  تايبةتي  هؤنراوةيةكي  يان 

نَيوي  و  براوة  بةِرَيوة  لةوضةشنة  بةرنامةي  يان  دةرةوة  دراوةتة  جؤراوجؤر 

ئةطةر  يان  جؤراوجؤر.  شَيوةطةلي  بة  شيعر  و  مةسنةوي  خوَيندنةوةي  دةنَين 

نوَي  شيعري  بةرةو  بةثةلة  دةَلَيم  دياريكراوة  ئامانجَيكي  بة  نوَي  شيعرَيكي 

بة  و  ئاراوة  دَينمة  شاعير  فيردةوسي  شانامةي  كاتَيك  يان  وةردةضةرخَين، 

ساآلنَيكي  هةَلطري  كة  كارَيكي  دةسثَيكي  ئةويش  ثَيدةكةم،  دةستي  هَيورييةوة 

دةبنة  يةكشةو  بة  و  هةَلدةتؤقَين  كةسانَيك  ثِرَيكدا  لة  موتاآلكردنة،  كارو  زؤر 

و  زوحاك  ضيرؤكي  لةوةثَيش  ساَل  ضوار  فيردةوسيزان.  و  فيردةوسيناس 

كاوةي ئاسنطةر و درةفشي كاويانيم لة ثاريس و ضةند شارَيكي ئةورووثايي و 

هةروةها لة ئةفريقا بةِرَيوة برد. دواي ئةو بةرنامةية، وادياربوو ئةو وشانة بة 

زاري ئةو دةآلآلنة خؤش و لةبار بوو، خَيرا داخوازي شيعر و هؤنراوةطةلَيكياندا 

كة تَييدا وشةي زوحاك و كاوةي ئاسنطةر و درةفشي كاوياني بة لَيشاو ثةيدا 

كاوياني  درةفشي  و  ئاسنطةر  كاوةي  وشةي  كرابوو  جةخت  بةتايبةتي  بوو. 

ئةو  نةتةوايةتي  هةستي  هؤي  بة  خةَلكي  ضونكة  بَيتةوة،  دووثاتة  و  تَيدابَي  زؤر 

نابةجَي  كةَلكي  ِرواَلةتي  شَيوةي  بة  كاتَيك  هؤطريانن.  و  خؤشدةوَيت  وشانةيان 

من  بَلَيي؟  بارةوة  لةو  ضيدةتوانَي  وةردةطيرَي  خةَلكي  نةتةوايةتي  هةستي  لة 
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بؤخؤم ئةطةر سةبارةت بة شانامةي فيردةوسي قسةو باس و بةرنامةم هةبوو 

زؤرةوة  لَيكؤَلينةوةييةكي  و  موتاآل  و  دوور  ِرابردووييةكي  و  ثَيشينة  هؤي  بة 

بووة، ئةويش نةك بة شَيوةي ِرووماَلي و الساييكردنةوة يان بة شوَين ثارة و 

نةتةوايةتي  و  مَيذوويي  ئةركَيكي  من  بؤ  ئةوكارة  بةَلكوو  دراوةوةبم،  و  قازانج 

ثيرؤزي سةرشانم بووة، ئةشقَيكي ِراستي كة بؤ ِرةخساندن و خوَيندنةوةي زؤر 

و شةو و شةونخووني و خوَيني جطةرةوة بووة. هةر تؤ بؤخؤت وةك هةواَلنَير 

النيكةم  مؤسيقا،  بةتايبةتي  هونةري،  بواري  لة  ثروفيشناَل  ِرؤذنامةطةرَيكي  و 

و  هةي  مؤسيقادا  بة  سةبارةت  من  ساَلةي  سي  ئةم  وتووَيذةكاني  ئاطاداري 

حةتةمةن دةشزاني لة زؤربةي وتووَيذةكاني ئةمساآلنةدا كةم وابووة سةبارةت 

بة شانامةي فيردةوسي و ئاواز و لةحنة حةماسيية ونبووةكاني قسةم نةكردبَي 

لة  كةَلكوةرطرم.  شانامة  لة  كارةكانمدا  لة  وَيراومة  ساَلة  سي  ئةو  دواي  تازة  و 

تةواوي ئةم ساآلنةدا كة تَيمثةِراندووة، لة هةرشوَين و جَيطايةكدا نيشانةيةكم لة 

شانامة ديتووة ِراوةستاوم و كارم لةسةر كردووة و هةر بؤية تا ئةوجَيطايةي 

و  لةحن  و  ِراهَيناوة  ئةودا  فةلسةفةي  و  شانامة  زماني  لةطةَل  خؤم  توانيومة 

بةيانيشم بة فيردةوسي نزيككردوةتةوة. كار و زةحمةتَيكي وةك، لَيكؤَلينةوة لة 

بابةت لةحنة ونبووةكاني حةماسي و ئةو مةقامانةي كة رؤحي حةماسة و جَيثَيي 

فيردةوسي و شانامةي تَيدا شاردرابوةوة بةتايبةتي كةَلكوةرطرتن لة شانامةي 

وردة  وردة  ساَل  سي  دواي  تازة  كة  بوو  نيشانةطةلَيك  ئةوانة  هةموو  كوردي، 

ئيزني بةِرَيوةبردني بةرنامةي شانامةم بة خؤمدا.
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كوردي  شانامةي  نَيوي  بة  بةرهةمَيكت  لةوةثَيش  ساَلَيك  ضةند  هةروةك 

بآلوكردةوة.

ِراستيدا  لة  كة  بآلوكردةوة  كورديم  شانامةي  لةوةثَيش  ساَل  ثازدة  بةَلَي. 

دةنطي فيردةوسي بوو بة زماني كوردي كة هاوِرَي لةطةَل عةليرةزا فةيزبةشي 

حةماسي  مؤسيقاي  بة  سةبارةت  لَيكؤَلينةوة  و  كار  ساَل  ضةندين  دواي  ثوور 

شانامةي  هةروةها  ئةنجام.  طةيشتة  كورد  نةتةوةي  مؤسيقاي  مةقامةكاني  و 

ئيلهامي  نةويد  لةطةَل  هاوِرَي  لةوةثَيشةوة  ساَل  ثَينج  كة  دوو  ذومارة  كورديي 

بؤ  دةبَيت  ئامادة  خةريكة  دةستيثَيكرد  ِرةهنةماوة  عةبدوِرِرةزا  هاوكاري  بة  و 

بآلوكردنةوة. هةروةها ثَيكهَيناني طروثي فيردةوسي بة هاوِرييةتي نةويد ئيلهامي 

جؤرة  لةو  مةقامييةوة  ِروانطةييةكي  بة  فيردةوسي  شانامةي  تَيكةَلكردني  و 

كارانةية.

