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حةمةكةريم عارفحةمةكةريم عارفسَيكوضكةى رؤمان و نهَينطةكانى كارى ضيرؤكظانى

كامةران جةوهةري (هةَلوةدا)كامةران جةوهةري (هةَلوةدا)شيعر وةك ضةك

حةمة مةنتكحةمة مةنتكباختين و بيرؤكةي رؤماني فرةدةنطي

كاميل محةمةد قةرةداغىكاميل محةمةد قةرةداغىطةشتَيكى كورت بةناو ئةدةبياتى فِريندا
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كاريطةر،  و  طرينط  شتَيكى  ناكاتة  ثاشكةوتوودا  وآلتانى  لة  ئــةدةب 

كارَيكى  وةكو  و  كؤمةآليةتييةوة  ذيانى  ثةراوَيزى  دةكةوَيتة  زؤرى  بة  بؤية 

و  لق  و  ذانر  طشت  بة  ئةدةبيات  بةآلم  دةكرَيت،  مومارةسة  تةمةشاو  الوةكى 

ثؤثةكانييةوة، لة دَير زةمانةوة كةَلكةَلةو خوليايةكى حةآلَل و رةواى مرؤظانى 

خؤ  بة  جاويدانييةك  و  نةمرى  جؤرة  رَيطايةوة  لةو  هةوَليداوة  مرؤظ  و  بووة 

و  بطَيِرَيتةوة  خؤى  دواى  نةوةكانى  بؤ  خؤى  ببةخشَيت،  خؤى  ذيانى  بة  و 

يةكةكانى  دواى  لة  يةك  وةضة  يادةوةرييةكانى  باكراوندى  لة  بةشَيك  بة  ببَيت 

ئةطةر  نةسِردرَيتةوة..  يادطة  لة  نةضَيتةوةو  بير  لة  ئاسانى  بة  و  بةشةر  تيرةى 

لة رؤذطارانى كؤنى ثَيش مَيذوودا، بةشةر ئةم خوليا و كةَلكةآلنةى لة رَيطاى 

نةخش و نيطارانةوة لةسةر بةرد و داروديوارى شكةفتاندا بةرجةستةكردبَيت، 

ئةوا لة سةرةتاى دةستثَيكى مَيذووةوة، ئيدى لة رَيطاى وشةو كةرةستةى ترى 

دةربِرينةوة طوزارشتى لة خوليا و خةون و خةياَل و ئومَيد و نائومَيدييةكانى 

بةهرةيةى  تواناو  ئةو  كةسَيك  هةموو  هةَلبةتة  داون.  نيشانى  كردووةو  خؤى 

بؤية  نووسينة،  و  ئةدةب  لةسةر  قسةمان  زياتر  كة  لَيرةدا  ئَيمة  نيية.  نةبووةو 

كةرةستةيةكى  ثةيظ  وشةو  ئةدةبدا  لة  دادةطرين،  وشة  لةسةر  دةست  زياتر 

سَيكوضكةى
رؤمان
و
نهَينطةكانى كارى ضيرؤكظانى

حةمةكةريم عارفحةمةكةريم عارف
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شَيوةيةكى  بة  دةتوانن  ئةديب  واتا  ئةفسوونكار،  خةَلكانى  تةنيا  ئةفسووناويية، 

رؤحى  بة  ئةستاتيكى  لةزةتَيكى  طةشكةو  كة  بَينن  بةكارى  ئةوتؤ  ئةفسووناوى 

بةهرةيةكى  و  دى  نايةتة  خؤِرا  لة  و  بةخؤ  خؤ  ئةمةش  ببةخشَيت.  وةرطر 

كة  ئةوتؤية  ئاشقانةى  ئارةزوويةكى  و  مةيل  بةَلكو  نيية،  خودادادى  خؤِرسكى 

حةجمين و حةوانةوة لة هةَلطرةكةى هةَلدةطرَيت و لة روحيا ثةنطدةخواتةوة و 

هةموو خةمَيكى دةبَيت بة مومارةسةكردنَيكى ئاشقانةى ئةو مةيل و ئارةزووة، 

هَيندةى مومارةسةى ئةو مةيل و ئارةزووةى لة ال مةبةستة، ئةوةندة شؤرةت 

و دةسكةوت و قازانجى مادى -ئةطةر هةبَيت- لةال طرينط و مةبةست نيية. بة 

كورتييةكةى نووسين و ئاشقَينى دةطةَل وشةدا لةال دةبَى بة باشترين شَيوازى 

نووسةرايةتيية.  و  نووسين  دةستثَيكى  خاَلى  ئارةزوو  و  مةيل  يانى  ذيان. 

مَى  ض  نَير  ض  خةَلكانَيك،  خؤِرسكة.  توانايةكى  جؤرة  ئارةزوو  و  مةيل  هةَلبةتة 

رَيطةيةوة  لةم  تةنيا  ثَييانواية  ضونكة  تةرخانبكةن،  بؤ  خؤيانى  ذيانى  هاندةدات 

دةتوانن خودى خؤيان بسةلمَينن، ودةطةَل خودى خؤياندا بسازَين و طةشكة بة 

رؤحى خؤيان ببةخشن. ديارة ئةم مةيل و ئارةزوو و بةهرة خؤِرسكة، شتَيكى 

دى  هةندَيكى  ضارةى  لة  و  نووسرابَى  كةس  هةندَيك  ضارةى  لة  نيية  قةدةرى 

نةنووسرابَيت، بةَلكو توانايةكى خؤِرسكى ريشة ئاَلؤزة و بة هةوَل و كؤشش 

و لَيبِران طةشةدةكات و ثةرةدةسةنَيت و هةندَيجار دةطاتة ئاستى بليمةتايةتى. 

بةو  هةرزةكارييةوة،  سةرةتاى  لة  يان  منداَلى  تةمةنى  لة  كةسانةى  ئةو  بؤية 

زؤر  لة  كة  ضَيدةكةن  دنيايةك  خةياَل  بة  و  ناِرازين  دةذين  تياى  كة  دنيايةى 

سةرةتاية  و  دةستثَيك  خؤيدا  لة  خؤى  ئةمة  جياوازة،  واقيع  دنياى  لة  رووةوة 

ذمارةى  ديارة  ئةدةبى.  ئارةزووى  و  مةيل  دةطوترَيت  ثَيى  كة  شتةى  ئةو  بؤ 

ئةوانةى كة دةتوانن بة باَلى خةياَل بفِرن و لة دنياى واقيعى و ذيانى راستةقينة 

زؤر  دروستبكةن،  جوانتر  و  باشتر  دنياَين  وشة  و  ثةيظ  بة  بكةونةوةو  دوور 

كةمة... تةنيا ئةو كةسانة ئةمةيان لَيدةوةشَيتةوةو لة دةست دَيت، كة لة ساتَيكى 

نووسين  بؤ  دةربةست  خؤيان  و  نووسةر  بة  ببن  بدةن  ئةوة  بِريارى  تايبةتيدا 

و  وشة  رَيطةى  لة  خؤِرسكةكةيان  زةينيية  ئارةزووة  و  مةيل  و  بكةن  تةرخان 

خوالنةوة  و  بةرزةخةياَلى  هةر  بؤية  بكةن.  بةرجةستة  وشة  بة  و  وشة  ناو  لة 

نووسينةوة  رَيطةى  لة  دةبَيت  بةَلكو  نيية،  بةس  تةنيا  بة  خةياَلدا  بازنةى  لة 

بة  بووة،  ئاولةمة  خةياَلداندا  لة  وةهمييةى  واقيعة  ئةو  بكرَيت،  بةرجةستة 

دنياى  بةرةو  طرينطة  فرة  هةنطاوَيكى  ئةمة  هةرضةندة  بسثَيردرَيت،  نووسين 

وةكو  كةسَيك  هيض  بؤ  ئةوتؤ  نووسةرايةتى  ئايندةيةكى  بةآلم  نووسةرايةتى، 
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و  نووسةر  بة  ببى  ئةوةى  لةسةر  مكووِربوون  بةآلم  ناكات،  زامن  نووسةر 

بِرياربدةيت ذيانى تايبةتى خؤت لة قةبةَلى ئةم ثرؤذةية بكةيت، تاقة رَيطةية كة 

لةطينة بتخاتة سةر سةرةتاى رَيطةى بة نووسةر بوون.

و  نووسةرايةتى  ئارةزووى  و  مةيل  سةرضاوةى  دةكاتة  خةياَل  ثَيية  بةم   

دةفِرَى  خةياَل  باَلى  بة  ئةوةى  بوون،  ياخى  سةر  دةضَيتةوة  خةياَليش  رةطَيكى 

جاِرى  بةمة  فِرينةوة،  باَلى  ذَير  دةخاتة  خةياَلكردةكان  ذيانة  ئاسمانى  و 

دةيةوَى  هةية،  كة  ذيانةى  لةو  دنياى واقيعى،  لة  ياخيبوون  دةدات،  ياخىبوون 

دنياو ذيان بطؤِرَيت بةو دنيايةى كة بة خةياَل دروستى دةكات، جا هةرضةندة 

ئةفراندنةوانى  ثرؤسةيةكى  كاتدا  هةمان  لة  بةآلم  خةياَليية،  ثرؤذةيةكى  ئةمة 

(ابداعى) زؤر تايبةتيية، بة شَيوةيةكى زاتى و مةجازى و نامَيذوويى دَيتة دى 

و لة مةوداى دووردا بة درَيذا كار لة دنياى واقيعى، واتة لة ذيانى خةَلكى ناو 

ذيان  بة  و  واقيع  بة  بوونة  نارازى  ئةم  جا  دةكات.  ئاسايى  ذيانى  ناو  و  واقيع 

هةَلبةتة  ئةدةب.  بوونى  زةروورةتى  نهَينييةكانى  لة  يةكَيكة  هةية،  ضؤن  وةكو 

هونةرى،  ثوختةى  زؤر  دةقى  تايبةتى  بة  ضيرؤكظانى،  دةقى  كة  ذيانةى  ئةو 

داهَينةرةكةى  كة  نيية  ئةوة  هةرطيز  دةدات،  ثيشانى  و  دةكات  بةرجةستةى 

بة  كة  ذيانةية  دنياو  ئةو  بةَلكو  جةِرباندوويةتى،  كردةوة  بة  و  ذياوة  تيايدا 

ئاواتى خواستووةو لة ذيانى واقيعيدا ثَيى نةطةييوة، بؤية ثةناى وةبةر خةياَل 

بردووةو لة رَيطةى خةياَلةوة ذيانى دَلخوازى خؤى ضَيكردووةو بة شَيوةيةكى 

ذيانةى  ئةو  مومارةسةى  خةياَلةوة،  و  خةون  دةم  بة  ناِراستةوخؤ،  و  خودى 

كردووة. هةَلبةتة خةياَل بؤ خؤى ثةردةيةكةو دراوة بةسةر حةقيقةتَيكى طةلةك 

و  سةردةمان  لة  ذيانةى  ئةو  نةبووة..  كة  ذيانةدا  ئةو  بةسةر  دراوة  طةورةدا، 

رؤذطارانَيكدا ثياوان و ذنانَيك خةويان ثَيوة ديتووة، بة عةزرةتييةوة بوون و 

هةوَليان لة ثَيناوي وةديهاتنيدا داوةو ثَيى نةطةييون، بؤية ضاريان ناضار بووة 

كة بة خؤيان بيخوَلقَينن، دروستى بكةن، لة نةبوونةوة بيهَيننة بوون. واتة ئةم 

حازرةكى  سةر  نةهاتووةتة  مَيذووةوة،  كارى  ثَيضةوانةى  بة  رَيك  ثرؤسةية 

ساختى  سةرو  بةَلكو  تؤماربكات،  بطَيِرَيتةوةو  روويــداوة  هةيةو  ئةوةى  و 

خةياَل  وةبةر  ثةنا  ناضارة  ضارى  بؤية  نةداوة،  رووى  كة  شتةداية  ئةو  دةطةَل 

كةموكوِرى  طشت  لة  كة  بيافةرَينَى  و  بيخوَلقَينَى  جؤرَى  بة  و  بةرَيت  ثةيظ  و 

واقيعى  راستةقينةو  ذيانى  نامرادييةكانى  و  بَيدادى  و  بؤشايى  و  كَيماسى  و 

ئةم  ياخيطةرَيتى،  سةر  دةضَيتةوة  رةطَيكى  ثرؤسةية  ئةم  ديارة  بةدةربَيت.. 

طةمةيةك  هةر  هةَلبةتة  مةترسيية..  بَى  و  بَيوةى  طةمةيةكى  رواَلةت  بة  طةمةية 
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واقيعى  ذيانى  لة  خؤى  و  نةبةزَينَيت  خؤى  تايبةتى  مةيدانى  بازنةى  و  سنوور 

نابَيت..  كةس  ثةزى  بؤ  زةرةرى  و  نابَيت  مةترسييةكى  هيض  نةقورتَينَيت،  هةَل 

هةرة  رةطةزى  كة  خةياَل  ضونكة  نيية،  بَيوةيةكان  لةطةمة  ئةدةب  طةمةى  بةآلم 

ذيان  بة  دةرهةق  جديية  ناِرةزاييةكى  زادةى  خؤيدا  لة  خؤى  ئةدةبة،  بنةِرةتى 

وةكو هةية، ئيدى لَيرةوة دةبَيت بة سةرضاوةى توِرةيى و بَيزارى و ناِرةزايى 

و كاتَى خوَينةر لة ميانةى رؤمانانى مةزنى خةياَلييةوة دةطاتة ئةو قةناعةتةى 

نيية  تَيدا  ذيانةى  ئةو  راستطؤيى  هةرطيز  رؤذانة،  ذيانى  و  واقيعى  دنياى  كة 

ناو  بؤ  دةطةِرَيتةوة  ئةوسا  ئةفراندوويانة،  و  خوَلقاندوويانة  رؤماننووسان  كة 

ذيانى راستةقينة و بة هةستيارييةكى زياتر و بَيدارييةكى ثترةوة رووبةِرووى 

تةواوةوة  نيطةرانييةكى  بة  دةبَيتةوة.  ذيان  سنووردارييةكانى  و  كةموكوِرى 

و  رةسةن  ئةدةبى  كة  نيطةرانيية  ئةم  و  دةبَيتةوة  واقيعى  دنياى  رووبةِرووى 

ضاك لة دَل و دةروونان دروستى دةكات، لةطينة لة هةلومةرجى خؤيدا بطؤِرَيت 

باوةِرة  بيرو  و  كارطَيِرى  دامودةزطا  دةسةآلت،  لة  ياخيبوون  هةَلوَيستى  بؤ 

قةدةغة  رةسةن  ئةدةبى  هةوَليداوة  دةسةآلت  زةمانةوة  دَير  لة  بؤية  باوةكان. 

بكات و لة رَيطةى سانسؤرةوة دةستةمؤ و كةوى بكات. هةَلبةتة دةسةآلتبازان 

و دةسةآلتِرانان لةمةدا بة هةَلة نةضوون، ضونكة ثرؤسةى ئةفراندنى ضيرؤكَين 

لة  بةآلم  لَيدةبارَيت،  ئاشتى  و  بَيوةية  زؤر  رواَلةت  بة  هةرضةندة  خةياَلى، 

و  ئازاديخوازى  شارستانييةتةكانى  شَيوازة  لة  شَيوازَيكة  جةوهةردا  و  كرؤك 

بانطةوازى ياخيبوونة دذ بةوانةى كة دةيانةوَى ئازادى نةهَيَلن و دةست بخةنة 

لةو  هؤيةكة  ئةمة  سكؤالريست.  ض  بن  ئاينى  خةَلكانى  ض  ئيدى  جا  ئازادى.  بينى 

هؤيانةى كة طشت دكتاتؤرييةتةكانى دنياى هانداوة راستةوخؤ و ناراستةوخؤ 

هةموو  بة  و  بدةن  سانسؤرى  قاَلبى  لة  خؤيانةوةو  ركَيفى  ذَير  بخةنة  ئةدةب 

شَيوةيةك كؤت و زنجيرى بكةن.

*** 

كة  و  خؤمان  مةبةستةكةى  و  بابةت  ئةسَلى  سةر  بَيينةوة  با  هةرحاَل  بة   

مةيل و ئارةزووى ئةدةبى بوو.. هةَلبةتة مةيل و ئارةزووى ئةدةبى سةرطةرمى 

كاتى  لة  كة  نيية  ناوازةش  طةمةيةكى  و  نيية  وةرزش  نيية،  كاتبةسةربردن  و 

بة  نووسةر  كة  كؤياليةتييةكة  جؤرة  بةَلكو  بكرَيت،  مومارةسة  بةتاَليدا  دةست 

قةبةَلى  لة  خؤى  ذيانى  دةبَيت  نووسةر  واتة  هةَليدةبذَيرَيت.  خؤى  خوايشتى 

مَيمَل  نووسين  كةواتة  بكات.  تةرخان  بؤ  خؤى  تةواوةتى  بة  و  بكات  نووسين 

رَيبازَيكة  ”نووسين  طوتةنى:  فلؤبير  و  دةذى  نووسةر  ذيانى  لةسةر  ئاسا 
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ذيان  شَيوةيةكى  وةكو  نووسين  كة  كةسةى  ئةو  يان  ذيان...  رَيبازةكانى  لة 

هةَلدةبذَيرَى و دةضَيتة ذَير ئةو بارة جوان و لة هةمان كاتدا قةرسةوة، بؤ ئةوة 

نانووسَيت كة بذى، بةَلكو دةذى بؤ ئةوةى بنووسَيت و بةبَى ئةدةب هةَلناكات 

جؤرة  بة  دةبَيت  الى  لة  ئةدةب  مانى“.  و  بوون  داينةمؤى  بة  دةبَيت  ئةدةب  و 

بةرودواى  خةمى  و  بكات  تةرخان  بؤ  خؤى  ذيانى  هةموو  ئامادةية  كة  ئاينَيك 

و  زةمان  سنوورى  كة  بئافةرَينَى  ئةوتؤ  زندووى  بةرهةمَيكى  بةوةى  دةبَيت 

دةيةوَى  ئةوةى  كورتييةكةى  بة  بذى...  ئةو  دواى  لة  و  ببةزَينَيت  سةردةمان 

ببَى بة ئةديبى راستةقينة، دةبَى لة رادةبةدةر ئةدةبى خؤش بوَيت و بة جؤرَى 

ئالودةى ببَيت، كة نة تةماح و نة هةِرةشة نةتوانَيت ثَيى تةرك بكات و هةموو 

جوانى و لةزةت و خؤشييةك لةو ئالوودةبوونةدا ببينَيت.

-٢- 

و  ضيرؤكظانى  دنياى  طرينطةكانى  هةرة  سةرضاوة  لة  يةكَيك  هةَلبةتة   

دى  طوتةيةكى  بة  يان  رؤذانةية،  ذيانى  و  نووسةر  خودى  ئةزموونى  رؤمان، 

و  ئةزموون  ئةو  طؤِرينى  ضؤنييةتى  و  رؤذانة  ذيانى  هونةريانة  خوَيندنةوةى 

يان  ضيرؤك  كة  نيية  ماناية  بةو  ئةمةش  ديارة  هةست.  بؤ  رؤذانةيةية  ذيانة 

رؤمان ئؤتؤبيؤطرافييةكى موو بة مووى نووسةرة، بةآلم بمانةوَى و نةمانةوَى 

ناِراستةوخؤ  و  هونةرى  شَيوةى  بة  ذيان  ئةزموونةكانى  و  نووسةر  خودى 

خةياَليترين  ثَيودانطة  بةم  واتة  رةنطدةداتةوة،  رؤماندا  و  ضيرؤك  دةقى  لة 

باَلى  جووتَى  نووسةرةوة  لةاليةن  واقيعدايةو  لة  رةطَيكى  ضيرؤك  و  رؤمان 

ئاسمانى  لة  و  ببةزَينَيت  واقيع  سنوورى  بتوانَيت  تا  لَينراوة  خةياَلى  و  خةون 

لةزةتَيكى  كةمةوة  بةالى  و  بنوَينَى  خؤى  بةرزةفِرى  نووسةردا،  حةزةكانى 

ئةستاتيكى بة وةرطر ببةخشَيت. ديارة هةر نووسةرةش شَيوازى تايبةتى خؤى 

زؤر  دَيت  نووسةر  جا  ذيان.  ناو  ئةزموونةكانى  و  ذيان  هونةراندنى  بؤ  هةية 

وةستايانة ئةو دياردةو رووداوانة، ئةو كةس و كةسايةتيانة، ئةو بارودؤخةى 

وةكو  جوآلندووة،  خةياَليان  و  بةجَيهَيشتووة  يادطةيدا  لة  شوَينةوارَيكى  كة 

كةرةستةيةكى خاو هَيندة وةستايانة لة بونيادى كارةكةى خؤيدا، بةكاردَينَيت، 

دةوَلةمةند  هَيندة  (ابداعى)  فليظانى  و  ئةفراندنةوانى  ثِر  هونةرى  دنيايةكى 

ئةو  بتوانى  مةحاَلة  كة  دةكات،  لَيدروست  ئةفسووناوى  و  رةنط  رةنطاو  و 

كارة  ئةو  سةرضاوةى  بة  بوون  و  بةكارهاتوون  تيايدا  كة  خاوانةى  كةرةستة 

هةوَينى  كة  كوآلو  شيرى  مةنجةَلَيك  ضؤن  وةكو  واتة  بناسيتةوة.  فليظانية 

هةر  نةك  وةردةطرَيت،  خؤى  قةوارةى  و  دةمةيَيت  ئةوةى  ثاش  و  تَيدةكرَيت 
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شَيوةو ناوةرؤك بةَلكو ناوةكةشى دةطؤِرَيت و كةس هةوَينةكةى بؤ لة تَيكِراى 

كةرةستة  ئةو  ضيرؤكيش  و  رؤمان  دةقى  جياناكرَيتةوة،  بؤ  تازةكة  بةرهةمة 

خودى  لة  جياكردنةوةيان  و  دةتوَينَيتةوة  و  دةكات  هةرس  خؤيدا  لة  خاوانة 

دةقةكة مةحاَل دةبَيت، ئةمة ئةو هةودا زؤر ناسك و ثةنهانةية كة خةياَليترين 

دةقى ضيرؤك بة واقيعةوة دةبةستَيت.

*** 

 جا ئَيستا با بَيينة سةر بابةت و تيمةو ناوةرؤك. رؤماننوس زياتر لةسةر 

لة  ضينة  دَيت  خؤيةتى،  هونةريى  خؤراكى  سةرضاوةى  خؤى  دةذى.  خؤى 

ئةزموونةكانى خؤى و دةوروبةر و ذينطةى خؤى دةكات، نةك هةر بؤ ئةوةى 

بنةبانى  لة  ديمةنان  هةندَى  يان  رووداو،  يان  كةسايةتى،  و  كاراكتةر  هةندَى 

بةَلكو  برَيذَيتةوة،  دايان  خؤيان  وةكو  و  هةَلطوَيزَى  يادطارةكانةوة  يادطةو 

و  خةون  ثشتيوانى  بة  و  بكاتةوة  دةمةزةرد  ثَى  خؤى  خةياَلةكانى  و  خةون 

بةرزةخةياآلن، بكةوَيتة هونةراندنى بابةتةكةى و لة ضوارضَيوةى رؤماندا، كة 

و  بكات  بةرجةستة  قورسة،  و  هةستيار  يةجطار  ئةفراندنةوانى  ثرؤسةيةكى 

ثَيية  بةم  طرتووة..  بةرؤكى  كة  بكات  رزطار  بابةتة  ئةو  قورسى  بارى  لة  خؤى 

نووسينى رؤمان يان ضيرؤك، وةكو ضؤن لة دايكبوونى منداَل، بارى دايكةكةى 

سووك دةكات و جؤرة ئاسوودةييةكى روحى و دةروونى ثَيدةبةخشَيت، بةو 

ئاواية بارى نووسةر سووك دةكات و جؤرة ئازادييةكى ثَى دةبةخشَيت، يانى 

كارَيكى  لة  و  بسثَيرَيت  ثةيظانى  وشةو  بة  تا  دةطرَيت،  نووسةر  بةرؤكى  بابةت 

ئةستاتيكى  و  هونةرى  سةربةخؤيى  رؤمان،  دةكاتة  كة  راستةقينةدا،  فليظانى 

خةونانيدا  ئاسمانى  بة  و  خةياَل  باَلى  سةر  بخاتة  خوَينةر  و  رابطةيةنَيت  خؤى 

بطَيرَيت و بة جؤرَيكى ئةفسوون بكات كة لة كانطاى دَلةوة بَلَيت خؤزى تةواو 

نةدةبوو. كة ئةمة خؤى لة خؤيدا طرينطى و زةرورةتى خةياَلى قةناعةتبةخش 

لة كارى رؤمان و ضيرؤكظانيدا دةطةيةنَيت. خؤ ئةطةر بمانةوَى خةياَل لة قاَلبى 

واقيعَيكى  (خةَلةتاندن)،  خاثاندنَيكة  جؤرة  كة  بطوترَى  دةكرَى  بدةين،  ثَيناسة 

درؤيةكة،  بطرى،  رؤمانَيك  هةر  ثَيية  بةم  واقيعيية.  كة  وادةنوَينَى  ناواقيعيةو 

بةهرةمةند  و  ضاك  نووسةرى  بنوَينَى.  حةقيقةت  و  راستى  وةكو  هةوَلدةدات 

و  بَيت  قةناعةتبةخش  كة  دةهونةرَينَى  جؤرَيكى  بة  تايبةتى  تةكنيكى  زةبرى  بة 

متمانةى خوَينةر بة دةست بَينَى.. بؤية نووسةر دةبَى بة ثيرى ئةو بابةتانةوة 

بضَيت كة هاندةرَيكى رؤحيان لة ثشتةوةية. ضونكة ئةو بابةتانةى كة خؤ بةخؤ 

نووسةر  كة  بابةتانةى  لةو  دةستةوة  دَينة  خؤشتر  دةطرن  نووسةر  بةرؤكى 
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هةَليان دةبذَيرَى و بة تؤبزى بةرؤكيان دةطرَيت. هةَلبةتة دةبَى ئةوةش بَلَيين كة 

بابةت بؤ خؤى و لة خؤيدا و بةتةنيا لة دنياى ئةدةبدا ناكاتة هيض و طرينطييةكى 

ئةوتؤى نيية و هةَلسةنطاندنى ئةدةبى لةسةر رؤنانرَى، ضاكى و خراثى لة خودى 

بابةتة  ئةو  ضؤن  كة  دةردةكةوَى  لةوةدا  بةَلكو  نابَيت،  بةرجةستة  بابةتةكةدا 

ناوةرؤك  بؤ  دةطؤِردرَيت  و  دةكرَيت  ئاوَيتة  ديدا  رةطةزةكانى  تَيكِراى  دةطةَل 

وةردةطرَيت  خؤى  قةوارةى  و  دةبَيت  بةرجةستة  رؤماندا  قاَلبى  لة  و  تيمة  و 

ضؤنييةتى  و  تةكنيك  واتة  دةكات.  ثةيدا  خؤى  تايبةتى  ذيانى  و  ئةدةبييةت  و 

واقيعَيكى  بؤ  طؤِرينى  و  بابةتةكة  بؤ  نووسةر  خوَيندنةوةى  و  مامةَلةكردن 

ثةيظةوانى (كالمى) رَيكوثَيك و باآلتر لةو واقيعةى هةية، ثَيوةر و ثَيوانةية بؤ 

دياريكردنى سةركةوتن يان بةسةر سةرا كةوتنى كارى رؤمانةوانى...

-٣- 

 هةَلبةتة مةسةلةى قاَلب و فؤرم و شَيوةش هةَلوةستةيةكى طةرةكة. بَيطومان 

تةبيعةتى  و  مؤرك  و  شةقَل  و  دةبَيت  بةرجةستة  فؤرمةوة  ميانةى  لة  رؤمان 

ديارو ئاشكراى خؤى وةردةطرَيت، بةآلم دةبَى ئةوةشمان لةال عةيان بَيت كة 

جياكردنةوة  جيابوونةوةو  لة  كة  يةكن  ئاوَيتةى  جؤرَى  بة  ناوةرؤك  شَيوةو 

ضونكة  شيكردنةوة.  توَيذينةوةو  مةبةستى  بة  و  ناضارى  بة  مةطةر   ، نايةن 

ئةوةى رؤمان دةيطَيِرَيتةوة، لة شَيواز و ضؤنييةتى طَيِرانةوةكة جيا ناكرَيتةوة، 

خوَينةر  لةالى  هونةرى  قةناعةتى  كة  طَيِرانةوةية  ضؤنييةتى  و  شَيواز  هةر 

دروست دةكات و واى لَيدةكات ثةيطيرى بابةتةكة بكات يان نا، واتة يةكَيك لة 

مةرجةكانى شَيواز و ضؤنيةتى طَيِرانةوة ئةوةية قةناعةتبةخش بَيت.. بؤ نموونة 

ئةطةر يةكَيك بَيت بة شَيوةيةكى المسةراليى بؤت بطَيِرَيتةوة كة بابةتى رؤمانى 

دةبَيت  و  دةطؤِرَيت  بضووك  فةرمانبةرَيكى  كة  لةوةى  بريتيية  كافكا  (مةسخ)ى 

بة سيسركَيكى قَيزةوةر، رةنطة لة دَلى خؤتا بَلَييت جا من ض مةجبوورم وةختى 

طَيِرانةوة  سةر  دَييتة  كاتَى  بةآلم  بدةم..  فيِرؤ  بة  و  بكوذم  درؤزلةوة  بةم  خؤم 

باوةِر  بةتةواوةتى  دةبيت،  ئةفسوون  جؤرَى  بة  كافكا،  خودى  ناوازةكةى 

هةموو  سةرووى  لة  راستَيك  بة  دةبَيت  لَيت  و  دةكةيت  ترسناكة  طؤِرانة  بةو 

راستييةكانةوةو بة خوايشتى خؤت ئاوَيتةى دةبيت و لة طةَليدا دةذيت و وةكو 

واقيعَيكى سةربةخؤ و باآلتر لةو واقيعةى كة هةية، مامةَلةى لةتةكدا دةكةيت. 

ئةو  قةناعةتبةخشة،  رادةبــةدةر  لة  طَيِرانةوةكة  ضؤنييةتى  شَيوازو  ضونكة 

قةناعةتبةخشيية يةكَيكة لة نهَينييةكانى رؤمان و ضيرؤكى باش و سةركةوتوو. 
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هةركاتَى رؤمانَيك ئةو هةستةى ال دروستكردين كة لة واقيعى واقيعى رزطار 

بة  هةية،  خؤى  سةربةخؤى  كةسايةتى  بةدةستهَيناوة،  خؤى  خؤيبوونى  بووة، 

بوونى خؤيةوة بةندةو طشت مةرجةكانى ذيانى هونةرى لة خؤيدا هةَلطرتووة، 

ماناى واية طةييوةتة لوتكةى قةناعةتبةخشى، هةنطَى دةتوانَيت خوَينةرانى خؤى 

ئةفسوون بكات و وايان لَيبكات نةك هةر باوةِرى ثَي بكةن، بةَلكو ئاوَيتةى ببن، 

لة ناويا و لةطةَليدا بذين، بةآلم وَيِراى هةموو ئةمانةش ثَيويستة ئةوةمان لةال 

عةيان بَيت كة شَيوةو نَيوةرؤك بة جؤرَى ئاوَيتةى يةكن و لة بؤتةى هونةردا 

قاَل دةبنةوة كة لة جيابوونةوةو جياكردنةوة نايةن. بة هةرحاَل شَيوةو فؤرم 

يةكسانن،  و  هاوتا  بايةخةوة  و  طرينطى  رووى  لة  كة  ثَيكدَيت  رةطةز  دوو  لة 

هةرضةندة ثَيكةوةو لة ناو يةكتردان، بةآلم هةندَيجار بة ناضارى و بةمةبةستى 

لة  بريتين  رةطةزة  دوو  ئةو  جيادةكرَينةوة.  شرؤظة  شيكردنةوةو  توَيذينةوةو 

بونيادةوة  بةو  وشة،  بة  ثةيوةندى  ئاشكراية،  وةكو  شَيواز  نةسةق،  و  شَيواز 

هةية كة ضيرؤك يان بابةتى ثَيدةطَيردرَيتةوة، نةسةقيش بريتيية لة رَيكخستنى 

ثَيكهاتووة،  لَى  بابةتةكةيان  يان  ضيرؤكةكة  كة  رةطةزانةى  و  كةرةستة  ئةو 

يانى بة كورتى و كرمانجى ثةيوةندى بة تةوةرة طةورةو سةرةكييةكانى بيناو 

بونيادى رؤمانةوانى و حيكايةتةوانييةوة هةية: طوتيار (راوى)، شوَين و كاتى 

ضيرؤكظانى..

-٤-

 هةَلبةتة شَيواز، هةرضةندة تاقة رةطةز نيية لة بونياد و ثَيكهاتةى رؤماندا، 

رؤمان  ديارة  سةرةكيية.  و  جةوهةرى  و  هةستيار  يةجطار  رةطةزَيكى  بةآلم 

بةكارهَينانَيكى  دةكاتة  شَيواز  بؤية  ثَيكدَيت،  ثَيكهاتووةو  ثةيظان  و  وشة  لة 

ميانةى  لة  ئيدى  ثَيدةطَيِردرَيتةوة،  ضيرؤكةكةيان  كة  وشانةى  ئةو  هونةريانةى 

بة  بابةتةكة  واتة  طَيِردراوةتةوة،  ئةوةى  كة  دةردةكةوَيت  ئةوة  شَيوازةوة 

قةناعةتبةخشة  ضيرؤكةكةدا  واقيعى  لةناو  و  ضيرؤكةكة  واقيعى  طوَيرةى 

مةرطى  يان  ذيان  راطةياندنى  هاوتاى  اليةنة  ئةم  ساغبوونةوةى  كة  نا،  يان 

رؤمانةكةية، بةآلم دةبَيت ئاماذةش بؤ ئةوة بكرَيت كة زمانى رؤمان لة بابةتى 

رؤمان نايةتة جيابوونةوةو جياكردنةوة، ضونكة بابةت لة ضوارضَيوةى وشةو 

لة  نووسةر  ئاخؤ  كة  دةزانرَى  رَيطايةوة  لةم  تةنيا  و  دةبَيت  بةرجةستة  زماندا 

كارة حيكايةتةوانييةكةيدا، لة طَيِرانةوةكةيدا سةركةوتووة يان نا. ئةو ضيرؤكة 

هةية،  ذيانى  تواناى  هَيناوة  بةرهةمى  زماندا  ناو  لة  و  زمان  بة  كة  خةياَلييةى 
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واقيعى  لة  وةرطرتووة،  خؤى  خؤيبوونى  جيابووةتةوة،  داهَينةرةكةى  لة 

وةكو  هونةرى،  كارَيكى  وةكو  توانيويةتى  و  كةوتووةتةوة  دوور  واقيعى 

يان  زندوويةتى  واتة  بكات؟.  كةمةندكَيش  خوَينةر  سةربةخؤ،  باآلى  واقيعَيكى 

بابةتةكةيدا  طَيِرانةوةى  ضؤنييةتى  لة  نووسين  سستى  يان  كارايى  مردوويةتى، 

بة ديار دةكةوَى و بةرجةستة دةبَيت.. رةنطة ئةم بؤضوونة سةرنج و خةياَلى 

خوَينةر بؤ الى بيرؤكةى زةروورةتى سةالمةتى و ساغَلةمى زمان رابكَيشَيت، 

ضؤنييةتى  لة  بريتيية  كوردى  بة  و  كورتى  بة  شَيواز  طوتمان  وةكو  ضونكة 

ئةدةبييةى  كارة  ئةو  ناو  لة  زماندا  ثَيكهاتةكانى  و  زمان  دةطةَل  مامةَلةكردن 

زمان  تؤكمةيى  و  سةالمةتى  كة  نيية  ماناية  بةو  بةآلم  دةكرَيت،  لةسةر  كارى 

مةرجى زؤر طرينطى زمان بَيت، سةالمةتى يان ناسةالمةتى شَيواز طرينط نيية، 

طرينط ئةوةية كارا و ئةكتيظ بَيت، ثِر بة ثَيستى ئةركى خؤى بَيت، كة بريتيية 

دةيطَيِرَيتةوة.  كة  بكات  بابةتةدا  و  ضيرؤك  ئةو  بةر  بة  ذيان  و  رؤح  لةوةى 

هةَلبةتة زؤر كةَلة نووسةر هةن بة شَيوازَيكى يةجطار ساغَلةم و تؤكمة و بتةو، 

خؤيان  سةردةمى  باوةكةى  زمانةوانيية  رَيسا  ياساو  و  دةستوور  طوَيرةى  بة 

ئيقليمطيريان  شؤرةتى  نووسيوةو  نةمريان  شاكارى  ناوازةو  زؤر  بةرهةمى 

ثةيداكردووة، بؤ نموونة ستندال، ديكنز و،طابريل طارسيا ماركيز... هتد، بةآلم 

لة هةمان كاتدا نووسةرانى ديكة هةن كة لة هيض روويةكةوة لةوان كةمتر نين 

و شَيواز و زمانيان لة رووى ئةكاديمييةوة ثِرة لة هةَلةو ثةَلة و ئةمة نةك هةر 

لَيشيان  بةَلكو  خوارَى،  بَيتة  هونةريان  بةرزى  ثايةى  كة  كارَيك  نةيكردووةتة 

بؤ  دةكرَيت،  حةساو  بةرهةميان  تايبةتمةنديى  لة  يةكَيك  بة  و  بةنةخش  بووة 

و  تةنيا  بة  زمان  و  شَيواز  ساغَلةمى  كةواتة  جؤيس..  و  بةلزاك  وةك  نموونة 

ثَيشوةختة شتَيكى ئةوتؤى دةربارةى هةَلسةنطاندنى دروستى يان نادروستى 

ضيرؤك لةسةر رؤنانرَيت.

نووسينى  ئةكتيظى  و  كارايى  ثَيوةرى  بة  و  طرينطة  ضيرؤكدا  لة  ئةوةى   

ضةند  و  يةكطرتووبَيت  ناوةوة  لة  ضةند  كة  ئةوةية  دادةنرَيت،  رؤمانةوانى 

شةقَل و مؤركى ثَيويستى خؤى وةرطرتبَيت.. رةنطة ئةو ضيرؤكةى لة ميانةى 

ئةو  ثَيويستة  بةآلم  نةبَيت،  يةكطرتوو  و  سفت  زؤر  دةطَيِردرَيتةوة  رؤمانَيكةوة 

شاشى  كة  بَيت  ئةوتؤ  سفتى  زمانَيكى  دةكرَيت،  بةرجةستة  ثَيى  كة  زمانةى 

خودى ضيرؤكةكة بشارَيتةوةو لة بونيادَيكى هونةرى رةسةندا و بة تةكنيكَيكى 

ئةوتؤ كة ذيانى لَى هةَلبقوَلَيت، بةرجةستةى بكات. يانى ئةوةندةى يةكطرتوويى 

و سفتى شَيواز طرينطة، ساغَلةمى زمان لة رووى دةستوورى و ئةكاديمييةوة، 
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لةطةَل  بةآلم  نيية...  طرينط  طَيِرانةوة،  ئةوزارَيكى  وةكو  ثَيشوةختة،  و  تةنيا  بة 

كارَيكى  و  بَيت  قةناعةتبةخش  زمانَيكى  رؤمانةوانى،  زمانى  ثَيويستة  ئةوةشدا 

و  بابةتةكة  نَيوان  لة  نةكات  بؤشاييةك  هيض  بة  هةست  خوَينةر  كة  بكات  وةها 

ئةو وشانةى بابةتةكةيان ثَيدةطَيِردرَيتةوة. ئةمةش بةوة دَيتة دى كة شَيواز بة 

رادةيةك قةناعةتبةخش بَيت، كة وشةو كاراكتةر و بابةت و نَيوةرؤك و هةموو 

يةكثارضةى  يةكةيةكى  و  ببن  يةكدى  ئاوَيتةى  جؤرَى  بة  ضيرؤك  رةطةزةكانى 

بة  ئةوةمان  خةياَلش  بة  تةنانةت  كة  ثَيكبهَينن  ئةوتؤ  كؤكى  و  سفت  هونةرى 

لة  يةكَيكة  ئةمةش  جيابكرَينةوة،  يان  جياببنةوة  لَيكدى  لةطينة  كة  نةيةت  بيردا 

شَيوازى  لة  و  (ابداعى)  فليظانى  سةركةوتووى  كارَيكى  هةر  تايبةتمةندييةكانى 

زؤربةى هةرة زؤرى طةورة نووسةراندا هةستى ثَيدةكرَيت و دةبينرَيت. بؤية 

شَيوازى ئةو كةَلة نووسةرانة، بة هؤى شةقَل و هاماجى (فةزا) تايبةتى خؤيانةوة 

السايى  بةرةنجامى  ئةوا  بكرَينةوة،  الساييش  ئةطةر  كردنةوةو  السايى  نايةنة 

رةسةن...  شتَيكى  نةك  دةردةضَيت  كاريكاتَيرى  شتَيكى  زؤرى  بة  كردنةوةكة 

بَيت،  خةياَلييش  ضةند  دةخوَينينةوة،  ضيرؤكان  و  رؤمان  هةندَى  كاتَى  بؤية 

بابةتى  كة  وشانةداية  لةو  باوةِركردنةش  ئةم  ثَيدةكةين،  باوةِرى  دَلى  دوو  بَى 

طَيِرانةوةو  ئاهةنطى  و  ريتم  لة  شَيوازو  لة  طَيِرانةوة.  هاتووةتة  ثَى  رؤمانةكةى 

ريتمة  و  شَيواز  وشةو  لةو  ئةطةر  بابةتةكةداية،  هونةريانةى  بةرجةستةكردنى 

راستت  ضونكة  بكات،  ئةفسوونمان  شَيوةية  بةو  ناتوانَيت  داببِريت،  تايبةتييةى 

وشانةى  و  ثةيظ  ئةو  خودى  دةكاتة  رؤمانةكةداية،  لة  بابةتانةى  ئةو  طةرةكة 

دى  نووسةرانى  كة  كاتَى  بؤية  طَيِردراوةتةوة.  ثَى  رؤمانةكةى  سةرلةبةرى 

بةرهةم  ثرؤسةيةوة  لةم  ئةدةبةى  ئةو  دةكةنةوة،  شَيوازة  ئةم  السايى  و  دَين 

دَيت، كاَل و كرض و قةَلب و جةَلةبى دةردةضَيت و زياتر لة كاريكاتَير دةضَيت.. 

شؤرةتَيكى  و  ثةيدابكةن  زؤر  خوَينةرانَيكى  الساييكةرةوانة  لةو  هةندَى  رةنطة 

ثةيدا  نةمر  رةسةنايةتى  هةرطيز  كارةكانيان  بةآلم  بَينن،  دةست  بة  رةوتةنى 

ناكةن و ضةنديش ثةردةثؤش بكرَين، السايى كردنةوةكةيان ثَيوة ديار دةبَيت 

و خؤيان جاِر لة خؤيان دةدةن. ئةدةب فَيَلَيكى طةورةية، بةآلم ئةدةبى رةسةن 

و طةورة دةتوانَيت بة ئةفسوونى خؤى ئةو فَيَلة وةشَيرَيت و ئةدةبى خراث و 

ناِرةسةن و جةَلةبى بة ثَيضةوانةوة، فَيَلةكة لة قاو دةدات.

 كةواتة لةمةوة دةطةينة ئةو ئةنجامطيرييةى شَيوازى يةكطرتووى لةبار و 

طونجاوى سفت و كؤك، مةرجَيكى سةرةكى رؤمانةو دةكاتة رةطى ذيانى رؤمان، 

خوَيندنةوةى  دةوَيت،  دؤزينةوةى  و  طةِران  ناية،  دةست  بة  خؤِرا  لة  ئةمةش 
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زؤرى دةوَيت، ضونكة مةحاَلة بة بَى خوَيندنةوةى زؤر، زمانَيكى دةوَلةمةندى 

خؤشدةستى رةوانى بة رَيذةوى برةودارى ثِرطوزارشت بة دةست بَيت. هةَلبةتة 

خوَيندنةوةش، بة تايبةتى خوَيندنةوةى جددى ثياو دةخاتة ذَير كاريطةريى ئةو 

كة  دةكات  نووسةرانةى  ئةو  ئةفسوونى  دةيخوَينَيتةوة،  بةرهةمانةى  و  رؤمان 

لة  ئاطاى  ثياو  ئةطةر  لَيرةوة  و  دةروون  و  دَل  دةخةنة  ئةدةبى  خؤشةويستى 

خؤى نةبَيت السايى كردنةوة دةست ثَيدةكات... جا هةر السايى كردنةوةيةكى 

بةرهةمةكانيان  و  نووسين  شَيوازى  كردنةوةى  السايى  تةنيا  ئاسايية،  ئةوانة 

نةبَيت، نابَيت بة هيض جؤرَى شَيواز و ضؤنييةتى مامةَلةكردنيان دةطةَل زمان و 

خؤى،  تايبةتى  شَيوازى  نةيتوانى  كة  نووسةر  ضونكة  بكرَيتةوة،  كؤثى  وشةدا 

بيطَيِرَيتةوةو  طةرةكيةتى  كة  بابةتةى  ئةو  بؤ  لةبار  و  طونجاو  هةرة  شَيوازى 

و  ضيرؤك  ئةستةمة  زؤر  بَينَيت،  بةرهةم  بدؤزَيتةوةو  بدات،  ثيشان  هونةريانة 

بةرهةمى  بة  ببن  بكةن،  خوَينةر  بة  قةناعةت  ئاستةى  ئةو  بطاتة  رؤمانةكانى 

قةناعةتبةخش، كة ئةم قةناعةتبةخشيية ذيانى ئةدةبةكةى مسؤطةر دةكات. بةم 

وشةدا،  هةَلبذاردنى  لة  وردى  ئةوثةِرى  دةكاتة  مانايةك  بة  شَيواز  ثَيودانطة 

لة  طوزارشت  دةتوانَيت  هةَلبذَيردراو  ديقةت  بة  و  دانسقة  وشةى  تةنيا  ضونكة 

بيرؤكة بكات و بةرجةستةى بكات. جا دانسقةيى وشةش زياتر بة ريتمةكةيدا 

نةبَيت  رةنطة  شتن  يةك  فؤرم  شَيوازو  بَلَيين  ئةطةر  هةرحاَل  بة  دةناسرَيتةوة.. 

بة زَيدةرؤيى، ضونكة نووسين اليةنَيكة لة اليةنةكانى فؤرمى ئةدةبى، ديمةنَيكة 

لة ديمةنةكانى شَيوةى ئةدةبى و ديمةنَيكى ديكةى هةية كة لة رووى طرينطى و 

بايةخةوة هيضى كةمتر نيية لة شَيواز، ئةويش تةكنيكة، ضونكة وشة (شَيواز) بة 

تةنيا دةرةقةتى طَيِرانةوةى ضيرؤكَيكى باش نايةت..

-٥-

جؤراو  رةطةزى  و  تفاق  كةرةستةو  لة  هونةرى  بونيادَيكى  وةكو  رؤمان،   

جؤر ثَيكهاتووة، بةآلم هَيندة وةستايانةو قةناعةتبةخش دروستكراوة لة تؤ واية 

ذيانى لَى هةَلدةقوَلَيت، لة تؤ واية يةكةيةكى يةكثارضةى سةربةخؤى خؤزاد و 

خؤذيية، بةآلم ئةمة تةنيا رواَلةتة، ئةطينا لة بنج و بناواندا سةربةخؤيةكى خؤزاد 

وةستايى  و  نووسينةكةى  ضؤنييةتى  ئةفسوونى  زةبرى  بة  وةهمة  ئةم  نيية. 

دروستكردنةكةى ضَيبووة، واتة بة زةبرى شَيوازى ضيرؤكظانى دروستبووة...

كرد،  ضيرؤكظانيدا  كارَين  لة  شَيوازمان  بايةخى  و  طرينطى  باسى  ثَيشتر  كة 

ئةو  رَيكخستنى  و  تةرتيب  ئاستى  لة  هةَلوةستةيةك  خؤيةتى  جَيى  ئَيستاش 
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كةرةستة و رةطةزانة بكةين كة رؤمانيان لَى ثَيكدَيت، هةَلوةستةيةك لة ئاستى 

وزةيةكى  و  شةقَل  تا  دَينَيت،  بةكاريان  رؤماننووس  كة  بكةين  تةكنيكانة  ئةو 

ئيحايى تةواو بة داهَينانةكةى خؤى بدات.. كؤَلةكة هةرة طرينط و بنةِرةتييةكانى 

رؤمان بريتين لة طوتيار، شوَين، كات، و ئاستى واقيع...

ضيرؤكَيك  كة  كةسةى  ئةو  بؤ  ئاماذةية  ديارة،  ناوةكةيدا  بة  هةر  طوتيار،   

يان هةرشتَيكى دى دةطَيِرَيتةوة، ئيدى ئةو طَيِرانةوةية ض بة زارةكى بَيت ض بة 

و  راستةوخؤ  و  بَيت  نووسةرَيك  دةشَيت  طوتيار  ضيرؤكدا،  لة  بَيت.  نووسين 

كاراكتةرةكانى  لة  بَيت  يةكَيك  يان  بَيت،  دةمامكَيك  يان  بدوَى  خؤى  زمانى  بة 

ضيرؤكةكة، كة نووسةر بؤ طَيِرانةوةى ضيرؤكةكةى خؤى خوَلقاندووة... كاتَى 

طوتيار سةروكار دةطةَل رووداوةكانى ضيرؤكدا، ض لة ناوةوةو ض لة دةرةوةى 

كؤ  يان  تاك  كةسى  يةكةم  طؤشةنيطاى  و  روانطة  دةكات،  ثةيدا  رووداوةكاندا، 

(من، ئَيمة)، دووةم كةس (تؤ، ئَيوة) و سَييةم كةس (ئةو، ئةوان)ى لَيدةكةوَيتةوة... 

طؤشةنيطاش  هةية..  جؤريان  ضةندين  طؤشةنيطاية،  سَى  لةم  يةكَيك  هةر  كة 

و  رةطةز  و  بابةت  و  تيمة  رَيطةيةوة  لة  نووسةر  كة  شَيوازةى  لةو  بريتيية 

بَيت  راستى  ئةوةى  و  نيشاندةدات  خوَينةر  بة  خؤى  ضيرؤكةكةى  ثَيكهاتةكانى 

ثَيويستة  ضيرؤكَيك  هةر  نيشاندةدات.  ضيرؤكةكةوة  بة  نووسةر  ثةيوةندى 

طوتيارَيكى هةبَيت كة بابةتَيك بطَيِرَيتةوة، طَيِرانةوةى بابةتيش لة رَيطةى يةكةم 

ثَيودانطة  بةم  ئةنجامدةدرَى..جا  كةسةوة  سَييةم  يان  كةس  دووةم  يان  كةس 

كاراكتةرةكانى  هةموو  و  رؤمانَيكدا  هةموو  لة  كاراكتةرة  طرينطترين  طوتيار 

ضيرؤكةكة  ئةوةى  واتة  طوتيار،  هةَلبةتة  دةسوِرَينةوة..  ئةودا  دةورى  بة  ديكة 

دةطَيِرَيتةوة، ضةنديش بشوبهَيتة سةر نووسةرى ضيرؤكةكة و ئةطةر بة راناوى 

يةكةم كةسيش ضيرؤكةكة بطَيِرَيتةوة، ناكاتة خودى نووسةر و كؤثييةكى موو 

بة مووى نووسةر نيية. جارَى طوتيار بوونةوةرَيكة لة وشة دروستكراوة، تةنيا 

بةندة  بوونى  واتة  دةيطَيِرَيتةوة.  كة  دةذى  رؤمانةدا  و  ضيرؤك  ئةو  بازنةى  لة 

بوونَيكى  هيض  رؤمانةكةدا  ثاش  لة  يان  رؤمانةكةدا  ثَيش  لة  رؤمانةكةوةو  بة 

نيية، بوونى، بوونَيكى خةياَليية و هةموو دنياى ئةو ضوارضَيوةى رؤمانةكةية. 

ناتوانَيت لة دةرَيى رؤمانةكةدا هيض بوونَيكى هةبَيت. هةَلبةتة ديارة كة نووسةر 

ئةويش  با  هةية،  رؤمانةكة  خودى  لة  رَيذةوترى  بة  و  هةمةجؤرتر  ذيانَيكى 

و  ذيان  هةموو  ناتوانَيت  بَيت،  زندووش  ضةند  رؤمانةكة  ضونكة  بينووسَيت، 

ذينى ئةو لة خؤ بطرَيت. طوتيار زادةو طوراوى خةياَلة، وةكو هةر كاراكتةرَيكى 

ديكةى ناو رؤمان، بةآلم لةوان طرينطترة. هةرضى رةفتار و كردار و طوتار و 
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هةَلوَيستَيكى هةية، لة ثَيناوى يةكَيتيى ناوخؤيى رؤمانةكةداية، كة ئةم يةكَيتيية 

ناوخؤييةى ثَيدروست نةكرَيت، تواناى قةناعةت بةخشينيشى نابَيت...

طَيِرانةوة.  دَيتة  كَيوة  زمانى  بة  يان  دةطَيِرَيتةوة،  ضيرؤك  كَى  بزانين  با  جا   

هةَلبةتة هةر ضيرؤكَيك بطرى دةبَيت طوتيارَيكى هةبَيت كة بابةتَيك بطَيِرَيتةوة. 

يان  ئَيمة)  بَيت (من،  كةسدا  يةكةم  قاَلبى  شَيوةو  لة  دةشَيت  طَيِرانةوةية  ئةم  جا 

ئةوان)  (ئةو،  بَيت  كةسدا  سَييةم  قاَلبى  شَيوةو  لة  يان  ئَيوة)  (تؤ،  كةس  دووةم 

واتة طَيِرانةوة لةو سَى قاَلبة بةدةر نابَيت، يةكةم: طوتيارى قارةمان، واتة طوتيار 

بة خؤى لة ضيرؤكةكةدا بةشدارة و لة ناو ضيرؤكةكةوة بابةتةكة دةطَيِرَيتةوة.. 

و  ضيرؤكةكةداية  دةرَيى  لة  طوتيارة  ئةم  شتزان.  هةموو  طوتيارى  دووةم: 

وابةستةى ئةو ضيرؤك و بابةتة نيية كة دةيطَيِرَيتةوة، ئاطادارييةكى خوايانةى 

لة رابردوو، ئَيستا و ئايندةى هةموو قارةمانانى رؤمانةكة هةية، بيرو كرداريان 

ئاطادارة،  سؤزَيكيان  و  نةست  و  هةست  بيرو  و  هزر  طشت  لة  و  دةخوَينَيتةوة 

لة رووداوةكان و ئاراستةى رووداوةكان ئاطادارة، بة كورتييةكةى لة حوكمى 

و  هةية  ضيرؤكةكة  و  رؤمان  ناو  مَيرووى  و  مار  خشةى  لة  ئاطاى  خوايةكة 

لة  زانيارييةى  هةموو  ئةو  كة  بداتةوة  خوَينةر  وةآلمى  نيية  بةوةش  ثَيويستى 

كوَيندةرةوة هَيناوة، هةر بؤيةش ثَيى دةطوترَى طوتيارى هةمووشتزان. سَييةم: 

طوتيارى طؤنط (ملتبس): ئةم طوتيارة لةو ضيرؤك و حاَلةتانةدا بةكار دةبرَيت 

ئَيوة) لة(تؤ،  دةم  رووى  بةَلكو  (ئةو،ئةوان)ة،  نة  ئَيمة)يةو  (من،  نة  طوتيار  كة 

طَيِرانةوة.  دَيتة  ضيرؤكةكة  يان  بابةتةكة  كةسةوة،  دووةم  رَيطةى  لة  واتة  ية. 

لة  تَيكةَلةيةك  دةبينَى،  تَيدا  دةوريان  طوتيارة  ئةم  كة  ضيرؤكانةدا  جؤرة  لةو 

هةردوو طؤشةنيطاى دةروونى و بَيرونى بةكاردةبرَيت.. هةندَيجار ئةم طوتيارة 

لة راستيدا، لةذَير ثةردةى راناوى دووةم كةسدا(تؤ، ئَيوة) خؤى دةنوَينَى. لةم 

حاَلةدا دةورى طوتيارى قارةمان دةطَيِرَيت، بةشدارى لة رووداوةكاندا دةكات، 

بةآلم ناسنامةى خؤى لة خوَينةر و هةندَيجار لة خؤيشى دةشارَيتةوة. ناسينى 

(تؤ،  كةسدا  دووةم  راناوى  ثةردةى  ثشت  لة  خؤى  كة  طوتيارة  ئةم  تةواوةتى 

ئَيوة) حةشارداوة، زؤر زةحمةتة، بؤية طوتيارى (ملتبس- طؤنط)ى ثَيدةطوترَى، 

مةطةر لة رَيطةى مةزةندةو قةرينة ناوخؤييةكانى خودى ضيرؤكةكةوة، ثةى ثَى 

ببرَيت.. واتة ئةم جؤرة طوتيارة، برَيك ئاَلؤز و بة تةمومانة. هةَلبةتة طوتيارى 

يةكةم و دووةم كؤنن و لة دَير زةمانةوة بةكاردةبرَين، بةآلم طوتيارى سَييةم 

(ملتبس) تازةية، زياتر لةطةَل ثةيدابوون و سةرهةَلدانى رؤمانى تازةدا هاتووةتة 

ئاراوة. بةم ثَيودانطة ئةطةر طوتيار بة زمانى يةكةم كةس (من، ئَيمة) بدوَيت ئةوا 
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(ئةوةى  طوتيار  ئةطةر  ثَيدةطوترَى،  دةروونى  طؤشةنيطاي  طؤشةنيطايةكةى، 

بابةت يان ضيرؤكةكة دةطَيِرَيتةوة) يةكَيك بَيت لة كاراكتةرانى رؤمانةكة و باسى 

طوتيارى  ثَييدةطوترَى  خؤى،  رَيى  دَينة  كة  بكات  ثَيشهاتانة  و  بةسةرهات  ئةو 

دةطوترَى  ثَيى  ئةوا  بكات،  دى  كةسَيكى  بةسةرهاتى  باسى  ئةطةر  قارةمان.   -

دةطةَل  بةشدارة،  ضيرؤكةكةدا  لة  حاَلةدا،  لةم  طوتيار  واتة  ضاودَير..  طوتيارى- 

كاراكتةرةكانى ديدا، لة هةمان شوَين و زةمةنى ضيرؤكةكةدا دةذى و دةورى 

زؤر طرينطى لة رةوت و ئاراستةى رووداوةكاندا دةبَيت، بةآلم ئةطةر طوتيار، 

دةطوترَيت  طَيِرانةوةية  شَيوة  بةم  بدوَيت  ئةوان)  (ئةو،  كةسدا  سَييةم  قاَلبى  لة 

شتَيك  هةموو  و  ضيرؤكةكةداية  دةرَيى  لة  طوتيار،  لَيرةدا  بَيرونى،  طؤشةنيطاى 

دةزانَيت، خودا ئاسا لة هةموو شوَينَى هةيةو لة هيض شوَينَيك نابينرَيت. هةموو 

بَيئةوةى  دةطَيِرَيتةوة،  شتَيك  هةموو  دةبينَيت،  شتَيك  هةموو  دةزانَيت،  شتَيك 

طَيِرانةوةيةكى  تةنيا  بكات..  خؤى  باسى  هةرطيز  بَيئةوةى  دةربكةوَيت،  هةرطيز 

بَى اليةنانةى لةسةرة بَيئةوةى راوبؤضوونى خؤى دةرببِرَيت... هةَلبةتة ئةوةى 

باسكرا،  ضيرؤكظانيدا  جيهانى  و  رؤمان  لة  طؤشةنيطا،  و  طوتيار  لةمةِر  ئَيرة،  تا 

هَيَلة طشتى و درشتةكانى بابةتةكةمانة و ئةو تةقسيمبةندييةى كة كراوة، قاَلبى 

بة  جَيطؤِركَى  لةوةى  ئازادة  نووسةر  ضونكة  نيية،  نةهاتوو  شكان  لة  و  ثيرؤز 

بَيت.  قةناعةتبةخش  زياتر  رؤمانةكةى  كة  بكات  كارَيك  و  بكات  طوتيارةكانى 

نةسثَيردرَيت،  طوتيار  يةك  بة  رؤمان  طَيِرانةوةى  كة  ئاسايية  زؤر  هةَلبةتة 

بةَلكو بة ثَيى ثَيويستى هونةرى و ئةستاتيكى و زةرورةتى قةناعةتبةخشين، بة 

هيض  نةك  ئةمة  هةَلبةتة  تيابكرَيت.  هونةرنوَينى  و  بسثَيردرَيت  طوتيار  ضةندين 

دةوَلةمةندى  ثَيضةوانةوة  بة  بةَلكو  ناطةيةنَيت،  رؤمانةكة  و  ضيرؤك  بة  زيانَيك 

دةكات و طوِر و زندوويةتى ثترى ثَيدةبةخشَيت...

 كةواتة طوتياريش وةكو هةر يةكَيك لةو كاراكتةرانةى كة باسيان دةكات، 

و  ئَيسقان  و  طؤشت  لة  نةك  دروستكراوة،  وشة  لة  خةياَلة.  طوراوى  زادةو 

خراوةتة  رؤمانةكةوةو  بة  بةندة  بوونى  و  دةذى  رؤمانةكةدا  لة  تةنيا  خوَين، 

لة  دةشَيت  طوتيارة  ئةم  واتة  كاراكتةرة،  ئةم  ئيدى  رؤمانةكةوة...  خزمةتى 

بَيت،  طؤنطدا  و  (ملتبس)  حاَلةتَيكى  لة  يان  بَيت  ضيرؤكةكةدا  دةرَيى  لة  يان  ناو 

سَييةم  يان  كةس  يةكةم  زمانى  بة  ضيرؤكةكة  طَيِرانةوةى  طوَيرةى  بة  هةَلبةتة 

كةس، يان دووةم كةس. هةَلبةتة زؤر دةطمةنة و بطرة مةحاَلة تةنيا يةك طوتيار 

بة  كة  هةية،  طوتيارى  ضةندين  رؤمانَيك  هةر  باوة  ئةوةى  هةبَيت.  رؤماندا  لة 

يان  ضيرؤك  جياوازةوة  طؤشةنيطاى  و  روانطة  لة  يةكتر،  دواى  بة  دوا  نؤرةو 
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تةكنيكَيك  هةر  هةرحاَل  بة  ثيشاندةدةن.  و  دةطَيِرنةوة  بؤ  رؤمانةكةمان  بابةتى 

ضيرؤكى  و  بابةت  كة  بَيت  ئةوةدا  ثَيناوى  لة  دةبَيت  بةكاربَيت،  رؤماندا  لة 

و  هةَلبقوَلَيت  لَى  ذيانى  هونةرييانة  و  بَيت  قةناعةتبةخش  ثتر  و  ثتر  رؤمانةكة، 

زندوويةتى خؤى بسةلمَينَيت...

-٦-

ضيرؤكظانيدا،  كارى  لة  شوَين  طَيِرانةوةو  ضؤن  وةكو  زةمةن(كات)،  ديارة   

بةو  دةطَيِرن،  طرينط  يةجطار  دةورَيكى  باسمانكرد،  خَيرايى  بة  و  ثَيشتر  كة 

ئاواية دةكاتة كؤَلةكةيةكى هةرة طرينطى رؤمان و ضيرؤك و هيضى لة فؤِرمى 

حيكايةتةوانى و طَيِرانةوةكارى كةمتر نيية و ضؤنييةتى مامةَلةكردن و ماليجةى 

زةمةن، دةقاو دةق بة ئةندازةى شوَين، دةور لة تواناى قةناعةتبةخشى ضيرؤكدا 

دةبينَيت. هةَلبةتة ثَيويستة لة سةرةتاوة زةمةنى زنجيرةيى (كرؤنؤلؤجى)، واتة 

غةرق  تيايدا  و  دةذين  تيادا  رؤماننووسانى  خودى  و  خوَينةر  زةمةنةى  ئةو 

بوون، لةو زةمةنة خةياَلكردةى كة دةيخوَينينةوة، كة لة بنةِرةت و جةوهةردا لة 

زةمةنى واقيعى جياوازة، جيا بكةينةوة. ئةم زةمةنة رَيك وةكو ضؤن طوتيار و 

كاراكتةرانى ضيرؤك زادةو طوراوى خةياَلن، بةو ئاواية خةياَلى و خةياَلكردةو 

رزطار  واقيعى  جيهانى  لة  كارةكةى  زةمةنةوة  بةكارهَينانى  رَيطةى  لة  طوتيار 

دةكات و سةربةخؤييةكى رواَلةتى قةناعةتبةخشى ثَيدةدات.

 هةَلبةتة زةمةن، وةكو رةطةزَيكى طرينطى دنياى ضيرؤكظانى مايةى رامان 

بؤضوونى  بيرو  بووةو  داهَينةران  و  هزرظانان  و  زانايان  لة  زؤر  سةرنجى  و 

هةمةِرةنط و جؤراوجؤر و ناكؤكى لةمةِر ضَيبووة، بةآلم رةنطة هةمووان بةالى 

كةمةوة لةوةدا كؤكبن كة دوو زةمةن هةية، زةمةنى زنجيرةيى (كرؤنؤلؤجى) 

و  هةية  خؤى  بة  كرؤنؤلؤجى،  واتة  يةكةم،  زةمةنى  سايكؤلؤجى.  زةمةنى  و 

ئةو  و  ئاسمانييةكان  تةنة  جوَلةى  و  ئَيمةوةية  دةسةآلتى  و  بوون  لةسةرووى 

خؤياندا  بةينى  لة  هةسارةكان  كة  دةكرَيت  ثَيوانة  ثَى  جؤراوجؤرانةى  دؤخة 

وةرى دةطرن، ئيدى بةشةريش وةكو بةشَيكى طرينط لة طةردوون، لة رؤذى لة 

دايكبوونةوة تا مردن مةحكوومة بةو زةمةنة. واتة تةحةكوم لة ئاراستةى ذيانى 

قةدةريانةى تَيكِراى بوون و بوونةوةران دةكات. بةآلم لة ثاَل ئةمةدا، زةمةنَيكى 

هةستى  كردةوةكانمان  كارو  و  هةَلوَيست  طوَيرةى  بة  كة  هةية،  سايكؤلؤجيش 

دةردةكةوَى.  طودازماندا  سؤزو  و  هةَلضون  لة  جياواز  شَيوةى  بة  ثَيدةكةين. 

رووى  لة  و  دةطوزةرَى  و  دةقةتَى  خَيرايى  بة  زؤر  شاديدا  و  خؤشى  حاَلى  لة 
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دةمانةوَى  كة  ئةوةية  مةسةلةكةش  كورتة،  زؤر  دةكةين  هةست  دةروونييةوة 

ئةو زةمةنة سايكؤلؤجية درَيذة بكَيشَيت و بة خاوى بِروات، ديارة ثَيضةوانةش 

ثَيضةوانةية لة حاَلةتى ضاوةِروانى و داخ و كةسةر و ناخؤشيدا، هةستدةكةين 

كات ناِروات، لة جَيى خؤى ضةقيوة، بارَيكى قورسة بةسةر دَل و دةروونمانةوة، 

رؤذَيكمان لَيدةبَيت بة ساَلَيك، مةسةلةكةش ئةوةية كة حةزدةكةين، ئةو زةمةنة 

ئةم  كة  مةبةستة،  رؤمانانمان  زةمةنى  لَيرةدا  جا  بِروات.  بةلةز  سايكؤلؤجيية، 

دةكرَيت  تةكدا  لة  مامةَلةى  هةَلَينجراوةو  سايكؤلؤجيةوة  زةمةنى  لة  زةمةنة 

مامةَلةى  (خودى)ية،  زاتى  زةمةنَيكى  واتة  كرؤنؤلؤجييةوة.  زةمةنى  لة  نةك 

لةم  تا  ثَيدةبةخشَيت  بابةتيانةى  شةقَلَيكى  و  ديمةن  رؤماننووس  هونةرييانةى 

رَيطةيةوة كارَيكى وةها بكات كة رؤمانةكةى لة دنياى واقيعى دووربكةوَيتةوة 

بؤ  ئيجباريية  كارَيكى  ئةمة  كة  بَيت،  قةناعةتبةخش  كاتدا  هةمان  لة  جياوازو  و 

خؤى  بة  ثشت  بوةستَي،  خؤى  ثَيى  لةسةر  بيةوَى  كة  خةياَلى  بةرهةمَيكى  هةر 

بذى و خؤيبوونى خؤى هةبَيت... وةكو ضؤن زةمةنى واقيعى خةونَيك، لة ضةند 

ساتَيك ثتر ناخايةنَيت، بةآلم لق و ثؤث بؤ زةمةنانى دوور و درَيذى ض رابردوو 

و ض ئايندة دةهاوَيت و جارى واية دةطاتة سةد ساَل... زةمةنى رؤمانةوانيش، 

لقوثؤث  سايكؤلؤجييةوة  زةمةنى  لة  خةياَل،  زةبرى  بة  طَيِرانةوةوة،  رَيطةى  لة 

ئةوتؤ  تايبةتمةندييةكى  و  دةبَيت  بةرجةستة  وشةدا  و  ثةيظ  لة  و  دةهاوَيت 

خوَينةر  الى  و  خوَينةر  بؤ  و  بَي  جياواز  واقيع  زةمةنى  لة  كة  وةردةطرَيت 

زةمةنى  بنةِرةتييةكانى  خةسَلةتة  دياريكردنى  بؤ  جا  بَيت.  قةناعةتبةخش 

و  بطةِرَيين  زةمانى  طؤشةنيطاى  بؤ  رؤمانَيكدا  هةر  لة  ثَيويستة  رؤمانةوانى، 

طؤشةنيطاى  هةردوو  هةرضةندة  نةكةين،  تَيكةَلى  شوَيندا  طؤشةنيطاى  دةطةَل 

هةرحاَل  بة  يةكترن..  ئاوَيتةى  يةكانطيرو  ثراكتيكيدا،  مومارةسةى  لة  ناظبرى 

طؤشةنيطاى زةمانى لة هةر رؤمانَيكدا بريتيية لةو ثةيوةندييةى نَيوان زةمةنى 

طوتيارو زةمةنى ئةو بابةت و شتةى دةطَيِردرَيتةوة، ئةمةش بةند و ثةيوةستة 

رَيطةوة  لة  ضيرؤكةكةى  طوتيار،  كة  دةستوورييةى  فرمانة  ئةو  زةمةنى  بة 

دةطَيِرَيتةوة. جا بةم ثَيودانطة دةشَيت:

بابةتةى دةطَيِردرَيتةوة تَيك بكةنةوةو  زةمةنى طوتيار و زةمةنى ئةو   -١

 (≈Ñ]ï⁄)يةك زةمةن بن. لةم حاَلةتةدا طوتيار، ثةنا دةباتة بةر فرمانى رانةبردوو

بؤ طَيِرانةوةى بابةتةكةى.

