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سةرةتاكاني ضيرؤكي منداَلء  

توَيذينةوةيةك دةربارةي خةسَلةتء 

جؤرةكاني ضيرؤكي منداَل

لَيكؤَلينةوة

كوشتني شيعر

سيروان رةحيم

شيعرةكانى هاشم سةراج-دابنياتة زمانةوانيية جوانكارييةكان لة 
ندنةوةى: نةجات حةميد ئةحمةد خويَ

مةت لةتيف هةلَ
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ئةوة شيعرَيكة وا دةكات لة هةذاندا مرؤظ بطري، شيعرَيك: ئةوةندة روون، ئةوةندة 
جوان، ئةوةندة رووناك، ئةوةندةيش هةِرةشةلَيكراو.

هيلدة دؤمين (١٩٠٩-٢٠٠٦) ذنة نووسةر و شاعيري ئةَلةماني

تاقانةكةي سةلماية. سةلما كةنيشكَيك  ديوانة  ناوي  ثَيضراوم))  تاسة  لة  ((من 

هَيشتا  ئةو  بوو.  ِرةنطين  خةوني  لة  تذة*  و  وزة  ثِر  زيندووي  دَلي  هَيشتا  بوو 
نةطةيشتبوو بة بيستةكاني تةمةني، كاتَيك ثياوطةلي نازيي** بوون بة هؤكاري 
مةرطي. سةلماي هةذدة ساَلة و شاعير نةمامَيكي ئةوةند ناسك بوو مةحاَل بوو 
بةرانبةر بة باهؤزي نازييةكان خؤِراطرَيـت. كاري نةكردة بوو ئةو نةمامة ناسكة 
نةتةوَيت***. ئةو لة ئؤردوطاي زؤرةملَي و كارثَيكردني قورس و ثِروكَينةردا لةوة 
زياتر نةيدةتواني وزةي ذياني تَيدا بطةِرَي و طياني سثارد. سةلما طياني سثارد، 

هةذدة ساَل ذيا، بةآلم ثاش خؤي ئةدةبَيكي جوان و دَلكَيشي بة جَيهَيشت. 
بة  ناكةن،  داطير  ئاواييةكان  و  تةنها شار  بة  دِرندةكان  و سةركردة  لةشكر 
كة  دةكةن  دى  تاواني  ضةندين  ئةوان  ناكةن،  وَيران  باَلةخانةكان  و  ماَل  تةنها 
مرؤظ كةمتر هةستيان ثَيدةكات، ضونكة بةرجةستة نين و نابيندرَين. تاوانطةلَيك 

هةرطيز قةرةبوو ناكرَينةوة و هةرطيز شوَين برينيان ساِرَيذ نابَيتةوة. 

سةلما مَيرباوم-ئايزينطةر...
ئةدةبَيكــي  م  بــةآل  ــا،  ذي ســاَل   ١٨

زيندووي بةجَيهَيشت

سيروان رةحيم

كوشتني شيعر

ضي  بة  شيعر  كوشتني  هةية.  شيعريش  كوشتني  ئةوانةدا  تاواني  ناو  لة 
قةرةبوو دةكرَيتةوة؟ 

ئايا هةست و دةرووني سةلما مَيرباوم- ئايزينطةر دةبَي ضةند هةواري ديوان 
و ضةند ثةثولةي شيعر و ضةند ئاوريشمي ِرةنطيني وشةي تَيدا بووبَيت؟ 

ئايا كوشتني هةموو ئةو مَيرطة ِرةنطينانةي ئةدةب و جواني ضؤن قةرةبوو 
دةكرَينةوة؟ 

ئةوةي كةمتر لة ئةدةبيات و ِراطةياندني ئَيمةدا ِرؤشنايي ضؤتة سةر، بابةتي 
جينؤسايدي كولتور و هونةرة لة سةردةمي دةسةآلت و داطيركاريي نازييةكاندا. 
هةزاران  بة  ئةَلةمانيا  دةرةوةي  و  ئةَلةمانيا  لة  ئةواندا  دةسةآلتي  لةسةردةمي 
كتَيب سوتَيندران و بةهةزاران ناونيشان قةدةغة كران. ذمارةيةكي زؤر بيرمةند، 
ئةشكةنجة  يان  كوشتن  هاتنة  وةشانكار  و  هونةرمةند  رؤذنامةوان،  روناكبير، 
دةسةآلتي  نةماني  تا  ناضاركران  و  بوون  ئاوارة  زؤرتريش  ذمارةيةكي  دران. 

نازي تاراوطةنشين بن. 
ئةو كةنيشكة شاعيرة نةونةمامي بةر ئةو باهؤزة ترسناك و بَي ئامانة بوو.

سةلما مَيرباوم- ئايزينطةر لة ١٩٢٤/٨/١٥ لة دايكبووة و لة ١٩٤٢/١٢/١٦دا 
لة  طياني  ئؤكرانيا  لة  نازييطةلدا  ثِروكَينةري  كاري  و  بَيطارى  ئؤردوطاى  لة 
هةميشة  بؤ  ساَلييدا  هةذدة  لة  ئةو  جوانيي  و  شيعر  ثِر  دةروونــي  دةستدا. 
خامؤش كرا. سةلما شاعيرَيك بوو ئؤكراني، بةآلم زماني زطماكي ئةَلماني بوو. 
ئةو بة ِرةضةَلةك جولةكة بوو. بؤية نازييةكان لةطةَل هةزاراني ديكةدا ِراثيََضي 
ناوادةية،  مةرطَيكي  سةلما  مةرطي  ئةوةي  سةرباري  كرد.  مةرطيان  ئؤردوطاي 
مردن لة ١٨ ساَليدا، بةآلم شيعرةكاني نةك هةر زيندوون، بةَلكو بوون بة بةشَيك 

لة ئةدةبي جيهاني****.
سةلما مَيرباوم- ئايزينطةر كضي دوكاندارَيكي ئاسايي، ماكس مَيرباوم، بوو. 
ئةوان لة شاري ضةرنؤظيتز، لة رؤذئاواي ئؤكرانيا دةذيان. سةلما لة سةرةتايةكي 
كاركردن  و  خوَيندنةوة  دةكات.  كاركردن  و  خوَيندنةوة  بة  دةست  زوودا  زؤر 
لةسةر ئةدةبياتي شاعيري ئةَلةماني هاينريش هاينة (١٧٩٧-١٨٥٦)، راينةر ماريا 
ئةدةبياتي  لة  تايبةتي  طرنطي  شاعيرانةية  لةو  يةكَيك  كة   (١٨٧٥-١٩٢٥) ريلكة 
فةرالين  ثاول  رةمزي)  (ئةدةبي  فةرةنسي  شاعيري  هةروةها  هةية.  ئةَلةمانييدا 
(١٨٤٤-١٨٩٦) و شاعير و فةيلةسوفي بةنطالي رابينرانات تاطؤرا (١٨٦١-١٩٤١) 

هةَلطري خةآلتي نؤبَل بؤ ئةدةبيات ((ساَلي ١٩١٣)). 
لة ساَلي ١٩٣٩ بةدواوة سةلما دةست بة نووسيني شيعر دةكات، واتة كاتَيك 
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فةرةنسي،  عيبري،  زمانةكاني  لة  شيعري  هاوكاتيش  بووة.  ساَل   ١٥ تةمةني 
رؤمانيا  خاكي  سةر  بة  نازي  لةشكري  كشاني  ثاش  وةرطَيِراوة.  رؤماني-ةوة 
يةكَيتي  و  رؤمانيا  سنووري  كاتَيك   ،((١٩٤٠)) ئةوسادا  سؤظيةتي  يةكَيتي  و 
سؤظيةت دادةبِرن، لة مانطي حةفتي ساَلي ١٩٤١دا خَيزاني سةلما ناضار دةكرَين 
ثاشان  ذيانَيك؟  ض  بةآلم  بذين،  لةوَي  و  شارةكة  زؤرةملَيي  ئؤردوطاي  بضنة 
كامثي  دةكرَين،  بَيطاري  تري  كامثَيكي  ِرةوانةي  ثَيكةوة  خَيزانةكةيان  هةموو 
دةبَيـت.  طرانةتا  تووشي  سةلما  كامثةدا،  لةو  ئؤكرانيا.  لة  هةر  ((ترانسنيستريا)) 

تةمةني  لة  سةلما  مردني  هؤي  بة  دةبَيـت  طرانةتا،  دةردة،  ئةو  هةمان  دواتر 
شيعرَيك  ناسك،  شيعرَيكي  دةكوذن،  شيعرَيك  جؤرة  بةو  نازيطةل  ساَليدا.   ١٨

لةسةرةتاي طةشة و بةهاري ئةدةبي و خةوني ِرةنطاوِرةنطي خؤيدا. 
لة  شيعرانة  ئةو  سةرجةم  هَيشتووة،  بةجَي  شيعري   ٥٧ خؤي  ثاش  سةلما 
اليةن هاوِرَييةكي سةلماوة لة كاتي شةِردا دةطةيةندرَينة ئيسرائيل و ثاشان لة 
ديوانَيكدا ضاث دةكرَين. سةرةتا بة شَيوةيةكي سادة ضاث دةكرَين، بةآلم ديارة 
و  بَيطومان شيعرةكاني سةلما  نةبواية،  هاوِرَي خوَيندكارةي سةلما  ئةو  ئةطةر 

ناوي سةلماي شاعير بؤ هةميشة بزر دةبوون. 
شيعر و ناوي سةلما مَيرباوم- ئايزينطةر ساَلي ١٩٨٠ بة تةواوي لة ئةَلمانيا 
 (١٩٣٨) زيرطة  يؤرطن  رؤذنامةوان  و  نووسةر  اليةن  لة  كاتةي  ئةو  ناسران، 
ديوانةكةي بة ناوي ((من لة تاسة ثَيضراوم)) بآلو كرايةوة. دواتر ضاثي دووةمي 

ساَلي ٢٠٠٥ و لة ساَلي ٢٠٠٨دا ضاثي سَييةمي كرايةوة. 
دوو نموونة لة شيعري سةلما مَيرباوم- ئايزينطةر:

.١
من ِريَطاي بةرانبةر خؤرنشينم

مردني ِرؤذي زةرين و
زةنطي قاوةيي مَيطةل و 

سورايي ئيَوارةي ماندووم.
براكةم، لة بَي ميراتيم طةِرَي

باوةِرة طةشةكانت 
بة فرمَيسكة شينةكانمدا هةلَمةواسة.

جوانييم ضةقؤيةكة
بة نيَو دلَتدا تَيدةثةِرَي
ذاني شيني جاويدانم،

دوو ليَون لة (مةي)دا نوقم بوو.
تاسةم 

قةرةجَيكة
لة با كيَوييةكاندا زراظ بووة و لوول دةخوات

تاسةم
دايكَيكي سثيي مردووة

بةسةر ثشتي خؤرئاوايةكي تاريكةوة.
براكةم، لة بَي ميراتيم طةِرَي

باوةِرة طةشةكانت 
بة فرمَيسكة شينةكانمدا هةلَمةواسة.

.٢
تؤ، دةزاني تؤ، ضؤن باران دةطري و

من ضؤن ِرةنطثةِريوانة دادةضةلَةكَيم
و 

ثةي نابةم بة شويَنَيك بؤ هةآلتن؟
ضؤن ترساوانة ئيتر من شتَيك نازانم

ئةمة ئيمثراتؤري منة، يان ئةمة ئيمثراتؤري من نيية
شةو مولَكي منة، يان، من مولَكي ئةوم

ئايا وةها ليَوبةبار و نا دلَنيام
كة ئيتر بة ِراستي ناطريم؟

 * تذة: ثِر، لَيوانلَيو. بة داخةوة ئةو وشة كرمانجيية الي ئَيمة بة هةَلة بووة بة ((تةذي)). 
** نازيي: كورتةي ناسيؤنال سؤسياليزموس-ة. رَيكخراوَيكي ثةِرطيري خاوةن جيهانبيني 
دذةجولةكة، دذةكؤمونيست و دذةديمؤكراسي-ية. ئةم بزاظة سياسيية لة ئةَلةمانيا ثاش شةِري 
يةكةمي جيهانيي سةري هةَلدا. هةواداران و اليةنطراني لة ضوارضَيوةي ثارتي كاري ناسيؤنال 
سؤسياليستي ئةَلةماندا، بةسةركردايةتي ئةدؤلف هيتلةر (١٨٨٩-١٩٤٥)، ساَلي ١٩٣٣ لة ئةَلةمانيا 

دةسةآلتيان طرتة دةست. 
*** نةتةوَيـت: نةنوشتَيتةوة.

**** ئةدةبي جيهاني مةبةست لةو دةقانةية سنووري نةتةوة و زماني خؤيان تَيدةثةِرَينن و 
بة زمانةكاني دي دَينة وةرطةِراندن. بة تايبةتي زمانطةلَيك كة بة فراواني بة كاردةهَيندرَين. ديارة 
بَيطومان  رابكَيشَيت.  سةرنجيان  يان  بَيت  ثِرواتة  ديكةيش  ئةواني  هةموو  بؤ  ئةدةبة  ئةو  دةبَي 
ئةو دةمة دةبَيت بة يةكَيك لة سةرماية و ميراتي ئةدةبي جيهاني. بؤ يةكةمجار زاراوةي ئةدةبي 
ئةَلةمان كريستؤف مارتين ظيالند-ةوة (١٧٣٣-١٨١٣) بةكارهاتووة.  لة اليةن شاعيري  جيهاني 
بَي  و  نيية  نةتةوةيةك  طياني  كة  دةطرَي  سةرضاوة  طيانَيكةوة  لة  ئةدةبَيكة  جيهاني  ئةدةبي 

سنوورانة بةرهةمي خؤي دةئافرَينَيت. 
سةرضاوة:

 Selma Meerbaum-Eisinger: Ich bin in Sehnsucht eingehüllt: Gedichte.
Hoffmann und Campe, Hamburg 2008

بةرطي ديواني سةلما 
مَيرباوم-ئايزينطةر

SKJ
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(٢-٢)

(٤)
زةمةنى بوون و بة شوَين بوون لة دةرةوةى مانا ناوةندييةكان

وةكو بةهايةكى جوانكاريى

 ئةطةر ساتى نووسينى شيعر، ساتى ئامادةبوونَيكى ناهوشياريى و شَلةذاويى 
درك نةكردن بَيت بة شوَين و زةمةن، ئةوا ذيان لةو ساتانةى ثَيناسَيكى جوطرافى 
وةكو  ناسينةوة  تةفرةدانى  حاَلةتى  ناطةيةننة  شيعر  هةَلدةطرن  مَيذوويى  يان 
بزركردنى ئةدطارة ناسراوةكانى شوَين و زةمان.... شيعر لةو كاتةدا دةطاتة ئةو 
ناسينةوة،  ثَيكردن،  لة دةستدانى هةستةكانى(درك  لةو رووبةرةى  ئيتر  حاَلةتة 
شوَين)دةبَيتة  و  زةمةن  بؤ  فيكرى  ئةطةرانةوةى  ناسنامةدار،  ضوونةوةسةرى 
ئةو ضوونةوةسةرة سةر طةِردانانةى كة بة جارَيك زمان و بيركردنةوة دةخةنة 
شَيوازَيك لة نووسينةوة كة ماناكان ضيتر ناوةندَيتيةكى زةمةنى و كاتى بوون 
ثَيش  و  نووسين  كاتى  و  نووسين  دواى  لة  حاَلةتةى  ئةم  ئاخؤ  هةَلناطرن... 

جوانكارييةكان  زمانةوانيية  بنياتة 
لة شــيعرةكانى هاشــم ســةراج-دا

ندنةوةى: نةجات حةميد ئةحمةد خويَ

نووسينى شيعر لة الى شاعيراندا دروست دةبن ض ثةيوةندييةكيان بة شيعرةوة 
هةيةو ضؤن زمان بةرةو شيعرو بنياتَيكى شيعرى دةبةن؟... ئاخؤ ئةمة حاَلةتة 
يان تةكنيك يان ضؤنَيتيى بيركردنةوةية لة الى شاعيرَيكى وةكو هاشم سةراجدا؟ 
زياترى  روونكردنةوةى  بة  ثَيويستيى  ئاستةدا  لةم  ثَيشدا شيكردنةوةكةمان  لة 

ئةم بؤضوونانة هةية.
 ساتى نووسينى شيعر ئةو ساتةية كة شاعير تةنها لة ذَير كاريطةرييةكانى 
شتةكانى  هةموو  كة  ساتةى  ئةو  واتة  دةبَيت،  خؤيدا  هاتنةطؤى  ساتى  و  زمان 
لة  ئامادةبن  هةية  بؤيان  جياوازةكان  سةردةمة  و  زةمةن  هةموو  دةوروبةر 
دةياننووسَيتةوة...  ئاوها  بوَيت  ضؤنى  كاريطةرييانة  ئةو  شاعيرة  ئةوة  زمانداو 
نةبَيت  شاعيريش  تةنانةت  نووسةرَيك  هةموو  كة  ئاسايية  كردارَيكى  ئةمة 
هةمان ئامادةبوونى تَيداية، بةآلم ساتى واش هةية ساتى نووسين ئيتر لة كات 
و زةمةنةكان دةردةضَيتة دةرةوة، بةوةى كات و شوَين بوونى خؤيان و ثَيناسى 
واتة  بيركردنةوةماندا هةن،  و  ذيان  لة  بةو شَيوةيةى  دةدةن  لة دةست  خؤيان 
بةَلكو  يادةوةريماندا،  لة  زانراو  خوَلقَينى  مانا  دةربِرينَيكى  نابنة  شوَين  و  كات 
كات و شوَين تةنها دةبنة حاَلةتى ساتى نووسين، واتة دةضنة دةرةوةى هةموو 
ناساندنَيكى دياريكراوى بيركردنةوة، شاعير لةو طةردوونة بَي ئةدطارةدا تةنها 
فرياى ساتى شَلةذانة نا كؤنترؤَلكراو و نا ديسيثلين كراوةكان دةكةوَيت، بةَلكو 
نامَينَيت  كارةيان  ثَيناس  بةها  ئةو  و  مةعريفى  بةها  ئةو  زةمان  و  كات  ثَيناسى 
شاعير  شيعردا  نووسينى  لة  واتة  روونتر  و  كورتى  بة  هةيانة...  بووندا  لة  كة 
هاوشَيوةى  كة  ثَيكردن  درك  نا  و  ئاطايى  بَي  و  ناهوشيارى  لة  حاَلةتَيك  بطاتة 
مةست بوونَيكى دةروونى و زةينى بَيت نةك جةستةيى...كاتَيك شاعير لة ساتى 
نووسيندا خؤى لة هةموو ساتةكانى طةِرانةوة بؤ زةمةنة هاوبةشةكان و شوَينة 
مانادارو  هوشيارييةكى  وةكو  ضيتر  شاعير  كاتَيك  دةتةكَينَيت،  هاوبةشةكان 
مةبةستدار سةيرى خؤى و دةوروبةرى خؤى ناكات و شوَين و زةمةن نابنة دوو 
هؤكارى بةرجةستة بوونى فيكرى و ئايدؤلؤذى و تةنانةت فةلسةفيش، ئةوا شوَين 
و كات بةهاى زانراو و بة يادةوةركراوى خؤيان لة دةست دةدةن... نووسين لةو 
ساتةى كة درك ثَيكردنةكانى مرؤظ لة شوَينى خؤى لةناو دةبات و تةنها حاَلةتى 
نووسين زاَل دةبَيت، كة وةآلم دانةوةيةكة بؤ ئةو ساتةى بيركردنةوة كة ساتى 
لة سةر  ماناكانى شيعر  لةوَيوة  دةبَيتةوة،  دةطمةن دووبارة  نووسينى شيعرةو 
ئةو زمانة يان لةو زمانةوة لة دايك نابَيت... بةَلكو لةو ساتةوة لة دايك دةبَيت كة 
ماناكان لة بيركردنةوةى ضوارضَيوةدارو درك ثَيكراوى بة ئةنقةست دةردةضَيتة 
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دةرةوة... لَيرةوة بؤ زياتر روونكردنةوة ئةم ساتانة بةم خاآلنة دياريان دةكةين و 
ئينجا نموونةكان لة شيعرةكانى شاعيرةوة وةردةطرين:-

١-ساتى دةرضوون لة كات و شوَين، طةِرانةوةية بؤ ساتى نووسينى شيعر لة 
دةرةوةى ثَيناسة زةمةنى و كاتييةكان.

بة  بةرامبةر  ناخةكيية  هاروهاجبوونى  حاَلةتَيكى  نووسين  ٢-حاَلةتى 
لؤذيكى  مــانــادارو  لَيكدانةوةى  سةرَيكى  ضوونةوة  هيض  بة  دةوروبـــةرو 

ناناسرَيتةوة.
لة  ٣-طةيشتن بة ساتى نووسين طةيشتنة بة دؤزينةوةى ئازادكردنى زمان 
هةموو ناوةندَيتيةكى ماناى داسةثَينةر كة لة نيَبو كؤى هةستة قةدةغة كارةكانى 

مرؤظدا كاريطةريان لة كردارَيكى هوشيارى و ناهوشياريدا جَي دَيَلن.
٤-زمان دةبَيتة رةنطدانةوةى بيركردنةوةيةكى سةرةِرؤيانةو سةرطةردان بة 
هةموو هةستة جياوازةكانى وةكو درك ثَينةكردن و خةمؤكى بوون و طةشانةوةو 
كامةرانى بوون وشكست و خؤبينينةوةو خؤ بزركردن، واتة كؤى ئةو هةستانةى 
لة  هةستانة  ئةم  هةموو  ...بةآلم  دةبات  زمان  بؤ  دةست  لَييانةوة  شاعيرَيك  كة 
طةردوونَيكى يان بؤشاييةكى هوشياريدا دووبارة ثَيناسةيةكى زةينيى نوَي لةخؤ 
دةطرنةوة. كةواتة حاَلةتى بزركردنى شوَين و زةمةن حاَلةتَيكى نةتةنها دةروونى 
ئةو جوانيانةى  دواى  بة  ثةشَيوة  طةِرانَيكى  بةَلكو  فةلسةفيية،  نة  و  زةينى  نة  و 
بيركردنةوةو بةخشندةييةكانى تواناى شيعر نووسين... با بِروانينة ئةم دَيِرانة:-

٢٤ 
لةم سووِرة ئةزةلييةدا 

ناندينَيك لة وشة و
تةنوور بانَيك لة ئيقاع و

بالَكؤنَيك لة طؤشةنيطاى شيَواو
و مشتاخَيك

لة ويَنة هةلَواسراوةكانى زةينى
ئاخاوتنى ناوادةى طيانى –شامان-يَكى

كةِرةناذةنى بةختةوةر و سةرشيَتة
لة دارستانَيكى ئاقيقيدا ثرشنطة خواييةكانى

جوانى بةسةما سيحراوييةكانى بةهرةوة
دةنووسَيت و بةلةنجةكانى حاَل و جةزبةو

غةيبوبةش لةنيَو دةضَيت!

 با لةو وشانة وردبينةوة كة هةَلطرى ئةدطارَيكى يان سيفةتَيكن كة دةاللةت لة 
شوَينَيك يان بوونَيكى بةرجةستة كراوى شتةكان دةكةن لة رستةكانى:

ناندينَي لة وشة
تةنوور بانَيك لة ئيقاع

بالَكؤنَيك لة طؤشةنيطاى شيَواو
مشتاخَيك لة ويَنةى هةلَواسراوى زةينى

لة دارستانَيكى ئاقيق
و  وةسفةكان  يان  ناسينةوةكانى  بضووكترين  لة  شوَين  دةبينين  هةروةك   
باَلكؤن  نة  تةنوورو  نة  و  ناندين  نة  دةرةوة  دةركراوةتة  دياريكردنةكانى خؤى 
بضووكانة  شوَينة  ئةو  نيية،  خؤيان  ثَيناسى  ضيتر  مشتاخ  نة  و  دارستان  نة  و 
كة  بيركردنةوةيةك  نَيو  لة  زمان  طةشانةوةى  حاَلةتى  زةينيى  شوَينى  دةبنة 
وةزيفةى  و  خةسَلةت  لة  شوَينةكان  بؤية  هةر  سنوورة،  بَي  و  دياريكردن  بَي 
بانطةشة  داكؤكيكردن و  مانايةكةوة كة هيض  نَيو  هاوبةشيان دةكةون و دةضنة 
بؤكردنَيكى هاوبةش قبووَل ناكةن، ئةوة تةنهاو تةنها شاعيرة وةستاوةو خؤى 
دةخواتةوة، ئةوة تةنهاو تةنها خؤيةتى لة بةردةم شَيواندنى ثَيناسةكانى شوَين 
بة  كارى  بان  تةنوور  بة وشةية،  كارى  دين  نان  لةوَيدا  تةنانةت شتةكانيش،  و 
ئيقاعة، باَلكؤن كارى بة طؤشة نيطاية... مةبةست هةموو ئةم شوَينانة ضيتر نابنة 
ساتى  بيركردنةوةو  ساتى  دةبنة  شوَينانة  ئةم  ناسراو،  و  هاوبةش  شوَينَيكى 
نووسين و نابنة ساتى وةستان لة زةمةنَيكى دياريكراو و كاتَيكى دياريكراو... ئةم 
هَيزَيكى  بة  فانتازيية كة  ديارينةكردنانةش هةآلتنَيكى ثةشَيوى بوونى زةينى و 

دةربِرينى جوانكارييةوة هةردوو رستةى:
غةيبووبةدا  و  حاَل  لةنجةو  كؤتايى  رستةى  لةطةَل  ئةزةليةدا...  لةم سووِرة 

بةيةكةوة دةبةستَيتةوة...
 كاتَيك بيركردنةوة بة هةموو كاريطةربوونة نا ثَيناسكراوةكانى زةين و بير 
تووشى حاَلةتَيك لة لة دةستدانى هؤطرى بوونَيك دةبَيت بة شوَينَيكى دياريكراو و 
كاتَيكى دياريكراوةوة، مرؤظى بيركةرةوة ضيتر بةهاكانى ئةو شوَين و زةمةنانة 
دياريكراوةكانى  زةمةنة  ماناكانى  هةموو  ضونكة  خؤى،  ناطرَيتة  مانا  وةكو 
مرؤظ رَيطةيةكن بؤ ضوونةوة سةر طشتى بوونَيكى بيركردنةوةو تَيِروانين بؤ 
دنيا. شاعير ئةو كاتةى ئةم ضوونةوةسةرة دياريكراوانة رةت دةكاتةوة بة بَي 
مةبةستَيكى يان ئامانجَيكى مانادار، ئةوا زةمةن وةكو بوونَيكى رةهاو ماشَينَيكى 
ديناميكى لة جووَلة دةضَيتة سةرةوةى ئةو دياريكردنة زةمةنيانةوةى كة ثَيناس 

KMKN



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

وة
نة

ؤَلي
َيك

ل
٢٠١

ي ٠
ثريَل

 ئة
٥١ 

مارة
ذ

وة
نة

ؤَلي
َيك

ل

ويستوويةتى  شاعير  كة  رَيضكةيةى  ئةو  و  دةدؤزينةوة  ماناكان  و  شتةكان  بؤ 
بيطرَيتة بةرو ضَيذَيكى ناخةكيى ثَي ببةخشَيت، ئةو ساتةية كة بتوانى تيايدا هةموو 
مانا داسةثاوة زةمةنى و شوَينييةكان لة دةست بدةيت بةو مةبةستةى لة هةموو 
داسةثاندنة ديسيثلينكراوةكانى شوَين و كات وةكو ماناى خؤسةثَين خؤى ئازاد 
بكات، ئةم ئازادبوونة، طةِرانةوةية بؤ ساتى ئامادةبوونَيكى نا ثَيشوةختةيى و نا 
بةهاداريى شوَين، ضونكة زةمةن و شوَين لة دياريكردندا هةموو ئةو ئازارانةى 
كة بة مَيذوو كراون... هةموو ئةو كَيشانةى مرؤظ دةخةنة شةِرةوة لةطةَل دنياو 
ئةوانى ديناهَيَلن دةرك بة ساتى بَيطةردانةو بَيطوناهانةى خؤت بكةى لة بووندا... 
هةر بؤية دةبَيت بة ضاوَيكةوة سةيرى كات و شوَين بكةى كة راستيةكى رةهاى 
نا بةهادارن وةكو مانا، بةآلم راستييةكى نةضةسثاويشن وةكو سات و شوَينى 
اليةنى  بة  كة سووِرَيكة  زةمةن  واتة  نَيوياندا...  لة  وةرطرتن  ضَيذ  بيركردنةوةو 
مرؤظةوة ئةوا شوَين - ساتةكان ناهوشيار بوون و خؤ داماآلندنَيكة لة هةموو 
ثَيناسة ثَيش وةختةكان... لةوَيوةية شاعير خؤى دةخاتة سووِرَيكةوة نةك وةرز و 
ساَل و رؤذَيكةوة وةكو ناونانى مَيذوويى و وابةستكردنى مانا بةو مَيذووانةوة، 
بةمةش شوَين ناوةندَيتيةكى زةمةنى بوون هةَلناطرَيت، بةَلكو كرانةوةيةكى بَي 
بؤ  شايةتيةك  دةبَيتة  تةنها  و  دةطرَيت  خؤ  لة  دياريكردن  بَي  و  بوون  سنوور 
ئامادةبوونَيكى زةينى و دةروونى و ناهؤشيارى و لة دةستدانى هةموو ئةو بةها 
كؤنكرَيت رَيذانةى دياريكردن، كة ئةو دةخةنة نَيو بازنةيةكى زةمةنى و شوَين 
بوونةوة... ثَيك طةياندنةوةى ئةو حاَلةتةى كة خودى شاعيرى تَيداية لةطةَل ئةو 
سووِرةى ثَيناسى زةمةنى هةَلناطرَيت، بة تةواوةتى ثَيطةياندنةوةى بيركردنةوةى 
يادةوةرى....  بَي  و  نةناسراو  ضَيذَيكى  لة  دةروون  بيرو  رةهابوونى  بة  مرؤظة 
بنياتةكانى  هةموو  سةرةوةى  دةكةوَيتة  شيعر  زمانى  جوانكارييةكانى  لَيرةوة 
ماناوة كة مانا خؤى لة خؤيدا ناطاتة ئةوةى هيض رَينماييةكى عةقَلى و لؤذيكى بؤ 

زةمةن و كات بكات.
بِرَيجار بةخؤم دةلََيم

زةمةن سةتلََيكى سةوزى
ثِراوثِر لة

كةف و مةرجان و
ميلؤديية
لةثِريَكا

لة ثةنجةرةى

هةورةبانَيكى
قاوةِرةنطةوة

دةِرذيَندرَي! (عةترو حةشيش...ك٧)
هةروةها لة بِرطةيةكى ديكةدا:-

ضركةيةكى
ئةبةدى

هةس
تيَيدا مرؤظ

لة دارو بةردو
خؤَل و

خؤلَةمَيش
خامؤشترة!(عةترو حةشيش و... الوالوةكانى طوناه)

 ئةطةر زةمةن خؤى لة خؤيدا سةتَلَيكى سةوز بَيت و ثِر لة كةف و مةرجان و 
مَيلؤدى بَيت ئةطةر شوَينى ثةرتكردنى ئةو مانايانةى يان ئةو شتانةى لة زةمةندان 
لة ثِرَيكدا لة ثةنجةرةى هةورةبانَيكى قاوةييةوة بَيت، بؤمان هةية بثرسين شاعير 
لة كوَيى زةمةن و شوَينداية؟ وةستانى شاعير لة زةمةن و شوَين وةستانَيك نيية 
لة بوونَيكى ناسراو و بة واقيع كراو و بة زانياريكراو، بةَلكو وةستانة لة سات 
و شوَينَيكدا كة زؤر نزيكة لة ئةو نهَينى و مانا نةزانراو و شاراوانةى كة زةمةن و 
شوَين بؤيان هةية لة خؤيان بطرن وةكو بةهايةكى جوانكاريى... زةمةن بةهايةكى 
بةوةى  فانتازى،  و  ئةفسانةيى  بةهايةكى  هةروةها  ثَيبةخشراوة،  جوانكاريى 
مانايان  ضيتر  زةمةنةوة  بة  ثةيوةست  بيركردنةوةى  رةهاكانى  لؤذيكة  هةموو 
نامَينَيت بةوةى شوَينى ئةو بزربوونة نةهلةستية نا روودارة، هةآلتنَيكى ضَيذاويية 
ضَيذةكانى  هةية  بؤيان  كة  بوون  شوَينطةيى  و  زةمةنى  مانايةكى  هةموو  لة 
ثةرجوودارى  دؤزينةوةيةكى  وةكو  دةِروانَيت  لة شوَين  شاعير  كاتَيك  بكوذن، 
نا مةبةستدار بة ديسيثلينكردن ئةوا هةردوو ضةمك دةطوازرَينةوة بؤ دةرةوة 
لة خؤيدا ضؤنَيتيةكى  ئةمة خؤى  ثَيكردنةكان...  لة هةستةكان و دةرك  بوونَيك 
وةكو  بَيت  مانادار  داِرشتنى  ضؤنَيتيةكى  لةوةى  زياتر  زمانةوانيية  داِرشتنى 
هةَلنانةوةيةكى بابةتيانة، ضونكة بابةت لةوَيدا ثةرت دةبَيت و ثَيناسَيكى جوانكارى 
بةرةآلدا  ثةَلةدارى  نا  و  رةنط  نا  رووكارَيكى  لة  زمان  دةبةخشَيت....  خؤى  بة 
نووسيندا  ساتى  لةطةَل  نووسين  وةختةكانى  ثَيش  ساتة  كة  دةنووسرَيتةوة،  
شوَينةوة  و  زةمةن  بة  ثةيوةست  رستةكان  و  وشةكان  هةموو  يةكدةطرنةوة، 
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ئاماذةيةكن بؤ ئةو تَيكدانة مةبةستدارو بَيطوناه و نااليةنداريةى كة دةتوانَيت يان 
بؤيان هةية دووبارة بةو بةها زةمةنى و شوَينطةييانةدا بضنةوة، كةوا لة مرؤظ 
دةكةن لة ئاسايى بوون و رام طرتندا هةموو دةسةآلتةكانى بيركردنةوةى كؤك 
بيركردنةوةو  فانتازياكردنى  بة  و  ئةفسانةكردن  بة  رَيكخراو سنوورى  تةباو  و 
تَيطةيشتن زؤر بضووك بكةنةوة... كاتَيك شاعير هةموو ئةو دةسةآلتانةى وتن و 
بيركردنةوةو زمان و راهاتن لةسةر ماناى ثةروةردةكراو و تَيركراو بة رَيكخستن 
دةسِرَيتةوة، ئةوا ئةو دووبارة سةيرى دنيا دةكاتةوة وةكو شوَين و زةمان نا، 
بةَلكو وةكو ئةو ساتانةى كة ئاماذةيةكن بؤ بوونمان لةو دياريكردن و سنوورو 
رَيكخستنانةدا... دةشَيت زةمةن سةتَلَيكى سةوز بَيت نةك رؤذمَيرَيك بَيت. ئةو 
سةتَلةش كة بةهايةكى زمانةوانيى شوَينطةريى هةية ثِر بَيت لة كةف و مةرجان 
و مَيلؤدى.... ئةوا شاعير لة زةمةن و شوَينةكانى بوون نةك دوور دةكةوَيتةوة، 
مرؤظدا  نوَيى  فانتازيى  و  ئةفسانةيى  و  ثةيوةستَيكى جوانكارى  دواى  بة  بةَلكو 
بةَلكو  نيية،  بةهاكانيان  دؤزينةوةى  شيعر  مةبةستى  كة  لةطةَلياندا  دةطةِرَيت 
دؤزينةوةى ئةو ساتانةية كة ثَيك طةياندنةوةيةكى منداآلنانةى بَيطوناه لة نَيوان 
مرؤظ و شوَين و زةمةندا بَيتة كايةوة،  كة ئيتر ئازارةكان تةنها ضَيذَيكى نةزانراو 
بة بير دةبةخشن بةبَي هيض داواكاريةك، بةبَي هيض وةستانَيك، بةَلكو تةنها بةو 
ديكةدا  زةمةنَيكى  ديكةو  شوَينَيكى  لة  خؤى  دةيةوَيت  كة  بيركردنةوة  روحةى 
ببينَيتةوةو دووبارة روانيني خؤى بؤيان داِرَيذَيتةوة. ئةم شَيوازةى طةيشتن يان 
درك ثَيكردن يان بيستن يان بينينةى كة بؤ شوَين و زةمةن ديارييان دةكات بة 
بتوانَيت  تيايدا وشة  كراوةيى هةوَلى ئةوة بؤ طةِرانةوة سةرى وشة دةدات كة 
توانا جوانكاريية شاراوةكانى خؤى دووبارة دةرخاتةوة، نةك وةكو ناساندن و 
هةَلنانةوةيةكى بابةتيانة، بةَلكو وةكو دؤزينةوةيةكى جوانكاريانةو زمان تواناى 
ئةوةى تَيدا بَيت سيحرو هَيزى وشة وةكو بةهايةكى نازةمةنى و نا شوَينطةيى 
ثَيكردنمان بطؤِرن بةوةى زةمةن دةبَيتة ساتى  دةرخات كة هةردووكيان درك 
نووسينى شيعر و كارى زمان و بيركردنةوة... شوَين دةبَيتة وةستان لة ماناكانى 
ساتى نووسيندا، واتة ئامادةبوون لة شوَينى ئةو مانايانةو لة زةمةنَيكى دياريكراو 

كة زةمةنى نووسينة.
بة  وَينةيةك  ماناكان  سةر  لة  وةستان  ساتةى  ئةو  دووةمــدا  بِرطةى  لة   
سةرى  كةوتنة  و  خةمبارى  زؤر  وَينةيةكى  جارَيك  بة  كة  دةدات  تَيطةيشتن 
ثةرستراو و جةنط  بةها  ماناو  هةية  بووندا  لة  ئةوةى  ئيتر هةموو  كة  ساتَيكة، 
بؤ كراو و هةموو هيوا رازاوةو ئاَل و واآلكانى مرؤظ لة ذياندا بةهاكانيان لة 

دةست دةدةن و هةست بةوة دةكةين بوون بؤى هةية لة ضركةيةكى بيركردنةوة 
دةركةوتنَيكى خؤ سةيركردن  تووشى  بيركردنةوةدا  لة شوَينَيكى  يان وةستان 
و خؤ خوَيندنةوةى تراذيدى بَيت... زةمةن ضيتر وةستانَيك نيية يان شايةتييةكى 
رؤذمَيرو ساَل و مانط و وةرزو ناسينةوة باوةكانى كات نيية، زةمةن رةهةندَيكى 
تراذيديى طةيشتنى مرؤظة بةو ساتة دياريكراوةى كة خودى نيطةرانى و بَي هيوا 
لة قورسايى  بؤ دةركردنى زمان  لَيرةدا  بوونة قووَلةكانى مرؤظ هةَلدةطرَيت... 
بابةت  خؤسةثَينةكانى  ناوةِرؤكة  لة  زمان  خستنةوةى  دوور  بؤ  بابةتيانةو 
شاعير هةوَليداوة ئةو ساتى وةستانة تةنانةت لة شوَينَيكى زةمةنى و ثَيناسَيكى 
باوانةى  وةستانة  ئةو  جياتى  لة  و  بخاتةوة  دوور  ناسراويش  شوَينكةوتةيى 
بيركردنةوةو  زةمةنى  كة  طةِراوة  زةمةنَيكدا  دواى  بة  ئةو  زةمةندا  و  لة شوَين 
نا  زةمةنَيكى  لة  وةستان  ماناكانى  لة  وةستانة  شوَينى  شوَين  و  نووسينة 
جوطرافيى نا سنووردارى... بةَلكو شوَين و زةمةن ئاماذةيةكن بؤ لة دةستدانى 
ئةو  و  مةعريفى  درَيذةثَيدانَيكى  وةسفكارو  ناوةِرؤكدارو  بابةتية  بةها  هةموو 
دةضَيتة طةردوونى ساتَيكى بيركردنةوة كة تراذيدياكانى شوَين و زةمةن زةبرى 
ناخةكيانةو ويذدانيانةيان لة مرؤظ داوةو مرؤظى شاعير سةيرى خؤى دةكات 
لةناوضوون  بؤ  ناسينةوةيةكن  ناسينةوةكانى زةمةن و شوَين  كة ضؤن هةموو 
هةموو  كة  زمانةوانى  هَيزَيكى  بة  شاعيرة  بايةخثَيدانى  ئةمة  بوون...  نغرؤ  و 
زانينةكان تَيثةِر دةكات و بة سةرياندا دةِروات و نايان كاتة رَيطةيةك بؤ باسَيكى 
يان طوتارَيكى مةعريفيى رووت، بةَلكو رَيطةيةك بؤ خؤ بينينةوة لة ساتَيكدا لة 
ضركةيةكدا كة ضركةيةكى جوانكاريى تراذيدي بَيت بؤ دةرك بة خؤ كردنةكانمان 
زةمةن  و  شوَين  لة  مرؤظ  بوونى  لة  بيركردنةوة  واتة  شوَيندا...  و  زةمةن  لة 
بابةتيانةوة  دياريكراوى  سنوورَيكى  لة  تةنها  دواجار  كة  نيية  بيركردنةوةيةك 

بَيت، بةَلكو لة دؤخَيكى جوانكاريانةوة بَيت...

(٥)
كاركردن لةسةر بنياتَيكى ماناى نا سةرضاوةيى

بنياتَيكة  بة شيعرةوة، ضؤنَيتى بةخشينى  ثةيوةست  مانا  بنياتى  لة  مةبةست 
بة كاتى بيركردنةوة و كردارة زةينييةكان ئةو مانايانةى لة سةرةتا نووسينةوة 
شاعير  ثاشاندا  لة  و  دةسَينن  طةشة  شاعيردا  بيركردنةوةى  ساتى  لةطةَل 
دووى  بة  ئةوسا  ببةخشَيت  ثَي  بةرجةستةكراويان  بوونَيكى  دةيةوَيت  كاتَيك 
كاريطةرييان  كة  هةبَيت  مانايانةى  ئةو  هةَلطرتنى  تواناى  كة  دةطةِرَيت  زمانَيكدا 
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لة  دةتوانن  مانايانة  ئةو  كاتَيك  و  ببةخشَيت  ثَي  بنياتَيكيان  تاكو  جَيهَيشتووة... 
اليةن شاعيرةوة شَيوازَيكى نوَيى داِرشتن بة خؤوة بطرن، ئةوسا دةتوانين ناوى 

بنياتَيكى شيعرى-زمانةوانيى ثَي ببةخشين.
مةعريفةى  هةموو  ســةرى  نةطةِرانةوة  ناسةرضاوةيى  ماناى  بنياتى   
ديسيثلينكراو و هةموو بيرَيكى بة ئؤرطانيكراو و بة تيؤريكراوة... هةموو مانايةكة 
بة  ثاَلثشتكراو  مةعريفيى  و  رةوشتى  بَلندطؤيةكى  بكاتة  زمان  هةبَيت  بؤى  كة 
لؤذيكَيكى  هةموو  رةتكردنةوةى  دواييشدا  لة  رَيكخراو  وتنى  و  زانيارى 
لة  دةكةن  جَلةوطير  زمانةكةى  شاعيرو  مرؤظى  كة  عةقَلى،  هَيوركةرةوةى 
ثاشانيشدا رةتكردنةوةى هةموو ئةو ماناو رَيكخستنانةى ماناية كة دةسةآلتَيك 
بة  ثةيوةست  بةآلم  رايطةياندووة،  خؤى  هةر  شاعير  ئةمةيان  كة  دةنوَينن، 
شيعرةوة نةك بة بيرةوة ئةوة ئةو رةتكردنةوةية وةكو جَيطرةوةيةكى لَي دَيت 

نةوةك وةكو زانينَيك يان راطةياندنَيك...
 ئةمانة هةموو ئةو ماناية دةطةيةنن كة شيعر كاتَيك بانطةشةيةكى زمانةوانيى 
لةمجؤرة دةخاتة رستةوة، ئةوا ئةو لة رووبةرَيكى مانادا كاردةكات كة بنياتَيكى 
دةسةآلتى  ذَير  ناكةوَيتة  شاعير  ضيتر  و  دةطرَيت  لةخؤ  شَيوةيى-جوانكاريى 
ناونيشان  جار  هةندَيك  ئةطةرضى  بةَلكو  بابةتيانةوة،  يةكطرتووى  ناوةِرؤكَيكى 
وةكو يةكةيةكى بابةتيى يةكطرتوو خؤى دةنوَينَيت ئةوا شاعير لة رايةَلى رووكارة 
زمانةوانييةكةى شيعردا بنياتى شَيوةبيةكى شيعرى دةنَيت، نةك ناوةِرؤكدارى 
بابةتى، كةواتة بابةتى يةكطرتوو لة شيعرى ناسةرضاوة دةطرَيت ئةو شيعرةية 
بةآلم  دةبةخشَيت،  زمان  بة  بيركردنةوة  رةهةندى  دوورترين  و  قووَلترين  كة 
و  مةعريفى  سةرضاوةيةكى  هيض  سةر  ناطةِرَيتةوة  بيركردنةوة  رةهةندةى  ئةو 
زانينى ثَيش وةختةى مانا كة بؤيان هةبَيت بيركردنةوة لة نَيو زمانى شيعرو لة 
يان  وةزيفةيةكى  ئةمةش  هةبَيت.  ثَيش وةختةيان  تَيطةيشتنى  هاو  خوَيندنةوةدا 
با  تَيداكردووة.  كارى  شاعير  كة  قورسة  زؤر  شيعريى  زمانةوانيى  رؤنانَيكى 

ثَيكةوة بِروانينة ئةم دَيِرة شيعرييانةى شاعيرو بيانخوَينينةوة:
 سروشت باخضةيةكة

لة كانزا و
كانَيك لة طولَة لؤتس

طؤِرستانَيكى بَي كؤتاش
لة وةهمى سثى

ياخود ئةم ديَِرانةى كة دةلََيت:-
ئيَظاريَكى سثى و شةويَكى ثرتةقالَى و 

بةرة بةيانَيكى سوور 
 لةهيكِرا 

هةلَدةكا صةباى رةنطِريَذيى ئةجةل هةَل
 لةم طولَشةنى

 ناز و نووز و طريشمةى جوانييةدا
 ئةى خودا 

زةمةن زةمزةمةى زةماوةندى زةمةندى
 بؤيةى رووخسارى

طيابةنديَكى نازثةروةرى هةست برؤنزيية و 
تنؤك تنؤك دلَؤث دلَؤث تنؤك تنؤك 
دلَؤث دلَؤث تنؤك تنؤك دلَؤث دلَؤث 

دادةِرذَي تنؤك تنؤك دا دا دا 
ض غةيبستانَيكى ئالَؤزة وجوود 

 ئةى يار 
ئةى شؤخانيترين يار 

 ضيتر نا نا نا 
نةواى ضةهضةهةى هوزارى 

رؤح نايَي نا نا! (هةستة كحووليةكانى ئَيوارة _ تَيكست-ل)
 لة كؤثلةى يةكةمدا سروشت تةنها وَينةيةكى زةينى بة شيعر كراوة لةوكاتةى 
وةسفى سروشت دةكرَيت، كة خةسَلةتَيكى كؤطيرى مرؤيى هةيةو دةتوانَيت بة 
هةزاران ناوةِرؤكى بابةتى و لة روانطةى جياوازى تَيِروانين و ئايدؤلؤذياو فيكرو 
فةلسةفةوة سةيرى بكرَيت، بةآلم ئةو واتة شاعير تةنها لة و طؤشة جوانكارةى 
هةموو  لة  داماَلدراون  زةوى  بةخشينى وةسفةكانى  و  دةكات  بينينةوة سةيرى 
بةهايةكى بابةتيانة كة بؤيان هةبَيت باسَيكى بابةتى بخوَلقَينن...كاتَيك سروشت 

دةبَيتة:
..... طؤِرستانَيكى بَي كؤتاش لة  باخضةيةك لة كانزا و كانَيك لة طوَلة لؤتس 

وةهمى سثى
بابةتييةى كة لةالى خوَينةردا دروست دةبَيت يان لة   ئةو وَينةو ناوةِرؤكة 
جوانيى  نَيوان  لة  نيية  سنوورَيك  كة  ئةوةية  دةبَيت،  دروست  خوَيندنةوةماندا 
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تةواوكةرى  نةك  يةكترن  جوانيى  تةواوكةرى  هةموو  لؤتسدا  وطوَلة  كانزاكان 
وردبوونةوةى  بيركردنةوةو  لةو  هيض  لة  نايةوَيت  شاعير  يةكترن...  ماناى 
بابةتى  و  فيكرى  سةرضاوةدارى  مانايةكى  وةكو  سروشت  خؤى  خوديانةى 
و  تَيكةَلبووةكان  ديمةنة  لة  ديمةنَيك  وةكو  سروشت  ئةو  بةَلكو  وةرطرَيت، 
ثَيكداهاتوةكان وةردةطرَيت،  ئةمةش تَيِروانينَيكة كة لة شيعردا كاردةكات و تةنها 
ئةو واتة شاعير  بطرَيت، ضونكة  لةخؤ  ئةم دوورييةى روانين  شيعرة دةتوانَيت 

تةنها ئةوةى دةوَيت وةكو وَينةيةكى جوانكارى سةيرى سروشت بكات .
بَينَيت   لة رووى زمانةوة كؤثلةى لةم بابةتة نةيدةتوانى شيعريةت بةرهةم 
غةريبى  و  سةرسوِرمان  و  ثِرتاوى  رةطةزةكانى  نةيتوانياية  شاعير  ئةطةر 
لة الماندا دروست نةكات كة دوا وةسفيش بؤ  بيركردنةوة  بينين و  و سةيريى 
بةو هةموو  بؤ وةهمى سثى بزركردنى درككردنة  سروشت وةكو طؤِرستانَيك 
بة  زةمةن  درَيذايى  بة  كة  قورسانةى  ناوةِرؤكة  ووردبوونةوةو  و  زانيارى 
تَيِروانينَيكى  لة  وةسفةكانة  و  زمان  بزركردنى  ئةمة  بةخشراون،  سروشت 
طؤشة  تةنها  رووت...  فيكريانةى  بابةتيانةو  داخوازييةكى  هةموو  لة  داماَلدراو 
نازةمةنيى  وةختَيكى  و  سات  لة  وةستانة  رستانة  لةم  بيركردنةوة  نيطايةكى 
ناثَيناسكراوى بزر لة بووندا... بزركردنى سةرضاوةكانى ثَيناسكردن و ناسينةوةو 
هؤنراوةى  لة  جؤرَيك  لة  خؤى  ئةمةش  كة  زانراوةكانة،  ضوونةوةسةرى 
شوَينيان  بيركردنةوة  لة  طةورةكان  مانا  ضيتر  تيايدا  كة  دةكاتةوة  نزيك  سثى 

نامَينَيتةوةو شيعر لة طةردوونَيكى سثى و ثِر نةكراوة لة زانين كار دةكات.
ماناكانى  لة  دةربازكردن  خؤ  بؤ  شاعير  هةوَلةكانى  دووةمدا  بِرطةى  لة   
ناوةرؤكى (دياريكردن، ثَيناسكردن، فيكر، ئايدؤلؤذيا، لة قاوغدان و وةسفكردنى 
مةعريفيانة) شَلةذانَيكى زمانةوانى، كة تاكو طةِرةالوذةيةكى دةروونى زمانةوانى 
رَيسايى  لؤذيكَيكى  هةموو  زمان  كة  ساتانةى  لةو  رؤدةضَيت...  ماناكاندا  لةطةَل 
طرتنةخؤى  تواناى  زمان  دةَلَيت  و  دةستدةدات  لة  خؤى  فيقهيى  و  فيكرى  و 
ضَيذدارةية  بيركردنةوة  ساتةى  ئةم  ثشتةوةى  لة  ئةوةى  نيية...  ساتانةى   ئةو 
فيكرى،  طةشانةوةيةكى  يان  دؤزينةوةيةكى  لةسةر  نيية  وةستان  ماناكانى 
بةَلكو كاردانةوةى طةشانةوةو خامؤشبوون و بةرزبوونةوةو دابةزينى خودى 
هةربؤية  مانادا،  لة  بَي سةرضاوةيى  ذيانى  فةزايةكى  وةكو  لةو ساتانةدا  ذيانة 
داِرشتنَيكى  فيكر  وةكو  بيركردنةوة  بَي  بة  ناتوانَيت  ساتانةدا  لةو  زمان  كاتَيك 
لؤذيكى بة تواناكانى شاعير ببةخشَيت. شاعير زمان تَيكدةدات لةسةر شَيوازى 
وشةو  دووبارةكردنةوةى  و  ناو  و  وةسف  كردارو  بكةرو  ثَيشكردنى  و  ثاش 

شيتةَلكردنةوةى شَلةذاوى ثيت و دةستةواذةكانى بةوةى:-
 زةمةن ثَيناسَيك نيية بؤ زانين... زةمةن سنوورَيكى نيية بؤ ساتة رةهاكانى 
جؤشسةندن... ضوارضَيوةيةك نيية بؤ وَينة لؤذيكييةكانى بيركردنةوة... زةمةن 
لةطةَل ساتةكانى  هاو روحيان  و  هاو شَيوةيى  و  هاوتةريبى  كة  رةنطانةية  ئةو 

ذيانماندا هةية... 
زةمةن زةمزةمةى زةماوةندى زةمةندى

 بؤيةى رووخسارى
طيابةنديَكى نازثةروةرى هةست برؤنزيية و 

تنؤك تنؤك دلَؤث دلَؤث تنؤك تنؤك 
دلَؤث دلَؤث تنؤك تنؤك دلَؤث دلَؤث 

دادةِرذَي تنؤك تنؤك دا دا دا 
 لة راستيدا زمان تاِرادةى هةَلضوون و ثَيكداهاتن و تَيكضِرذان و نالؤذيكى 
بوونى  بةردارى  دةست  ذياوةكانى  ساتة  لةطةَل  سةرضاوةيى  مانادارى  نا  و 
زمانةوة  نالؤذيكييةكةى  رووة  لة  كة  هةَلدةكشَيت...  واقيعى  بيركردنةوةى 
ئاشكراية كاتَيك شاعير لة هةموو ئةو زانين و مةعريفةو فيكرانةى بيركردنةوة 
ناوةستَيت و دةيةوَيت وَينةيةكى ناضةسثاو بة ذيانى ساتةوةختى ببةخشَيت، ئةو 
ثةنا دةباتة بةر شَيوازى تَيكدانى لؤذيكى زمانةوانى و رَيزمانى و ئةم كردارةش 
وةكو  بةَلكو  نادات،  سةرهةَل  اليدا  لة  وةختة  ثَيش  شيعريى  سةنعةتَيكى  وةكو 
هةَلضوونَيكى سنووربةند نةكراوى دةروونى و زةينى بةسةر دةضَيت و هةر ئةم 
سيفةتةش سيمايةكى شيعريى بنياتدار بة زمان دةبةخشَيت بة رادةيةك زةمةن 
هةموو وةسفة ثانؤراماييةكانى خؤى لة دةستدةدات و دةبَيتة بوونَيكى ئةفسانةيى 
و فانتازى... هةَلطرتنى هةموو ئةم وةسف و دووبارةكردنةوةيةى كارو كردارو 
وةسف بؤ زةمةن بة تةواوةتى طةيشتنة بة وةآلمدانةوة ثةشَيوةكانى كاردانةوةى 
زانينةكان،  بةرجةستةبوونى  نةك  زانينةكان،  هةموو  ثاش  زةينيى  و  دةروونى 
بةخشينَيكى  لة  خؤثاراستن  لة  وريابوونة  و  بوون  دةستبةردارى  ئةمةش 
تةنها  لةمجؤرة  رستةى  خوَيندنةوةى  لة  تؤ  واقيعى.  و  لؤذيكى  بيركردنةوةى 
زانين  نةك  دةبَيت،  دروست  الدا  لة  دةروونيية شَلةذاوةكانت  كاردانةوة  وَينةى 
حاَلةتى  نةبوواية  ئةوةى  تواناى  ئةو  ئةطةر  لؤذيكى،  مانايةكى  بة  طةيشتن  و 
زةينى و دةروونيى خؤى بةو ثةشَيوييةوة لة زماندا بنوَينَيت ئةطةر نةيتوانياية 
ناتةبايى  ثَيكداهاتنى  ئاستى  بطةيةنَيتة  خؤيةوة  ماناكانى  سنوورداريى  بة  زمان 
و نا رَيسايى ئةوا نةيدةتوانى ئةو شيعرييةتة بةرهةم بَينَيت، كة روويةكى بنيات 
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ئةوةى  نووسينةوةيدا...  لة  زاَلبووة  ديسيثلينكراو  نا  هةَلنانةوةى  و  بوون  دارى 
لَيرةدا مةبةستمانة جةختى لةسةر بكةينةوة كة زمان لة روويةك لة رووةكانةوة 
كاردانةوةيةكى عةقآلنى نيية بؤ ئةوةى شيعرييةت لة بنياتَيكى زمانةوانيدا بةرهةم 
بَينَيت، بةَلكو زمان دةبوواية بة دواى ئةو هَيزةى دةربِرين لَيكردندا وةكو كؤيةكى 
يةكنةطرتووى ناتةبايى و ناِرَيسايى دةركةوَيت، كة ئةمةش خؤ دوورخستنةوةية 
لة هةموو ئةو مانايانةى كة بؤيان هةية طرفتارييةكى بابةتيانةمان لةال دروست 

بَيت ياخود لةو رستانةى كة دةَلَيت:-
 ض غةيبستانَيكى ئالَؤزة وجوود 

 ئةى يار 
ئةى شؤخانيترين يار 

 ضيتر نا نا نا 
نةواى ضةهضةهةى هوزارى 

رؤح نايَي نا نا
نةزانراوى بوون،  بةرةو طةوهةرَيكى  مانايانة داكشانى شيعرة  ئةم ديمةنة   
لة زةمةن  نة  ناكةن،  تيايدا درك بة وةستانى خؤيان  كة هةموو بوونةوةرةكان 
و نة لة شوَينة دياريكراوةكانى بوونةوة، ضونكة بوون غةيبستانَيكى ئاَلؤزة كة 
شاعير دةيةوَيت بيرمان بؤ ئةوة بةرَي لة بووندا ض مانايةك هةية كة بة مانةوة 
و بةردةوام بوون طوشادمان كات و وةآلمَيكى بؤ ئةم ساتانةى بيركردنةوةمان 
و  زانين  هةموو  شوناسةكانمان...  و  ثَيناس  ناسنامةو  هةموو  تيايدا  كة  هةبَيت 
لةطةَل  دياريكراو  يةكطرتووى  ماناى  يةك  لة  ناتوانن  نةزانينةكانمانيش  تةنانةت 
بوون  طةوهةرةكانى  و  ماهييةت  لة  دابِرانة  ساتى  ئةم  بكاتةوة،  كؤمان  خؤيدا 
بة تةواوةتى ساتى داِروخانَيكى مةعريفى و درك ثَيكردنى عةقَلى و بة مةنهةج 
ساتَيكى  وةكو  بوون  لةطةَل  روحييةو  بةَلكو  دةكاتةوة،  رةت  زانستي  بوونَيكى 
دياريكراوى ذياوةدا و طةِرانة بة دواى ئةو وَينة زةينى و دةروونيانةى كة هةم 
ئازارو هةم طةشانةوةو هةم هيواو هةم نائومَيدييةكى قووَل بة مرؤظ دةبةخشن، 
ئةمةش بة تةواوةتى خووَلقاندنى مانايةكى فيكرى و فةلسةفى نيية بة قةد ئةوةى 

ثةرتكردنيانة لة ساتَيك لة ساتةكانى بيركردنةوةدا.
بةكارهَينانى  ديارى  روويةكى  ضةند  باسيانمانكردن،  نيطايانةى  طؤشة  ئةم   
و  زمانةوانى  خةسَلةتى  بَيطومان  كة  شيعريدا،  زمانةوانيى  بنياتَيكى  لة  زمانن 
ضؤنَيتيى  باسكردنى  بؤ  هةن  ديكة  زةينى  و  زمانةوانى  و  دةروونى  زمانةوانى 
لَيرةدا  ئةوةى  شاعير.  لةالى  جوانكارى  بنياتدارى  شيعريى  زمانَيكى  بنياتنانى 

لة طةردوونَيكى زمانةوانيى  ئاخؤ  ئةوةية كة  باسكردن دةمَينَيتةوة  بؤ  طرنطة و 
ئةوةندة كراوةو بَي سنوور و بَي سةرضاوةيى و ثاَلثشت نةكراو بة مةعريفةو 

زانين ضؤن بنياتى زمانةوانى شيعريى لة دايك دةبَيت؟
 بنياتى زمانى شيعريى لة بناغةوة بنياتَيكى ماناى ئاِراستة كراو و وةزيفى نيية 
نة لة ماناو نة لةو شَيوة نووسينةى ثةخشان و نووسينى شيعر ثَيكدةطةيةنَيتةوة، 
بةَلكو بة تةواوةتى شَيوة بنياتدارةكانى ضؤنَيتيى وتن و رَيكخستنى زمانةوانيية 
كة بؤيان هةية زمانى شيعر لة اليةكةوة بنيات بنَين و لة اليةكى ديكةوة مانا بةو 
شَيوةية بةكار بَينن كة كاريطةريى شيعرى بخووَلقَينن... ئةم هونةرةى كة دةضَيتة 
شيعريى  ئةزموونَيكى  كِرؤكى  نووسينةوة  شَيوازةكانى  هونةرى  دووتوَيى 
زمانةوانى بةرجةستة دةكةن، كة شَيوةيةك بة كةوتنةوةى ماناو قورسايى مانا 
دةدةن لة زمانى شيعردا. ئةم كردارة تواناكانى شاعير دةردةخات لة هؤنينةوةى 
شيعرى و ئةو بنياتةى كة لة سةرى دةوةستَيت... بةآلم زمان و شَيوةكانى وتنى 
كة شاعيرَيك  و دةرووني و هزرييانةى  ناخةكى  كاريطةريية  ئةو  ماناو هةموو 
ثَيوةيان خةريك دةبَيت رةنطدانةوةيان لة زمانى شاعيردا دةبَيت، كة لة هةمانكاتدا 
تايبةتمةندَيتيةكى شيعرى و زمانةوانيى ثَيدةبةخشن و لة شوَينَيكى دياريكراوى 
نووسيندا كة شاعير لة ضةندين الوة وةآلمدانةوةى بؤ ئةو كاريطةرييانة دةبَيت و 
لة ثاشاندا مانا بةرةو ئةو رووانة دةبات كة ئةو مةبةستييةتى... شاعيرانَيك مانا 
كاريطةريى  بةرةو  ديكة  دةبةن، شاعيرانَيكى  دةروونى  كارتَيكردنة سةر  بةرةو 
سياسيى، هى ديكةش بةرةو كاريطةرييةكى فيكرى و فةلسةفى، بةآلم بة اليةنى 
لة  ئةوةندة  ماناكان  كة  ئةوةية  بؤ  خولياكانى  هةموو  ئةو  سةراجةوة  هاشم 
سةرضاوة دةطةرَيتيى زانين و زانيارى بة هةموو شَيوةكانييةوة لة شيعرةكانى 
بَيطةرديى  و  رووت  شَيوةى  دوورترين  تاكو  هةبَيت  بؤى  شيعر  كة  البةرَيت 
زمانةوانى دةركةوَيت، بَيطومان مانا داسةثاندن و هةذموونطةرايى و طرفتاريى 
هةندَيكجار  بةرثةرضداتةوةو  زمان  بةالبردنةى  ئةم  دةكات  وا  كة  هةية  خؤى 
شاعير بةرةو جؤرَيك لة بةرجةستةبوونى ناوةِرؤكدارو مانادارى جياواز بةرَيت، 
كة ئةمةش كاريطةرييةكى زؤرى لةسةر زمانى شيعردا دةبَيت دةشَيت شاعير بة 
يةكَيك لةو شاعيرة هةرة ديارانة بخوَينينةوة كة بةرةو رووى زؤرترين كردارى 
ئةو  ضونكة  بؤتةوة،  ناوةِرؤكدارييانة  و  بابةتيانة  كاريطةريى  ثةرثةرضدانةوةى 
هةبَيت زمان  بؤيان  كة  دةطةِرَيت  زمانةوانيية شيعرييانةدا  بنياتة  ئةو  بة دووى 
ئاِراستةيى  تاك  دةسةآلتَيكى  وةكو  نةك  دةربخةن،  جوانكاريى  بنياتَيكى  وةكو 
بَي كاريطةريى زةينى  لةطةَل ئةمةشدا ضؤنَيتى كةوتنةوةى ماناكان  مانابةخش، 
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بةرةو  لَييةوة  زمان  كة  كةلَينةى  ئةو  دةبَيتة  ئةمةش  هةر  نابن،  بيركردنةوة  و 
ئازادييةكى خةياَلى و فانتازى دةضَيت.

زةينى  طَيرةشَيوَينييةكى  شاعير  الى  لة  جوانكاريى  زمانةوانيى  بنياتى   
رةنطاوِرةنط  ملوانكةى  دانة  وةكو  ماناكان  كة ضِراوطةى  بَيطةردة  نازةمةنيى  و 
ثةرتدةكات لة زماندا تاكو كؤكردنةوةيان لة ستوونَيكى يان بنياتَيكى بةرجةستة 
خةياَل  هَيزى  و  الوة  فِرَيداتة  لؤذيكى  و  رَيكوثَيك  تؤكمةو  ناوةِرؤكدارى  كارى 
و وَينةى بينينى شتةكان لة رووة جياوازةكان و دةرضوون لة دياريكردن و لة 
ضوارضَيوة طرتنى ماناو زمان بكاتة ئةو شَيوة نووسينةى شيعر كة ضَيذى بينين 
ئةمة  الماندا  لة  ببزوَينَيت،  خوَيندنةوة  جوانكارةكانى  هةستة  بيركردنةوةو  و 
كردارَيكى زؤر قورس و ئاستةمة، ضونكة زمان وةكو وتمان هةميشة دةسةآلت 
يةكالبوونةوةيةكى  كَيشةية  ئةم  ئيتر  هةية.  ماناى  و  ناوةِرؤك  هةذموونى  و 
تةواوى لة كؤى شيعرةكانى شاعيردا بة كراوةيى جَيدَيَلَيت و بؤ ئاشكرا كردنى 
نهَينييةكانى زمان هَيشتا ئةو ئةزموونة شيعريية ثَيويستيى بة نووسينى زؤرترو 

هؤنينةوةى زؤرتر هةية لة الى شاعير. 
لة  وشة  داضؤِرانى  رةزمَيكى  خووَلقاندنى  لة  سةراج  هاشم  شاعير  كةواتة   
سيماو خةسَلةتة جوانكارييةكةى لة بةكارهَينانَيكى جوانكارييانةى وةسف و لة 
لة  بيركردنةوةى  ئامانج و  تةنها  ئةو  هَيزة شاراوةكانى وشةدا  بة دواى  طةِران 
وَيداية كة زمانَيكى شيعرى بةرجةستة بكات، كة زمانَيكى جوانكاريى بَيت، نةك 
زمانَيكى تةنها مةعريفى و فةلسةفى و بابةتيانة. كاتَيكيش بيركردنةوة وةكو بير 
دةركةوتةيةكى  زمان  دةيةوَيت  ناواخندا  لة  ئةو  دةبَيت،  شيعر  زمانى  بة  تَيكةَل 
جوانكارييانةى هةبَيت، نةك دةركةوتةيةكى ناوةِرؤكدارى يةك ئاِراستةيى و يةك 
دياريكراودا ثةرت و بةش بةش  لة شيعرَيكى  مانا  بةمةش زمان وةكو  بابةتى، 
دةبَيت لة رووى ناوةِرؤكةوة، فرة ريتم و فرة جووَلةو فرة وَينة دةبَيت لة رووى 
ماناوة وةكو بةهايةكى جوانكاريى و تَيركراو بة زانينَيك كة زانينَيكى ضةسثاوى 

ئايدؤلؤذى و ئايديالى نيية. 
بنياتى  هةردوو  لةسةر  كار  زمانَيكة  شاعير  زمانى  بنياتةوة  بة  ثةيوةست   
بنيات  هةردوو  بةآلم  دةكات،  مانا  زمانةوانيانةى  بنياتى  و  جوانكارى  زمانى 
ئةدةبى  ضوونةوةسةرَيكى  واتة  جياكردنةوةيان،  بؤ  نيية  مةعريفى  سنوورَيكى 
جياكردنةوةيان،  بؤ  زانين  لة  ثِركراو  و  دياريكراو  فةلسةفيى  و  مةعريفى  و 
لةسةر  كار  بخاتةِروو  جوانكاريى  بةهايةكى  وةكو  زمان  دةيةوَيت  كاتَيك  ئةو 
زمان  رةطةزةكانى  بضوكترين  رستةو  وشةو  كة  دةكات  زمانةوانى  بنياتَيكى 

لةو ساتانةى  دؤزينةوةيةك  دةردةخةن،  لَيكردنيان  دةربِرين  هَيزة شاراوةكانى 
كة زمان هةميشة طرفتارمان دةكات بؤ مانا زؤرو زةبةندةكانى خؤى لة ساتى 
بيركردنةوةمان، بةآلم ئةو زمان وةكو بةهايةكى بابةتيانةى ثِركراو لة ناوةِرؤك 
و وتنى مةعريفى و فةلسةفى بةكار ناخات، واتة نايكاتة ميكانيزمَيكى بابةتيانةو 
ناوةِرؤك بةخشى ئايدؤلؤذى، بةَلكو دةيةوَيت زمان بة تةنيشت بيرو بيركردنةوة 
توانا جوانكارييةكانى دةرخات، ئةو جوانكاريانةش كاتَيك دةضَيتة نَيو رةطةزةكانى 
هةموو جوانكارييةكانى خؤى  رةطةزانةدا  ئةو  لةطةَل  ئةوا  ماناوة  بيركردنةوةو 

دةردةخات.
 بنياتى جوانكارى لة زمانى شيعريى شاعيردا ثةيوةستة بة كؤمةَلة رةطةزَيكى 
زمانةوانى و ضؤنَيتيةكى بيركردنةوة، نةك باش يان خراث بيركردنةوة... شاعير 
جوانكارى  زمانَيكى  بنياتى  هةمانكاتدا  لة  دةكات  كار  رةطةزانةدا  لةو  كاتَيك 
دةنَيت كة طرنطترين رةطةزة جوانكارييةكانيش طةِرانة بة دواى شَيوةى رةزمى 
ثيتةكانيش  تةنانةت  رستةو  ماناى وشةو  بةكارهَينانى  و وشة، ضؤنَيتيى  دةنط 
كارنةكردنَيكى بة ئةنقةست لة ناوةِرؤك و بابةتى خاوةن ماناى يةكطرتوو و يةك 
ئاِراستةيى، كاتَيكيش كار لةسةر بابةتَيك دةكات، طرنط نيية بة اليةوة ئاِراستةى 
بابةتيانة بؤ كوَيى دةبات يان هةموو دةسةآلتَيكى بابةتيانة رةت دةكاتةوة كة يةك 
بة اليةوة  بابةتةكانى شيعر  ئةو  ببةخشَيت،  بة زمان  بيركردنةوة  لة  ئاِراستةيى 
كةرةستةيةكى دةربِرين لَيكردنن لة زماندا بؤ دةرخستنى تواناكانى زمان، نةك 
تةنها ماناكانى زمان و هةردووكيان ثَيكةوة كار لةسةر شَيوازى داِرشتن دةكةن، 
واتة ضؤنَيتيةك بؤ وتن و ئةم ضؤنَيتيةش لة ساتةكانى بيركردنةوةدا بةرجةستة 
قورساييةكةى  و  مانا  ضونكة  طةورةكانةوة،  بةرجةستةو  مانا  لة  نةك  دةبَيت، 
كة  نووسين  ساتةى  ئةو  دةطاتة  شاعير  كاتَيك  دةستدةدةن  لة  خؤيان  بةهاى 
بةَلكو  بَيت،  ئاِراستةكار  و  زاَل  ناواخنَيكى  لَيكراو  داكؤكى  و  زانراو  ماناى  ئيتر 
مانا  كاريطةرييةكانى  تةنها  و  دةبن  تَيكةَل  بيركردنةوة  نووسينى شيعرو  ساتى 
و  وةخت  ثَيش  كاريطةريية  نةك  دةخوَلقَينَيت،  زمانى خؤى  بيركردنةوة  لةسةر 
زانراوةكانى مانا، ئةم ضؤنَيتيةش لة كاركردن لة هةردوو بةهادا وةكو بةهايةكى 
هاندةر  وروذَينةرو  و  ناوةِرؤكدار  بةهايةكى  وةكو  نةك  وةرطيراون،  شيعرى 
زمانةوانيى  بنياتى  بةمةش  زمانةكةى،  ماناو  ناوةِرؤكدارى  ناوةندَيتيةكى  بؤ 
جوانكارى و بنياتى مانا لة شيعرةكانيدا دةطاتة ئاستى ميكانيزمَيكى زمانةوانى و 

لة رووى ئةو بنياتةو ضؤنَيتى دةركةوتنيمان بؤ روون دةبَيتةوة. 
 najat34@maktoob.com
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سةرةتاكاني ضيرؤكي منداَل ء 
توَيذينةوةيةك دةربارةي خةسَلةتء 

جؤرةكاني ضيرؤكي منداَل

مةت لةتيف هةلَ

سةرةتايةكي ثَيويست:
طرتة  قةَلةمت  هةر  ئاسانة،  زؤر  منداَل  بؤ  نووسين  دةزانن  وا  كةس  طةلَيك 
دةدؤزيتةوة،  داهَينان  زَيِري  كانطاي  دةبارَيتء  بةسةردا  بابةتت  ئيتر  دةستةوة 
رؤشنبيريي  كارَيكي  منداَل  بؤ  نووسين  هةَلةيةو  بيروبؤضوونَيكي  ئةمة  بةآلم 
فراوان  خةياَلي  لةبارو  زةمينةي  زؤرو  ئةزمووني  بة  ثَيويستي  نيية،  ئاسان 
هةر  نةك  هةية  بةوة  ثَيويستي  هةميشة  منداَل  ضيرؤكي  نووسةري  هةية، 
منداَل  بةَلكو دةبَيت  بدؤزَيتةوةو بةس،  منداَلَيتي  جيهانة ونبووةكاني سةردةمي 
لةسةر سوِرمانء  ثِر  بة دووضاوي  منداَلَيكي وةها سةرسام  بة  ببَيت  ببَيتةوةو 
رامانةوة بِروانَيتة جيهاني رووبارو دارستانء ضياو باخضةي منداآلنء فَيرطةو 
ئاسمانء مانطء ئةستَيرةو هةورو بارانء هةموو شتةكاني دةوروبةري خؤيء 

لة  باسة  شاياني  بنووسَيت،  منداآلن  بؤ  ضيرؤك  خؤيةوة  منداَلَيتي  روانطةي  لة 
ضيرؤكي منداَلدا دةبَيـت ثاَلةوانء كةسايةتي ضيرؤكةكة يةك دةوري بدرَيتآ يان 
ضاكةخوازي ياخود بةدكارييء نابَيت ثاَلةواني ضيرؤكي منداَل ضاكة خوازبَيتء 
لةالي  بةدطوماني  دووفاقيية  دووِرووييء  ئةم  بَيتء  بةدكار  كاتيشدا  هةمان  لة 
منداَل دروست دةكات، باوةِري بة كةسايةتي ضيرؤكةكة لةق دةبَيـتء تووشي 
لة  ويستي  منداَل  ضيرؤكي  نووسةري  ئةطةر  هةروةها  دةكــات...  دَلةِراوكَيى 
ضيرؤكةكةدا هةندَيك ديمةني ثَيكةنيناوييء طاَلتةءطةث بةرجةستة بكات، دةبَيـت 
طةورةو  بؤ  نووسين  شَيوازي  جياوازنء  منداَل  طةورةو  جيهاني  بزانَيـت  ئةوة 
منداَل دوو جؤري جياوازنء دةبَيـت واي بةرجةستة بكات سةرنجي منداَل بؤ 
الي ديمةنةكة رابكَيشَيت، وةكو ئةوةي لة ديمةنَيكدا يةكَيك قووتوويةك بؤيةي 
سثي دةكات بةسةرو ضاوي شارَلي شاثلندا يان وةكو ئةوةي كة لة ضيرؤكَيكي 
ئيزؤثدا هاتووة بؤقَيك دةيةوَيت لة زةبةالحيدا السايي مانطا بكاتةوةو هةر فوو 
دةتةقَيـتء  بفيلك  ميزَلدانء  وةكو  لةثِر  دةكاتء  لةخؤي  فوو  دةكاتء  لةخؤي 

لةتءثةت دةبَيـت...
ثسثؤِري  بترتوون)ء  (كاسلين  منداآلن  نووسةري  ذنة  و  جةعفةر  نوري  د. 
دي  ثسثؤِرَيكي  ضةند  (بياجية)ء  منداآلن  ــةروةردةي  ث منداآلنء  ــي  دةروون
جيادةكةنةوةو  تةمةن  بةطوَيرةي  نووسراو  منداآلن  بؤ  ضيرؤكي  بوارةدا  لةو 
ئةو جؤرة  (ثَينج- هةشت) ساَلء  تةمةن  منداآلني  بؤ  ئةمجؤرة ضيرؤكة  دةَلَين، 
ضيرؤكةيش بؤ منداَلي تةمةن (٩-١٢)و ئةو جؤرةي دي بؤ منداَلي تةمةن (١٣-

١٥-١٦)و هتد.
بةِراي من وةكو كةسَيك بة منداَلي هؤطرَيكي ثلةيةكي ضيرؤكي طوَيئاطردانء 
ناو  بةسةرهاتةكاني  شيرازيء  سةعدي  بوستاني  طوَلستانء  ديرؤكةكاني 
بةسةرهاتء  ديرؤكء  ضيرؤكء  عةتارو  فةريدةديني  \÷�2-ي  :–�fl⁄ كتَيبى- 
رووداوةكاني ناو كتَيبى – الف ليلة وليلة- سةرطوزشتةكاني مةالي مةزبوورةو 
خؤمةوة-  ئَيستاي  دةوَلةمةندو  ئةزمووني  روانطةي  لة  بووم...  كوِرنو  ئةحةي 
تةمةنَيكدا حةزيان  هةموو  لة  منداآلن  بةهةَلةداضوونء  هاوبيرةكاني  و  بياجية- 
زانستيء  خةياَلي  زانستيء  رياليستء  خةياَليء  ضيرؤكَيكي  جؤرة  هةموو  لة 
خَيرخوازيية...  سةركَيشيء  سةرضَليء  ثاَلةوانبازييء  جادووييء  ئةفسانةييء 
لةو ضيرؤكة هةمة ضةشنانة طرتووةو  ثازدة شازدة ساَليش طوَيم  بة  من خؤم 
ضةذم لَييان وةرطرتووة، كة بة شةش حةوت ساَلي ء دة دوازدة ساَلي ثوورة 
بؤيان  بةهية  دادة  دايكي  عةتيةي  ميمكة  كافيةو  باجي  سةيزادةو  رةعناي 
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زمانةكاني  هةموو  بة  تةمةنَيكداء  هةموو  هةر  لة  منداآلن  دَلنياشم  دةطَيِرامةوة، 
خؤيان حةزيان لة ضيرؤكي –كاآلي باآلي ثاشا- ي (هانز ئةندرسن)ء ضيرؤكي 
(ئاليس لة وآلتاني عاجباتييةكان)ي (لويس كارؤل)و ضيرؤكي (رؤبنسن كرؤزؤ)و 
(سةرضَلييةكاني هكلبري فن)ي (مارك توين) هةروةها (تؤم سوَير)و (سةندرَيال)و 
ئةفسانةييء  ضيرؤكة  هةموو  ثؤ)و  ئاالن  (ئةدطار  \÷ÌÈe‚É)ي  :]âÀfl£\) ضيرؤكي 
ثِر لة فانتازيا سةرسوِرهَينةرةكاننء ضةذي لَيوةردةطرن، راستة رةنطة هةندَيك 
لة  طوَييان  جار  سةد  تا  ثةنجا  ساَلييةوة  شةش  ثَينج  تةمةني  لة  هةبن  منداَل 
ضيرؤكي تيتيلةو بيبيلةو دةنكة هةنارآء مةليك ئةحمةدو هتد بووبَيت... رةنطة لة 
دة دوازدة ساَليء ضواردة ثازدة ساَليدا حةز لة طوَيطرتني نةكةن، بةآلم منداَلَيكي 
لةو  طوَيى  جار  يةكةمين  بؤ  ئةطةر  ساَل...  ثازدة  ضواردة  يان  ساَل  دوازدة  دة 
ضيرؤكانة بَيت بةدَلنياييةوة بةتاسووقء تامةزرؤوة طوَيى لَيدةطرَيتء بةِراي من 
بةجؤري  طوَيئاطردانء ضيرؤكي جؤر  ثؤلبةندكردني ضيرؤكي  يان  دياريكردني 
ئةوة  هةروةكو  ناثَيكيء  مةبةست  منداآلن...  تةمةني  قؤناغةكاني  بةثَيى  منداآلن 
واية بَلَيين رؤماني (سةدساَل لة طؤشةطيري)ي (ماركيز)و (بةدطؤران)ي (كافكا) و 
(ثيدرؤثارامؤ)ي (خوان رؤلفو) بؤ كةساني تةمةن لة سةرووي ضلءثَينج ساَلةوة 
(مارطرَيت  (باخضة)ي  (هةمنطواي)و  دةريا)ي  (ثيرةمَيردو  رؤماني  نووسرانء 
دؤرا)و (عمارة يعقوبيان)ي (¬¯Ífi\Áà˜\) بؤ خوار تةمةني ضل ساَل نووسراونء 
كة ئةمة ثؤلَينكردنَيكي نابةجآء ناثةسةندةو رؤمانء هةموو جؤرةكاني رؤمان 
هي هةموو كةسَيكة حةزي لة خوَيندنةوةيان بَيتء تةنانةت بؤ منداَليش، ئَيستا 
رؤماننووسة  شاكارةكاني  جيهان  وآلتاني  لة  بآلوكردنةوة  ضاثء  دةزطاكاني 
بؤ  دةكةنةوة،  ثوخت  كورتء  منداآلن  بؤ  هونةري  بةشَيوةيةكي  بةناوبانطةكان 
ئةوةى منداآلن بيانخوَيننةوةو ضةذ لةو رؤمانانة وةربطرن... جطة لةوةش هةوَلي 
بةردةوام هةية بؤ نووسينةوةي ذياننامةي رؤماننووسء شاعيرو كةسايةتيية 
ناودارةكان بةشَيوةي ضيرؤكء نؤظليت بؤ منداآلن ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت كة 
منداَل لة هةموو قؤناغَيكدا حةز لة خوَيندنةوةي ئةو بابةتانة دةكات كة بؤ منداَل 
لة خوَيندنةوةي كتَيبَيكي منداآلنة  ناكرَيـت ئةطةر منداَلَيك حةزي  دةنووسرَينء 
كرد ثَيى بَلَيين ئةو كتَيبة هي قؤناغي ئةم تةمةنةي تؤ نييةو مةيخوَينةرةوةو فآلن 
بة طوَيرةي زةوقء ثلةي ذيريء رؤشنبيريي  كتَيب بخوَينةرةوة... منداَل خؤي 
هيض  نة  (بياجية)و  نة  ئيتر  هةَلدةبذَيرَيتء  خؤي  خوَيندنةوةي  كتَيبى  خؤي 
ثسثؤِرَيكي ثةروةردةيي ناتوانن بة طوَيرةي زانياري خؤيان كتَيبى بؤ دةستنيشان 
بيروِراطةلَيكي  بيروِرايانة  ئةمجؤرة  نةيخوَينَيتةوة،  يان  بيخوَينَيتةوة  كة  بكةن، 

جَيطير نيينء لة وآلتء كؤمةَلطايةكةوة بؤ وآلتء كؤمةَلطايةكي ديء لة منداَلي 
ماَلَيكةوة بؤ منداَلي ماَليكي دي دةطؤِرَينء لة بؤتةو قالبَيكي ضةسثاودا نامَيننةوة، 
ء  منداَل دةطؤِرَيـت  ئاَلوطؤري دةروونييء ذيريي  بارودؤخي  بةطوَيرةي  بةَلكو 

قاَلبى جؤراوجؤر وةردةطرَيت...
لةم بةراييةدا ماوةتةوة ئةوة بَلَيين كة لة سةرةتادا ئةو طؤظارانةي ضيرؤكي 
ثِر  ئاساي  تؤمار  كؤكراوةيةكي  لة  بريتيبوون  بآلودةكرايةوة  تيادا  منداآلنيان 
بةجاريش  جار  هةروةها  جؤربةجؤر،  وَينةي  ثةخشانء  ضيرؤكء  شيعرو  لة 
يةكةمين  دةكرانةوةو  بآلو  زنجيرة  بةشَيوةي  طيانبازييء  سةرضَليء  ضيرؤكي 
بآلوكرايةوة...  سويسرا  لة  حةظدةدا  سةدةي  لة  منداآلنيش  تايبةتي  طؤظاري 
يةوة  نيوبري-  جؤن  لةاليةن-  ئينطلستان  لة  منداآلنيش  طؤظاري  يةكةمين 
بةناونيشاني (ليليبيوتان)- طؤظاري بضكؤل- لة شوباتي ساَلي – ١٧٥ لة لةندةن 
بآلوكرايةوةو لة ساَلي ١٧٥٦ دا خاتوو – دي بومونت-ي بة رةطةز ئينطلستاني 
نَيوان  لة  ئةمةريكاش  لة  بآلوكردةوة،  فةرةنسا  لة  منداآلني  طؤظاري  يةكةمين 
ساآلني (١٧٨٩-١٨٣٤) طؤظاري منداَل-و طؤظاري -نةوجةوان- دياري مامؤستا 
–كةشكؤلي نةوجةوانان- مامؤستا- هةروةها هةمة رةنطةكاني نةجةوانان- هتد 
بؤ منداآلن بآلوكرانةوة... هةروةها ئةو طؤظارانة بايةخيان بة ضيرؤكي منداآلن 

دةداو زؤرجار بة رةسمكارييةوة بآلويان دةكردةوة...
:ÉÈ€◊i÷\– بةناونيشاني  منداآلن  طؤظاري  ذمارةي  يةكةمين  عَيراقيشدا  لة 
بآلوكرايةوةو  ١٩٢٢-دا  دووةمي/  ١/تشريني  لة  عَيراقي-  -قوتابي   -ÍŒ\Ö√÷\
١٥/حوزةيراني/  لة  منداآلنء  ضيرؤكي  بآلوكردنةوةي  بة  درا  زؤر  بايةخي 
بآلوبؤوةو  العراقي-  الكشاف  بةناونيشاني-  دي  طؤظارَيكي  ١٩٢٤يشدا  ساَلي/ 
طؤظاري  يةكةمين  بآلوكرايةوةو  تيادا  منداآلن  بؤ  جوانيان  ضيرؤكي  دةيان 
بووة،  كورد-  منداآلني  طؤظاري-طِروطاَلي  دةرضووة  كوردي  بة  كة  منداآلنيش، 
كة لة ١/ ثوشثةِري ١٣٢٥ لة سايةي كؤماري مةهاباددا بآلوبؤتةوةو سآضوار 
ذمارةيةكي لَي دةرضووة، بابةتةكاني لة ئاستي ثَيويستدا نةبووةو شاياني باسة 
هةر لة ساآلني سيءضلةكاني سةدةي بيستةوة كةم تا زؤر هونةري ضيرؤكي 
منداآلن بةشَيوةيةكي سةرةتاييء لةذَير كاريطةري شيعرو ضيرؤكي عةرةبي بؤ 
منداَل نووسراوداو بةشَيوةي وةرطَيِرانء دانانيش كةم تا زؤرء ناو بةناو بايةخي 
نةجمةدين  طؤرانء  زَيوةرو  بةختيار  بَيكةسء  فايةق  زَيوةرو  ثَيدراوةو  باشي 
مةالو رةمزي قةزازو.... هتد. ثَيشِرةوايةتي ئةم بابةتة نوَييةي وَيذةي كوردييان 
كردووةو زةمينةيةكيان داِرشتووة، كة بؤ ئةو رؤذطارة باش بَيت ء دواتريشء 
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رووبةري  لة  منداآلن  ضيرؤكي  سةركةوتووي  نووسةري  دةيان  ئَيستاش  تا 
وَيذةي منداآلندا بة كوردي ناويان دةركةوتووةو ضيرؤكي جوان شاكاريان بؤ 
بة كوردي  منداآلنيش  يةكةمين طؤظاري  نووسيوةو دةنووسنء  منداآلني كورد 
لة ساَلي ١٩٧٥ ل بةغدا بة ناوي -ئةستَيرة- ضاثء بآلوكراوةتةوةو دواي ضةند 

ذمارةيةك رذَيمي فاشي ئةوساي بةغدا قةدةغةي كردووةو رايطرتووة.