بةم شرؤظة و روونكردنةوانة مةعلووم دةبَيت لةم ساآلنةي ِرابردوودا، سةرةِراي 

لة  كةَلكوةرطرتن  خةريكي  يةكبين  مةوالنا،  لة  بةنرخ  بةرهةمي  بةِرَيوةبردني 

شيعري نوَي و شانامة بووي؟

باشترين  كة  غةزةلداية  ضوارضَيوةي  لة  نةريتخوازي  مؤسيقايي  ِروانطةي 

شيعريش بؤ ئةو مؤسيقاية شيعرةكاني سةعدييةو سةدي نةوةدي طؤرانيبَيذاني 

بةشَيكيش  و  دةكوت  طؤرانيان  سةعدي  غةزةلةكاني  بة  ِرابردوو  ساَلي  سةد 

بةطشتي  بةآلم  ثَيدةكرد،  دةستيان  ديكةوة  شاعيراني  و  حافز  شيعرةكاني  بة 

مةوالنا لة بازنةي مؤسيقاي نةريتخوازيدا شوَين و ثَيطةييةكي نةبوو. هةر بؤية 

طؤرانيبَيذاني ناسراوي ِرابردوو جةختيان لةسةر مةوالنا كردووة و فيردةوسيش 

بةطشتي لة ِرَيثورتواري موسيقي ئةوكاتي نةريتخوازيدا جَييةكي نةبوو هةَلبةت 

جيا لة دوو طؤشةي «ِرةجز» و «هودا»ي ثالةوي لة دةزطاي ضوارطا كة كةشي 

هةستياري شانامةي لة خؤطرتووة، لةوانة بؤطزةرَيين ئيدي لةو هةمووة طةورةيية 

موسيقاي  طؤرانيبَيذاني  هةَلبةتة  ناكرَيت.  بةدي  هيض  شانامة  مةزنايةتييةي  و 

كاركردن  بؤ  وايان  مةيلَيكي  فيردةوسيش  و  مةوالنا  بة  سةبارةت  نةريتيش 

كامَيكيان  هيض  ساَلة  سةد  ئةم  طؤرانيبَيذاني  كة  ئةوةي  هؤي  بة  نةداوة.  نيشان 

هيض  نةريتيدا  موسيقاي  لة  و  نةطونجاندووة  خؤياندا  كارةكاني  لة  فيردةوسييان 

نيشانةيةك لة فيردةوسي نابيندرَيت، دةيجا لة ئاكامدا بَيذةراني طؤراني نةريتيش 

لةبةر  ئةوةش  شانامة؛  بةريني  و  ثانتايي  نَيو  بضنة  كة  نةبووة  بوَيريةيان  ئةو 

هةبَي  سةرمةشقَيكيان  طرتووة  عادةتيان  نةريتخواز  طؤرانيبَيذاني  كة  ئةوةية 
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تاكوو هةنطاوَيك هةَلَينةوة، جا ضونكة طؤرانيبَيذاني سةدساَلي ِرابردوو لةسةر 

فيردةوسي كاريان نةكردووة لة ئاكامدا طؤرانيبَيذاني نةريتخوازيش ئةو هاندان 

و بوَيرييةيان نةبووة تاكوو دةرطاي شانامة بة ِرووي خؤياندا بكةنةوة. 

من هةميشة لةطةَل شانامةدا ذياوم و حةزم لَيكردووة، بةآلم بؤ بةِرَيوةبردني 

شانامة سةرةتا دةبوو تةواو ئامادة بم، ضونكة هيض سةرمةشقَيكم نةبوو و دةبواية 

لةطةَل ِرةديفة دةزطايةكانيش ئاشنا بوايةم و هةروةها دةبوو شارةزاييةكي باشي 

ديكةم لةو بوارةدا دةستةبةر كردباية، جا ئةودةم بتوانم بضمة بةرينايي شانامةوة. 

دةبوو زؤر لةو كارانة وةك مةقامةكان فَير ببووماية و موتاآلكردن سةبارةت بة 

مَيذوو و ئوستوورةكان و ئَيراني كةونارم تةواو بكرداية. شانامة هةستَيك بوو 

كة بة هؤي ئةوةي من خؤم ضونكة لة نذاد و ِرةطةز و نةتةوةي كوردم و هةر 

لة منداَلييةوة لة ذَير كاريطةري ِراهَيناني ئةدةبياتدا بووم لة ناخي مندا ِرَيشةي 

داكوتابوو. كاتَيك هةموو ئةوانة لة مندا كؤبوونةوة، ئةم هةست و هؤطريةم بؤ 

ِرةخسا، بةآلم دةسثَيك و ئةنجامدانةكةي كارَيكي ضكؤلة و سادة نةبوو دةبوو 

كة  تَيطةيشتبووم  لةوة  النيكةم  لةوةثَيش  ساَل  سي  بواية.  ئامادة  شتَيك  هةموو 

سةرةِراي  بةآلم  بَلَيم،  طؤراني  بة  شانامة  نيية  ئةوةم  ئيزني  و  نيم  ئامادة  هَيشتا 

هةموو ئةوانة لةو بارةوة لةطةَل زؤر ئاهةنطسازي طةورة و بةِرَيزي هاودةورةي 

دابوو  ثَيشنيارةشم  ئةو  و  كردبوون  لةطةَل  قسةم  دةيانناسي  تؤش  كة  خؤم 

من  ثَيشنيارةي  ئةو  ِرةنطبـَيت  دةستثَيبكةين.  جَيطاييةكةوة  لة  دةبَيت  هيضنةبَيت 

هيض  لةاليةكيشةوة  بةآلم  ئاكام،  بطاتة  تاكوو  بخايَينَيت  ساَلَيك  ثازدة  يان  دة 

ِرابطرين  زيندوويي  بة  مؤسيقا  بؤئةوةي  تةنيا  ئَيمة  و  نةبوو  ثشتيوانَيكمان 

دةجةنطاين، هةر بؤية سةبارةت بة ئامادةبوون يان كاروباري ثَيوةنديداري ديكة، 

ئةطةر ئةو توانايةمان لة خؤماندا بةدي نةكردباية نةماندةويست هةنطاو بنةينة 

ئةو ِرَيطا طةورة و مةزنة.

لة  خؤيان  بوو  حةقيان  بوون  من  هاودةورةي  كة  مؤزيكزانانةي  ئةو  ِرةنطة 

قةرةي ئةو بابةتة نةدةن، ضونكة بةِراستي تةوةرةيةكي دذوار بوو، بةآلم ئةشقي 

ئةو كارة لة دَلمدا ضةقيبوو، هةر بؤية بَي دوودَلي كاري شانامةم دةستثَيكرد. لة 

ضونكة  ِرايكَيشام،  كوردي  شانامةي  بةرةو  تاسة  و  مةيل  ِرابردوودا  ساَلةكاني 

ئةنجامداني ئةو كارةم ثَي جَيبةجَي دةكرا: لةسةر لةحنة حةماسييةكان لَيكؤَلينةوة 

و بة شوَيندا ضوونم بؤ كرد و ئةو كارة شوَيندؤزي ضاك بوو و زؤر كةلَين و 

كةشوهةواي  و  نَيو  ساتانةدا  و  كات  لةو  كردةوة،  ِروومدا  بة  نةدياري  دةرطاي 

شانامة هةمووكات دةنطي دةداوة و هةر ئةوةش بووة هؤي ئةوةي كة بةرةي 
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بؤ  ضوو  خوَيندن  بة  درَيذةدان  بؤ  كاتَيك  نازري  حافزي  كوِرةكةم  ياني  دوايي 

بة  خوَيندنةكةي  ئيزني   (١٣٨٥) ساَلي  لة  لَيبكةم  داواي  من  بَيئةوةي  نيؤيؤرك، 

بابةتة  ئةم  هةر  ِرَيكيخست.  ثارتيتؤرَيك  شَيوةي  بة  و  دةركرد  شانامةوة  نَيوي 

خةآلت  وةك  من  بؤ  و  كردم  خؤشحاَل  زؤري  و  ديكة  هاندةرَيكي  بووة  من  بؤ 

و ثةيامَيكي بة نرخ وابوو. كاتَي كة حافزي كوِرم ئةو كتَيبة ضكؤلة ثارتيتؤرةي 

بؤ ناردم ساتَيكي زؤر سةير بوو و ئيدي من تةمامطرت هةر لةو كاتةدا كاري 

شانامة دةستثَيبكةم، ضونكة هةستم كرد تةواو ئامادةم.

