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لە کاتێکدا چەندان گۆڤار و دەیان ڕۆژنامە هەن، ئەبێت گۆڤارێکی نوێی ئەدەبی چی بکات کە 
گۆڤارەکانی تر ناتوانن بیکەن یان نایانەوێت بیکەن؟

هەندێک جار دۆزینەوەی وەاڵمی هەندێک پرسیار قورستر و ئاڵۆزترە لە ساتی پێش دروستبوونی 
پرسیارەکە خۆی. بۆیە پێموایە کاتێک وەاڵمی ئەم پرسیارە ئەدۆزیتەوە، لەهەمان کاتیشدا ئەتەوێت 

گۆڤارێکی ئەدەبی جیاواز دەربکەیت، نیشانەی ئەوەیە کارێکی قورست لە پێشە. بێگومان کاری ئەدەب 
چەند بەرهەمهێنی پرسیار و جوانی و خەیاڵە، هێندەش قورس و ئازاربەخشە. بەاڵم لە کۆتایدا 

ئەوەی ئەمێنێتەوە جەوهەری ئەو جوانیەیە کە داهێنان پێشکەشمانی ئەکات.
ئەو هێڵە گشتییەی کە گۆڤاری ئەدەبی سەردەم ئەیەوێت کاری لەسەربکات، پێش هەرشت 
شکاندنی ئەو فۆرمە باوەیە کە دەستگیرە لەبەردەم پێدانی ئازادی ڕەها بە الیەنی هونەری، 
بەپێویستی ئەزانین چەندە گرنگی بە جدیەتی تێکست ئەدەین هێندەش گرنگی بە جدیەتی 

الیەنی هونەری گۆڤارەکە بدەین. لەگەڵ ئەمەدا هەوڵدان بۆ کۆکردنەوەی زۆرینەی دەنگە 
جدییەکانی ناو دنیای ئەدەبی کوردی؛ هەروەها گرنگیدان بە باڵوکردنەوەی ئەو ڕەخنە 

و لیکۆڵینەوە و خوێندنەوانەی کە خاوەنی جۆرێک لە مەنهەجیەتن لە شێوازی نووسین و 
خستنەڕووی پرسیارەکانیاندا. 

نامانەوێت هیچ بەرهەمێکی ئەدەبی جیهانی لە ڕێگەی وەرگێڕان لە زمانەکانی عەرەبی و 
فارسی و تورکیەوە باڵوبکەینەوە، لە کاتێکدا ئەکریت وەرگێڕانی ئەو بەرهەمانە لە زمانە 

سەرنووسەر



ئەسڵییەکانەوە یاخود زمانێکی ئەوروپییەوە وەرگێڕێتە سەر زمانی کوردی، تەنها بەرهەمێک لەو سێ زمانەوە 
باڵوئەکەینەوە کە دەقێک بێت بەو زمانانە خۆیان نووسرابێت. 

هەوڵدان بۆ گرنگیدانێکی بەرچاو بە بەخشینی خەاڵتە ئەوروپیەکان بۆ ڕۆمان و ئەدەبی مندااڵن لە جیهاندا، 
هەروەها ناساندنی کتێبە پڕفرۆشەکانی دنیا بە خوێنەرانی کورد، بەبێ گرنگی دان بەوەی کە هێشتا ئەو 
کتێبانە بە زمانی کوردی هەن یان نا. هەروەها لەسەرو هەموو ئەمانەشەوە گرنگیدان بەو کتێبە چاپکراوە 

کوردیانەی کە ئەکرێت کاریگەری گەورەیان هەبێت لە دنیای ئەدەبی کوردیدا، بەپێی توانا هەوڵئەدەین 
نەهێڵین وەک هەمیشە بە بێدەنگی ئەو کتێبانە بەناو دنیای کوردیدا تێبپەڕن، هەڵوێستەی 

جدی لەسەر ئەو کتێبانە ئەکەین و ڕانانیان لەسەر ئەنووسین. 
ئاوڕدانەوەی ئەم گۆڤارە لە ئەدەبێکی جدی پر لە پرسیار، ئەشێت لەو ئەخالقەوە 

سەرچاوەی گرتبێت کە ئەدەب ئەبێت ئینسانی تیادابێت، ئینسان بەو مانا فراوان و 
فرە ڕەهەندییەوە کە ئەکرێت ئەدەب هەمیشە و بێ بڕانەوە کاری تیادابکات، بەبێ 

پێدانی مژدەو پەیامێکی دەستەئەنقەستانە.
کایەی ئەدەب کایەیەکە لە جوانی و خولیا سەیروسەمەرەکانی ناو ئالۆزیی ئینسانەوە 

سەرچاوەی گرتووە، حورمەتگرتنی ئەدەبێکی جدی حورمەتگرتنی ئەو جیاوازیی و 
ئاڵۆزییانەی ئینسانە، ئەمانەوێت لەم پنتەوە ئاڕاستەی کارکردنی گۆڤاری ئەدەبی 

سەردەم بەرەوپێش بەرین.
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سه ره تا سه باره ت به  رۆمانه  تازه که ی 
)به سه رهاته کانی خه زنه  مه ملوک( 

قسه م له گه ڵدا کرد که  بۆ خۆم دوو 
جارم خوێندووه ته  وه  و جێژێم لێبینیوه ، 

هه ستمکرد له و رۆمانه دا هێزێکی 
گه وره ی ئیستاتیکی و فه نتازی له  

شێوازی گێرانه وه  و ته کنیک و زمان 
و رووداوه کاندا هه یه ، ئه مه  له کاتێکدا 

به  پێچه وانه وه ، نه متوانی رۆمانی ) 
نه وه کانی مادایی( ته واو بکه م، ویستم 

بزانم  له م باره وه  سه رنجی خۆی 
چییه ؟

به یان له م باره وه  پێیوابوو من ته واو 
مافی خۆمه  رۆمانێکم به دڵ بێ و 

یه کێکم به دڵ نه بێ، پێشی وتم: به اڵم 
ده بێ بزانی بۆ! چونکه  که سانێکی 

زۆریش بێ ئه وه ی بیان ناسم زۆریان 
به دڵ بووه . نه وه کانی مادایی به  

ستیلێکی زۆر نوێ نووسراوه ، خوێنه ری 
کوردی ئاشنایی له گه ڵدا نییه ، چه ند 

چه مکێکی نوێی له  خۆی گرتووه و تا 
راده یه ک پڕ کۆده ، ده بێ خوێنه ر زۆر 

وریابێ له  خوێنه وه ی ئه و جۆره  رۆمانه،  
تاکو حوکمی پێشنه یی به سه ردا نه دا« .

 ئه م خانمه  رۆماننوسه  ئاماژه ی 
به وه شدا که  ئێمه ی کورد رۆمان 

به  زمانی وه رگێراو له  ئینگلیزی و 
عه ره بی و فارسیه وه  ده خوێنینه وه ، 

له  راستیدا ئه و ستیله  ئه سڵیه  
نابینین که  رۆمانه که  پێی نووسراوه،  

چونکه  ته نها پێ له سه ر ناوه ڕۆکه که ی داده گرین،که  له وانه یه  له  
زمانی ئه سلیدا به  ستیلێک نووسرابێ خوێنه ر چێژی لێ نه بینێ، 

ئه وه شی ئاشکرا کرد که  رۆماننووس به رهه مێک داده هێنێ و 
ئه مه ش وه ک هه ر پرۆژه یه کی نوێ له  دونیادا یان ده بێته  شوێنی 

په سه ندکردن یان جێی ره خنه یه ، پرۆژه ی نوێ هه میشه  جێی 
ره خنه یه  به تایبه تی ئه گه ر نووسه ره که ی ژن بێ و وتیشی« 

جگه  له وه ی ئه گه ر نه ڵێم ته عتیمکردن »بێدەنگی لێکردن« ئه وه  
ده ڵێم پارازیت هه یه  سه باره ت به  نووسینی ژن و به  شێویه کی 

و زیرکانه  ئیشی له سه ر ده کرێ، تاکو سه رکوت بکرێن 
نووسیه کانیان په رواێز بخرێن، ئه مه  فۆبیا نییه،  

به ڵکو راستییه کی تێبینیکراوه ، جگه  له وه ی من دوا 
که سم وه ک نووسه رێک که  هه رگیز حه زم 
به  خۆ نمایشکردن و خۆ ده رخستن نه بووه  

له  میدیاکاندا، ئه گه رچی ئه مه  مافێکی 
نووسه ره  که  بایی خۆی بایه خی پێ بدرێ تاکو 

به رهه مه کانی به  خوێنه ر بناسرێن. ئه م پرۆژه  نوێیانه  
پێی ده ڵێن الدان له  نۆرم که  کۆمه ڵ ئاشانایی به  

نۆرمێک بوو پرۆژه ی نوێ قبووڵ ناکات، ته نانه ت بێ 
ئه وه ی که سه کان خۆیان پێی بزانن ئه م بیرۆکه یه   له الیان 

سه قامگیر ده بێ«.
به  گوته ی به یان نه وه کانی مادایی که  چوار ساڵ و نیو 

به   نووسینه وه ی خه ریک بووه  و ده یان جار جێی هێشتووە 
و دواتر هاتۆتەوە سەری. هەروەها دەڵێت: دیاره  من بۆ 

هه موو رۆمانێکم و ته نانه ته  شیعره کانیشم هه میشه  پاش 
ته واوبوونی ده قێکم مه ودایه کی لێ وه رئه گرم و ئه وجا 

دێمه وه  سه ری. له  راستیشدا وه ها ته ماشای ده قێکم ده که م 
وه ک منداڵێک که  تا پێ ده گرێ ده بێ هه میشه  ئاگاداری بی 
و په روه رده ی بکه ی. نووسه ر ته نها خۆی له گه ڵ ده قه که ی 

خۆی و که سایه تیه کانی نێو ده قه که ی قسه  ده کات و 
رده کاریی ژیانی رۆژانه یان له گه ڵدا به سه ر ده بات، هه ر بۆیه  
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له  کۆتایدا به و شیوه یه ش ده هێڵێ ده قه که  
رووناکیی ببینێ که  خۆی به  باشیی 

زانیوه . به  بڕوای خۆشم نه وه کانی مادایی 
پرۆژه یه کی نوێیه  و ده کرێ که سانێک 

خێرا بچنه  ناوی، که سانێکی دی کاتیان 
پێویست بێ. هه ر وه ک تیوریناسه کانی 

ئه ده ب ده ڵێن: که  خوێنه ر له و شوێن 
و کاته ی ده قێکی تێدا خوێندۆته وه ، 

له گه ڵ چ که س و کام گروپ و له  چ 
کۆنتێکستی ده روونی و کۆمه اڵیه تی و 
سیاسی ده قه که ی خوێندۆته وه  هه موو 

کاریگه رییان به سه ر دید و بۆچوونی له و 
خوێنده وه یه دا ده رئه که وێ . له  هه موو 

حاڵێکدا نووسینی رۆمانێکی نوێ هه میشه  
جێی بیروڕای جیاوازه .  کێڵگه ی ئه ده بی 
رۆمان نووسینیش ئێجگار به رفراوانه  و 
هه موو جۆره  ستیلێک و مۆدێلێک جێی 

تێدا ده بێته وه ئه گه ر خوێنه ر ئاسۆی 
بیرکردنه وه ی فراون بکات ».  

له  راستیدا به سه رهاته کانی خه زنه  
مه ملوک باس له  سه رده مێکی زۆر کۆن 

ده کات و نووسه ر لێره دا فه زایه کی 
مێژوویی خولقاندووه ، ئه وه ی به الی 

منه وه له  کاتی خوێندنه وه دا  
سه رنج راکێش بوو،  

به کارهێنانی زمانێکی 
سه رده میانه  بوو  

بۆ گوزارشتکردن له  
رووداوێکی مێژووی،له م 

باره وه  خوی بۆچونێکی تایبه تی هه بوو:
بۆ ئه وه ی بچینه وه  ناو ئه و سه رده مه وه ،  ده بوو رۆمانه که  به و 

زمانه بنووسرێ. ئه وه  من نیم که  قسه  ده که م، به ڵکوو خه زنه  
و که سایه تیه کانی دیکه ن. پاشان زمانه که  زۆر ساده یه ، ئه گه ر 

من ئه و رۆمانه م به  عه ره بی بنووسیبایه،  ده بوو ته واو له  قاڵبی 
زمانی ›‹فصحة ›‹ی کۆنی عه ره بی بده م، به اڵم ئه مه  له  کوردیدا 
ناکرێ، زۆر ناشرین ده رئه چوو و ده قه که ی ده شێوان. زۆر گرنگه  
که  نووسه ر ڕه چاوی ئه و جۆره  به راوردانه  بکات« ئه م نووسه ره  

کاتێ ده قێک ده نووسێ خۆێ له خه ڵک دائه بڕێ، به  ته واویی، 
تاکو له که سایه تیه کانی تێبگات، وه ک خۆشی باسی کرد، 

ره نگه  له  سه ره تادا به  زمانی که سی سێهه م   بنووسێ، وه ک 
ئه مه ی ›‹به سه رهاته کانی خه زنه  مه ملووک‹‹ دواجار  بڕیاری 

دێته  سه ر ئه وه ی به  که سی یه که م بنووسێ، یان وه ک ئه وه ی 
له  رۆمانی ›‹بوراق‹‹ تێبینی ده کرێ که  به  زمانی که سی 

دووهه م ›‹انت‹‹ نووسیویه تی،  ئه مه ش ستیلێکی قورسه  به اڵم 
ئامانجێکی نووسه ر ده پێکێ« به  پێی تیوری رۆمان،  نووسه ر 
رێکخه ری جیهانی رۆمانه  و ئه و ده یبینێ به  چ ستیلێک، به  
چه ند که سایه تی و کامه   شێوه یه  قسه  بکه ن و له  چ کات و 

ڕووداوه کان له  کام شوینه بن ».
فێربوونی خوێندنه وه  و نووسین که  ته وه رێکی بنه ڕه تی ئه م 

رۆمانه ی به یان سه لمانه ، له  الیه که وه  ده رگای خۆشبه ختی 
ده کاته وه  بۆ خه زنه  و له  الیه کیتره وه ده بێته  کێشه و به اڵ 

بۆی، من پرسیاری ئه وه م لێکرد که  ئایا ئه م حاڵه ته  تاچه ند 
له  ژیانی واقیعییه وه  نزیکه  و مه سه له ی خوێنه واری له  

ژیانی واقیعدا تا چه ند ده بێته  ده ردی سه ری و کێشه ؟ ئه و 
بڕوای وابوو که سایه تی سه ره کیی ›‹خه زنه ›‹ له  کۆنتێکستی 
زه مانێکدایه  وا بووه ، سه ره تا ده رگای ئازادیی و پله  و پایه  
و تا ڕاده یه ک ده وڵمه ندبوونیشی بۆ کرده وه ، پاشان ده بێته  
مایه ی ده رده سه ریی، چونکه  خوێنه وار ئێجگار که م بوونه  

له و سه رده مه و سزادانی خه زنه  ئه وه ش ده سه لمێنێ که  له   ١٠



نه خشه ی نووسین ده سڕدرێته وه » ئه مه  له  پێشاندا سزادانی خوێنه واری و نووسینه  ئه وجا سزادانی که سه ، 
جگه  له وه ی کۆیله ی بازرگانێکه  که  نه ک جه سته ی هی ئه وه ، به ڵکو ده یه وێ به  شێویه کی ره مزی مێشکی   هه ر 

بۆخۆی بێت.  دیاره  له م سه رده مه ی ئێستاشدا  به  جۆرێکی دی سزای ئه و که سانه  ده درێ که  زانستیان پێیه . 
که  رۆمانێک ده نووسم به  راستی له و کاته دا بیر ناکه مه وه ئه مه  له  ›‹راستیدا‹‹ چۆن وه رده گیرێ، چونکه  من 
پالنی رۆمانێکم له ال گه اڵڵه  بووه  و به ره  به ره  به و شێوه یه یی خۆم مه به ستمه ده ینووسمه وه ، دواجار چی له  

راستی نزیکی ده خاته وه  ئه مه ش بۆ خۆی گرنگه . هه موو ده قه کانم له  مرۆڤ ده دوێن، له و رۆمانه شدا مرۆڤێکی 
خوێنه واری کۆیله  هه یه ، که  ده کرێ مرۆڤی ئه م سه رده مه ش بێ ئیتر کورد بێت یان نا، شووناسی له ودا 

ببینێته وه .    
به یان سه لمان به هۆی شاره زابوونی له  زمان و تێکه اڵویی له گه ڵ که شی ئه ده بی ئه وروپییه کاندا 

 و هاوکات ماسته ره کانی، ئاگاییه کی باشی له  رۆمانی نوێی ئه وروپی هه یه و جگه  له  ئاسته  
رۆشنبیریه که ی خۆی، هاوکات خوێنه رێکی جدیی رۆمانی نوێشه  ، لێره دا ده مانه وێت بزانین تا 

چه ند ئه و ئه زموونه  جیهانییه  کاریگه ریی به سه ر ئه زموونی رۆماننوسی خۆیه وه   ده بینێت، 
ئه و پێی وایه   که  که سێک له  ستروکتوری زانستی ئه وروپی ده خوێنێ ده چێته  نێو ئه و 

جیهانه  و خۆی له  هه موو جۆره  نووسینێکی نوێ ده دات. 
 ئه مڕۆ له  فه ره نسا به  تایبه تی که  مه ڵبه ندی نووسینی نوێیه ، ئه و جۆره  نووسینانه زۆر گرنگن، 

چونکه  سه رده می ئه مڕۆ به  تایبه تی له  رۆژئاوا و ژاپۆن زۆر ئاڵۆزه  نووسه ر به  ویستی خۆی نییه  که  
ره چاوی دونیای سه رده م ده کات، ئه گه رچی ده قه که شی باس له سه رده مێکی دێرین بکات، ده نا له  

داهاتوودا که س ده قه کانیان ناخوێنێته وه  . 
 به یان باسی له وه کرد هه موو نووسه رێک ره نگدانه وه ی ئه زموونی خۆی له  ده قه کانیدا هه یه » منیش 
مرۆڤم پێش ئه وه ی نووسه ر بم، شه ڕ به  هه موو جۆره کانی، دابران، مردنی که سه  هه ر ئازیزه کانم، 
باوکم، دایکم، منداڵه که م، براکه م، هاوڕیی زۆر نزیکم، برینداربوون له  ژیانمدا ڕۆڵێکی گه وره یان له  

بیرو بۆچوونم هه یه  و له  هه موو رۆمانه کانمدا ره نگ ده ده نه وه .  مه رج نییه  راسته وخۆ نووسه ر ده ریان 
ببڕێ، به اڵم ئه وانه  ده بنه وه هه وێنی گرنگ و گه اڵڵه  ده که ن و نووسینی قووڵ به رهه م ده هێنن. هه موو 

ئه مانه ش به ده رنین له  به دواچوونی نووسه ر به  دوی زانستی و له  ئاشنابوونی به  هونه ر و ئه ده ب و 
نووسینی میلله تانی دی. لێره وه  ئه زموونی نووسه ر و گه اڵڵه  بوونی زانستی ده قێک به رهه م ده هێنێ.  
بەیان بڕوای وایە ئەمە بەو مانایە نایەت که  کاتێ دڵخۆش بین ناتوانین بنووسین، ده کرێ شاد بیت و 

خه ریکی نووسین بیت، به اڵم ئه ز موونی ئه و که سه  ته واو جیاوازه  له وه ی پێشووتر که  ده قی ژیانی خۆی 
به رهه مێکه  و پڕ رووداوه . 

به یان ماوه یه کی زۆره  له  ده ره وه ی واڵت ده ژی و زۆربه ی کاری نووسین و خوێندنه وه ی به  زمانی عه ره بی 
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و ئینگیزییه ، بەاڵم ئەبێ چی بڵێت بەرامبەر بەو ئەزمونە 
جیاوازانەی ناو ڕۆمانی کوردی.

به داخه وه  ئێمه  ناتوانین رۆمانی کوردی به وانه ی خۆشیه وه  
هه ڵسه نگێنین، چونکه  کاتێک ئه توانرێت ئه وه  بکرێت که  بۆ 

نموونه  له  نێوان دووسه د سێسه د رۆماننووس کاره کانیان 
هه ڵسه نگێنرێت« ئه وه ی که  ده یبینین جارێ چه ند رۆمان 

نووسێک هه ن، ئه مه ش بێ گومان بۆ ئه وه  ده گه ڕێته وه  که  
ئه زموونی کورد له  نووسینی رۆمان نوێیه ،جگه  له وه ی بواری 
چاپکردن بۆ هه موو که س نه ڕه خساوه ، ئه گه ر له  چاپکردنی 

کتێبێکیشدا بێت، ئه وه  به  کوله مه رگی جێبه جێ ده کرێ. به یان 
لێره دا تا ئاستێک ره شبینانه  ته ماشای دۆخه که  ده کات و پێی 
وایه ،هه میشه  ده بێ سه ر به الیه ک بیت بۆ ئه وه ی کاره کانت 

رووناکیی ببینن، ئه گه ر  نووسه ره که  ژن بێت ئه مه  قورستره . 
جگه  له وه ی مه سه له ی باشیی ده قێک و خراپی بۆچوونێکی 

نسبیه ، ئه وه ی که  له الی یه کێک باش بێت ره نگه  له الی که سێکی 
دی وه های نه بینێ. »دواجار هه میشه  باشه  و جێی ڕێزه  که  

رۆمانووسمان زۆر بێ، چونکه  هه ر نووسینه  که  وێنه ی گه ش و 
گه شه کردنی الیه نی رۆشنبیری میلله تێک ده رئه خات.

بەیان سەلمان ڕۆمانی »کهوف هایدراهوداهوس«ی سەلیم 
بەرەکاتی کردووە بە فەرەنسی، هەروەها شیعریش بە 

زمانی فەرەنسی ئەنووسێت، بەاڵم نووسینی ڕۆمان بە زمانی 
فەرەنسی بەکارێکی ئەستەم ئەزانێت.

نووسینی ڕۆمان زمانێکی زۆر تایبه تی ده وێ، ده بێ ـ 
ئه و زمانه  زمانی دایک بێ یاخود زمانێک بێ که  له  
منداڵیه وه  له گه ڵتدا بووبێ  تاکو پێی بنووسی. 

هەروەها بەیان پێیوایە: ده ربڕینی وشه  و 
به کارهێنانی زانستی کلتووری ده وێ، نموونه ی 

»شێرکۆ فه تاح«ی هێنایه وه  که  به  ئه ڵمانی 
ده نووسێ یان ئه مین مه علوف و کاتب یاسین به  

فه ره نسی ده نووسن و سه لمان روشدی 
به  ئینگلیزی ده نووسێ، ئەم نووسەرانە 

جیاوازن چونکە ئەو زمانەی پێی 
دەنووسن زمانی یەکەم و دووهەمیانە. 
ـ به اڵم بۆ شیعر ئاسانتره ، ستروکتوری 

جیاوازتره ، ئێستا له  ئاماده کردنی 
دیوانێکی شیعریم که  به  فه ره نسی 
نووسیومه  و هێشتا هه ر کاری تێدا 

ئه که م. ئه گه ر به  چاکیی زمانێک بزانی 
ده کرێ رۆمانێکی تایبه ت به  کورد 

به  زمانێکی جیهانی بنووسی. زمان 
ئامرازێکی ده ربڕینه که  ده سه اڵتت 
به سه ردا هه بێ ده کرێ به  زمانێکی 

هاوته ریبی زمانی دایک بنووسی  
ئه مه ش بۆ نموونه  له  رۆمانی 

یه که مم ›‹بوراق‹‹ ره نگیداوه ته وه  که  
رووداوه کانی کوردین و به  زمانی 

عه ره بی نووسیومه. 
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ئەوەندەم ڕۆژ لە ژیاندا نەماوە تیا بژیم. سەلمان ڕوشدی بەم شێوەیە 
بیری دەکردەوە، کاتێک لە یادی ڕۆژی دڵدا و لە ساڵی ١٩٨٩دا فەتوای کوشتنی خۆی 
پێگەیشت. ئێستا ئەو پیاوەی ئەو کاتانە پارێزگاری لە سەلمان ڕوشدی ئەکرد، باسی 

ئەو ڕۆژانە ئەکات کە ڕوشدی لەبەردەم هەڕەشەی بەردەوامی کوشتندا بوو. 
کای شولێر گفتوگۆیەکی چڕوپڕی لە لەندەن لەگەڵ ئەم نووسەرە دڵخۆشەدا 

سازکردووە.
پۆلیسی ئاسایش ئەچن بۆ الی ڕوشدی و پێی ئەڵێن: تۆ پێویستت بە ناوێکی تازە 

پێویستت بە شوناسێک و چەکێک و کارتێکی بانقی تازە هەیە. چیتر نابێت سەلمان هەیە.
ڕوشدی وەک ناوی خۆت بەکاربهێنیت. تەنانەت کاتێک ئێمەش لە ژوورێکدا لەگەڵتاین نابێت کەس ئەو 

مێژووی 
شەیتانێک

گفتوگۆیەک 
لەگەڵ 

سەلمان 
ڕوشدی 

نووسەری 
ئایەت 

شەیتانی

          سازکردنی: کای شولێر
          و. لە سویدییەوە: هیوا قادر



ناوە بەکاربهێنێت. ئەو ناوە نوێیەشی لەمەودوا 
ئەتبێت نابێت بە هیچ جۆرێک ناوێکی هیندی 

بێت.
سەلمان ڕوشدی خاوەن هەستێکی تایبەت 
و کەسایەتییەکی بەهێزە، کاردانەوەیەکی 

توندوتیژی بەرامبەر ئەم بڕیارە ئەبێت. لەکاتێکدا 
تەنها دە ڕۆژە فەتواکە دژ بە ژیانی دەرکراوە و 
هیچ دانیشتن و ڕێکەوتنێکیش سەبارەت بەم 

کێشەیە نەهاتۆتە ئاراوە.
ـ من هەمیشە ڕقم لەو ناوە بوو، بەڕاستی 

بەردەوام ڕقم لەو ناوە تازەیە بوو کە پۆلیس 
پێی بانگ ئەکردم. ناچاربووم واز لە کەسایەتی 

ناوەکەم بهێنم. لەپڕ ناوم بوو بە ڕیچارد 
یۆهانسۆن یاخود ناوێکی تری لەو جۆرە کە 

هەستێکی زۆر سەیری تیادا دروست ئەکردم، 
بۆیە هەمیشە ئەگەڕامەوە بۆ ناو دنیای ئەدەب 

بۆئەوەی بتوانم لەو ڕێگەیەوە شوناسی خۆم 
چنگ بکەوێتەوە.

لەو سەر وەختەوە بەشێوەیەکی سادە 
هەڵسوکەوت لەگەڵ ڕوشدیدا ئەکرا و خەڵكێکی 
زۆر خۆی لێ دوورە پەرێز دەگرت و هەندێکیش 

بەو حاڵە ترسناک و بەسەردا سەپێنراوەی کە 
ماوەی بیست ساڵی خایاند پێئەکەنین. بەاڵم 

ئێستا خۆی بەرامبەر ئەو ڕۆژانە زەردە ئەیگرێت 
و ناهێڵێت جارێکی تر باروکەی لەسەر بکەن و 
چاکەتی گوللەبەنی لەبەرکەن، یاخود هەموو 
جارێک لەو ئوتومبیلەی کە ئەیگەیەنێت زوو 

دابەزێت و بەپەلە ڕابکاتە ناو ئەو ماڵە ئارامەوەی 
کە بۆی دەستنیشان کراوە. 

ڕوشدی لە ژێرزەمینێکدا لە لەندەن پێشوازی لە 

ئەندریۆ ویلیسی پاسەوان کرد. ڕازیش نەدەبوو ئەوان 
بە هەر ناوێک هەیە بانگی بکەن. سەرەتا هەوڵیدا 

بەکۆمەڵێک ناوی پێکەوە گرێدراو ناو لە خۆی بنێت، بۆ 
نموونە وەک ڤالدیمێر خوسێ یان مارسیل بێکێت و لەم 
جۆرە ناوانە، لیستی ناوەکانی کە بۆ خۆی داینابوو بەم 
شێوە ئاسان و پێکەنین هێنەرە درێژی کردبوەوە، پێش 

ئەوەی خۆی ناوێکی پێکەوەگرێدراوی وەک کۆنراد و 
چیخەف دروستبکات: ناوی لێ نرا یوسف ئەنتۆن. 

ـ شتێک لە نێوان ناوەکانی کۆنراد و چیخەف دا هەبوو 
بۆ پیشاندانی ئەو حاڵەتەی من تیایدا ئەژیام. 

من ئەو کاتە پاسەوانەکە ڕستەیەکی 
پێووتم کە دواتر لەالم بوو بە جۆرێک 

لە بیرکردنەوە: »تۆ ئەبێت تا ئەو 
کاتەی خۆت ئەمریت بژیت«. 

چیخەف گەورەترین چیرۆکنووسی 
دوورەپەرێزی و سڕینەوە و هەڵوێستە، 

منیش لە شوێنێک بووم هەستم ئەکرد لەو 
شوێنەدا بەجێهێڵراوم، بەعەزرەت گەڕانەوەی 

ژیانە ڕاستەقینەکەی خۆمەوە بووم.
کاتێک ڕوشدی ناوە تازە و هەڵبژێردراوەکەی 

خۆی بە پۆلیس وتبوو، وتبووی ناوم بنێن یوسف 
ئەنتۆن، بەاڵم توشی شۆک ببوو چونکە یەکێک لە 
پۆلیسەکان پێ وتبوو، باشە کەوایە لە مەودوا بە 

جۆی بانگت ئەکەین. 
ـ ناوەکەم بوو بە یوسف ئەنتۆن، تەمەنا ئەکەم 
خوێنەران لەوە تێبگەن دەستبەرداربوون لە ناو 

و ئەتنی و شوناسی خۆت چەندە قورسە. لەوەش 
تێبگەن ئەبێت من چەندە دڵخۆشبووبم کاتێک 

دواتر ناوە ڕاستەقینەکەی خۆمم پێ درایەوە.
لە 14ی فەبروەری ساڵی 1989 ـ ڕۆژی دڵەکان ـ 
ئایەتوڵال خومەینی فەتوایەکی فەرمی ڕاگەیاند: 
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»من بەفەرمی بۆ خەڵکی شانازی بەخۆوەکەری 
ئیسالمی ڕائەگەیەنم لە هەموو دنیادا کە 

نووسەری کتێبی »ئایەت شەیتانی«، هەروەها 
هەموو ئەو کەسانەی تریش کە بەشداربوون 

لە دەرکردنی کتێبەکە و ناوەڕۆکەکەیدا، ئەمانە 
هەموویان شەڕی دژ بە ئیسالم و پێغەمبەر و 
قورئان ئەکەن، بۆیە ئەبێت هەموویان سزای 
مەرگ بدرێن. من داوا لە هەموو موسڵمانان 

ئەکەم ئەو کەسانە لەهەرکوێیەکن بیانکوژن«. 
سەلمان ڕوشدی ئەو ڕۆژە لە ماڵی خۆی بوو، 

ئەبوو دواتر لەو ڕۆژەدا لە ڕێوڕەسمی ناشتنی 
بروس چاتوینی هاوڕێیدا ئامادەبێت. زەنگی 

تەلەفوونەکە لێیدا و لە بی بی سییەوە 
ڕۆژنامەنووسێک بڕیاری کوشتنەکەی پێ 

ڕاگەیاند ـ ئەوە یەکەم جار بوو ڕوشدی گوێی 
لەو بڕیارەبێت. ڕۆژنامەنووسەکە لێی پرسیبوو 

هەست بە چی ئەکەیت؟ ئەویش وەاڵمی 
دابووەوە و وتبووی: شتێکی باش نییە. لەویادا 
ڕوشدی بیری کردبوەوە و وتبووی کەواتە هەر 
لە ئێستاوە من پیاوێکی مردووم، ئەبێت چەند 

ڕۆژی ترم مابێت بژیم؟ بەم شێوەیە ڕووداوەکە 
درێژەی کێشا، پۆلیس هات بۆ ماڵەکەی و پێی 
ڕاگەیاند کە باشترە چەند ڕۆژێک خۆی ونبکات، 

تا دواتر دۆخەکە هێمن دەبێتەوە. 
هەمووان پێیان وابوو چارەسەرێکی 

سیاسی بۆ ئەم کێشەیە 
ئەدۆزرێتەوە. بەاڵم ئەو 

خۆشاردنەوەیە دوانزە ساڵی 
خایاند. ئەمڕۆ کە ساڵی 2012 

یە ڕوشدی ـ بەڕێز سەلمان 

کە بووە بە ناوی نووسین و بەم ناوەوە بانگ دەکرێت ـ 
هەرگیز نەیتوانی بگەرێتەوە بۆ ماڵەکەی لە ئیسلینگتۆن.
ڕۆمانی »ئایەت شەیتانی«  لە بیرۆکەیەکەوە سەرچاوەی 

گرتووە کە ڕوشدی دەمێک بووە بیری لێکردۆتەوە ـ 
کتێبەکە لە پایزی 1988 دا دەرچووە و لەگەڵ دەرچوونیدا 

کێشەی ناوەتەوە. زۆر کەس سەرنجی خۆی لەسەر 
ئەم پیاوە وتووە بێ ئەوەی کتێبەکە بخوێننەوە، وەک 

کەسێکی تێکدەر و پەالماردەرێکی قێزەون دژ بە موحەمەد 
پێغەمبەری ئیسالم لە قەڵەمدراوە. ناڕەزاییەکە سەرەتا 

لە واڵتەکەی خۆیەوە هیندستان دەستی پێکرد. دوای ئەوە 
کتێبەکە لەوێ قەدەغەکرا بفرۆشرێت. موسڵمانانیش 

لەبەریتانیا بەرهەڵستی و توڕەبوونی خۆیان دژ بە 
ڕۆمانەکە پیشاندا، بەتایبەتیش لە بێدفۆرد کە کتێبەکەیان 

بە لەتوپەتکراوەیی سوتاند.
سەرەتا ئەوەی پەالماریدرا ڕۆمانەکە بوو. دواتر بەڕەسمی 

فەتوای کوشتنەکەی ڕاگەیەندرا، ئەمەش بووە هۆی 
ئەوەی وەرگێڕە یابانییەکەی ئەم ڕۆمانە بکوژرێت، 

هەروەها وەرگێڕە ئیتالیەکە بەچەقۆ لێیبدرێت و دواتر بژی 
و نەمرێت، خاوه ن دەزگای باڵوکردنەوە نەرویژییەکەش 

ویلییەم نیگار تەقەی لێبکرێت و بریندارببێت.
لەپڕ کۆمەڵێک خەڵکی لە ناو واڵتە ئیسالمییەکاندا 

دەستیانکرد بە جوینەوەی وشەی فەتوا. ئایا بەڕاستی 
ئەم وشەیە مانای چییە، ئایا بڕیاری کوشتنە، دەستورە، 
فەرمانێکی دینییە؟ تەنانەت ئەمە بۆ خودی ڕوشدیش 

مانایەکی سەیری هەبوو.
ـ لە ڕووی ئیتمۆلۆگی وشەکەوە دەزانم مانای چییە، 

چونکە ڕەچەڵەکی ئەم وشەیە لە قسەکردنەوە هاتووە، 
پێچەوانەکەشی لە ئینگلیزیدا »فەرمان«ـە. بەاڵم لە 

ئێستادا ئەم وشەیە مانای هەڕەشەی کوشتن ئەگەیەنێت.
بەاڵم تێگەیشتنی کتوپڕ و خێرا بۆ مانای فەتوا چییە؟  ١٦



ـ بەڵێ، بەاڵم کوشتن پەیوەندی بە »فەتوا« وەک وشەکەوە نییە بەڵکە پەیوەندی بە بڕیارەکەی خومەینییەوە 
هەیە. جیاوازی خومەینی لەگەڵ کەسە دینییەکانی تردا ئەوەیە کە ئەو خۆی گروپی ئامادە و تایبەت بە 

خۆی هەیە کە ئەتوانێ بیانێرێت بۆ هەر شوێنێکی دنیا و دەستبکەن بە کوشتن. ئەو پێشتر ئەمەی لەگەڵ 
ئۆپۆزسيۆندا کردووە. ئەمەش مانای وایە مەسەلەکە بۆ کەسێکی 41 ساڵی وەک ڕوشدی لەو پەڕی جدیەتدایە، 

بۆیە بیری کردۆتەوە و دواتر وتوێتی: کەوابێت من چەند ڕۆژێکی کەمم لە ژیاندا ماوە و ئەکوژرێم.
لە وتارێکدا، کە لەم ماوەیەی  رابردوودا لە ڕۆژنامەی تایمزدا باڵوکرایەوە، یەکێک لە پاسەوانەکانی سەلمان 

ڕوشدی ئەگێڕێتەوە و ئەڵێت: هەرە هۆکاری ئەوەی کە تائێستا ڕوشدی لە ژیاندایە هۆی ئەو هەموو 
کۆنترۆڵکردنە باشەی ئاسایش بووە بەسەر جموجۆڵی دوژنمەوە. هەروەها دەڵێت هۆکاری دووهەمی 

مانەوەشی ئەوەیە کە ماوەی ئەو دوانزە ساڵە ئەو پاسەوانی لێ کردووە و زیاد لە جارێکیش 
دەمانچەی هەڵکێشاوە بۆ پارێزگاریکردن لێی.

ـ من هیچ کاتێک تەنها نەبووم. لە هەستێکی زۆر سەیری تەنهایی و لە هەمانکاتیشدا لە 
هەستێکی تۆقێنەری بەردەوامدا ئەژیام. بۆ من زەحمەتبوو لە هەلومەرجێکی ئاوادا 
کوڕەکەم و خوشکەکانم و هاوڕێکانم ببینم. پۆلیس هەرگیز نەیان دەویست من لە 

لەندەن بژیم یان لەلەندەن بم، بەاڵم من بەوانم وت: ناتوانن ڕێگریم لێبکەن لە 
بینینی کوڕەکەم و هاوڕێکانم.