لة  كة  بطَيِرَيتةوة  رووداوانة  ئةو  رابــردووةوة،  لة  دةتوانَيت  طوتيار   -٢

ئَيستادا يان لة ئايندةدا روو دةدةن.
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طوتيار دةتوانَيت لة ئَيستادا يان لة ئايندةدا، ئةو رووداوانة بطَيِرَيتةوة   -٣

كة لة رابردووى دوور يان نزيكدا روويان داوة...

 هةر هةموو ئةمةش لة رَيطةى زةمةنى دةستوورييةوة، واتة ئةو فرمانةى 

دةناسرَيتةوةو  بردووةتَى،  ثةناى  ضيرؤكةكةى،  طَيِرانةوةى  بؤ  طوتيار  كة 

تريان  ثؤثى  و  لق  زؤر  زةمانيية،  طؤشةنيطا  سَى  ئةو  هةَلبةتة  ثَيدةبرَيت.  ثةى 

لَيدةبَيتةوةو زؤر دةطمةنة تةنيا يةك طؤشةنيطاى زةمةنى لة ضيرؤك و رؤمانانى 

روانطةو  ضةندين  نَيوان  لة  طوتيار  كة  واباوة  ئيدى  ببرَى،  بةكار  خةياَلكردا 

ئةكتيفترين  و  كاراترين  و  بَيت  هاتوضؤدا  لة  جياوازدا  زةمةنى  طؤشةنيطاى 

زةمةنى دةستوورى، بة طوَيرةى ثَيويستى رةوتى طشتى رؤمانةكة، بةكاربَينى، 

سةر  بطةِرَينةوة  ئايندةوة  لة  و  ئايندة  سةر  بضَيتة  رابردووةوة  لة  زةمةنةكان 

كةواتة  مةحاَلة.  واقيعى  ذيانى  ناو  واقيعى  بوونةوةرانى  بؤ  ئةمة  كة  رابردوو 

زةمةنى خةياَليش، زةمةنَيكى دةستكرد و دروستكراوة... هةَلبةتة زؤرجار ثتر 

لة يةك زةمةن لة ضيرؤكَيكدا دةبينرَى و دوو سَى زةمةن يان ضةند سيستةمَيكى 

زةمةنى ثَيكةوة لة يةك رؤمان و ضيرؤكدا دةذين...

مةبةستى  بة  تةنيا  جيادةكرَيت،  بة  رؤمان،  رةطةزةكانى  باسى  كة  هةَلبةتة   

شةرح و شرؤظة و روونكردنةوةو شيكردنةوةية، دةنا رؤمان وةكو يةكةيةكى 

و  وردةكارى  و  الوةكى  و  بنةِرةتي  رةطةزة  تَيكِراى  بة  هونةرى  يةكثارضةى 

ناسككارييةكانييةوة هونةريةت و ئةدةبييةت وةردةطرَيت و تَيكِراى رةطةزةكان 

مةحاَل  نيمضة  هةآلوَيرانيان  لَيك  كة  قاَلدةبنةوة  جؤرَى  بة  هونةردا  بؤتةى  لة 

ئةو  ضونكة  فؤرماليية،  داهَينانَيكى  رؤمانَيكدا  هةر  لة  زةمةن  بؤية  مةحاَلة..  و 

ضيرؤكةى لة ضوارضَيوةيدا روو دةدات، نة لة ذيانى واقيعى دةضَيت و نة لةطةَليا 

تَيكدةكاتةوة...

-٧-

 شتَيك هةية لة رؤماندا ثَيى دةطوترَيت ئاستى واقيع. ديارة ئةمة بؤ خؤى 

هونةريى  طةشةكردنى  نةشونماو  رةوتى  بةدةم  ئاَلؤزةو  يةجطار  بابةتَيكى 

رؤمانةكةدا  سةرانسةرى  بة  لَيدةبَيتةوةو  ثؤى  و  لق  دنيايةك  رؤمانةوة، 

هةظدذةكانى  ثةيوةنديية  ثةنهانى  بةشَيوةيةكى  و  دةهاوَيت  تةرز  دةتةنَيتةوةو 

نَيوان واقيعى و فانتازى لة خؤدةطرَيت. ديارة ئةم ثةيوةنديية بةو ئاوايةى كة 

طوتيار يان رةوتى طشتى ضيرؤكةكة بةرجةستةو ثَيشكةشى دةكةن، هَيندةى لق 

و ثؤ لَيدةبَيتةوة كة لة بِرانةوة نايةت، ئةم لق و ثؤ هاويشتنة بة رادةيةكة كة هيض 
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نابَيت بة زَيدةِرؤيى ئةطةر بَلَيين رةسةنايةتى نووسةرى ئةدةبى فانتازى، بةر لة 

هةر شتَيك وةستاوةتة سةر ئةو شَيوةيةى، كة ئاستى واقيعى لة ضيرؤكةكانيدا 

ئةوةى  دةكاتة  رةسةنايةتى  ثَيية  بةم  دةكات.  بةرجةستة  و  ثَيدةردةبِرَيت 

نةفةسى  بيت،  جياواز  دى  خةَلكانى  لة  هةبَيت،  خؤت  سةربةخؤيى  بيت،  خؤت 

كارى  هةزاران  نَيوان  لة  و  بَيت  بةخشى  ئةدةبييةكةت  كارة  بة  خؤت  تايبةتى 

ديكةدا بناسرَييتةوة. واتة ضمكَيكى تازةى ذيان، اليةنَيكى شاراوةى ئةزموونى 

كرابَى  فةرامؤش  كاتة  ئةو  تا  كة  كةشفكردبَيت،  بوونت  ريشةيةكى  مرؤظانى، 

لَينةدرابَيتةوة  ئاوِرى  رؤمانةوانيدا  شيكردنةوةى  لة  يان  خرابَيت  ثةراوَيز  يان 

ثَى  تازةمان  نؤِرينَيكى  كة  بَيت،  زاَل  رؤمانةكةدا  سةرانسةرى  لة  جؤرَى  بة  و 

لة  دَيت  رةسةن  نووسةرى  بؤية  نةبووبَيت.  باو  ذياندا  لة  ثَيشتر  كة  ببةخشَيت 

باو  ثَيشتر  كة  واقيعةوة  ئاستى  هةندَى  دةربِرينى  و  بةرجةستةكردن  رَيطةى 

نةبووة، نةناسراوة،جيهانبينى و نؤِرينة مرؤظانييةكانمان لةال قوَلتر دةكةنةوةو 

و  طشتى  بة  رةسةن  ئةدةبى  واتة  دةكةن.  ريشاذؤى  دةروونماندا  و  دَل  لة 

رؤمان بة تايبةتى، هةست و نةست، سؤز و طوداز، نؤِرين و جيهانبينى مرؤظ، 

دةمةزةرد دةكةنةوة و لة رؤتينيةت و يةكجؤريى رزطارى دةكةن. بة هةرحاَل 

رةطةزى شوَين و كات و ئاستى واقيع، سَيكوضكةى هةر رؤمانَيك ثَيكدةهَينن و 

روانطة و طؤشةنيطاى مةكانى و زةمانى و ئاستى واقيعيان لَيدةكةوَيتةوة. ئيدى 

هاوئاهةنط  و  طونجاو  شَيوةيةكى  بة  سَيكوضكةية  ئةو  بةكارهَينانى  ضؤنييةتى 

قةناعةتبةخشى  و  ناوخؤ  سازانى  و  يةكَيتى  رادةى  رؤماندا،  سةرانسةرى  لة 

كة  كارَيك  دةكاتة  دةنوَينَى،  هونةرى  يةكثارضةى  يةكةيةكى  وةكو  رؤمان 

و  حةقيقةت  هةَلبةتة  بكات.  رؤمانةكة  راستى  و  حةقيقةت  بة  قةناعةت  خوَينةر 

خوَينةر  كة  واقيعييةى  جيهانة  ئةو  سةر  بشوبهَيتة  نيية  لةوةدا  رؤمان  راستى 

رؤمانةكةوة،  خودى  لة  راستيية،  و  حةقيقةت  ئةو  سةرضاوةى  دةذى.  تيايدا 

بةكارهَينانى  سيستةمى  لة  دروستكراوة،  وشة  و  ثةيظ  لة  كة  قةوارةيةوة  لةو 

سَيكوضكةى نَيوبراوةوة هةَلدةقوَلَيت.. واقيعييةت لَيرةدا ئةوةية كة بة طوَيرةى 

واقيعى رؤمانةكة واقيعى و قةناعةتبةخش بَيت، نةك بة طوَيرةى ئةو واقيعةى 

رؤمانةكة  سيستةمى  و  ثةيظان،  و  وشة  ئةطةر  بؤية  دةذى.  تيايدا  خوَينةر  كة 

خوَينةرى  دةويسترَى  كة  بطونجَين  بابةتةدا  و  ضيرؤك  ئةو  دةطةَل  و  كارابن 

رووى  لة  دةقةكة  كة  ئةوةية  نيشانةى  خؤيدا  لة  خؤى  ئةمة  بكرَى،  ئيقناع  ثَى 

و  بابةت  ئةوتؤ  هونةريانةى  شَيوةيةكى  بة  و  سةركةوتووة  تةكنيكةوة 

دةيخوَينَيتةوة  خوَينةر  كاتَى  كة  تَيكهاآلون  و  بوون  ئاوَيتة  طؤشةنيطا  شَيوازو 
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رؤمان  دةضَيتةوة  بيرى  كة  لَيدَيت،  حاَلى  و  دةيطرَيت  جةزمة  رادةيــةك  بة 

دةخوَينَيتةوة و لة دنيايةكى خةياَلكردى وشة زادا دةذى، وا هةست دةكات لة 

ناو ذيانى راستةقينةدا دةذى... ئةمةش بة زةبرى تةكنيك دَيتةدى. وةكو ضؤن 

زندوويةتى  ببينرَيت،  ئةوةى  بَى  بة  دةسوِرَيتةوة  لةشدا  دةمارةكانى  بة  خوَين 

ثَيدةبةخشَيت، تةكنيكش بةو ئاواية، بة دةمارةكانى لةشى رؤماندا دَى و دةضَيت 

و زندوويةتى ثَيدةبةخشَيت و بة رادةيةك خوَينةر ئةفسوون دةكات كة بةالى 

بة  لَيببَيت  وشةزايةى  خةياَلكردة  دنيا  ئةو  خوَيندنةوةكةيدا،  ماوةى  لة  كةمةوة، 

ذيان و دنياى واقيعى...

-٨-

يةكدةست  و  يةكهاوى  شَيوةيةكى  بة  رؤمان  رةوتى  و  رؤمان  هةَلبةتة   

و  نةقلة  ئةم  كة  تَيدةكةوَيت.  زؤرى  طوَيزانةوةى  و  نةقلة  بةَلكو  ــاِروات،  ن

طوَيزانةوةية، رؤتينيةتى خوَيندنةوة لةالى خوَينةر دةِرةوَينَيتةوة. نةقلة بريتيية 

سَيكوضكةى  لة  يةكَيك  هةر  بةسةر  كة  دؤخةطؤِركَييةك  و  طؤِران  هةر  لة 

رؤماندا دَيت. واتة شوَين، كات، و ئاستى واقيع.. بؤية دةشَيت نةقلةو طوَيزانةوة 

هةر  بةسةر  طؤِركَييةى  دؤخة  ئةو  طوَيرةى  بة  بَيت،  واقيعى  زةمانى،  مةكانى، 

تايبةتى  بة  رؤمانَيكدا،  لة  زؤرجار  دَيت...  ناظبريدا  رةطةزى  سَى  لة  يةكَيك 

ضةند  هةندَيجار  دةبينرَيت،  طوتيارَيك  ضةند  بيستةمدا  سةدةى  رؤمانى  لة 

و  هةمووشتزان  طوتيارَيكى  تر  هةندَيجارى  دةبينرَيت،  قارةمان  طوتيارَيكى- 

ضةند طوتيارَيكى قارةمان دةبينرَيت وةكو ئةمة بة روونى لة يؤليسيسى جيمس 

كةسةوة  سَييةم  لة  دةستوورى  راناوى  دةبينين  زؤرجار  دةبينرَيت..  جؤيسدا 

(ئةو، ئةوان) دةطوازرَيتةوة بؤ يةكةم كةس (من، ئَيمة) بة هةرحاَل ئةم نةقلة و 

سوود  ديارة  كةمترة.  تردا  هةندَيكى  لة  زؤرةو  رؤماندا  هةندَى  لة  طوَيزانةوانة 

ئاستى  ضةند  نةقلةكانةوة،  خودى  ئةنجامى  بة  بةندة  نةقالنة  ئةم  زيانى  يان 

دةيشَيوَينَيت.  ضةند  بةرزدةكاتةوةو  ضيرؤكةكة  قةناعةتبةخشى  و  واقيعييةت 

خزمةتى  و  نةبن  طونجاو  و  بةجَى  و  كاريطةر  كاراو  نةقلةكان  ئةطةر  بؤية 

نَيو  لة  و  دةثةشؤكَى  خوَينةر  ئةوا  نةكةن،  ضيرؤكةكة  قةناعةتبةخشى  اليةنى 

ئةم نةقلة كوت ثِرو لة ناكاو و دةستكردانةدا طومِرا دةبَيت. نةقلةى زةمانييش 

هةية.  ئايندةوة)  ئيستا،  زةمةنةكانةوة(رابردوو،  طؤِركَيى  دؤخة  بة  ثةيوةندى 

هةية،  زؤر  و  هةمةجؤر  ئاستى  ضونكة  واقيعيش،  ئاستى  نةقلةى  بة  سةبارةت 

ثةناى  نووسةرَيك  هةموو  زؤرةو  يةجطار  نةقلة،  ئةطةرى  بوارةشدا  لةو  بؤية 
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بؤ بردووة، ديارة ضؤنييةتى بةكارهَينانى نةقلة، ض نةقلةى كوتوثِر و ض نةقلةى 

ئةزموونى  بةهرةو  و  توانا  ثَيى  بة  وةسيلةية،  لةو  سوودوةرطرتن  و  بةرةبةرة 

هةر نووسةرَيك دةطؤِرَيت. هةَلبةتة بؤية ثةنا بؤ ئةو تةكنيكة دةبرَيت تا خوَينةر 

و  تايبةتى  شَيوازى  بة  طوتيار  ئةطةر  بكات،  ئةدةبييةكة  كارة  بة  قةناعةت  ثتر 

ئةو  دياريكراودا،  و  تايبةتى  ضيرؤكَيكى  ضوارضَيوةى  لة  و  خؤى  دياريكراوى 

نيشانةيةى ثَيكا، ئةمة خؤى لة خؤيدا نيشانةى سةركةوتنة.

تةكنيكداية،  لة  رؤمان  قةناعةتبةخشى  و  ئةستاتيكا  و  نهَينى  رازو  ثَيية  بةم   

واقيع  ئاستى  و  شوَين  كات،  سَيكوضكةى  سةر  دةضَيتةوة  تةكنيكش  رةطى  و 

هةموو  لة  سَيكوضكةية  (ئةو  دةبَيتةوة  لَييان  كة  ثؤثانةوة  و  لق  ئةو  طشت  بة 

هونةركارى  و  وردةكارى  هةر  هةية).  شَيوةكان  لة  شَيوةيةك  بة  رؤمانَيكدا، 

و  تةكنيكداية  لة  رةطى  دةكرَيت،  رتوكارييةكيش  و  ئارايشت  و  ناسككارى  و 

وةسيلةيةكة بؤ ئةوةى خوَينةر قةناعةت بة واقيعييةتى ضيرؤكةكة بكات. هةَلبةتة 

واقيعة  ئةو  ضوارضَيوةى  لة  نةك  رؤمانةكةدا  واقيعى  ئاستى  ضوارضَيوةو  لة 

واقيعييةى كة خوَينةر تيايدا دةذى... يةكَيك لةو تةكنيك و وردةكارييانةى كة لة 

بةكارهَينراوة،  طَيِرانةوةكاريدا  و  حيكايةتةوانى  و  لة كارى ضيرؤكظانى  كؤنةوة 

كة  ئةوةية  بةكاردةبرَيت،  جؤراوجؤر  شَيوازى  بة  ئةمرؤش  رؤذطــارى  تا 

ئةسَلييةكة،  ضيرؤكة  ئةوةى  وةك  لَيدةبَيتةوة،  ضيرؤكانى  وردة  ضيرؤكَيك 

بخاتةوة.  ضيرؤكة دايكةكة، زاوزَى بكات و منداَل و بَيضووى ببَيت و زوِريةت 

جا ئةم هونةركاريية وةختَى كاراو كاريطةر و قةناعةتبةخش دةبَيت كة جؤرَيك 

ضيرؤكة  تيمةى  و  نَيوةرؤك  بة  ئاَلؤزى،  و  طؤنطى  و  مةندى  ئةفسوون،  لة 

خةياَلكردةكة ببةخشَيت و ئاوَيتةى رةطةزةكانى ديكةى ضيرؤك ببَيت و جؤرة 

حيكايةتى  ببةخشَيت.  رؤمانةكة  واتة  ئةدةبييةكة،  بةكارة  هونةرى  كةماَلَيكى 

كة  ضيرؤكظانييةية  زاوزَى  ئةو  روونى  زؤر  نموونةيةكى  شةوة  يةك  هةزارو 

باسمان كرد، دايكة ضيرؤكةكة، دةيان وردة ضيرؤكى لَيدةكةوَيتةوة.. لةم كارة 

ئةدةبييةدا، شةهرةزاد بؤ ئةوةى لة كوشتن بخةلةسَيت و بة مةرةدى ذنةكانى 

دةطَيِرَيتةوةو  بؤ  ضيرؤكى  زنجيرةيةك  نةضَيت،  ترسناك  شةهرةيارى  ديكةى 

ئةوتؤ  شَيوةيةكى  بة  هةستيارو  فرة  شوَينَيكى  لة  ضيرؤكةكة  شةوَيك  هةموو 

ضيرؤكةكةى  ئاكامى  زانينى  خولياى  و  بكات  ئةفسوون  شةهرةيار  كة  دةبِرَيت 

بكةوَيتة سةر و ضاوةِروانى سبةى شةو بكات، شةهرةزاد بةم شَيوةية شةوَيكى 

تر دةداتة دةم مان و ذيانى خؤيةوة.. ئيدى بةمجؤرة هةزار و يةك شةو بةسةر 

دةبات. ئةم طوتيارة بةهرةمةندة، بة جؤرَى شةهرةيار ئالودةو ئةفسوونى ئةو 
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دةكِرَيتةوة..  خؤى  ذيانى  و  دةبَيت  خؤش  طيانى  لة  كة  دةكات  خةياَلكردة  دنيا 

هةَلبةتة ئةم تةكنيكة بريتيية لةوةى كة لة رَيطةى طوتيارةوة، ضيرؤك لة ضيرؤك 

ضيرؤكَيكى  بة  ضيرؤكة،  هةر  و  دةسثَيردرَيت  ضيرؤك  بة  ضيرؤك  دةبَيتةوة، 

لة  ثرؤسةيةش  ئةم  دَين،  يةكدا  دووى  بة  تةزبَيح  دةنكى  وةكو  و  ئاوسة  دى 

دةمةَيت  واقيعدا  ئاستى  و  مةكانى  و  زةمانى  نةقلةى  سَيكوضكةى  ضوارضَيوةى 

و هونةريةتى خؤى وةردةطرَيت... بةم ثَيودانطة دةتوانرَيت بطوترَيت خةياَل بؤ 

دةوَلةمةندكردنى ذيان يةجطار ثَيويستة و هةرضةندة خةياَل ئةو ذيانة نيية كة 

بةآلم  واقيعى،  ذيانى  لة  ياخيية  ذيانَيكى  ديكةية،  ذيانَيكى  بةَلكو  دةذين،  تيايدا 

كةرةستة خاوةكانى لة ذيانةوةو لة وردة ئةزموونةكانى ذيانةوة هةَلدةهَينجَيت 

و لة بؤتةى هونةردا قاَلى دةكاتةوة و ذيانَيكى ثَيدةبةخشَيت كة زؤر لة ذيانى 

راستةقينة باآلتر و لةبةردآلنترة...

رؤمان  كة  بكرَيتةوة،  دووثــات  ئةوة  ثَيويستة  كؤتاييدا  لة  بةهةرحاَل   

توخمةكانييةوة  رةطــةزو  تَيكِراى  بة  و  هونةريية  يةكثارضةى  يةكةيةكى 

و  توخم  رةطةزو  طشت  كارلَيكى  و  تَيكِرذان  هؤى  بة  دةكات  ثةيدا  ئةدةبييةت 

ثاذو وردة ثاذةكانييةوة، طشتَيك دروست دةبَيت كة لةوة دةردةضَيت كؤمةَليك 

كةرةستةى خاو بَيت و بة زةقى درابنة دةم يةكترةوةو جارَيكى ديكة بة ئاسانى 

لَيكدى هةآلوَيردرَين. واتة ئةنجامى كارلَيكى رةطةزةكان، يةكةيةكيان لَيدروست 

سةرثشكة  ضاكيش  رؤماننووسى  ثاذةكان..  يةكانطيرى  لة  زياترة  زؤر  دةبَيت، 

لةوةى ثةنا وةبةر هةر وةسيلةيةك بةرَيت بؤ ئةوةى ئَيمةى خوَينةر ئةفسوونى 

كة  حةساوةى  بةو  جا  ثَيبكةين..  قةناعةتى  و  بكات  خةياَلييةكةى  ضيرؤكة 

هونةرييةو  طشتَيكى  و  يةكثارضة  يةكةيةكى  دةق،  و  طوتار  و  فؤرم  و  تةكنيك 

شَيواز،  يان  بابةت،  جياكردنةوةى  بؤية  ناكرَيتةوة،  جيا  نابَيتةوةو  جيا  لَيكدى 

يان رةوت و نةسةق، يان طؤشةنيطا و روانطة و جيهانبينى، وةكو ئةوةية بَيى 

بوونةوةرَيكى زندوو مؤميا بكةيت، كة ئةنجامى ئةم كارة لة باشترين حاَلةتيدا، 

ضةلةنطى  و  زندوويةتى  هةرطيز  مؤمياية  ئةو  ضونكة  كوشتنَيك،  جؤرة  دةكاتة 

زندووكةى  طووراوة  و  بوونةوةر  تازةيى  و  تةِرى  و  ثرشنطدارى  و  طةشى  و 

نابَيت.. هةَلبةتة ئةم قسةو بؤضوونة بةو ماناية نيية كة رَيطة لة رةخنة بطيرَيت، 

يان رةخنة بةكارَيكى بَيهوودة لة قةَلةم بدرَيت و بة ثَيويست نةزانرَيت، بشَيت 

دةستبةردارى ببى... نا، بةَلكو بة ثَيضةوانةوة، دةشَيت رةخنة ببَيت بة رَينمايةكى 

بطرة  نووسةرةوة.  نووسينى  شَيوازو  دنياى  ناو  ضوونة  بؤ  طرينط  يةجطار 

هةندَيجار دةشَيت باس و لَيكؤَلينةوةى رةخنةيى بؤ خؤى و لة خؤيدا، كارَيكى 
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فليظانى(ابداعى) طةورة بَيت، وةكو هةر رؤمانَيكى مةزن يان ضامةيةكى ناوازة.. 

بةآلم وَيِراى ئةمةش دةبَيت ئةوةمان لةال عةيان بَيت كة رةخنة، ضةنديش وردو 

ونطة  و  بناوان  و  بنج  بطاتة  ناتوانَيت  هةر  بَيت،  بةجَى  و  لؤجيكى  و  دروست 

و  راظةكردن  و  داهَينان  و  ئةفراندنةوانى  دياردةى  نهَينطةكانى  و  حةشارطة  و 

ضامةى  و  رؤمان  لة  هةميشة  ضونكة  درشتَيكى..  و  ورد  هةموو  شرؤظةكردنى 

شيكردنةوةى  دةستى  كة  هةية  رةهةندَيك  اليةنَيك،  رةطةزَيك،  سةركةوتوودا، 

مةشقى  مةيدانى  خؤيدا  لة  خؤى  رةخنة  ضونكة  نايطاتَى،  ئةقآلنى  رةخنةيى 

ئاوةزو زيرةكيية، بةآلم لة كارى ئةفراندنى ئةدةبيدا، جطة لة ئةقَل و زيرةكى، 

رَيكةوتيشى  تةنانةت  و  طوداز  سؤزو  نةست،  و  هةست  هةستيارى،  مةزةندة، 

تَيداية كة ئةمانة لة وردترين تؤِرى باس و لَيكؤَلينةوةى رةخنةيى دةرباز دةبن. 

دةكرَيت  ئةوثةِرى  بكات..  ئةفراندن  و  داهَينان  فَيرى  كةس  ناتوانَى  كةس  بؤية 

فَيرى خوَيندنةوةو نووسين بكرَيت. ئةويترى وةستاوةتة سةر خؤت و مرؤظ 

خؤى، خؤى فَيردةكات، ئةمةش رَيطةيةكى دذوارى ثِر هةوراز و نشَيوة، ثِرة لة 

سةبارةت  فَيرطة،  باشترين  بؤية  بةردةوام...  و  بَيوضان  هةستانةوةى  و  كةوتن 

بة رؤمان و بونياد و فؤرمى رؤمانةوانى، ئةوةية يةكسةر دةست بة نووسينى 

ئةزموونى  هةذارى  و  دةوَلةمةندى  ثَيى  بة  نووسةرةش  هةر  و  بكةيت  رؤمان 

خؤى ، ياساو رَيساى رؤمانةوانى تايبةت بة خؤى بةرهةم دَينَيت...

بؤ زانيارى زياتر بِروانة:بؤ زانيارى زياتر بِروانة:

:FÖçfl÷\Ê:Ì]œm◊÷:ÔÅ∏\Ñ\Ä:FÓfi]€◊¬:.]ê:TÌμÖh:Fg]å:ÓÒ\ÊÑ:∞\:ÿÒ]àÑ:Fã]∆Ñ]d:ÁËÑ]⁄ -

HLJKJ

:Ä]ËÜ:Å∂\:ÑÁi“Å÷\:FLJJO:FK:Ω:FkÊ2d:FÌÖ√∏\:Ñ\Ä:FÌ¬Áfl⁄:ÌËÅœfi:Ìà\ÑÄ:FÌË\ÊÖ÷\:Ì√i⁄:G

H‘e•

HÖçfl÷\Ê:Ì]Àm◊÷:ÔÅ∏\:Ñ\Ä:FLJJM:FK:Ω:FÌÈdÖ√÷\:ÌË\ÊÖ÷\:Ó:ÄÖâ÷\:fÈ÷]à\:Fÿï:{¯êHÄ -

HÖçfl÷\Ê:Ì]œm◊÷:ÔÅ∏\:Ñ\Ä:FKSSS:FK:Ω:FÌË\ÊÖ÷\:‡⁄Ü:FÑÁÀë¬:Öd]p -

- دةربارةى رؤمان و ضيرؤك، حةمةكةريم عارف، ض ١، ٢٠٠٨، نووسةرانى كةركوك. 
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”هيض شتَيك، لة هيض ضاخ و زةمةنَيكدا، وةكو تةعةهودي رووناكبيران ”هيض شتَيك، لة هيض ضاخ و زةمةنَيكدا، وةكو تةعةهودي رووناكبيران 

كةموكورتييةكان،  و  ضةوتي  بؤ  كؤمةَلطة،  هونةرمةنداني  كةموكورتييةكان، و  و  ضةوتي  بؤ  كؤمةَلطة،  هونةرمةنداني  و 

تةعةهود  ضونكة  نيية،  ماَلوَيرانكةر  و  ترسَينةر  و  تةعةهود طَيرةشَيوَين  ضونكة  نيية،  ماَلوَيرانكةر  و  ترسَينةر  و  طَيرةشَيوَين 

حةزيايةكي ثاسةواني بةنرخترين طةنجي طةردوونة. ئةو طةنجةي حةزيايةكي ثاسةواني بةنرخترين طةنجي طةردوونة. ئةو طةنجةي 

كة ناوي ئازادي و مافي ذياني نةتةوةكانة“كة ناوي ئازادي و مافي ذياني نةتةوةكانة“(١).

(ئةحمةد شاملوو)

طشتثةسند  دياريكراوي  ثَيناسَيكي  ئَيستاش  تا  كة  ئةوةي  سةرةِراي  شيعر 

بؤضوونةكان  سةرجةم  طوَيرةي  بة  بةآلم  نةدؤزراوةتةوة،  بؤ  هةمةاليةني  و 

نةك  دةروونة  هةستي  دةربِريني  واقيعة.  لة  دوور  و  خةياَلي  زَيتر  دياردةيةكي 

ثاتةكردنةوةي رووداوة بةرضاوةكان. ئةوةي لة ناوئاخني شيعردا رةنطدةداتةوة، 

ئةو  عةقآلنييةكان.  هةستة  دةقي  نةك  خولياكانن  رةنطبداتةوة،  دةبَيت  يان 

زؤريان  هةرة  بةشي  دةثشكنن،  شيعرةكان  ديوانة  دووتوَيي  كة  خوَينةرانةش 

تةوذمي خوليايةكي ثةنطخواردووي ناخيان ديوانةكاني ثَي  كردوونةتةوة،  نةك 

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

ناخيداية،  لة  تاسانةي  ئةو  بةثَيي  كة  مؤزيكذةنَيكة  شاعير  و  مؤزيك  ئامرازَيكي 

ئاوازَيكي شاد يا خةمطيني لَي ثَيكدَينَيت. خوَينةريش بة هةمان رضةدا و بة ثَيي 

شيعر وةك ضةك

شاملووشاملوو

كامةران جةوهةري (هةَلوةدا)كامةران جةوهةري (هةَلوةدا)
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ئةو خوليايانةي دةرووني ثةنا بؤ ئةم سازانة دةبا و ئاهةنطي دَلخوازي خؤي لَي 

دةبيستَي و كوَلي دَلي دادةمركَينَيتةوة. لةم بوارةدا شيعر مةوداي خؤخةمآلندن 

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

شاعير خؤشي سةدلةسةد بةئاطا نةبَيت لةوةي كة ئاخؤ داِرذاوي قةَلةمةكةي لة 

سةرضاوةي 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. 

ئاشكرا  بة  مَيذوودا  ساَلةي  هةزار  ضةند  رةوتي  بةسةر  ضاوخشاندنَيك  بة 

دةضنة  كؤمةَلطة  تايبةتييةكاني  دؤخــة  و  ـــان  رووداوةك كة  ــت  دةردةكــةوَي

دةثَيكن  مَيذوو  رةوتي  طوِرانانةي  بةو  و  تايبةتةوة  زةمةنيي  ضوارضَيوةيةكي 

ضؤنييةتي كؤمةَلطة و رووداوةكاني ناو كؤمةَلطة دةبنة ئامانج و طؤِرانيان بةسةردا 

رووداوَيك،  بؤ  شيعريش،  لة  بةدةر  تةنانةت  نووسراوةيةك،  ئةطةر  بؤية  دَيت. 

ئةو  بةسةرضووني  لةطةَل  نووسرابَيت  مَيذوو  تايبةتي  قؤناغَيكي  يان  دؤخَيك 

ئةو  مَيذووةوة،  بيرةوةريي  ناو  ضؤتة  و  طرتووة  لةخؤ  دؤخةكةي  قؤناغةي 

واتة  هةَلدةثةساردرَين.  مَيذوودا  كولَيتي  لة  و  بيرةوةريي  دةبنة  نووسراوانةش 

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

ناكرَين  بايةطاني  سةرجةميان  تايبةتن  زةمةنَيكي  بة  سةر  نووسراوانةي  ئةو 

وةك  داهاتووان  بؤ  دةكةن  دةورانةكان  لة  راثؤرت  ئةوانةي  ناضنةوة.  ياد  لة  و 

رووناككةرةوةي كووضة و كؤآلنةكاني مَيذوو وان، بةآلم ئةوي لَيرةدا مةبةستة 

شيعرة، بة هةموو خةسَلةتة شيعرييةكانيةوة و تيشكخستنة سةر ئةو شيعرانةي 

بؤ زةمةنَيكي دياريكراو دةنووسرَين.

و  راستةقينةوة  شيعري  ناو  دَينة  موقةددةسانةي  و  ثيرؤز  ضةمكة  ئةو 

و  هةآلواردن  بَي  بة  جيهان  بةهاكاني  و  مرؤظ  جوانةكاني  رووة  لة  طوزارشت 

بة سةرجةمي دةكةن، تؤزي زةمةنيان لةسةر نانيشَيت و تةمةنيان شانبةشاني 

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

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

زؤر  دةبِرَيت،  كَيشراوةكان  سنوورة  باَلسووكي  بة  و  دةطرَيتةوة  طةردوونةكان 

مَيذوو  كوختي  تاقضكةي  لةسةر  و  بنيشَيت  لةسةر  زةمةني  طةردي  ئةستةمة 

واقيعييةكانةوة،  و  سنووردار  رووداوة  بة  شيعر  بةستنةوةي  لةبيربضَيتةوة. 

غةدرَيكة كة لة شيعري راستةقينة دةكرَيت. واتة لةو كاتانةدا كة ئةو هةست و 
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نةستةي شاعير دةكرَيت بؤ خوَلقاندني شيعرَيكي ئازاد و بَي ئاَلقة و مؤرك كةَلكي 

شيعرَيك  كةمتةمةن.  شيعرَيكي  ئاورطي  دةستةضيلةي  دةكرَيتة  لَي  وةرطيرَيت، 

كة لةطةَل بةسةرضووني رووداوةكان بةسةر دةضَيت و تاقة بةختي بؤ هاتنةوة 

بةرضاو و سةرلةنوَي 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؟

بة  و  بَيت  هةَلمةت  و  سروود  و  مةشخةَل  ئةبوو  رؤذطارانة  ئةو  ”شيعري 

قوِرطي داستان هاوار بكات“. (شَيركؤ بَيكةس)

و  تاَل  رووداوة  ئةو  هةمبةر  لة  شاعيران  بةرثرسارَيتيكردني  بة  هةست 

شيعرة  لةدايكبووني  سةرةكي  هؤي  دةطرَيتةوة،  كؤمةَلطةكةيان  شيرينانةي 

لة  بةدةر  ـ  شيعريان  شيعرييةتي  كورد  مةزني  شاعيراني  سنووردارةكانة. 

طةلةكةياني  كة  كردووة  مَيذوو  قؤناغانةي  ئةو  قورباني  ـ  نرخةكةي  ثَيواني 

بة  لَييةوة  هةبووة  بؤي  كة  بةديكراوة،   كآلوِرؤذنةيةك  يا  ضةوساوةتةوة،   تَيدا 

تيشكي زَيِريني شيعر مَيشك و بيروباوةِري 

خــةَلــك روونــكــرَيــتــةوة. دابــةزانــدنــي 

و  قؤناغَيكدا  ــا  وةه لة  شيعر  ثلةي 

واتة  شيعر،  شيعرييةتي  قوربانيكردني 

شاعير  شاعير.  خودي  قوربانيبووني 

خؤكوذ،  ياخيي  مةيلةو  كةسَيكي  دةبَيتة 

دةدا  نةستانة  و  هةست  لةو  هةوسار  كة 

هةَلدةقوَلَي  لَي  سنووريان  بَي   شيعري  وا 

سنووري  جوغزي  ناو  دةيانطَيِرَيتةوة  و 

تةنانةت  كــورد،  شاعيري  كؤمةَلطةكةي. 

رةنطة  كة  خولياكانيشي،  و  خــةون 

شيعري  زؤر  بةديهَيني  هةوَيني 

ئازاد بن، كورت دةكاتةوة سةر 

تةمةني  خوليايانةي  ئــةو 

طةلةكةي تَيدا درَيذ كاتةوة. 

تيشكي زَيِريني

خــةَلــك روو

شيع ثلةي 

قوربانيكردني

قوربانيبوون

كةس دةبَيتة 

ل هةوسار  كة 

بَي شيعري  وا 

دةيانطَيِرَيتة و 

كؤمةَلطةكةي.

و خــةون 

هةوَين

ئاز

ئ
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مَيذوو  دزَيوي  رووي  ضةكةي  بةو  و  ضةك  دةكاتة  شيعر  كورد  شاعيري  واتة 

دةثَيكَي و بةري شيريني 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 دةبرَيت. جا ض رةوتةكة وةك اليةنَيكي 

شاعير  كاتةي  ئةو  بةرهةست.  و  لة بةرضاو  رةوتَيكي  وةك  ض  و  دياربَيت  رؤحي 

بة ئاطاييةوة دةست دةداتة وةها كارَيك بَيطومان هةوَيني زؤربةي شيعرةكاني 

لة كؤمةَلطة و دةسةآلت 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 كووذةكةي رةوتي 

مَيذوو بة تاَلة دةزووي شيعر دةهؤنَيتةوة. خوَينةري سبةينَيي ئةم شيعرانة،  بةر 

بدؤزَيتةوة،   تَيدا  خؤي  تاسةكاني  دامركانةوةي  بؤ  رةهايان  روانطةيةكي  لةوةي 

نيشان  لةسةر  فيلمَيكي  ريزة  و  هةَلدةضنرَيت  ضاو  لةبةر  سينةمايةكي  الديواري 

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

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

لة  كة  ئةوةي  لةبةر  ئةوةش  فةرامؤشييةوة.  خانةي  بضَيتة  شيعرةكانيان  نزيكدا 

شيعردا مةوداي خةريكبوون بة سةرجةم اليةنةكاني كؤمةَلطةوة ناِرةخسَيت و 

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

لة الي مَيذوونووس مةوداي وردبوونةوة لة طشت ئاكار و كردةوة و كةلَين و 

قوذبنةكاني ئةم ماوة زةمةنيية و رووخسةتي تؤماركردنيان بة درَيذيي دةست 

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

شاعيرييةتي بةهؤي قورسايي باسي مَيذوويي لةنط بووة و باري مَيذووييشي، 

بةهؤي نةطونجاوبووني ئةو دةفرةي بؤ باسةكةي تةرخانكردووة، واتة دةفري 

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

كاري شاعير 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 نةِرةخساوة، ئةوة بؤتة هؤي ئةوةي  هةموو شاعيرةكان وةك 

ئةستَيري  لة  بدرَيت  هةوَل  وةَلآل  و  ئةَلآل  سةد  بة  و  بكرَين  سةير  مَيذوونووس 
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ديوانةكانياندا شةربةيةك ئاوي مَيذوو هةَلبهَينجرَيت، شتَيكي بة تةواوي جياوازة. 

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

بدؤزرَيتةوة.  تَيدا  مَيذووي  شاراوةي  روويةكي  دةكرَيت  شيعرةكانيدا،  بة  ورد 

واتة 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 

ضةرخي  رؤذطاري  ئاثؤرةي  كردةوةي  و  ذين  رووداني  روونوَيني  ئاوَينةيةكي 

خؤيةتي“(٢).

لةم بَيئاطاييانةدا باسة مَيذووييةكان لة دةركةي بيري خوَينةر نادةن و هةر 

جةوهةري  لة  بةبَيئاطاييش  ضؤن  وةك  خوَينةرةوة،  ناخي  دةدةَلَينة  خؤبةخؤ 

شاعيرةوة،   دةست  بة  نةبووة  ضةكَيك  واتة  داضؤِراون.  نووسةرةوة  ثَينووسي 

هاموشؤيان  شاعير  كؤمةَلطةي  طشت  و  شاعير  كة  بووة  طؤِرةثانَيك  بةَلكو 

ئاطاييةوة  بة  مَيذوويانةي  بة  تَيكةآلو  بابةتة  ئةو  خوَينةري  بةآلم  كردووة،  تَيدا 

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

خوَينةري ئاسايي بةشي يةكةمينيان، رةنطة قةت هةست بةو شيلة مَيذوويية 

لَيكؤَلةران  ئةركي  ئةوة  دةضَيت.  و  دَيت  شيعرةكاندا  دةماري  لة  كة  نةكات 

دةرخةن.  شيلةية  ئةو  و  بكةن  جةِراحي  شيعرييانة  لةشة  ئةم  كة  توَيذةرانة  و 

راثؤرتَيكي  دةبَيتة  و  دةضَيت  كيس  لة  شيعري  تامي  كاتَيكيشدا  لةوةها  مخابن، 

سارد  زوو  و  ناطرَيت  جةِراحي  بةرطةي  شيعر  راستيدا  لة  ضونكة  بؤ،  و  بَي  تام 

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“ 

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

نةترازابَيت. بة ضاوخشاندنَيك بةسةر كؤي بةرهةمة شيعرييةكاني ئةو شاعيرانةدا 

نةكردووة  واي  شاعيرَيتيدا  بواري  لة  بوون  بَيدةسةآلت  كة  دةردةكةوَيت  باش 

وا  شيعري  شاكارة  ديوانةكانياندا  لَيرةولةوَيي  ضونكة  هةَلبذَيرن،  الِرَيبازة  ئةم 

ئةوة  بةآلم  سةلمَينةرة،  بةَلطةيةكي  نةمرييان  و  دةسةآلت  بؤ  كة  دةنوَينَيت  خؤ 

ذاني هةستكردن بة الِرَيداضووني مَيذووي طةلةكةيانة كة لَييان بؤتة بةرةذاني 
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هَيناون  خؤ  بة رؤحي  خةريكبوون  و  خؤوة  لة ضوونة ناخي  وازي ثَي  و  شيعر 

ثَيدةضةوسَينرَيتةوة.  كؤمةَلطةي  ذاوةذاوةي  ئةو  طَيذاوي  ناو  داونةتة  فِرَيي  و 

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

نزمةكان، خةم و مةراقي تاكةكةسي، بةناضاري كث دةبن و ئيتر هاوار و خةمي 

طةورةتر لة خؤت، بة دةنطي بةرز 

و ماناي زةقةوة دَيتة ثَيشَي. ئَيمة 

سةرةتاي بةهرةمان رَيكةوتي ناو 

ئةم زريانانة كرد“(٣).

ــذدان  وي لة  كة  بَلَيسةيةك 

شاعيرانةدا  ئــةم  ـــي  دةروون و 

شت  هةموو  ثَيش  هةَلطيرساوة، 

تايبةتييةكاني  خوليا  ئــاقــاري 

خؤياني ثَي هةَلثِرووزاوة و بةر ثَيي 

نووتةكةكاني  كؤآلنة  رَيبواراني 

مَيذووي ثَي روونكراوةتةوة.

”مام هَيمن“ دةفةرموَيت:

”خؤم دةسووتيَنم هةتا بةزمي خةَلك رؤشن بكةم 

 كَي لة رَيي طةلدا وةكوو شاعير دةسووتَي شةم نةبَي“.

هةذار و ثةشَيو، وةك نموونة، لة نةبووني ئةو ويذدانة وريايانة دا كة لة رَيطاي 

نةهامةتييةكاني  بةرثرسياراني  ضاوي  لة  قامك  دةيانتواني  شيعرةوة  لة  جياواز 

كؤمةَلطا و بةتايبةت دةسةآلتة دةرةكي و ناوةكييةكان راكةن، ناضاربوون خؤيان 

فيداكةن و هةستي شاعيرانةي خؤيان لةو ثَيناوةدا هةم بكةنة ضةك و هةميش 

لة  ثَي  قةَلةميان  نووسةراني تر  و  شاعيران  الي  لة  دؤخةي  ئةو  قورباني.  بكةنة 

هةرنةبَيت  وريا  شاعيراني  الي  لة  دةدا  جاِر  ثَي  بَيدةنطييان  و  دةخاتةوة  طيرفان 

دةبَيتة هةوَيني بةطذاضووني خودي دؤخةكة. ئةوةي لة شَيوازي نووسيني ئةم 

دوو شاعيرةدا تا رادةيةك واي كردووة بةرهةمة لة مَيذوو نزيكةكانيشيان رةنط 

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

رايةَلَيكي شاعيرانةية كة ثؤي ئةم باسانةي تَيهةَلكَيشراوة. واتة لةزةتَيكي شيعري 

دةِرذَيتة  دةسةآلت  و  كؤمةَلطة  ضةوتةكاني  و  راست  كردةوة  نواندني  لةطةَل  كة 

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

هَيمن
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و ثةشَيو لة يةك ئاستدان(٤).

رةنطاوة.  ضةكَيك  وةها  بة  شاعيرانة  ئةم  ديواني  ناوئاخني  زؤري  بةشَيكي 

ئاماذةكردن بة نموونةي شيعري تةنيا وتارةكة درَيذ دةكاتةوة، بؤية خؤي لَي 

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

زؤر  وا  شتي   و  كؤمةآليةتي  مةوزووعي  قوِرقوشمي  تةنكة،  مَيشَي  باَلي  وةكو 

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

مَيذوو،  بة  بوون  شتانة  ئةو  و  طؤِرا  نةتةوةكةم  ذياني  باري  رؤذان  لة  رؤذَيك 

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.

ضةكةكانيشيان  نيشانطةي  جياوازن،  شيعري  شَيوازة  دوو  بة  سةر  هةذار  و  ثةشَيو   -٤

و  يةكِرةنط  كاريكردووة  هَيسقانيان  و  ثَيست  لة  خوليايةي  ئةو  بةآلم  دةبينرَي،  تَيدا  جياوازي 

يةكبؤية.

.med.tv ٥- وتووَيذي ثةشَيو لةطةَل



٣٦

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

ئةطةرضى فِرين بة ئاسماندا خةونَيكى دَيرينى مرؤظة، بةآلم ثَيكهاتةى لةشي 

ئَيسكةكانى  ثَيكهاتةى  و  لةش  قورسيي  رةنطة  نةبَيت،  فِرينى  تواناى  كة  واية 

هيض  بؤ  ثةنابردن  بةبَي  و  باَلندة  وةك  راستةوخؤ  بتوانَيت  لةوةى  رَيطربن 

مرؤظى  ئةوةندة  خةونة  ئةم  ديارة  بهَينَيتةدى.  خةونةى  ئةو  دةرةكى  ئامرازَيكى 

سةرقاَل كردووة ئَيستا كةرةستةكانى جَيطرةوةى فِرين زؤر و زةبةند بوون و 

كةوتوونةتة بةردةست، مَيذووى فِرين و كةوتنةئاسمان بةروارَيكى درَيذى هةية، 

ئةطةرضى ئةو بةروارةش بَيبةرى نيية لة كارةسات و رووداوى ناخؤش. قؤناغة 

سةرةتاييةكانى ئةزموونكردنى فِرين تا طةيشتن بة داهَينانى فِرؤكة و مووشةك 

زيانى  و  قوربانيدان  تر  ئةستَيرةكانى  و  مانط  بة  مرؤظ  طةياندنى  ميسبارى  و 

زؤري ويستووة.

زانا  دةمةى  ئةو  بكةم:  باس  زيانةكانةوة  لةبارةى  ِرووداو  دوو  حةزدةكةم 

طؤى  لة  دةرضوون  درَيذخايةنى  و  طةورة  فِرينى  تواناى  دةيانةوَى  رووسةكان 

(سثوتنيك)دا  دةستكردى  مانطى  لةطةَل  دةوَيت  كةسَيكيان  بكةنةوة،  تاقي  زةوى 

جَيطير  ئةوة  لةسةر  بِرياريان  دوا  بةجَيبهَيَلَيت،  زةوى  خولطةى  و  سةربكةوَيت 

دةبَي كة لةبري ئةو كةسة سةطَيك رةوانة بكةن، ئةو سةطةى كة هةَليدةبذَيرن و 

مةشقةكانى ثَي تةواو دةكةن، ناوى (اليكا)ية، اليكا و سثوتنيك ثَيكةوة دةفِرَينن، 

بير لة فِرين بكةرةوة هاوِرَى، ئةوةتا باَلت لَيدةِروَى!

طةشتَيكى كورت بةناو ئةدةبياتى فِريندا

كاميل محةمةد قةرةداغىكاميل محةمةد قةرةداغى
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بةآلم بةداخةوة هيضيان ناطةِرَينةوة.

ضيرؤكى دووةميان سةربردةكةى (عةباسي كوِرى فةرناسى كوِرى وةرداس)

ة، كة خةَلكى ناوضةى تاكرتاى قورتوبة بووة لة ساَلى (٨٨٤.ز)دا مردووة. ئةم 

كابراية شارةزايةكى بوارى زانستةكان بووة و ضةند داهَينانَيكيشي كردووة، لة 

تةمةنى شةست و ثَينج ساَليدا بير لةوة دةكاتةوة، كة ئةطةر وةك باَلندة باَل بؤ 

خؤى دروست بكات لةوانةية بتوانَيت بفِرَيت، بؤية لة ثةِرى ضةندان باَلندة دوو 

منارةى  (لةسةر  زؤرةوة  بةرزاييةكى  لة  و  دةكات  دروست  خؤى  بؤ  باش  باَلى 

مزطةوتى قورتوبةوة)دةدات لة شةقةى باَل و بةبَى ئةوةى باَلةكانى بتوانن هيض 

زيانى  بةربوونةوةيةش  بةو  و  بةردةبَيتةوة  بكةن،  ثَيشكةش  فرياطوزارييةكى 

شكاوة  ثشتى  دةَلَين  مَيذوونووسان  لة  هةندَيك  لَيدةكةوَيت،  زؤرى  جةستةيي 

لةو  شكابَيت،  هةركوَييةكى  بةآلم  شكاون،  ثةراسووةكانى  دةَلَين  هةندَيكيش  و 

نةخؤشكةوتنةى هةَلنةساوةتةوة و مردووة. هةندَيك زاناى عةرةب دةَلَين ئةطةر 

وةك ئةوةى باَلى دروست كرد، كلكيشي دروست بكردبا، لةوانةبوو فِرينةكةى 

وآلتة  ثايتةختى  زؤربةى  لة  وايكردووة  عةباس  هةوَلةى  ئةم  سةربكةوتاية. 

بيريارى  بةآلم  بكرَيت،  دروست  بؤ  ثةيكةرى  بةغداديشةوة  بة  عةرةبييةكاندا، 

ناسراوى عيراقي (فالح عةبدولجةبار) لة كؤِرَيكيدا، كة لةم ساآلنةى دوواييدا لة 

باسي  عةرةبيدا  عةقَلى  لة  رةخنةطرتن  باسي  لة  رَيكخرا،  بؤي  سلَيمانى  زانكؤى 

ئةم هةوَلى فِرينةى عةباسي كرد و وتى بةداخةوة عةقَلى عةرةبي تواناى ئةوةى 

نيية شتةكان وةك خؤيان تَي بطات، ئةوان ناتوانن لة هةَلةكانى مَيذووش تَيبطةن، 

بؤ نموونة ئةو كارةى كة كوِرى فرناس كردوويةتى مايةى شانازيي ثَيوةكردن 

نيية، بةَلكو شةرمةزاريشة، ضونكة مرؤظ تواناى فِرينى نيية و ئةو ويستوويةى 

بيفِرَينَيت، كةضى ئَيستاش هةر ثةيكةرى بؤ دروست دةكةن.

فِرين حةزَيكة و حةزَيكى خؤشيشة، رةنطة بةشَيكى ئةم حةزةى مرؤظى نةفِريو 

الساييكردنةوةى ئةوة بَيت، كة دةبينَيت باَلدارةكان زؤربةيان كةم تازؤر دةفِرن، 

فراوانتر  خؤى  بينينى  كايةى  و  ثانتايي  كردووة  حةزى  كة  هاتبَيت  لةوةوة  يان 

كة  سنوورةى  ئةو  لةدةرةوةى  بزانَيت  بؤئةوةى  بةرزببَيتةوة،  بتوانَيت  و  بكات 

خؤي تَييدا دةذي ضي تر هةية.

ئَيستة  بؤ  دَيرينةوة  سةردةمى  لة  مَيذوو  مرؤظ  حةزةى  ئةم  بةديهَينانى  بؤ 

زانايةكى  زايندا  ثَيش  (٤٠٠)ى  ساَلى  ((لة  بينيوة،  بةخؤيةوة  هةوَلى  ضةندان 

يؤناني، كة ناوى (ئارضيتاس)ة كؤترَيكى لة تةختة دروست كردووة و توانيويةتى 

ثَيي  كة  كة  وزةيةى  ئةو  ئايا  نةبووةتةوة،  روون  ئةوة  ئَيستاش  بةآلم  بيفِرَينَيت، 
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فِراندووة ضي بووة، ئايا تةنها بزواندنى ميكانيكى بووة، يان سةرضاوةيةكى ترى 

وةك ثاَلنانى هةَلميي بةكارهَيناوة! لة ساَلى (٣٠٠) ثَيش زايندا ضينييةكان جؤرَيك 

يةك  توانيويانة  رادةيةى  ئةو  تا  كردووة  طةورةيان  و  ثةرةثَيداوة  كؤالرةيان 

نةفةرى ثَي ببةنة ئاسمان. لة سةدةى سَييةمى ثَيش زايندا ئةرخةميدسى زاناى 

زاينيشدا  (١٢٩٠)ى  ساَلى  لة  دؤزييةوة،  ئاوى  سةر  كةوتنة  هؤكارةكانى  يؤنانى 

قةشةيةكى ئينطليزى، كة ناوى (رؤجةر بيكؤن) بة ثشتبةستن بةو دؤزينةوةيةى 

ئةرخةميدس ئةوةى ئاشكرا كرد، كة لةناو بادا ئةو تةنؤلكانة هةن، كة لة ئاودا هةن 

و بوارى سةرئاوكةوتن دةِرةخسَينن، بؤية ئةطةر مرؤظ بتوانَيت كةرةستةيةكى 

لةبار دروست بكات، ئةوا ضؤن كةشتى و ثاثؤِرةكان بةسةر ئاوةوة دةِرؤن ئةوا 

ئةو كةرةستانةش تواناى ئةوةيان دةبَيت بةسةر بادا بفِرن. لة ساَلى (١٥٠٠)ى 

زاينيدا هونةرمةندى ناسراوى جيهانى (ليؤناردؤ داظينشي تابلؤى ئؤرنيسؤثتةر) 

فِراندنى  كةرةستةيةكى  خةياَليي  خةمَلَينراوى  وَينةيةكى  كة  دةكات،  دروست 

مرؤظة. لة ساَلى (١٦٨٠)ى زايني زاناى بيركارى ناسي ئيتاَلى (جيؤظانى بؤريلي) 

بةشَيوةيةكى زانستيانة سةلماندى كة مرؤظ ئةطةر كةرةستةى تر بةكار نةهَينَيت، 

هةرطيز تواناى ئةوةى نابَيت بفِرَيت))(*).

نيية،  كةَلكى  بَيجووَلةش  دانيشتنى  و  مرؤظة  سرووشتَيكى  هةَلثةكردن 

بكات،  جَيبةجَيي  ئةدةبدا  لةناو  هةوَليداوة  نةكراوة،  ثَيي  واقعدا  لة  ئةوةى  بؤية 

لةباريشة  زةمينةيةكى  رةنطدانةوةية،  ئاوَينةيةكى  ئةوةى  وةك  ئةدةب  ضونكة 

ئةدةبدا  لةناو  ئَيمة  ذيان.  شكستةكانى  بؤ  طونجاو  ئةَلتةرناتيظى  دؤزينةوةى  بؤ 

بة  كة  دةِرووخَينين،  دوذمنانةشمان  ئةو  ضارةسةردةكةين،  خؤمان  برينةكانى 

جَيطةى  ئاسانى  بة  ئةدةبدا  لةناو  بؤية  ناِرووخَينرَين.  ثَيمان  واقع  بة  و  دةست 

فِرين دةبَيتةوة. ئةفسانةش بة هةمان شَيوة. لة ئةفسانةدا دةكرَيت هةر شتَيكى 

و  كوِر  ئيكارؤس)  و  (ديدالؤس  دةهَينينةوة  نموونةيةك  رووبدات،  نائاسايي 

باوكَيكى يؤنانى بوون زؤر حةزيان لة فِرين بوو، بة ثةِر و مؤم باَليان بؤ خؤيان 

دروست كرد و فِرين بة ئاسماندا، هَيندة بةرزبوونةوة تا لة خؤر نزيك بوونةوة 

تا خؤر باَلةكانيانى سووتاند و هةردووكيان كةوتنة دةرياوة نوقم بوون.

يةكَيكى  باآلكان،  دةستكةوتة  و  سيفةت  لة  يةكَيكة  فِرين  نةضَيت  لةيادمان 

جوانييةكانى فريشتةكان، كة سيحرى خؤيانى ثَي دةخةنة سةر مرؤظ ئةوةية، 

كة ئةوان بة ئاسانى دةفِرن.

ثَيم خؤش بوو لةناو ئةدةبى كورديدا ئةزموونكردنى فِرينمان بينى، بةختيار 

رؤمانى  لــةوةى  جطة  ــوارةدا  ب لةم  طــةورة  دةستثَيشخةرييةكى  وةك  عةلى 
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(ئاوَينة)  رؤذنامةى  لة  خؤيدا  طؤشةكةى  لة  نووسيوة،  مامم)ى  (جةمشيدخانى 

راثؤرتَيكى باشي لةبارةى فِرينةكانى ناو ئةدةبةوة نووسيوة، كة ئةمةش ديسان 

تيشكى  بةختيار  كة  نةكةم،  لةوشتانة  باس  من  دةمةوَى  بؤية  سوودبةخشة، 

مرؤيي  ئةدةبى  طةورةى  كةلةثوورى  لة  بةشَيك  وةك  و  سةريان  خستووةتة 

ذماردوونى.

كة  سةردةمةية،  ئةم  كوردى  مرؤظَيكى  سةربردةى  مامم“  ”جةمشيدخانى 

كةوتووةتة سةر شةثؤلى هةَلضوون و داضوونة قورسةكان و ئةوةندة كةوتووةتة 

تةمةنى  ضركةساتَيكى  لة  تا  رؤذطار  جووتةى  ثاشووى  و  زةمانة  شةقى  بةر 

خؤيدا شةفاف دةبَيتةوة و كَيش و قوورسايي خؤى لةدةست دةدات و ضؤن بةبَى 

ويست كةوتة زيندان ئاواش بةبَى ويست نةرمةبايةك دةيفِرَينَيت و لة زيندانةوة 

دةيطوَيزَيتةوة بؤ دونيايةكى تر.

خؤى  بووة  ثةيدا  تَيدا  فِرينى  تواناى  دةردةكةوَيت  بؤي  كة  كاراكتةرة،  ئةم 

زيندانةكة  ناو  كةسَيكى  وةك  هةر  ئةطةر  كة  ئةزموونةوة،  ضةندان  ناو  دةخاتة 

بمايةتةوة هيضيانى ثَي نةدةكرا. بؤية زؤر جار دةدات لة شةقةى باَل و دةضَيتة 

ئاسمان و لة بةرزييةوة دةِروانَيتة شتةكان.

طةورةش  بةربوونةوةى  زؤرجار  طةورةكاندا  بةرزبوونةوة  و  فِرين  لةطةَل 

ئةم  زاكيرةى  بؤ  ثاككردنةوةيةك  و  سِرينةوة  بةربوونةوةيةكيش  هةر  هةية، 

دةطؤِرَيت.  بيركردنةوةكانى  و  هةَلوَيست  زؤرجار  لةبةرئةوة  دةكات،  كاراكتةرة 

ترة،  مرؤظَيكى  دةيبينيت  سةرثَي  هةستايةوة  كةوتنةوة  لة  بوونةوةرة  ئةم  كةى 

بؤضوونةكانى طؤِراون. ضؤن خؤى دةفِرَيت ئاواش بؤضوونةكانى دةطؤِرَين، بؤية 

ناتوانَيت لةناو هيض كام لة هَيَلة فكرى و حزبييةكانى ناو كورددا تامى جَيطيربوون 

هةمووشيدا  لة  و  دةكاتةوة  تاقي  هةمووى  راستِرةوى  و  ضةثِرةوى  بزانَيت، 

توندِرةوة و سةرسةختانة كار دةكات.

لة  كة  بابةتةى،  ئةو  ماوة،  دةفِرَيت)  (كاوة  بابةتى  هةمووماندا  يادةوةريي  لة 

فِراندنى  هةر  ئةوةش  دةمانخوَيند،  سةرةتاييدا  دووةمى  ثؤلى  كورديي  كتَيبـي 

بةرهةمة  و  (جةمشيدخان)  رؤمانى  لة  كة  نا،  شَيوةية  بةو  بةآلم  بوو،  مرؤظ 

ئةدةبييةكانى تردا دةيبينين، بةَلكو كاراكتةرة سةرةكييةكة لة (كاوة)ى برادةرى 

خؤى دةثرسَيت، كة داخؤ دةيةوَيت طةشتَيك بة ئاسماندا بكات؟ ئةويش دةَلَيت 

و  دةكَيشَيت  خؤى  كؤالرةكةى  لةسةر  كاوة  وَينةيةكى  كاراكتةرةكة  بؤية  بةَلَى، 

هةَليدةدات بؤ ئاسمان.

لة ضيرؤكى (ثيرةى باَلدار)دا ماركيز نموونةى خَيزانَيكمان ثَيشكةش دةكات، 
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كة زؤر هةذارن، منداَليان بووة و داهاتيشيان نيية، بةيانييةك، كة شةثؤلى دةريا 

و  بةجَيماوة  كةنارةكانةوة  بةسةر  زؤر  قرذاَلَيكى  بووة،  ئارام  و  نيشتووةتةوة 

هةركةسة دةبَيت بةردةرطاكةى خؤى ثاك بكاتةوة، كابراى خاوةن ماَل خةريكى 

لةناو  باَلدار  ثيرةمَيردَيكى  كة  دةكةن،  ئاطادارى  و  قرذاَلةكانة  دوورخستنةوةى 

و  با  دةم  بة  دةضَيت  لةوة  و  هةية  فِرينى  باَلى  و  ثةِر  مريشكةكانيداية،  كوالنةى 

باهؤز و باطذةى شةوةوة هاتبَيتة ئةوَى. نيشتنةوةى ثيرةمَيردَيكى باَلدار لةناو 

لة  و  بآلودةبَيتةوة  زوويي  بة  عةجايةب  هةواَلَيكى  وةك  ماَلةدا  ئةو  كوالنةيةكى 

بؤ  ثَيشنيار  رؤذَيك  ضةند  دواى  ئةمجا  بينينى،  بؤ  دَين  خةَلك  ترةوة  شوَينانى 

و  ثارة  بة  بكرَيت  باَلدارة  ثيرةمَيردة  ئةو  سةيركردنى  كة  دةكرَيت،  خَيزانةكة 

ذمارةى  زؤربونى  بدات.  ثارةيةك  بكرَيت  ناضار  بيبينَيت  بيةوَيت  كةسَيك  هةر 

سةيركةران داهاتى خَيزانةكة باش دةكات و ذيانَيك بؤ ساوا تازة لةدايكبووةكة 

لَي  تازةى  ثةِرى  و  هةَلدةوةرَينَيت  كؤنةكانى  ثةِرة  ثيرةمَيردةكة  دةبَي.  دابين 

دةِروَيتةوة، لة رؤذَيكى ثاش ثةِر دةرهاتنةوةكةيدا دةفِرَيت، كوالنةكة بةجَيدةهَيَلَى 

دةضَيتةوة بؤ ئاسمان و جارَيكى تر نابينرَيتةوة.

كةوتنة  ئةزموونى  لةبارةى  ئوردونى  عةرةبي  نووسةرى  غةرايبة)  (هاشم 

زينداني خؤيةوة رؤمانَيكى نووسيوة، بة ناونيشانى (ئةو ثشيلةيةى فَيرى فِرينى 

كردم) تيايدا باس لةوة دةكات، كة ضؤن لة بةنديي ثشتى رايةَل و تةلبةندةكانى 

زيندانةوة لة ثشيلةيةكةوة ئةوة فَير بووة بفِرَيت و بةرةو ئازاديي خؤى هةَلبَيت.

نووسةرى التينيى (ئةنريكؤ ئةندرسن ئيمبَيرت) ضيرؤكَيكى زؤر كورتى هةية 

بة ناونيشانى (فِرينى ثيدرؤ بة ناكؤتادا)، كة ضةند جارَيكيش كراوة بة كوردى. 

ضيرؤكَيكة، سةربارى ئةوةى كورتيشة زؤر ثةسةندة. ثيدرؤ ثاَلةوانى سةرةكيية، 

نةخؤشة و لةناو جَيطةدا كةوتووة، تاى هةية و دكتؤرةكةشي رؤشتووة و بةجَيي 

دةيةوَى  رؤحم  هةستدةكةم  دَيت،  (لؤقةم  دةَلَيت  ذنةكةى  بة  ثيدرؤ  هَيشتووة، 

جةستةم بةجَيبهَيَلَيت)، ئةمة ئيتر دةركةوتنى شيانى فِرينى ثيدرؤية، ثاش ضةند 

لة  دةكات  سةير  ثيدرؤ،  الى  دةطةِرَيتةوة  ذنةكة  كة  جَيهَيشتن  لة  سةعاتَيك 

جَيطةكةى خؤيدا نةماوة، بةَلكو وةك ئةوةى هيض كَيش و بارستاييةكى نةمابَيت، 

هةَلكشاوة بةرةو بةرزى و نووساوة بة بنميضي ذوورةكةوة. دواجار لة هةلَيكى 

تردا ثيدرؤش دةفِرَيندرَى بؤ ئاسمان و ناطةِرَيتةوة. 

شَيوازى  بة  فةلسةفييانةى  وةآلمَيكى  ثيدرؤ  نةطةِرانةوةيةى  ئةم  وادةزانم 

ناتوانَيت  مرؤظ  بةآلم  خؤشة،  فِرين  كة  تَيِرامانةى،  بةو  داِرَيذراوبَيت  ئةدةبيانة 

جارانى  ئاسايي  دؤخى  سةر  نةطةِرَيتةوة  واباشة  ئيتر  فِرى،  ئةطةر  خؤ  بفِرَيت، 
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خؤى، بةمةش دواليةتى فِرين و نيشتنةوة دروست دةبَي، ضونكة وةك طوتمان 

مرؤظ لةشي قورسة، وةك ئةوةى بةرزبوونةوةكةى بؤ فِرين ئاسان نيية، ئاواش 

نيشتنةوةى  لة  بير  طرفتة.  ثِر  فِرينةوة  لةثاش  و  ئاسمانةوة  لة  بةربوونةوةكةى 

بداتةوة  قاض  ضةندجار  دةتوانَيـت  فِرينةكةيةوة  لةثاش  كة  بكةرةوة،  باَلندةيةك 

بؤ  ئةوكارةى  دةدات  ئةوةى  يارمةتي  لةشي  سووكيي  نةنيشَيتةوة،  و  زةوى  لة 

بِرةخسَيت، بةآلم مرؤظَيكى قورس ئةطةر فِرينةكةشي بؤ بلوَيت، ئةوا نيشتنةوةكةى 

بؤ دةبَيت بة طيروطرفت، كةواتة نيشتنةوةش طرفتَيكى ترة و فيزياى خؤي هةية.

