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حەمەكەریم عارف
                                                 

1
بە  گۆڕاندایە  لە  هەمیشە  ژیان،  وەكو  زمان     
دەم كاروانی گۆڕانكاریی ژیانەوە پەیڤ و زاراوەی 
لێ  هەڵدەوەرێ  و وشەو زاراوە و چەمك و مانای 
و  كاژەگۆڕكێ   حاڵی  لە  واتە  ناو،  دێتە  تازەی 
هەموو  بۆیە  بەردەوامدایە.  خۆتازەكردنەوەی 
بەكارهێنانی  و  زمان  دەگەڵ  سەروكاریان  ئەوانەی 
زماندا هەیە، بۆ ئەوەی لە زاوزێی تازەی زمان غافڵ 
و بێئاگا نەبن، دەبێ  بە بەردەوامی پەیگیری دیاردە 
و پرۆسەی نۆزایی زمان بكەن، نەخاسما  پاچڤەوان.

پاچڤە و
چەند وەاڵمێكی بێ  پرسیار
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   هەڵبەتە دیقەت و وردی و ئەمینی، ڕوونی و ڕەوانی 
كاری  لە  نەخاسما  زماندا،  بەكارهێنانی  چۆنیەتیی  لە 
بەاڵم  باش،  پاچڤەی  مەرجەكانی  لە  یەكێكە  پاچڤەدا، 
ئەمە بەو مانایە نییە كە وەرگێڕ، بە ئاسانی ڕێ  بە خۆی 
زمانی  ڕەوانیی  و  ڕوونی  بیانووی  و  هەنجەت  بە  بدات، 
دووەمەوە، لە دەقەكە دوور بكەوێتەوە، چونكە لە حاڵی 
شێوازی  پاراستنی  جڵەوی  دەقەكە،  لە  دووركەوتنەوە 
شێواز  پاراستنی  كە  دەبێت،  بەر  دەست  لە  دەقەكەی 
باش. پاچڤەی  مەرجەكانی  لە  یەكێكە  دەق  ستایلی  و 
مەرجی  ئەگەر  وەرگێڕاندا  لە  دیقەت  و  وردی  هەڵبەتە 
پاچڤەی باش بێت،  ئەوا سەبارەت بە دەقە سەخت و 
جار  هەندێ  ئەگەرچی  پێویستترە،  یەجگار  دژوارەكان 
خوێنەری زمانی دووەمیش تا ڕادەیەك بتارێنێت، چونكە 
دەق تا دەق فەرق دەكات، هەندێ  دەق هەن بە ڕادەیەك 
خۆش دێنە دەستەوە، لە زمانی دووەمدا وا دێنە بەرچاو 
دیارە  نووسرابن،  دووەم  زمانی  بە  بنەرەتدا  لە  كە 
هەموو دەقێك بەو شێوەیە خۆی بە وەرگێڕ ناسپێرێت 
تایبەتی دەقی شیعر  بە  نابێت،  ئاسانییە كەوی  بەو  و 
بە  نەكرێت  كە  نییە،  مانایە  بەو  ئەمەش  هۆزانان.  و 
موو لە دەقەكە ال بدەیت، نەخێر، چونكە ئەگەر هەندێ 
زمان،  جوانیی  و  ڕەوانی  و  ڕوونی  خاتری  لەبەر  جار 
ئاوەڵفرمانێك ال  یان  ئاوەڵناوێك،  ئامرازێك،  بین  ناچار 
بەرین، نە كابە كەچ دەبێت و نە قیامەت ڕادەبێت و نە 
نییە  مانایە  بەو  ئەمە  بەاڵم  دەرووخێت،  سیرات  پردی 
گواستنەوەی ئۆتمۆسفیر و هاماج و شێواز و تۆنی دەقە 

ئۆرجیناڵەكە فەرامۆش بكرێت.
هەردوو  بەسەر  دەبێت  شایستە،  و  باش  وەرگێڕی     
چەند  ئەگەر  خۆ  بێت،  زاڵ  دووەمدا  و  یەكەم  زمانی 
ژیابێت  یەكەمدا  زمانی  ئەهلی  و  ژینگە  ناو  لە  ساڵێك 
لە زمانی دووەمدا،  باشترە.  و ئەزموونێكی هەبێت زۆر 
و چەمكە  مانا  بتوانێت  یانی  هەبێت،  نووسینی  توانای 
ئاڵۆز و گرنگەكان بە زمانێكی ڕوون و ڕەوان و سوار و 
بیر دەكەن،  لە  بێگرێ  دەرببرێت. هەندێ  وەرگێڕ ئەوە 

بەرقەراركردنی  وەرگێڕان،  یەكەمی  ئامانجی  كە 
ئەگەر  نەوعیدا.  خۆێنەرانی  دەگەڵ  پەیوەندییە 
وەرگێڕ  نەبێت،  مەفهووم  وەرگێڕدراو  دەقی 
چەندیش هەوڵی دابێت بە ئەمانەتەوە دەقەكە 
نەگەییوە،  خۆی  مەرامی  بە  هەر  وەربگێڕێت، 
و  یەكەم  زمانی  هەردوو  لە  شارەزایی  كەواتە 
دووەم و بەهرەو توانای نووسەرایەتی لە مەرجە 

پاش  پاچڤەوانن.  و  پاچڤە  بنەرەتییەكانی 
ئەمە نۆرە دێتە سەر شارەزایی تەواو 

وەرگێڕان،  دێتە  كە  بابەتەی  لەو 
كرمانجی  و  كورتی  بە  یانی 
وەرگێڕی باش دەبێت وێنایه كی 
زۆر ڕوون و ئاشكرای دەربارەی 
كاری پاچڤە هەبێت و كە دێتە 

گەورە،  كارێكی  وەرگێڕانی  سەر 
تەواوی  كارامەیی  و  ئەزموون  دەبێت 

دڵ  بە  پڕ  ئەمەش  هەموو  وێڕای  هەبێت، 
ئەشقەوە  بە  بێت،  وەرگێڕان  كاری  لە  حەزی 
مومارەسەی بكات، خۆ ئەگەر كەسێك حەزی 
وەكو  تەنیا  و  نەبێت  وەرگێڕان  ی  كار  لە 

وەزیفە و بۆ سووكە دەسكەوتێكی دارایی و فشەناوێك 
بیكات، زوو حەوسەڵەی دەچێت و كارەكەی وەكو جۆرە 
شێوەیەكی  بە  و  پەلەپڕوزێ   بە  و  دێ  لێ  بێگارێكی 
جەڵەبی و بازاڕی لە كۆڵی دەكاتەوە. كاری وەرگێڕان، 

سەبر و حەوسەڵەی دەوێ  نەك گاڵتە.
بەڕاستی  كە  هەڵبژێرێت،  كتێبێك  دەبێت  وەرگێڕ     
چونكە  بێت،  خۆی  دڵخوازی  بابەتی  بكات،  لێ  حەزی 
بەالی كەمەوە دەبێ  چەند مانگێك، ئەگەر نەگاتە چەند 
ساڵێك، دەگەڵ ئەو كارەدا بژی، جا وای بە حاڵی ئەو 
كەسەی دوای دەستبەكاربوون، دەزانێت و تێ دەگات، 

كە ئەو كتێبە، بابەتی دڵخوازی وی نییە.
  بەهەرحاڵ، وەرگێڕانی بەرهەمێكی كاریگەر خۆی لە 
خۆیدا كارێكی ڕۆشنبیرییە و باش وەرگێڕانی بەرهەمەكە 
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ئەمین  و  باش  وەرگێڕانی  هونەرییە.  كارێكی 
دەكاتە خوڵقاندنەوەی ئەو بەرهەمە لە زمانی 
دووەمدا كە ئەمە خۆی لە خۆیدا هونەرە. جا 
وەرگێڕانی باش زیاتر لە پاچڤەوانانی پیشەیی 
دەوشێتەوە  كەسانە  لەو  یانی  دەوەشێتەوە، 
و  ژیان  و  پیشە  بە  كردبێت  وەرگێڕانیان  كە 
دابین  وەرگێڕانەوە  ڕێگەی  لە  خۆیان  بژێویی 
وەرگێڕان  بۆ  خۆیان  ژیانی  هەموو  و  بكەن 
تەرخان كردبێت و دەرامەتێكی ئەوتۆیان لەو 
ڕێگەیەوە بە دەست بێت، كە پێویستیان بە 
هیچ كار و دەرامەتێكی دیكە نەبێت، یانی بە 
كارەكەی و بۆ كارەكەی بژی، كە ئەمە مخابن 

الی مە نییە.

2
   وەرگێڕانی بەرهەمی خۆماڵی بۆ زمانانی 
بیانی، نەخاسما ئینگلیزی كە ئەمڕۆكە لە زمانە 
هەرە باو و باڵوەكانی دنیایە، كارێكی پێویست 
و بەجێیە، بەاڵم ئەمە بەرنامەدارییەكی زۆر 
زۆر  بەرهەمی  نموونە  بۆ  گەرەكە.  وردی 
لە  هەندێ   هزرڤانی  و  ئەدیب  و  نووسەر 
میللەتانی دراوسێی مە، كراون بە ئینگلیزی، 
لە  ئەوتۆیان  دەنگدانەوەیەكی  بەاڵم 
)ئینگلیزی(  دووەمدا  زمانی 
پێویست  وەكو  نەبووە، 
زمانی  سەرنجی خوێنەرانی 
لە  ڕانەكێشاوە.  دووەمیان 
بەرهەمانە  ئەم  ڕاستیدا 
باڵڤۆكانی  لە  یان 
باڵو  ئەدەبیدا  كەمتیراژی 
الیەن  لە  یان  دەكرێنەوە، 
پەراوێزی  بچووكی  وەشانكارانی 
ئەمریكا  وەشانكاریی  بازاڕی 

لە  بەرهەمەكانیان  و  دەكرێنەوە  باڵو  ئەورووپاوە  و 
باڵڤۆكانی  لە  و  دەكرێنەوە  باڵو  دیاریكراودا  سنوورێكی 
پڕتیراژدا نایەنە ناساندن و ناخرێنە بەر وردبینیی ڕەخنە 
و ڕەخنەكارییەوە و جەماوەرێكی كەمی كڕیاریان دەبێت، 
بەرنامەیەكی  پێی  بە  دەوڵەت  پێویستە  چارە؟  ئەدی 
ئەكتیڤ بودجەی تایبەتی بۆ جێبەجێكردنی ئەم كارە، 
واتە وەرگێڕانی بەرهەمی كولتووری و ئەدەبی خۆماڵی بۆ 
زمانی ئینگلیزی و زمانانی دیكەی زندووی جیهان تەرخان 
بكات و بە زەبری پارەی باش پاچڤەوانانی زەبەردەست 
بەرهەمە  باڵوكردنەوەی  دیارە  بدات.  هان  كارە  ئەو  بۆ 
وەرگێڕدراوەكانیش دەبێ  بە كۆمپانیا و وەشانخانە گەورە 
لە  تا  بسپێردرێت،  دنیا  بەناوبانگەكانی  و  دەستڕۆ  و 
مەودایەكی بەریندا باڵوی بكەنەوە و هەروەها لە كەناڵ و 
میدیا بەناوبانگەكانی دنیادا بانگەشەی بۆ بكرێت و گەورە 
ڕەخنەگران پەیدا بكرێن و هەقدەستی باشیان بدرێتێ  تا 
هەڵسەنگاندن و خوێندنەوەی، هەڵبەتە بە پێی بۆچوونی 
الیەن  لە  خۆماڵی  بەرهەمی  دیارە  بكەن.  بۆ  خۆیان، 
كەسانی خۆواڵتیی ئینگلیزیزانەوە بكرێت باشترە، چونكە 
دەرەقەتی  باشتر  كەمەوە  الی  بە  وەرگێڕە  جۆرە  ئەم 

كوردییەكە دێت.
ئەوزارێكی  وەكو  پاچڤەدا  بواری  لە  هەر  هەڵبەتە    
وەكو  شارستانییەكان،  نێوان  دیالۆگی  و  گفتوگۆ 
جددی  ئاوڕێكی  پێویستە  كردێ ،  ئاماژەمان  پێشتریش 
لە پاچڤەی بەرهەمێن فیكری و ئەدەبی خۆماڵی خۆمان 
بە مەبەستی خۆناساندن بە میللەتانی جیهان، بۆ سەر 
كە  ئینگلیزی  تایبەتی  بە  جیهان،  زندووی  زمانانی 
لەم  بدەینەوە.  زمانێكی جیهانییە  بە عەمەلی  ئەمڕۆكە 
حاڵەدا دەبێت باشترین بەرهەمی خۆماڵی بۆ پاچڤەكرن 
بێتە هەڵبژاردن و دیاریكرن، بەرهەمێك بێت كە ڕووی 
ئەمە  ئەدەبیی جیهانییان هەبێت.  مەجلیسی فیكری و 
دەبێت  دیارە  بكرێت؟  كێ   ئەركی  لەسەر  بیكات؟  كێ  
دەوڵەت و خەڵكانی دەوڵەمەندی نیشتمانپەروەر و... بە 
گوێرەی بەرنامەی تایبەتی ئەم ئەركە بگرنە ئەستۆ. لە 

وتار
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ئامادە  بەپێز  بەرهەمی  پێش هەموو شتێكدا كۆمەڵێك 
بێنە  شارەزاوە  و  كارامە  پاچڤەوانانی  الیەن  لە  بكرێ، 
گەیاندنی  بچنەوە،  پێیاندا  پسپۆڕ  خەڵكانی  وەرگێڕان، 
ئەو بەرهەمانە بە دەستی وەشانكارانی بە توانای خاوەن 
ناوخۆی واڵتدا بكرێت،  لە  بازاڕی گەرم. ئەمە دەشێت 
ناپێكێت  سەرەكی  ئامانجی  و  مەبەست  ئەمە  بەاڵم 
ئەدەبی  و  فیكری  بەرهەمی  ناساندنی  لە  بریتییە  كە 
خوێنەرانی  بەرینی  جەماوەری  بە  )خۆماڵی(  كوردی 
وەرگێڕانی  مەسەلەی  بەهەرحاڵ،  ئینگلیزیزمان. 
بەرهەمێن فیكری و ئەدەبی خۆماڵی بۆ زمانانی زندووی 
جیهانی، بە تایبەتی ئینگلیزی، كە بە عەمەلی بووە بە 
زمانێكی جیهانی دەبێت بایەخی تایبەتی پێ بدرێت و 

فەرامۆش نەكرێت.
   بۆچی ئەو بەرهەمە كوردییانەی بۆ زمانانی بیانی، 
دەنگدانەوەیەكی  كراون،  پاچڤە  ئینگلیزی  نەخاسما 
ئەوتۆیان نەبووە؟ دیاە ئەمە لە الیەكەوە پەیوەندیی بە 
خودی بەرهەمەكە و چۆنیەتیی پاچڤەكردنەكەوە هەیە و لە 
الیەكی دییەوە پەیوەندیی بەو وەشانكار و وەشانخانانەوە 
كردووەتەوە.  باڵو  و  چاپ  بەرهەمانەیان  ئەو  كە  هەیە 
زۆربەی ئەو كەس و دامودەزگه یانەی ئەم بەرهەمانانەیان 
دەزگه ی  و  كەمدەرامەت  خەڵكانی  كردووەتەوە،  باڵو 
بچووك و كەمشۆرەتن، ئەوپەڕی هەزار نوسخەیەك لەو 
بەرهەمانە چاپ دەكەن، كە چاپیش دەبن پارەیان نییە تا 
بانگەشە و ڕیكالم بۆ ئەو كتێبانە بكەن،  بۆیە لە باڵڤۆكە 
و  ناخرێتە سەر  تیشكیان  و  ناكرێن  باس  پڕتیراژەكاندا 
لێ   نابێت،  دەنگدنەوەیان  و  ناكرێت  بۆ  خوێندنەوەیان 
خۆشبەختانە تۆڕی ئینتەرنێت، تا ڕادەیەك ئەم بیانووەی 
بڕیوە و وەشانكارانی بچووكیش نها ئەو دەرفەتەیان بۆ 
ڕەخساوە، كە كااڵی خۆیان لەم گەورەبازاڕە جیهانییەدا 
نمایش بكەن. جا بۆ ئەوەی لەم بنبەستە دەرباز ببین 
پێویستمان بە بودجە و بەرنامە هەیە، دەبێ  بنكەیەكی 
ڕۆشنبیریی بێالیەن ئەرك و بەرپرسیارییەتیی وەرگێڕانی 
بەرهەمی كوردی بۆ زمانانی زندووی جیهان، بە تایبەتی 

ئینگلیزی بگرێتە ئەستۆ و جا دەشێت ئەو بنكە 
ڕۆشنبیرییە، ئەو بەرهەمە كوردییانە هەڵبژێرێت 
كە ڕووی مەجلیسیان هەبێت و هەر لێرەوە لە 
هەڵەبڕی  و  تایپ  بكرێن،  پاچڤە  كوردستاندا، 
لە  پاشان  و  بكرێت  بۆ  پێداچوونەوەی  و 
بدۆزرێنەوە  هەندەران وەشانكار و وەشانخانان 
بنكە  واتە  بە خۆیشمان  و  باڵوكردنەوەیان  بۆ 

بۆ  دەگەڵ،  هەماهەنگی  بە  ڕۆشنبیرییەكە 
بچنە  ڕۆشنبیریدا،  وەزارەتی  نموونە 

ژێر باری ئەوەی كۆمەڵێك نوسخە 
لە كۆمپانیا، یان باڵوەخانەكەی 
ئەورووپا بكڕێتەوە و لە ناوخۆی 
بە  یان  بێت،  پارە  بە  واڵتدا، 
خۆڕایی  بە  یان  نیوەقیمەت، 

جۆرە  هەم  كە  بكەنەوە،  باڵوی 
وەشانخانەكە  بۆ  بێت  یارمەتییەك 

زیاتر  بۆ  بێت  زەمینەخۆشكردن  هەم  و 
ئامادە  هەروەها  بەرهەمەكە.  باڵوبوونەوەی 
بین خەرجیی ڕیكالم و بانگەشە بۆ كتێبەكە 
بكێشین. ئەگەر خۆت خزمەتی خۆت نەكەی، 

كەس ئامادە نییە بە خۆڕایی خزمەتت بكات.
                                                        

3
   وەرگێڕی گەنج و تازەكوورە، بەر لەوەی كتێب باڵو 
بچووكەوە دەست  و  لە شتی سووك  پێویستە  بكاتەوە 
پێ بكات. بۆ نموونە وتار یان كورتەچیرۆك پاچڤە بكات 
تا  بكاتەوە،  باڵڤۆكاندا باڵوی  لە گۆڤار و ڕۆژنامە و  و 
هەم ئەزموونێك پەیدا بكات و هەم بەرەبەرە بناسرێت، 
چونكە ئەگەر پێش ئەوەی بناسرێت، یەكەم كتێبی بە 
نەبێت و دەنگ  بازاڕێكی  نەبێت و هیچ  دڵی خوێنەران 
نەداتەوە و خوێنەر لێی تۆرا، بە ئاسانی دەگەڵی ئاشت 
نابێتەوە و پێشوازییەكی ئەوتۆ لە بەرهەمێن دواتریشی 
ناكرێت، بە تایبەتی ئەمڕۆكە گۆڤار و ڕۆژنامە و باڵڤۆكان 
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كوردستاندا،  هەرێمی  لە  بوون  زۆر  ئەوەندە 
نەخاسما ئەوانەی پارەیان نییە، یان نایانەوێ  
پاچڤەوانانی  بە  تەماحبزوێن  و  باش  پاداشتی 
گەرم  پێشوازیی  بدەن،  ناسراو  و  زەبەردەست 
دەكەن،  تازەكوورانە  خەڵكە  ئەو  بەرهەمی  لە 
هەڵبەتە هەر گەنجێك بە تەمای ئەوە بێت ببێ  
بە وەرگێڕی باش، پێتڤییە هەمیشە خۆی بە 
قوتابی بزانێت و تا مردن دەسبەرداری فێربوون 
نەبێت و ناوبەناو بەرهەمی پاچڤەوانانی باش 
ئەسڵەكانیاندا  دەقە  دەگەڵ  بەنێوبانگ  و 
بەراورد بكات، كە ئەمە سوودێكی زۆری پێ 
لە  وەرگێڕانی  كاری  ئەزموونی  و  دەگەیەنێت 
بە كورتی و كرمانجی  ال دەوڵەمەند دەكات. 
بێت،  كۆڵنەدەر  بێت،  پشوودرێژ  دەبێت 
پیشانی  بكات،  كاركەیدا  دەگەڵ  ئاشقێنی 
بەتواناتری  و  شارەزاتر  خۆی  لە  خەڵكانی 
بێت،  دانا  و  پرسا  بكات،  پرسیار  بدات، 
بەرهەمێك یان كتێبێك هەڵبژێرێت كە دەگەڵ 
زەوق و سەلیقە و تەبیعەتی خۆیدا بگونجێت، 
هاوڕێیه تیی  ناتوانێت  مرۆڤ  چۆن  وەكو 
كەسانێك  زیاتر  و  بكات  كەسێك  هەموو 
ڕەفتار  و  ئاكار  ڕووی  لە  كە  هەڵدەبژێرێت 
دەگەڵی  نزیكن،  لێوەی  تەبیعەتەوە  و 
ئاوایەش  بەو  دەبێت  دەگونجێن، 
كتێبێك هەڵبژێرێت كە پڕ بە 
سەلیقەی  و  زەوق  پێستی 

خۆی بێت.
سەبارەت  بەهەرحاڵ،     
تازەكوورە  پاچڤەوانی  بە 
و تازەكار وەكو پێشتریش 
پێویستە  كردێ،   ئاماژەم 
هەندێ  قۆناغی سەرەتایی و ئاسان 
سەر  بێنە  ئەوجا  بكەن،  تەی 

كتێب و بەرهەمی گەورە، یانی لەو بەرهەمە سووكەاڵنەوە 
بشكێت،  سەردا  بە  دەسەاڵتیان  كە  بكەن  پێ  دەست 
بەرهەمەكانیان لە گۆڤار و ڕۆژناماندا باڵو بكەنەوە، تا 
ناوێ  پەیدا دەكەن و متمانەی جەماوەری خوێنەران بە 
كتێبانی  و  ڕۆمان  گژ  بە  یەكسەری  نەك  دێنن،  دەست 
بازاڕەوە  دەكەوێتە  كتێبەكانیان  كاتێ    و  بچن  گەورەدا 
نەبیستبن.  و  نەدیتبن  ناوی  شوێنێكدا  هیچ  لە  كەس 
نابڕن،  سەرەتاییەكان  قۆناغە  وەرگێڕانەی  ئەو  مخابن 
یەكسەری  پەالماری كاری گەورە دەدەن، زۆربەی زۆریان 
ناپوختەن و كاتێ  خوێنەر بە هۆی  كارەكانیان الواز و 
شۆرەتی جیهانیی نووسەرانی ئەسڵی ئەو كتێبانەوە، بە 
پیری پاچڤەكانیانەوە دەچن، دووچاری نائومێدی دەبن و 
نەك هەر نەفرەت لە وەرگێڕەكە دەكەن، بەڵكو نووسەرە 

ئەسڵەكەشیان لەبەر چاو دەكەوێت.
        

4                     
   هەڵبەتە هیچ وەرگێڕانێك، چەندیش پوختە و ورد 
دەقە  چونكە  دەقەكە،  ئەسڵی  ناكاتە  بێت،  ئەمین  و 
زمانی  لە  ئەسڵەكەیە  خوڵقاندنەوەی  وەرگێڕدراوەكە، 
دووەمدا، وەكو چۆن دوو بەشەری سەدی سەد چونیەك 
لە دنیادا نییە، با جمكانەش بن، بەو ئاوایە دوو زمانیش 
و  دەربڕین  توانای  ئاستی  یەك  لە  كە  نییە  دنیادا  لە 

وتار
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61

گوزارشتدا بن، دوو وشەی چونیەك نییە لە هەمان ئاستی 
گوزارشتدا بن، واتە هیچ پاچڤەیەك لە ئەسڵەكەی باشتر 
نابێت. یانی بەم پێودانگە پاچڤەی ئایدیال، ئەوەیە كە 
یەكەم: لە زمانی ئەسڵی دەقەكەوە هاتبێتە وەرگێڕان، 
بە  دووەم:  سێیەمەوە.  و  دووەم  وەرگێڕدراوی  لە  نەك 
گوێرەی توانا ورد و ئەمین و هاوتای دەقە ئەسڵەكە بێت 
و لە هەمان كاتدا ڕوون و ڕەوان و مەفهووم بێت. سێیەم: 
زمانی وەرگێڕانەكە، لە ڕووی تانوپۆ و داڕشتنەوە كوردی 
میكانیكیی  وەرگێڕانێكی  وەرگێڕانەكە  چوارەم:  بێت. 
مردوو نەبێت، واتە وەرگێڕ لە كاتی وەرگێڕاندا بە زمانی 
ئەگەر  حاڵێكدا  لە  دووەم،  زمانی  بە  )واتە  كوردی، 
وەرگێڕانەكە بۆ كوردی نەبێت( بیر بكاتەوە، بۆ ئەوەی 
بتوانێت بە شێوازێكی زندووتر و تەڕ و پاراوتر دەقەكە 
هەڵبژاردنی  پێنجەم:  بئافەرێنێتەوە.  دووەمدا  زمانی  لە 
زمانی گونجاو، یانی وەرگێڕی جددی دەبێت بەر لە هەر 
بكات  كەشف  خۆی  بۆ  ئەسڵەكە  دەقە  زمانی  شتێك 
هاوتای  گونجاوترین  بە  دووەمدا  زمانی  لە  بتوانێت  تا 
زمانی  نموونە  بۆ  دابڕێژێتەوە.  دەقەكە  یەكەم،  زمانی 
وتارێك تەواو تەنزامێز بێت، وەرگێڕ بیگۆڕێت بە زمانێكی 
وەكو  وەرگێڕانەكە  دەشێت  حاڵەدا  لەم  جددی،  زۆر 
نێوەڕۆك بێ  هەڵەوپەڵە بێت، بەاڵم سەركەوتوو نابێت، 
دەقەكە  لە خودی  كە  دەقەكە،  تۆنی  و  شێواز  چونكە 
بەڵكو  نەكراوە،  ڕەچاو  هەر  نەك  جیابوونەوە،  نایەتە 
گۆڕدراویشە، كە ئەمە كارێكی نەكردەنییە. یانی وەرگێڕ 
لە سەریه تی بە نێو وشە و دەستەواژەیێن زمانی دووەم 
بكەوێت و گونجاوترین و نزیكترین هاوتای زمانی یەكەم 

هەڵبژێرێت بۆ گواستنەوە و خوڵقاندنەوەی دەقەكە.
   هەڵبەتە هیچ پاچڤەوانێك چەند بە توانا و لێهاتوو و 
كارامەش بێت، وەرگێڕێكی ئایدیال نییە و الیەنی ئەرێنی 
زمانی  ئەوانەی  نموونە  بۆ  هەیە.  خۆیشی  نەرێنیی  و 
دووەمدا  زمانی  لە  زۆری  بە  دەزانن،  باش  زۆر  یەكەم 
پاچڤەوانان،  باشترین  لە  هەندێ   نییە.  توانایەیان  ئەو 
مەلەوانی  دووەمدا  و  یەكەم  زمانی  هەردوو  لە  كە 

تەواون، لەوانەیە زەوق و سەلیقەی پێویستیان 
سەر  لە  حیساب  حاڵەتەدا،  لەم  بۆیە  نەبێت، 
ئەگەر  ئاساییە  زۆر  و  دەكرێت  كارەكە  كۆی 
لەبەر خاتری ڕوونی و ڕەوانی و سواریی زمانی 
ئاوەڵفرمانێك  یان  لێرە  ئاوەڵناوێك  پاچڤەكە، 
پێشینان  پەندێكی  یان  بپەڕێنرێ ،  لەوێندەر 
دابنرێت،  ڕستەیەك  یان  دەستەواژە  بری  لە 

گرینگ ئەوەیە دەقە وەرگێڕدراوەكە وەكو 
هاوتایەكی  یەكپارچە،  یەكەیەكی 

بێت  ئەسڵەكە  دەقە  نزیكی  زۆر 
ڕەوان  و  ڕوون  زمانێكی  بە  و 
زمانی  لە  و  مەفهووم  و 
و  خوڵقێنرابێتەوە  دووەمدا 
نێوان  لە  تەواو  هاونەواییەكی 

هەردوو دەقەكەدا هەبێت و تۆن و 
شێوازی نووسەری یەكەم لە سنوور 

و چوارچێوەی پاچڤەیەكی سەركەوتوودا، 
لە زمانی دووەمدا پارێزرابێت.

5          
   دیاردەی دووبارە پاچڤەكردنەوەی یەك بەرهەم، بە 
هەموو  پاچڤەوانی  بزووتنەوەی  نێو  لە  جیاواز  ڕێژەی 
پاچڤەی  یەك  وایە  پێم  بەندە  هەیه .  دنیادا  میللەتانی 
و  جارێك  چەند  بەرهەم  هەمان  لەوەی  باشترە  باش، 
لە الیەن چەند كەسێكەوە، لە هامان كات و سەردەمدا 
پاچڤە بكرێتەوە، چونكە هەم وەختەكە بە فیڕۆ دەڕوات، 
هەم ئەو پارەوپوولەی تێیدا خەرج دەكرێت بە خەسار 
دێتە  پاچڤەكان  هەموو  فرۆشی  ڕێژەی  هەم  و  دەچێت 
كتێبان  بازاڕی  لە  نێگەتیڤ  كارێكی  واتە  خوارەوە. 
دەكات، پێویستە دامودەزگه  و وەشانخانەكان خۆیان لەم 
كاری دووبارەكردنەوەیە بپارێزن، ڕۆشنبیران و وەرگێڕان، 
كتێبێكی  بچن  كتێبێك،  دووبارەكردنەوەی  جیاتی  لە 
زمانی  لە  ئەگەر  كتێبێك  تایبەتی  بە  وەربگێڕن،  دی 
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وەرگێڕدرابێت،  سەركەوتووانە  و  ئەسڵییەوە 
چاپی  وەرگێڕانەوەی،  دووبارە  جیاتی   لە  با 
بازاڕ  ئەگەر  بكرێتەوە،  سێیەم  و  دووەم 
بخوازێت و بازاڕ هەڵبگرێت، كەواتە وەرگێڕانی 
دووبارە و سێبارەی یەك كتێب لە الیەن چەند 
تایبەتی  بە  خراپە،  زۆر  كارێكی  كەسێكەوە، 
و  باش  و  پوختە  یەكەم،  وەرگێڕانی  ئەگەر 
نەبێت  جەوهەریی  عەیبی  و  بێت  سەركەوتوو 
یەكەمدا  و ماوەیەكی زۆر بە سەر وەرگێڕانی 
نەڕۆیشتبێت و وەرگێڕی یەكەم لە ژیاندا بێت 
و ڕێگە بدات چاپی دووەم و سێیەم بكرێتەوە، 
هەقە وەرگێڕی دووەمی هەمان كتێب وەختی 
تەرخان  دی  كتێبێكی  وەرگێڕانی  بۆ  خۆی 
زیاتری  خزمەتێكی  كارە  بەم  چونكە  بكات، 
تازە  كتێبێكی  دەكات،  كوردی  كتێبخانەی 
كوردییەوە،  هەژاری  كتێبخانەی  دەخاتە 
لە الیەن  لەوەی ئەو پارەیەی چ  ئەمە جگە 
بۆ  وەشانخانەیەكەوە  یان  وەرگێڕەوە  خودی 
كارێكی دووبارە تەرخان دەكرێت، بۆ كارێكی 
جگە  ئەمە  باشترە.  بكرێت  تەرخان   تازە 
فرۆشیشدا  و   بازاڕ  مەسەلەی  لە  لەوەی 
دەبێت بە هەڤڕكی پاچڤەی یەكەم و ئاستی 
ڕەنگە  كە  یەكەم،  پاچڤەی  فرۆختی 
و  ئەمینتر  دووەمیش  هیی  لە 
خوارێ   دێنێتە  بێت،  باشتر 
بۆیە  تریش،  شتی  زۆر  و 
وەرگێڕەكان  هەم  هەقە 
و  چاپ  دەزگه ی  هەم  و 
پەخشەكان ئەم الیەنانە بە 
دەتوانن  تا  و  بگرن  هەند 
خۆیان لە كاری دووبارە دوور 
بازاڕی  كە  تایبەتی  بە  بگرن، 
زۆر  كوردی  كتێبی  فرۆختی 

كەسادە و كتێبخانەی كوردییش ئەوەندە پڕ و دەوڵەمەند 
لەبەر  جا  ببێت.  دووبارەكارییە  بەو  پێویستی  كە  نییە 
لە  وەشانخانەكان  سەرێڕا،  بۆچوونانەی  ئەو  ڕۆشنایی 
هەند  بە  وەرگێڕدراوەكان  كتێبە  چلۆنایەتیی  سەریانە 
بگرن و هەر نەبێت بۆ قەدر و ئیحتوباری خۆیان كتێبی 
خراپ و پاچڤەی خراپ نەخەنە بازاڕەوە و تەنیا بازاڕ و 
قازانجی مادییان لەبەر چاو نەبێت. كاتێ  كە دەیانەوێ  
پاچڤەیەك چاپ و باڵو بكەنەوە، بیدەن بە كەسێك یان 
مەحەكی  لە  تا  كارزان  و  كارامە  و  پسپۆڕ  لیژنەیەكی 
بدەن، ئەگەر لە مەحەك دەرنەچوو، هەنگێ  بە كەسێكی 
كارامە و پسپۆڕی بسپێرن تا پێیدا بچێتەوە، ئەگەر هەر 
بە كەڵك نەهات ئەوسا بیدەنەوە بە وەرگێڕەكە و وەك 
هیچ  نابێت  یانی  ساحێبی،  سەری  قەڵب  ماڵی  دەڵێن 
پاچڤەی  هۆی  بە  باڵوكردنەوە،  و  پەخش  دەزگه یەكی 
الوازەوە، ئیدی هیی هەر كەسێك دەبوو، ناو و ناوبانگی 
باشی خۆی بزڕێنێت و قەدر و ئیحتوباری خۆی لەكەدار 
بكات و خوێنەرانی خۆی بتۆرێنێ. زۆر جار ئەو كتێبانە 
دووبارە و سێبارە پاچڤە دەكرێنەوە، كە بازاڕیان هەیە. 
جارێ  ئەم كارە جگە لەو هەموو وەختەی لە دوو وه رگێڕ 
یان زیاتری بردووە، پارەیەكی زۆریشی تێ چووە، بۆیە 
بوونی یەك پاچڤەی باش لە بازاڕدا )با چاپ بكرێتەوە( 
بازاڕی... لە دوو سێ  پاچڤەی جەڵەبی و  باشترە  زۆر 

و  هەبێت  یەكتر  كاری  لە  ئاگایان  دەزگه كان  پێویستە 
هەوڵ بدەن پاچڤە باشەكان پاچڤە نەكرێنەوە بەڵكو چاپ 
بكرێنەوە. دەبێ  جگە لە قازانج و بازاڕگەرمی نەوعییەتی 
بگرن، هەڵبەتە  لەبەر چاو  پاچڤەوانییەكەش  بزووتنەوە 
باشی  و  سەركەوتن  نیشانەی  بازاڕگەرمییەكیش  هەموو 
كارەكە نییە، ئاستی خوێنەواری و هۆشنی و جددییەتی 
خوێنەریش بۆی هەیە، پاچڤەی دووبارە و سێبارە جگە 
لەو نەرێنییانەی پێشتر ئاماژەمان كردنێ  دەكاتە كارێك 
كە خوێنەریش جۆرە گومانێكی لە ال پەیدا ببێت و تا 
ڕادەیەك لە خوێندنەوە بڕەوێتەو، بۆیە پاچڤەیەكی باش 
و پوختە و ورد و ئەمین لە الیەن وەرگێڕێكی كارامە و 
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كە  ڕووانەوە  ئەو  هەموو  لە  ئەزمووندارەوە،  و  لێهاتوو 
باسمان كرد باشتر و پەسندترە، وەرگێڕێك كە توانیبێتی 
زمانێكی لەبار و گونجا و و هاوتەرازی دەقەكە بدۆزێتەوە 
جۆرە  گواستبێتەوە،  دەقەكەی  شێوازی  و  تۆن  و 
هاونەواییەكی لە نێوان هەردوو زمانی یەكەم و دووەمی 
زمانی  لە  دەقەكە  ڕەنگوبۆی  كردبێت،  دابین  دەقەكەدا 
دووەمدا زۆر كاڵ نەبووبێتەوە، ئیدی بۆچی یەكێكی دی 
بێت وەختی خۆی بە پاچڤەی هەمان دەقەوە بە هەدەر 

بدات، خۆ چی زۆرە دەقی باش و زندوو زۆرە. 

6 
هەڵبەتە  نییە،  ڕەخنەوە  سەرووی  لە  شتێك  هیچ     
بزووتنەوەی پاچڤەوانییش وەكو هەر دیاردەیەكی دیكەی 
و  ڕەخنە  كەواتە  ناخەلەسێت.  ڕەخنە  لە  ڕۆشنبیری 
ڕەخنەگر دەتوانن دەوری زۆر ئەرێنی لە بژار و تەتەڵەی 
خوێنەری  و  ڕەواج  بگێڕن،  پاچڤەوانیدا  بزووتنەوەی 
جددی بۆ پاچڤەی باش پەیدا بكەن و ڕەونەق و بازاڕی 
پاچڤەی خراپ بشكێنن و ببن بە دەسەاڵتێكی چاودێریی 
بە  هەم  و  وەشانخانەكانەوە  سەر  بە  هەم  مەعنەوی، 
سەر خودی وەرگێڕەكانەوە و هەم ڕێنوێنیی ئەمەكداری 
خوێنەران بن. هەڵبەتە پێویستە وەرگێڕەكانیش، خۆیان 
پەروەردە بكەن و كە دەچنە ژێرباری وەرگێڕانه وه ، وردی 
و ئەمانەتداری و مەرجە بنەڕەتییەكانی كاری وەرگێڕان 
بە  و  خۆیان  چاودێری  بە  ببن  خۆیان  و  بكەن  ڕەچاو 
لە  خوێنەر  كە  چونكە  نەبن،  قاییل  كاڵوكرچ  پاچڤەی 

یەكەم بەرهەمیان تۆرا، بە ئاسانی ئاشت نابێتەوە.
ئاستی  بەرزكردنەوەی  بە  سەبارەت  هەر  جا     
پێشبڕكێی  سااڵنە  هەقە  پاچڤ،  كاری  چلۆنایەتیی 
فیكری  و  ئەدەبی  بوارێن  پاچڤەكراوی  كتێبی  باشترین 
بێتە كرن و پاچڤەوانانی باش و براوە، خەاڵت بكرێن و 
پێشبڕكێیانەدا،  جۆرە  لەم  هەڵبەتە  بنرێت.  لێ  ڕێزیان 
دەبێت لیژنەیەكی كارامە و لێزان و پسپۆڕ و خەمخۆری 
لە  و  هەڵسەنگێنێ   كارەكان  ڕۆشنبیری  بزووتنەوەی 

مەحەكی ڕەخنەی بدەن، دیارە ئەم كارە خۆی 
لە خۆیدا دەكاتە تەتەڵە و بژاركردنی بزووتنەوە 
بەپەلەی  و  الواز  كارێن  لە  پاچڤەوانییەكە 
وەرگێڕەكان، بێگومان كاری پاچڤە بۆ میللەتانی 
بندەستی پاشكەوتووی پاشخراوی وەكو ئێمە، 
و  زەنگینكردن  لە  گەورە  ڕۆڵێكی  هەر  نەك 
ڕەنگێنكردن و گەشاندنەوەی بزاڤی ڕۆشنبیریدا 

هەڵكەوتنی  بۆ  زەمینە  بەڵكو  دەبینێت، 
و  گەورە  نووسەری  و  ڕۆشنبیر 

و  توانا  و  بەهرە  تەقاندنەوەی 
سەلیقە  و  زەوق  مشتوماڵدانی 
خۆماڵییەكانیش خۆش دەكات، 
بە  ناوازە  بەرهەمی  چونكە 
زەبری گەورەیی و ڕەسەنایەتیی 

دەبێتە  الیەكەوە  لە  خۆی، 
و  الساییكردنەوە  و  سەرنج  جێگەی 

لە  جددی  خوێنەرانی  دیكەوە  الیەكی  لە 
خۆی خڕ دەكاتەوە، كە خوێنەرانیش خوویان 
بە بەرهەمی ناوازەوە گرت و دەگەڵی ڕاهاتن، 
ئیدی ڕوو لە بەرهەمی جەڵەبی و بازاڕی ناكەن 

و ئیدی بەرهەمی كاڵوكرچ لە باو دەكەوێت و دەكەوێتە 
ناكرێت و  ناوازەی پێ  پەراوێزەوە و هەڤڕكی بەرهەمی 
كەس زات ناكات بەرهەمی كاڵوكرچ بە نرخی بەرهەمی 

ناوازە بە خوێنەری جددی بفرۆشێت.
هاوچەرخ  سەندیكایەكی  هەبوونی  ڕەنگە  هەروەها     
لە  ئەرێنی  ڕۆڵی  بتوانێت  پاچڤەوانان  بە  تایبەت  و 
ڕێكخستن و بەرێوەبردن و ئاراستەكردنی بزاڤی وەرگێڕان 
نێوان  لە  میانچییاتی  و  وەرگێڕەكان  مافی  پاراستنی  و 
پاچڤەوان و دەزگه  فەرمییە پەیوەنددارەكان و وەشانخانە 
لە  وەرگێڕان  بزاڤی  و  بدینێت  ئەهلییەكاندا  و  فەرمی 

پاشاگەردانی، هەندێك دوور بخاتەوە.
مەبەستی  و  غەرەز  لە  نها  تا  ئێمە  لە الی  ڕەخنە     
نەبووە.  بەدەر  حیزبی!  و  ئایدۆلۆژی  یان  شەخسی 
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نەبووە،  بەدەر  شەخسی  ڕقی  و  حەز  لە  واتە 
ئەوەندەی مامەڵە لە تەك خودی نووسەر، یان 
وەرگێڕدا كراوە، ئەوەندە مامەڵە لە تەك خودی 
دەقەكەدا نەكراوە، لە كاتێكدا مەرجی یەكەمی 
ڕەخنە و هەڵسەنگاندن و داوەری ئەوەیە، لە 
بێت  دوور  بە  شەخسی  ڕقی  و  خۆشەویستی 
خودی  لەگەڵ  مامەڵە  بێالیەنانە  ڕەخنەگر  و 
بابەتی  دەق  تەنیا  چونكە  بكات،  دەقەكەدا 
ڕەخنەیە.    دیارە سەبارەت بە پاچڤە، دەبێ  
ڕەخنەگر بە خۆیشی وەرگێڕ بێت، وەرگێڕێكی 
كارامە و بە ئەزموون، بتوانێت ئەسڵی كتێبە 
و  بابەت  بە  و  بخوێنێتەوە  پاچڤەكراوەكە 
وەختی  و  نەبێت  نامۆ  كتێبەكەش  نێوەرۆكی 
ڕەخنە  مەحەكی  لە  پاچڤەكە  هەبێت  ئەوەی 
كە  قەبووڵە  كەسێك  ڕەخنەی  بۆیە  بدات. 
تێدا  بێالیەنی  ڕەخنەگری  مەرجێكی  هەموو 
ڕۆشنایی  لەبەر  ئەگەر  ڕەخنەیەك  هەر  بێت. 
ئەسڵەكەدا  دەگەڵ  پاچڤەكراوەكە  بەراوردی 
ناڕەوا  شەڕفرۆشتنێكی  جۆرە  دەكاتە  نەبێت 
ڕەخنە  هەروەها  وەرگێڕەكە.  ناوزڕاندنی  و 
ڕوون  و  جوان  و  نەرم  زمانێكی  بە  دەبێت 
توانجێك  لە هەر تەوس و  و ڕەوان و دوور 
بێتە نووسین، چونكە وەرگێڕ هەوڵێكە 
و داویەتی، گریمان لە هەوڵەكەیدا 
سەركەوتنی  و  بووە  ناكام 
ئەمە  نەهێناوە،  دەست  بە 
نادات  ڕەخنەگر  بە  ڕێگە 
بۆ  بكات.  سەنگەساری 
لە  وەرگێڕ،  ئەگەر  نموونە 
هەڵەی  خۆیدا  پاچڤەكەی 
سەر  لە  گلەیی  و  نەكردبێت 
بە  وشەی  فاڵن  بۆ  بێت  ئەوە 
وشەی  فیسار  و  هێناوە  كار 

بە زەوق و سەلیقە و  ئەمە پەیوەندیی  بردووە،  بە كار 
بۆی  ڕەخنەگر  و  هەیە  وەرگێڕەكەوە  داڕشتنی  شێوازی 
نییە بیانووی لێ بگرێت و ئەوەی لێ بكات بە عەیبێكی 
گەورەی كوفرئامێز و لەبەخشیننەهاتوو، ڕەخنەگر دەبێت 
بە بەڵگەوە قسە بكات و بۆ پشتیوانیی قسەكانی نموونە 
لە سەرچاوانی باوەڕپێكراوەوە دەربێنێت، نەك قسان لە 

گیرفانی خۆی دەربێنێت. 
دوور  بە  حەزی شەخسی  و  ڕق  لە  دەبێت  ڕەخنە  واتە 
و  تۆڵەئەستاندنەوە  و  كۆنەقین  و  بوغز  زادەی  و  بێت 
و  ئەخالقی  ڕووی  لە  هەم  خاڵە  ئەم  نەبێ،  ناوزڕاندن 
هەم لە ڕووی یاساییەوە گرینگە. یانی ڕەخنەكە دەبێت 
ئەوەندە پڕ ڕێز و سەنگین و هاوسەنگ بێت كە بشێت لە 
هەردوو ڕووی ئەخالقی و یاساییەوە داكۆكی لێ بكرێت. 
خۆ ئەگەر بكرێت دەقی ڕەخنەكە بەر لە باڵوكردنەوەی 
نیشانی وەرگێڕ بدرێت دەها باشتر، ئەگەر ڕەخنەگرەكەش 
ئەمەی نەكرد، هەقە ئەو گۆڤار و باڵڤۆكەی ڕەخنەكەی 
بۆ دەچێت، ئەگەر بۆی بكرێت، ئەو كارە بكات، تا هەم 
ژمارەی  هەمان  لە  ڕەخنەكە  وەاڵمی  هەم  و  ڕەخنەكە 
خۆیدا باڵو بكاتەوە. كە بەم كارە هەم بابەتێكی زندووتر 
دەخاتە بەردەستی خوێنەران و هەم پرەنسیپە ئەخالقی 
ناوی  بەكارهێنانی  هەروەها  دەپارێزێت،  یاساییەكەش  و 
خوازراو لە مەیدانی ڕەخنەدا مایەی گومانە، سەبارەت بە 
گۆڤار و باڵڤۆكان هەق نییە ڕێگەی باڵوكردنەوەی ڕەخنە 
دا،  ڕێگەشیان  ئەگەر  خۆ  بدەن.  خوازراوەوە  ناوی  بە 
دەبێت بە الی كەمەوە ناوە ڕاستەقینەكە لە الی خۆیان 
هەبێت، تا ئەگەر مەسئوولییەتێكی ئەخالقی یان یاسایی 

بەرۆكی گرتن، بتوانن بەرگری لە خۆ بكەن. 
ڕەخنە  كەسە  بۆ  ڕاستەقینەكە،  ناوە  هەقە  هەڵبەتە 
دەبێتە  كارە  ئەم  چونكە  بكەن،  ئاشكرا  لێگیراوەكەش 
زیاترەوە  مەسئوولییەتێكی  بە  ڕەخنەگر  ئەوەی  هۆی 
پۆش  بە  دنیا  سەری  نەزانێت  وا  و  بنووسێت  ڕەخنە 
خوازراوەوە،  ناوی  پەنای  لە  خۆی  دەتوانێت  و  گیراوە 

ئیدی بە هەر نیاز و مەبەستێك بێت، بشارێتەوە.

وتار
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7
   وەرگێڕ، نەخاسما وەرگێڕی ئەدەبی، وەكو پێشتریش 
ئاماژەمان كردووەتێ،  دەبێ  دەسەاڵتی تەواوی بە سەر 
زمانی  لە  و  بشكێت  دووەمدا  و  یەكەم  زمانی  هەدوو 
مەلەوانتر  دووەمدا  زمانی  لە  و  بێت  مەلەوان  یەكەمدا 
بێت. خۆ ئەگەر چەند ساڵێك لە ژینگەی زمانی یەكەمدا 
ژیابێت زۆر باشترە، دەبێ  دۆستایەتییەكی نزیكی دەگەڵ 
ئەدەبیاتدا هەبێ، خۆ ئەگەر بە خۆی ئەدیب بێت، یان 
ئاشنای  دەبێت  باشترە.  زۆر  هەبێت  ئەدەبیی  بەهرەی 
و  یەكەم  زمانی  هەردوو  بە  سەر  ئەدەبیاتی  و  شیعر 
دووەم بێت. بە الی كەمەوە وەكو خۆجەڕباندن ئەزموونی 

پاچڤەكردنی یەك دوو كتێبانی هەبێت.
دەرەقەتی  هەر  نەك  خۆی  دەبێت  وەرگێڕ  دیارە     
وەرگێڕانی دەقەكەی بەردەستی بێت، بەڵكو دەبێت توانای 
وەرگێڕ  واتە  هەبێت.  خۆیشی  كارەكەی  هەڵسەنگاندنی 
دەبێت یەكەمین چاودێری خۆی بێت. چونكە وەرگێڕانی 
ئەدەبی، تەنیا گوێزانەوەی میكانیكیی وشە و زاراوەكانی 
زمانی یەكەم بۆ زمانی دووەم نییە. وەرگێڕان لێرەدا هەم 
هەڵوەشاندنەوەیە و هەم لێكدانە. لە زمانی یەكەمدا هەر 
هەموو ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی دەق هەڵدەوەشێنیتەوە و 
زۆر بە دیقەت و وریایی و هونەرمەندانە لە زمانی دووەمدا 
ده یاندەیتەوە دەم یەك، یان لێكیان دەدەیتەوە و دەقی 
یەكەم بە گوێرەی دەستوور و تایبەتمەندییەكانی زمانی 
دووەم دەخوڵقێنیتەوە. پاچڤەوان دێت پاچڤەكەی خۆی 
دووبارە دەخوێنێتەوە تا بزانێت وەرگێڕانەكەی چۆن لە 
الی خوێنەری زمانی دووەم دەكەوێتەوە، ئایا تۆنی گوتیار 
لە وەرگێڕانەكەدا دەشوبهێتە سەر تۆنی گوتیار لە زمانی 
یەكەمدا؟ ئایا شێوازی بەرهەمەكە پارێزراوە؟ ئایا ڕۆحی 
هاماجی  گوێزراوەتەوە؟  دووەم  زمانی  بۆ  بەرهەمەكە 
ئاماژەیەكیش  لێرەدا  خۆیەتی  جێی  پارێزراوە؟  دەقەكە 
بۆ ناونیشان و پەند و قسەی نەستەقیش بكرێت، دیارە 
ناونیشانی كتێب دوای وەرگێڕان دەبێت بە ڕادەیەك جوان 
و دڵگیر و بازاڕپەسند بێت، كە هەم بە دڵی وەشانكار 

بێت.  خوێنەران  سەرنجی  مایەی  هەم  و  بێت 
ڕەنگە ئەمە جۆرە ئازادییەك بە وەرگێڕ بدات، 
دەبێت  بەاڵم  بكات،  ناونیشان  دەستكاریی  كە 
وەكو تێبینییەك ئاماژە بۆ ناونیشانی تەواوەتی 
بابەتەكە بكرێت و بۆ نموونە لە الپەڕە دووی 

كتێبەكەدا بێتە وەرگێڕان.
و  ئیدیۆم  و  نەستەق  قسەی  و  پەند     

هەندێ  دەستەواژەی باو یەكێكە لە گرفتە 
وەرگێڕان.  پرۆسەی  دژوارەكانی 

ئاخۆ  كە  دەمێنێت  تیا  وەرگێڕ 
موو  بە  موو  و  وشە  بە  وشە 
و  هاوتا  یان  بگێڕێت؟  وەری 
هاومانایان لە زمانی دووەمدا بۆ 
لەم  بكات؟  پەیدا  و  بدۆزێتەوە 

حاڵەتەدا ئەگەر هاوتا و هاومانایان 
و  نەبوو  پەیدا  دووەمدا  زمانی  لە 

چارەسەرێكی  وەكو  دەشێت  نەدۆزرایەوە، 
ناچاری پەنا وەبەر پاچڤەی وشە بە وشە و 
موو بە موو ببرێت، بەاڵم دەبێت لە پەراوێزدا 
ئەوە ڕوون بكرێتەوە كە ئەو ڕستەیە لە زمانی 

لەبەر  و  ئیدیۆمە  یان  نەستەق،  قسەی  پەند،  یەكەمدا 
ئەوەی لە زمانی دووەمدا هاوتاكەی پەیدا نەبووە، بۆیە 
لە ڕووی ئەمانەتدارییەوە، پاچڤەی وشە بە وشە كراوە. 
جا ئەم كێشەیە زیاتر لەو دوو زمانەدا دەردەكەوێت، كە  
سەر بە یەك خێزانەزمان نین و پەندی لێكچوویان، یان 

هاوواتای هاوبەشیان یەجگار كەمە.
                                                        

8
   وەرگێڕانی هاوبەش: ڕەنگە چەند ڕێگەیەك هەبێت 
دوو  نێوان  لە  كتێبێك  لەوانە:  هاوبەش  وەرگێڕانی  بۆ 
لە  كار  و  كەسە  هەر  و  بكرێت  دابەش  برابەش  كەسدا 
بەشەكە  هەردوو  پاشان  و  بكات  بەشەكەی خۆی  سەر 
بدرێنە دەم یەكەوە و هەر وەرگێڕە بۆ خۆی لە ئاوازێك 
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بخوێنێ، نە شێوەی وەرگێڕانەكە، نە چۆنیەتیی 
ڕازوڕەمزەكانی  كردنەوەی  نە  و  داڕشتنەكە 
خراترین  ئەمە  دیارە   بكەنەوە،  تێك  دەقەكە 
جۆری وەرگێڕانە، ڕەنگە تەنیا لەو ڕووەوە باش 

بێت كە كارەكە زووتر ئەنجام دەدرێت.
   جۆرێكی دیكەی وەرگێڕانی هاوبەش ئەوەیە 
كە دوو وەرگێڕی هاوتا، لە ڕووی توانا و شێواز و 
زەبەردەستییەوە بێنیت و پێداچوونەوەكارێكی 
بە  و  بخەیت  بەگەڵ  پڕئەزموونیان  و  كارامە 
كار  هاوئاهەنگ  تیمی  یەك  وەكو  سێقۆڵی 
كاركردنەكەیان  مێتۆدی  دەربارەی  بكەن، 
چۆنیەتیی  لەسەر  بكەن،  تەگبیران  و  ڕاوێژ 
وردەكاریی كارەكەیان ڕێك بكەون و كە تەواو 
بوون، بدرێتە دەست پێداچوونەوەكارەكە، تا 
بە جۆرێك بە كارەكەی هەردوو وەرگێڕەكەدا 
تەواو  ڕوویەكەوە  هەموو  لە  كە  بچێتەوە 

لێكدییان نزیك بكاتەوە.
   جۆرە وەرگێڕانێكی دیكەی هاوبەش ئەوەیە 
وەرگێڕێكی بە توانا و كارامە و پڕئەزموون، 
تازەكوورەدا  و  تازەكار  وەرگێڕێكی  دەگەڵ 
پێشدا  لە  هاوبەش،  كارێكی  بدەنە  دەست 
وەرگێڕە تازە كارەكە بەرهەمەكە پاچڤە بكات 
و پاشان وەرگێڕە كارامەكە، هەم پێیدا 
بچێتەوە و هەم ئەو پەرەگرافانەی 
وەرنەگێڕدراون  باش  كە 
تێدایە،  هەڵەیان  یان 
سەرلەنوێ  وەربگێڕێتەوە و 

دایبڕێژێتەوە.
وەرگێڕانێكی  جۆرە     
ئەوەیە  هاوبەش  دیكەی 
پێكەوە  وەرگێڕ  هەردوو  كە 
دانیشن و بەرهەمەكە لە ئەلفی تا 
یائی، لە سیری تا پیازی، پێكڤە 

وەربگێڕن،  یەكدی  ڕەزامەندیی  و  تەگبیر  و  ڕاوێژ  بە  و 
یان هەركەسەیان بەشەكەی خۆی بە جیا وەربگێڕێت و 
تردا  ئەوی  كارەكەی  بە  وردی  بە  هەركەسەیان  پاشان 
بچێتەوە و پاشان هەردوو بەشەكە بدەنە دەم یەكەوە، 
دیارە لەم حاڵەتەدا دەبێت هەردوو وەرگێڕ دەگەڵ یەكدا 
زۆر سازگار بن و شێوەی كاركردنیان زۆر لێكدی نزیك 

بێت و وەختێكی باشیشیان هەبێت و پەلەیان نەبێت.
   وەرگێڕانی ئازاد، نەك هەر پەیوەندیی سفتی دەگەڵ 
دەسكاریی  وەرگێڕ  جار  زۆر  بگرە  نابێت،  دەقەكەدا 
تەواوی دەقەكە دەكات، لێی زیادوكەم دەكات، تەنانەت 
دەبێت خۆی  وەرگێڕ  دیارە  دەگۆڕێت،  حەقیقەتەكانیش 
لەو جۆرە وەرگێڕان و پاچڤەیە بپارێزێت، یانی لە پاچڤەی 
و  زمان  و  وشە  نەك  گرینگە  دەقەكە  پەیامی  ئازاددا، 
داڕشتن، ئامانج و مەبەستی پاچڤەكە، گوێزانەوەی مانایە 
بە شێوازێكی تایبەتی. دیارە پاچڤەی ئازاد بۆ بەڵگەنامە 
و قەواڵە و دیكۆمێنتان و دەقێن ئاینی نابێت. یانی لەم 
حاڵەدا پاچڤەی باش ئەوەیە كە نە تەواو ئازاد بێت و 
نە وشە بە وشە بێ ، لە هەمان كاتدا ڕوون و ڕەوان و 
دەریایەكی  دەریایە،  وەرگێڕان  ئیدی  بێت،  مەفهوومیش 

بێبن؛ مەلەوانی خۆی دەوێت.
                                                     

9
   لە دوای ڕاپەڕینی  1991ـه وە لە هەرێمی كوردستاندا، 
جۆرە ئازادییەكی هەڕەمەكی بەرپا بوو. بازاڕی سیاسەت 
بڕێك گەرم بوو، حیزبان پەیدا بوون و كەوتنە چاالكی 
ئەمە  دوابەدوای  بووژانەوە،  و  ژیانەوە  كەونەحیزبان  و 
و  بالڤۆك  و   گۆڤار  و  ڕۆژنامە  و  باڵوكردنەوە  بازاڕی 
تەلەفزیۆن و سەتەالیت، بە شێوەیەكی بێ  پێشینە گەرم 
كتێبان مۆدی  و چاپكردنی  باڵوكردنەوە  بەرەبەرە  بوو. 
پەیدا كرد. دامودەزگه ی چاپ و پەخش دامەزرا، لەوانە 
دەزگای موكریانی، ئاراس، سەردەم، خانەی وەرگێڕان، 
ڕۆمان و چیرۆك و كتێبێن دی باڵو بوونەوە، وەرگێڕان، 
بە تایبەتی هیی ئەدەبیات بەرەبەرە ڕەواجی پەیدا كرد. 

وتار
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زۆر ڕۆمانی جیهانی هاتنە چاپ و باڵوكردنەوە و كاری 
ڕۆژنامەوانی، بە تایبەتی ڕۆژنامەوانیی حیزبی و سیاسی 

لە ڕادەبەدەر پەرەی سەند و گەشەی كرد.
حیزب  زیاتر  كە  فەرمییەكان،  دەزگه   هەڵبەتە     
فرۆشی  نیگەرانی  زۆر  پشتە،  لە  حكوومەتیان  یان 
سەر  لە  دەست  پێویستە  بۆیە  نین،  بەرهەمەكانیان 
باڵوكردنەوەی كتێبانی باش دابگرن و چلۆنایەتیی بااڵیان 
نووسەران  بە  باش  هەقدەستی  و  بێت  گرینگ  الوە  بە 
و  باش  كتێبی  دووی  بە  زیاتر  و  بدەن  وەرگێڕەكان  و 
بدەن  هەوڵ  و  بگەڕێن  باشدا  وەرگێڕی  و  نووسەر 
دەقە  و  كتێب  ئەو  و  هەبێت  باڵوكردنەوەیان  بەرنامەی 
و  هەیە  پێشڕەوانەیان  ڕۆڵی  كە  وەربگێڕن  بیانییانە 
خێرایی بە بزاڤی ڕۆشنبیری و ئەدەبی و زانستی خۆماڵی 
خوابەختەكی  و  ڕێكەوتان  گوێرەی  بە  نەك  دەبەخشن، 
كتێبان چاپ بكەن. دەقە وەرگێڕدراوەكان هەڵبسەنگێنن 
و پێداچوونەوەیان بۆ بكەن و ناسنامەیەكی ڕۆشنبیریی 
ئەوتۆ بۆ خۆیان پەیدا بكەن، كە ببنە جێگەی متمانەی 
خوێنەران و ناوەندە ڕۆشنبیرییەكە و مۆر و ئاڕمی ئەوان 
و  پەساپۆرت  بە  ببێت  بۆی  بێت،  كتێبێكەوە  هەر  بە 
بەوە  ئەمەش  كتێبەكە.  باشی  بۆ  گەواهیی  و  شایەتی 
بە  پشت  بێت،  هەڵبژاردە  باڵوكراوەكانیان  دی  دێتە 
پاچڤەوانی دەرەجە یەك و كارامە و زەبەردەست ببەستن 
وەها  كارێكی  و  بدەن  وەرگێڕ  بە  باش  هەقدەستی  و 
بكەن وەرگێڕی باش پێویستی بە هیچ دەرامەتێكی دیكە 
یانی  بژی.  وەرگێڕانە  كە  كارەكەی خۆی،  بە  و  نەبێت 
پشت بەو وەرگێڕانە ببەستن كە كارەكانیان پوختە بێت 

و پێداچوونەوەی نەوێت.
دەنا  دەگمەن  بە  مەگەر  ئیستا  تا  ئێمە  دیارە الی     
كەس بە قەڵەمی خۆی ناژی، وەشانخانە و دەزگه كانی 
تۆكمە  بەرنامەی  خۆیان  بە  باڵوكردنەوە  و  پەخش 
كات  زۆربەی  نییه ،  سااڵنە  كاری  بۆ  دیاریكراویان  و 
كتێبانیان  خۆیان  حەزی  گوێرەی  بە  وەرگێڕەكان 
وەرگێڕاوە و داویانە بە دامودەزگه كان و دوای چەندین 

چاوەڕوانی،  ساڵ  چەندین  جار  هەندێ  و  مانگ 
ئەوجا كتێبەكە چاپ دەكرێت و ئەگەر سووكە 
پاداشتێكی كەمی بدرێتێ ، یان نا! هەڵبەتە ئەم 
نییە،  پارەپەیداكردن  مەبەستیان  پاچڤەوانانە 
بووە،  كولتووری  خزمەتی  ئامانجیان  بەڵكو 
ویستوویانە هاوواڵتییانی خۆیان بە دەسكەوتە 
ئەدەبی و ڕۆشنبیرییەكانی واڵتانی دیكەی دنیا 

بەرهەمانەیان  لەو  هەندێ   و  بكەن  ئاشنا 
بخەنە بەر دەست كە ئەمڕۆكە ئیدی 

كەلەپووری  لە  بەشێك  بە  بوون 
هاوبەشی تیرەی بەشەر.
                                                       

10
ئەوزاری  دەكاتە  پاچڤە     

كە  خەڵكانێك  نێوان  كفتوگۆی 
لە  هەڵبەتە  نادوێن،  زمان  بەیەك 

پاچڤە  شارستانییانیشدا،  نێوان  گفتوگۆی 
پاچڤەكە  چۆنیەتیی  تا  گرینگە،  ئەوزارێكی 
و  ڕوونتر  گفتوگۆیەكان  بێت  باش  و  بەرز 
سەمەربەخشتر دەبن. پاچڤەی گۆنگ و خراپ 

بگرە  دەشێوێنێت،  گفتوگۆیان  كەشوهەوای  هەر  نەك 
دەبێتە مایەی بەدحاڵیبوونی زۆریش.

هەر  نیشتمانیی  كتێبخانەی  سەیری  ئەگەر  ئەمڕۆكە    
بەرزی  ڕێژەیەكی  پاچڤە  دەبینی  بكەیت،  میللەتێك 
خۆیدا  لە  ئەمە خۆی  دێنێت.  پێك  ناڤبری  كتێبخانەی 
بنەڕەتی  ڕۆڵێكی  پاچڤە  هونەری  كە  ئەوەیە  بەڵگەی 
و  هەیە  بەشەردا  تیرەی  ئەمڕۆی  ژیانی  لە  گرینگی  و 
و  چەندێتی  بە  گرینگیدان  كە  دەگەیەنێت  ئەوە  ئەمە 
چۆنیەتیی وەرگێڕان و هەوڵدان بۆ بەرزكرنەوەی ئاستی 
چلۆنایەتیی پاچڤە كارێكی پێویستە، بە مانایەكی دی، 
ئەگەر بگوترێت هەر ئەدایەكی زمانەوانی، خۆی لە خۆیدا 

پاچڤەیە، نابێت بە زێدەڕۆیی.   
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وه رزێر مه نسوور

پێشەكی:
   ڕێبازی سوریالی ئەو ڕێبازەیە كە دەگەڕێت  
ئێستاتیكایەكی  دامەزراندنی  دوای  بە 
و جوانیناسییەك كە چیتر پشت  ناعەقاڵنیدا 
هەوڵ  بەڵكو  نەبەستێت،  لۆژیك  و  ئەقڵ  بە 
توانا  و  خەون  و  نائاگایی  هەستی  بدات 
بتەقێنێتەوە.  ناخ  چەپێنراوەكانی  و  شاراوە 
و  داهێنان  لە خۆیدا  تەقاندنەوەیە خۆی  ئەم 
جوانییە! هێنانە ئارای نووسینی ئۆتۆماتیكی 
ئەم  ئاكامی  سوریالیستەكانەوە  الیەن  لە 

پڕەنسیپە بوو. 

هۆكارەكانی سەرهەڵدانی

ڕێبازی 
سوریالیزم 

16
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   هەروەها بمانەوێ باسێكی هۆكارەكانی سەرهەڵدانی 
و  مێژوو  بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێت  ئەوا  بكەین.  ڕێبازێك 
و  ڕێبازە  ئەو  بۆ چەمكی  هەبێت  تەواومان  ناساندنێكی 
پێمان  كە  خاڵێك  دەگەینە  تا  بدرێت  تەواو  هەوڵێكی 

بڵێت ئەمە سەرەتایە. 
   وشەی سوریالیزم له  ]surrealisme[ـه وه  هاتووە. 
ئەم  زاراوەیە بۆ یەكەم جار لە الیەن شاعیری فەڕەنسی 
و  هاتووە  كار  بە   ،1918 ساڵی  لە  ئاپۆلێنەر"  "گیوم 
بە مانای ]سەرووی واقع دێت[ بزووتنەوەیەكی ئەدەبی 
جیهانی  یەكەمی  جەنگی  كۆتایی  پاش  بوو  هونەری  و 
"داداییزم"  ڕێبازی  دوای  لە  واتە     )1914-1919(
شێوە  و  لۆژیك  هەموو  بە  دژ  ئارا،  هاتە  فەڕەنسا  لە 
و  ئەخالقی  و  هونەری  و  ئەدەبی  ڕێكوپێكییەكی  و 

كۆمەاڵیەتی و سیاسیی باو. 
   لەم توێژینەوەدا مەبەست لە سوریالیزم ئەوەیە دەیویست 
چەپاوەكان  ئارەزووە  و  ناهۆشیاری  و  غەریزە  و  خەون 
بسەپێنێتە سەر لۆژیك و ئەقڵ و ڕێكوپێكییەكان، ئەمەش 
لە ڕێگه ی "كاركردنی ریالیستییانەی بیر وەكو خۆی هەیە" 
كه واتە  مرۆڤ.  ناهۆشیاریی  هەستی  تەقاندنەوەی  واتە 
ئەگەینە ئەو خاڵەی كە هەموو ئەو بوارانەی كە لە ژیانی 
مرۆڤایەتیدا درووست دەبێت، هەڵگری پەیامی خۆی بێت 
و بتوانێ كاریگەریی كەمتازۆر لە سەر مرۆڤەكان هەبێت، 
بە  پەیوەندیی  ئەوە  ئیجابی،  یان  بێت  سلبی  ئیتر  جا 

میتۆدی ئەو بوارە- خۆیه وه  هەیە.

گرنگیی توێژینەوەكە:
   گرنگیی ئەم توێژینەوەیە لەوەدا دەردەكەوێت كەوا 
لە  هەبووە،  خۆی  كاریگەریی  ڕێبازە  ئەم  دەركەوتنی 
هەڵگری  چونكە  ئەمڕۆ،  تا  دروستبوونییه وه   سەرەتای 
ژیانی  سەر  لە  كاریگەریی  كە  پڕه نسیپە  كۆمەڵێك 
مرۆڤایەتی هەبووە بە گشتی و بە تایبەت نووسەران و 
گرنگیی  داوە  بۆیە هەوڵمان  و هونەرمەندان،  شاعیران 
هۆكارەكانی سەرهەڵدانی ئەم رێبازە بخەینە بەر چاوی 

نووسراوی  بە  كەم  خزمەتێكی  و  خوێنەران 
كوردی بكەین. 

 
 كێشەی توێژینەوەكە:

لەوەدا  توێژینەوەیە  ئەم  كێشەوگرفتی 
و  سوریالیزم  ڕێبازی  كەوا  دەردەكەوێت 
ناساندنی هۆكارەكانی سەرهەڵدانی ئەم ڕێبازە 

پێویستی بە وەاڵمدانەوەی كۆمەڵێ پرسیار 
ئەم  گشتیی  سەرچاوەی  كە  هەیە، 

جەنگی  بۆ  وەك:  توێژینەوەیه ن، 
كاریگەرترین  وەك  جیهانی 
سەرهەڵدانی  بۆ  بوو،  هۆكار 
ئایا  سوریالیزم؟  ڕێبازی 
سەرهەڵدانی  هۆكارەكانی 

بوون؟  چی  گشتی  بە  سوریالیزم 
تری  پرسیارێكی  چەند  و  ئەمانە 

گرنگ كە هەوڵمان داوە بە پشتبەستن بە 
گریمانەی توێژینەوەكە وەاڵمیان بدەینەوە.

گریمانەی توێژینەوەكە:
بە  ڕێبازێك  سەرهەڵدانی  هۆی  بوونە  هۆكارانە  ئەم 
ناوی سوریالیزم و بە پێچەوانەوە، ئەگەر ئەم هۆكارانە 
كاریگەرییان نەبوایە لە سەرهەڵدانی ڕێبازی سوریالیزم،  
كەوا  نەدەبوو،  دروست  سوریالیزم  ڕێبازی  ئەوكات  
هونەرمەند  و  شاعیر  و  نووسەر  و  بیرمەند  كۆمەڵێك 
ڕۆشنبیریی  و  مرۆڤایەتی  بە  خزمەت  و  خۆ  بگرێتە 

گشتی بكات.

میتۆدی توێژینەوەكە:
بۆ هەڵسەنگاندنی بابەتەكانی ئەم توێژینەوەیه  سوودمان 
و  كۆكردنەوە  لە  وەرگرتووە،  مێژوویی  میتۆدی  لە 
لە  سوودمان  هەروەها  و  سەرچاوەكان  هەڵسەنگاندنی 
و  بابەتەكاندا  وەسفی  لە  وەرگرتووە،  وەسفی  میتۆدی 
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بەراوردكاری  میتۆدی  لە  سوودمان  هەروەها 
و  بابەتەكە  بەراوردكردنی  بۆ  وەرگرتووە 
بۆ  وەرگرتووە  شیكاری  میتۆدی  هەروەها 

راڤەكردنی بابەتەكە.

پێكهاتەی توێژینەوەكە:
لە  بریتییە  توێژینەوەكە  پێكهاتەی 

ئاستەنگەكانی بەردەم توێژینەوەكە.
بێگومان بۆ توێژینەوەیەك لە سەر بابەتێكی 
لەو جۆرە كە هۆكاری سەرهەڵدانەكەی 
چەندین  ئەوا  ڕوو،  بخرێتە 
بەردەمان،  هێتە  ئاستەنگ 
سەرچاوە  نەبوونی  وەك 
چونكە  پێویست،  وەك 
وەك  ئەمڕۆش  هەتا 
بواردا  زۆر  لە  پێویست 
بۆیان  نەكراوە  وەرگێڕان 
بیانییەكان  زمانە  بە  و 
ئەوەش  كە  دەكەوێ،  دەست 
بەردەم  لە  دەكات  دروست  ئاستەنگی 
توێژینەوەیەكی ئا لەم شێوەیە. هەروەها 
چەندین  بە  كە  توێژینەوەیە  ئەم  فراوانیی 
سەرچاوە و چەندین توێژینەوە وەسف ناكرێت. هەربۆیە 
زۆری  ماندوبوونێكی  و  هەوڵ  ئەكادیمی  توێژینەوەیەكی 

دەوێت.

بەشی یەكەم:
ناساندنێكی گشتی، هۆكارەكانی سەرهەڵدانی سوریالیزم
باسی  گشتی  شێوەیەكی  بە  دەمانەوێت  بەشەدا  لەم 
ناساندنێكی هۆكارەكانی سەرهەڵدانی ڕێبازی سوریالیزم 
فەلسەفەی  باسی  دووەمدا  باسی  لە  هەروەها  و  بكەین 
بەم  دەكەین،  فرۆید  دەرونشیكاریی  ڕێبازی  و  برگسۆن 

شێوەیەی الی خوارەوە:

باسی یەكەم:
هۆكارەكانی سەرهەڵدانی ڕێبازی سوریالیزم

   سوریالیزم یەكێكە لەو ڕێبازانەی كە قسە و باسوخواسی 
زۆر لە باره وه  كراوە و لە سەردەمی پێش دامەزراندن و 
كاتی دامەزراندن و دوای دامەزراندنی زۆرترین قسەوباسی 
لە باره وه  كراوە، چەند بەیان نامەیەكیش، دوابەدوای یەك 
لە باره ی سوریالیزمه وه  باڵو كراوەتەوە، كەواتە لێرەوە 
و  پڕۆگرام  ڕێبازە خاوەنی  ئەم  بۆمان دەردەكەوێت كە 
بنەمای ڕێبازبوونی تێدایە و كۆمەڵێك لە ڕۆشنبیران و 
بۆیە جێی خۆیەتی هەوڵ  بووەتەوە.  نوسەرانی لێ كۆ 
كاریگەرییان  كە  بكرێت،  هۆكارانە  ئەو  باسی  بدرێت 
كۆمەڵێك  سەرهەڵدانی.  بۆ  هەبوو  ڕێبازە  ئەم  سەر  لە 
بە  بەڕاستی  كە  بوونەتەوە  كۆ  ڕێبازەدا  لەم  هۆكاریش 
لێكۆڵینەوەیەك و دوان و سیان، ناتوانرێ حەقی تەواوی 
بۆ  كار  بخەینە  هەوڵێك  ئەتوانین  بەاڵم  بدرێتێ،  خۆی 
ئەوەی ئەو هۆكارانە بە شێوەیەكی وەها بخەینە پێش 
مەبەستمانە،  ئامانجەی  لەو  كاتەوە  نزیكمان  كە  چاو، 
بزانین ئەو هۆكارانە كامانەن كە كاریگەرییان هەبووە لە 
هۆكارێكی  شتێك  هەر  ئەگەر  سوریالیزم.  ڕێبازی  سەر 

وتار
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دەدەین  هەوڵ  هەربۆیە  نابێ.  ئەنجامیشی  ئەوا  نەبێت 
كە  شێوەیەك  بە  و  هۆكارانە  ئەو  بدەینە  تەواو  حەقی 
بدات  گرێ  خۆیەوە  بە  ئەمڕۆش  مێژوو  كاریگەرییەكانی 
و سەرنجی ئەو ڕۆشنبیر و نووسەر و هونەرمەندانە بە 
الی خۆیدا ڕابكێشێ، كە تێگەشتنیان بۆ ئەم ڕێبازە و  
هۆكارەكانی سەرهەڵدانی الوازە، یان هەر هەوڵی نەداوە 
لێیان تێبگات، نەك لەبەر ئەوەی ئاڵۆزە، بەڵكو لەبەر 
ئەوەی مەعریفەی گەڕانی تاكەكانی ناو كۆمەڵگه ی ئێمە 
نەتوانراوە،  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  ئەمەش  الوازە.  
ئەم  ناساندنی  بۆ  گەڕ  بخرێتە  هەوڵه كان  ئێستە  تا 
ڕێبازە ئەدەبییانە و هۆكاری سەرهەڵدانیان و كاركردن 
هونەری  پەیمانگه   و  كۆلێژ  لە  تایبەت  بە  سەریان،  لە 
شێوەیەكی  بە  زۆر  هەشبێت  ئەگەر  ئەدەبیەكاندا،  و 
كرچوكاڵە، كە زۆر جار لە الیەن فێرخوازەوه  دەرخییاتی 
بۆ دەكرێت؛ تێگەشتنی بۆی زۆر الوازە و هەوڵیش نادات 
كۆمەڵێك  ئەمانە  پێویستە  بۆیە  بگەڕێت.  دوایدا  بە 
ڕێبازی ڕوون بن،  تا بتوانرێ كۆمەڵگه یەكی وەها بەرهەم 
بهێنرێ، ڕۆشنبیریی گشتی بە چاو ببینرێت و شانازیی 
پێوە بكرێت، چونكە پێویستە ئێمە لە زۆر شتدا السایی 
ڕۆژئاوای خۆمان بكەینەوە، یان ئەگەر نەمانتوانی ئەوا 
ئێستا  چونكە  وەربگرین،  لێ  باشەكانیان  شتە  بتوانین 
ئەوا  بكەیت  كارێك  بتەوێ  ئەگەر  ژیاندا  بواری  زۆر  لە 
پێویستت بە ڕۆشنبیرییەكی وەها دەبێت، كە هونەرییانە 
بتوانی كارەكەت ڕاپەڕێنی. بۆیە ئەم بابەتەی كە هەڵمان 
و  باس  كەمترین  كە  بابەتانەی  لەو  یەكێكە  بژاردووە، 
لێكۆڵینەوەدا  زۆر  لە  چونكە  كراوە،  لەسەر  خواسی 
لە  زۆرێك  بەاڵم  كراوە  ڕێبازێك  باسی  دوورودرێژی  بە 
سەر  لە  تەنها  ئێمە  هەربۆیە  پەڕاندووە،  الیەنەكانیان 
هۆی  بوونە  كە  كامانەن  هۆكاران  ئەو  ئەدوێین،  ئەوە 

سەرهەڵدانی ڕێبازی سوریالیزم. 
سوریالیزمیش وەكو هەموو ڕێبازە ئەدەبی و هونەرییەكانی 
و  دروستبوونی  بۆ  بوو  پشتەوە  لە  هۆكاری  گەڵێك  تر 
سەر  لە  هەبوو  تەواوی  كاریگەریی  كە  سەرهەڵدانی، 

لە  زیاتر  كەسانەی  ئەو  تاببەت  بە  مرۆڤەكان. 
ناو بیركردنەوەدا دەژیان و هەمیشە بە درێژایی 
بوون،  پێشكەوتندا  و  گۆڕانكاری  لە  تەمەنیان 
كاریگەرییشیان  كە  بیركردنەوەیان،   و  ئەقڵ 
هەر  لە  كردووە،  دروست  دەوروبەر  سەر  لە 
ئێمە  بۆیە  بێت.  كۆمەاڵیەتیدا  پلەوپایەیەكی 
كەمێك ئەگەڕێینەوە بۆ مێژوو. هەوڵ دەدەین 

بدەین  هۆكارانە  بەو  كورت  ئاماژەیەكی 
تێكەڵكردنی  و  چڕ  شێوەیەكی   بە 

پاشان  هۆكارەكان،  تەواوی 
و  یەكتر  لە  جیاكردنەوەیان 

بەوردی باسكردنیان. 
ئەگەر دەستبەرداری سەدەكانی 
بین،  دوسان  ماركیز  و  ناڤین 

بۆ  ڕۆمانتیزمدا  لە  دەبێت  ئەوا 
بگەڕێین،  سوریالیزم  ڕەگوڕیشەی 

چونكە ئەو بزاڤە شیعرییەی كە لە سەدەی 
نۆزدەمدا سەری هەڵدا، مەعنای ڕوون و ڕەوان 
و مەفهومی لە قەڵەمڕەوی شیعر بە ئاڵۆزكاری 
لەم  بوو.  ڕۆمانتیزمدا  لە  ڕەنگی  تەمومژدا  و 

هەوڵیان  "ئالفرەودووینی"  وەكو  شاعیرانی  قۆناغەدا، 
دەدا شەقڵی فەلسەفی بە بەرهەمەكانی خۆیان بدەن و 
بە باوەڕی "بۆدلێر" دەبوایە ڤیكتۆر هۆگۆ بە جوانترین 

شێوە "نهێنیی ژیان" بزانرێ.
بۆدلێریش بۆ خۆی شرۆڤەی یەكێتیی سروشتی دەكرد 
]كە چۆن لە سروشتدا بۆن و ڕەنگ و دەنگەكان یەكانگیر 
و ئاوێتە دەبن[ و بۆ هەاڵتن لە سنوور و سنووردارییەكانی 
و  زوهد  لە  حەشیشەی  و  ئەفیوون  مەبەستی  جیهان، 

تەقوای عەبووسانە پێ باشتر بوو. 
شیعرەكانی بۆدلێر بە ڕادەیەك كاریان لە ڕامبۆ كردبوو، 
و  موتڵەق"  "ژیانی  نێوان  لە  تەمەنی  كۆتایی  تا  كە 
"یەخسیری لە دۆزەخی جیهانی"ـدا هەر لە هەوڵدا بوو. 
حاڵەتی سەرسامی لە جیهانی بێكۆتایی، هەم لە بەرهەم 
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دەكەوێت  بەرچاو  ڕامبۆدا  ژیانی  لە  هەم  و 
لە  یاخیبوونەوە  ڕووی  لە  ڕامبۆ  دەكرێت  و 
چارەنووسی بەشەر، بە پێشڕه وی سوریالیزم 
ژیانی  نیشاندەری  ڕامبۆ  بابەتەكانی  بزانرێ. 
بوونەوەرێكە كە ناچێتە ژێر باری درۆودەلەسە 
و ریا و ریاكاریی كۆمەاڵیەتی، هەوڵ دەدات 
زنجیری  و  كۆت  لە  مرۆڤ  شیعر  زەبری  بە 
پێ  واقیعییان  دزێوی  و  بكات  ئازاد  خۆی 

نیشان بدات. 
كۆتاییان  شەڕ  دنیای  گێژاوەكانی  بەاڵم 
دۆزینەوەی  و  كەشف  و  نییە 
ئازادی  هەستی  گێژاوانە  ئەم 
لە  یاخیبوون  توانای  و 
مرۆڤدا  لە  خوا  بەرانبەر 
"لوتر  دەكاتەوە.  بێدار 
ئامون"یش كە یەكێك بووە 
لە مژدەدەرانی سوریالیزم، 
ئەم  یاخیبوونە،  ئەم 
بمانخاتە  دەتوانێ  یاخیبوونەی 

دنیای سەرسامییەوە. 
سەدەی  كۆتایی  لە  جۆرە،  بەم 
نۆزدەیەمدا، ئەو پێشبینییەی كە چاالكیی 
"سروشتی  نهێنییەكانی  ناو  چوونە  بۆ  هۆیەكە  شاعیر 
بااڵ" لە ناو عیرفانی هەڵقوڵیو لە "یاخیبوونی ڕامبۆ"ـوە 
رووە  هەموو  لە  كە  ئەمەشە  لەبەر  هەر  دەكات.  گەشە 
جۆراوجۆرەكانی بیر و بیركردنەوەدا، ڕووبەڕووی شكستی 
گۆڕان  دەبینەوە.  ئەقڵ"  "ڕەسەنایەتیی  فەلسەفەی 
گریمانەی  جێگەی  و  دەسەنێ  پەرە  جهیان  گۆڕینی  و 

"پایەداری و بەردەوامیی مادە" دەگرێتەوە. 
خۆیاندا سنووری  فەلسەفییەكانی  بەرهەمە  لە  برگسون 
توانای هێرش دیاری دەكات و ئەوە نیشان دەدات، كە 
ئەمە  مادەدایە،  قەڵەمڕەوی  لە  تەنیا  هۆش  دەسەاڵتی 
دەرەكیی  توانای  شهوود"  و  "كەشف  كە  كاتێكدا  لە 

ئەم  دەبەخشێت.  مرۆڤ  بە  ئەسڵیبوون  سەرچاوەی 
فەیلەسووفە بەر لە فرۆید، سەرنجی خەڵكی بۆ خەون 
دوورەوە  لە  فیكر  گواستنەوەی  جۆراوجۆری  حاڵەتی  و 
هێزە  "نامەعقوول"ـی  تەجەلیاتی  و  بەرجەستەبوون  و 

دەروونییەكانی ڕاكێشاوە. 
بەرهەمی  كۆمەڵێك  سەروبەندەدا  و  قۆناغ  لەم  هەر 
نەخۆشییە  باسی  كە  دەبنەوە  باڵو  تازە  ئەدەبیی 
و  دەروون  لەسەر  كاریگەرییان  و  دەرونییەكان 
كە  دەدەن  نیشان  ئەوە  و  دەكەن  مرۆڤ  چارەنووسی 
پێش  نامەنتیقییە،  خۆیدا  لە  خۆی  ئادەمی،  ڕەفتاری 
ئەمەش دۆستۆیڤسكی ئەوەی شەرح و شرۆڤە كردبوو، 
كە لە ناخ و ویژدانی هەر كەسێكدا كۆمەڵێك مەیل و 

ئارەزووی ناكۆك و نەیار هەیە. 
ئەنجامی  لە  سایكۆلۆژییەكان  پڕەنسیپە  هەر  نەك  جا 
زانستە  بەڵكو  دێنن،  هەرەس  دۆزینەوەیەدا  ئەم 
كە  دنیایەكدا،  كەشفی  ئەنجامی  لە  سروشتییەكانیش 
ئەدەبیات  بۆیە  دەگۆڕێت.  دابڕاوە  لێك  شتێكی  هەموو 
سیما  نێوان  لە  ئادەمی"  بوونی  "یەكێتی  دەدات  هەوڵ 
خۆیدا  مرۆڤ  زۆروزەبەندەكانی  دەروونییە  رووە  و 
بدۆزێتەوە. وەكو چۆن نیگاركێشی، بە پێی قوتابخانەی 
"كیوبیوم" كە وەسفی شیرازەپچڕانی واقیعە، لە هەوڵی 
ئەوەدایە كە لە پشت ڕواڵەتە فریودەرەكانەوە، جەوهەر 

و ماهییەتی بوونەوەران و شتان بدۆزێتەوە. 
تازەی  پێناسەی  ئەمەریكی،  شاعیری  بێرگی  كارسەند 
گیاندارێكی  بیرەوەریی  دەفتەری  "شیعر  دەكات:  شیعر 
بۆ  دەكات  حەز  و  دەژی  زەوی  سەر  لە  كە  دەریاییە، 

ئاسمان بفڕێت... 
دەرگه ی  و  دەروازە  لە  كە  دەنگانێكە،  و  هیجا  گەڕانی 
دنیا نادیار و نەناسراوەكان بدات و بەم جۆرە "مەودای 

چوارەم" بە موڵكی تایبەتیی شیعر دەزانێت. 
و  سیمبولیزم  ڕۆحانییەتی  دیوی  لەو  شاعیر  هەندێ 
سنوورداریی سوریالیزمەوە، دەكەونە تاقیب و عەوداڵی 
"كۆكەرەوە"ـی  واقیعییەتێكی  واتە  بااڵتر"  "واقیعییەتی 

وتار
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بنجبڕی  كاڵوڕۆژنەی  لە  شتێك  هەموو  كە  ئەوتۆ، 
دژی  هەر  نەك  بەاڵم  دەبینن،  مادییەوە  و  هەستپێكراو 
ئەو شتە نین، كە بۆدلێر پێی دەگوت "بزاڤی غەزەلخوانی 
وابەسته ن.  پێوه ی  و  پابەند  ناخەوە  لە  بەڵكو  ڕۆح"، 
هەستی  ئەم  خوڵقاندنی  بواری  لە  شاعیران  لە  هەندێ 
بوون.  سەركەوتووتر  "قووڵگەری"ـیەدا  و  "كۆكەرەوە" 
ئەوەیە  لەبەر  بێ،  گەورە  شاعیرێكی  "ئاپولینر"  ئەگەر 
ڕۆژانە  واقیعی  نیشاندانی  و  گوزارشت  سادەترین  كە 
بە  دەبێ  ئەودا  دەستی  ژێر  لە  بازاڕیش،  تەنانەت  و 
شیعرێكی "جامیع" ئاوێتە بە خه ون و خەیاڵ و یادگاری 
و ئەفسوونی پەیڤ و ڕیتم و ئاهەنگی شەو، لە الیەكی 
دیكەوە "پۆل كلۆدیل" دەیەوێ بە شیعر و شانۆ نامەكانی 
ژانی ئەدەبیی جۆراوجۆر و تۆنی تایبەتی هەر یەكەیان 
ئاوێتەی یەكتر بكات و داڕشتنێكی وەهای بۆ بكات، كە 
بە شێوازی بەرز و تەنز بە غەزەل و تاسەی داهێنەرانەی 

هونەر بە تەوس و توانجی داهێنان تێكەڵ بكات. 
لە  كۆمەڵگە"  "وێرانكردنی  بە شێوەی  گاڵتە،  و  تەوس 
ژیان و بەرهەمی ]ئارتور كراڤان[ـدا دەبینرێ، ئەم پیاوە 

بۆكسێن  پیشەی  كە  ئاژاوەیە،  بە  و  سەركێش 
بووە، لە چەندین واڵت و میللەت قاچاخ بووە، بە 
هەر شوێنێكدا  تێدەپەڕی، یەك دنیا ریسوایی 
لە  دەهێاڵ،  بەجێ  خۆی  دوای  لە  بەدناوی  و 
بە  گۆڤارێكی  ـدا،   1912-1915 سااڵنی  نێو 
لە  هەمووی  و  دەردەكرد  "ئێست"ـوە  ناوی 
عەرەبانەیەكی دەستی دەكرد و بۆ خۆی بە نێو  

گۆڤارەكەی  و  دەخوڕی  لێی  كۆاڵنەكاندا 
دەیویست  كارە  بەم  دەفرۆشت، 

گاڵتە بە كتێبخانە و كتێبفرۆشی 
بكات. لەم گۆڤارەدا، بە توندی 
دەكرد  شێوەكاران  بە  گاڵتەی 
و  دەگرتن  لێ  رەخنەی  و 
چاكتر  پێ  وەرزشیی  قارەمانی 

بوو  وا  پێی  چونكە  لەوان،  بوو 
كەمەوە  الی  بە  وەرزش  قارەمانانی 

غەریزە و مەیلە سەرەتاییەكانی بەشەر بە 
هەموو توانایەكەوە نیشان دەدەن. 

پاش جەنگی جیهانیی یەكەم، "ژاك ڤاشە" كە 
ئەندریە بریتونی ناو بوو ]وەستای گوێپێنەدان 

بە هیچ شتێك[ بە شێوەیەكی ئاڵۆز و نامەعلووم خۆی 
كوشت. كاریگەرسی ئەو بە سەر سەرهەڵدانی سوریالیزم 
بریتون"ـەوە  "ئاندریە  خودی  سەر  بە  تایبەتی  بە  و 

حاشاهەڵنەگرە. 
پێشەنگەكانی  لە  بوو  یەكێك  كە  روردی"  "پیر 
]باكووری  گۆڤاری  1917ـدا،  ساڵی  لە  سوریالیزم، 
باشووری[دامەزراند و "ئاپۆلینر" و "ماكس" و "ژاكوب" و 
"ئاراگون"یش هاوكارییان كرد. لەو گۆڤارە و بە تایبەتی 
لە گۆڤاری "ئەدەبیات"ـدا كە لە ڕاستیدا "دژی ئەدەبیات 
بەر  بنەڕەتییەكانی سوریالیزم دەخرایە  "بوو. مەسەلە 

باس و لێكۆڵینەوە.
لە یەكەمین ژمارەی ئەم گۆڤارەدا، "ئەندریە بریتون" و 
"فیلیپ سوپۆ" و "ئاراگون" پرسیارێكیان بەم ناوەڕۆكە 

ئەندرێ بریتۆن
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دەیانویست  دەنووسن؟"  "بۆ  ڕوو:  خستە 
ڕاڤە  كە  بدەن،  نیشان  ئەوە  ڕێگەیەوە  لەو 
نووسیندا  لە  جۆر  و  جۆراوجۆر  شرۆڤەی  و 
مەسەلەی  چونكە  نییە،  گرنگ  ئەوەندە 
مرۆڤایەتی"  ژیانی  "چەمكی  وەكو  گرنگتری 
هێشتا چارەسەر نەبووە و چونكە نووسین بە 
مەبەستی قازانجی شەخسی ئەنجام دەدرێ، 

بۆیە چ بایەخێكی هەیە. 
ئەم سووكایەتیكردنە بە هونەر و ڕەتكردنەوەی 
"موتڵەق"  تاقیبی  بە  كە  ئاوەزە، 
ئاوێتەیە، لە ئەمەریكاشدا بەرچاو 
دەكەوێت. لە ساڵی 1912ـدا، 
كاری  دوشامب"  "مارسیل 
ئەوەی  گەیاندە  توندڕەوی 
دەستكردەكانی  شتە  كە 
و  جل  عەالگەی  وەكو 
وەكو  عەرەبانە،  پێچكەی 
هونەری  و  شەخسی  كاری 
بە خەڵكانی تری  ئیمزا بكات و 

پێشكەش بكات. 