لەم دۆخە بەسەر سەپێنراوەدا یارمەتی تایبەتی ڕوشدی لەالیەن دۆست و هاوڕێ و خێزانەکەیەوە 
دراوە. دیارە لەالیەن هەموو کەسێکیشەوە نا بەڵکە تەنها لەالیەن ئەو هاوڕێیانەوەی کە خاوەن 

دەسەاڵت بوون. بەتایبەتی سیاسەتمەدارەکانی لەندەن، هەروەها لەالیەن هاوڕێیەکی وەک هاڕۆڵ 
پنتەر و نووسەرانی وەک ئان ماکوان، مارتین ئامیس، ئیدوارد سەعید، بیل بوفۆرد، کریستۆفەر 

هیچنس، هەروەها وەک ئەندرۆ ویلی پاسەوان و دەزگای باڵوکردنەوە و چاپەکانەوە. هەموو ئەو کەسانە 
هەوڵیانداوە باشترین هێز و پاڵپشتی ڕوشدی بن. 

بەاڵم ڕوشدی ناتوانێت تائەبەد ئاوا بژی، خەڵکەکان بەجۆری جیاواز بەرخوردی لەگەڵ ئەکەن، جێی 
سەرسوڕمانبوو کاتێک زۆر لە چەپەکانی ئەو سەروەختە الیەنگری ئەو بوون کەچی ئێستا پشتیان 

تێکردووە. بۆ نموونە نووسەرانی وەک جۆن بێرگەر و یوهان لی کار ڕەخنەی توندیان لە کتێبەکەی گرت، 
بەهەمان شێوە بەشێک لەو سیاسەتمەدارانەش کە سەر بە دنیای چەپن.

ـ من پێموایە تەنگەژەکان کارەکتەری ئینسانەکان ئەگۆڕن. ئەوانەی لە دەوروبەری منن کەسانی 
نازدارن، ئەوانی تریش عاجزم لێیان. هەروەها سەلمان ڕوشدی ئەڵێت؛ من لە کتێبەکەمدا نوسیوومە 

ترس وا لە ئینسانی باش ئەکات کاری خراپە بکات. لەهەمان کاتیشدا سەلمان ڕوشدی پێیوایە شتێکی 
باشە گەربێت و کتێبەکە وەک کتێبی گیرفان چاپبکرێتەوە. کتێبەکەش لەسەر مێزەکەی کەوتووە و 

کەس جورئەتی بڕیاردانی چاپکردنی ناکات بەو شێوەیەی ئەو بیری لێ ئەکاتەوە. 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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پرنسیپێک لەناو ئەم یاریەدا 
هەیە: کە ئەویش ئازادی 

ڕادەربڕینە، نووسەر بۆی هەیە 
خۆی بڕیار لەسەر بەرهەمەکەی 

خۆی بدات تا گفتوگۆ بخولقێنێت. 
دەرچوونی بڕیاری کوشتنەکەی 

ڕوشدی کەشوهەوایەکی سەیری 
خولقاند و ئەمەش ئینسانەکانی 

ترساند، بەتایبەتی سەلمان 
ڕوشدی خۆی. ڕۆمانی »ئایەت 

شەیتانی« لە زۆرینەی ئەو 
واڵتانەدا باڵوکرایەوە کە هەقی 
چاپکردنەکەیان کڕیبوو، بەاڵم 
دەزگای چاپکردنەکە لە تورکیا 

دوودڵ بوو لەبەردەم ئەم 
بڕیارەدا.

کاتێک ڕوشدی لەیەکەم ساڵی 
»خۆحەشاردانەکەیدا« کتێبی 
»هارون و دەریای چیرۆک«ی 

نووسی ئەم چیرۆکانە دیارییەک 
بوون بۆ زافەری کوڕى، سۆنیا 

مێزەی هاوڕێی لە راندۆم هاوس 
نەیتوانی ئەم کتێبە چاپ بکات 

لەترسی ئەوەی نەبا هەراو 
زەنا و خوێنڕشتن 

لە هیندستان 
دروست بکات.
ـ من توشی 

شۆک بووم کە 
بیستم وتویانه  

ئەم چیرۆکانە لە ڕۆمانی ئایەت شەیتانی خەتەرناک ترە. سۆنیا خۆی 
خەڵکی هیندستانە و ئەم قسەیەشی کاریگەری هەبوو لەسەر ئەوەی 

کە ڕەنگبێت دەزگای چاپەمەنییەکانی تر باوەڕ بە بۆچوونەکەی بکەن. 
کەس نەی ئەتوانی کتێبەکە چاپ بکات، ئەمەش نیشانی ئەوەبوو 

ئیتر من وەک نووسەر تەواو بووم. من و سۆنیا دواتر ئاشتبووینەوە، 
ئەوکاتیش دڵنیابووم دواتر پەشیمان ئەبێتەوە لەوەی دەرهەق بە من 

کردبووی.
دواتر چیرۆکەکان لەالیەن هاوڕێیەکی تریەوە بیک بوفۆرد لە دەزگای 

گرانتا چاپکرا. هیچ ڕووینەدا و پێشوازییەکی باش لە کتێبەکە کرا. 
ئەبوو خەڵکە دیندار و فرە کلتوورییەکان سەبارەت بە کێشەی 

چاپکردنەوەی کتێبەکە لە دواڕۆژدا قسەیان بکردایە. ئاخر چۆن ئەکرێت 
لە بەرامبەر کێشەیەکی ئاوادا خۆت البدەیت و قسە نەکەیت؟ سەلمان 
ڕوشدی، کەسێکی بێ دینە، بەاڵم هەمیشەش مەیلێکی زۆری هەبووە 

بۆ دین و پرسیارەکانی. ئەو لە ماڵێکی موسڵمانی بێ الیەنەوە هاتووە و 
باوکی شەوقێکی زۆری بۆ دین وەک دەربڕینێکی کلتوری و پرسیارەکانی 

ژیان و مردن هەبووە.
ـ لەو ڕووەوە باوکم کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر من هەبووە. ئاخر 
ئەگەر تۆ چیرۆکێک لەسەر هیندستان و پاکستان بنووسیت ناتوانیت 

باس لە دین نەکەیت، خودی دین لە ناو پرسیارە دینییەکاندا 
غەرقبووە.

ـ دین بەسەر ئەفسانەی خەلق و سیستەمی ئەخالقیدا زاڵە. زۆرینەی 
جار ئەمانە جوانن، ئەگەرچی ئەمانە ڕاستیش نین. تۆ سەیری ئەو 
ئەفسانانە بکە کە شاعیریان دروستکردووە، بەاڵم ئەمانە وەاڵمی 

هیچ کام لەو پرسیارانەمان نادەنەوە. ئەمڕۆ زۆر شت سەبارەت بە 
دروستبوونی زەوی ئەزانین. ته نانەت ئەخالقیش گۆڕانی بەسەردا 

هاتووە، ئەو سیستەمی ئەخالقیەی کە لەگەڵ دینەکاندا هاتووە کۆنە. 
من پێویستم بە هیچ نەسیحەتێک نییە، بەاڵم دین خاڵێکی دەستپێکی 

باشە تا لەوێوە بێیتە دەرەوە و گفتوگۆ لەسەر باشە و خراپە بکەیت.
ڕوشدی ئەڵێت: ڕاستە زۆر لەو گفتوگۆیانە کە پەیوەندیان بە 

جۆرێک لە جۆرەکان بە »ئایەت شەیتانی« و هەڕەشەی کوشتنەکەوە 
هەبوو. ڕوشدی مەبەستی ئەوەیە کەبڵێت ئیسالمە ڕادیکالەکان  ١٨



کەلەبچەیان خستۆتە دەستی ئیسالمەوە. ئەو پێیوایە کە هەرە کێشە سەرەکییەکانی ئەمڕۆ ئەوەیە کە دین 
گواستراوەتەوە بۆ ناو گۆڕەپانی سیاسی. ئەمەش تەنها پەیوەندی بە ئیسالمەوە نییە، بەڵکە بە هیندۆسی 
و مەسیحی و جولەکەشەوە هەیە ـ چونکە تاکو بێت پیاوانی دەمارگیری دینی ئەیانەوێت دەسەاڵتی سیاسی 

بگرنە دەست.
ـ من سەر بە وەچەی شەستەکانم و هەڵەی هەرە گەورەی ئێمەش ئەوەبوو نەمان ئەبینی چی بەڕێوەیە. 

ئێمە دینمان وەک شتێکی ڕۆژانە ئەبینی. خودا مردبوو. ئەمڕۆ دین ڕەنگە هەرە گەورەترین پرسیاری ئەم 
سەروەختە بێت.

بنیایەم دەتوانێت بڵێت کە شتێک لە پێش و لە دوای فەتواکەی خومەینییەوە هەبووە؟
ـ من پێموایە فەتواکە هێندەی ئەوەی یەکێکە لە نیشانەکانی گۆڕان هێندە خودی گۆڕانەکە نییە. بۆ 

من زۆر زەحمەت بوو لەو سااڵنەدا بڵێم ئەوەی کە ڕووئەدات بەشێکە لەو بەشە هەرە گەورەیەی 
تر. نووسەرانی موسڵمانی تر پەالماردران و کوژران، بۆ نموونە لە تورکیا و واڵتانی عەرەبی. 
بەهەمان هۆکار و تێڕوانینی سەدەکانی ناوەڕاست سەیرمان ئەکەن و بەهەموومان ئەڵێن: 

کفرکەر، ناماقوڵیکەر، سوکایەتیکەر، بریندارکەر.   
ـ بەاڵم ئینسانەکان نایانەوێت گوێ لە من بگرن کاتێک بڵێم ئەمە پەیوەندی بە 

گۆڕانێکەوە هەیە لەناو ئیسالمدا. پێموایە فەتواکە دەستپێکێک بوو بۆ ڕووداوی زۆر گەورەی 
وەک پەالماردانەکەی ١١ی سێپتەمبەر. 

بە درێژایی ئەمساڵ »نۆی ـ یانزە« کە کتێبێکی یاداشتنامەی شەست سەد الپەڕەیی بوو هەمووی 
تەواو بوو. بەاڵم سەلمان ڕوشدی هەرئێستا بەبێ هیچ خۆ سانسۆرکردنێک هەموو ئەو مێژووە 

ئەگێڕێتەوە. باسی سیاسی گەورە و نزیک لەژیانی تایبەتییەوە دەکات،  ئەمەش هەم سەرنجڕاکێش و 
هەم نائومێدکەرانەیە، باسی بەگژداچوون و لێپرسینەوەی خۆی ئەکات. ئەو لەو ڕێگەیەوە کەم تا زۆر 

زانیویەتی کە ڕۆژێک دێت گەر بمێنێت باسی ئەم مێژووە دەکات.
ـ من پیاوی یاداشتنامەنووس نیم. وەک سوسان سونتاگ کە یەک بەدوای یەک و بەجوانی 

یاداشتنامەکانی ڕیزکردووە و بەخەتێکی جوان لێی نووسیون، بێگومان بۆ ئەوەیەتی کە دواتر 
باڵویان بکاتەوە. من تازە بەتازە بڕیارم داوە کە هەموو ئەو ڕۆژانە لە یاداشتنامەکەمدا بنووسمەوە. 

ئەمەش بۆ من زەختێک بوو شتەکانیش زۆر بەپەلە ڕوویان ئەدا، زەختێک سەرباری ئەوەی کە من خۆم 
یادەوەرییەکی باشم هەیە بەاڵم هێشتا نەم ئەتوانی هەموو ئەو شتانەم بیربکەونەوە. یاداشتنامەیەکی 

پڕ لە وردەکاریم نووسی لەگەڵ باسکردنی ڕووداوەکان و قسەکردن لەسەریان.
ـ کاتێک هەموو ئەو شتانە تەواوبوون خەڵکانێک پێشنیاری ئەوەیان بۆ کردم لەسەر ڕووداوەکان 

بنووسم. بەاڵم من تازە لەو تونێلە هاتبوومە دەرەوە، بۆچی ئەبوو لەبەرخاتری ئەوەی لەسەری بنووسم  
جارێکی تر بچمەوە ناوەوە. لەبەر ئەو هۆکارە هەستیارانە نەم دەویست ئەوەبکەم و وەک نووسەرێکیش 
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پێویستم بە مەودایەک هەبوو، بۆ ئەوەی بیری لێبکەمەوە، 
هەزمی بکەم و بتوانم سەرلەنوێ سەیری ڕووداوەکان 

بکەمەوە و کۆنترۆڵم بەسەریاندا بشکێت بۆ ئەوەی بتوانم 
دەستبکەم بە نووسین لە سەریان.

هەروەها سەلمان ڕوشدی کەسێکی بەڵگە هەڵگر و 
بەدووداچووی ورد نییە بۆ نامەکانی و ئەو یاداشتانەی کە بۆ 

زانکۆی ئیمۆری لە ئەتلەنتا نووسیویەتی. ئەوان بۆ ماوەی 
چوار ساڵ کاریان لەسەر ئەمە کرد بۆ ئەوەی دواتر ببێت بە 

بناغەیەک بۆ ئەو یاداشتنامە تازەیە. کاتێک ڕوشدی بینی 
کە ئەوان چییان کردووە غەریزەی خەبەری بوەوە، ئەو دەنگە 
بچکۆلەی ناو سەری کەوتە قسەکردن و وتی ئێستا کاتیەتی.

لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە کاتی خایاند تا لەوە حاڵی بوو کە 
ئەبێت چۆن کتێبەکە بنووسێت. واتێگەیشتبوو کە ئەبێت ئەم 

کتێبە وەک هەموو کتێبەکانی تری وەهابێت، نەک کتێبەکە 
تەنها وەک یاداشتنامەیەک بخرێتە ڕوو بەڵکە فۆرمیش بۆ 

خۆی گرنگ بوو. ئەبوو سەلمان ڕوشدی وەها بنووسێت 
وەک ئەوەی خوێنەرەکانی چاوەڕێی لێ ئەکەن بۆ نووسینی 

ڕۆمانێکی، واتا قوڵ و زۆر هەمەالیەن و گیڕانەوەی کەسەکان 
سەرنجڕاکێش بێت. بۆ ئەوەی ڕوشدیش بگات بەوە، داوای 

لێکرا کتێبەکە بە ڕاناوی تاکی کەسی سێهەمی نادیار 
بنووسێت، لێرەدا ڕوشدی توانی ئەو مەودایە وەربگرێت کە 

پێویستی پێیبوو لەگەڵ بابەتەکەدا.  چونکە ئەمە تەنها 
ڕێگەچارەیەک بوو بۆ ڕوشدی کە وەک هەر کەسێکی تر 

بتوانێت ڕەفتار لەگەڵ خۆیدا بکات لەناو ئەو چیرۆکانەدا کە 
ژیانی ئەویان ئەگێڕایەوە. 

هەندێک جار نووسینی ئەوە بۆ سەلمان 
قورس بوو بەتایبەت لەو الپەڕانەدا کە 

پەیوەندیيان بە عەشق و پارە و خیانەتەوە 
هەبوو. هەندێک جار بێ بەزەیی و هەندێک 

جاریش کەسێکی سەرڕاست بوو بەتایبەت 

بەرامبەر خۆی. هیچ کەسێک ناتوانێت 
تەنانەت دوژمنە حازربەدەستەکانیشی بڵین 
ڕوشدی بۆیە ئەمانە باس ئەکات بۆ ئەوەی 
لەسەر حسابی ئەوانی تر خۆی بە کەسێکی 

جوان پیشان بدات.
ـ خوێنەرەکان هەست بەوە دەکەن کە ئەم 

نووسەرە ئەزانێت خۆی کێیە، هەروەها 
هەموو شتێکیش لەسەر خۆی ئەزانێت و 

هیچ شتێکیش ناشارێتەوە. ناشکرێت ئەم 
کتێبە وابخوێنرێتەوە کە گەوایە من بۆیە 

نووسیوومە بۆ ئەوەی لەڕێیەوە داوای 
لێبوردنێکی زۆر بکەم.

ـ من پێموایە لە دیدی ئەدەبییەوە 
ژیانی شەخسی خۆم زۆر لەو بارودۆخە 
سەرنجڕاکێشترە. هەموو ئەو شتانەی 

لە دەورووبەری ئینسان ڕووئەدەن 
سەرنجڕاکێشن. بێگومان زۆرینەی 

نووسینەکە باس لە سیاسەت و ئەخالق و 
دین و پرسیارەکانی ڕۆشنبیران ئەکات ـ 
بەاڵم پێویستە هەموو ئەمانە لە ڕێگەی 

ئەزمونی ژیانەوە بگێڕدرێنەوە.
کاتێک دەستت بەم نووسینە کرد هەستت 
بەهەمان ئەو ناڕەحەتیانە کردەوە کە لەو 

ماوەیە پیایدا تێپەڕیبوویت؟
ـ کەم تا زۆر بەڵێ. بەاڵم ئەوەی باش بوو 

ماوەیەکی زۆری بەسەردا تێپەڕیبوو ئەو 
نووسینەش  نەئەبووە هۆی ئەوەی هەستم 
بریندار بکات. بەڵێ ڕووی ئەدا هەندێک ڕۆژ 
لە کۆتاییدا مەزاجم تاریک ببێت، بەاڵم نەک 
لەبەر ئەو شتانەی کە ڕوویاندابوو لە ژیانمدا  ٢٠



بەڵکە لەبەر ئەو باسانە بوو کە ئەو ڕۆژانە تیایاندا دەمنووسی.
نەخێر، سەرباری ئەوەی کتێبی یاداشتنامەکە باس لە ناکۆکی و هەڕەشەکردنێکی زۆری ئەو سەروەختەی 

ژیانی ڕوشدی ئەکات. بەاڵم ئەو پێیوانییە ئەمە ئەبێتە هۆی نانەوەی ناکۆکی نوێ. ڕۆمانی »ئایەت شەیتانی« 
بە کفر تاوانبارکرا، بەاڵم سەلمان ڕوشدی شتێکی تر ئەڵێت : »ئەمە تەنها چیرۆکێکە لەسەر ژیانی خۆم«. 

سەلمان ڕوشدی ئەمەیە و ئێستاش کەسێکی ئازادە، لە نیویۆرک دەژی و بەشێک لە خێزانەکەشی لە لەندەنن. 
بێ هیچ ڕێگرییەک سەفەر بۆ واڵتەکەی خۆی هیندستان دەکات، ئەگەرچی ئەو خۆی کەسێکی گێل نییە بەاڵم 

خۆی بەکەسێکی ئازاد ئەزانێت، وەک ئەو کەسەی پێش دەرچوونی فەتواکە ئەگەرچی تائێستاش فەتواکە 
بوونی هەیە، بەاڵم بە فەرمی هەڵپەسێراوە. 

سەلمان ڕوشدی بە قریقو قریقێکی خۆشەوە ئەڵێت: تاڕادەیەک بە ئاشکرا بۆ پشوو بردنە سەر 
ناتوانم بچم بۆ تاران.

بەشێک لەو نووسراوەی کە باس لە ژیانی سەلمان ڕوشدی ئەکات و بووەتە بەڵگەنامەیەک، 
ئەڵێت: سەلمان ڕوشدی ڕۆماننووس بەردەوام ئەتوانێت زۆر جوان بنووسێت، »وات لێ 

ئەکات بەسەر توێی ئاودا سەفەربکەیت و هەستبکەیت ئەوە ڕاستییە«. 

سەرچاوە: ڕۆژنامەی سڤێنسکا داگ بالدت، ڕۆژی 16ی سێپتەمبەری 2012
121016  SvB
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کۆشک
کایەی کتێب: ڕۆمان

نووسینی: فرانز کافکا
وەرگیڕانی: عەتا نەهایی

باڵوكەرەوە: ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەری ئەندێشه

و  كۆشك  ناوبانگی  بە  رۆمانی  دوو  تایبەت  بە  كافكا،  بەرهەمەكانی 
دادگایی،  هەر چەندە بە  بۆچوونی زۆر كەس هەوڵێكی داهێنەرانەی 
و  رەمز  و  راز  ئاشكار كردنی  و  مژ  و  تەم  رەواندنەوەی  بۆ  هونەری 
نهێنییەكانی بوون و ژیانی مرۆڤن، بەاڵم خۆشیان لە  خەرمانەی تەم 
درێژایی  بە   كە  نهێنیین  و  راز  و  رەمز  لە  پڕ  بەرهەمی  دوو  مژدا  و 
دەیان ساڵە زهنی خەڵك و خوێنەران، بە تایبەت خوێنەری نوخبەی 
سەدان  و  دەیان  و  كردووە  مەشغووڵ  خۆیانەوە  بە  بیرمەندییان 
نووسراوە.  سەر  لە  راڤەیان  و  تەفسیر  و  لێكۆڵینەوە  و  خوێندنەوە 
هەر لە  تەفسیر و راڤەی ئایینیی و ئیالهییاتییەوە بگرە تا تەفسیر و 
راڤەی فەلسەفی و دەروون و ناسی و كۆمەڵناسی و... زۆربەی ئەم 
راڤە جیاواز و تەنانەت دژوارانە لە خاڵێكدا یەك دەگرنەوە كە ئەویش 
ئایا ئەمە  ئومێدە.  لە هیوا و  بەتاڵ  بوونی ئەم جیهانە داستانییانە 
بەو مانایەیە كە كافكا وەك پێغەمبەری بێ هیوایی ویستوویەتی بەم 
پیرۆزی  یان  بكات  پیرۆز  نائومێدی  داهێنەرانەی  داستانییە  بەرهەمە 
بە نائومێدی ببەخشێت؟ رەنگە ئەمە لەو دەگمەن پرسیارانە بێت كە 
دەتوانین، تا رادەیەك بە دڵنیاییەوە وەاڵمی »نا«ی پێ بدەینەوە. 
ناودارترین پاڵەوان و كەسایەتی داستانیی كافكا كە لەم دوو رۆمانەدا 
شكۆ  هەموو  دەردەكەوێت،  )ك(  ناو  یەك  بە  كۆشك(  و  )دادگایی 
لە  بەڵكوو  نائومێدی،  لە   نەوەك  مرۆیی خۆی،  و شان و شەوكەتی 
خەباتی شێلگیرانەی لە  پێناوی گرینگترین بەها و بایەخە مرۆییەكان 

وەردەگرێت. 
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پێدەکەنیم. ئێوارەیەکی درەنگی کۆتایی بێئاگا لەوەی تینا بەدزییەوە سەیرم دەکات، لەبەرخۆمەوە 
بە خۆر ئاوابوون دانیشتبووم  و خەریکی پایز بوو، کزەی بایەکی دەهات  و منیش لە حەوشە بەرانبەر 
و دامە قاقای پێکەنین. دەشێت پێکەنین خویندنەوە بووم، کە لەناکاو دەستم لە خوێندنەوە هەڵگرت  

بە تەنیا، سامناکتر بێت لەوەی بەتەنیا بگریت. 
پێکەنینەکانتدا، بێدەنگ لێتبڕوانم... لەناکاو تینا لێیپرسیم: دەزانیت هەمیشە حەزدەکەم لەکاتی 

دەکەیت، نەوەک کەسێکی تر. ئه گه رچی نازانم بۆ؟ لەوانەیە لەوکاتەدا هەستبکەم کە زۆر بە خۆت 
زۆر که س له وباوه ڕه دان، مرۆڤ له کاتی گریاندا زۆرتر خۆیه تی. بەڕاست بەچی وا پێدەکەنیت؟

من کە هێشتا پاشماوەی پێکەنینەکە لە سیمامدا مابوو، بەدەم بانگکردنەوە باوەشم بۆ کردەوە تا بێته  
ژێر باڵم. پاشان پێمووت: بەچیرۆکێکی سەیری بێرناردۆ ئاچاغای ئیسپانی ... یاخود راستتر بەحیکایەتێک 
کە لە رۆمانی )ئۆباباکواک(یدا هه یه . حیکایەتەکە بریتییه  له  شێواندنێکی زۆر جوانی حیکایه تی )مردن  و 

سلێمان پێغه مبه ر(. ئه و حیکایه ته ، که  زۆر به ناوبانگه  و له  زۆر سه رچاوه ی کۆندا هاتووه ، باس له وه  ده کات 
رۆژێک وه زیرێکی سلێمان پێغه مبه ر له بازاڕدا مردن ده بینێت. مردنیش به چاو ئاماژه یه کی بۆ ده کات. ئیدی 

وه زیره که  تێده گات که  مردن بۆ ئه م هاتووه  و زۆر ده ترسێت. ده چێت بۆ الی سلێمان پێغه مبه ر و روداوه که ی 

دێوانه
رهوانبێژهكان
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بۆ ده گێڕێته وه  و داوای لێده کات )به وپێیه ی 
سلێمان پێغه مبه ر توانا و ده سه اڵتی سه یری 
هه بووه ( هه رچۆنێکه  بیگه یه نێته  هندستان 
تا له  مردن خۆی بشارێته وه . کاتێک سلێمان 

پێغه مبه ر مردن ده بینێت، به گلله ییه وه  
پێیده ڵێت: بۆ به چاو ئاماژه ت بۆ وه زیره که م 
کردووه و ترساندووته ؟ مردنیش پێیده ڵێت: 

من وه زیره که م نه ترساندووه ، به ڵکو که  
بینیم سه رسام بووم، چونکه  ده بوو ئه مڕۆ 
له  هندستان رۆحم بکێشایه . به اڵم ئاچاغا 

زۆر جوان ئه و حیکایه ته ی شێواندووه ، به وه ی 
رۆژێک لە بەغدا کابرایەک له  بازاڕدا مردن 

ده بینێت  و تێده گات بۆ ئه م هاتووه   و دەبێت 
پێش خۆرکەوتنی بەیانی، گیانی بکێشێت. 

ئەویش لەترساندا بەپەلە به ئه سپێک بەرەو 
ئەسفەهان هەڵدێت. مردنیش شوێنپێی 

هەڵدەگرێت  و دوایدەکەوێت. لەئەسفەهان 
پیاوەکە خۆی دەکات بەدوکانێکی ئاوێنەفرۆشدا 

و لەوێدا خۆی دەشارێتەوە. درەنگانێکی شەو، 
کاتێک مردن شوێنەکەی دەدۆزێتەوە و دەچێتە 

ناو دوکانەکەوە، سەرسام دەبێت بەوەی کە 
کۆمەڵێک وێنەی زۆری کابراکە دەبینێت  و 

ناتوانێت وێنە راستەقینەکەی بدۆزێتەوە تا 
گیانی بکێشێت. ئیدی ماوەیەک بەسەرسامی 

لەوێنەکان دەڕوانێت  و بەدوای وێنە 
ئەسڵییەکەدا دەگەڕێت، تا لەناکاو خۆرهەڵدێت  
و ناچار مردن ئەو شوێنە بەجێدەهێڵێت، چونکە 

وادەی مردنی پیاوەکە تێدەپەڕێت. جارێکیتر 
بزەیەکم بۆ تینا کرد و بەئاماژەی دەست 

کتێبەکەم نیشاندا، که  وێنه ی مارمێلکه یه ک 

لەبه رگه که یدا 
بوو.

 تینا بەهەمان سەرسامی 
پێشوویەوە پرسی:

بە - بەاڵم تۆ 
کوێی ئەم چیرۆکە پێکەنیت؟

- ئەو بەشەی کە پیاوەکە دەتوانێت فێڵ لە 
مردن بکات  و وێنە ئەسڵییەکەی خۆی لەناو 

وێنە ساختەکانی خۆیدا ون بکات، ئەویش بەهۆی 
ئاوێنەی ناو دوکانەکەوە. تۆ هەرگیز بیرت لەشتێکی 
وا کردۆتەوە؟ مەبەستم لەوە بوو بڵێم تۆ بیرت لەوە 

کردۆتەوە کە مرۆڤ هیچ نییە جگە لەو وێنانەی هەیەتی، 
یاخود بۆ خۆیی دروستدەکات؟

تینا وەک ئەوەی شتێکی بیربکەوێتەوە، قسەکەی پێبڕیم  
و وتی:

- دەزانیت ئێستا ئەو قسەیەتم بیرکەوتەوە، کە ماوەیەک 
لەمەوپێش ، ئەوکاتەی نەخۆش بوویت، دەستتگرتم  
و بەبزەیەکەوە پێتووتم: نیگەران مەبە... لە هەموو 

بارێکدا مردنی من، مردنی وێنەیەکە و هیچی تر.
- بەڕاست ئەو قسەیەم پێوتیت؟ ئەوە نهێنییەکی 

خۆم بوو کە دەبوو نەمدرکاندایە لەالت. چونکە 
حەزمدەکرد رۆژێک چیرۆکێک لەبارەی شتێکی 

واوە بنووسم. بۆ نمونە لەبارەی کەسێکەوە کە 
وێنەی خۆی لێدەگۆڕێت  و بەیانییەک کاتێک 

لەبەردەم ئاوێنەیەکدا دەوەستێت، هەستدەکات 
ئەوەی ئەم سەیری دەکات، کەس نییە جگە 

لە چێ گیڤارا. ئیدی بەشێوازی ئەو جل دەپۆشێت 
 و سیگاری کوبایی دەکێشێت  و بیرەوەرییەکانی خۆی 

لەبارەی شەڕی پارتیزانییەوە دەگێڕێتەوە. بەاڵم رۆژێکیتر 
خۆی لەوێنەی رۆماننووسێکی ئیتالیدا دەبینێتەوە کە 
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ناوی تابۆکی یاخود شتێکی لەو بابەتەیە و 
بیر لە نووسینی رۆمانێکی گەورە دەکاتەوە 

لەبارەی بنەماڵەکەیەوە. ئیتر ئاوا بەو شێوەیە 
ئەو کەسە وێنەی زۆر کەسایەتی تر لەخۆیدا 

دەبینێت، لە ماسیگرەوە بۆ شەقاوە و وێنەکێش 
 و زۆری تر. بەاڵم ئەوە بزانە کە هەموو ئەو 

وێنانەی ئەو لەخۆیدا دەیبینێت، بەراستی 
بەشێکن لەخۆی. چونکە بیرت نەچێت ئێمە 

لە وێنەیەکی گەورە دەچین، که  لەزۆر وێنەی 
بچوکتر دروستکرابێت.

تینا بەجۆرێک لەبێزارییەوە وتی: دەزانم هەموو 
جارێک تۆ لە بابەتی وێنەدا توشی سەرەخولەم 
دەکەیت و لەناو زۆر دیمەنی سەیرو سەمەرەدا 
وێڵم دەکەیت. هەروەک ئەوەی ئێستا لەباسی 

ئەو کەسەدا توشی بووم، کە وێنەکەی 
دەگۆڕێت.

- دەزانی من دەمویست باسی ئەو وێنانەت 
بۆ بکەم کە وێنەیەکی جیاواز لەخۆیاندا 

نیشان دەدەن. تۆ دەتوانیت بەدرێژایی مێژوو 
وێنەی زۆر ئیماندار ببینیت، کە سەرئەنجام 

وەک بێباوەڕێک کوژراون، یاخود شۆڕشگێڕێک 
کە وەک خیانەتکارێک مردووە. خیانه تکارێک 

وێنه ی شۆڕشگێڕێکی هه یه . ئەمەش دەمانخاتە 
بەردەم ئەو شەڕە بێئامانەی لەنێوان وێنەکاندا 
هەیە. بۆ نمونە وێنەیەک کە نایەوێت 

وێنەیەکیتر بێت، وێنەیەک دەیەوێت 
ببێتە وێنەیەکی تر، یاخود 

وێنەیەک دەیەوێت وێنەیەکی تر 
بکاتە هاوشێوەی خۆی. 

دێتەوە یادت لەم رۆژانەدا 

سەیری ئەو گریانە بەکۆمەڵەی خەڵکی کۆریای باکورمان 
دەکرد، کە چۆن لە شەقام  و گۆڕەپانەکاندا بە کۆمەڵ بۆ 

مردنی »کیم سۆنگ- ئیل«ی سەرۆکییان دەگریان؟ ئایا 
بەتەنها خۆشەویستیی راڤەی ئەو گریانە بەکۆمەڵەی 

کۆرییەکان دەکات، کە لەشەقامەکاندا خەڵکی شینو واوەیال 
بکەن بۆ سەرۆکەکەیان، ئەو سەرۆکەی واڵتەکەی کردبووە 

زیندانێکی گەورە و یەکێک لە هەژارترین واڵتی دنیا؟ 
لەوانەیە تۆ بڵێیت دەشێت ترس توانای راڤەکردنی ئەوەی 
هەبێت  و خەڵکی لە ترسی گرتن  و سزا ئاوا بگرین. بەاڵم 
ئازیزم ئەوە ئەو گرفتەیە کە دەمویست بۆت باسبکەم... 
گرفتی وێنەکانە. زۆرێک له وانه ی لە شەقامەکانی کۆریادا 

دەگریان  و بەدەم قوڵپی گریانەوە بە مشت لەزەوییان دەدا، 
هیچ نەبوون جگە لەوێنەکانی کیم سۆنگ- ئیل خۆی، کە 

توانیبووی بەدرێژایی سااڵنی حوکمڕانی، بەشێکی زۆری 
واڵت بکات بە هاوشێوەی خۆی. یاخود لەوانەیە زۆرێک 

له وانه ی دەگریان، خۆیان لە وێنەیەکی کیم سۆنگ- ئیلدا 
بینیبێتەوە و بۆ خۆیان گریابن. له یاده وه ری تۆدا نییه ، کە 

لە سەردەمی سەددام حوسەیندا دروشمێک هەبوو، لەسەر 
زۆر دیوار و شوێنی گشتی دەنووسرا و دەیوت: کە سەدام 

دەڵێت، ئەوا هەموو عێراق دەڵێت. سەددام حوسەین باوەڕی 
وابوو کە واڵتێک بەخاک  و خەڵک  و پەلەوەر و ئاژەڵییەوە 

هاووێنەیەکی خۆیەتی. دەزانی خەڵکێکی زۆریش باوەڕیان 
وابوو، کە هاووێنەیەکی سەددامن. بەاڵم لەوان ترسناکتر، 
ئەوانە بوون کە جیاواز و دژ به  وێنه که ی سه ددام خۆیان 

نیشان ده دا، که چی نەیاندەزانی له راستیدا وێنەیەکی 
سەددامن. دەزانیت من نامەوێت باسی ئەوەت بۆ بکەم 

کە چۆن رژێمەکان وێنەی خۆیان دەسەپێنن بەسەر هەموو 
وێنەکانی تردا، یاخود واڵتێک لەسەر وێنەی خۆیان کۆپی 

دەکەنەوە. هەرچۆن ناشمەوێت باسی ئەو هاووێنە بوونەت 
بۆ بکەم، کە ئێمە لە سەرسامیماندا بۆ کەسی وێناکراو 
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پێیهەڵدەستین، وەک چۆن خۆمان لێدەبێتە پاڵەوانی فیلمێک یاخود تۆ 
بە منداڵی دەتویست ببیتە بووکەڵەکەت، کە ناوی باربی بوو.

ئەوکاتە دنیا کەمێک ساردببوو. تینا دەستی گرتم  و بەرەو ژورەوە رۆشتین. 
هێشتا نەگەشتبووینە ژووری میوان، لێیپرسیم: بابە تۆ خۆت رۆژێک هەستت 

کردووە وێنەیەکی تر بیت؟ 
وەستام  و بەبێدەنگییەکی پڕ لە سەرسامییەوە لە تینام ڕوانی، وەک ئەوەی پرسیارەکەی، 

رووبەڕوی راستییەکی تاڵم بکاتەوە، وتم: دەزانی ئەوە وەهمێکی خۆشە ئەگەر پێمان وابێت 
ئێمە بەدرێژایی تەمەنمان تەنها خاوەنی یەک وێنەین، یەک وێنە و بەس. بەاڵم بەدرێژایی 

ژیان هەوڵدەدەین تەنها یەک وێنەی خۆمان نیشان بدەین. وابزانم جارێک له   رۆمانێکی میالن 
کۆندێراوه ، چیرۆکی ئەو شاعیرە ناسکەم بۆ گێڕایتەوە، کە چۆن لە پێناو بیروباوەڕیدا دەبێتە سیخوڕ بەسەر 

خۆشەویستەکەیەوە و راپۆرتەکانی ئەم، کچە خۆشەویستەکەی دەگەیەنێتە سێدارە. با نمونەیەکی ترت 
بۆ باسبکەم. کاتی خۆپیشاندانەکانی 17 شوباتت لەبیرە، کە چۆن چەکدارەکان بێڕەحمانە تەقەیان لە 

خۆپیشاندەران دەکرد و لە خوێندا دەیانگەوزاندن؟ تۆ دەزانیت لەکاتی ئەو هاتوهاوارەدا هیچ چەکدارێک 
نیشانەی لە کەسێکی دیاریکراو نەگرتۆتەوە، بەوەی دەیناسێت  و رقی لێیەتی. بەڵکو ئەو تەقەی لە وێنەیەک 

کردووە، وێنەیەک کە گرنگ نییە کێیە، به ڵکو گرنگ ئه وه یه  که سێکی ناڕازییه .
هەستمکرد بێزاری یاخود ماندوێتی لە سیمای تینادایە، هەربۆیە هەوڵمدا بابەتەکە بگۆڕم، بەوەی بە تینام 

وت: ئەگەر بتوانێت دە وێنەم بۆ بهێنیت، ئەوا هەوڵدەدەم هه ر ئێستا دە چیرۆکیان لەسەر بگێڕمەوە. دە 
وێنە گرنگ نییە وێنەی چین. ئەویش پاش ماوەیەک گەڕایەوە و لەبەردەممدا دە وێنەی دانا، کە لە گۆڤارو 

رۆژنامەوە بڕیبوونی. وێنەکانم لەیەکتر جیاکرده وه  و باڵومکردنەوە. 
یەکەم وێنه : دیمەنی کۆمەڵێک شێتبوو، لە بازاڕێکی رۆژهەاڵتیدا بەجلوبەرگ  و سیمای گاڵتەجاڕییانەوە. 

دووەم: فەرهەنگێکی کراوەی گەورەبوو، زۆر گەورەتر لەو کەسەی خەریکی نووسین بوو تێیدا. 
سێیەم: تەنها سفرێکی گەورەبوو. 