هاوِرَييةتي  بة  ئَيراني  طؤرانيبَيذَيكي  بَيشك  بوو  كارَيك  و  ئةرك  ئةوةش 

ئاهةنطسازَيك دةبوو ئةنجامي بدات.

لؤريس  ثةذمان،  ئةحمةد  وةك  بةنرخ  ئاهةنطسازانَيكي  لةوةثَيش  بةَلَي. 

شانامة  بة  سةبارةت  ثِربايةخيان  كاري  زؤر  دَيهلةوي،  حسَين  و  ضةكناواريان 

جارجارَيك  ئةطةريش  طؤرانيبَيذ،  بةبَي  و  بوو  موزيك  تةنيا  بةآلم  ئةنجامداوة. 

وتةي تَيدابَيت لةاليةن طؤرانيبَيذَيكي ئؤثيراوة طوتراوة كة لة جَيي خؤيدا كارَيكي 

بةيانكردنةكةي  شَيوةي  طرفتي  شانامة  طرفتي  بةآلم  بةنرخة،  و  ثِربايخ  زؤر 

نَيو  بضنة  كلتورَيكةوة  ض  بة  نةياندةزاني  نةريتخواز  طؤرانيبَيذاني  ضونكة  بوو، 

كةشوهةواي شانامةوة كة تةواو يةكاويةك بَي و ثِر بة ثَيستي بَي و ئةو جؤرةي 

كة شياوي شانامةية بةياني بكةن. ئةم باسة يةكجار زؤر طرينطة و بةربةستَيكي 

طةورةي سةر ِرَيطاي طؤرانيبَيذان بوو.
 

جياوازةوة  هَيَلي  سَي  لة  بةِرَيزتان  كؤبكةينةوة.  باسةكة  تةوةرةي  بدة  ئيزنم 

و  ئاواز  بة  سةبارةت  «يةكيان  داوة:  هةوَلتان  طؤراني  نوَيي  ضةمكي  بة  سةبارةت 

لة  بةبِرشت  و  زؤر  كةَلكوةرطرتني  دووهةم  بووة،  زؤر  نوَيتان  داهَيناني  طؤراني، 

شيعرةكاني مةوالنا و سَيهةم دووثاتكردنةوةي ئةم باسة كة دةكرَيت شيعري نوَي 

بة ئاواز و طؤراني بطوترَي»

سةبارةت بة هةرسَي تةوةرةكة طةلَيك دذايةتي لة ئارادا بوو، واية؟

كؤمةَلطايانةدا  لةمجؤرة  و  داخراوة  كؤمةَلطايةكي  ئَيمة  كؤمةَلطاي  بةَلَي. 

لةوة  جيا  شتَييةكي  ئةوان  ئةطةر  و  تاكةكان  دةدِرَيتة  زانيارييةكان  لة  هةندَيك 

ببيستن يان بيبينن دذايةتي خؤيان نيشان دةدةن. ئةطةر زؤر باش و دَلؤظان بن 

بَيدةنط دةبن. ئالَيرةدا هونةرمةندَيك كة بةتةماية بةرهةمَيكي نوَي بخوَلقَينَيت كة 

كؤمةَلطاكةي  و  بَيت  بةرضاو  لة  ِرَيطايةي  ئةو  دذواري  دةبَي  نةبووة،  لةوةثَيش 

خؤي باش بناسَي.
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طوتوويةتي  وتووَيذَيكدا  لة  دوايانةدا  لةم  عةليزادة  حسَين  مامؤستا  ئةسقةزا   

موزيسيةنطةلَيك لةم ثةنجا ساَلةدا سةريان هةَلداوة كة طؤِرانكارييان لة مؤسيقادا 

ناتوانَي  دةسةآلتَيكيش  هيض  و  ببـَي  دةبَي  هةر  طؤِرانكارييانة  ئةم  و  ثَيكهَيناوة 

دةروَيشخان،  وةك  هونةرمةندَيكي  طةورة  طوتوويةتي  هةروةها  بطرَي.  ثَيشي 

كولونَيل وةزيري و سةبا توانيان طؤِرانكاريي لة مؤسيقاسازيدا ثَيكبَينن، بةآلم ئةم 

بةم  ثَيويستي  ئاواز  و  طؤراني  ئةمِرؤكة  و  ثَيكنةهاتبوو  ئاوازدا  لة  طؤِرانكاريية 

ئيرانَيدا  ئاوازي  بةسةر  نوَي  ِرَيطاطةلَيكي  خةريكة  نازري  بةِرَيز  و  طؤِرانكارييةية 

دةكاتةوة.

النيكةم  تةنانةت،  ثَيكبـَيت،  ئاواز  بة  سةبارةت  دةبَيت  طؤِرانكارييةكة  ئةمة 

لةبةر باشتر باسيني ئاوازي ِرابردووةكانة. كاتَيك نيما هات و مَيذووي هةزاران 

ئةدةبيات  جةستةي  لة  زةبرَيكي  هيض  تةنيا  نة  طؤِري،  فارسي  ئةدةبياتي  ساَلةي 

نةدا، بةَلكوو بوو بة هؤي ئةوةي كة كؤمةَلطا زياتر لة ثَيشوو حافز و سةعدي 

بةآلم  دةدا،  نيشان  دذكردةوةيان  نيما  بيروِراي  بة  سةبارةت  سةرةتا  بناسَي. 

دواية كؤمةَلطا لة خؤي و كارةكاني باشتر تَيطةيشتن. ئيدي لة حافز و مةوالنا و 

نوَيبوونةوةية.  و  طؤِران  ئاكامي  ئةمة  كرد.  زؤرتريان  ثَيشوازييةكي  فيردةوسي 

طؤِرانكاري بةجَيي و بةِرَي نة تةنيا شَيوةي بير و ئةندَيشة ئةرَيني و ئامانجدار 

و  كراوة  ئةقةلييةتَيكي  بة  كؤمةَلطا  كة  ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  بةَلكوو  دةكات، 

ِروانطةيةكي زانستيانةوة لةو بةشة بِروانَي كة لة باوو باثيران و لة ِرابردووانةوة 

بؤمان بةجَي ماوة.
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ژما ثَيويستي  بَي  بنةِرةتييةوة  طؤِرانكارييةكي  شوَين  بة  ئةطةر  هونةرمةندَيك 

كةشوهةواي  و  كؤمةَلطا  زؤرجار  ضونكة  تايبةتييةوةية،  ِرؤحييةتةكي  و  ورة  بة 

هونةري مروظي هونةرمةند بةرةو اليةنَيك دةكَيشَيت كة لةو ِراستييةي لة ئاراداية 

كارةكاني  ئاسانيش  بة  و  شوَينةوةية  بة  نَيوبانطي  و  نَيو  ضونكة  بكات.  ثَيِرةوي 