سلَيمانى ٢٠١١

ثةراوَيز:ثةراوَيز:

لة  هةموويانم   (()) دامناون  ثَيكةوةييدا  كةوانةى  دوو  لةنَيوانى  كة  زانيارييانةى،  ئةم   *

كةمةوة  دةستكارييةكى  بة  و  ئةلشيمال)ة  (سةقر  ناوى  كة  وةرطرتووة،  عةرةبييةوة  ماَلثةِرَيكى 

كردوومة بة كوردي.
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ميخايل باختين* زاناي زمانناسي رووسي، بة مةزنترين تيؤرداِرَيذةر لةبواري 

بة  بةناوبانطترين  مرؤظايةتييةكان  زانستة  لةبةستَيني  دادةنرَيت.  ئةدةبياتدا 

لةِرؤماندا.  فرةدةنطيية  تةكنيكي  داِريذةري  باختين  دادةنرَيت.  رووسي  هزرظاني 

(ضةند  فرةدةنطي  بيرؤكةي  نيية.  ثَيشينة  بَي  بيرؤكةيةشي  و  تيؤر  ئةم  بَيطومان 

لة  باختين  بوو.  طةآلَلة  ديستؤفسكييةوة  لة  رؤمانةكاني  باختين  كن  لة  دةنطي) 

كتَيبـي (ثرسةكاني بةرهةمةكاني ديستؤفسكي) كة لة ساَلي (١٩٦٣) بآلويكردةوة، 

بة  شَيوةيةكي تايبةت رؤمانةكاني ديستؤفسكي بةرباس دةدات، لَيرةوة بيرؤكي 

ديستؤفسكي  راطةياند  ئةوةي  ”باختين  دةبَيت.  بةرجةستة  كن  لة  فرةدةنطي 

داهَينةري رؤماني فرةدةنطيية، لةبةرئةوةي ئةمة بةشَيكي طرنطة لة  رؤمانةكاني ، 

هةر ئةمةيشة بةرهةمةكاني كردووة بةداهَينان“(١)، دواتر باختين لَيكؤَلينةوةكاني 

فراوانتر كرد، رؤماننووساني فةِرةنسي و ئةَلمانيشي طرتةوة.

بيرؤكةي فرةدةنطي لة  كن باختين سةرةتا لة  زمانةوة هات، ضونكة باختين 

دةربِرينَيكي  بة  زماني  سؤسَير  بوو،  لة  زماندا  سؤسَير  بؤضوونةكاني  دذي 

طفتوطؤية  ئاخاوتن  بؤ  باختين  سةرةكي  بيرؤكةي  بةآلم  دادةنــا،  تاكدةنطي 

ثَيي  ئةوةي  دذي  بوو  روون  و  ئاشكرا  هةَلوَيستَيكي  ئةمةيش   (dialogism)

باختين  لة  كن  دايةلؤط  بةآلم  زماندا،  لة  زانستي  تاكانة  كارلَيكردني  دةطوترَيت 

باختين و بيرؤكةي رؤماني فرةدةنطي

حةمة مةنتكحةمة مةنتك



٤٣

وە
ن
ۆی

ك
ل

وە
ن
ۆی

ك
ل

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

مانايةكي فراوانتري هةية، كة دةكارَيت ضوار تَيطةيشتني جوايةزي هةبَيت:

زمانةكان  نَيوان  بةردةوامةي  كارلَيكة  ئةو  بؤ  يةكةم،  تَيطةيشتني   -١

ئاخاوتن  لة  كؤمةآليةتي،  ئايديؤلؤذياي  هةَلطري  دةبَيتة  ثاشتر  كة  دةطةِرَيتةوة، 

و كؤمةَلطة.

٢- تَيطةيشتني دووةم، ئاماذة بةو راستيية دةدا كة هةر ئاخاوتنَيك ثَيوةندارة 

بة  هةموو ئةو ئاخاوتنانةي لة هةمان جؤر و هةمان بابةتن، كة بةهةزاران داوي 

ديالؤطةوة ثَيكةوة بةستراون ئةمةيش بة ( التناص- Intertxtuality) ناودةبرَيت.

ئاخاوتنَيك  هةر  كة  دةكات،  راستيية  بةو  ئاماذة  سَييةم،  تَيطةيشتني   -٣

بةتايبةت ئةطةر دةقَيكي نووسراوي بةتاَل كار لة  هةر ديالؤطَيك بكات، كاريطةرة 

وتةي  وةآلمي  بةجؤرَيك  وتةيةك  هةر  باختين“  راي  بة  تري،  ثَيش  ئاخاوتني  بة 

ثَيش خؤيةتي و لة  ضاوةِرواني وةآلمي ثاش خؤيةتي“(٢).

٤- تَيطةيشتني ضوارةم ، ئاماذة بةو راستيية دةكات، كة ئاخاوتني كةساني تر 

داطيردةكات،  هةر قسةكةرَيك  دةربِردراوةكاني  لة ئاخاوتن و رستة  و شوَينَيك 

بؤ طونجاني  زاراوةيةي  ئةم  باختين  كة  دةَلَين (فرةدةنطي)  ثَيي  ئةوةية  ئةمةيش 

جؤراوجؤري و جوايةزي زمانةكان بةكاربرد.

و  مانا  بة  دانا،  ديالؤط  حاَلةتةكاني  لة  حاَلةتَيك  وةك  فرةدةنطي  باختين 

بةرةو  كة  بوو،  زمان  بؤ  باختين  روانطةي  ئةم  هةر  فراوانةكةي.  تَيطةيشتنة 

توَيذينةوةي لة  رؤماندا برد. لَيرةوة بيرؤكةي رؤماني فرةدةنطي لة كن باختين 

ئةم  دةطةِرَيتةوة.  كارناظَيَل  فَيستيظاَلي  بؤ  ريشةكةي  و  رةط  كة  درووستبوو، 

رؤماني فرةدةنطيية، بة  تةواوي جياوازة لة رؤماني تاكدةنطي، وةكو رؤمانةكاني 

لة  بريتين  دةنطي  ضةند  رؤماني  سةرةكييةكاني  ”تايبةتمةنديية  ديستؤفسكي. 

تاكةكةسييةكان  جياجيا  هؤشياريية  زؤري  ذمارةي  و  دةنطةكان  جؤراوجؤري 

كة  هةر كام لةمانة بة شَيوةيةكي جيا و سةربةخؤ و كراوة ئاراستة دةكرَيت“(٣) 

فرةدةنطي  رؤماني  تيؤري  ريشةي  و  رةط  كة  ئاماذةماندا  ثَيشتر  هةروةكو 

كارناظَيَلة. كارناظَيَل ئةو كلتوورة جةماوةريةية دذي كلتووري ضيني باآلدةست. 

كارناظَيَل رووداوَيكي جةماوةري رةخنةطرانةية  بةرانبةر فةرهةنطي فيودالي، 

ئةم كلتوورة جةماوةريية سَي تايبةتمةندي هةية:

.(ambivalence) ١- دووضةشني

.(polyphony) ٢- فرةدةنطي

٣- خةندة.
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ثرسةكاني  و  رابيلَي  (فرانسوا  خؤي  طرنطي  بةرهةمي  دوو  لة  باختين 

بةرهةمةكاني ديستؤفسكي) تَيدةكؤشَيت تا بةرهةمي ئةم دوو نووسةرة بةثَيي 

هةر  ئاشكرادةكات،  خؤي  راستيية  ئةو  لَيرةوة  راظةبكات.  كارناظَيَل  نةريتي 

هاتووة.  لة  سةرضاوةيةكةوة  و  هةية  ريشةيةكي  و  رةط  ئةدةبدا  لة  تيؤرةيةك 

سةرةتا با بزانين كارناظَيَل ضيية؟

كة  دَيت  جةماوةرييانة  فَيستيظاَلة  ئةو  بةواتةي  (كةرنةظاَل)  كارناظَيَل 

جؤرَيك  دةطةِرَيتةوة،  ناوةِراست  سةدةكاني  بؤ  كارناظَيَلة  ئةم  سازدةكرَيت. 

دةخاتة  كلَيسا  فيودالي  و  تاكِرةهةند  دةسةآلتي  كة  رةخنةطرانةية  لة  فةرهةنطي 

لة  جةماوةري  ثَيكةنيني   ” طاَلتةوة.  و  ثَيكةنين  رَيي  لة  ئةويش  ثرسيارةوة  ذَير 

رةسمي  كلتووري  لة  كؤتوبةندي  مرؤظانةية  ئةو  رزطاربةخشي  كارناظَيَلةكاندا 

هةموو  كارناظَيَلدا  دةنطي  لة  جةماوةر.  لة  دوور  دةسةآلتي  وشكي  و  جيددي  و 

شتَيك ثَيضةوانة دةكرَيتةوة: ثاشا دةبَيت بة  طةمذة و طةمذة دةبَيت بة ثاشا، لة 

كارناظَيَلدا بيري ئاييني و بيري نا ئاييني تَيكةَل يةكتري دةكرَين. زانا و نةزان لة 

ثاَل يةكتردان و لة ئةنجامدا جيهانَيكي بةراوةذوو و ثَيضةوانة دةخوَلقَيندرَيت. بةم 

ثَييةش رةوتي زنجيرة قؤناغةكان لةناو دةضَيت و رابةري و يةكساني دَيتةطؤِرَي. 

ئةم تايبةمةندييانةي كارناظَيَل، كة تَيياندا فرةضةشني و جؤراوجؤري دةبيندرَيت  

دةنطييدا  ضةند  رؤماني  لة  فرةدةنطيية،  هةمووشيان  هةر  سةرةكي  مؤركي  و 

بةسانايي بةرضاودةكةوَيت“(٤ ) 

دةبينرَيت،  رةنط  جؤرةها  دةبيسترَيت،  دةنط  جؤرةها  كارناظَيَلدا  لة  كةواتة 

ئةمانةيش هةمووي دذي يةكدةنطيية، ضونكة لة  سةدةكاني نَيوةِراستدا تةنَي يةك 

دةنطي بووني هةبوو، ئةويش دةنطي ثاشا بوو، يةك ئايديؤلؤذيا بووني هةبوو، 

هةمووي  ئةمانة  بوو.  كلَيسا  و  مةسيحيةت  بيركردنةوة  و  ئايديؤلؤذيا  ئةويش 

وايكردبوو دةنطةكاني تر كث بكرَيت. لَيرةوة ئةم فيستيظاَلة جةماوةريية سازدةكرا. 

لة  وَيوة جؤرةها دةنط لة رَيي طاَلتةثَيكردن و خةندةوة دةنطي خؤيان هةَلدةبِري، 

لةم رَييةوة جوتياران، توانيان رةخنة لة  سيستمي فيودالي بطرن، ضونكة ثَيشتر 

جوتياران و خةَلكي هةذار لة  كايةي ئابووري، سياسي، كلتووري تواناي ملمالنَييان 

نةبوو، بةآلم ئةم ملمالنَيية لة  كارناظَيَلدا بة  رووني بةرضاودةكةوت. دواتر ئةمة 

وةكو جةذنَيكي جةماوةري قةبووَلكرا. لةم كارناظَيَلةدا جةماوةر نةك هةر رةخنة 

لة ثاشا و كلَيسا دةطرن، بةَلكة طاَلتةشيان ثَيدةكةن، تةنانةت رةخنة لة  خؤشيان 

ئةم  ناوةوة.  بَيتة  جياواز   دةنطي  ئةوةي  هؤي  بووة  رةخنةطرتنة  ئةم  دةطرن. 

دةنطانة لة  ذَير دةسةآلتي  تاكدةنطي كلَيسادا دةردةضن و دةبنة خاوةني خؤيان. 
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باختين سوودي لةم سيستمي فرةدةنطي و فرةِرةنطي و رةخنةطرتنةي كارناظَيَلدا 

رؤمان.  ذانري  نَيو  بؤ  ئةدةبيشدا  لة  طواستييةوة.  ئةدةب  نَيو  بؤ  و   وةرطرت 

رؤمانةكاني  هَيندَيك  بةآلم  وةرطرت.  (ديستؤفسكي)  رؤمانةكاني  ئةمةيش  بؤ 

تؤَلستؤيان بة رؤماني فرةدةنطي داناوة، ئةمةيش هةَلةيةكي طةورةية، بة تايبةت 

ئةطةر ئةم هةَلةية لة  نامةيةكي زانستي و ئةكاديمي بكرَيت. لة  نامةي ماستةري 

(رَيزان رةحمان خدر) بة نَيونيشاني (تةكنيكي طَيِرانةوة لة رؤمانةكاني عةبدوَلآل 

لةو  يةكَيك  بة  تؤَلستؤي  دراوة،  بةرباس  فرةدةنطي   (٣٤) لة الثةِرة  سةِراج)دا*، 

رؤماننووسانة هةذماردةكات، كة رؤماني فرةدةنطي نووسيوة، بةآلم لة راستيدا 

رؤمانةكاني تؤَلستؤي رؤماني تاكدةنطين، ميخايل باختين نموونةي ئةمةمان بؤ 

رؤمانةكاني  ثَيضةوانةي  فرةدةنطيية،  ديستؤفسكي  رؤمانةكاني  كة  دةهَينَيتةوة 

تؤَلستؤية كة تاكدةنطيية، ئةمةيش بَي ئاطايي توَيذةرة لةم بوارةدا، هةروةها بَي 

ئاطايي لَيذنةي طفتوطؤي ئةم نامةيةية.

دايةلؤط و مةنةلؤط لة كن باختين دوو تةكنيكي طرنط بوون، لة  بةرئةوةي بة 

 هؤي ئةو ئةرك و رؤَلةي لة  ئةستؤيانة زؤر شت ئاشكرا دةكةن. ” هةر لة  ئاستي 

ئابووريان،  سياسيان،  كؤمةآليةتيان،  رؤشنبيريان،  كةسايةتييةكان،  هونةري 

ئاشكراكردني  بؤ  هونةريانةية  طؤكردنَيكي  دايةلؤط  بؤيةش   دةروونيان،  ئاستي 

و  ضوارضَيوة  لة  ثَيشكةشكردنيان  و  راستييةكان  لة  دايكبووني  راستييةكان، 

ديوَيكي جوانيناسانة“(٥) تةكنيكي دايةلؤط لة فيستيظاَلي كارناظَيَلدا بة  شَيوةيةكي 

بؤ  طفتوطؤ،  دةكةونة  يةكديدا  لةطةَل  دةنطةكان  لَيرةوة  بةرضاودةكةوَيت.  زؤر 

ئةوةي هةر دةنطة و تةعبير لة بيروبؤضووني خؤي بكات. كةسيش رَي لةويدي 

ئةوةي  بةهؤي  دياردةكةوَيت،  بؤ  راستيمان  و  زانياري  ئةمةوة  بةهؤي  ناطرَيت، 

لةم طفتوطؤيةدا زانيارييةكان لة رَيي ثرسيار و وةرامدانةوةوة كةشف دةبن.
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وةكو ثَيشتر ئاماذةمان بؤكرد، بيرؤكةي فرةدةنطي لة  كن باختين لة تَيِروانيني 

بؤ زمان بوو، ضونكة لة  كن باختين هةر طوتةيةك دةبَيتة بابةتي طوتةيةكي تر. 

بةو مانايةي كاتةك دوو كةس لة ديالؤطدان، لة ئةنجامي ئاخاوتنيان كاتَيك كةسي 

يةكةم ثرسيار دةكات، دةبَيت كةسي دووةم وةرامي بداتةوة، لة ئةنجامي وةرامةكة 

ثرسياري تر، طوتةي تر درووست دةبَيت. لَيرةوة ضةند دةنطي دَيتةناوةوة، تةنَي 

يةك دةنطي زاَل نابَيت، كةواتة ديالؤط خاَلَيكي بنةِرةتيية لة رؤماني فرةدةنطييدا.

ديستؤفسكي لة  كن باختين داهَينةرَيكي مةزنة. راي وابوو ديستؤفسكي يةكَيكة 

لة طةورةترين نوَيكةرةوةكان لة  مةيداني ذانري رؤماندا، ضونكة تةكنيكَيكي داهَينا 

ئةويش فرةدةنطيية (polyphony). باختين كؤي رةطةز و بنةماكاني رؤمان لة 

 كن ديستؤفسكي لةسةر ئةو دةنطة جياوازانةي لة رؤمانةكانيدا هةن دياريدةكات. 

ئةمةيش بووة هؤي شكاندني ئةو شَيوة باوةي رؤمان كة زَيتر ثشتي بة طَيِرةوةي 

هةمووشتزان دةبةست. لَيرةوة ديد و تَيِروانينَيكي نوَي بؤ توَيذينةوة لة رؤمان 

هاتةكايةوة.

ضةمكي فرةدةنطي لة رؤمانةكاني ديستؤفسكي  لة  كن باختين جَيي بايةخ بوو. 

كارةكتةر  طَيِرةوة و  يةك  لةوَيدا  دؤزيةوة،  كةلَيني نوَيي  طةلَيك  باختين  لة  وَيوة 

ئةويدي  ضةمكي  فرةدةنطي،  تيؤري  ئةندَيشةكاني  لة  يةكَيك  نابَيت“  دةسةآلتدار 

لة  يةكَيك  يان  (ِراوي)  نووسةر  مني  كة  ئةوة  ســةرةِراي   - من  منة.  بووني 

دةنطي  و  ئةويدي  دةربخات.  خؤي  طشتَيتي  تةنيا  بة  ناتوانَيت  بَي-  قارةمانةكان 

ئةو بؤ دةرخستني من – كة ناسنامةي النيكةم تاِرادةيةك لة ئةويدي بوون داية- 

ثَيويستة. من ناتوانم خؤم ببينم و خؤم راظةبكةم“(٦) لَيرةوة ئةطةر يةك طَيِرةوة 

بووني هةبَي، ئةوا لةبري كارةكتةرةكاني دي دةثةيظَي و بيردةكاتةوة، بؤيةيش لة 

 فرةدنطييدا بة هؤي بووني ضةند دةنط، هةر دةنطة دةبَيتة هؤي سةلماندني بووني 

دةنطي تر، ضونكة كةسي بةرانبةر دةتوانَيت بووني ئَيمة بسةلمَينَيت، ئةمةيش رَيك 

بيردةخاتةوة، كة كةساني بةرانبةرمان ثَيشمةرجي بووني  هايديطةرمان  قسةي 

زَيتر  بوونمان  ئارا  دَيتة  طفتوطؤ  و  ثةيظ  بةرانبةر  كةسي  لةطةَل  كاتَيك  ئَيمةن. 

ضونكة  هَينا،  تاكدةنطي  ديسكؤرسي  بة  شكستي  باختين  لَيرةوة  دةسةلمَينرَيت. 

” لة روانطةي باختينةوة زماني رؤمان دةبَيت لة كؤمةَلَيك ديالَيكتي كؤمةآليةتي 

ديالَيكتَيكي  لة  ضةند  بريتيية  نةتةوةيةك  هةر  زماني  ئاخر  بَيت.  ثَيك  جياواز 

و  ثيشة  تةمةن،  نةوة،  بةطوَيرةي  كة  دةربِرين  شَيوازي  و  جياواز  كؤمةآليةتي 

بيركردنةوة لة  يةكتري جودان“ (٧) 

مرؤظي  جؤرةها  كؤمةَلطة  ضون  واية،  كؤمةَلطة  وةكوو  رؤمان  طشتي  فةزاي 
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جوايةز،  ئايديؤلؤذياي  جوايةز،  بيركردنةوةي  جوايةز،  زماني  بة  دةذي،  تَيدا 

هةموو  بة  كارةكتةرمان  ضةندان  رؤماندا  لة  شَيوة  بة  هةمان  جياواز،  ثيشةي 

ئةو جياوازيانةي سةرةوة بةرضاو دةكةون. هةر يةكةيان بيركردنةوة و زماني 

جياوازانةش  بيركردنةوة  و  زمان  بةو  هةر  هةية،  جياوازيان  كاري  و  ئاخاوتن 

وةردةطرَيت.  فرةِرةهةند  زمانَيكي  رؤمانةكة  لَيرةوة  دةكةن.  لة  خؤيان  تةعبير 

واتة نووسةر و لة هةمان كاتدا طَيِرةوة ئةو دةسةآلتةيان بةسةريةوة نامَينَيت، 

ئةمةيش هةنطاوَيكي ترة بؤ ئةوةي رؤماننووس زَيتر لة  زماني ئاخاوتن و ناخي 

دووركةوَيتةوة،  شيعري  لة  زماني  روونتر  يان  بَيتةوة،  نزيك  كارةكتةرةكان 

دةكرَيت ئةو زمانة شيعريية بة كارببردرَيت وةكو لة رؤمانةكاني (هَيرمان هيسة)، 

سةليم  غةريب،  جةمال  جةبار  عةلي،  (بةختيار  رؤمانةكاني  كورديدا  لة  ئةدةبي 

بةرةكات). بةآلم نابَيت كار لة زماني كارةكتةرةكان بكا، ضونكوو زماني ئاخاوتني 

كرَيكارَيك لة رؤماندا جياوازة لة زماني مامؤستايةكي زانكؤ. رؤمانةكاني (نةجيب 

هةروةها  قاهيرةية،  طةِرةكةكاني  نَيو  هي  و  رؤذانةية   زمانَيكي  زَيتر  مةحفووز) 

رؤمانةكاني (فةرهاد ثيرباَل) بة  هةمان شَيوة لة  زماني خةَلكةوة نزيكة.

بة  شَيوازي  كة  ثَيكهاتووة  طوتار  توَيذي  ضةندين  لة  رؤمان  باختين“  راي  بة 

و  رَيكوثَيك  و  هاوئاهةنط  هةندَيكيان  دةبن،  ريز  يةكتر  ثةناي  لة  جؤراوجؤر 

رَيخؤش   طوتارانة  ئةم  بةيةك“(٨)  بةرامبةر  دذواز  شيوةي  بة  هةندَيكيشيان 

دةكةن بؤ طَيِرانةوةي جياواز، كارةكتةرةكان هَيندَيكجار رؤَلي طَيِرةوة دةطَيِرن. 

تواناي  لَيرةوة  بةآلم  ئةستؤ،  دةكةوَيتة  لة  رووداوةكانيان  بةشَيك  طَيِرانةوةي 

رؤماننووس بة  دياردةكةوَيت، لةوبارةوةي تا ضةند لة  توانايداية طَيِرانةوةي ئةو 

كارةكتةرانة بة  يةكةوة طرَي بدات. دةنا هةر طَيِرانةوةيةك زةمينة بؤ طَيِرانةوةي 

طَيِرانةوةكان  لة  نَيوان  بؤشايي  بة  هةست  ئةطةرنا  بكات.  خؤش  خؤي  دواي 

ثَيويستة.  زؤر  طَيِرانةوة  ئةدةبي  و  رؤماننووس  بؤ  طشتيية  رايةَلة  ئةم  دةكرَيت. 

ئةطةر لة (هةزار و يةك شةوة) بِروانين ضةندان دةنطي جياوازي تَيداية، كة من 

هةر  ضونكة  هةذماردةكةم،  فرةدةنطي  طَيِرانةوةي  جوانةكاني  هةرة  بة  نموونة 

خوَينةر  ئةوةي  بة  بَي  دةكات.  خؤش  خؤي  دواي  ضيرؤكي  بؤ  زةمينة  ضيِرؤكة 

هةست بة بؤشايي(سثَيس) لة نَيوانياندا بكا. بؤيةيش بة راي من باختين زةحمةتة 

ئاطةداري (هةزار و يةك شةو)ة بَي، ئةطةر نا لة ثَيش رؤمانةكاني ديستؤفسكي 

ئةم بةرهةمةي بة طَيِرانةوةي فرةدةنطي هةذماردةكرد. ئةم زةمينة خؤشكردنة 

تواناي رؤماننووس لة ضنيني طرَيضني  رؤمان وةدةردةخات، لة  وَيوة رايةَلةكاني 

بة  جاَلجاَلؤكة  تةوني  وةكو  هةموويان  ضونكة  دةردةخةن،  خؤيان  تةكنيك  تري 
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 يةكةوة ضنراون. كةواتة سةربةخؤيي كارةكتةرةكان لة طَيِرانةوةي رووداوةكان 

كار لة  بونيادي تةكنيكي رؤمان دةكا.

داهَيناني  بؤ  بوو  هةوَلَيك  تةكنيكة،  ئةم  بةرهةمهَيناني  بؤ  باختين  هةوَلي 

ميالن  هةروةك  فرةدةنطييدا  رؤماني  لة  ضونكة  رؤماندا،  لة  نوَي  شَيوازَيكي 

كؤندَيرا بةرباسي دةدا، هاوسةنطبووني دةنطةكانة، كؤندَيرا دةَلَيت: ”مةرجة هةرة 

ثَيويستييةكاني رؤماني فرةدةنطي بؤ من ئةمانةن:

هاوسةنطي تان و ثؤكان.  -١

دابةشنةبووني طشت.“(٩)   -٢

مةبةستي كؤندَيرا ئةوةية نابَي دةنطَيك لة سةرووي دةنطي ترةوة بَيت. هةر 

دةنطة و خاوةني تايبةتمةندي و دنياي خؤيةتي، ئةمةيش رَي بؤ كارةكتةرةكان 

حاَلةتةدا  لةم  خوَينةريش  تةنانةت  بثةيظن.  ئازادييةوة  بةوثةِري  دةكات،  خؤش 

هةست بة بَيزاري ناكات، ضونكة لة رؤماني تاكدةنطييدا خوَينةر هةست دةكات 

هةموو  دةطَيِرَيتةوة،  بؤ  حةكايةتي  يةك  و  دانيشتووة  بةرانبةري  لة  كةسَيك 

لة  بةآلم  هةية.  كارةكتةري  يةك  روودةدةن،  ئةوةوة  هؤي  بة  ــان  رووداوةك

جياواز،  ئايديؤلؤذياي  جياواز،  بةدةنطي  هةست  خوَينةر  فرةدةنطييدا  رؤماني 

كَيشة و طرفتي جياواز دةكا. ” رؤماننووس دةبَي شَيوازَيكي تايبةت بؤ نووسيني 

رؤمانةكةي دابنَيت، تا لةم رَييةوة بة  شَيوةيةك ثَيوةندي لةطةَل خوَينةراني خؤيدا 

لة  بةشداري  و  بكات  دةرك  بة  تةواوي  شتَيك  هةموو  خوَينةر  كة  دابمةزرَينَيت 

نَيو  بؤ  خوَينةر  راكَيشاني  ئةم  بكات“(١٠)  نووسةر  جيهاني  كَيشةكاني  و  رووداو 

كةشي رؤمان هةروا بةسادةيي نايةتة دي، ئةطةر بونيادي رؤمانةكة ثتةو نةبَيت. 

ثَيدةطَيِردرَيتةوة  رؤمانةكةي  زمانةي  ئةو  ضؤنيةتي  بؤ  ئةوانة  هةموو  باختين 

بؤ  رووداوةكاني  كة  داماَلدرا  شَيوازة  لةو  رؤمان  لَيرةوة  دةطةِرَينَيتةوة. 

باآلية  زمانة  ئةو  زمانةكةي  بكرَيت،  قؤرخ  قارةمانَيتيان  و  ثاشاكان  باسكردني 

نةما، بةَلكة رؤمان هات ذياني بةندةيةكي بةرباسدا، كارةكتةرةكاني نَيو رؤمان 

كَيشةي  و  خؤيان  دةنطي  خاوةني  بوونة  وةرطرت.  طَيِرانةوة  لة  سةربةخؤييان 

خؤيان لة  نَيو رؤماندا، ئةوانيش رَييانثَيدرا كَيشةوطرفتي خؤيان بةرباس بدةن. 

لَيرةوة رؤماني نوَي ئةركَيكي قورس تري كةوتة سةرشان، ضونكة رؤماننووس 

دةبَي لة  هةوَلي ئةوةدا بَي ئةو دةنطة جياوازانة بكاتة خاوةني دةنطي خؤيان لة 

 ذَير ركَيفي طَيِرةوةي هةمووشتزان دةريان بهَينَيت.

هةروةك ثَيشتر كارناظَيَلمان بةرباسدا. لةوَيدا كارةكتةرةكان طاَلتة و طةمة بة 

دةسةآلت دةكةن، واتة طاَلتة وةكو ئامرازَيكي رووبةِرووبوونةوة بة كاردةبةن. 
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خؤيان  ثةيظيني  تواناي  كارةكتةرةكان  كة  طواستةوة  ئةوةي  لةمةوة  باختين 

هةبَيت، هاواربكةن. هونةري رؤمان لة  كن باختين وةكو ذانرَيكي تازة،  طاَلتةكردن 

كيشؤت)ي  (دؤن  ئةمة  بؤ  نموونةيش  جوانترين  خؤبةزلزانةكان،  عةقَلي  بة  بوو 

(سَيرظانتس)ة. بؤيةيش لةوَيدا كاتَيك كارةكتةر دةبَيتة خاوةن دةنطي خؤي، لة  رَيي 

بة  كاربردني زماني ئيماذةوة، وةكوو دةرووناسَيك ئةم هةستانةي خؤي كة لة 

 بنةِرةتدا رةخنةن دةردةبِرَيت. كةواتة رؤمان باشترين ذانرة كة لة رَييةوة بتوانين 

ئازادانة بكةوينة رةخنةطرتنةوة، ضونكة لة رؤماندا سةرووكارمان لةطةَل ضةندين 

كارةكتةردا هةية، هةر كارةكتةرة و دةبَيتة نوَينةري ضينَيك. بؤ نموونة ئةطةر لة 

رؤماني (طرةوي بةختي هةآلَلة)ي (عةتا نةهايي) بِروانين. ضةندين كارةكتةرمان لة 

ضينة جوايةزةكاني نَيو كؤمةَلدا هةن. (حةمة رةشيد ئاغا) نوَينةري دةسةآلتي نَيو 

كوردة، (شَيرزاد) وةكو كؤيلةي ئةو دةسةآلتةية،(هةآلَلة) كضَيكي ياخيية و حةز 

بة ثَيشكةوتن و تَيكةآلوبووني كلتووري دةكات، لة هةمان كاتدا دةبَيتة قورباني، 

(مامؤستا سةعيد) نوَينةري ضيني رؤشنبيرة. لَيرةوة رؤماننووس زؤر بة وردي 

و سةرنجةوة كارةكتةر و ئةو ذينطةيةي دةبَي تَييدا جووَلة بكات هةَلبذاردووة. 

سويديش  دةطاتة  كة  ياخيية،  و  عةجوول  كةسَيكي  لة  منداَلييةوة  هةر  (هةآلَلة) 

لةوَيش زوو تَيكةآلوي ئةو كلتوورة ثيشكةوتووة دةبَيت. بةشَيك لة طَيِرانةوةي 

لةم  كارةتةرةكان  لَيرةوة  كارةكتةرةكان.  سةرشاني  خستؤتة  رووداوةكانيشي 

رؤمانةدا طؤشةنيطاي تايبةت بة خؤيان هةية. ئةطةر سةيري ديالؤطةكاني (هةآلَلة) 

بكةين، هةست بةوثةِري ياخيبوون دةكةين، رووبةِرووي دةسةآلت دةبَيتةوة كة 

بؤ  (هةآلَلة)  هةوَلداني  دراوةتَي.  كلتووري  خةنجةري  و  (شَيرزاد)ة  نوينةرةكةي 

طؤِريني كلتوور هةوَليكة مةطةر بةذانرَيكي وةكو رؤمان دةرةقةتي بَيين، رةنطة 

ئةمة بةشيعر نةكرَيت.

سةرضاوة و ثةراوَيزةكان:سةرضاوة و ثةراوَيزةكان:

* باختين: ناوي ميخاييل ميخاييلؤظض باختين لة ساَلي١٨٩٥لة ئورل لة بنةماَلةيةكي مامناوةندي 

بة رةطةز ئاغاواتييةوة لة دايك بووة. باوكي فةرمانبةري بانك بوو. باختين لة ئورل منداَليةتي 
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لة  ساَلي  و  واذةناسي  بة  خوَيندني  دةستيكرد  ثيترسبورط  و  ئودسا  لة  زانكؤي  تَيثةِركردووة. 

لة  ساَلي١٩٢١  كرد.  بة  وانةبَيذي  دةستي  ئورل  لة  هةر  ثاشان  وةرطرت.  كالؤريؤسي  بة   ١٩١٨

ذني هَينا. يةكةمين ئاَلقةي (هاوِرَيياني هاوبير) بة  بةشداري ضةندين شاعير و نووسةر ثَيكهات. 

تيؤري  و  زمان  لةسةر  كتَيبـي  ضةندين  لَيدةكةنةوة.  القَيكي  نةخؤشييةوة  بةهؤي  لةساَلي١٩٣٨ 

ئةدةب نووسيوة، تا ساَلي ١٩٧٥ كؤضي دوايي دةكات. بؤ زياتر زانياري بِروانة: سةوداي وتووَيذ، 

ميخايل باختين، و: بةختيار سةجادي، دةزطاي موكريان، هةولَير،٢٠٠٨، ل٤١.

:F8ËÖ”i÷\:ÃÈëfi:Ÿ]μ:Tk:FØi|]d:ÿË]}È⁄:FÍ”âÀËÁiàÄ:Åfl¬:Í¬\Åd˜\:ÄÖâ÷\:]Ë]ïŒ -١

HKL:GKKì:FKSRP:FÄ\Å«d

موكريان،  ــاي  دةزط سةجادي،  بةختيار  و:  باختين،  ميخايل  وتــووَيــذ،  ــةوداي  س  -٢

هةولَير،٢٠٠٨،ل٦.

٣- هةمان سةرضاوة و الثةِرةي ثَيشوو.

٤- هةمان سةرضاوةي ثَيشوو، ل١١.

سةراجدا،  عةبدوَلآل  رؤمانةكاني  لة  طَيِرانةوة  تةكنيكي  بِروانة:(  رووني  بةرضاو  زَيتر  بؤ   *

رَيزان رةحمان خدر، كؤلَيذي ثةروةردة، زانكؤي سةالحةددين، نامةي ماستةر،٢٠٠٧، ل ٣٤.

٥- تعدد االصوات في الرواية العربية، د، حسن عليان، مجلة جامعة دمشق،مجلد ٢٤،عدد١-٢، 

٢٠٠٨، ص١١٧.

 www.proosha.blogfa.com :٦- خةندة، كةِرنةظاَل. رؤماني فرةدةنطي، ثيةر.ظ. زيما

www.klawrojna.com،٧- رؤمانَيكي بة  زماني شيعر نووسراو، حةمة سةعيد حةسةن

www.dengekan.com :٨- لة دةستنووسةوة بؤ ئازارةكاني مرؤظ، ئارام سديق

٩- هونةري رؤمان، ميالن كؤندَيرا، و: كةريم ثةِرةنط، دةزطاي سةردةم، سلَيماني، ٢٠٠٨، 

ل١٢٣.

١٠- رؤمان ضيية؟، كؤمةَلَيك نووسةر، و: جةواد مستةفا، دةزطاي موكريان، هةولَير، ٢٠٠٨، 

ل١٢٥.
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ثةري شَيخ ساَلحثةري شَيخ ساَلحتةرمي قاقاكان

كةذاَل ئيبراهيم خدركةذاَل ئيبراهيم خدرناسك، ناسك، ئاَل، ئاَل شةثؤلي دَلم ئاوبدة

هَيرؤ كوردةهَيرؤ كوردةمن درزَيكم لة ئاوَينةدا

ذاوَين شاَليذاوَين شاَليحيكايةتةكاني تةنيايي

سروة شةريف زادةسروة شةريف زادةبةياني زوو

ئاوات فةتحيئاوات فةتحيسَي هؤنراوة

ئاورين فةرةيدوون ئاورين فةرةيدوون طةِرامةوة

شةرمين وةليشةرمين وةليسَي شيعر

رووناك ئةمين رووناك ئةمين كة  دَل لَيواولَيوة لة هيض

كةتان خاديمىكةتان خاديمىفِرين بةبَي باَل

ضنوور سةعيديضنوور سةعيدينهَيني طوَلة ناتةواوةكاني رةعنا

كولسوم عوسمان ثووركولسوم عوسمان ثوورسَي كورتة شيعر
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كة هاتي

بةرلةوةى ئةم تةثوتؤزى ئازارة بنيشيَتةوة... 

لةطةَل دةستا

نمَي لةو سووتووةم بؤ بيَنة

كة دؤزةخي تَيكةلَبوون هةلَيوةران

با ئةم ذيلةمؤية 

لةم ضؤلَي مةحشةرةدا هةر بدرةوشيَتةوة...!

بائةم لَيكبزربوونة 

كة خةيالَمان دةبزِركيَنَى

بالَي فِرينمان هةلَنةوةريَنَى...

بيرت ناية كة دةهاتي

لةناو خةيالَدانى دآل

بةذني هةرضي درةخت هةية 

ثِرت دةكرد لة طوارةي طةآل...؟

كةضي ئَيستا 

سةرت خستؤتة سةر راني درةختَيكى بيَناز

تةرمي قاقاكان

ثةري شَيخ ساَلحثةري شَيخ ساَلح

ن ي ر
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ضيتر داواي هيضت لَي ناكةم 

شةختةبةندي ئةم شيَتيية 

نة لة باخي منا طَيالس دةطرَي

نة لة منا دووطيان دةبَي... 

بؤ ذيان ثَيكةوة بووين

بةآلم ئةم هةناسةيةمان 

هةناسةي كؤتايية 

كَي بة بينيني ئيَمة نيطةران دةبَي...؟

كَى خةمى ئيَمة دةدويَنَى...؟

دواي ئيَمة ض بوونةوةرَيك

لةسةر شةقامةكان جَي دةميَنَي...؟

ئةوان تةنها دريَذة بة هةنطاوة هةميشةييةكان دةدةن

خؤر و هةنطاوةكان وةك ئيَمة لةناو يةكدا ون بوون

لةنيَوان دةممان و زةردةخةنةكانماندا

تةرمي هةموو قاقاكان كةوتوون

بة هةموو ئادةمَي دةلََيم 

خؤرَيك دةناسم 

دوور... دوور 

بةقةد دووري من و دارخورماي بيابان

تةماشام مةكة

فرمَيسكةكانم وةك جاران 

دةستِرةنطين نين 

ناتوانن نمايشي تيمساحيانةت بؤ بكةن

جا ضؤن بتوانم جاريَكي تر بيَمةوة

ضؤن بتوانم جاريَكى تر

لةناو ئاثؤرةي ئةم خةونةدا بتويَمةوة؟
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(١)

جياوازي نيَوان 

من و تؤ

هةست و فامي دةور و زةمانة

بةياني تا شةو 

الي تؤ رؤذيَكة...

الي من،

بيستوضوار شةستي دةورانة

 *** ***

(٢)

كة دةنط هةلَديَنم

تؤ دةتويَيتةوة

تؤ دةتويَيتةوة

تؤ دةتويَيتةوة

دةبية ضؤِرَي ئاو

ئةمةية حالَي شَيرةبةفرينة

وا سةر هةلَديَنَي

رووبةِرووي هةتاو...!

 *** ***

كولسوم عوسمان ثووركولسوم عوسمان ثوور

سَي كورتة شيعر
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(٣)

ئةوةندة ذنم 

هةر لةبار ئةضَي سةر سةوزيم 

وا ئةزانم 

لةدووتوَيي ثةردةي ئةم مالَة

وا ضاوشاركَيي تيشكانةية

كةمَيك دلَةِراوكَي ماوة

كةمَيك وشةي رؤشن كةمة

بؤ وجاخم

بؤ وجاخت 

دام ئةضلَةكيَنَي، طَيجةنةي ئةم درطاية

وةخت و بَي وةخت

بِريار بدة

طةِرانةوةت 

كةمتر لة زةختي خويَنم بَيت!

 *** ***

سنة/ زستاني سنة/ زستاني ١٣٩٠١٣٩٠
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-١-

 بة شةوو رؤذ لَيم دةِروانيت

هيَندة وردي

لة كاني ضاوت وردبوومةوة 

كاتَي زانيم ناسك ناسك 

بةسةر ديدةي تؤدا دةطريم 

بووم بة منداَل ذيربوومةوة

-٢-

من نازانم فريشتة بووي 

يا طولََيكي باخضةي ئاشتي

بووي بة ثؤلَي ئةستَيرةي طةش

بوويتة ثةلَةي هةوري سثي و

لةسةر خونضةي طولَي ليَوم 

زؤر بة ئةسثايي دانيشتي 

ناسك، ناسك،
                  ئاَل، ئاَل 

شةثؤلي دَلم ئاوبدة

كةذاَل ئيبراهيم خدركةذاَل ئيبراهيم خدر
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-٣-

ثةنجةكانت لةسةر مانط و 

تريفةي سينةم هات و ضوون

لةناو خؤياندا نةغمةي سثي و 

بوونة كلوة شيعر و 

قذي رةشيش 

بة ضةند ثؤلَي ثةِرةسيَلكة 

منيش بووم بة ئاواز و

خةرمانة، بؤ خؤشةويستي

-٤-

ئةوةندةي خؤت داية 

بةر هةوازي شةثؤلي رؤحم 

تا وام لَي هات 

لة زماني سيَبةري ئاو طةيشتم 

بؤية هةردةم ئةو شةثؤلة ئةناسمةوة 

نازناوي تؤي هةلَطرتووة

-٥-

هةموو رؤذَي جارَيك ئةبي بة ثةثوولة و 

ئاَل ئاَل، طةش طةش

لةسةر ثةرةي طولَةكانم ديَيت و دةضي

لة خةويَكدا بووم بة ماسي 

بة زماني ئاو ئةمنووسي

دلَؤثةكان بوون بة وشة 

قةلَةمةكةم بة ريَواسي بةهار

شةثؤل بة دةفتةري عةشقم

-٦-

من لةوةتةي تؤم ناسيوة 

هةموو كةسَي هةموو شتَي

ذن بَي يا ثياو، دار بَي يا بةرد

ثةرداخَي بَي، يا شةرابي عةشق نؤشين 

لةالم ئةبنة طولَي شيعر
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-٧-

ئةو دولبةرة عاشقة

ئةوةندة شيعري مني خويَندؤتةوة عاشقيةتي 

ئةزانن خؤشةويستي منة

لة خويَندنطةش 

هةروةآلمَيك بنووسيَتةوة 

وشةكاني كؤتري شيعري منة و 

ثةثوولةي هةست و خةيالَي، باآلي منة

-٨-

كة تؤ هاتي ضي بةستةلَةكي بةفر بوو توايةوة 

هةرضي جواني ناو سرووشتي تارمايي بوو 

خؤي شاردةوة 

كاتَي بينييان سةما دةكةيت 

سنووري دلَم داطير دةكةيت 

بوويتة بووكةشووشةي مندالَي و طةشايتةوة 

-٩-

 تارمايي ذيان سيَويَكة دوولةت 

ضةندين سالَة دةبنة خامؤشي و بَيدةنطي

بةآلم زامَيكي زؤر قوولَة

وةكو شيعر خةياَل دةطرَي 

ئةوةندة ليَمان نزيكة 

هيَند ناسكة 

وةكو رةزي ترَيي كوَيستان

ئةمِرؤمان ضاوي ليَيةتي 

-١٠١٠-

كاتَي شيعر دةخويَنمةوة

دةنطم دةبَي بة ئاواز و

وشةش بة طِر

ئةو كاتانة تةنها لة بةردةمي تؤدا

دةخويَنمةوة 

شيعر دةبَي بة هةلَؤيةكي بةرزة فِر
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-١١١١-

رووباريَكم نيوةي ئاوةكةم 

لة خؤشةويستي بةفري قذتةوة بؤ هاتووة

نيوةي ترم 

لة كانياوي ضاوةكانت بؤية 

بةردةوام دةِرؤم و وشك ناكةم

-١٢١٢-

كة ترس ثةالماري دام 

خؤم بة طةردةلوولي ضاوتةوة 

 هةلَواسي ء هيَندةي نةبرد 

رةشةبا خستميية خوارَي 

كةوتمة بةهاري ئةوينتةوة 

بووم بة ضَلَي نَيرطز، بووم بة شنةي شةمالََي 

-١٣١٣-

سيَبةريَكي بةر هةتاويَكي ناوةختي 

تينوويةتي دلَم دةشكيَني 

ريَطةي ئازادي شيعرم لَي ون دةكةي 

من دةمةوَي لةدواي فِرين 

بة ئازادي بيَتة وةآلم 

رةنطي ئاسماني ضاوانت و

شةثؤلي دةرياي هةناسةت 

جواني بداتةوة رؤحم

-١٤١٤-

حةزم دةكرد لة كونجَيكي ئةم ذيانة ثياوبووماية 

بةومةرجةي لة قووآليي دلَمةوة 

هةر وةك ئَيستا

خاوةن هةست و سؤز بووماية 

حةزم دةكرد ئاويَنةي هَيشووة ترَيي 

ذووري خةوبينيني تؤبام 

هةموو سثَيدةيةك بةر لة رؤيشتن 

ضاوم رووخساري تؤي ببينياية 
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-١٥١٥-

حةزم دةكرد ضَلَي نَيرطزي كةناري 

خةونةكانت،

بةر لة بروسكةي زةردةخةنة و 

بةر لة شكاني ثارضة شووشةي دلَم 

هةموو بةهارَيك بة ئَيخة و سنطي تؤوة

تَير تَير بؤنت كردبام 

حةزم دةكرد بوويتاية تريفةي مانطةشةو 

هةموو شةوَيك 

بِرذاية شكاني رؤحمةوة 

طةرووي وشكةوةبووي تةِركرداية و

لة ئامَيزت طرتبام 

-١٦١٦-

حةزم دةكرد رووباري سةرةِرؤي سيروان و

نةغمةي ئاوازي بوولبوول و 

شنةي شةمالَي ئيَواران و 

لةطةَل نمةي هةناسةي تؤدا بِرؤيشتماية 

بؤدواجاريش حةزم دةكرد دواي مردنم 

لة باوةشي تؤدا طؤِريان بؤ هةَل بكةندماية

-١٧١٧-

دلَي من 

خوِرةي ئاو و ثةِرةي طوَل و 

طظةي باو ثةثوولةي تَيداية

دلَي من

هةندَي جار تينويةتيت ئةشكيَنَي 

بؤنت ثيَوة دةكا و فيَنكت دةكاتةوة 

نةفرةت لة رابردوو دةكا و 

وةكو كؤتريَكي ئاشتي 

بةسةر لق و ثؤثي باآلتدا دةنيشمةوة 
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-١٨١٨-

بة بةر تيشكي زةردةثةِردا 

ئةضووم بؤ الي عاشقي ضاوةِروانيم 

وةختَي طةيشتمة بةردةمي 

دةستم برد ضوار ثيَنج طولَم 

لة باخضةي ليَوم كردةوة و دام لة سةري

-١٩١٩-

ئةو ساتانةي لةطةلَتابم

كؤترة باَل نةخشينةكةي 

نيَو رؤحي تؤم

ضؤنم بوَي ئاوا دةفِرم 

كة لَيم دووربيت 

لة قةفةزيَكدا بةند دةبم و ئؤقرة ناطرم
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 تيَثةِربوون

 

لة ئاويَنةكةدا

رووخساري شكاوي دايكم دةبينم،

سووراو دةطرم بة دةستمةوة:

بؤني شت و بؤني كةس دَي.

 

درزَيك مني لة من دابِريوة

 

دةستي دايك

دةكةويَتة سةر شانم،

بؤني دةست و

بؤني من تَيكةَل دةبن؛

كة شكاوم

لة ئاويَنةدا.

 

من درزَيكم لة ئاوَينةدا

هَيرؤ كوردةهَيرؤ كوردة
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سووراو دةكةويَتة سةر زةوي و

لة درزي ئاويَنةدا

دةبمة بيرةوةريي دايكم.

 

شةوي رووناك

 

طوناحم تَيدا دةِروَي

دةستةكانت وةك دوو تاريكي

بن عةبام رووناك داديَنن؛

ديَيت و 

ضرات ثيَويست نيية.

 تؤ دوو ضراي

لة دوو شةوي 

سةر ئةم طردانةي مندا

دةِروَيي.

 

  

فرؤيد لَيرة نيية

 

بةر لة  ليَوةكانم ثةنجةكاني ثيَمي مذي.

ئةطةر تؤ بَيي

ئةوي دي دةلََي:

ذيَر ثَيت دةلَيسمةوة.

ثياوة ريشِرةشةكةيش

ثَيآلوةكانمي خؤش دةوَين ضاوةكانم نا

 

ثيَيةكانم

زووتر دةِرؤن

زياتر لة دلَدا طير دةبن

دويَنَي بوو
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يانيش ثار

دلَنيا نيم

ضاوم داخست؛

ليَوم طةرم دانةهات،

ثيَيةكانمي تةِر كرد

ليَوة ئةستوورةكاني...

 

 

طةر هاتم

مةبةستم ئةوةية طةر ضووم 

ثيَيةكانم نابةم

كة مردم

هةموو ئةوةي جَيي دةهيََلم:

جووتَيك ثَيي ذمارة سيوشةش لة زستاندا سيوحةوت

كة لةطةلَمدا نايةنة طؤِرةكةمةوة،

لة نيَوان خؤتاندا دابةشي بكةن،

ليَوي منتان كوشت،

من كضَيكم

ئيرةيي بة ثيَيةكانم دةبةم.

 

لةسةرةوة ضاوةِرَي بووم دؤزةخ ببينم

لة خوارةوة

خوارتر لة خوارةوةم

ليَوةكان نيشتنةوة و 

ليَوم بؤطةني كرد.

  

ريتمي جطةرة لةسةر ليَو

 

لةبةردةمي وةستام

جلةكانم لةبةردةم خؤم...
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بزةم كرد و

من هي خؤم نيم ئيتر تيَمطةياند

 

جطةرةكةي بةالريي خستة سةر ليَوي،

شةثؤلم دةدا

زةوي لةذيَر ثيَمدا نةبوو

لة سنطدا دةلةرييةوة

وةستا

تةماشاي كردم

دواجار

ئمممممممممممممممممممممم

هَيرؤ!

من ثَيآلوةكانتم دةوَي 

 

جلةكانم بانطم دةكةن

تؤ ثَيآلوةكانمت دةوَي،

منيش خؤم لةبةردةم تؤدا و

جلةكانم لةبةردةم خؤمدا و

جطةرةكةت،

كة بةالريي دةيخةيتة سةر ليَوت.

 

٢٠١١٢٠١١
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سوثاس بؤ تةنيايي

وام لَي ئةكا 

جاريَكي تر بِروانمةوة ئاويَنةكان

نةختَي لة ميزاجييةتي ذيان دووركةومةوة

ثاساريية نوستووةكان بَيدار بكةمةوة و

سثةيسَي لة نائومَيديي دووركةومةوة...

لةناو خؤيا مةستم ئةكا

وام ليَئةكا

لةم توِرةيية شيَتانةيةم بيَمة دةرَي

نةبوون نةكةمة طرفت و 

ثاساويَكي بةجَي بؤ (نا)كان بهيَنمةوة

بةشوَين راوي راوضييةكانا نةطةِرَيم و 

بير لة سةفةري ناوادةي (با) نةكةمةوة...

 

سوثاس بؤ باران

بَي تكا و

حيكايةتةكاني تةنيايي

ذاوَين شاَليذاوَين شاَلي
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بَي وادةي دياري خؤي

بة سيماي بةرائةتي منالَييةوة

بةسةر تةنيايي ذوورةكةما دائةكا...

دائةكات و بَيدةنطييةكي شيرين سةوز ئةبَي

ئاوازي نوَي ضرؤ ئةكا

كيَلَطةي وشكهةآلتووي دَل

طولَي رةنطالَةيي ئةطرَي

تةمي سةر ئاويَنةكان ئةسِريَنةوة

تةنيايي لةطةَل رؤحما تَيكةَل ئةبَي...

سوثاس بؤ ثاييز

ئاي لةو ثاييزة ئةزيزةي عومري من

 كة وا ئةكا

هةست بة طؤِراني وةرزةكان نةكةم و 

هةرطيز لة خؤيم دةر ناكات

ئاخر ئةويني من و ئةو ثاييزة

ئةبةديية، ئةبةديييييييي...

سوثاس بؤ هيض 

كة هةميشة لةوسةري طةشتي ماناوة

 ئةمهيَنيَتةوة سةري ديَِر

ديَِري ثِر هيض...

ئةو هؤشمةندانة هةميشة دةمهيَنيَتةوة ناو خؤم و 

طةواهي ئةدا

زيندةطي شةرابَيكي حةرامة و

سةرابَيكي ئاوةدان و 

ثِرة لة هيض...

دووبارة سوثاس بؤ تةنيايي

بةم هةموو بَيدةنطيية رمؤزن و 

ثةذموردةييةي باران و
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هيضيَتي ذيانةوة

ئةمطريَتة خؤي و 

نايةلََي سةرم لة سينةي بترازَي

ثَيي رةوا نيية ئةو 

ضؤِراوطةي نائومَيدي

وشك ببـَي و 

تةنيايي ئيتر تةنها بَي

ثَيي هةق نيية

جاريَكي تر بشكيَنةوة ئاويَنةكان

ببارَي بةسةر ئاسماني كالَي كضةكانا

هةوري طومان

ئةو لة منا دروستبووة و 

لة مندا دريَذة بة حيكايةتة ناكؤتاكاني خؤي ئةدا

لةناو منا 

مني تةنيا...
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الية الية لةيالي سروة

مةجنوون ئيتر كضة شاعيريَكي كوردة

ثَيدةشتةكان

لة خةتكَيشي زةردي شةقامةكانةوة

طةلَيك جاريش

بة بةردةم كافة ديَرينييةكةي شارةوة ئةبِرَيت...

اليةالية لةياليةكةم

ئَيستاش

باخةواني باخة زةردةكانتم

من بةهارم لة خؤي

سةوزتر ئةويست بؤت و

بؤشاييةكان

لةناو لةتة ئاويَنةكاني خؤشةويستيدا

بيَ  مانا!

كة زةمان بةثَي و تةجرةبةي ضيايني

سوور... سوور بريندارمان

بةياني زوو

سروة شةريف زادةسروة شةريف زادة
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ژما سالَي هةشتاوثيَنج

دةفتةري بيرةوةرييةكان:

باخضةي ساحلي...

ليَوار دةريا...

ئةمِرؤ كؤلََيك قسةي تازةمان بؤ يةك كرد...

هيض شتَيك بةقةد بؤني دووكةلَي وينستؤن

سةرخؤشم ناكات.

ئةمشةو

والينتايني ثةثوولةي سَيزدة سالَيمةوة

ض ِرووناك حاشايانكرد

مؤمةكان

ئةحياي سةرينةكةم...

بريسكةي ددانةكاني طورطي زؤزانة

ئةوةي دةمي لةطةرمي شةفةقةت كردةوة...

هةلَخستن

لة دةم سنووري هةرهةستَيكدا

داريَكيان...

ضؤلةكةيةك هَيالنةكةي ثِربووة لة ئاو

باران بةلَيزمة ئةبارَيت...

ئاي: مرؤظةكان

ديوارةكان

داروبةردةكان...

هةر نةيانكرد

ئةوةندةي مشتَيك خاك بميَننةوة

اليةالية من تةمام بوو

شةوانة شيعر بنووسم و

بةيانييان تؤ بيانفرؤشي!

نةك بة مةبةستي ضةنَيك؟
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كة حكومةتي نانةو

فةقر دريَغي ذين...

بةياني زوو ئةضم لة نةخؤشخانةي شار

طورضكَيكم ئةفرؤشم

ِرةنطة بكرَي

ذوورَيك لةنرخي مالَة طلَينةكان بكِرين و

لة سووضَيكيدا

بؤ ضؤلةكةيةك.

ثةنجةرةيةكي تر دروست بكةم

لةناو ثةنجةرةكانيدا

كة ئةوين تيا

شايستةتريني ناوةكانة و

هيوا روانطةي يةكةم...

اليةالية ئةي ثياوي رؤذهةآلتيم

لَيرةوة

دةرطاي هيض يةك لة ذوورةكان دانةخراوة

دةرطا، دةرطا

لة طرَي ثووضكة دةرطا ئةتةنينةوة...

لة سبةي

لة هةتاييةت بَيطانة نين...

كة بةياني لةخةو هةستاي

بة  هةموو مالَة دراوسَيكانةوة

ضرايةك ئةبةين و

ثَيآلوةكانمان

لة دةرياي دةستياندا غوسَل ئةدةين...

لَيرةوة مرؤظ ياني

ثةثوولةيةك فِري...

فةقرمينهاي نان..

داويَني خودا و

ئاوةَل دووانةي دلَي ئيَمة
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هةتا... تةمةن

ثيَمواية النكةيةك بةس بَيت.

اليةالية لةيالي سروة

نةكا شةواني لةطةَل ئةوبوون

مني لةيادت بردووة؟

ثةنضكَيكم نا

تؤ بَلَي ديدةت

بَلَي حةياتت

بَلَي هةموو جةستةت

بةدوايين ديَِرم:

تةنيا «ئةرَي»يةك

كة ثةنجةرةيةكم نائومَيد و...

 ٢٠٠٧٢٠٠٧



٧٤

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

مَيذووي تامةزرؤ

هةزار خؤزطة لة ضاوانت بة نيو نيطاوة سةمايان دةكرد

بةلَيَني داهاتوويةكي ثِر ترووسكةيان دةدا

لةوثةِري نيطاتةوة هاوارَي راثةِري

سةرنجي خةيالَي راكَيشام بةرةو مَيذوو!

ضرثاندي بة طوَيي زةماندا:

مَيذوو تامةزرؤية بؤ بيستني هةوالََيكي سوور!؟

خةياَل

هةور، دووكةلَي خةياَل و غةمي زةوينة!

بارانش فرمَيسكي من!

شةونم تةمي هةناسةي كيَوة لةسةر الثةِرةي خةياَل دةنيشَي

بريسكةي نيونيطام، ئاماذةي بؤ رابردووة و بانط لة داهاتوو دةكا!؟

سَي هؤنراوة

ئاوات فةتحيئاوات فةتحي
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شراي و شكارؤي ئينتزار

نامةي هيجراني دلَدارانة

جا شنةيَيك دي

زةوي سووتاوي ضاوةِرَيي نةختَي فيَنك دةكاتةوة

باغي دَل

دوَي شةو لة خةومدا

باخي دلَم ثِر بوو لة شيعري زةرد و سوور

باوةش باوةش كؤم دةكردنةوة و

دةمبردن بؤ وآلتَيكي دوور

ماندووي رَي بووم

دلَم قورس بوو

ماندوويَتي زؤري بؤ هانيم

لة شووشةي سووضَيكي دلَمةوة

بة نيونيطاوة روانيم

بينيم ئةوين رةشمالََيكي لةسةر 

زةوي دلَم دانا 

بووم بة ثةثوولة و

هةلَفِريم و

خؤم كرد بة ذووري مالَةوةمانا

ضاوم بة ثةثوولةيةك كةوت

بةناو مالَةكةدا هةلَدةسووِرا

كة ئةويش ضاوي بة من كةوت

هانامان بؤ يةك برد و

باوةشمان بةيةكدا كرد و

خةومان لَي كةوت...!



٧٦

ق 
دە

ق 
دە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

-١-
هةستَيكي تةِر

باران المةوة

دانيشتووة و

منيش بة ئةسثايي

دةخزيَمة باوةشي تةِرييةوة

تةواوي لةشم

ضةشني كريستاَل

نوقمي رؤشنايية

ئاسمان تةِريَتي خؤي

لة مندا بةتاَل دةكاتةوة و

دةست دةكةم

بة سةما... 

ئاي خودا!

سَي شيعر

شةرمين وةليشةرمين وةلي
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ئيدي من

دةبمة شاذني مرواري!

بؤ هةميشة

بؤني

تؤم لَيدَي! 

سَيثتَيمبةري سَيثتَيمبةري ٢٠١١٢٠١١

-٢-
ثَينجشةممة

ثيَنجشةممةكان دةذمَيرم!

ثيَنجشةممةيةك بؤ بوون

ثيَنجشةممةيةك

بؤ روانين

ثيَنجشةممةيةك بؤ يار و

ثيَنجشةممةيةك بؤ شيعر و

ثيَنجشةممةيةك بؤ رووتبوونةوة و

ثيَنجشةممةيةكيش

بؤ خودا...

ثيَنجشةممةكانم خؤشدةوَي!!

تؤ بلََيي لة ثيَنجشةممةشدا نةمرم!؟

نا... نا

ثيَنجشةممةكان جوانن

مردن ناويَرَي توخنيان بكةوَي

مردن لةوة نامؤترة

ويسالَي جواني بكا

وةلَي!! طةر مردنيش نةبوواية

ثيَنجشةممةكانمان جوان

نةدةبوون
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خؤشمدةوَيي ثيَنجشةممة

تؤ زؤر لة خؤم دةضيت!!!

زؤر...

٢٠١٠٢٠١٠/٠٨٠٨/١٩١٩ ثَينجشةممةيةك ثَينجشةممةيةك

-٣-
لةوَي مردنيش جوانة!

لَيرةوة

 دةست ثَي دةكةمةوة

لةو شويَنةي

 هةموومان ماتين،

 هةموومان لة هةمبةر موعجيزةكانا

 سةراسيمةين و

بؤ بؤشايية طةورةكان

 بوون ثِر دةكةين لة عةشق

هةر عةشقة

 دةتوانَي

 لة عةدةمةوة

فةزلي جواني

بة بوون بسثَيرَي،

هةر جوانيية و

ئاسمان دةنةخشيَنَي بة رةنطي شين و

دلَة ثةذموردةكان

 بة باخضة ئاشنا دةكات

ئةمن ئَيستا لةويَوة ديَمةوة

لةويَوة:
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ضيرؤكي باخضة دةطَيِرمةوة

لةويا

خودا لة هةموو شتَيكدا جوانة

ويسالَي نوراني لة موحيبةت ديارة

هةميشة عةشقبارانمان دةكا

لةوَي

ثاييز ضرؤ دةكا

مردنيش جوانة

ئةي خودا 

با من هةميشة لةوَي بم

 بؤ ئةبةد

٢٠١٠٢٠١٠/٨/١٨١٨ 
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 بيانووي جووتَيك بالَم لة دايكم طرت

وتي تؤ لة نةسَلي مني

دةبَي بة ثَيي ثةتييةوة 

بة طشت دونيادا بطةِرَيي...

وتم: نامةوَى ملوانكة و بازن و...

بالَم دةوَي ثَيي بفِرم... باَل

دايكم بةثَيكةنينةوة دةيوت كضم:

وةكو كؤترةمالَييةكاني دراوسَيكان 

سةربان دوا مةوداى فِرينتة

 دةموت داية... بالَم دةوَي

دايكم لةبةر باران هةويري دةشَيال و

بة ذنة دراوسَيكةماني دةوت:

بِرؤيت و نةِرؤيت... هةر لَيرةي

ئاخر جانتاي سةفةرى ئيَمة كونكونة...

......

فِرين بةبَي باَل
فِرين بةبَي باَل

فِرين بةبَي باَل

فِرين بةبَي باَل

كةتان خاديمىكةتان خاديمى
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 تا دواهةمين سنوور طةشتم 

هةموو ئةوكضانةم بينين 

كة بة كراسي خؤلَةمَيشييةوة وةستابوون 

دةطريان و دةيانوت:

هةر هةموو دونيامان تةي كرد 

كةضي هةر لَيرة خةوتبووين...

لَيرة... لةنيَو طؤماوي خوَين و فرمَيسكا

شارةكان هةر هةموو سوور بوون 

دةرياكان سويَر

لةوسةر سنوور هاوِريَيةكم 
(عيشق و قاقا و ِرابوردووي خؤي هةِراج دةكرد)(١)

كضة شاعيرَى
(بةنيَو ميحنةتي طةآليةكي وةريودا سةفةرى دةكرد)(٢)

ذنَيك بةديار ضةند جانتايةكةوة هةلَتروشكابوو

دةيوت: هيض قةضاخضييةك 

ئةم ضيرؤكانةي ثَي دةرباز ناكرَين...

من هةر لة سةفةردابووم 

ِرَيم كةوتة شاري بوركان و

شاري لة بةفرا نوقومبوو

طوندي ثِر لة هاواري ئاوةداني و 

ويَرانةي خةوتووي ضةندان سالَة

شةقامي باوةشكردوو بة طةآلي زةرد و 

باخاتي دةم بة زةردةخةنةي ميوة

سةحراي تينوو و

دةشتي دلَثذاو بة رةنطي سةوز...

تولةِرَيي باريك و ثَيضاوثَيض و نةبِراوة...

 دةمويست بة رَيي ئةو نةخشة رزيوةي مَيشكمدا

بطةمة هةناوى ئةو شارةى لَيم ونبووبوو 

تةنها ضنطَيك خؤلَةمَيشي لة رؤحمدا بةجيَمابوو

ويَنةيةكي كالَةوةبووي لةناو زاكيرةما مابوو...

ذنَيك بةدواما هاواري دةكرد... دةيوت 
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هؤو... تؤ... موسافيري يان قةرةج؟

ئةم سةعاتة رزيوانة و

ئةم رؤذطارة ذةنطاوييانة لةتؤ دةكةون...،

هةلَم دةطرتنةوة و سوثاسم نةدةكرد

منالََي بةدواما رايدةكرد

دةيوت... دادة... دادة... ئةم وردة شووشانة هي تؤن

لةو جانتايةي شانتةوة هةلَدةوةرن...!

بيَئةوةي بزةي بؤ بكةم 

دلَؤث دلَؤث فرمَيسكةكانم هةلَدةطرتنةوة 

لة كؤآلنَيكي تاريكي ثِرثِر لة خاشاكي رؤذا 

 ثِرثِر لة دةرطاي داخراو...

دةنطَيك غةريبانة دوام كةوتبوو 

بانطي كردم
كضَي (شادي)... هؤو... (شؤخان)(٣)

دةستةكاني ثِربوون لة طوللةي خويَناويي 

وتي ئةم طولالنة لة تؤ هةلَدةوةرن 

طوللةكانم هةلَطرتنةوة و 

وتم... خواية بؤ لَيم نابنةوة

دةنطَيكى تر بة هةناسةبِركيَوة

دواي هةنطاوةكانم كةوتبوو 

هؤ عاشقة دلَشكاوةكة 
(دوعا)... وةرة ئةم جلة خويَناوييانة بةرةوة(٤)

بؤ كوَي دةِرؤيت بيانبة بؤ ئةوَي

باوةشَيك جلي زيواَل زيوالَبووي 

ذيَر بةردبارانيان خستةوة نيَو جانتاكةم 

هاوارم كرد دةمةوَيت بِرؤم 

ئةم جانتاية بةجيَبيََلم 

هةموو قاقا ثَيدةكةنين 

دايكم وتي سةفةر بَي جانتا ناكرَيت 

وتم داية... لَيرة رؤذ بة رؤذ 

غةريبتر هةنطاو دةنَيم...
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هةموو ئةو بؤنانةم ونكردوون 

كة دةمبةنةوة الي هةناسةي طولَي تةِر و دةمى ئاوابوون...

داية...غ ةريبترم لةو كريَكارةي 

كة هيض لة زماني ئةم شارة نازانَي 

تةنيا خاشاكةكةيان دةبينَي...

من بةدواي ئةو شارةدا ويََلم

كة تةنيا ويَنةيةكي ِرةشوسثيم لةالماوة 

دةمةوَيت بِرؤمةوة 
لة كوضةيةكي (ئةسحابة سثي)دا (حوسني) بدؤزمةوة(٥)

كراسَيكي طولَطولَيني لةبةر بكةم 

بلََيم حوسني وةرة تؤ هاوِرَيي تةنياييم بة 

من ئَيستا زماني توِرةييةكةي تؤ دةخويَنمةوة...،

دةمةوَى بِرؤمةوة بؤ حةوشةكةي قوتابخانة و

لةنيَو كضؤلَة قرديَلة سوورةكاندا...
طسكةكة لة (سوةيل) وةرطرم(٦)

بلََيم وةرة با هةموو قوتابخانةكةت لةطةلَدا طسك بدةم...،

دةمةوَي بِرؤمةوة 

لةناو حاوييةكاني شارا 
سؤراخَيكي (وةهاب ) بكةم(٧)

بلََيم لة كوَيى... من ئيدي لة تؤ ناترسم...،

ئَيستا دةزانم تؤ

بةدواي ض خوانَيكي ثاشايانةدا دةطةِراي

شةقام شةقام ريَطة دةبِرم

كةسَي بة ئاوازي خةمى من مةقام ناضِرَى
ئةمشةو دةضمة الي (فةتانة)و(٨)

طؤراني (دَل نةخؤشي دةردي عيشقة) دةلَيَين...

فةتانة ثَيدةكةنَي و دةلََي:

تاكة ذني ديَيتة نيَو دووكةلَي ئةم سيطارةمةوة

دةلََيم فةتانة بِروانة 

الي تؤ دونيا ضةند رةنطاوِرةنطة 

ئاسماني الي منيش 
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وةك دووكةلَي سيطارةكةت تاريك 

تةمةنيش وةك طؤرانييةكان كورت و ثِر بؤني غةريبـي...

دةنطي كضةكةم رايضلَةكاندم... بانطي كردم 

داية جووتَيك بالَم دةوَي

وتم: تؤ لة نةسَلي مني 

دةبَي بةثَيي ثةتييةوة بةناو دونيادا بطةِرَيي 

وتي:

من بازن و طوارة و ملوانكةم ناوَيت 

بالَم دةوَيت ثَيي بفِرم... باَل 

بة ثَيكةنينةوة وتم:

وةكو كؤترةمالَييةكاني دراوسَيكان

بالَةكان ئا لةم سةربانة زياتر دوورت ناخةنةوة 

وتي: بالَم دةوَيت و.... باَل 

وتم: سةفةر بةبَي جانتا ناكرَيت... نا...

هاوينى ٢٠١١

ثةراوَيز:ثةراوَيز:

١- دَيِرة شيعرَيكي خاتوو سةبا هةَلةبجةيي.

٢- دَيِرة شيعرَيكي خاتوو رؤذ هةَلةبجةيي.

٣- شادى و شؤخان... ئةو دوو كضةى لة ضةمضةماَل رفَيندران و طوللةى جةور نووقمى خوَينى 

كردن.

٤- ئةو كضة يةزيدييةى بة بلؤكى نةريتى نامرؤظانة سةرى ثانكرايةوة...