توَيذينةوةيةك دةربارةي خةسَلةتء جؤرةكاني ضيرؤكي منداَل

ضيرؤكي منداَلء طةورة جؤرة دةقَيكي وَيذةيي نووسراو يان زارةكيية، ضةند 
ضةشنَيك لة ضةشنةكاني ضيرؤك لة دَير زةمانةوةو لةطةَل كؤبوونةوةي كؤمةَلطا 
سةرةتاييةكاني مرؤظايةتيدا لةسةر خواني دواي راوشكارو ناو ئةشكةوتةكاندا 
هةندَيكيان  ماوةتةوةو  دَيرين  زؤر  ضيرؤكي  دةيان  ئَيستاش  تاكو  هةبووةو 
بةشَيوةي زارةكي دةطَيِردرَينةوةو هةندَيكيشيان خراونةتة سةر كاغةزو لة دوو 

توَيى ضاثكراوةكاندا دةخوَينرَينةوة...
بةآلم ضيرؤكي هونةريء ناياب لة زؤربةي وآلتاني ئةوروثادا لة سةردةمي 
ضيرؤكةكاني  ثةيدابووني  لةطةَل  رؤذهةآلتيشدا  لة  هاتؤتةكاية،  رَينيسانسدا 
ضيرؤكي  جؤرةكاني  لة  جؤرَيك  هتد،  دمنةو....  كليلةء  شةوةو  يةك  هةزارو 

هونةري بووني خؤي سةلماندووة...
ثيرؤزدا  قورئاني  ــةوراتء  ت لة  كة  بضَيت،  لةبير  ئةوةمان  نابَيت  بةآلم   
حةزرةتي  ضيرؤكي  لةوانة:  هةية...  ضيرؤك  جؤري  هونةريترين  جوانترينء 
مووساو فيرعةونء ضيرؤكي حةزرةتي سولةيمانء بةَلقيزو ضيرؤكي حةزرةتي 
مريةمء  حةزرةتي  ضيرؤكي  يوسفء  حةزرةتي  ضيرؤكي  ئيبراهيمء  ئةيووبء 
نةمروودو....هتد، شاياني باسة لة ئةوروثادا تاوةكو ناوةندي سةدةي نؤزدة وا 
باو بوو، كة ضيرؤكي درَيذ زةبر بة كؤمةَلطا دةطةيةنَيـتء مةترسي هةية لةسةر 

دابء نةريتء رةوشتة بةرزةكاني مرؤظ ء خَيزان...
ضيرؤك لةالي هةندَيك كةس بؤ بةسةربردني كاتء لةالي هةندَيكي دي بؤ 
بة  ئامؤذطاري  ثةندو  ضةذلَيوةرطرتن دةخوَينرَيتةوةو هةندَيك ضيرؤكيش هةن 

خوَينةر دةبةخشن.
زارؤَلةكان  منداَلء  ضيرؤكي  ض  طةورةو  ضيرؤكي  ض  ضيرؤكيش  هةروةها 
وةك شيعر ضاوكراوةييء زةين روونيء تاموضَيذو خةياَلمان دةداتآء ذيانمان 
لةال جوانء خؤشةويست دةكات، خؤي لة خؤيدا بةشَيكي طرنطة لة ئةزمووني 

مرؤظايةتي، كة مرؤظ لة رَيطةي زمانةوة دةيخاتةِروو...
بريتيية   شايةني باسة ضيرؤك هةية درَيذةو ضيرؤك هةية ئةوةندة كورتة 
دةيان  هةشة  دةبينَيـتء  تيادا  رؤَلي  كةسايةتي  يةك  هةية  دَيِرَيكء  ضةند  لة 
كةسايةتي رؤلي تيادا دةطَيِرن... ئةم بارودؤخة لة ضيرؤكي طةورةو منداَلدا هةية 
ضيرؤك هةية تراذيدييةو هةروةها ضيرؤكي كؤمةآليةتيء رامياريء مَيذووييء 

زانستيء خةياَليء رياليزميء....هتد هةية.
هةية  ضيرؤك  مرؤظايةتييةو  ــةي  رؤذان ذياني  ــارةي  دةرب هةية  ضيرؤك 
بوونةوةرةكاني  دةربارةي  هةية  ضيرؤك  دارستانةو  ناو  ئاذةآلني  دةربارةي 
بؤ  هةية  ضيرؤك  ئةستَيرةكانة،  ناو  خةياَلييةكاني  زيندةوةرة  دةرياو  ناخي 
منداَل  طةورةو  نووسيني  شَيوازي  منداَلء  بؤ  هةيشة  دةنووسرَيتء  طةورة 
طةورة  بؤ  يان  منداَل  بؤ  ضي  ضؤنء  دةزانَيـت،  لَيهاتوو  نووسةري  جياوازنء 
كارَيكي  منداآلن  بؤ  نووسين  كة  واية،  رايان  نووسةران  لة  هةندَيك  بنووسَيت، 
وَيذةيي سةختةو هةموو نووسةرَيك ناتوانَيت تيادا سةركةوتووبَيت... مةرج نيية 
بنووسَيت...  بؤ منداَليش  بتوانَيت  ئيتر  بنووسَيت  بتوانَيت بؤ طةورة  نووسةرَيك 
عةباس  فازل  ئيكنء  جؤن  منيفء  عةبدولِرةحمان  ئةلحةكيمء  تؤفيق  لةوانة: 
ئةلكعبيء هتد... شاياني باسة ئَيستا بايةخي زؤر بةوة دةدرَيت منداآلن خؤيان 
ضيرؤكء بابةت بؤ منداَل بنووسنء بؤ ئةم مةبةستةش سةدان طؤظارو دةزطاي 

ضاثء بةخش هةن...
ثةيوةنديء  تيايةو  خةياَليي  كةرةستةي  ثةخشانةو  دةقَيكي  ضيرؤك 
ئازاييء كينةو خؤشةويستيء شةِرو  نَيوان كؤمةَلطاو ترسء  طؤِرانكارييةكاني 
ئاشتيء ملمالنَيىء تةباييء جؤرييء ناجؤريي ناو كؤمةَلطاكان دةخاتةِروو لَييان 
رؤذانةي  ئةزمووني  لة  كةرةستانة  ئةم  هةموو  ضيرؤك  نووسةري  دةدوَيت، 
خؤيةوة لةناو كؤمةَلطاكاندا فَير دةبَيـت. هةروةكو وتمان ضيرؤك جؤرة دةقَيكي 
ئيفالتوون  وةكو  زمانيش  زمانييةو  ضاالكييةكي  وَيذةش  وَيذيييةو  ثةخشاني 
دةَلَيت طرنطترين خةسَلةتة، كة مرؤظ لة طيانلةبةرةكاني دي جيادةكاتةوةو هيض 
زيندةوةرَيكي دي ئةم زمانةي مرؤظي نييةو مةبةستم لة زمان تةنهاو تةنها زماني 
ئاخاوتنة، نةك ئةو بَلمة طؤشتةي كة لة دووتوَيى قةثؤزي طاو طؤتاليشدا هةية...

شايةني باسة كةسايةتي ضيرؤكي طةورةو منداَل جاري وا هةية راستةقينةنء 
جاري واش هةية خةياَلي نووسةر دروستيان دةكات...

كةسَيك  هةموو  وةكو  ضيرؤكةكان  ناو  كةسايةتييةكاني  بَيت  هةرضؤنَيك 
ــةونء  دةك نةخؤش  دةدةنء  ثشوو  ــؤنء  دةخ شَيوةكان  لة  بةشَيوةيةك 
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شيرو  جادووبازةو  ضيرؤكَيك  ناو  كةسايةتي  هةية  واش  جاري  دةمرنء...هتد، 
ئةنجامدةدات،  خوَيناويي  وَيرانكارييء  خراثء  كاري  هةميشة  نايبِرَيتء  رم 
باَليداية هةَلنةكَيشرَيتء بةو مووة نةبةسترَيتةوة هيض  هةتاوةكو موويةك لةبن 
شمشَيرَيك كاري لَيناكاتء نامرَيتء لةناو ناضَيت... لة هةموو ساتء جَيطايةكدا 

دةوري شةِرخوازيي خؤي دةبينَيت...
مرؤظ  مرؤظةو  ــاوةزي  ئ ئةقَلء  بةرهةمي  ضيرؤك  جؤرةكاني  هةموو 
بةردو  بةدارو  طفتوطؤ  ئاخاوتنء  زماني  ضيرؤكدا  هةندَيك  لة  خؤي  بةويستي 
ئاسنء ئاذةَلء ئاو و منداَلي ناوبَيشكة هةورو بارانء كرمي بن بةردو هةموو 

شتَيكي دي دةبةخشَيت...
من لةم باسةمدا، حةز دةكةم باسي ضيرؤكي منداَلء جؤرو خةسَلةتء فؤرمء 
ناوةرؤكي ضيرؤكي منداَل بكةمء لة ثةنجةرةي ئةم بابةتةوة جؤرةكاني ضيرؤكي 

منداَل بةم شَيوةيةك ثؤلبةند بكةم:-

١- ضيرؤكي ميللي:-
بؤمان  باووباثيرانمانةوة  لة  نرخةو  بة  كلتوورَيكي  ضيرؤكة  ئةمجؤرة 
جَيماوةو لة رَيطاي بازرطانيء سةفةرو ديدةنييةوة ئاَلوطؤري كةمء زؤر شَيوةو 
بيبيلةو  تيتيلةو  وةكو  زؤرن  ضيرؤكانة  ئةم  نموونةي  دةطرَيتةوة،  ناوةرؤكيان 
دةنكة هةنارةو تؤبةي مام رَيويء سآ منداَلةكةو باوةذنء ضةرخوفةلةكةكةي 

ثيرةذنء منداَلي ددان ئاسنينء هتد...
كورتةي ضيرؤكي تيتيلةو بيبيلة ئةوةية، كة طورطَيك دووسآ بةضكةي بزنَيك 
بةفرتء فَيَل فريو دةداتء قووتيان دةداتء بزنةكة بة زةبري شاخةكاني ورطي 

طورطةكة هةَلدةدِرَيتء بةضكةكاني بة زيندووَيتي لة ورطي دَينة دةرةوة...
 لة ضيرؤكي دةنكة هةنارةشدا، باوةذنَيكي جادوباز دةنكة هةنارةي شؤخء 
شةنط لة ماَلدا دةشارَيتةوةو دةيةوَيت بة فَيَلء جادو دَيطونة ضارةي نابووت (كة 
فَيَلةكةي ئاشكرا دةبَيتء سةر  لة ئةنجامدا  كضي خؤيةتي) بدات بة كوِرةثاشاو 

ناطرَيت...
ضيرؤكي تؤبةي مام رَيويش ئةوةمان بؤ رووندةكاتةوة، كة رَيوي هةرطيز 

واز لة باَلندة خواردنء ضَلَيسيء نةوسني ناهَينَيتء ثيرةمَيرد وتةني:-

ريَوي بآ فَيَل ناوةستآ
مةطةر تةلَة بيبةستآ

لة ضيرؤكي سآ منداَلةكةو باوةذنيشدا شةوَيك هةر سآ منداَلة بآ دايكةكة لة 
دةست ئةو باوةذنة ستةمكارةي، كة جلي جنؤكةي ناوبيري حةوشء سةربانيان 
ثَيدةشواتء نانيان ناداتآ رادةكةنء بةِرَيكةوت بنضكة نةمامَيك هةَلدةكَيشن تاكو 
دةضنة  ثةيذةكةدا  بة  دةردةكةوَيتء  ثةيذةيةك  لةثِر  بخؤن...  طةآلكاني  بري  لة 
خوارآء دةطةنة شارَيك لة شارةكاني ذَيرزةمينء ثادشايةك دةيانكات بة منداَلي 

خؤيء لة دةست باوةذنة جادوو بازو زؤردارةكة رزطار دةبن...
داروثةتك  بة  ثيرةذنَيك  ثيرةذنةكةشدا...  ضةرخوفةلةكي  ضيرؤكي  لة 
ثادشاي  جادووكضي  فَيَلء  بة  دروستدةكاتء  ئاسمانطةر  ضةرخوفةلةكَيكي 

خؤرئاوا لةناو ضةرخ و فةلةكةكةدا دَينَيت بؤ كوِري ثاشاي رؤذهةآلت...
دةبَيـتء  لةدايك  ئاسنين  ددان  كضَيكي  ئاسنينيشدا،  ددان  ضيرؤكي  لة 
ئةنجامدا  لة  خؤيانء  نايطرنة  دةترسنء  ئاسنينةكاني  ددانة  لة  كةسوكارةكةي 
منداَلة ددان ئاسنينةكة لةبةرئةوةي دةيةوَيت خةَلكي شارةكة بخوات... دوذمني 
خؤشحاَل  مردنةكةي  بة  كةسوكارةكةشي  تةنانةت  دةيكوذنء  دةبَيـتء  زؤر 

دةبن...
بؤمان  ــاودةم  دةم كوردةوارينء  طوَيئاطرداني  ضيرؤكي  هةموو  ئةمانة 
ئةم  جار  ضةندين  طةِرةكةكةمان  ثيرةذنةكاني  منداَلبووم  كة  ماونةتةوة، 
دةتوانَيت  داهَينةر  و  لَيهاتوو  نووسةري  طَيراومةتةوةو  بؤ  ضيرؤكانةيان 
منداآلن  بؤ  سةرلةنوآ  تر  ئاِراستةيةكي  ديء  بةشَيوازَيكي  ضيرؤكانة  ئةم 
دابِرَيذَيتةوة... هةر بؤ نموونة دةتوانَيت ضيرؤكي تيتيلةو بيبيلة بةم شَيوةية بؤ 

منداآلن بنووسَيت:-
بووة...  كارذؤَلةيةكي  زاوةو  بزن  دادة  زاني  بوو  مام طورط برسي  رؤذَيك 
مام طورط مِري لة كارذؤَلةكان خؤشكردو كةوتةِرآ بةرةو ماَلي دادة بزنء بة 
ئةسثايي لة دةرطايداو كارذؤَلةكان ضوونة سةربانء بينييان مام طورطة لة دةرطا 

دةدات...
يةكَيك لة كارذؤَلةكان بة مام طورطي وت:-

تؤ كَيى...؟ ضيت دةوَيت؟
خوشكةزامء  ئَيوةي  سةرداني  هاتووم  ئَيوةمء  خاَلي  من  وتي:  طورط  مام 

دادةبزني خوشكم بكةم...
كارذؤَلةكة وتي دايكي ئَيمة براي وةك تؤي نييةو ئَيمةش خاَلؤي وةكو تؤمان 

نيية...
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ناسكةجؤي  توورةكةية  لَيبكةرةوة  دةرطاكةم  رؤَلةطيان  وتي:  طورط  مام 
ئةو طةرميانةم بؤ هَيناون بؤخؤتان بيكةن بة برَيشكةو شةواني دوورودرَيذي 

زستان بيخؤن...
ضووة  شيرينمان  دايكي  بخؤينء  جؤ  نيية  ددانمان  ئَيمة  وتي:  كارذؤَلةكة 

نةرمةطياي كوَيستانء بةِرةزاي شاخانمان بؤ بهَينَيت.
مام طورط وتي: دةرطاكة نةكةيتةوة دَيمة ذوورةوة بة ضنطء قةثاَل ونجِر 

ونجِرت دةكةمء تيكةتيكة طؤشتةكةت دةخؤم...
زانييان  ئيتر  بوو  بؤر  طورطة  هةرةشةيةي  لةم  طوَييان  كارذؤَلةكان  كاتَيك 
ضونكة  لَينةكةنةوة  دةرطاي  ئامؤذطاريكردوون  دايكيان  كة  طورطةية،  ئةو  ئةمة 

دِرندةيةو دةيانخوات...
دةشكَينَيت  دةرطاكة  خةريكة  طورطةكة  وا  بينييان  كارذؤَلةكان  كاتَيك  ئيتر 
سةربانء  سةركةوتنة  دروستيكردبوو  دايكيان  كة  دارينةيةدا،  ثةيذة  بةو  خَيرا 
خوَيناوييةوة  بةسةري  ترسا  لة  شكاو  سةري  داو  تلةبةرد  بةر  طورطةكةيان 
نةدةبينيء  رَيطاكةي  ناوضاوييةوة  ضووبووة  سةري  خوَيني  ضونكة  رايكرد، 
لةثِر كةوتة ناو بيرَيكةوةو ملي شكاو مردو كاتَيك دادةبزني دايكيان طةِرايةوة 

سوثاسي خواي مةزني كرد، كة طورط نةيتوانيوة جطةرطؤشةكاني بخوات.
ئاطردانمان  طوَيى  ضيرؤكي  سةردةمَيكدا  هةموو  لة  دةتوانين  بةمجؤرة 
رةسةني  كلتووري  بنووسينةوةو  منداآلن  بؤ  نوآ  ناوةِركَيكي  شَيوازو  بة 

نةتةوايةتيمان بثارَيزينء نةوة لة دواي نةوة طيانَيكي نوَيى بة بةردا بكةين.

٢- ضيرؤكي ئاذةآلن:- 
ميلليدا  ضيرؤكي  لةطةَل  البةالدا،  خاَلَيكي  ضةند  لة  ضيرؤكةش  ضةشنة  ئةم 
دوو  جياوازنء  شةنطةستةييةكاندا  سةرةكيء  خاَلة  لة  بةآلم  يةكدةطرَيتةوة، 
دةماودةم  دَيرزةمانةوة  لة  كلتوورييةو  ميللي  ضيرؤكي  جوداكارنء  جيهاني 
كلتووريش  هةندَيكيان  ئةطةرضي  ئاذةآلن  ضيرؤكي  بةآلم  ماوةتةوة،  بؤمان 
لةم  بنووسنء  ئاذةآلن  ضيرؤكي  هاوضةريش  نووسةراني  دةكرَيت  بةآلم  بن، 
بارةيةوة ئةم ضيرؤكةي خؤم بة نموونة دَينمةوة، كة بةناونيشاني (جووجةَلةي 

ئاسنين)نووسيومة:-
داثيرةيةك لة ئاواييةكي ضيانشيندا ضةند مريشكء كةَلةشَيرَيكي راطرتبوو بؤ 
ئةوةي مريشكةكان هَيلكةي بؤ بكةن، هةندَيك لة هَيلكةكان بخواتء هةندَيكيشيان 
كةَلةشَيرةكانيش  بكِرَيتء  رؤذانةي  ثَيويستييةكاني  ثارةكةي  بة  ء  بفرؤشَيت 

تاريكء روون بخوَيننء داثيرة بؤ نوَيذي بةيانيء ئةنجامداني كاروباري ناوماَل 
لة خةوهةَلسَينن... جارجاريش مريشكةكان كِر دةكةوتنء داثيرة دةينانةوةو لة 
ئةنجامدا دة دوازدة جووجةَلةيان هةَلدةهَيناو دةبوون بة سامانء سةرمايةيةكي 

دَلخؤشكةر بؤ داثيرةطيان...
فَير ببوو هةموو جارَيك جووجةَلةي مريشكةكاني داثيرةي  بةآلم رَيوييةك 
ثارَيزطاريكردني  بؤ  ثالنَيكيشي  نةبوو هيض  داثيرة هيض دةسةآلتَيكي  دةخواردو 

جووجةَلةكاني نةدةزاني...
رؤذَيك لة رؤذان يةكَيك لة مريشكةكان فَيَلَيكي بةبيردا هاتء ضوو بؤ الي 
جادووبازي ئةشكةوتي جاسةنةو ثَييووت، ئةطةر فَيري زانستي جادووم بكةي 

ثِر سةبةتةيةك هَيلكةت دةدةمآ...
ثِر  مريشكةكةش  جادووكردو  زانستي  فَيري  مريشكةكةي  جادووبازةكة 

سةبةتةيةك هَيلكةيدا بة جادووبازةكة...
شةش  جادوو  زانستي  بة  كوالنةكةو  ناو  بؤ  طةِرايةوة  ئَيوارة  مريشكةكة   
شةو  داينانء  كوالنةكةدا  بةردةم  لة  دروستكردو  ئاسنيني  جووجةَلةي  حةوت 

رَيوييةكة هات و دَلي خؤش بوو...
نةيتوانيوة جووجةَلةكان  ئةوة  لةبةر  نةخؤشة  داثيرة  ديارة  وا  بة خوا  وتي 

بكاتة كوالنةكةوة...
ئَيستا ئةم جووجةَلة ناسكؤآلنة قووت دةدةم، دةضمة ناو كوالنةكةوةو هةموو 

مريشكء كةَلةشَيرة قةَلةوةكان دةخؤم...
ثةالماري  طورج  منةو  جةذني  ئةمشةو  وتي  ثَيكةنيء  رَيوييةكة  ئينجا 
جووجةَلةيةكي ئاسنيني داو قةثاَلي ثياداكرد، جووجةَلة ئاسنينةكة ئةوةندة رةق 
لة  داو  قووت  ئاسنةكةي  جووجةَلة  شثرزةييدا  لة  شكاو  رَيوييةكة  دداني  بوو 
قورطي طيراو ئيتر هةناسةي وةستاو مردار بؤوةو بةو جؤرة مريشكةكة تواني 
جووجةَلةكاني  كةَلةشَيرو  مريشكء  لةناوبةرَيتء  رَيوييكة  جادوو  زانستي  بة 
رزطارت  ضَلَيس  رَيوي  قةثاَلي  ضِرنووكء  لة  ئاواييةكةش  هةموو  داثيرةطيانء 

بكات...
كورديء  كتلووري  لة  بةآلم  خؤمة،  دروستكراوي  ضيرؤكة  ئةم  ئةطةرضي 
-ئيزؤث-  ضيرؤكةكاني  نموونة  بؤ  هةر  زؤرةو  ئاذةآلن  ضيرؤكي  جيهانييدا 
لةيلةوة  ئةلف  فارسيء  رةطةز  بة  جاحزي  -ئةلحةيوان-ي  كتَيب  يؤنانيء  ي 
لةيلةي رؤذهةآلتيء كليلةو ديمنةي هيندستانيء...هتد، لة كةلتووري كورديشدا 
ثَيي  دِركي  ثيرةذنء  هةروةها  ثشيلةكةي،  ثيرةذنء  لةوانة:  زؤرةو  نموونة 
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كةلةشَيرةكةيء هَيسترو مام طورطي دكتؤرء...هتد.
دةدؤزَيتةوةو  مَيوذَيك  دةنكة  ثيرةذنةكة  ثشيلةكةيدا  ثيرةذنء  ضيرؤكي  لة 
مَيوذة  دةنكة  ئةم  وةرة  جوانةكة  ثشة  دةَلَيـت،  ثَيي  دةكاتء  ثشيلةكةي  بانطي 
خةو  لة  كة  بخوات،  مَيوذةكة  دةنكة  ناضَيت  دَيتء  خةوي  ثشيلةكة  بةآلم  بخؤ، 
ثيرةذنةكة خؤي دةنكة مَيوذةكةي خواردووة، هةِرةشة  هةَلدةستَيتء دةزانَيت 
نابَيتةوةو  ئاشت  ثَينةداتةوة  مَيوذةكةي  دةنكة  تاوةكو  دةكات  ثيرةذنةكة  لة 
هةرضةندة ثيرةذنةكة تورةكةيةك مَيوذي دي بؤ دَينَيت، بةآلم ثيشلةكة دةَلَيت 
هةر ئةو دةنكة مَيوذةم دةوَيتء بيانوو بة ثيرةذنةكة دةطرَيتء هةرضةند ئاطرَيك 
بكاتةوة بؤ ئةوةي ضايةك لَيبنَيت يان دوو ثةثكةي ثآ ببرذَينَيت، ثشيلةكة نايةَلَيت 
ئاطرةكة بطةشَينَيتةوةو ميزي ثيا دةكاتء دةيكوذَينَيتةوةو دةَلَين، هةتاكو ئَيستاش 
مشتومِري ثيرةذنةكة درَيذةي هةيةو ثيرةذنةكة ئاطر دةكاتةوةو ثشيلةكة ميزي 

ثيا دةكاتء دةيكوذَينَيتةوة...
شَيخ  حسين  شَيخ  سةعدية  خاتوو  خؤشةويستم  دايكي  خؤي  كاتي  من 
حةسةن كةسنةزاني ئةم ضيرؤكةي بؤ طَيِراومةتةوةو طةلَيك جاريش، كة وِركء 
بيانووي زؤرم بطرتاية ثَييدةوتم مةبة بة ثشيلةكةي ثيرةذنةكة، ئةوةندة وِركء 

بيانوو مةطرة.
لة ضيرؤكي دِركي ثَيي كةَلةشَيرةكةدا، كة كاتي خؤي ميمكة عةتييةي خةَلكي 
دَيتء  كةَلةشَيرةكةي  نانكردنةو  خةريكي  ثيرةذنَيك  طَيِراومةتةوة،  بؤي  كفري 
دةَلَيت دِركَيك ضووة بة بني ثَيمداو ئازارم دةداتء يارمةتييم بدةو بؤم دةربَينة... 
ناو تةنوورةكةوة...  لةثآ دةردَينَيتء تووِري دةداتة  ثيرةذنةكة خَيرا دِركةكةي 
تةنوورةكة  لة  دِركةكةم  ئةطةر  دةَلَيت:  دةبَيـتء  تووِرة  لَيى  ئيتر كةَلةشَيرةكةي 
دةَلَين  بة ضِرنووكء دةنووك ونجِر ونجِر دةكةمء  نانةكانت  بؤ دةرنةهَينيتةوة 
بة  نانةكةي  كةَلةشَيرةكة  دةكات...  نان  ثيرةذنةكة  هةرضةندة  ئَيستاش  هةتاكو 

دةنووكء ضِرنووك ونجِر ونجِر دةكات...
سةرضاوةي  طةلَيك  لة  كة  دكتؤريشدا،  طورطي  مام  هَيسترو  ضيرؤكي  لة 
و  دةذي  سةوزةآلنَيكدا  لة  هَيستريك  خوَيندوومةتةوة...  كورديدا  ضاثكراوي 
طورطَيك دةيةوَيت بة فَيَلء تةَلةكة بيخواتء هَيسترةكةش بة فَيَلةكةي دةزانَيت 
ء ثَيي دةَلَيت: دِركَيك ضووة بة سمي قاضي راستمدا بؤم دةربَينة... ئيتر طورطةكة 
هَيزَيكي  هةموو  بة  هَيسترةكة  دةستبةجآ  لة سميء  دةربَينَيت  دِركةكة  دةضَيت 
خؤيةوة ثَيلةقةيةك لة طورطةكة دةداتء لةو لووتكةيةوة دةيخاتة خوارةوة، كة 
لة سةري دةلةوةِريء خؤي رزطار دةكاتء طورطةكةش لةتوثةت دةبَيـت دةَلَين 

لةو رؤذةوة تاوةكو ئَيستا هةموو طورطَيك لة هَيستر دةترسَيت...

٣-ضيرؤكي زانستي:-
 ضيرؤكي زانستي ئةو ضيرؤكانةية، كة ثةيوةندي بة زانستةوة هةيةو لةبارةي 
زةويء  سووِرانةوةي  طةردوونء  خةسَلةتةكاني  وةكو  دةدوَيت...  زانستييةوة 
هاوضةرخةكانء  دَيرينء  زانستيية  داهَينراوة  ئةستَيرةكانء  نزيكةي  دووريء 

هتد...
يان  دانيشتوواني ئةستَيرةكاندا  نَيواني  لة  بَيت  بوارةدا ملمالنآ  لةم  دةكرَيت 
بارةيةوة  لةم  خؤم  ئاسمانداو  زةويء  رؤذو  و  شةو  نَيواني  لة  بَيت  وتووَيذ 
لة  كورديء  بة  كرابوو  كة  يادة،  لة  فارسيم  داِرَيــذراوي  شيعر  بة  ضيرؤكَيكي 
كتَيبخانةكةي باوكمدا لة ماَلةوة هةبوو ضةندين جار خوَيندوومةتةوة، ضيرؤكةكة 
دةمةتةقآ وتووَيذ بوو لة نَيواني ئاسمانء زةمين داو نووسةرةكة بةناونيشاني 
زةوي  ئاسمانء  دةمةتةقَييةدا  وتووَيذو  لةو  بآلويكردبؤوةو  زةمين-  –سةماو 
ثيرؤزترو  جوانترو  تؤ  لة  من  دةَلَيت  دييان  بةوي  هةريةكةو  مشتومِريانةو 

سةرنجراكَيشترم هتد...
ئةم  دروستبكةينء  رؤذدا  و  شةو  نَيواني  لة  وتووَيذة  لةمجؤرة  دةتوانين 

ضيرؤكة بنووسين:
هاواري  شةو  نوقمبوو...  تاريكاييدا  لة  طةردوون  هةموو  ئاسمانء  كاتَيك 

كرد:-
- من لة رؤذ جوانترمء سةدان هةزار مليؤن ئةستَيرةو كَيشكةرو هةسارةي 
بة  ئاسوودةيي  من  دةتريفَيتةوةو  ثايانةكةمدا  بآ  ئاسمانة  لة  نازةنين  جوانء 
هةموو جيهان دةبةخشمء بواري خةوتنء خةوبينينء ثشوويان بؤ دةِرةخسَينمء 
بةهؤي مانطي ئاسمانةكةي منةوة خةَلك ذمارةي رؤذةكانء مانطةكانء ساَلةكان 

دةزانن...
رؤذ  رؤذهـــةآلت...  بــؤوةو  رؤذ  دواتــر  داو  بةياني  بانطي  كاتَيك  بةآلم 

هاواريكردو وتي:-
- من لة شةو رووناكترو جوانترمء بةهؤي خؤرة ميهرةبانةكةي ئاسمانةكةي 
نةمامء طذوطياي زةوي  دارو درةختء رووةكء  بؤ  كلؤرؤفيلء خؤراك  منةو 
دابين دةبَيـت، بةهؤي خؤرة بةتينء تاوةكةي منةوة هةزارةها جؤري ميكرؤبء 
ظايرؤس لةناو دةضنء قةالضؤ دةبنء بةهؤي خؤرة طةشةكةي منةوة دةرياكان 
دةبن بة هةَلمء هةَلمةكان دةبن بة بارانء بةهار لةدايك دةبَيـت، من ضووستيء 
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بضَينَيتء  زةوي  بكاتء  كار  و  ئيش  دةدةم  هاني  دةدةمء  مرؤظ  بة  ضاالكي 
جووتء درةو و طَيرةو شةنء كةو بكاتء ذيان بةرةو ثَيشةوة ببات...

٤- ضيرؤكي كؤميدييء طاَلتةوطةث:-
تةوسء  القرتآء  تةنزو  طاَلتةجاِرييء  خانةي  دةضَيتة  ضيرؤكة  ئةمجؤرة 
ثةندي  ئامؤذطاريء  لة  ثِرة  ناوةرؤكدا  لة  بةآلم  ثَيكةنينةوة،  ثالرو  توانجء 
كؤمةآليةتيء رَينماييء بةرطريكردن لة هةقيقةتء راستي، ضيرؤكةكاني ئةحةي 
كوِرنوو ديرؤكةكاني اللة سةرحةدو نوكتةكاني خاَلةِرةجةبء مةالي مةزبوورة، 
بخؤ)ي  (كةوا  نوكتةي  دةتوانين  نموونة  بؤ  هةر  ضيرؤكةو  لةمجؤرة  بةشَيكن 

مةالي مةزبوورة جارَيكي دي بةمجؤرة بؤ منداآلن دابِرَيذينةوة:-
يادةوةري  بؤ  دةكات  بانطَيشت  مةزبوورة  مةالي  بؤتان  ميري  جارَيكيان 
ئاهةنطي دامةزراندني ميرنشيني بؤتانء مةالي مةزبوورةش بة جلء بةرطَيكي 
رَيى  ثاسةوانةكان  كؤشكةكةدا  بةردةم  لة  ميرو  كؤشكي  بؤ  دةضَيت  ئاساييةوة 

لَيدةطرنء نايةَلن بِرواتة ذوورةوة...
لةبةر  تازة  سةَلتةي  كةواو  دةستَيك  ماَلةوةو  بؤ  دةطةِرَيتةوة  مةال  ئينجا   
دةكاتء كآلوَيكي جوان لةسةر دةكاتء مشكييةكي طوَلةنكة ئاورَيشم دةبةستَيتء 
ثشتَينَيكي شاَل لة ثشتي طرَيضن دةكاتء كةوشَيكي سووري بريسكةدار لةثَيى 
عةتر  خؤي  بةشانيداو  دةدات  سوورمةرَيذ  مةرةزي  عةبايةكي  هةَلدةكَيشَيت، 
بؤ  دةستي  ثاسةوانةكان  ئةمجارة  مير،  بؤ كؤشكي  دةطةِرَيتةوة  دةكاتء  باران 
بة سنطةوة دةطرنء فةرمووي بؤ ذوورةوة لَيدةكةنء مةال دةضَيتة ذوورةوةو 
سآلو دةكاتء لةسةر خواني نانخواردن دادةنيشَيتء جلءبةرطة نوَيكاني بةري 
دةكات،  هاوار  نانخواردنةكةو  خواني  سةر  دةداتة  توِرييان  دادةكةنَيت  خؤي 
كةواو سةَلتةو عةباي شان سورمةو كآلو و مشكي طوَلنكةي ئاورَيشمء كةوشي 
بريقةدارو ثشتَيني شاَل تَير تَير ثآلو و طؤشت بخؤن... ناسكة نان بخؤن قةلي 
برذاو بخؤن...، كة مةالي مةزبوورة وا دةكات دانيشتوواني ديواني ميري بؤتان 
روويداوة...  ضي  مامؤستا  دةثرسَيت  شكؤمةندييةوة  بةِرَيزو  مير  دةشَلةذَينء 
ميري  قوربان  دةَلَيت:  مةزبوورةش  مةالي  دةكةيت...  وا  بووي  زوير  لةضي 
ميران من لة ثَيشدا بة جلوبةرطَيكي ئاساييةوة هاتمء ثاسةوانةكان رَيطاي هاتنة 
ذوورةوةيان نةدام، دوايي طةِرامةوة بؤ ماَلء ئةم جلوبةرطة تازانةم لةبةركرد، 
ثاسةوانةكان بةِرَيزلَينانةوة بواري هاتنة ذوورةوةيان دام، كةواتة من بانطَيشتي 
لةم  ئةوان  با  بانطَيشتكراون  تازةكانم  بةَلكو جلء ثؤشاكة  نةكراوم،  نانخواردن 

نانء خوانة بخؤن...
ئةم ضيرؤكة توانجء ثالرَيكة لةو كةسانةي، كة رَيزو شكؤمةندي مرؤظ لة 
بايةخَيك  ماَلء سامانء داراييء جلءبةرطي طرانبةهادا دةبيننء هيض طرنطيء 
بة ئةقَلء ئاوةزو ذيرييء داناييء زانايي مرؤظ نادةنء بير لةوة ناكةنةوة، كة 
مةزني  بةريتانياي  جاوةوة  خامء  دزداشةيةكي  بة  غاندي  وةكو  رووتةَلةيةكي 
ئَيستا نووسةراني  تاكو  ئازادكرد... جَيى داخة  ديلَيتي  لة  تَيكشكاندو هيندستاني 
كورد نةيانتوانيوة ديرؤكةكاني مةالي مةزبوورةو خاَلة رةجةبء اللة سةرحةدء 
بنووسنةوةو  هاوضةرخانةدا  داِرشتنَيكي  نوآء  بةرطَيكي  لة  كوِرنوو  ئةحةي 
ثَيشكةشي منداآلني كوردي بكةن، بؤ ئةوةي لة زةردةخةنةو ثةندو ئامؤذطاريء 
رَينمايي ئةمجؤرة ضيرؤكة بَيبةش نةبنء ئاطاداري اليةنَيكي بةربآلو و فراواني 
كلتووري نةتةوايةتييء دابء نةريتي ثَيشيناني خؤيانء باووباثيراني خؤيان بنء 

ئةوانيش نةوة لة دواي نةوة بةرطي نوآ بة بةر ئةم كلتوورة نةمرةدا بكةن.

٥- ضيرؤكي خةياَلي زانستي:-
ناو ئةستَيرةكانء داهَيناني ضةكي  فيلمانةي، كة باسي شةِري  زؤربةي ئةو 
زانستييةوة،  خةياَلي  خانةي  دةضنة  دةكةن،  نوآء...هتد  دةرماني  ئامَيرو  نوآو 
فرؤكةو طةميء  ئؤتؤمبَيلء  بري  لة  داهاتوودا  لة  بكةين  نموونة خةياَل  بؤ  هةر 
ئةلكترؤني  دووباَلي  بة  بتوانَيت  مرؤظ  ئاستَيك  بطاتة  زانستي  شةمةندةفةر 
مانطء  ناو  بؤ  بضَيت  تةنانةت  دةيةوَيتء  كة  شوَينةي،  ئةو  بطاتة  بفِرَيتء 
هاوينء  سةرماي  طةرماو  ضارةسةركردني  بؤ  هةروةها  ئةستَيرةكانيش، 
زستانيش زانستي بطاتة رادةيةك جؤرة حةبَيك دروستبكرَيتء هةركةسَيك بة 
بيخوات سةرماي  زستان  بة  هةركةسَيك  نةبَيتء  طةرماي  بدات  قووتي  هاوين 
نةبَيت... ياخود خةياَلي باَلداري وةها بةرزةفِر بكةين، كة كارطةكان بتوانن بةهؤي 
بة زستان  هاوين شَيى سارديء  بة  دروستبكةن  وةها  جلوبةرطَيكي  زانستةوة 

تيني طةرمي ببةخشن...
بة  ببن  ئةوةي  بؤ  لةبارن  ثةسةندو  زانستي  خةياَلطةلَيكي  هةمووي  ئةمانة 
زانستي...  خةياَلي  ضيرؤكي  نووسيني  تةسةلي  تَيرو  و  طونجاو  كةرةستةيةكي 

هةر بؤ نموونة وةك ئةم ضيرؤكة، كة لة نووسيني خؤمة:-
باوكي شاال حةزيدةكرد بضَيت بؤ حةج، بةآلم ثارةي نةبوو بضَيتء شةو لة 
لةخؤيي  ئةلكترؤنييةكان دوو شاباَلي ئاسنيني كِريء  ئامَيرة  بازاِري  لة  خةويدا 
بةستء داي لة شةقةي باَلء ضوو بؤ حةجء لةو كاتةدا شاال خان وتي: باوكة 
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طيان نانء ضاي بةيانييم ئامادةكردووة، هةستةو بفةرموو با هةموومان ثَيكةوة 
قاوةَلتي بكةين...

و  طةشت  فِرينء حةجء  بؤ  ئةلكترؤني  باَلي  بووني جووتَيك  لةم ضيرؤكةدا 
طوزاركردن خةياَلَيكي زانستيية، ضونكة لة راستيدا تاكو ئَيستا كةرةستةو ئامَيري 
فِريني لةمجؤرة نييةو دانةهاتووةو هةر خةياَلةو لةبةر ئةوة ئةم ضةشنة خةوة 

ضيرؤكة لة ليستي خةياَلي زانستيدا ثؤلبةند دةكرَيـت...
ضيرؤكةي  لةمجؤرة  كوردةواريدا  طوَيئاطرداني  ضيرؤكي  لة  باسة  شاياني 
ضيرؤكَيكي  سةيزادة  رةعناي  ثوورة  خؤي  كاتي  من  زؤرة،  زانستي  خةياَلي 
ئةمة  طَيِراومةتةوة،  بؤ  ضةرخوفةلةكةكةي)  جادووبازو  (ثيرةذني  بةناونيشاني 

كورتةي ضيرؤكةكةية:-
ثيرةذنَيكي  بوو،  رؤذئاوا  ثاشاي  كضة  لة  حةزي  رؤذهةآلت  ثاشاي  كوِرة 
فِري،  ئاسماندا  بة  دروستكردو  ثةتك  بــةدارو  ضةرخوفةلةكَيكي  جادووباز 
ناو  ثاشاكةي هةَلخةَلةتانء خستية  فَيَل كضة  بة  لةوآ  طةيشتة وآلتي خؤرئاوا، 
بة سةنطايي خؤي  كضةكةي  هةَلفِريء  بةرةو خؤرهةآلت  ضةرخوفةلةكةكةوةو 

فرؤشت بة كوِرةثاشاي خؤرهةآلت...
باَلدار خةياَلَيكي  لةم ضيرؤكةدا ضةرخوفةلةكي لة دارو ثةتك دروستكراوي 
زانستيية، نووسةري سةركةوتووي بواري نووسيني ضيرؤكي منداَل دةتوانَيـت 
منداَلدا  نووسيني ضيرؤكي  بواري  لة  كوردةواري  كلتووري  خةياَلةي  ئةمجؤرة 

بةرجةستة بكات...

٦- ضيرؤكي ثاَلةوانبازييء سةرضَلي:-
بة طشتيء طةلي كوردا  لة كلتووري طةالني جيهانييدا  ئةمجؤرة ضيرؤكةش 
نموونةي  (رؤبن هؤدو رؤبنسن كرؤزؤ) دوو  نموونة  بؤ  بةتايبةتي زؤرة، هةر 
نموونة  كةضةَلةش  كوِرة  بضكؤلةو  كوِرة  ئةحمةدو  مةليك  جيهانيين،  كلتووري 
طوَيئاطرداني  ضيرؤكي  لة  كورديدا،  كلتووري  لة  بوارةن  ئةم  دياري  طةلَيكي 
جوانخاسء  ثاَلةوانء  بضكؤلة  كوِرة  هةر  برادا  حةوت  لةناو  هةميشة  خؤماَليدا 
مةليك  هةر  مةليكَيكيشدا  بنةماَلةي  لةناو  جةربةزةيةو  سةرضَلء  جوامَيرو 
ئةنجامدةداتء  طيانبازيي  جوانمةرديء  كاري  بوَيرةو  بضكؤلة  كوِرة  ئةحمةدي 
شاري بآ ئاو لة ئةذديهاي حةوت سةر رزطار دةكاتء ئاو دةطَيِرَيتةوة بؤ شار، 
هةميشةش لة ضيرؤكي ثاَلةوانبازيي كورديدا كوِرة كةضةَلة دةمامك دةثؤشَيتء 
زينداني شاي  لة  ثةرييان  دةكاتء كضي شاي  جَيبةجآ  خَيرخوازيي  كاروباري 

لةم  لَيقةوماو دةدات،  نةِرنةِرة دَيوان رزطار دةكاتء يارمةتي كةساني داماو و 
بارةيةوة كلتووري كوردي دةوَلةمةندةو حةز دةكةم لَيرةدا كورتةي ضيرؤكَيك 

بة ناونيشاني (مةليك ئةحمةد) بخةمة بةر ديدةي خوَينةران:-
- مةليك ئةحمةد كوِرة بضكؤلةي ثاشاي سةرزةمين دةبَيـت، ثاش ئةوةي برا 
طةورةكةيء برا ناوةنجييةكةي دةستة ثاضة دةبنء هيضيان ثَيناكرَيت بةرامبةر 
ئةو دَيوة رةشةي، كة دوو شةو لةسةريةك دةدات بةسةر شارةكةيانداو تاآلنء 
بضكؤلةي  كوِرة  ئةحمةدي  مةليك  سَييةم  شةوي  بؤ  دةبَيـت...  زؤر  بِرؤيةكي 
ثاشاي سةرزةمين رووبةِرووي دَيوة رةشةكة دةبَيتةوةو دةستَيكي دةثةِرَينَيتء 
دةستي  خوَيني  ضؤِراوطةي  شوَين  ئةحمةد  مةليك  رادةكات،  ترسا  لة  دَيوةكة 
دةدؤزَيتةوةو  دَيوةكة  ذَيرزةميندا  ثَيضي  حةوت  تووني  لة  دةكةوَيت  دَيوةكة 
لة  دةستةسِرةكةيةوةو  ناو  دةيخاتة  دةبِرَيتء  طوَيى  لضءلووتء  دةيكوذَيتء 
باخةَليدا هةَليدةطرَيت و ئيتر تينووي دةبَيـتء روو لة شارَيكي ذَيرزةمين دةكاتء 
ثيرةذنةكةش  دةكات،  ئاو  ضؤِرَيك  داواي  دةكاتء  ثيرةذنَيك  ماَلي  دةرطاي  لة 
بؤني  هةستدةكات  ئةحمةد  مةليك  دَينَيتء  بؤ  جامؤَلكةيةكدا  لة  ئاوي  نةختَيك 
دةثرسَيت  ثيرةذنةكة  لة  ناخواتةوةو  ئاوةكة  لةبةرئةوة  ناخؤشة...  زؤر  ئاوةكة 

بؤني ئاوةكةتان بؤ وا ناخؤشة...!
لةم  ئاو  خؤمةو  ميزي  نيية  ئاو  ئةمة  لَيبشارمةوة  ضييت  دةَلَيت:  ثيرةذنةكة 
طرتووة،  شاري  ئاوةكةي  بةري  سةر  حةوت  ئةذديهايةكي  كةمة،  زؤر  شارةدا 
ضةردةيةك  ئةوةي  بؤ  دةدةينآ  ناسكؤَلةي  جوانء  كضَيكي  رؤذَيك  هةموو 
بة  بدرَيت  ذَيرزةمينة  ثاشاي  بضكؤلةكةي  كضة  نؤرةي  ئةمِرؤ  بداتآء  ئاومان 

ئةذديهاكة...
مةليك ئةحمةد دةضَيتة سةر قةراغي ئاوةكةو ضاوةِروان دةكات تاوةكو كضة 
ثاشاي ذَيرزةميني بؤ دَينن، ئيتر دةستبةجآ مةليك ئةحمةد بةرةنطاري ئةذديهاكة 
دةبَيـتةوةء هةر حةوت سةرةكةي دةثةِرَينَيتء دةيكوذَيت، سةرةبِراوةكاني لة 
كضة  دةكات،  رزطار  ثاشا  كضة  دةشارَيتةوةو  باخةَليدا  لةناو  دةستةسِرةكةيدا 
ثاشاش دةستي هةَلدةكَيشَيت لة خوَيني ئةذديهاكةو ناو لةثي خؤي لةسةر ثشتي 
دةشارَيتةوة،  خؤي  و  دةِروات  ئةحمةد  مةليك  دةكاتء  ضاث  ئةحمةد  مةليك 
بةآلم سةرةنجام بةجَيدةستي خوَيناويي كضة ثاشاكة لةسةر ثشتي ضاث بووة... 
خؤي  كضةكةي  ذَيرزةمين  ثاشاي  ئازايةتييةدا  ئةو  ثاداشتي  لة  دةيدؤزنةوةو 
زةمينء  سةر  بؤ  دةطةِرَينةوة  سيمرخَيك  باَلي  لةسةر  هةردووكيان  دةداتآء 
مةليك ئةحمةد لةسةر داواي باوكي، كة ثير بووة دةبَيت بة ثاشاي سةرزةمينء 
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شاييةكي حةوت شةو و حةوت رؤذة بؤ كضة ثاشاي ذَير زةمين ساز دةكاتء 
دياريء سةوقات بةسةر هةذاراني شاردا دابةش دةكات...

ئاوايي  ئامينةي  ميمكة  دادةكافيةو  عةتيةخانء  ميمكة  ثاكي  لةطياني  سآلو 
سثيسةر، كة لة بةغدا دادةنيشتنء سةرداني ماَلي ئَيمةيان دةكرد لة كفري... هةر 

يةكةو بة تؤزي جياوازييةوة ئةم ضيرؤكةيان بؤ طَيراومةتةوة...

٧- ضيرؤكي تراذيديياو كارةسات:-
ــةمء  ــِرخ ث ضيرؤكَيكي  ـــؤرة  ج كــارةســات  ــاو  ــدي ــراذي ت ضــيــرؤكــي 
لة  هةردةم  كةسايةتييةكاني  ثاَلةوانء  مةرطةساتةو  ثةذارةوكوَيرةوةرييء 
دَلةِراوكآء دِردؤنطيء نا ئاسوودةييدا دةذينء لةمجؤرة ضيرؤكةش لة كلتووري 
كورديء جيهانيدا زؤرة، هةر بؤ نموونة ضيرؤكي مةمي ئاالنء خةجآء سيامةندو 
محةمةدو سَيوآء شيرينء فةرهادو مةمء زينء...هتد شاكاري ئةم بوارةن، جطة 
لةوةش هةندَيك ضيرؤكء داستاني طةالني ديش هةنء بةجؤرَيك لة جؤرةكان 
كوردَينراونء بوون بة بةشَيك لة كلتووري كوردي... لةوانة ضيرؤكي كوشتني 
زؤراب بة دةستي رؤستةمي باوكي خؤي، كة لة شانامةي فيردةوسييةوة هاتؤتة 
لة  كة  لةيالو مةجنون،  زولةيخاو  يوسفء  كوردييةوةو ضيرؤكي  كلتووري  ناو 
كلتووري عةرةبييةوة كوردَينراون... ئَيستاش حةز دةكةم ضيرؤكَيكي خؤم، كة 
بةناونيشاني (دةرماني جادووطةرةكة) بؤ منداآلنم نووسيووة وةكو نموونة لةم 

باسةدا بخةمة بةرضاو:-
هيض  نةخؤشدةكةوَيت،  كوِرةكةي  دةبَيـتء  كوِرَيكي  تةنها  جوامَير  خاَلؤ   *
دةكةوَيتة  رَيى  جادووبازَيك  رؤذَيك  ناكاتء  دةردةكةي  دةرماني  دكتؤرَيك 
ضَلةطيا  سآ  لة  كوِرةكةت  دةردي  دةرماني  دةَلَيت:  جووتيارةكة  بة  دَيكةو 
دروستدةكرَيتء ضَلةطياكان لةذَير تاقةدار هةنارةكةي باخي دَيواندا شين بوون، 
تاريكستانةو  قافةو قوللةي قافيش دوانزة مانطةي ساَل  لة قوللةي  باخي دَيوان 
سآ  دةطرَيتء  طِر  داستانةكة  هةموو  بكةيتةوة  تيادا  ئاطري  تروسكاييةك 

ضَلةطياكةش دةسووتَيتء دةرمانةكة با دةيبات...
خاَلؤ جوامَير بة مةبةستي دةستكةوتني سآ ضَلةطياكةي دةرماني كوِرةكةي 
بِرينء  رَيطا  رؤذ  ضل  و  شةو  ضل  ثاش  دةكةوَيتةِرآ،  قاف  قوللةي  بةرةو 
ناو دارستانةكةي قوولةي قافء بةرطةي سةرما ء سؤَلة  ماندووبوون دةطاتة 
رووناككردنةوةي  خؤطةرمكردنةوةو  بةنيازي  ناطرَيتء  تاريكستانةكة  و 
دارستانةكةو بؤ دؤزينةوةي سآ ضَلةطياكة، هةندَيك ضيلكةو طذوطياو ضَلءضَيوو 

دةردَينَيتء  طيرفاني سةَلتةكةي  لة  كؤدةكاتةوةو ضةرخةكةي  خِرنووك  دِركء 
دةطرَيتء  طِر  دارستانةكة  هةموو  ثِر  لة  دةنَيتء  داروضيلكةكانةوة  بة  ئاطرَيك 
خؤي  طوندةكةي  بؤ  بةنائومَيديي  جوامَير  خاَلؤ  دةسووتَيتء  طياكة  ضَلة  سآ 
دانيشتووةو  نةخؤشةكةيةوة  كوِرة  بةديار  ئَيستاش  تاكو  دةَلَين  دةطةِرَيتةوة، 
بكاتةوةو  ئاواييةكة  ديدةني  جادووبازةكة  رؤذان  لة  رؤذَيــك  ضاوةِروانة 

دةرمانَيكي نوَي بؤ كوِرة نةخؤشةكةي دةستنيشان بكات...

٨- ضيرؤكي مَيذوويي:- 
ئةم تةحرة ضيرؤكة ئةو رووداوانة دةطرَيتةوة، كة لة مَيذوودا روويانداوةو 
رووداوي خؤشء ناخؤش هةنء هةريةكَيك لةو رووداوانة ثاَلةوانء كةسايةتي 
خؤي هةية، هةر بؤ نموونة طةلَيك ضيرؤكي ئةفسانةيي لةبارةي شَيخ مةحموودي 
نةمرةوة هةيةو دةَلَين كاتَيك ئينطليزة خوَينِرَيذو داطيركةرةكان شَيخي نةمريان 
سَيدارة  لة  دايان  كاتَيك  بةآلم  بكةن،  شةهيدي  بيكوذنء  ويستيان  طرت  بةديل 
ثةتي سَيدارةكة هةر دةكرايةوة لةملي طير نةدةبوو...، كة ويستيان طوللةباراني 
بكةن طوللة نةيدةبِري، ئينجا بؤ ئةوةي بة هةرجؤريك بَيت بيكوذن خستيانة ناو 
مةنجةَلى زةبةالحي ثِر لة رؤني داخراوةوة، بةآلم بةوةش نةمردو ئينجا خستيانة 
لة حةلحةلةي  ئينجا  قيمةي نةكردو  قيمةكردنةوة، بةآلم مةكينةكة  ناو مةكينةي 
ناونرا  ئيتر  نةمردو  بةوةش  خوارةوةو  خستيانة  فِرؤكةيةوة  لةناو  ئاسمانةوة 
شَيخي نةمر... هةتاكو ئَيستاش هةزاران ساَلي ديش لة دَلي طةلي كوردو مَيذوودا 

نةمرة...
لةمجؤرة ضيرؤكء ديرؤكة لة بارةي خولة ثيزةشةوة هةية، دةَلَين خولةثيزة 
ئةطةر بيزانياية ئازووقةي سوثاي ئينطليزة ئيمثرياليزةكان بةِرَيوةية خؤيء ضةتة 
خَيرخوازة هاوِرَيكاني بة ضةكةوة رَيطايان ثَيدةطرتء دةستكةوتي كاروانةكةيان 

بةسةر هةذارو نةدارو داماواني ناوضةكةدا دابةشدةكرد...
بة  كوردم  مَيذوويي  كةسايةتي  طةلَيك  منداَلدا  بابةتي  لة  من  باسة  شاياني 
منداآلن ناساندووة، لة سةرووي هةموويانةوة شَيخي نةمرو مامةيارةو دوانزة 

سوارةي مةريوانء سةآلحةديني ئةيووبيء خاني لةثزَيِرينء هتد..
دةخوازم لة داهاتووشدا لة بواري بابةتي منداآلندا ئةم ئةركة بةشَيوةيةكي 
منداآلني  بة  كورد  ناودارةكاني  ثياوة  و  ذن  هةم  بكةمء  جَيبةجَيي  فراوانتر 

نةتةوةكةم بناسَينم...

NMNN
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٩- ضيرؤكي ئةفسانةو بةند و باو:- 
ئةم بابةتة ضيرؤكة لة كلتووري هةموو طةالندا هةيةو خةياَل لةم ضيرؤكانةدا 
دةوري باآلو بةرز دةبينَيت، خةياَل بةجؤرَيك ئةمجؤرة ضيرؤكانة دةِرازَينَيتةوة، 
لةم  هةندَيك  لة  دةذي...  راستةقينةدا  رووداوَيكي  لةطةَل  دةزانَيت  وا  خوَينةر 
دَينة  بَيشكة  ناو  منداَلي  باَلندةو  ماسيء  درةختء  و  بِراو  سةري  ضيرؤكانةدا 
دةكةن...  ئاشكرا  نهَيني  شاراوةو  راستييةكي  هةندَيكجار  دةكةنء  قسة  زمانء 
هةر بؤ نموونة بة منداَلي ثوورة رةعناي سةيزادةو ميمكة ئامينةي سثيسةري، كة 
لة بةغدا دادةنيشتنء طةلَيك جار ضةندين شةو دةبوون بة ميوانمان، هةريةكةو 
كورتةكةيةتي  ئةمة  طَيِراومةتةوة،  بؤ  ضيرؤكَيكيان  جياوازييةوة  كةمَيك  بة 

بةناونيشاني (سَيوي بةخت) لَيرةدا دةيخةمة روو:-
نةدةبوو...  منداَليان  بةآلم  بوو،  هَينا  ذني  بوو  ساَل  حةوت  ئةحمةد  مةليك 
بةيانيانَيك، كة هَيشتا بوومة لَيَل بوو، لةرَيى مزطةوت كةسَيكي قةلةندةري تووش 
زؤرةو  بةشي  مةبةو خوا  دَلزار  ئةحمةد خةمبارو  مةليك  دةَلَيت:  ثَيى  دةبَيـتء 
بَينيتء خؤتء  دَيوان دوو سَيو  لة باخي شاي  ئةطةر بضي  ثَيتةوة ديوة  خةوم 
ذنةكةت بيخؤن كوِرَيكي كاكؤَل زَيرينء كضَيكي ددان مرواريتان دةبَيـت... ئيتر 
مةليك ئةحمةد بةرةو باخي شاي دَيوان دةكةوَيتةِرآء دةطاتة ضوار رَييانيكء 
نازانَيت بةكام رَيطادا بِرواتء لةثِر ضاوي بة سةرَيكي بِراو دةكةوَيتء سةرةكة 
ثَيى دةَلَيت: ئةطةر كةثرَيكم بؤ بكةي لة هةتاوي هاوينء بارانء رةهَيَلةي زستان 

بمثارَيزَيت ثَيت دةَلَيم كام رَيطاية دةطاتة باخي دَيوان...
دةَلَيت:  ثَيى  ئةويش  دةكات،  بِراوةكة  سةرة  بؤ  كةثرَيك  ئةحمةد  مةليك 
دوو  لة  نةضَيت  لةبيرت  ئاطاداربةو  دَيوان  باخي  دةطةيتة  بطرة  رَيطا  يةكةمين 
لة خةو  دَيوان  لَيدةداتء شاي  باخةكة  طةورةكةي  زةنطة  بكةيتةوة  زياتر  سَيو 

رادةثةِرَيتء لة دةستء شمشَيري رزطات نابَيت...
دةطاتة  رؤذ  حةوت  و  شةو  حةوت  ثاش  و  دةِروات  ئةحمةد  مةليك  ئيتر   
باخةكةو لةبيري دةضَيتء لةبري دوو سَيو سآ سَيو دةكاتةوةو زةنطي باخةكة 
دةكات،  باخةكة  ناو  سةطي  بانطي  رادةثةِرَيتء  خةو  لة  دَيوان  شاي  لَيدةداتء 
منت  ساَلة  سةد  تؤ  ضونكة  نايطرم،  دةَلَيت:  سةطةكة  بطرَيت  ئةحمةد  مةليك  كة 

زنجيركردووةو ئةو ئَيستا مني بةرةَلآلكردووة.
ضل  تؤ  دةَلَين  ئةوانيش  بيطرنء  دةَلَيت  باخةكة  ناو  قاَليي  فةرشء  بة  ئينجا 
دَيوةكة  ئينجا  نايطرين...  رايخستووين  ئةمِرؤ  ئةو  كردووة  لوول  ئَيمةت  ساَلة 
ساَلة  ضل  تؤ  دةَلَيت  شَير  بيطرة  شَير  ئةي  دةَلَيت:  دارستانةكة  ناو  بةشَيري 

كاوجؤم دةدةيتآء ئةو ئةمِرؤ طؤشتي بةرخؤلةي دةرخوارداوم ضؤن دةيطرم.! 
ئينجا شاي دَيوان بة سيمرخي ناو باخةكة دةَلَيت: سيمرخ تؤ مةليك ئةحمةدم بؤ 
بطرة... سيمرخ دةَلَيت تؤ ضل ساَلة منت لة قةفةزدا بةندكردووةو ئةو هاتووة مني 
باخةكة  بة دةرطاي  دَيوان  ئازادكردووة ضؤن دةيطرم... دواجار شاي  قةفةز  لة 
دةَلَيت: دةرطا تؤ بيطرة... دةرطا دةَلَيت: تؤ ضل ساَلة منت كليلء كَلؤم داوةو ئةو 
ئةمِرؤ هاتووةو مني كردؤتةوة لةبةرئةوة بة قسةت ناكةمء نايطرم... ئينجا شاي 
دَيوان شمشَيرةكةي لة كيالن دةردةكاتء دةَلَيت: ئةي شمشَير ئةوان نةيانطرن 
ديلء  كَيالندا  لة  منت  رةبةقة  ساَلي  تؤ ضل  دةَلَيت  بيبِرة... شمشَيرةكة  تؤ  دةي 
دةركراومء  كَيالن  زينداني  لة  ئةوةوة  هاتني  بةبؤنةي  ئةمِرؤ  كردووةو  كؤيلة 

هةناسةي تازةم هةَلمذيوة بة قسةت ناكةمء من نايبِرم...
سآ  دةبَيتء  ئةسثةكةي  سواري  ئةحمةد  مةليك  بةينةدا  كةينء  لةم  ئيتر 
هةَلدةترؤثيء  داخاندا  لة  دَيوانيش  شاي  دةباتةوةو  خؤيدا  لةطةَل  سَيوةكة 
ناو  داروبـــةردي  زيــنــدةوةرانء  هةموو  دةبَيـتء  هةثروون  بة  هةثروون 
دارستانةكة لة دةست زةبرو زةنطي رزطاريان دةبَيـتء حةوت شةو و حةوت 
رؤذ هةَلثةِركآء شاييلؤغان دةطَيِرن... منيش هاتمةوة كةوشةكةم دِرا لة ماندوو 

بوون بةوالوة هيضم ثَينةبِرا...

* بؤ ئةم لَيكؤَلينةوةية... كةم ء زؤر سوودم لةم سةرضاوانة وةرطرتووة:-
f÷]�÷\:Å€•:Ö€¬:HÄ:IÌÈŒ\Ö√÷\:ÌÈe√ç÷\:ÌË]”¢\:∫:ÌÚÈe÷\:Öl\:GK

Í⁄¯÷\:ã]e¬:2ï|:GÌµÖh:IÌmËÅ¢\:ÌÈd1÷\:∫:k˜]œ⁄:GL

2ëfl÷\:Øà]ËI·]”∏\Ê:ÌË\ÊÖ÷\:GM

7◊�∏\:Ñ]e°\Åe¬:GÌµÖh:Iíëœ÷\:Ìà\ÑÄ:∫:áÈpÁ÷\:GN

‹ß:ÃàÁË:Å€•:HÄ:IÌëœ÷\:‡�:GO

٦- طؤظاري /IŸ]Àö˜\:Ì�]œl ذمارة -١-
٧- طؤظاري /:IŸ]Àö˜\:Ì�]œl ذمارة -٢-
‡ËÅ÷\Å√à:‹æ]“:TÌµÖh /٨- جون إيكن

ÖÀ√p:ÎÑÁfi:HÄ:IŸ]Àö˜\:gÄ\:∫:Í€◊√÷\:Ÿ]È£\:GS

7√”÷\:ã]e¬:ÿî]�:IÌËÁd1÷\:ÿ|\Å∏\:GKJ

١١- يادةوةري منداَلَيتي خؤم...
١٢- التطور العقلي لدي الطفل/ جان بياجية

مانطي ٢٠٠٩/٩
سلَيماني

NONP
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دةق

نئةظيني ضاوتروكانةكاني تؤ هةندريَ

عيسا ضياييخؤنةبوون

ئيدريس عةلىلة ئاوَينةيةكدا جَي بةخؤم ناطرم

 كوردؤ كارواندَل بةئاوَينةناسثَيرم

داستان بةرزانوَينة شكاوةكانى نيطةرانى

سةروةر كةريمخةونَيكى ثايزيى...!

ئارام كاكةي فةالح بة دةزوويةك دَلم دةدوورمةوة

ح سةعيدسؤراخ تايةر سالَ

ئاوات مةحمود غوآلمقور .... بانى

دةق
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((من غةريبـي مالَةوة دةكةم

لة خودي خةودا غةريبـي من ناسراوة
من غةريبـي مالَةوة دةكةم.

من غةريبـي ئةو شويَنة دةكةم كة دةِرؤم
لَي نةك مرؤظةكان!

من غةريبـي ئةو زةويية دةكةم، غةريبـي ئةو بةردانة دةكةم،
كة لةويَدا مني منداَل طةمةي دةكرد)).

 Heidenstam شاعيري سويَديي،
 (Ensamhets tanker)شيعري: 

ئةظيني
 ضاوتروكانةكاني تؤ

ن هةندريَ

ئةم  ئةوةتا  بكةم.  بةرزةفت  ئَيستا  كاتي  طةمةي  ــوازم  دةخ من 
ئَيستادا رادةميَنم. ئةم  لة  لَيم دوور دةكةويَتةوة، ئةوها من  ئَيستاية 
لةناو  من  هةلَدَي.  دةستةكانمدا  لةناو  راِرا  ئاويَكي  وةك  ئَيستاية 
نيية. دةزانم  ئةم ئَيستايةدا ئامادةم و ئةم ئَيستايةش لة مندا ئامادة 
بَيكاتيي.  لة  ئةظين ضاوتروكانَيكة  نيية؛  ئامادة  ئةظيندا  لة  تةنَي  كات 
تةنيشتمدا  بة  كةسَيك  وةك  كات  نيطاي  ئةظيندارييدا  لة  تةنَي 
رادةبوورَي و نامناسيَتةوة. هةبوون تةنَي لة ضاوتروكانةكاني شادييدا 
دةم  بة  بكةم.  بةرزةفت  خودة  ئةم  دةمةوَي  بؤية  دةداتةوة.  شةوق 
ئاسمانَيكي  بن  كؤضةرييةكاني  بالَندة  وةك  خودةوة  بةرزةفتكردني 
خؤم  هي  بة  تةنَي  دةضــِرم  سترانَيك  دةخويَنمةوة.  خؤم  خافآلو 
ناكرَي؟  بةرزةفت  كة  ضاوتروكانةية  ئةو  من  شةِري  ئاخؤ  بضَي. 
دابةشدةكةم.  خؤم  لةدةستضووةكاندا  ضاوتروكانة  لةنيَوان  ئةوةتا 
ضاوتروكانةكان وةك ناخي خؤم ثضِركا و ثةرتةوازةن. من دةخوازم 
كؤتايي بةم بوونة بهيَنم كة بة دةم رةوتي كات و وةرزي هةنارةكانةوة 

هةراش بوو. دةزانم شويَني من تةنَي لةناو كاتدا هةية.
***

لة  لةطةَل  ئةوةتا  بكةم.  خود  ناخي  بة  هةست  تا  دةنووسم  من 
خاوي  لة  تامَيك  دةكةم؛  تامَيك  بة  هةست  وشةكانةوة  دايكبووني 
بة جةستةي  بة جةستةي وشةكان،  لة وشةكاندا دةضؤِريَتةوة.  تؤوة 
جةستةي  ئةوها  نايبينمةوة.  كة  دةكَيشمةوة  ضاوتروكانَيك  خود 
وشةكان، تامي هةبووني خود نماييشدةكةم. وشةكان ضاوةكاني منن. 
دةزانم من  ناضيَتةوة.  بيرم  لة  كة  ئةو ضاوتروكانة دةهؤنيَتةوة  وشة 
ئةو هةموو رابردووة لة ضاوتروكانة تامدارانةم بؤ نانووسريَنةوة. من 
تةنَي وشةكانم هةية كة دةزانم تامي ضاوتروكانةكاني جةستةي خؤم 
بة ياد ديَننةوة. ئةوةتا من وشةكان بة طؤ ديَنم تا مانايةك لة زماني 

ضاوتروكانةكاني تؤم بؤ زيندوو بكةنةوة.
هةوةسداردا  ريَذنةبارانَيكي  ذيَر  لة  وةرة  بارانَيكةوة،  بةدةم  وةرة 
روحت  لة  كةسكتر  طيايةكي  لةسةر  بخؤوة.  داكردووةكانم  حةرفة 
داكردووانةي  حةرفة  ئةو  دةضؤِريَتةوة.  دةنطمدا  بةناو  دةنطت 
ناديار:  ئاييندةيةكي  نة  و  رابردووة  مني  نة  دادةكةن  سةرتةوة  بة 
من:  زمانةي  ئةو  سيَبةري  كؤبكةمةوة؟  ئَيستادا  لة  ثةرتييةكانم 
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رابردووانةية،  ضاتروكانة  ئةو  باراني  تؤية،  تامي  لة  جةستةيةك 
بارانَيك لة تامي تؤية، جةستةي ئةو زمانة لة ئَيستاية بازنةييةية.