مسؤطةردةبَيت، بةآلم ئةم بيركردنةوة جياوازة و ِرَيضكةي نوَيكردنةوةية هةَلطري 

ثشوودرَيذي و ِرؤحييةتَيكي تةواو تايبةتيية و مرؤظي خوازيار نابَيت لةو ئةركة 

ضةندة  دةبينين  يوشيج  نيما  ذياني  بِروانينة  ئةطةر  بثرينطَيتةوة.  مةترسيدارانة 

ناِرةحتيي و ئازاري كَيشا... ئةوةي ثَيويستي طؤِرانة لة مؤسيقادا دةبَيت دابونةريتي 

بة باشي بناسَيت، كة شةرتي سةرةكي هةر ذانرَيكي هونةريية. بةِرَيزتان كاتَيك 

كؤنكؤِري  تاقيكردنةةوةي  يةكةم  لة  (١٩٧٦)دا  ساَلي  لة  بوون  جةحَيَلَيك  نيمضة  كة 

مؤسيقاي نةريتيدا بةشداريتان كرد و ثلةي يةكةمتان وةرطرت، تاقيكردنةوةيةك 

تاقيكردنةوةي  ذَيرناوي  لة  و  ئَيراني  مامؤستاياني  طةورة  ضاوةدَيري  ذَير  لة  كة 

«باربود»دا بةِرَيوةضوو. ئةوة نيشاندةري ئةو ِراستييةية هةر لةو تةمةنةدا لةطةَل 

مؤسيقاي دةزطاكاندا ئاشنايةتي تةواوت هةبووة....

بةَلَي ِراست واية، ئةوة بؤ هةركةسَيكة كة دةيةوَيت بضَيتة ضوارضَيوةي كاري 

ذانرَيكي هونةرييةوة، من هةر لة منداَلي و لة بنةماَلةي خؤماندا لةطةَل شيعر و 

مؤسيقادا طةورةبووم و ئاشقي مؤسيقا و ئةدةبيات بووم. هةر لة سةرةتاي تافي 

تازةالويمدا يةك ساَل لة تةورَيز ذيام تاكوو لةطةَل قوتابخانةي ئاوازي تةورَيز 

ئاشنابم و لة قوتابخانةي ئيسفةهانيشدا زؤر لةوةثَيشتر ئاشنا ببووم. شك لةوةدا 

ببِرَي،  مةودايةك  بؤئةوةي  ثَيكبَينَيت،  طؤِرانطارييةك  دةيةوَيت  كة  كةسَيك  نيية 

ئةو ِرَيطا و بانةي كة قةرارة بيثَيوَي دةبَي ثتةو هةمواريكات. بؤئةوةي ئةو ِرَيطاية 

ثتةو و لةبار بَيت، دةبَي ياسا و ِرَيسا بنةِرةتييةكةي باش دابِرَيذَيت.

كةسَي كة ئةوكارة دةكات ِرةنطة لة بيري طؤِرانكاريدا نةبَيت و وردة وردة بةثَيي 

ثَيويست بة ضةمكي طؤِران بطات. 

بَيشك هةستي داهَينان و طؤِرانكاريي لة دةرووني هةركةسَيكداية، بةآلم بة 

قةولي عةتار: «هةنطاونانة ئةو ِرَيطاية ثِربايةخة»، بةآلم شةرت ئةوةية ِرَيطايةكي 

طؤِرانكاريي  خوازياري  كة  وانيية  سةرةتاوة  لة  طوتت  هةروةك  بكةيتةوة.  تازة 

الي  بةرةو  تاك  مرؤظي  كةسايةتي  كة  دةروونيية  هاندةرَيكي  و  وزة  ئةوة  بَيت، 

خؤي ِرادةكَيشَيت، ئةم بانطةوازة دةروونيية ئاكامي هؤطةلَيكي زؤرة وةك ذين، 
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دةبن،  طير  يةكتر  هةموو  ئةوانة  كاتَيك  هونةري.  تَيطةيشتني  و  ذينطة  و  بنةماَلة 

ئةوة  كؤَيية،  نازانَيت  و  ناكا  ئاطاي  خؤشي  كة  دةبن  شوَينَي  بةرةو  تاك  مرؤظي 

ميالن  وةك  ثَيكدةَينَيت.  لةودا  بنةِرةتي  طؤِراني  كة  دةروونيية  سةربةخؤييةكي 

كؤندِرا دةَلَي: تةنيا ئةو كةسانة نةمر و ثايةدارن كة نايانةوَيت ئةبةدي و ثايةدار 

بن.

ئَيستاكة باسي زمان هاتة ئاراوة، دةمويست سةبارةت بة بةياني دروستي وشةكان 

فارسيدا  ئةدةبياتي  لةتةك  تَيكآلوييان  شَيوةيةك  بة  كةسانةي  ئةو  ثرسياربكةم. 

هةية لة شيعر و شاعيريدا قسةيةكيان بؤ طوتن هةية، بَيشك لة تَيكهةَلكَيشكردن 

و دروستكردني ِرستةكاندا سةبارةت بة ئةدةبيات و خوَيندني دروست و بةياني 

و  سةرنج  كة  ئةوانةي  زؤريشن  بةآلم  هةستيارن،  و  وردبين  وشةكاندا  ِرةواني 

وردبينييةكي وا نادةنة سةر وشة و شيعر و هةروا ِرةمةكي شيعرةكان دةخوَينةوة 

جياوازيي بنةِرةتي ئةو دوو شَيوة طوتارة لة ضيداية؟

بابةت  لة  ناِرووني  يان  ِروونــي  لةمةِر  باسوخواسانة  ئةم  سةريةك  لة 

مؤسيقي،  نوَيي  خوَيندكاراني  سةر  دةطةِرَيتةوة  زؤرتر  شيعر  خوَيندنةوةي 

بؤ  مةزنايةتي  هؤي  نابَيتة  شيعر  خوَيندنةوةي  ناشيرين  و  بةهةَلة  ِراستيدا  لة 

طؤرانيبَيذ، بةَلكوو جوان و دروستخوَيندنةوة لة كؤثلةيةكي موسيقي و ئةدةبيدا 

ثةسند و بةجَيية. بةشي هةرة طرينطي خوَيندنةوة و تَيطةيشتني فةلسةفةي طشتي 

تَيكهةَلكَيشكردني شيعر و مؤسيقا وةك كلتوورَيكي طشتي ئةندَيشةيةكي هونةري 

جوانيناسانةية. تةنيا ِرةوان و خوَيندنةوةي شيعر نابَيتة بةَلطةي ِراست و دروست 

خوَيندنةوةي شيعر، بةَلكوو طؤرانيبَيذ دةبَيت لة جوَلة و بزؤزي رؤحي شاراوةي 

مؤسيقايي شيعر ئاطادار بَي و هةستي ثَيبكات، كاتَيك طةيشتة ئةو ئاستة، ئيدي نة 

ِرواَلةتي شيعر هَيندة جَيي باس و بايةخة و جيا لة ناوةِرؤك و ماناي شيعر، هَيندة 

خراثيشي ناخوَينَيتةوة كة بة قةولي ثَيشينيان، لة قةبر و طؤِردا شاعير بلةرزَينَي. 