٥،٦،٧ حوسنى و سوةيل و وةهاب...، سَى لةو مرؤظانةى شارى سلَيمانين كة كةس نةيدةزانى ض 

جةورَيك ئةقَلى لَيسةندبوونةوة.

٨- فةتانةى وةليديى طؤرانيبَيذ...، كة نيوةى تةمةنى خؤى بة بارَيكى دةروونيى شَيواوة لةنَيو ئاطر 

و دووكةَلى جطةرةدا سووتاند.
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سةيركة

من لةوثةِرى نائومَيدييةوة

لةكويَوة دةطةمةوة بة ذيان؟

ضؤن هةنطاوةكانم دةمطةيةنيَتةوة بة خؤم

لةم شارى بَى حوكمةدا،

نة رؤيشتن دَيت ء نة مانةوة.

من

دةمةوَيت بِرؤم

لةبةر تؤ...

بؤ مانةوةمانة لة تةك عةشق

بؤ طَيِرانةوةى خةونةكانمان

بؤ شثرزةيى مندالَيمان

بؤ ئةو ئيَوارانةى كة ثياسةمان دةكرد بة شاردا.

رؤيشتنى من...

بؤ هيَنانةوةى با ء بةفرة،

بؤ هيَنانةوةى دلََيكى تاريك ء جيَماو

ئاورين فةرةيدوون ئاورين فةرةيدوون 
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بؤ هيَنانةوةى ضؤلةكةيةك... سيَوَيك...

رؤيشتنى من...

لةبةر تؤية

بؤ ناسينى عةشقة

بؤ بينينى خؤشةويستيية.

رؤيشتنى من...

تا ئةوثةِرى تةنهايية

تا طةيشتن بة تؤ.

رؤيشتم...

ثرسيار مةكة بؤ دؤزينةوةم

لة مالَى رووحمدا،

هةناسةيةكى ثِر لة عيشقم جيَهَيشتووة

ئيَوارانَيك ضاوةِروانى طةِرانةوةتة

تا بة خؤت ء

مندالَة يةك مانطانةكةمانةوة بيَيتةوة

بؤ نيَو مالَى شيعر.

كة رؤيشتم قةفةزى نيطةرانيمان دةبةم

ئيدى لةو سةحراي ئةنفالةدا

جَيى دةهيََلم...

جَيى دةهيََلم بؤ طورطةكانى نيوةشةو

بؤ دةرطا داخراوةكان

بؤ سةفةرة رةشثؤشةكان

نةغمةى بوولبوولَيكى تةِربووى بةر باران.

رؤيشتم...

ثاش خؤم بةهاريَكت بؤ بةجَيدةهيََلم،

كاغةزَيك بؤ نووسينةوةى رؤذةكانى بَى منى

طولََيك لةناو ثةرداخى ئاو...

ثةرداخَى لةسةر ليَوارى ثةنجةرةى مالَة رووخاوةكةم دامناوة

كةنارييةك تا بةيانيان وةك من بةئاطات بهيَنَيت.

ضلَة نَيرطزَيك

ثاسارييةك...
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ديَِرةنووسينَيك

ويَنةيةكى خؤم...

دةنطَيكى تؤماركراو.

رؤيشتم...

تؤ ئاطات لة خؤت بَيت

لة رؤحى رووخاوى من

لة ئاويَنةى ذوورى ضاوةِروانيمان

لة شووشةى ثةنجةرةكان لة دةرطاكان

لة هةتاوى نيوةِروان لة تةنهايى شةوان

لة ثشيلةى حةوشةكة

لة سيَبةرى دارهةنارةكان...

ئاطات لةخؤت بَى تا من ديَمةوة،

كةم بنووسة و كةم بخويَنة لةبةر من

ئاخر نامةوَيت

كة هاتمةوة لةبةر كزيى ضاوت

رووخسارى زةرد ء شيَواوم نةبينى...

لةبةر من بميَنةوة لة ماَل

ئاخر رؤحى من مندالَة

السارة... سةرةِرؤية...

فَيرى تةنهايية!

لةبةر من...

رؤشنايى خؤر كؤبكةوة

لة تاقى تاريكيم بؤم دانَى

لةطةلَم بفِرة بؤ سرووشتى ذيان

لةطةلَمبة بؤ نزاى ئاسكَيك لة دةربازبوون،

بؤ ماسييةك لة وشكانى

بؤ بؤقَيك...

سفرةيةكى بَى نان

كانييةك...

بؤ ثيريَكى نةخؤشى سةر جَيطا

بؤ بةرمالََيكى جيَماء
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بؤ سووتانى دارتوويةك

سةطَيكى برسى

كؤتريَكى ثَيكراو!

نزا بكة...

بؤ هةوريَكى طرياو

بؤ رووخانى الديَيةكى بضكؤلة

نزا دةكةين...

بؤ كيذَيك لة ضاوةِروانى سةفةردا

سةيركة...

كة طةِرامةوة

هةزار ء يةك وشةت بة دياريى بؤ ديَنم...

وشةى ثَيكةوةبوون، مانةوة.

تةزبيحى (ال الةاال اللة)

تورةكةيةك خؤشبةختى

خةندةيةكى كويَر

ثَيكةنينَيكى الَل

بارانَيكى بةلَيزمة.

ديَمةوة بؤ نيَو مالَى بَيدةنطيمان

ديَمةوة ثَيكةوة خؤمان دةنووسينةوة،

باخةكةى نيَو مالَةكةمان سةوز دةكةينةوة

ثَيكةوة رووناكى هةلَدةكةين...

ترسى رووحمان دةشكيَنين

عةشقمان لة ثةرداخَى خوَين ثِر دةكةين ء

هَيدى هَيدى دةيخؤينةوة!

ياساى شةرم... طوناه...

دةكةينة نامةيةك ء بة ثؤست دةينَيرين بؤ دؤزةخ.

هاتمةوة...

ثَيآلوةكانمان فِرَى دةدةين

بةثَيخاوسى رادةكةين

خانوويةك لة قوِر دروست دةكةين...

شار بةجَي دةهيَلَين ء
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شَيرةبةفرينةيةك لة عيشق دروست دةكةين

هاتمةوة...

دةفِرين بةرةو بةرزايى بةرةو ئاسمانى شين...

بة يادى (لةذيَر ئاسمانى شينا، لةثاَل لوتكةى بةفرينا)

دةميَنينةوة لةطةَل نةغمة و شيعر

وةك الوالو

تَيكةَل دةبين.

هاتمةوة...

دةِرؤينة طةشتَيكى دوور...

خؤمان بة رابردوومان دةناسيَنينةوة

دوور دوور دةِرؤين...

تا دةطةينة فيَنكى هاوينَيك،

طةرمى زستانَيك،

لقي شؤِرةبييةك.

ئةم شارة بةجَى دةهيَلَين

بؤ قةلةِرةشةكان...

بؤ سؤزانييةكان...

بؤ رةبةنة ثيرةكان...

بؤ منارةى مزطةوتةكان.

هاتمةوة...

بؤت دةطَيِرمةوة

طوناه ضؤن تَيكةلَى ذيانى كردووم،

منيش لةو غةريبيية

تا

طةيشتم بة تؤ و تؤم دؤزييةوة

ضؤن نيطةرانيى تاقةتى ليَبِريم...!

ضؤن بة تاقى تةنها

خؤم بة هةموو دوكانَيكى طولَفرؤشدا دةكرد،

ضؤن لة هةموو ضَيشتخانةيةك الم دةدا...

ضؤن سآلوم لة هةموو ضايخانةيةك دةكرد،

سةرم لة سةرتاشخانةكانى شار دةداء
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بة خؤم دةوت:

ئةو لةم سوضة... نا لةو سوضة...

يان لةم ثاركة...

رةنطة لةم كتيَبخانةية بَى!

دةطةِرام دةطةِرام

خةلَكم دةبينى

دةمثرسى بانطم دةكرد...

تؤ ديار نةبووى!

لَيم ون بوويت...

دةترسام

تؤ سةفةرت كردبَيت

رؤيشتبى رؤيشتبى بؤ ناسينى كيذؤلَةيةك

بؤ مالََيكى قةيرةيى

لة كةنار مةرط!

ترسام مةرط ريَطاى لَيطرتبـي...

تؤش بة خؤت ء ضارةنووسى منةوة

خؤت تةسليم كردبَيت ء لةطةلَى رؤشتبى!

لةبةر ئازار خؤت بخنكيَنى

ترسام تؤ من نةدؤزيتةوة...

منت بيرضووبيَتةوة ء

رؤشتبى بؤ سةردانى عةشقَيكى تر،

بؤ دؤلََيكى تةنط

بؤ ناسينى دارضنارَيك

بِريارت دابَيت من لةبيركةى!

نيشتمان ئاوابكةى...

(خواية وةتةن ئاواكةى ضةن دلَطير و شيرينة)

سةفةر بؤ رؤحَيكى تؤقيو بكةى!

ترسام تووشى خةمباران بيت ء

من نةدؤزيتةوة

منيش تؤ نةدؤزمةوة.

سةيركة...
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ئَيستا،

لةم هةموو ترس ء طومانةدا

لةم رؤشتن ء جيَمانةدا

لةم تةنهايي ء نيطةرانييةدا.

سةيركة...

يةكمان بينييةوة ء

تؤ قيبلةت رووة و من، منيش نزام رووة و تؤ

تؤ هاتييةوة ء منيش هاتمةوة،

تؤ هةر خؤت ء منيش هةر خؤم

تؤ شاعير ء من شيعر

تؤ طؤرانى ء من ئاواز

تؤ شوان ء من شمشاَل

تؤ ريَبوار ء من تَيشويةك نان.

هاتينةوة...

بؤ ثَيكةوةبوون ء

بؤ دةسثَيكردنةوة ء

بؤ مالَة تؤز ليَنيشتووةكةمان.

خويَندنةوةى نامةكانمان

بؤ ئاشكراكردنى حةقيقةت!

طَيِرانةوةى خةونة حةسرةتييةكان.

هاتينةوة...

شةِر بوةستيَنين ء

شةِرى خويَناويى دةنكة هةنارةكان،

رةقى قؤخة تفتةكان كاَل بكةينةوة

دوو منداَل ئاشنا بكةين بة يةك.

طؤلَةكان تَيكةَل هةنطة زةردةكان بكةين ء

خؤشمان

تَيكةَل بة يةك بين تا ئةبةدييةت...

ئَيستا،

سةيركة

ئةشقمان ضؤن ئةمان ضؤِريَنيَتةوة ناو ذيان،
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ضؤن وةك جؤطة و رووبار تَيكةلَمان دةكات.

سةيركة ئَيستا كة هةردووكمان هةين

بؤ بةرةو حةقيقةتى ذيان ريَطا نةكةين.

٢٠١٢/١/٤
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 -١- 

دَل كة لة خؤشةويستي خالَي

لة ذيان خالَيترة

من كة لة تؤ خالَي 

لة خؤم خالَيتر

شةو كة لة خةو خالَي

لة خةياَل خالَيتر

مانط كة لة ضواردة خالَي

لة ثرشنط خالَيتر

ساَل كة لة بةهار خالَي

لة  وةرزةكان خالَيتر

كة  دَل لَيواولَيوة لة هيض

رووناك ئةمين رووناك ئةمين 
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ئةستَيرة كة لة جريوة خالَي 

لة رووناكي خالَيتر

سةوزايي كة لة باران خالَي

لة دةريا خالَيتر

ثةري ضوون لة خةم خالَي

لة نةمان خالَيتر

لةم فةزا خالَييةوة 

ئيتر ضؤن طوزةركةين

وةك بالَؤنَي بةدةم باوة

يا وةك ثةثوولة ثاييزةيةك

ئاخؤ سةر لة كوَي دةركةين

 -٢-

هاوكَيشة يةكي سةختة

طةر مرؤظَي شيكةيتةوة

دةستلةمالنيَيةكي ناوةخت بوو

طةر ثيَوانةي بؤ بكرَي

خالَي لةيةكضوون زؤر كةمة

لة دابةزيني بةردةوامة 

لة  كةوانةيةكي داخراو

دوو كةس كؤناكريَتةوة

ثَي ثليكةكانةي ذيان

لة يةك دوور لة يةك ثضِراو

جةمسةرةكاني هؤش و هةست و جولَة

ناطةن بة يةك لة يةك دابِراو 

دَل و خؤشةويستي ضةنةها ثارضةية

ضةسثَيكي وا نيية بةيةكةوةي بلكيَنَي

طةر لة دةستكردي مرؤظ خؤي بَي

ثَي دةضيَ  ذيان و مردن هاوبةهابن 

ترووسكةي مؤمي داطيرساو
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يا بؤني بةهار و نَيرطزة جاِر

ئةبَي ض... ِرؤلََي ببينَي

يا كوا... ئيتر...؟ 

ئةبَي... ضي بَي...؟

بزويَنةري هةنطاوةكان 

كة ئَيستاكة دَل ليَواو... ليَوة لة هيض

سويد

تةمموزي ٢٠١١
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ئةبينم، بةآلم لة ماناي وشةكان تَي ناطةم، ئةشبينم كة ئةظيرؤس شووشةي 

موورو و زةنطيانةكانم هةَلئة طرَي و بة نقةنق ئةيباتة سةر ثليكانةكان، تا بيداتة 

مةوالنا كة بة حيساب زؤري هةية و بيكاتةوة، بةآلم لةم ناوة ناوة ئةظيسينا لة 

دةستي ئةيِرفَينَي و لَيي ئةكةوَي و ناو حةوش و دةروبان ثِر ئةبَي لة زةنطيانةي 

رةنطامة، بةآلم دَلم راناضَلةكَي.

و  بةزةيي  لة  ثِرة  دةمووضاويان  دَين،  دةستة  دةستة  دراوســَي،  ذنةكاني 

حةثةسان و لَيويان ئةبزوَيتةوة، تةنيا طوَيم لة دةنطي خةسوومة:

- جنؤكةي بينيوة و منداَلةكةي لةبار ضووة.

حاجي دوعاي ترسم ثَيدا ئةخوَينَي و فووم لَي ئةكا. طةرمي هةناسةي دَلم خاو 

ئةكاتةوة، هةست ئةكةم بؤني شةرابي لَيدَي، دَلم تَيكةَل ئةبَي، ضاوم لَيية كاكة برا 

بة جطةرةكةي دةستييةوة، تةنيا بؤ ضةند ضركة دَيتة خوارةوة و سةردانم ئةكا، 

ياخوا ديسان سووتووي جطةرةكةي نةكةوَيتة سةر فةرشةكة، لَيوي بة ئاستةم 

ذن  ئةطةر  ئةَلَي:  بَيطومان  ناخؤم،  ثَيوة  خةمي  ئيتر  نيية  طرينط  ئةجووَلَيتةوة، 

ضاكيان بواية... ضاوم لَيية سةري مةنجةَلةكة هةَل ئةطرَي و تامي ضَيشتي دةستي 

ذنة دراوسَييةكان ئةكا و بة رووطرذييةوة ئةضَيتةوة ذوورةكةي.

ئةسمةر  حةريري  دةسماَل  ذنطةلة  لةم  كام  خؤي  كاتي  بَلَيي  تؤ  ِرةعنا!   -

نهَيني طوَلة ناتةواوةكاني رةعنا
ضيرؤكضيرؤك

ضنوور سةعيديضنوور سةعيدي
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ئامينَيم  ئةي  بةسةر.  خاكم  كرد  مَيردت  ئةسمةر،  حةريري  دةسماَل  بووبَيتن؟ 

تاقانةي داية كامةيانة؟

ئاوي سارد و ضا ئةطَيِرم، هةم بة دواي تاقانةي زيرةكدا ئةطةِرَيم و هةم ئاطام 

لةو ثوولةك و زةنطيانةطةلةية وا لةم طةرماوطةرمي زكرةدا لة كراس و ثشتَيني 

ثيرةذنةكان دائةكةوَي و لة دواييدا بة وردي كؤيان ئةكةمةوة.

- ثَيم واية كافية خانم بَي!  

- ضووزاني هةر لةخؤوة؟!!

- ضونكة هةميشة بؤني شامثؤ و سابووني لَيدَي، هةست ئةكةم تازة لة حةمام 

هاتووةتة دةر.

خاَلَيكي بةقوةت لة زيرةك ئةوةية كة هَيزي تةسةوري الوازة؛ ضون لةجياتي 

دةستي  بسثَيرَيتة  ضاخانةكةي  ئةتوانَي  بدا،  تَيك  كاروباري  سَيشةممانة  ئةوة 

شاطردةكةي و كورسييةك بةرامبةري شةقام دانَي و طؤرانييةكي حةسةن زيرةك 

سةر بخات و قليانَيكي سَيو يا نةعنايي بؤ خؤي ساز بكات و بة ئيشتيا سةيري ئةو 

كضة طةنجانة بكا وا لةبةر ضاخانةدا تَيئةثةِرن و ئينجا تةسةور بكا ئةطةر قةَلةو 

دةموضاويانةوة  سثياوي  و  سووراو  و  كوردي  دةسماَلي  و  كراس  بة  و  ببواين 

سةر  بؤ  بضووبان  كوذةوة  زيرةك  الرولةنجةيةكي  بة  دايرة  و  زانكؤ  لةجياتي 

كاني، رَيك ئةبوو بة جةوي طؤرانييةكاني حةسةن زيرةك.

ئةو كاتة خولياي تؤم نةبوو، بؤية زؤري خاياند تا بِروام بة عةشقي بابة بةو 

دووكان  داخستني  و  سَيشةممة  هاتني  بؤ  سةرخؤشييةكانيم  تا  كرد،  ثيرةذنانة 

هةر لة نيوةِرؤدا دةرك كرد. تا ئةظيسيناشم لةدايك بوو، جاروبار ئةمثرسي:

- تاقانةي تؤ كَيية؟ ثَيت خؤش بوو منيش سابآلغي بوايةم و ناويشم مريةمَي 

بواية؟

نة ئيتر بةخَيَلي نابةم ضؤن ئةزانم هةر زكرَيكيان مووروو يا زةنطيانةيةكيان 

دائةخا كة تةواوكةري طوَلةكانتة طوَلةكةم.

كةس  كراسي  و  ثشتَين  لةسةر  طوَلةم  ئةم  وَينةي  بةدَلة؟  ئةمةيانت  بِروانة 

نةبينيوة، باوةِر بكة تؤ يةكةم كةسي شتي وا لةبةر ئةكةي.

ماض  حاجي  دةستي  هةستن  تا  ماَلئاوايية،  كاتي  سَيشةممة،  كاتي  خؤشترين 

بكةن، كراس و يثشتَينيان لة ذَيري يةكتردا طير ئةخوا و هةر مووروية كة ئةِرذَي...

لةسةر  هةيواندا  لةبةر  و  ئةتاشَي  لَي  سمَيَلي  و  ريش  سَيشةممانة  بابةت 

ثيرةكانياندا  دةستة  و  ضرض  لةدةموضاوي  و  دائةنيشَي  كوِرةكان   جووآلنةي 

بةدواي ذني ناو طؤرانييةكان ئةطةِرَي... هاهاها.
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من  باوكم  جَيطةي  بة  نةدةبوا  خودا  ئةي  شينة.  باَلم  سةر  قومري  وةك   -

هاوِرَيي ببوايةم؟ يا قيبلة ئةترازا ئةطةر كوِري بوايةم و ئةو دةنطة خةمينةيم بة 

ميرات ثَيطةيشتباية؟

- ئيتر ئةبوا بةردةوام دَلةِراوكةي هةوَي بةسةر هَينانم بواية و ئةو قسانةي 

حاجي بؤ خةَلكي ئةكا بؤ منيش ئةبَي بة ِراست!

لَيوة  لة  لَيوم  كاَلةكةت،  ضاوة  بة  ضاوم  كةمئةبَيتةوة؟  تؤ  لة  ضي  جا  دةي   -

ئاَلةكةت، ئامان كةِرَي و دةخيل كةِرَي...

تؤ تووِرة مةبة كضم هةمووي فشةية، من بابة باشتر لة  تؤ ئةناسم، زيرةك 

ثياوي ذنهَينان بواية، ثَينجشةممانة تا نيوةشة و لة ضاخانة دا نةئةمايةوة. نة لةبةر 

ئةوةي قةرةباَلغة نة.

بزانة ئةطةر ناو ئةو طوَلة هةمووي بة ثوولةك ثِر بكةمةوة، جوانة يا مووروو؟ 

ثوولةك؟ باشة با بة دَلي تؤ بَي، با هةموو ثةِرةكاني ضَيرةيي بَي، ئةو ذنانة وا 

كةنطَي  بزانن  تا  بكا،  لَي  دؤعايان  حاجي  تا  دَين  مؤدَيلةوة  ئاخرين  سةيارةي  بة 

خانووَيك بة ناويانةوة ئةكرَي و ضي بكةن تا لةبةر ضاوي مَيرد و خةزووراندا 

خؤ شيرين بكةن، هيضيان شَيوةي مريةمة ضاوجوان و كةتانةي ئةمينَي و شيرين 

شةمامةيان ثَيوة نيية. زيرةك ئةَلَي:- رةعنا! هةست ئةكةم ثَيستيان لة ذَير ئةو 

هةموو ئارايش و كرَيمةوة رزيوة. 

حاجي  ئةكا؟  ضي  حاجي  داية  بزانة  بضؤ  بَينة،  دةرزيية  لةو  واز  كوِرم،  مةكة 

بةوةي جوان بَي بِرياري شووكردن بة كوِرَيكي دةوَلةمةند ئةدا. وةآل من قةد قةد 

داوام نةكردووة كتَيبم بؤ بطرَيتةوة! بابة؟ بابةش وةك كاكة برا هةر بةم رؤذطارة 

دةمةقِرةيةتي ئةَلَي:

- حاجي تؤ خودا بةستة ئيتر، بة شةرةفم ئةطةر ئةظيرؤسيش زمان بكاتةوة 

ئةتوانَي ضيرؤكَي بؤ ئةو وَينانةي ناو ثةرداخة قاوةكان ساز بكات. كةم كآلو سةر 

خةَلك بكة حةيامان ئةضَي! 

حاجي ئةَلَي:- ئةطةر بكةومة ناو جَيطة كَي بةخَيوم ئةكا؟ تؤ يا ذنةكةت يا كاكة 

تةِرةماش و فيلةسووفة خوَيِرييةكاني؟!

وةَلآل قسةي خؤمان بَي كاكة برا كاري ضاك ئةكا وا خؤي تَيكةَل ناكا. ئةوةتا... 

كراسَيكي  بؤ  ئةبَي  بوو.  تةواو  ثشتَينةش  ئةم  ئيتر  ئَيستا  باشة؟  بم  بةقوربانت 

رةش يا... راوةستة بزانم بؤ ضَيرةيش ئةبَي؟ ئةرَي ئةبَي، ضؤن طوَلي سوور بؤ 

هةردوويان جوانة.

ئايةت  بةو  سةبارةت  ئةزانَي  ناخوا  نان  لةطةَلماندا  سفرةوة  لةسةر  تةنانةت 
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و وَينةي شَيخ و بةياخ و تةزبَيح و بةزم و رةزمةي حاجي وا بةدار و ديواردا 

هةَليواسيون ئةبَي بة دةمةقِرةيان، ضاوت لة حاجي نيية ضلؤن هاوار ئةكات:- تؤ 

توخمي جنؤكةي! خودا ذنةكةت روو رةش بكات وا تؤي كرد بة كافر! من، حاجي 

ئايشَي، موريدي شَيخ كةسنةزاني طةورة، نازانم ض تاوانَيكم كرد وا خودا توخمي 

تؤي كافري لة مندا ضاند!

نةخودا!  باوكمة  خةتاي  ئةطوت:  ثَيي  بواية  برا  كاكة  جَيطةي  بة  بابة  ئةطةر 

بةآلم هةر ئةَلَي: ئيتر سةردةمي سيحر و كؤنةثةرستي بةسةر ضووة سةردةمي 

عةقَلييةتة، كة حاجي ئةَلَي:

- ئةي شيِرِرِر!!، كاكة نانةكةي لة نيوةدا بةجَي ئةهَيَلَي و براكانت تا ضةند ِرؤذ 

هةر... ثَيئةكةنن!

- زيرةك، خؤزطة هةر لة نؤ ساَلةيدا مَيردم ثَيت كرداية ئةزاني بؤ؟

- هةتيو خؤ من منداَلباز نيم!

- تؤ بَلَي بؤ؟ ئةو كات كاكة برا ئاييني بوو وانيية؟ ئيتر ئةم ناوة ئةنتيكانةي 

بةسةر كوِرةكاندا نةئةسةثاند.

- ئةوة خراثتر بوو، ضؤن ئةو كات ئاينييةكي تؤخ بوو، ناوي دةنان ئةبووبةكر، 

سةر  دابووة  بازي  ئايينةوة  لة  باشتر  ثَيئةكرا؟  ضيت  ئينجا   !f◊∏\Åe¬ نةخَير 

عيرفان! رةعنا تؤ بَلَيي ئةمجارة ض ناوَي بةسةر كضةكةماندا بسةثَينَي؟

- خةمت نةبَي شوكر ئيتر دةستي بة ئةم ناطا.

- تؤ ضووزاني هةر لة خؤوة؟

كضم راستة بابة هيض لة فةلسةفة نازانَي، بةآلم كاتَي ببـَي بة شةِرمان و زماني 

تاَل بَي ئةم قسةيةي كاكة برام بةناو ضاودا ئةكوتَيتةوة:

- ئةطةر ذن ضاكيان بواية فيلةسووفَيكيان تَيدا هةَلئةكةوت!

بؤية تةنيا ئةَلَيم:- كاكة برا تاقةتي لة ناوي كضانة نيية.

ضيتة كضم؟ بؤ بَيتاقةتي؟ ضيم خواردووة نةزطةرة ئةكةي؟ بِروا بكة هيضم بؤ 

سَيشةممة  كة  ثيرةذنانة  ئةم  ئاويش،  لة  دَيتةوة،  بَيزم  شتَي  هةموو  لة  ناخورَي، 

دَين تا ثَينجشةممة ناِرؤنةوة، ئةبَي بةشَيك لة حيكمةتةكاني حاجي ببينن و بزانن 

خودا هَيز و حيكمةتي دوعا و نووشتة بة هةموو كةس نادا!

تا ثَيش ئةو نيوةِرؤية هاوينة هةر خولياي تؤم نةبوو، ئةمزاني ئةطةر كضَيكم 

ببـَي، نة ئةتوانم بة دَلي خؤم ناوي بؤ هةَلبذَيرم و نة ثةروةردةي بكةم. لَيم زيز 

مةبة، تؤ كاكة برا ناناسي. ئةو نيوةِرؤية وا لة سؤهرةوةرددا دووطيان بووم يةك 

جار خوَيم بة ضَيشتةكةدا كرد، تا شةراب و مةزةم لةو ثليكانة ئاسنينةوة بردة 
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كردةوة.  َيَيدا  خوَيم  تر  جارَيكي  و  ضوو  بيرم  لة  قوزوَلقورتيان،  بيكةنة  كة  سةر 

نَيو  فِرَيداية  مةنجةَلةكةي  و  ببووةوة  بةرز  هاواري  يةكةمدا  كةوضكي  لة  هةر 

زبَلدانةكةوة...

قسةي زؤري كرد، بةآلم هةر ئةوةم لة بيرة كة طوتي:- ئةطةر ذن ضاكيان 

هةباية فيلةسووفَيكيان تَيدا هةَلئةكةوت. نة طوَلم ئةو قسةيةي تةنيا لة تووِرةييدا 

نةطوت ضؤن هةركات وَينةكاني خؤي و ذنةكةي تماشا ئةكا ئةمة ئةَلَيتةوة. ها؟ 

دةمَيكة لة يةك جيابوونةتةوة، لة وةتةي تةآلقي وةرطرت ريش و سمَيَلي لَيتاشي 

و وتي لةمةو بةدوا من فيلةسووفَيكم!

كوِرم مةوالنا ذَير ئةو ضَيشتة خامؤش بكة با نةِروا.

ضَيم بؤ ئةطوتي؟ ئةها... هةر كة واي طوت، هةستَيكي خؤش لة دَلما باآلي كرد، 

ئةو كاتة ثِر بة دَل ئارةزووم كرد، سؤهرةوةرد كض ببواية.

ئةو حةزة هةر مايةوة، نة سؤهرةوةر و نة ئةظيسينا و نة ئةظيرؤس... بةخودا، 

بة ضاوي تؤ درؤ ناكةم هةر بة خؤشي تؤوةوة ئةوانيشم بوو، كةضي ئَيستا بة 

ذنةكاني تةكية بةس طوتوومة كض ئةبَي بة طؤضاني دةستم.

دةي هةر واية، وانيية؟ بَلَيي وا نةبَي؟ من باسي ئةم ثشتَين و كراسانةم بؤ 

كةس نةكردووة، ئاي كة حةزم لة هةنارة... جا بة ئيشتيا سوَيري بكةي، تؤزي 

سماق و ئاوليمؤي ثَيدا بكةي ويش ش ش...

- كةي دانيشين دوو بة دوو، كةَلةطةت و خاَل لة روو، مةمكت خِر كرد وةك 

هؤَلوو.

- مةبةستت خاَلةكةي الي لَيومة؟ دةمَيكة لةبيرت نةماوة، تةنانةت خؤميش.

- نة شةمامة! بةيتي ئةوةَل و سَيهةمي ئةَلَيم.

باشتر، باشتر كة ضاوةكانت نوقاندووة و ئةم ضاوة ثِر لة نياز و ثاِرانةوةي 

باوكت نابيني، بة طياني تؤ كة ئيتر لة هةموو كةس بؤم طرينطترة، ئةطةر ئَيستا 

دروست  طوآلنةم  ئةم  ئةطةر  نةبوايةم،  تؤ  ضاوةِرَيي  و  بواية  ثَيش  ساَلي  ضةند 

ئةطةر  نةبينيوة،  كةس  ثشتَيني  و  كراس  لةسةر  شَيوةيانم  و  رةنط  وا  نةكرداية 

دوو  لةم  يةك  بَيطومان  ئةكرد.  ضيم  بزاني  با  نةبوايةم  سَيشةممانة  ضاوةِرَيي 

كارةم هةَلئةبذارد. 

- رةعنا ئةو ضاية بوو بةضي؟

- راوةستة حاجي خانم با ئاوةكة طةرم بَي تازة سةرم خست. 

ئةضوومة  ئينجا  و  بخةون  براكانت  و  حاجي  ئةبووم  ضــاوةِرَي  يا  يةك: 

لةوة  بيرم  ئةبوو  تةواو  تا  و  بَي طيان  ذنَيكي  بة  ئةكرد  خؤم  و  ــةوة  ذوورةك
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ئةكردةوة بؤ بةياني ضي لَيبنَيم و ضلؤن ئاوي طؤشت بة دزي كاكة براوة بكةمة 

بةردةوام  كةسَي  ئةبَي  ضؤن  ئاخر  قِرة!  نةيكاتة  و  نةزانَي  ثَيم  و  بةشةكةي  ناو 

بخوَينَيتةوة و ويتاميني طؤشت نةطاتة لةشي؟

ئةوثةِري  بة  جار  هةموو  و  عةشقيانةوة  بة  بابة  وا  ثيرةذنانة  ئةو  بَلَيي  تؤ 

ئيشتياق و تامةزرؤيي و بة بيانووي ثليكاني زؤرةوة دةستيان ئةطرَي و دايةطيان 

دايةطيان ئةيانهَينَيتة سةر، لةو كاتانةدا زيندوو بوون يا مردوو؟ ئايا ئةو كاتةش 

حةسةن زيرةك هةر هةست بة مردوويي يا زيندوويي دَلدارةكاني ئةكرد؟ يا هةر 

ئةيويست وةك بابة تةواو بَي و بخةوَي.

- بوةستة با دوايين دةوري ضا ببةم بؤ ثيرةذنةكان.

- تؤ بَلَيي بؤضي هةروةك منداَل لةسةر ئةو فةِرش و ثليكانطةلة طاوَلكَي ئةكا 

و مووروو و زةنطيانة كؤ ئةكاتةوة؟

و  رةنط  لة  حةزم  وا  كراسانةي  و  قوماش  وردة  بةو  خةريكة  بَيطومان   -

جنسيان نيية و ثي ئةدةم كة بة خةَلكي هةِراري ببةخشَي، شتَيك دروست ئةكا 

و نايدركَينَي.

طوَيت لَيية كضم؟ جا بؤ بيدركَينم؟ هةر ثَيشي ناَلَيم تؤ كضي با لة داخانا بتةقَي!!

بضَيتة  دةستي  بووك  نةكا  خوا  جا  ئةيفرؤشَي،  و  ئةكا  دروست  شتَيك   -

طيرفاني خؤي، ئيتر خوداي خؤي بة حةق ناناسَي! ئةبَي زؤر ئاطات لة مووروو و 

زةنطيانةكانت بَي حاجي خانم!

- ئا... ئا هةروا ئةكةم، تةنانةت كاتَي ميوانمان نيية بة جَيطةي ئةوة تةزبيحات 

بكةم، مورووي سةر جلوبةرطةكانم ئةذمَيرمةوة. ئةو كاتةش وا دةف ئةذةنم و 

ثَيغةمبةري  ماَلي  دواي  بة  ثةتي  بةثَيي  عةرةبستاندا  بيابانَيكي  لة  ئةكةم  هةست 

نازدار...

- صلي  علي محمد و الة محمد. 

نةبَي،  خةمت  ئةذةنم،  دةف  و  ئةبَي  وشك  زارم  و  ئةطةِرَيم  ماَليدا  بةدواي   -

هةر بةو حاَلةش ئاطام لة ثوولةكةكانمة لَيم نةكةوَي.

- نامدوَيني بؤضي نامدوَيني؟ بؤ لَيم زيز بووي نامدوَيني؟

- ئةم رؤذانة زؤر باش نيم زيرةك، هةموو جار كة ئةجووَلَيتةوة هةزار جار 

ئةمرم و زيندوو ئةبمةوة، نة بة شةودا خةوم هةية و نة بة رؤذدا ئيستراحةت، 

ناشوكري نةبَي زؤر بزؤزة!

لة كوَي بووين؟ ئةها هاتةوة بيرم، رَيطاي دووةم ئةوة بوو كة -تؤش هةر 

ئةكرد،  طؤرانيوتنةكانيم  سةيري  هةفتةيةك  تا  و  نةخؤش  ئةكردة  خؤم  كضي- 
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طؤرانييةك كة من لة مةبةستي تَيبطةينَي و من هةر خؤم لَي طَيل ئةكرد و ئةويش 

حةزي ثَي ئةكرد! نازاني ضةند خؤشة يةك هةفتةي تةواو سةيري تامةزرؤيي و 

ثلةزيقاني بكةي! لةو كاتانةدا هةست ئةكةم حةظدة ساَلي ثَيشة و تازة يةكترمان 

ناسيوة، بة توون و تةوةس با نيوةشةوانةش هةر لة تةنيشتما نةخةوَي.

- ئؤف... ضةتيو مةكة، طيانم دةرضوو... زيرةك تكاية من ناتوانم ئةو ثةرداخانة 

بشؤ. -جارَي... باشة... -ئاخر كةنطَي؟ دواي يارييةكةي مةنضستَير...

ئةو يةك هةقتةية بة خؤم ئةَلَيم:

بِروا رةعنا ئَيستا دةرفةتَيكي باشة تا ثِر بة ثَيستت هةست بكةي تؤ هةمان 

مريةمة ضاوجوان و كةتانةي ئةمينَي و ثشتَين شل و ملي، بِروا ئةم طؤرانيطةلة 

ئةم تامةزرؤيي و ثلةزيقانة بؤ تؤية تةنيا بؤ تؤ رةعنا.

كارطةلة  لةم  هيض  و  نيية  طرينط  بؤم  ئةمانة  هيضي  ئيتر  طوَلم  تؤ  ضاوي  بة 

ناكةم، ئةتوانم تا ثير ئةبم هةر ذنَيكي مردوو بم و بؤم طرينط نةبَي بابة هةست 

بة مردوويي يا زيندوويي يا خاَلةكةي ال لَيوم بكا يا نةكا، يةعني تؤ نازاني بؤ؟ 

ضةتيوةي هاروهاجة وا مةكة لة خؤت! ديارة وةك منداَلةكاني خؤم واي، كاتَي 

ثَيئةكةني طؤنا ناسكةكانت دوو ضاَلي بضووكي تَيئةكةوَي و سوور هةَلئةطةِرَي.

دةستةوة  بة  براكانيشت  و  طةِرةك  كوِرةكاني  هةموو  بي  بزَيو  هَيندة  رةنطة 

ياس و هةراسان بن. ئةي بة قوربانت بم باشة؟ دةبَلَي باش.

- رةعنا بةياني شةو ميوانم بؤ دَي، ثازدة كةسين و لةسةر «ئةخالقي كانت» 

قسة ئةكةين. طؤشتي شةكمان بؤ لَينَي.

تكاية، تؤ خودا مةكة... وةرة بة حةوت مانطة لةدايك بة، ئيتر تاقةتم نةماوة، 

بَيزم دَيتةوة سةيري خؤم بكةم، دةمولووتت بؤ ماساندووم، خؤزطة تؤ جَيطةي 

بؤ  مةزةشيان  ئةبَي  خودايا  ئاخ...  بشؤشتبام.  بؤ  دةفرةكانت  و  ببواي  مةوالنا 

دروست بكةم.

جلةكانم نةشؤردووة، لةبيرم نةبوو بة باوكت بَلَيم ماشَيني جلشؤرييةكة دوَينَي 

خراث بوو. بةم زووانة ضاكي ناكاتةوة و ئةبَي هةر خؤم بيشؤم. نا... جارَي تةواوم 

يةك  هةمووي  ئةمةوَي  زةنطيانةية،  هةمووي  نةماوة،  ثَي  ثوولةكةم  نةكردوون، 

هيض  لة  تؤ  طياني  بة  ئةكَيشم  خؤم  طوآلنة  ئةو  وتي  ثَيم  بَي،  وا  ئةبَي  بَي  دةست 

جَيطايةك نةمبينيوة، كضم بيانوو مةطرة ناتوانم بِرؤم بؤ بازاِر، ئاخر ماَلت ئاوابَي 

ضلؤن بِرؤم؟ ئةم ثيرة سةطانةي دةوروبةري حاجي سَيشةممة دَين تا ثَينجشةممة، 

براكانت هةميشة يا برسييانة، يا ثَيكةوة شةِريانة و حاجي تاقةتي هةرا هةراي نيية، 

هيضيان وةكو يةك نان و ضا ناخؤن، هةر من زةوقي خواردنيان ئةناسم.
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- لةبيرت بَي لةو قارض و ثيوازة خؤشةش بؤ من ساز بكة.

- بةسةر ضاو كاكة برا.

كردن،  تةواوم  دوَينَي  بوون،  تةواو  قةراغةكةي  ماوة،  طوَلت  دوو  تةنيا 

من  و  بي  شيريندا  خةوي  لة  ئَيستا  ئةبَي  تؤ  بكةم.  ثَي  كارت  دَي  دَلم  ضؤن  نة... 

جلةكانت بؤ ئوتوو بكةم و كتَيبة هةَلِرذاوةكانت كؤ بكةمةوة و ئةوانةي بةياني لة 

جانتاكةت دانَيم. ياخودا داوةشَيي زيرةك ثَيم طوتي هةنار و ثرتةقاَلم بؤ بَينةوة، 

ترش ش ش... ويش ش كة خؤشة، بؤ نيمانة؟ ئةوةتا تؤزَي سماق بخؤ، ئةها ترشة... 

ئةزانم بةخوا بةياني خؤم بؤت ئةكِرم. خؤزطة بؤطةني ئةم زبآلنة بيهَيشتاية هةر 

ئَيستا بة دةستي كةفاوييةوة، راكشَيم و تا بةياني هةَلنةستم، نا ناكرَي بؤطةني 

ئةمانكوِرَي، من خةمي تؤمة.

عةيب و شوورةيي! من؟ ئا،  ئةوة بؤ نزطةرة ئةكةي؟ ئامان نةكةي بترسي! 

بةآلم با كةس نةزانَي، تاريكي ترسَينةرة، نيية؟ هةميشة هةست ئةكةم، جنؤكةيةك، 

بةآلم  منة،  خةياَلي  ئةمة  دَينن...  بةسةر  ثةندَيكم  ضووزانم،  ثياوَيك...  ثشيلةيةك، 

نان  ئةكةم،  هاتوضؤ  تَييدا  رؤذَي  هةموو  وا  كؤآلنةية  ئةو  هةر  ئَيرة  نيية،  راست 

ئةكِرم، دووكان ئةضم... ئا طوَلي من، هةر ئةوةية، ويش ش خوا بتطرَي ضي بوو؟ 

ثشيلةية هيض نيية، كةم نةزطةرة بكة هةر ئَيستا زبَلةكان دائةنَيم و هةَلدَيين، ئاطات 

لَي بَي كة نزيكي ماَل بووينةوة، هَيواش ئةِرؤم با ئةطةر بة رَيكةوت كةسَيك لة 

ثةنجةرةكةوة ضاوي لَيمان بوو بؤ حاجي و كاكة براي نةطَيِرَيتةوة. ئةزانم حاجي 

ئةَلَي:

- ئةو رةعناية وا بة ئةندازةي طامَيشَيك ئةبَي لة ثشيلةيةكي حيز ئةترسَي! 

تووِرة مةبة. حاجية ئيتر ضي لَي ئةكةي؟ ئةزانم كاكة براش ثَي لةسةر ثَي ئةخات 

و ئةَلَي: - نةمطوت! نةمطوت ئةطةر ذن ضاكيان هةباية...

ثياو لة تاريكي و تةنياييدا زؤر ترسَينةرة... وةيي... كة تاريكة، كضم مةترسة 

بؤني  كة  حةح  هةناسةي...  طةرمي  تؤش  خوايا...  ضيية  ئةوة  نةترسم،  منيش  با 

ناخؤشة، بؤ طةنيوي... مةترسة... مةزريكَينة... تكاية...

زيرةك  لَيية  ضاوم  شةراب...  بؤني  طةنيوة،  هةناسةي  ئةكا،  لَي  فووم  حاجي 

ئيتر  ئَيستا  وا  ثيرةذنانة  بةو  ئةكةوَي  ضاوي  كة  هةر  دَيتةوة،  خةمطينييةوة  بة 

بيانووي ضاكيان دةستكةوتووة كة تا سَيشةممةش دايكوتَين و ئاطايان لَيم بَي، 

قةيدي  لَيوم،  ال  خاَلةكةي  بة  بَلَي.  طؤراني  باآلمدا  بة  وةرة  تكاية...  ئةطةشَيتةوة. 

ئيتر  مابوو،  طوَلم  دوو  تةنيا  بمبيني،  وا  ناكةي  حةز  و  ماسيوة  لوتم  و  دةم  ناكا 

بةو قةناعةتة طةيشتبووم با هةموويان لة جؤرَيكي مووروو دروست نةكةم، با 
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جياواز بن، وةك ضؤن ئةو هةموو زةوقي خواردنة لةم كاولةو بووةدا ئةناسمةوة 

لةم كاولةو بووة.

تكاية وةرة بة باآلمدا طؤراني بَلَي، تةسةور بكة كاتي خؤي بة زِرةي ثاموورة 

و طوارةكانم دين و ئيمانم لَي تاراندووي.

بَيطومان كانت ثياوة ئةطينا هةر كة ئةبوو بة سَي مانطت ناوةكةي بة سةرتدا 

ئةسةثاند و كةس بؤي نةبوو بيطؤِرَي.

و  دةسماَل  حةوت  و  كراس  ضوار  ئَيستا  ئةزاني  دةستم؟  طؤضاني  بة  ئةبي 

ثشتَينت هةية؟ بَلَيي وةستا ئةحةدي هَينابَيتة سةر ماشيني جل شؤرييةكة؟

ئةم طوَلطةلة لةسةر كراسي كافية خانمةوة ضةند ئاشناية، لة كوَي بينيومة؟ 

خؤمدا  زةيني  لة  طوآلنةم  ئةو  هةموو  وا...  شتي  مةحاَلة  نة...  نة  منة؟  ئةوةي 

داِرشتوون، ثَيم طوتي كةس نييةتي تةنانةت ذنةكاني ثَينجشةممة ئةي بؤ كافية 

خانم هةيةتي؟

ضةتيوةي سةطة خةوتووي ئةزانم، خؤت لة مردوويي داوة، بةو خوداية كة 

يا  ثشيلة  يا  بوو  ثياو  نايةي!  هيض  دةربايسي  و  ئةفرؤشي  هةمووان  بي  طةورة 

جنؤكة؟

ضاوةِرَيية  برا  كاكة  ئةزانم  ئةضَي،  حةيامان  ئةطريم؟  ضؤن  ناطريم...  نا 

فرمَيسكةكانم ببينَي و بَلَي: - نةمطوت... نةمطوت؟

سنة

 ٢٠١١/١١/٧



وەرگانوەرگان
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حةمة قادرحةمة قادرمةرطى ئيبراهيم يونسى

فاتح سةعيديفاتح سةعيديحةقايةت، ئوستوورة و فةلسةفة (لة فةلسةفةي ئةفالتووندا)

سامان عةلى حاميدسامان عةلى حاميدهةموو ساَلَيك درؤيةك

ياسين عومةرياسين عومةرمةرطى خاتوو فيركان

عةبدولباست ئةحمةدعةبدولباست ئةحمةدئةفسانة و مَيذوو

ئةنوةر قادر محةمةدئةنوةر قادر محةمةدكورد هةر باهؤزى هةية

ئازاد نةجمئازاد نةجمظانكا

يونس حسةينييونس حسةينيهةشت كورتةشيعري غوآلم حوسةين نةسيري ثوور

ئاوات حاجي عةبدوَلآلئاوات حاجي عةبدوَلآلحكايةتي بةرئاطرداني ئةفريقي

هادي محة مة ديهادي محة مة ديهة ست و ميهرة باني مانط شارَل بودلَير

بابةك سةحرانةوةرد بابةك سةحرانةوةرد حةوت ثارضة شيعري مةيسةم رياحي
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(١-٢)

ئيبراهيم يونسى، وةرطَيِر و نووسةرى ثِركار و كةمدةنط، رؤذى ضوارشةممة 

ئةو  طرووثى  لة  يونسى  ئيبراهيم  كرد.  دوايي  كؤضى  تاران  لة   ٢٠١٢/٢/١٩

رؤشنبيرة ثابةند و بةرثرسيارانة بوو كة دةيويست جيهان بؤ هةموو كةس بكاتة 

شوَينَيكى باشتر. هةر بؤية لةسةرةتاوة رووى لة خةباتى سياسى كرد. خةباتَيكى 

و  نةكردةوة  ثاشطةزى  رَيطةكةى  لة  يونسى  سياسى  شكستى  شكستخواردوو. 

هةنطاوى  نةمرتر  و  قوَلتر  بةآلم  درَيذخايةنتر،  و  دذوارتر  هةَلبذاردنَيكى  بةرةو 

رؤَلى  خةَلكةكةى،  رؤشنبيرى  ئاستى  بةرزكردنةوةى  لةِرَيطةى  دا  بِرياري  نا. 

خؤى لة ثَيشكةوتنى كؤمةَلطادا بطَيِرَيت. لةبرى ئةوةى وةك ثةندَيكى كؤن دةَلَيت 

دةكردن  راوةماسى  فَيرى  بكات،  تَيريان  رؤذَيك  بؤ  تا  برسييةكان  بداتة  (ماسى 

كتَيب  بةرط  هةشتا  لة  زياتر  نةبَيت).  كةس  بة  ثَيويستيان  ذيانيان  بةدرَيذايى  تا 

تةمةنى  لةماوةى  نووسراوة  لةسةر  يونسيان  ئيبراهيم  ناوى  وةرطَيِر  وةك  كة 

لة  طةورةية  وةرطَيِرة  ئةم  طةورةيةن.  هةوَلة  ئةم  شايةتى  ساَليدا،  هةشتاوثَينج 

ئةو  قورسايى  لةطةَل  بؤئةوةى  هةَلدةبذارد  كتَيبةكةى  ورياييةوة  بة  وةرطَيِراندا 

مةرطى ئيبراهيم يونسى
كؤتاييةك بؤ سةردةمى درةوشاوةى وةرطَيِران

ئامادةكردنى: نازى عةزيمائامادةكردنى: نازى عةزيما

و. لة فارسييةوة: حةمة قادرو. لة فارسييةوة: حةمة قادر
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ضةندين  بةرهةمى  بَيت.  يةكانطير  نابوو،  شانى  لةسةر  كة  فةرهةنطييةى  بارة 

نووسةرى وةك ظيكتؤر هؤطؤ، ضارلز ديكنز، هاوار فاست، دستؤيؤفسكى، ئةى. 

طؤرطى  ماكسيم  هاردى،  تؤماس  ئيلؤت،  جؤرج  راسَل،  برتراند  فؤرستةر،  ئَيم, 

كتَيبى  ضةند  ئةدةبيشدا  رةخنةى  و  مَيذوويى  بوارى  لة  وةرطَيِرا.  ضيخؤفى  و 

روسيادا،  ئةدةبى  بة  طةشت  خؤرئاوادا،  ئةدةبى  بةناو  طةشت  وةك  مةرجةعى 

بةرطى  ضوار  طرنطتر  هةمووي  لة  و  يؤنان  ئةدةبى  مَيذووى  و  ئةفريقا  ئةدةبى 

لةزةحمةت  ثِر  كارَيكى  بةرهةمى  كة  وةرطَيِراوة،  هونةرى  كؤمةآليةتى  مَيذووى 

و سةبر و تاقةتَيكى لةِرادةبةردةر بوو. وةرطَيِران الى ئةو ثِربوو لة قةلةقى نةك 

كارَيكى تةكنيكى، وةسواسى ئةم وةرطَيِرة بةِرادةيةك بوو كة دواى وةرطَيِرانى 

كتَيبَيكى ٧٠٠ الثةِرةيى بةناوى (شَيرلى) لة نووسينى شارلؤت برؤنتة، لةبةرئةوةى 

بة كتَيبَيكى دذة كرَيكارى زانى، ضاثى نةكرد، خؤى دةَلَيت: ”لةبةرئةوةى بير لة 

ضاثكردنى نةكةمةوة، دِراندم“.

منداَلى لة بانةمنداَلى لة بانة

دةوترا  ثَيى  لةوكاتةدا  كة  بانة  شارى  لة   ١٩٢٧ ساَلى  لة  يونسى  ئيبراهيم 

(قةسةبة)، لة كوردستانى رؤذهةآلت لةدايك بوو. دةربارةى ساَلى لةدايكبوونى 

طةيشتة  درةنط  زؤر  شوناسنامة  نةبَيت،  راست  رةنطة  مَيذووة  ”ئةم  دةَلَيت: 

كوردستان وةك هةموو شتةكانى تر. ساَلى ١٩٣٢ يان ١٣١١ بوو كة شوناسنامةيان 

بؤ دةركردم. لةبيرمة لةبةر جياوازيى تةمةنم زؤرجار دايكم و باوكم كَيشةيان 

باوكم  و  نووسراوة  زؤر  ئيبراهيم  تةمةنى  دةيوت  دايكم  دةبوو.  دروست  بؤ 

سةربازيى  بؤ  بةزؤرناردن  سيستمى  لة  دايةطةورةم  نووسراوة.  راست  دةيوت 

دةترسا و دةيوست تا ئةو شوَينةى دةتوانَيت رؤيشتنم بؤ سةربازيى دوابخات. 

كة  تر  خةَلكى  بةثَيضةوانةى  قةَلةم“.  بداتة  بضووكترم  بة  دةدا  هةوَلى  هةربؤية 

ئةمة دةكةنة بيانوويةك بؤ تةمةنَيكى كةمتر لة ثَيناسةكةيان، دةَلَيت: ”بةثَيى ئةو 

رووداوانةى كة لةيادم ماوة، ثَيمواية دووسَى ساَل طةورةتر بم لةو بةروارةى كة 

لة شوناسنامةكةم نووسراوة“.

و  دايةطةورة  ماَلى  لة  و  دةدات  لةدةست  دايكى  كة  بوو  ساآلن  دوو  يونسى 

باوة طةورةى دةمَينَيتةوة. خؤى دةَلَيت: ”ئةم دووانة زؤر قانيع و زةحمةتكَيش و 

كة دةيزانى  جؤرواجؤرانةى  ثيشة  ئةو  بةهؤى  باثيرى  بوون“.  دةستكورت  زؤر 

زؤر  بوو  ثياوَيك  دةكرد.  ثةيدا  ذيانى  بذَيويى  كرَيكارى)  دارتاشى،  (خةياتى، 

باوكى  و  رةعيةت  كضانى  لة  دايكى  رووطةش.  و  قسةخؤش  و  مةجليس  خؤش 
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يةكَيك لة خانزادة و ئاغاكانى ناوضةكة بوو، واتة سلَيمانخانى نةوةى يونس خان، 

ذنى  سَى  و  خوشك  ثَينج  بوو.  قةرةباَلغ  زؤر  ماَلَيكى  باوكى  ماَلى  بانة.  حاكمى 

باوكى، سَى برا، برازايةك و ذمارةيةكى زؤر خزمةتكار... هةريةكَيكيان بؤ خؤى 

حكومةتَيك بوو و وَينايةكى تايبةتيان لةسةر خؤيان و ماَلة طةورةكةيان هةبوو. 

خَيزانى باوكم هةموويان زؤر ساويلكة و سادة بوون، جطة لة من و دوو مامم. 

ساَليدا  ثانزة  لة  من  بووين.  زؤرزان  ترةوة  لةاليةكى  و  سادة  لةاليةكةوة  ئَيمة 

بةِرَيكةوت نةبَيت نةِرؤيشتبووم بؤ ماَلى باوكم و هةموو جارَيك كة رَيم دةكةوتة 

ئةوَى سوكايةتيم ثَيدةكرا. دايةطةورةم نةيدةهَيشت بِرؤم“.

مَيردمنداَلى و خوَيندنمَيردمنداَلى و خوَيندن

دةوَلةتى  قوتابخانةى  لة  سةرةتايى  خوَيندنى  ساَليدا  دوانزة  لة  ئيبراهيم 

ثةهلةوى تةواو دةكات، بةآلم حةز لة درَيذةدان بة خوَيندن دةكات، لةوكاتةدا لة 

بانة ئامادةيى نةبوو. باوكى بؤ خوَيندنى ناوةنديى ناردى بؤ سةقز كة شةست 

تةوةكولى  ئةحةمةد  و  بةهرامى  عةبدولقادر  سةقز  لة  دوورة.  بانة  لة  كيلؤمةتر 

ساَلى  سَى   ١٩٤٢ ساَلى  لة  دةثارَيزَيت.  هاوِرَييةتيية  ئةم  كؤتايى  تا  و  دةناسَيت 

هَيزةكانى  لةاليةن  ئَيران  كاتةدا  لةم  دةكات.  تةواو  سةقز  لة  ئامادةيى  يةكةمى 

ناوضةكة  وآلت،  داطيركردنى  ”بة  دةَلَيت:  يونسى  دةكرَيت.  داطير  هاوثةيمانانةوة 

شَيوا و بةرةو خَيَلةكيبوون رؤيشت. ئيدى قوتابخانة نةما و من تا ساَلى ١٩٤٤ 

بَيكار بووم“. هةر لةم ساَلةدا سوثا بة دةركردنى بةياننامةيةك خَيزانة خَيَلةكييةكان 

هاندةدات كوِرةكانيان، ئةطةر مةرجى ثَيويستيان هةبَيت لة قوتابخانةى سةربازيى، 

يان ئةكاديمياى ئةفسةرى ناونووس بكةن. ئيبراهيم يونسى هةموو مةرجةكانى 

تؤمار  ناوى  رذَيمدا  ئامادةيى  لة   ١٩٤٤ ساَلى  لة  و  دةكات  تاران  لة  روو  هةية، 

دةكات.

عةباسى  روحوآل  دكتؤر  ذيانى  هةميشةيى  هاوِرَيى  لةطةَل  ئامادةييةكةدا  لة 

ئاشنا دةبَيت. دةربارةى ئةم هاوِرَييةى نووسيويةتى: ”زؤرباش لةبيرمة ئةوكاتة 

ئَيمة يةكترمان بينى، تةنها تازةثَيطةيشتوويةك بووين. هةردووكمان لة دةرةوةى 

ئامادةيى  لة  هةردووكمان  بانة.  لة  من  و  ئابادةوة  لة  ئةو  هاتبووين.  تارانةوة 

دوو  تةنها  دةمانزانى  ئَيمة  شوَينةى  ئةو  تا  ئةوسةردةمة  بووين.  سةربازيى 

قوتابخانةى  يةكَيكيان  هةبوو:  وآلتدا  لة  شةوانةِرؤذى  فَيركردنى  دامةزراوةى 

ئامادةيى  بؤ  هاتبووين  ئَيمة  موقةدةماتى،  ئةكاديمياى  ئةويتريان  و  سةربازيى 

دابِرابووين.  خوَيندن  لة  ساَل  دوو  هةردووكمان  بوو،   ١٩٤٤ ساَلى  سةربازيى. 
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ئةوكات حةوشةى طةورةى ئامادةييةكة تةنها طَلؤثَيكى رووناك بوو. لةبيرمة هةر 

لة شةوى يةكةمةوة كة هاتمة ذوورةوة وةك غةريبَيك بة حةوشةكةدا دةطةِراين 

و بيرمان لة غوربةت و دووريى و داهاتووى خوَيندن و ئةم بابةتانة دةكردةوة... 

كرد  ثرسيارى  لَيكردم،  سآلوى  هات،  الم  بةرةو  تاريكييةوة  لةناو  يةكَيك  كة 

و  كَيية  وتى  و  ثَيناساندم  خؤى  ئةويش  و  وت  ثَيم  كوَيم.  خةَلكى  و  ضيية  ناوم 

ئيبراهيم  وتى  ثَيشةكييةك  هيض  بَى  بة  قسةكانيدا  درَيذةى  لة  هاتووة...  لةكوَيوة 

هاوِرَييةتيية  ئةم  ئَيستاش  تا  و  هاوِرَى  بة  بووين  بين“...  هاوِرَى  ثَيكةوة  وةرة 

بةردةوامة بة هةموو هةَلكشان و داكشان و الر و لةوَيريى و قسةلةيةكتر دابِرين 

و ئاشتبوونةوةكانةوة. 

فةِرةنسا  لة  كة  ئةو  بةيارمةتى  هةر  دواتريش  و  وةردةطرَيت  بةكالؤريؤس 

تا  و  دةِروات  ثاريس  بةرةو  خوَيندن  بة  ــذةدان  درَي بؤ  زانكؤية،  مامؤستاى 

وةرطرتنى دكتؤرا بةردةوام دةبَيت.

طةنجَيتى، ئةفسةرَيكى تودةيىطةنجَيتى، ئةفسةرَيكى تودةيى

ئةكاديمياى  دةِرواتة  و  وةردةطرَيت  ديثلؤم   ١٩٤٦ ساَلى  لة  يونسى  ئيبراهيم 

لة   ٢ سوارى  هَيزى  دووةم)  (موالزمى  ثلةى  بة   ١٩٤٩ ساَلى  لة  ئةفسةريى. 

لة  لةوَى  دةِروات.  خزمةت  بؤ  رةزايية  و  ورمَى  بةرةو  و  دةردةضَيت  ئةكاديميا 

و  كض  سَى  هاوسةرطيريية  ئةم  بةرهةمى  دةكات.  هاوسةرطيريى   ١٩٥٠ ساَلى 

كوِرَيكة. لة رةزايية سةردةمَيكى قورس بةِرَي دةكات. كضة ضل رؤذةكةى تووشى 

نةخؤشى دةبَيت. هةر لةوَى لة ١٩٥١ طوللةى بةردةكةوَيت و قاضَيكى لةدةست 

دروستكردنى  بؤ  سوثا  بِريمةوة“.  قاضَيكيان  دةبارى،  قورس  ”بةفرَيكى  دةدات. 

قاضى دةستكرد بةرةو ئةَلمانيا و فةِرةنسا دةينَيرَيت.

دةستبةكار  (سثة)  شةقامى  لة  سوثا  جبةخانةى  لة  تاران  بؤ  طةِرانةوةيدا  لة 

دةبَيت. لة ساَلى ١٩٥٤ دةضَيتة ناوحيزبى تودةى ئَيرانةوة كة لةوكاتةدا بووةتة 

طؤِرانةوة  بة  خةونيان  طةنجانةى  ئةو  زؤربةى  و  طشتى  و  طةورة  حيزبَيكى 

طِروتين  كاتى  سةردةمة،  ”ئةو  دةَلَيت:  خؤى  وةكو  بوون.  ئةندام  تيايدا  دةبينى، 

ساَلى  لة  حيزب.  سةبازيى  رَيكخراوى  ئةندامى  دةبَيتة  بوو...“  سةرمةستى  و 

تودة  حيزبى  بة  ثةيوةست  سةربازيى  رَيكخراوى   ٨/٢٨ دواى  ساَلَيك   ١٩٥٥

كةشف دةبَيت. ”رَيكخراوةكة كةشف بوو و ئَيمةى ئةفسةرى ئةنداميش هةموو 

حوكم دراين و كةوتينة زيندان“. ئةفسةرانى ئةندامى رَيكخراوى سةربازيى ثؤل 

هةموويان  و  دووةمداية  طرووثى  لة  يونسى  دةكرَين.  دادطايى  و  دةستطير  ثؤل 
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كة  حوكمةكةداية  جَيبةجَيكردنى  لةضاوةِروانى  لةسَيدارةدانة.  حوكمةكةيان 

لةدةستدانى قاضَيكى لةكاتى خزمةتدا بةهانايةوة دَيت. ”تا ساَلى ١٩٥٥ لة بةشى 

 ١٩٥٤/٨/٢٨ كؤدةتاي  دواى  كة  بوو  ساَلةدا  لةم  بووم.  سوثا  ثاشةكةوتةكانى 

رَيكخراوى سةربازيى سةر بة حيزبى تودةى ئَيران كةشف بوو و ذمارةيةكى 

لة  و  دووةم  طرووثى  لة  بووم  يةكَيك  منيش  دةستطيركران.  ئةفسةران  لة  زؤر 

لةسَيدارةدان  بة  هةموومان  سةرةتاييدا  دادطاي  لة  كرام.  دادطايى   ١٩٥٥/١٠/٢٢

حوكم دراين. لةكاتى جَيبةجَيكردنى حوكمةكةدا ثَييان وتم كة بةهؤى لةدةستدانى 

بؤ  لَيبووردنت  مافى  ياخود  سوكتر  ثلةيةك  سةربازيى،  خزمةتى  لةكاتى  قاضت 

دةردةضَيت“.

زيندان، شوَينَيك بؤ خودسازى و خؤ راهَينانزيندان، شوَينَيك بؤ خودسازى و خؤ راهَينان

لةطةَل  تاهةتايى  زيندانى  بؤ  دةكرَيتةوة  كةم  حوكمةكةى  يونسى  ئيبراهيم 

كارى قورس. تا ئةم كاتةش نة لة دنياى نووسينداية و نة تةنانةت زمانى بيانيش 

دةزانَيت. لة زيندانى لةشكرى زرَيثؤشى عةباس ئابادةوة بةرةو زيندانى كؤشك 

دةطوازرَيتةوة. لة ساَلى يةكةمى ناو زينداندا بة يارمةتى فةرهةنطَيك، فةِرةنسيية 

الوازةكةى بةهَيزتر دةكات. كاتَى دةرطاى زيندانى بةِروودا دةكرَيتةوة و سةير 

دةكات هةموو هاوزيندانييةكانى خوَيندوويانة. هةندَيكيان لة دةرةوة خوَيندوويانة 

لة  زؤرَيك  زانكؤ.  دةبَيتة  الى  زيندان  زمانزانيشن.  خؤيان  ثسثؤِرى  لة  بةدةر  و 

زيندانييةكانى ئةوساآلنة كاتَى لة زيندان ئازادكران، النيكةم فَيرى يةك دوو زمان 

بووبوون. زؤربةيان لة زيندان دةستيان داية وةرطَيِران و نووسينى كتَيبى زؤر 

بةبايةخ. ئيبراهيم يونسى بةيارمةتى هاوِرَيكانى لة زيندان فَيرى زمانى فةِرةنسى 

و هةر لةِرَيطةى ئةوانةوة ئاشناى ئةدةب و نووسين دةبَيت. تامةزرؤى فَيربوون و 

نووسين دةبَيت. بةيارمةتى هاوِرَيكانى لةناوةوة و دةرةوةى زانكؤ، بؤ فَيربوونى 

بنةِرةتةكانى نووسين، بةردةوام نامة بؤ روسيا و ئةوروثا دةنَيرَيت و لةِرَيطةى 

(فَيربوونى نووسينةوة) روو لة قوتابخانةى نووسينى بةريتانيا دةكات. لة زيندان 

كتَيبى وانةيى دةخوَينَيت، راهَينانةكان ئةنجام دةدات و ياداشتيان لَى هةَلدةطرَيت.

ضيرؤكنووسين  هونةرى  كتَيبى  بةشَيوةى  و  دةكات  فراوانتر  يادداشتةكان 

بآلوى دةكاتةوة. هةمووجارَيك كة سياوةش كةسرايى سةردانى دةكات بةشَيكى 

زيندان  لة  دةكات.  ضاثى  و  بآلوكةرةوةيةك  بة  دةيدات  سياوةش  دةدات،  ثَى 

بةردةوام دةبَيت لة كاركردن...
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لة دايكبوونى وةرطَيِر لة زينداندالة دايكبوونى وةرطَيِر لة زينداندا

تةمةن  كؤتايى  تا  كة  رَيطايةك  دؤزيوةتةوة.  خؤى  رَيطةى  ئيدى  لَيرةوة 

درَيذةى ثَى دةدات. زيندان دةبَيتة رَيطايةك بةرةو ئازادى. (ئارةزووة طةورةكان)

ى ضارلز ديكنز لة زيندان وةردةطَيِرَيت. دةربارةى ئةم وةرطَيِرانة وتوويةتى هةر 

ئةو سةردةمةى لة زيندان بوو، ثرسيار لة سياوةش كةسرايى دةكات كة برايةكى 

لة زيندان بوو و بةردةوام سةردانى دةكرد، كةسرايى هانى دةدات بؤ وةرطَيِرانى 

رؤمانةكة، يونسى بة قسةى دةكات. كتَيبةكة لةذَير ضاودَيريى سيروس ثةرهام 

زانكؤى  بوو،  زيندان  لة  وةطَيِرةكةى  لةكاتَيكدا   ١٩٥٨ ساَلى  لة  بآلودةبَيتةوة 

(جادووكراو) كتَيبى  هةَليدةبذَيرَيت.  ساَلة  ئةو  وةرطَيِرانى  باشترين  وةك  تاران 

ى سؤلؤمؤن رؤبينظيض (١٨٥٩-١٩١٦) نووسةرى رووسى جوو، (ماَلى ياسا)ى 

ضارلز ديكنز و (سثارتاكؤس)ى هؤوارد فاست لة وةرطَيِرانة طرنطةكانى ئةون لة 

سةردةمى زينداندا.

نووسةرى ثرؤفيشناَلنووسةرى ثرؤفيشناَل

كاتى  ئَيستا  و  دةكرَيت  ئازاد   ١٩٦٣ لة  ساَل  هةشت  دواى  يونسى  ئيبراهيم 

هةذاريى و بَيكارييةتى. قةدةغةكراوة كار بكات. وةكو خؤى دةَلَيت: ”سةردةمى 

بَيكاريى و دةستكورتى بوو“.

لةدواى زيندان سَى ساَل بَى كار دةبَيت. دواتر لةطةَل (محةمةد قازى) و (بة 

ئازين)، كة ئةويش هةمان كَيشة و ئازارى هةبوو، لة بةشى وةرطَيِرانى كؤمثانياى 

دانيماركى كامثساكس كة رَيطةى ئاسنى ئَيرانى دروست دةكرد، دامةزران. (ئةو 

دامةزراوة  لة  و  نةكرداية  تؤبةيان  ئةطةر  ئازادكران،  زيندان  لة  كة  تودةييانةى 

حكومييةكاندا دانةمةزراناية، ناضار بوون روو لة كةرتى تايبةت بكةن). 

