
1

به ڕاست! قه ت بیرت له وه  کردووه ته وه  ئه مه  چ به رپرسیارییه کی گه وره یه ، 
بیرت له وه  کردووه ته وه  چی ده که یت؟ قه ت له  خۆت پرسیوه ، له  به رده م 
گۆڕانکارییه کۆمه اڵیه تییه  کانی داهاتوودا، له  به رده م سروشتدا، له  به رده م 
ده ستکه وته  مه زنه کانی مرۆڤایه تیدا، چه ند به رپرسیاریت و تا چ ڕاده یه ک 

ڕاست یا هه ڵه  بیر ده که یته وه ؟
گوێ بگره  پیاوی بچووک - ولیام رایش
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خوێندنهوهخهونبینینهبهچاویکراوهوه.خهونێککهتهواوپێچهوانهیئهوخهونهیهکهله
کاتینووستندادهیبینین،ئهمهشبهوهیکهدهزانینکهیولهکوێئهمخهونهدهبینینو
خۆمانجۆریئهوخهونانهههڵدهبژێرین.ههروههادوایدانانیخاڵیکۆتاییوتهواوبوونمان
لهوخهونهههمووکارهکتهروبهسهرهاتهکانبهڕوونیوبێپهردهدێنهوهپێشچاومان.له
پڕۆسهیخوێندنهوهدائهوهندهیتێڕامانوبیرکردنهوهیدوایخوێندنهوهگرینگههێندهکاتی
کردهیخوێندنهوهکهگرینگنییه.منچیملهخوێندنهوهیئهمکتێبهدادهستکهوت؟لهکوێدا
منیڕاچڵهکاند؟چیخستهنێوهزریمنهوه؟ڕهنگهئهوپرسیارانهوچهندیترمهرجیدوای
خوێندنهوهبنکهدهبێخوێنهرلهخۆیبکا.زۆرێکلهکتێبفرۆشوکتێبخانهکانگوزارشت
ودهربڕینیجۆراوجۆردهربارهیخوێندنهوهلهسهرتابلۆودیواریشوێنهکانیاندهنووسن،
»کتێب ئهمهیه نووسراوه لهندهن شاری کتێبخانهیهکی لهسهر که دهربڕینانه لهو یهکێک
داتدهگریسێنی«،ئهمهبهڵگهیئهوهیهکهخوێنهردهبێتهشتێکیبزاوتوئهرکیڕاچڵهکاندن
قهتیسماوهکان و کۆن شته ههموو که جۆرێک به داگیرسان ئهستۆ، دهکهوێته گۆڕانی و

بسووتێنێتوبهخۆڵهمێشهکهیاننهخشهیبیرۆکهینوێدابڕێژێ.
ئهگهرئهرکینووسهرورووژاندنیباسهنوێیهکانونیشانکردنیگرفتهکانبێت،ئهوائهرکی
نووسهر ئهرکهی لهو پشکێکی خوێنهریش که پێیهی بهو ئهمهش بهرانبهره. دوو خوێنهر
بهردهواموچاودێریکردنینووسهرئهرکێکی لهههمانکاتداههبوونیپهیوهندی ههیهو

ئه رکی خوێنه ر

سه رنووسه ر
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تریخوێنهره.ههمووبیرکردنهوهونووسینوداهێنانێکینووسهربهرلهههمووشتێکبۆ
خوێنهره،ئهوهپاساوێکیزۆرنامهعقوالنهیهکاتێکنووسهرێکدهڵێمنبۆخۆمدهنووسم،
بوونی بهبێ ژیاندا بوارهکانی له زۆرێک له بهڵکو نووسیندا پڕۆسهی له ههر نهک چونکه
پهیوهندی»بکهروبهکاربهر،دروستکهرووهرگر،نووسهروخوێنهر،....«شتهکانڕێڕهوی
بهردهوامبوونلهدهستدهدهن.ئهمهسهرهڕایئهوهیکهبوونیوههاپهیوهندییهک،نوێخوازی
وگۆڕاندێنیتهئاراوه.ڕوانینیرۆالنبارتلهوهیکهنووسهردهبێبمرێبۆئهوهیخوێنهر
ئهو بهجۆرێکیدی. نووسهروتێکست لهدایکبوونهوهی بۆدووباره ڕوانینێکه لهدایکببێ،
خوێنهرهیکهبارتمهبهستییهتیونووسهردهمرێنێ،خوێنهرێکهئهرکوبهرپرسیارییهتی
لهسهره.بهرپرسیارییهتیوردبینانه،کهلهئهنجامداڕهخنهوبیرینوێیلێدێتهبوون.خوێنهر
وهکنووسهروڕووناکبیربهرپرسیاریێتیژیانیکۆمهاڵیهتیوجیهانبینیتاکوکۆمهڵگهی
دهکهوێتهئهستۆ.بهجۆرێککهدهبێلهههمبهرئایدیاوتێڕوانینینووسهردابێتهقسهوبهگژ

تێڕوانینینێوکتێبهکاندابچێتهوه.

 ڕوانینی رۆالن بارت له وه ی که   نووسه ر ده بێ بمرێ 
بۆ ئه وه ی خوێنه ر له دایک ببێ، ڕوانینێکه 

 بۆ دووباره  له دایکبوونه وه ی نووسه ر و تێکست
 به  جۆرێکی دی. ئه و خوێنه ره ی که  بارت مه به ستییه تی و 

نووسه ر ده مرێنێ، خوێنه رێکه  ئه رک و 
به رپرسیارییه تی له سه ره . به رپرسیارییه تی وردبینانه ،

 که  له  ئه نجامدا ڕه خنه  و بیری نوێی لێدێته  بوون

لهپشتههمووتێکستێکخوێندنهوهیترههیه،لهکونجیکتێبهکانداچهمکیجۆربهجۆر
خوێنهر زۆرجار شان. سهر دهکهوێته دۆزینهوهیانی ئهرکی خوێنهر حهشارداوه، خۆیان
پڕۆسهیدووبارهداهێنانیانداهێنانلهسهرداهێنانئهنجامدهدا.ئهمهشبهوهیکهههموو
پێکهاتهکانیدهقههڵدهوهشێنیتهوهوتێیداههمووئهوکهلێنانهدهبینێکهبهسهرنووسهردا

تێپهڕیوون.
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دهبێلێرهدابپرسینکهکۆمهڵگهیکوردیلهکوێیخوێندنهوهدایه؟خوێنهرهوردبینهکانی
ئێمهکوان؟ئایائێمهتهنیابۆچێژدهخوێنینهوه!یانئهوهتادهمانهوێبهخوێندنهوهدونیایهکی
نوێبسازێنین؟بهرلهوهیوهاڵمیئهوپرسیارانهبدهینهوهدهبێبزانینکهنووسهرانیئێمه
لهکوێیئاستیپهیوهندیکردنبهخوێنهراندان؟هاروکیموراکامیکهلهئێستادادیاترین
نووسهرییابانییه،لهدیمانهیهکیدادهڵێکهڕۆژانهنزیکهیسهدئیمهیلدهخوێنمهوهوده
تابیستئیمهیلیخوێنهرانیشموهاڵمدهدهمهوه.پاولۆکۆیلۆئاماژهبهوهدهداتکهناتوانێ
بهردهوامیبهپڕۆسهینووسینبدائهگهربێتولهگوتوبێژیخوێنهرانیداببڕێت.نووسهرانی
جیهانیبهردهواملهههوڵیئهوهدانکهلهڕێگهیجۆراوجۆرهوهپهنجهرهبۆخوێنهراکانیان
که ڕێککهوتوه وا زۆرجاریش وهردهگرن. ههند به خوێنهراکانیان ڕای و بۆچوون بکهنهوه،

سهرنجیخوێنهرێکبووهتههۆکاربۆداڕشتنونووسینیتێکستێکینوێ.
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لهکۆمهڵگهیئێمهدادابڕانێکیبهرچاولهنێواننووسهرانخوێنهرانههیه.نهبوونیئیرادهی
بهرپرسیارییهتیالیخوێنهروایکردووهکهنووسینوکتێبهکانبهئاسانیخۆیانلهناو
فهزایخوێندنهوهیهکیجێگیردابسهپینن.خوێنهریئێمهئهوهندهلهههوڵینزیکبوونهوهی
ژیانینووسهرهنیوهێندهبهالیتێکستهکهیداناڕوات.لهدوایینبهدواداچووندادهرکهوتووهکه
ڕێژهیخوێنهرانبهبهراوردبهدهزگاڕاگهیاندنوباڵوکراوهوژمارهیچاپیکتێبهکانلهسهدا
یهکه.کهئهمهمایهینیگهرانییه.ئینجاسهرهڕایئهوڕێژهکهمهشخوێنهرانمانخوێنهری
دروستکردنی بهبێ و ئاسانی به کتێبهکان ئایدیای کۆی که بهجۆرێک بێدهنگ بێدهنگن.
پرسیاربهسهرخوێنهرداتێپهڕدهبن.ههمووئهمانهشنووسهرگهلێکیلووتبهرزیخوڵقاندووه،
کهلهمسهردهمیتهکنهلۆژیایهومۆدێرنهداولهناوئهمههمووهۆکارهگهیاندنانهدادهرگایهک

بۆخوێنهرناکاتهوهکهخوێنهربهخۆیوسهرنجهکانییهوهلێیبێتهژوورهوه.

ئهگهرتهماشاکهیندهبینینکهبهسهدانڕێکخراووسهنتهریئافرهتانومندااڵنوچیو
چیههن،بهاڵمتاکوئێستاسهنتهرێکیاندهزگایهکیتایبهتبهخوێندنهوهنییه.کهتێیدا
خوێنهرانلهناوخۆیداکۆکاتهوهوگوتوبێژیبهردهوامووۆرکشپیتایبهتبهکردهیخوێندنهوه
وههڵسهنگاندنیکتێبهکانیتێداسازبکرێ.دهبێئاماژهیهکبهههوڵیکتێبخانهیغهزهلنووس
لهسلێمانیوئهوکۆمهڵهگهنجهیلهگهلهرییشانهدهرلهههولێربههاوکاریهاوکارگروپ
کۆدهبنهوهبکرێ،کهخوێنهرانتێیداڕاوسهرنجیخۆیاندهگۆڕنهوه.بهاڵمئهمهتهنیابهس
نییهوبهڵکولهئاستپێویستیپڕۆسهیخوێندنهوهوکێشهوگرفتهکانیدانییه.دهخوازم
خوێنهریئێمهبهئیرادهوڕوحێکیبهرپرسیارانهوهلهگهڵپڕۆسهیخوێندنهوهداههنگاوبنێ

وببێتهبهشێکلهبونیادنانیڕهخنهبۆبهرهوپێشچوونیکایهکانیبوون.
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چین، مهزنهی فهیلهسووفه ئهم ئهوهندهی کهس رۆشنبیران، له گهلێک پێی به
کاریگهرییهکیباشینهبووهلهسهرمێژوویمرۆڤایهتیدا.*

رهسهنهکهی چینییه ناوه التینییهکهیهتی. ناوه ،»”Confuciusکۆنفیوشهس
له چین، له زایین، پێش 551 ساڵی تسیK’ungFu-Tze«یه. فو »کۆنگ
ناوچهی»لوLu«لهدایکبووه،.ئهمهدووههزاروپێنجسهدساڵزیاترهفهلسهفه
کردنی پهروهرده بۆ بووه بهپیت زهوییهکی فهیهسووفه، ئهم بیروباوهڕهکانی و
کولتووریگهلیچینیوگهلهکانیتریئهوناوچانه؛وهکوجاپانی،کۆری،ڤیتنامی
وگهالنیتریش.باوکیکۆنفیوشهس،شوولیانگههی،یهکێکلهکاربهدهستهپایه
بهرزهکانیناوچهی»لو«بووه.بگرهلهتهمهنیپیریدابووهکهئهوکوڕهیله

بانوویارێکبووه.1
کۆنفیوشهس،تازهپێیخستبووهسێههمینسالێژیانییهوهکهباوکیدهمرێت.جا
لهبهرئهوهیکهدایکیلهباوکیمارهنهکرابوو،نهخۆیمیراتیبۆدهمێنێتهوهنه

دایکی.لهبهرئهوه،بهمنداڵی،ههژارییهکیزۆرسهختیبینیوه.
فێربوون و خوێندنهوه و هونهر له حهزی زۆر منداڵییهوه له ههر کۆنفیوشهس،
دهکرد.بهگهنجیکهستایشتدهکرابۆئهوههمووزانیارییهیکهههیبووه،ههمیشه

دهیگوت»هۆیئهوه،دهگهڕێتهوهبۆئهوژیانهههژارییهیکاتیمنداڵیم«.
لهتهمهنینۆزدهساڵیداژندههێنێت.بۆساڵیدواییکوڕێکیدهبێت.دوایئهو،
دووکچیدهبێت.لهتهمهنیبیستودووساڵیداخوێندنگایهکدادهمهزرێنت2بۆئهو
گهنجانهیکهئارهزوویفێربووندهکهن.بهتایبهتیفێربوونیئهوپهیڕهوانهیکه

کۆنفیوشه س
  د. سه اڵح بابان
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مرۆڤدهگهیهننبهژیانێکیشادمانوبهسوود.لهههمووفێرخوازهکانیئابوونهیوهردهگرت
بهڕێوهبردنیخوێندنگاکهی. بۆ وهردهگرت کهسێک ههموو له یارمهتییهکی ههمووجۆره و
بهاڵم،قهتنهیدههێشتقوتابیرهنجنهدهروتهمهڵلهخوێندنگاکهیدابمێنێتهوه،ههرچهند

زۆریشئابوونهیبدایه.
لهساڵی517پ.ز،بههۆییهکێکلهفێرخوازهکانیخۆیهوه،کهلهبنهماڵهیهکیدهستڕۆیشتوو
وپایهبهرزدهبێت،دهچێتبۆپایتهختیمهملهکهتهکهیانوبۆیدهلوێبچێتبۆکتێبخانهی
دهخوێنێتهوه، زۆر و دهبینێت بهنرخ کتێبی گهلێک که لهوهی جگه لهوێدا، شا. کۆشکی
هونهری»سازوئاواز«یشدهخوێنێت.لهههمانکاتدا،ناسیاویلهگهڵ»الوتزو«دا3پهیدا

دهکات.

الوتزو،یهکێکبووهلهفهیلهسووفهههرهبهناوبانگهکانیئهوساکهیچین.
کهدهگهڕێتهوهبۆناوچهی»لو«،سهیردهکاتکودهتالهدژیمیریناوچهکهیانبهرپابووهو
»میر«هکهیانناچارکراوهرابکاتبۆ»تزئیTs’i»ناوچهکهیتهنیشتیان.ئهوکردهوهیهی
زۆرپێناخۆشدهبێت.خۆیوههندێکلهفێرخوازهکانی،بۆئهوهیناڕهزاییخۆیانبهرامبهر
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ئهوکردهوهیهدهرببڕن،بڕیاردهدهننهگهڕێنهوهبۆ»لو«وخۆشیانبچنبۆناوچهیتزئی.
ژنهکه له که دهگریا. گۆڕێکدا بهسهر تاڵییهوه به زۆر دهبینن ژنێک دهبن، رێگاوه به که
دهپرسنبهسهرگۆڕیکێدادهگری،ژنهکهدهڵێت؛ئهمهیانگۆریکوڕکهمه،پێشچهندرۆژێک
پڵنگکوشتی.ئهوهشیانگۆڕیمێردهکهمه،ئهویشههرلهمناوچهیهداپڵنگکوشتی.ئهو
گۆڕهیتریان،گۆڕیباوکیمێردهکهمهئهویشههرلهمناوچیهداپڵنگکوشتی.کۆنفیوشهس،
کهئهمهدهبیستێت،زۆرسهیریلێدێت.لهژنهکهدهپرسێت؛خوشکم،باشهئێوهبۆچیله
ناوچهیهکدادهژینئهوهندهمهترسیپڵنگیههبێت.ژنهکه،ههناسهیهکیساردههڵدهکێشێتو

دهڵێت؛ئاخرمیریئهمناوچهیهلهوانهیتربهرهحمهتتره؛غهدرمانلێناکات.
بیر له ژنهتان ئهم وتهکانی رۆڵهکانم، دهڵێت؛ و فێرخوازهکانی دهکاته روو کۆنفیوشهس،

نهچێت؛میریغهدارلهپڵنگیدڕنده،بهدتره.

بۆ باشی موچهیهکی و دهگرێت رێزی گهلێک ناوچهیه ئهو میری »تزئی«، دهگاته که
دهبڕێتهوه.بهاڵم،لهدوایماوهیهککهسهیردهکات»میر«هکه،گوێناداتهئامۆژگارییهکانی،
بڕیاردهداتبگهڕێتهوهبۆ»لو«.له»لو«دیسانهوهدهگهڕێتهوهبۆسهرپیشهکهیخۆی؛

خوێندنهوهیئهدهبوفهلسهفهیدێرینیچینیووانهوتنهوهبهفێرخوازهکانی.
لهتهمهنیپهنجاودووساڵیدا،دهکرێتبهحاکمیشاری»چهنگتو«.لهماوهیهکیکهمدا
زۆرشتبهرهوباشیدهگۆڕێت.لهبهرئهوهمیریواڵتهکه،کهبرابچکۆلهیئهومیرهدهبێت
کهکاتیخۆیرایکردبۆتزئیولهوێشدامرد،پایهیهکیبهرزیدهداتێلهحکومهتهکهیدا
دوای له ههرێمهکهدا. له تاوانباری وهزیریچارهسهرکردنی به دهیکات ماوهیهک لهدوای و

ماوهیهکیکهمله»لو«،بگرهتاوانبارینامێنێت.
دڵسۆزه؛ و پاک دهروون گشتی، بهجۆرێکی مرۆڤ، که بووه باوهڕهدا لهو کۆنفیوشهس،
و دڵسۆز کهسێکی خۆی، واڵتهکه سهرۆکی ئهگهر دهخوازێت. کهسێک ههموو بۆ چاکه
دادپهروهروئیشکهرودهستپاکبێت،خزمهتیگهلهکهیخۆیوهکوباوکێکیدڵسۆزبکات؛
وهزیریتێگهیشتوووئیشکهرودڵسۆزههڵدهبژێرێتبۆحکومهتهکهی.ئهوساگهلهکهههست
هۆی به دهبێت پێشکهوتنه ئهو پێشدهکهوێت. واڵتهکه و دهکات ئاشایس و دادوهری به

کهمبوونهوهیتاوانباری.
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وته  به ناوبا نگه کانی کۆنفیوشه س*
-ئهوکهسهیکهدڵیناشکێتبهوهیکهگوێینادرێتێونرخیکهمدهگیرێت،ئایامرۆڤێکی

پایهبهرزنییه؟
-ئهوهیکهناتهوێتلهخۆتبکرێت،لهکهسانیتریمهکه.بهوجۆرهیحهزدهکهیتمامهڵه

بکرێیت،بهوجۆرهشمامهڵهیکهسانیتربکه.
-ئهوهیلهرابوردوودهکۆڵێتهوهبۆئهوهیبزانێتچۆنکاربۆداهاتووبکات،گهیشتووهته

ئهوپایهیکهشایانیبهناوی»مامۆستا«بێت.
-پیاویپایهبهرز،مێشکیکراوهتهوه؛الیهنگرییکهسناکاتلهداناییخۆیبهوالوه.پیاوی

پایهنزم،الیهنگره،مێشکینهکراوهتهوهوداناییخۆیبهکارناهێنێت.
-پیاویپایهبهرز،مامهڵهیدنیابهجۆرێکدهکاتکهنهدژیهیچبێتنهدۆستیهیچبێت؛

داناییخۆیئاڕاستهیرهوایپیشاندهدات.
-رێگایخاوهنهکهمان)خوایهکهمان(،دهبێتههریهکریگابێت؛رێگایگوێڕایهڵیلهویژدان

وچاکهخواستنبۆههمووکهسێک.
-پیاویپایهبهرز،دادپهروهره.پیاویپایهنزم،سوودپهروهره.

-پیاو،بهویژدانێکیپاکهوهدێتهدنیاوه.ئهگهرپیسیبکاتیانونیبکات،ژیانیلهکیس
دهچێت.

-پیاویپایهبهرز،بیرلهوهدهکاتهوهکهدنیاخۆشبکاتولهزهتیلێببینێت.پیاویپایه
نزمههربیرلهتهمهندرێژیدهکاتهوه.

-پیاویپایهبهرز،ئهدهبیههمووگهلێکدهخوێنێتهوهورێزیدهگرێت.
-ئهگهرئێمهنهتوانینخزمهتیمرۆڤبکهینچۆندهتوانینخزمهتیخوابکهین.

-تهنیاههرهزیرهک)خوا(وههرهبێمێشکناگۆڕڕێن.

_____________
OxfordDictionaryofئهموتانهمله»فهرههنگیئۆکسفۆردبۆوتهیبهناوبانگان*

Quotations«وهرگرتووه.
لێرهداکهکۆنفیوشهس،دهڵێت )1(وشهیپیاو،بهزۆرزمان،»مرۆڤ«یشدهگرێتهوه.

پیاو،مهبهستیلهمرۆڤه.
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په راوێزه کان:
Encyclopaedia(وهرگرتووه بهریتانیکهوه ئێنسایکلۆپێدیای له زانیارییانهم ئهم *

)Britannica
)1(بانوویار؛ژنێکیدۆست،مارهنهکراوه.

)2(بگره150ساڵپێشئهوهیئیفالتوونخوێندنگایفهلسهفهلهئهثینادابمهزرێنێت.
)3(الوتزو)LaoTzu(؛فهیلهسووفێکیچینییه.لهسهدهیشهشهمیپێشزاینداژیاوه.
کهکۆنفیوشهسهێشتاگهنجبووه،ئهوبگرهپیاوێکیپیربووه.الوتزو،بهدانهریئایینو
فهلسهفهی»تاوزمTaoism«ناسراوه.تاوزم،لهوشهی»تاو«هوههاتووه.جارانوایان
دهزانیئاسمان،بهوههموورۆژوئهستێرانهیهوهبهدهوریزهمیندادهخولێتهوه.ئهوهێزهی
یاخودوزه)تین،تاو،توانا(یهیکهئاسمانبهدهوریزهمیندادهخولێنێتهوه،بهزمانیچینی
کۆن،پیانگتووه»تاو«.)دوورنییهوشهی»تاو«لهچینییهوههاتبێتهزمانیکوردییهوه(.
-ئینجابهپێیئایینیتاوزم،ههمووشتێکله»تاو«هوهپهیابووه.ئهو،)یین»هێزی
مێیهتی«yin(،و)یانگ»هێزینێرێتی«yang(دروستکرووه.یینو»یانگ«یش،
زهمینوئاسمانیاندرووستکردووه.زهمینوئاسمانیش،ههمووشتێکیتریاندرووست
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کردووه.یینویانگ،دژییهکترین؛یین،هێمایزهمینوتاریکیوساردێتییه.یانگ،هێمای

ئاسمانورووناکیوگهرماییه.بهکورتیوبهجۆرێکیگشتیتاوزم:
-دژیههمووجۆرهبهندێتییهکه.بهاڵم،وهکوئایینیمهسیحی،دژیگوژموهێزبهکارهێنانه.
وهلهپێناویهیچشتێکداپهسهندیانناکات.تهنیاههرخهباتیئاشتیپهسهنددهکات.

-پهسهندیژیانیسادهوساکاریدهکات،کهههمووکهسێکبهسهربهستیلهسهرخاکی
خۆیداکاربکاتوئهوخاکهیکهبهخێویدهکات،وهکودایکیخۆی،خۆشبوێت.

-دژیئهوهیهکهحکومهتیمهرکهزیبههێزههبێتودژیبهکارهێنانیهێزیسوپاییه.
پهسهندیئهوهدهکاتکهههموودێیهکجۆرهحوکمێکیئهتۆنۆمیخۆیههبێت.

-دژی»کۆنفیوشیانزمConfucianism«ه.چونکهکۆنفیوشهس،لهگهڵئهوهدابووه
کهحوکمێکیمهرکهزیبههێزوپڕبهدهسهاڵتههبێت.
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عەوداڵی بەڕاست كاتێكدا لە ڕاستەقینە، بیركەرەوەی )گەڕیدەیەكی
شتێكبێت،ناتوانێهیچجۆرەئامۆژگاریوڕێنمایەكوەربگرێت(.

)هێرمانهێسە_لەڕۆمانەسیدهارتا(
)منبۆخۆشەویستینیم،بۆئەوەمهەمیشەداگیربكرێم،داگیربكەم،

لەگەمارۆیەكیئەبەدیدام(
لەكەشتیفریشتەكان_بەختیارعەلیل535

كامۆدەڵێت:)ئەوپەڕیشێتییەكەدەریابەچەكوشفەالقەبكەیت(،
فریشتەكان( )كەشتی خوێندنەوەی لەكاتی گەمژەیشە ئەوپەڕی
قەڵەمێكبگریتەدەستوبتەوێتخەتلەژێرگرنترینوجوانترین
ڕستەبدەیت،چونكەشتێنادۆزیتەوەخەتیلێنەدەیت.كەشتی
فریشتەكانگەڕانەوەیەكینۆستالیژیاوتراژدیایئینسانیكوردەبۆ
ئاشكراكردنیهەمووئەوزەمەنوڕووداوانەیكەلەخەیاڵبەدەرە
وبوونەتەتەپوتۆزیمێژوو،لەكاتێكدائێمەلەهەمووكاتزیاترلە
ناوئەوڕووداوانەین،لەڕێگەیئەوڕووداوانەشەوەبۆكۆمەڵگەیەكی
ئایدیاڵدەگەڕاین،نەكنەبووینەكۆمەڵگەیەكیئایدیاڵ،بەڵكوهەموو
شوینێكمانكردەجەهەنەمێبۆژیانوتائیستاشپێیوەدەناڵێنین.
لە ئینسان تراژدیای كردنی وێنە بۆ مەزنتریشە هەوڵێكی كەشتی
وێران مرۆڤی ژیانی جیهان  نەك ئەمەش ئەنتۆلیجییەوە. ڕوانگەی
كردبێ،بەڵكومرۆڤژیانیخۆیوجیهانیشیوێرانكردووە.جا
دەتەوێتفەلسەفەكاربیت،یانشاعیر،یانسەرۆك،یانسۆزانی،
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یانمەال،یانفریشتە!بێئاگاوبەئاگابەشێكلەتراژدیایەتبەردەكەوێت.ئێمەلێرەداگەر
قاڵبێكی ئەواخویندنەوەكەماندەچێتە بكەین، تەواویڕۆمانەكە بۆ بمانەوێتخوێندنەوە
داخراووگشتاندنەوە،ڕاستەڕووداوەكانیڕۆمانیكەشتیفریشتەكانئاڕاستەیەكیلۆكاڵی
زاراوەی بە ئەگەر و گەردوونییە  ئیشكردنێكی ئیشكردنەكە بەاڵم دەبینێت، خۆیەوە بە
تێكستێكی ڕۆمانەكەهەم بۆیە  ناوجیهان( لە مرۆڤە ئیشكردنی)بوونی بدوێین هایدگەر
گەورەیفرەڕەهەندوفرەڕەنگوفرەئاراستەیە،هەمزۆربەیبابەتەكانیسیاسیوفەلسەفی
وئەدەبیوزانستیلەناوهارمۆنیایڕۆمانەكەبەدیدەكەین،بۆیەغەدرێكیگەورەیەلە

ڕۆمانەكە،گەرئەمهەنگاوەبنێن.

كەشتی فریشتەكان  گەڕانەوەیەكی
 نۆستالیژیا و تراژدیای ئینسانی كوردە بۆ

 ئاشكراكردنی هەموو ئەو زەمەن و ڕووداوانەی 
 كە لە خەیاڵ بەدەرە و بوونەتە  تەپوتۆزی مێژوو،

 لە كاتێكدا ئێمە لە هەموو كات زیاتر 
لە ناو ئەو  ڕووداوانەین

لێرەدائێمەبەئاراستەیەكیشیعرگەرابەرەوڕۆمانەكەهەنگاودەنێینلەڕۆمانەكەدابە
كارەكتەرێكیبێباكویاخیوپڕپارادۆكسیوەكو)نەغەدەماردینی(خەریكدەبین.
نەغەدەهەڵگریخەونێكیقوڵیفەنتازیاوناڕەزایەكیئەبەدییە،گەورەترینحەزالیئەو
دەمی لەناو ژیان ئەگەر ناكاتەوە نەغەدەسڵ  گەردوون. بەرامبەر ماسۆشیانەیە حەزێكی
گورگیشبێتاقیبكاتەوە.ئەمكارەكتەروەكوشاعیرێکلەناوڕووداوەكانوپەیوەندیلەگەڵ

كارەكتەرەكانیتریڕۆمانەكەدەبێتەنوێنەریمەعشەریشاعیرانبۆمان.

*وەكوسەرەتایەكبۆناساندنی)نەغەدەماردینی(
نەغەدەماردینیشاعیرە،ژنیدكتۆرمستەفاشۆكاكە.دكتۆریشهەمكوڕێكیگەنجوهەم
دكتۆرێكیجوانوبەویقاروهێمنە،یەكێكەلەوكەسانەیلەهیچشتێكیكەمنییەلەماڵی
دونیا،هەمووژنێئاواتەخوازەڕۆژێلەڕۆژانبێتەناوژیانی،بەاڵمنەغەدەڕۆحێكیسەرچڵ
ناڕازیبوونیهەیەبەرامبەركەونوبەنیگاجوانوویقارەئەرستۆكراتیەكەی وهەستێكی
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بداتەوە پاداشتیمێردەكەی لەجیاتی دواجاریشدا لە بووەتەخاوەندڵێكیشۆڕشگێڕانە،

ژیانیبەیەكجاریوێراندەكات.

ئێمەشلەگۆشەنیگایشیعرەوەلەمپەیوەندیانەی)نەغەدەماردینی(دەدوێین:
1.  یاخی بوون و شاعیرییەت

2.  یاسای دارستان و شاعیرییەت 
٣.   شیعرو شاعیرییەت 

1. یاخی بوون و شاعیرییەت 
)جیهان ئاسودەییمان لێ   تێك دەدات(  میالن كۆندێرا

پەیوەندینێوانشاعیرویاخیبوونپەیوەندێكینەبڕاوەوئەبەدییە،نەشاعیربێیاخیبوون
شاعیرەونەیاخیبوونیشبێشاعیردەگاتەبەركەماڵیخۆی،نەغەدەپڕئازارە،بێباكە،
دونیای لە ئایا دونیایەك؟ چ ڕووبكاتە بێت  چەشنە بەو كەسێك ئایا ناڕازییە. یاخییە،
شاعیرانزیاترچشتێیانشوێنێهەیەكەیاخیبوونێكیئاواوئازارێكیئاوالەخۆبگرێ؟
بەمانایەكیتر،ئەوەبەسشیعرەهەموویاخیبوونێكلەخۆیدەگرێت.لەوەناخۆشتر
كەس هەموو الی بژیت، ئەوان وەكو بیت مەحكوم و نەیەت لێ خەڵكانێكت بۆنی نییە
بەختەوەرترینكەسبیتوخۆتبەبەختەوەرنەزانی،ڕۆحتپڕبێتلەسەركێشیولە
ناوچواردیواربەناویخۆشبەختیدیلبیت.بۆنەغەدەیەكیەكشتگرنگەئەویشئەوەیە
وەكوخەڵكنەژیت،ئەمانەمردنەبۆی،ئەمانەبۆشییە،بۆشیشئەوەیەنەتوانیلەسنووری
ژیانیڕۆژانەدەرچیت،هەمووئەوانەلەقەفەزیغەمیڕۆژانەداندیلیبۆشن،ئایابەمهەموو
بەدبەختییەوە،بەختەوەرییمایەیشەرمەزارینییە؟شاعیرییەتبەیاخیبوونەوەهەردەم
دەبیتەماڵیكیقەشەنگ،جوان،بەهێز.ئەواتاالینەغەدەششاعیرییەتهیچنەبوولەالی
جگەلەهەڵهاتنلەنەرمیلەالوازی،لەڕاكردنلەژیانیڕۆژانەبەرەودارستان،لەگەڕانەوە
بەرەوهەمووخواستەسەرەتاییەكان،بەرەوبەئاگاهێنانەوەیگیانەوەرەخەوتووەكانمان،
كەگیانەوەرەخەوتووەكانیشمانبەئاگاهێنایەوەیاخیدەبین،یاخیبوونیشوریاكردنەوەمانە
تالەناوژیانێكیبێئاگانوقمنەبینخۆمانلەبیربچێ.ترسناكترینكاتیشئەوكاتەیە
كەیاخیبوونڕوودەكاتەماڵیشیعر،ماڵیشیعرشاعیردەگەێنێتبەئاگاترینبوونەوەری
دەتە الیەك هەموو بە  ئاگرینەكان یاریە وەكو  یاخیبوونەوە بە شیعریش و زەوی سەر
قێنیتەوەپرووشەكانیبەسشاعیروڕۆشنبیروئەوانەیتێیدەگەننەكبریندارناكات،
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بەڵكوچێژێكیلەڕادەبەریانپێدەبەخشێ.ڕاستەپێششاعیرییەتنەغەدەیاخیبوو
بەاڵمبێهێزوكەمتوانا،ئەوەتادوایشاعیرییەتڕۆژدوایڕۆژبێباكتردەردەكەوێ،بە
چێژهوەبەسەرفۆبیایترسزاڵدەبێت،مەرجەكانیبەسەركەسێكیدڕندەییوەكوجەالد

)لڤیتانت(دەسەپێنێ.

نەغەدە لەو جۆرە كەسانە نییە، بزانێ  چی دەوێت،
  نەغەدە بە جۆرێك لە جۆرەكان  
لە هەموو شتی دونیا ناڕازی بوو،

 هۆیەكی دیاری كراوی  بۆ ئەو ناڕازیبوونە نەبوو، 
بەاڵم دڵنیا بوو خودی ئەو ناڕازیبوونە جوانی

 دەكات و خۆشبەختی دەكات

نەغەدەبێماڵەبەاڵمخاوەنیلەشیخۆیەتیئەوەتابەتووڕەییەوەبەهەڤاڵشێرخان
هەموو خاوەنی ببنە ئەوەیە ئێوە الی شۆڕش هەیە، مانایەكی  ژن بۆ )شۆڕش دەڵێت:
دنیا،بەاڵمالیمنئەوەیەببمبەخاوەنیلەشیخۆم(.ئاخرراستدەكاتئێمەهێشتا
نەبووینەتەخاوەنیلەشیخۆمانكەچیدەمانەوێتدونیاداگیركەین،نەغەدەگەڕیدەیەكە
دەیەوێتئەودیوژیانببینێت،بیریبەسبۆالیژیانیترەدەڕواتووێڵیفرەژیانییە،
نایەوێتبەناوخۆشبەختیلەناوخانویەكدادیلبێت،دەیەوێترۆحیلەناوملیۆنانجەستە
بێت.ئاخرچیبەدكتۆرمستەفایعاشقبڵێت؟بڵێتتۆمناوێت،ئەینابێتبزانێتبۆ؟
كەسێكلەئەزەلەوەناڕازیبێتبەرامبەرهەمووكەون،ئێستالەهیچشتێكیكەمنەبێت،
بەرامبەرهكەیهەمووشتێكیدونیایبێنێتەبەردەستی،ئیترچیدەوێت؟بەاڵمنەغەدەلەو
جۆرەكەسانەنییە،بزانێچیدەوێت،نەغەدەبەجۆرێكلەجۆرەكانلەهەمووشتی
دونیاناڕازیبوو،هۆیەكیدیاریكراویبۆئەوناڕازیبوونەنەبوو،بەاڵمدڵنیابووخودیئەو
ناڕازیبوونەجوانیدەكاتوخۆشبەختیدەكات.وابەدكتۆرمێردیبڵیت!ئەمیاخیبوونەش

سەیرترینوئاڵۆزترینزیندوترینهەستیسەركێشیشاعیرە.
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یاخیبوونشاعیردەهەژێنێتوبازبەسەرخودیخۆیدادەدات،ئەوشەپۆلگەلێدەخاتە
جوولەكەپێشترلەجێیخۆیانوەستابوون،لەپێناوسەالمەتیهەمووزاتیداتێدەكۆشێ،
سەرەتاهەوڵیبەرفراوانیخۆینادات،بەڵكوجەختلەسەرناخیدەكاتەوەلەپێناوژیانێكی
بوون یاخی ئاستی لە تەنها ژیانەوە ناو ناكەوێتە مرۆڤیش ملمالنێیە، ژیانیش شایستە،
نەبێت،ئەگەرئەوەمانزانیئەوكاتەتراژیدیایفیكریڕاستەقینەڕادەگەیەنرێت.چونكە
شاعیرلەهەركوێیگەردوونبێتدیسانمەحكومەبەوەیدەبێتیاخیبێت،نەغەدەهەر
دەستدرێژییەككەدەكرێتەسەریواهەستدەكاتدەستدرێژیكراوەتەسەرگەردوون،
ئەمیشئەوەیدەوێت.دەیەوێتواوێنەیخۆیبكاتكەدەتوانێگەردوونتێكبداتبە
بیانوویئەوەیكەبێبەشیكردووە،ئەمەشجۆرێكلەیاخیبوونیمیتافیزیكیڕادەگەیەنێت
لەگەردوون،شاعیرەكەمانبێبڕوانییە،بەڵكوبڕوایبەشتێكهەیەنازانیچییە؟بەاڵم
ئەوەیئەودەیزانێئێستائەوشتەنییە.وادایناوەلەڕێیدادگایكردنیهەمووشتەكانبگاتە
ئەوشتە.نەغەدەماردینیلەوەزیاتردەڕواتدەیەوێتبارودۆخیمیتافیزیكیتێپەڕكات.
بەاڵمهەرجارێیاخیبوونیمیتافیزیكیتیپەڕدەكاتیاخیبوونێكیمیتافیزیكیترڕووی
تێدەكات.ئەمتامەزرۆبێسنوورەیشاعیربۆسەركێشیهەمووكەسێكشێتدەكات،
هەمووئەوانەیلەدنیایشاعیرانناگەن،شاعیرانخۆیانخاوەنیهەمووشتێكنلەبوون،
دەستێنن، لێ هەمووشتێكشت بێ لێ ئاگات ئەوەی بێ بەڵكو بیاندەیتێ، ناوێت هیچیان
هەمیشەشاعیرحەرامەكانیڕۆحیگشتیبەومانایخۆیدەیەوێتداگیردەكاتودەیكاتە
كەرەستەیشیعر.شاعیردەیەوێتهەمووشتێتێكبداتبیڕوخێنێبۆئەوەیسەرلەنوێ

بەكەرەستەیشیعربنیاتیبنێتەوە.
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یاخیبوونینەغەدەیاخیبوونێكیگەردوونگەراییەپەیوەندییهكیقوڵیبەتراژیدیایئینسان
لەناوگەردوونهەیە،نەكپەیوەندیبەكردارێكیانڕووداوێكەوە،ئەمەشوالەنەغەدە
دەكاتهەمووبێباكییەكتاقیبكاتەوەبۆدۆزینەوەیژیانیكینوێ،دەیەوێتبەشێوەیەك
بژیكەسنەژیابێت.دەیەوێتدەسكاریجیهانبكاتبەوچەشنەیخۆیحەزیلێیە،بەاڵم
دەكات  تێ ڕووی نەفییەك نوێ، ژیانێكی هەر  لەگەڵ نائومێدیكدا، هەر لەگەڵ جار دوا
ئامادەبكاتوخۆیبە نایەوێتخۆیبۆدوائەگەر ودابڕانڕوودەدات،بەاڵمهەرگیز
كەسێكیپووچگەراوتراژیدیبگەیەنێدیارەلێرەدامەبەستمخۆكوشتنە،بەڵكودواجار
زیادلەئەگەرێگزیادلەهەلێكبۆخۆیدەدۆزێتەوەئەمەشدەیگەیەنێتەئەوپەڕیحەزێكی
ماسۆشیانە،ئەوەیبیەوێتهەمووژیانێتاقیكاتەوەمەحكومەبەوەیسڵنەكاتەوەوئەو
ڕێگایەیكەگرتویهتیەبەرتەواوكات.كەهەرگیزتەواونابێت!خۆشیدەشزانێكەتەواو
نابێت،بەاڵمخۆیگەڕانبۆئەوتەواوكردنەئەوپەڕیبەختەوەرییەكەشاعیرانهەستیپێ
دەكەن،نەغەدەهیچشتێتێریناكاتبەاڵمبەدوایتێربووندادەگەڕێتوناسرهوێ،نەسرەوتن
ویاخیبوونیشیدژیگەردوونەئەوگەردوونەیدایموەكودیكتاتۆرەكانلەبۆسەدایەتایاسا

وجەالدیخۆیمانبەسەرابسەپێنێ.

* یاسای  دارستان  و شاعیرییەت
)زۆرویستومەبۆنیمانگبكەم.بەاڵممانگوەكوتۆبۆنینییە.زۆرویستومەبۆنیخۆر
بكەم.بۆنیخۆروەكوتۆبۆنینییە.هەندێخوێنهەیەوەكخوێنیتۆبۆنیباغیخودای

لێدێت(.
)كەشتیفریشتەكانل238(

)هیچشتێوەكوبۆنیپڵنگیبرینداردڵیمەستانەم،مەستناكات(.
)كەشتیفریشتەكانل271(


هەردوو بۆ دەگەڕێینەوە ئەویش دەكەین دارستان یاسای بە ئاماژە سەرەتایەك  وەكو -
فەیلەسوفیگرێبەستیكۆمەاڵیەتی)هۆبز،ڕۆسۆ(كەزۆرترینجارباسیسروشتویاسای
دارستانیانكردووە.ئەمدووفەیلەسوفەلەڕێینووسراوەكانیانئاماژەیەكیلەیەكجیاوازیان
بۆیاسایدارستانوسروشتهەیە.سەرەتاهۆبزئاماژەدەكاتكەیاسایدارستانبەربەرییە
و)مرۆڤگورگێكەبۆبرایخۆی(یانیاسایدارستان)جەنێگیهەمووانەدژیهەمووان(.
ئەگەرپاشایەكنەبێتسەروەریانبێت،ئەوایەكتریدەخۆن،لەدارستانمروڤنەئازادە
نەچاكەنەبەختەوەرە.هۆبزڕایلەگەڵدەوڵەتدارییەولەگەڵئەوەیەدەوڵەتبەهێز
بكرێتویاساسەروەربێتبەسەرهەموویانوەكویەك.بەاڵمڕۆسۆبەپێچەوانەیهۆبز
ئاماژەدەكاتهەرچەندەمرۆڤیتێگەیشتووئاقڵنییەلەیاسایدارستانبەاڵمزۆرباشەو
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هیچخراپنەبووە،لەكتیبی)ئیمیل(داڕۆسودەڵێت:)مرۆڤئازادوچاكوبەختەوەر
بووبەاڵمدەوڵەتكۆیلەوخراپوچارەڕەشیكردووە(.لەمدووبۆچوونەدادەچینەسەر

باسەكە:
سەرەتایپەیوەندیشیعرینەغەدەبەدارستانەوەدەگەڕێتەوەبۆناسینی)نزارسلێمان(.
نزارسلێمانیشكوڕێكیتابڵێیتبێباكەوهەمووشۆڕشبۆئەوەدەكاتتائارەزووەكانی
خۆیتێربكات،بەاڵمهەرلەسەرەتاوەئەوەیلەپیاوەكانیترجیایدەكاتەوەبێماسكە
وتەواوڕاستگۆیەوەكوخۆشیدەڵێت:))ژیان؟منئەوژیانەدەژیمدووشتیتیانییە،
ئەخالقوبەزەیی.كەلەدایكبوومهەردووكیانملەگەڵپەڕۆوپاتاڵەپیسەكانیمنداڵیدا
فڕێدا((.ئەوەینەغەدەماردینیبۆالینزارڕادەكێشێ:))بۆنیدڕندەییژیانەالیئەو
گەنجە((.لەچركەییەكەمدالەنزاردابۆكەسێكدەگەڕابەیاسایدارستانبژی،یاسای
دارستانیشالینەغەدەتیكەڵیەكبوولەبۆچوونی)هۆبزوڕۆسۆ(،ئەگەرقسەكەیهۆبز
بگۆڕین)مرۆڤپڵنگێكە(ئەمەشترۆپكیخۆشینەغەدەیەوحەزدەكاتوەكوپڵنگئازاری
بدەن.ئەگەررۆسۆشوەربگرینئەوائازادییەكەیدەچێتەسەریوحەزدەكات)ئازادیی

لەڕووەترسناكەكەیتاقیكاتەوە(.