چوارەم: وێنە بەناوبانگەکەی دۆنکیشۆتی الواز بوو.
پێنجەم: وێنەیەکی گاڵتەئامێزی شەهرەزاد بوو بە جلوبەرگی راپەوە. 

شەشەم: وێنەی میرێکی ورگنی سمێڵ زل بوو، لەکەنار دەریایەکدا پەنجەی بۆ دوور راکێشابوو. 
حەوتەم: وێنەی جادوگەرێک بوو.

هەشتەم: وێنەیەکی نیوە سوتاوی شاری سلێمانی بوو.
نۆیەم: دیمەنی لەخاچدانی منداڵێکی ئیشکەربوو.

دەیەم: وێنەی کەسێک بوو، کە کتێبێک دەخوێنێتەوە، بەاڵم پیتەکان لە الپەڕەی کتێبەکەوە هەڵڕژاونەتە 
خوارەوە.
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ئیدی یەک یەک وێنەکانم هەڵدەگرت  و پاش کەمێک 
سەیر کردن  و وردبوونه وه  لێیان، چیرۆکێکم لێیانه وه  

دەگێڕایەوە.
یه که م وێنه ، دیمه نی وه ستانی کۆمه ڵێک شێت بوو، 

له ناو بازاڕدا و من توانیم ئه م چیرۆکه ی لێوه  دروست 
بکه م. یاخود راستتر من له  سه یرکردنی وێنه که دا، ئه م 

چیرۆکه م ده بینی:

دێوانه  ره وانبێژه كان

  كاتێك توانیمان ئه ندێشه ی بازنه یه كی چوارگۆشه یی 
بكه ین، وه ك دێوانه کان ده یكه ن، ئه وكاته  ده توانین 

به سه ر بیری »كۆتاییبوون«دا زاڵبین، هه روه ك 
ئه و دێوانانه ی  توانییان به م کاره  هه ستن، كه  

ترسناكترین ده سته ی باوه ڕدارییان دروستكرد  و 
دواتر هه موویان له سه رده ستی خه لیفه ی عوسمانی 
»سوڵتان عه بدولحه مید«دا كوژران  و جگه  له  چه ند 

نووسینێك، كه دواتر ده دۆزرێته وه   و ئه م چیرۆكه  پشتی 
پێده به ستێت، كه سیان ده ربازی نابێت. هه رچه نده  

ئه و دێوانه  ئیماندارانه ، بیروباوه ڕییان به ته واوی 
له ناو نه چووه  و جارجار له شوێنه  جیاجیاكانی جیهاندا 
به ده رده كه ون، ئه گه رچی هه ندێكجار به شێوازی زۆر 

جیاوازتر له وه ی پێشه نگه كانیان پێیهه ستاون. 
رێگای پێشه نگه كانیش، رێگایه كی سه یربوو  

له خواپه رستیدا و پشتی به دێوانه یی ده به ست 
تا له خه یاڵه وه  په ی به  مه جازی خودایی 

به رن. وه ک ئه وه ی عه قڵ فریوده ر بێت. 
ئه م رێبازه ش، له الیه ن ئیماندارێکه وه   
دانراوه ، دوای ئه وه ی زانیارییه كی زۆر 

له ئایندا به ده ستده هێنێت، ده گاته  

ئه و باوه ڕه ی كه  كورترین رێگا بۆ گه شتن به خودا 
دێوانه ییه  ، هه رچۆن موریده كانیشی هه ر دێوانه ن  و 
ناوی خۆشیان ونده كه ن، چونکه  هه ریه كێكیان واتای 

هه موان ده دات.
 به سه رهاتی ئه م دێوانانه ، حیکایه تێکی 

دیمۆکرێتسمان به یاد ده هێنێته وه ، که  بۆرخیس 
له و نووسینه یدا باسی ده کات، که  له باره ی 

»نه مری«یه وه یه ، ئه گه رچی باوه ڕی ته واوی به  وه 
 نییه ، که  ئه م حیکایه ته ی دیمۆکرێتس روویدابێت، 

به اڵم به هه رحاڵ به پێی گێڕانه وه که ی بۆرخیس، 
دیمۆکرێتس له باخچه یه کدا، هه ردوو چاوی خۆی 
ده رده هێنێت تا بتوانێت بیربکاته وه  و شته کانی 

جیهانی ده ره وه  سه رقاڵی نه که ن، که  دێوانه  
ئیمانداره کانیش وا ده که ن، به وه ی له جیاتی چاویان، 

عه قڵ فه رامۆش ده که ن تا بگه نه  ئه وپه ڕی باوه ڕ.
با ناوی ئه و ناوچه یه  له یادبكه ین كه  په یڕه وانی 

ئه م مه زهه به  تیایدا ده ژیان. هه رچۆن باسی 
قه تڵ  و عام كردنه كه یان ناكه ین، تا كه مێك 

له خۆیان بدوێین. به وپێیه ی توانیبویان شتگه لێكی 
سه رسامكه ر بخوڵقێنن، جیاواز له وه ی خه ڵکی تر 
ئاشنان پێی  و ده یزانن. بۆ نمونه  ئه م دێوانانه  

توانیبویان ژورێكی سێگۆشه  دروستبكه ن كه  
هه ر سێ گۆشه كه ی پله  وه ستاوبێت  و نافووره یان 

له ناو دره ختگه لێك دروستكردبوو كه  ئاو له سه ر 
لقه كانیانه وه  ده پژا و وشه یه كیان بێكۆتا لێكده دایه وه . 

ته نانه ت به سه ر بیری مردندا زاڵده بوون. ئه و كاره  
سه یرانه ی له توانای ئه و دێوانه  باوه ڕدارانه دا بوو، 
كه  رێگایه كی سه ختی خواپه رستییان دۆزیبوه وه ، 
ده گه ڕایه وه  بۆ ئه و توانا سه یره ی له ره وانبێژیدا 

هه یان بوو. كاره  سه یره كانیشیان به  وشه  ده كرد  
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و هه وڵی به رجه سته كردنیان ده دا. ئه مه ش پێویستی به مه شق  و 
خۆڕاهێنانێكی سه خت هه بوو له ڕاماندا، كه  ده كرا »بۆ نمونه » تا ئه به د 

له دیمه نی گوڵێك رابمێنن كه  له  زه ینیاندایه   و هه ریه كه  و به جۆرێك وێنای 
بكات. به خته وه ر، دێوانه  عاشقه کانیان بوون، كه  ده یانتوانی بێكۆتا وێنای 

گوڵێك بكه ن  و سه رسامكه رانه  وه سفی ره نگی شین بكه ن، چونکه  ئه وان وێنه ی 
هیچ گوڵێک له ئه ندێشه یاندا نه بووه ، ئه وه نده ی وێنه ی گوڵێکی ره ها له ئه ندێشه یاندا بوو، 

که  هه موو گوڵه بینراوو نه بینراوه کانی له خۆده گرت. ئه م توانا سه یره شیان بوو، وایده کرد ته نها 
یه ك دێڕ شیعریان هه بێت  و بێکۆتا و به درێژایی رامانه كانیان، گۆڕانی تیادا بكه ن  و وێنه ی لێوه  

دروستبكه ن  و راڤه ی بکه ن. هه ر وشه یه ك ده بووه  سه رچاوه ، هه روه ك چۆن وێنه   و رسته كانیش وابوون 
 و ده چوونه وه  سه ر خوا. وه ك ئه وه ی هه ر وشه یه ك كورتكراوه ی ئه وبێت  و وێنه یه ك، بنچینه ی هه موو رسته كان 

بێت. 
ئه و دێوانانه  رێگای ره وانبێژییان ده گرته به ر تا له ده نگی تاڤگه وه  بگه نه  جوانی ره ها، كه  ئه وپه ڕی ئاسووده یی 

ده گه یه نێت. ئه مه ش هه ندێك له موریدانی ده سته كه ی ده گه یانده  بیری خۆكوشتن. به اڵم راڤه كردنی ئه و 
توانا سه یره ی ئه و دێوانانه   هه یانبوو له  عه شقدا، ئاسته مه . هه رچۆن هیچ له باره ی گوزه رانی رۆژانه شیانه وه  

نازانرێت.
شه وێك كه  ئه و ده سته یه  له  ده وری ئاگرێكی بڵێسه دار داده نیشن، ئاگرێک كه  ته نها له ئه ندێشه یاندا لرفه ی 
دێت، یه كێكیان ده ڵێت: با ئه م شه و جیهان تا دوا سنووره كانی مانا، له دوو وشه دا كورت بكه ینه وه . هه رخۆی 

پاش كه مێك بێده نگی ده ڵێت: دره وشاندنه وه یه كی خامۆش، یه كێكی تریان ده ڵێت: دڵۆپێك له تینوێتیدا. 
یه كێكی تریان: سنوورێك له بێكۆتاییداو زۆر کورت کردنه وه ی تر، كه  نازانرێت دوایین کورتکردنه وه   چییه  

پێیگه شتوون، به وپێیه ی ئه وان ده یانتوانی بێكۆتا وێنه ی جیهان بكێشن. 
ده بێت ئه و راستییه  ئاشكرا بكه ین، كه  كاتێك ده ڵێین »شه وێك كه  ئه و ده سته یه  له  ده وری ئاگرێكی 
بڵێسه دار داده نیشن«، ئه وا مه به ست له ته نها شه وێك نییه  له  ژیانی ئه و دێوانانه دا، به وپێیه ی ئه وان 
بۆ خۆیان هیچ گرفتیان له گه ڵ زه مه ندا نییه  و ده توانن شه وێک بێکۆتا درێژ بکه نه وه ، وه ك ئه وه ی 

ئه وان له خه یاڵێکی بێکۆتادابن. هه رچۆن وێناكردنی »دڵۆپێك له  بێکۆتاییدا« مانای یه ك دڵۆپی 
نه ده گه یاند له الیان، ئه وه نده ی دڵۆپێکی بێکۆتا بوو.

به اڵم كۆتایی هاتنی ئه و ده سته یه ، نه ده گه ڕایه وه  بۆ دژایه تی كردنی راسته وخۆیان بۆ سوڵتان  و 
ده سه اڵت، یاخود زۆربوونی ژماره یان مه ترسی دروستكردبێت. ته نانه ت نه شده گه ڕایه وه  بۆ ئه وه ی كه  ئه وان 
ده یانتوانی بێكۆتا وێنه ی تر بۆ سوڵتان دروستبكه ن. به ڵكو ئه وان له یه كێك له شه وه  درێژه كانیاندا، رامان له  

چه مکی سته مکاری، ده یانگه یه نێته  ئه وه ی له شکرێک ئه سپسواری به زه بر و زه نگ، له  ره وانبێژییانه وه  بێنه  
ده ره وه  و خوێنی یه ك به یه كی دێوانه  كان بڕژێنێته  سه ر زه وی . ئه و له شکره ش زۆر به  سواره كانی سوڵتان 
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عه بدولحه مید ده که ن.
له  گێڕانه وه ی به سه رهاتی دێوانه  ره وانبێژه کاندا، 

هه رگیز ئاماژه  به شوێنی روداوه كه  ناكرێت. هه رچۆن 
ده كرێت ئه و له شكره ی له خوازه   و لێكچواندنه كانیانه وه  

دێنه ده ره وه،  به زۆر له شكری تر بشوبهێنین. ئه مه ش 
ئه و گومانه مان ال دروست ده كات، كه  ئه و دێوانانه  ، 

له  سه رده می سوڵتان عه بدولحه میددا نه ژیابن، به ڵكو 
له هه موو ئێستایه كی تردا هه بن، كه  روویه كی تری 

بێكۆتاییه   و ئه وان له جه نگی ره وانبێژییدا کوژرابن.

*)تیناو چیرۆکه  ئه ندێشه کراوه کان( بریتییه  له  
سێینه یه ک، ئه گه رچی ده مێکه  نوسراون و ئاماده ن 

بۆ چاپ، به اڵم تا ئێستا به شی یه که می ئه و 
سێینه یه  »وێنه و ئاوێنه » له  چاپخانه ی ره نج 2007 

باڵوکراوه ته وه . ئه م نووسینه ، بریتییه  له  پێشه کی  و 
چیرۆکێک، له  به شی دووه می ئه و سێینه یه  

به ناوی »وێنه و وێنه »، که  هیوادارم له گه ڵ 
به شی سێیه م به ناوی »وێنه و ده مامک‹ 

له  ئاینده دا چاپییان بکه م.
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گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەدۆنیسی باوکم
و. لە سویدییەوە: هیوا قادر
دیزاینی بەرگ : ئارام عەلی

لە چاپکراوەکانی دەزگای سەردەم

خانمە هونەرمەند نینار ئیسبەر، کچی ئەدۆنیس، لەدایکبووی ١٩٧١، 
لە دە بەشی یەک لە دوای یەک و پێکەوە گرێدراودا، نزیکەی سەد 

پرسیار وەک باوک و شاعیر لە ئەدۆنیس ئەکات، پرسیارەکانی سەرەتا 
لەسەر دەستپێکردنی خوێندن و پەیوەندی ئەدۆنیس لەگەڵ ئیسالم، 
شیعر، سوریا وەک جێگای لە دایکبوونی و لوبنانیش وەک شوێنی 

نیشتەجێبوون، بەتایبەت لەو سااڵنەدا کە جەنگ هەموو شتێکی 
وێرانکردووە. دواتر پرسیارەکانی نینار لە ئەدۆنیس لەسەر ژن، لەچک، 
دینە تاکخواییەکان و تیرۆریزمە. ئەدۆنیسیش زۆر بە کراوەیی وەاڵمی 

پرسیارەکانی ئەداتەوە و باس لە وەفا، هاوڕێیەتی، هەوەسبازی و 
الیەنی داهێنان ئەکات. 

ئەم کتێبە یەکەم کتێبی نینار و ئەدۆنیسە پێکەوە، سەرەتا بە زمانی 
فەرەنسی باڵوکراوەتەوە و دواتر وەرگێڕاوە بۆ چەندان زمانی تر، ئەم 

وەرگێڕانە کوردییە لە زمانی سویدییەوە کراوە و کتێبەکە لەالیەن 
دەزگای »ئەلهەمبەر« لەساڵی ٢٠٠٦دا لە سوید چاپکراوە. 

گرنگی خوێندنەوەی ئەم کتێبە لەوەدایە ئەمانکات بە شاهیدی وانەیەکی 
دوو الیەنەی گرنگ لەسەر ئازادی. لەالیەن کچێکی هونەرمەندی ئازادی 

ناو دنیای ئەوروپا و شاعیر و ڕۆشنبیرێکی بە جورئەتی ناو دنیای 
عەرەبی. بێگومان زۆر لەو خوێندنەوانەی ناو ئەم پرسیار و وەاڵمانەی 
ئەم کتێبە نزیکییەکی بەرچاوی لە بیرکردنەوە و کلتوری کوردیدا هەیە.

٣١دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم



                   

الیه کدا ده گێڕا و ڕاگوزه ر شتیان ده بینی،     بێده نگ به رامبه ر به  یه ک دانیشتبوون، چاویان به  هه موو 
خۆیان له سه ر شتێکی دیاری کراو ڕابگرن توانای ئه وه یان نه بوو بۆ چرکه  ساتێکیش بیر و ڕوانینی 

که  له  ده وروبه ریاندا له  بزاوتێکی و بیری لێبکه نه وه . د رکی ئه و ده نگ و ژاوه  ژاوه شیان نه ده کرد 
که  زۆرکه م خاکه که ی به  ده ره وه  بوو. به رده وامدا بوون. ئه وان له ناو دارستانێکی چڕ و زه وه ندا بوون، 

دره خت و ده وه نه کان به  شێوه یه ک تێک چڕژابوون، ته نانه ت ئاژه ڵه  گه وره کانیش نه یانده توانی به  ئاسانی هات 
و چۆی له  ناودا بکه ن. جارێک له  گه رمه ی خه یاڵ په رتی و بیرکردنه وه  ئاڵۆزه کاندا، ته نیا بۆ شکاندنی ته لیسمی 
بێده نگیه که  دلێر به  ساالری وت: ده زانیت ورچی ناو ئه م بێشه اڵنه  به ناوبانگه ، من له باره یانه وه  چیرۆکی سه یرم 

بیستوه ! ده بێت ئاگادار بین و له  ده رفه تێکدا بڕۆین.

گۆڕستانی)س(ەکان
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  ساالر زۆر خه م ساردانه  وتی: خوام ده کرد 
ده بوونه  دڕنده ترین گیانداری کێوی و پرزۆڵ 

پرزۆڵیان ده کردم. ئه گه ر دره خته کانیش ببن به  
ئه ژدیها من ناتوانم ئێره  به جێ بهێڵم. جه سته م 

وه ک ئێسکه کانی شکابن ئازاریان پیا ده گه ڕێت، من 
پێویستم به  حه سانه وه یه .

  ساالر به  درێژایی سێ شه و و ڕۆژی پێشوتر 
چاوی نه چوبووه  خه و، ئه وه یش له الیه ک بێزار و 
له الیه کی تره وه  زمانی ناوه وه ی خێراتر خستبوه  

گه ڕ. یه که مجاری بوو به  درێژایی ئه و  شه و و رۆژانه  
گه لێک پرسیار له  خۆی بکات که  پێشتر نه یکردبوون 
یان که متر بیری لێ کردبوونه وه . که چی بۆ دواجار 

خۆی و پرسیاره کانی له  تونێلێکی بێ کۆتاییدا 
بینیه وه  که  له وه  تاریکتر بوو هه نگاوێکی بێ ترس 
و گومانی تیا بنێت. له  ڕاستیا تونێله که  فه زایه کی 
ده مامکدار بوو، ڕووه  ڕاسته قینه که ی کاتێک ئاشکرا 

ده بوو که  تۆ له  خنکاندا بیت.
  خه وی یه که م شه وی ناو بێشه اڵنه که ی ساالر 

تێکه ڵه یه کبوو له  دیمه نی سه یر و ناکۆک. له  بینینی 
جانه وه رێکی زه به الحه وه  تا مێروویه کی بچووکی 
مت بوو، که  له  ناکاوێکدا باڵ ده گرێت و گه وره  

ده بێت، ده بێته  باڵنده یه کی گۆشت خۆر و په الماری 
ده دات. یان دیمه نی ده یان ئه ژدیهای شاخدار که  
له  ئه شکه وتێکه وه  به  فیشکه فیشک دێنه  ده رێ و 

بۆ خۆراک ده زریکێنن، ئه وان به ره والی ئه م ژه هری 
مه رگ ده ڕێژن و ئه م به ده م که وتن و هه ستانه وه وه  

ڕوو له  ڕه وه ز و هه ڵدێر هه ڵدێت.
  دیمه نه کان له  نێو پرخه  و وڕێنه ی ساالردا به  

جۆرێک به رجه سته بوون که  هه ندێجار خۆیشی له  
خه و ڕاست ده بوه وه ، بێ ئه وه ی ئاگای له  ده وروبه ری 

بێت بۆ 
چرکه ساتێک 

داده نیشت و بێ ئاگایانه  
جارێکی دی سه ری 

ده نایه وه . دلێر که  یه که م 
شه وی بوو له گه ڵیا و وه ک ئه و خه و 

کۆتی نه کردبوو، هه ر فریای ئه وه  ده که وت 
له  کاتی وڕێنه  و خڕ و پفه که یدا، به  ده م 

وه نه وزی خۆیه وه  هه ڵی بسێنێت، هه ڵساندنی 
باڵنده یه کی کڕکه وتووی سه ر هێلکه  و شێتێکی برسی 

له سه ر نان خواردن.
  له  به ره به یاندا، کاتێک هێشتا دره خته کان له و 

تاریکیه وه  ئااڵبوون که  پاشماوه ی فێنکی به یانیه کی 
زووی مانگی ڕه زبه ر ده یبه خشیه وه ، دلێر به  زۆر 

ساالری هه ڵساند و پێی وت:
- ده بێت بڕۆین و ئێره  به جێ بهێڵین، مانه وه مان له وه  

بێ ماناتره که  چه ند و چوونی له سه ر بکه ین. 
  ساالر هه ر به  چاوی خه واڵوه وه  وتی:

- الی من نه  ترس باوی ماوه  نه  کات، له وه یش 
ماندووترم بتوانم به  ڕێگادا بڕۆم.

- خۆ تۆ ئه مشه و نه ت هێشتوه  منیش 
بنووم، پاسه وانی پرخه پرخی تۆ بووم.

- ڕاست ده که یت، ئه مشه و سه دان خه ونی 
ترسناکم دیوه ، وا مه زانه  ئاسووده  

نووستبێتم.
- ده بێت وابێت، ده زانیت له ناو چ دۆزه خێکه وه  

هاتوویت! خه وی شه و به چکه ی ڕووداوه کانی ڕۆژه  
به  نامۆیی. به اڵم حه زده که م بزانم تۆ به ته مای 
چیت؟ ئێره  شوێنی دڵنیایی نییه ، خۆ هه روا لێره  

دانانیشین جانه وه ر بمانخوات یان له  برسانا بمرین!
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- ئه مڕۆیش لێره  به سه ر ده به ین، تێر ده نووین و 
ده حه سێینه وه ، دوایی قسه ی لێ ده که ین، به  ڕاست 

ڕوو له  کوێ بکه ین؟
- منیش نازانم، خۆمان ده ده ینه  ده ست قه ده ر و 

ده شێت جارێک ڕێکه وتێک به  دڵی تۆ بێت!
- ئه و ڕیکه وته یش گرنگ نییه ، به  ڕاستیی 

له وه  بێزارترم ژیان به  کۆڵمه وه  بگرم و وه ک 
منداڵی شیره خۆره  به  هه رالیه کدا بیگێڕم، له  

هه رجێگایه کدا توانام نه ما دابنیشم و بۆی بگریم.
- منیش ماندووم، وه ک تۆ نا، به اڵم تا ڕاده یه ک 

بێزارم، به و مانایه ی تۆ نا که  ده ستم له  ژیان 
شتبێت.

- تۆ ئازادیت. به اڵم ئه و خه ونانه ی ئه مشه و دیومن 
به شێکن له و ئاڵۆزی و ئاژاوه  فراوانه ی که  الی من 

به  خه ستی سه ری هه ڵداوه .
  ساالر که مێک وه ستا، وه ک بیر له  شتێک بکاته وه  

وابوو پاشان وتی:
- به  تایبه تی دیمه نێک هه رگیز له  بیری ناکه م. پڕ 

له  ئازار و له  هه مان کاتدا چێژ به خشیش.
- ئازار و چێژوه رگرتن؟ ڕه نگه  خۆشه ویستیت 

کردبێت!
- نا، له  شه وی وادا و له دوای ئه و کاره ساته ی 

به سه رما هات خه وی وا ترسناکه ، له به رئه وه  نا 
که  ئاڵۆز یان شپرزه  بێت، به ڵکوو له به رئه وه ی 
ڕووداوه کان ئاسایین و ده شێت بێنه دی.
- مردبوویت و ئاگادار بوویت چۆن 
منداڵه کانت به سه رتا ده گرین؟.

- دیمه نه کان زۆربوون. به اڵم ئه و 
دیمه نه ی له  یادمه  و چه ند جارێک 

ناوکێشی خه ونه کانی ترم بوون زۆر 

ئاسایی بوو، وه لێ چۆن ئاساییه ک!
- تێ ده گه م، وه ک وتم ماندووبوونی له و جۆره ی تۆ 

مه کۆی وڕێنه  و خه ونی سه یرن!
- سه یره ! له  گه رمه ی هه را و زه نایه کدا که  ده م بینی، 

له  جه رگه ی ترس و له رزێکی سه ختا من ببوم به  شاعیر 
و حیکایه تخوان.

  دلێر پێکه نی و وتی:
- شیعریی ئازاد یان ستوونی؟

- دیاره  گاڵته ت پێ دێت! به اڵم من هه ندێک له  کۆپله ی 
شیعره  کانم له به ره .

- له  خه ودا شیعر له به رده کرێت؟
- دەڵێن گۆرانیبێژێکی خۆمان شه و به ده م خه وه وه  

گۆرانیی وتووه ، بۆ به یانیی ئه وانه ی له  نزیکیه وه  بوون 
و گوێیان لێ بووه  ئاوازه که یان بۆ وتۆته وه ، ئه وییش 

وشه ی بۆ داناوه  و خۆشترین گۆرانیی لێ ده رچووه .
- به هه رحاڵ ده بیت به  شاعیر یان نا که یفی خۆته ، 

ئێستا واده ی ته گبیر و ڕای ڕۆیشتنه .
- تۆ زۆرت په له یه ، له وه  ده چێت به ڵێنت به  مه رگ 

دابێت، من ده ڵێم هه ر له به ری ئه م دره ختانه  بخۆین 
مانگێک زیاتر ده ژین، تا دوو سێ ڕۆژی تر به ڵکوو 

ئاگره که یش ئه و تینه ی نه مێنێت، پاشان شه وێک بۆی 
ده رده چین.

- وامه زانه  ڕۆیشتنی شه ویش ئاسان بێت، بست به  
بستی ڕێگاکه مان چاو و گوێیه . ئه م ناوه  بووه ته  

جه نگه ی چاالکی و مه کۆی دوژمن، بێجگه  له وه ی نازانین 
هاوڕێکانمان چییان به سه رهاتووه  و ئێستا له کوێن!
- هه ر ده بێت شه و بڕۆین و خۆمان ته ریک بگرین، 

به وه ی باشه  تاریکه  شه وه ، ئه گینا دەرچوونمان سەخت 
دەبوو.

- من لێره یش ده ترسم، با زۆر بێ باک نه بین، تۆ واز له  
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جانه وه ریش بێنه .
- به هه رحاڵ به  ئاسانی چۆک له به رده م مه رگا داناده ین، که  هیچ 

په نایه کیش نه ما چی ڕووده دات قیروسیا.
  ساالر به ره و خۆرهه اڵت سه یری لووتکه ی چیاکانی کرد که  هه تاو زه رداییه کی 

ئاڵتوونی دابوونێ. کیسه  خه وه که ی له  خۆی کرده وه  و به  دلێری وت: خه ونه که مت 
بۆ بگێڕمه وه ؟

  له و کاته دا ده نگی پێیه ک به ره والیان ده هات، هه ستیان ڕاگرت و گوێیان تیژ کرد. که  زانییان 
ده نگه که  نزیکتر ده بێته وه  ده ستیان دایه  چه که کانیان و هه ریه که یان له  بن دارێکدا مه کۆی گرت. که  
تارماییه که  ده رکه وت و ورده ورده  لێیان نزیکتر بووه وه ، دلێر تێی خوڕی. ئه و وه ستا و زوو هاواری کرد، 

هاوارێک نیوه ی گریان و نیوه که ی تری پاڕانه وه  بوو. به  زمانه که ی خۆی که  ئه مان تێی ده گه یشتن وتی: )بۆ 
خوا مه مکوژن، من سه ربازم و به  ته نیا په ره وازه  بووم، وا له  ترسا ڕام کردۆته  ناو ئه م دارستانه وه ، ئه وه یش 

چه که که م بۆ ئێوه (
  له گه ڵ دوا وشه یدا چه که که ی به ره والی ئه وان فڕێدا. ساالر پێی وت: مه ترسه ، وه ره  پێشه وه . دلێر وتی: 

ئاگاداربه ، نه ک پیالن بێت! ساالر وتی: ئه وه  ده نگێکی داماوانه ی ڕووخاوه  که  بۆ ژیان چ په نایه کی بۆ 
نه ماوه ته وه ، ده ته وێت چی لێ بکه یت؟ به اڵم دلێر له  شوێنه که ی خۆی نه جواڵ.

  خاوه ن ده نگه که  سه ربازێکی شل و شاوی ڕه نگ په ڕیو بوو، قه یتانی پۆستاڵه کانی کرابوونه وه  و هه ندێک 
جار ساتمه یان پێ ده دا، ته نانه ت بێریه که ی هه ڵه وگێڕاو له سه رنابوو. پێش ئه وه ی بگاته  الیان دلێر بانگی لێ 

کرد بوه ستێت، به  ساالری وت: من ده چم ده یپشکنم و چه که که ی دێنم، له وانه یه  نارنجۆکی پێ بێت! ساالر 
وتی: ده  وازی لێ بێنه  براده ر، دیاره  وه ک خۆمان ته نیا که وتو و داماوه ، شه ڕ کێ داماو ناکات! دلێر وتی: تۆ 

هه قت نه بێت، هه ر له  جێگای خۆتدا بمێنه ره وه .
  دلێر چه که که ی چۆن هێنابوه  سه رپێ هه روا هێشتیه وه  و ته ماشای ده وروبه ری سه ربازه که ی کرد. 

که  دڵنیا بوو به ڕێ که وت. سه ربازه که  و کۆڵه  پشته که ی به  وردیی پشکنی، کاڵشینکۆفه که ی 
ئه وییشی له گه ڵ خۆیدا هێنا. که  سێ قۆڵی دانیشتن و ساالر له  سه روچاوی سه ربازه که ی ڕوانی 

ده سته سڕه که ی به رباخه ڵی دایه  بۆ ئه وه ی ئاره قه ی ده م و چاوی بسڕێت، سه ربازه که  له  کۆڵه 
 پشته که ی کۆمه ڵێک خۆراکی ده رهێنا و زۆر زوویش چای لێنا. ساالر به  دلێری وت: 

- کێ له م چۆڵه وانیه دا پسکیت و چای ده ست ده که وێت؟ هۆکاری سه رئێشه ی چه ند ڕۆژی من 
نه نووستن و چا نه خواردنه وه یه .

- سه رباز ده توانێت له  سه نگه ریشدا چا بۆ خۆی درووست بکات، گشت که ره سه کانی پێیه .
- هه موو شتێکیان هه یه  بێجگه  له  بڕوا بوون! گه لێکیان هه ر به زۆر ڕاده کێشرێنه  ناو ئه م دۆزه خه وه .

  که  بێده نگ بوون و له  سه ربازه که یان ڕوانی، ئیتر سه رمه د وا چیرۆکی خۆی بۆ گێڕانه وه :
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  ) خه ڵکیی شارێکی خوارووی واڵته ، ساڵێک 
له وه وبه ر په یمانگای هونه ره  جوانه کانی 
به شی مۆسیقای ته واو کردوه ، تامه زرۆی 

بینینی چیا و ناو به فر بووه ، به اڵم له و ڕۆژه وه  
کراوه ته  سه رباز و بۆ ئێره یان هێناوه  چیای 

له به رچاو که وتووه ، چونکه  بێجگه  له  ده نگی 
ته قه  و تۆپ و بۆردومانی فڕۆکه  و هاوار 
و قیژه ی ده وروبه ری، گوێی له  هیچی تر 

نه بووه . ته نانه ت شه وانه  که  دنیا  هێورتر 
بۆته وه  و ویستوویه تی گوێی له  ده نگی 

باڵدارێک، سیسرکێک، بۆقێک ته نانه ت لووره ی 
گورگێک بێت، هیچی نه بیستوه . زۆر حه زی 
له  سینه ما و شانۆ و مۆسیقایه ، تاقانه یه  و 
ته نیا سێ خوشکی هه یه  که  هه موویان له  
قوتابخانه ن، باوکی مامۆستای قوتابخانه یه  

و دایکی که یبانووی ماڵه ، له م ڕۆژانه ی 
دواییدا که  شه ڕ ناوچه که ی وێران کردووه ، 

فه سیله که ی ئه م په ره وازه  بوون، زۆریان لێ 
کوژراوه  و تاک و ته رایان هه اڵتوون و نه یشیان 

زانیوه  ڕوو له کوێ ده که ن. ئه م به  ڕێکه وت 
ئه م دارستانه ی دیوه  و بۆ خۆشاردنه وه  به  

چاکترین جێگای زانیوه (
   دلێر که  شتێکی له باره ی سه ربازییه وه  

ده زانی ناوی که تیبه  و لیوا و فه وج و 
فه رمانده کانی لێ پرسی. ئه و 

هه ندێکی ده زانی، به اڵم له  
ناوهێنانی فه رمانده کاندا 

هێند بێزار ده بوو حه زی به  
ناوبردنیان نه ده کرد، یان هه ر 

له  ڕاستیدا ناوی نه ده زانین.

  ساالر دوای ته واو بوونی قسه کانی سه رمه د هه ر به  
واق وڕماوی لێی ده ڕوانی، له  نێوان خه ون و ڕاستییه کدا 
دڵه ڕاوکه ی بوو. تا له پڕێکدا هه ستا و به بێزارییه وه  به  

نێو دره خته کاندا که وته  گه ڕان. هێند دوورکه وته وه  
له وه دابوو له  چاو ون بێت. دلێر ویستی هاواری لێ بکات، 
که  بیری که وته وه  بێده نگبوو. ته ماشای سه رمه دی کرد، 
کاڵشینکۆفه که ی ئه ویشی هه ڵگرت و خێرا که وته  دوای 
ساالر، کە گه یشته  الی به ره و دوای گه ڕانده وه . سه رمه د 

که  هیچ له  مه سه له که  نه گه یشتبوو تووشی دوو دڵی هات، 
تۆبڵێی ساالر له  قسه کانی تووڕه  نه بووبێت یان ئه م هه ر 

به  دوژمن بزانێت؟ ئه گه ر وابێت چۆن ده سته سڕه که ی دایه  
و ئاواییش بێ باکانه  پشت هه ڵده کات! تۆبڵێی سۆزی 

نه جوواڵبێت؟ ئه ی بۆ به  درێژایی دانیشتنه که  قسه یه کی 
نه کرد و زۆر به  مه به سته وه  گوێی له  چیرۆکه که ی گرتبوو! 
سه رمه د به ده م ئه م لێکدانانه وه  ده نکه  هه نجیرێکی گه وره  

که  تیلماسکێکی زه رده ی خۆری که وتبوه  سه ر و ده ستی 
ئه می ده گه یشتێ بینی. بێ باکانه  هه ستا و هه نجیره که ی 

لێ کرده وه ، تا گه ڕانه وه ی ئه وان چه ند هه نجیرێکی تری 
کرده وه  و خواردی، گوێی له  ده نگی ئه و سه دان ڕیشۆڵه  

و قاژو و په پو و کۆترانه  گرت که  به  شه پۆل پێکدا 
ده هاتن، هه ڵده فڕین و ده نیشتنه وه . چاوی له وانه  بڕی 

که  یه کتریان ڕاوده نا و چاڵوچڵیان ده کرد و له پڕێکدا ون 
ده بوون. هه ستی کرد ئه وه  ئۆرکسترای بێ به رنامه ی 

سروشته، له ناو ئه و دنیا زه به نده دا هارمۆنیه ک به  ئاوازه  
جیاوازه کان ده به خشێت و مرۆڤ شه یدای خۆی ده کات. له  

هه موو ئه مانه دا هه ستی به  گه وره یی و جوانیه کی له  
ڕاده به ده ری سروشت کرد، له  به رامبه ردا بیری له  کاره  

دزێوه کانی مرۆڤیش کرده وه ، به  خۆی وت: خودا شتی جوانی 
دروست کردووه ، تاقه  شتێکی ناشیرین هه بێت مرۆڤه . 

ئه و له وکاته دا خۆزگه ی به  بچووکترین و بێ ده سه اڵترین 
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باڵنده  خواست که  توانای هه بوو به  ئازادی بفڕێت و ئه و ناوه  
به جێ بهێڵێت. ئه و ئاگای له خۆی بڕابوو. دوای که مێک چه ند دڵۆپێک 

فرمێسک به سه ر ڕوومه تیا هاتنه  خوارێ. هه ر له  گه رمه ی بیرکردنه وه که یدا 
هه ناسه یه کی زۆر قووڵی هه ڵکێشا که  لێوان لێوبوو له  بۆنی گه اڵ و گوڵ و گیا 
و و هه وایه کی شه ونماوی. بۆ چرکه ساتێک گێژ بوو، ویستی چاو بنێته  سه ر یه ک 

وه نه وزێکی دوای ئه و ماندوبوونه  سه خته  بدات. به اڵم وژه وژی ئه و مێشوالنه ی به  سه روملیه وه  
ده نیشتنه وه  نه یان هێشت. له  ناوه وه ی خۆیدا گوێ بیستی ده نگێک بوو که  بۆی جیا نه ده کرایه وه  
ئایا ده نگی لق و پۆپ و گه اڵی دره خته  یان ئه و په پووالنه ی بێده نگ به الیدا تێ ده په ڕن! ده نگی 
سروشتێکی پڕ له  ژاوه ژاوه  یان خودایه کی هێور و ته نیایه . که  زیاتر وردی کرده وه  ده نگی نزا و 

کڕوزانه وه ی دایکێک بوو له  شوێنێکی دوور، زۆر دووره وه  ده ناڵێ و ده پاڕێته وه ، کزه یه کی لێوه دێت له  سووتانی 
پارچه  گۆشتێک ده چێت به سه ر پشکۆیه که وه ، یان گریانی منداڵێک له  کاتی ون بوونیدا.

   دلێر له  ڕێگا هیچی به  ساالر نه وتبوو، که  دانیشتنه وه  دوای که مێک لێی پرسی: چیته ؟
- پێش ئه وه ی ئه م سه ربازه  بێت به ته مای گێڕانه وه ی چیرۆکێک بووم، یان وه ک پێم وتی خه ونێکی شه وی 
ڕابووردووم. وابوو؟ که چی به  هاتنی ئه م براده ره  نیوه ی خه ونه که م بوو به  ڕاست، له وه  ده ترسم نیوه که ی 

تریشی بێته  دی که  زۆر سامناکه !
- له  بیرمه ، هاتنی ئه م کوڕه  لێی تێکداین، ئه میش هه ر بۆخۆی چیرۆکێکه .

- چیرۆکێکی ڕاسته قینه ی سه یر که  ڕێکه وت گونجاندوویه تی، ئه گینا ئه م بۆ ڕێی ده که وێته  ئێره ؟ تا سێ 
ڕۆژ له مه وبه ر یه کترمان له سه ر زه ویه کی دوو سێ مه تری ده کوشت، ئێستا له م واڵتی ته یر و تواڵه دا، له م 

دووڕێیانی مه رگ و ژیانه دا بووینه ته  برا!
- ئه و جێگایه  ئه وه ی ده ویست و ئێره  شتێکی تر.