"داداییزم" ئەنجامی حاڵەتی ڕۆحیی كەسانێك بوو، كە 
ڕوویان  ئادەمییانەوە  و  جیهان  داڕووخانی  ئاكامی  لە 
كارێكی  هیچ  بە  باوەڕیان  و  نائومێدی  دنیای  كردبووە 

جێگیر و پایەدار نەبوو. 
پەیڕەوانی ئەم قوتابخانەیە زۆر بە قووڵی هەستیان بەو 
پەرێشانی و پەشێوییە دەكرد، كە لە جەنگ كەوتبوویەوە 
و چاالكیی "دەستوری ژیان "بدۆزنەوە. جا ئەمانە نەك 
بوو.  "دادا"ییانە  ڕەفتاریشیان  بەڵكو  بەرهەمەكانیان 
ژیانی ئەوان یاخیبوونێكی بەردەوام بوو، دژی هونەر و 
ئاكار و ئەخالقی كۆمەڵگه . داداییزم وەكو وتمان، جگە 
لە نەفیكردن و سڕینەوەی خۆی چ شتێكی دیكەی پێ 
نەدەكرا، بەاڵم پاش ئەوەی زەینیان لە كۆت و زنجیری 
خورافاتی كۆن ڕزگار كرد، ڕاپەڕینی پۆزەتیڤی سوریالیزمی 
ڕێبازی  دەردەكەوێت  بۆمان  لێرەوە  جا  كەوتەوە.  لێ 
"داداییزم" كاریگەریی خۆی هەبووە لە سەر سەرهەڵدانی 
و  هونەرمەند  كۆمەڵێك  توانی  و  سوریالیزم  ڕێبازی 
نووسەر لە خۆی كۆ بكاتەوە و لە چەند بەیاننامەیەكی 
ڕوو.  بخەنە  سووریالی  ڕێبازی  بااڵكانی  ئامانجە  گرنگدا 
هەندێ  لە  خۆی  ڕۆڵی  سوریالی  ڕێبازی  ئەمڕۆش  هەتا 
بواردا دەبینێ. بە تایبەتی لە هونەری شێوەكاریدا، كە وا 
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لە بینەر دەكات، لە ناو بیركردنەوەیەكی قووڵدا بژی و لە 
مانا و مەبەستی ئەو هونەرمەندە تێبگات، واڵتی خۆشمان 
بەدەر نییە لەو ڕێبازە و خۆی بۆ خۆی هۆكاری خۆی 
هەبووە، بۆ سەرهەڵدانی، ئەو هۆكارانەش لە ماڵوێرانی 
خەڵكی ئەم نیشتمانە و ئەنفال و كیمیاباران و ڕاكردن و 
ئاوارەبوونمان، لە واڵتانی تر كە بەڕاستی ئەمانە گەلێك 
و شاعیران  هونەرمەندان  ئەمڕۆ  تا  كە  گرنگن،  هۆكاری 
دەكرێته   و  ئەینووسنەوە  نیشتیمانە  ئەم  نووسەرانی  و 
ئاییندەمان،  نەوەكانی  بۆ  ئەمێنێتەوە  و  دۆكۆمێنتاری 
كەواتە  هاتووە.  سەر  بە  چی  نیشتیمانە  ئەم  بزانێ  تا 
لێوە  باسیان  خێرا،  شێوەیەكی  بە  كە  هۆكارانەی  ئەم 
كرا، ئەوەمان بۆ ڕوون دەكه نەوە، كە ڕێبازی سوریالی 
ئەو  ئەبێت  ئەگەر ئەمە هۆكارەكانی سەرهەڵدانی بێت، 
ڕێبازەش توانیبێتی، یان بتوانێ ڕۆڵی خۆی ببینێ، لە 
سەر كۆمەڵگه  و بە تایبەت تاكەكانی ناو كۆمەڵگه ، تا لە 
ڕێگەی بیركردنەوەوە بگەینە ئەوەی كە دەمانەوێ، بۆیە 
هەوڵ دەدەین ئەو بابەتەی كە باسمان لێوە كرد، وردتری 
دنیایەی، كە هۆكاری  ئەو  ناو  بە  بگەڕێین  و  بكەینەوە 
بۆیە  بكەین.  باسی  و  تێدایە  سوریالیزمی  سەرهەڵدانی 
ئەكەین بە  ڕێبازی سوریالیزم  هۆكارەكانی سەرهەڵدانی 
چوار بەشی سەرەكییه وه ، كە بریتین لەمانه ی خواره وه .

باسی دووەم
فەلسەفەی برگسۆن و ڕێبازی دەرونشیكاریی فرۆید

كە  گرتووە،  خۆ  لە  گرنگی  بابەتی  دوو  باسە  ئەم   
و  هەیە  مرۆڤدا  ئەقڵی  لەگەڵ  پتەویان  پەیوەندییەكی 
دۆزینەوەی الیەنە ئەقڵییەكانی مرۆڤ  بابەتێكی گرنگە 

كە لەم دوو خاڵەدا دەیخەینە ڕوو.

1- فەلسەفەی برگسۆن
خانەی  لە  فەڕەنسییە.  فەیله سووفێكی  برگسۆن 
ساڵی  لە  خوێندوویەتی.  "كلیرمۆنت"  لە  مامۆستایان 

1900ـدا بووەتە مامۆستای فەلسەفە لە كۆلێژی 
]دی فرانس[. لە ساڵی 1928ـدا، خەاڵتی نۆبڵی 
بە   ،1940 ساڵی  بەخشراوە.  پێ  ئەدەبدا  لە 
هۆی داگیركردنی فەڕەنسا لە الیەن ئەڵمانیاوە، 

وازی لە كۆلێژی "دی فرانس" هێناوە. 
فەلسەفەی برگسۆن بریتیە لە ]چۆنێتیی بیر و 
مادە. لەو بڕوایەدایە كە مێشكی سروشتی جگە 

لەوە كە ئەقڵی تێدایە، بیری داهێنەرانەیشی 
هەیە، كە ئەویش ئەو هێزەیە مرۆڤ 

تیشكێكی  بە  ئەمەش  دەبزوێنێ. 
كە  قەڵەم،  دەداتە  زیندووی 
فەلسەفەكەیەتی،  سەرەتای 
دوو  جیهان  دەڵێت  هەروەها 
یەكە،  بە  دژ  ئاڕاستەكاری 

ئەویش ژیان و مادەیە، ژیان پێش 
ئەكەوێ و داهێنەرە، بە هۆی مادەوە 

لێ  شتی  و  ببێتەوە  بەرز  دەدات  هەوڵ 
دروست دەكات، بەاڵم مادە شتێكی قورس و 
زیرەكییەوە  هۆی  بە  مرۆڤ  كە  دەستبەستە، 
لێ  بیردۆزی  و  كار  گەلێ  و  ناسیوە  مادەی 

بوارەدا  لەو  گرنگی  كتێبی  گەلێ  بەرهەم.  هێناوەتە 
داناوە، لەوانە "زەمان و ئیرادەی سەربەست" و "مادە و 
باری ویژدان" و  لێكۆڵینەوەی  ئەقڵ" و "هەوڵدانێك بۆ 

گەلێكی تر.[

2/ڕێبازی دەرونشیكاریی فرۆید
چارەسەركردنی  لە  پسپۆڕە  نەمساوییە.  پزیشكێكی 
دامەزرێنەری  و  دەمار  كۆئەندامی  گیروگرفتەكانی 
بڕوانامەی  دەروونی"ـیە،  "شیكردنەوەی  قوتابخانەی 
لەگەڵ   1881 ساڵی  ڤیه ننا  زانكۆی  لە  دكتۆرای 
هەوڵیان  یەكەوە  ]بە  ڕێبازەكەیدا  لە  برویر"  "جۆزێف 
ئەدا بۆ چارەسەركردنی "هیستریا" بە هۆی خەواندنەوە 
بە  كە  نەخۆشییە  ئەو  نیشانەكانی  كە  خست،  دەری 
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هۆی ئەندامەكانی لەشەوە دەردەبڕێت، بەاڵم 
بۆ  نەخۆشییەكە،  سەر  دەگەڕێتەوە  خۆی 
سەر  كردووەتە  كاری  كە  ڕووداوانەی  ئەو 
نەست  لە  و  مناڵیدا  كاتی  لە  نەخۆشییەكە 

"الشعوور"دا پەنگی خواردووەتەوە. 
دواجار خۆی بە تەنها ئیشی ئەكرد و ئەوەی 
هۆی  دەبێتە  وزەیەی  ئەو  كە  چەسپاند 
وزەیەكی  هیستریا،  نیشانەكانی  دەركەوتنی 
جنسی- سێكسی "جنسی"ـیە، ئەم تیۆرەی 
فرۆید كاری گرنگی كردە سەر پێشخستنی 
ئۆدیب"  گرێی  و  سێكسی  "تیۆری 
كە  بوو  وا  باوەڕی  فرۆید 
لە  مرۆڤ  "سلوك"ـی  ئاكار 
پاڵنەرە  كاریگەریی  ژێر 
تایبەتی  بە  نەستییەكان، 
و  جنسی"  "غەریزەی 
ئاكار  ئەمەش  دوژمنكاری، 
دیاری  مرۆڤ  كەسێتیی  و 
ئەم  ئەوەی  لەبەر  دەكات، 
پاڵنەرە لە منداڵییەوە لە نەستدا 
خەفە كراوە، تەنیا لە ڕێگەی خەون و 
یاد  بە  دەكرێت  ئازادەوە  بیرهێنانەوەی 
لە  نرخی  بە  كتێبی  گەلێ  بهێنرێتەوە[و 
بارەی تیۆری سێكس و توێژینەوەی دەروون و نیگەرانی 
و غەریزەكانەوە داناوە، هەروەها پەروەردە و ئەدەب و 

هونەر، لەوانە "خەونامە". 
و  برگسۆن  فەلسەفەی  كە  دەردەكەوێ  بۆمان  لێرەوە 
لە  گرنگە  هۆكاێكی  فرۆید  دەروونشیكاریی  ڕێبازی 
سوریالیزم  ڕێبازی  سەرهەڵدانی  بۆ  دەروونییەوە  ڕووی 
و  نووسەران  سەر  لە  هەبوو  زۆری  كاریگەرییەكی  و 
ناوەوەی  ڕووی  لە  بیر  كە  سوریالیزم،  هونەرمەندانی 
كە  دەكات،  بەوە  ئاماژە  فرۆید  وەك  بكەنەوە،  مرۆڤ 
مرۆڤ لە سێ الیەن پێك هاتووە، كە ئەوانیش بریتین 

له :

ئەو:
ئەو بەشەیە كە غەریزە و پاڵنەرە بۆماوەییەكانی، وەك 
خواردن جنس و پاڵنەری شەڕنگێزی تێدا كۆ بووەتەوە 
و تەنها مەبەستێك ئەوەیە بتوانێ ئەو كەسایەتییە  تێر 
بەبێ  و  هەن  كە  پاڵنەرانەی  و  غەریزە  بەو   بكرێت، 

گوێپێدان بە ڕەوشت و بەها كۆمەاڵیەتییەكان.
من:

بوارانەی كۆمەڵگه   ئەو  واتە هەموو  لێی منە،  مەبەست 
دەبین.  پەروەردە  تێیدا  منداڵییەوە  لە  كە  دەگرێتەوە، 
لە ڕێگەی هەستەكانەوە و ئەو ڕۆژگارەی ئێمەی تێدایە، 

دروستمان دەكات، تا ئەم منەمان لێ دەربچێت. 
منی بااڵ:

ئەو بەشەیە كە كەسێتی لە سەر بنەمای پەروەردەی و 
ئامۆژگاریی دایكوباوك، لە منداڵییەوە، دروست دەبێت، 

لە سەر ئاییندەی كەسایەتی. 
تایبەتمەندیی  خاوەنی  یەكەیان  هەر  بەشە  سێ  ئەم 
خۆیانن، كە كۆمەڵێ حاڵەتی دەروونی لە خۆ دەگرێت، 
هەیە،  مرۆڤ  كەسایەتیی  لەگەڵ  پتەوی  پەیوەندیی  كە 
وای لێ دەكات "بیر بكاتەوە" واتە چوونە ناو ناوەڕۆكی 
دنیادا  لە  كە  شتێك  هەر  ڕووداوەكان،  هۆكارەكان- 
لەوحەیەكی  ڕێگەی  لە  ئیتر  جا  دەكرێت،  پێ  دركی 
شێوەكارییەوە بێت، یان شانۆ یان شیعر، یان چیرۆك، 
كە  هەیە،  بە خودی كەسەكە خۆیەوە  پەیوەندیی  ئەوا 
لە چی بواریكدا كار دەكات، واتە ئەگەینە ئەو خاڵەی 
بوون،  سەرەكی  هۆكارێكی  دەروونییەكان  حاڵه تە  كە 
چوارچێوەی  لە  سوریالیزم.  ڕێبازی  سەرهەڵدانی  بۆ 
لێكۆڵینەوەیەكی وەها كە بتوانرێ حاڵەتە دەروونییەكان 
ئاماژەیان پێ بكرێت،  لە ڕێبازی سوریالیزمدا بیركردنەوە 
بۆ  ڕاستیەمان  ئەو  شێوەكاریدا،  لەوحەیەكی  ناو  لە 
دەسەلمێنێ، كە دەروونی ئەم هونەرمەندە پێمان دەڵیت 
چی. یان پەیامەكەی چییە.  واتە لە دوای ئەوەی كە 
بە هەمان  قووڵدا دەژی،  بیركردنەوەیەكی  ناو  لە  خۆی 
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حاڵەتە  و  بكەینەوە  بیر  دەكات  ئێمە  لە  واش  شێوە 
دەروونییەكانی ئەم هونەرمەندە لێك بدەینەوە و بزانین 
ئەڵقەیەكی  چەند  وەك  ئەمە  بۆیە  چییە،  پەیامەكەی 
فرۆیدەوە  دەروونیی  شیكردنەوەی  لە  كە  وان،  گرێدراو 
و فەلسەفەی برگسۆن وردە وردە بێینە ناو  سوریالیزم 
بۆ سەرهەڵدانی  هۆكارێكی سەرەكییە  ئەمەش  بڵێین  و 

ڕێبازی سوریالیزم. 

بەشی دووەم:
ڕێبازی دادایزم و كاولكاریی جەنگی یەكەمی جیهانی

گرنگ  باسی  دوو  بە  ئاماژە  دەمانەوێت  بەشەدا  لەم 
كەم  ماوەیەكی  كە  داداییزم،  ڕێبازی  ئەوانیش  بكەین، 
بەر لە سوریالیزم هاتە ئارا و لە باسی دووەمدا تیشك 
دەخەینە سەر ماڵوێرانی و ڕووخان و كاولكاریی جەنگی 

یەكەمی جیهانی. 

باسی یەكەم:
ڕێبازی داداییزم، كە ماوەیەكی كەم بەر لە سوریالیزم 

هاتە ئارا
لێرەدا دوو خاڵی سەرەكی هەن كه  ده بێت له  یەكیان جیا 
بكەینەوە. ئەوانیش داداییزم وەك ڕێباز و دەركەوتنی و 
چی  سەر  لە  سوریالیزم،  و  داداییزم  نێوان  پەیوەندیی 
بنەمایەكە و بۆ بووه تە هۆكارێكی گرنگ بۆ سەرهەڵدانی  
خۆیانی  حەقی  دەدەین  هەوڵ  كە  سوریالیزم،  ڕێبازی 

بده ینێ.

الف- ڕێبازی داداییزم
لە ئاكامی ماڵوێرانیی جەنگی یەكەمی جیهانی، لە ساڵی 
1918-1914 ـدا، ژمارەیەك ئەدیب و نووسەری سەر بە 
ناڕەزایی دەربڕین بەرامبەر  چینی بۆرژوای بچووك وەك 
مەعنەوییەكانی  و  مادی  بەهای  ڕووخانی  و  كاولكاری 
ئینسان، بەیاننامەیەكیان باڵو كردەوە و تیایدا لەدایكبوونی 

ڕێبازێكی ئەدەبی و هونەریی نوێیان ڕاگەیاند. 

بناغەی ئەم ڕێبازە لەسەر ڕەتكردنەوە دامەزرابوو 
دەیانەوێ  دادا  هونەرمەندانی  و  نووسەران  و 
ئەدەبیات و دواتریش مرۆڤایەتی لە كۆتی عەقڵ 

و مەنتیق و زمان ڕزگار بكەن. 
باڵ- hugo ball، كە بە دامەزرێنەری  "هۆگۆ 
ڕێبازەكە دادەنرێت، بۆچوونی لە سەر ڕێبازەكە 
یانەكەمان  ]مەبەستی  دەڵێت  كە  ئەمەیە، 

ئەوەیە، كە چەند نووسەرێكی بێالیەن هەن 
پێناو  لە  دەژین  و  ئەو شەڕەن  دژی 

بەدیهێنانی بەهایەكی بااڵتر.[ 

1916ـدا،  شوباتی  8ـی  لە 
داداییەكان  ڕێبازەكەی خۆیان 
"دادا_  گۆڤاری  و  ڕاگەیاند 

لە  هەر  دەركرد.  dada"ـیان 
ڕۆشنبیری  كەسایەتیی  زۆر  سەرەتاوە 

ئەو  بۆ  خۆیان  پاڵپشتیی  فەڕەنسی 
و  "ئەپۆلینیێر"  لەوانە  ڕاگەیاند،  بزووتنەوەیە 
"لویس ئەراگۆن" و "فلییپ سۆپۆ" و ئەندرێ  

بریتۆن... 
هەر  داداییزمەكان  جەنگیش،  كۆتاییهاتنی  دوابەدوای 
"لیتراتور"ـیان  گۆڤاری  فەڕەنسا  لە  و  بوون  بەردەوام 
لە 1919ـدا باڵو كردەوە و پاشان لە 1920 شاعیری 

فەڕەنسی "پۆل ئیلواریش هاوكاریی دەكردن. 
ئەدەبییەكانیاندا،  و  هونەری  كارە  لە  داداییزمەكان 
شاكاری  و  هونەر  بە  باش  بەهایەكی  هیچ  نەیانتوانی 
ئەو  بەیاننامەكانیشیاندا  لە  تەنانەت  ببەخشن.  هونەری 
مەسەلەیان ڕوون كردووه تەوە. "تزارا" دەیوت: )كارێكی 

بێهوودەیە بە دوای جەوهەری ئینسانێكدا بگەڕێی.( 
ناوێ،  هیچی  خۆی  "دادا  هاتووە:  بەیانامەكەیاندا  لە 
بڵێن  جەماوەر  ئەوەی  بۆ   بكا  شتێ  دەیەوێ  هیچ، 
داداییەكان  شتێ...  هیچ  هیچ،  هیچ،  تێناگەین،  هیچ 
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بێگومان  هیچ،  هیچ،  ناكەن،  پێشكەش  هیچ 
هیچیش بەرهەم ناهێنن..." 

ئەگەرچی ئەو نه هامەتییه  "نەبوون-العدم"یه ی 
هاوكات  بەاڵم  دیارە،  بەیاننامەكەیانەوە  بە 
هەڵوێستی ئەوان دژ بە چینی "بۆرژوای"ـیە، 
هەڵوێستی  ئەوانەی  و  جەنگ  چونكە 
مەسەلەی  هەندێ  بەرامبەر  دژایەتییان 
سیاسی دەربڕیوە، لەوانە لە ساڵی 1920ـدا، 

"بەیاننامەی بەرلین"ـیان دەركرد. 

ب- پەیوەندیی نێوان داداییزم و 
سوریالیزم

بمانەوێ  ئەگەر  كەواتە 
و  بكۆڵینەوە  ڕێبازە  لەم 
پرسیاری ئەوە بكەین، ئایا 
ئەم ڕێبازە بۆ ئەبێت ببێتە 
سەرهەڵدانی  بۆ  هۆكارێك 
پێویستە  ئەوا  سوریالیزم، 
كە  بكەین،  بەوە  ئاماژەیەك 
بناغەیەك  بووەتە  داداییزم  ڕێبازی 
كە  نووسەرانەی  و  هونەرمەند  ئەو  بۆ 
و  دابونەریت  ئەو  هەموو  لە  ویستوویانە 
ئایین و دیاردە كۆمه اڵیه تییانه  هەڵبێن، كە تێیدا ژیاون، 
چونكە ئەوەی ڕێبازی داداییزم داوای دەكرد ئەبوایە نزیك 
بوونایەتەوە لە حاڵەتێكی بێهوودەیی واتە "ئەبسۆرد" كە 
مرۆڤ پێویستی بەوە نییە لە  ژیاندا، ژیانێك بكات وەك 
دەوروبەرەكەی، چونكە ئەبێت هەڵبێت لەوەی كە هەیە.
شێوە  بەو  سوریالیزمدا،  لە  ئەوەی  ئەگەینە  لێرەدا 
سەری،  لە  هەبوو  زۆری  كاریگەرییەكی  بەاڵم  نەبوو، 
چونكە زۆرێك لەو بنەمایانەی لە سوریالیزمدا هەن، لە 
زەق،  شێوەیەكی  بە  تەواو  بەاڵم  ئەبینرێ،  داداییزمدا 
هاتە  جیهانییەوه   یەكەمی  جەنگی  ئەنجامی  لە  چونكە 
ئارا، كە كۆمەڵێك نووسەر و هونەرمەندی لێ كۆ بووەوە. 

ناو  لە  ئەوانەی   سوریالیزم،  ڕێبازی  سەرهەڵدانی  بە 
سوریالیزمدا كاریان دەكرد، ئەو نووسەر و هونەرمەندانەش 
باڵوكردنەوەی  و  بەیاننامە  دەركردنی  بە  هەستان 

سوریالیزم وەك ڕێباز و ناساندیان بە خەڵكی. 
نووسەر  كۆمەڵێك  دەستی  سەر  لە  سوریالیزم  ڕێبازی 
هەڵدا،   سەری  فەڕەنسی  درامانووسی  و  هونەرمەند  و 
كە پاشكۆی ناو ڕێبازی داداییزم بوون، دوابەدوای ئەو 
باش،  هۆكارێكی  بوونە  و  ڕێبازی سوریالیزم  ناو  هاتنە 
بۆ باڵوكردنەوەی سوریالیزم و وەك ڕێباز ناساندنی بە 
درامانووسانە  و  هونەرمەند  و  نووسەر  ئەم  و  دەرەوە 

ئەمانەی الی خوارەوەن: 
- ئەندریە بریتۆن، لە ساڵی 1899 لە دایك بووە.

- پۆل ئیلوارد، لە ساڵی 1895 لە دایك بووە.
- لویس ئەراگۆن، لە ساڵی 1898 لە دایك بووە.

كۆمەڵێكی تر هاوبەشییان لە دامەزراندنی ئەم ڕێبازەدا 
ئەراگۆن،  بۆدلێر،  دالی،  "سلڤادۆر  لەوانە  كردووە. 
بۆمان  لێرەوە  كەواتە  ساروێن".  ڕامبۆ،  ئەپۆلێنێر، 
تا  داداییزم  ڕێبازی  دروستبوونی  لە  كە  دەردەكەویت، 
چۆن  كە  وایە،  ماڵێك  دروستكردنی  وەك  سوریالیزم، 
سەرەتا لە بناغەكەیەوە دەست پێ دەكەی، دواتر دیوار 
دواتر  "هەیكەل"،  دەنێین  لێ  ناوی  لێرەدا  و سەرگرتن، 
كۆمەڵێك كاری تری بۆ دەكرێت، تا لە كۆتاییدا ناوی لێ 
دەنرێت "خانوو یان ماڵ". ڕێبازی داداییزمیش وەك ئەو 
"هەیكەل"ـە وا بوو، بۆ دروستكردنی تەواوی خانوویەك 
دەگەینە  لێرەوە  كەواتە  سوریالیزم.  ڕێبازی  ناوی  بە 
بۆ  هۆكارە  گرنگترین  داداییزم،  ڕێبازی  كە  خاڵەی  ئەو 

سەرهەڵدانی ڕێبازی سوریالیزم. 

باسی دووەم:
یەكەمی  جەنگی  كاولكاریی  و  ڕووخان  و  ماڵوێرانی 

جیهانی
لەو  بوو،  كارەساتێك  یەكەم،  جهیانیی  جەنگی 
كاولكاری  كۆمەڵێك  خۆر  دوابەدوای  كە  كارەساتانەی، 
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و نەهامەتی بە دوای خۆیدا هێنا و كاریگەریی تەواوی 
كاتێكدا  لە  ئەمەش  هەبو،  مرۆڤایەتی  هەموو  سەر  لە 
شانبەشانی  تر،  هۆكاری  كۆمەڵێك  كە  هەڵدا،  سەری 
كرد،  وای  تەواوەتی  بە  كە  بوون،  ئەم جەنگە دروست 
سەرتاپای  شاعیران،  و  هونەرمەندان  و  نووسەران  كە 
چەندین  چونكە  بگۆڕێ ،  ئایدۆلۆژیایان  و  بیركردنەوە 
شەڕی خوێناویی تێك شكاند و مرۆڤی نوقمی، چەندین 

تراژیدیا و ماڵوێرانی كرد. 
ئەمەش وای كرد هەر شاعیرێك بە ڕێگەیەكی وادا  بڕوات، 
كە ڕەوش و رەوت و ڕێبازی تازە بۆ خۆی بدۆزێتەوە و 
كاریگەرییەكی زۆری لە سەر دەروونی زۆربەی شاعیران و 
نووسەران و هونەرمەندان دروست كرد، كە بیركردنەوەیان 
بۆ شتەكان بگۆڕن و چیتر ئەوەی لە واقیعدا هەیە، وەك 

خۆی سەیر نەكرێت. 
هەرە  هۆكارە  لە  یەكێكە  یەكەم،  جهیانیی  جەنگی 
گرنگەكانی سەرهەڵدانی سوریالیزم، كە تەوای مرۆڤایەتی 
تێیدا زیانی پێگەیشت و زەرەرمەند بوو، چونكە جەنگ، 
وەك كۆمەڵێك ڕووداوی سادە سەیر ناكرێت.  كۆمەڵێك 
ماڵوێرانی بە دوای خۆیدا ده هێنێت، كە تەواو كاریگەری لە 
سەر شێوازی ژیان هەیە و وەك پێش شەڕ، نایهێڵێتەوە. 

ئەگەر زیاتر بچینە ناو بابەتەكەوە، 
شانۆیی  دەقی   نموونەی  ئەوا 
"الش  كە  دێنینەوە،  ]شەڕ[ 
دەقێكی  و  نووسیویەتی  نۆرێن" 
لە  باس  كە  "ناتورالیزم"ـە، 
ناهامەتییەكانی شەڕ دەكات، چۆن 
كاریگەری لە سەر هەموو الیەنەكانی 
بیركردنەوەكان  چۆن  و  هەیە  ژیان 
دەگۆڕێت و لە دوای خۆی ڕووداوی 
خۆیدا  دوای  بە  تراژیدیا،  هێندە 
ده هێنێت، كە ڕەنگە الی زۆربەمان 
بەاڵم  بێت،  موستەحیل  شتێكی 
ڕاستییەكی  بنەڕەتدا  لە  خۆی 

حاشاهەڵنەگرە. لەو شانۆیەدا كە ئاماژەمان پێ 
كرد، ئەمە چیرۆكی شانۆییەكەیە: 

]دوای دوو ساڵ كۆتاییهاتنی جەنگ، خێزانێك 
بۆم  بە  الیەكی  كە  خۆیاندا،  ماڵەكەی  لە 
لە  هاتوون  پێك  خێزانە  ئەم  دەژی،  پێكراوە، 
چوار كەس، كە یەكیان دایكە و دوانیان كچن 
و ئەوی تریان مام، ئەوی لێرە سەیرە ئەوەیە، 

باوەڕ  وا  چونكە  نییە،  حوزووری  باوك 
دەكەن ئەم خێزانە، لە دوای چوونی 

ئەم باوكە بۆ شەڕ پاش دوو ساڵ 
بە  بۆیە  مردووە،  نەهاتنەوەی 
نەبوونی باوك، دایكەكە لەگەڵ 
برای مێردەكەیدا دەست تێكەڵ 
دەكات.  كچە گەورەكەی ئەبێتە 

بژێوییان  ئەوەی  لەبەر  "سۆزانی" 
دابین بكەن. 

چووە  تێك  تەواو  خێزانە  ئەم  شیرازەی 
گەورەكەیان  كچە  جەستەی  سەر  لە  چونكە 
دەژین، مامێكی تەواو سەرشێتیان هەیە، كە 
گوێی لە هیچ شتێك نییە، تەنها حەز و ئارەزوو 

بچكۆلەكەیان  كچە  نەبێت. 
چاوەڕوانیی  لە  هەمیشە 
زۆر  كە  باوكیدایه .  هاتنەوەی 
ئێوە  دەڵێ  پێی  دایكەكە  جار 
باوكتان مردووە. چووە بۆ شەڕ 
باوك  بەاڵم  نەگەڕاوەتەوە،  و 
خۆی  شانۆكەدا،  ناوەڕاستی  لە 
سەیرەكە  ماڵەوەدا،  بە  دەكات 
هەردوو  نۆرێن"  "الش  لەوەدایە 
چاوی ئەم باوكەی لە شانۆكەدا 
شەڕدا  لە  واتە  كردووە،  كوێر 
هاتنەوەی  بە  هاتووە.  لێ  وای 
ئەم باوكە، نەك  ڕووخۆشی ڕوو 
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ناكاتە ناو ئەم خێزانە، بەڵكو تەواوی شانۆكە 
تێك دەدات و ئاڵۆزتری دەكات، بەاڵم ئەوەی 
نەكردووە  حەزی  نووسەر  ئاماژەیە،  جێگه ی 
شەڕ،  لە  بێتەوە  لەشساغی  بە  باوكەكە 
هەردوو چاوی لە دەست داوە، ئەمەش ئەوە 
دەكات،  لە شانۆییەكە  وا  دەگەیەنێ، كەمێ 
ڕووداوەكان  لە  ناڕاستەوخۆ،  باوكەكە  كە 
نەدات.  دەروونی  ئازاری  تەواو  و  تێبگات 
لەو كاتەی باوكەكە خۆی دەكات بە ژووردا، 
هەموو خێزانەكە سەرسام دەبن. كەسیان 
لێ  بەخێرهاتنەوەی  نین  ئامادە 
بكەن، چونكە شتەكان تەواو 

گۆڕاون. 
جارانن  دایكەكەی  دایك 
جاران  كچەكەی  كچ  نییە. 
جاران  براكەی  برا  نییە. 
نییە، چونكە دوای ئەوەی 
ئەم  و  شەڕ  بۆ  ڕۆشتووە 
خێزانە باوەڕیان هێناوە، كە ئەم 
ڕووداو  زۆر  ئەوا  ناگەڕێتەوە.  باوكە 
بەم  پەیوەندیی  كە  دەكەن.  دروست 
وردە  باوكەكە  بەهەرحاڵ،  هەیە،  باوكەوە 
وردە هەست بەوە دەكات كە كۆمەڵێك ڕووداو هەن، لە 
دەیخاتە  تەواو  هەندێكی  كە  داوە،  ڕوویان  دوای خۆی 
بە  كاتی  زۆر  كوێرەوە،  چاوێكی  بە  باوكە  ئەم  ئەوەی 
مەشهەدێكی  لە  شانۆكەدا  لە  دەبات.  سەر  بە  گریان 
كورتدا، شەو دادێت، دایكەكە دەیەوێ بخەوێ، مێردەكەی 
دێتە الی، بەاڵم دایكەكە ناچێتە الی و پێی ئەڵێ: وازم 
تۆم.  مێردی  من  ئاخر  ئەڵێ:  پێی  ئەویش  بێنە.  لێ 
دایكەكەش ئەڵێت: لە دوای تۆ هەموو شتەكان گۆڕاون!
باوكەكەش دەڵێت: ئاخر تۆ حەاڵڵی منیت! بەاڵم هەر 
ئینكاری دەكات دایكەكە، پێی دەڵێت لە دوای تۆ زۆر 
شت ڕوویان داوە، چوومەتە الی زۆر پیاو. دەستم لەگەڵ 

پیاوەكانی دراوسێكەماندا تێكەڵ كردووە. 
بە بیستنی ئەم قسانە، باوكەكە تەواو مەراق ڕووی تێ 
پرسیای  بكات.  شتیك  هیچ  تازە  ناشتوانێ  و  دەكات 
كچەكەشی لێ دەكات، هەر بەو شێوە وەاڵمی دەداتەوە. 
و  زۆر  مەراقێكی  بە  دێڵێت،  بەجێی  باوكەكە  ناچار 

توڕەییەكی بێ ئەنجام. 
شارە  ئەو  دەدەن،  بڕیار  خێزانە  ئەم  ئەمە  دوابەدوای 
باوكەوە.  ئەو  دزیی  بە  تر.  شارێكی  بچنە  و  جێبهێڵن 
دەخات،  ڕێكی  ژنەكە،  مێردی  برای  سەفەرەش،  ئەم  
باراندا،  ڕەیەڵەی  ناو  لە  نیوەشەوێكدا  لە  سه ره نجام 

ماڵەكە بەجێ دێڵن و دەڕۆن.[ 
بەاڵم  دێنێ،  پێ  كۆتایی  شانۆكە  كاتەدا  لەم  نوسەر 
بێ  باوكەكەی  نووسەر  نەچێت،  یاد  لە  ئەوەمان  ئێمە 
چارەسەر هێاڵوەتەوە، بۆ بینەر و خوێنەر، كە ئایا چی 
بە سەر دێت؟ یان نموونەیەكی تەواو نزیكتر، كە ئەویش 
كارەساتەكانی ئەنفال و كیمیابارانە، كە لەم نیمچەواڵتەی 
بە  تێدەپەڕێنێت،  چارەكەسەدەیەك  خەریكە  خۆماندا 

سەر ئەو كارەساتانەدا. 
شێوەی  هەمان  بە  ئاماژەیە،  جێگەی  ئەوەی  لێرەدا 
جەنگی جهیانیی یەكەم، ئەم دوو كارەساتە ماڵوێرانی و 
كوشتارێكی زۆری بە خۆیەوە بینی، كە تەواو كاریگەریی 
ئەمڕۆش  تاكو  كە  هەبووە،  شاعیران  هەموو  سەر  لە 
لە  جیاوازتر  بیركردنەوەیاندایە،  لە  كارەساتانە  ئەو 
كورد،  هونەرمەندێكی  لەوحەیەكی  لە  یان  تر،  خەڵكی 
تا ئەمڕۆش زۆر پێشانگه ی بینیومانە دەگمەنە، ئەگەر 
كارێكی سوریالیزمیی  تێدا نەدۆزیتەوە و باس لەو دوو 
كارەساتە  دوو  ئەو  دوای  لە  چونكە  نەكات،  كارەساتە 
كۆمەڵێك بیركردنەوە گۆڕانیان بە سەردا هات. كۆمەڵێك 
شیعری نوێ هاتە ناو ئەدەبیاتی كورد، لەم دوادوایەدا لە 

هونەری شێوەكاریدا بەدی دەكرێت. 
ئاماژەمان پێ كرد، چونكە ئیستاش  وەك لە سەرەوە 
ئەو كارەساتانە سارد نەبوونەتەوە، تا بڵێین مێژووە و 
ڕابردووە، كاریگەریی نەماوە بە سەر ئێستاوە، نەخێر وا 

وتار
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نییە، چونكە ئێستەش كەسوكاری ئەو كوژراوانە ماون، 
كە لە كارەساتەكانی ئەنفال و كیمیاباراندا تیا چوون، تا 
ئەمڕۆ زۆرێك لە كەسوكارەكانیان دڵنیا نین، لە مردنی 
كە  بوون،  ون  لێیان  ئاوارەییدا  لە  ڕۆڵەكانیان، چونكە 
بۆ  ترمان  مەرگێكی  تراژیدیای  خۆی  بۆ  خۆی  ئەمەش 
دەخاتە بەر چاو، كە بەڕاستی كاریگەریی خۆی دروست 
دەكات لە سەر نووسەر و هونەرمەند و تەواوی مرۆڤایەتی 

بەاڵم، بە ڕێژەیەكی كەمتر. 
كەواتە لەم دوو نموونەوە بۆمان دەردەكەوێت، كە جەنگ 
چەندە كاریگەریی خۆیی هەیە، لەسەر هەموو كایەكانی 

ژیان و چۆن شتەكان ئەشێوێنێت. 
كە  خۆمان،  جەوهەرییەكەی  خاڵە  ناو  ئەگەڕێینەوە 
سەرهەڵدانی  بۆ  هۆكار  بووە  یەكەم  جهیانیی  جەنگی 
لە  ڕێبازی سوریالیزم، چونكە بە تەواوەتی كاریگەریی 
بیركردنەوەكانی،  گۆڕینی  بۆ  هەیە،  مرۆڤایەتی  سەر 
نووسەران  یەكەم،  جهیانیی  جەنگی  دوابەدوای  بۆیە 
تێیدا  كە  دەرهێنان  واقیعە  لەو  تەواو  هونەرمەندانی  و 
دەژیان و خۆڕزگاركردن لێی بەرەو واقعێكی دیكە، كە 
بەهاكانی  خوونەریتە  و  كۆتوبەندەكان  لە  مرۆڤ  تێیدا 

ئازاد ببێت.
جهیانیی  جەنگی  دەردەكەوێ  بۆمان  لێرەوە  كەواتە 
یەكەم، هۆكارێكی سەرەكی بوو بۆ سەرهەڵدانی ڕێبازی 
سوریالیزم، چونكە ئەم ڕێبازە هەموو ئەو شتانەی ڕەت 
دیاردەیەك  وەك  و  هەن  كۆمەڵگه دا  لە  كە  دەكردەوە 
تەماشای دەكرد، كاری لە سەر ئەوە دەكرد كە مرۆڤ 
دەبێت لە ناو بیركردنەوەی سادە و ساكاردا ئەژی، ئەم 
جەنگە گەورەیە قبووڵ نەكات،  لە ناو نووسین و شیعر 
و كارە هونەرییەكاندا، بە شێوەیەكی سوریالیزمی باسی 
لێوە بكرێت. بۆ نموونە لە لەوحەیەكدا كۆمەڵێك شت 
دەكات،  جەنگ  نەهامەتییەكانی  لە  باس  كە  دەبینرێ، 
دامەزراوە،  سوریالیزم  ڕێبازی  ئەساسی  سەر  لە  بەاڵم 
لەگەڵ  بیركردنەوە  تەماشاكار،  كەسی  پێویستە  واتە 
بیركردنەوانە  جۆرە  ئەم  جا  بگۆڕێتەوە.  لەوحەدا  ئەو 

تر  مرۆڤێكی  بۆ  مرۆڤێكەوە  لە  دەگۆڕێت، 
بۆ  خۆی  كە  دەبێت،  گەاڵڵە  خەیاڵ  كۆمەڵێ 
ئەواتا  بڵێین،  لەوەی  دەكاتەوە  نزیكمان  خۆی 
سوریالیزم  بكرێت.  پێ  هەستی  ئەوەی  بێ 

چووەتە ناخمانەوە. 
تەواو  یەكەم،  جهیانیی  جەنگی  بۆیە  هەر 
ڕێبازی  سەر  لە  بوو،  كاریگەر  جەنگێكی 

سوریالیزم و سەرهەڵدانی. 
بۆیە ئەتوانین بڵێین جەنگی جیانیی 

تەواوی  لە  كرد  وای  یەكەم 
شێوەیەكی  بە  كە  مرۆڤایەتی، 
شتەكان  بۆ  خوێندنەوەیان  تر 
بكریت  لێوە  باسی  و  هەبیت 
تر،  هۆكارەكانی  شانبەشانی  و 

خاڵێك  ببێتە  جهیانی  جەنگی 
سوریالیزم  ڕێبازی  سەرهەڵدانی  بۆ 

و كاریگەریی تەواو لەسەر ئەو نووسەر و 
هونەرمەندانە دروست بكات كە لەو سەردەمەدا 
خۆیان  چاوی  بە  جەنگەیان  ئەو  و  دەژیان 
وا  مەرگ  و  شەڕ  و  كارەسات  كەواتە  بینی. 

دەكات تەواو گۆڕانكاری لە بیر و هۆشی مرۆڤدا دروست 
بكات و بیخاتە دنیایەك، كە هەمیشە لە ناو خەیاڵ و 

بیركردنەوەدا بژی. 
ناو  دابونەریتی  كۆمەڵێك  بە  باوەڕی  دێت  لێ  وای  تا 
كۆمەڵگه  نامێنێت و سەرووتر لە واقیع، بیر دەكاتەوە. 
ئەوەی  لەگەڵ  كە  بكات  دروست  وا  گۆڕانكارییەكی 

ڕابردوویدا زۆر پێچەوانە بێت. 
بۆ  هۆكارێك  بووە  یەكەم  جهیانیی  جەنگی  بۆیە 
هەموو  ئەوكاتە  سوریالیزم.   ڕێبازی  دروستبوونی 
بیركردنەوەكان گۆڕانكارییان، بە سەردا هات و كۆمەڵێك 
لە  زۆرێك  ناو   لە  كە  ئارا،  هاتنە  نوێ  بیركردنەوەی 

شاعیران و نووسەران و هونەرمەندا سه ری هه ڵدا.
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بەشی سیێەم
فەلسەفه ی هیگڵ

مەزنی  ناوداری  فەیلەسووفێكی  هیگڵ 
بووە.  دایك  لە  شتوتگارت  لە  ئاڵمانییە. 
باڵو  كتێبێكدا  چەند  لە  فەلسەفەكەی 
"زانستی  گرنگترینیان  كردووەتەوە... 
زانستی  "ئینسكلۆپیدیای  و  ژیربێژی" 
بارەی  لە  فەلەسەفە"ـیە. گەلێ كتێبی تری 
ئایینه وه   مێژوو،  جوانكاری،  و  ڕەوشت 

نووسیوە. 
فەلسەفەدا  مێژووی  لە  هیگڵ 
گرنگیی  و  تایبەت  جێگه ی 
نووسەران  هەیە.  خۆی 
لەو باوەڕەدان كە لە دوای 
ئەرستۆ هیچ فەیلەسووفێك 
ئەم  هێندەی  نەیتوانیوە 
لە  هەبووبێت،  كاریگەریی 
هەندێ  سەردەمەكەی.  سەر 
فێرگەی فەلسەفی هەن، بە باش 
بیروڕاكانی  لە  سوودیان  خراپ،  بە  و 
هیگڵ وەرگرتووە. ئێمە لێرەوە دەبێ كار 
لە سەر ئەوە بكەین، ئایا بۆچی هیگڵ بووە 
هۆكارێك بۆ سەرهەڵدانی ڕێبازێك بە ناوی سوریالیزم؟ 

ئەبێ فەلسەفەی هیگڵ چی بێت؟
بەڕاستی، بە هیچ جۆرێ ڕەخنەی هیگڵ لە تازەگەری 
ڕابردوو  بۆ  گەڕانەوە  بۆ  بانگەشەی  نییە  مانایە  بەو 
سۆزی  و  خواردبێت  پێ  خەفەتی  و  خەم  و  كردبێت 
بۆی ڕاگەیاندبێت. هیگڵ گەلێك ڕقی لە ڕۆمانسییه ت 
و  ڕابردوو   بۆ  گەڕانەوە  بە  خەونیان  دەبووەوە، 
دەبینی.  دوێنێوە  شكۆدارییەكانی  بەدەستهێنانەوەی 
بە  تاك  پەیوەندیی  بە  سەبارەت  بڕوانین،  با 
كوڕی  تاكێك  "هەر  دەڵێت:  هیگڵ  سەردەمەكەیەوە، 

نەتەوەكەیەتی لە هەمان كاتدا و بەو ئەندازەیەی ئەو 
دەوڵەتەی ئەو سەر بەوە، ملكەچی پەرەسەندن بێت_ 
چاخەكەی  لە  كەس  خۆیەتی.  چاخەكەی  كوڕی  ئەو 
خۆی دواناكەوێت و لەوەیش ئەستەمتر ئەوەیە هەوڵی 
تێپەڕاندنی بدات." سەبارەت بە تاك و پەیوەندیی بە 
تاك  پەیوەندیی  "بەاڵم  دەڵێت:  سەردەمەوە،  ڕۆحی 
بەو ڕۆحەوە، بریتییە لەوەی لە ناو خۆیدا ئەم بوونە 
جەوهەرییە جێ بكاتەوە، بە جۆرێ بیكات بە كەسێتیی 
بكات،  خۆش  بۆ  زانراو  شوێنێكی  تواناكانی  و  خۆی 
بەوەی ببێت بە شتێك، چونكی ئەو پێی وایە بوونی 
بە  لە جیهانێكی  بریتییە  بەوە،  ئەو سەر  گەلەی  ئەو 
كردەوە بەرپا، جیهانێكی بنگرتوو، ئامادە لە بەردەمیدا 
بە شێوەیەكی بابەتی و پێویست لە سەری تێكەڵ ببێت. 
سەردەمی  وتەكەی  بەوە  بیەوێت،  هیگڵ  ئەوەی  وەك 
الویی خۆی دووبارە بكاتەوە: "هەر یەكێك لە ئێمە حەز 
دەكات باشتر بێت لەو جیهانەی جیهانی خۆیەتی و ئەو 

لەوەدا بڕوای تەواوی بە قسەی خۆی هەیە. 
كەس  ئەوەیە،  بگوترێت  پێویستە  ئەوەی  بەڕاستی 
ڕێكەوت  ئەگەر  و  نییە  باشتر  خۆی  جیهانەكەی  لە 
دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  ئەوە  بوو،  پەیدا  كەسێك  وەها 
خۆی  جیهانەكەی  لە  گوزارشت  تر  لەوانی  باشتر  ئەو 
تازەگەری،  لە  ڕەخنە  لە  هیگڵ  مەبەستی  دەكات. 
نەخوازراو.  میوانی  ڕووی  بە  دەرگه یە  داخستنی 
مەبەستمان "هیچگەرایەتی"ـیە. ئەوەیە فەلسەفەی هیگڵ 
لێ  بیری  پیاوە  ئەو  ئەوەی  واتە  نەكردەوە،  لێ  بیری 
و  دەستنیشانكردن  بە  هەستان  ئەوەیە،  نەكردبووەوە. 
خستنەڕووی ئەم شپرزەییەی سەبارەت بە هیگڵ ئارەزوو 
و خەونی گەورەی پێك دەهێنا. بۆیە چوار دیاردەگەلی 
هیچگەرایەتی سەری هەڵدا كە بریتی بوون لە یەكەمیان 
سێیەمیان  و  "گاڵتەجاڕی"  دووەمیان  و  "گومانكردن" 
خودا"  "پیواری  چوارەمیان  و  ئاگامەندی"  "زەبوونیی 
ئەمانە دیاردەگەلی هیچگەرایەتین، با ئێستا باسی ئەم 

نیشانانەی "نەخۆشیی  تازەگەری"ـیە بكەین.

وتار
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 ا- سەردەمی گومانكردن
هیگڵ هەر لە سەرەتای نووسینەكانییەوە وەئاگا هاتەوە 
ڕووداوەكانی  لە  یەكێكە  كاری  گومان  چەمكی  لەوەی 
هیچگەرایەتی، ئابڵووقەدراو بە هزری نوێی فەلسەفی و 
هەر دەبێ زەمەنی نوێ لە ژێر هەڕەشەی هەستكردن بە 
گۆڕان و بێزراوی و لەدەستدانی ئارامی و ناكامیدا ڕوو 

بدات. 
ئایا ئەوە نییە "شێوەی بوون و زانین بگۆڕێت بۆ هیچ"؟ 
"مەرگی ئەوەزی تێڕامان" ڕابگەیەنێت؟ مادەم ئەو سەری 
ڕوو"  دەیخەنە  تەواوی  بە  "خەڵكی  لەوەی  بوو  سووڕما 
چاخەكاندا  هەموو  لە  گومانكاری  چەمكی  بەڕاستی 
تۆقێنەری  و  ترسێنەر  "دوژمنی  نوێیانەوە  و  كۆن  بە 
فەلسەفە"ـی پێك هێناوە. ئایا ئەوە ئەو نەبووە پەنای 
بردە بەر "هونەری تواندنەوەی گشت دیاریكردنێك" وەكو 
هێشتا  بوون؟  هیچگەرایەتیی  دەرخستنی  بۆ  پااڵسێك 
ئەو كارەی دەكرد تا "فەلسەفە" بەوە بوو كە هیی ئەوه  

نییە بشكێنرێت. 
چەمكی "گومانداری كۆن" دوودڵ نەبوو، چونكە دڵنیا بوو 
بۆ ناڕاستی تێیدا ئۆقرەی گرتبوو و بڕوای پێی هەبوووە 
لێرەولەوێ  و  نەوەستاوە  بەوەوە  و  بووە  دڵنیا  لێی  و 
دوو  نێوان  لە  مەڕەی  ئەو  وەكو  بێت.  "سەرگەردان" 
مێگەلدا، یان وەكو تیشكی هەڵهاتوو واقی وڕ دەمێنێت، 
واتە، دوودڵیی كۆنەكەی سەبارەت بەو، بڕوایەك بوو لە 
ناڕاستیدا و ئەو مەبەستێكی نەبوو ڕازی دەبێت لێی كە 

ئاگامەندی لە خۆی و نكووڵی لەوانی دی بكات. 
ئۆقرەگرتن  لە  بریتییە  كۆن  گومانداری  كورتی  بە 
كااڵی  "هەرگیز  ئەو  "ڕۆح"  ورەی  وەكو  ورەبەرزی  و 
بەو جۆرەی  نوێ،  دوودڵیی  بەاڵم  ناپۆشێت"  ماتەمینی 
ڕوونمان كردەوە، سەبارەت بە ناخی تیژ، لە كاری خۆی 
دوودڵە، دوودڵ لە جهیانەكەی و سڕە، دەترسێت لەوەی 
بچێتە باوەشی "گوناهی پیادەكردنی هزر و بۆچوونەوە" 

لە بنیاتنانی "پێودانی زانستیی بابەتی"دا بێ توانایە. 

ب- چاخی گاڵتەجاڕی
ئەم خەسڵەتی "گاڵتەجاڕی" یان "مەسخەرە"یە، 
بەسترایەوە...  توندڕەوەوە  خۆیەتیی  به  
سەردەمی تازەگەری بە الی هیگڵەوە، بریتییە 
لەو سەردەمەی تیایدا چەمكی گاڵتەجاڕی باڵو 
بووەوە و گشتێنرا. وایان دەخواست بەرزترین 
هەڵوێست دەبێت ڕۆح پێی بگات و وا خرایە ڕوو، 

چەمكە  ئەم  بێت.  یەزدانی  پرسی  خودی 
گاڵته جاڕییە بنەما تیۆرییەكانی خۆی 

لە فەلسەفەی فیختە بە تایبەتی 
بە  ڕۆمانسی  فەلسەفەی  لە  و 
فریدریك  ئەدیب  هەر  گشتی، 
 von schlegel_ڤۆن شیلیگل
و  نووسەر  بۆ   ،friedrich

 "ast" ڕەخنەگری ئەدەبیی ئاست
دەدۆزێتەوە. 

لەوەی  "من"  كە  ئەوەیە،  مەبەستمان 
"من"ـێكی ئەبستراكتی ڕواڵەتییە، بریتییە لە 
پڕەنسیپی رەها، كە مەعریفە و ئاوەز و زانستی 
الیەكەوە  لە  شتەی  ئەو  دەردەچێت.  لێوە 

بەڵگەیە بۆ ڕەتدانەوەی هەر دیاریكردن و تایبەتمەندی و 
دەستنیشانكردن و زەوتكردنی هەر بابەت و ناوەڕۆكێك، 
ئازادییە  لەم  و  دەچن  ناو  لە  شتەكان  هەموو  چونكی 

رەسەنەدا دەتوێنەوە. 
بەم جۆرە هەموو شتەكان بە  بەهاكانیشەوە دەبن بە 
گاڵتەجاڕ و مایەی گاڵتەپێكردن. بەم ڕۆحە گاڵتەپێكەرە 
دەكەن  پەسەند  یاسایەك  كردەوە،  بە  "ئێوە  دەڵێت: 
بەمەیش   رەهایە.  كارێكی  بەوەی  دەگرن،  لێ  ڕێزی  و 
كارێكی خۆیشم ئەنجام دەدەم، بەاڵم من لە ئێوە دوورتر 
دەڕۆم، چونكە من ئەم یاسایە تێدەپەڕێنم و دەتوانم وای 

لێ بكەم لە گەڵمدا گونجاو بێت. 
ئەوە ئەو شتە باشەیش نییە. من بەو جۆرەی بۆم ڕێك 
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هەڵوێستە  و  ڕادەبوێرم  دوانە  بەو  بكەوێت 
گاڵتەپێكردنەكەم كە ئاگامەندە، لێ دەگەڕێت 
خۆم  تەنێ  و  بچێت  ناو  لە  بەرزە  شتە  ئەو 

پێبەندی هزر دەكەم. 
سۆلگەر و تیك ئەم بیرۆكە گاڵتەجاڕییانەیان 
گرتە بەر. ئەم سۆلگەرە دەڵێت: "گاڵتەجاڕیی 
ڕاستەقینە لەو تەماشا كردنەوە دەخەمڵێت، 
كە پێی وایە مرۆڤ هەرچەندە تەمەندرێژ بێت 
لەم جهیانەی ئەم ئێستادا هەرگیز ناتوانێت 
تەنێ لەم جیهانەدا ]ئەركە دیاریكراوەكەی 
خۆی[  تایبەتییەكەی  پەیامە  یان 

بەدی بهێنێت. 

سەردەمی  كۆتایی  ج- 
خودای  بە  بڕواهێنان 
فەیلەسووفە مەسیحییەكان

مەرگی  لە  باس  لێرەدا، 
هیگڵ  كە  دەكات  خودایەك 
ئاماژەی پێ دەكات و ڕای وایە، مەرگی 
خودا دوو مانای هەیە: مانای تیاچوونی 
الیەنی مرۆیی لە مرۆڤدا_خودا_ مەسیح_ و 
دواتر بەرزییەكەی و لێكچوونی لە الیەنە ڕەتبوونی مرۆڤ 
بە ئەزموونی دوورتر و پاكبوونەوەی، واتە تێپەڕبوونی لە 
الیەنە سروشتییەكەی كە مردنەكەی ئەو مەبەستیەتی. 
ئێستا كەواتە "ئەم مەرگە، ئەم ئەندێشەیە، ئەم ئازارە، 
خۆیدا،  لەگەڵ  ڕۆح  ئاشتەوای  توخمی  لە  بریتییە 
لە  ئەوەی  لەگەڵ  و  "خۆ"یدا  لە  هەیە،  ئەوەی  لەگەڵ 
خۆی دەگرێت." دواتر بیرۆكەی "مەرگی یەزدانی" "ئەم 
بیرۆكەیەی دەبێ ترس و دڵەڕاوكێ بورووژێنێت" سوودی 
چووەتە  ئازار  و  لەدەستچوون  و  نەرێ  هەیە،  ئەوەی 
نەبوو وەكو  بۆی  یەزدانییەوە، كە هەرگیز  ناو "خۆ"ـی 
مەرگێكی كۆتایی، یان هیچگەراییەتییەكی تەواو، سوودی 

بۆ خودا هەبێت. لە الیەكەوە، لێرە بیرۆكەی "گەڕانەوەی 
لەگەڵ  زۆرانبازی  مانای  بە  خودا" ]گەڕانەوەی مەسیح[ 
مەرگ و زاڵبوونە بە سەریدا، واتە "مردنی خودی مردن" 
كەچی  مەرگدا.  سەر  بە  خودایە  سەركەوتنی  لەوەدا  و 
كار لە یەزداندا ئەوەیە، مەرگ بكوژێت و بیمرێنێت واتە 
الیەنی سنووردار و رەفتەنی و مرۆی لە مرۆڤی بڕواداردا 
"مەرگ"  شەڕ  دواتر  و  ببات  ناو  لە  شەڕ"  "لەناوبردنی 

پەسەند بكات، بە مەبەستی ئەوەی بیمرێنێت. 
لە الیەكی دیكەوە، بە مەرگی مەسیح "خودا"، كۆمەڵی 
مەسیحی یان تۆمەتی "ڕۆح" پەیدا دەكات. كەواتە لەم 
مەرگەدا، قوربانیكاری یەزدانی لە پێناوی بەرزكردنەوەی 
پرسی مرۆیی بۆ پێگەی ڕۆح هەیە، شت بە شت باس 
دەكرێت، ئەوا ئەم مەرگەیش هێمای سەردەمی "خودای 
ئەبستراكت"ـی تەوەالیە، لە بەندەكانی دوور و جودا لە 
لە سەر  ئەو شتانەی  مەرگی  ئیتر  دیكەدا،  جیهانەكەی 

مەرگی ئەبستراكتكردن و دووركەوتنەوە دەدات. 
لە خستنەڕووی  دێنین،  پێ  كۆتایی  ئەوەی  كورتی،  بە 
بیرۆكەی "مەرگی خودا" بە الی هیگڵەوە، لە دوو پرسدا 

خۆی دەبینێتەوە:

یەكەم: لە الیەكەوە واتە مەرگی خودا، مەرگی تایبەتمەندی 
و مرۆییە ]كەمی، شەڕ، تیاچوون...[ و بووژاندنەوەی لە 
گشت و گەردوونیدا "كاری یەزدانی" واتە بەرزیی مرۆڤ 
و پاكبوونەوەی و لێكچوونی بە خودا و دەركردنی ڕۆحی 

خۆی و ڕزگاربوونی لە سرووشتییەكەی خۆیەتی. 
مەرگی  "مەرگی خودا"  واتە  دیكەوە  الیەكی  لە  دووەم: 
پرسی ئەبستراكتی جودا و ژیانی ناو مرۆڤ لەم جیهانە 

هاوڕەوتەدا، واتە ڕەتدانەوە و مەرگی مەرگە. 
ڕاستییەكەی، هیگڵ لەم مەرگە نەدەترسا. فەلسەفەكەی 
لە هەموو زەمان و شوێنێكدا، پڕە لە تەرمی پەرشوباڵو، 
ئەو  و  مردووەكان  خواوەندە  تەرمگەلی  نەخوازەاڵ 
و  دەكات  چاوی  ناو  تەماشای  بەڵكە  ناترسێت،  مەرگە 
كارەی  ئەو  هەر  دەزانێت.  هەموان"ـی  "سەروەری  بە 

وتار
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دەكرد تا وەسفی فەلسەفەكەی بە فەلسەفەی مەرگ یان 
ئەو  كەچی  كرا.  تەرمگەلی  فەلسەفەی  بە  ئاوێتەكردنی 
مەرگەی هیگڵ لێی ترسا و تۆقاندنی مەرگێكی دیكە بوو. 
بۆیە فەلسەفەی هیگڵ، كاریگەریی خۆی دروست كرد، 
لە  بێت،  یادمان  لە  ئەگەر  سوریالیزم.  بە  سەبارەت 
فرۆید"  شیكردنەوەی  "توێری  بە  ئاماژەمان  سەرەتاوە 
سەر  لە  هەبوو  بیركردنەوەی  كاریگەریی  كە  كرد، 
نووسەران و شاعیران و هونەرمەندانی ئەو سەردەمە، بە 
هەمان شێوەی "تیۆرەكەی فرۆید" فەلسەفەی هیگڵیش 
ژیانی  چەمكەكانی  هەموو  لە  هەبوو،  خۆی  كاریگەریی 
گۆڕانكارییان  بیركردنەوەكان  كرد  وای  كە  مرۆڤایەتی. 
بە سەر بێت و كاریگەریی خۆی هەبێت لە سەرهەڵدانی 

ڕێبازی سوریالیزم. 

چەند وشەیەكی كۆتایی:
گەیشتینە ئەوەی، ئەو هۆكارانەی كاریگەرییان هەبوو، لە 
سەر ڕێبازی سوریالیزم، كۆمەڵێك هۆكاری گرنگن، كە تا 
ئەمڕۆ لە سەر هەموو نووسەر و ڕۆشنبیر و هونەرمەندان 
بۆیە  كەمتازۆر،  هەیە  خۆیان  كاریگەریی  شاعیران،  و 
سوریالیزم هەتا ئەمڕۆش لە زۆر بواری ئەدەبی و هونەریدا 
لە سەر دەكرێت، چونكە  بایەخی پێ دەدرێت و كاری 
كۆمەڵێك خاسێتی جوانی تێدا كۆ بوەتەوە، كە مرۆڤ وا 

لێ دەكات بە ناچاری پەنا بەرێتە بەر بیركردنەوە. 

سەرچاوەكان:
1- ڕێبازە ئەدەبییەكان/ د. فەرهاد پیرباڵ
2- ڕێبازە ئەدەبییەكان/ د. هیمداد حوسێن
3- ڕێبازە ئەدەبییەكان/ حەمەكەریم عارف
4- فەلسەفەی هیگڵ/ د. محەممەد شێخ

5- فەلسەفەی هیگڵ/ د. محەممەد كەمال
6- لە داداییزمەوە تا سوریالیزم/ لەتیف هەڵمەت

7- درامای كوردی لە نێو درامای جیهاندا/ حەمەكەریم هەورامی
8- ئەدەبی بەراوردكاری/ عەزیز گەردی

9- شانۆی شەڕ/ الش نۆرێن
10- گۆڤاری شاكار/ ژمارە: 11-12

11- تیۆری شیكردنەوەی فرۆید/ مەنهەجی پەیمانگه ی هونەرە جوانەكان
هونەرە  پەیمانگه ی  شانۆی  بەشی  مەنهەجی  مسرح،  ئەدەب   -12

جوانەكان
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عەبدولڕەحمان مونیف
له  عه ره بییه وه : عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگه نە

تا ئەم ساتەیش وێنەی شار لە ڕۆمانی عەرەبیدا تەمومژاوی 
ئەوانەی  زۆرینەی  تێكەڵوپێكەڵە، چونكە  هەندێ جاریش  و 
لە بارەی شاری عەرەبییەوە نووسراون، گشتی، یان لە دوور 
و دەرەوەی شارەوە بووە. نەجیب مەحفووز نەبێت، كە بە 
تەواوی شەیدای وەسفی شاری قاهیرە و گەڕەكە كۆنەكانی 
بارەی شارەوە  لە  عەرەبییانەی  ڕۆمانە  ئەو  زۆرینەی  بووە، 
ڕەنگدانەوەی  بەشێكی  و  الوەكی  شێوەیەكی  بە  نووسراون، 
واقیع و تانوپۆی شارەكانیان تێدا بەدی دەكرێت، بە جۆرێك، 
دەتوانین بە دەستكارییەكی ئاسان و گۆڕینێكی سادەی ناوی 
شارێك بە شارێكی تر، ئیدی شارەكان جێی یەكتری بگرنەوە، 
به بێ ئەوەی شتێكی ئەوتۆ بگۆڕێت، یان هەست بە جیاوازیی 

گەوهەری بكەین.
لە  وردەكارییەوە  بە  ڕۆماندا  زۆر  لە  دەتوانین  بەرانبەردا  لە 
بخوێنینەوە،  ئەمریكییه وه   و  ئەورووپی  تری  شاری  بارەی 

شار 
لە ڕۆمانی عەرەبیدا
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لەوەیش زیاتر، دەتوانین بە هۆی خوێندنەوەی ڕۆمانەوە 
بناسین،  مێژوویی  پێگەی  و  شوێن  ناوی  تەنانەت 
كرد  ئەو شارانەمان  هەركات سەردانی  نابێت  كتوپڕیش 
بەراورد  شارەكان  واقیعی  بە  ڕۆمانەكان  نێو  وێنەی  و 
بكەین، جیاوازییەكی بنچینەیی و گەورە لە نێوان هەردوو 
لە ڕۆمانی خۆرئاواییدا  واتە  نەبینین. ئەمەش  وێنەكەدا 
و  دیاریكراوە  زیاتر  شار  بەرجەستەبوونی  چەمكی 
دواجاریش ڕوونتر و چەسپاوترە وەك لە ڕۆمانی عەرەبیدا 

بەوجۆرە نییە.
شوێن لە ڕۆمانی عەرەبیدا، بە تایبەتی شوێنی مەئلووف، 
لە  یادەوەرییەوە وەرگیراوە نەك  لە  زیاتر  باردا  زۆر  لە 
ناسین و بینینەوە، بۆیە بەردەوام شتەكان و شوێنەكان 
دیدی  دیارە  دەچن.  پێكدا  و  دەبن  یەك  بە  تێكەڵ 
تێكەڵوپێكەڵییە  ئەو  ڕۆماننووسان  زۆرینەی  شاعیرانەی 
زیاتر دەكات، كەرەستەی بینراو الی ئەمان دەبێتە "مەجاز" 
چونكە پێیان وایە جوانتر و كاریگەرتر دەبێت، هەر بەو 
وێنەیەكی  و  دەكەوێتەوە  دوور  واقیعی  وێنەی  هۆیەش 
گریمانەكراویش  وێنەی  دەگرێتەوە،  جێی  گریمانەكراو 
تێكەڵەیەكە لە حەز و خەون و واقیع و ئەمەیش دەبێتە 
هۆی تێكچوونێكی دوالیزمەیی لە بینیندا، واتە خوێنەر 
نازانێت نووسەر مامەڵە لەگەڵ شوێنێكی واقیعیدا دەكات 
یان وێنەیەكی ئەندێشەكراو، ئەم شارەی مەبەستە، یان 
شارێكی تر، یان هەر شارێكی بە ڕەهایی ئەندێشەكراو.

ئێمە لە زۆر ڕۆمانی عەرەبیدا لە ئاست ئەم دۆخەداین، 
كە نووسەر باس لە شارێك دەكات، هەر شارێك بێت، 
به بێ ئەوەی مەودای جوگرافیی پێگەی ڕووداوەكان ڕوون 
بكاتەوە، دیارە ئەوەی نووسەری سەرقاڵ كردووە: تەنها 
هەموو  بە  ئەوان  هەر  و  كارەكتەرەكانە  ڕووداوەكان، 
و  الوەكی  تر  ئەوانی  و  ڕۆمانەكەدا  لە  دادەنێت  شت 
بێبایەخن. بۆیە ئەم دۆخەی ڕۆماننووس دەبێتە هۆكاری 
بە  بایەخنەدان  و  جوگرافی  پێگەی  پشتگوێخستنی 
وردەكارییەكانی مەیدانی ڕووداوەكان، هەرچەند گۆڕه پانی 
ڕووداوەكان هیچی لە ڕەگەزەكانی تری ڕۆمانەكە كەمتر 

ڕاستەقینە  بونیادێكی  ئەم ڕەگەزە  بەڵكو  نییە، 
بە ڕۆمانەكە دەبەخشێت و تاموچێژێكی دیار بە 
لە ڕۆمانی  ڕووداو و كارەكتەرەكان دەدات، كە 

تری جیا دەكاتەوە.
ئەم كەموكورتییە لە ڕۆمانی عەرەبیدا چەندین 
شتێك  هەموو  پێش  پرسەكە  هەیە،  هۆكاری 
بە  عەرەبییەوە  ڕۆمانی  تەمەنی  بە:  پەیوەندە 

لە ڕۆمانی  بە ڕۆمانی خۆرئاوایی.  بەراورد 
ڕەگەزێكی  شار  وەسفی  عەرەبیدا 

ئەدەبیی نوێیە بە بەراورد لەگەڵ 
شیعردا، بۆیە هەم كات و هەم 
كەڵەكەبوونی ئەزموونی دەوێت 
عەرەبی  ڕۆمانی  ئەوەی  بۆ 
سیمای خۆی وەربگرێت و هێندە 

لەو  خۆی  بتوانێت  بێت،  بەهێز 
لە  كە  بگرێت،  دوور  كەموكورتییانە 

كەوتووە.  تێی  سەرەتاییەكانیدا  ئەزموونە 
بە  عەرەبی  ڕۆمانی  بەراوردی  كاتێك  بۆیە 
ئەم خاڵی  ڕۆمانی خۆرئاوایی دەكەین، دەبێ 

جیاوازییە لەبەر چاو بگیرێت.
خەسڵەتەكانی  لە  خەسڵەتێك  لە  باس  دەبێ  دووەم، 
یادەوەریی  لە  باس  لێرەدا  بكەین.  عەرەب  یادەوەریی 
یادەوەرییە  ئەو  دەبێ  هەرچەند  دەكەین،  مێژوویی 
هێشتا  كە  یادەوەریی دەشتەكێتییە،  واتە  بگوزەرێنین. 
و  فراوانی  چونكە  دیارە.  پێوە  بیابانێتیی  سیمای 
لە  شوێنەكان  نێوان  پانوبەرینی  مەودای  و  لەیەكچوون 
بیابان و كۆچ و باركردن لە پێناوی بەردوامیی ژیان و 
ئازادی و چەندین فاكتەری تر، هەموو ئەمانە و چەندین 
پرسی تر، وێڕای ئەو گۆڕانكارییانەی لە چاو ڕابردوودا 
و  بوون  دەروونی  كاریگەریی  هەڵگری  داوە،  ڕوویان 
ئەگەر بە نادیارییش بووبێت، بێگومان گوزارشتەكانیان 
دەرەنجامەكانیشیان  و  دواتر  قۆناغەكانی  گەیشتوونەتە 
و  شوێن  بینینی  بە  دیارە  یادەوەرییەكان،  نێو  بۆ 
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شوێن  كە  بەوجۆرەیە  لەگەڵیدا،  پەیوەندییش 
چەمكی جیاواز لە خۆ دەگرێت و بە شێوەیەكی 
و  دەكرێت  باسی  عەرەبیدا  ڕۆمانی  لە  گشتی 
شارەوە  بارەی  لە  ئەوەی  و  شار  لەوێشەوە 

نووسراوە، گرتووه تەوە.
تەمومژاوی  زیاتر  پرسەی  ئەم  ئەوەی 
داوە،  پێ  مادیی  ڕەهەندی  و  كردووە 
بە  و  عەرەبی  هاوچەرخی  شاری  كە  ئەوەیە 
هێشتا  پەیوەندییەكانیشییەوە  و  پێكهاتە 
و  پێكهێنەرەكان  ڕەگەزە  زۆرینەی  هەڵگری 
پەیوەندییەكانی پێش بەشاربوونە، واتە شاری 
و  پێكهاتن  قۆناغی  لە  هێشتا  هاوچەرخیش 
كاریگەریی  ژێر  لە  بۆیە  گەشەسەندندایە، 

پەیوەندییە ناشارییەكاندا ماوە.
ئەگەر بەغدا بە نموونە بگرین، دەبینین وێڕای 
بە  دانیشتوانی  ڕێژەی  زیادبوونی  و  فراوانی 
بەراورد بە قۆناغەكانی پێشتری، هێشتا لە ژێر 
كاریگەریی پەیوەندییەكانی پێش بەشاربووندا 
بە  په ره دانه   هێشتا سه رقاڵی  چونكە  ماوە، 
كاتێك  دەوروبەری.  شارۆچكەكانی  و  گوند 
بۆ  بەغداوە  دەچنە  ناوچانە  ئەو  خەڵكی 
گەڕەكانەی  ئەو  دەچنە  نیشتەجێبوون، 
یان  نیشتەجێن،  تێدا  خۆیانی  كەسانی 
ئەوانەی  خۆ  نزیكەكان،  گەڕەكە 
هێشتا  ئەوانیش  پێش 
ئەو  زۆرینەی  هەڵگری 
خەسڵەت و پەیوەندییانەن، 
و  گوند  لە  پێشتر  كە 
هەیانبووە.  شارۆچكەكاندا 
لەگەڵ  مامەڵەكردنیشیان 
باردا  زۆر  لە  تردا،  كەسانی 
سنووردار و دیاریكراو بووە. ئەو 
بە  سیمایانەیش  و  خەسڵەت 

شارێكی  ئیتر  بۆیە  ماوەتەوە،  لەواندا  ڕوونی  و  كارایی 
نشینگەی  كۆمەڵێك  لە  بریتییە  بەغدا  وەك  گەورەی 
لێكنزیك وەك لەوەی شارێك بێت بتوانێت خەڵكانێكی 
زۆر لە خۆ بگرێت و وەك شارەكانی ئەورووپا، كە خەڵكی 
تێیاندا بە كەمترین ماوە دەبنە هاوواڵتیی تەواو، جارێكی 
تر بە پێی لۆژیك و پەیوەندییەكانی خۆی دایانبڕێژێتەوە.
بەغدا  نموونەی  عەرەبیدا  واڵتانی  تری  شاری  زۆر  لە 
نموونەیەكی  دەكەین.  بەدی  ڕواڵەتەكانیەوە  هەموو  بە 
و  فراوانبوون  وێڕای  كە  ئوردنە،  پایتەختی  عەمانی  تر 
بە  ساتەیش  ئەم  تا  دانیشتوانی،  ژمارەی  زیادبوونی 
شارۆچكەیەكی  لە  شارە  نزیكترین  پەیوەندییەكانییەوە 
سیستمی  تەنانەت  شوانكارەیی.  و  كشتیاری 
ئاوەدانكردنەوەی بیناسازی لە ژێر چەندین بەهەندزانراوی 
بۆ  تۆكمەی  پالنێكی  و  نەخشە  و  بووە  نائاساییدا 
لە  شارێكە  شێوە  هەمان  بە  عەمانیش  بۆیە  دانەنراوە، 
یان كۆمەڵێك گوندی  نیشتەجێبوون،  یەكەی  كۆمەڵێك 
پەیوەندیی  ناوچەكان،  نێوان  بۆشایی  یەك.  لە  نزیك 
نێوان دانیشتوان، شێوازەكانی ژیان و ڕەفتار و جلوبەرگ 
و خواردنیش دوو شێوازی جیاوازیان هەیە، واتە كاتێك 
بازرگانییەوە  نێوەندەكانی  و  بازاڕ  دەچنە  خەڵكی 
و  جۆرێكن  دەبن،  سەرقاڵ  فرۆشتنەوە  و  كڕین  بە  و 
ڕووی  لە  ئەوەی  مانای  بە  ترن،  جۆرێكی  ماڵەوە  لە 
خواردن  لە  مامەڵەیان  و  یەكتری  بە  پەیوەندییەكانەوە 
و خواردنەوە و پۆشاكەوە لە مرۆڤێكی نزیك لە لۆژیكی 
شارەوە، دەگەڕێنەوە سەر لۆژیكی گوندنشینی خۆیان، 
بازنەی  لە  خەڵكە  ئەو  ئەوەی  بۆ  ئاماژەیەكە  ئەمەیش 
ئەو شوێنانەدا ماون كە لێیەوە هاتوون بۆ شار، كەواتە 
ڕاستە لە شاردا دەژین، بەاڵم وەك پێویست ئینتیمایان 

بۆی نییە!
شارەكانی  زۆربەی  لە  هاوشێوەكانی  و  سیفەتانە  ئەم 
خۆرهەاڵتی عەرەبیدا دەبینین، جگە لە قاهیرە و بەیرووت 
و ئەسكەندەرییە، ئەگەر بە كەمێك جیاوازییشەوە بێت، 
ئەمەش دەمانهێنێتە ئەو بڕوایە، ئەم كۆمەڵە دانیشتوانە 

وتار
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گەورە و قەرەباڵغانە، كە لە هەمان شوێندا نیشتەجێن،  
تەنها ئەوەیە لێك نزیكن، نەك پێكەوە كارا و هاوبەند 
پێكەوە  شارێتیدا  پەیوەندیی  لە  دی،  واتایەكی  بە  بن، 
نەتواونەتەوە، وەك لە شاری ئەورووپیدا بەدی دەدەكرێت.
كەواتە شێواز و دواتریش ماوەی زەمەنیی دروستبوونی 
بواری سەرهەڵدان و  شاری عەرەبیی هاوچەرخ، هێشتا 
دواجاریش پەیوەندییە شارییەكانی نەڕەخساندووە، بۆیە 
لە شاری ئێستای عەرەبیدا هێشتا پەیوەندییەكانی پێش 
بەشاربوون ڕوونە و كاریگەریی لەسەر شاری ئێستا هەیە.
ئەگەر ڕۆمان بە كچی شار دابنێین وەك مێژوونووسان 
گەورەی  گۆڕانی  سایەی  لە  یان  دەڵێن،  ڕەخنەگران  و 
دایك  لە  دواتریشدا  و  ئەورووپا  پیشەسازیی  شۆڕشی 
بووبێت و لە ڕۆمانی سەرچڵی و سوارچاكی و گۆرانییەوە 
پەرەی سەندبێت بۆ ڕۆمانی ڕۆمانسی، تا دەگاتە ڕۆمانی 
سرووشتی و واقیعی لە قۆناغەكانی دواتردا، ئەم گۆڕانە 
دەرەنجامی گۆڕانكاری بووە لەو قۆناغانەدا، كە هاوكات 

نێوەندەكانی  نوێیه كانی  هاوبەندییە  هۆی  بە 
ژیانەوە، پەیوەندییەكانیشیان لەگەڵدا گۆڕاوە.

گۆڕانی  دواتر  و  پەیوەندییەكان  گۆڕانی 
دیدوبۆچوون و هەڵوێستەكان، بە خێرایی، یان 
دەرەنجامی  بەڵكو  نادەن،  ڕوو  جار  یەك  بە 
بووە،  درێژخایەن  و  بەردەوام  كەڵەكەبوونێكی 
بووە  بیركردنەوە  و  پەرەسەندن  هاودەمی  كە 

ئێستا  تا  گوزارشتكردن.  ئامرازەكانی  لە 
ئەم حاڵەتە لە شاری عەرەبیدا ڕووی 

نەداوە، بۆیە شێوازی دید و بینین 
و مامەڵەكردنیش لەگەڵ شاردا 
لە ڕۆمانی عەرەبیدا سیستمێكی 
جیاواز، یان ڕەوتێكی زەمەنیی 
جیاوازی لە ڕۆمانی خۆرئاواییدا 

وەرگرتووە.
بە  سەبارەت  ئەوانەی  زۆرینەی 

بوون  ئەوانە  نووسیویانە،  عەرەبی  شاری 
و  بوون  نیشتەجێ  تێیدا  دواتر  ماوەیەك  كە 
ئامارێك  ڕەنگە  خۆیان،  زێدی  بە  كردوویانن 
ئەم گریمانەیە  بكرێت،  بۆ ئەم حاڵەتە  ئەگەر 

نەرێنی  سیفەتێكی  گریمانەیە  ئەم  دیارە  بسەلمێنێت. 
ناگەیه نێت، هێندەی وەسفكردنی دۆخێكە هەیە.

تا  عەرەبییەكاندا  شارە  نێو  لە  بازرگانییەكان  ناوچە 
پاشماوەكانیان،  ئێستایشدا  لە  و  نزیك  سەردەمێكی 
هەڵوێستێكی  دواتر  و  دیدێك  ناوچانە  ئەو  نەوەی  الی 
خوڵقاندووە، بە پلەی یەكەم پەیوەندیی بە بازرگانییەوە 
هەیە، بۆیە هەوڵە سەرەكییەكە زیاتر بۆ ئەم بوارە بووە 
بۆ  بەرتەسكە  پەراوێزە  بەو  ڕازیبوون  و  كۆچ  تەنها  و 
داهێنانی ئەدەبی ماوەتەوە، بە تایبەتی بۆ ڕۆمان و شانۆ.
لەبەر ئەوەی شاری عەرەبی، لە خولی گەشەسەندن و 
سەنتەریی  فۆرمێكی  هاوچەرخیدا،  قۆناغی  فراوانبوونی 
وەرگرتووە، بە تایبەتی دوای ئەوەی ڕۆڵێكی سەرەكیی 
بوونی  هۆی  بە  كردووە،  زیاد  بازرگانییەكە  ڕۆڵە  بۆ  نەجیب مەحفوز
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و  گوند  لە  زیاتریشەوە  شیمانەی  و  دەرفەت 
ڕاكێشانی  هۆی  بووەتە  ئیتر  شارۆچكەكان، 
ئاستی  بەرزبوونەوەی  و  خوێندن  بۆ  خەڵكی 
كۆمەاڵیەتی، بەم جۆرە خەڵكانێكی زۆر و بە 
چەندین هۆكارەوە سه ره تا هاتوونەته  نزیكترین 
شار، دواتریش چوونەتە پایتەختەكان و جێگیر 
بوون. ئەم بارەیش هاوكات بووە لەگەڵ گۆڕانە 
بە  كە  كتوپڕەكان،  جاریش  هەندێ  و  خێرا 
سەر واڵتانی عەرەبیدا هاتووە و بووه تە هۆی 
ببێتە  نیشتەجێبوون  نوێی  شوێنی  ئەوەی 
تێیدا  مانەوە  و  فراوان  و  بنچینەیی  پرسێكی 

جێی مەبەست بێت.
و  شارەوە  نێو  هاتنە  گوندەكان  خەڵكی 
جووڵە  ئەو  هۆی  بە  بوون،  نیشتەجێ 
و  هەبووە  بەردەوامەی  و  خێرا  كۆمەاڵیەتییە 
چەندین گوزارشتی لە خۆ گرتووە، بەشێكی 
نوێی  بونیادی  لە  بەشێك  بوونە  لەوانە  زۆر 
بە  كردن  ناچاری  دواجاریش  و  دانیشتوان 
دوای ڕۆڵ و پێگەیەكدا وێڵ بن، كە ئەوەیش 
مافی خۆیانە. ئەو هۆشیارییەی بۆ پرسێك 
پاڵنەریان بووە بۆ ئەو گواستنەوەیە بۆ شار، 
تریشی  كەسانی  زۆر  بڕیاری  هاوكات  كە 
شێوە  چەندین  گوزارشتە  ئەو  گۆڕیوە، 
بێگومان  و  هەبووە  تەعبیری 
نێو  لە  هونەر  و  ئەدەب 
و  بووە  تەعبیرانەدا  ئەو 
بووە  ئامرازێك  ڕۆمانیش 
تایبەتی  بە  دەركەوتن،  بۆ 
ڕۆمان  گرنگیی  و  ڕۆڵ  كە 
دواتریدا  قۆناغەكانی  لە 
جۆرەیش  بەم  بوو،  گەورەتر 
لەو  دەستەبژێرێك  دەبینین 
تەعبیریان  ڕۆمان  بە  كەسانە، 

لە خۆیان كرد، واتە بە ڕۆمانی شار.
ڕەنگە فێرخوازی ڕۆڵی خۆی هەبووبێت، بەاڵم نموونەكە 
لەم  جەخت  عەرەبیدا  شاری  زۆر  لە  و  ڕوونە  و  دیار 
بارەی  لە  ئەوانەی  زۆرینەی  كراوەتەوە،  گریمانەیە 
شاری عەرەبییەوە نووسیویانە، خۆیان لە گوندەكانەوە 
نووسینانە  لەو  باس  نامانەوێت  لێرەدا  شار.  هاتوونەتە 
بداتێ،  شارمان  وێنەیەكی  نەبێت،  هێندە  تەنها  بكەین، 

كە چۆن بینراوە و گوزارشتی لێ كراوە. 
دەشێت چاوی خۆرهەاڵتی بە مانای نوێی، بە شێوەیەكی 
جیاواز لەوەی بە شوێن و شتەوە لكاوە، شوێن و شتەكان 
ئەو  هەڵوێستەوە  دەخاتە  ئەم  ئەوەی  چونكە  ببینێت، 
شتانەیە، كە پێشتر نەیبینیون و شتی نوێ و جیاوازیان 
یادەوەرییەكی  چاوە  ئەم  ئەوەی  لەبەر  دەبینێت.  تێدا 
بۆ  دواتر  و  چاو  بۆ  دەتوانێت  هەیەـ  بینینی  جیاوازی 
ساتەوەختە  و  حاڵەت  نیشتەجێ،  كەسی  یادەوەریی 
مەئلووفەكان تۆمار بكات. بێگومان ئەم بینینە سەربارە، 
بەاڵم لە كردەی ڕووپێو و پەیبردندا بە بینێكی دەرەكی 
دەمێنێتەوە. بۆیە لە كاتی تۆماركردنەكەدا لە زۆر شت 
بێئاگا دەبێت و بەو جۆرەیش ڕەنگە لە پێش و لە دوای 
بینینەكەیشەوە بینینی چەندین شتی لە دەست دەچێت.
بە  خۆ  و  داخراوە  باردا،  زۆر  لە  شار،  ئەوەی  لەبەر 
دەستەوە نادات و خۆی لە قاوغێكی ڕەق ناوە، بۆیە ئامێز 
بۆ كەسی تازەهاتوو ناكاتەوە و كلیلی ناداتە دەست و 
نهێنییەكانی خۆی ال نادركێنێت، ئەم تازەهاتووە ئیدی 
جوانییەكانی شار نابینێت، بەڵكو دەرەوەی شار و ئەوەی 
پێی دەگات، دەبینێ، شاریش تەنها ئەو شتانە نییە كە 
نایانبینێت.  كە  ئەو شتانەیشە  بەڵكو  دەیانبینێت،  ئەو 
بینراو و  بەو جۆرەیش شار دەبێتە دوو شار، شارێكی 
بەردەست، شارێكی پێچراوەیش بۆ نامۆ و تازەهاتووان 
كە ناتوانن وەك خۆی بیبینن، لێرەوە دەبێ كەسی نامۆ 
یان تازەهاتووە ئەلفبێی شار فێر ببێت و ئەم كارەیش 
لەو  كەسی  بۆیە  دەوێت،  بەردەوامیی  و  ئارامی  و  كات 
جۆرە ئەگەر دیمەنەكانی دەرەوەی شاری بە بەس زانی 

وتار



39

61

ئەلفوبێیەكی  بە  ئەوكات  گێڕانەوە،  دایە  زوو دەستی  و 
دەكات،  قسە  شارەوە  بارەی  لە  دەرەوە،  لە  و  جیاواز 
چونكە بینینەكەی تەنها بینینی سەراسۆیی بووە و تەنها 

شتە سەیر و نامۆكانی بینیوە.
لە زۆرینەی ڕۆمانەكانی ئەوانەی لە گوندەوە هاتوونەتە 
شار، دەبینین ڕووداو و كارەكتەرەكان شوێنە گشتی و 
كراوەكان ناگوزەرێنن، یان لە پەراوێز و لە نێو هاتوواندا 
بۆ شار دەگوزەرێن، بۆیە وێنە ڕاستەقینەكەی تری شار 
ئامادەیی نابێت، یان لە دەرەوەیەوە وێنە دەگیرێت و لە 
دەبێت،  كاڵ  بەشۆكیی  وێنەیەكی  حاڵەتیشدا  باشترین 
چونكە لە دوورەوە و بەبێ ئەو ئەلفوبێیە دەگیرێت كە 
ئەو  واتە  دەكات،  ناوەكییەكان  پەیوەندییە  كۆنترۆڵی 
پەیوەندییە ناوەكییەی سیمای جوان و تاموچێژ بە شار 

دەدات و دواجاریش لە شارەكانی تری جیا دەكاتەوە.
یانە  جاریش  هەندێ  و  چایخانەكان  و  گازینۆ  ڕاستە 
و  یەكتربینین  و  پێكگەیشتن  شوێنی  شەوانەكان 
شەبەنگە  الیەنێكی  نموونەی  و  وێنە  دەكرێت  ناسینن، 
ئەو  بەاڵم  وەربگیرێت،   خەڵكی  كۆمەاڵیەتییەكەی 
شوێنانە ڕەنگدانەوەی تەواوی واقیعی شار نین و تەعبیر 
مرۆڤ   وەك  ناكەن، چونكە شاریش  هەقیقەتی شار  لە 
كەسی  و  بۆماوەیە  یادەوەریی  و  كۆوەبوو  چینوتوێژی 
ناتوانێت  نەبێت  زۆر  كاتێكی  و  زەحمەت  بە  تازەهاتوو 
سەرنجە،  جێی  هەقیقەتەیەوە.  ئەو  قوواڵیی  بچێتە 
ژمارەیەكی دیار لە ڕۆمانەكان، ڕووداو و كارەكتەرەكانیان 
ڕووداو  دەبنە  دەرەنجام  بۆیە  وەردەگرن،  شوێنانە  لەو 
ڕووی  لە  تەنها  و  بەشۆكی  یان  پەراوێز،  كاراكتەری  و 

مەجازەوە دەتوانرێت بە نوێنەری شار دابنرێن. 
ناكەین،  ڕۆمانانە  ئەو  هونەریی  الیەنی  لە  باس  لێرەدا 
بەڵكو دەمانەوێ بزانین شار چۆن بینراوە و چۆن وێنە 

گیراوە و ڕادەی هەقیقەت و وەهم لە كوێدایە.
شار، هەر شارێك بێت، تانوپۆیەكی ئاڵۆز و پێكداچووە، 
لە  تەنها  و  كەڵەكەبوو  چینی  چەندین  لە  بریتییە 
میانەی لەگەڵداژیانی درێژخایەن و كۆششی بەردەوام و 
خۆشەویستی و خواستەوە بۆ مەعریفە و ناسینی دەتوانین 

بچینە قوواڵییەوە.ڕاستە ڕۆمانیش هەن، گەرچی 
شاری  وێنەی  و  ڕەنگدانەوە  سنوورداریشن، 
عەرەبییان لە قۆناغێك لە قۆناغەكانی، یان لە 
یەكێك لە دەركەوتەكانیدا تێدا دەبینرێت، بەاڵم 
زۆرینەی ئەو بینینانەیش دیلی ڕابردوون، چونكە 
لەودیوی یادەوەرییەكان، یان لەودیوی تارمایی 
مرۆڤەكانن،  گوڵ،  و  دار  كە  شتانەوەن،  ئەو 
لە هەوڵێكدا بۆ بەرگریكردن لە ڕابردوویەك، 

وێنەی  هۆیەوە  بەو  ناگەڕێتەوە،  كە 
شاری  گیراوە،  وەهمی  شارێكی 

بوونێكی  ئیتر  كە  ڕابردوو، 
كرداری و واقیعی نەماوە، ئەم 
كارەیش وەك هەاڵتنێك كراوە 
لە تۆماركردنی شاری ئەمڕۆ بە 

هەموو كێشە و ملمالنێ و ڕواڵەت 
و خوددژەكانەوە.

شار  وێنەی  دەبینین  دەرەنجام 
و  ناڕوون  هێشتا  عەرەبیدا  ڕۆمانی  لە 

و  گوند  لە  تێكەڵەیەكە  چونكە  تەمومژاوییە، 
ئیش  ئەوەی  لەبەر  ڕەتكەرەوە،  هەڵوێستی 

لە سەر جومگە ڕاستەقینەكان و ئەو ڕواڵەتانە 
نەكراوە، كە پێكهێنەری سیما بنچینەییەكانن، ئیتر ئەمە 
بۆ ڕۆمانی عەرەبی و ڕۆمانووسانیش بووەتە كۆسپێك، 
ئێمەیش پێویستمان بە قسەكردنە لە سەر شاری ئێستا، 
نەك شاری ڕابردوو و شاری وەهم، ڕەنگە ئەم كۆسپەیش 
تووشی  كە  نوێ،  ڕۆمانی  نووسینی  بۆ  بێت  هاندەر 
كتوپڕی و سەرسووڕمانمان بكات و بڵێت: ئەوە منم و 

ئەوەیش شارەكەم!.

سەرچاوە: 
كتێبی )رحلةضوء(، عبدالرحمن منیف، لە باڵوكراوەكانی دار العربی.

تێبینی:
كتێبه كەم وەرگێڕاوە بۆ زمانی كوردی و بەم زوانە چاپ ده كرێت.



تێڕوانینێك لە ژیان و بەرهەمی خۆسێ ساراماگۆ

لە فارسییەوە: بابەك سەحرانەوەرد

 ،José Saramago ساراماگۆ-  خۆسێ 
نۆڤامبری  16ـی  رۆژی  لە  ناوازە  رۆماننووسی 
ناوی  بە  دێهاتێك  لە  زایینی،  1922ـی  ساڵی 
كیلۆمیتری  سەد   )Azinhaga(»ئەزینهاگا«
واڵتی  ناوەندی  لیزبۆن-  باكوور–  خۆرهەاڵتی 

»پورتوگال« هاتووه تە دونیاوه .
لەو  كە  هەڵیسێكە  ناوی  بنەڕەتدا  لە  ساراماگۆ   
بووە.  هەژار  خەڵكی  خواردەمەنیی  سەردەمە 
لە  كە  بوو،  زەوی  بێ  وەرزێرێكی  ساراماگۆ  باوكی 
یەكەمین شەڕی جیهانیدا، سەربازی ڕیزی تۆپخانە 

رزگاربوونی  بۆ  هەتا  دەدا  بڕیار   1924 ساڵی  لە  بووە. 
خاوخێزانەكەی لە دەست هەژاری، وەرزێری جێ بێڵێت و 
لەگەڵ ماڵ و منداڵ، لە پایتەختی ئەو واڵتە نیشتەجێ بێ.
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 باوكی ساراماگۆ لەوێ دەبێ بە پۆلیس، چونكه  ڕەنگە 
پێویست  زۆری  خوێنەوارییەكی  كە  بووە  ئیشێك  تەنیا 
)لیزبۆن( لە  سەقامگیربوون  دوای  مانگ  چەن  نەبوو. 
دەست  لە  خۆسێ  سااڵنەكەی  چوار  برا  پایتەخت،  ی 

دەچێت.
دوای  تۆزێك  خۆسێ  بنەماڵەی  ژیانی  بارودۆخی 
چەند  هەر  دەبێت،  باشتر  لیزبۆن  لە  نیشتەجێبوون 
خۆسێ  بژین.  ئاسوودەیی  بە  كە  نابێت  كاتێك  هیچ 
مێردمنداڵی  و  منداڵی  هەڕەتی  لە  درێژخایەن  كاتێكی 
دوای  بردووە.  سەر  بە  دێهات  لە  دایكوباوكیدا  لەگەڵ 
ئەم چاخە، ساراماگۆ دەبێ بە خوێندكاری دواناوەندی، 
دەوترا.  زمان(  )ڕێنووسی  وانەی  قوتابخانەیه   لەو  كە 
لە  بوو.  باش  زۆر  هەوەڵدا  ساڵی  لە  خۆسێ  نمرەی 
ساڵی  باشی  بە  نمرەكانی  ئەگەرچی  ساڵدا  دووەمین 
هەوەڵ نەبووە، بەاڵم مامۆستا و قوتابییەكان بە چاوی 
كەسێتییەكی تایبەت تەماشای دەكەن و رێزی زۆری لێ 
دەگرن. هەر لەو تافە دایكوباوكی تێ دەگەن، كە ئیتر 
بە بۆنەی هەژارییه وه  ناتوانن خۆسێ بۆ قوتابخانە بنێرن 
و ناچار دەبن بۆ ئەوەی منداڵەكەیان پەشۆكاو و وەڕز 
هەتا  بكەن،  ناونووسی  لێزانی(  )فێرگەی  لە  نەبێت،  
لەوێ فێری میكانیكی بێت. خۆسێ پێنج ساڵی ڕەبەق 

لەوێ دەمێنێتەوە تا لەم پیشەیە دەبێ بە وەستاكار.
خۆسێ تەمەنی 13 سااڵنە دەبێ كە دایكوباوكی دەبن 
تر  خانەوادەیەكی  ماڵەدا  لەو  هەڵبەت  خاوەنماڵ.  بە 
و  وانە  لە  تەواوبوون  دوای  دەبرد.  سەر  بە  ژیانیان 
قوتابخانە، خۆسێ بۆ دوو ساڵی ڕەبەق لە كارگەیەكی 
چاكەوه كاری )میكانیكی( خەریكی ئیش دەبێت. هەر لەو 
سەردەمەدا خۆسێ هەموو رۆژێك بە حەزێكی قووڵەوە 
بۆ كتێبخانەیەكی گشتی  ئیشەكەی  لە  تەواوبوون  دوای 
دەچوو و لەوێ دەستی دەكرد بە خوێندنەوەی رۆمان و 
چیرۆك. كاتێ ساراماگۆ لە ساڵی 1944 بۆ یەكەم جار 
ژنی هێنا، پیشەگەلێكی جۆراوجۆری لە ئەزمووندا بوو. 
پیتچنی  ڕیس«  »یلدا  ناوی  بە  خۆسێ  خێزانی  یەكەم 
بەشدارگەی هێڵی ئاسن بوو، كە هەڵبەت بە یەكێك لە 

هونەرمەندە بەناوبانگەكانی پورتوگال لە ئەژمار 
دراوە و لە ساڵی 1998ـدا كۆچی دوایی كردووە. 
شایانی باسە، لە ساڵی 1947 تەنیا منداڵەكەی 

خۆسێ بە ناوی )وییوالنتە( لە دایك بووە. 
هەووەڵین  ساڵیدا   25 تەمەنی  لە  ساراماگۆ 
داوە،  چاپ  لە  )بێوەژن(  ناوی  بە  بەرهەمی 
خۆی  بە  زۆر  خوێنەری  كە  ئەوەی  بۆ  بەاڵم 
كۆ بكاتەوە و سەرنجڕاكێشتر بێتە بەر چاو، 

بەرێوبەری  پێشنیاری  و  رێنوێنی  بە 
بۆ  رۆمانەكە  ناوی  چاپ،  دەزگه ی 

دەگۆڕێ،  گوناح(  )واڵتی  ناوی 
كە دیارە ئەم ناوە ناوێكی پڕ 
بەرهەمە  ئەم  بۆ  پێست  بە 
دوای  بە  دوا  ساراماگۆ  بوو. 