قازيش  دةبَيتةوة.  قوَل  و  دةبَيت  ثتةو  لَيرةوة  قازى  لةطةَل  هاوِرَييةتى 

ياساى  قازى  دةيناسَيت.  ئامادةييشةوة  ساآلنى  لة  و  خؤيةتى  هاونةتةوةى 

خوَيندبوو، كارمةندى وةزارةتى دارايى بوو و وةك خؤى وةرطَيِر بوو. ماوةى 

ساَلَيك  شةش  ثَينج  و  دةبَيت  قازى  هاوكارى  كامثساكس  كؤمثانياى  لة  ساَلَيك 

يان  ماَلةوةن،  لة  خَيزانةكانيان  لةطةَل  يان  يةكتر.  بةطيانى  طيانى  هاوِرَيى  دةبنة 

براى  راستكار،  عيزةتوآل  ئةندازيار  ثَيكةوةن.  كؤآلنةكاندا  و  كافة  لة  دةرةوة  لة 

كة  ناودار)،  (وةرطَيِرى  دةريابةندةرى  نةجةف  هاوسةرى  راستكار،  فةهميمة 

ئَيران،  ئامارى  بنكةى  لة  هةبوو،  ثيالندانان  رَيكخراوى  لة  زؤرى  كاريطةرييةكى 

بةشَيك لة رَيكخراوى ثيالندانان، كارَيكى بؤ دةدؤزَيتةوة.
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سةرةتا وةك لَيكؤَلةر، دواتر وةك وةرطَيِر و ثاشان وةك سةرؤكى ناوةندى 

هيض  و  نةيخوَيندووة  دةزطايةك  هيض  لة  كة  ثيشةيةك  دةكات،  كار  وةرطَيِران 

دةرضووى  ئةوانةى  زؤربةى  لة  هةرضةند  نيية.  بوارةى  ئةو  بِروانامةيةكى 

كاتَيك  دةهات  كة  نوَى  سةرؤكَيكى  ”هةموو  دةيزانَيت:  باشتر  ئةكاديمياكانن 

ثرسيارى ئةوبةشةى دةكرد كة خوَيندوومة، سةرى دةسوِرما و رةنطة هةندَيكيش 

بَيتاقةت دةبوو، ضونكة سةرؤكى ناوةندى وةرطَيِران بووم، ئةوكاتة ناضاربووم 

لة  وانةزانن  و  بمناسن  بةِرةسمى  نوَى  سةرؤكى  وةك  تا  بكةم  يارى  هةندَيك 

شوَينَيكةوة بةزؤر دانراوم“.

ئيبراهيم يونسى لة ساَلى ١٩٧٢ بؤ درَيذةدان بة خوَيندن رووى لة ثاريس كرد 

و لة ساَلى ١٩٧٨ دواى وةرطرتنى بِروانامةى دكتؤراى ئابوورى طةشةثَيدان لة 

زانكؤى سؤربؤنى فةِرةنسا، طةِرايةوة بؤ تاران“.

يةكةمين ثارَيزطارى كوردستان دواى شؤِرش و دةستلةكاركَيشانةوةىيةكةمين ثارَيزطارى كوردستان دواى شؤِرش و دةستلةكاركَيشانةوةى

دواى شؤِرشى ئيسالمى، بؤ ماوةيةكى كورت ثَيش رؤيشتنى سادق خةلخالى 

بؤ كوردستان، ثارَيزطارى كوردستان بوو، بةآلم بةو شَيوةيةى كة بة رؤذنامةى 

دةوَلةت  سياسةتةكانى  لةطةَل  ناكؤكى  ”(بةهؤى  وتبووى:  ئةوكات  ”كةيهان“ى 

نووسى:  كةيهان  رؤذنامةى  كاركَيشايةوة.  لة  دةستى  كوردستان،  بةرامبةر  لة 

ئةمِرؤ  كوردستان،  دةستلةكاركَيشاوةى  ثارَيزطارى  يونسى  ئيبراهيم  ”دكتؤر 

دةستَيوةردانى بةرثرسةكانى دةرةوةى كوردستانى ئيدانةكرد و بةرثرسيارَيتى 

لةبةرضاوطرتنى  بةبَى  كةسانةى  ئةو  ئةستؤى  خستة  مةريوانى  رووداوةكةى 

هةلومةرجى ناوضةكة، سةرباز رةوانةى ئةوَى دةكةن“.

كةيهان دةنووسَيت: ”دكتؤر يونسى كة ٢١ رؤذ ثَيشتر دةستلةكاركَيشانةوةى 

كوردستان  خةَلكى  كَيشةكانى  رايطةياند  وآلت،  وةزيرى  بةردةم  خستووةتة 

كةسانى  رةفتارى  بةرهةمى  ناوضةية  ئةم  كَيشةكانى  زؤربةى  زؤرن،  طةلَيك 

سةر بة رابردووة و ئَيستاش هةندَيك لة كؤميتةكان و بةرثرسة نا مةسئولةكان 

لةنَيوان  دا  هةوَلم  كاركردنمةوة  سةرةتاى  لة  من  دةدةن.  دؤخة  بةم  درَيذة 

طرووثة جياوازةكاندا لَيكتَيطةيشتن و رَيكةوتن دروست بَيت بؤئةوةى بةثَيى ئةم 

و  كؤميتة  سةرةتا  دةبوو  هةربؤية  ناوضةكة.  بؤ  بطةِرَيتةوة  ئارامى  رَيككةوتنة، 

سةربازةكانم تةسفيية بكرداية. دواى ئةوةش دةبوو سةرقاَلى بابةتى كؤميتةكان 

بووة  دةبرد،  بةِرَيوةى  زادة  موفتى  ئةحمةد  كة  كؤميتانة  لةم  يةكَيك  بووماية. 

دواى  كؤميتةية  ئةم  ناوضةكةدا.  لة  زؤر  طرفتى  و  كَيشة  دروستكردنى  هؤى 
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بةم  زادة  موفتى  بةِرَيز  بةآلم  هةَلوةشايةوة،  تاَلةقانى  ئايةتوآل  لةطةَل  طفتوطؤ 

هةَلوةشاندنةوةية رازى نةبووة“.

و  دةكات  خؤى  دةستلةكاركَيشانةوةى  بة  ئاماذةى  دواتر  يونسى  ئيبراهيم 

دةَلَيت: ”لةطةَل ئةوةى توانيم بؤ ماوةى ٣ مانط ئارامى لة ناوضةكةدا بةرقةرار 

بكةم، بةآلم هةندَيك كَيشةى كة لةسةرةوة باسكرا و بَى ئةنجامبوونى هةوَلةكان، 

بِرياردان  دةزطاى  يةكةم  كة  برد  بابةتة  ئةو  سةر  تةركيزخستنة  بةرةو  منى 

يةك نيية و دووةم لة بِريارةكانيشدا نييةتى باش بةدى ناكرَيت. بؤ نموونة ئَيمة 

مةركةزى  كؤميتةى  لة  كوِرةكةى  دواتر  هةَلدةوشَينين،  ثياوَيكى ئاينى  كؤميتةى 

تارانةوة فةرمان وةردةطرَيت و لةطةَل خؤى ثاسدار رةوانةى ناوضةكة دةكات. 

هةر ئةم ثاسدارانة ئةمِرؤ لة بيجار لةطةَل خةَلك كَيشةيان بؤ دروستبووة و ٤ 

ثارَيزطاى  كارى  بِرياردانة  فرة  و  سةروبةرى  بَى  جؤرة  ئةم  كوذراون...  كةس 

هةستم  منيش  و  دروستكرايةوة  سةرلةنوَى  كابينةكة  ئةوةى  تا  كردووة  ئيفليج 

ثشتى  و  زيهنيية  هةَلسةنطاندنَيكى  تازةكان  بةرثرسة  هةَلسةنطاندنى  كة  كرد 

بةكردار نةبةستووة. هةربؤية هاتمة تاران و ثَيشنيارةكانى خؤم بؤ ضاكسازيى 

بارودؤخى كوردستان ثَيشكةش بة دةوَلةت كرد، بةآلم هةستم كرد كة دةوَلةت 

ئةطةريش دةستَيوةردان نةكات، لة هةلومةرجَيكدا نيية كة شتةكان خراثتر نةكات، 

ياخود رَيطة بة من بدات خؤم ئةوكارة بكةم. لةِراستيدا دةوَلةت بةهؤى كاريطةريى 

ناوةندةكانى ديكةوة دةيويست كةسانَيك كة رةطوِريشةيان لة كوردستان نيية، 

بةريةككةوتنى  لة  بارودؤخة  ئةم  بةداخةوة  بسةثَينَيت.  كوردستاندا  بةسةر 

مةريواندا بوو بة واقيع و ئاكامى دَلتةزَينى لَيكةوتةوة“.

دكتؤر يونسى دةَلَيت: ”كةسانَيك كة لة ناوضةكةدا دةستَيوةردان دةكةن يان 

بِريار لةسةر كوردستان دةدةن، بةهيض شَيوةيةك ناوضةكة ناناسن، ئةوان نازانن 

هةنطاو  كردار،  نةك  زيهنى  بنةماى  بةثَيى  هةربؤية  ضةكة،  ثِر  ناوضةية  ئةم  كة 

دةنَين“. ثارَيزطارى دةستلةكاركَيشاوةى كوردستان لةم طفتوطؤيةدا رايدةطةيةنَيت 

كة: ”نةيارى شؤِرش رؤَلَيكى ئةوتؤيان لة كوردستاندا نيية و زؤربةى كَيشةكان 

رةطوِريشةيان لة دةسةآلتخوازى فةرديدا هةية“. ئةو وتى: ”ئةم الوازيية فةرديانة 

ئةم  جةوداى  سةيد  حاج  سةدر  لَيدةكةوَيتة...  قةرةبوونةكراوى  طةورةو  زيانى 

تايبةتمةندييانةى دةناسى و بة بارودؤخى كوردستان ئاشنابوو، بةآلم وةزيرى 

هةنووكةيى وآلت (هاشم سةباغيان) ناوضةى كوردستان ناناسَيت و بارودؤخةكة 

بة دةستكاريكراويى دةطاتةوة الى ئةو و بةثَيى ئةو زانيارييانةش بِريار دةدات. 

لة  دةستَيوةردان  لةدةرةوة  كة  كةسانةى  ئةو  طَيرةشَيوَينى  نيم  ئامادة  منيش 
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ئاطاداركردنى  بؤ  كاتذمَير   ٨ ماوةى  بؤ  من  بكةم.  تةحةمول  دةكةن،  ناوضةكةدا 

ئةم وةزيرة بةِرَيزة لةبةردةم ذوورةكةى ضاوةِرَيم كرد، لةكاتَيكدا كة ئةو كارى 

رؤذانةي وةك واذؤى كاغةزةكانى ئةنجام دةدا... لةم بارودؤخةدا بةِراستى كار 

ناكرَيت“.

كؤميتة  ”ئةندامانى  وتى:  و  كرد  مةريوان  رووداوةكةى  بة  ئاماذةى  يونسى 

هةَلوةشاوةكةى موفتى زادة دوَينى سةرؤكى شارةوانى مةريوانيان رفاندووة و 

فةالقةيان كردووة، ئةمِرؤ بة تةلةفؤن لة هؤكارةكةيم ثرسى، سةرؤك شارةوانى 

حيزبى  دةستَيوةردانى  بةدرؤخستنةوةى  بةهؤى  سةربازةكان  لة  هةندَيك  وتى: 

كرد“.  فةالقةيان  كوشتن  مةبةستى  بة  مةريوان  ــةى  رووداوةك لة  ديموكرات 

بةهيض  كوردستان  خةَلكى  كة  رايطةيان  طفتوطؤيةدا  لةم  كوردستان  ثارَيزطارى 

دةيانةوَيت  ئةوان  دةوَيت،  ئؤتؤنؤميان  تةنها  و  نيية  خواز  جودايى  شَيوةيةك 

خؤيان كاروبارى خؤيان بةِرَيوةبةرن. يونسى لة كؤتايى طفتوطؤكةدا دةَلَيت كة 

بةبِرواى من اليةنطريكردن لةوكةسانةى كة لة ناوضةكةدا نامؤن و و دةخالةتى 

ناِرةوا دةكةن، رةتكردنةوةى ئامانجة ئيسالمييةكانة. (كةيهان ١٣٥٨/٤/٢٦)

كوردستانى  خةَلكى  زؤربــةى  ناِرةزايى  يونسى  دةستلةكاركَيشانةوةى 

يونسى  دكتؤر  لة  داوايان  ناوةند  دانيشتووى  كوردانى  كؤمةَلةى  لَيكةوتةوة. 

بروسكانةى  ئةو  ”بةثَيى  وتى:  وتةبَيذةكةيان  نةكَيشَيتةوة.  لةكار  دةست  كرد، 

طةيشتووةتة  جياوازةكانةوة  شارة  لة  يونسى  دكتؤر  لة  ثشتطيريكردن  بؤ  كة 

كوردستانةوة...  خةَلكى  لةاليةن  قبووَلكراوة  كةسى  تةنها  ئةو  كؤمةَلةكةمان، 

خةَلكى  توندى  ناِرةزايةتى  يونسى  دكتؤر  لة  جطة  ثارَيزطارَيك  هةر  ناردنى 

 ١٩٨٠/١٠/٥ يونسى  دكتؤر   ١٣٥٨/٤/٢١ (ايندطان  لَيدةكةوَيتةوة“.  كوردستانى 

تاران.  بؤ  طةِرايةوة  و  كَيشايةوة  كوردستان  ثارَيزطارى  ثؤستى  لة  دةستى 

ناوبراو هؤكارى دةستلةكاركَيشانةوةى بؤ ”ئةو بِريارانة طةِراندةوة كة لةتاران 

بة راوَيذكردن لةطةَل ثارَيزطار و بةبَى ناسينى بابةتييانةى ناوضةى كوردستان، 

دةربارةى ئةم ثارَيزطاية جَيبةجَى دةكرَيت“.

ثَيويستى  لة  جةختى  (ايندطان)،  رؤذنامةى  لةطةَل  طفتوطؤيةكدا  لة  يونسى 

بةرقةرار  كوردستان  لة  ئاراميى  ”كاتَيك  وتى:  و  كردةوة  كوردستان  ئاراميى 

نةبَيت، كَيشةى ئابووريى و ئاوةدانكردنةوة ضارةسةر ناكرَيت“. هةروةها دةَلَيت: 

دةبَى  بةر،  دةطيرَيتة  تارانةوة  بِرياردانى  ناوةندةكانى  لة  كة  هةنطاوانةى  ”ئةو 

كةسانةى  ئةو  لةبةرئةوةى  بةآلم  بناسن،  ناوضةكة  هةلومةرجى  و  روح  بةقوَلى 

بةَلكو  بكةنةوة،  ئارام  ناوضةكة  ناتوانن  نةك  نيية،  ناسينةيان  ئةو  دةدةن  بِريار 



١١٦

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

دةبنة هؤكارى دروستكردنى ضةندين كَيشةى تر“.

”ايندطان“ دةنووسَيت يونسى دةربارةى قبووَلكردنى دةستلةكاركَيشانةوةكةى 

بةِرَيز  تازة  بكَيشمةوة،  لةكار  دةست  ويستم  ”كاتَى  دةَلَيت:  دةوَلةتةوة  لةاليةن 

سةباغيان بووبوو بة وةزيرى وآلت و داوايان لة من كرد ماوةيةك ثةلة نةكةم. 

منيش  بوو.  ئةنجام  بَى  بةآلم  كرد،  ئاَلوطؤِر  قسةيةكمان  ضةند  دةوَلةت  و  من 

درَيذةدان بة كارةكةم بة دذوار بينى و هاتمةوة بؤ تاران. هةَلبةت تا ئَيستا دةوَلةت 

دةربارةى دةستلةكاركَيشانةوةكةى من بِريارى دةر نةكردوو و تا هةنووكةش 

هيض قسةيةك لةم بارةيةوة نةكراوة، ئةمةش ئةوة دةردةخات كة نَيوانى من و 

بكةين“.  ديالؤط  ثَيكةوة  نةمانتوانيوة  و  نيية  بوونى  هاوبةش  زمانَيكى  دةوَلةت، 

(ايندطان ١٣٥٨/٤/٢٨ ناوبراو لة ضاوثَيكةوتنَيكدا لةطةَل رؤذنامةى كوردى هيوا، 

هةذاريى و بَيكاريى طةنجان و توندوتيذى سةربازيى بة طةورةترين كَيشةكانى 

كوردستان دةزانَيت: ”كَيشةى ئَيمة ضةكة، كة هةموو كةسَيك هةيةتى. هةروةها 

بؤ  نةِرؤيشتوون  و  هةية  ديثلؤميان  كة  بَيكارانةى  ئةو  ثارةيى،  بَى  و  بَيكاريى 

بؤ  طوندةوة  لة  يان  وةرطرتووة،  ياساييان  لَيبووردنى  يان  سةربازيى  خزمةتى 

بةآلم  هةبوو،  كاريان  تر  لةشارةكانى  كة  كةسانَيك  يان  كردووة،  كؤضيان  شار 

طةِراونةتةوة بؤ ئَيرة و كاريان نيية“.

لة  رووى  خومةينى  ئايةتوآل  بِريارى  بة  خةلخالى  سادق  مانطَيك  دواى 

كوردستان كرد و بة لةسَيدارةدانى توندوتيذى بةكؤمةَل لة شارةكانى كوردستان 

هةرلةوكاتةوة بناغةى حكومةتى ترس و نةفرةتى لة كؤمارى ئيسالمى لةناو دَلى 

كوردستاندا ضاند.

ئيبراهيم يونسى ئةو كاتةى ثارَيزطار بوو، بةرهةمَيكى تؤماس هاردى بةناوى 

نةيدةتوانى  تاِرادةيةك  بوو،  ثارَيزطار  خؤى  بةآلم  وةرطَيِرا،  ئازادةوة  سيروان 

كوِرةكةيةوة  و  كض  بةناوى  و  دابنَيت  كتَيبةكة  لةسةر  وةرطَيِر  وةك  خؤى  ناوى 

بآلوى كردةوة.

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://www.voanews.com/persian/news/Ibrahim-Younesi-Passed-away-

Translation-139239243.html
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شَيوازي  لة  نابَيت  طوَيرةية  بــةم  و  راستيية  فةيلةسوف،  ئامانجي 

حةقايةتدا  طَيِرانةوةي  كاتي  لة  ئَيمة  ضونكة  وةربطرَيت،  كةَلك  حةقايةتطَيِرانةوة 

خؤمان بةو ضيرؤكانةوة سةرقاَل دةكةين كة دةزانين راستةقينة نين. ئةفالتوون 

سةرةِراي ئةمة، بةئاشكرا لةطةأل ئةو حةقايةتانة دذايةتي دةكات كة لة كولتووري 

ئةو سةردةمةدا جةماوةرثةسةند بوون و بةشَيوةي شانؤطةريي و هةَلبةست بؤ 

طشت خةَلك ثَيشكةش دةكران. ئةفالتوون، هَيز و تواناي ئةم شَيوة طَيِرانةوةية بؤ 

درووستكردني تَيطةيشتن لة خؤمان و شَيوازي ذياني كؤمةآليةتيمان، دةناسَيت. 

كاتَيك ئةم هَيزة، بَي  بيركردنةوة و بؤ بآلوكردنةوةي بيرؤكة نةريتييةكان كةَلكي 

دذايةتي  بةتونديي  ئةفالتوون  لَيبكةوَيتةوة،  زياني  دةتوانَيت  و  لَيوةردةطيرَيت 

لةو  كة  دةدات  ثيشان  خاَلة  ئةم  كؤماردا،  دايةلؤطي  لة  بةتايبةت  دةكات.  لةطةَلدا 

لةطةأل  خةَلك  نةريتي،  و  كولتووريي  شَيوازي  بة  ثةروةردةكردن  سةردةمةدا 

باوةِرة هةَلةكان دةربارةي خوداكان و خولياي هةَلة بؤ ذيان بةجَيدةهَيَلَيت. ئةو 

ضيرؤكانةي كة هؤمَير (Homer) و شانؤنووسة كؤنةكان بةرهةميان هَيناوة (كة 

هةمان دةوري بةزم و رابواردني طشتي لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا دةبينن)، بةهاكاني 

لة  ذيان  بؤ  خةَلك  و  دةدةن  ثيشان  كةشخة  و  جوان  شةِرخواز،  كؤمةَلطاي 

كؤمةَلطاي شارستاني، كة تيايدا دةبَي بة هاوكاري لةطةأل ئةواني ديكة كار بكةن، 

حةقايةت، ئوستوورة و فةلسةفة
(لة فةلسةفةي ئةفالتووندا)

جوليا ئةنةسجوليا ئةنةس

و. لة ئينطليزييةوة: فاتح سةعيديو. لة ئينطليزييةوة: فاتح سةعيدي

( )
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ئامادة ناكةن.

ئَيمة  كة  شتةي  ئةو  ئاراستةكردني  شَيوةي  لةطةأل  بةتونديي  ئةفالتوون   

داهَينةرانة و خةياآلوييان ثَي دةَلَيين و بَي  بيركردنةوة، بؤ طةيشتن بة ئامانجي 

هةر  ئةو،  بةآلم  دةكات،  دذايةتي  بةكاردةهَينرَين،  خةساراويي  و  ثووض  و  هيض 

وةك باسمان لَيكرد، بؤ خؤي نووسةرَيكي داهَينةر و خاوةن خةياَلة (مةبةستي 

كة  بدةين  بِريار  دةكرَيت  بةزةحمةت  و  ثَيشووداية)  بةشةكاني  لة  نووسةر 

بؤ  داوة  بِرياري  ئةفالتوون  سةرسثَيردراوي  نةبووة.  خؤي  تواناكاني  ئاطاداري 

طةيشتن بة حةقيقةت، لَيكؤَلينةوةي فةلسةفي ئةنجام بدات و هةر ئةم رةوتة بة 

دوو شَيوة هةَلوَيستي ئةو سةبارةت بة بةهرةكاني، دةطؤِرَيت.

 يةكةم، ئةفالتوون وا بيردةكاتةوة كة رؤَلي ئةم بةهرانة سنووردارة. هةندَيك 

دةِرؤن،  نافةلسةفي  بابةتي  بةرةو  كة  نووسراون  بةشَيوةيةك  دايةلؤطةكان  لة 

بةآلم ئَيمة هان  نادرَيين كة لةو ئاستةدا بمَينينةوة. تةنانةت لة دايةلؤطة هاسانتر 

سةرقاَلي  فةلسةفة  كة  هةية  روون  ثةيامَيكي  هةميشة  سةرنجِراكَيشةكاندا،  و 

بةَلطةهَينانةوة، لَيثرسينةوة و تاقيكردنةوةي داخوازييةكانة و لةم رَيطةيةوة واز 

لةوة دةهَينَيت كة خةياَل ثشتيوانَيك بَيت بؤ فةلسةفة.

 سةرةِراي ئةمة، ئةفالتوون ئةم بيرؤكةية ثةسةند ناكات كة خةياأل و داهَينان، 

لةبةر هؤكاري خؤيان بةهايةكيان هةبَيت. بةكارهَيناني خةياَل و داهَينان لةاليةن 

ئةفالتوونةوة، تةنيا بؤ ثَيشخستني ئةو بابةتانةية كة وةك هةَلوَيستي راستةقينة 

رةتكردنةوةي  ئةو،  روانطةكاني  ناسراوترين  لة  يةكَيك  دةكات.  هةذماريان 

بيرؤكةي بَي  زيانبووني خؤشي و رابواردنة. ئةم روانطةية دةبَيتة هؤي ئةوةي 

ئةو  بؤضوونةكاني  لة  اليةنطريي  سةردةمَيكدا  هةموو  لة  ثيوريتانةكان(١)  كة 

سةرنجِراكَيشبووني  و  دَلِرفَينيي  بةهاي  ئةفالتوون،  روانطةي  بةطوَيرةي  بكةن. 

ضيرؤكَيكي باش لةوةداية كة ئَيمة بؤ بيركردنةوة و تَيِرامانَيكي قووَلتر لةبارةي 

بةها ضاكةكانةوة هانبدات و ئةطةر بةثَيضةوانةي ئةمة بَيت زياني لَيدةكةوَيتةوة، 

ضونكة ئَيمة هان  دةدات هةتا سةبارةت بة بةهاكاني كولتوورةكةمان هةست بة 

رازيبوون بكةين، ئةو بةهايانة كة لَيثرسينةوةيان ئاراستة نةكراوة و لَييان ورد 

نةبووينةتةوة.

 كةواتة، ئةفالتوون تةواو ئامادةية، هةتا لة نووسراوةكاني خؤيدا، لة شَيوة 

نةريتييةكان وةكو وَينةي وةسفي و طَيِرانةوةيي، ئوستوورة و ئةو ضيرؤكانةي 

لة  هةرضةند،  وةربطرَيت.  كةَلك  دةبينَيت،  تيدا  رؤَليان  قارةمان  مرؤظَيكي  كة 

فةلسةفةي ئةفالتووندا، ناوةِرؤكي ئةم شَيوازانة بةتةواويي طؤِرانكاريي بةسةردا 
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هاتووة. بةتايبةت لةبارةي ئوستوورةوة ئةم رةوتة زياتر دَيتة بةرضاو، ضونكة 

دووجةمسةري  فرةضةشني  بة  كة  نيية  بؤضوونة  ئةم  اليةنطري  ئةفالتوون 

خوداياني بَياليةن يان جةنطاوةر كة لة ذياني مرؤظدا دةستَيوةردان دةكةن، بِروات 

هةبَيت. ئةفالتوون لةجياتي ئوستوورة، شَيوةيةك لة تاكةخوداثةرةستي دادةنَيت 

كة تيايدا خودا تةنيا بةرثرسي ئةو شتةية كة ضاكة. ئةفالتوون لة دايةلؤطةكاني 

طورطياس، فيدؤ، كؤمار، فيدروس و دةوَلةتثياو، ئوستوورةكان ثةرة ثَيدةدات و 

شَيوةية،  بةم  و  لَيوةردةطرَيت  كةَلكيان  خةياآلويي  طَيِرانةوةي  بؤ  بابةتَيك  وةك 

لةسةر ئةو خاآلنة كة لةناو بةَلطةي دايةلؤطةكةدا هاتوون، ثَيداطريي دةكات.

 لَيرةدا بابةتي تةوساوي (ironic)(٢) ئةوةية كة بة وتةي تاقمَيك لةو كةسانةي 

كاريطةرترين  لةوانةية  تَيكردوون،  كاري  تةواو  ئةفالتوون  بةرهةمةكاني  كة 

بابةتَيك كة ئةفالتوون نووسيويةتي، ضيرؤكي ناتةواوي ئةتلةنتيس (Atlantis) لة 

ثَيشةكي تيمائؤس و بةشي ثضِرثضِري كريتياس بَيت. ئةفالتوون ئةم حةقايةتة بة 

طَيِرانةوةي ضيرؤكَيك دةربارةي ئةسيناي كؤن، كة فؤرمي نموونةيي حكومةتي 

شارستانييةتَيكي  كة  ئةتلةنتيسةوة،  لةاليةن  ثةالماردان  مةترسي  و  بةديدةهَينا 

دةوَلةمةند و ثَيشكةوتوو لة خؤرئاواي جيهاني يؤناني ئةو كاتةدا بووة، دةست ثَي 

دةكات. ئةتلةنتيسيش بؤ خؤي لة بنةماوة يؤتؤثيا بووة، بةآلم كةموكوِريي هَيناوة 

ئةم  دةستثَيكي  تةنانةت  كردووة.  خؤش  ئَيمثرياليستي  داطيركةري  بؤ  رَيطاي  و 

ضيرؤكة بووةتة هؤي هانداني شَيوةيةك لة يوتؤثيانووسي، ضيرؤكي ئةوينداري، 

ضيرؤكي لَيوانلَيو لة شةِروشؤ و فيلمطةلَيك دةربارةي ئةو بَيطانة دةرةكييانة كة 

مةترسيان بؤ شارستانييةتي ’ئَيمة‘ هةية (زؤربةيان لة ضيرؤكةكةي ئةفالتوون 

كاَلوكرضترن و بة خوَينةراني خؤيان ئةو دةرفةتة نادةن هةتا خؤيان بةهاساني 

هاوسؤزيي لةطةأل ’كةسة باشةكاندا‘ بكةن و كؤتاييةكي خؤشبينانةي رَيكوثَيكيان 

نيية). 

دةكات  ناضار  ضيرؤكبَيذةكةي  ئةفالتوون  كة  ئةوةية  سةرنجِراكَيشتر  بةآلم   

هةتا ضيرؤكةكة بة ثَيشةكييةكي دوور و درَيذ سةبارةت بة بيستني حةقايةتةكة 

لة زماني قةشة ميسرييةكانةوة دةست ثَي بكات كة بة قسةي ئةو ثَيشينةيةكي 

كؤنتريان لة يؤنانييةكان هةية. شارستانييةتي يؤناني طةلَيك جار خاثوور بووة 

و ديسانةوة سةريهةَلداوةتةوة و بةم طوَيرةية، يؤنانييةكان ئاطايان لة مَيذووي 

وَينةيةكي  هةبووة،  بِرياريان  كة  زؤر  خةَلكَيكي  بؤ  بيرؤكةية  ئةم  نيية.  خؤيان 

زؤري  ئَيجطار  دَلِرفَينييةكي  ئاشكراكةن،  ئَيمة‘  ’مَيذووي  لة  شاراوة  ئَيستا  هةتا 

هةبووة. ئةتلةنتيسي ’راستةقينة‘ لةم شوَينانةدا ’دؤزراوةتةوة‘: لة مةديتةرانة، لة 
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دوورطةي سَيرا و لة شاري ترؤي و لة خؤرئاواي مةديتةرانة، لة بةريتانياي ثَيش 

ئةمريكاي  باهاماس،  يوكاتان،  باشوور،  ئةفريقاي  دانيمارك،  ئايرلةند،   مَيذوو، 

باكوور و وةكو قاِرةيةكي بزربوو كة لة ئؤقيانووسي ئةتالنتيكدا نووقم بووة.

خوَيندنةوةي  مةترسي  ئةتلةنتيس،  دؤزينةوةي  بةردةوامي  ثيشةسازيي   

بةرهةمةكاني ئةفالتوون روون دةكاتةوة، ضونكة ئاشكراية، ئةو لة شتَيك كةَلك 

وةردةطرَيت كة بووةتة ئامَيري ثَيوةري نووسيني حةقايةت و ضيرؤك. حةقايةت 

بةشَيوةيةكي  رووداوةكــان  كة  رةوتةي  ئةو  لةسةر  ثَيداطريكردن  لة  بريتيية 

نةناسراون)  ئَيستا  هةتا  كة  سةرضاوانة  ئةو  (دؤزينةوةي  بكرَين  ريز  مَيذوويي 

بيرؤكةيةك  دةقةومَين.  داهاتوودا  لة  كة  بن  ــة  رووداوان ئةو  نيشاندةري  و 

تاقيكردنةوةي  بؤ  ضيرؤك  لة  وةربطرين  كةَلك  دةبَيت  ئَيمة  واية  ثَيي  كة  هةية 

بيركردنةوة  بةجَيطاي  ئةطةر  دةسةآلت.  و  حكومةت  دةربارةي  بيرؤكةكانمان 

شتة  دؤزينةوةي  بؤ  (ئاماذة  بطةِرَيين  زةريادا  بةستَيني  شوَين  بة  كَيشانة  لةم 

خراث  داوة.  كيس  لة  بابةتةكةمان  سةرةكي  خاَلي  خةياآلوييةكان)،  ونبووة 

والَيدةكات  ئَيمة  لَيرةدا  مَيذوونووس،  وةكو  ئةفالتوون  لة  بةردةوام  تَيطةيشتني 

هةتا لةو هؤكارانة تَيبطةين كة بِرواثَينةبووني ئةفالتوون بة نظيساري خةياآلويي، 

جاروبار، رةواية. 

ثةراوَيز و سةرضاوة:ثةراوَيز و سةرضاوة:

لة  كة  ثرؤتستانن  مةسيحي  ئيمانداراني  لة  دةستةيةك   :(Puritans) ثيوريتانةكان   -١

ئايينيدا  كاروباري  لة  ثيوريتانةكان  دةذيان.  بةريتانيا  لة  زايينيدا  حةظدةي  و  شانزة  سةدةكاني 

توندوتيذن و دذ بة زريقة و بريقةي ذياني ئاسايين.(و)

مَيتؤدي بةَلطةهَينانةوة و طفتطؤكردني سوكرات لة زؤربةي دايةلؤطةكاني ئةفالتوون   -٢

بة شَيوازي تةوس و تةشةرةوةية. سوكرات بةتةوسةوة بةردةنطةكةي دةدوَينَيت و لة سةرةتاوة 

خؤي وا ثيشان دةدات كة لةبارةي بابةتي مشتومِرةكةوة هيض نازانَيت، بةآلم بةرة بةرة لةِرَيطةي 

ثرسيارة وردةكاني دةِرواتة هةناوي باسةكة و نةزاني بةردةنطةكةي ئاشكرا دةكات. (و)
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- ئةم وةرطَيِرانة ثاذَيكة لة بةشي سَييةمي كتَيبـي (فةلسةفةي) ئةفالتوون:

Annas, Julia (2003), “Fiction, Myth, and Philosophical”, in Plato, New York: 

Oxford University Press Inc., pp. 3842-. 

  

ناو  مسافراني   ،(١٨٧٠) وَيِرن  جوَلز  دةرياي  لةذَير  فةرسةخ  هةزار  بيست  ضيرؤكي  لة 

ذَيردةريايي كةثتان نَيمؤ، كةالوةكاني ئةتلةنتيس لةذَير ئاودا دةدؤزنةوة و بة طِركانَيكي ذَيرئاويي 

و  نؤزدةيةم  سةدةي  خةياَلي  زانستي-  فيلمي  و  ضيرؤك  لةناو  ئةتلةنتيس  دةكةنةوة.  رووناكي 

بيستةمدا (وةك ئةنيمةيشني كؤمثانياي ديزني) وةكو شارَيكي ذَيردةريا ثيشاندراوة، كة جاروبار 

خةَلكي تَيدا نيشتةجَيية و لةاليةن ضاونةترساني ئازاوة دةدؤزرَيتةوة.
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خؤيان  بةسةرهاتى  دةنَيت  شةوةوة  هةزارويةك  كةسةكانى  بة  ثاأل  ضى 

بطَيِرنةوة؟ ثرسةكة زوربةى كات ثةيوةنديى بة لَيكدانةوةى ئةو بةدبةختيى 

ئةوة  ضيرؤكى  كةسَيك  نموونة  بؤ  هاتوون،  دووضارى  كة  هةية  زيانةوة  و 

دةطَيِرَيتةوة كة ضؤن ضاوَيك لة ضاوانى لةدةست داوة، يةكَيكى ديكة باس لةوة 

دةكات كة ضؤن بةشى الى خوارةوةى لةشى تا ثَييةكانى رةق هةَلهاتووة، 

وةكى  رووخسارى  ضؤن  كة  دةطَيِرَيتةوة  ئةوة  بةسةرهاتى  سَييةم  كةسى 

زةعفةران زةرد هةَلطةِراوة... من، لةو بارةيةوة، باس لة اليةنَيك لة ”ضيرؤكى 

ئةم  سةرةتاى  دةكةم“(١)،  كضى  فيتنةى  و  كوِرى  غانمى  و  بازرطان  ئةيوبى 

شةوَيك  كة  دةكات  ثآ  دةست  بةندةكان  لة  سآ  ديمةنى  بة  ضيرؤكةش 

بةيةكدى دةطةن و هةريةكةيان ”هؤكارى خةساندنى“ خؤى دةطَيِرَيتةوة (لة 

خواردنى  ئارةزووى  ئةوان  كة  دةردةكةوَيت  ئةوة  وتوَيذةكةيانةوة  ميانى 

ثةيوةنديى  دةربارةى  كة  دةدات  هانمان  ئةمةش  دةكةن،  مرؤظ  طؤشتى 

لةبةرئةوة  يةكةم  بةندةى  بكةين).  ثرسيار  خةساندنةوة  بة  ضَلَيسيية  ئةو 

البردووة،  خؤى  سةردارةكةى  كضى  كضَينيى  ثةردةى  ضونكة  خةسَينراوة 

بةندةى دووةم ضونكة خانمى سةردارى مارةبِريوة، هةرضى بةندةى سَييةمة، 

سةردارانى  لةطةأل  درؤى  ضونكة  خةسَينراوة  لةبةرئةوة  كافورة،  ناوى  كة 

هةموو ساَلَيك درؤيةك

عةبدولفةتاح كيليتؤعةبدولفةتاح كيليتؤ

و. لةعةرةبييةوة: سامان عةلى حاميدو. لةعةرةبييةوة: سامان عةلى حاميد
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خؤى  دواتر  كة  و  هاتووة  بةسةريدا  كافور  كة  بةسةرهاتةش  ئةو  كردووة. 

بؤمان دةطَيِرَيتةوة، دةبَيتة بابةتى ئةم كورتة باسة.

كافور هةر لة منداَلييةوة خويةكى ئَيجطار خراثى طرتبوو، ”براكانم، زؤر 

لة  بةآلم  بوو،  ساأل  هةشت  تةمةنم  سةرةتادا  لة  من  كة  بزانن  ئةوة  ضاك 

ئيدى  دةهاتن،  بةشةِر  تا  دةكرد  بازرطانةكان  الى  درؤيةكم  ساَلَيكدا  هةموو 

كة  ثَيدا  فةرمانى  و  كردم  دةآللى  رادةستى  و  بوو  جاِرس  لَيم  بازرطانةكةم 

بانط بكات: كآ ئةم بةندةية بة خةوشةكةيةوة دةكِرآ؟ ثَييان طوت: خةوشى 

ضيية؟ طوتى: هةموو ساَلَيك درؤيةك دةكات. ثياوَيكى بازرطان هاتة ثَيشةوة 

خَير  بة  نوآ  ساَلى  تا  بةسةربرد  ئةو  الى  ساَلةكةم  ثاشماوةى  ئيدى   {...}

ئةوةبوو  رووةك،  بة  بوو  ثيت  ثِر  ثيرؤزى  ساَلَيكى  كة  تَيثةِرى  خؤشيى  و 

ساز  داوةتى  يةكَيكيان  و  رؤذة  هةر  و  دةكرد  ساز  داوةتيان  بازرطانةكان 

دةكرد تا ئةو رؤذةى كة نؤرةى سةردارم هات، لةنَيو بَيستانَيك لة دةرةوةى 

شاردا داوةتةكةى سازكرد، ئيدى خؤى و بازرطانةكان رؤيشتن و هةرضى 

شتَيك لة خواردن و جطة لة خواردن {...} كة ثَيويستيان بوو، بؤيان برا. لةم 

سوارى  بةندة  ”ئادةى  طوتى:  ئيدى  ماَلةوة  كةوتة  كارَيكى  سةردارم  كاتةدا 

 {...} شت  فآلن  سةردارت  خانمى  الى  ماَلةوة  بؤ  بِرؤ  و  ببة  هَيسترةكة 

بهَينة. كاتَيك كة لة ماأل نزيك بوومةوة دةستم كردة هات و هاوار و طريام، 

سةردارم  خَيزانى  خانمى  و  خِربوونةوة  ثضوك  و  طةورة  طةِرةك  خةَلكى 

هاوةآلنى  و  خؤى  سةردارم  طوتن:  ثَيم  بوو،  هاوارم  دةنطى  لة  طوَيى   {...}

كة  كاتَيك   ،{...} بةسةرياندا  رما  ديوار  دانيشتبوون  كؤندا  ديوارَيكى  بن  لة 

و  دادِرى  خؤيان  ئَيخةى  بوو،  قسانة  لةم  طوَييان  خَيزانةكةى  و  منداَلةكانى 

كَيشايان بة دةموضاوى خؤياندا ئيدى هاوسَيكان طةيشتنة سةريان، هةرضى 

خَيزانى سةردارمة كةلوثةلى نَيو ماَلى دا بةسةريةكدا و رةفةكانى هةَلكةند 

بة  سةردارم  خانمى  ثاشان   {...} شكاند  ثةنجةرةكانى  و  قاضاغ  و  قاث  و 

رووخسارى ثةتيى و تةنها بة لةضكةكةى سةرييةوة هاتة دةرةوة و كض و 

كوِرةكانيشى لة تةكى هاتنة دةرةوة و طوتيان: كافور ثَيشمانكةوة و شوَينى 

سةردارتمان نيشان بدة كة لة بن ديوارةكةدا مردووة تاوةكو لةذَير دار و 

ثةردو دةريبهَينين و لة تابوتى بنَيين و بيبةين {...}، ثياو و ذن و مَيردمنداأل 

و كض و ثير نةما هةموويان لة تةكمان هاتن {...} ئيدى كاتَيك كة سةردارم 

ثَيم  منيش  قةوماوة؟!  ضى  ضيية  ئةوة  كافور  طوتى:  و  ثةِرى  رةنطى  بينيمى 

داوات  كة  بهَينم  بؤ  شتةت  ئةو  تا  ماَلةوة  بؤ  ناردمت  تؤ  كة  كاتَيك  طوت: 
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كردبوو، ضووم بؤ ماَلةوة و ضوومة ذوورةوة تةماشام كرد ديوارى هؤَلةكة 

رماوة و تةواوى هؤَلةكة رووخاوة بةسةر خانمى سةردارم و منداَلةكانيدا“.

ترسى  نة  دةركةوت،  ثرسةكة  راستيى  كة  كاتَيك  كافور،  لةوةداية  سةير 

لَينيشت كة دةشآ لةثاى ئةوة سزا بدرَيت، نة هيض طوَيشى بة هةِرةشةكانى 

سةردارى دا، بةَلكو بةجؤرَيكى بآ ئابِرووانة و لةخؤباييانة و بة توانايةكى 

لةِرادةبةدةرى شةِر فرؤشيى و شةِرانطَيزييةوة وةآلمى سةردارى دايةوة و 

طوتى: ”سوَيند بة خوا ناتوانى هيضم لةتةك بكةيت، ضونكى تؤ بةو خةوشةم 

و بةو مةرجة منت كِريوة و طةواهانيش طةواهيى ئةوةت لةسةر دةدةن {...}، 

ئةو خةوشةش ئةوةية كة من هةموو ساَلَيك درؤيةك دةكةم، جا ئةوةى كة 

ئيدى  دةكةم،  تريشى  نيوةكةى  بكةم  تةواو  ساأل  طةر  درؤيةكة،  نيوة  كردم 

ئةوة دةبَيتة درؤيةكى تةواو“.

ناتوانيََت  دةبَيت  قةيرانَيك  دووضارى  جارَيك  ساَلَيك  هةموو  كافور، 

بةسةريدا زاأل بَيت، دووضارى نؤبةيةكى توند يان دؤخَيك دةبَيت كة ناضارى 

رادةكَيشآ،  سةرنج  كة  شتةى  ئةو  بةآلم  هةَلببةستيََت،  درؤيةك  دةكات 

بةسةرهاتةى  ئةو  ئةوةى  وةك  دةكات  رةفتار  بةجؤرَيك  ئةو  كة  ئةوةية 

وا  خؤ  يان  دةربخات  وا  خؤ  كة  دةرناكةوآ  وا  بَيت  راست  دةيطَيِرَيتةوة  كة 

بنوَينَيت، ناشتوانرَيت بةدَلنياييةكةوة بطوترَيت كة ئةو تةواو بة ئاطاية لةوةى 

راستيى  بة  دةرك  سةردارانى  كة  كاتَيك  تةنانةت  ضونكة  دةكات،  درؤ  كة 

دةبن،  دَلنيا  خؤيان  سةالمةتيى  لة  كة  سةروةختَيك  يانى  دةكةن،  ثرسةكة 

خؤيدا  سةرى  بة  دةكات  خؤأل  و  دةطرى  و  دةكات  هاوار  ساتَيك  بؤ  ئةو 

رووداوةى  ئةو  ئةوةى  وةك  مردبن،  بةِراستيى  ئةوان  كة  ئةوةى  وةك 

لةمةداية،  لَيكدذييةكةش  ئةو،  بَيت.  خؤى  راستيى  خودى  دروستكراوة  كة 

ويذدان تةندروست و لةطةأل خؤ راستطؤية سةروةختَيك كة درؤ دةكات!

خراوةتة  كافور  بةسةرهاتى  كة  بكرَيت  ئةوة  بؤ  ئاماذة  لَيرةدا  ثَيويستة 

درؤ  لة  باس  ديسان  هةر  ئةميش  بابةتى  كة  ديكةوة  بةسةرهاتَيكى  نَيو 

خَيزانى  زوبةيدةى  كة  دةكات  لةوة  باس  بةسةرهاتة  ئةو  ثوختةى  دةكات. 

هاِرون رةشيد لة (خؤرشتى دآلن)ى خانمى دؤستى خةليفة دَلى ثيس كرد، 

هةر  بة  فةرمانى  و  كرد  بَيهؤشى  خةليفةدا  نةبوونى  ماأل  لة  لةكاتى  ئيدى 

كؤشك  دةرةوةى  لة  زيندوويى  بة  تا  كافور،  لةنَيويشيادا  دا،  بةندةكة  سآ 

زيندةبةضاَلى بكةن (ئةمةش خاَلى بةيةكطةيشتنة لةطةأل بةسةرهاتى كافوردا 

بة  فةرمانى  ثاشان  بةسةرياندا).  رما  ديوار  طةورةكانى  طواية  طوتى  كة 
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دابتاشَيت،  ئادةم)  نةوةى  شَيوةى  (لةسةر  دار  لة  وَينةيةك  تا  دا  دارتاشَيك 

لة  خةليفة  كة  كاتَيك  كرد.  دفنى  و  كفن  كؤشكةكةيدا  لةنَيو  ئةوة  لةثاش 

لةو  ئةويش  ئيدى  مرد،  دآلن  خؤرشتى  طوت  ثَييان  طةِرايةوة،  طةشتةكةى 

داما،  دؤشى  بِروانةكردن  و  بِرواكردن  لةنَيوان  و  سوِرما  سةرى  رووداوة 

هةَلكةندنى  بة  دا  فةرمانى  بوو  زاأل  بةسةريدا  دوودَليى  كة  سةروةختَيكيش 

طؤِرةكة و دةرهَينانةوةى خؤرشتى دآلن، ئيدى كاتَيك كة كفنةكةى بينى و 

ويستى لة سةرى ال ببات تا ضاوى ثَيى بكةوَيت، ترسى خوداى ثةروةردطار 

هةرضى  تَيثةِرى(٢)...  بةسةردا  فَيَلةكةى  شَيوةية  بةو  دَلييةوة،  نَيو  كةوتة 

شار  درةوةى  لة  طؤِرة  لةو  غانمة  ناوى  كة  الوَيك  دؤستةكةشة  خانمة 

كرد  قوتارى  ضوون  و  ضةند  بآ  مردنى  لة  و  دةريهَينا  نَيذرابوو،  تَييدا  كة 

(ئةمة خاَلَيكى ديكةى بةيةكطةيشتنة لةطةأل بةسةرهاتةكةى كافوردا، كاتَيك 

ئةوةى  وةك  ثَيية  بةم  زيندوون،  سةردارةكان  كة  دةردةكةوَيت  ئةوة  كة 

بة  طيرؤدة  خوَينةرى  كة  بةوجؤرةش  دةرةوة).  هاتنة  ثةردو  و  دار  لةذَير 

خوَيندنةوةى ضيرؤكةكانةوة ضاوةِرآ دةكات، غانم و خؤرشتى دآلن ”دَليان 

بطَيِرَيتةوة،  بةسةرهاتةكةى  دةيويست  كة  كات  هةر  بةآلم  يةكدى“،  ضووة 

ثَيى  ثَيشدا  لة  كة  ئةوةى  ثاش  ضونكة  دايدةطرت،  تؤقين  و  ترس  دةسبةجآ 

لَى  خؤى  خةليفة  ترسى  ”لة  دواتر  بكات،  تَيكةأل  لةطةأل  دةستى  دادةطرت  لَى 

دةطرتةوة“، يانى، بة واتايةك لة واتاكان، بووة خةسَينراو. طةر كافور لةبةر 

ئةوة خةسَينرا، ضونكة قسةى كرد، ئةوا غانم لةبةر ئةوة خةسَينرا، ضونكة 

طوَيى طرت. طَيِرانةوةى بةسةرهات و طوَيطرتن لَيى ثرسَيكة هةميشة ئاكامى 

باش نابَيت(٣).

شار  هةموو  نايةوة،  هةراى  كافور  درؤكةى  بشَلَيين  كة  ناكات  ثَيويست 

خرؤشا، ئةو ئةو كةسةية كة ئابِروضوون لةسةر دةستى دةقةومَيت. رةنطة 

ئَيمة ئارةزووى درؤكردنى ئةو بة خواست بؤ تؤَلةسةندنةوة، بة ويستَيكى 

بكةين،  راظة  كةلوثةلةكانيان  لةناوبردنى  و  سةردارانى  كوشتنى  بؤ  شاراوة 

بةآلم ئةو، ثاَلثَيوةنةرة شاراوةكانى هةرضييةك بن، مكوِرة لةسةر قايلكردنى 

لَى  خؤيى  خةوشى  هةرطيز  ئةو  كة  بــةوةى  لَيى،  توِرةكةى  ــةردارة  س

نةشاردؤتةوة (يانى راستيى خؤى لَى نةشاردؤتةوة!)، ضونكة ئةو، لة ديدى 

خؤيةوة، راستطؤيانة و سةرِراستانة رةفتارى كردووة، هةربؤية هيض جؤرة 

هةستَيك هةست بة طوناه ناكات ء تؤببةكردنيش شتَيكة لة بيرى ئةودا نيية. 

لة  كَيشةيةك  بةَلكو  ناكاتةوة،  بَيدار  مؤِراَليى  كَيشةيةكى  ئةو  الى  درؤكردن 
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جؤرَيكى ئيستاتيكيى بَيدار دةكاتةوة طةر رةضاوى ئةوة بكةين كة درؤكردن 

لة  ساَلَيك  بة  ثَيويستى  هونةريية،  شاكارَيكى  هاوشَيوةى  شتَيكى  ئةو  الى 

ئامادةكاريى و ئامادةسازيية تا تةواو ”كامأل“ بَيت، ئةمةش ساَلنامةكانى زوهَير 

بن ئةبى سةلمامان دةهَينَيتةوة ياد (كة لةنَيو ”بةندةى شيعر“ دا ثؤلَين كراوة)، 

كة ساَلَيكى تةواوى لة دانانى ضامةيةك و ثوختةكردن و ضاككردنيدا بةسةر 

تةواوكردنى  بؤ  ثَيويست  كاتى  دابينكردنى  بةمةبةستى  كافوريش  دةبرد. 

شاكارةكةى، ئازادبوون لة كؤياليةتيى رةتدةكاتةوة كة سةردارةكةى بؤى 

ثَيشنياز دةكات تا لة كؤأل خؤي بكاتةوة و لة دةست درؤكانى رزطارى بَيت: 

”سوَيند بة خوا طةر تؤ ئازادم بكةيت، من ئازادت ناكةم، تا ساأل تةواو دةبَيت 

بمبة  دةكةم  تةواويشى  كة  ئةوةى  ثاش  دةكةم،  درؤكة  ديكةى  نيوةكةى  و 

بازاِر و بةو نرخة بمفرؤشة كة بة خةوشةكةمةوة داوتة بة هةقمدا“.

ئةمة كاتَيك روويدا كة ”ساَلى نوآ هات“، ئةمةش لةنَيو دةقةكةدا يةكسانة 

ضؤن  وةكى  رووةك“).  بة  بوو  ثيت  ثِر  ثيرؤزى  (”ساَلَيكى  بةهار  وةرزى  بة 

سروءشت ضرؤ و ميوة بةرهةم دةهَينَيت، كافوريش دةلةسة و درؤ بةرهةم 

و  زةوى  ثيتى  بة  بةرانبةرة  ئةو  ئةندَيشةى  بِرشتى  كة  بةجؤرَيك  دةهَينَيت، 

فرةيى رووةكةكانى.

يان  كاريطةرييةك  ضيرؤكة  ئةم  داخؤ  دةَلَيين:  و  دةثرسين  لَيرةدا 

نةطرتووة،  خؤ  لة  بةسةرضووى  و  كؤن  نةريتَيكى  لة  ثاشماوةيةك 

بؤ  نيساندا؟  مانطى  سةرةتاى  لة  ساَلَيكدا،  لة  درؤكردن  جارَيك  نةريتى 

مانطة  بةو  كتومت  رؤمانيى  كؤنى  رؤذذمَيرى  دةَلَيين  وةبيرهَينانةوةش 

دةستى ثآ دةكرد! ئةم نةريتة (هيندؤ - ئةوروثيى)ةش مةبةست لَيى ئاهةنط 

دَيوانةكان  جةذنى  بة  رؤمانةكان  الى  نوَيوة،  ساَلى  بؤنةى  بة  بوو  طَيِران 

بةسةرهاتةى  ئةم  لةنَيو  رةنطة  بوو(٤).  وابةستة  كةرنةظاَلةوة  طةمةكانى  و 

ئةو  بكةين  ئةوة  رةضاوى  طةر  هةبَيت  سرووتة  ئةو  زايةَلةيةكى  ئَيمةشدا 

جَيية  ئةو  بةرةو  بَيستانةكة،  بةرةو  شار،  دةرةوةى  رووةو  كة  كاروانةى 

كة بة طوتةى كافور، سةردار و هاوةآلنى تَييدا طيانيان لة دةست دا، بة رآ 

كةوت، كة كاروانَيكى سةرسوِرهَينة كةسانَيك لة هةموو دةستة و تةمةنَيك 

رةنطة  هةروةها  بوو“.  ثةتيى  سةريان  و  ”ِرووخسار  كرد   تَيدا  بةشدارييان 

درؤكردنةى  لةمةِر  مافى  ئةو  بؤ  هةبَيت  شرؤظةيةك  سرووتةدا  ئةم  لةنَيو 

كة كافور داواى دةكات شانبةشانى طوآ نةداني بةو سزايةى كة دةشآ لة 

ئةنجامى ئةو كارةى بكةوَيتةوة.
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لة  ”ثاشان  ناكات:  ثرسةكان  تةماشاى  جؤرة  بةو  سةردارةكةى  بةآلم 

توِرةيى زؤريدا ضووة الى والى ئيدى ثَيدا كَيشانَيكى توند لَييدام تا لةهؤش 

و  خةساندمى  و  سةرم  هَيناية  سةرتاشى  بَيهؤشييمدا  لةكاتى  ضووم،  خؤم 

داخى كردم، سةروةختَيك كة هاتمةوة هؤش خؤم تةماشام كرد خةسَينراوم 

ء سةردارم ثَيى طوتم: وةك ضؤن تؤ دَلمت سةبارةت بة ئازيزترين شتم ئاطر 

تآ بةردا، منيش دَلتم سةبارةت بة ئازيزترين شتت سووتاند“. بةثَيضةوانةى 

خؤى  نةدا،  ئةنجام  ثيسيى  داوَين  طوناهى  كافور  ترةوة  بةندةكةى  دوو 

ضونكة  كرد،  زمانيى  طوناهَيكى  بةَلكو  نةكرد،  سَيكسيى  حةزَيكى  رادةستى 

ئةو  تةنط  بة  تةواو  ئةو  هةَلبةت  كرد.  طوناهى  تووشى  كة  بوو  زمانى  ئةوة 

نةدةما،  ”خةوشةكةى“  نةبوواية  ئةو  طةر  ضونكى  جةستةيةوةية،  ئةندامةى 

ئةدى  دةكات،  ئاطاداريى  و  دةطرَيت  ثَيوة  دةستى  ئةو  كة  خةوشَيكيشة 

بوونى  و  كةسَيتيى  كؤَلةكةى  و  ئةو  راستيى  ئةوة  كة  لةكاتَيكدا  نا  ضؤن 

ئازيزترين  زمانى،  كة  ضووة  سةردارةكةى  يادى  لة  كة  ئةمةشة  هةر  ئةوة؟ 

شتى، بؤ نةبِريوة، بةم ثَيية، كةواتة بةو جؤرةى كة ثَيويستة سزاى نةداوة 

نيوة  كافوريش  درؤكةى  ضؤن  وةكى  كتومت  كةموكووِرة،  سزادانةكةى  و 

ناتةواوة.

دةربارةى  تايبةتيى  بةشَيوةيةكى  لةوةوبةردا(٥)  لَيكؤَلينةوةيةكى  لةنَيو 

لة  دةستى  خةساندنى،  لةثاش  كافور،  داخؤ  ثرسيم  و  دووام  ضيرؤكة  ئةو 

بِروام  هؤيةكانيش  لة  هؤيةك  لةبةر  هةَلطرت؟  ساآلنةكةى  درؤ  هةَلبةستنى 

كرد،  تؤببةى  كرا،  بؤى  كة  نةشتةرطةرييةى  ئةو  لةثاش  ئةو،  كة  وابوو 

ورةم  و  (”رووخــام  دةنَيت  خؤيدا  رووخانى  بة  ددان  ئةو  كة  بةتايبةتيى 

بة  و  ضووم  هةَلةدا  بة  ثَيشبينيكردن  لة  من  بةآلم  نةما“)،  طونم  و  دابةزى 

هيض  بة  كافور  وابوو،  هةر  راستييةكةشى  نةكرد،  دةقةكةم  تَيبينيى  باشيى 

لةو  دووبةرةكيى  ئَيستاش  ”تا  نةطؤِرى:  خؤى  ناخى  نَيو  ئةوةى  جؤرَيك 

شوَينانةدا دةنَيمةوة كة تَييدا دةفرؤشرَيم“. ئةو هةر بة خةوشةكةى خؤيةوة 

وابةستة بوو، طةرضى ئَيمة هيض زانيارييةكمان دةربارةى درؤكانى دواترى 

نيية لة ماوةى ضوونى لةالى سةردارَيكةوة بؤ الى يةكَيكى تر، ضونكة ئةو 

تةنها ئةو بةسةرهاتةى بؤ دوو بةندةكة طَيِرايةوة كة هؤكارى ”خةساندن“ى 

بوو. هةَلبةت دةشآ ئَيمة دةربارةى ئةوة ثرسيار بكةين، كة داخؤ ئةو لةو 

شتانةدا كة طَيِراونَيتييةوة راستطؤ بووة؟ بة دةربِرينَيكى تر، داخؤ ئةو درؤ 

ناكات سةروةختَيك كة دةَلَيت درؤ دةكةم؟ داخؤ ئةو بةسةرهاتةش كة بؤ 



١٢٨

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

بؤ  ئةو  ساآلنةى  خواستى  لة  هةر  دةطَيِرَيتةوة  خةسَينراوةكةى  بةندة  دوو 

درؤكردن، سةرضاوةى طرتووة؟

ثةراوَيزةكان:ثةراوَيزةكان:

HKMP:GKLMŸ:FKMKK:FÌm÷]m÷\:Ì√e÷\:FÌÈfi]€m√÷\:ÏÖ⁄]√÷\:Ì√e∏\:FÌ◊È÷Ê:Ì◊È÷:Ã÷^:zK

٢ـ لةنَيو ضاثى فةِرةنسيى ماردرؤس (ثاريس، بآلوكراوةكانى رؤبَير الفؤن، زنجيرةى 

”بوكان“، ١٩٨٠، أ، ل٢٨٢)دا، ئةوة دةخوَينينةوة كة خةليفة ”وَينة دارينة بة كفن داثؤشراوةكةى 

بينى بة خانمى دؤستى تَييطةيشت“.

(بة  ثةخشان  شيعرطةرايى  بةسةرهاتةكان“،  ”ثياوان-  تؤدؤرؤظ،  تزيظيتيان  بِروانة  ٣ـ 

زمانى فةِرةنسيى)، ثاريس، بآلوكراوةكانى لوسؤى، ١٩٧١، ل٨٧.

٤ـ ئةم زانيارييانةم لة هةندَيك لة ئينسايكلؤثيدياكانةوة وةرطرتووة.

HKR:Ÿ:FKSSP:F‘flÀ÷\:Öçfi:F]ïÈe÷\:Ñ\Å÷\:FŸ]ufl÷\:ÓÀë⁄:ÌμÖh:FÏÖd˝\Ê:Ø√÷\:zO

سةرضاوة:سةرضاوة:

طؤظارى (فكر ونقد)، ذمارة (٨).
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 هةتا دةركةوتني ئةم مَيذووةي ئةمِرؤ دةيناسين، ئةفسانةكان الي سةرجةم 

نةتةوةكاني دونيا بوونيان هةبووة و هةر ئةفسانةكانيش مَيذووي ئةو نةتةوانة 

لةو  بووة.  ثيرؤزيان  مَيذووي  بةَلكو  نا،  ئاساييشيان  مَيذووي  تةنانةت  بوون، 

ِرؤذطارةدا تةنيا ئةفسانةكان خاوةني طرنطي و بايةخ بوون، ضونكة خواوةندةكان 

لة سةردةمة دَيرينةكاندا دروستيانكردوون. ثاش كؤتاييهاتني ضةرخي سةرةتايي، 

لةطةَل  بةآلم  ضوو،  كؤن“  ”كشتوكاَليي  شارستانييةتي  بةرةو  مرؤظ  كؤمةَلطاي 

ئةو طؤِرانةدا ئةفسانةكان نةتوانةوة و نووسينة مَيذووييةكان جَيطةي ئةوانيان 

جياوازيشدا  فؤرمي  و  لةشَيوة  -ئةطةرضي  ئةفسانةكان  لة  زؤرَيك  نةطرتةوة، 

هةر  ئةمِرؤ  ِرؤذكاري  تا  لةوانة  هةندَيك  بطرة  و  مانةوة  زيندوويي  بة  هةر  بَي- 

ماون. دواي داهاتني نووسين ئةفسانةكان زياتر لة جارَيك نووسرانةوة و كؤثيي 

زؤريان لَي دروستكرا و دةستكاري و طؤِراني زؤريان بةسةردا هات، بة ِرادةيةك 

هةندَيكجار كؤثييةكة هيضي لة ئةسَلييةكة نةدةضوو.

ئةفسانة و مَيذووئةفسانة و مَيذوو

و. لة عةرةبييةوة: عةبدولباست ئةحمةدو. لة عةرةبييةوة: عةبدولباست ئةحمةد*
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 با بؤ نموونة ئةفسانة طريكيية كؤنةكان وةربطرين كة زؤربةي خةَلك ثَييان 

ئةفسانة  تا  ئةذماردةكرَين  ئةدةبي  كاري  بة  زياتر  زؤر  ئةفسانانة  ئةو  ئاشنان، 

فةيلةسوف  طَيِرةِرةوة(ضيرؤكخوان)،  لة  زؤرَيك  سةرتايي،  نموونةيةكي  وةك 

بةرطة  بةم  تا  دايانِرشتوونةتةوة  ضةندينجار  تؤماركردنيان  ثَيش  شاعيرةكان  و 

ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم  ئَيمة،  دةستي  طةيشتؤتة  ثؤشيويةتي  ئَيستا  كة  نوَييةي 

ناوياندا  لة  و  جياوازة  كؤنةكاندا  حةكايةتة  و  رؤمان  و  ضيرؤك  هةموو  لةطةَل 

ثرسياري  دةخوَينَيتةوة  ئةفسانانة  ئةم  كة  كةسَيك  هةر  رةنطة  دةناسرَيتةوة. 

ئةوة لة خؤي بكا كة“ ئايا ئةو شتانةي لَيرةدا هاتوون راستن؟ تؤ بَلَيي بةِراستي 

ئايا  حؤرييةكان؟  ساتيرؤس،  ئةسث؟  نيوة  و  مرؤظ  نَيوة  هةبووبَي  مةخلوقَيك 

خواوةندةكان  ئايا  درةختَيك؟  يا  طوَل  بة  بكات  خؤي  توانيويةتي  مرؤ  بةراستي 

بؤ  خــوارةوة  هاتوونةتة  جارَيكيش  نا  جار  و  ذياون  (ئؤليمث)  ضياي  لةسةر 

كاتَيك  هاتؤتةدةر  لةسةري(زيؤس)ةوة  ئةسينا  بةِراستي  ئايا  مرؤظةكان؟  ناو 

هَيفستؤس بة تةورَيك لةتيكرد؟

 ئَيمة بة ئةطةرَيكي زؤرةوة واي بؤ دةضين كة ئةو كةسةي ئةم ثرسيارانة لة 

خؤي دةكات نازانَي كة بة وروذاندني ئةم ثرسيارانة مةسةلةيةكي زانستي طرنطي 

بةخؤيةوة  زاناياني  نةوةيةكي  لة  زياتر  ئَيستا  تا  كة  كردؤتةوة،  خؤيدا  لةبةردةم 

خؤي  تايبةتي  تَيطةيشتني  زانايانة  لةو  نةوةيةكيش  هةموو  و  سةرقاَلكردووة 

لةمةِر ئةفسانةكانةوة خستؤتةِروو، ضونكة ئةفسانةكان بة يةكَيك لة ئاَلؤزترين 

دياردة كلتورييةكاني مرؤظ دادةنرَين، هةموو نةوةكان تيؤريي يا تيؤرييةكاني 

لة  بَيكؤتايي  هَيلَيكي  ئةمةشدا  ئةنجامي  لة  ثَيشكةشكردووة،  باِرةوة  لةو  خؤيان 

بارةوة  لةم  (ي.ط.كاطارؤظ)  روسي  زاناي  كايةوة.  هاتؤتة  تةئويالت(تأويالت) 

دةَلَي: (( هيض زانستَيك هَيندةي مَيتؤلؤجيا طريمانة و بؤضووني تَيدا بآلو نيية)) 

خستويانةتة  ئةفسانة  تَيطةيشتني  بؤ  زاناكان  كة  رَيطايانةي  ئةو  هةرضةند  بةآلم 

دةبَي  جةوهةري  جياوازييةكي  ئةوان  هةَلويستي  بن،  جؤراوجؤر  و  زؤر  روو 

لةطةَل هةَلوَيستي ئةو كؤنينانةي كة لة دونياي ئةفسانةكاندا ذياون، بةو ثَييةي 

دونياي يةكةمينيان -دونياي (دايك) بووة بؤ ئةوان. ئةوان(مرؤظي كؤن) باوةِريان 

طَيلَيتيان  و  وةهم  و  دذيةكي  تَيدا  نةدةكرد،  ديراسةيان  و  هةبوو  ئةفسانة  بة 

نةدةبيني، لة ِروانيني ئةوانةوة ئةفسانة واقعَيكي راستةقينةي ئةوتؤ بوو كة هيض 

بة  دةطوزةراند،  ئةفسانةدا  لة  ذيانيان  هةموو  و،  نةدةكردةوة  رةتي  واقيعَيكيتر 

هاوكاري ئةفسانةش دونياي دةروبةري خؤيان ئةزموون دةكرد، هةوَليان دةدا 

لة رَيي ئةوةوة لة ضييةتيي ذيان بطةن و بة وشة و دةنط و وَينة و رَيطاي تري 
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جؤراوجؤر طوزارشتي لَي بكةن. 

ثوضَيتييةكي  يا  وةهمي  داهَينانَيكي  ئةفسانةكاندا  لة  كؤنةكان  مرؤظة   

زاناي  لَيكدانةوةوة.  باري  ذَير  بضَيتة  كة  نةدةبيني  عةقَليان  لة  دوور  خةياَليي 

رووسي (أ.ف.لوسَيف) كة هةموو ذياني بؤ ديراسةكردني ئةفسانة طريكييةكان 

و  زانستي  ئةفسانة  كة  داوة  بةوة  ئاماذةي  خؤيدا  سةردةمي  لة  تةرخانكردبوو، 

ثِر بزاوتة و بة داهَينانَيكي وةهمي دانانرَي، بةَلكو ئاستَيكي ثَيويستي تَيطةشتن و 

واقيعة و ((بةرهةمَيكي هةستةكي و بةرجةستةي واقيع))ة.

 كؤنينةكان هيض رؤذَيك لة رؤذان ثرسيارةكاني ئَيمةيان لة خؤيان نةدةكرد: 

لة ئةفسانةكاندا كامة راستة و كامة نا ِراست؟ ئةوان ئَيمانَيكي تؤكمة و ِرةها و 

بَيسنووريان بة دروستي ئةفسانةكان هةبوو، هةر شتَيك ئةفسانة باسي دةكرد، 

نةهاتووة  لةوةوة  ئةوان  بِروايةي  ئةم  بوو.  تةواو  حةقيقةتي  ئةوانةوة  بةالي 

ئةوان  بؤ  كة  بوو  ئةوة  لةبةر  بةَلكو  زيرةكترين،  لةوان  ئَيمة  و  طَيلن  ئةوان  كة 

ئةفسانةكان ئةو رَيطايةيان دةكَيشا كة دةبوو لة ذياندا بيطرنة بةر.

شيعري  ئَيمةدا  سةردةمةي  لةم  ئةفسانة  هاوشَيوةي  يا  نموونة  نزيكترن   

جؤرة  ئةم  كة  كردووة  ئةوة  بؤ  ئاماذةي  (ماندلشتام)  خؤيدا  لةكاتي  كالسيكيية، 

شيعرة بةو جؤرة لَيي تَيدةطةين كة ئاستَيكي ناضاركردني تَيداية و بةو واتايةي 

دةبَيت  ((شتَيكة  كالسيكي  شيعري  دةبينرَي.  روون)  فرماندانَيكي  (مودي  تَييدا 

هةبَيت، نةك بووة و تةواو بووة)).

 هةر لةم بوارةدا توَيذةري مةيداني كلتورة كؤنةكان و ميتؤلؤجيا( فرَيدنبرط) 

لةو  ((طورزارشتكردنة  كؤنينةكانةوة  نسبةت  بة  ئةفسانةكان  نووسيويةتي 

بةو  هةر  ناكات،  دةرككردن  بابةتي  دروستي  لة  ثرسيار  كة  مةعريفةيةي  تاكة 

هؤيةشةوة دةطةيشتة ئةو ثةِري))

ئةفسانةكاني  كَي  كة  نةدةكرا  لةوة  ثرسيار  كؤندا  سةردةمي  لة  هةروةها   

مرؤظ  بؤ  طواستؤتةوة  ئةفسانةكانيان  كؤنترةكان  وابوو  ثَييان  دروستكردووة، 

كة  دةطةيةنَيت  ئةوة  ئةمةش  طرتوون.  وةريان  خواوةندةكانةوة  لة  ئةوانيش  و 

لة  ثَيويستة  خةَلكيش  لةسةر  و  تَيداية  سةرةتايان  (وةحي)  سروش  ئةفسانةكان 

نوَيي  شتي  يا  بيطؤِرن  بدةن  هةوَل  ئةوةي  بَي  بيهَيَلنةوة،  نةوةكاندا  يادةوةري 

راستةقينة  تةواو  بوونةوةري  كؤن  مرؤظي  راي  بة  خواوةندةكان  سةر،  بهاوَينة 

بوون، هةر لةبةر ئةمةشة كة هيض ثاَلنةرَيك نةبووة كة شك لةم راستيية بكةن.