- به  زمانی کتێب هه لومه رجه کان جیاوازن، ئه مه  ڕاسته ، به اڵم نه ده بوو له  هه موو هه لومه رجێکدا 
مرۆڤ هه ر مرۆڤ بوایه ! به و مانایه ی مرۆڤایه تی بوونه که ی له سه رووی کاریگه ریه کانی 

ده وروبه ریه وه  بوایه ؟
- ئه گه ر وابوایه  ڕاستیه کان السه نگ نه ده بوون. هه لومه رجه  جیاوازه کان بیر و بۆچوونی جیایان لێ 

ده که وێته وه . من و تۆیش هه رواین.
- به  کورتی دنیا پڕه  له  شه یتان!

- به اڵم ئێمه  به  دوایدا ده گه ڕێین نه ک ئه و.
- له  ته نیاییدا هاوڕێیه تی شه یتانیش ده بێته  پێویست. مه به ستم له  ته نیاییه کی به رده وام و ڕه هایه . 

شه یتانیش قسه  زۆر هه ڵده گرێت.
- وایه ، به اڵم ئه وه ی تۆ بیری لێ ده که یته وه  دنیایه کی خه یاڵییه  و هه رگیز نایه ته دی. ئه وه  مێژووی 
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مرۆڤایه تی و کاره ساته کانی!
- منییش ده ڵێم زه حمه ته ، ئه مه یش جۆرێکه  له  کۆیالیه تیه کی 

بێ مانا، کۆیالیه تی بۆ هه رشتێک. به  ڕاست بۆ ناتوانین پێکه وه  
بژین؟ ته واو وه ک ئێستای من و تۆ و گوایه  ئه م دوژمنه !

- ناتوانین. ئه گه ر ئه م سه ربازه  پێش هه فته یه ک هه ر به م جل 
و به رگانه وه  به رامبه رت ده ربکه وتایه  چیت لێ ده کرد؟ بێگومان 

ده تکوشت، ئه ویش هه روا.
- من ده ڵێم ئه گه ر مرۆڤایه تیی ڕه گاژووی ناو ڕۆحی مرۆڤه کان 
بێت به  هه موو جیاوازیه کانیانه وه  کات و شوێنه کان کاریگه ریان 

نامێنێت.
- براده ر تۆ باس له  پرسیارێک ده که یت هه زاران ساڵه  ده کرێت 
و تا ئێستا بێ وه اڵمه ، به  ڕاستی هه زارانیشی شێت کردوه . ئه و 
دنیایه ی تۆ خه یاڵی لێ ده که یته وه  نه ک هه ر نایه ته  دی به ڵکو 

تابێت مه حاڵتر ده بێت.
- که سێک، فریادڕه سێک، ئومێدێک؟!

- هیچ.. هیچ، ئه وه ی له وباره یه وه  ده وترێت یان وتراوه  درۆیه کی 
له سه ریه ک که ڵه که  کراوه . هه ندێک جار ئه و به ناو فریادڕه سانه  

 له  خه ڵکه  ئاساییه که  دڕنده  و شه ڕانگێزتر بوون.
- که س له  مرۆڤ به  تواناتر نییه ، که چی بۆ دابین کردنی ژیان 

و ئاسووده یی خۆی زۆر کۆڵه واره .
- توانای بنیات نانی زۆره ، به اڵم حه زی وێران کردنی له  کێشا 

نییه .
- ئای! ئه ی چار؟

- بۆ ئێستا چار هه ر ئه وه یه  بیر له  ڕزگاربوونی خۆمان بکه ینه وه ، 
تا زووتر چاکتر.

- هه ر من و تۆ نا، ئه م الوه  نه گبه ته یش.
- باشه ، ده ڵێن ڕێویی خۆی به  کونه وه  نه ده چوو 

هه ژکێکیشی به  کلکیه وه   به ست!
   سه رمه د گوێی له  گفتوگۆکەیان گرتبوو، تێ 

نه ده گه یشت، به اڵم هه ستی ده کرد باسی شتێکه  

په یوه ندی به  بەوەوە هه یه .
   هه رسێکیان هه ستان، به  ناو 

دره خته کاندا گه ڕان، که وتنه  خواردنی 
چواله  و هه رمێ کێویله  و هه نار و هه نجیر 
و گۆیژ و ترێ. سه رمه د وه ک یه که مجاری 

بێت شوێنی وای دیبێت یان هه ر ئێستا له  
ده ست مه رگ ڕزگاریی بووبێت، به  تاسه وه  
ده گه ڕا و میوه ی ده کرده وه ، ته نانه ت ئاگای 

له وه  نه مابوو که  ئه م ده ست به سه ره  و 
ده شێت دوانه که ی تر چی له باره وه  بڵێن.

   که  بۆ حه سانه وه  دانیشتنه وه  دلێر وتی:
- خه ونه  سه یره که ت هه ر نه گێڕایه وه ، 

ئه وه ی تیایدا بووبوویت به  شاعیر؟ 
- هه ر شاعیر نا، گۆرانی بێژ و 

حیکایه تخوانیش، ناتوانم له  یه کتریان 
جیا بکه مه وه . ده ڕۆیشتم و هه ندێک جار 

له به ر خۆمه وه  و جاری تر به  ده نگی به رز 
کۆپله کانم ده وته وه .

- له  بیرت نه چێت له  ته نگژه  و قه یرانه  
گه وره کاندا زۆرجار مرۆڤ هه ر فریای 

دواندنی خۆی ده که وێت، مه به ستم 
گه ڕانه وه یه  بۆ خودێکی ڕووت و قووت که  

زمانی ئاسایی توانای جڵه وکردنی نییه .
- تێت ناگه م!

- کاتێک مرۆڤێک له وه دایه  له  ڕووبارێکدا 
بخنکێت بیر له چی ده کاته وه ؟
- بێگومان له  خۆ ڕزگارکردن.

- واتا هیچی تر نا، هه رچۆنێکه  ده یه وێت 
نه خنکێت.

- بێگومان.
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- زۆرجار تۆیش کاتێک چیرۆکی خۆت ته نیا بۆ خۆت ده گێڕیته وه ، بۆ 
ئه و نه خنکانه یه . چونکه  چیرۆکی وات هه یه  ئه گه ر هه ر هیچ نه بێت بۆ 

خۆتی نه گێڕیته وه  له وانه یه  شێت بیت، به  تایبه تیی له  هه ندێک کاتدا.
- ڕاسته ، چیرۆکی وایشت هه یه  ئه وه نده  قێزه و نه  حه زناکه ی بۆ خۆیشتی 

بگێڕیته وه،  وایه ؟ ئێستا گوێم لێ ده گریت؟
- بێگومان، ته واو ئاماده م.

- لە خەوما ئێمه  مه فره زه یه کی چه کدار بووین و به ره و شه ڕگایه ک ده چووین، هه ڵس و که وتمان 
له  مرۆڤی ئاسایی نه ده چوو، تۆ بڵێ ئه گه ر زۆرت وردبکردایه ته وه  هه ندێکمان له  شێت دەچووین.

- هه روایشه ، له  شه ڕدا نیوه ی ئه قڵ ده دۆڕێت و نیوه که ی تری له وه  شپرزه تره  پشتی پێ ببه ستیت.
- یه کێک دڕدۆنگ و تووڕه ، ئه ویان له به رخۆیه وه  ورته  ورتی ده کرد و هه ندێک جار پێ ده که نی. دوان 

گۆرانیه کی خه مگینیان بۆ یه کتر ده سه نده وه  و هه یش بوو وه ک برسی بێت و به ره و خواردنێکی خۆش بچێت 
به  په له  ده ڕۆیشت. چه ند جارێکیش یه کێکمان له  خۆیه وه  ده بوورایه وه . به اڵم له گه ڵ بینینی ئه و دیمه نانه دا 

خۆیشم ببومه  به شێک له و دنیا سه یره .. شتێکی سه رسووڕهێنه رم ده وت..
- زۆر ئاساییه  به  ئاگابیت و وڕێنه یش بکه یت.

- نا، به  پێچه وانه وه  شتێکم ده وت له  نێوان شیعر و حیکایه تدا بوو، ده موت و نه م ده بڕیه وه ، که  زانیم 
هه موویان گوێیان بۆ هه ڵخستووم زیاتر ده نگم لێ هه ڵبڕی. گوێ بگره  بزانه  چیم وتوه :

» ئێمه  ده ڕۆین و ناگه ڕێینه وه 
ئه گه ر هه بێت بگه ڕێته وه  ڕێگاکه ی دوور و سه خته 
شار و گوندمان پڕده بن له  قه له ڕه شکه  و کونده به بوو

ئه وانه ی جاران ناسیبومانن ئه وان نامانناسنه وه 
ته نانه ت ئه و سه رزه مینه یش که  خۆمان بۆ دابوو به  کوشت

نه فره تمان لێ ده کات...

- ئه مه  گۆرانییه ، شیعره ، یان ده رده دڵی ڕاسته قینه ی خۆته ؟

)ئه وه ی ده گه ڕێته وه 
به  درێژایی ڕێگا  دووره که  گۆڕ ده بینێت

گۆڕستانێکی دوور و درێژ
سه ر گۆڕه کان له  باخچه  ده چن

گوڵی سوور و زه رد و ئه رخه وانی دایپۆشیون
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گوڵه کان بۆنیان لێ نابڕێت و
چوار وه رزین

ئیتر ڕێگا هه ر گۆڕه  و گۆڕه  و گۆڕ.
 ئەو ده وه ستێت و چاو ده گێڕێت

به دوای گۆڕی هاوڕێ و دۆسته کانیدا ده گه ڕێت
ئه وانه ی ڕۆژێک له  ڕۆژان هه ناسه یان تێکه ڵ به  یه کتربووه 

شه وانه  له  سه رما و برسیه تیدا ده ستیان له  ملی یه ک کردوه  و
خه وێکی مردوانه یان لێ که وتوه 

به اڵم هیچیان وه گیرنایه ت
چونکه  گۆڕه کان بێ شوناسن
ته رمه کان پێکه وه  نێژراون

که س نازانێت کێن و له  کوێوه  هاتوون
له وانه یه  دوژمنێک و دۆستێک

شۆڕشگێڕێک و ناپاکێک
سه ربازێک و پێشمه رگه یه ک

له ناو گۆڕێکی زۆر ته نگه به ردا
پێکه وه  نێژرابن

له وانه یه  زۆرێک له و سه ربازانه یان تیابێت
که  به وێدا تێپه ڕیون و 

هه مان گۆرانیی ئێمه یان چڕیبێت
کێ چوزانێت!

له وانه یه  له وکاته دا کوێرێک
ته نیا کوێرێک

به  گۆچانه که یه وه  به  ناو گۆڕه کاندا بێت و بچێت
له سه ر هه ر گۆڕێک هه ڵوێسته یه ک بکات

بوه ستێت و چه ندجارێک به  گۆچانه که ی له  کێله کان بدات
تا له سه ر گۆڕێک ڕاده وه ستێت و ڕاده مێنێت

ڕامانی جه سته یه کی په ژمورده  له  ڕۆحێکی سه وز
یان ڕامانی ئاسۆیه ک له  خۆرێکی تازه  گیراو

ئه و ڕاماوه  و دوودڵه 
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له  پڕێکدا داده نیشێت و ساڵوێک له  گۆڕه که  ده کات
تۆ نازانیت ساڵوه که ی به  کام زمانه 

چ زمانێکی ئه م سه رزه مینه 
به اڵم ورده  ورده  تێده گه یت ئه وه  گۆڕی تاقه  کوڕه که یه تی

که  چه ند ساڵێکه  بۆی ده گه ڕێت و نایدۆزێته وه 
کوێره که  ده ست به سه ر کێله که یدا ده هێنێت و بێده نگه 

له وه  سه رسامتره  بتوانێت هیچ بڵێت
ده ست له  خۆڵ و خاکه که ی وه رده دات و بۆنی ده کات
ئیتر وه ک ته واو دڵنیا بووبێت کێله که  ماچ ده کات و

له  خوا ده پاڕێته وه .

به  درێژایی ڕێگا بێ کۆتاییه که 
له  هه موو شوێنێکی گۆڕستانه که دا

تابلۆیه ک هه ڵواسراوه 
لێی نووسراوه  )گۆڕستانی س(ه کان.

   سه ری جه نجاڵی دلێر بوو به  گوزه رگای جیاجیا، نه فره ت، دڵه ڕاوکێ، مه رگ، شاره  خاپووره کانی دنیا، مرۆڤه  
سه رزه ده کانی مێژوو، له شکری بێ کۆتایی شکست و نغرۆبوون، که نیزه که  بێ ئه ژماره کانی حه ره م، گۆڕی بێ 

شوێنه واری پاشاکان و مه زاری هه ژاره  کولبه نشینه کان.
   دلێر به  ساالری وت: به اڵم ئه م خه ونه ی تۆ بێ کۆتاییه ، هه موومان ده یبینین و ڕه نگه  هه ستی 

پێ نه که ین. من واده زانم ئه و کوێره  به  گۆچانه که ی له  ده رگای ماڵی من و تۆ ده دات و ئێمه  
ده رگاکانمان داخستووه ، ناوێرین بیکه ینه وه ، یان شه رم ده که ین و توانای ڕووبه ڕووبوونه وه مان نییه . 

ئیتر هه رئاوا...

 ».ئه و که سه ی ده گه ڕێته وه 
بۆ ماوه یه ک ئاهه نگی سه رکه وتنی بۆ سازده کرێت

کچان شه یدای بینینیانن و شه وانه  سه مایان بۆ ده که ن
ئه وان خۆیان به  شکۆمه ند و پیرۆز ده زانن

به  مه ستی سه ری ڕێز بۆ ئه و فیشه کانه  داده نه وێنن
که  به  خه ڵکی تریانه وه  ناوه  و کوشتوویانن
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له وانه یه  سه رده مانێک هاوڕێی خۆشه ویستی خۆیان بووبێتن
ئه وان له وه  بێ ئاگان

یان هه ر هه ستی پێ ناکه ن
که  ده شێت یه کێک له  فیشه که کانیان

الوێکی جوامێریی پێکابێت
الوه که  نه ی زانیوه  ئه و جێگایه  کوێیه 

ناوی چییه ، بۆ هێنراوه ته  ئه وێ
ئه ی بۆ ئه وانی دی ده یانه وێت بیکوژن؟

ئه و دڵی پڕبووه  و نه یوێراوه  بگری
حه زی کردووه  چیرۆکه  به جێماوه کانی
بۆ هاوڕێکه ی ته نیشتی بگێڕێته وه 

باسی تاقانه یی خۆی
تیپی فوتبۆڵێنی 

هاوڕێکانی قوتابخانه ی بکات
له  دواییشدا هه ر ئه و الوه .

به  درێژایی ئه و شه و و ڕۆژانه ی له  سه نگه ردا بووه 
ته قه ی نه کردبێت و 

دواییش جێگاکه ی ته ڕبووبێت .

   دلێر وتی: به اڵم من و تۆ ته قه مان له  به رانبه ره کانمان کردووه !
- ده زانم، خۆ منییش باسی به  فریشته بوونی خۆم و خۆت ناکه م. به اڵم سه یر ئه وه بوو من هه ر نه م ده بڕیه وه ، 

تا دوایی ئه وه ی ده م وت بوو به  قسه ی ڕووت.
- چۆن؟

- )ڕه نگه  من و تۆ جارێکی تر به م ڕێگایه دا بێینه وه  وه لێ نه  هه ست به  سه رکه وتن بکه ین نه  به  دۆڕان، نا، 
له وانه یه  له وپه ڕی سه رکه وتندا هه ر دۆڕابین، چونکه  شه ڕگه کان له  به رچاوماندا بێجگه  له  شه رمه زاریی 
تۆوی جوانییان تێدا نابینین. ڕه نگه  تۆ منداڵه که ت نه ناسیته وه ، ئه گه ر بیشی ناسیته وه  ئه و گاڵته ت 

پێ بکات، چونکه  نه  من و تۆ له وان تێ ده گه ین نه  ئه وان تاقه تی گوێ گرتنی چیرۆکی کۆنی 
ئێمه یان هه بێت.

   دلێر دوای که مێک ڕامان له سه رخۆ وتی:
- به ڕاست تۆ چۆن ئه م هه موو شتانه ت له بیرماوه ؟
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- ئیتر ئه مه یان سیحری خه ونێکه  ناتوانیت نه یسه لمێنیت.
- به اڵم ئه وه ی تۆ وتووته  هه ناسه ی غه مگینی هه موومانه ، له  سه ره تای 

بوونه وه  تائێستا، له م په ڕی دنیاوه  بۆ ئه وپه ڕی، هه ناسه یه که  به رده وام هه ڵی 
ده مژین و کۆتایی نایه ت.

- من پێویستم به  خه و و خه ونی زیاتری له م بابه تانه یه .
- چاکه ، ئه وی تری به  قسه  ده به ینه سه ر، هیچی ترت پێ ماوه ؟

- بێگومانم له مانه  زیاتر بوون.
- ئه وه ی تۆ له  خه ونا دیوته  کۆمه ڵێک پرسیارمان تیا ده وروژێنێت: ئێمه  لێره  چی ده که ین؟ ئایا 

ئه مه  هه وڵێکی بێ هودانه  نییه  بۆ ئاینده یه کی چاکتر؟ تۆ بڵێی له  ناوه وه ماندا ڕقێک، تۆڵه یه ک، 
نه خۆشییه کی ده روونی خۆی حه شار نه دابێت و بیه وێت خۆمان و ئه وانی ترییش هه الهه ال بکات؟ ڕقێک 

گیرۆده ی بووبێتین و سه رچاوه که ی نه زانین! ئه مه  غه درێکه  خۆمان به  ئاره زوویه کی ڕه هاوه  هه ڵمان بژاردوه  
یان له  پێکهاته که ماندا ئۆرگانێکی چاال که ؟ ئه گه ر وابێت ده شێت مرۆڤایه تی سووکترین به ها و به رهه می 

کارمان بێت!
   هه ردووکیان بێده نگبوون و پاشان دلێر وتی:

- ئایا ئێمه  ده توانین چه وتی و ناشرینیه کانی مرۆڤ ڕاست بکه ینه وه ؟ ئه گه ر ویستێکی له و بابه ته مان هه بێت 
خۆمان ناخڵه تێنین!

- من له  ته مه نێکی زۆر زووی خۆمدا چه ند جارێک هه وڵی خۆکوژیمدا، وام هه ستده کرد ژیان دۆزه خێکه  
تا زیاتر لێی بچیته  پێشێ ئه و زۆرترت ده سووتێنێت. هه ست کردن به  به رده وامی بوونی دۆزه خێکی 
وا له الیه که وه  گرنگه  که  تۆ بۆ ئاینده یه کی سه خت و دژوار ئاماده  ده کات. له الکه ی تره وه  بێجگه  له  

خۆڕزگارکردن له  ده ستی، یان با بڵێم به ره نگاریی کردنی هیچ چاری تر نییه . به  تایبه تیی ئه گه ر 
بڕوات وابێت که  مردی ئیتر هه موو شتێک کۆتایی دێت. بۆیه  من ئه مه ی دواییم هه ڵبژارد. وه لێ 

پێش ئه وه ی په ته که  له  ملم بجه ڕێنم یان فیشه که که   به سه رمه وه  بنێم ڕووداوی سه یر ڕایان گرتم. 
باشه  با له  تۆ بپرسم بۆ ئه نجامم نه دان؟

- من و تۆ زۆر نییه  یه کتر ده ناسین. بۆیه  ناتوانم له سه ر ڕابوردووت هیچ بڵێم.
- با خۆم چیرۆکه که ت بۆ باس بکه م: یه که میان له و ساته وه خته دا که  له  ژوورێکی ته نیادا چوومه  

سه ر کورسیه ک و ویستم ئه ڵقه ی په ته که  له  ملم بجه ڕێنم، له پڕا ته زوویه ک به  له شما گه ڕا و که وتمه  
له رزین، به رچاوم تاریک بوو له سه ر کورسیه که وە که وتمه  سه رزه ویی. کاتێک به ئاگا هاتمه وه  نزیکه ی سێ 

سه عات بوو له  هۆش خۆم چووبووم. خوشک و برا و دایک و باوکم ده وریان گرتبووم و ده گریان.
- دیاره  ترساویت!

- وایه ، ئه مه  لێکدانه وه ی خۆیشمه ، خۆکوشتن ئیراده ی زۆر گه وره ی ده وێت که  له  مندا نه بوو. دیاربوو من 
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شه ڕم پێ فرۆشتبوو!
- هه ر ئه وه  نییه ، خۆکوشتن گه یشتنه  به و 
ڕاستیه  که  ژیان له وه  پووچتره  تۆ ئازاری بۆ 

بچێژیت و خۆتی بۆ ماندووبکه یت. گه یشتن به و 
ڕاستیه  کارێکی ئاسان نییه  و ڕه نگه  له  توانای 

هه مووکه سێکدا نه بێت.
- دووه م جار زۆر به  ئیراده وه  کاره که م کرده وه ، بێ 
ترس و بێ دوودڵی. فیشه کێکم خسته  به ر لووله ی 

ده مانچه که م و په نجه م پیانا، که چی نه ته قی!
- بۆ؟

- نازانم!
- دووباره ت نه کرده وه ؟

- با، ویستم ئه و فیشه که  بده مه وه  و دانه یه کی 
تری بخه مه  به ر، به اڵم جارێکی تر به  هه مان 
فیشه که  کۆنه که وه  لووله ی ده مانچه که م له  

دیواره که  کرد و چرکاندم. ده زانیت چی ڕوویدا؟
- ته قی!
- به ڵێ.

- تازه ت نه کرده وه ؟
- نا. له وکاته دا هه ستێکی قووڵ ڕۆحی داگرتم، 

هه ستێک بڕواناکه م تا ئێستا، له م هه موو کێشه  
و دژواریانه دا که  تووشیان هاتووم، جارێکی تر 
هاتبێتنه وه  به المدا. وه ک ده نگێک له  جێگایه کی 

نادیاره وه  پێم بڵێت: به سه ، ژیان شانۆیه کی 
گاڵته  جاڕییه ، ده بێت له  نمایش کردنیدا 

کاراکته رێکی به هره مه ند بیت، ئه گینا 
له وه  ڕیسواتر ده بیت که  هه یت، 

هه رچه نده  گه لێک جار کاراکته ری 
به هره مه ندیشی هه ر کردۆته  

گاڵته جاڕ.

   دلێر هیچی نه وت، به  جووته  له  سه رمه دیان ڕوانی 
که  وه ک له  هه موو قسه کان گه یشتبێت گوێی لێ 
گرتبوون. ساالر کیسه  خه وه که ی کرده وه  و خۆی 
خزانده  ناوی، سه رمه د نه یزانی چی بکات، چاوی 

به الی هه ردووکیاندا گێڕا، تا دلێر پێی وت با ئه وییش 
بخه وێت. به اڵم به  ساالری وت له  نیوه ی شه ودا هه ڵی 

ده سێنێت و ده بێت بڕۆن.
*                                           

   تاریکه  شه وێکی پاییز و هه وایه کی سارد. الی 
ڕاست دۆڵیانێکی قووڵی بێ کۆتا و الی چه پ ده شتێکی 
هه ته ر. به رانبه رییش ڕێگایه که  ورده ورده  به ره و الپاڵ و 

بناری چیایه ک.
ده بوو ئه و سیانه  به و ڕێگایه دا هه ڵکشێن بۆ ئه وه ی 

به  ڕووکاری ئه ودیوی چیادا شۆڕ ببنه وه  و له  
مه ترسیی ڕزگار بن. ده بوو به رودوا به  پارێز و بێ 

چرکه  هه نگاوبنێن. ساالر به  پێی شاره زایی پێشتری 
له  پێشه وه  ده ڕۆشت، سه رمه د له  ناوه ڕاستا و دلێر له  

دواوه . خه می ئه و ساته یان ته نیا گه یشتنه  ناو ڕه وه ز و 
ته النه کان بوو که  زیاتر دڵنیایی په ناگرتن و گه یشتنی 

دوا هه واری ده دانێ. ساالر زۆر ده وه ستا و هه ستی 
ڕاده گرت، ئه وانییش له گه ڵیا چرکه یان له  خۆ ده بڕی و 
گوێ قواڵغ ده بوون. سه رمه د یه که مجاری بوو تووشی 

هه ڵوێستی وا ترسناک ببێت، هه ڵوێستێک دۆست و 
دوژمنی لێ تێکه ڵ بێت و به  شوێنێکدا تێپه ڕبێت له  
هه ردووکیان بترسێت. ئه و ته نیا ئه وه نده ی پێ وترا 

بوو که  به و چیا و دوندانه وه  چه کدار هه یه  و نه  ئه مان 
ده زانن کێن و نه  ئه وان ده یانناسن. سەرمەد بیری 

دەکردەوە کە هەرگیز بە خەیاڵیدا نەهاتووە بکەوێتە 
دنیایەکی واوە. دنیایەک بێجگە لە کەوتن و هەستانەوە، 

ترس و ماندووبوون هیچی تر نەبێت! ئەو لە ژیانێکی 
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ئاسوودە و بەختەوەرەوە، هاتۆتە دنیایەکەوە هەر هەنگاوێک و 
تارمایی مەرگێکی کتوپڕ دەبینێت، لەناو گاڵتە و پێکەنینی هاوڕێکانیەوە 
بۆ ڕێگایەکی هات و نەهات! ئەمە ئەو چیایەیە کە دوور بە دوور خۆشی 

دەویست و ئێستا دەزانێت چ ئەهریمەنێکە! ئەگەر لە خەوندا ئەم دۆخەی بدیایە 
لەوانە بوو شێت بێت. تۆ بڵێی جارێکی تر بگەڕێتەوە شارەکەی خۆی؟ کەمانچەکەی 

بژەنێت و خوشکەکانی چەپڵەی خۆشی و ئافەرینی بۆ لێدەن؟ بیری لەوە دەکردەوە بڵێی لەم 
شەوەدا، بەم چیا سەختەوە یەکێک هەبێت پێ بکەنێت یان گۆرانی بڵێت؟ نا. دنیاکە لەوە تاریک 

و سامناکترە تیرۆژێک ڕووناکی تیاببینیت، دنیایەکی خامۆش بەاڵم ترسناک. ئەی تۆ بڵێی ئێستاکە 
کەسێک بیر لەم بکاتەوە؟ بۆ نموونە دایکی، باوکی، خوشکەزا جوان و قژدرێژە چاوشینە تەمەن سێ 

ساڵەکەی کە لەباتی سەرمەد پێی دەڵێت سەمرەد. ئەگەر ئێستا بزانن لەناو چ دۆزەخێکدام چی دەکەن؟ پەنا 
بۆ کێ دەبەن؟ لەوانەیە وابزانن جێگاکەی خۆشە و خۆزگەی پێ بخوازن! کێ چوزانێت؟ بڵێی ئەمشەو دایکی 

خەوی پێوە نەبینێت؟ بەاڵم ئەگەر مام، ڕۆژێک لە ڕۆژان باسی ئەمشەوە بۆ هەموویان دەکەم. شەوێک ژیانی 
منی لەتکرد، بە تەواویی لەتیکرد. تەنانەت بیر و بۆچوونەکانمی گۆڕی.

   دەنگی پۆلێک قاژوو کە بەسەریاندا تێ پەڕین هێنایەوە سەر خۆی، هەرچەند دەنگێکی ناخۆشبوو بەاڵم 
وزەی ئاوەدانی و ژیانی پێ بەخشینەوە. باران نمه ی ده کرد و جارجار هه وره تریشقه یه ک که  ئه و ناوه ی 

ڕووناک ده کرده وه  ده ی خستنه  سه ر چۆک. له و کاتانه دا به  ناچاریی له  جێگاکه ی خۆیاندا داده نیشتن و مات 
ده بوون، یان به  ته واویی له سه رده م ده که وتن و خۆیان به  زه وییه  وه  ده قرساند. دۆخه که  له  خۆ مه اڵس دانی 

دوو گیانداری کێوی ده چوو که  بێ ئه وه ی خۆیان ویستبێتیان ڕووبه ڕووی یه ک بووبێتنه وه ، هه ریه که یان له  
ترسی ئه وی دی نه  بتوانێت بڕوات و نه  بوێریی په الماردانی هه بێت. ئه گه رچی کش و ماتیه که  گومانی 

زۆری ال دروست کردبوون و وایان هه ست ده کرد له وانه یه  له  چاوتروکانێکدا ڕووبه ڕووی مه رگ ببنه وه . 
به اڵم ساالر له وه  بێ حه وسه ڵه تر بوو جارێکی دی و به  هه مان ڕێگادا بگه ڕێته وه  ناو دارستانه که  
و خۆی بداته وه  ده ستی قه ده ر. بۆیه  بۆ دواجار وه ک بریارێکی له ناکاوی دابێت، ته واو خۆی ڕاست 

کرده وه  و هه نگاوی گورجتری نا، سه رمه د بێجگه  له  السایی کردنه وه ی ئه و چی تری نه ده کرد. 
هەنگاوێک و هەنگاوێکی تر و له پڕا له  به رپێی ساالردا مینێک ته قیه وه  و دنیا مات و کڕه که ی 

شڵه قاند. گڕێک بەرز بوەوە و ئیتر کوێرانه  له  هه موو الیه که وه  بوو به  ده ست ڕێژ. به تایبه تیی به ره و 
شوێنی ته قینه وه که . دلێر ته واو خۆی به  زه ویه که وه  نووساند، چه ند جارێک له ناو گه رمه ی ته قه کاندا 

بانگی ساالری کرد و هیچی نه بیست. ته نیا گوێی له  سه رمه د بوو که  به  زمانه که ی خۆی وتی کوژرام و 
پاشان ده نگی بوو به  نووزه یه کی پڕ له  کڕوزانه وه  و تا به ته واویی کپ بوو. دلێر زانی هیچی بۆ ناکرێت و 

مانه وه ییشی له وێدا بێجگه  له  مردن به  چی تر ناگات. ته نانه ت بواری ئه وه ی نه بوو چه که که ی سه رمه دیش 
هه ڵبگرێت که  ده یزانی له  نزیکیایه تی. ورده  ورده  به ره و داوێنی چیاکه  خۆی به کێش کرد تا هه رچۆنێک بوو 
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گه یشته وه  سه ر ئه و ڕێگایه ی که  سێ سه عات له وه وبه ر سێ که سی پێداهاتبوون و وا ئێستا ته نیا یه کێکیان 
ماوه .

*
   دوای سااڵنێک، دلێر په یجوریه کی سه وداسه رانه ی بۆ دۆزینه وه ی ئاسه واری سه رمه د و ساالر کرد و بێ 

ئاکامبوو. به دوای شوناسی ئه وانه یشدا گه ڕا که  ئه و شه وه  کۆتاییان به  ته مه نی ئه و دوانه  هێنا و به  
ته واویی دنیایشیان له به رچاوی ئه مدا تاریک کرد، له مه یشا سه رنه که وت. به اڵم به  ئاسانی ئه و 

گۆڕستانه  هه ره  گه وره یه ی دۆزیه وه  که  ساالر له  خه ونه که یدا بینیبووی و تا ئێستایش به رده وام 
ته رمی تازه ی تیا ده نێژرێت.

                                                                       ئه یلوولی 2011
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به خۆم و خه یاڵه  شێته کانمه وه  هه مووی له و رۆژه وه  ده ستی پێکرد، که  من به  خۆم و خولیاکانمه وه ، 
کامێرایه ک بکڕم و به  چه پ و بریارمدا به  پاره یه کی زۆر که  سااڵنێک ده بوو کۆمکردبوونه وه  

به رچاوی خۆت هه ر شتێک ڕاستدا بکه ومه  وێنه گرتنی هه ر شتێک بێته  به ر چاوم. بیهێنه  
شوێنی خۆی بۆ هه تا هه تایه  ده جوڵیته وه ، به چرکه یه ک ده ست ده نێی به  دوگمه یه کداو له  

ده یوه ستێنیت. ئه و چرکه یه  بۆ هه تا هه تایه  ده ژی، تۆ ده ڕۆیت و ئه و ده مێنێته وه . ئه و وێنه یه ی 
تۆ له چرکه یه کدا دروستی ده که ی، له  کاتێکی تردا، له  زه مه نێکی دوورتردا بێ ئه وه ی پێ بزانی 

ئه و تۆ دروست ده کاته وه .

منو
کامێراکهم
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جا ئه و رۆژه ی من کامیراکه م کڕی ته نها 
شتێک له  خه یاڵمدا بوو ئه وه  بوو هه موو 

شتێک له  شوێنی خۆی بوه ستێنم، زه مه ن 
ته نها له  وێنه  و له  عه شقێکی قووڵدا 

ده وه ستێ، جا چونکه  من قه ت تووشی 
عه شقێکی قووڵ نه بووبووم بۆیه  هه ستم 
به  وه ستانی زه مه ن نه ده کرد، جا  هه وڵمدا 

له ناو وێنه کانه وه  زه مه ن بوه ستێنم. که  
منداڵ بووم هه میشه  به و وێنانه  سه رسام 

بووم که  له ساڵه کانی زۆر زوودا گیراون 
و که سه کان و شوێن و شته کان زۆر به  

ڕوونی ده بینران و منیش به  سه عات 
سه یرم ده کردن و تێر نه ده بووم. ئه وه ی 

جێگای پرسیار بوو الی من، ئه وه بوو 
چۆن هه موو شتێ به  زه مه نیشه وه  له ناو 
کاغه زێکدا ده یبه ستێ؟ هه میشه  وێنه  و 
ئه لبوومه کانم به  یارییه کی فێڵزانانه ی 

ژیان خۆی له گه ڵ مرۆڤدا ده هاته  به رچاو، 
یارییه ک که  هه موومان تێایدا به شدارین و 

به  یاسا دڕنده ییه کانی ڕازین.

)2(
نا، هه مووی له و رۆژه وه  نه بوو، 

به ڵکو زیاتر ئه و کاته  بوو که  من 
به  خۆم و گرفته کانمه وه، به  خۆم و 

نه گبه تییه کانمه وه   چوومه  الی دکتۆرێکی 
ده روونی و له به ر ده میدا  کز و شرۆڵه  

وه ستام و به ده نگێکی 
نزم که  نه مه وێ ته نانه ت 

خۆشم گوێم لێبێ وتم: دکتۆر 
گیان من نه خۆشم ، دکتۆریش 
وه ک که سێکی به ئه زموون که  

له سکی دایکیه وه  دکتۆر بوو بێت و به  سه رو 
سیمای که سانی وه ک من راهاتبێت، بزه یه کی کرد 
و وتی: جا کێ نه خۆش نییه ؟ له  تاودا پێکه نیم و 

یه کسه ر زانیم که  دکتۆر بۆیه  وای وت تا من زیاتر 
بکرێمه وه  و بتوانم باشتر باسی رۆحی زامداری خۆمی بۆ 
بکه م. وتم دکتۆر گیان! من ماوه یه کی زۆره  نه خۆشم و 
به خۆم نه زانیووه. وتی: زۆر ئاساییه . هه موو نه خۆشییه  
ده روونییه کان وان و وه ک نه خۆشی تر نین، له سه ره تادا 

که س نازانێ که  نه خۆشه  تا ماوه یه کی زۆر تێده په ڕێ. به اڵم 
فه رموو پێم بڵێ چیته ؟ وتم دکتۆر، من بوونه وه رێکی سه یرم، 

سه رله خۆم ده رناکه م، وه ک هه زار ده رگای نه بینراوم بۆخۆم 
د روست کردبێ و هه ر خۆشم کلیله کانیم فڕێ دابێته  قورگی 

ده ریاوه ، ئاوام.  وتی چۆن، مه به ستت چییه ؟

)3(

نا، هه مووی له و ساته وه  ده ستی پێکرد که  من به خۆم 
و کامێراکه مه وه ، به خۆم و وێنه کانمه وه ، له به رده می 

به ڕێوه به ری پۆلیسدا وتم، من ده زانم کێ کچه که ی هه فته ی 
پێشووی کرد به  ژێره وه  و بۆی ده رچوو.
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له  راستیدا خه ونی من کڕینی کامیرایه ک 

بوو بتوانم به  هۆیه وه  رۆحی دیمه نێک به  
هه موو قورسایی خۆیه وه  بگوازمه وه . هه میشه  
خه یاڵێک مه ستی کردبووم، ئه ویش ئه وه  بوو 
که  دیمه ن له و وێنه یه  گرنگتره  که  ده یگرین 

چونکه  هه میشه  ته عبیر له ساتی ئێستا ده کات 
و ڕه سه ن و ئوریگیناڵه ، به اڵم وێنه کان هه میشه  

ته عبیر له  کاتێکی رابردوو ده که ن، کاتێک 
که  تێپه ڕیووه  و مردووه  و هه رچه ند بکه ین 

بۆمان نابنه وه  به  ژیان، به اڵم به  تێپه ڕبوونی 
کاتێکی زۆر وێنه که  دێت و جێگای دیمه نه که  

ده گرێته وه ، ئه وکاته  دیمه نه که  ده مرێت و 
وێنه که  وه ک تاقه  شایه تێکی خۆی بۆ ژیان 

به کاردێنێت.

)5(

وتم : دکتۆر من به  هه زاره ها چاڵم بۆ خۆم 
هه ڵکه ندووه ، رۆحم به  سه ده ها به ندیخانه ی بۆ 

خۆی دروست کردووه . رۆژ نییه  خۆم نه خه مه  
به ر گرانترین تاقی کردنه وه ، تاقیکردنه وه یه ک 

که  هه ر پێویستیشم پێ نییه . دکتۆر وتی: 
ئه مانه ی تۆ ده یڵێیت زۆر گشتین، 

ده زانی به  سه ده ها کتێب له سه ر 
به ندیخانه کانی ناو مرۆڤ 

نووسراون، سه ده ها کتێب 
له سه ر ئه و چااڵنه ی که  مرۆڤ بۆ 
خۆی دروست ده کات و نایبینێت، 

به اڵم ئه وه  بزانه   هیچ یه ک له و چااڵنه ، هیچ یه ک له و 
زیندانانه  له یه ک ناچن، بۆیه  ده مه وێ به  روونتر باسی ئه و 

چااڵنه م بۆ بکه یت که  ده که ویته  ناوی.