ئەمەش هەمیسان دەستی داوەته  
رۆمانێكی دیكە بە ناوی )هەنگوین 

دوای چەن  بەرهەمە  ئەم  كە  بلۆق(  و 
فەرامۆش  هەمیشە  بۆ  ڕەشكردنەوە  الپەڕە 

تافەدا  لەو  ساراماگۆ   واقیعدا  لە  دەبێت. 
قەڵەمێكی بە پێز و چێژی بۆ نووسینی رۆمان 

نەبووە. 
كۆمەڵە  كە   1966 تا ساڵی  واتە  19 ساڵ،  ساراماگۆ 
شیعرێكی بە ناوی )شێعرەكانی رێتێچوو( باڵو كردووە، 
و  بوو  ون  كەسایەتییەكی  پورتوگال  وێژەی  فەزای  لە 
بایەخی پێ نەدراوە. بە هۆی چاالكیی سیاسی، ساراماگۆ 
تا ساڵی 1949 هیچ ئیش و پیشەیەكی نەبووە. بەاڵم بە 
هۆی پیاوەتیی یەكێك لە هاوڕێكانی هەرەتی گەنجییه وه ، 
ژیانی  بەوە  و  بكا  ساز  خۆی  بۆ  ئیشێك  توانیویەتی 
ساراماگۆ  پەنجاكاندا  كۆتایی  لە  بەرێت.  سەر  بە  پێ 
بە ئیشكردن لە بەشدارگەیەكی چاپ و پەخشی كتێب، 
بەم  داوە.  ژیانی  بە  درێژەی  كۆڕ(  )ستۆدیۆ  ناوی  بە 
جەرگەی  نێو  گەڕاوەتەوە  هەمیسان  ساراماگۆ  چەشنە 
وشە و ئەدەبەوە، هەڵبەت نەك بە ناو نووسەرێك. ئەمە 
دونیایەك بوو كە زۆر ساڵ لەمەوبەر جێی هێشتبوو و 
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ئەو  تازەكەی  پیشە  نەدابووەوە.  لێ  ئاوڕی 
زۆربەی  لەگەڵ  كە  دەڕخساند،  بۆ  فەزایەی 
ناودارەكانی پورتوگالدا  نووسەر و ڕۆشنبیرە 
و  هەڵسوكەوت  لەگەڵیاندا  و  هەڤاڵ  ببێتە 

پەیوەندیی  زۆری ببێت.
ساراماگۆ تا ساڵی 1981 بۆ باشبوونی ژیانی 
دەستی  و  هەڵكردووە   قۆڵی  خاوخێزانی 
داوەته  وەرگێڕانی بڕێ بەرهەمی كالسیك و 
ناودار، وەك بەرهەمەكانی)گی دۆ مۆپاسان، 
نێوان مانگی مەی  لە  تۆڵستۆی و هیگڵ(. 
نوڤامبری  ساڵی 1967 هەتا مانگی 
رۆماننووسین،  پاڵ  لە   1968
بوو  ڕەخنەنووسین  خەریكی 
چەن  لێكۆڵەرێ  وەك  و 
ئاڕاستە  رەخنەیی  دەقی 
 1966 ساڵی  لە  كردووە. 
كۆمەڵەشیعری  هەووەڵین 
لەونێك  بە  كە  بووە  چاپ 
بووە بە هۆی گەڕانەوەی بەرەو 
جیهانی بەرینی وێژەوانی. لە 47 
حیزبێكی  ئەندامی  بە  بووە  ساڵیدا 
ناوی )پی سی  بە  نەهێنی و ستالینی، 

پی(. خۆی لەم بارەوە وتوویەتی: 
"ئەمن زۆر درەنگ بووم بە ئەندامەتی ئەم پارتە. ساڵی 
1969 بوو. پارتی »پی سی پی« بزوتنەوەیەكی نەهێنی 
بوو. من مەزەی پیالنڕێژی و گوشاری ڕۆحی و گیروگرفتم 
جوان چێشتبوو، بەاڵم قەت نەبووبوو بكەومە ژێر ئازار 
و ئەشكەنجە و ڕەوانەی بەندیخانە بكرێم. هەڵبەت لەم 
بابەتە دەبێ سپاس و لێزانینی خۆم بۆ هاوڕێكانم دەربڕم، 
كە لە كاتی ئیفادەدا هیچ كاتێك ناوی منیان نەدركاند."
پەرە  هێندە  نەهێنییە،  لەم حیزبە   چاالكیی ساراماگۆ 
بڕیار  پورتوگال،  دیكتاتۆریی  حكوومەتی  كە  دەسێنێت 
دەدا ساراماگۆ دەبێت بە شێوەیەكی نەهێنی و دوور لە 
چاوی جەماوەر قۆڵبەست بكرێت، بەاڵم بە هۆی ڕاپەڕین 

لەو واڵتەدا، ئەم كارە بە ئەنجام ناگات و ساراماگۆ لەم 
گرفتە دەرباز دەبێت. خۆی لەم بارەوە وتوویەتی:

پێڕستی  لە  من  ناوی   1974 ساڵی  ڕاپەڕینی  "دوای 
رێكخراوەی ئاسایشدا بوو. بەو جۆرە كە نووسرابوو من 
دەبوایە لە 19ـی ئاپڕیل- واتە چوار رۆژ دوای ڕاپەڕین- 
قۆلبەست بكرامایە. زۆربەی هاوڕێكانم ئەمەیان كردووە 
بە گاڵتە و پێم پێدەكەنن و دەڵێن كە شۆڕش بەم هۆیە 

ڕووی دا، كە دەستبەسەركردنی تۆ بە ئاكام نەگات."
 بەاڵم دوای راپەڕین، ڕووداوی فرەی ناخۆشی بۆ پێش 
لەم حیزبە  دابڕانی ساراماگۆ  هۆی  دەبێتە  كە  هاتووە، 
هەتا  دەكەن،  جوابی  ساكاری  بە  حیزبیش  سەرانی  و 
جۆرێ نیشان بدرێت كە ساراماگۆ لەم پارتە دەركراوە. 
مانگی  كارەساتی  ڕووداوگەلە،  ئەم  سەرەكیترینی 
و  ڕەش  وێنایەكی  كە  بووە،   1970 ساڵی  نۆڤامبری  
و  ڕۆشنبیر  جەماوەری  و  ئارا  هاتە  پارتە  لەم  ناتەبا 
عەوام وەك دوژمنی چاكەمرۆڤەكان تەماشایان كرد. ئەمە 
خەسڵەتێك بوو كە ئەم پارتە لە خۆی بۆ خەڵكی نیشان 

دابوو.
)ڕەنگە،  ناوی  بە  نامیلكەشیعرێكی   1970 ساڵی  لە 
ئەم  دوای  بە  دوا  و  داوە  چاپ  لە  شادوومانی...( 
كتێبی   1973 و   1971 سااڵنی  نێوان  لە  بەرهەمە 
رێبوار(  )جانتای  و  تر(  جیهانەی  ئەو  و  جیهانە  )لەم 
بووە  باڵو  لێ  بوون،  رەخنەیی  كۆمەڵەوتاری  دوو  كە 
بۆ  پردێك  وەكو  بەرهەمەیان  دوو  ئەم  رەخنەگەران  و 
هەڵسەنگاندووە.  نووسەرە  ئەم  ئەدەبیی  جیهانی  نێو 
 1970 لە  هاوسەری  هەووەڵین  لە  جیابوونەوەی  دوای 
بووە،  )ئیزابێل(  ناوی  كە  خانمەنووسەرێك  لە  ـدا، 
نزیك دەبێتەوە، تا ساڵی 1986 ئەم دۆستییە بەردەوام 
بووە، ئەگەرچی هیچ كاتێك پێكەوە ژیان بەسەر نابەن.
ساراماگۆ لە ساڵی 1971 لە ئیشكردن لە )ستۆدیۆ كۆڕ( 
دەست هەڵدەگرێت و لە رۆژنامەیەك دائەمەزرێت و تەنیا 

بە وتار و رەخنەنووسین خۆی سەرقاڵ دەكات. 
ناوی  بە  زنجیرەوتارێك   1974 ساڵی  لە  ساراماگۆ 
تێڕوانینێكە  كە  دەكاتەوە،  باڵو  دیئلهات(  )ڕوانگەی 
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لە مەڕ مێژووی ڕابردووی دیكتاتۆریی پورتوگال و ئەم 
كۆمەڵەوتارە هەر لەو چاخە دەنگ دەداتەوە. جیابوونەوە 
و دابڕان لە حیزب و نەبوونی پیشەیەكی چاك و تایبەت، 
لە  ڕەبەق   ساڵی  دوو  ساراماگۆ  كە  ئەوەی   دەبێتە 
ئەم  ماوەی  لە  بكات.  زەوت  نووسین  بۆ  وەختی خۆی 
تازەی لێ باڵو دەبێتەوە بە  دوو ساڵەدا دوو بەرهەمی 
بە  سیاسی  كۆمەڵەوتارێكی  و   )1993 )ساڵی  ناوی 
ناوی )یادداشەكان(. كتێبی )ساڵی 1993( لە واقیعدا 
یەكێكە  بەرهەمە  ئەم  بووە.  درێژ  پەخشانەشیعرێكی 
لەو بەرهەمانەی كە لە پڕۆسێسی نووسین و ئافراندنی 
تەرخان  بۆ  تایبەتی  و  دیاریكراو  جێگه یەكی  ساراماگۆ 
كراوە، چونكه  بەم نووسەرە شكۆیەكی گەورەی بەخشیوە  
و بەناوبانگ و نێوبەدەرەكراوی كردووە. لە ساڵی 1978 
كۆمەڵەچیرۆكێك و ساڵی دواتر شانۆگەریی )شەو( باڵو 
دیكەی  شانۆی  هەشتاكان چەن  لە  هەڵبەت  دەكاتەوە، 
لێ چاپ بووە، كە تاقمێك لەوانە بریتین لە:)من دەبێ 
لەگەڵ ئەم ژیانە چی بكەم(،)ژیانی دووپاتی فڕانسیس 
سیسی(. شایانی باسە كە ساراماگۆ لەم سااڵنەدا بێجگە 
بەم چەن شانۆنامە ژێر پەنجەی دەسەاڵتی پانوپۆڕ و بە 

هێزی رۆمانیش بوو. 
تووشی   1986 ساڵی  لە  ساراماگۆ  تاكەكەسی  ژیانی 

ئاڵوگۆڕی دەبێت، چونكه  لەو ساڵەدا لەگەڵ ژنە 
ماوەیەك  دوای  كە  دەبێ،  ئاشنا  رۆژنامەوانێك 
 1993 ساڵی  لە  خۆسێ.  هاوسەری  بە  دەبێ 
لەمەڕ  خۆی  دژایەتیی  پورتوگال  حكوومەتی 
بە  )ئەنجیل  رۆمانی  لە   رێزگرتن  و  چاپ 
ڕەوایەتی عیسا مەسیح( كە لە ساڵی 1991دا 
باڵو بووبوو، بە ئاشكرا دەرئەبڕێت و تەنانەت 
توندوتیژ  رەخنەیەكی  واتیكان  رۆژنامەی 

رۆمانە  ئەم  نووسەری  ئاڕاستەی 
دژایەتی  ئەم  هۆیەكەی  و  دەكا 

و  سووكایەتی  رەخنەگرتنە  و 
بە  ساراماگۆ  حورمەتشكاندنی 
هەروەتر  و  مەسیح   ئایینی 
بیروبڕوای  بە  سووكایەتی 

لە  ساراماگۆ  بوو.  كاتولیكەكان 
واڵمدانەوە بەم كارە ئاوای وتبوو:

كاروبار  سەرقاڵی  باشترە  وا  "واتیكان 
بە  سەر  رۆژنامەی  بێت.  خۆی  چاالكیی  و 

و  كۆمۆنیستم   من  كە  نووسیویەتی  واتیكان 
كتێب دژ بە هەڵویست و بیروبۆچوونی ئەوان  

لە  ئەمن  بەاڵم  دەنووسم،  مەسیح  ئایینی  و 
واقیعدا تەنیا كتێب بۆ مرۆڤایەتی دەنووسم."

لە رۆمانی )ئەنجیل بە ڕەوایەتی عیسا مەسیح(، ساراماگۆ 
ئەم بیرۆكەیه ی هێناوەته  ئارا، كە تەنانەت خودی مەسیح 
قووڵ  گۆمانێكی  تووشی  الهوتییەكەی  بیروبڕوا  لەمەڕ 
بووە. ئەم رۆمانە بە هۆی ریشكردنی هەست و نەستی 
ئایینی مەسیح، لە الیەن دەوڵەتی پورتوگاله وه  رێگەی 
ئه ورووپا  لە  كە  ئەدەبی  پێشبڕكێیەكی  لە  نەدرا،  پێ 
و  ئەدەبییەكان  بەرهەمە  ریزی  بچێتە  خرابوو،  رێك 
كەسایەتییەكی  كە  ساراماگۆ،  ناشایستەیه   كارە  بەم 
لەگەڵ  و  جێهێشت  واڵتەكەی  بووە،  نێوبەدەرەوەكراو 
ناوی  بە  دوورگەیەك  بەرەو  ماڵەكەیان  خێزانەكەی 
)النزاڕۆتی( كە یەكێك لە دوورگەكانی كەناری، لە واڵتی 
دژایەتییەی  ئەم  هەڵبەت  دەگوازنەوە.  بووە،  ئێسپانیا 

ساراماگوای
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بە  دەرەنجام  ساراماگۆ  و  حكوومەت  نێوان 
یاد  لە  زوویش  و  دەبێت  تەواو  خێروخۆشی 

دەچێت. ساراماگۆ لە وتووێژێكدا وتبووی:
كە  دەیانوت،  من  مەڕ  لە  پێشتر  "خەڵك 
كۆمۆنیستە.  بەاڵم  چاكەپیاوە،  ساراماگۆ 
ئێستاكە دەڵێن  ساراماگۆ كۆمۆنیستە، بەاڵم 

چاكەمرۆڤە."
ساراماگۆ لە ساڵی 1993 قۆڵی هەڵكردووە 
ناوی  بە  زنجیرەدەقێك  نووسینی  بۆ 
ئێستا  هەتا  كە  النزاڕۆتی(  )یادداشەكانی 
ساڵی  لە  بووە.  چاپ  بەرگی  پێنج 
73 ساڵیدا  تەمەنی  لە   1995
رۆمانی )كوێری( و لە ساڵی 
)هەموو  رۆمانی   1997
دەكاتەوە  باڵو  ناوەكان( 
رۆمانی»كوێری«ـدا  لە   .
خەیاڵی  حیقایەتێكی 
و  نەناسراو  شارێكی  لە 
كە  دەدا،  ڕوو  دیارینەكراو 
دوای باڵوبوونەوەی نەخۆشییەكی 
شارە  ئەو  خەڵكی  هەموو  سەیر، 
و  دەبن  كوێری  تووشی  بەرە  بەرە 
هەراوهەنگامەیەكی سەیر دەست پێ دەكا، 
بە جۆرێك كە حكوومەت هه وڵ ده دا نەخۆشە كوێرەكان 
كۆ بكاتەوە و لە كەمپێك كە لە دەرەوەی شار بۆیان رێك 
وا دیارە ئەم نەخۆشییە هیچ  ڕایانگرێت، بەاڵم  خراوە، 
كەسێكی بۆ گرینگ نییە و تەنانەت سیاسەتكارەكانیش 

تووشی ئەم تراجیدیا سەیرە دەبن. 
ساراماگۆ بە نووسینی ئەم رۆمانە رەمزییە دەست دەكا 
بە رەخنەگرتن لە سەرلێشێواوی و سەرگەردانیی مرۆڤ، 
فەرمانبەرداری بێ الموجووم، وەڕەزی و قەڵسی، ترس 
رۆمانی  واقیعدا  لە  مرۆڤ.  جنسیی  شاوەتی  و  حەز  و 
»كوێری« بۆ خودی ساراماگۆ جۆرە تەمسیلێك بووە بۆ 
كوێریی عەقڵ و هەست و نەستی مرۆڤەكان. ئەم نووسەرە 

بە نووسینی ئەم رۆمانە جوانە و بە وەسفكردنی كوێریی 
تەواوی خەڵك، سەبر و تاقەت و خۆڕاگری و دڵگەورەیی 

و دڵۆڤانی لە چاكەمرۆڤەكان رێز دەگرێت.
لە نیگای)هاڕۆڵد بلووم(، ساراماگۆ بەزەوقترین نووسەری 
دەرهێنەری  فێللینی(  )فێدریكۆ  هەروەتر  جیهانە. 
ریزی  لە  )كوێری(  رۆمانی  ئیتالیا،  سینەمای  گەورەی 
جوانترین رۆمانگەلێ دادەنێت، كە لە سەرانسەری ژیانی 
تەواوی  ڕەشبینییەك  جۆرە  ئەگەرچی  خوێندوویەتی، 

به رهەمەكانی خۆسێ ساراماگۆی بە خۆوە تەنیوە. 
بەخشرا  پێ  كامۆ(ی  )ئالبێر  خەاڵتی   1997 ساڵی 
گشت  بۆ  »نۆبێل«ـی  جیهانی  خەاڵتی   1998 لە  و 
»كوێری«  رۆمانی  بەتایبەت  و  ئەدەبییەكەی  كارە 
خەاڵتە  ئەم  هەڵگری  كە  ڕۆمانی)كوێری(  وەرگرتووە. 
جیهانییە بوو، بووە هۆی ئەوەی كە ئەدەبی پورتوگال 
خەاڵتی نۆبێلیش بە خۆیەوە ببینێ. ساراماگۆ لە ساڵی 
2005ـدا  ساڵی  لە  و  رۆمانی)ئەشكەوت(  2000ـدا 

رۆمانی"دۆئێل"ـی نووسیوە. 
دووپاتی  )شااڵوی  رۆمانی  ساراماگۆ  بەرهەمی  دوایین 
لە  جیهان  گەورەی  بەرهەمگەلی  لە  یەكێك  بە  مەرگ( 
قەڵەم دراوە و تەژی لە هەست و خەیاڵ و فانتازیایە.
بەرهەمەكانی  زۆربەی  وەك  بەرهەمەشدا  لەم  ساراماگۆ 
دیكەی توانیویەتی زەربەی دەستپێكی چیرۆكەكەی هەتا 
دوایین وشەی رۆمان ڕاگرێت و دواكەوتێكی پڕ لە حەز و 
چێژ بخولقێنێت، كە لە نووسەرێكی وەك ئەو زۆر ئاسایی 
و سروشتییە. ساراماگۆ لەم رۆمانەدا ئاماژە بە پرسێكی 

گرینگ و سەرەكی دەدات كە:
 )ئەگەر مەرگ نەبێت، چی بە سەر مرۆدا دێت؟!(

یەكێك لە تەكنیكەكانی ئەم نووسەرە، ئەوەیە كە ناوی  
پاڵەوان دژەپاڵەوان و كەسێتیی رۆمانەكانی نانووسێت 
نیشاندەری  كە  نازناو  لە  ناوەكان،  جێگەی  بە  و 
هەڵسوكەوت  و  پیشەیی  و  كۆمەاڵیەتی  بارودۆخی 
ئەوانە،  سروشتی  بە  تایبەت  بارودۆخێكی  یاخود  و 
سازكردن  لە  ساراماگۆ  خۆسێ  وەردەگرێت.  كەڵك 
كە  ڕەمزییەكان  و  سیمبۆلی  وتە  لە  كەڵكوەرگرتن  و 
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تەژی لە چەمك و مانان، مامۆستایەكی هەرە بەناوبانگ 
لێ  شتێكی  كاتێك  خوێنەر  كە  جۆرەی  بەو  لێزانە.  و 
بە  كە  دەچێت،  بۆی  وا  سەرەتاوە  لە  دەخوێنێتەوە، 
هۆی كەڵكوەرگرتنی ساراماگۆ لە حیقایەتە كۆنینەكان، 
بەاڵم  مندااڵنەیە،  حیقایەتێكی  خوێندنەوەی  خەریكی 
چیرۆكی  خوێندنەوەی  خەریكی  دەبینێت  دەرەنجام 
كە  فەیلەسووفانەیە،  چیرۆكێكی  یا  ئەڤیندارانە 
وە  فەڕەنسی  كەڵەنووسەری  )ڤۆڵتەر(  چیرۆكەكانی 
شاعیرانەی  و  هەستییارانە  شێوازی  دەهێننەوە.  بیر 
ساراماگۆ، كە خەیاڵ و فەنتازیا و رەخنە لە سەركوتكردن 
و هەژاری، پێكەوە ئاوێتە دەكا، بوووەتە هۆی ئەوەی، 
كە ئەو بە نووسەرانی ئامریكای التین بە تایبەت)ماركیز( 
پرسە  بەم  ئاماژەی  ساراماگۆ  هەرچەند  بشوبهێنن. 
داوە كە تەواوی كەسایەتیی رۆمانەكانی درووستكراوی 
خەیاڵی خۆیەتی و هیچ جۆر پەیوەندییان بە واقیعەوە 
نییە و لەوالیشەوە هیچ جۆر وێكچوونی و هاوشێوەیی لە 
نێوان رۆمانەكانی ئەو و دەقگەلی ماركیزدا نییە و زۆرتر 
)گۆگۆڵ( و  دەسەاڵتی)سیرڤانتێس(  پەنجەی  ژێر  لە 
دوو  ئەم  دەسەاڵتی  پەنجەی  ژێر  لە  تەنیا  و  بووە  ـدا 

كەڵەنووسەرەدا بووە.
تا ئێستا زێدە لە 5/3 ملیۆن نوسخە لە بەرهەمەكانی 
ساراماگۆ لە چاپ دراوە و بە زۆرتر لە 30 زمانی بیانی 
بواری  لە  بەرهەم   30 خاوەنی  ساراماگۆ  وەرگێڕدراون. 
رۆمان، شانۆ، یادداشت و بیرەوەری، رەخنەی ئەدەبی، 
دیارە  زنجیرەوتار.  و  كۆمەڵەشیعر  و  كۆمەڵەچیرۆك 
دەقەكانی  دەوری  لە  دونیا  تەواوی  لە  زۆر  خوێنەرێكی 

كۆ بووەتەوە.
نووسین  بۆ ساراماگۆ  بڵێین،  ئەگەر  پێویستە  وتەیەكی 
وەك ژیان گەشت و سەفەرە، بەاڵم لە رۆمان و شانۆكانی 
ئەم سەفەرە فرەگەڕان بە چەشنێكی تاكە. خۆسێ بە 
شێوازگەلی جۆراوجۆر و تایبەتی خۆی دەچێ بۆ سەفەر 
ئاڕاستەی  سەیروسەمەرە  فرە  بەرژەوەندی  و  گەڕان  و 
خوێنەر دەكا. واتە بە نووسینی شانۆ، شیعر، سەفەرنامە 
و وتار و لە هەموان گرینگتر رۆژنامەوانی و رۆماننووسین، 

دەخولقێنێت  ئێمە  بۆ  جوان  و  گەش  دیمەنی 
لە  لەزەت  لە  تەژی  و  پانوپۆڕ  گۆڕەپانێكی  و 
چەمكی فانتازیا و واقیع دەهێنێتە بەرچاومان. 
دێنێتە  جوگرافیا  و  میژوو  هەروەها  خۆسێ 
سەیرسەیر  ئوستوورەی  و  حیكایەت  و  كایە 
ئاڕاستە دەكا، كە دیارە لە جەرگەی ئەم چاخە 
ساراماگۆ  هەڵقواڵون.  و  گرتووە  سەرچاوەی 
دوای وەرگرتنی خەاڵتی نۆبێل لە وتووێژێكدا 

وتبووی:
خۆتان  كتێبەكانی  ئێوە  "ئەگەر 

دیكە  كەسێكی  هیچ  نەنووسن، 
هیچ  بینووسێت.  ناتوانێ 
كە  ژیانە  جۆرە  ئەو  كەس 
نەیكردووە.  كردووتانە،  ئێوە 

نێوان  لە  بەرچاوتەنگی  بۆیە، 
و  مانا  هیچ  دیارە  نووسەران، 

چەمكێكی ڕاستەقینەی نییە."
ملمالنێی  دەتوانین  چۆن  وەسفە،  بەم   

ناشایستی بڕێ لە نووسەرە هاوڕێكانی خۆسێ 
بە  نۆبێل  جیهانیی  خەاڵتی  بەخشینی  دوای 

بە  ساراماگۆ  بكەین؟  قەبووڵ  ئەوه وه   نیسبەت 
و  بڕه خسایە  تایبەت  هەلومەرجێكی  دەزانی  باشتری 
»پورتوگال«ـیش  دیكەی  نووسەرانی  لە  دەسخۆشانە 
بكردرایە. لە پێڕستێك، كە خۆسێ ساراماگۆ لە نووسەرە 
ناوازەكانی پورتوگال سازی كردووە، ئاماژە بە ناوی ئەم 
نووسەرانە وەك )دۆئاندڕاد، خۆرخێ ئامادووی و توورگا( 
ساراماگۆ  كە  مەقامە  و  پلە  بەو  شتاقیان  كە  دراوە، 
نەگەیشتوون.  گەیشتووە،  جیهانی  وێژەی  و  ئەدەب  لە 
سەیرتر ئەمەیە، كە رەنگە خۆسێ ناوی باوباپیری بەم 

پێرستە زیاد كردبێت:
"لە تەمەنێكدا كە منی تێدام، مرۆڤ پێی خۆشە شوێن 
خۆی  بتوانێت  هەتا  بكەوێت،  خۆی  ڕەگەزی  و  ڕیشە 
بدۆزێتەوە. باوباپیری من بە ڕەچەڵەك دێهاتی و وەرزێر 
دارە  ژێر  لە  مردندا،  ساتەوەختی  لە  مامەكەم  بوون. 
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ماڵئاوایی  دارەكان  لە  و  دانیشت  میوەكانی 
گریا.  هۆنەهۆن  منداڵێكی ساوا  وەك  و  كرد 
دەستخۆشانەیەكە  جۆرێ  بە  نۆبێل  خەاڵتی 
لە تەواوی ئەو نووسەرانە كە وەك خۆم بە 

ڕەگەز هەژارن."
 ئەم وێنایە كە ساراماگۆ رەنگە وەك )ژان 
پۆل سارتەر( كە ئەندامی پارتی كۆمۆنیست 
لە  هەر  وەرناگرێت،  نوبێل  خەاڵتی  بووە، 
بنچینەوە هەڵەیە. چونكه  خۆی لەم بارەوە 

وتبووی:
كۆمۆنیستبوونم،  هۆی  بە  نە  "من 
كتێبەكانم  سەرجەم  بۆ  بەڵكو 
پێ  نۆبێلم  خەاڵتی 
نووسەرێ  هیچ  بەخشراوە، 
بە ناوی كاپیتالیزم خەاڵتی 

نۆبێل قەبووڵ ناكات."
ئەم نووسەرە بە مامۆستای 
خەلالقی  و  بەدیهێنەر 
چركەساتگەلی ڕەسەن و جوان 
پێناسە كراوە. چركەساتگەلێك كە 
ڕەنگە هەموو رۆژێ، دەیان جار لە زەین 
زۆربەمان  بەاڵم  تێدەپەڕێن،  هۆشمان  و 
بە  ئەوانەمان  نووسینی  و  ڕاگرتن  هێزی 
هیچ شێوەیەك نەماوە. خۆسێ ساراماگۆ بۆ هەڵبژاردنی 
هیچ  رۆمانەكانی  ڕەسەنی  و  نەخشین  چركەساتەكانی 
كاتێك خۆی و خوێنەرانی تووشی زەحمەت نەكردووە و 
تەنیا بە جەوهەرە ئاسایییەكان توانیویەتی جیهانێك پڕ 

لە سەیروسەمەرەیی بۆ ئێمە بخولقێنێت. 
ئەو جۆرە كە ساراماگۆ ئاماژەی پێ داوە، هەمیشە لە 
هه وڵدا بووە كەسێتیی رۆمانەكانی زۆر ساكارانە بهێنێتە 
و  ناحەز  زۆریش  نە  شیرین،  و  جوان  زۆر  نە  ئاراوه ، 
هەستی  هۆی  بە  تایبەت،  بارودۆخێكی  لە  كە  نالەبار، 
دۆستایەتی و عەشقەوە، لە ئەنجامدا بە یەكدی دەگەن. 
جیهانی خۆسێ جیهانی ئاشتییە، ئاشتییەك كە ئەو قەت 

پێی خۆش نییە بە هۆی ڕووداوە سروشتییە ناحەزەكانی 
ئەم  ژیانەوه  بچێتە ژێر پێ و لە ناوی بەرن.

لە  یەكێك  كە  بدەین  پرسەیش  بەم  ئاماژە  دەبێ   
رەخنەگەران  كە  ساراماگۆ  تەكنیكییەكەی  گیروگرفتە 
بە  عادەت  و  خوو  كردووەته وه ،  زەقیان  زۆریش 
مەسەلە  ئەم  دەقەكانی  زۆربەی  لە  و  فرەنووسینە 
هەندێ  و  هیالك  ئەگەرچی خوێنەر  ئەم خووە  دیارە. 
جار وەڕەز دەكا، بەاڵم دیارە كە ڕیشە و ڕەگەزی لە 
ساراماگۆ  خوێنەرە.  بۆ  نووسەر  وتەكانی  سەلماندنی 
لە تەواوی بەرهەمەكانیدا ئەم پرسە دەهێنێتە گۆڕێ، 
سەرلێشێواویی  و  پەشۆكاوی  و  نەهامەتی  هەموو  كە 
مرۆڤی هاوچەرخ بە هۆی خواست و ویستە نەشیاو و 
بە  هەڵیسێك  وەك  كە  خۆیەوه یه تی،  نەگونجاوەكانی 
نابێتەوە.  لێ  جەستەی  لە  و  ئااڵوە  خۆیەوە  دەوری 
كە  ئەدركێنێت،  وتەیه   ئەم  سانایی  بە  زۆر  ساراماگۆ 
نەبوونی بیروڕایەكی چاكەمرۆڤانە و هەروەها لەناوچوویی 
پێشینە باشەكانی مرۆڤ، دەبێتە بەڵگەی سەرگەردانیی 

ئەم بوونەوەرە لەم جیهانە ڕەش و خەمبارەدا. 
ئەم نوووسەرە بەناوبانگە سەرەنجام بە هۆی نەخۆشییەوە، 
لە  18ی ژووەنی ساڵی 2010ی زایینی لە تەمەنی 87 
ئافراندن و  ساڵیدا كۆچی دوایی كرد و لەگەڵ جیهانی 

داهێنان بۆ هەمیشە ماڵئاوایی كرد.

تێبینی:
ساراماگۆ«ـوه   »خۆسێ  وتووێژەكانی  لە  كەوانه ،  نێو  ڕستەكانی 

هەڵبژێردراون.

سەرچاوە: 
ماڵپەڕی ئەدەبی گیالنكا و افتاب 

وتار
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ناجح المعموری 
لە عەرەبییەوە: عەزیز كەریم عەلی

 
كەژاڵ ئیبراهیم خدر جیاوازیی نییە لەگەڵ شاعیرە 
ژنە كوردەكان بە قاڵبوون بە دووانەیی نێوان نێر و 
بۆ  ژیانی ملكەچ كردوو  بنەمایەكە  مێ، بەوەی كە 
یەكەم شارستانییەتەوە  لە  هەر  و سازان،  گونجان 
گرنكی  مەڵبەندێكی  دووانەیە  ئەم  دەركەوتنی 
ڕۆشنبیری و دینی بووە، كە شارستانییە كۆنەكانی 

لە خۆیان گرتووە.
ورەیی  و  گیان  دووانەیی  پەیوەندیی  بە  گرنگیدان 
لە  كە  دەكات  تێگەیشتنێك  لێك  بوونی  بۆ  هیما 
نێوان هەردوو جەمسەری ژیاندا )نێر و مێ(دا هەیە. 
ئەم گونجان و پەسەندكردنی بەرانبەرە بڕیاردانێكی 
بەرانبەردا  لەگەڵ  كەس  ڕۆلی  و  من  ناوەییە، 

جەستەناسی 
و 

لێشاوی ئارەزوو
لە )پرووشەكانی عشق(ی كەژاڵ ئیبراهیم خدر-دا 
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هەر  نابێت.  ئاشكرا  نەبێت  منەوە  ڕێگەی  لە 
ئەوەی  بۆ  ترە  كەسانی  بە  پێویستی  ئەویشە 

میكانیزمێكی ڕوونتر پێك بهێنێت.
بە  سەرقاڵبوون  هەندێك  الی  لەوانەیە 
جۆرەكانی  لە  بێت  جۆرێك  دووانەیی 
بێت  گەنجانە  ئالوودەبوونێكی  و  ڕۆمانسییەت 
گەڕانە  چیرۆكەكانی  خۆشەویستییەوە.  بە 
ماونەتەوە،  مرۆڤ  بۆ  رۆژگار  درێژایی  بە  كە 
بەشێكە  بەڵكو  نییە،  وا  هەرگیز  بەاڵم 
بەكارهێنانی  گرنگتر  لەمەش  و  مرۆڤ  لە 
بنەما  بۆ  گەڕانەوەیانە  سەرچاوەكان 
پەیوەندیی  كە  سەرەتاییەكان،  ئەفسانەییە 
نێوان دووانەیەیان لەسەر بنەمای خەڵەتاندن 
الشە  شاراوەی  وزەی  لە  بەئاكامبوون  و 
ناسینە،  یەكەم  سەرەتای  ئەمە  بنیادناوە. 

ناسینی من لەگەڵ ئەوانی تر.
لەگەڵ  گفتوگۆدایە  لە  حەوایە  )مێ(  منی 
بەهەشت،  میوەكەی  خواردنی  بۆ  ئادەم 
و  ژیان  الشەی  مانای  ڕەمزێكە  میوەكەش 
ژیاندا دەگەیەنێت. هێزیك  لە  هێزی گەڕۆك 
جگە  هەبێت  تری  جەمسەرێكی  دەبێت  كە 
یەكەم  ئەمە  نییە.  تر  كەسی  ئادەم  لە 
فریوی الشەی  و  لێهاتوویی  كە حەوا  ساتە 
الی  بە  ئادەم  ڕاكێشانی  لە  خۆی 
ئەمەش  كە  تاقیكردەوە،  خۆیدا 
دەرگایەكی تازەی هێرشبەرە، 
دەستپێكردنی  دەرگای 
ژیانی لەسەر زەوی و ڕای 
بەهەشت  لە  دەرچوون 
و  مێ  الشەی  دۆزینەوەی 
وای  چێژەكانی  فێربوونی 
پیسی  زەویی  بەرەو  لێكرد 

بڕوات. 
ئیبراهیم  كەژاڵ  قەسیدەی 

بە  ڕۆمانسییەت،  لە  پڕە  ڕوونە؛  خاوەنی سەرەتاییەكی 
مێژووی  لە  سات  یەكەم  بۆیە  ئەفسانەیی،  داڕشتنێكی 
عاشق  ئادەمی  ڕاكیشانی  دەقێكە  دەروازەی  مرۆڤایەتی 
و  فریودان  تاقیكردنەوەی  بەردەم  لە  دەكات.  ئاشكرا 

وزەی ئەفسوناوی لە حەوای مێدا.
لەوكاتەوەكەتۆمناسی
بەبێئاگرگڕمگرتوو

لەبەرپێتداتووامەوە
هەرزووزانیم

كانگایعشقوخۆشەویستی
بەعەشقێكیزۆرشێتانە

لەناختداگیرسامەوە. ال 74
حەوا "ئادەم"ی ناسی دوایی فریودانی گڕگرتنی بەڵگەی 
مێ  مانای  بااڵیە.  ڕەمزێكی  ئاگر  نێرییە؛  ئاشكراكردنی 
دەبەخشێ و ئاویش ڕەمزێكی نزمە و مانای نێر، وزەی 

نێر دەبەخشیت.
دووانەی ئاو و ئاگر الشەی كڕی مێی لێ تۆراندووە لە 
پێش ئادەمدایە، نێری حەشاروەر ناسراوە، لەبەر ئەوەی 
حەوا هەڵگری بانگەشەی هاوبەشی و ڕاكێشانی دووانەییە 
و ئەزانێت مەبەستەكانی ئارەزوو چییە، لەسەر ڕای خۆی 
تووانەوەیەكی  تووانەوە  بە  بوو  ڕازی  بەڵكو  نەوەستا، 

بنیادنەر، نەك ڕوخێنەر.
لە  خۆڵەمیش  ئاو،  گڕگرتنە،  دەرئەنجامی  خۆڵەمیش   
شێوەیەكی  و  گۆڕین  توانای  ڕۆژهەاڵتییەكاندا  ئەفسانە 
تر لە خۆ دەگرن. ئاشكرایە ئاو لە گرنگترین توخمەكانی 
هەموو  بە  و  دەگۆڕێت  ئاو  )باشالر(  الی  خەیاڵە. 
گۆڕانەكانییەوە مانای چاالكیی خۆی لە دەست نادات. لە 
هەر شوێنێك بێت ئاو هێمایەكە بەو ڕێنانەی پارێزگاری 
لە ڕەفزیەتی خۆی بەخشینە زۆرەكانی دەكات. هەروەها 
گڕگرتن و بە خۆڵەمیش بۆنی مانای مردن ناگەیەنێت، 
بەڵكو جارێكی تر گەڕانەوەیە بۆ ژیان. ئەمەش لە زۆر 
ئەفسانە ناسراوەكاندا هەیە ئاو بە دڵنیاییەوە دەگەڕێتەوە 
و  هێز  شێوەی  گۆڕێنی  و  خۆڵەمیش  دەركەوتنەوەی  و 

وزەیەكی زۆرترە لە یەكەمجار.

وتار
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حەوای مێ لە نهێنییەكانی بۆ ئادەمی پیاو ئاشكراكرد 
و باوەری پێكرد دوای ئەوەی كە زانیی نێر سەرچاوەی 
عەشق و خۆشەویستییە، هەرچەندە لە مانای فەرهەنگیدا 
عەشق و خۆشەویستی یەك مانایان هەیە، بەاڵم جیاوازیی 
خۆبەستنەوە  و  شەیدابوون  و  ئالوودەبوون  عەشق 
لە  بریتییە  خۆشەویستی  بەاڵم  ترەوە،  كەسێكی  بە 
و  پیادەكردنیان  بەرانبەر  دۆزینەوەی  و  هەڵسوكەوت 
لە دەقەكەدا ددانپیانانێكی ئاشكرا بە عەشق و شێتیی 
نێردا  گیانی  لە  جێگربوونی  بڕیاری  بۆیە  هەیە.  عەشق 
ئاو  بە  تایبەت  ئەفسانەی  خوێندنەوەی  دووبارە  داوە. 
دەسكەوتەكانی  كە  جێگردەبێت  ال  ئەوەمان  ئاگر  و 
پەیوەندیی دووانەیی پێویستی بە بەیەكگەیشتنی ئاو و 
ئاگر نییە مێ ئاگرێكی گڕگرتووە بۆ گڕگرتنێكی تەواو. 
پێویستی بە الشەی خۆیەتی، وەكو تاقیكردنەوە و دواتر 
كوژاندنەوەی بە ئاوی نێر، كە لە كاتی گڕگرتنی توواودا 

ئاوەكە بەردەبێت و دەڕوات.
بەاڵم گڕگرتنی حەوای مێ لە كاتی فریودان و هەڵچوونی 

تاقی  خۆی  تواناكانی  الفاوبوونیدا  بە  ئارەزوو 
ناكاتەوە هەتا دوای كەڵەكەبوون و كۆكردنەوەی 

ئاوی نێر نەبێت.
سەرنجمان لەسەر ئەم دەقە مانەوەیەتی لەسەر 
نێری. وەكو گوتاری نێری پێشبینی دەكات، نێر 
هێزێكی لەخۆبایی و كەللەڕەقی و ملكەچكەرە. 
هەمیشە  چونكە  لێكراوە،  زۆر  گوێڕایەڵە  مێ 
خوای  وەكو  دەبینێت،  گڕگرتنەوە  بە  خەو 

تایبەتمەند بە ڕەگەز. 
بە  ددانپیانانێكە   مانای  بە 

ڕەها  باوەڕێكی  پاشكۆبوون 
چونكە  پێی،  ڕازیبوونە  و 
ئاگركەوتنەوە بەخششی پیاوە، 
پیاوە  بەرەفزبوونی  بەڵگەی 

لێرەدا گەورەیی نێر دەردەكەوێت 
خۆی  لەسەر  شتانە  ئەم  تێیدا. 

ئافرەت  الی  ئەمەش  و  دەزانێ 
دووبارەدەبێتەوە و بە ئاشكرا لە سەرەتای 

دەقەكەدا دیارە، لەبەر ئەوەی مێ وەك خاك 
هەیە.  ئاورنگ  بەشی   بە  پێویستی  و  وایە 

بۆ جێبەجێكردنی ئەركی بەپیتی. ئەگەر خاك 
هێزی  لێكدانی  بۆیە  مردووە،  خاكەكە  ئەوا  بێت  وشك 

ئەرێیی و نەرێیی مێ گڕدەگریت. 
ئەفسانە كرانەوەیەكی بەرەو سۆفی تێدایە و پەیوەندیی 
فیكر  وەكو  سۆفییەت  دەركەوتنی  ساتی  بۆ  نێوانیان 
ئەفسانە  ئەوەیە  نێوانیان  جیاوازیی  دەگەڕێتەوە، 
هەیە.  جۆراوجۆردا  خوایەكی  چەند  لەگەڵ  پەیوەندیی 
بەاڵم تەسەوف پەیوەندیی بە یەك خواوە هەیە و ئەم 
خوایە الشە نییە، بە پێچەوانەوەی خواكانی ئەفسانەوە 

جگە لە چەند جیاوازییەكی تر؟
منبەرلەوەیتۆبناسم

تامەزرۆیسەمایپەنجەتو
عاشقیروخساریگەشو

دووچاویپرئەوینتبووم... ال 75
کەژاڵ ئیبراهیم خدر
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لە  كۆكردنەوەیەكی  هەستاری  یەكەیەكی 
و  دراوە  ئەنجام  دەستلێداندا  و  بینین  نێوان 
ناسین  بە  وا دەردەكەوێت ئەم دەقە پێوستی 
هەیە، بۆیە دووبارەبوونەوەی تێدایە پەیبردنی 
لەناكاو بە پلە  ئێستاییە. دڵدارەكە ئامادەیە 
وەك خەون یان لە نێوان خەون و ئەفسانەدا بە 
پەرۆشەوە بۆ سەمای پەنجەكانی و یاریكردن 

لەگەڵیاندا"
و  ئاشكرایە  ئارەزووەكان  ئاشكراكردنی 
خواستراو نییە. بانگەوازەكە ئامادەیە لە گیاندا 
مەللە دەكات و چاوەكانی لەوێ ئاودەخواتەوە. 
بەهۆی  كە  خولیابوونێكە  خولیابوونە؛  ئەمە 
پێش  ئەیبیستی.  گەیشتووە،  پێ  چاوییەوە 
ئەناسێنێ  پێ  خۆی  ناوەرۆكەكەی  زانینی 
دیارە  وا  شەتەكان،  هەموو  بە  دەگات  تا 
پەنجەیان پەنجەكان هێمایەكە و ژنە شاعیرە 
و  بەخشیووە  پێ  فەرمانێكیان  كوردەكان 
پەنجە جێگرێكی بابەتییانەی ئالەتی نێرینەی 
تووتەیە( )برای  دەست  پەنجەی  و  پیاوە 
ساتی  لە  تێدەكریت  زێڕینی  ئەڵقەی  كاتێك 
بەڵگەی  هاوسەریەتیدا.  پەیمانی  گرێدانی 
بازنەیەكی  ئەڵقە  مێیە.  و  نێر  جوتبوونی 
ڕەمزییە ڕازی بوو كە پەنجەی پێدا بچێت. 
قەسیدەدا  دوو  لە  )پەنجە(  وشەی 
قەسیدەی  لە  یەكەمیان  هەیە. 
یارمەتیم  جارێك  بۆ)تەنها 
ئەحمەد،  كەژاڵ  بدە(ی 
قەسیدەی  لە  ئەویتریان 
عەشق(ی  )پرووشەكانی 

كەژاڵ ئیبراهیمدا.
ئەوەی لەو دەقەدا ئاشكرایە 
بە  بەردەوامە  پەیبردنێكی 
بەرێوە  لەسەرخۆ  شێوەیەكی 
دەگرێت  وەری  مێ  دەچێت، 

فێری دەبێت ئاشكرای دەكات؟ 
ئەوەی زیاتر سەرسووڕهێنەرە خەونێكی چاوەڕوانكراوە، 
ناسینەش  ئەم  و  لە الیەن مێ  نێر  ناسینی  لە  بریتییە 
مێ بەرەو سەربەستی دەبات ئەمە خەونی ژنە شاعیرە 
كوردەكانە، بەاڵم ئەم خەونەش جیاوازە لە نێوان شاعیرە 
ئافرەتەكاندا. سەربەستی الی كەژاڵ ئەحمەد وەكو ئەو 
دەقی)پرووشەكانی عەشق(دا  لە  كە  نییە  سەربەستییە 
هەیە. كەژاڵ ئەحمەد سەربەستی یاخییە، كودەتاچییە، 
وروژێنەر و دانەدەرەو  الی كەژاڵ ئیبراهیم بریتییە لە 

خەوبینینی چێژوەرگرتنی پیاو.
 الشەی ئافرەت خاڵیكردنەوەی ئارەزووەكانی ملكەچبوون 
و بەزین لە بەردەم پیاودا تا ئاستی كۆیلەتی چۆن دەبێت 

ئافرەت بچووكی و كۆیالیەتیی الشەی قبووڵ بكات. 
لەوڕۆژەوەیدەستەكانیتۆمناسیووە

دەستیهیچشێخێكماچناكەم
هەربەتەنهاتۆشیخمبەو

منكچەگاور
هەربەتەنهاتۆ

دەروێشیڕۆحمبەو
منیشتەكیەیزكرونزات... ال 76

پیاوی عاشق لەم دەقەدا دەبێت بە سۆفییەك لە پلەی 
هەیە.  گەورەی  جیاوازیی  عاشق  ئافرەت  الی  ڕابەردا، 
و  خۆشەویستی  گەورەیی  ئەویش  پەرستراوە  و  گەورە 
پەیوەندیی دووانەییانەیە تابئاستی تووانەوە، ئەم دەقە 
هاوسەرگیریی  سرووتی  پەیوەندیی  بۆ  دەمانگێڕیتەوە 
بە مێ دەسپێرێ  تر  لێرەدا فەرمانیكی  شارستانییەكان 
عاشق  پیتاندنە، چونكە  ئەویش  چیژوەرگرتن،  لە  جگە 
لە  سرووتەكانی  عاشق  پێویستە  ئافرەت  الی  پیرۆزە 

شوێنێكی پیرۆزدا ئەنجام بدات... 
هەربەتەنهاتۆ

دەروێشیڕۆحمبەو
منیشتەكیەیزكرونزات

شوێنی  كراوەتە  پەرستگە  و  تەكیە  دەقەدا  لەم  بۆیە 
ئەنجامدانی جووتبوونی نێر و مێ لەالیەك، لەبەر ئەوەی 

وتار



51

61

وشەی )نێر( مانایەكی دروستی نییە، گێڕانەوەی دەقە 
ڕەگەزی  وشەی  چونكە  ترەوە،  الیەكی  لە  ئایینییەكان 
الشەی  ئامادەی  سۆمەرییەكاندا  دەقە  زۆر  لە  پیرۆز 
دەسەاڵتی  بۆ  كراوە  پەرستگەیەكی  بە  بووە  بووە،  مێ 
هەردوو  پێگەیاندنی  و  نێر  دروشمەكانی  و  بیروباوەڕ 
ڕەگەز لە پێناوی ژیانەوەدا و تازەبوونەوەی ژیان و تەكیە 
گێڕانەوەی  دوعاكردن(  و  زكر  و  )تەكیە  بڕگەی  من؟ 
ئەم داڕشتنە شیعرییە دەبینم بۆ ئەفسانە یەكەمەكانی و 
بڕواناكەم گوزارشت بێت لە پیادەكردنی سرووتی ئایینیی 
لە دەقەكەدا  ئاشكرایە  پیرۆز  بنیادی وشەی  هاوچەرخ، 
شاردنەوەی  مەبەستی  بە  وشەكە  دووبارەبوونەوەی  و 
پیرۆزی پیادەكردنی بیروباوەڕ و دروشم و پەلهاویشتنی 
زۆری دەقەكەیە بۆ پیرۆزییەكان بە مەڵبەندبوونی مێی 
دڵدار. لێرەدا ناچارە پیرۆزیی زیاتر بدات بە دڵدارەكەی 
لە خەیاڵدا؛ یان گیانێكی نەبینراو و ئامادە لە ڕاستیدا 
هاتووە بۆ الی ئەو دێت. هەركاتێك بیەوێ بە توانایە لەم 
جۆرە ئامادەبوونەدا، چونكە نێر بەستراوە بە "مێ"وە، 
بە هۆی گۆڕێكی گلكۆیەكی تایبەت بە نێرەوە ئەم شوێنە 
پەرستراوە بۆ تاكە كەسێك نییە، بەڵكو بۆ چەند گیانێكی 
پیرۆزە و ئەم پیرۆزییەش هەلێكی بۆ ڕەخساندووە كە 
سنووری عەقڵ ببەزێنێ، ئەمەش كارێكی بەالوەیە تەنها 

بۆ پیرۆزەكان دەبێت؟ 
لەیەكەمدیداریتۆدا

منمیوانێكیناوەختبووم
تۆشگڵكۆیپیاوچاكێكبووی

هاتمتاكوودووبەردبنێم
بەنێوچاوانیپیرۆزتەوەو
ڕۆژانیڕانەبردوویخۆم
لەنێومەرقەدیبااڵتا

تاقیبكەمەوە...ال 76 
كۆپیی  سیفەتێكی  لێرەدا  نێر  پیرۆزی  عاشقی  تاكی 
وەرگرتووە و دڵداری مێ دەچێت بۆ الی و مامەڵەیەی 
سۆفییەكی دڵداری تایبەتی لەگەڵدا دەكات. بۆ ئەوەی 
پیرۆزییەكی بێ كۆتایی بداتێ دوو بەرد ئەنووسێنێ بە 

ناوچاوانییەوە، چونكە سەر جێگەیەكی پیرۆزی 
بۆیە  نائامادەیە.  و  ئامادە  نەبینراوە،  و  بینراو 
تەكیە نازناوی پیرۆزی بەخشیووە بە ناوچاوانی. 
سۆفییە نموونەیەكە ئامادەیە بە الشە بۆ ئەوەی 
كەسێكی  ئەو  هەرچەندە  بگۆڕنەوە،  جنس 
نادیارە، بەاڵم پیرۆزیی خۆی جێهیشتووە وەكو 
ئەو پیاوچاكانەی مردوون، بەاڵم ڕۆڵیان هەیە 

لەسەر بۆردی پیتاندن و ژیاندنەوە. 
و  بەهێز  تەقینەوەیەكی  دەقەدا  لەم 

دەنگدەر هەیە، بەاڵم شاراوە بووە 
لەسەرخۆ،  نەرمی  زمانێكی  بە 
كردووە  دەقەكە  لە  وای  كە 
پابەندبوون  داگیرساوبێت؛ 
هێزی  زۆر  نییە  ئاسان  پێیەوە 

ڕووەو  كە  تێدایە،  خواستراوی 
دەڕوات  توندوتیژی  و  یاخیبوون 

كەژاڵ  و  ئەحمەد  كەژاڵ  شاعیران  ژنە 
ئەرخەوان،  و  كاف  شیرین  و  ئیبراهیم  

هەموویان دەنگێكی ناڕازیی یاخین. لە هەندێك 
كاتدا پڕن لە ڕق و تۆڵە لەو هاوڕێیانەی كە دزە 

دەكەن بۆ باری ئارەزوو ژیانی خەڵكی سادەی 
گەڕاو بە شوێن ئازادی و چێژدا تێك دەدەن بەالشەو، 
پێشكەشی  شاعیرەكانیش  ژنە  كە  شیعرییانەی  دەقە 
تەنانەت  نامۆیە،  عەرەب  خوێنەری  ئێمەی  الی  دەكەن 
سەربەست  زیاتر  دەنگانەی  ئەو  ئەورووپییەكانیش  الی 
نێرساالری  كە  جنسی،  كۆتوبەندی  لە  ڕزگارن  و 
ڕۆشنبیرێكی  لەوساتەوەی  مێدا  بەسەر  سەپاندوویەتی 

گەورەی ئەفسانەیی دایك داڕماوە. 
بكات  دروست  مێ  الشەی  ویستویەتی  نێر  هەمیشە 
بەهۆی  ئەمەش  و  خۆی  ئارەزووی  و  ویست  پێی  بە 
الشە  گرنگیی  لەبەر  هێناوە،  دەستی  بە  پیرۆزییەوە 
مێ  الشەی  لە  تریان  ناوی  ئیسالمییەكان  زانا  ئەبینین 
ناوە وەكو وشەی )جێگە( لەبری ئەوەی ژن ئەم جۆرە 
ئاسمانییەكانی  ئایینە  لە  پەردەالدانانە  و  ئاشكراكردن 
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پێش ئیسالمدا هەیە لە ئاینی یەهودیدا وشەی 
جێگە بەكارهاتووە بۆ خێزانەكەی یەعقوب ئەو 
پەیوەندیی  یەعقوب  كوڕەكەی  كە  گێژەی  ژنە 
جێگە  وشەی  بۆیە  كردووە،  دروست  لەگەڵیدا 
سرووتە  پیادەكردنی  بۆ  تەكیەیەك  بووەتە 
زیندووی  بەشێكی  جنسیش  و  دینییەكان 

سرووتە دینییەكانە.
هەربەتەنهاتۆ

دەروێشیڕۆحمبەو
منیشتەكیەیزكرونزات...

بەسەردا  گۆڕانی  هونەردا  و  شیعر  لە  الشە 
ئەركی  گۆڕانانەدا  ئەو  هەموو  لە  و  هاتووە 
لە  پرە  كە  نەداوە،  لەدەست  خۆی  پیرۆزی 
چێژ. ئەمەش وای كردووە كە هەمیشە بەرز 
پێ  ملی  هێزیك  هیچ  الساربێت  و  بەهێز  و 
كە  نەبێت،  جنس  هێزی  تەنها  دانەنەوێنێ 
پێویستی  الشە  ترە  جەمسەرێكی  ئەویش 
كاف(دا  )شیرین  شیعرەكانی  لە  پێەتی. 
الشە  و  هەیە  شەكانەوەی  ئامادەیە،  جنس 
هێمایەكە بۆ كراوە و خواستراوە. تەنكە لەناو 
دەستەواژەكاندا خۆی شاردووەتەوە الشە پەنا 
بۆ وشەیەك دەبات كە دەق ئامادەی دەكات 
پەڕوەردەكردنی  بۆ  دەكات  بانگی  شاعیر 
بە  الشە  بەپێویستبوونی  هاوارەكانی 
نێر  الشەی  بچرپێنێت  گوێماندا 
دزە  كە  دەزانێت  بارانێك  بە 
و  دەكات  مێ  الشەی  بۆ 
شێداری دەكات و لە وشكی 

ڕزگاری دەكات. 
بە  دەبێت  گومڕا  مێیەتی 
هێمایەكی مانابەخش بۆی، 
سنەوبەر  و  سێو  و  دارچنار 
بۆ  ڕۆشنبیرانەیە  هێمایەكی 
چێژی  ئارەزووی  و  ئافرەت 

دووانەیی،  ژیانی  چونكە  چاوەڕواننەكراوە،  جنسیی 
الشەی دەقە شیعرییەكە بانگەشەی بۆ دەكات تەنانەت 
كەژاڵ  شاعیر  )فصولی(  دەقی  لە  مردووەكانیش  بۆ 

ئیبراهیمدا.

2009دا  ساڵی  نوێی  گەالوێژی  24\25ی  ژمارە  لە  نووسینە  ئەم 
باڵوكراوەتەوە

وتار
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تایبەت بە گەالوێژی نوێ
سازدانی: شادی نیکخا

لەم ڕۆژانەدا زۆر جار نامیهرەبانیی مرۆڤەکان وا پەستم 
سەر  بە  میهرەبانی  سەردەمی  تازە  دەڵێم  دەکات 
چووە.. بەاڵم کە ده چمە دیداری واهەی شاعیر و بەو 
بزە شیرینەوە بە سەر کورسیی کەمئەندامانەوە تا بەر 
دەرگه ی ئاپارتمانەکەی دێت بە دەممەوە، دووبارە دڵم 
دەگەشێتەوە و هیوام دەبووژێتەوە، کە هێشتا دنیا تەژییە 
لە میهرەبانی و جوانی... واهە چەند ساڵێک لەمەوبەر 
لە ڕووداوێکی هاتوچۆدا توانای چوونە ناو شەقامەکانی 
شیعرەکانیدا  ناو  لە  و  ماڵەکەیدا  لە  و  دا  دەست  لە 
مایەوە، بۆ پاسەوانیکردن لەو میهرەبانییانەی کە خۆ 
لە مرۆڤەکانی دەرەوە و ناو شەقامەکان ڕادەپسکێنن و 

پەنا دەبەنه  بەر ژوورەکەی ئەو. 

واهە ئارمێن: 
کاتێک 

پێنووس دەگرم 
بە دەستەوە، 

لە خۆمەوە، لە 
جەستەمەوە، 

لە زەین و 
خەیاڵمەوە، 
لە جیهانی 

تاکەکەسیمەوە 
دەست بە 

نووسین دەکەم

گفتوگۆ لەگەڵ شاعیری 
ناوداری ئەرمەنی- ئێرانی

واهە ئارمێن-دا
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ئێرانییە،  ئەرمەنی-  شاعیرێکی  ئارمێن"  "واهە 
لە ڕۆژهەاڵتی  ساڵی 1960 لە شاری مەشهەد 
زمانی  هەردوو  بە  بووە.  دایک  لە  ئێران 
ئەرمەنی و فارسی شیعر دەنووسێ و لە بواری 
خاوەن  زمانەکە،  هەردوو  بە  وەرگێڕانیشدا 
داوە  باشی  هەوڵی  تایبەتی  بە  و  ئەزموونە 
بۆ ناساندنی ئەدەب و شاعیرانی ئەرمەنی بە 

خوێنەری ئێرانی. 
زمانی  بە  کۆمەڵەشیعری  دوو  سەرەتاوە،  لە 
"بەرەو  ناوی  بە  کردوونه تەوە،  باڵو  ئەرمەنی 
دەستپێک" و "زریکە" و دواتر زمانی فارسیی 
وەک زمانی ئەدەبیی خۆی هەڵبژاردووە. خۆی 
بە  دەنگم  دەبێ  »من  دەڵێ  وتووێژێکدا  لە 
ئەرمەنی.  مرۆڤێکی  دەنگی  بگەیەنم،  دنیا 
لە  نییە کە دوور  ئامرازە. خەتای من  زمان 
ئێراندا  مەشهەدی  لە  باووباپیرانم  نیشتمانی 
سااڵنێکی  کە  شارێکدا  لە  بووم.  دایک  لە 
غەیرەئەرمەنی  ئێرانیی  هەزاران  لەگەڵ  زۆر 
ئەرمەنیدا  کەسی  شەست  پەنجا-  تەنیا  و 
هاتوچۆ و هەڵسوکەوتم هەبووە. بەهەرحاڵ، 
گۆڕینی زمان بۆ من گەرچی مایەی پەژارەیه ، 
زۆربەی  هەروەک  بووە،  پێویست  بەاڵم 
بووە.  وا  مێژووەکەشمان  الپەڕەکانی 
ئەمەش یەکێکە لەو ئازارانەی کە 
گڕوتینێکی زیاتر دەبەخشێتە 
من، بۆ وەی لە خۆم دابڕێم 
دەست  و  شاعیر  ببمە  و 
وەک  داهێنان.  بدەمە 
هەمیشەزیندووی  شاعیری 
دێرییان  واهان  ئەرمەنی 
دەڵێ: ژیان یانێ ئافراندن و 
لەوێدا کە داهێنان نەبێ، ژیانیش 

نییە. 

تا ئێستا چوار کتێب بە زمانی فارسی لە واهە ئارمێن 
باڵو بوونەتەوە، کە سیانی یەکەمیان کۆمەڵه شیعرن بە 

ناوەکانی:
باڵەکانی له الی شیعرەکەمدا بەجێ هێشت و چوو/  13٨4

پاش تێپەڕینی دوڕناکان/ 13٨٨
کە باران دایکرد، دەچین/ 1391

ناوی "حەز دەکەم هەندێ جار  بە  کتێبیشی  تازەترین 
شاعیر نەبم" کە کتێبێکی جیاوازە و داگری کۆمەڵێک 
شیعر و پەخشانە لە شێوەی یادداشتگەلێکدا سەبارەت 

بە ژیانی خۆی.
و  نەدایی"  "پوونە  کۆمەڵەشیعری  دوو  هەروەها  واهە 
"ڕەسوول یونان"ـی لە فارسییەوە وەرگێڕاوە بۆ ئەرمەنی 
و ئەو بەرهەمانەش کە لە ئەرمەنییەوە وەری گێڕاون بۆ 

سەر فارسی، بریتین لە: 
کلیلی دەرگه کەم لە سەر هەتاوە )بەرهەمی شاعیرانی 

گفتوگۆ
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هاوچەرخی ئەرمەنی( 
)شیعری  ڕەش  گۆشەیەکی  سێ  و  قەیسی  شیلەی 

ئێدوارد هاخوێردیان(
پاییزێکی تەواو جیاواز )شیعری هوانس گریگوریان(

لە  کورتەشیعر  )کۆمەڵێک  نانووسم  یەکەم  دێڕی 
شاعیرانی هاوچەرخی ئەرمەنستان( 

ئەوەی خوارەوە گفتوگۆیه كه  لەگەڵ واهە ئارمێندا، کە 
بە تایبەتی، بۆ گۆڤاری گەالوێژی نوێ ئه نجام دراوه .

*چی هانت دەدات شیعر بنووسی؟
هونەری،  ئافراندنی  گشتی  بە  و  شیعر  -هۆنینەوەی 
الی من زیاتر چاالکییەکی خۆڕسک و بێ ئیرادەیە. لە 
لە  ئەدەبی  ئافراندنی  و  نووسین  لە  مەبەست  ڕاستیدا 

ناخۆوریای منەوە دێت. کاتێک پێنووس دەگرم 
بە دەستەوە، لە خۆمەوە، لە جەستەمەوە، لە 
زەین و خەیاڵمەوە، لە جیهانی تاکەکەسیمەوە 
دەست بە نووسین دەکەم، پاشان هێدی هێدی 
لەوەی دەیزانم، دوور دەکەومەوە، بەرامبەر بە 
هزر و بنەما و بڕواکانی خۆم دەکەومە گومانەوە 
و  دۆزینەوە  و  گەڕان  دنیای  ناو  بە چوونە  و 

شیعرنووسین.  بە  دەکەم  دەست  خەیاڵ 
شیعر  نووسینی  کاتی  ڕاستیدا  لە 

هەرگیز خۆم بە تەنیا بەو شتانە 
هزر  لە  کە  ناکەم،  سنووردار 
خۆمدا  دەرکی  و  ئەندێشە  و 
ئەگەر  کە  دڵنیام  دەگونجێت. 
و  ئاگایانە  خواستی  بە  تەنیا 

خۆم  وریای  زەینی  چاودێریی  بە 
دەبێ  دەقێک  ئەنجامەکەی  بنووسم، 

کە لەوانەیە زۆر جوان و بەرچاو بێت، بەاڵم 
بێگومان شیعر نابێت.

دەردەکەوێت،  تۆ  شیعری  لە  کە  *هێندەی 
سادەیە،  زماندا  جۆری  بەکارهێنانی  و  ڕواڵەت  لە 
بەاڵم واتای قووڵی هەیە و هەندێ جار لە کۆتایی 
شیعرەکەدا، شتێک ڕوو دەدات کە بە تەقینەوە یان 
ئارمێن  واهە  ئایا  دەدرێتەوە.  لێک  مانا  شۆڕشی 
ڕێکەوتی  بە  یان  هەیە،  واتاگەرا  شیعری  بە  بڕوای 

شاعیرانە؟ 
لە  گرینگترە  زۆر  شیعردا  لە  من  الی  لە  کە  -ئەوەی 
ساکاری یان ئاڵۆزبوونی زمان، لەحنی وشە و بە گشتی 
وشە،  شاعیرانەی  حەقیقەتی  شیعر،  فۆرمی  و  ستایل 
گەوهەری وشە و ئەو واتا و چەمکەیە کە لە پشتییەوە 
خۆی حەشار داوە. دەبێ جیاوازییەک هەبێت لە نێوان 
ئەگەر  بێناوەرۆكبووندا.  و  سووک  یان  ساکاربوون 
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شاعیرێک بە زمانێکی ساکار دەتوانێ بە قووڵی 
سەرسووڕمانی  و  بیرکردنەوە  و  بکاتەوە  بیر 
زمانی  ساکاریی  ئەوە  بهەژێنێ،  بەردەنگەکەی 
لە  بەڵکو  بوونییەوە،  عەوامانە  لە  نەک  ئەو 
زانین و بگرە زۆرزانینەوە سەرچاوە دەگرێت. 
سەبارەت بە فۆرمی شیعریش هەروەک گەلێک 
جار وتوومە، من هەرگیز پێش نووسین بڕیار 
نادەم کە فۆرمی شیعرەکەم چی بێ و چۆن 
بێ، کورت بێ، درێژ بێ، عەرووزی بێ، کێشی 
گرینگترین  بێ؟  سپی  شیعری  یان  هەبێ 
تایبەتمەندیی شیعری من، ناوەرۆکەکەیەتی و 
هەر ناوەرۆکە کە لە سەر فۆرمی شیعرەکەم 
بڕیار دەدات. بێزارم لە درێژدادڕی و فرەوێژی، 
و  هۆنینەوە  پاش  شیعردا.  لە  تایبەتی  بە 
خوێندنەوەی دووبارەی هەر شیعرێک، ئەگەر 
دێڕێکم  و  کردووە  درێژدادڕیم  بکەم  هەست 
شیعرەکەمدا،  سەر  بە  سەپاندووە  هۆ  بەبێ 
بێ سێودوو دەیسڕمەوە، چونکە هەرگیز حەز 
ناکەم بە زیادکردنی وشە و دێڕی زیادە، لە 
شیعرییەتی شیعرەکەم کەم بکەمەوە. کەوایە 
دیارە کە بۆ شاعیرێک بە شێوە بیرکردنەوەی 
شیعردا،  لە  شاعیرانە  ڕێکەوتی  منەوە، 
هەبێت.  تایبەتی  پێگەیەکی  دەتوانێ 
جار  زۆر  ڕەنگە  کە  ڕێکەوتێک 
نادیار و شاراوەیە، بەاڵم بەو 
متمانەیەی بەرامبەر شعوور 
و تێگەیشتنی خوێنەرەکەم 
کە  نییە  گومانم  هەمە، 
و  دەبینێت  ڕێکەوتە  ئەو 
بەو  شتێک  ڕوانینەی  بەو 
ڕێکەوتە و بە شیعرەکەی من 
یان باشترە بڵێم بە شیعرەکەی 

ئێمە زیاد دەکات.

*لە زۆربەی شیعرەکانی تۆدا جۆرێک سروشتگەرایی 
بەدی دەکرێت، بە تایبەت وێنەی زۆر لە ئاسمان و 
خۆر و مانگ و شەو و... ئەمە بەس هۆگریی واهەیە 

بۆ سروشت، یان هۆکارێکی دیکەی هەیە؟ 
و  سروشت  بەرامبەر  هەیە  زۆرم  هۆگرییەکی  -گەرچی 
جوانییەکانی، بەاڵم ئەوەی کە وێنەگەلی زۆر لە ئاسمان 
و خۆر و مانگ و دیاردەکانی دیکەی سروشت لە شیعری 
دیکەی  هۆکارێکی  بێگومان  دەکەوێ،  بەرچاو  مندا 
فێریان  و  خوێندوومانەتەوە  هەمیشە  گەرچی  هەیە. 
کردووین کە سروشت یەکێکە لە بنەماییترین چاوگەکانی 
کە  وایە  بڕوام  حاڵەوە  بەم  شیعر،  تایبەت  بە  هونەر- 
سروشت  بۆ  نووسەر  یان  شاعیر  ڕاستەوخۆی  ئاماژەی 
ماندووکەر  و  بێزاری  مایەی  دەتوانێ  جوانییەکانی،  و 
بەرزترین تەشکی  وا بێت کە  بڕوامان  بێت، بەاڵم گەر 
جوانی دەتوانێ بەرهەمی ئەندێشە و خەیاڵی شاعیرێک، 
کە  حاڵەدایە  لەم  بێت،  دیکە  هونەرمەندێکی  هەر  یان 
لە  شاعیر  بۆ  بێت  ئیلهامبەخش  دەتوانێ  سروشتیش 
پێناو دۆزینەوە و کەشفییاتی فەلسەفی و شاعیرانەیدا 
لە  تازە  واتاگەلی  بەدەستهێنانی  بۆ  بدات  یارمەتیی  و 
دیاردەکانی سروشتدا و بەم چەشنە ببێتە سەرچاوەیەک 
بۆ چێژەکان و شادییەکان و ئافراندنی بێپایانی ئەو. ئەم 

گفتوگۆ
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جۆرە لە جوانی کە خولقاوی دەستی هونەرە، الی من 
بەرزترە لەو جوانییە بەرچاوەی لە جیهانی واقیعدا یان 

لە سروشتدا هەیە. 

بێگومان  شیعرەکانتدا،  هەموو  لە  نەڵێین  *گەر 
پارادۆکسێکی  بوونی  تۆدا  شیعرەکانی  زۆربەی  لە 
هەڵبەت  ڕادەکێشێ،  خوێنەر  سەرنجی  مەبەستدار، 
نەک بە شێوە باو و ئاشناکەی، بەڵکو بە شێوەی 

پارادۆکس لە واتا و ئیماژدا. 
ئەوە  شیعرەکان  چەمکی  و  ناوەرۆک  خودی  ئایا 
دەخوازن، یان بە مەبەست و ئەنقەست ئەوە دەکەیت 
و ئایا ئەم تەکنیکە بە تایبەتمەندی و دەرکەوتەیەک 

دەزانی بۆ شیعری خۆت؟ 
و  ڕێکەوت  هەر  کرد،  بۆ  ئاماژەم  لە سەرەوەش  -وەک 
ڕووداوێک لە شیعری مندا لە سەرەتادا بە شێوەی خۆڕسک 
و بێ ئیرادە و خواستی خۆمە. بوونی پارادۆکسیش لە 
کاتەی  ئەو  ڕەنگە  وایە.  هەر  مندا  زۆربەی شیعرەکانی 
و  دەکەومەوە  دوور  زانیارییەکانم  لە  هێدی  هێدی  کە 
گومان لە بڕوا و بنەماکانی خۆم دەکەم، هەر لەبەر ئەم 
گومانانە، پارادۆکس لە ئەندێشەمدا دروست دەبێت و لە 

سەر الپەڕەدا گیانی دەدەمێ: 
گەیشتنە  لە  بەڕێدانەچوون/  لە  ماندووم/  »چەن 
لە  پاییزی-  )ئێوارەیەکی  دانیشتوویی«  بە  مەبەست 
 .)100 ل:  دوڕناکان،  تێپەڕینی  پاش  کۆمەڵەشیعری 
دەزانی پارادۆکسیش وەک هەر توخمێکی تر لە شیعردا، 
ئەگەر بەبێ هۆ و نابەجێ و بەبێ سەرنجدان بە بارودۆخ 
بە کار ببرێت، زیادەیە و دەبێ بسڕدرێتەوە، بەاڵم ئەگەر 
پارادۆکس ئەنجامی ملمالنێی شاعیر بێت لەگەڵ خۆیدا 
و بوونی لە شیعردا وێڕای ئەو دژوازییەی کە لە ڕواڵەتدا 
ببێتە  دەتوانێ  نەبێت،  ساختە  و  ناڕاست  هەیەتی، 

جوانترین ڕووداو لە شیعرێکدا.

هونەر،  تایبەتمەندییەکانی  لە  *یەکێک 
خواستی  و  سنوورەکان  بەزاندنی 
بەجیهانیبوونە. ئەم خواستە لە شیعرەکانی 
لە  نموونە  بۆ  دەکەوێت،  بەرچاو  تۆشدا 
"شیعرێکی نەنووسراو"ـدا لە کۆمەڵەشیعری 
هێشت  بەجێ  )باڵەکانی الی شیعرەکانمدا 
دەفتەرە/  ئەم  شیعری  دوایین  چوو:  و 

خوشکەکەم لە کێنیا لەبەر خۆیەوە 
دەیڵێتەوە/ براکەم لە ئارژانتین/ 

دەیهۆنێتەوە و/ هاوڕێکانم لە 
لەگەڵ  شیعرەکەم  جەزاییر/ 
فەڕەنسا/  بۆ  دەبەن  خۆیان 
تا ڕێبوارێک/ ـ ڕەنگە دیسان 

ئۆرلییانەوەـ/  لە  گەورەکچێک 
ڤیۆمارشەدا/  گۆڕەپانی  لە 
بیخوێنێتەوە/ بۆ دنیا و/ بۆ من.(

شاعیرێک  هۆکارگەلێک  و  تایبەتمەندی  چ 
بەجیهانی دەکەن؟ 

بۆ  وەاڵمێکە  ڕاستیدا  لە  تۆ  پرسیارەی  -ئەم 
پرسیارێک کە هەمیشە زەینی منی بە خۆیەوە خەریک 
کردووە: ئایا توانیومە ئەندێشە و هەستەکانم بگوازمەوە 
بۆ بەردەنگەکانم و یەکێتییەکی ڕۆحی لە نێوانی خۆم 
داوە شیعرێک  هەوڵم  هەمیشە  بخولقێنم؟  بەردەنگدا  و 
ئەتنێکی  نەتەوە و  بە  نەبێ  تایبەت  تەنیا  بنووسم کە 
تایبەتەوە و بۆ بەدیهێنانی پێوەندییەکی دۆستانە لەگەڵ 
بەردەنگەکانی هیچ سنوورێک نەناسێت. خۆشحاڵم کە تۆ 

ئەمڕۆ بە "پرسیار"ـێک "وەاڵم"ـی منت دایەوە.

هونەری  بواری  هەندێ  بە  سەبارەت  جار  *هەندێ 
قۆناغێک  دەوترێ  سترانبێژی،  و  مۆسیقا  لەوانە 
لەو  دەبێ  و  لوتکە  دەگاتە  هونەرمەند  کە  هەیە، 
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ئاستی  دەنا  بێنێ،  کار  لە  واز  قۆناغەدا 
وا  بنەمادا  لە  دادەبەزێت. هەر  هونەرەکەی 
بڕوا و بیرۆکەیەکی دروستە؟ و ئەگەر وایە، 
واتە  ڕاستە؟  شیعریش  بە  سەبارەت  ئایا 
ئایا ئەکرێ شاعیرێک لە قۆناغێکدا شیعری 

جوان و باشی وتبێت و پاش ئەوە نا؟ 
و  لوتکە  فاڵن  بە  گەیشتن  ئامانجم  -ئەگەر 
نەدەنایە  پێم  بوایە، هەرگیز  وازهێنان  پاشان 
گەر  بێپەڕە.  و  گەڕانەوە  بێ  ڕێگه   ئەم 
بڕوامان وا بێ کە جوانی، گەورەیی، بەرزی، 
بەختەوەری و بە واتایەکی تر هەموو شتێک 
بمانزانیایە  و  بووبووینایە  فێر  و  نیسبییە 
لە  گەورەتر  خۆرێکی  کاکێشانەکاندا،  لە  کە 
خۆرەکەی ئێمە و خۆرگەلێکی زۆر گەورەتر 
و  خۆمان  ەرگیز  هەیە،  تر  خۆرەی  لەو 
کە  شتانەوە  بەو  نەدەبەستەوە  هزرەکانمان 
لە دەوروبەرماندا دەیانبینین و زانیاریمان لە 
سەریان هەیە.  هەر بۆیە پێم وایە تەنیا ئەو 
کەسانە دەگەنە ئەو لوتکەیە کە تۆ ئاماژەت 
پێ کرد و پاشان واز لە کار دێنن، کە لە 
مێشکیاندا ئەو لوتکەیە بە بەرزترین لوتکە 
دەزانن و دوای گەیشتن بەو لوتکەیە، ئیتر 
من  ئەنجامدان.  بۆ  نییە  کارێکیان 
مرۆڤانە  دەستە  لەو  بێگومان 

نیم.

*تۆ وێڕای شیعرنووسین 
بە هەردوو زمانی ئەرمەنی 
و فارسی، لە وەرگێڕانی 
شاعیرانی  بەرهەمی 
بە  و  فارسی  بۆ  ئەرمەنیدا 
پێچەوانەش، ئەزموونی باشت 

هەیە و بە تایبەتی شاعیران و شیعری ئەرمەنیت لە 
ڕێگه ی وەرگێڕانەوە ناساندووە بە خوێنەری ئێرانی. 
شیعری  لە  ئەرمەنی  شیعری  چی  زمان،  لە  جگە 

نەتەوە و زمانەکانی دیکە جیاواز دەکات؟
لە  هەردوو  ئەرمەنی  و  فارسی  کە  ئەوەی  -وێڕای 
دەستەزمانەکانی هیندوئەورووپایین و هاوبەشیی زۆریان 
هەیە، بەاڵم لەبەر هەندێ هۆکاری وەک نەبوونی پێوەندیی 
فەرهەنگی تا بەر لە هەڵوەشانەوەی یەکێتیی سۆڤییەت، 
لە  نەبووە.  یەکتر  سەر  لە  ئەوتۆیان  کاریگەرییەکی 
ئەرمەنستاندا پاش بزووتنەوەیەکی ئەدەبیی بەرباڵو، کە 
لە  و  کرد  نۆزدەهەمدا دەستی پێ  کۆتایی سەدەی  لە 
دەیەکانی سەرەتای سەدەی بیستەمدا گەیشتە لوتکە، 
شیعری  دایە  خۆی  شوێنی  بەرەبەرە  کالسیک  شیعری 
ئازاد. لە ئێراندا نیما یووشیج پێشەنگ و بناغەدانەری 

گفتوگۆ
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شیعری نوێ بوو، بەاڵم لە ئەرمەنستاندا ئەو گۆڕانکارییە 
دیارترین کەسایەتییەکانی  بوو کە  ڕەوتێک  بە شێوەی 
ئەو ڕەوتە، کە بە بەدیهێنانی گۆڕانکاری لە بواری فۆرم 
ئەدەبیات  بە  بەخشی  تازەیان  گیانێکی  ناوەرۆکدا،  و 
هوانس  لە:  بریتین  ئەرمەنی،  بە شیعری  تایبەت  بە  و 
ئیساهاکیان،  ئاودیک  توومانیان،  هوانس  هوانسیان، 
ڕۆبێن  وارووژان،  دانییەل  سیامانێتۆ،  دێریان،  واهان 
سوواک و بارویەر سواک... ئەم گۆڕانکارییە لە شیعری 
ئەرمەنیدا، بە یەقیشە چارنتسەوە کە بیری فۆتۆریستی، 
شیعرەکانیدا  لە  شۆڕشگێڕانە  هەستی  و  سۆشیالیستی 
لەو  هەر  لوتکە.  گەیشتە  هەبوو،  تایبەتیان  پێگەیەکی 
لەبەریەكهەڵوەشانەوەی  دوای  تەنانەت  و  سااڵنەدا 
ڕووسیا،  ئەدەبیاتی  ئێستاش  تا  و  سۆڤییەت  یەکێتیی 

زیاترین کاریگەریی لە سەر ئەدەبی ئەرمەنی داناوە. 
کە  زۆرەی  کاریگەرییە  ئەو  وێڕای  و  حاڵەوە  بەم 
تایبەت  بە  جیاجیاکان،  نەتەوە  ئەدەبی  و  فەرهەنگ 
هەیانە،  یەکتر  سەر  لە  سەردەمەدا،  لەم  و  ئێستا 
ڕەنگە هێشتا بەرچاوترین شتێک کە شیعری ئەرمەنیی 
غوربەت  کردووه تەوە،  جیا  تر  نەتەوەکانی  شیعری  لە 
هەروەها  و  جەماوەرییەکان  کارەساتە  و  پەژارە  و 
هەوڵی ئەم نەتەوەیە بێت بۆ خۆڕاگری و مانەوە. ئەم 
تایبەتمەندییەم لە شیعری شاعیرانی کوردیشدا بینیوە. 
شێرکۆ  شیعری  دەرکەوتەکانی  سەرەکیترین  لە  یەکێک 
دیکەی  شاعیرانی  و  کورد  گەورەی  شاعیری  بێکەس 
بە  هۆکارەکەشی  تاراوگەیە.  و  غوربەت  هەمان  کورد، 
باشی دەزانم، کوردەکان و ئەرمەنییەکان، خاوەن گەلێک 

خەم و خۆشی و کارەسات و کامەرانیی هاوبەشن. 

هەر  هەیە؟ شیعر  وەرگێڕانی شیعر  بە  بڕوات  *تۆ 
بۆ وەرگێڕان دەشێ؟ مەبەستم ئەوەیە کە جیاوازیی 
وەرگێڕانی شیعر لەگەڵ وەرگێڕانی بۆ وێنە چیرۆک و 
ڕۆماندا چییە؟ ئایا کەسێک کە خۆی شاعیر نەبێ، 

ئەتوانێ شیعر وەرگێڕێت؟
وەرگێڕی  و  شاعیر  توومانیان  -هوانس 
نۆزدە  سەدەی  کۆتایی  لە  ئەرمەنی  ناوداری 
بارەیەوە  لەم  بیستەمدا،  سەدەی  سەرەتای  و 
لەودیو  سوورەگوڵێکە  »وەرگێڕان  وتوویەتی: 
وتەیەی  ئەم  وایە  پێم  شیشەیەکەوە.« 
توومانیان لێکچوواندنێکی زۆر جوان و دروستە. 

گومانی تێدا نییە، کە لە هەر بەرهەمێکی 
کە  شیعردا،  تایبەت  بە  و  ئەدەبی 

بە بڕوای تاقمێک لە کەسایەتییە 
جیهان،  گەورەکانی  ئەدەبییە 
هەرگیز شایانی وەرگێڕان نییە، 
و  هەستیار  شتی  کۆمەڵێک 
ناسکی هەستی و هونەری هەیە 

دەقی  لە  نووسەر  یان  کە شاعیر 
لە  و  کردوونه تەوە  جێی  سەرەکیدا 

وەرگێڕاندا لە نێو دەچن و بە شێوەیەکی 
ئەگەر  تایبەت  بە  دەسڕدرێنەوە،  نەخوازراو 
نەک  و  بێت  ترەوە  زمانێکی  لە  وەرگێڕانەکە 

لە زمانی سەرەتاوە. بەم حاڵەوە گەر وەرگێڕ 
بە تەواوی بە سەر هەردوو زمانی سەرەتا و مەبەستدا 
زاڵ بێت و لەگەڵ قورسایی وشە و فەرهەنگی هەردوو 
کە  سوورەگوڵەی  ئەو  دەتوانێ  بێت،  ئاشنا  زمانەکەدا 
بە  کرد،  پێی  ئاماژەم  من  و  دەکات  باسی  توومانیان 
نەچێ،  بیرمان  لە  بکات.  پێشکەش  ئەدەب  هۆگرانی 
کە بەهەرحاڵ یەکێک لە ڕێگه کانی ناسینی ئەندێشە و 
فەرهەنگ و ئەدەبیاتی نەتەوە جۆراوجۆرەکان، وەرگێڕانی 
بەرهەمەکانیانە. من هەرگیز ناوی چەند وەرگێڕێکی وەک 
و مەهدی  فەرهاد  قازی،  ئازین، محەممەدی  ئا. ب  م. 
چونکە  ناچێ،  بیر  لە  ترم  کەسی  چەند  و  غەبرایی 
ئەم  ناوی  بایەخی  سااڵنێکی زۆر، کاتی کڕینی کتێب، 
وەرگێڕانە بە سەر بەرگی کتێبەکانەوە، الی من کەمتر 

نەبووە لە بایەخی ناوی نووسەرە گەورەکانی جیهان.
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*لەم دواییەدا بەرهەمێکی تازە لە کۆمەڵەشیعر 
دەکەم  »حەز  ناوی  بە  یادداشتەکانت  و 
کرایەوە.  باڵو  نەبم«  شاعیر  جار  هەندێ 
حەز  جار  هەندێ  بۆچی  پیرۆزبایی...  وێڕای 
وایە کە  بڕوات  ئایا تۆش  بی؟  ناکەی شاعیر 
شاعیربوون و نووسین، هاوڕێیە لەگەڵ ڕەنج؟

-سپاس.
ناوی »حەز دەکەم هەندێ جار شاعیر نەبم« 
سەبارەت  شاعیرانەیە  درۆیەکی  ڕاستیدا  لە 
ڕاستترین  داگری  کە  کۆمەڵەبەرهەمێک  بە 
خەونەکان و خەوناویترین ڕاستییەکانی ژیانی 
منە. ئەم بەرهەمە ژیاننامەیەکی خۆنووسراوی 
و  شیعر  لە  ئاوێتەیەکە  دێڕەکانی  و  منە 
شیعر-  ئەم  هەوێنی  شاعیرانە.  پەخشانی 
یادداشتانە، کۆمەڵێک دیاردەیە کە لە ماوەی 
پرسیارگەلێکی  ڕووبەڕووی  واهەی  ژیاندا، 
جیهانی  دەربارەی  کردووه تەوە  بێکۆتایی 
هەستی و بوون و لە کۆتاییدا گەیاندوویەتی 
شاعیرانە.  کەشفییاتی  کۆمەڵێک  بە 
ئەوین،  نەخۆشی،  وەک  دیاردەگەلێکی 
مەبەستم  و  ئامانج  تەنیایی.  و  دڵتەنگی 
وێنەکردن  بە  کە  بووە  ئەوە  هەمیشە  وەک 
بتوانم  دیاردەگەلە،  ئەم  وێناکردنی  و 
خۆم  هەستەکانی  و  ئەندێشە 
بەردەنگ  بۆ  بگوازمەوە 
ئەو  خوێنەرەکانم.  و 
کە  بەردەنگانەی 
و  ئەرک  باری  هەمیشە 
و  قورستر  بەرپرسایەتیم 
هاوکات پڕچێژتری دەکەن. 
کۆمەڵەشیعری  شیعرەکانی 
»حەز دەکەم هەندێ جار شاعیر 
چوار  سێ-  ماوەی  لە  نەبم« 

نووسراون  پرژوباڵو  شێوەیەکی  بە  دواییەدا  ئەم  ساڵی 
کاریگەر  و  هەرمان  بەاڵم  ساکار،  ڕووداوی  هەندێ  و 
تاکەکەس و جیهانبینیی  دەگرێتە خۆ، کە کەسایەتیی 
واهەی شاعیریان لە سەردەمی منداڵییەوە هەتا ئێستا 

پێک هێناوە.

*ئایا ئەکرێ زەمانێک ببێ کە واهە ئارمێن واز لە 
شیعرنووسین بێنێ؟ ئەو کاتە کەی دەبێت؟ 

-ئەگەر بمەوێ وەاڵمێکی ئاوێتە بە توانج و تەنز بدەمەوە، 
دەبێ بڵێم بەڵێ، ئەکرێ و ئەو کاتە هەر ئێستایە کە 
خەریکی وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانی تۆم، بەاڵم ڕاستی 
ناڵێم  نەبوونە.  شیعر،  بێ  ژیانی  من  الی  کە  ئەوەیە 
نا...  هەموو ڕۆژێک و هەموو ساتێک شیعر دەنووسم، 
بەاڵم بە دڵنیاییەوە دەڵێم کە بۆ ساتێکیش لە شیعر و 
لەو دنیایەی کە بە شیعر بۆ خۆمم خولقاندووە، دوور 

ناکەومەوە.

*چی دەڵێی بە شاعیران و خوێنەرانی کورد؟ 
بیرم  ئەمڕۆ  هەر  ئەڵێم:  و  دراوسێ!...  ساڵو  -ئەڵێم 
لەو ڕستەیە دەکردەوە کە دەڵێن: »دراوسێی باش، بە 
مرۆڤ نزیکترە تا خزموکەس« و ئەڵێم: هەر ئێستا بیرم 
لەوە دەکردەوە کە چ پێوەندییەکی جوان و بێوێنە هەیە 
کە  پێوەندییەک  کورددا.  و  ئەرمەنی  ئێمەی  نێوان  لە 
هیچکات و لە هیچکوێی دنیادا لە هاوشێوەی نابینرێت. 
کورد و ئێمەی ئەرمەنی، چ لە ماڵەوە و چ لە تاراوگەدا 

هەمیشە دراوسێی یەکین.

گفتوگۆ
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چەند شیعرێکی واهە ئارمێن
شادی نیکخا وه ری گێڕاوه 

موسافیران
لهتاریکاییشەودا

لەودیوپهنجەرەیقەتارێکەوە
بەدوویچیداوێڵبووم؟

لەوێستگەیەکیچۆڵەوانیدا
کامەزاهید

ناونیشانیخودایخستەنێوگیرفانمەوەو
کەگەیشتم
کامەکافر

گیرفانیبڕیم؟

نۆستالۆژیا
کیسەڵێکدوێنێپەپوولەیەکیسوارکردو

بەالیئەومنداڵەداتێپەڕی
ئەمڕۆبەتەنیاخۆیبەالمداتێپەڕی

لەسەرئەمالپەڕەشوێنپێیهکانی
لەباڵیپەپوولەناچن؟

میوانی
کورسییەکانبەتاڵن

دەورییەکانیسەرمێزەکەو
پەرداخەکانبەتاڵن

ئەوتفەنگەیبەدیوارەکەوەهەڵواسراوەو
ئەوقاپیوێنەیەبەتاڵن

نازانمدێرهاتووم
یانزوو؟

...
جافەرقیچییە؟

وایدابنێینباراننەبارێو
خۆڵەمێشیی خەونی ناو بە هەورەکانیش

خۆیاندا
پیاسەبکەن

پیاوەکەپەنجەرەکەیداخستودەستی
کردەگریان

کەسێکخەریکبوو
چاوی ناو دەبردە ئاسمانی هەموو

خۆیەوە.

تەفرە
مارشیسروودینیشتیمانی

لێدەدرێت
هەمووماندەوەستین

فرمێسک و دەگرین بزەیەک
دەبارێنین

سروودەکەدواییدێتکەچیهێشتا
وەستاوین

کورسییاندزیوەو
خاکیانفرۆشتووە

ئیترشوێنێکماننەماوەبۆدانیشتن.

ماڵئاوایی
پاشچاوەڕوانییەکیدوورودرێژ

هەرباراننەباری
لەبەردەرگهیمیوانخانەکەدا

یەکتریانبینی
بزەیەکیتاڵیانبۆیەکتركردو

لێکدوورکەوتنەوە
هەرکام

تەرمیئەویتر
بەکۆڵیەوە.



چه ند شیعرێكی دیكه ی واهە ئارمێن
ئەنوەر هوژەبری وه ری گێڕاوه 

چیرۆکی ناتەواو
دوێنێلەسەرشەقام

ژنێکەچاوانیهیچلەچاویتۆنەدەچوو
بزەیەکیبۆكردم

بەهێورینزیکبووەوهو
بەدەنگێکەهیچلەدەنگیتۆنەدەچوو

زۆردۆستانەپرسیاریکرد:
ئێمەیەکمانلەکوێبینیوە؟
لەوچیرۆکەناتەواوەدانەبوو؟

نازانمبۆئەوژنە
لەپڕتۆیبیرهێنامەوەو

وتم:با
لەوچیرۆکەدابوو

پژمە
لەسەرگۆڕێکیچەنهەزارساڵە

کیژێکیپرچسپی
چاڵێکلەزەویهەڵدەکەنێت

جگەرەکەیلەقووڵکەیچاویدیکتاتۆردا
دهکوژێنێتەوە

کاتدەوەستێت
هەموودونیابێدەنگدەبێت

شاعیرێکلەناوتابووتدادەپژمێ
هەڵۆیەکبەبەرزاییزەوینەوە

لەترساندەمرێت

واهە ئارمێن

گفتوگۆ
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سلڤیا ڤاردێڵ

له  ئینگلیزییەوە: 
عەبدوڵاڵ سڵێمان )مەشخەڵ(

پاش زیاتر لە دوو دەیە خزمەتکردن وەک پرۆفیسۆر 
بەرەو  لویس  پاتریک  ئۆتەربەین، ج،  کۆلیژی  لە 
نووسینی شیعری مندااڵن وەرئەچەرخێت. یەکەمین 
کتێبی شیعریی بۆ مندااڵن بە ناوی "هیپۆپۆتامەسنت" 
لە ساڵی 1990ـدا باڵو بووە و لەوساوە نزیک بە 
حەفتا کتێبی باڵو کردووه تەوە، کە زۆربەیان شیعرن. 
لە  بەشداریکەرێکی چاالکە  لویس  پاتریک  هەروەها 
سااڵنە  تایمز.  نیویۆرک  لە  مندااڵن  کتێبی  ڕانانی 
قوتابخانەی سەرەتایی  لە سی 30  زیاتر  سەردانی 

لویس: الساییکردنەوەی شیعر 
زۆر چێژدارە 

چاوپێکەوتن لەگەڵ شاعیری ئەمریکی ج. پاتریک لویس
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ئەکات و وتاربێژێکی)قسەکەرێکی( بەردەوامی 
کۆڕ و کۆنفرانسەکانە. لەم دواییانەش خەاڵتی 
نیشتیمانیی  ئەنجوومەنی  2011ـی  ساڵی 
بۆ  نموونەیی  ئینگلیزیی  زمانی  مامۆستایانی 

شیعری مندااڵن پێ درا.
مەغزا و ناوەڕۆکی کۆمەڵەشیعرەکانی پاتریک 
لویس مەودا فراوانە، هەر لە جەختکردنە سەر 
مێژووییەکان.  ناوونیشانە  ئەگاتە  تا  زانست 
ئەزموونی  لە  چێژ  پاتریک  لەمانەش  بێجگە 
وشە  بە  یاریکردن  و  شیعری  فۆرمی 
وەرئەگرێت و گەلێ دانراوی هەیە، 
تا  گێڕانەوە  شیعری  لە  هەر 
کۆنکریت  شیعری  ئەگاتە 
و  لیمریک  و  )وێنەشیعر( 
و  )مەتەڵەشیعر(  ریدڵز 
پاتریک  ج  لێرەدا  هایکۆ. 
لویس بۆچوونەکانی خۆیمان 
و  کاریگەریی شیعری  لە سەر 
پرۆسە و دەسەاڵتی هەڵبژاردن و 
و شوێنی شیعر  گاڵتەجاڕی  گێڕانەوەی 
لە ژیانی مندااڵن و نەخشەکانی داهاتووی، 

بۆ ڕوون ئەکاتەوە.