خیانەت دەرچوونە لە حەشامەت، 
دەرچوونە لە ناو ژیانێكی دووبارە، 

 تێكشكانی  تەجەالبوون و پیرۆزەكانە،  تێكشكانی 
 دیسپلینە، خیانەت  هەنگاو نانە بۆ

 شوێنیكی نادیار، بەالی نەغەدەش هیج شتێك
 لەبەر و شوێنێكی نادیار جوانتر نییە

نەغەدەئەوشەوەكەشیعری)بۆنیپڵنگیبرینداری(نووسی،دڵنیابووبۆنیدرەخت،بۆنی
خۆڵ،بۆنیبا،بۆنیتاریكیبانگدەكاتئەوەیلێرەداسەیرەنەغەدەماردینیلەڕێگای
نزارسلێمانەوەدەچێتەناودونیایسروشتوبەیەكجارینزارغەفەدەكات.واتەساتی
خەوتنیلەگەڵنزارداساتێكیسێكسوالیتینییەبەڵكوساتێكی،بێباكی،ئازادییە،ئازایەتییە،
ساتیكیزاتییەبۆگەڕانەوەبۆناوسروشت،پرسەكەلێرهداپرسیچێژوەرگرتنە،لوتكەی
چێژوەرگرتنیشیەكانگیرەلەگەڵلووتكەیڕووخاندنوتێكداندا،ئەوساتانەشساتێكەتێیدا
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تاناتۆسبەسەرئیرۆسزاڵدەبێت،حەزیماسۆشیانەبەسەرحەزیساتیزمزاڵدەبێت.
هەرچەندەخیانەتقێزەوترینشتێكەكەنەغەدەبیریلێكردۆتەوە،بەاڵمخیانەتلێرەدا
بۆنەغەدەتێكدانیهەمووهارمۆنیایەكەكەمستەفایمێردیومرۆڤەكاندروستیانكردووە،
خیانەتدەرچوونەلەحەشامەت،دەرچوونەلەناوژیانێكیدووبارە،تێكشكانیتەجەالبوون
بەالی نادیار، شوێنیكی بۆ نانە هەنگاو  خیانەت دیسپلینە،  تێكشكانی  پیرۆزەكانە، و

نەغەدەشهیجشتێكلەبەروشوێنێكینادیارجوانترنییە.
ئەگەربەئاڕاستەیەكی)فرۆید(بدوێین،فرۆیدغەریزهلەناودەروونیمرۆڤبەدووجۆری
سەرەكیدابەشدەكات.دووغەریزەیدژبەیەك.یەكێكیانبۆزەتیفودووەمیاننێگەتیف.
دەروونیهەرمرۆڤێكپێگەیەكەبۆمەرگ،ئامانجیغەریزەیژیانیەكگرتوویوبەردەوامییە.
بەاڵمئامانجیغەریزەیمەرگكاولكردنورووخاندنەبەواتایەكیترئیرۆسهەڵگری
جوانیوخۆشەویستیوپاراستنیڕەگەزیخودە،لەكاتێكداتاناتۆسجێگەیشەڕوكینە
وهێرشوكاولكردنوتێكدانولەنێوبردنیڕهگەزودواتریشخودە,نەغەدەدەڵێت:

))هیجشتێکوەكوپڵنگێكیبرینداردڵیمەستانەمشێتناكات((.
جۆری هەردوو هەڵگری كاتدا یەك لە مروڤ دەروونی غەریزەی لە هێمایەك وەكو پڵنگ
غەریزەیەبەخەسترینوتودنترینشێوە.واتەپڵنگهێمایەكەلەملمالنێینێوانئیرۆسو
تاناتۆسئەگەرسەرنجبدەینپڵنگلەسەرەتاوەتاكۆتاییحەزیلەشەڕوكێشەهێرشكرن
وخواردنوكاولكاریوێرانبوونولەناوبردنە.پڕەلەنەعرەتەوحەزوتاسەیوەحشیانە
بۆبەرامبەركەیوهەوڵیلەناوبردنیدەدات.بەاڵمئەگەرئەممانایەبۆنەغەدەماردینی
شاعیربگوازینەوەتەواودەكەوینەهەڵەوە،چونكەنەغەدەلەڕێی)وەحشێكیجوانەوە(كە
ئاماژەیەبۆدڕندەوكاولكاریخۆدەگاتەپاراستنیڕەگەزیخۆیوئایدیالیخۆی،نەكلە
نێوبردنیخۆ.ئەگەربەزمانیكوشتنقسەبكەین،ئەوەجەالدەدەمرێتنەكقوربانی،واتە
لەمڕێگایەوەدەگاتەئەوپەڕیشێتیبەاڵمخۆیدەڵێت:)چۆنببمبەشاعیر،چۆنببمبە
باشترینشاعیرگەرشێتیتاقینەكەمەوە(ئەمهێزەئانارشیزمەكەبەردەواملەملمالنیكی
سەختدایەهەموویلەپێناوشاعیربوونە،بەاڵمشاعیربوونێكیڕاستەقینە،شاعیربونی
نەغەدەشگەڕانەوەیەكیفەنتازیایخودەبۆناودارستانویاسایدارستانتابەئازادیو

بێپێویستیبەرامبەرهەناسەبدات.
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* شیعر و شاعیر
)تەنهاشاعیرەكاندەتواننژیانیئەوانیترتاقیبكەنەوە(

كەشتیفریشتەكانل317
)ئێمەهەمیشەجەستەوەكودنیایەكیبەبتكراوبەپەراوێزكراوسەیردەكەین،چۆندەتوانین

قسەلەتازەگەرێكیهونەرییانشیعریبكەین؟(ئەدۆنیس


ئەزموونیشاعیربۆشیعرئەزمونێكیتیۆرییەنەكپراكتیك،شاعیرلەڕێیوشەوە،هەم
بەرگریدەكاتهەمهێرشدەكات،واتاكاتێكشاعیرلەڕێیفیكرەوەدەچێتەناوفەزاوە،
ئەوفەزایەیكەخۆیدەیەوێتدەیكاتەكەرەستە،كەرەستەشدەكاتەشیعر،شیعریش
باشتریندرەمانیخودە،لێرەداگەرشیعرێكیكالسیكوەربگرینمەحویدەڵێت:)كەبێ
لێویلەسەرلێومبنێڕۆحملەسەرلێوەكەلێویالبەرێهەڵبەتڕۆحمدەرئەچێپێوە(.

شاعیرلەڕێیئەزموونیپراكتیكیخۆیەوەنەهاتووەلێوماچكاتورۆحیبچێتەسەرلێو,
كەلێویالبردڕۆحدەرچێ,ئینجادوایئەمئەزموونەكردارییەشیعرەكەبنووسێ،بەڵكو
لە )كە( لێرەدا  )ئەگەر( مامەڵەیەكی كە دەكات، خۆیدا ناخی فەنتازیای لەگەڵ مامەڵە
جیاتی)ئەگەر(بەكارهاتووە.واتەئەوشیعرەتەعبیرلەشاعیرەكەدەكات،نەكشاعیر
تەعبیرلەشیعربكات،ئێمەئەگەرهاتووشاعیرەكەبناسینهەرگیزناگەینەشیعرەكانی
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ناتوانینبیناسین،وئەگەرشیعرەكەشبناسینوبخوێنینەوەناگەینەژیانیواقیعیشاعیر،
پێناسەیشاعیرلەوانەیەبڵێنكەسێكینەرمونیانە،بێدەنگە!بەاڵمشیعرەكانینەرمنینو
بەهاتوهاوارن،ئەمەشمانایوایەژیانیواقیعیشاعیرلەگەڵشیعرەكانیدادووشتیلەیەك
دوورن،ئەمڕێچكەیەهەرلەكالسیكەوەتائیستاشهەروابووە،وتادەگاتەئێستاشو

تازەترینفیكرەیئەدەبیش،ڕۆالنبارتكە)بەمەرگینووسەرناویدەبات(.
واتەشیعرەكەپەیوەندییهكیوەهاكاریگەریبەشاعیرەكەوەنامێنێت.بابێنتەماشایەكی
كارەكتەری)نەغەدەماردینی(بكەینلە)كەشتیفریشتەكان(كەبەختیارعەلیبۆیبنیات
ناوین.)هیچشتێوەكوبۆنیپڵنگیبریندار...دڵیمەستانەیمنمەستناكات(ل271

ڕاستەپێشئەوەیلەگەڵنزاربخەوێتئەمشیعرینووسیوە،ئەمیشلەوقاڵبەشیعرییەی
شاعیراندەرنەچووە،ئەمشیعرەشهەڵگریزادەیخەیااڵتیخۆیەتی،بەاڵمدوایئەمشیعرە
خیانەتینەغەدەلەدونیاژیانیخۆیدەستپێدەكات،بۆئەوەیبەشاعیریبمێنێتەوە
نابێبەسلەناوچوارچێوەیماڵوقەڵەمووەرەقەونووسینوباڵوكردنەوەوخوێندنەوە
بمێنێتەوە،بەڵكوژیانیشیوەكوجەستەوڕۆحوەكوخەیاڵیدەكاتەخزمەتشیعرەكانی
وجۆریكشێتیتاقیدەكاتەوەوەكوخۆیدەڵێت:)چۆنببمبەشاعیرگەرشێتیتاقی
نەكەمەوە(.شێتیئەزموونێكینەوشەییەونەخەیاڵبەڵكوئەزموونێكەكردەییەوهەموو
كەسێكهەستیپێدەكات،نووسینیشلێرەدابۆنەغەدەهەمكردارەوهەموشەیە،یەكەم
كاریشیبەكرداردەگەڕێتەوەبوخیانەتكرنیلەدكتۆرمستەفاشوكاك،ئەمەشنەكلەبەر
ئەوەیڕقیلەدكتۆربێت،بەڵكورقیلەژیانیخۆیەتی!بۆیەمنڕاموایەپێشئەوەی
خیانەتلەدكتۆرمستەفابكاتخیانەتلەژیانودونیایخۆیدەكات،ئەمەشئەوەیە
كەشاعیرانبەردەوامپێویستیانپێیەتی،لەمهەنگاوەدانەغەدەژیانیڕەتناكاتەوە،بەڵكو
ماردینی نەغەدە نادیارەكانە، مانا هەموو دۆزینەوەی  و ژیان جەرگەی ناو بۆ هەنگاونانە
نایەوێتلەبەر)كۆمەڵگە،یاسا،خوا،دكتۆرمستەفا...(خیانەتلەبەشینەستیبكات،
چونكەئەوەهەستەدەچێتەوەناونەستومرۆڤدەكاتەدوولەتەوە،ئەویشنایەوێتدوولەت
بێتهەتاهەمووكەسێلێیڕازیبێت،بەڵكولەبەربوونیخۆیوپاراستنیكەسایەتی
خۆی،كۆمەڵگاویاساوخواوئەخالقودكتۆرمستەفا...غەفەدەكات،ئەمەشنزیكمان

دەكاتەوەلەلەدایكبوونی)سۆپەرمان(یانمرۆڤیبەرزینیچە.
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كاتێك شاعیر دەڵێت: )لە وشە زیاتر هیچی 
 تر بوونی نییە( ئەمە ئەوەیە كە دەبێت 

هەموو بەهاكان لە وشەوە دەربكرێت، وشە
 دروستكەری هەموو شتەكانە، ئەگەر هاتوو ئێوە وشە نەبوون، 

ئەوە بوونتان نییە، دیارە مەبەستم بوونتان 
لە ڕووی بایلۆژییەوە نییە بەڵكو وەكو بوونی ڕەسەن

)كەالینزارئیدریسهاتەدەرەوە،هەستیكردبەختەوەرترینژنیدونیایە.یەكەمجاربوو
دەیزانیمانایچیلەیەككاتداهەمشاعیروهەمئازاوهەمئاشقبیت(ل279

)تەنهاشاعیرەكاندەتواننژیانیئەوانیترتاقیكەنەوە(ل317
)دەمەوێژیانیگورگیشتاقیكەمەوە(ل319

ئایائەمەجۆرەتوڕەبوونێكنییەبەرامبەربەوشەكەناتوانێلەسنووریخۆیدەرچێت،
جۆرەهێرشێكیشنییەبەرامبەرشاعیرانكەهەموویاندرۆزننوئەوەیدەیڵێنبۆناوبانگەو
ناتواننیەكهەنگاویپراكتیكیببەنبۆجوانكردنیژیان؟ئایاشاعیرالیەنینەستیهەبێت
كەواتەهەمووشتێكیدەرەكیبەسەریدازاڵنەبووە؟كەواتەئیترفشەفشیچییانە!باسی
ڕزگاركردنیمرۆڤایهتیوپاراستنیبەهایجوانیدەكەن،لەگەڵئەوەشناتواننیەكهەنگاو
بنێننوبەرگەیتۆزقاڵێكئازارناگرن،ئایاهێرشكردننییەتاپێیانبڵبێتئێوەشاعیر
نینبەڵكوخویەكەوفێربوونولەناویەكجۆرەژیانقەدیسبوونودووبارەیدەكەنەوە؟
و ناكوژێ نەغەدە نەغەدە، شاعیرێتی نەغەدەیە، شیعریشدا پاڵ لە بەاڵم شاعیرە نەغەدە
وەكو نەغەدە نەگەیشت تەواوی بە شیعرەكانی كاتێ هەر ناكوژێ، شاعیرێتێكە نەغەدەش

كارەكتەرێتەواویدەكاتوەبەپێچەوانەوەشەوەڕاستە.
نەغەدەوەكوباقیشاعیراننییە...بەسبنووسنبەڵكوئەوەیشاعیراندەیكەنئەوبە
پراكتیك دەیكاتەشیعر،ساتی نەغەدە دەكرێت پراكتیك بە ئەوەی یان دەیكات پراكتیك
ساتێكیهەنوكەییەوساتینووسینیشیعریشساتێكیهەنوكەییوئەبەدییە.شیعرەكانی
نەغەدەتێكەڵییەكەلەخەونەچەپێنراوەكانیڕابردووكردارەكانیئێستا،نەغەدەبەئاگایە
ودەزانێئێستاهەرچیدەنووسێكەستێناگاتبۆیەكردارەكانیدەكاتەشیعربۆئێستاو
نووسینەكانیشیدەكاتەشیعربۆداهاتوو،كاتێكیششیعردەكاتەئەزموونیخۆیڕزگاركردنی
خۆیڕادەگەیەنێتودەبێتەوەوشەووشەشدەبێتەسەدایەكیئەبەدییەت.هەرچەندلێرەدا
ئیحتیمالیلەناوچوونیشیعرەكانیبەدەستینەزانانلەگەڵباقیشیعرەكانیشاعیرانزۆرترە
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چونكەنەغەدەشوەكوشیعرەكانیوشەیەونەهاتووەوەكوجەستەیدیفاعلەشیعرەكانی
بكاتبۆمانەوە،خۆشیهەمانکاریگەریوشەیهەیەبۆگۆڕینیكۆمەڵگە،بۆیەدەبێلە

شیعرەكانیشیزیاتر،خۆیبۆپەرچەكرداریحەشاماتئامادەدەكات.
)پۆچ(لەقەسیدەیەكدادەڵێت:)وشەخودایە،منوشەم،لەوشەزیاترهیچیدیبوونینییە(
ئەمموتڵەقییەتەیپۆچدەیبەخشێتەوشە،ئەوخوداساالرێیپۆچبەوشەڕەوادەیبینێ،
لەوەوەهەڵنەقواڵوەكەوشەجەوهەرێكیدیاریكراویهەیە،بەڵكووشەمیوانداریهەموو
شتەكاندەكات،هەمووشتەكاندەگرێتەخۆ،ئەودەرگایەكیكراوەیەبەسەربووندا،كاتێك
شاعیردەڵێت:)لەوشەزیاترهیچیتربوونینییە(ئەمەئەوەیەكەدەبێتهەمووبەهاكان
لەوشەوەدەربكرێت،وشەدروستكەریهەمووشتەكانە،ئەگەرهاتووئێوەوشەنەبوون،ئەوە
بوونتاننییە،دیارەمەبەستمبوونتانلەڕوویبایلۆژییەوەنییەبەڵكووەكوبوونیڕەسەن،
لێرەداشاعیرانونووسەراندووبوونیانهەیەیەكیانوشەیەكەهەبوودووەمیانخۆیان
كەنەبوو،بەاڵمنەغەدەماردینیلەوەزیاتردەڕواتونایەوێدووكەسایەتیهەبێتبەڵكو
خۆشیبەیەكجاریخەفەدەكاتودەبێتەوشە.دیارەلێرەدامەبەستمنەستەكەیپێشتر

نییەباسمكردبەڵكوئەمجارەمەبەستمخەفەكردنیجەستەیە.

نەغەدە بۆ  ژیانێكی شیعری  دەگەڕێت، 
 ژیانی شیعریش بوێرییە، نەترسانە لە ترس.  

ئەو لەسەر كوشتنی خەیاڵی ترس ئیش 
دەكات و گەرچی ئازارێكی وای تووش دەبێت،

  بەاڵم ئەو  ئەو ئازارە بە گەورەترین 
چێژ دەزانێت بۆ خۆی

راستییهكی بە بكاتە موجەڕەدەوە لەوشەیەكی ئازادی نەیدەویست وەكوخانم هیچكەس
گەورەودەستلێنەدراو.بۆئەوەینەڵێنخەیااڵتیشاعیرە،شعرەكانی.نەغەدەنایەوێ
واقیعبگۆرێتبەسبۆئایدیالیوشەیانتراژیدیایوشە,واتەواقیعبكاتەفەنتازیاولەناو
خودیخۆیدامناقەشەیبكاتوئینجابیكاتەشیعر،بەڵكودونیایتراژیدییانئایدیاڵ
واقیعی ئەزموونی تراژیدیا و ئایدیال واتە خۆی، ئەزموونی بۆ  فەنتازیا جوانترین دەكاتە
شاعیرە،بەاڵمالیخەڵكخەیاڵەوكەسنایەوێنزیكیبكەوێتەوە،ئەوواقیعیخۆی
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دەنووسێتەوە،بەاڵمالیخەڵكئەمەواقیعنییەوباوەڕناكەمبەخەیاڵیشبۆیبچن،بۆیە
هەمووكاتێئەمشاعیرەبەخراپەناویدەڕواتوجێینابێتەوەلەناوكۆمەڵگە،ئازادی
ئەوەیەئینسانبەجێگایەكدابڕواتكەعەقلدەستیبۆنەبردووەئەویشئەمەدەكات،هیچ
نایكوژێچاوەڕوانینەبێت،بۆیەهەرزووئەوشتانەیبەخەیاڵدەبێتەترسبۆسەری،ئەو
لێیڕاناكاتبەڵكودەچێتەناوی.نەغەدەبۆژیانێكیشیعریدەگەڕێت،ژیانیشیعریش
گەرچی و دەكات ئیش ترس خەیاڵی كوشتنی لەسەر ئەو  ترس. لە نەترسانە بوێرییە،
ئازارێكیوایتووشدەبێت،بەاڵمئەوئەوئازارەبەگەورەترینچێژدەزانێتبۆخۆی.
نەغەدەبۆژیانیتازەدەگەڕێت،ئەمیشنایەتبەوشەدەریببڕێبەڵكودەچێتەناوڕۆحی
كەسایەتییەكانوئەگەرهەستێكیپاڵەوانانەیتێداشكبردخۆشحاڵدەبێتودەیكاتە
شیعرچونكەژیانێكیتازەشیعرێكیتازەیشیبۆبنیاتدەنێت.ئەوەیبۆخەڵكتراژیدیایە
بۆنەغەدەحەزێكیماسۆشیانەیەوترۆپكیچێژە،هەرئەوەشەدەبێتەهێزێكیكاریگەر
ئینسانی بۆ ژیانیگورگجۆرەدۆزخێكە ئاخر تاقیكاتەوە(. بۆئەوەی)ژیانیگورگیش
الوازوئەمیشدێتدۆزەخبنیاتدەنێنت،لەڕێیدۆزخیشەوەتوڕەییخۆیبەسەردنیادا
دەڕژێنێت،ئەویشلەڕامبۆیشاعیرنزیكدەبێتەوە،كەلەوەرزێلەدۆزخدادەڵێت:)من
دەبایەدۆزخیخۆمهەبایەبۆتوڕەیی....دۆزەخیخۆمهەبایەبۆغرور...بۆستایشكردنی
ساختە...بڕێكیزۆرلەدۆزخ(.ئەوەئەوپەڕیتەجەالبوونیبڕیاردانەلەسەرخۆ,ئەوپەڕی
توڕەییەلەدونیا.ئەمەئەوئاگرەیناخیشاعیرەكەتەڕووشكبەیەكەوەدەسوتێنێتو
خۆیبەبەرزەمرۆڤدەگەیەنێت،بەرزەمرۆڤیشفریشتەیەكیئەدەبیوشەیتانێكەبۆئەو

كەسانەیلەبەهایئەدەبوشیعرناگەن.


* نەغەدە وەكو كۆتاییەك:

هەرچەندەئەمباسەكاتێكیدوورودرێژیدەوێ،چونكەنەغەدەكەسایەتیەكیدینامیكییەوە
دەچێتەناودووئەزموونیتریژیانەوەئەویشئەزموونی)شاخ،جەالد(.واتەدەچێتەناودوو
كەسایەتیگرنگیڕۆمانەكەوكەیەكەمیان)شێرخانە(.شێرخانهەرچەندەپێشمەرگەیەو
بەاڵمئاماژەشەبۆكۆمەڵگەیئێمەكەتەواوكۆمەڵگایەكیپاتریاركینواتەئەوكۆمەڵگەیەیەی
كەبەدەستپیاوانەوەكۆنترۆلدەكرێت.هەروەهابۆهەمووئەونێرساالرانەیشكەدەیانەوێت
هێزیخۆیانبەسەرهەمووبوونەوەرێكدابسەپێنن،دەیانەوێتلەشیژنبەموڵكیخۆیانی
بزاننوبەتەواویداگیریكەن،لەمڕۆمانەداڕاستەشێرخانلەشینەغەدەماردینیداگیر
دەكات،بەاڵمهەرگیزناتوانێتبگاتەساتێكنەغەدەماردینیچێژیپێببەخشێت,هەموو
ئەوئیشانەیشیلەڕوویسێكسییەوەشێرخانبەرامبەرنەغەدەدەیكاتدەتوانێتبەدەستی
خۆشیبیكاتولەوانەیەچێژیشیلەچێژینەغەدەماردینیشزیاتربێت.بەاڵمدواجاركە
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لەوشوێنەینەغەدەماردینیدیلكرابوو،نەغەدەماردینیتۆڵەیخۆیلێدەكاتەوەهەڵدێت
قوڵەوە گومانێكی دەخاتە ساالریی نێر تەواوی هەڵهاتنیشی  دەكات، نائومێد شێرخان و

دهربارەیهێزیخۆیان.
ئەزموونیدووەمیشهیجەالدێكە،بەهۆیجەالدییەوەلەهەمووشوێنیجێیدەبێتەوەچلە
ناوشۆڕشچلەناودەوڵەتئەویش)لڤیتانت(.لڤیتانتكەسێكەزۆرحەزیلەئەشكەنجەیە
وڕێكپێچەوانەینەغەدەماردینییەكەحەزیلەوەیەئازاربكێشێتوچێژیلێدەبینێت،
لڤیتانتحەزیلەوەیەهێزیخۆیبەسەرهەمووبوونەوەرێكداتاقیكاتەوە،لەڕێیئازاردانی
سادیزمی تەواو كەسایەتێكی واتە گەیشتووە، كوێ تا خۆی ئازایەتی دەزانێ كەسەكانەوە
هەیە.لەمئەزموونەدانەغەدەشووبەلیڤیتانتدەكات،ئەمەشئەوپەڕیشێتییەبۆشاعیر.
هەموو و بكات گەشە زیاتر تردا ئاستێكی لە تیڕامانەوە ناو بچێتە دەكرێت باسە ئەم
پەیوەندیەكانینەغەدەماردینیبەشیعرەوەڕوونبكرێتەوە،وەكوپەیوەندینیوانشاعیرو
عیشقبەشیعرەوە...شاعیروئازادیبەشیعرەوە....شاعیروحەقیقەتبەشیعرەوە.....

شاعیروشێتیبەشیعرەوە...شاعیروجیهانبەشیعرەوە.


 سەرچاوەكان :

1ـكەشتیفریشتەكان،كتێبییەكەم،ڕۆمان،بەختیارعەلی،چاپخانەیڕۆژهەاڵت،هەولێر،
2012

2ـگەڕانبۆماناكانیدیكەیشیعر.بەختیارعەلی،بەشیدووەم.كۆواریڕامانیژمارە72ی
حوزەیرانی2002.

3ـپڵنگێكلەمندا،سەعیدسلێمانی،ال40یگۆڤارینەوشەفەق،ژمارە50تشرینیدووەمی
2007

4ـمرۆڤییاخی،ئەلبێركامۆ،وەرگێڕانیئەرسەالنئەردەاڵنی،چاپییەكەم،هەولێر2011
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دەستپێکێکی ڕووخێنەر لە شیعردا
)رێبین ئەحمەد خدر(، )عومەر جەالل( و )غەمگین بۆڵی( 

وەک سێ نموونە

سۆران ئازاد

ئەگەرزمانزیندانیماناکانبێت)وەکونیتچەوتی(،ئەوامێتافۆرڕێگەیراستەقینەیەبۆ
دەرچوونلەوزیندانە.تەنانەتالی)نیتچە(مێتافۆرپەیبەحەقیقەتیبوونماندەبات.شیعر
وەکوژانرێکیسەرەکییئەدەبنەتەنیامێتافۆرە،بەڵکودەتوانینبەدەرکەوتەوزمانی

مێتافۆریشناویبنێین.ئەگەرئەودێرەی)ریلکە(بەنموونەبهێنینەوەکەدەڵێت:

»من دەخولێمەوە بە دەوری خودا، بە دەوری تاوێرە کۆنەکان، من هەزاران 
ساڵە دەخولێمەوە، تاکو ئێستاش نازانم کە من بازم یان باوباران، یان 

)Book of Hours -گۆرانییەکی مەزن.« لە دیوانی )کتێبی کاتژمێرەکان

لەووێنەشیعرییەدا،)ریلکە(لەنێومێژوووبیرەجیاوازەکانداخۆیوەکوخودێکیگەڕیدە
وێنادەکاتلەنێوزەمەنەومێژوویمرۆڤدا،کەهەموویانوابەستەنبەزەمەنیبوونیئێمە.
جگەلەوەیشوناسماندەخاتەژێرپرسیارەوە.بۆیەشیعردەتوانێتپەلکێشیگشتزەمەنە

جیاوازەکانمانبکات،مادامزەمەنهەرخۆمانین.
هەوڵدانبۆگوزارشتکردنلەخودلەرێگەیشیعرەوە،دەمانخاتەبەردەمئەرکێکیگەورەوە.
هەست تەنیا شیعر وایە پێی کە دەربچین، راسیۆناڵ مێتافیزیکای کۆتوبەندی لە دەبێت
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درێژ )دێکارت( تاکو )پالتۆ(وە لە بۆچوونە جۆرە ئەو کە دەگرێت، لەخۆی خرۆشان و
کارەکانی ڕەچاوکردنی بە پێویستیمان شیعر ماهیەتی لە تێگەیشتن بۆ بەڵکو دەبێتەوە.

)نیتچە(وتێڕوانینەکانی)هایدیگەر(هەیە.

ئەگەرلەمێتافیزیکایئەقاڵنیەتداشیعروهونەردەکەونەدەرەوەیکایەیبەرهەمهێنانیهزر،
راستی بە بەرهەمهێنەریهزرنوپەی ئەواالی)نیتچە(و)هایدیگەر(هێندەیفەلسەفە

بوونماندەبەن.
تاکەشتێکوادەکاتبتوانینڕووبەڕوویدنیایواقیعبەکۆیدەرکەوتەئاڵۆزەکانیببینەوە،
وەکو)ریلکە(ئاماژەیپێدەداتگەڕانەوەیەبۆخود،چونکەناوەوەیخودئەوشوێنەیە،کە
دەتوانینلێیەوەبڕوانینەجیهانەوە،ئەوڕوانینەیتایبەتەبەخۆمان.تاکەهۆکاربۆئەوەیش
هەرخۆمانین.)ریلکە(لەوکۆمەڵەنامەیەی،کەلەژێرناونیشانی)کۆمەڵێکنامەبۆشاعیری
گەنج-Letterstoyoungpoet(ە،کەبۆشاعیرێکیتەمەن19ساڵیناردووەو
ناوی)فرانزکاپوس(ە،لەنامەییەکەمداڕوولەبەرانبەرەکەیدەکاتودەڵێت:هیچکەسێک
ناتوانێتئامۆژگاریتبکاتیانیارمەتیتبدات،هیچکەس.تەنیایەکشتهەیەکەپێویستە
تۆبکەیت،بگەڕێرەوەبۆخودیخۆت.ئەوپێیوایەتاکەسەفەریراستەقینە،سەفەرەبۆ
ناوەوەخود.پرسیاریسەرەکیبۆنووسینالی)ریلکە(ئەوەنییە،کەمنکێم،بەڵکودەبێت
بپرسیتئایادەمرمئەگەرنەتوانمبنووسم؟مەبەستی)ریلکە(مردنیخودیراستەقینەمانە.
ئەوپێیوایەهیچکەسێکناتوانێتهەستبەوەبکات،کەدەژیێتبەبێنووسین.کەواتە

نووسینلەقوواڵییهەستکردنبەژیانەوەهەڵدەقووڵێت.
ئەوەیمنمەبەستمەرەچاوکردنیسێئەزموونیشیعریجیاوازە،کەلەمدواییەدابەرهەمی
شیعریخۆیانباڵوکردووەتەوە.تێبینییئەوەمانکردووە،کەکۆمەڵێکدەزگاوالیەنبە

بیانویالوازییتێکستەکان،شیعریگەنجانچاپناکەن.
لەکاتێکداهەرخۆیاندەیانبەرهەمیالوازدەخەنەبازاڕەوەوبەناویئەوەیلیژنەیپسپۆڕ
بڕیاریلەسەرداوە.تۆبڵێیپسپۆڕەکانیئەولیژنانەسااڵنەچەندبەرهەمینەوازەیفیکری
ورەخنەییبنووسنوچەندتیۆرینوێدابهێنن؟ئێمەبۆبەرهەمیڕەخنەیییئەوانەلەهیچ

شوێنێکدانابینین؟دەبێتخۆیانوەاڵمیئەمپرسیارەبدەنەوە.
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مەبەستمان لە دەستەواژەی )دەستپێكێکی ڕووخێنەر( 
ڕووبەڕووبووونەوەی واقیع و هەوڵی روخاندنیەتی.

 واتە ئەو سێ شاعیرە لە دەستپێكی
 نووسیندا هەوڵی رووخاندنی بینینی گشتییان

 بۆ دنیا داوە، کە ئەمەیش بە پرۆسێسی 
گەڕانەوە بۆ خودی راستەقینە دەست پێ دەکات.

 بینینی دنیا لە دیدی خۆیانەوە، بۆتە وێناکردنی
 دیاردەکان لە دیدێکی جیاوازتردا

هەوڵی و واقیع ڕووبەڕووبووونەوەی ڕووخێنەر( )دەستپێكێکی دەستەواژەی لە مەبەستمان
بینینی رووخاندنی هەوڵی نووسیندا دەستپێكی لە شاعیرە سێ ئەو واتە روخاندنیەتی.
گشتییانبۆدنیاداوە،کەئەمەیشبەپرۆسێسیگەڕانەوەبۆخودیراستەقینەدەستپێ
دەکات.بینینیدنیالەدیدیخۆیانەوە،بۆتەوێناکردنیدیاردەکانلەدیدێکیجیاوازتردا.
ئەوەیشیعرەکانیئەوسێشاعیرەجیادەکاتەوە،بریتییەلەئەدەبیخۆیی،واتەئەدەبێکی
کێشەیەکی ئەوە کە دامەزرابێت، دیکە ئەوانی دنیابینیی و ئەزموون لەسەر نییە مشەخۆر
گەورەیئەونووسەرانەیشەبەشاعیریمەزنوتایبەتناسراون،بەاڵممەوداینووسینانزۆر
بچووکە.ئەوسێشاعیرەهەوڵدانیبەردهوامیانپێوەدیارەبۆئەوەیمەودایدنیابینییان
بەرفراوانبکەنولەمەودایەکیدیاریکراودانەوەستن.وەکو)ئەنیشتاین(دەڵێت:هەوڵدان
بەهادار. کەسێکی ببیتە ئەوەی بۆ بەڵکو سەرکەوتوو، کەسێکی ببیتە ئەوەی بۆ نەوەک
ئەدەبیئەوانەشهەوڵیئەوەیانپێوەدیارە،کەببێتەئەدەبێکیبەهادار،جاگرنگنییە

سەرکەوتوونیاننا،مادامماهیەتیناوەڕۆکهەوڵدانیبەردەوامە.
دیارەهەوڵیدیکەیشهەنوناتواندرێتفەرمۆشبکرێن،وەکو)تەیبقادر(،)ژاوێنشاڵی(،
)داستانبەرزان(،)پشتیوانعەلی(،)ئاریانئەبوبەکر(،)بڵندباجەالن(،)گۆرانڕەسوڵ(و
چەنددەنگێکیدیکە،کەپێویستەلەکاتیخۆیدادنیابینیانبخرێتەبەررۆشناییشرۆڤەکردن.
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)بە 14 ڕێگادا(ی )رێبین ئەحمەد خدر(

)ڕێبینئەحمەدخدر(یەکەمبەرهەمیخۆیلەوماوەیەداباڵوکردەوەلەژێرناونیشانی)بە14
ڕێگادا(.لەوئەزموونەدا)رێبین(پێچهوانەیشیعریباو،ئیشیلەهەڵگەڕانەوەداکردووە،کە
ئەوهەڵگەڕانەوەیەهەملەسەرئاستیفۆڕموهەمدنیابینییبەرجەستەکراوە.بەمانایەکی
شتە زۆرجار بئافرێنیت. شتەکان راستەقینەی فۆرمی بۆ دیکە بینینێکی دەیەوێت دیکە
گەورەکانبچووکوبچووکەکانیشگەورەدەکات،کەئەودووپرۆسێسەبۆتێکدانیڕوانینی
سەرەتاییەبۆشتەکانووێناکردنیانەبەشێوەیەکیدیکە.دەتوانمبڵێمئەوەوایکردووە
شیعرەکانی)رێبین(زیاترسوریالیبن.بەڕەچاوکردنیئەوەیمەبەستیسوریالییەکانبۆ
دیکەهەر مانایەکی بە واقیعخۆیەتی. لە تێگەیشتن پێناو لە واقیع بەسەرووی گەیشتن
هەوڵێکبۆتێپەڕاندنیواقیع،هەنگاوێکیدیکەیەبۆتێگەیشتنلەدیوەکانیدیکەیواقیع.
ئەودوالیزمەشاراوەیەبەشێوەیەکیناراستەوخۆلەشیعرەکانیداتێبینیدەکرێت.هەوڵێکی

دیکەی)رێبین(تێکشکاندنیئەدەبیرۆمانسییباوە.

وێناکردنی بۆ نییە هەوڵێک راپەڕینەوە دوای لە کوردی رۆمانسیی ئەدەبی زۆری بەشێکی
تراجیدیا،بەڵکوزیاترلەشێوەیهەڵچوونێکیدەروونیدادەردەکەوێت.دەتوانینئەموێنەیە

بەنموونەبهێنینەوە:
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لە تۆدا هەموو شتێک دەبینم

وا بڕوات دەبیت بە تەلەڤزیۆن


یان:

کاتێ ڕۆشتم
چاوەکانت پڕبوون لە فرمێسک،

پیازت پاک دەکرد.

)رێبین(هەوڵیداوەتراجیدیابەشێوەیەکیدیکەوێنابکات،بەتایبەتلەزەمەنینغرۆبوونی
تاکلەنێوتۆرەئاڵۆزەکانیجیهانگیریونەهێشتنیمەدوایشێوەژیانیسرووشتی.)میگوال
دیئونامونۆ(فەیلەسووفیئیسپانیلەبۆچوونێکیداپێماندەڵێت:کوشتنیکاتناوەڕۆکی
ناوەڕکیتراژیدیاکوشتنینەمرییە.بەاڵمئەوتراجیدیایەیلەودیوانەدا کۆمیدیایە،بەاڵم
وێناکراوە،تراجیدیایمردنیتاکەلەنێوتۆڕەئاڵۆزەکانیژیانیمۆدێرنێتەدا.بەتایبەتلەو
زەمەنەیخودیئێمەهەمیشەلەژێرمەترسییونبووندایە.قەرەباڵغیوتێكەڵبوونبەوشێوە

ژیانەبەمردنیخودوێناکراوە،هەروەکلەوێنەشیعرێکداهاتووە:

ئەوە هەموو ژیانی ئێمە بوو:
لەنێو گۆڕستانێکی بچکۆلەدا یەکترمان ماچ کرد ،

لەنێو ئاهەنگێکی گەورەشدا مردین.

ئەگەرلەڕواڵەتداگۆڕستانشوێنیمردووانە،ئەوالەودێڕەداشوێنێکیزیندوووهەستیارە،
پێچەوانەیئەوە،ئاهەنگیگەورەشوێنیمردنولەدەستدانیخودە.دەتوانمبڵێم)رێبین(بە
ناڕاستەوخۆدەیەوێتڕووبەڕوویشێوەژیانیشارستانیببێتەوە.هۆکاریهەبوونیشوێنێکبۆ
گۆڕستانپاڵنەرێکیسرووشتییە،بەاڵمئاهەنگیگەورەبەرهەمیشارستانییە.دەرکەوتەکانی
بە لەشیعرەکانی)رێبین(دا لەدوایشۆرشیپیشەسازییەوە تایبەت بە ژیانیشارستانی

ئاشکرادەبیندرێن،وەکولەموێنەیەداهاتووە:

سەرم بیست و پێنج ساڵە دەژی
هێشتا لەبری بۆنی پرچ هەر دووکەڵ خەزن دەکات
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دووکەڵیەکێکەلەدەرکەوتەسەرەکییەکانیژیانیئەمرۆمان،دەتوانینبڵێینچوونەدەرەوەمان
ئۆتۆمبێلەکان گالیسکە، لەجیاتی مۆدێرنەدا ژیانی لە دووکەڵە،چونکە هەڵمژینی ماڵ لە
ئامێرەتەکنەلۆجیایانەی،کەوەکو)هایدیگەر(دەڵێتبەمرۆڤ ئەو دووکەڵدارەکانهەن.
دەستەمۆناکرێن.دەتوانمبڵێموێنەسوریالییەکانیشگەمەکردننبەتەکنەلۆجیا،کەمرۆڤی

مۆدێرنبەشێوەیەکیخۆنەویستتێکەڵیانبووە،وەکولەووێنەیەداهاتووە:

عاشقی کچێک بووم
دوای کەوتم – خۆی فڕێدایە ناو تەلەڤزیۆن

منیش ویستم وابکەم- کارەبا کوژایەوە
وای چ داستانێکی خەمگینە!

ئەوەپرۆسێسیهەڵگەڕانەوەوروخاندنیشێوەباوەکەیدنیایەوبەهۆیەوەشاعیردنیایەکی
تەواوجیاواتروێنادەکات،دنیایەکهەمووشتەکانتێکەڵدەبنلەپێناوئافراندنیشتێکی
جیاوازتردا.ئەوەیخاڵیجێگەیسەرنجیمنەئەوەیە،کە)رێبین(بەهەمانکەرەستەی
واقیعیکاردەکات،بەاڵملەخودیئەوکەرەستانەیشبەوشێوەیەی،کەهەن،هەڵدەگەڕێتەوە
سرووشتیی شێوەی دژی کە ئەوەی، ناکاتە ئەوە دەبەخشێت. پێ دیکەیان بینینێکی و
شتەکانە،بەڵکوئەوپرۆسێسەلەرێگەیوێناکردنەوەماهیەتیشتەکانمانبۆدەردەخات.
لەوەنەکردووەتەوەشتەسرووشتییەکانیشهەڵگەڕێنێتەوە،بۆنموونەوەک )رێبین(سڵی

لەووێنەیەداهاتوو:

مێروولەکە بەدەم خەوەوە دەگری
چونکە لە خەونیدا بۆتە فیل و ..

ناتوانێ دەنگە گەنمەکە پاڵبدا.

کاتێمێروولەلەخەونیداڕووبەڕوویڕووداویدۆناودۆندەبێتەوە،جۆرێکلەهەڵگەڕانەوە
لەژیانیداڕوودەدات.)رێبین(دەستکاریوێنەسرووشتییەکەیکردووە،بۆئەوەیماهیەتی
ئەووێنەسرووشتییەدەربخات.مێروولەخاوەنیشێوەژیانیسرووشتییتایبەتبەخۆیەتی.
ڕووداویبەدگۆڕانبۆشتێکیگەورەترنەوەکدەبێتەهۆیگریانیمێروولە،بەڵکولەسرووشتی

بوونیخۆیشیدادەبڕێت.