دةزانم ئةم زمانة بازنةيية لة دلََيكةوةية كة دةنطي نيية. ئةظيني من 
لةنيَو ئةم ديَِرانةداية كة تةنَي شةوقدانةوةية. من بة دلََيكي غةوارة 
بوون  فةرامؤشكردني  و  تؤ  تةِرةوة ضاوتروكانةكاني  و جةستةيةكي 
منيان  ئَيستاي  تؤ  ضاوتروكانةكاني  وةك  ضرثةكان  دةنووسمةوة. 
طةمارؤداوة. ئَيستا بؤني رووتي جةستةت دةنووسمةوة: ضةند تةِرن 

وشةكانم!
جةستةي من بانطي تؤ دةكا: ئةي بؤنَيك لة كةظري تةِر؛ ئةي تامي 

كانييةكةي ناو كؤشي ضياكةي ((كافَي))!
***

تةِر،  تامَيكي  دةبيية  وشةكانمدا  لةناو  ليَوةكان،  لةنيَوان  ئَيستا  تؤ 
نانووسمةوة،  تؤ  يادي  ئاوارة. من  بؤني ضيايةكي  لة  طيايةك  دةبيية 
ئةوها  فةرامؤشدةكةم.  ئةبةديت  لةدةستضووني  خةريكم  من 
حةز  بزرنطيَيتةوة.  و  بزنيَيتةوة  دةنطمةوة  لة  وشة  وةك  دةمةوَي 
دةكةم وةك هةنارَيك لة بناري ضيايةك بدرةوشيَتةوة. ئَيستا دةلََيي 
هةناريَكي لةناو يادةوةرييمدا ثَيدةطةيت. من دةمةوَي لةناو باوةشي 
بكةومة  ذيان  شانةي  لةناو  ئةوةي  وةك  بةرببمةوة،  ضاوتروكانت 

خوارةوة.
ضاوَيك  بة  خودا  ضؤن  وةك  ذيان.  لة  بوو  تؤوَيك  ضاوتروكانت 
لة  ضاوتروكانَيك  بة  ئةوها  دةكــا،  خراثةكان  و  ضاكة  سةيري 
هةلَمدةطرن.  ضاوتروكانةكان  دةِروانم.  جيهان  لة  ضيا  سرووشتي 
ئَيرة  كة  دةمبينن  لَيرةم؟  ئةرَي  جيابوومةتةوة.  لَيرة  هةستدةكةم 
بالَي  و  ناخمدا هةلَدَي. شةمالََيك هةلَدةكا  لة  نابينم؟ زةردةثةِرَيك 

وشةكانم بةناو الثةِرةكاندا ويَلَدةكا.
***

لة بيرهاتنةوةي تؤية زريكةي ئةم زمانة لة ماَل ترازاوة. ئةوةتا بؤت 
دةنووسم، كةضي تؤ هي كةسَيكي تري. ضاوتروكانةكانت هي منن، 
لة مؤريي ضاوتروكانةكانت دةكَيشمةوة. وشةكان  ئةوة بة رةنطَيك 
هةروةك  دةكةم  زمان  بانطي  ضِرمدةكاتةوة،  زمان  كؤدةكةمةوة، 
ضؤن  وشة.  ضياي  لة  سيَبةرَيك  دةبمة  تا  قوولَبكةمةوة  خؤم  خودي 

ناوةكييم؟  بة سيَبةري  بوو  كة  جيَبهيََلم  بَيدارة  تةنيايية  ئةو  بؤ  خؤم 
خؤم كؤدةكةمةوة و طوَي لة بَيدةنطيي خؤم دةطرم. ئةوها طشت ئةو 

ضاوتروكانانة دةضنمةوة كة خةريكة وةك خؤت لة دةست دةضن.
 ***

سيَبووري  تا  زمان  بؤ  نيية  ترم  هيضي  زياتر  ضياكان  جةنطي  لة 
ئةبةديين.  هةقيقةت  وةك  ضياكان  خؤيان،  وةك  ضياكان  بداتةوة. 
ضياكان قةدةريي منن. ضيايةك غةريبيم دةكا يان ضيايةك غةريبـي 
يادةوةريي خؤي دةكا؟ غةريبيت جيَنشينة لةمديوي كات، غةريبيت 
كؤتايي نايَي. سةرلةنوَي بة رةنطةكاني وشةوة ضياكان بضنةوة، ئةي 

غةريبـي من!
دةكةن  بالَةفِرَي  مندا  تةنيايي  بةناو  نيطاكانت  طولَئةستَيرةي  ئةوةتا 
بوونةوةكانتةوة  خاو  و  بالَةفِرَي  دةم  بة  منيش  دةبنةوة.  خاو  و 
لة  و  رادةميَنم  خؤم  خودي  لة  دةتةنيَتةوة.  فةرامؤشي  يادةوةرييم 
ضاوتروكانةكانمان  وشةكان  كاتَيك  دةدؤزمةوة.  خؤم  رؤضوونتدا 
طولَئةستَيرةي  خؤلَةمَيشي  بة  دةبن  الثةِرةكان  دةنووسنةوة، 
ياد  لة  تؤ  دةشزانم  بكةم.  يادت  لة  تا  دةتنووسمةوة  من  نيطاكانت. 
بكةم، لة ضاوتروكانةكانت رزطارم نابَي. من لة ذانةوة هاتووم و حةزم 

لة شةوقي شاديية. 
بيرهاتنةوةيةكي  خورثةي  بة  ضاوتروكانةدا  لةم  ئَيستا،  هةر 
دةخــوازَي  دةلََيي  هةر  بةفرةكةش  دةرطيرم.  بةرهةلَدراوةوة 
دوو  لةنيَوان  ضؤلةكةيةك  و  ئةبةديي  سثييةكي  بكاتة  وةرزةكــان 
بالَةفِرَي  جيرانةكةمدا  بالكؤني  هةميشةي  دالَغةي  و  ئيَوارة  نيطاي 
كؤلكةداريَكي  سةر  رةشي  ضاثةستَيكي  ضاي  بؤني  هيكِرا  لة  دةكا، 
دووكةآلويي لة مةتبةخةكةي ((بارةطاي كافَي))وة ذيان دةوروذيَنَي و 
من بؤنطر دةكا. لة زاري ئةم وشانةوة بؤني ضيايةك ئةم ضاوتروكانة 
ضاوتروكاني  ديار  بة  لَيرةم  من  طةرمدةكاتةوة.  ئَيرة  بةفرطرةي 

ضيايةكي ئةبةدييدا.
زستان و بةهاري ٢٠١٠

ستؤكهؤلم

ثرؤذةي كة  من))،  ((ضياكاني  شيعري  لة  بةشَيكة  شيعرةش  كؤثلةطةلة  ئةم   تَيبيني: 
.كؤشيعرَيكة
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... مةهيَلَة, 
ئةو شةوبؤ تةِرانة,

لة نسَيي سةراب و راِرةوي شَيداري ئَيستادا, رةق هةلََين...
مةهيَلَة,

رابردووي بارطاويي ئةو رؤذ و زةمان و وَيستطانة
وةكو خؤي 

خؤي بكا بة ئيمَيل و كةنالَي ئَيستادا...
داخةكةم, من ئَيســتاكة ئةو نيم...

ببوورة لةوَي نيم...
ببوورة... من ئَيستا,

نة ئةو... و
نة لةوَيم...

... خؤمةكةي جاران نيم.
......

تكاية, دةست مةدة لة باس و نهيَنيي رابردوو 
رابردوو, كت و مت هةر وةك خؤي, بؤ رابردوو...!!

خؤنةبوون

عيسا ضيايي

وةك دلَؤثَيك باران بة دةستى خوداوة بةردةبمةوةء
خؤم ئةدةم بة سيَبةرى درةختَيكا،

وةك كلويةك بةفرى زةبةالح شؤِردةبمةوةء
زرمة لة خاك هةلَدةسيَنم،

ئاقيبةت هةموو طؤزةكان لة سةرى منا وردوخاش دةبن
ئةزانم هةموو طوللةكان لة رؤحى منا بةتالَدةبنةوة

ضونكة تؤ ئازارةكانى خؤت لة دلَى منا ئارام دةكةيتةوة، 
مةرطى خؤم

وةك تةقينةوةى كؤترَيك لةكاتى فِرينا 
وةك دانيشتنى ثةثوولةيةك لةسةر كورسى ناو باخضةكة 

وةك رةسمكردنى دلََيك لةسةر مةضةكى ضةثم دةبينم.
بةآلم من كؤتايى بة هةموو شتَيك ديَنم

طوَل لة ئينجانة دةكةمة دوذمن
دةست دةخةمة طمةى نيَوان دوو كؤتر

زيِرة لة زةردة زيِرة بةردةدةم
زيكة زيك... شوَين دةنطى زيكزيكة دةكةوم

بةردَيك دةكةم بةناو دارةكةدا

لة ئاوَينةيةكدا
 جَي بةخؤم

 ناطرم

ئيدريس عةلى
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ضؤلةكة لة جيكةجيك دةخةم.
نةوت دةكةمة بنى رَيحانةكان

ذةهر رؤدةكةمة طةرووى طؤرانى
سةرقاثى خةياَل دةنيَمةوة

قوفَل ئةدةم لة دةمى سيسركةكان
فةردةيةك طةنم ئةدةم بةشانى مَيروولةدا

طَيزةر لة كةروَيشك دةشارمةوة
غودةيةك دةكةمة سةر كوكوختى

طوللةيةك دةنَيم بة تاريكييةوة
دةرطاى باخ بةقايمى ثيَوةدةدةم

طازيَكى توند لة سيَو دةطرم
قيذة لة طَيالس هةلَدةستيَنم.

مناآلن هاندةدةم فيكة لة مانط بكَيشن
هووها بكةن لة دوو كةلَةشَيرى شةِرانى

بة قذ سيَبةرى درةختةكان راكَيشن
ئاخرى ئةوين شِر بكةن

تؤفان بةردةن لة باخضةكان
تاعوون تَيكةلَى جؤطةلةكان بكةن. 

خؤم دةكةمة ثةنى ذيان
مَيشكم فؤِرمات دةكةمةوة

خةيالَم لةسةر تةختة رةشةكة دةسِرمةوة
دلَم دةخةمة سةر هةزةء

وةآلمى هيض خةمَيك نادةمةوة.
دةضمة ناو نةخشةى جيهانةوة
لة كةنار زةريايةكى تووسندا

رادةكشَيم
شاخَيكى نةرم دةنيَمة ذيَر سةرم

سيَبةريَكى فيَنك دةطرم بةدةستةوةء
باوةشيَنى خؤم دةكةم

قاضَيكم دةنيَمة ناو ئاوى ئارام
دةستَيكم دةخةمة ناو دةرياى مردوو

هةورةكان دادةطرمة سةر سنطم

وةك كةفَيكى ضِر لة ناو دةستةكانما
طلَؤثيان ثَيدةكةم

هةناسةيةكى قووَل دةدةمةوة
لة بةشى خوارةوةى طةردوونةوة

طةردةلولَيك بةرثا دةكةم
قولةِرةشةكان سةريان دةبةنة ذيَر دزداشةكانيانةوة

زنجيةكان راودةنَيم بؤ ناو زنجةكانيان
لة طوَى ضةمى نيلدا

سةتَلى ذنَيك ثِردةكةم لة زيخ ء لم
ريَطاى براكانى يوسف دةطؤِرم

كؤشكى سثى رةشدةكةمةوة
مَيروولة بةرئةدةمة شيرينى سةرمَيزى كؤبوونةوةكان،

لةناو ئةم نةخشةى جيهاندا
نامةوَيت طوَيم لة جريوةى كةنارى ء

شريخةى طوللة بَيت
نامةوَيت بؤنى ميسكء
خوَين بَيت بة كةللةمدا

نامةوَيت زةنطى كلََيساء
زةنطى مؤبايلى كةس ببيستم

نامةوَيت باغى زةيتوون ء
كيَلَطةى مينةكان بةر بطرن

نامةوَيت ئاوى رةوانى هيض كوَيستانَى
بة خاكى وشكى هيض طةرميانَيكدا بكات عبوور.

بَيزار دةبم بة وذةى فِرينى مَيشوولة
بة خرمة خرمى ثَيى مَيروولة بةسةر بةفرا

بة دانة جيِرةى حةقيقةت
بة مَلضةمَلضى شيعر لةناو دةمى شاعيريَكدا.

لةناو ئةم نةخشة خؤآلوييةى جيهاندا
بَيزاردةبم لة ذيان... بة خؤم دةلََيم:

نا هيض نالََيم... ئاخر كةلَكى وتنم نةماوة!
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بارانة
عاشقترين ئةستَيرة
دةِرذيَتة رووبارى 

قةسيدةكانمةوة
لَيرةوة يادطارةكانى ثةثوولة

ساراى عةشقى ضراكان
دةدؤزنةوة

ئةى طوأل مةستانة
بؤ درةوشانةوةى رؤح ء

بؤ ئةفسوونى تريفة دادةطيرسيَيت
ضيت لَى كردين ئةى شنةباى 

ئيَوارانى ئاويَنة
نازدارةكة

نمةنمة هةناسةي
شةونمَيكي ناوازة
ضراى طولَةكان 

هةلَدةكةن
ثاسارييةكان لةنيَو شةثؤلة 

ئاوريشمييةكانمدا
سروودى طولَةكان دةضننةوة

فرمَيسكى ض طةآليةكة
بؤ سةفةرى زريانى عةشق ناثشكوآ

واى لة دلَتةنطيى دةرياو 
دلَتةنطيى ثةثوولةو

دلَتةنطيى نةورةس ء
دلَتةنطيى ضرا

ئةوة ثةنجة ئالَتوونييةكانى 
سروةية

دةست دةخاتة نيَو دةستى ريَذنةوة
ئةى ريَطاكانى هةتاو

ئةمزانى دلَةمةستةكةى باران

شةونمَيكى ناوازة
بةخةندةى طةآليةكى 

نازداردا
راناطات

ئةى ئاويَنة ئةفسونييةكة
ئةمشةو ضراى طولَةكان

هةلَدةكةم
ئةمشةو دلَؤثآ رؤشنايى
وةك ضراخانى ذانةكانم

ثِردةبَيت لةطرياني خؤرنشين
ئةمة اللةزاري هةوريَكي سةرمةستة

بؤ هةناسةكاني تريفة
دةثشكوَي

ضيت لَي كردين ئةي هةناسةي
ئاويَنةكاني رؤح

ئةوة ئةندَيشةي سؤراخي

ئاوَينة دأل بة 
ناسثَيرم

 كوردؤ كاروان
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ثِرة لة عيشوةى سوورة طوأل
ئةي ثايزة سةرمةستةكة

طةنجيَتي ئةو طوآلنةت
لةكوَي ون كرد

ضةشني ئازاري ئاوةكان
خؤشيان ويستي

بمدؤزنةوة ئةى ئاويَنةكانى باران
ثةلكة زيَِرينة حةرفةكانى هةتاوى دامآ

كةضى من تةنها بؤ يادطارةكانى ئاو دةطةِرام
- با- ثةنجةكانى خؤى نيشاندام

وةلَى من برينى ضراكانم دةالواند
ضيت لَى كردين ئةى دلَةمةستةكةى باران

بةرلةوةى ثايز وةآلمى
باخضةكان بداتةوة

هةناسةكانى خؤرنشين
تةفرةى طةآليةكى سةرمةستيان دا

ضيت لَى كردين ئةى ماضةكانى خوا
ضيت لَى كردين ئةى تةفسيرى ئاطريَكى عاشق

ضيت لَى كردين ئةى حةرفةكانى هةتاو
ضيت لَى كردين ئةى دلَة مةستةكةى ئاويَنة

نةتاندةزانى باران ثشكؤيةكة 
بؤ ليَوةكانى ثةلكةزيَِرينة دةخةمَآل

لَيطةِرَين دلَؤثآ تيشك
باخضةكانى ئاويَنة دةشاريَتةوة

ئةمة غةريزةى ثايزة
تاقانةترين ضراى 

طولَةمَيخةكى ثيَبةخشيم
ثَيدةضآ بالَندةيةكى ئةفسووناويى

ئاطرى تابلؤكانى ثةلكةزيَِرينة بَيت
ئاى لة سروودى ضراكان

لةناو دلَمدا شةثؤلى
زةرياكان دةطةشيَنيَتةوة

مذدة بَيت ئةى عةشق
ئةستَيرةيةكى ئاويى دةِرذيَتة

نيَو درةوشانةوةى زامى طولَةمَيخةكةوة
ئةو شةوة بؤن خؤشانةى عةشق

ضراكان ثِردةبن لةدةنطى
طولَة شكؤمةندةكان

ئةو شةوانة (كزةبا) ثةنجةكانى
دةبةخشآ بة طةآليةكى سةرمةست

ئةوةتا برينى ضراكان
بؤ فرمَيسكى باخضة مةستةكان دةطةِرَيت

ئةوة طريانى ثةروانةية
وةك عةشقَيكى ورشةدار

دةمدةنةدةست شةوة بآ ئةستَيرةكانى
سةفةرى عاشقان

ئةى زامةكانى باران
من وةك دلَةمةستةكةى ثايز

خؤشةويستى كردوومى بة شةونمَيكى
غةمطين غةمطين

من شةرمى ئةو هةورة ثةشيمانةم
ثزيسكى تارماييةكان

دةمشارنةوة
ئةى ثايزة سةرمةستةكة

طةنجيَتى ئةو طوآلنةت
لةكوآ ونكرد

ضةشنى ئازارى ئاواكان
خؤشيان ويستى

واى لةم ثةلكةزيَِرينة عاشقة
طؤرانييةكانى هةتاو تاراج دةكات
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ئةوة دلَة مةستةكةى بارانة
ديَتة نيَو طريانى 

ئيَوارةيةكى ئاشووفتةوة
لَيطةِرَين بالَندة ئاوريشمييةكان

ريَطاكانى هةور عةشق ثرذيَنكةن
لَيطةِرَين ضراى باخضةكانى ئةستَيرة هةلَكةن

ئةوة طةآلء طولَى فرمَيسكةكانمة
ئاويَنةكانى باران ثِردةكةن لة تارمايية

رووناكةكان
واي لة ئيَوارةى ئةم عةترة

بؤ دلَةمةستةكةى ثايز
دةتويَتةوة

بةم ئيَوارة زامدارة
ثةلكةزيَِرينة حةرفةكانى

هةتاوى دامآ
كةضى من تةنها بؤ يادطارةكانى ئاو دةطةِرام

(كزة با) ثةنجةكانى خؤى نيشاندام
دةيزانى دلَم لة دلَة مةستةكةى ثايز دةضآ

ئةوة نؤتةى دلَمة وةك سةدةفَيكى عاشق
رووبارى خةمةكانم تةى دةكات

ئةى عةشق نمةنمة
خرؤشانى ثةلكةزيَِرينة

ئاويَنةكانى دةريا ثِردةكات 
لة ئاوريشمى هةورة بةعيشوةكان

ئةى ئاشوفتةترين طريانى
ئيَوارانى خؤشةويستى

طولَةكان خةو بةخواوة دةبينن
شةبةنطيش نةورةسَيكى تةنهاية

دةشتة ئاوييةكانى ئاسمان
دةطريَتة ئامَيزى ثايز

دارستانيش وةك دةرياكان
شةثؤل ئةدةن

واى بؤ دلَة مةستةكةى باران
شةونم مالَئاوايى لةطةآليةكى 

غةمطين دةكات
دةستة سيحراوييةكانى ثايز

ثِرة لة برينى ضراكانى 
سوورة طوأل

ثَيدةضآ كوكوختيية نامؤكان
خةون بة وةرزةكانى عةشقةوة 

ببينن
ئيَوارانآ ثاِرانةوةى طةآلكان

بالَةفِريَيان دةكردو
دةست لةمالنى ميهرةبانيى
دةشتة ئاوييةكانى ئاسمان

دةبوونةوة
ئةى طوأل خؤش هاتى

مةستانة لةسةرخوانى عةشق
ثِربوويت لة درةوشانةوةى رؤح
وةرة ئةى عةترى ثايز مةستانة

بؤم بطرى
سةيركة ثةثوولةيةكى شكؤمةند

بآ ثةروا هةلَدةوةريَتة ثيَلَوى
خؤشبةختى هةوريَكةوة
ئةى تارمايية بةسؤزةكة

شةونمَيكي ناوازة
ماضةكانى خواو

زامةكانى ئاسمان
دةنووسيَتةوة

ئةى رؤح
طولَةكان لة خةونى تريفةو

PKPL
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ثاسارييةكان لة كةنار
رةنطى دةرياى عةشقدا

جوان دةبنةوة
تةنها زامَيك بؤ ئيَوارة مةستةكانى

ثايز دةخويَنآ
زامآ بالَندةيةكى ثِر ئاونطة
بة خؤشةويستى طةآليةكى

سةرمةستدا
راناطات

ضيت لَيكردين ئةى سؤناتاى
ئاويَنةكانى باران

ئةوةى لة نزاى شةونم دا
ئةفسانةية

عةشقة خؤشبةختةكانى باخضةية
بؤ ذانى فرمَيسك شين دةبآ

ئةمة نزاى ئازارةكانى
ئةوضرا سةرمةستةية

زامةكاني كزة با دةنةخشيَنَي
دلَة مةستةكةى باران

وةك ماضى ثايزيَكى شؤخ و شةنط
ثِر دةبَيت لة طريانى خؤرنشين

ئةمة اللةزارى هةوريَكى سةرمةستة
بؤ هةناسةكانى تريفة دةثشكوآ

ئيدى من دةبم بة ثةلكةزيَِرينةيةكى عاشق
بؤ ثةثوولةبارانى شةبةنط

جوان دةبمةوة
ئةو ئيَوارةية هَيشتا دةرياى 

خؤرنشين 
دارستانى ضاوةكانمى جآ نةهَيشتبوو

بريسكةى طولَةكانى خةونم
فانؤسى شةثؤلةكانيان هةلَدةكرد

ئةوة ئةنطؤرةى ئةو هةورةية
ثِرة لة ثرسيارى ثةلكةزيَِرينة

ئةيِرؤح
با خةزنةكانى شةونم 

بؤ ئاويَنةكانى باران 
هةلَكةين

ئاويَنةكانى باران خويَنى ضرؤكانى 
رؤشنايين

بؤ نةشئةى ثِر خةندةى اللة
لةدايك دةبن

ئةى ئاويَنة عاشقةكة
باخضةكانى ئاسمان

نهيَنى ماضةكانى خوا
بؤ ئةستَيرةيةكى ناوازة

دةدركيَنن
باران فريوى ئاطرى 

سيَبةرةكانى تريفةى دا
ئةوةتا هةورةكان ثِربوون 

لة ثاِرانةوةى طولَةكان
ئةوة دوا ماضى تريفةو بارانة

ئةوة هَيشووة ئةستَيرةى خةمةكانى خواية
ئاويَنةكانى رؤحى ثةلكةزيَِرينة 

ئاشكرا دةكات
ئةى خويَنى ضرؤكان

ضراى شةثؤلةكان زانيان
ثاداشتى دةريا

PMPN
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بؤ خواى نةورةسة عاشقةكان
تةنيا طريانى ضةثكآ تيشكى 

خؤرئاوابوونة
شةثؤل شةثؤل حةرفى ئاوةكانيان 

هةلَفِراند
ئةى عةشق

ئةوة ضِرؤحَيكة لةنيَو زامةكانى باراندا
وةكو ثرشنطى هةناسةكانى ئاسمان

بانطم دةكات
ئةى ئةستَيرة ئاوييةكة
ئةوة فرمَيسكى بةفرة

دارستانَيكى ثِر طؤرانى
دةطةشيَنيَتةوة

سةيركةن ئاويَنةكانى خؤرئاوابوون
وةكو ئاهةنطى طولَةطةنم
بؤ ضاوانى زةريا دادةكةن

زةرياش لةنيَو وةرزةكانيدا
عاشق عاشق دةيشاريَتةوة
ئةى دلَة مةستةكةى باران

من ضاوةِروانيى ئاويَنةكانم دابةتؤ
كةضى تؤ خةزنةى طولَةكانت

نةدامةوة
ئةم ئيَوارةية نةورةسةكان ثيَيان وتم

ئةوة باخضةى خؤشبةختى تريفةية
ثةثوولةكانى شنةبا دةبةخشيَتةوة

ضيت لَيكردين ئةى ئازيزترين
ئاويَنةكانى باران

هةميشة لةسينةى ئارةزووى
نةورةسَيكى غةمطيندا
اللةزارى ساراى دةريا

دادةطيرسَيت

ئةمة خةزنةى رؤحى بارانة
وةكو رازى هةناسةكانى خؤرنشين

بةخؤشبةختى طةآليةكى 
سةرمةستدا

راناطات
سةيركة ضةشنى ذانةكانى ئاو

دةبمة ثةنجةو دةستى ثةلكة زيَِرينة
واى لة ضثةى ئةم شةونمة

ئاويَنة بةئاويَنةى عةشق
دةبةخشيَتةوة

شةوانة تريفة دةبيَتة ميوانى
ماسيية شةيداكان
ئةوآ دةمآ دةريا

وةك باخضةكانى ئاسمان
شنةشن بالَدةطرَيت

ئةى دلَةمةستةكةى باران
تؤ ئةو ريَكةوتة ثيرؤزةيت

ضةشنى هةناسةى طولَة ضوالة
دةبريسكيَتةوة

ئةى سوورة طوَل
شةوة عاشقةكانى دةريا

ثرشنطَيكى نهيَنيية
برينى طولَدانَيك دةخويَنيَتةوة

ضيت لَيكردين ئةى ئاويَنةكانى باران
شةوانة ثِردةبم لةطوَل خةندةران

ض عةشقَيكة وةك ئةستَيرةيةكى ئاوى
بةخؤشةويستى باخضةيةكى

سةرمةست دا 
راناطةم

واى لة نزاى سؤزى شةونم

POPP



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

ةق
د

٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

ةق
د

ضؤتة نيَو خةونةكانى تريفةوة
من خؤم بينيم لة ئاويَنةى ئةستَيرةيةكى 

خؤرنشين دا
طوأل ء خةندةي ثةلكة زيَِرينة

وةكو سؤماي ئاسماني (نالي)
خةزنةكانى رووناكييان

دةبةخشييةوة
من خؤم بينيم خوا ئاويَنةى 

طولَةكانى ماض دةكرد
من خؤم بينيم شةبةنط

ثةنجةرةكانى بارانى دةكردةوة
بةو زامى عيشقةوة

باران ضراى
طولَةكانى هةلَكردةوة

١
دةطةِريَمةوة ذوورى تةنيايي

سيطارَيك ثَيدةكةم
تَيكشكاو... داِرماو

لةسةر ضرثاكةم رادةكشَيم
وةك هةميشة

بير لة تؤ دةكةمةوة.

٢
نيوةِرؤيةك بووم بة هةزار ثارضةوة

وشة ثَيكييةوةى لكاندمةوة
بؤية بِريارمدا بضمة نيَو وشة و

لةوَى بؤ يةكةمينجار مالََيك دروست بكةم
مالَى خةون و شيعر.

وَينة شكاوةكانى نيطةرانى

داستان بةرزان
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٣
ذنةكةم بة غةمطينيم ثةست دةبَيت

نازانَيت، بةختةوةريى ئةوة
مالَي ويَرانكردووين!

٤
دوايين ساتى ذيانم لَيرةم

لةم يانةي دلَتةنطيية
لةسةر يةكَيك لة كورسييةكانى طريان

بة دةم مةراقى ثيربوون و
ئازارى منالَييةوة

دةضؤِريَمة ناو ثةرداخَيكى بةتاَل
هيضم ليَبةجيَناميَنَيت

ضةند ثارضةيةك
نيطةرانيى نةبَيت!

٥
لة ئةوينتا خةونم دةبينى

لة ليَوةكانتةوة لة ئاطر تَيدةطةيشتم
لة ضاوانتا شيعرم فَيرى فِرين دةبوو

بةآلم لةو رؤذةوةى شكاوم
خةونم ثِريةتى لة مردن

سووتان هةراسانى كردووم
لةطةَل شيعريش ضةندينجار بةشةِر هاتووين.

رةنطة رؤذَى من و شيعر
يةكمان ئةوى دي بزر بكةين.

٦
هةرطيز نةمتوانيوة رقم لة كةس بَيت

بؤية بة طومانم
لةوانةى رقيان ليَمة!

٧
شكستةكان بة ورووذم دَين

دونيات بةسةردا دةِرووخيَنن
بة جؤريَكى وةها

شيعريش فريات ناكةوَيت.

٨
هةموو كةس جوانة

تةنيا من نةبَيت
لة كةس ناضم!

٩
طوَي دةنَيم بة سنطى نيشتيمانةوة

هةميشة دةلََيت:
ئةم بَي كةسييةكةى دةِرةويَتةوة؟!

١٠
ئَيرة شويَنى ذيان نيية

بة كؤضي بالَندةكاندا دةزانم.

١١
نازانم ضي لة خؤم بكةم 

هةضي دةكةم نابم بة مرؤظ.
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١٢
خؤم هاويشتة شةمةندةفةريَكةوة

ويستم ذيان بةجيَبيََلم
لَى ئةو ثَيش من لةوَى

قاوةى دةخواردةوة!

١٣
طالَتةجاِريية ئاشتى

سبةينَى جةنط هةلَدةطيرسيَتةوة.

١٤
دلَؤث... دلَؤث

تةنيايي لةسةرى ثةنجةكانمةوة
دةِرذيَتة نيَو جانتاكةم و

لة بةينى ثةِرةى دةفتةرةكانمدا
دةبن بة شيعر.

Dastan.barzan@gmail.com

خةونَيكى 
ثايزيى...!

سةروةر كةريم

خوليايةكى بيَهودةية طةِرانةوة بؤسةرةتا...
بؤ ئةوَى، بؤ طؤرانييةكانى زةمةن.

ئةو دةمانةى تؤ هةناسةكانى بوونم دةبِرى!
بةرةو كام زنار هةنطاو بنَيم.

كاتَيك تؤ تةذيت لة غوربةت و
من بَيدةنطترين ثياوى دنيابم!

ئةم كةشتى عةشقة ناطاتة كةنار.
تؤ دةروازةكانى دَلت كلَؤمداوة!
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ريَطا نادةيت؟
ريَطا نادةيت؟

دلَم ثِركةم لة ئاونطى بةيان و
ثةلكةزيَِرينةى دواى باران لةئامَيزطرم.

ئاى! يارؤ... يارؤ
دلَى ثِر لة نائومَيديت بكةرةوة،

تا هةناسةكانى بوون ثِربَى لة ثةيامى رؤح و
هةنطاو بؤئةوَى بنَى...

مةلى نائومَيديى هةلَفِريَنَى و
ئيرةم ذيانت ثَى ببةخشَى.

وةلَى ليَوة ثةمةييةكانت بؤنى ماضيان لَى ناية؟
رةنطى ئةرخةوانيى بؤنى هةناسةى لَى ناية؟

خةندةكانت نامباتةوة زنارى فِرين.
اللةزارةكان بؤنى مةرطيان لَيدَى،

ئيدى بؤ هةلَوةداى فِرينم دةكةى؟
كة رؤحت مةئيوس و ماندووة و
خؤت داوةتة دةستى قةدةرَى...

رؤذانة بة ئازار رات دةذةنَى و
ناتوانيت بؤساتَيك دوور بِروانى.

روانينَيك بؤ ثةيامى نةوِرةسةكان،
بؤ خةونى كؤترة ثةيامبةرةكانى دَل.

ئاى! يارؤ... يارؤ
لة جةنطةلَى ئةم بوونةدا ذيان واية

هةناسةكانت بة ذان بيَنةبوون و
خؤت بدةيتة دةستى ئةم زةمةنة دلَِرةقة و

نةتوانيت بؤ ساتَيك دوور لة حةسرةت.
بة خةندةوة بة ذيان ئاشنابى و

لة ئةفسونى ئةم زةمةنة بَى دلَة قوتاربى و
بمبةيتةوة بؤ ئةوَى، بؤ عةشق.

٢٠١٠/١/١٥

نةماوةو  زؤرم  كة  طرتمي  هةستَيك  خؤمةوة  لة  هةر  ثَيشوو  هةفتةي   
ئةمة  خؤم،  مردني  لةسةر  نةبووم  سوور  ئةوسا  وةك  ئةوةندة  قةت  دةمرم، 
يةكةمجار نييةو خةياَلي وا، زوو زوو هَيرشم بؤ دَينَي، هي تةنياييةكي قووَلة يان 
نةطبةتييةكي رووت يان هي هةردووكيان، نازانم، هةر وةك ضؤن ثَلةنطَيكي برسي 
دواي ئاسكَيك دةكةوَيت، منيش ئاوا جار جار خةياَلي مردن دوام دةكةوَيت، لَيم 
نزيك دةبَيتةوة، نزيكتر، هةر ئةوةت زاني سةرَيك بةرز دةكةمةوة وةك ضةتر 
بةسةر سةرمةوةية،هةر خؤشم نازانم ضؤن خؤمي لَي قوتار دةكةم. بةآلم هيض 
كاتَيك وةك ئةم جارة لَيم نزيك نةبووبووةوة، تةواو خؤي تَيكةآلوي سَيبةرةكةم 
كردبوو. بؤية وام هةستكرد ئةم جارة ميوانةكةي مردن لةبةر دةرطاية، دةرطاشي 
لَي نةكةمةوة، خؤي كليلي ثَيية. ئيتر زانيم تةنها هةفتةيةكم ماوة و تةواو ذيانم 
بة  ذيانم  دواهةفتةي  هةفتةية،  ئةو  ويستم  بؤية  ــدووة.  دؤِران قومارَيك  وةك 
توريستَيكي  ضؤن  وةك  دةرمهَيناو  هةبوو  بانقدا  لة  ثارةم  كةمَيك  بذيم.  باشي 
منيش  دةبةخشَيتةوة،  ثارة  و  دةِروات  ذياندا  خؤشييةكاني  ناو  بة  دةوَلةمةند 
ثارضة  نةما.  ثَي  نةبرد هيضم  ئاوا سةرةتاي هةفتةكةم دةستثَيكرد، دوو رؤذي 
دروست  لَي  ضكؤالنةي  خانوويةكي  دواِرؤذ  بؤ  دامنابوو  كة  هةبوو،  زةوييةكم 
بكةم و رؤذةكاني ثيريمي تيا بةسةربةرم، بة نيوةقيمةت فرؤشتم و وةك ضؤن 

بة دةزوويةك 
دَلم 

دةدوورمةوة

ضيرؤك

 ئارام كاكةي فةالح 
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بوتَلَيكي طاز ثِردةكةيتةوة، منيش ئاوا لة ضةند سةعاتَيكدا طيرفانم لَي ثِركردةوة. 
دياريي طرانبةها و بَيهاوتام بؤ هاوِرَيي و خزمةكانم كِري، تا وةك يادطارَيك اليان 
بمَينَيتةوة. سةيري بكةن و بَلَين ئاي ضةند زوو جَيي هَيشتين. دواجار ثَيم بة دَلي 
نةكةم،  لَي  خواحافيزيي  دابوو  بِريارم  هةرضةند  مامم.  الي  ضوومة  ناو  خؤمدا 
ضونكة دةمزاني ئةو وةآلمي خواحافيزي ناداتةوة. مامَيكي تةنيا و نةطبةتم هةبوو 
دةدا،  لَي  سةرَيكم  جارَيك  مانط  دوو  جارَيك،  مانطي  و  دةهاتةوة  ثَيدا  بةزةييم 
رؤمانم  كؤمةَلَيك  منيش  دةباري،  باران  بيرمة  بؤالي  كة ضووم  ماوةيةك  ثَيش 
لة كتَيبفرؤشييةكان كِري بوو، كة هاتمة دةرةوة الي مامم بةجَيم هَيشتن، لةبةر 
لَي كرد  داوام  بيرمة  نازانم، ئةوسا  بيرم ضوو بوون  يان هةر وا  بارانةكة بوو، 
رؤذَي سةرَيكم لَي بدات، ثَيم خؤش دةبَي، بةآلم نا، ئةو ضةند ساَلَيك بوو سةري 
لَي نةدابووم. نا مامم ثَيويستي بة من نةبوو، الي ئةو من برازايةكي هَيندة خوَين 
شيرين نةبووم، تةنانةت ئةو كاتةش كة باوكم بةدايكم دةَلَي: با بِرؤين، ئةم وآلتة 
جَيبَيَلين، كوِرةكةمان طةورة بووة، نة وآلت ثَيويستي ثَيمان ماوة، نة كوِرةكةمان، 
كرد،  خزمان  هةموو  لة  خواحافيزي  ببينين،  دونيا  خؤمان  بؤ  كةمَيك  بِرؤين  با 
لة  هةر  ئةو  ناداتةوة.  وةآلمي  بكات  خواحافيزيش  دةيزاني  ضونكة  نةبَي،  مامم 
منداَلييةوة ثةيوةندي لةطةَل باوكمدا خؤش نةبوو، بؤية منيش بةر ئةو نةفرةتة 
كةوتبووم، هةر بة منداَلي كة رؤذَيكيان باوكم هةندَيك وَينةي فيلمة كاوبؤَيكاني 
دِراند كة مامم لة خؤي زياتر خؤشيدةويستن، هةر ئةو شةوة لة داخي ئةو وَينانة 
دوو ضرضي لة ناوضةوانيدا بؤ دروست بوو، ئةو وَينانةي كة بة رؤذ لة طيرفانيدا 
طرت  بةر ضاوي  دوذمنانة  تةمَيكي  ئيدي  بوون،  لةذَير سةرينةكةي  بة شةو  و 
لة طةورةييشدا قةت باوكم وةك براي خؤي نةبينَيت و لةسةر ئةو  كة وايكرد، 
وَينانة لَيي خؤش نةبَيت. ئةو وَينانةي كة ئةكتةرة بةناوبانطةكاني ثَيشاندةدا بة 
دةم و ضاوَيكي درَيذ و قوثاوةوة، بة دةم و لَيوَيكي تينووي قَليش بردوو لةسةر 
ئةسثة بريندارةكانيانةوة، كة خةوني مامم بوو رؤذَيك لةسةر ئةو ئةسثانة خؤي 
مةتارةكانيانةوة  لة  و  بطرَيتةوة  نيشانةيةك  شِرةكانيان  تفةنطة  بة  و  ببينَيتةوة 
اللَيوَيوة  بة  ئةبةدييةوة  دووكةَلَيكي  بة  سيطارَيكيش  و  بخواتةوة  ئاوَيك  قوومة 
بَي، لةو رؤذةوة كة وَينةكاني بة لةت و ثةتيي بيني ئيدي وةك ئاوَينةيةك هةموو 
لةتوثةتبووني دواِرؤذي خؤي تيا بيني و هةموو ئةو وَينانةش كة ئةو بةخةياَل 
دواِرؤذ  وةك  كردبوون،  دروستي  خؤي  لةسةر  و  خؤي  بؤ  ساَلةدا  ضةند  لةو 
طوَلدانَيك بَيت و بة بةرضاويةوة كةوتبَيتة خوارةوةو جطة لة ثارضةي وردو خاش 
هيضي تري نةمابَي ئاوا بوو، نةك ئةوة بةَلكو هةستي دةكرد ثارضة تيذةكانيشي 

زؤر بَي رةحمانة لة طؤشتةكةي طير بوونةو ئةميش رؤذانة خوَيني لَي دةِروات، 
بة جؤرَيك بة هيض شتَيك ناوةستَيتةوة. بؤية لة داخدا وازي لة قسةكردن هَيناو بة 
مانط وشةيةك لة دةمي نةدةهاتة دةرةوة، تا دوايي كة ويستي جارَيكي تر دةست 
بة قسةكردن بكاتةوة، هَيندة تووشي هةَلة دةبوو، بةرامبةرةكةي تةواو دةهَيناية 
ماوةيةك  وشةيةكةوة،  هةموو  بةيني  دةخستة  (و)اوي  كة  تايبةتي  بة  ثَيكةنين، 
ئاوةَلناو  لة  دونياي  حةزي  دةكــرد،  خؤي  باسي  كؤ  سَييةمي  بةكةسي  هةر 
دةرةوة. ضاوط  دةكردة  رستةكانيدا  لة  كرداري  تةواو  هةينيدا  رؤذاني  لة  بوو، 
ئاسايي  قسةكردني  بةرة  بةرة  لَيهات  واي  تا  طرتةوة.  ثةيوةندي  ئامرازي  جَيي 
نةبَي  دةطمةن  بة  ضركةيةش  ئةم  تا  و  شَيوةيةية  بةو  تائَيستاش  بيرضووةوة. 
قسةيةك ناكات، بةآلم هةرضييةكي بوَيت لةبةر دةمي ئاوَينةكاني ماَلةوةيدا لةبةر 
خؤيةوة جوان دةدوَيت، هةر ضةند لةوَيشدا هةندَيك جار تَيكةَلي دةكات، بةآلم 
بةنووسين دةينووسَيت  يان  بوَيت دةيَلَيت،  ناترسَيت ضي  سةيري خؤي دةكات 
و سةير لةوةداية بة بَي هةَلةش، بةآلم كة قسة دةكات وا تةنطةنةفةس دةبَي كة 
بةرامبةرةكةي داواي لَي دةكات و لَيي دةثاِرَيتةوة بَيدةنط بَي، نةوةك وشةكان 
وةك ثاروويةك لة قووِرطي بطيرَين و بيخنكَينن و دوايش بةسةر بةرامبةرةكةيدا 
دِراوانةوة كة  وَينة  ئةو  لةناو  بوو  ئةو خةون و خةياآلنةشي  بَيتةوة. هةر  ساغ 
هةميشة ثارضةكاني لة طيرفانيدا بوون ضةند ساَلَيك كرديان بة ثَيشمةرطة، بةو 
بَيدةنطيية قورس و نيطا ساردةيةوة سيماي جةنطاوةرَيكي هةبوو كة كاريزمايةكي 
تايبةتي ثَيدةبةخشي و لة خؤتةوة سَلت لَي دةكردةوة و رَيزت دةطرت. هةميشة 
نةخؤشييةكي كوشندة ضاك  لة  ثياوة  ئةم  وابوو  ئةوة  كة سةيرت دةكرد وةك 
روومةتةكاني.  نةطةيشتؤتة  خوَين  جارَي  زةردةيةوة  سيما  بةو  بووبَيتةوةو 
ثَيت سةيرة دوكتؤر وا زوو ئيزني داوة. هةميشة كة لَيي ورد دةبوويتةوة وةك 
ضةند  دواي  دابَي  خةبةري  دَلت  كة  وابوو  موزَييةك  هةَلواسراوي  تابلؤيةكي 
سةعاتَيكي تر دةدزرَيت، بؤية حةزت دةكرد زياتر سةيري بكةيت، ضونكة ئيتر 
نايبينيتةوة. تا لة راثةِرينةكةدا طةِرايةوةو وةك ثاداشتَيكي رؤذاني سةختيي سةر 
شاخةكان داوايان لَيكرد كة ض ئيشَيكي دةوَي تا بيدةنَي، ئةويش ئيشَيكي هةَلبذارد 
كة ثَيويستي بة قسةكردن نةبوو. ئيشي ئةشكةنجةداني ديلي ناو بةنديخانةكان. كة 
بؤ مامم تةنها ضاوي بةسبوو بؤ ئةوةي لة رؤذَيكدا دوو سَي سةعاتَيك ئيش بكات 
و بَي غةم بِرواتةوة بؤ ماَلةوة. مامم هةر بة ضاو ئةشكةنجةي زيندانيةكانىدةدا، 
كةس نةبوو لةبةردةم نيطا سةهؤَلييةكاني مامدا خؤي بطرَيت، طةر ماوةيةك ئاوا 
سةيري بكرديتاية لة شوَيني خؤت دةتةزيت، بؤية دةبوواية هةميشة لة جَيطاي 
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خؤتةوة بجوَلَييت تا نةتبةستَي. ئةوانةي كة مامم خؤشيدةويستن، قةت سةيري 
نةدةكردن، بةَلكو كة بةدةطمةن قسةيةكي لةطةَل دةكردن سةري دادةخست. يان 
رووي دةكرد بةوديودا. ئةو ضةندةها جار كة وشةيةكي لةطةَلم دةوت، نةمدةزاني 
لةطةَل منَيتي يان لةطةَل ئاوَينةكان. ئةو كةسانةي كة لة بةنديخانةكاني هةرَيمدا 
ئةو  باسَيكي  دوايي  بوو  نةيانتواني  كةسيان  نيطا ساردانة،  ئةو  بةر  كةوتبوونة 
لة  بزمار  كؤمةَلَيك  وةك  ئةوةوة  ضاوةكاني  لة  كة  بكةن  كوشندةية  سةرما 
ناوضةوان و رؤحيان دةضةقي. بة جؤرَيك لة ثةل و ثؤي دةخستن كة ئاواتيان 
بة مردني خؤيان دةخواست. بؤية بة ثةلة هةرضي شتَيكيان بزانيباية بة زيادةوة 
دةيانوت هةر بؤ ئةوةي لةو ضلوورة نيطايانة رزطاريان بَيت، كة وةك تير لة ضاَلي 
ضاويان دةضةقي. هةموو ئةوانةش كة لة زيندان هاتبوونة دةرةوةو بةِرَيكةوت 
بةشةيان  ئةو  هةموو  بنووسنةوة،  خؤيان  بيرةوةريي  و  ياداشت  ويستبوويان 
وةك  بةشة  ئةو  دةكرد  هةستيان  درابــوون،  ئةشكةنجة  ضؤن  كة  ثةِراندبوو 
خةونَيكي ناخؤشيي سةردةمي منداَليي واية لة بيرت ضووبَيتةوة، وةك خةونَيكي 
بةستوو لة يادةوةرييةوة كةوتبَيتة خوارةوةو ثارضةكانيشي وردوخاش نةمابَي. 
بؤية نووسينةوةي مةحاَلة، نةياندةزاني بؤ هةموو شتَيكيان لةبيرةو ئةوة نةبَي. 
بؤية  بضةقَي،  خةياَل  لة  دِرك  وردة  وةك  بوو  ئازار  بة  وا  لَيي  بيركردنةوة  يان 
كةس نةيدةويست لة خؤِرا ئةو ئازارة بة خؤي بطةيةنَيت. باشترين شت ئةوةية 
فةرامؤشي بكةيت. بؤية بةهؤي كارطةي سةهؤَلي ضاوانييةوة مامم رؤذ لة دواي 
رؤذ لة ئيشةكةيدا سةركةوتووتر دةبوو و زياتر رَيزيان دةطرت و باشتر جَيطاي 
خؤي دةكردةوة و كةمتريش ئيشي دةكرد، ضونكة قةت ثَيويستي بةوة نةبوو دوو 
جار ئةشكةنجةي يةكَيك بدا. تةنانةت ئةمريكييةكانيش ثَييان زانيبوو، ثارةيةكي 
زؤريان دابوو بة حكومةتي هةرَيم، مامم لةطةَل خؤياندا بةرن و ضةند ئيشَيكي 
ثَي بكةن، بةآلم نةضووبوو لةطةَلياندا، وتبووي كة ئينطليزي نازانَيت و ضاوةكاني 

ئةم بةس بة كوردي ئيش دةكةن. 
بةكاردَينَيت،  يةك ذووريان  تةنها  ئةم  ثَيكهاتووة،  ثَينج ذوور  لة  مامم  ماَلي 
هةر  دةَلَيي  تَينةخستوون،  ثَيي  ساَلَيكة  ضةند  و  خاَليين  تةواو  تر  ضوارةكةي 
لَيي  بة هةموو شتَيك،  نيين. هؤَلةكةي كردووة  ماَلةشدا  لةو  نيين...  ئةويش  هي 
دةدانيشَيت و سةيري تةلةفيزيؤن دةكات، ناني لَي دةخوات، لَيي دةنوَيت و طةر 
بة دةطمةنيش ميوانَيكي بَيت دةيكاتةذووري ميوان. ضةند ئاوَينةيةكي طةورةي لَي 
هةَلواسيوةو ئةوةي من بزانم رؤذانة بة سةعات قسة لةطةَل خؤي دةكات. لةم 
ماوةيةي دوايدا كة دةضووم بؤ الي، هةستم دةكرد زؤر شَيوةي باوكمي تيايةو 

حةزم دةكرد بيبينم. هةميشة لةبةردةم ئاوَينةكةيدا بوو، كة قسةي لةطةَل دةكردم، 
قةت سةيري نةدةكردم، نةمدةزاني لةطةَل خؤيدا دةدوَيت يان لةطةَل منَيتي. 

لة  تؤ  هَيناوي،  بؤ  ديارييةم  ئةم  دةكةم،  بيرت  طيان!  مامة  وتم  ضوومة الي، 
جَيطاي باوكمي. وةآلمي نةدامةوة. وتم، تؤ و باوكم بة منداَلي ض شةِرَيكتان بووة، 
طةردنتان ئازاد بَي، بةآلم مني تَيوة مةطلَينن، شةِري منداَلي ئةوةي خؤشة نابَي 
شةِرةكانيشييةوة،  بة  خؤشة،  شتَيكي  هةموو  منداَليي  طةورةيي،  بؤ  هةَليبطرين 
بةآلم هةر كة هةَلطيرا بؤ طةورةيي، ئيتر ناشرين دةبَي و ماناكاني خؤي لةدةست 
دةدا. سةيرَيكي خَيراي كردم و ويستي شتَيك بَلَي، بةآلم ثةشيمان بووةوة. وتم 
بَينم، هةست دةكةم سةفةرَيكي دوورو  بؤ  وا هاتووم و حةزم كرد ديارييةكت 
هيض  بوو،  سةير  ئةوةي  كردم،  سةيرَيكي  ناطةِرَيمةوة،  ئيتر  لةبةرةو  درَيذم 
هةستم بة سةرما نةكرد، زانيم كة تَيم ناطات، وتم، نا، ناضم بؤ دةرةوةي وآلت، 
سةفةرةكةي من بؤشوَينَيكي ترة، دةتواني ناوي بنَييت دوا سةفةر، هةست دةكةم 

بةم نزيكانة دةمرم، بؤية هاتووم خواحافيزيت لَي بكةم. 
خؤي  كاتي  تؤ  مامة!  وتم  دانا،  زةوييةكة  لةسةر  ديارييةكةم  نةوت،  هيضي 
باسي  لةوَيدا  كة  بدةيتَي،  ياداشتةكانتم  دةفتةري  كة  دا  من  بة  ثةيمانَيكت 
ئةفسوونةت  ثِر  و  ناشرين  ميتؤدة  ئةو  باسي  زيندان،  لة  دةكةي  ئيشةكةت 
نيطات  تيذةكاني  ضةقؤ  بة  بيَلَين.  بوَي  ضيت  كردووة  زيندانييةكان  لة  وات  كة 
تؤ  ناوي  من  وةرطرتووة.  زةحمةتترينيان  لة  دانثيانانت  ضركةيةك  ضةند  بة 
بآلوناكةمةوة، بةآلم هاوِرَييةكي رؤذنامةنووسم هةية كة بة ناوَيكي خوازراوةوة 
بؤم بآلودةكاتةوة، رةنطة وةك ضيرؤكَيك بآلوي بكةينةوة، ضيرؤكَيك كة كةس 
وةربطرن.  لَيمان  ئةدةبي  شيريني  درؤيةكي  وةك  تةنها  راستةو  نةكات  هةست 
وةك ثاقالوةيةك، زلووبيايةك بيخؤيت و هةستيتة سةر ثَي. دةتوت هةر طوَيشي 
لَي نةطرتووم، دةستَيكي بؤ ئةو رؤمانانة درَيذ كرد كة ماوةيةك ثَيش ئَيستا الي 
ئةو بةجَيم هَيشتبوون و ئَيستا لة سةر مَيزةكةي بوون، بة زؤر لة خؤكردنَيكةوة، 
دةتوت تاشة بةردَيك لةسةر سينطَيتي وتي (رؤمان و تؤ و بةجَيهَيشتن و باران و 
من و خوَيندنةوة)، يةكسةر تَيطةيشتم و وتم ثَيم خؤشة رؤمانةكانت خوَيندؤتةوة، 
من ئةوانةشت ال جَيدَيَلم، وةك وتم هةست دةكةم مردن ثيس لَيم نزيكبؤتةوة، (تؤ و 
نةخؤش)؟ نا نةخؤش نييم، تةنها هةستَيكة و ئةم هةفتةية يةخةي طرتووم، رةنطة 
سَي رؤذم مابَي، رةنطة واش نةبَي نازانم، بةآلم خواحافيز، وةآلمي نةدامةوة، نا 

باوكم راست دةكات، مامم وةآلمي خواحافيزي ناداتةوة. 
ئةي ئاوَينة خؤشةويستةكةم! ئاوَينة نازدارةكةم! وا هاتمةوة بةر دةمت، من 
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تةنها لةبةر دةمي تؤدا ئينسانم، تةنها لةناو تؤدا دةتوانم قسة بكةم، لة ناو تؤدا 
ماَلَيكي راستةقينةم هةية، لة ناو تؤدا باَلم هةيةو بؤ كوَيم بوَي دةفِرم. تؤم لَي ديار 
نةبَي، وا سةرطةردانم، دةَلَيي دةم و فَلقم لةبةر رةشةبايةكي بةهَيزدايةو وشةكان 
بكةم.  طؤيان  راست  شَيوةيةكي  بة  تا  ناكةن  ضاوةِرَيم  و  ناوةستن  دةممةوة  بة 
ئَيستا هات بؤالم، ديارييةكي  تاقة برازاكةم دوو سَي رؤذ ثَيش  تؤ طوَي بطرة! 
لة  هةر  قاضيان  رابكةن  وةك  ئةسث  كؤمةَلَيك  ثةيكةري  بووم،  هَينا  بؤ  جواني 
ئاوي  بضووك  فوارةيةكي  ناوةِراستةوة  لة  بوو،  بةردةوامدا  جووآلنةوةيةكي 
بةسةردا دةبةخشينةوة، لة ذَير قاضيانةوة حةوزَيك كة ئاوةكةي تيا كؤدةبؤوةو 
بة كؤمةَلَيك طَلؤثي رةنطاوِرةنط رةنطي ئاوةكةي دةطؤِري، لةناو حةوزةكةدا كة 
بة مووروو زةنطيانة داثؤشرابوو، هةستَيكي تيا دروست دةكردي كة بة راست 
ئاوةكة  رةنطي  ضركةيةك  دة  هةموو  مرواري.  و  ئةَلماس  لة  بَي  ثِر  حةوزةكة 
دةطؤِردرَي، هةموو دة ضركةيةك ئةسثةكان شَيوةيةكي جيايان هةية. بة دةوري 
كة  جؤرَيك  بة  دةضَيت،  راستيي  ضيمةني  لة  تةواو  كة  ضيمةنَيك،  حةوزةكةدا 
بيلبيلةي ضاوت دةردةكةون، هةستَيكت  ئاوَينة هةر دوو  سةيري دةكةيت وةك 
نةزانيبـَي،  ثَيت  و  جَيهَيشتبـَي  ضاوي خؤت  لةوَيدا  واية  ئةوة  وةك  دةضَينَي  تيا 
لة ضاوانت  دةستَيك  ئاطاييةوة  بَي  لة  تةواو  لةو ضركةيةدا  نيية  بةدةست خؤت 
من  خواية!  ئاي  دةرةوة.  هاتوونةتة  يان  ماون  لةوَيدا  بزانيت  بؤئةوةي  دةدةي 
بة سةعات دةتوانم باسي ئةم دياريية بكةم كة لةو برازا شيرينةم وةرطرتووة. 
رؤذة  سَي  شَيواندووة،  تةواو  مني  ديمةنةدا،  لةو  ضيية  سيحرة  ئةو  نازانم  من 
هةر سةيري دةكةم و لَيي تَير نابم، وةك ئةوة واية ضاوم ضوو بَي بؤ سةيران و 
طةشت و ئيسراحةت، هةست بةوة دةكةم كة طةنج دةبمةوة. ضاوةكاني من هَيندة 
بةر  دةيانهَينانة  كَلؤَليي  بة  كة  راماون  ديلةكان  ترساوانةي  و  ماندوو  لةو سيما 
دةمم هيضي ترم نةبينيوة، ئَيستا هةست دةكةم كة ضاو بؤ شتي تريش بةكاردَيت. 
هةموو رؤذَي كة بةيانيان لة خةو هةَلدةستم، ثَيش ئةوةي دان و دةم و ضاوم 
دوو  ئةسثانةدا،  ئةم  دةم  لةبةر  و  دَيم  بخؤم،  بةياني  ناني  ئةوةي  ثَيش  بشؤم، 
داني  نةماويت،  خؤت  ئيشةكةي  بةكةَلكي  (تؤ)  نةطبةت،  نا  دادةنيشم.  سةعاتَيك 
ثيانَي و مةترسة، كةس طوَيي لَيت نيية، دانثيانانت لة هةزارةها كةس وةرطرتووة، 
رؤذةوة  لةو  ئيش،  بؤ  نةضوويتة  زياترة  مانطَيك  وةرطرة.  لةخؤتيشي  بةو  ثياو 
ئةو برازايةت كة رؤمانةكاني لَيرة الي تؤ بةجَيهَيشتن و تؤش دواي ماوةيةك لة 
تةنياييدا الثةِرةيةكت خوَيندةوة، دوايي الثةِرة دواي الثةِرة، رؤمان دواي رؤمان، 
تؤ هةستت كرد ضاوةكانت طةرم دادَين و تايةكي طةرم دةتسووتَينَي و هةموو 

طيانت لة عارةقدا شةآلَل، لة ناوضةوانتةوة، تةنانةت لة ضاوانتةوة وةك بطريت 
تنؤك تنؤك ئاوت لَي دةضؤِرا، نا فرمَيسك نةبوون، ضونكة تؤ نةدةطريايت، بةَلكو 
كارطةي  دَيَلن.  جَيت  بة  بةرة  بةرة  كة  ضاوةكانتة  بةستةَلةكي  دةكرد،  هةستت 
سةهؤَلي ضاوانتةو نة كرَيكارت ماوةو نة موشتةري، دةبَي تا زووة دايبخةيت. 
نا (ئَيوة) بة كةَلكي هيض ئيشَيك نةماون، ئَيستة رةنطة دةريش كرابن و بة خؤتان 
نةزابيبـَي، ضةندةها تةلةفؤن بؤ جةنابتان كرا كة بطةنة سةر ئيش و لةمديو خةتةوة 
وتتان نةخؤشن، نةخؤشيي ئَيوةش لةوة دةضَي طران بَيت. ئَيستا ئيتر دواي ئةم 
دياريية جوانة، ئةم ديارييةي كة هةموو رؤذَي لةبةر دةميدا دادةنيشين، رةنطة 
(ئَيمة) هةر بة تةواوي خؤمان خانةنشين بكةين، ئَيمة تةواو لة بيرمان نيية كةي 
ثةيمانمان بةو تاقة برازا شيرينة داوة بؤ نووسينةوةي بيرةوةرييةكانمان، بةآلم 
هةر وةك وةفايةك دةبَي ثةيمان بةرينة سةر. ئَيمة الثةِرةي زؤرمان نووسيووة و 
بة زووترين كات دةبَي بيبةين بؤ برازاكةمان، كة ئةو رؤذة هةر لة خؤيةوة باسي 
سةفةر و مردن و شتي واي دةكرد. دةبَي سةرَيكيشي لَيبدةين تا بزانين ضؤنة، 

(من) دةمَيكة حةز دةكةم بضم بؤ الي، (تؤ) لةمَيذة سةرت لَي نةداوة. 
ئةو ئَيوارةية دوا ئَيوارة بوو كة بة حيسابةكاني خؤم دةبوواية بمرم، خراث 
بووبووم بة دوو كةرتةوة، كةرتَيكم تةواو خؤم ئامادةي مردن كردبوو، ئةوي 
خَيرا  ضةندة  هةر  هةفتةكة  دةهات.  تر  دوذمنةكةي  عةقَلي  بة  ثَيكةنيني  تريانم 
خَيرام  وابوو. دوشَيكي  ذيابم  هةفتةيةدا وةك ضةند ساَلَيك  لةو  بةآلم  تَيثةِري، 
بَيت  عيزرائيل  بوو  ضاوةِرَي  كةرتَيكم  و  لةبةركرد  ثاكم  جلي  دةستَي  و  كرد 
و رؤحم بكَيشَيت. زةنطي دةرطا لَيدرا، كةرتةكةي تر ثَيي سةير بوو، طةر ئةمة 
مردن بَي بؤ زةنط لَي دةدا، كوا شةرمي لة كةس كردووة؟ يةكةمجار بوو هةستم 
خؤيدا  الي  بة  من  بمرَي  نايةوَي  كة  كةرتةيان  ئةو  دةترسَيم،  مردن  لة  دةكرد 
ئازايةتيية، زةنطةكة  لة خؤيدا  لة مردن خؤي  رادةكَيشَيت، هةستم دةكرد ترس 
ديسانةوة لَيدرايةوة، بة خؤم وت باشة ضي دةبَيت طةر دةرطا نةكةمةوة، كةرتَيكم 
وتي مةيكةرةوة، ئةوي تريانم وتي رؤَلة بِرؤ بيكةرةوة، تؤ تازة حيسابت تةواو. 
بةهارة  بةم  تؤ  خؤشة،  ضي  بة  دَلت  نةماوة،  ثَيوة  طةآلت  دةضيت  درةختَيك  لة 
وابيت، دةبَي ثايز ضؤن بي؟ ميواني وا يةك جار دَيت، دَلي مةشكَينة، ئةوي تريان 
هاواري دةكرد و دةيوت ئةو كوا دَلي هةية تا بيشكَيني، سةرم ثِر بوو لة هاوار، 
تا زةنطةكة ضةند بارة بوووةوة و لة ناو ئةو ذاوة ذاوةدا طوَيم لة دةنطي مامم 
دَيت،  يةك جار  ميوانَيكة  ئةمةش  وتم،  دَلي خؤمدا  لة  دةرطاكةوة،  ديو  لةو  بوو 
بة ثةلة دةرطام كردةوة، مامة طيان! ئةوة تؤيت، فةرموو وةرة ذوورةوة، وتي: 
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بيرم دةكردي، خؤ ماوي كوِري خؤم؟ ئةوة بةشَيك لة ياداشتةكانم كة ثةيمانم 
ثَي داي، بةشي تريشت بؤ دةنووسمةوة، ئاطات لة خؤت بَي برازا شيرينةكةم. 
دةفتةرةكةي ثَي دام و رؤشت، من لة شوَيني خؤم حةثةسابووم، مامم بَي هةَلة 
ئةو رستانةي دةوت. دةبَي كةي مامم ضاكبووبَيتةوة؟ لة خؤشي ضاكبوونةوةي 
برد  و  دةست  ذوورةوةو  هاتمةوة  راكردن  بة  ياداشتةكاني،  دةفتةري  و  مامم 
لة  من  بةيانييةو  كرد  سةيرم  بووم،  تةواو  كاتَي  خوَيندنةوةي.  بة  كرد  دةستم 
لَي نةكردةوة مردن بوو، مردن بةو هةموو  دوَينَيوة دةخوَينمةوة، ئةوةي بيرم 
ناوماندا  لة  كة  ناشرينانةيةوة  ثؤليسة  سوثاو  هةموو  بةو  طةورةيةوة،  هَيزة 
ثةخشي كردؤتةوة، لةو ناوة نةمابوو. هةستم كرد مردن تةنيا ئةوانة دةبات كة 
مردن  كةسانة  لةو  بووم  يةكَيك  بوو  هةفتةيةك  منيش  دةستي،  دةدةنة  خؤيان 
خةريك بوو فريوم بدات و بمبات، هةستم كردئةو هةفتةية بة قةد دة ساَل ثيري 
ئةو  بة ضركةي  لة ضركة  بير  و  دانيشتووم  ئَيستا  برين.  لة  ثِري كردم  كردم و 
لة  كة  برينةكانم  نايةن،  ذمارة  لة  كة  دةذمَيرم  برينةكانم  و  دةكةمةوة  هةفتةية 

دةغيلةيةكدا كؤمكردوونةتةوة. دانيشتووم و بة دةزوويةك دَلم دةدوورمةوة. 

ستؤكهؤَلم، شوباتي ٢٠١٠

وةرزي  سةرةتاي  رؤذَيكي  لة  ساآلن،  حةوت  شةش  منداَلَيكي  و  ذن  دوو 
هةنطاوةكانيان  ضَلثاودا  قوِرو  رَيطةيةكي  بة  تةنكداو  تةمَيكي  بةنَيو  زستاندا، 
ئةويدياني  لةوان  كام  هيض  بوون،  نامؤ  بةيةكتري  ذنة  دوو  ئةو  بةِرَيدةكرد، 

نةدةدوان، هةردووكيشيان ملي رَيطةيةكيان طرتبوو.
وةرزي  سةرةتاي  رؤذَيكي  لة  ساآلن  حةوت  شةش  منداَلَيكي  و  ذن  دوو 
زستاندا بةنَيو تةمَيكي تةنكداو بة رَيطةيةكي ضاَل و ضؤَلدا، كة لة هةندَيك شوَين 
و جَيطةدا رَيطةكة هَيشتا باراناوي دوَينَى شةوي تيا كؤببووةوة، هةنطاوةكانيان 

بةِرَيدةكرد، ئةو تةمة تةنكة وايكردبوو شتةكان بةطران بةرضاو دةكةوتن.
شاني  جارة  جار  طرتبوو،  رَيطةيةيان  ئةو  ملي  منداَلة  ئةو  ذنةو  دوو  ئةو 
هيضكام  بَيئةوةي  دةكةوتنةوة،  دوور  يةكتري  لة  و جارجارة  دةكةوتن  يةكتري 
لَيكدانةوةي  بيرو  بة  ئةوان  ئةويتريان بدوَين،  بؤ  بة وشةيةك ضيية  لةو دووانة 

خؤيانةوة خةريكبوون.
لة دوورةوة شيِرةي ماشَينَيكيان بةرطوَي كةوت، بة بيستني ئةو دةنطة شَلةذان 
و بة يةكتريدا هاتن و ضوون، ئةو دةنطة دةنطي طِري ماشَينَيكي سةربازيي بوو، 

رؤذانة جارَيك و دووجار بةو رَيطةيةدا دةهات و دةضوو.
ئةو دوو ذنةو ئةو منداَلة بؤ تاوَيك زووتر قوتار بوون لة طَيضةَلي ئةو ئيظاية 
دِريبووي خؤيان  رَيطةكةدا كة الفاو  لةو ضاَلةي شاني  رَيطةكة كةوتن و  شاني 
رَيطةكةيان  ملي  بوو،  بوون  ئةمان  لة ضاوي  و  تَيثةِري  ئيظاكة  كةي  دا،  مةآلس 

لَيطرتةوة، دواي ئةوةي بةطران سةر ثَي كةوتنةوة.

سؤراخ

ح سةعيد تايةر سالَ
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ئةوسا بؤ يةكةمجار ذنَيكيان بةذنةكةي ديياني وت:
-ئيظاي سةربازي بوو وانا؟!

-با. رؤذانة خواردن و ثَيداويستي بؤ سةربازةكان دةبات.
-سةرباز؟!

-بةَلَى سةرباز.
-ئةو سةربازانة لة كوَين؟

-ئةوةتان بة قةدثاَلي شاخةكةوة.
دوو ذن و منداَلَيكي شةش حةوت ساآلن بة رَيطةيةكي ضاَل و ضؤَل و قوِرو 
ضَلثاودا لة رؤذَيكي سةرةتاي وةرزي زستاندا بةنَيو تةمَيكي تةنكدا دةِرؤيشتن، 
هَيند ثَيآلوةكانيان قوِري لةخؤي كؤكردبووةوة بةطران بةدووي خؤياندا بؤيان 
كَيش دةكرا، ئةو رَيطةية لةمان و لة قةلة باضكةيةكي بزَيو بةوالوة كةسي ديكةي 
بة  نةدةطرت،  بةخؤي  شوَيني  بوو  بزَيو  هَيندة  باضكةية  قةلة  ئةو  نةبوو،  ثَيوة 
دةنيشتنةوةو  دةنيشتةوة،  و  دةفِري  دةكرد،  هةَلسوكةوتي  ورياييةوة  ئةوثةِري 

دةفِري بةو كارةش دوورو نزيك ئةو ناوةي بةسةر دةكردةوة.
ذنَيك لةو دوو ذنة بةويدياني وت:
-دةَلَييت ئاشناي بةم رَيطةو بانة؟!.

-ئةمة كارو ثيشةي هةموو رؤذَيكمة، لةطةَل تاريك و رووندا بةِرَيدةكةوم و 
لةطةَل تةنطي بانطي شَيواندا دةطةِرَيمةوة.

-بة دووي ضييدا وَيَليت؟
-هاوسةرم بوو.

-ئةي تؤ؟
-من ئةوة ضةندةمين جارمة، بةهةق رَيطةيةكي ترسناكة.

تةنك  تةمَيكي  كة  و  وةدةردةكةوت  رووخاو  خشتَيكي  كوورة  دوورةوة  لة 
خؤي تَيثَيضابوو.

كةي ئةو دوو ذنةو ئةو منداَلة نزيك بةو كوورةية بوونةوة، ذنَيك لةو دوو 
ذنة بةويترياني وت:

-من لَيرةوة لَيت جيا دةبمةوة، تؤش ملي ئةو رَيطةيةي لَيبطرة.
وةرزي  سةرةتاي  رؤذَيكي  لة  ساآلن  حةوت  شةش  منداَلَيكي  و  ذن  دوو 
زستاندا بةنَيو تةمَيكي تةنكداو بة دةشتَيكي كاكي بةكاكيدا، بة رَيطةيةكي قوِرو 
ضَلثاودا هةنطاوةكانيان بةِرَيدةكةوت، ئةو دوو ذنةو ئةو منداَلة بةدووي شتَيكدا 

وَيَل بوون كة بؤ ضةند مانطَيك دةضوو لَييان زةوتكرابوو.

 ئةطةر خةياَل كؤمةكم نةكات، ئةستةمة بتوانم ئةو رووداوةى، كة بة رَيكةوت 
ئةو  ذَير  داية  الم  كاتَيك  هاويندا...  طةرمى  نيوةِرؤيةكى  لة  بووم،  بيستى  طوَى 

دارتووةى، كة دوكانَيكى لة ئاسن دروستكراوى لةثاَلدا بوو.
بؤ  دةكرد  رووداوَيكى  باسى  لةبةردابوو،  رةشى  جلى  قاتَيك  كة  ثياوَيك،   
دوكاندارةكة، كةواى لة من كرد بَي ويستى خؤم بمَينمةوة تا كؤتايى قسةكانى، 
رَيكةوت وابوو من ثشتم دابوو بة قةد دارتووةكةوة، ئةويش لةسةر ئةو ريزة 
بلؤكةى كة بؤ سةكؤى دانيشتن رَيكخرابوو ثشتى لة ثشتى من بوو، كاتَيك لة 
ئةمةش  كة  بووةوة،  بةسةرهاتةكة  لة  بَلَيم:  دةكرَيت  رووداوةكةيان  طَيِرانةوةى 
من  ثشتكردنةكةى  ئاِراستةى  هةمان  بة  ضيرؤكةية،  ئةم  نةزانراوى  ديوَيكى 
رَيطاى طرت، دةبَيت ئةوةش بَلَيم كاتَيك دوكاندارةكةى بةجَيهَيشت من نةمبينى، 

خوداحافيزى، يان تةوقةى لةطةَل كرد تا ئةمالو ئةوالى ماض بكات.
 كؤمةكى خةياَل بة من لةو ديوة نةبيستراوةداية، كة ثَيش طةيشتنى من ئةو 

لة طَيِرانةوةيدا باسي كردبَيت.
بوو،  سةركارةكةم  ضوونة  هاتوضؤى  رَيي  ساآلنَيك  كة  رَيطايةى،  ئةو   
ساآلنَيك  خؤرهةآلتدا،  و  راست  دةستى  بة  ــردةوة،  ط دوو  نَيوان  دةكةوتة 
خؤرئاوادا،  و  ضةث  دةستى  بة  تَيدابوو،  نَيودةوَلةتييةكانى  رَيكخراوة  بارةطاى 
دروست  تَيدابوو،  حزبةكانى  لة  يةكَيك  تةلةفزيؤنى  ثةخشى  و  راديؤ  بارةطاى 
نةمزانى ماوةى ضةند كاتذمَير لةبن دارتووةكة مابوومةوة، بةآلم كاتَيك ئةوَيم 

قور .... بانى

ئاوات مةحمود غوآلم
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بةجَيهَيشت، دوكاندارةكة دةرطاكةى قةثاتكردبوو، دةنطى ريكؤردةرَيك لةناوةوة 
دةهات، ئاوازي طؤرانييةكى خةمناك*، كة دوو دةنط بة نائومَيديى، كة واى لة 
من كرد هةَلوةستةيةك بكةم، ساآلنَيك دواتر زانييم، كة ئةو دوو دةنطة يةكَيكيان 
لة رؤذطارى رةشدا بة جوانةمةرطى سةردةنَيتةوة و تيادةضَيت، ئةوى تريان لة 

رؤذطارى خؤَلةمَيشيدا سةرى خؤى هةَلدةطرَيت ء ئَيستا لة مةنفادا نيشتةجَيية.
خوانى  سفرةى  سةر  ثاشماوةى  كة  رةشةى،  عةالطة  ئةو  بةجَيهَيشتنى   
دةكةوتة  كة  دارسنةوبةرانةى  ئةو  لةناو  دةمهَيناو  رؤذانة  تَيدابوو،  ماَلةوةى 
سةر ضةند طردَيكى تر ثةرش و بآلوم دةكرد، بؤ ئةو باَلندة و كؤترء سةطانةى 
كارةكةم،  سةر  بؤضوونة  كردبوو  درةنطى  كات  نيوةِرؤية  ئةو  لةوَيبوون، 
نيطةران  دواكةوتنةكةم  هؤى  لة  ثاسةكان  شؤفَيرى  زؤرى  بةشَيكى  دَلنيابووم 
نابن، بؤية منيش بة باشمزانى لةو دةفتةرة مامناوةندييةى بةرباخةَلم، ياداشتى 

قسةكانى ئةو ثياوة بنووسمةوة كة رووخساريم نةديبوو.
 ثاش ضةند ساَلَيك بةسةر نووسينى ئةو ياداشتةداء دووركةوتنةوةم لةسةر 
كارةكةم، شةوَيك بة رَيكةوت لةناو دةستنووس و ضةند نامةيةكدا، كة مَيذووى 
نووسينى دةطةِرَيتةوة بؤ سةرةتاي ئةم سةدةية، بِريارمدا كؤى دةستنووسةكانم 
ثياوةى  ئةو  قسةكانى  ياداشتى  لةطةَل  ئامَيزدابوون،  ضيرؤك  فؤرمَيكى  لة  كة 
بيرضوونةوة  و  فةوتان  لة  كردبوو،  تؤمارم  هاويندا،  طةرمى  نيوةِرؤيةكى  لة 
لة  تا  كردةوة،  شوَينم  هةمان  سةردانى  دواتر  رؤذى  بؤ  بؤية  بكةم،  رزطاريان 
رَيطةى دوكاندارةكةوة ئةدرةسى ئةو ثياوة وةرطرم، بؤية كاتَيك طةيشتمة نزيك 
ئةو شوَينة، هيض ئاسةوارَيكى دوكانةكةو دارتووةكة نةمابوو، كؤمةَلَيك طرَيدةرو 
ئؤتؤمبَيَلى طةورة، خةريكى ثانكردن و تةختكردنى ئةو رَيطايةبوون، بة مةبةستى 
دروستكردنى ثردَيك، دواى ثرسياركردن لةوانةى كة لةوَيدا خةريكى كاركردن 
بوون، هيض وةآلمَيكم دةستطير نةبوو، ثةستييةك دايطرتم... بةخَيرايى لة شوَينى 
تا  هةَلكةند،  بضووكم  ضاَلَيكى  بةرباخةَلم،  قةَلةمةكةى  بة  ئاسنينةكةدا،  دوكانة 
لة  يةكَيك  هاِرى  هاِرة  ء  دووكةَل  بؤنى  بةآلم  جَيبهَيَلم،  تيادا  دةستنووسةكةى 
رووبةِرووى  النةداية،  خؤم  بةخَيرايى  ئةطةر  هَينامةوة،  بةئاطاى  طرَيدةرةكان 
طرَيدةرةكةدا  ثَيشةوةى  ضوونة  ضاوةِرَيى  لة  دةبوومةوة،  ناوةخت  مةرطَيكى 
جارَيك  ضةند  راستى  دةستى  بة  ء  دابةزي  طرَيدةرةكة  شؤفَيري  بةآلم  بووم، 
كَيشاى بة تايةى دواوةيدا، كة رَيك لةسةر ئةو ضاَلة بضووكة وةستابوو، ثاشان 

شؤفَيرةكة طرَيدةرةكةى بة خامؤشيى جَيهشت.
رؤذَيك  كة  دةزانم  ثَيمدةَلَيت:  ناوةوةمدا،  لة  ميهرةبانييةوة  بة  دةنطَيك   

كة  بيردةكةيتةوة  نيية،  تؤ  شارى  كة  شارَيك  بؤ  دةكةيت،  سةفةر  ثاسَيكدا  لة 
ئامانجى  لةيادكردووة، بؤ ض مةبةستَيكة، يان  هؤى سةفةركردنت بؤ ئةو شارة 

سةفةركردنةكةت ضيية...؟
دانيشتوون،  تؤوة  ثَيش  لة  كة  ثاسةكةية،  ناو  سةرنشينى  دوو  لة  طوَيت   

يةكَيكيان ناو و ناونيشان ء كؤآلن ء طةِرةكةكةيان باسدةكات.
و  ــات  دةك مةيالن  ثاسةكة  وادةكــات  ضــاوةِروانــنــةكــراو،  ــكــى  رووداوَي  
دةستدةدات،  لة  طيان  رووداوةكةدا  لة  تةنها  بة  قسةكةر  كةسى  وةردةطةِرَيت، 
كة  تةرمة  ئةو  بردنةوةى  مردنى،  لة  بَيباكة  سةرنشينةكةشى  هاوِرَى  هةروةها 
لة طةردنت، هةروةها كاتَيك  تؤ ثَيش ضةند ساتَيك طوَيبيستى بوويت خوَينةكة 
بِريارى بردنةوةى تةرمةكة دةدةيت بؤ هةمان ناونيشان، طَيِرانةوةى بةسةرهات 
ء هؤى مردنى ئةو تةرمة بؤ كةسوكارى وةك خةياَلَيك وةهاية، بةآلم الى تؤش 

رووداوَيكة كة بة ضاوى خؤت ديوتةء دوورة خةياَل.
بةسةرهاتى  هةمان  وةك  بووم،  طوَيبيستى  من  قسانةى  ئةو  طَيِرانةوةى   
دةطَيِرَيتةوة،  بةسةرهاتَيك  هاويندا،  طةرمى  نيوةِرؤيةكى  لة  ثياوَيك  سةرةوةية، 

كة بؤ من نيية.
من لةاليةك دةبمة كةسوكارى مردووةكة، كة طَيِرانةوةى رووداوةكة بؤمن 

دةبَيت بة خةياَلَيك.
لةو نيوةِرؤيةدا، كاتَيك ثياوة قات لةبةرةكة قسةكانى تةواو دةبَيت، تةرمَيك 

بةجَيدةهَيَلَيت لةناو قسةكانيدا.
ئةو تةرمة لة ئةستؤى منة، كة نةهَيَلم لة ياد بضَيت و ون بَيت.