)6(

به ڕێوه به ری پۆلیس به  گومانی پیاوێکه وه  که  ئیشی زۆری 
له و بواره دا وای لێ کردبێ به  ئاسانی بروا به که س نه کات، 
سه یرێکی هه ردووکمانی کرد و وتی، ده بێ ئه وه  بزانی که  
تاوانبارکردنی که سێکی دیاریکراو به  بێ هیچ به ڵگه یه ک 

توشی کێشه ت ده کات، منیش الپه ڕه ی رۆژنامه که ی 
هه فته ی پێشووم له سه ر مێزه که ی کردەوه  و وێنه ی 

کچه که شم له  باوکی وه رگرت که  له ته نیشتمه وه  دانیشتبوو، 
وتم ئه مه  ئه و کچه  نییه  که  هه فته ی پێشوو کرا به  ژێره وه ؟ 

وتی با، وتم ئه مه ش ده ناسی باوکی کچه یه  و چه ند رۆژ 
پێش ئێستا وه ک خۆی پێی وتم، باسی ئه و ئۆتۆمبیله ی 

بۆ کردن که  به و به یانییه  زووه  کاتێ کچه که ی له  نانکڕین 
دێته وه  له  نزیک ماڵی خۆیانه وه  ده یکات به  ژێره وه و بۆی 
ده رده چێت. وتی وایه ، وتم باوکی له و ساته دا له حه وشه  

ده بێ گوێی له  ئۆتۆمبیلێک ده بێ که  یه کێک ده کات 
به ژێره وه و بۆی ده رده چێ، ته نها فریای ئه وه  ده که وێ بێته  

ده ره وه و بزانێ چی رووی داوه ، سه یاره یه ک ده بینێ وه ک 
تیر ده رده چێ و به و شڵه ژاویەوه  که  کچه که ی ده بینێ ته نها 

ره نگی سه یاره که ی له  خه یاڵدا ده مێنێته وه ، تۆش پێیت 
وتووه  : ئاخر خاڵه  گیان من ناتوانم خاوه نی هه موو ئه و 

سه یارانه  بگرم به و ره نگه وه  که  تۆ باسی ده که یت.، به اڵم 
ئێستا ده توانی بیگریت، به ڕێوه به ر وتی چۆن؟
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)7(
بۆ نموونه  که  وێنه ی گوڵێکم ده گرت و ده مشته وه ، ته نها شتێک له  

خه یاڵمدا گواستنه وه ی رۆحی گوڵه که  بوو بۆ ناو پارچه  کاغه زێک. ده هاتم 
له  و په ڕی گوڵه که م به  وشکی بۆ ماوه یه کی زۆر له سه ر وێنه که  داده نا، ئینجا 

چه ند دڵۆپێک ئاوی تایبه تیدا په ڕه کانم ده کواڵند و به  چه ند دڵۆپێک که  لێم دروست ده کردن 
وێنه که م گواڵوپڕژێن ده کرد، بۆیه   هه ر کاتێک سه یری وێنه که ت ده کرد بۆنی گوڵه که ش بۆ چه ند 

چرکه یه ک وه ک ئه فسوونێکی له ناکاو به سه رتا ده هات، هه ر له خۆته وه  بێ ئه وه ی پێ بزانی وێنه که ت 
له  لووتت نزیک ده کرده وه ، که س نه یده زانی ئه و عه تره  له کوێوه  دێت. به و شێوه یه ش هه میشه  ئه و 

گوڵه ی ناو وێنه که  زیندوو ده مایه وه  و زه مه ن زه فه ری پێ نه ده برد، چونکه  نه  وێنه ی گوڵه که ی پێ له ناو ده برا 
و نه  بۆنه که ی. یان به هه مان شێوه  کاتێک وێنه ی ته نه که یه کی خۆڵم ده گرت، وێنه که م بۆ ماوه یه ک ده خسته  
ناو ته نه که ی خۆڵه وه  تا بۆنێکی بۆگه نیی ده گرت و هه ر که سێک سه یری بکردبایه  له خۆیه وه  بزه یه کی ده کرد 

و نه یده توانی پرسیار نه کات، ئه وه  به راست بۆنی ناخۆشی لێ دێ، ئه وه  چۆن؟ ئه م بۆگه نییه  له کوێوه  دێت؟

)8(

 دکتۆر! من گه وره ترین دوژمنی خۆمم له سه ر ئه م زه مینه ، رۆژێک نه مبینی به قسه ی خۆم بکه م، ئێواره یه ک 
نه بوو قۆڵ بکه م به  قۆڵی خۆمدا پیاسه یه کی ته نیا و خۆش له گه ڵ خۆم بکه م. قه ت به دڵی خۆمم نه کردووه ، 

ده چم بۆ بازاڕ و خراپترین و ناشرینترین کراس له  دونیادا بۆ خۆم ده کڕم. سه یری پانتۆڵه که م بکه ، 
تووخوا زه الم هه یه  له  دونیادا پانتۆڵی وا بکڕێ؟ من ده بێ هه میشه  بۆ ماوه ی ده  چرکه  له  دوای 

داخستنی ده رگای ده ره وه  چاو بنووقێنم، ده نا ناتوانم ماڵ به جێ بێڵم و بچمه  ده ره وه ، گه ر وا نه که م 
هه موو رۆژه که  دڵم الی ماڵ ده بێت و هه ست ده که م شتێکی ناخۆش روو ده دا. تێل بۆ هه ر که سێ 
بکه م و وه اڵم نه داته وه  یه کسه ر هه ست ده که م شتێکی لێ هاتووه ، بۆیه  هاوڕێ خۆشه ویسته کانم 

هه میشه  گله ییم لێ ده که ن که  تێلیان بۆ ناکه م، ئه وه  هی ئه وه یه  نه وه ک وه اڵم نه ده نه وه . قه ت 
ناتوانم دوو جار له  رۆژێکدا به  هه مان رێگادا بڕۆم، چه ند جارێک به  هه مان رێگادا رۆشتووم و 

که وتووم و قاچم شکاوه  یا ن له  جێ چووه . گه ر به  پاس بڕۆم، ئه وا ده بێ چاوه ڕێی سێیه م پاس 
بکه م و ئینجا سوار ببم، بۆیه  هه میشه  دوا ده که وم، گه ر پاسی یه که م و دووه م بگرم ئه وا بێ شک شتێک 
رووده دا، سه یرت لێ نه یه ت گه ر بڵێم چه ند جارێک خراپ به ر پاس و ئۆتۆمبیلی تر که وتووین و خه ڵکێکی 

زۆر به  هۆی منه وه  تووشی کێشه  بووه  و هه ستێکی زۆر به  گوناح به  هه فته  ژیانی منیان کردووه  به  دۆزه خ 
و نه موێراوه  به  پاسه کان بڕۆم و به  سه عات به  پێ رۆشتووم تا پێویستم به  پاس نه بێ و تا که س تووشی 
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گرفت نه بێ. گه ر شتێکم له ماڵه وه  بیر چوو، گه ر گه ڕامه وه و 
ده رگام کرده وه  تا بیهێنم. ئه وا ده بێ له  ئاوێنه دا سه یرێکی 

خۆم بکه م  و مۆره یه ک له خۆم بکه م، گه ر وا نه که م ئه وا 
ره نگه  دز بێته  ماڵم. یان کلیله کانم له بازاڕ لێ بکه وێت. 

بڕوا بکه  چه ند جار بیرم چووه  سه یری ئاوێنه  بکه م و مۆڕه  
بکه م بۆیه  کلیله کانم ون کردوون و نه مدۆزیونه ته وه . که  
نان ده خۆم ده بێ شه ش جار نانه که ی ده مم بجووم ، گه ر 

پێنج بێت یان حه وت، هه ست ده که م له  قوڕگم ده گیرێت و 
ده مکوژێت، ئه و رۆژه نانه که ی وا خۆش بوو، حیسابم لێ تێک 
چوو  به جۆرێک له  بینم گیرا وا زه رد و بێ ڕه نگ بووم ده تووت 
ده  که س ده ستیان خستۆته  بینم و ده مخنکێنن، خۆشم نازانم 

ئه م حیساب و کیتابه  بۆ ده که م و بۆ پارووه کانم ده ژمێرم و 
خواردنه که م لێ ده بێته  ده رد، ئه مه  چ نه خۆشییه که ؟

)9(

به ڕێوه به ر له ناکاو هه ستاو له  سه الجه یه کی بچووکی 
ژووره که ی، دوو ئاوی ساردی هێنا و له به ر ده م من و باوکی 

کچه دا داینان و دانیشته وه ، منیش کامێرا دیجیتاڵییه که م 
له ناو جانتاکه دا ده رهێنا و وێنه ی ئه و ئۆتۆمبیله م به  

ژماره که شییه وه  پێشاندا، ته نانه ت خاوه نه که شی که  لێی 
ده خوڕی زۆر به  روونی دیار بوو. ده  وێنه یه ک ده بوون پێنجیان 

وێنه ی کچه که  بوون له  کۆاڵنی خۆیانه وه  به  نانی گه رمه وه  
به ره و ماڵ دێته وه و خه ریکه  ده گاته  ماڵه وه ، پێنج وێنه که ی 
تریش که  خوله کێک و چل و چوار چرکه  دوای ئه وه  

گیراوه ، وێنه ی ئه و ئۆتۆمبیله  بوو که  زۆر به  
خێرایی له  کۆاڵنه که وه  دێته  ده ره وه و ئه وسا من 

له سه ر شه قامه که  بووم و ئه و به به رده ممدا 
زۆر شێتانه  تێ په ڕی. هه ر فریا که وتم له و 

ساته دا ئه و پێنج وێنه یه ی بگرم.

)10(

من ماوه ی ئه م چه ند مانگه  که  ئه م کامێرایه م 
کریووه ، به  هه زاره ها وێنه م گرتووه  و 
وێنه یه کی تیا نییه  رۆحی دیمه نه که م 

نه گواستبێته وه ، ده مه وێ ببمه  فۆتۆگرافه رێک 
هیچ نه بێ دوای خۆم ئه لبوومێک جێ بێڵم 

یادم بکاته وه ، ئێستا له م شاره دا ژماره ی 
فۆتۆگرافه ره  خراپه کان له  شاعیره  خراپه کان 
زیاترن، به  زه وقێکی خراپه وه ، به  کامێرایه کی 

خراپ، فڵق ده ست ده نێن به  دوگمه یه کی 
خراپدا و وێنه یه کی خراپ ده گرن و دوای چه ند 

چرکه یه ک له  فه یس بووکدا دایده نێن و به  
سه ده ها الیکی خراپیان بۆ دێت. به اڵم من 

وا ناکه م، من وێنه یه کم نه گرتووه  پارچه یه ک 
له  رۆحی خۆمی تیا نه بێت، وێنه م نه گرتووه  

به شێک له  گلێنه ی چاومی تیا به جێ نه مابێت. 
من نازانم چ ئه لبوومێک جێ دێڵم، به اڵم ئه وه  
چه ند مانگێکه  وازم له  هه موو شتێک هێناوه و 
دونیام کردووه  به  وێنه ، هه موو شتێکم له م 
شاره دا کردووه  به  فۆتۆیه ک و ماوه یه کی تر 

به ته مام پێشانگایه ک بکه مه وه ، من چوومه ته  
هه موو شوێنێک تا وێنه یه ک بگرم، به  

په نجه ره و ده رگاکاندا سه رکه وتووم، چوومه ته  
به رزترین شوێن و سه ر به رزترین دره خت 
وله دووره وه  وێنه ی ئه و ژووری ئوتێالنه م 

گرتووه  که  به  نێهنی گرێبه ستی تیا ده کرێ 
و که س ئاگای لێ نییه ، وه رن بۆ پێشانگاکه  و 
ده م و چاوه کان ببینن. به  دزییه وه  سه رمێزی 

خواردنه وه ی شه وانم گرتووه  که  مرۆڤ و 
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ئه ده ب و هونه ری تیا هه راج ده کرێ. ئه و مندااڵنه ی که  به بازاره کاندا 
باڵوبوونه ته وه  و به زۆر ئیشیان پێ ده که ن. وه رن و وێنه ی هه موو 

رووداوه کانی ئۆتۆمبیلم گرتووه و تا هه مووتان کلیلی سه یاره کانتان فڕێ بده ن، 
ببینن لێخوڕینی سه یاره  چه ند ناشرینه  له م شاره ی ئێمه دا. له  په نجه ره کانه وه  

ژووری پۆله کانم گرتووه ، تا هه موو ئه و قوتابییانه  ببینن که  رۆژانه  ده گرین، تا بزانن چه نده  
ناشرینن زۆربه ی زۆری مامۆستاکانی ئێمه . وه رن بۆ زانکۆ و ئه و مامۆستایانه  ببینن که  حزبه کان 

کردوونی به  مامۆستا، سه ر به ژووره کاندا بکه ن و بزانن هه موو شتێکی تیایه  زانست نه بێت. 
ئه وانه  ببینن که  به ده ستی پۆلیس کوژران، ئه و به ڕێوه به رانه ی که  پاره ی دایره که یان ده خۆن، ئه و 

فه رمانبه رانه ی دوای رۆشتنی به ڕێوه به ره که یان تێی ده ته قێنن و ده چنه  ماڵه وه . ئه وانه ی موچه  وه رده گرن 
و ئیشیش ناکه ن. ئه و دووکاندارانه ی نرخ له سه ر کااڵکانیان دانانێن تا به گرانتر بیانفرۆشن. ئه وانه  ببینن 
که  له سه ر رای جیاواز به ر چه قۆ ده درێن، ئه و برا بێ مێشکانه ی له سه ر نامه یه ک یان تێلێک خوشکه کانیان 

ده کوژن. گه ر ده تانه وێ ئه لبوومه که م ببینن، وه رن، وه رن بۆ پێشانگاکه م. 

)11(

له وانه ش خراپتر، دوژمنایه تیم له گه ڵ خۆمدا گه یشتۆته  ئاستێک که  هه ندێ حه ب و ده رمان ده خۆم پێویستم 
پێی نییه ، حه بی زه خت و حه بی گه ده  و شرووبی قوورگ. ماوه ی مانگێک زیاتر ده ستم به  په تێک به ستبوو و 
له  ملم ئااڵندبوو وه ک شکا بێت یان له  جێ چووبێت، به اڵم هیچم نه بوو، ته نها تاقیکردنه وه یه ک بوو بزانم 

به رگه ی ده گرم یان نا. بیرته  ماوه یه ک پیش ئێستا چه ند جارێک به فر باری، ده  من هه موو جارێ بۆ 
ماوه ی نیو سه عات به  ته نها شۆڕتێکه وه  له  حه وشه  ده وه ستم و خۆم ره ق ده که مه وه .  ئه و رۆژه  چووم 

بۆ ریستورانتێک، پاره مدا و نانیشم نه خوارد. ده چمه  حه مام و ده بێ شه ش ده قیقه م پێ بچێ، یه ک 
چرکه ی زیاتر بێت به  رووتیش بێت دێمه  ده ره وه . ماوه یه ک هه وڵم زۆر دا به  چاوی کراوه وه  بنووم و 
بۆم نه کرا. دوکتۆر گیان ! هه ست ده که م دوژمنێکی زۆر له ناو مندا خه وتووه  و هه ر رۆژه وه  و چه ند 

دانه یه کیان خه به ریان ده بێته وه  و دێنه  گیانم. پێم بڵێ چی بکه م؟
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به ڕێوبه ری پۆلیس زۆر به  وردی سه یری وێنه کانی کرد، پاش و پێشی کردن و دووباره  و ده باره  سه یری 
کردنه وه  و هه موو جارێکیش ده توت یه که مجاره  سه یریان ده کات، من الی خۆمه وه  هه ر ده  وێنه که م کۆپی 

کردبوون و ئه ویش به راوردی ده کردن و وتی، پێش ئه وه ی هیچ بریارێک بده م ، من چه ند پرسیارێکم هه یه ، 

٥٣



وتم فه رموو: وتی باشه  بۆ به م وێنانه دا 
ده بێ ئه م ئۆتۆمبیله  بێت؟ ئه ی تۆ 

چۆن ئه م وێنانه ت گرت؟ به و به یانییه  
زووه  چیت ده کرد له و کۆاڵنه دا، وه ک 
بزانی ئه م پیاوه  یه کێک ده کات به  

ژێره وه  چۆن هه ر له خۆته وه  وێنه یه کی 
وا جوانت گرتووه  هه ر ده ڵێی سه یاره که  
له  ژووره که دایه  و که  له  پێشه وه  سه یری 

ده که م هه ستێکم هه یه  که  خه ریکه  
منیش ده شێلێ. ئه م وێنه  ده گمه نانه  به  

بێ هیچ ئاماده کارییه کی پێش وه خت 
چۆن ده گیرێن؟ هی ئه م کامێرا باشه یه  
یان سیحرێکی تریش هه یه  بۆ گرتنی 
ئه م جۆره  وێنانه ؟ وتم راست ده که ی 

به ڕێزم، وه ک ده بینی ئه مه  کامێرایه کی 
باشه  و هه موو ماڵ و موڵکم بۆ به ده ست 
هێنان و کڕینی دانا، به اڵم نه خۆشییه کی 
تایبه تی من له پشت گرتنی ئه م وێنانه وه  
هه یه ، نه خۆشییه کی ده روونی که  خه ریک 
بوو به ره و نه مانم به رێ، که مێکم مابوو 

بخنکێم تا خۆم گه یانده  دکتۆرێکی 
ده روونی و دوای چه ند جارێک سه ردان 
وقسه  گۆرینه وه  له گه ڵیدا، پاش ئه وه ی 
چیرۆکی خۆم و وێنه  و خولیاکانم بۆ 
گێڕایه وه ، پێشنیاری کرد که  

باشترین چاره سه رێک بۆ من 
که  له و نه خۆشییه  سه خته  

ڕزگارم بێت، باشترین 
رێگا که  خۆم له  ئاژه ڵه  
درنده کانی ناو رۆحم 

بپارێزم و هه وڵبده م له گه ڵ زۆربه یاندا ئاشت ببمه وه ، ئه وه یه   
کامێرایه ک بکڕم و به  چه پ و ڕاستدا ته نها و ته نها بیر له  وێنه  

گرتن بکه مه وه  و هه موو شتێکی تری ئه م دونیایه  فه رامۆش 
بکه م، گه ر توانیم رۆحی دیمه نه کان بگوازمه وه ، ئه وا بێ شک 

ده توانم رۆحی خۆشم چاره سه ر بکه م. منیش هه ر وام کرد، ئه و 
به یانییه ش یه کێک بوو له  رۆژه  ئاساییه کانم، وه ک حه ب خواردنێک 

وا بوو بۆ تیماری ده ردم. چونکه  من ماوه یه کی زۆره  هه موو 
به یانییه ک سه عات پێنج زوو دێمه  ده ره وه و وێنه  ده گرم، ئه م 

شاره  وه ک تۆپێک وایه ، هه ر یه کێک دێت و شه قێکی تێ هه ڵده دا. 
ئای خوایه ! ئه م شاره  نه گبه ته ی من ته نها به  به یانیان جوانه ، 
ئه و کاته ی زۆربه ی خه ڵک خه به ریان نه بۆته وه . بۆیه  هه میشه  

حه ز ده که م به به یانیان زوو وێنه ی بگرم، وێنه ی شه قامه  ناڕێک 
و ماڵه  ناشرینه کان، ده ره خته  وشکه کان و باڵنده  برسییه کان. 
وێنه ی بینا بێزه وق و کۆاڵنه  پیس و پۆخڵه کان. ئه و به یانییه  

دوای سه عات شه ش گه یشتمه  کۆاڵنێک، به  ته نیایی و هێمنی 
کۆاڵنه که وه  هاتمه  خوارێ، له به رده م به رد و ده رگاکاندا ده وه ستام 

و وێنه م ده گرت، له دووره وه  کیژۆڵه یه کم بینی هێنده  جوان هه ڵمی 
نانه  گه رمه که ی ده ستی تێکه اڵوی چاوه  خه واڵووکه ی ده بوو، له  

دووره وه  ئه و ده م و چاوه  وه ک تازه  له  ته نووره وه  هاتبێته  ده ره وه  
وای له  من کرد پێنج وێنه یه ک بگرم که  دیاره  سه عات شه ش و 

هه شت خوله کی له سه ره . به ره و خوار بوومه  وه . له سه ری کۆاڵنه که  
که مه کێک الم دابوو که  له دواوه  ده نگی ئۆتۆمبیلێکم بیست که  
زۆر خێرا له  کۆاڵنه که وه  ده رپه ڕی و به الی چه پی شه قامه که دا 

دایشکانه وه ، هێنده  خێرا بوو که  حه زم کرد له و خێراییه دا توانایی 
خۆم بۆ وێنه  گرتن تاقی بکه مه وه . هه ر توانیم پێنج وێنه یه کی 
بگرم، که  به  روونی دیاره  سه عات شه ش و نۆ خوله ک و چل و 

چوار چرکه  گیراوه ، دوانیان ته واو کۆاڵنه که ش دیاره  که  پێچی لێ 
ده کاته وه . به  مانای کاتی نێوان وێنه ی کچه که  که  به دڵخۆشی و 
هه ڵمی نانه  گه رمه که یه وه  له گه ڵ وێنه ی سه یاره که دا که  جوان 
دیاره  له  کۆاڵنه که وه  هاته  سه ر شه قامه که  ته نها یه ک خوله ک و 
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چل و چوار چرکه یه ، ئه وه ش باوکی کچه  که  له ته نیشتمه وه  دانیشتووه  
و له وه  دڵنیای کردیته وه  که  ره نگی ئه م سه یاره یه  هه مان ره نگی 

سه یاره که یه  که  ئه و له دووره وه  بینیبووی. به ڵگه  له مه  زیاتر ده بێ چی بێت 
به ڕێزم.
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نا، دکتۆر گیان، هه ست ده که م چاکبوونه وه ی من هه مووی له  هه فته ی پێشوووه وه  ده ستی پێ کرد که  دوو 
شتی گرنگی تیا روویدا. یه که میان که  به ڕێوه به ری پۆلیس به  ده نگه  ناخۆش و گره که یه وه ، به  له ره یه کی 
پڕ سووپاسه وه  پێی راگه یاندم که  پیاوه که یان گرتووه و دانی به  تاوانه که یدا ناوه و پێی سه یر بوو یه کێک 
له و کاته دا چه ند وێنه یه کی جوانی گرتووه و به خۆی نه زانیوه . وتی: باش بوو شوکور کچه که  نه مردووه  
ده نا نه مده هێشت جارێکی تر رووناکی ببینێت چونکه  بۆی ده رچووه و نه وه ستاوه  له سه ری. دکتۆر گیان! 

دووه میشیان هه مان رۆژ کردنه وه ی پێشانگاکه م بوو که  ماوه ی چوار رۆژی خایاند و خه ڵکێکی زۆر هاتبوون، 
که  ده چوونه  ده ره وه  ده ست خۆشییان لێده کردم و زۆربه ی زۆریان ده یانووت: ماڵت ئاوا بێ، ده ڵێی باسی ئێمه  

ده که ی، هه موو خۆمانی تیا ده بینینیه وه . سوپاس دکتۆر گیان! که  چاکت کردمه وه ، سوپاس که  منت خسته  
سه ر خولیا وێنه گرتنێکی جوانی ئه م دونیا ناشرینه .

ستۆکهۆڵم، ئۆکتۆبه ری 2012
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کەلیدەر
کایەی کتێب : ڕۆمان

نووسینی : مەحموود دەوڵەت ئابادی
وەرگێڕانی : سیامەند شاسواری

دیزاینی بەرگ : ئارام عەلی

بەمزوانە لە دە بەرگی قەبارە گەورەدا وەک بۆکسێک
ئەکەویتە بازاڕەوە.

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم ٥٦
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پاییز 
لەناو 

پاییزا...!



تا پاریش، پاییز هەر
لەو دیوی دەروازەی 
حەوشەوە
لە كۆاڵن، قژ و پرچ، 
خۆاڵویی

لەگەڵ »با« ئەوەستا و 
هەندێجار
دوای باران
لە درزی باریكی
پەردەكەی تەمەوە

تەماشای ماڵەكەی 
ئەكردم!

تا پاریش، پاییز هەر
لە ڕێگەی تریفەی تەزیوی 

مانگەوە
دووراو دوور هەر بە سەر

ساڵوی ئەنارد و
زۆرجاریش لە پووش و پەاڵشی
وەڕس و بێزاری
دەشتی بۆ... ئەناردم.
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شەوانیش درەنگان
خەیاڵم ئەترسا و

لە باوەش خەزانیا ئەنووستم!

یەكەمجار... من دایكم
لە سیلەی ڕۆژێكی بەدبەختی

وەك خۆیدا
پاییزی نیشاندام

ئەوساكە تەمەنم لە خونچەی
گوڵەباخ كەمتر بوو!

پێی وتم:
پاییزیش وەك منە و بێوەژن

تەنیایە و دڵشكاو
حەز ئەكەم ئەویشت هێندەی من

خۆشبوێ و
چون نان و
چون نوقڵ و

چون سوخمە زەردەكەم
بیخەیتە سەر چاوان.

پێی وتم:
پاییزیش وەك باوكت شاعیرە و

بەاڵم ئەم شیعری خۆی
هەمیشە هەر لەسەر
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گەواڵەی كۆچەر و
تەوێڵی گردۆڵکەی ڕووتەن و
گەردن و سەرسنگی
درەختی ڕووت قووت ئەنوسێ!.
پێی وتم:
هەناسەی غەریبی
لە ڕەنگی پاییزدا

نیشانەی عەشقێكە سرمدی و
خەمێكە تا ئەبەد
ئەلەرزێ و ئەسووتێ!.
پێی وتم:
بۆ ئەوەی تەماشات

تێكەڵی تەماشای خوا بكەی
بچیتە نهێنی بوونەوە و

لە كۆچ و لە عەشق و
لە سەراب

تێبگەی:
هەر ئەبێ الی پاییز بخوێنی و

ڕەنگی خۆت
بە ڕەنگی حەسرەتی
ڕەنگبكەی!

٦١



تا پاریش پاییز هەر
لەو دیوی دەروازەی حەوشەوە

چون پرسیار ئەوەستاو
ناو بە ناو

شیعرمان بۆ یەكتر ئەنارد و
جار بە جار شەوانە

وشەمان ئەتەزی و ئەیبەست و
ڕۆژانەیش لە بەردەم

هەتاوی الواز و نەخۆشدا
پەیكەری مەراق و ڕامان بووین

چاوەڕوان پێکەوە
بەرامبەر بە نادیار

ئەوق ئەبووین، دائەماین.

وا ئەمساڵ
چون باخی ئاوارە.. بێ پرس و

بێ ئەوەی کە پێشتر
زەنگێکم بۆ لێدا و پێمبڵێ
هاتۆتە ماڵەوە و لەگەڵ خۆی

وەك دیاریی
باوەشێ لە شیعری زەردەڵەی

هێناوە
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بۆ شەوی تەنیایی ژوورەكەم!.
وا ئەمساڵ
هاتۆتە المەوە و
بە پڕمەی گریانی درشتی ڕێژنەی
قەڵەم و دەفتەر و
ئەلبووم و خەیاڵ و
خەمانم تەڕئەکا و

هەروەهایش پێخەف و چرپاكەم!.

تا پاریش پاییز هەر
لەو دیوی حەساری لەشمەوە
وەستابوو

ڕێی نەبوو
كە بێتە ناو ژووری لەشمەوە

دەسكاری دەروون و پەنجەرەی
هەست و نەست بكات و

ڕێی نەبوو
ناوەوەم داگیركاو

هەست بكەم ڕەنگێكی كۆیلەم.
هەست بكەم من ئیتر خۆم نیم و
تەواوی تەمەن و جەستەمی
وەک )مانگ( ی
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ناو گۆمی حەپەساو
تەسلیم كەم

بەاڵم وا لەمساڵدا
هاتۆتە ماڵمەوە و هاتۆتە 

دڵمەوە و
چیبوێ ئەیكات و كونج بە 

كونج
بە كوچە و شەقامی ناو لەشما 

ئەگەڕێ و
وەك باخان پژوپۆم ئەڕنێ و

نایشتوانم چون خەزان
لەگەڵیا هەڵنەكەم!

ئەوەتا وا پاییز
هاتۆتە چاومەوە و لەگەڵیا

چڵ بە چڵ
تاڵ بە تاڵ

مووی سەر و تەماشام
ئەوەرێ.

ئەوەتا وا پاییز
هاتۆتە ناو سیما و ناو لۆچی ڕوخسارم و

سەر شان و سەر ملم و
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کێوماڵم ئەکات و
لە كوێدا تۆزقاڵێ لە بەهار جێمابێ
بۆ ئەوەی زەردیكات
بە ناویا ئەگەرێ.
وا پاییز هاتۆتە سەر پشتم و
کەپری خۆی ئەبەستێ.
هاتۆتە ئێسکمەوە و

موورەغەم ئەسوێنێ و
بڕبڕەم خەریكە
وەك لقی دارێكی ئێوارەی وشك ئەبێ و
ئەنەوێ.
وا پاییز ماسولكەم شل ئەكا و

کردوێتی بە پەڕۆ و
ڕۆیشتنم چون گەاڵی ڕژاوی

بەر بای سارد
خشەی دێ و

چاویشی بە وردی
دەزوولەی قرچۆكی

هەنگاوی بوولێڵم ئەژمێری.

من و ئەو
پاییزی ناو پاییز
ئێستاكە هەردووكمان
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نیشتەجێی ماڵێكین
هۆدەمان یەك هۆدەی خەزان و

چرپامان یەك چرپای
هەناسە ڕێزان و

شیعرمان یەك شیعری
كۆچ ڕەوی ناو زەردەی ئێواران.

من و ئەو.. پاییزی ناو پاییز
وەلێ ئاخ.. من ئەبێ ماڵەكەی

بۆ چۆڵكەم
من ئەڕۆم.. ئەو ناڕوا و

دواجاریش ئەو لەسەر چرپاكەم
ئەخەوێ

وەلێ ئاخ... ئاخ و ئاخ
من

ئەمرم.
ئەو

نامرێ!

                                                      سلێمانی
                                                                      پاییزی 2012 
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هیوا قادر
نۆڤەمبەر ٢٠١٢

کچەکەم: 
باوکت بە پاسکیلێکی سوورەوە لەسەر هەوری سپی ئاسمانە شینەکانەوە سەربەرەوخوار، بەخۆی و دوو 
قەلەڕەشکەی سەر شانی و حاجی لەقلەقەکەی سەر سەری و پوشکە بەقنەکانی سەر عەینەکەکەی و 

پانتۆڵە هەنگ لەسەر نیشتووەکەی و کراسە خاڵخاڵۆکەکەیەوە، بەبێ ئیستۆپ قاچ لە هەورەکان ئەئاڵێنێت 
و وەک نیوە مانگێکی شکاو تۆزێک لەدوای خۆی هەڵئەستێنێت و لەبەردەم تۆدا ئەوەستێت.

وەک پەپوولەیەکی زەبەالحی هەزاران ساڵ خەوتووی گەورە کە باڵەکانی لەگەڵ زەمەندا هەڵوەریبن، ئاوا 
باوکت تۆز لە خۆی ئەتەکێنێت؛ تۆ چاوە ڕەش و کوردانەکەت هەڵئەگڵۆفیت، چاو ئەکەیتەوە، لەباوەشی 

باوکتا، وەک دانیشتن لەسەر قەاڵندۆشکانی دێوێک، ئاوا دەریا لە خوار ئەژنۆی باوکتەوە ئەبینیت، تۆش 
سەرت لەگەڵ هەر هەنگاوێکدا گا لەسەر هەورەکانە و گا لە ژێریانا، گوێت لەتەپەی باڵ و قوڕگی قاز و 

قوڵنگەکان ئەبێت؛ کە لە خۆشیا سەر ڕائەوەشێنیت بەفر بەسەر شانی باوکتا ئەبارێت، کە قژی ڕائەکێشیت و 
لە قریوەیەکدا ئەڵێیت: بابە، وەک لە بێدەنگی ئەشکەوتێکدا گوێت لە دوو دڵۆپە ئاوی یەک لە دوای یەک 

بێت، دوو فرمێسکی تەقیو بەسەر گۆنای باوکتەوە ئەبینیت. وای کچەکەم:

پاسکیلە 
سوورەکە
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هەرچ کاتێک سەیری ئاسمانت کرد
پێش خودا باوکت لە بیربێت،

نا لەبەر ئەوەی گەورەیە
بۆئەوەی لەسەر ئەو هەورانە بێتە خوارەوە،

دەنا هیچ باوکێک بەبێ بوونی ماڵێک باوک نییە.
لەبەردەمی دەرگایەکدا دۆشەکەڵەیەکی پینەکراوی پیرێژنێک کە هێشتا گەرمە بە قەرز وەرئەگرین 

و لەسەری دائەنیشین، وەک فەرشی با پێی ئەفڕین، تۆ توند قۆڵی ڕاستم ئەگوشیت، 
بەسوکی بە گوێما ئەچرپێنیت: بابە؛ نوقڵی ترش و شیرین، ڕەحەتەلقوم، پسکیتی زەرد، 

مەساسە، شەربەتی هەنار ئەخۆم. ئەو هەمووە! بەسەر چاو کچەکەم. تۆ وا ئەزانیت 
هەموو ئەو شتانە لەسەر چاوی باوکتن، دەست ئەخەیتە سەر چاوم، سەر پێڵوەکانم 

ئەگەڕێیت؛ هیچی لێ نییە بابە! پێئەکەنم. سەیری چاوم کە؛ پێکەوە دیسان 
سواری پاسکیلە سوورەکە بووینەتەوە، تۆ لە دواوە دەستە بچووکەکانت 

بەسەر ئەو کەروێشکە سپیەدا ئەهێنیت کە لەگەڵماندا ڕائەکات، ئەڵێم 
»سێوە« خۆت توند بگرە بانەکەویت! هێندە نابات بە ئاسمانەوە چاو 

ئەکەیتەوە، دەستەکانت بەدەست دوو فریشتەوەن و لەگەڵیاندا 
بەسەر مندا ئەفڕیت، ئەقریوێنیت، من لە خۆشی پیکەنینەکەی 

تۆ، بەسەر پشتی کیسەڵێکی نوستووی سەر ڕێگاکەدا ئەڕۆم 
و لەپاسکیلەکە ئەکەومە خوارەوە و ئەخزێمە ناو جۆگەلەیەکی 

گۆرانیبێژەوە، کە هەڵئەستمە سەر پێ سەرتاپای گیانم شین بووە و 
تەڕتەڕ بووم، شڵەژاوانە چاوئەگێڕم، گسکێکی شکاو لەویادا ئەبینم و سواری 
ئەبم، تۆ ئەڵێیت بابە منیش دێمە الی تۆ، فریشتەکان لە دوای منەوە دەستێک 

ئەیەن لە پشتت، دوو باڵی مێشێک لە پشتت ئەڕوێت، گیزە گیز ئەمشانە و 
ئەمشانم ئەکەیت، پێش من ئەکەویت و گازێکی بچووک لە هەرمێیەک ئەگریت و 
دەنکە گێالسێک ئەگریتە لوتم و بەهێیەکی توکن ئەخەیتە گیرفانم و قۆخێک لە 

ناوەڕاستدا لەت ئەکەیت بۆ هەردووکمان؛ وای بابە کەخۆشە، من ئەفڕم:
کچم چاوت لێیە فڕین

بیرت ئەباتەوە،
ئێمە بۆیە قاچمان هەیە تا لەسەر زەوی پێی بڕۆین،

کچم چاوت لێیە فڕین
چ موسیبەتێکی گەورەی شاعیرانە،

دەم
ەبیسەر

ئەد
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چاوت لێیە شاعیرەکان چەندە بریندارن.
کچەکەم؛ لەگەڵ مندا پێ لەسەر توێی ئەم ئاوانە وەک پێ لەسەر چێمەنی تەر دانێ و مەترسە؛ چاوت 
لەم هەموو وشە فڕێدراو و پیتە شکاو و ڕەنگ پواوانەیە، گوێت لەم هەموو دەنگە نوساو و خۆش و 
لەیەک ترازاوانەیە، ئەم هەموو تەنافە هەڵخراوانە کە پیت و نیوە ڕستەی تەڕی پیا هەڵواسراوە ئەبینیت، 

ئەم هەموو هەستە کە وەک هەناسە هەڵیان ئەمژیت و نایانبینیت و سنگت گەرم ئەکەن پێ ئەزانیت، 
ئەم هەموو دەمە کراوانە ئەبینیت کەدەست بەسەر دیوارەکاندا ئەخشێنیت و گۆناکەن و ناتوانن هیچ 

بڵێن؛ ئێرە: ئا ئەم کەالوە نەبینراو و فەرامۆشکراوە، ناو مەملەکەتی ئەم هەموو وشە نەوتراو و ڕستە 
تەواونەبوانە ئەبینیت، ئەو قەرەوێڵەیە ئەبینیت کە بە پیتە بچووک و گەورەکانی »ئا« دروستمکردوون، 
جێگەی منە؛ ئەو لەمپا بەالدا کەوتووەی پیتی میم، کە پیتی نونی لێوە نزیک ئەکەمەوە دائەگرسێت، 

دۆلکەی ئاوەکەم کە مانگ هەمیشە وەک پارچەیەک سەهۆڵی نەمر لەناویایەتی، ئاوێنەکەی ژوور سەرم 
کە هێندە قوڵە هەندێک جار لێی ئەترسم کەسەر ئەکێشمە ناوی، کورسییە دارینەکەم بەدەم لەنگینیەوە 
دەنگی ئەو بولبوالنەی لێوەدێت کە ڕۆژانێک بەسەریەوە نیشتونەتەوە، ئەم کەالوەیە ئەبینیت کە ئەتوانیت 
بە گسکێکی دارخورما لەبەیانییەوە تا ئێوارە پڕ بە عەرەبانەیەکی سەد ئەسپی خوداوەندەکان جوانی لێ 

کۆبکەیتەوە، من ئا لێرە، ئا لێرە ئەژیم کچەکەم؛ باوکت لەم تەنهاییەدا وەستایەکی دەستەپاچەی ناو ئەم 
هەموو پیت و ڕستانەیە. کچەکەم ئەو کاتانەی بیرت کردم بەرگی کتێبێک بکەرەوە و وەرە بۆ الم، ئەو 

کاتانەی توڕەبوویت لێم، کتێبێک فڕێدە دەریاوە، بیسوتێنە، فەرامۆشیکە لەناو تەپوتۆزدا.
هەرچ کاتێک سەیری ئاسمانت کرد

پێش خودا باوکت لە بیربێت
نا لەبەر ئەوەی گەورەیە،

بۆئەوەی لەسەر ئەو هەورانە بێتە خوارەوە،
پێی بڵێ ئەی گوناهبار، ئەی ئاگر دز، ئەی سیزیف، ئەی شاعیر؛ 

تۆ لە کوێیت!
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چیرۆکی فه رامۆشکردنی ڕۆح:
هێوربه ره وه  ئه ی ڕۆح ، چونكه  تۆ به ته نێ له دایكبووی .