35

)رێبین( بە ناڕاستەوخۆ دەیەوێت ڕووبەڕووی
 شێوە ژیانی شارستانی ببێتەوە. هۆکاری

 هەبوونی شوێنێک بۆ گۆڕستان پاڵنەرێکی سرووشتییە، 
بەاڵم ئاهەنگی گەورە بەرهەمی شارستانییە.
 دەرکەوتەکانی ژیانی شارستانی بە تایبەت 

لە دوای شۆرشی پیشەسازییەوە لە شیعرەکانی 
)رێبین(دا بە ئاشکرا دەبیندرێن

ئەوەیلەکۆیدیوانەیەکی)رێبین(دادەبیندرێت،گەڕانەوەیەتیبۆخودیخۆیولەوێوە
هەوڵیوێناکردنیشتەکانیبەشێوەیەکیجیاوازترداوە.پرۆسێسیوێناکردنهەرلەمرۆڤی
سەرەتاییەوەتاکوئێستاپانتاییەکیگەورەیلەخەیاڵمانداگیرکردووە،بەاڵمهەندێکوێنە
هەنزاڵکراونوپانتاییسەرەکییکۆمەڵگایانداگیرکردووە.گرنگنییەبەچبەهانەیەکی
سیاسییانئایینیوکەلتوورین،بەڵکوخاڵیکاریگەرئەوەیەوەکووێنەیپیرۆزوبەهادار
زەقکراونەتەوە.هەوڵێکیکاریگەرالی)رێبین(هەستپێدەکرێت،ئەویشهەڵوەشاندنەوەی

وێنەیباویشتەکانە.بۆنموونەلەموێنەیەداهاتووە:

جنۆکەکان وەک مرۆڤ شکستە، ناتوانن خۆیان ون بکەن
نانیان دەبڕێ و ناتوانن کەسیش شێت بکەن

لێرەداراستەوخۆهەوڵیڕەتدانەوەیوێنەکاننەهاتووە،بەڵکوبەکارهێنیانبەشێوەیەکی
دیکەبۆئەوەیلەماهیەتیجەوهەریخۆیانداببڕدرێنوئەوناوەڕۆکەیپێیانبەخشراوە،

هەڵبوەشێندرێتەوە.
ڕووبەڕووبوونەوەی هەوڵی پرۆسێسەوە ئەو ڕێگەی لە )رێبین( دەردەکەوێت بۆمان ئەوەی
ئاراستەی یەک تەنیا بە هەڵگەڕانەوەیە ئەو خودی بەاڵم داوە. دیاردەکانی راستەقینەی
لە )رێبین( دراوە. بەرجەستەبوونی هەوڵی رەهەندەوە چەندین لە بەڵکو نییە، وەستاوی
هەوڵیبەردەوامدایەبۆئافراندنیدنیایتایبەتیخۆیووێناکردنی،بەاڵمخاڵیسەرەکی
)ڕێبین( شیعرەکانی وێناکردن. باوی شێوەی لە دەرچوونە و جیاوازبوون هەوڵی ئەو الی

ئاڕاستەیتایبەتییخۆیانوەرگرتووە.
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)کتێبی سفر(ی عومەر جەالل
قسەکردنیئێمەلەبارەیشیعرەکانی)عومەرجەالل(تەنیاکتێبەنوێیەیەکەی)کتێبیسفر(
دەگرێتەوە.)عومەر(ناونیشانەکەیشیبەهۆشیارییەوەهەڵبژاردووە،کە)سفر(یەکێکەلە
ئاماژەکانی)هیچ(.بەبڕوای)هایدیگەر()هیچ(ئەوشتەیە،کەونەوسەرچاوەیهەموو
شتێکیشە.هەرئەوپێیوایەتەنانەتزانستیشلەبەردەملێکۆڵینەوەلەبارەی)هیچ(ەوە
دەستەوەستانە.هەوڵی)عومەر(مامەڵەکردنەلەگەڵئەو)هیچ(ەدا.ئەودەیەوێتلەقۆناغی
بۆ)هیچ(الی)عومەر( گەڕانەوە دۆخی بدات. ئافراندن هەوڵی دیکە دیدێکی بە هیچەوە
وابێت پێمان )نیتچە( وەکو ئەگەر گشتییەکەدا. دنیابینییە لە هەڵگەرانەوەیەتی سەرەتای
بوونهیچە،ئەوائەوپارادۆکسەالی)عومەر(بەشێوەیەکیدیکەمامەڵەیلەگەڵکراوە.
عومەرهەوڵیوێناکردنوبەرجەستەکردنیئەوهیچەیداوە.بۆیەزۆرجارئەوهەناسەیەلە
شیعرەکانیعومەرهەستپێدەکەین،ئەویشخۆدوورگرتنیخودەلەئەوانیدیکە،هەر

وەکلەشیعرییەکەموێناکراوەداهەستیپێدەکەین:

کوالنەی سەگێک بۆخۆم چی دەکەم
تەنیایی نەمناسێتەوە
ئێوارە شەرم ڕۆ بکات

شەویش نەتوانێت بانگم بکات
شیعر بۆ سەگەکان دەخوێنمەوە
حەپە حەپ ئاوێتەی زمان دەبێت
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وەکسەرەتایەکوایەبۆجیابوونەوەلەپێناوگەڕانەوەبۆخۆ.لەگەڵهەمووئەوانەدالە
زۆربەیشیعرەکانیداهەوڵیوێناکردنیخودیونبوویخۆیداوە.وەکلەووێنەیەداهاتووە:

لە قەرەباڵخیدا هەمیشە تەنیام
لە تەنیییدا هەمیشە قەرەباڵخم، 

ئەنجامی لە کە کەوتووەتەوە، لێ نامۆبوونی پرۆسێسی دیکە ئەوانی نێو کەوتنە لێرەدا
الی قەرەباڵغی هەڵداوە. بەخۆسەری تایبەت دنیابینیی لەگەل دژەکاری و بەریەککەوتن
)عومەر(ئەوتەنیایەیە،کەهیچیلێبەرهەمنایەت،بەاڵمتەنیاییقەرەباڵغییەکیپڕاوپڕە.
جیاوازییئەودووانەئەوەیە،کەتەنیاییبەخۆمانوبۆهەرەقوواڵییناخماندەگەڕێنێتەوە.
وەکودیکەهەمووخوێندنەوەوتێرامانێکلەناخیئێمەسەرچاوەدەگرن،هەربەوهۆیەوە
دەتوانینپرۆسێسیگەڕانەوەبۆخۆبەگرنگترینشتناوەزەندبکەین.بەاڵمئایالەوتەنیاییەشدا
تاکەبۆشاییگەورەچییە؟ئەمەیشالی)عومەر(وێناکراوە،ئەویشچاوەڕوانیکردنی)گۆدۆ(
کەیەتی.دیارەئێمەمەبەستمانلە)لەچاوەڕوانییگۆدۆ(ی)ساموێڵبێکیت(ە،کەیەکێکە
لەکارەقووڵەکانیئەدەبیجیهانی.)عومەر(دۆخیچاوەڕوانکردنی)گۆدۆ(وێنادەکات.

وەکولەووێنەیەداهاتووە:

هێند لە چاوەڕوانییدا ژیام
کاتژمێرەکەم خۆی لوول کرد و

گوتی پێویستت پێم نییە
ئیدی خۆت ئەندازیاری

چرپە و ترپەوخولەک ژمێریت!

بەاڵمئەوچاوەڕوانییەالی)عومەر(وەکهەماندەرئەنجامبۆچاوەڕوانیکردنی)گۆدۆ(وێنا
کراوە،وەکولەووێنەیەداهاتووە:

بەوەدا دەزانم منت خۆش دەوێت،
ئارەزوو دەکەی تا هەتایە

من نەبینیتەوە! 

یان



38
جیاوازی تۆ و بەفر ئەوەیە؛

بەفر ئەگەری هەیە ساڵی تریش بگەڕێتەوە
بەاڵم تۆ هەرگیز!

خاڵیجەوهەریبۆچاوەڕوانیکردنی)گۆدۆ(نەهاتنیەتی،ژیانئەوچاوەڕوانیەیە،کە)بێکیت(
وێنایکردووە.خودیئەوچاوەڕوانییەیە،کە)نیتچە(پێیوایەمرۆڤبێڕەوشتدەکات.
بەاڵمئەوهاوکێشەیەلەشیعرەکانی)عومەر(دالەپرۆسێسیئامادەییەوەبۆونبووندرێژ
دیکە مانایەکی بە ونە. ئێستا بەاڵم هەبووە، ئامادەیی )عومەر( الی )گۆدۆ( دەبێتەوە.
)عومەر(پرۆسێسیلەدەستدانی)گۆدۆ(وێنادەکات،ئەوئازارانەیلەدۆخیونکردنیئەودا
ڕووبەرووماندەبێتەوە.بۆیەلەودیوانەداوێناکردنیونبوونولەدەستدان،پانتاییەکیگەورەی

داگیرکردووە.وەکلەووێنەیەداهاتووە:

غەمگینییەکانت و 
توڕەبوونەکانت و 

پێاڵوەکانت و 
شتە خراپەکانیشتم

خۆشدەوێت!

بەاڵمدەرئەنجامەکانیلەدەستدانی)گۆدۆ(بەکەوتنەناوتەنیاییوێناکراوە.جەوهەریئەو
تەنیاییەنووسینەوەیئازارەکانیونکردنە،کەلەنائامادەیی)گۆدۆ(وەسەرچاوەیگرتووە.
نە کە پەنتاییەیە، ئەو مردندا. و ژیان نێوان لە بوونە خاڵی تاکە )عومەر( الی تەنیایی
دەتوانینپێیبڵێنمردنونەدەتوانینبەژیانیدابنێین.ئەوونکردنەکاریگەرییلەسەر

هەستکردنبەمردنیخۆلەناوەوەداهەبووە،وەکلەووێنەیەداهاتووە:

تەرمێک لە ناوەوەمدا کەوتووە،
ناهێڵێت بۆ هیچ کوێ بڕۆم

لە هیچ شوێنێکیش جێگیرم ناکات،
ئەشێ ئەو تەرمە خۆم بم!

دەکرێتئەوەناوبنێین)مردنیخۆلەخۆدا(،ئەومردنەلەناوبازنەیوجودیهەستکردن
بەلەدەستدانسەرچاوەیگرتووە.)گۆدۆ(الی)عومەر(ئەوهیچەیە،کەهەمووشتێکە.
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)گۆدۆ(الیئەوپێویستینییە،بەڵکوسەرسامییە.ئەوبۆئەوەچاوەڕوانییەتیتاکومانایەک
بەنامۆییەکەیبدات.تەنانەتهەوڵیداوەئەوسەرسامییەبەدیاردەوێنابکات،وەکلەو

وێنەیەداهاتووە:

یەکەمجار کە دەریام بینیی، 
ئیرەییم بە جوانیی تۆ برد!

دەریاوەکدیاردەیەکبۆقووڵیوێناکراوە،تەنانەت)بۆدلێر(یشلەشیعرێکداوێنایئەو
قووڵییەیکردووەوبەخاڵیهاوبەشیخۆیلەگەلدەریادادەزانێت.ئەوپێیوایەدەریا
قوواڵییهەیە،ئەویشقوواڵییناخە.الی)عومەر(ئەویدیکەقوواڵییجوانییهەیە،بەاڵم

جەوهەریئەوجوانییەکاریگەرییەکیگەورەیەبۆخود.

ئەو هاوکێشەیە لە شیعرەکانی
 )عومەر(دا لە پرۆسێسی ئامادەییەوە بۆ ونبوون

 درێژ دەبێتەوە. )گۆدۆ( الی )عومەر( ئامادەیی هەبووە،
 بەاڵم ئێستا ونە. بە مانایەکی دیکە )عومەر(
 پرۆسێسی لەدەستدانی )گۆدۆ( وێنا دەکات، 

ئەو ئازارانەی لە دۆخی ونکردنی ئەودا 
ڕووبەروومان دەبێتەوە

تەنیاییخۆی وێنای ئەو بنووسێت. تایبەت داوە هەوڵی هونەرکارییشەوەشاعیر ڕووی لە
بەشێوەیەکیهونەریدەردەبڕێت،بەومانایەیخودیئەوتەنیاییەوچاوەڕوانییەبۆئەوی
هونەرییەوە مامەڵە لەو ئەو شیعرەکانی چێژی کراوە. وێنا هونەریی شێوەیەکی بە دیکە
سەرچاوەدەگرن،کەشاعیربەرانبەربەشتەکانئافراندوویەتی.لێرەداهەرگیزهەستبەوە
ناکرێتخودێکیدۆڕاوبدوێت،بەڵکوخودێکەخۆیبڕیاریئەوبێهوودەییەیداوە.خودێکە
لەتەنیاییدابەخۆیگەیشتووەتەوە.چاوەڕوانیالیئەوهاتنەوەیگۆدۆنییە،بەڵکوجۆرێکە
لەبەرەنگاربوونەوە.خودیگوزارشتکەردەرئەنجامیئەوچاوەڕوانییەدەزانێت،کەنەهاتنی

گۆدۆیە،بەاڵمگرنگیی)گۆدۆ(الی)عومەر(لەنەهاتنیدایە.
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)ڕووتبوونەوەی وشەکان(ی )غەمگین بۆڵی(

دووانلەبارەیچاپیدووەمیکتێبی)ڕووتبوونەوەیوشەکان(ی)غەمگینبۆڵی(پێویستی
خێرایە، خوێندنەوەیەکی ڕوو دەخرێتە نووسینەدا لەو ئەوەی بەاڵم جیاوازە، ئاڕاستەی بە
هەروەکبۆئەوانیدیکەیشکراوە.شاعیرهەوڵیداوەگەمەبەوشەکانبکات.لەڕووی
ببات.الی)غەمگین(خاڵێکی ئاڕاستەیەکیجیاوازتر بە گوزارشتەوەهەوڵیداوەشتەکان
هاوبەشهەیە،کەخەسڵەتیشتەکانلەیەکترینزیکدەکاتەوە.بۆنموونە)گەرمی(یهاوین
و)گەرمی(یجەستەیژنێکهیچجیاوازییەکیاننییە،مادامهەردووکیانفۆڕمیگەرمین.ئەو
پرۆسێسەمامەڵەکردنەلەگەڵکێشەکانیزمانوواتادا.ئەوهەوڵیداوەپرۆسێسیوێنەو
وێناکراوهەڵبوەشێنێتەوە.ئەگەروێنەیگشتیبۆگەرماییهاوینشتێکیبێزارکەرە،ئەوابۆ
گەرمییجەستیژنێکچێژبەخشە،بەاڵمالی)غەمگین(هەردووکیاندەچنەیەکفۆڕمەوە.

بۆنموونەلەشیعری)تۆهەرتۆ(داهاتووە:

شەوێک هاتمە ناو ... تۆ
          ... تۆ

بەڵێ تۆ
گەرم
گەرم

گەرم بووی!
...

تاکو بەیانی موبەریدەم پێ کرد!

ئەوپرۆسێسەگرێدانەوەیهەمووشتەکانبەخود،کەوەکبکەرێکیراستەقینەدەناسرێت.
الی)غەمگین(خوددەکەوێتەپێشهەمووهاوکێشەئاڵۆزەکانیژیانەوە.وەکلەووێنەیەدا

هاتووە:

یەکەمین کۆاڵنی ئەم شارە
لەناو پێاڵوەکانمەوە...

دەست پێدەکات!

پێاڵوکەرەستەیەکەبۆپاراستنیقاچەکانمانلەڕۆیشتندا،بەاڵملێرەداپێاڵووەکوکەرەستەیەکی
مردوومامەڵەیلەگەڵدانەکراوە،بەڵکوخەسڵەتیبکەریدراوەتەپاڵ.بکەربوونیپێاڵو
ئاماژەیەکیدیکەیەبۆپرۆسێسیناساندنەوەیخودوەکوبکەریبااڵیشتەکان.پێاڵوبکەرە،
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بەاڵمپاڵنەریجواڵندنیئەوبکەرە،قاچەکانن،کەبەشێکنلەجەستەیمرۆڤوبەهۆی
بڕیاریخودەوەدەجوڵێندرێن.بەاڵملەشیعرێکیدیکەدا)پێاڵو(جووڵێنەریخودەوبەرەو

رۆیشتنێکیبەردەوامیدەبات.وەکلەووێنەیەداهاتووە:

پێاڵوەکانم سەرقاڵی سەفەریان کردوومە
پێیەکانم لەنێویاندا بەندن!.

ئەوەمێتافۆڕەبۆرۆشیتنێکیبەردەواموخوالنەوەبەدەوریشتەکاندا.شیعری)سەفەری
پێاڵوەکانتەواونابن(یەکێکەلەشیعرەجوانەکانیئەودیوانە،کەئاماژەبەوخوالنەوەی
بەردەوامیخوددەکاتەوەلەنێوبازنەیەکیداخراودا.ئەورۆیشتنەیلەسێچێوەیبازنەیەکەو
بەردەوامیشدووبارەدەبێتەوە.ئەودووبارەبوونەوەیەئاماژەیەکیمێتافۆڕییەبۆئەوساتانەی،
تەنیا ژیانە ئەو پارادۆکسی بەڵکو ناژیێت، بۆجیاوازی مرۆڤ و نین ژیانداجیاواز لە کە

کوشتنیکاتە.
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)غەمگین(خودیخۆیبەبوونێکیتایبەتبەخۆدەناسێنێتوپێیوایەپرۆسێسیهەبوون
ئاڕاستەیخۆیلەخودەوەوەردەگرێت.خۆیتایبەتالیئەوئاماژەیەکەبۆفرەڕەهەندبوونی
مرۆڤودەرکەوتەکانی.تەنانەتهەوڵیداوەدەستەواژەینوێدابهێنێتبۆئەوەیگوزارشت
لەورەهەندەبکات.بۆنموونەدەستەواژەی)مننامە(ئەورەهەندەیلەخۆوەگرتووە،کە
لەشیعرەکەدا ئەوەیە،کەهەیە. بوونێک تایبەتبەخۆمم. بوونێکیفرەڕەهەندمو )من(

هاتووە:

کەس بە کەسم نەچوێنێ...!
)من منم(

ئەوەجەختکردنەوەیەلەخۆیبوونیخودبەرانبەربەهەموودەرکەوتەکانیدنیادا.گەڕانەوە
بۆخۆیپارادۆکسیشیعرەکانیشاعیرە.تەنانەتئەوهەوڵیداوەهەمیشەشەڕیخودلەنێو
ژیاندابەرانبەربەهەمووشتەکانبکات،لەسەروویهەمووشیانەوەمردن.بەاڵمئەوراستییە

ناشارێتەوە،کەژیانهیچنییەجگەلەگەمەیمردن.وەکلەوشیعرەداهاتووە:

سەردێر

ژیان خەونی مردنە
بە دەم ڕێگەوە بنێشتی بوونەکانی دەجوێت.

)بندێر(
نیگەرانییەوە بە کە هەیە، خودێک مردن، و ژیان نیوان بۆشیایی واتە بۆشیاییەدا، لەو
دەخولێتەوە.خودیئەونیگەرانییەالیشاعیرپێوەندییبەرۆیشتنبەرەومەرگەوەهەیە.
بەاڵمالیئەوژیانیشمانایەکیئەوتۆینییە،جگەلەدووبارەبوونەوەیەکیبەردەوام.وەکو

لەووێنەیەداهاتووە:

پۆترێتێکی دووبارەی خۆم
نان خواردن،
خوێندنەوە،

سێکس، 
نووسین، 
نووستن، 
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سبەیش بە هەمان شێوە!

)بیست و چوار کاتژمێری تەواو!(.

کەواتەئەوژیانەی،کەهەمیشەلەگەڵمەرگلەملمالنێدایە،خۆیمانایەکیزۆرگەورەی
بەژیان ئاماژەیبۆدەکات(ئێمەی نییە،بەڵکوویستیژیان)وەکئەوەیشۆپینهاوەر

بەستووەتەوە.
ئاڕاستەیەکیش هەر دەگرێت. لەخۆی جیاواز رەهەندی کۆمەڵێک مردن و ژیان گەمەکانی
ئێمە بەاڵم یارییەجیاوازە. دوو ئەو لێکدانەوەی بە بەرانبەر تێڕوانینیخودیمان بە بەندە
بەو تێیداهەست ئەودۆخەیە،کەشاعیر وێناکردنی مەبەستمانچۆنیەتییمامەڵەکردنو
پرسیارەوجودییەدەکات.وێناکردنورووبەڕووبوونەوەیمردنلەتێکستداچەندینڕوانینی
جیاوازیلەخۆیگرتووە.بۆیەبەرلەهەرشتێکهەوڵیجیاوازبوونلێرەدارۆڵیسەرەکیی
پرسیاری لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوە دۆخی وێنای جیاوازتر دەتوانرێت چۆن دەبینێت. خۆی

مەرگدابکرێت؟
دەداتەوە. پرسیارەمان ئەو مردن،وەاڵمی دیکەی دیاردەشاراوەکانی بینینی وایە پێم من
)غەمگین(لەچەندشیعرێکیداهەوڵیداوەجیاوازترلەوپرسیارەقووڵببێتەوە.وەکلەو

نموونەیەداهاتووە:

رۆژهەاڵتی مەرگ
کە هێندە بە وردی دەگەڕێم لە ژیان

دەرزی مەرگم لێ ون نەبووە
ژیانم، 

ڕەدووی تڕاویلکەکانی مەرگ کەوتووە!
مەرگم،

بۆتە ئاورینگ بەسەر گەاڵ سەرمابردووەکانی
ژیان!

)خۆرئاوای ژیان(

ناوەڕۆکیشدا ئاستی لە و یەکترن لکاوی پێکەوە شتی دوو مردن و ژیان شیعرەدا لەو
جیاوازییەکیگەورەیاننییە،بەڵکوئەوەیخاوەندارییەتییئەودووانەدەکات،)من(یبکەرە.
لەڕێگەیبەکارهێنانیجێناوی)من(خاوەندارییەتییئەودووانەلەالیەنخودەوەیە،نەوەک

شتێکبێتلەدەرەوەیپرسیاریوجودماندا.
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گەمەکانی ژیان و مردن کۆمەڵێک رەهەندی جیاواز
 لە خۆی دەگرێت. هەر ئاڕاستەیەکیش
 بەندە بە تێڕوانینی خودیمان بەرانبەر

 بە لێکدانەوەی ئەو دوو یارییە جیاوازە. 
بەاڵم ئێمە مەبەستمان چۆنیەتیی 

مامەڵەکردن و وێناکردنی ئەو دۆخەیە، کە شاعیر 
تێیدا هەست بەو پرسیارە وجودییە دەکات. 

وێناکردن و رووبەڕووبوونەوەی مردن لە تێکستدا 
چەندین ڕوانینی جیاوازی لە خۆی گرتووە

بەڕەچاوکردنیئەوڕوانینانەیمردندەخەنەدەرەوەیکایەکانیژیانەوە،مەرگشتێکەلە
جەوهەریژیانداڕوودەداتوماناکەیشیهەرلەوێداشاراوەیە،بەاڵممردنهەمیشەلەڕێگەی
دیاردەیمەرگیکەسێکیدیکەوەبۆتەپرسیاروئێمەیشبەشێوەیجیاجیاوێنایدەکەین.
پارادۆکسئەوەیەالی)غەمگین(دەرکەوتەودیاردەیمەرگهەرهەمانئەودۆخەدەئافرێنێت،

کەخودبەرانبەربەهەبوونیخۆیلێیدەبێتەپرسیار.
کراوە. وێنا تێدا خودی دنیابینیی یەکەمی چاپی لە جیاوازتر دیوانە ئەو دووەمی چاپی

خودێک،کەهەمیشەلەگەڵشتەکانلەمامەڵەیەکیجیاوازدایە.

سەرچاوەکان:
بۆخوێندنەوەیدوانەشیعرییەکانیئەوسێشاعیر،بڕوانە: -1

چاپخانەی لە /2012 یەکەم چاپی شیعر/ رێگادا/ 14 بە خدر/ ئەحمەد رێبین -
رۆژهەاڵتچاپکراوە.

و رۆشنبیری بەڕێوەبەرێتی باڵوکراوەکانی لە شیعر/ سفر/ کتێبی جەالل/ عومەر -
هونەریچەمچەماڵ/چاپییەکەم2012

غەمگینبۆڵی/ڕووتبوونەوەیوشەکان/شیعر/لەباڵوکراوەکانیسەنتەریرۆشنبیری -
خەون،پڕۆژەیچاپکردنیکتێب/چاپیدووەم2012

بۆخوێندنەوەیسەرجەمنامەکانی)ریلکە(،بڕوانەئەولینکە: -2
http://www.carrothers.com/rilke_main.htm

لە عەزیز/ حەمید دکتۆر وەرگێرانی چییە؟/ مێتافیزیک مارتین/ هایدیگەر، -3
باڵوکراوەکانیکتێبخانەیئاوێر/چاپخانەیرۆژەهەاڵت2012
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نوامانلێدهکان
نگیکاریوهرگێرا

پێویستیوگری

ئهم شرۆڤهکردنی
و قسهکردن ڵی

لهههو بهردهوام ه
ک

جیهان گێرانهوه
وهر ڕێگهی له 

ئێمه بین. سهیه
پڕۆ

ستاداوهرگێڕانی
دهمانناسێ.لهئێ

هناسینوجیهان
د

پشکی هتییهکان
کۆمهاڵی و فیکری

و ئهدهبی ابهته
ب

ڕێژهی ڕۆژیش 
لهدوای ڕۆژ و 

بهرکهوتووه ریان
شێ

روو گێڕدراوهکان
وهر کتێبه هوهی

باڵوکردن و پکردن
چا

به و کوردی ۆ
ب وهرگێران سهی

پڕۆ بوونه. زیاد
له

قهتیس دووان 
یان زمانێک له 

خۆی چهوانهشهوه
پێ

نبۆکوردیله
پڕۆسهیوهرگێڕا

کردووه.لهئێستا
نه

جیهاندهبیندرێ.
انهزیندووهکانی

زۆربهیزم

تبهوهرگێڕانمان
وهتهوهرێکیتایبه

هلهگۆڤاری)23(
ئێم

وهرگێڕهدیارو
وێکۆمهڵێکلهو

ووهتهوهودهمانه
کرد

هوهوهردهگێڕن،
هزمانهجیاجیاکان

بهرههمانهیکهل
به

نبدوێنینولهو
ایبهتبهوهرگێڕا

چهندپرسێکیت
له

تیئهمپڕۆسهیه
ستیشانکردنیئاس

گهیهوهبگهینهده
ڕێ

گێڕانبخهینهڕوو:
هکانیکردهیوهر

خاڵهبههێزوالواز
و
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به کر شوانی:

بێ هیچ گومانێك مەرجی یەكەمی وەرگێڕان ئەوەیە كە 
وەرگێڕ شارەزایی تەواوی لە زمانی خۆیدا هەبێت
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خۆی  ناسینی  و  پێناس  دەستەواژەیەك  هەموو  كە  پێیەی  بەو  پرسیار/ 
هەیە، چۆن پێناسەی وەرگێڕان بكەین؟

بەكر شوانی:ئاشكرایەدەكرێتپێناسەیجۆراوجۆربۆوەرگێڕانبكرێت،بەاڵممنلەڕووی
ئەزموونیخۆمەوەدەڵێموەرگێڕانبریتییەلەكرداریگواستنەوەیبیروهزریبەرهەمهێندراو
بەزمانێكیدەستنیشانكراولەوزمانەوەبۆزمانێكیتر.ئاشكرایەمیللەتێكچەندیشبەژمارە
زۆربێتوخەڵكانیشارەزاوپسپۆریهەمووبوارەكانیشیهەبێت،ناتوانێتبێسوودوەرگرتن
لەكولتووروبەرهەمیهزریمیللەتانیتركولتووریخۆیدەوڵەمەندبكاتوپێشبخات.
پردیپەیوەندیینێوانزمانوكولتوورەكانیشبێگومانوەرگێڕانە.بۆوەرگێڕیشوەرگێڕان
بریتییەلەتوانایویبۆهەڵسوكەوتلەگەڵپێچوپەناكانیزمانوباشتێگەیشتنلەدەقی

بیانیوبەتۆكمەییوبەجوانیداڕشتنەوەیبەزمانیكوردی.

پرسیار/ ئەو پرەنسیپ و تایبەتمەندیانە چین كە وەرگێڕ لە وەرگێڕانی 
تێكستێكدا دەبێ كاریان لەسەر بكات؟

بەكر شوانی: بەپێچەوانەیئەوواڵتانەوەكەبایەخیزۆربەپرۆسەیوەرگێڕاندەدەن،ئێمە
دەزگایانسەندیكایەكیتایبەتبەوەرگێڕانماننییەتاكۆمەڵێكپرەنسیپوتایبەتمەندی
بۆوەرگێڕەكاندەستنیشانبكاتوبەردەوامبەدواداچوونیانبۆبكات.بۆیەهەروەرگێڕێك
و پەیوەستە پێیانەوە و هەیە تایبەتمەندیی و پرەنیسپ كۆمەڵێك خۆی بۆچوونی بەپێی
لەوانەیەوەرگێڕەكانلەبەشێكلەوپرەنسیپوتایبەتمەمەندییانەداهاوبەشبن.منبەش
بەحاڵیخۆمهەمووئەوكەسانەیكەبەرهەمیانموەرگێڕاوە؛بەتایبەتیشئۆرهانپاموك
ویەشاركەماللەنزیكەوەدەناسمونزیكەیهەمووبەرهەمەكانیانمخوێندووەتەوە.هەروەها
بەردەواموتارودیمانەوچاوپێكەوتنەكانیاندەخوێنمەوە.ئەودوونووسەرەهەردووكیانبە
توركیدەنووسن،بەاڵمهەریەكەیانزمانێكیتایبەتبەخۆیهەیە،بەجۆرێكئەگەرالپەڕەیەك
نووسینییەكێكیانبخرێتەبەردەستموناویبەسەرەوەنەبێت،بەخوێندنەوەیچەنددێرێك
دەزانمهیكامیانە.مەبەستملەونموونەیەئەوەیەكەپێویستەوەرگێڕپێشترلێكۆڵینەوەی
تەواوبكاتلەبارەیئەونووسەرەوەكەبەرهەمیوەردەگێڕێتبۆئەوەیدواجاركارێكیبەپێز

وشیاوبخاتەبەردەستیخوێنەر.
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ڕەنگە كەسانێك كە بەرهەمی هزر و فەلسەفە
 و زانستەكان وەردەگێڕن، لە بواری وشەسازیدا

 دەستیان زۆر وااڵ نەبێت، چونكە ئێمە
 لەو بوارانەدا زیاتر بەرخۆرین نەك بەرهەمهێن.
 تا ئێستایش هەوڵێكی بەهەند نەدراوە بۆ ئەوەی

 فەرهەنگێكی گشتگیر بۆ زاراوەسازیی كوردی
 دابنرێت و هەموو وشە و زاراوە و

 دەستەواژە زانستی و هزرییەكان لە خۆبگرێت
 تا وەرگێڕ سوودیان لێ وەربگرێت

گشتی  شێوەیەكی  بە  وەرگێڕان  بنەماكانی  دەتوانرێت  پرسیار/ 
بەكاربهێندرێت؟ بە جۆرێكی تر دەكرێ پرەنسیپەكانی وەرگێڕانی تێكستێكی 

هزری بۆ وەرگێڕانی دەقێكی شیعری بەكاربهێنین؟
بەكر شوانی: وەاڵمیئەوپرسیارەزیاترپەیوەندیبەڕادەیگەشەكردنیزمانەوەهەیە.
كوردلەبواریئەدەبیاتداگەنجینەیەكیدەوڵەمەندیهەیە،بۆیەوەرگێڕیئێمەلەوەرگێڕانی
تێكستیئەدەبیدابۆكوردیدەستیوااڵیەوگرفتیزۆریبۆدروستنابێت.بەاڵمڕەنگە
وشەسازیدا بواری لە وەردەگێڕن، زانستەكان و فەلسەفە و هزر بەرهەمی كە كەسانێك
تا بەرهەمهێن. نەك بەرخۆرین زیاتر بوارانەدا لەو ئێمە چونكە نەبێت، وااڵ زۆر دەستیان
ئێستایشهەوڵێكیبەهەندنەدراوەبۆئەوەیفەرهەنگێكیگشتگیربۆزاراوەسازییكوردی
دابنرێتوهەموووشەوزاراوەودەستەواژەزانستیوهزرییەكانلەخۆبگرێتتاوەرگێڕ
سوودیانلێوەربگرێت.ئەگەردوووەرگێڕبێئاگاداریییەكدیهەمانكتێبیفەلسەفیبۆ
كوردیوەربگێڕن،بەدوورینازانمدووتێكستیجیاوازبێتەئاراوە،چونكەهەروەرگێڕێكلە
ڕوانگەیخۆیوبەوشێوەیەیكەخۆیبەڕاستیدەزانێتوشەوزاراوەودەستەواژەكان

وەردەگێڕێت.
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پرسیار/ ئایا ئامانجی وەرگێڕان گەیاندنی مانای دەقە یاخود گواستنەوەی 
كولتوور، یان هەردووكیان بەیەكەوە. بە واتایەكی تر، ئەركی وەرگێڕان 

وەك كردەیەك چییە؟
بەكر شوانی: بێگومانئامانجیوەرگێڕانگەیاندنیواتایدەقوگواستنەوەیكولتوورە
پێكەوە.هەردەقێكهەڵگریبەشێكلەقواڵییوڕەهەندودەوڵەمەندییەكانیزمانیئەو
و ڕادیۆ بەرنامەكانی هەوادا شەپۆلەكانی بە چۆن وەك نووسراوە. پێی كە كولتوورەیە
جۆری و بەرهەم وەرگێڕانیشدا رایەڵەكانی بە پێدەگات، ئینتەرنێتمان تۆری و تەلەڤزیۆن
بیركردنەوەوداهێنانیمیللەتانیترمانپێدەگات.واتاوەرگێڕانپردوئامرازیبەیەكگەیاندن

وئاوێتەكركردنیزمانوكولتوورەكانەوهیچئامرازێكیترناتوانێتجێگەیبگرێتەوە.

دەقی وەرگێڕدراو لە زمانی دووەمەوە هەمان 
چێژی دەقی وەرگێڕدراو لە زمانی یەكەمەوە نادات.

 وەرگێڕی فارس یان عەرەب لە وەرگێڕانی
 دەقێكی بیانی بۆ زمانی خۆی لە دید و بۆچوونی
 خۆیەوە تێكستەكەی داڕشتووەتەوە  و وەرگێڕی
 ئێمەیش دێت جارێكی تر سازشی لەگەڵ دەكات 

و دەیكات بە كوردی

پرسیار/ ئەو خاڵە الوازانە چین كە لە وەرگێڕانی تێكستێكدا دەبینرێن، 
كاتێك ئەو تێكستە لە زمانی یەكەمەوە وەرناگێڕدرێت و بەڵكو بە فلتەری 

زیاتر لە زمانێكدا رۆیشتووە؟
بەكر شوانی: ئێستادیاردەیوەرگێڕانیشاكارەجیهانییەكانلەعەرەبیوفارسییەوە،
واتالەزمانیدووەمەوەبەدیدەكرێت.ئەمەیشكۆمەڵێكدەرئەنجامینەرێنیلەگەڵخۆیدا
دەهێنێت،چونكەدەقیوەرگێڕدراولەزمانیدووەمەوەهەمانچێژیدەقیوەرگێڕدراولە
زمانییەكەمەوەنادات.وەرگێڕیفارسیانعەرەبلەوەرگێڕانیدەقێكیبیانیبۆزمانیخۆی
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لەدیدوبۆچوونیخۆیەوەتێكستەكەیداڕشتووەتەوەووەرگێڕیئێمەیشدێتجارێكیتر
سازشیلەگەڵدەكاتودەیكاتبەكوردی.لەونێوانەدادەقەڕەسەنەكەتاڕادەیەكیزۆركاڵ
دەبێتەوەوتاموبەرامەیخۆیلەدەستدەدات.شتێكیسەرنجڕاكێشلەمبوارەدائەوەیە
لەبازاڕەكانیكوردستانداهەڵدەكەوێتكتێبینووسەرێكیجیهانیدەبینیتلەفارسییەوەیان
لەعەرەبییەوەكراوەبەكوردیولەسەرینووسراوە:وەرگێڕانیفاڵنكەس.واتاوەرگێڕیان
دەزگایچاپوباڵوكردنەوەبەالیەنییەكەمەوەلەسەربەرگیدەرەوەناویئەوزمانەدانانێت
كەكتێبەكەیلێوەوەرگێڕدراوە،چونكەلەزمانیدووەمەوەكراوەبەكوردی.ئەمدیاردەیش
تەنیاالیكوردبەدیدەكرێتوئەویشدەرئەنجامێكینەرێنییوەرگێڕانەلەزمانیدووەمەوە.
پێموایەپێویستەئێمەخەڵكانێكمانهەبێتكەبتواننڕاستەوخۆلەزمانییەكەمەوەولە

زمانەزیندووەكانیجیهانەوەدەقوەربگێڕن.


پرسیار/ قسەیەك هەیە كە دەڵێن دەبێ وەرگێڕ جگە لەو زمانەی دەیزانێ و 
وەریدەگێڕێ، شارەزاییەكی تەواوی لە زمانی خۆی )زمانی دایك( هەبێ و 
ئەوسا دەتوانێ وەرگێڕانێكی تۆكمە ئەنجام بدات. ئەمە لە كاتێكدایە كە ئێمە 
هێشتا زمانێكی یەكگرتوو و ستاندارمان نییە و نووسەران و وەرگێركاران 

بە پێی ناوچەگەرییەتییەوە دەنووسن، لەم بارەیەوە چی دەڵێن؟
ئەوەیەكەوەرگێڕشارەزایی بەكر شوانی: بێهیچگومانێكمەرجییەكەمیوەرگێڕان
تەواویلەزمانیخۆیداهەبێت.شتێكیزۆرنالۆژیكییەئەگەروەرگێڕدەسەاڵتیبەسەرزمانی
زگماكیخۆیدانەشكێتودەستبداتەوەرگێڕان.بەداخەوەلەناوكورددالەوبابەتەمانیش
هەیە.هەرچیمەسەلەینەبوونیزمانیستانداردویەكگرتوویكوردیشە،ئەوەزیاتركارێكی
زانستییەوزۆرپەیوەندیبەوەرگێڕەوەنییە.بەاڵملەگەڵئەوەشدادەكرێتزۆریدیالێكتەكان
بخرێتەخزمەتیوەرگێڕانیدەقەوەبۆكوردی،وەلێبەمەرجێكوەرگێڕلەپاڵدەسەاڵتشكانی

بەسەردیالێكتیخۆیداشارەزاییپێویستیشیلەدیالێكتەكانیترداهەبێت.

پرسیار/ لە كوردستاندا وەرگێڕانی بەكۆمەڵ یان دەستە بە دەگمەن هەیە و 
ئەگەر هەشبێ هەوڵی جدی نین و تا ئێستاش سەنتەرێك یان كۆمەڵەیەكی 

تایبەت بە وەرگێڕكاران نییە, ئەمە بۆچی دەگەڕێتەوە؟
بەكر شوانی: بەڵێ،تائێستاكاریوەرگێڕانلەكوردستانزیاتربەدەستپێشخەرییوەرگێڕ
خۆیئەنجامدەدرێت.زۆرشتهەیەكەكوردهێشتانییەتیویەكێكلەوانەسەندیكایان
ڕێكخراوێكیتایبەتەبەوەرگێڕان.لەواڵتانیجیهانپەرەپێدانورێكخستنیكاریوەرگێڕان

بەپلەییەكەمئەركیدەوڵەتە.
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دەكەوێتە ئەركە ئەو كەواتە نییە، دەوڵەتمان و هەیە حكوومەتمان ئێمە لەبەرئەوەی جا
ئەستۆیحكوومەتیهەرێمیكوردستان.وەرگێڕەكانیشپێویستەڕیزەكانیخۆیانیەكبخەن
ووەكسەرەتاهەوڵبدەنبۆبەستنیكۆنفرانسێكیتایبەتبەوەرگێڕان.پێویستەدەزگایەكی
تایبەتبەوەرگێڕانمانهەبێتكەبەپێیبەرنامەوستراتیژییەكینەخشەبۆكێشراوبابەتی
دەقی بەسەر كە هەبێت پسپۆری كەسانێكی چەند و بكات ئامادە وەرگێڕان بۆ پێویست
وەرگێڕدراودابچنەوەولەقاڵبیئەوڕێساوستانداردەزمانەوانیوزانستییانەیبدەنكە
پێشتربۆكاریوەرگێڕاندەستنیشاندەكرێت.لەبەرامبەرئەوەیشداپێویستەمافیوەرگێڕان

پارێزراوبێتوكاریوەرگێڕانبەیاساوەكپیشەتۆماربكرێت.
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که ریم تاقانه :

وه رگێڕی شاره زا و سه رکه وتوو ئه و وه رگێڕه یه 
که ده توانێ فۆرم و ڕیتمی تێکست، بگوازێته وه بۆ 

زمانه که ی خۆی
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خۆی  ناسینی  و  پێناس  ده سته واژه یه ک  هه موو  که   پێیه ی  به و  پرسیار/ 
هه یه ، چۆن پێناسه ی وه رگێڕان بکه ین؟

و فهرههنگ وهرگێڕانهوه ڕێگای له بااڵنوێنه.. ئاوێنهیهکی وهرگێڕان تاقانه :  که ریم 
شارستانیهتییدیکهدهبینینولهگهڵیانئاشنادهبین..ههرلهڕێگایوهرگێڕانهوهدهتوانین
باشترفهرههنگوشارستانیهتییخۆیشمانببینینوبزانینچیمانکردووهودهبێلهئێستا
ولهداهاتووداچیبکهین.ههرلهڕێگایوهرگێڕانیشهوهدهبینهخاوهنیزمانێکیپاراوو

دهوڵهمهندوزیندوو.

پرسیار/ ئه و پره نسیب و تایبه تمه ندیانه  چین که  وه رگێڕ له  وه رگێڕانی 
تێکستێکدا ده بێ کاریان له سه ر بکا؟

که ریم تاقانه :لهوهرگێڕانیچجۆرهتێکستێکدا؟
وهرگێڕدهبێعاشقیئهوتێکستهبێکهدهیهوێوهریبگێڕێ،دهبێخۆیتێداببینێتهوه،
ئهگهرنا،زهحمهتهبتوانێلهکارهکهیداسهرکهوتووبێ.ئهمڕۆکهباسینووسینووهرگێڕان

دهکرێ،من،بهرلهههرشتێک،بیرمبۆالیهنیزماندهچێ..زمانهکوردییهکه.
تۆکوردیتودهتهوێتێکستێکبکهیتهکوردی،بهرلهههرشتێکتۆدهبێزمانهکهیخۆت
باشبزانی.بهومانایهکهلهگهڵمێژوویزمانوفهرههنگیخۆت،لهگهڵههورازونشێوهکانی
زمانیخۆت،تاڕادهیهکیباش،ئاشنابی.واتهتۆدهبێپاشخانێکیڕۆشنبیریتههبێدهنا
زهحمهتهبتوانیلهگرینگییئهوتێکستهبگهیکهوهریدهگێڕی.دوایئهوه،دهبێشارهزای

زمانینووسهریئهوتێکستهبیودهستهاڵتتبهسهریدابشکێ.
منپێموایهوهرگێڕیشارهزاوسهرکهوتوو،ئهوکهسهیهکهڕێزیوشهدهگرێ،بهاڵمبهتهنیا
وشهوڕستهوهرناگێڕێ،ئهوکهسهیهکهگرینگییهکییهکجارزۆربهزمانیخۆیدهداو
ههمووههوڵێکیشیلهپێناویئهوهدایهکهزمانینووسهر،لههییخۆیدابدۆزێتهوه،وهرگێڕی
بۆ بگوازێتهوه تێکست، ڕیتمی و فۆرم دهتوانێ که وهرگێڕهیه ئهو سهرکهوتوو و شارهزا

زمانهکهیخۆی،بهبێئهوهیوهرگێڕانهکهیببێتهشتێکیڕهقوتهقوبێڕۆح.
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وه رگێڕی وا ده بینی، هه میشه وه رده گێڕێ..
 که دێی کتێبه که ی بخوێنیته وه ، ده بینی هه ر

 له یه که م الپه ڕه وه تووشی چه ندین 
هه ڵه ی زمانه وانی و ڕێنووس بووه. له

 دێڕێکدا ده نووسێ: »ده ڕۆم«،
 له دێڕێ دواتردا نووسیویه تی: 

»ئه ڕۆم«. 
له شوێنێکدا به هه ڵه  ده نووسێ: 

»خۆشمده وێ«.
 له جێیه کی دیکه دا نووسیویه تی: 

»خۆشم ئه وێ«.