*بۆچی پێت وایە شیعر بۆ مندااڵن گرنگە؟
و  گوێگرتن  و  قسەکردن  لە  ژیانیان  تەواوی  -مندااڵن 
خوێندنەوە و خەونبینین لە زمانێکدا )یان زیاتر ئەویش 
ئەگەر بەخت یاوەریان بێت( بە سەر ئەبەن. لەبەر ئەوە 
بۆچی هانیان نەدەین هەموو ئەو شتە دڵخۆشانە لە ڕێگه ی 
شیعرەوە ئەنجام نەدەن. شیعری باش سێرکە بۆ مێشک. 
سەرکردوو،  جۆشوخرۆشێکی  لە  لێوانلێوە  چاک  شیعری 
بەاڵم مندااڵن نازانن ئەمە مانای چییە، هەتا باشترینیان 
پێشکەش نەکەین، بۆیە بە زوویی داوای یارمەتیی دووەم 
و سێیەم ئەکەن. هەرچەندە ژمارەیەکی کەم لە مندااڵن 

ئەبنە شاعیر، بەاڵم شیعر یارمەتییان ئەدات بۆ هەستکردن 
بە یەکێک لە گرنگترین دیاری چاوەڕواننەکراو کە مرۆڤ 
بە خۆڕایی لە زمانی ئینگلیزیدا چنگی ئەکەوێت. هەروەها 
لە هیچ زمانێکدا شتێک نییە جوانتر و ئیلهامبەخشتر و 

هەست ورووژێنەرتر لە شیعر.
*چۆن هاتیتە سەر نووسینی شیعری مندااڵن لە کاتێکدا 
خۆت خاوەن بڕوانامەیت لە مێژووی ئابووریی ڕووسیادا؟

ئەتوانێت  ئابووریناسێک  کە  ئەوەیە،  ئاساییم  -وەاڵمی 
ببێتە شاعیری مندااڵن تەنها دوای نەشتەرگەرییەکی زۆر 
ناسک )سوعبەت ئەکەم(. لە ڕاستیدا یەکەم جار ویستم 
خەریکی  ساڵ  سی  ماوەی  بۆ  بۆیە  و  نووسەر  بە  ببم 
کەم  زۆر  خەڵکێکی  بەاڵم  بووم،  ئابووری  نووسینی 
نووسینی ئابووری ئەخوێننەوە، جگە لەو کەسانەی کە بە 
کورسییەکانیانەوە بەستراونەتەوە. خۆشبەختانە وەختێک 
هێشتا فەرخە بووم )نزیکەی چل سااڵن دەبووم( شیعری 
بەرچاو  فرۆستم  ڕۆبەرت  بەر"ـی  نەگیرایە  ڕێیەی  "ئەو 

کەوت و ئیتر ئەوە هەموو شتێکی گۆڕی.
*شیعر لە سەر چ بەشێک لە منداڵیت کاریگەریی داناوە؟
مامۆستایەکی  خوێندنمدا  قۆناغەکانی  لە  -وەختێک 
یەک  من  خۆم!  "کوڕی  ئەیگوت  هەبوو،  ئەفسووناویم 

دیدار
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ئامۆژگاریت ئەکەم، ئیمیلی دیکنسۆن و ڕۆبەرت فرۆست 
بخوێنەوە و پێم بڵێ ئەگەر لەرزی خۆشی نەیگرتی." بەاڵم 
ئەفسووس، ئەمە قەت ڕووی نەدا. بۆیە دڵتەنگم بەوەی 
لە  بەشێک  هیج  سەر  بە  کاریگەریی  هیچ  شیعر  بڵێم، 
منداڵیم جێ نەهێشتووە. من نموونەیەکی زیندووی ئەوەم 
کە ئەڵێت "هەرگیز درەنگ نییە." ئەوانەی چاوەڕوان ئەبن 

شتی باشیان دێتە ڕێ.
 *حەزت لە چ شیعر و شاعیرگەلێکە؟ بۆچی؟ یان کامەیان 

زۆرترین کاریگەریی لە سەر داناوی بۆ بوون بە شاعیر؟
ئێدوارد  وەکو  مەزنەکانی  شاعیرە  مندااڵنی  -شیعری 
کەمتازۆر  شاعیرگەلێکی  لیستی  و  کارۆڵ  لویس  و  لیر 
ئارسەر گیتەرمان،  ئەگەڕێمەوە سەریان:  لەبیرکراو، کە 
تر، کە  کاریڵ و زۆری  بێڵۆک، چارڵس و گەی  هیلەیر 
کاریگەریی  ناش  ئۆگدین  کردوون.  ڕاپێچی  مەرگ  بای 
خوێندنەوەی  بە  زۆر  کاتێکی  من  بەاڵم  داناوە،  زۆری 
وەک  ئەبەم،  سەر  بە  )گەورە(  پێگەیشتووان  شیعری 
ئاودین،  هـ.  و.  فرۆست،  ڕۆبەرت  دیکنسۆن،  ئێملی 
ئەی  ڕۆیسێک،  تیۆدۆر  هاردی،  تۆماس  الرکین،  فیلیپ 
جەیمس  ڕۆبینسۆن،  ئارلینگتۆن  ئیدوین  هاوسمان،  ی. 

فێنتۆن و زۆر ناوی تر. 
باش  شیعرێکی  هەر  ڕێگەی  لە  شاعیران  وایە  پێم  من 
کە ئەیخوێننەوە، کاریگەری دائەنێن، هەرچەندە لەوانەیە 

دروست نەشزانن چۆن.
*ئایا تۆ پەیڕەوی پرۆسەیەکی ڕێکوپێکی داهێنانی شیعری 

خۆت ئەکەی؟ لە چاودێریکردنەوە تا لەگەڵ بەشکردن؟
لە  نین  مەعسووم  و  خەڵکن  تاکی  خۆیان  -نووسەران 
هەڵە. هەریەک لە ئێمە ڕێگه ی بێهاوتای خۆی هەیە بۆ 

وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە. 
هەشت  النیکەم  ناکەم،  قوتابخانەکان  سەردانی  وەختێ 
حەفتەدا  لە  ڕۆژ  حەوت  حەفتەی  و  ڕۆژێکدا  لە  کاتژمێر 
خوێندنەوەیە  کارکردن  لە  مەبەستم  کارکردنم.  خەریکی 
و  نووسین  ئینجا  دێت(  یەکەم  پلەی  بە  هەمیشە  )کە 
ئەبم.  لێکۆڵینەوە  خەریکی  ئینجا  و  نووسینەوە  دووبارە 

*زۆربەی جار شیعرەکانت دەربارەی مێژوون، یان 
هاتوویتەتە  چۆن  هەیە.  مێژووییان  ناوونیشانی 
الوە  بە  ئەمەت  بۆچی  جەختکردنە؟  ئەو  سەر 

گرنگە؟
-وەک بەردەوام ئاماژەم پێ داوە، ئامانجم گەڕانە 
سەرجەم  و  خوێندن  بەرنامەکانی  پانتایی  بە 
قۆناغە جیاجیاکان. بابەتی هەڵبژێردراوم جەنگی 

ڕەشپێستێکی  نائاسایی،  ژنێکی  ئەهلی، 
ئەمریکیی سەرنجلێدراو، یادی ناوداران، 

جوگرافیا، گالیلۆ، مایکڵ ئەنجێڵۆ 
و شتی تری لەم جۆرە، کە لە 
لە  تا  هەڵئەقوڵێن  هەستێکەوە 
بچووکی  دەنگی  بێت  توانامدا 
مەزنی  دەنگی  پاڵ  بخەمە  خۆم 

مرۆڤایەتی، بۆ ئەو مەغزایانەی لە 
گەشتدان و دووبارەنەکردنەوەی کاری 

ئەو  دوای  بە  هەمیشە  من  تر.  کەسانی 
بابەتە دەستلێنەدراوانە - یان بە پێی پێویست 

دەستلێنەدراوانە -ـدا ئەگەڕێم. 
پەنجە  و  دەست  بە  بیت  دڵشاد  ئەچێت  *پێ 

نەرمکردن لەگەڵ شێوەی )فۆرمی( شیعری. چ شێوەیەکت 
بە الوە دڵخوازە؟ ئایا هیچ شێوەیەکی تر هەیە کە حەز 

بکەیت تاقی بکەیتەوە؟
-لەو بڕوایەدام کۆپلەشیعرەکان، یان پێوانە هاوبەشەکان، 
زۆر لە شیعری مندااڵندا بە کار ئەهێنرێن. سەرتاپای کتێبی 
کۆپلەشیعرەکان تەنانەت ئەوانەی زۆر پێکەنیناویشن زۆر 
دووبارە ئەبنەوە و بێتام ئەبن. سەدان شێوەی تر هەیە 
کە زۆربەیان تەنانەت وەک سواڵکردنێک بۆ تاقیکردنەوە 
لە دەرەوەڕا هێنراون. وای ئەبینم شاعیرانی مندااڵن ئەبێت 
بەداخەوە  زیاتر.  "موجازەفە"ـی  ڕیسکی  بۆ  بن  ئامادە 
دایکوباوک  ویستی  لەگەڵ  ئەچێت  پێ  درێژەکان  شێوە 
شێوە  بۆیە  نەیەنەوە.  باڵوکردنەوەدا  دەزگه کانی  و 
دڵخواز  شێوەیەکی  ناتوانم  ئەمڕۆن.  براوەی  کورتەکان 
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ئەوەستێتە  شت  زۆر  کاتێکدا  لە  هەڵبژێرم، 
بێمانا،  داڕشتنی  چەشنی  لە  بابەتەکە  سەر 
من  ژیاننامە.  نووسینەوەی  نائەدەبی،  بابەتی 
شێوەیەکی نووسینی نوێی هۆنراوەم داهێناوە، 
کە پێی ئەوترێت زینۆ، بەاڵم تەقریبەن هیچ 
دەرفەتێکی دۆزینەوەی جێ و شوێنی گونجاوی 
لە ناو شێوە جێکەوتووەکاندا نەدۆزیوەتەوە، 
ئەویش بەوپەڕی سادەییەوە، چونکە کرداری 
سەروادانان تیایدا زۆر بە توندی و بە وردی 

پەیڕەو ئەکرێت.
الساییکردنەوەی  ئەچێت  *لەوە 
وەک  بێت،  گونجاو  شیعر 
دەربڕینی  بۆ  کەنالێک 
گاڵتەئامێزەکانت.  هەستە 
تۆ شیعر بۆ الساییکردنەوە 
چۆن هەڵئەبژێریت و پاشان 
بۆ  ئاوازانەی  ئەو  چۆن 

دائەهێنێت؟ 
شیعر  -الساییکردنەوەی 
و  ستایش  وەک  من  چێژدارە.  زۆر 

ئەسڵییەکە  دەقە  بۆ  تەواوکردنیش(  وەک  )هەروەها 
تۆزێک  ئەبێت  ئەوە  بری  لە  دەکەمەوە،  لێ  بیریان 
بە  زیانیشی  هەندێ  ئەگەر  تەنانەت  سەرەوە،  بچێتە 
الساییکردنەوەن،  هارکۆرت   کۆمەڵەشیعری  بێت.  دواوە 
لە  ناوانە  ئەم  و  ئەبێتەوە  باڵو  2012ـدا  ساڵی  لە  کە 
شیعری  پۆ،  ئاڵن  ئەدگار  شیرینییەکەی  ئەگرێت،  خۆ 
هەڵبژاردنی  کلیلی  ماتماتیکدا.  مەتەڵێكی  لە  کالسیک 
ئەسڵییەکە  دەقە  کە  ئەوەیە،  الساییکردنەوە  بۆ  شیعر 
ئەبێت کەمتازۆر ناسراو بێت. ئەگەر تۆ السایی شیعری 
نەناسراو بکەیتەوە، کەس نازانێ باسی چی ئەکەی. کەم 
چەند  بچووکە  مێشهەنگوینە  "ئەو  شیعری  هەیە  کەس 
سەرقاڵە"ـی ئیسحاق واتیان لە یاد مابێ، چونکە ئەمڕۆ 
زۆر بە جوانی لەالیەن لویس کارۆڵەوە السایی کراوەتەوە: 
"ئەو تیمساحە بچووکە چەند سەرقاڵە!" بەاڵم بەستەکەی 

وات بۆ ماوەی سێسەد ساڵ لە ناو خەڵکدا بەبرەو بوو.
الیەن  لە  وێنەداردا  کتێبی  لە  بەرهەمەکانت  *زۆربەی 
)فۆرمات  خراون  ڕێک  نیگارکێشەکانەوە  و  هونەرمەندان 
کراون.( تۆ ڕۆڵی نیگار لە کتێبی شیعری مندااڵندا چۆن 

ئەبینیت؟
بااڵتری  شوێنێکی  هونەر  و  دەق  نێوان  -ئاوێزانبوونی 

دیدار
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لەوەدا  من  هەیە.  مندااڵندا  کتێبی  لە  لەوەی  هەیە 
بەختەوەر بووم لە هەڵبژاردنی هونەرمەندان بۆ کتێبەکانم، 
چاپی  داهێنان  باڵوکردنەوەی  ئەوانەی  بۆ  تایبەتی  بە 
کردوون، کە بە بۆچوونی من کتێبەکانیان کردە جوانترین 
کتێبیش  خاوەندارێتیی  جیهاندا.  لە  نیگاردار  کتێبی 
ئەبێتە نیوە، یان ئەبێتە یەک لەسەر سێ، ئەگەر گرنگیی 
کاری نەخشەسازیی کتێبەکە لەبەر چاو بگریت. هاوڕێی 
وا  پێی  لیڤینگستۆن"  کۆهن  "میرا  ئازیزم  کۆچکردووی 
بوو، شیعر نابێت بە هیچ شتێک دەورە بدرێت، جگە لە 
تەمەنگەورە  بۆ  کۆشێعرانەی  ئەو  بۆ  سپی.  بۆشاییەکی 
مندااڵن  کتێبی  بۆ  بەاڵم  لەگەڵیدا،  کۆکم  من  دانراون، 
هونەرمەند لە توانایدایە بە ڕێگه یەکی سەرسووڕهێنەر و 
هەستورووژێنەرانە هەست بخاتە بەر وشەکان، ئەو کاتەی 
هونەرمەند و شاعیر بە لێهاتوویی هاوکاریی یەکتر ئەکەن، 
باشترین کتێبی نیگاردار وەک ئەنجامی هاوکارییەکی پتەو 

خۆی ئەنوێنێت.  
*خۆشترین شت بە الی تۆوە چییە، کە لە قوتابخانە و 

کتێبخانە گشتییەکاندا سەردانی مندااڵن ئەکەی؟
 )450( چواردسەدوپەنجا  لە  زیاتر  ئەنجامدانی  -دوای 
بەوپەڕی  بزانم  وا  دەرەوە،  لە  و  ناوەوە  لە  سەردان 

مندااڵن  سوپاسگوزاریی  بڵێم  ئەتوانم  دڵنیاییەوە 
سەردانەکانمان  خەاڵتی  گەورەترین  کتێب  بۆ 
بەرچاو  دڵشادییەکی  کە  شێوەیەک  بە  بووە. 
دێتە  لە قسەی شیعراوی  گوێگرتن  ئەنجامی  لە 
خۆشن،  زۆر  هەمیشە  مەتەڵەکانیش  ئاراوە. 
کارلێکردندان،  لە  سادەییەوە  بەوپەڕی  چونکە 
مۆسیقای  بەناوبانگی  گۆرانیبێژێکی  وەک  کە 
)کە  ئەکەن،  لەگەڵدا  بەرخوردت  ڕۆک 

ئەو شێوە  ئێستاش  هەتا  هاوسەرەکەم 
من  ئەکاتەوە(.  ڕەت  بەرخوردە 

پەلەمە، ئەوەشی بۆ زیاد بکەم و 
بڵێم بوون لەگەڵ ئەو مرۆڤانەی 
ئەمینداری  و  مامۆستا  کە 
هۆیەکی  گشتییەکانن  کتێبخانە 

سەردانیکردنی  بۆچی  کە  ترە، 
بێ  خەاڵتن.  قوتابخانەکان 

خۆبردنەپێشەوەی  و  مەراییکردن 
خەڵک  زۆربەی  نییە  وا  پێم  ڕواڵەتییانە، 

خەیاڵی  و  سەخت  کاری  سوپاسگوزاریی 
چاودێریکەرانی گەنجانمان بکەن.

 *بە بۆچوونی تۆ چ ناوونیشانگەلێک ئەتوانرێت 
بۆ شیعری مندااڵن بە کار بهێنرێن. گەر لەسەر هەر شتێک 
بنووسیت )بە  چاوپۆشی لە الیەنە بازرگانییەکەی( تۆ 

چی هەڵئەبژێریت؟
لە  غەیرەخەیاڵی  شتگەلی  زیاتر  مێردمندااڵن  -بۆ 
و  یۆڵن"  "جین  کۆشیعری  ئەمساڵ  پەسندە.  شیعردا 
کۆشیعرێکی ترم هەیە بە ناوی "پۆترەیتی خود بە حەوت 
پەنجەوە" ژیانی ماک جاگاڵ بە شیعر لە چاپکراوەکانی 
)باڵوکه ره وه ی داهێنان( . ساڵی ئاییندەش "هەورەتریشقە 
بەر لە برووسکە"ـم هەیە، شیعر بۆ مافە مەدەنییەکان کە 
چاپ  کرۆنیکڵ  باڵوکردنەوەی  و  چاپ  دەزگه ی  الیەن  لە 
و باڵو ئەکرێتەوە. بۆ مندااڵنیش ئومێدی گەشم دووبارە 
نوێکردنەوەی بایەخە بە چیرۆکی درێژ لە هۆنراوەی بێمانا، 
وەک  دارتاش و فیلی دەریای لویس کارلۆسی شاعیر، یان 
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"ڕەفتاری پەسند"ـی  و. س. گیلبەرت. 
"تەکنەلۆجیایە"ـدا،  دیجیتاڵە  *لەم سەردەمی 
داهێنانی  لە  تەکنەلۆجیا  نموونەیی  ڕۆڵی 

پەرەپێدانی شیعر بۆ گەنجان چییە؟
تا  بووم  دایک  لە  زوو  بڕوایەدام  -لەو 
دەستکەوتە  تەواوی  سوپاسگوزاریی 
سەرسووڕهێنەرەکانی تەکنەلۆجیای نوێ بکەم. 
من بەوپەڕی پڕکێشیکردن و بێ سڵەمینەوە 
مانایەکیان  چ  ئەمانە  هەموو  بڵێم،  ئەتوانم 
مندااڵن  مندااڵن و شیعری  بۆ چاپکراوی 
شێواندنە  ئەم  واقیعدا  لە  هەیە. 
دیجیتاڵ  سەردەمی  خێرایەی 
و  تێئەپەڕێت  خێرایی  بە 
توانانی  ئێمە  لە  کەس 
داهاتووی  پێشبینیکردنی 
تا  من  نییە.  تەواوی  بە 
ئەو جێگه یەی لە توانامدایە 
چاوەڕوانم ببینم داهاتوو چۆن 

کەشف ئەکرێت.
*وەک وەرگری هەردوو خەاڵتی شیعری، 
جیاوازی  هەڵکەوتووی  شاعیری  خەاڵتی 
مندااڵن و خەاڵتی ئەنجوومەنی نیشتیمانیی 
شیعر،  بۆ  نموونەیی  ئینگلیزیی  زمانی  مامۆستایانی 

نەخشەکانت بۆ داهاتوو چین؟
-ئەوە ئەوەستێتە سەر ئەوەی چی بەدی ئەکەین، بەاڵم 
پەرۆشەوە  بە  من  ئەوەی  وەک  هەن  بیرۆکەم  کۆمەڵێ 
)بە مکوڕییەوە( لەگەڵ کەسانی دلۆڤانی تر لە ڕێکخراوی 
هەریەک  ڕۆیشتنی  بم.  لێکۆڵینەوە  خەریکی  شیعردا، 
ئان  "ماری  و  بریالتسکی"  "جاک  مندااڵن  نووسەرانی  لە 
هۆبەرمان" جێپێیەکی گەورەیان لە دوای خۆیانەوە بەجێ 
هێشت. ئەگەر خۆشی و پەرۆشی بۆ هەر شتێک بە حیساب 
بێت، ئەوا خۆشحاڵم وا بیر ئەکەمەوە، کە من لە ئاست 
ئەم ئەرکەدام و ناشتوانم چاوەڕوانی ئەوە بم، دوو ساڵی 

تر چیمان لە گۆشەی ئەدەبیی مندااڵنەوە بۆ دێنێ، ببینم. 
ڕێکخراوی شیعر  بەڕێوەبەری  باڕ"  "جۆن  الیەن  لە  کاتێ 
تەلەفۆنم بۆ کرا و شوێنکاتی خەاڵتەکەی پێ ڕاگەیاندم، 
لەرزێکی بێئەندازە دایگرتم. ئەو ڕۆژە و ڕۆژانی دواتریش 
هەستم ئەکرد پەپوولەیەک لەسەر دڵم سەما ئەکات؛ ڕێک 
ئەنجوومەنی  خەاڵتی  کۆمیتەی  کاتێ  ئەوەی  هاوشێوەی 
نموونەیی  ئینگلیزیی  زمانی  مامۆستایانی  نیشتیمانیی 
پێوە  پەیوەندییان  دووەمدا  تشرینی  مانگی  لە  بۆ شیعر 
کردم. من لە قوواڵیی دڵمەوە سوپاسگوزاری ئەنجوومەنی 
نموونەیی  ئینگلیزیی  زمانی  مامۆستایانی  نیشتیمانیی 
بۆ شیعر و هەموو ئەو بەڕێزانەی ڕێکخراوی شیعرم، کە 
خەاڵتیان کردم و من وایان ئەبینم، کە دوو دەستکەوتی 

گەورەن لە بواری شیعری مندااڵندا.

 زۆر بە کورتی
دەربارەی خەاڵتەکان و ج پاتریک لویس و سلڤیا 

ڤاردێڵ!

ئا: وه رگێڕ

دەربارەی خەاڵتەکان
خەاڵتی شاعیری هەڵکەوتووی جیاوازی مندااڵن: خەاڵتێکە 
هەوڵی  لە  بەو شاعیرەی  ئەدرێت  دوو ساڵ جارێک  هەر 
بەرزکردنەوەی هۆشیاریی مندااڵندایە و بەوەی کە مندااڵن 
و  شیعر  بۆ  هەیە  سروشتییان  وەرگرتنی  ئامادەیی 
گوێگرێکی زۆر شایستەی ئەو جۆرە شیعرەن، بە تایبەتی 

کاتێ بۆ ئەوان نووسرابێت.
زمانی  مامۆستایانی  نیشتیمانیی  ئەنجوومەنی  خەاڵتی 

دیدار
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ساڵی  لە  و  خەاڵتێکە  شیعر:  بۆ  نموونەیی  ئینگلیزیی 
1977ـەوە هەیە، لە ساڵی 1977ـەوە تا 19٨2 سااڵنە بوو 
و دواتر بوو بە سێ ساڵ جارێک و ئەدرێت بە شاعیرێکی 
ئێستا  تا  ئەنووسێت.  مندااڵن  بۆ  شیعر  کە  لەژیانداماو، 
شانزە شاعیر ئەو خەاڵتەیان وەرگرتووە. جێی باسە ئەم 

خەاڵتە تەنها ئەبەخشرێتە شاعیرانی ئەمریکا.
بە  ئەمریکا،  خوێندنی  سیستەمی  لە  شانزەهەم  قۆناغی 

مانای خوێندنی دوای ئامادەییە )کۆلێژ، یان زانکۆ.(

زینۆ: شێوازێکی نوێی نووسینی هۆنراوەی مندااڵنە و چ 
چاوپێکەوتنە  لەم  خۆی  وەک  دایهێناوە،  لویس  پاتریک 
ئاماژەی پێ دەدا. ج پاتریک لویس ئەم شێوە شیعرییەی 
ناو  یۆنانەوە  پارادۆکسی  فەیلەسووفی  زینۆی  ناوی  بە 
ناوە. زینۆ لە دە دێڕەشیعر پێک دێت، کە بەم شێوەیەیە 
)٨ بڕگە، چوار بڕگە، دوو بڕگە، یەک بڕگە، چوار بڕگە، 
دوو بڕگە، یەک بڕگە، چوار بڕگە، دوو بڕگە، یەک بڕگە.(

دەربارەی ج. پاتریک لویس و سلڤیا ڤاردێڵ
ئیندیانا  ویالیەتی  لە  گرەی  لە شاری  لویس  پاتریک  ج. 
جۆزیف  سانیت  کۆلیژی  لە  بەکالۆریۆس  و  بووە  گەورە 
ئیندیانا  زانکۆی  لە  ماستەریش  بڕوانامەی  و  وەرئەگرێت 
وەرئەگرێت.  ئۆهایۆ  زانکۆی  لە  ئابووری  لە  دکتۆراش  و 
لویس لە بەشی بازرگانی، ئابووری و ژمێریاری لە زانکۆی 
بۆ  خۆی  تەواوەتی  بە  کە   1998 ساڵی  تا  ئۆتەربەین 
لویس  پاتریک  ئەڵێتەوە.  وانە  ئەکات،  تەرخان  نووسین 
بە  داناوە.  مندااڵن  بۆ  شیعریی  کتێبی  حەفتا  لە  زیاتر 
هەردوو شێوازی ئازاد و فۆرماڵ سەبارەت بە گەلێ بابەتی 
ماتماتیک.لە  ئەگاتە  تا  بگرە  مێژووەوە  لە  هەر  جیاواز 
فۆلکلۆری ڕووسییەوە تا ئەگاتە شانشینی ئاژەاڵن. پاتریک 
بێجگە لە نووسینی شیعر بۆ مندااڵن، شیعری بۆ گەورەش 
هەیە "نەورەسەکان ئاسمانیان ڕاگرتووە" 1993 -2000، 
بارگاوییە بە میتافۆر و گاڵتەجاڕی. پاتریک لویس ئێستا 

لە وێستەرڤیڵ لە ویالیەتی ئۆهایۆ ئەژێت. 
وانەوتنەوەدا  بواری  لە  ڤاردێڵی  سڵڤیا  دکتۆر 
زانکۆی  و  زیمبابۆی  زانکۆی  لە  بووە  پرۆفیسۆر 
نیڤادە و یاریدەدەری پرۆفیسۆر بووە لە زانکۆی 
لە  پرۆفیسۆرە  ئێستاش  و  ڤیکتۆریا  هیستن- 
زیاتر  سڵڤیا  دکتۆر  تێکساس.  ژنانی  زانکۆی 
بەشداریی  و  نووسیوە  لێکۆڵینەوەی  هەشتا  لە 

کتێبی  بیستوپێنج  له   زیاتر  نووسینی 
ئەندامی  سڵڤیا  دکتۆر  کردووە. 

و  وایڵدەرە  خەاڵتی  کۆمیتەی 
ئەربسۆنتە  کۆمیتەی  ئەندامی 
کتێبخانەی  خزمەتگوزاریی  بۆ 
کۆمیتەی  ئەندامی  مندااڵن، 
ئەندامی  و  سیبێرتە  خەاڵتی 

ئۆدیسییە.  خەاڵتی  کۆمیتەی 
سەرنووسەری گۆڤاری بوکبێرد بووە و 

و  بووە  گەنجان  بۆ  کتێب  بۆردی  سەرۆکی 
بۆ شیعر  بێنیت هۆپکنە  لی  دادوەری خەاڵتی 
و سەرۆکی خەاڵتی ئۆربیس پیکتوسە. سڵڤیا 
و  ناوخۆیی  ئاستی  لە  کۆڕی  سەد  لە  زیاتر 

ئەدەبی  پرۆفیسۆری  ئێستا  سڵڤیا  گێڕاوە.  نێونەتەوەیی 
مندااڵن و الوانە لە زانکۆی ژنانی تێکساس و دایکی دوو 
منداڵە و زیاتر لە سی ساڵە هاوسەرگیریی کردووە. دکتۆر 
چوونە  و  گەشتوگوزار  لە  حەزی  کتێب  لە  جگە  سڵڤیا 

سینەمایە.

سەرچاوەکان: 
1--Poetry Foundation Newsletter
May 20 2011
2--http://en.wikipedia.org/wiki/J._Patrick_Lewis
3--http://www.twu.edu/slis/vardell.asp
4--http://www.ncte.org/awards/poetry
5--http://poetryforchildren.blogspot.ca/2009/10/birth-of-
zeno.html



دۆسیەی ژمارەی داهاتوو
ئەزموونی شێوەکاریی  

باسم ڕەسام

دۆسیەی ژمارەکانی داهاتوو

کتێبی..

ئەلف و بێ ی نوێ 
        بۆ مندااڵن

       ئیبراهیم ئەمین باڵدار

ژمارەیەدابێت،  لەم  ڕەسام"  "باسم  دۆسیەی  بڕیاربوو  ئەگەرچی 

بگەن،   بەدەستامن  دەبوو  کە  دۆسیەکە،  بابەتی  هەندێ  بەاڵم 

ئەوە دۆسیەکەمان دواخست  لەبەر  بەداخەوە دواکەوتن... هەر 

کارێکی  داهاتوودا  ژمارەی  لە  بەو هیوایەی  داهاتوو؛  ژمارەی  بۆ 

شایستە بۆ ئەو هونەرمەندە بکەین... 

بە داوای لێبووردنەوە
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یادنووسێك سه باره ت به  وریا مه زهه ر

به ڕۆژ ئاكره یی

کەی بوو؟... سەد ساڵ؟ دووسەد ساڵ؟ یان 
دە ساڵێک بەر لە ئێستا؟

دەزانم هاوین بوو و باران دەباری. تەلەفۆنەکەم 
لێی دا، هەڵمگرت و چووم لە پشت پەنجەرە 
ڕاوەستام و لە باران و ئەو دڵۆپانەم ڕوانی، 

نووسهربوون
بهشێوهیفینالندی
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کە بە سەر جامی پەنجەرەدا دەخزان و لە 
شۆڕبوونەوەدا یەکتریان دەگرتەوە و پاشان 

لە یەکدی دادەبڕان.
گوتی: من وریام. وریا مەزهەر.

گوتم: وریا؟...
گوتی: ئایرو... ئایروی شاعیر. لێرەم. لە 

ستۆکهۆلم.

کوڕێکی گەنج بوو. بە دوو چاوی مەیلەوسەوز، 
نەمزانی،  قەت  نەمزانی.  یان...  شینەوە.  یان 
دەرپەڕیوی  دارستان  لە  ئاسکێکی  لە  بەاڵم 
باڕەوە  لەم  داهات،  شەو  تا  دەچوو.  ترساو 
ڕایکێشامە باڕێکی تر و هەر خواردییەوە و هەر 

لێمی دەپرسی: بۆ ناخۆیتەوە؟
لە دەرەوە، باران بە سەر باراندا دەباری.

دوو کۆمەڵەشیعری باڵو کردبوونه وە. بە پارەی 
»هاوار  هێنابوو:  یەکێکیانی  خۆی.  گیرفانی 

مەکە! هیچ کەس لە ئاوێنەدا نییە«.
پێ  ناوەکەیشت  نییە.  دڵ  بە  تریانم  ئەوی   -

ناڵێم. ئەرێ بۆ ناخۆیتەوە؟

و  باش  فارسییەکی  دەینووسی.  فارسی  بە 
و  ڕێزمان  لەگەڵ  شەڕ  شەڕانی.  جار  بڕێك 
و  کۆن  شیعری  سەدپاتەبووەکانی  کڵێشە 
نوێی فارسی. »وریا«ـی ئاوەژوو کردبووەوه  
کاتەدا  لەو  ئایرویش  بە »ئایرو«.  بووبوو  و 
شیعرەکانی  و  ناوەکاندا  نێو  لە  بوو  ناوێک 
)چەند  کەمەیەوە  تەمەنە  بەو  دەناسرانەوە. 

بیستوچوار؟(  کاتە؟  ئەو  بوو  سااڵن 
تیۆرییە ئەدەبییەکانی چاک دەناسین و 
بێ ئەوەی خۆی لە پشتیانەوە بشارێتەوە، 
و  خوێنەر  زەینی  و  هەست  لە  تەقەی 
و  شەرمێون  وریایەکی  دەکرد.  بیسەر 
دەبووین،  بێدەنگ  کە  هەر  بوو.  شپرزە 

دەیگوت: شیعرێکم بۆ بخوێنەوە.
کەرەج  و  تاران  لە  بوو.  سنە  خەڵکی 
گەورە بووبوو. ماوەیەکی زۆر لە تورکییە 
فینلەندا.  گەیشتبووە  دواتر  و  مابووەوە 
باشی  تورکییەکی  و  فارسی  و  فینلەندی 
دەکرد  وەلی  ئۆرهان  لە  زۆری حەز  دەزانی. 
و کۆمەڵەشیعرێکی ئۆرهانی کردبووە فارسی. 
بوو.  کوردی  شیعری  لە  چاکی  ئاگایەکی 
کردبوو.  سلێمانییشی  و  هەولێر  سەفەرێکی 
لە  یان  نەمپرسی؟  بۆ  ئەرێ  کەی؟  نازانم 
لە  خۆیشی  شیعرێکی  چەند  نەماوە؟  بیرم 
فارسییەوە کردبووە کوردی، تایپی کردبوون 
و هەر کوردێک داوای لێ کردبا، بۆی دەناردن.
گوتم: وریا، شیعرە کوردییەکانت باش نین. 

باشت وەرنەگێڕاون.
گوتی: دەیاندڕێنم. دەزانم. کوردییەکەم باش 

نییە.
شەرمێون بوو.

جار جار تەلەفۆنی دەکرد. زۆرتر شەوان:
- تاقەتت هەیە شیعرێکت بۆ بخوێنمەوە؟... 
ئەگەر تاقەتی بیستنت نییە، تۆ شیعرێکم بۆ 

بخوێنەوە.
دواتر کۆمەڵەچیڕۆکێکی بە فارسییش نووسی. 
خوێندمنەوە.  دڵ  بە  و  ناردم  بۆ  هەموویانی 

چیڕۆکی چاک بوون. گوتم باڵویان بکەوە. 
پارەی نەبوو. 



خۆی گوتی. 
گوتم: من خەڵکانێک لە تاران دەناسم و دەتوانم قسەیان 

لەگەڵدا بکەم. ئەمانە چیڕۆکی زۆر چاکن کوڕی خوا!
لە  بەس  جوانە.  پێ  زۆر  خوایەم  کوڕی  ئەو  پێکەنی: 

کوردیدا دەگوترێت، لە سلێمانی وا نییە؟
چێرۆکەکانمان ناردە تاران و پەخشخانەی »نەی« باڵوی 
کردەوە: »چنینەوەی کوارگ بە شێوەی فینالندی« لە 

کۆڕە ئەدەبییەکانی ئێرانیشدا دەنگێکی چاکی دایەوە.
گەڕامەوە  کوردستان  لە  کە  دووهەزاروحەوت،  هاوینی 
بۆ  وەڕزیی  و  ماندوویه تی  لە  پڕ  ئیمایلێکی  ستۆکهۆلم، 

ناردم. تەلەفۆنم بۆی کرد. 
دەگەیت؟  تێم  بەڕۆژ  دەکەم.  کچم  »کالرا«ـی  بیری   -
جارێک  حەفتەی  بەس  ئاخر  دەبم.  شێت  خەریکە  من 

دەیبینم.
لە هاوسەرەکەی جیا بووبووەوە. 

بمێنەوە. حەزی  لە الم  ماوەیەک  و  گوتم هەستە وەرە 
برادەرێکم  چەند  بە  نەبوو.  باش  وەزعی  بەاڵم  دەکرد، 
تا  شەوان  بوو.  داغان  هات.  و  دا  یارمەتیمان  گوت، 
قەنەفە  سەر  لە  هەر  پاشان  و  دەیخواردەوە  درەنگان 
دەخەوت. پانتۆڵ و پێاڵویشی دانەدەکەند. گەنجێکی پیر 

بوو.
ماڵی حەسەن  قەنەفەکەی  لە سەر  وا کە  شەوێک هەر 

نوور، پاڵ کەوتبوو، هەستایەوە و گوتی:
- کە بچمەوە کۆمەڵەشیعرێکی نوێم هەیە بۆتی دەنێرم.

نەبرد،  مانگێکی  ڕۆیشتەوە.  و  مایەوە  حەفتەیەک 
کۆمەڵەشیعری: »تەلەڤیزیۆنی خراپ«ـی بۆ ناردم.

پر بوو لە شیعری جوان و بڵحایەتی لە زمان و دربڕین و 
بەرجەستەکردنی هەستە شاراوەکان. بڵحایەتیی زمان لەو 
کۆمەڵەشیعرەدا هێندە زۆر و زاڵ بوو، کە لە وەرگێڕاندا 
ماوەیەکی  تر.  زمانێکی  ناگوێزرێنەوە  و  دەبن  سەقەت 
زۆر خەریکیان بووم و بەشێکیانم وەرگێڕانە سەر زمانی 
کوردی و بۆم ناردنەوە. شەو درەنگ بوو، تەلەفۆنی کرد. 

دەنگی دەلەرزی:
- هەوڵێکی چاکت داوە، بەاڵم دەست ڕاگرە. هەر پارەیەکم 
پێکەوە  و  دەکەم  ستۆکهۆلم  سەفەرێکی  دەست،  بێتە 
کاریان لە سەر دەکەین. تۆ ناتوانیت بێیتە هێلسینکی؟ 
ژوورێک و تەختێک و دوو کورسیم هەیە. دەزانیت، ئیدی 

ناهێڵن کچەکەم ببینم؟

پاشان هاتمەوە. رۆیشتمەوە. هاتمەوە. مامەوە. 
نارد: »کوڕی خوا! تۆ ڕۆیشتی  ئیمایلێکی  هاوینی پار 
لێرە  بمبەیتەوە؟...  ناتوانیت  کرد.  دەرباز  خۆت  و 

ماندووم.«

ئێستا ئیتر ماندوو نییە. لە تەمەنی سیوپێنج ساڵیدا و 
لە گۆڕستانێکی هێلسینکیدا ئۆقرەی گرت.

بۆی  ستۆکهۆلمەوە  لە  شاعیر،  بەرسەنگی  جام  تاهیر 
ئەم  و  کوشت  خۆی  مەزهەر  وریا  »بەڕۆژ!  نووسیوم: 

جیهانەی بۆ جاش و گەوادەکان بەجێ هێشت.« 



ڕێبوار کەریمی
له  فارسییه وه : شادی عەبدوڵاڵ

شیعری  نییە،  ژیان  شیعری  وریا  شیعری 
مەرگیش نییە، شیعری وریا شیعری بەرزەخە.

بەرهەمانەوە  بەو  زیاتر  مەزهەر،  وریا 
نووسیونی،  فارسی  زمانی  بە  کە  دەناسین، 
لەوە  زۆر  وریا،  ئافراندنی  بەستێنی  بەاڵم 
بەرهەمی  کۆمەڵێک  لە  جگە  بوو.  بەرینتر 
نیگارکێشی، کە بە یادگار بەجێی هێشتوون، 
هەوڵێکی جوانیشی لە بەستێنی ئافراندن بە 
پێوەندیی  بەسەرهاتی  داوە.  دایکیدا  زمانی 
کوردیدا، باسێکی سەیرە. لە ڕاستیدا یەکەم 

وریا مەزهەر
شاعیر و نووسەر و وەرگێڕی کوردزمان
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ئەدەبی،  بەرهەمی  ئافراندنی  بۆ  وریا،  هەنگاوەکانی 
بە زمانی کوردی، کە  بووە  کۆمەڵێک شیعری کالسیک 

تێمی سروشتگەراییانەیان لە خۆ گرتووە.
وێڕای ئەو هەواڵنە، بارهاتن، یان با بڵێین، خۆبارهێنانی 
لە  بووە.  فارسی  زمانی  بە  ڕاستیدا  لە  وریا،  ئەدەبیی 
الیەکەوە لەبەر قەدەغەبوونی پەروەردە بە زمانی دایکی 
و لە الیەکی ترەوە، بە هۆی سنوورداربوونی باڵوکرانەوە 
و لەبەردەستدانەبوونی دەقی ئەدەبیی کوردی، بەستێنی 
تا  وریا،  ئەدەبیی  بەرهەمی  ئەنجامیدا  لە  و  پەروەردە 
تەنیا  فینالندیش،  لە  جێگیربوونی  سەرەتای  سااڵنی 
لە  کە  دەستنووس،  کۆمەڵێک  بوو.  فارسی  زمانی  بە 
وریا بەجێ ماون، ئەوە دەردەخه ن، کە وریا تا سااڵنی 
ئاستێکی  لە  تەنانەت  فینالند،  لە  دانیشتنی  سەرەتای 
سەرەتاییشدا، شارەزای ڕێنووس و ڕێزمانی زمانی کوردی 
بێبەشییە  لەمێژینە بەرامبەر بەو  نەبووە. خۆئاگاییەکی 
نەخوازراوە، وریای هان دا بۆ هەڵگرتنی هەنگاوی گەورە 
لە  جۆربەجۆر  کۆمەاڵیەتیی  پێوەندیی  پێناوەدا.  لەو 
تاراوگەدا، هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی بەرهەمگەلێک بە 

زمانی کوردی، وریای بەرەو کوردینووسین هان دا. 
بەرواری یەکەم هەوڵی جددیی وریا، بۆ نووسین بە زمانی 
کوردی، دەگەڕێتەوە بۆ یەک- دوو ساڵ پاش باڵوبوونەوەی 
واتە  دەربازبوون".  "دانپێدانانەکانی  کۆمەڵەشیعری 
زمان و  لەگەڵ  بە قووڵی،  زۆر  بەاڵم  زۆر درەنگ،  وریا 

ئەدەبیاتی کوردیدا کەوتە ڕووبه ڕووبوونەوە.
بەرهەمە  کورت،  شێوەیەکی  بە  تەنیا  دەرفەتەدا  لەم 
لەم  ئاگاداربوون  بە  دەناسێنین،  وریا  کوردییەکانی 
کۆبەندییەکی  بۆ  هەوڵێک  چەشنە  هەر  کە  بابەتەی، 
شیکارانە، یان لێکدانەوەی بەرهەمەکانی وریا، بە تایبەت 
لە بواری شیعردا، ڕووبەڕووی بەربەستێک دەبێتەوە، کە 
وریا خۆی بە ئاگاییەوە، کردوویەتی بە دەرکەوتەیەک بۆ 
شیعرەکانی. وریا خۆی دەڵێ: »شیعر بە ڕای من نابێ 
هیچ شوێنپێیەک بە ناوی دەرکەوتە، یان تایبەتمەندی، 
هۆی  دەبێتە  چەشنێک  بە  کە  شتێک  هەر  یان 

شیعر،  شیعرییەتی  سنووردارکردنی  و  بەرتەسککردنەوە 
لە دوای خۆیەوە بەجێ بهێڵێ.« ئەم )تایبەتمەندییە(- 
لە شیعرە  تایبەتمەندییە-  ئەو  نەبوونی  لە ڕاستیدا  یان 

کوردییەکانی وریاشدا ڕەنگی داوەتەوە.
بە سێ  دەکرێ  گشتی  بە  وریا،  کوردییەکانی  بەرهەمە 
زمانی  بە  کە  شیعر  کۆمەڵێک  بکرێن:  دابەش  بەش 
لە  کە  چیروک  و  کۆمەڵەشیعر  دوو  نووسراون،  کوردی 
فارسییەوە کراون بە کوردی و لە کۆتاییدا بەرهەمگەلێکی 
نووسەرانی تر، کە وریا لە فارسییەوە وەری گێڕاون بۆ 

زمانی کوردی. 
یەکەم کۆمەڵەشیعری وریا بە زمانی کوردی، ناوی "هیچ"ـە. 
هیچ، لە ڕاستیدا یەکەم و دوایین کتێبی وریایە، کە ساڵی 
2002 لە هەولێر لە چاپ دراوە. ئەم کۆمەڵەشیعرە، تەنیا 
بە ماوەی چەند مانگ پاش نووسرانیان لە چاپ دراون. 
زمانی  بە  نووسین  تاقیکردنەوەی  یەکەم  وەکو  هیچ، 

کوردی، بەرهەمێکی شیاوی ڕامان و سەرنجە.
لە  لەمانادەرچوون  باوی  شێوەی  لە  چاوپۆشیکردن  بە 
بێت  وشە  باشترین  ڕەنگە  هیچ،  وریادا،  شیعرەکانی 
سەر  بە  زاڵ  ئێگزیستییانەی  کەشی  پێناسەکردنی  بۆ 
ئەم بەرهەمەدا. هیچ، یەکەم تاقیکاریی کوردیی وریایە 
خوێنەری  کە  کەشوهەوایەی  ئەو  ئافراندنی  دووبارە  بۆ 
فارسیزمانی شیعرەکانی، لەگەڵیان ئاشنایە. ئاشنابوونی 
کەشوهەوای خولقاندنەکە- بەستێنی زمانی دایکی- وێڕای 
ئاگاداربوون لە بەهرە زاتییەکان، لە هەمان سەرەتاوە، 
وریای هان دا بۆ هەندێ هەوڵی بوێرانە لە بواری ئەدەبی 
کوردیدا. کتێبی هیچ، یەکەم بەرهەمی شاعیرێکە، کە لە 
هەمان هەنگاوەکانی سەرەتاوە، بە چەشنێکی پارادۆکسی 
)دژواز(، خەریکی کونترۆڵکردنی گۆڕەپانەکە دەبێت، لە 
دەرەوەی گۆڕەپانەکەوە. تایبەتمەندییە هەرە دیارەکانی 
شیعری وریا، شیعرەکانی ئەو لە زمانی کوردیشدا وەک 
»بوونەوەرێکی نامۆ« دەردەخات. هەڵبەت بە سەرنجدان 
بە بەستێنی بەرتەسکی پێوەندیی وریا لەگەڵ زمانی کوردی 
لەو کاتەدا، ڕەنگە بتوانین بڵێین، کە لە کتێبی هیچدا، 
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هێشتا هاوئاهەنگیی پێویست لە نێوان فۆرم 
لە ئاستی  ناوەڕۆکدا،  و زمان و چۆنیەتیی 
شایستەی شاعیرێکدا نییە، کە ئەزموونێکی 
لە  دەربازبوون"ـی  "دانپێدانانەکانی  وەک 
دواتری  کۆمەڵەشیعرەکانی  پشتەوەیە. 
ئەگەر  لە:  بریتین  زمانی کوردی،  بە  وریا 
بشکێنە!  سەرخەوێک  بمری،  دەتەوێ 
)2003( و چونکە شیعر مانگایە، دەتوانین 

بیدۆشین )2005(. 
بە  وریا  کتێبانەدا،  ئەم  ناوی  هەڵبژاردنی  لە 
وەفادارە:  خۆی،  دڵخوازی  بنەمای  هەمان 
بنەمای گاڵتەکردن و بوونە هۆی سەرسووڕمانی 
خوێنەر له ڕێگه ی دیاریکردنی ناوگەلی سەیر و 

چاوەڕواننەکراوه وه ، بۆ کتێبەکانی. 
بەرهەمە  بایەخی  لە  چاوپۆشیکردن  بەبێ 
ڕەنگە  وریا،  پاشتری  و  پێشتر  هەرمانەکانی 
دەتەوێ  "ئەگەر  کۆمەڵەشیعری  بکرێ 
باشترین  بە  بشکێنە"،  سەرخەوێک  بمری، 
لە  بنرخێنین.  وریا  کوردیی  کۆمەڵەشیعری 
تەشک  ناتوانین  کتێبەدا،  ئەم  لێکدانەوەی 
لە  کتێبەکە،  داڕشتنی  ڕواڵەتیی  شێوازی  و 
ناوەڕۆکی شیعرەکانی جیا بکەینەوە. کتێبەکە 
لە الپەڕەی A4 و پێکهاتەیەکی تایبەتدا ڕێک 
خراوە. لە هەر الپەڕەیەکدا، سێ تا پێنج شیعر 
چوارچێوەی  لە  و  جۆربەجۆر  فۆرمگەلی  لە 
تەشکی هەنده سیی جیاجیادا جێ کراونه تەوە. 
شێوازی ڕێکخستنی شیعرەکان وەکو پێویست، 

لۆژیکێکی تایبەت پێوشوێن ناگرێت.
شیعرەکە،  وێڕای  الپەڕەیەکدا  هەر  لە 
وێنەگەلێکی جۆربەجۆر، لەوانە پارچەیەک لە 
جار  هەندێ  نیگارکێشییەک،  یان  ڕەسمێک، 
جار  هەندێ  و  شیعرەکان  تەواوکەری  وەک 
بەر  دەکەونە  سەربەخۆ،  بەرهەمێکی  وەک 

چاو. پێ دەچێ وریا لە هیچ بەرهەمێکی 
ئاسوودە  کتێبە،  ئەم  هیندەی  دیکەیدا 
لە  ئافراندنی  کۆتوبەندەکان،  هەموو  لە 

ئازادیدا تاقی نەکردبێتەوە. 
زیاتر  کتێبە  ئەم  بوترێ  بکرێ  ڕەنگە 
بە  ڕێگه   وریا،  دیکەی  کتێبەکانی  لە 
بەشداربوونی خوێنەر دەدات. بەو واتایەی 
کە پێکهاتەی کتێبەکە لەو شوێنەدا، کە 
تایبەتەوە  پێناسەیەکی  دەست  بە  خۆ 
بۆ  کە  دەکاتەوە  خوێنەر  لە  ڕێگه   نادات، 
ناڕوونەکانی  پێوەندییە  دووبارەخوێندنەوەی 
ناو  ناشیعرییەکانی  و  شیعری  نیشانە  نێوان 
بەشداریی  پێناو  لە  هەر  نەک  الپەڕەکان، 
خۆیدا بۆ ئافراندنی واتاگەلی خلیسک، سوود 
لە ئامادەبوونی سرکی شاعیر وەربگرێت- کە 
بە خۆدەرخستن و خۆشاردنەوەی بەردەوامی 
خۆی، لە بنەڕەتدا جددییەت لە ئامادەبوونی 
خۆی زەوت دەکات- بەڵکو لەوەش تێپەڕ ببێت 
بەشداریپێدانەی  بەهرەی  لەو  ئاگاداری  بە  و 
نەنووسراوەکانی  و  نووسراو  دەقە  ناو 
و  ئامادەبوون  بۆ  ڕێگه   الپەڕەکان،  سەر 

چاالکییەکانی دواتریش بهێڵێتەوە. 
تایبەت،  تەکنیکێکی  بە  وریا  کتێبەدا  لەم 
مەرگی نووسەر دەگۆڕێت بۆ مەرگی خوێنەر 
ئامادەبوونی  جددینەبوونی  لە  بنەمادا  لە  و 
جددییەتی  بە  سەبارەت  خوێنەریش  خۆیدا، 

خۆی دەخاتە گومانەوە. 
سەرخەوێک  بمری،  دەتەوێ  "ئەگەر  کتێبی 
لە  بشکێنە"، بەم ڕوونکردنەوە ڕەسمییانەوە، 

الپەڕەی یەکەمیدا دەست پێ دەکات: 
ناوی کتێب: ئەگەر دەتەوێ بمری، سەرخەوێک 

بشکێنە.
بابەت: بە ش )شین( دەست پێ دەکات و بە 
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پیتی )ڕ( کۆتایی پێ دێت.
شاعیر : نییەتی!

حەماڵ )هەڵگر(ـی وشەکان لە سەر الپەڕەکان: بە وریا 
لێ  بانگی  ژیر(  و  وشیار  واتای  بە  کوردیدا  زمانی  )لە 

دەکەن، خوی زۆر بڕوای بەم ناوە نییە.
تیراژ: بە ژمارەی هەموو ئەو مرۆڤانەی کە کاتێک بەیانیان 
لە ئاوێنەدا سەیری خۆیان دەکەن، کەسێکی تر دەبینن.
ساڵ: کۆتاییەکانی 2003، یان ناوەڕاستەکانی 0023، یان 

سەرەتاکانی 3002.
چاپخانە: بنکەی کۆبوونەوەی مردووە تەڕپۆشەکان.

پردەکەی  الی  چایخانەی  تەنیشت  قیامەت-  ناونیشان: 
سیڕات.

داڕشتن و ڕێکخستنی سێیەمین کۆمەڵەشیعری کوردیی 
دوای  ساڵێک  بۆ  دەگەڕێتەوە  کاتەوە،  ڕووی  لە  وریا، 
کەسی  ئاوێنەکە  مەکە،  "هاوار  کتێبی  باڵوبوونەوەی 
بە  کە  شیعرانەی  لەو  جگە  بەرهەمە  ئەم  نییە".  تێدا 
شیعریشی  هەندێ  وەرگێڕانی  نووسراون،  کوردی  زمانی 

وەکو  بوونەتەوە.  باڵو  فارسی  بە  پێشدا  لە  کە  تێدیە، 
"بیرۆکە  فارسیی  کۆمەڵەشیعری  لە  پارچەشیعرێک 
"هاوار  کتێبی  نموونه شیعری  چەندین  و  کانزاییەکان" 

مەکە، ئاوێنەکە کەسی تێدا نییە".
جگە لەو کۆمەڵەشیعرە کوردییانەی وریا، کۆمەڵەشیعرێکی 
دیکەش بە ناوی تەلەڤزیۆنە لەکارکەوتووەکە  )یان بە 
ناونانی خۆی تەلەڤزیۆنی خەراپ( قەرارە باڵو بکرێتەوە، 
کە بە هاوکاریی کەسایەتییەکی ئەدەبی، بە زمانی کوردی 

وەری گێڕاوە.
ڕووی  لە  وریا  کران،  باس  کە  کۆمەڵەشیعرانەدا  لەو 
تەکنیکی شیعرییەوە، بە هەمان ئەو بنەمایانە وەفادارە، 
پێی:  ئاشنان  فارسییەکانی  بەرهەمە  خوێنەری  کە 
فۆرمی گێڕانەوەیی، یاریکردنی وشیارانە بە واتای باوی 
بەیانی  واتادار،  واتادەرچوونی  لە  ڕستەکان،  و  وشە 
پارادۆکسیی مەبەستدار و هتد... لە ڕووی ناوەڕۆکیشەوە 
وریا دیسان لەگەڵ هەمان ئەو چەمک و بابەتانەدا، کە 
هەستی  وەکو:  دەستەویەخەیە،  گرتوون،  پێوە  خووی 
هۆی  بە  جار  )زۆر  مەرگ  نزیکایەتیی  بەدەروونیكراوی 
نەخۆشیی قورسی درێژماوەوە( ڕوانگەیەکی بێهیوایانەی 
سەرچاوەگرتوو لە گیرۆدەیی لە ناو داوی چارەنووسێکدا، 
کە ئەنجامەکەی "هیچ"ـە و هەروەها کاریگەریی پاڵەکیی 
هۆکارە کۆمەاڵیەتییە نەخوازراو و ناخۆشەکان، کە باڵی 

بە سەر ژیان و بۆچوونی هەر مرۆڤێکدا كێشاوه . 
شایانی باسە، وریا ئەم چەمکانە لە شێوازی دەربڕیندا، 
دەرەوە،  لە  ڕووبەڕووبوونەوەیان  باتی  لە  و  دەنوێنێ 
توخمێکی  دەبێ  هەڵبەت  دەبێت.  ناوەوەیان  نوقمی 
ستراتژیکیش بەم زنجیرە پێوەندیدەرەی شیعرە کوردی 
و فارسییەکانی وریا زیاد بکەین: ئەویش تەنزە. تەنزێکی 
تاڵ، کە تەنانەت دەبێتە هۆی ئەوەی ئەو سێبەرە قورسە 
ئیگزیستانسییانەی، کە بە سەر زۆربەی شیعرەکاندا زاڵ 
کە  شوێنانەدا  لەو  بێت.  تەحەمولکردن  شیاوی  بووە، 
دەبوێرێ،  تایبەتەکان  چەمکە  دەربڕینی  لە  خۆی  وریا 
لە پێکهاتنی نوتفەی  لە بنەماوە هەوڵ دەدات ڕێ  یان 

وریا مەزهەر



79

واتا دیار و ئاشناکان بگرێ، تەنز چەکێکی 
واتا  تێکشکاندنی  بۆ  غەددارە  و  ترسناک 
باوەکان. وریا خۆی وەک »تاکە تەکنیکێک، 
کە حەقیقەتی هەموو پێوەندییەکان )بەبێ 
بەر  دەخاتە  چەمک(  پێشکەشکردنی 
پرسیار«، باسی تەنز دەکات. شیعری وریا 
شیعری ژیان نییە، شیعری مەرگیش نییە، 
شیعری  بەرزەخە.  شیعری  وریا  شیعری 

مرۆڤێکی هاوچەرخە، کە ڕێک دە ساڵی ژیانی، 
سەر  بە  مەرگدا  و  ژیان  نێوان  بەرزەخی  لە 
ئافراندن  تەنیا  لەوێدا  کە  بەرزەخێک  بردووە. 
بە زمانی دایکی و بە زمانی فارسی، سوکنایی 

بە وریا دەدا. 
وێڕای بەرهەمە شیعرییەکان، کۆمەڵەچیرۆکێکیش 
ئەم  ماوە.  بەجێ  وریا  لە  کوردی  زمانی  بە 
ئەو  وەرگێڕانی  ڕاستیدا  لە  کۆمەڵەچیرۆکە 
چیرۆکانەیە، کە پێشتر لە کتێبی "قارچککەندن 
کراونەتەوە.  باڵو  فینالندی"دا  شێوازی  بە 
ڕەنگە  چیروکانە  ئەم  شیاوی  وەرگێڕانی 
زمانی  بە  بێت  وریا  باشترین دەقی پەخشانی 
کوردی. وریا لە پێشەکییەکدا کە لە سەر چەند 
شیعری باڵو کراوەتەوە، وەک »کەسێک کە بە 
دوو زمانی، کوردی و فارسی، شیعر و چیرۆک 
دەنووسێت« باسی خۆی دەکات، بەاڵم زیاترین 
چیرۆکەکانی وریا بە زمانی فارسی نووسراون. 
ڕۆژی  لەدوای  ڕۆژ  زاڵبوونی  ئەمە،  سەرەڕای 
کردووە  وای  دایکیدا،  زمانی  بەسەر  وریا 
دیار  چیرۆکانەوە  بەو  وەرگێڕان  ئاسەواری 
سەرەتاوە  لە  کە  بێت،  ئەوە  وەک  و  نەبێت 
بە کوردی نووسراون. بۆ ناساندنی چاالکییە 
ئاماژە  دەتوانین  وریاش،  نێوانزمانییەکانی 
بکەین بە هەوڵەکانی وریا لە بواری وەرگێڕانی 
بەرهەمانەدا  ئەو  نێوان  لە  فارسیدا.  کورد- 

کە لێی بەجێ ماون، وەرگێڕانی شیعری 
چەند کەسایەتیی فەرهەنگی و ئەدەبی لە 
فارسییەوە بۆ کوردی بەر چاو دەکەوێ. 
بۆ  کوردییەوە  لە  وریا سەرەتا  هەڵبەت 
فارسی کاری وەرگێڕانی دەست پێ کرد. 
وێڕای وەرگێڕانی بەشگەلێکی زۆر جوان 
دنیای  هەناری  دواهەمین  ڕۆمانی  لە 
بەختیار عەلی، کاری وەرگێڕانی ڕۆمانی 
چەند  لە  پیرباڵیشی  فەرهاد  منداڵبازی 

ساڵ لەوەبەرەوە دەست پێ کردبوو. 
گەشەی ئەدەبیی وریا )هەڵبەت بە شێوەیەکی 
نەخوازراو( لە ناخی زمان و ئەدەبی دایکییەوە 
ئەو  و  وریا  نووسینی  ستایلی  نەدا.  ڕووی 
لەگەڵ  پشتییەوەیە،  لە  کە  جیهانبینییەش 
شێوازی سوننەتیی ئەدەبی باوی هاوچەرخی 
لە  جگە  هێشتاش  نایەتەوە.  ڕێک  کوردی 
بلیمەت،  و  تایبەت  خوێنەری  کۆمەڵێک 
لە  بەرهەمەکانی  و  وریا  ئەوتۆ،  کەسێکی 
هات  نامۆیانە  وریا  ناناسێ.  کوردیدا  زمانی 
بە  کە  نامۆییەک  چوو.   نامۆیانەش  و 
بەاڵم  بینی،  لێ  ئازاری  وریا  دڵنیاییەوە 
بێگومان بەرهەمە چاپنەکراوەکانی، پێگەی 
تایبەتی وریا، لە قوواڵیی ئەدەبیاتی مودێرنی 

کوردیدا، جێگیر دەکەن.

سەرچاوە:
گۆڤاری هەمیان. ساڵی یەکەم. پاییزی 2011. تایبەت بە 

ژیان و بەرهەمەکانی و. م. ئایرو )وریا مەزهەر(



هادی ئیبراهیمی
له  فارسییه وه : ئەنوەر هوژەبری

"پەیمان  ڕێگه ی  لە  جار  یەکەم 
و  مەزهەر  وریا  لەگەڵ  وەهابزادە"ـوە 
بەهرەی  کە  بووم،  ئاشنا  شیعرەکانیدا 
وریا  دەکرد.  ستایش  شیعردا  لە  وریای 
مەزهەر بە هۆی وشەکانیەوە توانیویەتی 
خۆی  هەستوسۆزی  و  تاکێتی  لە  ئێمە 
لە  لە شیعرەکانیدا  وریا  بکاتەوە.  نزیک 
ڕوونکردنەوە  خەریکی  دەقەوە،  بارەی 

ئایرو... 
شاعیرێکی پێچەوانە
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نابێت و وشەکانی ئیدیعای دەربڕینی بابەت 
و مەبەستیان نییە، بەڵکو  وەک هەرچەشنە 
سەرکەوتوو،  شیعریی  داڕشتنێکی 
ڕاڤەهەڵگرن، واتە بوار دەدەن بۆ ڕاڤەکرانی 
]سەرنجدان  ڕێسا،  قەبووڵنەکردنی  زۆر. 
بۆ  بایەخدانان  و  بنەماشکێنی  فۆرم،  بە[ 
نیشانەی  وریادا،  شیعرەکانی  لە  شتەکان 
مودێڕنبوون  و  دەق  شاعیرانەی  داڕشتنی 

نیشانەی  هەروەها  و  سەردەمییانەبوونی  و 
زانیاریی ئەوە لە باره ی دونیای ئەمڕۆوه .

شیعردا،  ناو  لە  وشە  تازەیی  و  زیندوویی 
ڕووی  لە  و  دەکات  بەناوبانگ  شاعیرێک 
پلەی  دەباتە  شیعرەکانی  جوانیناسییەوە، 
خووی  تەواوی  بە  شاعیر  وریای  هەرەباش. 
گرتووە بە وشەکان و لە ئافراندن و ڕیزکردنی 
چوارچێوەی  لە  خۆی  وشەکاندا،  ئایرونییانەی 
دیکتاتۆرییانەی وشە سوواوەکان دەرباز کردووە 
و کەسایەتی و تاکێتیی خۆی، بە دوورکەوتنەوە 
لە دووپاتەوەکردن، نیشانی خوێنەرانی دەدات.
خۆنواندن.  لە  دوورە  وریا  شیعریی  زمانی 
هەموو  و  ئەمڕۆیە  جیهانی  زمانی  زمانەکەی 
هەستەوەری و تایبەتمەندیی مرۆیی و ئالوودەیی 

مرۆڤی سەردەمی پێوەندییەکانی تێدایە.
خەمی  و  بارانی  و  خەمین  ئێوارەیەکی 
ئاوی  ناو  لە  لەو خوارەوە  نیگەران  گەاڵیەکی 
بگەڕێتەوە  کە  نادات،  فریوی  کەناردا،  نزیک 
بۆ ڕۆمانتیسیزم. ئاوابوونی خوێناویی خۆر لە 
ئێوارەیەکی گەرمی هاویندا، کە لە ناو دەریادا 
خەریکی پەلکوتانە، هێوریی پێ نابەخشێت، 
وێنانە  بەو  ئەو،  هاوچەرخی  مرۆڤی  چونکە 
سەیرکردنی  ده رفەتی  هەر  و  نابێتەوە  ئارام 
ئەوانەشی نییە و نابینێت، کە خۆری خوێناوڵ 

لە ئێوارەیەکدا نوقمی دەریا بێت.

لە  خەریکە  خۆی  وریا،  الی  مرۆڤی 
سەردەمەدا  ئەم  دونیای  ئاڵۆزییەکانی 
پەل دەکوتێت و دەخنکێت. ئەو تاوەرە 
و  دەسوون  ئاسمان  لە  سەر  بەرزانەی، 
جەستەیان بە هۆی گەرمای خورەوە، کە 
ئۆزۆنەوە  توێژی  کونەکانی  لە  تیشکی 
بە  و  کردووە  بلۆقی  خوارەوە،  دێنە 
شاملوویی،  و  نیمایی  شێوازی  شیعری 
شیعری  دەبێ  ناکرێن.  وەسف  و  باس 
ئەمڕۆ بە کرێمی دژەتاو و چاویلکەی ڕەشی 
بکرێت  تەیار  سەرووبەنەوش،  دژەتیشکی 
لە  بەدیهاتوو  ئەکتیڤی  ڕادیۆ  تیشکی  لە  و 
دەستەوئێخەبوونی زلهێزان لەگەڵ سروشت و 

مرۆڤدا، بپارێزرێت.
»باوە دەڵێن هەر هونەرمەندێکی گەورە، یەک 
بەرهەمی گەورە و بەرچاوی هەیە، کە ڕۆحی 
هونەری  و  گرینگەکان  ڕاوبۆچوونە  هەموو 
مانیفێستی  دی،  وتەیەکی  بە  و  ژیانیەتی  و 
چڵەپۆپی  بەهەرحاڵ  و  بوونیەتی  و  هونەر 
کارەکانیەتی و زیاتر لە بەرهەمەکانی دیکەی، 
سیمای شاعیر نیشان دەدات و دەری دەبڕێت. 
هونەرمەندە،  ئەو  دیکەی  بەرهەمەکانی 
ئامادەکارین  و  بنچینە  جۆرێ  بە  هەموویان 
بۆ ئەم بەرهەمە، یان بۆ دووبارەخوێندنەوەی 
ئاکامدا،  لە  کە  بچووکن،  بێچووی  و  گەرا  و 
دەبێ بگۆڕێن و ببنە ئەو بەرهەمە گەورەیە، 
بەوتەیەکی دیکە، بەشەکانی ئەو بەرهەمەن.«
و  وریا  نزیكی  هاوڕێی  وەهابزادە،  پەیمان 
شیعرەکانی  بۆ  بەمتمانە  کەسانی  لە  یەکێک 
وریا، دەڵێت: وریا، شیعری خراپ  و الواز و 
کەمبایەخی نییە و هەموو بەرهەمەکانی، داگری 
شیعری باش و بەبایەخ و بەنرخن و خوێندنەوەی 
شیعرەکانی، ئەم وتەیە پشت ڕاست دەکەنەوە.
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شیعرەکانی وریا، دەبێ لە دەالقەی ئەو ڕووداوەوە سەیر 
زماندا  دەرەوەی  لە  کە  بینەوە،  ورد  لێیان  و  بکرێن 
بایەخی کەرەستەییانەی زمان کەم  ڕوو دەدات و تێیدا 
وەک  زمان  بەکارهێنانی  لە  سەرپێچیکردن  دەبێتەوە. 
داڕشتنی  لە  سەرپشکبوون  و  دەسەاڵتداری  کەرەستە، 
دەقدا، وای کردووە وریا گیرۆدەی مەنتیقی گەڕاندنەوە 
بۆ میسداق نەبێت، یان تەنانەت لێی نزیک نەکەوێتەوە. 
گیرۆدەبوون لە داوی بەکەرەستەکردنی زمان لە شیعری 
بەها  و  بایەخ  لە  و  هەڵەیە  ڕێگەی  گرتنەبەری  وریادا، 

هونەرییەکەی کەم دەکاتەوە.
»دوبارە

میویرانمات
نـطـو)*(

...
وگرنەدوبارەچگونەبسازمات،بگو؟!«

)دیسانوێرانتدەکەمەوە
نــاــمــتــشـیــن

دەنادیسانچۆنئاوەدانتبکەمەوە،پێمبڵێ؟!(
...)وەرگێڕانی ئەم شیعرە، تەنیا بۆ تێگەیشتنە لە مانا 

و باری هونەرییەکەی لەبەرچاو نەگیراوە... وەرگێڕ.(

لەم شیعرەدا دەرکپێکردنە هەستەوەرییەکان بە ئاسانی 
یان  ڕێزمان،  بە  پێویست  ئەوەی  بەبێ  دەگوازرێنەوە، 
زمانی  لە  ئێمە  بێت.  کەرەستە  وەک  زمان  هەڵبژاردنی 
کەرەستەییدا ]کە تەنیا بۆ تێگەیشتنمان لە یەکتری بە 
»می  ناگرێت[  خۆ  لە  هونەری  باری  و  ده هێنین  کاری 
دەکەم[  وێرانت  بری  لە  دەتوێرانم  ]وەکو  ات«  ویرانم 
بە  پشت  شیعرە  ئەم  زمانی  بەاڵم  نابەین.  کار  بە 
خەریکە  جوانی  بە  زۆر  و  نابەستێت  خۆی  جەوهەری 
کۆتایی  لە  تەنانەت  دەدات.  ڕوو  زمان  دەرەوەی  لە 
ئەوەی  بۆ  نابینێت  هۆیەک  هیچ  کورتەشیعرەدا،  ئەم 
وریا  بشارێتەوە.  زەینی  ناو  حەشاردراوی  سەرەڕۆیی 
بە سوودوەرگرتن لە وشەی دەستکردی )نـ طـ و( ]کە 

پێچەوانەی )وطن(ـە[ نایەوێت ئەوەی بیری لێ دەکاتەوە، 
بە زمان بیڵێت و بە دەرککردنی دەروونناسانەی زەینی 
بۆ  کەشێک  بێدنگییەکەی،  بە  تاراوگەنشین،  کەسێکی 
خوێنەرەکەشی ده هێنێتە ئاراوە، بۆ ئەوەی ئەویش بگات 
ئاوادانکردنەوەی نیشتیمان و زۆر  بە هەستی هاوبەشی 
زیرەکانە لە دێڕی کۆتاییدا وشەی »بگو« ]بڵێ[ـی بە 
کار هێناوە. ئەم وشەیە تازەیە و شادمانی دەنوێنێت و 

کەسایەتی بە شاعیر دەبەخشێت.
ناکرێت شیعرەکانی وریا بخرێنە چوارچێوەی چییەتی و 
بواری مەعریفەناسییەوە. خوێنەری شیعری وریا، وەکو 
خودی شاعیر، لە بەرهەمهێنانەوەی مانا و ڕاڤەی دەقدا، 

ئامادەبوونی سەربەخۆی دەبێت و دەوری هەیە.
و  تەنز  لەگەڵ  نەبینراو،  تاڵەبەنێکی  وەکو  مەرگ 
ئایرودا  شیعرەکانی  زۆربەی  دەوری  بە  سەرەڕۆییدا، 
دەئاڵێت و پێکیانەوە گرێ دەدات. لە زۆربەی دەقەکاندا، 
مردن ئامادەیە و زیندووەکان بە سەر دەکاته وه ، بەاڵم 
مردنی وریای شاعیر خۆی لەو ژیانە کورتەیدا، ڕووداوێکی 
شیعری و کاریگەرە. ئەم وتەیەش بەو واتایە نییە، کە 
هەموو شاعیران تەنیا بە مردنی خۆیان دەگەنە شیعرێکی 
ڕەسەن و بێگەرد، بەاڵم بەو واتایەیە، کە خودی مردن، 

دوایین شیعری کاریگەری دەبێت.
ڕاڤەهەڵگرترین  لە  یەکێک  وریادا،  شیعرەکانی  لە  دەق 
شیعری  لەباره ی  تێگەیشتنەی  و  ڕاڤە  ئەو  دەقەکانە. 
کە  ئەوەیە،  دەبێت،  دروست  من  الی  چیم«ـه وه   »من 
ئەم شیعرە، وێڕای الیەنی کومەاڵیەتیی زۆر دەوڵەمەند، 
جێ  خۆدا  لە  فێمینیستیی  ڕوانینی  لە  نزیک  دەقێکی 
کردووه تەوە. ئەم ڕاڤەکارییە نەک بە پێچەوانەکردنەوەی 
پێچەوانە،  واتایی  الیەنی  و  مانا  بە  بەڵکو  وشەکان، 
بەرجەستە کراوەتەوە و لە سەرانسەری شیعرەکەدا خۆ 
نابینن  نەوعی  پیاوێکی  لێرەدا  ئێوە  بەاڵم  دەنوێنێت، 
یه كه م،  كه سی  جێناوی  بەکارهێنانی  بە  پیاوە،  ئەم  و 
نییە،  واتایە  بەو  شووناسە  ئەم  شووناسێکە.  خاوەن 
لە  حەتمەن  کردوون،  باسی  شاعیر  بابەتانەی  ئەو  کە 
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ژیانی خۆیدا ڕوویان داوە، یان خۆی هەموو 
ئەوانەی تاقی کردوونه تەوە. لە ڕووی فۆرم 
لە  کەڵکوەرگرتن  وێڕای  پێکهاتەشەوە،  و 
دووپاتکردنەوەی  و  بەرزەجێ  ئاوەڵناوی 
مۆسیقیی »چیم« ]چیستم[ لەگەڵ کێش و 
سەروادا، نەک هەر بۆنی کۆنیی لێ نایەت، 
سەرلەبەری  لە  تازەیی،  و  گەشی  بەڵکو 
»نوێبوون  ئەو  الی  پارێزراوە.  دەقەکەدا 

مۆد نەبوو، بەها و بایەخ بوو.« 

منچیم؟مندارێکیالروگێڕنیم
کەبکرێلەسێبەرمدابنیشن

منچیم،منچیم؟مننیوەدیوارێکنیم
کەبکرێپاڵمپێوەبدرێ،یانالنیکەم

بمیزنەبنالسکمەوە
منچیم،منچیم؟منهیچنیم.
جگەلەقۆپییمەرگ،گیانە!

قۆپییەکیهەڵە
لەتاقیکردنەوەیژیاندا

کەتەنیادەکرێبدزرێو
دەرەجەیپێوەرنەگیرێت.

منکەسێکیئاوەهام
تێگەیشتیمنکێم؟

لەبیستەوەمتاسفرنیم
منپیاوێکیلەوچەشنەم

دەخۆمودەڕیم
کاتیەتیژنبێنم

لەناومێردانداسەرترینم
بتەوێونەتەوێهەرئەوەم

منباشترینبژارەم
منباشترینبژارەم!

وریا مەزهەر شاعیرێکی یاخی بوو، کە شۆڕشی 
شتێکی  هەموو  و  کردبوو  شیعریدا  زمانی  لە 

کردبوون  سەرەوژێری  و  دابوو  تێک 
زمانەی  ئەو  نابوونەوە.  ڕۆی  دیسان  و 
ملکەچ،  بیوستبا  کە  دەکرد،  سەرەوژێر 
بێت.  ماندووکەر  و  یەکدەست  و  کۆنە 
تەنانەت خۆیشی پێچەوانە و سەرەوژێر 
کرد. ئایرو پێچەوانەی »وریا«ـیە. ڕێک 
سەردەمی  سەرەڕۆیی  و  الساری  وەکو 
بووبیت  ماندوو  ژیان  لە  کە  منداڵی، 
بە  خۆت  پێ،  هەردوو  بە  بتەوێ  و 
و  شتێک  هەموو  و  هەڵبواسیت  بنمیچەکەدا 

هەموو کەسێك بەراوەژۆ ببینیت.
ڕەنگە هەڵبژاردنی پێچەوانەی ناوەکەی، واتە 
دەرکەوتەی  »ئایرو،«  بۆ  »وریا«  گۆڕینی 
بە سەر  بێت،  ئاوەژۆیی سەپێندراو  و  تاڵی 
ژیانی کورتی شاعیردا، کە گاڵتەی بە کێشە و 
گرفتە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی کردبێت.

* ئەم شیعرەی وریا مەزهەر، لە شیعرێکی بەناوبانگی 
سیمین بێهبەهانییه وه  وه رگیراوه . دێڕێکی شیعرەکەی 
اگرچە  وطن/  سازمت  می  »دوبارە  ئەمەیە:  سیمین 
دەکەمەوە  ئاوەدانت  واتە:  با خشت جان خویش« 

وەتەن/ ئەگەر بە خشتی گیانی خۆیشم بێ
)وه رگێڕ(

سەرچاوە:
بە  تایبەت   .2011 پاییزی  یەکەم.  ساڵی  هەمیان.  گۆڤاری 

ژیان و بەرهەمەکانی و. م. ئایرو )وریا مەزهەر(.



سه باره ت به  كورته چيرۆكى 
به يانى بوو...

وه ليد عومه ر

تايبه ته .  نيگايه كى  نه خۆش  نيگاى 
نيشانه ڕێژكراو،  ده قێكى  وه كو  ده كرێت 
نه خۆش  بكه ين.  له گه ڵدا  مامه ڵه ى 
زۆر  ديوێكى  كه   سوبێكته يه،   ئه و  خۆى 
ده كات.  ئه زموون  خۆى  سوبژه كتيڤانه ى 

زمان بۆ ئه و ده چێته  بارێكى تره وه . 

نه خۆش و نيگاكانى
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زۆربه ى  سه ره كيى  سوبێكتى  ده كرێت 
چيرۆكه كانى وريا مه زهه ر له م كۆمه ڵه يه دا 
به  »نه خۆش« بزانين. نه خۆشێك كه  زۆر 
دۆخ و ڕووكارى نه خۆشانه  تاقى ده كاته وه .
كورتى  چيرۆكێكى  بوو"  "به يانى 
ژوورى  له   نه خۆش  سێ  كۆمه ڵه كه يه . 
5:30ـی  سه عات  نه خۆشخانه يه كدان. 
ئێواره يه  و چاوه ڕوانن سبه ى نه شته رگه رى 

سيسه مه كه ى  سه ر  له   گێڕه ره وه كه   بكه ن. 
كه سى  په نجه ره كه وه يه .  الى  و  خۆيه تى 
پياوێكى  سێيه ميش  سه رئاو.  براوه ته   دووه م 
پيره  و هه رسێكيان يه ك كێشه ى جه سته ييان 
هه يه . ئه وان له  به رده م هاتونه هاتى مه رگدان. 
تريان  ئه وى  مردنى  هه ريه كه يان  ده كرێت 
ئاماده يه   فه زا  هه مان  سه ره نجام  ببينێت. 
سێ  دواتر  ئێواره ى  5:30ـى  سه عات  و 
گێڕانه وه كه   ته كنيكى  چۆڵن.  سيسه مه كه  
ئه مڕۆ  وه كو  به يانييش  ده ڵێت:  و  قه شه نگه  
من،  له   بوو...جگه   ئێواره   5:30ـی  سه عات 
گێڕا:  چاوم  نه بووم،  سيسه مه كه   له سه ر  كه  
كه سێكيان  هيچ  تريش  سيسه مه ى  دوو  ئه و 

له سه ر نه بوو.
كات  بازنه يى  شێوه يه كى  به   ته كنيكه   ئه م 
ئه مڕۆ سه عات  وه كو  به يانیيش  ده گێڕێته وه . 
ئه م شێوازه  النيكه م  بوو.  ئێواره   5:30ـى 
يه كه م،  شاردووه ته وه :  خۆيدا  له   خاڵى  دوو 
ده روونى  له   هۆش،  شه پۆلى  له   به ده ر 
دووه م،  ده كرێت.  كات  له   باس  نه خۆشه وه  
ئايینده ،  بۆ  گه ڕانه وه   له   جۆرێكه   كاته كه  
جۆرێكه  له  دياله كتيكى ئێستا و داهاتوو؛ كه  
زه مه ن به  جۆرێك له  جۆره كان ده وه ستێت. 
خۆى  لێره دا  زه مه ن  بۆ  نه خۆش  نيگاى 

ده سه پێنێت.

نيگا جگه  له وه ى نيشانه يه، ديارده شه  . 
واته  جگه  له وه ى هه ڵگرى ده الله تى چڕ 
و ناوه كييه، فينۆمينێكى سه ربه خۆشه  . 
ته نيا مرۆڤ نيگا ناگرێته  مرۆڤ، به ڵكو 
مرۆڤ  سه يرى  ده توانن  شته كانيش 
سارته ر  و  نيچه   له   يه ك  هه ر  بكه ن. 
كردووه،  ئه وه يان  و...باسى  الكان  و 
به   ده توانێت  ده ره وه ش  دونياى  كه  
قووڵى نيگات تێ بگرێت . ته نانه ت گه ر 
كه سێكيش نه كه وێته  به رامبه رته وه ، هێشتا 
هه ر هه ست ده كه يت له  ژێر نيگادايت. ديلن 
ده روونشيكارييه كه يدا  فه رهه نگه   له   ئۆنێز، 
به   په يوه نديى  نیيه   ناچار  "نيگا  ده ڵێت: 
زۆر  هه بێت."  بينينه وه   و  بينايى  ئه ندامى 
جموجوڵ و دۆخى تر هه ن و ده چنه  خانه ى 
له سه رت  زه قيان  چاوێكى  ده توانن  نيگاوه . 
بۆ  بكه يت.  فشاره كه ى  به   هه ست  و  بێت 
نموونه  ئه وى ترى گه وره  الى الكان، وه كو 
زمان و دابونه ريت و ياسا و پۆليس، ده توانن 
نيگا  هه ميشه يى.  نيگاى  له   بن  جۆرێك 
نيگا  بگوازێته وه .  په يام  و  كۆد  ده توانێت 
له وه ى  جگه   ئه مه   هه يه .  تر  ئه وێكى  واته  
نيگا، خۆى بريتييه  له ئاماده يى ڕه مزييانه  
ئه خالقييانه ى  و  ئۆنتۆلۆژييانه   ته نانه ت  و 
ئه وى تريش.  كه واته  نيگاى نه خۆشه كان بۆ 

يه كتر ده بێت نيگايه كى چۆن بێت؟
هاوكات  گێڕه ره وه كه   چيرۆكه دا  له م 
نه خۆشيشه . ئه و وه سفێكى ساده  و ساردى 
و  هه ور  ده كات.  خۆى  ده وروبه رى  فه زاى 
ئاسمانێكى بێ ڕووداو له وديوى په نجه ره كه وه  
هه موويانى  پووچ  چاوه ڕوانييه كى  ديارن. 
داگرتووه . نه خۆشى لێره دا خۆى نيگايه كه  بۆ  
به رهه مى  نه خۆشخانه   مۆدێرن.  گوتارى  سه ر 
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گوتارى مۆدێرنه . نه خۆشخانه  ئه و شوێنه يه،  كه  هه موان 
مردن  له وێ  بمرن.  هه موانه وه   به رچاوى  به   ده توانن 
نابێته  ڕووداوێكى تايبه ت. بێگانه كان ده چنه  ته نيشتى 
يه كتر،  سه ر  بۆ  نيگايان  ده مرن.  پێكه وه   و  يه كه وه  
بۆ  غه ريبه يه كه   نيگاى  به تاڵه .  ڕاده يه ك  تا  نيگايه كى 
تر. ده كرێت چه مكى ڕووخسار الى  سه ر غه ريبه يه كى 
"ليڤيناس"ـيش، نه توانێت به تاڵى و ساردوسڕيى نيگاى 
ڕووخسارى  ليڤيناس  الى  بدات.  پاساو  نه خۆشه كان 
ناكۆتا  تا  تۆ  ناكۆتادا.  به سه ر  ده رگه يه كه   تر،  ئه وى 
كۆدێكى  نيگا  تر.  ئه وى  هه مبه ر  له   به رپرسياريت 
نيگاى  نه خۆشيدا  دۆخى  له   ڕه نگه   ئه خالقييه .  ته واو 
يان  نه خۆش،  و  نه خۆش  يان  نه خۆش،  و  دوكتۆر 
له  دوكتۆر،  نه خۆش و ساغ جێى ته نگژه  بێت. جگه  
بكه ن؟  يه كتره وه   نيگاى  به   مامه ڵه   چۆن  تر  ئه وانى 
بكه يت،  نه خۆشێك  ده توانيت سه يرى چاوى  تۆ چۆن 

ساغيت؟  خۆت  كاتێكدا  له  
ئه ى  له كوێدايه ؟  تۆ  ده سه اڵتى 
دوو  نيگاى  به ريه ككه وتنى  ئايا 
ده ڵێ.  پێ  چيمان  نه خۆش 
»ئێمه   هاتووه:   چيرۆكه دا  له م 
چه ند  ماوه ى  بۆ  كه س  سێ 
ساتێك چاومان به  چاوى يه كتر 
نيگاى  به   نيگامان  كه وتبوو، 
خواردبوو.  گرێى  يه كتره وه  
چركه يه ك  چه ند  ماوه ى  بۆ 
به زه ييمان به  حاڵى ئه و دووانه ى 
تردا هاتبووه وه  و هيچ يه كمان 
كه   نه كردبووه وه   ئه وه ى  بيرى 
نه شته رگه رييه كه   پاش  ئه وه ى 
خودى   ، نه گه ڕێته وه  بڕياره  

خۆى بێت.« ل: 78
نيگا جۆرێك له  ئازادى له  ئه وى 
تر ده سێنێته وه  . ده توانێت وه هم 

چيرۆكه كه دا  له   هه ڵبوه شێنێته وه .  خۆفريودانه كانت  و 
له   به  جۆرێك  ڕه نگه   ئێمه   له   يه كێك  هاتووه : »هه ر 
جۆره كان بكوژى ئه و دووه ى ترمان }بووين{.«"هه مان 
الپه ڕه " كوشتن لێره دا ئه وه  نیيه،  كه  ئه وى تر بكه يته  
فشارى  ژێر  بيخه يته   كه   نیيه،   ئه وه   نيگات.  كۆيله ى 
به زه ييته وه ، به ڵكو لێره دا به  پێچه وانه وه ، به زه ييت به  
خۆتدا دێته وه . لێره دا ئه وى تر ده كه يته  شاشه يه ك بۆ 
ئه وه ى دڵه ڕاوكێیه كانى پێش مردنى خۆت بشاريته وه : 
شاردنه وه ى  بۆ  شاشه يه كه   تر  ئه وى  مردن  پێش 
خۆت ! تۆ نيگايه كى توندوتيژ به  ناو ئه ودا ده نێريته وه  
دەزگه   و  شوێن  لە  نیگایە  ئەم  ئایا  بەاڵم  خۆت.  بۆ 
ئایا  هەیە؟  مەدلوولى  و  مانا  هەمان  مۆدێرنەکانیشدا 
بە  یان  تۆ،  ئاوێنەى  بە  دەبێتەوە  دیسان  تر  ئەوى 
شووشەیەک و نیگاکەت وێڵ و ون دەبێت؟ بە تێروانین 
لە هەندێک ئاسۆى مۆدێرنە و  هەندێک ماناى شوێن 
دەڵێین  سەرمایەداریدا،  لە 
نەخێر. ئەمڕۆ لە پشتى نیگاى 
و  دەبینێت  تر  کەسێکى  تۆوە 
بۆتە  پتر  نیگا  سەیردەکات. 
خاڵێکى  مەسرەف.  و  سرووت 
نیگاتى  تاکو  نەماوە  نەگۆر 
رەنگە  بکەیت.  جووت  لەگەڵ 
نیگاى دوو کریار لە شوێنێکى 
سۆپەرمارکێتدان  وەک 
لەگەڵ  ئەوتۆى  جیاوازییەکى 
نەبێت  نەخۆشدا  دوو  نیگاى 
پشت  لە  نەخۆشخانەدا.  لە 
چاوى دوو نەخۆشەکەوە، زانین 
سەرووتر  دالى  و  دەسەاڵت  و 
ئامادەیە. لەم چیرۆکەى وریادا، 
مەدلولێکى  ناکەین  هەست 
گەورە هەبێت و بۆى بوەستین. 
ئەوەى هەیە وەسفێکى سارد و 
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فینۆمینۆلۆجییە و شتەکان هەر ئەوەن کە 
خۆیان دەردەخەن.

برى  لە  فراوانە،  ئەڵتەرناتیڤێکى  نیگا، 
زمان، لە گوتارى مۆدێرندا، سەبارەت بە 
شوێن. دەزگه  و شوێنە مۆدێرنەکان، زمانى 
کورت  نیگا  ئاستى  بۆ  مرۆڤ  و  مرۆڤ 
زۆرجار  نەخۆشەکان  نیگاى  دەکەنەوە. 
ناهێڵن.  جێ  دیاریکراو  مەدلوولێکى 

ناکەون.  بەریەک  و  نابڕن  یەکتر  نیگاکانیان 
لە  مۆدێرنەیە  ئەزموونى  خەسڵەتێکى  ئەمە 
وەک  نەخۆشێکیش  نیگاى  شوێندا.  کێشەى 
کراوە  دالێکى  دەکرێت  موسافیرێک  نیگاى 
و  شوێن  کە  زمانێکە،  جۆرە  بێت.  خاڵی  و 
دەیخولقێنێت. گەرچى  نوێدا  دونیاى  لە  فەزا 
باسى  کردارى )گرێخواردن(  بە  چیرۆکنووس 
نیگاى نەخۆشەکان دەکات، وەک ئەوەى ئەو 
شتە نەڵێن، کە دەیزانن، یان ئەو شتە بڵێن، 
کە نایزانن. ئەمە لۆژیکى نیگایە لە شوێن و 
پانتایى مۆدێرندا. ئەوەى کە ناتوانیت زانین 
نەخۆشم،  من  بکەیتەوە:  هاوتەریب  وتنت  و 
و  دیوار  نین،  خاڵێک  هیچ  لە  نیگاکانمڕوو 
شوێن و خەڵکى غەریب لە برى من دەبینن، 

من چاوم هەیە و نیگام نییە!
نه خۆش له گه ڵ زماندا تووشى گرژى ده بێت. 
ئه ركىزمان ده كه وێته  سه ر نيگاكانى. وێنه  بۆ 
ئه و گرنگه،  نه ك ڕسته  و گوتن. ئه و هه ميشه  
نيگايه كى زه قى بۆ ده وروبه رى خۆى هه يه . 
و  به رده وام  نيگايه كى  نه خۆشييه كه   خودى 

نه پچڕاوه  له  به رده م ئه وانى تردا.
غايب  و  نامێنن  نه خۆشه كان  دواجار 
موعجيزه يه كى  ده توانێت  دوكتۆر  ده بن. 
بۆ  نه يانگه ڕێنێته وه   و  بنوێنێت  پزيشكى 
لێره دا  چيرۆكنووس  نه خۆشييه كه .  ژوورى 

بكاته وه .  يه كال  ئه نجامەكه   نايه وێت 
له   جاروبار  ته مومژه ،  و  ئيلهام  ئه م 
چيرۆكه كانى تريشدا هه ن. بۆ نموونه  تۆ 
بۆ  ده يبه يت  و  ده كڕيت  چه پكه گوڵێك 
تێده گه يت،  دره نگتر  به اڵم  مه عشووق، 
كه  ده يبه يت بۆ سه ر گۆڕى مه عشووق،  
نه ك ده ستى مه عشووق. يان پيره ژنه كه  
پاره ت بۆ كڕينى بليت ده داتێ، كه چى 
تۆ چاوه ڕوانى ئه وه يت وه ك پاداشتێك 

بتداتێ.
ديدگا  ئه و  چيرۆكه كه،   ڕسته ى  دوايين 
ئۆبێكت  كه   ده كاته وه،   ڕوون  الكانييه  
پێشوه خت نيگا ده گرێته  سوبێكت. واته  به ر 
ده ره وه ى  بابه تى  سه يرى  سوبێكت  له وه ى 
كردووه .  ئه مى  سه يرى  ئه و  بكات،  خۆى 
هه ڵبه ت له  گۆشه نيگايه كه وه  كه  جياوازه  له  
له سه ر  كه   »من  سوبێكته كه :  گۆشه نيگاى 
ئه و دوو  نه بووم، چاوم گێڕا:  سيسه مه كه م 
له سه ر  كه سێكيان  هيچ  تريش  سيسه مه ى 

نه بوو.« ل: 78
ده كرێت به  ديوێكى تردا، ئه م كورته چیرۆكه ،  
نه خۆش/ كابووسئامێزانه ى  نيگايه كى  به  

گێڕه ره وه  بزانين: وڕێنه .



حوسێن نوش ئازەر
له  فارسییه وه : حه مه  قادر

کاتێک یەکێک لە ئێمە دەمرێت، شتێک لە 
هەمووماندا دەمرێت. حەفتەى ڕابردوو، کە 
هەواڵى خۆکوشتنى هاوڕێم وریا مەزهەرم 
لەشم  هەموو  سارد  ئارەقێکى  بە  بیست، 
خوسا، دواتر تووڕە بووم. هەموو کەس بە 
شێوازى خۆى ڕووبەڕووى مەرگ دەبێتەوە.
ئێجگار  چیرۆکى  و  شیعر  وریا  بێگومان 
زۆرى هەن، کە هێشتا باڵو نەکراونەتەوە. 

ئەو فانۆسە 
ڕۆشنە، پیشەى 

خامۆشییە

88

88



89

دەتوانین  کراونەتەوە،  باڵو  کە  ئەوانەش 
بڵێن بە مانایەک هێشتا باڵو نەبوونەتەوە. 
لێ  کەسى  ئاوێنەیەدا  لەم  مەکە،  )هاوار 
نییە(، یەکەم جار هاوڕێم پەیمان وەهابزادە 
بە ئیمکانییەتى کەسێکى تاراوگەکراو و بە 
تیراژى زۆر کەم، لە چاپخانەى چاپەرێکى 
چینیدا باڵوی کردەوە. وریا بە عەشقەوە 
ناو  خستە  کتێبانەى  ئەم  یەکبەیەکى 

ڕەوانەى  هەموویانى  و  تایبەتەوە  زەرفى 
شاعیرێکى  ڕەعیەت،  بەهزارد  کرد.  هاوڕێکانى 
تاراوگەکراوى دیکەشمان، دوو ساڵ دەبێت کە 
پێش خۆکوشتنەکەى کۆمەڵێک لە شیعرەکانى 
کردە ناو چەندین زەرفەوە و بۆ هاوڕێکانى بە 
هەموو جیهاندا باڵوى کردەوە. ڕەعیەت لە سەر 
ڕێزدا،  لەگەڵ  نوسیبووى:  نوسخەکانى  هەموو 
بەهزاد ڕەعیەت، کە ماڵئاویى لە ژیان کردووە. 
وریا دیوانى )هاوار مەکە لەم ئاوێنەیەدا کەسى 
لێ نییە(ـى بە جوانترین شیعرى ژیانى )کالرا(* 
سوپاسى  کتێبەکەدا  لە  و  کردووە  پێشکەش 
ئاییندەدا  لە  کۆمەڵەیە  ئەم  کردووە.  پەیمانى 
لە کۆڕى فیکریى )MINDMOTOR( لە الیەن 
هاوڕێیەکى شاعیره وه ، بابەک سەلیمیزادە، باڵو 
کرایەوە. هەر ئەمانەیە تا ئەمڕۆ ئێمەى زیندوو 
هێشتووه تەوە. دەبێ بڵێین و بە دەنگى بەرزیش 
بیڵێن، دەبێ ڕوو لە هەموو سانسۆرچییەکانى 
هێشتا  ئێمە  بڵێین،  بەرز  دەنگى  بە  مێژوو، 

زیندووین.
تایبەتە  ئەمڕۆ  خاک*،  ڕادیۆیى  بەرنامەى 
و  مەزهەر  وریا  جوانەمەرگ،  شاعیرى  بە 
ئاوێنەیەدا  لەم  مەکە  )هاوار  کۆمەڵەشیعرى 
کوشت،  خۆى  کە  وریا  نییە(.  لێ  کەسى 
لە شەش ساڵى  بوو.  تەنها سیوپێنج ساڵی 
ڕابردوودا، ئەو بە پانتایى دە ساڵ پیر بووبوو. 
کە وێنەکەیم بینى، نەمناسییەوە. عەینەکێکى 

ڕەش، دەموچاوى لە سەر ال، دەموچاوى 
ئەم  بەاڵم  وێرانە،  کە  بوو  شاعیرێک 
وێرانبوونەى نابینین. وریا نووسیویه  تی: 
تا  لەم ڕووداوە سەیرە/ کە مرۆڤ  ئاى 
غەمگینتر دەبێت/ لە بارى ئاسایى خۆى 

بچووکتر دەبێتەوە.
دەنووسێت،  شیعر  کاتێک  وریا 
چیرۆکنووسە و کاتێک چیرۆک دەنوسێت 
ئاوێنە  تەماشاى  کاتێک  شاعیره . 
ئاوێنە  لە  دەکەین، کێ دەبینین؟ من کە 
خۆیشم  لە  بیر  کە  و  دەبینم  خۆم  دەڕوانم 
هاوار  دەبینم.  باوکم  وێنەى  دەکەمەوە، 
نا،  نییە.  لێ  کەسى  ئاوێنەیەدا  لەم  مەکە، 
هەموو  لە  کۆمەڵەیە  ئەم  نییە.  لێ  کەسى 
الیەکەوە لە ماناى بێکەسیدا، نەک هۆنینەوە 
لەم شیعر/  نوسراونەتەوە. هەر یەک  بەڵکو 
لە  وردبوونەوەیە  کتێبە،  ئەم  چیرۆکانەى 
ئێمە  ناو  لە  کەسێک  )بێکەسى(.  چەمکى 
دەڕوانێت، کەس نابینێت. لە خۆى دەڕوانێت، 
کەس نابینێت. جیهان خاڵییە. ئەگەر جیهان 
تەواو خاڵى بێت، من چى بکەم؟ هاوار دەکەم 
بەو هیوایەى کەسێک دەنگم ببیستێت. ئەگەر 
دەنووسم  نەڵێت:  هیچ  وەاڵمدا  لە  کەس 
و  نەدایەوە  وەاڵمى  کەس  کرد،  هاوارم 
پرۆیس  چیرۆکێکى  وەک  ڕێک  ڕادەبوورم. 
ویان، گێڕەرەوەى چیرۆکەکەى قاچى لە سەر 
مین داناوە. حەفتەى پێشوو گوێم لە دەنگى 
تەقینەوەکەى بوو. وریا پێمان دەڵێت: کەواتە 
تۆ  بنووسم:  ئەگەر  نییە،  ئاسایى  هیچ  ئیدى 

خۆت چەند غەمگینى ئەى بێزاریى گەورە.
هەوڵێکە  ئاوێنەیەدا...(  لەم  مەکە،  )هاوار 
دەڕۆى  گەورەیە.  بێزارییە  ئەم  نیشاندانى  بۆ 
تەنوورەى  بە  دەبینى  پیرەژنێک  پارک،  بۆ 
میهرەبان.  و  چرچولۆچ  دەموچاوێکى  درێژەوە. 