و  ناسين  و  بوون  مامناوةندي  سةر  دةطةِرَيتةوة  باسانة  ئةم  هةموو  بةطشتي 

تَيطةيشتن كة ثسثؤِراني ئةو تةوةرةية خؤيان تَيدةطةن لة ناوةِرؤكي باسةكة. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

طؤظاري (تجروبة)، ذمارة (٣)، سَيثتةمبةري ٢٠١١
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دوايين  هاوسةرطيرييةوة.  ذياني  ناو  ضووة  جار  ضةندين  ضاثَلين  ضارَلي 

جار لةطةأل كضي يوجين ئونيل شانؤنامةنووسي طةورةي ئةمريكايي و براوةي 

خةآلتي نؤبَيلي ئةدةبي بوو. ضاثَلين لة كاتي ئةم هاوسةرطيريية تةمةني ٥٤ ساأل 

ديارة  وةك  هاوسةرطيريية  ئةم  بوو.  ساأل   ١٨ تةمةني  هاوسةرةكةشي  و  بوو 

ئةم  هةر  بةرهةمي  ضاثَلين  كضي  جَيراَلدين،  و  كراوة  ئونيل  يوجين  دذايةتي  بة 

هاوسةرطيرييةية. 

جار  يةكةمين  ساَلة،   ٦٧ تةمةني  ئَيستا  كة   Geraldine Chaplin جَيِراَلدين

لة تةمةني هةشت ساَليدا لة فيلمي ”رووناكييةكاني شار“ Limelight دةركةوت. 

ئةكتةري  ببَيتة  تا  هَينا  ياريية  لةو  وازي  بةآلم  بوو،  بالة  ياريي  فَيري  دواتر 

ضاثَلين لةو هةموو خةَلكةي جيهانة 
نمايشكردني زنجيرةي فيلمةكاني ضارَلي ضاثَلين لة بةرلين

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهينو. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين
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رؤَلي   David Lean لين  دةيظيد  بةرهةمي  ذيواطؤ“  ”دكتؤر  فيلمي  لة  سينةما. 

تؤنيا هاوسةري ذيواطؤي طَيِرا. لة فيلمَيكيشدا كة بة ناوي ”ضاثَلين“ سةبارةت بة 

ذياني ئةو درووست كراوة، رؤَلي داية طةورةي طَيِرا. جَيِراَلدين لة ضةند فيلمي 

لة  دواييدا  ساآلنةي  لةم  و  بوو  ئةستؤ  لة  زؤري  رؤَلي  ئيسثانيا  لة  سينةماييش 

ضةند فيلم و ئةَلقةي ئةمريكايي دةركةوت. 

بةرلين  لة  ضاثَلين  فيلمةكاني  فَيستيظاَلي  ضاثَلين،  جَيِراَلدين  ئامادةبووني  بة 

كرايةوة. لةو فَيستيظاَلةدا بؤ يةكةمين جار كؤي فيلمةكاني ضارلي ضاثَلين نمايش 

”دةي  و  سايت“  ”دةي  لةوانة  ئةَلمانيا  راطةيةنةرةكاني  بؤنةيةوة  بةم  هةر  كرا. 

وتووَيذة  لةم  بذاردةيةك  كة  داوة،  ئةنجام  جَيِراَلدين  لةطةأل  وتووَيذيان  ظؤَلت“ 

دةخوَينينةوة: 

ئَيستا  تا  ضاثَلين  خاتوون 

وتووَيذتان  كة  ثَيش  هاتووةتة 

بة  ــارةت  ســةب و  بكةن  لةطةأل 

باوكتان ثرسيار نةكةن؟

وانيية  ثَيشم  راستيدا  لة  نا، 

هيض كات ئةوة روو بدات. 

وةك  ضاثَلين  هةموومان  ئَيمة 

هةموو  كؤمَيديي  طةورةترين 

بةآلم  دةناسين،  سةردةمةكان 

شتَيكي  ــزان  خــَي بــاوكــي  وةك 

لةسةر نازانين. تؤ كة كضي ئةوي 

شتَيكمان ثَي ناَلَيي؟ 

ساَلي  ئةو  كة  نةضَيت  لةبيرتان  بوو.  جيدي  زؤر  بةآلم  باش،  باوكَيكي  ئةو 

١٨٨٩ لةدايك بووة، كة هاوكات بووة لةطةأل دةسةآلتي مةليكة ظيكتؤريا و هةر 

لةبةر ئةوةش جيدي راهاتووة. باشييةكةي ئةوة بوو كة زؤرتر لة الي ئَيمة بوو 

و زؤرتر لة ماَلةوة ئيشي دةكرد، بةآلم خراثييةكةي ئةوة بوو كة ئَيمة دةبواية 

هَيواش هَيواش لةسةر نووكي قاضةكانمان بِرؤيشتيانة و دةنطمان لَيوة نةهاتاية. 

بؤ ياريكردن دةبواية بضووينايةتة دةرةوة. 
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ئةطةر طوَيتان بة قسةكاني نةداية، سزاي دةدان؟ 

ئةو  دةداين.  زؤري  سزايةكي  دةكرد،  خراثمان  ئيشَيكي  قوتابخانة  لة  كاتَي 

كاتانة هَيشتا تةلةفزيؤن نةبوو كة وةك سزا و تةمبآ نةهَيَآل سةيري بكةين. لة 

بةرامبةر ئةوةدا لة ماَلةوة بةند دةكراين. نةشمان دةتوانى ئةو كارانة بكةين كة 

دةمانويست. لة تةمةني ١٤ ساَليدا وةك هاوتةمةنةكانم لة قوتابخانة سووراوم 

لة لَيوم دةدا، بةآلم لةجياتي ئةوة شةقة زللةيةكم بةر دةكةوت. سةرةِراي ئةوة 

ئةو  ضونكة  بووم،  بةختةوةريش  هةبوو.  باوكةم  ئةم  تةنيا  من  كة  بَلَيم  دةبَيت 

ناسراوترين و خؤشةويستترين ثياوي دونيا بوو. 

بآ تاقةت نةبوويت بةوةي كة كةساني ديكةش ثشكيان لة باوكتدا هةبوو، زؤر 

كةس ثَييان خؤشة باوكيان تةنيا هي خؤيان بَيت؟ 

بة ثَيضةوانةوة. من ئةوةم ثَي خؤش بوو. كةس ثَيي ناخؤش نيية كة باوكي 

باشترين بَيت. باوكم كاتَيك دةهات لة قوتابخانة بمباتةوة، الي هاوِرَيكانم شانازيم 

دةكرد. بووني ئةو بةس بوو كة بتوانم لة كاتي تاقيكردنةوةدا لة رووي وةرةقةي 

كةسي تةنيشتمةوة غةش و قؤثي بكةم و ئةطةر ناِرةزايةتيشان دةربِرياية، باوكم 

دةيدايةوة بة رووياندا. 

لة تةمةني هةشت ساَليدا لة فيلمي رووناكييةكاني شاردا Limelight ضوويتة 

بةردةم كامَيراي باوكتان. ض هةستَيكت هةبوو كة باوكي خؤت دةرهَينةر بوو؟ 

لة  بوو  خةريك  براكانم  و  خوشك  و  من  خاياند.  رؤذَيكي  نيوة  هةمووي 

خؤشيان دةفِرين كة ئةو رؤذة ناضار نةبوو بِرؤينة قوتابخانة. بؤمان هةبوو لة 

كؤآلن ياري بكةين. 

وةك  ئةو  رةفتاري  طَيِرا.  رؤَلت  باوكتدا  فيلمي  دوايين  لة  دواتر  ساأل  حةظدة 

دةرهَينةر ضؤن بوو، هاوِرَييانة بوو يان زؤر جيدي؟ 

ماست  لة  مووي  و  بوو  جيدي  زؤر  ئيشدا  كاتي  لة  باوكم  بوو.  جيدي  زؤر 

بةآلم  دةبوو،  تووِرة  نةدةكرا،  جَيبةجآ  خؤي  وةك  شتَيك  كاتَيك  دةردَينا. 