پرسیار/ ده توانین بنه ماکانی وه رگێڕان به  شێوه یه کی گشتی به کاربهێندرێت؟ 
بۆ  هزری  تێکستێکی  وه رگێڕانی  پره نسیبه  کانی  ده کرێ  تر  جۆرێکی  به  

وه رگێڕانی ده قێکی شیعری به کاربهێنین؟
که ریم تاقانه :منوهختێکچیرۆکێکیاڕۆمانێکوهردهگێڕم،دهبێبزانمکهکارهکهمزۆر
حهساسه.دهبێڕستهوپهرهگرافوڕیتموقاڵببکهمهکوردی.دهبێخهمیئهوهبخۆم
کهستایلینووسهربگوازمهوه.بۆنموونه،ئهگهرتۆچیرۆکێکی»ئاوگوستستریندبێری«
ویهکێکی»پێرالگهرکڤیست«مبۆوهردهگێریومنیخوێنهریشیهکزمانویهکستایل
دهبینم،واتهزمانیتایبهتییتۆیوهرگێڕبهسهرههردوووهرگێڕانهکهتداتهواوزاڵه،ئهوجار
گومانملهسهرکهوتوویییتۆ،وهکوهرگێڕ،لهالدروستدهبێ.ئهوجاربیرلهوهدهکهمهوه
کهداخۆوهرگێڕانهکهیتۆ،خێروبێریبۆزمانهکهودنیایچیرۆکوڕۆماننووسیههیه..؟

بهاڵموهرگێڕانیهێندێکدهقیشیعرییازانستیوفهلسهفیجیاوازهوبهوشێوهیهوهرگێڕ
ناخاتهچوارچێوهوهودهستوپێینابهستێتهوه.
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پرسیار/ ئایا ئامانجی وه رگێڕان گه یاندنی مانای ده قه  یاخود گواستنه وه ی 
وه رگێڕان  ئه رکی  تر  واتایه کی  به   به یه که وه .  هه ردووکیان  یان  کولتوور، 

وه ک کرده یه ک چییه ؟
که ریم تاقانه :لهسهرهتاوهوهاڵمیئهمپرسیارهم،بهجۆرێک،دایهوه.ئێمهبۆئهوهی
زمانوفهرههنگیخۆماندهوڵهمهندبکهین،دهبێوهربگێڕین.پێویستمانبهبزووتنهوهیهکی
بهرباڵویوهرگێڕانههیه.بهاڵمئهمبزووتنهوهبهبێبهرنامهوپالنیژیرانهودووربینانه،

بڕیهیچکوێناکا.
پرسیار/ ئه و خاڵه  الوازانه  چین که  له  وه رگێڕانی تێکستێکدا ده بینرێن، 
کاتێک ئه و تێکسته  له  زمانی یه که مه وه  وه رناگێڕدرێت و به ڵکو به  فلته ری 

زیاتر له  زمانێکدا ڕۆیشتووه ؟
که ریم تاقانه :بهڕایمن،خاڵیالوازیوهرگێڕان،لهباشووریکوردستان،بهپلهییهکهم
چۆنیهتییبهکاربردنیزمانیکوردییه.وهرگێڕیوادهبینی،ههمیشهوهردهگێڕێ..کهدێی
کتێبهکهیبخوێنیتهوه،دهبینیههرلهیهکهمالپهڕهوهتووشیچهندینههڵهیزمانهوانیو
ڕێنووسبووه.لهدێڕێکدادهنووسێ:»دهڕۆم«،لهدێڕێدواتردانووسیویهتی:»ئهڕۆم«.
لهشوێنێکدابهههڵهدهنووسێ:»خۆشمدهوێ«،لهجێیهکیدیکهدانووسیویهتی:»خۆشم
ئهوێ«..ئهمانهههربۆنموونهدهڵێم.دهیمنچۆنبتوانمباوهڕبهڕاستیودروستیی
وهرگێڕانێکبکهمکهوهرگێڕهکهیهیچگرینگیبهزمانیخۆینادا؟کهباسیزمانیشیلهگهڵ

دهکهی،خۆیلێدهبێبهمهسعوودمحهممهدوفهرهادشاکهلیوشوکورمستهفا!
ئهوهیشکهتێکستێک،بهقهولیخۆتان،بهفلتهریزیاترلهزمانێکداڕۆیشتووه،ئهوهئیدی
دهبێته:تهرجهمهیتهرجهمه.پێموایهلهزمانیفارسییهوهبهلێشاوکتێبدهکرێنهکوردی.
مهسهلهیزمانوگرفتیوهرگێڕانهکهبهجێیخۆی،زۆربهیههرهزۆریئهوکتێبانهیله
ڕاستهقینهی ڕووی سانسۆر واته ڕوون. بهرهو سانسۆر لهگهڵ دهبن، چاپ ئهمڕۆدا ئێرانی
نووسهروتێکستیشێواندووه.منماوهیهکپێشئێستا،»ئهویندار«هکهیمارگرێتدۆراس-م
دهستگای و فارسی کردووهته ڕۆمانهی ئهم روبین« »قاسم جا دهخوێندهوه. سوێدی به
»نیلوفهر«چاپوباڵویکردووهتهوه.لهوشوێنانهداکهنووسهرباسیحاڵهتێکیڕۆمانسی
یانسێکسیدهکا،دهبینیقهیچییسانسۆربهپهرهگراف!وهرگێڕانهکهی»قاسمروبین«ی
قرتاندووه..ئێ،منچۆندهتوانمبچمئهمکتێبهبهوشێوهیهولهوچاپهوهوهربگێڕمو

تهحویلیخوێنهروکتێبخانهیکوردییبدهموپێموابێمارگرێتدۆراس-موهرگێڕاوه؟
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زۆربه ی هه ره زۆری ئه و کتێبانه ی له ئێرانی
 ئه مڕۆدا چاپ ده بن،

 له گه ڵ سانسۆر به ره و ڕوون. واته سانسۆر 
ڕووی ڕاسته قینه ی نووسه ر و تێکستی شێواندووه. 

من ماوه یه ک پێش ئێستا، »ئه ویندار«ه که ی 
مارگرێت دۆراس-م به سوێدی ده خوێنده وه.

 جا »قاسم روبین« ئه م ڕۆمانه ی کردووه ته فارسی و 
ده ستگای »نیلوفه ر« چاپ و باڵوی کردووه ته وه. 

له و شوێنانه دا که نووسه ر باسی
 حاڵه تێکی  ڕۆمانسی یان سێکسی ده کا،
 ده بینی قه یچیی سانسۆر به  په ره گراف ! 
وه رگێڕانه که ی »قاسم روبین«ی قرتاندووه

پرسیار/ قسه یه ک هه یه  که  ده ڵێن ده بێ وه رگێڕ جگه  له و زمانه ی ده یزانێ و 
وه ریده گێڕێ، شاره زاییه کی ته واوی له  زمانی خۆی )زمانی دایک( هه بێ و 
ئه وسا ده توانێ وه رگێڕانێکی تۆکمه  ئه نجام بدات. ئه مه  له  کاتێکدایه  که  ئێمه  
هێشتا زمانێکی یه کگرتوو و ستاندارمان نییه  و نووسه ران و وه رگێرکاران 

به  پێی ناوچه گه رییه تییه وه  ده نووسن، له م باره یه وه  چی ده ڵێن؟
که ریم تاقانه :وابزانملهپرسیارهکانیپێشووتانداوهاڵمیئهمپرسیارهمداوهتهوه.بۆ
مهسهلهیزمانییهکگرتوووستاندارد،دیارهزۆرکهسلهوبارهوهقسهدهکهنوڕایخۆیان
یهکگرتوومانههیه.زمانێککهدهتوانینشاکارهکانی ئێمهزمانی وایه دهردهبڕن.منپێم

دنیایپێوهربگێڕین.
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پرسیار/ له  کوردستاندا وه رگێڕانی به  کۆمه ڵ یان ده سته  به  ده گمه ن هه یه  و 
ئه گه ر هه شبێ هه وڵی جدی نین و تا ئێستاش سه نته رێک یان کۆمه ڵه یه کی 

تایبه ت به  وه رگێڕکاران نییه  ، ئه مه  بۆچی ده گه ڕێته وه ؟
که ریم تاقانه :ئهگهرحکوومهتیههرێممشووریئهممهسهلهیهوزۆرمهسهلهیدیکهی
و سهنتهر دهیان خاوهنی دهبینه داهاتوودا له دابنێ، بهرنامه و پالن و بخوا پێوهندیدار

کۆمهڵهیتایبهتبهوهرگێڕکاران.

یان  و  گروپ  به   وه رگێڕانی  له گه ڵ  که سی  تاکه   وه رگێڕانی  ئایا  پرسیار/ 
ده سته  چ جیاوازییه کی هه یه ؟

که ریم تاقانه :پێموایهئهمجۆرهلهوهرگێڕانلهالیئێمهنهبووهیاتازهیه.بهاڵمدهقێک
کهگرووپێککاریلهسهردهکاووهریدهگێڕێ،دهکرێوهرگێڕانێکیسهرکهوتوویلێدهر
بچێ،ههروههادهیشکرێ،بهپێچهوانهوه،وهرگێڕانێکیناسهرکهوتوویلێدهربچێ..ئهمه

زیاترپێوهندییبهوهوهههیهکهلهسهرچتێکستێککاردهکهن.
منپێمباشهوهرگێڕ،دوایئهوهیکهلهوهرگێڕانیتێکستێکدهبێتهوه،کارهکهیبۆخۆی،بۆ
هاوڕێیخۆیبخوێنێتهوه،پرسبهنووسهرێکیشارهزاتربکاوڕایوهربگرێ.ئهمهنهکههر
هیچعهیبیتێدانییهبهڵکووخزمهتێکیشهبهوهرگێڕانهکهوزیاتردهوڵهمهندکردنی.وهرگێڕی

باشپهلهیباڵوکردنهوهینییه.
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بەڕێز تاسان

1
هێندەبێدەنگكراوم

پێویستمبەیەكسەدەزۆربڵێیهەیە.

2
ئیالهیتۆكەگیرفانتپێنەبەخشیم

رۆحیشمبۆخۆتبەرەوە!
باچیترخەوبەگیرفانیپڕەوەنەبینم.

3
ئاسمانچاوەشینەكەیسووركردۆتەوە

زۆرتوڕەیە!

منیش هەم
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4
درەختەكانیشار،
پێشبڕكێدەكەن

كامەیانجوانتربنووسن،
)منیشهەم(.

5
مێروولەزۆردڵخۆشە

گەنمیلەماڵیجوتیارەنابیناكەدزیوە.

6
لەپەنجەرەیەكمپرسی:

ناویدووشەماڵمپێبڵێ؟
ناویسەدانڕەشەبایبۆڕێزكردم.

7
زۆردەخەوم

بەڵكوفریشتەیرۆحكێشان
لەخەوداببینم
لێیبپرسم:

ئەونامانەیمنبۆچیناخونێتەوە؟

8
مەیخانەكانیشارخۆشترینشوێنن

گیرفانتدەبڕنو
دووباڵتپێدەدەن

دەفڕیت،بەبێتەزكیەیحزبی.
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9
یەعقوبئاسا

كوخێكلەسەررێگاكەتدروستدەكەم
ژنانیگەڕەكیتێداكۆدەكەمەوە

پارەیەیانپێدەدەم
تابۆدووریتشیوەنبكەن.

10
كتێبەتۆزلەسەرنیشتیوەكان،
هیچشتێكلەئێوەفێرنەبووم

تەنیائەوڕستەیەنەبێت:
)دنیابەهەشتیگەمژەكانە(

11
)بەڕێزتاسان(

غەریبتدەكەم،تۆلەكوێی؟
ئەمسەفەرتزۆریپێچوو،زۆرررررررررر...

12
رۆژێكدادێگەنجدەبمەوە

هەمووئەوشتانەلەسێدارەدەدەم
كەپیریانكردووم.

13
باوكمدەیگوت:

خۆزیاكفنگیرفانیهەبوایە
داخەكەمپارەكەمبۆتۆیە.
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14
داسەكانلەسەردەستیتەموزدا

تۆبەیانكردووە
گوڵەگەنمەكانناچارنخۆیانلەسێدارەبدەن.

15
)لەدەستمدێ(

كاتژمێریژوورەكەمبفرۆشم،
بتلێكوێسكیپێبكڕم.

16
خۆمناكوژم

دینارەكلەماڵەوەنییە،بەچیپرسەدابنێین؟

17
ئەگەر...

مرۆڤهێندەیبەتریقعاشقبوایە
زەویگشتیدەبووبەبەستەڵەك!!!


18

خۆزیانیشتمانمزەڵكاودەبوو
وەكبۆقەكانئازادانە،

گۆرانییمبۆمەعشوقەكەمدەگوت.
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-1-
چاوتلێیەو،
چاکدەزانی

بەقەدچاوت،خۆشمدەوێی
پەروانەترینپیاوو

قەقنەسترینئادەمیو
خومارترینعاشقیچاوەكانتم.

كاتكوژێكیعەیاری،
ڕۆژێك،هەاڵڵەكانیمەركانیرۆحمتێراوو

هەزارجاریشتاوەسووتمدەكەی!
نیگەرانممەكەلەوەزیاتر

ساڵەهایەلەبێدەنگیتوەڕسمو
ڕۆحم،

لمێكیلووسەلەدەستەكانت
دڵم،

سركترینوبزێوترینماسییەلەعەشقت!
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 -2-
لەنهێنیزۆرخەتگەیشتم

خەتیناولەپ،
خەتیكاكێشان،
خەتیكەمەری،

ڕازیهەمووخەتەكانمئاشكراكرد
بەاڵم،

لەیەكخەتنەگەیشتموناكەم!
خەتینیوانمەمكەكانیژن!

-٣-
باڵدارمدیوە،

لەتاودووریئازیزەكەی،
گوڵجاڕیپڕكردووەلەچریكەوسەداوئاواز

ساڵەهایەلێمدووری،
كەچی،

جارێ..ڕۆژێ،
ناومبەدڵبەردنەبردووی

بێقەزابی،
شاعیرێكم..
عاشقێكم..

بەدڵلەچاومهەڵگرتووی.

-4-
هەموومانگوڵیرۆحیدەقرتێنین،

كەچی،
سرتەیەكیلێوەنایە..

لەباخ،فێریكەموتنبووم..
لەباخ،فێرینەكەوتنبووم..

چەندپڕكیبریایەباخ!
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لەودیوشووشەیپەنجەرەكەوە
لێوتبەلێومەوەبنێ

باهەڵمیسەرشوشەكەنەمخنكێنێت
دەممپڕبكەلەتامیگێالس

ژوورەكەمسەرڕێژبكەلەڕەنگیلێونووس
فەرشەكەمبەگەاڵیسەوزبنەخشێنە

باخچەكەمبەنازیگوڵینازنازپەرژینبكە.

لەودیوەوەلێوتبەلێومەوەبنێ
بالێونوێژیئەمئەوینەمبەلێوەكانتەوەنەشكێت

ئیدیناتوانمهەمووشتێكلێكبدەمەوە
یانبەستایشیباوكمبوودونیابگۆڕم.

دەشێتژیاندرەختێكیپیربێتلەدیوپەنجەرەكەوە
لەخەیاڵیكوڕەكەشمدا

ڕەنگەدووكوكوختیبێتلەسەردرەختێك
لەودیوشووشەیپەنجەرەكەوە،لێوتبەلێومەوەبنێ

دڵنیابەهەمووشەرابەكانیدونیا
هەمووهەنارەكانیگەردوون
لەماچیدوولێوزیاترنین.

مەترسە.....
هیچلەپەنجەرەڕوونادات

دووگیاننابێتبەپەژمۆردەییو
بەسەردونیاداناڕشێتەوە.

وە
كە

رە
جە

ەن
ی پ

شە
وو

 ش
یو

لەد
ق 

ەش
ع

كر
وبە

ئەب
ەر 

ۆچ
ك



66

لەدیوشووشەیپەنجەرەكەوەببەبەیارم
بائیدیبەهارەوبەهارچاوەڕوانیچاوبازەنەكەم

تاچاوبازیملەگەڵدابكات
یانسەراپایوەرزەكان،دڵداریلەگەڵئاوێنەكانمدابكەم
ئەمشەولەژوورسەرمەوەمانگجەستەیخۆیپێكردووە

ڕۆشناییدەبەخشێتەدڵێكیبریندار
عەشقدەگەڕێتەوەماڵێكیشەیتانی

تۆشەوانەخەونبەپرچیتەڕیخۆرەوەدەبینیتو
ناولەپیشەوپڕدەكەیتلەفلتەریجگەرەو
منیشلەپەنجەرەكەوەچاولەمانگدادەگرم.

تۆلەهەمووپیاوێكزیاترحەزتلەگۆیمەمكیخۆرە
منیشلەهەمووژنێكزیاتردەخوازمڕەدوویمانگبكەوم

لەودیوشووشەیپەنجەرەكەوەببەبەیارم
ئەمشەوباوكمئەوگوڵەحاجیالنەیپێبەخشیم

كەلەمێژوویدایكمداوەریون
دایكیشملەژێرگڵۆپەزەردەكانیئەمماڵەوە

خەریكەدەستوقاچییاخیبوونمقومارتەدەكات

لەودیوپەنجەرەكەوە
لەودیوڕوونیدونیاوە

لەودیوقەرەباڵغیكۆاڵنەوە
لەودیونهێنیوشەكانەوە

جووتبوونیمیلیكاتژمێرەوە
ماچێكمبۆهەڵبدە

تەنیاماچێك
دڵنیابەشەوێكلێوبەچاوەڕوانییەوەدەنێم

بەشوشەیهەڵمگرتوویپەنجەرەكانیدڵیتۆوە
زۆردوورنا

كەمێكلەنزیكمانگەوەدەمرم.
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1
سەفەرەسەختەكانم

كورتن.
پێشمردنم

دێمەسەرگۆڕەكەت
گەرم،
گەرم،

قورساییدەخەمەژێرسەرت.

2
پەرەسپییەكاندەفڕن
مەرگبێرەداتێدەپەڕێت

مەدالیایشەهوەتیپێدەدرێت
...

!!!...
منهێشتادەژیم!

خۆر ئابڵۆقەدراوە

هێرش یاسین
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3
ئەوكاتەیمنمردم
مەرگلەژێرگەاڵ

لەبندارێک
لەقەراغدەریایهک

خەوتبوو.

4
ڕووتبوونەوەیجەنگەكان

لەتونێلەكان،
گومانیخستەسەرئاشتی.

5
لەكاتیمەستبوونیژیاندا

مەرگحەرامكرا.

6
ڕاهیبێكلەمزگەوت

بەدوایفتوایەكدەگەڕا
بۆكوشتنیحەزەكانی.
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7
لەهێڵیئستیوا

ئابڵؤقەی
خۆردرا!

8
ئەوەمنئێستادەیڵێم
دەبووبەرلەدایكبوون

بەمنیانگوتبایە.

9
لەڕێگایمەرگەوە

سەرخۆشەكانچاوەڕێژیاندەكەن
منیشكەسەرخۆشنیم

ژیانلەچاوەڕوانیمەرگدەكەم.
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10
كەمردنخەویلێكەوت

مرۆڤدەبێتەقوربانیحەزەكانیژیان.

11
هەمووبەیانییەكمەراقیبوونبەمرۆڤ

بەبێدەنگی
وەكمنداڵێكیهاروهاج
دەستیخۆیدەبڕێت.


12

بێجگەلەدڵم
عەقڵیشتتااڵنكردم.
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داماڵینی پێستە دەستكردەكان

ئارام شێخ وەسانی


دنیاتەمتوومانە،قسەوباسیئەوەیشهەیە،كەبارانێكیبەلێزمەبەڕێوەیە.خۆتلەژوورەكەدا
و كێشە ئەگەر دەكەیت، هەست چونكە خۆشە، سەختە كەشوهەوا بەو دڵت شاردۆتەوە،
ناحەزیشتنەبوایە،ئەواهەرلەژوورەوەدامایتەوە.ئەوڕۆژانەیكەبیرلەڕۆژەخۆشەكان
دەكەیتەوە،تەواودڵتەنگدەبیت.بڕواتبەوەهەیە،خۆشاردنەوەزۆرباشترەلەزیندان،
ئەوەزەمەنێكەلەوژوورەنەچوویتەدەرەوە،جگەلەوتیشكەخۆرەی،كەلەپەنجەرەكەوە
بۆژوورەوەدێت،هیچترووسكاییەكیدیكەتنەبینووە.دیواریالیپەنجەرەیشبەتەواوی
نییە، نانخواردنیشكێشەت بابەتی بۆ بۆیەئەوتیشكەڕۆژەیشزووكۆتاییدێت. بەرزە،
چونكەبەپارەیخۆتكەسێكتگرتووەوخواردنتبۆدێنێت.لەڕۆژییەكەمەوە،دەرگەت
كلیلداوەوكلیلەكەتخستەناوبیریئاودەست،سەرئاوێكلەبەشیپشتەوەیژوورەكەت
هەیە،كەبەدیوارێكلەژوورەكەجیاكراوەتەوە.تەواودڵخۆشی،كێشەیەكیئەوتۆتنییە،
هەواڵەكانیدەرەویشنازانی،جگەلەدەنگوباسیكەشوهەوا،بڕیارتداوەگوێلەهیچهەواڵ
ودەنگوباسێكیژیانیدنیانەگریت.ژوورەكەتتەواونامۆیە،چونكەجگەلەكەلوپەلیخەوتن
هیچشتێكیدیكەیلێنییە.تەواوچۆڵە،هەرلەسەرەتاوەبڕیاریئەوەتدا،كەخۆتلە

ژیانجیابكەیتەوە.
چۆنژوورەكەچۆڵە،دەتەوێتناخوبیركردنەوەیشتچۆڵبكەیت.گەرەكتەئاوێكبەچڵكی
خۆت ئەوەی وەك ئاشتبوونەوەیەك؟ جۆرە چ ئاشتبیتەوە. خۆت لەگەڵ و بكەیت ژیاندا
دەتەوێت،دەبێخۆتفێریئەوەبكەتبەسبیرلەهەناسەدانبكەیتەوە.گوێگرتنبۆدەنگی
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بەوخزمەتكارەشت تەنانەت بەردەوامتدەكرد. ڕاهێنانێكی مەبەستە ئەو بۆ هەناسەكانت،
گوتبوو،كەتەنهابەیانیونیوەڕۆخواردنتبۆبێنێت.جگەلەودووكاتەهیچجووڵەو
میراتی كە زەویە، دۆنم بیست ئەو چۆڵە، تەواو شوێنە ئەو ئاخر نەدەبیست. دەنگێكت
شوێنێكە كردی. مەیسەر بۆ بێدەنگییەی دۆخە ئەو كە هەبوو، ئەوەی سوودی باپیرەتە،
تەواودوورەلەشاروگوندوچیاودۆڵوڕووبار،ڕەنگەئەوجۆرەشوێنانەتەواوكەمبن
لەجیهاندا.»ئەوەبیرۆكەیەكیباشبوو«،بەردەوامئەوقسەیەتلەدڵیخۆتدادووبارە

دەكردەوە.
لە جگە نییە، بابەتێكت هیچ گرفتی دێت، بەسەردا گۆڕانیان هەستەكانت ڕۆژ دوای ڕۆژ
مەرگیخزمەتكار،ترسیئەوەتهەیەڕۆژێكئەوبمرێتوئیترتۆیشلەچاوەڕوانیداهەمان
چارەنووسیئەوتهەبێت.هەوڵتدەدابیرلەهیچشتێكنەكەیتەوە،كەچیسەرەڕایهەموو
ئەوهەواڵنەت،ئەوجۆرەبیركردنەوانەهەرهەبوون.متمانەتبەخۆتهەبوو،كەدەكاریت
چینەكانیپێستیئەستووریدنیالەخۆتبكەیتەوە.ئەودنیاییەیسەدانچینیپێستیبۆ
جەستەتزیادكردبوو.ئەگەرچیئازاریزۆرە،بەاڵمئێستالەكاردایتویەكبەیەكئەو

پێستانەدادەماڵیت.بڕیارەهەمووئەوپێستانەدوایداماڵینبخەیتەئاودەستەكەوە.
وەرزەكان گۆڕانی بە هەست بارانەوە بەهۆی ناڕوونە، كەشوهەوا جیاوازە، ڕۆژێكی ئەمرۆ

دەكەیت،خزمەتكاریشهەواڵێكیتازەیهێناوەلەبارەیدۆخیبارانبارین:
»ئەگەرهەیەئەمساڵ،زستانەكەیزۆرساردبێت.«
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جێگە لەژێر دەبوو سەرما لەبەر چونكە دەبوویت، دڵتەنگ جۆرە لەو زانیارییەكی بە
نەیەتەدەرەوە،وەكڕاشهاتووی،ڕاهێنانەكانیگوێگرتنلەئاوازیهەناسەدانبەڕۆیشتنو
بەدانیشتنەوەئەنجامدەدرێن،ئیترئەوەكێشەیەكبوو.هەرچەندەزۆرجارلەوكاتانەبیرتلە

ژماردنیتنۆكەبارانەكاندەكردەوە.
نابێگوێبەهیچشتێكبدەیت، بیربكەیتەوە، نابێت زۆرینەیجارجەختتدەكردەوە،كە
بەاڵملەبچووكتریندەنگوباسەوە،بیركردنەوهتبەئیشدەكەوێتەوە.هەرچەندەخۆتباش

وریاكردبووەوە،بۆئەوەیهەربیركردنەوەتكەوتەئیش،لەكاریبخەیت.
كۆیئەوڕووداوانەلەڕووداویبیركردنەوەینادروستەوەڕوویاندا،ئەوەیئێستائەنجامی
دەدەیتلەبریخۆكوشتنبوو.ڕووداوەكەناخۆشبوو،بەاڵمئیترقەدەربوو،تۆیشتەواو
پەستدەبوویتبەمباسانە،تەواویوشەیژیانتتیاچوو،بەهۆیبیركردنەوەوەبوو.ئەو
ڕۆژەیلەسەیراندەگەڕانەوە،ئەوداڕووخانەمەزنەڕوویدا،لەوكاتەوەتائێستایشناتوانی
كەچی دا، هەوڵەت هەموو ئەو بخەیت. پەراوێز كۆمەاڵیەتی ژیانكردنی وشەی مۆتەكەی
بەبێخزمەتكارنەتوانیپالنەكەتجێبەجێبكەیت.ئەوەتائەوخزمەتكارەتخۆشدەوێت...
ئەمەیشجارێكیدیكەڕیشەیەكیپەیوەندیەكۆمەاڵیەتییەكانە،بەهەمەحاڵ،تۆلەتۆقەاڵنی
بەجۆرێكیدیكە، بژیت ئەوەی بۆ تاكەهیوایەك كارەساتێكیزۆرمەزنخۆتدۆزییەوە.
ئەوهەڵبژاردنەتبوو.هێشتادیارنییە،تاچەندسەركەوتووی،بەاڵمهەوڵەكانتبەردەوامن.
هەموو تۆ ئێستا گەیاند. بەمچیرۆكە تۆی لەخۆكوشتن، بیركردنەوە وەرگەڕانی ڕووداوی
كەسەنزیكەكانتناردەدنیاینادیارەوە،خۆشتدەتەوێتلەمدنیایەتامیدنیایەكینادیار
بكەیت.هەرلەدوایڕووداوەكە،تۆتەرمەكانتجێهێشت،ئێستاكەسنازانیتۆزیندووییا
مردووی،بەهیچجۆرێكنەشتویستبزانی،خەڵكچۆنباستدەكەن،گرینگئەوەیەتۆیش

لەگەڵمردنیهەمووانی،تۆیشمردیت.
تەواو بیرۆكەیەیان ئەم بەاڵم دابوون، پێشبركێ لە دا لەخەیاڵت جیاواز بیرۆكەی چەندین
زۆر ئیستا گەیاند، بەجێ ئامادەكارییەكانت هەموو بۆیە كردی، سەرنجكێشی تازەبوو،
دڵخۆشیت.پێشترئەوەتلەخەیاڵبوو،كەتاوانێكئەنجامبدەی،كەسزاكەیهەتاهەتایی
ناوژیان، زیندانجارێكیدیكەدەتخاتەوە بیرۆكەیەتهەڵنەبژارد،چونكە بێت،دواترئەو
بكەیتەوە، لەمەرگ بیر ناتەوێ پێوەرێك بەهیچ ئێستادا مانا...لە بێ ژیانی پووچ، ژیانی
ناتەوێبیرلەژیانبكەیتەوە،ناتەوێبیرلەوەبكەیتەوە،كەدەكەوێتەنێوانژیانومردن.

تەمتوومانەكەتێپەڕیوباراندەستیپێكرد.كاتەكانتدیارنییە.خۆیشتئەوەتدەویست.
هەیە، تاریكییە بەو حەزت چاوت. سەر دەخەیتە جێگەكەتەوە...بەتانییەكە ژێر دەچیتە
بۆ ڕادەدێریت گوێ ژمارەیەك هەر لەگەڵ دەژمێریت، ژمارە دەدەیت. ئەنجام ڕاهێنانەكان
ماوە ئەو دەزانی، ئەوەت خۆیشت پووچە، ڕاهێنانێكی ببیستی، هەناسەت دەنگی ئەوەی
زۆر فشارێكی بەردەوام كە ئەوەیە، تەنها نەگۆڕاوە. شتێك هیچ كردووە، بەڕێت درێژەی
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دەخەیتەسەرخۆتبۆئەوەیبیرنەكەیتەوە.فشارێكبۆئەوەیواهەستبكەیگوێبیستی
دەنگیهەناسەتدەبێتلەكاتیبێدەنگیوئاخفتن.ئێستادەبیلەژێربەتانییەكەوەخۆت
تاقیبكەیتەوە.ئایادەتوانیتچیبكەیت؟ئەوەپرسیارەكەیە،ڕەنگەهەندێخەیاڵتبۆبێت،
كەباسلەسەركەوتنیپرۆژەكەتدەكەن،بەاڵمئەوخەیااڵنەیشزووكۆتاییدێن،چونكە
مەبەستتنییەهیچخەیاڵیكبەئاسمانیناختدابفڕێت.ئیترهەرئەوەیە،دەتەوێتوەك
مردووییەكهەڵسوكەوتلەگەڵجەستەتبكەیت.نەتاریكیونەڕووناكیخەیاڵتناگۆڕن،
ژیانتوەستاوە.تەمەنڕۆژانەبەتیژیتێدەپەرێت.ئەوكەمەچاالكییانەیئەنجامیشیان

دەدەیت،مەبەستەهەڵبێیتلەخۆكوشتنیكرداری.گەرەكتەهەناسەبدەیتوبشمریت.
تۆگەرەكتەلەالیدنیابمریت،بەاڵملەالیخۆتزیندووبیت.هەرئەوبیرۆكانەیشبوو،كە

تۆییخستەسەرئەمڕێگەیە...
هەورە هەیە، دەنگێك هیچ بزانیت دەتەوێت دادەخەیت. هەناسەكانت جێگەكەدا، لەژێر
بروسكەیەكهەمووهەنگاوەكانتدێنیتەوەخاڵیسەرەتا،ترسیئەوەتهەبوو،بێیتەدەرەوە
سەرماتبێت،بۆیەلەژێرجێگەكەمایتەوە.ئەمجارەڕاهێنانەكەتدووبارەكردەوە،هەمدیسان
خزمەتكارلەپەنجەرەكەوەخواردنیبۆتدانا،بەوهۆیەشەوەئەمجارەیشبچڕایت.بڕیارتدا
لێزمەی بەاڵمدەنگی نا، یان بوویت تەواو نازانرێ ئیتر بكەیت. تەواو ڕاهێنانەكە ئەمجارە
ساڵ، چەندین پاش بێت. هەناسەت دەنگی لە گوێت نەتوانیت كە بوو، ئەوەندە بارانەكە
ئاسەوارێكدۆزرایەوەوبەشێكلەشوێنەوارناسان،گومانیانهەبوولەوكەالوەیە،هەروەهالەو
ئێسكوپرووسكانە،بەاڵمپاشپشكنیندەركەوتتەنهاڕووفاتییەككەسە.ئەوەیجێگەی
سەرسامیبوو،هیچشتێكیئەوتۆلەوژوورەنەدۆزرایەوە،كەئەوكەسەیپێبناسرێتەوە.
لەكاتیگەڕانەوەیتیمیشوێنەوارناسان،بەدوورییەككیلۆمەتر،ئێسكوپروسكیكەسێكی

دیكەیاندۆزییەوە.لەگەڵئەودۆزینەوەیەدائەمچیرۆكەیشباڵوبووەوە.
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له  نێوان دوو سێبه ردا

فه رهاد چۆمانی

ئەو؛دوودەستبوولەتاریکینووتەکیشەواندا،پشوویەکیسواربوولەنێوترسیئاشکرابوون
وراکردنتائەمکونجەتاریکەیکەشەوانەپەناماندەدات..وهیچیتر.نەدەتوانمسیمای
کە بوو سوار هەناسەیەکی و دوودەست هەیە هێندە چۆنیەتییەکەی.. نە بەرچاوم بهێنمە

تەزوویبەرۆحیپەشێووجەستەیالنەوازیمندەدا..
رۆژگارێکبەرلەوەیدەستەکانیلەمیانیتێرێژیرووناکیناوتاریکیرەهاینیوەشەواندا
چرای رۆشنایی لەژێر و کۆاڵن لە کە پیاوێک سێبەری نەبوو.. زیاتر سێبەرێک لە ببینم
الشیپانیدەرگایماڵیئێمەوەدرێژدەبوەوەولەروویدیواریماڵیبەرامبەرماندەشکایەوە.
وەکئەوەیسەرینابێتەئەوپەنجەرەبچووکەیلەدیوارەکەداهەبوو،سەریلەنێودەالقی
پەنجەرەکەوەبەجەستەسێبەرییەکەوەدیارنییە..ئەمەشمنیدەهریدەکرد،بەخۆمم
دەگوتکەخۆملەچاوەڕوانیکردنەدرێژەکەیبەردەرگاکەماننەبانبکەمولەوخێسانەیبۆ
ژوانپێمدابوونژێوانببمەوە،ئاخرئەوەتاهەرکاتکەدەبینمسێبەرەکەیسەریناوەتە
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پەنجەرەیماڵیبەرامبەرمانئیرەییوەکخۆرەبەردەبێتەگیانموناخمدەخوا.جارێکاتێک
دوایقەیرێسەرلەپەنجەرەبردنەژوورەوەی:کچەیئەوماڵەدەبینمبەتەشتێکجلیشەاڵل
لەئاو،بەپۆشەنییەکیتەڕوپرچێکیشەونملێچۆڕاوەوسیمایژنێکیکەتنکەریخەندانەوە
لەسەرباندەردەکەوێتوجلەکانبەسەرتەنافەوەهەڵدەخات.عەیارانەستیانەکەیروووااڵ
ئاوی دیارتکەی بە تەڕەکانیدیکەهەڵدەخاتودەمێک ژێرجلە لە بەبێشاردنەوەی و
لەپێ منیش دەکات، هەواوە بە بۆن و پێدەکەنێت پێدەکەنێت. و دەوەستێ لێچۆڕاوەیەوە
دەکەومودڵنیادەبمسێبەرەکەیئەوبەبێهۆسەریرۆنەبردۆتەئەمپەنجەرەیەوە...ئەو
هێندەهێزەیتێمدادەمێنێتبۆئەوەمەبڕیاربدەمهەمووشتێکتەواوبکەمونائومێدیبەر

دەمدەرگایکۆاڵنێکیچۆڵیشەوێکیمانگیخەرمانانیبکەم..
بەئاراستەیچوونەوەژوورەوەپێهەڵدێنم،تێدەگەمبێهودەیە..چیترلەدەستخۆمنیم،
بڕوانمەبەرئەوهەنگاوانەیکەچیتررێناکەنو بترازێنمو ناتوانمنیگاکانملەسێبەرەکە
لەمانەوەم لێدەدا،وەکئەوەیگڕوو نامبەنەژوورەوە،پشوومتەنگدەبێتودڵمخێراتر
دێمە گومانباربوونە لەم دەبمەوەو خۆم دەستخەرۆی ناچار ژوورەوە، بچمە ناهێڵێ بگرێت

دەرەوە..

دەکەم.. هاوێر هێواشەکانی جوڵە و دەبیستم ئارامەکانی پێخوستە شەودا تاریکی لەنێو
دەیبینم،یانوادەزانمکەدەیبینمخەریکەنزیکدەبێتەوە،نزیکترتابیستنیهەناسەکانی.
ئەدیمن؟پەیکەرێکلەترس،کۆتەڵێکملەساموکاسبوون،سەرتاپاملەخرۆشانێکینامۆ
وناشنادایە..لەرووکاریشدابێجوڵەوتەزیو.هەمووئەمهەستانەدەمارەکانیسەرمیان
خاوکردۆتەوە،هەستبەمەستیوخوماربوونێکیسەیردەکەم،یانرەنگبێتسەرتاپامگوێ
هەڵخستەیروودانیپێشهاتێکیمەرگباربن..نارەنگەهیچکاملەمانەشنەبێت..پێدەچێت

لەهۆشخۆمچووبموهەمووئەمانەیدەیانبینملەگەشکەداهەستیانپێبکەم..
دوودەستدەمهێننەوەهۆشخۆم..وەکئەوەیبەتەزوویبەرکەوتنیانبەلەشیمنبانگم
بکەنبێداردەبمەوە.دوودەستکەلەنێواتاریکیشەوداهێشتادەتوانمبیانبینم..کەمێک
توکنەکانی دەستە پشتی سەر دەخەمە دەستەکانم دەڕوانم لێیان و دەکەمەوە نزم سەرم

نەوازشیاندەکەم..وەکچۆنئەمانیشنەوازشیمندەکەن..
هەناسەکانیقژمدەلەرێنێتەوەوختوکەیملمدەدات.بیرلەپیاوەهاوماڵەکەمدەکەمەوە،لە
نیگەرانییەهەمیشەییەکانی،لەوچاوانەیکەساڵگارێکەنەیانڕوانیوەتەچاوەکانموخەریکە
رەنگیچاوەکانیملەخەیاڵداکاڵدەبێتەوە،ئەمیشسێبەرێکە،وەکسێبەرێکدێتەوەماڵو
لەنێودوکەڵیجگەرەکانیداهێندەیترتەڵخوبێڕەنگتر،سەرکزوتێكشکاوتردێتەبەرچاوم..

دەستەکانهۆشمدەهێننەوەالیخۆیان،هەناسەکانیتوندتر..دەیەوێشتێکبدرکێنێبەاڵم
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هەناسەبڕکێیپێکەوتووە،هەندێکوشەیپەرتوباڵولەاللێوەکانیەوەدەبیستم،هێندەی
بتوانموشەیەکیانلێ لەمێشکمداهەڵیاندەگرمودەیانبەمەوەسەریەکبەڵکو دەتوانم
لەنێو دیسان نییە« ئەمە هەر بەاڵم »بۆن!« بڵێ دەکەم شیمانە دواجار کەم، درووست
هەناسەکانیدادەگەڕێم،وەکئەوەیلەباداکۆالرەکانبگرمەوەوشەکانیراودەکەم»بۆنت
دەکەم..تەنهابۆنتدەکەم!«وادەڵێت.وادەڵێتیانمنوشەکانمواریزکردنەوە؟نازانم
بەاڵمهەناسەهەڵکێشانەکانیوپڕبوونیسیەکانیئەولەپاڵپشتمپێمدەڵێنکەتوانیومە

وشەکانیوەکخۆیسازبکەمەوەکەمەبەستیەتی.
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شەوەهایشەووەهاتێدەپەنومندەچمەوەژوورەوەوسێبەریپیاوەکەیخۆمدەبینموەک
ئەوەیسێبەریمنبێتوئەودەمەیبەنەوازشیدەستەکانیسێبەرەکەسنەناسەکەرووناک
بوومەتەوە،لەجێگاداراکشاوە،بەئارامیرۆدەچمەژێرپەتویەکەمەوەوکەمێکلەبێدەنگی
ژوورەکەهەستمرادەدێرم..بێدەنگیچێژێکیزۆرمپێدەبەخشێت،ورتەورتیپیاوەکەمبەدەم
بڕواتە لەمیانیکرانەوەیپەنجەرەوە بێدەنگیەکەمهەراساندەکاتووەکئەوەی خەوەوە

دەرەوەکەمێکپەردەیژوورەکەدەشنێتەوە.
دوو بەسەر من پەرتبووین، کامەمان ئایا تێمدەوروکێن، هەنگ پورەی وەک پرسیار دەیان
سێبەرداپەرتبووم؟یانپیاوەکەمبەسەردووسێبەردادابەشبووە؟منناتوانملەیەکێکیان
هەردووکیانبدۆزمەوەیانئەمناتوانێچیترهەردووکیانبێتورۆحیئیرۆسیخۆیوێلکردوە؟
خەیاڵەکانیئەونشەوانەلەسێبەرێکداسەردەنێنەپەنجەرەیدیواریماڵیبەرامبەرمان؟

ورتەی لە گوێم هاییدارانە و سەرحاڵ دەمەوێ هاوکات و پرسیارانەدام ئەم جەدەلی لە
پیاوەکەمبێتووشەکانیببمەوەسەریەک.هێندەیباشترحاڵیدەبمسەراسیماتردەبم،
ناحاڵیودەموااڵجارێکئاوڕلەپاڵخۆم،ئەوشوێنەیپیاوەکەملێراکشاوە،جارێکلە

دەرەوەولەوشوێنەیساتێکپێشترلەباوەشیسێبەرەکەیتربوومدەدەمەوە.
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دەرگاكە كرد هەست وات دەچوو, و دەهات ژوورەكەوە پەنجەرەی لەودیو تارماییەك
دەجووڵێت،راچڵەكیت.هەڵوێستەیەكتكرد،نەجوڵەیەكتبینیونەچرپەیەكتبیست،
بیستنت و بینین هەستی لە گومانت وەك كرد، دەرگاكەت پەنجەرەو نیگای بەگومانەوە
كردبێت.هەستایتودەستتبەدەرگاوپەنجەرەكەداهێنا.نەجواڵبوونلەبەردەمپەنجەرەكەدا
راوەستای.هەناسەیەكیقووڵتهەڵكێشا،چاوتبەحەوشەكەداگێڕانیگاتلەسەرئەوچاڵە
لەشت دەمارەكانی بەگرژی بووهەستت دارتووەكەدا لەتەنیشت كە گیرسایەوە، داپۆشراوە
دەكرد،بیركردنەوەتئاڵۆزا،نەفرەتتلەورۆژەشكردكەتیایدالەدایكبوویت،لەورۆژەیش
ئەوتاوانەتتیایدائەنجامداموچركێكلەتەوقیسەرتەوەتابەریپێتیداگرت،لەبەرخۆتەوە
دەتگوت)چۆنژیانملەخۆمكردبەدۆزەخ..ناوانییەبۆكردوومەبەدۆزەخ..ئەیئەوەنیە

ئارامملەبەربڕاوە,ئایئەمەهەموویوەهمەیانحەقیقەت(.
تارماییئەوپشیلەڕەشەتهاتەوەپێشچاو،لەوشەوەئەنگوستەچاوەدا،شەوێكدوای
ئەنجامدانیتاوانەكە،لەقوواڵییخەوێكیشیریندارایچڵەكاندیت،جێدەمیلەسەرالملتدیار
بووشینبووبۆوە،وایبۆدەچوویتبەنیازیخنكاندنتبووبێت،دەمانچەكەتلەژێرسەرینەكەدا
دەرهێنا،بەناوماڵەكەدادەستتبەگەڕانكرد.هیچتبەرچاونەكەوتلەحەوشەكەداهەستت
بەجووڵەیەكدەكرد،تەمێكیباریكیشینباوبەشێوەیەكیئاسۆییلەسەرگۆڕەكەدابەرەو

ناخیگۆڕەكەدەچوو.
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لەترسانداخەوتزڕا،زۆرماندووبوویت،سەرتقورسبوو،شانتدایەسەر ئەوشەوە
گۆچانەكەی بە لەپشتسەرتەوە، بینی رەزات مامە بێئاگاچاوتچووەخەو، سەرینەكە،
دەستییەوەراوەستابووبەچرپەبۆتدەدوا))كوڕمبۆواتكرد،سەرلەنوێمێژوویخوێن،
مێژوویقابیلتدووبارەكردەوە،كوڕمكەوتوویتەبەرنەفرەتیخواوەند،تادەمریتارمایی
نابێتەوەبۆكوێبچیتهەربەدواتەوەیە،لەبیرتچوورۆحیانەتیپیری حەمەتلەكۆڵ

شەوكێڵچیبەسەرهێنام((.
بەژوورەكەداگێڕافیلمیئەورۆژەتهاتەپێشچاو، راچڵەكیتهەستایتەسەرپێچاوت
دارتاندەبڕییەوە،مامەڕەزایشخەریكی لەگەڵحەمەدا لەدووریپیریشەوكێڵ كەمێك
كە زرنگایەوە. شێرێك نەڕەی بە گوێتان لەناكاو بیبڕێتەوە بوو شەوكێڵ پیری دارەكەی
ئاوێزانیهاواریمامەڕەزابووبووبەدەمهاوارەكەیەوەچوون،جگەلەمامەرەزاكەكەوتبووە
سەرعەردەكەوبەگیانیخوێناوییەوەدەتالیەوەهیچیدیكەتانبەرچاونەكەوت،مامەرەزا
حەمەدا لەگەڵ دەكرد، فیچقەی خوێن دەمارەكانییەوە لە بوو كەڵبە جێ هەمووی ڕانێكی
چوونەبنباڵیهەرچۆنێكبووسواریگوێدرێژێكتانكردووبەرەوئاواییگەڕانەوە،مامە
ڕەزابەدەمژانێكیقوڵەوەدەیگوت)هەرلەبنیدارەكەوەهاتەدەرەوەوئامبازمبووئەوە
كاتێك شەكورم( خوایە باشە.. بێت بەردارمان دەست بوو…  شەوكێڵ پیری رۆحیانەتی
ڕاگرتبوون بۆ گوێیان بەسەرسووڕمانەوە هەمووان كۆبوونەوە، ئاوایی,خەڵك گەیشتنەوە
هەندێكلەپیرانیئاواییلەزویربوونیڕۆحیانەتیپیریشەوكێڵنیگەرانبوونبەتوڕەییەوە

دەیانگووت)چۆنكاریواسەرشێتانەدەكەن(.
ڕدێنسپییانیئاواییبەسەرهاتیئەوسەربازەعێراقییەیاندەگێڕایەوە،كەلەسااڵنیزوودا
دەمەوعەسرێك،بەكاڵشینكۆفەكەیدەستی.كۆترێكدەكوژێتكەبەسەردارەكەینزرگەی
پیریشەوكێڵەوەنیشتبۆوە,هەردوایتەقەكردنەكەدەستەڕاستیلەئیشدەكەوێت،لەو
بكەن.. نزرگەیە ئەو بەرانبەر شتێك هەرچ دەكردەوە لەوە سڵیان ئاوایی خەڵكی رۆژەوە
لەورۆژەوەمامەڕەزابووبەڕەزاشەلتامردبەوئازارەوەدەتالیەوە..هەمیشەسڵیلە

رۆحیانەتیپیریشەوكێڵدەكردەوەقسەكانیئەورۆژەیحەمەتهاتەوەیاد.
-كاكەتۆباوەڕبەوشتانەدێنیت،خۆئێمەهیچمانبەرچاونەكەوت!