لەگەڵ  قسە  دەتەوێت  هێڵنجهێنەرە.  ئارامییە،  ئەم 
تەلەفۆنەکەدا  وایەرى  دواى  بە  بکەیت،  هاوڕێکەتدا 
دەگەڕێى. وایەرەکان لێک ئااڵون. هەموو شت بە جۆرێک 
تێک چڕژاوە، کە دەنووسى: چەند گەڕام، تەلەفۆنەکەمان 
دیار نەبوو. تا زیندووى کەس گوێى لە دەنگى تۆ نابێت، 
زەوى  سەر  لە  قاچت  تەقینەوەیە،  مردنەکەت  بەاڵم 
هەڵگرە. کاتێک یەکێکمان دەمرێت، شتێک لە هەمووماندا 
تەنها  ئەمڕۆ،  تا  هیدایەتەوە  سادق  لە  ئێمە  دەمرێت. 

دەتوانین گوێمان لە دەنگى مەرگ بێت.

کاتێککۆاڵنخاڵىدەبێتەوەلەدەشتو
دەشتلەکۆاڵن

یانهەردووکیانلەیەک
دوولێکدانىدوودەکەمولەبەردەمچوارڕێیانەکەدا

دەبمەمەجنوونێکىڕاوەستاو
بەچاکەتوپانتۆڵێکىنیلییەوە

کەلەتاوزەبرىسەرگەردانیدا
کراڤاتەکەىئەجووێتو
بەلەیالدەڵێتلەیلى!و

لەشیعرێکىدیکەدانووسیویهتی:
بەرلەوەىبێتەگۆشتێک،کەسێکو

بێتەقسەلەسەرکەسێک،شتێک
ڕێگهکەگەیشتووهتەکۆتایى

-گەیشتووىهاوڕێ!
لەکۆتاییکۆتاییدا

فانۆسێکڕۆشنە
پیشەىخامۆشییە

خامۆشیی فانۆسێک، تەنها خامۆشیى فانۆسێکە و هیچى 
تر. مەرگیش تەنها مەرگێکە. کاتێک مردى، ئیدى بوونت 
نییە. نەمرى بێمانایە. کە ڕۆیشتى، ڕۆیشتووى، کاتێک 

کە نیت، ئیدى نیت. )دەبێ بژین(.

بکوژێت،  وریا خۆى  لەوەى  بەر  وریا مەزهەر، کە  *کالرا: کچى 
لەگەڵ دایکی و دوور لە باوکى، لە واڵتى ئەڵمانیا دەژیا. باوکى 
وریا،  بۆ  دەروونى  کارەساتى  گەورەترین  وایە  پێى  مەزهەر  وریا 
لە  بوو  دووربوونى  سەرنه کەوتووەکەى،  هاوسەرگیرییە  لە  جگە 
ناوى  ئەدەبیەکانیدا،  بەرهەمە  لە  زۆر  ناو  لە  وریا  کچى.  کالراى 

کالرا دەهێنێت. )و. ک(.

*ئەم نووسراوەیه ، لە ڕاستیدا تایبەتە بە بەرنامەیەکى ڕادیۆیى: 
بەرنامەى خاک. )و. ک(

سەرچاوە:
h t t p : / / a r c h i v e . r a d i o z a m a n e h . c o m / c u l t u r e /

khaak/2011/05/09/3844



کیامەرس باغەبانی
له  فارسییه وه : باران

]بە نەختێک کورتکردنەوەوە[

لە   ،2011 ئاوریلی  25ـی  دووشەممە   شەوی 
ئاپارتمانێکدا لە شاری "هێلسینکی"ـی فینالند، 
وریا مەزهەری شاعیر )1390ـ 1354ـی هـ( یان 
بکرێت:  لێ  بانگی  دەکرد  حەزی  خۆی  وەک 
"ئایرو" )پێچەوانەی وریا،( بە هۆی وەستانی 
دڵەوە، لە تەمەنی سیوشەش سااڵندا، کۆچی 

یادی وریا
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واڵتی  بەرەو  بێوادەی  سەفەری  بە  و  کرد  دوایی 
بێسنووری نهێنییەکان، دۆستان و ئازیزان و الیەنگرانی 
کرد.  پەژارە  و  پەشۆکان  و  حەپەسان  تووشی  خۆی، 
دەنگۆی  شوێنەوە  زۆر  لە  مەزهەر،  وریا  مەرگی  پاش 
بەاڵم  کوشتووە،  خۆی  وریا  گوایە  کرایەوە،  باڵو  ئەوە 
بنەماڵەکەی و هاوڕێیانی نزیکی، بە توندی ئەو دەنگۆیە 

ڕەت دەکەنەوە.

کورتەیەک لە ژیاننامەی وریا مەزهەر، لە زاری کیۆمەرس 
وریا  هاوڕێیانی  نزیکترین  لە  یەکێک  کە  باغەبانییەوە، 

بووە: 
زمانی  باره ی  لە  فێستیڤاڵێکدا،  لە   ،1999 هاوینی 
دایکه وه ، سەبارەت بە شیعر و ئەدەبیاتی فارسی، لەگەڵ 
کۆمەڵێک قوتابیدا قسەم دەکرد. کاتی نیوەڕۆ، یەکێک 
لە قوتابییان بە ناوی دڵنیا مەزهەر، پێی وتم، کە براکەی 
وریا  ناوی  جار  یەکەم  بۆ  ڕۆژە  ئەو  شاعیرە.  ئەویش 
مەزهەرم بیست و زانیم، لە باکووریترین شاری فینالند، 
لە چەندکیلۆمەتریی مەداری جەمسەریدا، هاوواڵتییەکی 
ئێرانیی لێیە، کە شیعر دەنووسێ. زۆری پێ نەچوو، بە 
تەلەفۆن پێوەندیمان پێکەوە دامەزراند و پاش ئەوەی ئەو 

لە شاری "ڕوانیمی"ـیەوە هات بۆ هێلسنکی، پێوەندی و 
هاوڕێیەتییەکی زۆر قووڵ لە نێوانماندا دروست بوو، كه  

تا دوایین ڕۆژەکانی ژیانی کورتی وریا، بەردەوام بوو.
باسکردن لەو وریایەی، کە من لەم پرۆسە یازدەساڵەیەدا 
بۆ  ئێستا  بەاڵم  بۆم،  نییە  ئاسان  ئێستادا  لە  ناسیم، 
لە  گوێ  جیهانەدا،  لەم  وریا  شوێنپێی  ڕوونبوونەوەی 

بنەماڵە میهرەبانەکەی ڕادەگرم.

فەخرەدین  شیخ  کوڕی  مەزهەر،  فارووق   ،1352 ساڵی 
مەزهەر- یەکێک لە مامۆستایانی ئایینیی ناوداری شاری 
بەناوبانگی  شاعیری  مەزهەر،  نافیع  برازای  و  سەقز 
ساڵحی،  شەهابە  لەگەڵ  سنە،  شاری  لە  کوردستانی، 
پێک  هاوبەش  ژیانی  بووە،  قوتابخانە  مامۆستای  کە 
ده هێنێ و ڕۆژی دەی ڕەشەمەی 1354، یەکەم و تاکە 
منداڵیان لە دایک دەبێت و ناوی دەنێن وریا. کاتێک کە 
تەمەنی وریا تەنیا دوو ساڵە، دایکی بە هۆی نەخۆشیی 
شێرپەنجەوە کۆچی دوایی دەکات. باوکی وریا، کە لەو 
لەبەر  و  بووە  سنە  میللیی  بانکی  فەرمانبەری  کاتەدا 
سەرقاڵبوونی بە کارەوە، ناتوانێ بە وریادا ڕابگات، وریا 
دەنێرێتەوە بۆ الی بنەماڵەی دایکی وریا، لە سەقز. وریا 
نازداری دایەگەورە و پوور و خاڵەکانی بووە و هەموویان 
زۆر نازی دەکێشن و چیی بوێت دەیخەنە بەر دەستی. 

وریا تا تەمەنی هەشت سااڵن و تەواوکردنی پولی یەک 
و دووی سەرەتایی، لە سەقز دەبێت. باوکی وریا شەش 
ساڵ دوای کۆچی دوایی دایکی، لەگەڵ پەریسا حیسامی، 
ژیانێکی تازە پێک ده هێنێ و پاشان وریاش دەبەنەوە بۆ 
سنە، بۆ الی خۆیان. سەرەڕای هەندێ کێشەی سەرەتایی 
لە ئەنجامی ئەو جێگۆڕکێیەدا، وریا زۆر زوو بە پەریسا 

ڕادێت، کە دوازدە ساڵ لە خۆی گەورەترە.
پەریسا کە لەو کاتەدا چاالکێکی سیاسیی چەپ بووە، 
دەڵێ وریا منداڵێکی زۆر وریا و زیرەک و پڕ لە گوڕوتین 
بوو و هەمیشە گوێی لە باس و وتووێژی سیاسیی نێوان 

وریا مەزهەر
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من و خۆشکەکەم دەگرت و هەندێ جاریش 
لە  حەزی  زۆر  باسەکانمانەوە.  ناو  دەهاتە 
وەرزشی کاراتە بوو و لە هەر دەرفەتێکدا، 
بە تایبەتی کاتێک میوانمان دەهات، جلی 

تایبەتیی کاراتەی لەبەر دەکرد.
وریا هاوینی 1362، لەگەڵ بنەماڵەکەیدا، 
بۆ پشووی هاوینە، سەردانی تایلەند و هیند 
هەموو  لە  زیاتر  دەڵێ:  پەریسا  دەکات. 

شتێک، مورتاز و جۆکییەکانی هیند سەرنجی 
وریایان ڕادەکێشا و هەر لەو سەفەرەوە، بوو 
بە هۆگری یۆگا و دوای گەڕانەوە دەستی کرد 

بە پرۆڤەی یۆگا.
وریا زۆر لە شەڕ دەترسا. لە کاتی بۆردمانەکاندا 
بنەماڵەکان پەنایان بۆ ژێرخانەکان و هەندێ جار 
بۆ دەرەوەی شار دەبرد، بەاڵم وریا دەرەوەی 
بە هێمنتر دەزانی. لەو کاتانەدا هاوڕێی زۆری 
هەبوو و کەمتر بە تەنیا دەهاتەوە بۆ ماڵەوە. 
دایک  لە   1363 ساڵی  کە  خوشکی،  دڵنیای 
بووە، بیرەوەریی زۆری لە وریا الیە و دەڵێ، 
لە  و  تێکواندۆ  فێربوونی  بۆ  دەچوو  وریا 
یارمەتی  یۆگادا  فێربوونی  لە  منی  ماڵیشەوە 

دەدا. 
دڵنیا دەڵێ، وریا زۆریش حەزی لە مۆسیقا بوو، 
چونکە باوکم هەندێ جار لە ماڵەوە ڤیۆلۆنی 
دەژەند و سەنتوورێکیشی بۆ وریا کڕیبوو. وریا 
شاملوو  پەریای  شیعری  کردبوو  ناچار  منی 
لەبەر بکەم، پاشان ئەو سەنتووری دەژەند و 

من شیعرەکەم دەخوێندەوە.
ئەنوەر مەزهەر، یەکێک لە مامەکانی وریا، کە 
شاعیر و ئەدەبدۆست بوو، زۆر لە وریا نزیک 
بوو، بەاڵم بەداخەوە لە تەمەنی الویدا کۆچی 
دوایی کرد و ئەو مەرگە زۆر کاری کردە سەر 

وریا.
ساڵی 1367 بنەماڵەی مەزهەر کۆچیان 
کرد بۆ تاران. وریا لە تاران درێژەی بە 
هۆگری  زۆر  گەرچی  ئەو  دا.  خوێندن 
بواری  بەاڵم  بوو،  ئەدەبیات  و  شیعر 
هەڵبژارد،  خوێندن  بواری  وەک  زانستی 
و  بووە  ئەوە هەڵە  وایە  ڕای  باوکی  کە 
گەر لە ئەدەبیاتدا بیخوێندایە، بێگومان 

سەرکەوتووتر دەبوو.
ڕێگه ی خاڵۆیەوە )ئەکرەم  لە  لەو سااڵنەدا 
ڕێگە  بوو،  ئەدەب  مامۆستای  کە  ساڵحی( 
ئەدەبییەکان.  کۆڕە  و  شیعر  شەوی  دەباتە 
و  بووە  شاملوو  شیعری  هۆگری  زۆر  وریا 
لە  دووەمی  خوشکی   1371 ساڵی  کاتێک 
شاملوو،  بۆ  هۆگریی  لەبەر  دەبێ،  دایک 

پێشنیار دەکات ناوی بنێن ئایدا. 
ساڵی 1370، بنەماڵەی مەزهەر لە تارانەوە 
دەچنە کەرەج. دڵنیا، کە خۆیشی لەو کاتەدا 
دەستی بە نووسین کردووە، لەبەر هاوڕێیەتی 
لەگەڵ کچی عەلی ئەشرەف دەرویشییان، کە 
دراوسێیانە، ئامەشۆی ماڵی عەلی ئەشرەف 

ده كات و وریاشیان پێ دەناسێنێ.
سەربازی  خزمەتی  بۆ  وریا   ،1372 ساڵی 
دەچێتە سەقز و ساڵی 1374 دەگەڕێتەوە بۆ 
کەرەج و بۆ نزیکەی دوو ساڵ بە مووچەیەکی 
لە  بەرهەمهێنان  دامەزراوەیەکی  لە  باشەوە، 
قەزوێن کار دەکات و لەوێش لەگەڵ کەسانێکی 
جار  هەندێ  و  دەبێت  ئاشنا  ئەدەبدۆستدا 
ئەدەبییەکانی  و  شیعری  کۆڕە  بو  دەچێت 

قەزوێن.
و  دەکەن  کۆچ  تر  جارێکی  وریا  بنەماڵەی 
ڕۆیشتن  نیازی  بە  و  تورکیا  بۆ  ئەمجارەیان 
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و  ئانکارا  لە  مانگ   16 ماوەی  بۆ  ئەوان  ئەورووپا.  بۆ 
کاستامنۆ دەبن و زۆربه ی ئەو ماوەیە، هەموو خێزانەکە 
بە کۆ لە یەک ژووردا دەبن. وریا لە تورکیا لە دووکانێکی 
زمانی  فێری  خێرایی  بە  و  دەکات  کار  شیرینیفرۆشی 
تورکی دەبێت و لەسەر بەرگی CDـیەوە گۆرانی و ئاوازە 
تورکییەکان دەخوێنێتەوە و ماوەیەکیش خەریکی فێربوونی 
بەرنامەیەکی  لە  جارێک  دەبێت.  باغاڵما  تورکی-  سازی 
فەرهەنگیدا، کە بۆ پەنابەران ڕێک دەخرێ، دەچێتە سەر 
شانۆ و چەند گۆرانیی فارسی و تورکی پێشکەش دەکات. 

پەریسا  دەکات.  کار  قاوەخانەیەکدا  لە  ماوەیەکیش  بۆ 
دەڵێ، وریا بەشێک لە داهاتەکەی خۆی دەدا بە کوڕێکی 
دڵنیا  بوو.  بۆیاخچی  قاوەخانەکەدا  نزیک  لە  کە  هەژار، 
چڵکنی  و  لەڕ  تووتەڵەسەگێکی  وریا،  شەوێک  دەڵێ، 
هێنایەوە و داوای لێ کردین ڕایبگرین و بەخێوی بکەین.

وریا لە تورکیا خۆی بە ناوی دێنیز و موراد ناساندبوو. 
هەر لەوێ بەڕێز حەیدەرییەی چیرۆکنووس دەناسێت و 
مانگ  دەبێ. پاش شانزە  ناسیاوییە خۆشحاڵ  لەو  زۆر 
مانەوە لە تورکیا، ساڵی 1999 بنەماڵەی مەزهەر دەچنە 
فینالند و لە باکووریترین شاری 
وریا  دەبن.  نیشتەجێ  فینالند 
لەوێ دەست دەکات بە فێربوونی 
جارێکیش  و  فینالندی  زمانی 
فەرهەنگیی  بەرنامەیەکی  لە 
ڕوانیمیدا،  شارەوانیی 
و  دەخوێنێتەوە  شیعرەکانی 
فینالندی  زمانی  بە  کەسێک 

وەریان دەگێڕێ. 
لە  مانەوە  دوای  مانگ  شەش 
لە  کە  لەیال،  بە  وریا  فینالند، 
وەرگێڕی  سوشیاڵ  فه رمانگه ی 
دەبێت.  ئاشنا  بنەماڵەکەیانە، 
لەیال هۆگری شیعر و ئەدەبیاتە 
و  خوێندوویەتی  فینالند  لە  و 
بووە.  هێلسینکی  دانیشتووی 
ئاشناییەدا،  ئەم  ئەنجامی  لە 
دەچێت  ڕوانیمییەوە  لە  وریا 
لەیالدا  لەگەڵ  و  هێلسینکی  بۆ 
ده هێنێ.  پێک  هاوبەش  ژیانی 
هاوبەشە،  ژیانە  ئەم  بەرهەمی 
لە  کە  کالرا،  ناوی  بە  کچێکە 
لە  2002ـدا،  ئوکتۆبەری  مانگی 

کالرا و وریا مەزهەر
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بەرامبەر  وریا  و خۆشەویستیی  بووە  دایک 
بە کالرا، بە ڕوونی لە شیعرەکانیدا دیار و 

بەرچاوە. 
لە ساڵی 2002ـەوە کە منیش هاتبووم بۆ 
فەرهەنگدا  فه رمانگه ی  لە  و  هێلسینکی 
دامەزرابووم، بە بەردەوامی چاوم بە وریا 
دەکەوت و ئەو لە هەموو بەرنامە ئەدەبی 
ناوەندی  لە  مندا،  فەرهەنگییەکانی  و 

فەرهەنگیی نێودەوڵەتیی هێلسنکی، بەشداریی 
جار  هەندێ  و  تەنیا  بە  جار  هەندێ  دەکرد؛ 
لەگەڵ لەیالدا، کە شیعرەکانی ئەوی وەرگێڕابووە 
سەر زمانی فینالندی. پاش جیابوونەوەی وریا 
وریا  دوورکەوتنەوەی  ئەنجامدا،  لە  و  لەیال  و 
هەرگیز  ئیتر  وریا،  دەروونیی  باری  کالرا،  لە 
وەک پێشووی لێ نەهاتەوە و لەم دواییانەدا، 
لە کۆڕە  لە چاالکییە کۆمەاڵیەتی و  بە کەمی 
و  دەردەکەوت  فەرهەنگییەکاندا  و  ئەدەبی 
دیدارەکانمان ئیتر لە کاتی پشوو و لە ماڵەوە، 

یان لە خواردنگەیەکدا، دەبوو.
من   ،2011 ئاوریل  10ی  یەکشەممە،  ڕۆژی 
و وریا نزیکەی سەعات و نیوێک بە تەلەفۆن 
قسەمان کرد. ئەو لە هەمیشە بەکەیفتر بوو و 
کاتێک قسەی سیاسی و ئەدەبیمان تەواو بوو، 
باسی ئەوەی کرد، کە دڵنیای خوشکی، هاوین 
زەماوەند دەکات و منیشی بۆ ئەو زەماوەندە 
بانگهێشت کرد. وتیشی، کالرا خەریکە لەگەڵ 
فینالند.  بۆ  دێتەوە  ئەڵمانەوە  لە  دایکی 
بڕیارمان دا، من و وریا و کالرا، ڕۆژێک پێکەوە 
بین و بچین بۆ باخچەی ئاژەاڵن. پاشان باسی 
ئەحمەد کایای بۆ کردم و هەر ئەو ڕۆژە لینکی 
گۆرانییەکانی ئەوی بە ئیمێل بۆ ناردم. دوای 
ئەو ڕۆژەش چەند جار پێکەوە قسەمان کرد. 

ڕۆژی 21ـی ئاوریل، وریا لەگەڵ کالرادا، 
لە ماڵی باوکی بوو و تەلەفۆنی بۆ من 
کالرادا  لەگەڵ  و  دابنێین  کاتێک  کرد، 
بچینە دەرەوە. پاش ماوەیەکی زۆر لەگەڵ 
کالرادا قسەم کرد، کە وەک هەمیشە لە 
دیداری وریا، دڵخۆش و بە کەیف بوو. 
دانا.  قەرارمان  ئاوریل  23ـی  ڕۆژی  بۆ 
لەیال وتی  ئاگادار کردەوە.  لەیالشم  من 
خەریکن دەچن بۆ شاری تورکۆ و بڕیار 

بوو کاتێک هاتنەوە هەواڵم پێ بدات. 
باوکی وریا ئێوارەی دووشەممە، 25ـی ئاوریل، 
تەلەفۆن دەکات بۆ وریا و قەرار دادەنێ، کە 
پاشنیوەڕۆی ڕۆژی دواتر )سێشەممە( پێکەوە 
بچن بە دوای کالرادا. ڕۆژی سێشەممە، وریا 
هەواڵی نابێ. باوکی چەندین جار تەلەفۆنی 
ناداتەوە.  وەاڵم  کەس  بەاڵم  دەکات،  بۆ 
پاشان لەگەڵ ئایدای خوشکیدا، دەچنە بەر 
لە  ناکاتەوە.  دەرگه   کەس  بەاڵم  ماڵەکەی، 
سەیری  دەرگه کەوە،  نامەی  تایبەتیی  درزی 
هەڵکراون  چراکان  دەبینن  دەکەن،  ناوەوە 
بۆ  تەلەفۆن  دیارن.  وریاش  کەوشەکانی  و 
لە  موبایلەکە  دەنگی  دەکەن،  موبایلەکەی 
ماڵەکەوە دەبیسرێت. ئیتر گومانێک نامێنێ. 
دەرگه ی  پولیس  دەکەنەوە.  ئاگادار  پولیس 
ناچێت،  پێ  زۆری  دەکاتەوە.  ئاپارتمانەکە 
پولیس، هەواڵی مەرگی وریا بە فارووق و ئایدا 
ئاپارتمانەکە  ناو  باوکی دەچێتە  ڕادەگەیەنێ. 
و  ژوورەکەدا  تەختی  لە  کە  دەبینێ،  وریا  و 
و  دادەنیشێ  کەوتووە.  موبلەکاندا  بەردەم  لە 
باوەشی،  دەخاتە  شاعیرەکەی  کوڕە  سەری 
ڕووخساری کەوەهەڵگەڕاو و ساردی ماچ دەکات 
و بەم چەشنە ئازیەتی لەبننەهاتووی بنەماڵەی 
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مەزهەر، دەست پێ دەکات.
کۆچی وریا زۆر بێوادە و چاوەڕواننەکراو بوو. 

ئینتەرنێتدا سەبارەت بە خۆکوشتنی  لە  ئەو هەوااڵنەی 
وریای،  خەمباری   بنەماڵەی  کرانەوە،  باڵو  وریا 
هاوسەرە  و  وریا  خوشکی  دڵنیای  کرد.  خەمبار  زیاتر 
لەو  سەریان  پزیشکن،  هەردووکیان  کە  فینالندییەکەی، 
پێوەندییەکی  کە  پەریسا  ماوە.  سووڕ  ناڕاستە  هەواڵە 
و  هەبوو  وریادا  لەگەڵ  خێزانیی  پێوەندیی  لە  واوەتر 
من گەلێک جار لە وریام بیستووە، وەسفی میهرەبانیی 
چەند  وریا  دەڵێ:  دەکرد،  خۆی  بە  دەرهەق  پەریسای 
ڕۆژ پێش ئەو ڕووداوە، کۆتێکی سووری جوانی کڕیبوو 
و وتی بۆ ئەم هاوین و پاییزە باشە. دڵنیا دەڵێ، لەو 
حەفتەیەدا من لە سەفەردا بووم و بە تەلەفۆن، داوای لێ 
کردم پایپێکی بۆ بکڕم. باوکی دەڵێ، وریا بۆ حەفتەی 

دواتر قەراری الی دوکتۆری هەبوو. 
لە  کاتەی  ئەو  وریا،  گەرچی  دەزانم،  باش  خۆیشم 
هاوسەرەکەی جیا بووبووەوه  و کالرای دێردێر دەبینی، 
تووشی خەمۆکی بووبوو و ساڵی 2010ـش کۆچی دوایی 
خاڵۆی )سیاوەش ساڵحی( زۆر خەمباری کردبوو، بەاڵم 
بە  زیان  بتوانێ  کە  نەبوو  کەسێک  بنەڕەتدا  لە  وریا 

هیچکەس و بە خۆیشی بگەیەنێ. 
لە هەموو ئەو کاتەدا، کە ئێمە، واتە من و کاک فاروق 
و پەریسا و دڵنیا، خەریکین باسی وریا دەکەین، ئایدا 
لێی  کۆتاییدا  لە  بێدەنگە.  و  دانیشتووە  سووچێکدا  لە 
دەپرسم: ئایدا! ئەی تۆ ناتەوێ سەبارەت بە وریا هیچ 

بڵێی؟ 
بە  فرمێسک  بێدەنگ، وشەی  دەکات:  پێ  دەست  ئایدا 
چاوی ئایدادا دێتە خوارێ و جارێکی تر ڕوومەتی ئێمە 

تەڕ دەکاتەوە.

سەرچاوە:
و  ژیان  بە  تایبەت   .2011 پاییزی  یەکەم.  ساڵی  هەمیان.  گۆڤاری 

بەرهەمەکانی و. م. ئایرو )وریا مەزهەر(.

وریا مەزهەر



بابەک غەفاری 
له  فارسییه وه : ئەنوەر عەلی

ئەنجام دراوە و پێشتر  ئەم وتووێژە ساڵی 2004 
لە ماڵپەڕی »پوئیتریسم«ـدا باڵو کراوەتەوە، ئەو 

ماڵپەرە ئێستا نەماوە.

بابەک غەفاری: باسی خۆت و بەرهەمەکانت بکە.
وریا مەزهەر: لە بارەی خۆمەوە شتێکی وام نییە. 
جگە لەوەی بڵێم ساڵی 1975 لە شاری سنە لە 
ڕۆیشتینە  مێرمنداڵیدا  تەمەنی  لە  بووم،  دایک 

ئامادەبوونی 
شیعردوورەدەستیی 

وتووێژێکی ئینتەرنێتی لەگەڵ وریا مەزهەر-دا
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یەکێک  چووینە  ئەوەش  دوای  و  کرد  سەربازیم  تاران. 
نیشتەجێ  لەوێ  لە شارۆچکەکانی دەوروبەری کەرەج و 
بووین. تا پێش ئەوەی بێمە دەرەوە، لە کەرەج بووین. 
ماوەیەک لە تورکیا بووم و ئێستاش دانیشتووی هیلسینکیی 
هەیە  بچووکیشمان  کچێکی  و  هەیە  هاوسەرم  فنلەندام. 
دووپاتەوەنەبووترین  و  ڕەسەنترین  کە  کالرایە،  ناوی 

شیعری منە.
واز لەو باسانە بێنین و بڕۆینە سەر باسی نووسراوەکانم. 
چەند کتێبەشیعرم باڵو کردوونه تەوە، کە لەوانە، دەکرێ 
ئاماژە بکەم بە »دانپێدانانەکانی دەربازبوون، ماددەی 1، 
هزرە کانزاییەکان )ئەمەیان تەنیا لە سەر ئینتەرنێت باڵو 
کراوەتەوە(« و لەم دواییانەشدا، لە سەر ئەرکی دۆستی 
هێژام کاک پەیمان وەهابزادە، کتێبێکی ترم باڵو کرایەوە 
بە ناوی »هاوار مەکە، کەس لەم ئاوێنەیەدا نییە« کە 
بریتییە لە بڕێک لە شیعرەکانی هزرە کانزاییەکان و چەند 
شیعرێکی تازەتر. کۆمەڵەشیعرێکیشم ئاماده یە بۆ چاپ و 

هێشتا باڵو نەکراوەتەوە.

*شیعر الی تۆ چییە؟

-ئەگەر مەبەستت ئەوەیە پێناسەیەکی تایبەت لە شیعر 
بە دەستەوە بدەم، من کاری وا ناکەم. بە ڕای من شیعر 
شتێک نییە کە بتوانرێ پێناسەیەکی تەواو و وەبەرگری 
لێ بخرێتە بەر دەست. بەم حاڵەشەوە هەر کەسە و بە 
الیە.  شیعر  بە  سەبارەت  بۆچوونێکی  ڕێژەیی،  شێوەی 
بۆ وێنە خۆم سەردەمێک هەوڵم دەدا بە بۆچوونی خۆم 
شیی بکەمەوە بۆ ئەوەی النیکەم پاسایەکم بۆ کەمکاریم 
ال بێت. ئێستە بڕوام وایە، شتی وا ناکرێت، چونکە ئەو 
و  بگۆڕدرێت  دەکرێ  و  نییە  جێگیر  شتێکی  بۆچوونە 
الیەنی سەرنجڕاکێشیشی هەر لەوەدایە. پێناسەی شیعر 
لە ناخی شیعردایە و تا ئەو کاتەی لە ناخیدا شاراوە بێت 
ڕێژەییە، کاتێ دەگاتە قۆناخی شیکردنەوە و  تەزایەکی 
لێکدانەوە بە مەبەستی ئەوەی هەموان لێی تێبگەن، ئەوە 
بە  ڕێژەییبوون و  باری  لە  بڕاوە و  دەگاتە پێناسەیەکی 
وتەیەکی تر، لەو خلیسکییە دەردەچێت و جێگیر دەبێت.
بابەتەکە لێرەدایە، کە ناکرێت ئەم بۆچوونە بە شێوەیەکی 
هەمەالیەنە لێک بدرێتەوە و باسی لێوە بکرێت. وه اڵمی ئەو 
"بۆچی"ـیە الی من ئەوەیە: شیعر لەگەڵ بوون )هەستی(
ـدا مامەڵە دەکات. ئەگەر پرسیارت ئەوە بێت کە بوون 

کالرا و وریا مەزهەر
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ئێمەدا  بیری  بە  کە  ئەوەیە  ئەڵێم  چییە، 
نایەت. ئێمە دەتوانین چ پێناسەیەکی تەواو 
)هەڵبەت  بدەین؟   دەستەوە  بە  بوون  لە 
وەستاو  و  مەند  گۆالوێکی  بە  بوون  ئەگەر 
نەزانین( واتە ئەو شتەی لە بوون )هستی(
ـدایە و بە بیری ئێمەدا نایەت، یان باشترە 
دەرک  ئێمە  شهوودیی  توانای  بە  بڵێم، 
کە  نییە،  ڕوون  و  دیار  شتێکی  ناکرێت. 

بە پشتبەستن پێی، بتوانین پەردە لە سەر 
ئەو مەتەڵەی کە بە )شیعر چییە؟( ناوبردەیە، 
ئەوەمان  بانگەشەی  ئەگەر  هەڵبەت  بدەین.  ال 
نەبێت، کە الیەنەکانی دیکەی بوون پێ دەزانین. 
بە  تاقیکردنەوە،  و  ئەزموون  بە  بۆچوونە  ئەم 
و  دەگرێت  بیچم  شهوودی  غەیری  شێوەیەکی 
شی  ئۆبژێکتیڤ  چەمکێکی  چەند  بە  ناکرێ 
بکرێتەوە. ئەم چەمکانە هەرگیز توانای ئەوەیان 
تێدا نییە کە بە هۆیانەوە، ڕێ ببەینە سەر ناخی 
بوونی شیعر. تەنانەت ئەگەر بکرێت پێناسەی 
نابێت،  چارەسەر  کێشەکە  بکرێت،  شیعر 
مەتەرێزە(  دوایین  )ئەم  شیعر  لەوەی  جگە 
لەگەڵ  شەرماوی  ئاڵوگۆڕێکی  و  دانوستان  لە 
کۆمەڵگەی بەکارهێندا، بکاتە شتێکی بەرهەست 
)بۆ  مەسرەفی  شتێکی  بیکاتە  ئەنجامدا  لە  و 
شیعر  کە  حاڵێکدایە،  لە  ئەمە  بەکارهێنان(. 
دەدات.  ڕوو  ئەزمووندا  و  تاقیکردنەوە  لە 
ڕوویان  کە  تاقیکردنەوانەی  و  ئەزموون  ئەو 
پێناسەوە.  بەندوداوی  بخرێنە  ناکرێ  نەداوە، 
کەسی وەک شەمس و قەیس و ڕازیمان کەم 
نەبوون. ئەو کەسانە ئەگەر بەستێنی شیعریان 
بە موڵکی خۆیان نەزانیبا، ڕەنگە شیعر بەم 
ناکامیی  و  مەرگ  بواری  نەدەکەوتە  شێوەیە 
ئاوەزمەندترین  بە  خۆ  لە  سەرچاوەگرتوو 

زانینەوە.
حوکمێک  یان  بڕیار،  هەر  دەرکردنی  بۆیە 

وا  چییە،  شیعر  کە  ئەوەی  لەسەر 
لەمپەرێک  خۆمان،  دەستی  بە  دەکات 
بەردەم  و  خۆمان  ڕێگه ی  سەر  بخەینە 
وتم،  کە  هەروا  خۆمانەوە.  شیعری 
لە  پێناسەیەک  دانەدەستی  بە  ئێمە 
شتێکی  ڕێژەییە،  کە  شتێکەوە  بارەی 
و  خوازراو  واتە  دەخولقێنین،  ڕەها 
پێناسەکردنی  ڕێگەی  لە  نەخوازراو، 
و  زەوقی  باسی  و  تاکەکەسییانە  زۆر 
دەکەین  لێ  وای  سەلیقەیی شەخسییەوە، 
و  بێسنووری  ڕادەی  تا  شیعر  موڵک.  ببێتە 
بێکەناری، کەشێکی بەرفراوان و ڕەهایە، بەاڵم 
جاری  زانین،  لە  سەرچاوەگرتوو  شادمانیی 
کە  پەشۆکێنێت،  دەمان  شێوەیەک  بە  وایە 
خۆمان بە خاوەنی بێسێودووی ئەو کەش و 

دۆخە بزانین.

*لەو بەرهەمانەی تۆدا کە خوێندوومنەتەوە: 
مادەی 1، هزرە کانزاییەکان و کۆمەڵەشیعری 
تازەت، واتە "هاوار مەکە کەس لەم ئاوێنەیەدا 
نییە" دەوری تەنز و تارۆز زیاتر دەردەکەوێت، 
هۆی ئەوەی ڕووت کردووه تە تەنز چی بووە؟

-جیهانی بێ تەنز الی من جیهانێکی ترسناکە. 
هەر ڕۆژێ زیاتر لە سیمای جیهان دەترسم، 
لە  وایە  تەنز. جاری  بەر  دەبەمە  پەنا  زیاتر 
تەنزدا مرۆڤ دەستی دەگاتە ڕاستییەکی ورد و 
شاراوە، کە لە دونیای وشک و جددیی ئەدەبیدا، 
کەمتر دەستی پێ دەگات. مرۆڤ ناتوانێت لە 
ئەمەی  وەک  فەرمیدا،  و  وشک  زمانێکی  ناو 
کە من ئێستا بە هۆیەوە واڵمی پرسیارەکانی 
بکات و کونجکۆاڵنە چاو  تۆ دەدەمەوە، گەمە 
ئەم  ناو  لە  هەر  جاروبار  و  بگێڕێت  بەمالوالدا 
زمانە یاخییەدا و بە هۆی ئەو وردبوونەوانەوە، 
بهێنیتە  مەترسیدار  و  ئاژاوەسازکەر  پرسیاری 
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ئاراوە. دونیای ئەمڕۆ بێبەزەییترە لەوەی سەرەتا بێیت 
سیمایەکی ئەدەبی بە خۆتەوە بگریت و پاشان لەگەڵیدا 
بدەیت،  نەقیزەی  پێویستە  وایە  وتووێژ. جاری  بکەویتە 
دەست بدەی لە شوێنێکی هەستیاری، کە لە جێی خۆی 
هەڵتۆقێت، با تۆ بتوانی بۆ چرکەیەکیش بێت، ژێرەوەی 

)ژێری ژێرەوەی( ببینیت.

*بۆچ شیعر دەنووسیت؟
حەقیقەت  تینووی  بەردەوام  مرۆڤ  دەزانین  -هەروەک 
تەنیا  باوە،  هەڵە  ئەم  شیعر،  »نووسین«ـی  بووە. 
سێبەرێکی بچووکە کە بتوانین لە بەریدا، بۆ ماوەیەک بیر 
واتە حەقیقەتی  گەورەیە،  وەهمە  ئەو  نامۆیە،  لەو وشە 
فرمانی  لە  جەخت  لێرەدا  )من  بکەینەوە.  پەتی 
نەبێت،  پەتی  حەقیقەتی  کە  و  دەکەمەوە(  بیرکردنەوە 
یەکتری  دوانە  ئەم  حەقیقەت.  وەهمی  دەگەینە  ئێمە 
تەواو دەکەن و بە هۆی ئەم تێکەڵبوونەی حەقیقەت و 
وەهمەوە، دەگەینە حەقیقەتێکی سێیەم، کە حەقیقەتی 
شیعر  حەقیقەتەکانی  لە  یەکێک  دەکرێ  )یان  شیعرە. 
بێت( و من ڕەنگە بۆ نزیکبوونەوە لەو حەقیقەتە سێیەمە 
جار  هەندێ  »نووسین«  دەنووسم.  شیعر  کە  بێت، 
تەختکردنی ئەو ڕێگه یەیە، کە بتوانین تێیدا بیر لە خودی 
دەسەاڵتی شتە  لە  دەربازبوو  »حەقیقەت«، حەقیقەتی 
سەپێنراوە عەقاڵنییەکان بکەینەوە. کەواتە بە پێچەوانەی 
بۆ  دەزانن  ڕێگه یەک  بە  شیعر  کە  کەسه وه ،  بڕێ  ڕای 
پاشەکشێکردن و دوورکەوتنەوە لە بیر و ئەندێشە، من 
بڕوام وایە شیعر ئەو پانتاییەیە، کە بێسنووری دەخاتە 
بەردەم ئەندێشەوە. دەکرێ بڵێم شیعر خودی ئەندێشەی 
لە چوارچێوە نەگیراوە. واتە ئەندێشەی ڕەسەن و پەتی 
و سەرچاوەی هەموو خواست و حەزە ڕەهاکانی مرۆڤ، 
ڕێک بە پێچەوانەی وەستان و نوقمبوون لە ژێر دەسەاڵتی 
زۆر  قاقەزی  و  الپەڕە  ڕەشکردنەوەی  و  شیعرنووسیندا 
و زەبەند، واتە بزووتن و مەلەکردن لە سەر ڕێگه ی بە 
ڕوانگەیەکی  وەک  بیرکردنەوە،  شیعر  بە  و  ژیان  شیعر 
بەدیهێنەری هەستی. نووسینی شیعر لێرەدا گرینگایەتیی 
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سەر  لە  ئەوەی  نامێنێت.  تەوەره بوونی 
قاقەز دەنووسرێت، تەنیا ستایشی ئێمە لە 
شیعرە، دەربڕینی دڵتەنگییەکانی ئێمەیە لە 
نەبوونی ئەو شتەی کە هەرگیز بە تەواوی 
نەکردووە.  پێ  هەست  ئامادەبوونیمان 
تەنیا  شیعرنووسین،  بە  ئێمە  کەواتە 
ئامادەبوونی  ئەوەی،  بۆ  دەدەین  هەوڵ 
دوورەدەستی شیعر مەزەندە بکەین. بۆیە 

بگەین  بڕاوە،  تەواو  شێوەیەکی  بە  ناکرێت 
بە ناخی حەقیقەتی شیعر. نەک ئەوەی بمەوێ 
بڕیارێک دەربکەم و نووسین بە بێسوود بزانم، 
)نووسینەکانمان(  ئەمانە  بەهەرحاڵ  چونکە 
نیشانەی دەرکەوتووی مەزەندەکانمانن سەبارەت 
بە ئامادەبوونی شیعر و هەرچەند ئەم نیشانانە 
سەرەوە،  بەرنە  مەزەندەکانمان  ئاستی  زیاتر 
وزەی زیاتریان بۆ تێڕامان تێدا دەبێت. لەوێدا 
برد،  ناو  باو  هەڵەیەکی  وەک  شیعرم  من  کە 
هەر بەم هۆیەوە بوو. لە ئاکامدا دەکرێ بڵێین، 
نووسین، بە جۆرێ دۆزینەوە و بیرکردنەوەیە لە 
سای مومکینەکاندا، کە هەمیشە شتی نامومکین 
بۆ  بیانوویەک  دەیکاتە  و  دەکات  چێژبەخش 

بەردەوامیی ژیان و درێژەدان بە ڕێگه . 
بیرکردنەوە؟!(  )بۆچی  ناپرسیت  بۆ 
لە  بیرکردنەوە،  هۆی  دەزانیت  چونکە 
ناو خودی بیرکردنەوەدا شاردراوەتەوە. 
و  هەناسەکێشان  ئەم  پاسای  هۆی 
هۆی  واتە  پاسایە.  بێ  هەناسەدانەوە، 
دەکرێ  خۆی  کە  ساکارە،  بوونە  ئەم 

سەختترین هۆی ژیان بێت.

چەند  لە  کەڵکت  کتێبتدا  دوایین  *لە 
کانزاییەکان"ـیش  "هزرە  شیعری 
وەرگرتووە. پێوەرت بۆ هەڵبژاردنی ئەو 

شیعرانە چی بووە؟

-ئەم کتێبەی دوایی لە ڕاستیدا ئەنجامی 
منە،  شەخسیی  وەسواسیی  هەندێ 
و  کانزاییەکان"  "هزرە  لە  هەڵبژاردەیەک 
هزرە  تازەترە.  بەرهەمی  لە  دەستچنێک 
بۆ  نارد  ئیمایل  بە  کانزاییەکانم سەرەتا 
باڵوم  ئینتەرنێت  لە  دواتر  و  دۆستان 
کردەوە. پاشان هەستم کرد زۆر متمانە 
بۆیە  ناکرێت.  دیجیتاڵییانە  الپەڕە  بەم 
ژمارێکیانم لەم کتێبەی دواییدا هێنایەوە، 
لەبەر ئەوەی شوێنێکی دڵنیاتریان بۆ دابین 
بکەم. پێوەریشم بۆ هەڵبژاردنیان، ئەوە بوو، 
ڕێک  تازەکانمدا  شیعرە  لەگەڵ  کرد  هەستم 

دێنەوە.

*هاوار مەکە کەس لەم ئاوێنەدا نییە! داگری 
بڕێک شیعرە کە زۆربەیان لە زمانی ئاخافتن 
ئەمە  وایە.  ڕێنووسیشیان هەر  و  نزیکن  زۆر 
یان  بووە،  فرەچەشنی  بەدیهێنانی  لەبەر 
پێویستیی شیعرە؟ هۆی ئەوە چییە تۆ لەو 

شیعرانەتدا ئەو شێوە زمانەت هەڵبژاردووە؟
شێوەدەربڕینی  بە  پێویستی  زمانێک  -هەر 
ڕەنگە  نازانم  خۆیەتی.  بە  تایبەت 
پێویستییەکی  بڵێین  بکرێت 
شێوەی  بە  دەربڕین  شیعرییە. 
و  توانا  من  ڕای  بە  ئاخافتن، 
وزەیەکی زۆری تێدایە بۆ دەربڕینی 
جیهانی  بەکەمبایەخدانانی  و  تەنز 
هەڵبەت  فرەزانانە.  پاوانخوازیی 
بنووسم،  شیعر  ئەوەی  پێش  من 
کە  بکەمەوە  لەوە  بیر  دانانیشم 
لەوانەیە  بینووسم.  زمانێک  چ  بە 
بەاڵم  بچمەوە،  پێیدا  کۆتاییدا  لە 
جەوهەری  ناکەم  وا  کارێکی 
شیعرەکە،  ناکاوی  لە  و  سەرەکی 
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زەبری لێ بکەوێت. ڕەنگە ئەم ڕەفتارە لە ناکاوەی من 
بە نیسبەت زمانەوە، بووبێتە هۆی بەدیهاتنی جۆرە تەنز 
و دژوازی )پارادۆکس(ـێک لە شیعرەکاندا، دەنا من بە 
مەبەستی تەنزاندنی شیعر نانووسم. هەر لەو کتێبەدا زۆر 
شیعریش هەن، کە بە زمانی نووسینی پێوەر نووسراون. 
هەموو ئەمانە پێوەندییان هەیە بەو کەش و دۆخەوە، کە 
شیعرەکەی تێدا دەنووسرێت. ئەو چرکەساتانە زووتێپەڕن 

و کەمتر لە بیر دەمێنن.

*پێوەندیی نێوان ژیانی ڕۆژانەت و شیعر چۆنە؟
-پێوەندییەکی چڕوپڕ لە ئارادایە. شیعرەکانم لە ژیان و 
منیش،  ژیانی  و  حاڵ  هەڵبەت  نین.  جیا  حاڵوئەحواڵم 
پێم  کەواتە  هەیە.  داهاتوومەوە  و  ڕابردوو  بە  پێوەندیی 
وەکو  ئااڵون.  لێک  تەواوی  بە  شیعرەکانم  و  ژیانم  وایە 
بۆ دەچم.  وای  داهاتووی من. خۆم  و  ڕابردوو  و  ئێستا 

دەبێ  و  هەیە  بەردەوام  پێوەندییە  ئەم  دەزانم  وا  واتە 
ببێت. ئەم دووانە پێویستیان بە یەکترییە. دیار و ڕوونە 
بەبێ ژیان شیعر نییە و بەبێ شیعریش ژیان شادمانیی 
تێدا نابێت. دوای نووسینی هەر شیعرێک، ئەو هەستە لە 
مندا دەبووژێتەوە کە ئەم نووسراوەیە، ئەم شیعرە خۆی، 

سەربەخۆ و جیا لە من ڕێ دەگرێتە بەر. 
بوونە  بەردەوام  واتە  هەستە،  ئەو  بوونی  یانی  ئەمەش 
هەر  دوای  و  دیکە  شتێکی  لەدایکبوونی  بۆ  قوربانی، 
شیعری  خود.ژیانی  زیندووبوونەوەی  دیسان  مردنێک 
جۆرێکی دیکەی ژیانە. ئەم جۆرە ژیانە، تەنیا تێپەڕاندنی 
نییە.  مردن  تا  لەدایکبوون  دوای  زەمەنییەکانی  چرکە 
لەدایکبوون و مردنی، هاوکات و بە نۆرە لە خۆیدا جێ 

کردووه تەوە.

*ڕات چییە لە بارەی دابەشکردنی شیعری هاوچەرخەوە؟
نییە.  سنووربەندییە  و  دابەشکردن  بەم  بڕوام  -من 
ڕەوتێکی  شیعر  دەسەلمێنن؟  چی  سنووربەندییانە  ئەم 
بوونگەرایانە و ئەزەلی و ئەبەدیی هەیە.)هەڵبەت ئەگەر 
وەک زانایانی بواری بیرکاری ئەزەل و ئەبەد بە دوو خاڵی 
پێوەرە  تەمەنی   نەکەین(  وێنا  دەستنیشانکراو  و  دیار 

ە  ر ا د ر و سنو
ن  کا نییە مە ە ز

دیاریکراوە. 
ت  ڵبە هە
ن  ما بێگو
و  بمانەوێ 
نەمانەوێ شیعر 
بەر  دەکەوێتە 
یی  ر یگە ر کا
نی  ما ە ز
ئەم  خۆیەوە. 
ییە  ر یگە ر کا
ێ  کر ە د
بێت  سروشتی 

وریا مەزهەر
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و سەرچاوەی لە ناخۆوریاوە گرتبێت، بەاڵم 
بێ  و  ئاگاییەوە  بە  بمانەوێ  ئێمە  ئەوەی 
هەلومەرجانە  و  دۆخ  ئەم  شوێن  سێودوو، 
گیانی  بەردەوام  کە  واتایەیە  بەو  بکەوین، 
بخەینە  شیعر  کونجکۆڵیی  و  بەرزەفڕ 

داووبەندەوە. 
بۆ  داونانەوەدا  لەم  ئەوەی  هەڵبەت  کە 
ڕاوچییانی شیعر دەمێنێتەوە، تەنیا زیانە 

و هیچی تر.

)پارتیزانی  شیعری"  "چریکی  بە  خۆت  *تۆ 
شیعری( دەزانیت؟ دەکرێ لەو بارەیه وە بدوێیت؟

-ئەم زاراوەیە )چریکی شیعری( دوکتۆر پەیمان 
کۆمەڵناسیی  مامۆستای  و  شاعیر  وەهابزادە، 
دانیشتووی کەنەدا دایناوە. بێگومان ئەو باشتر 
و  بکات  قسە  دەتوانێ  بارەیه وە  لەم  ڕوونتر  و 
تێگەیشتنی  تەنیا  من  بەاڵم  کردووە،  باسیشی 
زاراوەیە  ئەم  دەکەم.  باس  بارەیه وە  لەم  خۆم 
بوونناسانەیە،  کۆماڵناسییانە-  زاراوەیەکی 
شۆڕشوانیی  شۆڕشوانییەدا،  ئەو  ناخی  لە  کە 
یاخیبوون  قۆناخی  تا  شیعر،  هەمەالیەنەی 
تەوەره یی  و  سەرەکی  شێوەی  بە  خود،  لە 
بەرجەستە دەبێتەوە. ئەم گوزارشته  بە بۆچوونی 
من ئەوەندەی دەکرێ ببێتە هۆی بیچمدان بە 
شیعر،  تیۆرییانەی  ڕەخنەی  ئەستوونەکانی 
و  چوارچێوە  بخاتە  شیعر  نایەوێ  ئەوەندەش 
)وەک  سەپێندراوی  پارێزراوی  تەنگەبەریی 
زمان(ـەوە.  تەکنیکی  و  ناوەرۆک  فۆرم، 
وەهابزادە  پەیمان  کاتەی  ئەو  وێنە،  بۆ  واتە 
وەکو  شیعر  کومەڵناسییەوە،  ڕوانگەی  لە 
کردەیەکی پارتیزانی، یان پارتیزانییانە گریمانە 
توخمی  بەرجەستەبوونی  دەیەوێ  دەکات، 
بەرەنگاربوونەوە لە شیعردا و سەرپێچیکردنی 
ڕێسا  و  سیستەم  دەسەاڵتی  بن  چوونە  لە 

شیعر  و  بێنیتەوە  وەبیر  ئەدەبییەکان 
و  بێسنووری  بۆ  بێت  ئاماژەیەک 
بەم  مەرجەی مەسەلەکە  بەو  بێکەناری. 
شێوەیە ببینین، شیعر نەک وەکو ژانر و 
جۆرێکی ئەدەبی، بەڵکو وەک ئەزموونێک 
کە بەردەوام ڕوو دەدات و گرۆیی هەیە بە 
الی ڕوانگەیەکی بوونناسانەدا، دەتوانێت 
سیستەم  ئەو  بەرەنگاری  نەبێت  هیچ 
هەموو  لە  کە  بێتەوە،  ڕێکخراوە  و 
لەمپەر.  دەبنە  و  گەمارۆدەرن  ڕوویەکەوە 
لەم یاخیبوون و شۆڕشە خۆکردەدا، شیعر بەبێ 
نوێ  خۆی  شاعیر،  دەستێوەردانی  کەمترین 
ئەوەی  بێ  ئەزموونێک  وەک  واتە  دەکاتەوە. 
چرکەبەچرکەی  لە  بکات،  دروست  بەربەست 

ژیانی ئێمەدا ڕوو دەدات.
مەبەستم لەم باسە ئەوە بوو بڵێم، بیردۆزەی 
چریکە شیعرییەکان نە دەتوانێت و نە دەیەوێت 
سنوور و چوارچێوە بۆ شیعر دروست بکات. 
خۆیشی نایەوێ ببێتە قوتابخانەیەکی شیعری، 
مەبەست،  پێچەوانەوە  بە  تەواوی  بە  بەڵکو 
بەندوداوانەیە،  ئەو  و  بەربەستەکان  البردنی 
ئەو  ئااڵون.  شیعردا  دەستوپێی  بە  کە 
بە  و  سەردەمێکدا  هەر  لە  کە  بەندوداوانەی 
ناوی قوتابخانە، گرووپ و دەستەیەک، تەنیا 
ئەڵقەیەک بە ئەڵقەکانی زنجیر زیاد دەکەن. 
ئەگەر ئەم پێشگریمانە بۆ تێگەیشتنی من لەم 
من  بەڵێ،  بڵێم،  دەبێ  بێت،  ڕاست  وتەزایە 
بۆچوونەوە  و  ڕوانگە  لەم  نزیک  بە  زور  خۆم 

دەبینم.

لە  ڕێژەیی  دووریی  و  ئێران  لە  *دووربوون 
ڕەوتە شیعرییە هاوچەرخەکانی ئێران و دووری 
سەر  لە  کاریگەرییەکی  چ  فارسی،  زمانی  لە 

شیعرەکانت بووە؟
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-کەمتافرە ئاگام لە ڕەوتە شیعرییە هاوچەرخەکانی ئێران 
بووە، هەڵبەت نەک وەکو ئێوە کە بەردەوام و ڕۆژانە ئاگاتان 
لێ بووە. هەڵبەت ئێستە کە ئینتەرنێت لەبەر دەستدایە، 
ئەو کەسانەش کە لە دەرەوەن، زیاتر لە ڕابردوو ئاگایان 
لە ڕووداو و مەسەلەکانی ناوەوە دەبێت. ئەم مەسەلەیەش 
ئەگەر  بەاڵم  ئینتەرنێتە.  ئەرێنییەکانی  خاڵە  لە  یەکێک 
شیعر نەبەستینەوە بە شێوازێکی )نحلە(ـی ئەدەبییەوە، 
هەڵسەنگاندنیشی بە ڕێسای تایبەت و گریمان نوێی هەمان 
شێوازەوە، لەو حاڵەتەدا شیعر سیمایەکی ئەزموونی و تا 
وەک  دەکرێ  کە  دەگرێت،  خۆ  لە  سەربەخۆ،  ڕادەیەک 
سەیری  سەربەخۆ  ژیانێکی  تاقیکردنەوەی  و  ئەزموون 
بکرێت، یان بە وتەیەکی تر، ئەزموون و تاقیکردنەوەیەک 

کە لە ژیاندا بێ پچڕان ئامادەیە. کەواتە ئەم ئامادەییە چ 
لێرە بێ و چ لەوێ، ئەنجامەکەی یەکسان دەبێت. تەنیا 
بۆ هەڵسەنگاندنی دوو  ببێتە هۆکار  شتێک کە دەکرێت 
بەرهەم، یان زیاتر پێکەوە، دەرککردنی ئەم ئامادەیی و 
هەوڵدانەیە بۆ نزیکبوونەوە لەو ئامادەبوونە، بەاڵم ئەوەی 
کە دەرەوەی واڵت چ بوارێکی بۆ گۆڕین )نەک بە شێوەی 
ژیانەوە  نیسبەت  بە  من  دیدی  پەرەپێدان(ـی  پێویست 
ڕەخساندووە، پرسیارێکە وه اڵمەکەی ئەوەندە ئاسان نییە 
)النیکەم لە الیەن خۆمەوە(، چونکە من بە دوای ڕەوتی 
ئەو گۆڕانکارییەدا نەچووم. بەم حاڵەوە هەست دەکەم، 
تەنیا هەست دەکەم کە لەم ماوەیەدا، هەندێ گۆڕانکاری 
ڕووی داوە. من هەڵبەت لەو ئاستەدا نیم بمەوێت نرخ و 

بایەخ دابنێم بۆ ئەم گۆڕانکارییە.

کالسیکەکان  لە  و  چۆنی  کالسیکدا  ئەدەبیاتی  *لەگەڵ 
کامەیان زیاتر الت پەسندن؟

سەرەتا  کالسیک،  شیعری  خوێندنەوەی  مەزهەر:  وریا 
سەرەتای  لە  چونکە  بۆ؟  دەزانی  دەکردم.  ماندووی 
شیعری  و  دەزانی  ئاوانگارد  بە  زۆر  خۆم  کارکردنمەوە 
کالسیک ئەو پیرەپیاوە خانەنشینانەی بیر دەهێنامەوە، 
و  دەبوونەوە  کۆ  یەک  دەوری  لە  پارکێکدا  لە  کە 
کورتی،  بە  دەخوێندەوە.  یەک  بۆ  مەولەوییان  و  حافز 
پیر و پەککەوتەکانی  شیعری کالسیک الی من حوکمی 
و  شیعر  زۆرەوە  یەکجار  تاسەی  بە  ئێستە  بەاڵم  بوو، 
بو  دەبم.  فێریان  و  دەخوێنمەوە  کالسیکییەکان  دەقە 
دەوێن )هەردووکیان  زۆر خۆش  مەولەویم  و  بیدل  وێنە 
شاعیری فارسن. وریا مەزهەر: نامەکانی "عین القضات" 
شیعر.  لە  پڕن  من  الی  شەمس،  سێیەم"ـی  "هێڵی  و 
تەشقی  و  توندوتیژ  قۆناخی  دەگاتە  کاتێ  ئاوانگاردیزم 
دەسێنێتەوە  شیعر  لە  ئەندێشە  و  گەڕان  گیانی  خۆی، 
بەرانبەر  لە  نایابە«  گەوهەرە  »ئەم  خۆبەکەمگرتن  و 
لەخۆباییبووندا   و  بەش(  یان  پشک،  )وەک  حەق 
دەدۆڕێنێت. »ئاوڕدانەوە« و »دووبارە بیرکردنەوە«  بە 
دەزانێت.  »پاشگەزبوونەوە«  و  دواوە«  بۆ  »گەڕانەوە 
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تاسەمەندیی من بۆ خوێندنەوە و فێربوون 
واتای  بە  هەڵبەت  کالسیکەکان،  لە 
ئاوانگاردیزم  سێودووی  بێ  ڕەتکردنەوەی 
ئەو  دەستنیشانکردنی  بۆ  بەڵکو  نییە، 
بەشە لە ئەندێشەیەکە، کە خۆی بە حەق و 
سەلمێندراو تەواو دەزانێت و هەوڵ دەدات 
ئەزموونەکانی  هەموو  ڕەتکردنەوەی  بۆ 
پێش خۆی. پێم وایە لە بابەتی سەرەکیی 

پرسیارەکەت دوور کەوتمەوە.

قۆناخێکی  ئەوەیە،  پرسیار  کۆتاییدا  *لە 
شیعر  کە  هەیە،  شیعر  بۆ  تۆ  الی  پێگەیشتن 
خەریکە بەرەو ئەو ئاڕاستەیە هەنگاو دەنێت، 
هەندێ  لە  پێگەیشتنە  ئەو  دەزانیت  وا  یان 
شیعردا دەبینرێت؟ یان هەر لە بنەماوە بڕوات 

بە پێگەیشتن لە شیعردا هەیە؟
-نا! هەروا کە وتم، بە ڕای من شیعر ڕواڵەتێکی 
ئەزمونیی هەیە و وێناکردنی ڕەوتی پێگەیشتن 
و پەرەسەندنی مێژوویی بۆ شیعر ڕاست نییە. 
هەموو  لە  و  بەردەوام  کە  ئەزموونێکە  شیعر 
لە چوارچێوەی زەمان  حاڵێکدا ڕوو دەدات و 
و  نەیاب  ئەزموونێکی  نییە.  ڕوژژمێردا  و 
دۆزینەوە.  و  هەڵێنجان  شیاوی  ڕووەوە  لەم 
و  پێگەیشتن  پێگەیاندن،  پێگەیشتوویی، 
ئەو  بەرانبەر  لە  وشەگەلێکن  پێگەیشتوو، 
ئاگادارییەوە  بە  زۆر  ئێمە  کە  دێن،  کارانەدا 
دەدەین  هەوڵ  یان  دەدەین،  ئەنجامیان 
گریمان  بدەین.  ئەنجامی  خۆوریاییەوە  بە 
پێگەیشتووییەک بۆ شیعر لە ئارادا بێت، دوای 
ڕوودانی ئەو پێشکەوتنە »تەواوبوون« دەبێتە 
پێگەیشتن  ئەگەر  کەواتە  کۆتایی.  ئەنجامی 
دەزانم  باشی  بە  من  ببێت،  وای  ئەنجامێکی 
و  ناپێگەیشتوویی  دەرکەوتەی  بە  شیعر 
ناتەواوی بزانم. لەم ڕووەوە باسەکە تەنانەت 

واتە  دەبێت،  تێپەڕ  »سەلیقەش«  لە 
شیعر ناتوانێت بە بۆچوونێکی سەلیقەیی 
باسی  لە  چونکە  بکرێتەوە،  سنووردار 
توخمی  »هەڵبژاردن«  »سەلیقەدا«، 
»ئەزموون«  بەاڵم  دەبێت،  سەرەکی 
چ  و  بمانەوێ  چ  دەدات،  ڕوو  تەنیا 
باسی  لە  ئێمە  هەرچی  بۆیە  نەمانەوێت. 
دوور  شیعردا  لە  »عەینییەتگەرایی« 
بوونناسانەوە  دەالقەی  لە  و  بکەوینەوە 
وەک  ئێمە  دەوری  مەبەستەکە،  بڕوانینە 
بڕیاردەر، یان بکەری تەواوی شیعر، زۆر کاڵتر 
خۆ دەردەخات. ئەگەر ئێمە بەو جۆرە سەیری 
)ئەم  »خۆبەکەمگرتن«  بکەین  مەسەلەکە 
بتوانێت  دیسان  لەوانەیە  نایابە(  گەوهەرە 
بکاتەوە.  الر  ئێمە  الی  بەرەو  خۆی  ڕێگه ی 
تەواوی کەمبوونی  بە  ئەو شتەیە کە  ئەویش 
کاتێ  دەکرێت.  پێ  هەست  توخمەدا  لەم 
خۆبەکەمگرتنەوە  ڕێگەی  لە  بتوانێت  شاعیر 
فێری شیعر بێت، لەو حاڵەتەدا پلەی لەمەوبەر 
خودائاسای، واتە هەمان عاشقیخۆبوون، نەک 
و  دەسەاڵت  بەرانبەر  لە  عاشقیشیعربوون، 
یەکێکی  ڕەنگە  دەبێتەوە.  کاڵ  بەرفراوانیدا 
دیکە لە ڕاستییە جوانەکانی شیعر هەر ئەمە 

بێت.

سەرچاوە:
بە  تایبەت   .2011 پاییزی  یەکەم.  ساڵی  هەمیان.  گۆڤاری 

ژیان و بەرهەمەکانی و. م. ئایرو )وریا مەزهەر(
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بوو.  نیوەشەو  ڕاچەنیم.  خەون  له 
گڵۆپەكەم هەڵكرد و یەكسەر چووم بەرەو 
یەخچاڵەكه. یەك- دوو قوم شیری ساردم 
نۆشی. بۆنێكی پیس بەر لووتم كەوت. بۆنی 
بیانبەمە  چووبوو  بیرم  لە  بوو.  زبڵەكان 
شانمدا،  بەسەر  دا  كۆتەكەم  دەرەوه. 
نایلۆنی زبڵەكانم گرێ دا و چوومه دەرەوه. 
خسته  زبڵەكانم  كیسەی  بوو.  سارد  هەوا 
ناو زبڵدانی ژووری تایبەت به زبڵەكانەوه و 
كاتی گەڕانەوە چسكەی چاوی پشیلەیەك 
هەموو  نیوەشەودا،  تاریكەساتەی  لەو 

قاقای چەقەڵ
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هۆش و هەستمی بەرەو الی خۆی ڕفاند. 
بە ئارامی ڕاوەستام، جۆرێك كه پشیلەكه 
هەست به هیچ مەترسییەك نەكات. ئینجا 
وەك  و  نووشتاندەوه  ناوقەدەوه  له  خۆم 
لەناو  پشیلەكه  بۆ  خواردنێكم  ئەوەی 
دەستی  شاردبێتەوه،  دەستمدا  لەپی 
ڕاستم برده پێشەوه و گوتم: »پش  پش 
 پش، مەترسه وەره پێشەوه!« پشیلەكه 

هەر  من  و  ڕۆیشت  دواوەوه  بەرەو  هەنگاوێك 
لەو حاڵەتەی خۆمدا مامەوه. ئینجا بە ئارامی 
دەستم برده پێشترەوه و گوتم: »پش پش، 
ئۆخخەی. وەره پێشەوه. كارێكم بە سەرتەوه 
نییه. دەمەوێ بتبەمەوە ماڵی خۆم. حەزیشت 
لێی بوو، هەر لەوێدا بنوو. ئاخر له سەرمان 
ڕەق هەڵدێیت ڕۆڵه. وەره، منیش بە تەنیام. 
دەمەتەقێ  پێكەوە  تۆزێكیش  دادەنیشین 

دەكەین.«
شوێنی  له  نەكرد.  جووڵەی  چیتر  پشیلەكه 
قسانه  بەو  توانیومه  دەتگوت  مایەوه.  خۆی 
بە  تریشم  دەستەكەى  بكەم.  كەر  پشیلەكه 
هەردوو  بە  پڕ  لە  و  پێشەوه  برده  هێواشی 
دەست گرتم. تەنیا میاوێكی كرد و پاش ئەوه 
هیچ تەقەالیەكی تری نەكرد. جەسته گەرم و 
نەرمەكەی لە ناو دەستەكانمدا بوو. هەستم بە 
ترپەترپی لێدانی دڵی دەكرد. الی خۆم بیرم 
كردەوه: چ بە ئاسانی دەتوانیت پشیلەكانی 
من  واڵتی  پشیلەكانی  بكەیت.  كەر  ئێره 
مرۆڤێكیشیان  سێبەری  ئەگەر  تەنانەت 
بینیبا، دەمودەست دەبوون به فیشەك و له 
بیرم  نەدەما.  ئاسەواریشیان  چاونووقانێكدا 
كردەوه: ئاخۆ بەم نیوەشەوه، ئەم پشیلەیه 
دەبێ لێره چ بكا! خاوەنەكەی كێیه! ناشێ 
ڕای  كردبێ؟! ئاخر من تا ئێستا پشیلەیەكی 

كه  بەوجۆره  هەر  نەبینیوه،  بەرەاڵم 
مرۆڤێكی بەرەاڵیشم بەرچاو نەكەوتووه. 
بۆچوونی  به  كه  بەرەاڵیانەی  ئەو  واته 
ئێمه بەرەاڵن و خەریكی خوێڕیگەری و 
بەرەاڵیین، بەرەاڵ نین. ڕەنگە كارێكیان 
هەبێ، كه هەمدیسان بە بۆچوونی ئێمه 
بۆ  كاریان  حیسابی  قەت  و  نین  "كار" 
ناكەین، بۆ نموونه پیاسەكردن بە هۆی 
بێكاری و دەستبەتاڵییەوە بۆ هەڵمژینی 
ناو  دەركودیواری  تەماشای  و  تازه  هەوای 
"بەرەاڵیی"  واتای  بە  كردنیش  كۆاڵنەكان 
بە  "پیاسەكردن  واتای  بە  بەڵكو  نییە، 
هەڵمژینی  بۆ  دەستبەتاڵی  و  بێكاری  هۆی 
ناو  دەركودیواری  تەماشای  و  تازه  هەوای 
بوو  خەریك  پشیلەكه  كردن"ـه.  كۆاڵنەكان 
پێڵووی چاوەكانی دادەخرا. دەتگوت هەموو 
مێشكی خۆیدا  له  منی  بیركردنەوانەی  ئەم 
خوێندبووەوه و له الی خۆی بیری دەكردەوه، 
كه بە خوا ئەم بنیادەمە دەستبەتااڵنەش زۆر 
جار بیر له چ توڕەهاتگەلێ دەكەنەوه. ئاخر 
خۆ پشیله بیر لەم  شتانه ناكاتەوه. نازانم، 
ڕەنگه بیریش بكاتەوه، خۆ ئێمه پشیله نین 
هەتا بزانین پشیله بیر لەم  شتانه دەكاتەوه، 

یان نا.
دەموچاوی پشیلەكه لەبەر ئەوەی بە هەردوو 
كردبووەوه،  بەرزم  بنباڵییەوه  له   دەست 
دەرگه ی  هاتبوو.  وێك  هەویر  گونكی  وەكو 
ژوورەوه.  بردمه  و  كردەوه  ئاپارتمانەكەم 
بەرم  دایه ناو ماڵەوه، با بە ئارەزووی خۆی 
ماڵەوه  ناو  كەلوكونەكانی  سەیری  و  بگەڕێ 
هەست  به  نامۆییكردنی  تۆزێ  هەتا  بكات، 
بڕەوێتەوه. لە پێشدا به چاوێكی لێكۆڵەوه لە 
ژووری  سەیرێكی  نیوەداخراوەكەوه  دەرگه   ناو 
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نووستنی كرد. لەو ساتەدا من خەریك بووم دەڕۆیشتم 
كتریی چایەكه بخەمه سەر تەباخەكه. لە سەر كاناپەی 
پشیلەكه  سەرنجی  ئەوەی  بۆ  و  دانیشتم  هۆڵەكه  ناو 
دەنگم  هەندێ  ڕابكێشم،  كاناپەكه  له  نزیكبوونەوه  بۆ 
بینووسم. دەنگ  ناكرێ  لێرەدا  لە قوڕگم دەرهێنا، كه 
ناكرێ بینووسیتەوه. ئەگەر بینووسی چیتر دەنگ نییه، 
وشەیە، قسەیە... بۆ نموونه ئێوه گوێ له وشەی "میاو" 
بگرن. بەڵێ: "میاو"! بەاڵم خۆ پشیله لە ئەساسدا ناڵێ 
"میاو"، شتێكى تر دەڵێ كه "میاو" نییە، "میاوه"ـش 
و  هەڵدەفریوێنین  خۆمان  خۆمان،  ئێمه  بەاڵم  نییه، 
قەناعەت به خۆمان دێنین كه پشیله گوتوویەتی "میاو" 
دەڵێ  بیلال  و  وەڵاڵ  كه  دەخۆین،  سوێندیش  ئینجا  و 
"میاو". دواتریش ئەم دەنگە بەستەزمانه كێش دەكەینه 
ناو ڕێزمانەوه و وەكو "كردار" مامەڵەی لەگەڵدا دەكەین 
و دەیكەین به "میاواندن". زۆر جاریش بە پێی زاراوه 
پشیله  دواتر  كه  "میاوان"،  یان  "میاوانن"  دەنووسین 
ئەو  دەستی  مەسخەرەی  ببینه  و  پێبكەنێ  پێمان 
ئاژەڵه حیزه. من ئەم  شتانەم پاش ساڵەها كۆشش و 
لێكۆڵینەوه وەدەست هێناوه، كەچی پشیله بێ  ئەوەی 
هیچ لێكۆڵینەوەیەكی كردبێ، ئەو مافه بۆ خۆی قاییل 
دەبێ، كه بیر بكاتەوه بنیادەمەكان زۆر جار بیر له چ 
توڕەهاتگەلێ دەكەنەوه. لە ئەساسدا پشیله ئەم مافەی 
بۆ نییە. نابێ ڕێی ئەوەی پێ بدرێ، كه ئاوها لە بارەی 
كۆشش و ئارەقڕشتنی زانستییانەی مرۆڤەكان لە سەر 
بابەتی زمانناسی بڕیاری یەكالكەرەوه بدات، بەاڵم چیی 
لێ دەكرێ! پشیلەیه، خۆ مرۆڤ نییه. چوزانم، ڕەنگه 
پشیله  بزانین  هەتا  نین،  پشیله  ئێمه  خۆ  هەبێتیش. 

مرۆڤه، یان مرۆڤ نییه.
به نادڵنیاییەوه هاته ناو هۆڵەكەوه. من هەر خەریكی 
و  بووەوه  نزیك  قوڕگم.  له  بووم  دەنگدەرهێنانه  ئەو 
پشتی خۆی له كاناپەكه هەڵسوو. بەرزم كردەوه و نامه 
سەر كاناپەكه. ئینجا دەستم كرده ختووكەدانی. ئەویش 
و  پێدەكەنێ  خەریكه  دەچوو  پێ  و  دەتاڵندەوه  خۆی 

پچڕا...  ناوزگم  "توخوا...  دەڵێ  یان  "بەسە"،  دەڵێ 
بەسه!" هەر وا كه خەریك بوو خۆی لەم  شانەوه بۆ ئەو 
شان دەخست و بە خەیاڵی خۆم دەیشیگوت "بەسە!" 
یان "هاهاها... توخوا... ناوزگم پچڕا... بەسە!" لە پڕدا 
چاوم كەوت بەو كلكه نائاساییەی، كه لەژێر دووالقییەوه 
هاتبووەوه دەرێ و وەكو كلكی پشیلەكانى تر سەرەكەی 
خڕ نەبوو. زۆرتر له كلكی سەگ دەچوو، یان لە سمێڵی 

ناسرەدین شا )سێهەمین پاشای قه جەڕ له ئێران.(
هێواش  هێواش كەوتمه گومانەوه، كه ئەم ئاژەڵەی له 
دەرەوه دۆزیبوومەوه و هێنابوومه ناو ماڵی خۆم، ئایا 
دەشێ پشیله بێ؟! دەموچاوم برده نزیكییەوه و بە وردی 
سەیری ناو چاوەكانیم كرد. لە چاوەكانیدا حیزیی چاوی 
ڕەش  ئێجگار  ئەو  ئەوانەی  بەاڵم  دەكرا،  بەدی  پشیله 
بوون، ڕەشێكی قەترانی. دەتگوت به كل چاوەكانیان 
ڕشتووه. سەیر بوو. كەواته ئەمه چ جۆر گیانلەبەرێك 
و  هات  لەشمدا  بە  موچوڕكەیەك  ساتێ  بۆ  بوو؟! 
لمۆزی  به  بوو. كاتێ چاوم  لەشم ڕەپ  هەموو تووكی 
كەوت جۆرێك دەستم لێى كشاندەوه دەتگوت كارەبای 
دووسەدوبیست ڤۆڵت گرتوومی. بەڵێ، چاوم به هەڵەی 
نەدەبینی. ئەو گیانلەبەره چەقەڵ بوو: بێچووه چەقەڵ، 
یان چەقەڵێكی الو، یانیش پیرەچەقەڵێك. نەمدەزانی. 
له  نەبینیبوو.  نزیكەوه  له  چەقەڵم  ئەوكاته  تا  من 
تەلەڤزیۆندا ئەو كاتەیم بینیبوو، كه خەریكی خواردنی 
وێنەیەی چەقەڵ  ئەم  بوو.  لەشی جەنازەیەك  گۆشتی 
كاناپەكە  لەسەر  دەمودەست  مابووەوه.  مێشكمدا  لە 
هەڵسامەوه و چوومه تەنیشتی پەنجەرەكەوه. چەقەڵ 
بیرم كردەوه:  نامۆ بوو.  ئاژەڵێكی نەناسراو و  بۆ من 
پەنجەكانمی  لەمەوبەر  چەند  دەقه  تا  لمۆزەی  ئەو 
خووساندبوو، ڕوون نییه پێش ئەمە خۆی بە ناو جەرگ 
چەند  بۆ  ئینجا  كردبێ.  مردوویەكدا  چ  ڕیخۆڵەی  و 
لەسەر  بوو: چەقەڵێك  لە ال دروست  ساتێ خەیاڵێكم 
ئاسوودەییەوه،  بەوپەڕی  و  داوەتەوه  پاڵی  كاناپەكەم 
لمۆزی كردووەتە ناوزگی جەنازەكەمەوه. جەنازەكەیشم 
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چاوێكی  بە  كاناپەكه  لەسەر  پشتەوقەفا، 
دەرپۆقیوەوه ڕاكشاوه.

بە  كردەوه.  هۆڵەكەم  پەنجەرەی  پەله  به 
مێشكمدا هات ڕابكەم، بەاڵم هەر زوو بیرم 
كردەوه، ڕاكردن، ئەویش ڕاكردن لە دەست 
پێكەنینداره.  و  گەمژانه  كارێكی  چەقەڵ 
لەوەی  بكەمەوه  بیر  دا  هەوڵم  بۆیه 
هەموو  وەكو  گیانلەبەرێكه  چەقەڵیش 

گیانلەبەرانى تر و بە گشتی ئاژەڵێكه ترسنۆك 
بیركردنەوه  به  دەمویست  بێمەترسی.  و 
بڕەوێنمەوه  خۆم  ترسی  تۆزێ  شتانه،  لەم 
شێوازەش  ئەم   بەاڵم  بدەمەوه،  خۆم  دڵی  و 
سەرنەكەوت. حەپەسا بووم. ترس  و خۆف بە 
تەواوەتی بە سەرمدا زاڵ بووبوو و كۆنترۆڵی 

ئەندامەكانی لەشی خۆم لە دەست دابوو. 
بە  هۆڵەكەم  كراوەكەی  پەنجەرە  دەسكەی 
دەستی ڕاستم ڕاگرتبوو و بە دەستەكەی ترم 
دەكرد،  هێمام  هەر  ڕێگەوبان  پۆلیسی  وەكو 

بەشكەم له پەنجەرەكەوه دەرچێته دەرەوه.
گیان...  خوایە  چەقەڵ...  چەقەڵ... 
دەنووسم،  ئەمانه  خەریكم  كه  ئێستاش 
موچوڕكه  ناوەكەیشی  نووسینی  بە  تەنانەت 
بە لەشمدا دێت. بەڵێ، لە هەمان حاڵدا كه 
دەسكەی پەنجەرەكەم ڕاگرتبوو و بەو دەنگه 
ترساندنی  بۆ  قوڕگمەوه  له  كه  عەجاییبانه، 
چەقەڵەكه دەرم دەهێنا و بەو هۆیەی پێشتر 
نووسیم، ناتوانم ئەو دەنگانه لێرەدا بنووسم، 
ئەو  لەگەڵ  لێكچووییەكی  هیچ  دڵنیام  بەاڵم 
نەبوو،  پێشترمدا  نەوازشكارانەی  دەنگه 
تەشریفی  كه  دەپاڕامەوه،  نائومێدییەوه  بە 
دەرەوه.  بچێته  ماڵەكەم  له  ناموبارەكی 
دەستەپاچەبوونی  و  ترس  كه  چەقەڵیش 
بەدی كردبوو،  له ڕووخسارمدا  تەواوەتی  بە 

لەگەڵ  دەنوێنم:  بۆ  شانۆی  دەتگوت 
سەری  مندا  دەستی  جووڵەیەكی  هەر 
بە هەمان ال دەسووڕاندەوه و دواتر كه 
بێئومێد دەبووم و دەوەستام، زیتەزیت 
چاوی دەبڕییه ناو چاومەوه و قیتەقیت 
چ  نەمدەزانی  چیتر  دەكردم.  سەیری 
جاریش  یەك-  دوو  بیرمه  لە  بكەم. 
ژێیەكانی  سەر  بە  زاڵنەبوون  هۆی  بە 
دەنگی  وەكو  دەنگێك  حەنجەرەمدا، 
پرخه له قوڕگم هاته دەرێ و بەو خەیاڵەی 
دەنگی چەقەڵە، ئەوەندەی نەمابوو زەندەقم 
بچێ. بەاڵم چەقەڵ، هەر دەتگوت هیچ شتێك 
خاترێكی  به  خوێدا  شوێنی  لە  نەقەوماوه، 
ئاسوودەوه پاڵی لێ دابووەوه و پەشۆكیی 
بە خۆی ڕێ  نەدەدا. لەو ئانوساتانەدا بوو كه 
لە دەرگه  درا. بە ترسەوه، بەو جۆرەی ڕووم 
له چەقەڵەكه بێت و پشتم به دیوارەكەوه- 
قرژاڵئاسا- له هۆڵەكە چوومه دەرەوه و هاتمه 
ناو ڕاڕەوەكه و دەرگه كەم كردەوه. پیاوێكی 
لەوبەری  سەرڕووتاوه،  بەساڵدا كەوتووی 
چاویلكەیەكی  ڕاوەستابوو.  دەرگه كەوه 
فۆتۆكرۆمیكی له چاودا بوو. به بێ پێشەكی 

هاته قسه و گوتی: 
دراوسێكان  له  یەكێك  ئێستا  »تۆزێ پێش 
پەیوەندیی لەگەڵ كردم و گوتی بینیویەتی 

چەقەڵەكەی منتان بردووەتە ژوورەوه.«
بەڵێ  »ئاە  گوتم:  بوو.  ئاسووده  خاترم 
گوتم  بوو،  سارد  دەرەوه  هەوای  بەڵێ... 
دەرەوه  له  بەستەزمانه  ئاژەڵه  ئەو  ئەگەر 
بمێنێتەوه، له سەرمان ڕەق  هەڵدێ. بۆیه...«
گوتی: »هیچ گرفتێك نییه. سوپاست دەكەم 

بیهێنی بۆم!«
ژوورەوه  فەرموونه  هۆڵەكەدایه،  »له  گوتم: 
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خۆتان هەڵیبگرن و بیبەنەوه!«
كاتێ چەقەڵەكەی لە باوەش گرت، هەناسەیەكی ڕاحەتم 
هەڵكێشا. چەقەڵ تەماشای منی دەكرد، تەماشایەكی 
تێكەڵ به توانج و تەشەراوی و پڕ له مەزاقپێهاتن. ئینجا 
بینیم، كه خەریكه پێدەكەنێ. بەڵێ، بینیم، كه چەقەڵ 
خەریك بوو بە من پێدەكەنی. دەرگه كەم داخست و لە 

كونی دەرگه كەوه سەیرم كرد:
هەڵبڕیبوو  سەری  خاوەنەكەیدا  باوەشی  له  چەقەڵ 
ڕاڕەوەكەدا  ناو  لە  قاقای  دەنگی  دەحیلكایەوه.  و 
لە  دراوسێكان  له  كەس  چەند   تەنانەت  دەزرنگایەوه. 
بزانن  ناو دەرگه كانیانەوه سەریان هێنایه دەرەوه، كه 
ئەوەی  مەدەنییەته  لە  دوور  و  بێئەدەب  مرۆڤێكی  چ 
خەریكه بەو درەنگوەخته بە دەنگی بەرز قاقا دەكێشێ، 

كەچی بەوپەڕی سەیرپێهاتنەوه بینییان، چەقەڵە.
پاش ئەو بەسەرهاته چووم له كتێبخانه چەند  كتێبێكی 
كرده  دەستم  و  وەرگرت  ئەمانەت  بە  جانەوەرناسیم 
خوێندنەوەیان: "تایبەتمەندییە ئاكارییەكانی چەقەاڵن". 
ڕازی  سەر  لە  پەرده  بێت،  هەرچۆنێك  دەمویست 
قاقالێدانی چەقەڵ ال بدەم، بەاڵم له هیچ شوێنێكی ئەو 
كتێبانەدا نەنووسرابوو چەقەڵیش دەتوانێ وەكو مرۆڤ 

قاقا بكێشێ.
بەاڵم نە، من دڵنیام، ئەو شەوه به هەڵەدا نەچووبووم، 
بیری هەلەقومەلەق ڕووى تێ نەكردبووم. نە سەرخۆش 
ڕاڕەوەكەدا  له  بینیم،  هاتبوو، خۆم  لێ  تام  نە  بووم، 
سەری هەڵبڕیبوو و قاقا پێدەكەنی. بە من پێدەكەنی، 
كاتژمێری  چەند   و  كردووم  پێ  گاڵتەی  كه  بەوەی 
بیرەوەرییەكی  ڕابواردووه. پێیشى دەچوو  تەواو پێمى 
نین  چەقەڵ  ئێمه  خۆ  كەوتبێتەوه.  بیر  پێكەنینداری 
هەتا بزانین چەقەڵەكان بە چی پێدەكەنن. پێویستیش 
نییه بزانین. هەر ئەوەی بزانین چەقەڵەكان پێدەكەنن 

بەسە.
واته ئەمانه هیچیان گرینگ نەبوون، گرینگ ئەوەیە، كه 
من شێوەی قاقاكێشانی چەقەڵێكم لە نزیكەوه بینیوه 

و بیستووه. سەیرتر لەمەش ئەوەیە، كه هەركات ئەم 
پێم   دەگێڕمەوه،  هاوڕێیانم  بۆ  خۆی  وەكو  بەسەرهاته 
قاقا،  پێكەنین.  دەكەنە  دەست   و  بێنه"  "واز  دەڵێن: 
پێدەكەنن. ڕێك بەو شێوەیەی چەقەڵ پێدەكەنی. هەر 
دەڵێی هەموویان دوای ئەو ڕۆژه پڕۆڤەی الساییكردنەوەی 
پێیشبكەنن...  با  جا  كردووه.  چەقەڵیان  پێكەنینی 
لەگەڵیاندا  منیش  پێدەكەنن  ئەوان  كه  قەیدەكا...  چ 
له  دابووم  كه  تەنانەت شەوێكیش  پێكەنین.  دەكەومه 
قاقای پێكەنین، لە دەنگی قاقای من چەند  دراوسێیەك 
لە ناو دەرگه كانیانەوه سەریان هێنایه دەرەوه، تا بزانن 
چ چەقەڵێكه ئەوەی بەو درەنگوەخته داویه تی له قاقای 
پێكەنین. واى بۆ دەچوون چەقەڵ بێت، كەچی بەوپەڕی 

سەیرپێهاتنەوه بینییان، كه منم.
پێكەنین.  كرده  دەستیان  و  ڕانەگیرا  بۆ  ئینجا خۆیان 
زۆر پێكەنین. هەموویان دەتگوت چەقەڵن و پێدەكەنن. 
جێی  كاتدا  هەمان   لە  و  سەرنجڕاكێش  بۆیان  ڕەنگه 
به  توانیویەتی  كەسێك  كه  بووبێت،  باوەڕپێنەهاتن 
چەقەڵ  قاقاكێشانی  السایی  ئاوهاوه  لێهاتووییەكی 
بەرز  دەنگی  به  ئەوانیش  ئەگەر  تازه  خۆ  بكاتەوه. 
پێنەكەنیبانایە و منیش لەگەڵیاندا دەستم نەكردبایەته 
كه  نەدەكردەوه  بیری  ئێمه  له  یەك  هیچ   قاقاكێشان، 
ئەوەى ترمان چەقەڵە و هەرگیز ئەم چیرۆكه نەدەنووسرا 

و چەقەڵیش هەرگیز قاقای نەدەكێشا.



ئهمهساتێكیناكاوه
پێشكه ش به  هاوسه ری خۆشه ویستم: له یال

چیدەبێ
شەقامێكی سەر لە خۆت رۆژێ گەر

"پاریس"بدۆزیتەوەو
وەكوكوڕێكیسەرشەقامەكان

لەتەنیشتیتەزبێحەكەتهەڵسووڕێیت

بژارده یه ك له  شیعره  كوردییه كانی
وریا مه زهه ر 

له  كتێبی "هیچ"ـه وه 
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ودەنكەدەنكەخەونەنەبینراوەكانتبێنیتەپێش
چاو.

چیدەبێگەرمنبەهارێكیترنەبمو
تۆهەتازستانێكیتربژیت

بیر هیچ و هەڵسیت بەیانییەك گەر دەبێ چی
نەكەیتەوە

كەلەنێوبیرەكانیخۆتخنكاویو
لەنێوخنكاوییەكانیخۆتدامەلەدەكەی

كەچیكەبیربكەیتەوە
هەموویخەونبێتوخەونوخەونوخەون...

چییشدەبێ
و نەبێت خەون و خەون و خەون هەمووی گەر

بشخنكێیتو
هیچمەلەشتنەزانیبێ.

چیدەبێ
گەرهەستنەكەیبەتەمەنتو

دیسانەوە
لەنێورەحمیدایكتدا

ئەمجارە
بتلیسێیتەوەو

لەدواڕۆژدا
رەحمیئامێزیتلیساوەیكەس

تۆلەخۆینەگرێ

چیدەبێگەربڕۆیتوگرێگرێیهەمووژیانت
بكەیتەوەو

لەگرێپووچكەیدێڕێكیبچووكدا

ئیستبكەیتو
بڵێی:"نەمویست!

ژیانوگرێودێڕوهیچمنەویست!"
چیدەبێگەرسەروەنەوزیماندوویەتییعەشقێك

بتشكێنێو
وردتبكاو
بتكاتەنێو

شووشەیناسكیخۆشەویستییەكیبەسراوهوه
وێنەشیعرییەكانیشت لە رقت گەر دەبێ چی

هەڵسێتو
ئەوشووشەش

وردوخاشكەیت!

چیدەبێگەرلەسەرگەردانییەپووچەكانتداو
لەناكاودا

فڕێبدرێیتەئاسمانوتەنانەت
بایەكیپووچەڵیشهەڵنەكاتوهەڵتنەگرێت

ونەشتبا

كۆنفیرانسێكی مێزی سەر لە گەر دەبێ چی
مانگانە

"سوسور"هەڵسێتوسوورببێتەوە
لەسەرزمان

تۆشئەوەندەگوێرابگری
هەتاكوبنهەردووگوێچكەت

سوورهەڵگەڕێن.

چیدەبێگەرلەناكاودا
هەڵسیتولەبەرامبەرئاوێنەدا

هەستبكەیهیچنابیسیتوهەردووگوێت
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پڕكراوەلەزمانیگۆشتنیسوور
یانچیدەبێگەرلەپڕداهەڵسیتو

بمریتوبنووسیت:
"ئەمەساتێكیناكاوە!"

یان"ناكاویش"لەپڕداپڕببێلەهیچ

چیدەبێ؟

هیچ!

هێلسینكی
28-2-2002

لەسەرەتایجادەیمەرگدا
تۆنەڕۆیشتیت

تۆ
تەنیا
بەدڵ

راوەستایتو
مردیتو

پێاڵوەكانم ژمارەی من و راوەستایت تۆ
نەزانی

تۆمردیتومندەستمپێكرد
دەستمپێكردبەهیچو

ئێستەمن
لەسەرئەرزیدیارێكینادیارەوە

لەپیدەستمدەكەمبەبنیپێاڵوێكو
نەرۆیشتووەكانت هەنگاوە جێپێی

دەپێوم!

هێلسینكی
2/4/2002

بەسەرنەهاتێكیریالیستی
سووكناییبەسەرپشتداراكشابوو

و
فەرمانە هەموو لە ئاسوودە

تەپوتۆزهەڵكەرەكانیمێژوو
میوانیی بۆ برۆنزییەكەی پێستە

تیشكراخستبوو...
بەاڵمئەموێنەئارامەهەرئەوەندەی

لەمتێكستانەداخایاندو
سووكناییلەڕچەكانییادییەوە

گەڕایەوەبۆبەسەرهاتیخۆیومێژوو،
ئەوكاتەوا

مێژوویالواز،فریانەكەوت
فەرمانی"بەرەوپێشچوون"بەخۆیبدا

منوتۆخەیانەتمانبەسرەوتیلەشمان
كردو

مێژووماننووسییەوەو
بۆهەمبانیخۆمانرفاند.

دوای و برد هەڵە بە رێگەی مێژووش
ئەوەش،

وەكووزەالمێكیگێلوزەبەن
لەشانۆیكەڵەگاییدا

خۆیبەسەر
سووكنایی
داسەپاند

29/4/2002
هێلسینكی

هەڵمێبەهەڵكەوت
بیرەوەریم رچەكانی ماندوو، و تەڕ

دەشكێنمو
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ئەبەدیەتیفریودەریشملەزبڵدانیمێشكم
فڕێدەدەمەدەرێ

لەدواجاردارەنگە
"هیچ" خشتی لە بناغە سەرمەنزڵە ئەو بگەمە

داڕژاوە
كهوانیشانیخۆیونكردووەو

بەبەردەوامیئەمپرسیارەلەخۆینادیاریدەپرسێ
كە:
"هام
لە

كوێ؟"

یاندەبمە
دانیشتوویهكیبێئۆقرەی

هەمووشارۆچكەبێدەڤەرەكان
-"شارۆچكەیبێدەڤەر"چییە،برام؟!

وا
های
لە

كوێ؟
وادەڵێیخولیایسەرسام

لێوانلێو سەفەرەكانی گشت سەری كاسەی
كردبێ!

ـهەنووكەنازانمبەاڵم
لەوەشدەچێمەبەستیتۆهەرلەوكاسەئاوەبێ

كەوادایەگەورەم
بەشوێنپشتی

هەمووسەفەرەكانمیدادەڕژاند!
دەنائێستەشپشتیتەڕیسەفەرەكان
منبەشوێنخۆیپەلكێشدەكات

دەمبا

بەرەوناكوێ!
بەاڵمهاوڕێیناهاوڕێیمن!

لەوەدەچێت
ئەمسەفەرە

ئێستەم نووسینانەی ئەم نووسینی وەكو
هەڵكەوتێكبێ

كەواهێشتاشخۆمنازانم
چۆنبەچیسەفەردەكەمبۆكوێ؟

تاكورەنگەئەمسەفەرە
عەكسیهەمووئەودابونەریتانەی

سەفەرەكانیدەروونبێت...
كەئێستەیمنوادەمەوێ

لەرەپێڵگەیپڕپێچوتەمگرتوویمردنەوە
بەپێیپەتی

بڕۆمەنێوژیانێكیرووتوروونترهوه

تەڕوماندوو
تەڕوتڵێس

وەكمستێئاوكەپێشكوشتنیئاژەڵدەیدەنێ
بێ نادیارە هەموو  بەسەر دەدەمەوە قڵم خۆم

زەمەنەكان.
یان،نا...

وەكچۆڕچۆڕیئارەقە
دەپرژێمەسەرتاتەشۆریئاواییەكیوێرانە

كەلەئاویلكەیمرۆڤێكیتازەمردوو
هێشتاگەرمبێو

جائەوكاتە
زۆربەهەڵكەوت

دەبمەبوخار،
دەبمەهەڵمێلەمردنو

رووسووخلەشادەماریرۆحیژیاندەكەم!

-"شادەماریرۆحیژیان"ئیدیچییەبرام؟!
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ـبڕوابكە،هەنووكەنازانمبەاڵم
لەڕۆژێكیدژبەمێژووراوەستاودا

مانایەكیپڕبەپێستیپێدەبەخشم
ئەوسا

وەاڵمەكەتدەدەمەوە!-
ئەوكاتەوا

لەدەرەوەیئەمشیعرەدا
بەتەواوی

ببمەبوخار...

29/4/2002
هێلسینكی

ئەمخەفەتەپشیلەیە،بۆیەنەرمە
گۆڕێكیبەڕەاڵلەڕشانەوەكانیدنیا

گەورە؟
ناگەورەتر

تەنیالەبەرئەوە
ئێسقانی و پێشە خەفەتەكان

بەدانگرتووی
سەگەكانن

لەكۆشكەهەڵچووەكانیكەالوە

تەشتێلەبێتانییەچەورەكانیدنیا
چەور،

شووشە بێ پەنجەرە باوێشكدانی بۆ
چاوەڕوانەكان

لەتەنیشتیسمێڵەشۆڕەوبووەكانی
پشیلەدانیشتووەكانیئەفریقا

بۆپەراسووی100ـەمی
نههەنگێكیشەرمنۆكیهیچنەخۆر

لەسەدەیبیستویەكەمدا
وەرەئێستە،خۆشەویستم!