رؤَلةكاني  خؤي  بؤ  ئةو  بوو.  سةرةنجِراكَيش  زؤر  دةرهَينةريدا  لة  شَيوةكةي 

دةطَيِرا. لة فيلمي ”كؤنتسَيك لة هؤنط كؤنط“ رؤَلي سؤفيا لؤرَيني باشتر لةو لة 

بةردةمي دةطَيِرا. من كةم دةرهَينةرم بينيوة كة ئةوةي كارةكتةر دةيةوَيت، بةو 

شَيوةية نيشاني بدات. 
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لةسةر  كاريطةريي  مةسةلةية  ئةو  ئايا  بوو.  طةورة  هةذاريي  بة  باوكت 

ثةروةردةبووني تؤ نةبوو؟

ئةو هيض كات قسةي لةسةر هةذاريي و برسَيتي لة لةندةن نةدةكرد. هيض كات 

قسةي لةوة نةدةكرد كة ضؤن لة تةمةني ٩ ساَليدا دةبوواية رَيطاي خؤي وةك 

هونةرمةند بكردايةتةوة، بةآلم شةواني جةذني ساَلي نوآ كة دايكم ديارييةكاني 

ئَيمةي دةخستة ذَير درةختي رازَينراوةوة، ئةو خةمؤك دةردةكةوت. دةيوت: كة 

ذيانمان  كة  كات  ئةو  ئةوةش  وةرطرت.  دياريي  بة  ثرتةقاَلَيكم  تةنيا  بووم  منداأل 

باش بوو. لةوانةية رؤَلي طةِريدة لة فيلمي The Kid ثةيوةندي بة منداَلَيتي ئةوةوة 

رؤَلي  من  بؤ  سوورة.  روو  ضارةِرةشي،  سةرةِراي  كة  ئاوارة  مرؤظَيكي  هةبَيت. 

”طةِريدة“ جؤرَيك ضيرؤكي منداَلَيتي ئيدةئالي باوكم بوو. وَيناكردني مرؤظايةتييةك 

كة كؤتايي نايةت و ثِرة لة عةشق و جواني. 

تؤ لة سينةماي ضاثَليندا ضي دةبينيت؟

بؤنة  هةميشة  باوكم  دةبينم.  سياسيية  وشياريية  و  مرؤظايةتي  ئةم  هةر 

لةبةر  هةر  ثةردة.  سةر  دَيناية  خؤي  سةردةمةكةي  سياسييةكاني  ثةيوةنديية 

ئةمة خؤشحاَلم كة كؤي بةرهةمةكاني لة بةرلين نمايش دةكرَين و دةرفةتي ئةمة 

باشي  بة  خؤي  سةردةمةكةي  مةسةلةكاني  بؤ  ئةو  تَيِراونيني  كة  دةِرةخسَيت 

ئةوم  نوَي“ي  ”ضاخي  فيلمي  ديسان  دواييانةدا  لةم  بدرَين.  نيشان  و  بخرَينةِروو 

ديتةوة. قارةمانَيك كة بة زيرةكي و ئامادةيي جةستةيي بةرةوِرووي خراثييةكاني 

شتة مؤدَيرنةكان دةبَيتةوة. ئةوةش تا ئَيستا ثرسي سةردةمي ئَيمةية. 

باوكم  بة  طةورةيي  شتانةي  ئةو  هةموو  كة  طةورة“  ”ديكتاتؤري  فيلمي  يان 

شؤِرش.  و  ناِرةزايةتي  بة  ناتوانايي  لة  ثَيكهاتةيةك  دةطرَيت.  لةخؤ  دةبةخشن، 

خةبات بؤ دةربِريني بوون وةك تاك. 

ثةيوةندي باوكتان لةطةأل ئةَلمانيا ضؤن بوو؟ 

ساَلي ١٩٢١ كة لة ئةَلمانيا بوو لة دةفتةري بيرةوةرييةكانيدا نووسيبووي كة 

ضةند سةيرة كةس لة شةقام نايناسَيتةوة. فيلمةكاني ئةو لةو سةردةمةدا هَيشتا 

”رةنطة  نووسيويةتي:  درَيذةدا  لة  ضاثَلين  ضارَلي  نةكرابوون.  نمايش  ئةَلمانيا  لة 

تيادا  نائةمني  و  ترس  ئةوةندة  هةستة  ئةو  الوازة“.  ناوبانطم  بآ  من  كةسايةتي 

درووست كردبوو كة ئةَلمانياي جَيهَيشت، بةآلم ساَلي ١٩٣١ لة كاتي نمايشكردني 

ديتريش  مارلَين  بوو.  ديكة  جؤرَيكي  بارودؤخةكة  شار“  ”رووناكييةكاني  فيلمي 
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ئاَلبَيرت  ماَلي  لة  دواتر  هات.  ئةو  ثَيشوازيي  بةرةو  شةمةندةفةر  وَيستطةي  لة 

ئةنشتاين ضاوي ثَيي كةوت و لةسةر سياسةت و ئابووري قسة و باسي لةطةأل 

كرد. رؤذنامة نازييةكاني ئةو سةردةمة لة دذي ئةو شتيان نووسي.

يةهوودي  ئةو  كة  هةرضةند  ناوبرد،  يةهوودي  بة  هةَلة  بة  ضاثَلينيان  دواتر 

نةبوو. دةزاني بؤضي؟ 

ضونكة ئةو خزم و نزيكي ئةو كةسانة بوو كة نازييةكان لَييان دةطةِران. ئةم 

ثِروثاطةندة دذة يةهووديية لة دذي ئةو بة دَلنياييةوة يةكَيك لة هاندةرةكاني ئةو 

بوو بؤ درووستكردني فيلمي ”ديكتاتؤري طةورة“. هاندةرَيكي ديكةي ئةوة بوو 

كة ساَلي ١٩٣١ لة بةرلين يةكةم جار فيلمةكاني وتار خوَيندنةوةكاني هيتلةري 

ديتبوو. تةنيا الي ئةو جوَلةي دةست و دةموضاوي لة كاتي قسةكردندا كةمَيك 

زؤر بووة و باوكم نائارامييةكي قوَلي لةثشت ئةم جوآلنانةوة دةبيني. هةر لةبةر 

هيتلةر  سةري  لةثشت  بةردةوام  كةسَيك  طةورة“دا  ”ديكتاتؤري  فيلمي  لة  ئةوة 

وةستاوة كة ثَيي بَلَي ضةندة سةرةنجِراكَيش دَيتة بةرضاو. 