خةنجةرة  شمشَيرء  ثيرؤزيى  بة  دادوةر....  جةنابى  كوشتم  من  بةَلَى،   
خوَيناوييةكان، سوَيند بة هةموو طولالنةى كة رؤحيان ساردكردؤتةوة، بة ثاكَيتى 
زنجيرى ئةو تانكانةى كة مرؤظيان دادةكرماند من كوشتم، بة طةورةيى مةرط ء 

بة بضووكى ذيان من كوشتم.
 ((سةجانى كةعبى)) دادوةر، كة رووخسارَيكى ثؤت ثؤتى(ضرضولؤض)هةبوو، 
قسة بة سةرباز دةبِرَيت ء روودةكاتة ((بانى))، بة دةستى ضةثى ئةو رووخسارة 
ئاوا  دووضاوى  بةآلم  رَيكدةكات،  خوارةوة،  هَينانة  ئاِراستةى  بة  ثؤتييةى  ثؤت 
وةك  كة  دةكات،  دادطا  كارمةندةى  ئةو  بؤ  ئاماذة  ء  دةكةون  بةدةر  (ترسهَين) 
وةرطَيِرَيك قسةكانى باوكى ئةوكضةى، كة بةر لة ضةند هةفتةيةك بة رووداوى 
ئؤتؤمبَيلَيكى سةربازيى طيانى لةدةستداوة، كارمةندة وةرطَيِرةكة، بة حةثةسانَيكى 

زؤرةوة ثَيى دةَلَيت:
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باوو  لة  من  لَيويداو...قوربان  بة  دةهَينَيت  زمانَيك  ((بانى))  قسةت ضيية...؟،   
ذيانمان  كةلوثةلَيكى  هةموو  تةنانةت  بووة،  خشتبِرين  ثيشةم  باثيرانمةوة 
و  دةرزي  دةطاتة  تا  نانخواردنةوة  دةفرى  لة  هةر  دروستدةكةين،  لة((قوِر)) 
سوذن، هةروةها ئةطةر كةسَيكمان شوَينَيكى بريندار بَيت يان ناساغ بَيت، هةر 
بة قوِر ضاكى دةكةينةوة،((بانى)) هةركاتَيك وشةى قوِر دةهات بة دةميدا لةبةر 

وشكى لَيوةكانى ء زمانى دةيوت((قوِر)).
 كة وةرطَيِرةكة قسةكانى بؤ دادوةر وةردةطَيِرَيت، ((سةجانى كةعةبى)) دادوةر 
روودةكاتة وةرطَيِرةكة حةثةساوةكة ء بة توندى ثَييدةَلَيت، بانطامان نةكردووة 
كضى  سةرباز  بزانين  تا  دةوَيت  بةَلطةمان  ئَيمة  بكات،  دروست  بؤ  خشتمان  تا 
ئةوى كردووة بة ذَيرةوة، بةو ئؤتؤمبَيلة سةربازييةى كة لة جؤرى ئيظاُ(Eva)ية، 

فةرمانبةرة حةثةساوةكة لةثاش وةطَيِرانى وتةكانى جةنابى دادوةر.
 ((بانى))... ئةو نةيكوشتووة، بة هيض جؤرَيك تاوانبار نيية... ئةو بكوذ نيية... 

بكوذ نيية... بكوذ نيية.
 لةم كاتةدا هةردووال سةيرى يةك دةكةن، ترسَيك لة رووخسارى هةردووال 
نيية،  ناو هؤَلى دادطا دةبَيت، ترسى سةرباز لةو حاشاكردنة كة بكوذ  ثةخشى 
دةبَيت رووبكاتةوة شةِرطةكان، ضونكة ساآلنَيك خؤى لة مردن قوتاركردووةء 

دةطةِرَيت بة دواى زيندانَيكدا، تا هةموو تةمةنى تيادا بطوزةرَينَيت.
بةسةر  خشتبِريندا  مضو  قوِرى  لةناو  ذيانى  هةموو  ثياوَيك  ئةم،  ترسى   
ئةو  رةشداطةِراوى  رووخسارى  و  رةش  ثؤستاَلى  لة  ترسى  هةميشة  بردووة، 
سةربازانة هةبووة، كة وةك توونضى دؤزةخ وةهابوون، ترس لة خوَينَيك كة بة 

هةر جؤرَيك بِرذَيت مايةى شةرمةزاريية.
كة  ديبووى،  نةخشةكةى  جَيبةجَيكردنى  ثَيش  خةوةى  لةو  سةرباز  ترسى   
ئةستَيرةيي  ئاآليةكى سَي  كة  تةكسى،  ئؤتؤمبَيلَيكى  لةسةر ضةمضةى  تابووتَيك 
ثِرة  بِركات  تاضاو  ئةوبةرى  ئةمبةرو  كة  بةياردا،  دةشتَيكى  بة  ثَيضرابوو،  تَيوة 
تَيدابَيت،  سةرنشينى  و  شؤفَير  ئةوةى  بَي  ئؤتؤمبَيلةكة  سةربةتاَل،  تابووتى  لة 

رَيدةكات.
كة  ساردابَيكدا  لة  خةوى،  دَيتة  ساَلهاية  كة  خةوَيك،  لة  ((بانى))  ترس   
ء  وةستاوة  ديارييةوة  بة  ثياوَيك  دروستكراون،  قوِر  لة  هةموو  ديوارةكانى 
رووخسارَيكى ثؤت ثؤتى هةية، لةطةَل ضاو ضوونة خةويدا، سوذنَيك لة ديوارى 

ئةو ساردابة، لَيدةكاتةوة لة جةستةى ئةمى دةضةقَينَيت.
دادوةر  دةستى  ضةكوشةكةى  بة  بانى))  و  ((سةرباز  خةياَلى  و  ترس   

رادةضَلةكَين و طوَى بؤ دوا بِريارى دادطاييةكة دةطرن،
-جةنابى دادوةر، راثؤرتةكان بة شَيوةية ئاماذة دةكةن،

ئةمة دوا قسةى سةرؤكى دادطا بوو بؤ ((سةرباز))..!!
جةنطدابووة،  ثَيشةوةى  بةرةكانى  لة  رووداوةكــةدا،  رؤذى  لة  سةرباز   -  
تةرمى  ئةوةى  بؤ  وآلت،  باكوورى  لة  بووة  سةربازيى  يةكةيةكى  بةرثرسى 
ئةو  ناوبانطى  بةمةش  نةكةوَيت،  دوذمن  دةستى  بةر  كوذراوةكان  سةربازة 
هيض  شةِرطةدابووةو  ثَيشةوةى  بةرةكانى  لة  جةنط  درَيذايي  بة  كة  خزمةتةى، 
بَيوَينةى  ئازايةتييةكى  شةرةفى  بةمةش  قبووَلنةكردووة،  طةِرانةوةى  مؤَلةتَيكى 
جةنابى  ثاشان  ئةذماردةكرَيت،  شؤِرش  و  مَيذوو  و  نيشتيمان  و  سةرؤك  بؤ 
دادوةر، مذدةى ئةوة دةدات سةرباز، لةطةَل طةِرانةوةى بؤ يةكة سةربازييةكةى، 
بة  وآلت  سةرؤكى  كة  ئازايةتى،  ئةستَيرةى  سَي  طةِرانةوةء  مؤَلةتى  ثسوَلةى 

جةنطاوةرة ئازاكانى دةبةخشَيت، ثَيِراطةياند.
دوا بِريارى دادوةر بؤ ((بانى)).

لة  ((خواجةيت))و  كةسَيكى  هَيشتا  تؤ  كة  دةكةن،  ئاماذة  زانيارييةكان   -  
باوانتةوة، رةضةَلةكت دةضَيتةوة سةر دوذمنانى سةرؤك و جةنطى ثيرؤز.

ئةشكةنجةدانى  لةطةَل  زيندانى،  بة(٣٥)ساَل  بةندكردنت  بة  بِريارماندا   -  
مةعنةويى بة درَيذايي مانةوةت لة زينداندا.

روويكردة  حةثةساوةكة،  كارمةندة  كاتَيك  بوو،  دادوةر  قسةى  دوا  ئةمة   
باوكى كضة كوذراوةكة. 

تابووتَيكةوة،  لةبن  رَيضكةيان  دةطــرن،  رَيضكة  خوَين  ــةى  دةزوول دوو   
رَيضكةى  قوِريندا،  دةشتَيكى  لة  تَيوةثَيضراوة،  ئةستَيرةي  سَى  ئاآليةكى  كة 
هةموو  ديوارةكانى  كة  زيندانةدا،  ئةو  زةوى  بةناو  خوَين،  ترى  دةزوولةيةكى 
بة  خوَينةكة،  دةزوولة  دوو  تَيكةَلبوونى  دروستكراوة،  خةوزِراندن  سوذنى  لة 
رووخسارى ثياوَيك كة دةم و ضاوَيكى ثؤت ثؤتى هةية، قاقاى بَى بِرانةوةى، رَي 

لة كزربوون و وشكبوونةوةى ئةو دوو دةزوولة خوَينة دةطرَيت.
كؤتايي

تَيبينى:
نا  (ئةى  محةمةد)...  كةمال  و  عوسمان  (كاروان  هونةرمةندان  طؤرانييةكى  بؤ  ئاماذةية   *

ئومَيدى... ئةى نا ئومَيدى، ئةى رةنجةِرؤيىء دَل نا ئومَيدى، بةد بةختى وةك من، سا توخوا كَى 

دى، دةردى مةجنوونم لَى هاتؤتة دى...).
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 دالوةر قةرةداغي

سازداني: سةرتيث عوسمان 

ديدار لةطةَل
 كةريم دةشتي

ئامادةكردني: حةمة كاكةِرةش
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منداَليي الي شاعيران و رؤشنبيران ئامادةيي خؤي هةية، ئَيوة ضؤن دةِرواننة منداَليي و 
منداَليي خؤتان ضؤن ثَيناسة دةكةن و كةي هةستتان بة طةورةبووني خؤتان كرد؟

منداَليي بةر لةوةي تافَيكي ضةند ساَلةيي تةمةن بَيت و بريتيي بَيت لة رستَيك 
تةمةندا  دواتري  لةحزةكاني  لة  كة  زيندووة  بوونةوةرَيكي  دَيرين،  يادةوةريي 
تةنانةت  و  دةذي  لةطةَلماندا  و  دةردةكةوَيتةوة  جؤراوجؤرةوة  روخساري  بة 
هةذمووني بةسةر هةَلسوكةوت و ستايلي ذيان و ئاراستةي بيركردنةوةمانةوة 
هةية. ئةوة هةر منداَلييةكةي جارانة كة لة طةورةييدا طةمةمان تَيدا دةكات و بة 
كؤآلن و باخضة و بةنَيو هاروهاجييةكاني خؤيدا دةمانبات، منداَليي وزةيةكة كة 
و  حاَلةت  طشتيي  بة  ئةوة  ديارة  ببةستَيت،  و ضةق  بمةيَي  طةورةيي  لَيناطةِرَيت 
دؤخَيكي ئينديظيديؤليية و لة كةسَيكةوة بؤ كةسَيكي تر قسة و راظةي جؤراوجؤر 
كاري  لة  منداَلييش  بةرجةستةبوونةوةي  و  نووسين  بة  سةبارةت  هةَلدةطرَيت. 
نووسيندا، ئةوة ئيدي كاريطةرييةكة روونتر هةستي ثَيدةكرَيت و دةناسرَيتةوة، 

دالوةر قةرةداغي:
دةنـــووســـم تا 
ئةرزي ئةو خةونة 
ئـــاوبـــدةم كة 

بةدونيايةكي جوانترةوة دةيبينم

سازداني: سةرتيث عوسمان 

ئاشكراتر روخسارةكاني دياريدةكرَين و جووَلةكاني رووماَل دةكرَين. منداَليي 
دواتر  كة  شةِرَيكة  دةباتةوة،  كَيي  لة  كَي  دةزانرَيت  طةورةييدا  لة  كة  طرةوَيكة 
شتة  لةو  بةشَيك  طةورةييدا  لة  منداَليي  دةشكَينَيت...  تَيدا  كَيي  كَي  دةزانرَيت 
درزي  لة  و  بةرد  قةَلةشي  لة  سمؤرةئاسا  جاران  كة  دةداتةوة  خؤشانةمان 
لةوةي  جياواز  طةورةيي  و  منداَليي  ماناية  بةم  دةشاردينةوة.  لَيي  درةختةكاندا 
كة دوو تافي تةمةنن، دوو ناون بؤ يةك شت، ثَيكدادةضن و روخساري يةكتر 
القةوة  دوو  هةمان  بة  و  دةنؤِرن  دونيا  لة  ضاوةوة  دوو  هةمان  بة  دةطرن، 
كورتة  ئةم  دواي  طةر  دةكةون.  دونيا  بةر  هةستةوة  هةمان  بة  و  دةجووَلَين 
راستة  كة  بَلَيم  دةبَيت  ئةوا  ثرسيارةكةتان  ديوي دووةمي  بَيمة سةر  ثَيشةكيية 
ئيشم  و  دةذي  تيامدا  بةردةوام  منداَليي  بةآلم  بووم،  طةورة  تةمةن  وةك  من 
بة  و  دةبةم  شتةكان  بؤ  دةست  ئةوةوة  دةستوثلةكاني  بةهةمان  دةكات،  تَيدا 
ثَيوثلةكاني ئةوةوة بة رَيطاكاندا دةِرؤم و بة ضاوةكاني ئةو دونيا دةبينم. ئةوة 
بؤ  ئاماذة  كة  ئةوة  ئةوة  دةياننووسمةوة،  من  و  ثَيدةَلَيت  شتةكانم  كة  منداَليية 
كتَيبةكان دةكات و من لةسةر رةفةكان داياندةطرم، ئةوة منداَليية كة شةِرةكانم 
بؤ دةنَيتةوة و بؤ ئاشتبوونةوةكانم دةنَيرَيت... ئَيستايش هةر هةمان نووقَلة ترش 
و شيرينةكاني ئةوة لة زارمدا و هةمان رووناكيي ضراكةي ئةوة كة وةزيفةكاني 
خؤَلدا  جاددةكاني  بة  كة  ئةوة  باغةكاني  ثيكابة  هةمان  دةنووسمةوة،  لةبةردا 
سةفةريان ثَيدةكةم و هةمان ئةو ترسةي دَلي ئةوة كة لة شةوانَيكي درةنطدا لة 
كؤآلن ئاوِرم ثَيدةداتةوة. لة راستيدا ثرؤسةي نووسين لةالي من بة ديوَيكي زؤر 
كراوةيدا هةوَلدانَيكة بؤ بةرهةمهَينانةوة و ذياندنةوةي منداَليي بة هةموو جووَلة 
و زيندووييةكي خؤيةوة، بة كورتي منداَليي لة ثرؤسةي نووسيندا ئةو هةوايةية 

كة هةناسةي ثَيدةدةم و لَيناطةِرَيت بخنكَيم و بمرم. 

تؤ  الي  شيعر  نووسيني  سةرةتاي  بوو،  ضؤن  شيعر  تؤو  ثةيوةنديي  منداَليدا  لة 
دةطةِرَيتةوة بؤ كةي و يةكةم شيعري خؤتان كةي بآلوكردةوة؟ 

دةكرد،  شيعر  لة  حةزم  ئَيستا  هةروةك  قوتابخانةدا  قؤناخي  منداَليي  لة 
سروودةكان زوربةي زؤريانم ئةزبةر بوون، لة وَينةي رةش و سثيي شاعيرانَيكي 
وةك ثيرةمَيرد و بَيكةس و زَيوةر و طؤرانم دةنؤِرين و لة ئةندَيشةدا رؤدةضووم، 
دةبوونة  ضاوانمدا  لةبةر  وَينةكان  و  دةطرتم  ثةلي  ئةفسانة  و  دةيبردم  خةياَل 
بوونةوةري زيندوو... لة خةياَلي منداَلييمدا ئةو زاتانة دةبوونة بوونةوةري ثيرؤز، 
ثاَليان ثَيوة  دةبوونة قةديس و خةَلكانَيك جياواز لة خةَلكاني ئاسايي كة دةكرا 

SKSL



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

وابزانم  باآل....  نموونةي  ئالطؤ و  بيانكةمة  و  بدةم 
هةر لةو تةمةنة زووةدا ئةزمووني شيعرنووسينم 
هَيندةي  نووسيون،  ضيم  نازانم  بةآلم  كردووة، 
بووم  زيرةك  قوتابييةكي  من  بَيت،  بيرم  ئَيستا 
زؤر  كورديم  وانةي  و  نووسيندا  ثةخشان  لة 
خؤشدةويست، بيرم دَيت ثؤل بة ثؤل دةيانطَيِرام 
دةهاتمة  كة  ثَيدةخوَيندمةوة...  ثةخشانةكانيان  و 
نةنكم  و  دايكم  بؤ  ثةخشانانةم  ئةو  ماَليشةوة، 
بؤ  بةزؤر  جارَيكيان  دةخوَيندةوة...  خزمةكانم  و 
بووم  ثَيناخؤش  زؤرم  خوَيندةوة،  خزمَيكمانم 

كاتَيك هةستم كرد خةياَلي الم نيية. 

بة  بةفر  و  طشتيي  بة  سرووشت  شيعرةكانتدا  لة 
تايبةتي ئامادةييان هةية، سرووشت و بةفر بؤ ئَيوة ضي 

دةطةيةنَيت و ضؤن لَيي دةِروانن؟ 
لةطةَل  يةكانطيرة  موفرةدةيةكة  سرووشت 
ثَيكهاتة و كؤي فةزاي شيعرةكةدا، ناو و رةنط و 
باسكردن  و  دةطرَيت  بةخؤوة  جياواز  روخساري 
بَيمانا  ئةبستراكت  شَيوةيةكي  بة  لَيكدانةوةي  و 
كة  سرووشت  لةوةش  جطة  دةنوَينَيت.  خؤي 
بةر  دةكةوَيتة  سةرلةنوَي  شيعرةوة،  دَيتة 
ثرؤسةي هةمديس دروستكردنةوة و ناولَينانةوة و 
بةرهةمهَينانةوةيةوة. بة بِرواي من شيعري زيندوو 
تيايدا دةست بؤ دونيا  بةو هَيزة دةناسرَيتةوة كة 
دايدةِرَيذَيتةوة،  و  دةكات  دةستكاريي  و  دةبات 
خؤي  وزةي  طةمةيةوة  لةو  زيندوو  شيعري 
وةدةستدَينَيت كة بؤ تَيكوثَيكشكاندني روانيني باو و 

لةقاَلبدراو و دةقطرتوو دةيكات. 

و  نالي  شيعرةكاني  (كاتَيك  دةَلَين  ديدارَيكدا  لة 
مةحوي دةخوَينمةوة ئاسوودةييةكي تةواو دامدةطرَيت)، 

زيندوويي  بة  ئَيستا  تا  كة  ضيداية  لة  مةحوي  و  نالي  شيعرةكاني  حيكمةتي  دةثرسم 
ماونةتةوة؟ 

لة  تةواو  طوزارشتي  نةمتوانيوة  هةَلبةت  ئةوا  ئاسوودةيي  وتبَيتم  ئةطةر 
لةِراستيدا  بكةم...  شاعيرانة  ئةو  الي  بؤ  هةميشةييم  طةِرانةوةي  ثَيداويستي 
طةِرانةوةمان بؤ الي ئةو زاتانة و خؤكردن بة طَيذةني شيعرياندا، ثَيداويستييةكي 
لة  خةريكن  كة  يةقينطةلَيك  تَيكوثَيكشكاندني  بؤ  ئينسان  وةك  ئَيمةية  ناوةوةي 
ئاستةكاني سةرةوةي زةينماندا ضين دةبةستن، لة خؤكردن بة طَيذةني شيعري 
بةرزداية كة ديوارةكاني ئاسوودةيي و دَلنيايي بة مانا باوةكةي دةِرمَين و جَيطة 
بِروام واية كة دةوركردنةوةي  نادَلنيايي ضؤَل دةكةن...  نايةقين و  بؤ طومان و 
ئةو شيعرة بةرزانة بةدةر لة ضَيذة ستاتيكييةكةيان، ثَيداويستييةكي بةردةوامي 
ئَيمةية بؤ شَلةقاندني باو و هةر قاَلبَيك كة خةريكة لة ناوةوةمانِرا دةفؤرمَيت... 
ثَيداويستيي بةردةوامي ئَيمةية بؤ طوَيِرادَيران بؤ دةنطَيك، لةِراستيدا بؤ هاوارَيك 
بؤ  خؤيمان  و  دةكات  بانطمان  هاتوباتةكاندا،  و  قةرةباَلخيي  و  فةوزا  لةنَيو  كة 
ئَيمة  لةنَيوان  شةِرةكة  كة  زؤرانطرتنَيكدا  طؤِرةثاني  بة  خؤكردنة  دةكاتةوة، 
لةطةَل  زؤرانطرتنةكة  بةَلكو  نين،  خؤماندا  هاوشاني  يان  الوازتر  نةيارانَيكي  و 

هَيزَيكداية كة لة خؤمان باآلدةستتر و جةنطاوةرتر و بةئةزموونترة. 

بناسَينَيت؟  بة جيهان  توانيويةتي خؤي  ذانرةكانييةوة  بة هةموو  ئَيمة  ئةدةبي  ئايا 
ئةطةر نةيتوانيوة هؤكارةكةي بؤضي دةطةِرَيننةوة؟ 

بة  كة  كوردانةي  نووسةرة  ئةو  كاري  لة  بةدةر  كة  نيية  تَيدا  طوماني  هيض 
زماني تر دةنووسن، ئةدةبياتي ئَيمة لة دةرةوة نةخوَينراوةتةوة و هَيشتا هةر لة 
دؤخَيكي ثةنطخواردوو و لؤكاَلييدا ماوةتةوة. لةِراستيدا دةبَيت ئةوةش بَلَيين كة 
ئةدةبيياتي ئَيمة لة ناوةوةش لة دؤخَيكي باشدا نيية و هةر ئةو دؤخة خراثةش 
بة بِرواي من بةجؤرَيك لة جؤرةكان كاريطةريي لةسةر نةناسين و نةخوَيندنةوة 
كتَيبطةلَيك  يان  نووسةر  ناسيني  لةِراستيدا  هةية...  دةرةوة  لة  ثةراوَيزاندني  و 
ضةندَيك  دونيادا،  ئاستي  لة  ناساندني  بؤ  دةرفةت  رةخساندني  و  دةرةوة  بة 
ثَيوةندي بة جوانيي كتَيبةكةوة هةية، هَيندة و زياتريش ثَيوةندي بةو كار و هةوَلة 
و  بازاِر  ئاستي  لةسةر  تاكة كةس و ض  ئاستي  لةسةر  بةردةوامةوة هةية كة ض 
دةزطا و دامةزراو بؤ ناساندني دةدرَيت، هةر لة وةرطَيِر و رةخنةطر و ريكالمةوة 
ناوبانط  خاوةن  بآلوكردنةوةي  دةزطاي  دؤزينةوةي  و  دةطاتة سؤراخكردن  تا 
ئةدةبييةكانةوة.  ثَيشبِركَي  نَيو  ضوونة  و  كولتوور  ناوةندةكاني  و  كتَيبخانة  و 

ئةدةبياتي ئَيمة 
لة دةرةوة 

نةخوَينراوةتةوة 
و هَيشتا هةر 

لة دؤخَيكي 
ثةنطخواردوو 

و لؤكاَلييدا 
ماوةتةوة
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وةرطَيِران بوارَيكي تري كاركردني تري تؤية، ئايا وةرطَيِران خةمَيكي مةعريفيي تؤيةو 
هةستت بة بؤشايي كردووة لة بوارةكةدا، يان ئةو تَيكستانةي خؤت خوَيندووتنةتةوةو 

الت جوان بووة، حةزت كردووة خوَينةري كورديش بَيبةش نةبن لَيي؟ 
دةبَيت بَلَيم كة ئةو كةمة ئيشكردنةم لة بواري وةرطَيِران و تةنانةت هةوَلةكاني 
شيعرنووسينيشم، خةمَيكي تايبةتي خؤمن و تةنها و تةنها بؤ الواندنةوةي رؤحي 
خؤمن، هيض نياز و ئومَيد و شتَيكي تري وةك خزمةتكردني كتَيبخانةي كوردي 
تا  دةنووسم  من  نيية...  ثشتةوة  لة  خوَينةرانيان  بةسةر  نازكردن  و  الفلَيدان  و 
بم  ئازاد  تا  دةنووسم  بِرؤم...  ئةوالوةتر  هةنطاوَيك  كراش  طةر  و  ئينسان  ببمة 
بكةم...  لةتوثةت  خؤمدا  لة  خؤثةرستيي  و  رق  و  كؤياليةتيي  زنجيرةكاني  و 

دةنووسم تا ئةرزي ئةو خةونة ئاو بدةم كة بة دونيايةكي جوانترةوة دةيبينم... 

بةرنامةيةكي  لة  وةرطرت،  نؤبَلي  خةآلتي  مؤلةر  هَيرتا  ئةمساَل  ئةوةي  دواي 
ئةدةبييدا تةلةفؤن بؤ دؤريس ليسينط-ي وةرطري ساَلي ٢٠٠٧ي خةآلتةكة كرا 
و رايان سةبارةت بة هَيرتا مؤلةر وةرطرت، ليسنط زؤر بة سةرسووِرمانةوة 
طوتي: ناويم نةبيستووة و هيض كارَيكيم نةخوَيندؤتةوة... ئةم قسةية لة راستيدا 
ئةهمييةتي خةآلتَيكي طرنطي وةك نؤبَل دةردةخات بةوةي ض دةرطايةكي طةورة 

بؤ نووسةر و بة لَيشاو ضاثكردني كارةكاني دةكاتةوة. 

ديارة ئَيمة خاوةني زمانَيكي ستاندارد نين، نةبووني ئةم زمانة ستانداردة هؤكارَيك 
بووة بؤ رَيطرتن لة طةشةسةندن و بةرةوثَيشضووني ئةدةبي كوردي؟ 

ئةدةبيياتي  طةشةسةندني  لة  بووة  رَيطر  ستاندارد  زمانَيكي  نةبووني 
ئةوةي  ستانداردةوة  زمانَيكي  هؤي  بة  دةكرا  ضةندَيتييةوة...  رووي  لة  كوردي 
ئاخَيوةراني  لة  زياتر  رووبةرَيكي  لةاليةن  دةنووسرَيت،  شَيوةزارَيك  بة  ئةمِرؤ 
كة  طةورةية  خةمَيكي  ئةوة  راستيدا  لة  خوَيندرابايةوة.  دييةوة  شَيوةزارةكاني 
شَيوةزارةكاندا  لةنَيوان  طةورة  دابِرانَيكي  و  ناتخوَيننةوة  خؤت  خةَلكي  هةموو 
كة  ئةدةبييةداية  ماددة  ئةو  ضؤنايةتيي  لة  كَيشةكة  من  بةبِرواي  بةآلم  هةية، 
زانياريي  و  ثَيوةندي  كةناَلةكاني  كة  بةتايبةتي  خوَينةرانمان،  دةيدةينة  ئَيمة 
لةمِرؤدا لةوثةِري خَيراييدان و خوَينةر لةبةردةم هةَلبذاردنَيكي فرةاليةن و فرة 

سةرضاوةداية. 

ئةدةبيية.  رةخنةي  نةبووني  تَييكةوتووة،  كوردي  رؤشنبيري  طرفتانةي  لةو  يةكَيك 
رةخنةي ئَيمة ئةوةندةي كار لةسةر شةخس دةكات كار لةسةر تةكنيك و فؤرم و هتد... 
ناكات، ئايا نةبووني ئةم رةخنةية هؤكارَيكة بؤ ئةو ثاشاطةردانييةي تووشي ئةدةب بة 

طشتيي و شيعر بة تايبةتي بووة؟ 
لةنَيوان كاري داهَينةرانة و رةخنةي  لةِراستيدا بةدحاَليبوونَيكي قووَل هةية 
ئةدةبيي ئَيمةدا، جطة لة ضةند هةوَلَيكي كةم لة بواري رةخنةدا، سةرجةم هةموو 
ئةوانةي كة بةناوي رةخنةوة دةنووسرَين، دةضنة قاَلبـي جؤرَيك لة رانان يان 
و  جوانيي  ئةدةبييةكانةوة...  كارة  ساكاري  و  سادة  و  ئاسايي  خوَيندنةوةيةكي 
تَيكستَيكدا  لةبةردةم خوَيندنةوةي  نوَي  لةوَيداية كة دةروازةي  طرينطيي رةخنة 
دةكاتةوة و خوَينةر بةرةو ئاسؤي نوَيي تري رامان و بيركردنةوة دةبات، كةضي 
تَيكست  يةقينَيكةوة  جؤرة  بة  سةرةتاوة  لة  هةر  ئَيمة  رةخنةي  بةثَيضةوانةوة 

طةمارؤ دةدا و هيض ئاسؤيةك لةبةردةم كرانةوةيدا ناهَيَلَيتةوة. 
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بةشي دووةم و كؤتايي

 حةمة كاكةِرةش: تؤ سةرةتا بة شيعر دةستتثَيكرد، لةطةَل ئةوةشدا بةشداريي طفتوطؤ 
نؤظلَيت،  نووسيني  هاتيتة سةر  ئَيمةت كردووة، دواتر  نَيوةندي رؤشنبيريي  جدييةكاني 
دواي نؤظلَيت ضةند كتَيبَيكي ناوازةت وةرطَيِراوة، وةك دوا وةسوةسةي كريست، دةمةوَيت 
ئةوة بَلَيم ئايا ئةم هاتن و ضوون و طةِران و طؤِرين و لةو دةرطادانة بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة 
كة دونياي شيعر يان ئاسمان و ثانتايي شيعر جَيطاي خةونبينين و خةياَلةكاني تؤي تَيدا 
نابَيتةوة، يان ضةمكَيكي رؤشنبيريي وات لَيدةكات هةر لة وَيستطةي شيعردا نةمَينيتةوةو 

دةست بؤ ذانرةكاني تر ببةيت؟ 
 

كةريم دةشتي:
منداَلَيتي من 

خؤَلةمَيشَيك 
بووة

ئامادةكردني: حةمة كاكةِرةش

كةريم دةشتي: سةرةتا دةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة يةكةمين ئةزمووني شيعريي 
من لة ديواني- خاك و هةَلؤ-دا دةستثَيدةكات و ديواني تةمة سثييةكان دووةم 
لةمةِر  من  بةشداريكردنانةي  ئةو  هةموو  نووسيندا،  شيعر  لة  منة  ئةزمووني 
دوو  ئةو  هةمان  درَيذبوونةوةي  بة  سةر  ماوةيةدا  لةو  شيعر  تيؤريزةكردني 
ئةزموونة شيعرييةم بووة، هةموو ئةو نووسينانةي كة بة دواي ئةمانةدا هاتووة 
ض لة شيعر و ض لة وةرطَيِران و ض لة نووسيني نؤظلَيت هةر هةموويان لةدايكبووي 

يةك موعاناتي شيعريي بوون.
 من ثَيمواية هةموو رؤمانَيك يا هةر نؤظلَيتَيك خاوةنةكةي شاعير بَيت يان 
نا ثَيويستييةكي زؤري هةية بة سةليقة و زماني شيعريي، كاتَيك دةَلَيين زماني 
مةبةستمان  بةَلكو  بنووسَيت،  شيعر  نووسةر  نيية  ئةوة  مةبةستمان  شيعريي 
ئامَيز  تراكتيف  تةشقَيكي  و  كةش  جؤرة  شيعرييةت  ئةداي  سؤزو  كة  ئةوةية 
لة  كة  تؤ  بكوذَيت،  بَيزاريي خوَينةر  كة  هؤيةك  ببَيتة  و  بكات  دةقةكة خةَلق  بؤ 
ئةوا  راكَيشانيان،  و  خوَينةران  سةرنجي  جَيي  ببيتة  بتةوَيت  نؤظلَيت  يا  رؤمان 
ئةطينا  خؤت،  الي  راياندةية  دوورةوة  لة  كة  ثَيبَيت  وات  كةرةستةيةكي  دةبَيت 
بة ستايلَيكي موقةوايي ناتوانيت خوَينةر بؤ خؤت دروستبكةيت، ئةطةر سةيري 
كة  ئةوانةي  دةبينين  بكةين،  جيهاني  نؤظلَيتي  و  رؤمان  نووسيني  ثرؤسَيسي 
ستايلي شيعرييةتيان -نةك شيعر- بةسةردا زاَلة زؤرترين خوَينةري بؤ خؤيان 
هاشم ساَلح،  نووسينةكاني  ئايتماتؤف،  رؤمانةكاني  نموونة  بؤ  دروستكردووة، 
سؤنَيتاكاني شةكسبير و رؤمانةكاني كازانتزاكي و شولوخؤف و زؤراني ديكة.., 
هةية  بكات،  ئةوة  رةضاوي  رؤمانَيك  هةموو  دةبَيت  كة  نيية  مانايا  بةو  ئةوةش 
تواناي بةرهةمهَيناني شيعريةتييان نيية، لة ثةخشانة رؤمان يان نؤظلَيتي خؤيان، 
دةوَيت  ديكةيان  ماندووبوونَيكي  خوَيندنةوةياندا  لة  مرؤظانة  ئةمجؤرة  بةآلم 
دؤستؤيؤظسكي  رؤمانةكاني  نموونة  بؤ  طةرةكة،  زؤرتريان  هةَلسوكةوتَيكي  و 
ئاست  بةَلكو  بخوَينرَيتةوة،  فلؤبير  يان  كةمال  يةشار  رؤمانةكاني  وةكو  نابَيت 
نووسيومة  كة  نؤظلَيتانةي  لةو  منيش  طةرةكة  جياجيايان  و ضةشةي  هةست  و 
هةوَلي دروستكردني شيعرييةتم داوة كة زاَلبَيت بةسةر رووداوةكان، لة راستيدا 
ثةخشانم  نووسيني  ستايلي  خؤي  هةر  نةكردووة،  وام  ئةنقةست  دةستي  بة 
واية و ناتوانم لَيي رزطار بم، لة كؤتاييدا ئةوة دةَلَيم شيعر سةنتةر نيية، بةآلم 

ثةساثؤرتي ثةِرينةوةي هةية بؤ ناو هةموو سةنتةرةكان. 
هَيشتا  بةآلم  نووسراوة،  طوتراوةو  لةسةر  زؤري  بابةتة  ئةم  هةرضةندة 
لة  شتَيك  هيض  راستيدا  لة  بكرَيت،  شرؤظة  و  باسبكرَيت  كة  هةَلدةطرَيت  ئةوة 
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نيية،  يةكجارةكي  ثَيناسةيةكي  ئةدةبدا  مةوداي 
ثَيداضوونةوةي  و  جياجيا  بؤضووني  راو  بةَلكو 
جياجياي بؤ دةكرَيت و لة كةسَيكةوة بؤ كةسَيكي 
دَلي  و  زةين  لةناو  نيية  شتَيك  دةطؤِرَيت،  ديكة 
بةهرة  دةَلَين  ئةوان  بةهرة،  بطوترَيت  ثَيي  مرؤظدا 
خؤِرسكةو هةندَيك مرؤظ لةطةَل لة دايكبووةنةوة 
خاوةني بةهرةي خؤيانن، بةآلم لة راستيدا وا نيية، 
هةندَيك كةس هةن زةين و هزر و مةذييان زياتر 
طةرموطوِرترة لة هي كةسَيكي ديكةو زياتر جووَلة 
دةكات و خوَينيان تَيدا دةطةِرَيت بؤية زيرةكتر بة 
دياردةكةوَيت،  بة  بةهرةمةندتر  و  دياردةكةوَيت 
ثةيوةنديي نَيوان بةهرة و مةعريفة ثةيوةندييةكي 
يةكتر  ئاوي  لة  واتة  طؤِرينةوةية،  يةك  لةطةَل 
دةخؤنةوة، كة بةهرةي زيرةكيت هةبَيت و مةذييت 
مةعريفة  لة  ــوود  س زياتر  كاربكات  جوانتر 
كة  خؤت،  بةردةستي  دةيخةيتة  و  وةردةطريت 
خوداني مةعريفةيةكي بةهَيزتر بيت زياتر بةهرةت 

بةطةِر دةخةيت.
بةآلم ئايا شيعر بة تةنها بةهرة دروستيدةكات؟ 
نةخَير. هيض شتَيك يا راستتر هيض ذانرَيك ئةوةندةي 
شيعر سةخت نيية، ئةوةي ئةزمووني خؤي بةهَيز 
بةآلم  زةحمةتة،  ضةند  شيعر  نازانَيت  نةكردبَيت، 
ئةطةر ئةمِرؤ طؤظار و رؤذنامةكان لة جياتي ئةوةي 
لة  ثارةيان  بآلوكردنةوة،  بري  لة  بداية  ثاداشتيان 
خاوةن شيعرةكة وةرطرتبا هيض كةسَيك شيعري 
وا بة ئاساني بآلونةدةكردةوة! ضونكة ئةوسا زؤر 
كةس شيعري بآلودةكردةوةو ثارةي خؤشي دةدا، 
كةسَيكيش ئاوِرَيكي لة شيعرةكةي نةدةدايةوة و بة 
نةدةم،  فيِرؤ  بة  ثارةكةي خؤم  با  دةَلَيت  ناضاريي 
دةكةوت  ديار  بة  بةهَيز  ئَيجطار  شيعر  ئةوكات 
و خةَلكي دةيزاني شيعر ضةند سةختة، ضونكة لة 

شيعردا تؤ كةسَيك دروستدةكةيت كة خؤت تةمةننات دةكرد وا باي، دةتةوَيت 
جوانييةك خةَلق بكةيت سةرنجي ذيان رابكَيشَيت، بؤية ئةزموون جوان و تَير 
و تةسةل نةبَيت شيعرةكة جوان و تَير و تةسةل نابَيت، ئةمة ثةيوةستة بة عةقَل 
و مةعريفة و سؤز و سووتان، ثةيوةستة بة ديدطا و بينيني جيهان، ثةيوةستة بة 

بيركردنةوةي قووَل و بَي ئةمان... نةك كةف و كوَل و سةردو لكة و الآلنةوة. 
لة ضةند ساتَيكي كورتدا شتةكاني خؤي  داهَينان  نووسةري تذي عةشق و 
دةَلَيت و كارةكاني خؤي دةكات و ديالؤطي خؤي بةردةوامي ثَيدةدا و ئةركةكاني 
خؤشي ئةنجامدةدا... طةورةترين دةقي شيعريي لة ضركةساتَيك بيرؤكةي خؤي 
هةية...  نوكتةش  و  ئةظيني  و  قسة  و  ثَيكةنين  بة  ثَيويستي  ذيان  دادةِرَيذَيت... 
نووسين و كاري نووسين عةشقَيكة لةطةأل غةيب، غةيبَيكة لةطةَل نووسةر، ئةوانة 
سيحر لةطةَل يةكتر دةطؤِرنةوة... ئةو سيحرةي بة ماناي ذيان لةطةَل يةكتري لة 
باخضةي ئةفسووندا... حةزدةكةم ئةوة بَلَيم من لة هةموو وةآلمةكانمدا دةمةوَيت 
بَلَيم:  خوَينةر بة كَيَلة بةفري هةَلِرشتني مةعريفة خةريك نةكةم، دةمةوَيت ثَيي 
ذياني داهَينةر تةحةمولي قسةي ثفدراو ناكات... نووسةر دةبَيت وا لة خوَينةر 
بكات كة تواناي ئةوةي هةبَيت لةطةَليدا بذي... خوَينةر قةرزارباري نووسةر نيية، 

ئَيمة قةرزي رؤحمان بة نووسين دةدةينةوةو بة وانيش دةَلَيين: شايةدبن.
هةموو ئةو طرووث و طرووثكارييةي بةر لة راثةِرين هةبوو، كاريطةريي خؤيان 
هةبووة، ضونكة ئةو سةردةمة نووسةران و نةوةي تازة بايةخيان بة خوَيندنةوة 
دةدا و بازاِري ئةدةب و رؤشنبيريي طةرم بوو، هةروةها ئةدةب و رؤشنبيريي 
ببووة ثةنجةرةيةك بؤ ئاشكراكردني داهَينانةكان لة رووي زمان و شَيواز و تيمة 
لةم  بةهَيزكردن  خؤ  سةر  دةثِرذانة  طةنجةكان  ئيدي  ناوةِرؤكةوة،  و  فؤرم  و 
بابةتانةدا و هةميشة بة دواي ئةو بةرهةمانة دةضوون كة نةوةي ثَيش خؤيان بؤ 
ئةواني بةرهةم دةهَينا... بةآلم ئةوةي جَيي سةرنج و تَيِرامانة ئةوةية، ئَيستا كة 
هةموو شتةكان طؤِراوة، ئةدةب و رؤشنبيريي وةكو جاران بابةتَيكي سةرةكي 
تايبةتي  بة  طرتووةتةوة،  جَيطاياني  ديكة  داهَينراوي  طةلَيك  و  نيية  تازة  نةوةي 
بآلوبوونةتةوةو سةراثاي  و  ثةرش  ئَيجطار  كة  جيهانطةرايي  دةرهاوَيشتةكاني 
ئةو  جومطةي  زؤر  لة  ثةلكَيشكردووةو  خؤيدا  بةالي  طةنجاني  تواناكاني  هَيزو 
كردوون،  سِري  شوَيندا  هةندَيك  لة  ديلكردووةو  طةنجةكاني  دةرهاوَيشتانةدا 
وا  ئَيستا  هةيانبووة،  خؤي  سةردةمي  طرووثةكاني  كة  كاريطةرييةي  ئةو  بؤية 
نةوةي  لةوةي  ئةمةو جطة  بووةتةوة،  بة زمان زؤر كةم  بايةخدان  نيية، جارَي 
بيانين،  زماني  فَيربووني  عةوداَلي  هةمانكاتدا  لة  و  تازةن  زماني  عةوداَلي  تازة 

ذياني 
داهَينةر 

تةحةمولي 
قسةي ثفدراو 

ناكات... 
نووسةر 

دةبَيت وا لة 
خوَينةر بكات 

كة تواناي 
ئةوةي هةبَيت 

لةطةَليدا 
بذي... خوَينةر 

قةرزارباري 
نووسةر نيية، 

ئَيمة قةرزي 
رؤحمان بة 

نووسين 
دةدةينةوةو 

بة وانيش 
دةَلَيين: 

شايةدبن.
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كة ثَيشتر ئةم دياردانة كةم بوون، هةروةها طةنجي ئَيستا كةمتر بير لة مةسةلة 
نةتةوةييةكان دةكاتةوة، كة ئؤباَلي ئةوةش دةطةِرَيتةوة بؤ دةسةآلتي سياسيي 
كة هيض كارَيكي ثةروةردةيي نةتةوةييان لةناو هزري طةنجان نةكردووة تا بايةخ 
بة بةرهةم و كولتووري سةردةمي خؤيان و نةتةوةكةيان بدةن، بؤية كاريطةريي 
ئَيمةش كةم بووة بةسةر نةوةكاني داهاتوو و ئةوانيش لةطةَلماندا دةذين، بةآلم 
بَيت  بوارَيك  هةر  لة  باش  بةرهةمي  ئَيستا  تا  شتانةش  ئةو  هةموو  سةرةِراي 

كاريطةري خؤي هةية، هةرضةند لة نَيوةندَيكي كةميش بَيت.
كتَيب سةرضاوةي هةموو خةياَل و مةعريفةكانة، لة رووي دةستنيشانكردن 
بةنَيو  داهَينانةكانة، بؤية سةفةر  ناساندن و كةشفكردن، سةرضاوةي هةموو  و 
كتَيبةكاندا، سةفةرَيكي وةهمية بةناو دونياي واقيعدا، بؤ من كتَيب سةرضاوةي 
هةموو شتةكانة، بةآلم لةطةَل ئةوةش سةفةر و طةشتيش رؤَلَيكي طرنط دةبينن 
كؤمةَلَيك  و  هةَلياندةطرَيت  زةين  مةعريفانةي  و  خةياَل  ئةو  رةنطِرَيذكردني  لة 
ئاسةواري طرنط لة نَيو يادةوةرييةكان جَيدةهَيَلن و لة هةمانكاتدا دةبَيتة بةشَيك 
لة ئةزمووني نووسةر، تةنانةت ئةدةبَيك هةية رةنطة ئةوةي بؤ راست بَيت كة 
ثَيي بَلَيين ئةدةبي سةفةر، ياخود سةفةرنامةكان هةَلبةت ثةيوةندييةكي زؤر هةية 
لة مياني هزر و ضاودا، هزر ئةطةر داينةمؤي هةموو ئةندامةكاني ديكةية، بةآلم 
لةبةرداشي  هةية،  يةكتر  بة  ثَيويستيان  رؤشنبيريي  و  ئةدةب  مةسةلةكاني  بؤ 
كؤتاييدا دةَلَيم دواي هةموو ئةو شتانة تا زةين ثرؤسَيسي بيركردنةوةي خؤي 
هةموو  زةين  طةرمبووني  بَي  بة  نابَيت،  دايك  لة  بةرهةمَيك  هيض  نةكات،  طةرم 
بكات،  دي  بة  جوان  و  بَيت  بين  تيذ  هةرضةند  ضاو  دةبن،  بَيهودة  سةفةرةكان 
ثَيويستي بةوة هةية بة فلتةري هزردا بِروات، بؤ ئةوةي بشؤرَيتةوةو رةنطِرَيذ 

بن.
هةَلبةت ئةوة تةنها بؤ نووسةران و داهَينةران بايةخَيكي هةية ئةطينا بازرطاني 
وا هةية بة هةزاران هةزار سةفةرو طةشت بؤ جوانترين شوَيني دونيا دةكات، 

بةآلم ضونكة ديدطاي بةسةر ئةدةبةوة ناشكَيت، هةمووي بة هةدةر دةِروات.
دروستدةكات،  خوَينةر  بؤ  بَيزاريي  لة  جؤرَيك  نووسين  لة  ستايليي  يةك 
و ضي  دةنووسَيت  دةزانَيت ضؤني  نايخوَينَيتةوة، ضونكة  ئيدي  رادةيةي  ئةو  تا 

دةنووسَيت.
حاَلة  ئةو  تووشي  خؤشي  ضونكة  باشة،  زؤر  نووسةر  بؤ  فرةستايليي 
سةقامطيريية لة تةمةنَيك نايةت، ئةم يةك ستايليية وا لة نووسةر دةكات خؤي 

السايي بةرهةمةكاني ثَيشووي خؤي بكاتةوة... 

حةمة كاكةِرةش: تؤ لة (خاك و هةَلؤ)وة كة يةكةمين ئةزمووني شيعريت بوو تا ئةمِرؤ 
بةردةوام لة ضِربوونةوةيةكي جواندا دوور لة تةمومذي دةستكرد لة باآلكردن و دةنط 
لة شيعرةكانتدا تووشي ضةقبةستن و دووبارة  زووآلَليدايت، خةياَل و وَينة و دةربِرين 
ئيلهامَيكي  شيعرةكانتةوة  ثشتي  لة  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ  ئةمة  ئايا  نةهاتوون،  بوونةوة 

كةَلةطةت وةستاوة يان رؤشنبيرييةكي فرةِرةهةند؟ 
منة،  ئةزمووني خؤشةويستي  يةكةم  كةريم دةشتي: ديواني (خاك و هةَلؤ) 
تةثوتؤزي  لةذَير  نةتةوةكةم  كة  نووسراون  ضركانةدا  لةو  شيعرةكاني  هةموو 
هَيزي بَي رةحميدا غةرق بوو بوو. بؤية هةر ثارضةيةك لةو شيعرانة وةرطريت 
لةنَيو نائومَيدييةكي طةورةدا غةرق بووة، نا ئومَيدييةك لةوةدا سةريهةَلداوة كة 
رؤحي نةتةوة بة ثؤآلي داطيركةران طةمارؤدراوةو مةوداي يةك تاكة جريوةي 
نةماوة. من طوزارشت لةو بَيدةنطيية مَيذوويية دةكةم كة نةتةوةكةمي نووقمي 
ونبوون كردووة... باس لةو هاوارة دةكةم كة لة سةدةكاني زؤر دوورةوة دةطاتة 
طوَيم و هيض وةآلمَيكمان بؤ نيية، باس لة كوشتني جوانيي دةكةم. باس لة مةرطي 
و  داِرشتووة  شيعرم  بةَلكو  داِرَيذم...  دروشم  نةهاتووم  بةآلم  دةكةم،  مرؤظ 
ض  شيعردا  لة  دروشم  ثَيمواية  من  ثَيداوة،  تانوثؤم  ئَيستةيك  ثةردةي  لةذَير 
جياوازييةكي لةطةَل خودي داطيركةر نيية. هةر ئةو دروشمةو دروشمكاريية بوو 
ناو  توِري هةَلدانة  ئةدةب و شيعري كوردي كوشت و  ساآلنَيكي دوورو درَيذ 
خةبات  وةكو  سةختة،  شيعري،  ثوختي  داهَيناني  لةثَيناو  خةباتكردن  مةرط، 
لةثَيناو رزطاربوون... رزطاركردني شيعر لة ثؤخَلي رزطاركردني نةتةوةية نابَيت 
هةَلبةت  وامكردووة،  هةَلؤدا  و  خاك  ديواني  لة  من  وةرطرين،  كةمبايةخي  بة 
ئةزمووني سةرةتايية ناَلَيم كامَلة، بةآلم بؤ ئةو سةردةمة كة هةمووي دروشم 
بوو، من توانيم ئةو دروشمانة بةدوورخةمةوة لة خؤم، من هةر لة سةرةتاوة لة 
و  بةطشتيي  ئةدةبيات  كة  هَيناوة  بةوة  باوةِرم  ئةزمووني شيعريي خؤم  يةكةم 
شيعر بة تايبةتي ثَيويستيان بة هةموو عومري ئةديبة يان شاعيرة، تؤ بؤ ئةوةي 
هةميشة لة هةَلكشاندا بيت، دةبَيت تةمةني خؤت هةر لة سةرةتاوة بؤ ئةم كارة 
رَيطةيةوة  لةم  داهَينةرةو  خودي  بة  ثَيويستي  داهَينان  كردبَيت،  مسؤطةر 
دروست  شاكار  حةقيقةتة  ئةم  رةضاوكردني  بةبَي  دةوَيت،  زؤري  قوربانييةكي 
نابَيت، سةرضاوةي هةموو داهَينةرةكاني دونيا لةسةر ضةند كؤَلةكةيةكي طرنط 
دامةزراوة، كة بةتةئكيد يةكةميان هَيزَيكي ئةبيستميية كة خودي نووسةر دةكاتة 
ئةو ضاوة سيحراوييةي هةموو بَلَيسةكاني داهَينان لة ناو طَلكؤي ثشكؤكاني ناو 
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رةهةندةكاني  شارةزاي  كة  مةعريفييةية  هَيزة  ئةو  هةمان  دةبينَيت  خؤَلةمَيش 
ديكةت دةكات، ئةمة هةموو حةقيقةتي نووسينةكاني من و ئةزمووني منة و هةر 
بةو ثَيودانطة ئةدةبي خؤم بونيات ناوةو من جارَيكي تريش طوتوومة و دةيَلَيمةوة 
كة  بكةم،  خؤ  نووسيني  ئةزمووني  لة  باس  من  دةكات  ناضارم  ثرسيارةكةشت 
اليةنَيكي زؤري مةبةستي تؤ رووندةكاتةوة، نووسين بؤ من رةزمي مانةوةية، 
نووسين  لة  بير  بم  هةرشوَينَيك  لة  هةميشة  بؤية  ذيانة،  نــاوةوةي  رةزمي 
نووسين  بَي  دةتوَيمةوة،  و  رؤدةضم  نووسين  بَي  دةزانم  ضونكة  دةكةمةوة، 
نانووسم  كة  كاتانةي  ئةو  تةنانةت  ناكةم،  خؤم  ئاسةوارَيكي  هيض  بة  هةست 
هةست بة بووني تةواوي خؤم ناكةم، رةنطة هةبن ئةوة بة حةقيقةتَيك نةزانن، 
كاري  نةبوون،  لؤطؤسة  ئةم  شارةزاي  هَيشتاكة  و  وان  خؤيان  ئةوان  بةآلم 
لة خودي نووسةري راستةقينة، كةسي  ثةِرينةوةية بؤ جيهانَيك جطة  نووسين 
ئةو  فةريكي  لة  دةضَيت،  سيحر  و  شةوق  لة  زياتر  جيهانَيك  تَيدانيية،  ديكةي 
بؤية  سةماوة،  دةكةوَيتة  و  دةجمَيت  تَيدا  ذياني  شيري  كة  دةضَيت  طوَلطةنمة 
نووسين لة ديدو بؤضووني من، ئةنجامداني فةرزةكاني ئايينَيكة لة هي ئايينَيكي 
درودَيكةوة  ض  بة  نووسةر  دةبَيت  بَيت،  نووسين  دراماي  ئةمة  كة  ناضَيت،  ديكة 
بضَيتة نَيو ئةو ثةرستطا ثيرؤزةوة، ضؤن لةبةردةم ئاطري نَيويةوة بنوشتَيتةوة؟ 
ئةمةيان نهَينييةكة تةنيا ئةو كةسانة ثةي ثَيدةبةن كة لة ناوةوةي ثةرستطةكاني 
قةَلةم دةطرمة دةست و دةضمة  كاتَيك  بةِرَيوةدةبةن.  داهَينان  خؤيان سرووتي 
زؤري  ئَيجطار  خوَينَيكي  و  خؤم  بةر  دةدةمة  بةهَيز  تةكانَيكي  شيعر،  ئاوايي 
ئاطرانة  ثؤلية  ئةو هةموو  بتوانم بةرطةي  بؤ ئةوةي  جةستةم دةخةمة خرؤش، 
بةنَيو  و  دةثرسم  لةخؤم  دةبارَيتة سةر رؤحم، زؤرجار  ناديارةوة  لة  كة  بطرم 
كتَيبةكاندا دةطةِرَيم، دةضمة قووآليي هةمووكَيشةكان، هةر بؤ ئةوةي بزانم ئاخؤ 
ئةم هةموو ئاطرة لة كوَيوة دَي و هَيندة بة لةزةت هةَلدةثِرذَيتة سةر ئةتَلةسي 
بةو سةرضاوانة  بَيهودةن، مةحاَلة دةرك  بةآلم هةموو هةوَلةكان  نووسةرةوة، 
ئةم  دؤزينةوةي  بة  دَلنيام  ضونكة  دةكةن،  بةرثا  نووسين  ئاطري  كة  بكةين 
سةرضاوانة هةرضي بةهاو ئيستاتيكاي نووسين هةن، وردو خاش دةبن و هيض 
بةهايةك بؤ نووسين نامَينَيتةوة، ئةلَيرةوةية ثرؤسَيسي نووسين بؤمن ضؤنَيتي 
خةَلقكردنةوةي  دووبــارة  ثرؤسَيسي  ياخود  ئاطرانة،  لةم  كردن  ثَيشوازي 
و  قوربانيدان  ئةمةشيان  كة  خوداوةندةكان،  لة  ئاطردزينة  كاري  و  ثرؤميتؤس 
ضوونة ذَير باري قةدةرة، ئةوكاتةي قةَلةمم طرتة دةست و خؤم ئامادةكرد، ئةوة 
هةموو  تيايدا  نووسةر  كة  موقةدةسةي  ميحرابة  ئةو  نَيو  نةضوومةتة  هَيشتا 

ئةم  ثَيناوي  لة  لةدةستدةدا  جاويداني  دةقَيكي  بؤ  خؤي  رؤحي  جوانييةكاني 
خؤيان  ميحرابةدا  ئةم  كةوانةي  ثةنجةرةو  دةرطــاو  لةنَيو  كة  جوانييانةي 
و  نادياريي  لةو  كات  رزطاريان  دةكةن  نووسةر  قةَلةمي  هاواري  حةشارداوةو 
ئةو  ناديارو  زةمةنة  بةو  تَيكةَلبوونم  ساتي  يةكةم  لةطةَل  بؤية  هةر  نهَينيانة، 
بة  و  وندةكةم  خؤم  وجودي  هةموو  بخوريية،  فةزا  ئةو  ناديارانةو  جوانيية 
ناضاريي دةبَيت خؤم لة نووسيني شيعر خةَلق كةمةوة، كةواتة نووسين هةمديس 
بؤ من ئةنجامداني سرووتةكاني قةقنةسة لة سووتان و دووبارة زيندووبوونةوةي 
لة خؤَلةمَيشةكةي خؤيدا، كتومت نووسيني شيعر سرووتَيكي ئةفسانةيي سيحر 
الفاوة  ئةو  ئيدي  ئاراوة،  دَيتة  شيعر  سةختةكةي  كَيشة  ئةلَيرةوةية  ئامَيزة، 
نادات،  نووسةرَيك  هةموو  بة  بوار  و  ئامان  كة  هةَلدةضَيت  و  دةستثَيدةكات 
نووسةر دةكةوَيتة ذَير سرووتي شمشَيرةكةي ديموكليس هاكا بة جوانييةكان 
كؤتايي ثَيدَيت. ئةلَيرةوةو لة هةمان ئةو فةزا تراذيديي و لةزةتبارةوة من قةَلةم 
بة كاغةزدا دةهَينم و بَيباكانة، يةكةيةكةي دةمارةكان و تةَلة تةَلة ئيحساساتةكاني 
خؤم ثَيشكةش بة جةلالدةكاني جوانيي دةكةم، ئةو جةلالدة شةرمنانةي كة بة 
بة  لةدةستداني  من  لةالي  نووسين  شيعر  بةمجؤرة  ديارنين،  و  ديارن  ئاستةم 
ئةنقةستي هةموو رؤح و بؤن و بةرامةي خودة، ئةو خودةي كة بةم كارةوة خاَلي 
لة  بوو  ثِري  مةعبةدة  ئةو  نَيو  هاتنة  لة  بةر  كة  ئةوشتانةي  هةموو  لة  دةبَيت 
جووَلةو خرؤش، ثِري بوو لةو هؤكارانةي ذيانيان بة هيواوة لة ئامَيز طرتبوو، 
بوو،  مةبةست  ئَيجطار غةريبء جَي  فَيردةوسَيكي  دوورةوة  لة  مةعبةدةي  ئةو 
بةِراستي  ناويةوة  دةضَيتة  كة  بةآلم  شيعر،  (من)ي  بؤ  بوو  يؤتؤثيايةك  ياخود 
بةدرَيذايي ساآلني  بةمجؤرة  شاعيرة،  (من)ي  جةستةي  طةورةي  طؤِرستانَيكي 
نووسيني شيعر هةميشة ضوونم بؤ نووسين، ضوون بووة بؤ نَيو ئةو يؤتؤثيايةو 
هاتنةوةشم هةميشة طةِرانةوة بووة لةو طؤِرستانة، لةمياني يؤتؤثياو طؤِرستاندا 
من ئةزمووني نووسيني شيعري خؤم ثةرةثَيداوةو هةميشة سيزيف لة ناخمدا 
دةستي بةرةطي بةردةواميم طرتووة. مةعبةدةي شيعر نووسيني من، لة هي هيض 
ئةوة  لة شيعرةكانمدا  دةشتوانن  و  بَلَيم  ئةوة  دةتوانم  تةنانةت  ناضَيت،  كةسَيك 
نة  نيية،  قبووَل  نموونةي  وام  مةعبةدَيكي  من شاعيرَيكم خوداني  كة  بدؤزنةوة 
لةدةرو ديوارةكاني دةرةوةي، نة لة شَيوةو سيماي كؤشك و تةالري، نة لة تاق و 
ثةنجةرةكانييةوة، مةعبةدي شيعر نووسيني من نة كةس ديويةتي ء نةكةسيش 
لة  هةَلبذاردووة،  وام  مةعبةدي  خؤم  بؤ  من  كة  نةبَيت  سةير  ثَيتان  دةيبينَيت، 
داِرذاوي  بةكريستاَلي  كــردووةو  درووستم  مرؤظايةتي  شكاوي  شووشةي 

KJMKJN



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

فرمَيسكي مرؤظايةتي ئاومداوةو بة ثارضة ثارضةبووني جةستةي خؤم ئاَلوواآلم 
بكاتة  خؤي  شاعير  خودي  يان  خؤي  خودي  قبووَليةتي  ئةوةي  بؤية  كردووة، 
نووسيني  لة  و  بنَيت  بونيات  خؤي  بؤ  ئاوةها  مةعبةدَيك  دةتوانَيت  قوربانيي، 
شيعردا تَييدا فةنابَيت و حةلالج ئاسا لةكاتي رشتني خوَينيدا بؤ ئةوةي خةَلك ثَيي 
نةَلَين ترساوةو رةنطي زةرد بووة، بة دةستةكاني خؤي خوَيني جةستةي خؤي 
خؤي  روخساري  خؤي،  خوَيني  بة  دةبَيت  ئاوةها  هةَلسويوة...  روخساري  لة 
سوور بكات. ئةمة مةعبةدي نووسيني منة، كاتَيك لة ثرؤسةي نووسيني شيعردا 
لةذَير ستوونةكاني ئةو مةعبدة دةوةستم، خؤم تاقة كةسَيكم سةليبـي خؤم لة 
(نيتشة) كة بة كوشتني خواكان  ثاَلةوانةكاني مَيذوو دةكةمةوة  لة  بير  دةستةو 
ترؤثكي  سةليبةوة  ذَيرباري  ضوونة  بة  كة  مةسيح  راطةياند،  مَيذووي  كؤتايي 
هةموو قوربانييةكاني داِرشت، كةواتة داهَينانيش بوارَيكي ديكةية بؤ دروستبووني 
ثاَلةوان، ئةوةي شيعريش دةنووسَيت دةبَيت سَل لة ضارةنووسَيكي ئاوا نةكاتةوة، 
هةربؤية جاروبار سةر بةرز دةكةمةوةو لة بةرزيي ئةو ستوونانة دةطةِرَيم كة 
بَيت، رةنطيشة سةريان  ئاسماندا  تةبةقةي  لة حةوت  نايانبينم... رةنطة سةريان 
هةر لةالي خوادا بَيت، كةواتة من لةذَير سَيبةرَيكدا مةعبةدم تةيكردووة، كة لة 
هَيزو قودرةتي مرؤظ نةبَيت بةباآليدا هةَلطةِرَيت، بةآلم دةبَيت ثَييدا هةَلطةِرَيت 
جا يان سةردةكةوَيت ياخود دةبَيت بكةوَيتة بنةوة، من لةذَير ئةو ستوونانةوة بة 
دواي رؤحي بةردةوامبووني شيعرَيك دةطةِرَيم جاويدان بَيت. كاتَيكيش دةضمة 
دةبينم،  رووداوةكان  هةموو  مةعبةدةداية،  ئةو  لةنَيو  كة  ثةنجةرانةي  ئةو  بةر 
فِرنةكاني  ثرووشكي  رؤماو  سووتاني  ئاطري  سةرزةمينة،  ئةم  تراذيدياكاني 
هيتلةرو كارةساتةكاني تزارو تةقينةوةي بؤمبـي ئةتؤمي... طةلَي لةو تراذيديايانة 
هةر  ئةوانةوة  بةرامبةر  لة  هةندَيجار  بؤية  نايةت،  كؤتاييان  هةرطيز  كة  دةبينم 
لةبةر ئةم ثةنجةرانةوة، قةَلةمم وشكدةكاتء ناتوانَيت بطاتة ئاستَيك لة داهَينان، 
هةر  هةندَيجاريش  رووداوانة...  ئةو  حةقيقةتي  لة  طةورةتربَيت  تَييدا  باسكردن 
فِريني مةلة  ئؤثَيراء سةماكان و  فريشتةكاني جوانييء  ثةنجةرانةوة  ئةو  لةبةر 
قةَلةم  ئيدي  دةبينمء  عاشقةكان  ديالؤذي  بةهةشت،  كضاني  مةلةي  جوانةكانء 
دةبَيـتة ئةو ئاسمانةي كة لة باران ناكةوَيت، لةبةر ئةو ثةنجةرانةوة هةندَيجار 
زةربةي  هةندَيجاريش  دةخؤنةوةو  مةلحةمييةت  جاويداني  ئاوي  شيعرةكانم 
تؤماري خَيرا لَيدةدةن، ذياني نووسين لة بةرابةر ئةو ثةنجةرانةوة بة راستيء 
سةختء نهَينيئامَيزة بؤ شاعير. لةنَيو ئةو مةعبةدة ثيرؤزةي مندا ذياني نووسين 
وةك  جوانيدا  وةدةستهَيناني  بةدواي  كة  رؤحةي  ئةو  هةَلطرتنةوةي  لة  بريتيية 

طةوهةري عومر هةَلدةِرذَي، ذياني نووسين بريتيية لة طةِران بةدواي ئةو ثارضة 
ستوونء  لةذَير  كاتانةي  لةو  دةبَيتةوة  نووسةردا  جةستةي  لة  شكاوانةي 
ثةنجةرةكانيدا سةيري ئاوابووني خؤرو هةَلوةريني طةآلو دروستكردني هَيالنة 
هةموو  دةوَيــت،  قوربانيي  مةعبةدةدا  لةو  شتَيك  هةموو  بةمجؤرة  دةكــات، 
بؤ  داهَينانَيك هؤيةكة  داِرماني جةستةي دةوَيتء هةموو  لة  بةشَيك  جوانييةك 
ئةم  دةكةيتةوة،  كؤيان  نووسين  ساتَيكي  بؤ  كة  ئةزموونانةي  لةو  خاَليبوون 
زامني  هةرطيز  بةآلم  دةدات،  داهَينةر  كةسَيكي  هةموو  بة  رَيطة  من  مةعبةدةي 

داهَينانيان بؤ ناكات.
من هةر لةهةوةَلةوة تةك تةك خشتم لة مةزارة دوورةكاني رؤحةوة بؤ ئةو 
مةعبةدة هَيناوة، ئاوي جاويدانيم لة جؤطةلة ناديارةكاني بةهةشتةوة راكَيشاوةو 
قوِرةشمي جوانيشم لة سةرضاوةكاني ئاطري دؤزةخةوة بؤ هَيناوة، تةنانةت بة 
نووسيني ضةندين و ضةندين شيعر نةمتواني سيماي دةرطايةكي بضووك بؤ ئةو 
مةعبةدة لةبةر ضاوم بةرجةستة بكةم، بةَلكو عومرَيكي درَيذم بردةسةر تا لة ضةند 
قةسيدةيةكدا تروسكةي ئةو مةعبةدةم وةك نوورَيكي خودايي بؤ بةدياركةوت، 
شةوانة لةبةر رؤناهي ئةو ترووسكانةوة دةضوومةوة ئاطردانةكةي زةردةشت 
وردة وردة ئةو مةعبةدةم بؤ مشتوماَل دةبوو... طةلَي سات و وةختان مةستانة 
بةدياردةكةوت،  مةعبةدةدا  ئةو  ترووسكايي  لةذَير  قاثيةي  ئةو  بةر  دةضوومة 
بوو،  خورافات  سيحرو  هةمووي  هةر  دةكرد،  دنيايةم  ئةو  ناوةوةي  سةيري 
ئةفسانة بوو، طَيرمةو كَيشةي خواكان بوو، ونبووني ئؤليس و طوماني هاملَيت 
مةعبةدة  ئةو  سيحري  لة  من  لةطةَلدابَيت،  ساتةشي  ئةو  تا  بوو  دنيايةك  بوو، 
نةطةيشتووم، هةر رؤذةو نهَينييةكم بؤ ئاشكرا دةبَيت و هةرساتة لةبةرابةر ضَلة 

نَيرطزَيكي شيعرةكانم ئاوي ذيان دةخؤنةوة.
لةذَير  شيعردا  نووسيني  لة  ساتانةن  ئةو  مةعبةد  نَيو  باراناوييةكاني  رؤذة 
دةكةم،  مةعبةدة  ئةو  دةرةوةي  سةيري  مةعبةدة،  ئةو  طومةزي  كآلوِرؤذنةي 
طيراوةكةي  هيسةو ذوورة طؤشة  هَيرمان  كاستالياي  من  مةعبةدةكةي  ضونكة 
ثرؤستة، تةنانةت هةندَيكجار طوَيم لة قوتابييةكاني مةعبةد دةبَيت كة ضؤنضؤني 
دوعا بؤ ئةو سةفةرةم دةكةن، سةفةرَيك كة لة ميعراجي دانتي دةضَيت، دةرةوةي 
ئةو مةعبةدة بؤ من جةنجاَلَيكة لة شيعر، هةن دةنطيان زؤر بةرزةو بةقايم قسة 
دةكةن، بةآلم هةرطيز لَييان حاَلي نابن، لَيرة بؤني ئةو شيعرانةي دةرةوة لة ويزةي 
كؤمةَلة هةنطَيك دةضَيت بةناو يةكدا دةسووِرَينةوة، هةندَيكي ديكة دةبيستم كة 
نةرم كةوتوونةتة سةر جةستةي  نةرم  طةِرةالوذةيةو  ئةو  نَيو  بضنة  نايانةوَيت 
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دادةِرَيذن،  بةسةريةكةوة  شيعر  طةوهةرةكاني  بةهَيمني  و  خؤيان  شيعرةكاني 
ئةوانة بانط دةكةمة مةعبةدةكةي خؤم و زؤر جار بةيةكةوة لة نووسيني شيعرو 
وةدةستهَيناني داهَينان سةفةر دةكةين. (نالي و مةحوي) فةرجيلي (دانتي)ين بؤ 
نَيو مةعبةدةكةي  لةو ميعراجة سةختةي  بَيوضان رابةرايةتيم دةكةن  هةميشةو 
خؤم، وةك دوو ئيمامي طةورةو نووراني نهَينييةكاني نَيو مةعبةدم بؤ بةرمةال 
شيعرو  لة  منة  نووسيني  ضؤنَيتي  بضووكي  زؤر  نهَينييةكي  ضةند  ئةمة  دةكةن، 

تةنيا ضةند ساتَيكي ئاشكراي نَيو ئةو مةعبةدة ثيرؤزةية.

حةمة كاكةِرةش: كورد ئةدةبَيكي هةية بة ناوي ئةدةبي تاراوطة، يان مةنفا، ئةدةبي 
كوردي تاراوطة ئةطةر هةبَيت لة ض ئاستَيكداية، ئةطةر نيية بؤ؟ 

زروفي  بارو  هؤي  بة  هةفتاكان  ساآلني  نيوةي  دواي  لة  دةشتي:  كةريم 
سياسيي، كورد تَيكشكاو كةوتة بةر شاآلوي داطيركةران و خاك و نيشتمانةكةي 
بة تةواويي داطيركرا، هةربؤية كؤمةَلَيك خةَلك بة هةموو ضين و توَيذةكانةوة 
ئاوارةي وآلتاني دونيا بوون و بةشَيكي زؤريان كةوتنة وآلتاني ئةوروثي، لة ناو 
ئةو ضين و توَيذانةشدا طةلَيك لة ئةديب و نووسةرو شاعيران ئاوارة بوون ئيدي 
بؤ ئةبةد ساتةوةختي دةرطاي سنوورةكانيان لةسةر داخرا و تووشي كؤمةَلَيك 
مانةوة  تةنها  بة  و  دروستبوو  بؤ  سياسييان  قةتيعةي  و  كؤمةآليةتي  قةتيعةي 
تاراوطة  ئةدةبي  دروستدةكات.  تاراوطة  ئةدةبي  ئةوةشة  هةر  كة  غوربةتدا،  لة 
نيشتمانةكةيدا  بةسةر  نيية  ثةنجةرةيةك  كة  تةنهايةية  ئةو رؤحة  رةنطدانةوةي 
ئةو  نووسةران  بؤ  هةندةران  هةشتاكانيش  كؤتايي  تا  بؤية  هةر  بيكاتةوة، 
غوربةتة بوو، بؤية جؤرَيك لة ئةدةبي تاراوطة دروستبوو، لة راستيدا من ثَيموا 
كورديدا  ئةدةبي  لة  تائَيستا  خؤي  راستةقينةي  ماناي  بة  تاراوطة  شيعري  نيية 
دروست  تاراوطة  شيعري  كاتَيك  بزانيت  ئةوة  حةزدةكةم  سةريهةَلدابَيت، 
دةبَيت، كة شاعيرَيكي كورد كةوتبَيتة وآلتَيكي غةريبـيء ئيدي دةرطاي لةسةر 
داخراو بَيتء ببِراي ببِراي نةتوانَيت بطةِرَيتةوة وآلتةكةي خؤي، بةآلم زؤربةي 
تا زؤر رَيطةيان هةبووة  ئَيمة كة ضوونةتة دةرةوة، هةميشة كةم  شاعيرةكاني 
تاراوطةيي  شيعري  دةتوانَيت  بؤية  تاراوطة  لة  شاعير  خؤيان.  وآلتي  بَينةوة 
بنووسَيت، ئومَيد بِراو بَيت لة طةِرانةوة، تا دَيت نيشتمان لةناو خوَينء رؤحيدا 
طةورة دةبَيت، بةآلم لة هةمانكاتدا بة حوكمي زةمانةو زاكيرة تا دَيت سيماكاني 
لةبةر ضاو كاَلدةبنةوةو طؤِرانةكان ضاوي دةطؤِرن ئيدي شيعر دةكاتة بةديلَيكي 
راستةقينةي نيشتماني خؤ، لةو كاتانةدا شيعري تاراوطة سيماو خةسَلةتي خؤي 

ناو  شيعري  لةطةَل  دةبَيت  جياواز  هةَلدةطرَيتء 
نيشتمان، بةآلم بة بةراوردكردني بةرهةمي شيعري 
شاعيراني دةرةوةو ناوةوة تائَيستا هيض جياوازييةك 
نابينم، بةآلم شتَيكي ديكة هةية زؤر بةرهةمي ناوةوة 
دةخوَينمةوة زياتر بووني غوربةتيان لَيدةكةم، شاعير 
وةك تاكَيكي ئةو كوردة لةبةر باري ئاَلؤزيي ذياني 
لةطةَل  غوربةتي  لة  جؤرَيك  هةميشة  نةتةوةكةي، 
خؤيدا هةَلطرتووة، هةمان ئةو دوو نموونةية دةتوانم 
بَلَيم خةسَلةتي شيعري تاراوطةيان تاِرادةيةك لةطةَل 
نيشتمان،  بؤ  نةطةِرانةوة  ديارة  هةَلطرتووة،  خؤياندا 
كة  بةوةي  قةناعةتكردن  ئةبةدييء  نةطةِرانةوةي 
تاراوطة دروستدةكةن.  نةما، شيعري  تازة طةِرانةوة 
بؤ نموونة جيلي جوبران خةليل جوبران و ميخائيل 
نعَيمة لة ئةدةبي عةرةبيدا ئةدةبي تاراوطةيان هةبوو، 
جيلي بةدرخانييةكان توانيان رؤذنامةطةريي تاراوطة 
هةشتاكان  لة  بةر  ثةشَيو  جيلي  و  بكةن  دروست 
نموونةي  هةندَيك  توانيان  رةفيق  و  و جيلي شَيركؤ 
ئةوانيش  دواي  بكةن،  ثَيشكةش  تاراوطة  ئةدةبي 
ثرؤسةية  لةم  بةشدارييان  طةنجةكان  لة  هةندَيك 

كردووة. 