هێوربه ره وه  ئه ی دڵ، چونكه  تۆ به ته نێ به نێو ژیاندا ڕێده كه یت.
كه  پیربوویت و  دره خته كانی ده ره وه ت به زه ردی بینی،

 ده زانیت تۆ ته نیاترین مه خلوقی ئه م دنیایه  بوویت.
هێور به ره وه  ئه ی ڕۆح ، تۆ چێژ له ته نیایی خۆت وه رگره ، چونكه  تۆ به ته نێ،

هێوربەرەوە ئەی ڕۆح
ئیسماعیل حه مه  ئه مین
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دەم
ەبیسەر

ئەد
 تەنها بەتەنێ له دایكبوویت.

كه  سه فه رم بۆ ئه رخه بیله كانی ئه وبه ری خۆم ده ستپێكرد ،  زانیم من چه نده ها ساڵی ته مه نی خۆم به هه ده ر 
له گەڵ مێینەدا به سه ر بردووه . 

ده زانم ڕۆحی خۆم خستۆته  قه فه سی قه ره باڵغی ئه وانیتره وه . 
ئێستا ئه ی ڕۆح، منی گێل، منی خه ڵه فاو، منی خه وبینه ر ده گه ڕێمه وه  بۆ ته نیایی خۆم،

 منی گێل، تازه  بەتازە سارته رم بیرده كه وێته وه : ئه وانیتر به ردێكن بوونی منی له سه ر ده شكێت.
هێور به ره وه  ئه ی ڕۆح...

 ئه وه  هه ڵه ی منه  چه نده ها ساڵه  فه رامۆشی كردی..
هێور به ره وه  ئه ی ڕۆح.

چیرۆكی من ئه ی ڕۆح ، چیرۆكێكی ساده یه ، چیرۆكی ڕاكردنه  له خودی خۆم، 
وه ك پیاوێك له ته نیایی خۆی ڕابكات،

 وەک مانگێک سەدیمەکانی خۆی لێ ونبووبێت، 
وەک درەختێک بەتەنێ لەنێو دارستانێکی قوڵدا جێهێڵرابێت.

پیاوێك نایه وێت له وه  تێبگات كه  ئه م بۆ دنیای قه ره باڵغ نه خوڵقاوه ، ئەم بۆ 
لەدایكبوون نەخوڵقاوە، ئەم بۆ ژیان نەخوڵقاوە.

بۆكه س نه خوڵقاوه  ئه م دڵه ، جگه  بۆ خۆی، بۆ خودێک کە تائێستا بەدووی خۆیدا 
دەگەڕێت.

هێور به ره وه  ئه ی ڕۆح؛ من چیتر ڕاناكه م لێت، من ده گه ڕێمه وه  بۆ الت، من بۆالی تۆ 
ده گه ڕێمه وه .

ـ هێوربه ره وه  هاوڕێم تۆ چه قی ئه م دنیایه ت، هێور به ره وه  ئازیزم تۆ چه قی ئه م دنیایه ت.
ئه مه  قسه ی هاوڕێ شاعیره كه م بوو.. قسەی ئەو بوو کاتێک هەردووکمان لەنێو دارستانەکانی ئەشقدا 

بەدۆڕاوی بۆ خۆمان دەگەڕاینەوە .

من ده مێكه  له سه مای خۆم ڕاده كه م ئه ی ڕۆح، 
من ده مێكه  له  غوربه تی خۆم ڕاده كه م، 

ده مێكه  ئه وه م له بیر چۆتەوە  كه  من سه ماكه رێكی ته نیای ئه م دنیا جه نجاڵ و قەحبەیەم،
 ده مویست ئه وه  له بیربكه م كه  ڕۆح له وێ، له نێو ته نیایی خۆمدایه  نه ك له نێو باوه شی مێیینه كاندا، 

سۆز له  شوێنێكی تره  ئه ی ڕۆح، جەستەش لە شوێنکی تر . 
سۆز له وێیه  له نێو باوه شی ته نیاییمدا وه ك پیاوێكی خه یاڵی، وەک پیاوێکی بەدی ڕۆژەکانی خۆی،

 وەک گێلترین پیاو،
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 ناسکترین پیاو،
بەدناوترین پیاو. 

هێوربه ره وه  ئه ی دڵ؛ من لێت په ستم، چونكه  تۆ بوویت منت به نێو باخچه كانی مێینه دا تێپه ڕ كرد، منت له نێو 
مێگه لدا به جێهێشت. تۆ بوویت منت گه ڕانه وه   بۆ نێو قه ره باڵغی دنیای فانی.

من وەک هێلکە شەیتانۆکەیەکی سەر سەخت خومار بووم بەشێداریی تەنیایم، وەک ڕەبەنێکی ئەبەدی، 
وەک نیازکێکی نێو سارایەکی پیر، 

وەک مارێک چێژ لە ڕووتبونەوەی ژەهر ببینێت،
 وەک ئادەمێک بەنێو بەهەشتەکانی خۆیدا تێپەڕێت.   

تۆ بوویت ئه ی دڵ داوات لێکردم بگه ڕێمه وه  بۆ نێو سەدیمه  تاریکەکانی مێینە، بۆ به ندیخانه كانی 
كۆمه ڵگه  و شه ڕه  بێهوده كانی نێو ئه م دنیایه، بۆالی ئەشق و موحیبەت .

ئەوە من بووم ئەی دڵ ڕۆحی نالیم لە تەنهاییدا لەبیرکرد:
»بڕوانە بونی ئەوەڵت و چونی ئاخرەت

هاتی چ ڕوت و قوت و، هەاڵتی چ لوس و پوس؟«
 لە مەنفاکانی دڵەوە هەاڵتمەوە بۆ الت ئەی ڕۆح،

 لە مەنفاکانی دڵەوە پەناهەندەی ئەبەدی تۆم ئەی ڕۆح.
من له نێو ته نیایی خۆمدا بووم ئه ی دڵ، له نێو مانگ و ڕۆژەکانی خۆمدا بووم، له نێو 

سه دیمه كانی خۆمدا پێمه له م بوو له گه ڵ دنیای خه یاڵ، به سه ر جێگای مێینه كاندا تێده په ڕیم 
و بۆ به یانی له بیرم ده كردن، لەشەودا بەنێو پەردەکاندا دەهاتین و دەچووین و 

لەبەرەبەیانیشدا پێکەوە گوێمان بۆ باڵندە تەرەکانی ئەم دنیایە ڕادەگرت. بەڕووتی 
یاریمان بەجەستەی یەکتر دەکرد، یەکترمان بەنێو ڕاڕەوی کۆشکی خەیاڵی خەلیفە 

عەباسییە شەهوەتبازەکاندا ڕاودەنا و لەتەنیشت یەکەم چەرچەفەوە تێکەڵی یەکتری 
دەبووین.

ئەمە خەیاڵی من بوو ئەی ڕۆح؛ کە مێینە بەئاڵۆشەکانی موحیبەتم پێڕاودەکرد و 
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دەم
ەبیسەر

ئەد
لەبەیانی دووهەمدا لەبیرم دەکردن.  ئەوان خه ونیان پێوه  ده بیینیم ئازیز، ئه ی دڵ.. وه ك چۆن  پێرسیفۆنیا 

له دنیای »هادێس« خه ونی به ئه دۆنیسه وه  ده بینی، ئاوه ها خه ونیان پێوه ده بینیم، منیش فەرامۆشم ده كردن و 
له یه كه م پێچدا ده گه ڕامه وه  بۆ ڕۆح.

ئاوه ها وه ك ئه دۆنیسێك له  باخچه كانی ڤینۆسدا، له نێو قه سیده دا ژیانم به سه ر  برد . 
ئه وه  تۆ بووی ئه ی دڵ منت گرفتاری تاك مێینەیی کرد، مێینه یه ك له  خه یاڵه وه  هاته نێو دنیای منه وه ، له 

 ده رگاكانی خه یاڵه وه  منی هه ڵخه ڵه تاند. 
چه ند خۆشه  له نێو هه ڵخه ڵه تاندا بژی، چه نده  سه خته  وه ئاگا بێیته وه !  

ئیدی گله ییم لێمه كه  ئه ی دڵ، ئاخر ئه ی دڵ من له جنسی خۆشباوه ڕانم، له جنسی وشه م، 
له جنسی خۆرم كه  خۆی ده سوتێنێت بۆ جوانی، من له جنسی به دی شیعرم ئه ی دڵ.

ئه ی  دڵ ڕۆژه كان وه هابوون، وه ها تێپه ڕین، له نێو خۆیاندا منیان وه ك گێلترین فیگور دۆزیه وه ، 
كه  ئاماده یه  خه یاڵ له بیربكات و خۆی هه ڵداته  نێو قه ره باڵغی دنیاوە. وه ك چۆن 
»پۆسایدۆنی« خواوه ندی ده ریا له  په رستگایه كدا له گه ڵ »میدۆزا«ی حۆری ڕۆژه  

شه ڕانیه كاندا خه وت. له و كاته وه  میدۆزا پرچه كانی بوون به هێالنه ی مار، له وكاته وه  
هه موو ئه و نێرانه ی سه یری میدۆزایان بكردایه  ده بوون به به رد و له شوێنی خۆیان له  

بیرده كران. 
ئاوه ها ئه ی دڵ من له گه ڵ میدۆزا ژیانم به سه ربرد، ڕۆحم بوو بە به ردێكی به جێماو.

ئه ی دڵ ئه وه  تۆ بوویت  منت برده  سه ر جێگه ی میدۆزای عه یار، پێت گووتم: به خته وری 
له وێیه ، دنیای تۆ له سه ر جێگه كانی ئه و وەک پشکۆ ده گه شێته وه، قەسیدە لەوێیە، ئارامی 

ڕۆحت لەوێیە.. 
ئاخر من له  درۆ تێناگه م ئه ی دڵ، من له  درۆكانی ئه م ڕۆژانه  و ئه و ڕۆژانه  تێناگه م، من هه رگیز مێیینه 
 و درۆم پێكه وه  به ند نه كردبوو. من نه مده زانی ڕه دوكه وتنی دڵ، ڕه دوكه تنی ژیانێكه  له نێو درۆیەکی 

جواندا.
چیرۆكی درۆ، چیرۆكی مێینه یه ك بوو له  ڕۆژێكی ته نیاییمدا، له  باخچه یه كی له بیركراودا هاته به رده مم و 

پێیی گووتم : من مێینه ی تۆم ئه ی شاعیر، من به رده وامی تۆم له  خه ونبینیندا ئه ی خه یاڵی، من فه رشێكی 
میهره بانی هه موو ڕۆژه كانی داهاتووی تۆم. پێم به سه ردا بنێ ئه ی شاعیر، له  سه رم پاڵكه وه  و دنیا 

له بیربكه . 
من گه شانه وه ی تۆ به سوتانی خۆم ده پارێزم. بمهێنه  بۆ نێو دنیای خۆت ئه ی شاعیر، بمهێنه  بۆ نێو ڕه نگه  
نه بینراوه كانت، بۆ نێو گومانكردنت له  ئه قاڵنیه ت، له  مۆدێرنه ، له  دنیای هه بوو، لە خەیاڵ و خەیاڵبۆکراو، 

لە بینراو و نەبینراو، لە فانی و دنیایی. بمهێنه  بۆ نێو باخچه  نه بینراوه كانت ئه ی شاعیر، بمهێنه  بۆ نێو 
ژیانی پڕ ئیدیا و ماڵێك كه  گۆزه یه كی ڕه نگین له  دوو شوێندا بوونی هه یه ، کە ڕۆحی نالی بەسەر 
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گەاڵکانەوە ئەلەنگێتەوە. بۆ ماڵێك كه  ساده یه  ، بمهێنه  بۆ ماڵی خۆت، بۆ دنیایه ك كه  وه ك هی ئه وانیتر 
نییه. 

من و میدۆزا گه شتمان به نێو ده ریاكاندا ده ستپێكرد، گه شتێك بەنێو کیشوەرەکانی هادێسی خوای مردن، 
بەنێو واڵتانی بەفر و ئۆقیانوسی بەستەڵەک و تاریکایی لەپڕ داکەوتووی ڕۆژە لەبیرکراوەکانی خۆمان. من 

نەمدەزانی ئەی دڵ له و دیوو شەپۆلی دەریاکانەوە شه ڕانیه تی میدۆزا خۆی بۆ حه شار دابووم، لەودیوو 
خەوتنی سەرجێگەکانەوە شەڕانیەت وەک الوالوێکی ڕەش لەنێو دەمارەکانمدا خۆی هەڵدەواسی.

ئه ی ڕۆح من له پێچه كانی دڵدا تۆم له بیر كرد و ته نیایی خۆم خسته  كۆشی میدۆزاوە، من له گه ڵ میدۆزادا 
خه وتم و بیرم چوو وەک »هێرکولس« ئاوێنه یه ك له گه ڵ خۆمدا هه ڵگرم، له كاتی ئاهاتی سه ر جێگا ده م و 
چاوی خۆی نیشاندام .. بۆ هیچ نا... ته نها بۆ ئه وه ی ڕۆح له بیر نه كه م، بۆ ئه وه ی ڕۆح نه بێت به  به ردێكی 

به جێماو.. من هەر لە سەرەتاوە ئاوا پاڵەوانێکی دۆڕاوی دنیای مێینە بووم.

من میدۆزام له  عه سرێكی داكه وتووی هاوینێكی سه رسه خته دا ناسی كه بۆنی خوێن به هه ڵوژه كانه وه 
شۆڕبووبوونەوە،  من له زه مه نی خوێندا میدۆزام ناسی، من له زه مەنی خوێندا وەک  ئه دۆنیسێک بیرم لە په ڕله   

 ڕه شه كانی مێینه  نه دەكرده وه . بیرم لەهەموو ئەو خوێنە ڕژاوانە دەکردەوە کە بەئاسمانەوە لکابوون، بیرم 
لەسنوورەکان و لەو ڕووبارانە دەکردەوە کە الشەی براکانمی بەسەرەوە بوو. لەو درەختانەی 
جێگەی گوللە و پەڵە خوێن و سپیاتی مۆخی پڕژوایانی بەسەرەوە جێماوە، لە قەرەباڵغی 
ئەو خوێنڕژانانەدا ئه ی ڕۆح بیرمچوو. كه ئەوە  دڵ بوو ئاده می له به هه شته كانی 

خواوه ندا بۆ هه تاهەتایی له سه ر ئه م زه ویه  قه حبه یه  نه فی كرد، ئەم زەویەی کە 
ئادەمی توشی حەوایەک کرد بەدڵی میدۆزاوە بژی. 

نەفرەت بێت لەم  زه ویه  كه پڕێتی له ئه شق .
پڕێتی له ڕق و   پڕێتی لەدرۆ ..

ئاوەها من له  عه سرێكی داكه وتوودا میدۆزام ناسی، له و باخچه یه دا كه  ئاده م 
به ته نهایی پێیدا تێپه ڕ بوو، من لەو باخچەیەدا  لەتاو خوێنی براکانم ئەوەم لەبیرکرد، 
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دەم
ەبیسەر

ئەد
ئادەم لەو باخچه یه دا به خودای گوتبوو: من ته نیاترین مه خلوقم و تۆ به هه ڵه  له په راسوه كانی خۆم مێینه ت 

خه ڵقكرد.
قه حبه یه  ئه م زه ویه  كه  تەنها دنیا مێینه یە  و هیچیتر..

قەحبەیە ئەم زەوەیە کە دنیای نێرینەیە و هیچیتر.
 قەحبەیە ئەم زەویە کە ئەم دووانە لەتەنیایی خۆیاندا بەدەستی یەکتری دەکوژرێت.

من خه مێكی دیكه م هه بوو ئه ی ڕۆح، خه می په رشبوونه وه  به سه ر ڕووبه رە كانی ڕۆژهەاڵتدا ، خه می 
گه وزاندن له  خوێنی شه ڕه  بێهوده كانی ئه وانیتردا، من چ گاڵته جاڕێک بووم له م دنیا  
به رینه دا، من چ ئه كرۆباتێک بووم له سه ر په ته  باریكه كانی بێهوده یی، من ماسیه كی 

دڕنده ی ده ریایه كی ڕه ش بووم، به ته نێ به نێو قه وزه  ژه هراویه كاندا تێپه ڕ بووم و 
من بۆنی خوێن  خوماری كردبووم وخەونم بەخۆرێکەوە دەبینی کە تەنها هەر 

ئەبینێ، بەگوڵێکەوە ئەبینی لەئاگری خۆرێکی لەبیرکراو دروستبووبوو، 
بەڕووەکێکی ژەهراوی سەر مانگەوە. من ته نیاترین ماسی ژه هراوی بووم له نێو 

خه یاڵی پیاوێكدا كه  ته نها قەسیده ی ده ناسی و هیچی تر.

دنیا هه ر وابووه  ئه ی ڕۆح، ئه ی دڵی من، دنیا هه روا لینگی بۆ جه رده  و بارزگان 
و گێل و داگیركه ر و به رتیلخۆر و درۆزنه كان كردۆته وه .. ته نها بۆ تۆ نه بێت ئه ی 

شاعیر، ئه ی خه ڵه فاو، ئەی قەسیدە.
له عه سرێكی ئاوه هادا كه  وه ك شاعرێك بیرم ده كرده وه  و خه ونم ده بینی، وه ك شاعیرێك 

بیرم له مه خلوق و خالیق ده كرده وه ، میدۆزام له نێو باخچه كانی ئاده مدا ناسی. ئه ی ڕۆح ئه وه  
چركه  ساتی ماڵئاوایی من بوو له  تۆ. ئه وه  چركه ساتی جێهێشتنی تۆ بوو له سه ر ئه رخبیله كانی گوالكی 

دڵ.. له وێوه  دڵ زیندوو بۆوه  ئه ی ڕۆح، له وێوه  دڵ تۆی فه رامۆشكرد و ته نیایی خۆی به خشی به  
میدۆزا.

      نورنبێرگ ئازاری ٢٠١٠
       بەشێک لە قەسیدەیەکی درێژ 
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کتێبی په راوێزنووسان
هه وڵێک بۆ پۆلێنکردنی کتێبخوێن

کایەی کتێب: دەقی گێڕانەوە/ ڕامان
نووسینی: عەتا موحەمەد

باڵوكردنهوە: ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەری ئەندێشه

له  کۆندا په راوێزنووس  و راڤه کاری کتێب، ئه وانه ی له  که نارو رووبه ره  
سپییه کانی کتێبدا ده یاننوسی، رۆڵێکی گرنگیان له  خوڵقاندنی کتێبدا 
بینیوه  و زۆرجار ناوبانگیان هیچی که متر نه بووه  له نووسه ری ئه سڵیی 

کتێبه که . 
ئه م  خوێنه ری  په راوێزانه ی  ئه و  به ناو  گه ڕانه   په راوێزنووسان،  کتێبی 
سه رده مه  له  کتێبه کاندا به جێیده هێڵێت. گێڕانه وه ی کۆمه ڵێک حیکایه ت   
که   خوێنه رانه وه ،  ئه و  هه ڵگرتنی  شوێنپێ  رێگای  له   به سه رهاته ،   و 
کتێبه کاندا  الپه ڕه ی  له   نووسینێک  یاخود  ئاماژه یه ک  به مه به ستێک 
به جێده هێڵن. ئه م کتێبه  هه وڵی جۆرێک له  پۆلێنکردنی خوێنه ر  ده دات، 
نادیار  خوێنه رانێکی  که   کتێبێک،  چه ند  کۆکردنه وه ی  له رێگای  ئه ویش 

په راوێزیان تێدا به جێهێشتووه  . 
و  خه ون  له و  باس  هه وڵده دات  گێڕانه وه وه ،  رێگای  له   کتێبه   ئه م 
به رژه وه ندی  و مۆراڵه  بکات که  خوێنه ر له به رده م کتێبێکدا هه یه تی. به و 

مانایه ی هیچ خوێندنه وه یه ک بێالیه ن نییه . 
»له باره ی  به ناوی  یه که میدا  به شی  له   په راوێزنووسان،  کتێبی 
په راوێزنووسانه وه »، گێڕه ره وه  باس له  په راوێزنووسان  و کتێب ده کات. 
دوای ئه وه  ئه م به شانه  له  خۆی ده گرێت: بەلزاک  و بەرگدرووە چینییەکە، 
ئەوپەڕی  تا  بەپێ  خەونەکان،  کۆشکی  سیحری،  بازنەی  وشە،  تامی 
تاریکیدا،  لە  پیاوێک  ئێنیشتاین،  خەونەکانی  کوێرانە،  نەفرەتی  دنیا، 
له مانه،  به شێکیش  هه ر  یادەوەری.  بە  دژ  پورتوگالی،  بە  خەونبینین 
حیکایه تێک  له رێگای کتێبێکه وه  ده گێڕێته وه ، که  خوێنه رێک په راوێزی 
نەخشەکان  »منداڵێک  به ناوی  به شیشدا  دوا  له   به جێهێشتووه .  تێدا 
فریویاندا« گێڕه ره وه  به سه رهاتی خۆی له گه ڵ خوێندنه وه دا ده گێڕێته وه . 
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دەستپێك:

تاوەكو ببێت بە كردەو من دەزانم رەخنە لە بنەرەتدا خوێندنەوەیەكە كۆمەڵێك كەرەستەی گەرەكە 
بۆیە ئەوەندەی حەزمە چاالكییەكی بااڵتر بۆ خوێندنەوەی ئەم تێكستە وەك بەرهەمێكی داهێنەرانە، 
وەك رەخنەگرێكی وەك گەشتی یەكێك لەسەر نشینەكانی »كەشتی فریشتەكان« بمبینن، نەك 

پرۆفێشناڵ، رەنگە هۆیەكەی ئەوە بێت كە من عاشقانە و بە سۆز و هەڵچوونی خوێنەرێكەوە لەم تێكستە 

مانیفێستێكی تووڕە و گومانكارانە
 سەبارەت بە شۆرش 

یان
كەشتی فریشتەكان

 و سەردەمێكی شەیتانپەناهی

ەن
ەس

 ح
اد

ێرز
ش
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نزیك دەبمەوە نەوەك وەك كەسێكی 
ئاكادیمی كە سەروكاری لەگەڵ 

پێوانەكانی رەخنەی ئەدەبییە، ئەمەی 
من گفتوگۆیەكە بۆ پتر تێگەیشتنی 
خۆم و شیكاری مانا شاراوەكانی ئەم 

رۆمانە، گەڕانێكە وەك رۆمانەكە 
بۆ دۆزینەوەی ئەودیوی ئەو واقیعە 

مردووەی پێمانی دەفرۆشنەوە 
وەك »شۆرش« بە درێژایی مێژوو، 
پەڕینەوەیەكە لە رووكەشەوە بۆ 

دیوە شاراوە و پەنهانەكەی، چونكە 
هەموو رۆمانەكە هەوڵی دۆزینەوەی 

ئەو واقیعە دەدات كە لە رەگەزە 
پەرتبووەكانی فەزایەكی عەدەمیی 
دروست بووە، عەدەمییەتی شۆرش، 

پاساوی سەرەكی لەوەدا بۆ من ئەوەیە 
كە من لەزەت لەو هەموو پرسیار و 
گومانانە دەكەم كە لەسەر شۆرش 

و خۆشەویستی و ئازادی و خیانەت و 
هەرەس و ڕابوون و ڕاپەڕین و سێكس 
و نیشتمانپەروەری  و خۆفرۆشی و بگرە 

خودی ژیان و مەرگ و نهێنییەكانی 
و دەیەها بابەت و تیمەی دیكە كە 

پانتایی ئەم رۆمانەیان داگیر كردووە، 

ئەوەیان جۆرێك بوو لە گیرۆدەبوونێكی چێژبەخش، ئەوەشیان لەوەوە 
هاتووە كە من هەر هەموو گومان و پرسیارەكانم لە ال خۆشەویستن 

و هاوسۆزیم لەگەڵ  دەقەكە لە سۆنگەی قایلبوونە 
بەوەی كە یەكە شا ـ نیازی نووسەر سكانكردنی هەر 
هەموو بەرخودان و هەڵگەڕانەوەو شۆرشی كوردانە 

لە »سی و حەوت ساڵی« رابردوودا، بەڵكو زۆر لەو 
ماوەیەش درێژتر كە مێژووی شۆرشی ئێمەیە، 

هەر لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە كە 
دروشمی ئازادی بەرز كردۆتەوە و بانگەشەی 

رزگاركردنی خاك و خەڵكی كردووە،  بەاڵم 
ئەو زەمەنە كە زەمەنی رووداوەكانە بەتەنها ئەوە 
ناگەێنێت كە شیكاری شۆرش لەو زەمەنەدا گیری 

خواردووە،  بەڵكو وەك كشانی كات بۆ سەردەمێكی 
دوورتر لە رابردوودا بەكێشمان دەكات، لەوەش واوەتر 

كشانی زەمەنێكی ترسناكترە كە لە ئایندەیەكی نزیك و 
دوورتر چاوەڕێمانە، بەو بەڵگەیەی كە شۆرش پەیوەندییەكی 

ئۆرگانیكی بووە لەگەڵ  رۆحی شەڕانگێزی كە سەرلەبەری 
ژیانی ڕامیاری و كۆمەاڵیەتی  ئێمەی داگیر كردووە، گەرچی 

ئەوەیان وەك شۆرش لە »هەنووكەدا و لێرە«دا تاكە سەروەری 
و چاالكییەكە كە حزبەكان و خودی خودانەكانی كایەی سیاسی 

ئێمە شانازی پێوە دەكەن، گومانكردنەكە پتر بەرهەمی ئەو 
بیست و دوو ساڵە نییە كە لە نزیكەوە پاڵەوانانی شۆرشەكانمان 
بینی، بەتایبەتی لە دوای راپەڕینەوە ئەو رۆحە كڵۆڵەی زۆربەیان 

ئاشكرا بوو كە لە ناوئاخندا نوقمی توندو تیژی بووە كە 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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رەگوریشەكەی دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغی شاخ كە 
لە تەواوی رووداوەكان و كارەساتەكاندا خۆیان 
دەنوێنن و دواتر ئەو شەڕانگێزییە دەبێت بە 

مۆرك و خەسڵەتی سەرەكی زۆربەی ئەكتەرەكانی 
سەر ئەو شانۆی شۆرش و سیاسەتە، جێنەخشی 
خۆی لەسەر رۆحەكان بەجێدێڵێت، رۆحگەلێك كە 
ئەوەندەی بۆنی خوێن ئەوانی لێخوڕیوە، ئەوەندە 

بەها بەرزەكانی شۆرش ڕایانی نەداوە. خودی ئەو 
گومانە لە خودانی شۆرش و ئاغاكانی سیاسەت 

هەر هەبووە ، وەلێ بە پیرۆزكردنی كارەكتەر 
و گەمەكەرانی ناو شۆرش نەیهێشتووە كەس 

بە ئاشكرا، چ بە زار و چ بە نووسین، گومان لە 
رەوشتی هەڵگرانی ئەو ئااڵیە بكات، گەرچی 

ئەمڕۆكە رۆحی نابەڵەد و دزێوی زۆربەیان بۆ 
دۆست و دوژمن ئاشكرایە. 

ئەدەبی بەرگری ئێمە بە درێژایی سەدەی 
بیستەمین دڵنیاییەكی زۆری بەخشیوە بەوەی 

كە دوو بەرەی دوژمن بە یەكدی لە جەنگدا 
بوون،  ئێمەی لەسەر هەق و ئەوانی دیكەی 

ناهەق ، دوو جەمسەری داگیركەر و داگیركراو، 
ئەو جیاكردنەوەی دوو جوگرافیایە لە یەكدی 

نەیهێشتووە لە خۆمان  
ڕابمێنین، لەوەی 

گوتاری 

زاڵی رزگاری نەتەوەگەری بوواری نەداوە گومان لە 
هیچ جوڵەو كار و سەردەمێكی خۆمان بكەین، رۆمانی 

»كەشتی فریشتەكان«  لە پێچێكی زۆر ڕكدا بە تەواوی 
ڕوو لەو نەغمە تازەیە دەكات كە گۆمانێكی گەورە 
لەگەڵ خۆیدا دێنێت و بۆ یەكجاری ماڵئاوایی لەو 

یەقینە شۆڕشگێڕییە دەكات كە هەمانبوو، هەر هەموو 
پاڵەوانەكانیش وەك كارەكتەری ناو  شانۆگەرییە 

یۆنانییەكان كە لەالیەن خوداوەندەكانەوە جوڵە و قسە 
و  رۆڵیان رەنگرێژ كرا بێت، شۆرش بە هەمان هێزی 
زۆر زاڵ و خواهانەی خۆی ئەكتەرەكانی سەر شانۆی 

خۆی ئاراستە دەكات و لێیاندەخوڕێت، بەاڵم رووەو 
جەهەننەم، نەك بەهەشتی بەڵێن پێدراو.

هەر لە الپەڕەی یەكەمەوە تێدەگەین ئەوانەی 
سەرقافڵەچی ئەو شۆڕشە بوون وەك یاساوڵ و 

پاسەوانی زیندانەكان دەردەكەون كە بۆ یەكدی 
دیلكردن دروستیان كردووە، نەك بە تەنها بۆ دوژمنانی 

داگیركەر، ژمارەیەكی زۆر لەوانەی كە جەنگاوەری 
نەخۆش و شەرانگێزن پتر كینە و رق و گومانی گەورە 

و ترس پێكەوە كۆی كردوونەتەوە، نەك دروشمە رەنگاو 
رەنگەكانی شۆرش، كە بە خوێن دەست پێدەكات و 

هەر بە خوێن كۆتایی دێت، دانسقەیی ئەم رۆمانەی 
»بەختیار عەلی« لەوەدایە كە قسە لەگەڵ هەموومان 

دەكات و لەسەر هەمان خوانی سیاسەت و شۆرش  ٨٢



كۆماندەكاتەوە، كێشەكەش لەوەدایە هێدمەگرتی دەبین و شۆكی ئەوە داماندەگرێت كە ئێمە ناچار دەكات 
گومان لە تاكە شا ـ چاالكی خۆمان بكەین كە سەدەیەكە رووباری خوێنی بۆ دەڕێژین، كە پڕە لە سەركەوتن 

و هەرەس و شكست، بەاڵم سەركەوتنە كەمەكانیش بە بەراورد لەتەك دۆڕان و نشوستی و 
بە شەیتانبوونی ئێمە مایەی تێڕامانە، ئێمەیەك كە لە ئاكامدا وەكو مرۆڤ دەدۆڕێین و بگرە 
سەركەوتنەكان بێجگە لە درۆ و وەهم هیچی دیكە نەبوون، كێشەی سەرەكی ئەم تێكستە 

لەوەدا دەبێت كە ژمارەیەكی زۆر بێت یان كەم حەزی لەوەیە لەناو درۆ و وەهمی ئەو 
شۆرشەدا بژی و بلەوەڕێت و بخەوێت و هەرگیز بێدار نەبێتەوە، كە من مەزەندەم وایە 
ژمارەیەكی قەبە لەزەت لەو درۆ و خۆهەڵخەڵەتاندنە ببینن، یان هەر بە راستی خاوەنی 
ئەو هوشیارییە نەبن كە دادگایی شۆرش و كردەی سیاسەت بكەن، لە هەمووانیش بێ  

هۆش و گۆشتر ئەوانەن كە ئاشی شۆرشەكە دەگەڕێنن، چونكە خوێنەرەكان بە گوێرەی 
پێگەی خۆیان  و پێشینەی فیكرییان دادگایی ماجەرای ناو ئەم دەقە دەكەن، بەاڵم ئاغایانی 

سوودمەند لەو شۆرش و بازاڕی گەرمی خوێنە نابنە خاوەنی ئەو ئەخالقە كە دادگایی خۆیان 
بكەن. دیارە كە كەس نادۆزینەوە لە ئەكتەرەكانی شۆرش ئاسوودە بێت بە خوێندنەوەی 

گەورەترین گومانكردن لە یەكێك لە پیرۆزترین شۆرشەكانی ئەم سەدەیەی ئێمە كە ئەوەندە 
سەر بە رابردوویەكی دوور نییە، شۆرشێك كە تا هەنووكەش لەناو تەپو تۆزەكانیدا خۆمان 

دادەتەكێنین، گەرچی دەكرێت ژمارەیەك لە خوێنەرمان دەست بكەوێت كە بە رۆح ئامادەیە بگۆڕێت 
لە میانەی گەشتی خۆی لەگەڵ ئەم رۆمانەدا، هەنگاو بە هەنگاو، هەر  وەك شا ـ كەسی ئەم رۆمانە ، 

وەفای رەفعەت بەگ ــ ی داستانبێژ و شاسیخوڕێك كە رۆحی خۆی بە شۆرش دەفرۆشێت، كەچی لە بڕوا و 
یەقینێكی كوێرانەوە بە حزب و سەركردەكانی دەپەڕێتەوە بۆ گومانێكی گەورە دوای ئەوەی تێدەگات كە 
شۆرش بێجگە لە دزێكی تەڕدەست و ناقۆاڵ هیچی دیكە نەبوو، كە توانی ژیانی ئەم و سەدەهای دیكە 

بە تااڵن ببات، ئەم گومان و گۆڕانە تەنها ئەو وەختە فەراهەم دەبێت كە وەكو »وەفا« كە دواتر دەبێت بە 
»لیوا جەنگیز«، ئێمەش ئامادە بین وەكو ئەم ئەو فریشتەیە ببینین كە نیشتەجێی رۆحمانە و بەاڵم لەوە 
پتر ناتوانێت لەناو قەفەزی ئەو شەیتانەدا بژی كە خۆمانین، بەو مەرجەی واز لە بیر و بڕواكانی پێشین 
بێنین كە لەسەر پیرۆزییەكانی شۆرش دروستمان كردوون، یان لە بنەرەتدا وەك رۆماننووسەكە خاوەنی 
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ئەو هوشیارییە زۆر زاڵ و پڕە بین كە 
قایلمان بكات بەو بڕە زۆرەی گومان لە 

بەرامبەر شۆرش و تێكۆشان. ئەوەشیان 
تەاڵقێكە بێ  ئازار و خەم كۆتایی نایەت، 

كە پتر لە مەمك كردنەوە و لە شیر 
تۆرانی مندااڵن دەچێت ئەو وەختەی ناچار 

دەكرێن لە كۆش و باوەشی دایكانیان بێنە 
دەرێ .