*حەمەگیانبەاڵمگوێمانلەنەڕەیشێرەكەبوووانیە؟
-باوایە,بەاڵمنەمانبینی.

*راستەنەمانبینی،بەاڵمگوێمانلەدەنگەكەیبوومامەڕەزایشخۆیبینیبوویوئاوایشی
بەسەرداهێناكەخۆمانبینیمان.

-تائێستاشوەكخەونێكدێتەپێشچاوم.
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فیلمی راكێشایت سەرنجی ژورەوە دەهاتە پەنجەرەكەوە لە كە مانگەشەو جوانی تریفەی
دەكردەوە، مانگەشەویش تریفەی لە سڵت چەناگەو، ژێر خستە دەستت پچڕا یادەكانت
بەگومانەوەلەهەمووشتێكتدەڕوانی،ماندووشەكەتبوویت،سەیرێكیدەرگاوپەنجەرەكەت
لەناخەوە گومان كرمی بڕەوێنێتەوە ماندوویت نەدەبرد شك شتێكت داخرابوون، كرد
دەیخواردیت،لەسەرجێگاكەتراكشایت،هەرزووچاوەكانتچووەخەو،هەڵۆیەكیزەبەالحلە
پەنجەرەكەوەخۆیكردبەژوورداچاوەكانیلەكەڵەپشكۆیەكیسووردەچوو,هەركەباڵەكانی
باڵەكانییەوە لەژێر توڕەچەخماخەیدەدا،گڕێكیسپی لێكدەدا،وەكگەواڵەهەورێكی
دەهاتەدەرەوە،ناوژوورەكەبووبەكوورەیەكیئاگرین؛لەخەوڕاپەڕیتهیچتپێشچاو
نەكەوتدەرگاوپەنجەرەكەهەربەداخراویمابوونەوە..لەسەرجێگاكەتالچوویت،دەرگای
ژوورەكەتكردەوە،پاچوخاكەنازەكەتگرتبەدەستەوە،بەوشەوەكەدنیالەگۆڕستانێكی
بێدەنگدەچوو،جگەلەسروەیبایەككەچڵیدرەختەكانیدەلەراندەوەوتریفەیمانگو
پرشنگیئەستێرەكانهیچیترتبەرچاونەكەوتلەوشەوەبێدەنگەدا،بەتەنیاوبەبێدەنگ،
بەكۆاڵنەكانیئاواییداڕێگەیگۆڕستانەكەیپشتئاوایتگرتەبەر،بەبێوچانرێگەتدەبڕی،
لەسەرەتایگۆڕستانەكەدالەتەنیشتگۆڕەكەیمامەڕەزاوە،دەستتكردبەهەڵكەندنی
گۆڕستانەكەدا بەتەنیشت كە هەر جاران بكەیتەوە، شتێك هیچ لە سڵ بێئەوەی گۆڕێك،
دەڕۆیشتیتتاتەواویگۆڕستانەكەتبەجێدەهێشتترسوسامێكیزۆرناختیداگیردەكرد،
بەپەیژەكەداشۆڕبوویتەوەماڵەوە لەگەڵتەواوكردنیگۆڕەكەدا،بەپەلەگەڕایتەوەئاوایی… 
لەبەردەمتەنكیئاوەكەدا،كەچەندهەنگاوێكلەخوارگۆڕەكەیحەمەوەبووراوەستایت
دەمتتەڕكرد،كەمێكوچانتدا،دەستتكردبەهەڵدانەوەیچاڵەكەیبەردەمدارتووەكە،
لە بەقرتاوی دەست دوو دووقاچ، كەللەسەرێك، دەرهێنا. كراوت پارچە پارچە تەرمێكی
وێنەیحەالجێكیشێواودەچوو،كردتەناوگوێنیەكەیتەنیشتت،الشەهەالهەالكراوەكەت
تەرمی كاتێك بەرچاو هاتە قابیلت وێنەی بەر، گرتە گۆڕستانەكەت رێگەی و بەكۆڵدا دا
هابیلیدابووبەكۆڵیداونەیدەزانیچیلێبكاتتاخواقەلەڕەشیبۆناردووفێریناشتنی
یان لێبكات. چی نەیزانیبێت و شڵەژابێت پەشیمانیدا لە )دەبێت دەپرسی لەخۆت كرد.
عەقڵیپێینەدەشكا(هەنگاوەكانتبەرەوگۆڕەهەڵكەندراوەكەدەیانبردیت.لەبەرتریفەی
نووسینیسەركێلێكەوە بە نیگاكانت بەجوانیدەبینیت، مانگەشەوەكەداهەمووشتەكان

دەگیرسێنەوە:
مێژووالڵە،مێژووكەڕە،مێژووكوێرە

هابیلبرایقابیلنەبووە،
مێژوو،سەربردەكانیخۆیبەهەڵەدەگێرێتەوە*
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هەڵكەندراوەكەدا، گۆڕە بەردەم لە دەگێڕێت، دەوروبەردا بە چاو دەكەیت، هەڵوێستەیەك
بەسەریاو بكەیت گڵەكە دەتەوێت گۆڕەكەوە. ناو دەیخەیتە دادەگریت. كۆڵت تەرمەكەی
دایپۆشیت.هەستبەجووڵەیەكیسەیردەكەیت.رەنگتزەردهەڵدەگەڕێت.گیانتدەكەوێتە
لەرزین.گۆڕەكاندەقڵیشێنەوە.مردووەكانلەگۆڕەكانیانهەڵدەستنەوە.دەكەویتەڕاكردن.
مردووەكانشوێنتدەكەونتادەگەیتەناوئاواییئاوڕنادەیتەوە،لەئاواییداهیچجووڵەیەك
نابینیتبەبێچرپەولەسەرخۆبەپەیژەكەداشۆڕدەبیتەوەبۆناوماڵەوە.دەنگێكلەناختدا
كۆڵ لە حەمەت تارمایی دەمری تا خواوەند، نەفرەتی بەر كەوتویتە )كوڕم دەزرنگێتەوە

نابێتەوە(قاچتدەترازێدەكەویتەحەوشەكەوەولەهۆشخۆتدەچی.

*كۆپلەشیعرێكی)قوبادیجەلیزادە(یە.
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هەندێك مینیماڵ

رەسوڵ یۆنان
لە فارسییەوە: جەبار سابیر

كچی خلیسكێنەچی

كاتێكلەگردەداپۆشراوبەبەفرەكەوەفڕی،قورساییەكەیلەدەستداوتێكەڵیباڵندەكان
بوو.چووبۆباشوور.بڕیاریدالەوێبژی.لەباشوور،هەتاولەودیوپەنجەرەیبەهەشتەوە

دەهاتەژوورێ.

میوانی

ئەوپیاوەیلەمیواندارییەكیدەمامكدا،دەمامكیسەگیبەستبوو.گۆرانیوتلەوەسفی
مرۆڤایەتیدا.میوانەكانوەختبوولەپێكەنیندابمرن.كابراتووڕەبوووكەوتەجنێودان.
كاتێكسەگەكانیدەرەوەیكۆشكوەاڵمیدەنگەكەیئەویاندایەوە،ئینجاتێگەیشتوەڕیوە.

تەمبێكردن

ژنەداوەتینانیئێوارەكرابوووخەریكبووئامادەیرۆیشتندەبوو.
كابراوتی:
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-كاتێكلێرنیتدڵمدەگیرێت.هەوڵبدەزووبگەڕێوە!

ژنەپرسی:
-گاڤێكبێتاقەتدەبیتدنیاتلێدەبێتەچرەنگ؟

كابراوەاڵمیدایەوە:
-رەشوتاریك.وەكبڵێیكارەبابڕابێت!

جۆزەی بە نا پەنجەی دەرێ، چووە كاتێك رەنجابوو مێردەكەی رژدییەكانی لە كە ژنە
كارەباكەدا.

فرۆشتنی ئاشكرا

دكتۆروتی:
-بەداخم،تەنهاكاتژمێرێكتماوەلەژیاندا!

كابرالەمەیكەنەیدەتوانیبگاتەفرۆشتنەئاشكراكە،بێتاقەتبووولەژێرلێوەوەوتی:
-لەعنەتلەمشانسە!دووجارەژنەكەیپێشوومدەیباتەوە!

یەكەمین ژوان

كابراوتی:
-بێتۆوەككانییەكیبێئاوم.وەكباڵندەیەكوامكەناتوانێبخوێنێ.هەروابێتەوەوەك

ئاسكێكمكەوتبێتەسێرەیراوچییەوە.
ژنەهیچیلەئەدەبیاتنەدەزانی.دڵیبەحاڵیكابراسووتا.تۆزێكبیریكردوەووتی:

-هەمووشتێكباشدەبێت!مندكتۆرێكیدەروونیزۆرباشدەناسم!

ژیانی خەیاڵی

ئەوانلەفەیسبووكدایەكترییانناسیوە.
لەفەیسبووكداهاوسەرگیرییانكرد.

لەفەیسبووكدامردن.
ژیانیئەوانلەحاڵەتیبوونەراستیدادەیتوانیزۆرخەماویبێت.كابرا،ژنبوو،ژنەیشپیاو.
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شەوێكی زستانی

پۆلیسیزیندانەكەلەكاتێكداكەئامادەیتەقەكردنبووبەفەرمانەوەبەزیندانییەیاخی
بووەكەیوت:

-نەجووڵێی!لەجێیخۆتبوەستە!تۆدەستگیركراوی.
بۆمبی پێكەنین. بینەرانیشیخستە ئەوان پێكەنینی پێكەنین. كەوتە زیندانییەكان هەموو

پێكەنینلەسینەماكەداتەقییەوەوهەمووشارلەخەوراپەڕی!

سوپرمان

پیاوێككەدرەنگدەچووەوەماڵێ،لەترسیژنەكەیبەدیواریحەوشەكەداهەڵزناوخۆی
گەیاندەسەربان.لەوێوەولەدكتیفێنككەرەوەكەوەخۆیگەیاندەكۆگایماڵەوە.

كۆگاكەیرێكوپێككردوپاشانبەبەڵگەیرازیكەرلەپلیكانەكانسەركەوت،بەاڵمژنەكەی
لەماڵێنەبوو.

ئەفسانە

بەزەحمەت دوایینهەناسەكانیخۆیدەدا، ئاویلكەداندا، لەپێخەفی كاتێككابرایگەنج
دەستیهاوسەرەكەیگرتوگوشی.وتی:

-خۆشمدەوێی!
پاشانبزەیەكگرتیومرد.

ژنەیگەنجچرایەكیلەوەدروستكرد.لەكونجێكیژوورەكەیدایناوتاكۆتاییژیانی،شەوان
لەبەررووناكییەكەیدانانیئێوارەیخوارد.

لەروانگەیخەڵكیئاواییەوەئەوشێتێكبووولەتاریكیدادەژیا.

مرۆڤی كۆمیدی

كابرالەكاتیدیاریكراودانەهاتەژوان.
ژنەیشهەروا.

هەریەكەلەواندەیویستبۆئەویتریبسەلمێنێدەتوانێنەیەتەژوان،بەاڵمئەمەرووكاری
بابەتەكەبوو.ئەوانلەپشتدارەكانیپاركەكەوەچاودێرییەكترییاندەكرد.
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گوڵەكان دەژاكێن

كەنارەكەكشتوماتبوو.كابرایگوڵفرۆشتائەوساتەیخۆرئاوائەسڵەنگوڵینەفرۆشتبوو.
بەبینینیژنومێردێككەهەمیشەگوڵیانلێدەكڕی،خۆشحاڵبوو.بەرەوروویانچوو،بەاڵم

ئەوانپێكەوەمشتومڕیانبوو.چمادواییندیداریانبوو.
قوڕگیپڕبوولەگریان.

-گووبەمشانسە!
پاشانگریا.

»Forget«شۆڕشلەكافێی

تۆملەبیرە!

خەفەت

نەیتوانی بەاڵم خۆشحاڵبوو، جوان. دارێكی بۆ گۆڕا كتوپڕ رایدەكرد. سەوزەاڵنییەكەدا لە
قژییەوە. خەرمانی رۆبەرێتە قامكەكانی نەیتوانی دیسان نەدەزانی. پێكەنینی پێبكەنێ.
دەستەكانیپەنجەیاننەبوو.چاوپۆشیلەسەیركردنیسەوزەاڵنییەكەكرد.لەپشتپەنجەرەی

گەوڕیكەوەالچوو.بەردەوامیدابەئەسپبوونی.

رووداوێكی سادە

كەروێشكەدەستەمۆكەگەورەبوووئیترلەكاڵوەكەداجێینەبۆوە.
تەڕدەستەكەبێكاربوو.

دوعای نیوە شەو

-خودایە!بزەیخۆتمانلێمەگرەوە!ماڵمانتاریكە.
كابراكاتێكدەستەكانیداگرت.تیشكێكلەودیوپەنجەرەكانەوەتێپەڕی.بەاڵمكەسئەم
رووداوەینەبینیجگەلەكچەچكۆلەكەیكابراكەنیگەرانینەخۆشییەكەیباوكیبووو

خەویلێنەكەوتبوو.
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پەیوەندی شتانی زۆر بچووك بە چیرۆكە گەورەكانەوە

پێكەوەلێكتێگەیشتنیاننەبووولێكجیابوونەوە.كابراجانتاكەیهەڵگرتولەماڵرۆیشت.
ژنەكەوتەگریان.كتوپڕزەنگیدەرگالێدرا.كابرابوو.ژنەخۆشحاڵبوو،بەاڵمئەوژێوان
دووبارە دۆزییەوەو سویچەكەی ئەو چووبوو. بیر ئۆتۆمبیلەكەی سویچی تەنها نەبووبۆوە.

رۆیشتودووبارەفرمێسكرژایەسەرروومەتەكانیژنە:
-خۆزێهەرگیزسویچەكەنەدۆزرایەتەوە!

ژنەپێیوابووهەمووشتێكتەواوبووە،بەاڵمنەیدەزانیكەكابرایشلەكاتێكدالەپشت
فەرمانەكەوەدەگریا،دەیوت:

-خۆزێهەرگیزسویچەكەنەدۆزرایەتەوە!

كتوپڕ ئاشتی

گوڵێكیسوورلەبەرەیجەنگداروا
سەربازەكانعاشقبوون

دەستیانلەپەلەپیتكەهەڵگرت
شەڕتەواوبوو.

جارجار شوێنە مەبەستەكان دەگۆڕێن

»بەرەوجوانیزیاتر«
تا كەوت دەستیان دروشمە ئەم لەخستنەڕووی كە پارەیەك بە جوانكاری نەشتەرگەرانی

دورگەیهاوایرۆیشتن.

باران

كابرابارانییەكەیلەبەركرد.چەترەكەیهەڵگرتوچووەسەرشەقامەكان،بەاڵملەبەختی
بەدیئەویەكدڵۆپەئاویشلەئاسماننەتكایەوە.بەجلەوەخۆیهەڵدایەحەوزیناوەڕاستی
پاركەكەوە.تاتەڕتەڕبگەڕێتەوەماڵێودووبارەهاوسەرەكەیگاڵتەیپێنەكات،كاتێكلە

حەوزەكەهاتەدەرێ،باراندایكرد.
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پاییزە باخچە

دارەكەوشكبووبوو.كابراگڵۆپەكزەكانیبەلقەكانیدارەكەوەهەڵواسیودایگیرساند،بەاڵم
جگەلەخۆیهیچكەسێكلەئەندامانیماڵەكەخۆشحاڵنەبوون.

جێگەیخاڵی)ئافەرینەكان(زۆرچۆڵتەواوبوو.

سەرچاوە:
بخشكیشانس!

مینیمالهایرسولیونان
نشرمشكی،تهران
چاپنخست،1391
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هونەركاریی وەسف
لە كورتە چیرۆكی )بەرمیلێك ئاو(ی

 عه باس عه بدواڵ یوسف

سەدیق سەعید رواندزی

وەسف،یەكێكەلەرەگەزەهونەرییەكانیبونیادیدەقیرۆمانوچیرۆك،رۆلێكیگرنگلە
رەگەزەكانی ئاشنای خوێنەر وەسفكردنەوە، رێگەی لە دەبینێت. دەقەكاندا هونەری بینای
دیكەینێودەقیرۆمانوچیرۆكدەبێت،وەككاتوشوێنوخەسڵەتەكانیكارەكتەر.
بۆیەئەگەركرداریوەسفكردننەبێت،رەنگەخوێنەرنەتوانێتئاشنایرووداوەكانینێودەق
بێت.بۆنموونە:لەرێگەیوەسفكردنەوەئێمەدەزانین،شوێنەكانینێودەقچۆنن،كاتچۆن
دەگوزەرێت،سیماوتایبەتمەندییەكانیكارەكتەرەكانچۆنن.هەمووئەوالیەنانەلەرێگەی
وەسفكردنەوەدەناسین.كەواتەوەسفكردن,كردارێكەبەهۆیەوەخەسڵەتوتایبەتمەندیەكانی
هەرشتێكمەبەستمانبێت،دەیناسینەوە.بۆیەوەسفهاوشێوەیرەگەزەكانیدیكە،رۆلێكی
بۆ شێوازێكە وەسفكردن، ژانرەكانییەوە. هەموو بە ئەدەبیدا، دەقی لە دەبینێت، گرنگ
بیزانین،لەدیاردەیەكدا.بەرلەوەیپێیەوە خستنەڕوویئەومەبەستانەیئێمە،دەمانەوێت
ئاشنابین.بۆنموونە:لەرێگەیوەسفەوەلەرۆمانوچیرۆكدا،خوێنەرئاشنایكارەكتەرو
شوێنورووداوەكاندەبێت.كەواتەوەسفرەگەزێكیسەرەكییە،لەپێكهاتیدەقیچیرۆك
لە بنەڕەتدا لە چیرۆكدان، و رۆمان ژانری لە رەگەزانەی ئەو هەموو بێگومان رۆماندا. و
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چیرۆكدا كورتە لە كە لەوەدایە، جیاوازیەكەیان وەلێ دەبینرێن. كورتەچیرۆكیش هونەری
ئەورەگەزانەكەمترمەودایراڤەكردنیانهەیە،بەبەراوردلەگەڵرۆماندا.بەدەربرینێكیتر،
لەرۆماندا،دەلیڤەیئەوەهەبێت،رۆماننووسهەمووخەسڵەتەكانیكارەكتەرێكمان ئەگەر
كارەكتەر بوونی دەتوانرێت، تەنها پێچەوانەوە بە چیرۆكدا، كورتە لە ئەوا بناسێنێت، پێ
بناسێنرێت.یاخودئەگەرلەرۆمانوچیرۆكدا،نووسەربتوانێتبەدرێژیخوێنەرئاشنای
شوێنێكبكاتبەهەمووجێگەكانییەوە،ئەوالەكورتەچیرۆكدا،شوێنتەنیالەسەرئاستی
گشتیبوونیدەبێت.واتەئەودەرفەتەنییەنووسەربتوانێت،بەدرێژیلەبارەیوردەكاریەكانی
ئەوشوێنەوەبدوێت،وەكئەوەیلەرۆماندەیبینین.چونكەپانتاییڕووداوەكانلەكورتە
چیرۆكدامەودایەكیدەڕبڕینیبچووكیاندەبێت،بەبەراوردلەگەڵرۆمانوچیرۆكیدرێژ.بەاڵم

هەمانئەورەگەزانەلەهونەریكورتەچیرۆكیشدادەبینرێن.

كورتە چیرۆكی)بەرمیلێكی ئاوی پاك(باس 
لە پەیوەندی كالسیكیانەی نێوان ژن  و مێردێكی كورد دەكات، 

كە ناچارن بە دیار هاتنی ئاوەوە، شەوانە
 ئێشكگر بن تاكو بتوانن ئاو بۆماڵەكەیان دابین بكەن. 
چیرۆكنووس، تیشك دەخاتە سەر یەكێك لەو دیاردە 

كۆمەاڵیەتیانەی كە دەتوانین بڵێین تاكو
 ئێستاش لە كۆمەڵگەی ئێمەدا بوونی هەیە.
 كە ئەویش نەبوونی پێداویستییە سادە و

 سەرەتاكانی ژیانی مرۆڤەكانە، كە ئاو یەكێكە 
لەو پێداویستییە سەرەكیانە
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كورتەچیرۆكی)بەرمیلێكیئاویپاك(*یەكێكەلەوكورتەچیرۆكانەیلەبواریرەگەزی
وەسفدا،هونەركارییەكیئیستاتیكیتیادابەرجەستەكراوە.بەڕادەیەككەخوێنەرسەرسام
لە بكات، الیەنانە هەموو ئەو وەسفی توانیویەتی چیرۆكنووس چۆن كە لەوەی، دەبێت
چیرۆكم كورتە رۆمانو چەندین خوێنەرێك وەك ئێستا تا من كورتدا. وەها چیرۆكێكی
خوێندۆتەوە،وەلێهیچكورتەچیرۆكێكمنەكەوتۆتەبەرچاوكەهێندەیئەوكورتەچیرۆكەی
تیادا،بەوهونەركارییەوەبەرجەستەكرابێت.بە مامۆستا)عهباسعهبدواڵیوسف(وەسفی
ئەندازەیەككەلەمكورتەچیرۆكەدا،وەسفیكاتوشوێنوكارەكتەریكردوە.نەكتەنها
لەئاستێكیگشتیبەڵكولەئاستێكیزۆرتایبەتیشدا.بۆنموونە:وەسفیشوێندەكاتلە
ئاستیگشتیدا،كەچیلەنێوئەوشوێنەداوەسفیشوێنەبچووكەكانیشدەكات،كەئەمە
هونەركارییەكەتەنهالەژانریرۆماندادەبینرێت.كورتەچیرۆكی)بەرمیلێكیئاویپاك(باسلە
پەیوەندیكالسیكیانەینێوانژنومێردێكیكورددەكات،كەناچارنبەدیارهاتنیئاوەوە،
شەوانەئێشكگربنتاكوبتواننئاوبۆماڵەكەیاندابینبكەن.چیرۆكنووس،تیشكدەخاتە
كۆمەڵگەی لە ئێستاش تاكو بڵێین دەتوانین كە كۆمەاڵیەتیانەی دیاردە لەو یەكێك سەر
ئێمەدابوونیهەیە.كەئەویشنەبوونیپێداویستییەسادەوسەرەتاكانیژیانیمرۆڤەكانە،
كەئاویەكێكەلەوپێداویستییەسەرەكیانە.چیرۆكنووسمەبەستیەتیئەوپەیامەبگەیەنێت
كەكواڵیتیژیانیمرۆڤەكانلەكۆمەڵگەیئێمەدالەئاستێكە،تەنانەتئاویخواردنەوەشیان

دەستناكەوێت.
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ئەمكورتەچیرۆكە،گەرچیبەپێیزەمەنومێژووینووسینەوەبێت،كەچیرۆكنووسئاماژەی
پێداوە،لەسەرەتاینەوەدەكانەوەنووسراوە.وەلێئەوەیجێگەیسەرنجەئەوەیە،كەئەو
لەچیرۆكەكەیدا،ئێستاشبوونیهەیە.چونكە ئاماژەیپێكردوە دیاردەیهیچیرۆكنووس،
تاكوئێستاشبەدەیانخێزانیكوردشەوانەبەدیاربەلوعەیئاوەوەئێشكدەگرن،تاكو
بتوانن.لەسەردەمیبچووكبوونەوەیجیهانداكەمێكئاوبۆماڵەكانیاندابینبكەن.كەواتە
ئەوكورتەچیرۆكەبەتەنیاپەیوەستنییەبەكاتوزەمەنێكیدیاریكراوەوە.بەپێچەوانەوە
بەڵكوگوزارشتلەواقیعیئێستایخێزانیكوردیوئەوپەیوەندییەكۆمەاڵیەتیانەشدەكات
كەلەدووتوێیخێزانیكوردیداهەن.پەیوەندیەككەتیایداپێداویستییەماددیەكانتەنگیان
بەالیەنیروحیمرۆڤەكانهەڵچنیوەومرۆڤناچارەلەپێناودەستبەركردنیژیانێكیسادە،
دەستبەرداریسۆزوخۆشەویستیوالیەنیروحیخۆیبێت.وەكئەوەیچیرۆكنووسلە
چیرۆكەكەیداباسیدەكات،كەكاتێپیاوەكەناسنامەیژنەكەیبەلوولدراویهەڵدەگرێت
كاتێ وەلێ تووڕەببێت. دڵگرانو ئەو، هەڵوێستەی بەو ژنەكەی كە لەوەی گوماندەكات
ژنەكەدەبینێت,پیاوەكەیبەرمیلەكەیپڕئاوكردوە،ئیدیناسنامەكەیبەالوەگرنگنابێت.
بێگومانناسنامەكەدەاللەتەلەشوناسیمرۆڤەكان،گرنگیتایبەتیخۆیهەیەلەژیانی
ئێمەدا كۆمەڵگهی لە مرۆڤەكان ژیانی كالسیكیانەی شێوازە ئەو چونكە وەلێ مرۆڤەكاندا.
رۆحی الیەنی ژیانشوێنیهەستوسۆزو پێداویستییەسەرەتاییەكانی دەبینین هەیانە،
مرۆڤەكاندەگرێتەوە.بۆیەكاتێژنەكەدەبینێتبەرمیلەكەلەالیەنمێردەكەیەوەپڕئاوكراوە،

ئیدیگوێبەوەناداتكەئاخۆناسنامەكەیچیلێهاتووە.
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لێرەوەشئەوپەیوەندییەرۆتینیەوناروحییەینێوانمرۆڤەكانمانلەچوارچێوەیخێزاندابۆ
دەردەكەوێت.پەیوەندیەككەتیایدالەسادەترینوسەرەتاییترینپێداویستیژیانبێبەشن.
مرۆڤ. ژیانی بنەڕەتییەكانی پێداویستییە لە یەكێكە كە خواردنەوە، ئاوی نەبوونی وەك
شێوازی و ئاست دەبێت كەواتە نەبێت، تیا پێداویستیانەی ئەو كۆمەڵگایەكیش، بێگومان
ژیانیمرۆڤەكانیتیاداچۆنبێت.لێرەدائێمەمەبەستماننییەلەروویبابەتەوەشرۆڤەی
ناوەرۆكیئەوچیرۆكەبكەینكەخوێنەوەیوردهەڵدەگرێت.بەڵكوتەنیامەبەستمانە،ئاماژە
بەرەگەزیوەسفبدەینلەوكورتەچیرۆكەدا،كەوەكباسمانكردالیەنێكیئیستاتیكیو
هونەركاریكورتەچیرۆكەكەپێكدەهێنێت.چونكەچیرۆكنووسبەتەنیاوەسفیرەگەزێكمان
بۆناكات،بەڵكووەسفیكاتوشوێنوكارەكتەریشدەكاتولەچوارچێوەیەكیگشتی

دەریاندەهێنێت.كەدەكرێبەمشێوەیەیخوارەوەئاماژەیپێبدەین:

*وەسفی شوێن:_
واتە لێدەگوزەرێت. رووادوەكانی هەموو كە ماڵێك لە بریتیە چیرۆكەدا، كورتە لەو شوێن
شوێنیبنەڕەتیوسەرەكیماڵێكەلەگەڕەكێكیكۆن،كەژنومێردەكەیتیادادەژین.لە
ئەوشوێنەشمان ناو وردەكارییەكانی چوارچێوەیشوێنیسەرەكیچیرۆكەكەچیرۆكنووس
پێدەناسێنێت،بەڕادەیەككەئاماژەبەهەندێكشتدەداتكەرەنگەلەخەیاڵیكەسماندا

نەبێت.چیرۆكنووسوەسفیشوێندەكاتودەڵێ:
/ راكرد كارەبای وایەری لەبن لەژوورەوە / حەوشە بەرمیلەكەی / گەرەكەدا كۆنە )لەو
سابونێكیتەنیشتشێرەیبەرمیل/بەرۆژ/لێرەولەوێ(هەمووئەمانەلەبونیادیئەو
كورتەچیرۆكەداوەسفكردنیشوێنن.تەنانەتهەندێكیان،شوێنیزۆرسەرنجڕاكێشونامۆن.
وەكسابونەكەیتەنیشتبەرمیلوبنوایەریكارەبا.ئەمدوودیمەنە،گوزارشتێكنئێستاش
لەنێوئێمەداهەرماون.چونكەتاكوئێستاشلەزۆرماڵداكاغەزیاخودهەرشتێكیتربێت،
سابون ئێستاش تاكو ماڵەكان زۆربەی لە دەبینین یانیش كارەباوە. وایەری ژێر دەیخەنە
ئاودادەنرێت.ئەودیمەنانەرەنگەلەخەیاڵیكەسماننەمابن،وەلێ لەتەنیشتبەرمیلی
بیرەوەری نێو دەیانهێنێتەوە تر كردوونوجارێكی ئیستاتیكیانەوەسفی زۆر چیرۆكنووس
ئێمە.ئەمجۆرەوەسفكردنەیشوێندەكرێبڵێینوەسفیشوێنەلەنێوشوێن.بەومانایەی
شوێنە هاوكات خانووێكە كە سەرەكییەكە، شوێنە دەرەوەی دیمەنی پاڵ لە چیرۆكنووس
وەسفەی ئەو میانەی لە تەنیا بێگومان دەناسێنێت. پێ خانووەشمان ئەو نێو پەنهاكانی

شوێنەوە،خوێنەردەزانێتكەئاخۆئەوماڵەچۆنبووەوچیلەنێوداهەیە.
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ئەم جۆرە وەسفكردنەی شوێن دەكرێ بڵێین 
وەسفی شوێنە لەنێو شوێن. بەو مانایەی چیرۆكنووس 

لە پاڵ دیمەنی دەرەوەی شوێنە سەرەكییەكە،
 كە خانووێكە هاوكات شوێنە پەنهاكانی نێو ئەو 

خانووەشمان پێ دەناسێنێت. بێگومان تەنیا لە
 میانەی ئەو وەسفەی شوێنەوە، خوێنەر دەزانێت
 كە ئاخۆ ئەو ماڵە چۆن بووە وچی لە نێودا هەیە

*وەسفی كات:
بێگومانكاترەگەزێكیسەرەكییەلەرۆمانوچیرۆكدا.چونكەدەبێتەئەوچوارچێوەیەی
رووداوەكانیتێداروودەدهنوتۆماردەكرێن.لەوكورتەچیرۆكەدابەگەلێکشێوازوەسفی

كاتكراوە.بۆنموونە:
)كاتژمێردوویشەو،تاكاتژمێرچواریپێنچدەقیقەكەم/بەهاوینانئاوبەرۆژنەدەهات/
درەنگانیشەوقیچقیچدەهات/تانیوەرۆ/پێشبخەوێ/بەرلەخەوتن/بۆزستانهەڵیاندەگرێ/

بەیانیژنەكەمهەڵدەستێتەوە(
هەمووئەمانەوەسفیكاتنلەوكورتەچیرۆكەدا.كاتبەشێوەیرابردوو،ئێستاوداهاتووش

لەوكورتەچیرۆكەدانیشاندراوە.وەك:
)بەهاوینانئاونەدەهات/ئەمەئاماژەكردنێكەبۆكاتیرابردوو()بۆزستانهەڵیاندەگرێ/
ئاماژەیەكەبۆئەوزەمەنەیهێشتادانەهاتووە()پێشبخەوێ/دەاللەتێكەبۆزەمەنیئێستا/
یائەوكاتەیرووادەكەیتیاروودەدات(.بێگومانلەوەسفیكاتدا،چیرۆكنووسهونەریانە
كاتیبەرجەستەكردوە.بۆنموونەدەڵێت:)دوویشەو،تاكاتژمێرچواریپێنجدەقیقەكەم(.
چیرۆكنووسناڵێدووتاكوچوار،بەلكودەلێچوار،پێنجدەقیقەكەم.بەبۆچوونیمن،

ئەگەربیگوتبایە،چواریتەواو،ئەوائەوجوانكاریەینەدەبوو.
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*وەسفی كارەكتەر:

لەمكورتەچیرۆكەدادووكارەكتەررۆلیرووداوەكاندەگێرن،كەئەوانیشوەكباسمانكرد
ژنومێردێكن.بەدەرلەودووكارەكتەرە،كەسایەتیترلەچیرۆكەكەدانییە.چیرۆكنووس
وەسفیئەودووكارەكتەرەمانبۆدەكاتولەرێگەیئەوسفكردنەوەخەسڵەتەهاوبەشەكان
و پیشە خوێندەواریان، ئاستی وەك دەناسینەوە. مێردە و ژن ئەو نێوان جیاوازەكانی و
ئارەزوویژیانیان،لەگەڵپەیوەندیكۆمەاڵیەتینێوانیان.لەوەسفیهەردووكارەكتەرەكەدا،

چیرۆكنووسدەڵێت:
ناخوێنێتەوە/ كتێب بەس خوێندەوارە ژنەكەش خوێندنەوەیە/ مەراقی و گەنجە )كابرا
بەستەزمانەئەویشماندووە)واتەژنەكە(بەرۆژلێرەولەوێ،لەنێورێكخراوەكاندائازووقەدەرە/
پیاوەكەناسنامەكەهەڵدەگرێتەوە،ژنەكەفرێیدەدات/بەنۆرەئاوپردەكەن(.لەپەراوێزیئەو
وەسفكردنەیكارەكتەرەكانەوە،خوێنەركەسایەتییەكانباشتردەناسێت.بۆنموونە:پیاوەكە
ناخوێنێتەوە.كەواتە ژنەكەكتێب بەاڵم هوشیارورۆشنبیرە،چونكەكتێبدەخوێنێتەوە.
دەبێئاستیهوشیاریپیاوەكە،بەرزتربێتلەهیژنەكەی.هەروەهابەپێیئەوناساندنەی
خێرخوازیو دەزگایەكی لە ژنەكە دەبێت كردوە، ژنەكەی وەسفی كە بێت، چیرۆكنووس
مرۆڤدۆستیكاربكات،واتەلەدەرەوە،بەپێچەوانەیپیاوەكەكەلەماڵە.پیاوەكەناسنامەكە
هەڵدەگرێتەوە،وەلێژنەكەگوێیپێنادات/دواجارهەردووكیانبەنۆرەئاوپڕدەكەن(لێرەدالە
نێوهەردووكارەكتەرەكەداكەژنومێردەكەن،چەندخەسڵەتێكیهاوبەشوجیاوازهەیە.بۆ
نموونەخەسڵەتەهاوبەشەكان)وەكیەكخوێندەوارن/بەنۆرەئاوپڕدەكەن،واتەكەسیان

مافیكەسیانناخوات/هەردووكیشیانوەكیەكترماندوون(.

لەم كورتە چیرۆكەدا دووكارەكتەر رۆلی 
رووداوەكان دەگێرن، كە ئەوانیش وەك باسمان 
كرد ژن  و مێردێكن. بەدەر لەو دووكارەكتەرە،

 كەسایەتی تر لە چیرۆكەكەدا نییە. چیرۆكنووس وەسفی ئەو 
دووكارەكتەرەمان بۆ دەكات  و لە رێگەی ئەو

 سفكردنەوە خەسڵەتە هاوبەشەكان  و جیاوازەكانی 
نێوان ئەو ژن  و مێردە دەناسینەوە. وەك ئاستی 

خوێندەواریان، پیشە و ئارەزووی ژیانیان،
 لەگەڵ پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نێوانیان.
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خەسڵەتەجیاوازەكان)پیاوەكەكتێبدەخوێنێتەوە/ژنەكەناخوێنێتەوە.پیاوەكەناسنامەكە
ئاوبێت. پڕ تانكیەكە ئەوەیەتی خەمی چونكە نادات، پێ گوێی ژنەكە هەڵدەگرێتەوە/
ئاماژەی كەچیرۆكنووس هەیە، تری پیشەیەكی پیاوەكە كاردەكات/ رێكخراوێك لە ژنەكە
پێنەداوە(بێگومانگەرسەرنجبدەیندەبینین،تارادەیەكیزۆرهەردووكارەكتەرەكەهاوبەش
وتەواوكەرییەكترین.واتەخێزانێكیبێكێشەوگرفتن.هەروەهاپیاوەكەچونكەكتێب
دەخوێنێتەوە،مانایوایەكەسێكیهوشیارەوبڕوایبەمافیژنهەیە.بۆیەهاوكاریدەكات
ویارمەتیدەدات.گرفتەكەیانتەنهالەوەدایە،كەدەبێهەمیشەبەنۆرەئێشكگربن،تاكو
بتواننبەرمیلێكیئاویپاك،بۆماڵەكەیاندابینبكەن.كەئەمەشهێمایەكە،بۆشێوەو
ئاستوگوزەرانیژیانیمرۆڤلەكۆمەڵیئێمەدا،كەلەئاستێكیچەندبێبەهاونرخدایە.