كةَلةكة  نةوة  ضةندين  مةعريفةي  و  ئةزموون  ئةفسانةييةكاندا  ضيرؤكة  لة   

تَييدا  كة  بووة  ئينسكلؤثيديايةك  وةك  كؤن)  (مرؤظي  ئةوان  بؤ  ئةفسانة  بوون، 



١٣٢

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

ئَيمةش  دةكةوت،  دةست  تَيدا  ذيانياني  بوارةكاني  طرنكترين  ثرسياري  وةآلمي 

كاتَيك دةمانةوَيت ئةو وةآلمانةمان دةستكةوَيت ئةوا لة مَيذوودا بؤيان دةطةِرَين، 

بةآلم ئةوان لة ئةفسانةدا بؤي طةِراون و هةر لةوَيشدا دةستيان كةوتووة.

بؤ  مرؤظايةتيمان  مَيذووي  سةردةمي  كؤنترين  دةربــارةي  ئةفسانةكان   

دةكةوَيت،  زةمانةكان  هةموو  ثَيش بووني  سةردةمة  ئةو  كة بووني  دةطَيرنةوة، 

بةسةردا  كاتي  بَيذمار  كة  سةردةمانَيكة  بةَلكو  نيية،  مَيذوويةك  تةنيا  ئةمةش 

كارة  و  ِرووداو  لة  ثِر  سةردةمَيكي  كاتة  ئةو  يةكةم.  خةَلقي  زةمةني  تيََثةِريوة: 

دةسثَيكي  سةرضاوةي  كاتةش  ئةو  هةر  بووة،  خواوةندةكان  سةرةتاييةكاني 

هةموو بوونةوةري ئَيستاية، هةر لةو زةمةندا زةوي دروست كرا، هةرضيش لَيي 

دَيتة دةر و هةرضيش لةسةري دةذي، واتة لةو كاتةدا سيستةمَيكي طةردووني 

بؤ  بكا،  لَي  ثارَيزطاري  كة  مايةوة  مرؤ  بؤ  ئةوةش  هةر  دي،  هاتة  دياريكراو 

جَيبةجَيكردني ئةم كارةش بةشَيوةي ثَيويست، دةبوو ثابةندي ئةو شتانة بن كة 

ئةفسانةكاندا  لةطةَل  كة  ئةنجامبدةن  سرووتانة  ئةو  و  هاتوون  ئةفسانةكاندا  لة 

هاتوون، بة واتايةكي تر لةسةر مرؤظ ثَيويست بوو ئةوة دووبارة بكةنةوة كة 

زيندوو  داهَينانَيكي  ضةند  تةنيا  ئةفسانةكان  كةواتة  كردوويانة.  خواوةندةكان 

مرؤظةكان  تا  بوون  خوايي  نموونةيةكي  ضةند  ئةوةشدا  لةطةَل  بةَلكو  نةبوون، 

دووبارةي بكةنةوة. ئايا لةوة زياتر ضي طرنطي بة ذياني مرؤظ دةدا كة لةطةَل 

خواوةندةكاندا هاوبةشي ذيانيان بكةن؟ بةمشَيوةية مرؤظةكان مَيذووي خؤيان 

هةر  دروستكردووة.  خواوةندةكان  ثيرؤزي  مَيذووي  بة  درَيذةدان  رَيطةي  لة 

لةبةر ئةمةشة كة ئةفسانة ثَيش مَيذووي هةموو ئةو نةتةوانة كةوتووة كة دةيان 

زانين: ئةوانةي كة ماون و ئةوانةش كة لةناوضوون.

 سةرضاوة: سةرضاوة:

:ÿÈÒ]}È⁄:·]âtHÄ:Tk:FÿËÅÈe÷^HÕH›:FBÏ]È¢\G~ËÑ]i÷\GÏÑÁà˘\:∫:Ìà\ÑÄC:2ö]à˘\:Öuà

HLJJRF–ç⁄Ä:F‡ËÅ÷\¯¬:Ñ\Ä:k\ÑÁçfl⁄:F–uà\

*abdlbasit@gmail.com
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ساَلةيان  نؤ  تةمةن  كوِريذطةيةكي    

مانط  لةسَي  ذؤكـــؤف)،  (ظانكا  بةنَيوي 

نــاردبــووة  شــاطــردي  بة  لــةوةوبــةرةوة 

لةشةوي  ســةِراف.  ي  (ئةلياخين)  الي 

مةسيحدا  بووني  لةدايك  ساَلي  سةري 

ضاوةِروانبوو  نةدةكةوت.  لَي  خةوي 

و  منداَل  و  ذن  لةطةَل  وةستاكةي  تا 

كرَيكارةكانيدا، بؤ نزاي شةوي جةذن 

لةماَلَي وةدةركةوتن و ضوونة كَلَيسا. 

شوشةيةك  ئةوان  رؤيشتني  دواي 

قةَلةمَيكي  سةر  و  قةَلةم  و  مةرةكةب 

وةستاكةي  لَيك ذةنططرتووي  نوشتاوةي  كاغةزَيكي  و  دةرهَينا 

بةترسةوة  تَيكةَل  بةحاَلةتَيكي  بكات،  بةنوسين  دةست  بةرلةوةي  و  كردةوة 

لة  كة   - شةمايلةي  لةو  ضةندجارَيك  و  ثةنجةرةكان  دةرطاو  داية  سةرنجَيكي 

بؤوة  ورد  هةَلواسرابوو،  بةديوارةكةوة   - ثَيآلو  لةقاَلبي  ثِر  تاقضةي  دو  نَيوان 

و ئاهَيكي قوَلي ثِر لةخةمي هةَلكَيشا و لةسةر ئةو ثارضة كاغةزةي كة لةسةر 

ظانكاظانكا

 

بةنَيوي

لــةوة

الي

سةر

خة

تا

ك

 ئةنتؤن ضيخؤف ئةنتؤن ضيخؤف

 و. لة فارسييةوة: ئازاد نةجم و. لة فارسييةوة: ئازاد نةجم
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نيمكَيتةكة ثاني كردبؤوة و خؤشي لةسةر زةويةكة ضؤكي دادابوون و بةسةريدا 

نوشتابؤوة، دةستي كرد بةنوسين: (باثيرةي خؤشةويستم كؤنستانتين ماكاريض! 

خودا  بَيت،  ثيرؤز  مةسيحت  بووني  لةدايك  جةذني  دةنوسم،  تؤ  بؤ  نامةية  ئةم 

هةموو هيوا و ئارةزوةكانت بةديبَينَي، خؤ من نةباوكم هةية نةدايك! تؤ هةموو 

كةسَيكي منيت!).

لة ثةنجةرة تاريكةكة - كة بَلَيسةي رووناكايي مؤمةكة بةسةريةوة سةماي 

ي  ماكاريج)  (كؤنستانتين  شَيوةي  و  روخسار  لةودةمةدا،  و  وردبؤوة  دةكرد - 

بةرضاوي  هَيناية   - دةطرت  (ذيوارؤف)  ماَلي  لة  ئَيشكي  شةوانة  كة   – باثيري 

خؤي. 

باثيري ظانكا، ثيرةمَيردَيكي شةست و ثَينج ساَلةي كورتةباآل و رةقةَلةية، بةآلم 

لةهةمان كاتدا طورج و بةِراثةر بوو، ضاواني خومار و هةميشة دةم بةخةندة بوو. 

ئاشثةزخانةكة  لة  بةِرؤذةوةش  و  دةطرت  (ذيوارؤف)  لةماَلي  ئَيشكي  شةوانة، 

دةنوست، يان سةري دةخستة سةر كارةكةرةكان و دةيكردة طاَلتة و ثَيكةنين. 

بةدةوري  و  دةكرد  لةبةر  دةَلبي  دروستكراوي  لةضةرم  ثاَلتؤيةكي  شةوانة، 

خةبةر*)ةكاني  (دار  بة  و  دةخواليةوة  ذيوارؤفدا  ماَلي  خانوةكةي  و  باخضة 

دةستي، دةنطة دةنط و تةقة تةقَيكي زؤري وةِرَي دةخست. 

تريان  ئةوةي  و  (كاشتانكا)  نَيوي  و  بو  ثير  يةكَيكيان  كة  سةط،  دانة  دوو 

جانةوةري  ثَيبكةوتاية  ضاوي  مرؤظ  هةركاتَي  بوو،  درَيذ  و  ِرةش  سةطَيكي  كة 

(ِراسؤ*) ي وةبيردةهاتةوة و بةو هؤيةوةشةوة نَيويان لَينابوو (ظيؤن)، هةميشة 

بةدوايةوة بوون.

ظيؤن، سةطَيكي بةوةفا و طوَيِرايةَل بوو ، لةطةَل كةساني نامؤ و غةريبةشدا 

و  نرخ  كةس  هيض  هةربؤية  بوو.  لةمست  طوَي  خؤمانةكان،  ئةندازةي  بةهةمان 

و  طوَيِرايةَلي  ئةو  لةتوَيي  ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم  دانةدةنا.  بؤ  ئةوتؤي  بايةخَيكي 

سةطَيك  هيض  دةكرا.  بةدي  شاراوة،  حةرامزادةييةكي  و  ضةثةَلي  ميهرةبانيةيدا، 

بةئةندازةي وي نةيدةتواني لة كاتوساتي خؤيدا، دزانة هَيرش بةرَي و طاز لةقاض و 

قولي خةَلك بطرَي، يان شتَيك لة طةنجينةي ماَلَي بِرفَينَي، يان مريشكي موذيكَيك 

و  طياني  نةكةونة  نةبوو  هةفتة  كرابوو،  باش  داركاريةكي  جارَيك  ضةند  بدزَي، 

و  دةهاتةوة  وةبةر  طياني  دوبارة  بةآلم  نةكةن،  تِرَيني  تَيآل  دةبوو  طيان  نيوة  تا 

برينةكاني ساِرَيذ دةبوونةوة و سةرلةنوَي قيت دةبؤوة. 

لةنزيك  كة  كرد:  وَينا  خؤيدا  لةمَيشكي  باثيري  ِروخساري  و  شَيوة  ظانكا، 

ثةنجةرة  وانَيتة  دةرِِ خةواَلوةوة  بةضاواني  و  ِراوةستاوة  باخضةكة  دةروازةي 
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دةكات  ئاَلوطؤِر  لباديةكاني  ضةكمة  و  طوندةكة  كَلَيساي  درةوشاوةكاني  و  سور 

و سةرمايةتي و لةطةَل كارةكةرةكاندا كةوتؤتة طاَلتة ثَيكةنين و كةشَيكي خؤشي 

خوَلقاندوة و دارخةبةرةكاني بةكةمةريةوة كردون و لةسةرمان دةستةكاني لَيك 

دةسوَي و وةك ثيرةمَيردان لةقاقاي ثَيكةنين دةدا و جار جار كارةكةرةكة و جار 

لةقاقاي  ثيرةمَيردانة  و  توانج  و  تانة  بةر  دةداتة  لَينةرةكة،  ضَيشت  ذني  جاريش 

ثَيكةنين دةدات. ئةمجا توتنةكةي دةنَيتة بةرلوتي ذنةكان و دةَلَي: تؤزَيك بؤني 

ئةم توتنة بكةن طةرم دةبنةوة.

و  دةبَي  شاطةشكة  باثيرةش  ثذمين.  دةكةونة  و  دةكةن  بؤني  ذنةكانيش 

لةقاقاي ثَيكةنين دةدات و هاوار دةكات: ورض زا. 

دواتر قتوي توتنةكةي دةخاتة بةرلوتي سةطةكان و كاشتانكا ثذمين دةيطرَي 

ظيؤن  بةآلم  دوردةكةوَيتةوة.  لةباثيرة  بةِرةنجاويةوة  و  وةردةطَيِرَي  لمؤزي  و 

بةهؤي بةوةفاييةكةيةوة بةر بةثذميني خؤي دةطرَي و تةنيا هةندَيك دةمولمؤزي 

ساردة،  و  ئارام  و  ساف  دونيا  هةية،  خؤشي  هةوايةكي  و  كةش  ِرادةوةشَيني. 

سةرباني  سةرانسةري  داثؤشراون،  بةفر  بة  درةختةكان  و  تاريكة  شةوَيكي 

بةباقة  سؤبةكانةوة  لولةي  لة  دوكةَل  و  دايثؤشيون  بةفر  طوندةكة،  خانوةكاني 

دَينة دةرَي و ثَيض دةخؤن و بةرةوة ئاسمان هةَلدةكشَين. ئاسمان، يةك ثارضة 

دةَلَيي  ِروونة  هَيندة  كاكَيشان،  ِرَيطاي  دةتروسكَينةوة.  بةشاديةوة  و  ئةستَيرةية 

بةر لة جةذني كريسمس، بةبةفر شوشتويانة و وةبريسكةيان خستووة... 

و  هةَلكَيشا  لةمةرةكةبةكة  قةَلةمةكةي  سةري  و  هةَلكَيشا  ئاهَيكي  ظانكا، 

ِرايكَيشامة  بةثرض  كارةكة  خاوةن  لَيياندام،  (دوَيني  بةنوسين:  كردةوة  دةستي 

نَيو حةوشةكة و بة قامضيةكي ضةرم هةموو لةشي شين و مؤر كردمةوة، تةنيا 

تاوانم ئةوة بوو بةدةم راذةندني النكي منداَلة ثيسةكةيانةوة، خةوم لَيكةوتبوو. 

بكةمةوة و منيش  لةمةوبةريش ذنةكةي ثَيي طوتم ماسي بؤ خاوَين  هةفتةيةك 

ماسيةكةي  ئةوةبوو  ئيدي  كرد،  ثاككردنةوةي  بة  دةستم  لةدةميةوة  و  نةمزاني 

و  سةرم  دةنَينة  سةر  شاطردةكانيش  بةسةرمدا.  كَيشاي  و  دةرهَينا  لةدةستم 

طاَلتةم ثَيدةكةن. دةمنَيرن ظؤدكايان بؤ بكِرم و زؤرم لَيدةكةن لةماَلي وةستاكةمان 

خةيارشؤريان بؤ بدزم. وةستاكةشم، بةهةرضيةكي بكةوَيتة بةر دةستي دةستم 

لَيناثارَيزَي و دةكةوَيتة وَيزةم. نان و ذةمةكانيش ئةوة هيض! بةيانيان ثارضةيةك 

ئاو  و  ضاي  باسي  نان،  ثارضةيةك  نيوةِرؤيانيش  دوا  شيربرنج،  نيوةِرؤيان  نان، 

طؤشتيش هةر مةكة! ئةمة تةنيا خواردني خؤيانة و خؤيان قوزةَلةقورتي دةكةن. 

بضمة  دةبَي  دةطري،  منداَلةكةيان  كاتَي  ِرادةخةن.  بؤ  لةداآلنةكة  جَيطام  شةوانة 
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سةري و النكةكةي راذَينم. خةوم هةر نيية! بابةطةورة تو خودا بةزةييت ثَيمدا 

لةتوانامدا  ئيدي  ماَل،  بؤ  بمبةرةوة  خؤمان،  طوندةكةي  بؤ  بمبةرةوة  و  بَيتةوة 

نةماوة... قاضةكانت ماض دةكةم! تكاكارم لةخودا ئاطادارت بَيت، لَيرة رزطارمكة، 

دةنا ضيتر لةتوانامدا نةماوة و دةمرم).

و  كردنةوة  ثاك  ضاوةكاني  ضَلكنةكةي،  و  ِرةش  دةستة  بةري  بة  ظانكا، 

بؤ  (توتنت  بةنوسيندا:  درَيذةي  طريانةوة،  هةنسكي  بةدةم  و  هةَلكَيشا  ئاهَيكي 

ورد دةكةم، نزات بؤ دةكةم، ئةطةر كارَيكي خراثم كرد، تادةتواني لَيمدة! ئةطةر 

بةخودا  و  ثَيشكارةكة  الي  دةضمة  ناكةوَي،  وةطير  كارَيكم  لةوَي  واية  ثَيشت 

(فيدكا)  لةبري  يان  بكةم،  بؤياغ  بؤ  ثَيآلوةكاني  تا  دةدةم  سوَيندي  بةمةسيح  و 

دةضمة الي شوانةكان و لة لةوةِراندني مةِرةكاندا يارمةتيان دةدةم. بابةطةورةي 

خؤشةويستم! ئيدي من توانام نةماوة... خةريكة دةمرم... جاري واية دةَلَيم بِرؤم 

لةو  زؤر  نيية،  ثَيآلوم  بةآلم  طوند،  بطةيةنمةوة  خؤم  و  رزطاركةم  خؤم  و  هةَلَيم 

ئةم  وةآلمي  بووم  طةورةش  هةركاتَي  دةترسَيم،  بةستةَلةكةش  و  سةهؤَلبةندان 

ضاكةيةت دةدةمةوة و بةخَيوت دةكةم و ناهَيَلم كةس ئازارت ثَيبطةيةنَي. دواي 

دايكم  ثَيآلطَيياي  بؤ  كة  نزايانةي  ئةو  وةك  دةكةم،  بؤ  بةخَيرت  نزاي  مردنيشت 

دةيانكةم. ئةطةر لةبارةي مؤسكؤشةوة دةثرسي، مؤسكؤ زؤر طةورةية، تةواوي 

مةِرت  بةآلم  لَيية،  زؤري  يةجطار  ئةسثَيكي  ئاغايانةن.  باَلةخانةكاني  و  خانو 

ناطرن.  لةكةس  طاز  و  ئازارن  بَي  بةآلم  لَين،  زؤر  سةطيشي  ناكةوَي.  بةرضاو 

لةنَيو  ناطةِرَين.  بةكؤآلناندا  ثارة  كؤكرنةوةي  بؤ  جةذندا  لةشةوي  منداآلن  لَيرة 

بكةن.  ئاوازخوَينةكان  طروثي  تَيكةَلي  خؤيان  نيية  بؤيان  غةريبةكان  كَلَيساشدا 

رؤذَيكيان لَيرة، لةثشتي شوشةي دوكانَيكةوة جؤرة قوالبَيكي ماسي طرتنم بيني 

بة دارةكةيةوة دةيانفرؤشت كة بؤ طرتني هةموو جؤرة ماسيةك دةشيا، بةهَيز و 

قايم. تةنانةت قوالبَيكم بيني كة دةكرا ماسي (ئةسبال) ي سَي مةنيي ثَي بطريت. 

دوكاني واشي تَيداية جؤرةها تفةنطي فرؤشتني تَيدا دةفرؤشرَي. تةنانةت وةك 

تفةنطةكاني ئاغاي دَييةكةي خؤشماني لَيية. كة لةوانةية نرخي هةريةكَيكيان سةد 

دةتةوَي  تؤ  طؤشتَيكي  هةرضي  فرؤشةكانيشدا  طؤشت  لةدوكاني  بَيت...  ِرؤبَل 

لَييةتي ، لةطؤشتي كةَلةشَيري قةرةجة طةِرؤكةكانةوة بطرة تا طؤشتي سوَيسكة 

ناَلَين...  بةكةس  ِراوكردنيان  شوَيني  طؤشتفرؤشةكان  بةآلم  كةروَيشك،  و 

بابةطةورةي خؤشةويست، لةماَلي ئاغاي دَييةكةي خؤمان، كاتَي درةختي جةذن 

دةِرازَيننةوة، بيرت نةضَي طوَيزَيكي زَيِرين لةدرةختةكة بكةرةوة و لة سندووقة 

سةوزةكةي خؤتدا بؤم بشارةوة. بةخانمة بضكؤلة (ئؤلطا ئيطناتيؤظنا) بَلَي كة ئةو 
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طوَيزةت بؤ منة).

ظانكا، ئاهَيكي خةمناكي هةَلكَيشا و جارَيكي تر ضاوي بِرية ثةنجةرةكةو بيري 

نَيو  دةضووة  كريسمس  درةختي  هَيناني  بؤ  باثيري  جارَي  هةموو  كة  كةوتةوة 

جةنطةَل و ئةويشي لةطةَل خؤيدا دةبرد. ض رؤذطارَيكي خؤش بوو! هةم دةنطي 

ظانكاش  هةم  قرضةقرض،  دةكةوتنة  ثَييدا  لةذَير  بةفر  هةم  و  دةبيسترا  باثيرة 

لةخؤشيان هاواري دةكرد. باثيرة بةرلةوةي دار كاذَيك بؤ درةختي كريسمس 

ببِرَيتةوة، قةنةيةكي ساز دةكرد، ماوةيةك بؤني بةتوتنةكةوة دةكرد و ثَيكةنيني 

هةَلضوة  تازة  كاذة  ثَيكةوتبوو.  دانةضؤقةي  لةسةرمان  كة   – دةهات  ظانكا  بة 

بةبةفر داثؤشراوةكان، ضاوةِروانبوون ئاخؤ لةونَيوةدا كامةيان بةزةويدا دةدرَي 

و دةبِردرَيتةوة. لةناكاو كةروَيشكَيك لةثةنايةكةوة لةنَيو ئةو بةفرةدا دةردةثةِري 

شةيتاني  ئةي  بيطرة...  بيطرة...  بةدوايدا:  هاتوهاوار  دةيكردة  بابةطةورةش  و... 

كلك بِراو! 

دواتر  و  ئاغا  ماَلي  دةهَينايةوة  ِراكَيش  بةِراكَيش  بِراوةكةي  داركاذة  دواتر 

دةكةوتنة رازاندنةوةي. ئؤلطا ئيطناتيؤظناش - بوونةوةرَيك كة ظانكا لةهةمووان 

زياتر هؤطري ببوو - بؤ جوانكردني درةختةكة لةهةمووان زياتر ثَيوةي ماندوو 

كارةكةري  ئاغادا  لةماَلي  و  نةمردبو  ظانكا  دايكي  هَيشتا  كة  كاتةي  ئةو  دةبوو. 

لةبةر  بوو  سةروبةندةشدا  لةو  هةر  و  دةداية  ئاونةباتي  هةميشة  ئؤلطا  دةكرد، 

فَيري  تةنانةت  و  سةد  هةتا  ذماردن  و  خوَيندنةوة  و  نوسين  فَيري  بَيكاري، 

سةماي كادريشي كرد. ئيدي ئةوةبوو دواي مردني دايكي، ظانكايان بؤ ذووري 

الي  رةوانةي  لةوَيوة  دواتريش  و  كرد  رةوانة  باثيري  الي  بؤ  خزمةتكارةكان، 

ئةلياخيني سةِرافيان كرد لة مؤسكؤ... 

بؤ  وةرة  توخوا  خؤشةويست!  باثيرةي   ) كردةوة:  بةنوسين  دةستي  ظانكا، 

بةمني  بةزةييةكت  رزطارمكة!  و  وةرة  مةسيح  ثيرؤزيي  تؤ  رزطارمكة!  و  ئَيرة 

هةتيوي كةساسي بةدبةختدا بَيتةوة، رؤذ نيية داركاريم نةكةن! خةريكة لةبرسان 

دادةهةزَيم! ئةوةندة دَلم ثِرة لةباسكردن نايةت، بةردةوام دةطريم! لةم رؤذانةدا 

وةستاكةم قالبَيكي ثَيآلوي كَيشا بةسةرمدا، كةوتمة سةر زةوي، ئاطام لةخؤم بِرا، 

بةزؤر ضاوي خؤمم كردةوة. ذيانم زؤر ناخؤشة، ذياني سةط زؤر لةذياني من 

خؤشترة... سآلوم بطةيةنة بة (ئَيلينا) و (يؤطؤركا) ي يةكضاو و طاليسكةِرانةكة. 

ذؤكؤظ.  ئيظان  خؤت/  نةوةي  بكات.  ئؤكؤرديؤنةكةم  دةستكاري  كةس  مةهَيَلة 

توخودا زووتر وةرة و رزطارمكة).
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ظانكا ، دواي ئةوةي نامةكةي نوسي، قةدي كرد و نوشتانديةوة و كردية ناو 

ئةو زةرفةي كة رؤذي ثَيشتر بةكؤبيكَيك كِريبوي... دواي كةمَيك بيركردنةوة، 

خزمةتي  بطاتة  نوسي:  لةسةر  ناونيشانةكةي  و  كرد  تةِر  قةَلةمةكةي  سةري 

بابةطةورةم لةطوند... دواتر سةري خوراند و هةندَيك بيري كردةوة و لَيي زياد 

كرد: كؤنستانتين ماكاريج.

زؤر خؤشحاَل بوو لةوةي كة هيض كةسَيك لةوكاتةدا نةهات و نةبووة رَيطر 

لةبةردةم نوسيني نامةكةي. 

دواتر كآلوةكةي كردة سةري و بَيئةوةي ثاَلتؤكةي لةبةركات، بةكراسَيكةوة، 

تا الي نزيكترين سندووقي ثؤستة رايكرد... 

كؤآلنةكة  سةري  قةسابةكةي  شاطردةكاني  لة  ثرسياري  رابردوو،  شةوي 

سندووقي  بخرَيتة  نامة  دةبَي  طوتبويان  و  دابؤوة  وةآلميان  ئةوانيش  و  كردبو 

ثؤستةوة و ثاشان ضةند تةتةرَيك سندووقةكان دةكةنةوة و بةسواري (ترؤيكا*)

ي زةنطوَلةدارةوة، ئةطةر تا ئةوسةري دونياش بَيت، نامةكة دةبةن و دةيطةيةننة 

دةستي ئةو كةسةي كة بؤي رةوانةكراوة. 

و  بةنرخ  نامة  و  رايــكــرد  ثؤستة  سندووقي  يةكةمين  ــةرةو  ب ظانكا، 

خؤشةويستةكةي لةدرزي سندووقةكةوة ئاوديو كرد... 

نَيو  ضووة  شيرينةوة،  ئومَيدَيكي  الياليةي  بةئاوازي  دواتر،  كاتذمَيرَيك 

خةوَيكي قوَلةوة...

دروستكراو،  سور  بةخشتي  كوانويةكي  لةسةر  طةورة  بابة  لةخةونيدا: 

دانيشتبو و قاضة رووتةكاني شؤِر كردبوونةوة و نامةكةي ئةوي بؤ كارةكةرةكان 

دةخوَيندةوة... ظيؤنيش بةتةنيشت كوانوةكةدا دةهات و دةضو و كلكي دةلةقاند... 

 (*دار خةبةر): دارَيكة لةشَيوةي كةوضك، ثاسةوان و ئيشكضيةكان، جار جار شةوانة دةنطة 

دةنطَيكي ثَي دروست دةكةن.

رةنطي  طةورةترة،  ماَل  لةمشكي  طواندارة،  طيانةوةرَيكي  خورما،  مشكي  ــؤ):  (*راس

و  ئةفريقا  و  لةئاسيا  هةية،  درَيذي  و  باريك  لمؤزَيكي  و  دةم  بةزةردة،  تَيكةَل  خؤَلةمَيشيةكي 

بةتايبةتي هيندستان زؤرة. 

(*ترؤيكا): خَيشكَيكة بة سَي ئةسث رادةكَيشرَي.

سةرضاوة:سةرضاوة:

 مجموعة اسار ضخوف، داستانهاي كوتاه، ترجمة: سروذ استثانيان، انتشارات توس.
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شاخاويةكاني  ناوضة  لة  يةكَيك  لة  هَيالوة،  توال  شانشيني  لةناوجةرطةي 

باوكي  جَيطاي  ثادشا،  كوِري  تاقانة  بؤنكي  دةمرَيت.  ثادشا  رؤذَيكيان  برؤس، 

دةطرَيتةوة، بةآلم بةداخةوة زؤر طةنج و بَي ئةزموون دةبَيت. ئةوةندة دَلي خؤش 

حكومي  بةزةيي  بَي  و  هةرزةكارانة  بةشَيوةيةكي  باوكي،  جَينشينيةي  بةم  بوو 

ضؤن  هةروةك  بطرَيت،  ثيرةكان  راوَيذي  بؤ  طوَي  ئةوةي  بةبَي  دةكردو  وآلتي 

ثَيشتر نةريتي باو باثيراني بووة، بةآلم ئةو، ئةو رَيسايةي شكاند و تةنها يةك 

شتي دةويست ئةويش ئةوةية، كة بة ئارةزووي خؤي حوكمي طةنجةكان بكات 

يةكَيك  ئةوةي  بةبَي  بدات.  عةزابيان  و  بسةثَينَيت  بةسةردا  شتَيكيان  هةموو  و 

لة ئةدةبي ئةفريقاوة
حكايةتي بةرئاطرداني ئةفريقي

ئةو ثادشايةي كة دةيويست
هةموو ثيرةكان بكوذَيت

نووسيني : ئةمةدو هامثاتَي بانووسيني : ئةمةدو هامثاتَي با*

و. لة فةِرةنسييةوة: ئاوات حاجي عةبدوَلآل هةوراميو. لة فةِرةنسييةوة: ئاوات حاجي عةبدوَلآل هةورامي
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كلي  ضاوت  بةري  بَلَيت:  بوَيرَيت  و  ثَيي  لةل  بَلَيت  بوةستَيتةوةو  دذي  بتوانَيت 

ثَيوةية. 

ثيرةكان  خةويدا  لة  و  دةبينَيت  خةوَيك  طةنجةكةمان  ثادشا  شةوَيكيان 

ئةو  ماناكاني  بَي  هةَلسووكةوتة  دذي  طرتووةو  سةرةيان  يةك  لةدواي  يةك 

ثادشا  بةيانييةكةي  بؤ  دةدا.  ثيشان  باشيان  رَيطاي  و  دةكرد  ئامؤذطارييان 

طةنجةكةمان برياِر دةدات، كة هةموو طةنجةكاني الدَيكةي كؤبكاتةوةو داوايان 

لَي دةكات كة هةر كةسَيك باوكي يان باثيري بكوذَيت. ئةوةي بةالي ثادشامانةوة 

طرنطة ئةوةية كة، هةر طةنجَيك ثيري ماَلي خؤي بكوذَيت. هةركةسَيكيش فةرماني 

ثادشا بةجَي نةهَينَيت و ثيرَيك نةكوذَيت، ئةو بَي قةيدوشةرت سةري دةبِرَيت. 

ثادشامان دةَلَيت:

دةمةوَيت وآلتةكةم وةكو سروشت وابَيت، رَيك وةكو باراني زستان وابَيت. 

كة طياكاني سةوز و جوان بن، نامةوَيت ضيتر يةك طياي وشك و زةرد ببينم. 

هةموو طةنجةكان بة قسةيان كرد، تةنها يةكَيكيان نةبَيت، كة بة قسةي نةكرد، 

ناوي تاسي بوو. زؤر زؤر ثةيوةستبوو بة باوكة ثيرةكةيةوة، زؤر سةرسام بوو 

بة حيكمةت و زيرةكي باوكي. شةو بَي ئةوةي كةس ئاطاي لَي بَيت، باوكي لة ماَلة 

بةرزةكان  طيا  و  دةبات  باوكي  بةرزةكاندا  طيا  بةناو  و  دةردةكات  بضووكةكةي 

دةبِرَيت بؤئةوةي كةس ضاوي لَييان نةبَيت و دةيطةيةنَيتة ئةشكةوتَيك لة قةدثاَلي 

طردَيكةوة. لةوَي دايدةنَيت و جَيطاي بؤ خؤش دةكات و نان وئاو و ئازووقة و 

سةرداني  شةوَيك  هةموو  كة  دةدات،  ثَي  بةَلَينيشي  دةكات،  دابين  بؤ  خواردني 

بكات. 

بؤ بةياني ثادشا هةموو طةنجةكان كؤدةكاتةوةو ثَييان دةَلَيت:

ئايا هةموو ثيرةكان مردوون و هيض ثير لة وآلتي من نةماوة.

 هةموو طةنجةكان بة يةك دةنط دةَلَين: 

بةَلي جةنابي خاوةن شكؤ، هيض ثير نةماوة. 

ثاشان ثادشا دةَلَيت:

ئَيستا داواي شتَيكتان لَي دةكةم بؤ خودي خؤم:

دةمةوَيت زينَيك بؤ ئةسثة رةسةنةكةي خؤم، كة خؤتان دةزانن تةنها شيري 

لمي  بة  كة  دروستبكةن،  بؤ  زينم  يةك  دةمةوَيت  دةخواتةوة.  ساحيليةكان  مانطا 

ناسكي ورد ضنرابَيت. لةماوةي سَي رؤذدا دةبَيت بؤم ئامادة بكةن، هةركةسَيك 

لةماوةي ئةم سَي رؤذةدا نةيهَينَيت، بة جةالدةكةم دةَلَيم، سةري ببِرَيت. 

ثرسيار  و  بؤَل  بؤَلة  بة  دةستيانكرد  سووِرماو  سةريان  هةموو  طةنجةكان 
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لةيةكتركردن و دةيانطووت: 

شَيوةية  بةو  زينَيكي  دةتوانين  رؤذدا،  سَي  لةماوةي  دةتوانين  ضؤن 

ناسك،  و  ورد  لمي  بة  بةآلم  دروستكراوة،  زين  مورو  دةزوو  بة  دروستبكةين. 

ئةمةمان نةبيستوةو بةكةسيش ناكرَيت. 

 كَيشةكة لةوةداية، ثادشا هةرشتَيك بَلَيت، دةيكات. دةطريان و دةثاِرانةوة و 

نةياندةزاني ضي بكةن، هيض كةسَيكيش ضارةسةري ال نةبوو. 

تاسي وةكو هةموو ئَيوارةيةك كة ناني دةبرد و دةضوو بؤ الي باوكي. وازي 

باوكي  بة  طَيِرايةوةو  بؤ  حكايةتةكةي  ثاشان  بخوات.  نانةكةي  باوكي  هةتا  هَينا 

طووت:

دةيةوَيت  ئَيستاش  كوشت،  ثيرةكاني  هةموو  ئةوةي  دواي  بؤنكي  ثادشا 

هةموو طةنجةكان بكوذَيت. 

خؤي  تةنها  بكوذَيت،  طةلةكةي  هةموو  سةركردةيةي  ئةو  دةَلَيت:  باوكي 

دةمَينَيتةوةو دةبَيتة ثاسةواني قةبرستان.

تاسي بة باوكي دةَلَيت: 

ثادشا داواي ئةوةمان لَي دةكات، كة لةماوةي سَي رؤذدا زينَيك لة لمي ورد و 

ناسكي بؤ دروستبكةن. هةر كةسَيكيش دروستي نةكات، ئةوا ثادشا دةيكوذَيت.

باوكي تاسي دةَلَيت: 

كوِري خؤم هيض طوَيي مةدةرَي. تؤ طوَيتم بؤ شل بكةو باكةسيش نةزانَيت، 

بة  دةيضرثَينم  ئَيستا  من  كة  بَلَي  ثَي  ئةمةي  ثادشا  الي  بؤ  ضوويتةوة  كة  بةياني 

طوَيتا.

ثاش سَي رؤذ ئةو هةموو طةنجة ضاويان سووربوبوةوة، لةبَي خةوي و بَي 

دةسةآلتي خؤياندا كة نةياندةزاني ضي بة ثادشا بَلَين، خراث ثةشؤكابوون. 

ثادشا دةَلَيت:

ها، ضيتانكرد، زينةكانتان بؤ ضَيكردم؟!

قسان  نةيدةوَيرا  كةس  كَيشابوو،  خةَلكةكةدا  بةسةر  باَلي  قووَل  بَيدةنطيةكي 

بكات. 

ثادشا طووتي:

ئةوة  دواي  بترووكَينن.  ضاوتان  دةجار  كة  دةدةمــَي،  كاتان  هَيندة  تةنها 

جةالدةكةم دةستدةكات بة كوشتني يةك بة يةكتان. 

تاسي هَيز دةداتة بةر خؤيي و دةضَيتة ثَيشةوة بؤ الي ثادشا و ثَيي دةَلَيت:

كة  كةسةي  ئةو  ئةي  جيهاندا،  لة  نيية  هاوتاتان  كة  خاوةنشكؤ،  جةنابي  هؤ 
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خاوةني ئةو ئةسثة رةسةنة سوورة شاهانةيةية، كة بة شيري مانطاكاني ساحيل 

نةبوو  ئةوة  ئةي  جةنابتانين،  بةندةي  خزمةتكارو  هةمووكاتَيك  ئَيمة  دةذي. 

هةموومان بة يةك فةرماني جةنابتان، باوكي خؤمانمان كوشت، هةرضي ثيربوو 

لةبةر  خؤ  نةكردووة،  ئَيوة  بؤ  زينةكةمان  ئَيمة  ئةطةر  كرد.  قِرمان  دةظةرةدا  لةم 

ئةوة نةبووة كة ئَيمة بَي ئةدةبي بكةين و بة قسةي جةنابتان نةكةين و دَلطرانتان 

بكةين، بةَلكو دةمانويست زينَيكتان بؤ دروستبكةين،كة زينَيكي شاهانة و شاياني 

كة  ئةوةي  كؤنةكةتان،  زينة  جةنابتان  كة  باشة  ثَيمان  لةبةرئةوة  بَيت.  جةنابتان 

بة لمي ورد هؤنراوةتةوة، ثيشانمان بدةيت، بؤئةوةي لَيوةي فَيربين و بةهةمان 

شَيوة و لةوةش باشتر بؤتان دروستبكةين. 

خؤشيان  هةناسةيةكي  و  خؤيان  سةر  هاتنةوة  كةمَيك  طةنجةكاني  هةموو 

هةَلمذي. 

ثادشا هةستاية سةرثَي و بة تووِرةييةوة طووتي:

بِرؤن ملتان بشكَينن بةياني وةرنةوة بؤ ئَيرة.

بؤ رؤذي دوايي كة دةطةِرَينةوة، ثادشا زؤر بة تووِرةييةوة دةَلَيت:

كة  كرد،  من  لة  واشتان  و  نةكرد  كارةكةتان  بوون،  ناجسن  هَيندة  دوَينَي 

نةتوانم تاوانبارتان بكةم، بةآلم دَلتان هَيندة خؤش نةبَيت، واش بيرنةكةنةوة كة 

هةق بة هةقين. 

ثاشان ثادشا بة تووِرةيةوة دةَلَيت:

ئةمِرؤ داواتان لَي دةكةم، كة كؤشكَيكم بؤ دروستبكةن، لة نَيوان ئاسمان و 

سةري  نةكردبَيت،  دروستي  ئةوةي  وةرنةوة.  تر،  هةفتةيةكي  ثاش  زةويدابَيت. 

دةبِرم.

طةنجةكان لة جاراني تر، زياتر تَيكشكان و نةياندةزاني ضي بكةن و بآلوةيان 

لَيكرد. 

وةكو هةموو ئَيوارةيةك، تاسي بة نهَيني دةضَيت سةرداني باوكي بكات. 

تاسي بة باوكي دةَلَيت:

بابة ئةمرؤ ثادشا داواي لَيكردين، كة كؤشكَيكي بؤ دروستبكةين، كة لةنَيوان 

ئاسمان و زةويدا بَيت. باوكة وابزانم ئةمجارة بة تةواوةتي ماَلمان وَيران بوو. 

باوكي دةَلَيت:

نا كوِرم، ئةمة هةر هيض نيية، هةر طوَيشي مةدةرَي. تؤ طوَيتم بؤ بَينة ثَيش با 

ثَيت بَلَيم ضي بكةيت. هةر ئةوة بَلَي و هيضي تر.
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بؤ بةياني تاسي بة برادةرةكاني دةَلَيت:

حةز  من  بةآلم  بَلَيم،  ثَيتان  دةكةم  حةز  هاتووة،  بؤ  بيرَيكم  من  شةو  دوَيني 

ناكةم تةنها من قسةبكةم، نةوةكو ثادشا بكةوَيتة طومانةوة لَيم، من ثَيم باشة كَي 

لة هةموومان بة تةمةنترة ئةو قسة بكات و ئةم ثَيشنيارةي مني ثَي بَلَيت. 

بةياني زووي حةوتةم رؤذ، هةموو كوِرة طةنجةكان كؤبووبونةوةو ثادشاش 

باوةشَيني  دوو  بة  ضةكدار  كؤيلةي  دوو  و  دةردةضَيت  خؤي  كؤشكةكةي  لة 

و  البةرن  دةوري  لة  مةطةز  و  مَيش  ئةوةي  بؤ  دةكرد،  باوةشَينيان  طةورةوة، 

باوةشَيني ثادشا بكةن بؤ ئةوةي فَينكي بَيتةوة بةو قِرضةي طةرماية. 

طةنجةكان  كة  دَلنيابوو  ئةمجارةيان  و  ثادشايانة  سةكؤي  سةر  هاتة 

دؤِراندويانةو بةئاساني لةدةستي دةرناضن.

لةهةموويان بةتةمةنتر لة طةنجةكان هاتة ثَيشةوة وطووتي:

بؤ  كؤشكةكةمان  كةرةستةي  هةموو  ئَيمة  طــةورةمــان،  ثادشاي  ئةي 

ئامادةكردوويت و لةهيضمان كةم نيية، بؤ ئةوةي كؤشكةكةت بؤ دروستبكةين، 

تةنها شتَيكام نووقسانة، ئةويش ئةوةية كة جةنابتان بةردي بناغةي كؤشكةكةمان 

لة نَيوان ئاسمان و زةويدا بؤ دانَييت، بؤ ئةوةي ئَيمةش بزانين لة كوَيوة دةست 

بةكاربين. بؤ ئةوةي ئَيمةش كؤشكَيكت بؤ دروستبكةين بة دَلي جةنابتان بَيت بَي 

كةم و زياد.

ثادشا لةداخاندا تةقيةوةو تووِرة بوو، طووتي:

بِرؤن ملتان بشكَينن و بضنةوة ماَلي خؤتان.

دواي ضةند رؤذَيكي تر ثادشا كؤياندةكاتةوةو ثَييان دةَلَيت:

هةمووتان كؤببنةوة لة طؤِرةثاني طوندا. لة  بؤ ئةوةي سزاتان بدةم، بةياني 

قِرضةي نيوةِرؤدا، ئةوكاتةي كة خؤر لة تةثَلي سةري مرؤظ و لة ثةلي درةخت 

و لةكةللةي طيانداران دةدات، تةنانةت عةرزيش بةرطةي نةطرَيت. با ثَيشتان بَلَيم، 

خؤرةتاو  طةر  طووتوة،  جةالدةكانيشم  بة  دَينم.  خؤم  لةطةَل  جةالدةكانم  هةموو 

لةسةر سةرتان بَيت ئةوا سةرتان دةبِرم، طةر لةذَير سَيبةريشدا بن، ئةوا هةر 

سةرتان دةبِرن.

تاسي وةكو هةموو ئَيوارةيةك دةِرواتةوة بؤ الي باوكي و حكايةتي ثادشاي 

بؤ دةطَيِريتةوةو ثَيي دةَلَيت، كة داواي شتَيكي وامان لي دةكات.

باوكي دةَلَيت: هةر طوَيي مةدةرَي ِرؤَلة. تؤ طوَيضكةت بَينة، با من ثَيت بَلَيم 

ضي بكةن.

طؤرةثانةكةوةو  ضوونة  خؤيدا  عاني  و  لةكات  طةنجةكان  هةموو  بةياني  بؤ 
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خؤيان خستة ذَير تؤِري ماسيطرةكانةوة. ئةو تؤِرانةي كة وا دووراون، كة تيشكي 

خؤر ثَييدا طوزةر بكات. لةذَير ئةو تؤِرانةدا، هةم خؤرةتاوة و هةم سَيبةريشة. 

ثادشا كة دةطات و يةكسةر دةَلَيت:

ئةها، ئةوة ضيية خؤتان خستؤتة ذَير سَيبةر؟! 

ئةوانيش دةَلَين:

جةنابتان  بةقسةي  دةكةين،  وا  ئةدةبي  بَي  ضؤن  ئَيمة  ثادشا  جةنابي  نةخَير 

ناكةين، ئةوة نيية سةرمان خؤري بةسةرةوةية. 

ئةو شوَينةي سةريان ثيشان دةدةن، كة تيشكي خؤري بةسةرةوةية. 

ثادشا زؤر تووِرة دةبَيت و ثَييان دةَلَيت:

بة  هةروا  ئةمجارةيان  بةآلم  دةرضوون،  لَيي  برتانةوةو  ئةمجارةش  باشة 

ئاساني لةدةستم دةرناضن.

ثادشا بة تووِرةييةوة طووتي:

بة  ئةوةشي  دةبِرم،  سةري  بَيت  ثَيي  بة  ئةوةي  ئَيرة،  بؤ  وةرنةوة  بةياني 

سواري وآلخ بَيت، هةر سةري دةثةِرَينم. 

ثادشا هَيندة تووِرة و بَي تاقةت بووبوو، زؤر بة خَيرايي دةِرؤيشت و رةوتة 

شاهانةكةي خؤي لةدةست دابوو. 

تاسي دةِرواتةوة بؤ الي باوكي و حكايةتي ثادشاي بؤ دةطَيِرَيتةوة.

كةضي زؤر سةير بوو، باوكي لةجياتي ئةوةي تووِرة بَيت يان بَي تاقةت بَيت، 

دةستدةكات بة ثَيكةنين و بة كوِرةكةي دةَلَيت:

ئةوةيان هةر زؤر كارَيكي ئاسانة، ئاتؤ طوَيضكةت بَينة با ثَيت بَلَيم بةياني ضي 

بكةن. 

طةنجةكانيش بؤ بةياني هةر كةسةو سواري كةرَيكي بضووك بوو، بةشَيوةيةك 

كة قاضيان لة عةرزي دةداو لةهةمانكاتيشدا سواري وآلخ بوو بوون. بةم شَيوةية 

هةموويان ضوونة طؤِرةثانةكةوة.

ثادشا بة تووِرةييةوة طووتي:

ئةوة ضيية بة سواري وآلخ هاتوون؟!

طةنجةكانيش طووتيان:

جةنابي خاوةن شكؤ، كوا ئَيمة سواري وآلخ بووين ئةوة نيية سةيري قاضمان 

بكة، ضؤن لةسةر زةوية، بةثَيي خؤمان دةِرؤين.
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ثاشان ثادشا دةَلَيت:

كةواتة بة ثَي هاتوون.

ئةوانيش دةَلَين:

جةنابي خاوةن شكؤ، سةيرمان كة، ئةوةتا ئَيمة سواري وآلخ بووين.

ثادشا بةم سينةماية زؤر ثَيدةكةنَيت و دةَلَيت:

دةيكوذم،  بَيت  ثَيكةنيةوة  بة  بةياني  هةركةسَيك  وةرنةوة،  بةياني  بِرؤن 

هةركةسَيكيش بة طريانةوة بَيت، هةر دةيكوذم.

دةموضاويان  هاتنةوة.  طةنجةكان  تاسي،  باوكي  ئامؤذطاري  بةهةمان  هةر 

بة ئاوي ثياز سواخ دابوو. بةو شَيوةيةي كة هةمووكاتَيك فرمَيسك لة ضاويان 

لَيدةدا،  ثَيكةنينيان  قاقا  و  دَلخؤشبوون  لةهةمانكاتيشدا  بةآلم  خوارةوةو  دةهاتة 

بةوةي كة ئةمجارةشيان ثةنَيكي تر بة ثادشا دةدةنةوة. 

بةو شَيوةية كة ثادشا ئةم بةزمةي طةنجاني بيني، دةستيكرد بة ثَيكةنينَيكي 

زؤرو هةموو مؤني و طرذييةكاني سةر دةموضاوي نةما. ثاش ماوةيةك هاتةوة 

سةرخؤيي و هَيمن بوويةوةو بيريكردةوةو ثَيي طووتن:

ئةمة تةنها عاقَلي و ذيري ثياوَيكي ثيرة، كة ئامؤذطاري ئَيوة دةكات و تواني 

نةبَيت.  ئةوة  تةنها  ناكةم،  لَي  هيضتان  كة  دَلنيابن   . بكات  رزطار  مردن  لة  ئَيوة 

ئامؤذطاريتان بكات، دةنا  شاردؤتةوة، بؤ ئةوةي  ثيرَيكي  ثَيم بَلَين ئايا كةستان 

خاوةن  بَيتة  تا  نةديبَيت،  زؤري  ذيانَيكي  كة  نايةت،  كةسَيكةوة  لة  وةآلمانة  ئةم 

ذيريةكي ئاوها، دةنا ئَيوةي دةبةنط ئاوةزي ئةوةتان نيية و هَيندةش عاقَل نين. 

بةهةمان  نةدةكرد،  نووتقيان  كةسيان  و  بوون  بَيدةنط  طةنجةكان  هةموو 

شَيوةش تاسي بَيدةنط بوو. 

ثادشا طووتي:

يةكَيكتان  ئةطةر  باثيرانم،  باو  طؤِري  بة  سوَيندبَيت  بَيذن،  ثَي  راستيم  ئةطةر 

باوكي خؤي شاردبَيتةوة، دةتوانَيت ثَيم بَلَيت بة بَي ترس و ذياني ئةو ثيرةش 

بةسةالمةتي دابين دةكةم و نايكوذم. لةوة باشتريش، مذدةتان دةدةمَي، باوكي 

هةركةسَيكتان هةية، دةيكةمة وةزيري دةستة راسي خؤم. 

وةكو  نةبَيت،  لةتةك  سثي  ريش  ثادشايةي  ئةو  تَيطةيشتم،  ئَيستا  من  ئةوة 

ثَيتان  دَلنييايةوة  بة  و  دةدات  راستدا  و  ضةث  بة  خؤي  كة  كوَيرواية،  هَيزَيكي 

دةَلَيم: كة بةرةو هةَلدَيران و فةوتاندن دةِروات. سةفةركردن لة شةوَيكي تاريكدا، 

وةكو  نةبَيت،  تَيدا  ذيري  ثيري  كة  وآلتَيك  نيية.  ترسناكي  و  تةنطوضةَلةمة  بةبَي 

سةفةرَيك واية لة شةودا بة بَي مانط. 
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هةربؤية ئةو كةسةي كة باوكي خؤي شاردؤتةوة، بةبَي ترس و لةرز بابَيت 

و ثَيم بَلَيت كَيية، من خةآلتي دةكةم.

كة تاسي لةقسةكاني ثادشا دَلنييا بوو، ئينجا هاتة ثَيشةوةو طووتي:

قسة بة حيكمةتةكانت دَلي ئَيمةي فَينك كردةوة، من بووم باوكمم شاردةوة، 

هةر ئةويش بوو كة هةموو وةآلمةكاني ثَي دةداين. 

بة  تاسي  باوكي  ئةشكةوتةكةو  بؤ  ضــوون  بةهةظرا  خةَلكةكة  هةموو 

ناو،  خؤيدا  بةهةَلةي  داني  ثادشاكةش  طوندةكة.  بؤ  دةهَيننةوة  سةركةوتووانة 

ثياوة ثيرةكةي كرد بة وةزيري دةستة راستي خؤي و هةتا مردن لةثةنا خؤيدا 

داينا. 

ئيتر لةوكاتةوة هةموو ثادشاكاني ئةفريقا، بَي ثرس و راي ريش سثييةكانيان، 

حكومي وآلتييان نةدةكرد.

منيش هاتمةوة هيضيان نةدامَي. 

هةتا حكايةتَيكي تري بةرئاطرداني ئةفريقي، بة خواتان دةسثَيرم. 

فةِرةنسا - شاري ليل

ضةند دَيِرَيك لةبارةي نووسةرةوة:ضةند دَيِرَيك لةبارةي نووسةرةوة:

ئةرستؤكراتي  خَيزانَيكي  لة  با،  هامثاتَي  ئةمةدو   Amadou Hampate ba 

ثوَيلي وآلتي مالي لة ساَلي ١٩٠٠ لةدايك بووة. ئةمةدو، نووسةر و مَيذوونوس، 
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ئَيتنؤلؤط و شاعير وحكايةتخوان بووة. ئةمةدو يةكَيكة لة نووسةرة ناسراوةكاني 

كاري  يونيسكؤ  ِرَيكخراوي  لة  راوَيذكار  وةكو  زؤريش،  ماوةيةكي  ئةفةريقاو 

زارةكي  ئةدةبي  و  فؤلكلؤر  لة  باشي  ئَيجطار  شارةزاييةكي  ئةمةدو،  كردووة. 

ئةفريقادا هةبووة. بةتايبةت فؤلكلؤري ناوضةي ساحيلي ئةفريقا. ئةمةدو دةَلَيت: 

لةطةَل مردني هةر ثيرَيكي ئةفريقي، كتَيبخانةيةكي طةورةي ئةفريقا دةسووتَيت. 

دةوَلةمةندة،  زؤر  ئةفريقي  كولتووري  كة  ئةوةية،  مةبةستي  نووسةر  لَيرةدا 

بةآلم بةداخةوة نةنووسراوةتةوةو هةر ئةدةبَيكي زارةكيية. لةثاش مردني هةر 

ئةمةدو  لةناودةضَيت.  طةورة  حيكمةتي  ثةندو  و  حكايةت  كؤمةَلَيك  ثيرَيكيش، 

كؤمةَلَيك كتَيبـي بة زماني فةرةنسي نووسيوة. ئةم حكايةتةش لةيةكَيك لة كتَيبة 

لة  نيية“.  بضووك  ”شةِري  بةناوي:  وةرمطَيِراوة  نووسةرة  ئةم  بةناوبانطةكاني 

دوايي  كؤضي  ئةبديجان  لة  ساَليدا  نةوت  لةتةمةني   ،١٩٩١ ساَلي  ئاياري  مانطي 

كردووة. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

Amadou Hampate Ba- II n y a pas de petite querelle . Pocket . Edition . Siant 

-Amand - Montrond. France. 2006
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فيركانةوة  خاتوو  لة  نامةيةكم  ئَيستا  ثَيش  رؤذ  ثازدة  لة  ...كةمتر 

ثَيم  نامةكةدا  لة  لَيبدةم.  سةرى  تا  دةثاِرَيتةوة  لَيم  تيايدا  كة  ثَيطةيشت، 

منيش  بؤية  دةبَيت،  خؤشحاَل  زؤر  بينينةوةم  سةرلةنوَى  بة  كة  دةَلَيت 

تاآلوَيكم  ض  طيان!  خواية  بينيمةوة  حاَلَيكدا  ض  لة  بةآلم  الى،  بؤ  ضووم 

لةطةَليا ضةشت خواى طةورة! 

من  بــةآلم  بــوو،  مــردن  ثَيخةفى  لةسةر  ئــةو،  الى  طةيشتمة  كة 

بؤ  نامةيةكى  هةفتة  دوو  لة  بةر  تةنها  خوداية!  بزانيياية  لةكوَى  ئةمةم 

نووسيبووم... تةنها دوو هةفتة ثَيش ئَيستا، لةو نامةيةياندا باسى ضَيذة 

هةنووكةيي و شاديية ئاييندةييةكانى خؤى بؤ كرد بووم... كةواتة ئةمةية 

هةقيقةتى ثِرؤذةكانى مرؤظة ناسةرمةدييةكان. هةر ئةوةندةى خةريكن 

ئةم  بةرامبةر  بَيباك  دةبنةوة  تةالرةكاني  و  كؤشك  دروستكردنى  لة 

هةَلسوكةوت  وا  بضننةوة،  بةرهةمةكانيان  ضَيذى  قةدةريية  ضركةساتة 

خةريكن  ئةوةندةى  هةر  ذياندا،  لة  بن  نةمر  كة  ئةوةى  وةك  دةكةن 

مةرطى خاتوو فيركان

نووسينى: ماركيز دى سادنووسينى: ماركيز دى ساد

و. لة عةرةبييةوة: ياسين عومةرو. لة عةرةبييةوة: ياسين عومةر
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دةثضِرَينَيت  ذيانيان  و  بوون  ثةتى  و  دَيت  دَلِرةق  مةرطى  ئةمة  دةطةنة 

هةورى  لة  دةكات  ضاوةِرَييان  ضارةنووسةى  بةو  بةرامبةر  نادَلنيا  و 

نةمرييةكى ناِرؤشندا بزر دةبن و نامَينن.

بووبووة  و  بوو  بوو  طةورة  نةبوو.  الو  فيركان  خاتوو  كات  ئةو 

كة  نةكردبوو  درَيغى  ثياسةية  لةو  كةضى  ساَل،  دوو  و  ثةنجا  خانمَيكى 

ثاش  راستةوخؤ  شَيتيية.  ئةوثةِرى  ئةو  تةمةنى  وةكى  ئافرةتَيكى  بؤ 

بة  هةستى  ساردببَيتةوة،  تا  ئاوةوة  ناو  هةَلدابووة  خؤى  ثياسةكة 

ئازارَيكى توند كردبوو، لة كاتَيكدا كة حاَلي زؤر شِر بوو مايةى بةزةيي 

بوو، طواستيانةوة بؤ ماَلةكةى خؤى. رؤذى دواتر لويةك لةسةر سنطى 

دةركةوت، لة رؤذى شةشةمدا ثزيشكةكة ثَيى وت كة تةنها بيستوضوار 

و  ترس  هيض  هةواَلةدا  ئةم  لةبةردةم  ئةو  ماوة.  لةبةردةمدا  كاتذمَيرى 

تؤقينَيكى لَي ديارى نةدا.

تَييدا  كة  شةوة  ئةو  هةر  من  دةيزانى  دةيوت،  ثزيشكةكة  هةروةك 

دةمرد دةطةمة الى. ثزيشكةكةى راسثاردبوو كة ثَيشوازيم لَي بكات.

بوو.  جوانيدا  و  شيكى  لةوثةِرى  بينيم  ذوورَيكدا  لة  طةيشتم  كاتَيك   

سةيري  تةماشاوان  ئةوةندةى  هةر  كة  بوو  راكشا  سيسةمَيك  لةسةر 

دةكرد يةكسةر زةوقى هةَلدةستاو دةورووذا، تاجةطوَلينةى سرووشتى 

بةرز  رازَينراوةى  طةورة  لةيلةكيية  ثةردة  بازنة  سةير  بةشَيوةيةكى 

هةموو اليةكى  دورنيات  ياسةمين و  طوَلة  دةكردةوة، ضةثكة مَيخةك و 

داماَلى  طوَلةكاندا  حةوزى  لة  ئةنقةست  بة  كة  رازاندبووةوة،  ماَلةكةيان 

هةر  داثؤشيبوو.  ثَى  ثَيخةفةكةى  و  بوو  تةنى  ثَى  ذوورةكــةى  بوو، 

ئةوةندةى بينيمى دةستى بؤ درَيذ كردم و وتى:

ثَيخةفة  لةسةر  من  لةكاتَيكدا  بكة،  ماضم  و  بةرةوة  نزيك  -فلؤرفيل 

طوَلطوَلييةكةمم... ضةند طةورة و جوان بوويت...، ئاه خواية طيان! ضةند... 

ثاش  بةَلَى،  دةزانم...  ئةمة  منيش  دةمرم...  من  كة  وتوويت  ثَييان  كضم... 

بؤ  ئةطةر  تةنانةت  كة  نةدةكرد  باوةِرم  دةمرم،  كةم  كاتذمَيرَيكى  ضةند 

ماوةيةكى كورتيش بَيت بتبينمةوة...

بينى فرمَيسكَيك لة ضاوما دةبريسكَيتةوة، بؤية ثَيى وتم: 

- بةسة طةوجة. وةك منداَل رةفتار مةكة... ثَيتواية من زؤر بةدبةخت 

خؤشيم  و  ضَيذ  جيهان  ديكةى  ذنانى  هةموو  وةك  من  بؤ  كَلؤَلم؟  و 

وةرنةدةطرت؟ من جطة لةو ساآلنةى كة بَي ئةوةى ضَيذ و خؤشييان تيا 
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وةربطرم و تَيثةِرين، هيضى ديكةم لةدةست نةضووة، كة لةبرى ئةوة ضيم 

دةست كةوتووة؟ لة راستيدا من بةهيض جؤرَيك حةسرةت بؤ ئةوة ناخؤم 

بمامايةتةوة  ديكة  ساَلَيكى  ضةند  ئةطةر  ثيرى.  نةيطةياندمة  تةمةن  كة 

هةَلنةدةساند  ثياوَيكم  هيض  زةوقى  كة  وشكةهةآلتوويةك  دةبوومة  ئةوا 

و دةبوومة مايةى بيزلَيهاتنةوة و سةرشؤِرى، ئةمةش ئةو شتة بووة كة 

هةموو رؤذَيك لة رؤذةكانى ذيانم ثَيداطر بووم لةسةر ئةوةى تووشى 

نةبم. كضى خؤم تةنها ئةوانة لة مردن دةترسن كة باوةِريان بة دؤزةخ و 

بةهةشت هةية و نازانن دةرطاى كاميانيان بؤ دةكرَيتةوة. نيطةرانى ئةمة 

وَيرانيان دةكات، بةآلم من كة هيوا بؤ هيض ناخوازم، بةآلم من كة تةواو 

دَلنيام دواى مردن بةدبةختر نابم لةوةى كة لة ذيانمدا بووم، لة ئامَيزى 

داوام  نيطةرانى،  و  ئازار  و  داخ  بَى  دةنووم،  دَلنياييةوة  بة  سرووشتدا 

كردووة  دةستيان  ئةوةتا  ياسةمينييةكةم،  النكة  بمخةنة  كة  لَيكردوون 

بة ئامادةكردنى شوَينةكةم لة ناويدا. فلؤرفيل ثاش تؤزَيكى تر لة ناويدا 

دةبنةوة  بةرز  تَيكشكاوةمةوة  جةستة  لةم  كة  طةرديالنةى  ئةو  دةبم، 

دةبنة خؤراكَى بؤ هةموو ئةوانةى كة زياترم خؤشويستوون دةِروَين و 

طوَل، لةكاتَيكدا بة ضةثكَيك لةو طوَلة يارى بة روومةتم دةكرد درَيذةى 

بة قسةكانى دا و وتى:

هاوِرَى  رؤحى  دةكةيت  طوآلنة  ئةم  بؤنى  كاتَيك  داهاتوو  ...ساَلى   -

دَيرينةكةت هةَلدةمذى كة من دةبمة ئةو. بيرؤكةى جوان جوان بةسةر 

لَي  بيرم  زياتر  كة  دةكات  ناضارت  و  دةكات  طوزةر  مَيشكدا  خانةكانى 

بكةيتةوة. 

بةست...  روومةتم  لةسةر  تازةيان  جؤطةيةكى  فرمَيسكةكانم 

بيرءِرا  ئةو  ويستم  طوشى،  بةدبةختةم  ئافرةتة  ئةو  دةستةكانى 

هَيشتا  بةآلم  بن،  كفر  كةمتر  كة  بطؤِرم  راوبؤضوونَيك  بة  ترسناكانةى 

لةخؤى  ترسةوة  بة  فيركان  خاتوو  دةرنةبِريبوو  خؤم  ئارةزووةى  ئةو 

دوور خستمةوة و هاوارى كرد:

- ئاخ فلؤرفيل، تكاية دوايين ساتةكانم بة هةَلةكانت لَيَل مةكة. لَيطةِرى 

بة ئاشتييانة بمرم، خؤ من بة درَيذايي ذيانم بؤ ئةوة رقم لة بيرؤكةى 

لةم ضةشنة نةبووة تا لة كاتى مردنمدا تةبةنى بكةم.

لةبةرامبةر  الوازةكةم  رةوانبَيذيية  كرد،  دةمكوتيان  قسانةى  ئةو 

سووربوونة جدييةكةى ئةودا دةيتوانى ضى بكات. 
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خاتوو  بكةمةوة،  ثةشيمانى  بيروباوةِرةكانى  لة  بتوانم  ئةوةى  بةبَى 

مؤسيقايةكى  دةنطى  يةكسةر  هات  لَيوة  بانطَيكى  كرد.  نائومَيد  فيركانم 

هَيمنى خةمناكم هاتة طوَي. دةنطةكانى دةتوت لة ذوورةكةى تةنيشتةوة 

دَين.

ئةو ذنة ئةثيكؤرية(١) وتى:

نيية  باشتر  ضةشنة  بةم  مردن  ئايا  بمرم،  دةمةوَيت  ئاوا  فلؤرفيل 

ساتةكانم  دوايين  كة  بتةنرَيت  دةورم  راهيبطةلَيك  بة  كة  لةوةى  وةك 

من  نةخَير،  بكةن...  لَيَل  بَيئومَيدكردن  و  ورياكردنةوة  و  ثةشَيوى  بة 

لةوان  كة  نيية  بةوة  ثَيويستى  مرؤظ  كة  بزانن  راهيبةكانت  دةمةوَيت 

بضَيت تا بة ئاشتي بمرَيت، دةمةوَيت قنيات بكةن كة مرؤظ ثَيويستى بة 

ئايين نيية تا بة ئاشتى بمرَيت، بةَلكو ثَيويستى بة بِرَيك ئاوةز و ئازايةتى 

هةية.

طرَيبةستةكان  ــةرةوةى  ــووس ن ــا،  دةن ملى  ثَيشةوة  بؤ  ــات  -ك

راسثاردةيةكى نووسى:  كردبوو بيهَينن. ضةند  داواى  هاتةذوورَى، ئةو 

بَيوةذنةى ضةندين ساَلة بَيوةذن، بَى منداَل، هةندَى ديارى بؤ كةسوكار 

و هاوِرَيكانى راسثارد. ثاش ئةمة سندووقَيكى بضووكى لة كؤمةدييةكى 

بضووكى تةنيشتى سيسةمةكةى دةرهَينا و وتى: 

- ئَيستاش، ئةمة هةموو ئةو شتانةية كة ماومة، با ئةودواى شةوةكة 

بة خؤشى و شادى بةسةر بةرين.

ئةوةتا ئَيوة حةوت كةسن لة ذوورةكةمدا... ئةم ثارة و زَيِرانة دابةش 

دةكةم بؤ شةش بةش، تير و ثشك لةنَيوانتاندا دةكةن، هةر يةكةتان ئةو 

بةشة دةبات كة بةختى دةيهَينَيت.

ذنة  ئةو  خوَينسارديي  لة  بيركردنةوة  لة  ضركةساتَيكيش  بؤ 

تاوانى  و  طوناهة  هَيندة  مرؤظ  كة  بوو  سةير  الم  زؤر  نةدةوةستام. 

زؤرى كرد بَيت كة خؤ سةرزةنشتكردن بسةثَينَيت، كةضى بةم هَيمنيية 

كوشندةيةى كة بةرئةنجامى كفر و نكوَليكردنة بطاتة دوايين ساتةكانى 

ئةى  بلةرزَينن،  مرؤظ  خراث  و  بةد  كةسى  هةندَى  مةرطى  طةر  ذيانى. 

بةردةم  لة  بكات  طةورةتر  لةرزينَيكى  بة  هةست  ناتوانَيت  مرؤظ  ضؤن 

ئةم سةختيية خؤِراطرة مكوِرة!

لةطةَل ئةوةشدا، هةموو ئةو شتانةى بؤ دَيت كة ئارةزووي كردوون. 

و  ئيسثانيي  مةيي  ثاشان  خوارد،  بةلةزةتى  و  سوك  خواردنَيكى  ذةمة 
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بة  وتبوو  ثَيى  ثزيشك  كة  بةتايبةتى  خواردةوة،  ديكةى  شلةمةنيطةلَيكى 

بةراورد بةو بارة تةندروستييةى تَييدايةتى نة سوود نة زيانيان نيية.

تيروثشكةكةى راكَيشا، هةر يةكةمان دةوروبةرى سةد لويزيي زَيِر 

دةهات  كؤتايي  بضووكة  ياريية  ئةو  بوو  خةريك  بردةوة.  زيوى  يان 

لة  هَيمنييةوة  بةوثةِرى  داطرت.  فيركانى  خاتوو  طةورة  ئازارَيكى  كة 

ثرسى: ثزيشكةكةى 

- ئايا ئةم ساتة دةمرم؟

- دةترسم وابَيت، خانمةكةم.

لةكاتَيكدا دةستى بةرةو رووم درَيذ دةكرد بانطى كردم:

وةرة فلؤرفيل تا دوا ماَلئاواييت لَي بكةم، ضونكة دةمةوَيت لة ئامَيزى 

ضاكةدا دوايين هةناسةم بدةم.

بؤ  ثاشان  و  كردم  ثيا  باوةشى  توندى  بة  و  ملم  كردة  دةستى   -

هةتاهةتاية ضاوانى لَيك نا.

سةرضاوة:سةرضاوة:

موت السيدة فيركـان، قصة: الماركيز ُد ســاد. 
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ثَيشةكى:ثَيشةكى:

دنياى  و  بةغدا  زانكؤي  ضووبووينة  تازة  ئَيمة  حةفتاكاندا،  لة  خؤي،  كاتى 

كوردي،  زمانى  لة  بَيجطة  خوَيندنةوةمان  سةرةكيي  سةرضاوةي  نووسين، 

بةعةرةبي بوو. شيعري فةلةستيني بةطشتى ء شيعرةكانى مةحموود دةرويشمان 

بآ،  مةبةستى  ورد  رةخنةطرَيكي  ئةطةر  دةخوَيندةوة.  تايبةتةوة  سؤزَيكي  بة 

كاريطةريي شيعرةكانى ئةو لةسةر ئةو شاعيرة كوردانةى كة رَيبازي شيعري يان 

سياسةتاندنييةتى، بةبآ ماندووبوون ء ئةركَيكي وةها دةدؤزَيتةوة. زيادةِرؤيي 

نيية ئةطةر بَلَيم شيعرةكانى مةحموود دةرويش بؤ ئةوانة وةك فريادِرةسي نَيو 

طَيذاوي وشكبوونةوةي دواى بةناكامى لةدايكبوون وابوون...