ئەم تێكستە گەورەترین) مانیفێستی( 
گومانكار و تووڕەی »بەختیار عەلی« 
یە لەمەڕ شۆرش و تێكۆشان، ئاسان 

تێناپەڕێت، دیسانەوە دۆست و دوژمنێكی 
كەم و زۆر لە دەوری كۆ دەبنەوە، چونكە 

ئەدەبی ئێمە بە درێژایی سەدەی بیستەم، 
بە تایبەتیش لە نیو سەدەی رابردوودا 
كە هاتۆتە پای ئاوڕدانەوە لە شۆرش 

و بەرخودان، پتر دیوێكی ئاهەنگسازی 
و پێشوازی و هاندان و پیرۆزكردنی 

بەخۆیەوە بینیووە، بەتایبەتی شیعر كە 
هەمیشە بەو رۆحە لیركییەی كە یار 

و دڵخوازی دواندووە، 
هەر بە 

هەمان جۆشوخرۆشەوە شۆرش و رەمزەكانی دواندووە، یان 
دڵگەرمانە و دەروێش ئاسا ئاگری خواردووە تاوەكو شێخەكانی 

سەرسام بكات، بۆ هەمیشەش تینوێتی بە گڕ شكاوە. »ئەدەبی 
بەرگری« ی ئێمە كە خوانی پڕ و پیرۆزی ژمارەیەكی بەرچاوی 
نووسەرانی شاخ و شار بووە، ئەوەندە بەو رۆحە نەتەوەگەرییە 
گۆش كرا بوو كە بواری كەمترین گومانی نەبووە، ئەو رۆحە 
بریندار و نەرسیسییەی نووسەرانی ئێمە لە بازنەی شیعر و 
ئەدەبی داستانیشدا هەڵگری كەمترین گومان و دڵەراوكێ 
بووە، ئاوێتەبوون لەگەڵ شۆرشدا  وایكردووە كە قەڵەمی 

نووسەران وەك تفەنگەكانی پێشمەرگەكان چاویان لێبكرێت، 
هەر ئەو رۆحە لیركییە و سترانئامێزە، سەرباری گوتاری زاڵی 

پڕ لە جۆش و خرۆشی مانەوە و نەتەوەپەرستی، بە جۆرێك 
بووە كە دەكرێت ناو بنرێت » كوێربوونی شاعیرانە«، وەها 

كوشندە بووە بۆ سەردەمی ستەمكاری ناو شۆرش كە رێگای 
نەداوە دیوە ناشیرینەكەی ببیندرێت، گەر  یەك ـ دوو تێكست 

گومانێكیان خستبێتەوە، سەنگ و حیسابێكی قورسی بۆ نەكراوە 
و هەتیو كەوتوون، بێجگە لەوەی كە خاوەنی ئەو چەند تێكستە 

هەتیوكەوتووە وەك پەشیمانبوونەوەیەكی بەپەلە یان خۆسزادان 
هەر زوو بە زوو بوونەتەوە بە ئەندامی ئەو كۆرسەی بۆ 

شۆرش دەیانچریكاند یان یەكێك لەو كۆمبارسە نادیدەی سەر 
شانۆكە، بە تایبەتی دوای ڕاپەڕین،  بەتەنها كەم گومانێك 
بووە لە دۆخێك و كارەكتەرێك، نەك ئەو گومانە گەورەیەی 
كە هەموو رۆحی بزاف و ئەكتەرە سەرەكییەكانی بگرێتەوە، 
هەر هەموو دیمەنە گشتییەكە ببینێت، بە شێوە و رەسمی  ٨٤



بازنەیەك كە گەمارۆی هەموو رووداوەكان و كارەكتەرەكانی دابێت، بە هەر هەموو رەهەندەكانیەوە: ئاسۆیی 
و شاقولی و قوواڵیی، بە جۆریكە كە هیچ گۆشەیەك نەبوێرێت و هەموو فەزاكە داگیر بكات كە ئەوەیان وا 

دەكات چاوی رۆماننووس بە چاوی »چۆلەكە پاساری« بچێت كە هەر چواردەوری خۆی دەبینێت. 
ئەم رۆمانە نۆبەرەی ئەو گومانە گەورەیە دەبێت لەمەڕ شۆرش، گومانی ئەوەش لە ئارادایە 
كە سیاسەتبازەكان بەدەستی ئەنقەست بیكەن بە هەرا و خۆ تووڕە بنوێنن لەوەی كە هەق 

نییە نووسەران ئەو نووزە كزەی گومان و دڵكرمێ  بوونە بەسەر ئۆركێسترای شۆرشدا زاڵ 
بكەن، لە كۆنیشدا هەر وایانكردووە، بەاڵم هەر زوو بە زوو باوكانی شۆرش ویستوویانە 

گەمەكە ببەنەوە و وانەیەكی رەوشتئامێز بە هەمووان بڵێنەوە و نووسەرەكان 
ببەخشن و بیانگێڕنەوە دیوەخانەكانیان. سەرباری ئەوەی ئەدەبی كوردی بە درێژایی 

سەدەی بیستەم، بەتایبەتی ئەدەبی داستانئامێزەكەی سێ  پاڵەوانی نەبەزیوی هەبووە: 
كرێكارێكی جەنگاوەر دژ بە قەاڵی بۆرژواكان و سەرمایەداران، دووەمیان جووتیارێكی 

كۆڵنەدەر دژ بە ئاغاكان و دەرەبەگەكان، سێیەمیان پێشمەرگەیەكی سوپەرمان كە هەرچی 
خەسڵەتی مرۆڤبوون هەیە لەو مرۆڤە سەندراوەتەوە و ئەركە پیرۆزەكەی ئەوە بووە مەرگی 

خۆی هەرزانفرۆش بكات، خودی وشەی پێشمەرگە واتا پێشڕەویكردنی مەرگ خۆی و ئامادەباشی 
تەواو  بۆ نەمان، دروشمی » كوردستان یان نەمان« بۆ خۆی ئامادەگییەكی ڕەمەكی هەبووە بۆ 

مەرگ، چونكە مانەوە و ژیان دوو دۆخی تەواو جیاوازن، بە تەنها مانەوەمان لە كوردستان دۆخێكی 
مانەوەیە وەك هەموو گیاندارەكانی دیكە نەك وەك خودانی ژیانێكی ئادەمییانە، ئەم نەغمەی »نەمان« ە 
هێمایەكی مەرگدۆستی تێدایە، هەر نووسەرێك چیرۆكەكانی پڕ نەبووبن لەو سێ  جۆر پاڵەوانە »جوتیار، 

كرێكار و پێشمەرگەیەكی سوپەرمان« بە خیانەتكار تەماشا كراوە. ئەدەبی بەرگری، وێڕای ئەوەی كە 
دەرئەنجامی ملمالنێی درێژخایەن لەگەڵ دوژمناندا وایكردووە نووسەران بە رۆحێكی ئاهەنگسازییەوە 

شیعر و شانامە و چیرۆك بۆ شۆرش بنووسن، بواری گومان و دەرخستنی ئەو بەشە نەدراوە كە باس لە 
نەنگی و ناشیرینیەكانی دەكات.

ئەم رۆمانە تا هەنووكە تاقە دەقێكە بۆ گوزارشتكردن لە كۆی ئەو خەیاڵ و گومانەی كە لە رۆمانی » 
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مەرگی تاقانەی دووەم«ە وە نووسەر 
دەستی پێكردووە و بە درێژایی هەموو 

پرۆژەی خۆی لە بەرگ و شێوەی 
جیاوزادا، بە كارەكتەر و رووداو و  

تیمە و زمانی تازەوە، هەمووشی بۆ 
من لەوەدا كۆ دەبێتەوە كە گومان لە 
كۆی ئەم كەلتوورە و پیرۆزییەكانی 

بكەین، دەكرێت ناوی بنێین گەشتێك 
لە دیارەوە بۆ نادیار، لە جێگیرییەوە 

بۆ لەقبوون، لە متمانەوە بۆ بێ  
بڕوایی، دیارە پرۆژە فیكرییەكانیشی 

ڕووی لە هەمان پرسیار و گومانە 
و هەڵكۆڵینێكی مەعریفی قووڵ و 
رەگاژۆ بووە، دژ بە هەموو یەقینە 

سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان جەنگاوە. 
بڕ و بارستایی ئەوەی لە پشت ئەم 

نەوتراوانەی خۆیان حەشارداوە، 
یەكجار زۆرترە لە وتراوەكانی ناو ئەم 
رۆمانە. ئەوە بێجگە لەوەی كە خودی 

زمان هەرچەندە دەوڵەمەند بێت و 
نووسەرەكەمان خاوەن فەرهەنگێكی 

بە بەرەكەت و 

رەنگاورەنگ بێت كە ئەوەیان بۆ من جێگەی گومان نییە، وەلێ  
زمان وەك رووبەرێك بۆ دەربڕین گوزارشتكردن لەو جیهانەی كە 
رۆمانەكە پێشكەشمان دەكات، بە بەراورد لەگەڵ واقیع خۆی كە 

فرە ئاست و فرە رەهەندە، زمان بە هەموو پێوەرێك تاك رەهەندە، 
گومانكردنی نووسەرانی پووچگەرا، بەتایبەتی شانۆنووسەكانیان 

ئاماژەیان بۆ هەژاری زمان كردووە كە دەكرێت وا بێت یان نا، 
گەرچی لەم دەقەدا زمان گەیشتۆتە دوا پەلوپۆهاوێشتنی خۆی 
تاوەكو باوەش بە هەموو ئەو جیهانەدا بكات كە وەك ئەدەبی 

داستانی رەسەن پایەكانی لەسەر خەیاڵ بەندن، خەیاڵ و 
فانتازیایەك كە پردی پەڕینەوەی ئێمەیە بۆ ئەو واقیعە كوشندەیەی 
نووسەر گەرەكییەتی هەر لە الپەڕەكانی سەرەتاوە بۆ ئێمەی رەسم 
بكات، كە لە تابلۆی كوشتنی ئەسپە نەخۆشەكانەوە دەست پێدەكات 

تاوەكو دەگەینە سەر سووتانی كەشتی  فریشتەكان.

 پرسیاری رەخنەو وەاڵمی دەق 

گومانی تێدا نییە كە نووسەر/ هەقایەتخوان پێكەوە توانیویانە 
هەموو گەمەكانی گێڕانەوە بەسەر ئێمەدا تێپەڕێنن و تەواو 

تەماهی لەگەڵ الیەنی هونەرییەكەی بكەین، بڕوام نییە ئەوەیان 
وەها ئاسان بێت و كە هەموو گەمە هونەرییەكە بۆ سیحری 

گێڕانەوە بگێڕینەوە، چونكە كۆی ساختمان و پێكهاتەی دەقەكە 
دەمانگێڕیتەوە ناو مێژوویەك كە لە یادەوەری هەمووماندا هێشتا 

سەوزە، چونكە هەر لە سەرەتاوە دەزانین هونەریبوونی زاڵی 
رۆمانەكە ئەوە ناشارێتەوە كە پێگەی هەر هەموو كارەكتەرەكان  ٨٦



بارگاوی بووە بە  ئایدیۆلۆژیا لە رووكەشدا و بەاڵم ساختە لە ناوئاخن و گەوهەردا، پێگە جیاوازەكان 
دەمانخەنەوە ناو ملمالنێیەك كە رۆحی شۆرش توێ  توێ  دەكات و بە ئێمەی پیشان دەدات، لە بونیاتێكی 

یەكانگیر، درامی و بەیەكداچوو، كراوە بەسەر پێگە جیاوازەكان و یان سازشكارەكان، هەر 
هەمووشی لەناو مێژوویەكدا كە جێگەی شانازی بووە تاوەكو ئەمڕۆ، كەچی رۆمانەكە هەر 
هەمووی دەخاتە ژێر پرسیار و گومانەوە و یەقینەكان هەڵدەوەشێنێتەوە، هەر هەمووشی 

بە شەبەنگی فانتازیادا تێپەڕ دەبێت كە تاكە شێوەیەكە كە لە رێگەی ئەو سیحری خەیاڵ و 
فانتازیاوە، ئەو سیحرە بەتاڵ بكاتەوە كە بۆ نیو سەدە زیاترە  شۆرش هەر بەو سیحرەوە 
هەموو گەمەكانی خۆی بەسەر ئێمەدا تێپەڕاندووە، ئەوەیان بەتەنیا لە رێگەی هونەرەوە 

نەكراوە، بەڵكو لە پای پێگەی هەموو ئەو ئەكتەرانەی كە لەناو ئەو مێژووەدا، مێژووی 
شۆرش، نمایشكار بوون، ساز و ئامادە كراوە. لەوێدایە كە هونەری بااڵی داستانبێژی 

كە لەم رۆمانەدا بەركەماڵە و خەیاڵ و فانتازیا بڕبڕەی پشتییەتی، دەتوانێت ئەو سیحرەمان 
لێبكات كە پێچەوانەی ئەو هێزە زاڵەی شۆرش بانگەشەی بۆ كردووە هەنگاو هەڵێنین و 

جیاوازتر لەوەی كە باوە بیر بكەینەوە، ببێت بە دەقێك كە پێگەی خۆی ئەوەندە زاڵ بكات كە 
دژ بوەستێتەوە لە بەرامبەر  هەر هەموو پیرۆزییە جێگیرەكانی شۆرشدا، هەڵبەت رۆحی هونەر 
لەوەدا موعجیزەی خۆی نواندووە، وەلێ گەر دروست بڕوانین، گومانكردن لەو قۆناغە پیرۆزكراوە 

الی زۆرینە بە هەڵكۆلینێكی بەردەوامی رۆحی رەش و شاراوەی شۆرش دەست پێدەكات كە سیخناخە بە 
ئیهامی تراژیدی، كە لە رووی سایكۆلۆژییەوە دووچاری دوو دۆخ دەبین: یەكەمیان گەڕانەوەیەكی خوێناوییە 

بە یادەوەری خۆماندا كە هێدمەگرتی دەبین و دوچاری »شۆك« مان دەكات، یادەوەرییەك كە پڕە بە 
رۆحی شەنگ و بێغەوشی شۆرش كە بواری نەداوە جەهەننەمی ناوەوەی ببینین، دووەمیان قووڵبوونەوەی 

نائومیدیمانە لەو بەرهەمەی كە ئەمڕۆكە هەیە و گوایە ڕەنجی ئەو شۆرشە بووە، لەوەدا »كەشتی 
فریشتەكان« دەبێت بە گەشتی ئێمە بەناو زەریایەك لە خوێن و فرمێسك و ئارەقە و رەنجی بەباچوو، 

كە ئەگەر زەمینەسازی بێت بەوەی لە رابردوودا نەوەیەك پێویستی بەوە بێت گومان لەو هەموو پیرۆزی 
و یادەوەرییەی خۆی بكات كە فریوی خواردووە، ئەوە لەمڕۆكەدا نەوەی تازە وەك نەوەی باوان پێویستی 

بە یادەوەری نییە كە خۆی لەناو كەشتییەكەدایە و مەحاڵە بزانێت لە كام بەندەردا لەنگەر دەگرێت، ئەم 
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تێكستە بەتەواوی لە پێگەی زاڵی شۆرش دەدات و داغانی دەكات 
كە تا هەنووكە دوكان و بازاڕی فرۆشتنی خەون و ئومێدی دوارۆژی 

بۆ هەر هەمومان گەرم و پڕ لە جۆش و خرۆش بووە!

رۆماننوس بە ئیقاعی ئاسنگەرێك لە كارگەكەی خۆیدا كار 
دەكات كە دەتوانێت لە ئاسن و پاسنە بێكەڵك و ژەنگدارەكان 

و سیكرابخانەكەی مێژووی شۆرشدا نایابترین كەرەستە دروست 
بكات، لە هەموو دیمەنەكاندا ئەو گۆڕەپانەی شۆرش كایەی 

تێدا دەكات لە سیكرابخانە دەچێت، لە كۆتایشدا زیندانە هەرە 
جەهەننەمییەكەی ناوزەدكراو بە »بورج« وەك سیكرابخانەیەك 

بۆ مەردوومە بێ كەڵكەكانی ناو شۆرش زاری دەكاتەوە كە وەك 
پاشماوە و خاپەرۆكی شۆرش لەوێدا تا مردن تەقاوت دەكرێن، كە 
گەورەترین قوربانی ئەو سیكرابخانەیەی شۆرش »وەفای رەفعەت 
بەگ« خۆیەتی كە كۆیلەی ئەزەلی شۆرشەكەش بووە.  ئەوەی كە 
لەم دەقەدا بۆ شۆرشگێر و ناشۆرشگێر كەمەرشكێنە ئەوەیە: كە 

بەتەنها گومانكردنێك نییە لە رابردوو، رابردووی بە پیرۆزكراو، 
بەڵكو گومانكردنە لە هەنووكە و لە ئایندە، ئەمەیان داستانی 

بەتاڵبوونەوە و درۆی هەر هەموو دروشمەكانە كە لە نیو سەدە 
تێپەڕی كردووە بەو خەڵكەی دەفرۆشنەوە. 

لە رۆماندا ، بۆ زۆرینەی خوێنەران، ئەوەندەی كە مەراق و حەزی 
پشكنین و ناسینی خەڵك و گرێ  و نهێنییەكان 
ئاسوودە و تێریان دەكات، ئەوەندە 

شەیدای ئیستاتیكا و ماناو 

بایەخە هونەركارییەكەی نابن، 
بەتایبەتی بۆ ژمارە هەرە زۆرەكەی 
خوێندەواران كە سەروكاریان لەگەڵ 
فۆرم و تەكنیك نییە، بەتایبەتی بۆ 

رۆمانێكی وەك »كەشتی فریشتەكان« 
كە سەرزەمینێكی كۆمەاڵیەتی و 
رامیاری پڕ لە كارەكتەری سەیر و 
سەمەرەی خۆشكردووە كە وەكو 

زەمەنیش قۆناغێكی دوور و درێژ 
لەو ژیانە، بە هەموو رووداو و 

ملمالنێكانەوە، داگیر دەكات. ژیانێك 
كە نەوەیەكی هێشتا زیندوو پێی 

ئاشنان. گەرچی ئەوەیان هەرگیز بەو 
مانایە نایەت كە نووسەر پشتی لە 

هونەركاری و فڕوفێڵەكانی تەكنیك 
كرد بێت. قسە لەسەر ئەوەیە كە 

هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەو 
هونەرەوە، رۆمانی پەیوەست بە رەفتار  

و رەوشت و خوو و خدەی مرۆڤەكان، 
هەر فۆرم و تەكنیكێكی بەكارهێنا 

بێت، بایەخی یەكەمی بە دروستكردنی 
خەڵكانێك داوە كە كەموزۆر لە ئێمە 

دەچن یان تەواو پێیان نامۆین، گەرچی 
بە هەر دوو باردا بەوە سەرسامین  ٨٨



كە نە خۆمان و نە ئەوانەی دیكەمان وەها بە وردی و قووڵی نەناسیوە، هۆیەكەشی ئەوەیە مەردوومەكان 
بەتەنها جوانییەكانی خۆیان دەبینن، دەنا نمونەكانی وەك نزار و بولبولیار و نەغەدە و شوكاك و لیڤیتانت 

و وەفای رەفعەت بەگ....هتد. لە هەموماندا هەیە. گەرچی هەمووان خۆ لەتەك »هۆشەنگ 
بولبولیار«دا بەراورد دەكەن وەك هەڵگری رۆحی فریشتەكان، نەك وەفا ـ ی سیخوڕ كە هەر زوو 

فریشتەكەی ناوەوەی گەرەكییەتی رابكات و لێی بترازێت، رۆحی وەفا لەناو هەموو كوردێكدا 
هەیە نەك وەك نمونەی سیخوڕ و خۆفرۆش، وەك ئەوەی هەموو ژیانی لەوە پێكهاتووە بزانێت 

ئەوانیدیكە چۆن دەژین و چی دەكەن و چییان هەیە... وەها ورد و بە سەلیقە و حەوسەڵە 
كە لەوە دەكۆڵێتەوە ئەخالقی سێكسی و عیشقبازی و ناو پێخەفی ئەوانیدیكە بپشكنێت 
تاوەكو بزانێت چ جۆرێكە، رۆحی چاودێرێكی وەها شەیدا كە وەك دەعبایەكی هەزار چاو 
لە چواردەوری خۆی دەڕوانێت، پەیوەندی بەوەوە نیە هەواڵگرە و نهێنییەكانی دوژمنان 

بۆ شۆرش بدۆزێتەوە، یان نهێنی هاوڕێ  هەرە نزیكەكانی خۆی كە گومانی ئەوەیان لێدەكات 
نەیاری شۆرش بن، بەڵكو ئەمەیان رۆحی هەموومانە كە شێتی ئەوەین لە كونی هەموو 

دەرگاكانەوە سەیری ژیانی شاراوەی ئەوانیدیكە بكەین، چونكە خۆمان ناژین، بڕو بارستایی 
ئەو زەمەنەی كە بۆمان نەكراوە تیایدا بژین و لە خۆشییەكانی بێبەشین، گڕمان تێبەردەدات 

بۆ ئەوەی سیخوڕانە حەز بكەین بزانین ئەوانیدیكە چۆن دەژین و زیندەگی خۆمان بەراورد بكەین 
بە زیندەگی ئەوانیدیكە كە ئەوەیان رەوشتی دزەكانە.. دزی پارە پوول نا، دزی نەسرەوت و هەمیشەیی 
ژیانی تایبەت و شاراوە، لە هەمووی كوشندەتر ئەوەیە كە كارەكتەرەكانی ناو شۆرش بۆیان نەڕەخساوە 

وەك ئادەمییەكی تەندروست و خۆشبەخت بژین، دواتر و لە قۆناغی دوای ڕاپەڕین و ئازادی كوشتەی ئەوە 
دەبن كە خاك و خەڵكی پێكەوە داگیر بكەن وەك هەنووكە باوە و بۆتە سیاسەتی رۆژانە، هیچ كەسێك 
نییە لە ئێمە هەڵگری رۆحی »وەفای رەفعەت بەگ« نەبێت بە دیوە كۆمەاڵیەتییەكەی ، چ كەم چ زۆر، 
بەاڵم دۆزینەوەی بڕو بیانوو بۆ ئەو رەوشتە نزمەی دزئاسا الی ئێمە ئەوەندە زۆرە كە هەمیشە وەك 

وەفا وەریدەگێڕین بۆ نیازی پاك و خزمەت بە گەل و نیشتمان و پاراستنی قەاڵی ئەخالق كە شوورەكانی 
داڕزیون .
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جوڵەی هەر هەموو كارەكتەرەكان هەر لە سەرەتاوە وەها نەخشەی كێشراوە كە دەزانین لە كوێوە بۆ كوێ  
دەچن، چی دەكەن، بۆچی و چۆن، چونكە شۆرش و خوداكانی شۆرش خاوەنی هەر هەموو نەخشەكەن، بەاڵم 

بە درێژایی ئەو رۆمانە پاڵەوانەكان وەك ئەوەی كەوتبنە ناو توونی بابا و ونگەیەك كە سەرگەردان و وێڵ بەر 
یەكدی دەكەون، لەوپەڕی سەركەوتن و وەدەستهێنانی ئازادیدا، پتر كۆیلە و ترسنۆك و خۆپەرست و شكستەباڵ 
دەردەكەون. گەر چارەنووسی پاڵەوانی كۆن ئەوە بووە كە رووبەڕووی مەرگ ببێتەوە، كەچی پاڵەوانی تازە ناچارە 
بەوەی شكستەكان بچنێتەوە و لەگەڵ ژیانێكی درۆزندا دەست و پەنجەی نەرم بكات، ژیانێك كە مەرگ بە هەزار 
شێوە خۆی پیشاندەدات بەبێ  ئەوەی بەتەواوی بیكوژێت، هەر وەك ئەوەی لە »كەشتی فریشتەكان«دا دەیبینین.

هەر هەموو كارەكتەرەكان، بەوانەشەوە كە هێز و دەستەاڵت پلە و پایە كۆڵەكەی بوونییەتی، ناڵێم رۆح 
و گەوهەر، گومانێكی گەورەیان لەوە هەیە كە خاوەن ناسنامە و ناوەرۆكی خۆیان بن، هەوڵ و تەقەلالی 

پتریان بۆ پارەو دەستەاڵت و هێز و ئافرەت هیچ نییە بێجگە لەپڕكردنەوەی ئەو خەرەندە بێبنەی وا لە رۆحی 
هەموویاندا، پەیوەندییەكی زۆر ناكۆك كۆیان دەكاتەوە، گەرچی چەقی بایەخی هەموویان هەر لە سەرەتاوە 
شۆرش و نیشتمان و ئازادی خەڵكە، بەاڵم سووتانی »كەشتی فریشتەكان« لە كۆتاییدا لەبەرامبەر بە پێوە 

وەستان و مانەوەی »بورج« ی ستەم كە رۆحی ئەشكەنجەخواز  و سزابەخشی شۆرش پێیدەگات، بەڵگەی 
ڕمانی هەر هەموو خەونەكانە و درۆی هەبوونی ئیقاع و پەیوەندی نێوان ژەنیارەكانە لەو تیمەی كە خراپترین 

و نەشازترین سیمفۆنیایان ژەندووە. ئەوەی كە دۆڕاوە خودی شۆرش نەبوو، بەڵكو ئینسانەكان بوون، تۆرانی 
فریشتەكان لە مرۆڤەكانیان و مەرگی زۆر و هەرزانیان لە دوا الپەڕەكانی بەشی یەكەمی ئەم رۆمانەدا، دوا 

زەنگی ترسناكە كە وا لە منی خوێنەر دەكات بە درۆ چاوەڕوانی ئەوە نەبم لە بەشی دووەمدا كە هێشتا لە ناو 
خەیاڵ و باوەشی رۆماننوسدایە،كە فریادرەسێك دێت و عیسا ـ ی موعجیزە ئاسا فریشتە مردووەكان زیندوو 

بكاتەوە، هەر لە سەرەتاوە تا كۆتایی هیچ الپەڕەو پاژێكی ئەم چیرۆكە ئومێدێكی تێدا نییە كە فریادرەسێك 
لە كۆتایی ئەم گەشتە چاوەڕێمانە، رەنگە جوانی ئەم دەقە لەوەدا بێت كە هەڵگری ئەو دیدگا تراژیدییەیە 

كە تا دوا هەناسە قامچییەكی پێیە و دوامان كەوتووە و لە هەر چركەیەكدا داغانمان دەكات، 
ئەوەشیان نە بۆ نووسەر و نە بۆ ئێمە دۆخێكی »ماسۆشی« نییە كە لەزەت لەو 
هەموو خەم و خوێنە ببینین، بەڵكو نیگاری رەش و راستەقینەی ئێمەیە  ٩٠



وەك مێژووی ئێستاكێ  كە خاوەن »بورج«ەكان وەك بەهەشت پێمانی دەفرۆشنەوە.

حوزەریران ــ تشرینی یەكەمی 2012

پەراوێز و سەرچاوە:

ئەم نووسینە پێشەكی كتێبێكە وەك خویندنەوەیەك بۆ رۆمانی »كەشتی فریشتەكان«.  •
زۆربەی ئەو دەستەواژە و رستانەی نێوان كەوانەكان كە بە بۆڵد و الر / Italic  نووسراون لە   •

ناوئاخنی رۆمانەكە وەرگیراون.
كەشتی فریشتەكان ــ رۆمان/ كتێبی یان بەشی یەكەم ــ بەختیار عەلی ــ 2012  •
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لێدەکا کە پاش تێپەڕبوونی دەیان ساڵ بە سەر باڵوبوونەوەی چی وامان 
تینووی خوێندنەوەی بین و بە جارێک و دوو جار خوێندنەوەی داهێنانێکدا هێشتا 

تەسکینی دڵمان نەیەت و هەمیشە لە سەر ڕەفی کتێبخانەکانمان دایانگرین و بۆ چەندەم جار بیانخوێنینەوە. 
ئێمە بۆچی لە خوێندنەوەی »تاوان و سزا«ی دۆستەیەڤسکی، بۆچی لە »زۆربا«ی کازانزاکی، لە »شەڕ و 

ئاشتی« تۆڵستۆی تێر نابین. بۆچی شانۆنامەکانی شەکسپیر کۆن نابن؟ ئایا ئەو تێمایانەی لە داهێنانەکاندا 
تەتەڵە کراون کەمەندکێشمان دەکەن؟ یان لەو بەرهەمە ئەدەبییانەدا بە دوای چیدا دەگەڕێین. یەکێک لەو 

بەرهەمانەی بە چەند زمانی جیاواز خوێندوومەتەوە و هەرگیز لە الم کۆن نابێ و لە ژیانمدا زۆر کتێبم 

سزای بێتاوان و
بیرۆکەی تاوان 

لە »دادگایی« 
کەریم پەڕەنگ
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بەخشیوە یان لە بەر بێجێی فڕێم داوە، وەلی 
یەکێک لەو ڕۆمانانەی هەرگیز نەمتوانیوە و 

ئێستاش ناتوانم بڵێم ئەمە دوا جارە دەیخوێنمەوە 
و پێویستم پێی نەماوە »دادگایی« فرانتس 

کافکایە. کافکا ئەم ڕۆمانەی نزیکەی سەد ساڵ 
پێش ئێستا نووسیوە و تەواوی نەکردووە و پاش 

مردنی باڵو کراوەتەوە. لە کاتی باڵوکردنەوەی 
ئەم ڕۆمانەوە هەتا ئێستا سەدان دکتۆرانامە، 

تۆژینەوە و هەڵسەنگاندنی لە بارەوە نووسراوە، 
سەیر لەوەدایە زۆر کەم ڕوو دەدا دوو توێژەر 

هەمان ڕا و بۆچوونیان هەبێ. یەکێکیان دەڵێ 
لەو کاتەدا کە کافکا خەریکی نووسینی ئەم 

ڕۆمانە بووە کاتی جودابوونەوەی بووە لە 
مارەبڕەکەی و خۆی وەکو شکلێکراوێک دەبینێ، 

یەکێکی تریان دەڵێ ئەم ڕۆمانە لە کاتی 
جەنگی یەکەمی جیهانیدا نووسراوە و جەنگ 

کاریگەرییەکی زۆر نەرێنی بە سەر کافکاوە بە 
جێهێشتووە. هتد. کاری ئێمە نییە لێرەدا تیشک 

بخەینە سەر ئەو تیۆر و تێمایانەی لە بارەی 
کافکا و بەرهەمەکانییەوە هاتوونەتە ئاراوە، 

بەڵکو تەنیا دەمەوێ ئاماژە بۆ بەرفراوانی جیهانی 
داهێنانی کافکا بکەم کە زیاتر لە خوێندنەوەیەک 

هەڵدەگرێ.
   ڕەنگ بێ کراوەیی دەقەکانی کافکا هۆیەک بێت 

بۆ ئەو خوێندنەوە جیاواز و زۆر جار بە یەک ناکۆکانە. 
کوندێرا لە بارەی کافکاوە دەڵێ: ”ئەم فه نتازیایە 

ئه فسونم لێده کا، به  بێ ئه وه ی به  
ته واوی بزانم له  کوێوه  دێت. کافکا؟ 

بێگومان. بۆ سه ده که مان ئه و بوو، که  
مه حاڵی له  هونه ری ڕۆماندا ڕه وا کرد.“ 

   ئەگەر ماکس برۆد نەبوایە، 
ئه مڕۆ ئێمه تەنانەت ناوی 

کافکاشمان نه ده زانی. یه کسه ر 
پاش مردنی هاوڕێکه ی هه ر سێ 

ڕۆمانه که ی باڵوکرده وه . به  بێ ئەوەی 
دەنگدانەوەیەکی زۆر بە دوای خۆیدا 

بهێنێ . برۆد تێگه یشت، بۆ ئه وه ی 
کاری کافکا بسەپێنێ ، ده بێ جه نگێکی 

ڕاسته قینه ی درێژخایه ن به رپا بکا.“ 
   بوویەرێکی خەونی مۆتەکەیی ئاسا لە 

بەردەم خوێنەردا ڕوودەدا: دەستگیرکردنی 
گوماناوی مرۆڤێک، گوناهێکی ناڕوون و نادیار، 

بە بێ شکات، دادگاییەک کە پەی پێنابرێ، 
ڕووخسارێکی نادیار، یاسایەکی نەناسراو، نەبوونی 
بڕیاری دادگا، کوشتنێکی قێزەون. ئەمانە رەگەزە 

پێکهێنەرەکانی ڕۆمانی »دادگایی« کافکان کە 
لەم وتارە کورتەدا دەمەوێ وێستێکی لە بەردەمدا 
بکەم و چەند بیرۆکەیەکی لە بارەوە بوروژێنم و 
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ئەم چەند دێڕە وەکو تەواوکەرێک بۆ ئەو وتارە 
بنووسم کە عەتا نەهایی وەکو پاشەکی بۆ 

وەرگێڕانە کوردییەکەی نووسیوە.
   لە بەراییدا دوای باڵوبوونەوەی ڕۆمانی 

دادگایی، تۆژەر و ڕاڤەگەرەکان بۆ ئەوە 
دەچوون، کە دادگایی ڕۆمانێکی ئایینییە. 

ئایا بە ڕاستی دادگایی ڕۆمانێکی ئایینییە. 
لێرەدا دەتوانین بە ئەرێنی وەاڵمی ئەم 

پرسیارە بدەینەوە. بەاڵم ڕۆمانێکی ئایینی بە 
شێوەیەکی زۆر تایبەت و ناتەقلیدی. کافکا زۆر 

جدی مامەڵە لەگەڵ تێمای ئایین دەکا، بەاڵم 
لە بەرامبەر ئایینی تەقلیدیدا زۆر بەدگومانە. 
زۆر جار وێنا ئایینییەکان دەگوازێتەوە بۆ ئەم 

دنیا، بۆ کۆمەڵگە، بۆ ژیانی ڕۆژانە.
   هەوای ئەم ڕۆمانە ئەوەندە سافە، 

ئەوەندە پاکە، کە مرۆڤ هەرگیز ناتوانێ پڕ 
بە سییەکانی هەڵیمژێت! خوێندنەوەی ئەم 

ڕۆمانە خۆشییەک بە خوێنەر دەبەخشێ، مرۆڤ 
هەست بە ئارامییەک دەکا کاتێک نووسەر 

دەستی دەگرێ و بە ناو ڕێگومکە تاریکەکانی 
ڕۆمانەکەدا دەیگێڕێ و گوێی لە خۆی دەبێ 
پرسیار بە دوای پرسیاردا 

لە خۆی دەکا، 
بەاڵم 

هیچ وەاڵمێکی چنگ ناکەوێ. لێرەدا دەبێ بڵێم خوێنەرێکی 
زۆر هەن بە پێچەوانەی ئەم هەڵوێستەوە بە خوێندنەوەی 

دادگایی دەهری دەبن و لەو ڕێگومکەیەدا تووشی دڵتەنگی 
دەبن.

   بێگومان بۆ ڕاڤەکردنی ڕۆمانی دادگایی کافکا وەکو 
دەقێکی ئایینی، یەکەم پەخشکاری واتە ماکس برۆد 

ڕۆڵێکی گەورەی گێڕاوە و ڕاڤەکەکارەکانی پاش ئەویش 
جێپێی ئەویان هەڵگرتووە.

   ئەوەی دیارە دوو الیەندارییە کە مۆرکی هەموو 
ئاخاوتنەکانی برۆدن لە بارەی کافکاوە: لە الیەکەوە 
الیەندارییە بۆ کەسی کافکا، کە برۆد هێندە بەرزی 

دەکاتەوە کە دەیخاتە سەرووی مرۆڤەوە؛ زۆر جار برۆد 
ئەمە بە گوزارشتی شەرمهێنەر گوزارشت دەکا، بۆ نموونە 

لە شوێنێکدا برۆد لە بارەی کافکاوە دەڵێ: »ئەگەر لە 
بەهەشتدا فریشتەکان نوکتە بگێڕنەوە، ئەوا دەبێ بە 
زمانی کافکا بیگێڕنەوە. ئەم زمانە ئاگرە، بەاڵم هێس 

بەجێناهێڵێ. هەموو بڵندییەکی پانتایی بێکۆتایی لە خۆ 
گرتووە، لە گەڵ ئەوەشدا هەموو ڕاوەشاندنێکی بوونەوەر 

ڕادەوەشێ.« هاوشان لە گەڵ ئەم هەوڵەدا نووسەر و 
بەرهەمەکەی بۆ دەڤەری عیرفانی بەرز دەکرێتەوە، بە 

دوای ئەم الیەندارییەی یەکەمدا الیەنداریی دووەم دێت 
بۆ ئەوەی یەکەم تەواو بکات: برۆد کارەکەی کافکا وەکو 

بەرهەمێکی دینی لێکدەداتەوە. وەکو نووسەرەکەی 
پاڵەوانەکەی ڕۆمانی »دادگایی«ش لە گەڕاندایە بە دوای  ٩٤



»دوا شتەکاندا«، بێئاکام هەوڵ دەدا، »شکۆدار« و بەهێزترین دەستەاڵت، کە ژیانی پێیەوە وابەستەیە 
بناسێ.

   وەکو هێمایەکی ئایینی، نمایشی گەڕان بە دوای خوادا لە ژێر کاریگەریی برۆددا ڕاڤەکارانێکی 
زۆر ڕۆمانی دادگاییان وەکو ڕۆمانێکی عیرفانی ڕاڤە کردووە و ئەوەندەی بە دوای هێما 

دینییەکانیدا گەڕاون، نێو هێندە دادگاییان وەکو دەقێکی کراوەی ئیساتیکی نەخوێندۆتەوە.
ئایا ڕۆمانی دادگایی ڕەخنەیەکی ساتیرییە لە دادگا و بیرۆکراتی؟ بێگومان ڕۆمانەکە ئەم 
ڕەگەزانەی لە خۆ گرتووە. کافکا زۆر جار خۆی بە مۆرکە فرەکانی دەستەاڵتەوە لە ژیانی 

ڕۆژانەدا سەرقاڵ کردووە.
   ڕۆمانی دادگایی بە یەکەم نیگا و ڕاگوزەر و ڕووکەش بە چیرۆکی هەڵەیەکی 

گرۆتێسکی دادگا دەچێ، لە دەقەکەدا هاتووە، ئەمە دادگایی نییە ”لە بەردەم دادگایەکی 
ئاساییدا“ 

یوسف )ک.( کارمەندێکی پلەبڵندی بانکە، بەیانییەک لە سەر داوای دادگایەکی بەدگومان بە 
سەریدا دەدرێ و دەستگیردەکرێ، لە گەڵ ئەوەشدا هەست بە هیچ تاوانێک ناکات و هەرگیز 
پێی ناوترێ لە سەر چی دەسگیر کراوە. لەگەڵ ئەوەشدا کە گیراوە، دەتوانێ کارەکەی خۆی 

جێبەجێ بکات و ژیانی خۆی بە ئاسایی بگوزەرێنێ. لە گەڵ ئەوەشدا لەم بەشەی ڕۆمانەکەدا 
دادگا دەست وەردەداتە ژیانی )ک(ەوە و چەند جارێک ڕاپێچی دادگای دەکەن. بەاڵم پاسەوانەکانیشی 

سزا دەدرێن، لە بەر ئەوەی )ک.( گازندەی لە دەستیان کردووە و تۆمەتباری کردوون بە مامەڵەکردنی خراپ 
لەگەڵیدا.

لە بەشی دووەمدا دادگا خۆی لە )ک.( بە دوور دەگرێ، یان بە الی کەمەوە وا دەردەکەوێ. )ک.( بە 
دڕدۆنگی و بێئامانج و بێئاکام هەوڵ دەدا هۆکاری دادگاییەکەی بزانێ و بگاتە ئەو دادگا نادیارە، بەاڵم 
هەمیشە بە خەڵکگەلێک دەگات کە هیچیان بە دەست نییە یان پلە نزمن و هیچیان بە دەست نییە، یان 

نوقمی زۆنگاوی گەندەڵین. سەردانی دوو کەس دەکا گوایە کۆمەکی دەکەن، پارێزەرێکی جێی گومان 
و تابلۆکێشێکی دادگا، کە دەبێ لە داگادا پشتگیریی بکەن یان ڕاوێژکاری و ڕێگەنومایی بکەن. )ک.( 

لەو بڕوایەدایە لە ڕێی ناسیاوی و ئاشنایەتی لە گەڵ ژناندا کۆمککەری دۆزیوەتەوە. لە دواییدا )ک.( بەو 
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قەناعەتە دەگات، هەموویان بۆ دادگا کار دەکەن و سەر بە 
دادگان و گومانی سیخوڕبوونیان دەکا.