سه رنج:
لەژمارە)8(ی یوسف( عهبدواڵ مامۆستا)عهباس چیرۆكێكی كورتە پاك ئاوی بەرمیلێكی

گۆڤاری)23(ئەدەبی،هاوینی2012باڵوكراوەتەوە.
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عــومەر جەالل:

عــومەر جەالل:
ئەوەی ئازار دەیبەخشێ بۆ دۆزینەوی خود و  شتە 
پەنهانەكانی دەوروپشتمان، خۆشبەختی ناتوانێت 

پێمانببەخشێت

گوتوبێژی: هێمن عــوسمان عەبدواڵ 

عــومەرجەاللدووبەرهەمیشیعریچاپكراویهەیە»سفریئەزموون2009«و»كتێبی
سفر2012«تێكستەكانوەكپەیامووەكتەكنیكوئەوشێوەكاركردنەیپێینووسیووە
لێكدوورن،لێرەداگفتووگۆدەكەیندەربارەیبەرهەمەكانیوچەندباسێكیپەیوەستبە
شیعروئەودەقئاوێزانەیكەزۆرجارنووسەریكوردیبەدزو،دزیكردنیئەدەبیپێ

لەقەڵەمدەدەن.
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پرسیار/ دەبینین لە زۆرێك لە چاوپێكەوتنەكانی شاعیراندا، گەر لێیان 
بپرسرێت شیعر چییە؟ ڕاستەوخۆ پێناسەیەكی شیعر دەكەن و هەوڵدەدەن 
ئەو  جۆرێك   بە  دەرببڕن،  وشە  شیاوترین  پێداهەڵدان،  بەكەمترین 
وشانەی بۆ پێناسە دەریدەبڕێ پێشتر نەگوترابێ و ڕاستەوخۆ شیعر لە 
چوارچێوەیەكی دیاریكراو دەگرن، ئایا دەكرێت شیعر پێناسە بكرێ؟  یاخود 
ناساندنی گشتی بكرێ و دوور بكەوینەوە لە چەند ڕستەیەكی كۆنكرێتی 
و پێناسەی شیعر و قسە هێنانەوەی ئەم نووسەر و ئەو نووسەر لە كاتی 

پێناساندنیدا؟ 

بە بۆشیعر، پێناسەیە ئەمەخۆی ناكرێت، پێناسە بڵێینشیعر ئەگەر عومەر جەالل:
بڕوایمنشیعروەكعەشقدەبینمتامرۆڤەكانئەزموونینەكەنناتواننمافیپێناسەكردنی
بدەنێ،یانبەمانایەكیدیهەركەسلەروانگەیخۆیەوەوەكشاعیرپێناسەیخۆیهەیە
بۆشیعروجوانترینپێناسەكانئەوانەنتائێستانەكراون،شیعردەكرێتپێناسەبكرێتبەاڵم
نەكردنیجوانترە،ئەوسیحرەیلەشیعرداهەیەنزیكەلەسرووتیعەشقەوە،منهەمیشەلەو
بڕوایەداممرۆڤجۆرێكەلەشاعیروئیدیهەندێكەسئەوتێڕوانینانەیژیانیدەنووسێتەوە

وكەسانێكیشهەنلەناوەوەیخۆیاندادەیخۆنەوە.
و ئاساییە خوێنەرەوە بەالی نەنووسن دەنووسن، ناشرین ئەوەندە هەن نووسەرگەلێك
بەپێچەوانەشەوەكەسانێكیترهەنزۆرجاركەقسەیانلەگەڵدەكەینیاتێكەڵیاندەبین،
ئومێددەكەیتبنووسێتوكەچیهەمووشیعرەكانیبەهەڵوێستوجوانیوقسەكردنو
ئەو و ئەم پێناسانەیكە ئەو دەبینم،هەوو وای بۆیەمن ژیانێكشاعیرانەدەردەبرێت،
بۆشیعركردویانەلەروانگەیپەیوەندەیخۆیانەوەبووەبەشیعروە،ئەگیناپێناسەیەكیوا
نابینیتلەئاستیمافیشیعردابێت.هەندێچەمكیتایبەتهەنكەپەیوەستنبەمرۆڤەوە
ودەبنەبەشێكلەژیانیانرۆژلەدوایرۆژقوڵتروپرماناتردەبنشیعریشیەكێكەلەوژانرە
جوانەیئەدەب،كەمرۆڤبەتایبەتنووسەرتووشینادڵنیاییدێتكاتێكپێناسەدەدۆزێتەوە
تێپەر ئەدەبی رێبازی بەچەندین بەپێیسەردەمەكان دەبینینشیعر وەك هەر بۆشیعر،
دەبێتوهەمیشەلەنوێبوونەوەدایە،پێناسەكردنیشبۆ»شیعر«دەتوانینوەكشیعرێك
تەماشایبكەینئەگەرئەوجوانیوسیحرەیشیعرنیشانبدا،ئەگەرمنبمەوێتپێناسەبۆ

شیعربكەمتەنیادەڵێم»شیعر«.
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شیعر دەكرێت پێناسە بكرێت بەاڵم نەكردنی جوانترە،
 ئەو سیحرەی لە شیعردا هەیە نزیكە لە سرووتی عەشقەوە، 

من هەمیشە لەو بڕوایەدام مرۆڤ جۆرێكە
 لە شاعیر  و ئیدی هەندێ كەس ئەو تێڕوانینانە ی ژیانی 

دەنووسێتەوە و كەسانێكیش هەن
 لەناوەوەی خۆیاندا دەیخۆنەوە

پرسیار/ لە كوردستان  سااڵنە چەندین ڤیستیڤاڵی ئەدەبی سازدەكرێت، 
بەاڵم لەم نێوەندەدا دەبینین هەندێك خاوەن تێكست تەنها بۆ ڤیستیڤاڵەكان 
دەنووسن، یاخود بەجۆرێك لە جۆرەكان بوونەتە كوڕی ڤیستیڤاڵ، ئایا 

ئەمە چۆنە بەالی جەنابتەوە؟

عومەر جەالل:هیچكاتلەگەڵئەوەدانیم،جاهەركەسێكبێتكەبۆڤیستیڤاڵدەنووسێت
بۆ كێیە ئەوە نیم ئاگادار ئەوەندە چەندە هەر دەیبینم. قێزەونانە و نائاساییانە زۆر و
بژێوییوخۆبردنەپێشەوەمنرەتی بۆ بووەهەوڵێك نووسینكە ڤیستیڤاڵدەنووسێت،
دەكەمەوە.هەرچەندئەوڤیستیڤااڵنەیدەكرێتپڕنلەكەموكوڕیتێكشكانیهەندێكەسو
گەورەكردنەوەیهەندێكەسیتر،بۆخۆمدووجار،بەشداریدووڤیستیڤاڵیجیاوازمكردووە
ولەدوایشدائەوەندەناشیرنیمبینیووەكەنەتوانمجارێكیتربچمەڤیستیڤاڵوئەوشتەبێ
مانایانە،ئیدینووسەرئازادەبەشداریدەكاتلەوجۆرەڤیستیڤااڵنە.بەاڵمگرنگئەوەیەلە
دوایڤیستیڤاڵبەسەركەوتنوبێبەشكردنیانلەخەاڵتبەردەوامبیتلەنووسین،هیچكاتبە
تایبەتلەمێژوویڤیستیڤاڵەكوردییەكاندانووسەریدروستنەكردووەتەنانەتكەسانێكیش
نووسەر كاتێكدا لە نووسەربوونیخۆیان، پێوانەی كردبووە ڤیستیڤاڵیان ئەنجامی هەبوون
مەرجەبۆخودیخۆیوخوێنەرەكەیبنووسێتنەوەكڤیستیڤاڵ،جامنئەوەندەیقسەم
لەسەرالوازییوبێماناییئەوجۆرەڤیستیڤااڵنەهەیەئەوەندەكێشەملەگەڵكەسانێكنییه
ئەگیناشێوەیەكی پاڵەوانیڤیستیڤاڵ، بە بەتێكستێكەوەخۆیاندەكەن تەنیاسااڵنە كە
جوانوگۆڕانكاریجیدییلەڤیستیڤاڵەكاندائەگەربكرێتبەمشێوەنەنووسەردەتوانێت
بەوشێوەببێتەپاڵەوانیڤیستیڤاڵ،نەڤیستیڤاڵدیوێكیناشیرنیئەدەبیكوردییماننیشان
دەدات،ڤیستیڤاڵبۆئەوەیەرێزلەودەنگەجیاوازوجوانانەبگرێتكەچیزۆرجاردەیبینین
الیئێمەپێچەوانەدەكەوێتەوەو،مەگەربەسودفەئەگیناكەسانێكلەهەندێڤیستیڤاڵ
كراونبەپاڵەوانخوێنەرێكیسادەشناتوانێتچێژوجوانیوتازەگەریلەوشەكانیداببینێت.
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من ناتوانم وەك كەسانێك بنووسم كە بۆ 
خوێنەر بنووسن. ئەوەی دەمەوێت زیاتر پەیوەندیی

 بەم دۆخە نامۆیەی ئێستاوە هەیە
 كە مرۆڤی بێزار و نائومێدی تێدا دەژێت و

 ڕەنگە بارودۆخی سیاسی و
 كۆمەاڵیەتی هەنووكە نەبایە من بەم شێوه 

 وڕێنە ئامێزانە نەمنووسیبایە

بە وێنەی شیعریی، كە هەر كات لەم  بایەختداوە  پرسیار/ تۆ تا چەند 
شیعرییەكان  واتا  ڕاستەخۆ  ئەوا  قووڵبوویتەوە،  زۆر  كاركردنەدا  شێوە 
وڕێنە،  لە  جۆرێك  دەبنە  شیعرییەكان  دەستەواژە  پڕاوپڕ  و  دەپوكێنەوە 
یان گەر بەجۆرێكی تر پرسیارەكە بكەین، ئایا ڕات چیە لەسەر ئەم شێوە 

كاركردنە؟

عومەر جەالل:لەڕاسیتیدائەمشێوەكاركردنەیمنپێدەنووسمهەڵبەتخاڵینییە
لەوێنە،بەاڵملەهەندێشیعرولەهەندێشوێنداكارملەسەركۆدكردووە.یانبەمانایەكی
و كۆد تریشدا شوێنی هەندێ لە و كۆد بە كردووە شوێندا هەندێ لە شیعریم وێنەی تر
شیعرەكانمدا ڕستە هەندێ لە دەڕبڕیوە. سادە وێنەی شێوەیەكی بە فیكرم قوڵبوونەوەی
ئەگەربەتایبەت»كتێبیسفر«تەماشابكەیت،بەرئەوجۆرەوڕێنەیەدەكەویتوبەئاسانی
وڕێنەكاندەناسرێنەوە،یانیبەكورتینووسینبەالیمنەوەئاوێتەیەكەلەوێنەوفیكرو
ناتوانم من پێكردووە، ئاماژەت لەپرسیارەكەتدا و دەكەیت باسی تۆ ئەوشتانەی و وڕێنە
وەككەسانێكبنووسمكەبۆخوێنەربنووسن.ئەوەیدەمەوێتزیاترپەیوەندییبەمدۆخە
نامۆیەیئێستاوەهەیەكەمرۆڤیبێزارونائومێدیتێدادەژێتوڕەنگەبارودۆخیسیاسی
ئێستا ئەوەی نەمنووسیبایە. ئامێزانە وڕێنە شێوه بەم من نەبایە هەنووكە كۆمەاڵیەتی و
دەگوزەرێتلەمسەرزەوییەبوونی»مرۆڤیمۆدێرنە«مرۆڤێكەزووتێپەرودونیایئەدەبزۆر
بچوككراوەتەوە،ئەگەربەمشێوەیەییخۆمدەمەوێتنەنووسمناتوانمبنووسم،منهەمیشە
لەوبڕوایەدابوومكەكەسێكویستیبنووسێتیاننەنووسێتیانخاوەنیدەنگورەنگێكی
تایبەتیخۆیبێتونەبێتەكۆپیئەوانیدیتۆتەماشاكەلەئێستاداگەنجانێكدەنووسن
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)كەخۆشمبەشێكملەوگەنجانە(زۆربەیانلەیەكەوەنزیكنوواهەستدەكەیتسەرقاڵییەك
دەقیدرێژینودەبێتبەهەموومانەوەكاریلەسەربكەین.بەاڵملەگەڵئەوەشداهەستبە
جیاوازییەكیكەمدەكەیت،لەنێواننووسینیئەمدەیەداهەڵبەتمنتاپێمكرابێتوەك

دەوروپشتمنەمنووسیوەوناشمەوێتوابنووسم.
تۆئەگەرهەردووكتێبەكەیمنبخوێنیتەوەدەبینیتخاوەنییەكشێوەكاركردننیموبە
تایبەتلەدوایینكتێبمدا»كتێبیسفر«واهەستەكەیچەندكەسێكنووسیویەتییانوام
ئارەزووكردووەگۆرانكاریلەنووسینەكانیخۆمدابكەموبەچەندشێوهیەكبنووسم،ئیدیلە
هەندێشوێنداوڕێنەیەولەهەندێشوێنداسادەییەولەهەندێشوێنداوێنەگەلیرۆمانسی
و كردوومە رێبازەكانیشیعر تێكشكانی بۆ كەمن دەبینیت فیكریش هەروەها و زۆرسادە

نەمویستووەپەیوەستبمبەدونیایەكیتایبەتینووسینەوە.

پرسیار/ لەسەر ئەو جیاواز كاركردنەت لە فۆڕم و ناوەڕۆك و تەنانەت 
پرسیارێكی  دەمەوێ   بەرهەمەكەتدا،  هەردوو  لە  شیعرییەكانت  تەكنیكی 
دیكە بكەم  ئەوەش، دەبینین هێندێكجار لەناو تێكستەكاندا بەكەمی بەر 
»سوریالیزم«  هەندێكجاریش بەر »نێهیلیزم« دەكەوین، تۆ تاچەند خۆت 

وا بەستە دەكەیت بە رێبازێكی ئەدەبی دیاریكراوەوە ؟

عومەر جەالل:منوابەستەنیمبەهیچرێبازێكیشیعریوناشمەوێتببمەدووبارەكردنەوەی
بەشێكی دەینووسم كە ئەوەی رێبازانەوە، جۆرە ئەو بئاڵێنمە خۆم و شیعری رێبازێكی
لە تاریك دونیایەكی راستە بنووسم، دەكات ناچارم خوێنەر شێكی بە و خۆنووسینەوەیە
شیعرەكانمداهەیەبەاڵمئەمەناكاتەئەوەیئیدیمنحەزبەباڵوكردنەوەیرەشبینیوئەو
شتانەبكەم،شیعربەالیمنەوەبۆجوانتركردنیژیانەوبەشێكلەوساتەتایبەتانەیخۆم
دەنووسمەوە،ئیدیزۆرجارغەمگینییەوزۆرجاریشسوریالیانەوزۆرجاریشهێندەسادە
دەنووسموەكئەوەیسەرەتاینووسینمبێت،بەكورتیهیچرێبازێكینووسینمنییە،خۆشم
لەنێوزۆربەیرێبازەئەدەبییەكاندادەبینمەوە،بوونیرێبازێكیئەدەبییبەالیمنەوەگرنگ
نەبووەئەوەندەیویستوومەشتێكیجیاوازبنووسم،ئیدیئەوەخوێنەرەبڕیارلەسەرئەوە

دەداتمنلەكامرێبازدادەبینێتەوە.
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منبەپێیدونیابینیخۆموژیانیرۆژانەمنووسیومەوهەركاتێكبەروشەیەككەوتبێتمبۆ
نووسینخوێندنەوەیئەورۆژەبووەكەتێیداژیاومئیدیرۆژێكیغەمگینبووبێتئەواغەمگین
بۆ رۆشتنم و لەنێوسروشت و ژیابێتم خاكییانە و ژیانیسادە ئەگەریش و دەركەووتووم
گوندێكومانەوەملەوێتازەمەنیكوشەكانمهەڵقواڵویدونیایەكیتایبەتیسوریالییانەبووە،
دەتوانمبڵێموامكردووەخوێنەرئەگەردەستیبەرتێكستێكیمنبكەوێتهەوڵمداوەئەو
خوێنەرەلەخۆمنەتۆرێنموئەگەرمرۆڤێكینەهیلیستبێتبتوانێتچێژلەنووسینمببینێت
وئەگەرسوریالییانەشبێتبەهەمانشێوەئارەزوویخوێندنەوەمبكات،منناتوانمتایبەت
بەوشێوەیەبنووسمكەخوێنەردەیەوێت.ڕاستەبەشێكینووسینیمنخۆنووسینەوهیەبەاڵم

لەهەمانكاتداپەیوەندیدەبێتبەهەندێخاڵیهاوبەشیئەوانیدییەوە.

پرسیار/ ساموێل بێكت دەڵێ  »بۆ خوێنەرێكی نەبینراو دەنووسم« ئیدی تۆ 
كە نازانی خوێنەرەكانت كێن و چۆن بڕیار لەسەر دەقت دەدەن ئیدی چۆن 
دەتەوێ  لێت نەتۆرێن؟ لە هەمان كاتیشدا دەڵێی »من ناتوانم تایبەت بەو 

شێوەیە بنووسم كە خوێنەر دەیەوێت«.

عومه ر جه الل:منتەواوهاودەنگملەگەڵئەوقسەیبیكێت،نازانمبۆكێدەنووسمبەاڵم
هەرنووسینێكمباڵوكردبیتەوەلەدوایئەوەهەندێلەخوێنەرەكانپەیوەندیانپێوەكردوومو
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كەمتازۆرسەرنجیانهەبووەلەسەرنووسینەكانم،یانبەمانایەكیدیواراهاتوومخوێنەری
شیعرەكانملەگەڵئەوشێوازەرابێنمكەپێیدەنووسم.هەرچەندەمەبەستمیاریكردننەبووە
لەگەڵخوێنەربەڵكوهەوڵمداوەلەگەڵدونیابینیخۆموئەوشێوازەتایبەتەیپێدەنووسم
خوێنەروەڕسنەكەملەوشەكانم،لەهەمانكاتیشدانەمهێشتووەبۆهێشتنەوەیخوێنەری
وشەكانموەكئەوەبنووسمئەواندەیانەوێت،بەكورتیویستوومەخوێنەربەدوایتەكنیكی
نووسینەكانمەوەبێتنەوەكمنبەدوایئەواندابگەڕێموبەچشێوازێكئەوانپڕدەكاتەوە
شێوازی لەگەڵ بوومە گەمەكردن لەهەوڵی هەمیشە بڵیم روونتر یانی نووسین، چێژی لە
نووسینمداوئیدیلەوێئەوەندەیمنبزانمهەروەكچۆنزۆربەیوشەكانمپڕنلەنیگەرانی

ئاوهاشبەشێكیئەوانەیدەمخوێننەوەئاوێتەنلەنیگەرانییوراهاتوون.

تۆ باسی »یوسف«ت كرد لە چیرۆكی
 »توانا ئەمین«دا من بەر لەوەی توانا ئەمینم 

خوێندبێتەوە بەهۆی ئەوەی خوێندنی من بەزمانی
 عەرەبیی بووە ئێستاشی لەگەڵدا بیت، رۆشنبیری
 و مەعریفی من لەرێگەی زمانی عەرەبییەوە بووە، 
كەم تا زۆر ئاگاداری ئەدەبیاتی عەرەبیی بوومە و،
 تەنانەت بەدەیان شاعیری عەرەب »یوسف« یان
 بەكار هێناوە و هەریەك بە شێوەیەك هەر لە
 »محمود دەروێش«ەوە تا »ئەمەل  دو نقەل«ی 

شاعیری میسری و »سەمەر دیاب« و
 كەسانی تریش هەریەكە و بەشێویەك خۆیان 

چواندووە بە » یوسف« و منیش هەڵبەت 
جیاواز لەوان خۆم بە »یوسف« چواندووە
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پرسیار/ ئێوە لەناو ئەو كتێبە شیعرییەیی بەم دواییانە باڵوتان كردەوە 

هێندێك شت دەبینرێت، كە هێندێكیانت بۆ دەخەمە ڕوو: 
داستان هاوكات منداڵیمخۆشمدەوێی« پێاڵوەكانی یەكەمین ئەندازەی دەڵێن»بە ئێوە 
بەرزاندەڵێت»بەمنداڵێكموتچەندەمنتخۆشدەوێ/وتی:هێندەیپێاڵوەتازەكانم«

ئێوەلەجێگەیەكیدیكەدەنووسن»ئاییباوكەمنییوسفخەونمبەهیچئەستێرەیەكەوە
نەدی/تەنانەتمانگوخۆریش/كەسڕقیلێنەبووم/كەسنەیكردمەبیرەوە/هەروەك
چۆنخۆشینەویستم/ئاییباوكەیوسفەكەیتۆلەخەونینەزانی/تەنیاخۆیمژۆڵكرد
بەتەنیاییەوە«هاوكاتتوانائەمینلەچیرۆكێكدابەناوی»موعتادێكلەسەرپردیسیرات«
دەنووسێ»یوسفنیموواملەمبیرەتاریكوقووڵەدا،كەسنەیخستوومەتەئێرەوخۆم
هاتووم،زەحمەتیدەرهێنانممەخەنەبەرخۆتان،ئەگەرئەركنییەسەریئەوبیرەداپۆشن،

ئەوڕوناكییەعەزێتمدەكات«
لەجێگەیەكیدیكەئێوەدەنووسن»تۆوخودالەیەكشتدالەیەكدەچن/هەردووكتانبۆ

ئەبەدمنتانداگیركرد«
هاوكاتیاسینعومەردەڵێت»تۆوخودادووخۆشەویستیبێئەدرەسیمنن«

گەرتەماشایپەیامیهەریەكلەوانەیئاماژەمانپێدادەچنەوەسەریەك،یانزۆرلێكەوە
نزیكە،منناپرسمبۆئەمدێڕانەبەوشێوەن،یاخودئەمكارەتبۆئەوهاكرد؟نا...بەڵكو
بەپشتبەستنبەوتەیەكیفەرهادشاكەلیكەلێرەدادەیهێنمەوەودەڵێ»گەرتەماشای
ژێرمیكرۆسكۆبەوە بخەینە بەفر لەیەكدەچن،بەاڵمگەر ڕواڵەتەداهەموو لە بكەین بەفر
تەماشایشیعری گەر یانی  ناچێ« دیكە بەفرێكی كلوی لە بەفرێك كلوی هیچ دەبینین
شاعیرانبكەیندێرێكیاندووانوزۆرجاریشدەقێكبەتەواوی،لەشیعرینووسەرێكی
دیكەبچێ،بەاڵمگەربەباریتایبەتیهەردووكیانداڕۆبچیت،دەبینیزۆردوورەلەیەكەوەو
لەبنەڕەتداكەسیانئاگایانلەویدیكەنەبووكەبەوشێوەنووسیوویەتی،منیشهەمانشت
بۆئەمدێڕانەیتۆبەدروستدەزانمبۆیەدەپرسمبۆچوونیتۆلەسەرئەوانەیئاماژەمان
پێداچۆنە؟تاچەندئەمەبەدروستدەزانیتكەڕواڵەتەنزۆركەسهەیەنووسینیانیاخود
پەیامینووسینیانیەكدەگرێتەوە؟بەاڵمدەبینینووسەریپێتاوانباردەكەنبەدزوبە

دزیئەدەبیدایدەنێین.

عومەر جەالل:
منكاتێكدەنووسمهیچشتێكناهێنمەوەیادیخۆمكەپێشترخوێندبێتمەوە،بەتایبەت
ئەوشیعرونووسینانەیكەبیانەوێتبێنەنێودێڕەكانمەوە،ئیدینەمویستووەوناشمەوێت
دێرێكملەكەسبچێتوهەروەكچۆنحەزناكەمكەسدێڕیلەمنبچێت،منلەوكورتە
ئەوەی و پیاڵو بۆ منداڵێكە كەخۆشویستنی پێدەكەم دەست بەرزانەوە داستان شیعرەی



105
منیشخۆشویستنیمرۆڤێكەوەكپێاڵوهەستبەنزیكبوونەوەیەكدەكرێتلەوێنەكەدا،بەاڵم
دەربڕینەكەجیاوازە،منكاتێكئەمەمنووسیوەئەوەیلەخەیاڵمدانەبووبێتئەونووسینەی
»داستانبەرزان«بووەلەوەشسەیرترمنكاتێكمانگی11ی2011كەئەمرستەیهیلەگەڵ
شاعیرێكیتریش دواتر باڵوكرایەوە ژمارە»89« نەوشەفەق لەگۆڤاری تردا رستەی هەندێ
بەدوایمنبەناوی»بەرزانهەستیار«لەمانگییەكدالەرەخنەیچاودێرلەشیعری»زۆر

مندااڵنە«دەنووسیت»بەقەدەرپێاڵوەتازەكانمخۆشمئەوێیت«.
تۆتەماشایئەوەی»بەرزانهەستیار«بكەچەندەلەمنەوەنزیكەوئەگەریشلێیبپرسی
دڵنیابەدەڵێتمنئەورستەیەی»عومەرجەالل«منەبینیووە.خۆزگەكەسێكیرەخنەگر

دەهاتوجیاوازییەكانیئەوسێرستەیدەكۆڵییەوەنەوەكمن.

ئەمینم توانا لەوەی بەر من ئەمین«دا »توانا چیرۆكی لە كرد »یوسف«ت باسی تۆ
بیت، لەگەڵدا ئێستاشی بووە عەرەبیی بەزمانی من خوێندنی ئەوەی بەهۆی خوێندبێتەوە
رۆشنبیریومەعریفیمنلەرێگەیزمانیعەرەبییەوەبووە،كەمتازۆرئاگاداریئەدەبیاتی
عەرەبییبوومەو،تەنانەتبەدەیانشاعیریعەرەب»یوسف«یانبەكارهێناوەوهەریەك
و میسری شاعیری دونقەل«ی »ئەمەل تا دەروێش«ەوە »محمود لە هەر شێوەیەك بە
»سەمەردیاب«وكەسانیتریشهەریەكەوبەشێویەكخۆیانچواندووەبە»یوسف«و
منیشهەڵبەتجیاوازلەوانخۆمبە»یوسف«چواندووەبەپێچەوانەیهەمووئەویوسفانەی

بەكارهێنراونوەكچیرۆكەئەسڵیەكەیبەاڵمبەدەستكاریكردنەوەیەكیجیاوازەوە.
بۆئەودێرەی»یاسینعومەر«یشمننەمبینیووەودواترزۆرجیاوازنلەیەكەوەهیچشتێك
نایانبەستێتەوەبەیەكەوەزۆرشاعیریتریشهەنلەدەیەكانیرابوردوودابەتایبەتلەدونیای
رۆحیوسۆفیگەرێتیدا»خودا«یانلەناوەوەیخۆیانكۆكردووەتەوەوپەیوەستیانكردووە
بەویدییەوە،یانیدەمەوێتبڵێمتۆدركێكیباشتبەورستانەكردووەكەبەراوردتكردوون
ومنزۆرپێمخۆشەكەكتێبەكەیمنتخوێندووتەوەوبەهیوامچاویرەخنەگریجیدیی
بتوانێتئەوهەموونووسینانەیباڵودەبنەوەوهەروازووتێپەرنەبنوقسەیانلەسەربكرێت
بەتایبەتئەولێكچوونانەیكەلەنێواننەوەكانداهەیەومنیشهیچكاتنەمویستووەلەژێر

كاریگەریوكۆپیكرنەوەیكەسێكدادێرێكبنووسم.

دواترمنئەوەندەیبزانم»دەقئاوێزانی«هەیەوئەمەتێدەگەم،بەاڵمدزیكردنیشیعرشتێكی
قێزەونەوبەئاشكرادەناسرێتەوە.مندژیئەودیاردەیەمبەتایبەتكەسانێككەزمانەكانی
دیدەزاننوبەخوێنەرەگەنجوسادەكانیدەفرۆشنەوە،نابێتئەوەشمانبیربچێتئەگەر
كەسێكباسیخودایكردیانمردنیانعەشقویانیارویاننازانمچی،ئیدینابێتئێمە
بەكاریبهێنینبەڵكولەوەتەیمرۆڤونووسینهەیەبێئەوەیخودینووسەرەكانئاگایان
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لەیەكتربێتلەزۆرشوێنورێگەدادەچنەوەسەریەكشێوەكاركردنووێنەوتەكنیك.

منچەندساڵێكلەمەوبەرشیعرێكمنووسیبەنێوی»مردنەكان«هەرچەندپێشتریشلەزۆر
شوێنیشاعیرانیدونیاداشێوازیمردنیخۆیاندەنووسنەوە،كاتێككەباڵومكردوەكەسێك
بۆ جیدیی لەرەخنەی دوور و توند وەاڵمگەلێكی لەماڵپەرێكدا جیاوازەوە ناوێكی بەچەند
شیعرەكەمنووسیبووتەنانەتپەیوەستیكردبووبەشاعیرێكەوەكەبەهەمووماناكانەوەئەو

شاعیرەمپێرەفزەوچێژیلێنابینم.

نەمگوت  من  دەكەمەوە،  ڕوونتری  و  دەپرسمەوە  دیسان  لێرەدا  پرسیار/ 
كە ئێوە تەواو ئەو دێڕانەت بینیوە كە من هێناوومەتەوە،  بەڵكو گوتم 
بۆچوونت چۆنە كە هەندێكجار بەدزی لە قەڵەم دەدرێت تا ئێرە پەیامەكەت 
گەیشتە الم .. بەاڵم  وەك خۆت دەڵێی »من كاتێك دەنووسم هیچ شتێك 
بڕوات  بەاڵم   ... باشە  خوێندبێتمەوە«  پێشتر  كە  خۆم  یادی  ناهێنمەوە 
بەوە هەیە كە بێ  ئیختیار »الئیرادی« شتگەلێك هەن لە نەستی مرۆڤدا 

دەمێننەوە؟ 
 

عومه ر جه الل:رەنگەئەمەكێشەكەبێتنەكمن،بۆزۆرنووسەریتریشدووهۆكارهەن
یانئەوەتالەنەستدائەوبیرۆكانەدەمێننەوەوهەڵبەتبەبێمەبەستبەكارهێنانیهەندێ
بیرۆكەنەكدزینیرستەیەك،یانئەوەتائەوبیرۆكانەوەنەخوێندراوەتەوەوپێشترئیدی
ئەمەزۆرجاربەدزیئەدەبییانبۆلیێدانلەئەزموونیئەونووسەرەدەبێتەدەروازەیەك
بۆرەخنەیبازاڕیودیارەئەمانەشكەسانێكدەیكەنكەدژیئەوكەسەبنیانبیانەوێت
بیشكێننەوەونووسینەكەیبدەنەپاڵكەسێكیدیوبەدزیئەدەبییبخوێندرێتەوە،ئەگینا
هەمیشەنووسەرگەلێكهەبوولەرابوردووداوبەتایبەتمنلەئەدەبیاتیعەرەبیكالسیكدا
شتگەلیوەهامبینیوەوكەچیدوایلیكۆڵینەوەتەماشایانكردووەزەمەنیئەودوونووسەرە
زۆرجیاوازبووەوهیچكامیانئاگایانلەكولتووروزمانییەكدینەبووە،بەاڵمئەمەناكاتە
ئەوەیبەئاگاییەوەكرابێتبەڵكوئەوەتەنیالەهەندێرستەوبیرۆكەوتەنانەتناونیشانی
شیعرەكانیشداهەستیپێدەكرێتوبەبێمەبەستنزیكنلەیەكەوە،رەنگەئەمەپێچەوانەی

ئەوەشبیتكەگوتراوەهیچشتێكلەژێرئەمخۆرەدانوێنییە.
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من نەمتوانیوە و ناشتوانم ئومێد لە نووسیندا دروست بكەم، 
یان وابكەم بەختەوەری و كۆمیدیا ببەخشمەوە،

 هەروەك چۆن ناتوانم ماچ و وێنەی سێكسیانە بنووسمەوە، 
رەنگە ئەوە ئیشی دكتۆرێكی دەروونی بێت 

یان كەسانێكی دی، وشەكانم هەڵقوالوی ناوەوەی 
خۆمە كە پڕە لەئازار و تێكشكان و غەمگینیی

پرسیار/ ئەو دەمەی شیعرەكانتم دەخوێندەوە نیگەرانییەم تێدا دەبینی كە 
زۆرینەی نیگەرانی بینایی كردووە، دەزانی گەمژەییە گەر من بپرسم بۆچی 
نیگەرانیت، یان بە هەر نووسەرێكی دیكە كە نیگەران بنووسێ پێی بڵێی بۆ 
نیگەرانی، نا... من ئەوە ناپرسم، بەڵكو بەشێوەیەكی دیكە دەپرسم ئایا 
نیگەرانبوون  تاچەند لە داهێنان نزیكە؟ نیگەرانبوون تا چەند گرێدروای 

خەونی گەورەیە؟ 

عومەر جەالل:مننەمتوانیوەوناشتوانمئومێدلەنووسیندادروستبكەم،یانوابكەم
بەختەوەریوكۆمیدیاببەخشمەوە،هەروەكچۆنناتوانمماچووێنەیسێكسیانەبنووسمەوە،
رەنگەئەوەئیشیدكتۆرێكیدەروونیبێتیانكەسانێكیدی،وشەكانمهەڵقوالویناوەوەی
خۆمەكەپڕەلەئازاروتێكشكانوغەمگینیی،بەدرێژاییمێژوویئەدەبوبەتایبەتشیعر
دەربڕینیهەستەئازاراوییەكانبووەوجۆرێكلەبەتاڵكردنەوەیئازاریپێوەدیارە.هەڵبەت
و خوێن لە پڕنەبن وشەكان ئەگەر لێبكەم گوزارشتی ناتوانم هەمن ئازارانەی ئەو منیش
تاریكی،هەوڵیشمداوەنەتوانموابنووسموببمەكەسێكبۆنیخۆشبەختیلەوشەكانبێت
وناتوانم،یاندەبێتنەنووسمیاندەبێتواغەمگیندەركەوم،ئیدینازانمتاچەنددەبێتە
داهێنانوڕەنگەخوێنەریئەمجۆرەوشانەیمنبەكارمهێناونپڕنلەتێكشكانووێرانەیی
ئەوكەسانەیكە یادبكەینمن لە ئەوە ناشتوانین خوێنەرێكیكەمخوازیاریبنوهەڵبەت
دەمخوێننەوە،یانحەزبەنووسینیمندەكەنیاندەبنەهاوڕێمویانلێمكۆبوونتەوەلە
رێگەینووسینەوەمرۆڤگەلێكیتێكشكاووێرانبوون،كەسانێككەحەزبەئازارناكەنوپڕ

نینلەبێهیوایییناتواننچێژلەنووسینەكانمببینن.
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هەڵبەتنیگەرانیبوون،بەومانایەیپرۆژەیخەونێكیگەورەیەبەالیمنەوەبۆدۆزینەوەی
دەرگەكانیخۆشبەختیوتێگەیشتنلەئازاربەالیمنەوەسەختترەلەتێگەیشتنلەخۆشبەختی
ناتوانمبەوشێوەئاساییەیمرۆڤەخۆشبەختەكانلەدونیابڕوانم،روونتر وهیچكاتێكیش
بڵێمئەوەیئازاردەیبەخشێبۆدۆزینەویخودوشتەپەنهانەكانیدەورپشتمانخۆشبەختی
ناتوانێتپێمانببەخشێت،تۆتەماشاكەئەگەركەسێكلەمنداڵییەوەلەنێوخیزانێكیخۆشبەخت
وتەنانەتتاگەورەشدەبێتئازارنەبینێتوهەمیشەچیبیەوێتلەبەردەستیدابێتئەوا
بیماڵی و تاریك ژیانی هەم ناتوانێت و دەمێنێتەوە داهێنان بێ و بێكەڵك و چەندسادە
بناسێتوهەمیشخۆشبەختیدەبێتەدەردێكیكوشندەوموعتادیدەكاتوناتوانیتئەو

چێژەیغەمگینیوبێكەسەكانلەچۆڕێكیخۆشبەختیدادەیبینئەوانیدینایبینن.
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)لەیەكێتیسۆڤیەتداگەلێنووسینبۆژیانوبەرهەمەكانیڤالدیمیرمایاكۆفسكیتەرخانكراون،
كالیتین نێكۆالی كە باڵودەكەینەوە كتێبی)وشەوسەردەم( لە بەشێك لەخوارەوە ئەوا

مامۆستایبەرزیئەدەبوپسپۆڕلەبەرهەمەكانیمایاكۆفسكینووسیویەتی.(

شاعیرینیشتمانپەروەروشاعیریخەباتگێڕ،مایاكۆفسكیهەمیشەهێمایویژدانیشیعری
هەرە شاعیرە گشت چاوی جێ كە وادان ئاستێكی لە بەرهەمەكانیشی و بووە سۆڤێتی

چاكەكانیئەمڕۆیە.
ڕاستی بوونەتە ئێستا كردوون دروستی ئەو نەریتانەی ئەو زیندووێتی و سۆڵی و سفت

نووسینی: نێكۆالی كالیتین
لە ئینگلیزییەوە: د. ئازاد حەمە شەریف

مایاكۆفسكی لەم چەرخەماندا
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ئەمە بەاڵم خۆیەتی، شاعیر خودی هەمیشە سۆزدار خودی شیعرەكانیدا لە پەسەندكراو.
گوزارشتیشلەبیروهەستیملیۆنانهاوڕێیواڵتەكەیدەكات.جاهەركەشاعیرباسیخۆی
دەكرد،ئەمیەكێتییەپتەوەیكەسایەتیوگەردوونیارمەتییئەویدابۆسەردەمیخۆی
بدوێ.كاتێئێمەدەڵێینلەشیعرەكانی)مایاكۆفسكی(دادەنگیدانپێدانان،بڕیاردانوقسەی
ڕاستەوخۆ،لەگەڵسۆزیوتاربێژیوزاراوەیپەتیئامرازیڕەوانبێژینین،واتەئەوانەتاقە
شێوەنلەڕێگایئەوەوەگەورەییهەستەكانیخۆیپێدەردەبڕی.ئێمەبەئاشكرادەبینین
هەمووشتێكلەئەنجامیهێزیئەوهەستانەوەخوڵقاوەلەگەڵگرنگیئەوشتانەیشاعیر
دەیەویستبەخوێنەرانیبڵێ-ئەوڕاستییەیكەخۆیبەملیۆنانخەڵكەوەخەریكدەكرد

وهەوڵیدەداهەمووتاقەوشەیەكلەمێشكیئەوانبچەقێنێ.

ڕەوتانە ئەو بیگرێتەخۆسنووری نییە توانایدا لە ئاسایی ڕەوتی و وشە كە لێشاویسۆز
دەشكێنێوداوایوشەووێنەینوێدەكاتوزێدەڕۆیی)مبالغە(وبەكەسكردن)تشخیص(
یارمەتی نوێیانەبووكە وخوازەیبەهێزدەخولقێنێ-هەرئەموشەوڕەوتوسەروا
شاعیریدازمانیشیعریفراوانبكاتومامەڵەیەكیدیموكراتیانەیلەگەڵبكاتوتێڕوانینی
بەدیاردەوبابەتیژینئاساكەپێشترلەشیعریاساغكرابوودەوڵەمەندبكات-تاوەكوبەم
چەشنەششۆڕشبەشیعرەكانیخۆی)چەكداربكات(.هەركەبیرلەوەدەكەینەوەچۆنبنەما
شیعرەكانیمایاكۆفسكیلەبەرهەمیشاعیرەهاوچەرخەكانپارێزراوگەشەیپێكرا،ئەوسا
دەبێئەوەمانهەمیشەلەبیربێكەلەئەنجامیئاكارەهەرەگرینگەكانیشیعرەكانییەوەكە
سفتوسۆڵیوكاریگەرێتیبوون،بەبێهەستێكیبەهێز،بەبێسووتانێكیڕاستەقینە،بەبێ
كەسایەتیزیندوویشاعیریئەودیوخودیسۆزدار،هیچدێرێكی)بەبزاوت(،هیچڕەوتێكو
هاونەواییەكیدەقاودەق)مایاكۆفسكیانە(،هیچبااڵبوونێكیبەپەرۆشوڕەوانبێژانە،شاعیر
لەمایاكۆفسكینزیكناكاتەوە.بەپێچەوانەوەئەمانەئەوەپیشاندەدەنكەلەڕاستیچەند

لێكتردوورن.

تەكنیكە بەكارهێنانی مانای دەقاودەق مایاكۆفسكی نەریتی بۆ دڵسۆزی بڵێین ناوێ پێی
شیعرییەكانیئەونییە.خۆبەرهەمیزۆرلەشاعیرەهاوچەرخەگەورەكانمانبەڵگەیئەو
و هاوچەرخانەیە و ئەوەندەشۆڕشگێڕانە مایاكۆفسكی بەاڵمشێوەشیعرییەكانی قسەمانە.
تاكو بەستراونەتەوە شیعرەكانمان نوێی ناوەڕۆكی بە بەقووڵی ئەوەندە نوێكردنەوەكانیشی
و لەشێواز چ و هەستیاری لە چ دوورن لەو زۆر ئەوانەی تەنانەت هەن، شاعیرمان كەم
نەوایشیعری،خۆیانبەشێوەیەكیانلەهەندێكاتدالەژێركارتێكردنیئەودانەبینیبێتەوە.
بێگومانلیریكوشیعرەدرێژەكانیمایاكۆفسكی،هاوارەكەی)هەوریناوپانتۆاڵ(و)مرۆڤ(
لەگەڵنزاكڵپەدارەكانی)لەسەرئەوە(ودڵنیاییەبەكەیفەكەی)چاك!(سەرچاوەیگەلێك
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لەوشتانەنكەلەبەرهەمیچاكترینشاعیرانیئەمسەردەمەماندانوێن.نوێیەتیزۆربەیئەوان
لەوپەیوەندییەڕاستەوخۆیەینێوانشاعیروخوێنەروقسەوبانگەوازوبەرەنگاربوونەوەی
ڕووبەڕووەكەبوونەتەتاقەشێوەیەكیشیاوبۆدەربڕینیبەسۆز.ئەوەیراستیشبێتئەمە
لەوەدادەردەكەوێتكەڕووكردنەگشتالیەكهێشتاوەكئامرازێكیڕەوانبێژیپاكیزەجێی
لەوەشدا نوێیەتییە ئەم بهێنێت.هەروەها باوەڕیپێ دەیەوێ نووسەر كاتێك نییە متمانە
بۆ ئەمە بەڵكو ناكات، خەریك بەخوێنەر خۆی هەرگیز بەگشتی شاعیر كە دەردەكەوێت
خوێنەرێكەكەمێشكێكیلەوئاسایهەبێوخاوەنیزیرەكیوهەستیارەیەكینهێنگیربێكە
لەنووسەرتێبگاولەنیوەڕێپێبگاتوتوانایئەوەیهەبێهەمووشتێكیپێبگوترێ.
ئەمەڕاڤەیئاشنایەتیوقسەلەڕووییو)تایبەتییەتی(پەیوەندیشاعیروخوێنەردەكات
هەروا تەواو، تاڕادەیەكی دڵگیرە، زۆر چاكەكانماندا هەرە شاعیرە شیعری لە ئەمەش كە
مایاكۆفسكیببووەهۆینەشونماكردنیدەركەوتنیخودیسۆزدارلەهەمووجۆرەكانی
شیعروهەرواهەرئەوبوویارمەتیگەشەكردنیتایبەتێتیئەوخودەمادییەمرۆڤانەسادەیە

وقەشەنگێتیەكەیدا.
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شاعیری ئەزموونی و ناخی جیهانی و بێ ڕەسەنتر و بەهرەدارتر شاعیر هەرچەندەی
بەرهەمیشاعیرانی لە نزیك هەمووشتێكی بەڕێكوپێكی زێترشیعرەكانی دەوڵەمەندتربێ،
دیهەڵدەمژێ.جالەبارێكیوادا،ئێمەقسەلەسەرالساییكردنەوەیاخوازتنەوەناكەین،
بەاڵمدەربارەیلێكنزیكیكەسایەتیدووشاعیروپەیوەندینێوانئەودووكەسایەتییەلە
نموونەیتایبەتیدا،لەهەندێڕوویلێكچوویبەرهەمێكیئەفڕێنراودادەدوێین.ئەوكەسانەی
بنچینەدا لە كە بەكاردەهێنن شێوە هەمان لە دی شاعیرێكی )موڵكی( دەكەنەوە السایی
بەاڵم  دەردەخات. ئەوان هیچچەشنەخستنەسەرێكی نەبوونی بەئاشكرا ئەمەش هەبووە.
لەالیشاعیریڕاستەقینە)موڵكی(یەكێكیتردەبێتەبەشێكیئەوەیبەڕاستیهیخۆیەتی
وڕەنگوبۆیەكینوێ)ئاكارێكینوێوبوونێكیشیعرینوێ(بەدەستدەهێنێ.پەیوەندی
نزیكترلەگەڵخوێنەركەلەوەوپێشلێیدواوین،یاچاالكیمەزنتریخودیسۆزدارخۆی
هەمانشت دەبێ دەردەخات. جیاجیادا شاعیرانی بەرهەمی لە جیاواز بەچەندشێوەیەكی
دەربارەیدەنگدانەوەیتەواویوێنەیشیعریوكاریگەریڕەوتوشتەكانیدیكەشبڵێین.
زۆرلەشاعیرەكانمانئاگاداریڕوویدەرەوەیشیعری)مایاكۆفسكی(ن،شێوازیسەرواكەی،
گۆڕانەناوبەناوەكانیڕەوت،ناوێزەییوشەكانیوشتیلەمبابەتە.لەگەڵئەوەشداكارەكانی
هەرشاعیرێكی ژیانی ڕۆحی بەردەوامی و جوانخوازییانە وا بەشێكی بوونەتە مایاكۆفسكی
ڕاستەقینە،كەكەمشاعیریانلەكاتێكدایاكاتێكیترخۆیانلەژێرئەفسوونیمۆسیقاكەی

نەدۆزییبێتەوە.
شتێكی شاعیرێك هەموو كە بەرباڵون و دەوڵەمەند ئەوەندە مایاكۆفسكی بەرهەمەكانی
ناویدادەبینێتەوە.شیعرەكانیمایاكۆفسكیبەرەنگاربوونەوەیەكیبەگرمەگرمو لە )خۆی(
لێوردبوونەوەیەكیقووڵ،پەیامێكیگشتیبەسۆزودانپێدانانێكیبەهێز،ستایشێكیپڕشانازی
وتەوسبازییەكیهەڵتەكینەرووێنەیەكیبەشكۆیمێژوویتێدایە،گوتاریئەوكۆرپەیەكی
ساوایتێدایەكە)هەمكتێبوهەمپێنووس(تێكدەشكێنێ.هەرشاعیرێكبەوردیگوێ
لەمایاكۆفسكیڕابگرێدەنگێكیوادەبیستێكەلەگەڵهیڕۆحیخۆیهاونەوایە...لیۆنید
مارتینوف،بۆنموونەلەمایاكۆفسكینزیكەنەكتەنهالەمەیلیهونەریگشتی،بەڵكولە
ڕێبازیشیعریش،ئەمەزۆربەسادەییلەبەرئەوەیەكەمارینۆفوەكشاعیرەگەورەكانی
خاڵی وەك مایاكۆفسكی هەركە جا هەیە. مایاكۆفسكی لەگەڵ نزیكی لێك هەستێكی تر
دەستپێكردنپەسەنددەكات،هەمیشەشتێكیخۆییدەمێنێتەوە.بگرەتەنانەتلەوكاتانەش

كەجومگەوجەمسەرێكیدیاریوێنەوبابەتونەوایشیعریهەیە.
مایاكۆفسكیكاریكردۆتەسەربەرهەمیشاعیرانیواكەچلەشێوازوچلەڕێباززۆرلێی
دوورن،زۆرجاربەبێئەوەیئەونووسەرانەخۆشیانپێیبزانن.خۆگەرهیچیشدەربارەی
نیكۆاڵیئەسییڤوسیمۆنكیرسانۆڤنەڵێینكەمایاكۆفسكیالیئەمانەلوتكەیشیعرییەو
هەرواگونجاوترینشێوەیدەربڕینیبەسۆزلەوێنەوڕەوتونەوایمایاكۆفسكیدەبینرێتەوە.
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جەنگ ئەوانی پاڵنا لە چەرمەسەری تێبگەن و
 هێزی دلێری خۆیان تاقی بكەنەوە و هەروا فێری

 خۆشەویستی و رقی كردن. ئەم هەموانەش الفاویان بۆ ناو 
شیعرەكانیان بەست و داوای وشە و وێنەی وا 

باوەڕ پێ هێنەری بەهێز و بەگوڕیان دەكرد بەقەد واقیعە 
دڵتەزێنە بەدیومە باوەڕ پێكراوەكەی ئەو سەردەمە

نەوایانە و ڕەوت ئەو شاعیران لە زۆرێك الی چونكی دابنێین مەرجێك تاقە لێرەدا دەبێ
هەمیشەلەمۆدێلیدەرەوەیالساییكردنەوەیەكیبەتوانانەكەمترونەزیاتربوون.ئێمە
هیچكارێكمانبەونووسەرانەنییە.كەچیئەوەیجێیبایەخپێدانەبریتییەلەنزیكیڕێبازو
شێوازیئەفراندنكەلەئەنجامیخزمایەتیڕۆحیدێتەكایەوە.ئەمەشلەسەرئەوشاعیرانە
مایكۆفسكی بەرەو خۆیان نەستی و هەست دەنگی و خۆیان دڵی بەلێدانی كە دەسەپێت

ڕاكێشراون.
ئەمەشبەتایبەتیپەیوەندیبەشاعیرانینەوەیجەنگەوەهەیەكەبەدرێژاییسااڵنیجەنگ

خۆیانبەئەدەبەوەخەریككردوجەنگچووەنێوژیانیئەوانوژیانیواڵتەكەیانەوە.
جەنگئەوانیپاڵنالەچەرمەسەریتێبگەنوهێزیدلێریخۆیانتاقیبكەنەوەوهەروافێری
خۆشەویستیورقیكردن.ئەمهەموانەشالفاویانبۆناوشیعرەكانیانبەستوداوایوشە
ووێنەیواباوەڕپێهێنەریبەهێزوبەگوڕیاندەكردبەقەدواقیعەدڵتەزێنەبەدیومەباوەڕ

پێكراوەكەیئەوسەردەمە.