جيهانى  ء  خؤماَلي  بةرهةمي  و  لةكولتوور  سوودوةرطرتن  لة  الريي  كةس 

نيية... بةآلم طرنط ئةوةية ضؤن سوودي لَيوةردةطري... بةِرؤذي ِروون ضةثاوي 

هونةرمةندانةى  مامةَلةيةكي  يان  دةكةيتةوة،  بآلوي  خؤتةوة  بةناوى  ء  دةكةي 

بة  كة  رةخنةطرانةن  و  تؤذةر  ئةو  ئةركي  ئةمة  بةهةرحاأل!  دةكةي؟!  لةطةَلدا 

ثاشخانَيكي كولتووريي بةثَيز و دةوَلةمةندةوة بآ لةِروودامان ء ثرينطانةوة دَينة 

مةيدان ء بةرهةمي ئةوانة شي ء يةكاآل دةكةنةوة...

هةر لةو سةردةمةدا، ضةند شيعرَيكي هؤنراوةي ”كوردستان“ةكةي دةرويش، 

دانةرى  بآلوكرابوونةوة.  بوو،  فةلةستيني  شيعري  دةربارةى  كة  كتَيبَيكدا  لة 

كردبوو  تاوانبار  بةوة  دةرويشي  بوو،  خؤنةبين  بةرثَيي  ِرةطةزثةرستَيكي  كتَيب 

قسة  لةم  ء  دابمةزرَينآ  عةرةب  خاكى  لةسةر  دووةم“  ”ئيسرائيلي  دةيةوآ  كة 

يكورد هةر باهؤزى هةية ؤزى ب ر ور

شيعري مةحموود دةرويششيعري مةحموود دةرويش

ثَيشةكي ء وةرطَيِراني: ئةنوةر قادر محةمةدثَيشةكي ء وةرطَيِراني: ئةنوةر قادر محةمةد
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ثِروثووض ء بَيسةروبةرانة...

كضَيكي  لةطةأل  هةبوو  ثؤلةكةماندا  لة  سةربةست  و  رؤشنبير  كضَيكي 

بوو...   “ÌÀî” خةَلكي  كة  دةذيان،  ذوورَيكدا  لة  ناوخؤيي  بةشي  لة  فةلةستينيدا 

ديوانةى  ئةم  وتى:  ء  ثيرم  بةرةو  هات  طةشةوة  روويةكي  بة  رؤذَيك  كضةكة 

كة  بيكةرةوة،  وتى:  هةمة.  خؤم  سوثاس  وتم:  هَيناوى.  بؤ  دةرويشم  مةحموود 

كردمةوة هةموو شيعرةكةي ”كوردستان“ي تَيدابوو. هةر ئةوة نةبوو لة شاديدا 

بة  كرد  ثِري  وةستابوو،  لةوالمةوة  شاكةلي  (فةرهاد)  ئةنوةر  بطرمةوة...  باَل 

ديوانة شيعرةكةدا و فِراندي... شاطةشكة بووبووين. دواتر لة شةِرة دةنووكَيكي 

رؤذنامةى ”\÷Í|ai“ و ”\÷ÏÑÁm“دا لةسةر مافةكانى طةلى كوردستان، كاكة حةمةي 

”\÷Í|ai“دا  لة  شيعرةكةي  كورتةوة  ثَيشةكييةكي  بة  و  هَينا  فرسةتى  كةريم  مةال 

دابةزاند. دةنطَيكي طةورةى دايةوة...

راستييةكةي بؤ ئةو عةقَلييةتةي كةالى دةستةآلتداران ء طةلَي لة رؤشنبيراني 

ناثاكي  بة  دةرويش  هةَلوَيستةي  ئةم  زاَلة،  و  زاَلبوو  ئَيستاش  و  ئةوسا  عةرةبي 

بةرانبةر بة نةتةوةي عةرةب لة قةَلةمدةدرا!

جوانى  تةرجةمةيةكي  كةريم  ميرزا  جةاللى  كاك  كؤضكردوو  شاعيري 

شيعرةكةي كرد و وابزانم خةَلكي تريش كردوويانة بة كوردي. دواتر لة بةيرووت 

تَيدا  شيعرةى  ئةم  هةر  نةك  دةرضوو،  دةرويش“  شيعرةكانى  ”سةرجةم  ديوانى 

نةبوو، بةَلكو لةثشتي كتَيبةكةش هةندآ سةرنجي نووسيبوو، طواية هةندآ لةو 

شيعرانةي كة بةهةَلةشةيي هةرزةكارانة و كاأل ء كرضي نووسيوني لةم ضاثةدا 

ئةديبآ  ”تاقة  كردبوو...  تووِرة  و  نائومَيد  ئَيمةي  ئةمة  نةكردوونةتةوة...  بآلوي 

لة  شاعير  دواتر  ضوو...  ء  هات  رؤذطار  ثةشيمانبوويةوة“.  ئةويش  هةَلكةوت، 

شيعرَيكي تريدا ئاماذةيةك بة كورد دةدا و بةخؤشةويستييةوة بؤي دةنووسآ: 

باسي  خؤي  طفتوطؤيةكيشدا  لة   “...‡qç÷ :˜]€ç÷ :]È :ÌËÄÖ“ :ÖÒ]Àïd :ÜÊ2fi :Í÷Ê”

ئةوةي كردووة، كة شيعرَيكي هةية بةناوى: ”وأرميهم بالسجيل“ و بؤ وآلتثارَيزانى 

باكووري كوردستانى وتووة... هةروةها ئةم شيعرةشي كةمن لَيرةدا كردوومة 

بة كوردي ء بة هاوِرَيي نزيكي، بة شاعير و نووسةرى ناودار سةليم بةرةكاتي 

دؤستى  ء  عةرةب  ناسراوي  كؤضكردووي  بيرمةندي  وةك  ثَيشكةشكردووة... 

كورد –هادي عةلةوى- دةَلَي: ”كورد لة بةرانبةر جامآ ئاودا، بة دةريايةك وةفا 

بةيادي  هةر  برنجبوو،  ء  ماش  موو  سةرجةم  ئَيستا  ئَيمةي  وةآلمتدةداتةوة“... 

لةو  يادَيك  و  رؤذطارة  ئةو  غةريبييةكي  وةك  جارانةوة،  طةشانةي  رؤذة  ئةو 

شاعيرة طةورة بة ناوةخت كؤضكردووة، كة جآ ثةنجةي خؤي بةسةر شيعري 
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كوردييةوة بةجَيهَيشتووة. بةَلَي! وةك يادَيك لة مةحموود دةرويشي شاعير، لةو 

ثياوةي كة بةِراستى خةَلكي تريش ء وآلتة غةريبةكةي خؤي تاِرادةي ثةرستن 

خؤشدةويست، ئةم شيعرةيمان كرد بة كوردي ء بآلوي دةكةينةوة.

شيعري مةحموود دةرويش 

كورد هةر باهؤزى هةية

بؤ سةليم بةرةكاتبؤ سةليم بةرةكات

كاتآ سةر لة كوردةكة دةدةم،

سبةينَيي خؤي بيردةكةويَتةوة...

بة طسكي تؤزمالَينةكةي دووري دةخاتةوة: وازم ليَبيَنة!

ضيا هةر ضياية. ظؤدكا دةنؤشآ

بؤئةوةي خةياأل بةبآ اليةني بميَنيَتةوة: من

ِريَبواري خوازةى خؤمم، قولَنطة ضةقاوةسووةكان،

برا الذطةكانمن و سيَبةر لة ناسنامةكةي دةتةكيَنآ:

زمانةكةم ناسنامةمة، من و من زمانةكةمم.

من ئاوارةى نيَو زمانةكةمم.

دلَم ثشكؤي كوردة بةسةر ضيا شينةكانييةوة...

نيقؤسيا -وةك هةموو شارةكانى تر-

ثةراويَزانى هؤنراوةيني...

بةثاسكيلَيك هةموو الكانى لةطةأل خؤي هةلَطرت ء وتى:

لةدوا شوَين دةطيرسيَمةوة.

ئاوا بؤشايي هةلَبذارد و نووست. لةوساتةوةي

جنووكة ضوونةتة نيَو وشةكانى، خةوي بةهيض شتَيكةوة نةبينيوة.

(وشةكانى ماسوولكةكانين. ماسوولكةكانى وشةكانين)

خةوبينةكان دويَنآ ثيرؤز دةكةن، يان

ئاوِرشيَنى دةرطاى ئالَتوونيي سبةينآ دةكةن...

نة سبةينَيم هةية و نةدويَنآ،

ئَيستا مةيدانة سثييةكةمة.

مالَةكةي وةك ضاوي كةلَةشَير ثاكة،
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لةبيركراوة وةك دةوارى سةرؤكي ئةو هؤزةي

وةك ثةِر ثةرت ء بآلوبوونةوة.

فةرشَيكي خوريي لوولدراو

فةرهةنطَيكي ثةِرثووت بوو.

كتيَباني بةثةلة بةرطتَيطيراو،

سةرينانَيك بة دةرزيي شاطردي ضايخانةكة ضنراو.

ضةقؤي بؤ سةربِريني بالَندة و بةراز لة هةساندراو...

ظيديؤي فيلمة رووتةكان،

ضةثكة دِركَيكي هاوتاى رةوانبَيذي.

بالَكونَيكي لةِرووي ميتافؤردا كراوة.

ئالَيرةدا تورك ء يؤنانييةكان بةنؤرة جنيَو بةيةك دةدةن.

ئةمة سةرطةرمي ء طالَتةي من ء هى ئةو سةربازانة بوون،

لةسةر سنوورى طالَتةجاِرييةكي رةش...

ئةم ريَبوارة هةرضؤن ريَكةوت سةفةر ناكا...

باكوور باشوورة، رؤذهةآلت رؤذئاوايةكي

نيَو تراويلكةية. (با) هيض جانتاى نيية، تؤزيش هيض ئةركآ.

وةك ئةوةي سؤزي بؤ كةساني تر بشاريَتةوة،

طؤراني نالََي... كاتى درةختي ئاكاسيا دةضيَتة سيَبةرةكةيةوة،

يان نةرمةبارانآ قذي تةِر دةكا...

بةلَكو بانطي طورط دةكا، داواى زؤرانى لَى دةكا:

وةرة كوِري سةط، با لة تةثَلي ئةم شةوة بدةين،

تا مردووةكان هةلَسيَنين.

كوردةكان لة ئاطري ِراستى نزيك دةبنةوة و

وةك ثةروانةى شاعيران دةسووتَين،

دةزانَى ضى لة مانا دةوآ، هةمووي

بيَهودةيية. وشةكانيش بةخؤِرايي خةريكي فيََلي راوكردني دذةكانيانن

كضيَنيي وشةكان دةبات ء

بة القةنةكراوي دةيانطَيِريَتةوة بؤ فةرهةنطةكةي.

ئةسثي ئةلف ء بآ وةك بةرخ بؤ ناو كةميني دةهؤي خؤي بةكَيش دةكا،

تووكي بةريزمان دةتاشآ: تؤلَةم لة (غياب) كردةوة،

ئةوةم كرد كة تةمبة براكانمى كرد.
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دلَم وةك نَيضيرَيك برذاند.

وةك ئةوةي دةمةوآ وا نابم.

خاكيشم لةهؤنراوةيةك زياتر يان كةمتر خؤشناوآ...

كورد هةر باهؤزي هةية

نيشتة و ئالوودةييةك ديدةبن.

بؤئةوةي لة سيفةتى خاك ء شتةكان ئازادبآ...

قسةي لةطةأل مةجهوول دةكرد: ئةى كوِري ئازادم،

ئةى بةراني ويَلَيي هةتاهةتايي. ئةطةر باوكت

دى هةلَواسرابوو، لة ثةتى ئاسمان دايمةطرة خوارةوة،

بةلؤكةي سروودي شوانانةت كفنى بؤمةكة، مةينَيذة كوِرم،

باهؤز وةسييةتى كوردة بؤ كورد لة تاراوطةيدا.

كوِري خؤم... هةلَؤي زؤرم لة دةورن،

بةدةورى تؤشدا، لةو ئةنادؤلَة بةرفراوانةدا،

تةرمةكةم نهيَني ء رةمزيية

بيَوةرييةتى بطةِريَنةرةوة ضارةنووسي خؤي ء

ئاسمانى يةكةمت بةكَيشكةرةوة ناو فةرهةنطة سيحراوييةكةت.

ئاطات لة جآ ضزووي ئومَيدي زامداربآ،

ئةمة دِرندةيةكي (سامناكي) ئةفسانةيية و تؤ ئَيستا

تؤ ئَيستا ئازادى، تؤئةي كوِري خؤت،

تؤ ئازادى لة باوكت ء نةفرةتي ناوةكان...

بة زمان تؤ بةسةر ناسنامةدا سةركةوتي،

بة كوردةكةم وت: بة زمان تؤلَةت

لة (غياب) كردةوة...

وتى: ناِرؤم بؤ سةحرا

وتم: هةروا منيش ء

سةيري (با)م كرد

ئيَوارةت باش

ئيَوارةت باش



١٥٨

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

 -١-

هةسارةيةك بيَقةرارة

لة كوآلنة تةنطةكاني هةورا

لة واوةيالي زامي زةوي

شةمضةيةك هةلَكة

تا ضاوتم بير نةضؤتةوة.

 -٢-

لة ثيَلَوي بَيدةنطي تؤ تَيدةثةِرن

هةموو ريَطاكاني دونيا

تا وشةيةك لةسةر ليَوي ئاو بِروَي

ثردي لة رةنطي روانينت

بدوورة سةرليَوي شةثؤل.

-٣-

دلَةِراوكَي

كةلَةشَيرة ثيرةية

بة طةرووي ثِر هةسارةوة

لة سةرباني تاريكي نيوةِرؤ

ئةطري.

هةشت كورتةشيعري
 غوآلم حوسةين نةسيري ثوور

و. لة فارسييةوة: يونس حسةينيو. لة فارسييةوة: يونس حسةيني
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تا ثةنجةرةم دووري

دةرياةك لة شنة و بةهار

رذانة نيَو ذوورةكةم.

بة طولَداني ثةنجةرةضنةوة

ئيتر تةنيا نيم.

-٥-

دةستم ئاويَتةي خويَني هاواري تؤ نيية

ئةم زةردة ضةقبةستووة

عةتري ضاوي هةوريَكة

بةسةر تاقةتي روانينما دائةبارَي.

-٦-

دلَؤثم

بةآلم

نازانم بؤ و ضلؤن بةر لةتؤ داباريوم.

-٧-

ئاخؤ كَي وشةي ئاوي

لةسةر ليَوي ماسييةكاني كاني هةلَطرتووة؟

وا عةتري هيض دلَؤثة بارانَي

لة دلَما طؤراني نالََي.

-٨-

تا( با) لة دةنطي تؤ ئاوس ببـَي

عةترَي لة روانينت

بةسةر طرساني

سةوزة و هةورا

داببارة.
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مانط كة  زؤر دَل تة ِرة ، كاتَي لة  بَيشكة دا خة وتبووي، لة  ثة نجة رة وة  سة يري 

كردي، بة  خؤي وت: ”ض مناَلَيكي خوَين شيرين!“

بة  نة رمي بة  ثلة ي هة ورة كاندا هاتة  خوار و بة ئة سثايي لة  شيشة وة  هاتة  ذوور 

 و ئة وجار وة ك دايكَيكي نة رم و دَلسؤز باوشي ثياكردي و تريفة ي رة نطة كاني لة  

روخسارت هاويشت، لة و كاتة وة  ثَيَلوة كانت سة وزن و طؤناكانت زؤر بَي رة نطن. 

حة زة وة   بة   هَيندة   بووطن؛  طة ورة   ئَيجطار  ضاوة كانت  ميوانة   ئة م  ديتني  بة  

طة رووتي طووشيوة ، كة  تا ماوي تة مةناي طريانت هة ية . 

بة مة يشة وة  مانط بة  شؤَلة ي شادي بة خشي، وة ك جؤباري زيوين، هة موو 

ذوورة كة ي وة ك ذة هرَيكي ثرشنطدار ثِر دة كرد و؛ بة  هة موو تيشك و وزة ية وة  

”كاريطة ري ئة م ماضة م هة ميشة  لة  تؤدا دة مَينَي. وة ك من جوان دة بي.  دة يوت: 

هة ست و ميهرة باني مانط
شارَل بودلَير

Charles Baudelaire
(١٨٢١-١٨٦٧)

و. لة فارسييةوة: هادي محة مة ديو. لة فارسييةوة: هادي محة مة دي



١٦١

ان
رگ
وە

ان
رگ
وە

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما

ئة وة ي من خؤشم بوَي، خؤشت دة وَي و ئة وة ي مني خؤش بوَي، خؤشت دة وَي: 

ئاو و هة ور و شة و و بَيدة نطي؛ دة رياي سة وز و بَي سنوور؛ شيني بَي رومة ت و 

هة زار رومة ت؛ شوَينَيك كة  لة وَي نيت؛ دَلدارَيك كة  نايناسيت؛ طوَلي هة رة  مة زن؛ 

عة تري سيحراوي؛ ئة و ثشيالنة  كة  لة سة ر ثيانؤ بَي هؤش دة بن و وة كوو ذنان بة  

دة نطَيكي نزم و نة رم دة ناَلَينن! 

شاذني  بة   دة بي  هة ظاآلنم.  و  دؤست  دَلدارة كانم،  خؤشة ويستي  بة   ”دة بي 

طووشيوة ؛  ئة وانيشم  طة رووي  شة وانة دا  ذوانَيكي  لة   كة   ضاوسة وز  ثياوانَيكي 

ثة رَيشان،  و  سة وز  سنووري  بَي  دة رياي  عاشقي  دة ريان،  عاشقي  كة   ثياوانَيك 

ئة ظينداري شينايي بَي رومة ت و هة زار روومة ت، ئة ظينداراني شوَيني نة ديو، ذني 

نة ناسراو، طوَلي نامؤ، عة ترَيك كة  هة ست و هؤش دة ِرفَينَي و مرؤظ شة يدا دة كا، 

ئاذة آلنَيكي وة حشي و ثِرشة هوةت كة  ديمة ني شَيتي خؤيانن.“

ثَيتا  لة بة ر  ئَيستا  كة   لة عنة تي  و  بة ناز  طراني  كيذي  ئة ي  ئة وة ية   بؤ  هة ر   

ئة م  دة طة ِرَيم،  ترسناكة   خودا   ئة م  ديمة ني  بؤ  جة ستة تدا  هة موو  لة   و  خة وتووم 

دايكة ي ضارة نووس، ئة م داية نة  ذة هرينة ي هة موو مانط طرتووان.

سة رضاوة :سة رضاوة :

http://sohrabmokhtari.blogspot.com/200902//blog-post.html
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وتةيةك:وتةيةك:

مةيسةم رياحي ساَلي ١٩٨٤ لة باكووري ئَيران لةدايك بووة. خاوةني دوو 

كؤمةَلةشيعريية بة ناوي: «مانط، ئاَلقةي بَي قامك» و «ئةم ضاوة دوور و درَيذة»، 

هةروةها ضةند ساَلَيكيشة سةرنووسةري طؤظاري ئةدةبي «ثيادةِرؤ» ية. 

شيعرةكاني ئةم شاعيرة كة بة شيعري زماني ناسراون، تا ئَيستا لة زؤربةي 

طؤظارة ئةدةبييةكاني ئَيران بآلوبوونةتةوة و رةخنة و لَيكؤَلينةوةي زؤريان بؤ 

تةرخانكراوة و هؤنراوةكاني بة ضةند زماني وةك: عةرةبي، ئينطليزي، سويدي، 

كوردي و فةِرةنسي وةرطَيِردراون.

-١-

بةياني 

لة طيرفاني هةر ريَبواريَكدا بَي

نيوَي ثرسيار و نيوَي ضاويلكة شكاوة

كة لةنيَوان ئيَمة و خؤرةتاو

لة باشووريترين دةنطَي كة نابيسترَي

دةوري زةوييةك 

دةطَيِرَيت

كة هةموو رؤذَيك

بة تةثؤلَكةيةكي (زةرد)دا

حةوت ثارضة شيعري 
مةيسةم رياحيمةيسةم رياحي

(شيعري هاوضةرخي ئَيران)

و. لة فارسييةوة: بابةك سةحرانةوةرد و. لة فارسييةوة: بابةك سةحرانةوةرد 
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بة جانتايةكي ثِر لة ثةثوولة

ديَتة خوارةوة و

بة جانتايةكي ثِر لة مردن

دةطةِريَتةوة.

-٢-

دايكم

هةر كاريَكي كرد

نةيتواني

ذن ببـَي

بالَتاوةكةي فرؤشت

منيش لة مةمكي شةودا 

شيرم خوارد

لةنيَو بيرةوةرييةكاني كةلَةكيَوييةك

 -٣-

ئا لةم هةموو دارة

بةسةر طؤِرةكةم هيَندة دةترسم و 

رووبارةكان

ئَيستاكةيش هةودا دةبةستن و

ثَيآلوةكانم

لة دةرةوةي ذوورةكةم 

ثِر لة ذانن.

-٤-

طوآلن

ئاو

دةخؤنةوة

بةآلم 

جامة ئاوةكةيان

لة ضاوي ئيَمة قةرز دةطرن.
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-٥-

ئةو كاتة تؤ لَيرة نيت

بةرامبةري تؤ دةوَيستم و 

سآلو 

لةبةرد دةكةم.

-٦-

بة جطةرةيةكي شاش و بَيش و

زمانَيكي ونبوو

ئَيستاكةش

كضَي بة اللَي دةخويَنَي و

اللَيش لة دةستةكاني 

هةلَدةستَي و 

بةرامبةري سيَبةرةكةي 

بة ضةثكَي طولَي سوورةوة

كآلوةكةي لةسةر هةوا هةلَدةطرَي.

-٧-

ئةمن لة ئالَةمي ئاسماني تؤدا 

وةك بالَندةيةكي سةر لَي شيَواوم

كة لةنيَو دارةكان هةلَفِريني 

ئةزموون كردبَي.

كاتَي، وةها دلَؤظان دةبم

ضلؤن ثشت بة رؤذيَكي كورت

كة تامةزرؤيي ديتني خؤرم هةية

نةكةم.

سةرضاوة: سةرضاوة: 

«مانط، ئاَلقةي بَي قامك»، كؤمةَلةشيعر، مةيسةم رياحي، دةزطاي داستان سرا، تاران، ١٣٨٦
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سازداني: سةعيدة سائَيب سازداني: سةعيدة سائَيب ديدار لةطةَل ناسر فةيزولآل بةيطي

و. جةالل هانيسيو. جةالل هانيسيديدار لةطةَل سةعدوَلآل نةسيري

و. ئةكبةر حةسةنو. ئةكبةر حةسةنديدار لةطةَل عةباس كيارؤستةمي

و. هَيمن مةحمود حةسةنو. هَيمن مةحمود حةسةنسينةماي ترس... بةرجةستةكردني ترسةكان 
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هونةري  كاري  بةردةوام  كة  كوردستان  شارانةي  لةو  يةكَيكة  سةقز  شاري 

ئَيستاكةش  تا  و  لَيدةرضووة  هونةري  ــةورةي  ط مامؤستاياني  تَيداكراوة 

يةكَيكة  فةيزوآلبةيطي  ناسر  مامؤستا  بةردةوامن.  رَيطةدا  لةم  هونةرمةندةكاني 

لةو هونةرمةندانةي شاري سةقز كة ثتر لة ٣٠ ساَلة لة بواري هونةردا ضاالكة. 

([باثيري]و  ناهيد  فةيزوآلخان  مامؤستايان  الي  فةيزوآلبةيطي  ناسر  هونةرمةند        

رؤستةمزادة  موحةمةد  و  شَيرزاد  مستةفا  رؤذهةآلت)،  شَيوةكاري  بنياتنةري 

فَيري شَيوةكاريي بووة. لة سةرةتاوة لة شَيوازةكاني ناتؤراليزم، ئةمثَيرسيونيزم 

دةستيثَيكردووةو لة درَيذةشدا دةستيداوةتة خوَيندنةوة و ئةزموونكردني شَيواز 

لَيوةرطرتوون،  كةَلكي  و  جيهان  هونةرمةندةكاني  هونةرييةكاني  بؤضوونة  و 

شَيوةيةكي  طشتي  بة  هةَلبذاردووة.  بةخؤي  تايبةت  شَيوازي  ئةنجامدا  لة  بةآلم 

نموونة  بؤ  سةلماندووة،  راستييةيان  ئةو  ثيشانطاكاني  و  نيية  ضاوةِروانكراوي 

ثيشانطاي قةفةسةكان، ئاوَينةكان، سةرشةقام، سةرقةبران و ثيشانطاي بة يادي 

هةَلةبجة ساَلي ٢٠٠٢ كة لة دوايين رؤذي ثيشانطاكة دا تابلؤكاني بة ناِرةزايةتي 

ثرسيارو  كؤمةَلَيك  رووبةِرووي  بينةراني  و  سووتاند  هةَلةبجة  كؤمةَلكوذي 

شؤككردووة. ئةم هونةرمةندة لة بواري ثةروةردةو راهَيناندا لة تةمةني منداَل و 

طةورة ساَلدا بة ئةزموونة و كارَيطةريي زؤري لةسةر قوتابياني داناوة. هةر وةها 

ناسر فةيزولآل بةيطي:
هونةر بة سنوورداربوون وشك دةبَيتةوة و

دةكةوَيتة دووثاتكردنةوةي رابردوو

سازداني: سةعيدة سائَيب سازداني: سةعيدة سائَيب 
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كة ئاماذةمان ثَيدا ناوبراو ثتر لة ٣٠ ساَلة لة بواري هونةردا ضاالكةو تائَيستاش 

٤٦ ثَيشانطاي هاوبةش و تا كي ثَيشكةشكردووة. ئةم وتووَيذةش كة لةطةَلياندا 

بؤضوونةكاني  لة  بةشَيك  لةطةَل  كة  كؤمةَلطاية  هونةرو  بابةتي  سةر  لة  كراوة 

ئاشنامان دةكات.  

روانطةي ئَيوة بؤ هونةر بة ض شَيوةيةكة؟

بيري  و  هةست  كاتَيك  دةبينين  مرؤظايةتيدا،  مَيذووي  لة  ئاوِردانةوةيةك  بة 

بةرانبةر بة ئاسمان، دار، ئاذةَل، خوَين و خؤي كردو كةوتنة جوَلة هونةر لة دايك 

سةردةمةوة   لةو  دروستبوون  ثةيكةرتاشي  و  شَيوةكاري  سةماكردن،  بووة. 

شوَينَيك  و  كات  هةر  تا  ئةمِرؤ  ئةشكةوتةكانةوة  دةورةي  لة  واتة  تائَيستا، 

بة  بةردةوام  مرؤظ  هةبووة،  خؤي  بة  تايبةت  هونةري  بؤضووني  و  كولتوور 

دواي ئةزموونكردني تيشك، جووَلة، مانا و ضةمكةوة و...  بووة تا مانايةكي تازة 

ثَيداوة   ئاماذةم  ثَيشتر  وةك  هةر  منيش  ئةمِرؤي  هونةري  ببةخشَيت،  ذياني  بة 

دروستكردن و ثَيكةوةنووساندني ثازلي شؤناسي كؤييمانة. لةم دؤخةدا كة تَييدا 

دةذين طةورةترين كَيشة ئةوةية هةمووشتَيكين، بةآلم خؤمان نين،  هونةر دةبَيت 

بؤ  و  بةكاربهَينرَيت  مَيذوويي  خةوي  و  بَيفيكري  لة  كؤمةَلطا  ورياكردنةوةي  بؤ 

تيماركردني زامةكاني كؤمةَلطا كةَلكي لَيوةربطيرَيت.

سةبارةت بة نوَيخوازي لة كوردستاني رؤذهةَالتدا ض بؤضوونَيكتان هةية؟

 تازةطةري لة هةموو بوارةكاني ذياندا ثَيويستة و بَي نوَيخو ازي و داهَينان 

بةرةوثَيشضووني كؤمةَلطا ئةستةمة، بةتايبةت لة هو نةردا داهَينان و تازةطةري 

لة  ض  بكرَيت  كوردستاندا  لة  ض  تازةطةري  بةآلم  هونةرن،  سةرةكي  بةشي 

ئةورووثا ئةطةر سةرنج و بايةخي ثَينةدرَيت، هةر لة كؤرثةييدا دةمرَيت، دةبَيت 

منداَلي  ئةم  نَيوان  مةوداي  لة  هةبَيت.  بةرهةمي  و  بَيت  طةورة  تا  لَيبَيت  ئاطات 

دةبينن،  رؤَل  طرتنةدا  فؤرم  لةو  كة  هةية  فاكتةر  كؤمةَلَيك  طةورةبوونةدا  و 

كؤمةَلَيك لةم فاكتةرانة دةبنة هؤي طةشة سةندني و بة الي ئةديويشدا دةبنة هؤي 

سةركةوتووبَيت،  ناتوانَيت  خةَلك  ميدياو  بَيِرةخنةطر،  بة  (داهَينان  سةقةتبووني. 

تةنانةت لة رووتي خؤيشي جَيدةمَينَيت). جا لَيرةدا ئةم ثرسيارة دَيتة ئاراوة، ئايا 

لة كوردستاندا ئةم فاكتةر و بوارانة هةية بؤ هونةرمةندي ئَيمة؟ سةدي سةد نا بؤ 

نموونة هَينري موور هونةرمةندي ئينطليزي ئةطةر لة سةردةمي خؤيدا لة بؤكان 

وازي  ئةوكاتةيش  تا  ئةطةر  تازة  دةيانناسي  كوردستان  لة  بةشَيك  تةنيا  بذياية 
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لة كارنةهَيناية جا هَينري مووري بؤكاني لة كوَي و هَينري مووري ئينطليزي لة 

هونةرمةند  مامؤستاي  وَينة  بؤ  كراوة  هةيةو  رؤذهةآلتدا  لة  تازةطةري  كوَي؟! 

موحةمةدي رؤستةمزادة (نامؤ) لة بيرو بةرهةمةكانيدا تازةطةري دةذيا هةروةها 

هونةرمةند شؤِرشي ئاهي بةرهةمةكاني تازةطةري تَيدا بوو، بةآلم نةبووني ئةو 

فةكتةرانة كة باسمان كرد، بوونة هؤي نةناسين و دةرنةكةوتن و طةشةنةكردني 

بةرهةمةكانيان و هةر بةو جؤرة طوتم تازةطةريي لةو بارودؤخةدا بةرهةمنايةت.

بة  سةبارةت  راتان  دةبينن  ضؤن  سياسةتدا  لة  هونةر  لةهونةرداو  سياسةت 

هونةري سياسي ضيية؟

قوَل  ثَيوةندييةكي  ئامادةن  بةردةوام  وآلتَيكدا  هةموو  لة  سياسةت  و  هونةر 

دوو  وةك  سياسةت  دةَلَيت:(هونةرو  طةورةيةك  هةية.  يةكدييةوة  بة  ثتةويان  و 

ضةرخي عةرةبانةيةك وان كة بَي يةكَيك لةوانة كؤمةَلطا ثَيش ناكةوَيت). هونةر لة 

خؤيدا و لةثَيوةندي لةطةَل شؤناسيدا داهَينان و تازةطةريية و سياسةت و فةلسةفة 

كاريطةرييان  ناِراستةوخؤ  و  راستةوخؤ  شَيوةي  بة  كة  شتانةي  ئةو  هةموو  و 

لةسةر مرؤظ هةية، بة هةمان شَيوةش رةنطدانةوةيان لةسةر بةرهةمي هونةري 

دةبينرَيت. هةر بؤية تابلؤ يان بةرهةمَيكي هونةري دةبَيتة شؤناسي نةتةوةيةك، 

بة واتايةكي تر ئةطةر سياسةت بة ماناي تةدبيرو عةقَل بَيت، هونةريش شَيوةيةكة 

لة تةدبيرو عةقَل كة بة ئاوَيتةبوون بة هةست و سؤز هاوِرَييي ويستي هونةرمةند 

مرؤظ  بؤ  دنيا  جوانتركردني  و  باشتر  بؤ  هةوَل  دةتوانَيت  داهَينان  بة  و  دةكةن 

داوة،  كؤمةَلطا  ثَيشكةوتني  بؤ  هةوَلي  هونةرمةند  دةورةيةكدا  هةموو  لة  بدات. 

بةم ثَيناسةية هونةر خؤي لة خؤيدا سياسيية، بةآلم ئةطةر سياسةت بة درؤ و 

فَيَل و تةَلةكة مانا بكةين، ئةوة هونةري سياسي نةبووني قازانجي زياترة ضون 

هونةر لةم شَيوةيةدا تووشي ضوارضَيوة و راسثاردن دةبَيت، بة داخةوة الي ئَيمة 

سياسةت، هونةر وةك ئامرازَيك بؤ ثروثاطةندة بةكاردةهَينَيت. دنياي هونةري 

ئَيمةش بة باندبازي و خةآلت،... رازاوةتةوةو ثَيوةندي لةطةَل كؤمةَلطادا ثضِراوة 

و بووةتة شتَيكي تر كة من ناوي هونةري بازاِري سياسي و هونةري كارمةندي 

لَيدةنَيم. لةم بارودؤخةدا نة تةنيا طةشةي نةكردووة، بةَلكو لة رةوتةكةش جَيماوة.

 

بؤضي هونةرمةندان تووشي ئةم جؤرة لة هونةر دةبن؟

نابَيت.  ئةمة  تووشي  هيضكات  بَيت،  راستةقينة  هونةرمةندي  كة  كةسَيك   

هاوكات  ناتوانَيت  هونةرمةند  سةردةمة.  كؤمةَلطاي  ويذداني  و  رؤح  هونةرمةند 
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هةم سادق و راستطؤ بَيت، هةم درؤزن و هةم ئازا بَيت و هةم خوَيِري،... ئةو 

كةسانةيش وا دةضنة ناو بازنةي هونةري سياسي و كارمةندييةوة تةنيا لةبةر 

قازانجي تاكي خؤيانة. هؤكةي دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةي كة ئَيمة رةخنةطرمان نيية 

بؤيان  ئةوانةو  هي  ثانتاكة  ناكات،  كارةكانيان  و  بةرهةم  لة  لَيكؤَلينةوة  خةَلك 

و  سةرماية  سَيبةري  ذَير  لة  ئامرازَيك  كةرةستةو  وةك  هونةريش  ئامادةية. 

ثلةوثايةدا الواز بووة، كةسايةتي سستيش زؤر زوو بةمة كؤَل دةدات و دةضَيتة 

و  ئاَلؤز  بارودؤخة  لةم  راستةقينةش  هونةرمةنداني   ... ئةوانةوة  سَيبةري  ذَير 

كاردةكةن  و  سةر  دةبةنة  ذيان  ضةرمةسةري  و  سةختي  بة  زؤر  بَيكةسييةدا 

ذياني  هونةرمةندو  دةَلَيت:  هَيمن  مامؤستا  كورد  طةورةي  شاعيري  وةك  هةر 

شَيوة  بة  كةشةدا  لةم  راستةقينةش  هونةرمةندي  بةداخةوة  مةحاَلة،  خؤش 

جؤراجؤرةكان وةالدةنرَي...

هةَلبةت لة يةكَيك لة ثيشانطاكانتان بة ناوي (book art) كة بة شَيوةي كتَيب 

بةِرَيوةضوو، ئاماذةتان بة ئةخالقي هونةري كردبوو، ئايا هونةرمةند لَيرةدا ئةو 

سنوورة دةثارَيزَيت؟

و  بةِراستي  و  بيت  راستطؤ  خؤت  لةطةَل  كة  دةَلَين  بةوة  هونةري  ئةخالقي   

بةرهةمةكانت  و  دةربِريت  بيرت  و  هةست  بوَيرانة  كاربكةيت،  دروستييةوة 

بخوَلقَيني. بؤ نموونة هونةرمةندان هةذار، شاملوو، وانطؤط، طؤيا، فريتز النط لةو 

كةسايةتي  ثَيي  بة  هونةرمةند  دانانرَيت.  هونةرمةند  بؤ  سنوور  هونةرمةندانةن، 

وشكدةبَيتةوة  سنوورداربوون  بة  هونةر  دةثارَيزَيت.  سنوورة  ئةو  خؤي 

دنياي  بةرةو  ئازادييةوة  بة  هونةر  رابــردوو.  دووثاتكردنةوةي  دةكةوَيتة  و 

تازةطةري و داهَينان دةِروات. 

ثَيوةندي نَيوان حةقيقةت و هونةر؟

لة سةرةوةي هةموو راستييةكانةوة حةقيقةتي ئينسانبوون واتة من مرؤظم 

ئةمِرؤ  ئةمةية.   من  هونةري  هةوَيني  بذيم،  راستةقينة  مرؤظَيكي  وةكو  دةبَي 

حةقيقةت لة بةرانبةري زؤرداران ثارةو نابةرابةري الوازو كزو الَل بووة كاتَيك 

دةبينم لة سةرةتاي هةزارةي سَييةمي زاينيدا بؤ ثاراستن و بةرذةوةندي تاقمَيك 

هونةرمةند  دةبرَين  لةناو  دنيا  كةرةسةكاني  ثَيشكةوتووترين  بة  مرؤظةكان 

ناتوانَيت لة بةرانبةر ئةم بَيدادييةدا بَيدةنط بَيت و هةر لةم بارودؤخةدا هونةرو 

بةدةستةوة  خؤي  مرؤظ  ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  ئةمة  و  دةطرنةوة  يةك  حةقيقةت 

نةدات و خؤي لةخؤيدا ثارَيزةري ئةو هةستة ئينسانيية بَيت.



١٧١

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما دةَلَين لة كؤمةَلطادا هونةرمةندان لةثَيش خةَلكةوةن ئةي لة كؤمةَلطاي ئَيمةدا 

هونةرمةند ضؤن ئةو رؤَلةي طَيِراوة؟

بةرهةمي  نةماوة.   خؤيدا  ثَيطةي  جَيطةو  لة  شتَيك  هيض  ئَيمةدا  كؤمةَلطاي  لة 

لة  نة  دةخوَلقَيت.  دةذي،  تَييدا  كة  كاتةي  و  شوَين  ئةو  ثَيي  بة  هونةرمةنديش 

هةبَيت  هةَلوَيستيكَيشي  ئةطةر  كاردةكات،  داهاتوو  بؤ  نة  و  دةذي  داهاتوودا 

بنةماي ئةو راوبؤضوونةي لةمِرؤداية. بةداخةوة خةَلكي ئَيمة بة هؤي دذواري و 

ئةستةمبووني ذيانيانةوة هةندَيك لة رةوتي هونةري ئةمِرؤي جيهان دواكةوتوون 

و هونةرمةندانيش النيكةم لة رووي هونةرييةوة وةكو ويذداني ورياي كؤمةَلطا 

و  كؤيي  هوشياري  تازةكردنةوةي  لة  بن  ثَيشةنط  هةية  تواناياندا  لة  و  دةتوانن 

هونةرييا نةي خةَلكدا.

راي ئَيوة سةبارةت بة مةرطي هونةر ضيية؟

مرد  هونةر  كة  هةية،  ــةردةوام  ب هونةريش  بذي  مرؤظ  كاتةي  ئةو  «تا   

مرؤظيش لةناو دةضَيت». ميوةي ئينسان هونةرة لةو وةختةوة هونةري خولقاند، 

مرؤظيش لة دايكبوو. كامبريج مَيذوونووسي طةورةي بة ناوبانط دةَلَيت: (هونةر 

بة  هةست  و  بين  عاشق  هةتا  هةية)  بوونيان  كة  هونةرماندةكانن  نيية،  بووني 
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ئازارو و دةردبكةين هونةر دةمَينَيت، هةر شارستانييةتَيك لة هةر هةلومةرجَيكدا 

دةكةوَيت،  نةخؤش  هونةر  خؤيةتي.  سةردةمي  هونةري  بةديهَينةري  بَيت 

دووثاتدةبَيتةوة و تووشي كؤما دةبَيت، بةآلم هيض كات لة ناو ناضَيت.

روانيني ئَيوة بؤ  راهَينان و ثةروةردة بة ض شَيوةيةكة و ضؤن ثَيناسةي دةكةن؟ 

هونةر لة دوو بةشي تةكنيك و داهَينان ثَيكهاتووة و دةبَيت راهَينةري هونةر 

و  تاريكي  و  رؤشني  خاَل،  باسي  تةكنيك  بةشي  بدات،  طرينطي  خاَلة  دوو  بةم 

و  خؤبوون  بة  باوةِر  ثرسياركردن،  تؤي  راهَينةريش  دةكات.  ثَيرسثَيكتيوة.... 

هةست و تَيطةيشتني فةلسةفة، دةروونناسي، مَيذوو و ئاطاداري لة كولتورو ئةو 

شتانةي كة ثَيوةندي راستةوخؤيان بة مر ؤظةوة هةية لة ناخي قوتابيانيدا دة ضَينيت 

و لةطةَل شَيوةكاري ئاشنايان دةكات و رَيطاي داهَينانيان بؤ رووندةكاتةوة. بةم 

جؤرةية كة هونةري جيهان بةرهةمدَيت، بةآلم ئةطةر هةر بة تةكنيك و كار بايةخ 

بدات، قوتابييةكاني لةو ضوارضَيوةدا مةحاَلة بة كةسايةتي هونةرمةندي بطةن و 

هونةر بخوَلقَينن، تةكنيك و داهَينان بةيةكةوة بة يارمةتي كؤمةَلطاي ثَيشكةوت و 

رةخنةطرانةوةية كة هونةرو هونةرمةند دةثشكوَين.

شَيوةكاري ئةم سةردةمة ضؤن هةَلدةسةنطَينن؟

ثَيش ئةوةي بَيمة سةر ئةو باسة تيشكَيك دةخةمة سةر مَيذوويي شَيوةكاري 

كورد، كة من بة سَي قؤناغ دابةشم كردووة. قؤناغي يةكةم كة لة دةسةآلتي مادو 

هةخامةنَيشي و ساسانييةكانةوة دةستثَيدةكات و تايبةتمةندي خؤي بنيات ناوةو 

مينياتؤريان  ناوي  رؤذئاواييةكان  و  دةركردووة  ناوي  ئَيراني  شَيوةكاري  بة 

تا  و  جياناكرَيتةوة  و  ئَيرانيية  شَيوةكاري  ئاوَيتةي  كوردي  شَيوةكاري  لَيناوة. 

ئةمِرؤكةش تايبةتمةندييةكاني لة شَيوةكاري ئَيرانيدا بةديدةكرَيت. لةم قؤناغةدا 

دةتوانيين ناوي شَيوةكاري كوردي لَيبنَيين، ئةم بةشة كؤي كوردستان لة ديار 

بةكرو موسَلةوة تا كرماشان دةطرَيتةوة. لة قؤناغي دووةم و سَييةمدا من باسي 

تري  بةشةكاني  لة  ضون  كوردستان،  رؤذهةآلتي  لة  دةكةم  كورد  شَيوةكاري 

كوردستان شارةزاييةكي ئةو تؤم نيية. قؤناغي دووةم لة رؤذهةآلتي كوردستان 

كورد  كالسيكي  شَيوةكاري  بة  و  دةستثَيدةكات  رابردووةوة  ساَلي  سةد  لة  كة 

دايدةنَيم مامؤستايان ناهيد، قازي، نيكثةي، مستةفا شيرزاد و ساالر ئاَلبآلخ و... 

هتد بة تواناو بةهرةي زاتي خؤيانةوة  بةرهةمي هونةري بةنرخي شَيوةكاريان 

بةم شَيوازة خوَلقاندووة، كة بة بؤضووني من ئةم بةرهةمانة ئاسةواري مَيذوويي 
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ئابووري،  باري  كاريطةري  ذَير  لة  كة  سَييةم  قؤناغي  ئَيمةن.  نةتةوةيي  و 

كؤمةآليةتي و سياسي و ئاشنا بوون لةطةَل شَيوةكاراني رؤذئاوا لة هةشتاكانةوة 

ئةمِرؤي  شَيوةكاري  ثَيكدَينَيت.  سةردةمة  ئةم  شَيوةكاري  و  دةستثَيدةكات 

وةرمانطرتووة،  رؤذئاوا  لة  كة  شَيوازانةن  ئةو  ثَيدا  ئاماذةم  كة  هةر وةها  ئَيمة 

باشمان  ئةزمووني  ئةمِرؤكةش  تا  و  مؤدَيرن  هونةري  تا  بطرة  و  رياليزم  لة 

ديكةي  نةتةوةكاني  كولتوري  شَيوازو  ئاطاداري  كة  هةروةها  لَيوةرطرتوون. 

دنيان، دةبَيت بة هةمان شَيوةش ئاطاداري هونةرو كولتوري كؤمةَلطةي خؤمان 

هونةرَيكي  خؤما ن  كولتوري  لةطةَل  ئةوان  شَيوازةكاني  تَيكآلوكردني  بة  بين. 

جَيطاي  مَيتؤدؤلؤذيكييةوة  باري  لة  ئَيمة  ئةمِرؤي  شَيوةكاراني  بخوَلقَينين.  نوَي 

دَلخؤشي و شادمانين ، بةآلم بة داخةوة بة هؤي كؤمةَلَيك فاكتةرة وة شَيوةكاري 

هؤكارةكاني  كة  ماوةتةوة،  الساييكردنةوةدا   و  دووثاتكردنةوة  لة  ئةمِرؤ 

بريتين لة نةبووني باسي فةسةفي، نةبووني تيؤرداِرَيذ .... هتد زاَلبووني دنياي 

هونةرمةندان  زؤرينةي  ديكةوة  اليةكي  لة  هونةردا  بةسةر  ئابووري  سةرمايةو 

بؤ بةرذةوةندي تاكي خؤيان هونةري بازاِري، تووريستيان هةَلبذاردووة و ئةم 

هةَلبذاردنانة ض راستةوخؤ ض نةِراستةوخؤ بيانةوَي و نةيانةوَي دةضنة بازنةي 

ثارةوة بة وتةي طةورةيةك (ئةو بارة لؤكة هةر لة دوورؤ قورسة)  ذمارةيةك 

لةو هونةرمةندانة كة تازةطةري لة كارةكانياندا هةية، رةنطة بة بووني كةشَيكي 

نالةبار لة جَيطةي خؤياندا بمَيننةوة، يان تةركي هونةر بكةن، بةآلم هونةرمةنداني 

بازنةي ثارة هةم لة نا َل دةدةن و هةم لة بزمار بة ناوي سةداقةت و شةرافةت و 

هونةرمةندي خةَلكيش قةرزاربار دةكةن.

ئَيوة لة باسة ثَيشووةكاندا ئاماذةتان بة طرنطي رؤَلي هونةرمةند و كةسايةتي 

و كاريطةريي هونةرمةند لة كؤمةَلطادا كرد، بةآلم ئةم ئةركة بة تةنيا لةسةر شاني 

بةر  كؤمةَلطادا  بةرانبةر  لة  خؤيةوة  جَيطةي  لة  كةسَيك  هةر  و  نيية  هونةرمةند 

ثرسة، بة تايبةت كةسانَيك وةك دكتؤر، مامؤستا، ثسثؤِران و زانايان ..... ئايا ئةوان 

بة تةواوي رؤَلي خؤيان طَيِراوة؟

لةمة  و  ئينسانين  ئَيمة  كة  ئةمةية  ثرس  طرنطترين  بكةن  سةير  راستة،  بةَلَي 

زانست  كولتورو  هونةرو  ثَيبطةين،  بمانةوَيت  كة  نيية  طةورةتريشمان  زؤرترو 

لة رَيطاي طةيشتن بة ئازادي هةنطاو دةنَين، هونةرمةند، دكتؤرو كرَيكار،... هتد 

كاتَيك وةكو مرؤظ بؤ مرؤظايةتي بذين دةتوانين بَلَيين مرؤظين. هةموو ئةمانةيش 

بةرثرسبن  دةيكةن  كة  كارَيكدا  لةبةرانبةر  دةبَيت  هةية  رؤَليان  كؤمةَلطادا  لة  كة 
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زؤريان  كاريطةريي  كؤمةَلطا  خر اثةي  و  ضاك  سةر  لة  ئةمةيش  كةمي  زؤرو  و 

دةبَيت كاتَيك هونةرمةند، دكتور و مامؤستا،.... وةك ثارة ضاو لة مرؤظ بكةن 

هونةرمةندَيك  ببةين.  وآلت  و  خؤشةويستي  و  شةرةف  ناوي  دةتوانيت  ضؤن 

قةَلةمةكةي بفرؤشَيت دكتؤرَيك لة نةخؤشةكةي ذَيرمَيزي وةرطرَيت و يان ئةو 

كرَيكارةي كة كارةكةي ثشتطوَيدةخات ئَيوة بَلَيين ناوي ضي لَيبنَينين (بةدبةختي، 

هةناسة ساردي، هةذاري....) ئَيمة مةطةر مرؤظ نين، بة وتةي شاعيري فارس 

سةعدي:

گوهرند زيك  آفرينش  در  كه  يكديگرند  اعضاى  آدم  بنى 
قرار نماند  را  عضوها  دگر  روزگار  آورد  درد  به  عضوى  چو 
تو كز محنت ديگران بى غمى نشايد كا نامت نهند آدمى

ئينسان  و  وآلت  شارو  بة  خزمةت  بؤ  هةبَيت  ثيشةيةكمان  كارو  هةر  ئَيمة 

نؤكةري  تووشي  طةر  نيية.  منةتي  هيض  دةكةين،  خؤماني  بؤ  و  دَينين  كاري  بة 

ثَيشدا  لة  كارة  بةم  ــت.  دةِرزَي مرؤظدؤستيمان  هةستي  بين  ثلةوثاية  ثارةو 

هةست  كة  نيية  عةقآلني  كارَيكي  وَيراندةكةين.  وآلتةكامان  ثاشان  و  خؤمان 

دَيوةزمةي  سَيبةري  ذَير  بيبةينة  ئةوالوة  بخةينة  خؤشةويستيمان  و  فيكر  و 

بةِرَيزن،  كؤمةَلطادا  بةرانبةري  لة  ضينةكان  هةموو  واتا.  بَي  سةرمايةدارييةكي 

بةآلم ئةوانةي كة زياتر و بة تواناترن، بازنةي ويذدانيان بة رَيذةي ئةو زاناييةو 

توانايية طةورةتر دةبَيت. 

سةبارةت بة هونةري جيهاني ض بيرو بؤضوونَيكتان هةية؟

 هونةري جيهاني ئةوة نيية كة لة ثاريس يان تؤكيؤ ثَيشكةش بكرَيت. هونةري 

جيهاني ئةو هونةرةية كة داهَينان و تازةطةري لة ناخيدا بَيت و لة ثَيناوي ئاشتي 

نمايشكردني  شوَيني  مةبةست  تَيبكؤشَيت.  مرؤظايةتدا  و  بةرا بةري  و  ئازادي  و 

بةرهةمةكة نيية ض لة طوندَيكي كوردةواريدا بَيت، يان ثايتةختي وآلتَيكي رؤذئاوايي 

ئامانجي من ثةيِرةويكردني ئةو ضةمكانةية كة باسمكرد .... ئةطةر داراستانَيكي 

الي خؤمان لة سووتاندن رزطاربكةيت، وا بزاني خزمةتي ناوضةكةتت كردووة 

ئةمة كارَيكي ناوضةيية، بةآلم وآلتي خؤم بةشَيكة لة دنيا و هةرضي ئةو بةشة 

بة  هونةريشدا  لة  من  راي  بة  دةبَيت،  ئاوةدانتر  جيهان  بَيت  جوانتر  ئاوةدانترو 

هةمان شَيوةية. دةبَيت بة تايبةتمةندييةكاني هونةري كؤمةَلطاي خؤمةوة بضمة 

نَيو ئةو رةوتةوة.
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ثَيناسةتان بؤ رابردوو و ئةمِرؤي هونةر بة ض شَيوةيةكة؟

رابردووةوة  لة  نةدةبووين،  ئَيستا  ئَيمةش  نةبواية  رابردوو  ئةطةر  بَيطؤمان 

ئَيمة  دةبَيت.  كاريطةريي  داهاتوو  سةر  لة  ئةمِرؤيشمان  ئةمِرؤ،  تا  هاتووين 

بةردةوام، خةريكي ئةوةين كة ئةمِرؤمان بكةينة رابردوو و دا هاتوومان بكةينة 

بمَينَيتةوة  رابردوودا  لة  فيكرمان  و  هةست  رةوتةدا  لةم  ئةطةر  بةآلم  ئةمِرؤ، 

لة  ضارةنووسي  ئينسان  بةختةوةرانة  لَيدةدةين.  دوو  يةك  سةربازَيك  هةروةك 

فةرهةنطي  و  هونةر  ئةطةر  ئَيمة  ببات.  ثَيشي  بةرةو  دةتوانَيت  خؤيداية  دةستي 

بَيشكة  ناو  منداَليكي  قةد  بة  فةرهةنطمان  و  زانست  ئةمِرؤ  نةبواية  رابردوومان 

زؤرتر نةدةبوو و وةكو هونةرمةندَيك دةبَيت بة ثشتيواني رابردوو و بة دةركي 

هونةري  خؤمان  فيكري  و  هزر  و  هةست  بة  دةذين  تَيدا  كة  شوَينَيك  و  كات 

سةردةمي خؤمان بخوَلقَينين. 
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دَلنياييةوة  بة  نيية.  مةقامزانمان  ئَيمة  كة  ئةوةية  جيدي  و  سةرةكي  طرفتي 

دةبَيت بَلَيم نةوةد لة سةدي طؤرانيبَيذان كة لة بواري مؤسيقادا ضاالكي ئةنجام 

”مةقام“  حاَلَيكدا  لة  نيية،  كوردييةكان  مةقامة  لةسةر  تةواويان  زانياريي  دةدةن، 

ذَيرخان و بنةِرةتي مؤسيقاي كورديية. 

مؤسيقاي كوردي تةنيا ريتم و ميلؤدي شاد بة هةَلثةِركَي و طؤراني شاز و 

هةرةباش نابةسترَيتةوة. ئةم مؤسيقاية شَيوةي جؤراوجؤري هةية كة هةتا ئَيستا 

بة ضاكي نةناسراوة، رةنطة تةنيا لةنَيو ئةم مؤسيقا نةناسراوة تةموورة بووة كة 

ثشكي شَيري بةركةوتووة، دةكرَيت بَلَيين لة دةيةي رابردوودا توانيويةتي خؤي 

بة اليةنطراني مؤسيقي بناسَينَيت. بةشَيكي فرةي لةم ميراتة دَيرينة بؤ ئَيرانييةكان 

كوردي  ئاوازي  مةقامي  كة  كوردنشينةكان  ناوضة  بؤ  بةتايبةتي  و  طشتي  بة 

لةخؤ دةطرَيت، هةروا نةناسراوة، ئةطةر جارجارة ئاماذةيةكي ثَيدراوة، جوانيية 

ئةفسووناوييةكةي هةمووان سةرسام دةكات و سةرةنجِراكشَيشة. ئةم بةشةي 

لة مؤسيقاي كوردي هَيشتا بة شاراوةيي ماوةتةوة كة زؤربةي ”دابةشكاران“- 

ئاهةنطساز- و طؤرانيبَيذاني ناسراوي كورد بة هةند وةريان نةطرتووة بايةخيان 

سةعدوَلآل نةسيري: 
زؤربةي سترانبَيذاني ئَيمة تواناي مةقامضِرينيان نيية 

و. لة فارسييةوة: جةالل هانيسيو. لة فارسييةوة: جةالل هانيسي
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ثَي نةداوة، تةنيا بؤ ضَيذي هارمووني و بةرزيي و نزمي لةبةر ضاو طيراوة. 

لة  باسكردن  بؤ  باشةكانة  بذرادة  لة  يةكَيك  نةسيري  سةعدوَلآل  بَيطومان 

دَيرينانة.  سترانة  ئةم  دةوروبةري  ثرسي  و  كوردي  ئاوازي  و  مةقامات  بواري 

طؤرانيبَيذ و ذةنيار و ئاوازدانةري سنةيي هةتا ئَيستا لةم بوارةدا كاري زؤري 

ئةنجام داوة كة زؤر بةنرخ و ثِر بايةخن.

لة  كة  بووةتةوة،  قاَل  نةناسراوةدا  بةشة  لةم  سةرةتاوة  لة  هةر  سةعدوَلآل 

جيدي  بةشَيوةي  هتد...  و  ”ديالن“  ”ديواخ“،  ١و٢و٣  ديوان  ذوان“  ئةلبوومةكاني“ 

ئةم  جواني  طؤشةطةلَيكي  هةروةها  كوردي،  مةقاماتي  ضِريني  بة  كرد  دةستي 

وآلتة مؤسيقايةي بة خةَلكي ناساند.

ئةطةر  كة  كرد  طرنط  خاَلَيكي  بة  ئاماذةي  قسةكانيدا  لةميانةي  سةعدوَلآل 

سةرنجي ثَي بدرَيت، دةكرَيت زؤر كةَلكي لَيوةربطيردرَيت، لة درَيذةدا قسةكاني 

ئةم هونةرمةندة سةبارةت بة مؤسيقي مةقامي كوردي دةيخوَيننةوة.

مؤسيقاي  لة  دةوَلةمةندة.  زؤر  مؤسيقايةكي  كوردي  مؤسيقاي  سةعدوَلآل،  كاك 

و  مؤر  الوك،  حةيران،  سياضةمانة،  هؤرة،  وةك:  ئاوازييةكاني  بةشة  مةقاميدا 

ضةمةري، هةروةها نةغمةطةلَيكي تري بوكر و دَيرينمان هةية كة هةركاميان بة 

تةنيايي خاوةني ثتانسيةلَيكي زؤر بةرزي مؤسيقايين، ئةم ميراتة تا ض رادةيةك بؤ 

ناوضةكاني تر ناسراون؟ 

دابةش  كردةيي(عملي)  و  تيؤري  بةشي  دوو  بة  كوردي  مؤسيقاي  ئةطةر 

مةقامي  مؤسيقي  شاياني  كة  بةكةَلك  و  باش  كارَيكي  تيؤريدا  بةشي  لة  بكةين، 

لة  هةبووة،  باشي  ثَيطةيةكي  و  جَيطة  كردةييدا  بواري  لة  بةآلم  نةكراوة،  بَيت، 

هةر كونجَيكي ئةم جيهانة بيبيسي بة تةواوةتي لة مؤسيقاكاني ديكة جياوزةترة. 

كورديدا،  مؤسيقاي  لة  تايبةتييةوة  بةشي  سَي  بةهؤي  خةسَلةتة  و  ثَيناسة  ئةم 

طةلَي  ئَيمة  دةطرَيت،  لةخؤ  ”ريتم“  و  ”ميلؤدي“  مةقامي“  و  ”ئاوازي  مؤسيقاي  كة 

ريتممان هةية كة تايبةت بة ناوضة كوردنشينةكانة بؤ وَينة ريتمي ”هةفت هةشتة“، 

كة طةِرياني ثَي دةَلَين، كة لة هةر جَيطايةك بيَلَينةوة، دةزانرَيت كة ئةمة كورديية 

و ديارة، ضونكة ئةم ريتمة تةنيا لة ناوضة كوردنشينةكاندا باوة.

لة باشوور هةتا باكوور ثَي لة هةر ناوضةيةك بنَيي قوتابخانةي تايبةت بة خؤي 

هةية. بؤ وَينة ”هةورامان“ و ”كرماشان“ هةركام خاوةني قوتابخانةي مؤسيقاي 

خؤيةتي، ناوضةي ”سنة“ و ”ضةم شار“ و دةوروبةري بؤ خؤيان قوتابخانةيةكن. 

ناوضةي ”هةولَير“ و ”طةرميان“يش خاوةني قوتابخانةن. لة باكووري كوردستان 
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كاريطةريي  كة  ”يةزيدييةكانة“  قوتابخانةي  يةكَيكيان  كة  هةن  قوتابخانة  ضةند 

زؤري بةسةر مؤسيقاي توركييةوة هةبووة، كوردةكاني خوراسانيش قوتابخانةي 

تايبةت بة خؤيان هةية، تةنانةت لة ناوضةكاني ”بةلووضستان“ و ”ئةفغانستان“دا 

مةقامطةلَي هةن كة بة مةقاماتي كوردي ناسراون، ئةم قوتابخانانة زؤر بةربآلون 

ئةطةر بمانةوَيت بة شَيوةي جياجيا باسيان بكةين زؤر دةخاينَيت.

دةكرَيت باسي جَيطةوثَيطةي مؤسيقاي كوردي لة ئَيراندا بكةي؟ 

لَي  ضاوي  ئَيراندا  جوطرافياي  ضوارضَيوةي  لة  تةنيا  نابَيت  مؤسيقاية  ئةم 

بكرَيت، بة بِرواي من مؤسيقاي كوردي بةهؤي فرة ضةشني بووني ميلؤدييةوة 

دةوَلةمةندترين مؤسيقيية، نةك تةنيا لة ئَيراندا، بةَلكو لة رؤذهةآلتي ناوةِراستيشدا.

تايبةتمةنديي و خسَلةتي ئةم مؤسيقاية ضيية؟ 

مؤسيقاي  و  شاري  مؤسيقاي  هةية،  مؤسيقامان  جؤرة  دوو  كوردستاندا  لة 

طوندي. لةم ميانةدا مؤسيقاي طوندي زؤر دةوَلةمةند بووة و بنةِرةتي مؤسيقاي 

رةنطة  كة  طوندةكان  هاتوضؤي  سةغَلةتيي  بةهؤي  هةروةها  دَينَيت،  ثَيك  شاري 

هةتا بيست، سي ساَلي ثَيش ئَيستا بِرَيكيان جادةيان بؤ نةكَيشرابوو، زؤربةي لة 

ميلؤديية باوةكان لةم ناوضةطةلة بوكر و دةست لَي نةدراو ماونةتةوة.

كوردي  كالسيكي  مؤسيقاي  بة  دةكرَيت  كة  شاري  مؤسيقي  ئاوازي  بةشي 

دةستي  كوردستانييةوة  ئةسغةري  سةيدعةلي  سةردةمي  لة  بنَيين-  لَي  ناوي 

ثَيكردووة.

بنةضة و بنةِرةتي مؤسيقاي سازي كوردييش بؤ مؤسيقي مةقامي تةموورةي 

يارسانةكان و ناوضةي كرماشان دةطةِرَيتةوة.

و  عةرةبي  توركي،  مؤسيقاي  بةسةر  و  دةوَلةمةندة  زؤر  كوردي  مؤسيقي 

فارسييدا كاريطةريي هةبووة و بةهَيزي كردوون، لة ئَيراندا كوردةكان هةميشة 

ئةمة  بووة،  شَيوةية  بةم  هةر  توركياشدا  و  ئَيراق  لة  بوون،  ذةنيار  باشترين 

نيشانةي هَيز و تواناي مؤسيقاي كورديية.

من لة كارةكانمدا هةوَلم داوة ئةو مةقامانةي كة لةبير ضوونةتةوة هةر بةو 

شَيوة و ستايلة رةسةنة بيان ضِرمةوة، دةتوانم ئاماذة بة ضةند مةقامَيك بكةم: 

مةقامي  ثاراستوويةتي  رةبَيعي)  مةالمحةمةدي  (كة  خانةقايي“  ”سؤزي  مةقامي 

”هةرا“ يان مةقامي ”دةرةيي“، كة ئةمانةم لة ئةلبوومي“ديواني ١و٢دا ضِريومة.
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و  شايستة  كارَيكي  ئايا  دةوَلةمةندة،  زؤر  كوردي  مؤسيقاي  وتت  كة  هةروا 

بواري  لة  كراوة،  ئَيرانيدا  رةسةني  مؤسيقاي  لة  كة  ئةوةي  وةك  سةرةنجِراكَيش 

مؤسيقي مةقامي كورديدا ئةنجام دراوة؟ 

ناوضةيةكدا  لة  دابنَي  واي  تؤ  بهَينمةوة،  نموونةيةك  بوارةدا  لةم  خؤشة  ثَيم 

سةرضاوةيةكي طةورةي نةفتي خاو هةية. سةرةِراي ئةوةي كة سةرضاوةيةكي 

نةتةوةيي زؤر ثِربايخة، بةآلم طرنطتر ئةوةية كة توانايي جياكردنةوةي مةوادي 

ئةم  بايةخن،  زؤرثِر  ناوضةية  لةم  مؤسيقي  سةرضاوةكاني  مادةداية،  لةم  نوَيي 

مؤسيقاية بة رادةيةك دةوَلةمةند و بةربآلوة كة تةنانةت ميوزيك زاناني طةورةي 

كؤمةَلَي  ساآلنة  لةم  ئةَلبةتة  بكةنةوة،  سةرضاوطةلة كؤ  نةيانتوانيوة ئةم  ئَيمةش 

كاري بةرضاو كراوة، بؤ وَينة باشترين كارَي بةشَيوةي سازي كراوة هي ”عةلي 

ئةكبةر مورادية“، كة هةموو مةقامةكاني تةموورةي كؤكردووةتةوة و بة ناوي 

مؤسيقي مةقامي كوردستان ناساندووية كة كارَيكي طرانبةها و دانسقةية.

و  ”كامكارةكان“  ”ثوورنازرييةكان“،  ئَيستاشدا  طرووثانةي  ئةم  لةنَيو 

و  هةبووة  كورديدا  مؤسيقاي  لة  بةرضاويان  و  باش  رؤَلَيكي  عةندةليبييةكان 

توانيويانة كارطةلَيكي بةثَيز بخةنة بةرضاو.

كؤمةَلَيك طرووثي تازةش هةن كة بِرَي كاريان لةم بوارة ئةنجام داوة.

ئةنيستيتوي كةلةثووري كورد لة شاري سلَيماني بة سةرثةرشتي مامؤستا 

كؤكردنةوة  نموونة:  بؤ  كــردووة،  باشي  كاري  كؤمةَلَي  خالةقي“  ”مةزهةري 

جزراوي“،  ”عارف  وةكو  طةورةي  هونةرمةنداني  بةرهةمي  بآلوكردنةوةي  و 

”مامؤستا عةلي مةردان“، ”عايشةشان“ و ”حةسةن زيرةك“، تةنانةت ”نوتة“كاني 

مؤسيقاي فولكلؤري ناوضةكاني كوردستاني سووريةيان كردووةتة كتَيب.

بة راي بةِرَيزت ئايا ئةم كارانة كافيين؟ 

نا، بة هيض شَيوةيةك. كار لةم بوارةدا زؤر بةربآلوة و ضاالكي و ماندووبووني 

زؤرتري دةوَيت، ئةم كارة ئةنجامدراوانة وةك هةَلطرتني طؤزةي ئاوة لة دةريا، 

واتا ئةطةر مؤسيقاي كوردي بة دةريا بضوَينين ئةوةي كة كؤمان كردووةتةوة 

لةخؤ  تةخةسووسييش  رةهةندي  كوردي  مؤسيقاي  طؤزةيةكة،  ئاوي  بةقةدةر 

دةطرَيت، بؤ وَينة لةم مؤسيقيية بؤ دةرماني بِرَي لة نةخؤشييةكان وةكو ذانةسةر 

و نةخؤشي دَل كةَلكي لَيوةر دةطيرَيت، هةروةها لة رابردووشدا شمشاَلذةنمان 

هةبووة كة بؤ زايني ذن شمشاَليان لَيداوة بؤ ئةوةي زاينةكةي ئاسانتر بكاتةوة 

و تةسكيني دةردةكةي بَي.
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زؤر  كارطةلَيكي  كوردي  مؤسيقاي  بةربآلوي  بةنيسبةت  هةرضةندة  ئةَلبةتة 

نةكراوة، سةرةِراي طرفتي فيكري و طرفت و كَيشةي ئابووري بِرَي كار كراوة 

ئةوةش جَيطاي دةستخؤشيية.

كؤمةَلَيك تيث كة لة بواري مؤسيقي كورديدا كاردةكةن، زياتر خؤيان خةريكي 

لةيلَي  و  ”ثةثووسَلَيمانة“  وةكو“هةرواية“،  دةكةن  فولكلؤرةكان  ميلؤديية  و  ستران 

لةيلَي، تةنانةت لة بواري تةموورةشدا مةيل بةرةو الي ئاواز نيشان دراوة تا مةقامة 

ئاوازييةكان، هؤكاري ثَيشوازي نةكردني تيثةكان بؤ مةقام ضيية؟ 

يةكَيك لة طرفتة جيدييةكان ئةوةية كة ئَيمة طؤرانيبَيذي مةقام ضِرمان نيية، 

مؤسيقاي  بواري  لة  كة  طؤرانيبَيذان  سةدي  لة  نةوةد  دةَلَيم  راشكاوييةوة  بة 

كورديدا ضاالكن، مةقامةكان ناناسن، لة حاَلَيكدا مةقام بناغة و بنةِرةتي مؤسيقاي 

كورديية، خؤم لةو ئةلبوومانةي كة بآلوم كردوونةتةوة، مةقامَي يا دوو مةقامم 

بة تةواوةتي ضِريوة هةموو طوشةكانيشم تةي كردووة، لة ئةلبوومي ئاخريشمدا 

بة ناوي ”ديواخ“ مةقامَيكم بة ناوي ”قةتاري كوردي“، كة ئاماذة بة ”بةياتي زةندة“ 

دةكات، ضِريوة، كة كامَلترين ضِرين ئةم مةقامة بووة، هةروةها ثَيشنيارم بة ضةند 

ئامادة  كةس  بةداخةوة  بةآلم  بكةم،  تؤمار  كوردييةكان  مةقامة  كة  داوة  جَيطة 

وةختي  ساَل  دة  كارة  ئةم  ضونكة  بكات،  ثرؤذةية  ئةم  ماَلي  ثشيتواني  نةبووة 

دةوَيت.