ئةوة  دةبَيت  دةَلَيت:  ثيرين  لورانس  كاكةِرةش:  حةمة 
بةَلكو  نيية،  ئارامبةخش  هَيوركةرةوةو  شيعر  بزانرَيت 
ئامانجي ورووذان و بة ئاطاهَينان و جؤشداني مرؤظةكانة، 
هَيوركةرةوة،  دةرماني  و  دةرمان  بكةينة  شيعر  ناكرَيت 
لة  ضيية  مةبةستي  دةَلَييت؟  ضي  لةمبارةيةوة  تؤ  ئةي 

بةئاطاهَينانةوةو جؤشدان بؤ ضي؟ 
جطةلة  شيعر  راستيدا  لــة  دةشــتــي:  كــةريــم 
بؤ شاعير، شيعر  ديكةنيية  زياتر شتَيكي  سةلوايةك 
كة خودي شاعير  دةنووسرَيت  ئةوة  بؤ  بنةِرةتدا  لة 
تائَيستاش  ثَيداويستييةكاني رؤحي خؤي بزانَيت،  بة 

شيعر 
نيشتمانَيكي 

تايبةتي 
شاعيرة، 

زؤر 
شاعيري 

بَي نيشتمان 
لةناو 

نيشتماني 
تايبةتي 
شيعري 
خؤياندا 

ذيانء مردن
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والَيدةكات  شاعير  ضيية  ئينديفاعة  ئةو  سةرضاوةي  ناشزانرَيت  نةزانراوةو 
زؤر  كة  ئةوةي  بةآلم  بَيت،  خؤي  ناوةوةي  نووسينةوةي  خةريكي  بةمجؤرة 
لَيي دَلنيام ئةوةية، كة هةوَلدةدات تؤزَيك لة شَلةذانة دةروونييةكاني خؤي كةم 
كاتةوةو بِرَيك طوزارشت لةو غوربةتة رؤحيية بكات كة خؤي لة ناو ئافاتةكانيدا 
لةو  خوَينةريش  كة  ببَيت  دروست  ال  ئةوةي  حةزي  لةمةيشدا  رةنطة  دةذي، 
ئازارة رؤحييةي خؤي ثَي بةشداريي بكات، بة دَلنياييةوة دةَلَيم شاعير بؤ خودة 
خةمطينةكةي خؤي شيعر دةنووسَيت، بةآلم ئةطةر كةسانَيكيش هةبن لةزةت لةو 
نووسينانةي ئةو وةرطرن، ئةوة بؤ ئةو مايةي خؤشييةكي بَي كؤتايية، بؤ نموونة 
كاتَيك من دةمةوَيت شيعرَيك بنووسم دةمةوَيت هةرضي هَيزو بِرستم هةية لةو 
شيعرةدا بة خةرجي بدةم، شيعر ديوار هةَلضنين نيية بَلَيي ئيمِرؤ ضةند ريزَيكي 
خوَينت  لةناو  هةندَيجار  غةيبيية  حاَلةتَيكي  شيعر  باقيةكةي،  بةيانيش  دةكةمء 
بةرجةستة دةبَيتء لةطةَلت دةكةوَيتة كَيشةوة، ئةو دةم كؤَلي دَلي بؤ هةَلنةِرَيذي 
ئةو  شيعرَيك،  نووسيني  دواي  ئةوة  لةبةر  جا  دةضَيت،  بةسةر  دةِرواو  ئيدي 
طومانة الي من دروست نابَيت، ضونكة دةزانم شةيتاني ئةو شيعرة لة هةندَيك 
ساتي ديكة خؤم ثَي نيشاندةداتةوةو طةفم لَيدةكات، هةر بؤية ديناميكيةتي شيعر 
نووسين جاويدانيية، جاري وا هةية مةوداي نَيوان شيعرَيكء نووسيني شيعرَيكي 
ديكة ضةند ساتَيكة، هةندَيجاريش هةية ساَلَيكة. هةندَيك لة ساتَيكدا دةستثَيدةكات 
لةناو  شاعير  ماوةيةدا،  ئةو  لةمياني  دةبَيت،  بةردةوام  سات  ساتء  ضةند  تا 
سةرخؤشييةكي سةيردا دةذَيت. من ثَيمواية راستطؤيي لة شيعردا هيض ضةمكَيكي 
نيية، شيعر خؤي حاَلةتَيكة لة ثشتي واقيعةوة، لة ثشتي راستطؤييةوة، هةر كاتَيك 
شاعير بيةوَيت رةطةزةكاني راستطؤيية، هةر كاتَيك شاعير بيةوَيت رةطةزةكاني 
راستطؤيي بخاتة ناو شيعر، دةبَيتة كةسَيك كة وةعز بنووسَيتء خةَلك بة ثةندو 
عيبرةت طؤش بكات. لة سةرةتاوة وتم شيعر وةهمَيكة لة وةهمة جوانةكان كة 
دةَلَيم  ئةدةب درؤيةكي جوانة،  ناَلَيم  ثَيدةكات، من  دَلي خؤي  تةسةَلآلي  شاعير 
وةهمَيكي جوانة الي شاعير ئةو وةهمةش حةقيقةتة، طومانة. ثَيشتر باسمكرد كة 
شيعر كاتء ساتي تايبةتي خؤي هةية، كاتَيك بيرؤكةي شيعر لةناو كرَيشمةو 
راماني شاعير دةِرسكَي، خودي شاعير طؤِرانَيكي عةجيبـي لَي بةدةردةكةوَيت، بة 
شَيوازَيكي كة دادةبِرَيت لة هةموو شتَيك. شَيوةي هةَلِرذاني ئةو بيرؤكةية وةسف 
ناكرَيت، بؤية تائَيستا نةزانراوة ضيية ئةم عةوداَلية بةدواي داِرشتني شيعرَيك، 
يان شيعر ض ثارسةنطَيكي بابةتي بؤ ذيان دروستدةكات، هةر ئةوةشة وا دةكات 
هةَلضوو  ئاطرةكةي  كة  واية  تةقينةوة  وةك  شيعر  نووسين  شيعر  ثرؤسَيسي 

ئيدي بوركانَيكةء كاتء ساتي دياريكراوي نيية، باوةِريشم بةوة هةية كة ئيلهام 
لةناو هةموو مرؤظَيكدا هةية، بةآلم ثَيويستي بة دةستَيكي كارامة هةية بيشَيليء 
طةوهةرةكاني بدؤزَيتةوة. شيعر نيشتمانَيكي تايبةتي شاعيرة، زؤر شاعيري بَي 
نيشتمان لةناو نيشتماني تايبةتي شيعري خؤياندا ذيانء مردن، بةآلم هةميشةء 
تا ئةبةد نيشتماني راستةقينةي شاعير خاكةكةيةتي كة بؤنء بةرامةي دةضَيتةوة 
دةضِرن،  نيشتمان  بؤ  طؤراني  شيعرةكاني  هةموو  شيعرةكانييةوة،  رةطي  ناو 
بةآلم بةشَيوازو ناوةرؤكي جؤراجؤر، من كة بةسةر تةوني بةِرَيكةوة رامانَي بؤ 
جوانيي دةضنم، نيشتماني خؤم دةدوَينم، كة باس لة وةرطةِراني رؤحي مرؤظَيك 
داهَينانء  ضنينةوةي  خؤي  هةر  دةكةم.  نيشتمان  باخَيكي  لة  طوزارشت  دةكةم 
بَيت  نةرسؤسيةتيش  لَيواري  بةسةر  با  شيعريي  شاكارَيكي  ثَيشكةشكردني 
طةورةترين رؤحي نيشتمانيية، (لؤرانس) كة (ذناني عاشق)ي نووسي ثَيوةندي بة 
طؤراني طوتان نيية بؤ نيشتمان، بةآلم طةورةترين نيشتمانثةروةرَيتي مومارةسة 
كردةوة بةوةي ئةو داهَينانة طةورةيةي داوةتة وآلتي خؤي هةرواش (دانتي) لة 
شاكارةكاني خؤيدا كازانتزاكي (زؤرباي) نووسي، بةآلم نيشتماني خؤي زيندوو 
شاكاري  لةوةداية  ئةديبان  شاعيرانء  نيشتمانثةروةريي  بةرهةمة،  بةو  راطرت 
طةورة طةورة بؤ نةتةوةكان جَيبهَيَلين، مةبةستم ئةوةية بَلَيم داهَينان كارَيكة بؤ 

سةرجةم مرؤظايةتي، تايبةت نيية بة جوطرافيايةكي دةستنيشانكراوة. 

 حةمة كاكةِرةش: ثاشةِرؤذي شيعرت ضؤن دَيتة بةرضاو؟ 
كةريم دةشتي: قسةكردن لةمةِر شيعر ثَيويستي بة دوورخستنةوةي ضةمكي 
ديكة  مةودايةكي  لة  ئةوة  نيية،  حةقيقةت  بةرهةمهَيناني  شيعر  كاري  حةقيقةتة، 
نَيوان شيعرو وةهم ثةيوةندييةكي ئةزةلية،  كاري بؤ دةكرَيت، بةآلم ثةيوةندي 
شيعر جطة لة وةهم شتَيكي ديكة نيية، وةهمَيك، بتوانَيت حةسانةوة بدا بة رؤحء 
ثَييةوة بذيتء بةردةوام بَيت، ميللتن لة- فيردةوسي ون- جطة لة داِرشتني ئةو 
وةهمة هيضي ديكة ناَلَيت، وةهم لة منداَلداني هةمان ئةو مةحاَلة لةدايكدةبَيت كة 
ثَيشتر باسمان لَيوةكرد، لة هةمان ئةو ضركة خَيراية كة زةيني شاعير بةرهةمي 
بةرهةم  شيعر  زيندووي  دةقي  بةِراستي  ئةطةر  شاعيرةكان  هةموو  دةهَينَيت، 
دةهَينن، ئةوة هةَلطري طةورةترين بِري وةهمن، هةمان ئةو شاعيرانةي ثَييانواية 
شيعر وةهم نيية هةوَلي بةرهةمهَيناني حةقيقةت دةدةن لة شيعر، بؤية دةقةكانيان 
ناوةرؤكيةتي،  بةوةهمكردني  لة  شيعر  نيية، سيحري  شيعر  بَيت  شتَيك  هةموو 
هةمان ئةو راية نةك هةر بةسةر شيعرةوة دةضةسثَيت، بةَلكو تةواوي ذانرةكاني 
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ديكةش دةطرَيتةوة، خؤ ئةطةر دانتي بةهةمان ئةو وةهمةوة نةضووباية ذَير باري 
باسكردني هةقيقةتةكاني ئةو ميحراجةي كة كردي- دؤزةخء فيردةوسء ثاكستان، 
ئةوا هةموو ئةو دةقانةي كة لةو كتَيبةدا نووسيويةتي دةبوون بة شتَيكي ديكةي 
دةرةوةي دةقي ئةبةديي، بةآلم قةدةرَيكي طةورةي لة هونةري وةهم بةخشيوة 
بةم شاكارةي خؤي، بؤية تائَيستاش جاويدانيي بةخؤيةوة طرتووة، وةهم كاري 
بةدوايدا دةطةِرَيت، شيعر  لة شيعر، كة خوَينةر  بةرهةمهَيناني ميوزمَينتة  وةهم 
دةشتارييةكاني  رادةكاتء  هةقيقةتةكاني  لة  بةَلكو  بةدستةوة،  نادات  حةقيقةت 
خؤي،  موَلكي  دةكاتة  ثةراوَيزةكان  جَيدةهَيَلَيتء  سةنتةرةكان  هةَلدةبذَيرَيت، 
لةناو  سيحراويية  كردنَيكي  كة  نووسيندا  لة  ض  خؤَيندنةوةو  لة  ض  شيعر  كاري 
ساتةوةختةكان، مةوداي هةَلطرتني حةقيقةتي نيية، سووربووني طوَلة كَيوييةكان 
حةقيقةتي سرووشتة لة شيعر باسي بكةيتء باسي نةكةيت هةية، بةآلم كاتَيك 
بارانَيكي  نمة  يةكجار  باراندا  هةزاران  تاو سةدان  لة  بةردَي  تاشة  لةبن  طوَلَيك 
بةردةكةوَيت، بةآلم لة هةموو طوَلةكان جوانتر دةبَيت، ئةمة كاري شيعرة، ضونكة 

تَيثةِري حةقيقةت دةكاتء سةرسامي وةبةردَينَيت، ئةو وةهمي شيعرة.
 

ئايا  جيادةكةنةوة،  زانست  و  لؤذيك  زماني  كة  ضين  هؤيانة  ئةو  كاكةِرةش:  حةمة 
زامنكراودا  توخمي جؤربةجؤر  رةطةزو  لة ضةند  لؤذيك  زماني  كة  ئةوةية  جياوازييان 
ثَيكهاتووة و ماوة بة زمان نادات بة ئارةزووي خؤي ياريي بكات؟ بة ثَيضةوانةوة زماني 
ثَيبكرَيت  ياريي  تا  كة  ثَيكدَيت  بةيةكداضوو  و  تَيكةآلو  رةطةزَيكي  ضةند  لة  شيعر 
لة شيعرةكانتدا دةتةوَيت  تؤ  بةردةوامة؟  ئةركي شاعير كةشفي  ياخود  دةدرةوشَيتةوة، 
كةشفي ضي بكةيت، ئايا ئةو كةشفكردنة يارييةكة تةنها قووآليي زمان خةياَل و وَينةو 
ئةو  بتوانَيت  ئاسايي-ش  نووسينَيكي  دةكرَيت  يان  دةطرَيت  بةرطةي  شيعر  دةربِريني 

كةشفة بكات؟ 
كةريم دةشتي: هةوَلدةدةم وةآلمي ئةو ثرسيارة بة ضةندبابةتَيكي هةمةاليةن 
هةموو  لةسةر  لؤذيك  كة  بَلَيم  ئةوة  دةبَيت،  هةموو شتَيك  بةرايي  كة  بدةمةوة 
ئاستةكان لة دةرةوةي هةندةسةي ريازي و موعادةالتي كار دةكات و مةوداي 
خودي  كة  دروستدةكات  بةرةنجام  و  ئةنجام  رووي  لة  زانست  و  خؤي  نَيوان 
لَيكدانةوةي ئينسانة و لة رَيطةي  خؤي ئةنجامي حةقيقةتة نةرَيتي و رووداو و 
نزيك  و  فةلسةفةوة  مةدارةكاني  لة  بؤضوونانةي  ئةو  بؤضوونةكانييةوة، 
نا  دةخزَيتة  هةندَيجاريش  و  ثَيوانةيي  ناو  دةخزَيتة  هةندَيجار  و  دةكةوَيتةوة 
مةوداكاني وَينةيي، لة كاتَيكدا زانست و زماني زانست لةدايكبووي حةقيقةتة و 

سةلماندن و ئةزموونكاريي و ماتماتيكيية، واتة زمان لة لؤذيكدا بةدةراوةكاني 
طةورةي  بةشَيكي  كة  بةجَيدةهَيَلَيت  زانستي  بؤ  و  رانابورَيت  تةكنيكاريي 
ثَيكردنء  دةرك  ثَيطةيشتنء  واتة  (ئةبستمؤلؤجيا)،  تيؤري  ئةثستؤلؤذايية. 
ئةندَيشةو ئاشكراسازيي كة لة مةيداني فةلسةفةدا لة تةئةمولي زيندوو بةخشةوة 
را دةستثَيدةكات بةرةو بيركردنةوةي رووتء ثيادةكردن كؤتاييدَيت، هةر لةم 
ثرسء  مةزةندةكارييء  دَلنياييء  ئيدراكء  مةسةلةي  بة  بايةخ  روانطةيةوة 
ئةندَيشةء كرَيشمةبازيي ثراكتيك بةخشين دةدات، جطة لة ثةروةرشي خةياَلء 
خةوبينينء هةستء ضةند شتَيكي ديكة، تَيرمي (eipisetmology) لة طريكةوة 
بزافتي وةبةرخؤي داوةء ثةرةيسةندووة، هةَلبةت ئةزموونطةرييء ئاوةزطةريي 
دوو شالقي ئةو دةقة كؤنة ساَلةية، كة يةكةميان بايةخ بة زةخيرةي كارامةييء 
بازنةي  نَيو  دةضينة  لَيرةوة  ئةقَل،  بة  دووهةميان  دةداء  هةست  ضنينةوةي 
باسةكةوة كة ثةيوةستة بة ضةمكي ئةو شتانةوة لة مةوداي شيعردا، - ضونكة 

تاكة ساماني منيش لة دونيادا هةر ئةو بازة ناودارةية. (بورخيس)
ئاوَينة  ئاسمان  زةمينء  ئيمِرؤكة  تاوةكو  خةليقةوة  بةرةبةياني  لةيةكةم 
ئةطةر  خؤ  دةترازَين،  لةيةكيش  نة  تةبانء  بةيةكةوة  نة  يةكدين،  روخساري 
زانست هةموو نهَينييةكاني ئاسماني ئاشكرا كردبَيتء هةمووي بة فةزا ناسيبَيت، 
سةر  بوونةوةري  ئةطةر  ديكةن،  رووداوَيكي  ضةردة  شيعردا  دونياي  لة  ئةوة 
رووي زةوي بةهؤي كَيشي موطناتيسييةوة هةرضةند ئاوارةي ئاوَينةي دووةمي 
ئايا  بخوات،  (نيوتن)  باري  ئةزموون  سَيوي  هةمان  ناضارة  هةر  ئةوة  بكةيت، 
ئةمةيان لة سةرةتاوة ياسايةكي دياريكراو بووة؟ دةبواية ئةم ياساية داِرَيذرَيت 
نهَينيدا  بازنةي  لة  هَيشتاكة  كة  طةردوونة،  ئةم  ئةستَيرةكاني  ئةي  نا؟  ياخود 
دةسووِرَينةوة جطة لة مرؤظ كةسي ديكة ياساي بؤ داناون؟ من دةَلَيم ئةزةلي 
شةرابي  لة  بةطشتيي  طةردوون  كردووة،  ثنجيان  بووندا  ناخي  لة  شتانة  ئةو 
خةياَلء  ياساو  خؤي  بةر  بةرَيتةوة  ثةنا  ناضارة  مةستة،  سةرساميدا  خةستي 
لةو  يةكَيكة  شيعريش  خؤي،  مانةوةي  ضةكي  بكاتةوة  بؤضوون  ئةندَيشةء 
مةستييةي  سةرساميء  ئةم  ياساي  كؤمةَل  ناو  كةساني  هةندَيك  كة  شتانةوة 
دةبَيت  ئةلَيرةوة  دةطةِرَين،  نهَينييانةدا  ئةم  رؤحانيةتي  دواي  بة  دادةِرَيذنء  ثآ 
دةطرَيتةخؤي،  تازة  شَيوةي  هةميشة  كة  بوونَيكي-ئورفيوسية-  شاعير  بَلَيين 
خؤَلةمَيشة  يان  طةآلية،  رةطء  درةختء  خؤيدا  مةستي  مةوداي  لة  هةندَيجار 
بريقةو رووناكيية، ئاو ء هةواو قةقنةسة، واتة شيعر لة سرووتَيكي ئةفسانةيي 
رؤماني-طاتسبي  لة  ثوختة  مةستيية  ئاوَينةي  ئةم  دةخولَيتةوة-  ئورفيوسيدا 

KKKKKL



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

لة  دةبَيتء  رةنطِرَيذ  ئةبستمي  قووَلء  تةئةمولي  غوربةتء  جيلوةي  بة  مةزندا 
دووضاوي-ديزيدا تيشكي دونياي رؤمانسي جَيي دةهَيآل قاوغَيك دروستدةكات 
ئايا  توندوتيذيدا  لةنَيو  طةِرةالوذةدا،  (لةنَيو  رووناهيية  هةَلَينجاني  دؤزينةوةء 
ثرسيارة  ئةو  ســةرةداوي  مةحاَلة  بيركةينةوة)  بووةستينء  تؤزآ  دةتوانين 
شيعرء  مةوداي  لة  تةنيا  بَيت،  دةستةبةر  ئاساني  بة  كةونةدا  ئةو  طَلؤَلةي  لة 
ئةدةبياتي ديكةوة نةبَيت، ضونكة مرؤظ بةتايبةتي لة شيعردا بةقووآليي دةرك 
ثَيكردندا دةضَيتء زةمةن ديل دةكات، ئةمةشيان مةحاَلَيكي دذ بة ئةزموونطةريي 
طةردوونة، بةآلم لة شيعردا ضةمكي ئةبستمي دةخوَلقَينَيت، واتة بة دواداطةِران ء 
ثرسشء ثةروةرشي خةياَلء ئةندَيشة، بةِراستي لة مةوداي شيعريشدا ئاوَينةي 
موعجيزةي مةستي لةم كةونةدا ئَيجطار زؤرة كة دةسةآلتي ديلكردني زةمةنيان 
طرتووةتة دةست،كة هةر هةموويان ئةو ياسايانةن، شاعيرَيك لة بري شكاندني 
موعاناتي خؤي دايِرشتوون ء لة بةرامبةر ياساكاني ديكةدا كةحَيالنة تاو دةدا، 
مايةي  ترسةش  ئةم  دةخوَلقَينَيت،  ترس  مةوداي-بير-دا  لة  ئيدي  تاويشيدا  كة 
دروستكردني ترؤثكة لة داهَينان، مايةي تةكاندانة لة خوَيني شاعيردا، هةندَيجار 

ناوي دةنَين (نيطةراني).
ضؤن واناضارء ماندووين

هةتا كاِر كاِرةي بنةوة دابةزين
كةواتة سةركةوتن ساناية

بةآلم لة ئاكاميا (دةترسين)
 (ملتون)

مةوداي  لة  تازة  بيروبؤضوونَيكي  ديكارت،  وةكو  ثيتؤَلَيكي  لةدايكبووني  بة 
بيرو  ئةو  كايةوة،  هاتة  تةنها  دذَيكي  وةك  رةخنة  لَيكؤَلينةوةء  فةلسةفةء 
مرؤظ  بيركردنةوةي  بةردةواميي  لة  تةعبيريان  هةموويان  هةر  بؤضوونانة 
ئةوا  فةلسةفة،  كؤِرمؤلؤذياء  لَيكدانةوةي  لةمةِر  بيروِرا  جياوازي  بة  دةكرد، 
لةطةَل سةرهةَلداني ديكارت ئةقآلنييةت رَيضكةي هاتنةكايةوةي طرتةبةرء خؤي 
(ديكارت)  ياساكاني  لة  فةلسةفةِرَيذ  فراواني  مةودايةكي  وةك  ئةقَل  سةثاند، 
جَيطةء شوَيني شيكردنةوةي زؤربوو، ئةو ثَييوابوو ئةقَل لة سرووشتي خؤيدا 
مايةي  ديكارت  وةك  فةيلةسوفَيكي  بؤ  ئةقَل  شتة،  يةك  كةسَيك  هةموو  الي 
ثةرةسةندني هةموو هةوَلء تةقةلاليةكي زانستي بوو، دةرطا كردنةوةي هةموو 
هةموو  طؤِريني  بؤ  بوو  ناوةرؤك  لة  ثِر  رَيطةيةكي  بوو،  شاردراوةكان  بابةتة 

زانستَيك لة رَيطةي ثةرةسةندني ئاسايي ئةقَل.
بوو،  ديكارت  كَيشةكاني  ثِر  لَيكدانةوة  هةموو  داينةمؤي  هزر  مةسةلةي 
ديكارت هةوَليدةدا هةميشة يةكةميني بدات بة (كائينة هزرمةندةكان) بؤ ئةوةي 
رَيطةيةوة دةبواية  لةم  بخاتة ذَير دةسةآلتي خؤي،  ئةنتؤلؤذي  بتوانَيت دةركي 
ئةقَل بةكاربَيت، سةرجةم بؤضوونةكاني ديكارت ثشتي بة شيكردنةوة دةبةست، 
ئةوةي  بؤ  دياردةكان  شتةكانء  شيكردنةوةي  ــةر،  دةوروب شيكردنةوةي 
ثَيوانةي  (بة  هزرهَيناني  بة  ثَيناوي  لة  بدؤزَيتةوة،  راستةكان  هؤكارة  بتوانَيت 

بةدةستهَيناني) شتَيك.
نَيوةرؤكة  تةنها  بة  بوون، ضونكة  مةعريفة  بناغةي  ديكارت  كائينةكان الي   
هةستييةكان بةس نةبوو بؤ مةعريفةي زةين تيذي ياخود بيرتيذي يان تخوب 
ئةندَيشةي  يةقينةوة)  لة  ثِر  (ئةندَيشةيةكي  لة  بريتيبوو  ئةو  لةالي  هزر  بِريني 
سرووشتيدا  ئةقَلي  رووناهي  لة  تةنها  كة  ساف،  ئاطاء  بَيدارء  هزرَيكي  يةقيني 
سةردةمةي  ئةو  بؤ  فةلسةفي  كاريكي  ئةنجامداني  بة  سةبارةت  لةدايكدةبَيت. 
واتة  بخات،  يةك  مةعريفة  هةوَليدةدا  هةميشة  دةذيت-ديكارت-  تيايدا  مرؤظ 
هؤيةكان-  ثَيوانةييء  بة-رَيكيء  بَيت  ثةيوةست  كة  شتَيك  هةموو  يةكخستني 
تةنها  ئةمةشيان  بكات،  مةعريفةت  ماهيةتي  لَيتوَيذينةوةي  بتوانَيت  بؤئةوةي 
رَيطةي طةِران بة دواي ئةو حةقيقةتانةي كة ئةقَلي مرؤظيان بةسةردا دةشكَيت، 
ئَيستاكةش،  خؤيء  سةردةمي  كةتةطؤرياي  بةناوبانطترين  ديكارت  كؤذيتؤي 
بوةستَيت،  طومان  هةِرةشةكاني  بةرابةر  لة  كؤذيتؤية  ئةو  بةهؤي  تواني  كة 
لَيكؤَلينةوةء  بةر  كةوتة  ديكارت  فةلسةفةي  تةواوي  ديكارتء  كؤذيتؤيةي  بةم 
لَيتؤذينةوة، ئةم كؤذيتؤيةش بريتيبوو لة رستةيةكي سادة، بةآلم شتي طةورةي 
لة ناخدا لة رووي لَيكؤَلينةوة طرتبوو، ئةويش بريتيبوو لةوة (من بير دةكةمةوة 
كةواتة من هةم)، بةمجؤرة تةواوي بووني خودَيك لةسةر بيركردنةوة وةستا، 
لةوةدا  بيركردنةوةيةش  ئةو  نةما، جؤري  ديكارت  بَيطومان الي  رَيطةيةك  هيض 
ثةيوةندييةكي  تَيبيني  ئةقَليء  ئيدراكَيكي  لة  بَيت  بريتي  كة  دةبوو  سةقامطير 
لة مةوداكاني مةعريفةي حةدسيدا، مةبةستي هةرة سةرةكي  بكات  زةرووريي 
ديكارت لةم طوتةية ئةوةية، كة سيفةتة سةرةتاييةكاني ميتؤدي ئةقَلي بةخؤوة 
بطرَيت كة لة مةوداي ئةو (من بير دةكةمةوة) بة ئةقَل تواناي (طوماني) نامَينَيت، 
بةمجؤرةي كؤذيتؤي ديكارت ئامادةطي مرؤظة بؤ زاتي خؤي، بةآلم هةر بةمةندة 
نةوةستا، بةَلكو هةوَليدا بزانَيت تا ضةند ئةو بيركردنةوةية بةردةوام دةبَيت، ضونكة 
ئةطةر بيركردنةوة بِرايةوة، ئةوا وجوديش دةبِرَيتةوة، ئةو-من-ة الي ديكارت- 

KKMKKN



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

دار
دي

ثةيوةستكردني  لة  هةوَليداوة  ديكارت  ثَييوابوو  (كانت)  هةرضةندة  هزرمةندة 
ضةمكةكاني هزري بثةِرَيتةوة بؤ سةلماندني طةوهةر، ضونكة طةوهةر (بة ئةقَل 
ئيدراك ناكرَيت، بةَلكو بةو كارانة ئيدراك دةكرَيت كة لة ئةقَلةوة سةرهةَلدةدةن 
وةك ئيرادة،،خةياَل، هةست، كة تةعبير لة عةقَل دةكةن، بةمجؤرة (كانت) بنةِرةتي 
سةردةمي  لة  ديكارت  دةكرَيت  ضؤن  كة  بةوةي  كردووة  ديكارتي  فةلسةفةي 
لَيكدانةوةء  لة رووي  تازةطةري  بؤ وةدةرخستني  بةدواش-كانت-  دوا  خؤيداء 
بؤضوونء لَيتوَيذينةوةي فةلسةفةء كؤزمؤلؤذيا ثشتيان بة جووآلنةوةي-هزرو 
ئةقَل بةستا بؤ ئةوةي لةطةَل سةرجةم ثرؤسةي نوَيخوازيي سةردةمي خؤيان 
رَيطة بطرن. تَيماي هةردوو بابةتي كؤزمؤلؤذياء فةلسةفة سةرضاوةي كتَيبةكاني 
(كانت)ن، نوَيخوازيي ياخود بةرةو نوَي ضوون الي (كانت) تاكِرةهةند نةبوو كة 
بة تةنها لةسةر فةلسةفةي كليل بدات. طرنطترين هةردوو كتَيبـي (كانت) رةخنةي 
ئةقَلي سافء رةخنةي ئةقَلي ثراكتيكي لةوةدا خؤيان دةنوَينن كة بابةتَيك تةواو 
دةكةن، ئةويش رزطار بوونة لة لَيكدانةوةي فةلسةفةي كؤن. ئةو لَيكدانةوةيةي 
يةكةوة  بةسةر  سةبارةت  كة  وةستابوو  طوتةية  ئةو  طرَيماني  سةر  لة  كة 
ثيادةكردني زاتي زاناو بابةتي مةعريفييةوة بوو، بةمجؤرة ئةَلقةكاني فةلسةفةي 
نةماوة،  بةرهةمهَينانيان  هَيزي  بِرستء  كة  جَيهَيشت  خؤيةوة  لةدوا  ثَيشينةي 
هةوَلي  كانت  بوو،  ثَيشينة  فةلسةفةي  نةهامةتي  طةورةترين  (كانت)دا  نةزةر  لة 
ئةوةي دا كة لة رَيطةي رةخنةي ئةقَلي بَيطةردو سافدا ئةوة بسةلمَينَيت كة ئةقَل 
ضؤن هؤيةكة بؤ مةسةلةي مةعريفةت كاريطةرَيتي ئةقَلء ئاكتيفي ئةقَل ضيية؟ بؤ 
ئةوةي بزانين كة ئةقَل بابةتَيكة بؤ مةعريفةي رةخنةيي، هةر بؤية رةخنة لةالي 
ئةو وةك -قازي- وابوو، ضونكة ئةقَل بة بيروِراي ئةو (ئةقَلي ئينساني دةتوانَيت 
كؤمةَلَيك ثرسيارو وةآلم بةرهةم بهَينَيت، بةآلم بِرستي وةآلم دانةوةياني نيية، 
ضونكة ئةو ثرسيارانة تخوبي هَيزو بِرستي ئةو ئةقَلة دةشكَينن، ئةو مةبةستي لة 
رةخنةطرتني ئةقَل رةخنةطرتن بوو لة (مةلةكةي) بؤ ئةوةي بزانَيت ئايا ميتافيزيك 
ئيمكان دةبَيت يان نا؟ هةموو مةبةستةكةش لةمةدا ئةوةبوو ئاخؤ ئةقَل دةتوانَيت 
كة  ئةوةي  مةسةلةي  لة  بهَينَيت،  وةدةست  تَيطةيشتن)  (حةقيقةتي  بةكارهَيناني 
ئاخؤ ميتافيزيك ئيمكان دةبَيت ياخود نا؟ ئةوةي ثَييوابوو ئةقَلي رووت دةتوانَيت 
ثَيوانةي هَيزي خؤي بكاتء نةخشةيةكي هةيكةلي دابمةزرَينَيت بؤ مةنزومةيةكي 
ميتافيزيكي. (كانت ثيلةي لةسةر ئةوة كرد كة دةبَيت بابةتةكاني ئةزموون بضنةوة 
سةر (ئةندَيشة) لة جانتايي ئةو كاتء شوَينةي كة دوو وَينةي رووتن لة وَينةي 
لةثاَل  (هةست)ء شوَين (روخساري دةرةوةي هةستةو هةموو موحتةياتةكاني 

تةيار دةكاتء كاتيش روخساري  ناوةكي  يةكدا رَيكدةخاتء ثِرؤسةي هةستي 
لةدواي يةك رَيكدةخاتء ثِرؤسةي هةستي  ناوةوة هةموو موعتةياتةكان يةك 
دةرةكييةكانة  هةستة  رووتي  وَينةيةكي  شوَين  ضونكة  دةكات،  تةيار  ناوةكي 
ثَييوابوو  (كانت)  دةرةكي،  هةستَيكي  هةموو  بؤ  ثَيشينةيية  وَينةيي  مةرجَيكي 
رووت  هةستي  شوَيني  كة  بِروات  رادةية  ئةو  تا  ناتوانَيت  زانستَيكة  ميتافيزيك 
ميتافيزيكاي  كتَيبـي-دامةزراندني  داناني  بناغةي  بة  بوو  ئةوةش  هةر  دةيطاتآ، 
هةموو  لة  بةر  هةية  مؤراَلي  ثَيوانةيةكي  ضةند  ثَييواية  كانت  ديارة  رةوشت- 
ئةزموونَيكء كاريطةرَيتي ئةو ئةزموونانةش بةسةر هةموو مرؤظَيك دادةضَيت 
بة يةكساني هةروا بة درؤي خستةوة كة هةموو هةوَلي مرؤظ بؤ بةختةوةريي 
بريتيية لة سلوكَيكي ئةخالقي، ضونكة زؤر لةوة دَلنيا بوو كة مرؤظ غايةتَيكة لة 

زاتي خؤي.
قةدةغةكردني  بة  ثابةندبوون  بةطشتيي،  (كانت)  ثراكتيكي  ئةقَلي  رةخنةي 
ئةقَلي مةرجَينراو بة ئةزموون كة ئيدعاي بكات كة تةنها بةوة خؤي هةَلدةستَيت 

بناغةِرَيذي ئيرادة بكات، واتة ئةقَل ناتوانَيت بناغةي ئيرادة بَيت.
داِرشتني هةموو بيرؤكةيةكي ئةدةبيء هونةريي ئالَيرةوة دةستثَيدةكات كة 
نووسةر طةرةكي بَيت طوزارشت لة هةَلضوونةكاني ناوةوةي خؤي بكات، بؤ ئةم 
مةبةستةش هةموو تةقسَيك ئةزموون دةكات و بة هةموو ثةنجةرةيةكي واآلء 
ناواآلي هةستء نةستدا تَيثةِر دةبَيت تا ئةو رادةيةي هةندَيجار ضةند لةمثةرَيكي 
ترسناك هةمان ئةم تةقسء هةمان ئةو ثةنجةرانةي بؤ دروستدةكةن، هةر لةم 
بَلَيين  هونةري  ئةدةبيء  دةقي  داِرشتني  ثرؤسةي  بة  دةكرَيت  نيطايةوة  طؤشة 
داتاشيني جةستةيةك كة تةنها بةهرةمةنداني دةقء خاليقةكاني دةق دةزانن ئةم 
جةستةية ضةند ئةستةمء دذوارة، ضونكة ناكرَيت دةقَيك داِرَيذين كؤمةَلَيك ئاطري 
هةَلضوونء  موعاناتء  كةرةستةي  ضةندين  ئةفسانةو  باي  باوةشَيك  طةشء 
عاتيفةو عيشقء خؤشةويستي ثآ نةبَيت، بةمجؤرة لة داِرشتةيةكي فؤكؤيانةدا 
هةموويان  هةر  كة  نهَيني  لة  ثِر  دامةزراوةيةكي  ضةند  كؤَلةكةي  دةبَيتة  دةق 
بؤ  مةبةستييةتي،  دةق  بةهرةمةندي  كة  دةدؤزنــةوة  جةستةيةدا  لةو  خؤيان 
نموونة جةستةي هةر رؤمانَيكي (برؤست) بةتايبةت لة (طةِران بةدواي زةمةنَيكي 
ونبوودا) بريتيية لة مةحرومكردني جةستةيةكي حةقيقي خؤي لة ثَيناو خولقاندني 
ئاطردانء  كؤمةَلَيك  كؤتاييدا  لة  كة  هونةريي  ئةدةبيء  ديكةي  جةستةيةكي 
واي خوَلقاندووة  كؤكردووةتةوةء جةستةيةكي  ئةفسانةي  بةهةشتء  دؤزةخء 
خةياَلي  خةونء  بة  ثةيوةستة  دةق  بنةماي  ناكات.  ديكة  كةسَيكي  لةهي  كة 
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خودان دةق، جا ئةو خةونء خةياَلة تا ض رادةيةك دةستنيشاني بيروبؤضووني 
ئةدةبء هونةر مةبةستَيتي،  ئةو دةقةي كة  هَينانةكايةوةي  لة  سةرةكي دةكةن 
دةق  بنةماي  سةرهةَلداني  رةوتي  لة  نموونةيةك  با  بَلَيين:  دةتوانين  ئةلَيرةوة 
دةستنيشان بكةين، لة (هاملَيت)ي شكسثيردا بنةماي دةق (دةقَيكي هونةريي كة 
رةوتةكاني  هةمان  نمايشكردنةوةي  رَيي  لة  بكات  تيا  بتوانَيت جووَلةي  جةستة 
طومانء  هةموو  شكسثير  كة  قووَلةي  مةودا  لةو  بريتيية  هونةريية)  كارة  ئةو 
بةدطوماني خؤي تَيدا شاردووةتةوة، بةمجؤرة طومان بنةمايةكي طرنطي دةقَيكي 
وةك هاملَيتة، هةرواش لة بيرو بؤضوونَيكي فةلسةفيدا بؤ ديكارت كؤذيتؤكةي 
دةبَيت بة بنةماي سةرهةَلداني دةقَيكي فةلسةفي طوزارشت لة بيروبؤضووني ئةو 
بكات، لة رؤماني زؤرباي كازانتزاكي بنةماكاني دةقَيكي ئةدةبي خؤي لة قةرةي 
رواَلةتَيكي ئةفسانةئامَيز دةدا، دةطاتةوة سةر فينؤمؤنؤلؤذياي ئةو رةستانةي لة 
بِرستياندا هةية سةمايَيكي ثِر لة ضةمكء نهَيني بخةنة بةر دَلء ديدةي خوَينةران 
خؤياندا  نائاطاهي  لة  سةماية  ئةو  هةمان  هةوَلبدةن  هةَلسنةوةء  خؤيان  كة 

مومارةسة بكةن.
هةندَيجار بنةماكاني دةق ئةم مةودايةي خودي داهَينةر جَيدةهَيَلنء دةضنةوة 
سةر ئةو خاَلة ناديارانةي كةوا لة خوَينةر دةكةن بة دواياندا بطةِرَيتء بيكةن بة 
دةستووري تَيطةيشتنيان بؤ ئةم دةقة، وةك ضؤن لة رؤماني (نانء شةراب)ي 
تسيؤ سليونةء كؤمةَلة شيعري (طيا)ي (والت وايتمان) لة كاتي خوَيندنةوةياندا بة 
دواي ئةو طرَيية دةطةِرَيي كة لَيت ونبووة، هةموو رووداوةكان بةم طرَيية بةندن، 
خودي  كة  دةبِرَيتةوة،  نووسةر  رؤحانييةتي  لة  خؤي  رؤمانةكة  لة  ضي  ئةطةر 
رةوحانييةتة  لةم  نةيدةتواني  بةآلم  هةبوو،  ماركسيزم  بة  باوةِري  بوو  كةسَيك 
ببَيتةوة، بةآلم (والت وايتمان) هةر لة بنةِرةتةوة ثَيوةست بوو بةم رؤحانييةتة، 
بنةماكاني  ئةلَيرةوة  بطةِرَين،  طرَيكاندا  دواي  بة  كة  دةكةن  ناضار  خوَينةر  بؤية 

دةقي ئةدةبيء هونةريي بريتين لة:
ئافاتآء  ض  ذَيريانةوة  لة  دةزانَيت  خؤي  داهَينةر  كة  خةياَلةكاني  خةونء 

طِركانآ هةن.
- مةودا ناديارةكان كة نهَينييةكاني داهَينةر لة خؤياندا دةشارنةوة.

ئةو دوو كؤَلةكةية لة دةستنيشانكردني بنةماكاني دةق دةمانبةنةوة سةر ئةو 
شتة هةموارانةي كة تا ضاو هةتةر دةكا هةن، بةآلم نابينرَين.

بنةماي دةق هيض طؤِرانَيكي لة رووي (المرئية)تةوة تَيناكةوَيت لة هونةرَيكةوة 
بؤ هونةرَيكء لة ئةدةبَيكةوة بؤ ئةدةبَيك، بةآلم دَلنياين لةوةي كة دةوروثشت 

ياخود (شوَين) داينةمؤي هةردوو ئةو كؤَلةكةيةن كة بؤ بنةماي دةق رامانخستن، 
تةرخان  نووسينَيكمان  هيض  غةورايةنء  (شوَين)دا  ضةمكي  لة  ئَيستا  تا  ئَيمة 
نةكردووة بؤ دةربِريني ئاسةوارةكاني شوَين لة خودي دةقدا، ئةطةرضي هةندَيك 
شوَين)ي  (جوانييةكاني  كاريطةرَيتي  بة  هةر  ئةويش  روو  خراونة  نووسين 
دةق،  لة  زانيوة  ثَي  شوَينمان  (باشالرةوة)  روانطةي  لة  ئَيمة  واتة  باشالرةوة، 
بةآلم تةنها لة رووي جوانييةوة باسكراوة، باشالر بة درَيذايي كتَيبةكةي خؤي 
شوَينة  بةو  بايةخ  ئةوةي  مايةي  بوونةتة  كة  دةكات  نيطايانة  نوختة  لةو  باس 
بةوة  هةست  دةبييةوة  كتَيبةكة  لة  كة  بؤية  هةر  تياية.  جوانيي  ضونكة  بدةين، 
دةكةيت (جوانيي) وةك ضةمكَيكي/عاتيفة/ بةهَيزترة لة (جوانيي) وةك ضةمكَيكي 
ئةو  دةق،  نَيو رؤمانسييةتي  لة  هةية  ئةنقةست  دابِرانَيكي  ئةلَيرةوة  (مةعريفة)... 
دةقانةي لة رَيضكةيةكي ئةنتي رؤمانسييانةدا ثاَل بة خوَينةرةوة دةنَين بؤ ئةوةي 

بةدواياندا بكةوَيت.

* ئةم ديدارة لةطةَل ضةند ديدارَيكي تردا ثرؤذةي كتَيبَيكة بةناوي (كؤِرامانَيك 
تَيِرامانَيك لة شيعر)
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وةرطَيِران
رؤمان  ثةنجةرةيةكى كراوة بةرةو رووناكى يان  تاريكي؟

  هيوا سةليمى

دان براون:  ئاين يةك دوذمني هةية، ئةويش بَيموباالتيية
شَيرزاد هةيني

ديدار لةطةَل تةسليمة نةسرين

دلَير محةمةد

ميوانداريي
دالوةر قةرةداغي

هاملَيت بَي هاملَيت
آل ح عةبدولَ غةفور سالَ

 ئةوا هةر يةك شت هةية!

ئةنوةر محةمةد ئةحمةد

بؤ ماريانا
عةزيز رةئوف
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لة  روو  ثةنجةرةيةك  دةناسي،  ثةنجةرةيةك  وةك  رؤمانى  داستايؤفسكى 
رووناكى راستةقينة و ثشت لة تاريكايي دِردؤنط بوون، لةم دةالقةوة رؤشنايي 

راستى دةضؤِرَيتة دةرةوة و تاريكستانى دِردؤنط بوون روون دةكاتةوة. 
دةالقةيةك  وةك  رؤمانى  داستايؤفسكى  ثَيضةوانةى  بة  رَيك  تؤلستؤى 
كة  راستةكى،  تاريكايي  لة  ثشت  و  خةياَل  رووناكى  لةسةر  كراوة  وَينادةكرد، 
طزنطةكانى خؤى بةسةريدا دةدرةوشَينَيتةوة و تاريكيية راستةقينةكان لة خَير و 
بةرةكةتى طزنطة درةوشاوةكان روون دةبنةوة. لةطةأل هةركام لة داستايؤفسكى 
يان تولستؤى هاودةنط بيين ناضارين رؤمان وةك دةالقة يان كآلو رؤذنةيةك 
بناسين، دةالقةيةكى كراوة لة تاريكايي بةرةو رووناهى يان كراوة لة رووناكايي 
بةرةو تاريكى، كة طزنط لةو ناوةوة بةرةو دةرةوة دةضؤِرَيت يان بة ثَيضةوانة. لة 
رةوتى درةوشانةوةكان و تيشكدانة ثةيتا ثةيتاكان لةسةر شتَيك يان طؤشةيةكى 
تاريك لةسةر زةين يان سووضَيكى تار لة داآلنةكانى لة تاريكى رؤضوو و لةسةر 
خةياأل و بيرةوةرى و ئاوات و مؤتةكة و وةهم و طومان، يان هةر شتَيكى لةو 
ضةشنة تيشك ثةخش دةكاتةوةو بة تيشك هاويشتنى راستةقينة يان درؤيينةى 

 ثةنجةرةيةكى 
كراوة بةرةو 

رووناكى
 يان

 تاريكي؟

رؤمان

 ن: مةهدى عاتفى راد 
 و: هيوا سةليمى

خؤى حةقيقةتى ثَيدةبةخشَيـت: حةقيقةتَيكى رواَلةتى يان راستةقينة، حةقيقةتَيكى 
ناوةكى يان دةرةكى، حةقيقةتَيكى سيمبؤليك يان بنةِرةتى. 

ثةيطرَيكى  حةقيقةتة،  دروستكةرى  رةوتَيكى  رؤمــان  ثَيية  بةم  كةواتة 
و  بوونةكان  ليأل  و  رةشييةكان  لةسةرووى  باكة  بآ  فِرينَيكى  رؤشنكةرة، 
مؤتةكةكانة  لَيَلبوونى  و  خةونةكان  بَيطةردى  هةَلطرى  كة  فِرينَيك  سَيبةرةكان، 
لة  رةوتَيكة  طومانةكانة.  و  وةهم  تيشكدانةوةى  و  ئيلهامةكان  درةوشانةوةى  و 
لة  يان  نائاسايي  بؤ  لة ئاسايي  ثَيضةوانة، رةوتَيك  بة  يان  نةزانراوةو بؤ زانراو 
نائاساييةوة بؤ ئاسايي، رةنطة رةوتَيكى هاتوضؤى يةك سةرة يان ضةند سةرة، 
زؤر كراو خوَلقَينةر و روو لة طةشة، رَيك وةك رةوتي رؤشنايي، كة خؤى لة 
دةخوَلقَينَيتةوة  ثةيتاكان  ثةيتا  و  لةسةريةك  تيشكدانةوةى  و  درةوشانةوةكان 
و بة دنيا دةهَينَيتةوة و بآلودةكاتةوة، رةوتَيك بةو رادةيةى، كة رؤشنكةرةوةية 

بةو رادةيةش طةِريدة و بة ثَيضةوانة. 
بوو  بِروايةدا  لةو  ئةو  هةبوو.  تايبةتى  باوةِرى  بارةيةوة  لةم  داستايؤفسكى 
درؤيينةى  تيشكى  رةشبينةكان  الى  ئةدةبياتدا  رووناكى  دنياى  لة  شتةى  ئةو 
خةياأل سازدان ثَيناسة دةكرَيت و لةم روانطةوة بة تاَلة لة هةر ضةشنة بايةخَيكى 
بةآلم  ــاوة،  درةوش طةوهةرى  لة  بةشة  قووَلترين  اليةنة،  هةمة  رؤشنكةرى 
شاراوةى حةقيقةت و سةرضاوةى درةوشانةوةى تيشكةكانى رؤشنكردنةوةية. 
لةو بِروايةدا بوو ديتنى سةرسةرى و بآ ئاكامى رووداوة هاكةزاييةكانى رؤذانة، 
رياليزمى  لةطةأل  نابَيت  بَيبةشن،  لة رؤشنايي  و  دةكةن  زَيدة  لَيَلى  و  تاريكن  كة 
بكرَيت، ضونكة  بؤ  يةك خوَيندنةوةى  بكرَيت و وةك  تَيكةأل  ئةدةبيات  و  هونةر 
طزنطَيك لةناو ئةودا نادرةوشَيتةوةو تيشكَيك لةناويدا رَيناكةوَيت. داستايؤفسكى 
لةو بِروايةدا بوو، كة لة هةر بةرهةمَيكى ئةدةبيدا موقناتيسَيك هةية بؤ راكَيشانى 
ئةو  لةسةر  تيشكةكان.  كؤبوونةوةى  ناوةندى  و  بةرهةم  تيشكةكانى  سةرجةم 
باوةِرة بوو، كة ئةم ناوةندة لة نَيوان سنوورى خةياأل و واقعييةت و لة سةرووى 

زانراو و ئاساييةكانة. 
بة طرنطترين  ناوى حةقيقةتى روونكةرةوة  بة  ناوةندَيك  تولستؤيش بوونى 
هةر  لة  كة  بوو،  بِروايةدا  لةو  دةزانَيت،  ئةدةبيدا  بةرهةمَيكى  هةر  لة  بةش 
كؤكردنةوةى  بؤ  ناوةندَيكة  وةها  هةبوونى  طرنطترين شت  ئةدةبى  بةرهةمَيكى 
سةرجةم تيشكة درةوشاوةكان لة بةرهةم يان درةوشاوة لةسةر بةرهةم، يان 
لةو شوَينة داببِرَيت و بآلوبَيتةوةو رووناككةرةوة بَيت. لةو بِروايةدا بوو ناكرَيت 
تةنيا بة وشةى رووت ئةم ناوةندة روون بكرَيتةوة بةَلكو تةنيا دةكرَيت تاِرادةيةك 
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لةناو ئاكار و كردةوةكان و لة ناو خةياَل و طومان و يان لةناو كردةو نواندنةكاندا 
ئةم  بةرهةمةكةوة  خودى  بة  تةنيا  ئةوةوة  روانطةى  لة  شيبكرَيتةوة.  يان  راظة 

ناوةرؤكة رؤشنكةرةوة بةشَيوةيةكى رةها دةدركَيت و ئاشكرا دةكرَيـت. 
رؤشن  واقعييةتة  لة  خةياَلييةكانى  مرؤظة  تاريكى  ذيانى  كؤنراد  جوزَيف 
شوَين  لة  خةياَلييةكاندا  ذيانى  رةشييةكانى  لةناو  دةزانى،  روونتر  بة  ئاساكان 
رووناكى دةطةِرا. ناوبراو لة راظة كردنى ئةم نووسراوةى (نواليس) كة (كةسَيكى 
تر بةو شتة بِروا بَينَيت، كة من باوةِرم ثَييةتى، ئيمانى من كتوثِر و لة رادةبةدةر 
كة  دةكاتةوة،  روون  شَيوةية  بةم  كَيشةدارة  وتة  لةم  مةبةست  دةبَيـت)  زياتر 
ئةمة تيشكة رووناكيدةرةكانى بةشى ئةدةبيات و رؤمانة، كة لة درةوشانةوةو 
زياد  هاوتاكاندا  و  بةرامبةر  زةينة  ئاوَينةى  لةسةر  ثةيتايي  ثةيتا  تيشكدانةوةى 
دةبن و لة دةورى رةشى راستةقينةدا خةرمانةيةكى خَيرايي و بةربآلو دروست 
دةكةن. ئةو هةبوونى باوةِرَيكى هاوبةشى هةَلقوآلو لة ضةشنَيك بِروا بة رؤحى 
بة  وةهم  بةشةكانى  تاريكترين  لة  هاوئاهةنطى طشتى  هةستى  يان  هاوشَيوةيي 
بة  بتوانَيت  و  بَينَيت  بةرهةم  سازكةر  كردة  و  بةهَيز  بِروايةكى  كة  مةرجَيك، 
ئاسا  رووناك  واقعييةتى  لة  رووناكتر  زؤر  بَيت،  دةر  خةياَلى  ذيانَيكى  شَيوةى 
دةزانَيت. رةنطة رؤمان ئةو عةدةسة هاوكَيشةية بَيت، كة تيشكةكانى راستةقينة 
و خةياَل لة رووى ناوةندى خؤى كؤدةكاتةوة، كة بيرى داهَينةرى رؤماننووس 

بَيت. 
ناو  رووداوةكاني  ئةطةر  كة  دةَلَيت،  باسَيكدا  كورتة  لة  داستايؤفسكي 
دةبيندرَيت،  تاريكي  لة  نائاسايي  و  تايبةت  بةسةرهاتَيكي  وةك  ضيرَوكةكاني 
هةَلة و ضةواشة لة زةينى رةشبينى ئَيمةية نةك لة ضيرؤكةكة، ضونكة بة هؤى 
رةشبينى، رووناكى سروشتى ديتنمان لةناو دةضَيت و هةموو شتَيكى زةينمان 
ئاوةذؤ دةبَيت، ئةو شتةى كة بة رؤشنايي دةبينين رةشى رووتةو ئةو شتةى 
كة بة رةشى ناو دةهَينرَيت، رووناكى رةهاية ضونكة ئةو دةستكةوتةى ئَيمة لة 
(ئةطةر و خوو)ة و ناِراستة. ثَيكهاتةى ئاسايي و نائاسايي و عةقآلنى و ناعةقآلنى 
ضوارضَيوةى ريشةيي و بنةِرةتى رؤمانة، كة لة راستيدا هةر ثَيكهاتووى سَيبةرى 
رووناكى، تاريكى و رؤشنايية. لةم روانطةوة رؤمان شَيوةيةك لة درةوشانةوةى 
كوذانةوة  و  تاريكى  ئاشكراكردنى  و  بةخشين  ئاشكراكردنة، شوناس  و  تيشك 
و بَيدةنطيية، دةرخستن و بريقةداركردنى ئةو شتانةية، كة لة سَيبةرى تاريكيدا 
كة  شتانةية،  ئةو  زيندووكردنةوةى  و  ورياكردنةوة  خةوتوون،  و  رؤضوون 
ذيانَيكى  بةخشيني  و  دووبارةية  راثةِرينَيكى  دةمرن،  خةريكة  يان  مردوون 

ئَيسكات  ظالتَير  كة  روانطةيةية  ئةم  ئةساسي  لةسةر  تازةية.  رؤحَيكى  و  نوآ 
وةك  ئةو  رؤمانةى  ئةم  دةَلَيت  نايجل)  (ضارةنووسى  بةرهةمى  ــارةى  دةرب
رابردوودا  ضاخةكانى  مردووةكانى  تاريكيية  بةسةر  كة  واية،  ثِرؤذؤكتؤرَيك 
بة  بَيرؤحةكاني  سةمةرة  سةيرو  تاريكيية  و  دةكاتةوة  ثةخش  ذيانةوة  تيشكى 

تيشكى زيندووكةرةوة رؤشن و زيندوو دةكاتةوة. 
 هةر بة ثَيى ئةم روانطةيةية، كة هَينرى فَيلدينط لة رؤمانى (بةسةرهاتى تام 
جؤنس)دا سنوورةكانى ئيمكان و ئةطةرى راستةقينةى ئةدةبي بة سنوورةكانى 
تاريكى و رووناكى ثَيناسة دةكات، ئةو سَيبةرة رؤشنانةى كة ئةطةر رؤشنايي 
تةواو بَيت و لةطةأل تاريكى تَيكةأل بَيت وةهمى تاريك ئاسا دةستثَيدةكات. ناوبراو 
لةطةأل  حةقيقةت  تيشكى  كة  لةوةداية،  رؤمان  طةورةى  هونةرى  دةنووسَيت: 
رةشى طومان ئاوَيتة بكات تا طةوهةرى باوةِرثَيكراوى رؤشنايي بة ماكى جَيي 

سةرنج و فَيَلةزانى تاريكى ببةستَيتةوة. 
ضيرؤك))دا  ((هونةرى  لة  جَيمس  هَينرى  كة  روانينةية  ئةم  سووضى  لة  هةر 
لة  درةوشاوة  تيشكةكانى  كة  دةكات  ثَيناسة  مةنشوور(ثواز)َيك  وةك  رؤمان 
حةقيقةت يان تيشكدانةوة لة راستى بة حةوت رةنطى طرنطى وةك درؤو فريو 
لةم  يةكة  هةر  و  دةكرَيت  دابةش  مؤتةكة  و  خةون  و  طومان  رةواو  وةهم  و 
تيشكانةى تارمايي خةياأل بة شَيوةيةكى شكاو لة خؤى تَيدةثةِرَينآو لة هَيَلَيكى 

ديارى كراودا بة الرَييدا دةبات. 
لة هةر روانطةيةكةوة لةم شتة بِروانين رؤمان جيا لة ثةنجةرةيةك نيية، كة 
لة تاريكايي ناوةوة بةرةو رؤشنايي دةرةوة دةكرَيتةوة، يان لة تاريكايي دةرةوة 
بةرةو رؤشنايي ناوةوة. لة هةر يةك لةم حاَلةتة طونجاوانةدا تيشكةكانى دةرةوة و 
ناوةوة لة رَيطةى ئةم دةالقةوة خةريكى هاتوضؤ و درةوشانةوة و تيشكدانةوةى 
ثةيتا ثةيتايين. جاري واية بةرةو الي يةك و بةشَيوةى كؤ لة ناوةندةكانى خةياَل 
و وةهم يان ناوةندى حةقيقةت و راستةقينةن و هةندَيك جاريش لة يةك دوور 
و لة ناوةندةكانى خةون ومؤتةكة دوور دةكةونةوة. هةندَيكجاريش لةرزؤك و 
بآلو بة الِرَيدا دةضن، جاري واشة لة زةينى خوَينةر تيشكدةر راكَيشةر مردوون 
و هةندَيكجاريش بة زةينى خوَينةر فِرين دةبةخشن و باَلندةى خةياَلى خوَينةر 

دةفِرَينن. 
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لَيفرؤشراوة،  دانــةي  مليؤن  هةشتا  لة  زؤرتــر  دافينشي  كؤدي  رؤماني 
هةروةها بةشي دووةمةكةي كة خةَلكةكة شةش ساَل ضاوةِرواني بوون زؤري 
سونبلةكاني  شيكةرةوةي  لةسةر  تري  رؤمانَيكي  ماوةيةدا  لةو  فرؤشراوة،  لَي 
رؤبيرت النطدؤنا بةناوي (سونبلة بزربووةكة) دةرضووة، ئةو ديمانةيةش تايبةتة 

بةو رؤمانة نوَييةي دان براون.
ديمانةية  بةو  ئةو  بوو،  خؤي  (ئاكسيتر)  لةدايكبووني  لةزَيدي  ديمانةكةمان 

زؤر كامةران و رووخؤش بوو.

لةسةر رؤماني (سونبلة بزربووةكة)  ثَينج رؤمانت نووسيوة، شةش ساَل  ئَيستا  تا  تؤ 
كارتكردووة، ئايا تؤ لة ضيرؤكي ورووذاندان و داِرشتنة ئاوَيتةكان ماندوونةبوويت؟

بةَلَي من زؤر ماندووم، من خةياَل ناكةم كار لةسةر ثرؤذةيةكي سادةو ئاسان 
بكةم، بةَلكو مةسةلةكة ثَيضةوانةية، من لة نووسينة نوَييةكانم زؤرتر بابةتي ئاَلؤزتر 
دةنووسم، لة رؤماني (سونبلة بزربووةكة) توانايةكي زؤرم سةرفكردووة، ئةم 
دةكات)  درؤ  جاَلجالؤكةكة  (ثةنجةرةي  بةناوي  شانؤنامةيةك  لةسةر  كار  ساَل 
فيلمي رؤماني سونبلة بزربووةكة،  دةنووسم، كاريش لةسةر دةقَيك دةكةم بؤ 

يةك  ئاين   
دوذمـــنـــي 
هــــةيــــة، 
ئــــةويــــش 
بَيموباالتيية

دان براون:

ديمانة: ئاليس هوراتشكوفا 
وةرطَيِراني: شَيرزاد هةيني

بؤيةش من بير لة نووسيني كتَيبـي نوَيي تر ناكةمةوة، دةرضووني كتَيبةكاني من 
لةطةَل جةستة تةماوييةكان كة بةئاسمانةوة وةنووساون دةبةستمةوة، زؤرجار 
قؤناغي  لة  ئَيستا من  بةيةكةوة كؤدةبنةوةو هةسارةيةك دروستدةكةن،  ئةوانة 

تةمةكةدام، ضةندين بيرؤكةم هةية، ضاوةِروان دةبم تا طرد دةبنةوة.
****

من ماسؤني نيم

ماسؤنيةت بابةتي سةرةكي رؤماني سونبلة بزربووةكةبوو، وةك ضؤن بابةتي سةرةكي 
رؤماني كؤدي دافينشي بوو، تؤ بير لةو ناكةيتةوة ببيتة ئةندام لة ماسؤنيةت و كاريان 

بؤ بكةيت؟
من كةسَيكي ماسؤني نيم، هةرطيزيش ناكرَي من وابم، يةكَيك لة مةرجةكاني 
ئةوة  بؤ  كار  و  حةزدةكةم  منيش  نهَينيية.  ثاراستني  ماسؤنيةت  لة  ئةندامةتي 
دةكةم نهينييةكان ئاشكرا بكةم، ئةطةر من بوومة ئةندامي ئةوان ئةوة ناوبانطيان 

دةشَيوَينم، ثاشان ناضارم لة دةرةوةي ئةوانةوة زانيارييةكان كؤبكةمةوة.

لة ثَيشةكييةكةدا تؤ وتووة من زؤر سوثاسي ئةوانة دةكةم كة لة كارةكةمدا بةشدارن، 
بزانين  دةكرَي  داوة،  توَيذينةوةكان  سازكردني  بؤ  تؤيان  يارمةتي  كة  زؤرن  ئةوانةش 

ئةوانة ذمارةيان ضةندة؟
 لة واشنتؤن ذمارةيان سةد كةس دةبَيت، بةآلم كةسَيكي ديار نيية ياريدةرم 
بووبَيت، ئةوان بةبَي بةرامبةر يارمةتي منيان داوة، من وادةزانم زؤر مةترسيدارة 
ئةطةر فَيرة ثارةيان بكةيت، بؤيةش بِرواكردن نامينَيت، ضونكة واي لَي دَيت ئةوان 

زانيارييةكان تةنها بة ثارة دةطَيِرنةوةو بةس.

ماسؤنيةت رَيكخراوَيكي ناشةفافةو ثِرة لةناوي زؤر ناسراو، دةكرَي ئةوانة ترسناك 
بن؟

نةخَير، من زؤر رَيزيان دةطرم، زؤر خةَلك ثَييان سةيرة كة من رَيزي زؤرم 
بؤ ئةوان هةية، ئَيمة لة جيهانَيكدا دةذين خةَلكةكة لةبةر قةناعةتةكانيان يةكتري 
دةكوذن، يان لةبةر رؤشنايية وةهمييةكاني ئاينة وا كةوتوونةتة طياني يةكتري، 
ماسؤنيةت دةكرَي كةساني جوولةكةو موسَلمان و كريستيان و هيندؤسي يان 
برايانة  لةناو ضوارضَيوةيةكي يةكطرتووي  بةئةندام وةربطرَيت، ئةوانة  بوزييش 
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كاردةكةن، من رَيزي ئةو فةلسةفة كةونيية هةمةاليةنيية دةطرم.

بَيزيان  هةية  كةس  هةندَيك  دةكةيت،  ئــةوان  سرووتانةي  ئةو  وةسفي  تؤ  كة 
لَيدةكاتةوة؟

بةَلي، مةبةستيش ئةوةية، ئةوةي ثَيشوةخت بِرياردةدات لة نةزانينةوةية، لة 
خوَيندكارةكاني  بؤ  روونكردنةوةيةك  شَيوةية  بةو  النطدؤن  رؤبيرت  ديمةنَيكدا 

دةكات و دةَلَيت: 
ئةدي  مةترسيدارة،  ماسؤنيةت  سرووتةكاني  كةوا  بيردةكةنةوة  وا  ئةنطؤ 
خؤتان بةو سرووتانةي كة ئَيوة بِرواتان ثَييان هةية، ض بةو جؤرة كارانة دةَلَين كة 
رةزامةندييان هةية لةسةر ئازاردان و ئةشكةنجةدان و خوَين فِركردن، ئةوانةي 
جةستةكان دةخؤن...؟ بةوانة ض دةَلَين، ئةوانة ئَيوة دةترسَينن، بةآلم ساتَيك دَيت 
بؤتان روون دةبَيتةوة كةوا مةسةلةكة ثةيويستة بة قةداسي كاسؤليكيةت. هةموو 
هَيماكاني شارستانيةت و فةلسةفةكان ئةطةر بَي شرؤظةكردن ترسناك دةبينرَين 
ئةطةر بةهةَلة شرؤظةيان بكرَيت، ئةطةر شتَيك بخوَينةوة كة وا ماسؤنيةت خوَين 
دةكةن،  مةزندة  كوشندة  زؤر  بةدكاري  ئَيوة  ئةوا  فِردةكةن،  كةللةسةرةكان  بة 

بةآلم لةِراستيدا ئةوانة بةشيكن لة دروشمة جوانةكان.

بؤضووني  بة  ئةوةش  جيهانة،  كؤتايي   ٢٠١٢ ساَلي  كة  نووسراوة  كتَيبةكةدا  لة 
مةزندةكانت ئةوة روودةدات، ئايا تؤ لةوةيان ترست هةية؟

لةاليةني  و  كاتيي  بةشَيوةيةكي  ئةزموونيداين،  لةماوةي  ئَيمة  وادةزانم  من 
فةلسةفة  و  رةووشت  كة  لةوةي  دَلنيانيم  من  ثَيشدةكةوين،  تةكنةلؤذييةوة 
زؤر  ناوةكي  ضةكي  دروستكردني  رَيدةكات،  بةخَيرايي  ئاراستةو  هةمان  بة 
ئةوة  وةك  هةبَيت،  مانايةكي  ئةخالقييةوة  لةرووي  ئةوةي  بةبَي  مةترسيدارة، 
واية ئةطةر طؤطرد لةبةر دةستي منداَلَيك دابنَيت واية. وةك هةموومان دةزانين 
كة كؤتايي طةردوون نزيك بووة، بةآلم من ناترسَيم، ضونكة طؤِرانةكان ئيجابي 
ساتي  ئةودةمانة  دةردةكةوَيت،  مةستوورةكان  ساتة  لةودةمانةدا  دةبَيت، 
ئةو  مةزنة،  مرؤظ ضةند  بيركردنةوةي  هَيزي  تَيدةطةين  طةورةية،  رؤشنطةري 
بزاندرَيت  ثَيويستة  ئةوةي  بشكَيت،  مادةدا  بةسةر  دةسةآلتي  دةتوانَيت  ضؤن 
دةبين،  حاَلي  لةو  ضؤن  و  دةكات  طةشة  ضؤن  هَيزة  ئةو  تَيبطةين  كةوا  ئةوةية 

ئةوةندةمان بةسة.
****

طؤِريني جيهان

دةتوانَيت  بةشرييةت  هزرَيكي  تةنها  كةوا  نووسيوتة  كتَيبةكةتدا  لة  تؤ  ضؤن  وةك 
شتَيكي هةستثَيكراو لةو جيهانةدا بطؤِرَيت، بة راستي تؤ بِروات بةوة هةية؟

لة كتَيبةكةدا وةسفم كردووة  ئةو ئةزموونةي من  دَلنياييةكةوة،  بة هةموو   
هاوضةرخ  توَيذينةوةي  بواري  لة  كاركةر  توَيذةرةكاني  لة  هةندَيك  راستيية، 
دةيانةوَيت باندؤري بيركردنةوةي بةشرييةت بسةلمَينن، لةو بوارةشدا ضةندين 
جؤرةم  لةو  شتَيكي  جار  يةكةم  كة  منيش  هةية،  بووني  توَيذينةوة  و  بابةت 
خوَيندةوة بِروام نةكرد، بؤيةش نووسيني رؤماني سونبلة بزربوونةكةم ئةوةندة 

ساَلةي خاياند، ضونكة ضةندايةتي دةراسةتةكة مةزن بوو.

ئايا ئةدةب دةتوانَيت شتَيك بطؤِرَيت؟
 بَيطومان ئةويش وةك هةموو جؤرةكاني تري هونةرو داهَينانةكان زمانَيكي 
جيهانيية، كة سةيري وَينةيةك دةكةيت لةناكاو هةموو لةمثةرةكاني نَيوان زمان 
باندؤريان  ئةدةب و موزيك  لةسةر  لَيكدةترازَين، هةمان ثرؤسةش  و كولتوور 
هةية، لةبةر ئةوةي من كةسَيكي نووسةرم ئةوةم لةسةر شانة كةوا كؤشش بكةم 

جيهان بةرةو ئاراستةيةكي ترو بةرةو باشتر بيطؤِرم.

لةناو كتَيبةكانتاندا ديارة كة تؤ زؤرتر بايةخ بة مَيذوو و بة دوَيني دةدةيت لة ئيمِرؤ، 
تا ض رادةيةك بؤ نمونة كةسَيك وةك باراك ئؤباما جَيطةي بايةخة؟

رادةيةك  تا  كــردووة،  كتَيبةكةم  لةسةر  كارم  مةزنةوة  وزةيةكي  بة  من   
ثؤستةكةي  ئةو  لةودةمانةي  يان  نةبوو،  هةَلبذاردنةكة  ثرؤسةي  لة  ئاطام  زؤر 
ئةوة  وادةزانم  من  نادةم،  سياسةت  بة  بايةخ  من  لَينةبوو،  ئاطام  من  وةرطرت، 
ثرؤسةيةكي كاتيية، ئةوةي لةالي من طرنطة كةوا طؤِران ضةند كاريطةريي لةسةر 
مَيذوو دةبَيت و هزرةكان ضةند سةدة دةمَيننةوة، نةك كةساني سياسةتمةدار كة 
ثاش ضةند هةفتةيةك يان ثاش ضةند مانطَيك .... يان ثاش ضةند ساَلَيك كؤتاييان 
قووَلي  تةكويني  لةناو  من  دةبينم،  رووكار  شتَيكي  وةك  سياسةت  من  دَيت، 

شارستانيةت و كولتوورو ئاين شؤِردةبمةوة.
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تؤ لةمناَلييةوة لةبةر رؤشنايي ئاين ثةروةردةبوويت، تؤ خؤت وةك كةسَيكي ئيماندار 
دةبينيت؟

رؤحانيم  زؤرتر  من  تةواونةكراوة،  ثرؤسةيةكي  ئاينةكةم  وادةزانــم  من 
وةآلمي  كؤنةكاندا  كتَيبة  لةناو  وادةزانم  من  كَلَيسة،  ناضمة  من  ئيمانداري،  نةك 
كؤبونةوة  لة  تايبةتيية،  زؤر  من  ئيماندارييةكةي  ناكةوَيت،  دةست  ثرسةكانم 
ئاينيية طةورةكاندا بةشداريي ناكةم، زؤريش بير لة خودا ناكةمةوة، لةبةر ئةوةي 

من ئةو كتَيبانة دةنووسم، بؤية وادةزانم دةبَي من كةسَيكي وابم.
****

ئيمانداري رؤحاني

زؤر خةَلك وا مةزندة دةكةن تؤ دذي ئيمانداري و ئاينيت؟
 وادةزانم ئةو خةَلكة هةرطيز ئةو كتَيبةيان نةخوَيندبَيتةوة، ئةوةيان بة هيض 
قةشةكانةوة  لة  نامةم  من  ئَيستاش  تا  نيية،  ئاين  دذي  شَيوةكان  لة  شَيوةيةك 
بؤضوونةكانت  لةطةَل  ئَيمة  براون،  بةرَيز  دةنووسن:  بؤم  دةطات،  بةدةست 
ئاينيةكانمان  دَيرة  لة  دةستةيةك  لةسةر  نووسينةكانت  بةآلم  هاوسؤزنين، 
كاريطةري هةبووة، لةسةر نووسيني كؤدي مامؤستا دافينشي سوثاست دةكةين، 
جاران تةنها ثَينج كةس كاري توَيذينةوةيان لةسةر ئينجيل كردووة، بةآلم ئيمِرؤ 

سةدان كةس لةو بوارةدا هاتوونةتة ثَيشةوة.
ئاين يةك دوذمني هةية، ئةويش بَيمومبااليةتيية. من دوذمني ئاين نيم، من 
من  ئيماندارن،  بؤضي  ئةوان  هاندةدةم  مةسةلةيةك  لةسةر  خةَلكةكة  كةسَيكم 
مةبةستم نيية، ئةوان كتَيبةكانم بة حةقيقةت دةزانن يان نا... ئةوان ئازادن ض لةو 

كتَيبانة وةردةطرن، لةوةياندا ئةوان خؤيان سةرثشكن. 

بةآلم تؤ بة كتَيبي كؤدي دافينشي خةَلكَيكي زؤرت تووِرةكرد، بةوةيان وادةزانيت كة 
تؤ لة هةَلويستَيكي نائاراميت، يان هةِرةشةت لةسةرة؟

من نامةوَي بةدرَيذي لةسةر مةسةلةي سةالمةتي و ئاسايشي خؤم قسة بكةم. 
ئةو كتَيبة خةَلكَيكي زؤري تووِرة كردووة، بةآلم ذمارةي ئةوانةي هةَلوةستةيان 
دةنطيان  نةيار  كةساني  ديارة  تووِرةن،  كتَيبةكة  لة  لةوانةي  زؤرترة  كردووة 
سةرطران  كتَيبةكةم  لة  زؤر  ظاتيكان  واية  بةَلي  هاوسؤزن.  لةوانةي  بةرزترة 
بوون، منيان بة كةسَيكي درؤزن ناوزةد كردبوو، بةآلم من هةر ئةوةندةم رةضاو 

بابةتي سةرةكي  هةبَيت.  كاردانةوةيان  تر  بةشَيوةيةكي  نةبووم  بةتةما  دةكرد، 
مرؤظ بؤ خودا، من لة ئاين نزيك دةكاتةوة، نةك دوورم بكاتةوة، بةآلم كةساني 

تر ئةوة بة(هةرتةقة)و لةتبوون و دابِران لة عةقيدة دةزانن.

اليةنة  لةسةر  تةنها  دافينشي  كؤدي  كتَيبي  سةر  رةخنةكاني  بةآلم   *
ئاينييةكةي نةبوو، ئايا دةزانيت لة ماَلثةِرةكةي ويكينيديادا بةشَيكي بؤ ئاماذةدان 

بة ضةواشةكاني ناو كتَيبةكةت كراوةتةوةو قةبارةكةي ٢٢ الثةِرةية؟
سةرسام  هيض  من  زؤرتربوواية  لةوةندةش  الثةِرةكان  ذمــارةي  ئةطةر 
بِرووخَينن  كتَيبةكة  دةكةن  كؤشش  هةية  خةَلك  زؤر  ذمارةيةكي  نةدةبووم، 
لة  بابةتي ميذوو  لة  لةوة دةكات، ئةوةي  ثَيبهَينن. كتَيبةكةم باس  يان هةرةسي 
نيية. ئةوةش شتَيكي  كَلَيسةكاندا دةخوَيندرَيت وردو راست  لة  قوتابخانةكان و 
ثَيشوو  لة سةردةمةكاني  و  زووتر  هةبوون  زؤر  خةَلكَيكي  زووتر  كة  مةنتقيية 
هةردوو دةقةكانيان بةراورد دةكردو دةيانووت، ئةوة راستة، ئةوة درؤية، ديارة 

بنضينةي كتَيبةكةي منيش لةوة سةرضاوةي طرتووة.
****

سةربردةكاني ثابةند بة واقيعةكة

راستترة نيية بَلَين كة تؤ رؤمانَيكت نووسيوةو ناتةوَيت باس لةوة بكةيت كة مةسةلةكة 
بة راستييةكاني واقيعيةوة بةندةو تؤش ئةوة بة بةردةوامي دةكةيت؟

ئةو  نابزوَينن، من  بة هيض جؤرَيكيش من  و  نادةم  بة رةخنةكان  بايةخ   من 
ناخوَينمةوة،  تر  ئةدةبي  بةستراوةتةوة،  واقيعةوة  بة  كة  خؤشدةوَيت  رؤمانةم 
من لةسةر واقيع دةنووسم، وةك ميذوو، بيناسازي، زانست، سرووتة كؤنةكان، 

لوغزةكان، هةموو شوَينةكاني ناو كتَيبةكانم واقعيين.

زؤر  كة  نهَينييةكان  كؤمةَلة  يان  كؤمثانيا  لة  يةكَيكة  كة  سهيؤن  براياني  راستيية؟ 
ئةوة  بةَلكو  دةَلَيت،  خؤت  وةك  دانةمةزراون  ناوةِراست  سةدةكاني  لة  ئةوانة  ناسراون، 

لةاليةن ثيير ثالنتاردةوة لةساَلي ١٩٥٦ دامةزراوة...!؟
بةآلم ئةوة تةنها بؤضوونة، من كتَيبَيك دةنووسم لةالي من راستيية، من بِروام 
بةوة هةية، مةرج نيية هةموو خةَلكةكة بِروا بةو قسةيةي من بكةن، رةنطة يةكَيك 
لة جوانييةكاني نووسين ئةوةية كة نووسةرةكةي بؤضووني تايبةتي خؤي نيشان 
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بدات، من سوورم لةسةر ئةوانةي خؤم نووسيومن.