وەرەو
لەسەركەالوەیكۆشمدانیشەو

هەربیست
و

یەك
ئێسكیگیانم

دا
كرۆ

ژە
ئەم زگی گۆڕەپانی لە من و تۆ

نههەنگەگەورەدا
بەشوێنگۆڕێكیخاوێندەگەڕێین

خاوێن،
هەتا

لەنێویدادابنیشین
یاننا:

دامركێینو
ئێسقانەكانیلەشمان

بۆسەگەكانفڕێبدەینو
پشیلەكانمانلەباوەشبدوێینین.

5/5/2002
هێلسینكی

سه رچاوه :
هیچ/ كۆشیعر- وریا مه زهه ر



وريا مه زهه ر
له  فارسییه وه : شااڵو حه بيبه 

تێبینییه ك:
شیعری وریا مه زهه ر، سه رڕای ته نزه  قووڵه كه ی، 
نزیكه ی هه میشه  توانیویه تی، به  هه مان ته نزی 

قووڵه وه ، قووڵ خه مگینم بكات.
له   بژارده یه كه   ده یخوێننه وه ،  كه   شیعرگه لێك 
ئاوێنه یه دا  له م  مه كه   "هاوار  ده فته ره شیعری 
كه سێك نییه! " كه  ساڵی 2004، له  كه نه دا چاپی 
كرد و منیش چه ند ساڵێك له مه وبه ر وه رم گێڕاون.

به خێوكه ری ڕووبار
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ئه ڤينی پۆستمۆدێرن
ههركهپێیشكاوملهدهركهیحهوشهوه

خستهكۆاڵن
بيرتنهچێ

جانتاكانملهدهستوهربگره
زۆرنا،بهاڵم

نهختێكئاشكراواخۆتبنوێنهپهرێشانی
پاشان

دهستبهجێ
تاكسیيهكمبۆبگرهو

تاوێستگهیقهتار
بۆبهڕێكردنموهره.

منيشلهپهنجهرهیقهتارهوه
ئازيزم!

لهبریدووجار
سێجار

دهستمتبۆڕادهوهشێنم.

نۆستالژی بۆ نۆستالژی
ڕووداوێكیچهندهسادهيه!

خهمگينتر ههرچهند مرۆڤ كه
دهبێت

ئهندازه له دهبێتهوه بچووكتر
ئاساييهكهی

كهوابووهيچئاسايینييه
ئهگهركهبنووسين:

چهندهخهمگینیخۆتئهیدڵتهنگیی
گهوره!

شتی سێيه م
جيهانگری شهڕی له كه بهلهمێك

سێيهمهوهدهگهڕايهوه
بهلهمێكپترنهبوو

بهلهمێكیفرهئاسايی
لهئاوگهلیڕههایجيهاندا

بهرهوئێمهدههات
جيهانگری شهڕی له سهوڵێكی بهاڵم

يهكهمداو
سهوڵهكهیدیكهی

بهجێ دووهمدا جيهانگری شهڕی له
هێشتبوو.

سهوڵیسێيهمی
بهشێكلهنهێنییچهكدارییبوو.
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دره وه  سارده ، بفه رموون: دژه بووز!
منلهواڵتێكدادهژيم

كهههميشهیخوداساردهو
سبهينانلهبریچاوقاوه

دهبێدژهبووزبخۆيتهوه،
بهاڵملهوێشوێنێكیگهرميشههيه،

شوێنێكبۆپاڵدانهوه،
سهرنانیمانایگهرمو

الواندنهوهڕۆح.

ئهوشوێنهدهكرێتههرشوێنێكبێت
ههرشوێنێك

لهدهرهوهیشيعریمن!

چه كمه كانی ڕۆژگاری عاشقی
هێشتاچهكمهكانیڕۆژگاریعاشقيمپاراستوون

ههركاتلهبۆفييهكهمدهرياندههێنمو
دهياننێمبهسينگمهوه

ساردييهكیقووڵلهجهستهمداههڵدهكا
كهبهختهوهرانه

كارلهكهشوههواناكا.

سێبه ر
لهژوورێكداكهپڕتاريكه

خهريكملهدوویسێبهرێكدهگهڕێم
سێبهرێكیپڕ

سێبهرێك
بهمينایئهوسێبهرانهیلهڕووناكيدان

بهاڵمههرچیدهكهمنايدۆزمهوه
وابزانمڕووناكیبهرههمووشوێنێكیكهوتووه

!
سبهیبهجۆرێكلهگاكێوييهپيروشاخدارهكان

كهلهباخچهیئاژهاڵندادهيانبينیدهفكریو
سهرتسووڕدهمێنێكهچۆن

ئهمانهتائهمڕۆزيندووماونهتهوه،
هيچ ئاژهاڵندا باخچهی له ئهگهر سبهی

گاكێوييهكنهبينی
پترلهمانهیشسهرتسووڕدهمێنێو

تازهئهگهرسبهينێيهكنهبێ
تاباخچهیئاژهاڵنیتێداببينی

ئهوكاتباخچهیئاژهاڵنلهبریتۆشاخدهردهكا
و

تۆئيترپێوستتبهشاخهكانتنابێ؛
تووڕياندهدهیتو

ئيترسهرتلههيچشتێكسووڕنامێنێ.
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پيكنيك
دوێشهولهشارداپياسهمكرد

شاره ناو لهو ههر بهتاڵم شوێنێكی
دۆزييهوه

دڵمتهنگبووبووبۆت
دانيشتم

ڕستهيهكمبۆتنووسیوخهتملێیدا
ڕستهيهكیدیكهمنووسیو

ديسانخهتملێیدا
ڕستهيهكیدیكهوههروههاڕستهگهلی

دیكه
كهههرنووسيمنوههرخهتملێياندا

ئهوهندهئهمكارهمدرێژهپێدا،
كهههستمكرد:

دهرهوهی له شوێنێك له تۆ ڕووبهڕووی
سنووریشيعرییهوهدانيشتووم.

 

فانۆز
بهرلهوهیبێتهقسهشتێ،كهسێو

بدوێلهكهسێ،شتێ
ڕێبهكۆتايیخۆیگهيشتووه

-گهيشتوویبرادهر!

لهكۆتاییكۆتاییدا
فانۆزێكیپێكراوههيه

پيشهی:
خامۆشی.

يادی هيچكه س
شهوانساتێكلهبهريادتخهوملێ

ناكهوێو
شهوانساتێكبهيادیتۆوهدهخهوم

به نێوانهداساتگهلههنكه لهم
خهبهرم
ساتگهل

كهلهيادیهيچكهسدادهخهوم.

شيعرێك بۆ دۆنكشۆت
نهيێته دهرخته لهو پهنگوئێنه ئهم تا

خوارهوهشيعرناڵێم
تائهمدرهختهنهبێتهپهنگوئێن

ئهسڵهنديسانشيعرناڵێم
"-دهستههڵگره،وازبێنهيانالنيكهم

نهختێكهێواش!"
ئهمهفهيلهسووفێككهبهدۆنكيشۆتی

گوتبوو:تۆئيترچشهيتانێكی!و
پاشانخۆشخۆشبهتهنيشتجادهكهدا

تێپهڕيبووو
ساتناساتێكدهستلهگيرفاندافيكهی

لێدابووو
يهكهمیناوهكهييملهبهرنييهچبگابه

ئاخریناوهكهی،گوتی.
پاشان،ئيتركهسشتێكینهگوت.
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بێدهنگی نموونه بۆ بيربكهيتهوهكه وا نهك
هاتزريكاندیوقژیسهریتاڵتاڵدهركێشا

نا،
مندهستبهرداربووموشيعرمنهگوت

تا
ئهوهیپهنگوئێننهختهنهختهلهكهریشهيتان

هاتهخوارێو
درهخت،

پترلهپهنگوئێنسهرشێوهیخۆكهوت.

پاشیئهوڕۆژه،پاشیڕۆيشتنت
پهنجهرهكانیژوورینووستنهكهمكردنهوه

ڕێمدا
چهنددانهچۆلهكهودوو-سێكهناریوچهند

كۆتربێنهژوورهوه
كهبينيمسهگێكوحهوتپشيلهوپێنج-شهش

دانهسمۆرهيشهاتنهژوور
پاشان،ده-بيستدانهشێروپڵينگوچلدانه

ماروڕيزێكسۆنهبۆگهنهبهدواياندا،
كورتیببڕمهوهنازانیبووبهچباخچهئاژهڵێك

بهاڵمهێشتانهمزانیبۆچیوێنهكهتلهدهالقهدا
پێیوابوو
ئهمژووره

بۆخهونبينينهكانیئێمهدوونهفهربچووكه!

ماشێنه كان تێده گه ن
لهشهقامكهدهپهڕیتهوهمهترسهبڕۆ

ماشێنهكانخۆیاندهوهستن
ماشینهكانتێدهگهن

به خهریكه بریندار مرۆیهكی كه تێدهگهن
شهقامهكهداتیدهپهڕێ

ڕێڕهویخوێنهكهتبگرهوبڕۆ،لهماشێنهكان
مهترسه

لێگهڕێسێ-چوارهۆڕنیشلێبدهن-سهرهنجام
كهچی!-
دهوهستن.

ئهمڕۆژانه
ماشێنهكانئیدیكهرنین.

تۆ
دهنگتنابيستم،

بهاڵمچهندسێبهریسووكهڵه
بهتاقهتێكیمندااڵنهوه

لهمالوهبۆئهوالیژوورخۆههڵداوێن
كهزۆركهسدهڵێن:تۆی!

حاڵمكهباشتربوو
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تۆم من كه دهڵێم سێبهرهكان به
ناسيوهو

چاكزانيومهتۆكێی
ئهوانلهوهیكهدهنگمنابيستن

بهرز
بهرز

پێدهكهنن؟!
منيش

پێدهكهنمو
پێموایهئهوانچاكزانيويانه

كهمنهێشتانازانمتۆكێی!

مندڵنيامئهمپياوهیبهمكاتهیشهو
ئاوابهحهزهرهوه

لهتهنيشتنهردهكانیحهوشهوه
لهشۆستهداههنگاوههڵدههێنێ

خهريكهبيردهكاتهوهلهوهیبۆچیئاخر
دهبێناكاودهستبكابهڕاكردن!

منئهگهرلهبریئهوبام
بيرملهمهدهكردهوه

كهلهكوێوهڕابكهمتاقاچملهدارێك،
بهردێك،شتێكگیرنهبێ

ئێوهئهگهرلهبریئهوبان...
ئهوانئهگهر...

ئهم دهمی و دههات كهسێك خۆزگه
پهنجهرهيهیلهقوڕدهگرت

باشترهنانێكبۆشهوحازربكهم
ئێمهلهمحااڵنهدا

دهبێتوانایڕاكردنمانههبێ
پاتیدهكهمهوه:

دهبێتوانایڕاكردنمانههبێ!
بهاڵمنا،

ئاسایی شێوهی به شتێك ههموو
خۆیدهڕواتهپێش

ناكا، دووبارهكردنهوه به پێويست
بهاڵم:

ئاسایی شێوهی به شتێك ههموو
خۆیدهڕواتهپێش

تهنانهتديمهنێككهتێيدا
سێبهرێك سهرلهدووی پوليسهكان

ڕادهكهن
كهجهستهی

حهوشهی نهردهكانی داوهته پاڵی
ماڵهكهیو

لهمێژه
ڕاكردنی

لهبيركردووه.

دژه بيره وه ری
بيرهوهریگهلیسرنجكێشودوورودرێژم

ههن
و ههبێ تاقهتم ڕۆژێك ئهگهر كه

بياننووسمهوه
بهخهرواركاخهزمپێويسته

بهاڵمبهداخهوههيچكاميانمبيرنهماوه
جگهلهمدانهيه:

"سبهیبهنيازمبۆميوانییهكیگرينگ
بچم

لهبهختیخهراپبارانێكیبهتاودهبارێ
ومنلهماڵدهمێنمهوه."
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شتگه لی گرينگ
خۆیچووهتهبيرهوهو

دهستیچووهتهژێرچهنهی
كهچهنهلهبندهستیدرهدهچێو

سهریتوندبهرمێزدهكهوێ
نهختهنهختهبيریدهكهوێتهوه

كهجگهلهسهر،دهست،چهنه،مێز
شتگهلیگرينگيشلهدنياداههن

وهكسهرودهستوچهنهومێز

كاوێژ
گيايهك

لهناوزهويدا
لهژێرزهويدا
لهسهرزهويدا

بهمنچیلهكوێ
دهڕوێو

مانگايهك
لهناوزهويدا
لهژێرزهويدا
لهسهرزهويدا

بهتۆچیلهكوێ
دهيخواو

ديسان
بهئێمهچی

گيايهكیترو
ههمانمانگاو
بهههموانچیو

ههرئهوهنده
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نامهیيهكهمبهتاڵبوو
لههاوڕێيهكهوهكهدهمناسیو

گاسهریدهخستهسهرم
نێنهرێكی اليهن له دووهم نامهی

نهناسراوهوهگهيشتبوو
كهنهدهكراگريمانبكهیكێيه
تێيدابهخهتێكیگهورهنووسرابوو:

"ژيانگاههرئهمهيهكهههيهو
گاههرئهوهيهكهنييه."

من،بهاڵمتهنياوتهنيا
بههيوایئهوهیڕۆژێك

ههر يان شيعره يان نامهيه ئهو نێنهری
چييهبدۆزمهوه

دهژيم

ته نيا له به ر ئه مه .

كۆتره كان
دوێنێ،ههروالهپاركدا

تێڕامابووم
لهدهستهيهككۆتركهنيشتبوونهوهو
پيرهژنێككهبهداوێنیكورتوچرچ

ودلۆڤانهوه
نانیبۆڕۆدهكردن

ههموو لهم چوو تێك حاڵم ساتێ
ئههوهنييه

شهستساڵ نزيكهی كه پيرهپياوێك
دهینواند

هاتهپێشهوه:
"لهواڵتیئێوهیشداكۆترههيه؟"

گوتم:"ههڵبهتكهههيه،بهاڵمنهختێ
گوێتبێنهپێشهوه:

له كۆتربازهكانمان ژمارهی
كۆترهكانمانزياترن!"

پێكهنیوڕۆی...
پێكهنيموههستام:
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لهپارك،هيچكۆترێكنهبوو
ئهوپيرهژنهيش

سااڵنلهمهوبهرمردبوو.

كونده په پووه كان
مهكۆكه،خهريكمشيعرتبۆدهخوێنمهوه

ههڵبهتئهوڕۆژهتلهبيره
منوتۆويووسفدانيشتبووينلهوكافهيه...

كهگوتتان:
ئێستالهبهرههمهڕهنگييشبێشيعرێكبخوێنهوه،

بابڵێينههرئهوهیناوی"كۆترهكان"بوو!
ئهوهنده كۆكی، كۆكی، ههر يووسف كه

كۆكی
تاكۆترهكانيهكجێفڕينوههركههيچيان

لهوێنهمان
باش "حاڵم وهستا.گوتی: ئهويشكۆكهكهی

بوو."
گوتم:باشبوو؟!

گوتی:چی؟!
گوتم:ههرئهوهیدواجاركۆترهكانتههڵفڕاند!
گوتی:كۆترێكبهكۆكهیمنبفڕێئهسڵهن

كۆترنييه،كوندهپهپووه!
تۆچی؟تۆيشپێتوايهئهولهسهرحهقبوو؟

ئێستاكه"چوزانی"
گوێبگرهلهشيعری"كوندهپهپووهكان"

مهكۆكهگوتم،
ههركهكۆترهكانبگهڕێنهوه

شيعر

دووپاتهوهبوودهبێت.
بهخێو ماڵهوه له بچكۆله ڕووبارێكی

دهكهم
24ساعهتلهكهناریدادهنیشمو

پهروهردهكردنی سهرفی كاتهكهم تێكڕای
دهكهم،

بهاڵمچگرفتێكلهگۆڕێیه
لهبهرامبهردابایهخیههیه

گهورهكهبوو
وانه لهندهن له ئهكادیمیایئۆكسفۆرد دهنێرمه

بخوێنێو
پاشانكهبووهئهندامیفهرههنگستانیگشتی

واتابۆخۆیبووهزهریایهكوگهڕایهوه
دهورهیهكیتهواولهفهرههنگیدهخدایتێدهڕژم.

گۆڕی به كۆمه ڵ
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلی

بهتاك
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلی

بهتاك
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلی

بهتاك
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلی

بهتاك
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلی

بهتاك
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلی

بهتاك
گۆڕگهلیبهتاكگۆڕگهلیبهتاك-ها...



له  فارسییه وه : گوڵە مەال عەبدوڵال

*تۆ وتووتە:
سەردەمی ڕەشی بێ خانەوالنی دوایی هات

ماڵێکم بۆ کڕیوی 
لە نزیک دارستان، لە کەنار دەریا

دیوارەکانی بەرزتر، قایمتر
باڵکۆنەکەی لە شووشە

دەرگه کانی ڕەیلی
لە هەمووی خۆشتر 
پەنجەرە بچووکەکەی

السەرووی سنگی دەسشۆردنەکەیە

من تەنیا خەریکم 
چرکەکانی ژیانی خۆم دەژیم

وتووێژی کووشیار پارسی لەگەڵ وریا مەزهەردا
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کە هەریەک لە ئێمە دەتوانێ لەوێوە بە نۆرە 
هەاڵتن و ونبوونی تەواوی ئەوی تر ببینێ...

بەردەم  لە  "ئاوێنەیەکـی  شاعیر  بوو  -سەردەمێک 
لە  "ئەبەدییەت"ـێک  وەی  بۆ  دادەنا،  ئاوێنەیەکدا" 

دڵدارەکەی دروست بکات. کەچی ئێستا...
ئەم دووانە )ڕابردوو و ئێستا( زیاتر لەوەی کە تووشی 
ناچاریدان.  لە پێکەوەسازانێکی  بووبن،  جیابوونەوەیەک 
ئیتر  ئەمە  و  "ڕوانگە"ـیە  چۆنیه تیی  لەسەر  باس  واتە 
بۆیە  نییە.  "ئێستا"ـوە  و  "سەردەمێک"  بە  پێوەندیی 
بێت.  "سەردەمێک"  هەمان  دەکرێت  "ئێستا"  دەڵێم 
پێ  هەست  ئەمەی  هەر  شاعیرێک  لەوانەیە سەردەمێک 
دەری  تر  جۆرێکی  بە  یان  وتوومە،  من  کە  کردبێت، 
بڕیبێت، کە من ئێستا زانیاریم لە باره یه وه  نییە. کەوایە 
دێت،  ڕوانگەوە  دوو جۆرە  جیاوازیی  لە  جیاوازییە  ئەم 

نەک لە جیاوازیی دوو زەمانەوە.
پێم وایە دەبێت ئەمەم لە سەرەتای قسەکانمەوە بوتایە: 
ئەو  نەخاتەوە،  بیر  ئاوێنە  من  دڵدارەکەی  کە  ئاساییە 
هەرگیز هێندەی ئاوێنە بێگەرد و ڕوون نەبووە و نییە و من 
ناتوانم خۆم بە تۆکمە و تەواویی لەودا ببینم. ئەو؛ ئەوە، 
هەر وەک خۆی و من، منم، هەر وەک خۆم. کۆی ئەم 
بە هەموو کەموکورتییەکانمانەوە.  ئێمە.  دەبێتە  دووانە 
بە هەموو ئەو خۆشەویستی و ڕقەوە، کە بەرامبەر یەکتر 

هەمانە.

*یان وتووتە: 
بەبێ هۆ 

هەندێ لە وشەکان )بە پێی جۆر و توندیی لێدانی ئێمە( 
دەنگێکی تایبەت بەرهەم دێنن

بۆ وێنە بە پڵتۆکدان لە کەڕاگەی وشەی "گۆرانیبێژ"
دەنگی "دینگ" دێتە گوێمان

بە لێدانی مستێک لە ناوەڕاستی تەوقه سەری "پەنابەر" 
دەنگی "دانگ" و 

لەگەڵ بەرکەوتنی شەق لە کەلەکەی نووسەر، دەنگی 

                                                      "دانگ 
                                                         دینگ
                                                    دینگ 
                                                   دانگ."

زەنگی کڵێسەکان چیتر 
دەنگی هیچیان لێوە نایەت

تەنانەت ئەگەریش لەم ناوەدا 
کەسێک بەبێ هۆ لە ناوەوە هەستابێ و 

لەوالترەوە 
مردوویەک بەبێ هۆ ڕابووبێ.

بەرهەم  خراپتێگەیشتن  نەختێک  دێنن"ـە  "بەرهەم  ئەم 
ناهێنێت؟ 

و  پەنابەر  سەری  تەوقی  لە  نادەی  مست  بۆچی  یان 
دەیدەیت لە ناوەڕاستی تەوقەسەری پەنابەر؟

زانستی-  ڕادەیەک وشەیەکی  تا  بەرهەمهێنان  و  -ڕاستە 
گەشەی  سەردەمەی  لەم  دەی  بەاڵم  پیشەییە، 
شیر  ئەوەی  باتی  لە  دایکان  تەنانەت  پیشەسازیدا، 
جەستەی  لە  دەبێت  سەرەتا  منداڵەکانیان،  بە  بدەن 
خۆیاندا بەرهەمی بهێنن، پاشان بۆ بەکارهێنان بیگەیەنن 
دەبێت  بەهەرحاڵ  ئیتر  ناوەدا  لەم  کۆرپەکەیان.  بە 
شوێنێکیش بۆ خراپتێگەیشتن بهێڵینەوە. بەمە دەوترێت: 
لە  پێشکەوتنەکانی  دیارکەوتنی  و  پیشەیی  سیاسەتی 

شیعری سەردەمدا. 
سەبارەت بە بەشی دووەمی پرسیارەکەشت، دەبێت بڵێم، 
وشەی ناوەڕاست، تەئکیدە لەسەر بەبڕشتبوون و وردیی 
وردبینی  جۆرێک  دەنگە.  ئەو  بەرهەمهێنانی  هۆکاری 
ناوەڕاستی  پشتەوەیە.  لە  ئەشکەنجەگەرانەی  پالنی  و 
لە  شوێنێک  مەاڵشووە.  هەمان  واتایەک  بە  تەوقەسەر، 
ناوەڕاستی سەردا. یانێ شوێنێکی باش بۆ لێدانی مست.

ناو  لە  غەریبدا  شارێکی  لە  ئەوەیە،  وەک  *ئەمە 
تەکسییەکدا دابنیشیت و شۆفیرەکە هەر بتسووڕێنێتەوە 
و ڕۆژی دواتر بزانیت کە ئەی هەی، خۆ ڕێگه کە زۆر لەوە 
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بۆچ  باشە  ئەی  بووە...  نزیکتر  و  کورتتر 
ئێمەش  هێندە  با  مەاڵشوو،  نەتوتووە  هەر 

نەسووڕێنیتەوە؟ 
ئەوەیە،  ڕەنگە  هۆیەکانی  لە  -یەکێک 
ئێوە  لە  بیر  نووسیندا،  کاتی  لە  من  کە 
)ئێوە بە شێوەی گشتی( ناکەمەوە. جگە 
و  وردبینی  جۆرێک  وتم،  وەک  لەوەش 
پالنی ئەشکەنجەگەرانەش لە بەکارهێنانی 

لە  کە  ئارادایە،  لە  تەوقەسەردا،  ناوەڕاستی 
نییە. سەیرکە تۆش چۆن هەر واز  مەاڵشوودا 
ئێمە  کەچەڵەی  مەاڵشووە  و  تەوقەسەر  لەم 

ناهێنیت.

*چەن کۆمەڵەشیعرت باڵو کردوونه تەوە؟ 
گشتی  بە  بێت.  خۆش  تاوانەکانم  لە  -خوا 
دەرەوەی  لە  هەشتەکەشی  هەر  دانە.  هەشت 
واڵت. جگە لە دوایینەکە )هاوار مەکە...( کە 
)بیرە  دوایینەکە  پێش  ئەوەی  و  کەنەدا  لە 
باڵو  ئینتەرنێتدا  تۆڕی  لە  کە  کانزاییەکان( 
بە  خۆم  هەموویان  تریان  ئەوانی  کراونەتەوە، 
شێوەی کتێبی پۆلی کۆپیکراو، دەمناردن بۆ 
هەندێك  ئەوانیش  و  تر  واڵتانی  لە  هاوڕێکانم 
واتە  هاوڕێکانیان.  دەیانگەیاندنە دەستی  جار 

چاپ و باڵوکردنەوەی خۆیی.
ئێستا وەک خۆم، تەنیا چەند شیعرێکی ئەم 
دەکەم  حەز  بەدڵە.  دواییم  دەفتەرەی  دوو 
هەر  کۆتایی،  دووانەی  لەم  بەر  کتێبەکانی 
دەتوانم  حاڵەدا  لەم  دابنێم.  نەنووسراو  بە 
بڵێم، دوو کۆمەڵەشیعر و دوو کۆمەڵەچیرۆکم 
لێرە  کۆمەڵەچیرۆکەکان  لە  یەک  کە  هه ن، 
چاپ کراوە و ئەوی تریان، قەرارە لە چەند 
مانگی داهاتوودا لە ئێران )هەڵبەت ئەگەر بە 
سەالمەت دەربچێت( لە الیەن دەزگه ی چاپ و 

باڵوکردنەوەی "نەی"ـیەوە چاپ بکرێت. 

*بە سەالمەت؟
-مەبەستم سانسۆری دەوڵەتییە.

*تا ئێستا چەن شیعرت وتووە؟ 
ڕەنگە  وایە  پێم  بەاڵم  نازانم،  -باش 
نزیکەی دووسەد، دووسەد و بیست دانە، 

دە دانە، بیست دانە.

*لە کارەکانتدا پێشکەوتنێکیشت بینیوە، یان 
بینیویانە؟ 

پاشکەوتن  و  پێشکەوتن  لە  باش  -من 
تێناگەم. من تەنیا خەریکم چرکەکانی ژیانی 
کاتێک  مرۆڤ  دیارە  هەڵبەت  دەژیم.  خۆم 
بەرهەمێک باڵو دەکاتەوە، وا هەست دەکات 
هەڵبەت  باشترە.  پێشووی  بەرهەمەکانی  لە 
ئەگەر پێش ئەوە بەرهەم، یان بەرهەمگەلێکی 
هەستی  تەنیا  ئەمە  بەاڵم  کردبێتنەوە،  باڵو 
ئەم  بۆ  نییە.  بەس  و  کەسەکەیە  خودی 
بێالیەن  و  بیت  ڕەخنەگر  دەبێت  مەبەستە 
ڕەخنەگر  خۆیشی  ئەگەر  شاعیر،  بیت. 
خۆی  کاری  سەر  لە  ناتوانێت  دیسان  بێت، 
بێالیەنانە داوەری بکات. النیکەم من ناتوانم 
هاوڕێکانیشم  لە  هەندێ  خۆم.  ئەوە  بم.  وا 
خوێندووه تەوە،  پێشوومیان  کتێبەکانی  کە 
وتوویانە ئەم کارانەی دوایی تەنزیان زیاترە، 
تێدا  فۆرمیان  و  زمان  بە  یاری  و  سادەترن 
لەبەر  ئەوان،  بۆچوونی  بە  و  ناکرێت  بەدی 
ئەم هۆکارانە، ئەم بەرهەمانە، لەوانەی پێشوو 
لەمانە  هیچکام  خۆم،  ڕای  بە  بەاڵم  باشترن، 
لە خۆیاندا ناتوانن پێوەری گەشەی بەرهەمێکی 
هەر  ڕێک  تریش،  کەسی  هەندێ  بن.  شیعری 
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نوشووستی  تووشی  وایە  الیان  هۆکارانە،  ئەم  لەبەر 
لە  نین.  سەرکەوتوو  دواییم  کارانەی  ئەم  و  هاتووم 
شیعردا زۆر متمانە و بڕوام بە ڕای کەس نییە. هەڵبەت 
هەندێك قسەی هاوڕێیان وەردەگرم. چەند ڕۆژ لەوەبەر، 
بخۆینەوە  قاوەیەک  بۆ شوێنێک  لەگەڵ دۆستێک چووم 
لە  ئیتر  کە  خۆشحاڵە  دەیوت  بکەین.  قسە  کەمێک  و 
دنیای شیعری ئەو کاتانەمدا نەماوم. ئەوەش بڵێم، من 
زۆر بە کەمی لێرە لەگەڵ هاوڕێکانم سەبارەت بە شیعر 
و ئەو شتانە دەدوێم، مەگەر ئیتر چۆن بێت... دەیوت 
پێشووی  دەفتەرانەی  لەو  یەکێک  لەمەوبەر  ماوەیەک 
منی خوێندووه تەوە و ترساوە. ترس لە دنیای ناوەوەی 
و  ترس  دااڵنگەلێکی  بە  شیعرانەی  ئەو  شیعرانە.  ئەو 
دەیوت  دەترسێنن.  خوێنەر  کە  دەچوواند،  لێک  تۆقان 
کە  باشە،  ئەوەیان  النیکەم  دواییە،  ئەم  شیعرەکانی 
مرۆڤ دەتوانێت بەبێ ترس، مامەڵەیان لەگەڵدا بکات، 

شایستەیە،  کە  جۆرەی  بەو  نەتوانێت  ئەگەر  تەنانەت 
پێوەندییان لەگەڵدا، دابمەزرێنێت. ئەمە ڕێک قسەکانی 
ئەوە. پاشان قسەیەکی کرد کە خستمیە بیرکردنەوەوه . 
هەر  بە  تۆقاندن،  و  ترساندن  کردەوەی  خودی  وتی 
هۆیەک  بێت، کارێکی نائەخالقییە. بۆچی مرۆڤ دەبێت 
خەڵک بترسێنێت؟ بە بۆچوونی ئەو، ترساندن، تەنانەت 
لە  لە خۆی  واوەتر  بۆ شتێکی  ئاماژە  ئەوەی کە  بەبێ 
پشتییەوە بێت و تەنیا بۆ ئەوە بێت، کە ترس بخاتە نێو 
دڵی کەسێکەوە، پاساوهەڵنەگرە... دەی ڕاستی دەکرد. 
ئەو کاتانەی کە ئەو شیعرانەم دەنووسین، زۆر کێشەم 
هەبوو. نەخۆش بووم. کەسێکیش کە نەخۆشە، بە هەر 
هۆیەک و بەبێ هۆ دەترسێت. من ددان بەوەدا دەنێم، کە 
ئەو کاتانە ترسابووم و هەستم دەکرد، کەسانی تریش، 
گواستنەوەی  بن.  من  ترسەی  ئەو  هاوبەشی  دەبێت 
نەخۆشی کارێکی ناشیرینە. قسەی ئەو هاوڕێیەم پشت 

ڕاست دەکەمەوە. 

لە  بەاڵم  بوو،  باش  قسەکانت  *پێشەکیی 
نێوان  پێوەندیی  تێنەگەیشتم.  ئەنجاموەرگرتنەکەی 
ئەو  من  هەڵبەت  نەخۆشی.  گواستنەوەی  و  ترساندن 

شیعرانەم نەخوێندوونه تەوە. 
-سەرەتا با بڵێم باشتر کە ئەو شیعرانەت نەخوێندوونه تەوە. 
کاتی مرۆڤ بایەخی لەوە زیاترە. پاشان مەبەستی من 
ترساندنی  بە  شیعرەوە  ڕێگه ی  لە  من  کە  بوو،  ئەوە 
کەسی تر )تۆ ناوی بنێ بەردەنگ،( دەمویست ئەو لە 
واتایەکی  بە  یان  بکەم،  بەشدار  خۆمدا  نەخۆشییەکەی 
خۆمم  نەخۆشییەکەی  لە  سەرچاوەگرتوو  ترسی  تر، 
ئەوەی  بۆ  دەکرد،  دابەش  )ئەوان(ـدا  ئەو  لەگەڵ 
ئەو  ئەوەی  بۆ  نەک  بکەمەوە،  کەم  قورساییەکەی  لە 

)بەردەنگ( بە حەقیقەتێکی باشتر بگه یه نم.

پەرۆشی  زیاتر  سەرەتادا،  شیعرانەی  لەو  وایە  *پێم 
پێشەوە.  هاتووه تە  شیعر  ئێستە  بوویت.  شاعیرانەیی 

وریا مەزهەر
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دەرببڕیت،  خۆت  ڕای  دەتویست  پێشتر 
کەچی ئێستا ئیتر نا. 

 -وا بزانم هەروایە، کە تۆ دەڵێیت.

*دەکرێ زیاتر ڕوونی بکەیتەوە؟ 
-تا ڕادەیەک خۆت ئاماژەت پێی کرد. یانی 
دەکەم،  ئەوە  پڕۆڤەی  خەریکم  وایە  پێم 
نەک  شیعر،  دیدی  بەر  بخەمە  خۆم  کە 

بە  شیعرم  نەبوو،  وا  پێشتر  پێچەوانەکەی. 
شیعر  وامدەزانی  دەزانی.  خۆم  دەستکردی 
لە  شیعر  چونکە  مندایە،  نیگای  گەمارۆی  لە 
دەرەوەی ئەو وشە و دێڕانەوە، واتایەکی نەبوو 
بۆم. دواتر زانیم هۆنینەوەی شیعر بە نقەنق و 
بە زۆر ناکرێت. نابێت وشە بڕێژیتە سەر الپەڕە 
و ئەوندە جێگۆڕکێیان پێ بکەیت، تا سەرەنجام 
شتێکی لێ دەربکێشیت. هەڵبەت ئەم قسانەی 
من پێوەندیی بە ئیلهام و جادوو و سیحرەوە 
ئەو کاتە دیاریکراو  تەنیا دەڵێم دەبێت  نییە، 
و بەڵێندراوە بگات. ئەو کاتەیە، کە ئەو خۆی 
دێتە دیداری تۆ. تۆ تەنیا هەستی پێ دەکەیت، 
نایبینیت. پاشان هەرکاتێکیش پێی خۆش بوو 
دەچێت. بینینێک لە ئارادا نییە و ئەمانە بەبێ 
کەمترین خۆتێوەردانی تۆ ڕوو دەدەن. هەڵبەت 
لێرەدا پێم وایە شیعر بۆ الی کەسێک دەچێت، 
کە ئەو کەسە، بە جۆرە ڕوانگەیەک بەرامبەر 

بە خۆی گه یشتبێت. 
کەوایە ئەو کاتە تۆ تەنیا بۆ خۆت دەڕوانیت. 
شیعر دێت و دەچێت و تۆ بە چاوی کراوەوە 
کە  ئەوەی  دەکەیت...  خۆت  سەیری  تەنیا 
بە  دەڵێی شیعر هاتووه تە پێشەوە، الی من 

واتای جۆرێک دووربوونیشیەتی. 

*حەز دەکەیت دەنگت ببیسرێت؟ 

و  مەرج  هەر  بە  نەک  بەاڵم  -بێگومان، 
هەر نرخێک. 

ناو  بخەیتە  شیعرەکانت  *دەتوانیت 
باڵویان  بۆفییەکەوە.  یان  فایلێکەوە، 

بکەیتەوە. بیانخوێنیتەوە. 
ماوەیەک  بۆ  دەکەم  حەز  ئیتر  -ئێستە 
پاش  ئەگەر  بن.  فایلێکدا  ناو  لە 
ماوەیەک بتوانم بڕۆم بە الیانەوە، ئەوە 
باڵویان  و  چاپ  دەتوانم  کە  مانایەیە،  بەو 

بکەمەوە. 

*ئەوسا دەناسرێیت. 
-ناسران شتێکی باشە. ناسران شتێکی زۆر 
باشە، بەاڵم بۆ ناسران تەنیا باڵوکردنەوەی 
ڕێگەکەی  لە  دەبێت  نییە.  بەس  بەرهەم 
بزانیت. ڕیکالم بۆ خۆت بكه یت. بڵیندگۆیەک 
کۆ  هەوادار  و  هۆگر  بگریت.  دەستەوە  بە 
کە  بدۆزیتەوە،  کەسێکیش  چەند  بکەیتەوە. 
جارجار لەسەر چەن دێڕ لە فشقییاتەکانت، 
بە ناو کیلۆ کیلۆ ڕەخنە و مەن مەن لێکدانەوە 

بنووسن. 
من بەهرەی ئەو کارە لە خۆمدا شک نابەم. 
خۆناساندنێکی  بۆ  من  نیمە.  بەڕاستی 

ئاساییش تووشی کێشە دەبم. 

"چییەتی"،  یان  "گەوهەر"  *بڕوانە: 
وشەگەلێکی قورسن. ئایا شاعیر دەیەوێ بڵێت 

کە گەوهەریش خەیاڵە؟ 
نا، گەوهەر، یان جەوهەر، لەو شتانەیە کە  ـ 
و  نییە  شیکردنەوە  و  ڕوونکردنەوە  شیاوی 
خۆی،  لە  جگە  تردا،  هیچی  لەگەڵ  ناتوانێت 
پێ  هەستی  دەتوانیت  تەنیا  بکرێت.  بەراورد 
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بکەیت. حەزی لە بێدەنگییە و قورساییەکەی لە بێدەنگی 
وەردەگرێت. خەیاڵ زۆر سووکە. هەموو کەس دەتوانن 

بیانبێت. دەستی هەموو کەسێکی پێ دەگات.

*من دوێنێ گەوهەرم بینی.
-گەوهەر خۆ نابینرێت. ڕەنگە مەبەستت گەوهەر خانمە...

*هەر کەسێکی تری جیا لە وریا مەزهەریش دەتوانێت 
ئەمە بڵێت. 

-کەسێکی تر؟ دەی با بیڵێت. مەگەر وریا مەزهەر کێیە؟ 
تازە ئەو خۆی هەمان )کەسێکی تر(ـە: و. م. ئایرو.

-لە کام شاعیران دەخوێنیتەوە و کامیانت بە دڵە؟ 

-کەم نین، بەاڵم بۆ وێنە شیمبۆریسکا و ئۆرهان وەلی 
کانیک لەوانەن، کە زۆر حەزم لە شیعرەکانیانە. گەرچی 

هەرکام لەم دووانە دنیاکانیان زۆر لە یەک جیاوازە. 

-ئەی لە شاعیرانی ئێرانی؟ 
-مەولەوی، خەیام.

-ئەی لەوانەی هاوچەرخ؟ 
-مەولەوی، خەیام.

-کام مەولەوی؟ یان کەم یەک لە مەولەوییەکان؟ ئەوەی 
مەسنەوی، دیوانی شەمس، فیهی مافیه...؟

-پرسیارێکی بەجێیە. مەولەوییەکەی دیوانی شەمس بە 
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بێوێنە  جنوونە  ئەو  لەبەر  دەزانم.  قووڵتر 
و ئەو یاخیبوونە وێرانگەرانەیەی، لە شوێن 
بەرچاو  مەزنەدا  بەرهەمە  ئەو  بەشوێنی 

دەکەوێت. 

-ئەی سەبارەت بە کاریگەریوەرگرتن؟ 
کە  دەناسی  نووسەرێک  یان  -شاعیر 

کاریگەریی لە کەس وەرنەگرتبێت؟ 

-دەبێت بیر لە مۆسیقا بکەینەوە؟ مۆسیقا خۆی 
ڕەنگکردنی  مۆسیقا  دەخاتەوە.  دوور  واتا  لە 
دەنگ و دێڕە دەنگخۆشەکان و کێش و ژەندنە. 
واتاشی  مۆسیقایەک  پارچە  ئەمانە،  وێڕای 
هەیە، بەاڵم واتایەک کە لە وشەدا ناگونجێت. 

گوێ بگرە... 
گەوهەری  هەمان  ئەمە  بەڵێ.  لێیە.  -گوێم 
شیعرە، کە مەیلی لە بێدەنگییە. کە دەگات بە 
وشە، ئیتر شەهید دەبێت. لە خۆمدا خۆم بە 

بکوژێک دەزانم. 

الی  بە  »بڕۆ  بڵێیت  دەتوانیت  شاعیر  -وەکو 
لێکۆڵەرێک  لەگەڵ  کاری خۆتەوە« یان »بڕۆ 

قسە بکە«؟ 
-هەموو شتێک بخەیتە ئەستۆی لێکۆڵەرەوە، بە 
واتای ئەوەیە، کە لە وتەکانی خۆت بەرپرسیار 
بە  کورتەڕستەیە،  ئەم  بێت،  بیرم  لە  نیت. 

ناوی خۆمەوە تۆمار بکەم. 

*بڕوانە کاتێک دەڵێیت:
سەرت دابخە و بیهێنە پێش چاوت 

تاڵەکانی  بە  هیمالیا  زنجیرەچیای  دەکرێت 
ماکارۆنییەوە هەڵکێشی و 

قومێک شەرابیش بە شوێنیدا. 

-من تۆ نابینم، کە دانیشتبێتی و خەریک 
بیت ماکارۆنی و شەراب بخۆیت، تا پێت 

بڵێم نۆشت بێت. 
-من خۆیشم سەرەتا وا بیرم دەکردەوە، 
یانی وامدەزانی ئەو کەسە خۆمم، بەاڵم 
خۆیەوە  لەبەر  کە  ترە،  کەسێکی  ئەوە 
بڵێم:  باشترە  وا  نە،  دەکات.  قسە 
ماکارۆنی دەخوات و شەراب دەخواتەوە 
و لەبەر خۆیەوە قسە دەکات و وەاڵمیش 
ئەوە  دیالۆگی  ئەمە  دەبیستێت.  خۆی  لە 
منیش  دەکرێت  هەڵبەت  کە  خۆیدا،  لەگەڵ 
بێت: منیش دەتوانم بەشێک بم لە ئەو. من 
یان هەر کەسێکی تر، بەاڵم ئەو بەهەرحاڵ 
فیزیکییە. مرۆڤێکە هەر لەم دەوروبەرەدایە. 
ژیاندا،  پەراوێزی  لە  پیاسەکردنە  خەریکی 
نابێت  هەرگیز  کەوتنەخوارەوەدا.  لێواری  لە 
بزانێت  لەوانەیە وا  بڵێیت نۆش.  بەو کەسە 
خۆی  ئەو  بەاڵم  دەکرێت،  پێ  گاڵتەی 
بە  دەبێت  ئێوە  بڵێت.  خۆی  بە  دەتوانێت 
خۆ  بکەن.  لەگەڵدا  هەڵسوکەوتی  وریاییەوە 

تێدەگەن چی دەڵێم. 

کە  پرسیارانەی،  ئەو  وەاڵمی  *ئایا 
نەمپرسیون، "بەڵێ"ـیە؟ 

-نەخێر!

-دەی باش، با ئەم شیعرەش بخوێنینەوە: 
بەرلەوەی بێتە قسە شتێک، کەسێک و 

باسی کەسێک، شتێک بکات
ڕێگه  گەیشتووه تە کۆتایی 

گەیشتووە ئەی هاوڕێ!

لە کۆتایی ڕێگه دا 



132

فانۆسێکی ڕۆشن1 هەیە 
پیشەی خامۆشی2ـیە!

ڕوونە. بازنگەکە دەسووڕێتەوە و دادەخرێت. من بێهیوا 
دانیشتووم و کەتوومەتە بیرەبیرە.

-ئەم شیعرە هەروەک وتت ڕوونە، بەاڵم ئەم ڕووناکییە 
باشی  بە  شتێک  هەموو  لە  کە  نییە،  واتایە  بەو 
دەبینم،  هەوڵدان  لە  جۆرێک  لێرەدا  من  تێگەیشتووین. 
بۆ گەڕانەوە، یان بە هەڵکراوی هێشتنەوەی فانۆسی ئەم 
پرسیارە، کە گەڕانەوە چۆن مومکین دەبێت؟ بەڕاستی 
نابێتە  من  ڕای  بە  ئەمە  دەڕەخسێت؟  چۆن  گەڕانەوە 
هۆی بێهیوایی، بەاڵم من بە گشتی کەسێکی ڕەشبینم. 
ئەوەی کە ڕەشبین بیت، جیاوازە لەوەی هیچ پرسیارێکت 
»بێگومان  کە  ڕایبگەیەنیت،  ڕاشکاوانە  بە  یان  نەبێت، 

گەڕانەوەیەک لە ئارادا نییە.«

*کەوایە من دەبێت فێر ببم، کە لە شتەکان تێنەگەم؟
مانا  تۆ  پرسیارەکەی  خۆم  الی  ئاوا  گومانەوە  بە  -من 

شتەکان  لە  کە  ببین،  فێر  دەبێت  کاتێک  دەکەمەوە: 
تێنەگەین، ئەوسا فێر بوون ئیتر هەر مانای چییە؟ ئەگەر 
ئەو واتایەی من بە پرسیارەکەی تۆم داوە دروست بێت، 
لە خۆ  فەلسەفی  بۆنێکی  و  ڕەنگ  پرسیارەکەت  ئەوسا 
دەگرێت، کە من بە پێی توانای کەمی خۆم و بە سەرنجدان 
بەو کۆمەڵگەیەی کە لێوەی هاتووین، بە کورتی وەاڵمی 
دەدەمەوە: سەرەتا بەرلەوەی فێر ببین، دەبێت هەستمان 
بە پێویستیی فێربوون کردبێت، پاش ئەوە، ڕەنگە فێر 
دەبین بۆ ئەوەی بگەین بەو تێگەیشتنەی، کە ئەوانەی 
فێریان بووین، بە هیچ شێوەیەک بەس نین و ئەم )پاش 
دەکات،  تینوومان  زیاتر  تێگەیشتنە، خۆی  ئەم  ئەوە(، 
ئەم  واتە  بێکۆتایی.(  )ڕێگه بڕینێکی  واتە  فێربوون،  بۆ 
دەکاتەوە  ڕەت  فێربوون  نە  خۆیدا  لە  ەرگرتنە  ئەنجام 
دەرکی  بە  گەیشتن  فێرنەبوون.  بۆ  پاساوێکیشە  نە  و 
بە  پێویستی  دەبین(  فێریان  ئەوانەی  )بەسنەبوونی 
بنەماییترە:  و  سادەتر  لەمە  کێشەکە  بەاڵم  فێرکارییە، 
پێویستیی  هێشتا  چونکە  نەبووینە،  فێر  هێشتا  ئێمە 
لە  بە باشی  ئەو فێربوونە هەست پێنەکراوە. هیوادارم 

پرسیارەکەت تێگەیشتبم. 

*ئەو کارەی نیما یووشیج، کاردانەوەیەک بوو بەرامبەر 
بە "جوانیناسیی بە کڵێشەبووی شیعری فارسی". شیعری 
دوای نیما ڕێگه ی گرتە بەر، هەتا بە ئەنجامی بگەیەنێت. 
شیعریی  بزووتنەوەی  هەندێك  ئەو  پاش  گەیاندی؟ 
دیکەمان بووە، ئاوانگارد، کە کاردانەوەیەک بوو بەرامبەر 
یەکەمی  نیوەی  شیعری  جوانیناسیی  و  واقیعگەرایی 
سەدەی بیستەم. ئێستاش کە "پاش مۆدێرنیسم" و "پاش 
ئاوانگارد" یان هیچ نەبێت بانگەشەکەی لە ئارادایە، ئایا 

بەم پاش بزووتنەوانە، نەگەڕاوینەتەوە بۆ دواوە؟ 
-دەی هەر ئەو کاردانەوەیەی نیما بەرامبەر "جوانیناسیی 
بە کڵێشەبووی شیعری فارسی"، دواتر بە هۆی شاعیرانی 
"نیمایی"ـیەوە، لە ماوەیەکی نەک درێژخایەنیشدا، جۆرە 
جوانیناسییەکی بە کڵێشەبووی دیکەی بونیات نا، چونکە 

وریا مەزهەر
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لە دنیای )شوێنکەوتوویی(ـدا، ئەوپەڕەکەی 
ئەوەیە، کە  دەتوانیت هەنگاوێکی گەورەتر 
فڕینت  و  بازدان  توانای  بەاڵم  هەڵبگریت، 
لێ زەوت دەکرێت. هەر تەنیا لەبەر ئەوەی 
نیمایی  شاعیرانی  شوێنکەوتوویەکی. 
دەیانویست شوێنکەوتووی ڕێگه ی نیما بن 
و وەک تۆ دەڵێیت، ڕێگه کەی ئەو بگەیەننە 
ئەنجام، بەاڵم بەڕاستی بەئەنجامگەیاندنی 

ڕێگه  واتای چییە؟ یانی چی؟ من کە تێناگەم. 
هەمان  بە  تریش،  ناوه کانی  و  بزووتنەوە  ئەو 
شێوە. کاتێک کەوتیتە سەر ڕێگه ، هەر ڕێگه یەک 
بێت، ئەوە ئیتر ڕەوتی ڕێگه کەیە، کە تۆ بەرەو 
پێش دەبات و ڕێگه  خۆی مرۆڤ پێدەگەیەنێت. 
بۆ نموونە ئاوانگارد بەو بانگەشەی پێشڕەوبوون 
چیدا؟  لە  پێشڕەوی  پێشڕەویکردنیەوە؛  و 
ئەمانەش هەر درێژەی هەمان شوێنکەوتووییە. 
ئاوانگارد لە ڕوانگەی منەوە، بە واتای ڕیزکردنی 
کۆمەڵێک مەڕە. جۆرێک بەدیهێنانی یەکڕیزیی 
و  مۆدێرنیسم  پاش  و  ئاوانگارد  پاش  مەڕانە. 
وەک  شێوە.  هەمان  بە  هەر  تریش  ناوه كانی 
بڵێین:  ڕیزەکە  ناو  مەڕەکانی  بە  کە  ئەوەیە 
»ئێوە مافی خۆتانە، کە بە مەڕی بمێننەوە و 
کەس بۆی نییە ئەم مافە ڕەوایەتان لێ زەوت 

بکات. کەوایە بۆ پێشەوە!«

*پێت وا نییە خەتاکە لە ئەستۆی ڕەخنەی 
بە  پێویستی  و  بووە  کۆن  کە  شیعردایە، 

تەکاندن و خاوێنکردنەوە هەیە؟ 
بخرێتە  تاوانەکە  هەموو  ناکرێت  -هەڵبەت 
خۆ  ئینجا  شیعرەوە.  ڕەخنەی  ئەستۆی 
قاپێکی  یان  چوارچێوە،  شیعر،  ڕەخنەی 
لەپێشدا ئامادەکراو نییە، کە کاتێک شلەکی 
لە  ببێت  پڕ  شیعرە  ئەو  تێبکەیت،  شیعری 

قسەی شیاو بۆ وتن، یان ئیتر جوانتر و 
ڕازاوەتر دەربکەوێت. واتە شیعر خۆیشی 
ڕەخنەی  دروستکردنی  بەهرەی  دەبێت 
ئەستۆی  لە  خەتاکە  بێت.  تێدا  باشی 

هەردووکیانە.

*چەندە کاتمان پێویستە؟ 
ساڵ،  هەزار  ساڵ،  دوو  -ساڵێک، 

هیچکات!

*تۆ ئاوانگاردیت، یان پاش مۆدێرن؟ 
ناوبانگ  زیاتر  بم،  کامیان  وایە  -پێت 

دەردەکەم؟ 

*باشتر وایە ئیتر قسە نەکەم! 
-ها! کەوایە ناتەوێت ناوبانگ دەربکەم.

 

خۆی  وەک  ئەوە  لەبەر  ڕۆشنم  وشەی  ڕۆشن:   .1
سێ  هەر  دەکرێت  شیعرەکەدا  لە  کە  هێناوەتەوە، 
بگیرێت.  لێ  هەڵکراوی  و  ڕووناک  ڕوون،  واتای 
سێ  هەر  مەزهەریشدا  وریا  وەاڵمەکەی  لە  هەروەک 

واتاکە باس کراون. )و(
2.  خامۆش: وشەی خامۆشم وەک خۆی هێنایەوە، 
چونکە هەم بە واتای تاریکی و کوژانەوە هاتووە و 

هەم بە واتای بێدەنگی. )و(

سەرچاوە: 
بە  تایبەت   .2011 پاییز-  یەکەم.  ساڵی  هەمیان.  گۆڤاری 

ژیان و بەرهەمەکانی و. م. ئایرو )وریا مەزهەر(



نووسینی عەلی نیگەهبان
له  فارسییه وه : ئەنوەر هوژەبری

وتی: »کەواتە دەبێ ببیتە ماسی.«
وتم: »ئاخر ماسی خۆ، کار نییە.«

وتی: »هەر ئەوەیە.«
خوێندنەوەی هاوڕێیەک کە لە پڕ کۆچ دەکات ئاسان 

نییە.
لە سەر ڕستەی »لە پڕ کۆچ دەکات جەخت 

من، پێچەوانەی ئەوەم، 
کە پێم دەڵێن
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من  کێشەی  هەموو  چونکە  دەکەمەوە!« 
ڕێک   وا،  کەسێکی  خوێندنەوەی  سەر  لە 
سەرچاوەی  کۆچکردنەکەیەوە  ناوادە  لە 
گرتووە. هەڵبەت ئەگەر بکرێت بەو کۆچە 
نییە  ئەوە  مەرگ  مەگەر  ناوادە.  بڵێن 
هەرکات بیەوێت دێت؟ ئەی مەرگی ناوادە 

لە کامە چەشنە؟
بەاڵم من مردنی بەوادە یان بەوەختم بۆ 

خوم پێناسە کردووە و ئەوەش ئەو مردنەیە 
کە دێت، ئەویش تەنیا ئەوکاتەی کە مرۆڤ لە 

توانا کەوتبێ بۆ ژیان. 
خوێندنەوەی هاوڕێیەک لە دوای مردنی ناوادە 

ئەبێ چون بێت؟
خوێندنەوەیه مان،  بەم  دەدەین  هەوڵ  ئێمە 
واڵمێک بۆ مردنی ئەو، یان بە گشتی بۆ مردن 
بدۆزینەوە. یان هیوادارین دوای مردنی دیسان 

بە خۆمانی بناسێنینەوە؟
ئەو  بدەینەوە؟  پێ  قەرزەکانی  دەمانەوێ 
کارانەی دەبوا بمانکردایە وەک کەپنگی دوای 
دەروونی  بیکەین؟  ئەمانەوێ  ئێستە  باران، 
قەرەبووی  و   بکەین  سووک  پێ  خۆمانی 
کەمتەرخەمیمان بکەینەوە؟ یان ئەمانەوێ بەم 

شێوەیە ماڵئاوایی لێ بکەین؟
بەرجەستەیە  توخمێکی  مردن  بەهەرحاڵ، 
خوێندنەوەی شێعرەکانی  کاتی  لە  دەبێ  کە 

وریادا سەرنجی تایبەتی پێ بدرێت.
تایبەتمەندییەکی  تاکە  نەتوانرێت  ڕەنگە 
ئایرو  شیعرەکانی  بۆ  گشتگیر  و  بەرجەستە 
دیاری بکرێت، بەاڵم دەکرێ لە بەرهەمەکانیدا 
نیوەی  لە  کە  بەرهەمانەی  ئەو  تایبەت  بە 
لەم  کەس  مەکە  »هاوار  کۆمەڵەشیعری 
نووسیویەتی،  دواوە  بە  نییە«  ئاوێنەیه دا 
بە هەندێ وه اڵم و پاشخان بدۆزرێتەوە، کە 

شاعیرە  ئەم  الی  نووسینیان  ڕەنگە 
یان  بوون،  بۆ  پێویستییەک  وەک 
دەرککردنی بوونناسانە بووبێت. کەواتە 
ئەو  دەینووسین،  بارەیەوە  لەم  ئەوەی 
بینەرێکی  لە چاوی  نییە کە  نووسراوە 
کە  بێت،  بێجووڵەوە  چەقبەستووی 
وەستاو  شتێکی  یان  دیاردە،  سەیری 
بەڵکو  دەکات،  وەسفی  و  دەکات 
کە  شێوەیەی  بەو  هەر  دەدەم،  هەوڵ 
دەجووڵێت و هەڵبەزودابەزیەتی دوای بکەوم 

و هەرچیم بینی بیگێڕمەوە.
یەکەم جار کە دەفتەرەشیعری »هاوار  هەر 
مەکە، کەس لەم ئاوێنەیه دا نییە« دەکەمەوە 
دەخوێنمەوە،  »کۆترەکان«  شیعری  و 
جووڵەیە،  و  بازدان  ئەم  دەکەم  هەست 
جێگه یەکی  کە  ڕۆیشتنی شتێک،  و  جووڵە 
بەتاڵ، بۆشاییەک، هەستێک، بیرەوەرییەک 
یەکێکە  دەمێنێ،  به جێ  لێ  خەمێکی  یان 
خوێندنەوەی شیعری  هەڵگرەکانی  کلیلە  لە 
ئایرو، بەو جۆرەی کە ڕەنگە بکرێ بگوترێ، 
زۆربەی  لە  بوونناسانە  هزری  لە  بەشێک 

شیعرەکانی ئایرودا میراتگری نەبوونە.

کۆترەکان
دوێنێهەروالەناوپارک

چاومبڕیبووە
پۆلیئەوکۆترانەینیشتبوونەوەو

پیرەژنێکبەتەنوورەیەکیكورتلۆچو
میهرەبانەوە

وردەنانیبۆدادەکردن
تێک ئارامییە هەموو لەم بۆساتێحاڵم

چوو
پیرەپیاوێککەتەمەنینزیکەیشەست
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ساڵبوو
نزیککەوتەوە:

»واڵتەکەیئێوەشکۆتریهەیە؟«
وتم:»بێگومانهەیەتیبەاڵمگوێتبێنەپێشەوە،
ژماریکۆتربازەکانمانلەکۆترەکانزیاترن«

پێکەنیوڕۆیشت...
پێکەنیموهەستام:

پارکهیچکۆترێکیلێنەبووو
ئەوپیرەژنەسااڵنێکپێشئێستەمردبوو.)ل: 5(

لەو شیعرەی سەرەوەدا سەرەتا پیرەژنێک دەبینین بە 
تەنوورەیەکی میهرەبانەوە کە نانەوردە بۆ پۆلەکوترەکان 
دادەکات. ئەو شتانەی دیکە، کە لە شیعرەکەدان، بریتین 
پارکەکەدایە،  لە  کە  ئارامییەک  پارک،  بگێڕەرەوە،  لە 
واڵتی  تەمەن،  ساڵ  شەست  نزیک  پیرەمێردێکی 
بگێڕەرەوە، کۆترەکانی واڵتی بگێڕەرەوە، کۆتربازەکانی 

واڵتەکەی و پێکەنینی بگێڕەرەوە و پیرەمێردەکە.
ئەو  ڕادەگەیەنێت،  هەواڵێک  بگێڕەرەوە  کۆتاییدا  لە 
پارکە نە کۆتری لێ بووە نە پێرەژنێک بە تەنوورەی 
لەو  ئەگەر  بوون؟  کوێ  لە  ئەوانە  ئەی  میهرەبانەوە. 
پارکەدا نەبوون، لە کوێوە هاتوونە ناو ئەم شیعرەوە؟ 
یارمەتیی  ئەوەی  بۆ  شیعرەوە  ئەم  ناو  هاتوونە  ئەوان 
بگێڕەرەوە بدەن، کە هەڵفڕینیان و ڕۆیشتنیان )ڕەنگە 

بۆ بگێڕەرەوە( نیشان بدات.
و  کۆترەکان  بگێڕەرەوە  بۆ  دەپرسم  خۆم  لە  هەڵبەت 
هەڵدەبژێرێت؟  پارکەدا  لەو  نەبوونیان  بۆ  پیرەژنەکە 
ئەی ئەو پیرەمێردە و کۆتربازەکانی واڵتی بگێڕەرەوەکە 
چییان لێ دێت؟ ئایا ئەوانە هەر هەن؟ یان بوون؟ بۆ 
ئەو پیرەژنە تەنوورەیەکی كورت و میهرەبانی لەبەردایە؟ 
لەم  بگێڕەرەوە  بەاڵم  بێت،  میهرەبان  خۆیشی  ڕەنگە 
ئەوەیە  گرینگە  ئەو  بۆ  ئەوەی  ناڵێت.  هیچ  بارەیەوە 
تەنیا  ئەو  ئایا  لەبەردایە.  میهرەبانی  تەنوورەیەکی  کە 
تر؟  هیچی  و  لەبەرە  میهرەبان  تەنوورەی  پیرەژنێکی 

تەمسیلەکە هەڵبەت زۆر لەوە سەرترە.

ئەو نەبوونە، نەبوونی شتێکە کە بووە یان دەبوا ببێت، 
ببێت  دەبێ  شتەی  ئەو  ئەها!  نەبووە!  هەرگیز  بەاڵم 
بەاڵم نییە، ئەو شتە چییە کە بوونەکەی لە ئەو، یان 
لەو کەسەی کە دەبوا بیبوایە سه نراوەتەوە، یان هەر لە 

بنەڕەتەوە نەهاتووه تە ناو بوونەوە؟
و  ببێت  ببێت،  دەبێ  شتەی  ئەو  ئەوەیە،  دادگەری 
پێنجی  پۆلی  مامۆستای  ئەمە  بێت!  خۆیدا  جێی  لە 
سەرەتاییم وتی و من ئەو ڕۆژەم هەرگێز لە بیر ناچێت. 
بووەوە،  ڕوون  بۆم  ئایرو،  کارەکانی  خوێندنەوەی  بە 
)داد(ـەیە،  ئەو  نەبوونی  دەرکەوتنی  بەرهەمەکانی 
خۆ  ئەوەندە  تازیەداری  نەبوونەدا،  میراتی  لەم  بەاڵم 
دەرناخات. لە بری تازیەداری و خەمباری بۆ ئەو شتە 
لەکیسچووانە، شیعری ئایرو زیاتر بە جۆرێ ژیانی دوای 

نەبوون دەگێڕێتەوە.
دوو  بە  دەکرێن  شیعرەکانی  زۆربەی  بگوترێ  ئەکرێ 
بەشی  و  مردنێکە  گێڕانەوەی  یەکەم،  بەشی  بەشەوە، 
هەڵبەت  مردنەیه .  ئەو  پێش  ژیانی  گێڕانەەی  دووەم 
شێوەیەکی  بە  شیعرەکانی  کە  نییە،  ئەوە  مەبەست 
ڕاستەهێڵی )ڕاست و بێ بەرزی و نزمی، یان هەڵچوون 
و داچوون و...( کرابن بە دوو بەشەوە، بەڵکو مەبەست 
بابەتانەی  لەو  یەکێکە  لەدەستچوون  بابەتی  ئەوەیە، 
زۆربەی  لە  ترەوە،  الیەکی  لە  دەبنەوە.  پاتە  زۆر  کە 
شیعرەکاندا، بە شێوەیەکی نۆستالۆژیک و خەمبارانە، 
سەیری ئەو شتە لەدەستچووە، یان ئەو مردنە ناکرێت، 
بەڵکو ئایرو بە جۆرێ پێوەندی لەگەڵ ئەو مردن و شتە 
لەدەستچووە دەگرێت و لە جیهانێکدا بە تایبەتمەندییەکی 
نەماوە  شتەی  بەو  دەبەخشێت  دیکە  ژیانێکی  دیکەوە 
پێچەوانەی  بە  دەنووسێتەوە،  ژیان  ئایرو  مردووە.  و 
ئەو  دەنووسن،  ژیانەوە  بارەی  لە  کە  کەسانەی  ئەو 
دەنووسێت،  شتە  ئەو  خودی  نانووسێت،  باره یەوە  لە 
ئایرو  دەڵێم  کە  ئەوەی  دەنووسێت.  خود  خودی 
وتەکانی  لەگەڵ  دژوازییەکی  نابێ  دەنووسێتەوە،  ژیان 
نەبوون  میراتی  بە  شیعرەکانیم  کە  هەبێت،  پێشوومدا 
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)مردن یان لەدەستدان( باس کردبوو. ئەو 
ژیانی بە ئامادەبوونی هەمیشەیی مەرگ و 
بەردەوام لەدەستدان دەبینی. ئەو هەڵبەت 
خۆیشی میراتگری زۆر نەبوون و لەدەستدان 
بوو. مردنی دایکی، جێهێشتنی زێدەکەی، 
بە کۆچکردن بۆ کەرەج و تاران، دیسان 
)دوورخرانەوەی  نیشتیمان  لەدەستدانی 
لە  دوورکەوتنەوە  ئێران(،  لە  بەزۆر 

بنەماڵە، لەدەستدانی زمانی دایکی و... ڕەنگە 
بەرەی  و  هاوجیل  کەسانی  و  ئایرو  جیاوازیی 

ئەو هەر ئەم بابەتانە بێت.
ئایرو،  شیعری  دیکەی  تایبەتمەندییەکی 
پەراوێزبوونیەتی، هەڵبەت پەراوێزبوونی خێرا 
و بێ وەستان، ئامادەبوون لە ناو دەق و لە 
ناوەند و چەقدا دێنێتە پێشەوە. لە پەراوێزی 

کام ناوەنددا؟ کام دەقدا؟
کەنار«  »گۆرانیی  شیعری  باسی  وێنە  بۆ 
دەریادایە،  کەناری  لە  بگێڕەرەوە  بکەین. 
حاڵێکی  و  بەرد  و  گوێچکەماسی  لەگەڵ 
ناخۆشدا. لەبەر ئەوەی چێژی شیعرەکە وەک 
بەاڵم  نایهێنینەوە،  لێرەدا  بمێنێتەوە،  خۆی 
پەراوێزبوونی بگێڕەرەوە، لە دوو دێڕی کۆتایی 
شیعرەکەدا دەردەکەوێت: »تەنیا ڕوو لەوانەی 
و  بوونەتەوە  ڕووت  تازەبوو  کۆرپەی  وەک 

بۆقەمەلە دەکەن، دەکرێ هاوار بکەیت:
میزم کردە ئەم دەریایەوه !« ل: 48

دێڕی  دوو  پێش  تا  کەنار«  »گۆرانیی 
کۆتایی، تەنیا جیهانێک دەگێڕیتەوە، جیهانی 
بگێڕەرەوە  خۆیدا  جیهانی  لە  بگێڕەرەوە. 
لەگەڵ کەنار، گوێچکەماسییەکان، بەردەکان 
پرۆسەیەکی  ناو  دەکەوێتە  خۆیدا  حاڵی  و 
و  کردار  بەڵێ  پەرچەکردارەوە.  و  کردار 
بەردەکان  بڵێی  وەک  چونکە  پەرچەکردار، 

لە  بەئاگایانە  گوێچکەماسییەکان  و 
نیشان  خۆیان  لە  کردار  بەرانبەریدا 
دەدەن. ئەو لەو جیهانە داخراوەی خۆیدا، 
بەاڵم  بووه تەوە،  گرفتێک  بەرەوڕووی 
دەوروبەریدا  لەگەڵ  مشتومڕی  توانای 
نییە. بەرد و گوێچکەماسییەکان ئەڵێی 
لەگەڵ ئەو بەشەڕ هاتوون و ئەو توانای 
هیچی نییە، مەگەر ئەوندەی کە ڕوو لەو 
هاوار  بوونەتەوە  ڕووتوقووت  کەسانەی 
مەلە  لەوانەی  وه اڵمێک  هیچ  بەاڵم  بکات، 
دەکەن نابیسێت. نەک هەر قسەکەی بە هەند 

ناگرن دەڵێی خۆیشی نابینن.
بەو  پەراوێزدا،  لە  بیت  مرۆڤێک  ئەگەر 
واتایەیە، لەو سووچ و کەنارانەوە بۆ خۆت 
پیاسە دەکەیت. پەراوێزبوون یان ئامادەبوون 
لە ناو دەقدا، پێم وایە دەبێ پێوەندییەکی بە 
یاسای کردار و پەرچەکرداری )نیۆتۆن(ـەوە 
هەبێت، بەو جیاوازییەی کە لێرەدا کردار و 
یاسایەکی  پەیڕەویی  بەردەوام  پەرچەکردار 
نەگۆڕ ناکەن. کردار و پەرچەکردار لە نێوان 
مرۆڤ و دەوروبەریدایە، جا ئەو دەوروبەرە 
پەرواێزبوون  نیسبەتی  بە  بێت،  هەرچی 
کێش  جیاوازە.  دەقدا  لە  ئامادەبوونی  یان 
لە  جیاوازە  دەق  ناو  کەسی  قورسایی  و 
کێشی کەسی پەراوێز. دەق هاواری پەراوێز 
بە هەند ناگرێت. پێکەنینەکانی، خەمەکانی، 
پێشنیازەکانی، دۆستایەتییەکانی، جنێوەکانی 
و تەنانەت هەڕەشەکانیشی لە الیەن دەقەوە 
»بەدی  وتەنی:  خەییام  دەخرێن.  پشتگوێ 

هات مێشێک و ئینجا پێوار بوو.«

سەباریئەوەیماوەیەکە
کەمتربێدەمامکدەردەکەویت
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هێشتازۆرکەسڕێکوەکخۆتدەبینێت
کەتۆڕێکوەکخۆیانناناسن

)شیعری»ع«لەدەفتەریتەلەفیزیونیخراپدا(

یان:
هەستیدڵنیاکەرەوەیلەناوکومەڵبوون،

کاتێ
سەگیڕێبوارلێتدەوەڕێت

)بێناونیشان،لەدەفتەریتەلەفیزیونیخراپدا(

یان
بەتاوانیشەشخانکردنلەسەرڕێگەیتراموا

مۆڵەتیپاسپۆرتەکەم
هەڵدەوەشێتەوە

)بێناونیشان،لەدەفتەریتەلەفیزیۆنیخراپدا(

لە تایبەتمەندییەکانی دیکەی شیعری ئایرو ئەوەیە، کە 
لە سەر شێوازی گێڕانەوەن. بە تایبەت دەکرێ بگوترێ 

ئایرو هەرچی لە ئافراندندا دەچێتە پێشەوە، شیعرەکانی 
زیاتر شێوەی گێڕانەوە لە خۆ دەگرن. ئایرو لە هەندێ 
و  زمان  ڕووی  لە  یەکەمیدا،  کومەڵەشیعری  شیعری 
پێكهاتەی شیعرییەوە بە ئاشکرا کاریگەریی شاعیرانی 
هاوچەرخی خۆی لە سەرە، بەاڵم دوای ماوەیەک و لە 
شیعرەکانی دیکەیدا دەگاتە شێوە گێڕانەوەی تایبەتی 
تایبەت  )جۆر(ـێکی  ژانر  پێبەندی  بڵێی  وەک  خۆی، 
نییە و زیاتر لە هەموو شتێکی دیکە ئەمەکداری هەستی 
دەروونیی خۆی و حەزی ئەو دۆزینەوە )موکاشەفە(ـیە، 
کە لە خۆیدا دەیبینێت. هەر بەم هۆیەوە ئەم شاعیرە 
و  دەبێت  تێکەڵ  تەواوی  بە  خۆیدا  زمانەکەی  لەگەڵ 
لێی نزیک دەبێتەوە و هەر شیعرێک لە سەر تەوەره ی 
لەم  زمان  دەبێتەوە.  بەرین  خۆی  جیهانی  و  پێكهاتە 
ڕووەوە زمانێکی تەمسیلییە تا ئەوەی زمانی خوازەیی 
نایەتەوە  ڕێک  هێندە  ئەمەش  و  بێت  )ئیستیعارەیی( 
لێی  فارسی  شیعری  کە  باوەدا،  زمانە  ئەو  لەگەڵ 
تێگەیشتووە. بۆیە شیعری ئایرو زیاتر لەوەی شیعری 
وێنە و تابلۆ بێت، شیعری گێڕانەوەیە. بۆ ئەم بابەتەش 
تا  دەکرێ  چونکە  نییە،  نموونەهێنانەوە  بە  پێویست 
ڕادەیەک بگوترێ هەموو شیعرەکانی لە دەفتەری )هاوار 

مەکە...( بەم الوە گێڕانەوەیان تێدایە.
ڕوو  دەسبەجێ  بگێڕەرەوە  »بایەقووشەکان«ـدا  لە 
بۆ  شیعرت  خەریکم  »مەکۆکە!  دەڵێت:  کەسێک  لە 
دەخوێنمەوە/ ئەبێ ئەو ڕۆژەت لە بیر بێت.« ل: 29.
شیعری »جۆالنێی منداڵ و باوکی« وتووێژی باوک و 
دەنگی  تەنیا  ئەگەرچی  جۆالنێدا.  کاتی  لە  منداڵێکە 
دەنگی  گێڕانەوەدا  ئەو  ناو  لە  دەبیسین،  بگێڕەرەوە 
منداڵەکەش دەبیسین. لەم شیعرەدا بە هۆی کورتبێژی 
)ئیجاز(، بە هاتوچۆی جۆری دەربڕین کە بە شێوەیەکی 
زیره کانە و وشیارانە جۆالنێکردن نیشان دەدات و بەو 
زمانەی کە زمانی کایەکردنی باوک و منداڵە، جیهانێکی 
هۆیەوە  بەو  شیعرە  ئەو  جیهانی  دەخولقێنێت.  قووڵ 
ده رفەتە  لەو  کە  دەکرێت  باس  قووڵ  جیهانێکی  بە 

وریا مەزهەر
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کورتەی لە بەردەستدایە، خوێنەر بە باشی 
بە کەسایەتیی سەرەکیی چیرۆکەکە، واتە 

باوک ئاشنا دەکات.
»زۆرحەزیشیلەیارییەبابە

جۆالنێوانێکیباشنییەچوننەبووە
بەاڵم

وادەزانێجۆالنێهەیە.
)ڕەنگەلێرەدامەبەستتواناشبێت،

واتەتوانایهەیەچونکەلەفارسیداتاب،
بەواتایتواناوهێزیشدێت...(

بەاڵمنەکوابزانێگێژبووەیان
بێتاقەتی یاری یان دەگرێت بیانوو

کردووە
یانبیریماڵەوەدەکات

-نەبابەتەنیا-
لەوەی

بەردەوامتەرکیجیهانبکاتوبێتەوە
تابەردەوامجیهانبگەڕێتەوەوتەرکی

بابەبکات-ماندووبوو«ل: 35

و  هێما  و  گێڕانەوەکە  شێوازی  لە  هەر  نەک 
ئێستای  و  ڕابردوو  بارەی  لە  نیشانانەی  ئەو 
دەست،  بەر  خراونەتە  کە  بگێڕەرەوەوە، 
جیهانی  دەکرێ  بەڵکو  ناوەوە،  دەچینە 
چاو.  بەر  بێنینە  داهاتووشی  خەیاڵیی 
بووه تە  خۆی  بۆ  کە  »منێک  بگێڕەرەوە 
ڕۆیشتن  لە  بووە  ماندوو  باوک« )ل: 35(، 
بەجێهێشتنی  بەردەوام  لە  گەڕانەوە،  و 
داهاتووە  ئەو  بگێڕەرەوە  کەواتە  جیهان، 
دەخاتە ڕوو، کە منداڵەکە گەورە بووبێت و 
وا  بنێت،  پێوە  پاڵی  جۆالنێکەوە  سەر  بە 
باسی  لە کۆتاییدا  بگەڕێتەوە.  بەردەوام  کە 
لەوەیە  باس  بەڵکو  ناکات،  جیهان  تەرکی 

کە بابە بگەڕێتەوە دووبارە و- دووبارە 
ئەم   .  )35 )ل:  بابە؟!«  بگەڕێتەوە- 
بە  بابە،  بگێڕەرەوە/  ئاواتخواستنەی 
سەرسووڕمان  و  پرسیار  نیشانەی 
کۆتایی پێ دێت و شیعرەکەش کۆتایی 
دێت– چیرۆکەکە کۆتایی دێت. کۆتایی 
دێت؟! ماوەیەکە نامەوێ خۆم لە قەرای 
بەرهەمانە  ئەو  ئافراندنی  چۆن  باسی 
ئەمەش  دەیانخوێنمەوە،  کە  بدەم 
لە  سەرچاوەگرتوو  پەرچەکردارێکی  ڕەنگە 
نەستەوە بێت بەرانبەر ئەو دۆخەی زاڵ بووە 
کە  ئێراندا،  هاوچەرخی  ئەدەبیاتی  سەر  بە 
»چۆن«ـوتن  و  فۆرم  پاپۆکەی  گرفتاری 
کەمبایەخە.  بە الوە  بووە و »چی«ـوتنی 
لەم باسەشدا تا ڕادەیەک خۆم بواردووە لە 
شیکردنەوەی شێوازی کاری ئایرو و زمان و 
هەندێ  بە  ئاماژەم  تەنیا  کارەکەی،  ڕەوتی 
لێ  خۆیان  ناکرێ  کە  کردووە  تایبەتمەندی 
تایبەتمەندییانەن  ئەو  ئەمانەش  ببوێرم، 
چوارچێوەیەکی  ناو  بۆ  ئاستیان  ناکرێ  کە 
دەبەزێنین.  بوون  ناوەرۆکی  و  فۆرمی 
گێڕانەوەییبوونی بەرهەمەکانی ئایرو، یەکێک 

لەو تایبەتمەندییانەیە.
دەداتە  گرینگی  کە  چییە  ئەوە 
تایبەتمەندییەک لە بەرهەمێکی ئەدەبیدا؟ بۆ 
گێڕانەوەییە  تایبەتمەندییە  ئەم  هەر  نموونە 
ئێرانییەکانی  بەرهەمی  لە  زۆر  ژمارێکی  لە 
بە  ئەمە  بۆ  ئەی  دەکرێت،  بەدی  دیکەشدا 
شێوەیەکی جیاواز الی ئایرو دەبینین؟ یەکێک 
لەو خااڵنەی کە دەبێتە هۆی جیاوازیی ئایرو، 
ڕاستگۆییەتی لەوەدا، کە کارە ئەدەبییەکان و 
ژیانی الی ئەو یەک شتن. ئەو دوورە لەو جۆرە 
وا  و  هەیە  هەندێ شاعیر  خۆنەبانکردنەی الی 
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سەرووی  لە  دەتوانن  و  بێهاوتان  نموونەیەکی  دەزانن 
جیهانەوە بڕواننە ئەم جیهانە و بیکەن بە شیعر. ئەو 
لە ناو ژیاندایە، تێکەڵ و ئالوودەی ژیانە و هەر ئەوەش 
دەنووسێتەوە. ئەمڕۆش لە پشت هەموو ئەو بیردۆزییە 
ئەدەبییە ورد و درشتانەوە وێنە و تابلۆسازی و خوازە 
)استعارە( بە شێوەی جۆراوجۆر زاڵە بە سەر پێشینەی 
شیعری هاوچەرخی ئێراندا. خاڵی سەرنجڕاکێش ئەوەیە، 
بنەڕەتدا  لە  کە  بیردۆزییانەی  لەو  زۆر  ڕادەیەکی  کە 
لەگەڵ مانیفێستە دژەخوازەییەکاندا سەریان هەڵدابوو، 
لە شێوەگەلی  الدرا، جگە  ڕوویان  لە  پەردە  کە  کاتێ 
نەخستە  دیکەیان  هیچی  ڕێکخستنی خوازەیی  بۆ  نوێ 

بەر دەست.
بێت،  ڕاستگۆ  خۆیدا  نووسینی  و  ژیان  لەگەڵ  ئەوەی 
ئەدەبییەکان  بیردۆزییە  بە  خۆی  ڕۆحی  کە  ئەوەی 
لە  خۆی  هزری  و  بیردۆزی  کە  ئەوەی  نەفرۆشتبێت، 
لە  ڕوو،  خستبێتە  خویەوە  )بوون(ـی  هەستی  ناخی 
هەر  یان  کۆمەڵگە،  و  ژیان  و  بوون  و  جیهان  بارەی 
خودی  کەسە  ئەو  نانووسێت،  شیعر  دیکەوە  شتێکی 

ژیان دەنووسێت.
شتێکی  من  »شیعری  دەنووسێت.  خۆی  بوونی  ئایرو 
جیا لە ژیان و حاڵ و ئێستای من نییە و هەڵبەت حاڵ 
و  ڕابردوو  بە  پێوەندی  بێ  شتێکی  منیش  ئێستای  و 
داهاتوومەوە نییە. بەم پێیە وا دەزانم من و شیعر لێک 

تەندراوین، وەکوو ئێستا و ڕابردوو و داهاتووی من.«

ئایرو و شیعری هاوچەرخی ئێرانی
دەبێ شیعری ئایرو لە ڕیزی شیعری ئێرانیدا دابنرێت، 
بۆ ئەوەی شوێنەکەی دیاری بکرێت. ئایرو دوورە لە سێ 
تایبەتمەندیی شیعری هاوچەرخی ئێرانییه وه ، هاتوهاوار 
و خۆنواندن، عەشقی خۆبوون و خۆبەکەمزانین. شیعری 
ئێرانی بۆ شاردنەوە، یان ڕەنگەش بۆ تێرکردنی ئەم سێ 
تایبەتمەندییە ڕێگه یەکی درێژی بڕیوە و هەڵبەزودابەزی 

کردووە، یان بە کورتی بیردۆزەی ئەدەبیی بۆ خۆی وەک 
زڕباب قەبووڵ کردووە. بەهەرحاڵ، کەمئاوەزییە ئەگەر 
ئێمەی  هاوچەرخی  شیعری  چی  بەوەی  نەکەم  ئاماژە 
تووشی ئەم گرفتانە کردووە. پێویستە ئەم بابەتە، شی 
بکرێتەوە، چونکە ناکرێ و نابێ وا بزانرێت کە شاعیرانی 
ئێرانی هەموویان تووشی گرفتێکی تایبەت بوون، بەاڵم 
بە دەیان و سەدان بەڵگەی ئاشکرا، دەکرێ بگوترێ، 
شیعری  هەستیی  و  بوون  ناچارن  ئێرانی  شاعیرانی 
خۆیان لە بەردەم هەژدیهایەکی گەورەدا پێناسە بکەن، 
سانسۆرە.  هەژدیهای  ئەویش  و  ماڵەوەیاندایە  لە  کە 
کەواتە پێش لە هەر شتێک و زیاتر لە هەر شتێک دەبێ 
سەرکۆنەی سانسۆر بکرێت. چونکە سانسۆر ڕێگرە لە 
بەردەم  یەکبوونی تاک لەگەڵ خۆیدا، ڕاستگۆیی لەگەڵ 
گۆردیمەر  نادین  وتەی  بە  کارەکەیدا.  و  جیهانەکەی 
»سانسۆر، الی ئەو کەسانەی کە تاقییان کردووه تەوە 
خەیاڵ  بە  مۆرکێکە  سانسۆر  نایەت.  کۆتایی  هەرگیز 
و وێناکردنەوە، کە تا هەتایە داخەکەی بە نێوچاوانی 

کەسی ڕەنجدەره وە دەمێنێتەوە.«
وه اڵمی  بێت،  ڕاست  گۆردیمەر  وتەکەی  مەرجەی  بەو 
پرسیاری چەندین ساڵەی ئێمەی داوەتەوە. ماوەیەکی 
ڕامانە  لە  هەم  و  نووسینەکانمدا  لە  هەم  زۆرە 
لە ملمالنێدام،  لەگەڵ ئەم پرسیارە  تاکەکەسییەکانمدا 
حکوومەت  سانسۆری  لە  کاتەی  ئەو  تەنانەت  بۆچی 
دەرەوەی  بۆ  دەکەین  کۆچ  نموونە  بۆ  دەبین-  ڕزگار 
لە  گۆڕانکارییەک  ئەستەم  بە  زۆر  دیسانیش  ئێران- 
نووسینەکانماندا دێتە ئاراوە؟ ئێستا گۆردیمەر کە خۆی 
ئەزموونی نووسینی لە ژێر گوشاری ڕژێمی ئاپارتایددا 
هەبووە، دەالقەیەک بە ڕووی ئەم پرسیارەدا دەکاتەوە. 
واتایەکی  دێت.  لەگەڵت  سانسۆر  بڕۆیت  کوێ  هەر  بۆ 
دواهاتەکانی  لە  یەکێک  ئەوەیە،  وتەکەی  دیکەی 
سانسۆری  خۆسانسۆرکردنە.  حکوومی،  سانسۆری 
ئەوەندە  ئێمە،  فەرهەنگیی  و  کۆمەاڵیەتی  حکوومی، 
)Gene( بەرفراوان و بە زەبر بووە، کە وەکوو جین
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ـێک لە نەوەیەکمانەوە بۆ نەوەیەکی دیکە 
دەمێنێتەوە.  بۆمان  و  دەگوازرێتەوە 
کە  بزانم،  ئەوە  گرینگە  من  الی  بۆیە 
ئەم  هەبووە  کەسێک  ئێمەدا  ناو  لە  ئایا 
و  سانسۆر  بەرهەمهێنانەوەی  ئەڵقەی 

خۆسانسۆرکردنەی شکاندبێت؟
ئایرو خۆی لە کۆتوبەندی ئەو سانسۆرە و 
دواهاتە تێکدەرەکانی دەرباز کردبوو. لە 

وتووێژێکیدا وتبووی: »شیعر مامەڵەی لەگەڵ 
ئەوە  پرسیارت  ئەگەر  )بوون(ـدایە.  هەستی 
بێت کە مەبەست لە بوون چییە، دەڵێم ئەوەیە 
کە دێتە ناو زەین و هزری ئێمەوە و هاوکات 
ئێمەوە.  هزری  و  زەین  نایەتە  کە  ئەوەشە 
بیشکرێت  ئەگەر  تەنانەت  شیعر  پێناسەی 
گرفتێکمان لێ چارەسەر ناکات. جگە لەوەی 
بکاتە  مەتەرێزە(  دوایین  ئەو  )واتە  شیعر 
شتێکی  هۆیەشەوە  بەو  و  بەردەست  شتێکی 
و  ستاندن  و  دان  لە  )ئەوەش  بەکارهێنراو 
کۆمەڵگەی  لەگەڵ  شەرماویدا  ئاڵووێرێکی 

بەکارهێن.«
بەرجەستە  پرسەمان  ئەم  کە  هەنووکە 
کردووه تەوە، دەبێ نیشان بدەین ئایرو چۆن 
سانسۆر  کۆتوبەندی  لە  خۆی  توانیویەتی 
پرسیارە  بەم  وه اڵمدانەوە  بۆ  بکات؟  دەرباز 
ئێمەدا چۆن خۆی  لە  بزانین سانسۆر  دەبێ 
بەرفراوان دەکات. شیعری هاوچەرخی ئێرانی 
قەبەکانی  تیۆرییە  و  بیردۆزە  پێچەوانەی  بە 
بنەماشکێنەکانی،  و  پۆستمودێڕنیستی 
و  زمانی  کردەی  بانگەشەی  پێچەوانەی  بە 
وا  هەمیشە  وەک  هەر  زمانی،  دێموکراسیی 
بووە، شیعرێکە وێنەتەوەره  و گیرۆدەی خوازە 
ئاوەڵدوانەی  خۆی  ئەمەش  و  )استعارە( 
سانسۆرە. خۆرخێ لویس بۆرخس ئەو کاتەی 

نەهامەتیی  پڕ  ژیانی  گوشاری  ژێر  لە 
پرۆن  خوان  حکوومەتکەی  سەردەمی 
کە  تێگەیشتووە  وتی  بوو،  ڕزگار 
»سانسۆر دایکی خوازە )استعارە(ـیە.

بیر  جۆرێ  دەبێت  ناچار  کە  کەسێک 
بکاتەوە و بە جۆرێکی دیکە دەریببڕێت، 
دۆستایەتی،  دەبێت  ناچار  کە  کەسێک 
پێوەندی، نەفرەت و هیوا و ئاواتەکانی 
بشارێتەوە و لە بری ئەوانە شتی دیکە 
بخاتە ڕوو، کەسێک کە ناچار دەبێت ژیانی 
خۆی بخاتە ناو دوو کەوانەوە و شتێکی دیکە 
لە بری ئەوە بنێتە زەین و بیریەوە، واتای 
کارەکەی تەنیاوتەنیا یەک شتە، شاردنەوەی 
بە  و  )استعارە(ـدا  خوازە  لە  سانسۆر 

یارمەتیی خوازە.
من  کەواتە  سانسورە.  ئاوەڵدوانەی  خوازە 
بە  بۆرخس،  لە  لێبووردن  داوای  وێڕای 
دایکی  سانسۆر  نازانم  وا  ئەو  پێچەوانەی 
دوانە  ئەم  بگوترێ  ناکرێ  بێت.  خوازە 
کامیان سەرچاوە و کامی دیکەیان دواهاتی 
ئەوی دیکەیە، چونکە تا زیاتر ورد بینەوە بۆ 
جیاکردنەوەی خوازە و سانسۆر لە یەکتری، 
مەسەلەی  وەک  مەسەلەکە  تێدەگەین  زیاتر 
مریشک و هێلکە وایە. دەکرێت بڵێین یەکەم 
جار خوازە بۆ ئەوە وتراوە وتە بڕازێنێتەوە؟ 
سەرچاوەی  دەبێتە  خوازە  بێت  وا  ئەگەر 
سانسۆر، چونکە خوازە واتە نەگوتنی شتێک 
کە دەبێ بگوترێت و لە بری ئەوە وتنی شتێک 
کە مەبەست خودی ئەو شتە نییە، بەڵکو بۆ 
ئەوەیە کە شتە نەوتراوەکە بگەیەندرێت، بەم 
شێوەیە شتێک دەسڕدرێتەوە، دەشاردرێتەوە، 
یان النیکەم بە شتێک دەپێچرێت. لەوالشەوە 
خوازە  یەکەم  دانێین  وای  ئەگەر  سانسۆرە، 
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شێوەیەکی  بە  قەدەغە  شتێکی  کە  بووبێت  ئەوە  بۆ 
کردووە  قەبووڵمان  کەواتە  دەربڕێت،  ناڕاستەوخۆ 
سانسۆر سەرچاوەی خوازەیە. بەهەرحاڵ، ئەمانە هاوەڵ 
دوانەن، بەاڵم لە شیعری ئێرانیدا خوازە وەکو تەوەره ی 
سەرەکی و ئێسکەپەیکەر وایە، هەم لە شیعری کۆن و 
نەیتوانیوە  کەس  هەرگیز  هاوچەرخدا.  لە شیعری  هەم 
زاڵبوونی خوازە و وێنە و تابلۆسازی بەرەوڕووی پرسیار 
بکاتەوە. سانسۆر توانیویەتی ئەندیشەخانەی شاعیرانی 
شێوەیەک  بە  زەمان  لە  بەدەر  چەشنێکی  بە  ئێرانی 
دیسان  ناوەکی  شێوەیەکی  بە  کە خۆی  بکات،  ئاوس 

بەرهەمی بێنێتەوە.
گرینگی  شیعرەی  ئەو  النیکەم  یان  دژەخوازە  شیعری 
دەکات،  خۆی  کاری  کە  شیعرەی  ئەو  خوازە،  ناداتە 
خۆی  دۆزینەوەی  و  کەشف  و  هەیە  خوی  دەربڕینی 
زمانێکی  لە  دەستتوندکردنی  بێ  و  فێڵ  بێ  و  دەکات 
لە  ناتوانێت  دەیڵێت،  بیڵێت  دەبێ  ئەوەی  ساختە، 
چەقۆی سانسۆر دەرباز بێت. شاعیری ئێرانی لە بری 
ئەوەی چاوی بەرەو ئەو واتا ناچارییەی خوازە بکاتەوە 
و هەوڵ بدات خۆی لێ دەرباز بکات، ڕێک و ئاسان خۆی 

تەسلیمی کردووە.
تێیدا  کە  نییە  زیندانە  ئەو  بیرهێنەوەی  ئەمە  باشە 
ئەو  خۆی؟  ئەشکەنجەدەری  بووبووە  ئەویندار 
بیردۆزییانەی بۆ شیعری هاوچەرخ خراونەتە ڕوو، نەک 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی سانسۆر، بەڵکو بۆ قووڵکردنەوەی 
زیاتری بوون. شێوازە جۆراوجۆرەکانی دەربڕین لە سەر 
بنەمای بیردۆزییە ئەدەبییە جۆراوجۆرەکان، بێ ئەوەی 
هەڵقواڵبن،  ژینگەیەدا  لەو  ژیان  ناسینی  قوواڵیی  لە 
جگە لە بەهێزکردنی زیاتری سانسۆر هیچی تریان پێ 
نەکراوە، بۆ وێنە سەرنجی بیردۆزەگەلی وەک فرەواتایی 
شیعری  بیردۆزەی  یان  شیعر  دابەشبوونی  توانای  یان 
زمانتەوەره  بدەن. ئەگەر لەم لێکدانەوەدا تەنیا بە باسە 
تیۆریکەکان قایل نەبین و باش ورد بینەوە لەو شیعرانەی 
کە ئەم باسانە بوونەتە سەرچاوەیان، تێدەگەین جگە لە 

پەرەپێدانی هەمان بنەمای هەمیشەیی شیعری فارسی، 
بە  باجدان  ئەنجامدا  لە  و  تابلۆسازی  و  خوازە  واتە 
بە  تابلۆسازی  نەکراوە.  پێ  تریان  هیچی  سانسۆر، 
ڕاڤەهەڵگربوونی  و  فرەمانایی  دروستکردنی  بیانووی 
بۆچوونی  و  ڕوانگە  بە  درێژەدان  لە  جگە  شیعر، 
و  ناسکیی خەیاڵ  کە  قاجاڕی،  و  سەردەمی سەفەوی 
ئەو  و  نییە  چیتر  دەکرد،  ستایش  دەروونیان  نیانیی 
شیعرەش ئەمڕۆ لە توێی پەردەی زمان و پۆستمودێڕن و 
بارستا )ئێسپاسماتیزم( و دێموکراتیکدا دەیخوێنینەوە، 
هەمان ناسکخەیاڵیی سەدەکانی ڕابردووە لە جلوبەرگی 

تیۆریدا.
ئێراندا  ئەمڕۆی  شیعری  لە  ئایرو  سۆنگەیەوە  لەم 
و  خۆیدا  پەراوێزبوونەی  لەو  بۆیە  و  نییە  جێگه یەکی 
بە شێوازی خۆی، نموونەیەکە بۆ شکستپێهێنانی ئەو 
هەژموونیی  لە  دەربازبوونە  و  سوودە  بێ  خوالنەوە 

خوازە.

 

سەرچاوە:
و  ژیان  بە  تایبەت   .2011 پاییزی  یەکەم.  ساڵی  هەمیان.  گۆڤاری 

بەرهەمەکانی و. م. ئایرو )وریا مەزهەر(
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به ختیار حه مه سوور
                        

-هــــ، هــــ، هــــ!...

به  به رده م  دوکانێکدا، که  شامپۆ و سابوون و 
کرێم و بابه تی ئافره تان ده فرۆشێت،  تێده په ڕیت. 
دانیشتووه .   مێزێکه وه   پشتی  له   پیاوێک ، 
ژنێک، شامپۆیه کی به  ده سته وه یه  و له  به رده م 
پیاوه  که دا وه ستاوه . ژنه که  وه ک ئه وه ی شتێک 
به   ده بێته وه .  ورد  شامپۆکه   له   بخوێنێته وه ، 
قسه یه ک  که  ژنه که  ده  یکات، پیاوه که  ده که وێته      
چااڵوێکی  له   ده بینیت،  پشیله یه ک  پێکه نین. 
ده خواته وه  .  ئاو  دوکانه که دا  به رده م  چکۆله ی 
بیرت ده که وێته وه: به ر له وه ی به  به رده م ئه م 

دوکانه دا تێپه ڕیت، تینووت بووه .

پشــیله یه ک له  تاریکیدا
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کورسیی  له  سه ر  ده کات.  ژان  ئه ژنۆت   
به رده م باخێک داده نیشیت و بیر له  گه ڕانه وه  
بێده نگیی   که   به اڵم  ماڵه وه ،  بۆ  ده که یته وه  
په شیمانی  خه یاڵت ،  ده هێنیته وه   ژووره کان  
ناکه وێت،  ده ست  ئیشێکت  که   داتده گرێت. 
گرتنی  له   بێ  ده ستت  ده که یت  هه ست 
نییه.  جگه ره یه ک  جگه ره ، ئه رکێکی دیکه ی 
که سێک،  به رزی  ده نگی  داده گیرسێنیت. 
له   که سه که،   ده کاته وه .  به رز  پێ  سه رت 
که سێکی  له گه ڵ   قسه   به رزه وه   شوێنێکی 
سه ره وه   که سه که ی  ده کات.  دیکه  
تۆ  که   خواره وه ،  به وه ی 

نایبینیت، ده ڵێت:
-گوریسه که  توند گرێ بده .
خواره وه   که سه که ی 
به اڵم  ده کات،  قسه یه ک 
ون  هه وادا  له   ده نگی 
ده بێت. که سه که ی سه ره وه  

ده ڵێت:
- بۆ خۆت ده ڵێم، ها.