ئالەمەدامایكۆفسكیتوانییارمەتیئەوانبدات،ئەوانیشزۆرقەرزباریبەهێزیوبەرفراوانی
ئەووێنانەنكەلەجەنگولەنێوجەنگداهاتوونەتەدونیاوە،كەبەرجەستەیئازاروتاڵی

وتێنوێتیانبۆتۆڵەوئەڤانی)ارادە(بۆسەركەوتندەكرد.
سیمۆنگودزینگۆیتەمەنبیستساڵیدەربارەیژیانیقورسیسەربازنووسی)رێگایەكی
بڵێسەدارودووربوووەكرێیكاكێشان(.ئەلێكسەندەرمێزیرۆف،هاودەمیگودزینگولە
لە لۆكۆنین بمانژێننەوە(،مێخایل باپیرەگەورەكانماندە بۆدواڕۆژنووسی)ئەی پەیامێك
ماڵئاواییكردنیهاوڕێیەكیكەلەجەنگكوژراهاواریكرد)نابێپشتمانلەگەڕانبەدوای
تاوانبارداشلبكەینەوەكەمترلەوەینكۆڵیلەبەشیخۆمانلەوزەوییەدابكەین(.ئابەم
شێوەیەئەلێكسنیگۆدۆنۆڤشیعری)ئااڵیسەردێیسۆڤێتی(دەستپێدەكات)خامۆشی
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لەناوهاڕژنیسمیئەسپخنكێنراوە،سواربوونیگەورەباشچاوەش،سواربوونبەسەرهەموو
ئەوروپادا.(لەگەڵئەوهەمووجوداییەش،تەنانەتلەگەڵئەوەیكەئەودێرانەلەسەربابەتی
لەیەك هێشتاش نووسیویانن، جودا سەلیقەی و مەیل خاوەن شاعیری و نووسراون جودا
دەچن-چلەبەهێزیدەربڕینیبەسۆزوچلەبەرفراوانیگشتاندنوچلەدەربڕینیڕاستی

ئەوسەردەمە.ئەوانئەمهەمووشتانەلەمایاكۆفسكیفێربوون.
هەروابەكارهێنانیبەركراوەیڕەوتی)شیعریئازاد(یمایاكۆفسكیلەالیەنشاعیرانیجەنگ
ئەنجامی لە مایاكۆفسكی ڕەوتی دروستبوونی نەبێ هیچ هەر بوو. بنچینەیی بەشێوەیەكی
ئەزموونگەرێتیوگەڕانبەدوایشێوەینوێبۆشێوەشیعرییەكەیبوو.ڕەوتیشیعرەكانی
تێك دەركرد دەربڕینی تازەی شێوازی داوای كە هەستەكانیدا مەزنی گوشاری لەژێر ئەو
دەشكێنران.جائەوشاعیرەالوانەیكەجەنگببووەبابەتیسەرەكیانبەشێوەیەكیسەرەكی
ژیانیانەوە نێو هاتە تراژیدیایەی ئەو چونكە مایاكۆفسكی، نەوای و ڕەوت كردە ڕوویان
لە هەروەها و و)مرۆڤ( وجیهان( تراژیدی)جەنگ بااڵبوونی لە تایبەتی بەشێوەیەكی
ئێواریەكیان و دایە )جەڕمانییەكان و كرا( ئاشكرا جەنگ )كە وەك كورتەكانی شیعرە
و هەست تا یارمەتیدان مایاكۆفسكی وێنەكانی و ڕەوت چونكە خستنەوە، نزیك كوشت(
نەستیانبەشێوەیەكیتوندوتۆڵتردابڕێژرێتەوە.هەرچەندەپێویستیشنییەبڵێین،بەهیچ
جۆرێكهەمووشاعیرەكانیسەردەمیجەنگئەوڕەوتونەوایانەیانبەشێوەیەكیبەردەوام
هەڵدەبژارد،زۆریانپاشترڕوویانكردەكێشیكالسیكینزاییوئاشكراكردنیڕاستەوخۆلە
شیعرەكانیانداڕێگایبەڕەنگدانەوەیاگێڕانەوەوسۆزیلێبوردنەوەدا.بگرەتەنانەتئەمڕۆ،
بەرهەمیچاكترینشاعیرینەوەیجەنگناتوانێئەوهەستەچڕەدەرببڕێتكەمایاكۆفسكی
وابەئاسانیخستیەبەردەستیان.هەرواناشتوانێتئەوهێزوتوانایەبەدەستەوەبداتكە
لەمایاكۆفسكیفێربوون،لەكاتێكدائەوانوەكوئەوخۆیانلەوبابەتانەدەداكە)ڕێی

بەدرێژدادڕینەدەدا(.
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زۆر دوایی سااڵنەی بیست ئەو بەقەد هەرگیز مایاكۆفسكی شیعری شێوەی لە حەزكردن
نەبووە،لەكاتێكدازۆرناوینوێلەشیعریسۆڤێتیدادەركەوتنوكۆمەڵێكیچاكلەو
شاعیرەالوانەڕوویانكردەڕەوتونەواوڕستەسازیومامەڵكردنیوشەلەالیمایاكۆفسكی.
جامایاكۆفسكیالیزۆربەیشاعیرانیئەمڕۆبۆتەخاڵیدەستپێكردنیبەرهەمیئەفڕێنراو.
لیریكیئاشكراكەردەسەلمێننو ئەوانتائەمڕۆشلەنووسینەكانیانداچاالكانەبنەماكانی
زمانی سنووری بەرباڵوكردنی بۆ پێكرد دەستی مایاكۆفسكی كە كۆششەی ئەو بەردەوام

شیعریوئەوپەڕیگوزارشتەكاریوتوانایوشەبۆخوڵقاندنیوێنەبەرەوپێشدەبەن.

نەرێتیمایاكۆفسكیبەچاالكیلەالیەنشاعیرانیوەكیڤگینییڤتشینكۆ،ئەندرێفۆنیسنكی،
رۆبەرترۆژدیستڤینسكی،ڤیكتۆرسانسۆراوهیتریشبەرەوپێشبردراوە.بەرهەمەكانی
لەگەڵمایاكۆفسكینیشان نزیكیەك لێك بەڕێكوپێكی ئەوان،بەشێوەیجیاجیابەاڵمزۆر
دەدەنوهەوڵدەدەنبۆبەردەوامبوونلەكۆششكردنبۆدۆزینەوەیشێوەشیعرینوێ.

بابەتی)مایاكۆفسكیلەمچەرخەماندا(بابەتێكیفراوانەوبەتاقەكتێبێكبنینایەت،چونكە
مایاكۆفسكیهەربەتەنهاشاعیرێكیمەزننییەكاریلەشاعیرانیتركردبێت.كەچیئەوەی
شایانیباسە،ئەوەییەکجارگرنگوبایەخدارەلەشیعرەكانیئەوولەبەرهەمینەوەكانی
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پاشترئەوەیەئەمەلەئەنجامیچاخێكینوێهاتۆتەكایەوەوبەشیعریشۆڕشیسەركەوتوو
دادەنرێ،شیعریتێكۆشانوئەفراندن،جەختكردنەوەیڕاستینوێوپەیوەندیمرۆڤی
نوێ.ئەمەششیعرێكەكەڕوویدەمیدەكاتەجەماوەر.هەمووشتێكیڕەسەنونوێو
هاوچەرخوتازەكەكۆششیشیعریئەمڕۆدەردەخاتپێشهەمووشتێكبەستراوەتەوەبە

ئاكاریشیعرەكانمانكەخەباتگێڕانەودیموكراتیانەیەوپشتبەدواڕۆژدەبەستێ.
جانەریتیمایاكۆفسكیوەكونەریتێكیشیعریكەچلەناوەڕۆكوچلەشێوەداشۆڕشگێڕانەیە
نەكتەنهالەیەكێتیسۆڤیەتبەردەوامبوووگەشەیكرد،بەڵكولەسەرانسەریجیهانیشدا،
سەند كڵپەی پەككەوتوو، و پێشكەوتوو و نوێ، و كۆن نێوان دووبەرەكییەی ئەو چونكە
نوێكەرەوەی شاعیری گەلێك و نیۆدا پابلو و حیكمەت نازم شیعرەكانی بە سروشتی و

خەباتگێڕیتربەخشیكەئاسۆینوێلەژیانوهونەردەخولقێنن.
=============================================
=============================================

سهرچاوه:
*ئەموتارەلەگۆڤاری)SovielLiterature(ژ)7(یساڵی1973،ل131–135

وەرگێڕدراوە.
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بەلێكدانەوەیەكیئاماژەیینازانستی،بەاڵمتوێژەرەوانەدەتوانینهەست
بەوەبكەینكە)جۆرجلۆكاچ1885-1971(مێژوونووسیماركسیستی
پەڕی ملیۆن یەك رێژەی دەبێ مەجارستان، لەدایكبووی ئەدەبیات،
بابەتیئەدەبی،فەلسەفی،مێژووییوسیاسیبەدرێژاییتەمەنیخۆی
خوێندبێتەوە،چونكەلەبارەیزۆربەیبەرهەمینووسەران،فەیلەسوفەكان
و بۆچوون ئەوروپا رابردووی سەدەی سێ كۆمەاڵیەتی خەباتگێرانی و
رایخۆیدەربڕیوە.لۆكاچنەكتەنهارۆمانەكانیبێلزاك،دیستۆفسكی،
تیشكی بەر خستە تری ئەوانی و گۆتە زوال، مەن، تۆماس تۆلستۆی،
هێگڵ، ئەنگڵس، ماركس، بەرهەمەكانی لە نموونە بەڵكو رەخنەكاری،
زانستی و ئێستاتێكا بواری لە ناوبراو دێنێتەوە. وێبێر ماكس و لینین
پشت بە بكەین. سەیر ماركسدا ئاستی لە دەتوانین ناسییەوە جوانی
بەسەتنبەبەرهەمەكانیلۆكاچدەتوانینوەكئەخالقگەراسەیریبكەین،
هەربۆیەبەپێیدانپێدانانەكانی،چوونەناوەوەیناوبراوبۆنێوحزبی

كۆمۆنیستیشهەنگاووبڕیارێكیئەخالقیبوو.
قسەیەكیپێشیناندەڵێ:مرۆڤخۆیلەخۆیدابەردەواملەرێگایراست
ئایدۆلۆژیایەكیبێكەم لەمبەستێنەدادەڵێ:هیچ لۆكاچ دەردەچێ،و
وكورتیبوونینییەوراگەیاندنیبێالیەنیلەجیهانیئایدۆلۆژیاكاندا
ئارادایە،ئەویش لە نامومكینە،تەنهاهەڵوێستێكبۆمرۆڤیبەویژدان
و دژایەتی هەندێك ئایدۆلۆژییایەك. لەگەڵ هاوڕابوونیەتی یان دژایەتی
لەگەڵ لێپرسینەوەیخۆی بە تردا بیرمەندەكانی لەگەڵ لۆكاچ خەباتی
خۆیدێننەئەژمار،چونكەلۆكاچپێشترماوەیەكقوتابیهەركاملەوانە
تراژیدیاكانی لە یەكێك دەنووسێ، دیفریت« »جۆلە وەك هەر بووە.
رۆژێك تیۆرێسییەنەكانیان باشترین كە ئەوەیە دۆگماییەكان ئایدۆلۆژییە
دەبنەئەورەخنەگرانەیهەرگیزئاشتنابنەوەلەگەڵیانوئەمەشرەنگە
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تەمەنیخەباتكاریخۆیدا،چەندینجار ماوەی لە لۆكاچ بێت. راست لۆكاچەوە بارەی لە
كەوتەزیندانیواڵتانیجۆراوجۆرەوە.رەنگەئەمرۆتۆزێكبەهەڵوێستەكردنەوەبڵێینناوبراو
بەشێكی لە نازییەكان گەیشتنی دەسەاڵت بە كاتی ناوبراو بوو. ئازادیخواز ماركسیستێكی
ئەوروپا،پەنایبۆسۆڤییەتبردلەوێبووەسەرنووسەریگۆڤاریئەدەبیاتینێونەتەوەیی.
لەگەڵئەمپەناگرتنەلەباوەشیسۆڤیەتدا،لەماوەیساڵەكانینێواندووشەڕیجیهانی
ناویلۆكاچلەواڵتانیبلۆكیرۆژهەاڵتیپێشوودا،نیشانەیبەرجەستەیتۆمەتیرۆزیۆنیست

بوونبوو.

بەدناویناوبراوكاتیمردنی،لەوواڵتانەدالەئاستێكدابووكەرۆژنامەیپەروادالەساڵی
لەحاڵێكداكەرۆژنامەی راگەیاند، ناوبراوی لەهەواڵێكیچواردێڕیدامەرگی 1971تەنها
لۆمۆندلەفەرانساپترلەپەڕێكیخۆیتەرخانكردلەبارەیناوبراوەوە.لۆكاچكولتووری
لە كە دەڵێ و دەكات دابەش فەلسەفیدا و تراژیدی قۆناخدا:حەماسی، بەسەرسێ كۆن
هاتوەتە رۆمان سەبكی جێگەیدا، لە و نامومكینە گۆیی حەماسە هاوچەرخدا، سەردەمی
ئەدەبیاتەوە.فۆرمیرۆمانجۆرێكلەسەرشكستەییوهەستكردنبەبێنیشتمانیفیكری
مرۆڤیمۆدێرنە.شێوازیرۆمانئەمرۆكەقارەمانی)ئەكتەر(تایبەتیخۆیهەیە،واتەكەسێك
كەبەردەواملەحاڵیگەڕانبەدوایرێگەچارەوئامانجەوەیە.قارەمانیحەماسیشبەدوای
ئامانجورێگەچارەوەبوو،بەاڵمئەوبێگومانبوولەوەیدەگاتەئامانجویالەرێگەیئامانجە
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دیاریكراوەكەیدا،شكستدەخواولەناودەچێووەكپاڵەوانێكلەئۆستورەكاندادرێژەبە
ژیانیكولتووریدەدات.بەاڵملەشێوازیرۆمانیهاوچەرخدا،نەرێگاونەئامانجیئەكتەر

ومرۆڤبەشێوەیراستەوخۆدیاریكراوورووننییە.

كە ئەوە هۆی بووە رەنجدەر مرۆڤی مێژووی و كۆمەاڵیەتییەكان بابەتە بۆ لۆكاچ هۆگری
گرنگییەكیتایبەتیبەرۆمانیمێژووییبدا.ناوبراودەڵێ،تەنهارۆمانیمێژووییەكەدەتوانێ
لە مێژوویی رۆمانی ئارای هاتنە بە بەستن بەپشت بدات. پێشان مێژوو بوونی تۆتالیتێر
سەرهتایسەدەینۆزدەهەمدالەالیەنوالتێرئێسكاتیبەریتانیایی،لۆكاچنووسیكە،لە
شۆڕشیفەرانسابەدواوەبۆیەكهمجارمرۆڤبووەشاهیدینواندنیجواڵنەوەیەكیجەماوەری
لەئەدەبیاتدا.بەبڕوایئەولەگەڵبەرهەمەكانیبێلزاكوتۆلستۆیدا،رۆمانیمێژووییگەیشتە
ئازادی مرۆڤتەوەری دەتوانین ئەوانیش پاش و كۆمەاڵیەتی، واقیعگەرایی رۆمانی قۆناخی
خوازانەیئەدەبیلەرۆمانەكانی)رۆمەنرۆاڵن،ئاناتۆلفرانس،ئێستفانتێسوایگوهاینریش
مەن(داببینین.دژایەتیلۆكاچلەگەڵزۆالبەهۆینیگەرانیئەوەلەناتۆرالیسمورەخنەی
ناوبراولەناتۆرالیسموفۆتۆریسم،سەرچاوەگرتووەلەرەخنەكانیمامۆستاكەی،هێگڵ،كە
لەسیمبولیسمورۆمانسیەتهەیەتی.ناوبراوبەپەیڕەویكردنلەلێنینئامۆژگارینووسەرە
چەپەكانیدەكردكەكەڵكلەبەرهەمەپڕبایەخەكالسییكەكانیكولتووریرابردوویبۆرژوایی
شكسپیر، وەك ریالیستییەكانی كالسیكییە نووسەرە خۆیان، خزمەت بیانخەنە و وەرگرن
سێرڤانتێز،گۆتەوبێلزاككەدەتواننمامۆستایەكیباشبنبۆنووسەرەنوێخوازەكان.
ئەنگڵس،بەپشتیوانیلەریالیسموتبوویكە،تواناییبێلزاكلەلێكدانەوەوخوێندنەوەیدابۆ
كۆمەڵگایفەرەنساییومێژووەكەیلەدەستكەوتەكانیئەومەكتەبەیەولۆكاچبەپشتبەستن
بەئەمبۆچوونەیئەنگڵس،بەپێچەوانەیدكتۆرینیزاڵیئەوسەردەمەیحزبیكۆمۆنیست،
دەستیبەپشتیوانیكردنلەنووسەرگەلێكیوەكپۆشكین،گۆگۆڵ،دیستۆفسكی،ئێستاندال
وفلۆبەركردداوایگێرانەوەیمتمانەیبۆكردن.لۆكاچدەیگوت:قوواڵییوواتاوفراوانی
ریالیزمیواقیعیهێندەزۆرەكەبەرهەمەكانیشكسپیر،گۆتە،بێلزاك،ستاندال،دیكێنزو
ئێمە ناوبراوهەروەهادرێژەیپێدەداكە بێنینەهەژمار، لەوبەشەدا تۆلستۆیدەتوانین
ئەدەبیاتیباشوخراپمانهەیە،شكسپیروگۆتەناتوانینبەبەهانەیسۆسیالیستنەبوون
رەتبەكەینەوە.جیاوازیلەنێوانئەدەبیاتیباشیسۆسیالیستییابۆرژواییدابوونینییە.
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بۆچوونەكانیلۆكاچەبەرەوئەوئاراستەیەرۆیشتكەلەساڵی1956داداوایئازادیرەهای
بۆئەدەبیاتكرد.ناوبراولەزاریگۆتەوە،بووەبانگەشەكاریئەدەبیاتیجیهانی،تەنانەت
ئەوكاتەیسەبارەتبەڤۆڵتێرئێسكات،تۆلستۆییابێلزاكەوەبۆچوونیخۆیدەردەبڕی.
رایگەیاندكە لەهونەرداكردو لەجوانیگەری لۆكاچیئەخالقگەرادەستیبەرەخنەگرتن
بانگەشەبۆئێستاتیكایرەهادەبێتەهۆیئەوەیكەسنووریبەراوردكاریناسینیباشو
خراپخەوشدارببێت.بەبڕوایناوبراوبنەمایئەدەبیاتیواقیعیپێوستەریالیسمبێت.هونەری
راستەقینەالیلۆكاچهەمیشەوەستانەوەیەلەدژینادادپەوەریوئامادەبوونەلەجیهانی
واقیعیدانەكسەرقاڵبوونبەمەسەلەكانیجیهانیهێپۆرۆت.ناوبراودەیگوت،سەرەكیترین
ترسناك، ستالینی بەسەردەمی رەخنەگرانەیە ریالیزمیسۆسیالیستیسەرەنجدانی ئەركی
سەردەمێككەبەبڕوایئەوناتۆرالیسمێكیدەوڵەتی،ریالیزمیراستەقینەیوەالنابوو.ناوبراو
بەرەخنەگرتنلەئەدەبیاتیكرێكاریجواڵنەوەیكۆمۆنیستیدەنووسێ،ئەوانزۆرجاران
بایەخیئێستاتیكاوهونەریپێویستیاننییەوئایدۆلۆژیماركسیزمناتوانێهەرگیزگارەنتی
هیماالیای لینینیزم ماركسیزم– هەرچەندە پێشكەوتووانە. كولتووری و ئەدەبیات بۆ بێت
جیهانبینییەكانە،بەاڵمئەگەركەروێشكێكیترسنۆكیتۆقیوبەسەرلوتكەكانیداهاتوچۆبكا،
هیچكاتنابێتەئەودرامایەیكەلەدەشتەوشكوبەرەهوتەكاندادێتەبەرهەم.بەبڕوای
ناوبراوزۆربەیقەڵەمبەدەستانیسەردەمیستالین،زمانحاڵەبێبەرهەمەكانبوون،چونكە
بۆباسكردنیهەربابەتێك،ئەوەندەبەسبووكەنووسەرێك،كۆكەرەوەیزمانحاڵێتیەكی
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بیانلكێنێ.بەپێیبانگەشەی باشبێتلەستالینوبەشێوەیەكیهونەرمەندانەپێكەوە
ناوبراو،پاششۆڕشیگەورەیئۆكتۆبەریسۆڤیەتی،ئەدەبیاتێكیشۆڕشگێڕانەی–رۆمانسی
وئەدەبیاتێكیپێشڕەوانەبەپێشەوایەتیمایاكۆفێسكیپێكهات.بەاڵمراگەیاندنیریالیزمی
سۆسیالیستیمەیدانیزیاتریبەكەسایەتیپەرەستیتەزویركارانەیستالینیستیبەخشی.
دیكتاتۆرێكیتر، هەر حكومەتی ساڵەكانی وەك ستالین سەردەمی سۆسیالیستی ریالیزمی
دژیهونەروئەدەببوو.لۆكاچدژیپێناسەیهونەربووبەواتایبانگەشەیراستەوخۆ.
ستاتیكا و مێژوو كە دەدەن نیشانی ئەدەبیات نەمرەكانی بەرهەمە هەموو دەڵێ، ناوبراو
لەپێوەندییەكیتوندوتۆڵدان.هەروەكلەبابەتەكانیناوبراودا،ئەمدووچەمكەپێكەوە
یەكدەگرنودەكەونەپێوەندیلەگەڵهونەروراستییەكۆمەاڵیەتییەكان.بەمپێیەناوبراو
تارادەیەكیزۆرنوێخوازبووە،لەبەرئەوەیكەبەزمانیخاوەنراكانی،وەكماركسو
ئەنگڵسەوە،زانستیستاتیكایسیستەماتیكیخۆیدانەناوە.بۆچوونەكانیماركسسەبارەت
بەهونەروكولتوورلەسەردەمییۆنانیكۆنداوسەرقاڵییەكانیئەنگڵسسەبارەتبەبێلزاك
لە جوانناسی و ستاتیك باسی بۆ سەرەتایەك وەك بتوانین رەنگە رۆماندا، لە ریالیزم و

ماركسیزمدابێنێنەئەژمار.
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ئەوەیكەسەبارەتبەبیۆگرافیلۆكاچبەكورتیوپوختیدەتوانینباسیبكەین،ئەوەیەكە
ناوبراولەنێوانساڵەكانی1971-1885دالەمەجارستانبەشێوەیەیپچڕپچڕبەسەری

بردوژیا.
باوكیبەڕێوەبەریبانكودایكیلەبنەماڵەیكیناوداربوو.بنەماڵەكەیناوبراولەهەردوو
ناوبراو ئەدەبی ئەو،كۆمەڵناسیی وتەیخودی بە بوون. ئاڵمانیایی و رهچەڵەكیجولەكە
»زیمێل« نووسینی پارە«، »فەلسەفەی كتێبی دوو كاریگەری ژێر لە ماركس، لە جگە
شاعیر یەكەمین بە هاینە ناوبراو بوو. وێبێردا ماكس پرۆتێستانی«، »یادداشتەكانی و،
ریالیستی– رۆمانی نوێنەری دووایین بە تۆماسمەن و ئەوروپا بیرمەندیشۆڕشگێڕی و
رەخنەگرانەدەزانێ،وڤۆڵتێرئێسكاتبەبناغەدارێژیرۆمانیمێژووییدێنێتەئەژمار،كە
گەورەتریننووسەریمێژووشەبەبڕوایناوبراو.ئەوتەنانەتپۆشكین،گۆگۆلوستاندالیبە

درێژەدەریرێبازیئێسكاتدێنایەئەژمار.
بە نیچەی ئەژمار. دێنایە رابردوو نووسیسەدەی بەگەورەترینشانۆنامە برێشتی لۆكاچ،
دامەزرێنەریراكردنلەعەقڵیسەردەمیئیمپریالیزمدەزانی،چونكەبەبڕوایناوبراونیچەلە
سەرەتاوەدژیدیموكراسی،سۆسیالیزمومافیژنانبوو.ناوبراوهەروەهادژینووسەرگەلێكی

پێشڕەویوەكدووبلین،جۆیسودۆسپاسۆسبوو.
بەرهەمەكانیلۆكاچبریتینلە:»تیۆریرۆمان«،»مێژوووهۆشیاریچینایەتی«،»ریالیزمی
بە سەبارەت »بابەتگەلێك سەردەمەكەی«، و »گۆتە جیهانیدا«، ئەدەبیاتی لە رووسی
جوانی تایبەتی »شێوازی الو«، »هێگڵی فەڕانسەوی«، ریالیزمی و »بێلزاك ریالیزم«،
ناسی«،»بەرهەمیهونەریرەفتاریجوانیناسانە«،»هونەروەكدیاردەیەكیكۆمەاڵیەتی

مێژوویی«و»نیچە،پێشەنگیستاتیكایفاشیزم«.
هەروەكدەبینرێبەرهەمەكانیناوبراوبەگشتیسەبارەتبەئەدەبیاتیسەدەی19و20و
رەوتیمێژوویئەندێشەیەلەئاڵمانیایە.دووكتێبیناوبراو:»مێژوووهۆشیاریچینایەتی«
و»تیۆریرۆمان«،لەبەناوبانگترینبەرهەمەكانیسەدەیبیستەمبوون.كتێبی»تیۆری
رۆمان«یناوبراونووسەرگەلێكیوەكتۆماسمەن،ئارنێستبلۆخ،ڤۆڵتەربێنیامین،لۆسین
گێڵدمەنوئادێرنۆیلەبواریئەدەبیوكۆمەڵناسیئەدەبییەوەخستەژێركاریگەریخۆی.
وەك: لێدرا، زۆری تۆمەتی و خرا دوا بە جۆری جۆراو ناتۆرەی و ناو ژیاندا لە لۆكاچ
رووناكبیریئەخالقگەرا،ماركسیستیزانكۆیی،رۆیزیۆنیست،بلشویك،جوانیناس،مامۆستای
ستالینیەت،واقیعگەرایسۆسیالیستو...هتد.لەهەندێكواڵتیبلۆكیرۆژهەاڵتیپێشوودا
رەخنەیانلەلۆكاچدەگرتكەئەوجۆرینوێیراكردنلەعەقڵ،واتەمەزهەبلەبەرچاو

ناگرێوتەنهاسەرقاڵیخەباتەلەبەرامبەردژەعەقڵبوونیئاتەئیستیانەدا.
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چاوخشانێکی خێرا به  ئه ده بی فلیپینی

 وه رگێڕانی: 

فلیپیندوورگەواڵتێكەكەوتۆتەباشووریخۆرهەاڵتیئاسیاوەبەدەریاكانیفلیپینوباشووری
چینوسولووسلیبیسدەورەدراوە.زمانیزگماكیخەڵكیفلیپینپێیدەگوترێتتاگەلۆگ.
هەرچەندەلەسااڵنی1500بهدواوهدوورگەكانیفلیپینكۆلۆنیالیئیسپانیبوونبەاڵملە
نیوەییەكەمیسەدەیرابردووئەمدوورگانەلەالیەنواڵتەیەكگرتووەكانیئەمریكاوەكۆنترۆل

كراوە.فلیپینبەیازدەمیندەوڵەتیجیهانلەروویزۆریدانیشتوانەوەدادهندرێت.
هەروەكوهەمووكۆمەڵگەرەسەنەكانیترئەمواڵتەخاوەنیمێژوویەكیدەوڵەمەندیزارهکی
دەماودەم رۆمانەكانەوە و گریك لەسەردەمی كە شیعر، و ئەفسانە و چیرۆك لە رەسەنە
هاتوونولەناوگوندنشینەكاندادەماودەمهاتوون.بەاڵمزۆریشیانفەوتاونلەناوچوونیا
لەبیركراونچونكەوەكوپێویستتۆمارنەكراونوتەنهانەوەكانیپێشووتروبابوباپیرانیان
ئەزبەریانكردبوون.بهشێکلهمانهگروپەكانیهۆشیاریكولتووریوزانكۆكانوەكونووسراو
ئەدەبیاتی زۆربەی ئۆسترۆنیشیان تیرەكانی لە هەریەكێک وەكو پاراستیان. تۆماركراو و
كۆنیفلیپینیشمۆركیئایینوئەفسانەییخوازراویدانیشتوانیكۆنیكۆچكردووپێوەدیارە
چیرۆكی دادەنرێت. ئۆسترۆنیشی میللەتی یەكەمی واڵتی بە كە هاتوون، تایوانەوە لە كە
خواوەندەكانوپاڵەوانەكانییانهاوبەشنلەگەڵمیللەتانیئۆسترۆنیشیانوەكونیوزیالندو
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ئەندەنوسیاوماداگسكار.چیرۆكیمەیمونەكەوكیسەڵەكەباوترینچیرۆكیمنااڵنیفلیپینە.
»مەیمونێكوكیسەڵێكدووهاوڕێیزۆرنزیكییەكترنونزیكبەیەكدەژیان.رۆژێكیان
كیسەڵەكەداوایكردپێكەوەپیاسەیەكبكەنوپاشیكەمێكلەالیدارمۆزێكداوهستانو
بڕیاریندادارەكەبۆخۆیانبەرنبۆیەدووكەرتیانكردوهەریەكەوكەرتێكیلەباخچەكەی
خۆیچاند،بەشەكەیمەیمونبەشیخوارەوەیدارمۆزەكەبووبۆیەوشكبوو.كیسەڵەكە
بەختیارتربووچونكەبەشیسەرەوەیدارەكەیبەركەوتوروایهوهوبەرزیشبۆوە.پاش
ماوەیەككیسەڵەكەسەردانیمەیمونەكەیكردوبینیهاوڕێكەیدڵتەنگوبێتاقەتە،پرسی
چیروویداوەوبۆچیوانیگهرانی؟مەیمونەكەشبۆیباسكردكەنەمامەكەیفەوتاوە.
كیسەڵەكەدڵیدایەوەوداوایكردبێتوبەهاوبەشیخزمەتیدارمۆزەكەیئەمبكاتو
نییە. سەرداری سەركەوتنی توانای كیسەڵ چونكە بدات یارمەتی مۆزەكانیش داگرتنی لە
مۆز كاتێ بەاڵم كردنی هاوكاری بۆ پیشاندا ئامادەییخۆی بوو رازی یەكسەر مەیمونەكە
بەتاڵەكانیشی توێكڵە و مۆزخواردن كەوتە دارمۆز، مەیمونسەركەوتەسەر و پێگەیشت
فڕێدەدایەسەروگوێالكیكیسەڵیشەریكوخاوەندارهەرچەندەپاڕایەوەبەاڵمجگەلە
توێكڵەمۆزهیچیتریپێنەبڕا.بۆئەوەیهاوڕێكەیتەمبێبكاتهەندێدڕكوداڵیبەرزی
هێنادەوریدارەكەیپێگرتولێیداڕۆیشت.كاتێمەیمونهاتەخوارەوەورگیپڕكردبوو
لەمۆز،كەوتبەسەردڕكەكانداودیاربووئازاریپێگەیشتبۆیەبڕیاریداسزایەكیتوندی

كیسەڵەكەبدات.

ڕۆژیدواترمەیمونەكەكیسەڵەكەیلەقەراغیرووبارێكگرتوكردیبەگوێچكەیداوبەرزی
كردەوەبۆئاسمانوپێیگوتدهتخهمهسهرئاگرودەتكەمبەشۆربایكیسەڵ.كیسەڵەكەش
پێیگوتجابۆفڕێمنادەیەناورووبارەكەباشترنییە؟مەیمونەكەهەستیكردناورووبارەكەی
نەیزانیكەكیسەڵەكە رووبارەكە ناو دایە فڕێ یەكسەركیسەڵەكەی تربوو مەترسیدار پێ
مەلەوانبازە.پاشیكەمێككیسەڵەكەهاتەسەرئاووماسییەكەیگەورەیبەدەمەوەبوو،
مەیمونەكەداوایكردلەماسییەكەشبیکاتههاوبهش،بەاڵمكیسەڵەكەگاڵتەیپێكردو
گوتیخۆتبۆنایەیەیههمانشتبکهیخۆئاسانە.ئەویشخۆیفڕێدایەناورووبارەكە،

بەاڵمنەهاتەوەدەرەوەوخنكا«.
)پەیامیچیرۆكەكەپاراستنیدڵسۆزیبرادەرایەتییەبۆیەكتریوەكوبەشێكلەسروشت

وكولتووریكۆمەڵگەیفلیپینی(.
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هەرچەندە هەبووە ئیسپانی كۆلۆنیالی گەیشتنی لە بەر فلیپینی نووسراوی ئەدەبیاتی
ئیسپانییەكانئەزموونێكیتاڵیانبۆخەڵكیفلیپینههبووه.ئهمهشلەسەپاندنیئایینی
مەسیحیوسزادانیئەوانەیكەرووبەڕوویكەنیسەدەبوونەوەبۆیەفەرمانیلەناودانیهەرچی
نووسراوەیفلیپینیهەبوودەرچووبەئەلفوبێیفلیپینیشەوە.لهبریهەمووئەوانەشبە
بابەتیئایینیكاسۆلیكیپڕبكرێنەوەوتەنهازمانیئیسپانیشبەكاربهێنرێتبۆفێركردنی
كە ئەوانەش و دەسەپێنرا كۆمەڵگەكەدا بەسەر مهسیح بۆ خۆشەویستی فلیپین. خەڵكی

دەبوونبەبەشێكلەدەسەاڵتیئیسپانیفێرینووسینوخوێندنەوەیالتینیشدەكران.
بۆیەتەنهائەوبەڵگەنامەودەستنووسەفلیپینییانەیكەبەئەلفوبێیتاگەلۆگینووسرابوون
و مەعدەن پارچە چەند بەڵكو نەبوون ئەدەبی بابەتی ئەوانیش كە پارێزران، فەوتان لە
پسوولەی وەكو و زایین پێش ساڵ 900 بۆ دەگەڕێتەوە مێژوویان و هەڵكۆڵراون بەردێكی
قەرزپێدانوایەوپێیاندەگوترێت»بەیبەیین«.لەراستیدائەدەبیاتینووسراویفلیپینی
كەلەبەردەستداهەبێتتەنهالەسەردەمیداگیرکاریئیسپانییهکانهوهدەستپێدەكات.
زۆربەیبابەتەكانیشیانكەلەسەردەمیكۆلۆنیالیستیئیسپانینووسراونسروشتێكیئایینی
لەخۆدەگرنكەباسلەپیرۆزیئایینیكریستیانویەكتاپەرستیدەكاتبۆخەڵكێككە
پێشترئایینێكیلۆكاڵیفرەخودایییانهەبووە.موناجاتوشیعریڕێپێدراوبۆخوێندنەوە
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ولەبەركردنلەناوكەنیسەولەبۆنەكانداتەنهائەوانەبوونكەڕاستەوخۆباسلەپیرۆزی

یەكانیئاینیكریستیانوهاندانیخەڵكبۆلەباوەشگرتنیئایینەكەدەكەن.
فرناندۆباگۆنبانتالەساڵی1605چەندینالوانەوەینووسیوەكەوەكوگۆرانیدەگوترێنەوە.
پیدرۆبوچینگلەساڵی1640داستانیبیاگنیالمانگینوسیوەتەوەكەشاعیرێكیفلیپینی
نابینابووەوگەورەییداستانەكەیگەڕاندۆتەوەبۆتەبشیریەكانیناوچەكەیخۆی.كەتا

ئەمڕۆشئەمبەرهەمانەلەفلیپینبەردەستن.
و شیعر هەرەزۆری بەشی ڕابردوو سەدەی یەكەمی نیوەی درێژایی بە و ئێستا تاوەكو
ئەدەبیاتیفلیپینیبەزمانیئیسپانیدەنووسرێت.تاگەلۆگكەزمانیزگماكیمیللەتەكەیە

هیچبابەتێكینووسراویبەرچاوینییە.

یەكێكلەنووسەرەمەزنەكانیفلیپینکهکاریگهریبۆسەردەمهکانیدوایخۆشیوتاکو
ئێستاههیه،)فرانسیسكۆبالەگتاس(هکهله2ینیسانی1788لهدایکبووهوله20یشوباتی
1862کۆچیدواییکردووه،كەهەمیشەلەبەرگەورەییوجوانیبەرهەمەكانیبەویلیەم
شێكسپیریئینگلیزەكانبەراوردیدەكەن.ئەمپیاوەسەریخۆیدانالەبەرئەوەیئامادە
بەكاردەهێنا.»فلۆرانتئاتالورا« تاگەلۆگی بنووسێتوزمانی ئیسپانی بەزمانی نەبوو
یەكێكلەنووسینەبەناوبانگەكانیئەمكەڵەنووسەرەیەكەبەزمانیتاگەلۆگینووسیویەتی

وبەسەرهاتیژنوپیاوێكیسەردەمیئیمپراتۆریەتییۆنانیلەخۆدەگرێ.

گتاس
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فرانسی



127
بەاڵمئەوەیجێیسەرنجە،پاڵەوانینەتەوەییفلیپینی)جۆزێریزال(بەگەورەیئەدەبیاتی
فلیپینیدادەنرێتهەرچەندەنووسینەكانیبەزمانیئیسپانینووسیوەبەاڵمیەكەمكەسیش
لە ناعەدالەتی و كەنیسە و قەشە گەندەڵییەكانی دهربارهی و شكاندووە ڕێچكەی بووە
كۆمەڵگەیفلیپینیدالەسااڵنی1887و1891نووسیوه.هەروەهاسەربەخۆییفلیپینیبە
فاكتەرێكیسەرەكیزانیوەبۆپاراستنوزیندووهێشتنەوەیزمانیتاگەلۆگیورزگاربوونلە
دەستهاونیشتمانییەتیپلەدوولەواڵتەكەدا.ئەمپیاوەشارەزاییباشیهەبووەلەفەلسەفە
بڕوانامەی چەندین هەڵگری ریزال جۆزێ كۆمەڵگە، كردنی مەدەنی بە و دەرمانسازی و
دوو تەنها فلیپین بلیمەتەی ئەم هەبوو. زمان 22 لە بووه.شارەزایی ئەورووپا زانكۆكانی
شاكاریئەدەبیبەرزیهەیەكەبەداخەوەدووەمیانیبەناتەواویبەجێهێشتچونكەلە
ساڵی1896لەتەمەنی35ساڵیدافەرمانیگوللەبارانكردنیبۆدەرچووبەتاوانیهاندانی

خەڵكلەدژیدەسەاڵتیفەرمانڕەواییواڵت.