لةذَير  تؤ  دةَلَين  دافينشي)بووين،  (كؤدي  تري  بةشَيكي  ضاوةِرواني  زؤر  ماوةيةكي 
فشارَيكي زؤردا بوويت؟

بزربووةكة  سونبلة  لةسةر  كارم  من  دافينشي،  كؤدي  دةرضووني  ثاش   
هَيدي  هَيدي  نامانة  ئةو  طةيشت،  بةدةست  ثشتطيريم  نامةي  لةناكاو  كردووة، 
زؤرتر دةبوون، بؤيةش بِروام كرد كةوا ئةوةي من دةينووسم لةاليةن مليؤنةها 
ماوةيةك  هةية،  خوَينةريان  جيهان  لةسةرانسةري  دةخوَيندرَيتةوة،  كةسةوة 
شتةكان  هةموو  لةسةر  لَيهات  وام  من  كردبوو،  من  لةسةر  باندؤري  ئةوةش 
بةشَيوةيةكي تر بيرم دةكردةوة، هةموو شتةكانمان هةَلدةسةنطاند، بةآلم دوايي 
بينيم هيض لة شتةكان  ئةوانة هةموو بزربوون، بةيانييةكيان كة لةخةو هةَلسام 
نةطؤِراوة، من بةيانيان سةعات ضوار لةخةو هةَلدةستم و لةسةر كؤمثيوتةرةكةم 
باشتر  كتَيبَيكي  دةكةم  كؤشش  دةكةم،  سثي  الثةِرةيةكي  لة  روو  دادةنيشم، 
بنووسم، ئةوةي لةدةستم دَي باشتر بنووسم، كةسايةتييةكانم ثَييان طرينط نيية 

كة ضةند مليؤن دانة لة كتَيبةكانم دةفرؤشرين.

 لةبةر كَيشةو دؤسية زؤرةكاني دادطاكان تؤ لةكاركردن دوا دةكةويت ؟
نةبووة،  من  كاركردني  شَيوةي  و  نووسين  لةسةر  باندؤري  هيض  ئةوةيان 
بةآلم ئةوانة كاتيان بةفيِرؤداوم، ئةوةش شتَيكي خؤش نةبوو، سةيرة كة دةبيني 
بة  يان  درؤزن  بة  يةكَيك  يان  كةسَيك،  سةر  دةكردَيتة  هَيرش  رؤذنامةكان  لة 
ناكرَي  ناوت دةبات. من ئةوة دةزانم كة كار لةسةر توَيذينةوةيةك دةكةم،  دز 
خؤش  كَيشانةش  ئةو  ديارة  نيية.  ترسم  من  بكةمةوة،  كؤثي  تر  يةكَيكي  كاري 
بوون،  طشتي  كَيشةي  هةندَيكيان  بوو،  زؤر  ذمارةيان  دؤسيةكانيش  نةبوون، 
لةِراستي  كة  بةتايبةتي  تَيدابوو،  ئيحراجي  مةسةلةكة  نةخَير.  ذمارةيةكيشيان 
دووربوون، تؤ هيضت لةدةست ناَيت تةنها ئةوة نةبَيت بةئارامييةوة سةبر بطريت، 

ضونكة دادطا بِريارة راستةكة دةدات، وةك ضؤن بِريارةكاني داوة.

ثَيش رؤمانةكةي كؤدي دافينشي، تؤ سَي كتَيبي ترت نووسيبوو، بةآلم ئةوان رةواجيان 
نةبوو، بؤ كةم دةفرؤشران؟

نةدةكِري،  كتَيبةكانيان  خةَلكةكة  كة  درَيذبوو،  و  سةخت  رَيطاكة  بَيطومان 
جياوازييةكة لَيرةداية، كتَيبـي (مالئيكةتةكان و شةيتانةكان) دة ساَل زووتر ضاث 

ببوو، ئةودةمانة فرؤشتني باش نةبوو، دة ساَل ثَيش ئَيستا رةواجي نةبوو، بةآلم 
هةر ئةو كتَيبة ئَيستا مليؤنةها دانةي لَي دةفرؤشرَيت، ئةطةرضي من يةك وشةم 
وةك  باشتربوو،  كاتةكةش  جارانة،  كتَيبةكةي  هةمان  نةطؤِريوة،  كتَيبةكة  لةناو 
ئةوةيان كرد  يارمةتي  ئةوانةي  دافينشي. من وادةزانم  كاتي دةرضووني كؤدي 
رؤَليان  ئةوان  بوون،  ئيمكانيةتةكانم  بة  ثةخشكةرة  بفرؤشرَين،  كتَيبةكانم  كةوا 

هةبوو.
****

رؤمانةكةو فيلمةكة

تؤ  رؤمانةكاني  لــة  فيلم  دوو  ئَيستا  تــا 
دةرهَينراون و وَينةيان طيراوةو رؤماني سَييةميشت 
وا كاري لةسةردةكةن، دوو فيلمةكة هةَلبذاردني ناو 
رؤمانةكانيان خراث بوو، ئةوان ضؤن ثَيشوازييان لة 

ثَيشنيارةكاني تؤ دةكرد؟
رؤحي  و  ئيقاع  فيلمةكاندا  لة  ــم  وادةزان  
نيية  ئــاســان  ثاراستبوو،  رؤمانةكانيان 

رووداوةكان كورت بكةيتةوة سةر كاري تةنها دوو سةعات، ديارة كةوا ناكرَي 
لةو ثرؤسةيةدا كورتكردنةوةو طؤِران نةكرَيت، من لةثشت ثةردةكانةوة بةشداري 
دةرهَيناني هةردوو فيلمي كؤدي دافينشي و مالئيكةتةكان و شةيتانةكانم دةكرد، 
ضؤن  كة  بكةم،  دةرهَينةرةكة  رَينمايي  و  ئامؤذطاري  نيم  كةسة  ئةو  من  بةآلم 
فيلمةكة ساز بكات و ضؤن وَينةكان بطرن، من بِروام بةو هةيةو رَيزيشي دةطرم، 

بةآلم من وادةزانم كارةكةي مالئيكةتةكان و شةيتانةكان باشتربوو.

ئايا تؤ داوات كردبوو ئةكتةر تؤم هانكس رؤَلةكة بةرجةستة بكات؟
ئةكتةرَيكي  ئةو  كةوا  ديارة  وابوو،  رامان  بةيةكةوة  دةرهَينةرةكة  و  من 

جيهانيية، زؤريش زيرةكة، كةسَيكي بةرَيزو طوَيرايةَلةو كاريش بةجدي دةكات.

سةرضاوة:

لةرؤذنامةي ئةلقةبةسي كوَيتي رؤذي ١٤ي فبرايةري ساَلي ٢٠١٠ وةرطيِراوة.
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كؤمةآليةتى  مافة  بوارى  ضاالكوانى  و  فيمينيزم  نووسةرو  ذنة  ئاشكراية   *
و سياسى و مةدةنييةكانى ئافرةتان خاتوو تةسليمة نةسرين لةسةر نووسينى 
بةرهةمطةلَيكى خؤى، كة تياياندا بةتوندى رةخنة ئاِراستةى تَيروانينى ئوسوَلى 
و ضةقبةستوو بؤ دين و نةريتى باوى كؤمةَلطاى بةنطالديشى دةكات. ديارة هةر 
ئازادى  مةبةستى  بة  مةدةنييةكانى  و ضاالكيية  رةخنةييانة  نووسينة  ئةم جؤرة 
ئافرةتانى وآلتةكةى و هةوَلدان بؤ دةستةبةركردنى مافةكانيان، تةسليمة نةسرين 
دةكاتةوة،  بةرهةمةكانى  لة  ذمارةيةك  سوتاندنى  و  ئــازاردان  رووبــةرووى 
ئايينيية  دواجاريش ئةم خانمة كاتَيك هةَلدةستَيت بة دذايةتيكردنى بيروباوةِرة 
نةطؤِرةكان، تَيِروانيينة سؤسيؤلؤذيية سونةتييةكانى كؤمةَلطاكةى، بةر نةفرةتى 
زؤربةى دةسةآلتدارانى دادطاى وآلتةكةى، ئيدى دووضارى راوةدوونان و زيندان 
و ئازاردان و لة كؤتاييشدا بة يةكجارى لة زَيدو لة نيشتمانةكةى دةردةكرَيت، 
لةم  باسة  شايةنى  بةسةردةبات...  ذيان  تاراوطة  مةنفاو  لة  ناضارى  بة  ئةويش 
ئايينى  بيروباوةِرى  سةر  دةكاتة  توند  هَيرشَيكى  نةسرين  تةسليمة  ديدارةدا 
سةلةفى تةنيا خؤ بة حةقيقةتزان و ضةقبةستوو، هةروةها لةو بِروايةشداية كة 

وةرطَيِراني: دلَير محةمةد

سةلةفييةتى دينى بة تةنيا تايبةت نيية بة ئايينى ئيسالم، بةَلكو بةشَيكى زؤرى 
بيروباوةِرة  ئةم  هةَلطرى  خؤيدا  قؤناغى  لة  تريش  ئايينةكانى  شوَينكةوتووانى 

سةلةفييةبوون... 
جةنطى تؤ لة دذى سةلةفييةت تةنيا كورت ناكرَيتةوة بؤ سةر سةلةفييةتى ئيسالمى، 
ضونكة تؤ بة هةمان شَيوة ئيدانةى سةلةفييةتى يةهودى و مةسيحى و هيندؤسى دةكةيت، 

ئايا خاَلى هاوبةشى نَيوان ئةم سةلةفييةتانة ضيية؟
بةَلَى بة دَلنيايى من لة هةموو شوَينَيك رووبةِرووى هةموو سةلةفييةتةكان 
بة دةست سةلةفييةتى  بةدرَيذايى ذيانيشم  تايبةت و  بوومةتةوة، بةشَيوةيةكى 
ئيسالمييةوة ئازارم ضةشتووةو ناآلندوومة، من لة وآلتَيكى ئيسالميدا لةدايكبووم 
لة  دةطرم  ئايينةكان  لة  و  سةلةفييةتةكان  لة  رةخنة  كاتَيكيش  طةورةبووم،  وا 
خودى خؤياندا، لةوانة دينى هيندؤسى يان مةسيحى يان يةهودى يان بوديزم، 
لةبةر ئةوةية كة ئةم ئايينانة ئافرةتان دةضةوسَيننةوة، بةآلم هيض كةسَيكى سةر 
ئيسالم  دةربارةى  كاتَيك  كةضى  لَينةكردووم،  كوشتنى  هةِرةشةى  دينانة  بةم 
قسةمكرد، ئوسوَليية ئيسالمييةكان لةوكاتةدا فتوايةكيان دةركرد، كة بانطةشةى 
بؤ لة سَيدارةدان ولة مةقسةَلةدانم دةكرد، بةدَلنيايى ئةوان لة بةرامبةر سةرى 
وآلتةكةم(بةنطالديش)  لة  كة  بةمجؤرةشبوو  هةر  دانابوو،  نرخَيكيان  مندا 
دوورخرامةوة، ثاش ئةوةى، كة دة ساَل لة ئةوروثا ذيام، سةفةرم بؤ هيندستان 
و بؤ شارى كةلكةتا كرد، لةوَيش ضةند فتوايةك منيانكردة ئامانج، كتَيبةكانيشم لة 
مةيدانَيكى طشتيدا سوتَينران، جارَيكيش كة لة شارى حةيدةرئاباد سةرقاَلى نمايش و 
ثَيشكةشكردنى يةكَيك لة كتَيبةكانم بووم لةسةر دةستى سةلةفيية ئيسالمييةكان 
هاتنة  سةلةفييةكان  كةلكاتا_ش  شارى  لة  هةروةها  سةرم.  كراية  دةستدرَيذى 
سةر شةقام، داواى دةركردنيانكردم، وةآلمى حكومةتة ضةثِرةوةكةى ئةوكاتةى 
ضاودَيرييةوة،  ذَير  دةمخاتة  نيودةلهى  شارى  لة  كة  ئةوةبوو،  هيندستان_يش 
خؤم  ئةمِرؤدا  لة  سةلةفييةكانةوة  بةهؤى  دةركردنم.  بة  هةستَيت  بةرلةوةى 
وادةبينمةوة، كة ناضارى ذيانم لة تاراوطةيةكى نوَيدا. ئةمةش ذيانَيكى ئةستةم و 
سةختة، ضونكة من ذنة نووسةرَيكى بةنطالديشيم و بةهؤى دوورخستنةوةمةوة 
لة وآلتةكةم زؤر دَلِرةقييم بةرامبةر كراوة، بةجؤريك ئةطةر لة وآلت بووماية لة 
ثَيناوى  لة  ئافرةتان هانبدةم، كة درَيذة بة خةباتى خؤيان بدةن  توانامدا دةبوو 

ماف ولة ثَيناوى ئازاديدا.
بؤضى سةلةفييةكان مافةكانى ئافرةتان دةكةنة باشترين ئامانجى خؤيان؟ 

ضةوساندنةوةية  و  ستةم  ئةو  بةثَيى  ثياو  دةسةآلتى  كة  دةبينن،  وا  ئةوان 

تةسليمة نةسرين:
ستايشى  و  شكؤداريى  نيية  ئايينَيك  هيض 

يةكسانيى نَيوان ذن و ثياو بكات
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هؤكارى  ئايينيش  هةروةها  دةكةن.  ثةيِرةوى  ذنان  لةسةر  كة  ثَيوانةدةكرَيت، 
سةلةفييةتة، بةهةرحاَل هيض ئايينَيكيش نيية، كة تةمجيدى يةكسانى نَيوان ذن و 
ثياو بكات، ضونكة هةموويان دذايةتى ئافرةتان دةكةن، ئةوة ديينةكانن، كة هانى 
ستةم و ضةوساندنةوةى ئافرةتان دةدةن، هةروةها رَيطة لة ئافرةتانيش دةطرن، 
ئايينةكان  لَيدةبينن،  ضَيذيان  ثياوان  كة  وةرطرن،  مافانة  ئةو  هةمان  لة  ضَيذ  كة 
هةَلدةستن بة اليةنطريكردنى سيستمى باوكساالرى كة ناكؤك و لَيكدذة لةطةَل 

ئازادى ئافرةتاندا...
ساآلنةى  لةم  كة  ضيية،  بوونةوانة  رووبةِروو  ئةو  لةسةر  تؤ  بؤضوونى  و  تَيِروانين 
دواييدا لة فةرةنسا و لة ئةوروثا بةطشتى رووياندا، بةهؤى البردن و هةَلطرتنى سيمبول 

و نيشانة ديينيةكان لةناو خوَيندنطاكان و فةزاى طشتيدا؟
من بةوثةِرى هَيزةوة ثشتطيرى ياساى فةرةنسى دةكةم، كة هةَلطرتنى نيشانة 
لةسةر  ثَيويستة  طشتييةكاندا،  خوَيندنطا  لة ضوارضَيوةى  قةدةغةكرد  ئاينيةكانى 
خوَيندنطا  كة  ثَييةى  بةو  بكات،  خوَيندنطاكانى  لة  ثارَيزطارى  الئيكى  كؤمةَلطاى 
و  سيمبول  بؤ  نةبَيت  شوَينَيك  كة  بةجؤرَيك  بيركردنةوة،  ئازادى  بؤ  فةزايةكة 
نيشانة ئايينيةكان. بةآلم لةوةدا كة ثةيوةندى بة حيجابةوة هةيةو مشتوومِرَيكى 
ضِرى لة بارةوةكرا، ئةوا بةالى منةوة حيجاب رةمزى ضةوساندنةوةية، ثَيويستة 
لةسةر ئافرةتان كة ثؤشين و لةبةركردنى رةتبكةنةوة، بةآلم ئةطةر قةناعةتيان 
ثَيويستة  بمَينَيتةوة،  تايبةتى  مةسةلةيةكى  وةك  دةبَيت  ئةوا  هةبوو،  حيجاب  بة 
ثَيويستة  بكات،  خوَيندنطا  لة  ثارَيزطارى  كة  الئيكى  كؤمةَلطايةكى  هةر  لةسةر 
دينى  رةمزَيكى  نيشانةو  هةموو  لة  طشتى  فةزاى  هةمةاليةنيش  بةشَيوةيةكى 

بثارَيزَيت...
ئايا هةوَلى كةسانى ئايينى بؤ سةرلةنوَى كؤنترؤَلكردنةوةى فةزا طشتى و سياسييةكان 

لة ئةوروثا دووضارى كتوثِرى و موفاجةئةيان نةكردوويت؟
وآلتانى  لة  تةنيا  بة  دؤزة  ئةم  كة  لةوةدةكات،  دةاللــةت  خؤى  بؤ  ئةمة 
ئةوروثا  لة  ثَيشكةوتنَيكيان  سةلةفييةكان  ضونكة  ناخرَيتةِروو،  ئيسالمييدا 
بةَلكو  ناطرَيتةوة،  ئيسالمييةكان  سةلةفيية  تةنيا  بة  ئةمةش  تؤماركردووة، 
يةكطرتووةكانى  وآلتة  لة  ضونكة  لةخؤدةطرَيت،  مةسيحيةكانيش  سةلةفيية 
ئةو  سةر  هَيرشكردنة  لةسةر  نيين  دوودَل  مةسيحييان  سةلةفيية  ئةم  ئةمريكا 
لةباربردنى سكثِرى خؤويستانة دةكةن، هةروةها  ثزيشكانةى كة مومارةسةى 
مةسيحيية  جيهاندا  هَيزى  يةكةمين  لةناو  لَيدةكةن.  كوشتنيشيان  هةِرةشةى 
ئينجيلييةكان هةتا دزةشيان كردووةتة ناو فةزاكانى دةسةآلتةوة، لة بةريتانياش 

ئيسالم  شةريعةتى  ثراكتيزةكردنى  ئيمكانييةتى  داواى  سةلةفييةكان  ئيسالميية 
بَيطومان  ئيسالم هةية،  ئايينى  بة  بِروايان  ئةو هاووآلتيانةى، كة  لةسةر  دةكةن 
ثياوانى دينى ئةنكليكانى و ثياوانى سياسةتيش رايانطةياندووة، كة ئةوان رَيطر 
نيين لةبةردةم ئةم داواكارييةدا. ئةطةر بةر بة هةَلثةى ئةم فراوانبوونة سةلةفيية 
ئةطةر  رةفتاربكةن،  ضاودَيرى  بةبَى  كة  لَيبهَينرَيت  وازيان  ئةطةر  نةطيرَيت، 
ثشتطيرى ضةثةكان و عةلمانييةكان و هيومانيستةكان نةكرَيت، لة دذى هةموو 
شارستانى  ثاشةكشَييةكى  كةوا  مومكينة  ئةوكات  سةلةفييةت،  شَيوازةكانى 

طةورة رووبدات...
 ئايا بِروات واية كة هَيزة ضةثِرةوةكان زؤر لَيكبووردوو بن لةطةَل سةلةفييةكاندا؟

كةمينةن،  هةية  ئيسالم  بؤ  ئينتمايان  ئةوروثا  لة  كة  هاووآلتيانةى،  ئةو 
لَيرةوة هةندَيك لة ضةثةكان لة ئاِراستةكردنى هةر رةخنةيةك بؤ ئايينى ئيسالم 
لَيبووردن  سةلةفييةكانيشدا  الدانى  بةرامبةر  لة  ئةوان  بةَلكو  دووردةكةونةوة، 
بةرطريكردنن  زامنكةرى  كة  واية  بِروايان  ضةثةكان  بةمكارةش  ثيشاندةدةن، 
ئةمة  من  بِرواى  بة  دةناَلَينَيت،  رةطةزثةرستييةوة  بةدةست  كة  كةميينةيةك،  لة 
هةَلةيةكى يةكجار بةرجةستةية، ضونكة بةبَى ضةثِرةوى ضؤن ئةطةرى بةرثاكردنى 
جةنطَيكى الئيكى، جةنطى مافةكانى ئافرةتان دةكرَيت؟ دةستبةرداربوون لةوةى 
كة راستِرةوةكان ئةم مةسةالنة بطرنة دةست، ثشتطيريمان بكةن دةبَيتة كارَيكى 
ئابِرووبةر، ضونكة راستِرةوى دذايةتى ئيسالم و موسَلمانةكان دةكات، هةوَليش 
ئامِرازَيك بةكاربةرَيت بؤ سةرخستن و ثةرةثَيدانى  دةدات، كة الئيكةكان وةك 
نيازة رةطةزثةرستةكانى... ئَيمة خوازيارى وةرضةرخانَيكى ثَيشكةوتنخوازانةين 
كة  بهَينين،  راستِرةوى  ئايدؤلؤذياى  لة  واز  نيية  بؤمان  كةواتة  بؤ كؤمةَلطاكان، 

جةنطة الئيكيةكةمان دةستنيشان بكات...

سةرضاوة:
alawan.org، بقلم: دومينيك باري وروزا موسوي ترجمة: المنتصر الحملي، 

الخميس ١٨ Ω]eå (فبراير) ٢٠١٠.
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كةس نازانَي كة هةر لةم رؤذانةدا دةمرم- رةنطة هةر ئةمشةو، هةر ئةم عةسرة 
لة طةرمةي ميواندارييةكةدا، بةو جلكة تازانةوة كة بؤ سةفةرةكةمم كِريوة، يان لةسةر 
مَيزي فراوين لةكاتي قووتداني ثاروويةكي خؤش و بةتامدا، ياخود هةر ئَيستا بةر لة 

بيركردنةوة، بةر لة حاَلييبوون، بةر لة تةواوكردني ئةم رستةية بمرم.
طَيالنةية.  شتَيكي  ثَي  رةهام  هيضي  هيض،  مةزةندةكردني  مردن،  مةزةندةكردني 
باوةِرم بة شتَيك نيية كة نةكرَي بيري لَي بكرَيتةوة، لةطةَل ئةوةشدا لة قووآليي دَلمدا 
دةزانم كة ناكرَي نكوَلي ئةم شتة نةبينراو و بةدةر لة مةزةندةية بكرَي و لةبةرامبةريدا 

خؤت بة نادان ثيشان بدةيت و طةلؤرانة ثَيبكةنيت.
 حةثةساو بةمالوالدا دةنؤِرم، لة درةختةكان دةنؤِرم كة لة لَيواري ديوارةكةوة 
بةرزبوونةتةوة، لةو خانووة نيوة تةواوكراوةي بةرامبةر، لة ثةردة خةتخةتةكان، لة 
دةر و ديوار و دةستة زلة تووكنةكانم دةنؤِرم. باوةِر ناكةم، هةر بةِراست لة جاران 
لةشساخ تر ديارم - ثَيستم ثرشنطدار و طةرم، قامكي ثِر لة خوَين، نةبزي ضاالك و 
تؤكمة. خؤزيا بة كةسَيكم دةطوت، بؤ نموونة بة باوكم، يان النيكةم بة مونيذة، بةآلم 
كةَلكي ضيية؟ ضؤن دةكرَي لةطةَل كةسَيكدا كة ضاوةِرَيي سبةينَيية باسي بَي سبةينَييي 
بكرَيت و لةطةَل كةسَيكدا كة سبةينَيي هةية باسي نةبووني سبةينَي بكرَيت؟ نازانم 

لةمةودوا ضي دةكرَيت. ضاوةِروانيي مردن لةثةلوثؤم دةخات.
من  تايبةتمةندييةكاني  شَيرم،  بورجي  لةدايكبووي  ((من  ــَي:  دةَل مةحموود   
تايبةتمةندي خؤر و شَيرة. ئَيمةي لةدايكبوواني بورجي شَير خةَلكانَيكي ئاسايي نين. 
مةحموود  ئَيمةداية)).  دةستي  لة  دونيا  ثَيشةوايةتييكردني  هةَلبذَيردراوانين.  لة  ئَيمة 

دةست بة شانمدا دةكَيشَي و ثَيدةكةنَي. بؤني دةمي دَي.
 باوكم دِردؤنطيي ميوانةكانة. طَلؤثةكان تاقيدةكاتةوة. كورسييةكان دةذمَيرَيت. 

ميوانداريي

ميوانداريي
ميوانداريي

ي تةرةقيي طولَ
و: دالوةر قةرةداغي

فوارةكة دةكاتةوة و دةيطرَيتةوة. دةستي بة تةواوي قورسايي جةستةي دةنَيتة سةر 
سةرم و هةوَل دةدا ثَيبكةنَي. دةَلَي: ((هةر دةَلَيي شايي خؤمة. هةر دةَلَيي هةمديس 
ضيية؟  جياوازي  طةِراومةتةوة.  دواوة  بؤ  ساَل  ضل  دةَلَيي  هةر  بوومةتةوة.  طةنج 

باوك... كوِر)).
 تةماشاي دةكةم و دةزانم درؤ دةكا. دةزانم كة حيسابي بةختةوةريي من جوداية 
لة حيساباتي بةختةوةريي ئةو. ناتوانَي لةجَيي من بَي و خؤيشي ئةمة دةزانَي و لة 

قوآليي دَلييةوة بة نةفرةتم دةكا.
بينيومة  من  بةآلم  ئةمانةية))،  ئا  نؤرةي  ئيتر  ئَيستا  ثيربووم،  ئيدي  ((من  دةَلَي:   
كة بة ض حةسرةتَيكةوة تةماشام دةكا، بة ض حيرسَيكةوة ثَيستي ضةور دةكا، مووي 
دةِرزن  دةكاتةوة،  ثِر  ددانةكاني  ضاوييةوة،  دةكاتة  قةترة  دةكا،  بؤياخ  الجانطةكاني 
و دةيانطؤِرَي. من بينيومة كة بة ض ثَيضةقَينييةكةوة وةرزش دةكا، دةضَيتة طةرماوي 
هةَلم، جةستةي ماساذ دةكا، حةث دةخوا، شرينقة لة خؤي دةدا، خؤي بةهَيز دةكا و 

بة ض دَلتةنطييةكةوة هةموو بةيانييةك دةست بة شانماندا دةكَيشَي و ثَيدةكةنَي.
 ذنةكةي مةحموود دةترسَي. دَلي ختوورةي شتَيكي خراثي كردووة. لة بارةي 
طِركاني  و  بوومةلةرزة  مةترسيي  بارةي  لة  دةكا،  قسان  كارةساتي سرووشتييةوة 
رووناكيي  كزبووني  و  ئةستَيرةكان  بةيةكداكَيشاني  لةبارةي  دةماوةندةوة،  كَيوي 
نازانَي  و  ئَيمةية  هةموو  ضاوةِرواني  ترسناك  شتَيكي  كة  دَلنياية  ئةو  خــؤرةوة. 

رَيطةضارة ضيية و دةبَي مرؤظ ض بكا.
داوة،  قةرار  مةولووي  دةدات،  لة خؤي  دزييةوة  بة  و  دةطري  بةردةوام  دايكم   
نةزري كردووة، دوعا و نووشتةي كردووة كة من واز لة رؤيشتن بهَينم. بة سادةيي و 
بة مةنتيقَيكي ساكار من بة هيي خؤي دةزانَي و نايةوَي بة هاسانيي لة دةستم بدات. 
خؤي بة ملمدا هةَلدةواسَي و دةَلَي: ((مةطةر ئَيرة ض عةيبَيكي هةية؟ مةطةر ئةم هةموو 
ساَلةت خراث لَي رؤيشتووة؟ مةطةر دةكرَي لةثَيناو كضَيكي غةريبةدا ئَيمة جَيبهَيَليت 

و بِرؤيت؟)).
 ثوورةكانم بة جلكي رةش و ثَيآلوي نووك تيذي كارةباييةوة، ثَيكةوة دةطرين 
و لةذَير لَيوةوة شتطةلَيك كة مرؤظ لَييان حاَلي نابَيت، بةطوَيي يةكتريدا دةضثَينن. 
دةستي دايكم دةطرن و هةوَلدةدةن دَلنةوايي بكةن. بؤي راظة دةكةن كة هةميشة و لة 
هةموو شوَينَيك هةروا بووة، بؤي راظة دةكةن كة ئةمة ياساي سرووشتة و هيضي 
بةرامبةر ناكرَيت، بةآلم دايكم فِري بة ياساوة نيية، فِري بة سرووشت و حيسابي دوو 
زائيد دوو دةكاتة ضوارةوة نيية. سةر بادةدا و دةثرسَيت بؤضي؟ دةستم دةطرَي و بة 

ضاوة تةِر و نيوة تاريكةكانييةوة ثرسيارة ساكارةكةيم لَي دووبارة دةكاتةوة.
 مونيذة ثَيدةكةنَي. دةست دةنَيتة سةر ضاوي و جَيطةي خاَليي ئةَلقةي بووكَينييةكةيم 
ثيشاندةدا. دةَلَي: ((تا دةستم طرت فِرَيمدا. تووِرمداية تةنةكةي خؤَلةكةوة. ئيتر تةواو. 
ئيسراحةتم كرد. دة ساَل وةك ئةَلقةي سيحر ذياني لَي حةرام كردبووم. تا دةستم 
طرت تووِرمدا و ئيدي بؤ خؤم ئيسراحةتم كرد. سبةينَي لة سةرةوة دةستثَيدةكةمةوة. 
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بينيت كة  ئةو شتةية كة دةتويست.  ئةمة  دةَلَيم: مونيذةخان وةرة،  سبةينَي بةخؤم 
دواجار بةخت يار و ياوةرت بوو)). دادةنةوَيتةوة و الملم ماض دةكا. مونيذة بؤني ناني 
تازةي لَيدَيت. بؤني طؤشتي كاَل و ساخ. جةستةي وةك نةبزَيكي بةتاو لَيدةدا. ثَيستي 
هَيشتا بؤني مَيردةكةي ثَيشووي لَي دَي، بؤني مناَل و بؤني ماَلةكةي، بؤني دة ساَل 

ذياني رابردووي لَيدَي. بة طوَيمدا دةضثَينَي: ((خؤشت دةوَيم؟)).
حةزم  و  دةكةم  شةرم  ساكارةكةي  ثَيداطريية  و  خاترجةميي  بةرامبةر  من   
دةكرد هةر ئَيستا هةموو شتَيكم بة هةمووان بطوتبا. تةنها دةترسم ئةوان هةراسان 
دةترسم  نةبن.  تةسليم  و  نةدةن  مل  بطةِرَين،  رَيطةضارةدا  بةدواي  زةندةقضوو  و 
لة بةشي خؤيان بكةن. دَلم شثرزة  بيانةوَيت بةرطريي بنوَينن، بجةنطن و بةرطري 

ثَييان دةسووتَي. نامةوَيت لةمة زياتر فريو بخؤن و زياتر لةمة كآلو بضَيتة سةريان.
 مةحموود لةبارةي تايبةتمةندييةكاني شَيرَيكي بةرجةستةوة قسان دةكا، لةبارةي 
ئَيوة  تَيمناطةن،  ((ئَيوة  رزطاركةرانَيكةوة كة ضارةنووسي مَيذوويان طؤِريون. دةَلَي: 
بِرةكةم  و  قِرة  بَي  ذيانة  فريوي  دةرةوةم.  رووكاري  فريوي  هةمووتان  نامناسن. 
دةخؤن، بةآلم هةموو شتَيكي من لةطةَل ئَيوةدا جياوازي هةية. جياوازي نَيوان من و 
ئَيوة جياوازي نَيوان خؤر و ئةستَيرةية، جياوازي نَيوان مةزنيي و حةقارةتة. من تةنها 
ضاوةِرَيي دةرفةتم. من تةنها ضاوةِريي رؤذ و دةقيقةي خؤيم. هةر بةِراستي هَيشتا 

وادةي نةهاتووة و بةآلم دواجار ثيشانتان دةدةم)).
 ذنةكةي مةحموود نيطةرانة. دةيةوَي تا كار لةكار نةترازاوة بِروات. بةردةوام 
دةترسَي كة منداَلةكاني ون نةبن، كة نةكةونة حةوزةكةوة، نةبن بةذَير ترومبَيلةوة، 
نةبوورَينةوة، طَيل و طةمذة و كةِر و الَل نةبن. دةترسَي كة نةبا ئوتووةكة بة وايةري 
كارةباكةوة مابَي، كة سةماوةرةكة دوكةَل بكا، كة تةباخةكة طِر بطرَي. دةَلَي: ((قةزا و 

قةدةرة. شتةكة لةثِر دةقةومَي. دةبَي بونيام ئاطاداربَي. دةبَي بونيام وريا بَي)).
بوون. خؤزيا  ئةندازة سِر  بَي  ثةنجةكاني دةستي ضةثم  دادةكةنم.   ضاكةتةكةم 
دةكرا قسان بكرَي، بةآلم ئَيمة ضيدي لة زماني يةكدي حاَلي نابين. من هةر بةِراستي 
و  بوون  لةنَيوان  شتَيك  سةرطةردان،  و  بَيضارة  شتَيكي  هةَلثةسَيردراوم-  شتَيكي 

نةبووندا، لةنَيوان ئَيرة و ئةوَيدا.
 مونيذة خؤشحاَلتر لة هةميشة دَيتة بةر ضاو. ثَينج ساَلي تةواو ئارامي طرتووة، 
نيشانةي  بة  تةواو سةري  ساَلي  ثَينض  طرتووة.  زؤر  بةرطةي  و  كَيشاوة  نةخشةي 
نكوَليي راوةشاندووة و طوتوويةتي نةء، قةبووَل ناكةم، نامةوَي... ثَينض ساَلي تةواو بة 
دةستة بضكؤلة و فريو خواردووةكاني لةبةردةم يةك رةوشي نةبينراودا راوةستاوة 
و ثَيضةقَينيي كردووة كة خؤم هةَلدةبذَيرم، ذيان هيي خؤمة، مافي خؤمة و مةسةلةي 

سةرةكي خؤمم.
رةنطاوِرةنطي  طوَلي  و  ثَيضاوة  بووكَينييةكانييةوة  جلكة  لة  نايلؤني  حاشييةي   
ئاوَينةكةدا  لةبةر  دادَينَي.  ثرضي  و  ثَيدةكةنَي  كِريوة.  سةري  ــدةوري  دةوران بؤ 
رادةوةستَي و ثؤدرة لة دةموضاوي دةدا، دةستي بة كرَيم ضةور دةكا. عةتر لة الملي 

دةدا و نةرميي ثَيستي ثيشاندةدا، باريكيي نَيوقةد و سثَيتيي دداني. لةبارةي رؤذة 
تاَلةكاني رابردوويةوة قسان دةكا و لةبارةي ئةو رؤذة خؤشانةوة كة ثَيكةوة دةبين، 
لةبارةي  و  بووين  دوور  لةيةكدي  كة  دةكا  قسان  شةوانةوة  ئةو  هةموو  لةبارةي 
قسان  كارانةوة  ئةو  تةواوي  لةباري  دةنووسَيين،  ثَيكةوة  كة  شةوانةشةوة  ئةو 
دةكا كة بةتةنها كردوومانن و لةبارةي ئةوانةشةوة كة ثَيكةوة دةيانكةين، لةبارةي 
تةواوي ئةو نةخشانةوة كة بة تةنها كَيشاومانن و لةبارةي ئةوانةشةوة كة ثَيكةوة 
دةيانكَيشين. تةماشاي دةكةم و هيض ناَلَيم. ئةو نازانَي كة من ئيدي نة بير لة رابردوو 
دةكةمةوة و نة لة ئايندة، نة بير لةو لةحزانة دةكةمةوة كة توند و لةخؤِرا تَيثةِرين و نة 
بير لةو لةحزانةش كة توندتر و لةخؤِراتر دَين. ئةو نازانَي كة لةثِرَيكدا هةموو شتَيك 

الي من لة جووَلة وةستاون و ضيدي زةمةنَيك لةمياندا نيية.
و  ئادةم  سآلمةتي  لة  خؤي،  سآلمةتي  لة  دةخواتةوة.  من  سآلمةتي  لة  باوكم   
ثَيداطرييةكةي، لة سآلمةتي لةدايكبوواني بورجي شَير و هةَلبذَيردراوان. ثوورةكانم 
بةردةوام بة طوَيي يةكديدا دةضرثَينن و ثَيكةوة بَيدةنط فرمَيسك دةوةرَينن. من بة 
درَيذايي تةمةنم ئةم دوو ذنةم بةهةمان روخسار و لةهةمان جلكدا بينيون كة ثَيكةوة 
هؤن هؤن دةطرين، وةك بَلَيي هةزاران ساَلة خةبةريان لة نهَينييةك هةية كة ناكرَي 

بطوترَي و تةنها هةر ئةوانيش بن كة لة زوباني يةكتر تَيدةطةن.
 مونيذة خةياَلي الي سةفةرةكةي سبةينَيية. جانتاكاني لةثاَل يةكدا ريز كردوون 
سةر  دةيخاتة  و  دةكا  ماض  كوِرةكةي  وَينةي  دةضَي،  و  دَيت  هةناسةبِركَيوة  بة  و 
ثاَلمدا دادةنيشَي و هةمديس حيسابي رَيطة دةكاتةوة، حيسابي خَيرايي  لة  مَيزةكة. 
ترومبَيل و زؤريي كيلؤمةترةكان- حيسابي طردةكان، خانووةكان، درةختةكان، ضيا 
و دؤَلةكان- حيسابي حةرةكةت و مةودا و سووِرانةوةي زةمةن دةكا و بة دةستة 
بضكؤلةكاني و بة بست مةوداي خؤي تا ذيان و بةختةوةريي دةثَيوَيت. هةموو شتَيك 
جارَيكي تر بة ورديي دةثشكنَي و دةترسَي كة نةبادا شتَيك جَي بمَينَي يان شتَيك كةم 
بهَينَي. حيسابي هةموو شتَيك دةكا: سؤَل، جلكي خةو، رووثؤش، ميسواك، دةرماني 
ثووكي  ثَيدةكةنَي.  نينؤككةر.  جزمة،  باران،  قةمسةَلةي  تاشين،  ريش  كرَيمي  ددان، 
سوور و ساخة، قذي بؤني طوَلي لَي دَي، بؤني خاكَيكي كَيَلراوي بةثيت. دةثرسَي: 
((ئةو رؤذانةت لةيادة؟ بينيت دواجار هةموو شتَيك رَيكبؤوة؟ راستيت دةوَي ئةوة 

من بووم كة كارةكةم رَيكخست. من بووم كة بِريارمدا، ئةوة من بووم كة ويستم. 
هةموو واياندةزاني طاَلتة دةكةم. درؤ دةكةم. شَيت بووم. دةيانطوت مونيذة مةحاَلة 
منداَلةكةي جَيبَيَلَي. دةيانطوت مةحاَلة مونيذة واز لة مَيردةكةي بهَينَي و بِروا. ئةدي 
بؤضي وازي لَي نةهَينم؟ بؤضي بة قسةيان بكةم؟ ئةدي بةختةوةريي كَي طرينطترة؟)).
 دايكم زةندةقضووانة تةماشام دةكا و مةلووالنة دةَلَي: ((النيكةم دة هةر لَيرة بن، 
لةالي خؤمان)). دايكم تةواوي عومري ئةركي بة منةوة كَيشاوة، ئةركي طةورةكردنم، 
لةحزةي  هةمان  لة  هةر  من  بَلَيي  وةك  لَيكردنم.  ثارَيزطاري  و  ثاراستن  ئةركي 
ثيتاني نوتفةوة، تةواوي بوونيم بة نةفرةتَيكي ئةبةديي مةحكوم كردبَي. دةبوو هةر 

KMSKNJ



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

ان
طَيِر

وةر
٢٠١

ي ٠
ثريَل

 ئة
٥١ 

مارة
ذ

ان
طَيِر

وةر

لةدايكبوونم  ساتي  هةمان  دةبوو  دةرةوة،  فِرَييداماية  ثةنجةرةكةوة  لة  رؤذ  يةكةم 
بيخنكاندماية، سةري بخستماية ذَير ثَيي و ثَيكةنيبا، لة رووي هةموواندا ثَيكةنيبا، لة 
رووي زةوي و ئاسماندا. دةبوو هةر يةكةم رؤذ شاني با دابا و بيطوتبا: ((نة طيانم، 
كآلو ناضَيتة سةرم. من دةزانم ض بةزمَيكتان بؤ ناومةتةوة، ناكرَي كةَلةك لةمن بدرَي)). 

دةبوو تفي لة روخساريان كردبا و ئانيشكي بادابان.
مونيذة  دةكَيشن.  شانمدا  بة  و  دةطوشن  دةستم  دَين.  ميوانةكان  وردة  وردة   
ماض دةكةن و بة دوودَلييةوة تةماشاي دةكةن. ثيرؤزبايي لة هةردووكمان دةكةن و 
دوعاي خَيرمان بؤ دةكةن. ذنةكةي مةحموود بةدواي تةلةفؤندا دةطةِرَي. دةيةوَي تا 
دونيا تاريك نةبووة بِروات. دةَلَي: ((نابي ماَلةكة جَيبهَيَلرَي. مناَلةكان بة تةنيان. دوايي 

شتَيك دةبَي. نابَي هَيندة بَي باك و كةمتةرخةم بين)).
 باوكم تةوقة لةطةَل هةموواندا دةكا. بةخَيرهاتني هةمووان دةكا. لةطةَل هةموواندا 
رةسم دةطرَي. قذي بريقة دةداتةوة. ورطي هَيندة هةآلوساوة كة خةريكة خةفة دةبَي. 
دةَلَي: ((نةخَير، نا، بةو جؤرة نيية كة ئَيوة دةَلَين. ئَيوة هةَلةن. لَيطةِرَين من ثَيتان بَلَيم. 

ئَيوة بة دروستي نازانن. لة خؤم بثرسن)).
 جؤري داخستني دةركي كامَيراكة فَيري وَينةطرةكة دةكا و لةبارةي يادةوةريية 
خؤشةكاني رابردوويةوة قسةي بؤ دةكا. رةخنة لة ناِرَيكوثَيكيي جلةكانم و تؤزوخؤَلي 
سةر ثَيآلوةكانم دةطرَي و بة طوَيمدا دةضرثَينَي: ((بؤ خؤت باش بوويتة خاوةني ذني 

خةَلك، لةطةَل ئةوةشدا تةنها يةك تؤزقاَل زرنطيت)).
قودرةتي  بةرامبةر  دةكةم،  خؤشحاَليي  بة  هةست  خؤم  زرنطيي  بةرامبةر  من   
سةركةوتن و داطيركارييم. من خؤم بةسةر مَيردة شةكةت و غةمطينةكةي مونيذةدا 
بادةدةم و بة يادي قارةماناني دَيرين قاض بة زةويدا دةكوتم. من بة هةموو ئةوانةي كة 
بة ئيرةييةوة تةماشاي ذيانم دةكةن، هاوِرَييانة ثَيياندةَلَيم ضاوتان كوَير و خؤشحاَلم 
كة بةخت ياوةرم بووة. حةز دةكةم ثَيبكةنم، سةمابكةم، تاجي شانازييم بنَيمة سةر 

سةرم و زووتر بمرم.
 مونيذة ثَيدةكةنَي و سةركةوتووانة دةستم دةطوشَي. ثَيضةقَينيي دةكا كة ثَيكةوة 
ثَيوة،  بة  دانيشتنةوة،  بة  بطرين،  رةسم  جياوازدا  جياواز  وةزعي  لة  بطرين،  رةسم 
شوَينَيك  هةموو  لة  طوَلةكانةوة،  الي  ثةنجةرةدا،  لةبةر  راِرةوةكة.  لة  حةوشة،  لة 
هةموو  بة  ئةمشةو  كة  بزانَيت  دَليدا  قووآليي  لة  ئةوةي  وةك  شوَينَيك.  هةموو  و 
شانازييةكانييةوة لةبير دةضَيتةوة و دةبَي يادةوةرييةكةي بةزؤر و بة هةزار يادطاري 
ميهرةبانانة  بذةنرَي  بؤم  كة  بةهةر سازَيك  من  بهَيَلرَيتةوة.  زيندوويي  بة  رابردوو 

دةِرةقسم و ئيدي ناثرسم بؤضي.
 دَلم ذان دةكا و ثَيستم ختوولكة دةكا. ثَيمواية يةكةمين ثةالمار دةستيثَيكردووة. 
لة سةرمدا بة ثةلة حيساب دةكةم كة دةتوانم تا ضةند سةعاتي تر بةرطة بطرم. لةثاَل 
هةست  دةنووسَينم.  شةوةوة  تاريكيي  بة  روخسارم  و  رادةوةستم  ثةنجةرةكةدا 
دةكةم كة جةستةم بة قورسايي يةك ضياية. هةست دةكةم لة دوورةوة بانطم دةكةن، 

هةموو  و  بن  ضاوةِريم  بَي  دةمَيك  بَلَيي  وةك  نةبينراوةوة.  و  ناديار  جَيطةيةكي  لة 
شتَيكيان رَيكخستبـَي.

 لة كؤآلن حةسحةسةكة دادةنةوَيتةوة و سآلو دةكا. ضاوةِرَيي بةخشيشة. شةوانة 
تا رؤذ دةبَيتةوة ئاطاي لة ماَلي ئَيمةية. فيكة لَيدةدا و دزةكان دةترسَينَي، تَيآلكةي بة 
لة  ئَيمةدان،  لةبيري  نادياردا رادةكا. هةمووان  مشت دةطرَي و بةدواي سَيبةرطةلي 

خةياَلي ئيسراحةت و مانةوةي ئَيمةدا، لة خةياَلي ثارَيزطاريي و بةختةوةريي ئَيمةدا.
 مةحموود خةريكة قاوة دةطرَيتةوة. لة بني فنجانةكةدا وَينةي تاج و شَير و ضرا 
دةبينَي و خؤشحاَلة. دةستي لةثاَل دةستمدا دادةنَي و دةَلَي: ((ئةم هَيَلة دةبينيت؟ ئةم 
دونيادا  لة  نةفةر  دة  تةنها  رةنطبـَي  طةييشتووة؟  ثةنجةم  الي سةري  تا  كة  هَيَلةي 
دةستي وةك دةستي منيان هةبَي. ئةم هَيَلة ثيشاني دةدا كة من خاوةن ئايندةيةكي 
ثرشنطدارم. بةم دةستةوة من وةك طةدايةك وةهام كة لةسةر خةزنةيةك دانيشتبـَي. 
هةركاتَي تةماشاي ئةم هَيَلة دةكةم بة خؤم و بة ذيانم ئومَيدةوار دةبم. راستيت دةوَي 

ئةم هَيَلة سةنةدي شانازيي منة)).
خؤيدا  دةوري  بة  خؤشحاَلييةوة  بة  و  دةكا  تةماشام  دوورةوة  لة  مونيذة   
ئةطةر  كة  بينيت  رَيكبؤوة؟  شتَيك  هةموو  دواجار  كة  ((بينيت  دةَلَي:  دةسووِرَيتةوة. 

مرؤظ شتَيكي بوَيت دواجار بةدةستي دةهَينَيت)).
ذووري  دةطةيةنمة  خؤم  قِرة  بَي  بِرشَيمةوة.  خةريكة  و  دةخوا  طَيذ  سةرم   
قةرةوَيَلةكة  لَيواري  لةسةر  دةدةم.  كليل  خؤمةوة  دواي  لة  دةرطةكة  و  نووستن 
دادةنيشم و ضاوةِرَي دةبم. زةينم بةتاَلة لة هةموو شتَيك، لة بير، لة هةست، لة وةهم، 

لة ضاوةِروانيي، لة زةمةن، لة شوَين و لة ذيان.
 لة راِرةوةكةوة دةنطي ثَيطةلي سةرطةردان و ضثةضثي دوورودرَيذ دَيت. دةنطي 
كة  مونيذةية  دةنطي  لة  طوَيم  و ضنطاَل.  تةقةتةقي ضةقؤ  و  ثةرداخ  زرينطي  زِرينطة 
ذوورةكة  دةرطةي  لة  مةحموود  دةطةِرَيت.  دوامدا  بة  و  دةكا  ئةوسةر  و  ئةمسةر 
دةدا و بة خؤشحاَليي بينةرَيكي جيددييةوة دةَلَي: ((وةرة دةرةوة، وةرة دةرةوة بزانة 
بدا. دةي زووكة وةرة  تَيكي  نادا، هاتووة  مَيردةكةي مونيذةية و كؤَل  كَي هاتووة. 

دةرةوة)).
زؤرانَيكي  بؤ  خؤي  كآلفةية.  و  تووِرة  دةطرَي.  دةستم  دةلكَي.  ثَيمةوة  مونيذة   
طةورة ئامادة كردووة و دَلنياية كة سةركةوتن هي خؤيةتي. ثةِرةي كةثووي دةلةرَي. 
دةستمي بة جؤرَيك طرتووة كة وةك بَلَيي تةواوي ذيان لةم كوتة طؤشتة سارد و بَي 
هةستةدا كؤبووبَيتةوة و ض بةديلَيكي نةبَي و دةرةوةي خولطةي ئةم دةستة، تاريكيي 

و عةدةم بَيت.
ثاَلمدا  لة  طرَيدابَي،  ثةرجؤيةكةوة  بة  ئومَيدي  كتوثِر  كة  كةسَيك  وةك  دايكم   
دادةنيشَي و بة خؤشحاَليي دةَلَي: ((حةق بةو ثياوةية. ئةم ذنة ئةسَلةن حةآلَل نيية. 
ماَلي ئةو ثياوةية. ناكرَي مرؤظ بة بةدبةخت بووني كةسَيكي تر بةختةوةر بَيت. وازي 
لَي بَينة با وةل بَي)). ثوورةكانم كة تازةكيي بَيدةنط بوون، هةمديس دةكةونةوة طريان 
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و لة ذَير لَيوةوة قسةطةلَيك دةكةن كة بوونيام تَييان ناطات. باوكم لةبارةي خؤيةوة 
قسان دةكا، لةبارةي ئةزموون و شكستةكانييةوة، لةبارةي يةكةمين ئةوينييةوة بؤ 
كضَيكي بةلذيكيي و زامَيك كة تا ئةبةد لة دَليدا ماوة، سؤراغي نامةكاني طةنجَيتيي 

خؤي لة دايكم دةكا و لةطيرفاني بةرباخةَليدا بةدواي وَينةيةكي كؤنيدا دةطةِرَيت.
ناضار  دةرطةكةدا،  لةبةر  خوَلق،  بَي  و  هةآلوساو  شةكةت،  مونيذة  مَيردةكةي   
داكةوتوو و ضاواني  بة شاني  بَي مووةوة،  بة سةرَيكي خِري  راوةستاوة.  داماو  و 
بَيدةنط و خةواَلووةوة، ثيرتر لة هةميشة دَيتة بةر ضاوم، دةستم دةطوشَي و لة حاَل 
دةكا.  تةماشام  دةزانَي و حةثةساو  نيية، خؤي  نيازي شةِري  ئةحواَلم دةثرسَي.  و 
سةرنج دةدةم كة نةنوستووة، كة ناني نةخواردووة، كة ضَلكن و ثيس و نةخؤشة. بة 
خؤشحاَلي كةسَيكي غةريب كة لةناكاوَيكِرا رَيكةوتي شتَيكي دَيرين و ئاشناي كردبَي، 
مونيذة  نةء)).  هةرطيز،  ((نةء،  دةَلَي:  مونيذة  بةآلم  ثَيدةكةنَي.  و  دةنؤِرَي  مونيذة  لة 
دةزريكَينَي. هةِرةشة دةكا، جنَيو دةدا و دةَلَي: ((تةواو، من ئيتر ئةو كةسةي جاران نيم. 

دةمةوَي بؤ خؤم بذيم. هيض شتَيك ناتوانَي ثَيشم لَي بطرَي)).
 مةحموود بة طوَيمدا دةضرثَينَي: ((طرةو دةكةم كة لةدايكبووي مانطي ميهرة. رَيك 
لة تؤ دةضَي. دةستةمؤ و تةمبةَل و ترسنؤك. تةنها شَير دةتوانَي بةرطريي لة حةقي 
خؤي بكات)). لة قووآليي دَلةوة خؤشحاَلم كة ثةيوةند بة خؤر و دروشانة مةزنةكةي 
نيم و نيشانةكاني لةدايكبوونم شَير و نةعرةتة ترسناكةكاني نين. ثَيدةكةنم و قاييلم كة 
ئةستَيرةكةي من لةو ئةستَيرة بَي نوور و بَي نموودانةية كة لةهيض رةسةدخانةيةك 

ناوي تؤمار نةكراوة و هيض كةسَيك خةياَلي فِرين بؤ ئةوَيي لة كةللةدا نيية. 
بدا)).  تَيكي  ناتوانَي  مردارةوةبووة  ئةم  مةطؤِرة.  را  ((مةترسة،  دةَلَي:  مةحموود   
كة  دةبَي  قاييل  خؤشحاَلييةوة  بةوثةِري  ثياوة  ئةم  كة  دةشزانم  تةنانةت  دةزانم، 
بدا  بؤ طسك  ماَلمان  بكا،  بؤياخ  بؤ  ثيآلوةكانمان  بكات،  بؤ  ئيشمان  بَيت،  لةطةَلماندا 
و دَلسؤزانة منداَلةكانمان طةورة بكات. دةزانم كة ئةو لة قووآليي دَليدا دةزانَي كة 
مونيذة حةقي خؤيةتي، دةزانَي كة هةر كةسَيكي تريش لةجَيي مونيذة با هةمان كاري 
دةكرد، دةزانَي كة نةيتوانيوة ئةم ذنة بةختةوةر بكات، قاييلي بكات و بيكاتة هي خؤي، 
بةآلم دةثرسَي طوناهي كَيية و بة سادةيي تةواوي مرؤظةكاني تر، بةشي خؤي دةوَي 
و لة ماناي ئةم ناعةدالةتيية سةيرة تَيناطات. مونيذة دةرطةكةي بؤ دةكاتةوة، رَيطةي 
كؤآلني ثيشاندةدا، قؤَلي هةَلدةكا و دةيةوَي دةري بكاتة دةرةوة، دةيةوَيت بة يةك 
بؤي  البةرَيت،  بةختةوةريي خؤي  رَيطةي  لةسةر  طةورةية  بةربةستة  ئةم  لةقة  ثَي 
رووندةكاتةوة كة هةر بةِراستي هيض ناكرَيت، دةبَي تَيبطا و قةبووَلي ئةوة بكات كة 
هيض ئومَيدَيك نيية، كة هةر كةسَي لة بيري خؤيداية، كة بةزةيي كةَلكي نيية، كة خودا 

بتباتةوة و موزمةعيل بيت، هةر ئةوةية كة هةية.
بة  تَيناطا.  و  ناضَي  ئةقَليدا  بة  هَيشتا  ناكا.  بــاوةِر  هَيشتا  ثياوة  ئةم  بةآلم   
خؤيدا  جَيطةي  لة  خؤشباوةِرانةوة  ضاوانَيكي  و  ئومَيدةوارانة  زةردةخةنةيةكي 
بزماركوت بووة و تةواوي ئازاي بةدةني لة نكوَليي ئةوةدا كة دةيبينَي و دةيذنةوَي، 

هيشك و ئيفليج بووة و لة هةوادا هةَلواسراوة. رةنطبـَي بؤ يةكةمجار و لة ساتَيكي 
كورتتر لة يةك ضركةدا، ثةي بة شتَيكي نةطوتراو بردبَي و كتوثِر خؤي بةرامبةر ئةو 
فةزا خاَليية بَي كؤتايية، ئةو تةنيايية رةهاية، ئةو مةحاَلةدا بينيوة و ئيدي لة ترساندا 
زةندةقي ضووة. حةز دةكةم دةستي بطرم و تَيي بطةيةنم كة تَيدةطةم، بةآلم مونيذة 
بة  قذي  و  هةَلطةِراوة  سوور  روخساري  ((نةء)).  دةَلَي:  و  رادةوةستَي  لةنَيوانماندا 

نَيوضةوانة تةِرةكةيةوة لضكاوة. شةكةتتر لة هةميشة دَيتة بةرضاو.
 ميوانةكان لةوديو دةرطةكةوة كؤبوونةتةوة. باوكم ثَيضةقَينيي دةكا كة وَينةيةكي 
بَي خشثة  يادطاريية.  باشترين  ئةلبوومي خَيزانيي  كة  ثَييواية  ئةو  بطرين.  بةكؤمةَل 
بة قوربانم دةبن و هةر  بة ساقة و  ثةلة  بة  راِرةوةكة. ثوورةكانم  خؤم دةطةيةنمة 
ضاوانيان  كة  طرياون  هَيند  دةدةن.  لة شانم  و  ضاكةت  ثشتي  لة  دةست  دَلنيايي  بؤ 
ثةنماوة. هةست دةكةم كة بة زوويي دَلم لة كار دةكةوَي. هةوَلدةدةم هةناسةي قووَل 
بدةم و خؤم بةسةر ثَييةكانمةوة راطرم. بَيدةنط خؤم دةطةيةنمة دةست شؤرييةكة. 
يةخةي كراسةكةم دةكةمةوة. ئاو دةكةم بة دةموضاومدا. ثَيستم خةريكة درز دةبا. 
لة طيرفانمدا لوولةيةك حةث دةردَينم. دةستم دةلةرزَي. بة خؤم دةَلَيم كة هةر لَيرةدا 
دادةنيشم تا كارةكة تةواو دةبَي. ض مةرطَيكي ثِر شانازيي! هةَلبةت لةسةر ئةم ديوارة 
ناوم دةنووسن و هاوسةرة ئازيزةكةم بة يادي عيشقي نةمرمانةوة شةواني هةيني 

طوَلم لةسةر ئةم ضاَلة بؤ دادةنَي.
 روخسارم لةبةر ئاوةكةدا رادةطرم. دةنطي هات و هاوار دَيت. دةنطي قرضةي 
كامَيراي وَينةطرتن. دةنطي ضثة ضثَيك كة بوونيام تَيي ناطا، دةنطي ذنةكةي مةحموود 
كة بةدواي ذمارةي تةلةفؤني ثؤليسدا دةطةِرَي تا منداَل و ماَلةكةي بثارَيزَي و دةنطي 
مةحموود دَيت كة لة حةذمةت بةرفراوانيي خؤر و قودرةتي شَير، لةوةداية بتةقَيتةوة و 
هةزاران دةنطي نائاشناي تر كة بانطم دةكةن و من بة هي خؤيان دةزانن. ثَيكانم وردة 
وردة بة ئةرزدا رؤدةضن. مونيذة لة دةرطةكة دةدا و بة خؤشحاَلييةوة هةواَلدةدا كة 
مَيردةكةي رؤيشتووة، كة هةموو شتَيك رَيكوِراست بؤتةوة، كة ئيتر هيض بةربةستَيك 
دوورتر  و  دوور  دةنطي وردة وردة  كة سةركةوتن هي خؤمانة.  و  نيية  رَيطةدا  لة 
دةكةوَيتةوة. دةستم بة لَيواري دةستشؤرييةكةوة دةطرم، ضاوانم لَيكدةنَيم و تا دة 

دةذمَيرم.
هاويني ١٩٦٧ 

 
سةرضاوة: من هم ضة طوارا هستمسةر

طلي ترقي
مجموعة داستان
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((مافي دةرهَيناني ئةم شانؤنامةية ثارَيزراوة بؤ هونةرمةند بةكر رةشيد))...

كةسةكاني شانؤنامةكة

١ - كَلؤديؤس: شاي دانيماركة
٢ - طرتروود: شاذني دانيماركة (دايكي هاملَيتة)

٣ - ثؤلؤنيؤس: وةزيري كَلؤديؤس شاية
٤ - ليرتس: كوِري ثؤلؤنيؤسة

٥ - ئؤظيليا: كضي ثؤلؤنيؤسة (خؤشةويستي هاملَيتة)
٦ - هؤراشيؤ: برادةري هاملَيتة

٧ - طؤِرهةَلكةنةكان...

(ديمةني يةك)(هاملَيت بَي هاملَيت)شانؤنامة
مةرطي هاملَيت

(ئايا بينيووتانة ئاو دةسةآلتي بةسةر ئاودا هةبَيت؟)

لةدةوري  ثَيوةنةكةي  و  كَلؤديؤس شاداية، دةست  تةختي  لة  يةك  ((ديمةني 
دانيشتوون، ديمةنةكة لةبةر مةرطي شاي ثَيشوو خةماوية)).

زؤر  رةقة  جةستة  ئةم  خؤزطة  ئاي...  ديمةنةكةوة)  قووآليي  (لة  دةنطَيك: 
هَيندة  ئاونط...، ئةي خوداية،  بة  تةِردةبوو و شيدةبووةوة و دةبوو  ئةستوورة 
داب و نةريتي ئةم جيهانة بةسةرضووة و كؤنة، قبووَل ناكرَين و هيض سوودَيكيان 

نيية تةنها... بةنةعلةت بَي ئةم دنياية، بة نةعلةت بَي...
(مؤسيقايةكي خةمناك رَيخؤشدةكات بؤ دةستثَيكردني ديمةنةكة).

هةستمان  نيوةي  بةِرَيوةضوو،  مةسةلةكة  جؤرة  بةو  كةواتة  كَلؤديؤس: 
خةمي لَي دةضؤِرَي و لةبةر مةرطي براكةمان رةشي ثؤشيوة، نيوةكةشي طِري 
طرتووة بؤ ئةوةي بزانَيت ضارةنووسي شانشينةكة و ضارةنووسمان ضي لَيدَيت. 
ئةطةر بكراباية ضاوي زةمانةمان دةطريان و ضاوي خؤشمان خوَيناويي دةكرد 
ئةوة خةم  هةية، سةرةِراي  دَليشمان  لة ضاو،  بةآلم جطة  ئةوةي روويداوة،  بؤ 
قاضيش... وةَلآل  و  لووت  بَيت، هةروةها  ئَيش  بة  نازانَيت ضؤن  لَيدةدات و طوَي 
كة  دابِرانةي  هةموو  بةو  زةمةنيش،  بؤ ضركةساتَيكي  كردباية  ئةطةر هةستمان 
تَييداين، براكةمان دةهَينَيتةوة، هةموو ئةندامةكانمان تووِر دةداية طؤِرةكةيةوة، 
بةآلم  ئةو،  قوربانيي  ببينة  ئَيمةش  هةَلسَيتةوةو  طؤِرةكةيةوة  لة  ئةو  ئةوةي  بؤ 
خؤر  و  ثَيشكةوت  مانط  باشترة.  سةبر  ئةمة  بؤ  كة  بينيمان  و  كرد  سةبرمان 
ثَيشكةوت و تاريكيمان بة رووناكي كردةوة و بينيمان كة لة ذياندا هةية بةسةر 
بؤية هةستمان كرد كة شانشينمان  لة كةسكايي،  ثِريبكات  مةرطدا سةربكات و 
بتوانَيت  طةلةكةي  بؤئةوةي  بكةين،  كاروبارةكاني  تةطبيري  دةبَيت  و  هةية 

خؤشطوزةران بَيت.
ئةركةكاني  ئةوةي  دواي  كة  شكؤمانة،  خاوةن  شاي  شاياني  ثؤلؤنيؤس: 
كراوةوة  ضاوَيكي  بة  ئايندة  ثَيشوومانة،  شاي  ميراتطري  و  ئةنجامدا  براكةي 
ببينَيت و طةلةكةي بةختةوةر بكات و ئةوةي دآلن خواستيانة دووقاتي بكات و 

ئةوةي هةستةكان رقيان لَييةتي كورتي بكاتةوة. 
كَلؤديؤس: هةرضييةكمان هةية لة خزمةتي شانشيندا تةرخاني دةكةين. 

ثؤلؤنيؤس: ئةمة دةبَيت ئةطةر مةوالمان كاري خؤي طرتة دةست، كة ذيان 

نووسيني: خةزعةل ماجدي
آل ح عةبدولَ وةرطَيِراني: غةفور سالَ
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خؤش دةكات و دةروونةكان دَلنيا دةكات و هةستةكان ئارام دةكات. 
كَلؤديؤس: ثؤلؤنيؤس ضي بكةين. 

ثؤلؤنيؤس: نيوةي عةرشةكة تةواوبكرَيت و لةدةستي شاذنةكةمان بطيرَيت 
بؤ شةرةفي ثايةي ئَيوة، تا ئةو دوو خةمةي لةسةر البضَيت: خةمي لةدةستداني 

خزم و خةمي دووركةوتنةوة لة ناوجةرطةي مةملةكةت و ناوةندةكةي.
وةكو  خؤمان،  بةهاوسةري  بيكةين  كة  ئةوةي  لةسةر  كَلؤديؤس: سوورين 
رَيزنانَيك لة براكةمان و لة خؤشيي و خةمدا، خؤشيي و كزة دةخةينة دووتاي 
هاوسنطةوة، وةلَي ثَيمان باش بوو بؤ خةَلكي ئاشكرا نةكةين، تا برازاكةمان و 
جَينشين هاملَيت لة ((وتنبَيرط)) دةطةِرَيتةوة، بؤ ئةوةي لة نَيوانماندا جَيطاي خؤي 
بطرَيت و ئةو ئةركةي لة سةريةتي بؤ سةركردايةتي شانشينةكة ئةنجامي بدات 

(ئاوِر لة ليرتس دةداتةوة)، ئَيستاش ليرتس ثَيم بَلَيت ض دادَيكت بؤ هَيناوين؟
ليرتس: ئةطةر مةوالمان رَيطامان بدات، من خةريكي رؤيشتنم، دواي ئةوةي 
لة فةرةنساوة هاتمةوة، بؤ تةواوكردني ئةوةي شاياني دةست و ثَيوةنَيكي وةكو 
منة بؤ شاي خاوةن شكؤمان، لة رَيوِرةسمي دةستةونةزةر لةسةر تةخت نشيندا. 

من داواي روخسةت دةكةم كة بطةِرَيمةوة بؤ فةِرةنسا.
كَلؤديؤس: ئايا روخسةتت لة باوكت وةرطرتووة؟ ثؤلؤنيؤس ضي دةَلَيت؟

ثؤلؤنيؤس: خوازياربووم لةتةكماندا بمَينَيتةوة، وةلَي ناتوانَيت، زؤري طوشار 
بؤهَينام كة رَيطةي بدةم بِروات و تكام واية مةوالم كة روخسةتي بدةيت. 

كَلؤديؤس: ليرتس ضؤنت دةوَيت باوابَيت، كةي حةزت لَيبوو بِرؤ...
(ثؤلؤنيؤس هةَلدةسَيت و نامةيةك وةردةطرَيت و دةيداتة دةست شا).

ثؤَلؤنيؤس: نامةيةكة كة فةرماندةي رؤخةكاني دانيمارك ناردوويةتي...
دةكاتةوةو  (نامةكة  بَيت،  خَير  ناردووين  بؤي  ئةوةي  با  كَلؤديؤس: 
دةيخوَينَيتةوةو لة تةختةكةي هةَلدةسَيت و سةوَلةجانةكةي لة دةستي دةكةوَيتة 

خوارةوة، خةم و ثةذارةيةكي زؤري ثَيوةديار دةكةوَيت).
كَلؤديؤس: ئةي ئاسمان... دةتةوَيت تاقيمان كةيتةوة و ئازارمان زياتركةيت و 
دَلمان لة رةطةوة هةَلكَيشيت، هةموو ئةوانةمان لة كيس بدةيت كة خؤشماندةوَين، 
لة  داوا  البةرين...  خؤمان  طةردني  لةسةر  شمشَيرةكانمان  نةتوانين  ئةوةي  بؤ 
هةية،  دَلمان  ثةِرةي  هةرضي  ئةوةي  بؤ  بداتَي  جوانمان  دةكةين سةبرَيكي  خوا 
خانمةكةم، شاذن،...  بةتايبةتي  و  ئامادةبووان  ئةي  بدوورينةوة.  ثَيي  دِراوة  كة 
(لة  ثَيطةيشت كة هاملَيتي هةَلطرتبوو  ثاثؤرةم  ئةو  بووني  نقووم  ئَيستا هةواَلي 
وتنبَيرط)ةوة بؤ شانشينةكةمان، بؤ بةشداريكردن لة مةرطةساتي باوكي و لةسةر 

تةخت نشينمان و بة خنكاويي تةرمةكةيان لةنَيو مردووةكاندا دؤزيوةتةوة. ئاي 
بؤ كارةساتةكةمان بؤ ئةو ضَلةي كة لة درةختةكةماندا بةخَيومان كرد، تا ببَيتة 
بطرَيتةوة،  جَيطةمان  مردنمان  دواي  درةختَيك  و  بَيت  هاوشانمان  لة  و  هَيزَيك 
جوانةكةم  خانمة  با  هةية.  خؤي  حوكمي  دةيةوَيت  خؤي  وةكو  قةدةر  بةآلم 
ثشووت هةبَيت و رةشثؤشي دووبارة بآلوبَيتةوة. (شاذن بةسةر كورسييةكةيدا 
بؤ  قيذةيةكي  و  دةبيستَي  هةواَلةكة  سةرةتاي  كة  ئةوةي  دواي  هةرةسدَينَيت 

دةكات و دةقيذينَيت و بة كوَل دةطريا).
شاذن: هاملَيت خؤشةويستةكةم... كوِرةكةم هاملَيت، ئةي رووناكي دييةكانم... 
ضؤن لةبةرزايي خؤت بةربوويتةوة و بني ئاو لووشي دايت. ئَيستا تؤ بارانيت و 
لةطةَل دةرياي براتدا بةيةكطةيشتن! ئَيستا تؤ هةورَيكي خوا ثَيداو و بة سؤزيت 
ضؤن  خؤشةويستةكةم...  هاملَيت  داكةيت...  ئةسَلةكةتدا  بةسةر  رةخسا  بؤت 
كةوتيت و كاتَيك كة تؤ دارستان بوويت!، ضؤن ئةم هةموو سةوسةنة خةواَلوو و 
طوَلة رووسوورةت لَيكةوتة خوارةوة، ئَيستا ئةم هةموو تاظطة خةمةت تياية تا لة 
ئاوي دا و تياييدا ثارةثارة بوويت!! ئةوة هاملَيتة لةطةَل ئاودا زؤرانبازيي دةكات 
ئاودا!!  بةسةر  ئاو دةسةآلتي هةبَيت  بينيوتانة  ئةرَي  دةبَيت...  تيا سةرنطووم  و 
يان هاملَيت خؤَلةمَيشةو ئَيمةش تةختةيةكي رةق و تةقين!. يان هاملَيت خؤَلةو 
ئَيمةش رووخامَيكي تووندوتيذ و ساردين!. ضةند سؤزي خؤي بة هَيزي بةرةوة 
ئامادةبووان...  بةستةوة و ضةند ناسكي طوَل و وردةكاريي تةوني رةتكردبوو! 
وةَلآل با بكةوينة بةر ثريشكي مةرط و بةسةرماندا بكةوَيت و هةستي ثَينةكةين 
و بمانِرفَينَيت و ثَيي نةزانين و نةفرةتي هةتاييش بةسةر ئةم شانشينةدا بكةوَيت، 
هةَلدَير  نَيو  بؤ  طةورةكةمان  لة  بةر  بضووكمان  كة  ببينن  خؤتان  ضاوي  بة  تا 
دةخزَيت. خوَين لة ئاسمان هاتةخوارةوة و طرتيانةوة و شانشينةكة هاتةلةرزين، 
بة بةردَيك بةر لة ماآلن داي لة دآلن، بةر لة طؤِرستانةكان مَيرطةثانةكاني هَيناية 
دادةخات  بةسةردا  ئاسؤكانتان  كة  ئامادةكةن  خؤَلةمَيش  بؤ  خؤتان  لةرزين... 
نَيو  لة  ثاييز  طةآلي  وةكو  كوِرم  هاملَيتي  خؤَل...  لة  ثِردةكات  سنطةكانيش  و... 
دةستةكانماندا دةكةوَيتةخوارةوة و ئَيمةش درةختي ثاييزين و نةجووَلة دةكةين و 
نة ئاوِريش دةدةينةوة... هاملَيت ثارةثارة دةبَيت، ئَيمةش بة رووقايمي و غروور 
لةسةرتة  بةوةي وا  يةكدةطرين... ئةي زةوي  ثارةو سامانةوة  و خؤشةويستي 
بلةرزَيت... يان ئةوةتا دةتلةرزَيم... دةتلةرزَينم و طاَلتةشت ثَيدةكةم... (دةطري)...
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(ديمةني دوو)
سةرسوِرماوي ئؤظيليا

( ثشتمان كؤم بوو هَيندة ضةماينةوة)

(لةماَلةكةي ثؤلؤنيؤس لةو جَييةيي كة بنةماَلةكةي و ئةو و ليرتس و ئؤظيليا 
يةكدةطرن).

مةرطدا  طؤضانةكاني  نَيو  لة  بذيين،  جؤرة  بةو  وايكرد  قةدةر  ثؤلؤنيؤس: 
دارستانَيكي  نَيو  بة  وَيَلةكان.  ضارةنووسة  بةرةو  راماندةدةن  قاضةكانمان 
و  بمانثَيكَيت  و  دةرثةِرَيت  يةكَيكيان  ساتَيكدا  لةهةر  لةوانةية  تَيدةثةِرين،  تيردا 
بمانكوذَيت. كَي دةيزاني هاملَيتي باوك دةمرَيت و بةدواي ئةويشدا هاملَيتي كوِر 

دَيت، وةكو كةوتنة ناو هةَلدَيرةوة دواي ثَيهةَلكةوتن واية.
ببِرَيتةوة،  خةَلك  بةخشندةيةي  رةضةَلةكة  ئةم  بوو  بِرواية  لةو  كَي  ليرتس: 
باراني  تا  ثشت  ثشتاو  بةجَيبمَينَيت،  لَي  بةخشندةيان  شوَينةوارَيكي  بَيئةوةي 

زؤرمان بةسةردا ببارَينَيت.
ثؤَلؤنيؤس: ليرتس كَي وتي رةضةَلةكَيكي بةخشندةية، ثَيمواية هَيشتا دووريت 
سةلماندني  و  خؤشطوزةرانةكةي  دياريكردني  و  مةسةالنة  ئةم  ثشكنيني  لة 
ناخؤشييةكاني، تؤ هَيشتا نةوةكامي بؤ ئةو جؤرة حوكمدانانة و ئاستي مةبةستة 
راستةكان دياري بكةيت... ثَيمواية ناتواني بارَيكي قورسي نهَينيةكان هةَلبطريت و 

بةرةو ئامانجةكان ثَيي بِرؤيت...
ليرتس: باوكة ئةم هةمووة بؤ ،...ئايا مةسةلةيةكم لَيدةشاريتةوة تا ئةم قسانة 
بكةيت..... رووني بكةرةوة... ئةطةر ئةوةي لَيم دةشاريتةوة مايةي ئةوة بَيت كة 

شةرةفي كارَيكي ميرخاسيم بخاتة ئةستؤ...
هةية  داوايةكم  بةآلم  هاتبَيت...  ئةوة  كاتي  هَيشتا  كة  وانيية  ثَيم  ثؤَلؤنيؤس: 
داهاتوو  رؤذاني  كة  رؤَلةكةم  دةبيت  ئةوة  شايستةي  بةجَيبةجَيكردني  تؤ  كة 

ئةركةكةي بطرينة ئةستؤ.
ليرتس: باوكة هةتا هةتاية خزمةتكاري تؤم...

ثؤَلؤنيؤس: بةآلم هاملَيت مرد كة هةر لة دوورةوة برادةرت بوو، تؤ جياوازيي 
لة طةَل ئةودا، لة ناسكي سروشت و ئةوةي ناخت و دَلِرةقيدا... ئَيستا طؤِرةثانَيكي 
ثاني  بةم  نةكردبوو،  بؤ  حسابم  هةرطيز  كة  بوو،  تةخت  بؤ  نوَيمان  ملمالنَيي 
لةهاوشانمدا  تؤ  بؤية كوِرةكةم دةبينم كة بووني  بكرَيتةوة،  ئاوها  بةرينيةش  و 

زةروورةتة، لة هةموو تةنطانةكاندا ثةناي بؤ دةبةم...

ليرتس: باوكة دةبا دةستم ثاَلثشتي دةستي تؤ بَيت، لةم باروزرووفةدا بوونم 
لةتةك تؤدا طرنطترة لة داواكردني زانستي زياتر.

نهَينييةكي  بؤ  ثَيشةكييةكة  ئةمةيش  راية،  باشترين  كوِرةكةم  ثؤَلؤنيؤس: 
قووَل، كة لة ناخمدا هةَلمطرتووة، بة خؤشةويستييةوة دواي ماوةيةك بؤ تؤي 

دةدركَينم، هةركة دةبينم ئةوة شياو بَيت...
ليرتس: با دةستم ثاَلثشتي دةستي تؤ بَيت باوكة، با بوونم دَلخؤشكةر بَيت بؤ 

شاي خاوةن شكؤمان و ثَيي قبووَل بَيت.
ثؤَلؤنيؤس: ئةم مةسةلةية بؤ من لَيطةِرَي... ئةمةي ثَي رادةطةيةنم... (ئؤظيليا 
دَيتة ذوورةوة و بَيدةنطةو سةري نةوي كردوةو خةمبارة). بةآلم ئؤظيليا من رَيز 
لةوة دةطرم بؤ ئةو لوتف و خؤشةويستييةي كة بؤ هاملَيتت هةَلطرتبوو، دةبينم 
شايستةي سةرةخؤشييت، بةآلم نةك تا ئةو رادةيةي كة وةكو دايك يان خوشك 

يان هاوسةرت لَيبكات، بةآلم وةكو وتم ئةمة لةثايةي دَلدانةوةية.
ليرتس: لةوة زياتري دامةنَي، موجامةلةو هةَلضوونَيكي خوَينة... بةنةوشةكة 
بةرامةو تؤزَيك  نامَينَيتةوة. بؤن و  بة بؤنخؤشي  دا ماض دةكرَيت و  لة هةِرةتي 

تةِروثِرةو لةوة زياتر نيية.
ئؤظيليا: ئةوةية و لةوة زياتر نيية !!