ئاخؤ طاَلتةي مَيذوو نيية كة ضاثَلين بةهؤي فيلمي ”ديكتاتؤري طةورة“ كةوتة 

بة رق و قيني ثارَيزكاراني ئةمريكا؟ 

لةو  ئةوان  ضونكة  ثارَيزكاراندا،  ضاوي  لة  بوو  ضةقَلَيك  وةكو  فيلمة  ئةم 

دةزاني.  كؤمؤنيزم  بةردةم  لة  رَيطرَيك  و  لةمثةر  بة  هيتلةريان  سةردةمةدا 

هؤشدارييان بة باوكم دا كة فيلمةكةي كَيشة درووست دةكات. باوكم بؤ خؤي 

بةآلم  نةبوو،  كؤمؤنيست  ضاثَلين  كرد.  فيلمةكةي  لةسةر  سةرمايةطوزاريي 

هؤي  بووة  ئةو  رةخنةطري  و  ليبِراأل  كةسايةتي  بوو.  شةِر  دذي  و  ئاشتيخواز 

خاَلة  ئةو  سةردةمةدا.  لةو  نةبَيت  ئةمريكا  سينةماي  ئةستَيرةي  وةك  كة  ئةوة 

لة  بوو  ئةوة  هؤكارةكةي  ثاراستبوو،  خؤي  ئينطليزييةكةي  ثاسثؤرتي  ئةو  كة 

فيلمة  ببوو.  درووست  طرفتَيك  و  كَيشة  ئةمريكا  بؤ  رادةبةدةرى  خؤشةويستي 

رةخنةطرانةكاني ئةو سةبارةت بة سةرمايةطوازيش كَيشةي بؤ درووست كرد. 

ساَلي ١٩٤٧ ضةند جار بؤ كؤميتةي ضاالكيية دذة ئةمريكاييةكان كة ئَيدطار هوور 

Edgar Hoover بةِرَيوةي دةربرد، بانط كرا. 

هوور  ئَيدطار  بوو،  ئينطلتةرا  لة  خَيزانةكةي  لةطةأل  باوكتان  كة   ١٩٥٢ ساَلي 

رَيطةي ثَي نةدان بضنة ئةمريكا. تؤ لةو سةردةمةدا لة دةستداني نيشتمانةكةتان 

ضؤن هةست ثَيكرد؟ 
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ئةو كاتانة من تةمةنم هةشت ساأل بوو و بؤ نمايشكردني فيلمي ”رووناكييةكاني 

شار“ لة لةندةن دةذياين. باوك و دايكم وا خؤيان دةردةخست وةك ئةوةي كة 

ئَيمة لة ئينطلتةرا ثشووةكانمان بةسةر دةبةين و هةر بؤية ئيتر ناطةِرَيينةوة بؤ 

ثشووةكانمان  كة  نيشاندا  خؤيان  وا  سويسرا،  ضووينة  كة  دواتريش  ئةمريكا. 

رؤذَيك  كة  وابوو  ثَيمان  هةميشة  قوتابخانة  ضووينة  كة  دواتر  درَيذكراوةتةوة. 

دةطةِرَيينةوة. كة تةمةنم طةيشتة ١٥ ساأل تَيطةيشتم كة ئَيمة لة راستيدا لة ئةمريكا 

دةركراوين. ئةوة كاتَيك بوو كة جارَيك كةسَيك لة قوتابخانةي ثَيي وتم: ”باوكت 

كؤمؤنيستة“. ئةو كاتانة ماركسيزم بؤ من سةرةنجِراكَيشترين شتي دونيا بوو. لة 

ماَلةوة بؤ دايكم باس دةكرد كة ضييان ثَي وتووم. لَيرةدا بوو كة دايكم ثَيي وتم 

ثشووةكاني ئَيمة بآ كؤتايية. دةركردنمان لة ئةمريكا بؤ دايكم وةك مؤتةكةيةك 

وابوو. 

تةمةنَيك  بؤ  ئيفتيخاري  ئؤسكاري  خةآلتي  وةرطرتني  بؤ   ١٩٧٢ ساَلي  ضاثَلين 

ضاالكي هونةري ضووة ئةمريكا. ثَي وا نةبوو نةِروات و ئةو خةآلتة رةت بكاتةوة؟ 

سةفةرةي  بةو  ثَيش  كة  دا  هةوَلمان  زؤر  خوشكةكةم  و  من  بةآلم  نا،  ئةو 

بةآلم  ئةو،  هةَلوَيستةكاني  بة  بوو  خيانةت  ئؤسكار  وةرطرتني  ئَيمة  بؤ  بطرين. 

و  رؤيشت  ئةو  بكةينةوة.  ثاشطةزي  سةفةرة  لةو  نةمانتواني  كرد  هةرضيمان 

ئؤسكار  مَيذووي  لة  دةستخؤشي  زؤرترين  بضَيت.  كة  بوو  خؤشي  مافى  تةواو 

بةرةرِوووي ئةو كرايةوة. ئةو خةآلتة هَيز و طوِر و تينَيكي نوَيي ثَي بةخشي. 

ئاخؤ تؤ بةهؤي باوكتةوة بوويتة كةسَيكي سياسي؟ 

ميرات  بة  ئَيمة  بؤ  رةخنةطرانةيةكةي  و  ليبِراأل  هةَلوَيستي  باوكم  وابَيت  ثَيم 

بةجَيهَيشت. هةرضةند كة دةبَيت بَلَيم من ماوةيةكي زؤر مرؤظَيكي كةم تَيطةيشتوو 

بووم. كاتَيك لة طةنجيدا ضوومة ئيسثانيا ئةم سةفةرة لة ثلةي يةكةمدا هةآلتن 

بوو لة ديسثلين. ديسثليني باوكم، ديسثليني قوتابخانةي ئايينييةكان و ديسثليني 

راهَيناني سةماي بالة. حيساب بكةن من ضووبوومة ئيسثانياي ذةنةِراأل فرانكؤ 

و هةستم بة ئازاديي دةكرد! هيض تَيطةيشتنَيكم لة ديكتاتؤر نةبوو. تا ئةوةي كة 

داوام لة باوكم كرد كة بَيت بؤ الم و ضاوي ثَيم بكةوَيت. ئةو وتي كة هيض كات 

قبووَلكردني  و  ثةسةندكردن  ماناي  بة  هاتني  ضونكة  فرانكؤ،  ئيسثانياي  ناضَيتة 

حكومةتي فرانكؤية. لَيرةدا بوو كة من تَيطةيشتم. زؤر ناتَيطةيشتوو بووم. 

بةآلم دواتر ثَيطةيشتيت و لة فيلمةكانتاندا بوويتة سيمايةكي خؤِراطر لة دذي 
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ديكتاتؤري. 

بة فيلمةكانمان لة ئيسثانيا لة ناوةوةي سيستمةكةوة بةرةوِرووي دةبووينةوة. 

فيلمي ميتافؤرمان درووست دةكرد و بةردةوام لة شةِري مشك و ثشيلةدا لةطةأل 

سانسؤر بةرةوِروو بووين. 

بةآلم ضؤن بوو كة لة كارةكتةرَيكي بآ ئةزموونةوة لة فيلمي ”دوكتؤر ذيواطؤ“ 

بوويتة قارةماني فيلمة سينةماييةكان، باوكت ض رؤَلَيكي لةم نَيوةدا هةبوو؟ 

باوكم ثَيي باش بوو كة من ئيشةكةم لة سةما درَيذة ثَي بدةم و هةرضي دةموت 

تواناي ئةوةم نيية وةآلمي نةدةدايةوة. باوكم ثَيي خؤش نةبوو منداَلةكاني بضنة 

ناو كاري فيلمةوة، ضونكة دةترسا كة بة خراثي كةَلك لة ناوةكةي وةربطيرَيت. 