لەدوایریزالفلیپینكەوتەژێردەسەاڵتیوالتەیەكگرتووەكانیئەمریكاوسەردەمێكیپڕلە
ئاشوبوبهرگریبوو،بۆیەهەندێكنووسەربۆدژایەتیكردنیئەمریكییەكانزمانیئیسپانی
EpifaniodelosReyes,Claro:یانبەكاردەهێناكەناودارترینیانئەمانەبوون

.Recto,VicenteSotto,TeodoroKalawamongstthem

یزال
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فلیپین. لە ئەدەب زمانی باوترین بە بوو ئینگلیزی لەسەرەتاكانیجەنگیجیهانیدووەم
یابانیهەناسەیەكیهێنایەوەبەرزمانیتاگەلۆگیچونكەبەتەواویدژیزمانی داگیركاری
ئینگلیزیبوونبەاڵمبێگومانئەمزمانەوەكوزمانیدایكبۆخەڵكیفلیپیندادەنرێتو
شیعروئەدەبیاتیرەسەنیخۆیانهەربەوزمانەیەوهەمیشەبەزمانیلۆكاڵبەكارهاتووە

نەكبۆخوێنەریبێگانە.
كارە و گلۆباڵ بە كرد فلیپینی نووسەرەكانی بوو ئینگلیزی نووسینی پێچەوانەشەوە، بە
بەجۆرێككورتەچیرۆكوشیعرەكانیان ئەدەبییەكانیانیگەیاندەکتێبخانهکانیجیهانو
بوونبەكااڵیەكیكولتووریگرنگورەوانەیواڵتاندەكران.هەرلەبەرئەوهۆیەشەنووسین
لەوواڵتەهاوشانیواڵتانیقسەكەربەزمانیئینگلیزیلەئاستێكیبەرزدایەوچەندینخەاڵتی

سااڵنەیانهەیەكەلەسەرئاستیجیهانبەنایابدادەنرێن.
بۆ گەورەیان دەسكەوتی كە رابردوویان سەدەی كۆتایی و ئێستا بەناوبانگەكانی نوسەرە

ئهدهبیاتوکولتووریمیللەتەكەیانبهدهستهێناوهئەمانەن:
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ئەگەر ژیان یاری بێت .... ئەمە چیرۆكەكانییەتی

چیرۆكی مرۆڤایەتی واقیعین، كەسە ڕاستەقینەكان لە 
سەرانسەری جیهاندا دەگێڕێتەوە

بەشیدووەم

له  عه ره بییه وه : د. په خشان سابیر

)شیریكارتەرسكۆت(،مامۆستایزانكۆونووسەریئەمكتێبەیهكەزۆرترینفرۆشیلە
سەرانسەریجیهانداهەیە))ئەگەرژیانیاریبێتئەوائەمانەیاساكانییەتی((،ئهمکتێبه
کارلهسهرپێشخستنیخودیمرۆڤدهکالهڕێگهیکورتهچیرۆکوبهسهرهاتیڕاستهقینه.
ئەمکتێبهلەالیەن)كتێبخانەیجریر(وەرگێڕدراوەتەسەرزمانیعەرەبیلەساڵی)2006(

چاپییەكەمیكراوە.

تێبینی: 
لەبەرگرنگیئەمبەرهەمەحەزمكردخوێنەریكوردبەزمانیكوردیبیخوێنێتهوهوئاگاداری
چیرۆکی ڕووداو کۆمهڵێک کتێبه ئهم ههیه. خوێنهری دنیادا لهتهواوی که بێت کتێبێک

ڕاستهقینهن،لێرهوهبهشێوهیزنجیرهباڵودهبێتهوه.



130

نامەیەك بۆ كچەكەم
زیمبابوی 

دەیبەخشیتە كە ئەوەیە بەڵكو دەهێنی، بەدەستی كە نییە ئەوە پێشبینی خۆشەویستی
ئەوانیدی،ئەمەهەمووشتێكە.)نادیارێك(


بیرمەلەئێوارەیڕۆژیهاوسەرگیریم،لەكاتێكداشپرزەییدەوریدابووموكراسیبوكێنییەكەم
بۆجاریبیستەمتاقیكردەوە،داپیرەم)دایكیباوكم(هاتەژوورەكەمودەرگاكەیداخست،
لەوكاتەدادابونەریتمانوابووكەكچبگەڕێتەوەماڵەباوانی،ئەوشوێنەیكەزەماوەندەكەی
بۆ)شاكووا(بۆ گەڕابوومەوە ئاهەنگەكەم ڕۆژپێش بۆیەمنیشسێ ئەنجامدەدرێت، تێدا
لەدوایڕێوڕەسمیئاساییهاوسەرگیریئەنجام لەپێشو ئاهەنگەیكە ڕێكخستنیئەو

دەدەرێت.
لەوكاتەدابەڕاستیدووچاریهەندێشپرزەییبووبووم،بەاڵمدەركەوتنیدایكیهاوسەرەكەم
لەوكاتەدیاریكراوەداتوشیحاڵەتێكیترسیكردم،الیدەرگاكەوەستا،خۆیبەگۆچانەكەی
گرتبوو،وپرچەخۆڵەمێشییەكەیهۆنیبۆوەولەسەریدالولیدابوو،جلێكیخەوتنیگوڵگوڵی
ڕەنگاوڕەنگیلەبەردابوو،دەستیكردبەوردبوونەوەلێم،نەزەردەخەنەیەكیاتەنانەتبۆ
ماوەیدوودەقیقەیتەواویشنەجووالیەوە،دواتربەتەنیشتمداڕابووردودەستیگرتمو
لەسەرچەرپاكەدایناموپێیگوتم:)وەرەبچكۆڵەكەم،دانیشەشتێكهەیەدەمەوێپێتی
نیشاندەم،سەرمسوڕما،تائەوچركەساتەهەرگیزپێشتربەتەنیالەگەڵیدانەدوابووم،و
ئەوبەكەللەڕەقیوالساریوورووژاندنیكێشەوگرفتبەناوبانگبوو،كەڕازیكردنیزەحمەت
بوو،بەتایبەتیلەوشەوەدانەمدەویستهیچشتێكڕوونیبەختەوەریمبشڵەژێنێ،لەوەترسام

سوڕیژیانیەكێكەلەئەزموونەمرۆییەگەردوونییەكان،ئێمەچراكەدەدەینەئەوانەیلە
دوایئێمەدادێن،هەندێجارلەوانەیەالمانقورسبێت،ئەوشوێنەوارانەیكەژیانلەسەر
جەستەمانیدرووستدەكات،لەخۆبگرین،ژیانهێلەكانیزەمەنمانبۆدەكێشێت،وەك
ئەوەینەخشەیەكیچاپكراوبێتلەسەرپێستەماندا،ئێمەتوانایئەوەماننییەلەڕووی
زەمەندابوەستین،بەاڵمهێزیئەوەمانهەیەلەڕوانگەیەكیجیاوازەوەلەخۆمانبڕوانین،
)دجیەنوزیبوماریری(تیشكیخستۆتەسەریەكێلەوهەڵوێستانەیكەئەمچەمكەلە

نێواندایكوكچێكدادەگەیەنێت.
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لەوانەیەهەندێگژوگیایاڕەچەتەیدڵسۆزییاورووژاندنیئارەزوویاپیتوفەڕیمبداتێ.

)هەروەكگەلێلەدایكیهاوسەرەكانئەمكارەئەنجامدەدەن(.
چۆنهەڵسوكەوتبكەم؟چۆندەتوانمبەمیهرەبانییەوەداواكارییەكەیڕەتبكەمەوە،بەاڵم
الیەكی هەموو بە نیگام دەركەوم؟ یاخی شارستانی كچێكی وەك ئەوەی بێ وا ورەیەكی
ژوورەكەمداگێڕا،بەدوای)لیندا(یخوشكمدەگەڕام،كەدەبووبۆلەبەركردنیكراسەكەم
یارمەتیمبدات،كەچیوەكخوویهەمیشەییهەركاتێكپێویستیمپێیبووایەدیارنەدەما،
كرد، كراسەكەی قۆپچەكانی كردنەوەی بە دەستی پیرەژن وسەرسوڕمانم، ترس هۆی بە
دەستەلۆچاوییەلەرزۆكەكانیوردەوردەئەوشوێنەیوااڵكرد،كەباشتربووداپۆشراوبێت،
پێشئەوەینیگاملەسەریالبەموتەنگاوببووم،چاومكەوتەسەرمەمكەكانی،كەشۆڕو
بریسكەداربوون،بەاڵملۆچاویبوونهەروەكدوودانەخۆخیڕەش،وادەهاتەبەرچاوكە

بەسەرجەستەالوازەكەیداشۆڕبووبێتەوە.
لەدڵیخۆیداپێدەكەنی،پێكەنینێكیكز،دەیگوت:)ئێستاتۆخاوەنجوانییهكیگەنجانەی،
بۆیەبەبینینیمەمكەلۆچاوییەكانمدڵتدەگوشرێت(زەردەخەنەكەیڕوونتربووكاتێئەو
ددانانەیمایبوووبەپوووكەپەمەییەپەڵەداریقاوەییشۆڕببوونەوە،دەركەوتنلەوكاتەدا

هەستمكردونموناتوانمهیچبكەم.
ئەوبەردەوامبوولەسەرقسەكردنوگوتی)بەاڵمتەنیاچاوەڕێبكە،لەگەڵتێپەڕینی
وەرزەكاندەبینی،كەناوقەدتزیاتردەبێتوڕانەكانتپڕدەبنوەكخڕیمانگ،ومەمكەكانت

شۆڕدەبنەوەوەكئەومیوەیەیبەسەردارەوەكەكاتیپێگەیشتنیانبەسەرچووە(.
لەوكاتەداسینگیبەتەواویلەبەردەممداكرابۆوە،ویستمڕوومالدەمبەبێئەوەیهیچ
نیشانەیەكیبێزاریدەرببڕم،دەستیڕاستیگرتموخستیەسەرڕوومەتەلۆچاوییەكەمو
بەهەرخەتێكی بكەوێتەسەرهەرلۆچێكیهەیەتی،دەمتوانیهەست وایلێكردمدەستم
دەموچاویبكەم،ئەوخەتەوردانەیكەلەهەردووالولەكەلێنینێوچەوانیبەدیدەكران،لە
كاتێكدابەمیهرەبانییەوەدەستمیبەسەرهەمووپانتاییدەموچاویدادەهێنا،ولەكاتێكدا
ئەو ئاكامی لە )ئەمە كرد قسەكردن بە دەستی بەمیهرەبانییەوە دەجووالند، دەستمی
فرمێسكانەیلەكاتیمنداڵبوونداڕشتوومە،ئایخوایە!منداڵبوونچەندبەئازارە!بەتەواوی
ئازاریدەچەشت،وەكبروسكەكەداردەكاتەدووبەش،هەستێكیوایپێداموەكئەوەی
بمەوێگۆرانیبڵێموهاواربكەملەهەمانكاتداوئێرەبەتەواویئەوهێڵەیەكەكاتێ
دەستیبەقسەكردنكرد،درووستدەبوو،چەندپێدەكەنیمولەنێوپێكەنینداوندەبووم!
ئەملۆچەیئەوێ،بەڵێئەوێ،هەستبەڕادەیقووڵیدەكەیت!دەموچاومیكەرتكردكاتێ
كێڵگەیجێهێشتوتابچێتەپاڵبزووتنەوەیخەبات،ئایخوایە!چەندشپرزەبووم،ئاه،ئەم
لۆچەبچووكەیئێرە،لەئاكامیئەوزەردەخەنانەدرووستبووە،كەهەركاتێبیرەوەری
سەركەوتنەكانیدەهاتنەوەبیرم،وئەملۆچە،بەڵێ،هێشتائازارمپێدەگەیەنێ،بەتوندی
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پاڵەپەستۆیمەخەسەر،ئەوكاتەبووكەخستیانەبەندیخانە،لێیاندەدا،چونكەهەوڵیدا
گەنجەكانیتركەلەپێناوسەربەستیمانداخەباتیاندەكرد،بپارێزێ،لەوكاتەدابیریدوور
ڕۆیشتتاواهاتەبەرچاومكەخەریكەبگرێێ،بەاڵمتەنیاسەریباداو،دواتربەمیهرەبانییەوە
بكەم، مەمكەكانی بە هەست ئەوەی بۆ جووالند  ئەستوورەكەیدا پێستە بەسەر دەستمی
لێرەوە بەدەستخستووە، خۆشویستنی توانای لێرەوە وەرگرتووە هێزی پیاوەكەت )لێرەوە
هەوڵیدەداكراسەكەمبكاتەوەبۆداواكردنیشیر،شەشمنداڵمبەخێوكردووە،ئایخودایە!

شەشمنداڵیبەهێزیتوندوتۆڵ!بەمیهرەبانییەوەدەستیبەمەمكەكانیخشاند((.
هەناسەیەكیئاسوودەییمهەڵكێشا،كاتێدەستمیبەرداوخەریكبووخۆیدابپۆشێت.

)ئێوەتەماشایئێمەیپیردەكەن،وئێمەشخۆمانلەبنیپێمانتاسەرماندادەپۆشین،
تەماشایجلوبەرگەدرێژەكەماندەكەن،ولەوباوەڕەدانكەبەوقەشەژنانەدەچینكە
ڕاستەقینە ئەمە بەاڵم دەزانن، گوناه بە ئەوە دەترسنجەستەیخۆیاندەربخەن،چونكە
نییە،چونكەبەتەواویلەسروشتتێدەگەین،لەگەڵیدازۆرژیاوین،لەقواڵییەكانیداژیاوین،
ئەویشبەتەواویوەكوئێمەژنە،جوانیمئێستالێرەدابەدیدەكرێت،ئەمەیگوتوئاماژەی
ژیانە، نیشانەكانی ئێرەش و منداڵبوون نیشانەكانی ))ئێرە دەدا: مەمكەكانی و لۆچ بە
تەواوی بە ناخۆشیەكانم و خۆشی نەخشەی لە بریتییە دیارە ئێستا هەروەك ڕووخسارم
گەنجینەیبەنرخیمنەوەكوناوقەدەباریكومەمكەتێكسمڕاووپتەوەكانت،ئەمەنیشانەی
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بەڵگەیئەوخۆشەویستییەیەكەبەخێزانەكەممبەخشیوە،هیچیەكلەونیشانانەپەیوەست
ئەمە زییانیا، تایونا، فارای، تشیو، تاییوا، باڤانا، بە پەیوەستن بەڵكو خۆمەوە، بە نین
جەستەیخۆشەویستییە،لەوانەیەتۆوەكجەستەیەكیكۆنیشۆڕبۆوەیبێژیانسەیری
بكەیت،بەاڵمڕۆژێكلەڕۆژانبۆتدەردەكەوێتكەهەروەرزێكجوانیخۆیهەیە،بەرگی
ڕقیلولیبەریگوێزیهیندییەكەشیلەشیرینەكەیناویدەپارێزێ،جەستەیگەنجهەست
بەزەمەنەكەیدەكات،بۆیەدەبێتادواچركەیتێیدابژێت،بەتەواویوەكجەستەیدروێنە
كەزەمەنوكاتەكەیدیاریكراوە،ئەمەجەستەیمنە،ئەوجەستەیەیكەپێگەیشتووەو
بەرهەمیهەبووەوخەریكەپارچەكانیخۆیكۆدەكاتەوە،ڕۆژێكلەڕۆژانجەستەیزەوی،
كەجەستەیكۆتاییوهەمیشەییە،كەشێوەیاكۆتایینییە،ئەوجەستەیەیەكەهەموومان
دەگەڕێینەوەباوەشی،هاتمتائەمشەوبتبینم،كچەكەم،تائەووشانەتپێبڵێمكەپێشتر
دایكیمێردەكەمبەدرێژاییئەوسااڵنەیبەسەرشەویبوكێنیمداتێپەڕیووە،پێیگوتوم،تا
داناییپێشینانمانبمێنێتەوەولەگەڵهەرقنچكێكینوێببوژێتەوە،تاڕەگوڕیشەمانبە
بەرزیوچەسپاویلەنێوزەویدابەبێئەوەیبمرێبمینێتەوە.بەهۆیناوهێنانیمردنەوە
دەستیبەخوێندنەوەیهەندێدوعاكردوبۆساتێكبێدەنگبوو،لەكاتیلەبەركردنی
جلەكانی،بەدەنگێكیزیاترخۆشییەوەچرپاندی،پێیگوتمومنیشوەكمشكدەلەرزیم.

))بەتەواویوەكتۆ،جەستەیژنشوێنیمانگدەكەوێت،وەكوجەستەیپیاوچەسپاو
وتوندنییە،بەختەوەریوغەمبارییەكەیزۆرشێوەوەردەگرێت،لەهەمووڕۆژێكدالەوانەیە
بریسكەیڕووناكییەكەیوقوواڵییتاریكاییەتەمومژاوییەكەیدووچاریگۆڕانبێت،ژنلە
زەوینزیكەولەگەڵئەوەشدالەئاسمانیشنزیكە،وەكودروێنەگەشەدەكاتووەكومیوەش
بەدوای تەماشاتدەكاتو لەدایكبوونیچەندینمنداڵ_ كاتێكوڕەكەم_دوای پێدەگات،
سەیری كۆتاییتە، سااڵنی جەستەی ئەمە دەگەڕێت، دروێنە جەستەی لە گەنجی، جوانی
سروشتبكە،چۆنهەروەرزەبەرگێكدەپۆشێت،لەبەهارداخۆیبەگوڵوگوڵزاروچرۆ
پەمەییەكان،بەبەروبومیمیوەیمانگۆوخۆخولیمۆدەڕازێنێتەوە،لەگەڵهاتنیسەرما
بەرگەقاوەییوزێڕینییەتاریكەكەیلەبەردەكات،لەكاتیهاتنەخوارەوەیباراندادەگۆڕێت
و بكات بەخۆی پێویستەژنهەمیشەشانازی بۆڕەنگیخۆڵەمێشیوشینێكیشپرزە،
گرنگیبەخۆیبدات،ئەمەئەومبنەمایانەیەكەپێویستەبەدرێژاییژیانپەیڕەوییانبكەین،
تەنانەتئێمەیپیریش((،لەوكاتەدادەنگیبەرزتربۆوەوبەگۆچانەكەیلەزەویدەداوبە

دەنگێكیبەرزحەسرەتیدەكێشا:
شانازی مایەی دەبیتە دەزانم دەكەیت، بەختەوەر كوڕەكەم ئەزیزەكەم، شاد، ))ئێوارەت

هەموومان((.



134
بەموشانەدەرگاكەیكردەوە،مۆمەكەیبردومنیلەنێوتاریكاییداجێهێشت،بەواقوڕماوی
وبەبێجوولەمامەوە،بەجوانییوشەكانیسەرسامبوومولەواتاكانیترسدایگرتم،
هەستمبەجۆرێكلەشانازیدەكرد،بەرامبەرئەوگەرموگوڕییەیكەئاستەنگەكانیتێپەڕاند،
نابوو،جەستەیخۆی بنیاتیان لێهاتووییودابونەریت ئەوئاستەنگانەیشكۆمەندیو
بۆ بێت بەڵگەیەك و بێت مرۆڤایەتی دەروونی بەرزی ئەنتیكەیەكی ئەوەی وەك نیشاندام
وەستانیلەبەردەمبێبەزەییژیاندا،لەوكاتەداچەندخۆزگەیئەوەمدەخواستكەجەستەم
بەبڵندیبوەستێت،گەرشۆڕبوونەوەوپیریبۆنووسرا،كەئەمەكارێكەهەاڵتنیبۆنییە_بە
ڕۆح، بەرجەستەكردنیسەركەوتنەكانی مەبەستی بە بێت لەبەردەمساڵەكاندا شانازییەوە
چەندئاواتەخوازیئەوەمكاتێساڵەكانقورسمدەكەنودەمچەمێننەوە،دەستبەلۆچەكانی
دەموچاووجەستەمدابهێنموبەشانازییەوەدەستلەجەستەشۆڕبۆوەكەمبدەموەكئەوەی

كراسیشكۆیژیانێكیپڕلەبەخششبێت.
)دجیەنوزیبوماریری(

زینزیل
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مەزنترین دیاری
بەلجیكا

هەوڵیهەمووئەوچاكەیەبدەكەدەتوانیهەوڵیبۆبدەیت،بەهەرڕێگایەككەهەتە،لە
هەمووئەوشوێنانەیكەپێیاندەگەیت،لەهەمووئەوكاتانەیشیاون،بۆزۆرترینژمارەی

خەڵك،بۆدرێژترینماوەیشیاو.)جونویسلی(

لەبەهاریساڵی1992دا،ترسناكیەكیدژوارمانڕووبەڕووبۆوە،كاتێ)لیزا(كچیگەورەمان،
تازەپێینابووە)18(ساڵی،واتەبەفەرمیببووەئافرەتویەكەمهەنگاویبەرەوبەهاری
تەمەنیدادەنا،كاتێپزیشكەكانپێیانڕاگەیاندینكەنەخۆشیشێرپەنجەیخوێندووبارە
لەو نەبوو، نموونەیی دایكبوونێكی لە بۆنەی دیاری هەواڵە ئەم كردۆتەوەسەری، هێرشی
هێرشێكی دووبارە نەخۆشییەكە بەاڵم بووبین، زاڵ نەخۆشیەكەدا بەسەر كە باوەڕەدابووم
بەهاری بە گێڕانمان ئاهەنگ نێو لە ناشیرینەكەیخۆیمانی دڕندانەیكردووەوڕووخسارە
تەمەنیبۆدەرخست،هەردەمئەمپرسیارەمدەگوتەوە:بۆئێستا؟بۆ)لیزا(؟بۆخێزانەكەم؟
پزیشكەكانپێمانیانڕاگەیاندكەدەبێنەشتەرگەرییەكیچاندنیمۆخیئێسقانیبۆئەنجام
بدەین،ئەمنەشتەرگەرییەبۆئێمەئازارێكیپڕئێشوسەختبوو،بۆهەردووكەسینەخۆش
وكەسیبەخشندە،پرسیارەكانیەكبەدواییەكلەمێشكمدادەسوڕانەوە،چۆندەتوانین
دەگرێت؟ ئازارە هەموو ئەم و كۆستە ئەم بەرگەی )لیزا( ئایا بدۆزینەوە؟ بەخشندەیەك
ئایا بگرین؟ خەرجییەكانی بەرگەی دەتوانین دەبێت؟ چەند نەشتەرگەرییە ئەم خەرجیی
بكەین؟ دابین ترمان منداڵەكەی پێنج پێداویستیەكانی تا دەمێنێتەوە بۆ پارەمان ئەوەندە
پرسیارەكانبەبەردەوامیلەمێشكیمنوهاوسەرەكەمدالەملمالنێدابوون،پرسیارەكانبە

یەكەمپێداویستیخەسڵەتیمرۆییئەوەیەكەجەستەتهەبێت،بۆئەوەیلەنێوفراوانی
جەستەیەكی لە دەخوازێ ئەوە خۆزگەی هەمووی ژیانی هەندێك بكەیت، مەلە ژیاندا
جیاوازبووایە،هەندێكیتربەتەواویجەستەیفەرامۆشدەكاتوواخۆینیشاندەدات
كەبوونینییە،یاگوێیەكانیبەرانبەربەپێداویستیەكانیئەمجەستەیەوپێویستییەكانی
كەڕدەكات،هەندێكیتریشلەوانەیەبەشێوەیەكیخراپمامەڵەلەگەڵجەستەیدابكاتو
بیقۆزێتەوە،لەگەڵئەوەشداهەندێكهەربەڕێزوشانازییەوەچاودێریجەستەیاندەكەن،
جگەبەچاوپۆشینلەوەیكەتۆپەیوەستیبەكامبەشییانەوە،گەورەتریندیاریكە
پێشكەشیبكەیتئەوەیەبەشێكیئەمجەستەیەتببەخشیتەئەوانیدی،)برناردلیرنوت(

چیرۆكێكدەگێڕێتەوەپەردەلەسەرمانایئەمەالدەدات.
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بێوەاڵمیئامادەویەكسەرن،ئەمەشخودیئازارخۆیەتی،ئەمەئەمپرسیارانەبوونكە
خەوییانلەچاوەكانمانداونكردبوو،واملێهاتدەمپرسیدەتوانمچیبكەمتائەمتراژیدیایە

بگۆڕمبۆخۆشی.

لەیەكێلەئێوارەكاندالەكاتێكداخەریكیخوێندنەوەبووم،كچەبچووكەكەم)ئیفا(هاتو
سەریلەدەرگاكەهێنایەژوورەوە

-بابە،دەتوانمهەندێكلەگەڵتدابدوێم؟
-بێگومان،ئیفاچیبووە؟

-دەمپرسی_واتەمنبچووكموتەندرووستییەكیباشمهەیە،لەوانەیەمۆخیئێسكیمن
لەگەڵمۆخی)لیزا(بگونجێ؟

-باوەڕمبەگوێیەكانیخۆمنەكرد)خۆتبۆئەمنەشتەرگەرییەئازاردەرەدەبەخشیتتاژیانی
خوشكتڕزگاربكەیت؟(

-نازانم،ئەگەرمۆخیمنلەگەڵمۆخیئەوبگونجێت،بەاڵمئەوەیلەسەرمەئامادەبمبۆهەر
كارێكیاشتێكبۆیارمەتیدانی)لیزا(.

-بۆچەندساتێكلە)ئیفا(وردبوومەوە،لەكۆتاییداگوتم:لێگەڕێبەیانیلەگەڵپزیشكەكەدا
بدوێم،هەندێكپشكنینتبۆئەنجامدەداتالەئەنجامدانینەشتەرگەرییەكەبكۆڵێتەوە،ئەمە
خستنەڕوویەكیبەخشندەوئازایەتییەلەتۆ)ئیفا(سوپاستدەكەم،كاتێدانیشت،هەستم
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كردیەزدانبەمەخۆشییەكیمەزنیپێبەخشیوم،خۆشیئەومندااڵنەیكەتوانایچوونە

نێوئێشوئازارییانهەیەبۆڕزگاركردنیخوشكوبراكانیان.

ئەوەیكە پزیشكەكانگەیشتنە ئەنجامدا، لەپشكنینەكانی دواتر)ئیفا(هەندێ بۆڕۆژی
بوو، دووەم دیاری ئەمەش گونجاوە، گەورەكەیدا مۆخیخوشكە لەگەڵ تەواوی بە مۆخی
دواتردەستمانكردبەئامادەبوونبۆنەشتەرگەرییەدڕندەكە،ئامادەبوونەكانزۆروچڕبوون،
وایلێهاتڕۆژانەژیانمانپڕبوولەئامادەبوونیجەستەییوسۆزییوهزریی،ئەوەمانلەبەر

چاوماندانابوو،كەئەگەریبەدیهێنانیپەرجوویەكهەیە.

لەڕۆژیپێشئەنجامدانینەشتەرگەرییەكە،هەموومانلەدەرەوەیژووریتیشكوەستابووین
بەهۆیبڵندگۆوەلەگەڵ)لیزا(دەدواین،لەكاتێكداخەریكبووتیشكێكیتەواویبۆدەگیرا،
هەستمبەخەمێكلەگەرووموئازارێكلەسكموسوتانەوەیەكلەچاوموسەرسوڕانێك
دەكرد،وەكئەوەیكەباوەڕبەوهەمووشتەنەكەمكەبەسەرخێزانەكەمدادێت،دواترهەر
ئەوڕۆژەدیاریكراوەهات،ئەوەژووریچارەسەریتایبەتییە،كەناتوانینبچینەژوورەوەتەنیا

یەكیەكنەبێت،ودەبێتجلێكیپزیشكیخاوێنلەبەربكەین.

دانیشتموخەریكبوومچاودێریئەوهەمووخانەزیندووانەمدەكرد،كەلەئێسكیسەرووی
ڕانی)ئیفا(دەرهێنرابوونوبەنێوئەوبۆڕییەپالستیكییەتەسكەیبەزمانەیخوێنهێنەری
بەستراوبەشانی)لیزا(دەڕۆیشت،دەنگیپزیشكەكەبێدەنگییەكوشندەكەیشكاندووتی:
ئەمكارەسەدڕۆژیپێدەچێت،سەدڕۆژیتەواو،تابڕیاریئەوەبدەینكەنەشتەرگەرییەكە
هەناسەیەكی ئەوەی پێش پاڵكەوین، ئەوەی پێش تەواو مانگی چوار بووە، سەركەوتوو
ئارامبگرین،ئەمەتەنیاهەنگاوێكیتربوولە ئاسوودەبدەین،پێشئەوەیهێمنبینو
ڕێگایەكیدرێژیلەسەرخۆبۆتاقیكردنەوەیڕادەیپتەوییباوەڕوهیواوخۆشەویستیمان.

لەیەكێلەڕۆژەكانیهاویندا،زەنگیتەلەفۆنەكەلێیدا،پزیشكەكەبوودەیویستهەواڵمان
پێبگەیەنێ،لەكاتێكدامنهەناسەمڕاگرتبوووهەوڵمدەداجڵەویخۆمبگرم،وشەكانیلە
ڕێگەیتەلەفۆنەكەوەئەوەیگەیاند)سەدڕۆژتێپەڕی،نەشتەرگەرییەكەسەركەوتووبوو،

یەزدانوەاڵمیدوعاكەمانیداوەتەوە(.
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دەسكیتەلەفۆنەكەملێبەربۆوەوهەمووخێزانەكەمڕایانكردتابزاننچیبووە،نەمتوانی
بدوێم،هاوسەرەكەمدەسكەكەیبردوپزیشكەكەپەیامەكەیبۆدووبارەكردبۆوە،ئەویش
لەهەمووالیەكەوە و یەكداكرد بە باوەشمان ڕاگەیاندكە)لیزا(دەژیێت، منداڵەكانی بە

پیرۆزباییوماچمانلەگەڵیەكدائاڵوگۆڕكرد.
لەكاتیدانیشتنمانلەباخچەیماڵەوەبۆئاهەنگگێڕانبەمپەرجووە،سێبەریباڵندەیەكی
گەورەدەسوڕایەوە،كەسێبەریبازێكبوولەسەرسەرماندەفڕی،ئەمدیمەنەبەدەگمەنلە
)بەلجیكا(ڕوویدەدا،ئەمبازەڕەمزیئازادبوونبوولەترسولەناخۆشترینتاقیكردنەوەی
كەدەشێمرۆڤلەژیانیدادووچاریببێت،غەمماننەما،یەزدانئاوڕیلێماندایەوەو)ئیفا(

گەورەتریندیاریبەخوشكەكەیبەخشی.
)برناردلیرنوت(
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ماهابا
ئەسیوبیا

هەرچییەك بیت، كەسێكی چاك بە.  )ئیبراهام لینكۆلن(

)ماهابا(كچێكیتەمەن)8(ساڵیخەڵكی)جوندار(بوو،هەتیووبوو،بەهۆیسوتانیلە
ژێردووبارەئامادەكردندابوو،ئەمانەئەووشانەبوونكەلەناسنامەپزیشكییەكەینوسرا
بەچارەسەركردنی تایبەت نەخۆشخانەی هێنرابووە لەوەی بوو بریتی ژیاننامەكەی و بوون

نەخۆشی)گەڕیی(
لەوانەیەخستنەڕوویئەمپوختەیەبگەڕێتەوەبۆئەونائومێدییەیكەپزیشكەكانلەبەرامبەریدا
هەستیانپێدەكرد،تیمیپزیشكیلە)جوندار(ژیانیانڕزگاركردبوو،بەاڵمژیانبۆمنداڵێكی

بێخێزانچمانایەكیهەیە؟
ئەو بەهۆی  ببوو، چۆكی و ڕان چەمانەوەی دووچاری دەڕۆیشت، بەخواری )ماهابا(
سووتانەیكەپشتیگرتبۆوە،چونكەپێستەیژێرباڵینەمابوو،دەستەكانیبەتەواویبە
تەنیشتەكانییەوەنووسابوون،ملودەموچاویشیسوتابوون،ئەمەشببووەمایەیئەوەی
چەناگەوبەشێكلەلێویخوارەوەیبەرەوالیسینگیبكشێ،بۆیەبەدرێژاییكاتدەمی

كراوەبوو،ببووەسەرچاوەیدەنگلێهاتنێكیبەردەوام.
بۆئەوەیخواردنقووتبدات،دەبووسەریبێنێتەخوارەوەبەئاڕاستەیشەویالگیخوارەوەی
كەلەجوولەوەستابوو،گوێیەكانینەبوون،پێڵویچاوەڕاكێشراوەكانیوایانلەچاوەكانی
كردبووبەردەوامبەشەووبەڕۆژكراوەودەرپەڕیووبن،لەكاتیبەئاگاهاتنیچاوهكانی
بەرەوسەرەوەدەسوڕاندوبیلبیلەیچاوەكانیوندەكردتاگلێنەیتەڕبكات،بەاڵملەشەودا

هەندێكجەستەیەكیانپێدەبەخشرێتكەلەڕاستیدانیعمەتێكەوهەندێكیشجەستەكەیان
دەبێتەبەاڵیەكبۆیان.یەزدانجوانییەكیلەڕادەبەدەردەبەخشێتەهەندێكوهەندێكیش
هەندێ یان دان ئازار و ئێش لەنێو بەردەوام و هەیە، جوانییەك هەرچی لە بەدەرن
گرفتیجەستەییترسناكیانهەیە.بەچاوپۆشینلەجوانیوتوانستوئەوسەختیانەی
جەستەتپێیاندەتلێتەوە،هەندێكوانەتپێشكەشدەكەینكەشتیزۆردیاریكراومان
فێردەكەن،بەوەیكەهەرجەستەیەكتەنیادیارییەكنییەبۆبەكارهێنانوگەشەی
خودی،بەڵكودەتوانرێبۆهاوكاریكردنیئەوانیدیكەدابەكاربهێنرێت،)كیپفیلشمان(
ئەمچیرۆكەمانبۆدەگێڕێتەوە،تێیداتیشكدەخاتەسەرچۆنیەتیكاریگەریئەزموونی

كەسێكلەسەرهەمووكۆمەڵگاكە.
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ولەكاتینوستندائەمئەركەلەئەستۆیپەرستارەكاندابوو،كەبۆئەممەبەستەهەمووسەرە

سەعاتێكفرمێسكیدروستكراویانبۆتەڕبوونیچاوەكانیبەكاریاندەهێنا.

لەبریڕووخساری لەهەرجۆرەدەربڕینێك،جەستەی بوو بەدەر هەرچەندەڕووخساری
دەدوا،توانیبوویپارێزگاریلەتواناوپێویستیدەورەدانبدات.

تەنیا)8(ساڵیبوو،كاتێمنداڵێكیبرینداریدەربەدەرلەهەشتساڵیدادەبێت،ئەوا
گەورەترینچارەسەریلەنێوهەمووداوودەرمانەكاندالەباوەشكردنە،لەكاتیخەریكبوونی
ئەو ژوورەكەدا، نێو لە نووسین كاری هەندێ جێبەجێكردنی بە پەرستارەكان و پزیشك
بەجەستەبچووكەالوازەگەرمەكەیخۆیدەخزاندەژێرهەرباڵێكیكراوەوخۆیلەهەر

سینگێكیفراوانگڵۆڵەدەكرد.
لەدەروونیخۆیداهێمنوهەناسەسارد،كاتێیەكێككەمیدەستیبەسەریداهێنابا
هەناسەیدەدایەوە،دواترلەمالولەوالدەسوڕایەوەبۆیارمەتیدانیئەونەخۆشانەیكەلەو

كەمجوولەترن.
(ماهابا(هاتەئەمنەخۆشخانەیە،چونكەبۆجوانكاریوبایەخپێدانیدرێژخایەنئامادەكرابوو،
نەخۆشخانەكەببووەماڵی)ماهابا(وتیمیپزیشكوكارمەندەكانهەموویانببوونەخێزانی

.
لەو پانتاییەك پینەی تا درا، ئەنجام بۆ جارەی چەند نەشتەرگەری پەیتا پەیتا )ماهابا(
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چەوریوماسولكانەبكرێت،بەهۆیبەكارهێنانیپێستەتەندروستەكەیبۆچاككردنیملو
جومگەكانی،هەروەهاپینەیبەشێكیزۆریلێووپێڵویخوارەوەوسەرەوەیچاوەكانیان
كاتی لە و دابخات دەمی و بەرزبكاتەوە بەخشیچەناگەی پێ ئەوەی توانای تا كرد، بۆ
نووستنداچاوەكانیدابخات،لەكاتێكدا)ماهابا(گەورەدەبووهەرماوەناماوەیەكپێویستی
بەدووبارەئاڕاستەكردنینەشتەرگەرییەكانبوو،بەشێوەیەككەلەگەڵگەشەیجەستەیدا
بگونجێت،)ماهابا(كاتەكانیبەكاروفێربوونیچنینونەخشوچاودێریكردنینەخۆشەكان
دابەشكردبوو،بەمشێوەیەدەروونەباشەبەخشندەكەیبەسەرتێكچوونیجەستەیدازاڵبوو،

كەوایلێماندەكردجگەلەمالیەنەجوانەشتێكیترماننەدەبینی.
لەمكاتەدا)جاكسمیپ(كەپێیاندەگوتكاك)جاك(لەناوەڕاستیشارەكەماڵێكی
فراوانیهەبووتامنداڵەسەرگەردانەكانیسەرشەقامیتێدابژیێت،ئەممندااڵنەكەتەمەنیان
لەنێوان)5-18(سااڵندابوون_یاهەتیوویافڕێدراوبوون،كەلەبنچینەوەبەهۆیبرسێتی
لەباكورداولەشەقامەكانی)ئەدیسئەبابا(بەشێوەیەككاریسەیروهەمەجۆرییاندەكرد:
وەكشوشتنیئۆتومبێلوجیاكردنەوەیزبڵوخاشاك،هەڵگرتنیقورساییوسواڵكردنو

دزیكردنوهێرشكردنەسەرهاتووچۆكەران،لەپێناومانەوەهەمووشتێكیاندەكرد.
هەموورۆژێمەنجەڵیكسووتەمەنییانلەیەكێلەئوتومبێلەوەستاوەكاندەدزی،هەرچەندە
)ئەدیسئەبابا(كەوتبووەسەربەرزایی)7500(پێ،وهەرچەندەپێگەكەیلەنزیكهێلی
كە دەگەیەنێ ئەوە ئەمە ، بوون سارد زۆر شەقامەكان شەوان بە كەچی بوو، بەرابەریی
ئەگەرشوێنیخەوتنتقەنەفەیەكبووایەلەباخچەیەكیكراوەدا،یادوكانێكینێووەستانی
بە ئەوەی دوای دەكەوت، لێ خەوت ئاسانتر ئەوا ڕێڕەوێك، كونجێكی هەر یا ئوتومبێل،
وەرگرتنیبۆنیسوتەمەنیەكەخۆتتسڕدەكرد.كاتێكاك)جاك(پرسیاریبارییەكێلەو
سەرگەردانانەیكرد،كوڕەكەوەاڵمیدایەوە:یەزدانهەمووشتێكیبەپێیخۆیدروست
كردووەوخستوویەتیەبەرچاوی،كاتێمرۆڤیخوڵقاند،بۆهەریەكێكیانكارێكیدروست
لەجووتیاریو بدەن،هەیانەكاریسەربازێتیوهەیەپاشایە،هەیە ئەنجامی تا كردووە
چاندنیزەویوزاركاردەكات،هەیەبەروبومیكشتوكاڵیدەفرۆشێت،زۆریشهەنكەئەم
بەروبومانەدوایپێگەیشتنیاندەخۆن،بەاڵممنهیچكارێكلەوكارانەناكەم،هەروەهاپاشاش
نیمتائەمخواردنانەبخۆم،كاروچارەنووسیتاقانەمبریتییەلەئێشوئازار،هەروەهالەبەر
ئەوەیكاك)جاك(كەسێكیدڵڕەقیاگوێنەدەریبەوڕادەیەنەبووكەبتوانێئەمئێش
وئازارەفەرامۆشبكات،بڕیاریدابەرامبەربەمەشتێكبكات،هەمووهەوڵەكانیلەبواری
ڕاڤەكردنوڕەزامەندیكردنوڕابەرایەتیكردنخستەگەڕ،تەنانەتتكاكردنیشبۆدانانی
بەگەڕخستنی بۆ دۆزەكەی هاریكاریكردنی بۆ گرتبوو یەكیان كە پیاوانەی لەو ڕێكخراوێك
ئەمكاریفریاكەوتنە.ڕێكخراوەكەیبەناوی)هیواینەوجەوانان(ناوناوسەنتەرەكەتوانی
ئەمنەوجەوانانەبخاتەقوتابخانەتالەنێوكۆمەڵگادابژیینوفێریكارامەییبازرگانیببنو
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بیانگۆڕێتبۆهاواڵتیبەرهەمهێنەر،ئەمنەوجەوانانەدوایئەزموونیانلەمسەنتەرەداببوونە

هاواڵتیچاك،نەكمشەخۆربنولەپەراوێزیكۆمەڵگادابژیێن.
ڕێژەینەشتەرگەرییەكانی)ماهابا(وردەوردەكەمبۆوە،تاگەیشتەئەوەیتەنیاسااڵنە
پێویستیبەدوونەشتەرگەریسادەبووبۆتەواوكردنیهەندێالیەنیجوانكاریكۆتایی،
بۆیەمانەوەیلەنەخۆشخانەوەكبنكەیەكیهەمیشەییبۆیبووەكارێكیناپەسەند،بەاڵم

ئەلتەرناتیڤچییە؟
هەلیشوكردنبەكەسێكبایەخیپێبداوخۆشیبوێتكارێكیئەستەمبوو،بەاڵمهەلی
دۆزینەوەیشوێنێكیكاركردنوەكخزمەتكارێكیڕیسواچەشنیمشكلەتوانادابوو,بەاڵم

هەرگیزنەماندەویستئەوبەرەوئەمكارەبەرین.
(ماهابا(بەئێشوئازارڕاهاتبوو،دوایئەوەیئێشوئازارەكانیسووكبوو،فێریئەوەبوو

چۆنئێشوئازاریئەوانیدیكەسوكبكات.
خانەی چووە كاركردن بەمەبەستی سەرپەرشتان، بێ چاودێری سەنتەری چووە )ماهابا(
لە بە گۆڕی، بچووكانەی منداڵە لەو گەلێك ژیانی ڕێڕەوی لەوێدا نەوجەوانان( )هیوای
خۆگرتنیانوبەنازڕاگرتنولەباوەشگرتنوماچكردنیان،ئەمكچەكەنەیتوانیوەوناتوانێ
جوان، ژنێكی بۆتە خانەیەدا لەم لەوێدا بچووك، منداڵی سەدان دایكی بۆتە دایك، ببێتە
كە دایكانەی ئەو وێنەی بنوێنێ، مندااڵن هەموو نیسبەت بە دایك وێنەی توانی  چونكە

ناتوانرێتناشرینیتێدابەدیبكرێت.
)كیپفیلشمان–پزیشك(
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لە ژمارەکانی داهاتوو:

 - كۆمەڵگه   مرۆڤی  نەهایی،  عەتا  هەاڵڵە(ی  بەختی  )گرەوی   *
روانینێك بۆ شۆڕشی كورد.

* چەند هەنگاوێك بۆ كتێبی )بە دەم ڕێگاوە گوڵچین(ی نەوشیروان 
مستەفا.

* لە واڵتی مامە سامیشدا..!

گوتوبێژی  لێبێرت.  بنیامین  ڕاکێشام؛  سه رنجی  زیندانه که    *
وه رگێڕدراو.

*كۆمەڵگای مەدەنی لە جیهانی سەرمایەداریدا.

*مانا نه یه ستانی، کارتۆنیست و کاریکاتێریست.

*به رده وامی ته وه ری تایبه ت به  وه رگێڕان.
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