ته نه یه ک به  گوریسه که وه  هه ڵده کێشرێت.
به رز  ده ستت  بووه .  نیوه   جگه ره  که ت  
سووتووه که ی   کێشانی ،  بۆ  ده که یته وه  
ده جووڵێنیت.  قاچت  پێاڵوه کانت.  سه ر  ده وه رێته  

سووتووه که  ده که وێته  سه ر زه وی.
-هه ستاویت له  خه و؟
-ئم. تازه  هه ستاوم.

-نیوه ڕۆخه و ده که یت؟
-ئێ چی بکه م، خۆ تۆ شه و نه تهێشت بخه وم.

-کافر! خۆ تۆیش نه تهێشت بخه وم.
-ده  باشه  ئیتر. که ی دێیته وه ؟

-ئێواره .
-خۆزگه  بۆ نیوه رۆ ده گه ڕایته وه .

-ناتوانم .

-ئێ ده نا.
-ته ماته ت کڕی؟

-نا. چاوه ڕێم عه ره بانه که  بێت.
-دوکان قه ره باڵخه ، دواتر قسه  ده که ینه وه .

-باشه  گیانه که م! خوات له گه ڵ.
خاوه ن دوکانه که   و  ده په ڕی  تێ  دوکانێکدا  ته نیشت  به  
عه الگه وه .  ده خاته   ژنێک  کرێم  بۆ  و  سابوون  و  شامپۆ 
دیکه   جارێکی  خاوه ن دوکانت  و  دوکان   ده که یت  هه ست 
بیرکردنه وه   له و  به رز،  هۆڕنێکی  ده نگی  که ی؟  بینیوه . 
داتده بڕێت. ده په ڕێیته وه  سه ر شۆسته ی ده سته چه پ و 

له  دڵی خۆتدا ده ڵێیت:
-نا، ئه مه  یه که م جاره  ئه م پیاوه  و دوکانه  که ی ده بینم، 
ئاخر بیرم نایه ت، ڕۆژیک به  به رده م دوکانێکدا تێپه ڕیبم 

و ئوتومبێلێک هۆڕنی بۆ لێ دابم.

ده ده یته وه .  ئاوڕ  شانت،  سه ر  ده خاته   ده ست  که سێک 
ئاشنایانه    ساڵوت لێ ده کات. حه په ساویت. وه اڵمت نییه .

-نامناسیته وه ؟
"نامناسیته وه؟ "كه ی، وه کو بزمار به  سه رتدا داده کوترێت.

-نا.
-چۆن؟ به ڕاست؟

سێ  دوو-  ناوی  نایناسیته وه .  ده ناسێنێت،  پێ  خۆیت 
که س دێنێت، ئه وانیش ناناسیته وه . نازانی ئه م که سه  له  
چ که لێن و درزێکی بیره وه ریی تۆدایه . کابرا ده که وێته  
گومانه وه ، جارێکی دیکه  و سه رله نوێ ده ست ده کاته وه  
سه رله نوێ  و  دیکه   جارێکی  خۆناسین،  و  پرسیار  به  
نایناسیته وه . له  بیره وه ریتدا، ئه م پیاوه  بێ شوێنه  . دوو 

ئاراسته ی دژبه یه کی شه قامێک، لێکتان جیا ده کاته وه .

وایه   پێت  ده دات.  بیره وه ریت  دنه ی  ته سک  کۆاڵنێکی 
ئه م کۆاڵنه  له  شوێنێکی بیره وه ریی تۆدا نووستووه  . چاو 
کۆمه ڵێک سه ربازی  ئاهوناڵه ی  به    لۆرییه ک  داده خه یت. 
تێده په ڕێ  بیره وه ریتدا  به   برینداره وه ،  و  تۆزلێنشتوو 
بۆ  نه خۆشخانه . ده نگێک له  ناو کۆی ئه و ده نگه  کز و 

دەق
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لێاڵنه دا، ساڵه کان ده بڕێت و ده گاته وه  گوێت :
-ئـــــــــاو... ئـــــــــاو... بۆ خاتری خوا...

نیوه ی کۆاڵنه که  ده بڕیت و ده گه یته  نزیک عه ره بانه یه ک، 
عه ره بانه چی  کابرای  ته ماته یه .  کڕینی  سه رقاڵی  ژنێک 
ڕاگرتووه .  ژنه که   بۆ  گوێی  ته ماته وه ،  کێشانی  ده م  به  
تێده گه یت،  ژنه که   قسه ی  له   ئه وه نده   هه ر  تێده په ڕی. 

که  ده ڵێت:
-پێم گوت،  خۆزگه  بۆ نیوه ڕۆ ده گه ڕایته وه  و...

سه رده مێکی  له   کۆاڵنه ،  ئه م  کۆنی  شتێکی  ده ته وێت 
کۆنی ته مه نتدا بهێنیته وه  خه یاڵت؛ نایه ت. جارێکی دیکه   
هه وڵ ده ده یت؛ ناتوانیت.  پشیله یه ک له وسه ری کۆاڵن، 
له   پشیله که،   ده وه ستیت.  ده توه   ستێنێت.  هه وڵدان  له  
عه الگه یه ک  به   ژنه که،   ده وه ستێت.  منداڵێکدا  به رانبه ر 
ته ماته وه  ده چێته  ژووره وه . پیاوه که،  عه ره بانه که ی  پاڵ 
ده نێت. منداڵه که،  پشیله که  تێپه ڕ ده کات. تۆ وه ستاویت. 
پشیله که  ڕووه و کۆاڵنێکی دیکه  ده ڕوات و له  چاوت ون 

ده بێت.
به  نزمی  شتێک ده ڵێیت:

من  و  کۆاڵنه وه   بیره وه ریی  ده توانێت  بچێته   -پشیله  
ناتوانم.

و  ژن  حه وشه   ت،  قاپیی   داخستنی  و  کردنه وه   ته قه ی 
پیاوێک له  گانکردن ده وه ستێنێت.

-پیاوه که بوه سته  ! گوێم له  ته قه ی ده رکه یه .
-به م دره نگی شه وه ؟

ژن و پیاوه که  له  یه ک کاتدا، سه یری کاتژمێری ژووره که  
ده که ن: 12:22  

 ژنه که  ده ڵێت:
-ده ترسم شتێک ڕووی دابێت.

-ئاخر ئێستا که ی وه ختی ڕوودانی شته !
به  ده بێته وه .  ژنه که وه  شل  به  سمتی  پیاوه که  ده ستی 
ده گاته   و  به ری  ده کاته    خه وه که ی  قاتی   په له پرووزێ 
که   ژووره وه یه ،  ده رکه ی  ده سکی  به   ده ستت  حه وشه . 

 پیاوه که  ده ڵێت:
-ئه وه  کێیه  ؟

 پشیله یه ک، به  سه ر  دیواری نێوان هه ردووکتاندا 
تێپه ڕ ده بێت و بازده دا بۆ کۆاڵن.

گه اڵیه ک  چه ند  به   یاری  با  حه و شه که دا،  له  
ده کات.

شتێک.  خواردنی  نیازی  به   ماڵه  وه ،  ده چیته  
بیره وه ریت، به  توندی به ر بێده نگیی ژووره کان 
هێلکه   دوو  ته باخه که ،  نزیک  له   ده که وێت. 

ده که یته وه:   بیر  قاپێکدا.  له   ده بینیت 
هێلکه کان بکه یت به  هێلکه وڕۆن باشه،  

یان بیانکوڵێنیت؛ نازانیت.
پشیله که    کۆاڵندا،  تاریکیی  له  
ده گاته    ئاستی ته نه که زبڵێک و 

ده وه ستێت.
ژووره وه .  ده گه ڕێته    پیاوه که  

ته نکی  مه کسییه کی  ژنه که  
قه راخ  له   و   کردووه   له بهئه  ر 

سیسه مه که  دانیشتووه .
-کێ بوو؟

-ئه م سه گبابه ی ئه مدیومانه .
ژنه که،  سه یرێکی کاتژمێری ژووره که  ده کات: 

12:25
-ئه یه ڕۆ، به م دره نگه  ده گه ڕێته وه ؟!

-به ڵێ، به  ملی شکاوی. خوا ده زانێت له  چ حیزخانه یه ک 
بووه .

-ده ی قه ینا تووڕه  مه به .
-چی تووڕه  نه بم.
-تووڕه  مه به  و ئا.

پیاوه که  به  ده م داکه ندنی قاتی خه وه که یه وه  ، ده ڵێت:
-مه کسییه که ت دابکه نه .

سه ر  له   ڕووتی  به   و  داده که نێت  مه کسییه که ی  ژنه که  
ده ست،  هه ردوو  به   پیاوه که   ڕاده کشێت.  سیسه مه  که   
ته کانی  یه که م  له گه ڵ  ده کاته وه.  به رز  ژنه که   قاچی 
پیاوه که  و یه که م هه ناسه  و قیژه ی ژنه که دا، پشیله که  

ده گاته  سه ر سووچی کۆاڵنه که .
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هەژار عوسمان

شەممە: ڕۆژی لەپەلوپۆکەوتن
من، تینوویه تی پێی پێ خستمە ئەم شارەوه .

دووشەممه : ڕۆژی بێقەراری
... بیستوچوار... سیوحەوت... پەنجاونۆ... 
تەواو... نا... تەواو نابێ! بەاڵم من شەکەت 
بووم. جرت فرت... جرت فرت... چ پووچی و 
چ داماوییەکە، پەنجاونۆ جاران )هەڵبەتە تا 
بە  ژماردنم هەبوو!(  تاقەتی  پەنجاونۆ جاران 
ناوگەڵی  بۆگەنی  هم...  بۆگەندا...  ژوورێکی 
هیچ  نەگەیتە  و  بڕۆیت  و  بێیت  قەحپەکان، 

جێ... هیچ قەرارێک.

دەستنووسی 
سەر مقەبا
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یەکشەممە: ڕۆژێک پێش دووشەممە
هەچکات قەحپەیەک به م ئەم شارە زیادی دەکرد، من، 
منی قوڕبەسەر، پتر بەم شارەوە مینا مێخی ناو مەزرا 

دادەچەقێنرام.

سێشەممە: شارێک لەهیچنەچوو!
و  الدێ  و  ئۆردوگه   زۆر  بیرمە  لە  ئاهـ!  شارە...  ئەم 
شاران بە پێیان گەڕاوم و هەرگیز وێنەی شارێکی ئاوهام 
وەبەر چاو نەکەوتووە و لە دەمی کەسیشم نەژنەوتووە. 
من، منی بەدبەخت و سیگارفرۆشی ئەم شارە، دەبێ 
ئەوەم بیر بێ، کە بیرم نایەتەوە شارێکی لەم چەشنەم 
لە هیچ جێیەکی دی دیبێ. شارێک، بێ مزگەوت و بێ 

مەکتەب و بێ نەخۆشخانە و بێ چی و چی و چی.
ئا... ئێستا، لە سەر ئەم پارچە مقەبایە دەبێ هەندێک 
بهێڵم.  جێی  و  بنووسم  شارەوە  ئەم  بارەی  لە  شت 
هاهـ! دیسان بۆنی ناوگەڵی قەحپەکانی ئەم شارە؛ ئەم 
شارەی تەنیا بە کەڵکی ئەوە دێ تێیدا بمری، ناهێڵن 
بارەیه وه   لە  ئاسوودەییەوە  بە  و  هەڵبکێشم  ئاهێک 

بنووسم. نا... نەخێر، ناهێڵن.

چوارشەممە.: نێزیکبوونەوەی بە دزییەوە هەاڵتن
بەیانی!
بەیانی!

... هم، شتێک دەقەومێ.

پێنجشەممە: ڕۆژی خۆبزرکردن، قەراخی شار
شاری  شار،  دیکەوە،  ڕۆژەکانی  گشت  پێچەوانەی  بە 
و  چۆڵ  قەحپەخانە!...  بێ  و  باخ  بێ  و  مەیخانە  بێ 
بێ سرتە بوو... چۆڵییەک هەر بەڕاستی بنیام زندەقی 
دەچوو. زۆر خۆفناک! زۆریش ساردوسڕ. هەنگاوێک... 

لە ماڵ دوور کەوتمەوە و شار  یازدە...  چوار... 
سەرتاپا بوو بە قیژە! هەر ماڵ و هەر دەرکە و 
قەحپە  بوو؛  بنبان  و  بان  هەر  و  پەنجەرە  هەر 
وامدەزانی  دەیانقیژاند.  لێیانەوە  سیگارەکان  بێ 
مێخ،  چون  خۆیشم  جێی  لە  و  دەکەم  هەڕا 
مێخی ناو مەزرا، دەچەقیم و نەدەجوواڵم. نا... 
سێبەرەکانیاندا  بە  هەنگاو...  دوای  هەنگاو 

و  دەکرد  پێیەکانم  بزوانی  بە  هەستم 
دەمزانی ئیتر لەم شارە، ئەم شارە 

گشت  ڕادەکەم...لە  گەنیوە، 
ماڵ  گشت  لە  کۆاڵنەکانەوە... 
و لە گشت ژوورەکانەوە... قیژە 
نەیدەهێشت گوێت لە قیژە ببێ! 

کە هەنگاوێک پتر دوور کەوتمەوە، 
بە ئاستەم گوێم لە دەنگی یەکیان بوو 

دەیقیژاند:
-ئەم شارە، بەبێ سیگار خوێنی ئێمە دەیبا.

قیژەکەی بە ئەندازەیەک بڵند بوو، کە خەیاڵی 
چکانەوەی خوێن و دڕانی شوێنێکیم دەکرد! 

شارە  لەو  لەوەی  بەر  هەنگاوان  پێنج  یەک... سێ... 
بۆگەنە نەجات بم، بۆ دوایین جار قیژەی یەکێکی دیکەم 
ناحاڵ...  بە  ناسیمەوە...  ژنەوت...  قەحپەکان  لە 
لەبەر  )هەڵبەتە  بوو  هاوسێم  پیرەقەحپەکەی  دەنگی 
دیواری  درزی  لە  شەوان  زۆر  کە  ناسیمەوە،  ئەوە 
مەمکی  تەماشای  دەدی...  حەمامەکەییم  حەوشەوە 
چرچولۆچ و ڕەشایی بەینی ڕانەکانیم دەکرد و... من... 
منی سیگارفرۆشی ئەم شارە... شاری بێ پیاو و بێ 
منداڵ و بێ خێزان... یەکپارچە ناوگەڵم پڕ دەبوو لە 

لینجی و ژان...( دەیقیژاند: 
-قەحپە دەبێ هەموو شتێکی هەبێ، هەموو شتێک... 
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تێاڵکەی  و  سپیاو  و  سوورا  پێش  لە 
ئاای! هەی  ناوگەڵیشەوە... سیگار! سیگار! 
زوڵمت  زۆڵ!  حیزی  هەی  سیگارفرۆش! 
قەبووڵ  لێ  ئەمەت  قەت  خوا  زوڵم!  کرد... 
ناکا،  نەبەخوا... قەت قەبووڵی  نا...  نەکا، 

خوا!...

پێنجشەممە:  درەنگی  مەغریبانێکی 
پارچەمقەبایەکی جێهێڵدراو

ڕێبواری من نەدیدە! ئەوەی ڕۆژێک 
دەستنووسی سەر ئەم مقەبای 
دەخوێنیتەوە،  سیگارانە 
لە  بڵێم:  پێت  گەرەکمە 
شارە...  لەو  من،  بیرمە، 
بێ  قەحپە  شاری 

سیگارەکان، ڕام کرد!

لەم شارە  تینوویه تی پێی  من، 
پێ خستمە دەر.

دەق
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كاروان محەممەد فەتاح                                        

لە  و  نییە  كۆتایی  تا  شتێك  هیچ  چێژی 
قۆناغێكی تردا ئەو چێژە بۆ ئازار دەگۆڕێت. 
سااڵنێكی زۆر، پێش ئەوەی ببمە پاسەوانی 
مردووەكان  كفنی  دزینی  كارم  و  گۆڕستان 
بێت، چێژم لە شتێك دەدی، كە ئێستا بۆم 

مایەی ئازارە. 
كاتێك  شار  خەڵكی  )مەردان(ـە،  ناوم 
بانگم دەكەن، بە )مەردانی پاسەوان( ناوم 
پیشەكەیدا  بە  كەس  هەموو  لێرە،  دێنن. 
دەناسرێتەوە، نەك خۆی، پرسیار ناكرێ تۆ 

كفنی 
ماندوو
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كێی؟ بەڵكو پرسیار لەوە دەكرێ تۆ چیت؟ 
دەناسرێمەوە  پاسەوانیی  پیشەی  بە  منیش 
ئەم شارە  ناوم دەركردووە. خەڵكی  بەوە  و 
دەگرن،  زۆرم  ڕێزی  و  دەوێ  خۆش  منیان 
مردووەكانیان  كفنی  دزینی  لەوەی  بێئاگان 
چونكە  ناگرم،  ناهەقیان  هەناومدایە،  لە 
بە  و  هەیە  فریودەرانەم  ڕووخسارێكی 
خراپەكانم  ئاست  لە  چاویان  بێدەنگییەكەم 
من  وەك  مرۆڤی  هەندێ  دەكەم.  كوێر 
گورگێكی پاشوقلدەرن لە پێستی مەڕدا، 
هەر من نا، زۆربەی خەڵكی وان، 
زیندووانەی  ئەو  تایبەت  بە 
و  جووڵە  لە  ئەوەی  بۆ 
زیندوویی خۆیان دڵنیا بن، 
دەگرین،  مردووەكانیان  بۆ 
دەنێنە  تابووتەكان 
ڕێگه ی  و  شانیان  ژێر 
گۆڕستانەكان دەگرنە بەر، تا 
بەو هۆیەوە خراپییەكان و درۆ و 

فێڵی خۆیان بشارنەوە.
پاسەوانی گۆڕستانی )ئیمام محەممەد(ـم، 
ئەو گۆڕستانە كەوتووه تە سەر گردۆڵكەیەك 
نزیكییەوە هەندێ ماڵی زۆر  لە  لە قەراغی شاردایە،  و 
بیناسازییان لە هیی سەردەمە  كۆن هەیە، كە شێوەی 
كۆنیان  لەبەر  و  هەیە  گومەزیان  دەچێت،  كۆنەكان 
بینینیان  بە  هەر  خانووەكان،  دیواری  كەوتووه تە  درز 

دەتوانیت لە خانووەكانی ناوشار جیایان بكەیتەوە.
هەموو كاری من لە شەودا دەست پێ دەكات، بۆ بڵێم 
هەموو كار، من تەنیا یەك كار دەكەم، ئەویش دزینی 
كفنی سپیی مردووەكان لە شەودا. بە ڕۆژ ئەو كەسانەی 
دەنێن،  خاكیان  ژێر  و  ئێرە  دەهێننە  مردووەكانیان 
كەسێكی  وەك  تا  نا،  ئەوە  لەبەر  دەكەم،  هاوكارییان 
باش و بە كەڵك تەماشام بكەن، نەخێر، بەڵكو لەبەر 

لەم  و  دەیزانم  خۆم  تەنیا  ئێستا  تا  كە  تر،  شتێكی 
نەگەیشتووە.  هاوكارییەم  ئەو  مانای  لە  كەس  شارەدا 
هاوكاریكردنم بۆ زانینی شوێنی مردووە تازەنێژراوەكانە، 
بۆ ئەوەی شەو كاتێك ئاسمان ڕەنگی ڕەش دادەگەڕێت، 
تازەنێژراوەكە  مردووە  گۆڕی  تۆخدا  تاریكییەكی  ناو  لە 
لەبەر  كفنەكەی  ئەوەی  لەبەر  چی؟  لەبەر  هەڵدەمەوە، 
دابماڵم و لە ماڵە یەكژوورییەكەی گۆڕستانەكەدا لەبەری 
بكەم، ئەویش بۆ گەیشتن بە شتێكی تر و دۆزینەوەی 
ونبوویەك. مرۆڤ وایە، هەر شتێك لە پێناو گەیشتن بە 

شتێكی تردا دەكات.
من )ئەستێرە(ـم، پورزای )مەردان(، مەبەستم )مەردان(
ئێستا  ئەو  ماڵمانە.  نزیك  گۆڕستانەكەی  پاسەوانی  ـی 
زۆر پیر بووە، بەاڵم هێشتا ڕەنگوڕووی منداڵی لە ڕوویدا 
شەوقێكی  بە  منداڵێك  وەك  ئێستاش  دەبریسكێتەوە، 
منداڵێكی  و  خۆشەویست  دزێكی  جاران  دەژی.  زۆرەوە 
چەتوون بوو، لە دزیندا زۆر هونەری بە كار دەهێنا، تەنیا 
من دەمزانی ئەو دز بوو، ماڵی خزم و دراوسێكانی هەموو 
تااڵن كردبوو، بەاڵم ئێستا پاسەوانی گۆڕستانە، نازانم لەو 
گۆڕستانەدا جگە لە پاسەوانیی مردووەكان هیچ كارێكی 
تر دەكات یان نا؟ مردووان پاسەوانیان بۆ چییە؟ بڵێی لە 
گۆڕستاندا ژیانێكی تر هەبێت و ئێمەی زیندوو هەستی پێ 
زیندوو!  ئێمەی  بەڵێ،  زیندوو!؟(  )ئێمەی  وتم  نەكەین؟ 
)مەردان( كاتێك منداڵ بوو كەرەستە و شتی زیندووەكانی 
بڵێی  دەژیێت،  مردووەكاندا  لەگەڵ  ئێستا  بەاڵم  دەدزی، 

بتوانێ دزی لەوانیش بكات؟ 
ماڵی ئێمە سەد مەترێك لە گۆڕستانەكەوە دوورە، زۆر 
جار سەر لە )مەردان( دەدەم و خواردنی بۆ دەبەم، منی 
زۆر خۆش دەوێ، چونكە دەڵێ: "ئەستێرە زۆر هاوكاریم 
دەكات و پێمەوە ماندوو دەبێت." وتم زۆر جار سەری 
لێ دەدەم؟ بەڵێ، بەاڵم مەرجی چوونم بۆ الی، ئەوەیە، 
كە تەنیا لە ڕۆژدا بیبینم و خواردنی بۆ ببەم، یان ئەگەر 
كارێكم پێی هەبێت، دەبێت لە ژێر ئاسمانی ڕووندا بڕۆم 
بۆ الی، ئەویش هەروا دەكات، تەنیا لە ڕۆژدا دێت بۆ 

دەق
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ماڵمان، نازانم ئەمە بۆ دەكات! 
و  لە سەرمدا دەخوولێتەوە  گومانە  ئەو  زۆرە  ماوەیەكی 
هەڵهێنانی ئەو مەتەڵە پڕ ئەفسوونە بووەتە ماخۆالنم، كە 
پوورزاكەم بۆچی نایەوێ لە شەودا كەس ببینێ و كەس 
بووم،  سەركەش  و  بزێو  كچێكی  منداڵیش  بە  بیبینێ؟ 
هەمیشە دەمویست ئاگام لە هەموو ئەو شتانە بێت، كە 
بزانم  دەدا  هەوڵم  تەنانەت  دەدەن،  ڕوو  دەوروبەرم  لە 
كێ كێی خۆش دەوێ و كێش ڕقی لە كێیە، وام هەست 
دەكرد بەو كارە دەتوانم خۆشەویستیی هەموان بە دەست 
بهێنم، بۆیە نهێنیی زۆر لە خزمەكانم الی من بوو، زۆر 
كات هانایان بۆم دەهێنا و منیش لە پێدانی نهێنیی باش 
و پێویست دڵفراوانیم دەكرد و پێم دەدان، بەاڵم نازانم 
بیست  تەنیا  تەمەنی  كاتێك  ئەوەی )مەردان(  دوای  بۆ 
بەهار بوو، بووە پاسەوانی گۆڕستانی )ئیمام محەممەد( 
بكا،  لە شەودا سەردانم  نامەوێ كەس  پێمانی گوت،  و 
نهێنییەدا،  ئەو  دوای  بە  بگەڕێم  نەكردبوو  ئەوەم  زاتی 
ژیانێكی  )مەردان(  كە  بێت،  ئەوەوە  هۆی  بە  ڕەنگە 
زۆر لەوە ئاڵۆزتری هەبوو، من بتوانم بە هەوڵێك دركی 
كە  گرتبێت،  سەرچاوەی  لەوەوە  لەوانەیشە  بكەم،  پێ 
ئەو  بارەی  لە  ترسناكی  و  سەیر  سەیر  چیرۆكی  دایكم 
دەگوتم:  پێی  هەمیشە  و  دەگێڕامەوە  بۆ  گۆڕستانەوە 
لە  گۆڕستانە  ئەو  مردووەكانی  شەوان  گیان!  "ئەستێرە 
گۆڕەكانیان دێنە دەرەوە و بە ناو كۆاڵن و شەقامەكانی 
شاردا دەگەڕێن، هەر كەس بیانبینێت، زەندەقی دەچێت، 
بۆیە هەرگیز نەكەی شەوان بچیتە دەرەوە." وتم هەر لە 
بۆ  بەڵێ ،  بووم؟  سەركێش  و  بزێو  كچێكی  منداڵییەوە 
ئەوەی بزێوی و سەركەشیی خۆم بسەلمێنم، وزەم دایە 
بەر خۆم و شەوێك لە شەوە گەرمەكانی كۆتایی مانگی 
هێواش  و  هەڵگرت  فانۆسێكم   )1988( ساڵی  شەشی 
هێواش هەنگاوم بەرەو گۆڕستانی )ئیمام محەممەد( نا. 
ماڵی  نێوان  بەردەاڵنەكەی  و  زبر  خاكە  بە سەر  كاتێك 
خۆمان و گۆڕستانەكەدا دەڕۆیشتم، بە جۆرێكی وا هێمن 
پێم زەوییەكەی ماچ دەكرد، هەندێ كات هەستم دەكرد 

قاچەكانم لە هەوادا دەڕۆن و لە نێوان قاچەكانی 
من و زەویدا بۆشاییەك هەیە، كە نایەڵێت قاچی 
من و زەوی بە یەك بگەن، بۆ ئەوەی بزانم بە 
ڕێگه دا بۆ شوێنێك دەڕۆم و دڵنیا بم لە بۆشاییدا 
نیم، چەند چركەیەك هێزێكی زۆرم خستە سەر 
پێاڵوەكانم و لە زەویم خشاندن. دەزانن بۆ وا 
هێمن و نەرم دەڕۆیشتم؟ چونكە دەمگوت نەك 

دایكم و مردووەكان بمبینن و نەیەڵن كلیلی 
ئەو نهێنییە بدۆزمەوە. فانۆسەكەم بە 

دەستی ڕاست گرتبوو، تیشكێكی 
چەند  تەنیا  هەبوو،  كزی  زۆر 
بەرپێی خۆم دەبینی،  مەترێك 
دەرگه ی  بەردەم  گەیشتمە  تا 
پێم  جار  چەندین  گۆڕستانەكە 

هەڵكەوت، لەترم دەدا و دەكەوتمە 
و  دەسووڕان  پێیەكانم  زەوی،  سەر 

لەبەر  بەاڵم  دەگەیشت،  پێ  زۆرم  ئازاری 
زانینی نهێنییەك هەستم بە ئازاری كەوتنەكان 
ساتە  ئەو  تا  كە  نهێنییەی،  ئەو  نەدەكرد، 
دەهاتە  شەو  هەموو  و  مۆتەكەیەك  بووبووە 

خەوم، بینی دەگرتم و هەناسەی دەبڕیم. مرۆڤ لە ساتی 
و  ئازار  بەو  هەست  گرنگدا  نهێنییەكی  دوای  بە  گەڕان 
ناخۆشییانە ناكات، كە بە هۆی زانینی نهێنییەكەوە دێنە 

پێشی.
 لە پەنا دیوارێكی گۆڕستانەكە و لە ژێر دارهەنجیرێكدا 
لەنگەرم گرت، بۆ ئەوەی ئەو هەست بە بوونم نەكات، 
كەوتە  كرد،  فانۆسەكە  تیشكی  لە  هێواشم  فوویەكی 
سەما و دواتریش كوژایەوە، تا فانۆسەكەم نەكوژاندەوە، 
هەشت  كاتژمێر  نزیكی  بووە.  تاریك  وا  دنیا  نەمزانی 
بوو، هیچ دەنگێكم نەدەبیست، گەاڵی دارەكانی لێواری 
نەدەهات،  خشەیان  و  نەدەجوواڵنەوە  گۆڕستانەكە 
بەرچاوم  كێشابوو،  شەودا  سەر  بە  باڵی  بێدەنگییەك 
تاریك بووبوو، هیچ شتێكم بەدی نەدەكرد، هەستم كرد 
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دواتر  سەروەرە،  تاریكی  تەنیا  شوێنێكم  لە 
ڕاهات  تاریكییەكدا  لەگەڵ  چاوم  وردە  وردە 
پڕ  لە  ببینم.  شتەكان  تەڵخی  بە  توانیم  و 
چاوم بە تیشكێك كەوت، تەماشای مەترێك 
ڕووخسارێكی  و  كرد  تیشكەكەم  سەرەوەی 
لێڵم بەدی كرد، كەسێك بوو، لە ڕۆیشتنیدا 
ساڵداره ،  و  پیر  مرۆڤێكی  دەكرد  هەستت 
گۆڕستانەكەدا  ناو  بە  كاتێك  چونكە 
دەڕۆیشت، پشتی چەمابووەوە. ڕوونتر بینیم، 
جامانەیەكی ڕەشی ئااڵندبووە سەریەوە، 
تێدا  سپیی  وردی  ورد  خاڵی  كە 
بوو. بە دەستێكی فانۆسێكی 
بە  و  من  ئەوەی  وەك 
دارێكی  تری  دەستەكەی 
خاكەنازی  وەك  درێژی 
ترپەی  یەكسەر  گرتبوو، 
ناو  كەوتە  بەرز  و  خێرا 
دڵمەوە و هەستی ترس ڕژایە 
گیانمەوە. لە دڵی خۆمدا گوتم: 
تاریكە  شەوە  بەو  كێیە؟  كەسە  "ئەو 
لە نێوان ئەو كێل و گۆڕانەدا چی دەكات 
و بۆ چی دەگەڕێت؟!" لە بەردەم گۆڕێكدا 
نووشتایەوە، سەری سووڕ دا و سەیری دەوروبەری خۆی 
بووەوە،  نزیكتر  دەستی  فانۆسەكەی  تیشكی  لە  كرد، 
ئۆو! ئەوە )مەردان(ـە، لە سەر ئەو گۆڕە چی دەكات؟! 
بەڵێ ،  بووە؟  پیر  زۆر  )مەردان(  وتم  ئێستا  پێش 
كاتێك تیشكە كزەكەم لە سەر ڕووخساری بینی، لۆچە 
ئەستوورەكانی دەموچاوی بە جوانی خۆیان نیشان دەدا.
یەكێك لە شەوەكانی سەرەتای مانگی نۆی 1930ـیە، 
دەرگه ی  بەهێزی  داخستنی  و  قاووقیژ  بە  مندااڵن 
ماڵەكانیان، بۆ یاریی فڕیوە، گرتن و بەردان، چاوشاركێ 
یاری  پێكەوە  منداڵێك  كۆمەڵە  هەر  دەرەوە.  دەچنە 
و  گرتن  تریان  هەندێكی  فڕیوە،  هەندێكیان  دەكەن، 

چاوشاركێ  پێكەوە  و  تەنیا  بە  منداڵیش  دوو  بەردان، 
دەكەن، ئەم كچۆڵە و كوڕیژگەیە جیاواز لە منداڵەكانی 
تر چێژی زۆر لە یاریی چاوشاركێ وەردەگرن و هەر تەنیا 

ئەو یارییەش دەكەن.
و  دەكات  ئەمشەویان  یاریی  بۆ  پێشنیارێك  كچۆڵەكە 

دەڵێ:
-هەموو شەوەكانی تر تۆ چاوی منت دەبەست و خۆتت 
دەكەم  حەز  دەكردی،  جۆم  منیش  دەشاردەوە،  لێم 
ئەمشەو من چاوی تۆ ببەستم و خۆمت لێ بشارمەوە، تۆ 

من جۆ بكەی، باش؟
-ئاخر من زوو تۆ جۆ دەكەم، حەز ناكەم یارییەكەمان 

زوو تەواو بێت.
-ئەگەر ڕازی نەبی، من یاریت لەگەڵ ناكەم و دەڕۆمەوە 
یاری  بۆ  تریش  شەوێكی  هیچ  ئیتر  خۆمان،  ماڵی  بۆ 

نایەمە دەرەوە و چاوەڕێم نەكەی.
شوێنی  بۆ  ببەستە،  چاوم  توند  بەاڵم  ڕازیم،  -باش، 
دووریش مەڕۆ، تەنیا لەو جێگه یانە خۆت بشارەوە، كە 

من خۆم تیا شاردبووەوە.
-باش، دەی كوا پارچەپەڕۆ سپییەكەم بدەرێ.

پانتۆڵە  ڕاستی  گیرفانی  ناو  بە  دەستی  كوڕیژگەكە 
پارچەپەڕۆكەی )كە هیی كچۆڵەكە  گێڕا،  بچووكەكەیدا 
بۆ  كچۆڵەكەوە،  دەستی  ناو  خستییە  و  دەرهێنا  بوو( 
ئەوەی چاوی ببەستێ. )مەهتاب( هەوڵی زۆری دا، تا 
نەكرێتەوە،  و  بدا  گرێ  سپییەكە  پەڕۆ  دواوە  لە  توند 
چەند جارێك جەختی لێ كردەوە، كە ئایا چاوی دەبینێ، 
یان نا، دوای ئەوەی دڵنیا بوو كوڕیژگەكە هیچ نابینێ، 

خۆی شاردەوە و پێی گوت:
- ئێستا چاوت بكەوە!

كچۆڵەكە  ئەوەی  هۆی  بە  كردەوە،  چاوی  كوڕیژگەكە 
گرێی توندی لە پەڕۆكە دابوو، بە خێرایی چاوی وەك 
تیشكی مۆمی بەر هەوا دەپرتاند و سەری بۆ چواردەوری 
خۆی دەسووڕاند. كەوتە گەڕان بۆ جۆكردنی كچۆڵەكەی 
تەسك  كۆاڵنە  تاریكەكان،  كەالوە  گەڕا،  زۆر  هاویاریی، 

دەق
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ماڵەكانیان  كۆاڵنانەی  ئەو  نزیكانە،  ئەو  شێدارەكانی  و 
تەنیا یەك گڵۆپی تێدا دەسووتا، هەتا ئەو ماڵە چۆڵەش 
و  هێشتبوو  ڕۆژ خاوەنەكەی جێی  دوو  كە پێش  گەڕا، 
لەو  یەكێ  هیچ  لە  بەاڵم  كردبوو،  تر  لە شارێكی  ڕووی 
تەنیا  ئەم  ئاخر  نەبوو،  كچۆڵە  لە  هەواڵێك  شوێنانە 
لەم شوێنانە خۆی دەشاردە و ڕووی لە هیچ شوێنێكی 
تر نەدەكرد، دەبوو ئەویش هەر وای بكردایە، بەاڵم وا 
و  منداڵەكان  ناو  بۆ  ڕۆیشتەوە  نەكردووە.  وای  دیارە 
هاوڕێی  كچۆڵەی  تا  گێڕا،  ناویاندا  بە  چاوی  وردی  بە 
پرسیاری  نەبوو،  ئەوانیشدا  ناو  لە  كەچی  بدۆزێتەوە، 
لە یەك- دوو منداڵی هاوڕێی كرد و ئەوانیش بێئاگایی 
خۆیان لە بینینی )مەهتاب( دەربڕی. هەناسەی سوار و 
ڕەنگی بزڕكابوو، كاتێك الی منداڵەكان قسەی دەكرد، 
تۆنی دەنگی وەك كوڕە هەرزەكارێك گڕ بووبوو. بیری 
زۆر  چونكە  ڕۆشتبێتەوە،  ماڵ  بۆ  ڕەنگە  كە  كردەوە، 
شەوی تر، بێ ئەوەی ئەمی جۆ كردبێت، دەڕۆشتەوە ماڵ 
و تاقەتی یاریی نەدەما، بەاڵم هەرچەندی كرد، نەیتوانی 
بڕوات بۆ ماڵیان و هەواڵێكی )مەهتاب( بزانێت. ئێستا 
ئەو هەستە تیایدا سەروەرە، كە كچۆڵەكەی ون كردووە، 
ونكردن وایە، مرۆڤ گەر یەك جار كەسێك یان شتێك 
و  كەس  ئەو  گەر  نایدۆزیتەوە،  هەرگیز  ئیتر  بكا،  ون 

شتەیش ببینێتەوە.
ماوەیەك لە شوێنی یارییەكە مایەوە و چاولەڕێی هاتنەوەی 
)مەهتاب( بوو، تا بگەڕێتەوە و كۆتایی بە یارییەكەیان 
بهێنن و هەر یەكەو بڕۆنەوە ماڵی خۆیان، بەاڵم كچۆڵەكە 
ڕێگه ی  نائومێدانە  نەگەڕایەوە.  یارییەكەش  شوێنی  بۆ 
لە سەر سەكۆی حەوشەكە  دایكی  بەر،  ماڵەوەی گرتە 
جێگه ی نووستنی بۆ ڕاخستبوو، ئەویش بێ قسە و بە 
دڵێكی مندااڵنەی ناسكەوە چووە ژێر جێگه كەی و بیری 
لەوە  شتێك  هیچ  دەكردەوە،  )مەهتاب(  دیارنەمانی  لە 
ناخۆشتر نییە، منداڵێك خەمی هەبێت، لە ناخەوە خۆی 

بخواتەوە و بە كەس نەڵێ چ خەمێكم هەیە. 
لە هەڵدانەوەی گۆڕەكاندا، لە یەك كاتدا و بێ ویستی 

خۆم گومان و چێژ و ترسم تێكەڵ دەبن و بۆم 
خۆڵی  تا  دەبم،  ماندوو  زۆر  ناكرێنەوە.  جیا 
هەڵیاندەستێنمەوە  دەبەم،  ال  گۆڕەكان  سەر 
خۆیانەوە  گۆڕەكەی  كێلی  دەدەمە  پشتیان  و 
لەبەر  سپییەكەیان  كفنە  تا  دایاندەنیشێنم،  و 
لە  زیاتر  مردووەكان  هەرچەندە  دابكەنم. 
زۆریان  چونكە  دەمترسێنن،  زیندووەكان 

گۆڕەكانیان،  سەر  خۆڵی  البردنی  دوای 
لێ  فانۆسەكەیان  تیشكی  كاتێك 

و  ترسناك  ڕووخسارێكی  دەدەم، 
بێدەنگییەكی  و  پێستێكی ڕەق 
دڵلەرزێنیان هەیە، بەاڵم چێژی 
دەبەخشن،  پێ  زیاتریشم 
بەاڵم  نامترسێنن،  زیندووەكان 

بێبەریم  چێژ  لە  و  دەدەن  ئازارم 
دەكەن، هەموو چێژێك لە ناو ترسی 

گەورەدایە، من تا نەهاتمە ئەم گۆڕستانە 
و مردووەكانم بە چاوی خۆم نەدی، نەمدەزانی 
ئێستا  ئەمەی  مەترسیداردایە.  كاری  لە  چێژ 
گۆڕی  182ـەمین  هەڵدانەوەییم  خەریكی 

مردووە، كە تا ئێستا لەم گۆڕستانە هەڵمداونەتەوە.
دوای قۆناغی منداڵیم ئەمە یەكەم جارمە ئاوا بە شەو 
ڕێگریی  ئێستا  تا  ترسی خۆم  و  ماڵەوە  دەرەوە،  بێمە 
ئەوەم لێ دەكەن، بە تایبەتی كاتێك ماڵی ئێمە نزیكی 
چوار  هەر  شەوانی  ترسناكە،  و  گەورە  گۆڕستانێكی 
وەرزی ساڵ، كاتێك دەچوومە ژێر جێگه ی خەو، سەرەتا 
زۆر  بوو،  هاوپۆلم  كە  دەدی،  كوڕەوە  بەو  زیندەخەونم 
بۆ  گواستەوە  ماڵیان  بەاڵم  دەویست،  خۆش  یەكدیمان 
و  ئێمە  بچووكەی  شارە  لەم  دوور  گەورەتری  شارێكی 
ئیتر هەرگیز نەمبینییەوە، دوای تەواوبوونی زیندەخەونی 
بۆچی  كە  دەكردەوە،  نهێنییە  لەو  بیرم  هەمیشەییم، 
دێمەوە سەر  بیبینێ!  بە شەو  نایەڵێ كەس  )مەردان( 
چاودێریی  ژێر  دەخەمە  )مەردان(  جووڵەی  و  خۆم 
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پێ  سەر  هەستایە  بكات؟  چ  دەبێ  وردەوە، 
خاكەنازەكەی  داری  دەستی  هەردوو  بە  و 
ئەوە  گۆڕێك،  خۆڵی  البردنی  كەوتە  گرت، 
چی دەكات؟! خۆ ئەوە گۆڕەكەی هەڵدایەوە، 
وای! مردوویەكی هێنایە دەرەوە، دەستی بۆ 
مردووەكە  داماڵی،  لەبەری  و  برد  كفنەكەی 
ڕووت بووەوە، لەشم داهێزرا و لە جێی خۆم 
وشك بووم، ئەمە یەكەم جارمە مردوویەكی 
)مەردان(یشدا  ڕووخساری  لە  ببینم.  ڕووت 
پێ  نەكرد،  و شڵەژان  ترس  بە  هەستم 
پیشەیەدا  ئەم  لەگەڵ  دەچێت 
بۆ  نازانم،  وای!  ڕاهاتبێت، 
مردوو  بینینی  لە  هێندە 
كاتێكدا  لە  دەترسم؟ 
ئەوەن  جێی  زیندووەكان 
چاوم  بترسم.  لێیان 
دادەخەم و دەمەوێ دیمەنی 
نەبینم،  مردووە  ئەو  ڕووتی 
بەاڵم هەوڵەكەم بێ ئاكام دەبێت، 
پێی  خۆم  ئەوەی  بێ  و  تر  جارێكی 
بزانم چاوم دەچێتەوە سەر )مەردان( و 
مردووە ڕووتكراوەكە، دەمەوێ چاو دابخەم، 
نابێت  "ئەستێرە!  دەڵێت:  پێم  ناوەوە  لە  هێزێك  بەاڵم 
هاتوویت،  نهێنییەك  زانینی  بۆ  ئەمشەو  تۆ!  بترسیت. 
بزانە بۆچی  لە )مەردان( بكە،  بڕۆ پێشەوە و پرسیار 
ئەو گۆڕانە هەڵدەداتەوە؟ بۆچی كفن لەبەری مردووەكان 
دادەماڵێ؟ بۆچی؟..." ترس ئارەقی زۆری پێ كردووم، 
وام هەست دەكرد لەبەر خۆری گەرمی هاویندا وەستاوم 
پێشەوە  وردە چوومە  وردە  بووە،  تاوەسووت  و سەرم 
و لەشم نا، دڵم دەلەرزی. )مەردان( سەرێكی هەڵبڕی 
و گوێی بۆ دەنگێك هەڵخست، زانیم ئەویش ترسی لێ 
هەڵبزڕكاوەوە  دەنگێكی  بە  و  الی  گەیشتمە  نیشتووە. 
ساڵوێكم لێ كرد، ئەویش بە هەمان دەنگی من و ڕەنگی 

تاساوەوە ساڵوەكەی سەندمەوە، ورەم دایە بەر خۆم و 
وتم:

و  دەرهێناوە  گۆڕە  لەو  مردووەت  ئەو  بۆ  -)مەردان(، 
كفنەكەی لەبەر دادەكەنی؟!

-ها؟ نا، ئەوە هیچ نییە، تەنیا كفنەكەی پاك دەكەمەوە!
مردووە  لەو  دەتەوێ شتێك  تۆ  نییە،  ڕاست  ئەوە  -نا، 

بكەی، دەتەوێ تۆڵە لەو مردووە بكەیتەوە؟
-بەڵێ.

-تۆڵە لە زیندووەكان دەكرێتەوە، نەك مردووەكان. 
ژوورەوە  بچینە  با  زانی.  شتێكت  هەموو  بە  تۆ  -تازە 

هەموو شتێكت پێ دەڵێم.
كاتێك گوتی "هەموو شتێك"ـت پێ دەڵێم، هەستم دەكرد 
شتیشم  یەك  بگرە  ناڵێ،  پێ  شتێكم  هەموو  نەك  ئەو 
بڵێ.  پێم  داوە  بڕیاری  كە  ناڵێ،  پێ  شتە  هەموو  لەو 
پێكەوە  تەكاند،  خۆی  و  پێ  سەر  هەستایە  )مەردان( 
ڕۆژئاوای  بەشی  كەوتبووەوە  كە  ژوورەكەی،  چووینە 

گۆڕستانەكە.
لە ساتی چوونەژوورەوەدا )ئەستێرە( لە دوای )مەردان(
گۆڕانە  بەو  هەست  تەواو  ئەوەی  بۆ  دەڕۆیشت،  ـەوە 
لەناكاوە بكات، كە لە ڕووخسار و جەستەی پوورزاكەیدا 
ڕووی دابوو. چوونە ژوورەوە و دانیشتن، )ئەستێرە( بێ 
ئەوەی چاوەڕێی ئەو بكات، سەیری دەمارە سەوزەكانی 
دەستی )مەردان(ی دەكرد، كە لەبەر تیشكی فانۆسەكە 
وەك هێڵی الری سەر نەخشەكانی لێ هاتبوو. دەستی بە 

پرسیارە زۆرەكانی كرد و گوتی:
-)مەردان( گیان! ئەمە یەكەم جارمە بە شەو دەتبینم، 
لە ڕۆژدا گەنجتر دەردەكەوی، بەاڵم لە شەودا زۆر پیر 

دیاری.  
گرنگ  الوە  بە  )ئەستێرە(ی  قسەیەی  ئەو  ئەوەی  بێ 

بێت، گوتی:
لەم  زۆرە  ماوەیەكی  دەزانی  خۆت  گیان!  -)ئەستێرە( 
گۆڕستانەدا دەژیم، لە پێناوی یەك شتدا، ئەویش ڕاكردن 
ئازاری  ژیام،  زیندوواندا  لەگەڵ  ماوەیەك  زیندووان.  لە 

دەق
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زۆرم چەشت، بۆیە بڕیارم دا ئیدی لەگەڵ مردوواندا بژیم، 
ئەوە ئێوەن لە دوورەوە وا تێدەگەن، كە ئەوانەی لێرەن 
جووڵەیان نییە و ناتوانن بژین، بەاڵم لە ڕاستیدا وا نییە، 
ئەوان جوانتر لە زیندووەكان دەژین، دنیایەكی ئارام و 

جیهانێكی بێدەنگی پڕ لە ژیانیان هەیە.
ویستی  و  دا  نیشان  خۆی  بێزارانە  كەمێك  )ئەستێرە( 
وەاڵمی پرسیارەكەی دەست بكەوێت. جارێكی دی لێی 

پرسییەوە:
-)مەردان(، پێم بڵێ، كفنی ئەو مردووەت بۆ چی بوو؟ 

بۆ لەبەریت داماڵی؟ چی لێ دەكەی؟
ئەوان  نییە،  كفن  بە  پێویستیان  مردووەكان  -چونكە 
گەر  و  دەبێت  تێكەڵ  خاكدا  لەگەڵ  ڕووتیان  جەستەی 
لەژێر  دانەكەنرێت،  بەریان  سپییەكانی  قوماشە  پارچە 
خاكدا دەڕزێن. كفن بۆ زیندووانە، نەك مردووان، كفن بۆ 
دەمرێت  كە  مرۆڤ،  بشارێتەوە.  ناشیرینییەكان  ئەوەیە 
ڕۆحی بۆ ئاسمان و جەستەشی بۆ ژێر زەوی دەچێت، 
كفن بۆ كەسێكە لە سەر زەوی بێ و خراپەكانی خۆی 

پێ دابپۆشێت. 
قسەكانی  بە  تەواو  بڕوای  ئەوەی  وەك  )ئەستێرە( 
كرد،  ژوورەكەی  بنمیچی  سەیرێكی  نەكات،  پوورزاكەی 
دوو فەردەی هەڵواسراوی پڕ لە شتی سپی بینی، سەرەتا 
وایزانی لۆكە، یان پەمووی تێدایە، بەاڵم كاتێك وردتر 
تەماشای كرد، بینی هەمووی كفنی مردووە، هەناسەی 
ئەم  درێژایی  بە  بۆچی  كە  دەركەوت،  بۆی  بوو،  توند 
ئەم  بێتە  شەودا  لە  كەس  نەیهێشتووە  ساڵە  هەموو 
گۆڕستانە و بیبینێ، چونكە كفنی زۆری مردووەكانی ئەم 
لە  نەیهێشتووە  بۆیە  )مەردان(،  لێرەن، الی  گۆڕستانە 
شەودا كەس بۆ الی بێت، بۆ ئەوەی ئاشكرا نەبێت. بڵێی 
لە ناو ئەو پارچە قوماشە سپییانەدا بۆ چی بگەڕێت؟ 

جارێكی تر لە )مەردان(ی پرسی:
- پوورزاكەم! هەموو ئەمانەی تۆ دەیڵێی ڕەنگە ڕاستی 
بن، بەاڵم تۆ وەاڵمی پرسیارەكانی منت نەدایەوە. كفنی 
كەسوكاری  ناترسی  لەوە  چییە؟  بۆ  مردووانەت  ئەو 

مردووەكان گۆڕەكانیان هەڵدەنەوە و ببینن كفنی 
تۆ  لە  گومان  یەكسەر  نەماوە،  مردووەكەیان 

دەكەن.
-نا، خەمی ئەوەم نییە، هیچ زیندوویەك مردووی 
خۆش ناوێ، كاتێكیش دێنە سەر گۆڕەكانیان و 
بۆیان دەگرین، لە ڕاستیدا دەیانەوێ بزانن، كە 
تا ئێستا دەژین و لە سەر زەوین، جیاوازن لە 

مردووەكانی ژێر خاك.
-ئەی كاتێك گۆڕەكان هەڵدەدەیتەوە 

ترس داتناگرێت؟
چێژ  بۆ  كارێك  هەموو  -مرۆڤ 
چێژێكیش  هەموو  دەكات، 
ترسی خۆی هەیە، هەر كارێك 
نییە.  چێژیشی  نەبێت،  ترسی 

من  بۆ  مردووەكان  كفنی  بردنی 
چێژی زۆری هەیە، وەك چۆن لەگەڵ 

مردوویەك،  هەر  بەر  كفنی  داكەندنی 
خەریكە ترس دڵم بۆ خۆی دەبات، ئەم چێژە 
یان ئەم كارە تەنیا بۆ گەیشتن بە شتێكی تر، 

یان بڵێم چێژێكی تر دەكەم.
-ئەو شتە چییە؟

-شتێكە دەمەوێ پێی بگەم.
-تا ئێستا پێی نەگەیشتوویت؟

كاتەی  ئەو  گیان!  )ئەستێرە(  ڕاستییەكەی  -نەخێر. 
وا  لەناو مرودووەكاندا پیر كرد، مانای  گەنجێتیی خۆم 
بوو منداڵیی خۆم ڕەت كردووەتەوە، كە بریتی بووە لە 

ژیان لەگەڵ زیندووەكاندا.
-ژیان لە گۆڕستاندا و لەگەڵ مردوواندا چۆنە؟
-یارییەكە، زیندووان ناچارت دەكەن بیكەیت.

هێشت،  جێ  یارییەكەی  كچۆڵەكە  شەوەی  ئەو  دوای 
ونبوون ڕووی دا و كوڕیژگەكەش زوو گەورە بوو...

فەردەكانی كفنیش كەمێكیان مابوو پڕ بن.
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ڕاهۆز کامەران

پەنجەرەبەڕوومداناكرێتەوە
باخچەبۆمپێناكەنێ

گۆرانیتاقەتیپیاسەینەماوە
لەگەڵمدا،

_تۆ_لێرەنیت.
* 

بەهار...
نایەتوشەوناڕوات.

باران...
نابارێوتەنیاییخۆش

ناكاتەوە.

بڕوانەئێرە...
چجەهەننەمێكە

بێتۆ!
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خۆر...هەڵنایەتومنتائەبەدتاریكدەبم،
_تۆ_لێرەنیت.
*            
ژیان...ژانە
پەنجەرە...زیندانە
سەفەر...وێڵبوونێكیئەبەدییە
بێ_تۆ_!
*         

چۆلەكەكاندەجریوێنن
دایكمدەڵێ:كەسێكدێت!
منسەربەرزدەكەمەوەبۆئاسمانو
بیرلەجریوەیچۆلەكەكانو
تەپەیپێی_تۆ_دەكەمەوە!
*          

شەودەڕوا
بەیانیدێت

بەیانیدەڕواوبەمجۆرەحەفتەیمن
بێهاتنی_تۆ_وڕوودانیهیچشتێكساڵدروستدەكات!
*          
12_11_10_9_8_7_6_5_4_3_2_1
1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12
میلیڕاڕایكاتژمێرەكەم
لەسەركامەژمارەیچاوەڕوانیبوەستێنم
تۆدەردەكەویت؟
*         
تائەبەددەرگهكەپێوەنادەم
تابەیانیقیامەتمنلەپەنجەرەكەوە
لەڕێیڕۆیشتنیتۆدەڕوانم
حەقیقەتیبەدم..!
*         

ژیانیمن
تاریكەوەكقوواڵییئەشكەوتێكیپشتلەخۆر
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دوای_تۆ_!
*        

دەرزیئاژەنكردنیڕۆح
لەلەبیركردنی_تۆ_

ئاسانترە!
*        

بروانەكۆاڵنچەندتەنیایە
بارانچەندبەخەمگینیدەبارێ

منچەندشاعیرانەئەوەرێمبێ_تۆ_.
*        

هەنارێكیگرتووە
ڕەنگیلەتەنیاییمدەچێ

بارانێكیلێبووەلەعیشقەكات،
ئەوئێوارەیپیاسەیەمان!

*        
لەسەرلقیدرەختیحەوشەكەمان

باڵندەیەكوەكئیستایمن
بیریلە_تۆ_دەكردەوە،

دوێنێ!
*        

لەبەر_تۆ_داسەیركردنیخود
بەخشینیمانایەبەژیان!

*        
كەلەدڵیتۆدانیم
ئیتردڵیكانیو

ماسیو
باخچەو
هەتاوو
تریفەو

نیشتیمانو
مانگبەجەهەننەم!

دەق
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كەتایۆن ریزخەڕاتی
لە فارسییەوە: جەبار سابیر

دەگەڕێمەوەو
پێكەوە

لەجووڵەیهەورەكاندەنواڕین
كاتێكبەسەرپێستمانداتێدەپەڕن
گریمانەیبكەئێرەچیایەكەو

لەدامێنەكەیدانیشتووین
پێكەوەسەیری

یەكترو
هەورەكاندەكەین.

گەربتەوێدەمرم
ئەوساهەرلێرەدادەنیشیو

دەستبەگیانووستووەكاندادەهێنی
ماچمبكە

كاتێكبەفردەنیشێتە
سەرجێگەیبەتاڵیمن

ماچم بكە
كاتێك 

باران دەبارێ
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سەرگیانووستووەكان.

من
لەسێبەریهەورەكانەوەدەبارم

لەخۆم
كەهەرگیزتۆیبیرناكەوێتەوە

دڵمتەڕتەڕەو
كراسەكانم

لەسەرلقەكهمان
وەكقەلەڕەش

بوونەتەشەختە.

دەستەكانم
بەتاجەگوڵینەیسپییەوە

پیردەبن
دەگەڕێمەوەوقژم

دووبارەلەپەناگوێیهكانمەوەگرددەبێتەوە.

هەورەكانتەواونابن
سەیردەكەیت

نیمو
شوێنپێیهكانم

تائەوسەریدامێنەكەرایانكردووە.

دەچمەپێشو
وێنەیپیاوێك

بەكاڵووئەوینەوە
لەجووڵەیسێبەرەكانداشێوەدەگرێت

نیمو
نۆتەكان
لەپیاوو

باراندا
دەبارێن.

دەق
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ژن
ژن
ڕووەودەریا
لەسەرپیانۆكە
ڕاكشاوە.

ئاو
تاسەركلیلەسپییەكان
هەڵكشاوە
لەكلیلەڕەشەكانەوە
گۆرانییمەلەوانان
دەگاتەگوێ.

ژنەكەتلێكدەداو
دارستانبەسەوزەیلینجییەوە
لووتیپڕدەكات
مەلەوانان
بەقەدیدارەوە
لەخەونەكانیئەوتێپەڕیبوون
ئەوكچێكیمنداڵكاربووو
گۆرانییگەلەرییدەوت
كوڕەكان
بەقەدیدارەكانەوە...

مانگهەڵهات
ئاو
قامكەكانیژنەی
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لەسەركلیلەكانهەڵگرت
هەورەكان
داكشابوون
سوورمەیی

سپی
نیلی

جگەلەمەمكەكانی
كەدورگەگەلینیوەڕووتبوون

شتێكنەدەبینرا
مەلەدەریاییەكان

ساتێك
لێیدەنیشتنەوە

ئاسمان
داكشابووو

گۆرانییمەلەوانان
بەكلیلیسپی

دەژەنرا
تلیداو

ئاو
دوورگەچكۆلەكانی

لەخۆیدانوقمكرد.

دەق
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قژی درێژ
بەقژیدرێژو
سنگیگەرمەوە
بانگیویدەكەمبۆزۆران

شڤالییە
بەڕمێكیپۆاڵوە
پێبەئاوزەنگیدادەنێبۆنێودووبورجیسپی

بەفانۆسیمردووان
بەنێوتونێڵەكاندادەڕۆم
شەمەندەفەرێكئاژێرلێدەداو
زەنگەكان
بەژمارەیساڵەكانیتەمەنیمن
لێدەدرێ
لەوێستگەیدواتر...دادەبەزم
بەسەرشەقامەكاندادەڕۆمو
بەڕووخساریئەوپیاوانەپێدەكەنم
كەئیدیمننابینن
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هێشتاقژمدرێژە
سنگمگەرمو

كەروێشكەسپییەكان
بەلەرزەیدامێنم

هەڵبەزودابەزدەكەن
دەگەمەوەماڵێ

چەپكێكلەكاغەزەكانلەئاگرەكەدادەسووتێنم

لەسەرتاقچەكان
مۆمیڕەشدەسووتێن

هێشتاباوەڕینەكردووەو
ڕمیپۆاڵیین

بەكوتانەكانیسمیئەسپەكەی
بەنێودووبورجیسپیدا

دەچێتەپێش.

سەرچاوە:
بە كسی نگو

كتایون ریزخراتی
انتشارات اهنگ دیگر
چاپ اول، 1387

دەق
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لە فارسییەوە: توانا

نامە
ساڵوگوڵێ..

پییتەکانیسەرەتایئەمسێدێڕە
پێکەوەبچنە..
تادەردمبزانی؛

عەیبیئەمئازارەئەوەسەتاویساڵ
شەویبێکۆتاییوبێمانگببڕی

قاچیبێسروەتتهەڵنێیتهەتاکوقاف

گەر تـــۆ نەبی 
هەڵبژاردەیەک لە شیعری وەحید عیمرانی
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ڕووداو
تیاماوم..!

لەڕوودانیدوودەنگیپەیاپەی؛
هەڵدانیبەردێکبۆسەرڕوویئاوو
ڕاکردنیماسییەکلەقوواڵییدا..

 بـــــا و بی

بــــالەسەرلقەبەرزەکانیبییەکە
بۆبێچووەقەلەڕەشێکیتەنیا؛

الیالیەدەکا..

 باران

بارانکەدەبارێ
کاتوشوێنپێکەوەلەئامێزدەگرێ

لەسەفەریتەمومژاوییئەمکەشەدا
کێچوزانێ

کەدڵۆپەکانیئەمبارانە..
هەرکامیان

کەیو
لەکامەدەریـــاوە

هاتــوون...
نهێنییەکەبۆخۆی

بارانیش..!

دەق
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خاڵ
خاڵیکۆتایی
بۆشیعرێکیدرێژ؛
قەلەڕەشێکەلەسەردارکاژێک.

گەر تــۆ نەبی
کۆاڵن؛پیاسەو
مانگ؛شەوو
ڕۆیشتن؛گەڕانەوەو
ماسی؛دەریاو
نابینا؛بێدەنگیو
جەنگەڵ؛درەختو
مــــن؛
تــــــــــــــــۆ..
ماناماندەدەیتێ..
گەرتــۆنەبی؛
پەڕەیەکیسپیم
چاولەڕێیبارینیپەیڤت
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وەنەوزدەدەموخەودەمباتەوە
گەرتــۆنەبی؛

کتومتعەدەمێحازرەلەسەرم
ئەمچارەنووسەمدەمبا

لەتوێیهەزارلۆچیئەزهلدا
لەتوناوتوونینادیاریئەبەدا
وەکئەوەیهەرنەبووبێتم..!

ئێمە مەحکوومین
کێجواببەئازارەکانماندەداتەوە

ئەیڕەنجمان..؟
نازانمگەرعەشقنەبایە

ئەوکاتەژیانمانچۆنڕادەکێشا
خۆئێمەمەحکوومینبەبوون..؟!

 بۆ دڵم؟
گەربەدەمارەکانمداناڕۆی

ئەیبۆدڵم
حەفتاجارلەدەقیقەیەکدا

ناوتدەهێنێ..؟!
***

دەق
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زەمەنلەسەرپەندۆڵیکاتژمێرەکەدانیشتووە
بێسرەوتدەخولێتەوە
نازانمئەممناڵەالسارە
تائەبەدخەریکیئەمیارییەدەبێ..؟
***

منباشم..زۆرباشم
شەوەو

مانگپڕەو
دەریاهەڵدەکشێ..
دەریایخوێنیدڵیمنەکەوتووهتەجەزبە
ڕۆحمدەیەوێبۆسەرێهەڵشاخێ
***

دەستەکانت
دووالوالویناسکن

کەعەشقئاسا
بەبااڵمداهەڵدەگەڕێنو
دەمشارنەوە..
ئێستائیتر
هیچلەمننەماوەتەوە
ئەوەیهەیتتەنیاتۆیت..

سەرچاوە:
/http://sher1360.blogfa.com
http://bifarda71.blogfa.com
http://rain135.blogfa.com
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كامەران سوبحان

كارەكتەرەكان
ونبوویەك. یادەوەریی  نووسەری  شاسوار: 

تەمەن: 45 ساڵ.
یادەوەریی  نووسەری  یاریدەدەری  مینا: 
 40 تەمەنی  هاوسەری شاسوار.  و  ونبووەكە 

ساڵ.

شاسوار، هەركات هەستی بە بێزاری بكردایە بە 
خۆی و كورسییەكەی و دەفتەر و قەڵەمەكەیەوە 
دەچوویە پێشەوەی هەیوانی ماڵەكەیان، ئەم 
بەیانییە جیاواز لە بەیانییەكانی تر بە بێزاری 
و دڵەڕاوكێیەكی زۆرەوە چەندین جار بە خۆی 

نووسینەوەی 
یادەوەریی  
ونبوویەك!
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نێوان  لە  ئەندامییەكەیەوە چەندجارێك  كەم  كورسی  و 
هاتووچۆیەكی  لە  خۆی  تایبەتەكەی  ژوورە  و  هەیوان 
سەیردا بوو، جار جارەش لە ئاوێنە گەورەكەی ماڵەكەیان 
ڕادەما و لە ڕووخساری خۆی دەڕوانی و لەو ساتانە زیاتر 
هەستی بە بێزاریی ڕۆحی خۆی دەكرد كە خۆی دەبینی 
چۆن بە سەروكەلەیەكی شێواو و كەمێك ڕیشەوە ئێستا 
زەلیالنە لەسەر عەرەبانەكەیە و لە چوارچێوەی ماڵێكدا 
قەتیس ماوە... بە دەم ئەم تێڕامان و بیركردنەوانەوە 
ڕۆیشت.  خۆی  ژوورەكەی  بەرەو  زۆر  خێراییەكی  بە 
ژوورەكەی تاریكییەكی كوشندەی تێدایە و هەمیشە لە 
تاریكە  ژوورە  ئەو  بۆ  تووڕەبوونەكانیدا  و  بێزاری  كاتی 
دەگەڕێتەوە، ئەو ژوورەش بەدەر لەو تاریكییە كتێبخانە 
و یادەوەری و یادداشت و الپەڕەی بژاو و مێزێكی كۆنی 
تێدایە، كە لەبەر كتێب و سی دی و قەڵەم و ریكۆردەر 
و ڕۆژنامە و گۆڤار جێگەی تەنانەت كوپێك چاش نەماوە 
كۆنەكانی  كەرەستە  و  تابلۆ  لەوالشەوە  دابنرێت،  لێی 
لە جەستەی خۆی  پێشەمەرگایەتی  و  الویەتی  قۆناغی 
چەند  ڕادەمێنێت،  ژوورەكەی  نێو  كەرەستەكانی  لە  و 
ئەوەی  وەك  دەكات  قسە  خۆیەوە  لەبەر  جارێكیش 
لەگەڵ ناخی خۆی بێت هیواش هێواش دیالۆگ دەڵێت: 
و  یادداشت  نووسینینەوەی  كتێبخانە..  )تاریكی.. 

یادەوەری.. منداڵ .. گەڕانەوە بۆ ئەم شارە(.
نزیك  و  دەنێت  عەرەبانەكەیەوە  بە  پاڵ   جار جارەش 
و  كتێب  بۆ  وردی  بە  و  كتێبخانەكەی  لە  دەبێتەوە 
دەبێتەوە  نزیك  وردە  وردە  و  دەگەڕێت  سەرچاوەیەك 
دایناوە  كە  ژوورەكەی،  ناوەڕاستی  مێزەكەی  لە 
یادەوەرییەكانی قۆناغی منداڵی و الوی و پێشمەرگایەتی 
ژوورەكەی  وردە  وردە  بنووسێتەوە،  لەسەر  خۆی 

جێدێڵێتەوە و بەرەو پێشەوەی هەیوانەكە دەڕوات.
وەك  مینا  هەیوانەكەدا  لە  واتە  ئەمەوە،  پشتی  لە   
ناوچاوانییەوە، كە هەر  بە  جاران پەڕۆیەكی بەستووه  
ئاماژەیەكی  بێت  ناوچاوانییەوە  بە  پەڕۆیە  ئەو  كات 
لە  پڕ  ژیانی  لە  بێزاربوونی  و  ماندووبوون  بۆ  ڕوونە 
و  كۆن  ماڵە  لەگەڵ  خۆی  ڕۆژانەی  دووبارەبوونەوەی 

كەرەستە كۆنەكانی ناویدا.
تەختەی شانۆ كەمێك ڕووناكە، ڕوناكی بە كزی 
لە كارەكتەرەكان دەدات، مینا بە دەم شەكەتیی 
جەستە و ڕوخسارییەوەوە وردە وردە دەكەوێتە 
بێزاری  قسەكردن بە پچڕ پچڕی، وەك ئەوەی 
دەرببڕێ لە دووبارەبوونەوەی ئەو دیمەنانەی كە 

ڕۆژانە لەو ماڵەدا لەگەڵ شاسواردا دەیبینێت.
مینا: دیسانەوە ماڵەوە. دیسانەوە بینینەوەی 

سەدبارەبووەكان،  و  دووبارە  شتە 
ئەو  لەوالشەوە  دەبینم،  بەفرگرێك 

چەند  كە  دەبینم  كۆنە  تابلۆ 
هەڵواسراوە  لێرەدا  ساڵێكە 
و  ژن  لەم  لە  ئەوەی جگە  بێ 
وتبێتی  كەسێك  هیچ  پیاوە 

ئەوه   جوانە!  تابلۆ  لەو  ئای 
هونەرمەندەكەی  كێشاویەتی؟  كێ 

و  بووە  سەردەمێكدا  چ  لە  كێیە؟ 
)بێدەنگی(  ستایلێكە؟  و  ڕێباز  چ  بە  سەر 

تەلەفزیۆنەكە  گرتووە،  تۆزی  پانكەكەش 
ئەوەندە دەمێكە دانەگیرساوە دەڵێی گوڵدانە 

و لە هەموو شت دەچێت لە تەلەفزیۆن نەبێت 
)بێدەنگی( بەرلەوەی بمرم  جارێكی تریش هەموو ئەم 
بێمانایە  زۆر  بێمانایە...  شتێكی  دەبینمەوە،  شتانە 
بەردەوام بینین و بینین و دووبارەبوونەوە )بێدەنگییەكی 
قووڵ لەگەڵ ڕووناكییەكی كزی بێزاركەردا( )وردە وردە 
و  دەردەكەوێت  ئەویش  و  شاسوار  لە  دەدات  ڕوناكی 

دەكەوێتە قسەكردن(.
پشتەوەت  ژوورەكەی  گڵۆپی  تۆیت؟  ئەوە  شاسوار:  
كوژاندووەتەوە؟ ئەی كتێبەكانت خستەوە جێی خۆی؟ 
دەمێكە  ئاگاداربە  كردەوە؟  لێ  تەنافەوە  بە  جلەكانت 
كزی  بە  ڕادیۆكە  سۆپاكەوەیە،  سەر  بە  قۆرییە  ئەو 
سەیر  لەوێوە  )بێدەنگی(  بیكوژێنەرەوە  دەكات،  ئیش 
ئەو  باران  بزانە  پێوەیە،  هەوری  ئاسمان  بزانە  بكە 
گەنمەی تەڕ نەكردووە كە بۆ كەوەكانم داناوە؟ سەرێكی 
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ژوورەكەشم بدە بزانە كتێبەكانم خستووەتەوە 
جێی خۆی؟ 

مینا: )بە دەنگێكی بەرز( دەتوانیت دووبارەی 
بیرم  بكەم،  شتە  هەموو  ئەم  بكەیتەوە؟ 
چووەوە چیت وت؟ ئەگەر من نەهاتمایە كێ 
ئەم هەموو شتەی دەكرد؟ هەموو شت لەم 

ماڵەدا دووبارە و سەدبارە دەبێتەوە.
شاسوار: ئەو شتانەی وتم، دەمێكە بیریان 
بیركردنەوەی  لە  هەمیشە  دەكەمەوە،  لێ 
بۆ  دانەگیرسایە،  ڕادیۆكە  ئەگەر  ئەوەدام، 
دەموت بیكوژێنەرەوە، ئەگەر جلەكانت 
نەشۆردایە بۆ بە تەنافەوە لێت 
چێشتە  ئەگەر  دەكردەوە، 
و  نیوەڕۆ  دووبارەبووەكانی 
بۆچی  نەبێت  تۆ  ئێوارەی 
ئەو هەموو پیشلەیه  ڕوو لە 
تەنەكەی خۆڵی ماڵەكەمان 
شتەكان  هەموو  دەكەن؟ 
بۆ  و  پشیلە  بۆ  و  ئێمە  بۆ 
چۆلەكە و باڵندەكانی ئەم ماڵەش 

دووبارەن.
بە  بەرز و كەمێك  مینا: )بە دەنگێكی 
گاڵتەجاڕییەوە( كەواتە تۆ هەر بەردەوامیت 
لە قسە كۆن و دووبارەكانی خۆت، ئەو قسانە دەمێكە 
بۆ منی باس دەكەیت، بەاڵم لە ڕاستیدا نە ئەوەی لێی 
بێزار دەبم، نە ئەوەی شتێكی نوێ بێت و حەز بكەم لە 

كاتی گێڕانەوەیدا بیر لە چیرۆكەكان بكەمەوە.
نییە چیرۆكەكانی من چی بن، گرنگ  شاسوار: گرنگ 
ئەوەیە بەردەوام ئەو چیرۆكانە دووبارە دەبنەوە و تۆش 
ناچاری گوێیان بۆ شل بكەیت، ئەگەر گوێ لەو چیرۆكانە 
تەلەفزیۆنە  زنجیرە  ئەو  بچیت سەیری  دەبێت  نەگریت، 
نییە،  كۆتایی  و  هەیە  سەرەتای  كە  بكەیت،  بێتامانە 
و  درۆ  لە هەواڵی  دەبێت گوێ  نەكرد،  ئەوەشت  ئەگەر 
لە موژدەی زۆری بەرپرسان و هەواڵی درۆی كەشناسی 

و ڕێژەی بارانبارین و گەڕان بە دوای زانینی بورجەكەت 
نوێیه كەی  جلشۆرە  باسی  گەڕەك  ژنانی  لەگەڵ  یان  و 
فاڵن ماڵ و باسی دڵپیسیی ژنی كابرای میوەفرۆشەكەی 
گەڕەك، یان باسی قەرزی ئەو دەستگێڕە بكەن كە بە 
شانی خۆی جلوبەرگ و ژێركراس و عەتری خۆماڵی و 
خەنە و وسمە و سپیاوی )كەرەچی(یتان پێ دەفرۆشێت.
مینا: دیارە بە تەواوی تێگەیشتوویت كە ئیدی چیرۆكە 
بمایە  ئەگەر  نەماوە،  بەهایەكیان  هیچ  نوێكان  و  كۆن 
دەبایە من بە شەوقەوە گوێم بۆ بگرتایە، بە بڕوای من 
ئەوەش جۆرێكە لە هەستكردنت بە بێزاری و دۆڕاندن، 

چونكە ئەو چیرۆكانە بۆ من و تۆش مایەی بێزارین.
ئەوەی  لەبەر  بێزارین،  مایەی  بێگومان  شاسوار: 
هەمیشە وێنەكان زۆر پێچەوانە دەبنەوە، یان دەبێت لەم 
شاخ بۆ ئەو شاخ، لەم گوند بۆ ئەو گوند، لەم ناوچە 
لە سنوورێكی  و  ماڵەوە  لە  یان دەبێت  ناوچە،  ئەو  بۆ 
سنووری  كە  ببینیت  دیمەنانە  ئەو  تەنها  داخراودا  زۆر 

ماڵەكەی خۆت بۆت دەستنیشان دەكات.
)بە عەرەبانەكەیەوە دەڕوات بۆ ئەوسەر و دەنگی ئەو 
میللی  خاوی  گۆرانییەكی  كە  دەكاتەوە  بەرز  تەسجیلە 
قووڵەوە  تێڕامانێكی  بە  لە سەرە،  درێژی  هۆرییەكی  و 
گوێ بۆ ئەو هۆرە و گۆرانییە كۆنە دەگرێت و لەگەڵیدا 

دەكەوێتە بیركردنەوە.(
لەو  و  دەڕوات  ڕووی  بەرەو  زۆر  خێراییەكی  بە  )مینا 

كەشە دایدەبڕێت و گۆرانییەكە دەكوژێنێتەوە.(
مینا: گوێ لە گۆرانی دەگریت؟ ئەمڕۆ هیچت خوێندەوە؟ 
چیت نووسی؟ ئەی بۆ ریكۆردەرەكە بچووكەكەت لە شوێنی 
خۆیەتی؟ سەیری كاسێتەكەی ناویشیم كرد پێ ناچێت 
بنووسیت  بێزارییەوە  بەم  ئەگەر  كردبێت،  تۆمار  هیچت 
قۆناغی  بگەیتە  بتوانیت  تر  ساڵی  دە  تا  ناچێت  پێ 
الویەتیی خۆت، هەر لە منداڵیدا گیر دەخۆیت و دەبێت 
ئەوكات بڵێی نووسینەوەی یادەوەرییەكانی منداڵیم، نەك 

نووسینەوەی یادەوەرییەكانی پێشمەرگەیەكی ونبوو!
شاسوار: دیارە ئێستا بە تەواوەتی لێم تێگەیشتوویت و 

دەزانیت دەمەوێت چی بكەم؟

دەق
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مینا: بێگومان.
هەست  وا  دەكەیت؟  لێ  پەلەم  وا  بۆ  ئەی  شاسوار: 
كە  ساتانەی  و  ڕۆژ  ئەو  ناگەمە  و  دەمرم  دەكەیت 
ئەو  ڕەنگە  هەبێت؟  یادەوەرییەكانمدا  لە  دەكەیت  حەز 
پەلەكردنە جۆرێك لە گومان و بێمتمانەیی لە نێوان من 

و ئەو یادداشتانەدا دروست بكات.
مینا: من وام نەوتووە، بەاڵم ئەوەندە دەڵێم بیست ساڵە 
لە  بووە  لێ  گوێم  جار  دەیان  یەكەوەین،  بە  تۆ  و  من 
بابەت و چیرۆكێكی تایبەتدا كە تۆ گێڕاوتەتەوە وتووتە 
ئەمەندە بەسە ئەوی تری و وردەكارییەكانی هەڵدەگرم 
ئەو بیست ساڵەدا  لە ماوەی  بەاڵم  بیرەوەرییەكانم،  بۆ 
و لەو الپەڕانەی كە نووسیوتە، یان لەو بەسەرهاتانەی 
كە لەو بیست كاسێتەدا تۆمارت كردووە، هیچ چیرۆك و 
بەسەرهات و نهێنییەكم نەبینی، كە پێشتر نەمبینیبێت، 
و  تەمەڵی  لە  نییە  جۆرێك  ئەمە  نەمبیستبێت،  یان 
بێباكی و كەمتەرخەمی سەبارەت بە سی ساڵ ئەزموونی 

جۆراوجۆری ژیانی خۆت.
شاسوار: )بە تووڕەبوون و هەڵچوونێكی سایكۆلۆژییەوە( 
ئۆفففففـ!... دیسانەوە قسە دووبارەبووەكان. دیسانەوە 
بۆڵەبۆڵ. دیسانەوە قسەی قۆڕ و بێمانا )بێدەنگییەكی 
هەوڵی  و  ملی  الی  دەخاتە  دەستی  هەردوو  قووڵ، 
خۆخنكاندن دەدات( نەمردم و مامەوە بۆ خەمی بێقاچی 
و خەمی بێمنداڵی و خەمی شكست و خەمی تێنەگیشتن 
خەمی...  و  خەمی  و  خەمی  و  بۆڵەبۆڵ  خەمی  و 

)بێدەنگییەكی درێژ(.
مینا: دیسانەوە دەستت پێ كردەوە. دیسانەوە بێزاری.
ئەم  كەی  تر،  زۆر شتی  و  نەزۆكی  و  منداڵ  دیسانەوە 
قسانە كۆتایی دێت، )بێدەنگی( ئەی خۆت لە سەرەتای 
هاوسەرێتیماندا ئەمانەت نەدەزانی.ئەی بۆ ڕازی بوویت، 

ئەی بۆ ئەوكات بۆڵەبۆڵت نەبوو؟
شاسوار: )بە گریانەوە( بەڵێ دەمزانی، )هەڵچوونێكی 
شێتانە( بەاڵم نەمدەزانی چاوەڕوانی ئەوەندە كوشندەیە، 
ئێستا بێزار بووم لەم چاوەڕوانییە، بە دەم چاوەڕوانییەوە 
چاوەڕوانیی  بوو،  چاوەڕوانی  تەمەنم  هەموو  مردم، 

منداڵبوون،  چاوەڕوانیی  شۆڕش.  سەركەوتنی 
چاوەڕوانیی گەڕانەوە بۆ نیشتیمان، چاوەڕوانیی 
نووسینەوەی یادداشت، هەمووی درۆ دەرچوون. 
ئەوەی بۆی دەژیم ئەو یادەوەرییانەیە و هیچی 
تر، ئەگەر ئەوەش نەنووسم یان خۆم دەكوژم، 
و  كتێبخانە  و  تۆ  و  ماڵە  ئەم  و  دەڕۆم  یان 
بڕیارێكی  یان  جێدێڵم،  یادەوەرییەكانم  هەموو 

تر دەدەم.
مینا: بڕیاری چی دەدەیت؟ بە تەمای 

چیت؟
شاسوار: چییە بۆ بە گومانیت 

لێم؟
مینا: بە گومان نیم، بەاڵم ئەو 
دێنیت  كاری  بە  كە  وشانەی 

ناتوانم  و  دەمترسێنێت  لەخۆوە 
باوەڕ بە داهاتوو بكەم. )بێدەنگی( 

دەترسم. شاسوار دەترسم.
شاسوار: لە چی؟

ئێستا  واقیعەی  لەو  تۆ  ڕاكردنی  لە  مینا: 
دەتەوێت  كە  بڕیارانەی  لەو  كەوتوویت،  تێی 

بیاندەیت.
شاسوار: بۆ هەر كە من وتم بەجێی دێڵم تۆ ئەم هەموو 

گومان و ترسە بە خەیاڵتدا دێت؟
مینا: )بێدەنگی. وردە وردە نزیك دەبێتەوە لە شاسوار(
جێی  هەرگیز  و  مەدە  وا  بڕیاری  گیان!  شاسوار  نا... 
مەهێڵە... بۆ لە ڕاستییەكان ڕادەكەیت. ئەو ڕۆژەت لە 
بیرە كە لە زانكۆوە بە پێ دەچووین بۆ كۆڕە شیعرییەكە؟ 
بیرتە ئەوكات دوو ساڵ بوو ژیانی ئەڤینداریمان بە ڕێ 
كردبوو، تۆ باسی شۆڕش و ئازادی و خوێندن و نەوەی 
و  ژن  ئازادیی  باسی  و  باسی خۆت  دەكردم،  بۆ  نوێت 
ئازادیی كۆمەڵگە و دادپەوەریت دەكرد، )كەمێك دەنگ 
كە  خولەكەی  چل  ئەو  بیرتە  شاسوار  دەكاتەوە(  بەرز 
بە پێی ڕۆیشتین بۆ كۆڕەكە و دواتریش تا گەڕاینەوە و 
منت تا كۆاڵنی ئەوسەری ماڵی خۆمان گەیاند، چیت بۆ 
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باس كردم و چۆن وەاڵمی پرسیارەكانی منت 
دایەوە؟ )هاوار دەكات( بیرتە شاسوار.بیرتە 

یان هەموویت بیر بخەمەوە؟
شاسوار: )بە داڕووخان و بێزاری و هاوارێكی 
و  بیرمە  میناكەم!   بیرمە  بیرمە.  بەرزەوە( 

چاكم لە بیرە.
بیرتە  هاواركردنەوە(  و  گریان  )بە  مینا: 
باسی كتێبخانە و  ناوی منداڵەكان و  باسی 
ژووری تایبەتی منداڵ و زۆر شتی ترت كرد. 

بیرتە یان بە دەنگی بەرز بیرت بخەمەوە؟
و  دەنگبەرزكردنەوە  )بە  شاسوار: 
هاوارێكی زۆرەوە( بیرمە. بیرمە 
تكایە  بیرە.  لە  باشم  زۆر 
ئەو  هەموو  با  بدە  رێگەم 
چیرۆكانە لە یادداشتەكانمدا 
بنووسمەوە  ڕاستگۆیی  بە 
ماندووم  زیاتر  لەوە  و 
بە  وردە  )وردە  مەكە. 
دەچێتە  عەرەبانەكەیەوە 
دەم  )بە  شانۆ.  پێشەوەی 
دەنگێكی  بە  مۆنۆلۆژەوە،  دیالۆگی 
بیرمە  گێڕانەوە(  دەكەوێتە  لەسەرخۆ 
كاتانە  ئەو  بیرمە  لە  بیرە،  لە  باشم  زۆر 
هەمیشە تۆ پرسیاری گوماناوی و هاوكێشەی گریمانیت 
باست دەكرد.)بە دەم تێڕامان و بێدەنگییەكی زۆرەوە( 
چاكم لە بیرە ئەو ئێوارەیە بە دەنگێكی كز پێت وتم، 
شاسوار! ئەی ئەگەر هات و وەك خونچەی خوشكم 15 
ساڵ هاوسەری یەك بووین و منداڵمان نەبوو. تۆ چی 
قورس  پرسیارێكی  دەكاتەوە(  بەرز  )دەنگ  دەكەیت؟ 
گیانم  هەموو  ئێستاش  و  ئەوكات  پرسیارەكە  بوو، 
دەلەرزێنێت.)بێدەنگی( من بێدەنگ بووم، تۆش زوو زوو 
دووبارەت دەكردەوە، زۆرت لێ كردم بۆ وەاڵمەكەی، وتم 
مینا گیان! بیر لەو شتانە مەكەرەوە، نە من )ئازاد(ـی 
زاواتانم هاوسەرەكەم جێ بێڵم و بە دوای ژنی تر بكەوم، 

تۆم  من  نەبێت،  منداڵت  تۆش خونچەی خوشكتیت  نە 
خۆش دەوێت، تۆ بە تەنها و بەس، تۆم خۆش دەوێت؛ 

نە بە منداڵەوە، نە بە هیچ شتێكی ترەوە.
دەزانم  من  بێزارییەوە(  بە  و  كز  دەنگێكی  مینا: )بە 
وەك پێویست نەبووم بۆ تۆ، دەیان جار گوێم لێ  بووە 
ئەم  كوێی  بە  چووە  دڵت  دەیانوت شاسوار  هاوڕێكانت 
)بە  ناشیرینە،  زۆر  ئەو  و  جوانیت  زۆر  تۆ  كیژەدا، 
دەنگێكی گریاناوی و بە هەمس و بێدەنگییەكی زۆرەوە( 
تەنانەت هەندێ جار گوێم لێ بوو هاوڕێكانت دەیانوت، 
شاسوار تۆ بەو هەموو كەشخەییەت ئەم قەلەت لە كوێ 
دۆزیوەتەوە؟ من لە دڵەوە بەو قسانە بریندار دەبووم، 
برینەكانم  دەكردەوە،  تۆ  گەورەیی  لە  بیرم  كە  بەاڵم 
ساڕێژ دەبوون، هەندێ جاریش بیرم لەوە دەكردەوە، كە 
تۆ لە زانكۆ و  لە پێشەمەرگایەتی، هەمیشە كەسێكی 
هاوڕێكانت  و  دەوروبەر  سەرنجی  جێگەی  و  بەناوبانگ 
من  دەموت  و  دەهات  دڵم  سوكنایی  بەوە  بوویت، 
بەختەوەرم، كە دەبمە ژنی پیاوێكی ناودار، )بە هاوار 
و گریانەوە( بەاڵم شاسوار! بمبوورە من نەمتوانی وەك 
بگرم،  تۆ  زۆرانەی  توانا  و  ناوبانگ  لەو  رێز  پێویست 
منیش وەك هەموو ژنەكانی تری ئەم واڵتە، وەك دایكم 
و  باو  مرۆڤە  بە  بوومەوە  تر  ژنانی  هەموو  و  دایكت  و 
بێزاركەرەكەی ماڵ، بەاڵم ئەوەندەم توانی ئەم شاخ بۆ 
ئەو شاخ، ئەم گوند بۆ ئەو گوند، ئەم واڵت بۆ ئەو واڵت، 
بەدەستهێنانی  بۆ  نەخۆشخانە  ئەو  بۆ  نەخۆشخانە  ئەم 
ئازادی بە دوای تۆوە بم، ئێستاش دەمەوێت تا لە ژیاندا 
بین، بە چاوی خۆم دانپیانان و یادداشتەكانی تۆ ببینم، 
و  ئەڤینداری  سەرەتای  قۆناغەی  ئەو  چۆن  تۆ  بزانم 
ئاوێنەیەوە  لەو  دەمەوێت  دەگێڕیتەوە،  هاوسەرییەتیمان 
كە ناو نراوە یادداشت، وێنە ڕاستەقینەكەی خۆم ببینم، 
دەمەوێت بۆچوونی تۆ لە سەر ئازادیی واڵت، لە سەر ژن، 
لە سەر منداڵ و لە سەر زۆر پرسی تر لە یادداشتەكاندا 
بخوێنمەوە، )بێدەنگی( )كەمێك دەنگی خۆی كز دەكات 
وەك  و  شاسوار  بەردەم  دەچێتە  چۆلەكەیەك  وەك  و 
ئەوەی لێی بپاڕێتەوە( شاسوار! ئایا من ئەو قەلەم كە 
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هاوڕێكانت ناویان نام، یان میناكەی تۆم كە هەمیشە بە 
گوڵمینا بانگت دەكردم؟

بە  وردە  وردە  تاریكی.  و  شاسوار:)بێدەنگی 
عەرەبانەكەیەوە بەرەو پشتەوە دەچێت، هەردوو دەستی 
میناكەم...  نا  دەگری(  و  دەموچاوییەوە  بە  دەگرێت 
هەمووی  چیرۆكەكە  تێناگەیت؟  من  لە  بۆ  ناااااا... 
لە  نایە  بیرت  ئەی  بیگیڕەرەوە،  وەك خۆی  و  تەواوكە 
هەندێ جار  دەكرد،  قسەمان  و  هەڵدەستاین  كۆڕەكاندا 
لەم زمانە  تەریقیان دەكردینەوە و دەیانوت "تكایە واز 
شیعرییە بێنن و بە زمانێكی سادەی ڕۆژانە بدوێن، ئێمە 
لەم زمانەی ئێوە ناگەین!" من و تۆش جگە لە بێدەنگی 

هیچی ترمان نەدەوت.
پێت  كۆڕەكانیش  دوای  بیرمە  بیرە،  لە  مینا:چاكم   
دەوتم، هەرگیز زمانی خۆم ناگۆڕم، بەو زمانە ئەدەبییە 
تاقیكردنەوەكانی  وەاڵمی  زمانەش  بەو  و  دەدوێم  بەرزە 

زانكۆ دەدەمەوە.
شاسوار: واز لەو چیرۆكە تااڵنە بێنە، دەزانم گوڵمینا، 
ئەو چیرۆكانەی تۆ باسی دەكەیت چیرۆكی ڕاستەقینەی 
من و تۆن، من دەزانم بەشێكی ئەو خەم و تاریكییانەی 
نووسینەوەی  یان  هەربۆیە  بەرپرسم،  لێی  من  ژیانمان، 
بە  كۆتاییهێنان  یان  خۆی،  وەك  ژیانم  یادداشتەكانی 

ژیان.
و  گەورەكە  تەجیلە  الی  بۆ  دەڕواتەوە  )دیسانەوە 
گۆرانییەكی تری دەخاتەوە سەر و بە تێڕامانێكی زۆرەوە 

گوێی لێ دەگرێت( )بێدەنگی(
مینا: )مینا بە ماندووبوونێكی زۆرەوە دەچێتە بەردەم 
عەرەبانەكەی و دەكەوێت لە بەردەمیدا( نا شاسوار گیان 
نامەوێت  بكەیت،  ژیان  كۆتایی  لە  باس  نامەوێت  نا، 
هەموو ژیانت هەر گوێ لەم گۆرانییە خەمبارانە بگریت، 
چیرۆكەكە هێشتا تەواو نەبووە، دەمەوێت لەو ئاوێنەی 
ژیانمان،  سەرەتاكانی  بۆ  بگەڕێمەوە  یادداشتەكانتەوە 
دەمەوێت  من  دەزگیرانی،  ڕۆمانسییەكانی  پەیمانە  بۆ 

بێئومێد نەبیت.
كام  ئومێد؟  كام  زۆرەوە(  بێزارییەكی  )بە  شاسوار: 

چاوەڕوانی؟ دوای چی؟ دوای لەدەستدانی قاچ، 
یادەوەری، دوای  دوای ونكردنی بەشێكی زۆری 
زیندانیبوون لەم ماڵ و شارەدا. دوای ئەم هەموو 
مانایەكیان  چ  ئومێد  و  چاوەڕوانی  شكستە، 

هەیە.
مینا: واز لەم شتانە بێنە و خۆت بەم شتانەوە 
نووسینەوەی  سەرقاڵی  و  مەكە  سەرقاڵ 
یادداشتەكان بە )زەنگی دەرگه  دێت( )مینا 

دەچێت،  دەرگه   بەرەو  ڕاكردن  بە 
كارەكتەرەكە  هەردوو  ناوەوەی 

دەگۆڕێت و ڕووداو و چیرۆكەكان 
گۆڕانكارییان بە سەردا دێت.(

كوێ  بۆ  مەڕۆ  مینا  شاسوار: 
و  ئیزرائیلە  ئەوە  دەڕۆیت؟ 

قاچەكەتی  بێ  مێردە  مەرگی 
پێیە )هاوار دەكات( مینا پێشوازی 

بۆ  چەپكەگوڵی  و  بكە  ئیزرائیل  لە 
دەمێكە  بێیت،  خێر  بە  بڵێ  پێی  بەرە، 

شاسوار بە تەمای تۆیە و جگە لە چاوەڕوانیی 
دەكات  كەس  چاوەڕوانیی  نە  ماڵەدا  لەم  تۆ 

و نە كەسیش سەردانی دەكات. مینا زوو بڕۆ، 
ئەوه  كەژاوەی مەرگە و  میوانی مێردەكەتە.

تێڕامانێكی زۆرەوە مینا دێتەوە  مینا: )بە هێواشی و 
ژوورەوە و بە وردی سەیری ڕووخساری شاسوار دەكات، 
وەك ئەوەی بیەوێت زەنگی دەرگه كەی لە بیر بەرێتەوە، 
بە هێمنی(  تكایە واز لەو قسانە بێنه  و ئیتر با وشەی 
مەرگ لە زمانت بتۆرێت، پێم وتی لە بری ئەوە سەرقاڵی 

نووسینەوەی یادداشتەكانت بییت باشتر نییە؟
دەرگه یە.منیش  زەنگی  دەرگه یە...  زەنگی  شاسوار: 
كۆتاییهێنانم  چاوەڕوانی  مەرگ.  چاوەڕوانی  چاوەڕوانم، 
بەم چیرۆكە بێتامانە و بەم چاوەڕوانییە زۆرانەی زەنگی 
دەرگه ، زۆر سەیرە بەردەوام زەنگی دەرگه  بۆ من هەواڵی 
ناخۆشی پێ بووە، ناكرێت ئێستا باوەڕ بكەم كە زەنگی 

دەرگه  موژدەی گەورەی پێ بێت.
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مینا: كەی واز لە چیرۆكی مەرگ دێنیت. كەی 
واز لە هەوڵی خۆكوشتن دێنیت. كەی واز لە 
ماڵە  ئەم  تەنهایەی  ئەم چۆلەكە  بێزاركردنی 
نووسینەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كەی  دێنیت؟ 

یادداشتەكانت.
شاسوار: یادداشتی چی؟ بێزاربوونی چی؟ 
دەمەوێت پێش مردنی ڕاستەقینەی خۆم ئەو 
یادداشتانە بە پاكنووسكراوی بدەمە دەستی 
تۆ. ئیدی تۆ چاپی دەكەیت، یان الی خۆت 
گرنگ  دەیسووتێنیت  یان  دەگریت،  هەڵی 
نییە، گرنگ ئەوەیە كۆتایی بێنم بە 

نووسینەوەی چیرۆكەكان. 
مینا: واز لەم قسە ڕۆمانسی 
بێنە،  ئەدەبییانە  و 
زمانی  بە  شاسوارەكەم! 
بەو  بدوێ،  ڕۆژانە  سادەی 
كە  بنووسە  پاراوە  زمانە 
هەموو كەس لێت تێبگات، 
یادداشتەكان  زمانە  بەو  گەر 
بنووسیت، كەس نایانخوێنێتەوە.