ئةوة لة راستيدا هةمان ئةو كارةية كة من ئةنجامم دةدا. ئةطةر بةهؤي ناوةكةم 

نةبوو دةيظيد لين دةرهَينةري فيلمي ”دوكتؤر ذيواطؤ“ قبووَلي نةدةكردم. فيلمي 

”دوكتؤر ذيواطؤ“ كة من بةهؤي ناوي ضاثَلين رؤَلَيكم تيايدا ثَي سثَيردرا، هةنطاوي 

يةكةم بوو. دواتر لة رَيطةي ناسياوَيكةوة لةطةأل ”كارلؤس سوورا“ دةرهَينةري 

ذاك  و   Robert Altman ئالتمةن  رابَيرت  وةكو  دةرهَينةرانَيكي  ئيسثانيايي، 

ريوةم Jacques Rivette ناسي و ضوومة ناو فيلمةكاني ديكةوة. 

ئاخؤ باوكتان فيلمةكاني تؤي دةدي، لةسةر رؤَلي تؤ ضي دةوت؟

فيلمةكاني  بة  زؤري  طرينطييةكي  بةآلم  طشتي،  بة  زؤر  دةكردم،  ستايشي 

خؤي دةدا. ئةو خؤي لة فيلمةكاني خؤيدا بة زماني سَييةم كةس هان دةدا. ”ئةو 

بَلَيم  دةتوانم  ناطَيِرَيت“.  رؤأل  خراث  كةسة  ”ئةو  يان  دةطَيِرَيت“،  رؤَل  باش  كةسة 

ئةطةر ئَيستا لة بةرلين لةم فَيستيظاَلةدا ئامادةبوواية، دادةنيشت و هةموو هةشتا 

فيلمةكةي خؤي لة سةرةتاوة تا كؤتايي سةير دةكرد. 

تؤ كام يةك لة فيلمةكاني ضاثَلينت زياتر حةز لَيية؟

هةميشة دوايين فيلمَيك كة لةوم بينيوة. بةردةوام سةيري فيلمةكاني دةكةم 

فيلمةكاني  فَيستيظاَلي  من  دةكةم.  بةدي  تيادا  نوَيي  شتي  كؤمةَلَيك  هةميشة  و 

ئةو  فيلمةكةي   ٨٠ هةموو  كة  جارة  يةكةمين  بؤ  كردةوة.  بةرلين  لة  ضاثَلينم 

دةكرَيت لة يةك جَيطا ببينرَيت. ئةمةش دةرفةتَيكي زؤر باش بوو بؤ ديتنةوةي 

هةموو بةرهةمةكاني ئةو. خؤشحاَلم. من سةردةمَيك تةنيا كضي ئةو بووم، دواتر 

دووبارة  ئةودا  فيلمةكاني  فَيستيظاَلي  كردنةوةي  كاتي  لة  ئَيستا  و  خؤم  بة  بووم 
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بوومةتةوة بة كضي ئةو. 

مافى ياسايي نمايشكردني فيلمةكاني ضاثَلين بة كآ دراوة؟ 

دوانزة  خؤم  ثشكي  بنةماَلةية  لةو  ئةندامَيك  وةك  من  بةآلم  بنةماَلةكةي،  بة 

ساأل لةمةوثَيش بة خوشكةكةم فرؤشت. ويستم خؤم لة كؤتوبةندي ميرات رزطار 

بكةم. هةندَيك لة ئةنداماني بنةماَلةكةمان زؤر بة ضاثَلين هةستيارن. بؤ نموونة 

ثَييان وابوو فيلمةكاني ئةو دةبوواية لة كَلَيسة لةبةردةم بينةرانَيك كة بة ضؤكدا 

هاتوون نمايش بكرَيت. يان ئةوةي كة رووخساري ئةو نابَيت بخرَيتة سةر تي 

شَيرتةكان، جلةكاني ذَيرةوة يان بخرَيتة سةر قوتوي سارديية ئةلكؤَلييةكان، يان 

ثاكةتي جطةرة. من لةسةر ئةو باوةِرة نيم. ضاثَلين لة سةرووي ئةو قسانةوةية. 

هةر كارَيك كة بة وَينةي ئةو بيكةن، ديسان سيماي ئةو خةوشدار نابَيت. سيما و 

كةسايةتي ئةو ئيتر جَي كةوتووة. ئةو سةر بة ميراتي مرؤظة. ئةو هي هةموومانة. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

www.radiozamaneh.com/culture/silver-screen/20115868/05/08/
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چاپكراوە نویكانی سای چاپكراوە نویكانی سای ٢٠١٢٢٠١٢یی
بڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانیبڕوەبرتیی چاپ و بوكردنوەی سلمانی

ك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكونك ئستا ل كتبخانكاندا دەست دەكون
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شوناسَيكي بَيئؤقرةشوناسَيكي بَيئؤقرة

سةردار عةزيز

كؤمةَلة وتار

خاوةن شكؤخاوةن شكؤ

د.يةحيا عومةر ريشاوي

لَيكؤَلينةوة

وَيستطةكانوَيستطةكان

و.محةمةد كةساس

كؤمةَلة وتار
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سايكؤلؤذيايسايكؤلؤذياي  
بةهرةمةندانبةهرةمةندان

عومةر مةرطةيي

لَيكؤَلينةوة

ثةيكي شاديثةيكي شادي

محةمةد سةعيد نةجاِري 

(ئاسؤ)

شيعر

مَيذووي ضاثخانةكاني مَيذووي ضاثخانةكاني 
شاري سلَيمانيشاري سلَيماني

مارف ناسراو

رؤذنامةواني
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كوَلَينةري هةَلمكوَلَينةري هةَلم

محةمةد بةرزي

زانستي

كؤمةَلة وشةو كؤمةَلة وشةو 
ثَيكةوةهاتنثَيكةوةهاتن

د.بَيستون حةسةن

زانستي زمان

ضرايةك لةسةرضرايةك لةسةر
ماديان كؤماديان كؤ

و.عةزيز طةردي

رؤمان
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ئايين و ئيستاتيكائايين و ئيستاتيكا

خةسرةو ميراودةلي

لَيكؤَلينةوة

مةنفاكانمةنفاكان

عةزيز رةئوف

شانؤنامة

ئةكرؤباتَيكي ونبووئةكرؤباتَيكي ونبوو

ئيسماعيل حةمة ئةمين

وتاري رةخنةيي
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ثؤستمؤدَيرنةو ضةند ثؤستمؤدَيرنةو ضةند 

بابةتَيكي شانؤييبابةتَيكي شانؤيي

ئةنوةر قادر رةشيد

شانؤيي

مَيذووي دَيريني كورد و مَيذووي دَيريني كورد و 

شوَينةوارةكانيشوَينةوارةكاني

كةمال نورى مةعروف 

مَيذوويي

ئةزمووني ضيرؤكنووسينئةزمووني ضيرؤكنووسين

محةمةد فةريق حةسةن

وتار
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ئاوِردانةوةيةك لة مَيذووي ئاوِردانةوةيةك لة مَيذووي 

كوردو كودرستانكوردو كودرستان

عةال  نوورى

مَيذوويى

هةَلوةداي كوَيرَيكهةَلوةداي كوَيرَيك

لةوديو ئاوةزاي كةِرؤكةكانةوةلةوديو ئاوةزاي كةِرؤكةكانةوة

رةنجةي نابينا

كؤمةَلةضيرؤك
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نرخی ١٠٠٠ دینارە

www.henar.org

www.dengekan.com

دەتوانیت گۆڤاری

لم ماپڕاندا بخونیتوە:


