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دیدار

٧لةتيف هةَلمةتديوانى (باَلى جبريل) و سةركَيشييةكانى...

١٩بةكر شوانيكريستا ظؤلف ذيانَيكي تا كؤتايي...

٢٦سياوةش طؤدةرزيدرَيذةي باسةكةي هةرةنطرَين...

٣٧غةمطين بؤَلىذووري شاعيرو فرةثةنجةرةيي شيعر...

٧٧ِرابةر فاريقطارسؤن...

٥٣سةباح رةنجدةربة ئارةزووي زةوي ناو لة درةختةكان نرا...

١٠٧سازداني: كاشان سيروانديدار لةطةَل: رةنج سةنطاوي...

٦٦هاشم سةراجشيعرى نانؤ...

٧٦حةمة كاكةِرةشخؤم ناكوذم...

٨١ثشتيوان عةلى مؤبايلةكةم وةك ثشكؤ لةخوَينةكةمدا...

٨٤جةليل كاكةوةيسراوةسَيبةر...

٩٠ئةمين طةرديطالنيطؤمة طَيذة...

٩٧ئةديب نادركؤجيتؤ...

١٠٤لةيال سيمايي قاضاخ...



وەرگان

ھونر

١٣٦رزطار جةبارىميتؤلؤذياى ئةفِراندن لة ئاييني زةردةشتيدا...

١١٥ثةرويز زةبيح غوآلميماريؤ ظارطاس يوسا (ضةند نامةيةك بؤ...

١٢٥دلَير محةمةدثَيشةكي ديوانةكةي ترانسترؤمَير...

١٣٠يوونس رةزاييشيعر و ذياني ”تووماس ترانسترؤمَير“ ...

١٤٢كةريم ثةِرةنطميالن كوندَيرا ئاطايي بةردةواميي...

١٧١تةها ئةحمةد رةسوَلشؤِرشى هونةرى شَيوةكاريى

١٦٣جةواد حةيدةريئادةم بةهةشتي كرد بة قورباني ئازادي ...

١٨٤و. ئازاد بةهين وتووَيذ لةطةأل تيؤدؤر ئانجَيلؤثؤلؤس

١٩٢و. سةعيدة سائَيبوتووَيذي راديؤيي هانري ماتيز (١٩٤٢)
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لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةتديوانى (باَلى جبريل) و سةركَيشييةكانى

بةكر شوانيبةكر شوانيكريستا ظؤلف ذيانَيكي تا كؤتايي ثِر لة هةوراز و نشَيو

غةمطين بؤَلىغةمطين بؤَلىذووري شاعيرو فرةثةنجةرةيي شيعر

سياوةش طؤدةرزيسياوةش طؤدةرزيدرَيذةي باسةكةي هةرةنطرَين لةسةر ثؤستبةرهةَلستكاري
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بةشةكانى (باَلي جبريل) بةشةكانى (باَلي جبريل)   

ديوانى باَلي جبريل بريتيية لة سَي بةش:

بةشــى يةكةم: ئةم بةشة-١٦- هؤنراوة(غةزةل) دةطرَيتةخؤي و لة هةر ثَينض 

هؤنراوةى بةرايي ئةم بةشةدا محةمةد ئيقبال راستةوخؤ طفتوطؤ ئاراستةى خوا 

دةكات و ضةندوضوونى لةطةَل دةكات و لة شيعرةكانى ديكةى ئةم بةشةدا زياتر 

رياليزمييانة بيردةكاتةوةو شتةكان دةستنيشاندةكات.

بةشــى دووةمى ئةم ديوانة بة شــيعرَيك دةســتثَيدةكات لةســةر شَيوازى 

شيعرةكانى-ســةنائى- شــاعيرو ســيي شــيعرى-غةزةل-ى طرتؤتة خؤى و 

هةندَيكجار ســؤفييانةو هةندَيكجاريش فةيلةســؤفييانة.. بيــرو بيرؤكة دةخاتة 

كار و ئةم شــيعرانةى بة زمانى –ئؤردى- نووســيوةو باشــترين شيعرةكانى-

لةتيف هةَلمةتلةتيف هةَلمةت

ديوانى (باَلى جبريل) و سةركَيشييةكانى
شاعيرى طةورةى رؤذهةآلت محةمةد ئيقبال..
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محةمــةد ئيقبال-ةو بةَلكو وةك وةرطَيِرانى فةرةنســايي شــيعرةكانى-محةمةد 

ئيقبال الهورى- دةَلَين: شــَيوازى ئةم شيعرانة تاك و بَيهاوتاية لة هةموو ئةدةبي 

جيهانيدا...

بةشي ســَييةمى ديوانى-باَلي جبريل- درَيذترين بةشى ديوانةكةيةو شيعري 

هةمةجؤرو هةمة بابةتى طرتؤتة خؤى و شيعرةكان زؤركاريطةرن و بارودؤخَيكى 

سؤفيانة دةئةفِرَينن و هةســت بة شةثؤلى سرووش و جوانكارييةكى خؤرسكى 

لةهةموو شيعرةكاندا دةكةين... 

هةروةها لة ديوانى باَلي جبريل دا ضامةى- ساقي نامة- و سي و ثَينض تاوةكو 

ضل ضوارينة لة دوو توَيى ئةم بةشةدا بةديي دةكرَي، هةر ضوارينةيةك و لةبارةى 

بابةتَيكةوة دةدوَي، لة وَينةى ضوارَينةكانى خةيام و كَيشى هةموو ئةم ضوارينانة 

هةمان كَيشــى ضوارينةكانى باباتاهيــرى عوريانة... واتا كَيشــى (دووبةيت) كة 

كَيشَيكى كوردييةو لة نووسينى ئاظَيستادا بةكارهاتووة...

***

خودى طةردوونى لةالى ئيقبال: خودى طةردوونى لةالى ئيقبال:   

طةردوون لةالى ئيقبال بةكاريطةرييةكى رؤحى هةمووى بةرجةستةى يةكدى 

بووةو هةموو شــتَيك ثَيكدَينَي و بةم بارودؤخة دةطوترَي- خودى- و طوزارةى 

ئــةم- خــودى- ية جياوازة لة طوزارةى التينى ئةم وشــةية يا ئــةو مانايةى كة 

شوثنهاوةر ثَيي بةخشــيوة... هةروةها جياوازة لة وشةى- mol-ى فةرةنسايي 

كة ثَيضةوانةى –tol- يا-sol- ةو نزيكةى لة وشــةى-self- ى ئينطليزى و ئيقبال 

خؤى وشــةى- خــود-ي بةم ماناية بةكارهَيناوة ... وةكو ثَيشــةكى نووســانى 

ديوانى- باَلى جبريل- بةفةرةنسايي ئاماذةيان بؤ كردووة... 

ئةوةتا لةبارةى خودةوة ئيقبال لة باَلي جبريل دا دةَلَي:-

هيزى خود

دةنكة خةردةلَيك دةكات بة كيو

ترس و بيمى خود

كيَوَيك دةكات بة دةنكة خةردةل...

***

خودى تاكةس -من-:-خودى تاكةس -من-:-  

بةالى(ئيقبال)ةوة خود دةبَيتة هةزار هةزار بةشةوةو تاكة كةسةكان هاندةدات 
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كة لة ديمةنة طشــتيية بةربآلوةكاندا دةربكةون و لةو حاَلةتةشــدا مةبةســت و 

ئارمانجى تاكةكةس دةبَيتة ئةوةى بؤ شــكؤمةندى خودى رةها -من -بطةِرَي و 

ثلة بة ثلةو قؤناخ بة قؤناخ هةوَلي ئةوة دةدات ئةو خودة بطةيةنَيتة بةرزترين ثلة 

بةرزةكان...

خود بؤ تاكى طيانلةبةر كةســايةتى و بةهَيزو تةوةزوكامَلييةو لة ثةرةسةندن 

و ثَيشكةوتنيدا داب و نةريتة بَلندةكان بة هةوَل و كؤششى خؤى جَيبةجَيدةكات.. 

و سروشتى خود واية كة خود بةرةو ثَيكةَلى و تةوزى رةها.. هاندةدات و بؤ ئةو 

مةبةستةش توانا و كؤششى بَيمانةند دةخاتةكار...

لةمبارةيةوة ئيقبال لة ديوانى باَلي جبريل دا دةَلَي:-

خؤت لةسةردةمة سةختةكان

طؤشةطير مةطرة

ئةوةى بةسةر تةطةرةكاندا باز نةدات

هيض بايةخَيكى نيية

ئايا نازانى كة شةثؤل

بةتام و ضَيذ نيية تاوكو خؤى بة تاشةبةردا نةكَيشَي...

***

ئيقبــال ئةوةش دةخاتة ِروو كة ئةو هةوَل و كؤششــة ســةختةى كة بةرةو 

هةَلطذان بة لووتكةى بووندا هانت دةدات و وةكو دياردةى خود خؤى دةنوَينَي... 

خؤشةويستيية... لةم بارةيةوة دةَلَي:-

خؤشةويستى ئةوةية

تؤ -خود- ببينى

خؤشةويستى ئةوةية

تؤ- خود- بثاريَزى...

جةوهةرى ذيان

خؤشةويستيية

جةوهةرى خؤشةويستيش

تةنها هةر خودة...

***

ئيقبال الى واية ثَيشــكةوتنى خودى تاكة كةس رَينماي ئةو ئاراســتةيةية كة 

جوانيي تيادا طةشةو لةش و نما دةكات و دواكةوتنى خود بةَلطةي ئةو ئاراستةيةية 
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كة زوشتى و كريتى تيادا ثةرةدةسَينَي...

لةم بارةيةوة دةَلَي:-

هةرضى هؤكارى بلَند بوونةوةى خودة

جوانة

هةرضى هؤكارى رةوشت نزميية

كريت و دزيَوة

***

ئيقبال هونةرو جوانى ثَيكةوة طرَي دةدات و لة شيعرى –دارةكةى مؤسا- دا 

دةَلَي:-

طةِران بة دواى جوانيدا

هونةرة

ئةطةر طوَيت لة طؤرانييةك بوو

روخسارتى نةطةشاندةوة

ماناى ئةوةية طؤرانيبَيذةكة

دلَي ساردة...

***

ئيقبال ثَيدا طري لةسةر ئةوة دةكات كة هونةر وزة بةهةموو ئةوانة دةبةخشَي 

و ثِراوثِريان دةكات لةســةر طةرمى و ضوســتى و ضاالكى و خؤشــى ذيان.. كة 

هؤطرو عاشقى هونةرن... و هونةرى جوانيش تةنها ئةو هونةرةية كة ثلةو ثايةي 

رؤح بَلند دةكاتةوةو ئازايي و هيواو ئاســوودةيي بة مرؤظ دةبةخشــَي و فَيرى 

ئةوةي دةكات بة شــكؤمةندييةوة بــذَي.. و بةختــةوةرى مرؤظايةتى لةوةداية 

تاكــةكان و كؤمةَلطاكان ثشــتيوانى يةكدى بن و كةَلكةَلــةى زةوتكردنى ماف و 

بةشى يةكدى لة دَل دةربكةن و بةيةكسانى ثَيكةوة ذيان بةسةر بةرن.

ئيقبــال ئةطةرضى بة طةورةترين شــاعيرى ئيســالميي ســةدةى بيســت و 

دواتريش ناســراوة... بةآلم طةلَي شــيعرةكانى بةتايبةتى شــيعرى -سكاآليةك 

بؤ خوا- و- وةآلمى ســكاآل- كة لة ساَلي ١٩١٥دا نووســيونى و تياياندا هَيرش 

دةكاتة سةر خواى طةورة و مةزن و بة توندترين شَيواز رووبةِرووى دةبَيتةوة، 

ئوســوولييةكان و ســةلةفييةكانى هةذاندو بارى طيانياني قورس كردوو بوون 

بةهؤى ئةوةى تيرو توانجى زؤرى تَيبطرن و بةالدةرى لة قةَلةمبدةن...

ئيقبــال لة ديوانى- باَلــي جبريل- دا وَينــةى ئازايي ئيبليس دةكَيشــَي و وا 

دةخاتــةِروو كة ئازايةتييةكــى نموونةيي واى هةية.. كــة طةردةلوول لة ضةم و 
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رووبارو دةرياكاندا دةورووذَينــَي... كةضي ثَيغةمبةرانى وةكو حةزرةتى خدرو 

حةزرةتى ئيلياس -بةراي ئيقبال ئةمةيان لةدةست نايةت و ئيقبال وَينةيةكى واى 

ئيبليس دةخاتة بةرضاومان لة -ثرؤمؤسيوس-ى طريكى دةضَي كة ئةفسانةيةكيان 

دةَلــَي: ئاطرى لــة ذَيرزةمين دزيوةو بة مرؤظى بةخشــيوةو لةبــةر ئةو كارةى 

خواوةندة بتةكانى طريك ســزاى توندو سةختيان بةسةري دا سةثاند... و ئيقبال 

وا دةخاتــةِروو كة ئازايةتــى ئيبليس تواناو بةهرةى بَلندبوونةوةو ثَيشــكةوتنى 

بةمرؤظ بةخشيوة...

هةروةهــا ئيقبــال لة ديوانــى -باَلي جبريل- دا شــيعرَيكى بة ناونيشــانى- 

لينيــن لةبةردةم خــوادا- بآلوكردؤتةوةو تارادةيةكى زؤر ثشــتطيرى هةنطاوو 

هةَلوَيســتةكانى لينين دةكات لةو سةردةمةدا كة وآلتانى سةرمايةدارى ئةوروثا 

بةهةموو شَيوةيةك مرؤظايةتييان دةضةوساندةوةو مافى مرؤظيان ثَيشَيلدةكرد...

ئيقبال موسَلمانَيكى بيرتةسك و بةرضاو تاريك نةبووةو رَيزى هةموو ئاينةكان 

و رَيزى هةمــوو طةالنى جيهانى طرتووةو داواى ئازادى بؤ هةموو نةتةوةكان و 

داواى شــكؤمةندى بؤ هةموو مرؤظايةتى كردووةو ئةوةتا لة شيعرَيكى ديوانى- 

باَلي جبريل- دا بةناونيشانى -نامةى جاويدانى بآلويكردؤتةوة دةَلَي:-

مرؤظايةتى ئةوةية

ريَزى مرؤظ بطيرَي

كةواتا دةبَي

دان بةشكؤمةندى مرؤظدا

بنرَي

***

ئيقبال رؤحَيكى كراوةو بةربآلو بوو لــة روانطةى بَلندي مرؤظايةتى و دوور 

لــة دةمارطيرى ئاينى و نةتةوةيي و ضينايةتييــةوة داواى ئازادى وكارو نانى بؤ 

هةمــووان دةكردو ئةم روانطةيةشــى واى لَيكرد شــيعرةكانى لة رؤذهةآلت و 

رؤذئاوادا لةاليةن رؤشــنبيرانةوة بايةخى ثَيبدرَي و شــيعرةكانى وةرطَيِردرَيتة 

ســةر زمانى طةلَي لة وآلتانى رؤذاواو رؤذهةآلت و ئةمةش بؤ شاعيرَيكى وةكو 

ئيقبال شــتَيكى ســةير نيية... ضونكة بة ضاوَيكى ثِر عيشــق و خؤشةويستييةوة 

ســةرنجى ذيانى داوةو خؤشةويســتى بة داينةمؤى جوانى و جوانكارى ذيان و 

ثَيكةوةذيان و ثَيشكةوتن لةقةَلةم داوةو ئةوةتا –لة باَلي جبريل- دا دةَلَي:-
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بة خؤشةويستى طوَل وطوآللَة سوورة جوانتر

دةبن

لة نيطاى شاعيرى دةنط زيَريندا

نةختَي سيحر بةدى دةكرَي...

***

طةشتَيك بة ديوانى -باَلي جبريل-دا

لةشارى -الهوورى-ى سةربة وآلتى ثاكستان محةمةد ئيقبال ساَلي ١٨٧٣لة 

دايك بووةو ســاَلي١٩٣٩زاينى كؤضى دوايي كردووةو نزيكةى ضواردة كؤمةَلة 

شــيعرو كتَيبى بة زمانى فارســى و ئؤردى و ئينطليزى نووســيوةو (نيكلسؤن)

و (ئاربيري) بةرهةمةكانى ئيقباليان كردووة بةئينطليزي، (ئةليســاندرو بوزاني) 

ئيتالى و (ئان مارى شــيميل) كردوونى بة ئةَلمانــى و توركى و (ئيفامييروفتش) 

و(محةمةد مقرى) كردوويانة بة فةرةنســي و (عبدالوهاب عزام)و (ابي الحســن 

الندوي) كردوويانة بةعةرةبى... ئيقبال شــاعيرَيكى ســؤفي بووةو هةميشــة بؤ 

جوانييةكانى ذيان طةِراوةو لةو بارةيةوة دةَلَي:

طةِران بة دواى جوانيدا هونةرة...

ديوانى(باَلي جبريل)

ل/٢١

***

ئيقبال ئةوةندة بةســةرطةرمى و ســؤفَيتى بةرثةرضى ثياوانى شــةريعةتى 

داوةتةوة... ثياوانى ئاين و توندِرةوان بــة طومِرايان لةقةَلةم داوةو ئةوةتا خؤى 

لةو بارةيةوة لة شيعرَيكيدا دةَلَي:-

عَيراق و فارس ثَيشوازى شيعرةكانم بةم جؤرة دةكةن:

((ئةم طومِرا هيندي ية بةبَي شمشَير و رم خةَلك دةكوذَي))

 ديوانى(جناح جبريل)ل٥٠

هةروةها لة شيعرَيكى ديكةدا دةَلَي:

من كافريَكم لة كافرانى هيندستان..

تةماشاى سةرطةرميم بكة:-

دلَم ثِرة لة نويَذو طؤرانى

ليَوم تذى ية لة طؤرانى و نويَذ

خؤشةويستى لة سروودةكةمداية
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خؤشةويستى لة زوِرناكةمداية!

 ديوانى(جناح جبريل)ل٧٧

***

ئةطةر ســورياليزمييةكان باوةِريــان وابووبَي كة جيهان و سروشــت ثِر لة 

كةموكوِريــن و ئةركى شــاعير ئةوةية كة ئةو كةموكوِرييانة ثــِر بكاتةوة... ئةوا 

ئيقباليش لة دةرةباجةى ســؤفيطةرَيتيةوة دةِروانَيتة طةردوون و الى واية ئةطةر 

ناتةواوييةكيــش لة طةردووندا هةبَي دةتوانين ئةو ناتةواويية بة خؤشةويســتى 

تةواو بكةين... ئةوةتا دةَلَي:

جةوهةرى ذيان خؤشةويستيية

جةوهةرى خؤشةويستى خودة

***

بة خؤشةويستى: طوَل و طولَة ئةستَيرة

جوانترو شؤختر دةبن

 ديوانى(جناح جبريل)ل٢٠

بةِراى من(كة زؤربةى ديوانةكانى محةمةد ئيقبالم خوَيندؤتةوة) ديوانى- باَلي 

جبريل- ى لة هةموو ديوانةكانى جوانترةو شــاكارترةو لــةم ديوانةدا محةمةد 

ئيقبال ئةوة دةردةبِرَى كة ســؤفييةو شوَينكةوتووى مةوالنا جةلةالدينى رؤميية، 

فةرموون خوَينةرانى بةرَيز با ثَيكةوة طةشــتَيك لة ذَير ســَيبةرى ديوانى-باَلى 

جبريل- دا بكةين...

فريشتةكان لةبةردةم خوادا تانة لة ئيقبال دةدةن:

ئةم ضةتوونة لة جوانكردنى سروست ناترسَي

ئةمة ئةطةر ضى زةوى نشينة.. رةنط و رووى ئاسمان نشينى هةية

نةخةلَكى رؤمايةو نةخةلَكى قاشانةو نةسةمةرقةند

فريشتةكان لةمةوة فيَََََََََري راِرايي ئادةم بوون

ئادةم لةمةوة فَيرى ثَيِرةوكردنى بةرنامةى خوا بوو

  ديوان اجنحة جبريل/ل١٤٥

 شيعرى ذمارة-٥١-

وةرطَيِرانى عبدالمعين ملوحي

ضاثي يةكةم:١٩٨٧/سورية/دمشق

***
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من ثيَويستيم بة فةيلةسووف هةية نة بةمةال

يةكةميان دَل دةمريَنَي و دووةميان بيروبينايي دةلةوتيَنَي..

سةرضاوةي ثَيشوو

شيعرى ذمارة-٥٠-ل١٤٤

دلَم موسلَمان نيية نةدلَي من و نةدلَي تؤ

نويَذى تؤ خووثيَوةطرتن و راهاتنة و نويَذى منيش هةر لةو جؤرةية

ئةو ملمالنيَيةى كة نموونةطةلَيكى وةك مةال ثالَةوانيَتى دةكةن

ثَيشين دةزانم ضؤن كؤتايي دَي.

 سةرضاوةى ثَيشوو/شيعري ذمارة-٥٢- ل ١٤٥

مزطةوت و حوججرةو مةيخانة لة ديَر زةمانةوة

لة ذيَر هةذموونى دةنطى مةرطدان

ئةو مرواريية دانسقةيةى كة لة سنطى سةدةفةكةوة

دةرثةِري

لة فرمَيسكى بةرةبةياندا بينيم..

 سةرضاوى ثَيشوو/شيعرى ذمارة-٥٦-ل١٤٨

ثياوانى خاوةن ثلةو ثايةي بةرز لة كةنيسةو ئيسالمدا

ضةند شايستةى الواندنةوةن

بةروبوومى كؤشيشيان

تاريكايي دلَيانة..

 اقبال/ سةرضاوةى ثَيشوو/شيعري ذمارة-٣٨-ل١٣٤

تاوةكو رؤذى رستاخيز هةورة تريشقةكةم

هيَور نابيَتةوة

يان جل و بةرطةكانى خؤى دوولةت دةكات

يا ثالَتؤكةى خوا دةدِرَي

 اقبال/سةرضاوةى ثَيشوو/شيعري ذمارة-١٨-ل/١١٨

سرووتى مزطةوت ضيية؟ ثَيشيَلكردنى

ثيرؤزمةنديَتى مزطةوت

داب و نةريتى كلََيسا ضيية؟

بازرطانى كردن بة كلََيساوة

 اقبال/سةرضاوةى ثَيشوو ل/٦٠

شَيخى حةرةم خؤي بة نهيَني
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نرخةكة دةخوات

نرخي جل و بةرطة دزراوةكان:

ثةتؤكةى ئةبووزةِر و جزداشة ثينة ثينةكةى ئووةيس و

سةرثؤشةكةى فاتيمةى زةهراء...

 اقبال/ سةرضاوةى ثَيشوو/ل ٥٩

شاعير بويَرو ئازاية..

جوانكارى سروشت دةكات

 اقبال/ اجنحة جبريل ل/٢٢

***

تؤ هةتاوت ئةفراند

من ضرام دروستكرد

تؤ قوِرت ئةفراند

من ثةرداخم دروستكرد

تؤ دارستان و ضياو ئارانت ئةفراند

من داآلن و باخ و رةزم دروستكرد

تؤ بةردت ئةفراند

من ئاويَنةم لة بةرد دروستكرد

تؤ ذةهرت ئةفراند

من ترياقم لة ذةهرةكة دروستكرد..

 ايقبال/ ديوانى ئاماذة بؤ كراو /ل/٢٢

بؤضى مل بؤ ضارةنووسى ويستى خوا كةض دةكةى

تؤ بؤضي خؤت

ضارةنووسى خؤت داناِريَذى...؟

 ايقبال/ ديوانى نابراو / ل٣١

ئةوةى كة طةلَحؤكان دةلََين:

ديلى ضارةنووس بووة

ئةو ديلة هَيشتا دةتوانَي

ضارةنووس تَيك و ثَيك بشكيَنَي

 ايقبال/ ديوانى نابراو/ ل/٣١

***
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طلَكؤكةم حةجخانةى

خاوةن بِريارو خةلَكة..

 ايقبال/ ديوانى/ اجنحة جبريل/ ل٤٦

***

سروشت رةنطوِروويةكى فريشتة ئاساى

ثيَبةخشيوم...

من لة خاكم و لةطةَل خاكدا طونجاو نيم

 ايقبال/ ديوانى/اجنحة جبريل

*** 

ئةو وشةى نهيَنييةى كة شيَتيَتى فَيرى كردووم

ئةوةية كة خوا هةناسةى جبرةئيلى ثيَبةخشيوم

بؤ ئةوةى ثَيي بدوَيم..

 ايقبال/ سةرضاوة نابراو/ل٤٦

***

هاوارةكةم ترس و لةرز دةخاتة

كةعبةو بتخانةوة

هةندَي جار بينايي ية تيذةكةم

دلَي بوون دةسمَي

 ايقبال/ سةرضاوةى ثَيشوو/ل ٤٧

***

لةو باوةِرةدام خؤر ومانط و ئةستَيرةى مشتةرى

هاوِرَيى منن..

***

بؤضى جَي ي سةرساميية

ئةطةر مانط و ئةستَيرةى مشتةرى

دوو نَيضيرن لة نَيضيرةكانم

 ايقبال/ ديوانى ناوبراو/ ل٤٨

***
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ئةى جبريل السايي تواناى ناوةكى و مةستيم مةكةرةوة

واباشترة ئةو فريشتانةى كة ئاسوودةييان بةالوة طرنطة

خةريكى تةزبيحاتى خوا بن

 ايقبال/ هةمان سةرضاوةى ثَيشوو/ل ٤٩

***

ئيقبال ناتوانَى تةنانةت لةبةردةم خواشدا

بَيدةنط بَي

كَي ئةم مرؤظة ضةتوونةى

ثَي بَيدةنط دةكرَي...

 ايقبال/ هةمان سةرضاوة/ ل٤٩

***

ضراكةت دلَي خؤتة

قةلَةمةكةت هةناسةى خؤت

تةنها تؤ لةم جيهانةدا هةقي

هةموو شتَيكى دى سةرابة..

 ايقبال/اجنحة جبريل/ ل ٥٥

***

ئةى موسلَمان لة دلَي خؤت بثرسة و لة مةال مةثرسة

بؤضى-حةرةم- تةهى بووة لة ثياوانى خوا..

ايقبال/ سةرضاوةى ناوبراو/ل ٥٨

ثَيشنويَذيةكةت لة خوا ناترسَي

خوا ثةرستَيكةت خؤشى تيا نيية

نة بةم جؤرة نويَذة قايل ببة

نة بة ئيمامى لةم ضةشنة..

***

طةورةى- حةرةم- م بينى

نةكردارةكانى طةرم و طوِري تيابوو

نة ئاخافتنةكانى بيركردنةوة

 ايقبال/ سةرضاوةى ثَيشوو/ ل٥٩

***
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ئةوةى خَيرو باج وةردةطرَي سوالَكةرة

يةكسانة لةالم ئةم قسةيةم ثةسةند بكةن

يا بةرثةضى بدةنةوة

هةموو ثاشاو سولَتانةكان سوالَكةرن...

ايقبال/ اجنحة جبريل/ل ٧٣

ئيقبال لة شيعرَيكدا بةناونيشانى –لينين لةبةردةم خوادا- دةَلَي:-

فةرمانةكانى خوا بؤ فريشتةكان:-

خَيراكةن لة طةردوونةكةمدا هةذاران لة خةو هةلَسيَنن...

شووراو طريَبةستةكان

لة كؤشك و تةالرى دةولَةمةندكاندا شلؤق كةن..

هةر ئاسةواريَكى رابوردووتان بينى رايمالَن

هةموو طولَة طةنمَيكى ئةو كيَلَطةية بسووتيَنن

كةنانى جوتيار نادات ...

ايقبال / سةرضاوةى ثَيشوو/ ل٧٤و٧٥

هةروةها لة شيعرَيكى ئيقبالدا كة بةناونيشانى -جبريل و شةيتان-

نووسيويةتى.. شةيتان بة جبريل دةَلَي:-

ئةطةر لة ضركةساتَيكى رازونيازدا تووشى خوا بووى

ئةم ثرسيارةى لَي بثرسة:-

ئةو خويَنةى كة مَيذووى- ئادةم- ى خةلَتان كرد

لة كويَوة هات

من وةكو دِركَيك دلَي خوا بريندار دةكةم

بةآلم تؤ بةبَي بَيزار بوون هةميشة دةلََي ى:-

(اللة هو..اللة هو.. اللة هو)
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جيهاني ئةدةبي ئةَلماني ثَيش كؤتايي ســاَلي ٢٠١١ ماَلئاوايي لة نووســةري 

ناودار كريســتا ظؤلف كرد، كة لة ســةردةمي شةِري سارد و لة دؤخي هةبووني 

دوو دةوَلةتي ئةَلمانيدا تواني ببَيت بة سيمبولي يةكثارضةيي ئةدةبياتي ئةَلماني بة 

هةردوو رةوتي رؤذهةآلت و رؤذئاوايةوة. ئةدةبناســاني دنياي ئةدةبي ئةَلماني 

زمان كؤكن لةســةر ئةوةي كة ظؤلف طةورةترين ئةديبـي ســةدةي بيســتةمي 

ئةَلمانيــا و يةكَيك لة دةنطة ئةدةبيية طرنطةكانــي جيهانة. ظؤلف تا لة ذياندا بوو، 

بةهؤي هةوراز و نشــَيوةكاني ذياني سياســي و ئةدةبييةوة قسةي زؤر لةسةر 

ئةدةبيات و هةَلوَيستي سياســي كرا و لةبةرئةوةي ئةدةبَيكي بةرزيشي لةدواي 

خؤي بةجَيهَيشتووة، ثَيشبيني دةكرَيت ساآلنَيكي زؤر دواي مردنيشي طفتوطؤي 

لةسةر بكرَيت. ”بةِراســتي من كَيم و ئاستةنطي بةردةم بووني من بة من ضيية؟“ 

كريستا ظؤلفي ثةروةردةي كؤماري ئةَلمانياي ديموكراسي DDR)، يان ئةَلمانياي 

رؤذهةآلتي ثَيشــوو) لة ســةرجةم كارةكانيدا بةدواي وةآلمي ئةو ثرســيارةدا 

كريستا ظؤلف
ذيانَيكي تا كؤتايي ثِر لة هةوراز و نشَيو، بةآلم تذة لة داهَينان

بةكر شوانيبةكر شواني
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وَيَلة. رؤماني ”بيركردنةوة لة كريســتا ت“. كة ســاَلي ١٩٦٨ ضاث و بآلوكرايةوة، 

لة منداَلداني ئةو ثرســيارةوة لةدايك بووة. ئةو رؤمانــة لة ئةَلمانياي رؤذئاواي 

ئةو سةردةمةدا ســةركةوتنَيكي طةورةي بةدةست هَينا و ثاش ضةند رؤذَيك لة 

ضاثكردني، لة بازاِردا نةما. ظؤلف ســاآلنَيكي درَيذ يةكَيك بوو لة سةرضاوةكاني 

هؤشــياريي دانيشــتوواني ئةَلمانياي رؤذهةآلت و فةرامؤشكردني وي كارَيكي 

دذوار بــوو، ضونكة دةيزاني ضــؤن وَينةيةكي كولتووري جيــاوازي ئةو وآلتة 

بخاتة روو. هاوكات ســيمبولَيكيش بوو بؤ دؤخَيــك كة خؤي بةتةواوي باوةِري 

ثَي هةبوو. طوينتةر طراس كاتَيك ساَلي ١٩٩٩ خةآلتي نؤبَلي ئةدةبياتي وةرطرت، 

ئاماذةي بؤ ئةو ســيمبولة كرد و لة بةردةم رؤذنامةنووساندا رايطةياند كة ئةو 

خةآلتة ثَيشــكةش بة خاتووني طةورة كريستا ظؤلف دةكات و خؤزطةي خواست 

بة هاوبةشي بة هةردووكيان ببةخشراية.

ذيان لة دووديوي هةمان سنوورذيان لة دووديوي هةمان سنوور

كريستا ظؤلف (Christa Wolf) رؤذي ١٩٢٩/٣/١٨ لة شاري الندسبَيرط ”بة 

ثؤَلؤني: طؤذوف ظَيلكؤثؤلســكي“ي ســةر رووباري ظارتَي لة رؤذئاواي ثؤَلؤنيا 

لةدايــك بووة. تا كؤتايي شــةِري دووةمي جيهاني لة قوتابخانةكاني ئةو شــارة 

خوَيندوويةتي. دواي بِرانةوةي شةِر و دةركردني ئةَلمانةكاني ثؤَلؤنيا، بنةماَلةي 

ظؤلف ســاَلي ١٩٤٥ لة هةرَيمي ميلكنبورطي باكوري ئةَلمانيا طيرسايةوة.  ظؤلف 

ماوةيةك لة شارةوانيي شظَيرين كاري كرد و هةر لةو ماوةيةشدا ضووة ريزةكاني 

ثارتي يةكَيتيي سؤسياليستي ئةَلمانيا (SED)وة، كة ثارتي فةرمانِرةواي ئةَلمانياي 

رؤذهــةآلت بوو. ثاشــان بِروانامةي ئامادةيي بةدةســتهَينا و ســاآلني ١٩٤٩-

١٩٥٣ لة شــارةكاني ئَينا و اليثزيط زانســتي زماني ئةَلماني خوَيند. ساَلي ١٩٥١ 

لةطةَل نووســةري ئةَلمان طَيرهارد ظؤلف ذياني هاوســةري ثَيكةوةنا و ســاَلي 

دواتر ئانَيتــةي كضي يةكةمي لةدايك بوو. خاتوو ظؤلــف ماوةيةك ياريدةدةري 

زانستي بوو الي يةكَيتيي نووسةراني ئةَلمانياي رؤذهةآلت، سةردةمَيكيش وةك 

شارةزاي زمان لة ضةند دةزطايةكي ضاث و بآلوكردنةوة كاري كرد و هةمان كات 

سةرنووسةري طؤظاري ”ئةدةبي هاوضةرخي ئةَلماني“ بوو. ساَلي ١٩٥٥ - ١٩٧٧ 

ئةندامــي ئةنجوومةني بةِرَيوةبةري يةكَيتيي نووســةراني ئةَلمانياي رؤذهةآلت 

بوو. ٤ ساَل ثاش لة دايكبووني كضي يةكةمي، كاتريني كضي دووةمي لةدايك بوو. 

ظؤلف لة ســاَلي ١٩٦٢ بةدواوة بةتةواوي خؤي بؤ نووســين تةرخان كرد و لةو 
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ساَلةوة لة شــارةدَيي كالينماخنؤظي نزيك لة بةرلين نيشتةجَي بوو. ساَلي ١٩٧٦ 

ماَلي طواستةوة بةرلين و تا كؤضي دوايي لةوَي ذيا. ”زؤر بير لة مردن دةكةمةوة 

و هةموو رؤذَيك دةزانم كاتَيكي زؤر كورتم ماوة. هةميشــة ترسي ئةوةم هةية 

فريا نةكةوم رؤماني (شاري فريشتة) تةواو بكةم“. بةآلم ظؤلف بةر لةوةي رؤذي 

٢٠١١/١٢/١ لة ئَيوارةيةكي رةنط خؤَلةمَيشــيي بةرليندا بنكة و بارطة بؤ كؤتايي 

و دنيــاي ئةوديو بطوازَيتةوة، ئةو رؤمانةشــي تةواو كــرد و وةك دوايين مةَلؤ 

خستيية ســةر خةرماني ثِر لة فةِري شاكارةكاني. ئةو تواني لة دنياي ئةدةبياتي 

ئةَلمانيدا شــوَينَيك بؤ خؤي بطرَيت و بةتوندي ثَيشبيني دةكرَيت، ثاش مردنيشي 

ئةو شوَينةي خؤي هةر بثارَيزَيت.

كريستا ظؤلفي ثَيش رووخاني ديواري بةرلينكريستا ظؤلفي ثَيش رووخاني ديواري بةرلين

ظؤلف توانيبووي لة ئةَلمانياي رؤذهةآلت ثلة و ثايةيةكي سؤسياليستي بةرز 

بؤ خؤي بةدةســت بهَينَيت. ضيرؤكي ”ئاســماني دابةشــكراو“ كة بةسةرهاتَيكي 

دَلداريية و نووســةر زؤر بة هؤشياري ئاوَيتةي ضةمكي دَلسؤزي بؤ دةوَلةت و 

اليةنطري كؤماري كردووة، ساَلي ١٩٦٣ دةروازةي بؤ ظؤلف كردةوة و طةياندي 

بة لووتكةي ئةدةبياتي سؤسياليســتي، بةآلم ساَلي ١٩٦٥ بة بةرةنطاربوونةوةي 

ياســاي سانسؤر كة لة كؤنطرةي ١١ي ثارتي (SED)دا ثةسةند كرا، ثلة و ثايةي 

ئةدةبي و سياســيي خؤي لة ئةَلمانياي رؤذهةآلتدا لةدةســت دا و كتَيبةكاني لة 

بازاِرةكانــي وآلتدا كؤكرانــةوة. وةلَي لة بةرامبةر ئةوةدا لــة ئةَلمانياي رؤذئاوا 

ناوبانطَيكي باشي ثةيدا كرد و ساَلي ١٩٧٦ بة بآلوكردنةوةي رؤماني ”نموونةكاني 

منداَلــي“ لة نووســةرَيكي ئةَلمانيــاي رؤذهةآلتةوة بوو بة نووســةري هةموو 

ئةَلمانةكان. ئةم رؤمانة بةســةرهاتي بنةماَلةيةك بةناوي يؤردان دةطَيِرَيتةوة كة 

لة سةردةمي دةسةآلتي نازييةكاندا لة شــاري الندسبَيرط ذياون و هةمان كات 

مَيذووي ذيانــي ظؤلف خؤيةتي، ضونكة ”نَيلي“ي ثاَلةوانــي ”نموونةكاني منداَلي“ 

وةك ظؤلف ســاَلي ١٩٢٩ لة الندســبَيرط لةدايك بووة. رؤمانــي ئاماذة بؤكراو 

تــا ئةو كاتة يةكــةم كاري ئةدةبي بوو لــة ئةَلمانياي رؤذهةآلت ســةبارةت بة 

ســةردةمي فةرمانِرةوايي نازييةكان نووســرابَيت. ظؤلف ٢٥ ساَلي رةبةق بيري 

لةو رؤمانة كردةوة تا طةيشــتة ئاســتي بوَيري نواندن و دةســتي داية قةَلةم بؤ 

نووســيني. ئةوةتا لة ديمانةيةكي رؤذنامةوانيدا لةو رووةوة دةَلَيت: ”زؤر ثَيشتر 

دةزانيت بابةتَيك هةية و دةبَيت رؤذَيك لة رؤذان بينووســيتةوة. ثاشان هةست 
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دةكةيت ئةو رؤذة هاتووة و بةخؤت دةَلَييت: ئَيســتا دةتوانم بابةتةكةم بنووسم“. 

ظؤلف وةك هةَلطري خةآلتي نيشــتمانيي ئةَلمانياي رؤذهةآلت و خةآلتي طيؤرط 

بوشــنةري ئةَلمانياي رؤذئاوا و وةك ئةندامــي ئةكاديمياي هونةري رؤذهةآلت 

و رؤذئــاوا لة ســةردةمي ثَيــش رووخاني ديــواري بةرليندا تاكة نووســةري 

هاوبةش و سةرتاســةريي ســةرجةم نةتــةوةي ئةَلمان بوو. دةســةآلتداراني 

ئةَلمانياي رؤذهةآلتيش هةوَليان دةدا زؤرترين ســوود لة ناوبانط و ناسراويي 

ظؤلــف وةربطرن. هــةر لةبةرئةوةش ضاوثؤشــييان لة هةندَيك لة نووســين و 

دةربِرينةكانــي دةكرد و بــة ويذدانَيكي ئاســوودةوة ئازاديي طةشــتوطوزاري 

وآلتاني رؤذئاوايان بؤي دابين دةكرد، ضونكة باش دةيانزاني ظؤلف ســةرباري 

داكؤكيكردني لة نووسةر و طؤرانبيذَي ظؤلف بيرمان و نووسةراني هةَلطةِراوةي 

تر، كةسَيكي دَلسؤز و ثابةندي بيري سؤسياليزمة. ظؤلف بةدرَيذايي ذيان هةوَلي 

دا مةودايةك بــؤ رةخنةطرتن لةنَيوان خؤي و كؤماري ئةَلمانياي ديموكراســي 

(ئةَلمانياي رؤذهةآلت) و ثارتي دةسةآلتداردا بهَيَلَيتةوة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا تا 

كؤتايي بة وةفاداري بؤ دةوَلةتي خؤي مايةوة و تةنانةت ثَيش رووخاني ديواري 

بةرليــن داواي ئةنجامداني ضاكســازي كــرد. رؤذَيك ثَيــش رووخاني ديواري 

بةرليــن، واتــا رؤذي ١٩٨٩/١٠/١٨ ظؤلف لة مةيداني بةناوبانطي ئةلَيكســةندةر 

ثالتــزي هةَلكةوتوو لة بةرليني رؤذهةآلتي ئةو ســةردةمة وتارَيكي ثَيشــكةش 
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كــرد و داواي لة هاووآلتيياني ئةَلمانياي رؤذهــةآلت كرد بؤ رؤذئاوا هةَلنةيةن: 

”هاووآلتيياني خؤشةويست، نيطةرانييةكي قوَل باَلي بةسةر هةمووماندا كَيشاوة. 

هةموو رؤذَيك هةزاران كةس دةبينين وآلت بةجَيدةهَيَلن و دَلنياين كة سياسةتي 

ضةوتي ثَيشــوو هَيشــتا ترس لة دَلماندا دةورووذَينَيت. دةزانين وشة بَيتوانا و 

دؤشــداماوة لة بةرامبةر بزووتنةوة جةماوةرييةكاندا، بةآلم لة وشــةش زياتر 

هيضي تر شــك نابةين. ئةوانةي وآلت بةجَيدةهَيَلن، لة ئومَيدمان كةم دةكةنةوة. 

تكاتان لَي دةكةين لة وآلتي خؤتان بمَيننةوة. لةطةَل ئَيمةدا بمَيننةوة“. ظؤلف تا ئةو 

رؤذةش باوةِري وابوو دةكرَيت ضاكسازي لة سيستةمي سؤسياليستيدا ئةنجام 

بدرَيت، بــةآلم هةموو ئومَيدةكاني بة با ضــوون و رؤذي دواتر ديواري بةرلين 

رووخَينــدرا و ئةو هةنطاوةش رووخاني ئةَلمانياي رؤذهةآلت و هةرةســهَيناني 

بلؤكي رؤذهةآلتي لَي كةوتةوة. 

كريستا ظؤلفي ثاش رووخاني ديواري بةرلينكريستا ظؤلفي ثاش رووخاني ديواري بةرلين

ســةردةمي دواي رووخاني ديواري بةرلين لة ســاَلي ١٩٨٩دا ســَيبةرَيكي 

تؤخي بةسةر رابردووي ظؤلفةوة دروست كرد. لةطةَل هةَلدانةوةي دؤسييةكاني 

دةزطاي هةواَلطري شــتازيي ئةَلمانياي رؤذهةآلتدا ئاشــكرا بوو  ظؤلف لةنَيوان 

ســاآلني ١٩٥٩-١٩٦٢دا لــة ضةند حاَلةتَيكدا ســيخووِري بؤ شــتازي كردووة. 

ئةمةش كؤمةَلطاي ئةَلمانياي تووشــي شؤك و سةرسووِرمانَيكي طةورة كرد و 

خوَينةرانــي ئةَلمان ئةدةبي ظؤلفيان لةبير كــرد. ئةميش تا كؤتايي ذيان خؤي لة 

هةموو شــتَيك دوورخستةوة و تةنيا نووســين و ئةدةبي بةدةستةوة مابوو بؤ 

خؤدةربِريــن و هةندَيك لة جوانترين شاكارةكانيشــي لة ماوةي دواي رووخاني 

ديــواري بةرليندا بآلو كردةوة. مَيذوو و جوطرافيا رؤَلي ســةرةكييان هةبوو لة 

دةستنيشــانكردني رةوتي ذياني ظؤلفدا و طرفيت ئةو لةوةدا بوو كة لة دايكبوو و 

ثةروةردةي وآلتَيكي ســةر بة جةمسةري سؤسياليزمي ئةو سةردةمة بوو. ئةو 

هةميشة هةوَلي دةدا واي دةربخات كة دةكرَيت دادثةوةري و سؤسياليزم بةدي 

بهَيندرَين و سةرباري طشت هةرةس و داِرمانةكان، ئةو هةر بة دَلسؤزي مايةوة، 

بةآلم نةك بؤ جةمسةري سؤســياليزم، بطرة بؤ ئةو بيروبؤضوونانةي كة خؤي 

باوةِري ثَييان هةبوو. 

 



٢٤

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

طردبوونةوةي فَيمينيستةكان لة دةوري رؤمانةكاني كريستا ظؤلفطردبوونةوةي فَيمينيستةكان لة دةوري رؤمانةكاني كريستا ظؤلفژما

لةوانةية هيض نووســةرَيكي تر نةيتوانيبَيــت هَيندةي ظؤلف بة زمان و لة رَيي 

بةكارهَيناني وشةوة كةشَيكي ناياب و لةبار بؤ بِروابةخؤبوونَيكي نوَي بئافرَينَيت. 

ذنة فَيمينيســتةكاني ساآلني حةفتا و هةشتاي ســةدةي رابردوو لة رؤمانةكاني 

ظؤلفدا كةرةستةيان بؤ طةِران بةدواي (من)دا دؤزييةوة. ئاخر لة كارةكاني ظؤلفدا 

ذنان هةميشــة لة ضةقي رووداوةكاندان و ئةو ثاَلةوانة ذنانة خؤيان وةك نامؤ، 

كةســاني جياواز و نةطونجاو لة دنيــاي لةاليةن ثياوةوة ئافرَينــدراودا دةبينن. 

كاراكتةري كريستا ت. و نَيلي يؤردان لة رؤماني ”نموونةكاني منداَليدا“، كاراكتةرة 

ئةفسانةييةكاني وةك كاساندرا و مةدَيئا و هةروةها كارؤليني شاعير لة رؤماني 

”هيض شــوَينَيك“ كة ســاَلي ١٩٧٩ ضاث و بآلوكرايةوة، نموونةي ذنة كاراكتةرة 

ســةرهةَلدَيرةكاني ناو رؤمانةكاني كريســتا ظؤلفن. رؤماني ”مةدَيئا: دةنطةكان“ 

سةبارةت بة ثَيكهاتة و ثلةكاني دةسةآلتة و رةخنةطران وةك رؤمانَيكي فَيمينيستي 

بؤي دةِروانن. لةم رؤمانةدا دوو دةستي جياوازي ذنان بةدي دةكرَين؛ دةستةي 

يةكةم ذناني شانشــيني ”كؤلخيس“ن و مةدَيئا و ئاطامَيدا سةرثةرشتييان دةكةن. 

شانشيني كؤلخيس لةسةر دةستي جؤرجييةكان لة كةناري رؤذهةآلتي دةرياي 

رةش دامةزراوة و لة ســاَلي ١٧٠٠-٦٠٠ ث. ز. فةرمانِرةوايي كردووة. دةستةي 

دووةميــش ذنانــي ”كؤرينت“ن بة سةرثةرشــتيي طالوكة و مَيرؤثــَي. كؤرينت 

شــارَيكي مَيذوويي يؤنانســتانة و بةدوورايي ٦٠ كيلؤمةتر لة رؤذئاواي شاري 

ئةســينا هةَلكةوتووة. ئةوةي كة ثاَل بة رةخنةطرانةوة دةنَيت بةرطي فَيمينيستي 

بكةنــة بةر ئةم  رؤمانــةي ظؤلف ئةوةية كة نووســةر بةراوردَيكي ورد لةنَيوان 

هةردوو دةســتةي ذناني كؤلخيــس و كؤرينتدا دةكات. لــة نموونةي طالوكةي 

كضي كريؤني ثاشــاي كؤرينتدا بةئاشــكرا ديارة ذنان لةوَي هيض مافَيكيان نيية. 

تةنانةت طالوكةي شــازادةش كة طواية خاوةن ثلة و ثايةيةكي بةرزة، لة هةموو 

جؤرة مافَيكي ذنان بَيبةشــة. ثلةي ذنان لة كؤرينت هَيندة نزمة بةجؤرَيك ئةطةر 

ذنَيك طازندة لة بَيتوانايي مَيردةكةي لة جَيطةدا بكات، ئةوا سزا دةدرَيت، بةآلم لة 

كؤلخيس بة ثَيضةوانةي كؤرينتةوة، وةك خوَينةر لة نموونةي مةدَيئا و ئاطامَيدادا 

بــؤي دةردةكةوَيت، ذنان مافي كاركردنيان هةية و ئــةم دوو ذنة هةردووكيان 

ثزيشــكن و بة طذوطيا كةســاني نةخؤش ضارةســةر دةكةن. تةنانةت ئاطامَيدا 

لةسةر دةستي مةدَيئا فَيري ئةو ثيشةية بووة. لة كؤلخيس هةردوو رةطةزي نَير 
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و مَي دةروازة بؤ هةســتةكانيان ئاوةآل دةكــةن و ثياوانيش وةك ذنان دةطرين، 

بةآلم لة كؤرينت ثَيويستة ذنان بؤ خؤيان و بؤ ثياوانيش بطرين.

بةرهةمةكاني كريستا ظؤلفبةرهةمةكاني كريستا ظؤلف

كريستا ظؤلف لة ساَلي ١٩٦١-ةوة تا ٢٠١٠ ذمارةيةكي زؤر رؤمان و ضيرؤك 

و وتــار و ديمانةي بة ضاث طةياندووة، كة بةشــَيكي زؤريان بؤ زؤرينةي زمانة 

زيندووةكاني جيهان وةرطَيِردراون، بةآلم هَيشتا هيض كاميان نةكراون بة كوردي. 

هةندَيك لة بةرهةمةكاني ظؤلف: ”نؤظؤلَيتي مؤســكؤ، رؤمان - ١٩٦١... ئاســماني 

دابةشــكراو، كؤمةَلةضيــرؤك - ١٩٦٣... بيركردنــةوة لة كريســتا ت.، رؤمان - 

١٩٦٨... خوَيندنةوة و نووسين، وتار و رامان - ١٩٧٢... لة ذَير دار زيزفؤنةكاندا، 

ســَي ضيرؤكي بةدوورزانراو - ١٩٧٤... نموونةكاني منداَلــي، رؤمان - ١٩٧٦... 

هيض شــوَينَيك، رؤمــان - ١٩٧٩... هةوَلي بــةردةوام، وتــار و ديمانة -١٩٧٩... 

رةطةزطؤِرينةوة، سَي ضيرؤك - ١٩٨٠... خوَيندنةوة و نووسين، كؤبةرهةمي نوَي 

- ١٩٨٠... كاســاندرا، ضيرؤك - ١٩٨٣... رووداو- دةنطوباسي رؤذَيك، ضيرؤك 

-١٩٨٧... ئةوةي كــة دةمَينَيتةوة، كؤمةَلةضيــرؤك - ١٩٩٠... مةدَيئا: دةنطةكان، 

رؤمان - ١٩٩٦... شاري فريشتة، رؤمان - ٢٠١٠...).
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لــة ذمارة (٧١)ي طؤظــاري ”هةنار“دا طواية بة بيانــووي وةرطَيِرانَيكي من لة 

”هةنار“ي ذمارة (٦٩)دا بة ناوي ”هايدطةر و ئامرازطةلي لَيكدانةوة لة شــيِرؤظةي 

بةرهةَلســتكاريدا“، كاك فاتيح سةعيدي وتارَيكي لةذَير ناوي ”هايدطةر لة كتَيبـي 

بــوون و كاتدا ضؤن باســي كةرةســة دةكا؟“ بآلوكردووةتةوة. ئــةوةي كة ئةو 

وةرطَيِرانــة بووةتة هةوَيني نووســيني ئةو وتارة الي ســةعيدي، بةر لة هةموو 

شــتَيك جَيطةي دَلخؤشيية. بةتايبةت بة لة بةرضاوطرتني ئةوةي كة جَيطةي باس 

و طفتوطؤي لةو جؤرة لة كوردســتاندا زؤر كةمة. بةلَيشــاو شت دةنووسرَيت و 

كاردانةوة ضَي نابَيت، بةآلم هاوكات هؤكاري دةستنيشــانكراوي ئةو نووسينةوة 

و ضةنــد دةربِرين و تَيبينييةك لة ســةر وةرطَيرانةكة لة ضةنــد بارةوة جَيطةي 

لَيوردبوونةوةن كة  من لة دةسثَيكي ئةم نووسينةدا بة كورتي ئاماذةيان ثَيدةكةم 

و دواتر ديسان وتارَيكي ديكة لة ثةر هةرةنطرَين كة درَيذةي هةمان باسة، بةآلم 

ئةمجارة لة روانطةي فةيلةسووفطةلَيكي ديكةوة باسي بةرهةَلستكاري، يان وةك 

هةرةنطرَين بؤ خؤي نــاوي لَيناوة ”ثؤستبةرهةَلســتكاري“ دةكات، دةخةمة بةر 

سةرةنجي خوَينةراني ”هةنار“. 

سياوةش طؤدةرزيسياوةش طؤدةرزي

ضةند روونكردنةوةيةك لةسةر باسةكةي ثَيشووتر و 
درَيذةي باسةكةي هةرةنطرَين لةسةر ثؤستبةرهةَلستكاري
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ژما تَيبينييةكــةي من لة ســةرةتاي وةرطَيِرانةكةدا بــة الي كاك فاتيح-دا خؤش 

نةهاتووة،  بةآلم مةبةســتي من ضيية؟ بةضاوخشــاندنَيك تةنيا بة لَيطةِراني ناوي 

هايدطةر (ئةَلبةت بة ِرينووســي كوردي) لة طووطَلدا هةر زوو بة دةيان و سةدان 

نووســين دةكةوَيتة ســةر شاشــةي كؤمثيوتةر. يةك وتارةكانــي بة وتةيةكي 

هايدطةر دةســتثَيدةكا، يةك خؤي بة هايدطةري دةزانَي بة بَي ئةوةي تَيكستَيكي 

ئورذيناَلــي هايدطةري خوَيندبَيتــةوة و يةكيش هايدطةر بة فاشيســت دةزانَيت. 

جَيطةي ســةرنجة، ئةطةر ئةو نووســةرانةي ئَيمة، لةوانــة كاك فاتيحيش هَيندة 

هايدطةرييــان بة الوة طرينطة، بؤضي هةرنا ”بــوون و كات“ي هايدطةر نةكةن بة 

كورديــي؟ ئاخر لة هيض زمانَيك دياردةي وا هةية كة هَيندة باســي نووســةرَيك 

يان هزرظانَيك بكرَيت، كةضي كتَيبَيكي ئةو نووسةر و هزرظانة بةو زمانة نةبَيت؟ 

ئةوةي من لة ثَيشةكي وةرطَيِرانةكةم ئاماذةم ثَيكردبوو، ئةو طرفتة بوو لة ذياني 

نووســةري كورددا كة سةر زار و بنزاريان ناوي فةيلةسووفاني ناودارة، كةضي 

هيضَيك لةوانة ئةوة بة ئةركي خؤي نازانَيت كة كتَيبَيكي ضاكي ئةو فةيلووسوفانة 

بكات بة كورديي. هةر بؤية بةهاي فةلسةفة و تيؤريي الي ذمارةيةك نووسةري 

كورد وةك  دياردةيةكي رووكةش و بَي بايةخي لَيهاتووة لة رؤشنبيريي كوردييدا.

ثرسَيكي ديكةي ثَيوةنديدار بة ِرةخنةكةي منةوة، ئةوةية كة بَيجطة لة هايدطةر 

بة ســةدان و هةزاران نووسين لة كورديدا لةسةر نيتشة، ماركس، فوكؤ، دَيريدا، 

فؤكؤياما و لةم دواييانةشدا لةسةر طيدَينس و بورديؤ و هي ديكة بآلوكراونةتةوة . 

بةدةطمةن نةبَيت كامة لةو نووســينانة لةطةَل ثرســَيكي كؤمةَلطةي كوردي هةر 

لة ثرســي ناســنامة، تراذيدياي ئةنفال و كؤضبةري هةتــا ضؤَلكردني طوندةكان 

و بةدوبةيكردني كوردســتان و هي ديكة، ئةثليكة كرابن ؟ من بةشــبةحاَلي خؤم 

بَيجطة لة ضةند نووســينَيك و لةنَيو ئةواندا هي هةندرَيني شاعير نةبَيت، (كة ئةو 

نووسينة لة روانطةي تةكنيك و خانووســازييةوة لة الي هايدطةرةوة، دياردةي 

بَيماَلي لة شــيعري كورديي شــرؤظة دةكات. لةوَيدا باس لة رةطي ئةو بَيماَليية لة 

شيعري نةوةدةكانةوة دةباتةوة بؤ ضؤَلكردني طوندةكان و ئةنفال). بابةتَيكي واي 

ضِروثِرم لةو ثَيوةندييةدا نةديووة؟ 

كاك فاتيح دةنووســَيت كة ئةو زماني سويدي نازانَيت، بةآلم هاوكات و ضةند 

دَيِر ثَيش لةوةش  دةنووســَيت: ”ضاوةِرواني ئةوة دةكرَيت بةو خةمخؤرييةي كة 

ئةو (مــن، وةرطَيِر) هةيةتي، وةرطَيِرانَيكي باش لــة ضةمكةكاني هايديطةرمان بؤ 

بةدةســتةوة بدات. بةداخةوة شاكليلي باســي هايديطةر كة نووسةري بابةتةكة 
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دةيكاتــة بناغــةي توَيذينةوةكةي و كةَلكــي لَيوةردةطرَيت هةتــا ئامانجي خؤي 

بثَيكَيــت لة وةرطَيِرانة كوردييةكةدا بزربووة و بةســةقةتي نيشــاندراوة“. ديارة 

سوثاس، بةآلم  ئةي باشة كاك فاتيح كة تؤ زماني سويدي نازانيت، ضؤن دةزانيت 

كة ”شــاكليلي“ باســي هايدطةر لة وةرطَيِرانة كوردييةكةدا ونبووة؟ ضؤن زانيت 

هةرةنطرَين باســي كــردووة و من بزرم كردووة؟ ضؤن دةزانيــت وةرطَيِرانةكة 

سةقةتة؟ لةســةر ض بنةمايةك ئةم حوكمة دةدةيت؟ باشة لةو نووسينةي ئَيوةدا 

كة بةو شــَيوةية دانراوة و نووسينة و وةرطَيِران نيية، بةآلم بَيجطة لة ريزكردني 

وشــةكاني هايدطةر نةبَيــت، روانطةيةكي تايبةتي خؤتي تَيــدا نيية، دةكرَيت من 

بؤضوونَيكي لة شَيوازي خؤت دةرببِرم؟ با لة ثَيشدا لة نووسينةكةي هةرةنطرَينةوة 

دةست ثَي بكةين؛ هةرةنطرَين ئاوا روانطةي هايدطةر طةآلَلة دةكات: 

”كاتَيك ئَيمة لةطةَل شتطةلَيك ســةروكارمان ثةيدا دةبَي و دةمانةوَيت لةذَير 

ركَيفمانــدا بن، حةوجَي نيية حةتمةن ئةو شــتطةلة لة وشــياريماندا هةبن، بةَلكو 

ئةو شــتطةلة بؤخؤيان هةن. هةتا كةمتر بير لة ضةكوشلَيدان بكةينةوة بة هةمان 

شَيوةش ساناتر ضةكوشةكان دةوةشَينين. ئَيمة لَيرةدا بةهؤي ئامرازة  لَيكدانةوةيية 

بةناوبانطةكةي هايدطةر دةتوانين جياوازي لةنَيوان ئامراز و شــتطةلدا دابنَيين و 

بزانين شتةكان كةي لة وشياريي ئَيمةدا هةن. كاتَيك ضةكوشَيك بةكاردةبرَيت، ئةو 

لةنَيو دةستداية و دوورة لة وشياري ئةوةي كة هايدطةر بةم شَيوةية دةريدةبِرَيت: 

the hammer is … ready-to-hand as equipment... هــةر زوو لَيــرةدا 

هةرةنطرَين مةبةســتي خؤي لة تيؤري كةرةستةي هايدطةر دةردةبِري و لةسةر 

تيؤري هايدطةر و ئةثليكةي بةرهةَلســتكاري دةَلَيت: ”ئةوةي كة الي  ئَيمة بووني 

هةية ئةوةية كة ضةكوشةكة شكاوة، يان ئةوة ئَيمة نازانين بةكاري بةرين. لَيرةدا 

كَيشة و ثَيضةَلثَيضيية يةك سةرهةَلدةدا. شتةكان لة خؤيان بةرهةَلستكاري نيشان 

دةدةن و ثَيويســتة ئَيمةش بيريان لَي بكةينةوة. بةرهةَلستكاري ئامراز و ماتريا 

دةبَيتة هؤي زةحمةتي. وشــياري و بوون لةناوةوة سةرهةَلنادةن بةثَيضةوانة لة 

زةحمةتي شــتةكانةوة وةديدَين. لَيرةدا ضةكوش بةهؤي زةحمةتييةكانييةوة بؤ 

ئَيمــة بووني هةية. ئةمة بــةو مانايةية كة ئَيمة لة ميانــةي زةحمةتييةكانداية كة 

وشــياري لةسةر ئامراز و مةتريا وةدةست دَينين. ئةوةي كة تةنيا ئَيمة بة قووَلي 

تَيي دةفكرين، ئةو كَيشــةيةية كة ثَيويســتمان بة ضارةسةرييةكةي هةية. ئةوةي 

كة بةو هؤيةوة دَيتة نَيو وشياري ئَيمةوة.  زةحمةتييةكان، كؤسثةكان دةبنة هؤي 

ئةوة وشياري ئةو شيانةي وةهةوَيَل بكةوَيت كة شتةكان لة ضوارضَيوة  و جيهاني 

خؤيانــدا ببينين“. دواتريــش هةرةنطرَين دةطاتة ئةو ئةنجامــة كة هايدطةروةك 
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فيلةسووفةكاني ديكة خؤي بة ئةركدار نةزانيووة كة راستي لة شَيوازي هةبووندا 

بة ئَيمة بناســَينَيت. يانَي راستي بة وشيارييةوة نابةسترَيتةوة و زؤر جار راستي 

لة ناوشــياريدا دةمَينَيتةوة. لَيرةداية كة هةرةنطرَين لة سؤنطةي ئةو تَيِروانينةي 

هايدطةرةوة دةطاتة ئةو دةرةنجامة كة مةبةستي نووسيينةكةي بووة و دةنووسَيت: 

لة كاتَيكدا ثَيوةندييةكان بة باشــي نةضنة ثَيش، شــتةكان بشكَين و خةراث بن و 

هاوبةشييةتي ئَيمة ببَيتة هؤي بةرهةَلستكاري ئةوة ناوشياري لةسةر ئةو شتانة 

جَيطةكةي لةطةَل وشياري دةطؤِرَيتةوة. سياسةت تةنيا بةماناي  وشياري سياسي 

نيية. بةرهةَلســتكاري تةنيا بة ماناي راطوَيزراني زانيارييةكان نيية لةسةر زوَلم 

و نةهامةتييةكاني جيهان... دواتر هةرةنطرَين لةسةر تيؤري كةرةستة  بؤضووني 

دوايي خؤي بةم شــَيوةية دةردةبِرَيت: ”ئامرازي لَيكدانةوةي هايديطةر بةزؤري 

بؤ دابِران لة هةبوون لة فةلســةفة و زانســتدا كةَلكي لَيوةرطيراوة، بةآلم من لةو 

بــاوةِرةدام كة بةهؤي هةمان ئامــرازي لَيكدانةوةي هايدطــةر دةتوانين خؤمان 

لة طرينطيداني زَيدةِرؤيانة بة زانياري و تَيكؤشــاني سياســي و بةرهةَلستكاري 

داببِرين“.

كاك فاتيــح لة وتارةكةيــدا كة بة بيانووي وةرطَيِرانةكةي من نووســيوية بة 

تاقة وشةيةكيش بةالي بةرهةَلستكاري كة مةبةستي وتارةكةي ثةرهةرةنطرَينة، 

نةضووة. كةواتة ئةو وتارة بؤ دةبَيت بكرَيتة بيانوو بؤ نووسيني وتارَيكي ديكةي 

زؤر جياواز و هاوكات لةم نَيوةشــدا حوكمي هةَلةشــةي ”وةرطَيِراني ســةقةت“ 

بةســةر وتارَيكي ديكةدا بدرَيت؟ ئةطةر ضةند دَيِري يةكةمي نووسينةكةي كاك 

فاتيح و يةك دوو ثةراوَيزي لَي هةَلطري ئةوة دةبَيتة وتارَيكي بة تةواوي سةربةخؤ  

لةســةر ناساندني ضةمكي كةرةستة لة كتَيبـي بوون و كاتدا. من سةرةِراي بِرَيك 

هةَلــةي تةكنيكي وةك ضؤنييةتي دانانــي ثةراوَيز و جيا نةكردنةوةي ثةراوَيز لة 

ســةرضاوة،  ئةو وتارة ئةَلبةت تةنيا وةك ”رَيسَينســيؤن“َيك يان هةَلسةنطاندني 

ضةمكي كةرةستةي هايدطةر وةك نووسينَيكي  سةركةوتوو دةزانم. 

دواتر مةبةســتي من لــة وةرطَيِراني ئةو تَيكســتة نةك ناســيني هايدطةر و 

شــَيِرؤظةي كةرةســتة لة كتَيبـي ”بوون و كات“دا، بةَلكو نيشــانداني ئةو قةيرانة 

لة نووسيني بابةتي فةلسةفي لة كوردســتانداية و بةو شَيوةية ويستوومة وةك 

نموونة نيشــان بدةم كة نووسةرَيكي ســويدي ضؤن و بة ض مةبةستَيك هايدطةر 

دةخوَينَيتةوة و ضؤنيش كةَلكي لَيوةردةطرَيت. ئةطةر تيؤري كةرةستةي هايدطةر 

نةبواية رةنطة ثةر هةرةنطرَين هةر خؤشي لة قةرةي ئةو نةداباية، بةآلم كَيشةكة 

ئةوةية كة كاك فاتيح دةركي بةوة نةكردووة و لة تَيبينييةكةي من نةطةيشــتووة 
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لة دةســثَيكي وتارةكةدا. باشــة كة باس لة ضةمكَيكي  فةيلةسووفَيك دةكرَيت، ض 

رَيسايةك لة نووسيندا هةية، كة دةَلَيت،  دةبَيت باسي هةموو ضةمكةكان و دونياي 

ئةو فةيلةسووفة بكرَيت. كةواتة كة نووسةرَيك بة رَيطةي ضةمكَيكةوة ثرسيارَيك 

دةخوَينَيتــةوة، ماناي ئةوة نيية نووســةرَيك، وةك كاك فاتيح كردوويةتي، باس 

لــة هةموو ضةمكةكاني ئةو فةيلةســووفة بــكات و ناِراســتةوخؤ بَيذَي من ئةو 

فةيلةســووفة دةناســم. واديارة هَيشــتا ئَيمة فَيري خؤضِركردنةوة لة نووسيندا 

نةبووين، بــة تايبةتي خؤضِركردنــةوة مةرجي بنةِرةتيية نةك تةنيا نووســيني 

ئاكاديمي، بةَلكوو لة هةموو نووسينَيكي ديكةي باشدا.

ثةرهةرةنطرَين نووسةري ئةو باسة نةك تةنيا لة هايدطةر، لة دَيلؤز، لة فؤكؤ 

و نيتشة و لة زؤر فةيلةسووفي ديكة هةتا ئةو جَيطاي ئةو بتوانَي لة تيؤرييةكاني 

ئةوان لةطةَل بةرهةَلســتكاري و خةباتي نافةرماني مةدةنيدا بســازَينَيت، كةَلك 

وةردةطرَيت. ئةو هةتا ئةو جَيطايةي بؤ مةجالي لَيكؤَلينةوةكاني خؤي كة لةســةر 

بةرهةَلســتكاريية، لةوان كةَلك وةردةطرَيت. لَيرةدا نووســةري ســويدي خؤي 

بــة هايدطةري يــان هايدطةرناس ناناســَيت، بةَلكو تةنيا لة تيؤري كةرةســتةي 

هايدطةر وةك كةرةســتةيةك بــؤ لَيكؤَلينةوةكاني خؤي كة هةموو ســةبارةت 

بة بةرهةَلســتكاريين و ئةو بؤخؤيشــي بةكردةوة بةرهةَلســتكارَيكي ناسراوي 

سويديية كة لةسةر ئةوةش زينداني كراوة، كةَلكي وةرطرتووة. 

كَيشةيةكي ديكةي بنةِرةتي لةو نووسينةدا ئةوةية، كة كاك فاتيح بة هةَلة ثَييواية 

ئةو وتارة لةســةر هايدطةر نووسراوة. لةو وتارةدا راستة لة تيؤري كةرةستةي 

هايدطةر كةَلك وةرطيراوة و بَيجطة لة كتَيبـي بوون و كات Being and Time لة 

 Technology, objects“ضوار شوَيندا لة كتَيبَيكي ديكة لةسةر هايدطةر بة ناوي

and things in Heidegger“ كةَلــك وةرطيــراوة، بــةآلم نووســةر هةتا ئةو 

جَيطةيةي دةرفةتي هةبووة لةو تيؤريية كةَلكي وةرطرتووة و هيض بة ثَيويســتي 

نةزانيووة وةك  كاك فاتيح كة لــة وتارةكةيدا ثَيي واية ، كةَلك وةربطرَيت. لَيرةدا 

نووسةر باسي بةرهةَلستكاري بو ئةثليكةكردني هايدطةر لةسةر بةرهةَلستكاري 

دةكات. ئةو نةهاتووة هايدطةر و كتَيبةكةي هايدطةر ”بوون و كات“ هةَلسةنطَينَيت. 

ضونكة ئةوة نة كاري ئةوة و نة مةبةســتي وتارةكةشة. نووسيني لةو ضةشنةي 

كاك فاتيح دةكةوَيتة ضوارضَيوةي هةَلســة نطاندني طشــتي كتَيبَيك يان ضةمك و 

تيؤرييةك ، نةك مةبةســتَيكي تايبةتي كةَلكوةرطرتن لة كتَيبَيك وةك ســةرضاوة. 

لَيــرةدا نموونةيةكي كورت بةســة بؤ ئــةوةي بزانيــن ثةرهةرةنطرَين ضؤن لة 

هايدطةر دةطا و كاك فاتيحيش ضؤن بة رَيطايةكي زؤر دوورودرَيذتر بة هايدطةر 
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دةطا. هةرةنطرَين هةر لة وتارة وةرطَيِردراوةكةي مندا دةنووســَيت: ”لَيكدانةوةي 

هايدطةر لةســةر ضةكــوش و كاركردي ضةكوش دةكرَيت لةســةر لةشــةكاني 

ئَيمةش وةِراســت طةِرَي. بة هاويناندا من دانسي ساَلســا دةكةم. رَي دةكةوَيت 

ئةو كاتانةي كة من بير لة هةنطاو يان بزواندني ثَييةكانم دةكةمةوة، راســت لةو 

دةمانةدا دانســةكةم لَي تَيكدةضَيت و ريتمي  هةَلثةِركَيكــةم لَيكدةبضِرَيت. ”زياتر 

لة الثةِرةيةكي نووســينةكةي كاك فاتيح تةنيا لةســةر ضةكوشةكةي هايدطةرة. 

باشة ئةطةر دةربِرينَيك بة زمانَيكي وا سادة دةببِردرَيت، حةوجَي بة درَيذدادِريي 

دةكات؟ ئةو جار لةم ســيتاتة كورتةشــدا دةردةكةوَيت كة هةرةنطرَين هةر زوو 

مةبةســتي لة ضةكوشــةكةي هايدطةر ئةثليكةكردن و نموونــة هَينانةوةيةكة لة 

ذياني رؤذانة و لةو سؤنطةوة ضوونة نَيو تيؤري بةرهةَلستكاري، نةك لَيكدانةوة 

و شيرؤظةكردني هةموو كتَيبةكةي هايدطةر. 

***

لَيرةدا من بةشَيكي ديكة لة باسةكةي ثةرهةرةنطرَين كة ثَيوةندي بة هةمان باسي 

ثَيشووةوة هةية، بآلو دةكةمةوة. هةرةنطرَين هةم باسي هايدطةر و كةَلكوةرطرتن 

لة ئامراز، يان كةرةســتةي لَيكدانةوةكةي و هةم باســي فةيلةسووفطةلَيكي ديكة 

 ،Deleuze دَيلؤز ،Husserl هورســَيَل ،Maine de Biran وةك مايــن دوبيران

طاتــاري Guattaris و بة تايبةتي ثؤل ريكــؤر Paul Ricoeur هةمووي لةذَير 

سةردَيِرَيك ”لة خؤتةوة دةستثَيبكة“ بة زنجيرة بآلوي كردووةتةوة. هيوادارم ئةم 

بةشة زياتر لة سةر تَيطةيشتن لة مةبةستي هةرةنطرَين يارمةتي خوَينةر بدات:

بةرهةَلستكاري دةبَيتة هؤي وشياري، نةك بة ثَيضةوانةبةرهةَلستكاري دةبَيتة هؤي وشياري، نةك بة ثَيضةوانة

ماين دو بيران Maine de Biran(١٧٦٦-١٨٢٤) لة دواليزمي نَيوان وشياري 

ناوةكي و جيهاني دةرةوة خؤي دادةبِري. جيهاني دةرةوة بةو شــَيوةية نيية كة 

ضــؤن لة دةروبةرمانةوة دةيبينيــن يان وةك ضؤن ئَيمة تَيــي دةطةين. بةو ثَيية 

ماين دو بيران، دواليزم لةنَيوان جيهان و ئةزموونَيكي ســوبجةكتيظ كة ئَيمة لة 

جيهانمان هةية بةجَيدَيَلَيت.

لــة بير و فيلةســؤفييماين دو بيــران كردةوة كاني ئَيمة ثَيوةنــدي بة رادةي 

تَيطةيشــتني وشياري ئَيمةوة هةية. ئةوة وشــياري نيية كة دةبَيتة هؤي كردةوة، 

بةَلكو ئةوة كردةوةية كة دةبَيتة هؤي وشــياري. تَيطةيشتن دةبَيتة هؤي كردةوة. 

تَيطةيشــتن دةبَيتة هؤي ئــةوةي ئَيمة كردةوة ئةنجام بدةين. بــةو ثَيية كردةوة 

ناكةوَيتة ثَيش تَيطةيشتن. 
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لة خوَيندنةوةي ثاول ريكؤرس لة ماين دو بيران ئةوة دةردةكةوَيت، كة ضؤن 

مان و بووني ئَيمة لة بةرهةَلســتكاريدا مانا دةدا. ”من“ لة بةرهةَلســتكاري نَيوان 

جةستةكاني ئَيمة و جةستةكاني ئةوان ضَي دةبَيت. لَيرةدا نواندن لة سةر جيهاني 

دةرةوة و وَينةيةكي سوبجةكتيظي ناوةكي جَيطةي  جيهانَيكي دةرةكي دةطرَيتةوة.

كاتَيــك مرؤظ و دةورووبةر بةرهةَلســتكاري دةكةن، ئَيمة ئةو شــيانةمان 

دةكةوَيتة هةوَيَل كة وشياري خؤيي وةدةستبَينين. بؤ ماين دو بيران خؤبةخاوةن 

دةرخستن و بةرهةَلســتكاري هةركامة رؤَلي سةرةكي لة ثَيكهَينان و شكَلطرتني 

وشــياي و ”مــن“دا دةطَيــِرن. لَيــرةدا بةرهةَلســتكاري دةكرَيت وةك كؤســث 

بخوَينرَينــةوة، واتة كاتَيك ماتريا و جةســتةكان ثَيش بــة بزووتنةوةكاني ئَيمة 

دةطرن. ناكرَيت بة بَي كؤســث خؤ لة  شتَيك بة خاوةن دةربخةي، يان كاريطةري 

لةسةر دابنَيي. لةو سؤنطةيةوة وشياري لة جةستة و شتة جةستةييةكانةوة ضَي 

دةبَيت، نةك بة ثَيضةوانة.

وشــيارييةكي رؤحي بووني نيية. روحييةتي تةواو دةكرَيت ناوشياريي بَيت. 

رؤح وةك ماتريا نيية، وشياري لة جةستة ناطا. لةِراستيدا ئةوة خودي تَيطةيشتنة 

كة وةك وشــياري تَيدةطةيةنرَيت. لة سؤنطةي تَيطةيشتني وةرطرتن و زةحمةتي 

جووآلن و طؤِران و سةرلةنوَي داِرشتنةوةية كة وشياري دةبَيتة وشياري تةواو. 

هةر بةو ثَيية وشــياري و جةســتة لَيك جياناكرَينةوة وةك لة دواليزمي رؤح و 

ماتريــا، رؤحيي و جيهانيي و هةروةها ناوةكي و دةرةكيدا هةية. راســتينةيةكي 

رؤحي بووني نيية كة لة مةتريايي راستينة جياواز بَيت. 

خؤبةخاوةن دةرخستن و بزوواندن خؤبةخاوةن دةرخستن و بزوواندن 

بةهــؤي لَيكدانــةوة و ئاناليزي ماين دو بيران، ”ريكؤر“ نيشــان دةدا كة غةم 

و شــادي، تام و زةوق، بزوواندن و خؤبةخاوةن دةرخســتنةوة ثَيكدَين. ”من“ لة 

خودي ”من“ةوة ضَي نابَيت، بةَلكو لةويديكةوة و لة دةوروبةرةوة ساز دةبَيت. 

ئةطةر بَيت و روانطةي هؤرســَيل Husserl لةسةر ئةوي ديكة وةك كةسَيكي 

ديكــة وةك ”من“ بةوالي ديكةدا يان ســةروذَير بخوَينينةوة، ئــةوة ئةوي ديكة 

جَيطةي خــودي ”من“ دةطرَيتةوة. ئَيمة وةك يةك نين، ئَيمة كةســي ديكةين. بةو 

ثَييــة ئَيمة دةبَيت لــة هوويةت و وةكيةكي وةك ســةلماندني هةم خؤمان و هةم 

ئةواني ديكةش ماَلئاوايي بكةين. 

لةِراســتيدا زةحمةتــي لة ئاخافتن و نووســينداية كة دةربِريــن و نَيوةرؤك 

وةبةرهةم دَينَيت. بةرهةَلستكاري سياسي، تَيكست، ديالؤط و ئاخافتن هةموو هَيما 
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نين بؤ دةربِرينَيكي ناوةكي لةاليةن كةســي دةربِرةوة. كاتَيك ئَيمة قسة دةكةين 

يان بةرهةَلستكاري دةكةين، ئةوة بةو ماناية نيية كة وَينةيةكي جيهاني راستينةي 

ناوةكي ئَيمــة دةردةخرَيت. لَيرةدا ”من“ي راســتينة بة تةواوةتــي دةرناكةوَيت. 

بةرهةَلســتكاري لة دذ بةرهةَلستكاريية كة دةربِرين و نَيوةرؤكي سياسي دَينَيتة 

ئاراوة. زةحمةتييةكان بؤ ئةنجامداني ضارةســةري سياســي لة خؤيدا وشياري 

سياسي وةبةرهةم دَينَيت. وشياري ناكةوَيتة ثيش طؤِرانة سياسييةكان. 

سياسةتي ثارانؤيديسياسةتي ثارانؤيدي

بةهــؤي بؤضوونةكانــي مايــن دو بيران ئةو شــيانة ثَيكدَي كــة خؤمان لة 

روانطةي ثارانؤيدي لةســةر سياسةت، بةرهةَلســتكاري، هةستةكان و ثَيوةندي 

داببِرين. نَيوةرؤك خؤي لة ثشــتةوة يــان دوورةوة ناشــارَيتةوة. نَيوةرؤك و 

مانا لة ئاخافتن و رَيكةوتنةكان راســت لة خــودي ئاخافتنةكةداية، نةك بة دوور 

لةو، نةك لة كؤدَيك يان لة ئامانجَيك يان مةبةســتَيك. سياسةت بؤ خؤي خودي 

سياســةت دةكاتة راســتي. كة هاتوو سياســةت كرا بة تاكتيك و ستراتيذي كة 

لــةودا ئامانج و ئامراز توندئاذؤيانة لةيةك داببِرَين، ئةوة ئةو سياســةتة دةبَيتة 

ناباوةِري. بزواندني دةســتةكانمان و ئاخافتنةكانمان رةنطدانةوةي ئةو شتةن كة 

كاريطةري لةســةرمان داناوة. ئةوةي كة لة ســةرمان كاريطةري داناوة، دةبَيتة 

هؤي بةرهةَلستكاري. 

لَيرةداية  كة ماين دو بيران ماَلئاوايي لة روانطةي باوي وَينةي جيهاني دةكات. 

جيهــان نة لة بير و نة لة وشــياريماندا رةنطدانةوةيان نيية. ئــةم روانطة باوةي 

وَينةي جيهاني هةمان شــتة كة دولــوز Deleuze و طاتاري Guattaris ناويان 

ناوة فةلســةفةي ثارانؤيدي: جيهاني راستي لة ثشتةوةي ئةوةي ئَيمة دةيبينين و 

تَييدةطةين خؤي حةشارداوة. ئةوةي ئَيمة دةيبينين تةنيا وَينةيةكي ناِروون و لَيَلة 

لة جيهاني راستي.

كاتَيك طرووثةكان بةرهةَلســتكاري دةكةن، كاتَيك خةَلك بِريارَيكي هاوبةش 

دةدةن، ئــةوة كردةوةيةكــي سياســي ئةنجــام دةدةن. سياســةت هةوَلَيكة بؤ 

ضارةســةري كَيشــةكان و طؤِراني ئةو كؤمةَلطا ئيدةئالةي ئَيمة دةمانةوَيت تَييدا 

بذيــن. هةربؤية سياســةت بةدوور نيية لة كــردةوة سياســيية رؤذانةييةكاني 

ئَيمة. سياســةت تةنيا لة ميانةي هةوَلدانة سياسييةكاني ئَيمة بؤ طؤِراني كؤمةَلطا 

سةركةوتن، يان تَيكشــكاني دةردةكةوَيت. هةر لةو سؤنطةيةوة بةرهةَلستكاري 

تةنيا ئامرازَيك نيية بؤ طةيشتن بة ئامانج يان بِريارَيكي سياسي. بةرهةَلستكاري 
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لة خؤيدا بِريار و ئامانجي سياســيية. بةرهةَلستكاري هةوَلي طؤِران و ثَيكهَيناني 

كؤمةَلطــاي ئيدةئــاَل دةدا. هةربؤيــة بةرهةَلســتكاري رووبــةِرووي خــودي 

بةرهةَلستكاري دةبَيتةوة.

لَيــرةدا ئَيمة نزيكي روانطةي طانــدي دةبينةوة، كة ثَييوايــة دةبَيت ئامانج و 

ئامــراز ببن بة يــةك. ئةمة بةو ماناية نيية كة ســاكارانة باوةِر بــةوة بكةين كة 

هةموو كردةوة سياســييةكان دةتوانن بة تةواوةتي بطةنة ئامانجةكان. ئةمة بةو 

مانايةيــة نيية كة ئيتر ئَيمة ماَلئاوايي لة سياســةت دةكةيــن، بةَلكو بةو مانايةية 

كة بةرهةَلســتكاريي و تَيكشكاني سياسي هةروا بةردةوام دةبَيت و هةر بؤيةش 

دةبَيت سياسةت و كردةوةي سياسي هةموو كاتَيك لة نوَيكردنةوةدا بَيت.

لة سياسةتي ثارانؤيدي و لة بةرهةَلستكاري ثارانؤيدي، بِريارة سياسييةكان 

بؤ داهاتوو هةَلدةطيردرَين. تةنانةت لة سياسةتي ثارانؤيديدا وا بير دةكرَيتةوة كة 

ئةوة كةساني ديكةية دةبَيت كردةوة سياسييةكان ئةنجام بدةن. ئامانجي سياسي 

دةبَيتــة ئةوتيؤثي و شــتَيك كة لة ئَيســتادا بووني نيية. هةر بؤية لة سياســةتي 

ثارانؤيديدا جيهان بة شَيوةي خةتي دةبينرَيت: ئامرازَيك لةنَيو زنجيرة هؤكارطةلَيك 

ببَيتة هؤي وةديهَيناني ئامانجَيكي دووردةســت، بةآلم ئــةم بيركردنةوة خةتيية 

تةنيا تايبةت و هةلوومةرجي تايبةتة. بةرهةَلستكاري طاندي لة باتي ئةوة لةسةر 

ئــةوة بنياد نراوة كة ئامانــج لة خؤيدا تةنيا ئامرازَيكة بؤ طةيشــتن بة ئامانج. لة 

بةرهةَلستكاري طاندي هةموو ئَيمة بة سياسةتةوة خةريكين و تَيوةدةطلَيين. ئةمة 

سياسةتَيكة كة لة درَيذةي رةوتي خؤيدا شــياني تَيكشانيشي بةدواوةية. كاتَيك 

سياسةت دةبَيتة بةرهةَلستكاري، كاتَيك ماتريا دةبَيتة بةرهةَلستكاري، ئةوة ئةو 

شيانة ثَيكدَيت كة نوَيكردنةوة و بةرةوثَيشضوون روو بدات. 

ئَيمة ضارةســةريية سياســييةكاني خؤمان دووثاتة دةكةينةوة و كةســاني 

ديكةش ئــةم راهَينــان و دووثاتكردنةوانة ئةنجــام دةدةن. لَيرةداية كة طؤِراني 

سياســي دَيتــة طؤِرَي. لةباتي سياســةتَيكي خةتي راوةســتاو لةســةر زنجيرة 

هؤكارطةل، زنجيرة لةطةَل خؤِراكَيشان، راهَينان و ضةند ثاتكردنةوةية  كة دةبَيتة 

هؤي تَيكةَلي و راكَيشان و بةرةوثَيشضوون لةطةَل يةكتري.

لة خؤتةوة دةست ثَي مةكة ئةطةر دةتةوَي جيهان بطؤِري

ئةوة تةنيا وشــياري ئَيمة و ”ئَيمة“ نيية كة بةهــؤي ئةوي ديكةوة ثَيكدَيت. بة 

ثَيي ريكؤير ســوبذة و ئاكتؤرةكانيــش بةهؤي ئةوي ديكةوة ضــَي دةبن. ئةوة 

هةَلسوكةوتي ئةوي ديكةية كة دةبَيتة هؤي هةَلسوكةوت و شكَلطرتني روانطةكاني 

من. 
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بة يارمةتي بير و فةلسةفةي لَيظينا، ريكؤير نيشان دةدا راستينةي ئةوي ديكة، 

هةمــان ئةوي ديكةيــة. ناكرَيت ئةوي ديكة بكرَيت بة مــن، يان هةويةتي من يان 

شتَيكي لةو ضةشنة. بةرهةَلستكاري، ماف، ثشتطري و ئةخالق لةوةوة سةرضاوة 

ناطرَيــت كة ئةوي ديكة هةر وةك مــن بَيت، يان وةكو من بَيت، بةَلكو ئةوي ديكة 

راستينةي خؤي هةية.

هةويةتي وةكيةكي و ئةو روانطةيةي كة هةموو ئَيمة وةك يةك دادةنَيت و لة 

تاي تةرازوويةك دةخا، لة خؤيدا بير و روانطةيةكي ســةرةِرؤيانة و تؤتاليتةرة. 

ئةمة شــياني ثَيوةندييــةكان لةنَيو دةبا. ئةوانةي كة يــةك تاكةهةويةتييان هةية 

ناتوانــن ثَيكــةوة ثَيوةندييان هةبَيــت. لَيرةداية كة تةواوةتي جَيطــةي ثَيوةندي 

دةطرَيتةوة. 

لةم سؤنطةيةوة دةتوانين ئةوةي بة ناوي ضةمكي ”وَيذداني خةراث“ دةكةوَيتة 

بةر رةخنةي نيتشــة  تَيبطةين. وَيذداني خــةراث ثَيوةندي بة خودي منةوة هةية، 

ثَيوةنــدي بــة رادةي زيرةكــي و لَيهاتوويي منةوة هةية، ثَيوةندي بة ثشــتطري 

و يارمةتــي ئةوي ديكــةوة نيية. بة ثَيي ريكؤير خةراثتريــن ئةوةية كة وَيذداني 

خةراث جَيطــةي وَيذداني باش دةطرَيتةوة. لةباتي ثشــتطري و هاوكاري ئةوي 

ديكة، مافدان بة خؤم و خؤثةرستي ثَيش دةخرَيت. 

ئــةو بؤضوونةي كة مرؤظ دةبَيت لة خؤوة دةســت ثَي بــكات، يان ماف بة 

خؤي بدات، ئةو شــيانة لةنَيو دةبات كة ئةوي ديكــةش بايةخي خؤي هةية. ئةو 

بايةخــةي كة لة منةوة، يان لةوةي كة ئَيمة وةك يةك واين، ســةرضاوة ناطرَيت. 

ئَيمة ثشتطري لةواني ديكة دةكةين لةبةرئةوةي ئةوان ثَيويستيان بةو ثشتطريية 

هةية، نةك لة بةر ويذداني باشي ئَيمة، يان لةبةرئةوةي بؤ خؤمان ثَيمان خؤشة. 

هةر لةو روانطةيةوة سياسةت ئةوةية كة ئةو بِريارة بدرَيت كة كاريطةري لةسةر 

ئــةوي ديكة، يان هةموومان ثَيكةوة دةكات و هةربؤية سياســةت دةبَيت بةهؤي 

هةمووشمانةوة بةِرَيوة بضَيت و ثراكتيزة بكرَيت.

ثةراوَيزي وةرطَيِر:ثةراوَيزي وةرطَيِر:

بــةو ثَيية لة وةرطَيِراني ثَيشــووتردا، تَينةطةيشــتنَيك لةســةر دوو ضةمكي 

هايدطةر لة ثةراوَيزي نووسينةكةدا هاتبووة ثَيش، ثَيويستة بَلَيم؛ لَيرةدا نووسةر 

هةم وةك رَيساي نووسيني زانستي و هةم بؤ روونكردنةوةي زياتر و هةروةها 

ئةطةر خوَينةر ثَيي خؤش بوو لة باســةكة قووَلتر بَيتةوة و دواتر بةدواداضوون 

بكات، لة ثةراوَيزدا دةقي ئينطليزي ئورذيناَلي، ذمارةيةك تَيكســتي داناوة كة من 



٣٦

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

راستةوخؤ وةك خؤيان دةيانطوَيزمةوة، ئةطةر روونكردنةوةي زياتر لةسةر ئةو 

ضةمــك و وتانةي لة ثةراوَيــزدا هاتوون، لة خودي نووســينةكةدا نين، ئةوة لة 

بايةخي نووسينةكة كةم ناكاتةوة و هاوكاتيش خةتاي وةرطَيِر نيية. 

سةرضاوةكان: سةرضاوةكان: 

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 322.

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 324.

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 324.

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 326.

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 329.

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 336.

Paul Ricoeur, Oneself as Another, The University of Chicago Press, 1994, p 347.
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ئةطةر هةموو شيعرَيك دوو ثَيوانةى جياوازى هةبَيت، ياخود ئةم ذوورةى 

كة شــاعير بة توانســتى خةياآلندنى ســازي كردووة، طواية دوو ثةنجةرةى 

رووانينى هةية، دةشَيت هةمان ئةو دةقة دوو راظةطةريى جياوازيشى هةبَيت. 

يان ئةم ذوورةى كة شــاعير بة كةرةســتةكانى نووسين دروستى كردووة، 

دةلوَيت دوو دةرطاى طشــتطيرى تَيِروانينى هةبَيت. ئةمة وةك ئةو ديدطايةى 

كة دةمَيكة تةفسيرى دةقى ثَيدةكرَيت. وةلَي ثَيم واية دةقى زيندوو دةشَيت لة 

ضةندين روانطةوة تةفسير بكرَيت و هةمان ئةو ذوورةش ضةندين ثةنجةرةى 

روانينــى تَيدا هةبَيــت. ئةوة كارى رةخنةطــرى جوانبينة ثةى بــةو نهَينى و 

بؤشــاييانة ببات و وردتر ببَيتةوة و بة وردبينييــةوة ميتؤلؤذييةتى فةزاكان 

و طومانطةريى دةقةكة هةَلبوةشــَينَيتةوة و بضَيتــة ناويانةوة، تا كؤدةكانيان 

بكاتةوة و ئةوديوى دةقةكةش راظة بكات. واتة وةك ضؤن زيوان لةناو طةنمدا 

بذار دةكرَيت، رةخنةطريش دةبَيت بة هةمان شــَيوة وشةى زيوان و زيوانى 

وشة و فةزاى ناتةندروســتى زيوان و زَيدةطؤيى زيوان و تةكنيكى زيوان و 

سَيبةرى زيوان و السايى زيوان دةستنيشان بكات و هةَليان بكَيشَيت. تةنيا طةنم 

بمَينَيتةوة بؤ دروَينة (بؤ خوَيندنةوة). ئةمة وةك البردنى وشة زيوانئاساكان. 

وةلَي كارى نيشــاندانى هونــةرى بةرز و تةكنيكى جياواز و خاســيةتةكانى 

غةمطين بؤَلىغةمطين بؤَلى
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ترى دةقةكةشــة. ضؤن هةميشــة دةق زياتــر لةو تةفســيرة هةَلدةطرَيت كة 

تةفسيرى ثَيكراوة، يان تةفســيرى ثَيدةكرَيت. ثرؤسةى نووسينى شيعر بةر 

لةوةى طةِرانةوة بَيت بؤ مَيذووي شــوَين ثَيى يادةوةرييةكان، وةطةِرخستنى 

توانستى خةياَلة بؤ هةَلزنان بة زراظى ئايندةوة، ئةوة بؤية زؤرجار شاعيران 

ثَيشــبينى شــتَيك دةكةن لة ئايندةى تةمةندا، كةضى ثَيشــبينييةكانيان راست 

دةردةضن. (ئةو كاتةى شــاعير دةنووســَيت لة زةمانــى خؤي دةردةضَيت و 

دةضَيتــة ناو زةمانَيكى تايبةتييةوة. ئةو كاتــةى ئَيمة دةخوَينينةوة لة زةمانى 

خؤمــان دةردةضين و دةضينة ناو زةمانَيكى تايبةتةوة)(١). شــاعير بة زمانَيك 

دةنووســَيت كة هةر دةَلَيى تاوتوَيى لةطةَل غةيب ثَي كردووة و هةموو دنياى 

لة نووكــى ثَينووســةكةيةوة كؤكردووةتــةوة، كة ئةمةش لةســةر وةختى 

خوَيندنةوةدا رةنطدانةوةى الى خوَينةر (كةســى وةرطر) دروســت دةكات. 

شيعر هةَلِرذانى تاظطةى جوانبينيية لة نةوارى خةياَلةكانى شاعيردا و بةَلطةية 

بؤ بةهاى دةستكةوتةكانى ئةزموونطةريى خودى ئةو شاعيرةش. ثَيويستة لة 

خاسيةتةكانى بايؤطرافياى شــاعير و ضؤنييةتى دةرهاوَيشتةى شيعرةكةش 

بكؤَلينــةوة و ثةنجةرةى روانينَيكى تر بــة رووى ئةو باغةدا بكرَيتةوة. ضؤن 

ئةدةبى كــوردى لــة زؤر قؤناغدا خــؤى كردووةتة قوربانيــى بارودؤخى 

سياســيى كوردستان و هةميشــة وةك ئاوَينةيةك بووة بؤ رةوشى شةقامى 

كورديــى. لة تةواوى هةلومةرجةكاندا ئةدةب بةطشــتى و شــيعر بةتايبةتى، 

ضةكى يةكةمين بووة بؤ رووبةِرووبوونةوةى هةلومةرجى رةوشةكان. بؤية 

تةواوى فةزاكانى ئةو جؤرة شيعرانةش دةالقةى تاريك و ثِر رةمزى تَيدانة و 

هةميشة لةســةر وةختى خوَيندنةوةدا بةجَي دةمَينن، لَيرةدا دةثرسين بؤضى 

هةمــوو دةقَيكى شــيعريى لةكاتى راظةطةرييدا لة هــةر قؤناغَيكى ذيانكردندا 

بووبَيت راظةطةريى تر و تةفســيرى ترى لةدوا بةجَى دةمَينَيت؟ ئةو تةفســير 

و راظطةرييانة ضين كة لةثشــتةوةى هةموو خوَيندنةوةيةكى شــيعردا بةجَي 

دةمَينن؟ ئايا هؤكارى بةجَيمانى ئةو فةزايانة ضين؟ ئايا تاوانى شــاعير ضيية 

لة بةجَيمانى تةفســيرةكانى ترى دةقة شيعرييةكةى؟ خوَينةر (دةشَيت لَيرةدا 

خوَينةر بة لَيكؤَلةرةوة ثَيناسة بكةين)، ضى بكات بؤ ئةوةى ثةى بةتةواوى كردة 

فيكرييةكانى شيعرييةكة ببات؟ بؤضى فةزاى ثِر رةهةندى فيكريى هةميشة لة 

شــيعردا بة جَيدةمَينَيت؟ شاعيران ضى بكةن؟ خوَينةر ضى بكات؟ ئايا خوَينةر 

ضى لة شــيعرى ئةو شــاعيرانة بكات كة خؤيان بَيماناييان دروســتكردووة 

لةثَيناوى دؤزينةوةى ماناى جياواز؟ ئةم ثرسيارطةالنة و ضةندين ثرسيارى 
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تــرى كة لة بازنةى ئةو بابةتةوة ثياســة دةكةن، تةنيــا يةك وةآلميان هةية، 

ئةويش ئةوةية: كة شــيعر ذوورَيكة ثــِر لة ثةنجةرةى روانيــن و تَيفكرينى 

جيــاواز. ئَيمة ثرســيارى ضؤنييةتى بةجَيمانى ئةو رةهةندانةى شــيعرييمان 

كرد، وةلَي ثرسيارَيكى تريش دَيتة بةر باسةكةمانةوة و ناضاري نووسينمان 

دةكات، كة ئةوة كارى كَيية تةفسيرةكانى شيعر لة يةكتر نزيكبكاتةوة و ثرَيك 

بؤ راظة جياوازةكانى دروســت بكات؟ بَيطومان ئةركى رةخنةطرى جيديى ناو 

ذوورى ثِر ثةنجةرةكةكانة. نــةوةك رةخنةطرى دةرةوةى ذوورةكان. ئاخر 

رةخنــةى رةخنةطرانى ئةمِرؤى ئةدةبى كوردى تــا ئةندازةيةكى بةرضاو لة 

قوِروليتةى شارضييةتى و حيزبضييةتى و دؤستضييةتيدا ضةقيوة، نة دةتوانَيت 

هةنطــاوى بةردةوام وجيديــى بنَيت، نة تازة بة تازةش دةتوانَيت بةئاســانى 

خؤى لةو ضةقينة رزطار بكات. ئةمة بووةتة كؤسثَيكى ترسناك (زؤر و كةم) 

تةشــةنةى ناو ناوةندةكانى رؤشنيبرى كورديمان بووة. ئةم كؤسثة هةميشة 

لــة هةوَلى لةناوضوونى بةهاى شــيعرى باَلدار و ناشــيرينكردنى شــاعيرة 

جواننووسةكاندابووة. لةم ضةند ساَلةى دواييشدا ئةم ثةتاية كؤمةَلَيك (شاعير)

ى كردة ناوى -ناوى بَي ناوك-، كة ئةمِرؤ هَيدى هَيدى دةثووكَينةوة لةناو بَي 

مةعريفةتيانــةوة و دةبنة بَلقى بضووكى ســةر ئاوى دةريايةكى طةورة. ئاخر 

هةموو دنيا ناتوانَيت (شــاعير)َيك بكاتة ناوى راســتةقينةى شيعر، كة رؤحى 

جةوهةرييةتى شــاعيرييةتى تَيدا نةبَيت، هةموو دنياش ناتوانَيت شاعيرييةتى 

لة شــاعيرَيك بشــَيوَينَيت و بســتَينَيت كة خؤى شــاعيرَيكى جواننووسة و 

خودان جاويدانيبووى شيعرييةتة. هةموو شيعرَيكى جوان هةميشة لة هةموو 

ســةردةم و قؤناغَيكدا خؤى نوَيدةكاتةوة و هَيــزى زيندووبوونةوةى تَيداية، 

شــيعرى جوان شــادةمارةكانى ثِرن لة خوَينى جوانيناسى. سةيرة! (شاعير) 

هةية بة تةكليفكردنى زؤر و دةعوةتكردنى نووســةران زؤرترين نرخاندن و 

لَيدوان لةبارةى شــيعرة بَي باَلةكانييةوة كراوة، كةضى شــيعرةكانى لة ضةند 

ثارضة ســَيبةرى شيعر شاعيرانى تردا نووسراون. وةك ضؤن هيض شيعرَيك 

داخراو نيية كة خودى شــاعيرةكة خــؤى داخراو نةبَيت، هيض شــيعرَيكيش 

شــياوى بَيدةنطيى نيية كة شــيعرةكة خؤى لة خؤيدا بةبَيدةنطيى و مردوويى 

لة دايك نةبووبَيــت، ثَيم واية ئةطةر ئةمِرؤ شــاعيرَيك زؤرترين نرخاندن و 

قسة و باس لةسةر شيعرةكانى لةاليةن ضةند كةسَيكى دياريكراوةوة لةسةر 

كرا، دةشــَيت بة ديدطايةكــى طومانطةرييةوة لةو دؤزة مةترســيية بِروانين. 

ئةطةر شــيعرَيك بة بَي راظةطةريى و هةَلوةشــاندنةوة و قســة لةسةركردن 
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مــاوة، ماناى ئةوة نيية ئةو شــيعرة هَيــزى فِرينى نييــة و خوَينى داهَينان و 

نوَيطةريى لة دةمارةكانيدا هاتوضؤ ناكات. ئاخر زؤر شيعر هةية لة ئةدةبياتى 

كوردييــدا هَيشــتان نةكراونةتــةوة و بةداخراويى ماونةتةوة. شــيعر هةية 

رةخنةطر زةفةرى ثَي نابات و ناوَيرَيت خؤى لة هةَلزنانى شــيعرييةتى بدات. 

شــيعر هةية بة هةموو كليلى خوَيندنةوةيــةك نابَيتةوة و كليلى خوَيندنةوةى 

قووَل و كليلى ديدطاى جياوازى طةرةكة. شــيعر هةية ضةند ديوَيكى تاريكة و 

تةنيا لة يةك ديودا خوَينراوةتةوة. شــيعر هةيــة فؤِرم و ناوةِرؤكى جياوازة 

و دةقَيكــى نامؤية، هةر بؤية درةنط لةاليةن خوَينةران ثةســةند دةكرَيت. بة 

واتايةكــى تر هةموو ديــاردة و كردةيةكى فيكريى تازة، زوو ثَيشــوازيى لَي 

ناكرَيت لةاليةن كؤمةَلطةوة، تةنانةت كؤنةثةرســتةكانيش دذى دةوةستنةوة. 

شــيعر هةية مردووة و مؤمياكراوة بة وشةى قةبة و خةياَلى بريقةدار. شيعر 

هةيــة بؤ يةك رؤذ و يةك بؤنة نووســراوة و تةنيا ئةو كاتــة باَل لَيكدةدا و 

كؤترى شــيعرييةتى دةفِرَيت. شيعر هةية لةطةَل يةكةمين كردنةوةى دةمرَيت 

و باشــترة نةكرَيتةوة و نةمرَيت. شيعر هةية بةر لةبوونى مردووة، واتة هةر 

بة مردوويى لةدايك بووة. شــيعر هةية ثِر ثينةية و لة سَيبةرى ضةند دةقَيكى 

تردا نووســراوة. شيعر هةية ضؤنييةتى داِرَيذتنى وشــةكانى لَيضووى ضةند 

شــيعرَيكى ترة. شيعر هةية وَينة و باطراوندةكانى جَيطاى طومانة. شيعر هةية 

خةياَلى ضةند شــيعرَيكى ترى دزيوة. شــيعر هةية طةندةَلة و (شاعير)ةكةش 

بةطةندةَليى بؤ طةندةَلبوونى شــيعرييةت ماوةتةوة. كورتييةكةى شيعر هةية 

و شــيعرؤكةية، شــيعريش هةية شــيعرة.

زمان رؤَلَيكى كارا و ضاالك دةطَيِرَيت لة بنياتنانى باَلةخانةى شيعرييةتدا، 

زؤرجــار زمان وةك ئةندازيارى بناغةى بنياتنانى باَلةخانةى شــيعرييةتةكة 

دةبينرَيت. زاَلبوونى زمانى شــاعيريش بةســةر خةياَلــى و باطراوةندةكانى 

شــيعرةكةدا باآلدةستيى شاعير دةردةخات. شــاعير هةرضةند كار لة زمانى 

خؤيدا بكات بؤ مةبةســتى دةوَلةمةندكــردن، دوو هَيندةى ماندووبوونةكةى 

جوانيناســى لة شــيعرةكانيدا باغى ثِر لــة طوَلى ئؤغذةنى بــؤ بةجَيدةهَيَلت. 

بةجَيمانــى ئةو باغانةش رةنطدةداتةوة لةســةر وةختــى خوَيندنةوةدا. ئاخر 

زمانى شيعر يةك باغى ثِر لة طوَلى ئؤغذةنى و ضيمةنى وشة دروست ناكات، 

بةَلكو لة يةك ثةنجةرةوة باغطةلَيك دةبينرَيت و لة يةك باغيشةوة ذوورَيكى 

بَلنــدى ثــِر ثةنجةرة. دةلوَيــت زمان لة شــيعردا وةك بةجَيمانــى رةهةندة 

فيكرييةكانــى ثشــتةوةى خوَيندنةوة تووشــى دووفاقييــةت دةبَيت. (زمان 
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سرووشتَيكى دوو اليةنةى هةية. لةاليةكةوة هؤى ثةيوةنديية، لةاليةكى تريش 

هؤيةكة بــؤ دةربِرين. ئةمة جطة لةوةى كة زمان هــةم واقيع و هةم رةمزى 

واقيعيشــة. جا لةبةر ئةم هؤيانة، زمان هةميشــة مايةى بايةخثَيدانى شــيعر 

بووة)(٢). كةواتة ئةم دووفاقييةتى زمانةش كاريطةرييةكى بنضينةيى دروست 

دةكات لة ثرؤســةى شيعرييةت لةســةر وةختى راظةطةريى و خوَيندنةوة و 

هةَلوةشــاندنةوةى. ضؤن زؤرجار ئةو وشــةيةى كة لة دةربِرينَيكى شيعردا 

بةكارهاتووة، جياوازة لة دةربِرينى قســةى ئاســايى. ئاخر وشة لة شيعردا 

جَيطايةكــى ترى هةية و هةميشــة لة مانــادا لة جَيطؤِركَيداية، وشــة لة قاَلب 

نادرَيــت تا واتاى داتاشــراوى بؤ دروســتبكرَيت، ئةوةش تــا ئةندازةيةكى 

باش كؤمةكمان دةكات كة شــيعر هةميشــة خوَيندنةوةى جوداواز لة خؤيدا 

هةَلدةطرَيت. وةك ضؤن شــيعر خوَيندنةوةى جوداواز لة خؤيدا هةَلدةطرَيت و 

خوَيندنةوةى جوداوازترى لَي بةجَيدةمَينَيت، وةهاش خوَيندنةوة، خوَيندنةوةى 

جوداوازترى لةدواى خؤيدا بةجَيدةهَيَلَيت. ئةطةر شيعر يةك ئاِراستةى زمان 

و يةك خوَيندنــةوةى فةزاكان و يةك رةهةندى فيكريــى و يةك راظةطةريى 

تيؤريى، هةم وشــةى شــيعرةكة لة قاَلبى كردةى فيكرييةتَيكى بَي باَل دراوة 

و هةميش زمان نةيتوانيوة بةســةر باكطراوندة شيعرييةكان و تؤكمةكردنى 

فةزاكاندا زاَل ببَيت. ئاخر ئةطةر بِريار بَيت شــيعر ثَيويســتى بة خةياَل بَيت، 

زمانيش ثَيويســتى بة توند و تؤَلــى و تؤكمةكردنة. بؤية رةهةندى بةجَيمانى 

خوَيندنةوةى جوازتر لة شــيعردا دةشــَيت لةم ضةند خاآلنةدا كؤبكرَينةوة.

١- ثرؤسةى خوَلقاندنى شيعرةكة لة رووى دروستبوونييةوة، ضؤنضؤنى 

بــووة.

٢- جةوهةرييةتــى شــيعر لة ثرؤشــةى شــيعرييةتدا، بــة واتايةكى تر 

جةوهةرييةتى دروســتبوونى شــيعرةكة هــةم لةاليةنى رةطــةزة بنةِرةتيية 

شاراوةكان و هةميش لةاليةنى رةطةزة بنضيينةيةكانى دةرةوةى شيعرييةتدا.

٣- ضؤنييةتــى حاَلةتةكانــى طواســتنةوةى ثاَلنةرةكانى ويــذدان بؤ ناو 

ثرؤســة شــيعرييةكة. لَيرةدا دةشَيت هةَلوَيســتى مرؤظبوون لةاليةن خودى 

شاعيرةوة دةورَيكى باآل دروســت بكات و شيعر لة هةَلويستوةرطرتن نزيك 

بكاتةوة. كة زؤرجار ثَيي دةطوترَيت هةَلوَيستةشــيعر.

٤- سرشــتى ناوةوة و دةرةوةى وَينةكانى ثشــتةوةى شــيعر.

٥- سرشــتى ناوةوة و دةرةوةى وَينةكانى ثَيشــةوةى شــيعر. 

ضؤنييةتــى  و  رةمــز  دروســتبوونى  و  دروســتكردن  ضؤنييةتــى   -٦
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بةكارهَينانةكــةى. هةَلبةتــة قؤناغيــش كاريطةريــى بةســةريةوة هةية. بؤ 

ثشتِراستتركردنى قسةكانمان، دةشَيت رةمز لة شيعرى كوردييدا وةربطرين.

٧- دؤزينــةوةى كليلــى دةروازةكانى دةقــة شــيعرييةكة و ثةيبردن بة 

خوَيندنةوةى ورد و تَيفكرينى قووَل لة نهَينى و فَيَل و كؤدةكانى شــيعرةكة.

٨- رؤَلى مؤســيقاى شــيعر و خزمةتكردنى بة ثرؤســةى شيعرييةتةوة. 

لَيرةدا دةشــَيت بنووسين مؤســيقا لة نرخاندنى ئاِراســتةكانى خوَيندنةوةدا 

كاريطةريى خؤى دروســت بكات، بةســةر كردة فيكرييةكان. بة واتايةكى تر 

مؤسيقا زؤرجار لةناو ثرؤسةى شيعرييةتدا دةبَيتة ثاَلنةرى كردة فيكرييةكان.

٩- بة تةمومذبوونى شيعر و ناِروونيى لة مانادا، كة ئةمةش لة سةروةختى 

خوَيندنةوةدا، دةشــَيت خوَيندنةوةى جياوازى لَي بكةوَيتةوة.

١٠- هةوَلدان بــؤ بَيمانايى بوون زؤرجار ضةمكى جياواز و فرةمانايى لة 

ثرؤســةى  شــيعردا  دروســت دةكات. 

ئةم ضةند خاَلةدا ثَيمواية بةس بَيت، هةرضةندة ضةشــنى ثرؤســةى دةقة 

شــيعرييةتةكة ضةندين خاَلى ترمان لَي بةجَي دةمَينَيت. وةلَي ثَيم واية هةموو 

وشةيةكيش لة ثرؤسةى شــيعردا ماناى جياواز وةردةطرَيت. بةواتايةكى تر 

هةموو وشــةيةك لةســةر وةختى بةكارهَينان لة ثرؤسةى شــيعردا لة مانا 

رووتــة باوةكةى خؤى دةردةضَيت و مانا و مــؤراَل و تايبةتمةندييةتى خؤى 

وةردةطرَيت. بة واتايةكى روونتر وشة لة سةروةختى بةكارهَيناندا دةكةوَيتة 

بةر تةوذمى عةقَل. (هةموو وشــةكان لة ضوارضَيوةى مانادا -وةك وشــة- 

دةكةونة بةر ”تةوذمى“ بونياتنانةوة. سيستمى وشة بة هاوسانى و دذايةتيي 

”وشــةكانةوة“ دةكةونة بةر تةوذمى كاريطةريةتييةوة)(٣).

بــؤ  بَيــت  ئةخالقيــى  ئامانةتَيكــى  شــيعر  ثرؤســةى  بةرلــةوةى 

بة  راســتةقينةية  جوانتركردنــى  ثرؤســةى  ذيــان،  بةهامرؤظايةتييةكانــى 

زنارةكانــى ئايندة و مرؤظدؤســتييةوة. ناشــَيت هةمــوو ئايندةيةكى طةش 

لــة رابردوويةكى جوان بَيتة دى. وةك ضؤن ناشــَيت مَيــذووى كورد بةبَي 

ضيا ســةركةذةكان بنووسرَيتةوة. نووســينةوة و نرخاندنى هةر شاعيرَيك 

دةشــَيت لة دةالقةيةكةوة بَيت و ســةير بكرَيت. ئةلبَيــر كامؤ بة روانطةيةكى 

ثووضطةرييةوة ســةيرى راســتةقينةكانى طةردوون دةكات. كافكا لةســةر 

ثةردةيةكى رةش ذيان نمايش دةكات. ســادقى هيدايةت لةنَيو رةشبينييةكى 

قووَلدا وَيَلى ثووضى و خؤكوذيى بووة. لة بةشــَيكى شــيعرةكانى هةندرَين 

فةلسةفةيةكى قووَل ئامادةطى هةية. عةبدولموتةَليب عةبدوَلآليش لةنَيو ئاودا 
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مةلة بة وشة و خةياَلةكانى دةكات. شةونمى خةون لة سةفةرة شيعرييةكانى 

ئةحمةدى مةالدا دةتكَين. ذن هةميشة لة حةوزى شيعرى قوبادى جةليل زادةدا 

مةلةى ئَيرؤتيكا دةكات. تةيب قادر ثياسةكانى ذيان بةدةم بَيتاقةتى مةرطةوة 

دةنووســَيتةوة. ئاخر لة تايبةتمةندبوونى هةموو ئةوانةشــةوة ثووضييةكى 

تر لة كامؤ و ثةردةى رةشــتر لــة كافكا و رةشــبينى و خؤكوذييةكى تر لة 

ســادقى هيدايةت و فةلسةفةى تر لة هةندرَين و ئاوَيكى تر لة عةبدولموتةليب 

و خةونَيكى تر لة ئةحمةد و ذنَيكى ئَيرؤتيكايى تر لة قوباد و ثياســةيةكى تر 

لة تةيبدا بةجــَي دةمَينن. ئةطةر بةرهةمى ئةدةبيات دةرهاوَيشــتةى فانتازيا 

بَيت، هةرطيز ناشــَيت خؤى لة راســتةقينةكةى زةمــةن بدزَيتةوة، بةَلكو لةو 

زةمةنة دةردةضَيت و زةمةنى تر دروســت دةكات. هةرضةندة دةرهاوَيشتةى 

هزراندنى شاعير بة ميتؤلؤذييةت بةبَي راستنووسى خةياَلبوونَيكى بَي بوونة 

و هيض بةهايةكى ئَيســتاتيكاى نيية. ئاخر(ئَيســتاتيكا لة طشــت رةهةندَيكةوة 

بؤ تةالرى شــيعر ثَيويستة، شــيعر بةبَي بوونى ئَيســتاتيكا تةالرَيكى رووت 

و دزَيوة)(٤). ئةوة هونةرى راستنووســى ئةو واقيعةية كــة تةمةندرَيذيى بة 

شيعر دةدات و ثةنجةرةى روانينى ترى بة روودا دةكاتةوة. شيعر كة رؤحى 

هونةرى راستنووســى تَيدا نةبوو، دةشَيت ضاوةِرَيى مردنى بكةين و لةسةر 

وةختى خوَيندنةوةشــدا هيض كردةيةكى فيكريى لةدواي خؤي بةجَي نةهَيَلَيت. 

جوانيناســى شــيعر بريتيي نيية لة يةك ثةنجةرة، بةَلكو كؤمةَلَيك ثةنجةرةية 

بة ديوارةكانى ذوورى راستنووســى ئةو واقيعةى كة خودى شاعير تَيداية و 

لةو ثةنجةرةوة دةيبينَيت. شــاعير كة وشةكانى لة خةياَلدا مووتوربة دةكات 

تةنيا خةياَل نانووسَيتةوة، بؤئةوةى شيعرةكة روانطةى جياوازى هةبَيت، ئةو 

واقيعــةش فةرامؤش ناكات كة لة ثةنجةرةكةوة لَيي ديارة و خودى خؤشــى 

تَييدا دةذَيت. (يةكَيك لة مةرجةكانى جوانيى و هونةرى جوانييش راستطؤيية. 

كاتَي راستيى لة بةرهةمي هونةرى ”ئةدةبى“دا نامَينَيت، ئةوا جوانييش بةجَيى 

دةهَيَلَي. مةبةســتمان راســتيي ذيانى رؤذانة نيية، بةَلكو ئةو راســتييةية كة 

هونةرمةند ”شــاعير“ بةهــؤى زانياريى قووَلييةوة دةربــارةى ذيان، بةهؤى 

بةهرةى هونةريى و كارامةييةوة دةيخاتة بةر ضاوان و ثَيشكةشى دةكات. لة 

ئةدةبدا طةلَي ثاَلةوانى وا هةن، كة فانتازيا و خةياَلى نووسةرَيك خوَلقاندوونى 

و كةســانَيكى وا كتومت لة واقيعدا نين، بةآلم دةشــَي كةسانى وا لةناوماندا 

هةبن)(٥). شــيعر لة ديدطاى هيطَلةوة هونةرى ســةر هةمــوو هونةرةكانة، لة 

هةمــوو ذانةرةكانى ترى ئةدةبيش مانابةخشــترة لة روانطــةى كارتَيكردن 
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و كاريطةرييــةوة. بؤية كة لــة ضةندين روانطةى ثِرمةعريفةوة شــيعر راظة 

دةكةين و ضةنديــن ثةنجةرةى ترى بة رووى باغةكانيــدا دةكةينةوة، وةلَي 

دةبينين هةميشــة شيعر قســةى تر و روانينى جياوازتر لةدواى خؤيدا بةجَي 

دةهَيَلَيت. ئاخر(شيعر طوشــراوترين و ضِرترين شَيوةى ئةدةبة كة زؤرترين 

شــت  لة كةمترين  وشــةدا  دةردةبِرَيت)(٦).

ســةرضاوةكان:ســةرضاوةكان:

١- طــةِران بؤ ماناكانى ديكةى شــيعر، بةختيار عةلى، بةشــى دووةم، كؤوارى رامان، 

ذمــارة ٧٢ى حوزةيرانــى ٢٠٠٢، الثــةِرة ١٤.

٢- شــيعر و فةلسةفة، نووســينى مةجيد مةحموود موتةَليب، وةرطَيِرانى لة عةرةبييةوة: 

فوئاد مةجيد ميســرى، لــة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشــى حةمدى، ضاثى دووةم 

٢٠٠٨، الثــةِرة ٢٨. 

٣- تيؤريى ئةدةبى و شَيوازناسى- نووسينى: ثيتةر هاَلبَيرط و دانةرانى تر/ ئامادةكردن 

و وةرطَيِرانى: ئةنوةر قادر محةمةد. لــة بآلوكراوةكانى مةَلبةندى كوردؤلؤجى، زنجيرة ٥٤، 

ســلَيمانى، ٢٠١٠، الثةِرة ١٤٥.

٤- ئةدةب وةك بةشــَيك لة رؤح -غةمطين بؤَلى، لَيكؤَلينةوةى ئةدةبى. لة بآلوكراوةكانى 

بةِرَيوةبةرايةتى رؤذنامةنووســيى و ضاث و بآلوكردنةوةى بةِرَيوةبةرايةتى بآلوكردنةوةى 

هةولَيــر، زنجيــرة ٥٥١، ضاثــى يةكــةم، ٢٠١١، هةوليََــر. الثــةِرة ١٠٢.

٥- بِروانة هةمان ســةرضاوةى ثَيشــوو، ذمارة ســَي، الثةِرة ٢٢.

٦- شــيعر ضييــة؟ لؤرانس ثيريــن، وةرطَيِرانى لة فارســييةوة: ئةبوبةكر خؤشــناو، لة 

بآلوكراوةكانى بةِرَيوةبةرايةتى خانةى وةرطَيِران/ ضاثى يةكةم، ٢٠٠٨، ضاثخانةى ثيرةمَيرد، 

ســلَيمانى، الثةِرة ١٦.
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”هيض شــتَيك، لة هيض ضــاخ و زةمةنَيكدا، وةكو تةعةهــودي رووناكبيران و ”هيض شــتَيك، لة هيض ضــاخ و زةمةنَيكدا، وةكو تةعةهــودي رووناكبيران و 

هونةرمةنداني كؤمةَلطة، بؤ ضةوتي و كةموكورتييةكان، طَيرةشَيوَين و ترسَينةر هونةرمةنداني كؤمةَلطة، بؤ ضةوتي و كةموكورتييةكان، طَيرةشَيوَين و ترسَينةر 

و ماَلوَيرانكةر نيية، ضونكة تةعةهود حةزيايةكي ثاســةواني بةنرخترين طةنجي و ماَلوَيرانكةر نيية، ضونكة تةعةهود حةزيايةكي ثاســةواني بةنرخترين طةنجي 

طةردوونة. ئةو طةنجةي كة ناوي ئازادي و مافي ذياني نةتةوةكانةطةردوونة. ئةو طةنجةي كة ناوي ئازادي و مافي ذياني نةتةوةكانة“(١). 

(ئةحمةد شاملوو)

شيعر ســةرةِراي ئةوةي كة تا ئَيستاش ثَيناســَيكي دياريكراوي طشتثةسند 

و هةمةاليةنــي بؤ نةدؤزراوةتةوة، بــةآلم بة طوَيرةي ســةرجةم بؤضوونةكان 

دياردةيةكــي زَيتر خةياَلي و دوور لة واقيعة. دةربِريني هةســتي دةروونة نةك 

ثاتةكردنةوةي رووداوة بةرضاوةكان. ئةوةي لة ناوئاخني شيعردا رةنطدةداتةوة، 

يــان دةبَيــت رةنطبداتــةوة، خولياكانن نةك دةقي هةســتة عةقآلنييــةكان. ئةو 

خوَينةرانةش كة دووتوَيي ديوانة شــيعرةكان دةثشــكنن بةشــي هةرة زؤريان 

تةوذمي خوليايةكــي ثةنطخواردووي ناخيان ديوانةكاني ثَي  كردوونةتةوة،  نةك 

ئةو رووداوانةي رؤذانة لةبةر ضاويان روو دةدةن. واتة لةم رووةوة شيعر بؤتة 

ئامرازَيكي مؤزيك و شــاعير مؤزيكذةنَيكة كة بةثَيي ئةو تاســانةي لة ناخيداية، 

ئاوازَيكي شــاد يا خةمطيني لــَي ثَيكدَينَيت. خوَينةريش بة هةمان رضةدا و بة ثَيي 

ئةو خوليايانةي دةرووني ثةنا بؤ ئةم سازانة دةبا و ئاهةنطي دَلخوازي خؤي لَي 

دةبيســتَي و كوَلي دَلي دادةمركَينَيتةوة. لةم بوارةدا شيعر مةوداي خؤخةمآلندن 

و رازاندنةوةي، تا رادةيةك كة لة وزةي شــاعيردا بَيت، هةية. لةم بةشةدا رةنطة 

 كامةران جةوهةري (هةَلوةدا) كامةران جةوهةري (هةَلوةدا)

شيعر شيعر 
وةك وةك 
ضةكضةك
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شــاعير خؤشي سةدلةسةد بةئاطا نةبَيت لةوةي كة ئاخؤ داِرذاوي قةَلةمةكةي لة 

ســةرضاوةي دَلةوة هةَلهَينجراوة ياخود لة مَيشكةوة داضؤِراوة. ضةسثاندني ئةم 

خةسَلةتة بة تةواوةتي بؤ هيض كام لةمانة دةست نادا، بؤية بة ئيلهام دةشوبهَينرَيت 

و وةك ئيلهامَيك لَيي دةِروانرَيت. واتة ضةمكَيك كة لة جيهاني سةرةوةِرا و بةدةر 

لة راستةقينة بةردةستةكانةوة هاتؤتة ماَلي شاعير. 

بة ضاوخشاندنَيك بةســةر رةوتي ضةند هةزار ســاَلةي مَيذوودا بة ئاشكرا 

دةردةكةوَيــت كــة رووداوةكان و دؤخــة تايبةتييةكانــي كؤمةَلطــة دةضنــة 

ضوارضَيوةيةكــي زةمةنيي تايبةتــةوة و بةو طوِرانانةي رةوتــي مَيذوو دةثَيكن 

ضؤنييةتي كؤمةَلطة و رووداوةكاني ناو كؤمةَلطة دةبنة ئامانج و طؤِرانيان بةسةردا 

دَيت. بؤية ئةطةر نووســراوةيةك، تةنانةت بةدةر لة شــيعريش، بؤ رووداوَيك، 

دؤخَيــك يان قؤناغَيكي تايبةتي مَيذوو نووســرابَيت لةطةَل بةســةرضووني ئةو 

قؤناغــةي دؤخةكةي لةخــؤ طرتووة و ضؤتة نــاو بيرةوةريي مَيــذووةوة، ئةو 

نووســراوانةش دةبنة بيرةوةريي و لة كولَيتي مَيذوودا هةَلدةثةســاردرَين. واتة 

تةمةنيان بةقةد تةمةني ئةو دؤخةية كة بؤتة ماماني ئةو نووســراوانة. بَيطومان 

ئةو نووسراوانةي ســةر بة زةمةنَيكي تايبةتن ســةرجةميان لة يادان ناضنةوة. 

ئةوانةي راثؤرت لــة دةورانةكان دةكةن بؤ داهاتــووان وةك رووناككةرةوةي 

كووضة و كؤآلنةكاني مَيذوو وان، بةآلم ئةوي لَيرةدا مةبةستة شيعرة، بة هةموو 

خةسَلةتة شــيعرييةكانيةوة و تيشك خستنة سةر ئةو شــيعرانةي بؤ زةمةنَيكي 

دياريكراو دةنووسرَين.

ئةو ضةمكــة ثيرؤز و موقةددةســانةي دَينة ناو شــيعري راســتةقينةوة و 

طوزارشــت لة رووة جوانةكاني مرؤظ و بةهاكاني جيهــان بة بَي هةآلواردن و 

بة ســةرجةمي دةكةن، تؤزي زةمةنيان لةسةر نانيشَيت و تةمةنيان شانبةشاني 

مَيذوو هةَلدةكشَيت. بؤ نموونة زؤربةي شيعرةكاني ”حافزي شيرازي“ كة رةنطي 

زةمةن و مؤركــي كؤمةَلَيكي تايبةتيان لَي نةدراوة و رؤحي هةموو مرؤظةكان و 

طةردوونةكان دةطرَيتةوة و بة باَلسووكي ســنوورة كَيشراوةكان دةبِرَيت، زؤر 

ئةســتةمة طةردي زةمةني لةســةر بنيشَيت و لةســةر تاقضكةي كوختي مَيذوو 

لةبيربضَيتةوة. بةســتنةوةي شــيعر بة رووداوة ســنووردار و واقيعييةكانةوة، 

غةدرَيكة كة لة شــيعري راســتةقينة دةكرَيت. واتة لةو كاتانةدا كة ئةو هةست و 

نةستةي شاعير دةكرَيت بؤ خوَلقاندني شيعرَيكي ئازاد و بَي ئاَلقة و مؤرك كةَلكي 

لَي  وةرطيرَيت، دةكرَيتة دةســتةضيلةي ئاورطي شــيعرَيكي كةمتةمةن. شيعرَيك 

كة لةطةَل بةســةرضووني رووداوةكان بةسةر دةضَيت و تاقة بةختي بؤ هاتنةوة 
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بةرضاو و ســةرلةنوَي طةشانةوة، دووثاتةبوونةوةي مَيذووة و دةركةوتنةوة و 

روودانةوةي هةمان دؤخ كة بةرهةمهَيني ئةو شيعرة بووة. ئةوةش ئةطةر نةَلَيين 

ئةستةمة، زؤر دةطمةنة.

بةآلم شاعيرة راستةقينةكان، لة وةها دؤخَيكدا، ضؤنة شيعر قورباني دةكةن؟

”شــيعري ئةو رؤذطارانة ئةبوو مةشــخةَل و ســروود و هةَلمةت بَيت و بة ”شــيعري ئةو رؤذطارانة ئةبوو مةشــخةَل و ســروود و هةَلمةت بَيت و بة 

قوِرطي داستان هاوار بكات“قوِرطي داستان هاوار بكات“. (شَيركؤ بَيكةس)

هةســت بة بةرثرســارَيتيكردني شــاعيران لة هةمبةر ئــةو رووداوة تاَل و 

شــيرينانةي كؤمةَلطةكةيان دةطرَيتةوة، هؤي ســةرةكي لةدايكبووني شــيعرة 

ســنووردارةكانة. شــاعيراني مةزني كورد شــيعرييةتي شــيعريان ـ بةدةر لة 

ثَيواني نرخةكةي ـ قورباني ئةو قؤناغانــةي مَيذوو كردووة كة طةلةكةياني تَيدا 

ضةوســاوةتةوة،  يا كآلوِرؤذنةيةك بةديكراوة،  كة بؤي هةبووة لَييةوة بة تيشكي 

زَيِريني شيعر مَيشك و بيروباوةِري خةَلك روونكرَيتةوة. دابةزاندني ثلةي شيعر 

لة وةها قؤناغَيكدا و قوربانيكردني شيعرييةتي شيعر، واتة قوربانيبووني خودي 

شاعير. شاعير دةبَيتة كةســَيكي مةيلةو ياخيي خؤكوذ، كة هةوسار لةو هةست 

و نةســتانة دةدا وا شــيعري بَي  ســنووريان لَي هةَلدةقوَلَي و دةيانطَيِرَيتةوة ناو 

جوغزي سنووري كؤمةَلطةكةي. شاعيري كورد، تةنانةت خةون و خولياكانيشي، 

كة رةنطة هةوَيني بةديهَيني زؤر شــيعري ئازاد بن، كورت دةكاتةوة ســةر ئةو 

خوليايانــةي تةمةنــي طةلةكةي تَيدا درَيذ كاتةوة. واتة شــاعيري كورد شــيعر 

دةكاتــة ضةك و بةو ضةكةي رووي دزَيوي مَيذوو دةثَيكَي و بةري شــيريني لَي 

دةخوازَيت، بةآلم ئةطةر وردبينةوة،  مخابن، لةباري شيعرييةوة شاعير بة هةمان 

ضةك رؤحي شاعيريةتي خؤشي دةثَيكَيت و ئةوةش خةفةتباترين و طةورةترين 

قوربانيدانة   بؤ نيشتمان و مةزنترين ثَيشكةشة كة بة كؤمةَلطة دةدرَيت.

ـ جاري واية شاعير بة ئاطاداريية وة شيعرةكةي دةكاتة ضةكَيك بةرامبةر ئةو 

رةوتةي دةسةآلت يا كؤمةَلطةي ثَي بةِرَيوة دةبردرَيت. جا ض رةوتةكة وةك اليةنَيكي 

رؤحي دياربَيت و ض وةك رةوتَيكي لة بةرضاو و بةرهةســت. ئةو كاتةي شــاعير 

بة ئاطاييةوة دةســت دةداتة وةها كارَيك بَيطومان هةوَيني زؤربةي شيعرةكاني 

لة كؤمةَلطة و دةســةآلت و ئةو رةوتة وةردةطرَيت كة ذياني تَيدا بؤتة قورباني و 

طةلي تَيدا بؤتة دةستةضيلة. لةم حالةتةدا شاعير لة مَيذوونووس نزيك دةبَيتةوة. 

واتة لكي داري مَيذوو لة ثةلكي طوَلي شيعر موتوربة دةكا و كوووذةكةي رةوتي 
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مَيذوو بة تاَلة دةزووي شيعر دةهؤنَيتةوة. خوَينةري سبةينَيي ئةم شيعرانة،  بةر 

لةوةي روانطةيةكي رةهايان بؤ دامركانةوةي تاســةكاني خؤي تَيدا بدؤزَيتةوة،  

الديواري ســينةمايةكي لةبةر ضاو هةَلدةضنرَيت و ريزة فيلمَيكي لةســةر نيشان 

دةدرَيت. ئةو شــاعيرانةي لةسةر ئةم رَيبازةن بَيت و وريا نةبن مَيذووي دَلِرةق 

وةك ئامرازَيك كةَلكيان لــَي وةردةطرَيت و هيض دوور نيية كة لة داهاتووويةكي 

نزيكدا شــيعرةكانيان بضَيتة خانةي فةرامؤشــييةوة. ئةوةش لةبةر ئةوةي كة لة 

شيعردا مةوداي خةريكبوون بة ســةرجةم اليةنةكاني كؤمةَلطةوة ناِرةخسَيت و 

لة هةردي شيعردا ئةو ئاماذةيةي بة مَيذوو دةكرَيت، ئاماذةيةكي طشتيية، بةآلم 

لــة الي مَيذوونووس مةوداي وردبوونةوة لة طشــت ئاكار و كردةوة و كةلَين و 

قوذبنةكاني ئةم ماوة زةمةنيية و رووخســةتي تؤماركردنيان بة درَيذيي دةست 

دةدات. كةواتة شــاعيري ناوريا و نازيرةك هةردوو اليةنةكةي دؤِراندووة، باَلي 

شــاعيرييةتي بةهؤي قورسايي باسي مَيذوويي لةنط بووة و باري مَيذووييشي، 

بةهؤي نةطونجاوبووني ئةو دةفرةي بؤ باســةكةي تةرخانكردووة، واتة دةفري 

شيعر، ثةك خستووة، ضونكة ئةركي مَيذوونووس وَينة هةَلطرتن و كؤثيكردنة و 

كاري شــاعير ئةفراندن و داهَينان. ئيدي ئةوةي لة كؤمةَلطايةكي ماَلوَيراني وةك 

كؤمةَلطاي كوردةواريدا، بةهؤي زةبر و زةنطي دةسةآلتة دةرةكيية داطيركةرةكان 

و كةمتةرخةميي ناوةكييةكان، هةلي خوَلقاني ثةِراوَيكي مَيذوويي ثوخت بؤ كورد 

و زماني كوردي نةِرةخســاوة، ئةوة بؤتة هؤي ئةوةي  هةموو شاعيرةكان وةك 

مَيذوونووس ســةير بكرَين و بة ســةد ئةَلآل و وةَلآل هةوَل بدرَيت لة ئةســتَيري 

ديوانةكانياندا شةربةيةك ئاوي مَيذوو هةَلبهَينجرَيت، شتَيكي بة تةواوي جياوازة. 

- خؤ ئةو شاعيرةي كة لة بَي  ئاطاييشدا دةنووسَيت دواتر، بة ثَيداضوونةوةي 

ورد بة شــيعرةكانيدا، دةكرَيت روويةكي شــاراوةي مَيذووي تَيدا بدؤزرَيتةوة. 

واتــة ئيلهامةكاني بؤ ناخي كؤمةَلطة و قووآليي مَيذوو رةطاذؤيان كردبَيت. وةك 

مامؤستا هةذار دةفةرموَيت: ”وَيذةناسان اليان واية هةر بوَيذَيك، لة هةر دةور و 

زةمانَيكا، هةر رَيبازَيكي طرتبـَي يان بةبَي رَي رؤيشتبـَي، بةهةر ئاوات و نيازَيك 

هةَلبةستي هؤنيبَيتةوة، ئةو بوَيذة لة ماوةي ذياني خؤيدا رمووزنَيكي درؤزن يان 

خووخؤش و راستطؤ بَيت، سفت بَيت يان بَي  تانوثؤ بَيت، بةلةنطاز يان ساز و كؤك 

بَيت، بوَير بَيت يان ترسنؤك بَيت، بَي ئةوة خؤي ئاطا بكا بَيطومان هةَلبةستةكاني 

ئاوَينةيةكــي روونوَيني رووداني ذين و كــردةوةي ئاثؤرةي رؤذطاري ضةرخي 

خؤيةتي“(٢).

لةم بَيئاطاييانةدا باســة مَيذووييةكان لة دةركةي بيري خوَينةر نادةن و هةر 
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خؤبةخــؤ دةدةَلَينة ناخي خوَينــةرةوة، وةك ضؤن بةبَيئاطاييــش لة جةوهةري 

ثَينووســي نووســةرةوة داضؤِراون. واتة ضةكَيك نةبووة بة دةست شاعيرةوة،  

بةَلكو طؤِرةثانَيك بووة كة شــاعير و طشــت كؤمةَلطةي شــاعير هاموشــؤيان 

تَيدا كــردووة، بةآلم خوَينةري ئةو بابةتة تَيكةآلو بــة مَيذوويانةي بة ئاطاييةوة 

نووسراون، خؤي بة ئاشكرا دةضَيتة ناو ئةو خانووضكةيةي شاعير دايِرشتووة.

خوَينةري ئاسايي بةشي يةكةمينيان، رةنطة قةت هةست بةو شيلة مَيذوويية 

نــةكات كة لة دةمــاري شــيعرةكاندا دَيت و دةضَيــت. ئةوة ئةركــي لَيكؤَلةران 

و توَيذةرانة كة ئةم لةشــة شــيعرييانة جةِراحي بكةن و ئةو شــيلةية دةرخةن. 

مخابن، لةوةها كاتَيكيشــدا تامي شــيعري لة كيس دةضَيــت و دةبَيتة راثؤرتَيكي 

بَي  تام و بؤ، ضونكة لة راســتيدا شــيعر بةرطةي جةِراحي ناطرَيت و زوو سارد 

دةبَيتةوة. شيعري راستةقينة خوناوي بةرةبةياني سةر ثةلكي طؤَلَيكة و سيحري 

جوانييةكةي بة دةستتَيوةردان و ترازان و رذانة سةر عةرز شرت و طوم دةبَيت.

رةنطة لة شاعيراني هاوضةرخي كوردةواريدا  كةس بةقةد ”مامؤستا هةذار“ و 

”عةبدوَلآل ثةشَيو“ ئاوا بة زةقي قامكي لةسةر ثةلةثيتكةي ضةكي شيعر نةترازابَيت. 

بة ضاوخشــاندنَيك بةســةر كؤي بةرهةمة شــيعرييةكاني ئةو شاعيرانةدا باش 

دةردةكةوَيــت كة بَيدةســةآلت بوون لة بواري شــاعيرَيتيدا واي نةكردووة ئةم 

الِرَيبازة هةَلبذَيرن، ضونكة لَيرةولةوَيي ديوانةكانياندا شــاكارة شــيعري وا خؤ 

دةنوَينَيت كة بؤ دةســةآلت و نةمرييان بةَلطةيةكي ســةلمَينةرة، بةآلم ئةوة ذاني 

هةســتكردن بة الِرَيداضووني مَيذووي طةلةكةيانة كة لَييان بؤتة بةرةذاني شيعر 

و وازي ثَي لة ضوونة ناخــي خؤوة و خةريكبوون بة رؤحي خؤ هَيناون و فِرَيي 

داونةتــة ناو طَيــذاوي ئــةو ذاوةذاوةي كؤمةَلطةي ثَيدةضةوســَينرَيتةوة. وةك 

”شَيركؤ بَيكةس“ بؤ ئةم قؤناغانة ئاماذة دةكات و دةَلَيت: ”دةنطة هَيور و نزمةكان، 

خةم و مةراقي تاكةكةســي، بةناضاري كث ئةبن و ئيتر هاوار و خةمي طةورةتر 

لة خؤت، بة دةنطي بةرز و ماناي زةقةوة دَيتة ثَيشــَي. ئَيمة سةرةتاي بةهرةمان 

رَيكةوتي ناو ئةم زريانانة كرد“(٣).

بَلَيســةيةك كة لة ويذدان و دةرووني ئةم شــاعيرانةدا هةَلطيرســاوة، ثَيش 

هةموو شــت ئاقاري خوليــا تايبةتييةكاني خؤياني ثَي هةَلثــِرووزاوة و بةر ثَيي 

رَيبواراني كؤآلنة نووتةكةكاني مَيذووي ثَي روونكراوةتةوة.

”مام هَيمن“ دةفةرموَيت:

”خؤم دةسووتيَنم هةتا بةزمي خةَلك رؤشن بكةم 

 كَي لة رَيي طةلدا وةكوو شاعير دةسووتَي شةم نةبَي“.
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هةذار و ثةشَيو، وةك نموونة، لة نةبووني ئةو ويذدانة وريايانة دا كة لة رَيطاي ژما

جياواز لة شــيعرةوة دةيانتواني قامك لة ضاوي بةرثرســياراني نةهامةتييةكاني 

كؤمةَلطا و بةتايبةت دةسةآلتة دةرةكي و ناوةكييةكان راكةن، ناضاربوون خؤيان 

فيداكةن و هةســتي شــاعيرانةي خؤيان لةو ثَيناوةدا هةم بكةنة ضةك و هةميش 

بكةنة قورباني. ئةو دؤخةي لة الي شــاعيران و نووســةراني تر قةَلةميان ثَي لة 

طيرفــان دةخاتةوة و بَيدةنطييان ثَي جاِر دةدا لة الي شــاعيراني وريا هةرنةبَيت 

دةبَيتة هةوَيني بةطذاضووني خودي دؤخةكة. ئةوةي لة شــَيوازي نووسيني ئةم 

دوو شاعيرةدا تا رادةيةك واي كردووة بةرهةمة لة مَيذوو نزيكةكانيشيان رةنط 

و بؤي شــيعريان لَي دانةماَلدرابَيت و تةمةن كورتي بة ئاشكرايي ثَييان نةوَيرَيت 

رايةَلَيكي شاعيرانةية كة ثؤي ئةم باسانةي تَيهةَلكَيشراوة. واتة لةزةتَيكي شيعري 

كة لةطةَل نواندني كردةوة راســت و ضةوتةكاني كؤمةَلطة و دةســةآلت دةِرذَيتة 

دةرووني خوَينةرةوة. هةَلبةت  ئةوة بةو ماناية نيية كة نرخي شــيعرةكاني هةذار 

و ثةشَيو لة يةك ئاستدان(٤).

بةشــَيكي زؤري ناوئاخني ديواني ئةم شــاعيرانة بة وةها ضةكَيك رةنطاوة. 

ئاماذةكردن بة نموونةي شــيعري تةنيا وتارةكــة درَيذ دةكاتةوة، بؤية خؤي لَي 

دةبوَيرم و تةنيا وتةيةكي ”عةبدوَلآل ثةشَيو“ وةك كؤتايي دَينمةوة: ”فؤرمي شيعر 

وةكو باَلي مَيشــَي تةنكة، قوِرقوشــمي مةوزووعي كؤمةآليةتي و شــتي  وا زؤر 

تةحةممول ناكا. من ئةو شتة دةزانم، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا خؤي لَيدةدةم... ئةطةر 

رؤذَيك لــة رؤذان باري ذياني نةتةوةكةم طؤِرا و ئةو شــتانة بوون بة مَيذوو، 

ياخوا سةد جار ئةو شيعرانة دةمردن، بال بمرن...»(٥).

ذَيدةرةكان:ذَيدةرةكان:

١- كتاب جمعة ـ شمارة ٦ ـ شهريور ١٣٥٨.

٢- ثَيشةكي ضاثي سَيهةميني ديواني ”بؤ كوردستان“، هةذار.

٣- لةطوَلةوة هةتا سووتوو، وتووَيذ لةطةَل طؤظاري كاروان.

٤- ثةشــَيو و هةذار ســةر بة دوو شَيوازة شــيعري جياوازن، نيشــانطةي ضةكةكانيشيان 

جيــاوازي تَيدا دةبينرَي، بةآلم ئةو خوليايةي لة ثَيســت و هَيســقانيان كاريكردووة يةكِرةنط و 

يةكبؤية.

.med.tv ٥- وتووَيذي ثةشَيو لةطةَل
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سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةربة ئارةزووي زةوي ناو لة درةختةكان نرا

حةمة كاكةِرةشحةمة كاكةِرةشخؤم ناكوذم

ِرابةر فاريقِرابةر فاريقطارسؤن

ثشتيوان عةلىثشتيوان عةلى مؤبايلةكةم وةك ثشكؤ لةخوَينةكةمدا ئةكوذَينمةوة

جةليل كاكةوةيسجةليل كاكةوةيسراوةسَيبةر

ئةمين طةرديطالنيئةمين طةرديطالنيطؤمة طَيذة

ئةديب نادرئةديب نادركؤجيتؤ

لةيال سيمايي لةيال سيمايي قاضاخ

سازداني: كاشان سيروانسازداني: كاشان سيروانديدار لةطةَل: رةنج سةنطاوي

هاشم سةراجهاشم سةراجشيعرى نانؤ 
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نيطاي بالَندة لة روخساري راوضي نَيذرا

لة دواييدا ئةم نيطاية ضثةي بؤ هاوِريَكاني كرد

من باوةِرم بةو ضثةية هةية كة نيطا دةيكاتة طؤراني

طؤراني ئَيسكي لةشي ئةو مرؤظة دةتويَنيَتةوة كة ضاوي دلَي ناسيوة

دةموضاوي زةويش وةك بِرووشي تةِركراو دةكاتةوة

فيَنكايي ئيَوارة بةناز بةناز دةست و ثةنجةي هةولَيرى لة خةنة دةنا

ثةنجةرةي مالَم ليَوي ثةري بةخشندةية

لة ثشت ئينجانةيةكي غةمطين و وريا دانيشتبووم 

ميَوانَيكي خؤشبةخت و دةم بة مذدة و دةست بة ميوةي كيَوييةوة

سةري كَيشاية ذوورةوة

منداَل ثَيي لة ضياي بَي كاني و بةردي داخبوو دةثاريَزَي

لةذيَر ئاويش لة ياقووتي خليسك و بة قةوزة داثؤشراو

سيَبةري منداَل شكايةوة ناو ئاويَكي مةلةوانناس

خوداوةند دةستةكاني وةك بالَي ئؤكؤرديؤن كردوونةتةوة

لة ئاسمان ذياني ثيت و فةِر دةطرَي و لة خاكدا دةنَيذرَي

خاك كسثةيةكي داخكةر نيية 

بة ئارةزووي زةوي ناو لة درةختةكان نرا

سةباح رةنجدةرسةباح رةنجدةر
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هةموو شتَيكي ليَية بة طلةيي و مردنيشةوة

زةوي زةيستانة و ضوار مندالَي

لةسةر بَيذينط لة تةنيشت خؤي دريَذ كردووة

كَي ناوكي بِرين و ناوي لَي نان

سرووشت يان سرووش

نيازي سرووشت و سرووش بةرانبةرن

خوداوةند دةستةكاني وةك تاي تةرازوو بَي باك راطرتووة

دوو داوة برذانطي ضاوي راست و ضةث سةنطي راطرتوون

ضاوترَيي تَيرئاو ئاسوودةييم تَيك مةدة

دةلََيي ثَي لةسةر ئاسني سووربووةوة دادةنَيم

لة ناسيني خودا و لة ناسيني تؤدا

ثةنام بؤ توانةوة برد

تؤ كيَيت ئةي دَل و طيان 

لة كراسي سةما سةير دةكريَيت و ضاو دادةخورثَي

لة هةواي رووندا مردم و نازم كَيشرا

كتيَبةكانم شانيان داية بةر تابووتم

طاليسكةي طةِرةكةكان و بازاِر بةدوامدا رؤيشتن

ضاويلكةم لة ضاآليي برؤم راطرتووة

لةناو كتيَبخانةكةمدا كتَيب شويَنطؤِركَي ثَي دةكةم

دةمةوَي بؤ شويَنَيك بِرؤم

شويَنةكة تؤي ئةي شيعر

ئةي شيري ناو طواني سرووشت و بةش و بةختي من

خودا ئايةتي يةكدلَي شيعري بة سينطةوة هةلَواسيم

هةتاو خةريكي دزيني ثارضة قوماشةكاني ثرسةية

سينطم كتيَبخانةي ئاشكرابووني هيَماكاني دوو دنياية

ضاوي ناحةز وةك مار لة قاضم ئاآلون

ثيت بوو بة وشة

مارةكاني بِري و الشةيان لةدواي ثَيم جيَمان

لة كةلووي زؤر جَيطةي داخة لةدايك بوون

ميري كليلسازي طةنجينة

ناونيشانَيكي رةسةني ثَيدان
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عةزياي ناو حةكايةتان

شيعر نازي نةكَيشاوم

هةوالَي الِرةشةي ئةو داربةِرووةي دامَي

كؤلَةثشتةكةم لة سيَبةري دانابوو بؤ ثشوو

كَيش و سةروا بينييان زؤر بَيِرةنطم

جؤطةلةيان كَيشاية كؤآلني غةريبـي 

رةنطيان لةطةَل ئاو بةراورد كردم

شيعر تاسةي جواني و كؤضي كردووة

كيسةَل لة ثَيشبِركَيدا ضي دةوَي

هةزارثيَيةكي فريوخواردووم بيني

دلَي خؤش بوو لة ثَيستي خؤيدا جَيي نةدةبووةوة

ضةنةلَيدانَيكي بةالشي بوو لةطةَل شيعردا

ميوة ضةند بَي باك و شيَتانة بةسةر و سينطي درةختةوة ثَيدةطات

خوداية خؤ بة خؤت ئاطاداري

ئاآلي شيعر ضةندين جةنطاوةري بةجةرطي لةناودا نَيذراوة

ثاشان دووباَل لة شانيان روا

خويَنَيكي غةمطين و وريا

لة دَل و طياني ثاراوي شيعردا دةبيَتةوة كاني و ئاو

دنيا بَي خويَني غةمطين و وريا تةواو دةبَي و دةضيَتةوة ناو كراسي مار

ياري نهيَني رةنطت نابزِركَي

لة يةك شيَوةدا لَيت ورد دةبمةوة

كاتَيك باوك و دايك خواردنيان لة دةستي بةخشندةي خودا تةواو دةبآ

مندالَي خؤيانت بة ميرات بؤ بةجَي دةهيََلن

لة كةلووي دووثشك لةدايك بووم

هةوري خةملَيوي سةر ثشتى ئةسثى راو و ثنجة طيا

ناونيشاني رازي دركاوي هةقيقةتي ثَيدام

نةمريي لة دوو دنيا

هةوري سةرئاو بَي ثةروا و سةرطةرمانة دةطرميَنَي

بَيدةنطييةكي ترسناكي دروست كرد

باران وةك مندالََيكي هاروهاج

لة جامي ئؤتؤمبيلي دةداين
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ئاويَنةيةكم لةبةر مانط دانا

مانطي ناو ئاويَنة و ئاسمانم راهيَنا

ضؤن تةماشاي يةكتر بكةن و ثيَوانةي نادياريم بؤ بيَنن

مانط بةو ضةشنةي تةماشاي يةكتري دةكةن

روخساري نةكراوةتةوة و سةرزةمينِرؤي خؤش نةويستووة

ئةو هةموو شتانةي بؤ هيَنامةوة سةر تةختةي شةترةنج

كة مةوداي نادياري ليَمي شيَواندبوو

تةماشاكان بوون بة طؤرانيبَيذ

دةفي خودايي لَيدةدةن

دةف لة دلَم طةِرا و دؤزييةوة

دةست بةدةفةكةتةوة بطرة تةلَةزطة سامي دةشكَي

دَلت بة بينيني هيض ديمةنَيك توند نابَي

تةنانةت بة ديمةني شةِري مار و ذووذكيش

دلَي لةناو بلََيسةي طشت دةسةآلتةكان ماندوو

ضارةنووسي بةرد ديوار نيية 

بة تةنياش لةودا نيشتةجَي نيية

لة روخساري خؤريَكي زةميني هةية

خؤري زةميني ببة بة هةموو شتَيك

بة دةفةوة بةندم

لةم ذيانة ثِر ئاجِر و باجِرةدا بَي نيازي كردووم

لة سيَبةري بةنازي ثةلكةزيَِرينةيةكدا دةستم بةذيانةوة طرتووة

هةموو كةسَيك يةكتري تَيدا دةبينن و حوكمي هيَلكة ترووكان دةكةن

بة زماني بةهرة و سرووشي ئةوان شانم طةرم دادَي

دةفلَيدان نابيَتة طوناهـ

ثيتم دةبيَتة وشة

مانط ئاي ضةندت غةريبـي دةكةم

بطةِريَيتةوة ناو دةفي دةستم

خؤر لة قووآليي دةريادا خاو نابيَتةوة

بةردي بن لم ماندوو ناذي و لة دريَذبوونةوةي رؤذطار ياقووت نازي 

دةكَيشن

ويَنةي روخساري ساوايةكي لة شيربِراوة و بةرديَكم كَيشا
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زمان لةناو بلََيسةي طشت دةسةآلتةكان داطيرسا

ئةي نةمريي لة دوو دنيا

ئاطري ذيانمت لة دلََيكي ئةفسانةييدا كردووةتةوة

مةلي كؤضيار لة درةختَيكي طؤِراو بؤ درةختَيكي نةطؤِراو

دوودلَي شويَني هةية

ئيَمة لة دؤزةخَيكدا دةذين

هةموومان يةكتري دةناسين و هةستي يةكتري ئاطادارين

ضاوي ئاطر لة دؤزةخدا ضي دةلََي

تابووت تةنيا جَيطاي يةك كةسي تَيدا دةبيَتةوة

لة نيَوان هةردوو درةختةكةدا بانطي كردم

ئةرَي ض رووي داوة

ثتر لة جارَيك تةماشاي زةوي بكة

فريو بة هةموو شيَوةيةك خؤي دةنويَنَي

دةمةوَي بؤ شويَنَيك بِرؤم

شويَنةكة تؤي ئةي شيعر

ئةي شيري ناو طواني سرووشت و بةش و بةختي من

خودا ئايةتي يةكدلَي شيعري بة سينطةوة هةلَواسيم

ثةري بةخشندة لة دَل و طياني مندا تيشكي ضني و ثشووي دا

دَل و طيانم بة هَيز بوون

تيشك خؤراك لةو مرؤظة وةردةطرَيت ضاوي دلَي ناسيوة

رةطَيك كةوتووةتة سةر بةردَيك 

خؤَل نيَوانيمان دةكات

لة شةِري رةطدا

سةماي ئةشق دةبيندرَي

خولياي رةط بؤ ئاشكراكردني ويَنةية

رؤذ و رؤذطار خولياية و ثيَويستة ئةشق و سةماي لةطةلَدا بكةين

شؤِرةبييةك ضاوي بِريوةتة ضاوي ميَوانةكاني كةنار

ثرض و ئةطريجةي لة رووي ئاو دةخشيَنَي

لةذيَر سيَبةري بةنازي درةختَيك ثشوويةك وةرطرة

بالَندةيةكي بةسةرةوةية

بة دةنووك و ثةِر و باَل
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ئاو بةسةر ضرؤكانيدا دةِرذَي

لةسةر تاويَريَكي ئارامي طوَيي ئاو دانيشتووم

ثَيم بؤ ناو ئاو شؤِر كردووةتةوة

ئَيستا نا ئَيستا ماسي دةم لة ثَيم دةدةن

ميَوانةكاني كةنار شَيي سةر دةريايان هةلَمذيوة

دةست طؤدبوون و ترس و ليَوةلةرةي دؤِرانيان نيية

شويَنثَيي ميَوانةكاني كةنار ثِرن لة ئومَيد

بابؤلَةيةك خورما بة ئاردم خوارد

ئاطري بة دووكةلَم لةناو تةثؤياندا كردةوة

كَيكي لةدايكبووي شيعرم بِري و مؤمي سةريم ثَيكرد

ذةنةِرالَة خانةنشينةكاني دواي جةنط

بووكةشووشة لةناو بازاِري طةورة و باخضة طشتييةكان دةفرؤشن

بووكةشووشة فرؤش بةجؤري لَيداني دلَي بووكةشووشة راهاتووة

بة نةرمي دةنطي بةرز دةكاتةوة

ئةرَي بالَندة هيَلكةي هةبَي يان بَيضوو

شاد دةفِرَيت

بالَندة لة دؤزةخ راي نةكردووة و لة ضاوزةردبووني طياندان نيية

خانةكاني درةختَيكم تةماشا كرد

مالَي ثةيمان بوون

لك و ثؤثيان ثِري ئةو بالَندانةن

ناوضةوانيان خولطة و هةسارةن

ياري نهيَني لة ناخي درةختي بةردار خؤي ئاشكرا كرد

بةهار بة ثَيكةنين و طةرموطوِرييةوة هات

هةست دةكات لة دلَمانةوة نزيكة و خولياي ئيَمةي لةسةر دةرناضَيت

طزينط بةو شيَوة روونةي هةلَدَي

بة دواي ضارةنووسي كيَيةوةية

ئامانجي هةية يان نا

لة ض دلََيكيشةوة نزيكة و خولياي كَيي لةسةرة 

زةوي رووي طرذ كرد و دةموضاوي بةيةكدا دا

بالَندةي شايةدي هةقيقةتي سةرطةردانكراو

بةردي ضلةمي هَيالنةي دانا
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ئاوازيَكي بؤ خويَند و بة غةمطيني و ورياييةوة جَيي هَيشت

ماري تووكن بة خَيراييةكي سةير

ضاوي لةم بةري ريَطا بؤ ئةوبةري دةطوازيَتةوة

ورض لة بني ئةشكةوت دانيشتووة و طؤراني بؤ هةنطويني كيَوي دةلََي

ريَوي دووِرةطيش ئاو دةِرذيَنيَتة خواردني كوآلومان

بَيضووة مامز كاتَيك فَيرة لةوةِر دةبَي

لة طواني دايكي دوور دةكةويَتةوة

ذيان لة نةمري و رةنطي قاوةيي و طيادا

رةنطي قاوةيي طواني دايك و رةنطي سةوزةطياي سرووشت

هةنطاوي بة ئامانج هةلَدةهيَنم و يةكةم كةسم لةسةر ريَطا 

طولَي خةملَيوي روومةت و ضاو بة شةونم دياري بةدةستهاتوومة

لة طولَي خةملَيوي روومةت و ضاو بةشةونمدا هةموو شت هةية

ياري نهيَني شكؤمةندي دلَواآليي و ضاوتَيري تَيطةياندم

دةبَي هةموو سبةينةيةك سيَبةرمان بضيَتة ناو ريَطا

لة كاردا طةرمترين هةتاو وةفادارمانة

دةشبيَتة ئاواز و طؤرانيمان

ئاواز و طؤراني ديَتة سةر خوانمان

دةست بة سةري بةهرة و سرووش و نهيَني رووناكي دادةهيَنَي

ئاوي ضاو لة كتيَبخانةي ئاشكرابووني هيَماكاني دوو دنيا

بةسةر دةفتةري شيعرمدا دةبارَيت

زةوييةكي دانةضيَندراو نةيتواني بزة بهيَنيَتة سةر ليَوان

هةلَمي هؤشمةند ثَيي راطةياندم

بةرز ببمةوة تا ئاستي دةستة كراوةكاني خوداوةند

ضاوةِرواني باران بم

باران بؤ ئةوة دةبارَي خؤي ون بكات

بؤ ئةوةي نيية خؤي بدؤزيَتةوة

لة داباريندا لَيك جيادةبيَتةوة

لة خاكدا يةك دةطريَتةوة و دةبيَتةوة كاني و ئاو

طرد لةسةر سينط

لةيةكنزيك دةبنةوة و زةردةثةِر داياندةثؤشَي

مردن ذيان و خؤشةويستي دةناسَي
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شويَنَيكيشي نيية بيالويَنيَتةوة

دلَي نزا و ثةشيمانييةكانماني بةدةست نةهيَناوة

شةقام بؤ ثةيكةر ضالََيكي طةورة و قووَل و شَيدارة

ئاي بةدةستييةوة نائومَيد و طرفتارة

بَيزارييةكي كوشندة سِري كردووة و راناثةِرَي

مانط دةتوانَي دةرطاي زيندان بشكيَنَي

كةسَيكي تا بلََيي سةرنجِراكَيشة

داردةست و كريَطرتةي كةس نيية

بكةوينة رَي و لةو نزيكانة ثشوويةك بدةين

دةطةين

مالَي مانط حةلَواي شةكر و بابؤلَةي خورما بة ئارد

ثَيشكَيش بةو مرؤظة دةكات ضاوي دلَي ناسيوة

لة مالَي تؤدا رادةكشَيم و دةِروانمة جوانيت ئةى خودا

من طؤِرم بة دلَة

تير لة ناولةثي دةشكَي و نان دةبرذَي

سةرزةميني ناتةواوي دلَبِر و دلَثِر

ثيَويستي بة دلَخؤشي ئيَمة هةية

ياداشتي لة ئةلفةوة تا يا بكةين بة تابلؤيةك

لة بةرطي دةفتةري مندالَةكانماني بدةين

سرووشت وازي لة ثالَةوانبازي هيَناوة

لة خودا و خودي جوامَيرَيك ورد بووةتةوة

ئيَوارةى هةموو رؤذَيك بة ناو فريزي ليَوار شةقامةكان

نةرم نةرم دةِروات و ضاوى هاآلو ديَنَى و هؤطري طريانة

خؤزطة دةخوازَيت سيَبةر يادةوةري هةبواية و دوا هةنطاوي بيَتةوة ياد

ثشت لة ضاوةِرواني رووناكي دةضةميَتةوة

دةركةوت طؤضان يارييةكي بةتالَة

لة سَيركدا طايةك قؤضي لة سينطي ياريكةرَيك دا

ئاسوودةيي طؤِرةثاني تَيك دا

ثيري بؤ طا كؤتاييةكي خؤشة

بريقةي ضةقؤي لة ضاوي نةترووسكابيَتةوة

مردن جاريَكة و شيوةن حةفتةي حةفت رؤذ و شةوَيك
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ريَوييةكي نةديوبدي

رك و كينة بةسةر دداني دةهات و دةضوو

مريشكَيكي لةسةر لكي درةخت برد و خواردي

ريخؤلَةي مريشك لة قاض و قولي ئاآل

دةستةيةك مندالَي ضةقاوةسوو

لةسةر طردي بن ماآلن يارييان دةكرد

داوي كؤالرةيان لة كلك و طوَيي طرَي دا

ريَوي خؤي بَيرة و بةويَدا دةدا و ثةلةكوتيَيةتي 

ثةلَةيةك خوَين لة عاردي جيَما

نزيك ثةلَة خويَنةكة جووجكةي مريشكةكة بالَيان ثشوو ثَيدةدةن و ضينة 

دةكةن

بةهار زوو هات و لة ئاويَنةيةكي تاريك و ليَلَةوة

هيَلكةي ماري ثَيشان داين

ئةو مةترسييانةي لة مار جَي دةميَنن بةس هيَلكة نين

درةخت سايةي تةوري لةسةرة 

بة ترسي سبةينَيش ناذي

لك و ثؤثي درةختي دَل

رةطي خؤي لة ناوضةواني ياري نهيَني بةستا

كاتَيك فرمَيسكي سووري خؤم لةناوضةواني

سووثةري سةنطةريَكي ضؤلَكراو و سةكؤي ثةيكةرَيك كؤكردةوة

زانيم لةناو رةط طةشة و رووةكناسم

ثيَلَووشم بةتؤزي نيشتووي شةقامةكاني شار طران بووة

ضاوي درةخت دةرطاي سندووقي خةزيَنةية

ساباتي بةهرة و سرووش

خَيزانَيكي بةختيار خةريكي بةرضايي ئامادةكردنن

مندالَة ثرض خاو و ضاو قاوةييةكةيان ثِر بة هةستةكاني

دةنووسَي و دةسِريَتةوة و سيَوةكةي ئادةمي كردووةتة رووداو

دةستي بردووةتة ناو بةيانييةكي روو لة خَير

شةِريش لةطةَل مَيشي شةِرفرؤش دةكات

قاث و 

كةوضك و
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ضةقؤ و

ضةنطالَي نايلؤنم كِري

قاثي سفر و زيوي باثيرانيش 

لة تاق و 

ثةنجةرة و

رةفي ماَل دةدرةوشيَتةوة و تةماشاي بةرز دةكاتةوة بؤ ديدةني

لة طرياني خؤشييةكدا طيان دانا و مةزن

لةسةريان رَي دةكات

دةماري ثِردةبَي لة خوَين و سآلوي طةرم

ذيَيةكاني سازيش سةرِريَذن لة ئاوازي ديَرين

درةختي خانةخوَيي بالَندان

مَيش و مَيرووستان هَيشووي ناطةضلَيَنن

مراوي لة ئاو دةرهاتووة

لةسةر بةرديَكي طةرمي بةرخؤر 

ثةِر و بالَي هةلَخستوون

دةنووكيان تَيدا دةطَيِرَي

لةبن ئةو بةردةدا جوامَيرَيك نَيذراوة

تةم بةسةر قةآلدا رةت بوو

ضاوة كةمحوكمةكاني روون كردةوة

ديَو و درنجي ضيرؤك و ئةفسانةي 

بَيرة و بةويَدا بآلو كردةوة

لَيرة شةوة

شةوي بةرات

ئاوازي ثيتم بؤ دةكاتة وشة

وشة ببة بة هةموو شتَيك

ذوورة نيوة رووناكةكةم

ئةو ذوورة هةر بة نيوة رووناكي جوانة و خةرمانة دةدا

بِرياري طةشتم نةدابوو

بةآلم كاتَيك ويَنةي بةلةمم لة تابلؤي ذوورةكةم بيني

بيرم لة بالَي مَيشهةنط و مَيشةكةرانة كردةوة 

بضمة سةر بالَي كاميان
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بةش و بةختي خؤم ببةمة طةشت

رابردوو و داهاتوو لةناويةكدا مردوون

قاضي ئَيستاشيان لةناودا سِرة

خؤر لة ناوةِراستي ئاسمانة و مَيشك دةكولَيَنَي

سيسركي هاركراو لةناو شووشةيةكي بةتاَل

ضاوي مؤِر كردووةتةوة

طاي قؤضوةشيَنيش ضزووي دووثشكي لة كلكي ماوةتةوة

وةخت و ناوةخت ثةالمار دةدا

بابةنوئيَلم بيني ردَين وةك دِرك و داَل

دةموضاوي شاردبووةوة و ناوضةواني ترشابوو

هةردوو طوَيضكةي طوجيلةيةكي بِري

لة سةر لةثي دانا

بة خويَني طوَيضكةشي كلكي سوور كرد

سةطي كلك سوور وةفاي زؤرة

دلَيشي الي خاوةنةكةيةتي و هةميشة بؤني شويَنثيَيةكاني دةكات

زؤرت خةون ثيَوة دةبينم ئةي سةطي كلك سوور

لة روخسارت خؤريَكي زةميني هةية

خؤري زةميني ببة بة هةموو شتَيك

تةنيا خوداوةند زةمين ناثاريَزَي

سةطي كلك سوور سويَند بة ناوضةوان و ناولةثي خاوةنةكةي دةخوات

شاعيرَيك اللةي دةستي سةرانسةري سةرزةميني ناتةواوة

بة دةموضاوة سرووشتييةكةيةوة

ديَتة ناومان

هةردوو دةستي ثِر سؤزن

لة دةستي ثِر سؤزدا هيض طوناهَيك لةدايك نابَي و نان دةبرذَي

شاعيريَكي دةست و ثَيش 

فريزي حةوشةي كؤشكة و كيفي زيَِري لة دداني طرتووة

قةلَةمةكةي لةناو كراسي مار داناوة 

بَي هوودة خؤشحالَة 

ياري نهيَني رةنطت نابزِركَي

لة يةك شيَوةدا لَيت ورد دةبمةوة



٦٤

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

كؤلَةثشتةكةم لة سيَبةري داربةِروويةك دانابوو بؤ ثشوودان و بؤي 

ناطةِريَمةوة

ريَطاي ريَزلَيطيراو تةواوبوو

يادطاري ثيَلَووي خاو كردوومةتةوة و دةمارةكاني بة توندي لَيدةدا

لة ناكاودا بوو بة بةياني

هاوِريَية باشةكةم كؤلَةثشت

دلَي طةليان لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

دلَي ط لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

دلَي ة لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

دلَي ل لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

دلَي ي لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

دلَي ا لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

دلَي ن لة كفنَيكي رةشدا بة خاك سثارد

فِرينَيكي وةستاو زياتر لة بيست ساَل

تريفة جلوبةرطي مانطي فِراند و لةسةر كةثري سةثاناني دانا

كؤترةباريكةش بةدرةختةوة دةنيشيَتةوة 

بؤني خؤي لةسةر جَي دةهيََلَي

قازةكيَوي بالَندةي ناوماَل و حةوشة و بان نيية

لة دةورةي ضراش كؤنابيَتةوة

خاك بؤني خةنةي خؤي

تةنيا لة مرؤظة ثيرؤزةكان دةدا

بؤني خةنة دةبَيت بة هةموو شتَيك

ماضي سةرثةنجةت 

دلَي ئةو درةختة طةرم دةكاتةوة كة لة رؤذي لةدايكبووني من رويَندرا

هةواي طةرماييت بة ضي بزانم

رؤذبةِرؤذ هةوالَي ثةري بةخشندة دوور دةكةويَتةوة

ثرخةثرخي مانطي ثير لةذيَر ئاودا بةرز و نزم دةبيَتةوة

لةذيَر ئاودا وةرة دةرةوة

شتَيكي مةترسيدار لة ئارادا نيية 

هةتاو خةريكي دزيني ثارضة قوماشةكاني ثرسةية

داواي كرد لة دزييةكةيدا ياوةري بين
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ئةم داواية تايبةتة بةو مرؤظةي ضاوي دلَي ناسيوة

ضرا ئةوكاتة جوانة كة دادةطيرسَيت

ياري نهيَني رةنطة جوانكردني ضرا و ناسيني دَل زؤري بوَي

كانووني دووةمي ٢٠١٢ 

هةولَير
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١

تةنوورة

ثِرماضى طةرمى ئوتووة

٢

طَيزةر

شمشَيرى نةرمى سرووشتة

٣

كورسى

فريودةرى نيشتةجَيكةيةتى

٤

ماسى

بيابانى بواية بالَيدةطرت

٥

طوَل

عةترى بؤ باية ثةِرةى بؤ خؤَل

٦

ضنطاَل

هةلَوةداى كريم ضابة شيَلميش

شيعرى نانؤ 

هاشم سةراجهاشم سةراج
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٧

تةمةن طةردةلوولة

هةلَدةكا و ديارناميَنَى

٨

دوومةالَن تَيكستة

نةطوتارى هةية نة ِرةضةلَةك

٩

سَلق

ئاوةلَكراسى كضانى ئامازؤنة

١٠١٠

دةرطا كؤيلةى كليلة

١١١١

جةستةى برؤنزيت

تامى ليمؤى ترش دةدا

١٢١٢

بوون يةخسيرى

كردةى كرانةوة و داخرانة

١٣١٣

لةضكت

بؤنى مَيخةكى لَيدَى

١٤١٤

جوانيت نيطةرانم بكا

الثةِرةكان هةلَدةدةمةوة

١٥١٥

شيَوةت دةركةوَى

طيانم بةبةردادَى

١٦١٦

تةمةن

كةفى كةسكى سابوونى ِرةقيية
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١٧١٧

مةرط

جلى ذيَرةوةى ذيانة

١٨١٨

زةمةن

سةللةى مووسى ِريشتاشينة

١٩١٩

فَلضة بةمةعجونى ددان

عةمرم دةذمَيرَى

٢٠٢٠

شيعر

ضوارضيَوةكان تَيكدةشكيَنَى

سَيطؤشةوبازنةكانيش

٢١٢١

ئينجانة

ديارى باغةبؤ بيابان

٢٢٢٢

فةخفورى

فستقى تيا ِرووكةى

جوانة زةيتوونيش

٢٣٢٣

الوالو

ستيانى ليليسة

٢٤٢٤

ثيت

ثريشكى ِرووبارى وشةية

٢٥٢٥

شَيت نيم كةضى

قسةدةبزِركيَنم
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٢٦٢٦

جوانيت

كةنارييةكى زةردة

دةستطيرناكرَى

٢٧٢٧

ماطى

تووتييةكى جوانة

بةالَم غةمطينة

٢٨٢٨

ئاطردان

شاريَكى ِرازاوةى

بَي دانيشتوانة

٢٩٢٩

مةرةكةب

خويَنى قةلَةمة

نووسين طؤِريةتى

٣٠٣٠

لةشت

مافوورى كاشانة

٣١٣١

كتلى

كالرنيَتَيكى هةلَميية

٣٢٣٢

بوركان

شؤِرشَيكى شينى شيَوةكاريية

٣٣٣٣

نةست

شاشةى طرتةى ثؤرنؤطرافيية

٣٤٣٤

الفاو

بؤردومانَيكى هةِرةمةكيية

بة بؤمبى ئاوي
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٣٥٣٥

هةست

داطيرسانى تةمى ِرةنطاوِرةنطى طيانة

٣٦٣٦

تاريكى

ِرووناكييةكى هةلَبزِركاوى ثؤشراوة

٣٧٣٧

مؤزةخانة

طؤِرستانَيكى ِرؤشنة

٣٨٣٨

تاووس

لةبنةِرةتدا تَيكستَيكى ليريكيية

٣٩٣٩

شينة شاهؤ

لة وشكانيدا بؤبوونى خؤى دةطرى

٤٠٤٠

ثةيدابوون

ضيرؤكى خؤى بة شةثؤلى هؤش

دةطَيِريَتةوة

٤١٤١

كؤتر

بةطمةى شينى ذياندؤستة

٤٢٤٢

قةل

بة ثةِرى ِرةشى

تراذيديا ثةرستة

٤٣٤٣

هةمووشتَيك ِرووى شاراوةى

لةمةرطة  جوانيش
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٤٤٤٤

هيتفؤن

ِرزطاركردنى  دةنطة

لة ذاوةذاوى سثى

٤٥٤٥

نانةواخانة

دؤزةخى شيَوة بةخشينة بةهةوير

٤٦٤٦

نيسك

موورووى ِرؤنى جطةرى نةهةنطة

٤٧٤٧

جوانيى

بةستةلَةكى هزر دةتويَنيَتةوة

٤٨٤٨

نيطات ئاطرة

ضراى دلَم هةلَدةكا

٤٩٤٩

هةنطوين

ِرةنطى ضاوى شؤخَيكى ئةفسوونكارة

٥٠٥٠

ثةشمةك

ثرضى تةِرو عةترناكى يارة

٥١٥١

باخوس

لة نؤشينى بادةدا نيشتةجيَية

٥٢٥٢

نرسيس

ِرووناكى ئالَى ِرووخسارة

٥٣٥٣

ئاطر

جوولَةى بيَثايانى لؤطؤسة
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٥٤٥٤

سيزيف

هَيزى ِرةنطاوِرةنطى بيَهودةيية

٥٥٥٥

ِرؤذنامة

ماعوونَيك ضَيشتى وشةية

٥٦٥٦

زةمةن

ِرستَيك ضاوةِروانيية

٥٧٥٧

هةريةكَيك لة ئيَمة

لةناكاو وندةبَيت

٥٨٥٨

كتَيب

سةندةويجى زمانة

٥٩٥٩

شوَين

ضرثاى كاتة

٦٠٦٠

جوانيت بتلََيك شةرابة

لة طولَى لوتس

٦١٦١

شار

ضةوى دةرياضةى يادةوةريية

٦٢٦٢

باخضة

تاقيطةى وةرزةكانة

٦٣٦٣

خةون

ياري ئةتاريية
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٦٤٦٤

سير

قؤثضةى كراسَيكة

لة سثيَناخ

٦٥٦٥

ثةرستار

ضلضراى شةوانى نةخؤشخانةية

٦٦٦٦

ثياز

جيهانَيكة بيَناوةِرؤك

٦٧٦٧

من

تةمةنَيكى دياريكراوم

٦٨٦٨

هيَلكة

تؤثى تيَنسة

٦٩٦٩

دةرمانخانة

دةقَيكة تيايدا مةرط

دواخراوة

٧٠٧٠

لةنجةت

بةشَيكة لة ئةفسوونى ِرووخسارت

٧١٧١

طازؤ

كرمى زيوينى درزى سينةتة

٧٢٧٢

دةشمرم دةفتةرى جوانيت 

ثِرنابَى
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٧٣٧٣

ثشكؤ

لةئاطردانى طؤناتةوة 

كةوتووة

٧٤٧٤

 بة نانؤ 

ِراوى مامزى جوانيت دةكةم  

٧٥٧٥

ِرَيحانةى دةورى كانيلةت 

هيتةرة

٧٦٧٦

بةهارات

تامى جؤراوجؤرى ماضة

 ٧٧٧٧

كَى

 يارى بة شةترةنجى لةشت دةكا؟!

٧٨٧٨

يادطة 

لةشكرطةى نائاطايية 

٧٩٧٩

بوون 

دةنكة طويَزيَكى ثووضة

٨٠٨٠

طومان 

خويَنى كةسكى داهيَنانة

٨١٨١

شيعر 

ثَيكدادانى ماشيَنةكانى زمانة

٨٢٨٢

درةوشانةوة 

بةريةككةوتنى عيشق و جوانيية 
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٨٣٨٣

كاسةيةك

 كةفى بةستوولة سابوون جوانترة

٨٤٨٤

كوارك

ضةتريَكة لة ئيسفةنجى شير

 ٨٥٨٥

نةفتالين

هةلَماتَيكة  لة شةكر

٨٦٨٦

تةمتةم 

كوتالََيكى تةنكة 

لة دةزووى ظَودكا

٨٧٨٧

سَيكس

لةبنةِرةتدا خةيالََيكى شةكةريية

 ٨٨٨٨

مةستى

خؤشييةكة تَيكةَل بة تةزووى غةمطينى

٨٩٨٩

شيعر

خرؤشاندنى شاوةتى شاراوةى زمانة 

٩٠٩٠

نانؤ

كؤكتيَلَيكى ئَيستاتيكيية 

 لة

 فينؤمينؤلؤذيا و هَيرمنيوتيكا 

                               

                                                                                                                                                                                                                                          ٢٠١١٢٠١١/١٢١٢/٢٨٢٨
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خؤم ناكوذم 

دةترسم لة دواي مردن

ذياني هةتا هةتايي هةبَيت.

خؤم ناكوذم

من ثياويَكي دؤزةخي و

تؤ ذنَيكي بةهةشتي

ئيتر ضؤن بةيةك دةطةينةوة.

خؤم ناكوذم

هةموو رؤذَيك دلَؤثَيك لة دةفري تةمةن دةِرذَي

ئاي لة رذاني دوايين دلَؤث ئاي،

خؤم ناكوذم 

ذيان ئةوة ناهيَنَي تاوانباربم 

ئةطةر بة كوشتني خؤيشم بَي.

خؤم ناكوذم 

نةك تؤ نةبينمةوة

بة كوذراويي شَيت دةبم.

٢٠١٢٢٠١٢

خؤم ناكوذم

حةمة كاكةِرةشحةمة كاكةِرةش
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بة  سوور  دووكةلَي  تةنَي  دةِروانم:  دةرةوة  لة  قاوةخانة وة،  ثةنجةرةي  لة 

ِروومدا هةلَدةشاخَي و هةست دةكةم لة هةموو ِريَيةكةوة بة بيَمالَي دةطةم 

هةلَةي  زةنطي  كاتَي  دةتوانم  بجوولَيَنم،  هةتاو  لة  ِروو  بةرديَكي  دةتوانم  و 

كوِريَكم بؤ دَي، شةمضة لة مؤبايل نَيزيك بكةمةوة و... دةنطي شةمضة، ئاطر 

لة طياني بةر بدا!

شاَل و بؤني مَيخةكم، بينا بةرزترينةكان ديَننة لةرزة، بةس نازانم لة كةينيَوة، 

تاسةي بةرديَكي دي دةكةم... بة كراسةوة هاتوومة قاوةخانة. دةستم ناوةتة 

بنكؤلَكراوم  بَيدةنطيي  و  دةِروانم  كاثوضينؤ  فنجاني  نةخشي  لة  طيرفانم، 

بير  قسةكانتم  دةبينم،  قاوةيةك  هةر  شاردؤةتةوة.  فستقدا  قوتووي  لة 

دةكةونةوة؛ مَيزةكانيش بَي تؤ سويَرن...

كام  هةر  لةسةر  دةبَي،  جيَنشين  ئاسماندا  ناوةِراستي  لة  ِرةنط  قاوةخانة،  لة 

لة كاشييةكان، جيَثَيي تؤ. لة دةوروبةرمي كة دةلََيم: ساثيتة نةخشيَندراو و 

طرانبةهاكان، بة ضاوهةلَهيَنانة نةرمةكانت، دةتةقن. بة جوولَةي ثةنجةكانت، 

نةختَيك لة من بدوَي، كِريَوةي شتَيك كةرتي كردووم!

طارسؤن

ِرابةر فاريقِرابةر فاريق

بؤ: ذوان عومةربؤ: ذوان عومةر
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ئةمِرؤ نةضوومة هيضكوَي؛ سةرم لة سةرةوة نيية و ئاسمان نيية. كَيك ناخؤم... 

دةستلَيدانت،  بة  كة  ناكةمةوة،  بةرطانة  و  جل  لةو  بير  بوومةوة،  ِرووت  كة 

هيَلَةكانيان كاَل دةبوونةوة...

ِرؤذانة تةنيا جارَيك دةذيم،

تةنانةت ئةطةر دةرفةتم فرة بَي.

لة نيَوان كؤمثيوتَير و بيركردنةوة سويَرةكانمدا

ويسكي هةلَدةبذيَرم.

بَي جاجيك دةخؤمةوة.

بَي ئةوةي لة كنيشت بم

دةستةكانم لة لةشتدا دةلةوةِرن.

قسةيةكت بؤ طوتن نةبَي،

لة كاتَيكدا

هةر جارَيك نيوةِرؤذ دةطوزةريَنم،

نيوةكةي دي لة بةردةمي مندالََيكدا

دادةنَيم،

دةلََي: ئةوي ديكة!

لة نيَوان شقارتة و شةودا،

تارماييي ثَيكةوةبوون هةلَدةبذيَرم.

بةيانيان دواي بةرضايي، شيعر دةخويَنمةوة/ لةطةَل ئةو غةريبانة دةدوَيم، 

كة facebook ناساندووني.

جارجار طوَي لة سةداي بَيدةنطي ِرادةطرم:

بتهؤظن، سةط و بزن لةوَين...

بةردةوام ترسم لة دلَسؤزيي ئةليكترؤني هةية؛
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بةسةر حةقيقةتدا باز دةدةم و

مةجازةكاني بينيني هيض نهيَنييةك نادركيَنم.

طاهَي كاهينَيك دةبينم، بةسةر ِرابردوودا غار دةدا

طاهَي سَي توخم لةتم دةكةن:

هَيز، متمانة، بةخشندةيي،

ئَيستا نؤبةي بينينة.

بة ذياني ضةقؤكَيش و ثلَنطة خةوتووةكان ئاشنام،

تةنيا ثيَويستة ئةواني ديكة فةرامؤش ببن.

حةزم هةية مردووةكان لَيرة بن-

ئةم خانووة ضؤلَة.

كة دةزانم نووسين بيَماناية، خؤم لوول دةدةم و هةلَي دةدةم...

ثاشان: هيض.

مندالَةكان لة ثشتمدا هةلَدةستنةوة.

ئاطايشت لَي نيية:

بة دةم طؤشت برذاندنةوة، يةك يةك تيثةكان دةسووتَين.

هةستبةرزيي خةلَكم ديوة، بؤني كةِرووي لَي دَي،

برسيم نيية و

دةستةكانيشم لة بن مَيزدا،

بة دواي تاريكاييي هيض جةستةيةكدا ناطةِرَين.

كة درةخت ديَتة بةردةمم، ناضار نيم سةوز بم:

ِرةنطةكان قاوةيي نين.

لة قاوةخانة ديَمة دةرةوة، ضةترةكةم هةلَدةكةم و تنؤكةكان دةذمَيرم:
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.

.

مندالََيكمان نةبوو!

ئَيستا كة منداَلت هةية: ئةو ثياوانةيشم خؤش دةوَين، كة بيرت لَي 

دةكةنةوة.

كة نووسيت: «دلَم بؤ خاولييةكةت لَي ئةدات» سةري خؤمم خؤش ويست و 

طوتم: «سثاس». ِرؤذي دواتر لة قاوةخانة نةبووي، هةتا بلََيم: وؤرد و سةري 

ثةنجةكانم خؤش دةوَين، كة لة ِرَيي ثةيظ و شاشةي كؤمثيوتَيرةوة، كاية 

لةطةَل نهيَني و طريمانة سويَر و تاسة بضكؤلةكاني لةشت دةكةن/ فؤنتةكان/ 

كيبؤرد و تيثةكان، كة دةهيََلن بنووسم: لَيذم بؤ تؤ!
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ئيدى تةواو

وةك ضؤن ئةمِرؤيةك هات 

رؤذيَكيش دَى ثةنجةرةكانم بةكراوةيى ئةخةمة سةرثشت

لة دووِريانَيكدا ثِر بة سينةم مردن هةلَدةمذم

رؤذَيك دَيت هةردوو طوَيم بةتاريكى بئاخنم.

هةناسةم ببةستم لة قيذةم و بَيدةنطيم وةك كؤترَيك بةرةلآل بكةم 

مؤبايلةكةم بؤ هةميشة وةك ثشكؤ لة خويَنةكةمدا بكوذيَنمةوة.

سينةم ئةخةمة بةر ئةو نَيزانةى لة قوآليى ناِروونييةوة هةلَئةدرَين

خؤكوذيى سةر بةم ضاخةية. 

شتَيكة لة ثةيوةند بة شتةكانةوة دروست بووة

هةر ئةوةى نةهةنط ثَيى ئةناسريَتةوة.

فَيربة ضؤن بةناو تاريكيدا رَى بكةيت

فَيربة ضؤن ئاشنابيت بةو ئةستَيرانةى بةهاتنى من ئةمرن

من فَيربووم وةك ليمؤ –با- بطوشمة ناو ثةرداخةكةم

تؤ ئةوة نابينى لةتَيك لة مانط لةذيَر كآلوةكةمداية 

مانطى كوذاوةى ذيَرثَيستم

 مؤبايلةكةم وةك ثشكؤ 
لةخوَينةكةمدا ئةكوذَينمةوة

ثشتيوان عةلىثشتيوان عةلى
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تةمَيك لةسةر خويَنةكةم نيشتووة.ژما

لةدةرةوة طظةى بايةكى تووند دَى

مانط ثةشيمانييةكانى خؤى كاَل كاَل لة دةريادا ئةنووسيَتةوة

فِرؤكةيةك بة سةرنشينةكانييةوة ئاسمانى ئةمريكا جَيديَلََيت

من خويَنى خؤم لة سَى و ضوارى بةيانيدا بة تةمَيكى درةوشاوة ئةلَيَمةوة...

ئةو هةورانةى وةك ماشيَنَيكى بؤر لة دةشتةكانى ئاسماندا ئةبينران

بة جادةكانى شةودا هاتبوون

ئةو درةختانةى بة تةوريَكةوة كةوتبوونة طيانى يةكدى 

بة سكة دووبارةكانى هةفتةدا ئةم ناسينةوة.

تؤ ِراستت وت لة بةرامبةر ئاوابوونى بةيانيدا،

بةم نزيكانة كوذرانم شيَوازى خؤى وةرئةطرَي

ويَنةكةم ئةبيَتة مانشيَتى طةورةى رؤذنامةكان 

ئةو ضيرؤكانةى لةبارةى منةوة ئةوترَين بؤ ضةندِرؤذَيك شار غةمطين 

ئةكةن

قةرةبالَغى سةرزيندان و ذوورى مةيتخانةكان لةسةرم سارد ئةبنةوة.

ئيَوة بة ثؤلى ئةو بالَندانةى 

لةسةر ئاسمانى ئةو شويَنةى تةرمةكةمى لَيكةوتووة ئةمدؤزنةوة

مةترسة لةوةى وةك تارماييةك رووى تةنطى ديوارةكان بةجيَبيََلم

ويَرانتر بانطم بكة لةمَيذة هةلَطيراوة ريَطاى ئاسنينى من

ئةو بالَندةية لةسةرتدا بكوذة كة ناتباتةوة سةر درةنطوةختيم

من لة رؤذيَكدام ئاو ضرضة وةك كراسةكةم. هةوا ثيس بووة وةك خؤم

ثيَويست بوو بم بيستيت دةستت لة ثَيضةكانم طيركةيت 

ثيَويست بوو كؤترةكانى سةرشانم ببينيت ثةى بةو شةوانةم بةريت كة نين

لة طةِرانةكانم ماندوو نةبيت

ثيَويست بوو لة كوذانةوةكانى سةرم بةئاطا بيت. بهيََلى دةستت ليَبدةم 

تا لة ثةنجةكانمةوة قسةيةك ببيستى.
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ژما ئةمجارة بؤطةِران بة قوآليى شةودا رةزامةندى قذت وةرئةطرم

بؤ ناسينةوةى طولََيك شيَوازى دةستبردنت بؤ طولَةكان وةرئةطرم

ئةمجارة طةر ويستم بمرم 

خؤم بة بوورج و تاوةرةكانى تؤ ئةثيَوم.

فَيرمكة ضؤن بةستةى ئةم ئازارانة ببةستم

مردنم ضؤن دادةِريَذيتة سةر كؤتايى؟

ئةم كورسى ناوةختيية لة كامة وةختدا جيَبيََلم؟

ئةم قةلَةمى تةنطةنةفةسيية كامة دوورطةى هةراو ثشيَويى ثَى ديارى 

بكةم؟

كة دَل دوايين لَيدانى خؤى ئاوارة كرد

ضؤلَم لة دةنطى سةراكانى ئاسمان. كةيفم بة مانةوةى شةو نايةت لة 

مالَةكةم

مانط وشةيةكى لةمندا نةماوة.

سةرم رؤذةكانى خؤى ناذى

بةطشتى من ئالةتَيكى باشم بؤ بيرضوونةوة.

ئةوةى لة يادى مندا ئةذى با بير لة طوَل نةكاتةوة

ئةوةى ثيَيواية شةو ئايةتى منة، با دةست لة رووناكى هةلَطرَى 

من جؤرَيك لة رؤيشتنى سةرسام ئةذيم

خةلَكى لةِرَيى ضةقؤيةكةوة...

من لةِرَيى ... باس لة خؤكوذيى ئةكةم
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منداَلَيــك وَينا بكة دارماَل بَيت لة هاروهاجي و ياخي لة دايباب. كة ئةو منداَلة 

وَينا دةكةم لة ســةرَيكةوة ئؤخذني منداَلَيك لةم جةســتة داهَيزراو و ثووكاوةي 

ئةمَيســتامدا دةكةوَيتة خنةخن و ئةو داهَينانة سوريالييانةي كة لة يادطةمدا بنيان 

ناوةتةوة شــلوَي دةبن و دَينة سةرَي. منداَلَيك نازناوي سةلظادؤر دالي بة خؤي 

ببةخشــَيت و بــَي ئةوةي قةَلةم بة كاغــةزدا بهَينَيت هةر بة خةيــاَل و لة هةوادا 

هَيَلكاري سةيروســةمةرة بكات. واي دابنَي ئةوة منداَليي منة، لَي ئةمَيســتا هيض 

تةمايةكم نيية تا ئةو ســاتانة جارَيكي دي زيندوو بكةمةوة، ساتة شةكةتييةكاني 

باوكــم بؤ خــؤي ديمةنَيكي ســوريالييانة بــوو، ”ديمةني باوكم، يــان من، يان 

هةردووكمان ثَيكةوة؟!“.

ئةمَيســتا ئةوة بَينة بةرضاوت ضؤن باوكم لةوةرزي طةمة ســوريالييةكانمدا 

ماوةيةكي زؤر ماندوو و مردوو بة نَيو هةَلةت و هةردةكاني ســةرووي شــاردا 

لةم طردةوة بؤ ئةو طرد بة هةناسة سواري دوام دةكةوت. كاتَي ثرزةي لَي دةبِرا 

هةر لَيرة، لةسةر ئةم تةثؤَلكةيةي وا ئَيستا شةوي وةرزةكاني لَي رؤذ دةكةمةوة 

و وةك بايةقوشــَيك لة سةري نيشتوومةتةوة، بة ضؤكدا دةكةوت و بة دةنطَيكي 

لَيوانلَيو لة حةســرةت و تووِرةيي هاواري دةكرد، ”هةي ناضيزة، راوة سَيبةريش 

بوو بة كار و ئةتوار!“.

من نة دةســتي وَينةكَيشانم هةية تا لة تابلؤيةكدا سةلظادؤر دالي ئاسا وَينةي 

خؤم و ئةوساي باوكم بة زيندوويي بهَيَلمةوة، نة شَيوازي طَيِرانةوةي سةربردةش 

فَير بووم، تا طةمةي راوةســَيبةري خؤم و هةناســة سوارييةكةي باوكم موو بة 

مــوو بطَيِرمــةوة. باوكم كاتَيكي زؤري بؤ دةســتةمؤكردنم بة بــا دةدا و منيش 

راوةسَيبةر

جةليل كاكةوةيسجةليل كاكةوةيس
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دواي هونةري منداَليي كةوتبووم، هونةرَيك لة مةوداي نَيوان ئاســمان و زميني 

شــار خؤي دةنواند. خةياَلةكةي من لة ثةَلة هةورةكاني ئاســمانةوة دادةضؤِراية 

سةر زةوي و سَيبةرَيكي لة شــَيوةي طياندارَيكي نةكردةني ضَيدةكرد، طيانداري 

وةك نَيــو ســةربردة و حيكايةتةكاني باوكم خؤي، ئــةو خوليايانة... دةزانم هي 

ئــةوة نين جارَيكي تر خؤميان ثَيوة مذوول بكةم، لَي ئةم تةثؤلكةيةي وا ئَيســتا 

وةك بايةقوشــَيكي شووم لة سةري نيشــتوومةتةوة دنةي ئةم غايالنةم دةدات 

و ديمةني ئةو وةرزانةم دَينَيتة بةرضاو كة ئاســماني شــار ضوون كوذةكةيةكي 

شــين بة ثةَلةي سثي نةخشــَينرابَيت خؤي دةنواند. ثةَلة ســثييةكان بةريان لة 

خؤرةكة دةطرت و ســَيبةرَيكي لة شَيوةي طياندارَيكي كَيوي و نةكردةني لةسةر 

ئةم تةثؤَلكانة دروســت دةكرد. طياندارةكة بةسةر تةثؤَلكةكاندا بازي دةدا و من 

دووي دةكةوتم. لة زةيني مندا ئةو طياندارة هةمان طيانداري نَيو ســةربردةكاني 

باوكم بوو. ئةو راوةدوونانة لةاليةكةوة ترسَيك بوو، لةاليةكي ديكةوة طةمةيةك 

بــوو، بؤية شــَيلطيرانة ضنط لةســةر شــان دواي دةكةوتم، جا يان ترســم ليي 

دةشكَيت، يان بؤ يةكجاري قووتم دةدات. هةموو جارَي لةم راكةِراكةدا بة دةنطة 

تووِرةكةي باوكم لة شوَين خؤم دةضةقيم، ”كوِرة هؤ و جان وةيس، هةي تاقانةي 

بَي خَير، ئاخر راوة ســَيبةريش بوو بة كار... هــا؟!“. ماوةيةك بَي ئةوةي ئاوِر لة 

باوكــم بدةمةوة بة تووندا دةضووم، تــا كةوةرؤذةكة نةدةما و طياندارة كَيوي و 

نةكردةنييةكةش لةوديو تةثؤَلكةكانةوة خــؤي ون دةكرد. كاتَي ئاوِرم دةدايةوة 

باوكم وةك تارماييةك لةســةر ئةم تةثؤَلكةية دةدي، كة ئَيستا بووةتة ماَلي شةو 

و رؤذم. طوَيــم لة دةنطي تووِرةي باوكم دةبوو، بةآلم هيضي لَي حاَلي نةدةبووم، 

تةنها ئةوةندةم دةزاني لة جةنطَيكةوة رووبةِرووي جةنطَيكي دي دةبمةوة، جةنطي 

راوةدووناني طياندارة نةكردةنييةكة و جةنطي دؤِران و هةآلتن لة هةِرةشــةكاني 

باوكم.

ئةمَيســتا لةســةر ئةم تةثؤَلكة بَي تاثؤ و بَي مؤَلةتــة خزاومةتة نَيو ذوور و 

هةيوانَيكــي نيمضة وشــكةكةَلةكةوة، كــة لة دوورةوة بــة مةزارطةيةكي كؤن و 

لةبيركراو دةضَيــت، رةنطة رَيبوارَيكي رةوتةني بة كؤنة دَيرَيكيشــي بزانَيت، كة 

ماوةيةك كرابَيتة سةنطةر و شــةِرطةي نةيارةكان. ناوبةناو سةرَيك لة دةرطاي 

قوَلغةكةم دةردَينم، دةبينم نة ئاســمان كوذةكة شــينةكةي جارانة و نة بة ثةَلةي 

سثي نةخشَينراوة و نة كةوةرؤذةكةي جاران. كة سةيري تةثؤَلكةكانيش دةكةم 

نة شوَينةواري طياندارة كَيوييةكة لة هيض شوَينَيكةوة ديارة و نة دةنطي باوكميش 

دةذنةوم. ئةوةي ئَيستا دةيبينم ئاسمان و زةمين لَيك جياناكةمةوة و بوونةتةوة 
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يةك نوا رةشــايي، ثارضة قوماشَيكي رةشي ثرســةباري و ناوي هةزاران خَير 

نةديو و حةســرةت لة دَلي بة خةتَيكي ناِرَيك لةسةر نووسراوة. لةنَيو ئةو كةشة 

رةشــةدا ئةوةي بة جواني دةيبينم ضوار ديواري ناِرَيكي ذوورةكةم و ساثيتة بة 

داري مؤرانة خواردووة و ئةو مؤبايلة بضكؤلة و مؤديل كؤنة و راديؤ و دةفتةري 

يادةكانمة. دنياي دةرَيي ذوورةكةميش، راســت لة ثةناي ديوارةكةي طةماَلَيك و 

ســَي دةَلي بَي كوَلك و تووك بَي جووَلة و ضوون ثةيكةري بة بةرد بوو شةو و 

رؤذ وةركةوتوون، نة حةثةيةك لــة دةميان دةردةضَيت، نة مِرةمِرَيك، ئةوانة نة 

مةيلي جووتبوونيان ماوة و نة نووســان. هةر كة بايةك هةَلبكات ثاشماوةي ئةو 

تؤزة كوَلكةي بة جستةي طِروَييانةوة ماوة هةَلدةوةرَيت، هةندَي لة كوَلكةكان بة 

هــةوادا ثةرت دةبَيت و ئةوي دي بةنَيو هةيواني تاقة ذوورةكةمدا بآلو دةبَيتةوة 

و توَيذاَلَيك لة كوَلكي بؤر و سورخن و سثي و زةردباو شَيوة قاليضةيةكي ضَلكن 

لة هةيوانةكة ثَيكدَينن. طةمة دَيرينةكةم بؤ ســاتةوةختَيك لة هزرمدا هةَلدةثلكَيت، 

”ئَيرة رةقيمة، لَي ئةوانةي نَيو ئةشــكةوتةكة شــةش و سةطة بة بةردبووةكةيان 

حةوتةم بوو، كةضي من لَيرة ماكســيمليانَيكي تاق و تةنها و لة دةرةوةي مَيذووم 

و بةو ضوار سةطة طِروَييةوة ثَينجين!“.

نيطام لةســةر ســةطةكان دةطوَيزمــةوة و ديقةتــي ئةو شــوَينة دةدةم كة 

جاران خؤري شــاري لَي ئاوا دةبوو. لةنَيو تاريكي ئاســمان و زةميندا تيلماسكة 

رووناكييــةك دةبينــم، رووناكييةك هةر بة قةد دةزووي باريكي ســةر مؤمَيك. 

دةمهةوَي وةك طةمةي طؤرين هةي ثاي لَي بكةم و بةســةر تةثؤَلكةكاندا بطةمة 

ئةو تيلماســكة رووناكيية، كةضي جةســتةم يان ئاوةزمة ثَيم دةَلَيت ”كوا القة ثِر 

خوَينةكاني جارانت؟!“.

تةنهايي وردة وردة لة بوون و روحم دةخواتةوة، وةرزي طةمةكاني ئةوسام 

هةتا دَيــت دوور و دوورتر دةكةوَيتةوة. خةريكة رؤذانــي كةوةرؤذ و ديمةني 

طياندارة كَيوييةكةي ســةر تةثؤَلكةكانيشــم بير دةضَيتةوة. دةست بة جةستة و 

القةكانمــدا دةهَينم و دةزانم بِرســتي ئةوةيان نةماوة بة راكةِراك بةســةر ئةم 

بةرزاييانــةدا دووي جانةوةرةكة بكةوم. خةريكة دةنطــة تووِرةكةي باوكميش 

لــة طوَييةكانم كث دةبَيت، ”كــوِرة هؤ جان وةيس، هةي تاقانةي بــَي خَير...!“. لة 

حةذمــةت تةنهايي خــؤم بة توندي ئامَيرة بضووكةكةي نَيو دةســتم دةطوشــم 

و زةنطَيــك لَيدةدةم، ”ســيامةند، ئةلوو ســيامةند..“. لَي لةبري دةنطي ســيامةند 

طوَيضكةكانم ثِر دةبن لة طظةي باو خــوِرةي ئاو و دةنطدانةوةي غلؤربوونةوةي 

بة مةزةنــدة تاوَيري زل زل. دةنطي تاوَيرةكان بة دةنطي ئةو تةقينةوانة دةضَيت، 
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كة رؤذانة لةسةر ئةم تةثؤَلكةيةوة دةيانبيستم، ئيدي دةزانم سيامةند لةم ذينطة 

زوَلوماتةي من نةماوة و بةخؤ و بة تَيكِراي شــارةوة لة شــوَينَيكي دوور دوور 

طيرســاوةتةوة، شــاري بردووة و لة بناري كةذَيكدا بارطةي خستووة. لة دواي 

هةر دةنطَيكي هةذَينةر لة ذوورةكةم ســةرَيك دةكَيشم و بة مةزةندة لة شوَيني 

دةنطةكة دوكةَلَيك دةبينم. دواي كةمَيك دوكةَلةكة لةنَيو خةستيي تاريكي ئاسمان 

و زةمينــي شــاردا ون دةبَيت. دَيمة ذوورةوة و ذمــارةي دةنطةكة لةو دةفتةرة 

دةنووسم كة ناوم ناوة يادطةي تةثؤَلكةكة. ئةمَيستا ذمارةي دةنطةكان لة سةدان 

تَيثةِريوة.

دةنطــة هةذَينةرةكة دةهريم دةكات و دةمهةوَي لةو دؤخة داببِرَيم. دةســت 

دةخةمة سةر مؤبايلةكةم و ذمارةي طؤرين لَيدةدةم، ”سيامةند، دةزانم ضاوةكانت 

بةرطةي ئــةم تاريكييــةي ئَيرةيان نةطرت، بؤيةكة رؤيشــتيت تَيكِراي شــارت 

ثَيضايةوة و لةطةَل خؤتــدا بردت، تؤ بَي ئةوةي بير لةوة بكةيتةوة كة ئةوةي من 

بؤني تةمةنَيكم ثَيوة نابوون هةمووت ثَيضايةوة و بردت، ســةوزايي باخضةكان و 

جريوةجريوي ضؤلةكة و باَلندةكاني سةر درةختةكانيشت برد. رةنطة جوانةكان و 

كؤَلكة زَيِرينةي ثاش باراني شارت برد و لة جياتي هةموو ئةو رةنطة ئاشنايانةي 

روحم تةنها رةنطة رةش و تةَلخةكانت جَيهَيشــت. تؤ كة رؤيشتيت ضريكة و ئاي 

ئاي و خاوكةرةكانيشت برد، ئاخر ئَيستا لةبري ئةوانة ذاوةذاوَيك طوَييةكانم ثِر 

دةكةن، نة ئاشــناي ئةلف و بَييةكةيم، نة ياسا رَيزمانييةكةي. سيامةند تؤ شارت 

برد و شــوَينَيكت بؤ نةهَيشــتمةوة باي باَلَيكي تَيدا بدةم و ثياسةيةكي ئَيواراني 

تَيدا بكةم. تؤ كة رؤيشــتيت وةرزةكانيشت لةطةَل خؤتدا برد، ئةمَيستا نة مةرطي 

درةخــت دةبينم و نة ضلواني ســةخت، نة بــاي داراوس و خةندةي خونضة و نة 

ســةبووني ســووتَينةر. واي ســيامةند لة بَي مروةتي تؤ واي! ئاخر وا تةمةنَيك 

لةنَيــو قوَلغَيكــي وشــكةكةَلةك بة ديار ضوار ســةطي طِروَيوة ثيــر ثير دةكةم. 

ئةوةي بةردةوام دةيبيســتم فيشــكةي مــاري بَي ئيجازة و دةنطــي قرخني ئةو 

كوندةثةثووةية كة لةســةر ئةو تاوَيرة سوورةي بةرانبةر كوختةكةم نيشتؤتةوة 

و ضاوة زيت و برسييةكاني بِريوةتة سةطة بَي كوَلك و طِروَييةكاني ثةناي ذوورة 

وشكةكةَلةكةكةم. واي سيامةند واي تاريكي هةناسةم سوار دةكات!“.

ماوةيــةك كفتوكؤي دَلم دادةمركَيتةوة و دووبارة بة بيبلؤطرافياي رؤذةكاندا 

دةضمةوة. لة نكاو زةنطي مؤبايلةكةم بَيدارم دةكاتةوة. بة ثةرؤشةوة دةيكةمةوة 

و طوَيي بؤ هةَلدةخةم، ”جان وةيس، ئةمَيســتا شارم لة بناري ئةو بةري رووبارة 

شَيتةكة دامةزراندووةتةوة، شار وةك جاران لة ثةندياران جمةي دَيت، شةقامي 
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كؤمــاري لَيوانلَيوة لة خةنــدةي كوِران و كضاني جحَيــَل، دايكي دووبةهار وةك 

جاران ســةوز و ثؤشــناخة، لَي لَيرةش خةريكة جةنطاوةري بَي حيكايةت تةنطة 

تاوم دةكةن، خةريكة واعيز و شاعيرة بَي سةوادةكان ثشووي شار سوار دةكةن، 

طةر وا بِروات ناضارم هةي ثاي لَي بكةم و لةطةَل خؤمدا شار بؤ ئةم شوَين و ئةو 

شوَين بطوَيزمةوة... ئةفسووس جان وةيس ئةفسووس!“.

لةطةَل خامؤشبووني دةنطي سيامةند كةوتمةوة نَيو تاريكيية هةميشةييةكةي 

خؤم و طةِرامةوة بؤ ضاخي طةمةي راوةســَيبةري ســي ســاَل لةمةوبةر. لةنَيو 

غايلةكاندا وةك مزراحَيك خولم دةخوارد، لةثِر هةســتم كرد ذوور و ثةناطاكةم 

وةك خول خواردنةكةي ســةرم كةوتة جووَلة و ضركةضــرك. ذووري تاين بة 

ديوار و ساثيتةوة وةك بنيادةمَيكي دةردةدار و فَي لَيهاتوو كةوتة ناَلةناَل. وام بة 

خةياَلدا هات وا ذوورةكةم لةسةر زةوي نةما و كةوتة بؤشايي و هةوا. بة توندي 

دةســت و ثَييةكانم لة زةوي نَيو ذوورةكة طير كرد و خؤم ئامادةي ســةفةرَيكي 

هات و نةهات كرد، ســةفةرَيك بؤ ئةو شــوَينةي ئاســمانةكةي شين و كوذةكة 

ئاساية و كةوةرؤذ دةكات و سَيبةرَيك لة شَيوةي طياندارَيكي ئةفسانةيي لةسةر 

ئةم تةثؤَلكانة بةرةَلآل دةكات و منيش دواي دةكةوم. ســةفةرَيك بؤ ئةو شوَينةي 

نة جةنطاوةري بَي حيكايةت ضاو زيت دةكاتةوة و نة شــاعيرةكاني شــيعري بَي 

رَيزمــان دةخوَيننةوة، يان هيض نةبَي ئةم تاقة ذوورة كة لةتَيكي لةشــار جَيماوة 

بيطةيةنمة هةوارطة نوَييةكةي سيامةند و لَيرة بةدبةختي نةكةم. لة كاتَيكدا دةست 

و ثَييةكانم لة زةوي ذوورةكة توند كردبوو ئةوةم بة خةياَلدا هات كة نابَيت هيض 

شتَيك جَيبهَيَلم و لةبيري بكةم. بةر لة هةر شتَيك مؤبايلةكةم لةنَيو ضنطم طوشي، 

لةثَيكم كوتا و دةفتةرةكةم راكَيشا، ئةو دةفتةرةي يادةوةري طةمةي راوةسَيبةر 

و ذمارةي تةقينةوةكانم تَيدا تؤمار كردبوو. لةثِر كةوتمة ســةر كةَلكةَلةي هَينانة 

ذوورةوةي ســةطة طِروَيكان، تا ئةوانيش لةو شــوَينةي ئاســمان و زةمينةكةي 

رووناكــة تووك و كوَلــك بَيننةوة و جارَيكي دي بكةونــةوة حةثين، لَي هةذيني 

ذوورةكة ماوةي نةدام ثةلكَيشي ذوورةوةيان بكةم.

لــة كاتَيكدا خؤم ئامادةي ئةو ســةفةرة كردبــوو، ها ئَيســتا هانةختَيكي تر 

ذوورةكــةم بةخؤ و ئةوةي تَييدايــة دةكةوَيتة هةوا و بــةِرَي دةكةوين، كةضي 

ذووري تايــن وةك نةخؤشــَيك لــةرز و تا بــةري دابَيت و بكةوَيتــة خةوَيكي 

قووَلــةوة ئاوها كث و خامؤش بووةوة. بِرَي تاس بردميةوة، ئينجا دةســتم برد 

راديؤ بضووكةكةم خستة كار، ”هةر ئَيســتا لة طةِرةكي بارووتخانة ئؤتؤمبَيَلَيكي 

بؤمبِرَيذكراو تةقييةوة...“. ماوةيةك دةســتم بة راديؤكةوة وشــك بوو، تةنانةت 
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بِرستي ئةوةم نةما ئةم دةنطةش لة دةفتةرةكةم تؤمار بكةم.

ئةمَيســتا لة دةواني ئةوةدام مذوولييةكةي سيامةند لة نشينطة نوَييةكةيدا بؤ 

خؤم وَينــا بكةم. دةيبينم لةنَيو كؤمةَلة ثةيكةرَيكي ضكؤلةي لة دار دروســتكراو 

ســةرقاَلي دةمودووة. جةنطاوةرَيكي لووت بةرز و شمشَير بةدةستي لةنَيو لةثي 

راطرتــووة و ئاوهــا دةيدوَينَيت، ”تؤي بَي رةط و بــَي حيكايةت راي ئةوةت نيية 

هاوخوَينةكانــم بكةيت بة كؤيلةيةكي زةليل و زةبوون. ئةو شمشــَيرة رووت و 

دةم خوَيناوييــة بخة نَيو كَيالن، ئةطينا... من بؤية شــارم هَيناية ئةيرة تا جارَيكي 

دي ديمةني شمشَير نةبينم“. جةنطاوةرةكة تووِر دةدات و شَيخ رةزا بة سؤزةوة 

هةَلدةطرَيت و لةنَيو لةثي دايدةنَيت. دَلنيام ســةري لةوة سووِر دةمَينَيت، كة شَيخ 

رةزا بةو جةســتة زةبةلالحةي خؤيةوة ضؤن ئاوها بضووك بووةتةوة. دةســتي 

دةلةرزَيت و زاتي ئةوة ناكات لة ئاســتيدا زار هةَلَينَيــت، بة زمانَيكي الَلة ثةتةوة 

رووي تَيدةكات، ”مامة شَيخ، لة سؤنطةي ئةوةي لةطةَل خؤمدا شاربةدةرم كرديت، 

تؤ بَلَيي بمبةخشيت؟ ئةي بةم شار طواستنةوةية ئاخؤ ض شابةيتَيكت بؤ داشؤرينم 

ئامادة كردووة؟ بةآلم مامة شــَيخ تؤيةك كؤت لة سوَلتانةكانيش نةكردووةتةوة 

ئيدي ضؤن تا ئَيستا تيغي زمانة بِرندةكةت لة حةناس ئةو جةنطاوةرة بَي رةط و 

بَي حيكايةتانةي شار نةخستؤتة طةِر و ضؤن هةواَلةي... يانت نةكردووة؟ ئةي لة 

عاست ئةو شيعرة بَي رَيزمان و بَي كَيشانةي شار بؤ بَيدةنطيت... ها؟!“.

بةو دةمودووة هةســتي خؤ تَيهةَلقوِرتانم تَيدا دةبزوَيت و دةمهةوَي زةنطَيك 

لَي بدةم و شــتةكاني ديكة بير شــَيخ رةزا بخةمةوة، لَي لةنكاو طورزة تيشــكَيك 

ثِراوثِري دةرطاي ذوورةكةم ئامبازم دةبَيت. طورزة تيشكَيك هةموو كةلَينةكاني 

ذوورةكــةم لــة رووناكي تذي دةكةن. هةســتم كــرد لةطةَل تيشــكةكةدا بؤني 

تَيكِراي جاراني شــار هاتــة ذوورةوة، بؤني درةختي باخــةكان و بؤني ديوانة 

دةستنووســةكان و بؤنــي مةرةكةبي ضاثخانةي عةســري، هــةر لةنَيو تؤثةَلة 

تيشكةكةوة سيماي مامةند كةركووكي و كَي و كَيي ترم بيني، سيماي بلةشَيت و 

رؤستةم نةوت فرؤشم دي.

ويســتم ئةوةي بينيومة بة زةنطَيك ســيامةندي لَي ئاطــادار بكةمةوة، كةضي 

لةوسةري هَيَلةكةوة طوَييةكانم ثِر بوون لة دةنطي سيامند:

ــ دَل لة دَل مةدة وا بةِرَيوةم، شار و شارييةكانم طؤِر غةريب ناكةم.

١ – ٢٠١٢/١/٩

هةولَير
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ديســان وةك هةميشــة هاتبــؤوة قــةراغ طؤمةكة. لةســةر طابــةردي ثةنا 

كةندةآلنةكة دانيشتبوو و ضاوي لة طَيذ و خول و تةندوورةي طؤمةكة و شينايي 

مةيلةوسةوزي بِريبوو. كةسَيك نةيناسيباية و ضاوي ثَيي بكةتاية ثَيي وابوو خؤي 

لة ِراوي نقة و ماسي خؤش كردووة، يان تؤِري تَيخستووة و ضاوةِرواني ئةوةية 

بارَيكي ماســي ثَيوةبَي. ئةوة بووةتة كاري هةموو رؤذَيكي و لة بةيانييةوة هةتا 

ئَيوارَي دةضَي لةسةر ئةو بةردة دادةنيشَي و زةق زةق دةِروانَيتة طؤمةكة و كاس 

و وِر و بــَي جووَلة، وةك داوةَل لــةوَي دةضةقَي. رؤذي واية هةتا تاريكان لةوَي 

دةمَينَيتةوة و هةر جارةي كةســَيكي نَيو دَي يــان خزمَيكي دةضن دةيهَيننةوة بؤ 

ماَلَي. تةنانةت لة ضلةي زستان و تؤف و بةند و سةغَلةتيشدا دةضوو، بةآلم خةَلكي 

نَيو دَي ضاويان لَي خافَل نةدةكرد و نةياندةهَيشت سةرما بيبا و دةضوون دةيان 

هَينايةوة. ئةمِرؤش بةو طةرماي هاوينة خؤي طةياندبؤوة الي طؤمةكة و ضاوي لة 

ئاوة شــينةكةي بِريبوو. بايةكي طةرم هةَليكردبوو برينجةي دةخستة سةر لَيوي 

دةرواي مةندي ضؤمةكة. بةســتَيني ضؤم ثِرة لة خيز و بةردي ئاوةسوو، بنضكي 

طزيضــار لة ضةند جَيوة لة دةوري ضؤم و بنطــةِر و بة تايبةت لَيواري طؤمةطَيذة 

طؤمة طَيذة

ئةمين طةرديطالنيئةمين طةرديطالني
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رواون و ســَيبةري خؤيان بة ثووشي زةردةَل و رمَلي نةرم و وشك بةخشيوة. 

طؤمة طَيذة تةنيا طؤمَيكة لةم مةَلبةندة كة بةهاران تةنانةت مةلةواني شــارةزاش 

ناتوانَي خؤي لَيدا، بةآلم هاوينان كة ئاو لة كةمي دةدا هَيندَيك لة الو و طةنجة ثِر 

وزةكان بؤ خؤدةربازكردن لة طةرما دةخزَينة باوةشي و ملمالنَي لةطةَل طَيذاوي 

شين و ثِر تةوذي دةكةن.

رةحماني ثووربةطم كة خةَلكي ناوضة لةدواي ئةو كارةساتة بة ِرةحمانة شَيت 

دةيانناســي، لة كاري مةزرا و خةلة و خةرمــان بووبووة و بة رؤذدا لةنَيو باخة 

ســَيو و طوَيزكةيدا رايدةبوارد و ضاوةِرواني طةيشــتني باخةكةي بوو. مةزرا و 

باخةكــةي لة نزيك ضؤمةكــة و جيراني طؤمة طَيذة بوو. ئةو لــة داراي دنيا تاقة 

كوِرَيكي بوو كة دنيا و رووناكي و هةناسةكَيشــاني تةنيا لةبةر ئةو دةويســت و 

هةموو جواني و خؤشي و هيواكاني ذياني لة ضاوي ئةو كوِرة تاقانةيةيدا دةدي. 

كاوة تاقانة كوِرةي دايك و بابي و تةنانةت تاقانة الوي طوندةكةش بوو بؤ ذيري 

و جوانضاكــي و طةورة و بضووكي طوندةكة ئةويان بــة قةد دايك و بابي خؤش 

دةويست.

رةحمانة شَيت لةبن سَيبةري ضِري دار طوَيزَيك خؤي لة طةز دابوو، مريشك 

و جووضك و كةَلةشــَير كة لــة بةهارَيوة لةو نَيو باخةدا كوالنةي بؤ دروســت 

كردبوون و بة طياوطذي ناســك و كرم و كوللة ثــةروةردة بووبوون لة دةوري 

دةهاتــن و دةضوون و فــِرووج و باِرؤكــة بةنَيو جؤطةلة و دَيراو و شــيلةطةدا 

يةكتريــان هةَلدةبِري و قيِرةقيِر و ثِرذةي باَليان رةحمانة شــَيتي خةني كردبوو. 

جارجار ســةري هةَلدةبــِري و ضاوي لَيدةكــردن و لة دَلي خؤيــدا تةِرةكةبابي 

ضةوري زستانَيي دةهاتة بةرضاو و دةمي ئاوي تَيدةطةِرا. قاوةَلتوونَيكي درةنطة 

و زؤر ئيشــتياي ضايي كردووة. هةســتا سةر قوون دانيشــت، كة سةري هةَلَينا 

ديتــي لة رَيطاي خوار باخةكةوة خَيزاني و كوِرةكةي بؤ الي ئةو دةهاتن. بة ثةلة 

هةستا و ئاورةكةي هةَلكرد و كتريية رةشي ناية سةري. كة ذنةكةي و كوِرةكةي 

طةيشتنة الي، كتريية رةش كةوتة طيزةطيز. خَيزاني ضاييةكةي دةم كرد و سَي بة 

سَي نان و ضاييان خوارد.

كاوة دوايين قومي لة ضاييةكةي دا و طوتي:

- باوة نايةي بضين بؤ طؤمة طَيذة مةلةيةك بكةين؟

باوكي كــة زؤري حةز لَيبوو و لة خوداي دةويســت لةطةَل كوِرة تاقانةكةي 

هَيندَيك ياريي قِرنةطؤمة بكات طوتي:

- بؤ نايةم رؤَلة طيان. جا لة مةلة خؤشتر هةية، بةآلم جارَي ئاوةكةم لةو ثةَلة 
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وَينجةية ئاذين كردووة، تةواو بَيت دةضين.

كاوة ضاوَيكي لة دايكي كرد و طوتي:

ــ باشــة باوة من و دايكم دةضين بؤ الي طؤمةكة، لةبن داربييةكة دادةنيشين 

من تؤزَي مةلة دةكةم هةتا تؤ دَيي. با دايكيشــم بمبينَي ضؤن مةلَي دةكةم و ئيتر 

بة منداَلم نةزانَي.

رةحمانة شَيت كة دةيزاني كوِرةكةي وةك بَيضووة مراوي واية و لة منداَلييةوة 

كوِري ضؤم و طؤمان بووة و لة دةرياشدا دةبَي ثشتي لَي بكاتةوة طوتي:

- باشة كوِرم ئَيوة بضن منيش تاوَيكي تر دَيم.

رةحمانة شــَيت دةستي دا ثَيمةِرةكةي و ضوو بؤالي شَيلطة ئاوةكة و خَيزاني 

و كوِرةكةي بةرةو الي طؤمةكة داطةِران.

خةريك بوو شــَيلةطةكة هةَلبِرَي و بةرَيكي تر ئاو لــة وَينجةكة ئاذين بكات، 

كةَلةشَيرة الرييةكةي كة لةسةر سةرباني كوالنةكة قيت راوةستا بوو دووجاري 

خوَيند. رةحمانة شَيت ئاوِري دايةوة و بة ديتني كةَلةشَيرةكة بسكةي سمَيَلي هات 

و بيري رؤيشــت بؤ الي ئةو ضوارســةد هةزار تمةنةي خلةي قاوةضي ثَييدا بوو 

و بؤ شةِرة كةَلةشَيري دةويست، بةآلم رةحمانة شَيت بةو قيمةتة ثَيي نةدابوو و 

داواي ثَينجسةد هةزار تمةني كردبوو. بؤية ضاوَيكي لة كةَلةشَيرةكة كردةوة و لة 

دَلةوة خؤي بة قورباني الق و ملة درَيذةكةي و تةنانةت دةنطة ناخؤشةكةي كرد، 

بةآلم لةطةَل ئةوةدا كة تاســةي ثَينجســةد هةزارتمةنةكة بزةي خستبووة سةر 

لَيوي بلووكي رةشي ديواري كوالنةكة موضوِركَيكي بة دَليدا هَينا و هةناسةيةكي 

هةَلكَيشا.

بةهــارَي تازة يةكةم بةري وَينجةكــةي دووريبوو، بة زةحمةتَيكي زؤر بةرد 

و بلووكي هَينا و لة نزيك ضارداخةكة ئةو كوالنةيةي دروســت كرد و بِرياري دا 

كةَلةشَيرَيك و دوو سَي مريشك بكِرَي و بة خَيويان بكات. شةوَيك هةتا نيوة شةو 

لة ماَلــَي بة دار و تةختة و تةنةكة دةرطايةكي بؤ دروســت كرد و بةياني كاتَيك 

بة دةرطاوة طةيشــتة مــةزرا و ضوو بؤالي كوالنةكة، دَيَلة ســةطَيك لة كوالنةكة 

هاتة دةرَي. كة ضاوي لَيكرد شــةش تووتكي ورديلةي ضاو نةثشــكووتوو لةنَيو 

كوالنةكةدا بوون. شــةوَي دَيَلةســةط هاتبوو لةنَيويدا ترةكيبوو. رةحمانة شَيت 

لة داخانا لَيوي خؤي طةســت و ضوو ثَيمةِرةكةي هَينا، تووتكةكاني هَينا دةرَي و 

بردي لةوبــةري جؤطةكةوة لةبن بةردَيك داينان و هاتةوة بةربووة قوِرطرتنةوة 

و دةرطاتَيطرتــن. ضوارضَيــوةي دةرطــا ضكؤلةكةي تَيطرت. تــاي دةرطاكةي بة 

ديواري ضارداخةكةوة هةَلثةســارد. ثاشان دةســتي دا ماَلةغان و هةتا نيوةِرؤ 
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خةريكــي دووريني طياوطــذي نَيو باخةكة بوو. خةريك بــوو دوايين قةرخ لَيبدا 

ديتــي ســةطةكة خؤي كرد بةنَيو كوالنةكــةدا. ماَلةغاني دانا و بــة ثةلة ضوو بؤ 

الي كوالنةكة كة دانةوي و تةماشــاي كرد دَيَلةســةطةكة تووتكةكاني هَينابؤوة 

نَيو كوالنةكة و لةســةريان وةركةوتبوو. زؤري حةول دا دةريكاتة دةرَي، بةآلم 

دَيَلةكة تووتكةكاني بةجَي نةدةهَيشت و نةدةهاتة دةرَي.

رةحمانــة شــَيت لَيوي خؤي طةســت و بة ثةلة ضــوو بؤ نَيــو ضارداخةكة. 

شــةمضةيةكي هَينا و لةالي جَي ئاورةكة باوةشــَيكي دار و ضرثي هةَلطرت و بة 

دةرطاي كوالنةكةيةوة ناو هَيندَي نةوتي لَي ثِرذاند و ئاوري تَيبةردا. ئاوري ضرثي 

و ميضي كوالنةكة بَلَيســةي كَيشا و طِرمةشــقاَل بةرزبؤوة. دَيَلة سةط بة ثِرتاو 

دةرثةِري و دواي ئةوةي ســووِرَيكي بة دةوري كوالنةكــةدا لَيدا خؤي كردةوة 

بةنَيو ئاورةكةدا، ضةند ضركة لةنَيو كوالنةكةدا بوو ديســان دةرثةِرييةوة دةرَي، 

تووكي كلكي و ثشــتي هةمــووي هةَلثِرووزا بوو. ديســان دةورَيكي بة دةوري 

كوالنةكةدا لَيــدا و خؤي كردةوة بة ذوورَيدا، بــةآلم ئاورةكة وةهاي طرتبوو و 

بَلَيسةي بةرزبووبؤوة كة ئيتر تواناي نةبوو بَيتةوة دةرَي. بؤكِرووز و بؤضرووك 

لةطــةَل دوكةَلَيكي رةش و ضةور باخةكة و دؤَلي ثشــتةوةي داطرت و وةك مذ 

بةسةر دارةكانةوة راوةســتابوو. رةحمانة شَيت ثاَلي بة ضارداخةكةوة دابوو و 

ضاوي لةو ديمةنة دةكرد.ضاوي لة دؤزةخَيك بِريبوو كة حةوت زيندةوةري ديار 

و ســةداني نادياري ديكةي تَيدا دةسووتا. دةستي لة طيا دروون هةَلطرت و مات 

و دَلتةنط رؤيشتةوة بؤ ماَلَي. شتَيكي رةق و سارد دَلي رَيك دةطوشي و ئازارَيك 

لــة ناخةوة هةَليدةضؤقاند. ئؤناقَيك لة شــَيوةي ثةشــيماني ضنطي لة ئةوكي طير 

كردبوو، وزةيةكي ديكةش لة ناخةوة هاني دةدا و واي لَيدةكرد خؤي بة تاوانبار 

نةزانــَي، وةزةي تاوان و بَي تاواني لةســةر دَلي كةوتبــووة ملمالنَي و زؤران و 

لةوانــة بوو دَلي لة لَيدان بخةن، جارجــار دَلي بة ثِرتاو لَيدةدا و طوَيي لة زرمةي 

دةبوو كة خؤي بة ديواري رةقي ســينطيدا دةكَيشا. ضاوي لة رةشةوة دةهات و 

ســةري طَيذي دةخوارد، دَلي تَيكةَل دةهات و دةتطوت طؤشــتي برذاوي سةطي 

خــواردووة و دواي تَيرخواردن بة زؤر دةرخواردي دةدةن. دوو ضنطي رةش و 

ســثي بة زؤر طؤشتي برذاوي نيوة ســووتاويان لة زاري دةئاخني و دةسةآلتي 

هيضي نةبوو. كة طةيشــتةوة ماَلَي تووشي تاووياو و ضةقوضؤيةك بوو دداني وة 

دداني نةدةكةوت بةو طةرماي بةهارة دةتطوت قِري هات لة سةرمانا و لَيوي وَيك 

نةدةكةوتةوة داوا بكا سَي ضوار لَيفةي ثَيدادةن. دةروجيران وةسةرطةِرابوون و 

هةر كةسةي شتَيكي دةطوت و دةرمانَيكي بؤ دةدؤزييةوة:
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- برا ماندوو بووة و ئارةقةي كردووة، حةتمةن سةهؤآلوي خواردؤتةوة. 

- كضَي دايكم تؤ دةَلَيي ضي، بَيت و نةبَي ئةوانطةل دةستيان لَي وةشاندووة.

- طةرم دايثؤشن ئارةقة بكات ضاك دةبَي.

- نا كاري وانةكةن بيبةن دوو طؤزةي ئاوي سارد بةسةردا كةن ضاك دةبَي.

طوَيي لــةو دةنطانة دةبــوو تارمايي حةشــاماتَيكي دةدي كة بــةر دةرطا و 

ثةنجــةرةي ذوورةكةيان تةنيبوو، دةتطوت دةنطيان لة ضةند كؤآلن ئةو الوة دَي 

و هيضيان لَي حاَلي نةدةبوو.

بةياني بة دةنطي خَيزاني خةبةري بؤوة كة بة خات فاتمي جيرانياني دةطوت:

- خوشــكَي نازاني ض دةردَيكي كَيشــا، شةوي ئةم شــةو راواندي و هاواري 

كرد. خؤ هيضيشــي لَي حاَلي نةدةبووين. بةري بةياني خةوي لَي كةوت و جارَي 

هةَلنةستاوة.

كة لةنَيو جَيطاكةي هةستا و ضاوي لة داروديواري ذوورَي كرد، تازة وةبيري 

هاتةوة لة كوَيية و دوَينَي ضي روويداوة.

هةناسةيةكي قووَلي هةَلكَيشا و هةستاية سةرثَي، هةرضي خَيزاني تكاي لَيكرد 

و لَيي ثاِرايةوة، طوَيي نةداية و رؤيشــت بؤ مةزرا. خَيزاني نةيتواني كةمتةرخةم 

بَي و طوَيي ثَينةدا. وةدواي كةوت بؤ مةزرا و ضةند خولةكَيك دواي ئةو طةيشتة 

الي ضارداخةكة و ديتي لة ثةنا ديواري رةش و دووكةآلويي كوالنةكة دانيشتووة 

و هةردوو دةستي بة الجة سةرييةوة طرتووة.

- ئةيةِرؤ ثياوةكة خةمي ئةو كوالنةيةتة؟ جا ئةو كوالنةية بؤ ئةوة دةبَي خةمي 

بؤ بخؤي، كوِرة طوَي مةدةيــة هةر ئةمِرؤ من و تؤ و كاوة طيان ثَيكةوة خاوَيني 

دةكةينةوة و ضوارضَيوةيةكي ديكة بؤ دةرطاكةي دروســت بكة تَيي دةطرينةوة و 

دوو لق داروضرثي بخةوة سةربانةكةي، خةم بؤ شتي وا مةخؤ.

رةحمانة شَيت بوغزَيك طةرووي رَيك طوشي و ضاوي لة ذنةكةي كرد، بةآلم 

هيضي نةطوت.

- ثياوةكــة بَلَيي كــَي ئاوري تَيبةردابــَي؟ جا ضاك بووة ئــةو خودا غةزةب 

لَيطرتووانة ضارداخةكةشــيان ئاور تَيبةرنةداوين. ئاخةر بَلَي هيض و ثووضانة ئةو 

كوالنةيــة ض رَيطايةكي لة ئَيوة طرتبوو، ئاورتان تَيبــةرداوة! ئةرَي رةحمان بَلَيي 

كاري كَي بَي.

رةحمان ضاوَيكي لة ضاوي ذنةكةي كرد و فرمَيســكي قةتيس ماو لة ضاويدا 

بريقةي هات و ويســتي شــتَيك بَلَي، بةآلم ذنةكةي بة بزةيةكي تَيكةَل بةســةر 

كؤنةوة طوتي:
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- ئةيةِرؤ رةحمان! ئةوة بؤضي دةطريي، ديوةخان و ماَلةكةت سووتاوة؟ كوِرة 

عةيبــة، يةكَيك بَيت بؤ ئَيــرة بزانَي بؤ ئةو كوالنةية دةطريــي ئابِروومان دةضَي. 

خةَلك تةواوي ماَل و حاَلةكةي دةسووتَي وةك تؤ ناكا.

رةحمان ضاوَيكي لة خَيزاني كرد و ئيتر هيضي نةطوت.

خَيزاني لةضكةكةي لة ثشــت ســةري توند كرد، قؤَلي هةَلماَلي و دةستي داية 

ثَيمةِرةكة، ضاوَيكي لة مَيردةكةي كرد كة هةروا هةَلترووشكابوو، طوتي:

- هةســتة دةي هةستة، ثياوي بة غةيرةت، هةستة هةر ئَيستا ثَيكةوة خاوَيني 

دةكةينــةوة و ضــي زؤرة داروضرثي هةر ئةمِرؤ يةكجاري ســةرةكةي دةطرين 

و طَلةبان و قوِرةبانيشــي دةكةين، ئَيوارةش لــة ماَلَيضوارضَيوةي دةرطاكةي بؤ 

دروســت بكةوة، ئةوةتا دةرطاكةي هيضي لَي نةهاتووة بة ديواري ضارداخةكةوة 

هةَلثةسَيردراوة.

رةحمــان تةكانَيكي لةخؤي دا و هةســتا. هةتا نيــوةِرؤ خاوَينيان كردةوة و 

سةربانةكةيان طرت و وةك ثَيشووي لَيهاتةوة، بةآلم جياوازييةكي هةبوو ئةويش 

ديوارة رةشــةكةي بوو، بةرد و بلووكةكان وا رةش داطةِرابوون بة هيض شــتَيك 

سثي نةدةبوونةوة.

شَيلةطةكةي طوَيستةوة و ضاوَيكي لة طؤمة طَيذة كرد، ذنةكةي لةبن داربييةكة 

دانيشتبوو و كوِرةكةشي كراس و ثاتؤَلةكةي داكةندبوو و بة شؤرتَيكةوة لةسةر 

كةندةآلني ذوور طؤمةكة راوةســتابوو دةيويســت خؤي بخاتــة نَيو ئاوةكةوة. 

زةردةيةكي طرت و لة دَلــةوة خؤي بة قورباني بةذ و باآلي كرد. لةبةر خؤيةوة 

طوتي: «بابت بة قوربانت بَي مةلةوان. لة دةرياش سَل ناكات. كوِري بابي خؤيةتي. 

لة هةموو جؤرة مةلةيةك شارةزاية».

ثَيمةِرةكةي بة دارَيكةوة هةَلثةســارد و ضوو مريشــك و كةَلةشَيرةكاني كؤ 

كردةوة و هةمووياني لة كوالنةكة كرد و دةرطاي لَي داخستن.

ضاوَيكــي لة طؤمة طَيذة كردةوة و ويســتي بــؤ الي ذن و كوِرةكةي وةِرَي 

بكةوَي. كوِرةكــةي ديار نةبوو و ديارة خةريكي مةلةكردنة و لةنَيو طؤمةكةداية. 

لةثِر ديتي خَيزاني لةبن دارةكةوة بة هةَلةداوان هةآلت بؤ الي طؤمةكة. ثَيي سةير 

بوو، بؤضي دةبَي ئاوا شَلةذابَي، ض قةوماوة. كة خَيزاني طةيشتة الي طؤمةكة، ديار 

بوو بة دةســت و دةم هاوار دةكات و هةَلدَيتة قةراغ ئاوةكة و دَيتةوة دةرَي و بة 

هةردوو دةســتي بانطي ئةم دةكات و هةَلدةبةزَي. رةحمان كة ئةو ديمةنةي دي 

ئةذنؤي شكا، نةيدةزاني ض بكا. ضؤن خؤي بطةَينَيتة طؤمةكة. سةرةوخوار هةآلت، 

بةآلم هَيزي ئةذنؤي نةبوو هةموو جارَي ضؤكي دةنووشــتايةوة و سةرةنطرَي 
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دةبوو. ئةو مةوداية ئةطةرضي نزيكةي دووســةد مةتر دةبوو، بةآلم هَيندة دوور 

بوو، نةدةطةيشتَي و ســاَلةِرَييةك دةبوو. القي كةوتة قوَلكةيةكةوة و دةمةوِروو 

كةوت، بة هةر دوو دةستي خؤي طرتةوة و هةستايةوة، بة دةم هةآلتنةوة ضاوي 

هةر لة طؤمةكة و خَيزاني بوو كة هةَلدةهاتة نَيو ئاوةكة و دةهاتةوة دةرَي، بةآلم 

نةيدةوَيــرا خؤي بخاتة نَيــو طؤمةكةوة. نزيكتر دةبؤوة، بةآلم دةتطوت ديســان 

مةوداكــة كَيشــي دَي و نابِرَيتةوة. دَلي وا بة ثِرتاو لَيي دةدا لةوانة بوو ســينطي 

كون بكات، هةموو جارَي هةناســةي رادةوةستا و هاسكةهاسك و هةناسةبِركَي 

ئةوةندةي ديكة دةســتي لة بيني توند دةكرد و لةوانة بوو بيخنكَينَي. بة قووآليي 

ئاودِري سةر ِرَيطاكةيدا داطةِرا و لةوبةر هاتةوة سةرَي و بة دةم هةآلتنةوة ضاوي 

لــة طؤمةكة كردةوة، نزيكةي ثةنجا مةترَيكي مابوو بطاتَي. بووبووة مردوويةكي 

بــزؤك، بابردةَلةيةك بوو بــَي ئيختيار با دةيِرفاند و جــووآلن و هةنطاوناني لة 

دةســت خؤيدا نةمابوو. سينط و دةرووني ســووك و خاَلي بووبوو و دةتطوت 

بؤتة بووكةباخةيةكي مردووي نَيو بةتاَل يان، فوودانةيةكي ســووك بةدةم باوة. 

بــة دةم هةآلتنةوة هةر ضاوي لة طؤمةكة بوو، بــِرواي بة ضاوي خؤي نةدةكرد 

ئةمجارةيــان خَيزانــي لة قةراغ ئاوةكة نةبوو ســةطَيكي دي ئاَلؤز و ثةشــؤكاو 

هةَلدَيتــة نَيو ئاوةكة و دَيتةوة دةرَي. لةناكاو ديتي ســةطةكة خؤي خســتة نَيو 

قووآليي طؤمةكةوة و لة ضاو ون بوو.
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ســةقامطيربوون لة خةونَيكدا ئارماني ثَيداطرى ئةو ســةروبةندةى زيندةطيم 

بوو.

كةضى ثاش ئةوةى لةوَي رؤيشــتم، خةونةكة بوونى خؤى لةدةست دا. ئيتر 

هةردةم ناديار مانةوة نيازى ســةرةكيم بوو. دةمويســت بوونى خؤيشم هةست 

ثَينةكــراو بمَينَيتــةوة رَيك وةكو تةمــى دواى هةتاو كةوتن كتوثــِر بِرةومةوة، 

رةوينةوةيةك ثَيشــبِركَي لةطةَل بَي ســيماييدا بكات، ضونكة بةرجةســتةبوون 

هةســتى دِرةندةى خةجاَلةتييةكى ئةهريمةنييانةى تيامــدا دةورووذاند. هةموو 

هةوَلَيكم ئةوة بوو ضةند يادةوةرييةك بكةم بة كوختةو تيايدا نيشتةجَي بم و ئيتر 

لةطةَل توِرةيي ء كةللةشةقى خؤمدا بجةنطم، جةنطَيك كة لةسايةى وةدى نةهَينانى 

هيــض ئارمانَيكةوة بةرثا دةبَيت. وةك منداَلَيكى بةطووِروو ديدةكان الستيكئاســا 

لةنَيو ترثة السارةكانى ثشكنينى شتَيكدا بةرةو بَيكؤتايي دةكشان، شتَيك، شتَيكى 

ئةوتؤ كة شايســتةى هةَلوةستةكردن بَيت بة قوالثى كولي يادةوة نةدةئاآل. ئيدى 

لةم طؤشةنيطايةوة... ئةندَيشــة ثتر لة هةميشة سةرشارى طومانة بَيبةزةييةكان 

بوو، نةيدةهَيشــت بطةمة قايلييةكى بةدةر لة ناماقووَل. نازانم ئَيســتا ثَيويســت 

بةوة دةكات ثاش ضارةكة ســةدةيةك يادى ساَلِرؤذ بؤ دووركةوتنةوةم بطَيِرم؟ 

ياخود دةربايســت نةيةم و لَيي بطةِرَيم جارَيكى تريش ضةشــنى برووسكةيةكى 

ضةمووش لَيم بووةشــَيت و ســةرلةنوَي رةوانَيكى لَيوِرَيذ لة نهَينييةكان، بةآلم 

قةرةبرووت و هةالهةال بةدووى خؤيدا جــيَ بهَيَلَيت و قةَلبةزةى ئةو رووناكيية 

بَيضوونةى ئةو ســاآلنةى بةر لةم ضارةكة سةدةيةيش دةستبةردارى خؤى بَيت 

و دانووستان لةطةَل ئةو ثرسيارانةدا بكةم كة بةم سةرزةمينة طومطةشتةن! ئةى 

سةرطوزةشــتةى ئةو شةوارة رووموزنة ضيية كة منى كردبوو بة تاكَيكى دوور 

لة خؤ ثَيناسةكردن، جا هةر جؤر و ضةشنة ثَيناسةيةك بَيت، كة رةطةز، جَيندةر، 

كؤجيتؤ

ئةديب نادرئةديب نادر
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ثابةندبــوون و رةضةَلةكيــش دةطرَيتةوة. رةنطة خةون و خةياَلَيكى فرةم شــك 

بردبَي، رةنطة روودانى بة شَيوازَيكى زؤر كز بازووى لة ئاوةزم وةردابَي و تيايدا 

جَيطرتــة بووبَي، ئةويش هةر تةنها بؤ ماوةيةكى ناضيز و كةمخايةن، بةآلم داخؤ 

خاَلي دةستثَيكى ئةم بيرؤكةية و كوالنةوةى ثةيدةرثةى زامة نةمرةكاني رابردوو 

لــةو رؤذةدا لةدايكبوو. لةو رؤذةدا كةوتة نَيو رةهابوون و تَيي تةقاند كة ثار لة 

كيشوةرَيكى ثِر لة سثَيتى بةفر و بَيدةنطيى شةوةكانةوة نامة ناطةهانةكةى جةمال 

شةريفم بةدةست طةيشــت، كة بة فؤتؤطرافة زؤر كؤنةكانى سةردةمى كؤلَيذ و 

ثةنامةكانة ئابوونة كؤكردنةوة بؤ رَيكخراوَيكى بَي ئايندة و سةرشار بة دنيايةك 

ئاذاوةى كةَلةشــَيريي باردار بوو، ياخود شتَيكى تةواو ديكة سَيرةطرةوةى بوو؟ 

بةهةرحاَل، ثةرؤشيي ئةوةم تازة بووةوة كة رةونةقةكةى ديسان بؤتةى تاريك 

و دوورة دةســتى بيرم رؤشــن و جوان بكاتةوة. قةينا كات با بَي رووخســار و 

تةمومذاويش بَيت، هةرتةنها ثةرَيشــانى ئةوة بووم كة ئامادةطييةكةى بهَينَيتةوة 

نَيو فةزاى يادطام كة عةيامَيكة لةطةَل رابردوودا لة كَيشمةكَيشــى ئةوةدام كة لة 

ســاماَلة بةساآلضووةكةيدا ضاوم بة طةواَلةيةكى دَيزى بضكؤلة بكةوَيت كة دواتر 

ئاشناي بارانَيكى كؤن، بةآلم بةردةوامم بكاتةوة.

ئاخؤ... بةجَيهَيشــتنى مــةرزى ئومَيد بوو، بَيزاريية دةعاجاوةكةى نَيو شــار 

بوو، يا لوولةى تفةنطى بَيشــةرمى براطةورةكةم بوو كة دةيويســت لة كاكؤَلمدا، 

بةَلــَي لة كاكؤَلي منــدا جورئةتى بَيِرادةى خؤى تاقى بكاتــةوة، يان دذوارَيتى و 

شاخاويبوونى كةوشــةنةكان بوو، يا ئةو ئازاديية رةجاَلة بوو كة ئؤردووطاكان 

لَييــان زةوت كردم، ياخود قةياغى بَي ورةى بةِرؤح قانطدراو بوو، يان ئةو شــلة 

كةفضةِر و شــينة كوشــندةيةى دةرياكان بوو؟ كة ثَيويســت نــاكات بةم جؤرة 

لَيكدابِرانةى كة لة ضركةســاتَيكى ناضيزدا كاذوواذيي ثَيبةخشــين، سةرسام بم، 

بةَلكو دةبَي بةوةش سةرســام بم كــة ئةو برا طةورةية نةك هــةر زيندةوةر و 

طيانلةبــةر تةنانةت مرؤظيش بَي ناســامة بوو لةاليدا!! بَيطومان ســةرجةمي ئةو 

شــتانة لة قةيرانةكةى مندا هاريكارييان ثيشان دا. كاتَيكيش كة تةليسمى شةثؤلة 

بةناوةخت ئةفســووناوييةكان شــكان، لة ضةند ثارضة تةختةيةكى سةر ئةو بَي 

سرةوتيية ثِرعيشوة و كؤرشمةيةى ئةم كيشوةرة دوورة و لة ئةتةرى دامركانةوة 

ئارامطرتنى ضةند كةَلة شةثؤلَيكى بةربةريي كة لةذَير ضةترى ئاسؤدا يةكانطيرى 

باَلي نةوِرةسةكان دةبوو بترازَي، ثةى بة هيضى دى نةدةبرا. ئيدى لةوديو رؤحة 

بــَي كاريزماكةمةوة تا طوَي بِر دةكات هةســتم رادَيرا بوو، بةبَيئةوةى دةرك بة 

تاقة ثيتَيكيش ببــةم، لةناو تةقينةوى بَيدةنطيدا ئــارةزووم خةريكى ضِربوونةوة 
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بوو، بَيطومان ئارةزووى هةســتانةوة، ماســييةكى بةســتةزمان بووم، بةآلم لة 

ئةندَيشــةمدا كؤسة ماسييةك ركَيفى طرتة دةست، هةستانةوةى رةت دةكردةوة، 

منيــش بة خؤمــم وت، طةر رامنةكردبايــة و جةســتةم وةك ميوانَيكى ناوةخت 

بةرجةستةى نَيو شــةوَيالطة و كةَلبةتيذةكانى بوواية، بؤ رؤحم هَيندة ئالوودةى 

سةراســيمةيي دونيا دةبوو؟ ئَيســتاكَي ئيدى كؤتايي بةوة دةهات كة لة ثاَلدَيمى 

ذيانَيكى نامؤدا بة ثَيواريي هةَلبكةم، بة ثَيضةوانةوة، ســةراثاي شــتةكان رَيطاي 

خؤِرسكى خؤيان دةطرتةبةر، ئاكاميش لة قةَلةمِرةوَيكى دووردا، كة زؤربة ناويان 

ناوة ئةو دنيا، سةقامطير دةبووم.

جــا خةريكبوو ثَيبكةنــم، كةضى دَلؤثة ســةخييةكان سةراســيمةيان كردم، 

نةمزانى ئةشك بوون يان تنؤكة بَي ميهرةكانى زةريا كة دةيانويست لةسةر طؤنا 

شينةوةبووةكانما بِروَين، هةتاكو هةرطيز بةر خوردارى دَلؤثةكانم بم، دةمويست 

ثةى بة جةســتةكةى خــؤم بةرمةوة، دةتطــؤ دوو هةزار ميل مــةوداى لَيمةوة 

وةرطرتووة، هَيندة دوور بوو هةر ثَي نةدةطةيشتم، بةآلم تةآلشَيكى بَيِرادةم كرد 

لةبةرئةوةى نةمدةويســت لةاليةن كةســَيكى ديكةوة مؤنؤثؤل بكرَيت، طةرضى 

سةرطةردانييةكى بَيشومار لةو ناوة بةجَيمابوو، بةآلم من هةر لة تةقةلالى خؤم 

نةكةوتم. ثَيش ئَيســتا كة دةيانووت دنيايةكى تر بوونى هةية، لةطةَل ئةوةيشــدا 

كــة زةمينةيةكى عةقَليم بؤ بوونــى ئةو دنياية لةالدا خؤش نةببــوو، يان با بَلَيم 

باوةِرم ثيَي لةق بوو، بةآلم بةوة خؤم خةنى دةكرد كة رةنطة لةوَي كؤضكردووة 

ثَيشــينةكان بةدى بكةم، ض ئةوانةى كة لةم ذيانة كورتةدا شانازيى ناسينيانم ثَي 

بِراوة، ياخود ئةوانةى سةروشوَينم لة نووسينةكانيان، داهَينانةكانياندا هةَلطرتبوو 

و منيــان طرةويدةى سةرطوروشــتةكانيان كردبوو. ئةو دةمودةســتة ئةمةندة 

شــةكةت و كةلةال بووم نيازم بةوة بوو يةكَيك ئاراســتةم بــكات، هةنطاوةكانم 

بِرذَينَيتة ســةر ئةو رَيطايةى كة دةضَيتة ئامَيزى طةيشــتن بــةو جيهانةى كة لة 

ئةزةلةوة دةرؤزةى سةلماندن دةكات، هَيشتا دوور نةكةوتبوومةوة، لةو زَيوارةدا 

بة دووى فريشــتةيةك، ثةيامبةرَيكــى ئةوَيدا ضاوم دةطَيِرا، بَيهــوودة بوو، وام 

بةضــاك زانى هةتا زووة ببمة تارمايي و بكةومة ثةراوَيز، دروشــمى ((هةَلكردن 

لة ثةراوَيزدا ضَيترة لة هةَلنةكردن)) كةوتة دةســتم، بةبَيئةوةى لة توانامدا هةبَيت 

هيض كاريطةرييةك بةسةر جةستةمدا بســةثَينم. ثاش ئةو ساتةوةختة دِرةندة و 

ناحةزانة شةثؤلة تَيكضِرذاو و تَيك بةربووةكان تووِريان هةَلدامة نَيو دوورطةى 

دابِراو لة هةموو كيشــوةرةكان و ســةخاوةتييةكى بَيحةد و سنوور كةوتة ئةو 

مةودايةى لــة نَيوانى من و ئةوَيدا هةبوو. ئةوا بؤ عومرَيكيش دةضَيت ضةشــنى 
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قةلةنــدةر و بوردةبارَيــك هةوَلــدةدةم فةزاكــةى جارانــى زوو بخةمةوة ذَير 

قةَلةمــِرةو و لةناو قؤزاخة طةوهةرييةكةمدا ببمةوة بة ضةق و دةســتةبةرى ئةو 

كةماَلة ناتةواوة بكةم كة سةردةمانى دَيرين خوودانى بووم، رةنطة ئامانجم هةر 

ئةوة بَيت كــة بمةوَي وةكو دارةبازَيك بيكةمة دوا بورجى سةدةفســازى خؤم، 

خؤشبةحاَلم! هَيشتا ئةو ئومَيدة يةكجارةكى طوزةرى نةكردووة و لةضنطمداية.

ثاش ساآلنيكى دوور و درَيذ و بة ئةفسانة دةستةويةخة...

ذنةكــةم منداَلَيكــي ناديــارى داية دةســتم، تةنهــا و تةنهــا طريانةكةى لة 

طوَيضكةمدا بةرجةســتة بوو، ثَيي وتم: ئةمة منداَلي تؤية! بةآلم كة لةباوةشــمدا 

بوو هةســتم بة هيض شــتَيك نةكرد، وتم: ذنةكة من هةست بة هيض ثةيوةندييةك 

لةطــةَل ئةم مةخَلووقةدا ناكةم، لةِراســتيدا ئةمة بة بةرهةمى خؤم نازانم، ضونكة 

من نايةتة بيرم لة ذيانمدا هيض شــتَيكم بةرهةم هَينابَيت! بةآلم لةطةَل ئةوةشــدا، 

لةو ضركةســاتة بــةدواوة وةك باوكَيك وةختةكةم بةشــى هيض نــاكات و بةو 

رادةيةى كة من دةمةوَيت دانسقةييش ناطرَيتة خؤى، ضاودَيريكردنى زاِرؤَلةيةكى 

فةريــك لةزةتَيكى جيــاواز و مانةويــى بةناوخنمدا ثةخش ء بــآلو دةكاتةوة و 

دةمــةوَي بة هةر هةموو ثةلوثؤهاويشــتنَيكى بطةم، دةمــةوَي لة مرضومؤنى و 

ضِروضاوتَيكنانةكانــى، زردةخةنة ئافةريدةكارانــة و ناكاوةكانى، هةنؤ و زاريية 

زؤرجار بَي فرمَيســكةكانى، ضاو داثضِران و ضاو طَيِرانة بَيداويية الثِرةسةنةكانى 

و رةنطة تةنها بةديكردنى شتة رةنطاَلةكان و هيضى دى و نةناسينةوةى ذينطة و 

ئةتمؤسفيرة جياوازةكةى، تَير و تةسةل رامَينم، دةمةوَي ثَيداطرتر لةم سةرهاتة 

خوردبمةوة، بةآلم بةو شــَيوةيةى كة ناســنامةيةكى ثَي ببةخشــم و سةرجةم 

شــتةكانى بَيطِرمةوة بؤ هؤكارَيكى بةَلطةنةويست. ئةمة ثَيشتر خؤى ئاخنيية نَيو 

تانوثؤوة، ئةطينا زؤر شــت تَيطةيان لة سيستةمى بيركردنةوةمدا نةدةدؤزييةوة, 

رةنطــة كة مــن بة تَيطة فرضكيــان دةبِرم، خةَلكــى تر بة مانــا ناودَيريان بكات، 

بةهةرحاَل ئةم شــتانة رَيذةيين، نقوومبوون لــة تاكِرةوَيتييةكى قووَلدا ديوارى 

لة ضواردةورةمدا هةَلضنى بوو، دةرةوةيش! لة هزرى بةخؤداشــكاوةم بوونَيكى 

بةرجةســتةى نةبوو. كة ئةو لةدايكبوو، بةرنامةيةك لة ئــارادا نةبوو كؤنترؤَلى 

دةركةوتنى بكات، بةآلم لة قةوارةمدا شتَيكى رمؤك شةقَلي طرتة خؤ، دةمويست 

بؤ سةر واتايةك وةريبطَيِرم، بؤ روونييةكى ساف و بَيطةرد ئاوةذووى بكةمةوة، 

وةلَي لة ســانايي بةدةر بوو. هةندَيك جار بيرم رةوتــى بةرةو ئةوة دةضوو كة 

لةبةرئةوةى ســاآلنَيك دواى مردنى كيذة نؤبةرةكةم بة ساراي نةبووندا بةرةو 

ثَيدةشــتى بوون طوزةرى كردبوو، ياخود... بةجَيهَيشتنى ئةو كلتوورة دةكةوتة 
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ســةر لووتكةى مةحاَليي و ثَيي نةدةطةيشــتم؟ وةكو دركاندم، شــتَيكى رمؤك، 

بةآلم رتووشــكراو بة تاموبؤيةكى ناياب تيامدا كةوتبووة كارلَيككردن. خؤيشم 

نةمدةزانــى بؤ طؤِرينى ضــى!! هَيندة درك دةكةم كة ثتر ســةرتاثاطير بوو وةك 

لةوةى تةَلةزميي و بةشــةكيي بَيت. بريتى بوو لة طؤِرينى ثَيكهاتةى بِرياِرةكانى 

تَيثةِريــوو، ئةو بِريارانــةى دووضارى دؤطما و كِرةكيي هاتبــوون و زَيتر بةبت 

و ئاســةوارَيكى ئةفسانةيي دةضوون و ضارةكة ســةدةيةك بوو لة مؤزةخانةى 

بوونمدا تؤز و طةردى مةنطيي وةخت و جةوقووتى فةرامؤشــيي لَييان نيشتبوو. 

بؤية لةم قؤناغةدا، وَيدةضوو سازشكردن باآلدةست بَيت، بة خؤم وت: ثَيداويستى 

ئَيســتام ئةوةية كة بةرقةرارييةك بة سازشــكردن بدةم. هةَلبةتة يةكجارةكى نا، 

بةَلكو تةنها ساتةوةختى و هيضي دى.

لةوكاتــةوة... ســووتاندنى وزة يةكةميــن ثَيشــينةمة، ضَيتــرة بَلَيــم بةرةو 

شــتَيك رادةكــةم كة زامنــى هةناســةكانم دةكات، نةك ويســت و ئــارةزووة 

هؤشيارةكانم. نةبوونى ثةيوةستييش لةطةَل سةرزةمينَيكى غةوارةدا، بناغةدانان 

و خؤ دامةزراندم دذوار و ســةختتر بةســةردا دةســةثَينَي، زؤر زياترم لةسةر 

كةوتــووة و بَيئةنــدازة جدةوى كردووم. ئــةو ثةيظة طرنــط و بةقةوارانةى كة 

رؤناضنة نَيو قاوغ و ضوارضَيوةى زيندةطييةوة، تةنانةت تارمايي دةســتةثاضةى 

رةسةنَيتييةكانيشيان نين و لة ثةراوَيزيشدا بؤ خؤيان كؤَلؤنييةك ئافةريدة ناكةن. 

ئةو جةردة تاكثةيظةيش ئةفســوونَيكى يةزدانيى بوو، طةمارؤى خؤشةويستى و 

باوكةيةتى و خانةوادة و ضةندانَيكى ديكةيشي داو تؤنَيكي سَينتةمَينتاآلنةى تازة 

بابةتى ثَيم بةخشــييةوة. ثَيكهَينانى خانةوادةيش لةوديــوةوةى هةموو ثيالنَيك 

بوو، لةو ديــوةوةى ضَيوةى بةرنامةيش بوو. ســةرةِراى ئةوةش، كة جارجارة 

رستة ثةســةندةكةى كيذة ناديارةكةمم وةبير دَيتةوة، ((باشترين باوكم هةية لة 

دنيادا))، كاريطةرييةكى فرة بَيســنوور ناخم شــثرزة دةكات و لة ضةقى سؤزمدا 

خَلتةيةكى نةضةســثاو بةجَيدةهَيَلَيت و ضركةســاتَيك دواتر لة كؤشى بَيباكى و 

كةمتةرخةميمةوة بةرةو ثةرشوبآلويي دانطةِرَيزة دةكات و ديار نامَينَيت.

ذنةكةم، ثةى بةزؤرَيك لة نةطونجاويي و جياوازييةكانى ئَيستام دةبات، هةر لة 

سةرةتاوة تَيبينى كردم، تَيبينييةكى بةتانووت ذاوة، كاتَيك كة طؤرانيم بؤ كوِرةكة 

دةضِرى، ئيرةييةكةي ديار بوو نةيدةتوانى حةشارى بدات، دةمويست منيش بةقةد 

ئةو لَييةوة نزيك بم، حةزم دةكرد بتوانم لَييةوة نزيكتر بم. ئةم حةزةيش ســايلى 

قارضك ســةري هةَلداو خولياى ئةوةى كردم بايةخ بة ريشة ناديارةكةى بدةم و 

بزانم لة كوَيدا ســةرضاوة بنياد دةنَيت. لة بوارى طؤرانييةوة دةمةوَي طرنطييةكى 
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ضؤنايةتى ثَيبدةم و سةرومِريش طفتوطؤي لةطةَلدا بةرقةرار بكةم، طةمةى لةطةَلدا 

دةكةم، لةنَيوانماندا شتى نوَي ئافةريدة دةبَيت و بةردةواميش باسى ئةو يؤتؤثيا 

دوورةى بؤ دةكةم كة تيايدا لة دايكبووم، ئةو يؤتؤثيايةى بوونَيكى راســتةقينةى 

لة خود و بيركردنةوةمدا بؤ خؤي داتاشــيوة و هةرطيزيش طومان رةتدةكاتةوة. 

تَيِرامانة ثِر لة لؤمةكةى و سةرســامييةكةى جيلوة لَيوةى بازرةقةى دةبةســت. 

بة كزييةكةوة هةســتم بةوة كرد كة طؤنةكردنم تةليســمَيك بوو ئةم زاِرؤَلةية بة 

تاَلي كردةوة. ئةَلبةتة طةر لة يادةوةريى هَيَلةكئاساوة كؤمةَلَيك شت كةوتبنة بةر 

زريانى ئةمنيذيا و بيرضوونةوةوة، ئةوا رَيكةوت شــايانى شوكرانةية كة شارة-

يؤتؤثيا- هةتيوةكةم لةبةر هؤيةك، رةنطة هؤيةكى دانســقة بووبَيت، هَيشــتاكة 

تيايدا سةقامطيرة و بةرثَيوار.

 ئــةو خؤَلة زةردةية، كــة نقوومى كةفوكوَلي خؤدووانــدن بووم، خؤم وةكو 

تةوتةمَيك بةردةســتة دةكرد. هةوَلي ئةوةم دا بكةومة نــاو تانوثؤى زةمةنةوة، 

هةستم كرد رةسةنَيتيم، نا... نا... رابردووم بة ثيسى و ناثاكيي متووفةر كراوة و ثتر 

لة ئاراستةيةكى ناِرةسةن دةطرَيتة خؤى و هةر تةنها بةم شارة ضارةنووس رةشة 

تايبةتمةندة و بةس. دةمزانــى خؤدوواندنةكةم بؤ ئةوة بوو كة ببمة طَيِرةرةوةى 

شــتَيك بؤ ئةو، دةشــمزانى حاَلي نابَيت لةوةى كة من دةيَلَيم، بةآلم وةكو ئةوةى 

اليةنَيكــى كامَلــي ديبةيتةكة بَيت، لةضــاوة بةثاكيزةييضووةكانيــم روانى و وتم: 

((ثابةنديى من تةنها بؤ ئةو نوغرؤيية جوانةية))، ئةمةشم بؤ ئةوة بوو، كة ئةو تاقة 

ضمكةى ســةراثةردةى بوونى داطير دةكردم، لةســةر رووثةلى ثاقذ و نؤبةرةيدا 

رنووس بكةم، هةستم دةكرد هةويايةكى تازة شان لة شانى هةَلزرانةكانى نَيوانمان 

دةدات و دةيةوَيت كةنداوةكةى ميانمان كوَيرماَل بكاتةوة، هةتا ئةطةر هةر شتَيك 

قةوما، ئةوا ئةو ثارَيزطاريى لة ثَيكهاتةكانى ئةو يادةوةريية طومان هةَلنةطرةى من 

بكات. ئةمة ئةو ثةيامةى من بوو، ئيتر نازانم دةيطرَيتة مشت يان نا! بةآلم كوتوثِر 

ئؤخذنَيكى بةلةسة رَيطاى طةيشتن بةرةو ديوى ناوةوةى دؤزيمةوة. بةو شةبةنطة 

تَيثةِريوةى رؤخى سارايةكى سةرابدار دةضوو، بة تؤزقاَلَيك سَلي قوِرقؤشيمييةوة 

خؤى راطةياند و وتى: ((تاى تةرازووى ثةسةنديي ئةم لةم زةوييةوة زؤر نزيكتر 

دةبَيتةوة!))، زؤر بة ضاكى حاَلي بووم كة رستةكة لة ض زةمينةيةكدا رةط دادةكوتَي، 

ئةطةر ضى ضؤِراوطةى رامانَيكى ســةنطين لة ديدةكانمةوة بازرةقةيان بةستبوو، 

كةضى بةرسظم نةدايةوة. وشة ثةرت و ســةرطةردانةكان سةرفونةزةريان لةوة 

دةكرد كة تةنها وشــةى ثةِراكةندة بن و سةرومِر بن لةوةى كَيش و سةروايةكى 

نوَي بة بِريارَيكى سةليقةدارةوة هةَلثةسَيرن.



١٠٣

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

هَيشتا هةر لة باوةشــم بوو، نةمدةبينى، تةنها تريقانةوةيم دةذنةفت، شتَيكى 

زؤر زيندوو بوو، زيندووتر لة ذيان خؤيشــي. ئيتر كة طؤرانييةكة ضمكى كؤتايى 

خؤى طــرَي دا، بِريارَيــك بيرى ئاوس كردبــووم، بِريارى ســِرينةوةى مةودا، 

لةناوبردنــى هةآلتــن، تةفروتووناكردنى ئَيســتطا بَي ميهرةكانى ســةر رَيطاى 

دؤزينةوةى دنيايةكى تر، رؤنانى بةرنامة و ثيالن، دةرضوون لة وَيَلطةكانى ناخ و 

بةرجةستة بينينى ئةو مادةييةى كة يةقينَيكة و طومان و دوودَليية بَيبةزةييةكانى 

قةآلضــؤ دةكات و بةَلطــة بــَي جَيكانيش بَي ســَي و دوو رةتدةكاتةوة. ئةوســا 

خامؤشيي ئيمثِراتؤرييةتى خؤى رادةطةيةنَيت. قةدةرَيكى نةرمونيان تةواوبوون 

و راوةســتان بؤ هةميشة ثشــتطوَي دةخات. وَينةى هةنطوينَيكى بَي غةلوغةش 

و ثِربةرةكةتى شــانة جَيهَيشــتوو بةســةر شــانمدا الر دةبَيتةوة، بةشــَيك لة 

ثةراســووة بضكؤلةكانى دةبنة كليلى نؤتةى ثيانؤيةك و سةماى ثةنجةكانم داَلدة 

دةدةن، هَيدييــةك دةكةوَيتة دووى قافَلةى هةناســة رضةطرتووةكانى نَيو بوون، 

جاربةجارَيكيش ثةلةقاذةى راوكردنى يةكَيك و باذَيَلةبوونى يةكَيكى دي نةواكة 

دةبزِركَينَي، روومةتم بة ترازانَيكى ناســك دةخليسكَيتة سةر نةرمايي روومةتى 

ضةثي و ديوارةكةى هةمبةرم وَينةى تؤِر نيطا سةراســيمة و ماندووةكانم فريو 

دةدات، وةكو ئــاوى لَي دَيت، ناخى دةبينم، ئةوديوى بــة دونيايةكى دةوَلةمةند، 

دونيايةكــى مرؤظانةتــرةوة ثابةندم دةكات كة تةنهاو تةنها لــة قةوارةى خؤمدا 

دةِرسكَيت، ئيتر ثاش بةسةربردنى ساَلِرؤذى زيوينى ئةو لةبار ضوونة، تاسةيةك 

ثةى بة كاوالشــيي يؤتؤثياكة دةبات، ثردَيك لةطةَل رابــردوودا رايةَل دةبَيت و 

ضيدى مةودا بَيســنوورةكةى نَيوانمان ديارنامَينَيت، ضيدى دوو هةزار ميل رؤح 

و جةستةم لَيك جيا ناكاتةوة، ئيتر رستةيةك بةرهةم دةهَينم و زوو زوو بةخؤم 

دةَلَيم: من زووطورتى نيم، كةواتة من هةم.

نيسانى ٢٠٠٥ 

لةندةن 
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دةســتي لةطــؤ ضووبوو.  هــةر ضؤنَيك بــوو دوايين ضَلي شــةمضةكةي بة 

رةشــايي قاوغةكةيدا هَينا و طِرة بَي تينةكةي لة كاســةي هةردوو بةرة دةستيدا 

راطرت. هةروا كة ضاوي لة بَلَيســة بضووكةكةي بِريبــوو دانةوييةوة، بة بَي هؤ 

و بيركردنةوة، لة ثَيَلوي داخراوي وآلخةكةي نزيك خســتةوة. لة هةردوو كونة 

لووت و برذؤَلةكاني كة زوقميان بةستبوو. 

وآلخةكة بة الدا كةتبوو. هةَلمي هةناسةي دِري بة سةرما و بةفري بةردةمي 

دةدا. هَيشتا طياني تَيدا مابوو. تاو و طةرماي لةشي وآلخةكة بةفري دةوروبةري 

تواندبووةوة، بة دةم هةناسة سوارييةوة جار و بار قاضَيك، يان دةستَيكي لة تاو 

ئــازار ئةفِري و ئةجوآلند. طِرةكةي لَي نزيكتر خســتةوة. وآلخةكة بؤ ماوةيةكي 

كورت بة حاســتةم ضاوي هةَلَينا. ئةو دةســتةي تري وا بةتــاَل بوو برديية ناو 

طيرفاني و طَيِراي بة ناويا. كيســةي نايلؤني ثارةكةي لة جَيي خؤيدا قايم بوو. بة 

دَلنياييةوة ثِر بة ســييةكاني هةواي سارد و زوقمي هةَلمذي. سةرما بة رةهؤَلي 

دانة شكاوةكةيدا ضووة خوار و دداني ذاني تَيطةِرا. ئَيشةكةي داية دَلي. 

ئةو ئَيوارةية تا طةيشــتبووة سةر ئةم رضة و قاضاغة رَيية، كةس نةي دةزانَي 

ضةند بيري تاَل و ناخؤش بة مَيشــكيدا تَيثةِريبوو. بة هيوا نةبوو نايلؤنة شــِري 

ثارةكــة لة جَيي خؤيدا مابَي. هةر ئةو كاتة كة طرووبان و ســةربازةكاني كةمين 

طةشتبوونة سةر ثياو و وآلغة طةوزاوةكةي سةرة نَيزةي تفةنطةكانيان لة بةفري 

دةوروبــةري قاضاغة رَيطةكةدا ضةقاندبوو. تــا توانيبوويان طةِرابوون و هةموو 

ئازاي ئةنداميان ثشــكنيبوو.  هيضيان وةضنط نةكةوتبوو، بةرثرسي كةمينةكة بة 

جووتَي ضاوي دةرثةِريو و ســوورةوة لَيي هاتبووة ثَيشةوة. بريقةي ئةستَيرةي 

طرووباني(موالزم) لةســةر شــاني ئةدرةوشــايةوة. لةثِر طرووبانةكة دةســتي 

لَي هةَلَينابووةوة، بةر لةوةي ثشــتة دةســتي ثان و بة هَيــزي بطةيةنَيتة دةمي، 

بريســكةي زَيوين ئاقَيقي طةورة و ســووري ســةر ئةنطوســتيلةكةي لة ضاوي 

درابوو. دةســتي بةسةر بريني لَيوة ئاوســاوةكةيدا هَينا و ديسان ئامَيتةيةك لة 

قاضاخقاضاخ
لةيال سيمايي لةيال سيمايي 
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سةرما و هةناسة تا ناخي ديانة شكاوةكةي زوقم و ذانيان بردة ذوور. ضاوي بة 

سةر كةالكي طةوزاوي وآلخةكةدا طَيِرا. بةفر و زوقم دةوري لةشيان طرتبوو. لةو 

شَلةذاوييةدا لة تةك ثةيدابووني كةمينةكان، هةر دوو دةستي وآلخةكة تا سنطي 

لة بةفر رؤضووبوون. سةربازةكاني لة دوورةوة دةستِرَيذيان لَيكردبوون، سةر 

سنطي وآلخةكةيان ثَيكابوو. بةفرةكةي بةردةمي بة يةكرا سوور ببوو.

هةروا كــة رووداوةكة لة مَيشــكييةوة تَي ئةثــةِري جارَيكي تــر بؤ متمانة 

دةســتي بةناو طيرفانيدا طَيِرا و بة هةمان دَلنياييةوة خســتييةوة سةر نايلؤنَي كة 

سامانةكةي تَيدا بوو. ثارةي كرَي باري وآلخَيك ئةبوو!، نةئةبوو! سةيرَيكي دةور 

و ثشــتي خؤي كرد. وةك ئةوةى تازة ئةي ويســت بزانَيت لــة كوَيي ئةم دنيادا 

وَيســتاوة. بَيئةوةي ئاطاي لَي بوبَي طِري بضووكي ضَلة شــةمضةكة كوذابووةوة. 

بةو حاَلةش وةك ئةوانةي وا مةشــخةَليان بة دةستةوةية، هةروا بةرز لة ئاستي 

ضاويدا رايطرتبوو. 

بــؤ دوورتري خؤي رواني. زؤر دوورتر لة مةوداي نَيوان ضاو و مةشــخةَلة 

دامركاوةكةي دةســتي. سةرما، ســثييةتي، قورسايي بار شــتَيكي يةكدةست و 

بَيدةنطييةكي كث. تا ضاو تيني تَيدا بوو روانييةوة. بةفر سةر سنطي كَيو و بةندةن 

و ثَيدةشــتةكاني داثؤشيبوو. ســثيايي بةفرةكة لة ســوورمةيي مةيلةو رةشي 

ئــةو ئَيوارة زســتانييةدا، تا رادةي ئازاردان لة ضاوي دةدا. ســروةي بايةك يان 

جووَلةي طيانلةبةرَيك بَيدةنطي ئةو ناوةي نة دةشــةمزاند. لةثِر ثشووي سوار و 

هةناســةبِركَيي ترســناكي وآلخةكةي هاتةوة طؤي. بؤني هةناسةي كة تَيكةَل بة 

بؤني برين ء خوَيني دةور و ثشــتي ببوو بؤ جارَيكي تر هاتةوة لوتي، سةرما و 

سؤَل و تةنيايي لةو ثَي دةشتةدا خةستتر و كوشةندةتر دةي نواند.

ثَيدةضوو وآلخةكة دوايين هةناسةكاني بكَيشَي. دةيزاني ئَيستا زياتر لة ضةند 

ســةعاتَيك ئةبوو كة بةالي ئةو طيانلةبةرة بريندارةوة هةَلكوِرمابوو. دةســتي لة 

طيرفاني دةرهَينا و بة ئةســثايي دةستى بة ســةروضاوي وآلخة نيوة طيانةكةيدا 

هَينا. 

لــة بةيانييةوة خةريكي طيانداني!! دة بةســيةتي بةس تةواوي كة. وةك   -

هاوار بكات وتييةوة: دة بمرة... زووو... بمرة زوووووووووووووو 

تةنيا دةنطي خؤي بيستةوة كة لة كَيو و تةالنةكةي دةوروثشتي بؤي طةِرايةوة. 

بة نائومَيدييةوة ســةيرَيكي وآلخةكةي كردةوة، ئةيبيني ماوةي نَيوان هةناسةي 

وآلخةكــةي زياتر و زياتر ئةبَي. هةرواش هةوا تاريك و تاريكتر ئةبوو... درةنط 

بوو. ئةبووياية بِرؤشتاية. وردتر سةرنجي دوو شيوي بةر كونةلوتي وآلخةكةي 
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دا. قووَلتر لة ســاتَيك لةوة ثَيش ئةينواند بةستةزمان طياني دةرنةدةضوو، بيري 

كــردةوة ئةطــةر يةكَيك لةو تفنطانــةي طروبانةكةي كةمين يان ســةربازةكاني 

ثَي بووياية، نةي دةهَيشــت ئةو بةســتةزمانة لةوة زياتر ئازار بكَيشــَي. ديسان 

هةناسةيةكي ساردي هةَلكَيشا و دةمي لة طوَيي وآلخةكة نزيكخستةوة و وتي:  

هةمووي ئةم ضةند ساَلة كة ثَيكةوة كاروانمان كرد بة قسةت كردم... هاوِرَيم! 

تكاية ئَيســتةش! تةماشــايةكي بةر ســنطي خؤَيناوي و هةَلتةكاوي وآلخةكةي 

كردةوة، ئيتر سةري نابوو بة سةريةوة و وتييةوة ئاخر بؤ؟! تا كةي بةو هةموو 

برينــةوة طيان ئةدةيت و ئازار ئةكَيشــي طيانت دةر ناضَيت؟ و ديســانةوة وةك 

ئةوةي بة سةر وآلخةكةدا هاوار بكات طؤِراندي: دة بمرة... بمرة دةي! 

شــتَيك وةك طَلؤَلةيةك لة بوغز لة قورطيدا كؤ ببووةوة. هةستي بة خنكاندن 

كرد، بؤية هةر ضؤنَيك بوو ثشــتي راستكردةوة ويستي هةستَيت. ويستي بِروا و 

بةجَيي بَيَلَي، بةآلم دَلي بةرايي نةدةدا.

- نا بةجَيت ناهَيَلم...  

-بةستةزمان! و هةروا كة ثشتي راست ئةكردةوة فرمَيسك لة هةردوو ضاوي 

زايي. 

هَيشــتا تةواو ثشتي راســت نةكردبووةوة كة هاِرةيةكي ترسناك و رووخاو 

وةك هةرةس بة سةر سنطي بةندةنةكةدا خزا، ووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووووووووووووووو...

حةثةســا بوو تؤقاو... بؤ ضةند ســاتَيك نةيتواني بير لة هيض شتَيك بكاتةوة 

و تةنيا بةردةوام لوورةلووري رةوةيةك طورطي ئةبيســت كة ســنطي ضياكاني 

ئةِروشاند و هةرةسي ثَي دا ئةِرماندن. زايةَلةي دةنطَيكي غةريب بوو. ئاوَيتةيةك 

لة هةرا و رةنطة بانطهَيشــتي شــايي دةســكةوت و شيني لة دةســتضوون، كة 

هةردةم لة تةنينةوة و هةَلضوونا بوون. ســةيرَيكي تري دةســت و بةر ســنطي 

خوَيناوي و زوقمطرتووي وآلخةكةي كرد. ئَيســتاش وةك ئةو ئَيوارة ســاردانة 

كــة ثَيكةوة كاروانةِرَييةكيان ئةبِري، هةَلمي ســثي بة كونة لووتةكانيدا ئةهات و 

ئةضوو. دةمَيكة بوو دوو دَلؤث فرمَيســك لة طؤشــةي ضاويــدا قةتيس مابوون. 

فرمَيســكةكاني قورس ببوون را نةطيران و بة طؤشةي ضاويدا لةسةر طؤنايةوة 

بةرةو دةمءلوتي خزانة خوارةوة. هةروا كة ثةيتا ثةيتا هةنسكي ئةدا، بؤ جارَيكي 

تريش دةستي بةسةر كيسة نايلؤني ناو طيرفانةكةيدا هَينا و بَي ئةوةي بيةوَيت لة 

بني طيرفانيدا بؤ ضَلَيك شةمضة و قاوغكي بةتاَل طةِرا. 

نةك زؤريش بة ثةلة، لة رَيضكةي قاضاخة رَيكةوة بةرةو جادةكة هةَلكشا. 
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سازداني: كاشان سيروانسازداني: كاشان سيروان

ناوي رةنج رةزا سةعيدة لة ساَلي ناوي رةنج رةزا سةعيدة لة ساَلي ١٩٧٧١٩٧٧ لة ناحيةي سةنطاو لةدايك  لة ناحيةي سةنطاو لةدايك 

بووة، دةرضووي كؤليذي زانسـتة مرؤظايةتييةكان بةشـي راطةياندنة بووة، دةرضووي كؤليذي زانسـتة مرؤظايةتييةكان بةشـي راطةياندنة 

لـة زانكؤي سـلَيماني، رؤذنامةنووسـة و خاوةني ضةنديـن بةرنامةي لـة زانكؤي سـلَيماني، رؤذنامةنووسـة و خاوةني ضةنديـن بةرنامةي 

بةناوبانط و ثرؤفيشـناَلة وةك بةرنامةي ضاوي سَييةم، لةطةَل رةنج، بةناوبانط و ثرؤفيشـناَلة وةك بةرنامةي ضاوي سَييةم، لةطةَل رةنج، 

ديـاردةكان خؤيان دةدوَيـن، ديـاردةكان خؤيان دةدوَيـن، ٢١٢١، ضةندين بةرنامـةي ديكة، لةطةَل ، ضةندين بةرنامـةي ديكة، لةطةَل 

ئةوةشدا شـاعيرة و خاوةني ديواني ” مةهَيَلة كاَلبيتةوة“ية، سةرةتا لة ئةوةشدا شـاعيرة و خاوةني ديواني ” مةهَيَلة كاَلبيتةوة“ية، سةرةتا لة 

كةناَلي خاك كاري دةكرد ثاشـان لة كةناَلي كوردسات دةستبةكار كةناَلي خاك كاري دةكرد ثاشـان لة كةناَلي كوردسات دةستبةكار 

بوو، ئَيستاش لة كةناَلي (ئَين ئاِر تي) دةستبةكارةو خاوةني بةرنامةي بوو، ئَيستاش لة كةناَلي (ئَين ئاِر تي) دةستبةكارةو خاوةني بةرنامةي 

خؤيةتي.خؤيةتي.

رةنج سةنطاوي:رةنج سةنطاوي:
 بةشَيكي زؤر لة دةقةكانم نامةي دَلداري خؤمن بةشَيكي زؤر لة دةقةكانم نامةي دَلداري خؤمن
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منداَلي تؤ ضؤن بووة؟

وةكو هةركةســَيكي ئاســايي، وةكو هــةر منداَلَيكي كورد لة ذياني منيشــدا 

ضيرؤكَيكــي تايبةت نيية، منداَلي منيش وةكو زؤربةي منداآلني هاوذينم جواني و 

ناسكي و بةشي خؤي نيطةراني خؤشي تَيدا بووة، كة بةشَيكي زؤري هةلومةرجي 

ذياني ئابووري و سياســي و كؤمةآليةتي عَيراق و كوردســتان بؤي دروســت 

كردووين، لة رووي ســؤز و خؤشةويســتي خَيزانييشــةوة هةرطيز نةمتوانيوة 

جيــاوازي ئةوة بكةم كة دةَلَين دايك ميهرةبان تــرة لة باوك، ضونكة من ئةوةي 

بينيم لة ميهرةبانييدا دايكم و باوكم زؤر لةيةك دةضوون.

كةواتة خؤشةويستي دايك و باوكت بةالتةوة وةك يةكن؟

بةَلَي، مةبةســتم ئةوةية لة ئةدةبياتي جيهاندا باوك وةكو سومبولي هَيز وَينة 

كراوة و خشــوونةت كراوة بة ســومبولي باوك، بةآلم كة بةراوردي ئةو حاَلةتة 

لةطةَل ذياني خؤمدا دةكةم دروست دةرةنجامةكةي بةرعةكسة، مةبةستم ئةوةية 

ذينطــةي كؤمةآليةتي ئةوة ديــاري دةكات كة رةطةزي نَيــر رةقترة لة رةطةزي 

مَي، يان بة ثَيضةوانةوة، زؤر جار ذنَيك لة ســةربازطةيةكدا رةقترة لة ثياوَيك لة 

خزمةتكردني بة ثيران لة خةَلوةتطةيةكي ثيرييدا، ئةم هاوســةنطيةي ســؤز الي 

دايك و باوكم تاِرادةيةك سايكؤلؤجيايةكي ئةزموونيي بؤ من دروست كردووة، 

هةَلبةتة ئةمةش بةو ماناية نايةت كة من سيفةتَيكي مةسيحانةم هةية و دوورم لة 

رةخنة و هةَلضوون، بةَلكــو زؤر جار وةك مرؤظَيكي خؤرهةآلتي، منيش حاَلةتي 

شةرةنطَيزي و توندوتيذانةم لة خؤمدا بةدي كردووة.

ضؤن ثَيناسةي دايك دةكةيت؟

دايك ثَيناسة ناكرَيت!

بؤيةكةم جار كةي دةستت بة نووسين كرد؟

بــة ثَيضةوانــةي راطةياندنةوة كــة درةنط دةســتم ثَيكردووة، لــة قؤناغي 

سةرةتاييةوة شيعرم نووســيوة، بةآلم ئايا بة ثَيوانةكاني ئةمِرؤ دةكرَيت ناويان 

لَي بنَيين شيعر يان نا؟ ئةوة شتَيكي ترة.

دةكرَيت بثرسين كَي سةرضاوةي ئيلهامي تؤ بووة؟

بةشــَيكي زؤر لة دةقةكانم نامةي دَلداري خؤم بوون لة قؤناغة جياوازةكاني 
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تةمةنمــدا، بةشــَيكي رةنطدانــةوةي كاريطــةري ئةدةبي كالســيك و دواتريش 

(شــَيركؤ و ثةشَيو و هةَلمةت و محةمةد عومةر عوسمان) و شاعيراني تر بووة، 

لة هةمووشــيان زياتر بةتايبةت لة قؤناغَيكــي تةمةندا كة قؤناغي ئامادةيي بووة 

تاِرادةي خوديةت و نةخؤشــي هؤطري شــيعرةكاني(محةمةد عومةر عوسمان) 

بووم.

ضةند شيعري خؤتت دِراندووة؟

من بة سرووشــت شــيعر زؤر ثاكنــووس ناكةم، واتا هةر ئةو ســاتةي كة 

دةينووسم ضؤن نوســيوومة هةر بةو جؤرة و بَي دةستكاري بآلوي دةكةمةوة، 

ئةو شيعرانةيشــم كة نووســيوومن و بآلوم نةكردونةتةوة، واتة بةدَلم نةبوون 

مةطةر هــةر ئةوانةم دِراندبَي، بةآلم لةكاتي هاتنة دةرةوةم لة كوردســات، يةك 

ديواني تةواو شــيعرم لةدةســت ضوو، نةمزانــي لةبةجَيهَيشــتني ذوورةكةمدا 

تياضوون، يان لة كؤمثيوتةرةكةي ئةوَيمدا فةوتان، بةوةيان زؤر نيطةران بووم.

شيعر الي تؤ ضي دةطةيةنَيت؟

شــيعر الي مــن فةزايةكي تايبةتة بؤ خؤ نووســينةوة و مومارةســةكردني 

تاكايةتي مــرؤظ و هةَلبذاردني خؤم و ثرةنســيثة تايبةتيةكاني ذيان، دوور لة 

جةبري كؤمةَلطا و دابونةريت.

نهَيني ئةوة ضيية كة زؤربةي شيعرةكانت رةنطدانةوةي ناو ذوورةكةي خؤتة؟

ئةمة هةر ئةو حاَلةتةية كة بؤت باس دةكةم، ذووري تايبةت ثةيوةندييةكي زؤر 

فيزيكي و رؤحي بة خوودي خاوةنةكةيةوة هةية، هةر لة رووي مَيذووييشــةوة 

لة خؤرئاوا و بةتايبةتيش لة فةرةنســاي النكةي شؤرشدا دروستبووني ضةمكي 

تاكايةتي هاوزةمانة لةطةَل دروستبووني تةقليدي ذووري تاكةكةسي.

ض شيعرَيكت وَينةية بؤ خؤت؟

هةر شيعرَيكم لة خؤم نةضَيت هي خؤم نيية.

خؤشةويستترين شيعرت الي خؤت كامةية؟

هةموويانم خؤش دةوَيت، بةآلم لة ئَيســتادا يةكَيك لة دوا شــيعرةكانم كة بؤ 

باوكي رةحمةتيم نووســيومة، زؤر الي خؤم خؤشةويســتة، ئةو شــيعرةي كة 

دةَلَيت:
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ئةزانم ئيتر بؤ ئةبةد نايةيتةوة

دةستَيك لةدةستي دةرطاكةم نادةيتةوة

بةطشتي لة شيعرةكاني خؤت رازيت؟

ئةطةر رازي نةبووماية بآلوم نةدةكردنةوة، من شيعرةكاني خؤمم لة هةموو 

شــيعرةكاني شــاعيراني دنيا ال جوانترة، ئةمةيش نةك لةبــةر ئةوةي لة رووي 

ناوةِرؤك و فؤرمةوة لة شيعري شاعيرةكاني تر بة هَيزترن، نةخَير، بةَلكو لةبةر 

ئةوةي لة شيعرةكانمدا طوزارشتم لة تةنيايي و دَلخؤشي و دةردةدَل و خةمةكاني 

خؤم كردووة.

يةكةمين عةشقي تؤ كةي بووة؟

تاِرادةيةك منداَل بووم، عةشــقيش نةبوو بةماناي عةشــق، زياتر سةرسامي 

بوو، زياتر خؤبينينةوة بوو لةبةردةم رةطةزي بةرامبةردا، هةموو رؤذَيك ثارةي 

رؤذانةكةم دةدا بة تةباشــيري رةنطاوِرةنط، رؤذانــة تؤزَي زووتر دةضووم بؤ 

مةكتةب، تةباشــيرةكانم دةداية و ئةويش زؤر بَيباكانة لةبةرضاوي خؤم دةيدا بة 

مامؤستاكة، واتا زياتر رؤَلي ليذنةي موشتةرياتم دةبيني (ئةمةيان بؤ ثَيكةنينة).

لة ض شتَيكي خؤت ثةشيمانيت؟

وةكو هةر مرؤظَيك زؤر هةَلوَيســت و كاروكردةوة هــةن ئةطةر بة لؤذيكي 

ئَيســتامةوة ئةنجاميان بدةم جؤرَيكي تر دةبن، بةآلم بة واتاي ثةشيماني لة هيض 

شتَيك ثةشيمان نيم، ضونكة مرؤظ بةرهةمي هةَلة و راستييةكانَيتي.

بَلَيين رةنجي شاعير يان ثَيشكةشكار؟

هةردووكيان، لة ثَيشكةشــكارييدا زؤر خــؤم دةبينمةوة، ئةدةبيش لة تواناي 

دةربِرين و ثرســياري خَيرا و زمانثاراوي و زؤر شتي تريشدا كؤمةكَيكي زؤري 

مني كردووة.

لة مردن دةترسي؟

راســتي جاران زؤر ليَي دةترســام، ئيســتاش هةر لةمردن دةترسم ضونكة 

هةموو شــتَيكي ناديار و ناِرؤشــن مايةي ترس و دوودَليية بؤ مرؤظ، من دواي 

مردني ئازيزَيكم هةندَيك لةو ترســانةم رةوييةوة، ضونكة مرؤظ دةطاتة حاَلَيك 

كــة نزيكترين ئازيــزي ئةزمووني بكات، خؤي بؤ ئةزمووني نةكات؟ ثاشــانيش 
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زؤرجــار ئاين و ســروتة كؤمةآليةتييــةكان رؤَليان هةية لةوةي لة كؤنةســتي 

مرؤظي خؤرهةآلتييدا، بة تايبةت موســَلمان ترس لةمردن زؤر زاَل بَيـت، ضونكة 

لة كولتووري رؤذهةآلتدا فةزايةكي ترســناك بؤ مردن و دنياي دوايي درووست 

كــراوة، وةك ئةوةي مرؤظ بة سروشــت طوناهبار بَيت و ئةم دنياية هيض نةبَيت 

جطة لة هةنطاوَيك بؤ رؤيشــتن بةرةو دادطايةك كة لَيت دةثرسَيتةوة، كاتَيك كة 

تَيطةيشــتني مرؤظ قووَلتر دةبَيتةوة ســةبارةت بة ذيان و مردن و ســةبارةت 

بةديدي ئايينة جياوازةكان، ســةبارةت بة تراديسؤنة كلتووريةكاني هةندَيك ئاين 

و ئاينزاي تر خؤ بةخؤ دَلت بةوة خؤش دةبَيت يةك ديدي تايبةت بؤ مةفهومي ئةو 

دنيا زاَل نيية، ثاشــان بةسروشت لةجةوهةري ئينسانييمدا ديدم بؤ خودا ديدَيك 

نيية كة خودا لة زيهنمدا وَينةيةكي توندي هةبَيت، ئةمة ئارامشَيكي رؤحيية، ئةمة 

ثاسثؤرتَيك نيية بؤ ئةوةي رَيطةمان بدات بضينة سنووري خراثةكارييةوة، بةَلكو 

ئةمة ئةخالقي ضاكة خوازي و مرؤظدؤستي و ئةمانةتمان زياتر تَيدا بةهَيز دةكات.

ئةوة دةربارةي مردن، ئةي ضؤن بؤ ذيان دةِروانيت؟

هةندَيك جار شــايةني ئةوة نيية خؤتي بؤ ئازار بدةيت، واتا هةســت دةكةي 

بضووكــة و خؤت طــةورةت كردؤتةوة، هةندَيــك جاريش هةندَيك هةَلوَيســت 

و خؤنةويســتي و بةهاناوةضوونــي ئةوانــي تر ذيان مانــادار دةكات. من خؤم 

تاِرادةيةك كةســَيكي مةزاجييم، ئةمة لة تَيطةيشتنيشــمدا بؤ ذيان رةنطدانةوةي 

هةية.

لةض شتيكي خؤت رازي لة هةمان كاتدا لةضي خؤت رازيي نيت؟

لة بِروابةخؤبوونــي خؤم رازيم، هةندَيك جار لةو حاَلةتــة ناِرازيم و ئازارم 

دةدات كة وةك كةســَيكي ثاك ســةيري خةَلكانَيك دةكةم تازة ناسيوومن، بةآلم 

دوايي هةندَيك هةَلوَيست دةنوَينن بة ثَيضةوانةي ثَيناسةكاني منةوة دةردةضَيت.

ئاوَينة لة هةردوو بةرهةمةكةتدا هةية؟ نهَيني ئةم ئاوَينةية ضيية؟

من لةطةَل ئاوَينةدا يادطاري تايبةتم زؤرة، هةندَيك جار ئاوَينة بة ثَيضةوانةي 

ئــةوةي كة فيزيا دةَلَيت: (وَينةي ئةو تةنانة ثيشــان دةدات كة لةبةردةميدا هةن) 

خةَلكــي دووري ثيشــان داوم، تةنانةت خةَلكم لة ئاوَينــةدا بينيووة كة لة ذياندا 

نةماوة.

***
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بؤية ئاوا بة تاسةوة 

ئةمِرؤ هةر سةيرم ئةكرديت 

بيرم لةوة ئةكردةوة طوَل بوويتاية

جطة لة خؤت بؤ هيض كةسم نةئةبرديت

*****

هةق نيية هيَندة بيرتكةم

بةآلم لة كويَدا هةق ماوة

خويَنةر ضوزانَي شيعري من

ضةند جارة جةرطي سوتاوة

ئةم دلَةي من لة ثيريَكي تةنيا ئةضَي

... هةموو شار جيَيانهَيشتوةو

لة طؤشةي كةالوةيةكدا بةجيَماوة

هةق نيية هيَندة بيرتكةم

بةآلم دَل كةي هةق ئةزانَي؟

حةز ئةكةم لة ترثة كةوَيت

لةطةَل هةنسكي طريانَي

من زةليلي دةستي دلَمم

ئةو نةبَي من بؤ وا شيَتم

كة دلَنيام نايةيتةوة

نازانم بؤ ضاوةِريَتم؟

رةنج سةنطاويرةنج سةنطاوي



وەرگانوەرگان
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ثةرويز زةبيح غوآلميثةرويز زةبيح غوآلميماريؤ ظارطاس يوسا (ضةند نامةيةك بؤ نووسةرَيكي الو)

دلَير محةمةددلَير محةمةدثَيشةكي وةرطَيِراني عةرةبي ديوانةكةي ترانسترؤمَير

يوونس رةزايييوونس رةزاييشيعر و ذياني ”تووماس ترانسترؤمَير“ 

رزطار جةبارىرزطار جةبارىميتؤلؤذياى ئةفِراندن لة ئاييني زةردةشتيدا

كةريم ثةِرةنطكةريم ثةِرةنطميالن كوندَيرا ئاطايي بةردةواميي

جةواد حةيدةريجةواد حةيدةريئادةم بةهةشتي كرد بة قورباني ئازادي 
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برادةري خؤشةويست:برادةري خؤشةويست:

ئةرنَيســت هةمينطواي لة شــوَينَيكدا دةطَيِرَيتةوة كة لة ســةرةتاي ضاالكيية 

ئةدةبييةكانيدا لة كاتي نووســيني ضيرؤكةكانيدا لةثــِر رووبةِرووي رووداوَيك 

بووةتةوة كة خؤي بة داثؤشــران و بزربووني رووداوي ســةرةكي ضيرؤكةكة 

ناونووســي دةكات: وةك ئــةوةي كةســَيتي ســةرةكي خؤي لةســَيدارةداوة. 

هةمينطــواي دةَلَي بةم ضةشــنة ئامرازَيكــي ضيرؤكيم دؤزييةوة كــة طةلَيكجار 

لة ضيرؤك و رؤمانةكاني داهاتوومدا بةكارم بردووة. لة راســتيدا هووشــةمان 

نةكردووة و بة هةَلةدا نةضووينة ئةطةر بَلَيين كة باشترين ضيرؤكةكاني هةمينطواي 

ثِرن لةم بَيدةنطيية مانادارطةلة. هةندَيك رووداوي داثؤشراو كة طَيِرةري بليمةت 

بةضةشنَي بةرةوثَيشيان رادةكَيشَي كة ســةرةِراي ئةوةي زانيارييةكان بَيدةنط 

دةمَيننــةوة هاوكات طةلَيك روون و ديارن و زةينــي خوَينةر دةخةنةطةِر و ثاَلي 

ثَيوة دةنَين لةسةر ئةو ثَيشــبينيانةي لة رةوتي طشتي ضيرؤكةكة دةريكَيشاون، 

دَيِرة ســثييةكاني ضيرؤكةكة بنووســَيتةوة. ئةم ئيمكانة و ئامرازة بة ”رووداوي 

داتاي شاراوة

ماريؤ ظارطاس يوسا (ضةند نامةيةك بؤ نووسةرَيكي الو)

و.لة فارسييةوة: ثةرويز زةبيح غوآلميو.لة فارسييةوة: ثةرويز زةبيح غوآلمي
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شــاراوة“ ناوطيردةكةين و دةبــَي لَيــرةدا بطوترَيت كة ئةطةرضــي هةمينطواي 

بؤضــوون و كاركردَيكــي تــةواو تاكةكةســي و دووثاتةكــي (و هةندَيكجــار 

كارزانانةي) ثَيي بةخشــيوة، بةآلم ئةم زاراوةية لةمَيذة داهَينراوة و ئةم تةكنيكة 

هاوتةمةني كاتة. راستييةكةي ئةمةية كة نووسةرة مودَيرنةكان مةطةر بةدةطمةن 

بةكارزاني نووسةري ”ثيرةمَيرد و دةريا“وة كةَلكيان لةم تةكنيكة وةرطرتبَيت. ئايا 

تؤ ئةو بةرهةمة درةوشــاوةية كة دةتوانين بة ناودارترين ضيرؤكي هةمينطواي 

ئاماذةنيشاني بكةين ياني ”بكوذةكان“ت دَيتةوة ياد؟ 

طرينطترين مةسةلةي ئةم ضيرؤكة ثرسَيكي مةزنة: بؤضي ئةو دوو هةآلتووة 

لةو طةِرةكة ونةدا بة جووتَيك دوانزة فيشــةكةوة خؤيان دةكةنة ضَيشــتخانةي 

”هَينــري“دا و دةخــوازن ئول ئةندَيرســؤني ســويدي بكوذن؟ وَيــِراي ئةمةش 

لةبةرضــي وةختَيك ”نيك ئادامز“ بة ئول ئةندَيرســؤني رةمــزاوي خةبةر دةدات 

كة ئــةو بكوذانة بة دوايدا دةطةِرن تا طياني بكَيشــن! ئــةو كؤَلنادات بةوةي كة 

هةَلبَيت يا ثؤليس ئاطاداربكاتةوة و بة سووك و هاساني خؤي دةسثَيرَيتة دةست 

ضارةنووسة حةتمييةكةي؟ ئَيمة قةت بؤمان نيية لة راستي ئةم مةسةلةية بطةيين. 

ئةطةر خوازياري وةآلمي ئةم دوو ثرســيارة دذوارةي داســتانين دةبَي خؤمان 

بنينة جَيطةي خوَينةري ضيرؤك و طةآلَلةي ئةم وةآلمة لةســةر ئةو ضةند داتاية 

داِرَيذين كة طَيِرةر - زاناي طشتي و تاكةكةس ئاراستةمان دةكةن.

بؤ وَينة ئةم طريمانةية كة وَيدةضَيت ئول ئةندَيرســؤني ســويدي بةرلةوةي 

لةوَيدا نيشتةجَي بووبَيت لة شيكاطوايدا مست باز بووة و كارَيكي كردووة (خؤي 

واتةني: هةَلةيةك) كة ضارةنووسي هَيناوةتة نووسينةوة.

ناطونجَيت كة رووداوي شــاراوة يا طَيِرانةوةي لةبيركراو دَلخواز و بَي ياسا 

و رَيســا بَيت. ثَيويستة بَيدةنطيي طَيِرةر هةَلطري مانا بَيت و دزة و كاريطةرييةكي 

حاشاهةَلنةطر بةسةر بةشي نووسراوةي ضيرؤكدا دابنَيت. هةروةها دةبَيت هةست 

بة نةبووني نةكرَيت و كنجكؤَلي و ضاوةِرواني و خةياَلي خوَينةر بورووذَينَيت.

ناتوانيــن نكووَلي لــةوة بكةين كــة هةمينطواي ثســثؤِري ئــةم تةكنيكةي 

ضيرؤكنووســيية و هةر بةوضةشــنةي لة ”بكوذةكان“دا دياردةكةوَيت لةوكاتةدا 

كة لة زانيارييةكان كةَلك وةردةطرَيت بة سةرمةشــقي طَيِرانةوةي بةسةرفة دَيتة 

ئةذمار. ئةم زانياريطةلةي دةق لة ترؤثكي ضياي بةستةَلةك دةضَيت تةثوَلكةيةكي 

بضووك كة تةنيا شــوَيني ئةو طاشة سةهؤَلةية كة لة ذَير تيرؤذدا بةديدةكرَيت و 

لةثِر سةرنجي خوَينةر بةرةوالي خؤي رادةكَيشَيت. ضيرؤكبَيذَيكي بَيدةنط كة بة 

ناوكؤيي هةندَيك ئاماذة ئةو هيوا و وزةية بة خوَينةر دةبةخشَيت تاكو بتوانَيت بة 
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ثَيي ئةو طريمان و ئةطةرييانةي لةنَيو زةينيدا ئامادةن دةوري داهَينةرَيكي لَيهاتوو 

بطَيِرَيت لة ثَيكهاتــةي ضيرؤكدا. ئةمة يةكَيك لة باوترين ئاوزارة طَيِرانةوةييةكانة 

بؤ ئةوةي ســةرنجي خوَينةر رابكَيشــَيت و بيباتة نَيو فةزاي ضيرؤكةوة. ئايا تؤ 

داتاي شــاراوةي باشــترين رؤماني هةمينطواي (بةراي من) واتا ”تا دَيت هةتاو 

دةدرؤشــَيتةوة“ت لةبيرة؟ بةَلَي خؤيةتي. خةســاوَييتي طَيــِرةري ضيرؤك ياني 

جةك باِرَينز. هةرضةند ئةم مةسةلةية تا ِرادةيةك نائاشكراية، بةآلم بةرةبةرة لة 

دووتؤيي بَيدةنطييةكــي دياردا دةدركَيندرَي – تةقريبةن دةوَيرم بَلَيم كة خوَينةر 

لةذَير كاريطةريي ئةو شــتةدا كة دةيخوَينَييتةوة ئةم خوو و خةســَلةتة بةســةر 

كةســَيتيي ضيرؤكدا دادةســةثَينَيي – هؤكارَيكي ديكةي ئةم دركاندنة ئةمةية كة 

جةك لةطةَل برَيتي جواندا جووت نابَيت و جؤرة ثَيوةندييةكي دةست و دَل ثاكانةي 

لةطةَليــدا هةية. برَيت ئةو ذنة جوان و خشــكؤكةية كة خؤشــيدةوَيت و طوماني 

تَييــدا نيية كة ذنةش ئةوينداري ئةمة يا دةلوَي ئةوينداري بَيت ئةطةر كؤســث و 

ئاستةنطَي رَيطةي لَينةطردايةت. ئةمة ئةو شتةية كة قةت ناتوانين بة وردي ئاطامان 

لَي بَيت. خةساوَيتي جةك باِرَينز بَيدةنطييةكي ئاطادار كةرةوةية. ئةم ناتوانايي و 

بَي دةســةآلتيية دةبَيتة هؤي ئةوةي خوَينةر ســةري ســووِر بمَينَي و سةرنجي 

رابكَيشرَيت. كاتَيك جةك باِرَينز بةوشــَيوة نائاسايي و دذوازة ناتوانييةكةي بؤ 

بَيرَيــت دةطَيِرَيتةوة خوَينةر تا رادةيةك تووشــي سةرســووِرمان دةبَيت كة بؤ 

ثاســاوكردني ئةو بَيدةنطيية ض رَيطةيةكي نيية جطة لةوةي لة خةساوَيتيي جةك 

بطات يا ســازيبكاتةوة. ئةطةرضي ئةم مةســةلةية بَيدةنــط دةمَينَيتةوة – و يان 

لةوانةشــة هةر لةبةر ئةم بَيدةنطيية بَيت كة ئاشــكرا و بةَلطةنةويست دَيتة ثَيش 

ضاو – بةآلم هةرئةم داتا شــاراوةيةية كة رؤماني ”تا دَيت هةتاو دةدرؤشَيتةوة“ 

لة تيرؤذَيكي درةوشاوة و مةزندا نغرؤدةكات. 

”ئَيرةيــي“ بةرهةمي رؤب – طرية يةكَيتر لةو رؤمانطةلةية كة تَييدا بةشــَيكي 

سةرةكي لة ضيرؤكةكة – شتَيك طرينطتر لة كةسَيتيية سةرةكييةكةي – لة قةَلةم 

كةوتووة. ئةَلبةتة بةضةشــنَيك كة ئامادةنةبووني ســَيبةري خســتووةتة ســةر 

ضيرؤكةكة و لة هةموو ئانوساتَيكدا هةستي ثَيدةكرَيت. تةقريبةن لة ”ئَيرةيي“شدا 

وةكي كــؤي رؤمانةكاني رؤب – طَيرية، ض ثَيرةنطَي لة ئــارادا نيية. ياني ثَيرةنط 

نةك بةوضةشــنةي لةشَيوةي ســوننةتي رؤماندا رووبةرووي دةبينةوة بووني 

هةيــة – دةقَيك كة بريتيية لة ثَيشــةِرؤك، ثةرةثَيداني بابةت و ثاشــةِرؤك – و 

نــةك النيكةم وةكي هةندَيك ذَيدةر و ئاماذة كة ثَيشــتر لــة كؤمةَلَيك ضيرؤكدا 

بةديمانكردووة. كةواتة ناضارين بينووســينةوة رَيك وةك ئةو بيناســازانةي كة 
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تةنيا بة كةَلكوةرطرتن لة كؤمةَلَيك بةرد كة دةيان ســةدةية نَيذرانة كؤشكةكاني 

بابَيليان كردةوة، يا وةكوو ئةو طيانةوةرناســانةي كة تةنيا لةسةري ثاِرؤي شان 

يــا بِربِرةيةكي دؤزراوة ئاناتؤمياي دايناســؤرةكان و قومقومةباَلدارةكاني ثَيش 

مَيذوويان سةرلةنوَي داِرشتةوة.

لــةم رووةوة دةتوانيــن بة دَلنياييــةوة بَلَيين كة رؤمانةكانــي رؤب – طَيرية 

(كؤي رؤمانةكاني) لةســةر داتاي شاراوة داِرَيذراون. ئةم ئاوزارة لة ”ئَيرةيي“دا 

كاركردَيكي تايبةتي هةية. كةواتة بؤئةوةي هةســتي ثَيبكرَيت ثَيويستة ئةم ئاَلقة 

ونة يا ئةم بوونةوةرة شــاراوةية خؤي بنوَينَي و لــة خودئاطاي خوَينةردا بيضم 

بطرَيت، بةآلم ئةم بوونةوةرة نةديتنيية كَيية؟ مَيردَيكي بةخَيَل كة ناوي كتَيبةكةش 

بةشــَيوةيةكي شــاراوة ئاماذةي بؤدةبات. ئةوكةســةي كة لةذَير دةســةآلتي 

دَلضةثةَليداية و بة كةَلكةَلةيةكي تايبةتةوة و بة وردي، و بَي ئةوةي هاوسةرةكةي 

ئاطاي لَي بَيت، ضاودَيريي كؤي هةَلسوكةوتةكاني دةكات. 

ئةَلبةتــة خوَينةر بــؤي نيية راســتةوخؤ و بةيةقين لةم بابةتــة بطات بةَلكو 

سروشــت و ضةشني وةســفكردني روانطةي نةخؤشئاسا و وةسواسي هاوكات 

لةتــةك وردبينيــي زَيدةِرةوانة و ضاودَيريي لةرادةبةدةري طشــت رةفتارةكاني 

ذنةكة دنــةي خوَينةر دةدةن كة بة بةَلطاندن يا داهَينانــي ئةم بابةتة رازي بَيت، 

بــةآلم ئةم ضاودَيرة وردبينة كَيية؟ بؤضي لة طةمارؤي ســةرنجداني بةردةوامدا 

ضاودَيريي هاوسةرةكةي دةكات؟ لة ثِرؤسةي داستانيي رؤمانةكةدا ض وةآلمَيك 

بؤ ئةم داتا شاراوةطةلة بةديناكرَيت. خوَينةر دةبَيت بة تةنيا خؤي و بة سةرنجداني 

ضةند كليلَيكي رَينوَيني كة دةق ئاراســتةي كردووة ئــةو وةآلمطةلة بدؤزَيتةوة. 

بؤئةوةي ئةم داتا و رووداوة يةكبين ناديار و هةميشــة ونةي رؤمان لةوضةشنة 

داتا شــاراوةطةلةي كة تةنيا بةشــَيوةيةكي كاتــي لةضاوي خوَينــةر ون دةبن 

جيابكةينةوة، بة ”داتا سِردراوةكان“ ناوزةديان دةكةين. داتاي سِردراوة داتايةكة 

كة بؤ ورووذاندني هةستي ضاوةِرواني و دَلةراوكَيي خوَينةر لة دةرةوةي دةفري 

كاتيي رؤماندا هةَلدةكةوَيت وةكوو ئةوشتةي لة رؤمانة ثؤليسيةكاندا روودةدات، 

لةوَيدا كة تةنيا لة كؤتايي رؤمانةكةدا بؤمان هةية بكوذةكة بناسينةوة. بةم جؤرة 

دةتوانيــن ئةو داتاطةلةي كة بؤ كورتماوة حةشــار دةدرَين يا جَيبةجَيدةكرَين بة 

”داتا طــؤِردراوة“كان ناوطيربكةيــن. داتاي طؤِردراوة لة ثالندانانَيكي شــاعيرانة 

دةضَيت كة تيايدا شــاعير بةهؤي دةنطَيك يا ضةشــني قافية شوَيني وشةيةك لة 

ثَيكهاتةي رَيكوثَيكي رةستةدا دةطؤِرَيت و ثاش و ثَيشي دةخات.

رةنطة بةرضاوترين نموونةي داتاي شــاراوةي رؤماني مؤدَيرن لة بةرهةمي 
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خؤفناكي ”هةرَيم“ لة نووسيني فاكنةردا بَيتةئاراوة. لةم رؤمانةدا كة رةهةندةكاني 

زانياري لة ”نَيوان طِركاني“ ضيرؤكدا – واتا ئةوشــوَينةي كة ملهؤِرَيكي شــَيت و 

طةنةكار بةناوي ثؤثاي بة دةنكَيك بةالل بني كيذَيكي جوانكيلة و ساويلكة بةناوي 

تةمثيل درايك دةثرذَينَي – هةَلكةوتوون ئةو ئيمكانة ئاراستةي خوَينةر دةكرَيت 

تا بةرةبةرة و بة رةضاوكردني رابردوو لة نَيوةِرؤكي قَيزةوني ســةحنةكة بطات. 

ئــةم بَيدةنطيية ناحةز و دزَيوة ثةرة بة فةزايةك دةدات كة تَييدا ”هةرَيم“ درَيذةي 

ثَيدةدرَيت. فةزايةك لة وةحشيطةري، سةركوتكردني سَيكسي، ترس، دووضاوةكي 

و بةِربةِرَيتي كة تاقمَيك كةسَيتي بة جَيفةرسؤن و مَيمفيس و دةورطَيِراني ديكةي 

ضيرؤكةكة دةبةخشَيت كة ثيشاندةر و نوَينةري دنياي شةِرئةنطَيزين.

سيمبؤلَيكي يةكبين ضةمكي لة هةَلوةشانةوة و داكةوتني مرؤظ لة سةردةمي 

ثةســآلندا، هةر بةوضةشنةي كة تةورات دةيطَيِرَيتةوة. بةآلم كاتَيك رووبةِرووي 

دزَيوييةكانــي رومان دةبينةوة – ســةرةِراي دةســتدرَيذي سَيكســي بةســةر 

تةمثَيلدا كة لة هةموويان بضووكترة رووبةِرووي لةســَيدارةدان، ئةشــكةنجة و 

زةجركوذكــردن بة ئاطر و كؤمةَلَيك كوشــتني تؤقَينةر و بــَي ئاكاري دةبينةوة 

– زيادلــةوةي كة لة ثَيشــَيلكردني مافي مرؤظ دةطةين هةســتدةكةين كة هَيزة 

شــةيتانييةكان توانيويانة زاَل ببن و رؤحَيكــي جةهةندةمي ضاكةي بةزاندووة و 

لة خشتةي بردووةتةوة و زةويني داطيركردووة. سةرجةم ”هةرَيم“ لة ريزكردني 

داتا شــاراوةكان لة تةنيشــت يةكتردا بيضم دةطرَيت. لة سةرةتادا وَيراي ئةوةي 

دةستدرَيذي دةكرَيتة ســةر تةمثَيل درايك هةندَيك رووداوي بةرضاويتر وةكي 

كوشــتني تؤم و رَيد و خةســاوَيتي ثؤثاي دَينة كايةوة كة طشتيان طةلَيك داتاي 

بَيدةنطن و خوَينةر تةنيا ئةوكات بؤي هةية بةدييانبكات كة بةرةودوا بطةِرَيتةوة.

ئةو خوَينةرةي كة بةم ضةشنة و بةهؤي ئةم داتا شاراوةطةلةوة لة رووداوةكة 

و لة بيضمطرتني كاتي راستةقينةي كرؤنؤلؤذيك دةطات. دةبَي بطوترَيت كة فاكنةر 

نةك تةنيــا لةم رؤمانةدا بةَلكو لة كؤي ضيرؤكةكانيدا كارزاني حاشــاهةَلنةطري 

بةكاربردني داتا شاردراوةكانة. 

وةكي دوانموونة دةمةوَيت بطةِرَيمةوة بؤ ثَينجســةد ســاَل لةمةوثَيش و بؤ 

يةكَيــك لة باشــترين رؤمانة جةنطاوةرييةكاني ســةدةكاني ناويــن واتا ”تيران 

لؤبَيــالن“ بةرهةمي خ.مارتؤريية. يةكَيك لةو رؤمانطةلةي كة ســاَل دوانزة مانط 

لة سةرووي قةرةوَيَلةكةمدا دامناوة. مارتؤريية لة رؤمانةكةي خؤيدا بة كارزاني 

و لَيهاتوويي مةزنترين رؤماننووســة مودَيرنةكانةوة سوودي لة داتاي شاراوة 

– طــؤِردراو و ســِردراو – وةرطرتووة. وةرة ثَيكةوة ضاوَيك بخشــَينينة ســةر 
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هةندَيك ماددةي طَيِرانةوةييدا كة يةكَيك لة رةهةندة كاراكاني طِركاني ئةم رؤمانة 

ثَيكدةهَينن. واتا ئةو ”زةواجة بَيدةنط“طةلةي كة تيران و كارمَيســينا و ديافبووس 

و ئةســتَيفانيا بةرثاي دةكــةن. (ضيرؤكَيكي الوةكي كة لة نيــوةي ثاذي ١٦٢وة 

دةسثَيدةكات و تا نيوةي ثاذي١٦٣ درَيذةي هةية.) بةسةرهاتي ئةثيزؤدةكة بةم 

ضةشــنةية: كارمَيســينا و ئةســتَيفانيا لة يةكَيك لة ذوورةكاني كؤشكدا تيران و 

ديافبووس بؤ الي خؤيان بانطَيشــت دةكةن. ئــةم دوو جووتة بَي ئةوةي ئاطادار 

بن كــة ثالئَير دَيمبيدا لة كونــي قوفَلةكةوة ضاودَيرييان دةكات شــةوي ذووان 

بة عةشــقبازي تَيثةِردةكةن. ئةم تةجرةبة عةشــقبازانةية بؤ كارمَيسينا و تيران 

ثاكة و بؤ ئةســتَيفانيا و ديافبووس ثِرة لة تاوان. هةر كة سةحر هةَلدَيت عاشقان 

يةكــدي بةجَيدةهَيَلن. لة ثاش ضةند كاتذمَيرَيك ثَيالئَير دَيمبيدا بؤ كارمَيســينا و 

ئةستَيفانياي دةدركَينَيت كة لة نزيكةوة شايةتحاَلي زةواجة خامؤشةكةيان بووة. 

ئةم بةشــةي رؤمان لة سســتمي كرؤنؤلؤذييانةي رياَلدا ديــار ناكةوَيت بةَلكو 

بةشــَيوةيةكي ثارضةثارضــة و لةرَيي هةندَيك وةرضةرخانــي كاتي و داتايةكي 

شــاراةوي طؤِردراوةوة نومايش دةكرَيت و ئةم داستانة زيندووييةكي نائاسايي 

بة ئةثيزؤدةكة دةبةخشــَيت. ضيــرؤك دةربِري هةندَيك ثةراوَيزيشــة لةوانةية: 

بِرياري ثَيشــووي كارمَيسينا و ئةســتَيفانيا بؤ ئةوةي تيران و ديافبووس بؤالي 

خؤيان رابكَيشــن ياكوو روونكردنةوةي ئةم بابةتة كة ضؤنضؤني كارمَيسينا كة 

طومانــي هةية لةوةي لةتةك تيراندا جووت ببَيت – تةشــقي زةواجي خامؤش – 

خؤي دةدات لة خةوتن.

 كاتَيك كة طَيِرةري ناتاكةكةســي و زاناي طشتي سةرســووِرماني تيران لة 

كاتي ديداري ثرةنسَيسي جواندا و ضؤناوضؤني ضؤكدادان و رامووساني دةستي 

ثرةنسَيس شــيتاَلدةكاتةوة خةريكي سةرنجي سســتمي كرؤنؤلؤذييانةي واقيع 

دةدات. لَيرةدا يةكةم وةرضةرخاني كاتــي هاوكات لةطةَل دابِراني كرؤنؤلؤذيكدا 

روو دةدات. ”ئةوان طةلَيك ســةدةقة و قورباني يةكدي بــوون و كاتي ماَلئاوايي 

هات، لة يةكترجيابوونةوة و طةِرانةوة بؤ ذوورةكانيان.“ داســتان ثرســيارَيكي 

الســار لة دزةي ناثووِري و بَيدةنطيــدا بةجَيدةهَيَلَيت و قةَلةمباز دةداتة داهاتوو: 

”لــةم ناوةدا كَي بؤي هةية بنوَيت؟ دووكةســي لة ئةوينداريدا و دووكةســي تر 

لةبةر ئازار“ ثاشــان طَيِرانةوة، خوَينةر بةرةو بةرةبةياني سبةينَي راكَيشدةكات. 

ثالئَير دَيمبيدا لة خةو هةَلدةستَيت و خؤي دةكاتة ذووري ثرةنسَيس كارمَيسينادا 

و ئاوقاي ئةســتَيفانيا دةبَيتةوة كة هةرةثةشــيمان و ثةشؤكاوة. ضي روويداوة؟ 

بؤضي ئاطري شــاوةتي ئةســتَيفانيا ساردبووةتةوة؟ لةراســتيدا تانةوتةشةر و 
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ثرســيار و نوكتة و ســةركونةكاني ثالئَير دَيمبيدا بةضةشنَي ئاراستةي خوَينةر 

دةكرَيــن كة هةســتي كونجكؤَلي و سَيكســي خوَينــةر بخةنة طــةِر و لةئاكامدا 

لةثاش ئةم روونكاريية تَيروتةســةل و هةَلخَلةتَينــةرةي ثالئَير دَيمبيدا ئةوةمان 

بــؤ دةردةكةوَيت كة دوَينَي شــةو خةوني بينيوة كة ئةســتَيفانيا لةطةَل تيران و 

ديافبووســدا لة ذوورَيكدا كؤبوونةتةوة. لَيــرةدا دووهةمين وةرضةرخاني كاتي 

يــا بازداني كرؤنؤلؤذييانةي ئةم ئةثيزؤدة هةَلكةوتــووة. كاتَيك خوَينةر ئاوِر لة 

دوَيشــةو دةداتةوة و لةبةر خةونــي طريمانةيي ثالئَير دَيمبيــدا لة ضةندوضؤني 

زةواجة خامؤشــةكان دةطات، تيشك دةخرَيتة سةر داتاي شاراوة و ئةثيزؤدةكة 

دةطةِرَيتةوة بؤ كةشي سةرةتايي. ئايا بة بَي كةموكوِري؟ نا بةطشتي.

هــةر بةوضةشــنةي كة بينيــت لَيرةدا وَيــِراي ئــةم وةرضةرخانــة كاتيية، 

وةرضةرخانَيكــي فةزاييش هاتووةتة طؤِرَي. ضةشــنَيك طؤِراني ديدطاي فةزايي. 

ضونكــة طَيِرةري زةواجي بَيدةنط ئيدي طَيِرةرَيكي ناتاكةكةســي و دةرةكي نيية. 

ثالئَير دَيمبيدا طَيِرةر – كةسَيتييةك نيية كة بيةوَيت شايةتييةكي بابةتي بدات بةَلكو 

ثَيخؤشــة بابةتةكة بةشــَيوةيةكي زةيني و خةياَلي دةرببِرَي. (ئةم وةسفكردن و 

شيتاَلكردنةوة راشكاو و تارؤزئامَيزةي وي نةك تةنيا ئةثيزؤدةكة زةيني دةكاتةوة، 

بةَلكو لةوةش طرينطتر لة رادةي دزَيوي و ئةتكي بةسةرهاتي بنثرذاني ئةستَيفانيا 

لةاليةن ديافبووســةوة دادةشكنَيت) ســندووقي ضيني زةواجة خامؤشةكان لةم 

وةرضةرخانة دووثاتةكيية – كاتي و فةزايي – دةكةوَيتةوة بة وتةيةكي ديكة ئةم 

وةرضةرخانة دةطاتة طَيِرانةوةيةكي ســةربةخؤ (طَيِرانةوةي ثالئَير دَيمبيدا) كة لة 

ناوةندي طَيِرانةوةي طشتيي طَيِرةر – زاناي طشتيدا هةَلدةكةوَيت. (لَيرةشدا دةبَيت 

بطوترَيت كة نووســةري رؤمان ياني ”تيران لؤبَيالن“ زؤرجار كةَلكي لة ئامرازي 

ســندووقة ضيني يا بووكةَلة رووسييةكان وةرطرتووة. خزمةتة ديارةكاني تيران 

لة زنجيرة جةذنةكاني كؤشكي بةريتانيادا، كة بؤ ماوةي ساَل و نيوَيك درَيذةيان 

هةبووة، نةك لة اليةن طَيِرةر – زاناي طشتيةوة بةَلكو لة دووتؤيي ضيرؤكَيكدا كة 

ديافبووس بؤ ”كؤنت وارويك“ي دةطَيِرَيتةوة دةخرَينة بةرضاوي خوَينةر. 

 لــة اليةكي ترةوة ديلبووني ”روودَيس“ لةاليةن جَينؤظاييةكانةوة لة دووتؤيي 

ضيرؤكَيكدا كة دوو شــواليةي دةرباري فةرةنسا بؤ تيران و دووكي فةرةنساي 

دةطَيِرنــةوة ديــار دةكةوَيت و هةروةها بةســةرهاتي طائؤبَيديــةي بازرطان لة 

البةالي ضيرؤكَيكدا كة تيران بؤ بيؤدا رَيثؤساداي دةطَيِرَيتةوة ئاشكرا دةبَيت. بةم 

ضةشــنة هةر كة تيشكمان خستة ســةر تاكة ئةثيزؤدَيكي ئةم بةرهةمة كالسيكة 

بؤمــان دةركــةوت كة هةندَيك ئــاوزار و ئيمــكان كة بة ناوكؤيــي و كاربردي 
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بريقةدار و خؤنوَينانة لةاليةن نووســةرة هاوضةرخةكانةوة وةك طةلَيك داهَينان 

و دؤزينةوةي نوَي دَينة بةرضاو لةراســتيدا بةشَيكن لة ميراتي ثِربايةخي رؤمان 

كة هةنووكة بة بوَيري و جيلوةيةكي زيادترةوة لةضاو رؤماننووسة كالسيكةكان 

بةكاردةبردرَين. ئةوشــتةي كة نووســةرة مودَيرنةكان هةوَلــدةدةن جَيبةجَيي 

بكةن زؤرجار تةنيا بةرجةســتةكردنةوة، جوانكاري، ثاآلوتن و يا تاقيكردنةوةي 

هةندَيك ئيمكاني مةجازيي دةســتوورةكاني ضيرؤكنووســين و طةلَيكجاريش لة 

بةري هةندَيك دةقي ضيرؤكي كونينة دةخؤن.

رةنطــة بذَييت كة بةر لة كؤتايي نامةكة خوَيندنةوةيةكي طشــتيمان هةبَيت لة 

ثيشاندةرة ثشتاوثشــتةكاني ئةم ذانرة كة لة تةكنيكي ســندووقة ضينييةكانةوة 

ســةرضاوةدةطرن و لــةم رووةوة تيؤريايةكــي هةمةالنة و طشــتطير بؤ كؤي 

رؤمانةكان دارَيذين. بةشي نظيساري هةموو رؤمانَيك تةنيا ثاذ يان ثارضةيةكي 

بضووكة لة طشت ئةو ضيرؤكةي كة رؤمان دةخوازَيت بيطَيِرَيتةوة. طشتَيتيةك كة 

بريتية لة كؤي بةشــةكاني ضيرؤك – هةندَيك هزر، فؤرم، ئامانج، هةَلسوكةوتي 

كولتووري، توخمي مَيذوويي دةروونناسي، ئايدؤلؤذيكي و...هتد كة دةستةبةر و 

هةَلطري طشتيةتي ضيرؤكن – و زؤر هةمةالنةترة لةو شتةي لة دةقدا دياركةوتووة 

و زؤريش طشتطيرترة لة وَيناكاني هةموو رؤماننووسَيك و تةنانةت ئةوكةسةش 

دةطرَيتةوة كة بةبَي ئةندَيشةي فرةكاري لة ضيرؤكبَيذيدا، فرةبَيذ و زمانبازة و لة 

شاردنةوةي مةسةلةكان لة دووتؤيي دةقدا طةلَيك بةهَيز و بةئةزموونة.

بؤ جةختكردنةوة لةســةر ئةم ضييايةتية دةستةوستاوةي طوتاري ضيرؤك، 

رؤماننوســي فةرةنســي كلؤد ســيمؤن – كة هةوَليدةدا بةم ضةشنة بانطةشةي 

درؤي ئةدةبياتــي رياليســتي لــة بةرهةمهَينانــةوةي واقيعدا ئاشــكرا بكات – 

نموونةيةك دةهَينَيتةوة: وةســفكردني ثاكةتَيك جطةرةي ذيتان. ئةو دةثرسَيت: 

دةبَي ئةم وةســفة ض توخمطةلَيك بطرَيتةوة هةتاكو رياليســتي بَيت؟ ئاشــكراية: 

قةبارة، رةنط، بارست، نووسمانةكاني سةر ثاكةتةكة و هةندَيك ماددةي طشتي. 

نة وا نييــة و كةموكوِري هةية. ضونكة ض زانيارييةكي طرنط ئاراســتة ناكات كة 

ثَيويســتن بؤ بةرهةمهَيناني جطةرة، بةآلم ئايا هةرهَيندة بةسة؟ لة روانطةيةكةوة 

دةبَيت ضةمكي وةســفكردن هةَلطري بضووكترين داتاكانيــش بَيت وةكوو: هَيَلي 

بةرهةمهَينان كة لةثاش ثرؤسةي داثؤشراوي بيضم طرتن و بةرهةمهاتني ثاكةت 

و جطــةرةكان لة ئاراداية و هةروةها سســتمي ثةخش و دؤزينــةوةي بازاِر كة 

جطةرةكة لــة بةرهةمهَينــةرةوة دةطةيةنَيتة دةســتي بةرخؤر، بــةآلم ئايا بةم 

جؤرةش وةســفَيكي تةواو و طشــتي لة ثاكةتة جطةرةي ذيتان ئاراســتةكراوة؟ 
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قةت. ئاســتي كَيشــاني جطةرةش بابةتَيكي دابِراو نيية و خــود بةري ئاَلوطؤِري 

طةلَيك خوو و ثَيوةر و شــَيوةي بةرخؤريية و ئةمانةش هةريةكةو بةش بةحاَلي 

خؤيــان ثَيوةندييةكي ئةوتؤيــان هةية لةطةَل مَيذووي رابــردوو و طةلَيك بير و 

بِروا و مَيتؤلؤذي و سياسةت و شَيوةذياني كؤمةَلطادا، هةروةها لةاليةكي ترةوة 

مةســةلةي تاقيكردنةوةي ئةم بةرهةمة لةسةر كؤمةَلطا و شَيوةذياني خةَلكي – 

ض هةنجــار بَي و ض ناهةنجار – و شــَيوة باوة ئابوورييةكانيش لــة طؤِرَيداية كة 

دةورَيكي بةرضاو دةبينن و وَيراي ئةمانةش ئةم مةســةلةية دَيتة ئارا كة كَيشاني 

جطةرة كاريطةرييةكي بِراوةي بةسةر تاكةكةسي جطةرةكَيشدا هةية.

لةم رووةوة زؤر دذوار نيية كة بزانين وةســفكاريي هةرشتَيك بةشَيوةيةكي 

هةمةالنة و طشــتطير بَيماناية مةطةر ئةوةي بخوازين طشــت جيهاني هةستي لة 

بارَيكي ئايديالدا ثَيناسةبكةين، بةآلم بَيطومان دةتوانين سةبارةت بة ضيرؤكةكان 

بَلَيين كة ئةطةر بَيت و رؤماننووس لةكاتي طَيِرانةوةي ضيرؤكَيكدا خؤي سنووردار 

نةكاتةوة (بة وتةيةكي تر كؤَلنةدات بة شــاردنةوةي هةندَيك داتاي ئاشكرا) ئةو 

ضيرؤكةي دةيطَيِرَيتةوة هيض كاتَيك سةرةتا و بةزاني نابَيت لةواقيعدا بةضةشنَيك 

دةبةســرَيتةوة بة كــؤي ضيرؤكةكاني ديكةوة و هةمان طشــتَيتي ئةفســانةيي 

لَيدةكةوَيتةوة. جيهانَيكي خةياآلوي بَيسنوور كة كؤي ضيرؤكةكاني تر دةطرَيتةوة 

و لةطةَلياندا يةكانطير دةبَيت.

ئَيســتاكة ئةطةر تؤ دان بةوةدا بنَييت كة هةر رؤمانَيك – يا باشتر واية بَلَيين 

هةر ضيرؤكَيك كة دةنووسرَيتةوة – تةنيا و تةنيا ثاذَيكة لة داستانَيكي طشتي كة 

رؤماننووس ناضارة – بؤئةوةي درَيذدادِري نةكات يا دوامةبةستي ئاشكرا نةكات 

– طةلَيك لة زانياريية ناثَيويســتةكان بسِرَيتةوة و دةبَيت لة هةندَيك دةستوور و 

شــَيواز كةَلكوةربطرَيت تاكو داتا ئاشكرا و بَي سوودةكان لة داتا شاراوةكان جيا 

بكاتةوة.

من لةم نامةية رازيم، ضونكة لةراستيدا ئةو داتا شاراوةطةلةي ئاماذةنيشانيان 

دةكةم هةندَيك زانياري بَيكةَلك يا بةَلطةنةويســت نين، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة زؤر 

كارامــةن و دةورَيكي بناغةيي لة ثَيكهاتةي طَيِرانةوةيي داســتاندا دةطَيِرن و هةر 

لةبةر ئةمةية كة ســِرينةوة يا جَيطؤِركَييــان رةنطدانةوةيةكي بةرضاوي هةية لة 

ثةيرةنط يا ديدطاكاني ضيرؤكدا.

لة ئاكامدا دةمةوَيت دووثات لةو بةراوردة بكةمةوة كة جارَيكيان ســةبارةت 

بة ”هةرَيم“ي فاكنةر ئاراستةم كردووة. طوتم كة بةسةرهاتي سةرةكي رؤمانةكة 

(طةلَيك رووداوي طؤِردراو يا ســِردراو) بارستَيكي فةزايية و هةروةها لة هةموو 
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رؤمانَيكي تايبةتيدا بؤ دةسخســتني هةندَيك كاريطةريي دياريكراو بةئةنقةســت 

زانيارييــة بَيهوودةكان و داتاكان دةســِرَيندرَينةوة و لةم رووةوة ئةم بارســتة 

فةزايية دواشــَيوةي لة خؤ دةطرَيت. ئةم ثَيكهاتة نوَيية دةرخةري رةســةنايةتي 

هونةريي نووسةري بةرهةمة. ئةم فؤرم و شَيوازة تايبةتةي نووسين بة يارمةتي 

هةندَيــك ئامرازي جياجيا بيضمي طرتووة، بــةآلم طوماني تَييدا نيية كة يةكَيك لة 

كارامةترين و بةبايةخترين ئاوزارةكان داتاي شاراوةية (ئةَلبةت ئةطةر تؤ ناوَيكي 

جوانتر بؤ ئةم ئاوزارة شــك نابةيــت) هةتاكو بةم ئامرازة بةشــة بَيهوودةكان 

بســِرَينةوة و لةثَيناو بةدةستهَيناني ئامانج و جوانيي هةذَينةري بةرهةم ماددةي 

سةرةكي ئاراستة بكةن.

بة هيوام ئاواتةكانت بَينة دي. ماَلئاوا

سةرضاوة:سةرضاوة:

 طؤظاري طوَلستانة، ساَلي ضوارةم، ذمارةي ٤٧.
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(١)

وةك باشالر دةَلَين: طةر وَينة «سثَيدةي قسةكردن بَيت»، ئةوا ئَيمة لة شيعري 

تؤماس ترانســترؤمَيردا ثةي بةم ســثَيدةية دةبةين. طــةر دةربِريني زيندووش 

ثةيوةســت بَيت بةداهَيناني وَينةوة، ئةوا ديسانةوة لة شيعرةكاني ئةم شاعيرةدا 

وةك نموونةيةكي ناوازة ئة م دةربِرينة دةبينين...

(٢)

ميتافؤر هاوتاي درَيذدادِرينةكردنة و تازةطةريش ثةيوةســتة بة كالسيكةوة، 

نامؤو غةريبيش لة زانراو يان ئاشناوة سةرضاوةي طرتووة: ئةمانة دواليزمةكاني 

ناو شيعري ’‘ ترانسترؤمَير ’‘ن، كة وةك كؤمةَلَي كليلي بنةِرةتي ئامادةم كردوون 

بؤ ضوونة نَيو جيهانة شــيعرييةكةي و ئاشــنابوون بةم جيهانــة. ضونكة كاتَيك 

درَيذدادِرينةكــردن و ميتافؤر لةالي شــاعيرَيك كؤببنةوة، وةك ضؤن لةالي ئةو 

كؤبوونةتــةوة، ياخود كاتَيك نزيكايةتييةكي ئةنداميانــة لةنَيوان رؤضوون بةناو 

توندوتؤَلي كالســيك لةاليةك و كرانةوةي رةســةن بةســةر زماني نوَيطةريدا 

ثَيشةكي وةرطَيِراني عةرةبي
ديوانةكةي ترانسترؤمَير

نووسيني: ئةدؤنيس نووسيني: ئةدؤنيس 

و. لة عةرةبييةوة: دلَير محةمةدو. لة عةرةبييةوة: دلَير محةمةد



١٢٦

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

لةاليةكي ديكةوة، وةك تَيِروانين و نووســين بةدي بكةين، وةك ضؤن لة شيعري 

’‘ترانســترؤمَير‘‘دا بةدي دةكةين، ئةوا لةناو هةموو ئةمةدا زانراو ياخود ئاشــنا 

ضوون شــتَيكي غةريــب و نامؤ دَيتة ثَيش ضاو، وةك ئــةوةي كة يةكةمجار بَيت 

دروســتكرابَيت و غةريب و نامؤش وةك شتَيكي زانراو و ئاشنا دةبينرَيت، وةك 

ئةوةي كة لةبةرضاومان و لةناو كؤشماندا لةدايك بووبَيت...

(٣)

سرووشــت، رةطةكان، دارودرةخت، دةريا، هةور، باران، بةفر، بةرد، باَلندة... 

هتد، شــتةكاني ذياني رؤذانة، لة ســادةترينيانةوة بؤ هــةرة ئاَلؤزةكةيان، ئةو 

شتانةي كة زانســت و تةكنؤلؤذيا بوونةتة مايةي بةرهةمهَينان و بةكاربردنيان. 

هةموو ئةمانة كةرةســتة و مةتةريالةكاني شــاعيرن، ئةمة ســةرةِراي جيهاني 

ناوةكي ’‘من‘‘، جيهانطةلي هةســت و فةنتازيا، نيطةراني و دَلةِراوكَي و طةِران و 

ثرســياركردن. شاعير هةموو ئةمانةي تاقيكردوونةتةوة و سةرلةنوَي تةماشاي 

كردوونةتــةوة و بةثَيي هةســتَيكي زةمةنيانة، كة كاتةكان تيايــدا تَيكةَل دةبن و 

واقيعيش تيايدا ئامَيتةي فةنتازيا دةبَيت، هةروةها بةثَيي هةستَيكي مَيذووييانةي 

ئاسؤيي و ســتووني، بة دةربِرينَيك كة وةك ريتمي ئةو ضركةساتانة دةبينرَيت، 

كة رؤذانة تيايدا دةذين، سةرلةنوَي شاعير شَيوازَيكي تر و مانايةكي ديكةي بةم 

’‘مةتةرياآلنة‘‘ بةخشيووةتةوة...

(٤)

هةستي شيعري لةالي ترانسترؤمَير لة هةناويدا هةَلطري هةستَيكي زانستيية، 

ضونكة كاتَيك دةيخوَينينةوة، ثةي بةوة دةبةين كة زانست لة شيعرةكانيدا جؤرة 

ئيستاتيكايةكي نةبينراوة، كة لةطةَل نهَيني جواني شيعري بينراودا دةِروات.

كاتَيك لة بزاوتة ميتافؤرييةكةيدا شيعري ئةو دةخوَينينةوة، درك بةوة دةكةين 

كة ضؤن واقيع بةو شــَيوةية دةبينرَيت، وةك ئةوةي كة ئةوة ئةو نيية كة شــيعر 

دةخولقَينَي، بةَلكو ئةوة شــيعرة كة واقيعي ’‘خولقاندووة‘‘، هةروةها ئةوةشمان 

بؤ دةردةكةوَيت كة واقيع تةنيا بةشَيوةيةكي جوآلو دةبينرَيت، ضوون ئةو كؤمةَلة 

حاَلةتــة واية كة بةدواي يةكتردا دَين، وةك ئةوةي كة لةناو تَيِروانينَيكي طؤِراوي 

فةنتازييانةي ميتافؤريدا ثَيكهاتبَيت و دروستبووبَيت. لة هةمانكاتدا زمان -ميتافؤر 

يــان زمــان- وَينة بؤ ئَيمة وةها ئةندَيشــة دةكرَيت، كة بريتيية لــة ماَلي واقيع و 

ماَلي مرؤظ و ماَلي جيهان. بةثَيي دةربِرينةكةي ’‘ميرلؤثؤنتي‘‘ زمانيش بؤ خؤي 
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’‘حةزي لة طؤِرانة‘‘، هةروةها ميتافؤريش بةتةنيا تَيكشكاندني نةريت ’‘باو‘‘ نيية، 

بةَلكو هاوكات تَيكشــكاندني سيستمة باآلدةستةكةشة، سيستمي ثةيوةندييةكاني 

نَيوان زمان و شــتةكان. لةم روانطةيةوة دةكرَي بَلَيين شــيعري ترانســترؤمَير 

خوَيندنةوةيةكــي ’‘زانســتييانةية‘‘ بؤ شــيعرييةتي جيهان، يان بــؤ رؤحي ئةم 

شــيعرييةتة، هةروةها خوَيندنةوةيةكي شيعرييانةشــة بؤ زانستيبووني جيهان، 

ياخود بؤ ’‘مةتةريال‘‘ةكةي، هاوكات ئةم خوَيندنةوةية لةسةر ئاستَيك فةراهةم 

دةبَيت، كــة دةبَيتة مايةي دابِران، يان كؤكردنةوةي ئةوشــتانةي كة لةاليةكةوة 

طوزارشــتكردن لَييان ناِرةحةتة، لةاليةكي تريشــةوة ناكرَي لة ئاستياندا بَيدةنط 

بيت، هةروةك تةعبيركردن لة طوتةزايةك كة دةكةوَيتة نَيوان طوتني ئةســتةم و 

بَيدةنطي مةحاَلةوة.

لة هةموو ئةمةشــدا ئةو هةســتكردنة دةســتبةردارمان نابَيت، كةوا شيعر و 

زانست تواناي ئةوةيان نيية شتَيك بخةنة ’‘ناو‘‘ وشةوة، ضونكة جطة لة بينراو و 

نمايشكراوي راطوزةر، هيض شتَيكي ديكة ناخرَيتة ناو وشةوة، بةآلم ’‘جةوهةر‘‘ 

بةردةوام بة ئةستةمي و ئاَلؤزي دةمَينَيتةوة. هةستياري ’‘سؤفييانة‘‘ي ثةنهانيش 

لَيرةداية، لة شــيعري ترانســترؤمَيردا، هةروةها لَيرةوة لةو هةستةش تَيدةطةين 

كة رستةي شيعري ئةم شــاعيرة هاوكات لةسةر ضِري و رووني ’‘شةفافييةت‘‘ 

راوةستاوة.

(٥)

قةســيدة لةالي ترانســترؤمَير ئامادةييةكي رياليســتييانةي هةية، كة تيايدا 

بةتةواوةتي دةســت بةرلَيداني دَلي شــتةكان دةكةوَيــت، هةروةها ئامادةييةكي 

ميتافؤريانةشــي هةية كة لةناويدا واقيع دةطؤِرَيت بؤ خةياَل. هةموو قةسيدةيةك 

تابلؤيةكــة، كــة روا َلةتةكــةي ثَيكهاتةيةكي رةونةقــدارة لة بةشــةكاني ذياني 

رؤذانة، ناوةرؤكةكة شــي، ثرشنطدانةوةكان و ئاماذةكان و فةنتازياكانة. ئةمةش 

ئامادةييةكة كة راســتةوخؤ خوَينةر دةخاتة باوةشي طةردوونةوة. طةردوونَيكي 

بضووككراوةي رياليســتييانة لةناو جةستةي قةسيدةدا، يان دةروون و رؤحَيكي 

ثةخشــكراو لةناويدا. هاوكات ئامادةييةكيشة كة خوَينةر وا لَيدةكات لةناو خودي 

خؤي و لةنَيو طةردوونيشــدا ئامادة بَيت. ئةمة بةتةنيــا هةر ئامادةييةكي فيكري 

نييــة، بةَلكو بةر لةمة ئامادةييةكي ئيســتاتيكيية، كة ئــةو ثةيوةنديية كتوثِرانةي 

نَيوان وشــة و وشــةكة دايمةزراندوون لةاليةك و ثةيوةندييةكاني نَيوان وشــة 

و واقيع لةاليةكي ترةوة طوزارشــتي لَيدةكةن، كة لةناو قةســيدةدا ثرشنطدانةوة 
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و زيندوويةتي ثةخش دةكةن. بةمشــَيوةية هةســت دةكةين ئــةو مةودايةي كة 

خودطةرايي لة شــت دادةبِرَيت، يان ثَيكةوة طرَي، يان دةدات، هةمان مةوداية كة 

تيايدا من و ئةويدي باوةش بة يةكدا دةكةين، بةشَيوةيةك كة ئةم دووريية خؤي 

دةطؤِرَيت بؤ ئامَيزَيك، كة تيايدا سنوور و مةوداكان نامَينن...

 

(٦)

وا ديارة واقيعي طةردووني لة شــيعري ترانســترؤمَيردا طرَيدراوة بة ذياني 

رؤذانةي خؤيــةوة و لةنَيــو ئةزموونــي نووسينةئيســتاتيكييةكةيدا ئامادةطي 

هةية. لةطةَل ئةوةشــدا ئةو مةســةالنةي كة لة شــيعرةكانيدا دةستيان لَيدةدات، 

يان دةيانورووذَينَي مةســةلةطةلي ئةبســتراكت نين، بةَلكو رياليســتين، كةضي 

ســةرةِراي ئةوةش لة رةضةَلةكدا  دابِراون لة مةســةلةي بَي ئةرزشي سياسي و 

ئايدؤلؤذييةوة. مةســةلةطةلَيكن كة لةواقيعي مرؤظةوة وةرطيراون لةناو بوونيدا. 

مرؤظةكانيش لةناو ئةم مةســةالنةدا، مرؤظطةلي ذياني رؤذانةن، كة بة سياسةت 

نةِرازَينراونةتةوة و سياسةتيشيان نةِرازاندووةتةوة، ئاآلي خةبات و تَيكؤشانيان 

بةرز نةكردووةتةوة و طؤرانيشــييان بؤ ئةفســانةكاني نةطوتووة، بةَلكومرؤظي 

نَيوماَلةكان و سةرشــةقامن مرؤظي كاركردن و تَيِرامان و طؤشةطيرين. مرؤظي 

بوونــن بة هةموو ئــازار و ناِرةحةتي و بة هةمووخؤشــييةكانييةوة. رؤضوونة 

نَيو ثرســيار و سةرسامي و نيطةراني لة شيعرةكانيدا قوَلث دةدات. لةبةرئةوةي 

روانين بؤ واقيعي جيهان و واقيعي مرؤظ مومكين نيية قووَل و راســتةقينة بَيت، 

طةر ئةم رؤضوونة خةمناك و تراذييدية بةناويدا تَينةثةِريبَيت. طةر ترانسترؤمَير 

زانيبَيتــي كة ضؤن شــيعرةكاني بثارَيزَيت لةو بَينرخيية سياســي -ئايدؤلؤذيية، 

ئةوا ئةمة لةبةر ئةوةية كة ئةو ثةي بةوة بردووة كة شــيعر قووآلييةكةي ناوي 

لةدةست دةدات، كاتَيك ئامانج لَيي طةياندن، ياخود طواستنةوةي بَيت بؤ جةماوةر، 

ضونكة كاتَيك شــيعر تَيكةآلو يان يةكبطرَيت لةطةَل رووداوي راطوزةردا، ياخود 

طةر بَيبةهايي بكرَيتة فاكتةرَيك بؤ تيشكخســتنة سةر شيعر و بةخشيني ناوبانط 

ثَيي، ئةوا شــيعريش خؤي بَيبايةخ دةبَيت. شــيعر رووناكيية، لة خودي خؤشيدا  

 ثرشنطدانةوةية، بؤية لةِراستيدا ئةو ثَيويستي بة سَيبةرة، بةشَيوةيةكي تايبةتيش 

شــيعر ثَيويستي بة نيشــتةجَيبوونة لةشــةودا، شةوي هةســت و مةتةريال و 

نةبينراو. بةهةرحاَل ئةمة بة ماناي دابِراني شيعر نيية لة ذيان و بة واتاي داماَليني 

قودرةتي كاريطةرييةكةشي نايةت لة مَيذوودا، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة لةِرووي بير 

وكردارةوة بة ماناي دابِراني شــيعردَيت لةبــاو، بةتايبةتي لة رؤذطاري ئةمِرؤدا 
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كة بيركردنةوةيةكي ســاختة ثاَل بة كاركردنةوة دةنَيت و دةيجوَلَينَيت، كة خؤي 

لة ميديا و بانطةشــةدا نماييش دةكات. هةروةها بةثَيي كاري خودي هؤكارةكاني 

راطةياندنيش، مَيذووي باو بريتيية لة تةنيا كؤمةَلَي رووداوي راطوزةر ...

(٧)

ترانســترؤمَيرلة شــيعرةكانيدا هةوَلدةدات دةربــارةي هةلومةرجي مرؤيي 

بدوَيــت، هةوَليش دةدات شــيعر بةو ســيفةتةي كــة هونةرة، وةها ثَيشــكةش 

بــكات كة تةعبير لــةم هةلومةرجة بكات. ســةرةِراي ئةوةي كة رةطوِريشــةي 

شــيعرةكاني بةنَيو سةرزةميني شــيعردا رؤضوون، لةبنةضة كالسيكي و ليريكي 

و سيمبووليســتييةكةياندا، ئــةوا لــة هةمانكاتيشــدا شــيعرةكاني دةكةونة نَيو 

بزووتنةوةي تازةطةرييةوة و لةسةر رَيِرةوي ئايندةش راوةستاون. لةم حاَلةتةشدا 

ئةم شــاعيرة لةناو يةك قوتابخانةدا ثؤلَين ناكرَيت و ناشــبَيتة دامةزرَينةري. لة 

هةمانكاتدا ئةو يةك كةس و فرةكةسيشــة ’‘واحد ومتعدد‘‘. لةم حاَلةتةشدا ئَيمة 

ئةوةمان بؤ دةِرةخســَيت كة لة شــيعرةكانيدا ببينين كة ضــؤن بينراو ونةبينراو 

يةك ثَيكهاتةيان هةية و خودي شاعير لَييةوة دةبوذَيتةوة و سةرهةَلدةدات، وةك 

ئةوبؤنةي كة لة طوَلي جيهانةوة دَيت...

 سةرضاوة: سةرضاوة:

ثَيشةكي كتَيبـي ’‘توماس ترانسترومر، االعمال الشعرية الكاملة‘‘، ترجمة: قاسم حمادي، اعاد 

قرائتها وقدم لها: ادونيس، دار النشر: بدايات، KΩ، سنة ٢٠٠٥.
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 ”تووماس ترانسترؤمَير“ ساَلي ١٩٣١ لة شاري ”ستؤكهؤَلم“ لةدايك بوو. ساَلي 

١٩٥٦ ليسانسي دةروونناسي وةرطرت و ثاشان لة بةشي دةرون دةرماني زانكؤي 

ستؤكهؤَلم دامةزرا. ســاَلي ١٩٨٠ لة وةزارةتي كار وةك دةرونناس دةستي بةكار 

كرد. ساَلي ١٩٦٦ خةآلتي ”بلمان“، ساَلي ١٩٧٩ خةآلتي ”دونيؤ“، ساَلي ١٩٨١خةآلتي 

”ثَيتراركا“، ساَلي ١٩٨٢ خةآلتي ”ثَيشةنطة ئةدةبييةكان“، ساَلي ١٩٨٨ خةآلتي“ثيلووت“، 

ســاَلي ١٩٩٠ خةآلتي ”داد وةرةكاني باكوور“ و ســاَلي ١٩٩٦ خةآلتي ”ئاطؤست“ي 

وةرطرت، سةرةنجام ساَلي ٢٠١١ خةآلتي ئةدةبي ”نؤبَل“ي ثَي بةخشرا. 

 ترانســترؤمَير ثاش سةكتةكردني، زماني لةطؤ كةوتووة و دةستَيكيشي ئيفليج 

بووة. ئةو زؤر دَلخؤشــة لةوةي ئةو خةآلتة نةك بــة خودي ئةو، بةَلكو بة ”خاتوو 

خوداي شيعر“ بةخشراوة. بِريار واية كاتي وةرطرتني خةآلتي ئةدةبي نؤبَل، ئةوةي 

لة دَليداية، بة ذةندني ثيانؤ دةريبِرَيت. ئةو شــاعيرة تا ئَيستا ثازدة كؤمةَلة شيعري 

بآلوكردووةتةوة كة بؤ سةر ٦٢ زماني جيهان وةرطَيِرداون.

” كلووة بةفرةكان لة حةوادا دةثشكوَين“

شيعر و ذياني ”تووماس ترانسترؤمَير“
وةرطري خةآلتي ئةدةبي نؤبَلي ٢٠١١

و. لة فارسييةوة: يوونس رةزاييو. لة فارسييةوة: يوونس رةزايي
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 دةربِرينــي رَيكوثَيــك و بــَي ثةراوَيز، روونــي و رةواني بــَي هاوتاي اليةنة 

وَينةييةكاني زباني و رةســةنايةتي دةق، بووة هؤي ئةوةي ترانسترؤمَير بة يةكَيك 

لة شــاعيراني مةزني ســويد بَيتة ئةذمار. ئةو، بة تايبةت لة سةرواكاني سةردةمي 

ئانتيكي كةَلك وةردةطرت. زؤرتريش لةو شــيعرانةدا كة وةسفي سرووشت بوون 

ســةرواي بةكاردةهَينا. بةو ثَيية ئةو بة يةكَيك لة بليمةتةكاني شــيعري سويد دَيتة 

ئةذمار.

 لة وةســفي جيهاني ســارد و بَي رووحي دةرةكي و جيهاني ناخدا، كةم كةس 

دةتوانَيت شان لة شاني بدات. شيعري ترانسترؤمَير بةجؤرَيك، لَيكدانةوةي بةردةوام 

و بَي وضاني مةتةَلي شوناسي تاكةكةســيية لة بةرامبةر البيرَينتة ثَيضةَلثَيضةكاني 

جيهاندا. ترانســترؤمَير شــيعري هاوضةرخي ئةمريكاي وةرطَيِراوةتة سةر زماني 

ســويدي. بؤ وَينة دةتوانين ئاماذة بــة بةرهةمةكاني ”رابَيرت بالي“ بكةين. هةَلبةت 

رابَيرت باليش زؤربةي شيعرةكاني ئةو ي بؤ زماني ئينطليسي وةرطَيِراوة. زؤرَيك 

لة رةخنةطران ثَييان واية ترانســترؤمَير طةو رةترين شاعيري سويدة. هةروةها لة 

بيســت ساَل لةمةوبةرةوة وةك يةكَيك لة ضانســةكاني وةرطرتني خةآلتي ئةدةبي 

نؤبَلي ناوي لةنَيو ناواندا بووة. 

 ليذنةي نؤبَل وتوويةتي: ”ترانســترؤمَير شاعيري سويدي بة ئافراندني وَينةي 

شــاعيرانةي نيــوة روون و داثةســتراو، رَيطايةكي تازةي بؤ دةستِراطةيشــتن بة 

واقيع ثَيشكةشي مرؤظ كردووة. شــيعري ترانسترؤمَير هةَلطر و دةربِري وَينةي 

زستانة دوور و درَيذةكاني سويد، ريتمي وةرزةكان و جواني هةستثَيكراو و فةزاي 

سرووشــتن. ئةو ســةرةتا كوَل و كؤي بة هايكؤي ذاثؤني دادةمركاند و دواتر لة 

سةرضاوة روون و زوآلَلةكاني خةفةتي مرؤظي هاوضةرخ هةستي ثاراو كرد.

 ”ثيتــر ئينطلؤنــد“ لة ئةندامانــي ئاكاديمياي نؤبَل ســةبارةت بــة هةَلبذاردني 

ترانســترؤمَير دةَلَيت: ”ئَيمة ثاش وردبوونةوةيةكي زؤر و نةك بة ثةلة، بة خَيرايي! 

بِرياري خؤمان دا. ترانسترؤمَير لة ئافراندنةوةي شاعيرانةي خؤيدا، ثرسياري زؤر 

سةبارةت بة مةرط، مَيذوو، بيرةوةريي و سرووشت دةخاتة روو.

 وةك رؤذنامةي ”ئينديثَيندَينت“ نووسيو يةتي: ترانسترؤمَير لة دةيةي ١٩٥٠-دا 

لةطةَل ”رابَيرت بالي“ دؤســتايةتييةكي طةرميان ثَيكهَينا و هةر ئةوةش بووة هؤي 

ئةوةي ”بالي“ زؤر يةك لة شــيعرةكاني وةربطَيِرَيتة ســةر زماني ئينطليزي. ضةند 

كؤمةَلة شــيعري ”ثاثؤِري خةفــةت“ (٢٠١٠)، ”مةتةَلي مةزن“ (٢٠٠٦)، ”بةهةشــتي 

ناتةواو“ (٢٠٠١) لةو كتَيبانةن كة لة دةيةي رابردوودا وةرطَيِردراونةتة سةر زماني 

ئينطليزي. 
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”دار و ئاسمان“ژما
 

دارَيك هةية لة باراندا ثياسة دةكا

لةذيَر شؤِرة شؤِري خؤلَةمَيشي دا، 

بة الماندا بةلةز دةِروا.

 

برووسكةيةكي ثيَية

وةكو قاآلوَيك لة باخدا.

هةلَدةفِري ذيان

دوور لة باران.

  

كة باران لَيي دةكاتةوة، دار دةوةستَي

هَيدي لة شةوة رووناكةكاندا

وةك ئيَمة ضةمةراي كاتَيك

كلووة بةفرةكان لة حةوادا دةثشكوَين.

 

”روواَلةت“
 

 رووالَةتةكاني رابردووم لةطةَل خؤم دةطَيِرم

وةك ضؤن دارَيك

ئالَقةكاني ساآلني خؤي.

 

كؤي هةموويان دةبيَتة ”من“.

 

ئاويَنة هةر دوايةمين رووالَةتم دةبينَي.

 

من هةموو رووالَةتةكاني رابردووم

 لةطةَل خؤم دةطَيِرم.
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ژما ”رةوةزي هةَلؤ“
 

لةثشت شووشةي جامخانةوة

خزؤكةكان

ض سةير بَي جوولَة.

 

ذنَيك جلة شؤراوةكان هةلَدةخا

لة بَيدةنطيدا.

 

مةرط ئيتر ناشنيَتةوة.

 

لة قووآليي خاكدا

رووحي من دةبزوَي

بَيدةنط بة ضةشني نَيزةكَيك.

 

“*”
شمشيرَيك دلَؤث دلَؤث

بيرةوةرييةكان بةتاآلن دةبا.

 

لةذيَر خؤلَدا ذةنط دةهيَنن

شةيثوور و رةختةكان.

 

”واذؤ“
 

دةبَي تيَثةِرم 

لةو دةرطا تاريكةوة.

 هؤدةيةكي مةزن.

 

سةنةدي سثي دةدرةوشيَتةوة

بةو هةموو سيَبةرةوة كة لة جوولَةدان
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هةمووان دةيانةوَي واذؤي كةن.

 

هةتا رووناكايي طةيشتة من و

كاتي تَيكةوة ثَيضا.

 

 ”نؤ هايكؤ“
-١-

لة الثالَةكانةوة

لةذيَر ثِرشةنطي هةتاودا

بزنةكان لة ئاور دةلةوةِرن...

-٢-

ثاثؤِري ماسيطرتن

لةنيَو مذدا هةر ويزةي دَي

سةركةوتن لةسةر ئاوةكانة...

-٣-

لة بةهار خةودا

لة ركةيةك لة نَيزةكاني كؤلكةزيَِرينةدا

يةخسيرم...

-٤-

تاريكي بردمي

هةتا سيَبةريَكي مةزن

هةتا ضاوم بة جووتَيك ضاو بكةوَي.

-٥-

كتيَبـي مةوعيزة

لة كتيَبخانةي طةمذةييدا

دةست بؤ نةبراو، تؤزي لةسةر دةنيشَي.

-٦-

شتَيك رووي داوة

مانط هؤدةي روون داطَيِراوة

خودا ئاطاي ليَية...
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-٧-

با-ي خودا لةثشت سةرمةوة

تيريَكي بَيدةنط-

خةونَيكي دوور و دريَذ.

-٨-

بَيدةنطي خؤلَةمَيشي

ئاويَكي زةبةلالح تَيدةثةِرَي

شنةيةكي فيَنك لة الي دةرياوة هةلَدةكاتَي...

-٩-

بيرة كان بة ضةشني موزاييك

لة حةساري كاخدا

بَي جوولَةن.

 

 سةرضاوةكان: سةرضاوةكان:

-ترانسترومر, توماس (١٣٨٤) مجمع الجزاير رويا, ترجمة: ⁄ÈÀœl ÓïhÖ[·, تهران: نشر ديطر.

ترانســترومر, توماس (١٣٩٠)، ثيش Å⁄`ÑÄ, ترجمة: ســهراب رحيمي, روزنامة فرهيختطان، 

شمارة ٢٨٦٢٣.

www.farheekhtegan.ir

www.morur.ir-

www.mellatonlin.ir-
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  ئورمةزد كة لة ترؤثكداية، واتة لةنَيو رؤشــناييةكي بَي كؤتاييدا ســةقامطير 

بــووة، لةطــةَل ئةهريمةني شــةِرةنطَيزدا كة لةنَيــو تاريكيدايــة، ثةيوةندييةكي 

راســتةوخؤي نيية، ضونكة لة نَيوان ئةم دووةدا بؤشــايي هةية، بةم ثَيية، هَيزى 

هةر يةكةيان لة بةرامبةر يةكتردا ســنووردارة و بؤشايي هةريةكةيان لة رووى 

شوَينييةوة ســنووردار دةكات. ئورمةزد جاويدانيية، بةآلم ئةهريمةن بةو جؤرة 

نيية، ضونكة رؤذَيك لة رؤذان لة نَيو دةضَيت.

 لة ســةرةتاوة هةردووكيان هةبوون، بَيئةوةى خةريكي جةنط بن، ئورمةزد 

بة زانستي رةهاى خؤي ئاطادار بوو بة بووني((رؤحي خةراث))، واتة ئةهريمةن، 

بةآلم ئةهريمةن كة هةميشــة نةزان و طةمذةية، زانيارى لةسةر بووني ئورمةزد 

نةبوو. هةركة ئورمةزد و رؤشــنايي بةرضاوكةوت، سروشــتة وَيرانكارييةكةى 

بؤ ثةالمار و كاولكارى بزووت. ئورمةزد ثَيشــنيارى ئاشــتي ثَيدا، بةو مةرجةى 

ستايشــي ((خيلقةتي ضاكة)) بــكات، بةآلم ئةهريمةن كة كةســاني ديكةى وةكو 

خؤي دةبيني، وا طومان دةبات كة ثَيشنيارةكة دةكرَيت تةنها لة رووى الوازييةوة 

ميتؤلؤذياى ئةفراندن لة ئاييني زةردةشتيداميتؤلؤذياى ئةفراندن لة ئاييني زةردةشتيدا

 وةرطَيِراني: رزطار جةبارى وةرطَيِراني: رزطار جةبارى
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بووبَيت. لةم ســؤنطةوة، ثةســةندى نةكرد و لةســةر ئةوة بوو كة هةرضييةكي 

بةرضاو كةوتووة، وَيراني بكات. ئورمةزد دةيزاني ئةطةر بِريار بَيت بؤ هةميشــة 

جةنط بةردةوام بَيت، ئةوا ئةهريمةن بة راستي هةِرةشةى خؤي دةخاتةكار. لةو 

ســؤنطةوة ثَيشنيارى كرد ماوةيةك بؤ جةنط ديارى بكرَيت، ئةهريمةن لة رووى 

نةزانييةوة ثةسةندي كرد و بةوجؤرة لةنَيوضوون و فةوتاني كؤتايي خؤي تؤمار 

كرد. ثَيدةضَيت ئةو خاَلةى لة ثشتةوةى ئةم تَيِروانينةوة شاردرابَيتةوة، ئةوة بَيت 

ئةطةر لة ((خةراثة)) طةِرَيين كة تاكو لةســةرخؤ و بةبَي ئاستةنط خةريك كارى 

خؤي بَيت، ئةوا دةتوانَيت دةســت بداتة تَيكشــكاندن و كاولــكارى، بةآلم ئةطةر 

ثةلكَيــش بكرَيت بؤ طؤِرةثاني جةنط و دةرطيري جةنط بكرَيت و حاَلي بكرَيت كة 

بووني ئةو بؤ ضيية؟ ئةوا ناتوانَيت سةركةوتوو بَيت.

 بة ثَيي ســونةتَيكي زةردةشــتي كة جَيطاى ثةســةندي هةمووانة، درَيذايي 

مَيذووي جيهان دوانزة هةزار ســاَلة، سَي هةزار ساَلي يةكةم ضةرخي ئةفراندني 

بنةِرةتيية، سَي هةزار ساَلي دووةم بة ويستي ئورمةزد تَيثةِر دةبَيت، سَي هةزار 

ساَلي سَييةم ئاوَيتةيي ويستي ضاكةو خةراثةية و لة ضوارةمدا ضةرخي ئةهريمةن 

تَيكدةشكَيت. لة ئاييني زةروانيدا كة طرنطترين بيدعةتة لة ئاييني زةردةشتيدا، ئةم 

دوانزة هةزار ســاَلة بة شــَيوةيةكي تةواو جياواز دابةشــكراوة. نؤ هةزار ساَلي 

يةكةم ضةرخي فةرمانِرةوايي خةراثةية و ســَي هةزار ساَلي كؤتايي سةردةمي 

شكستَيتي. رةنطة ئةم وَينةيةى دوايي، سونةتَيكي كؤنةتر بَيت.

 دواي دياريكردني ضةرخي جةنط، ئورمةزد، ئةهونةظةى خوَيندةوة كة نزاي 

ثيرؤزي ئاييني زةردةشــتيية، بة بيستني ئةم تؤوى ((ئاييني بةهي))ية، ئةهريمةن 

بَي توانايي خؤي لة تَيكشــكاندني هَيزةكاني ضاكةى بؤ دةركةوت و ديســانةوة 

كةوتةوة نَيو دؤزةخ و بؤ ماوةى سَي هةزار ساَل لةوَيدا بةبَي هؤشي مايةوة.

 لةبةر ئةوةى ئورمةزد دةيزاني كة ئةهريمةن هةرطيز سروشتي وَيراناكارانةى 

خــؤي ناطؤِرَيت، ثةرذاية ســةر ئةفراندنــي بوونةوةران. لــة هةمان جةوهةرى 

رؤشــنايي خؤي. شــَيوةى رووحاني ((يان مينــةوى)) ئةفرَينةراني خؤي هَيناية 

بوون. ســةرةتا ئةمشاسثةنداني ئةفراند و ثاشــان ئَيزةدان و دةرةنجام ثةرذاية 

ســةر ئةفراندني جيهان: سةرةتا ئاسمان و ثاشان ئاو و زةوى و طيا و طيانلةبةر 

و دةرةنجام مرؤظي ئةفراند، هةموو ئةم دروستكراوانة بة تةواوةتي لة ئةهريمةن 

ســةربةخؤن و لة هيض روويةكةوة لة بةختةوةريدا ثشــتي ثَينابةســتن، ضونكة 

ئورمةزد بــة ثَيضةوانةى ئةهريمةنةوة ويســتي كارَيك نةكات كــة نةتوانَيت بة 

دةستي بهَينَيت. دروستكراوان بة تةواوةتي بةستراون بة خوداوة. ئورمةزد هةم 
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دايك و هةم باوكي ئةفراندنة: دةطوترَيت وةك دايك، تؤوى جيهاني مينةوى لةودا 

دةبةســترَيتةوة و وةك باوك، لة شــَيوةى مادي ((طَيتي)) دةيانهَينَيتة جيهانةوة. 

ئةهريمــةن لة ئاســتي خؤيدا زادةكانــي خؤي لة سروشــتي خةراثةى خؤيةوة 

دروســت دةكات، يان باشترة بَلَين، خةراث ئةفراندن دةكات و مايةى ثةيدابووني 

هةموو بوونةوةراني شةِرةنطَيزة، وةكو طورط و قورباقة و طةردةلوول و زريان 

و جوزام و هاوشَيوةى ئةمانة.

 ئةفســانةى ئةفراندني زةردةشــتي لةســةر ثايةى وَيناى دَيرين بؤ جيهان 

راوةســتاوة، بةآلم لَيرةدا ئةوة ئورمةزدة كة ئاســمان دةخوَلقَينَي، ئاسمان تةنها 

بةرطَيكي ثتةو نيية كة جيهان لةخؤي دةطرَيت، بةَلكو زيندانَيكيشــة كة ئةهريمةن 

تَييــدا كةوتووةتة داوةوة. ئةو دةمانةى يةكةمجــار ئةفرَيندراوان بةدي هاتن، لة 

دؤخــي ((مينةوى: ثةنامةكي، غةيبانــي))دا بوون: درةخت بةبــَي توَيكَل و دِرك 

بوو، مانطاي ســثي و درةوشاوة، ضةشــني مانط بوو، كةيومةرس كة نموونةى 

يةكةم مرؤظة، ضةشــني خؤر دةدرةوشــايةوة، ئةم دؤخي مينةويية بة ثةالمارى 

ئةهريمةن بؤ سةر جيهان تَيكضوو.

 ثاش ئةوةى ئةهريمةن لة هؤشــضوو، كةوتة دؤزةخةوة، دَيوةكان هةوَلياندا 

لة بَيهؤشــيدا قوتاري بكــةن و دةريبَينــن، بةَلَينيان ثَيدا كة هَيرش بكةنة ســةر 

ئةفرَيندراوةكان و تووشــي ئازار و خةميان بكةن، بةآلم هيض سوودَيكي نةبوو، 

ئةوجا ((جةهي))ي بةدكار، كة بةرجةســتةى هةموو ناثاكييةكي ذنانةية، طةيشتة 

ئةوَي و بةَلَينيدا كة ((ثياوى راستكار: واتة كةيومةرس)) و ((مانطا: واتة نموونةى 

بةرايي هةموو ضوارثَيييةكان)) تووشــي جؤرة ئازارَيكــي بَي هةذمار بكات، كة 

ذيانيان لةبةرضاو بَي بةها بَيت. جةهي هةروةها مةبةستي خؤي لةبؤ هَيرشكردنة 

ســةر ئاو و زةوى و طيا و ئاطر، لة راســتيدا بؤ ســةر هةمــوو ئةفرَيندراوةكان 

دةربِري. بةمجؤرة ئةهريمةن طيانَيكي تازةى وةبةرهاتةوة. بؤ سوثاســطوزارى، 

ئــةو ئارةزووةى جةهيــي هَينايةدي، كة ثيــاوان ئارةزووى ئــةو بكةن. ئةوجا 

ئةهريمةن بة ياوةرى هةموو دَيوةكان هةســتاية سةر ثَي تاكو هَيرش بكاتة سةر 

جيهان. ئاســماني شــةقكرد و ضوونة ناوييةوة. ئاســمان لَيي ترسا ((هةر وةكو 

بةرخ لة طورط)). لة ئاو تَيثةِري و طةيشــتة ناوةندي زةوى و هَيرشــيكردة سةر 

ئةفرَينــدراوة مادييةكان ((طَيتي)). زةوى بة جؤرَي تاريك داهات، كة نيوةِرؤياني 

ضةشــني شــةوي تاريكي دةنواند. ئةفرَيندراواني ترسناك بةسةر زةويدا بةِرةآل 

بوون و ثيســي ئةمانة بة جؤرَي هةموو جَيطايةكي تةنييةوة، كة تةنانةت هَيندةى 

نووكــي دةرزييةك زةوى لة ئاَلوودةبوون قوتار نةبوو. طيا ذةهراوى و ســيس 
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هةَلطةِران، ئةهريمةن روويكردة مانطاكة و كةيومةرس و هةردووكياني تووشي 

((نيازمةندي و ئازار و برســَيتي و نةخؤشــي و كةماســي و داهَيــزران كرد)). 

بةرلةوةى ئةهريمةن بــةرةو رووي مانطاكة ببَيتةوة، ئورمةزد بةنجي ثَيدا، تاكو 

ئازارى مةرطي لةســةر ئاســان بكات، بةآلم دةرةنجام شيرةكةى وشكي كرد و 

مرد. ئةودةمةى هَيزى هةزاردَيوي مةرطخوَلقَين روويكردة ((مرؤظ: مةبةســتي 

يةكــةم مرؤظة-كةيومــةرس-)) كة هاوثةيماني ســةرةكي خودايــة و دوذمني 

طةورةى خةراثةية، بةآلم نةيانتواني بةرلــةوةى ئةجةلي بطات، بيكوذن، ضونكة 

فةرمانِرةوايي ((مرؤظ)) سي ساَل دياريكرابوو. هةموو شتَي وَيران بوو، دووكةَل 

و تاريكي تَيكةَلي ئاطر بوون و شــَيوةى ئةفرَينراوةكان طؤِران، بؤ ماوةى نةوةد 

رؤذ بوونةوةراني ((مينةوى)) لةطةَل دَيوةكاندا لة جيهاني ماديدا خةريكي جةنط 

بوون، ركابةرى هةريةك لة فريشــتة طةورةكان (ئةمشاســثةندان)، سةردَيوَيك 

(مارسثةند) بوو. هةموو شتَيكي ضاكة كةوتةبةر هَيرشي دذةكةى خؤي: ((درؤ)) 

لةبةرامبةر ((راســتي))دا، ((ئةفســووني جادوويي)) لةبةرامبةر ((وتةى ثيرؤز))، 

((ئةوثةرطيــري)) و ((زيادةِرةويي)) لة بةرامبةر ((ميانِرةويــي))، ((كةنةفتةيي)) 

لةبةرامبةر ((ضوستيي))، ((تاريكيي)) لةبةرامبةر ((رؤشنايي))، ((لَينةبووردةيي)) 

لةبةرامبةر ((لَيبووردةيي))، بةمجؤرة هَيرشــكراية ســةر هةمووو شتَيك كة لة 

هةموو جيهاني ماددي و لة ئاسماندا بوون. دةرةنجام ((مرؤظ))يش كوذرا.

 ئــةم ســةردةمة وا دةنوَينَي 

بــة  ئةهريمــةن  هَيرشــي  كــة 

ســةركةوتووئامَيز  تةواوةتــي 

بــووة و ئةفرَينــدراوة ضاكةكان 

وا  ضــوون.  لةنَيو  تةواوةتــي  بة 

دةنوَينــَي بزاوتــي ناِرَيــك كــة 

دةســتكةوتي خةراثةية بةســةر 

سيســتم و ئاراميدا سةركةوتوو 

بووة و كارى ئورمةزد بة رواَلةت 

تَيكشكاو بووة.

 لةطــةَل ئــةم هةمووةشــدا، 

وَيــِراى ئــةم هةمــوو دياردانة، 

نةطةيشــتبووة  ((ضاكــة))  كارى 

خةراثة،  سةختي  ضونكة  كؤتايي، 
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تازة دةســتي ثَيكردبــوو. ئةهريمةن دواى ئةم ســةركةوتنة، لــةوة دةطةِرا، بؤ 

شــوَينة سروشــتييةكةى خؤي كة تاريكيية، بطةِرَيتةوة، بــةآلم بؤي دةركةوت 

هةم ((مينةوى ئاســمان)) كة ضةشني ثياوَيكي جةنطاوةر زرَيي لةبةرداية و هةم 

((فرةوةشــي: فرةوةهر))ةكاني خةَلكي رَيطايان لَي بةستووة. ((فرةوةشي))يةكان 

دةستةيةكي ناسراوى نَيو ئةفسانة ئَيرانييةكانن.

 هةر بةو جؤرةى كة هةريةك لة ئةفرَيندراوة مادييةكان بنةِرةتَيكي ((مينةوى)

يان هةية، مرؤظيش (خود))َيكي ئاســماني هةية كة ((فرةوةشــي))يةكةيةتي. هةر 

خةراثييــةك كة مرؤظ لةســةر زةوى ئةنجامــي بدات، ((خود))ي ئاســماني و 

راســتةقينةكةى ئةو ناكةوَيتة بــةر كارتَيكرن و وةكو خــؤي دةمَينَيتةوة، تةنها 

بووني زةوينــي مرؤظةكة بة هؤي تاوانةكانييةوة لة دؤزةخــدا ئازار دةضَيذَيت. 

(ئةطةر ضي لة تَيكســتَيكدا هاتووة كة تةنانةت ((فرةوةشي))يةكانيش رةنطة بضنة 

نَيو دؤزةخةوة).

 دةســتةى ((فرةوةشــي))ية ثيرؤزةكان بة ئــارةزووى خؤيان و خؤبةخش 

دةبن لــة جةنطدا هاوكارى ئورمــةزد بكةن. هةروةها ((شؤِرةســواراني دلَيري 

نةيزة بةدةست)) لة ريزدا راوةســتاون و ئةهريمةن دةطةِرَيننةوة لة هةآلتن لةو 

زيندانةى تَيي خراوة.

 ئةهريمةن بةمجؤرة كة لــة جيهاني دوذمندا بةندا كرابوو. ثةي بةوة برد كة 

ذيان دةســتيكردووة بة ثَيشكةوتن، تيشتةر باراني خوَلقاند، ئاوةكان، ئةفرَينراوة 

خةراثةكاني شووشتةوة و بردني بؤ نَيو كوون و كةلةبةرةكاني زةوى و زةويش 

بــاردار بوو، بةآلم رووداوةكان نةطةيشــتوونةتة كؤتايي، ضونكة لة ثشــتةوةى 

ئةم ســةركةوتنة رواَلةتيية، تؤوي شكســتي ئةهريمةن ضَيندرا، كة ((مانطا)) مرد 

ثةنجاو ثَينج جؤر دانةوَيَلة و دوانزة جؤر طياى دةرماني لة ئةندامةكاني رووان و 

توخمةكةى طةيشــتة مانط و لةوَى ثاَلَيورا و هةمةضةشن جياوازى طيانلةبةراني 

لَي بــةدي هاتن، هةربةمجؤرة، كــة ((مرؤظ)) مرد، توخمةكةى لةســةر زةويدا 

رؤضوو، لة جةســتةيةوة كة كانزا بوو، هةمةضةشــن جياوازى كانزاكان طةيشتة 

زةوى و لة توخمي ئةوةوة مةشــية و مةشــيانة (مةشي و مةشــيانة) كة يةكةم 

هاوســةرى مرؤظ بــوون، لة زةوييــةوة رووان. هةر بةوجؤرة كة ئاســمان و 

ئاو (تيشــتةر) و ((مانطا)) و ((مرؤظ)) لةطــةَل ئةهريمةن كةوتنة جةنطةوة، طياو 

زةوى و ئاطــر و ئةندامةكاني ديكةى ئةفراندنيش لةطةَليدا كةوتنة جةنطةوة. ذيان 

ســةركةوت و مةرط كة كارى ئةهريمةنة شكســتي هَينا، ضونكة لةمةرط ذيان 

بةرهةم هات و نةيعمةتةكاني ذيان فراوانتر بوويةوة لة ثَيشــتر. لةتاقة مانطايةك 
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هةمــوو جؤرَي طيانلةبةران بةدي هاتن و لة ((مرؤظ))ةوة باوك و دايكي نةوةى 

مرؤظ-ي ئَيستا- ثةيدا بوون.

 (لة ســةردةمي ئةفراندنةوة تاكو ((نوَيذةنكردنةوةى جيهان)) بة شَيوةيةكي 

تــةواو، زةوى هةرطيــز خاَلي نةبووة لة مرؤظ و نابَيــت، ئةهريمةن كة لة ضاكة 

داماَلِراوة، ئةو بةختةوةريية بةدةست ناهَينَيت.

 (دادستان دينيط،٣٤، بةندي ٢...))

 ئةطةر ضي ئةهريمةن دةتوانَيت تاكةكاني مرؤظ بكوذَيت، بةآلم بةشَيوةيةكي 

طشــتي ذمــارةى مرؤظةكان بــةردةوام روو لة فــراوان بوونة، كة نــةك تةنها 

هَيرشةكاني تَيكدةشكَينَيت، بةَلكو تةنانةت لةو هَيرشانة ئاراستةى خؤي دةكاتةوة.

 سةرضاوة: سةرضاوة:

ناسيني ئةفسانةكاني ئَيران

 نووسيني: جان هينلز

 وةطَيِراني بؤ فارسي: ذالة ئاموزطار.
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ئاطايي بةردةواميئاطايي بةردةوامي

لة بارةي باوكمةوة كة مؤســيقاذةن بوو، ئةم سةرطوزةشتةية دةطَيِرنةوة. لة 

شوَينَيك لةطةَل هاوِرَيياندا، لة راديؤوة يان لة قةوانةوة ئاوازي سينفؤنيايةك بةرز 

دةبَيتةوة. هاوِرَييان، هةموو مؤسيقاذةن يان عاشقةمؤسيقا، يةكسةر سينفؤنياي 

نؤيةمي بيتهؤظن دةناسنةوة. لة باوكم دةثرسن: «ئةمة ضي ثارضةيةكة؟»، ئةويش، 

ثــاش بيركردنةوةيةكي درَيذ: «ئةمة لة زايةَلةي بيتهؤظــن دةضَي». هةموو دةبَي 

ميالن كوندَيراميالن كوندَيرا
ئاطايي بةردةوامييئاطايي بةردةواميي

و. لة ئةَلمانييةوة: كةريم ثةِرةنطو. لة ئةَلمانييةوة: كةريم ثةِرةنط
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ثَيكةنينةكةيان ضةثةر بكةن: باوكم ســينفؤنياي نؤيةمي بيتهؤظني نةناســييةوة! 

«دَلنيــاي؟» - باوكم دةَلَي «بةَلَي، بيتهؤظنــي ثير». - «ضؤن دةزاني ئةمة بيتهؤظني 

درةنطة؟» لة ئةنجامدا باوكم ســةرنجيان بؤ بةدواي يةكداهاتنَيكي هارمؤنييةكان 

رادةكَيشَي، كة بيتهؤظني الو هةرطيز نةيدةتواني بةكاري بهَينَي.

 سةطوزةشــتةكة بة دَلنياييةوة تةنيــا دؤزينةوةيةكي بةدخوازانةية، بةآلم بة 

باشــي دةري دةخا، ئاطايي بؤ بةردةواميي مَيذوويي ضيية: يةكَيك لة نيشانةكان، 

كة ئَيمة مرؤظَيكي وةكو ســةر بة ذياي ثَيدةناســينةوة، كة هــي ئَيمةية (يان هي 

ئَيمة بوو). هةموو شــتَيك لة ديدي ئَيمةوة سيماي مَيذوويةكي بة خؤيةوة طرت، 

كةم تا زؤر وةكــو زنجيرةيةكي لؤذيكــي رووداو، هةَلوَيســت، كار دةركةوت. 

لــة هةرزةكاريي زوومــدا زؤر بة دَلنيايــي، بة بَي ماندووبــوون كرؤنؤلؤذياي 

كارةكانــي ئةو دانةرانةم دةزاني كة لة دَلمدا شــيرين بــوون. ئةو بيرؤكةية وَينا 

نةكراو بوو، ئةثؤلؤنَير ئةلكولســي لة ثاش كاليطرامس نووســيوة، ضونكة ئةطةر 

وا بواية، شــاعيرَيكي ديكة دةبوو، كارةكةي مانايةكي ديكةي دةبوو! من حةزم لة 

هةموو تابلؤيةكي ثيكاســؤية لة بةر تابلؤكة خؤي، بةآلم حةزيشم لة سةرجةمي 

كارةكانَيتي وةكو رَيطايةكي درَيذ، كة قؤناغة بة دواي يةكداهاتووةكانيم ئةزبةرة. 

ثرســيارة ميتافيزييكيية بةناوبانطةكان: ئَيمة لة كوَيــوة دَيين؟ بؤ كوَي دةضين؟ 

لــة هونةردا مانايةكي كؤنكرَيتي، روونيان هةية و بــة هيض جؤرَيك بة بَي وةآلم 

نامَيننةوة.

مَيذوو و بةهامَيذوو و بةها

بــا وَينــاي ئاوازدانةرَيكي هاوضةرخ بكةين، كة ســؤناتايةكي نووســيوة، لة 

شــَيوةيدا، هارمؤنياكانيدا، لة ميلؤدياكانيدا هاوشــَيوةي ســؤناتاكاني بيتهؤظنة. 

تةنانةت با وَيناي ئةوة بكةين، كة ئةم ســؤناتاية ئةوةندة وةســتايانة ئاوازي بؤ 

دانراوة، ئةطةر بةِراســتي هي بيتهؤظن بوواية، بة يةكَيك لة شاكارةكاني دادةنرا. 

لةطةَل ئةوةشــدا، ئةطةر هاوضةرخَيك ئاوازي بؤ دانابَي، هةرضي ضةندة نايابيش 

بَي، مايةي ثَيكةنين دةردةكةوَي، لة باشترين حاَلةتدا مرؤظ ضةثَلة بؤ دانةرةكةي 

وةكو مؤسيقادانةرَيكي بةهرةداري الساييكردنةوة لَيدةدا.

 ضــؤن؟ مرؤظ لة ســؤناتايةكي بيتهؤظن لةزةتَيكي ئيســتاتيكي دةبينَي و لة 

شَيوازَيكي هاوشَيوة و دَلفِرَيني هاوشَيوة لةزةت نابينَي، ئةطةر هي هاوضةرخَيكمان 

بَي؟ ئايا ئةمة ضَلةثؤثةي دووِروويي نيية؟ هةستكردن بة جوانيي لةجياتي خؤكرد، 
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لةجياتــي لة هةستناســكييةوة بةهرة وةربطرَي، مةرجــداري عةقَلة، مةرجداري 

زانيني بةروارَيكة؟

 مــرؤظ ناتوانَي هيض بــكا: درككردنمان بة هونةر ئةوةنــدة تةنط بة ئاطايي 

مَيذووييمانــةوة طــرَي دراوة، كة ئــةم خانةبةنديية هةَلةيةي مَيــذوو (كارَيكي 

بيتهؤظني ئةمِرؤ) خؤكرد (واتــة بة بَي هيض دووِرووييةك) وةكو مايةي ثَيكةنين، 

هةَلة، نةطونجاو، بةَلَي، ســامناك هةســتي ثَيدةكرَي. ئاطايي بةردةواميمان هَيندة 

بةهَيزة، كة لة كاتي دةرككردن بة هةموو كارَيكي هونةري رؤَل دةطَيِرَي.

 يان موكارؤظسكي، دامةزرَينةري ئيستاتيكاي بنةماطةريي، لة ساَلي ١٩٣٢-دا 

لة ثراط نووســي: «تةنيا طريمانةي بةهاي ئيستاتيكي بابةتي مانا بة ثةرةسةندني 

مَيذوويي هونةر دةبةخشــَي». بة جؤرَيكي ديكة بَلَيين: ئةطةر بةهاي هونةري لة 

ئارادا نةبَي، مَيــذووي هونةر تةنيا عةمبارَيكي بَيئةندازةية بة كاري هونةرييةوة، 

كة بةدواي يةكداهاتني كرؤنؤلؤذي هيض مانايةكي تَيدا نيية. بة ثَيضةوانةشــةوة: 

تةنيا لة ناوكؤيي طةشةي مَيذوويي هونةرَيكدا بةهاي ئيستاتيكي هونةرَيك درك 

ثَيدةكرَي.

 بــةآلم مرؤظ دةتوانَي باســي ض بةهايةكي ئيســتاتيكي بابةتي بكات، ئةطةر 

هةموو نةتةوةيةك، هةمــوو قؤناغَيكي مَيذوويي، هةموو طرووثَيكي كؤمةآليةتي 

ضةذي خؤي هةبَي؟ لة ديدي سؤسيؤلؤذييةوة مَيذووي هونةرَيك خؤي لة خؤيدا 

ماناي نيية، بةشــَيكة لة مَيذووي كؤمةَلطةيةك، هةروةكــو مَيذووي جلوبةرطي، 

ســرووتي زةماوةند و مردووناشتني، شَيوةي وةرزشةكان يان ئاهةنطةكاني. بة 

شــَيوةيةكي لةو بابةتة رؤمان لةو وتارةدا مامةَلة دةكرَي، كة لة ئينســكؤثيدياي 

ديــدرؤ و دئةلةمبَيــر (١٧٥١-١٧٧٢)دا بؤي تةرخان كراوة. دانــةري ئةو دةقة، 

شــاظَيلير دو ذاوكؤر باسي رؤمان وةكو شتَيكي بةربآلو دةكا («نزيكةي لةاليةن 

هةمووانــةوة دةخوَينرَيتةوة»). كاريطةرييةكي ئاكاريي (هةندَي جار بة ســوود، 

هةندَي جــار زةرةرمةند)، بةآلم بةهايةكي تايبةت بة خــؤي نيية؛ بةآلم نزيكةي 

ناوي هيض يةكَيك لةو رؤماننووسانة ناهَينَي، كة ئَيمة ئةمِرؤ ثَييان سةرسامين: نة 

رابلي، نة سَيرظانتةس، كوؤظيدؤ، طريمَلسهاوزن، ديفؤ، سويفت، سمؤلَيت، لَيساذ، 

نة ئابَي ثرَيظؤســت؛ رؤمان بؤ شــاظَيلير دو ذاوكؤر نة هونةرَيكي سةربةخؤ نة 

مَيذوويةكي سةربةخؤ بةرجةستة دةكا.

 رابلي و ســَيرظانتةس. كة ئينسكلؤثيديانووســةكة ناوياني نةهَيناوة بة هيض 

جؤرَيــك ئابِرووضــوون نيية؛ رابلــي كةمتر خؤي بةوة ســةرقاَل دةكــرد، ئايا 

رؤماننووس بوو يان نا و ســَيرظانتةس دةيوت كؤتاييةكي تةوسطةرا بؤ ئةدةبي 
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فةنتازي ضاخي رابردوو دةنووسَي؛ نة ئةميان و نة ئةويان خؤي بة ”دامةزرَينةر“ 

ناوزةد دةكرد. لة دواييدا، بة كاوةخؤ، لة رَيي ثيادةكردني هونةري رؤمانةوة ئةم 

ثَيطةيةيــان خراية ثاَل. نةك لةبةرئةوةي، ئــةوان يةكةم كةس بووبَيتن رؤمانيان 

نووســيبـَي (لة ثَيش سَيرظانتةســدا رؤماننووســي ديكةي زؤر هةبوون)، بةَلكو 

لةبةرئةوةي بةرهةمةكانيان باشتر لةواني ديكة هؤكارةكاني بووني ئةم هونةرة 

نوَييةي داســتانيان روونكردةوة؛ لةبةرئةوةي بــؤ وةضةكاني دواتر يةكةم بةها 

طةورةكاني رؤمانيان بةرجةستة دةكرد و لةم ضركةساتةوة، لةبةرئةوةي مرؤظ 

دةســتي بةوة كرد، لة رؤماندا بةهايةك، بةهايةكي تايبةتي، بةهايةكي ئيستاتيكي 

ببينَي، رؤمانةكان توانييان لة بةدواييةكداهاتنيان وةكو مَيذوو دةربكةون.

تيؤري رؤمانتيؤري رؤمان

فيلدينــط وةكو يةكَيــك لة رؤماننووســة بةراييةكان لة توانايــدا بوو وَيناي 

شــيعرييةتي رؤمان بكا؛ هةر يةكَيك لة هةذدة بةشةكةي تؤم جؤنس بة كاثيتَلَيك 

دةكرَيتــةوة، كة بــؤ جؤرَيكي تيؤري رؤمــان تةرخانكراوة (تيؤرييةكي ســانا، 

خؤش؛ ضونكة رؤماننووســَيك بةو جؤرة تيؤرة دةكا: بةوةي زمانةكةي خؤي بة 

ئاطادارييةوة دةثارَيزَي و وةكو تاعون خؤي لة دروشمي زاناكان ال دةدا).

 فيدلينط ســاَلي ١٧٤٩ رؤمانةكةي نووسيوة، واتة دوو سةدة ثاش طارطانتوا 

و ثانتاطروَيــل، ســةدة و نيوَيك ثاش دؤن كيخؤتة و لةطــةَل ئةوةش بؤ رابلي و 

ســَيرظانتةس دةطةِرَيتةوة، رؤمان بؤ ئةو هَيشتا هةر هونةَيكي نوَيية، بةجؤرَيكي 

خؤي وةكــو ”دامةزرَينةري دةظةرَيكي ئةدةبي نوَي“ نــاوزةد دةكا. ئةم ”دةظةرة 

نوَيية“ بةجؤرَيك نوَيية، كة هَيشتا ناوي نيية! باشتر بَلَيين لة ئينطليزيدا دوو ناوي 

هةيــة، نؤظَيل و رؤمانس، بةآلم فيدلينط لة خؤي قةدةغة دةكا ئةم وشــانة بةكار 

بهَينــَي، ضونكة، هةر لةطةَل دةدؤزرَيتةوة، ”دةظــةرة نوَييةكة“ ثِر دةبَي لة رةوَيك 

 a swarm of foolish novels and monstruous) رؤمانــي طةمذة و رموزن

romances). بــؤ ئةوةي لةطــةَل ئةوانةدا نةخرَيتــة قاَلبَيكةوة، كــة رقي لَييان 

دةبَيتةوة، ”بة ئاطادارييةوة خؤي لة طــوزارةي رؤمان الدةدا“ و هونةرة نوَييةكة 

بة داِرشــتنةوةيةكي تاِرادةيةك ورد و ثووخت، بةآلم سةرنجِراكَيش ئامانجثَيكاو 

 prosai - comi –) ناوزةد دةكا: نووســَينَيكي -ثةخشان- كؤميدي- داســتاني

.(epic writing

 فيدلينط هةوَلي دا ئةم هونةرة ثَيناســة بكا، واتة هؤكاري بووني دياري بكا، 
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بــواري واقيع روون بكاتــةوة، كة دةبَي رووناكي بكاتةوة، لَيــي بتؤذَيتةوة، تَيي 

بطا: ”ئةو خواردةمةنييةي، كة ئَيمة لَيرةدا... دةيخةينة بةر دةســت... خوَينةر جطة 

لة سرووشــتي مرؤظ هيضي ديكة نيية“. ئــةم وتةية تةنيا بة رووكةش بَيبايةخة؛ 

مرؤظ ئةو كاتة لة رؤماندا ئيتر ضيرؤكي خؤش، دَلخؤشكةر، بةزمطَيِري نةدةبيني؛ 

كةس ئامانجَيكي وا طشــتيي، واتة دداني بة داواكارييةكي بةرزي وةكو تؤذينةوة 

لة ”سرووشــتي مرؤظ“دا نةدةنا؛ كةس ئاستي رؤماني بؤ تاودانةوةي دةربارةي 

خودي مرؤظ بةرز نةدةكردةوة.

 لة تؤم جؤنســدا فيدلينط لةثِر لة ناوةِراســتي طَيِرانةوةدا رادةمَينَي و روون 

دةكاتةوة، كة يةكَيك لة فيطورةكان دةيحةثةســَينَي؛ رةفتاري وةكو ”ناِروونتريني 

هةموو ثووضطةراييةكان، كة بة زةيني ئةو بوونةوةرة ســةير و ناوازةدا هاتبـَي: 

مرؤظ“ بؤ دةردةكةوَي. بة راســتي ئةو حةقيقةتةي لةبةر ئةو سةراســيمةييةي 

كة ”ضي لةو بوونةوةرة ســةيرة، مــرؤظ، لة روونكردنةوة نايــةت“ بؤ فيلدينط 

يةكةم ثاَلنةرة رؤمان بنووســَي، هؤكارة بيدؤزَيتــةوة“. دؤزينةوة (لة ئينطليزيدا 

invention) بؤ فيدلين وشةي سةرةكيية؛ ئةو دةطةِرَيتةوة بؤ رةطة التينييةكةي 

ئينظةنتســيؤ، كــة دؤزينــةوة (discovery, finding out) دةطةيةنــَي؛ لة كاتي 

دؤزينةوةي رؤماندا رؤماننووس رةهةندَيكي نةناســراوي تا ئةو كاتة شاراوةي 

”سرووشــتي مرؤظ“ دةدؤزَيتــةوة؛ كةواتة دؤزينةوةيةكــي رؤمانطةرا ئاكتَيكي 

مةعريفةيــة؛ لةاليةن فيلدينطــةوة وةكــو ”رؤضوونَيكي خَيــرا و بيرتيذانةية بؤ 

 a quick and) جةوهةري راســتةقينةي ناوةوةي هةموو شــتةكاني تَيِرامانمان

 sagacious of our penetration into the true essence of all the

objects of our contemplains)“. (رســتةيةكي ســةير؛ ئاوةَلنــاوي ”خَيرا“-

quick- روونــي دةكاتةوة، كة ئةمــة ئاكتي مةعريفةيةكي تايبةتة، كة هؤشــي 

زطماكي رؤَلَيكي بنةمايي دةطَيِرَي).

 ئةي فؤرمي ئةم شَيوةيةي ”نووسيني ثةخشاني-كؤميدي-داستاني“؟ ”وةكو 

دامةزرَينةري دةظةرَيكي ئةدةبي نوَي هةموو ئازادييةكم هةية، دةســتووري ئةم 

ياســادانةنة دابنَيم، فيلدينط ئةمة بةيان دةكا و هةر لة سةرةتاوة خؤي لة هةموو 

نؤرمةكان دةثارَيزَي، كة ئةو ”فةرمانبةرانةي ئةدةب“ دةيانةوَي دايبنَين، كة بؤ ئةو 

رةخنةطرةكانــن؛ بؤ ئةو رؤمان، منيش ئةمة بة بنةبِركةر دةزانم، لة رَيي هؤكاري 

بوونييةوة ثَيناســة كراوة؛ لة رَيي بواري واقيعةوة، كة ئةو دةبَي ”بيدؤزَيتةوة“؛ بة 

ثَيضةوانةوة شــَيوةكةي ملكةضي ئازادييةكة، كة كةس ناتوانَي سنوورداري بكات 

و ثةرةسةندنةكةي موفاجةئةيةكي هةميشةيي دةبَي.
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ژما ئةلؤنزؤ كويخانؤي داماوئةلؤنزؤ كويخانؤي داماو

ئةلؤنزؤ كويخانؤي داماو ويستي خؤي بؤ سيمايةكي ئةفسانةيي سوارضاكَيكي 

طةِرؤك بةرز بكاتةوة. بؤ ســةرجةمي مَيذووي ئةدةب ســَيرظانتةس بة تةواوي 

طةيشــتووةتة ثَيضةوانةي ئةمة، سيمايةكي ئةفســانةيي دابةزاندووة: بؤ جيهاني 

ثةخشان. ثةخشان: ئةم وشةية بة هيض جؤرَيك تةنيا زمانَيكي بةشَيوةي ناشيعر 

هَينراو ناوزةد ناكا؛ ناوزةدي شــتَيكي كؤنكريتيش، رؤذانة، جةستةطةراي ذيان 

دةكا. ئةم طوتةيةي كة طواية رؤمان هونةري ثةخشــانة، واتة راســتييةكي بةَلطة 

نةويست نيية؛ وشةكة ماناي قووَلي ئةم هونةرة ثَيناسة دةكا. هؤميرؤس ئةوةي 

بــة زةينــدا نايةت لة خؤي بثرســَي، ئايا ئاخيل يان ئةياكس دواي شــةِرة زؤرة 

دةستةويةخةكانيان هَيشتا هةموو ددانةكانيان ماوة. بة ثَيضةوانةوة دؤن كيخؤتة و 

سانضؤ بةردةوام خةمي ددانةكانيانة، دانة ثِرئازارةكانيان، دانة نووقستانةكانيان. 

«سانضؤ، بزانة، كة ياقووت وةكو دان بةنرخ نيية».
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 بةآلم ثةخشان تةنيا اليةني شةرمةزاركةر يان بازاِريي ذيان نيية، جوانييةكي 

هةتا ئةو كاتة ثشتطوَيخراويشة: جوانيي خاكةرايي هةستةكان، بؤ نموونة هاوِرَييي 

بة هؤطريي خةمآلو، كة سانضؤ بؤ دؤن كيخؤتة هةيةتي. لةبةر ناتؤثزيي زؤربَلَيي 

سةرزةنشــتي دةكات و ئامــاذة بؤ ئةوة دةكا، كة لة هيض كتَيبَيكي ســوارضاكيدا 

نةنووسراوة نؤكةرَيك ثِركَيشــيي ئةوة بكا بةو تؤنة لةطةَل ئاغاكةي قسة بكات. 

بَيطومان نا: هاوِرَييةتي سانضؤس يةكَيكة لة جوانيية ثةخشانييةكاني دؤزينةوةي 

سَيرظانتي، سانضؤ دةَلَي: «منداَلَيك دةتوانَي قةناعةتي ثَي بكا، لة نيوةِرؤدا تاريكة: 

لةبةر ئةم ساكاريية وةكو ذياني خؤم خؤشم دةوَي و هةموو رةفتارة ناضيزةكاني 

ناتوانن وام لَيبكةن بةجَيي بهَيَلم».

 مردني دؤن كيخؤتة ئةوةندةي ديكة هةســت بزوَينترة لةوةي ثةخشانئامَيز 

بــَي، واتة بةبَي هيض هاوســؤزييةك. ئــةو وةســيةتنامةكةي وتووةتةوة، ئةمجا 

ســَي رؤذ لة ســةرةمةرداية، خةَلكَيكي بة دةورةوةية كة خؤشيان دةوَي: بةآلم 

«ئةمة رَيي نانخواردن لة برازاكةي ناطرَي، رَيي خواردنةوة لة ذنةمامؤســتاكةي 

دةربار ناطرَي و رَي لة سانضؤ ناطرَي، كةيفي خؤش بَي، ضونكة ئةو واقيعةي كة 

مرؤظ شتَيكي بة ميرات بؤ بمَينَيتةوة، خةمي مرؤظ بؤ مردوو ناهَيَلَي يان كةمي 

دةكاتةوة».

 دؤن كيخؤتة بؤ سانضؤي رووندةكاتةوة، كة هؤميرؤس و ظَيرجيل بةو جؤرة 

وةسفي كةسةكانيان نةكردووة، «كة ضؤن بوون، بةَلكو بةو جؤرةي دةبَي هةبن، 

بــؤ ئةوةي بيانتوانيبا بــؤ نةوةكاني داهاتوو وةكو ميناكــي فةزيلةت بن»، بةآلم 

دؤن كيخؤتة خؤي هةموو شــتَيك بَيت ميناك نيية. فيطورةكاني رؤمان نايانةوَي 

بؤ فةزيلةتةكانيان ثَييان سةرســام بين. دةيانةوَي دركيان ثَي بكرَي، ئةمةش بة 

تةواوي شــتَيكي ديكةية. ثاَلةوانةكان لة داستاندا سةردةكةون، يان كة دةبةزَين، 

هةتا دوا هةناســة مةزنيــي خؤيان دةثارَيزن. دؤن كيخؤتــة دةبةزَي. بةبَي هيض 

مةزنييةكيــش، ضونكة هةر لة بةراييةوة هةموو شــتَيك روونة: ذياني مرؤظ لة 

خؤيدا بةزينة. تاقة شتَيكي، كة بةهؤي ئةم بةزينة رَيلَينةطيراوةوة، كة مرؤظ ثَيي 

دةَلَي ذيان، بؤمان دةمَينَيتةوة، هةوَلي تَيطةيشتنة. ئةمة هؤكاري بووني هونةري 

رؤمانة.

ستةمي «مَيذوو»ستةمي «مَيذوو»

تؤم جؤنس منداَلَيكي دؤزراوةية؛ لــة تةالري ناو زةوي و زاردا دةذي، لؤرد 
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ئالؤرثــي ثشــتطيري دةكا و بةخَيــوي دةكا؛ وةكو كوِرَيكي الو حةز لة ســؤفي 

دةكا، كضي دراوســَييةكي دةوَلةمةند، كاتَيكيش لة بةشــي شةشةمدا ئةظينةكةي 

ئاشــكرا دةبَي، نةيارةكاني بة فِروفَيَل ناوي دةزِرَينن، كة ئالؤرثي بة تووِرةييةوة 

وةدةري دةنَي؛ ئةمجا طةشــتة درَيذةكةي دةســت ثَيدةكا (بيناســازيي رؤماني 

ضةتةطةريمــان بير دةخاتةوة، كة تاقة يةك بةشــدار، ”ضةتةيةك“، سةركَيشــيي 

جياواز ئةزموون دةكا و هةموو جارَيك تووشــي خةَلكي نــوَي دةبَي)، نزيكةي 

كؤتايي (لة بةشي حةظدةهةم و هةذدةهةمدا) رؤمانةكة بؤ رووداوة سةرةكييةكة 

دةطةِرَيتةوة. دواي زريانَيكي تةرزةي ثةردة لةسةر هةَلدانةوةي ضاوةِرواننةكراو 

مةتةَلي بنةضةي تؤم رووندةبَيتةوة: ئةو كوِري شــةرعي خوشكي لة دآل شيريني 

ئالؤرثييــة، كة لةمَيذةوة مردووة. دَلي خــؤش دةبَي و لة دوا كاثيتَلي رؤمانةكةدا 

سؤفي خؤشةويستي دةخوازَي.

 ئةطةر فيدلينط ئازاديي تةواوي لة هةمبةر شــَيوازي رؤماندا جاِر دةدا، ئةوا 

بة ثلةي يةكــةم ملننةدانَيتي، رؤمان بؤ ئةو ثَيوةبةســترانة هؤكارييةي رووداو، 

كردةوة و وشانة سنووردار بكا، كة لةاليةن ئينطليزةكانةوة ”Story“ ثَيدةطووترَي 

 “Story” و دةبــَي مانا و ناوكرؤكــي رؤمان بَيت؛ دذي ئةم دةســةآلتة رةهايةي

بةتايبةتــي ئةو مافة بة خؤي دةدات، ضيرؤكةكة ”لة هةر شــوَينَيك و هةر كاتَيك 

بيــةوَي“ بة روونكردنةوة و بيركردنةوة، بة جؤرَيكي ديكة بَلَيين بة لةباســالدان 

بثضــِرَي، بةآلم ئةويــش ”Story“ بةكاردةهَينَي، وةكو تاقة بنةمــاي دَلنيا بَي، بؤ 

ئةوةي طةرةنتي يةكةي بيناســازيي بــكات، تاقة كةوانة، بؤ ئةوةي ســةرةتا بة 

كؤتاييةوة ببةستَيتةوة. بةو جؤرة تؤم جؤنس (تةنانةت ئةطةر بة بزةيةكي نهَيني 

تةوســةوة روويدابَي) بة لَيداني زةنطي ”كؤتاييةكي خؤش“ي هاوســةرطيرييةك 

كؤتايي ثَيدةهَينَي.

 ئةطةر وا تةماشاي بكرَي تريسترام شاندي، لة ساَلي ١٧٧٤دا بيستوثَينج ساَل 

 “Story” دواييتر نووســراوة، وةكو يةكةم بةرةآلكردني راديكاَل و ســةرومِري

دةردةكــةوَي. لة كاتَيكدا فيدلينط، بؤ ئةوةي لة رةوتي رَيِرةوي درَيذي زنجيرةي 

هاوثةيوةندي رووداوةكاندا بخنكَي، ثةنجةرةكاني لةباسالدان و سةرطوزشتة لة 

 “Story” هةموو شــوَينَيك بة تةواوي كردةوة، ستَيرن بة تةواوي دةستبةرداري

بــوو، رؤمانةكةي جطة لة تاقة، ضةند ثات لةباســالدان، تاقة طَلؤَلةيةكي شــادي 

سةرطوزةشــتة هيضي ديكة نيية، كة ناسكيية دةستةئةنقةستةكةيان، يةكة ناسكة 

مةزنةكةيان تةنيا لة رَيي ضةند فيطؤرَيكي ئةســَلييةوة بةيةكةوة دةهَيَلرَيتةوة، لة 

رَيي رووداوي زؤر زؤر بضووكةوة، ثووضييةكةيان بؤ ثَيكةنين دةورووذَينَي.
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 ستَيرن بة خؤشــحاَلييةوة لةطةَل شؤِرشطَيِرةكاني شَيوةي رؤماني سةدةي 

بيســتةمدا بةراورد دةكــرَي؛ بة حةق، بةآلم ســتَيرن ”شــاعيري نةفرةتلَيكراو“ 

نةبوو؛ جةماوةرَيكي زؤر ضةثَلةيــان بؤي لَي دا، كردةي مةزني بةرةآلكردني بة 

زةردةخةنةوة، بة ثَيكةنينةوة، بة طاَلتةوة جَيبةجَي كرد. كةســيش ســةركؤنةي 

ئــةوةي نةكرد، ســةخت و ثةي ثَي نةبراو بَي؛ لة هةمــوو حاَلَيكدا بَي ثةروايي و 

بايةخنةدانــي بووة هــؤي تووِرةيي و لةوةش زياتر بَيمانايي شــؤكهَينةري ئةو 

سوذَيتانةي مامةَلةي دةكردن.

 ئةوانةي ســةركؤنةي ئةم بَيماناييةيان دةكرد، وشةي دروستيان هةَلبذارد، 

بــةآلم با بيري خؤماني بهَينينةوة، فيدلينط ضي طوت: ”ئةو خواردنةي ئَيمة لَيرةدا 

دةيخةنة بةردةم خوَينةرةكانمان... جطة لة سرووشــتي مرؤظ هيضي ديكة نيية“. 

ئايا رووداوة طةورة دراماتيكييةكان بة راســتي باشــترين كليلن بؤ تَيطةيشتن لة 

”سرووشــتي مرؤظ“؟ ئايا زياتر وةكو كؤسث خؤيان بةرز ناكةنةوة، بؤ ئةوةي 

ذيــان، بةو جــؤرةي هةية، رَيطاي لَيبطــرن؟ ئايا بَيمانايي هةر خــؤي يةكَيك لة 

تةطةرة طةورةكانمان نيية؟ ئةمة ضارةنووســي ئَيمة نييــة؟ ئةطةر واية، ئايا ئةم 

ضارةنووسة هةلة يان بةدبةختي؟ ملكةضيمانة يان، بة ثَيضةوانةوة، بارسووكيمانة، 

بِروبيانوومانة، ئيديلمانة، داَلدةمانة؟

 بؤ يةكةمجار طةمةي شَيواز لة تريسترام شانديدا شياوي كرد، ئةم ثرسيارة 

ضاوةِرواننةكــراو و شــةِرةنطَيزانة بكرَين. لة هونةري رؤمانــدا دؤزينةوةطةلي 

بوونطةرايي و طؤِريني شَيوة لة يةك جيانةكراوةن.

طةِران بةدواي كاتي ئَيستاداطةِران بةدواي كاتي ئَيستادا

دؤن كيخؤتة لة ســةرةمةرطدا بوو، بةآلم ”ئةمة رَيــي لةوة نةطرت برازاكةي 

نــان بخوا، رَيــي لةوة نةطرت ذنةمامؤســتاكةي دةربار بخواتــةوة و رَيي لةوة 

نةطرت، ســانخؤ كةيفي خؤش هةبَي“. ضركةســاتَيكي كورت ئةم رستةية كةمَيك 

ئةو ثةردةية هةَلدةداتةوة، كة ثةخشــاني ذياني حةشار داوة، بةآلم ئةطةر مرؤظ 

بيةوَي هَيشــتا لة نزيكترةوة لةم ثةخشانة بِروانَي؟ بة وردينةيي؟ لة ضركةوة بؤ 

ضركة؟ كةيفي خؤشي ســانضؤس ضؤن طوزارشتي لَيدةكرَي؟ ضةنةبازة؟ لةطةَل 

هةردوو ذنةكةدا قســة دةكا؟ لةبارةي ضييةوة؟ هةموو كاتةكة لةسةر جَيخةوي 

ئاغاكةيدا دةمَينَيتةوة؟

 خؤي لة خؤيدا طيِرةرةوة دةطَيِرَيتةوة، ضي روويداوة، بةآلم هةموو ثَيشهاتَيكي 
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بضووك كاتَيك دةبَيتة رابردوو خةسَلةتي داسةكاوي خؤي لةدةست دةدا و تةَلخ 

دةبــَي. طَيِرانةوةكة يادةوةرييةكة، واتــة ئةنجامطيرييةكة، ئاســانكردنةوةيةكة، 

ئةبستراكتكردنَيكة. سيماي راستةقينةي ذيان، ثةخشاني ذيان خؤي تةنيا لة كاتي 

ئَيستادا دةبينَيتةوة، بةآلم مرؤظ دةبَي ضؤن ثَيشهاتةكاني رابردوو بطَيِرَيتةوة و 

كاتــي رابردوويان ثَي بداتةوة، كة ونيان كــردووة؟ هونةري رؤمان وةآلمةكةي 

دؤزييةوة: بةوةي رابردوو بة ديمةن نمايش دةكا. لةطةَل ئةوةشدا بة ثَيي رَيزمان 

لــة رابردوودا دةطَيِردرَيتــةوة، ديمةنةكة لة اليةني ئؤنتؤلذييةوة ئَيســتاية: ئَيمة 

دةيبينين و دةيبيستين؛ لة بةرةمماندا روو دةدا، لَيرة و ئَيستا.

 لةكاتــي خوَيندنــةوةدا خوَينةرانــي فيدلينط بوونة طوَيطري سةراســيمةي 

ثياوَيكي بةشــكؤ، بةو شتةي طَيِرايةوة سةرســامي كردن. نزيكةي هةشتا ساَل 

دواتر بةلزاك خوَينةراني كردة بينةر، كة تةماشاي شاشةيةكيان دةكرد (ثَيش لة 

ئارادابووني شاشةي سينةما)، كة واي لَيكردن ئةفسوونةكةي وةكو رؤماننووس 

بة ديمةن ببينن، كة نةيانتواني ضاوي لَي وةبطَيِرن.

 فيدلينــط ضيرؤكي مةحــاَل يــان بِروانةكردةني نةدؤزييــةوة، ئةطةري ئةو 

شــتةي ئةو دةيطَيِرايةوة بة كةمترين شــَيوة سةري قاَل دةكرد؛ ئةو نةيدةويست 

طوَيطرةكاني بة وةهمي واقيع شةيدا بكا، بةَلكو لة رَيي ئةفسووني طَيِرانةوةيةوة، 

ضاودَيريية ضاوةِروننةكراوةكانييةوة، بارودؤخة ضاوةِروانةكراوة لةاليةن وييةوة 

خوَلقَينراوةكانةوة. بة ثَيضةوانةوة كاتَي ئةفســووني رؤمان لة لةبَيداركردنةوةي 

وَيناي ديمةني بينين و بيســتن ثَيكهاتبوو، شيمانة بووة طرنطترين رَيسا: مةرجي 

ثَيويست، بؤ ئةوةي خوَينةر بِروا بةوة بكات كة دةيبينَي.

 فيدلينط كةمتر ذياني رؤذانةي بة الوة طرنطة (بِرواي بةوة نةبوو، كة شــتي 

هيضوثووضي رؤذَيــك دةتوانَي ببَيتة تَيماي طةورةي رؤمــان)؛ ئةو واي نةكرد، 

وةكو بــة يارمةتي ميكرؤفؤنة شــاراوةكاني طوَي لــةو بيركردنةوانة بطرَي، كة 

بــة زةينــي فيطورةكانيدا دةهاتن و دةضــوون (لة دةرةوة لَييــان ورد دةبووة و 

طريمانةي ضاوتيذانة و زؤرجار ســةير لة بارةي باري دةروونيان بةدةســتةوة 

دةدا)؛ وةسفكردن وةِرسي دةكرد و نة خؤي بة ديمةني ثاَلةوانةكانيانةوة خةريك 

دةكرد (نازانن ضاوةكاني تؤم رةنطيان ضؤنة)، نة بة ثشتينةي مَيذوويي رؤمانةوة، 

ضيرؤكةكةي بة دَلخؤشييةوة بةسةر ديمةنةكانةوة دةكشا، تةنيا ئةو بةشانةي ناو 

دةهَينا، كة بؤ روونيي رووداوةكان و تاودانةوة بة طرنطي دةزانين؛ ئةو لةندةنةي، 

كة ضارةنووســي تؤم دةخةمةَلَينَي، زياتر لة بازنةيةكي بضووكي لةسةر نةخشة 

ضاثكراو دةضَي وةكو لة شارَيكي طةورةي راستةقينة: شةقامةكان، طؤِرةثانةكان، 
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كؤشكةكان وةسف ناكرَين و تةنانةت ناويشيان ناهَينرَي.

 ســةدةي ١٩ لــة دةيةكانــي رووداوة مةترســيدارةكاندا لةدايــك بوو، كة 

ســةرجةمي ئةوروثايان ضةندان جــار و لة بنةمــاوةِرا وةرضةرخاند. لة ذياني 

مرؤظدا ئةو كاتة شــتَيكي جةوهةري بؤ هةميشــة طؤِرا: مَيذوو بووة ئةزمووني 

هةموو تاكَيك؛ مرؤظ دةستي بةوة كرد تَيبطا، كة لة هةمان ئةو جيهانةدا نامرَي، 

كة تَييدا لةدايك بووة؛ كاتذمَيري مَيذوو دةســتي بةوة كرد لة هةموو شــوَينَيك 

زةنطي ئةو ســةعاتة لَيبدا، تةنانةت لة رؤمانةكانيشدا، كة كاتةكةي لةثِر ذمَيردرا 

و بةرواري بؤ دانرا. شــَيوةي بضووكترين شــت، هةموو كورســييةك، هةموو 

ضاكةتَيك بة ونبووني (وةرطةِراني) زووي خةمآلبوو. مرؤظ ثَيي ناية نَيو قؤناغي 

وةســفةكانةوة. (وةســف: بةزةيي لةطةَل شــتة كاتييةكانــدا؛ قورتاركردني ئةو 

شــتانةي بةسةر دةضن). ثاريسي بةلزاك هاوشــَيوةيي لةطةَل لةندةني فيدلينطدا 

نيية؛ شوَينةكاني ناوي خؤيان هةية، خانووةكاني رةنطي خؤيان هةية، جادةكاني 

بةرامة و دةنطةدةنطي خؤيان هةية؛ ثاريســي ضركةساتَيكي دياريكراوة، ثاريس، 

كة ثَيشــووتر هةرطيز بةو جؤرة نةبووة و هةرطيز جارَيكي ديكة بةو جؤرة نابَي. 

هةمــوو ديمةنَيكي رؤمانةكة بــة مَيذوو خةمآلوة (هةتا ئةطةر تةنيا بة شــَيوةي 

كورســييةك يــان بِريني قاتَيكيش بــَي)، ئةوانةي لة ســايةوة هاتوونةتة دةرَي، 

سيماي جيهان هةميشة و سةرومِر دةطؤِرن.

 وَينةي ئةستَيرةيةكي نوَي بة ئاسماني سةر جادةي رؤمانةوة دةدرةوشَيتةوة، 

كة هاتؤتة نَيو ســةدة مةزنةكةيةوة، سةدةي بةناوبانطيي، دةسةآلتي؛ ”وَينايةكي 

ئةو شــتةي، رؤمان ضيية“ ئةو كاتة خؤي ضةســثاند و هةتا فالوبَير، تؤَلستؤي، 

ثرؤســت بةســةر هونةري رؤماندا ســةروةر دةبَي؛ رؤمانةكاني ســةدةكاني 

رابردوو نزيكة بة فةرامؤشــيي دادةثؤشن (شتَيكي بِروانةكردةني: زؤال هةرطيز 

دؤســتايةتيية خةتةرناكةكاني نةخوَيندؤتةوة!) و طؤِراني ئايندةي رؤمان سةخت 

دةكةن.

مانا فرةكاني وشةي ”مَيذوو“مانا فرةكاني وشةي ”مَيذوو“

”مَيــذووي ئةَلمانيا“، ”مَيذووي فةِرةنســا“: لةم دوو طوزارشــةدا خةســَلةتة 

جةوهةرييــةكان جياوازن، لة كاتَيكــدا ضةمكي مَيذوو هةمان مانــا دةهَيَلَيتةوة. 

”مَيذووي مرؤظايةتي“، ”مَيذووي تةكنيك“، ”مَيذووي زانســت“، ”مَيذووي ئةم يان 

ئةو هونةرة“: نةك تةنيا بابةتةكة جياوازة، بةَلكو وشــةي ”مَيذوو“ هةموو جارَيك 
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مانايةكي ديكةي هةية.

 ثزيشــكي مــةزن A ميتؤدَيكــي بليمةتانــة بؤ ضارةســةري نةخؤشــييةك 

دةدؤزَيتــةوة، بةآلم دةيةيةك دواتر Bي ثزيشــك ميتؤدَيكي ديكةي، كاريطةرتر 

ثةرةثَيدةدا، بةجؤرَيك كة ميتؤدي ثَيشــوو ( هَيشــتا بليمةتانة) ئافةرؤز دةكرَي و 

لةبير دةكرَي. نيشانةي نموونةيي مَيذووي زانست ثَيشكةوتنة.

 ئةطةر بــؤ هونةر بــة كاربهَينرَي، ضةمكــي مَيذوو هيــض ثةيوةندييةكي بة 

ثَيشــكةوتنةوة نيية؛ بة ثلةي تــةواو طةياندن ناطةيةنَي، باشــتركردن ناطةيةنَي، 

ســةركةوتن ناطةيةنَي؛ بة ســةفةر دةضَي بــؤ وآلتطةلي نةناســراو، كة مرؤظ 

دةيةوَي لَييان بكؤَلَيتةوة و لةســةر نةخشــةيةك ديارييان بكا. رؤماننووس ئةو 

جؤشوخرؤشــةي نيية، لةواني ثَيش خؤي باشــتري بكا، بةَلكو ئةو شتانة ببينَي، 

كة ئةوان نةيانبينيوة، ئةو شــتانة بَلَي، كة ئةوان نةيانوتووة. شيعرييةتي فالوبَير 

ئةوةنــدة كةم شــيعرييةتي بةلزاك بةدنــاو دةكا وةكو ضؤن دؤزينــةوةي هَيَلي 

باكوور دؤزينةوةي ئةمةريكا تَيدةثةِرَينَي.

 مَيــذووي تةكنيك لة مرؤظةوة ســةرضاوة ناطرَي، كة تةنيــا ئامرازي ويية؛ 

ناتوانَي بةجؤرَيكي ديكة بَي وةكو لة ثَيشــووتردا و لة ئايندةشــدا دةبَي، ضونكة 

ملكةضي لؤذيكةكانــي خؤيةتي؛ لةم روانطةيةوة نامرؤظانةية. ئةطةر ئةديســؤن 

طَلؤثي نةدؤزيباوة، يةكَيكي ديكة دةيدؤزييةوة، بةآلم ئةطةر الورَينس ستَيرن ئةو 

بيرؤكة شــَيتانةيةي نةباية، رؤمانَيك بةبَي هيض ”ضيرؤكَيك“ بنووســَي، كةس لة 

جَيي وي نةيدةكرد و مَيذووي رؤمان ئةوة نةدةبوو كة ئَيمة دةيناسين.

 ”مَيــذووي ئــةدةب دةبــوو بة ثَيضةوانــةي مَيــذوو خؤيــةوة، تةنيا ناوي 

ســةركةوتنةكاني بة خؤي طرتبا، لةبةرئةوةي نسكؤكان سةركةوتني كةس نين“. 

ئةم رستة روونةي ذوليةن طراك هةموو ئةنجامطيرييةكان لةو حةقيقةتةوة دةكا، 

كة مَيذووي ئةدةب. ”بة ثَيضةوانةي مَيذوو خؤيةوة“، مَيذووي رووداوةكان نيية، 

بةَلكو مَيذووي بةهاكانة. بةبَي واترلؤ مَيذووي فةِرةنسا درك ثَي نةكراو دةبوو، 

بــةآلم واتةرلؤكاني نووســةرة بضــووك و تةنانةت طةورةكانيــش جَييان تةنيا 

لةبيرضوونةوةداية.

 مَيذوو ”وةكو مَيذوو“، مَيذووي مرؤظايةتي، مَيذووي شتةكانة، كة لَيرة نةماون 

و راستةوخؤ بةشداريي ذيانمان نةماون. لةبةرئةوةي مَيذووي هونةر مَيذووي 

بةهاكانة، واتة ئةو شــتانةي كة بؤ ئَيمة ثَيويستن، هةميشة لَيرةية، هةميشة لةالي 

ئَيمةن؛ ئَيمة لة هةمان كؤنسَيرتدا طوَي لة مؤنتةظَيردي و ستراظينسكي دةطرين.

 لةبةرئةوةي هةميشــةش لــة الي ئَيمةن، بةهاكاني هونةر هةميشــة تاويان 
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ثَيدةدرَيتــةوة، هةَلدةســةنطَيرَين، دةنرخَينرَين، ســةرلةنوَي دةنرخَيرَين، بةآلم 

مرؤظ ضؤن دةتوانَي بياننرخَينَي؟ لة بواري هونةردا ثَيوةري تةواوي نيية. هةموو 

حوكمَيكي ئيســتاتيكي طريمانةيةكي شةخســيية؛ بةآلم طريمانةيةكة، كة خؤي لة 

خودطةريياندا قةتيس ناكا، بةرةو رووي حوكمةكاني ديكة دةوةستَيتةوة، هةوَلي 

ئةوة دةدا، دداني ثَيدا بنرَي، مةبةستي بابةتطةرايية. لةبةر ئةوة مَيذووي رؤمان بة 

درَيذايي خؤي بؤ ئاطايي دةستةجةمعي لة طؤِرانَيكي بةردةوامداية، كة لَيهاتوويي 

و لَينةهاتوويي، ذيريي و دةبةنطي ثَيش هةموو شــتَيك بيرضوونةوة بةشــدارن، 

ئةو بيرضوونةوةيةي، كة واز ناهَينَي طؤِرستانة بَيسنوورةكاني طةورةتر بكاتةوة، 

كة لة ثاَل بةهاي بَينرخ بةهاي لة خؤي كةمتركراو، ددانثَيدانةنراو يان لةبيرضوو. 

ئةم ناحةقييةي ناتوانرَي خؤي لَي البدرَي مَيذووي هونةر مرؤظانة دةكا.

جوانيي ضِربوونةوةي لةثِري ذيانجوانيي ضِربوونةوةي لةثِري ذيان

لة رؤمانةكاني دؤستةيةظسكيدا كاتذمَير واز ناهَينَي، كات رابطةيةنَي: ”دةمةو 

نؤي بةياني بوو“ يةكةم رســتةي طةمذة بةمجؤرةية؛ لةم ضركةســاتةدا لة رَيي 

رَيكةوتَيكةوة (بةَلَي، رؤمانةكة بة رَيكةوتَيكي طةورة دةســتثَيدةكا!) سَي كةس لة 

ظاطؤني شــةمةندةفةرَيكدا بة يةكدةطةن، كة هةرطيز يةكدييان نةبينيوة: موشكين، 

رؤطؤشين، لَيبَيدةظ؛ لة رةوتي طفتوطؤياندا هةر زوو ناستازيا فيليثؤظنا، ثاَلةواني 

رؤمانةكة دةردةكةوَي. كاتمَير يازدة ميشــكين لــة الي ذةنةراَل يةثانضين زةنط 

لَيدةدا، كاتذمَير دوازدة و نيو لةطةَل ذني ذةنةراَل و ســَي كضةكةيدا ناني نيوةِرؤ 

دةخــوا؛ لة كاتي طفتوطؤياندا ديســان ناســتازيا فيليثؤظنا دةردةكــةوَي: بؤمان 

دةردةكةوَي، تؤتسكي ناوَيك، كة بةخَيوي كردووة، هةرضي ضؤنَيك بووة لةطةَل 

طانياي ســكرتَيري يةناضيندا هاوسةرطيرييان ثَي بكا و دةيةوَي هةمان ئَيوارة، لة 

ئاهةنطي بيستوثَينج ســاَلةي لةدايكبوونيدا بِريارةكةي بةيان بكا. دواي خواردن 

طانيا مشــكين لةطةَل خــؤي دةباتــة ئةثارتمانةكةي خَيزانةكةيةوة و ناســتازيا 

فيلؤثؤظنــا لةوَي دةردةكةوَي، لةطةَل ئةوةش كةس ضاوةِرواني نيية و ماوةيةكي 

كةمــي دواي ئةوة، بة هةمان شــَيوة ضاوةِرواننةكراو (هةمــوو ديمةنَيك لة الي 

دؤستةيةظســكي بة بةيانكردنَيكــي ضاوةِرواننةكراوي ريتمطةرا نةخشــَينراوة)، 

رؤطؤشيني مةست لة مةشرةبي بةدمةستةكاني ديكةدا دةردةكةوَي. ئَيوارةكة لة 

الي ناستازيا خرؤشاو دةطوزةرَي: تؤتسكي بةبَي سةبر ضاوةِرواني بةيانكردني 

هاوسةرطيرييةكة دةكا، موشكين و رؤطؤشين هةردووكيان ئةظينيان بة ناستازيا 
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رادةطةيةنين و جطة لةوةش رؤطؤشين ثاكةتَيكي بة سةد هةزار روبَلةوة دةداتَي، 

كة ناستازيا فِرَيي دةداتة ئاطردانةكةوة. ئاهةنطةكة شةوَيكي درةنط كؤتايي دَيت 

و لةطةَليدا بةشــي يةكةمي ضوار بةشةكةي رؤمانةكة: نزيكةي ٢٥٠ الثةِرة ثازدة 

كاتذمَيــري رؤذَيك و لة ضــوار ديمةن زياتر نا: شــةمةندةفةرةكة، خانووةكةي 

يةثانضين، ئةثارتمانةكةي طانيا، ئةثارتمانةكةي ناستازيا.

 هةتــا ئةو كاتة مــرؤظ دةيتواني ضِربوونةوةيةكي بــةو جؤرةي رووداو لة 

كاتَيكي وا كورت و لة شــوَينَيكي دياريكراودا تةنيا لة شــانؤدا ببينَي. لة ثشــتي 

دراماتيككردنَيكــي ثةِرطــري رووداوةكانةوة (طانيا زللة لة ميشــكين دةدا، ظاريا 

تف لة ضارةي طانيا كرد، رؤطؤشــين و ميشكين ئةظينيان لة يةك ضركةساتدا بؤ 

هةمان ذن رادةطةيةنن)، هةموو ئةو شــتَيكي سةر بة ذياني رؤذانة بَي، وندةبَي. 

شيعرييةتي رؤمان لة الي سكؤت، بةلزاك، دؤستةيةظسكي ئاوهاية؛ رؤماننووس 

دةيةوَي هةموو شــتَيك بة ديمةن بَلَي؛ بةآلم وةسفي ديمةنَيك جَي زؤر دةطرَي؛ 

ئةو ثَيويســتييةي، كرذييةكة بهَيَلرَيتةوة ضِركردنةوةيةكي لةِرادةبةردةر رووداو 

دةخــوازَي؛ لةبةرئةوة ئةم ناضيزيية: رؤماننووس دةيةوَي ســةرجةمي ئةطةري 

ثةخشــاني ذيان بثارَيزَي، بةآلم ديمةنةكة هَيندة ثِر لة رووداو دةبَي، ئةوةندة بة 

رَيكةوت تذي دةبَي، كة كاراكتةري ثةخشانطةراي و شيمانةي لةدةست دةدا.

 لةطةَل ئةوةشــدا لةم بةشــانؤكردنةي ديمةندا تةنيا ثَيويســتييةكي تةكنيكي 

نابينم و لــةوةش كةمتر هةَلة دةبينم. ئةم كةَلةكةكردني رووداوانة لةطةَل هةموو 

ئةو شتانةي كة ناوازة و نزيكة باوةِر نةكردةنين و رةنط بَي لة خؤياني بطرن، لة 

سةرةتاوة سةرنجِراكَيشة! ئةطةر لة ذياني خؤماندا بةسةرمان بَيت -كَي دةتوانَي 

نكؤَلي لَي بكا-، طةشكةمان دةكا! بةدَلمانة! لةبير ناكرَي! ديمةنةكان لة الي بةلزاك 

يان دؤستيةظســكي (دوا بةلزاكيي طةورةي شــَيوازي رؤمــان) جوانييةكي زؤر 

تايبةت رةنط ثَيدةدةنةوة، جوانييةكي زؤر دةطمةن، بةآلم جوانييةكي راستةقينة، 

كة هةموو كةسَيك لة ذياندا ناسيويةتي (يان بة الي كةمةوة بةري كةوتووة).

 بؤهيميــاي دآلراي الوَيتيم لةثِر دةردةكــةوَي: هاوِرَيكانم جاِري ئةوةيان دا، 

هيــض ئةزموونَيك لةو ئةزموونة بؤ ثياوَيك خؤشــتر نيية، كــة لة هةمان رؤذدا 

ســَي ذني بة دواي يةكدا هةبَي. نــةك وةكو بةســةرهاتَيكي ميكانيكي ئاهةنطي 

ســَيكس، بةَلكــو وةكو ســةرةِرؤيي تــاك لة رَيــي رَيكةوتي هــةل و دةرفةتي 

ضاوةِرواننةكراوةوة، غةفَلةتطيريي، فريوخواردني خَيرا. ئةم ”رؤذي سَي ذنة“، كة 

زؤر دةطمةنة و لة خةون نزيك دةبَيتةوة، خرؤشانَيكي فريودةري هةية، كة وةكو 

ئةمِرؤ هةستي ثَيدةكةم، لة دةستكةوتَيكي وةرزشي سَيكس ثَيك نةهاتبوو، بةَلكو 
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لة جوانييةكي داستاني بةدواي يةكداهاتنَيكي خَيراي بةيةكطةيشتنةكان، كة تيايدا 

هةمــوو ذنَيك لة بةردةم ثشــتينةكةي ذنةكةي ثَيشــوويدا، دةطمةنتر دةركةوت 

و ســَي جةســتةكةيان بة ســَي تؤني درَيذ دةضوون، هةر يةكةيان بة ئامَيريكي 

ديكة لَيدراو، بؤ نؤتةنامةيةك يةكيان طرتووة. ئةمة جوانييةكي زؤر تايبةتي بوو، 

جوانيي ضِربوونةوةيةكي لةثِري ذيان.

دةسةآلتي ثووضييدةسةآلتي ثووضيي

١٨٧٩ فالوبَيــر طؤِرانكاريــي لة خانةبةنديــي ثةرةطرافةكاني ضاثي دووةمي 

ثةروةردةكردني هةســتةكان كــرد (ضاثي يةكــةم ١٨٦٩ دةرضووبوو): هةرطيز 

ثةرةطرافَيكــي دابةش نةكردة ســةر ضةنــد دانةيةك، بةَلكــو زؤر جار بؤ ثاذي 

درَيذتــر بةيةكةوةي بةســتن. من وام بؤ دةردةكةوَي ئةمة مةبةســتَيكي قووَلي 

ئيســتاتيكي ئاشــكرا دةكا: رؤمان لة شــانؤ رووت دةكاتةوة؛ لــة دراما رووتي 

دةكاتــةوة (”لة بةلزاك رووتي دةكاتةوة“)؛ رووداوَيك، كردةيةك، وَينةيةك بخاتة 

قاوغي وَينةيةكي طةورةتري سةرجةمييةوة؛ لة ئاوي رؤيشتووي شتي رؤذانةدا 

بيتوَينَيتةوة.

 شــتي رؤذانة. ئةمة تةنيا وةِرســيي، ثووضيــي، تاكنةوايــي، مامناوةندَيتي 

نيية؛ ئةمة جوانيشــة. بؤ نموونة ئةفســووني رةوش؛ هةموو كةســَيك لة ذياني 

خؤيدا دةيناســَي: مؤســيقا، كة مرؤظ بة دةنطَيكي نزم لة ماَلي دراوســَيكةيةوة 

دةيبيســتَي؛ ئةو بايةي ثةنجةرة دةهةذَينَي؛ دةنطي تاكنةواي ثرؤفيســؤرَيك، كة 

طوَي بؤ غةمي ئةظيني كضةخوَيندكارَيك رادةدَيرَي و لةم طوَييةوة دةِروا و لةوي 

ديكةوة دةردةضَي؛ ئةم دؤخة ثووضانة مؤركَيكي السايي نةكراوةي دانسقةيي لة 

رووداوَيكي زؤر شةخســي دةدا، كة بةهؤيةوة دةبَيتة رووداوَيكي طرنط و لةبير 

ناضَيتةوة.

 بةآلم فالوبَير لة تؤذينةوةي ثووضيي رؤذانةدا زياتريش رؤيشتووة. سةعات 

يــازدةي ثَيش نيوةِرؤية، ئَيما بؤ ذووان دَيتــة ناو دَيرةكةوة و ئةو نامةية دةداتة 

دةســتي دَلدارة هةتــا ئةو كاتة ثاكةكةيــةوة، كة تيايدا ثَيــي رايدةطةيةنَي، ئيدي 

نايةوَي بيبينَي. ئةمجا دةضَيتة الوة، دةضيتة ســةر ضؤك و نزا دةكا؛ كاتَي راست 

دةبَيتةوة، رَيبةرَيك وةستاوة و ثَيشــنياري سةرداني ثيشانداني كلَيسةكةيان بؤ 

دةكا. بؤ ئةوةي ذووانةكة ثووض بكاتةوة ئَيما رازي دةبَي، كض و كوِرةكة ناضارن، 

لــة بةردةم تابلؤ، لة بةردةم فيطوري ثيرؤزدا بضةقن، ســةر بؤ نةخش و نيطاري 
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بنميضةكــة بةرز بكةنةوة و طوَي بؤ روونكردنةوةكانــي رَيبةرةكة هةَلبخةن، كة 

فالوبَيــر بة هةموو طةمذةيي و درَيذييةكةوة دةيطوازَيتةوة. ليؤن بة تووِرةييةوة 

ســةردانةكة دةثضِرَي، كة ناتوانَي لةوة زياتر تةحةمولي بكات، ئَيما بؤ طؤِرةثاني 

بةردةم كلَيســةكة ثةلكَيش دةكا، بانطي طاليســكةيةك دةكا، ديمةنة بةناوبانطةكة 

دةســت ثَيدةكا، كة ئَيمة هيضي لَي نابينين و نابيســتين، جطة لــة دةنطي ثياوَيك 

جاروبار لة ناوةوةي طاليســكةكةوة، كة فةرمان بة طاليسكةوانةكة دةدا، هةميشة 

بة ئاِراستةيةكي نوَيدا بئاذوَي، بؤ ئةوةي سةفةرةكة بةردةوام بَي و تَيكةَلبووني 

ئةظينةكة هةرطيز كؤتايي نةيةت.

 يةكَيــك لة ديمةنة هــةرة بةناوبانطــة ئيرؤتيكييةكان بةهؤي شــتَيكي زؤر 

بَيبايةخــةوة دَيتــة ئاراوة: وةِرســكةرَيكي بَيــوةي و وزةي ضةنةبازييةكةي. لة 

شانؤدا رووداوَيكي درَيذ دةتوانَي تةنيا لة رووداوَيكي درَيذي ديكةوة ثةيدا ببـَي. 

تةنيا رؤمان لةوة تَيطةيشت، دةسةآلتي طةورةي ثِر نهَيني ثووضيي بدؤزَيتةوة.

جواني مةرطَيكجواني مةرطَيك

بؤضي ئانا كارينينا خؤي دةكوذَي؟ بة رواَلةت هةموو شتَيك روونة: ضةندان 

ساَلة خةَلكي جيهانةكةي ئاوِري لَيدةدةنةوة؛ ثَيوةي دةتلَيتةوة لة سَيرطةي كوِري 

دوور بَي؛ لةطةَل ئةوةشدا ظرؤنسكي هَيشتا هةر حةزي لَيي كردووة، لة ئةظينةكةي 

ئةو دةترسَي؛ بة دةستييةوة شةكةت بووة، بةو ئةظينة زؤر ورووذاوة، نةخؤشانة 

(بة ناحةق) رذدة؛ هةســت دةكا لة تةَلةداية. بةَلَي، هةموو ئةمانة ئاشكران؛ بةآلم 

كاتَي مرؤظ لة تةَلةدا بَي حوكمي خؤكوشتني بةسةردا دراوة؟ خةَلكَيكي ئةوةندة 

زؤر بةوة رادَين لة تةَلةدا بذين! ئةطةر مرؤظ لة ئاستي غةمطينييةكةشيان تَيبطا، 

خؤكوشتني ئانا مةتةَل دةمَينَيتةوة.

 كاتــَي ئؤديب راســتيية دذوارةكة لةبارةي شوناســنامةي خؤيةوة دةزانَي، 

كاتَي ياكؤســتي هةَلواســراو دةبينــَي، ضاوةكاني خــؤي دةردةهَينــَي؛ لة كاتي 

لةدايكبوونييةوة ثَيويســتييةكي هاوثةيوةند بــة دَلنياييةكي ماتماتيكييةوة بؤ ئةم 

ئةم ئةنجامة تراذيدييةي برد، بةآلم ئانا بة بَي هيض رووداوَيكي ناوازة لة بةشــي 

حةوتةمي رؤمانةكةدا بؤ يةكةمجا بير لة مردني شياوي خؤي دةكاتةوة: ئةمة لة 

رؤذي هةينيدا روو دةدا، دوو رؤذ ثَيش خؤكوشــتني: شةِرَيكي ثَيشووتر لة طةَل 

ظرؤنســكيدا ئازاري دةدا، لةثِر ئةو رستةيةي بير دةكةوَيتةوة، كة لة هةَلضوونيدا 

تاوَيــك دواي منداَلبوونــي وتوويةتــي: ”لةبةرضــي نةمــردووم؟“، و ماوةيةكي 
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درَيــذ خؤي ثَيوة ســةرقاَل دةكا. (با تَيبَيني ئةوة بكةين: ئــةو لة طةِراندا بةدواي 

دةرضةيةكدا لة تةَلة بيرؤكةي مردني بؤ نايةت؛ يادةوةرييةك ئةمةي بة سرتة بة 

طوَيدا دةضرثَينَي).

 لة رؤذي داهاتوودا، لة شــةممةدا، بؤ جــاري دووةم بير لة مردن دةكاتةوة: 

بة خؤي دةَلَي، كة خؤكوشــتن ”تاقة هؤكارة، سزاي ظرؤنسكي ثَيبدرَي، جارَيكي 

ئةظيني بةدةست بهَينَيتةوة“ (واتة خؤكوشتن نةك وةكو دةرضةيةك لة تةَلة، بةَلكو 

وةكو تؤَلةي خؤشةويســتي)؛ بؤ ئةوةي بتوانَي بخــةوَي، حةبَيكي خةو دةخوا و 

لة خةونَيكي ســؤزاويدا دةربارةي مردني خؤي وندةكا؛ وَيناي ئازاري ظرؤنسكي 

دةكا، كاتــَي ئةو بةســةر تةرمةكةيدا ئةمــدا دادةضةمَيتةوة؛ ئةمجــا، كاتَي بؤي 

رووندةبَيتةوة، كة مردني تةنيا فةنتازياية، هةست بة خؤشييةكي طةورة بؤ ذيان 

دةكا: ”نةخَير، نةخَير، هةموو شــتَيك نةك مةرط! من ئةوم خؤشــدةوَي، ئةويش 

مني خؤشدةوَي، ئَيمة ديمةني هاوشــَيوةمان بيني و ديسان هةموو شتَيك ضاك 

بوو“.

 رؤذي داهاتوو، يةكشــةممة، رؤذي مردنييةتي. ســةرلةبةياني ديسان شةِر 

دةكةن و هةر لةطةَل ظرؤنســكي دةضَي بؤ ظيالكةي دايكي لة نزيكي مؤسكؤ، ئانا 

هةواَليكي بؤ دةنَيرَي: ”من لةســةر حةق نةبووم، وةرة بؤ ماَلةوة، ئَيمة دةبَي قسة 

بكةين. بؤ خاتري خودا، بطةِرَيرةوة، من دةترســَيم“. ئةمجا بِريار دةدا سةرداني 

دؤلي براذني بكا، بؤ ئةوةي داخي دَلي بؤ هةَلِرَيذَي. ئةمجا دةضَيتة ناو طاليســكة 

ئامادةكــةوة و جَلةو بــؤ بيرةكاني شــل دةكا. بيركردنةوةيةكــي مةنتيقي نيية، 

كردةيةكي كؤنترؤَل نةكراوي مَيشــكة، كــة هةموو شــتَيك تَيكةَلوثَيكةَل دةبَي، 

بيركردنــةي ثضِرثضِر، ضاودَيرين، بيرةوةرين. طاليســكةكة لــة كاتي ئاذووتندا 

شــوَينَيكي نموونةيية بؤ مؤنؤلَيطَيكي بَيدةنطي ئاوهــا، ضونكة جيهاني دةرةوةي 

كة بة تةنيشــتدا تَيدةثةِرَي ثةيداردةثةي برةو بة بيرؤكةكاني دةدا: ”نووسينطة و 

كؤطا. دكتؤري ددان. بةَلَي لة الي دؤلي ددان بة هةموو شــتَيكدا دةنَيم؛... سةخت 

دةبَي، هةموو شتَيكي ثَي بَلَيم، بةآلم دةيكةم“.

 (ســتَيندال بة خؤشحاَلييةوة دةنطةكة لة ناوةِراستي ديمةنةكةدا دةبِرَي: ئَيمة 

ئيــدي طوَيمان لة ديالؤطةكة نابَي و دواي بيــرة ثةنهانةكاني فيطؤرَيك دةكةوين؛ 

ئةمةش هةميشة بيركردنةوةيةكي زؤر لؤذيكي و ثوختة، لةِرَيي ئةمةوة ستَيندال 

ســتراتيذي ثاَلةوانةكةيمان بةدةســتةوة دةدا، كة خةريكي ئةوةية بارودؤخةكة 

بنرخَينــَي بِرياري رةفتاري بــدات. مؤنؤلؤطة بَيدةنطةكةي ئانــا بة هيض جؤرَيك 

لؤذيكي نيية، بيركردنةوة نيية، هةموو ئةو شتانةية كة لة ضركةساتَيكي دياريكراودا 
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بةسةريدا بة هاذة دةكةن. بةمة تؤَلستؤي ثَيشدةستي ئةوة دةكا، كة جؤيس ثةنجا 

ســاَل دواييتر زؤر سيستةماتيكتر لة ئؤليسةسةكةيدا بةكاريدةهَينَي و مؤنؤلؤطي 

ناوةوة يان تةوذمي هؤشي ثَيدةوترَي. تؤَلستؤي و جؤيس هةمان ئةو كةَلكةَلةية 

دايطرتبوون: ثةي بةوة ببةن، لة ضركةســاتي ئَيســتادا ضي لة ســةري مرؤظَيكدا 

روو دةدا، كــة لةو ضركةيةدا بؤ هةميشــة دوور دةكةوَيتةوة، بةآلم جياوازييةك 

هةية: تؤَلستؤي بة مؤنؤلؤطي ناوةوةي لةوة ناتؤذَيتةوة، وةكو دواييتر جؤيس، لة 

رؤذَيكي ئاسايي دةكؤَلَيتةوة، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة لة ضركةساتة بِرياردةرةكان لة 

ذياني ذنة ثاَلةوانةكةيدا دةتؤذَيتةوة. ئةمةش زؤر قورسترة، ضونكة بارودؤخَيك 

هةتا دراماتيكيتر، ناوازةتر، خراثتر بــَي، ئةوةندة بةهَيزتر طَيِرةوة مةيلي ئةوةي 

هةية، كاراكتةرة راســتةقينةكةي لةناو ببا، ثةخشانة نالؤذيكييةكةي لةبير بكا و 

لةِرَيي لؤذيكي تراذيدياي بَيبةزةيي، ئاسانكراوةوة جَيي بكاتةوة. واتة تؤذينةوةي 

تؤَلســتؤي بؤ ثةخشــاني خؤكوشــتن كارَيكي طةورةية، ”دؤزينةوة“يةكة، كة لة 

مَيذووي رؤماندا هاوشَيوةي نةبووة و هةرطيزيش نايبـَي).

 كاتــَي ئانــا دةطاتة الي دؤلي، لة توانايــدا نيية، هيضي ثَي بَلــَي. زوو بةجَيي 

دةهَيَلَي، ســواري طاليســكةكة دةبَيتــةوة و دةطةِرَيتــةوة؛ مؤنؤلؤطي دووةمي 

نــاوةوةي بة دوادا دَيت: ديمةني جــادة، ضاودَيريي، هاوثةيوةســتكردنةكان. لة 

ماَلةوة تةلةطرامةكةي ظرؤنســكي دةدؤزَيتةوة، كــة ثَيي رادةطةيةنَي، ئةو لة الي 

دايكي لة طوندة و ثَيش ســةعات دةي شــةو ناطةِرَيتةوة. بؤ هاوارة ثِر هةســت 

و ســؤزةكةي ســةرلةبةيانيدا (”بؤ خاتري خوا، بطةِرَيرةوة، من دةترســم!“) بة 

هةمان شــَيوة ضاوةِرواني وةآلمَيكي بةهةست و سؤزة، لةبةرئةوةي نازانَي، كة 

ظرؤنسكي هةواَلةكةي ثَي نةطةيشــتووة، لة ناخةوة هةستي بريندار بووة؛ بِريار 

دةدا بة شــةمةندةفةر بضَي بؤ الي. جارَيكي ديكة لة طاليسكةكةدا دانيشتووة، كة 

ديالؤطي سَييةمي ناوةوة روودةدا: ديمةني جادة، ذنة دةرؤزةكةرَيك، كة دةستي 

منداَلَيكي طرتووة، ”بؤضي وا بير دةكاتــةوة، كة بةزةيي دةبزوَينَي؟ هةموو تووِر 

نةدراوينةتــة نَيو ئةم جيهانةوة بــؤ ئةوةي رقمان لة يةكــدي ببَيتةوة و ئازاري 

يةكدي بدةين؟ ... ئاي، قوتابييةكان، كة بة خؤشــي كات بةسةردةبةن... سَيرطيية 

ضكؤلةكةم!...“.

 لة طاليســكةكة دادةبةزَي و سواري شــةمةندةفةرةكة دةبَي: وزةيةكي نوَي 

دَيتة سةر شــانؤ: ناشــيرينيي: لة ثةنجةرةي ظاطؤنةكةوة ذنَيكي ”ناقؤآل“ دةبينَي 

بةســةر شؤستةي سكةكةدا رَيدةكا؛ لة خةياَلي خؤيدا رووتي كردةوة، بؤ ئةوةي 

دَلي بة ناشيريني ئةو داخورثَينَي...“ كضَيكي بضووك بة دواي خانمةكةدا دةِروا، كة 
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بة نازةوة ثَيكةني... ضةثةَل و لووتبةرز“. ”ثياوَيكي ثيس، ناشيرين شةثقة لةسةر“ 

دةردةكةوَي. لة دواييدا ذن و ثياوَيك لة بةرامبةري دادةنيشن؛ ”بؤ ئةو قَيزةونن“؛ 

ثياوةكــة شــتي ”طةلحؤيانة بؤ ذنةكــةي دةطَيِرَيتةوة“. هيــض بيردكردنةوةيةكي 

ئاوةزةكي لة ســةريدا نةماوة، دركي ئيســتاتيكي زؤر ناسك دةبَي؛ نيو سةعات 

ثَيش ئةوةي خؤي دنيا بةجَيبهَيَلَي، دةبينَي تَييدا جوانيي وندةبَي.

 دادةبــةزَي. لــة وَيســتطة هةواَلَيكي نوَيي ظرؤنســكي دةدرَيتة دةســت، كة 

طةِرانــةوةي لة كاتذمَيــر دةدا دةســةلمَينَي. بــة درَيذايي شؤســتةكة رَيدةكا، 

هةســتةكاني لة هةموو اليةكةوة بة بازاِرَيتي، قَيزةوني، مامناوةندَيتي هَيرشــيان 

بؤ دةهَينرَي. شــةمةندةفةرَيكي بارطواســتنةوة دَيتة ناو وَيستطةكةوة. لةثِر ”ئةو 

ثياوةي بيركةوتةوة، كة لة يةكةم رؤذي يةكتربينياندا لةطةَل ظرؤنسكي كةوتبووة 

ذَير شــةمةندةفةر و تَيطةيشــت دةبَي ضَي بكات“. لةم ضركةساتةشدا بِريار دةدا 

بمرَي.

 (”ئةو ثياوةي بووة ذَير شــةمةندةفةرةوة“ كة بيري دةكةوَيتةوة، كارمةندي 

هَيَلةئاسنينةكان بوو، لة هةمان ضركةساتدا، كاتَي ظرؤنسكي بؤ يةكةمجار لة ذيانيدا 

بيني، كةوتبووة ذَير شةمةندةفةرَيكةوة. ئةم هاوتايية، ئةم لة ضوارضَيوةطرتنةي 

ســةرجةمي مَيــذووي ذياني بــة ثاَلنةري مةرطــي دووفاقة لة وَيســتطةدا ضي 

دةطةيةنَي؟ ئايا ئةمة ســةختةكارييةكي شيعرييةتي تؤَلســتؤية؟ شَيوازي ئةوة، 

طةمة بة رةمزةكان بكا؟

 با بارودؤخةكة ثوختة بكةينةوة: ئانا ضووة بؤ وَيســتطة، بؤ ئةوةي جارَيكي 

ديكة ظرؤنسكي ببينَي و نةوةكو بؤ ئةوةي خؤي بكوذَي؛ لة شؤستةي وَيستطةدا 

لةثــِر بيرةوةرييةك بةســةريدا دةدا و دةرفةتَيكــي ضاوةِرواننةكرا فريوي دةدا، 

شــَيوازَيكي كؤتايي، جوان بة ضيرؤكي ئةظيني بدا؛ سةرةتا و كؤتايي بة وَيستطة 

وةكو شوَيني هاوشَيوةي رووداو و ثاَلنةري هاوشَيوةي مةرطةوة لةذَير ضةرخةدا 

بــة يةكةوة طرَي بدرَي، ضونكة بة بَي ئةوةي بزانَي، مرؤظ لة خةرمانةي جوانيدا 

دةذي و ناشيرينيي بوون ئانا ئازار دةدا، بؤ ئةمةش ئةوةندة زياتر هةستيارة).

 ضةنــد ثلةيــةك دةضَيتة خــوارةوة و لــة بةردةم ســكةكاندا دةوةســتَي. 

شــةمةندةفةرة باَلهةَلطرةكة نزيك دةبَيتةوة. ”هةستَيك دايطرت، كة وةكو ثَيشوو 

وابوو، كة لة كاتي مةلةكردندا خؤي ئامادة دةكرد، باز بداتة ناو ئاوةكةوة...“.

 (ِرســتةيةكي سةرســووِرهَينةر! لة تاقــة ضركةيةكــدا، دوا ضركةي ذياني، 

جدييةتي زؤري لةطةَل يادةوةرييةكي خؤش، ئاسايي، ساناوة دةبةستَي! تةنانةت 

لة ضركةســاتي ورووذَينــةري مةرطيدا ئانا لة رَيطاي تراذيدي سؤفؤكليســةوة 
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زؤر دوورة. لة رَيطاي ثِرنهَيني ثةخشــان النادا، كة دزَيويي و جوانيي بة تةنيشت 

يةكةوةن، كة شــتي مةنتيقي جَي بؤ شــتي نامةنتيقي ضؤَل دةكا و مةتةَل، مةتةَل 

دةمَينَيتةوة).

 ”سةري راكَيشاية نَيوان شانةكانييةوة و بة دةستي درَيذكراوةوة كةوتة ذَير 

ظاطؤنةكةوة“.

شةرمي خؤدووبارةكرنةوةشةرمي خؤدووبارةكرنةوة

لــة يةكَيك لة يةكةم جارةكاندا كة لة ثراط دواي هةرةســي كؤمؤنيســتي لة 

ســاَلي ١٩٨٩دا مامةوة، هاوِرَييةكم، كة بة درَيذايي كات لةوَي ذيابوو، ثَيي وتم: 

ئةوةي ئَيمة ثَيويســتمان ثَيــي هةية بةلزاكَيكة، ضونكة ئةوةي تــؤ لَيرة دةيبيني، 

ضاكسازيي كؤمةَلطةيةكي سةرمايةداريية بة هةموو ئةو شتانةوة كة سامناكيي و 

طةمذةيي لةطةَل خؤيدا دةيهَينَي، لةطةَل بازاِريي ساختةضييةكان و نةديوبدييةكان. 

طةمذةيي بازرطاني جَيطةي طةمذةيي ئايدؤلؤذي طرتووةتةوة، بةآلم رةسةنايةتي 

لةم ئةزموونةدا ئةوةية، كؤن بة زيندوويةتي هَيشــتا لــة يادةوةريداية، هةردوو 

ئةزموونةكــة بةيةكيانــدا داوة و مَيذوو وةكو ســةردةمي بةلزاك ســيناريؤي 

ئاَلــؤزي باوةِرنةكردةني ضَي دةكا. ضيرؤكي ثيرةمَيردَيكيشــم بــؤ دةطَيِرَيتةوة، 

لَيثرســراوَيكي بةرزي ثَيشــووي حيزبي، كة ثَيش بيستوثَينج ســاَل ثشتطيري 

هاوســةرطيريي كضةكةي لةطةَل كوِري ماَلباتَيكي بــرذواي رَيزداري ماَلوموَلك 

دةست بةسةرداطيراو كردبوو، كة ئةو (وةكو دياري زةماوةند) يةكسةر كارَيكي 

باشــي بؤ زاواكةي دؤزيبــووةوة؛ ئةمِرؤ ئــةو ئةثاراضيكة ذياني لــة تةنياييدا 

دةطوزةرَينــَي؛ ماَلباتي زاواكةي ســامانة لــة كاتي خؤيدا بــة دةوَلةتكراوةكةي 

وةرطرتةوة و كضةكة شــةرم بؤ باوكة كؤمؤنيســتةكةي دةكا، تةنيا بة دزييةوة 

دةوَيرَي سةرداني بكا. هاوِرَيكةم ثَيدةكةنَي: سةرنجي شتَيك دةدةي؟ ئةمة وشة 

بة وشــة ضيرؤكي طؤريؤتة! لة كاتي حوكمِرانيي تيرؤردا ثياوة دةســةآلتدارةكة 

بؤي دةلوَي، هةردوو كضةكةي بة ”ضيني نةيار“ بة شــوو بدات، كة لة دواييدا، لة 

قؤناغي بيناكردنةوةدا، نةيانويســت باوكيان بناسنةوة، بةجؤرَيكي باوكي داماو 

هةرطيز ناتوانَي لة شوَيني طشتيدا بيانبينَي.

 ماوةيةكــي زؤر ثَيكةنين. ئةمِرؤ لة الي ئةم ثَيكةنينةدا هةَلوةســتة دةكةم. لة 

راســتيدا ئَيمة بؤضي ثَيكةنين؟ ثيرةمَيردة ئةثةراضيكةكــة هَيندة مايةي ثَيكةنين 

بوو؟ مايةي ثَيكةنين، ضونكة ئةوةي دووبارة كردةوة، كة يةكَيكي ديكة ئةزمووني 
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كردبوو؟ بــةآلم خؤ ئةو هةر هيضي دووبارة نةكــردةوة! مَيذوو خؤي دووبارة 

كردةوة. بؤ ئةوةي خؤيشي دووبارة بكاتةوة، دةبَي يةكَيك شةرم، ذيريي، زةوقي 

نةبَي. زةوقي خراثي مَيذوو بوو، كة ئَيمة دةبوو ثَيي بكةيةنين.

 بةمةش دةطةِرَيمةوة بؤ داواكارييةكةي هاوِرَيكةم. ئايا ئةوة راستة، كة ئةمِرؤ 

ئةو قؤناغةي لة بؤهيميا تيايدا دةذين ثَيويســتي بــة بةلزاكة؟ لةوانةية. لةوانةية 

بؤ ضيكييةكان رؤشــنكةرةوة بَي، رؤمان لةبارةي هَينانةوةي سةرمايةداييةوة لة 

وآلتةكةياندا بخوَيننةوة، خولطةيةكي فراواني ضِري رؤمان بة كةســايةتي زؤري 

شــَيوازي بةلزاكةوة، بةآلم هيض رؤماننووسَيكي شاياني ئةو ناوة بَيت رؤمانَيكي 

وا نانووســَي. مايةي ثَيكةنينة جارَيكي ديكة كؤميدياي مرؤظانة بنووسرَيتةوة. لة 

طةَل ئةوةشــدا مَيذوو (هي مرؤظايةتي) دةتوانَي ئةو زةوقة خراثةي هةبَي، خؤي 

دووبارة بكاتــةوة، بةآلم مَيذووي هونةرَيك بةرطــةي دووبارةكردنةوة ناطرَي. 

هونةر بؤ ئةوة لة ئارادا نيية، وةكو ئاوَينةيةكي طةورةي هةموو طؤِرانكارييةكان، 

شــَيوة جياوازةكان، دووبارةبوونةوة بَيكؤتاييةكاني مَيــذوو تؤمار بكا. هونةر 

تيثَيكي مؤسيقاي كَلَيسة نيية كة بةدواي قولةثَيي مَيذووةوة بَي، لة بةرةو ثَيشةوة 

رؤَيشــتنيدا. هونةر لة ئاراداية، بؤ ئةوةي مَيذووي خؤي بخوَلقَينَي. ئةو شــتةي 

رؤذَيك لة رؤذان لة ئةوروثا دةمَينَيتةوة، مَيذووي دووبارةبووةوةي خؤي نيية، 

كــة بؤ خؤي لة خؤيدا هيض بةهايةك بةرجةســتة ناكات. تاقة شــتَيك هةلي هةية 

بمَينَيتةوة مَيذووي هونةرةكانَيتي.

سةرضاوة:سةرضاوة:

Milan kundera, Verratene Vermachtnisse, Fischer, Farnkfurt Main, 2001
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دةرطاي مالَي خوا

تةنها بة رووي كةسانَيكدا واآلية، كة دلَيان شادة و ستران بَيذن و 

سةماكارن

ئةوانةي دلَتةنطن، ناتوانن بضنة مالَي خؤا

كةواتة خؤت دوور بطرة لة خةفةت و خةم

دَلت ليَوانليَو بكة لة هةموو جؤرة رةنطَيك 

ثرشنطدار و رةنطاوِرةنط وةكو تاوس 

بؤ ئةوةي دَلت شاد بَي، لة دووي بةهانة و بيانوو مةطةِرَي

ئةوانةي كة بؤ شادبوون بة شوَين بةهانة و بيانوو دةطةِرَين، هةرطيز شاد و 

خؤشحاَل نابن

سةماكة و ستران بَيذة

لةبةر خةلَكي نا، لةبةر هيض شتَيك نا 

سةما بكة تةنها لةبةر سةماكردن

طؤراني بَلَي تةنها لةبةر طؤرانيوتن

ئةو كات هةموو ذيانت مةلةكوتي دةبَيت

ئةو جؤرة لة ذيان ياني سةربةستبوون، ئازاد بوون

ئادةم بةهةشتي كرد بة قورباني ئازادي 

ئؤشؤئؤشؤ

و. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةريو. لة فارسييةوة: جةواد حةيدةري
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ئازاد و سةربةستانة بذي

سات بة سات و كات بةكات بذي

لة هيض شتَيك مةترسة، لةدةست ترس خؤت رزطار بكة. هيض شتَيك نيية 

تا لة دةستي بدةي، شتَيكيش نيية كة وةضنطت كةوَيت، ئةو كاتةي لةمانة 

طةيشتين، ئةوا بة بةختةوةري ذيان طةيشتووين.

هيض كات سواَل مةكة، هةرطيز وةك سوالَكةرَيك لة دةروازةكاني ذيان 

نزيك مةبة، ضونكة هةرطيز دةروازةكاني ذيان بةرةوِرووي سوالَكةرةكان 

ناكةنةوة.

ذيانت بة زةنجيري حةز و ئارةزووبةند و يةخسير مةكة، هةر ئةو حةز و 

ئارةزووةية كة بوونةتة ريَطر لةسةر رَيت. 

ئازاد و سةربةستانة بذي.

جةهةنةم لةو شويَنةوة دةست ثَيدةكات كة يةكةمين ئارةزوو تَيدا شكَل 

دةطرَيت.

بةهةشت لةو شويَنةوة دةست ثَيدةكات كة تَيدا هيض داواكاري و 

ئارةزوويةك بووني نيية.

بؤئةوةي ذيانت جوان و رازاوة بَيت، لةباتي ترس لة خوا، خوشةويستي خوا 

بكةن

هةرشتَيك لةم جيهانة دةبيني دذبةيةكن، 

شةو و رؤذ

باش و خراث 

جوان و ناشيرين

خؤشةويستي و نةفرةت

بة تيَثةِربوون لةم هةموو شتة دذ بة يةكانة

دةطةين بة حةقيقةتَيك كة دةتوانين ناوي خواي ليَبنيَين

من دةمةوَيت تؤ بطةِريَنمةوة بؤ ناخي خؤت

تؤيان دزيوة

و ثةردةثؤشيان كردووة و بة هةموو شيَوةيةك تؤيان مةرجي كردووة و

هةموو دةرطاكانيان لَيداخستووي بؤئةوةي نةطةِريَيتةوة بؤ ناخي خؤت 

من دةمةوَيت هةموو دةرطا و ثةنجةرةكانت لَي بكةمةوة

ئةطةر بتوانم بةربةست و لةمثةرةكانت دةِروخيَنم و 

ئازاد و سةربةستت دةكةم، ئةو كات دةزاني مةزهةب ضيية.
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من هةر ئةوة كة هةم، ض موريدَيك هةبَيت يان نةبَيت، من بة كةس 

ثشتئةستوور نيم، هةموو هةولَي من ئةوةيةكة تؤ لة وابةستةبوون رزطار 

بكةم.

من لَيرةم هةتا تؤ ئازاد بكةم، نامةوَيت كويَرانة وةشويَنم كةوي، من 

دةمةوَيت تؤ خؤت بدؤزيَتةوة.

لة راستيدا ذيان طالَتةية نةك ئةمريَكي جدي، ئةطةر بتانةوَيت ذيان بة 

جدي بطرن ئةوا تووشي رةنج و ناخؤشي دةبن، بةهؤي بير و ئةندَيشةتةوة 

تووشي ئازار دةبي و لةذيَر باري ذياندا ثان دةبيتةوة، ئةوكات ذيان 

ثَيكةنين و خؤشييةكاني خؤي لةدةست دةدات. هةولَبدة ثتر لة رادة بير 

نةكةيتةوة و نةضيتة دةرياي خةيالَةوة، ضونكة بيركردنةوة زياتر يان 

لةبارةي رابردووةوةية يان لةبارةي داهاتووةوةية و قةت باسي ئَيستا 

ناكرَيت و هةموو وزة و تواناكانيش بةفيِرؤ دةضَيت. 

ئةطةر دةتةوَيت لةدةست عةشق و خؤشةويستي را بكةي، ئةوة زياتر بة 

خةيالَي رابردووة يان داهاتووةوة بذي. 

دةرختةكان لةطةَل زةوي

زةوي لةطةَل دةرختةكان

بالَندةكان لةطةَل دةرختةكان

دةرختةكان لةطةَل بالَندةكان

زةوي لةطةَل ئاسمان

ئاسمان لةطةَل زةوي 

خؤشةويستي دةكةن 

هةموو ذيان لةناو دةرياي بَي كؤتايي عةشقدا شةثؤل دةدةن.

لَيطةِرَي با عةشق ثةرستطةي تؤ بَيت 

عةشق زةرورةتَيكة، عةشق خؤراكي روحة 

هةروةك ضؤن لةش بة خؤراك دةذي

رؤحيش بة عةشق زيندووة،

عةشق سةرةتاي هةر شيَتكة كة مةزنة

عةشق دةروازةي مةلةكوتة

بة لوتبةرزي و لةخؤباييبوون عةشق لةناو دةضَيت

هةركاتَي عةشق و خؤشةويستيت هةبوو ئةو كاتة بالَق بووي
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منداَل لة عةشق دروست بووة

عةشق هيض كاتَيك مةرط و مردن ناناسَيت

زمان هةرطيز تواناي ئةوةي نيية وةسفي عةشق بكات

هةركاتَيك مرؤظ عةشق و خؤشةويستي بكات ئةو كاتة خواية

ناسيني عةشق ياني ناسيني خوا

هةموو مرؤظةكان عاشقانة لة دايك دةبن

عةشق تةنها ئومَيديَكة كة بووني هةية

جطة لة عةشق هةموو شتَيكي تر كويَر و نابيناية

عةشق طةورةترين دياري خواية

عةشق رةهاية، ترس و نائومَيدي ناناسَيت

عةشق ئاويَنةية

مرؤظ كاتَيك كامَل دةبَيت كة عاشقانة بذي

مرؤظي بَي عةشق لة تاريكاييةكي رةهاداية

يةكةم هةنطاو بؤ طةورةيي و مةزنبوون، لة عةشقةوة دةستثَيدةكات.

ذيان رازيَكة بؤ عةشق و خؤشةويستيكردن 

عةشق سةماي ذيانة

خوا و عةشق هاوواتا و هاومانان 

عةشق تةنها بةلَطةية بؤ بووني خوا

عةشق قةت دةستةمؤ ناكرَيت

عةشق مةرج ناناسَيت

ذياني عاشقانة هةمان ذيانكردنة لةطةَل خوا

عةشق بة بةخشين طةشة دةكات

عةشق ئاويَنةيةكي راستةقينةية كة تيَيدا دوو عاشق بة شيَوةيةكي 

راستةقينة خؤياني تَيدا دةبين و لةو ريَطةيةوة خوا دةناسن و ئةمةش 

ريَطايةكة بؤئةوةي بؤ الي خوا بضن.

مةرط و مردن كؤتايي بة ذيان ناهيَنن، بةلَكو تةواوكةري ذيانن.

ئةطةر خؤت بطؤِري، ئةوة دةستت كردووة بة طؤِري جيهان، ضونكة بة 

طؤِري تؤ بةشَيك لة جيهان دةطؤِردرَيت. 

ذياني ئيَمة زؤر كورتة، هةر بؤية شتَيكي ئةوتؤ نيية كة بؤي نيطةران و 

بةثةرؤش بين، ذيان ئةوةندة كورتة وةك ئةوةي كةسَيك جنيَو بة تؤ 

بدات و تؤش هةرا و هوريا بي و دةنطة دةنطة بنيَتةوة. 
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ئادةم كاريَكي باشي كرد كة لة بةهةشت هاتة دةرَي و كاريَكي كرد كة 

كةس نةيكردووة، ئةطةر ئةو لة بةهةشتدا مابايةتةوة و شؤِرشي نةكردباية 

و ميوةي درةختي زانستي نةخواردباية، دةبوو بة كةسَيكي بَي ئيرادة و بَي 

عاتيفة و بَي سؤز و دةمرد. ئادةم بويَريي و ئازايةتي و زيرةكي لةخؤي 

نيشاندا و لة بةهةشت هاتة دةرَي، ئادةم لة بةر ئازادي بةهةشتي لةدةست 

دا. ئةوةش بؤ هةموو كةسَيك روو دةدات، بةآلم كؤمةلَطا هَيشتا باوةِر بةو 

دياردة سادةية ناكات.

ذيان مةتةلََيك نيية، بةلَكو راز و سِريَكة، بؤ مةتةَل وةآلمَيك هةية، بةآلم 

هةرطيز بؤ راز و سِرَيك وةآلمَيك دةست ناكةوَيت. 

لة ذياندا سةختترين شت وةالنان و فةرامؤشكردني رابردووة، رابردوو 

تةنها شتَيكة كة لةبارةي خؤتةوة دةيزاني و فِريَدان و لةبيركردني ئةوةش 

زؤر سةختة، ئةوانةي بتوانن لةبيري بكةن، لة راستيدا ذياني راستةقينة 

ئةوان هةيانة و باقي كةساني تر بة رووالَةت و لة رووي ساختةضيَتييةوة 

دةذين.

درؤيةكي بضووك هةزار درؤ بةدواي خؤيدا دةهيَنَيت، ضونكة تو ناضاري 

بةرطريي لة درؤكةت بكةي و بةدرؤش ناتوانرَيت بةرطريي لة حةقيقةت 

بكرَيت. 

كاتَيك خؤت ناسي، دةتواني بؤ هةموو شويَنَيك بضيت، بؤ هةرشويَنَيكيش 

كة بضَيت بةختةوةريي بةدواتةوةية.

بةر لةوةي مةرط بةربينطت ثيَبطرَيت، هةرضي هةتة دابةشي بكة، 

ئايا دةتواني طؤرانييةكي خؤش بلَيَيت، طؤرانييةك بَلَي و دابةشي بكة، 

ئايادةتواني ويَنة بكَيشيتةوة، ئةويش دابةش بكة، هةرضي وةدةستت 

كةوت دابةشي بكة، قةت نةمبينيوة كةسَيك شتَيكي بؤ دابةشكردن 

نةبووبَيت.

مرؤظ بوونةوةريَكي سةيرة، بؤ هةموو شويَنَيك دةضَيت و سةربةهةموو 

كون و قوذبنَيكدا دةكات، بة شاخي هيمااليادا هةلَدةطةِرَيت، يان دةضَيت 

بؤ جةمسةري باشوور، يان دةضَيت بؤ كورةي مانط، بةآلم مرؤظ قةت 

جارَيك سةرداني ناخ و دةرووني خؤي ناكات و ئةمةش طةورةترين 

نةخؤشييةكة كة تووشي مرؤظ بووة.

هيض دةرفةتَيك بؤ شادكردني خةَلك لة دةست مةدة، ضونكة ئةو كارة 

هةم بؤ تؤ و هةم بؤ خةَلك سوودي هةية. 
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هةركةسَيك هةولَبدات بؤ دؤزينةوةي حةقيقةت، دةستبةجَي كؤمةلَطا 

دذايةتي دةكةن. 

سياسةت لة بنةِرةتدا ياني ثاوانخوازيي و دةسةآلتخوازيي، سياسةت لة 

ئةساسدا هةلَةية، ضونكة ثاوانخوازيي و دةسةآلتخوازيي هةلَةية. هةر 

شويَنَيك ثاوانخوازيي تَيدا بَيت، سياسةت سةرداني دةكات. هيتلةريش 

دةتوانَيت ببَيت بة مةسيح يان بودا يان مةحةمةد بة مةرجَيك واز لة 

سياسةت بهيَنَيت. كاتَيك باس لة سياسةت بازةكان دةكةم، مةبةستم 

ئةوانة نيية كة سياسةت دةكةن، بةلَكو مةبةستم ئةو كةسانةية كة 

ثاوانخوازن.

بة مردن جةستةي مرؤظ لةناودةضَيت، كةواتة بةرلةوةي جةستةت لةناو 

بضَيت عةشق و خؤشةويستي بة دياريي بدةية. ئةطةر لة مردن تيَبطةي، 

ئةوكاتةية كة لة ذيان تَيدةطةيت.

سةرضاوةكان:سةرضاوةكان:

فرهنط اموختن و عشق ورزيدن. 

http://fa.wikiquote.org
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تةها ئةحمةد رةسوَلتةها ئةحمةد رةسوَلشؤِرشى هونةرى شَيوةكاريى

و. ئازاد بةهين و. ئازاد بةهين وتووَيذ لةطةأل تيؤدؤر ئانجَيلؤثؤلؤس

و. سةعيدة سائَيبو. سةعيدة سائَيبوتووَيذي راديؤيي هانري ماتيز (١٩٤٢)
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 بَيطومان ئةم باســة لةو قؤناغانةوة سةرضاوة دةطرَيت كة هونةر بةطشتى و 

هونةري شــَيوةكاريى بةتايبةتى بةخؤيةوة بينيوة و بةثَيى سةردةمةكان طؤِرانى 

ريشةيى كةوتؤتة شَيوةى كاركردن و بةخششةكانييةوة، سةبارةت بةو شؤِرشة 

هونةريية، ياخود دةســثَيكى طؤِرانى ديدطاكان بؤ جيهان و سرووشت هةَلبةتة لة 

رَيبازى زانستييانةى ئيمثريشَينيزمةوة دةستى ثَيكردووة و هةم لة فؤرم و هةم لة 

ناوةرؤك و بابةتدا قؤناغَيكى نوَيى دياريكردووة كة بة قؤناغى مؤدَيرنيتة ناوزةد 

دةكرَيت، سنوور و كَيشــانى ئةو هَيآلنةية كة ضيتر نيطاركَيشان لة ئةتمؤسفيرى 

كالسيكى و رؤمانسيزم و سرووشتى و رياليزميدا بنةماكانى نيطاركَيشان تةنها لة 

ستؤديؤ و ئاتةلَيرييةكاندا نةهَيَلَيتةوة و دوو ضاوى نوَيى ثَى ببةخشَى كة جياواز 

بَيت لة روانينةكانى ثَيشــوو.. هونةر و ســةرجةم ذانرةكانى لةطةَل ثةرةسةندن 

و طؤِرانة كؤمةآليةتى و سياســييةكان، ثَى بةثَيى هاتنةئاراى ســةرمايةدارى و 

ثيشةســازييةكى طةشةســةندوو، هةموويان لةو طؤِران و نوَيبوونةوةية بةدةر 

نةبوون، وةلَى شؤِرشى بةرضاوى شَيوةكانى نيطاركَيشان ثشكَيكى راستةوخؤى 

شؤِرشى هونةرى شَيوةكاريى

تةها ئةحمةد رةسوَلتةها ئةحمةد رةسوَل
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وةبــةر كةوتووة و ئــةو دابِران و جوَيبوونةوةية لة سرووشــت باشــتر رةنط 

ثَيدةداتةوة، هةربؤية دةســثَيكى شؤِرشة هونةرييةكان لكاوة بة شَيوةكارييةوة، 

ئةمةش ئةطةر كةمكردنةوةى ئةرك و بةهاى هونةرةكانى تر نةطةيةنَيت.

 زؤربةى ئةو فةيلةسوفانةى كة دةَلَين هونةر مةعريفةيةكة زادةى هةستةكانة 

و لة هةســتةوة هةَلدةقوَلَيت، لة ســةردةمى ئةرستؤوة تاوةكو رؤسكين، جةخت 

لةوة دةكةنةوة كة جوانيى رةها لة سرووشــتداية و لةوَيوة دةســتطير دةكرَيت، 

ثَييان واية هونةرى باآل و ضَيذبةخش و خاوةن توانست ئةو هونةرةية كة لةسةر 

جوانيى سرووشــت خؤى بونياد نــاوة.. ئاخاوتن دةربارةى الســاييكردنةوةى 

سرووشــت تا ئةم دواييانــةش بوونى هةية لة شــَيوةكاريدا، بةآلم ســةبارةت 

بة موزيك و شــانؤ شــتَيكة هةرطيز قبــوَل ناكرَيت، لة موزيكدا نة كالســيكى و 

رؤمانســييةت و دةربِرينخوازيى و وَينةيى ملكةضى سرووشت نةبوون، ضونكة 

ســتاتيكاى ئاواز و ميلؤدييةكان لة سرووشــتدا نةماون، دةنطةكانى خوِرةى ئاو 

و ورشــةى طــةآلى درةختةكان و ثةلــةوةران ض نةبــوون دةنطةذَيى يةكةمينن 

بؤ دةنطــى موزيكى، ياخود كاريطةرييان لةســةر هةســتةكان و ئاوَيتةكردنيان 

نةبوونةتة كرؤكى موزيك و ســتاتيكا و ثَيوةر و بنةماكانى خؤى ســةرضاوةى 

داهَينان و بةخششةكانييةتى، ئةوانةى باس لة الساييكردنةوة دةكةن، مةبةستيان 

طواستنةوةى فؤرمةكانى سرووشتة لةميانى نيطاركَيشانةوة.

 جوانييةكانى سرووشت كة دَلِرفَينن و جوانييةكن كؤتاييان نايةت، سةبارةت 

بــة هونةر هةمــوو ثَيدانَيكى ســتاتيكى نيية كة ثَيويســتيةتى، بةَلكــو دةبَيتةوة 

ســةرضاوةيةكى ئةوتــؤ و شــَيوةى ســتايل و كاركردنةكان كة هــةردةم بؤى 

دةطةِرَينةوة لةثَيناوى بةدةرخســتنى رَيضكة تازةكانيان، واتة سرووشــت لةوَيدا 

دةبَيتةوة ســةنطى مةحةك كــة رَيبازَيكى نوَى دةستنيشــان دةكات، بؤ نموونة 

ئةطــةر بِروانينــة تابلؤكانى رَيبازى كؤبيــزم ئةو وةختة دةتوانيــن دياريكردنى 

شــَيوازة هونةرييةكان بسةلمَينين، كة بينراوة راســتةقينةكان بة بينراوَيكى نوَى 

دةطؤِرن و روانينى نوَييان بؤ دةكةنةوة، كة ئةوةش ئاوَيتةبوونى ديدطاى تايبةتى 

هونةرمةندانة بة روانينى هونةردؤستان.

 سرووشــت لة كارى هونةريدا بةشَيوةى راســتةوخؤ و ناِراستةوخؤ خؤى 

نمايش دةكاتةوة، بؤ نموونة هةمووان ثَييان واية ئةو سرووشــتةى (داظينشــى) 

لة باكطراوندى تابلــؤى (مؤناليزا)دا وَيناى كردووة، زياتــر لة جيهانى جادوو و 

ئةفسانةكان نزيكدةبَيتةوة، لةكاتَيكدا ئةو سرووشتة شوَينطةيةكى جوطرافى خاكى 

ئيتاَلياية و بةِراســتةقينة بوونى هةية، داظينشى لة كتَيبى (دةربارةى نيطاركَيشان)
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دا وتووية: لةســةر هونةرمةندانة جوانييةكانى سرووشــت و مرؤظ بثارَيزن و 

ضاوةدَيرى ئةو ضركةســاتانة بكةن كة جوانييةكانيــان دةطاتة ئةوثةِرى، ظانكوخ 

ســةبارةت بةوة دةَلَيت: سرووشــت ثارَيزطارى لــة جوانييةكانى خؤى ناكات و 

هةميشة لة طؤِرانداية، ئَيمة بؤية نيطار دةكَيشين تاوةكو ثارَيزطارى لةو جوانييانة 

بكةين.

 ئةو بةها ســتاتيكييةى سرووشــت هةيةتى، ياخود هةَلطريةتــى لة بنةِرةتدا 

يةكَيكة لة بةخششــةكانى مرؤظ و بةثَيى ئاســتى بينينةكان ثَيى دةبةخشــَيت و 

جياوازى بةخؤوة دةبينَيت بة جياوازى مةيلةكانى ضَيذوةرطرتن و رؤشــنبيريى 

و هةست و سؤزةكان، ئةركى هونةرمةنديش ئةوةية طوزارشت بكات لة روانينة 

تايبةتييةكانــى، ضةندة ئــةو ديدطاية قــووَل و ورد و هةَلكؤَلينةكانى بةرثا بكات، 

ئةوةنــدةش كارى هونةريــى خوَلقَينــةر و ئةفرَينةر و ســتاتيكى دةبَيت، كارى 

هونةريــى لةو ســاتةوة لةدايك دةبَيت كــة هونةرمةند شــوَينطةيةك لة جوانى 

سرووشت دةضنَيتةوة، ئةو دةستنيشانكردنةش هةموو كردةكة ناطةيةنَيت، بةَلكو 

دةسثَيك و ضاوطَيكى ثرؤسةى هونةريية، ئامانجى ئةو ستاتيكاية و بةرهةمهَينانى 

خوَلقاندنــى جوانييةكة كة زؤرتر بَيت لةو جوانييةى هونةرمةند لة سرووشــتدا 

دةســتطيرى كردووة، الى رياليزمييةكان و رياليزميية سرووشــتييةكانى وةك 

(كؤرؤ) و (كؤربَى) و (رؤســؤ) و (ميللَى) و قوتابخانةى باربيزؤن طواســتنةوةى 

سرووشت لةميانى يةكةمين بينطةى هونةرييانةوةيانة و ئةو هةَلوَيستة سةبارةت 

بة (ســةرنجخواكان، ئيمثرَيشينيزمةكان) هةوَلدانَيكة بؤ طواستنةوةى سرووشت 

بةو ثَييةى بكةوَيتة نَيو بينطةى شــيكارييانةوة، شــيكردنةوةى كارلَيكى تيشك و 

رووناكييــةكان و رةنط و ليريكى تابلؤكان، هَيندةى طرنطى نةدانة بة واقيعبوونى 

سرووشــت، ئةوةندةش هةوَلدانة بؤ سرووشــةكان و رَينماييةكانى سرووشت 

نةك ملكةضبوون لة ئاستيدا.

 ئةوةى لة ئيمثريشــَينيزمدا تازةية، دةخالةتى مَيشــكى مرؤية بةهاوشــانى 

هةســتةكانى، ئةقَل ثشــكنةر و دؤزةرةوةى جيهــان و رَيســاى رةنطةكانة، بة 

ثشتبةستن بة شكانةوةى تيشك و طؤِرينى لة ئاوَيزةدا بة حةوت رةنطى دوابةدواى 

يــةك و لَيكؤَلينــةوةى ثةرضةكردارى رووناكى لة ســتؤديؤ و نَيو سرووشــتى 

راســتةوخؤدا، ئيتر دواى ئةوانيش خاَلخاَلييةكان و شــَيوة ئةندازةكانى (سيزان) 

هاتنــة كايةوة و ديدطاى تايبةتييان ثَيبةخشــى، وةك شــيكردنةوةى فؤرمةكان 

الى (داظينشــى) كة لةِرَيى هَيَلكارييةوة دةيويســت ئةوة بسةلمَينَى كة شَيوةكان 

لة هَيَلةكان ثَيكدَين و هةرضى (طؤيا) ى رؤمانســيش بوو لة كارة طرافيكييةكانيدا 
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جةختى لة بوونى رووناكى و ســَيبةرةكان دةكردةوة بــؤ هةبوونى فؤرمةكانى 

بوون، خاَلخاَلييةكان بة ثةَلةى رةنطين و خاَلى طةرديلةيى، ئةوةش بةثَيى قةبارةى 

تابلؤكة طةورة، ياخود بضووك دةبوونةوة بانطةشــةى ئةوةيان دةكرد شَيوةكان 

لةو خاَلة رةنطييانة ثَيكهاتوون، واتة سرووشــت ســةربارى هةموو ثَيكهاتةكانى 

الى هونةرمةند دةبووة سةرنجدان و وردبوونةوة بؤ كةشفكردنيان.

 هةَلبةتة ئةو قسةوباســانةى دةرطايان لةسةر السايى سرووشت دةكردةوة 

،دةكةونة ثَيش سةدةى بيستةمةوة و شؤِرشة هونةريية هاوضةرخةكان قؤناغى 

جؤراوجؤريان بينيوة و هونةردؤســتانيان ئاشــنا كردووة بــة ديدطاى نوَى، لة 

بةرايى سةدةى بيســتةمدا جيهانى ناوةكى هونةرمةندان زاَل بوو بةسةر جيهانة 

دةرةكييةكاندا، ئيدى فؤرم و شَيوة باوةكان جَيطةيان نةدةبؤوة لة هونةرى نوَيدا، 

بةَلكو طةوهةرى هةســتة ناوةكييةكان شَيوةيان طرت و ناكؤتا بةرجةستة بوون، 

لةوَيوة ثيكاســؤ بانطةشةى ئةوةى كرد كة : (ض ثةيوةندييةك لةنَيوان سرووشت 

و هونةردا نيية، هةردووكيان دوو سرووشــتى جياوازيان هةية)، ئةو وتةية لةو 

وسؤنطةيةوة بوو تاوةكو ثةيوةندييةكانى هونةرمةند بة سرووشتةوة نةهَيَلَيت. روو ب ر و ى يي يو ث و و بوو و
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 الساييكردنةوةى شتةكان و سرووشت لة مَيذووى هونةردا بةشَيكى سةرةكى 

ثَيك نةهَيناوة، وَينةكانى هونةرى ميســريية كؤنــةكان و ميزؤثؤتاميا ئةوةندةى 

ســيمبؤلى بوون، هَيندة كؤثيكردنةوة نةبوون، ئةوة توانستى هونةرمةندانى ئةو 

سةردةمانة دةرناخات كة لة الساييكردنةوة، يان كؤثيكردنةوةدا ئاستَيكى باشيان 

نةبووة، بةَلكو لــة ديدى بيروباوةِرةكانةوة ئةو ئاراســتةيةيان طرتووة و بةثَيى 

هةلومةرجــةكان طؤِرانيــان بةخؤوة بينيوة، بؤ نموونة لة كاتــى ئةخناتووندا كة 

بيروباوةِرةكان دةطؤِردرَين دةبينين هونةرى نيطاركَيشــان بة ئاقارى جؤرَيك لة 

كالســيزمدا رةتدةبَى... (مالرؤ) ثَيى واية رؤذئاوا ضةمكةكانى الســاييكردنةوة و 

لَيكضوونى داهَيناوة، ئةوةى ثَيى دةَلَين سرووشــت، بنةماكانى هونةر ثَيكدةهَينَى 

بانطةشــةيةكى بَى بنةماية، (ثؤل طؤطــان) رايدةطةيةنَيت كــة طةورةترين قؤناغ 

لة ديرؤكى هونةردا ويســتوويةتى كامَلبوونى سرووشــت و مةزنيى بسةثَينَيت 

بةسةر هونةردا بؤ هونةرى كالسى طريكى دةطةِرَينَيتةوة.

 جياكردنةوةى سرووشت لة هونةر، جياكردنةوةى هونةريشة لة ثيشةسازى، 

ضونكة لة هةموو ضاخةكاندا وشةى هونةر شتَيكى نةدةطةياند تةنها دةستِرةنطينى 

و كارايى نةبَيت لة ثيشةســازيدا وةك ضؤن طريكييــةكان جةختيان لَيدةكردةوة، 

لة ســةردةمى هيلينيدا بةربآلوتر دةبَى و ئيدى لة كاتى رؤمانييةكانيشــدا دةبَيتة 

الساييكردنةوةى السايى، هةرضةندة لة سةردةمى رَينيسانسدا وةك ثيشةطةريى 

نامَينَيتةوة، وةلَى هَيشتاكة لة الساييكردنةوة دةرباز نابَيت.

 الســاييكردنةوةى هونةريــش هَينــدة جيــاوازى بةخــؤوة نةبينيــووة لة 

ثيشــةطةريى، وةختَى دةسةثَينرَيت بةســةر هونةرمةندَيكدا كة رؤَلى ئاوَينةيةك 

ببينــَى يان كامَيرايةكى فؤتؤطرافــى، هيض جياوازييةكيــان نامَينَيتةوة لةطةَل ئةو 

نيطاركَيشةى دةضَيتة مؤزةكانى جيهانةوة و كؤثى شاكارةكان دةكاتةوة، يان ئةو 

برؤنز دروســتكةرةى قاَلبى ثةيكةرَيك دادةِرَيذَيت، لَيرةوة ثَيويســتة سنوورَيك 

دابنرَيت لةنَيوان داهَينانى هونةريى و هونةرى ثيشةســازيدا، ئةو كارانةى ثشت 

بة هونةر دةبةستن بؤ دةستةبةركردنى جوانييةكى ثيشةسازى.

 ثةلوثؤى هونةرى نوَى و ثشتبةستنى ثيشةسازى بة داهَينان وامان لَيدةكات 

بة ورياييةوة مامةَلة لةطةَل هونةر و ثَيناســةكانيدا نةكةين، هونةرى رووناكى و 

رازاندنةوة و ديزاين و نةخشةسازى فاشيؤن و ثؤشاكةكان لةطةَل نةخشةسازيى 

شَيوةى ئامَير و كةلوثةلةكان و سازدانى ثَيشانطة و رَيكخستنى رؤذنامة و طؤظار 

و كتَيب و هةموو هونةرَيكى خاوةن جووَلةكانيش دةضنةوة خانةى هونةرةوة.

 جةماوةر و هونةردؤســتان ســةربارى هةموو ئةو بةربآلويية لة بةرامبةر 
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هونةرى نوَى و هاوضةرخدا بة طومان و دِردؤنطييةوة رادةوةستن، ئةو هونةرةى 

تةواو رةتيدةكاتةوة كة ببَيتة الساييكردنةوةى سرووشت و واقيعى هةستثَيكراو، 

ئةوةش وايان لَيدةكات بة سةرســامييةوة تةماشايان بكةن و شتة نامةئلوفةكان 

ببينن، هةرضؤنَيك بَيت ديدطايان بؤ ئةو هونةرة، لةِراستيدا شتَيك لة رةسةنايةتى 

بنةِرةتى هونةرة و هونةرمةنــدى داهَينةر دةتوانَيت ئةو رَييانة بكاتةوة كة بطاتة 

مةيل و خواستةكانى بينةران، كارى هونةرى و ساختةش لَيكتر جودا دةكرَينةوة، 

هةموو هونةرمةندة نوَيخوازةكانى لة ضةشنى ثَيكاسؤ و ثؤل كلى و هنرى مؤر و 

كاندينسكى و ضةندانى تر لةو بينطة باوةى الى هةمووان هةية دوور دةكةونةوة 

و ئةو شــتانة بةرجةســتة دةكةن كة ثَيشــتر لة خةياَل و هزرمانــدا وَينةيةكيان 

دروســت كردووة، لَيكدانى وَيناكردنى نوَى بــة وَينة رابردووةكان وةرضةرخان 

و تَيطةيشــتنَيكى ديكةية بؤ فؤرمةكان و شــرؤظةكردنيان، هونةر ثَيشدةكةوَى و 

طؤِرانى بةسةردا دَيت، وةك ضؤن بةثَيى سةردةم و زةمةنةكان روانينى مرؤظيش 

طؤِرانــى بةســةردا دَى و بينراوةكانى ثَيشــوو ئاوَيتة دةبن بــة بينراوى نوَى و 

جياواز، ئةمةش ضؤنَيتى بيركردنةوة و هةستةكان دةستنيشان دةكاتةوة كة ضيتر 

لــة ذيانى هاودةمدا لَيكدانةوة و روانينــةكان وةك خؤيان نامَيننةوة و رووبةر و 

ثانتايى ناكؤتا داطير دةكةن.

 لةنَيوان داهَينان و واقيعدا لةنَيوان داهَينان و واقيعدا

 ئادةميــزاد لة يةكَيتييةكــى زةمانيدا بوونى هةية، واتة لة رابردوو و ئَيســتا 

و داهاتوودا ئامادةية و ئةو زانيارييانةى ثَيشــتر وةريطرتــووة بة رابردووةوة 

دةلكَينةوة و لة ئَيســتادا دةتوانين بَلَيين خــاوةن زانيارييةكى مَيذوويية، واقيعى 

كؤمةآليةتى بة ماناى ئَيســتا و ئةوةى دةثةِرَيتةوة بــؤ ئايندة و داهاتووةكان لة 

ئةفســانة و هونةرداية... ثَيدةضَيت هونةر زؤر ثةيوةســت بَيتــةوة بة مرؤظةوة 

وةختَى طوزارشــت لة مَيذوو و واقيع و خةيــاَل دةكات، بةهاى هونةر ئةو كاتة 

روونتر دةبَيتةوة كة داهاتوو لةئةســتؤ دةطرَى، لةبةرئةوةى هونةر وابةســتةى 

خةياَل و ئةندَيشــةية دةضَيتة ديوَيكى ديكةى واقيعةوة و لةو ئةندَيشانةى واقيعى 

نــوَى دةخةمَلَينَى، ذيانيش خؤ هةر ئةندَيشــمةندى نيية و ثِرَيتى لة يادةوةريى و 

ثاشــماوة و ثاشــخانةكان و هيوا و ئومَيدةكان، مرؤ كة ذيان ثيادة دةكات تةنها 

بة هةستةكانى ئةو كردةية ئةنجام نادات، بةَلكو هةستةكان ثةيوةست دةبنةوة بة 

هةنوكة و ئَيســتا و وةختَى رووةو ذيانى ثَيشــينة هةنطاو بنَيتةوة بة يادةوةريى 

و زانســت ئــةوة دةكات و داهاتووةكانيش بة هيوا و خةونةكان، شــرؤظةكردن 
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و ثَيزانينــةكان لةِرَيى ئةقــَل و بيركةوتنــةوة ياخود هةســتةكانةوة دةكرَين و 

مةزندةكردنيش لةِرَيى ئةندَيشةوة دةبَيت.

 واقيع ســنووردارة بة رابردوو و ئَيســتا بةبَى داهاتوو، فاكتةرى طةيشتن بة 

رابردوو لةِرَيى ئةقَلةوةية و ثَيزانينى ئَيستاش لةميانى هةستكردنةوةية، ناتوانين 

ثَيشــبينى داهاتووةكان بكةين، تةنها لةِرَيى ئةندَيشــةوة نةبَيت، هونةر شَيوازى 

بةديهَينانــى خةياَلة و مَيذوو ســتؤديؤى زانســتييانةى ئاوةزة، لــةو نَيوةندةدا 

جووَلةكان شَيوازى دةربِرينى بوونن و لةميانى كردة و جووَلةوة دةرك بة واقيع 

دةكرَيــت، لةم بةرةنجامةوة دةطةينة ئةوةى بَلَييــن هونةر كردةيةكى ناواقيعيية، 

هةر لكاندنَيك بكرَيتةوة بة واقيعبوونى هونةرةوة، دةشــَيت تَيكدانى بطةيةنَيت و 

سرووشــتةكةى بطؤِرَيت... هونةر بةماناى مَيذوو نايةت، هةروةها توَيذينةوةش 

نيية ياخود تَيؤرَيكى دياريكراو، بةَلكو طؤشــةيةكى كراوةية بةسةر جيهانَيكدا كة 

ثَيشتر نةبينراوة و نةبيستراوة و هةموو ئةو شتانةش بة بابةت و كةرةسة دةكات 

و مةعريفة و فةلسةفةش بة هةست و ئةندَيشةوة طرَيدةدات.

 لة مَيذووى هونةردا شــتَيك نابينينةوة ثِراوثِر بــة واقيعى لةقةَلةمى بدةين، 

وةك وتةكــةى (هَيراكليتس) كة دةَلَيت: ئَيمة دوو جار لة رووبارَيكدا مةلة ناكةين، 

هةموو ئةو شتانةى واقيعيش بوون بة خةياَل و هةستى هونةرمةندانةوة بةرهةم 

هاتــوون و تذين لــة جيهانة تايبةتييــةكان، لةو ئاماذة و هَيمايانــةى تايبةتن بة 

هةست و لَيكدانةوةكانةوة، دةنا واقيعى و سرووشتى بةواتاى بةكةرةستةكردنى 

شتة بابةتييةكان دَيت كة الى هةمووان بينراون، بةآلم بة ئاوَيتةبوونى ديدطايةكى 

داهَينةرانة، وةك بةخشينى ضاوى نوَى بؤ بينينى شتةكان.
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 لةنَيوان داهَينان و سةركوتكردندا لةنَيوان داهَينان و سةركوتكردنداژما

 ســةربارى جياوازييةكانى نَيوان ئةقَل و سرووشــت ســةختة ســنوورَيك 

بكَيشــين بؤيان، هيض كاتَيك ئةقَلى مرؤظ ثِراوثِر ئــازادى بةرقةرار نةكردووة، 

ضونكة بةثَيى ســةردةمةكان و ياسا و رَيســاكان ئةقَل وابةستةى لَيكدانةوةكان 

بووة و ثَيودانطةكان ئاراستةيان كردووة، لة ياساى فةلسةفةى ميتافيزيكيدا ئةقَل 

دؤخى طةمارؤانى بينيووة و لة سيستمى ئايينةكانيشدا بة سةركوتكاريدا رةتبووة، 

ئَيســتاش لة رةوشى شارستانييةتى هاوضةرخدا ملكةضى دؤخى بةرهةمهَينان و 

ثيشةسازيى و تةكنؤلؤذياكانة... سرووشتيش مافةكانى خؤى دةستطير نةكردووة 

وةك ئايدياَليست و رؤمانســييةكان خوازيارى بوون تةنها بةشَيكى كةم نةبَيت، 

لةبةرئةوةى اليةنطرى و طةِرانةوة بؤ سرووشــت بةماناى وةســتانةوةية دذ بة 

ئةقَل و هزر، لةســاتى ثراكتيزةكردنى بنةما ئايدياَلى و رؤمانسييةكان و وةستان 

دذ بة ئةقَل واى لة سرووشــتخوازةكان كردووة لة ثيادةكردنى خؤشةويستى و 

ئازادى و ضَيذوةرطرتن و ياخيبوون و سةركَيشــييةكان البدةن، واتة كؤك بوون 

و هاوســةنطكردنى ئةقَل و سرووشت ســةركةوتنى بةدةست نةهَيناوة، ئةمةش 

لةبةرئةوةى كانزاى ئةقَل و سرووشت قةوارةى خؤيان ضنط نةكةوتووة.

 لةِراستيشــدا مرؤظ وةكو ذيان تةواوَى بة طةمذة هةَلســةنطَينراوة لةاليةن 

فةيلةســوفانى كؤنــةوة، مرؤ تةنها ئةقــَل و ئاوةز نيية وةك (كانــت) دةَلَيت يان 

ئامَيــرى بةرهةمهَينان وةك (ماركس) تةماشــاى دةكات، بةَلكو لةخؤيدا كانزاى 

ذيانة هةروةك (فرؤيد) بانطةشةى دةكات.

 بةم لَيكدانةوةية دةتوانين ثَيوانةى ثَيودانطَيكى نوَى بكةين بؤ سةربةستييةكانى 

ئةم بوونةوةرة، توانســتى ئةو كانزايةشــة كة هةموو لة دةستبةســةرداطرتن و 

ســةركوتكردنَيك رةتدةكاتةوة، ضونكة مرؤ بة ثاَلثشتة زيندووةكانى ثَيداويستى 

و ضَيذةكانــى فةراهــةم دةكات، هــةر بةربةســت و لةمثةرَيك لةبــةردةم ئةو 

ئارةزووةشدا دةبَيتة برسَيتى و ضةثاندن، كة ئةوةش وا دةكات مرؤظ بتةقَيتةوة، 

دةســةآلتيش كة ئيتر هةر جؤرة دةسةآلتَيك بَيت لة سةرؤك و باوك و قةشة و 

مةال هةوَلدةدةن ئةو تةقاندنةوانة سةركوت بكةن و تابؤ و نامؤِراَلييةكانيان بدةنة 

ثاَل. كةواتة شــؤِرش ئةو شتةية كة دةسةآلتى سةركوتكاريى و مؤِراَلة باوةكان 

ناهَيَلَيت.

 هةموو جيهانةكانى ئةندَيشــمةنديى و شيعر و هونةر جيهانى زؤرةملَى نين 

و هةموو ضةشنةكانى ســةركوتكردن تَيياندا دةثوكَينةوة، خةياَل رؤَلَيكى ئةوتؤ 
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دةبينَيــت لة بونيادنانــى ئةقَلدا، ئــةوةش لةميانى هونةرةوة باشــتر دَيتة دى و 

قووَلترين ضينةكانى نةست بة باآلترين بةرهةمةكانى هةستةوة وابةستة دةكات... 

مةعريفة هةميشة دةكةوَيتة ثشت وةهمةوة، راستةقينةبوونى ئةندَيشةش ئةودةمة 

بةرجةستة دةبَيت كة شــَيوةيةك وةردةطرَيت و جيهانى دةرككردن و تَيطةيشتن 

دةخوَلقَينَيت، ئةو جيهانةش خوديية و لةهةمانكاتدا بابةتيية و لة هونةردا بةرقةرار 

دةبَيت... شيكردنةوةى ئةركى ئةندَيشمةنديى ثَيزانين بةرةو ئيستاتيكا ثةلكَيشمان 

دةكات كــة لةبنةِرةتدا ضةمكى هونــةرة، ئيدى ئةو وةختــة دةتوانين جؤرَيك لة 

هاوســةنطى نَيوان هةســت و ئةقَل لةميانى وَينةيةكى ســتاتيكييةوة بةرجةستة 

بكةين.

 هونــةر لــةالى (ماركــؤز) ثيادةكردنــى ضةثَينراوةكانة و دذ بة سيســتمة 

سةركوتكةرةكان دةوةســتَيتةوة، بةثَيضةوانةوة بوونى هةر جؤرة لةبازنةدانَيك 

هونةر ئازادى لَى زةوت دةكرَيت و هونةرمةند ناتوانَيت وَيناى سةربةستى بكات، 

بؤئــةوةى زةوتكاريش بةرجةســتة ببَيتةوة لة هونةردا، دةبَيــت لة رواَلةتى ئةو 

واقيعةوة بكرَيت كة تَييدةثةِرَينَى و بةرةنطارى دةبَيتةوة، ئةو كارةش واقيع ملكةض 

دةكاتةوة بة ثَيودانطة ســتاتيكييةكانى وةك شــَيواز و ريتم و سةنطى هونةريى 

كة سيستمى ســتاتيكان و ســةرضاوةى ثَيدانى ضَيذةكانن، خةســَلةتى جوانيى 

بؤ زاخــاودان و ضَيذوةرطرتن هةرطيز لة طةوهةرى هونــةر جيانابَيتةوة ئةطةر 

كارة هونةرييةكــةش هاوســةنط نةبَيتةوة لةطةَل هونةردؤســتاندا، واتة رادةى 

ضَيذوةرطرتنيان.

 هونةر هةميشــة دةربــِرى دةربازبوون بووة لة ضةثانــدن، هةربؤية هونةر 

وةك بةرطرييــةك دةكةوَيتــةوة، وةلَى ئةو بةرطرييةش بةندة بة بةشــدارييةكى 

مرؤيى راستةقينةوة و دواليزمى ئةندَيشمةنديى و بنةِرةتى واقيع لة ثرؤسَيسةى 

ســةروو واقيعدا طةآلَلة دةبَيت، ياخود نيمضة واقيعدا وةك خةون و زيندةخةو و 

طةمــة، واقيعى زَيدةِرةو ئةوةية كة واقيع تَيدةثةِرَينى، بةآلم هةرضى ئةندَيشــة و 

خةياَلة رةمةكى ذيان سةردةخات بؤ يةكانطيربوونى ضَيذ و واقيع، فرؤيد دةَلَيت: 

شارســتانيةت ثَيكنايةت تةنها بة خاثووركردنى يةكَيتى نَيــوان بنةِرةتى ضَيذ و 

واقيــع نةبَيت، لةبةرئةوةية لة ئةندَيشــة الدةدات تاوةكو ببَيتــة وةهم و طةمة و 

زيندةخةون.

 ماركؤز ثَيى واية ئةم رايــةى فرؤيد بةرةو ئةو بِروايةمان دةبات كة مةحاَلة 

شارستانييةتَيكى نوَى دابمةزرَيت، لةِراستيدا بيرؤكةى دامةزراندنى واقيعَيك بَى 

ســةركوتكردن ثَيويستة بةرةو دواوة بكشــَيتةوة بؤئةوةى ببَيتةوة بة واقيعَيكى 



١٨٠

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

مَيذوويى، بةوةش ثَيشبينى و ئةندَيشــمةنديى رووةو ئاييندةيةك ثةلدةكوتن كة 

هَيشتا مرؤظايةتى ثةى ثَي نةبردووة.

 (يؤنــط) واي دةبينَيــت كــة ئةندَيشــمةنديى ضاالكييةكــى داهَينةرانةيــة و 

وةآلمدةرةوةى ســةرجةم ئــةو طرفتانةية كة دةكرَيت ضارةيــان بكةين، خةياَل 

ثردَيكى هةميشــةيى دروســت دةكات لةنَيوان داخوازيية دذبةيةكةكانى خود و 

بابةتــدا، لةنَيوان دةربِرينــى ناوةكى و دةرةكيدا، هةربؤية خةســَلةتى ئاييندةيى 

لةخؤدةطرَيــت، تةنها بؤ رابردوو ناطةِرَيتــةوة، بةَلكو بةرةو داهاتووش دةِروات، 

بةرةو ئةو توانســتانةى هَيشــتاكة نةهاتوونةتة دى، بةآلم شياوى هاتنة كايةن... 

بةهاى رةوابوونى ئةندَيشــة تةنها مةبةســت لة رابردوو نييــة، بةَلكو ئاييندةش 

دةطرَيتةوة، ئةندَيشــة و خةياَل وةختَى شــَيوةكانى سةربةســتى و ئاسوودةيى 

دةوروذَينن رووةو رزطاربوونى واقيعى مَيذوويى دةكشــَين، لةوَيشــةوة رؤَلى 

شؤِرشطَيِرانة و رةخنةيى ئةندَيشة سةرهةَلدةدات.

 سوريالييةكان طرنطى ئةندَيشــة ثَيدةزانن و (ئةندرَى بريتؤن) لة مانيفَيستى 

ســورياليزمدا دةَلَيت: رةنطة ئةندَيشة طةيشــتبَيتة قؤناغى داواكردنى مافةكانى، 

دةثرســَيت ئاخؤ ناكرَيت رَيطةضارةى ئاســتةنط و طرفتــة بنةِرةتييةكانى ذيان 

لةميانى خةونةوة نةبَيت؟! سوريالييةكان وايدةبينن كة هونةر هاوشانى شؤِرشة 

و ئةندَيشــةى هونةريى رووبــةِرووى راســتييةكان دةبَيتةوة، بة هةَلوَيســتى 

رةتكردنةوة ناِرةزايى دةردةبِرَيت بةرامبةر بة ســةركوتكردن، خةباتة لةثَيناوى 

هاتنةدى شــَيوةى باآلى سةربةســتى و ذيانَيكى بــَى راِرايى.. ئةقــَل ئامرازى 

رةوينةوةى رةمةكةكانة و دةســةآلتَيكى ســتةمكارانة ثيادة دةكات، خةياَل ئةو 

راســتييانة هةَلدةطرَيت كة هةرطيز ناطونجَين لةطــةَل ئاوةزدا، دةبَيتةوة ئامرازى 

مةعريفة، ضونكة سةربةستى رةتكردنةوةى ثَيية تاوةكو كامَلبوونى تةواو لةنَيوان 

مرؤظ و سرووشتدا بةدى بهَينَيت.

 لةنَيوان داهَينان و ثابةندبووندا لةنَيوان داهَينان و ثابةندبووندا

 ئازاديى هونةرمةند ئةوة ناطةيةنَيت كة ئارةزووةكانى طوزارشــتكردنى واآل 

بــكات، هَيندةى ثابةندبوونييةتى بةو ئةزموونة قووَلةوة كة هةيةتى، لةبةرئةوةى 

هونةرمةند وةك كةسَيكى ئاسايى نيية، بوونَيكى مرؤيية كة هةموو هةست و سؤزة 

باآلكان رةنط ثَيدةداتةوة و بةرثرســيارَيتى لة كؤَل دةنَيت، ئةو بةرثرسيارييةى 

كة كاردةكات بؤ سةرخســتنى مرؤظ لة ئاســتى ثَيداويســتيية ســاكارةكانةوة 

بةرةو ثَيداويستيية باآلكان، ثابةندبوونى هونةرمةند بةم لَيكدانةوةية، دذوارترين 
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بةرثرســيارَيتيية، لةطةَل زؤرةمليدا ناتةباية و دذى دةوةســتَيتةوة، ثابةندبوون 

ثاَلنةرَيكى ناوةكيية بؤ خؤطونجاندن لةطةَل بيروبؤضوون و مةسةلة طشتييةكاندا 

و ض شوَينطةيةك بؤ سةثاندن و زؤرلَيكردن ناهَيَلَيتةوة.

 بة راى (سارتةر) هونةر جياوازة بة بةراورد لةطةَل ئةدةبدا، ئةدةب ئيشكردنة 

و ثابةندبوونة، سةربارى هةموو ئةم باسانةش هَيشتاكة خةَلك بةطشتى ضاوةِرَيى 

تازةتر دةكةن لة هونةر، وةك ضؤن ضاوةِروانى زؤرتر دةكةن لة هزر و زانست، 

(دَيالكــِروا) ئاماذة بةوة دةكات كة داهَينان بةها جَيطير و ضةقبةســتووةكانى لة 

هةستى طشتيدا تَيثةِراندووة، بةآلم نكوَلى لةوة دةكات طةر ضةشةى تةندروستى 

تَيثةِراندبَيت، (شــارل اللؤ) بةدرَيذى باسى ئةوةى كردووة و بة ثَيناسةى هونةر 

بة (كردةيةكى داهَينةرانــة) دوايى دَينَيت، ئةطــةر كارى هونةريى داهَينان لةخؤ 

نةطرَيت وةك شــتَيكى نيمضة هونةر تةماشاى دةكرَيت، هةرضى ئةو هونةرةشة 

كة لةســةر بنةماى زانستى بَيت وةك (ئةفالتون) داواى دةكات، لةِراستيدا هونةر 

نيية، بؤ نموونة نيطاركَيشان دوورترين هونةرَيكة لة نمايشكردنى راستى، ضونكة 

بة رةنط و هَيَل و تيشــك طوزارشــت دةكات و لةطةَل بنةما زانســتييةكاندا يةك 

ناطرَيتةوة، كة ثشت دةبةستَى بة بِروامةنديى و راستى، وةختَى (زؤآل) هةوَلدةدات 

لةميانى ضيرؤكةكانييةوة ثاســاو بؤ تيؤرى الساييكردنةوةى سرووشت و واقيع 

بهَينَيتــةوة، دةكةوَيتة ناو زانســتى بابةتييانةوة و تا رادةيةكــى ئةوتؤ لة ماناى 

هونــةر دوور دةكةوَيتةوة، كاتَيك (مؤنَى) هاوةَلةكــةى خؤى تاوانبار دةكات كة 

هةموو بنةما سةرةكييةكانى هونةرى تَيكشــكاندووة، لةِراستيدا خودى خؤى لة 

كارةكانيدا كؤت و ثَيوةندى هونةريى تَيكدةشــكَينَى، (كؤربَى) بةثَيضةوانةوة ثَيى 

واية كة داهَينان و دؤزينةوةى جوانيى لة سرووشتةوة فةراهةم دةكرَيت. 

 لوتكةى كارى هونةريــى خؤى لة سةرســوِرمان و راتةكاندنى جةماوةردا 

دةبينَيتةوة، وةختَى هونةردؤستان كارةكانى (فيدياس) و (مايكل ئةنجلؤ) و (داظيد) 

نةمــر دةكةن، الى داهَينةران بؤ دوو هــؤكار دةطةِرَيتةوة، يةكةم: بوونى بةهاى 

بابةتى ذيانى طشتى، دووةم: لَيهاتوويى طوزارشتكردن و كؤثيكردنى سرووشت 

و واقيع كة تا ئةو ساتةوةختة لة تةمومذدا مابؤوة، هونةرى رياليزمى ض ثةيامَيكى 

ئاشــكراى ثَي نةبوو، كاتَيك جةماوةر ضاوةِروانى بةها تازةكانى دةكرد و نيطاى 

دةبِرييةوة رابردوو، ئيدى ثةيامى هونةريى بووة بةرجةســتةكردنى شتى نوَى، 

واتة طؤِرينى ثَيودانطةكان كة ثَيشتر دةبوونة ياسا و رَيساكان، بؤ نموونة (كؤرؤ) 

دةيوت: ئَيمة ناتوانين باشتر بةرهةم بَينين وةك لةوةى سرووشت دةيبةخشَيت، 

(دَيالكــِروا) لــة وةآلمدانةوةيدا وتوويةتــي: سرووشــت وةك فةرهةنط واية و 
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دةتوانين ماناى لَى دةســتطير بكةين، كتَيبَيك نييــة تاوةكو هزر و بيروبؤضوون 

بطوَيزَيتةوة، ئةوانة كةرةستةى بنياتنانن نةك بونياد.

 لة ســةرةتاى هونةرى نيطاركَيشانةوة تاوةكو ئةمِرؤ، رياليزمييةكان نيطارى 

فيطةرى مرؤظ و سرووشــت و شــتةكان دةكَيشــن كة هةَلطرى هةمان شــَيوة 

و فؤرمــن، ياخــود هةمان واتا دةبةخشــن، بةآلم ئايا ثةيامــى هونةريى ئيتر لة 

نمايشــكردنى طرفتة رؤذانةيى و دووثاتكردنةوةى رَينمايــى ئايينةكاندا كؤتايى 

ثَيدَيــت؟! ئايا هزر و ســتاتيكا بــؤ ئةو بنةِرةتانــة دةطةِرَينةوة كــة مرؤ هةر لة 

كؤنةوة ئاشــنايان بووة، ياخود هةردووكيان رةنطدانةوةى ثَيشكةوتنى مرؤظ و 

جووَلةكانييةتى؟!

 هونــةر هةنطــاو لةدواى هةنطــاو شانبةشــانى مَيذووى شارســتانييةكان 

هاتــووة، وةختَى مرؤ ديلى ضةمكة هةنوكةييةكان و ثَيداويســتيية هاودةمةكانى 

بــووة هونــةر هؤيةكى دةربِرين بــووة لة هةمبةر ئــةو ثَيداويســتييانة، كاتَيك 

ويســتوويةتى لة ضوارضَيــوةى ذيان دةربازببَيــت، بةدواى ضَيــذدا طةِراوة لة 

هونةردا بؤ دةستةبةركردنى خؤشنوودى، كاتَيكيش ذيار و شارستانييةت لةسةر 

دؤزينةوةكانى وةستاوةتةوة، ئيدى ثةيامى هونةر لة رَيكخستنى ثةيوةندييةكانى 

مرؤ ترازاوة و بةرةو رَيكخستنى بوونى ناوةكيى و هزر و هةست و لَيكدانةوةكان 

ضــووة، بــةوةش داهَينــةران واى نابينن كة بــةو رةوتة لة ياســا مؤراَلييةكان 

دووركةوتبنةوة، ضونكة مؤراَل بةماناى كؤمةَلة رَيسا و بنةمايةك كة سيستمَيك 

جةختيان لَيدةكاتةوة، وةلَى هونةر هةســت و هةَلضوون و ضاالكييةكة كة داهَينان 

لةسةريان دةوةستَيتةوة.

 ئةوةى داهَينةران بةخشــيويانة و ئةطةر هةندَيكيشــيان بة هيض ئامانجَيكةوة 

ثابةنــد نةبووبن، طــةر مؤراَليــش نةبووبن، ئــةوا دوورترن لة مــؤراَل و طةر 

مرؤظايةتيش نةبووبن، ئةوا لةســةروو مرؤظايةتييةوةن، هةرضى رياليســتةكانة 

كة بة ثةيام و دروشــمةكان ثِر ضةك بوون، هةموويان بــة بةها جَيطيرةكانةوة 

دةطيرسَينةوة و بانطةشــةيان بؤ دةكةن، شارســتانييةتيش لةسةر تازة و نوَى 

دةوةســتَيتةوة نةك شتى كؤن و باو، وةختَى رياليســتييةكان ثاساوى رةفتار و 

بيركردنةوةيــان بة ئةركى هونــةر دةدةنةوة، وةختــَى هةوَلةكانى داهَينان بةوة 

تؤمةتبار دةكةن كة ثشــتيان لة ثةيام كردووة، ئةوا راســتى دةشَيوَينن، ضونكة 

مَيذووى بزووتنةوة هونةرييةكان سيمايةكى راستطؤيانةى ئةو قؤناغ و واقيعانة 

بوون كة شارستانييةتى ئةمِرؤى مرؤظايةتى ثيايدا رةتدةبَيت.

 ثَيدةضَيــت هؤكارى جيــاوازى نَيوان رياليســتى و داهَينةرخــوازان ياخود 
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تَينةطةيشتن لة داهَينان و رياليزمى كة ئامانجى سةرخستنى كؤمةآليةتى و مؤراَلَيكى 

دياريكراوة، ثةيوةستبوونى ئةفراندن بَيت بة ئازادييةوة ض لة شَيوا و ستايلدا، يان 

لة تةكنيك و شــَيوةى كاركردندا، هةروةها ثةرؤشــبوون بؤ ضاالكييةكى تايبةت 

بةبَى دةقطرتن بة فرمان و رَيســايةكى دياريكراوةوة... داهَينةرخوازان بةرطريى 

دةكةن و هةوَلدةدةن جياوازى نَيوان ئةو ئازاديية دروست بكةن كة داواى دةكةن 

لةطةَل ئةو بَياليةنييةشــدا بؤ رياليســتييةكان كة دةِرواننة ئازادييةكةيان، ضونكة 

نوَيخوازان هةميشــة بؤ سةربةســتييةك دةطةِرَين كة هيض ثَيوةر و بنةمايةك لة 

بازنةيــان نةدات، وةك ضؤن دةشــيانةوَيت تةواو راســتطؤبن و كؤك بن لةطةَل 

ثةيامة مرؤيى و كؤمةآليةتييةكةياندا كة هونةرةكةيان هةَلطريةتى.

 لَيــرةدا بة وتةيةكى (طارودى) دوايى بةم نووســينة دةهَينين وةختَى دةَلَيت: 

هونةرمةنــد واقيــع وةك خؤى نيطــار ناكَيشــَيتةوة ســةربةخؤ و دوور بَى لة 

بةشداريبوونى، ضونكة ئةركى ئةو تةنها ثَيشكةشكردنى راثؤرتَيك نيية لةهةمبةر 

ئةنجامى جةنطةكةوة، بةَلكو ئةو يةكَيكة لة قارةمانةكان و خةبات دةكات، ثشــكى 

هةية لة مَيذوو و بةرثرسياريدا، ئةويش وةك هةر مرؤظَيكى تر نةك داواى تةنها 

شــرؤظةكردن و خوَيندنةوةى جيهان دةكات، بةَلكو بةشداريكردن و طؤِرينيشى 

دةوَيت.

سةرضاوةكان:سةرضاوةكان:

HKSQM:Ä\Å«d:FÌÈflÀ÷\:Ì◊â◊à:FÓâfl„d:ÃÈÀ√÷\:HÄ:F‡À÷\Ê:ÏÑÁm÷\  -١

HLJJS:ÄÁ€•:ÓÀë⁄:HÄ:FŸ]È£\:Ê:ƒŒ\Á÷\:Ød:ÌËÅËÖqi÷\:ÌàÑÅ∏\:Ê:nËÅ¢\:‡À÷ا  -٢

HLJJR:gÖ«∏\:FØ⁄ÅŒÁ⁄:ÅÈ∂:FƒŒ\Á÷\:Ÿ]È|:Ê:Ÿ]È£\:ƒŒ\Ê:Ød:gÖ¢\  -٣

HLJKJ:ÿ̌öÁö:ÓiË]à:FØât:2fl⁄:‹mÈ‚:FŸ]È£\:Ê:ƒŒ\Á÷\:Ød:Í¬\Åd\:‡  -٤

FÜ]∏\:‹“:·Ü]⁄:Tk:FÃÈ◊“Ä\Ñ:á÷Ñ]çh:FÏÑÁm◊÷:Öê]√∏\:‡À÷\:Ê:Öê]√∏\:‡À÷\:ÏÑÁl سايتى   -٥

طوطَل ٢٠١١.
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تيــؤدؤر ئانجَيلؤثؤلؤس، دةرهَينةري لَيهاتووي ســينةماي يؤناني شــةوي 

سَيشــةممة ٢٤ي جَينيــوةري لة تةمةني ٧٦ ســاَليدا بةهــؤي دةرئةنجامةكاني 

رووداوَيكي هاتوضؤ طياني لةدةســت دا. لة كاتي وَينة طرتني دوا ثِرؤذةي لة ذَير 

ناوي ”دةريايةكي ديكة“، لة كاتَيكدا كة لة شــةقام دةثةِرييةوة، مؤتؤِر ســوارَيك 

لَييدا و ئةم رووداوة بوو بة هؤي مَيشــك ثذاني ئةم دةرهَينةرة هةَلكةوتووة و لة 

ئاكامدا طياني لةدةست دا. 

ئانجَيلؤثؤلؤس لة ٤٠ ســاَلي رابردوودا بة يةكَيك لة طرنطترين فيلمســازاني 

ئةوروثا دةذمَيردرَيت و بة ”نيطاي يؤنان“ باسيان دةكرد. 

ئةو دةَلَيت: ”لة سةردةمَيكي خةمناكدا دةذين كة زؤر هيوا بة مرؤظ نابةخشَيت. 

ديارة كة سةرلَيشَيواوم و هةندَيك جاريش بير لة ساآلني بةسةرضوو دةكةمةوة، 

كاتَيك كة باوةِرم بة طؤِران هةبوو. ئةو كاتانة ئاســمان لة بةردةستدا بوو، بةآلم 

دةستمان نةطةيشت كة ئةستَيرةكان كؤبكةينةوة و ضانسمان لة دةستضوو...“. 

ئانجَيلؤثؤلؤس:
”فيلم درووست دةكةم، كةواتة هةم“

و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين و. لة فارسييةوة: ئازاد بةهين 

وتووَيذ لةطةأل تيؤدؤر ئانجَيلؤثؤلؤس سةبارةت بة فيلمي ”تؤزي زةمان“
 بةبؤنةي كؤضي دوايي ئةم طةورة دةرهَينةرةي سينةماي يؤنان
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بــة بؤنةي كؤضــي دوايي ئةم طــةورة دةرهَينــةرةي ســينةما، وةرطَيِراني 

وتووَيذَيك لةطةأل ئةو دةخوَينينةوة سةبارةت بة فيلمي ”تؤزي زةمان“: 

 Theodoros) ئانجَيلؤثؤلــؤس تَيــؤدؤر  ســينةماي  لــة  مؤســيقا  ئةطــةر 

Angelopoulos) بسَينيت، طيانت لَي ستاندووة. هةَلبةت دةكرآ ئةمة لةسةر هةر 

فيلمَيكي ديكة لةوانة فيلمة مؤزيكاَلةكانيش بوترآ، بةآلم سينةماي ئانجَيلؤثؤلؤس 

بةجؤرَيكي تر لةطةأل مؤسيقا ئاوَيتةية. 

لة فيلمةكاني ئةودا مؤسيقا و ديمةني شاعيرانة بةشَيوةيةكي تايبةتي ثَيكةوة 

تَيكةأل بوون. مؤســيقا تةنيا بةدواي مؤســيقادا ناِروات، بةَلكو كةسايةتي جياي 

 Eleni) هةيــة. مؤســيقاي فيلمةكاني ئــةو هةر وةك روونــة، ئَيلني كاراينــدرؤ

Karaindrou) درووستي كردووة. 

ئانجَيلؤثؤلــؤس ٢٠ فيلمــي درَيذي بةرهةم هَيناوة و زياتــر لة ٣٠٠ خةآلتي 

بةدةســت هَيناوة. لةوانة شَيري زَيِريني فَيستيظاَلي وَينيز بؤ فيلمي ”ئةسكةندةري 

طةورة“، خةآلتي طةورةي ليذنةي داوةراني فَيستيظاَلي كان بؤ فيلمي ”تةِر روانيني 

ئؤديسة“ و ساَلي ١٩٩٨ دارخورماي زَيِريني فَيستيظاَلي كاني بؤ فيلمي ”ئةبةدييةت 

و رؤذَيك“ بةدةســت هَينا. ئانجَيلؤثؤلؤس لة ئَيــران زياتر بة كؤمةَلَيك بةرهةمي 

وةكو ”هةنطاوي هةَلثةسَيردراوي لةق لةقةكان“ بة رؤَلطَيِراني مارضلؤ ماسترؤياني 

و فيلمي شــاعيرانةي ”بةرجةوةندَيك لة مذ“ دةناســين. بةرهةمة سينةماييةكاني 

ئةو بووةتة ئيلهام بةخشي هةندَيك لة سينةماكاراني ئَيراني. 

ئانجَيلؤثؤلؤس ســاَلي ٢٠٠٠ لة ”فَيســتيظاَلي فيلمي فةجــر“ي تاران خةآلتي 

تايبةتي لة دةست عةباس كيارؤستةمي وةرطرت. 

تيؤدؤر ئانجَيلؤثؤلؤس لة دواي خوَيندني ياسا لة يؤنان ضووةتة فةرةنسا تا لة 

سوربؤن فةلسةفة بخوَينَيت. دواتر ضووة قوتابخانةي سينةما، بةآلم بة ناتةواوي 

دةســتي لَي هةَلطرت و طةِرايةوة بؤ يؤنان تا كاري رؤذنامةنووسي بكات، بةآلم 

تووشي سانسؤِري حكومةتي نيزامي هات و ئةو رؤذنامةيةي كة رةخنةي فيلمي 

تيادا دةنووسي، داخرا. ئةوة بوو كة دةستي كرد بة درووستكردني كورتة فيلمَيك 

كة ئةويش قةدةغة كرا. ضاالكي درووســتكردني فيلمةكاني ئةو بة طشــتي خراية 

دواي رووخانــي حكومةتــي ديكتاتؤري نيزامــي (١٩٦٧_١٩٧٤). فيلمي دوور و 

درَيذي ”دةرهَينةراني طةِريدة“ي ئةو بة ثَيكهاتةيةكي جوان لة شــانؤ و ســينةما 

ضاوخشاندنَيكة بة مَيذووي ثِر كَيشة و ناكؤكي يؤنان لة ١٩٣٩ تا ١٩٥٢. 

ئانجَيلؤثؤلؤس بة روانطةي شاعيرانةيةوة فيلمي سياسي درووست دةكات و 

هةميشــة لة ناخي رووداوةكاني رؤذ داية، بــةآلم دَلي تةنط بووة. قارةمانةكاني 
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ئةو لة داوي دوورخرانةوة يان ونبوونيان دةطةِرَينةوة بؤ نيشتماني خؤيان، بةآلم 

خؤيان نادؤزنةوة. لَيرةوةية شاعيرَيك كة لة فيلمي ”ئةبةدييةت و رؤذَيك“ لة دواي 

ساآلنَيكي دوور و درَيذ دةطةِرَيتةوة بؤ وآلتةكةي خؤي و لةبةر ئةوةي كة زماني 

دايكي لة بير ضووةتةوة، وشــة لة خةَلك دةكِرآ تا شــيعريان ثَي هةَلبةســتَيت. 

شيعري تةنيايي و سةرلَيشَيواوي. وشةكاني ئةمانةية: ”تةنيايي، زؤر درةنط“. 

”تؤزي زةمان“ دوايين فيلمي ئانجَيلؤثؤلؤسة كة دوو ساأل لةمةوثَيش درووست 

كرا. لــةو فيلمةدا، ئانجَيلؤثؤلؤس ضيرؤكي دةرهَينةرَيك دةطَيِرَيتةوة كة لةســةر 

ذياني باوك و دايكي خؤي فيلم درووست دةكات و لةم رَيطةيةوة كاتةكاني ئَيستا 

و رابردوو تَيكةأل بة يةك دةكات. ”تؤزي زةمان“ باشــترين فيلمي ئانجَيلؤثؤلؤس 

نيية، بةآلم كؤمةَلَيك توخمي لة فيلمة ثَيشووةكاني ئةودا لة خؤيدا هةَلطرتووة. 

ئةو لة فيلمةكاني خؤيدا بابةتة مرؤييةكاني وةكو كؤضكردن، دوورخستنةوةو 

تةنيايي باس دةكات. سكانسة ئارام و دوور و درَيذةكان بة روانطةيةكي شاعيرانة 

و نؤســتالؤذيكةوة و كةَلك وةرطرتني دووبارة لة الينط شــات، لة تايبةتمةنديية 

سةرةكييةكاني فيلمةكاني ئةوة. 

ئانجَيلؤثؤلــؤس لة وتووَيذ لةطةأل كةناَلي تةلةفزيؤنــي فةرهةنطيي ئةَلمانيا و 

ئؤتريش دةَلَيت كة فيلم ناتوانآ هةموو ئةو شــتانةي لة خةياَلدا هةمانة، نيشــاني 

بدات. لة زاري ”فرانســوا ترؤفؤ“وة دةَلَيت: كة ”ئَيمة تةنيا دةتوانين ٣٠ لةســةدي 

ئةو شــتة وَينا بكةين كة لة زةيني خؤماندا هةمانــة“، ضونكة لة واقعييةتدا ناكرآ 

دةستمان بة هةموو ئةو شتانة رابطات كة لة ئاسماني خةياَلدا هةمانة. 

ئانجَيلؤثؤلــؤس لــةالي رةخنةطراني نةك تةنيا وةك دةرهَينةرَيكي شــاعير، 

بةَلكو وةكو دةرهَينةرَيكي وَينةكَيشــيش ناســراوة. ئةوة بةهؤي ئةو وَينانةوةية 

كة وةكو رةســمَيك يان تابلؤيةكي وَينةكَيشان وةك خؤيان دةمَيننةوة. كؤمةَلَيك 

وَينة و ديمةني وةكو مةِرة هةَلواســراوةكان بــة دارةوة، يان ديمةني دةرهَيناني 

دةستَيكي شكاوي ثةيكةري ئؤليس بة هَيليكؤثتةر لة ناو ئاوي دةرياوة. 

ئانجَيلؤثؤلــؤس بؤ يؤنان دَلتةنط بووة، يؤنانَيك كة ئيتر بووني نيية، بةآلم لة 

دَلي ئةودا هةية. يؤناني شــكؤدار كة سةردةمَيك النكي شارستانييةت و كلتوور 

بوو، بةآلم ئَيستاكة هةرةسي هَيناوة، لة طؤشةيةكي ئةورووثا كةوتووة و ضاوي 

لة يارمةتي بانكةكاني ئةوروثاية تا زيندوو بمَينَيتةوة. ئانجَيلؤثؤلؤس بة نياز بوو 

ســةبارةت بةم قةيرانة ئابووريية فيلمَيك درووســت بكات، بةآلم مةرط رَيطةي 

ثَينةدا. 

ســةبارةت بة فيلمي ”تــؤزي زةمان“ و تايبةتمةندييةكانــي تري دةرهَينةريي 
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ئانجَيلؤثؤلؤس، وتووَيــذي ئةو لةطةأل بآلوكراوةي ئةَلمانــي ”لة خزمةت فيلمدا“ 

(Film- Dienst) دةتوانآ بة سوود بَيت. كورتةيةك لةم وتووَيذة دةخوَينينةوة: 

بآلوكــراوةي ”لة خزمةت فيلمدا“_ تريلؤذي ”تؤزي زةمان“ دووةمين بةشــي 

ســآ بةشي ئَيوةية سةبارةت بة مرؤظةكان لة ســةدةي بيستةم. ض شتَيك دةبَيتة 

هؤي ئةوة كة ئَيوة ئةوةندة سآ بةشي درووست بكةن؟ 

ئانجَيلؤثؤلؤس_ زؤر سادة: من حةز دةكةم فيلمةكانم زياتر لة شةش سةعات 

بخايةنن، بةآلم لةبةرئةوةي هيض كةس ســةرمايةطوزاري لةســةر فيلمي شةش 

سةعاتة ناكات و هيض سينةمايةكيش نمايشي ناكات، منيش فَيَل دةكةم و فيلمةكانم 

ثارضة ثارضة دةكةم و سآ بةشيي درووستي دةكةم. 

ضيرؤكي ئةو فيلمة ضيية؟ 

”تؤزي زةمان“ ضيرؤكي ذنَيك و رووداوةكانَيتي لة ســآ قاِرةدا كة بةشَيوةي 

فيلــم لة فيلمدا دةطَيِردرَيتةوة. ويليةم دافؤ (Willem Dafoe) رؤَلي دةرهَينةرَيك 

دةطَيِرَيت كة ضيرؤكي ذياني بنةماَلةكةي دةكاتة فيلم و بؤخؤشي دةبَيتة قارةماني 

ئــةم ضيرؤكة. وةك زؤربــةي بةرهةمةكانــم لَيرةش مةســةلةكة ثةيوةندي بة 

سنوورةوة هةية، ئةو سنوورانةي كة ئَيمة لة راستيدا و لة زةينماندا ثَيياندا تَيثةِر 

دةبين. كةســوكاري ئةم دةرهَينةرة لة فيلمــي دواي رووخاني ديواري بةرلين لة 

ســاَلي ١٩٨٩ بؤ ديتني ئةو دَينة بةرلين. خةياأل و راستي تَيكةأل دةبن. من بةهؤي 

ضيرؤكي خؤشةويســتي دوو ثياو و ذنَيك بة روانطةيةكي شاعيرانةوة دةِروانمة 

كؤتايي سةدةي بيستةم. سةفةر، تاراوطة، سةرلَيشَيواوي و لة كؤتاييدا رزطاريي. 

لةوة زياتر ناتوانم هيض بَلَيم. 

فيلمةكاني ئَيوة لة ســةفةر و لة كاتدا روو دةدةن، مرؤظةكان سةرلَيشَيواون و بة 

دواي نيشتماني خؤياندا دةطةِرَين. 

ئةمة ســةبارةت بة خؤشم راستة. كة ســةفةر دةكةم، لَيدةطةِرَيم لَيبخوِرَيم، 

باوةش بؤ شتة نوَييةكان دةكةمةوةو هةست بة ئازادي و لة هةمان كاتدا دووري 

لة دونيا دةكةم، ضونكة بؤ خؤم مؤَلةتي شــؤفَيريم نيية، شــؤفَير دادةمةزرَينم و 

بؤ خؤشــم لة كاتي رؤيشتن و سةفةردا سةيري سرووشــت و دةرةوة دةكةم. 

كاتَيك بة بآ ئامانج لَيدةخوِرين و ديمةنةكان بة بةرضاومةوة تَيدةثةِرن، باشترين 

بيرؤكةكان دَينة ناو زةينمةوة. ئاواتي ســةفةر هةميشــة مني خســتووةتة جوَلة 

و خرؤش. هةندَيك جار نازانم لة كوَيم، شــةو هةَلدةســتم و لة خؤم دةثرســم: 
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بة راســتي من لــة كوَيم؟ بةآلم وا هةســت ناكةم كة ون بووم، بــة ثَيضةوانةوة 

هةســت بة دَلخؤشي دةكةم. ئَيمة هةميشة تووشي ســنوورةكان دةبين و دةبآ 

لَييان بثةِرينةوة تا بة خؤمان بطةين. ئةم ســنوورانة كةمتر سنووري جوطرافين، 

زؤربةيمــان لة زةيندا هةيــة. ئالبَير كامؤ لــةم بوارةدا وتةيةكــي طرنط و جَيي 

تَيِراماني هةية. وتوويةتــي: قةَلةمِرةوَيك هةية كة لَيي دةركراوين و بةردةوام بة 

دوايدا دةطةِرَيين. 

ئاخؤ لة كؤتاييدا دةطةينة ئةو جَيية كة تيايدا هةســت بة ئاســايش و ئارامي 

بكةين يان هةمووي خةون و خةياَلة؟ 

ئَيمة ثَيوســتمان بةم حةزةية، حةزي طةيشــتن. دةكرآ بة شوَيني مةبةستي 

زؤر ئةســتةم و دذوار بطةيــن، يــان ئةوةي كــة هةندَيك جار هةر بة شــوَيني 

مةبةست ناطةين. سةرلَيشَيواوي و ســةرطةرداني ئؤديسة بَينينةوة بير خؤمان. 

ئةم نائاراميية دةروونيية شتَيكي تةواو مرؤظانةية. 

فةرةنســاوييةكان دةَلَين: ”جَيهَيشــتني شــوَينَيك هةميشــة بة ماناي كةمَيك 

جَيهَيشتني ذيان و مردنة“.

هةر بةو جؤرةية. كاتَيك كة لة شــوَينَيك دةِرؤين، بةشَيك لةو شتةي كة جَيي 

دةَيَلين، لة بيري دةكةين. بة لةبيركردني بةشــَيكي بضووك لة خؤمان، باوةش بؤ 

شتة نوَييةكان دةكةينةوة، ئةزمووني نوَيمان دةبَيت و مرؤظة نوَييةكان دةناسين، 

بةآلم ناتوانين رابردوو بة تةواوي بســِرينةوة. ثةيوةندي مَيذوويي و ديالَيكتيكي 

رابردوو و ئَيستا ناكرآ لة زةين بسِردرَيتةوة. 

خاَلَيكي وةرضان لة ئيشــي تؤدا ئيش كردنة لةطةأل ئوســتوورةكان و مَيذووي 

كؤني يؤنان.

كةســَيك كة لة يؤنــان لة دايك بووة و لةوآ طةورة بووة، لةم ئوســتوورانة 

دةرباز نابآ. ئةمة يارييةكي رووناكبيرانة نيية، ئةم ئوســتوورانة بة شيري دايك 

بوونمــان تَير دةكــةن. كؤمةَلَيك فيلمــي وةك ”تةِر روانيني ئؤديســة“ بةرهةمي 

لؤذيكــي هةر ئــةم رةوتةية. ئةم ئوســتوورانة لــة هةموو شــوَينَيك لة يؤناني 

ئةمِرؤكةدا لةطةأل منن. 
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ســةبارةت بة يةكةمين فيلمي درَيذتــان (Rekonstruktion) جارَيك وتتان 

فيلم ثرسَيكي نيشــتمانيية كة ئةطةر خةَلكةكةي جَيي بهَيَلن، دةمرَيت. لة ئَيستادا 

دةبينين كة زؤر كةس خةريكة نيشتمانةكةيان جَي دةهَيَلن. 

ئــةم فيلمــة لة ســةردةمي ديكتاتــؤري نيزامي درووســت كــرا. كاتي فيلم 

هةَلطرتنــةوة لة طونــدة ضؤَلةكاندا باَلندةيــةك نةدةبينرا. ثياوانــي طوندةكان بؤ 

كاركــردن ضووبوونة ئةَلمانيــا و وآلتاني تر. تاقة تاقةي ذنان لــة ماَلة رةش و 

خؤَلةمَيشــييةكاندا دةبيندران. لة ذَير باراندا هةموو ماَلةكان بة رةش دةبيندران، 

تةمومذَيكي خةســتيش طوندي وةكو خَيوةتَيكي رةش دادةثؤشــآ. بَيدةنطييةكي 

ذاناوي زاَل بوو و نيشانةيةك لة ذيان نةدةبينرا. 

ئةمِرؤكة شــةثؤلي ثةنابةران لة ئةفريقاوة بــؤ ئةورووثاية و ئةمةش ئَيمةي 

ئةورووثاييةكان دةطؤِرَيت. 

تةنيايي مرؤظــةكان، هةروةها جؤرَيك دوورخســتنةوة و تاراوطةي دةرووني 

 Die Reise nach) “لة زؤربــةي فيلمةكانتدا بة تايبةتي ”ســةفةر بؤ ســيترا

 (Der Bienenzüchte) “و لة ”ثةروةردةكردنــي مَيش هةنطويندا (Kythera

دةبيندرَيت. حةزي ئَيوة لةم بابةتة لة كوَيوة سةرضاوة دةطرَيت؟ 

من ديكتاتؤريي نيزامي يؤنانم ناســي، ئةم جؤرة شتانة ئةوةندة كاريطةريان 

لةســةر من دةبآ كة لة بير ناكرَين. بةآلم ســةرةِراي ئــةوة، مرؤظ زؤرجار لة 

وآلتةكةي خؤي هةست بة نامؤيي دةكات، ضونكة لةطةأل ئيدةئالةكانيدا نايةتةوة. 

لة رووي نائومَيدييةوة دةخزَيينــة ناو ناخي خؤمانةوة و خؤمان بة دوورخراوة 

هةســت ثَي دةكةين. بة تايبــةت هونةرمةنــدان و رووناكبيران تووشــي وةها 

هةستَيك دةبن. 

ضل و ضةند ساَلَيك لةمةوثَيش يةكةمين كورتة فيلمت درووست كرد. ئةمِرؤكة 

فيلم درووستكردن ضؤن دةبيني و ضؤن لَيي دةِروانيت؟ 

فيلم درووستكردن رووداوَيكة، فيلمَيك وَينا بةخشينة بة بيرؤكةكان. هةَلبةت 

بوونــي ثةيوةندي لةطةأل راســتييةكان نابــآ بضِرَيت. بؤ مــن فيلمَيكي نوآ ئيتر 

كارَيكي نوآ نيية، بةَلكو كارَيكي ئاســايي وةكو هةناســة كَيشــانة، كة بة بآ ئةو 

ناكرآ بذيت. لة راســتيدا نازانم كة ئةطةر فيلم درووست نةكةم، ضي دةكةم. من 

فيلم درووست دةكةم، كةواتة هةم. 
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دةَلَين ئَيوة لةكاتي فيلم درووستكردندا لةطةأل هاوكارةكانتدا زؤر جيديت؟ 

ئةطةر بةم جؤرة بوايــة، هاوكاراني كؤنم لةوانــة كامَيرامةنةكانم ئاروانتس 

Giorgos Arvanitis و سينانؤس Andreas Sinanos كاريان لةطةَلدا نةدةكردم. 

لة فيلمي ”ســةفةر بؤ ســيترا“ لة ســاَلي ١٩٨٤دا ئَيلني كارايندرؤ مؤســيقا بؤ 

فيلمةكاني تؤ درووست دةكات و تا ئَيستاش هةر لةطةَل تؤ ماوةتةوة و ثَيت وةفادارة. 

كاري ئةو ضؤن دةبينيت؟ 

ئيلهام بةخشــة. لة سةرةتاي كاري دةرهَينةريدا دةمويست مؤسيقاي زيندوو 

بةكار بَينم. بةآلم ديتم ثَيويستي بة شتي زياتر هةية، بة كةسَيك كة بتوانآ هةست 

وةربطَيِرَيــت. لَيرةدا بوو كة من و ئَيلني يةكترمان دؤزييةوة. كاتَيك كة فيلمنامةم 

دةنووسي ئةو دةنطمي تؤمار كرد. بةو جؤرةي كة بؤ خؤي دةيطَيِراوة دةيويست 

فيلمنامةكان بة دةنطي خودي خؤم ببيســتَيت. ئةو كاتة مؤســيقاي فيلمي بة ثَيي 

ئةو هةستة درووست دةكرد كة طرتبووي. ئةو بةم شَيوازة رؤحي بة فيلم دةدا. 

فيلمةكانت بؤ ثةردةي بةريني ســينةما درووســت كراون. بــةآلم دةبينين كة 

فيلمةكانتان لةســةر ئينتةرنَيــت داونلؤد دةكةن و الوان زياتــر حةز دةكةن ئةو 

فيلمانة لةســةر شاشــةي مؤبايلةكانيان ســةير بكةن. ئةم بابةتة بؤ تؤ ناخؤش و 

دَلتةزَين نيية؟ 

زؤر مةترسيدارة. بؤ من كة دةرهَينةرم ئةوة مؤتةكةيةكي رةهاية. 

تؤ هيض كات حاشــات لةوة نةكــردووة كة ضةثطةرايت و لــة فيلمي ”هةنطاوي 

هةَلثةســَيردراوي لةق لةقةكان“دا كة ســاَلي ١٩٩١ درووســتت كرد، خؤتان بة داخ 

ديتووي خةونة لة دةســتضووةكانت نيشــان داوة. ئةمِرؤكة بارودؤخي دونيا ضؤن 

دةبينيت، هَيشتا نائومَيد و بآ هيوايت يان ئةوةي كة هيوات بة طؤِران هةية؟ 

ئَيوة وةآلمي من دةزانن. 

سةرةِراي ئةوة سوثاست دةكةم كة ئةطةر لة زماني خؤتةوة بيبيستين.

لة ســةردةمَيكي خةمناكدا دةذين كة زؤر هيوا بة مرؤظ نابةخشــَيت. ديارة 

كة سةرلَيشــَيواوم و هةندَيك جاريش بير لة ســاآلني بةســةرضوو دةكةمةوة، 

كاتَيك كة باوةِرم بة طؤِران هةبوو. ئةو كاتانة ئاســمان لة بةردةستدا بوو، بةآلم 

دةســتمان نةطةيشت كة ئةســتَيرةكان كؤبكةينةوة و ضانســمان لة دةستضوو. 



١٩١

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

هةَلبةت ئةم قسانة بةو ماناية نيية كة خؤمان بآ هيوا بكةين. دةبآ بة روانطةيةكي 

رةخنةطرانةوة بِروانينة دؤخي ئَيســتا. لةوانةية نةوةي داهاتوو هوشيارتر بَيت و 

دونيايةكي باشتر درووست بكات. ئَيمة نابآ خةونةكانمان لة دةست بدةين. هيض 

كات! مارضلؤ ماســترؤياني لة فيلمي ”هةنطاوي هةَلثةسَيردراوي لةق لةقةكان“دا 

دةَلَيــت: طرنط نيية بــة كام كليل دةرطاكة بكةمةوة، هةميشــة ئةطةري خةونَيكي 

هاوبةش بووني هةية. ثَيم واية باشــترة هةر بةم رســتةية ئةم وتووَيذة كؤتايي 

ثَي بَينين. 

سةرضاوة: سةرضاوة: 

راديؤ زةمانة

http://radiozamaneh.com/culture/silver-screen/20126262/25/01/
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ثَيشةكي وةرطَيِري كوردي:ثَيشةكي وةرطَيِري كوردي:

 ســةدةي بيســتةم ســةدةي هاتنة ئاراي رووداوة جؤرواجؤرةكاني جيهان 

بوو. ســةدةي جةنطة جيهانييةكان، ئةو جةنطانةي لة سةر كؤي بةشةكاني ذيان 

بؤ نموونة هونةر، فةلســةفة، ضيرؤك، شــيعر و... هتد كاريطةريي دانا. ئاَلوطؤِرة 

طةورةكاني دنيا لةو ســةردةمةدا بةرهةمهاتن و بوونة هؤي درووســتبوني ئةو 

كةسايةتيية طةورانةي وةك، طؤركي، كافكا، لينين، قوتابخانةي فرانكفورت، ثيكاسؤ، 

ثــاول كلةي، رتكؤ و .... هتد. هانري ماتيزيش يةكَيك لةو ســيما بةرجةســتانةي 

سةرةتاكاني ســةدةي بيســتةمة كة بة بؤنةي ئةو نوَيخوازي و كاريطةرييانةي 

كة لة ســةر هاوضةرخاني بوويةتي بووة بة يةكَيــك لة طرنطترين هونةرمةنداني 

ئةو ســةردةمة. هانــري ماتيــز(١٩٥٤،١٨٦٩) لة بةشــة جؤراوجؤرةكاني وةك 

شــَيوةكاري، ثةيكةرتاشي، شــَيوةكاري و ضاثدا كاري كردبوو. لة سةرةتادا لة 

لقي مافــدا خوَيندبووي و هةر لةم بــوارةدا كاري دةكرد، بــةآلم لة تةمةني ٢٢ 

ســاَلييدا هؤطري هونةر دةبَيت و ثاش ئةزموونكردني شــَيوازة جؤواجؤرةكاني 

وتووَيذي راديؤيي هانري ماتيز (١٩٤٢)

و. لة فارسييةوة: سةعيدة سائَيبو. لة فارسييةوة: سةعيدة سائَيب
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شــَيوةكاري و كةَلكوةرطرتن لة هونةرمةنداني سةردةمي خؤي، ستايلي تايبةت 

بة خؤي بة نــاوي فوويزم دةخؤلقَينَيت. تايبةتمةندييةكاني ئةم شــَيوازة بريتين 

لة بة كار هَيناني رةنطة ســةرةكييةكان، بةرجةســتةكردني اليةني جوانكاريي و 

ساكاركردنةوةي طةآلَلةكان. ئةم شَيوازة لة هونةري رابردوو بة تايبةت هونةري 

رؤذهةآلتي كةَلكي وةرطرتووة و لة ســةر  بةرهةمــة هونةرييةكاني دواي خؤي 

كاريطةري هةبووة. بؤضوونةكاني ماتيز كة تا ئَيســتاش ماونةتةوة بةردةوام لة 

هةر كات و ســاتَيكدا جَيطةي كةَلكوةرطرتني قوتابياني هونةر بووة. ئةم دةقةيش 

لة بةر دةست خوَينةراني ئازيزداية وتووَيذَيكي راديؤيية كة لةطةَل ها نري ماتيزدا 

كراوة و هةَلطري هةندَيك لة بؤضوونةكاني ئةوة سةبارةت هونةر.  

ماتيز لة سةرةتاكاني ساَلي ١٩٤٢دا دوو وتووَيذي بؤ بآلوكردنةوة لة راديودا 

ئةنجامدا، رةشنووســي يةكَيك لــةو  وتووَيذانة بؤ ثييةر ماتيز لــة نيويؤرك لة 

رَيطةي نامةيةك لة ١٣مارســي١٩٤٢دا نَيردرا؛ ياداشتَيك لة سةر نامةكة رووني 

دةكاتةوة كة وتووَيذةكة لة «ماوةي دوومانــط ثَيش»دا ئةنجامدراوة. وتووَيذي 

يةكةم دةربارةي ثرســة طشتييةكانة، دووةميان هَيرشكردنة بؤ سةر ئاكاديمياي 

هونةرةجوانةكان كة ماتيز بةو بؤنةيةوة ثَيشــنياري كرد «بورســي ســةفةري» 

جَيطةي خةآلتي ثَيري دَيروم (prix de Rome)بطرَيتةوة.

ماتيز لة بآلوكردنةوةي يةكةمدا بة ثرســة ســةرنجِراكَيش و جةوهةرييةكان 

وةآلمدةداتــةوة و كؤمةَلة طوتارَيكي طرنط لةخــؤ دةطرَيت دةربارةي كاركردي 

رؤَلي ثةنجةرة لة بةرهةمةكاني ماتيزدا.

لــة دووةمين بآلوكردنةوةدا، ئةو نةك تةنيا لــة بةرامبةر ثةروةردة لة ئاكول 

دَيبوزار هةَلوَيستَيكي ســةركونةكارانةي هةية، بةَلكوو، بة جَيطةي ئةوة خولَيكي 

خوَيندنةوة ثَيشــنياردةكات، كة زؤر هاوشَيوةي مةشــقةكاني خؤيةتي. بؤ وَينة، 

درووســتكردني كؤمةَلَيك ســتؤديؤ كة لةوَيدا هونةرمةندانــي طةنج «بتوانن لة 

رَيطــةي ئةو مامؤســتايانةي خؤيان هةَليدةبذَيِرن، هةَلةضــن كرَين » - هةر بةو 

شَيوةيةي كة بةرهةمةكاني خؤي لة رَيطةي طووستاو مؤرؤوة هةَلةضن كرابوون.

وتووَيذي راديويي ماتيزوتووَيذي راديويي ماتيز

يةكةم بآلوكراوةيةكةم بآلوكراوة

هةروةها كة دةزانن شــَيوةكارةكان كةســانَيكن كة بــة ئافراندني وَينةكان، 

دةرفةتَيك دةِرةخسَينن تا ضةشتةكان و ديمةنةكان ببيندرَين. بَي ئةوان ئَيمة تةنيا 

لة رَيطةي جياوازي كاركرديان بة ثَيي ئاســودةيي يــا كةَلكداربوون دةتوانين لة 
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نَيوان ضةشــنةكان و كاركرديان جياوازي دابنَيين. هةر بةرةيةك تايبةتمةندي و 

دةركةوتي تازة لةطةَل خؤيدا دَينَيت. 

لة ســةردةمة ســةرةتاييةكانةوة (لــة زةماني هونةرمةندي ئةشــكةوتةكان 

تاكوو شــَيوةكاراني مؤدَيِرن)، تا ئةمِرؤ هونةرمةندةكان ئةنسكلؤثَيدياي هونةرة 

جيســمانييةكانيان وردة وردة دةوَلةمةندكردووة. هــةر بةرةيةك لة مرؤظةكان 

جيهانيان لة روانطةي هونةرمةنداني بةرةي ثَيش خؤيان بينيوة.

بــةم ثَيية  لة ســةردةمي طةنجَيتيمــدا، رةنطكردنــي الثــةِرة رةنطييةكان يا 

وَينةكَيشان بؤ كتَيبة خةَلكييةكان، كة بة طشتي حةزي باوي سةردةم دةردةخات، 

لة رووي بةكطراوندي رةشــدا ضاث دةكران، ضونكة بةرهةمهَينةرةكانيان لة ذَير 

كاريطةري شــَيوةكاراني بةرةي ثَيش خؤيان، بؤ وَينة رؤمانتيكةكان بوون دواتر 

رةنطي الثةِرة رةنطييةكان رؤشنتر بووةوةو رةنطي ئَيمثَيرسيونيستةكان بة سةر 

هارموني قاوةيية ثِرةنطةكاندا زاَل بوون.

لة ئةنجامدا، دواي كةشفي تايبةتمةندييةكاني رازاندنةوةو هةستةكيانةي هَيَل 

و رةنط لــة رَيطةي هونةرمةنداني مؤدَيرن، ديتمان كة بةشــة جؤراوجؤرةكاني 

نهؤمي ئاثارتمانةكانمان كةوتنة بةر هَيرشي ئامرازي رازاندنةوةو رةنطةكان، كة 

هاوئاهةنط نين و بَيواتان.

لة دوايدا ثَيوةري رةنطي ثالَيتي ماري لؤرَينســين هاتة ئاراوة كة بة شــَيوةي 

هةنطاو بة هةنطاو ثلة بةندي كرابوو، هاوكات لةطةَل ئةوةشدا دَيكؤراسيؤنة هَيَلي 

و طؤشةدارةكاني شــَيوةكارة كووبيســتييةكان هاتنة بوون. ئةم تَيكضِرانة  سةر 

ســووِرهَينةرةي رةنط و هَيَلةكان بؤ ئةوانةي  كة لــة بابةتةكة ئاطاداربوون زؤر 

ورووذَينــةر بوو - بؤ ئةو هونةرمةندانةي كة بة ئامانجي جياواز جياوازةوة لةم 

ميتؤدة بؤ ثَيشكةوتني فؤِرمةكانيان كةَلكيان لَيوةردةطرت. 

دواجار هونةر بة هةموو نامؤييةوة وةرطيردراو شاياني فرؤش بوو (شتَيكي 

بَيوَينة)؛ خةَلك زؤر ثةرتةوازة و فرؤشــةرةكان كاتَيك شتَيكيان ثَيشكةش دةكرد 

بةم رستةية ئةسيريان دةكردن «ئةمة مؤدَيرنة.»

ئةمِرؤكــة طةورةكردنةوة و زيادةِرةويي بة تــةواوي روو لة كةوتنةو، تةنيا 

رةنطة بريقةدارةكان ماونةتةوة؛ لة هةر حاَلدا شــتَيكي نوَي خؤي نةسةلماندووة. 

ئةم طةشبووني رةنطة، هَيوري و ضَيذي بة ضاو بةخشيوة. بؤ ئةم شتة قةرزداري 

شَيوةكارة مؤدَيرنةكانين.
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ئَيوة بؤضي شَيوةكاري دةكةن؟

بؤضي؟ بؤ دةربِريني (ئةو ضركةســاتانةي) تووشــي سةرســووِرمان دَيم و 

هةست و ثرضةكردارةكانم لة ثةيوةنديدايية بة هةستايةتيم كة لة رَيطةي رةنط و 

شَيوةكارييةوة ، نةك كامَيرايةكي مؤدَيرن، طةر رةنطيش بَيت، تةنانةت سينةمايش 

ناتوانَيت دةريببِرَيت.

لة روانطةي سةرقاَلي و خؤشطوزةرانييةوة، سينةما زؤر لة وَينةكَيشراوةكان 

بــة كةَلكترة لةبةرئةوةي كــة تةنيا ديمةنَيكي تاقانة نمايش دةكات. لة ســينةمادا 

ديمةنَيكي ساكاري زيندوو هةَلطري جياوازييةكي زؤرة لةطةَل ديمةنَيكي كَيشراودا. 

خةَلكانَيك كة لة ديمةنةكاني دةريا خؤشــييان دةهات.  طةر مةبةستي سةرةكيان 

ئةمــة نةبَيــت كة لة رؤحي شــَيوةكار تَيبطــةن، دةتوانن بة بينينــي ديمةنةكاني 

زيندووئاســا، ئارام و تراذيك يا تووِرةي دةريا كة سينةما ثَيشكةشياني دةكات، 

رازي بن. كةســانَيكيش كــة خولياي وَينةنــن دةتوانن كؤمةَلَيك فيلــم لة تةواو 

ديمةنةكاني دنيا لة بةردةستياندابَيت، بة شَيوةيةك كة عاشقَيكي شَيوةكاري تةنيا 

دةتوانَيت ضةند تابلؤيةكــي هةبَيت، بة تايبةت ئةطةر هةَلطري كوالَيتيةكي ضاكبن. 

دةربارةي شَيوةكاري ثؤرترةكان ، ئةوانة لةِرَيطةي وَينةطري لة بازنةكة  ضوونةتة 

 anthropometry دةرةوة، بةتايبــةت ئةوانةي كة لة كارةكانياندا لة هاوِرَيذةيي

كةَلكيان وةردةطرت تابطةنة هاوشــَيوةييةكي تةواو. بؤ عاشــقَيكي راستةقينة كة 

دةيةوَيت يادةوةري كةســَيك كة خؤشــي ذياني بووة بثارَيزَيت وَينةيةكي ضاك 

باشــترة، كة يارمةتييةكي زؤرتري دةكات، وةك  وَينةي ســيمايةكي شــكاو كة 

هونةرمةندَيك ثَيشكةشي دةكات، تةنانةت بةرهةمي هونةرمةندَيكي بةناوبانط.

كةواتة شَيوةكاران لةبةرضي بوونيان هةية، كةَلكيان ضيية؟

ئةوان بةكةَلكن لةبةر ئةوةي دةتوانن بةِرةنط و كَيشانةوة لة رَيطةي دةسةآلتي 

خةياَليان هةستي خؤيان بةرمنبةر بة جواني و سرووشت دووبارة بكةنةوة، رَيك 

وةكو ئةو كارةي شاعيران و مووزيكزانةكان دةيكةن.

بــةم ثَيية لة ناو شــَيوةكاراندا، ئة وانةي وا  ثَيويســتيمان ثَييانة كةســانَيكن 

بةهرةمةندن لة دةربِريني هةستةكانياندا لة رَيطةي رةنط و شَيوةكارييةوة .

بةر لةمة بــة قوتابيية طةنجةكانم دةطوت: «دةتانةوَيت ببنة شــَيوةكار؟ ثَيش 

هةموو شتَيك دةبَيت زماني خؤتان ببِرن، ضونكة ئةو ئامانجةي مةبةستانة بيَلَين 

نابَيت جطةلة فَلضةكةتان بة هيض شتَيكي ديكة دةريببِرن».



١٩٦

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

یر
برا

 ف
ی 

یر
برا

٧ ف
٣٧٣
رە 

ژما
رە 

ژما

بؤ دةربِريني خؤتان، ضؤن بةدواي ئةم كارةدا دةِرؤن؟

خوَيندنةوةيةكــي قووَل دةرفةتَيكــم دةداتَي تاكو بابةتــي بيركردنةوة بَينَيتة 

ذَير ركَيفي خؤيةوة و خؤم لة طةَليدا بؤ داِرشــتني لةســةر بــووم تَيكةَل بكةم. 

ئةو كةرةســة ســةرةتاييةي كة بؤ ئةم كارة ثَيويســتة: ضةند رةنطَيك كة بة بَي 

تَيكالوكردن بةكاردَين، ئةوانيتر لةطةَل رةش و سثي، بة رادةيةك كة بَيطةردي و 

درةوشــاوةييان خةسار نةبَيت. تةنيا لة رَيطةي ثَيوةندي نَيوانيانداية كة من خؤم 

بةيان دةكةم. لة شَيوةكاريشدا من هةستة ناوةكييةكانم تا ئةو شوَينةي كة بكرَيت  

بة دوايدا دةضم. بةم ثَيية بةشــي زانــراوي كاري من لة ثلةي دووهةمي طرنطيدا 

جَيطةي هةية  و كةمتر ديارة.

ض زةمانَيك دةزانن كة كارةكة تةواوبووة؟

 كاتَيك كة كار هةســتةكانم بة تــةواوي و بة شــَيوةيةكي رةوان دةرببِرَيت 

هةســتي ثَيبكةم لةوكاتةدا نابَيت شتَيكي ثَي زيادبكرَيت. كاتَيكيش كؤتايي ثَيهات، 

كار لةســةر ثَيي راوةستاوة و طرنطترين شت ئةمةية كة ئةو كارة خؤشةويستي 

من بؤ خؤي رادةكَيشَيت.

 

ئايا كارةكانتان لة بير دةبةنةوة؟

هيض كات. تةنانةت ئاطةر دواي كاركردني هةر رؤذة دواي ٥٠ ســاَليش بَيت. 

من هةر رؤذة تةنيا ذمارةيةكي كةم كارم كردووة. هةركات كةســَيك سةبارةت 

بــة وَينةكانم دةدوَيت، تةنانةت لــة كارَيكي كؤنيش، بة بيرهَينانــةوةي بِرَيك لة 

تايبةيمةندييةكاني، بَيئةوةي ســاَلي درووســتكردنيم لــة بيربَيت، هةمان دؤخي 

ديــاري زةيني كة لةو كاتةدا بووم لةطةَل تةواو رةنطةكاندا بة هةمان وردبينيةوة 

كة لة كارة بنةِرةتيةكاندا هةية دَيتة يادم.

لــةو كاتةوة كة بةو بِرواية طةيشــتم كة طةورةترين دوذمني شــَيوةكارَيك، 

تابلؤ خراثةكاني ئةون، تابلؤيةك بة جَيناهَيلم مةطةر ئةوةي هةر جؤرة ئةطةرَيك 

بؤ ثَيشــكةوتووتر بووني ثَيدةدةم؛ ئةطةر دواي هةموو ئةمانة ئةو كارة هَيشــتا 

زيندووبَيت، لة كاريطةرييةك كة لة سةر زةيني بينةر دايدةنَيت شاد دةبم.

لة بيرتان بَيت كة تايبةتمةندي شَيوةكاري بةرانبةر بة شانؤ لةوةداية كة بةرةي 

داهاتــوو دةتوانن هةَلــةو ناِرةواييةكاني بةرةي ثَيش خؤيان - لة ســةردةمَيكدا 

شَيوةكاري تَييدا فؤرمي وةرطرتووة - ثينةي كةنةوة، لة حاَلَيكدا ئةطةر لة شانؤدا 

كايةيةك سةركةوتوو نةبَيت بؤ ماوةيةكي درَيذ بة خاكدةسثَيردرَيت. 
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ض بيرةوةرييةكتان لةطةَل مامؤستاكانتان هةية؟

لــة نَيوانيانــدا يةكَيكيــان زؤر الم طرنطة،  طوســتاو مؤرؤ، كةســَيك كة لة 

نَيــوان زؤرينةي قؤتابيةكانيدا تواني ذمارةيةكــي زؤريان بكات بة هونةرمةندي 

راستةقينة.

كوالَيتي طرنطي طوســتاو مؤرؤ لة طةيشــتن بةم بابةتــةدا بوو كة زةينييةتي 

قو تابية طةنجةكان دةتوانَيت لة درَيذةي ذيانياندا تووشــي ثَيشكةوتني بةردةوام 

بَيــت، لة مــةدا ئةوانةي بةرةو ضَيذ بردن لة ســةليقة جؤراوجؤرةكاني ئَيســكؤ 

الستيك هان نةدةدا. كة تةنانةت ئةطةر شَيوةكارةكان زةينَيكي الرولةوَير و ئامانج 

و هةســتَيكي بةزةبر بةســتراوةيان هةبواية. تةنانةت لة تةمةني ٣٠ ساَلةيشدا لة 

طةورةترين كَيبةركَيكان براوة دةبوون، بة جَييان دةهَيشــت. طؤستاو مؤرؤ راي 

وابوو، ئةطةر دةوَلةمةند نين، تةنيا كارَيك كة دةبَيت بيكةن بِرؤن و لةطةَل ذنَيكي 

رَيكووثَيكدا ذيان ثَيكبَينن تا بتوانن درَيذة بة رَيطاكةيان بدةن. (مارشي زةواج لة 

لؤهَينطرين لَيدرا). 

ئةم هؤطرية بة نيسبةت ثةنجةرةي كراوةوة  لة كوَيوة هاتة نا و وَينةكانتانةوة؟

لةوانةية  لةم راســتيةوة بَيت كة بؤ من كؤي كةشةكة  يةكطرتووة، يةك راست 

الي ئاســؤ و دَيتة ناو ديــوي كارةكةمةوة، ئةو كةشــتية بضووكةي  كة خةريكة 

دةِروات لة هةمان كةشدا وةكو فؤِرمة ناســراوةكان دةوروبةرم بوونيان هةية؛ 

ديوارو ثةنجةرة دوو دنياي جياواز درووست ناكةن. موومكينة سةرضاوةي ئةم 

خؤشةويستييةم بة نيسبةت ثةنجةرةكان بَيت، كة بة شَيوةي سروشتي هؤطريانم.

بؤضي نيس ئَيوةي بؤالي خؤي راكَيشاوةو رايطرتوون؟

ضونكة بؤ وَينة تابلؤكانم ثَيويســتمة لة رؤذدا لة كةشــَيكي زةيني بَيجووَلةدا 

بمَينمــةوة، ناتوانم لة هيض كوَييةكي ديكةدا ئةم جَيطةية بدؤزمةوة مةطةر لة كؤت 

دازور.

ســةرزةمينةكاني باشــوور، بــة تايبــةت ثاريس، كــة رؤذطارَيــك زةيني 

هونةرمةندانــي بة كةَلةكةكردنــي كؤمةَلَيك ذيان و دةوَلةمةنــدي مووزةكانيان 

بةرةوثَيش دةبرد، بةو جؤرةي كة تَيطةيشتووم لةم كاتةدا كةشَيكي زؤر بَيباوةِرة 

بؤ كار.

سةر لةنوَي، دةوَلةمةندي و رووناهي زيوئاساي رووناكي لة نيسدا، بة تايبةت 

لــة درَيذةي مانطــة جوانةكةي جانيوةري، بة راي من بؤ هونةر جةســتةييةكان 
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بــَي وَينةو ســيحراوين، تاقانةيةو ليدةرناضَيت، بةتايبــةت كاتَيك كة تؤ خةريكي 

شَيوةكاري بيت.

دووةم بآلوكراوةدووةم بآلوكراوة

ثَيناسة:ثَيناسة:

من بؤ ضاوثَيكةوتني هانري ماتيس رؤيشتم بؤ ستؤديؤكةي لة سيميتز جَيطةيةك 

كة بةويســتي خؤي طؤشةنشــينييةكي  لة نَيوان باَلةندةو طيا طةرمةســَيرييةكاندا 

هةَلبــذارد، خةريك وَينة ســازيية  بؤ كتَيبَيكــي ئةوينداران روونســار. هةروا كة 

خةريكة لةســةر شَيوةكاراني سةربةخؤي فةرةنسي  كة ثلةي يةكةميان لة جيهاندا 

بةدةستهَيناوة و  دةدوَيت، من بة شَيوةيةكي سروشتي بةرةو ئةوةي دةبةم وةآلمي 

ثرسيارةكانم بداتةوة.

بــة بؤضووني ئَيوة طؤِريني شــوَيني ذيان كاريطةريي هةية لةســةر براوةكاني 

كَيبةركَيكةي رووم؟ ضونكة كةشي هونةري لة روومدا لةطةَل نيسدا زؤر جياوازة؟

«بؤضي دةتانةوَيت دةربارةي خةآلتي رووم قســة بكةن؟ رَيطة بدةن ئاســان 

بمرَيت. شــَيوةكارةكان، مانَي، دَيطا، كلؤد مؤنَي ، رَينوار،سَيزان، نيشانياندا كة ئةوة 

بَيكةَلكة. كام يةك لةو هونةرمةندانةي كة لة ســاَلي رابردوودا براوةي ئةم خةآلتة 

بوون لةطةَل ئةواندا بةراورددةكرَين؟ ئالبَيرت باســنار؟ بةآلم ئةو شــَيوةكارَيكي 

ئاســايية كة خؤي لة ثشــت ئيمثَيرسينيستةكانةوة شــاردووةتةوة. دَيطاي مةزن 

طؤتي: «باسنار؟ بةآلم ئةو ئاطركوذَينةرةوةية كة ئاطرةكة تين دةدات».

«تةنانةت بةرثرســي مؤزةخانةيةك، نةك تةنانةت ئةو كةســة بيانييةي شتة 

دةطمةنــةكان كؤدةكاتةوة، ناوي كَيبةركَيي رووم نازانَيــت يا تةنانةت نازانَيت كة 

شتَيكي وايش هةية. بؤ هيض قوتابيةك لة فةرةنسة يان لة دةرةوةي ئةم خةياَلة نيية 

كة بِروات و بؤ ئاكؤ دَيبؤزار. ئارمةكةيان تةنانةت لة كارت ثؤستاَلةكاندا ضاوثؤشي 

لَيدةكرا».

بةِراي ئَيوة، هؤي ئةم سةقةتيية ضيية؟

«بةبَي هيض طومانَيك ثةروةردةيةك كة لة ئاكؤل دَيبؤزار دةكرَيت، شــانازي و 

ئامانجي كَيبةركَيي رووم، لة ثَيشوةخت بؤ قوتابيان مردووة... ضونكة ئةواني بةرةو  

هةمان ضوارضَيوانة هاندةدا؛ ئةوان بيريان كردوتةوة، بيردةكةنةوة، كَيشاني سةر، 

ســينط، دةســت و ثَي لة كاتَيكي كةمدا، لة ثةروةردةي هونةردا شكاندني شاخي 

دَيوَيكة ... ضونكة بؤ ئةوان تةنيا لَيزانيني تةكنيكيية كة حسابي بؤ دةكرَيت... ضونكة 

خاَليكردنــةوة هونةرمةنداني داماو لــة غةريزةو جوانكاريي بؤ تــةواو تةمةنيان 
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بوونةوةرَيكي فةلةجيان لَيدرووســت دةكات، بةطشــتي لة ١٥ تا ٢٥ ســاَلةيدا، كة 

سةرةتاي رَيطاية. ئةم ئاكؤل دَيبؤزارة و كَيبةركَيي رووم كؤمةَلطايةك دوو اليةنةية  

كة يارمةتيدةري يةكتردةدةن. كة هَيض شــتَيكي ئةو تؤي لَينةهاتوةتة دةرةوة. من 

شَيوة كارانَيكم بينيوة لة رووم طةِراونةتةوة، بة تةواوي ترسابوون، ضونكة لة ناكاو 

بةوةيان زانيوة الوازن لة دةربِريني هةستةكاني خؤيان».

«دووبارةي دةكةمةوة، كَيبةركَيي رووم دةبَيت نةمَينَيت و كؤتايي ثَيبَيت، ضونكة 

لة بنةماوة نةزؤك و ئازاردةرة، ضونكة هونةرمةنداني طةنج لة رَيطة غةريزيةكانيان 

الدةدات.

ئايا بةِرَيوبةرايةتي قوتابخانةي هونةر هيضكات دةســتي دؤســتايةتيان بةرةو 

شَيوةكاراني سةربةخؤ درَيذكردووةتةوة؟

«بةِرَيوبةرايةتــي قوتابخانةي هونةر بةردةوام لة ثةيوةندي بة شــَيوةكاراني 

ســةربةخؤ كةمتةر خةم بووة. بةِرَيــز رؤطؤن بةِرَيوبــةري قوتابخانةي هونةر؛ 

لــة وةآلمي داواكاري ديوارَيك بؤ شــَيوةكاري ديواري لة اليــةن طووطَينةوة، بة 

رةخنةطــري هونةر ضارلز مووريس وتــووة، تا كاتَيك مــن بةِرَيوبةري بوزارم، 

ســةنتي مَيترَيكي ديوارةكة تةرخان ناكرَيت بؤ نيطارةكةي طووطن. هةروةها ئةو 

براوةي ثَيشــووي كَيبةركَيي ثَيري دَيروومة، لة ئةنداماني ئةنيستيتؤية، سةرؤكي 

طرووثَي بــوو كة نيوةي  ميراتي كاليبوؤي «وةرنةطــرت »، ميراتَيك كة جوانترين 

كارةكاني بةرهةمةكاني مانَي ، سَيزان، رَينوار و ثيسارؤ بوو دطرتةوة». 

بةآلم ضؤن دةوَلةت دةتوانَيت بة شــَيوةيةكي كاريطــةر خؤي دةرطيري كارةكاني 

هونةرمةنداني طةنج بكات؟

بة ثَيكهَيناني كؤمةَلَيك ســتؤديؤي ئازاد كة لةوَيدا شَيوةكاراني طةنج بتوانن لة 

رَيطةي ئةو مامؤستايانةي كة خؤيان هةَليدةبذَيرن، رَينوَيني بكرَين، بة واتايةكي تر، 

بة جَيطةي ئةو هةموو سةرمايانةي كَيبةركَيي رووم و ثشتطيريةك كة دةوَلةت لة 

ساَلؤني دةكات، ئايا ناتوانرَيت يةك «بوورسي سةفةري »بؤ ئةو هونةرمةندانةي كة 

ئاشكرا تواناي خؤيان لةطةَل كةسايةتييةكي ثتةو كة هةيانة، رابَينن، يان دةرفةتَيكيان 

ثَيبدةن تا «ئازادانة» لة دةرةوةي وآلت  خوَيندنةوةي لةسةربكةن، ض لة كولونياكاني 

ئَيمةدا تةنانةت لة هةر جَيطاييةكي فةرةنسا كة هةستدةكةن بؤيان هةلي ثَيشكةوتن 

هةية و دةتوانن خؤيان دةوَلةمةند بكةن. ئايا ئةم جؤرة شــتانة، كة بؤ من ئةوةندة 

ئاسايية، رؤذَي روو دةدات؟

سةرضاوة:سةرضاوة:

 ماتيس، درباب هنر، جك فالم، سياوش روشندل، رخداد نو.
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