شاسوار: وا نییە، مەرج نییە هەموو 
هەندێ  وتبێت،  تۆ  بە  ڕاستییەكانم 
خۆشم  تەنانەت  ژیانیشم  ڕاستییانەی  لەو 
نایزانم، ئەگەر ڕووخساری دووەمی خۆمت پێ نیشان 
ئێمە  دەكەی،  خۆشم  لە  تف  یادەوەری،  نەك  بدەم، 
لە  هەریەكەمان  كە  ماوین  نهێنییانەوە  بەو  هەموومان 
گرتووە،  هەڵمان  یادەوەریماندا  شاراوەكانی  سندووقە 
لە ئاشكراكردنی ئەو نهێنییانەشدا تۆ و پێشمەرگەیەكی 
پاڵەوانێكی چیرۆكەكە  ئاسایی و  ڕێبوارێكی  هاوڕێم و 

هەمووی وەك یەك وان.
مینا: ئەم قسانە بۆ من جۆرێك لە بێزاركردنە و ناشتوانم 
من  تۆ  ئێستا  ناختن!  قسەی  كە  بكەم  خۆم  بە  باوەڕ 
دەبینی و دەزانیت من كێم؟ خۆ ئەگەر ناشزانیت، ئەوا 
دەرگه وانی  تۆ  بۆ  ساتەدا  لەم  من  بڵێم،  پێت  شادمانم 

جارە  ئەم  مینا  دەرگه یە.  زەنگی  )دیسانەوە  دۆزەخم. 
لەسەرخۆ و بە بێزاری بەرەو دەرگه كە دەچێت.(

نەموت  چی؟  وتم  دەرگه ،  زەنگی  دیسانەوە  شاسوار: 
و  خەم  هاتنی  مایەی  من  بۆ  دەرگه   زەنگی  هەمیشە 
ئیزرائیل  لە  دەرگه یە  ئەو  بڕۆ  دەی  نوێیە،  خەفەتێكی 
بێ  هاوسەرە  مەرگی  بۆ  بكە  پێشوازی  بكەرەوە، 
قاچەكەت، بڕۆ دەی زوو بڕۆ و هەواڵێكی تری ناخۆش 

بێنە لەو دەرگه یەوە.
)دەنگی دەرگه  و كردنەوەی دەرگه  و داخستنی دەرگه  و 
تەقەی دەرگه  بە چەند شێوەیەك دێت و وەك دەنگێكی 
بێزاركەر، لەگەڵ ئەو دەنگە دەنگی دەرگه یانە، تەنها بە 
جووڵەی سەیر شاسوار گوزارشت لەو بێزارییە دەكات.(

مینا: دێتەوە؛ میوانە بەردەوامەكەی گەڕەك. 
 شاسوار: كێ بوو؟ ئیزرائیل وتی چی؟ چ كاتێكی دانا 

بۆ كێشانی مەرگم؟
مینا: منداڵێكی دەرۆزەكەر بوو.

دەست  دەبێت،  تووڕە  )زۆر  منداڵ.  منداڵ.  شاسوار: 
بەرەو   دەیەوێت  و  عەرەبانەكەی  تایەی  سەر  دەخاتە 
الی  بۆ  دەكاتەوە  الیەك  بڕوات،  ژوورەكەی  دەرەوەی 

مینا.(
ئەم  چونكە  بڕۆم،  دەمەوێت  مەمدوێنە،  كەواتە  دە 
ڕابردوو  ساڵی  بیست  الپەڕەكانی  قسەكردنەمان  جۆرە 
هەڵدەدەنەوە، ئەمە وام لێ دەكات جگە لە یادەوەری و 
تەنانەت الیەنە سۆزدارییەكانیشم  لە جەستەم،  بەشێك 

بە قەڵەمی خۆم لە الپەڕەكانی ژیاندا ڕەش بكەمەوە.
رێگەی  و  بەردەمی  دێتە  تووڕەبوونەوە  بە  )زۆر  مینا: 
لێ دەگرێت بڕوات( دەكەواتە تۆش ئەوەندە مەمدوێنە با 
هەموو ساتە ناشیرینەكانمان دووبارە نەبنەوە، درۆكانمان. 
ئەو موژدانەی بە خەڵكمان دەدا بۆ بەختەوەری، وانەكانی 
ئەڤین و زۆر شتی تر، تۆ بۆ ئەوەندە لە تەقەی دەرگه  

بێزاریت؟
دەنگی  بێزاركەر  و  ناخۆش  دەنگێكی  بە  )دیسانەوە 

دەرگه  دەبیسترێت.(
بڕایەوە،  و  بێزارم  دەرگه   دەنگی  لە  من  شاسوار: 

دەق
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نووسینەوەی  داوای  و  دەكەیت  بێزارم  بەردەوام  تۆش 
كە  دەكەیت  ئەوە  داوای  دەكەیت.  یادەوەرییەكانم 
نامداربەگی  و  بابان  ئەنوەری  خەسرەوی  وەك  منیش 
ئەو  تەنها  و  بنووسمەوە  خۆم  پاڵەوانبازیی  خۆشناو 
دیمەنانە باس بكەم كە ئێمە لەو شاخە فریشتە بووین 
لە  كە  بووین،  بیستوچوار  عەیارە  پێشكەوتووخوازی  و 
ڕاستیدا ئەوە بەشێكی زۆر كەمی مێژووی منە، مێژووی 
لەم كتێبانە و لە سواری ئەم  لەم خانووە كۆنە و  من 
عەرەبانەیە و لە نەخۆشخانەی لیڤەرپووڵ و لە ساتەوەختی 
لێكردنەوەی قاچی ڕاستمەوە دەست پێ دەكات، نەك لە 

قۆناغە پڕ لە حەماسییەكانی گەنجییەتییه وه .
مینا: ئەوەی ئێستا دەیڵێیت و ئەوەی تۆ دەینووسیت 
تەنها بەشێكە لە مێژووی خۆت، ئەی من؟ ئەی شەوە 
مەرگ  بەردەوامەكانی  گەشتە  ئەی  شاخ؟  تاریكەكانی 
ئەی  گوند؟  ئەو  بۆ  گوند  ئەم  نهێنییەكانی  ڕۆشتنە  و 
و  برا  و  دایكوباوك  لە  و  خێزان  لە  من  وازهێنانەكانی 
كەسوكار؟ ئەی وازهێنان لە سەیران و خۆشی و گەشتە 
هیچیان  ئەمانە  الوی؟  قۆناغی  و  زانكۆ  بەردەوامەكانی 
مێژووی من و تۆ نین؟ بۆ دەبێت شۆڕش بۆ ئێمە تەنها 
لە ساتەكانی شكستەوە دەست پێ بكات؟ شۆڕش هەر 
شۆڕشە، بەاڵم دیارە وێنەكانی شۆڕش جیاوازن، كوڕانی 
خواپێداو دوای ئەوەی نەیاندەتوانی زانكۆ تەواو بكەن، 
ناوی  بە  كەم  ماوەیەكی  پاش  و  شاخ  دەكردە  ڕوویان 
لە  ڕۆژەی  هەر  خەباتمان  قۆناغەی  ئەم  پێداویستیی 
واڵتێك بوون،  هەر ڕۆژەی لە پارك و باڵەخانە و میترۆ 
باڕێكەوە وێنەیان بۆ كەسوكاریان دەناردەوە، منیش  و 
وەك زێوانێكی ڕووتەڵە هەمیشە وەك سواڵكەر بە دوای 
لە  بێت  بەشێك  ئەمە  ناتەوێت  ئێستاش  و  بووم  تۆوە 

یادەوەرییەكانت؟
شاسوار: با دەمەوێت، بەاڵم جارێ كاتی نەهاتووە.

مینا: ئەی كەی كاتی دێت؟
پێ  دەستی  كە  كاتەی  ئەو  ڕەنگە  نازانم،  شاسوار: 

دەكەم.
مینا: ئەی بۆ ئێستا دەستت پێ نەكردووە؟

شاسوار: ئامادەسازیی بۆ دەكەم.
مینا: لە كوێوە و چۆن؟

شاسوار: لەو كاتەوەی كە پێویست دەكات.
مینا: ئەو كاتە كەیە و لە كوێیە؟

شەڕەكانی  منداڵیم.  قۆناغی  كاتی  شاسوار: 
دایكم و باوكم، نوێژ و نزاكانی دایكم و شەوە 
كڕووزاناوەی  باوكم،  خەیااڵوییەكانی  و  مەست 
و  بێنازكردن  و  و خوشكەكانم  برا  بۆ  دایكم 

دەیان  و  ئەوانە  من.  فەرامۆشكردنی 
لە  تاڵ  تری  دانپێنانی  و  چیرۆك 

یادداشتەكاندا دەبینرێت.
ڕەشەكانی  قۆناغە  ئەی  مینا: 
باڵوكردنەوەی  و  زانكۆ 
بەیاننامەكانی شۆڕش و وێنەی 

لە  ئەوانە  ئەی  سەركردەكان. 
ئەو  شوێنێكی  چی  لە  و  كوێ 

یادداشتانەدا دەبینرێت؟
شاسوار: مینا! دڵنیا بە لە بەشێكیدا ئەو 

چیرۆكانە بە ڕاستگۆیانە دەگێڕمەوە.
مینا: مەبەستت چییە لە ڕاستگۆیی؟

وێنەی  دەرخستی  مەبەستم  شاسوار: 
ڕاستەقینەی ئەو گەنجە خوێنگه رمانه یه ، كە به  دڵێكی 
پاك و بە ڕۆحێكی گەنجانەوە، بە وتنەوەی درووشمی 
شارەكاندا  كۆاڵنەكانی  لە  و  زانكۆ  ناو  لە  حەماسی، 
لەسەر  حەماسییان  درووشمی  و  دەوت  ڕەقیبمان  ئەی 
بەرپرسەكانی  پشتیشەوە  لە  دەنووسی،  دیوارەكان 
ئێمە لە شار و شاخ لەگەڵ بەرپرسانی دوژمن بە ناوی 
رێكەوتنەوە شەراب و شەمپانیای رۆمانییان دەخواردەوە.
مینا: ئەی بیرتە باوكم یەكەم ڕۆژی داواكردنەكە چی بە تۆ 
وت؟ )بە دەنگێكی گڕی پیاوانەوە( مینا، بە كراسەكەی 
بەرییەوە پێشكەشت بێت، تاكە داوام ئەوەیە سیاسەت 
لە  فریادڕەسێك  وەك  كردیشتان  ئەگەر  بەاڵم  مەكەن، 
خۆتان و بەرپرسەكانتان مەڕوانن، تۆش هەردوو دەستت 
بە یەكەوە گرێ دابوو هەر بەڵێ بەڵێت بۆ باوكم دەكرد، 
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باوكم لە سەر قسەكانی بەردەوام بوو، ڕووی 
سیاسەت  شاسوار!  دەیوت،  و  دەكرد  تۆ  لە 
چینی  و  دەهاڕێت  خوارەوە  چینی  هەمیشە 
ئێوە  جا  بازرگان،  بە  دەكات  سەرەوەش 
دەبن.  تۆش  زەرەرمەند  بن  هەر چینێكیان 
هەر بەڵێت بۆ دەكرد، بەالم واش دەرنەچوو 
تووڕە  و  دەكاتەوە  بەرز  دەنگ  )كەمێك 
ڕۆژ  یەك  تۆ  و  بیرتە شاسوار! من  دەبێت( 
بیرتە.  بكەین،  باوكم  گوێی  بە  نەمانتوانی 
ئێمە سیاسەتمان كرد نەك خۆشمان دەیان 
گەنجی تریشمان بە خۆمانەوە تووش 

كرد.
شاسوار: بیرمە مینا چاكم 
لە بیرە. ئێستا دەزانی بۆ 
دەنووسمەوه ،  یادداشت 
سوورم  بۆ  دەزانی 
ئەو  نووسینەوەی  لەسەر 
دەزانی  ئێستا  یادداشتانە. 
قوربانیی  بە  بووین  ئێمە  بۆ 

شۆڕش و قوربانیی ژیان؟
چاك  دەزانم،  گیانەكەم  بەڵێ!  مینا: 
بە  نەبین  قوربانیی شۆڕش  گەر  دەزانم. 
ئەو  ترین.  شتی  زۆر  قوربانیی  دڵنیاییەوە 
بۆ یەك چركەش  نەتوانم  قوربانییەش وای كردووە من 
لە ترسی بێزاربوونەكانی تۆ و خۆنەكوشتنت ئەم ماڵە 

وێرانبووە جێ بهێڵم.
شاسوار: نا نا جێی بهێڵە، ئەم ماڵە شایەنی ئەوەیە 
هەمیشە چۆڵ بێت و كەسی تێدا نەبێت، ئەم ماڵە مادام 

منداڵی تێدا نییە چۆڵەوانییە، چۆڵەوانی.
بەس  بەسە  هاواركردنەوە(  و  گریان  دەم  )بە  مینا: 
شاسوار. بێزار بووم لە چیرۆكی منداڵنەبوون، بێزار بووم 
لە چاوەڕوانیی وەهمەكانی تۆ، بێزار بووم لە چاوەڕوانی 

نووسینەوەی یادداشت و چیرۆكە دووبارەبووەكان.
یادەوەرییەكانی  نووسینەوەی  كەواتە  دە  شاسوار: 

پێشمەرگەیەكی ونبوو، لە ئێستادا هیچ بایەخێكی نییە و 
وەك خۆشت وتت هەموو دێڕ و دیمەن و چیرۆكێكی ئەو 

یادداشتە دووبارەیە.
مینا: ڕەنگە وا بێت. )مینا بە هەردوو دەستی پاڵ بە 
الی  بۆ  دەیباتەوە  و  دەنێت  شاسوارەوە  عەرەبانەكەی 
و  هەڵدەگرێت  بچووكەكە  )ریكۆردەرە  خۆی.  مێزەكەی 
لەگەڵدا  چاوپێكەوتنی  ئەوەی  وەك  بەردەمی،  دەیخاتە 
دەكەوێتە  مەكربازانەوە  كیژانەی  ریتمێكی  بە  و  بكات 

پرسیاركردن لێی.(
وەك پێشمەرگەیەكی خەباتگێڕ و دڵسۆز، كە قاچێكت 
كرد بە قوربانیی شۆڕش تا چەند هەست دەكەیت ئەو 

شۆڕشە بەوەفا بووە بەرامبەر بە قاچت؟
شاسوار: تا ڕادەیەك.

بگێڕێتەوە،  بۆ  قاچەكەت  شۆڕش  ئێستا  ئەگەر  مینا: 
ئەوەیە  مەبەستم  گاڵتەپێكردنەوە(  لە  جۆرێك  )بە 
ئەوەی پێی  ئایا  ڕاستی نەك قاچی دروستكراو،  قاچی 

بەخشیویت دەیگێڕیتەوە بۆ شۆڕش؟
شاسوار: لەوانەیە.

مینا: چ پەیامێكت هەیە بۆ ئەو هاوڕێ و هاوسەنگەرانی 
ئەوسا و ئێستات.

شاسوار: )بێدەنگی و تێڕامانێك لە مینا( من هاوڕێی 
وام نییە.

دەكات(  لێ  منداڵ  وەك  )خۆی  شاسوار!  كاك  مینا: 
مەبەستم شاسواری دڵسۆز و بە وەفایە، ئایا ئەوەی ئێوە 
هەوڵتان بۆ دا و ئەو درەختەی ئێوە ناشتان ئەمە بوو 

بەرهەمەكەی؟
خواوەندی  ئەی  بێزاااااااااررر...!  بووم  بێزار  شاسوار: 
ئازادیی  بۆ  كەوتین  رێك  دەمێكە  تۆ  و  من  مەزن!  
واڵت شتێك لە جەستەی خۆم ببەخشم بە تۆ، ئێوەی 
میهرەبان سوور بوون لە سەر ئەوەی قاچی ڕاستم بەرن، 
منیش سوور بووم لە سەر ئەوەی ڕۆحم بێت، ئێوە بە 
دەبا  بردم،  ڕاستتان  قاچی  و  نەبوون  ڕازی  من  ڕۆحی 
بیگۆڕینەوە و وەك ڕێككەوتنەكەی سەرەتامان. قاچەكەم 
لە نەخۆشخانەكەی لیڤەرپووڵ لە بەریتانیا بۆ بگێڕەوە، 

دەق
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ئەوە ڕۆحم پێشكەش بێت بە تۆ و بەو نیشتیمانەی كە 
ئێستا خەریكە بۆی... )مینا بە تووڕەبووەنەوە قسەكەی 

پێ دەبڕێت.(
لە  بوویت  تووڕە  )ئاهههـ(  مامۆستایەك  وەك  مینا: 
قسەكانم، دەبێـت لەمەودوا بە شێوازێك لەگەڵتدا بدوێین 

كە بێزار نەبیت و خۆت تووڕە نەكەیت.
با  بدە  رێگەم  نایەت،  كۆتایی  چیرۆكە  ئەم  شاسوار: 

بڕۆم بۆ ژوورەكەی پشتەوە؛ كاتی پشووە.
ئەوەندە  ژیانە  ئەم  ڕازیم،  ناڕۆیت منیش  بۆ  بڕۆ  مینا: 

بێزاركەرە هەمووی بیر لە جێهێشتنی دەكاتەوە.
شاسوار:  )بە بێدەنگی و لەسەرخۆ كەمێك تێڕامان( 

مینا:دەرەوە تاریكە؟
مینا: بەڵێ! ژوورەوەش تاریكە.

شاسوار: )دەست دەبات بۆ سەری خۆی، بە بێباكییەوە 
دەڵێت( ئای لە ئاڵۆزكاویی قژی چڵكنم! ئای لەم هەموو 

بێزارییە.
ڕووخساریشت  ئاڵۆزكاوە؟  قژت  زانیوتە  تازە  مینا: 
ماڵەش  ئەم  ئاڵۆزكاوە،  دەروونیشمان  ئاڵۆزكاوە، 
ئالۆزكاوە، شاریش ئاڵۆزكاوە، ئەرێ تۆ لەو پەنجەرەیەی 
شەقامەكانی  سەرما  داوە،  دەرەوەت  سەرنجی  پێشەوە 
داپۆشیوە، بێدەنگی باڵی كێشاوە بە سەر شۆستەكاندا، 

جگە لە بێدەنگی هیچی تر بە دی ناكرێت.
شاسوار: )پاڵتۆ درێژەكەی زیاتر لە خۆی و عەرەبانەكەی 
دەئاڵێنێ و بە دەم لەرز و قسەتێكەاڵوكردنەوە دەڵێت( 

سەرمایە! بەڕاستی سەرمایە.
لێخوڕینی  و  قسەكردن  دەم  بە  وردە  )وردە  مینا: 
لەبەر  عەرەبانەكەوە، بەرەو ژووری نووستنەكە دڕۆن و 

خۆیەوە دەكەوێتە قسەكردن.(
بەڕاستی سەرمایە... ئەم سەرمایەش كۆتایی  سەرمایە 
دێت، چونكە سەرەنجام چیرۆك و یادداشتەكان كۆتاییان 
شتێكمان  هەموو  كۆتایی  ئێستاوە  لە  هەر  بۆیە  دێت، 
منداڵ،  نووسین،  بیرەوەری،  یادداشت،  هەڵبژاردووە. 

شۆڕش... ئەمشەو كۆتایی هەموو شتێكە.
و گوێی  بكات  بۆ خۆی قسە  ئەوەی  شاسوار: )وەك 

لە قسەكانی مینا نەبێت( دنیا كپە! هیچ كەس 
دەرگه ی  ناڵێیت  پێم  بەاڵم  نییە،  دەرەوە  لە 

دەربازبوونمان لەم شارە لە كوێوەیە؟
تۆ  كاتەی  ئەو  دەبێت،  دەربازمان  مینا: 

یادداشتەكانت نووسییەوە.
گوووو!  دیسان  یادداشت.  دیسان  شاسوار: 
نییە،  تۆوە  بە  پەیوەندیی  ئەوە  وتی  پێم 
ئەوە پەیوەندیی بە ناخی خۆم و ئەو پیاوە 

ناخمدایە،  لە  كە  هەیە  نووستووەوە 
یان  بنووسرێت  یادداشتانە  ئەو 

نا،  یان  ببێتەوە  باڵو  نا، 
دەربازبوونمان  ئاسۆی  ئێمە 
بووین  ئێمە  چونكە  مەحاڵە، 
تەنها ڕووخسار و  مێژوو...  بە 

ڕابردوو.  بەبێ  ماوە  جەستەمان 
بەبێ  بەرخوردان،  و  شۆڕش  بەبێ 

منداڵ. )دیسانەوە هەوڵ دەدات خۆی 
بكوژێت و ملپێچەكەی بە توندی لە ملییەوە 
دەئاڵۆسكێنێ و هەوڵی خۆخنكاندن دەدات.

مینا: دە بەسە. دە بەسە. ئەم خۆخنكاندنە 
نەبڕایەوە. ئەم بێزارییە تەواو نەبوو، دوو ساڵە 

تۆ لە كاتی بێزاربووندا هەوڵی خۆكوشتن دەدەیت، ئەوە 
ڕاكردنە لە ڕاستی، ڕاكردنەوە لەو واقیعەی ژیانمان.

واقیعە  لەم  دەمێنمەوە  واقیعە.  لەم  ڕاناكەم  شاسوار: 
تاڵەدا.

مینا: دە كەواتە بۆ هەوڵی دەربازبوون مەدە.تۆش وەك 
سەدان هاوڕێی ترت لەم شارەدا بمێنەرەوە  تا دەمریت.

)بە گاڵتەپێكردن و توڕەبوونەوە(
ببوورە تا ئەو كاتەی خۆت دەكوژیت.

شاسوار: لەم شارەدا بمێنمەوە؟ من دەمێكە لەم شارە 
ڕۆشتووم، من ئەو كاتە لەم شارە ڕۆشتم كە دوای دە 
هاتمەوە  زۆر  بە  و  هێاڵ  جێم  ئارەزوومەندانە  بە  ساڵ 
ئەو  دوای  یەكەم جار  بۆ  كە  ئێوارەیەی  ئەو  ناوی،  بۆ 
ساتی  ئێوارەیە  ئەو  شارە،  ئەم  بۆ  هاتمەوە  ساڵە  دە 
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بەجێهێاڵنی یەكجاریی من بوو لەم شارە.
بۆ  هاتینەوە  هەموومان  نا،  تۆ  تەنها  مینا: 
كتێب،  پەیكەرەكان،  تۆ،  من،  شارە،  ئەم 
چیرۆك و ڕێبوارەكان، پاشانیش هەمووشمان 
لێی هەڵدێین و دەڕۆین، بۆ شوێنێكی نادیار، 
شاسوار!  لەسەرخۆیی(  و  بێدەنگی  )بە 
دەزانی من لەو ڕۆشتنەمان ناترسم، هەرچەند 
شكستخواردووی دەستی ئەم شارەشین، ئەی 

تۆ؟
هەرگیز  من  نیم،  تۆ  وەك  من  شاسوار: 
نەترساوم،  شارە  ئەم  هەڵهاتنی  لە 
من،  لە  بووە  بەشێك  چونكە 
لە  خۆم،  لە  هەڵهاتنیش 
چیرۆكە  لە  یادەوەریم، 
الی  گەشەكانم  و  ڕەش 
و  سادە  زۆر  شتێكی  من 

ئاسایی بووە.
چەند  دەرگه یە.  )زەنگی 
جارێك زەنگی دەرگه  دووبارە 
لەگەڵ  جارە  ئەم  دەبێتەوە، 
دەنگی  لە  جۆرێك  دەرگه ،  دەنگی 
وەك  هاوارەكە  دەبیسترێت،  هاوارێك 

هۆرە، یان الواندنەوە وایە.(
ئەی  بێیت  خێر  بە  دەكات(   )هاوار  شاسوار:   
و  یادەوەری  و  خۆمان  بە  تۆین  چاوەڕوانی  مەرگ! 
ئێستاش  بەاڵم  هاتی،  درەنگ  زۆر  یادداشتەكانمانەوە، 

هەر باشە و من ئامادەم.(
عەرەبانەكەوە  بە  شاسوار  تووڕەبوونەوە  )بە  مینا: 
دەباتە ژووری نووستنەكە و خۆی بە ترس و بێزارییەكی 
زۆرەوە دێتە دەرەوە، پاش ترس و ڕاڕاییەكی زۆر لە الی 

دەرگه ی حەوشەوە دێتەوە و لەبەر خۆیەوە(
دەرگه ،  زەنگی  لە  مەرگ،  چاوەڕوانیی  لە  بووم  بێزار 
لێدانی  هەواڵێكە،  هەرجارەی  و  كەسێكە  هەرجارەی 
دەرگه ی دەرۆزەكەر و پرسیاری ماڵەدراوسێ نەبڕایەوە؟ 

خەریكە  سەیرە.  چییە؟  ئەوە  بێدەنگی(  )كەمێك 
چاوەكانم وێنەی شتەكان نابینێت، شاسوار! من وێنەی 
ڕاستەقینەی تۆم لێ ون بووە، هەست دەكەم قسەكانم 
ناگەنە تۆ، ئەوە چییە زەنگی دەرگه كە بوو؟ )دەشڵەژێ 
و بە هەر چواردەوری خۆیدا دەست دەوەشێنێت( گوێت 
لە دەنگمە، قسە بكەم، دەنگ بەرز بكەمەوە، هاوار بكەم 
)هاوار دەكات و بە دەنگی بەرز( شاسوار! تۆ بۆ خۆت 
من  ژوورەوە،  نەمبردیتە  من  كوێیت؟  لە  دەشاریتەوە؟ 
دەرەوە،  وەرە  تكایە  دەرەوە،  هێنایە  تۆم  ژوورەوە  لە 
ئیشم پێتە، ئێستا كاتێكی زۆر گونجاوە بۆ نووسینەوەی 
یادداشتەكانت، ئێستا زۆر گونجاوە بۆ نووسینی كتێبی 
نووسینەوەی یادەوەریی ونبوویەك! لەگەڵ تۆمە خەریكە 
چاوەكانم كوێر دەبن، ناتبینم، ئەوە چییە، ئەی سەرت 
كوا پێم بڵێ، )زۆر بە ترس و لەرزەوە( شاسوار! سەرت 
لە كام گوند و لە كام سەنگەر بەجێ هێشت؟ من ئەمشەو 
زۆر دەترسم )زۆر بە ترسەوە وەك كوێرێك بە دەست 
ئاماژە دەكات بۆ گرتنی جەستەی شاسوار( بەخوا ئێستا 
نییە،  پێوە  سەرت  بەس  و  لەبەردەستمایە  جەستەت 
دیارە بێزار بوویت لە نووسینەوەی یادەوەریی ونبوویەك، 
خاڵی بوویتەوە، بۆیە سەریشت لێ ون بووە، ئەگەر تۆ 
نەینووسیت من دەینووسم، خەونی ونبووە بێسەرەكان. 
تۆ قاچت ون نەكردووە، تۆ سەرت ون كردووە، هەربۆیە 
ناتوانیت یادەوەریت بنووسیتەوە. شاسوار! لە كوێیت؟ 
گوێت لە دەنگمە؟ گوێت لە زەنگی دەرگه كەیە؟ ئەوەی 
چییە، ئەی هاوار، شاسوار! لە كوێت؟ ماڵت جێهیشت؟ 

یان خۆتت كوشت؟
شاسوار: )بە بێزاری و وەك ئەوەی لە خەودا بێت هاوار 
ونبووی  و  چی  سەری  من!...  میناكەی  مینا!  دەكات( 
نا لەم  لێرە  چی؟ من تەنها قاچم ون كردووە، ئەویش 
لە  شاخ.  لە  بەریتانیا.  لە  نەخۆشخانەكە  لە  نا.  ماڵە 
شۆڕش. لە پەیمانە خۆشەكانی خەو و خەیاڵ. میناكەم!  
دەبێت دان بەو ڕاستییەدا بنێم، كە چەند ساڵە بە خۆم 
لە  كتێبەی  ئەو  نەمتوانی  یادەوەرییەوە  هەموو  ئەو  و 
نەخۆشخانەكەی بەریتانیا باسمان كرد بینووسم، دەبێت 

دەق
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دوای ئێمە كەسێكی تر  ئازایانە بێت و گوێ لە دەنگی 
ئەو  بنووسێتەوە.  یادداشتەكان  و  بگرێت  كاسێتەكان 
الپەڕانە بخوێنێتەوە كە دە ساڵە بە ناوی یادەوەرییەوە 

ڕەشیان دەكەمەوە.
مینا: نا شاسوار گیان! كەس ناتوانێت بینووسێتەوە تۆ 
نەبێت. دە پێم بڵێ ئێستا تۆ لە كوێیت؟ كوانێ سەرت، 
بۆ دیار نییە، نایبینم! )بە هەردوو دەستی وەك كوێرێك 
بۆ سەر و رووخساری شاسوار دەگەڕێت. هاوار دەكات( 
ئەی هاوار ئەم ماڵەت جێ هێشتووە و بەبێ قاچ بۆ كوێ 
ڕۆشتوویت؟ ئەی یادداشتەكانت، ئەی كتێبەكانت، ئەی 
لە  تۆ  شاسوار  هاوار  ئەی  یادگارییانەمان؟  هەموو  ئەو 

كوێیت؟
چی؟  یادداشتی  چی؟  قاچی  چی،  ونبوونی  شاسوار: 

دڵنیا بە ناتوانم بینووسم.
مینا: )وەك كوێرێك بە هەردوو دەستی ئاماژە بۆ ئەوە 
گرتبێت(سوێندت دەدەم وەرە  دەكات سەری شاسواری 

دەرەوە و بەردەوام بە لە نووسین.
شاسوار: ببوورە مینا تاقانەكەم! لەوانەیە شێت بووبیت.
سەرت  كوانێ  نیم،  شێت  شاسوارەكەم!  نەخێر  مینا: 

چیی لێ هاتووە، لە كوێ ونت كردووە!
شاسوار: هەر لەودیوی دەرگه كەوە و لە ژوورەوە هاوار 
دەكات، تۆ دەڵێیت چی؟ كام سەرم ون بووە؟ من تەنها 
لە  بە جەستەمەوەیە)سەر  ئەویش  و  هەیە  یەك سەرم 
دەرگه كەوە دێنێتە دەرەوە( ئەی ئەوە نییە سەرم، وابزانم 
خۆتەوە  لەبەر  و  بوویت  شێت  دەرگه كە  زەنگی  دوای 
وڕاوە دەكەیت، من نەموت هەمیشە زەنگی دەرگه  هەواڵی 

ناخۆشی پێ بووە؟
مینا: وڕاوە ناكەم. كام سەرت؟ دەتەوێت شێتم بكەیت! 
و  هەیە  سەرێكت  تەنیا  بە  هەیە؟  چەند سەرت  تۆ  بۆ 
لەم ماڵەشدا نەبێت، ئەی  ئەویشت ون كردووە، ڕەنگە 
سەری  و  بژیت  مرۆڤێكدا  لەگەڵ  ناخۆشە  چەند  خوایە 
پێوە نەبێت. )هاوار و دەنگەدەنگ و دەنگی دەرگه  بە 

بەردەوامی دێت.(
شاسوار: )دێتە دەرەوە لە ژوورەكەدا و بە خێرایی بە 

عەرەبانه كه وه  دێتە بەردەمی مینا(
و  بێنە  بێهوودانە  قسە  لەم  واز  هیچ...  قسەی 
بە  دەبێتەوە  هێمن  بە. )تۆزێك  واقیعی  تۆزێ 
بێزار  قسانە  لەم  تۆ  بەڕاست  نزم(  دەنگێكی 
هەموو  لەو  و  دەرگه   كردنەوەی  لە  نەبوویت؟ 

میوانە بێزار نەبوویت؟
بۆ  ڕادەكات  زۆره وه   خێراییەكی  )بە  مینا: 
الی مێز و كتێبخانەی ژوورەكەی و دێتەوە؛ 

بە  و  نووستن  ژووری  بۆ  ڕادەكات 
ڕادەكات  خۆیدا  چواردەوری  هەر 

خۆی  ئەمالوالی  سەیری  و 
شتێكی  ئەوەی  وەك  دەكات، 
چی؟  میوانی  بووبێت(  ون  لێ 
ئەم  دوای  تكایە  میوان؟  كوا 

بڵێ  ڕاست  من  هاوارەی  هەموو 
لێ  شتم  و  مەپەڕێنەرەوە  خۆت  و 

مەشارەوە، پێم بڵێ سەرت كوا؟! الی 
هاوڕێكانت جێت هێشتووە، یان لە ناو كتێبی 

نووسینەوەی یادەوەریی ونبوویەكدا؟ لەوانەیە 
بپرسیت و بڵێیت مینا ئەی سەری خۆت كوا؟ 

هەمیشە  من  ناڵێم،  وا  نەخێر  شاسوار: 
پارێزگاریم لە سەرم كردووە.

مینا: )بە هەر چواردەوری خۆیدا ده گه ڕێت( من سوورم 
لە سەر ئەوەی تۆ سەرت پێوە نییە و پێویستە لە بری 
خۆت  سەری  بۆ  ونبوویەك،  یادەوەریی   نووسینەوەی 

بگەڕێیت باشترە.
نزیك  عەرەبانەكەی  بە  شاسوار  )بێدەنگی.  شاسوار: 
بگرێت،  دەستی  هەردوو  دەیەوێت  و  مینا  لە  دەبێتەوە 
دوور  لێی  و  دەگری  و  تێدەكات  پشتی  مینا  بەاڵم 
و  مینا  بێدەنگی(  كەمێك  ساتەشدا  له م  دەكەوێتەوە. 
شاسوار هەردووكیان بە یەكەوە قسە دەكەن و قسەی 
تێكەڵوپێكەڵ، بەبێ ئەوەی كەسیان لەوی تریان تێبگەن 

و هاوار و دەنگەدەنگێك دێت(
شاسوار: گوێم لە دەنگێكی ناخۆشە.
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مینا: هیچ نییە.
ڕەنگە  ناخۆشە...  دەنگە  ئەو  شاسوار: 

شتێك ڕوو بدات.
دەبێت  هەر  بێت  ئاو  دەدات.  ڕوو  مینا: 
یادداشتی  ناتوانیت  مادام  بدات،  ڕوو 
پێكەوەبوونمان بنووسیتەوە، مادام ناتوانیت 
ئەو یادداشتە ڕەشانە بنووسیتەوە، دڵنیا بە 
هاتووە  ئەوە  كاتی  بۆیە  بدات،  ڕوو  دەبێت 
لەم ماڵەدا كات بە فیڕۆ نەدەین. )بێدەنگی(
شاسوار: سەیری دەرەوە بكە بزانە ئاسمان 

تاریكە؟
بێگومان  دەكات  سەیر  مینا: 
تاریكە.  زۆریش  وایە... 
شاسوار  لە  وردە  )وردە 
ناكاو  لە  دەبێتەوە،  نزیك 
دەنگ بەرز دەكاتەوە و بە 
ترسولەرزێكی زۆرەوە هاوار 
بەخوا  شاسوار!  دەكات( 
سەرت  بەڕاستمە،  جارە  ئەم 

پێوە نەماوە، كوانێ سەرت؟
وەهم  تووشی  دیسانەوە  شاسوار: 
بەڕاستی شێت  ئەم جارە  دیارە  بوویت، 
لە  تۆ  ماڵە  ئەم  بری  لە  پێویستە  بوویت، 

شێتخانە بژیت.
به رز  ده نگ  و  دەبێت  بەردەوام  هاواركردن  مینا::)لە 

ده كاته وه (
شۆڕش...  دۆڕاوەكەی  و  پەیمان  بێ  نووسەرە  ئەی 
و  شۆڕش  پەیمانەكانی  كوا  یادداشتەكانت؟  كوا 

خۆشگوزەرانی؟ كوانێ سەرت؟ ئەی پیاوی بێ سەر.
و  بووە  كوێر  دەكات  هەست  وردە  )وردە  شاسوار: 
باوەڕ  دەخشێنێت(  خۆیدا  چواردەوری  هەر  بە  دەست 
بكە من هیچ نابینم، بەاڵم سەرم پێوە ماوە، بەاڵم تۆش 
تەنها جەستەیەكیت بێ سەر و  بێ چاو و بێ ڕووخسار.
پێوە  سەرت  شاسوارەكەم!  ناكەم  درۆ  بەخوا  مینا: 

نەماوە، ئیدی وەرە بۆ الم، بەردەوام بە، دواجار یەكتر 
بێ  چاو  بێ  و  سەر  بێ  هەردووكمان  و  دەبینینەوە 

بیركردنەوە یەكتر دەبینینەوە.
هەر  بە  كوێر  وەك  عەرەبانەكەیەوە  )بە  شاسوار: 
مینا  دەكات(  هاوار  و  دەسووڕێتەوە  خۆیدا  چواردەوری 
هێشتووە،  جێ  سەرمان  هەردووكمان  بكە  باوەڕ  گیان! 
هەردووكمان سەرمان ون كردووە، بەاڵم كەسمان هەستی 
نایدۆزینەوە،  و  ناگەڕێین  بۆی  تازە  بۆیە  ناكەین،  پێ 
دەبێ بگرین. چونكە ناتوانین یادەوەرییەكانی ونبوویەك 
بە  دەرگه   دەنگی  دەگرین،  یەكەوە  )بە  بنووسینەوە. 
بەردەوامی دەبیسترێت، گریان بەردەوام دەبێت و شاسوار 

دەچێتە ژوورەكەی خۆی.(
مینا: بۆنی شتێك دەكەم. هەست بە شتێكی سەیر و 
سەریشت  تۆ  گیان!  شاسوار  ماڵەدا.  لەم  دەكەم  نامۆ 

پێوە نییە ببینیت و بۆن بكەیت.
و  زۆر  تووڕەبوونێكی  بە  و  بێدەنگی  بە  )شاسوار، 

هەڵچوونێكی ناوەكیی زۆرەوە لە مینا دەڕوانێ(
مینا: )بە هاواركردن و پاڕانەوەوه (

بەخوا هەست بە شتێك دەكەم لە ژوورەكەی تۆدا. ئەوە 
چییە شاسوار چیت كرد لەو ژوورەدا؟ كاتێك چووم بە 
دەم زەنگی دەرگه وە تۆ لە ژوورەكەدا چیت كرد؟ دڵم 
دڵەڕاوكێیە  لەم  تكایە  نائارامی،  و  تەپەتەپ  كەتووەتە 

ڕزگارم بكە.
شاسوار: بە بێدەنگی سەیری ژوورەكەی دەكات و هیچ 

ناڵێت.
مینا: )هاوار دەكات( ئەوە چیت كردووە شاسوار! شێت 
شاسوار  ژوورەكەی  بەرەو  )دەیەوێت  بڵێ؟  پێم  بووم 
لێ  رێگەی  عەرەبانەكەی  بە  شاسوار  بەاڵم  ڕابكات، 

دەگرێت.(
زەنگی  دواهەمین  تەواو.  شت  هەموو  تەواو  شاسوار: 
لەم ماڵەدا هەموو شتی تەواو كرد، میناكەم!  دەرگاگە 
هەموو شت كۆتایی هات. كۆتایی هات بە نووسینەوەی 

یادداشتەكان. كۆتایی هات بەو چاوەڕوانییە زۆرە.
مینا: نا نا شاسوار گیان! چیت كرد؟ ئەی هاوار. ئەی 

دەق
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هاوار. بۆ كەس ئێستا لە زەنگی  دەرگه كە نادات؟ بۆ 
گوێم لە زەنگی دەرگه  نییە، بۆ كەس لەم گەڕەكەدا نییە. 
بۆ كەس نایەت بە دەممانەوە؟ شاسوار! ئەوە چیت كرد؟ 
تابلۆكان  بەرەوە،  پەشیمان  دەكەم  لێ  داوات  نەكەیت. 
دەسووتێن. كتێبەكان دەسووتێن. یادداشت و ریكۆردەر 
نامە جوانەكانی  ئەرشیفییەكانت دەسووتێن.  و كاسێتە 
ئەوە  هاوار  ئەی  نەكەی شاسوار!  دەسووتێن.  نێوانمان 

بەبێ سەر چی دەكەیت؟ شێت بوویت تۆ؟
شاسوار: نا من شێت نەبووم و دوابڕیاری خۆمم داوە و 
هەموو شت كۆتایی هاتووە. تۆ سەرت پێوە نەماوە تا 

هیچ ببینیت.
سووتا.ماڵەكەمان.  شت  هەموو  هاوار  ئەی  مینا: 

كتێبخانەكەمان. نامەكانمان هەموویت سووتاند؟
شاسوار: تەواو هەموو شت كۆتایی هات.

مینا: )دەنگی ریكۆردەرەكە دێت كە دەنگی مینای تێدا 
و  ژوورەكەی شاسوار  دەم سووتانی  بە  و  كراوە  تۆمار 
مینا  دەنگی  ماڵەكەوە،  پەنجەرەی  و  دەرگه   كردنەوەی 
تێكەڵ بە ئاگر و دووكەڵی ژوور و ماڵەكە دەبێت و بە 

بەردەوامی دەنگی تەقە و زەنگی دەرگه  دەبیسترێت.(
دیسانەوە ماڵەوە، دیسانەوە بینینەوەی شتە دووبارە و 
سەدبارەبووەكان، بەفرگرێك دەبینم، لەوالشەوە ئەو تابلۆ 
كۆنە دەبینم كە دەیان ساڵە لێرەدا هەڵواسراوە، به بێ 
ئەوەی جگە لەم ژن و پیاوە هیچ كەسێك وتبێتی ئای 
لەو تابلۆ جوانە، ئەوه  كێ كێشاویەتی؟ هونەرمەندەكەی 
و  ڕێباز  چ  بە  سەر  و  بووە  سەردەمێكدا  چ  لە  كێیە؟ 
تەلەفزیۆنەكە  گرتووە،  تۆزی  پانكەكەش  ستایلێكە؟ 
لە  و  گوڵدانە  دەڵێی  دانەگیرساوە،  دەمێكە  ئەوەندە 
لەوەی  بەر  نەبێت،  تەلەفزیۆن  لە  دەچێت  شت  هەموو 
دەبینمەوە،   شتانە  ئەم  هەموو  تریش  جارێكی  بمرم، 
شتێكی بێمانایە... زۆر بێمانایە، بەردەوام بینین و بینین 

و دووبارەبوونەوە.
)بێدەنگی و تاریكی و ئاگر و دووكەڵی زیاتر، گریان و 
دەنگی ڕیكۆردەرەكە لە ناو سووتانی ماڵەكەدا خامۆش 
و  ماڵ  سووتانی  نێوان  لە  مینا،  و  شاسوار  دەكات، 

ون  ماڵەكەیاندا  پەنجەرەی  و  دەرگه   كردنەوەی 
دەبن. تاریكی و بێدەنگی و كۆتایی.(

19-2-2013
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ئاوات محه ممه د

ئێسپانده ر، گه شتێك  ئه نیتا  كتێبه كه ی  كاتێك 
كرد  هه ستم  خوێنده وه،   هاوڕێیانم،  واڵتی  بۆ 
و  له  كو لتوور  ته واو  كه سێكدام،  له  به رده م 
زانیارییه كی  و  شاره زایه   ئێمه   بیركردنه وه ی 
به رفراوانی له سه ر مێژووی ئه م واڵته  و كاره سات 
له وه ی  جگه   ئه مه   هه یه ،  نه هامه تییه كانی  و 
شاره زاییه كی باشی له  پێكهاته  ده روونییه كانی 
ئه نیتا  كورد هه یه ، وه ك خۆمان ده مانناسێت، 
ئه م ژنه ی كه  یه كێكه  له وانه ی دۆستایه تییه كی 
سه یری له گه ڵ كورددا هه یه ،  ته نها له  یه ك جار 
سه ردانی بۆ كوردستان، ئه و هه موو زانیاری و 
ناوه ی له م كتێبه دا كۆ كردووه ته وه ، كه  جێگه ی 
له و  ژنێك  تاكو  چۆن  سه رنجه ،  و  تێڕامان 
و  كراوه   له به ر  بۆ  ناوه ی  هه موو  ئه و  دووره وه  

وه ك خۆی نووسیویه تییه وه .
من له  ڕێگه ی دلێر ئیبراهیمی هاوڕێمه وه  زانیاریی 
زیاترم له  سه ر ئه نیتا وه رگرتووه ، كه  پێشتر به ر 
له وه ی ئه و سه فه ره  بكات بۆ كوردستان، ته نها 

ناویم بیستبوو، به اڵم له و سه فه ری كه 

ئه نیتا 
گه شت بۆ 

واڵتی هاوڕێكانی 
ده كات
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 ئه م كتێبه ی تێدا به رهه م هات، ئه وم ناسی، ئێستا به 
له  به رده وام  و  ده زانم  ئازیزه كانمی  هاوڕێ  له    یه كێك 
ئه وه ی  ده كه ین.  قسه   كۆمه اڵیه تییه وه   تۆڕی   ڕێگه ی 
سه رنجی راكێشام، له م كتێبه دا ئه نیتا به  ئه نفالی به دناو 
ده ست پێ ده كات و وه ك خۆی ده ڵێت: "بۆچی ده بێت 
ئه م كتێبه ی من به  وشه ی )ئه نفال( ده ست پێ بكات، 
كه  الی كورد ده نگدانه وه یه كی تا بڵێی ناخۆشی هه یه ؟ 
یه كتر  به   منی  و  كورد  بوو  وشه یه ش  ئه و  هه ر  ئاخر 
ناساند!" كه واته  سه ره تای ناسینی ئه م بۆ كورد بۆ ئه و 
وشه  به دفه ڕه  ده گه ڕێته وه ، ئه ویش له  ڕێگه ی كۆمه ڵێك 
هاوڕێی كورده وه ، كه  یه كێك له و كه سانه  كاروان عومه ر 
به  كتێبه ی  ئه م  ئه ویش  كاكه سووری چیرۆكنووسه ، كه  
 زمانی كوردی داڕشتووه ته وه  و وه ری گێڕاوه ته  سه ر زمانی 
كوردی، هه ندێك جار هه ست ده كه یت خۆرهه اڵتناسێكه  و 
به  دوای لێكدانه وه ی پێكهاته ی كۆمه اڵیه تی و ده روونیی 
باره یاناوه   له   ده یه وێت  كه   ده گه ڕێت  نه ته وانه دا  ئه و 
ژنه   ئه م  ده رده كه وێت  بۆت  دواتر  به اڵم  بنووسێت، 
ئه و  روانگه ی  له   هه یه ،  كورد  بۆ  تایبه تی  تێگه شتنێكی 
كه سانه ی ئه م ناسیونی، ئه و لێكدانه وه  و تێگه یشتنه ی 
تێكه اڵوبوونه ی  ئه و  كاتدا  له  هه مان  بووه ،  دروست  بۆ 
ئه و  دانیمارك  له   كوردی  ره وه ندی  و  په ناهه نده   له گه ڵ 
دروست  بۆ  نه ته وه یه   ئه م  له سه ر  جوانه ی  تێگه یشتنه  
بووه ، له م كتێبه دا ئه نیتا زۆر به  وردی باس له  هه موو 
ئه م  شوێنانه ی  ئه و  و  ده كات  كوردستان  شوێنه كانی 
له  شاری هه ولێر و سلێمانی و  سه ردانی كردوون، هه ر 
سه یرانگه  و شوێنه كانی تری وه ك هه ڵه بجه ، كاتێك باس 
له  سه یرانگه كان ده كات، هه مان تێڕوانینی ئێمه ی هه یه ، 
به و  له  گرنگیدان  كه مته رخه مه   هه رێم  كه  حكوومه تی 
شێوازی  باسكردنی  سه ر  دێته   سه ره تا  به اڵم  شوێنانه ، 
ده روونییه كانیان،  پێكهاته   و  كورد  تاكی  بیركردنه وه ی 
ده كات،  وێنای  میانڕه و  و  كراوه   نه ته وه یه كی  وه ك  كه  
من  "ئه وه ی  ده ڵێت:  ئێسپانده ر  ئه نیتا  باره یه وه   له م 
هه رگیز  ئه وان  ئه وه یه ،  كردووه ،  به دی  كورده كانم  له  
كراوه ن.  زۆر  گشتی  به   به ڵكو  نین،  وشك  موسڵمانی 

شێوازی پۆشینی جلوبه رگ، حه زكردن له  موزیك 
و به شداریكردنی كچ و كوڕیان له  ئاهه نگه كاندا، 
به   كورد  ده ڵێن  ئاشكرا  به   كه   شتانه ن،  ئه و 
الی  كه واته   ده گه ڕێت.(  جوانیدا  و  ژیان  دوای 
ئه م كه سه  كورد ئه و نه ته وه یه یه ، به  دوای ژیاندا 
ده گه ڕێت و ژیاندۆسته ، ئه م تێڕوانینه م له  الی 
كه  سه ردانی  خۆی  كاتی  بینی،  فارگاسیش 

له   رسته ی  هه مان  كردبوو،  كوردستانی 
باره ی كورده وه  نووسیبوو، كه واته  ئه م 

تێڕوانینه ی ئه نیتا ئێسپانده ر هه ر 
له  خۆڕا نه هاتووه  و تێڕوانینێكی 
باره ی  له   نییه   سه رپێییش 
سێیه م  ئه مه   چونكه   ئێمه وه ، 
جاره  به ر ئه م رسته یه  بكه وم، 

یه كه میان له  الیه ن فارگاسه وه  و 
له   سێیه م  و  ئه نیتا  له الیه ن  دووه م 

الیه ن ئه دۆنیسی شاعیره وه ، هه روه ها به 
نه ته وه یه كی  وه ك  كورد  گشتی   شێوه یه كی 
دڵپاك و دڵساف وه سف كراوه ، كه  ئه مه  دوو 
الیه نی هه یه ، یه كه میان ئیجابییه  و له  الیه كی 

تره وه  سلبییشه ، به اڵم ئه وه ی گرنگه  دوژمنكارانه  نییه  
ئه نیتا  كاتێك  توندوتیژی،  دروستكردنی  هۆی  نابێته   و 
ده ڵێت:  و  هاوڕێیه تی  مه سه له ی  سه ر  دێته   ئێسپانده ر 
"هاوڕێیه تی الی كورد ئه گه رچی زۆر به  خێرایی و چه ند 
بڵێی  تا  مانایه كی  به اڵم  داده مه زرێت،  ئاسانی  به   بڵێی 
گه وره یشی هه یه . له  ماوه یه كی زۆر كه مدا وات لێ ده كه ن 
به   ئه واندا  له گه ڵ  خۆتت  ته مه نی  هه موو  بزانیت  وا  تۆ 
سه ر بردووه . باوه ڕی ته واوت پێ ده كه ن و پشتت پێ 
ده به ستن، هاوكات ئه و هه سته ت ال دروست ده كه ن، كه  
ئه وانیش له وه  دڵنیان تۆ پشتوپه نای ئه وانیت و ناپاكی 

له و هاوڕێیه تییه  ناكه یت."
كۆمه ڵێك  له   باس  كوردان  له گه ڵ  په یوه ندیی خۆی  بۆ 
ناو ده كات، كه  له  بواری نووسین و هونه ر و داهێناندا 
هونه رمه نده   ژنه   ئه م  وایه   مانای  ئه مه ش  ده كه ن،  كار 
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بووه ،  تێكه ڵ  ده سته بژێرێكدا  له گه ڵ  زیاتر 
بریتییه   كردووه ،  سه رسام  ئه نیتای  ئه وه ی 
و  نوكته   خه ریكی  هه میشه   كوردان  له وه ی 
به وپه ڕی  كاتێك  پێكه نین،  و  خۆش  قسه ی 
بۆ  مه سه له كه   ده بینی  ده كه ن،  قسه   جدی 
و  ده چێت  گاڵته كردن  و  له  شۆخی  جۆرێك 
پێكه نین له و گفتوگۆیانه شدا ئاماده یی ده بێت، 
به پێی لێكدانه وه  و بینینی ئه م ژنه  بۆ ژیانی 
و  پێكه نین  وایه   پێی  ئێمه ،  كۆمه اڵیه تیی 
شۆخی له  نان و ئاو بۆ كوردان پێویستتره ، 
و  دێنێته وه   جوان  نموونه یه كی  باره یه وه   له م 
ده ڵێت: )منداڵی السار كاتێ كه تنێكی ده كرد 
و له  ترسی سزا له  باوكی دوور ده كه وته وه ، 
ئه وسا باوكی پێی ده وت وه ره  قسه یه كی خۆشت 
بۆ ده كه م و منداڵه كه  ده هات. واتا نه یده وت 
وه ره  شتێكت ده ده مێ، چونكه  قسه ی خۆش 
بۆیه   پێویستتره ،  ئاو  و  نان  له   كورد  الی 
له  مێژووشدا زۆر جار به  قسه ی خۆش فریو 
داوه .(  ده ست  له   گه وره ی  شانسی  و  دراوه  
ئه م رسته یه  ئه وه مان بۆ ده سه لمێنێت كورد 
نییه ،  فرتوفێڵزان  و  سیاسی  بوونه وه رێكی 
تر  ئه وانی  فریودانی  سه ر  له   نییه   مرۆڤێك 
كورد  بڵێین  باشتره   یان  بكات،  سیاسه ت 
كۆمه اڵیه تییه ،  به ڵكو  نییه ،  سیاسی 
ئه م  پێشتر  سه رده می  كه  بۆ 
بوونه وه ره  هه میشه  خه ڵه تاو 
به   كورد  كه واته   بووه ، 
تێگه یشتنه ی  ئه م  پێی 
له  دانووسانه كاندا  ئه نیتا 
خۆش  قسه ی  به  دوو 
بیر  داواكارییه كانی 
به ڵگه ش  باشترین  چووه ته وه ، 
ئازادیی  پرۆسه ی  دوای  ئه مه   بۆ 
عێراقه ، كه  به  قسه ی خۆش و 

كوردیان  سیاسییه كانی  ساڵ  چه ندین  بێبنه ما  به ڵێنی 
و  به ڵێن  به هه ندێك  ده یانه وێت  ئێستاش  و  خه ڵه تاند 
قسه ی خۆش زه مه نه كه  درێژ بكه نه وه ، هه ست ده كه یت 
ئه نیتا زۆر باش له  پێكهاته  سیاسی و سایكۆلۆژییه تی 
تاكی ئێمه  ده گات و توانای شیكردنه وه ی ئه م الیه نه ی 
شه یتانن  نه   كورد  ده ڵێت،  شوێنێكدا  له   وه ك  هه یه ، 
ژن  كوشتنی  و  ژن  له  چه وسانه وه ی  باس  فریشته ،  نه  
ده كات،  ئێمه دا  كۆمه ڵگه ی  ناو  له   شه رفه وه   به  ناوی 
ئه مه  جگه  له وه ی باس له وه ش ده كات كۆمه ڵگه ی ئێمه  
هاوڕێ  له   باس  كاتێك  نیمچه كراوه یه ،  كۆمه ڵگه یه كی 
كورده كانی ده كات، ئه وه نده ی نوكته  و قسه  خۆشه كانیان 
نوكته   ئه وه نده ی  دانیشتنه كانیاندا  له   و  ده كات  باس 
ده كه ن و كه شێكی پڕ له  پێكه نین ده خوڵقێنن، ئه وه نده  
له  یه كتری مۆن نابنه وه ، كه  له وانه یه  به شێك له م دۆخه  
له  ناو  بۆ ئه وه  بگه ڕێته وه  كه  كورد به  درێژایی مێژوو 
و  پێكه نین  بۆ  ده رفه تێك  ده یه وێت  و  ژیاوه   تراژیدیادا 
زۆرن،  ئه وه نده   كاره ساته كان  بدۆزێته وه ،  شۆخیكردن 
ده كرێت هه موو رۆژه كانی ساڵ بۆ یادی تراژیدی ته رخان 

ئەنیتا لە هەڵەبجە
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مانگی  ده ڵێت،  خۆی  كورد  ئه وه یه   له به ر  هه ر  بكه ین، 
ئازار مانگی شین و شادییه ، به وه ی كاره ساتی هه ڵه بجه  
و جه ژنه كانی نه ورۆز و ئازادكردنی كوردستان ده كه وێته  
له   مێژوویه كی  نه ته وه یه ك  ده كرێت  ئایا  مانگه وه .  ئه و 
نه هامه تی و تراژیدیا هه بێت و به  ته نها بیر له و نه هامه تییانه  
بكاته وه  و ده رفه تێكی نه بێت بۆ ژیان، جگه  له م خاڵه  
ده خوێنێته وه ،  ئێمه   یاده وه ریی  ته واوه تی  به   ئه نیتا 
ده زانێت ئێمه  له گه ڵ چیدا جۆرێك له  ناكۆكیمان هه یه ، 
كورد كێشه ی سه فه ر و راگواستن و ئاواره یی هه یه ، كه  
ده كرێته وه ،  جیا  یه كتری  له   بۆ  ئه مانه ی  به  ئه سته م 
هه میشه  سه فه ر و رۆیشتن له  شوێنێكه وه  بۆ شوێنێكی 
تر به شێك نه بووه  له و بیركردنه وه ی ده مانه وێت شتێكی 
نوێ بۆ سه ر ژیانمان زیاد بكه ین، به ڵكو به  پێچه وانه وه،  
با  كه واته   تر،  تراژیدیایه كی  سه رهه ڵدانی  بووه   به شێك 
له  ئه نیتاته وه  ته ماشا بكه ین چۆن له  سه فه ر الی كورد 
ده ڕوانێت و سه ره تای لێكدانه وه كه ی بۆ الی میدیا ره ووف 
بۆ  ده یه وێت سه فه ر  كاته ی  له و  ده گه ڕێنێته وه ،  بێگه رد 
كوردستان بكاته وه  و له گه ڵ ئه نیتا ئێسپانده ر و كاروان 
عومه ر كاكه سوور بێنه وه  بۆ نیشتیمان، ئه وكات ده زانێت 
پاسپۆرته كه ی ماوه ی به سه ر چووه ، دیاره  پاسپۆرت له  
له به ر  هه یه ،  ئاماده یی  كه مترین  ئێمه دا  یاده وه ریی  ناو 
ئه وه ی یه كێك بووه  له  دیكۆمێنتانه ی زۆر به  زه حمه ت 
ترسناك  ره هه ندێكی  هه روه ها  كه وتووه ،  ده ستمان 
ئه نیتا  باره یه وه   له م  ئه وه تا  هه بووه ،  سیاسییشی  و 
باره ی  له   گفتوگۆكانمان  "به شێكی  ده ڵێت:  ئێسپانده ر 
تا سه فه ره كه ی  بۆچی  كه   بوو،  میدیاوه    پاسپۆرته كه ی 
نزیك نه بووبووه وه  ئه و هه ستی نه كردبوو كاتی به  سه ر 
چووه . ده توانم بڵێم هه موویان له سه ر ئه وه  ڕێك بوون، 
هه یه .  فاكته ری  دوو  بیرچوونه وه یه   ئه و  النیكه م  كه  
یه كه م: له  یاده وه ریی كورددا سه فه ر و كۆچ جیاوازییه كی 
ده ڤه ری  له   و  ڕاگوێزراوه   هێنده   كورد  نییه .  گه وره یان 
كۆ،  یاده وه ریی  بووه ته   بۆ  ئه مه ی  تا  ده ركراوه ،  خۆی 
به و مانایه ی یۆنگی ده روونناس باسی ده كات، كه  مێژوو 
و كه له پووری نه ته وه كان، كاره سات و ناخۆشییه كانیان 

یاده وه ریی  ده بنه   و  ده مێننه وه   پشتاوپشت 
هه موان. به  گشتی سه فه ر الی كورد مانایه كی 
خۆی  سرووشتی  به   مرۆڤیش  و  نییه   خۆشی 
ئه و شتانه  به  الوه  ده نێت، كه  ئازاری ده ده ن. 
دووه م: پێوه ندیی به  كه سایه تیی میدیاوه  هه یه،  
وه ك هونه رمه ندێك، كه  باوه ڕی به  سنوور نییه ، 
نییه   كه ره سته یه ك  ئه و  الی  پاسپۆرت  بۆیه  

شوێنێكی  بۆ  شوێنێكه وه   له   په ڕینه وه   بۆ 
بۆ  دووه م  لێكدانه وه ی  له وانه یه   تر." 

كۆی  بۆ  به اڵم  بێت،  راست  میدیا 
كۆمه ڵگه ی كوردی راست نییه ، 
لێكدانه وه   یه كه می  به شی 
یۆنگییه كه ی راستتره ، كه  كورد 
زۆر له  سه فه ر ده ترسێت، له به ر 

ئه وه ی ره هه ندی راگواستنییانه ی 
دنیابینی،  و  دۆزینه وه   نه ك  هه یه ، 

الی  پاسپۆرته ش  به سه رچوونی  كه  ئه م 
ئه و هاوڕێ كوردانه  ده بێته  جۆرێك له  نوكته  

و ده یكه نه  ساتێك بۆ پێكه نین.
شاری  ده گاته   ئێسپانده ر  ئه نیتا  كاته ی  له و 

"له  ده رگه ی  ده نووسێت:  دێڕه   چه ند  ئه م  سلێمانی، 
لێم  ئه وه نده ی  سلێمانی،  شاری  ده ڕوانمه   فڕۆكه خانه وه  
و  هاوڕێیه كانمه   شاری  ئه مه   بیبینم.  ده توانم  و  دیاره  
ده بێته   بینین  یه كه م  ده كه م."  سه ردانی  كه   دڵخۆشم، 
و  بكات  به دی  شاره دا  له م  تر  سیحرێكی  ئه وه ی  هۆی 
بكاته   ئه م شاره   بۆ  ئه وه ی كۆی سه فه ری  ببێته  هۆی 
به   ببینێت،  خۆی  وه ك  كوردستان  و  كتێبێك  بابه تی 
تایبه تی له و كاته ی له  هه ولێره  و ده رباره ی ئه و شاره  
چه ند  ده چێت  له وه   ئێسپانده ر  ئه نیتا  ده كات.  قسه  
چونكه   كردبێت،  هه رێمه ی  ئه م  سه ردانی  دی  جارێكی 
ناوی شوێنه كان و ناونیشانی وه ك خۆی باس ده كات، 
ئه و  هه مان  ده كرد،  سلێمانی  شاری  ناو  باسی  كاتێك 
الی  كرد،  باسم  ئه دۆنیس  الی  خۆی  كاتی  وێنایانه ی 
به   زۆر  كردم،  دروست  ال  تێڕوانینی  هه مان  ئه میش 



وردی ناوی شوێنه كان و ناوی كه سه كان ده ڵێت، ئه مه  
له م كتێبه دا  ناوی ژماره یه كی زۆر خه ڵكی  له وه ی  جگه  
نووسیوه ، كه  من له و سه فه ره یدا ته نها یه ك جار بینیم، 
ئه ویش شه وێك بوو الی باخی گشتی، كه  له  كتێبه كه یدا 
ئاماژه ی به و شه وه  داوه ، كه  چۆن له گه ڵ كاكه سوور و 
دانا فایه ق و كاك نه هرۆ له وێدا سه ره تای گفتوگۆیه  كمان 
ئه و  هه موو  به   ئاماژه ی  ئه نیتا  شه وه دا  له و  دامه زراند، 
لێره دا  بوون،  له وێ  قسه كردنه دا  كه  له و  داوه   كه سانه  
ئه و پرسیاره  ده كه م، ده بێت یاده وه ریی ئه م مرۆڤه  چی 
یاده وه ریی  ئایا  بیره ،  له   ورده كارییه ی  ئه و هه موو  بێت 
ئێمه  توانای ئه وه ی هه یه  شت له  بیر خۆی بباته وه ؟ یان 
ئێمه   الی  یاده وه ری  یان  ناده ین؟  یاده وه ری  به   گرنگی 

له گه ڵ كاره سات و نه هامه تیدا یه كسانه ؟
ئه نیتا له  سه ردانه كانی بۆ چه ند ناوچه یه ك، به  تایبه تی 
ئه حمه دئاوا،  ده چێته   و  ده كات  هه ڵه بجه   له   كه  باس 
هه مان گله یی له  حكوومه ته كه ی الی خۆمان هه یه ، كه  
گه شتیاری  له  پرۆژه ی  بیركردنه وه   و  ئاوه دانی  ده ستی 
بۆ ئه و ناوچه یه  درێژ نه كردووه ، به اڵم ئه ی ئێمه  خۆمان 
درێژ  یاده وه رییه كانمان  زیندووكردنه وه ی  بۆ  ده ستمان 

كردووه  و ئاوه دانی بكه ینه وه ؟
له   و  بخوێنێته وه   كتێبه   ئه م  كه سێك  هه موو  هیوادارم 
خۆمان  كوردستانه كه ی  دانیماركییه وه   ژنێكی  چاوی 

ببینێت، بزانین كاممان جوانتر ئه م واڵته مان بینیوه ؟
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ئیدریس عه لی

هه ندێک ڕۆمان هه ن له  شێوه دا له  ڕووی بابه ت و تێما 
و ته کنیک و زمان و ره گه زه کانی تره وه  ئاسان و ساده  
ده رده که ون، ره نگه  زۆر جاران له  کاتی خوێندنه وه دا له  
گرنگییه کی  چ  ده یخوینینه وه   ئه مه ی  بپرسین:  خۆمان 
هه یه  و چ چێژێکمان پێده به خشێت؟ یاخود چ زانیارییه کی 
زیاتر ده خاته  سه ر ئاستی مه عریفیمان؟  گریمانه ی ئه م 
و  رووداو  که   ده گرێت،  سه رچاوه   له وێوه   پرسیارانه   
له   پێشتر  ره نگه   و  چه ندباره ن  رۆمانه که   ماجه راکانی 
چه ندین رۆمان و چیرۆکی دیکه دا خویندبێتمانه وه ، به اڵم 
ناچێت نووسه ری ئه و تێکسته  به  چ  فکرمان بۆ ئه وه  
ته کنیک و هێڵ و دنیابینییه کی جیاوازه وه  تێکسته که ی 
بۆ  جیاوازه وه   گۆشه نیگای  له   شته کانمان  و  نووسیوه  
بابه تێکی  سه ر  له   ده کرێت  راستیدا  له   ده گێڕێته وه ، 
دیاریکراوی سیاسی، یان کۆمه اڵیه تی، چه ندین رۆمان و 
به رهه می ئه ده بی به رهه م بهێنرێن، به اڵم له وێدا ئاستی 

ڕۆمانی
هاوماڵه کان
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نووسه ر و دانه ره کانیان ئاشکرا ده بێت، به وه ی 
له  چ گۆشه  یه کی جیاوازه وه  رووداوه که  ده بینن 
له   له گه ڵدا ده که ن و چۆن  و چۆن مامه ڵه ی 
فۆڕمێکی فه نتازیدا پێشکه شمان ده که ن ؟ من 
بۆ خۆم چه ندین رۆمانم له باره ی مه سه له ی 
زیندان و چاالکیی سیاسییه وه  خوێندووه ته وه ، 
له   زیندانه کانیش  ژووری  نه خشه ی  ته نانه ت 
یه کتر نه چوون و جیاواز بوون، یاخود بابه تی 
عاشقانه  و سه فه ر و جه نگ، هه ر نووسه ره  و 
له  گۆشه نیگایه که وه  شته کانی خستووه ته  
چه ندین  ده کرێت  که واته   روو، 
نووسه ر له  سه ر یه ک بابه تی 
به بێ  بنووسن،  دیار یکراو 
ئه وه ی شێوازی نووسینیان 
یاخود  بچێت،  یه کتر  له  
یه کتریان  کاریگه رێتیی 

پێوه  دیار بێت.
)هاوماڵه کان(ـی  ڕۆمانی 
نووسه ری ناوداری ئێرانی )ئه حمه د 
به   مه حموود( که  )حه مه که ریم عارف( 
وه ری  سه رنجڕاکێش  و  جوان  شێوه یه کی 
یه کێتیی  و  کوردی  زمانی  سه ر  گێڕاوه ته  
نووسه ران له  ماوه ی رابردوودا چاپ و باڵوی کردو وته وه ، 
خوێندنه وه یدا  ساتی  له   که   رۆمانانه یه،   ئه و  جۆری  له  
له   شێوه یه مان  له م  رووداوی  پێشتر  ده که ین  هه ست 
و  خویندووه ته وه   دیکه دا  رۆمانی  و  ئه ده بی  به رهه می 
زیاتر فۆڕمێکی ساده ی هه یه،  که  تێگه یشتن لێی خوێنه ر 
ماندوو ناکات و زوو تێکه ڵ به  فه زای گشتیی رۆمانه که  
ده بێت، به اڵم گرنگیی ئه م رۆمانه واته   )هاوماڵه کان( له  
چه ند ره هه ندێکه وه  به رجه سته  ده بیت، که  وه ک پێشتر 
له گه ڵ  بابه تدا،  هاوشێوه بوونی  له گه ڵ  دا  پێ  ئاماژه مان 
له  نووسه ر  ده بینین  ئه ده بیدا،  تری  به رهه مێکی  چه ند 
 رووی ته وزیفکردنی چه ند حاڵه تێکی ده روونی و نیشاندانی 

ئاستی که سێتی و هۆشیاری و کۆمه اڵیه تیی کاره کته ر و 
رووداوکانه وه ، چه ندین هێڵی جیاوازی به رجه سته  کردووه . 
 هاوماڵه کان رۆمانێکی فره تێما و فره ڕه هه نده و پێکهاته  
و  بونیادێکی ئیستاتیکیی تۆکمه ی هه یه  و رووداوه کانی 
یه ک  و  ناسووڕێته وه   دیاریکراودا  بازنه ی  له  ناو  یه ک 
چیرۆکمان بۆ ناگێڕێته وه  ، به ڵکو په ل ده هاوێت بۆ پانتایی 
و بازنه ی فراوانتر و له  یه ک کاتدا به  هۆی یه ک چیرۆکه وه  
خوێنه ر به  کۆمه ڵێک چیرۆکی تر ئاشنا ده بێت، نووسه ر 
شێوازێکی تایبه ت به  خۆی هه یه  له  گێڕانه وه که دا و به  
نووسیوه ،  رۆمانه که ی  سه رده مییانه    و  تازه   ته کنیکێکی 
مه نه لۆگ  و  کاره کته ر  و  رووداوه کان  شوێنی  و  زه مه ن 
تێکه ڵ  جۆرێک  به   شوێندا  هه ندێک  له   دیالۆگه کان  و 
ده بن، که  خوینه ر وریاتر ده کاته وه  بۆ مانه وه  و رۆیشتن 
رۆمانه   ئه م  ناو  کاره کته ره کانی  رووداوه کاندا،  له گه ڵ 
که سانی ئاسایی ناو ژیانن و تا ئه ندازه یه کی زۆر نزیکن 
و  کولتوورییه وه   و  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی  واقیقی  له  
نوێنه رایه تیی کۆمه ڵگه یه کی پڕ له  کێشه  و ئازار ده که ن ، 
ئه مه  وای کردووه  نووسه ر به  جوانی الیه نی سایکۆلۆجیی 
ناو  له   حاڵه ته کانیان  وێنای  و  ده ربخات  کاره کته ره کان 
رووداوه کاندا بکات، زۆربه ی زۆری کاره کته ره کان له  ناکاو 
و رێکه وتی جۆراوجۆری چاوه ڕواننه کراودا، له  باسه کانی 
و  بنچینه یی  به شێکی  ده بنه   و  ده رده که ون  رۆمانه که دا 
مرۆڤه کان  ئه وه ی  وه ک  هه ر  ماجه راکان،  ناو  سه ره کیی 
ڕێکه وت  به   و  دنیاوه   دێنه   به  ڕێکه وت  گشتی،  به  
تووشی شته کان ده بن، جوانیی ئه م رۆمانه  له وه دایه،  که  
کاره کته رێکی سه ره کیمان پێ ناناسێنێت، به ڵکو زۆربه ی 
هه ره زۆریان رۆڵیان له  ناو رووداوکاندا هه یه    و ئه مه ش 
ئه وه  ئاشکرا ده کات، که  نووسه ری هاوماڵه کان به  گوێره  
و پێداویستیی رووداوه کان که سایه تیی خولقاندووه  و رۆڵی 
ده کات،  پێ  به شدارییان  و  ده یانجووڵێنێت  و  داون  پێ 
ئه مه  له  کاتێکدایه،  که  ته واوی رووداوه کان له  زاری شا 
پاڵه وانی رۆمانه که وه)خالید(  ده گێڕێته وه، به اڵم هه موان 
له  بونیادی گێڕانه وه ی رووداوه کاندا رۆڵ و بوونیان هه یه 
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و ده بنه  ته واوکه ری چیرۆکه کان و ده چنه  خزمه تی کۆی 
ئیشه که وه  . 

ده کات  پێ  ده ست  ژنێک  لێدانی  روودانی  به   رۆمانه که  
و  ئه مانه   کاک  ژنی  خان  بلوور  مێرده که یه وه ،  الیه ن  له  
پێکه وه  له  حه وشه یه کی قه ره باڵغی پڕ له  ماڵ و پڕ له  
چینایه تییه وه   رووی  له   هه موویان  که   ده ژین،  کێشه دا 
یه ک  کولتوورییه وه   رووی  له   و  هه ژاری  ئاستی  له  یه ک 
ئاستی دواکه وتوویان هه یه ، کاک )ئه مان( و )بلوور خان( 
منداڵیان  و  ناکۆکن  و  نابه خته وه ر  خیزانێکی  نموونه ی 
نابێت، ئاغا ئه مان له  شێوه دا مرۆڤێکی میهره بانه له گه ڵ 
خه ڵکدا و چاکه  و پیاوه تیی لێ ده وه شێته وه ، به اڵم له گه ڵ 
بلوور خانی خێزانی  نامرۆڤانه  مامه ڵه  ده کات،  ژنه که یدا 
ئه وه ی  وێڕای  مێرده که ی  که   ده رده که وێت  ژنێک  وه ک 
مامه ڵه ی خراپی له گه ڵدا ده کات، هاوکات له  رووی حه زی 
له   تۆڵه یه ک  وه ک  ناچار  بۆیه   ناکا ت،  تێری  جنسییه وه  
مێرده که ی و بۆ دامرکانه وه ی ئاره زووه  جه سته ییه کانی، 
له گه ڵ  و  ده کات  تێکه اڵو  ده ست  مێرده که یه وه   له  پشت 
به رکه وتنی  حه وشه که دا  دانیشتووی  گه نجی  کوڕێکی 
و  کوڕه ش)خالید(ـه   ئه و  ده کات،  درووست  جه سته یی 

پاڵه وانی رۆمانه که یه .
گۆشه یه کی  خیزانانه،  ئه و  نیشته جێبوونی  شوێنی 
دووره ده ستی شاره  و هیچ خزمه تگوزارییه کی  شارستانیی 
تێدا نییه ، ده کرێت بڵێین نووسه ر وێنه ی کۆی که مه ڵگه ی 
له و  جیاوازه کانه وه   تێگه یشتنه   و  مه یل  و  ئاست  به  
حه وشه یه دا کێشاوه، که  پڕه  له  مرۆڤی هه ژار و تلیاککێش 
و ئیماندار و بێباوه ڕ ، له وێدا کۆمه ڵه خێزانێک ده ژین که  له 
 رووی چینایه تییه وه  هه ژارن و له  رووی فه رهه نگییشه وه  
بیروباوه ڕی  و  دواکه وتوون  جۆرێک  به   دواکه وتوون، 
هه ڵسوکه وتیاندا،  و  ژیان  به  سه ر  زاڵه   کۆنه په رستانه  
 ته نا نه ت بۆ کوڕیش نییه  هه تا پۆلی چواره می سه ره تایی 
داوه   فتوای  ده مڕاست  مه الی  چونکه   بخوێنێت،  زیاتر  
ئه گه ر ئه و مندااڵنه  زیاتر بخوێنن، ئه وا له  دین و خوا دوور 
ده که نه وه، لێره دا ترسێکی زۆر له  خوێنده واری هه یه  و به 

 سه رچاوه ی به الرێداڕۆشتن و مایه ی ده ردیسه ری 
نیشان ده درێت.

ناله باره دایه،   هه لومه رجه   له م  و  شوێن  ئا  له م 
یه کێک  هه ژاری  منداڵێکی  وه ک  )خالید(  که  
له و خیزانانه  ورده  ورده  پێ ده گات و له  دوای 
کاک  له  چاخانه که ی  قوتابخانه ،  له   ده رهێنانی 
له وێوه    و  کارکردن  به   ده کات  ده ست  ئه مان 

و  هه واڵ  و  جۆراوجۆر  که سانی  به   تێکه ڵ 
بابه ته کانی رۆژگار ده بێت، به  تایبه ت 

که  کرێکارانی نه و تکێش دێنه  ئه وێ 
له   ئه وان  سکااڵی  و  گفتوگۆ  و 
ده ست رۆژگار و ژیانی ناله باریان 
چاو  زیاتر  خالید  ده بیستێت. 
به   ده بێت  ئا شنا  و   ده کاته وه  

گرووپێکی چه پی پێشکه وتوو، که  
وشیارکردنه وه ی  و  خه بات  سه رقاڵی 

ره هه ندێکی  زیاتر  رۆمانه   ئه م  کۆمه ڵگه ن. 
سیاسیی هه یه  و باس له  واقعیه تێکی دیاریکراو 
گه نده ڵیی  و  هه ژاری  له   بریتییه   که   ده کات 
نه خوێنده واری  و  بێکاری  و  دزی  و  ده سه اڵت 

کۆنه په رستانه.  فه رهه نگی  زاڵبوونی  و  دواکه وتوویی  و 
و  نه وت  ئاره زووی خۆیان  به   له و واڵته دا  به ریتانییه کان 
رێک  ده سه اڵتداراندا  له گه ڵ  و  خۆیان  بۆ  ده به ن  سامان 
كه وتوون، که  سه رمایه که  له  نێوان خۆیاندا دابه ش بکه ن، 
به بێ ئه وه ی هیچ مافێکی ئینسانی و ژیان به  خه ڵک ره وا 
ده کات  ئاشنامان  و  ده گێڕێته وه   شته کان  خالید  ببینن. 
به  رووداوه کان، ئه م کوڕه  واته  خالید له  هه لومه رجێکی 
ناله بار و فه زایه کی له م جۆره دا، ورده  ورده  پێ ده گات 
و گه شه  ده کات و ئاڵوگۆڕ به  سه ر فکریدا دێت و دواجار 
ده بێته  یه کێک له  خه باتکاره  رادیکاڵه کا نی ناو گرووپه که .
چه ند هێڵێک به  روونی له  رۆمانه که دا به  جوانی کاریان 
خه ڵک  کوله مه رگیی  ژیانی  الیه که وه   له   کراوه،  سه ر  له  
تره وه   الیه کی  له   ده دات،  نیشان  ده سه اڵت  بێخه میی  و 
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گه نجی  کۆمه ڵێک  خه باتکارانه ی  ره هه ندی 
وشیار و دابه شبوونی خالید به سه ر دوالیزمی 
شۆڕش و عیشقدا. خالید به  هۆی هه ڵه یه که وه  
رێی ده که وێته  بنکه ی پۆلیسی شاره که، له وێ 
پندار، که  زیندان کراوه  و سه ر به  گروپێکی 
سیاسییه  ده ناسێت، پندار خالید راده  سپێرێت 
هه واڵی ئه م بگه یه نێت به  )شه فه قی( هاوڕێی، 
به م  هه یه ،  کتێبخانه ی  شاره که یاندا  له   که  
شه فه قدا  له گه ڵ  ئاشنایه تی  خالید  هۆیه وه  
تێکه ڵ  ورده   ورده   و  ده کات  دروست 
سه ره تا  ده بێت،  گرووپه که یان  به  
بێئه زموونی  که سێکی  وه ک 
ته ماشای  مێردمنداڵ 
شته کان ده کات، ورده  ورده  
خویندنه وه ی  به   ده ست 
ئاستی  و  ده کات  کتێب 
گه شه  فکری  و  تێگه یشتن 
له   یه کێک  ده بێته   و   ده کات 
و  سیاسییه کان  چاالکه   گه نجه  
و  خه باتکار  که سێکی  وه ک  گرووپه که  
متمانه پێکراو مامه ڵه ی له گه ڵدا ده که ن و 
رایده سپێرن چاالکی ئه نجام بدات و به شداریی 
میتینگ و کۆبوونه وه ی نهێنی و خۆپیشاندانه کان ده کات، 
خالید به رده وام ده بێت و رۆژ له  دوای رۆژ به  هۆی کتێب 
و خوێندنه وه وه  گه شه  ده کات و چاالکی ئه نجام ده دات، 
رۆژێک به  هۆی بردنی به یاننامه  و رۆژنامه وه،  له  الیه ن 
ده زگه  ئه منییه کانی شاره وه  ده ستگیر ده کرێت، به اڵم به  
هۆی وریایی خۆیه وه  نکوڵی له وه  ده کات ئه و شتانه  هیی 
ئه و بن و ناوی خۆی به  هه ڵه  ده دات و دواتر له  ده ستی 

ئه منه کان هه ڵدێت.
و  جه ماوه ری  میتنگێکی  به شداریی  خالید  کاتێکدا  له  
و  به زۆر  پۆلیس  و  ئه منییه کان  هێزه   ده کات،  سیاسی 
له   خالید  ده که ن،  خۆپیشانده ران  به   باڵوه   توندوتیژی 

کاتی راکردندا القی به الدا دێت و ده که وێت، به  په له  خۆی 
بده ن،  داڵده ی  ده کات  لێ  داوایان  و  ماڵێکدا  به   ده کات 
له و ماڵه دا  ژنێک و کچ و کوڕێک ده ژین، خالید له  یه که م 
دوو  وه ک  داهاتوودا  له   و  ده بێت  نیگادا عاشقی کچه که  
ماڵه دا  له و  ده رده که ون،  گیانی  به   گیانی  خۆشه ویستی 
شه رم  خالید  ده پرسێت،  ماڵیان  هه واڵی  ژنه که   کاتێک 
و  بڵیت   ماڵی خۆیان  ناونیشانی  نایه ت  رووی  و  ده کات 
ئاشکرای بکات له  گه ڕه که  هه ژار و دواکه وتووه که ی شارن، 
خۆی  هه ژاریی  ده کات  خالید  له   وا  عاشقبوون  غرووری 

بشارێته وه .
گرنگییه کی  رووداوه کاندا  فه زای  ناو  له   و  رۆمانه دا  له م 
دراوه ،  خوێندنه وه   و  کتێب  مه سه له ی  به   زۆر  ئێجگار 
و  تاکه  سه رچاوه ی هۆشیاری  کتێب و خوێندنه وه  وه ک 
گه شه ی فکری و رۆشنبیریی مرۆڤ نیشان ده درێت، که  
به  هۆی کتێبه وه  دیدگه  و دنیابینیی مرۆڤه کان سه باره ت 
منداڵێکه وه  که   له   ئه وه تا خالید  به  شته کان ده گۆڕێت، 
به ر  خراوه ته   و  خوێندووه   سه ره تایی  چواری  پۆلی  تا 
کار کردن و له  هه لومه رجێک و که شێکی دواکه وتووییه وه ، 
کتێب ده یگۆڕێت بۆ که سێکی وشیار و رۆشنبیر، ده یکات 
به  خه باتگێڕێکی راسته قینه ی خاوه ن فکر و به  هۆی کتێب 
و خوێندنه وه وه،  سه رچاوه ی ئازار و نه هامه تی و برسێتی 
و بێکاری و جیاوازییه  چینایه تییه کان ده دۆزیته وه ، خالید 
له  ژینگه یه کدا ده ژی که  کتێب وه ک شتێکی نامۆ و بێگانه  
چاو لێ ده که ن، هه موان شاهیدی ئه وه ن که  ئه م کوڕه  
گه نجه  چۆن ورده  ورده  گۆڕانکاری به  سه ر فکر و روانین 

و قسه وباسه کانیدا دێت.
که   د ێت،  ئه وه   پاش  رۆمانه دا  له م  خالید  عاشقبوونی 
پێشتر له گه ڵ ژنه که ی کاک ئه ماندا، که  هاوماڵی خۆیانه   
زیاتر  دیاره   کردووه ،  له گه ڵدا  سێکسی  جارێک  چه ند 
)بلوور خان( ده ستپێشخه ری بۆ ئه م به رکه وتنه  کردووه  
و خالیدی هه ر له  منداڵییه وه  له  سه ر ئه وه  راهێناوه و 
ناچاری کردووه   له گه ڵیدا سێکس بکات، به اڵم کاتێک له  
یه کێک له  میتینگه کاندا به  هۆی پۆلیسه وه  راده کاته  ماڵی 
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ده بێت،  کچه که   عاشقی  خۆحه شاردان،  بۆ  )چاوڕه ش( 
ده تلێته وه   چاوڕه شدا  خه یاڵی  و  فیکر  له   رۆژ  و  شه و 
گرووپه   به رپرسی  لێره دا  به اڵم  ده کاته وه ،  لێ  بیری  و 
سیاسییه که  رێگریی لێ ده کات و پێی ده ڵێت، که سانی 
گرووپ  زۆر  راستیدا  له   ببن،  عاشق  نابێت  شۆڕشگێر 
رێگر  و  له مپه ر  ده بنه   ئایدۆلۆژی  جۆراوجۆری  الیه نی  و 
و  کادر  که   ده لیله ی  به و  ئه ندامانیان،  عاشقبوونی  له  
ئه ندامه کانیان ده بێت هه میشه  هۆش و گۆشیان له  الی 
خه بات و حزب بێت و سه رقاڵی شتی دیکه  نه بن، به اڵم 
ئایا خالید ئه م داوایه ی گرووپه که یان په سه ند ده کات و 
ده ستبه رداری چاوڕه ش ده بێت؟ بێگومان نه خێر، چونکه  
به  هۆی عه شقی ئه و کچه وه  هێز و وزه ی زیاتر ده ڕژێته  
مه وداکانی  خه بات،  به   ده دات  به رده وامی  و  گیانییه وه  
عه شقی خالید و کچه که  له م رۆمانه دا زۆر کورته  و ته نها 
رازونیاز  و  ده ره وه   ده چنه   و  ده بن  پێکه وه   جار  دوو 
به کرێگیراوه کانی  له   یه کێک  له  الیه ن  دواتر   ده گۆڕنه وه  ، 
زیندانی  خالید  شه یتانه،   عه لی  ناوی  که   ده وڵه ته وه،  
ده کرێت و به  تاوانی چاالکیی سیاسی پێنج ساڵ حوکم 
به   په یوه ندیی  زیندانیشدا  له   گه نجه   ئه م  ده درێت، 
خه باتی  له   ده بێت  به رده وام  و  ده مێنێت  گرووپه که وه  
ده کات  زیندانییه کان  مانگرتنی  رابه رایه تیی  و  سیاسی 
و  پیس  زۆر  که   خواردنه کانیان،  جۆری  باشتربوونی  بۆ 
بێکه ڵکه . خالید له  زینداندا به رگه ی جۆره ها ئه شکه نجه 
وریایی  و  زیره کی  به  هۆی  و  ده گرێت  ئیهانه   و  ئازار  و 
خۆیه وه  له و فێڵ و ته ڵه کانه ش ده ربازی ده بێت، که  له  
بۆ  به رده م،  ده خه نه   ته ماعی  و  ده که ن  تووشی  زینداندا 
ئه وه ی وه ک به کرێگیراوی ده وڵه ت کار بکات و ئه ندامان 
و چاالکه  سیاسییه کان ئاشکرا بکات، به اڵم خالید تاکو 
رۆژی ئازادبوونیشی سووره  له  سه ر بیروباوه ڕه کانی خۆی 
زیندان  له   چاوڕه ش  عه شقی  به   گه یشتن  ئومێدی  به   و 
له  پاش  و  دێت  کۆتایی  رۆمانه که   له وێدا  ده ره وه ،  دێته  
خۆی کۆمه ڵێک پرسیار و گرێ بۆ خوێنه ر جێده هێڵێت، 
خه باته   سه ره نجامی  و  عه شق  ئه و  چاره نووسی  که  

سیاسییه که ی خالید به  کوێ ده گات؟
رۆمانی  له  سه ر  کورته   نووسینه   ئه م  دیاره  
هاوماڵه کانی ئه حمه د مه حموود، ته نیا هه وڵێکی  
هه وڵێکه   و  رۆمانه که   ناساندنی  بۆ  ساده یه  
بۆ  رابکێشین  خوێنه ر  سه رنجی00  ئه وه ی  بۆ 
بێبه ش  رۆمانه   ئه م  جوانیی  و  چێژ  له   ئه وه ی 
نه بن و بیخوێننه وه ، ناکرێت رۆڵی حه مه که ریم 

ئه م  وه رگێڕانی  له   نه نرخێنین  به رز  عارف 
جوانی  به شێکی  چونکه   رۆمانه دا، 

تێکسته که   سه رنجراکێشی  و 
و  جوان  زمانه   بااڵده ستیی  بۆ 
وه رگێره مان  ئه م  پاراوه که ی 
توانیویه تی  که   ده گه ڕێته وه،  
و  فه زا  و  که ش  سه رکه وتووانه  

رووداوه کانمان بۆ بکوردێنێت.
له   وه ک  رۆمانه   ئه م  نووسه ری  دیاره  

کراوه ،   پێ  ئاماژه ی  رۆمانه که دا  پێشه کیی 
ساڵی 1931 له ئه هواز له  دایک بووه و ساڵی 
له  ته هران کۆچی دوایی کردووه  ، ئه م   2002
ئه مه ی  خۆشی  و  کورده   ره گه ز  به   نووسه ره  

ده چێته   گه نجێتیدا  له  ته مه نی  ناوبراو  نه شاردووه ته وه، 
ناو کایه ی سیاسییه وه  و به  هۆی چاالکیی سیاسییه وه  
مه حموود  ئه حمه د  ده خرێته وه ،  دوور  و  ده کرێت  زیندان 
جگه  له وه ی خاوه نی کۆمه ڵێک چیرۆک و کورته چیرۆکه ، 
خاوه نی ئه م رۆمانانه شه : "هاوماڵه کان، چیرۆکی شارێک، 
دره ختی  ده ره جه ،  سفر  مه داری  سووتماک،  زه وی 

هه نجیری مه عابد."



ڕۆژی 12/6/2013 بنکه ی ڕووناکبیریی گه الوێژ له  مه راسیمێکی شایسته دا له  هۆڵی میدیای شاری هه ولێر، 
ڕێزی له  هونه رمه ند "هۆمه ر دزه یی" گرت، که  تیایدا ژماره یه کی به رچاو له  هونه رمه ندان و نووسه ران و خزمان 

و هاوڕێیانی هونه رمه ند ئاماده  بوون.
له  ده سپێکی مه راسیمه که دا "نه وزاد ئه حمه د ئه سوه د" ئاماژه ی به وه  کرد که  هۆمه ر دزه یی یه کێکه  له و ده نگه  
ڕۆشنبیرانه یه ی  هونه ر و گۆرانیی کوردیی تژی کردووه  له  جوانی و چێژ و سه رنجڕاکێشان، باسی له وه ش کرد  
ده نگی ئه و هو نه رمه نده  له  سرووشتی ژیانی کوردستانه وه  هه ڵقواڵوه  و هه میشه  له  یاده وه ریی نه وه کانی ئێمه دا 

ده مێنێته وه .
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ڕووناکبیریی  بنکه ی  سه رۆکی  وته که یدا  به شێکی  له  
گه الویژ به ڵینی ئه وه ی دا که  ئه وان وه ک بنکه ی گه الویژ 
به رده وام ده بن له  ڕێزلێنان له  نووسه ران و هونه رمه ندانی 

به  ئه زموون.
گرنگیی  به   ئاماژه ی  وتارێکیدا  له   به ختیار  مه ال  دواتر 
مێژووی هونه رمه ند و هونه ری هۆمه ر دزه یی کرد. هه ر له و 
مه راسیمه دا وتاری سه رۆکایه تیی ئه نجوومه نی وه زیران و 
پارێزگاری هه ولێر پێشکه ش کران، پاشان چه ند پارچه  
به   سه باره ت  دۆکیۆمێنتیه ری  فیلمێکی  و  میوزیکێک 
ئه زموونی هونه ری و ژیانی هۆمه ر دزه یی نمایش کرا، که  
له الیه ن هونه رمه ند کامه ران جه مال-ه وه کاری ده رهێنانی 

بۆ کرابوو. 
دواتر جگه  له  خه اڵتی بنکه ی گه الویژ، له  الیه ن چه ندین 
حکومییه وه    و  ئه ده بی  و  هونه ری  ڕێکخراوی  و  ده زگا 
کۆمه ڵێ خه اڵتی ڕێز و وه فا پێشکه ش به  هۆمه ر دزه یی 

کرا.
هۆمه ر دزه یی خۆی ده یگێڕێته وه  و ده ڵێت: ته مه نم چوار 
هه ر  هات.  به  خه یاڵدا  میلۆدیدانانم  ده بوو،  پێنج سااڵن 
جارێک دایکم به  سواری واڵخ سه ردانی ماڵی باوکی ده کرد، 
منی له گه ڵ خۆی ده برد و له  پشته وه ی ئه سپه که  سواری 
ده کردم، به  درێژایی ڕێگه که  ده نگی سمی واڵخه کان که  
به ر به رده اڵن ده که وت ڕیتمێکی مۆنۆتۆنی به  گوێچکه مدا 
ده چرپاند و منیش له سه ر ئه و ڕیتمه  ئاوازێکی یه ک هێڵیی 
ساده م بۆ خۆم داده نا، که  بێزاری و دووریی ڕێگه که م پێ 
ده ڕه وانده وه ، هه ر جارێکیش ئه سپه کان له  ته نکاوه که ی 
به ستی هه ڵه جه  ده په ڕینه وه  ڕیتمی ورشه ی چوارپه لیان 
ده گۆڕا، منیش به  پێی ئه و ڕیتمه  تازه یه  ئاوازه که ی خۆم 

ده گۆڕی. 
هیچ  ڕابردوودا  سه ده ی  چله کانی  له   ده گوترێت  وه ک 
مامۆستایه کی  هیچ  و  موزیک  فێربوونی  خوێندنگه یه کی 
دزه یی  هۆمه ر  بۆیه   نه بووه ،  هه ولێر  له   موزیک  تایبه تی 
پاش ته واوکردنی پۆلی شه شه می سه ره تایی چاوده بڕێته  
ئه مه   دیاره   به غدا،  له   ئه مریکی  دواناوه ندیی  و  ناوه ندی 

موزیک  وانه ی  عێراقدا  له   بووه   خوێندنگه   تاکه  
بڵێته وه  و هه موو وانه کانیش به  زمانی ئینگلیزی 
بوون، وه ک خۆی ده ڵێت: ئێستاش خه م ده خۆم 
که  ماڵه وه مان ڕێگه یان نه دام بچمه  ئه و خوێندنگه  

ئه مریکییه .
ناهێنێت  خه ونه ی  له م  واز  هۆمه ر  به اڵم 
ئاماده یی  قۆناغی  ته واوکردنی  پاش  ئه وه بوو 

له  ساڵی 1955دا سه رله نوێ ده ستودامێنی 
خێزانه که ی ده بێت و تکایان لێده کات 

خوێندنی  بۆ  ڤییه ننا  بۆ  بینێرن 
دڵی  ئه مجاره ش  به اڵم  موزیک، 
ده شکێنن و ده ینێرن بۆ تورکیا 
دزه یی  پزیشکی.  خوێندنی  بۆ 
ده ست له و ڕشته یه  هه ڵده گرێت 

ناچار  بنه ماڵه که یان  ئه مه ش  و 
به و  ڤییه ننا  بۆ  بینێرن  ده که ت 

ئیتر  نه خوێنێت،  میوزیک  له وێ  مه رجه ی 
زانکۆی ڤییه ننا و  له   زانستی سیاسه ت  له وێ 
پله ی  به   به کالۆریۆسی  ده خوێنێت،  ئینگلته را 
شه ره ف له و ڕشته یه  پێ ده درێت، له  پاریسیش 

کوردیی  و  وه رگێڕان  و  فه ڕه نسی  ئه ده بیاتی  و  زمان 
کرمانجی ده خوێنێت.

کۆ مه ڵێک  داهێنه ره ،  هونه رمه نده   ئه م  ئاماژه یه   جێی 
و  هه وادار  و  هه یه   ناوازه ی  و  به پێز  هونه ریی  به رهه می 
گوێگرێکی زۆری بۆ ده نگ و هونه ری خۆی درووست کردووه ، 
ئه مه ش ئه گه ر به شێکی به هۆی ده نگخۆشییه که وه ی بێت، 
و  ڕۆشنبیری  باکگراونده   به و  په یوه سته   به شێکی  ئه وا 
و  هونه ر  بۆ  سه رده میانه  ی  تێگه یشتنی  به رزه ی  ئاسته  

موزیک هه یه تی.
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