كَي  ثَيكابوو،  راستي  كة  دَلداريية  ئةم  تؤي خؤشدةويست...كَي وتي  ليرتس: 
دةَلَيت ئةطةر بةردةوام بوواية جلوبةرطةكةت هةندَيك لة دِركةكاني بةرناكةوت، 
نةبوو،  ثةيمانتر  بة  باران  بؤ  لةم شنانة  نةبوو،  رةوانتر  هةورانة  لةم  دَلداريي... 
نةماندةزاني مةستي ضيية، جطة لةوةي كة تاسةي بايةكان لة سةر نامة فِريوةكان 
لَيرة و لةوَي دةينَيرن، دَلداريةك لة هَيَلةكاني ناولةث رةوانتر نةبوو، كة هةركةسة 
و وةكو خؤي ضؤني دةوَيت ئاوها راظةي دةكات... سؤزت لة ئةقَلت جيابكةرةوة، 
وا لة ئةقَلت بكة لةبةرزاييةوة سؤزت ببينَي و ناوةكؤَلي بكات، خةَلكي بةوة كَيشانة 
بكة كة دةيخةنة تةرازووي ئةقَلتةوة و دَلت بخةرة دةرةوةي تةرازووةكة، لَيرةو 

لةوَي لة ثاشطةزبوونةوة مةترسة، ئةطةر ئةوة لة قازانجتدا بوو...
دةستي  نة  كة  دادةنَيم،  ئةمين  جَيطايةكي  لة  ئامؤذطاريةت  ئةم  برام  ئؤظيليا: 
ضاوةكانيشت  و  دانَي  خؤي  جَيطاي  لة  دةستت  وةلَي  بيبينَي،  نةضاو  و  بطاتَي 
لةضاَلةكاني خؤياندا، بةآلم من بةسةر برينةكانمدا دةنووشتَيمةوة و ضاوم لَييان 

دةبَيت.
ثؤَلؤنيؤس: قةدري خؤت بةرز رابطرة و بزانة كة تؤ لة رةضةَلةكَيكي مةزني، 
لةبةر  بردن  كرنؤش  بؤ  بَي  مةزنتر  شانشينةدا  لةم  كة  لةوةي  ئةوةي  شاياني 
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ثَييةكانتدا. 
ئؤظيليا: هَيزم لة رةضةَلةكةكةمدا نيية، بطرة لةو دةروونة دَلنياية و بة بِروايةداية 
كة هةَلمطرتووة و من بةو طةوهةري خؤم ثايةبةرزم، كة لةطةَل كيذاني حةوادا 

لَيي بةشدارم، بطرة ثَيمواية لة ئاودان و مشتوماَلكردني زيادةِرؤييم كرد...
و  خوَينةواريي  مةزن  بِرَيكي  تؤ  نيية...  طومانم  لةوة  كضةكةم  ثؤَلؤنيؤس: 

ثةروةردةيت هةية...
ئؤظيليا: هَيزي رؤحيش باوكة...

ثؤَلؤنيؤس: هَيزي رؤحيش كضم...
هةَلطرتبوو،  هاملَيتم  بؤ  كة  سؤزةي  لةو  هةندَيك  لةبةر  كةواتة  ئؤظيليا: 
(وتنبَيرط)ةوة  لة  لةكاغةزدا  ئةوةي  يان  مةكةن،  لؤمةم  بوو  لَيرة  ئةودةمةي 
لة  دانيماركدا،  لةطةَل الواني  هاملَيت  كة  بوو  بةوة  ثةنام  دةكردم...  رةوانة  بؤي 
هةستيارييةكي ناسك و شةَلةذاني خاترا، كة شياوي سروشتي منة، لَيي جياواز 

بوو...
بؤ بةرذةوةندي خانةوادةكةت  ئةوة  ليرتس: بةآلم هاملَيت رؤيشت و دةبَي 

هةَلبطريت...
نَيوةية...  دةضمة  من  كة  كَيَلطةيةكةوة  ناو  دةضنة  و  هةية  كَيَلطةتان  ئؤظيليا: 
بةدكاريي  لةبةر  و  بضنم  خؤم  دةسماَلي  تا  كة  بةختةوةرم  لَيم  بةوازهَينان 
و  دةرةوة  دةضنة  ثؤَلؤنيؤس  و  (ليرتس  ثَيداثؤشم.  كاولبووني جيهان خؤمي  و 

ئؤظيليا بة تةنيا دةمَينَيتةوة).
نَيو  تا نقوومي فيتنةنانةوة بم و بضمة  ئؤظيليا: هاملَيت بؤ بةتةنيا جَيتهَيشتم 
كردنةوةي  طواية  دةكَيشَيت،  وَينة  بؤمان  دةروونمان  كة  توِرةهاتةوةو  طؤمي 
ئاسؤكان و شكاندني بةربةستةكان و خوَلقاندني ضارةنووسةكانة... نوتفةي حةرام 
ضووة سكمانةوة، ناخمان لة بةدكاريي و بةدكاريي تَيربوو، خؤي بة تةلةفبوون 
تا  ضةماينةوة  هَيندة  برد،  هةَلدَيري  بةرةو  كة  بةدكاريي  تووندي  لة  جوانكرد 
ثشتمان كؤم بوو، خةسَلةتةكانمان بوو بة بةلةمي ئاطر، يان هاوِرَيتي شةهوةت 
دياريكراو  ماوةيةيةكي  بؤ  نةدةكرا  بةجَيتهَيشتم؟...  بؤ  هاملَيت  قةلةِرةش...  يان 
بمَينيتةوة، يان شتَيكت لةخؤت بؤم بةجَيهَيشتباية، تا لة تاريكييةكانمدا ثةناي بؤ 
بةرم، بةآلم دابةزيتة ناو ئاوةوة وةكو بَلَيي خؤت سةرجةم ثاثؤِرَيكي رووناكي 
لة  داي  خوَين  ضةخماخةتدا،  و  طرماندت  و  كردم  تاريك  دةوروبةرت  بوويت، 
هةموو ئةم دةظةرة و شانشينة لة هةموو خؤشةويستي و داخوازيةك ضؤَل بوو، 
بةديكردوة،  ئاشوبَيكي ديارم  لةدةورم وروذاون و  براكةيشم  باوك و  تةنانةت 

لةطةَل  ضيبكةم  بةجَيتهَيشتم...  تةنها  بة  بؤ  دادةمةزرَينَيت...  خؤي  دةستاِري  كة 
بوو  ئةستَيرةكان  شوَينطري  هاملَيت  ناقووَلَينَيت.  بةيانيدةدا  كة  كةَلةشَيرَيكدا 
لةخؤَلدا لةناوضوو... ثةثوولةي ئةم شانشينةو طوَلةكةي بوو... لةدةورت ضَلةكان 
لةم  كة  دةريا  دةبارَيت،  رووخسارتدا  بةسةر  رةنطزةرد  رووناكي  و  ملكةضن 
شانشينة بةرينتر و ثَيشكةوتووترة تؤي برد... بةيداخي زانستي و هارو شَيتي و 
جواني لةدةريا لةدةستت كةوتةخوارةوة... شانشينةكةت دةريدةكرديت و بةرةو 
تؤي  وةكو  شَيوةي  شانشين  لةناوبةرةكانةوة...  شةثؤلة  بة  دةنا  ثاَلي  رووت 
خؤشناوَيت... لَيزان و سةرنجدةر و نيطةران و جوان بَيت... شانشين ناشريني و 

ضةق و جةهالةتي خؤشدةوَيت...

(ديمةني سَي)
-راكردني هؤراشيؤ-

(لَيمطةِرَي با بةسةر خودي خؤمدا داخرَيم و بةسةرمدا دابخرَيت، من لة 
بةرطريكردن لة خؤم وةكو كيسةَلم )

(هؤراشيؤ دَيتةذوورة ئؤظيليا دةبينَيت)

تةطبيركراوة  قةدةرة  كة  بَيتةوة،  بؤنةدا  بةو  بةزةييت  خانمةكةم  هؤراشيؤ: 
سةيرةكان بةريان طرتووة. 

ئؤظيليا: برادةران ضؤن هةواَلي مردني هاملَيتيان وةرطرت.
هؤراشيؤ: زؤر بة خةمباري و هةندَيك سةبرةوة... ئاواتةخوازن دادثةروةري 

رَيطاي خؤي بطرَيت و ئارامي سةقامطير ببَيت...
ئؤظيليا: ض سةقامطيريةك كة قةدةرةكان بواري ئةوةمان نادةن هةنطاوةكاني 
بة  ديكة  هَيندةي  دةروونةكانيش  دةبَيت،  تاريك  زياتر  شةو  بزانين،  داهاتوو 
مةرطي هاملَيت شَلةذاوترن، وةكو لةوةي لة مةرطي باوكيدا، شاو شازادة وةكو 

رووناكي وابوون لةم دارستاني دانيماركةدا. 
هؤراشيؤ: بةآلم بةهاكانيان ماون، ئةنجام دةتوانين داوَينطيريان بين.

لة  كة  هةبَيت،  كةسَيكدا  لة  بةهايانة  ئةو  كة  جياوازة  زؤر  هؤراشيؤ  ئؤظيليا: 
لة  يان  كتَيبَيكدا  لة  يان  وشةيةك  لة  تةنها  كة  دةيبينين،  دذايةتيةكانيدا  ناكؤكي 

بيرةوةريةكدا دةيبينين. 
هؤراشيؤ: كةسةكان ئيرادة موتَلةقةكان جَيبةجَي دةكةن و دةِرؤن، هاملَيت و 
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باوكي لة قةدةرة طةورةكاندا تةنها وَيستطةي بضووك بوون كة سروشت وَينامان 
بؤ دةكات. 

ئةَلتةرناتيظي  ببيتة  تا  كرديت،  سةرثشكي  قةدةر  ئةطةر  هؤراشيؤ،  ئؤظيليا: 
هاملَيت بؤ جَيبةجَيكردني ئيرادةي سروشت، ئايا قبووَلي دةكةيت؟

دامةيةكي  داشي  ببمة  نامةوَيت  و  ناتوانم  ئةوة  نةخَير  نةخَير...  هؤراشيؤ: 
درؤزنانة، رؤَلَيكم هةية سروشت و هةست و ثةيوةندييةكانم دروستي دةكةن، 
لةوانةيشة مةزن نةبم، بةآلم بةهةرحاَل ئةمة دةكةوَيتة كرؤكي ئةوةي كة مني 

تَيدام...
ئؤظيليا: تةنهايي شةو مني بؤ ئَيرة هَينا، نيطةراني و سةرسووِرمانم هةَليانطرتم 
بؤ ئةوةي طوَيم لةوةبَيت كة برينم سارَيذدةكات و ئاطري دةروونم كةمدةكاتةوة، 
لة خؤشةويستةكةمةوة  نزيكترين كةسة  كة  دةكةوَيت،  بة هؤراشيؤ  وتم ضاوم 
و لة هةموويان بة ئةقَل وردتر دةثَيكَيت و ورياترة و... ئةوةتا دةيبينم دةسكَيكي 

لةرزؤكة لة قووَلينطةكاني قةدةردا...
هؤراشيؤ: خانمةكةم!

ئؤظيليا: كةواتة تؤ و برادةرةكانت قسةي ضيتان دةكرد. 
نةبَيت،  نيية جطة خةم و دووِرويي  باسَيكي  هؤراشيؤ: شانشين هيض قسةو 
بؤ  رووييش  دوو  و  كوِر  و  باوك  هاملَيتي  هةردوو  دةستضووني  لة  بؤ  خةم 

ضةسثاندني شاو شاذن و برا و ذن، ئةي خانمةكةم خؤي لة كوَيدا دةبينَي؟
ئؤظيليا: نزيكتر لةوةي كة هةردوو هاملَيت لةسةرين، دوورتر لةوةي كة شاو 
شاذن كةوتنةسةري. ثاَلم بة خؤمةوة نا لة نَيوان زوهدي ئةو دووانة، ئةوةي كة 
ئةو دوانةي دواتر خواستيان بوو. ئةي تؤ هؤراشيؤ بارةكةي خؤت فِرَينادةيت بؤ 

ئةوةي هةَلكشَييت و بةرزبيتةوة لة هةَلدَيرةكةي خؤت بؤ ئةوةي ثَيبطةيت؟ 
هؤراشيؤ: هةوَلدةدةم شاياني ئةوة بم كة كات لة مني دةوَيت. 

ئؤظيليا: ئايا بةرزنابيتةوة؟ 
هؤراشيؤ: ئايا لةوةدا بةرزبوونةوةو ثايةبةرزي نيية...

ئؤظيليا: بةَلكو لة تَيكةَلبوون و داِرووخان و رؤضوونةدا بؤ ئةم رؤخ يان بؤ 
ئةو رؤخ، مةبةستم ئايا نةتدةتواني خؤت بةرزكةيت و بةرزايةتي بِرفَيني. 

هؤراشيؤ: خانمةكةم نازانم مةبةستت ضيية.
ئؤظيليا: بؤضي قسةكةم سةح ناكةيتةوة؟ بؤ واتاكةي سةح ناكةيتةوة، وةكو 
ضؤن ضاوت هةورَيك سةح دةكاتةوة كة ئايا بةباران ئاوسة يان ئاوس نيية و بة 
بينايي خؤت فةرهةنطَيك بكةرةوة، كاتي ئةوة هاتووة كة مةيةكي طةرم بكةيتة 

نَيو ئةم بادة ساردانةوة و وابكةيت كة هةموويان لَيي بخؤنةوة... تةنانةت تؤيش.. 
.بخؤرةوة ئةي نووستوو. 

هؤراشيؤ: خانمةكةم!
ئؤظيليا: هةنطاوةكانم وةكو لَيشاو بةرةو تؤ ئاذنطيان نا و... زةويم لةناو لةثمدا 
يان  خؤشي  و  ماندووبوون  بَي  تؤيش  ئةوةتا  كرد...  دةستطيرم  وتم  وَيناكردو 
خةم ئاسوودةبة ئةي نةرم و الواز، لةشَيكي باغةييت هةية كيِري تيا ناكةوَيت و 

نوَينَيكت هةية كة ضةرضةفةكاني ناذاكَين. 
لة  كة  لةوةي  هةية،  ترسناكم  و  طوماناوي  ئاَلؤزو  هةستَيكي  هؤراشيؤ: 
لة  طاَلتةجاِريةك  هيض  لة  تا  بم  لَيرة  نيية  ثَيمخؤش  روودةدات،  شانشينةكةدا 
طاَلتةجاِرييةكان بةشدارنةبم و بؤني خوَين دةكةم و هةموو شوَينَيكي داثؤشيوة 
خانمةكةم  بؤية  تاَلترة،  و  بةلةزةتتر  نان  لة  مةرط  دةسةآلتي  بةرزدةبَيتةوة،  و 
دابخرَيت،  بةسةرمدا  طوَيضكةماسي  وةكو  و  دابخرَيم  بةسةر خؤمدا  با  لَيطةِرَي 
رةقةكةمةوة،  زرَي  لةِرَيطةي  وام  كيسةَل  وةكو  خؤم  لة  بةرطريكردن  لة  من 
وةكو ئةويش بةرةو ئامانجةكانم هَيواشم و تؤبةكارَيكي بةبةزةييشم لةطةَل ئةو 
بطرة، طوَي  لة خؤَلةمَيشةكةم  ئؤظيليا طوَي  ثيادةنَيم.....  قاضةكانمي  رَيطايةي كة 
داوةت  بؤ  هةموواني  و  دةيذةنم  خوَين  لة  دوور  كة  بطرة،  ئاَلتوون  لةمؤزيكي 

دةكرَيت... 
ئؤظيليا: ئةم مؤزيكةت بةرةو كوَي دةِروات. 

نزمكردنةوةي عودي  و  نؤتةكةية  ثَيضينةوةي  و...  دوا جووَلة  بؤ  هؤراشيؤ: 
ئاماذةكة و كؤضكردن دوور لةم شانشينة. 

ئؤظيليا: كةواتة دةتةوَيت رابكةيت. 
هؤراشيؤ: مةعريفةتي قووَل ناودةنَييت راكردن؟ 

ئؤظيليا: هيضيتر نيية جطة راكردن نةبَيت. 
هؤراشيؤ: تؤ، نةك من، نةزركراويت بؤ تاَلَيك لة تاَلةكاني كارةساتةكة، لةطةَل 

قةدةردا رابوَيرة بةوةي كة دةيخاتة ناو تةونةكةوة.
بة  رزطاربوون  و  ثةراوَيزي  ذياني  ضاويدا  لة  كة  من،  نةك  تؤ،  ئؤظيليا: 

سةالمةتي جةستة مةزن بوو. 
هؤراشيؤ: كةواتة جيابووينةوة.

ئؤظيليا: هاملَيتيش كة ئاو ثارضة ثارضةي كرد.
هؤراشيؤ: هاملَيت لة كوَيية تا بزانم ضيم دةوَيت و ضيم ناوَيت، بؤضي بة بَي 
ئةواني ديكة دةكرَيمة دذي حةشاماتَيكي ناديارو ئاَلؤز كة دواي ماوةيةك ثةيا 
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دةبن. 
ئؤظيليا: زؤر طةِرايتة دواوة.

هؤراشيؤ: ئؤظيليا دوور لة دانيمارك بِرؤ، بةَلكو رؤذَيك دةطةِريمةوة كاتَيك 
هةموو شتَيك هَيوردةبَيتةوة، من نامةوَيت دةستم خوَيناويكةم، ئةطةر هؤكارةكة 
ناكوَليم وةكو رووبارةكان دةكوَلَين،  لةمةودوا  ئيدي  بوو.  ناهةق  يان  هةق بوو 
دةمم لة طيرفانةكانم دادةخةم و شمشَيرةكةم دةخةمة جانتاكانمةوة، قةدةرةكان 
بةجؤرَيك داياننام تا بؤني قةدةرةكاني داهاتوو بكةم... ئيدي بؤضي نةِرؤم، من 
لةم دنيايةدا هيضم نيية، جطة ثَيستةكةم نةبَيت، بؤ ئةوةي جةستةيةكي داهَيزاوي 
ثَي ثينة بكةم و رؤحي خؤمي ثَي لة باراني بةدكاريي و ريسوايي بةدوور بطرم. 
ثةيوةنديم بة نابووتييةوة نيية، ثةيوةنديم بة طوناهةوة نيية... ثةيوةنديم بة سزاوة 

نيية. 
ئؤظيليا: هؤراشيؤ.

هؤراشيؤ: ماَلئاوا (دةضَيتةدةرةوة).
تاريكايي  تا  لَييدا  لَييدا...  دةضوو...  بةدَلم  كة  ونبوو  ئةستيرةيةك  ئؤظيليا: 
كَي  هةرطيز...  بَيسوودة  بَيسوودة،  بةَلَي...  نيية...  كؤتايي  ئةمة  ئايا  قووتيدا... 
دةكةين  ئةوة  بؤضي  بؤضي...  و  بكةم  كَي  بؤ  سكاآل  و  بَلَيم  بةكَي  و...  فَيربكةم 
بثرسين:  ديكة  كةساني  لة  و  بثرسين  لةخؤمان  ناتوانين  ئايا  دةيكةين،  كة 
هاوارم  و  درزدةبات  بةبةرضاومةوة  قةدةر  ئةوةتا  ئا  هةمووة؟.  ئةم  بؤضي 
لة  دوور  با  يا  ضَيواَل،  ضيلكةو  ببنة  بؤمن  با  لَييانطةِرَي  لَييانطةرَي...  لَيدةكات: 
بوو  بةهَيزتر  كة  كةسةي  ئةو  رايكرد...  هؤراشيؤش  تةنانةت  لَيذببنةوة.  بينينم 
لةوةي ترسي سةرةوة بيجووَلَينَيت و دايخست و كؤضيكرد... مةرط لةسةرةوة 
راماندةكَيشَيت... مةرط لة قووآلييةكاندا راماندةكَيشَيت و لة هةردوو حاَلةتيشدا لة 
دواي خؤمانةوة هةَلةكان بةجَيدَيَلين و، جطة سروودي وشة بةترثة بةسةرضووة 

ثةرتة تَيكضووةكان نةبَيت هيض نامَينَيتةوة...

(ديمةني ضوار)
شاذن و ئؤظيلياذن و ئاوَينة

(ئةم هةمووة بة هؤي ئارةزووي ذنَيكةوة روويدا).....

((لة بةآلتي كؤشكدا...ئؤظيليا لةطةَل شاذنداية...))
ئؤظيليا: بَيطومان خانمةكةم هةر كة درةخت بةر و طةآلي لةدةست دا، نةخؤش 
و كز ديار دةبَيت، ئارةزوي زةوي دةكات و شتَيك نادؤزَيتةوة تا هةناسةي بؤ 
سةرةوة ثَيوةرطرَيت... تؤي ئازيزو بةسؤزو بةِرةحم... دَلِرةقي قةدةرةكان وةكو 

باران بةسةرتا باري... خانمةكةم لةسةرخؤت بةو سةبرت هةبَيت. 
تا  لَيكةوت،  كزةمان  يةكةم  رووداوي  بة  ضؤن  ئؤظيليا  بينيت  شاذن: 
لة  بارطران  مةرط  بة  و  ماندوويي  بة  باري،  بةسةرماندا  دووةم  شمشَيرةكاني 
ناخي خؤماندا رزطاربووين. حةزدةكةم منيش بطةم بةوانةوة، نةك لة ذَير باراني 

خةم و ئازاردا بمَينمةوة.
بوو،  ويذداني  ترثةي  و  شانشينة  ئةم  تةنكي  سةرثؤشي  هاملَيت  ئؤظيليا: 
طوَلَيك نةبوو لة دةشتي دانيماركدا ضاوةِرَيي نةكات، هةورَيك نةبوو باراني بؤ 

كؤنةكاتةوة... هاملَيت تروسكاييةك بوو لة ئاسمانةوة شؤِرببوةوة...
شاذن: ئؤظيليا ثَيم بَلَي... لة دوورةوة هةستم ثَيكردبوو كة هةستت بؤ هاملَيت 

بؤني خؤشةويستي لَيدةهات، حةزم لَيية لة خؤتةوة طوَيم لَي بَيت. 
ئؤظيليا: بةَلَي خانمةكةم... هةر ثَيم دةووتيت كة ئةوةي لةنَيوان من و هاملَيتداية 

طةورة بوو، خؤشةويستييةكي ئةوتؤم بؤي هةبوو كة خؤم بةخيليم ثَييدةبرد. 
شاذن: ئايا هاملَيت لةم بارةيةوة شتَيكي بؤ باسي كردويت؟ 

ئؤظيليا: بةَلَي خانمةكةم...
شاذن: ضي وت؟

ئؤظيليا: بة تَيكِرايي قسةكةيم لة بير نيية. 
شاذن: تكات لَيدةكةم. 

ئؤظيليا: باشة هةندَيك لةوةت بؤ دةخوَينمةوة كة لة دوايين نامةكانيدا هاتووة 
(نامةيةكي شاراوة دةردَينَيت و دةيخوَينَيتةوة): 

كةسة  ئةو  دةبَي  بثرسة  هةية؟...  ئاطريان  ئةستَيرةكان  بةرزاييدا  لة  ((ئايا 
مةثرسة  ئةشقةكةمةوة  لةبارةي  بةآلم  بثرسة  دةَلَيت؟  راستي  كة  درؤبكات 

خؤشةويستةكةم)).(١) 
شاذن: ئؤة... كوِرة خؤشةويستةكةم... بينيت هاملَيت ضةند خؤش و ناسكة!... 
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ئايا دةستي لَيداويت، مةبةستم لَيت نزيك كةوتووةتةوة؟ 
ئؤظيليا: ئةو لةوة ناسكتربوو كة بة مَيشكي ذنَيكدا بَيت، لةسةرةوة تَيوةداني 
ئةفسووناوي  سةروضاوَيكي  و  لةرزؤك  زارَيكي  و  ئةفسووناوي  ثةنجةيةكي 
ثَيبةخشي.  جوانثةرستم  شاعيرَيكي  يان  ثيرؤزمةندَيك،  سةروضاوي  وةكو 
خانمةكةم فَير بوو كة دةستةكانم ماضكات و لة ذَير كاجَيِرةكانيدا بيانشارَيتةوة... 

هةندَيجاريش بة ثةنجةكاني طةمةي بة قذةكةم دةكرد...
شاذن: كةواتة بؤني ئةوت لَيدَيت... كيذة شؤخةكة لَيمطةِرَي با هةردوو لةثت 
بتطرمة  با  لَيمطةِرَي  ئؤظيليا  بكةم.  قذةكةت  بة  طةمةش  و  كاذَيِرةم  ذَير  بخةمة 
باوةش و دةست بة لةشتا بَينم، بةشكو ئةمة ئارةزوويةك بةديبهَينم كة هاملَيت 
تا ثَيي بطةيةنم و بةمةيش هةست دةكةم كة هَيشتا زيندووة و  ثَيي نةطةيشت، 
بةحةثةساوي  باوةش دةطرَيت و  لة  ئؤظيليا  تؤدا هةَلدةقووَلَيت. (شاذن  لةمن و 
رادةضةنَيت)، ئؤظيليا ئةمة ضيية، جلةكانت بؤني ئاويان لَيدَيت!... ئايا بؤني هاملَيتة، 
يان هي ضارةنووستة... من بؤني ئاو دةكةم لة دووتؤي جلةكانتدا رَيدةكات و، 

وةكو بَلَيي لة زةمةنَيكي ديكةوة، يان لة شوَينَيكي ديكةوة هاتووة.(٢)
لَيدةكةم ورياي خؤت بيت، لةو  ئؤظيليا: خانمةكةم... دوور رؤيشتي و تكات 
هةَلدَيرةي كة جةستةو ئةقَلت رووبةرووي دةبَيتةوة، هاملَيت كؤضي كرد، بةآلم 

لةناخي تؤدا دةنطمان بؤ دةداتةوة، ئَيمة نزيكترين كةسين بؤ ئةو...
شاذن: بةآلم هةست دةكةم ئةطةر هةتا زةمانة دةبِرَيتةوة بؤي بطريم هةقي 

خؤي نادةمَي. 
ئؤظيليا: ضونكة تؤ دايكي ئةويت. 

شاذن: بطرة لةبةر ئةوةي من هؤي مردني بووم. 
تؤ  بَيطومان  خنكا...  ئاودا  لة  ئَيمة  لة  دوور  ئةو  خانمةكةم  بةآلم  ئؤظيليا: 

ماندوويت و نازاني ضيت دةوَيت.
شاذن: بطرة هةموو شتَيك دةزانم... بةَلَي هةموو شتَيك دةزانم، هاملَيت بة 

خنكاوي مرد... وةكو بَلَيي خؤي كردة قورباني تؤ، يان قورباني من، ئؤظيليا.
ئؤظيليا: ئايا ئةطةر ئةو ماباية منيش بة خنكاوي دةمردم؟

لة  يان  دةمرم،  خؤمدا  خوَيني  لة  منيش  دةمريت.  بةخنكاوي  بةَلَي  شاذن: 
ئةم  دةبينم.  شتَيك  هةموو  ئيستا  من  ئؤظيليا.  بةَلَي  دةخنكَيم،  خؤمدا  ذةهري 

هةمووةيش بة هؤي ئارةزووي ذنَيكةوة روويدا. 
ئؤظيليا: خانمةكةم ئةو ذنة كَيية؟ 

شاذن: هةر ذنَيك بَيت... لةوانةية بةهؤي -حةوا- يةكةوة بَيت...

ئؤظيليا: ضونكة سَيوي دا بة ئادةم. 
شاذن: بةَلكو ضونكة تاجي دا بة شاة. 

دةطةِرَيت،  َتياماندا  طوناة  هَيشتا  تاج...  و  سَيو  يةكن...  هةر  كةواتة  ئؤظيليا: 
هَيشتا بازدةدةين لة يةكَيكةوة بؤ ئةويتر، بةآلم جلوبةرطةكة طؤِراوة.

و  بآلوبوةوة  ئاوةكةدا  لةسةر  كة  تؤية  جلوبةرطي  جلوبةرط...  بةَلَي  شاذن: 
دةرياش بؤ ساتةوةختَيك هةَليطرت، وايلَيكرد ضةند ثارضة ئاوازَيكي كؤن لَيبدات... 
ئةوة واتاي مةينةتيةكةي نةبوو، يان ئةوةتا ئةهلي ئاو بوو و لةسةري راهاتبوو. 
جياوازي  بطرة  ضارةنووسة.  جةستةو  وةكو  هاملَيتدا  تؤ  نَيوان  لة  جياوازي 
لةنَيوان هةردوكتان و شاةدا نيية... هةموومان خاوةن يةك خودين و تَيِروانين 
زؤرة بؤي، لَيرةدا طرترؤد دةردةكةوَيت و لةوَي كَلؤدَيوس دياردةكةوَيت، لَيرة 
ئؤظيليا و ليرةيش هاملَيت... ئَيمة لة ئاوَينةكاني طةردوندا ذمارةمان زؤرة... بةآلم 

لةبةرامبةر يةكتردا خودي سةربةخؤين. (ئؤظيليا دةضَيتة دةرةوة)

دةقةكةي  لة  ئؤظيليا،  بؤ  هاتووة  هاملَيتدا  نامةكةي  لة  بِرطةيةكة  ئةمة   : - ١
بؤ  نامانةي هاملَيت  لةو  ئاطاداردةكاتةوة  ثؤَلؤنيؤس شاة و شاذن  شةكسثيردا، كاتَيك 

ئؤظيليا.
٢ - ئةمة ئاماذةيةكة بؤ ئةو ضارةنووسةي كة تووشي ئؤظيليا دةبَيت لة دةقةكةي 
شةكسثيردا،  لَيرةدا لة ناهؤشي شاذندا دةنطدةداتةوة، طواية هاملَيت كة لة ئاودا خنكا 

خؤي كردوةتة قورباني ئؤظيليا. 

(ديمةني ثَينج)
كوشتني طرتروود

(نابيني كة من بووم بة بزن و خؤَل و طذوطيا تَيكةَل دةكةم و بةدرَيذايي 
ئيتاعةت بؤ شوانةكةي سؤزي هةية)

((دواي دةرضووني ئؤظيليا شاة دَيتة ذوورةوةو بةرةو شاذن دةِروات)).

ثَيكةوة  هةمانبوو  كة  كةس  ئازيزترين  هةبَيت  سةبووريت  خانمةكةم  شاة: 
لةدةستماندا. 

بةم شَيوةية  بؤية  لَيبطرَيت،  طوَيمان  كة  هةبَيت  لَيرة  ثَيتواية كةسَيك  شاذن: 
قسةدةكةيت.
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شاة: نةخَير... بةآلم كؤتاييةكي ئاوهامان نةخشة نةكَيشا بوو. 
شاذن: بةَلكو نةخشةي سةرةتات كَيشا تا طةيشتة ئةم كؤتايية و هَيشتايش 

دةِروات.
شاة ((بةدةنطي نزم)): ئَيمة هؤكاري مردني نةبووين.

شاذن: بةَلَي ئَيمة بووين... ئةطةر ئةوةي كردمان نةمانكرداية، ئةويش دةستي 
دةريا  لة  ثاثؤِرةكةيشي  نةدةهاتةوةو  ئَيرة  بؤ  و  هةَلنةدةطرت  خوَيندنةكةي  لة 

نقووم نابوو. 
شاة: ضارةنووسةكان نووسراون و لَييان راناكةيت. 

 شاذن: بةَلكو نهَيني شاردراوةي ذَيرةوة ئةم هةمووة دةكات كة بؤ ئةواني 
ديكة ديارة. 

شاة: هةموو شتَيك كةوتة ذَير دةستت.
شاذن: لة ذَير دةستي تؤيشدا، بةآلم من دوو تةرمي مَيرد و كوِرةكةم كةوتة 

دةستم...
شاة: شانشيني دانيماركيش...

شاذن: ئةويشم لة دةستدا بوو.
شاة: كةواتة نكوَلي لة خؤشةويستييةكةمان دةكةيت. 

شاذن: لة كوَيية تا نكوَلي لَينةكةم؟
بة  خؤمانةوة  دواي  لة  كة  نهَينيانةداية  لةو  ناخمانداية،  قووآليي  لة  شاة: 

جَيمانهَيشت، لة خؤبوردووي تؤ و لة قوربانيداني مندا بوو.
شاذن: بةَلكو خيانةتي من و غةدري تؤ بوو. 

شاة: طرتروود، نابَيت بةم شَيوةية بيربكةيتةوة و رَيطات نادةم لوتكة بة خؤَلي 
ضَلثاو بشاريتةوة.

دَلي  لة  يةكَيكيان  مارةوة،  كلكي  دوو  بة  هةَلدايةوة  بيرمان  قوَلترين  شاذن: 
منةوةو ئةويتريش لة دةستي تؤوة بوو، تا حةرام بووة حةآلَل و تا شمشَيرةكانمان 
بارَيكي  و  شؤِربوةوة  سنطمان  لةسةر  سةري  و  ثةِراند  تةختي  سروشتي  ملي 
قورسيش كةوتة سةرشانمان، كة لَيداني لة دةروونماندا كث نابَيت، تا بة زةنطي 
ئاسمان طؤراني بؤ خوَينةكانمان بَلَيين، تا لة نَيوانماندا ئةندام لةطةَل هاوسَيكةيدا 

بكةونة جةنطةوةو ثِربين لة سزا.
شاة: ئَيمة هاملَيتمان نةكوشت ئةو خؤي لة ئاودا خنكا و مرد. 

شاذن: كَي ثَيي وتووي مةسةلةكة لةم سنوورةدا دةوةستَيت، دةزاني مةرطي 
دةهَينَيت؟  شانشينةكة  بةسةر  ضي  كوذرا  زوَلم  بة  كة  رةند،  مةردو  ثياوَيكي 

كَلؤديؤس ئَيمة خؤمانمان كوشت. 
شاة: خانمةكةم تؤ شةكةتي دةبَيت تؤزَيك بحةسَييتةوة...

شاذن: ئَيستا دةبَي ضي كةفارةتي ئةوةي كردومانة بداتةوة؟
ئايا رَيطاضارة كوَيرية، يان رزطاربووني خوَيناوية، يان ثاِرانةوةي بَيدةسةآلتة، 
لة  يان ثةناطةية لة سةر هةَلدَيردا... فريشتةكان دةرفةتمان بدةنَي بةكؤت بدةن 
بَيتةوة  بةزةييتان  ضارةنووسةكان  ئةي  هيوا،  بة  بآلوبكةنةوة  سةبر  و،  كؤت 
بةذنَيكي تةفرةدراو، وةرن ئةي كارةساتةكان لةسةرةخؤ بَين بؤالم، وةرن ئةي 

كارةساتةكان...
شاة: خانمةكةم... هةموو طوَلَيك كِرنؤشي بؤ بردويت، هةموو مانطةكانيش بة 
نةخؤشييةكةي تؤ نةخؤشن، واز لةعةرش مةهَينة تا طوَلةكة ثةذمووردة دةبَيت و 

هةَلدةوةرَيت، الواز مةبة تا رؤذةكان لة دةورت دةشكَين و دةطرين...
شاذن: ضاوةِرَيي سزايةكي تووند و تاَلتر دةكةين...

شاة: بؤضي!؟
شاذن: ضونكة حةرامةكانت حةآلَل كرد و بؤ منت جوان كردن، هةنطاوةكانم 

بةرةو الت هاتن، ثاكيزةيي و ضاكة بؤ نَيو قوِراو خزين. 
شاة: خؤت لةطةَل مندا ئةم رَيطايةت هةَلبذارد. 

شاذن: مَيردةكةمت كوشت و طوناهي ملكوضبوونم هاملَيتي راكَيشا و كوشتي، 
دةبَي خؤم لة طوناهةكانت ثاك بكةمةوة... لة بةردةمتدا داني ثيادةنَيم تا هةست 
وَينةيةكي  لة  دةبَيت.(  رزطارم  سنطم  سةر  وةستاوةي  رةث  دِركة  لةم  دةكةم 
بضووكدا كة بة ملوانكةكةيةوة هةَلواسراوة دةطرَيت و ثيشاني دةدات)، سةيرَيكي 
ئةم وَينةية بكة... ئايا ثيرؤزمةندَيك نابيني، ئاسمان كة ئاسمان بة واتاي هةموو 
ئادةميزاد،  فريشتةو  لة  تَيكةَلةيةكة  كة  دياريشة  ناوةو  ناوي  جواني  و  شكؤ 
ضؤنيش  كة  دةبريسكَيتةوة،  ناوضةوانيدا  لة  كة  بكة  رووناكيية  ئةو  سةيري 
نزيك  شاي  لة  و  دةستةوة  دةطرَيتة  دةستي  (ئاوَينةيةكي  دةكات  ثِر  سنطةكان 
دةكاتةوة)، ئَيستايش سةيري خؤت بكة، ئايا دِرندةيةك لةدِرندةكاني ثَيدةشتةكان 
نابيني، ئايا بة تةوَيَلتةوة دِركوداَل نابيني، هةموو رةزالةت و مارةكان تاجةكةيان 

بؤ رازاندويتةوة!. 
شاة: طرتروود، زؤر شولت لَيهةَلكَيشا، دةزاني شاة فَيَلةو ديمةن نيية، من لة 
براكةم فَيآلوي ترم، بةآلم ئةوةكاني ديكة بؤ مني لَيطةِرَي، با كات بةسةربضَيت و 

هونةري وات ثيشاندةدةم كة سةر سووِربمَينَيت...
بنَييت...  ثَيوة  ثاَلم  زياتر  دانثياناني  بةرةو  لةوةي  جطة  ناتوانَيت  شاذن: 
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ئةهريمةنَيك تةفرةيدام، ض ثياوَيك بينيني هةبوو بةصيرةي نةبوو، ض جووتة طوَييك 
ثةيوةنديةكم  هيض  وتم  لَيقةوما؟، رؤيشت  بيست، خوداية ضيم  وَيرانةي  ئاوازي 
ثَيوةي نيية جطة لة ثةيمان نةبَيت... بةآلم طؤشت و خوَينم لة هاملَيتداية... كاتَيك 
نقووم بوو هةستم بة خنكان كرد و هةستم كرد ضةقؤكاني ئاو هةرضييةكم هةية 
بةر ضةقؤي دةدةن، خوداية لَيمطةِرَي با لةبةردةم بكوذةكةم و بكوذي مَيردةكةم 
و كوِرةكةمدا دانيثيابنَيم... خوداية لة ناخةوة هَيزَيكم بؤ بِرةخسَينة تا ثَيت بطةم، 

وةكو ضؤن ئةهريمةن هَيزي فةزيلةتي لَيسةندمةوةو كِرنؤشم برد. 
شاة: طرتروود، ئيدي تةحةموول ناكرَييت.

خودادا  لةبةردةم  ئةوةي  بؤ  هةية  كاهينَيك  بة  ثَيويستم  بَيطومان  شاذن: 
دانثيانانةكةم تةواوكةم...

شانشينةكةدا  لة  نهَينييةكةمان  دةتةوَيت  و  دةِرؤيت  دوور  تؤ  شاة: 
بآلوبَيتةوة...

شاذن: دةبَيت وابكةم...
شاة (ثةتَيك لة نوَينةكة، يان لة جلةكان دةردَينَيت و هةوَلدةدات لة ملي شاذني 

بئاَلَيينت) بةَلكو دةبَيت بمريت...
شاذن: دةبوو بمزانيبا ئةوةي كة خيانةت لة براكةي بكات، طوَي ناداتة ذنة 
بةدناوةكةم دةدةم  قةحثةيةكي وةكو من... من حيسابي خؤم و نرخي كردةوة 
ذيانت  ئةوةم.  شاياني  بمكوذيت  هةزارجار  بتوانيت  تؤ  ئةطةر  رازيم،  ثَيشي  و 
هةورة  بريسكايةوةو،  طردؤَلةكانمدا  لة  ذةهرةكةت  و  جوانكردم  خؤَلةمَيش  بة 
بة  بووم  نابيني  ئةي  خوَينةكةمةوة،...  فِرداية  خؤيان  ضةخماخةي  رةشةكان 
بزنَيك و خؤَل و طذوطيا تَيكةَل دةكةم و، بةدرَيذايي دةستةوساني بؤ شوانةكةي 
تؤ  بؤ  و ريسوايش  لةوةي كردم  نةعلةت  هةَلدَيرة...  ئةم  طةيشتة  تا  نوشتايةوة 

لةطةَل مندا. 
شاة:(شاة، شاذن دةخنكَينَيت و تووِري دةداتة سةر زةويةكة) بةرةكةي بؤ 
من  بؤني  ئاسؤيانة  ئةم  ديكة،  كةساني  بؤ  بةردةكانيشي  و  ثواز  و  رةط  و  من 
هةَلدةمذن و هةزار سنةوبةري ناسك دةثشكؤَيت، هيضم لة بةردةمدا نيية جطة 
لةوةي ثَيشكةوم و، ضاوةكان بةرةو خؤم بكةمةوةو، ئةو كلة بلَيسمةوة كة ضاوي 
ثَي دةرةذن و جنَيودان بةو بةرةبةيانةي كة سةرةخةوي ثَي دةسِرنةوة، مةي 
و رووناكي لة ئاسؤكانةوة دةرَيذم و، ذةهرةكةم دةكةمة هةموو ثةرداخَيكةوة 
كة  مةرطةي،  باخضةي  لةو  لَيدةكةم  وايان  ئاودان...  ثَي  بةبذةكانم  درةختة  كة 
خؤي  تَيدا  لَييةتي  حةزي  هةركةسَيك  وادةكةم  و  بكةن  ثياسة  كردوة  ئامادةم 

داثؤشَيت و بخةويت. ئةي ثةردةكان دادرَينةوة بةسةر شانشيني بةسةرضوودا، 
و  شانشين  بةهَيزترين  دةطووترا  و  بوو  بةرقةرار  تيا  خؤشطوزةراني  كة 
سةربةستترو بةنرخترة و مَيذوو كون دةكات، ئةي ئاسؤكان خؤشنوود بن و 
لةطةَل مندا هاِرةتان بَيت... (ثاَل بةقةرةوَيَلةكةوة دةنَيت كة شاذنة مردووةكةي 
لةسةر راكشاوة و دةيطةيةنَيتة اليةكي تةختةي شانؤكةو، راستةوخؤ بةرامبةر 
بة بينةران). ئةستَيرةيةك لة دوور هةَلواسرابوو... بة ثةتَيك رامكيشا بؤ دةستم، 
ئَيسقانةكان  بة  لةزةت  ئاطرة  ئةستَيرةي  ئةم  لةدةستمداية...  وا  ئَيستا  ئةوةتا 
دةدات... ئةستَيرةيةك لة دوور ئَيستا لة ذَير ثةنجةكانمداية... كةوانةكةم سووري 
لة  و  لةهةر ضاوَيك  كة  كةوانةكان،  بة  ئةمِرؤ سيخناخة  وةلَي  بوو...  وةهمةكان 
هةر دةستَيك و لة هةر دةمَيكةوة دةردةثةِرن... لة طةَلياندا هَيزم دةردةثةِرَيت، 
لة هةر جةستةيةك دةستَيك و لةهةر دةستَيك ثةنجةيةك و لة هةر ثةنجةيةك 
نينؤكَيك بةنددةكةم... لةهةر بةربايةك و لة هةر رةث راوةستانَيك بؤ من دةبَيت... 

هةمووي بؤ منةو منيش بؤ خؤمم...

(ديمةني شةشةم)
(شةهوةتةكاني ليرتس)

( ضياكان هةناسة نادةن يان دؤَلةكان راناذةنرَين تةنها بؤ ئةوةية مرؤظ بةرةو 
مةملةكةت مل بنَيت).

((ثؤَلؤنيؤس لة كؤشكدا لةطةَل ليرتسة))
و  شانشينةوة  بةسةر  وا  دةسةآلتي  ئةوةتا  روويدا؟  ضي  باوكة  ليرتس: 
بةتايبةتي بةسةر خاوةن دةسةآلتةكانةوة دةشكَيتةوة، شاة مردو ثاشان هاملَيت 

و دواجاريش شاذن. 
ثؤَلؤنيؤس: ليرتس مةسةلةكة ضؤن دةبيني. 

ليرتس: بؤ ئةم مةرطة بةيةك ثةيوةيستة دةرفةتي داينَي بؤ بيربكةينةوة، يان 
بؤ بينينَيكي روون، بَيطومان شانشينةكة تاوانَيكي طةورةي ئةنجامداوة، كة بةم 

شَيوة ترسناكة شاهةكان كةوتن.
ثؤَلؤنيؤس: ئةمة بَيطومانة.

ليرتس: باوكة ضؤني تَيدةطةيت؟
ثؤَلؤنيؤس: كوِرم طوَيبطرة... ئيمِرؤ من باوكتم و سبةي بةجَيتدةهَيَلم، ئةطةر 
ذووانمة،  ناوضوون  لة  ئةوا  كةوتم  ئةطةريش  و  خؤمم  خوَيني  خاوةني  مام 

KPKKPL



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

ان
طَيِر

وةر
٢٠١

ي ٠
ثريَل

 ئة
٥١ 

مارة
ذ

ان
طَيِر

وةر

كة  خةَلقةندةية،  سونةتي  ئةمةيش  طينطَلمدا  ئةوةدا  ئةمةو  لةنَيوان  ئةطةريش 
بمرم  بةرلةوةي  ذياندا  لة  بةآلم  دةسةلمَينم،  ثَي  ذياني  و  هاندةدةم  ثَي  مةرطي 
لؤضي زؤرم هةن، كة نهَينيةكانم تياشاردوونةتةوة، لة خودي خؤمدا باخضةيةكي 
بةذن ضةماندنةوة  بة ريايي و مةرايي كردن و  بةخَيوكرد، جوانييةكانيم  زؤرم 
داثؤشين... كوِرم، ئَيستايش كاتي ئةوة هاتووة بوةستم و ئةو نهَينيانة ئاشكراكةم 

كة شاردوومنةتةوة.
ليرتس: باوكة دةبينم لة قسةكردنةكةتدا دوور بازت دا؟

طوَيت  ئةطةر  تَيبطة،  مةبةست  لة  رَيدةكةيت،  ضؤَلةواني  لة  تؤ  ثؤَلؤنيؤس: 
بؤ  نةويكة و خؤت  بؤ  باَلتي  نةطرت، كةواتة  ئةوت  نةطرت و ويستي  باوكت  لة 
و  خؤم  نَيوان  لة  خةمدةربِربة،  شاراوةشدا  لة  و  روودا  لة  و  نةرمكة  قسةكانم 
خؤتدا، ثاك بة لة وةرطرتني قسةكةم بؤ ئةنجةتَيك بَيت بؤ الساريكردنت ئةطينا 

بَيدةنطبة و... لةطةَلمدا بةردةوامبة.
ليرتس: باوكة تؤ دةتةوَيت شتَيكي ترسناك بَلَييت.

ثؤَلؤنيؤس: بةَلَي وةآلهي كوِرم زةنطلَيداني تاوانة دَيرينةكة هاتووة، كة خةريك 
كة  بةئاطاهَينايةوة،  منيان  ضارةنووسةكان  بةآلم  بمرَيت،  هةتاية  هةتا  بؤ  بوو 

شتَيكي مةزنت بؤ بدركَينم... لةباوكمةوة كة دةكاتة باثيرةي تؤ بؤم ماوةتةوة. 
ليرتس: ((بة حةثةسانةوة)): باوكت كة باثيرةي منة!

ثؤَلؤنيؤس: لةباثيريشمةوة كة باوكي باثيرتة...
ليرتس: ((بةحةثةسانةوة)): باثيرةت كة باوكي باثيرةمة!

هةوَلي  و  بدركَينم  بؤتي  دةبَيت  ماوةتةوة  بؤ  مةزنم  نهَينييةكي  ثؤَلؤنيؤس: 
دانيمارك...  مَيذووي  بؤ  بطةِرَييتةوة  تؤ  ئةطةر  ئةستؤت...  بخةمة  ئيرادةيشي 
كؤتايي  باثيريةوة  لة  هاملَيت  خانةوادةي  و  ثَيشوو  شاي  رةضةَلةكي  دةبيني 
ئةوة  دةبيني  هةبووة،  رةضةَلةكة  لةم  بةر  كة  لةوةي  بكؤَليتةوة  تؤ  ئةطةر  دَيت، 
لة  يةكَيك  بةآلم  بووة،  ليرتس  ناوي  بووة،  دانيمارك  فةرمانِرةواي  كة  شايةي 
دةيكوذَيت  و  بةرثادةكات  شاة  ليرتس  دذي  ثَيشوو، شؤِرش  شاي  باثيرةكاني 
و خؤي دةكات بة شاة لة شوَينةكةيدا، ئةوةبوو جةنطَيكي ئةهلي بَي ئامان بةرثا 
وةزيراني  سةرؤكي  بة  كرا  شاة  ليرتس  كوِرةكةي  كة  هات  كؤتايي  بةوة  بوو، 
شاي زةوتكةري عةرش، بؤ ئةوةي خوَين نةِرذَيت و بؤ ثاراستني زوِريةتي دوو 

خانةوادةكة لة فةوتان... ئايا دةزاني ئةو ليرتسة كَيية؟
ليرتس: (بةحةثةساوييةوة): كَيية؟

ثؤَلؤنيؤس: باثيرةم و كوِرةكةيشي باثيرةتة كة باوكي منة...

ليرتس: باثيرةم و كوِرةكةي كة باوكي تؤية!
ئةو  تادواي  بوو،  بةردةوام  شوورةيية  دابةشكردنة  ئةم  بةآلم  ثؤَلؤنيؤس: 
شاية و كوِرةكةي شايةتي بةركةوت و منيش سةرةك وةزيران و منيش بؤ تؤم 
تةنانةت  بةسةرضوو،  و  بيرضوةوة  لة  يةكةميان  ناكؤكي  خةَلكي  بةجَيهَيشووة. 
كةسيش دةربارةي قسةي نةدةكرد، دواي قةدةغةكرا كة نابَيت كةس لة بارةيةوة 
قسة بكات و رضةَلةكي هاملَيت بووة شاياني ئةوةية تا زةمان ماوة لة سةر عةرش 
بَيت... بةآلم ئَيستا كوِرةكةم شاي ثَيشوو كةوت، مرد، كوِرةكةي مرد، ذنةكةي 
مرد، عةرشيش كةوتة دةستي برايةكي طةندةَلي سووكي دةبةنط، كة شاياني ئةو 
عةرشة نيية... ليرتس ئَيستا كاتي ئةوة هاتووة عةرش بطَيِرينةوة بؤ خؤمان و با 
رةضةَلةكي ليرتس شاة بؤمان بطةِرَيتةوة بؤ فةرمانِرةوايي دانيمارك و كاروبار 

بةرقةرار بَيت و شةرعيةتي عةرش بطةِرَيتةوة شوَيني خؤي. 
ليرتس: باوكة تؤ قسةي ترسناك دةكةيت... بةآلم ضؤن عةرش بطةِرَينينةوة؟

بةتواناتريت،  ئةركة  ئةم  بؤ  تؤيش  شاة...  كَلؤديؤس  بةكوشتني  ثؤَلؤنيؤس: 
ضونكة بةدةستي راستت بةرثاي دةكةيت و بة دةستي ضةثيشت تاجةكة دةخةيتة 

سةر سةرم. (ليرتس دةضَيتةدةرةوة... شاة دَيتةذوورةوة)
بةسةرهات  ضي  شانشينةكةمان  بَلَي...كاروباري  ثَيم  ثؤَلؤنيؤس  شاة: 
و،باروطوزةراني خةَلكي ضؤن بةِرَيوةدةضَيت، دواي ئةم رووداوة ثةيدةرثةيانة؟ 
بةتواناترة بؤ راطرتني رةعيةت و دوورخستنةوةي ئةو  ثؤَلؤنيؤس: مةوالم 

دةردو بةآليةي كة شانشينةكةي هةذاندوة.
ئايا  ثَيك...  و  رَيك  رةوشت  ثؤَلؤنيؤسي  ئةي  لياقةتتري  بة  زؤر  تؤ  شاة: 
هيضَيكت لةوةي هةتة لة ليرتسي كوِرتدا بةجَيتهَيشتووة؟ دةبينم سةرةِراي زؤر 

بة ئةدةبيةكةي تووندو تيذيةك لة سروشتيدا هةية كة تؤ نيتة.
ثؤَلؤنيؤس: ئةو لة رةعيةتي تؤية و خزمةتكاري ئةميني تؤية.

شاة: وتم ئةو دةيةوَيت لةالمان ئامادة بَيت بؤ مةسةلةيةكي دةسوبردو نوَي 
ئةو لة كوَيية؟

ثؤَلؤنيؤس: لةبةردةرطا ضاوةِرَيية.
شاة: بابَيتة ذوورةوة.

( ثؤَلؤنيؤس بانطي ليرتس دةكات ليرتس دَيتةذوورةوة)
تةواوكردني خوَيندنةكةم،  بؤ  ثاريس  بؤ  بِرؤم  بِريارمداوة  ليرتس: مةوالم... 
بوو  لةسةرم  كة  ئةوةي  دواي  بِرؤم،  تا  لَيبكةم  رووخسةتت  داواي  هاتووم 
جَيبةجَيم كرد، لةو قةرزةي تؤ و شاي ثَيشوو بؤ دَلنةوايي، زؤر دَلطرانم بةوةي 
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كة هاتم جةنازةي شاي ثَيشوومانم بيني، سَي جةنازةم بةِرَيخست، كة يةكَيكيان 
تةرمي هاملَيتي برادةرم بوو، دَلطرانم و بؤية دةمةوَيت بِرؤم. 

شاة: تؤ ئازاديت ليرتس كة ضي دةكةيت، شانشينةكة لةبةدردةمتدا كراوةية تا 
يارمةتي باوكت بدةيت، يان ئةوةتا بيَيتة ريزي خزمةتي ئَيمةوة، يان ئةوةتا ثَيت 

واية بؤ زانستي زياتر وةرطرتن باشترة، دةبينم لةسةر ئةوة سووريت و بِرؤ.
ليرتس: مايةي دَلخؤشيم دةبَيت ئةطةر بتوانم ئةوةي بؤ ئَيوةي بكةم، بةآلم 
كاتَيك  ثَيشكةشكةم،  ئةوة  ساآلنَيك  دواي  دةدات،  ئازارم  ئَيوة  درَيذي  تةمةني 

ئةوةي ماوة لة خوَيندنةكةم تةواوي بكةم. 
شاة: زؤرمان ثَيخؤش دةبَيت ئةطةر ئةوة بكةيت و تةواوتريش دةبيت. 

ليرتس (لة شاة نزيك دةبَيتةوة و شمشَيرةكةي هةَلدةكَيشَيت و بةر شمشَيري 
دةدات): مةوالم بة مةرطي تؤ تةواوتر دةبم. 

تايةك  لة  من  بةردمتداية...  لة  دادثةروةري  تةرازووي  ئَيستا  ثؤَلؤنيؤس: 
تايةك ئةوةتا بة رَيكي الردةبَيتةوة و بةرزدةبَيتةوة... جارَيك  لة  و كوِرةكةشم 
جَيطاكاني  لة  ثاسةوانةكان  هؤ  كوِرةكةمداية،  بةالي  جارَيكيش  و  منداية  بةالي 

خؤتان بن و بةَلَيني خَيرتان دةدةمَي. 
( ليرتس دةست دةكات بة راكَيشاني الشةي شايةك بؤ دةرةوةي شانؤ و لةو 

كاتةدا ثؤثؤَلؤنيؤس دةضَيتة دةرةوة و ئؤظيليا بةترسةوة دَيتة ذورةوة)
لةعةرشي  مافيان  باثيرانم  ضؤن  كة  دةزاني  ئؤظيليا...  ئَيستايش  ليرتس: 
هةَلطيراوةو  داخراودا  شووشةيةكي  لة  و  ميراتيية  مافَيكي  هةية.  دانيماركدا 

تووِردراوةتة ناوسكي رؤذةكانةوة و دةبَيت دةركةوَيت. 
بؤ  وَينةي  ضاوضنؤكي  و  وةسواس  و  دةرووندا  لة  مافَيكة  بطرة  ئؤظيليا: 

كَيشاوة... ئامادةبوويت ثةالماري نَيضيرةكة بدةيت...
ليرتس: بطرة ئةوةي لةدةرووندا هةبوو ثةيوةست بوو لةطةَل ئةوةي كة لة 

مَيذوودا هةية... 
ئؤظيليا: شةِرةنطاي طومانةكان و ثايطاي يةقين و كردارة و ثاكانةيش دادِرين و 
بِرينة بة باآلي ئةم و ئةودا. سةراب نابِرَيتةوة و جوانييةكة وةهمةكان دةريدةخةن 

و لةطةَليدا كوشتارَيكي نةبِراوة ثةيادةبَيت...
ليرتس: بةمردني كَلؤديؤس هةموو شتَيك تةواو بوو، لة طةَليشيدا زةوتكردني 

عةرش كؤتايي هات.
ئؤظيليا: زةوتكردنَيكي نوَي دةستي ثَيكرد.

ليرتس: كةسَيك لَيرة نيية لة خانةوادةي هاملَيت كة داواي طةِرانةوةي عةرش 

بكات. 
ئؤظيليا: بةآلم هةية كة داواي لةناوبردني زةوتكةرة نوَييةكة بكات. 

ليرتس: كَيية... كَيية... كَيية؟
ئؤظيليا: رةطي خوَين كة كراوةتةوةو ناوةستَيت.

يان  زةوتكراودا،  مافَيكي  لةبةردةم  ضؤن  نازانيت  ذنَيك  وةكو  تؤ  ليرتس: 
عةرشَيكي بة بريق و باقدا هةَلسوكةوت بكةيت.

ئؤظيليا: بؤ تؤ بةخوَين و كوشتن دةبريقَيتةوة... بةتةنها خوا خؤي دةزانَيت 
كة قوربانيي داهاتوو كَي دةبَيت، تا مةمملةكةتت بؤ بةرقةرار دةبَيت و تا وةكو 

ثَيويست عةرشةكة جَيطير دةبَيت. 
مَيذوو  تةرمي  لةسةر  مرؤظ  ضيرؤكي  دةتوانَيت  شمشَير  تةنها  ليرتس: 
ئةوةي  بؤ  رادةذةنرَين  دؤَلةكان  يان  هةناسةدةدةن  ضياكان  و  بنةخشَينَيت 
بؤ  دادةبارَيت.  بةسةردا  خَوَيني  و  ئاَلتوون  و  بنَيت  ئاذنط  موَلك  بةرةو  مرؤظ 
ببينة خاوةن  بوو  بةوة  ثَيويستمان  و  بووين  ئاَلتوون  ضةند سةدةيةك خاوةني 
خوَين تا ئاَلتوون ببَيتة كورسي، نة بازنط يان طةردانةي مل... ئؤظيليا سةيرم كة... 
خؤم دةبينم ضةند لة قوِراو و كاوكؤتةَلدا ضةقيووم، ئةطةر شمشَيرةكة بةرووي 
جوانيدا  و  فةزيلةت  و  بةدكاريي  ضاكةو  وةكو  يةكةكاني  لةدواي  يةك  وةهةمة 
كة  بةدةستطيراو  شتَيكي  بةرامبةر  ئةطةر  دةبم  دةثةِريو  ضةند  و...  هةَلكَيشم 
باشم هةية،  دَلَيكي ضةند  بكة...  ئؤظيليا سةيرَيكي من  ناوي عةرشة هةَليكَيشم... 
كة دارَيكي باريكم لة ثَيكهَيناوة وةكو بةذنم، هةموو ساَلَيك لة نَيوان ثاريس و 
دانيماركدا طوزةردةكةم، بَيئةوةي سَيبةرو ثايةيةكم هةبَيت... بةآلم ئَيستا وام لة 

لَيواري عةرشةكةو وةكو ئةو دةدرةوشَيمةوة.
ئةطةر  هةَلطرتووة،  خؤت  مةرطي  و  هةذان  تؤوي  تؤيش  ليرتس  ئؤظيليا: 
بةراستي  كة  نةدةبوويتةوة  غلؤر  قسةية  ئةم  بؤ  هةَلدَيرةوة  لة  نةبوواية  ئةمة 
لةوةتةي شاهت  رؤذَيكدا  لة  بكة  ئاوَينةدا سةيري خؤت  لة  دؤزةخةكةية...  بني 
كوشتووة ضؤن سةروضاو و دةست و بةذنت طؤِراوة... هةموو شتَيك خةَلتان 

بووة...
ليرتس: بة ئاَلتوون.

ئؤظيليا: بطرة بة خوَين ئةويش ئاَلتوونَيكي ترة و لة لةشماندا رَيدةكات، نةك 
تا  كانزاكاني دةريبهَينن  لة  تؤ  تا دةركةوَيت و ثشكَينةراني وةكو  لةبةرضاومان 

ببَيتة رةنطي مةرط... ليرتس تؤ دةرؤيت بؤ دؤزةخَيك كة تةواوبووني نيية.
ليرتس: لة طةَلماندا لةسةر ئةم عةرشة دانيشة.
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ئؤظيليا: دانانيشم و سثياو ناخةمة سةر سةروضاوم، يان طوَل نادةم لة جلةكةم 
يان لة سةرم، بطرة بة ضَلي دِركي بةستراوي سةرم دةمَينمةوة، وةهم و تارمايية 
دةمارةكاندا  لة  خوَين  و  تةِرن  هَيشتا  تةرمةكان  بةخَيودةكةم،  راكردووةكانم 
ثةردةكةوة،  ثشتي  لة  دةبَيت  جووَلةيةك  لة  طوَيي  ((ليرتس  نةبووةتةوة.  سارد 
بة نيطةراني و طومانةوة بةرةو رووي دةِروات و شمشَيرةكةي هةَلدةكَيشَيت و 

ثؤَلؤنيؤس كة لةثشتي ثةرةكةوةية بةشمشَير دةثَيكَيت)).
لة  يةكَيكة  ئةمةيش  طزيرة،  و  سيخوِر  لة  ثِري  ضةند  بيآلتة  ئةم  ليرتس: 

مشكةكاني كَلؤديؤس يان تةماحكاراني عةرش...
ئؤظيليا: ضيتكرد؟... ئا بةم ئاسانيية خةَلكي دةكوذيت.

تاجداركردني  تةواوي  خشَلي  باوكي  دةبينَيت  الدةدات  ثةردةكة  ((ئؤظيليا 
كوشت،  باوكمت  ليرتس  باوكة  باوكة...  دةقيذَينَيت))،  مردووة،  و  داوة  لةخؤي 
خواية ضيمان كردبوو تا دؤزةخي خؤتمان بؤ رةوانةكةيت، بةر لةوةي خؤمان 
لة  دةمَينَيتةوة  بةتةنيا  خؤي  ليرتس  و  دةرةوة  دةضَيتة  (بةطريان  بِرؤين!  بؤي 

حاَلةتَيكي حةثةسان و شَيتي و خؤشي و سةرسووِرماندا).
بةرثاكرد...  تيا  خؤي  جةنطي  دواجار  بؤ  مَيروولة  كة  شوَينةي  لةو  ليرتس: 
خوارةوةبوو...  لة  بةزةيي  قوربانييةكان...  جَيطاي  لة  شمشَيرةكان...  جَيطاي  لة 
لةسةر  كراوةية  طةورة  ضاوَيكي  دةفِرين...  كةللةسةرةكان  لةسةرةوةش 
سةوةَلجانةكة... ضاوَيك لةالي منة... ئةي سروشت دَلم بةرة، بيبة... ئةو لة ماوةي 
رابردوودا ئةركي خؤي ئةنجامدا... بةآلم ئَيستا بيبة... بؤ تؤية ثَيويستم ثَيي نيية، 
خؤَينةكةم بةتاج دةطةِرَيت نةك بة دَل، بطرة لةوانةية ئةطةر دَلم بمَينَيت دةبَيتة 
خاَلي الوازبوون و ئةوسايش دةيبِرم... ئَيستا بيبة... ئَيستا بؤ ئةوةي لةبةردةممدا 

نةبَيتة كؤسث...
دَلم مةزرا دةفةوتَينَيت

دَلم خوان هةَلدةطَيِرَيتةوة
دَلم لة هةوادا باَلةفِرة دةكات 

 دَلم دةفِرَيت كة حةزي ثَيناكةم...دةبَي بفِرَيت. 
طةورةكاندا  ئارةزووة  ئاطري  نَيو  لة  باوكم،  و  من  بووين،  كةس  دوو 
يان  ئَيمة  قةدكرابوو،  ضاوماندا  لؤضةكاني  لة  لؤضَيك  لة  ئاطر  دةِرؤيشتين... 
ثَيناكةن... بةآلم ضؤن دةتوانم سةبرم هةبَيت، تا باوكم  كةساني تريش هةستي 
بمرَيت، بؤ ئةوةي ببمة شاة دواي ئةو، طريمان تةمةني درَيذ بوو، طريمان لةكاتي 
تاج لةسةرداناندا قذة سثيةكةي نةما و لةشي ساغ و تؤكمة بوو... طريمان ضةند 

ضاوةِرَيكةم؟  ضةندَيك  بم؟  ضاوةِرَي  دةبَي  دايةدواوة،  خؤي  تةمةني  دةيةيةك 
لة  بستَيك  منيش  و  بِروات  كات  كة  بِرواناكةم  مليؤن...  هةزار...   ... رؤذَيك...دة 
تاجةكةوة دوورم. ثاشان كاميان باشترة... مةمملةكةت يا ئيمان! عيبرةت لةوةدا 
بي... شاة بي  بي... شاة  لةوةداية كة شاة  بيت، بطرة عيبرةت  ئاسوودة  تؤ  نيية 
و  لة سيخوِر  بووة  ثِر  ثَيم وت كؤشك  و  كَلؤَلةكةمم خةَلةتاند  باوكة  بةس...  و 
ثَيي  دَلناييةوة  و  بة ضاكي  كَلؤديؤسي سووك و ضرووك، زؤر  تاقمي  دةستةو 
تؤ  باوكة  جارَيك  طزير،  دةبينة  بةسةريانةوة  وتم  بكةين...  ضي  كوِرةكةم  وتم: 
ضاودَيريي ئةوة بكة كة لة بيآلت روودةدات و منيش دواي تؤ، بةوجؤرة بة نؤرة 
ئةو ضاوانة دةسنيشان دةكةين كة نامةرديي و فَيليان تيا دةبريسكَيتةوة. ضونكة 
باوكم بة درَيذايي تةمةني لة بيآلتي ثَيشوو ئةمة ئيشيي بووة، طزير بووة... طوَيي 
بة  دةورةكةي  كردوة،  سيخوِري  كردوة...  بؤني  كردوة...  ضاودَيريي  طرتووة، 
لة ثشتي  واملَيكرد  و،  بة طوَيي كردم  ئةمجارةيةش  بووة و  قبووَل  ثَي  تةواوي 
ثةردةوة ضاودَيريي بكات، دةورَيك كة شاياني ئةو نيية، بةآلم ثَيي قبووَل بوو، 
ماوةيةكي دوونيةتي كة هَيشتا تيا مابوةوة، دةبَي كةسَيكي ئاوها ببَيتة شا !! دةبَيت 
ببَيتة خزمةتكار، ئةمجارةيش كةسي نةدؤزييةوة كة خزمةتي بكات، بؤية بووة 
خزمةتكاري كوِرةكةي، موستةحةقي ئةوة بوو كة ويستي، دةمَيكة موستةحةقي 
ئةمةية. دارستانَيك ئاذةَلي هةآلتووي تةماحكاري ثَي بة ئاطاهَينامةوة... دةرطاي 
جةنطةَلةكةي كردةوة وتي ئاذةَلةكان وةرنةدةرةوة، ئةوةتا دةردةضن و لة رَيطاي 
مايةوة  ثةنجةكان  لة  ئةوةي  دةبَيت...  ون  ضاو  لة  و  دةيثليشَيننةوة  خؤيانةوة 
كةس  شايانن...  مايةوة  ئةندامةكان  لة  ئةوةي  نيية.  كةس  شاة!...  ببَيتة  دةشَي 
(بة  نيية... تةنها خؤم و خؤم...  لة دوذمنان مايةوة شايانة... كةس  نيية. ئةوةي 
شةكةتيي بةرةو عةرشةكة دةِروات)، ئةي عةرش ئةي بضكؤلةكةم ئةطةر ذنيشم 
هَينابا... منداَلَيكي وةكو تؤم نةدةخستةوة، ض منداَلَيك ئةي عةرش... كوا دايكت؟ 
نةخَير... تؤ دايكت نيية، بطرة تؤ باوكَيكت هةية هةميشة ثشتي بؤ دةضةمَينيتةوةو 
سوارت دةبَيت. ئةطةر ئَيستا لةسةرت دانيشتم داواي ض شتَيك دةكةم... ض شتَيك، 
(بة هَيمني لةسةر عةرشةكة دادةنيشَيت)، ئَيستا دةمةوَيت... بارانم دةوَيت...ئاة. ئا 
ئةوةتا باران دةمشؤرَيتةوة. ئاة. دةمةوَيت... خؤرم دةوَيت... ئاة... ئا ئةوةتا خؤر 
وشكم دةكاتةوة و ثِرم دةكات لة ذيان. دةمةوَيت... دةريام دةوَيت... دةمةوَيت 

بخةوم... بخةوم... 
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(ديمةني حةوت)
(طوَلةكاني مةرط)

(( دةمرين يان نامرين ئةمةية دةردةكة ئةي دةروونم))

(طؤِرستان و لة ثشتييةوة كؤشك و عةرش بة قاَلدرمةيةكي ثان تَيكةَل دةبن 
طؤِرهةَلكةنةكةمان لَيوة ديار دةكةوَيت)

تةرمةكان  دوورةوة،  لةبةرةبةيانَيكي  هَينراو  قاضاخ  بة  تةرمي  طؤِرهةَلكةن: 
ئةم  لةسةر  ضاوم  دةبنةوة...  غلؤر  نَيوانياندا  لة  واتاكان  و  دةشؤرن  خؤَل 
ضاوم...  نةضووةتة  خةو  دوورةوةية  رؤذطارَيكي  لة  و  كردووةتةوة  حةشاماتة 
رؤذة  ئةم  تا  دةبنةوة،  ثةرش  ئاسؤكاندا  لة  شةهوةتةكان  شةهوةتةكان... 
هةَلواسراوةي بة رؤحةوة بةردةبَيتةوة، شةهوةتةكان قوِر لة الشةكانمان زةوت 
نَيوان هةردوو ضاو  ئاو، ئاوي باسقةكردووي  بة  لَيماندةطةِرَيت تةنها  دةكةن و 
و هةردوو قاض. طؤِر لة ماَلةكان زياتر دةمَينَيتةوة... لة طؤِردا شتَيك لة نةمريي 
دَيتةذوورةوة و  بةجلي سثييةوة  (ئؤظيليا  تةرم و ضارةنووس و زةمةن.  هةية، 
تاجةدِركَيكي لةسةرناوة و سةبةتةيةك طوَلي بةدةستةوةية و دةست دةكات بة 

رذاني طوَلةكان بةسةر طؤِر و ئةو ستوونانةي كة لة طؤِرستانةكةدا هةن).
مةرط  دةروونةكةم.  ئةي  دةردةكة  ئةمةية  نامرين،  يان  دةمرين  ئؤظيليا: 
هةزار  لة  مةرط  ناوةندداية...  لة  ذيان  داوين،  دةورةي  ئاقارَيكةوة  هةموو  لة 
هَيزةوة  بة  دةربازبوون  بؤ  نةدات  هةوَل  نيية  زيندوو  خاَلَيكي  ئاقارةكةيةتي، 
مةرط  دةطرَيت.  ئامَيزي  لة  هةتاية  هةتا  بؤ  هةر ضةند ساتَيكةو  مةرط...  بةرةو 
كؤيلةيةك  هةموو  و  شايةك  هةموو  دَلِرةقييةكةيةتي.  و  ذيان  شةهوةتي  دوا 
بة  و  نةعلةكاني  كؤيلة  دادةكةنَيت،  تاجةكةي  شا  دةِروات.  بؤي  بة خؤبةخشيي 
جيهانةدا  لةم  ئاوابوويش  خةمباري  جوانيي  بؤالي.  دةضن  خؤيان  رةزامةنديي 

كلكي خؤي لوول دةدات و شكست دَيينَيت.
 تا ئةذنؤمان نقوومي خوَين دةبين بؤ ئةوةي ئاَلتوون بطرينةدةستةوة

لة قوِردا دةضةقين بؤ ئةوةي رووخام بطرينة دةستةوة
لة زبَلدان دةضةقين بؤ ئةوةي زبَلدانَيكي طةورةتر بطرينة دةست 

مةرط  بةسارديي  سةركةوتنةكان  و  شكست  نامرين.  يان  دةمرين... 
جةنط...  بؤ  دةضن  ئةوانةي  دةطوشَيت...  خؤيةوةيان  بةسنطي  و  دةيانطرَيتةوة 
ئةوانةي لة جةنط دَينةوة... شتَيك لةمةرطيان تياية... ئةوانةي بةدواي نةمرييدا 
ثَيوة  خةوي  و  هةَلدةمذن  مةرط  هةموويان  نةمرن...  وشةدا  لة  دةطةِرَين... 

دةبينن. خؤر بؤ سةربِرينطةكة بةرزدةبووةوة و شاَلي خؤي بةسةر كاني خوَيدا 
تامي  ترَي  لةدةممدا  سةرةوة،  سةردةخستة  تةرمةكانم  منيش  و  رادةخست 
خؤشي دةطرمَينَيت و لة سةر شانم ضَلةكان دةخوَينن، لة كوَيوة دةست بة طمة 
بكةم... لة طؤِرةوة يان لة عةرشةوة، خوَيِريية الدةرةكان هةموويان بؤ مةرطي 
دةرثةِراند  بةرةبةيانَيكي  رؤذةكانيش  شكاند،  مليان  خؤيان  طَلكؤي  و  خؤيان 
خوَيني لَي دةتكَيت و وةلَي بَيطومانيشة، ثَيشوازي لة بةيانَيكي خةواَلوو دةكةين... 
شةو لة شةِرة شمشَيرَيكي درَيذدا خؤي كوشت، كؤتر نهَيني ئةم طاَلتةجاِرييةي 

بؤ بروسكة كردم.
بمرين... يان نةمرين 

ديتم  و  كرد  زةوييم  ضاودَيريي  و  بةردةكةم  ديواربةندة  سةر  داداية  خؤم 
كردمةوة  ئاطاداري  دَلم  بةآلم  دةبَيت،  طرمؤَلة  رووناكي  و  بةرزدةبَيتةوة  ئاطر 
باَلةكاني شةودا دةشكَيتةوة و ئةشكةنجةش نوَيذي هةمووانة.  كة رؤذ لةسةر 
طوَلةكة  ضةثكة  جوانييةدا...  ئةم  و  خوَين  خومخانةي  سةر  لة  شايةتم  تاقة  من 
كةوتةخوارةوة و ذمارةي طؤِرةكان زياديان كرد، وةلَي بةرةبةيان بة خةمباريي 
دةكةوَيتةوة،  دوور  دةست  لة  دةست  و  دةضنن  رؤذةكان  رؤذةكان  دابةزي... 
لةشوَيني  ئةقَلم  و  نةكةوتوون  ثَيم  شؤِرةوةبووانة  شمشَيرة  لةم  يةكَيك  هيض 
خؤي خزا، مؤمدانةكة توايةوة و منيش توامةوةو ئةوةتا ئةمِرؤ لة نَيوان تةرمة 
ئةمرؤ سروودَيكي  دةكةم.  مةلة  كرد،  كة شةِري سرووشتيان  كوناهكارةكاندا، 
قووَل لة زارمدا زرنطةي دَيت، يةكةم كةسمان شيوةن بؤ دوا كةسمان دةكات... 
يان  دةمرين...  رَيدةكةين.  ثرسيارةكاندا  شكاو  باَلة  و  وَيرانةكان  نَيو  لة  ئَيمة 
كة  ستوونةكانةوة،  لة  يةكَيك  ناوةِراستي  دةضَيتة  رستة  دوا  لة  (بةر  نامرين. 
دَيتةذوورةوة  ليرتس  كاتةدا  لةم  دةوةستَيت،  بَيجووَلة  و  كؤشكن  ستوونةكاني 

لةبةردةم طؤِرهةلََكةنةكةوة).
ليرتس: كَي ئةم هةموو ئارامطةيانةي داِرشتووة... كَي وايكردووة بةم شَيوةية 

دياربن؟
طؤِرهةَلكةن: ((بَي بايةخانة)): من... و تؤ، من بةدةستم، تؤش بة لةشت.

ليرتس: زَيواني ئةم طؤِرانةو برادةريان تؤيت.
طؤِرهةَلكةن: ضارةنووسةكان بة مردوويي بؤ ئَيرةيان تووِر دةدات... ئةوةي 

تؤي تووِرداية ئَيرة. 
ليرتس: تؤ دانايشيت؟!

طؤِرهةَلكةن: و هةَلكةني.
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ليرتس: طؤِرةكان. 
طؤِرهةَلكةن: و خودةكانش. 

ليرتس: كةواتة سآلو بؤ ئةو كةسةي راستةو لةو ضاَلةي تؤ الدةدات. 
 طؤِرهةَلكةن: ئةي لةم ساتةدا ثةنابردني تؤ بؤ من ضؤني شرؤظة دةكةيت؟

ليرتس: تيشكي ضراكةت لةم كؤتايي شةوة رايكَيشام.
طؤِرهةَلكةن: ضي واي لَي كرديت خؤت بطؤِري بةم جل و بةرطي شاهانةوة... 

ثَيتواية شانشينةكةي ئةمِرؤ شاي تيا نةمابَيت!
ليرتس: بةَلكو من شاهم و دواي منيش كةس شاة نيية.