لة ساآلني ثَيشوودا طةلَي كؤنسَيرت تايبةت بة مؤسيقاي كوردي كراوة- تةنانةت 

ئةوانةش كة لة تاران بةِرَيوة ضوونة- هةركات تيثةكان مةقاميان ضِريوة ثَيشوازيي 

زؤري لَي كراوة، سةرةِراي ثَيشوازيي خةَلك بؤضي مةقام وتنةوة بةردةوامي نيية؟ 

تايبةتيان  ضَيذي  و  سةرنجِراكَيش  ئَيمة  مةقامةكاني  راستي  بة  راستة،  زؤر 

لة  سةختترة  زؤر  مةقام  وتني  زؤرة،  اليةنطريشي  و  هةية  كاريطةييان  هةية 

ستران، هَيزي دةنط و لَيزانيني طةرةكة، تةنانةت مةقام ضةندين بةرابةر لة ستران 

لةمةوبةر  ضةنَي  هةبووة،  دةرةوة  كؤنسَيرتَيكي  لة  ئةزموونةم  ئةم  كاريطةرترة، 

كؤنسيرتَيكم لة ئةوروثا بوو كة خةَلكةكة زياتر لة مةقامةكان ثَيشوازييان كرد 

ضؤن بة اليانةوة شتَيكي تازة بوو.

هةر  بةرهةمةكانيان  خةَلك  و  بووة  بةرضاو  طؤرانيبَيذ  زياتر  رابردوودا  لة 

ئةوةوة دةناسي، بةآلم لة دةيةكاني ثَيشدا مؤسيقاي كوردي بة راشكاوي  بة ناوي 
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بةرةوالي موئةليف (ئاهةنطساز) ناسين هةنطاوي ناوة ئةم ئاَلؤطؤِرة وةديهاتووة تا 

ضةندة بة الي خةَلكةوة ثةسةندة؟ 

بةداخةوة خةَلكي ئَيمة بة دةنطي طؤرانيبَيذ راهاتوون. لة ناوضةي كوردةواريدا 

بةرضاو  لة  ذةنيار  رةنجي  و  دةناسرَيت  سةرةكي  بةشَيوةي  طؤرانيبَيذ  هَيشتا 

ناطيردرَيت، لة حاَلَيكدا بةشي سازييةكةي ئَيمة زؤر دةوَلةمةندة و قسةي زؤري 

بؤ وتن هةية، خةَلك دةبَيت رابَين بة مؤسيقي بَي كةالم خؤ بطرن، ئةَلبةتة من لة 

ثةناي طؤرانيوتندا كاري ذةنين و ئاهةنطسازيش دةكةم، بةشَيكي زؤري ضاالكيم 

بؤ مؤسيقاي سازي تةرخان كردووة، رةنطة من يةكةم ذةنيار بم كة بة ”ديوان“ 

هةفت هةوا(دةستطا) مؤسيقييةكةم ذةندووة.

و  بتةوَيت  كة  ئاواز،  بةناوي  هةية  بةشَيك  ئَيراندا  رةسةني  مؤسيقي  لة 

نةتةوَيت طؤرانيبَيذ رؤَلي سةرةكي دةبَينَيت، بةآلم لة مؤسيقاي كورديدا بة هؤي 

زاَلبووني مةقام و بَي ريتمي بووني دةرفةتي رؤَلبينين بؤ دةنطبَيذ ناهَيَلَيتةوة. لة 

اليةكي ترةوة لةم ساآلنةدا طؤرانيبَيذ لة تيثةكاني وةكو ”شةمس“ يا ”كامكارةكان“ 

نةبووة،  ذةنيارَيك  لة  ثتر  ثَيطةيةكيان  و  جَيطة  طةنجانةش  طرووثة  ئةو  تةنانةت 

تؤ  ِراي  بة  بَيت،  ئاهةنطساز  طيري  ثَي  و  دةست  سةلَيقي  بة  دةبَيت  طؤرانيبَيذ 

بةرةوثَيشضووني ئةم رةواَلة بة جَيطة و ثَيطةي سترانبَيذ لةتمةي نةداوة؟ 

ئةطةر بمةوَيت دابةش و ثلة بةنديي بكةم، ئةطةر طؤرانيبَيذ مةقام نةزانَيت بة 

طؤرانيبَيذي ضاك نايةتة ئةذمار. كةسَي كة لة هةوراز و نشَيوةكاني هةوراماندا 

تواناي  طؤرانيبَيذان  زؤربةي  بؤي،  ئاسانة  شةقامدا  لة  بكات  شؤفَيري  ضاك 

ضِريني مةقامي كورديان نيية، كة ئةمة زياني لة مؤسيقاي كوردي داوة، تةنانةت 

ذةنيارةكاني ئَيمة لة ذةنيني مةقامدا توانايي ئةوتؤيان نيية، لة ئةلبوومي ”ذوان“دا 

هاوكاري  ئَيران  تواناكاني  بة  ذةنيارة  لة  يةكَيكة  كة  ثوور“،  فةرةج  ”سةعيد  كاك 

كردووم، لة طؤرانييةكاندا هةماهةنطييةكان بة ئةستؤي ئةو بوو، بةآلم لة ضِريني 

مةقامدا خؤم رشتةي كارةكةم بة دةستمةوة بوو و رَينوَيني كارةكة بة من بوو. 

ديوانةكة  دةنطي  مةقامةكةدا  بةشي  لة  بطرَيت  بةرهةمة  لةو  طوَي  كةسَي  ئةطةر 

(ساز) بة رووني ديارة.

لة  طورانيبَيذ  نةبووني  شارةزايي  بةهؤي  كة  بَلَيين  دةكرَيت  تر  واتايةكي  بة 

ضِريني مةقامدا بووةتة هؤي الوازبووني ثَيطةي طؤرانيبَيذ؟ 

يا  يةحيا“  ”بةهجةت  وةك  كةسانَي  كورددا  طؤرانيبَيذاني  لةناو  واية،  بةَلَي 
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”عةدنان كةريم“ طؤرانيبَيذَيكي زؤر ضاكن، بةآلم مةقامبَيذ نين و ئةو مةقامانةيان 

كة وتوويانة نيوة و ناتةواون، هةروا كة مامؤستا ”مةزهةري خالةقي“ دةَلَيت: نيوة 

-هومايونَي، نيوة سَي طايةك - يان تؤزَيك بةالي مةقامدا ضوونة. مةقام دةبَيت 

ثلةي  مةردان“  ”عةلي  مامؤستا  بدرَيت،  ثَي  خؤي  حةقي  و  بكرَيت  تةي  ثلةكاني 

و  دةكات  تَير  طوَيطر  ضِرينة  شَيوة  ئةم  كردووة،  تةي  تةواوةتي  بة  مةقامةكاني 

ضَيذي ثَي دةدات، ”سةيدعةلي ئةسغةري كوردستاني“ لة ماقامي ”زةردي خةزان“ 

كة لة ”بةياتي زةند“ داية طوَيطر تذي دةكات لة ضَيذ و هةست.

بآلوكردنةوةي  و  طؤراني  ضةند  وتني  بة  طؤرانيبَيذَي  كة  هةَلةية  كارَيكي 

ئةلبوومَيكي بازاِريي ناو و ناوبانطَي بةدةست بَينَيت، ئةم كةسانة بة ئةنجامداني 

ئةم كارة الوةكي و تةمةنكورتةوة، هونةري رةسةني كوردييان بة طاَلتة طرتووة.

دةتوانن  كورد  خةَلكي  سةدي  لة  نةوةد  تةنانةت  ئاسانة،  زؤر  طؤراني  وتني 

ئاساني  بة  مةقام  بةآلم  خوَينيانداية،  و  رةط  لة  مؤسيقا  ضونكة  بَلَينةوة،  طؤراني 

ناوترَيت، ضونكة زةحمةت و ثرؤظةي زؤري دةوَيت، من بؤ فَيربووني تةحريرَيك 

بيضِرم،  دروست  تا  كرد  ثرؤظةم  مانط  دوو  لة  زياتر  مةقامَيكدا  لة  (زةخرةفة) 

ساَلَيكي رَيك تةمرينم كرد تا ”مةقامي راست“م بة جواني ضِري، دةبَيت فؤنؤتيكي 

كة  ذةنيارانةي  ئةو  جار  بِرَي  تةنانةت  بن،  دروست  سازةكان  لةحني  و  شيعر 

هاوكاريم دةكةن تووِرة دةبم، زؤرم هةوَل داوة لة طةَلياندا تا ئةو مةقامة حةقي 

خؤي ثَي بدرَيت.

بةآلم  دةدات،  ثَي  خةتي  ذةنيار  نةبَيت،  مؤسيقاي  سةوادي  كة  طؤرانيبَيذَيك 

لة  بدات،  ذةنيار  بة  خةت  دةتوانَيت  ئةو  هةبَيت،  مؤسيقاي  سةوادي  ئةطةر 

طرفتةكة  وتن  ثَيم  دةكرد  فةرقي  دةنطي  ئامَيرةكان  لة  دانة  دوو  كؤنسَيرتةكانمدا 

ضارةسةر بكةن، ضونكة طوَيضكةم بة مؤسيقا ئاشناية و ثةردةكان دةناسم.

سةرةِراي ئةم ستانداردانةي كة باست كردن لة تيثة مؤسيقييةكاني كورديدا، 

مةقامبَيذمان هةية؟ 

ضاالكةكاني  طرووثة  لةنَيو  تايبةتمةندييانةوة  بةم  وةها  كةسَيكي  من 

كةسَيك  خؤماندا  مةقامي  و  شاري  مؤسيقي  لة  ناناسم.  كورديدا  مؤسيقاي 

مةقامَيكيان  ئةطةر  طؤرانيبَيذن،  هةموو  نيية،  ئَيرانيمان  طؤرانيبَيذي  هاوتةرازي 

لة  جؤراوجؤرةكاندا  ناوضة  لة  ئةَلبةتة  بووة.  ناتةواو  و  نَيوة  بةشَيوةي  ضِريبَيت 

لة  مةقامم  دوو  لةمةوثَيش  ماوةيةك  هةية،  باشمان  دةنطبَيذي  مةقامدا  بةشي 

هةورامان  ناوضةي  لة  باشة.  بَيذَيكي  مةقام  كة  دةركةوت  بيست  دادار“  ”مستةفا 
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ضاكمان  و  بةتوانا  ضِري  هؤرة  هةم  و  بَيذ  سياضةمانة  هةم  كرماشان-يشدا  و 

هةية، كاك ”ناسري رةزازي“ لةم كارة نوييانةيةدا بة ثَيضةوانةي ثَيشوو مةقامي 

دةكات.  ئةدا  ضاك  ”الوك“  مةقامي  ”شةهريبان“  طؤرانيبَيذةكاندا  لةناو  نةوتووة. 

”شوان ثةروةر“يش لة وتني ”الوك“دا باشة، بةآلم دةنطي ئةو بؤ ”ئةآلوةيسي و 

مةقامي راست“ نابَيت.

لة ئةلبوومةكانتدا جطة لة خؤت، لة طؤرانيبَيذاني تر طةَلك وةرناطري، هؤكاري 

ئةمة ضيية؟ 

ئةم كارة هؤكاري زؤري هةية، طؤرانيبَيذَيكي كوردم ثَي نيشان بدة كة بةسةر 

مةقاماتي كورديدا زاَل بَيت، من لةم ساآلنةدا ويستوومة بِرَي كار بؤ طؤرانيبَيذاني 

كارةكانيان  ئةمانة  هةرضةندة  بوومةتةوة،  ثةشيمان  بةآلم  بدةم،  ئةنجام  ناودار 

باشن، بةآلم كارة مةقامييةكانيان بة دَلي من نةبووة.

رووداوَيك كة لةم دواييانة لة مؤسيقاي كورديدا رووي داوة، ضِريني مةقاماتي 

كوردي لة ضوارضَيوةي دةستطاي رةسةني ئَيرانيداية، بةِرَيزت وةك كةسَيك كة لةم 

بوارةدا كاري زؤرت ئةنجامت داوة، ئايا ئةزموونَيكي وةها زيانَيكي بة رةسةنايةتي 

كوردي لة مةقامدا نةداوة؟ 

ثَيم وانيية، ئةم كارة طرفتَيك دروست ناكات توانايي مؤسيقايي ئَيمة نيشان 

باون،  ناوةِراست  رؤذهةآلتي  لة  كة  مةقامانةي  و  مَيلودي  ئةو  هةموو  دةدات، 

لة هةفت دةستطا (هةوا) مؤسيقايي بةدةر نين، لة وآلتي كوردةواريشدا هةموو 

دةستاطايةدان،  هةفت  ئةم  ضوارضَيوةي  لة  فولكؤرييةكان  مؤسيقيية  و  مَيلودي 

ئةَلبةتة زاراوةي مؤسيقي ئةم ناوضانة هةركام جياوازييان هةية، وةكو قسةكردن 

ئةم  و  زاراوة  ثاراستني  طرنط  ناوضةدا،  لةم  باو  جياوازي  زماني  و  زاراوة  بة 

مةقامات و مَيلودييانةية، دةنا تورك و عةرةبيش ئةم دةستطاطةلةيان هةية كة لة 

ئَيراندا بةشَيوةي بةربآلو كؤكراونةتةوة.

هةندَيك جار ئاوازطةلي مؤسيقايي وةكو ”سياضةمانة“ و ”هؤرة“يان، بة جياواز 

زانيوة لة مؤسيقاي ئَيرانيدا، تةنانةت لة هةندَيك كاتدا بة فاَلذي دةزانن؟ 

وانيية، تةنيا زاراوة جياوازيي هةية، ئةم قسةطةلة زانستي نين.

ناوضة  لة  كوردي  مةقاماتي  ثةرتةوازةبووني  و  بةربآلويي  سةعدوَلال  كاك 
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”الوك“  ”سياضةمانة“،  ”حةيران“،  وةك  مةقامات  بِرَيك  و  زؤرن  كوردنشينةكاندا 

و مؤر هةركام تاِرادةيةك بؤ ناوضةكاني تر بةباشي نةناسراون، لةنَيو خؤشماندا 

و  هؤطران  دةستي  ئةستةم  بة  ضةشنة  لةم  كارطةلَي  نيية،  مؤسيقيمان  ئاَلؤطؤِري 

اليةنطراني دةطات، ض رَيكارَيك بؤ ثِركردنةوةي ئةم بؤشايية ثَيشنيار دةكةيت؟ 

من ثَيشنيارم بة مامؤستا ”مةزهةري خالةقي“دا كة بةرهةمي هةموو ميوزَيك 

زاناني كورد ض لة بةشي سازيدا و ض لة بةشي ئاوازيدا تؤمار بكرَين و بنووسرَين، 

ئةَلبةتة ئةم ثرؤذةية كارَيكي زؤري دةوَيت، دةبَيت ئةم بةرهةمانة لةثَيشدا تؤمار 

بكرَين و دواتر وةكو ئاوازي ئَيراني بةشَيوةي نؤتة بنووسرَين، تا ئةطةر كةسَي 

لة باشوور و باكووري كوردستان خوازياري ئةنجامي كاري تةخةسووسي و 

”حةيران“،  ”الوك“،  وةكو  مؤسيقاية  ميراتة  لةم  بةشَيك  هةر  لة  كة  بَيت،  زانستي 

”سياضةمانة“ و ”هؤرة“ مةوادي خاوي بؤ فةراهةم بَيت.

بؤ  و  دةدات  كوردي  مةقامي  مؤسيقاي  بة  ثةرة  كارةيش  ئةم  ئةنجامي 

فَيربووني زاراوة جؤراوجؤرةكان رَيطةخؤشكةرة، ئةَلبةتة لةم ساَلةنةدا بةهؤي 

ثةرةسةندني ماَلثةِرة ئينتةرنَيتييةكان و ميدياكان و هاتنة مةيداني كةرةسةكاني 

”هؤرة“،  ئَيستا  دةطات،  بةرهةمةكان  بة  دةستيان  باشتر  خةَلك  رةنط،  و  دةنط 

حةيران“، ”الوك و سياضةمانة“ ئيدي نامؤ نين، تةنانةت هةندَيك لة دةنطبَيذةكان 

لة باكووري كوردستان طؤراني شَيوة زاراةكاني سؤراني يان كةَلوِري دةَلَينةوة، 

هةر  دةضِرن،  سؤرانييةوة  و  هةورامي  زاري  لة  سترانطةلَي  كةلوِري  بوَيذاني  يا 

هةَلبَينَيت، من وةكو  لةم رَيطةيةدا هةنطاوَي  دةبَيت  بةطوَيرةي توانايي خؤي  كة 

طؤرانيبَيذَيكي سنةيي بة باشي دةتوانم ”هؤرة“، ”سياضةمانة“، ”حةيران“ و مةقاماتي 

خانةقايي بَلَيمةوة، ئةم ثَيوةنديية خؤشبةختانة تا رادةيةك جَي كةوتووة.

فولكلؤري  و  مةقامي  مؤسيقي  داهاتووي  ثرسيار،  دوا  وةكو  سةعدوَلال  كاك 

كوردي ضؤن دةبينن؟ 

لة بارودؤخي ئَيستادا زؤربةي مةقامبَيذة رةسةنةكاني ئَيمة تةنانةت ذةنياري 

بةهؤي  هةركام  ”سوِرنا“  و  ”دةهــؤَل“  (باَلةبان)  ”نةرمةنةي“  وةكو  سازةكاني 

بة  شوَينطةَلَيك  ئازةربايجاندا  وآلتي  لة  دةضنةوة،  لةبير  خةريكن  مادي  طرفتي 

”باَلةبان يان دةهؤَل“ دانراون. تةنانةت  ئيمكاناتي زؤرةوة بؤ راهَيناني ذةنياري 

لة  بةداخةوة  هةن،  بوارةدا  لةم  باش  ذةنيارطةلَي  ئَيرانيشدا  ئازةربايجاني  لة 

كوردستاندا جطة لة دوو سَي كةس، دةهؤَلذةني باش و لَيزانمان نيية، يا جيلي 

”ذةنياري زةربي“ محلي(خؤجَيي) و ”زةربي تةنةكةيي“، كة دةنطي تايبةت بة خؤي 
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هةية خةريكي لةناو ضوونن.

جيدي  و  بازاِري  مؤسيقي  ئاسايي  خةَلكي  زؤربةي  ئةوةية  طرنطتر  خاَلَيكي 

خؤيان  بايةخي  وردة  وردة  بازاِرييانة  بةرهةمة  ئةم  ئةَلبةتة  ناكةنةوة،  جيا  لَيك 

هةتا  دةمَيننةوة،  زيندوويي  بة  ناوازة  و  بةرجستة  مؤسيقي  دةدةن،  دةست  لة 

تةنيا  بةآلم  رؤيشتوون،  و  بوارةكةوة  هاتوونةتة  طةورة  طؤرانيبَيذاني  ئَيستا 

كوردستاني“،  ئةسغةري  عةلي  ”سةيد  وةكو  طةورةي  هونةرمةنداني  ناوي 

هتد...  و  خالةقي  مةزهةري  و  مامَلي  زيرةك،  حةسةن  ”سَيوة“  مةردان“،  ”عةلي 

بة زيندوويي ماونةتةوة، ئةطةر كةسانَي دةيانةوَيت كاري جيدي بكةن، طوَي لة 

كاري ئةم كةسايةتيانة دةطرن، ئةواني تر سةرةِراي بةناوبانطبووني كاتيان لةبير 

دةضنةوة، ئةَلبةتة سةرةِراي ئةم هةموو تةنطةذةو طرفتانة داهاتووي مؤسيقاي 

كوردي طةش دةبينم.

سةرضاوة:سةرضاوة:

www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=21525#Title
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با لة ئةزموونة سةرةتاييةكانتةوة لة بواري فيلمسازيدا دةستثَيبكةين. كاركردن 

لة ديزايني ثَيشةكي فيلمي قةيسةر لة ساَلي ١٩٦٩ يةكَيكة لة فيلمةكاني شةثؤلي نوَيي 

سينةماي ئَيراني. ئايا دةتويست رَيطاي خؤت بةرةو دةرهَيناني فيلم بكةيتةوة؟

نةخَير، هةرطيز. لةو كاتانةدا سةرقاَلي وَينةكَيشانء ثاشان ديزايني طرافيكي 

بؤ ثِروثاطةندةو رَيكالم بووم. لةو كاتانةدا ديزاينكردني ثَيشةكيي (لةطةَل ناوي 

باس)ي  كارةكاني (سؤل  بوو.  باو  دةكرد)  كاريان  فيلمةكةدا  لة  كة  كةسانةدا  ئةو 

كارةكاني  داهَينةرانةبوون.  سةرنجِراكَيشء  بوارةدا،  لةم  تايبةتي  بة  ئةمريكي، 

ئةو كاريطةريي لةسةر ذمارةيةكي زؤر لة هونةرمةنداني طرافيكء دةرهَينةراني 

بة  كاركردنم  بةهؤي  هةبوو  شارةزاييم  كةمَيك  كاتانةدا  لةو  من  دانا.  كاتة  ئةو 

كامَيرايةكي ٣٥ ملم لة هةندَيك لة رَيكالمة تةلةفزيؤنييةكاندا، كة خؤم جَيبةجَيم 

دةكردن.

ثَيويستبوون بة ثَيويستبوون بة 
ثانتايية بؤشةكانثانتايية بؤشةكان

ضاوثَيكةوتن لةطةَلضاوثَيكةوتن لةطةَل
عةباس كيارؤستةميعةباس كيارؤستةمي

سازداني: شاهين بةهراميسازداني: شاهين بةهرامي

و. لة عةرةبييةوة: ئةكبةر حةسةنو. لة عةرةبييةوة: ئةكبةر حةسةن
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رووبةِرووبوونةوةيةكي  طرافيكييةوة،  هونةرمةندَيكي  روانطةي  لة  ئةمة، 

قةيسةرةوة  دواي  لة  ثَيمواية  بوو.  دووةمم  كاري  قةيسةر  بوو.  سةرنجِراكَيش 

ضوار يان ثَينج ثَيشةكيي ديكةم ديزاين كرد تا ئةو كاتةي دةستم بة دةرهَيناني 

ديزاينكردني  بَلَيم  خؤمةوة،  ئةزمووني  لة  دةتوانم،  ئةوة  لةبةر  كرد.  فيلمةكانم 

دةكةم  حةز  لةمِرؤدا  سينةماية.  طرافيكيء  هونةري  نَيوان  ثردي  فيلم  ثَيشةكيي 

كةساني ديكة ثَيشةكيي فيلمةكانم ديزاين بكةن، ضونكة خؤم سةبرء تةحةمولي 

ئةوةم نةماوة.

تَيطةيشتني  شَيوازي  كؤآلن-١٩٧٠)  (نانء  يةكةمت  فيلمي  بَلَيين  دةتوانين  ئايا 

تةكنيكيء ئيستاتيكي تؤ لة فيلمسازي ثيشان دةدات؟ ئايا سيناريؤي ئةم كورتةفيلمة، 

كة براكةت نووسيوويةتي، لة بونيادي فيلمةكةدا بةشداريي كردووة؟

لةو كاتانةدا، كؤتايي شةستةكان، من لة سةنتةري طةشةداني هزري بة منداآلنء 

طةنجان كارم دةكرد. زؤر سيناريؤم خوَيندةوة، بةآلم ئةم دةقة سةرنجيِراكَيشام. 

بة تايبةتي هَيَلة زةمةنيية يةكخراوةكة سةرنجِراكَيش بوو. ماوةي ضيرؤكةكة خؤي 

تةنيا ١٢ خولةك بوو، كةواتة ثَيويستي نةدةكرد زةمةن هةَلبوةشَينرَيتةوة. بةآلم 

خؤم هةستم بةوة دةكرد كة هةَلوةشاندنةوةي ضوارةضَيوةي زةمةني لةثَيناوي 

بةدةست  بدةن  خؤيان  دةكرد  دةرهَينةرةكان  لة  واي  كاتدا  تَيثةِريني  ثيشانداني 

سينةماييء  كاتي  لَيكنزيككرنةوةي  شَيوةية،  بةم  ضوارضَيوةكانةوة.  عورفء 

بخرَينةطةِر،  عورفةكان  ئةوةي  بةبَي  شياوة  رادةيةي  ئةو  تا  راستةقينة  كاتي 

رووبةِرووبوونةوةيةكي سةرنجِراكَيش بوو بؤ من.

(نانء كؤآلن) يةكةم ئةزمووني سينةمايي من بوو. دةبَيت دان بةوةشدا بنَيم 

ستافَيكي  سةطَيكء  بضووك،  منداَلَيكي  لةطةَل  دةبوو  بوو.  سةخت  ئةزموونَيكي 

ثرتةء  كات  بةدرَيذايي  كة  وَينةطرَيك  لة  جطة  كاربكةم،  ناثرؤفيشناَلدا  هونةريي 

ضونكة  دةكرد،  راستي  وَينةطرةكة  رووةوة  هةندَيك  لة  دةكرد.  سكاآلي  بؤَلةء 

راهاتبوو.  لةسةريان  ئةو  كة  نةدةكرد،  فيلمسازيم  نةريتانةي  ئةو  ثةيِرةوي  من 

نموونة،  بؤ  دةكرد.  ديمةنةكان  هةَلوةشاندنةوةي  بِرينء  لةسةر  ثَيداطيريي  ئةو 

بة  ثاشان  بطرَيت،  وَينة  منداَلةكة  نزيكبوونةوةي  دوور  طرتةيةكي  بة  دةيويست 

ماَلةكةوةو  ناو  دةِرواتة  كاتَيك  بطرَيت.  وَينة  منداَلةكة  دةستي  نزيك  طرتةيةكي 

نووستووة.  دةرطاكةدا  الي  كة  دةبينين  سةطةكة  طرتةيةكي  دادةخات،  دةرطاكة 

بةآلم من ثَيموابوو ئةطةر منداَلةكةو سةطةكة لة طرتةيةكةدا دةربكةون، بة ماناي 

بؤ  سةطةكة  طةِرانةوةي  ماَلةكةو  ناو  بؤ  منداَلةكة  ذوورةوةي  رؤشتنة  ئةوةي 
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قووَلتر  كاريطةرييةكةي  كاتة  ئةو  دةربكةون،  كادردا  لة  دةرطاكةدا  الي  خةوتن 

دةبَيت.

لة  كاركردنم  درَيذايي  بة  بوو  درَيذم  طرتةي  زةحمةتترين  ئةوة  ثَيمواية 

فيلمسازيدا. دةبوو لة ثَيناوي ئةم طرتةيةدا ضل رؤذ ضاوةِرَيمان بكرداية. سَي جار 

سةرباري  بةآلم  بوو).  هاري  تووشي  سةطةكان  لة  (يةكَيك  طؤِري  سةطةكةمان 

ئةو  وَينةطرتني  لة  توانيمان  بووينةوة،  رووبةِروويان  ئاستةنطانةي  ئةو  هةموو 

لة  جؤرَيك  بة  فيلمة،  ئةم  زؤري  بةشي  سةربكةوين.  دةمويست،  كة  طرتةيةدا 

عورفة  نةريتء  بة  سةربارةت  بوو  من  بَيزانياريبووني  دةرةنجامي  جؤرةكان، 

بِريارة  كة  ئةنجامةي  ئةو  دةطةمة  لَيدةكةوة،  بيري  كة  ئَيستا  سينةماييةكان. 

لة  بةشداري  (ئةطةرضي  ديمةنةكان  هةَلوةشاندنةوةي  ثَيمواية  داوة.  راستةكةم 

فيلم  ناوةِرؤكي  فؤرمء  بة  زيان  ئاساني  بة  دةشَيت  دةكات)  فيلمةكةدا  تيمثؤي 

بطةيةنَيت.

ضؤن بة تَيثةِريني كات شَيوازي تايبةتي تؤ لة طَيِرانةوةدا، تَيِروانيني سينةماييء 

هةستكردنت بة تيمثؤ طةشةيكرد؟

بة راستي نازانم. وةآلمدانةوةي ئةم جؤرة ثرسيارانة ثَيويستيان بة تَيِرامانَيكي 

ثَيشمواية  بةآلم  نيية.  دةستةوة  بة  ثَيويستمان  كاتي  ئَيستا  ثَيمواية  هةية،  زؤر 

هةموو ئةوانةي باسمكردوون، بةرهةمي ترس بوون: ترس لة نةتوانايي، نةبووني 

توانست، كاتَيك لةطةَل كامَيراء ستافة هونةرييةكةدا لة شوَيني وَينةطرتندا دةبيت، 

ساتانةي  لةم  دَين.  تواناكانتدا  تةكنيكييةكانتء  زانياريية  بةسةر  طؤِران  كاتَيك 

طومانء ترسدا رووبةِرووي خؤت دةبيتةوة. ئةمةش وات لَيدةكات طةشة بكةيتء 

ثَيبطةيت.

ثاش ئةوةي فيلمةكةت دروست دةكةيت، دةتوانيت دانيشيتء ثشوو بدةيت، 

وةك هةر بينةرَيكي ديكة سةيري بكةيتء بِريار لةسةر تواناي خؤت لة طَيِرانةوةي 

ضيرؤك ياخود ناوةِرؤكي فيلمةكةت بدةيت. تَيِروانيني مرؤظ ثَيويستي بة كات 

هةية بؤ ئةوةي ببَيت بة شَيوازَيك. ثَيم وانيية هيض كةسَيك بتوانَيت بِريار لةسةر 

شَيوازَيكي دياريكراو بدات هةتا ثَيشتر بة فيعلي ناوةندي هونةري تاقي نةكاتةوة. 

سةبارةت بة هةستكردنم بة تيمثؤ، دةَلَيم هةرطيز رؤذَيك لة رؤذان سةرسامي 

سينةماي بازرطانيء تيمثؤ خَيراكانيء مةيلي ورذاندني نةبووم. ذياني تايبةتي 

فيلمةكانم  دةذيم.  لةسةرخؤيي  هَيواشيء  بة  من  نيية،  تَيدا  خَيراي  تيمثؤي  من 

رةنطدانةوةي تيمثؤي منن لة ذياندا.
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نموونة مؤسيقا، طةآلَلة دةكةيت؟ لة قؤناغي مؤنتاذدا يان ثَيشتر؟

هةرطيز لة قؤناغي مؤنتاذدا بير لة دةنط ناكةمةوة. رةنطة لة كاتي مؤنتاذدا 

هةندَيك طؤِرانكاريي الوةكي روو بدةن، بةآلم دةنط ثَيش قؤناغي مؤنتاذ طةآلَلة 

دةبَيت. 

تةناتةت مؤسيقاش؟

ئةطةر  بةكارناهَينم.  فيلمةكانم  بؤ  تايبةت  مؤسيقاي  من  مؤسيقاش.  بَيطومان 

دةزانم  حاَلةتةدا  لةم  دةبَيت.  كؤتاييدا  لة  ئةوا  بةكاربهَينم،  مؤسيقا  بوو  ثَيويست 

ثَيويستم بة بةكارهَيناني ض ئامَيرَيكي مؤسيقي هةية. ئةطةر ثارضة مؤسيقايةكم 

دةبَيت  ئةوا  دابنَيت،  بؤ  ثارضةيةكم  كرد  مؤسيقارَيك  لة  داوام  ياخود  هةَلبذارد، 

بة  بدةم  فيلمَيكم  نةكردووة  ئةوةم  بوَيريي  هةرطيز  هةبَيت.  تةواوم  دةسةآلتي 

لة  هاوسةرطيريكردن  لة  ئةمة  دابنَيت.  بؤ  مؤسيقاي  لَيبكةم  داواي  مؤسيقارَيكء 

رَيطاي ثؤستةوة مةترسيدارترة. كاتَيك كار لةسةر مؤنتاذكردني سادةترين دةنط 

دةكةيت، بؤ نموونة دةنطي مَيروويةك يان باَلدارَيك كة بةسةر مايكرؤفؤنةكةدا 

تةواو  مؤسيقايةكي  ثارضة  ديكة  كةسَيكي  بدةيت  رَيطة  دةتوانيت  ضؤن  دةفِرَيت، 

بةسةر فيلمةكةتدا بسةثَينَيت؟

لة تايبةتمةندييةكاني فيلمةكاني تؤ (تةنانةت لة فيلمة سةرةتاييةكانيشتدا وةك 

فيلمي طةشتيار) بةكارهَيناني دةنطي دةرةكيية، بة تايبةتي مؤنؤلؤطء ديالؤط. من 

ئةم  ثَيويست  لة  زياد  دةمانبات)دا  خؤيدا  لةطةَل  (با  فيلمي  لة  ثَيمواية  خؤم  وةك 

تةكنيكةت بةكارهَيناوة. ئايا دةشَيت زياد لة ثَيويست ئةم ميكانيزمة لة طةياندني 

ثةيامةكةدا بةكاربهَينيت؟

ناتوانين  كاتَيك  ثَيمواية  بكةم.  ئةمة  دةمةوَيت  من  راستيدا  لة  بَيطومان. 

بةهَيزتر  كاريطةرييةكانيان  كاتة  ئةو  ببينين،  شتةكان  تةواوةتيي  وردةكاريي 

دةبَيت، سةرنجةكان بؤ ماوةيةكي درَيذتر بةردةوام دةبن. هاوكات ئةمة دةرفةت 

بة بينةر دةدات خةياَلي خؤي بةكاربهَينَيت: تةنيا ئةوةي دةنطَيك ببيستن، دةتوانن 

لة زةيني داهَينةري خؤياندا وَينةكان ببينن، تةنانةت بةبَي ئةوةي لةسةر شاشةش 

ئةو وَينانة ببينن. لة راستيدا ئةمة بانطهَيشتكردني بينةرانة بؤ بةشداريكردن لة 

خوَلقاندني كارةكةدا.
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من حةسوودي بةو كةسانة دةبةم كة دةتوانن بة هؤي بةكارهَيناني خةياَلي 

ئةطةر  بخوَيننةوة.  رؤمان  فراوانترة،  سينةما  بينةراني  خةياَلي  لة  كة  خؤيانةوة، 

كاتة  ئةو  بكراية،  دروست  كتَيب“  ضاثكردني  ”شَيوازي  وةك  فيلم  بتوانراية 

لة  بةشَيك  كؤتايي  دَيِري  ضوار  دةشَيت  نموونة  بؤ  دةبوو.  تةواوتر  فيلمةكة 

خاَليء  الثةِرةكة  ثاشماوةي  كاتَيكدا  لة  بَيت،  كؤتايي  الثةِرةكةدا  سةرةوةي  الي 

سثيية، الثةِرةي دواتريش لة تةنيشتييةوة دةبَيت. ئةو كاتةش الثةِرة تازةكة بة 

ناونيشانَيكي كورت دةستثَيدةكات. ئةم جؤرة ديزاينة دةرفةتت ثَيدةدات كةمَيك 

كةس  هةندَيك  دةبيستم  كة  دةبم  سةرسام  جار  زؤر  بكةيتةوة.  بير  بوةستيتء 

هةتا  لَيبهَيم  وازي  نةمتواني  خوَيندمةوة،  طرتء  دةستةوة  بة  ”كتَيبةكةم  دةَلَين: 

بةرهةمي  باشي  تايبةتمةندييةكي  بة  ئةمة  دةشَيت  ضؤن  نةخوَيندةوة“.  هةموويم 

هونةري دابنرَيت؟ ئةمة هةمان وروذاندني رواَلةتييانةية كة سينةماي باو بةسةر 

بينةرةكانيدا دةيسةثَينَيت.

دابين  بينةريش  هونةرمةندء  بؤ  ئازاديية  جؤرة  ئةم  بتوانَيت  سينةما  دةبَيت 

بكات. كاتَيك سةرقاَلي ”با لةطةَل خؤيدا دةمانبات“ بووم، هةستم بة قةبارةي ئةو 

طردةكةدا  بةسةر  كةسَيك  ضةندجارةي  هةَلشاخاني  بينيني  كة  دةكرد،  بَيزاريية 

دةبووة هؤي دروستبووني. بةآلم ئةوةي كة ثاَلنةري ئةم رووبةِرووبوونةوةية 

بَيزارييت  دةمةوَيت  بكةم.  دروست  بَيزاريية  ئةم  دةمويست  كة  بوو  ئةوة  بوو، 

تةنيا  نادات،  روو  شتَيك  هيض  بَيزارن.  فيلمةكةش  كةسَيتييةكاني  بوروذَينم. 

سةرةكيي  كةسَيتيي  تةنانةت  جوان.  ديمةني  هةندَيك  ئاساييء  شتي  هةندَيك 

فيلمةكةش ضاوةِرواني رووداني شتَيكة. لة راستيدا روونةداني هيض شتَيك دةبَيتة 

هؤي دروستبووني جؤرَيك لة ضاوةِروانيكردن. دواتر رووداوَيكي بضووك، بؤ 

نموونة داتةثيني بيرَيك، دةبَيتة شتَيكي طرنط لةم ضيرؤكةدا. هةندَيكجار ثَيويستت 

بةم رووبةرة بؤشانة هةية بؤ ئةوةي وا لة بينةرةكانت بكةيت زياتر بكرَينةوةء 

هةستيارتر بن. لةوانةية ئةمة لة بةشة جياوازةكاني رؤمان بضَيت.

كؤتايي  هةتا  يةكةمةوة  ثيتي  لة  دةنووسَيت،  رؤمــان  كة  كةسةي  ئةو 

بؤئةوةي  دةكات  دابةشي  جياوازدا  بةشَيكي  ضةند  بةسةر  ثاشان  دةينووسَيت، 

حاَلةتء كةشي خوازراو دروست بكات. بةآلم سينةماي نةريتي وا نةكات، بةو 

ثَييةي دةيةوَيت بينةر وةك بارمتة بطرَيتء ئةوةي كة خؤي دةيبينَيت، بيسةثَينَيت 

لةطةَل  قووتوونراويان  لة  ثَيشتر  رَيكةوتنَيكي  ديكة،  دةربِرينَيكي  بة  بةسةرياندا. 

ئةوةش  لةبةر  دةكات.  ثَيشكةش  داخراودا  كؤتاييةكي  و  دياريكراو  ثةيامَيكي 

بةرطةي ساتة كراوةو سادةو بةدةر لة رووداوة طرنطةكان ناكات. بينةر لةطةَل 
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كراوة  كؤتايي  رووبةِرووي  بينةران  كاتَيك  راهاتووة.  سينةمايةدا  جؤرة  ئةم 

دةبنةوة، دةشَلةذَينء سةريان لَيدةشَيوَيت. هةندَيكجار طوَيت لة بينةرَيك دةبَيت 

لة  نةمتواني  بةآلم  تَيبطةم،  فيلمةكة  كؤتايي  هةتا  سةرةتاوة  لة  ”دةتوانم  دةَلَيت 

ديمةني كؤتايي تَيبطةم“.

فيلمةكة  كؤتايي  هةتا  لةسةرةتاوة  نةتوانيت  ئةطةر  ثَيمواية  ئةوةشدا  لةطةَل 

بينيووتة،  ئةوةي  بكةيت  بةوة  هةست  دةبَيت  بَيت،  هؤكارَيك  هةر  لةبةر  ببينيت، 

بةسة. ثَيويستة ديمةن لة ناوخؤيدا هةَلطري ثرةنسيثي بةسبووني خودي بَيت. لة 

رابردوودا، كاتَيك فيلمم دةبيني، وا راهاتبووم لة ثاش بينيني ديمةنَيكي كارتَيكةر 

دةكردمء  تَيري  تايبةتانة  ساتة  ئةو  جَيبهَيَلم.  سينةما  هؤَلي  هةستبزوَين  يان 

فيلمةكةء  تةواوكردني  بؤ  نةبوو  بةهَيزم  خواستَيكي  دةكردم،  ثِر  رؤذةكةي 

لةسةر  كؤتاييم  بِريارَيكي  يان  دةرةنجامَيك  هيض  ضاوةِرَيي  كؤتايي.  هةتا  بينيني 

كةسَيتييةكان نةدةكرد، جا ئةطةر كةسَيتيي باش بووناية يان خراث.

ثَيم وانيية باوةِرت بةو سينةماية هةبَيت، كة هةَلطري ثةيامَيكي دياريكراوة؟

هونةرمةند  نيية.  ثةيام  طةياندني  بآلوكردنةوةء  شوَيني  سينةما  واية.  تةواو 

بةرهةمَيكي هونةري ديزاين دةكاتء ثالني بؤ دادةنَيتء دةيخوَلقَينَيت، هيوادار 

بكات.  بةرجةستة  هةست  ضةمكء  بيرؤكةء  هةندَيك  ميانةيةوة  لة  دةبَيت 

راستطؤيي شاعيرة مةزنة فارسةكان بؤ نموونة رؤميء حافز، لةو حةقيقةتةوة 

هةميشة  كة  نووسيووة،  وا  بةشَيوةيةكي  شيعرةكانيان  كة  دةطرَيت  سةرضاوة 

شيعرةكاني  كة  حاَلةتانةي  كاتء  شوَينء  لةو  ضاوثؤشي  بة  مانان  لة  ثِر  نوَيء 

تيادا دةخوَينيتةوة. ئةمة بؤ هةندَيك لة شاعيرة هاوضةرخةكانيشمان راستة، بؤ 

نموونة فروغ فروغزاد.

هةرشَيك  بة  دةتوانين  دةوةستين،  ئةبستراكتدا  تابلؤيةكي  بةردةم  لة  كاتَيك 

بمانةوَيت، راظةي بكةين. ياخود مؤسيقا، مؤسيقا ناوةندَيكي هونةريية كة لةوانةية 

لَيي تَينةطةين، بةآلم هةستي ثَيدةكةينء ضَيذي لَيوةردةطرين. بةآلم كاتَيك دَيين بؤ 

سينةما، هةمووان ضاوةِرَيي ئةوة دةكةن ثةيامَيكي يةكخراو و روون وةربطرن. 

ئةوةي كة دةمةوَيت بيَلَيم، ئةوةية كة دةشَيت فيلم وةك قةسيدةيةك، تابلؤيةك 

يان ثارضة مؤسيقايةك تاقيبكرَيتةوة.

بؤ  كة  جياوازانةدا  راظة  ئةو  ئاستي  لة  كراوةيت  ضةند  تا  داهَينةرَيك،  وةك 

بةرهةمةكانت دةكرَين؟ بؤ نموونة، دةشَيت مرؤظ وا سةيري طرتةكاني سةرةتاي 
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بطرنء  خؤيان  لة  زيادة  ماناي  هةندَيك  ئةوةي  وةك  بكات،  طَيالس)  (تامي  فيلمي 

ئاماذة بؤ هؤمؤسَيكسواَلَيتي بكةن. تؤ ضؤن ئةمة دةبينيت؟

كةسانَيك دةناسم كة تةواوي فيلمةكةيان لة روانطةي هؤمؤسَيكسواَليتييةوة 

بةو  فيلمةكة  هةية  ئةوةي  مافي  كةسَيك  هةموو  من  باوةِري  بة  سةيركردووة. 

ثاش  بيرمة  تَيبطات.  لَيي  دةكات  حةز  يان  تَيدةطات،  لَيي  كة  بخوَينَيتةوة  شَيوازة 

هاوِرَيكانمي  لة  يةكَيك  بة  كةسَيك  كوَيية؟)  لة  دؤست  (ماَلي  فيلمي  نمايشكردني 

وتبوو ئةم فيلمة زؤر سياسيية. كاتَيك هاوِرَيكةم لَيي ثرسيبوو بؤضي؟ وتبووي 

ناوي  رةزا  محةمةد  زادة)ية،  نيعمةت  رةزا  (محةمةد  ناوي  فيلمةكة  كةسَيتيي 

ماناي  زادة)  (نيعمةت  خَيزانةكةش  ناوي  بة  سةبارةت  ئَيرانة.  شاي  دواهةمين 

تةلةفزيؤني  لة  كةسة  ئةم  دةركةوت  بؤم  دواتر  خوداية.  خةآلتي  يان  نيعمةت 

ئَيراندا كاري دةكردء ثاش شؤِرشي ئيسالمي ئَيران لةسةر كارةكةي دةركراوة.

دةبَيت فيلم فرةرةهةندء فرةضين بَيت، بينةر هةر ثاشخان يان ئاِراستةيةكي 

بَلَيت  هةية  ئةوةي  مافي  كَي  بكات.  دروست  لةطةَلدا  ثةيوةنديي  بتوانَيت  هةبَيت، 

”نةخَير“ء خؤي بَيبةش بكات لةو رَيطايةي كة حةز دةكات لة ميانةيةوة فيلمةكة 

ببينَيتء بخوَينَيتةوة؟

ئَيستا كة سةيري فيلمة كؤنةكانت دةكةيت، ض هةستَيكت هةية بةرامبةريان. بؤ 

نموونة فيلمي طةشتيار كة يةكةم فيلمي تؤية؟

ضةند ساَلَيك ثَيشتر، ثاش بيست ساَل لة دروستكردني فيلمةكة، لة فَيستيظاَلَيك 

لة ذاثؤن فيلمةكةم بيني. هَيشتا نوَيبوو، هَيشتا بينةر دةيتواني لةطةَليدا بطونجَيت. 

بةآلم نةخَير، فيلمةكانم هةرطيز تةواو نين، هةميشة رووبةِرووي كَيشةء ئاستةنط 

ضونكة  نيية،  كؤنةكانمةوة  فيلمة  بة  ثةيوةنديي  تةنيا  ئةمة  بَلَيم  دةبَيت  دةبنةوة. 

لَي  خؤتيان  ئةوةي  بؤ  نيية  رَيطايةك  هيض  حةتمينء  خةوشةكان  كةموكورتيء 

البدةيت. هؤي ئةمةش كةموكورتي زانيارييةكانت نيية سةبارةت بة كارةكةت. بة 

تايبةتي كاتَيك لةطةَل كةسانَيكدا كار دةكةيت كة ئةكتةر نينء لة ذينطةي رؤذانةدا 

بةسةر  هةبَيت  تةواوةتيت  كؤنترؤَلي  ناتوانيت  كاتة  ئةو  دةكةيت،  لةطةَل  كاريان 

هةموو شتَيكدا.

فةزيَلةتي فيلم دابنرَين. ئةطةر  دةشَيت ئةم خةوشانة بة كةموكورتي يان بة 

ئةمِرؤ ناضار بم جارَيكي ديكة فيلمي ”طةشتيار“ دروست بكةمةوة، ئةوا لةوانةية 

ساتي  هةندَيك  فيلمةكة  بَيطومان  بةآلم  بكةمةوة،  راست  سات  هةندَيك  بتوانم 

بةو  سةر  دروستكراونء  رابردوودا  لة  فيلمانة  ئةم  دةدات.  دةست  لة  مةزنيش 

ساتء قؤناغانةن.



١٩٣

ر
ھون

ر
ھون

٢٠١
٢

٢٠١
ی ٢

ارس
 م

ی 
ارس

٧ م
٤٧٤
رە 

ژما
رە 

ژما ثرؤسةي داهَينان الي تؤ ثَيويستي بة ضةندَيك هونةرء فةلسةفةء سؤسيؤلؤجياء 

تيؤري سياسي هةية؟

هةموو ئةو شتانةي كة دةشَيت تيؤرةكان بؤم دابين بكةن، دةبَيت ماوةيةك 

مرؤظ  دةبَيت  كاتةدا  لةو  بكةن.  دابين  بؤم  كامَيرا،  ثشت  بِرؤمة  ئةوةي  ثَيش 

خوَيندوونيةتييةوةو  هونةرةكة  كارة  بة  دةستكردن  ثَيش  كة  شتانةي  ئةو 

تيؤرء  هةندَيك  لة  مرؤظ  ئةطةر  تَيبطات.  لَييان  بكاتء  هةرس  بوون،  فَيري 

لَيزانانة  وردء  بةشَيوةيةكي  شتانة  ئةو  ئةوا  تَيبطات،  فةلسةفي  بابةتي  ضةمكء 

ثرسة  بةرامبةر  سؤزدارانة  خَيراء  كاردانةوةي  دةردةكةون.  بةرهةمةكةيدا  لة 

ئةو  كاتَيك  كؤن.  رؤذنامةيةكي  بؤ  دةطؤِرَيت  فيلم  سياسييةكان  كؤمةآليةتيء 

بَيبةها  فيلمةكةش  دَيت،  كؤتاييان  دةطؤِرَينء  فيلم  ناو  كؤمةآليةتييانةي  ئاَلؤزيية 

دةبَيت. كةواتة دةرهَينةر فيلمَيك دروست دةكات، كة ثِرة لة هزري كاَلء كرضء 

لة تَيطةيشتن بةدةر لةناو ئةجَينداكةيدا، ئةو كاتة فيلمةكة دةبَيت بة دروشمَيكي 

جووآلو.

كةواتة هونةرمةند بةشَيوةيةكي نائاطاييانة لة ثَيش زةمةني خؤيةوة دةذي؟

ضواري  كاتذمَير  هةتا  دةبَيت  كة  رؤذنامةنووسة  ئةركي  ئةوة  وابَيت.  دةبَيت 

سةرلةبةياني هةواَل كؤ بكاتةوة بؤ ئةوةي رؤذي دواتر لة رؤذنامةكةيدا ضاثيان 

بكات. بةآلم هونةرمةند دةبوو ثَيش ضةندين مانطء ساَل ئةو هةواآلنةي ثَي بطات. 

سةرضاوة:سةرضاوة:

http://www.cinematechhaddad.com/Cinematech/Cinematech_Special/

Ameen/Ameen_New/Ameen_New.htm
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و  توندوتيذي  لة  ثِر  و  شَيواو  ناعةقآلني  جيهانَيكي  لة  كاتَيك  مرَوظ 

لة  ثِر  بازنةيةكي  ناو  لة  خؤي  كاتَيك  لَيدةنيشَيت.  ترسي  دةذي  بَيوةيدا 

ناكَوكي و ملمالنَيدا دةبينَيتة كة دروستكراوي دةستي مرَوظن يان كاتَيك لة 

نَيو زنجيرةيةك كارةسات و ثةتاو نةخَوشي ثَيشبيني نةكراودا دةذي كة لة 

ناكاو ثةالماري دةدةن بةبَي ئةوةي بتوانَيت بةريان ثَيبطرَيت يا رووبةِروويان 

ئةطةر  لةسةرة،  بةردةوامي  هةِرةشةيةكي  دةكات  هةست  مرَوظ  بَيتةوة. 

و  فشار  لةوانةية  ئةوا  نةبَيت  دةوروبةريدا  و  خَوي  كةسوكاري  لةطةَل 

كارتَيكةرةكان بةرةو نائومَيدي و ئيفليجبون و شَيتي ببةن. لة كَوتاييدا وةك 

رَيوشوَينَيكي بةرطريكردن ثةرضةكردارَيكي وَيرانكارانة لة دذ ئةواني تر و 

و  دةكات  طومان  و  ترس  بة  هةست  بةردةوام  دةردةكةوَيت.  خؤي  خودي 

لة  تةمومذاوي  و  ناديار  ضةمكَيكي  وةك  دةناَلَينَيت،  نائاراميةوة  بةدةست 

روودةدات.  دواتردا ضي  لة ضركةساتي  دةِروانَيت، ضونكة نازانَيت  دواِرَوذ 

شةِر و برسَيتي و كارةساتةكانيش دَين و لةاليةن خَويانةوة ترسة طشتي و 

و  بةهَيز  واِرسكَيكي  يان  رةمةكَيك  ترس  دةكةنةوة.  تؤختر  تايبةتييةكان 

سينةماي ترس... بةرجةستةكردني ترسةكان 

نووسيني: ئةمين ساَلحنووسيني: ئةمين ساَلح

و. لة عةرةبييةوة: هَيمن مةحمود حةسةنو. لة عةرةبييةوة: هَيمن مةحمود حةسةن
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كاريطةرة. رةطوِريشةكاني لة ناو مرَوظدا دةطةِرَيتةوة بَو سةردةمي منداَلَي 

كة بؤ يةكةمجار لة رَيطةي زنجيرةيةك بةربةست و شتي قةدةغةكراوةوة 

و  ترساندن  لةطةَل  هاوكاتة  كة  دةكاتةوة  تاقي  طومان  و  طوناه  هةستةكاني 

ئةفسانة  كة  ماديدا  شَيوازَيكي  ضةند  لة  ئةشكةنجةدان  هــةِرةشــةي 

سةرضاوةكةيانة. لَيرةدا ترساندن و هةِرةشةي ئةشكةنجةدان ثةيوةنديةكي 

ثِر لة وريابوون و ترس و طومان لة نَيوان منداَل و دةوروبةريدا دروست 

شتة  ئةو  يان  دةوروبةري  سامناكانةي  شتة  ئةو  لةطةَل  تايبةت  بة  دةكات، 

سامناكانةي كة لة دةرةوةي سنوري درك ثَيكردني ئةون وةكو هَيزطةلَيكي 

شاراوة كة ضاودَيري دةكةن و خؤيان بَو مةآلسداوة و ضاوةِروانن هةَلةيةك 

ثَيويستيان  بدةن. ضونكة ترسةكان  كردارَيكي نةشياو بكات و ثةالماري  يا 

يان  بكاتةوة  تاقيان  بتوانَيت  مرَوظ  ئةوةي  بؤ  دةريضةيةكة  يا  بوارَيك  بة 

ئةو  بيانبةزَينَيت.  يان  بكاتةوة  هَيوريان  يان  بَيتةوة  رووبــةِروويــان 

و  ئةفسانةييةكان  ضيرؤكة  لة  دةثَيكن  مةبةستة  ئةو  كة  ئامِرازانةشي 

بؤ  منداَليش  ثةرَوشي  دةردةكةون.  ترسدا  فيلمي  و  ضيرؤك  و  ميتَولَوجيا 

ضيرؤكة ئةفسانةييةكان بَو ئةوة دروستبووة كة ئةو ثَيداويستيية تَيربكات، 

و  طاَلتةوطةث  رَيطةي  لة  بةآلم  سامناكن،  ضيرَوكَيكي  كَومةَلة  ناوةرؤكدا  لة 

رةوشتيةوة  ماناي  و  منداآلنة  خةياَلي  و  سةركَيشانة  كةشوهةواي 

و  ترس  روخسارةكاني  سةرجةم  ضيرَوكةكاندا  لة  طؤِراوة.  شَيوةكةيان 

تؤقين بةديدةكةين: ئةفسون و خَيو و دَيو و درنج و طؤِراني مرَوظةكان و 

لة  ثِرن  شةوةش  يةك  و  هةزار  ضيرَوكةكاني  نائاسايي.  و  شاراوة  هَيزي 

ترس و تَوقين. ناديار، سةرضاوةي سةرةكي ترسة. ئةو ناديارةي كة لة ناو 

دةريادا خؤي مةآلسداوة و زياد لة ضةندين شَيوة و روخساري هةية، ئةو 

و  رةط  فَولكلَورةوة  و  ئةفسانة  و  ئاييني  ضيرَوكي  رَيطةي  لة  كة  ناديارةي 

ريشة لة كَونةستي طشتيماندا هةية، يان ئةو ناديارةي كة لة قوآليي ناخداية 

و لة وزةيةكي نةستيدا دةردةكةوَيت كة بة هؤي شَيوازة جؤراوجؤرةكاني 

و  بتةقَيتةوة  ئةوةي  بؤ  هةلَيكة  ضاوةِرواني  و  بووة  دروست  ضةثاندنةوة 

و  ضيرؤك  بكات.  خؤي  لة  طوزارشت  وَيرانكارانة  شَيوازي  بةضةندين 

فيلمةكاني تر بة شَيوازي جؤراوجؤرة، ئةو ترسة ناديارة دةقؤزنةوة. دَيو 

بونةوةري  و  خوَينمذةكان  و  ثياوكوذ  و  شَيت  و  دِرندة  ئاذةَلي  و  درنج  و 

ئاسماني و هةرضي بونةوةري تري ناو جيهاني ضيرؤك و فيلمةكاني ترس 

دَيو  خَومانن.  ملمالنَيكاني  و  ناكَوكي  و  ترس  رةنطدانةوةي  هةمويان  هةية 
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يان هةر بونةوةرَيكي تري شةِرخواز كة هةِرةشةدةكات دةكرَيت لة رَيطةي 

شيكردنةوةي دةرونناسيةوة ئةو وزة شاراوةي نةست بَيت يان ئةو خودةي 

ئةو  ضةثَيندراوة،  كَومةَلطةوة  دامةزراوةكاني  و  نَورم  لةاليةن  كة  بَيت  تر 

خودةي كة هةوَلدةدات خَوي لة ديلَيتي ئةو دابونةريتانة رزطار بكات و لة 

هةمان كاتيشدا هةوَلي لة ناوبردنيان دةدات. لةاليةكي ترةوة دَيو يان هةر 

ناخي  ناو  شاراوةي  ناعةقآلنيية  و  ثاساو  بَي  ترسة  ئةو  تر  بونةوةرَيكي 

ناشريندا  و  ناِرَيك  يان  نامؤ  شَيوةيةكي  لة  كة  دةكات  بةرجةستة  مرَوظ 

سروتَيكي  وةك  دةكرَيت  راظةيةك  وةك  و  ترةوة  لةاليةكي  دةردةكةوَيت. 

ترس  فيلمةكاني  بكرَيت.  ترس  فيلمةكاني  سةيري  ضةثَيندراوةكان  ئارةزوة 

ناو  بونيادي  لة  بةآلم  دَيوزمةكانن،  نوَينةرايةتي  كةشةكانيدا  و  شَيوة  لة 

ملكةضي  و  دةكات  ثةيِرةو  عةقآلني  سيستةمَيكي  كة  جياوازة،  فيلمةكةدا 

لة  تايبةتمةندي  هةمان  ئَيمة  هةماهةنطكردنة.  و  رَيكخستن  و  كَونترؤَلكردن 

و  نيية  حةسانةت  دةكةين،  بةدي  ناخَوشدا)  خةوني  و  سينةمايي  (ترسي 

دةسةآلتَيكي  لةبةردةم  و  لَيدةنيشَيت  ترست  تةَلةوة،  بة  ببيت  لةوانةية 

دةوةستيت.  دةستةوةستان  لَيتَيناطةيت  هيضي  كة  ستةمكاردا  و  شةِرانطَيز 

شتَيك  و  خَومانة  دَيوةزمةكاني  بةرجةستةكردني  ترس  سينةماي  واتة 

(رَوبن  توَيذةر  و  رةخنةطرو  بووة.  ضةثَيندراو  كة  هةست  ناو  دةهَينَيتةوة 
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وود) دةَلَيت: بناغةي طرنطيثَيدان و سةرسامبوني خةَلك بة فيلمةكاني ترس، 

كة  ثَيوةرانةي  ئةو  لةناوبردني  بَو  خؤمانة  دَيوةزمةئاساي  ئــارةزوي 

ثَيودانطة  بَو  (ملكةضكردن  واتاي  بة  طوَيِرايةَلبوون  حاَلةتي  دةمانضةثَينن. 

كَومةآليةتييةكان) خؤي لة خَيزان و دامةزراوة كَومةآليةتييةكان و سيستمدا 

دةبينَيتةوة، سيستم بة هَيماو دامودةزطاكانييةوة. ئةو اليةنانة بةردةوام لة 

ثَيشَيلكردنيان  و  بِرين  هةوَلي  ترةوة  ئةوي  لةاليةن  و  هةِرةشةدان  ذَير 

دةدرَيت، ئةوي تر خؤي لة هةموو ئةو شتانةدا دةبينَيتةوة كة ئاذاوةضي و 

شةِرانطَيز و السارن و بة ضةندين شَيوة و روخساري جياواز دةردةكةون 

و  شَيت  و  ئاوي  طيانةوةري  و  ثةلةوةر  و  ئاذةَل  و  خوَينمذ  و  دَيو  ،وةكو 

ئةوانةي كة جنؤكة ضؤتة ناو لةشيانةوة. لة ئةنجامدا بةردةوام ملمالنَييةك 

لة نَيوان كةسي باش و خراث، شةِر و ضاكة، سيستم و ثشَيوي، ثاك و ثيس، 

ضاوتَير و ضاوبرسي، هةست و نةست، رووناكي و تاريكي، ذيان و مردندا 

و  روخسار  و  هَيما  تةواوي  بة  رَيك  و  باش  حاَلةتي  ثةالمارداني  هةية. 

رةهةندَيكي  و  دةطمةن  وَيرانكاريانةي  تايبةتمةنديةكي  ثَيدانةكانييةوة 

شَوِرشطَيِرانة بة سينةما دةبةخشَيت كة وَينةي لة جؤرةكاني تري سينةمادا 

دةخةينة  ثةيوةنديةكان  و  كاراكتةر  و  مادة  وةك  فيلمانة  ئةو  كاتَيك  كةمة. 

كة  دةبينين  سايكؤلَوذي  هَيماطةلَيكي  دةرونييةوة  شيكردنةوةي  ذَير 

سنور  ترس  سينةماي  هةية.  ئاينييةوة  و  سَيكسي  تاثؤي  بة  ثةيوةنديان 

و  راستي  ئةفسانة،  و  واقيع  سنورةكاني  دةطاتة  دةكات،  وَيراني  و  دةبِرَيت 

وةهم، كردار و مةحاَل، بينراو و نةبينراو، ذيان و مردن، ئَيستا و مَيذوو. ئا 

ترس  فيلمةكاني  تةماشاي  خةَلك  نيية.  بةربةستَيك  و  سنور  هيض  لَيرةدا 

فيلمةكان  بكاتةوة.  تاقي  هَيدمة  و  ترس  هةستةكاني  ئةوةي  بَو  دةكات 

هةروةك ئاماذمان ثَيكرد وةكو ضيرؤكة ئةفسانةييةكان وان، ئامرازَيكن بَو 

ضَيذَيكي  تةماشاكردنةوة  رَيطةي  لة  بينةر  شاراوةكان.  ترسة  دةركردني 

ضيرؤكة  لة  طوَي  ثةرؤشةوة  بة  كة  منداَلَيك  ضَيذي  وةردةطرَيت،  زؤر 

ناخَوشةكاندا  ساتةوةختة  لة  لَيدةنيشَيت.  ترسي  و  دةطرَيت  ئةفسانةييةكان 

هةموو  بة  كارةساتةكان  و  توند  رووبةرووبونةوةي  و  قةيران  لة  ثِرن  كة 

جؤرةكانيانةوة لة ئان و ساتدان، تَيبيني ئةوة دةكةين كة فيلمةكاني ترس لة 

بوذانةوةدان و خةَلكَيكي زؤر تةماشايان دةكةن. لةو كاتةدا هةستكردنَيكي 

طشتي بة ئيفليجبون و بَيدةسةآلتي و نيطةراني لة ئاراداية و جةماوةر تةنيا 

لة رَيطةي فيلمةكاني ترسةوة دةتوانن طوزارشت لة ترس و نيطةرانيةكانيان 
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خةياَلةكاني  ناو  راستةقينةي  دَيوةزمةيةكي  بةرجةستةكردني  كة  بكةن 

مروظن. لة كاتَيكدا كة خةَلكي حةز لةو فيلمانة دةكةن و ثشتيوانيان لَيدةكةن، 

رةخنةطران بة ضاوَيكي سوكةوة تةماشايان دةكةن يان ثشتطوَييان دةخةن 

قةَلةم  لة  قَيزةوةنيان  و  ثِروثوض  و  مانا  بَي  شتَيكي  بة  دةكةنةوة  رةتيان  و 

دةدةن. ذمارةيةكي كةم لة رةخنةطران لَيكَوَلينةوة و توَيذينةوةيان لة بارةي 

تَيدا  وةهايان  تايبةتمةندي  و  رةطةز  كَومةَلَيك  و  كردوة  سينةمايةوة  ئةو 

نَيوان  لة  بةهَيزيان  ثةيوةندي  كَومةَلَيك  تَيِرامانن،  شايةني  كة  دؤزيونةتةوة 

كَومةَلناسيدا  و  دةرونناسي  ناو  بابةتانةي  ئةو  و  فيلمةكان  ناو  هَيماكاني 

فيلمة  هةموو  ئةو  نَيو  لة  كراوة.  بارةوة  لة  لَيكَوَلينةوةيان  كة  دَوزيــةوة 

ثةلة  بة  و  ــارةبــؤوةن  دوب و  بَيزاركةر  بابةتةكانيان  كة  بازرطانيةدا 

بابةتَيكي  لة  باس  ئةوةي  بةبَي  بازاِرةوة  ناو  فِرَيدراونةتة  و  دروستكراون 

جدي بكةن ياخود بةهايةكي هونةري و فيكريان هةبَيت، لة نَيو ئةو هةموو 

ماناي  و  هَيما  كَومةَلَيك  هةَلطري  كة  دةردةكةون  فيلمَيك  ضةند  فيلمانةوة 

و  كؤمةآليةتي  شيكردنةوةي  ضةندين  دةكرَيت  و  فةلسةفين  و  سايكَولَوذي 

سياسيان بَو بكرَيت. وةكو فيلمةكاني سايكؤ هي (هيضكؤك)، دوركةوتنةوة 

هي (بؤالنسكي)، بَيتاوانةكان هي (جاك كاليتؤن)، بريقةدانةوة هي (ستانلي 

كؤبريك)، ئةوانة كَومةَلة فيلمَيكي بة نرخن و لة رووي هونةرييةوة بة ثَيزن، 

دةخةنةِروو  بابةتَيك  كَومةَلة  و  هةية  داهَينةرانةيان  شَيوازَيكي  و  تَيِروانين 

كة بيروبؤضوني جياواز هةَلدةطرن. بؤ ئةوة دروست نةكراون كة جةماوةر 

بترسَينن يان بيانوروذَينن، بةَلكو كَومةَلة ثرسَيكي طرنط لة بارةي خود و 

ئةوي تر و شتة ضةثَيندراوةكانةوة ضارةسةر دةكةن. كاردانةوةي جةماوةر 

لة بةرامبةر فيلمةكاني ترسدا دوو اليةنةية: لة يةك كاتدا هةست بة ترس و 

كارة  لة  قَيز  لَيدةكات  واي  رةوشتي  هةستي  ــات.  دةك سةرسامبون 

ترةوة  لةاليةكي  كةضي  لَيبنيشَيت،  ترسي  و  بكاتةوة  دَيو  شةِرخوازةكاني 

لةطةَل بةشة شاراوةكةي ناخيدا هاوسؤزة كة ثَييواية كردةوةكاني دَيوةكة 

كة  شتَيك  هةر  لةناوبردني  بؤ  نَيذراون  ئارةزويةكي  رةنطدانةوةي 

تَيثةِربوني  بة  جةماوةر  ئارةزوةكاني  و  حةز  داثَلؤسَينةرة.  و  سةركوتكار 

لة  كة  شتةي  ئةو  دةطــَوِرن،  كَومةَلطا  خَوشياندا  لةطةَل  و  دةطؤِرَين  كات 

وا  دواتردا  قؤناغي  لة  بوو  تَوقَينةر  و  وروذَينةر  دياريكراودا  قَوناغَيكي 

نابَيت. لةبةرئةوةي سينةماش بةردةوام ئارةزوي جةماوةرة بة جَيدةهَينَيت 

دادةهَينَيت  شتَيك  بةردةوام  دةكات،  رةضاو  ئةو  ثَيدوايستيةكاني  و  حةز  و 
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كة جياواز و دذة. لة فيلمةكاني ترسدا ئةو شيكردنةوانةي كة لة سنورَيكي 

نائاساييةكانةوة  شتة  و  بونةوةرةكان  و  رووداوةكان  بارةي  لة  تةسكدا 

زياتر  ناِرووني  و  لَيَلي  بةَلكو  تَيرناكةن،  بينةر  فزولي  دةكرَين،  ثَيشكةش 

لة  خؤيان  تاكةكان  دةكرَيت.  بابةتةكة  بؤ  جياواز  راظةي  ضةندين  و  دةكةن 

دةرناكةون،  خؤيان  وةكو  شتةكان  دةشارنةوة،  ماسكةكانةوة  ثشتي 

تر  رووييةكي  ذَيرةوة  لة  فريودةربن.  كة  دةردةكةون  وا  روخسارةكان 

بتوانيت  نيية  كةس  دةكات.  هةِرةشة  كة  شاراوة  و  نهَيني  رووييةكي  هةية، 

ضارةنوسي خَوي دياري بكات و رووداوةكان كؤنترَوَل بكات. نة ئةوي تري 

هيض  ئةوةي  بةبَي  مرؤظايةتي  رةطةزي  قوربانييةكان.  نة  و  شةِرخواز 

دةسةآلتَيكي هةبَيت بةرةو سةرلَيشَيوان و ثشَيوييةكي تةواو دةِروات.

سةرضاوة: سةرضاوة: 

سينماتك
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