شاهن  هةمووي  كؤشكة  ئةم  طوَيبطرة...  ((ثَيدةكةنَيت)):  طؤِرهةَلكةن: 
بة  ثَيويستي  بؤية  ثةيادةبَيت،  نوَي  شاهَيكي  هةميشة  لةناوبضن،  هةرضةندَي  و 

شايةكي وةكو تؤ نية تا ئةم رؤَلةيان ثَي ببةخشيت. 
ليرتس: بطرة من شاهم... تةماشاي جل و بةرطةكةم كة و تةماشاي بةرطةكةي 

خؤيشت كة.
طؤِرهةَلكةن: تؤ ليبؤكيت، ضونكة ئةم جل و بةرطة لةبةر دةكةيت... لَيتدةطةِرَيم 

بضيتة شوَيني برادةرة ليبؤكةكةم، سةرةِراي ئةوةي لة تؤ دَلي باشترة.
سزايةكي  و  لةسةردةنَيم  شاهانة  تاجي  بينةراندا  لةبةردةم  سبةي  ليرتس: 

تووندي تؤش دةدةم. 
طؤِرهةَلكةن: ئةطةر بة راستي تؤ شاهي دةبَيت رَيزم لَيبنَييت، ضونكة من رَيطام 
بؤ خؤشكرديت و ثَيش تؤ طؤِري هةر ثَينج شاهةكةم دروستكردووة و لة طؤِرم 
ثَينج طؤِرةدا  ئةم  ئةطةر بةسةر  نةدةبوو  ئةم هةمووةت  تؤ دةركةويت...  تا  نان 

بازت نةداباية. 
طؤِرةكانياندا  بةسةر  و  بةردةممدا  لة  رايماَلين  قةدةرةكان  بةَلَي  ليرتس: 

بازمدا. 
طؤِرهةَلكةن: بةَلكو من رامماَلين... تؤش بةسةر طؤِري كةسدا بازت نةداوة... 

ئةطةر ئةمةت بكردباية ئَيستا، سبةي بة تةواوي خةونةكةت دةهاتةدي. 
ليرتس: ئةي ضي بكةم؟

بؤ  بطرم  دةستت  و  لَينةكةم  ثيرؤزباييت  ئَيستا  بؤ  طوَيبطرة...  طؤِرهةَلكةن: 
ئةوةي بةسةر ثَينج طؤِرةكةدا باز بدةيت، بؤ ئةوةي تاجداركردنت بةِراستي ببَيتة 

رَيورةسمَيك لةشةودا و بة رؤذيش ببَيتة مافَيكي موتَلةق.
ليرتس: دةي با وابكةين. 

ناولةثي  و  دةطرَيت  ليرتس  ئةنطوستيلةي  لة  ثِر  لةدةستي  طؤِرهةَلكةنةكة   )
دةخاتة ذَير ناولةثي و بةرةو طؤِري يةكةم و دووةم دةِروات و بةو شَيوةيةو 

طؤِرهةَلكةنةكة طؤرانييةكي بةثةلة دةَلَيتةوة): 

 طؤِرهةَلكةن: يةكةم بةغةدر مرد 
 دووةم لة ذَير ئاودا مرد 
 سَييةم بة خنكاويي مرد 

 ضوارةم بةشمشَير كوذرا
 ثَينجةم وةكو مشك 

ئةي خوداوةندي ضاَلةكان رةحممان ثَيبكة...
ليرتس: باشة طؤِرهةَلكةن ئايا بووم بة شاة؟

ئةوةي  بؤ  دةداتَي)  مةي  (شووشةيةكي  بخؤرةوة  مةيية  لةم  طؤِرهةَلكةن: 
تةشقةكة تةواو بَيت و تاجداركردنة ثيرؤز بكرَيت.

ليرتس: بةآلم ثَيم بَلَي... ئةم ضاَلة تازةية بؤ كَيية؟
طؤِرهةَلكةن: بؤ شاهي شةشةمة. 

ليرتس: (ثةنجةكاني خؤي دةذمَيرَيت): من شاهي شةشةمم. 
طؤِرهةَلكةن: مةوالم بؤ تؤية (دةضةمَيتةوة) دةفةرموو بضؤرة ناويةوة (ليرتس 

بؤ ناو ضاَلةكة بازدةدات).
ليرتس: زؤر قووَل نيية. 

طؤِرهةَلكةن: بةآلم لة رووي درَيذييةوة شياوة. 
ليرتس: با بيبينم. 

طؤِرهةَلكةن: ثَيويستت بة هيض نابَيت. 
ليرتس: ئَيستاش هةموو شتَيك تةواو بوو ئةي طؤِرهةَلكةن من ضي بكةم؟

دةكات  بةسةردا  خؤَلي  (طؤِرهةَلكةنةكة  بكةين.  بةسةرا  خؤَلت  طؤِرهةَلكةن: 
بَي ئةوةي طوَيي لة بةرطريكردن بَيت، يا دةنطَيك لة ليرتسةوة بَيت تا بةتةواويي 
لة ضاَلي دةنَيت... بة هاوِريَيةتي مؤزيكَيكي هَيمن، ثاشان دةنطي ريكؤرد لةسةر 

شريت ثةيا دةبَيت و دةَلَيت): 
هةميشة دةبَيت طؤِري نوَي هةبَيت بؤ هاوسةنطي ئةم جيهانةو ئاسوودة بَيت. 
جَيطايةكم ثَي نيشان بدة جطة لة طؤِر نةبَي، كة مرؤظ درَيذتر لة تةمةني خؤي 
كاتي تيا بةسةر بةرَيت. شةهوةتةكان... شةهوةتةكان لة ئاسؤكان ثرش دةبن تا 
ئةو طوَلة هةَلواسراوة بة رؤحةوة بكةوَيتةخوارةوة. لةدواي نةمريي دةطةِرَين... 
دةطةِرَين... هةموو هةوَلي ئةوة دةدةن ثاشان دةكةوَيتة نَيو طؤِرةوة، ئايا مةرط 

نةمريية... 

((تةواو))
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فةرمانت  سبةينَي  ئةطةر  كار،  ذووري  ناو  و  مةكينة  سةر  ثياوي  ئةي  تؤ، 
ثَيبكةن؛ ئيدي نابَيت بؤري ئاو و مةنجةَل، بةَلكو دةبَيت خودةي ئاسن و ضةك 

دروست بكةيت، ئةوا هةر يةك شت هةية؛
!بَلَي نة

فةرمانت  ئةطةر سبةينَي  يان نووسينطة،  مَيزي دوكان   تؤ،ئةي كيذي ثشت 
ثَيبكةن، تؤ دةبَيت نارنجؤك ثِر بكةيتةوة و لوولةي قةناس ببةستيت، ئةوا هةر 

يةك شت هةية؛
!بَلَي نة

بريتي  لة  دةبَيت  ثَيبكةن؛  فةرمانت  سبةينَي  ئةطةر  كارطة،  خاوةني  ئةي  تؤ، 
تؤزي وشك و كاكاو، بارووتي فيشةك بفرؤشيت، ئةوا هةر يةك شت هةية؛

!بَلَي نة
تؤ، ئةي لَيكؤَلةرةوةي ناو البؤر، ئةطةر سبةينَي فةرمانت ثَيبكةن؛ دةبَيت لة 
شت  يةك  هةر  ئةوا  بدؤزيتةوة،  مردن  نوَيي  شَيوةيةكي  رابردوو،  ذياني  دذي 

هةية؛
!بَلَي نة

تؤ، ئةي هةَلبةستةوان لة ماَلةوة، ئةطةر سبةينَي فةرمانت ثَيبكةن؛ تؤ دةبَيت 
لة بريتي طؤرانيي خؤشةويستي، ستراني رق و قين ببَيذيت، ئةوا هةر يةك شت 

هةية؛
!بَلَي نة

ثَيبكةن؛  فةرمانت  سبةينَي  ئةطةر  نةخؤش،  ثَيخةفي  بان  ثزيشكي  ئةي  تؤ، 
هةر  ئةوا  بخةمَلَينيت،  كارامة  و  باش  تةندروست  بة  بؤ جةنط  ثياوةكان  دةبَيت 

يةك شت هةية؛
!بَلَي نة

ثَيبكةن؛  فةرمانت  ئةطةر سبةينَي  تاربَيذيي،  و  مَيزي  ئةي قةشةي ثشت  تؤ، 

 ئةوا هةر يةك شت هةية!*

فطانط بؤرشَيرت ظؤلَ
مانييةوة: ئةنوةر محةمةد ئةحمةد لة ئةلَ

تؤ دةبَيت كوذراو بةِرةوا و جةنطيش بة ثيرؤز بخةمَلَينيت، ئةوا هةر يةك شت 
هةية؛

!بَلَي نة
لة  دةبَيت  ثَيبكةن؛  فةرمانت  سبةينَي  ئةطةر  كةشتي،  بان  كاثيتاني  ئةي  تؤ، 

بريتي طةنم، تؤث و زرَيثؤش بطوَيزيتةوة، ئةوا هةر يةك شت هةية؛
!بَلَي نة

تؤ، ئةي فِرؤكةواني ناو طؤِرةثاني هةَلفِرَين، ئةطةر سبةينَي فةرمانت ثَيبكةن؛ 
تؤ دةبَيت بؤمبا و فؤسفؤر بةسةر شارةكاندا بةربدةيتةوة، ئةوا هةر يةك شت 

هةية؛
!بَلَي نة

تؤ، ئةي بةرطدرووي بان مَيزةكةت، ئةطةر سبةينَي فةرمانت ثَيبكةن؛ دةبَيت 
بةرطي سةربازيي بدووريت، ئةوا هةر يةك شت هةية؛

!بَلَي نة
ثَيبكةن؛ دةبَيت بضيتة  ناو دادطا، ئةطةر سبةينَي فةرمانت  تؤ، ئةي دادوةري 

جةنط بؤ دادطايي، ئةوا هةر يةك شت هةية؛
!بَلَي نة

فةرمانت  سبةينَي  ئةطةر  شةمةندةفةر،  وَيستطةي سةرةكي  ثياوي  ئةي  تؤ، 
و  تةقةمةني  شةمةندةفةري  رةوانةكردني  و  رؤيشتن  جاِري  دةبَيت  ثَيبكةن؛ 

سةربازةكان بدةيت، ئةوا هةر يةك شت هةية؛
!بَلَي نة

تؤ، ئةي ثياوي طوند و شاريي، ئةطةر سبةنَي بَين و فةرماني بانطكردنت بؤ 
بَينن، ئةوا هةر يةك شت هةية؛

!بَلَي نة
تؤ، ئةي دايك لة نؤرماندي، لة ئؤكراين. لة فريسكؤ و لةندةن. لة هوانطؤ و 
ميسيسيثي. لة نيثاَل و هامبؤرط. لة قاهيرة و ئؤسلؤ. دايكاني هةموو ثارضةكاني 
منداَل  دةبَيت  ئَيوة  ثَيبكةن؛  فةرمانتان  سبةينَي  ئةطةر  جيهان،  و  زةويية  ئةم 
بَيننة ذيانةوة، هةتا ببنة سةربازي نوَيي جةنطة نوَيكان. ببنة ثةرستاري بنكةي 

ضارةسةرييةكان. ئةوا ئةي دايكاني دنيا تةنيا هةر يةك شت هةية؛
!ئةي دايكان بَلَين نة ،بَلَين نة

 
(*) لةبةر ثاتة نةبوونةوة، تةنيا بةشة سةرةكيةكة وةرطَيِردراوة!

كؤبةرهةمي ظؤَلفطانط بؤرشَيرت، ١٩٥٩دةستطاي رؤظؤَلت / هامبؤرط.
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بؤ 
ماريانا نؤمى طوتمةن

و. عةزيز رةئوف

كاتَيك وةرطرة بؤ هةناسةدان
كةمَيك لة رؤخى ريَطاكة بووةستة

زؤرن ئةوانةى ضاويان لة هةنطاوةكانتة
تؤ ريَطاكةت وندةكةى لة دةرةوةى دةرطاى حةوشة

جاريَكى تر ئةذنؤكانت شل دةبن
بةآلم تؤ زؤر بَيِرةحمانة هةنطاو دةنَيى

هيض شتَيك لةتؤ ئاوا نابَيت
تا ئةوكاتةى هةمووان تيَتدةِروانن

***
من راهاتووم تةماشاى روخسارت بكةم

هةموو ئيَوارةيةك شةقامةكانت لَيدةطرم
ثَيش تؤ كَي هاتووة نةمبينيوة

من هةموو شتَيك لةبير دةكةم جطة لةتؤ

كضان بة بلوزة سثيةكانيانةوة بةرةو رووم دَين
لة ذيَر برؤكانيانةوة ضاوَيك هةية بؤ تَيِروانين

ضاوَيك هةية بؤ عةشق، بؤ ذوان
من فةرامؤشيان دةكةم و ضاوةِرَيم

ضاوةِرَيم تؤ بيَيت ماريانا
***

بارانةكة بةخوِر دةبارَيت
من ثيَويستم بة ضةتر نيية

ئةوان هةموو ضةتريان هةلَطرتووة
هةلَمى هةناسةيان دةبينرَيت

من كةس نابينم ماريانا
من خؤم نابينم ماريانا

حةزدةكةم لةطةَل ثَيى بارانا بيَيت
وةكو دويَنَي

من طوَيم لة ترثةى بارانة
طوَيم لة ترثةى دلَمة

طوَيم ترثةى ثيَيةكانتة 
بةآلم دلَنيام كة تؤ ديَيت و 

كةمَيكى تر لةثشتةوة ضاوم دةطريت و 
منيش دةزانم تؤى ماريانا

سةرضاوة:
White apples, Naomi Guttman, London 2003

azizrauf2003@yahoo.com
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هونةر
سةردةمي ثِر خوماري  

دياري قةرةداغي 

ئاالن ثةري 

شوان كةمال-ي
 ثةيكةرساز:

 ضنور محةمةد

ديدار لةطةَل 
مؤفةق لهؤنى:

آل  شةنكار عةبدولَ

ساتة فةلسةفييةكاني 
مؤسيقا

آل ئةنوةر عةبدولَ
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لة يةكَيك لة قاوةخانةكاني (كؤثنهاطن) بؤ ماوةي ضةند كاتذمَيرَيك من و كاك 
دياري وتووَيذَيكي هاوِرَييانةمان ئةنجام دا، من لة ساَلي ثارةوة دةمويست ئةم 
ديدارةي من و كاكة دياري ساز بَيت، بؤ ئةوةي ئةم نووسينةمي ثَي دةوَلةمةند 
بكةم، هةَلبةت لةبةر سةرقاَليي ثرؤظةكاني بؤ كؤنسَيرتةكاني دانيمارك و سويدو 
هةروةها نةثةرذاني، لةبةر ئةو ماوة كةمةي كة تةرخاني كردبوو بؤ طةشتةكةي، 
بؤ  طةشتةكةي  ميانةي  لة  ئةمجارة  ببَيت.  درووست  ديدارةكةمان  نةكرا  بؤية 
ئةَلمانياو بؤ كؤنسَيرتةكةي (نؤرنبَيرط) توانيم لة (كؤثنهاطن) بةديداري شادبم، 
زؤربةيان  كة  مؤسيقييةكةي  تيثة  لةطةَل  هاتبوو  ثرؤظةكردن  مةبةستي  بة  كة 
نزيكي  هاوِرَييةكي  هةوَلي  رَيي  لة  خؤشبةختانة  دانيماركن،  وآلتي  نيشتةجَيي 

هةردووكمان توانيم بةسةرهاتي ئةم نووسينةم كؤكتر بكةمةوة.

ئامادةكردني:
ئاالن ثةري 

 دونيايةك لة طؤراني 
ئةو طؤرانييانةي منداَليي ثِر دةكةن لة عيشق و هَيَلةكاني سنووري سةردةمي 
بؤني  شوَينةكان  كة  عيشق  بانطةوازانةي  ئةو  دةكوذَيننةوة،  ئَيستا  و  ئةوسا 
سادةكاني  ئةوينة  ضاوشاركَيكاني  بؤ  سؤزَيك  بةهةشتي  و  دةداتَي  تايبةتيان 
ئاوازي  لة  ناكةنةوة  كاَل  شار  كؤآلنةكاني  طؤرانيانة،  ئةو  بةجَيدَيَلن،  زةمةن 
ئَيواران و ثردَيكي ثرتةقاَلي لة بةختةوةريي دةكَيشن بؤ طةيشتن بة هةستكردن 
بةواني تر، وشة نؤستاليذياييةكان رَيطةوبانة دوورو درَيذةكان سةوزدةكةن بة 
بيستني دةنطي ئاراميي و طةشتَيك سازدةكةن بؤ بةركةوتني نةرميي، زةوي و 

خؤر و هةوا.
وتن  طؤراني  دَيتة  ميللةتَيك  ثاكةي  سرووشتة  لةو  قةرةداغي)،  (دياري 
طؤرانيوتنيش  طوزارشتي  بةهةمان  دةطرَيتةوة،  طةردوون  هةموو  ئاهةكاني  و 
ناثاكي  رووي  بةرةو  ديسانةوة  ئةمةكداري  بة  هةستكردن  ثِر  ثةستييةكي  بة 
ضةند دةستةيةك دةبَيتةوة، دةنطي خؤي بةرز دةكات... بة ريتمي هةناسةكاني، 

دؤستايةتييةك دَينَيت و سفرةي هاوِرَييةتي نَيوان مرؤظةكان رادةخات.
تةنيا  زةويية  ئةم  ئاوازةكاني  ضِريني  كة  وتن  طؤراني  دَيتة  بةو سرووتةوة 
ئامَيرو دةنط نيية، بةَلكو رؤحَيك و هةستَيكي نزيك لة هةموو دَلةكاني دةوَيت... 
دياري هةر لة سةرةتاوة ويستي جياواز بَيت لة هةمووان و رَيطةيةكي ئاستةم و 

لةهةمان كاتدا ثِر بة ثرسيارةكاني سةركةوتني طرتةبةر.
كؤالرة  دَيت  عيشقة،  زيكري  دةطاتة  هةتا  جَيماوةكةيةوة  تاقانة  دَلة  لة 
هةَلدةدات،  موحيبةت  ثةشمةكييةكاني  هةورة  نَيو  بة  ئةوين  رةنطاوِرةنطةكاني 
لة  و  دةكَيشَيت  بَيدارةكان  زةويية  بةسةر  نيشتنةوةي  لة  خومارَيك  وَينةي 
هةناسةكاني ئَيمةو زةريا ورد دةبَيتةوة، ئاطاداري ثةنجة ثيانؤييةكان دةبَيت كة 
ديسانةوة  باران  و  ئافات  ماَلئاواو  لة  يةكتري.  نوقمي  دةكةونة  زوو  هةر  ضؤن 

دةروونمان ثِردةكات لة نيانيي و تاريكيي شةومان بؤ دةدرةوشَينَيتةوة.
بة  شايستة  نوَيي  شَيوازَيكي  بة   ١٩٩٦ لةساَلي  بووة  كةس  يةكةم  دياري، 
بطَيِرَيت  طؤرانييةكاني  بؤ  كؤنسَيرت  كوردستان  لة  كؤنسَيرتطَيِران  هونةري 
لةطةَل  بَيوضان  بة رؤحَيكي  كة  لةوبارةيةوة سةركةوتني خؤي سةلماندووة،  و 
دواتر  يةكدي،  عةشقي  و  ثةرؤشي  و  خةم  ئاوَيتةي  بوونةتة  جةماوةرةكةي 
ثةرؤشيي بؤ كؤنسَيرتطَيِران ناشكَيت و بةردةوام لة ساَلةكاني دوايي، واتة ١٩٩٧ 
تا ٢٠٠٠ بةردةوام كؤنسَيرتي بؤ طؤرانييةكاني طَيِراوة ديارترينيان كؤنسَيرتةكةي 
بة  خؤم  من  كؤنسَيرتة  ئةم  دا،  سازي  هةولَير  شاري  لة  كة  بوو   ٢٠٠٠ ساَلي 

سةردةمي ثِر 
خوماري

 دياري قةرةداغي 
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بووَيرترين جوامَيريي ئةم هونةرمةندةي دادةنَيم، ضونكة لةو كاتةدا وآلت تازة لة 
شةِرَيكي خوَيناويي و خؤكوذيي هاتبووة دةرةوةو  ئاستةم بوو كارَيكي هونةري 
لة شارَيكي تري كوردستان ئةنجام بدةيت، بةآلم دياري ئةم بَيدةنطييةي شكاندو 
ئَيمة تةنها هونةرة بؤ هةموو مرؤظةكاني كوردستان  بة دةسةآلتي وت ثةيامي 
و تايبةت نيية بة شارَيك و ناوضةيةكةوة، بةِراي من ئةم جوآلنةوةيةي دياري 
بؤ كاتي خؤي زؤر ثَيويست بوو، مةطةر ئةرك و ثةيامي هونةر ئةوة نيية كار 
بؤ يةكسانيي بوون و دووركةوتنةوة لة بيري تةسكي حيزبيي يان خَيَلةكي يان 

ناوضةيي بَيت؟ 

ئةلبوومي طؤرانييةكاني 
ئةلبوومَيكي  ــةر  ه لــة  ديـــاري 
بؤ خؤي  طؤرانييةكانيدا سةركةوتني 
كــردووة،  مسؤطةر  هونةرةكةي  و 
بةو ثَييةي كة هةَلبذاردنةكاني جوان و 
ناوازةن و توانيويةتي ضَلة طؤرانييةك 
بخاتة يةخةي هزري جةماوةرةكةي، 
جــةمــاوةري  بَلَيين  دةتوانين  كة 
لة  ــاوازةو  جــي ــاري وةك خــؤي  دي
يةكَيك  دةطةنةوة،  بةيةك  شت  زؤر 
ديــاري  هونةرةكةي  شتانة،  لــةو 
لة  ثِرن  بةَلكو  نين،  شاديي  طؤراني 
طةِران  دواتر  ثرسيارو  و  نامؤبوون 
بةختةوةريي.  و  عةشق  دواي  بة 

هونةرَيكة طةِرانة بةدواي ذيانَيك كة تائَيستا بؤ زؤربةمان بؤتة طومان.

لة  جؤشةمان  ئةو  ديسان  خاكةوة  بؤني  ئةلبوومي  شاكاري  لة  ديــاري، 
رؤحي هةموومان بةطةِردةخاتةوة، طؤرانييةكاني بؤ نيشتمان لةناو دَلمان وةك 
ئايا  بكاتةوة،  تاقيمان  دَلمان دةِروَينَيت، وةك ئةوةي دياري  لة  تاقانة  نَيرطزَيكي 

نيشتمانمان لة بيرة:
(تادَي خاكم خؤشتر دةوَي ضونكة وآلت لةدلَماية

زةِرةيةك خاكي وةتةن نادةم بة قةسري قةيسةري)

و  بةسةرهات  لة  هونةرةكةيةتي  رؤضووني  ــاري،  دي تري  ثةيامَيكي 
هةَلةبجة  سَيوباراني  و  ئةنفال  مؤسيقيي  تابلؤي  ميللةتةكةيدا،  نةهامةتييةكاني 

لةديارترين كارةكانَيتي.

ثاشخانَيكي رؤشنبيريي
تةواوكردووة،  زانكؤ  لة  دياري خوَيندني بةشي زماني كوردي  لةبةرئةوةي 
كاتَيك  كوردي،  ئةدةبي  لة  تَيطةيشتن  بؤ  داوة  زؤري  يارمةتييةكي  ئةوة  هةر 
لةطةَل دياري قسةدةكةين خَيرا هةست بةوة دةكةين كة بةزمانَيكي ثاراو و بة 
هَيناني ضةند نموونةيةكي فيكري و ويذدانيي طفتوطؤطةت زياتر ال خؤشةويست 
دةكات، دياري ثاشخانَيكي ئةكاديمي لة زماني كورديدا هةيةو سةليقةيي خؤي 
وةك  زياتر  دياري  طؤرانييةكاني...  بؤ  تَيكستةكان  داناني  لة  بةكاردةهَينَيت 
طؤرانيبَيذ ناسراوة، بةآلم لة هةمانكاتيشدا نووسةرَيكي ديارة لة بواري هونةرو 
لةو  هةية  ضاثكراويشي  ثةرتووكي  و  نووسين  ضةندين  كة  هونةريي،  رةخنةي 

بوارةدا.
لة هةَلبذاردني تَيكستدا، دةبيني وريايانة مامةَلة لةطةَل ئةو شيعرانةدا دةكات 
كة لةطةَل دةنط و تؤني خؤي دةطونجَيت، لة ثرسيارَيكمدا، كة ئايا بؤضي شيعري 
تةواوي  لةوانةية  وتي:  لةوةآلمدا  طؤرانييةكانيدا؟  لة  بةكاردَينَيت  كةم  كالسيكي 
نةدةم، ضونكة شيعري كالسيكي  طؤرانييةكةم  لة  ئةو شيعرة كالسيكيية  حةقي 
نرخَيكي تايبةتي هةية، ضةند وةختة شيعرَيكي كالسيكم لةبةردةستةو كردوومة 
بة طؤراني، جورئةت ناكةم بآلوي بكةمةوة، لةترسي ئةوةي نةمتوانيبَيت تةواوي 

مافي خؤييم دابَيتَي.

داريوش و ئاوازي ئةرمةني 
دةبَيتةوة  دياري  رووبــةِرووي  هةميشة  كة  باوانةي  ثرسيارة  لةو  يةكَيك 
ثةيوةنديي نَيوان دياري و داريوش-ة، من بة ثَيويستم زاني ثرسيارةكةم بةمجؤرة 

بكةم: بؤضي هةميشة جةماوةري هونةرةكةت تؤ بة داريوش دةبةستنةوة؟ 
لةوةآلمدا دياري وتي:

مرؤظَيك  وةك  من  بؤية  ضَيذة،  و  طةنجَيتي  و  بيرةوةريي  من  بؤ  داريوش 
داريوش  كارةكاني  بة  من  نيية  ئةوة  ماناي  دةجوَلَيت،  ئيشةكاني  بؤ  هةستم 
بؤ  تايبةتيم  ضَيذَيكي  تةنها  بةآلم  بكةم،  ثَيشكةش  هونةر  ئةو  وةكو  بضمةوةو 

هةست و طؤرانييةكاني هةية.
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حةز  داريوش  كة  خوَيندبووة  ئةوةم  هونةريدا  هةواَلَيكي  لة  من  جارَيكيان 
دياري  بناسَيت،  دياري  لةنزيكةوة  و  ئامادةبَيت  دياريدا  كؤنسَيرتَيكي  لة  دةكات 
ئةوةي بؤ ثشتِراستكردمةوةو ئةوةي دركاند كة رةنطة هةوَلَيك بؤ ئةو ثَيطةيشتن 
يان  كوردستان  لة  هةردووكيان  كؤنسَيرتَيك  بتوانرَيت  و  بدرَيت  ديدارة  و 

لةدةرةوةي كوردستان كؤبكاتةوة. 
سةبارةت بة سوود وةرطرتن لة ئاوازي بياني و بةتايبةت ئاوازة ئةرمةنييةكان 
وتووَيذَيكي زؤرمان كردو ئةنجام دياري ثرسيارَيكي سةيري لَيكردم، وتي: ئايا 
وتي:  لةبةرة،  طؤرانييةكانم  زؤربةي  وتم  من  ناوَيت؟  خؤش  ئاوازانةت  ئاو  تؤ 
خةَلك  كة  بَيت  ئةندازةية  بةو  ئاوازانة  لةو  سوودوةرطرتنة  ئةو  ئةطةر  كةواتة 
رؤحَيكي  بكةين  ئةوةش  رةضاوي  دةبَيت  بةآلم  باشة،  كارَيكي  بَيت،  بةدَليان 

كوردييانةي بكةينةبةو زيادةِرؤيي تيانةكةين. 
زةمةني  ئَيستا  دةَلَيت:  و  دةكات  كلتوورةكان  تَيكةَلبووني  لة  باس  دياري 
بة  هةوَلي  لة  هةموويي  سياسةت  هونةرو  و  ئةدةب  جيهانة،  بضووككردنةوةي 
طَلؤباَلكردني جيهاندان، بؤضي كورديش لةو رةوتة دوا بكةوَيت، بؤية بةكارَيكي 
باشي دةزانَيت كة كلتوورةكان بآلوبكرَينةوةو تَيهةَلكَيشي يةكتربكرَين، بةمةرجَيك 

نةطاتة ئةوةي هةست بة كلتووري خؤت نةكةيت و واي لَيبَيت بشَيوَينرَيت.

تاراوطةو وآلت 
دةكات  تاراوطة  بة  هةست  طةشتةيدا  لةم  ئَيستا  ئايا  تاراوطةو  ثرسياري 
لَيدواني  زؤر  دياري  هةَلنةبذاردووة.  تاراوطةي  دياري  تائَيستا  بؤضي  ئايا  يان 
نةدامَي، تةنها ئةوةي وت كة رةنطة بؤ ئَيوة ئَيرة تاراوطة بَيت، ضونكة ديارنيية 
١٧ي  كة  دةزانم  ضونكة  دانانَينم،  تاراوطة  بة  ئَيرة  من  وآلت،  دةطةِرَينةوة  كةي 

سَيثتَيمبةر دةطةِرَيمةوة بؤ وآلت.
بة  دياري  تاراوطة  لة  نيشتةجَيبووني  مانةوةو  ثرسياري  بة  سةبارةت 
لة كوردستان هةَلمبكةنن، مةطةر ناضار بم رَيطةي  ئاهكَيشانَيكةوة وتي: مةطةر 
بخات  ثةك  من  دوودَليي  ئةوةي  بؤ  بوو  بةس  وةآلمة  ئةم  بطرمةبةر،  تاراوطة 
لةوةي كة دياري نايةوَيت وآلت بةجَيبهَيَلَيت و خوازيارة هونةر لة وآلتي خؤي 

بةرجةستة بكات.

هاندان و هاوكاريي تازةثَيطةيشتووةكان 
هاوكاريي  و  يارمةتي  هةوَليداوة  ديــاري  خؤي،  هونةري  لــةدةرةوةي 

و  بكات  دةنطيان  ئامؤذطاريي  و  بِرةخسَينَيت  طةنجةكان  بؤ  هونةرييانةي خؤي 
دةبَيتة  قةرةداغي  دياري  وةك  ناوَيكي  تازةثَيطةيشتووةكان  بؤ  لةهةمانكاتيشدا 
هاندةرَيك بؤ ثةرةدان بة بةهرةكانيان، دياري لةطةَلياندا هاوكار دةبَيت، تا ببنة 

ذيلةمؤيةك بؤ زياتر برةودان بة رةوتي تازةي جيهاني هونةرةكةيان. 

سينةماو كليث
كة  رةتكردةوة  ئةوةي  دياري  سينةما،  لة  بةشداريكردني  بة  سةبارةت 
بتوانَيت لة كارَيكي سينةماييدا بةشدار بَيت، ئةمة سةرةِراي ئةوةي زؤر داواي 
لَيكراوة لة كاري سينةماييدا بةشدار بَيت، بةآلم بةِراي ئةو هةتا ئَيستا سينةماي 
كوردي نةطةيشتؤتة ئةو ئاستةي كة بتوانَيت ببَيتة ركابةرَيكي هونةري لة ثاَل بة 

بازرطانيكردني سينةما.
لة  طؤرانيبَيذةكة  بةرجةستةكردني خودي  و  طؤراني  كليثكردني  ميانةي  لة   
كليثةكةدا، دياري قةرةداغي بة كارَيكي سةختي دةزانَيت و كليثي دةطمةن هةن كة 
توانايان هةبووة بةدَلي خةَلك بَيت و نةطونجاندنَيك دةبينَيت لة نَيوان طؤرانييةكان 
و بة كليثكردنيان، بةَلكو زياتر بة ريكالمكردنَيك بؤ هونةرمةند دادةنَي و رةنطة لة 
هةندَيككاتيش طؤرانييةكة بضَيتة نَيو دَلي خةَلكييةوة، بة مةرجَيك هةموو ثةيِرةوة 

هونةرييةكاني لة خؤطرتبَيت.

دياري كةسَيكي جيديية،  هةر كارَيكي هونةري كردبَيت تةواو هزر و هؤش و 
كاتي خؤي بؤ رةخساندووة، دياري ناتوانَيت جيدي نةبَيت، ضونكة هونةر لةالي 
خواكاني  دةنطي  لة  دياري  دةنطي  سادةييةكانة،  بتيي  تَيكشكاندني  و  ثةرؤشي 
ثاكتر  و  نوَيتر  ئَيمة  بؤ  خؤي  ئاوازةكاني  دَل  بة  ميهرو  بة  و  دةضَيت  هةست 
دةهَينيتة سةر كؤشي بيستنمان. ئَيمةي بيسةر تةنها لةسةرمانة لةطةَل مةستيي 
دةنطي و جوَلة بَيئاطاكاني سةرسام بين و تنؤكَيك باران ببارَينين بةسةر زةويية 

وشةكةكاني خؤشةويستيدا.

ئةم  لــةدةرةوةي  كرد  ترمان  طفتوطؤيةكي  ضةند  ديدارةكةماندا  كؤتايي  لة 
نووسينة، كة الي خؤم دياريم زياتر ناسي، دياري مرؤظ و دياري هونةرمةند، 
تةواو دةستي  بؤ خواست و  نؤرنبَيرطم  من هيواي سةركةوتني كؤنسَيرتةكةي 
زرنطةي  لةخةياَلمدا  طؤرانييةك  تةنها  طةِرانةوةمدا  لة  طوشي...  ماندووبوونيم 

دةهات: ماَلئاوا... ماَلئاوا... لة رؤذاني خؤشبةختي.
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شوان كةمال-ي ثةيكةرساز:

ئةَلمانيا  لة  ئَيستا  ثةيكةرسازةكان،  هونةرمةندة  لة  يةكَيكة  كةمال  شوان 
تاوةكو  (١٩٩٦)ةوة  لة ساَلي  ئةو هونةرة،  لةسةر  ئيشكردنة  دةذي و سةرقاَلي 
لم  لة  قاَلب  داِرشتني  ضؤنَيتي  فَيري  مؤدَيرن  بةشَيوةيةكي   (٢٠٠٠) ساَلي 
 (١٩٨٧) ساَلي  لة  كــردووة،  لةسةر  ئيشي  ماوةيةشدا  لةو  بووة،  سيليكؤن  و 
ساَلي  تةواوكردووة،  يةكةم  ثلةي  بة  سلَيماني  هونةرةجوانةكاني  ثةيمانطةي 
(١٩٩١) ئةكاديمياي هونةرةجوانةكان بةشي ثةيكةرسازيي بةغداي بة ثلةيةكي 
بةشي  مامؤستاي   (١٩٩٣) ساَلي  بؤ  (١٩٩١)ةوة  ساَلي  لة  تةواوكردووة،  بةرز 
ثةيكةري  طةلَيك  سلَيماني،  هونةرةجوانةكاني  ثةيمانطةي  لة  بووة  ثةيكةرساز 
لةوانة:  كؤسار،  كؤضكردوو  هونةرمةندي  لةطةَل  دروستكردووة  كوردستان  لة 
بة  كة  هةَلةبجة  لة  كة  كارةبا  تؤفيقي  ئةندازيار،  حةمةسةعيدي  (ثةيكةري 
كارةساتي كيميايي شةهيد بوو، ثةيكةري طادطروسي، لةناو ثةيمانطةش طةلَيك 
ثةيكةري دروستكردووة، جطة لةوةي لة شاري ئةسينا و ئةَلمانيا طةلَيك ثةيكةري 
دروستكردووة. لة شاري دوسل دؤرفي ئةَلمانيا طةلَيك قاَلبـي لة برؤنز و ئاسن 
رؤلف  كارطةي  لة  ئَيستا  تاوةكو  (٢٠٠٠)ةوة  ساَلي  لة  داِرشتووة،  ئةلةمنيؤم  و 

طايزةر وةك هونةرمةندَيك كار دةكات بؤ طةورةكردن و قاَلبطرتن و داِرشتني 
بة  كة  ئةَلمانياية،  هونةرمةنداني  ئةندامي  جيهاني،  هونةرمةندي  ثةيكةرطةلَيكي 

(BBK) ناسراوة، ئةندامي هونةرمةنداني عَيراقة لة كةنةدا.

طةلَيك  بؤ  داِرشتنيت  و  قاَلبكردن  لة  سةرقاَلي  ئَيستا  تاوةكو  (٢٠٠٠)ةوة  ساَلي  لة 
هونةرمةندي جيهان لة كارطةى رؤلف طايزةر لة شاري دؤسل دؤرف لة ئةَلمانيا، دةتوانيت 

بة ورديي باسي ئةو ثرؤذةيةمان بؤ بكةيت؟
طةورةم  هونةريي  كاري  زؤر  كردووة،  بةكار  دةستم   (١٩٩٦) ساَلي  لة  من 
ئةَلماني،  تووماس شهووتةي  لةوانة  جيهانيي،  هونةرمةندي  طةلَيك  بؤ  كردووة 
جيهاني  لة  ناودارن  ئةمانة  كة  ثؤلوني،  فيجي  ئاباكانو  بةريتاني،  كريطي  توني 
ئةوروثا  لة  كاركردن  هةمووان  ديارة الي  هةروةك  ئةم سةردةمةدا،  هونةريي 
كارطةية  لةم  ويستم  كة  كاتَيك  هونةرمةند،  بؤ  بةتايبةتي  نيية،  ئاسان  هةروا 
تاقيكردنةوةو  ضةندةها  بة  زؤر  ماوةيةكي  بؤ  نةبوو،  ئاسان  زؤر  بكةم  كار 
مةشقي جؤراوجؤردا تَيثةِريوم، تا لةدواييدا بِرياردرا كة كاري هونةريي بكةم، 
هونةريي  كاري  كة  بِريارياندا  دةركــةوت،  بؤ  منيان  هونةريي  تواناي  كاتَيك 
كارطةكة بطرمة دةست. طةلَيك ثرؤذةي هونةريي طةورةم ئةنجامدا، بؤ طةلَيك 
هونةرمةندي جيهانيي، كة ئةم كارانة لة طةلَيك وآلتي ئةمريكا و ئةوروثا و يابان 
دةبَيت  من  دةكةم،  كار  كارطةية  لةم  ذيان  بذَيويي  بؤ  تةنها  من  بةآلم  دانراون، 
بؤ  سةعات   (٢) هةوَلدةدةم  بكةم،  كارطة  هونةريي  كاري  سةعات   (٨) رؤذي 
خؤم كارةهونةرييةكاني خؤم بكةم، كة ئةمة بةِراستي زؤر ثَيويستي بة تواناو 
ثرؤذةيةكي  (٢٠٠٩)دا  لة ساَلي  نةوةستانة.  بة  ثَيويستي  بةآلم ذيان  وزة هةية، 
هونةريي مةزنم ئةنجامدا، لة شَيِرَي ظووبةر تال كة ثَيكهاتبوو لة شاسوار ئارنولد 
جيهانييدا  دووةمي  شةِري  لة  ثةيكةرة  ئةم  ئةسثةكةيةوة،  سوار  بة  رؤسس 
رووخابوو، من جارَيكي تر دروستم كردةوة، زؤريان ثَي جوان بوو، دواي ئةمة 

من كرام بة لَيثرسراوي بةشي تةكنيك و هونةريي ئةم كارطةية.

شَيوةي  دةكةيت،  ئيش  قةبارةيةك  ض  لةسةر  زياتر  ئيشةكانتةوة  قةبارةي  رووي  لة 
رؤَلَيكي  ض  ثةيكةسازيي  ئيشَيكي  بؤ  قةبارة  ئاسانترة،  تؤ  بؤ  قةبارةيةك  ض  ئيشكردني 

هةية؟
دةستنيشاندةكرَين،  قةبارةكان  ثَيويست  بةطوَيرةي  كارةكان،  قةبارةي  بؤ 
قةبارةي ثةيكةر بَيطومان زؤر طرنطة، بةآلم دةبَيت دراسةي بؤ بكرَيت، ثةيكةري 

سازداني: ضنور محةمةد

ثَيويستة 
هونةرمةند 

وةك 
سةروةتَيكي 

نةتةوةييي 
سةير بكريًَت
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شياو لة شوَيني شياو. نموونةيةك بؤ قةبارة، هةِرةمةكاني ميسر، ئةطةر مةزن 
نةبووناية كةس سةيري نةدةكردن.

ئةي وةك مادةي ثةيكةرةكان زياتر لةسةر ض مادةيةك ئيشدةكةيت؟
دروستيان  بؤرةك،  يان  قووِر  بة  من  ثةيكةرةكان،  دروستكردني  مادةي  بؤ 

دةكةم، دوايي لة برؤنز يان ئةلةمنيؤم يان ئاسن، داياندةِرَيذين.

ذيانكردن لة ئةَلمانيا بؤ تؤ ض كاريطةرييةكي هةبووة بؤ بةرةوثَيشضوونت لة رووي 
ئةَلمانيا  ثةيكةرسازي  هونةرمةندَيكي  ض  بة  ثيمانبَلَييت  دةتوانيت  ثةيكةرسازييةوة، 

سةرساميت؟
ناخؤشة،  زؤر  بةجَيهَيشتن  وآلت  ئةَلمانيام،  لة  (١٩٩٥)ةوة  ساَلي  لة  من 
بةتايبةتي بؤ هونةرمةند، بةآلم من ئةمة زياتر ثاَلي ثَيوةنام بؤ كاركردن، زؤر 
تةكنيكي مؤدَيرن فَيربووم، كة دةتوانم بَلَيم نةك لة كوردستان، بةَلكو لة عَيراق و 

وآلتاني دراوسَي نيية.
بؤ ئةوةي من بة كام لة هونةرمةندي ئةَلماني سةرسام بووم. بةِراستي طةلَيك 
هةندَيك  نةبووم،  سةرسام  هيض  تائَيستا  من  بةآلم  هةية،  باشيان  هونةرمةندي 
هونةرمةندي  كارةكاني  زياتر  من  جوانة،  ثَي   Antonygreek/كارةكاني لة 
ثَي  زؤر   Ron muick ئوستورالي/  هونةرمةندي  و   Nina Akamu/ئةمريكي
جوانة، زؤرجار بةِراستي، كة هونةرمةندَيك زؤر بةناوبانط دةبَيت، ماناي ئةوة 
نيية كة تواناي هونةريي باش بَيت، من زؤربةي كارةكاني /Tohmas schütte م 
تؤ  ضارةكَيكي  بة  من  شوان  ثَييوتووم  جار  ضةندةها  خؤي  طةورةكردووة، 
ثةيكةرساز نييم، كة يةكَيكة لة هةرة هونةرمةندة ناودارةكاني جيهان، بةِراستي 
لةم وآلتانة زؤربةي كات شوهرةت زؤر فاكتؤري جياواز رؤَلي تيا دةبينن، بؤ 
هونةرمةندَيك  ثشتي  دةسةآلتَيك  يان  اليةنَيك  يان  ثارةدار  كةسَيكي  نموونة 
دةطرن، دةيبةن بةرةوثَيش بة هةرشَيوةيةك بَيت. نموونةيةك من ضةند مانطَيك 
لَيدةكةم،  كاري  كة  جَيطةيةي  ئةو  بؤ  هاتن  مان  جةنتيل  كابراي  دوو  لةمةوبةر 
لة دواييدا زانييم، كة ئةمانة خاوةني طرنطترين طةلةري هونةرن لة جيهاندا، بة 
ناوي Modern art لة نيويؤرك لة ئةمريكا، هةرضؤنَيك بَيت ثرسياريان كرد، 
وتيان  تر،  سةعاتَيكي  لةوانةية  وتم  ئَيرة،  بؤ  دَيت   Tohmas schütte كةي  كة 
ضاوةِرَي دةكةين، من لةوكاتةدا خةريكي كارَيكي هونةريي خؤم بووم، ئةم دوو 
كابراية هاتن بينييان، طوَيم لَيبوو لةطةَل يةك كةوتنة طفتوطؤ، دةيانووت ئةم كارة 

ئةم كارةي قسةي  بةآلم زؤر جوانة، كة هات دةربارةي  تري،  لةواني  جياوازة 
لةطةَلدا دةكةين، لة بةيني خؤيان زؤر باسي ئةم كارةيان كرد، دياربوو زؤريان 
بة دَل بوو، دوايي يةكَيكيان خؤي ثَينةطيرا هاتة الم، وتي: زؤري ماوة ئةم كارة 
كابراية  دوو  ئةم  نيية،   Tohmas هي  منة،  كاري  ئةمة  وتم   ،Tohmas نوَييةي 
روويان وةرطَيِراو رؤيشتن، هيضيان نةوت، مةبةستم لةم نموونةية ئةوةية، كة 
زؤرجار ناوبانط دروستيدةكات بؤ هونةرمةند، مةبةستييانة كة ئةو هونةرمةندة 

ناودار بكةن.
لة ئةَلمانياو لة شاري دؤسل دؤرف بةتايبةتي،  لَيرة، لة ئةوروثا بةطشتيي   
مةنهةجي  جياوازة  زؤر  لَيية،  بةناوبانطةكاني  ئةكاديميا  هةرة  لة  يةكَيك  كة 
ثيشاندةدةن،  هونةري  رَيطةي  قوتابي  لَيرة  لةالي خؤمان،  وةك  دراسةكردنيان 
بةِراستي  ضونكة  بكات،  دروست  هونةرةكةي  بؤ  بازاِر  ضؤن  فَيريدةكةن  بةآلم 
ئةطةر هونةرمةند كارةكاني نةفرؤشَيت بة هونةرمةندَيكي سةركةوتوو دانانرَيت 
طةورةية،  بازاِرَيكي  لة وآلتاني خؤرئاوا هونةر  لَيرة  بَيت،  بةردةوام  ناتوانَيت  و 
ثارةيةكي زؤر دةخرَيتة بازاِري هونةرةوة، ساَلي بة مليارةها دؤالر دةخةمَلَينرَيت، 
كة ئةمانة هيضي الي خؤمان نيين بة داخةوة، هةر لة دراسةكردنمان، بةِراستي 
ئةو مةنهةجانةي لة ثةيمانطةو ئةكاديمييةكان دةخوَينرَين زؤر كؤنن، ثَيويستيان 
شارؤضكةيةك  شارو  هةموو  لة  بيستوومة  خؤمان  الي  هةية،  تازةطةريي  بة 
بةِرَيوةي  ئاسانة، بةآلم ضؤن  ئةمة  ئةكاديميايةك كراوةتةوة،  يان  ثةيمانطةيةك 
ئةو هةموو  ئةمة طرانة، كاديري هونةريي زؤر طرنطة، هةموو ساَلَيك  دةبةيت، 
نيية الي خؤمان، كَي الي خؤمان  بازاِري هونةر  بةآلم  هونةرمةندة دةردةضن، 
كاري هونةريي دةكات، ضةند كاري لَيرة و لةوَي ئةمة بازاِر نيية، دةبَيت خةَلك 
هوشياريي بطاتة رادةيةك كة كاري هونةريي بكِرن، هةست بكةن كة هونةرمةند 
سةير  ثيرؤز  كارةكاني  بكرَيت،  سةيري  نةتةوةيي  سةروةتَيكي  وةك  كةسَيكة 
بكرَيت، ئةوكاتة هونةر ثَيش دةكةوَيت. الي خؤمان كَي بةكاري هونةريي دةذي، 
هونةرمةندةكانمان يان مامؤستان يان فةرمانبةرن، كةس بة هونةر ناذي، ضونكة 

هونةر بازاِري نيية.
ئةمانة  لة كوردستان،  بؤ ئةوةي كة وتم ثةيمانطةو ئةكاديميامان زؤربوون 
زؤر باشن ئةطةر بةِرَيوة ببرَين، بةآلم نةك هةر زؤر و بؤر، ساَلي هةشتاكان 
لة هةموو كوردستان يةك ثةيمانطة هةبوو، بةآلم هونةرمةندي زؤري ثَيطةياند، 
بؤ  هةبوو  دَلسؤزمان  مامؤستاي  لَيبوو،  باشي  هونةريي  كاديري  لةبةرئةوةي 
هونةر، بةِراي من كاديري باش و خاوةن ئةزموون زؤر طرنطة، الي خؤمان هةر 
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مؤفةق لهؤنى:
قوتابي ثةيمانطة يان ئةكاديميا تةواو دةكات، ساَلي دوايي دةبَيتةوة بة مامؤستا 
فَيربوون،  لةوَي  كة  ئةوةية  هةر  كةمة،  ئةزموونيان  ئةمانيش  جَيطة،  هةمان  لة 
كةوابَيت وةك وَينةيةكي لَيدَيت كة ضةند جارَيك كؤثي بكةيت، تا بَيت بةرةو كاَليي 

دةضَيت.

بؤ  ئايا  دةكةوَيت،  بةرضاو  بةرجةستة  فؤرمَيكي  سةرةتاييةكانتدا  كارة  لة 
هونةرمةندَيكي ثةيكةرساز فؤرم ض طرنطييةكي خؤي هةية؟

بَيطومان فؤرم طرنطي خؤي هةية، هةر ئةمةشة كة كاري هونةريي جؤراوجؤر 
هةية، قوتابخانةي هونةريي جياواز هةية...

بةآلم لة زؤربةي كارةكاني دواترتدا، فؤرمَيكي دياريكراو نابينرَيت، ئةمةيان ضؤنة؟ 
ضؤن  بكةيتةوة  روون  بؤمان  دةتوانيت  هةِرةمةكي،  بةشَيوةيةكي  هةن  فؤرمةكان  ياخود 
فؤرم لة ئيشَيكي بضووك بَيت يان طةورة تَيطةيشتن بؤ ئةو ثةيكةرة دةطؤِرَيت، بة حوكمي 
كؤمةَلة  بؤ  تةنيا  نةك  دنيا،  مرؤظَيكي  هةموو  بؤ  ئيشَيكة  ثةيكةرسازيي  ئيشي  ئةوةي 

كةسَيك، ضؤن ئةمة تةفسير دةكةيت؟
من لة ذياني هونةرييمدا طةلَيك فؤرمي جياوازم بةكارهَيناوة. بَيطومان كارة 
نوَيكانم دةبَيت جياواز بَيت، ئةطةر نا، كةوا بَيت هيض ثَيش نةكةوتووم، بَيطومان 
هةموو  ئةو  كاردةكةم،  جيهانة  ئةم  بةناوبانطي  ثةيكةرسازي  سَي  لةطةَل  من 

مؤزةخاية دةبينم، دةبَيت فؤرمةكانم طؤِرابن.

طةورة  وزةيةكي  هَيزو  بة  ثَيويستي  فيزيكييةوة  رووي  لة  ثةيكةرساز  هونةرمةندي 
هةية بؤ ئةوةي بتوانَيت ئيشةكاني تةواو بكات، لةطةَل ئةوةي كارَيكي سةخت و طرانة، 
ئيشكردندا،  لة  دةبينيت  سةختيية  لةو  ضَيذَيك  ض  ثةيكةرساز  هونةرمةندَيكي  وةك  تؤ 
ساَل  ضةندين  بة  تا  ناداتَي  ماوةيةت  هةموو  ئةو  ئَيستادا  سةردةمي  لة  ذيان  لةكاتَيكدا 

سةرقاَلي ئيشَيك بيت؟
هةية،  تايبةتي  وزةي  تواناو  بة  ثَيويستي  ثةيكةرسازيي  هونةري  بةِراستي 
وةك هةموو كارَيكي تر، من خؤم زياتر لة (٢٥)ساَلة كاري ثةيكةرسازيي دةكةم، 
بير  كاتم  دةبم،  كاري هونةريي  كاتَيك سةرقاَلي  ناكةم،  بة هيالكي  هيض هةست 
دةضَيتةوة. بَيطومان هاوسةنطيي لة ذياندا طرنطة، هةموو شتَيك كاتي خؤيم بؤ 
داناوة، خاتوو ضنوور بؤ ئةوةي كة لة راطةياندني كوردستان نةناسراوم، ئةمة 
كةمتةرخةميي راطةياندنة، يان كةمي رؤذنامةنووسي شارةزا لة بواري هونةري 

شَيوةكاريي...

رةوشــى شــانؤى كــوردى لــة ئَيســتادا لــة قةيراندايــةو هةريةكــة 
دةستنيشــان  هؤكارةكانــى  لَيــدةكاتء  طوزارشــتي  بةشــَيوةيةك 
دةكات، بــؤ ئــةم مةبةســتة  ديدارَيكمان لةطةَل مامؤســتاو شــانؤكار 
مؤفةق لهؤنى ســازداو بةم شــَيوةية وةآلمــى ثرســيارةكانى داينةوة.

شانؤى كوردى لة ئَيستادا لةض ئاستَيكداية؟
بَيطومان شانؤ طةشةيةكى بةخؤوة بينيوة، كؤمةَلَيك هةنطاوى بِريوة لةضاو 
قؤناغَيكدا  ضةند  بة  كورد،  ميللةتى  بة  شانؤ  طةيشتنى  لةسةرةتاى  يان  ثَيشتر 
شانؤء  ثَيشخستنى  لةسةر  هةبووة  طرنطييان  قؤناغانة  لةو  هةريةكة  تَيثةِريوة، 
ناساندنى شانؤ بة طةلى كوردو بينةرةكةى، كة طةلى كورد يةكَيكة لةو طةالنةى 
زؤر تامةزرؤى بينيني شانؤية، هةرضةندة ثرسيارةكةت زؤر ديراساتى دةوَيت، 
تائَيستا  ئَيمةى كورد  بة  كايةى شانؤو طةيشتنى  هاتنة  لة  بَلَيين  دةتوانين  بةآلم 
قؤناغى  كة  نوَيتر،  قؤناغَيكى  بةرةو  ناوة  هةنطاوى  قؤناغى السايكردنةوةوة  لة 
كورديي،  هونةرى  ئةدةبء  جومطةكانى  ناو  بؤضوونة  بووةو  شانؤ  ناساندنى 
ثاشان بةرةو قؤناغى رامياريىء سيمبوليزم هةنطاوى ناوة، كة دةتوانم بَلَيم ثَيش 
راثةِرين بةشَيك بووة لة قؤناغى رؤحىء رامياريى بؤ ميللةتةكةمان، كة زؤرجار 

آل سازدانى: شةنكار عةبدولَ

ئةو سيستمةى 
ثةيمانطاى 

هونةرةجوانةكان 
لةسةرى دةِروات 
لة هةموو دنيادا 

بةسةرضووة
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خةباتطَيِربوون  هةبوون  كةسانَيك  هةبووةو  خؤى  رؤَلى  سياسةت  ضؤن  وةك 
بوونةتةوة،  لةدوايةكةكان  يةك  رذَيمة  زوَلمء ستةمى  بةرةنطارى  لة شاخةكان 
رَيطاى  لة  يان  بووة،  رةمزى خؤى  كؤمةَلَيك  هةَلطرى  شَيوة  بةهةمان  شانؤش 
خؤى  كارى  سياسةت  بةشانى  شان  توانيويةتى  هةيبووة  كة  شيفرانةى  ئةو 
كؤمةآليةتى،  سياسيىء  ذيانى  ثَيشخستنى  لةسةر  هةبووة  كاريطةرى  بكات، 
ناوازة  كارى  كؤمةَلَيك  هةبووة،  جوان  بةرهةمى  كؤمةَلَيك  ئةوةشدا  لةطةَل 
بدةينةوة،  راثةِرين  دواى  لة  خَيراش  ئاوِرَيكى  ئَيمة  ئةطةر  ثَيشكةشدةكران، 
شَيوةى  لة  وَينة  شانؤى  شَيوةى  لة  نوَى،  ستايلى  كؤمةَلَيك  هاتنةكايةى  ديارة 
بوارةكةوة،  هاتووةتة  هاوضةرخَيتى  نوَيطةرايىء  تر،  بةشَيوةيةكى  سيمبول 
رةسةنايةتىء  بةرةو  هةنطاوةكانى شانؤ  تر  جارَيكى  كردووة،  كارَيكى  ئةمةش 
هةبوون  كة  سيمبوالنةى  ئةو  زؤرجار  بِروات،  هةَلدَير  بةرةو  هةندَيكجاريش 
لةثَيش راثةِرينةوة هةمووى بةتاَلكرايةوة، بينةريش بةدواى ستايَلى نوَيدا دةطةِرا، 
ئيتر ثَيويستى بةكؤدو شيفرة نةبوو ئاماذةكانى خؤتى ثَيببةخشى، ئيتر ثَيويستى 
شانؤكاريش  بؤية  بكةيت،  ثَيشكةش  خؤتى  ئاماذةكانى  روونى  بة  بوو  بةوة 
بةدواى ستايلى نوَيدا دةطةِرا، بؤئةوةى هاوضةرخَيتى بدات بةدةقةكانء شوَينى 
كؤمةَلَيك  هةموويان  ئةمانة  دةقةكان،  داِرشتنى  تةنانةت  نواند،  نمايش شَيوازى 
لة  قةيران  لة  جؤرَيك  زؤرجار  ئةوةشدا  لةطةَل  بينيوة،  بةخؤوة  طؤِرانكاريان 
هؤكاربووة  خؤى  شانؤكار  لةوانة  زؤرن،  هؤكارةكان  بووة،  دروست  شانؤدا 
وةك ئةوةى ناخوَينَيتةوةو بةردةوام نيية، يةكَيكى تر لة هؤكارةكان دةسةآلتة، 
شانؤو  وةك  طةورةى  كايةيةكى  ناو  نةهاتووةتة  مؤدَيرنانة  بةشَيوةيةكى  كة 
بزانَيت رةوتى شانؤ ض كاريطةرييةكى هةية لةسةر ثَيشكةوتنى كؤمةَلطا، بَيت ء 
بةستراتيذَيكى تر مامةَلة بكات، بودجةو ثَيداويستييةكانى بؤ دابين بكات، يةكَيكى 
دةطاتة  نوَيكان  بيستن شةثؤلة  بة  بةس  تائَيستا  ئَيمة  ئةوةية  هؤكارةكان  لة  تر 
بةرجةستةمان  نةمانبينوةء  ئَيمة  نواندن  دةرهَينانء  تةكنيكء  وةك  دةنا  المان، 
نةكردووة، ئةمةش جؤرَيكى ترة لةو قةيرانةى كة شانؤى ثَيدا تَيثةِريوة، هةروةها 

نةبوونى هؤَل ء نةبوونى بودجة قةيرانة دياردةكانى ترى شانؤى كوردين.

هونةرمةند  مةرجة  ئايا  هونةرمةند  لةسةر  هةية  كاريطةرييةكى  ض  بوون  ئةكاديمى 
ئةكاديمى بَيت؟

بة  من  هونةرة،  وةرطرتنى  زانست  بة  بوون  ئةكاديمى  مةبةست  ئةطةر 
مةرجى  بة  هونةرمةند،  بوونى  بةردةوام  سةركةوتنء  بؤ  دادةنَيم  مةرجَيكى 

بةهرةو  بؤية  نةبَيت،  تواناى  بةهرةو  خؤى  كةسةكة  ئةطةر  دانانَيم،  سةرةكى 
تواناى كةسةكة هةروةها بة زانست وةرطرتنى هونةر كاريطةرى زؤرى دةبَيت، 
بؤية ئةو دوانة ثَيكةوة دةتوانن كاربكةن، بةآلم ئَيمة ئةطةر سةيرى وآلتانى تر 
تَيدا  ئارةزووى خؤيانى  و  بةتواناكان رةنطة حةز  بكةين، زؤربةى هونةرمةندة 
بَيت، تةنانةت ئةطةر بة ديراسةى ثاش دةوامى رةسميش بَيت خؤيان دةوَلةمةند 
كردووة،  تةواو  هونةريان  كؤلَيذى  يان  ثةيمانطا  ضونةتة  زانست،  بة  كردووة 
تواناو  سةرةتاوة  لة  كةسَيك  ئةطةر  بكةن،  نواندن  زانستيانة  بتوانن  ئةوةى  بؤ 

بةهرةى نةبوو ئةوكاتة ئةكاديمى بوونيش هيض رؤَلَيكى نابَيت.

ئةم  دةكةن،  تةخةروج  خوَيندكار  كؤمةَلَيك  جوانةكان  هونةرة  ثةيمانطاى  لة  ساآلنة 
خوَيندكارانة تاضةند خةريكى كارةكةى خؤيان دةبن؟ يان ثةيمانطا زياتر وةك قؤناغَيك 

تةماشادةكرَيتء دةبَيت تةواو بكرَيت؟
هونةرةجوانةكان،  ثةيمانطاى  روودةكاتة  بنةِرةتييةوة  نؤى  لة  خوَيندكار 
كةناَلَيكى  وةك  زؤربةشيان  بةآلم  هونةردا،  لة  دَيت  قاَلبوونةوة  بؤ  تيايداية 
ئيتر  بكات،  تةواو  ئامادةيى  نةتوانَيت  ثَيدةضَيت  خوَيندنة،  كةناَلَيكى  ثةروةردةو 
لةبةر زروفى مةعيشى بَيت، كة رَيطةى ثَينةدات بضَيت لة دةرةوةى كوردستان 
بةآلم  ثةيمانطا،  روودةكاتة  بؤية  بخوَينَيت،  كوردستاندا  ترى  شارةكانى  لة  يان 
نازانين  ئَيمة  تائَيستا  هونةرةجوانةكان  ثةيمانطاى  هةموو  لةوةداية  طرفتةكة 
كاديرَيكى هونةرى ثسثؤِر دةردةضَينين بؤ نموونة دةبَيت بة ئةكتةرَيكى بة توانا، 
يان ئَيمة مامؤستايةكى هونةر ثةروةردة دةكةين، وةك كاديرَيكى ناوةند دةضَيتة 
خوَيندنطاكانء خوَيندكارو قوتابى فَيرى هونةر دةكات، ئةمة طرفتَيكى طةورةية 
ضةندجار ئَيمة ئةمةمان دووبارة كردؤتةوة، بة كؤنطرةيةك يان بة كؤنفرانسَيك 
لَيشت  بكات،  ثةيمانطا  بة سيستمى  ثَيداضوونةوةيةك  بكاتء  ئةمة  ضارةسةرى 
لة  دةِرؤن  لةسةرى  هونةرةجوانةكان  ثةيمانطاى  سيستمةى  ئةو  ناشارمةوة 
نةماوة،  واطشتطير  شتى  دنيادا  هةموو  لة  ئَيستا  بةسةرضووة،  دنيا  هةموو 
بة  يان  نواندن،  بة  تايبةتة  ثةيمانطايةك  نموونة  بؤ  هةية،  ثسثؤِرى  ثةيمانطاى 
دةرهَينان، يان تايبةتة بة مؤسيقا، يان بةجؤرَيك لة جؤرةكانى ذةنيارى شةرقى 
بَيت يان غةربى، يان جؤرَيك لة جؤرةكانى شَيوةكاريى، كة تايبةتة بة نيطار يان 
خوَيندن  كةناَلَيكى  يان  تر  دةزطايةكى  ئةويش  بة  بةرامبةر  نةحت،  يان  طرافيك 
هةية، كة قوتابىء خوَيندكار ثَي بطةيةنَيت وةك مامؤستايةكى باشى ثرؤفيشناَل 
منداآلن  لةوَى  قوتابخانة  ضووة  كة  بؤئةوةى  هونةردا،  بوارةكانى  هةموو  لة 
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بةباشى ثَي بطةيةنَيت، بؤية تاوةكو ئةم ثةيمانطايانة يةكاليى نةبنةوة لةم قةيرانء 
ضةقبةستنةدا دةمَينينةوة، ئةوةشمان لةبير نةضَيت زؤربةى دةرضووةكانى ئَيمة 
هةبووة،  باشى  رؤَلَيكي  كورديدا  هونةرى  رةوتى  راطةياندنء  كةناَلةكانى  لة 
ثةيمانطاية  ئةم  واتة  قوتابخانةكاندا،  لة  مامؤستا  بوونةتة  هةندَيكيان  هةرضةندة 
شتَيك  هةر  ئةطةر  هونةردا،  بوارةكانى  زؤربةى  لة  هةبووة  ئيجابى  رؤَلَيكى 
بكرَيت دةرضووى ثةيمانطاى لَيدةربهَينيت ئةوة شتَيكى وةهاي نامَينَيتةوة، بؤية 
بة  تايبةت  دةزطاكانى  زؤربةى  بةناو  رؤضوون  سلَيمانى  ثةيمانطاى  دةرضووى 
هونةردا، بةآلم ئةمةش هَيشتا هةر بةثَيى ثَيويست نيية، بةثَيى ئةو ذمارة زؤرة 

نيية كة ساآلنة لة ثةيمانطا دةردةضن.

نةبوونى  هؤَلء  نةبوونى  ميكانيزمةكانء  وةك  شانؤ  ثَيداويستييةكانى  نةبوونى 
هاوكارى، ض كاريطةرييةكى كردووةتة سةر بوارى هونةر؟

دانةيان  يةك  ضارةسةركردنى  بة  تةنها  باستكرد  تؤ  كة  شتانةى  ئةو 
ضارةسةرى هةموو شتَيك نابَيت، ضونكة هةموو ئةوانة بةيةكةوة ئةو طرفتةيان 
بؤ  دةزطايةكةوة  نةبوونى  لة  ستراتيذو  نةبوونى  لة  هةر  دروستكردووة، 
رَيكخراوَيكى  نةبوونى  شانؤ،  هونةرى  بةتايبةتى  هونةر،  سةرثةرشتيكردنى 
شانؤكار،  بَيباكيى  يان  شانؤ،  ئَيستاى  هةَلسةنطاندنى  تادةطاتة  شانؤ  بة  تايبةت 
هةية،  دنيادا  لة  كة  نوَى  تةكنيكى  سةدان  نةبوونى  ثَيويستء  هؤَلي  نةبوونى 
ئةمانة هةر هةموويان ثَيكةوة طرفتى طةورةنء ثَيكةوة طرَيدراون، بة نةبوونى 
هةبَيت،  باشت  هؤَلَيكى  ئةطةر  نموونة  بؤ  دةبَيت،  طةورةتر  طرفتةكة  يةكَيكيان 
بةضى  نةبَيت  باشت  تةكنيكى  يان  دةضَيت،  بةضى  نةبَيت،  باشت  ئةكتةرى  بةآلم 
نوَيكة  شةثؤلة  ئاطادارى  هونةرء  بؤ  نةبوو  ديراسةت  نوَيطةرى  كة  دةضَيت، 
نةبَيت، بةضى دةضَيت، بؤية من هةميشة داواى ئةوةم كردووة، كة راسثاردةكان 
زؤرى  راسثاردةى  بووم،  كؤنفرانسَيك  باآلى  ئةندامى  خؤم  من  جَيبةجَيبكرَين، 
بةآلم  ثةيوةنديدارةكان،  بؤ حكومةت ء وةزارةتى رؤشنبيريى ء اليةنة  تَيداكرا 
هيضى نةضووة بوارى جَيبةجَيكردنةوة، تةنها بؤ كات بةسةربردنء دروستكردنى 
زةجةيةك بووة، كة طوايا فآلن كؤنطرة بةسترا، ضونكة ئَيمة دةزطايةكمان نيية بؤ 

بةدواداضوونى راسثاردةكان.
بؤ ئاشتكردنةوةى بينةريش بة دَلنياييةوة بينةر زؤر تامةزرؤى شانؤية، بة 
بةَلطةى ئةوةى كة شانؤ هةية مانطَيكة كاردةكات، جؤرَيك لة بازاِر طةرمييان بؤ 
خؤيان دروستكردووة، ئةمة نيشانةى ئةوةية، كة بينةر تامةزرؤية، ضونكة خةَلك 

نيية  بةتاَلبكاتةوة، شوَينَيك  تَيدا  نيية خؤى  ضةندين سةرئَيشةى هةية، شوَينَيك 
بينةرمان هةية، بةآلم شانؤيةكى وةهامان  ئَيمة  ببينَيت،  لة كاتةكانى خؤى  ضَيذ 

نيية، يان هؤَلَيكى وةهامان نيية تابينةر ضَيذى لَيوةربطرَيت.

لة  مؤفةق عارف لهؤنى، دةرضووى ثةيمانطاى هونةرةجوانةكانى سلَيمانيية 
 ،١٩٩٢ ساَلى  دةرهَينان  بةشى  بةغدا  هونةرةجوانةكانى  كؤلَيذى  ١٩٨٧و  ساَلى 
ماوةى ١٠ساَلة سةرؤكى بةشى شانؤى ثةيمانطاى هونةرة جوانةكانة و ئَيستاش 
وةك ياريدةدةرى بةِرَيوةبةرى ثةيمانطا بؤ كاروبارى هونةر دةست بةكاربووة، 
زياتر لة ٢٥ساَلة لة بوارى هونةردا كاردةكاتء سةرؤكى تيثى هونةرى منداآلنة، 
كة ماوةى١٩ساَلة لة شارى سلَيمانىء شارةكانى ترى كوردستان كارى هونةريى 

دةكات. 
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ساتة فةلسةفييةكاني 
مؤسيقا

ادؤرنؤ لة نَيوان توخم و ماكةكاني مؤسيقادا جةخت لةسةر طرنطي هارمؤني 
دةكاتةوة ء لةسةر ئةو بِروايةية، كة ثيشةي كولتووري هارمؤني دةبَيتة هؤي 
وَيكضوواندني سووذةكان. بةم بؤنةيةوة لةالي ئادؤرنؤو هةروةها شؤئنيبَيرط، 
ئادؤرنؤوة  لةِروانطةي  بَيت.  ئاَلوطؤِرَيكي هارمؤني  تازةطةري مؤسيقايي دةبَيت 
ئةودا  لة  كة  وَينادةكات،  مرؤظ  بؤ  ئاسؤيةك  بنيشَيت،  دَل  لة  كة  مؤسيقايةك 
طؤِرانةكان ثَيشبيني دةكرَيتء ئارامي ء هَيمنيشي ثَيدةبةخشَيت. بةم هؤيةوةية 
كة مؤسيقاي سوننةتي ئَيراني دةبووة هؤي ئازارداني شارؤمةندَيكي ئةَلماني لة 
سةدةي نؤزدةدا. ئادؤرنؤ سةبارةت بة هارمؤني دةَلَيت: هارمؤني جوانيناسانة، 
هاوسةنطييةكي  ساختةو  شتَيكي  زياتر  نايةت.  بةدةست  تةواو  بةشَيوةيةكي 
ناوكي  ذمارةيةك  بوترَيت،  ثَيي  هارمؤني  كة  هونةري،  شتَيكي  هةر  لة  كاتيية. 
هارمؤنيية.  حةقيقةتي  نةبوون"  "خؤش  حةشارداوة.  خؤي  دذواز  جياوازء 
كارة  ئةو  هارمؤني  نيية.  بووني  واقيعدا  لة  كة  شتَيكة،  بةيانكردني  هارمؤني 
لة  بؤضوونةش  ئةم  بنياتنراوة.  لةسةري  ئامانج  ء  ئارمان  كة  دةكاتةوة،  رةت 

آل لة فارسييةوة: ئةنوةر عةبدولَ

دركي ماركسء باقي كةساني ضةث دةضَيت سةبارةت بة هارمؤني كؤمةآليةتي. 
لةبةرئةوةي روانطةي ئةم بيرمةندانةوة هةر شتَيك كة بةناو نةزمي كؤمةآليةتي 
بةم  جةماوةرة.  ضةوساندنةوةي  لَيهاتووييةكانء  سووكايةتي  دةناسرَيت، 
بةم  ماركسة،  باسةكةي  ئةساسي  لةسةر  ئادؤرنؤ  مؤسيقايي  باسي  بؤنةيةوة 
بةمجؤرة  بةس.  طرَيبةستَيكةو  دةناسرَيت،  هارمؤني  وةك  ئةوةي  ضةشنةي 
لةبةردةم  خؤي  بةردةوام  دةردةكةوَيت،  موزيكاَل  هارمؤني  وةك  كة  ئةوةي 
طؤِران ء ئاَلوطؤِردا دةبينَيتةوة. لة مَيذووي مؤسيقاي رؤذئاواداو بةو جؤرةش 
ضيني  ثَيشكةوتني  لةطةَل  سازطارة  بةزؤري  هارمؤني  نيشانيدةدات،  ئادؤرنؤ 

مامناوةند، زاَلبووني ثَيوةندي سةرمايةداريي ء ثةرةسةندني مؤدَيرنَيتة. 
بناغةي  رؤذئاوايي،  بــؤرذوازي  سةرهةَلداني  لةطةَل  هاوكات  ء  بةزؤري 
مؤسيقاي تةنالي رؤذئاوايي لة بةرهةمةكاني سوَلتاني هايدنء موتزارتدا بَيضمي 
طرت. لة مَيذووي مؤسيقاي رؤذئاوادا و ثَيش لة رَينيسانس، مؤسيقي خؤجَيي، 
لة ئارادا بوون، بةآلم لة  فولكلؤرَيك، هةروةها ئاتونال ء ثلي-فؤونيك بوونيان 
كتَيبةكاني مَيذووي مؤسيقادا، سةرةتاي مؤسيقاي كالسيكي رؤذئاوايي هاوكات 
راهَينانء  ضؤنَيتي  كاتةدا  لةم  دةطةِرَينةوة.  ١٦دا  سةدةي  لة  مؤنتةوروي  بؤ 
مؤسيقا،  هةذدةش  سةدةي  تا  بوو.  مسؤطةر  و  نووسراو  مؤسيقايي  سيستمي 
مؤسيقاي  ئةمة  كَلَيسةيي.  مؤسيقاي  سوَلتانيء  مؤسيقاي  لة  بوو  تَيكةآلوييةك 
تةنال بوو. واتة بةيةك نؤتي سةرةكي دةستيثَيدةكرد، لة ثةرةسةندني خؤيدا هةر 
ثَيدةهات.  كؤتايي  نؤتةية  بةم  هةر  مةقتوعةكةش  دةمايةوةء  وةفادار  نؤتة  بةم 
بةجؤرَيك كة نؤتة سةرةكييةكة سةرةتاي مةقتووعةكاني ديكةشي دياريدةكرد. 
مؤسيقا  سيماي  سوننةتي  فؤرمي  ئادؤرنؤوة  روانطةي  لة  كة   رووةوةية  لةم 
وةكو  نؤزدة  سةدةي  يةكةمي  نيوةي  لة  ئاوازدانةران  تازةطةريي  بؤرذوازيية. 
بروكز، ثاش بَيتهؤظنء مؤسيقاي ثؤست رؤمانتيك لةوةدا بوو، كة خؤطرَيدانةوة 

بةو نؤتة سةرةكيية بشارنةوة.
سةرةتادا  لة  نؤزدةيةم  سةدةي  طةورةي  ئاَلوطؤِري  ئادؤرنؤ  بؤضووني  بة 
لةنَيوضووني فؤرمي طةشي  ئازاراوييء ثاشان  هاتنةناوةوةي دةنطي ناخؤشء 
بَيتهؤظندا دةبيسترَيت. ئةو  مؤسيقا بوو. لةم خاَلةدا كة لة دوايين بةرهةمةكاني 
هةوَليداوة فؤرمة ناسراوةكاني هارمؤني تَيبشكَينَيت. بة ثَيضةوانةي ذمارةيةك لة 
رةخنةطران، كة ئةم بةرهةمانةي بَيتهؤظنيان وةك بةرهةمي ثَيرةثياوَيكي ناِرازيي 
مةقتوعانةدا  لةم  ئاتوناَلي  مؤسيقاي  بةستَينةكاني  ئادؤرنؤ  زانيوة،  جيهان  لة 
دةدؤزييةوة. هةندَيك نموونةي ديكةي وةك بةرهةمةكاني ظاطنَير، فرانتس ليست، 

KSOKSP



٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

ةر
هون

٢٠١
ي ٠

ثريَل
 ئة

٥١ 
مارة

ذ

ةر
هون

سةرهةَلداني  بوونةهؤي  كة  ماهلَير،  طوستاو  نؤيةمي  سةمفؤنياي  بةتايبةتي 
مؤسيقاي ئاتوناَل لة سةرةتاي سةدةي بيستدا. مؤسيقاي ئاتوناَل لة ساَلي ١٩٠٩ 
مؤسيقاية،  ئةم  ناسراوي  نوَينةراني  باقي  ناسرا.  شؤنبَيرطةوة  ئارنؤَلد  لةاليةن 

ئانتوان وَيبرؤنء ئاَلبان بَيرط، مامؤستاي ثيانؤي ئادؤرنؤ بوون.
بة نؤتَيكي  لةوةداية، كة يةكةم   تايبةتمةنديية سةرةكييةكاني ئةم مؤسيقاية 
سةرةكي دةست ثَيناكات، دووةميش لة كامَلبووني مؤسيقاكةدا بة هيض شَيوةيةك 
لةثَيش  ضوارضَيوةيةكي  هيض  نابينينء  سوننةتي  شَيوازةكاني  لة  نموونةيةك 
لة  بةزؤري  بةرهةمانة  ئةم  رووةوة  لةم  ناكرَيت.  رةضاو  تَيدا  دياريكراويش 
شَيوةي  بة  وَيكنةضووةكان  ئامَيرة  با  دةكةونةوةء  دوور  ئؤركَيسترايي  فؤرمي 
(كؤبوونةوة ١ تا ٤ ئامَير) لَيدةدرَيت. ئادؤرنؤ مؤسيقاي ئانؤتاَلي بة طةورةترين 
دةستكةوتي مَيذووي مؤسيقاي دةزانَيتء دةيوت ناسازطاريي مرؤيي هاوضةرخ 

لة ذياني نوَيدا نيشاندةدات.
شوستاكويض،  ئيستراوينسطي،  مؤسيقاي  لة  ئادؤرنؤ  رةخنةكاني  بنةماي 
جازء ظاطنَيريش هةر دةطةِرَيتةوة بؤ ئةمة. ئةو لةالي ظاطنَير هَيرش دةكاتة سةر 
بيري "هونةري كامَل"، وَيِراي ئةوةش رةخنةي توندي لَيدةطرَيت   سةبارةت بة 
طةِرانةوةي بؤ رابردوو و دوورخستنةوةي مَيذووي مؤسيقا لة رةوتي طةشةي 

خؤيدا.
سةرضاوة:

http://www.persianpersia.com/articles/music/musicarticledet 
ails.php?marticleid=189

a_aida١٨@yahoo.com
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دةتوانيت طؤظارى           لةم ماَلثةرِانةدا 
بخوَينيتةوة:

www.dengekan.com

www.chrakan.com

www.chra.tv
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