   لە بەشی سێیەمدا )ک.( چاوی بە قەشەی زیندان 
دەکەوێ، لە گفتوگۆیەکدا قەشە چیرۆکی دەرگەوانی بۆ 

دەگێڕێتەوە، کە لەوانەیە وەکو دوا ئینزاری دادگا »یان وەکو 
سەرلێشواندنی یەکجارەکی« بیری لێکرابێتەوە. ساڵێک پاش 

دەستگیرکردنی لە کانەبەردێکی دووردا وەکو کوشتنێکی 
سرووتگەرا دەکوژرێ. )ک.( هەرگیز دادوەرەکەی نەبینیوە. لە 

سەرەمەرگدا خۆی ”وەکو سەگ“ دێتە بەر چاو.
  یوسف )ک.( دەگات بە خاڵێک کە ئیتر بەرهەڵستی ناکات، 
خۆی ڕادەستی دادگا کردووە، خۆی بۆتە بەشێک لە دادگا، 
دنیا بە چاوی دادگا دەبینێ و بە ژیانی دادگا دەژی. ئەم 
دادگاییە ئاساییە و هەرگیز ئاماژە نەبووە. یەکسەر وەکو 

ڕەمز بەرنامڕێژیی بۆ کراوە، بە ڕاستی ئەو ڕەمزە خۆی ئازاد 
و ناوابەستە کردووە، ژیانی خۆی دەژی، بەاڵم چۆن ژیانێک.
   یوسف )ک.( هیچ تاوانێکی نەکردووە، بەاڵم سزا تاوانی 

خۆی دەدۆزێتەوە نەک بە پێچەوانەوە، واتە هەموو چەقۆیەک 
گۆشتی خۆی دەدۆزێتەوە.

   کافکا پێش کاتی خۆی کەوتووە و پێشبینی کردووە، لە 
وردەکاریی ئەمڕۆدا دۆزەخی سبەینێی بینیوە، واقیع بۆ 

خەونێکی ترسناک بەرز دەکاتەوە. ئەو کاتە وێنای ئەوەی 
کردووە کە دامەزراوەکانی دەستەاڵت بە 
شێوەیەکی ترسناک خۆیان 

سەربەخۆ دەکەن، 

مەزەندەی زۆرینەی ئەو هەموو شتانەی 
کردووە کە دواییتر بوونە ڕاستی، ئەمەش 
تەنیا لە توانای نووسەرێکی هەستیاردایە، 

کە لە پشتی شتی ڕۆژانەوە سێبەری دژواری 
داهاتووی شتەکانی بینیوە.

   لە ڕێی پووچگەرایی موبالەغەوە، خوێنەر 
بە نیگەرانییەوە بۆی دەردەکەوێ، ئەو دنیایەی 
تێیدا دەژی، وەکو دنیایەکی دڵگیر و قبووڵکراو 
ئەزموونی ناکا، بەڵکو وەکو دنیایەکی شێواو و 

لە گرێژەنە دەرچوو دەیبینێت.
   لە دادگاییدا نووسەرێک دەبینین، کە 

بانگەشەی ئەوە ناکات هەموو شتێک بزانێ، 
دەستەاڵتدارێکی بە توانا نابینین کە هەموو 

شتێک بەرەو باشی و خۆشی ببات، تەنانەت لە 
نسکۆی پاڵەوانەکەشیدا ئۆخژن هەست پێبکات، 

لە کوشتندا زیندووبوونەوە ببینێ، نەخێر، 
بەڵکو نووسەرێک دەبینین کە ڕێی ونکردووە، 

نازانێ بۆ کوێ دەڕوا و نازانێ چۆن کۆتایی 
دێت.

   کافکا بوویەرێکە بە زمانێکی زۆر مەترسیدار 
و پڕ وردەکاریی و مەوزوعی دەیگێڕێتەوە، 

ئەمەش ڕووداوە قێزەونە مەتەڵئاساکە 
بەهێزتر دەکا. کافکا لە یاداشتنامەکانیدا 

نووسیویەتی، نووسین بۆ من نمایشکردنی  ٩٦



ژیانی خەونئامێزی ناخمە. بەاڵم ئەو پرسیارەی لە بەردەمدا قووت دەبێتەوە ئەوەیە، ئایا خەونی مۆتەکەیی 
ناتوانێ شتی ڕاست لە خۆ بگرێ. لەوانەیە کافکا ویستبێتی پووچگەرایی هەڕەشەکەری هەموو ژیانێک 

بگێڕێتەوە؟ لە ڕێی زیاد پێوەنانەوە دەبێ تۆپزییە نادیارەکان، کە تەنگەتاومان دەکەن، ڕێی ژیان 
لێ وندەکەن، بە الڕێماندا دەبەن، دەربکەون.

پاش سەد ساڵ لە نووسینی ئەم ڕۆمانە ئێستاش خوێنەر دەکاتە دوو بەرەوە. گروهێک 
بە سەرسامییەوە کارەکانی  قووت دەددا، دەیەوێ زانیارییەکی زۆر لە بارەی نووسەرەوە کۆ 

بکاتەوە، دەیەوێ لە پاڵنەرە ناوەکییەکان تێبگا بۆ نووسینی ئەم ڕۆمانە، گروهەکەی 
تر ڕەتی دەکاتەوە و وەکو ڕۆمانێکی قێزەون و دڵڕەقانە دەیخوێنێتەوە. بێگومان ئەم 

جەمسەرگەرییەی خوێنەران بۆ دوو بەرەی هاوپشت و دژ کە دەتوانی هەمان شت 
لە بارەی »نامۆ«ی ئەلبێر کاموی و »کچە پیانۆژەنەکە«ی ئەلفریدە یەلینەک و »عەتر« 

پاتریک زویسکیند و زۆر ڕۆمانی تریشەوە بڵێین.
   لە ڕۆمانی »دادگایی«دا دەمامکی نهێنیی لە سەر ڕووی دادگا هەڵنەماڵرا. لەو کاتەدا کە 

)ک.( خەریکە بمرێ بەو قەناعەتە دەگات، کە ژیانی هەڵە بووە، بەاڵم بە نادیاریی دەمێنێتەوە 
هەڵەکانی لە چیدا بوون. ڕەفتاری لە دیمەنی کوشتنە سامناکەکەیدا لە نێوان ڕازیبوون و 

یاخیبووندایە، لە نێوان هەست بە گوناهکردن و تروسکانەوەی بێئامانجی ئومێددایە.
   وەکو دەزانین، کارێکی گرنگ ڕێی بە ڕاڤەی جیاواز و خوێندنەوەی جیاواز دەدا، تەنانەت ئەمە 

مۆرکێکی چۆنێتی کاری ئەدەبییە. ڕەنگ کارەکانی کافکا بە شێوەیەکی گشتیی و دادگایی بە شێوەیەکی 
تایبەتی ئەم قسەیەمان بسەلمێنن، لە بەر ئەوەی ئەگەری ڕاڤەی فرەی لە گەڵ خۆیدا هەڵگرتووە.

   لە گەڵ ئەو هەوڵە زۆرەیش کە کافکاناسەکان داویانە بۆ ئەوەی یوسف )ک.( بکەنە فرانتس 
کافکا، دەبێ لێرەدا خۆمان لەو فریوە قورتار بکەین، کە ڕاڤەیەکی ژیاننامە بکەینە چرای دەستمان بۆ 

ڕووناککردنەوەی الیەنە شاراوەکانی ڕۆمانەکە؛ فریوێکی لەو بابەتە مەزنیی و جوانیی ڕۆمانەکە دەشێوێنێ 
و ڕێ بۆ سانا خوێندنەوەی دەقەکە خۆش دەکا. لە بەر ئەوەیش کە کافکا بارودۆخەکەی لە شێوەی 

خەونێک شێواندووە و نامۆی کردووە یان با بڵێین بەرفراوان کردووە، بەها و ماناکەی لە سەرووی تەنگژەی 
ڕاستەوخۆی نووسەرەوەن. کافکا ویستوویەتی بە نووسین لە هەست بە گوناهکردنی خۆی بکۆڵێتەوە و لە 
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بارەی باری دەروونی خۆیەوە بەرچاوڕوون بێت؛ بەاڵم 
ترس و گوناه لە ئەزموونە بنەماییەکانی مرۆڤن، 

کە لە داڕشتنی ئەدەبیدا دەتوانێ ئەو خوێنەرانەش 
بدۆزێتەوە، کە تەنگژەکانیان لەوانەی نووسەر جیاوازن، 

کە لە پانتایی مەداری سێکس، تەنیایی، ترسی 
وابەستەیی و نووسیندا تەراتێن دەکات و لە دواییدا 

خۆی بۆ نووسین تەرخان دەکات.
   فرانتس کافکا تەنیا پەخشانی نووسیوە. 

گێڕانەوەکانی دەقگەلی کورت و پڕمانا و زۆر چڕن 
و زۆر جار شێوەی قسەی نەستەقیان لە خۆ گرتووە. 

ئەو کارانەی کە پێش مردنی باڵوکرانەوە زۆر بە 
ئەرێنی باوەشیان بۆ کرایەوە، بەاڵم تەنیا بازنەیەکی 

بچووکی پسپۆڕان و هاوڕێی نووسەر پێیان دەزانین. لە 
دوای جەنگی جیهانی دووەم کارەکانی لە ئەڵمانیا بە 

جەماوەرێکی بەرفراوان گەیشتن. سەیر لەوەدایە کافکا 
بە زمانی ئەڵمانی لە پراگ دەینووسی بەاڵم ناوبانگی 
لە ئەمەریکاوە بە سەر فەرەنسادا بە ئەڵمانیا گەیشت.

   ڕۆمانگەلی )»ونبوو«، »دادگایی«، »کۆشک«( پاش 
مردنی کافکا ماکس برۆدی هاوڕێی باڵوی کردنەوە، 
ئەمەش پێچەوانەی وەسیەتنامەکەی کافکا بوو، کە 
داوای لە برۆد کردبوو هەموو دەسنووسەکانی 
لەناوبەرێ. برۆد گوێڕایەڵی 

داواکەی کافکا نەبوو 
لە بەر ئەوەی 

قەناعەتی بە بەهای بەرزی میراتەکەی هەبوو. برۆد 
ئاماژەی بەوە کردووە، کە کافکا هێشتا مابوو پێی 

وتووە، گوێڕایەڵی وەسیەتنامەکەی نابێت.
   شێوازی کافکا واقعییە، بەاڵم ئەوەی داڕێژراوە 

زۆر جار هێندە لەبازبازێنێکی دژوار و بێمانایی 
خەونێکی مۆتەکەییدایە، کە مرۆڤ تووشی 

نامۆبوون دەکەن. لە کارەکانیدا شتی زۆت سامناک 
ڕوودەدەن: )ک.( ڕۆژێک لە ڕۆژان دەرگایەک لە 

کارەکەی دەکاتەوە و دەبێتە شایەدحاڵی سرووتی 
سزادانێکی سادیستی. فیگورەکان بە شێوەی خێو 

دەردەکەون، دوو لەت دەبن و دیار نامێنن. لە 
چیرۆکی »وەرگۆڕان«دا فیگوری سەرەکی بێدار 

دەبێتەوە و دەبینێ بۆتە دەعبایەکی زەبەاڵح. بەاڵم 
ئەم بوویەرانەی کە جێگای بڕوا نین، وەکو شتێکی 
زۆر ئاسایی و گومان هەڵنەگر دەگێڕدرێنەوە. کافکا 

هەمیشە وەکو ڕێخۆشکەری سوریالیزم هێمای بۆ 
دەکرێ. وەکو دەزانین تابلۆی »ماکس ئێرنست، 

سالڤادۆر دالی« و ئەدەبی »لویس ئەراگۆن، 
ئەندرێ بریتۆن« بوویەری خەونئامێز و فەتنازی 

و بەسەرهات زۆر بە وردەکاریی و نزیکە ڕاستیی 
نمایی کراوون، بەاڵم ئەوەی مایەی سەرنجە و 

لە شوێنێکدا میالن کوندێراش ئاماژەی بۆ ئەوە 
کردووە کە سوریالیستەکان بۆ ڕۆمانەکانی کافکا 

نەگەڕاونەتەوە، بەاڵم ئەوەی لە بەیاننانەی  ٩٨



سوریالیستەکاندا ئاماژەی بۆ کراوە کتومت بە سەر ڕۆمانەکانی کافکادا پێڕەو دەکرێن. لێرەدا چەند 
کارێکی تری کافکا بە خێرایی دەخەینە بەرچاوی خوێنەر:

»لە مۆڵگەی سزادا« کە لە ساڵی 1914دا نووسراوە و لە ساڵی 1919 باڵو بووەتەوە سەربازێک 
لە بەر هەڵەیەکی بچووک و بێمانا دەبێ لە بەردەم فەرماندارەکەدا بە ئامێرێک هەتا مردن 

ئەشکەنجە بدرێ، دەقی بڕیارەکەش دەبێ پیت بە پیت لە سەر جەستەی هەڵبکۆڵرێ.
»لە بەردەم یاسادا«، لە ساڵی 1914دا نووسراوە و لە ساڵی 1920/1915دا باڵو بووەتەوە. 

ئەم چیرۆکە بەناوبانگە، کاکڵی »دادگایی« پێشووتر وەکو چیرۆکێکی سەربەخۆ 
باڵوبووەتەوە. لە یاداشتنامەیەکی ساڵی 1914دا دەڵێ کە کافکا ئەم چیرۆکەی زۆر 
لە ال خۆشەویست بووە و وەکو »داستان« ناوزەدی کردووە و باسی هەستی خۆشی و 

بەختەوەری دەکا.
»کۆشک« لە ساڵی 1922دا نووسراوە؛ لە ساڵی 1926دا باڵو بووەتەوە

هەروەکو چۆن لە »دادگایی«دا یوسف )ک.( بۆی نالوێ بە دادگا بگات، فیگوری سەرەکی 
»کۆشک« کە تەنیا ناوی )ک.(یە بەو مرازەی ناگات، فەرمانگەی کۆشک وەکو مەساح 

دایبمەزرێنێ. ئەم ڕۆمانە تەواو نەکراوە، بەاڵم دەبوو )ک.( ماوەیەکی کورت پێش مردنی ئەو 
هەواڵەی پێبگا، کە مافێکی یاسایی بۆ دامەزراندنی لە ئارادا نییە، بەاڵم لە بەر ڕەچاوکردنی چەند 

هۆکارێک دەتوانێ لێرە بمێنێتەوە و کار بکات.
   لە گێڕانەوەی یەکڕوانگەییدا دەتوانین جیاوازیی لە نێوان سێ ئەگەری گێڕانەوەدا بکەین:

گێڕانەوەی ئەوکتۆریال،
منە ــ گێڕانەوە،

گێڕانەوەی کەسایەتی.

لە گێڕانەوەی ئەوکتۆریالدا گێڕەرەوەی هەموو شتزان ڕووداوەکان ڕاڤە دەکا، ئاماژە بۆ ئەو شتانە دەکا 
کە لەمەودوا دەگێڕدرێنەوە یان پێشدەستیی دەکا. ئاگای لە هەموو پەیوەندییەکانی ناو ڕۆمان هەیە و 

لە هەموو فیگۆرەکان زانیاریی زۆرترە.
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ئێمە لە کاتی خوێندنەوەی ڕۆمانی »دادگایی«دا بە هیچ شێوەیەک 
هەست بە گێڕەرەوەی هەموو شتزان ناکەین، کافکا گێڕانەوەی 

کەسایەتی بەکار دەهێنێ، کە باسی کەسی سێیەم دەکرێ، بەاڵم 
تەنیا لە دیدی تەنیا کەسێکەوە. ئەم مۆرکە ڕوون و ئاشکرا فۆرمی 

ئەم شێوە گێڕانەوەیەیە، چونکە لە یەککاتدا گێڕەرەوە کردەنی 
فیگەرە سەرەکییەکەیە. لە جیاتی ڕاڤەی پێشهاتی ڕۆمانەکە 

بکات و باسی بیرۆکەی هەموو فیگورەکان بکات، گێڕەرەوە تەنیا 
باسی بیرکردنەوە و ڕەمڵەکانی یوسف )ک.(مان بۆ دەکا، لە 

هەستەکانیشی تەنیا ترسە نادیارەکان بەیان دەکا. ئەمە گێڕانەوەی 
تاکڕوانگەیی یان ڕوانگەی یەکمانایی پێدەوترێ. لە ڕۆمانەکەی 

کافکادا لەوە زیاتر نازانین لەوەی کەسە سەرەکییەکە پێمانی دەڵێ. 
لە بەر ئەوەشە لە هەموو شوێنێک ئامادەیە. لە نائامادەیی ئەودا 

هیچ شتێک ناگێڕدرێتەوە.
   بەاڵم چەند ڕیزپەڕییەک لە شیوازەی گێڕانەوەی ڕۆمانەکەدا 

بەدی دەکرێ، بێگومان ئەمە ناتوانێ هیچ لە بنەماکە بگۆڕێ. لە 
سەرەتای بەشی کۆتاییدا بوویەرگەلێک دەگێڕدرێنەوە ــ گەیشتنی 

دوو بەڕێز و سرووتی نەزاکەت لە بەردەم دەرگا، کە )ک.( لەوێ 
ئامادە نییە.

   ڕەنگ بێ پرسیار لە خۆمان بکەین بۆچی نووسەرێک ئەو 
تەکنیکی گێڕانەوەیە بەکار دەهێنێ. نابێ ئەوە فەرامۆش بکەین 

کە ئامرازەی گێڕانەوە لەوە پڕ گەنگەشە ترە نووسەر بە 
ئارەزووی خۆی هەڵی بژێرێ. دەتوانین وەکو 
وەاڵم بۆ پرسیاری وەزیفەی تاک 
ڕوانگەیی گێڕانەوە بیبینین، 

کاتێک نووسەرێک ئەم تەکنیکە 
هەڵدەبژێرێ ئەو قەناعەتەی لە 

دەستداوە کە مرۆڤی مۆدێرن 
بتوانێ لە هەموو هاوپەیوەندی 
و گۆڕانکارییەکانی دەور و بەری 

تێبگات، کە چارەنووسی دیاری 
دەکەن، یان بتوانێ بە ڕاستییەکی 

بنەبڕکەر بگات. کافکا لەم الیەنەوە 
لەو نووسەرانە مۆدێرنترە، کە »بە 

الی کەمەوە لە ڕۆمانەکانیاندا« 
بانگەشەی ئەوە دەکەن، هەموو 

شتێک دەزانن. تاکڕوانگەیی گێڕانەوە 
پشکدارە لە بە مەتەڵئاساکردنی 

دەقدا. کاتێ خوێنەر بۆی دەردەکەوێ، 
کە دیدی )ک.( سنووردارە، ناتەواوە 
و تا ڕادەیەک هەڵەیە، نزیکبوونەوە 

لە وتەی ڕۆمانەکە شیاو دەبێ. 
ئەنجامەکانی گێڕانەوە لە نیگای 

تاکڕوانگەییەوە ئەوەیە کە خوێنەر لە 
فیگوری سەرەکی شت زۆرتر نازانێ، 
خوێنەر لە گەڵ فیگوری سەرەکیدا 
دەژی، ڕووداوەکان دڵتەنگی دەکەن، 

لە بەر ئەوەی لەم جۆرەی گێڕانەوەدا 
ڕوونکردنەوە و بیروڕا جێگایان  ١٠٠



نابێتەوە، ڕاڤەیەکی ڕوون و ئاشکرا قورس دەکات.
   خوێنەر ناچار دەکرێ، شپرزەیی )ک.( ئەزموون بکا، چ هەوڵی داماوانەی ڕوونکردنەوەکانی بۆ 
ڕووداوەکان، چ نائومێدبوونەکانی، بە بێ ئەوەی لە )ک.( زیاتر لە بارەی ئەو »دادگا« سەیرەوە 

شت بزانێ. ئەوەی لەم هاوپەیوەندییەدا بە ناوبانگە، ڕستەی سەرەتای ڕۆمانەکەیە، کە ئەوەی 
ئێمە لێرەدا مەبەستمانە بە باشی ڕوون دەبێتەوە. سەیری ”دەبێ“یە بکە، کە گوزارشت لە 

مەزەندەیەک دەکات و هەروەها کرداری ”کردبێ“ و کە ئێمە پشت بەم مەزەندە و ئەگەرانە 
دەبەستین کە بوونەتە هۆکاری دەستگیرکردنی یوسف )ک.( لە دەقە کوردییەکەدا بووەتە 

حەتمەن، ئەم حەتمەنەی یەکەم وشەی وەرگێڕانە کوردییەکە سەرجەمی کاکڵی 
ڕۆمانەکەی پووچ کردووە.، ئێمە لەوە زیاتر نازانین، ئێمە هیچ هۆکارێکی مەوزوعی 

بۆ گرتنەکەی )ک.( نازانین. »دەبێ کەسێک زمانی لە یوسف )ک.( دابێت، چونکە بە بێ 
ئەوەی کە شتێکی خراپی کردبێ، بەیانییەک دەسگیر کرا.«  ئەو کردارانەی من هێڵم بە 

ژێردا هێناوون گوزارشت لە مەزەندە، ڕەمڵ دەکەن، دەتوانین ئەو ›دەبێ‹یە بە وشەی لەوانەیە 
جیگۆڕکێ پێبکەین. ئەگەر بڵێین: »حەتمەن کەسێک بوختانی بۆ یوزف )ک( کردبوو، چونکە 

بێئەوەی تاوانێکی کردبێت، بەیانییەک هاتن و دەستبەسەریان کرد.«  ئەوا بە دڵنیاییەوە دەزانین 
کە کەسێک بوختانی بۆ یوسف )ک.( کردووە و ئەمەش هۆکاری گرتنەکەیەتی و ئاو بێنە و دەست 

بشۆ، ئیتر پێویست ناکات ڕۆمانەکە بخوێنینەوە. من لێرەوە ئیتر باسی وەرگێڕانە کوردییەکە ناکەم، 
چونکە ئەم یەکەم وشەی دەستپێکە تاقە هەڵە نییە لە وەرگێڕانەکەدا، بەڵکو هەڵەی زۆر زەقی تری 

تێدایە کە کاریگەرییان لە سەر ناواخن و تێگەیشتنی ڕۆمانەکە هەیە. بێگومان ڕووی ڕەخنەشم لە عەتا 
نەهایی نییە. چونکە ئەو لە زمانی فارسییەوە ڕۆمانەکەی وەرگێڕاوە.

   ئەوەی بە دوای ئەم دێڕەدا دێ هەتا کۆتایی ڕۆمانەکە تەنیا دیدی )ک.(یە لە بارەی دادگایی کردنی 
و پرسیارە دڕدۆنگەکانمان دەخرێنە بەرچاو.

   
   کافکا بەشێکی زۆری ئەم ڕۆمانەی لە گەرمەی شەڕی یەکەمی جیهانیدا نووسیوە و پێویست بەوە 

ناکات لێرەدا بە تایبەتی ئاماژە بۆ ئەوە بکەین، کە دەقێک لە ناو گرمەی تۆپ و دووکەڵی بارووتدا 
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نووسرابێ بە بێ کاریگەریی دەرکەوتەکانی جەنگ 
نابێ.

   یوسف )ک.( لە کاتی دەستگیرکردنیدا بە تووڕەییەوە 
ناڕەزایی دەردەبڕێ: ئەو »لە واڵتی یاسادا دەژی، لە 

هەموو جێیەک ئاشتیی سەروەرە، هەموو یاساکان 
سەردەستن«. لە ئەوروپا جەنگ لە گەرمەیدا بوو و 
نووسەر لەوێدا بە زمانی فیگورە سەرەکییەکەیەوە 

باسی ئاشتی و دەوڵەتی یاسا دەکا. پشتینەی بارودۆخی 
مێژوویی بە دەستی ئەنقەست بە ڕووکەش ئافەرۆز 

دەکرێ. ئاوەژووکردنەوەی ڕاستیی لە زۆر شوێنی 
تری ڕۆمانەکەشدا بەدی دەکرێ، بەاڵم ئێمە نازانین 

مەبەستی کافکا خەفە کردنی ڕاستییە یان سینیکی بە 
دەمی فیگۆرەکەیەوە ئەم قسانە دەکا.

   ماوەیەکی زۆر ئەم ڕۆمانە تەنیا وەکو ساتیرێکی 
پادشانشینی نەمسا ــ هەنگاریا سەیری دەکرا. کاتێک 
دەستەاڵت لە دەستی بنەماڵەکەیدا کۆ دەبێتەوە زۆر 

جار شتی لێوە پەیدا دەبێ کە مایەی پێکەنینە، بە 
تایبەتی ئەگەر ئەندامانی ئەو بنەماڵەیە لە سیاسەتدا 

بێئەزموون بن و تەنیا لە بەر ئەوەی ئەندامی ئەو 
بنەماڵەیەن بەو پێگەیە دەگەن.

   بەاڵم کافکا ویستی ئەم ڕۆمانە وەکو 
ڕووبەڕووبوونەوەی کێشەکانی 

سەردەمی تازە 
بنووسێ، کە 

تەلەفۆن، ئامێری نووسین و ترومبێل بووبوونە 
دەستکەوتگەلێکی ئاسایی کۆمەڵگەی مۆدێرن. 
ئەم دۆزینەوە تا ڕادەیەک نوێیانەی تەکنیک لە 

هەموو بەشێکدا باسیان دەکرێتەوە، کە لە کاتی 
دەرچوونی ڕۆمانەکەدا بە ڕاستی دەبێ نائاسایی 
بۆ خوێنەر دەرکەوتبێ. بە پێچەوانەوە ئەمڕۆ لە 

ڕێی ئەم ناوزەدکردنانەوە بۆمان دەردەکەوێ، ئەم 
ڕۆمانە ئەو کاتە چەند مۆدێرن بووە و ئێستاش 

هیچی لە مۆدرێرنی خۆی لە دەست نەداوە.
   »جیهانی دادگا«ی کافکا گشتگر و بەرفراوانە، 

لە بنەمادا لەو وێنایە زۆر جیاوازە کە ئێمە 
بۆ »دادگا« هەمانە: لەم ڕۆمانەدا یاسادانان، 

دادوەریی و جێبەجێکار لە یەکتر جودا ناکرێنەوە؛ 
کۆمەڵگایەکی چاودێریی تۆتاڵ نمایی دەکرێ. 

تەنانەت پارێزەرەکەش وەکو کۆیلەی دادگا 
دەردەکەوێ، نەوەک وەکو داکۆکیکار لە 

شکاتلێکراوەکە. )ک.( لەو شوێنەشدا بە هەڵەدا 
چووە، کە بڕوای بە دەوڵەتی یاسا هەیە، کاتێ 

خۆی خەریکە لە ناو دەچێ. کافکا کۆمەڵگەیەک 
نمایش دەکا، کە دادگا دەستدێژیی بۆ هەموو 

بوارەکانی ژیان دەکا.
   هەر لە بەر ئەم تایبەتمەندیی لە شێوزا 
و ناوەڕۆکدایە کە خانەبەندکردنی کافکا لە 

مێژووی ئەدەبدا شیاو نییە. ئەو چیرۆکەکانی لە  ١٠٢



پەخشگەلێک باڵوکردنەوە، کە بەرهەمی تەعبیرییەکانیشی باڵودەکردەوە و هاوڕێیەتی خەڵکگەلێکی 
دەکرد، کە ئەو کاتە نمامایی مۆدێرنترین تەوژمی ئەدەبییان دەکرد.

   وەکو پێشووتر ئاماژەمان پێکرد ڕاڤەیەکی بنەبڕکەر بۆ ڕۆمانەکە ناکرێ. »دادگایی« ڕۆمانێکی 
فرە توێژ و فرە مانایە. ڕەنگ بێ هەر ئەم ئەگەرە جیاوازانەی ڕاڤە بێت ئەم ڕۆمانە بکەنە 

بەرهەمێکی سەرسامکەر و بەهای ئەدەبی پێببەخشن.
   گوناه، تاوان، سزا، قوربانیی، ئەم چەمکانە سەر بە فەزای ئایینن. زۆر لە ڕاڤەکاران هەوڵیان 

داوە ڕەهەندێکی ئایینی بەم ڕۆمانە ببەخشن، یان بە تۆپزی پۆشاکێکی ئایینی بەبەردا 
بکەن. لە ڕێی ئەو یاداشتنامانەوە کە کافکا نووسیونی دەزانین، کە کافکا مرۆڤێک بووە 
هیچ پێڕەکارێکی ئایینی نەبووە بەاڵم زۆر لە ژێر کاریگەریی ئایین و تیۆریی و ڕەوتە 

عیرفانییەکانی ئایینی جودا بووە.
   بێگومان وەکو شێوە و پاڵنەر ناتوانرێ کاریگەریی ئایین فەرامۆش بکرێ: بە پێی 

حیکمەتی نهێنیی جوولەکە، دادگای ئاسمانیی هەن، کە هەمیشە بە نهێنی کۆبوونەوە دەکەن 
و بەشیوەیەکی چاوەڕەواننەکراو داوای پاساو لە هەموو کەسێک دەکەن: لە ڕێی خەونی 

مۆتەکییەوە، لە ڕێی نەخۆشکەوتنەوە، لە ڕێی مەرگەوە. کاتێک )ک.( یەکسەر دوای گرتنی 
سێوێکی جوان دەخوا ئاماژەیە بۆ حاڵەتی گوناهکردنی ئادەم. وەعزەکانی قەشەی زیندان بە 

وردەکارییەکانی ئایینی مەسیحی و ئایینی یەهودی دەچن. پێش ئەوەی بیکژین )ک.( هەردوو دەستی 
بەرز دەکاتەوە وەکو چۆن موسا لە کاتی نوێژدا بەرزی کردوونەتەوە.

   بێگومان ئەم کاریگەرییانە لە ئارادان، بەاڵم ڕاڤە ئاینییەکان زۆر ڕۆیشتن. لە ڕەگەزە ئایینی و 
ئاماژەکانەوە پەیامێکی ئایینیان هەڵهێنجا: بەس ئەوەندە بەسە )ک.( دان بە گوناهەکانیدا بنێ، ئەمجا 

فریادڕەس دەبێ. لە جیاتی ئەوە بە درێژایی ڕۆمانەکە مکوڕانە لە سەر بێتاوانیی خۆی سوورە، تەنانەت 
دەیەوێ سەرجەمی مرۆڤایەتی لە هەموو گوناهێک پاک بکاتەوە: چۆن مرۆڤێک دەتوانێت گوناهبار بێت. 

ئێمە هەموو مرۆڤین، هەر کەسە و وەکو ئەو تر. بەاڵم گوناهی )ک.( لەو کەللەڕەقییەدایە.
   بۆ زۆر ڕاڤەکار دادگا یەکسانە بە دادپەروەریی خودا.

   من پێم وایە ئەمە الوازترین و بێبنەماترین ڕاڤە بێت، نوانگەکانی دادگا یەک لە یەک گەندەڵترن. 
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ئەگەر دادگا بە ڕاستی بە دادپەروەریی خودا یەکسان کرابێ، ئەوا 
دەتوانرێ بەشێکی زۆری ڕۆمانەکە وەکو کوفر سەیر بکرێ. بەاڵم 
کوفرکردن لە کافکاوە دوور بووە، لە نووسینەکانیدا هەمیشە بە 

ڕێزەوە باسی ئایین و پەروەردگاری کردووە.
   ئەو ڕاڤەکارانەی، لەو بڕوایەدان، کە کافکا لە ڕۆمانەکانیدا زیاتر 

بیرۆکەی گنۆسی ڕەنگ پێدەداتەوە زۆرتر ڕێی دەچێ، گنۆسی 
تەوژمێکی ئایینی کاریگەری چاخە کۆنەکانە، بە قەناعەتی 

گنۆسییەکان خوایەکی باشی ڕووناکی هەیە »ئافرێنەری ڕوحی 
مرۆڤ« و خوایەکی بەد هەیە، کە مادەی شەیتانی خوڵقاندووە، 

بە پێی ئەم بیرۆکەیە شتگەلێکی زۆر خۆیان دەخەنە نێوان ڕۆحی 
مرۆڤ و خوداوە، ئەمانە خێو، نوێنەری شەیتان یان خودایەکی 
بەدن، واتە جیهانێکی هەتا بڵێی گوناهبار، کە پەیوەندییەکی 

ڕاستەوخۆ لە نێوان مرۆڤ و خودای خۆشەویستیدا مەحاڵ دەکەن. 
ئەمە لە ڕۆمانەکەدا گەندەڵیی فەرمانبەرە بچووک و دەست و 

پێوەندی دادگا ڕوون دەکاتەوە. لە بارەی بەرزترین »دادگاوە«ەوە 
واتە پەروەردگار لە ڕۆمانەکەدا ڕاستەوخۆ هیچ ناوترێ.

   ڕەنگبێ باشتر بێت پڕکێشیی ئەوە بکەین و هەوڵی ڕاڤەی 
ئەم ڕۆمانە لە دەرەوەی ئایین بدەین: بە پێی ڕاڤەی نیهیلیستی 

دەتوانین کافکا بە نووسەری سەرلێشێوان ناوزەد بکەین، کە 
هەمیشە بە دوای پرسیاری دڕدۆنگی بێوەاڵمدا وێڵە. لە کەسایەتی 

یوسف )ک.(دا نسکۆی مسۆگەری مرۆڤێک پیشاندەدرێ، کە 
دەیەوێ بچێتە بنجوبنەوانی ئەو دنیاوە. لە 

کۆتاییدا یوسف )ک.( لە بەر 
ویستە خەیااڵوییەکەی لە 

سەردەمێکدایە، کە تیایدا »خودا 
مردووە«. کافکا پیشانی دەدا، مرۆڤ 

چۆن لە لە کاتێکی دوور لە خودا دەژی، 
بەاڵم ڕۆمانەکە بە پرسیاری بوونی 

خوداوە خۆی سەرقاڵ ناکات. هەمیشە 
ئاماژە بۆ ئەوە کراوە، کە کافکا 

گومانگەر بووە و وتوویەتی، ئەمڕۆ 
ئیتر ناتوانرێ هیچ شتێک لە بارەی 

خودا و ئەو دنیاوە بوترێ. شتی خودایی 
تەنیا لە چەند چاوتروکاندنێکی کورتدا 
پیشانی مرۆڤ دەدرێ، ئەم چاوترکانانە 
ئەوەندە کورتن کە مرۆڤ درفەتی بۆ 

ناڕەخسێ بیری لێ بکاتەوە.
   لێرەدا کە ئاماژە بۆ ئەم ڕاڤە 

پێچەوانەی ئایینییە دەکەین پشتمان 
بە تیۆری عەدەمیەت قایمە: بە پێی 

ڕاڤەی نهیلیستی »عەدەمیەت« کافکا 
نووسەری دەستەوەستانییە، نووسەری 

پرسیاری بێوەاڵمە. ئەوەی وامان 
لێدەکا بتوانین ئەم بانگەشەیە بکەین 

ئەو بڕگانەن کە لە چەند شوێنێکی 
ڕۆمانەکەدا هاتوون، وەکو زۆر جار 
بە شێوەی بازنەیی ڕێکردنی )ک.(، 

وەسفکردنی دااڵنە ڕیگومکەئاساکان،  ١٠٤



کە تەم یان دیوار ڕێی لێدەگرن نیگا بە سەر پەنجەرەکان بکات، یان دەستەکوتێی )ک.( لە تاریکیدا. 
وەکو دەزانین پەنجەرە ئەگەرێکە بۆ بینی ئاسۆ و تاریکیش نابینایی.

   لە کەسی یەسف )ک.(دا نسکۆی حەتمی مرۆڤێک پیشاندەدرێ، کە دەیەوێ لەو دنیا تێبگا.
ئەوەی کافکا دەیەوێ پیشانی بدات، عیرفانییەکی نابەستەیە بە ئایینەوە، کە هەستی بە 

گوناهکردن و فیگورەکان سرووتە ئایینیەکان بۆ خۆیانی دەهێڵنەوە و شتێکی وایان لە بارەوە 
بەیان ناکرێ تاکو ببنە دەسکەال بۆ ئێمەی خوێنەر.

   لەوانەیە ڕاست بێت، کە کافکا بە شێوەیەک لە شێوەکان باس لە خوا یان ئەو دنیا 
بکات، ئەمڕۆ ئەمە بۆ خەڵکێکی زۆر تەنیا شیاو دەردەکەوێ. تەنیا بتوانن بڵێن خودا 
چی نییە، بەاڵم ناتوانین هیچ وەسفێکی کۆنکریتی بۆ چییەتی بکەین. بەاڵم ڕاڤەی 

گومانکەر مانای ئەوە نییە، کە ڕۆمانەکانی کافکا بۆ مرۆڤی ئیماندار ناتوانن هیچ 
مانایەکیان هەبێ. بە پێچەوانەوە زۆر مرۆڤی ئیماندار بۆ الی خۆیان ڕادەکێشن و پێی 

سەرسامن.
   لێرەدا دەبێ ئاماژە بۆ ڕاڤە و خوێندنەوە سیاسییەکانیش بکەین، کە گوایە کافکا 

واقیعبینێکی پێشبینکەر بووە و لە ساڵی 1914دا لە کاتی سەرهەڵدانی ڕۆمانەکەدا بە 
هەستیارییەکی زۆرەوە پێشبینی دیکتاتۆرەکانی دواییتری کردووە: تیرۆری فاشی و تیرۆری 

کۆمۆنیستی، کە لە سایەیاندا زۆر جار کەس نەیزانیوە چییان لێ داوا دەکرێ و لەبەرچی وایان لێ 
داوا دەکرێ، بەاڵم ڕەچاونەکردنی ئەم داواکارییانە بۆتە هۆی لەناوچوونیان. کافکا لە کارەکانیدا ئەو 

کەشەی ڕەنگ پێداوەتەوە کە دوای هاتنە سەر حوکمی هیتلەر لە ئەوروپا سەردەست بوو. یوسف 
)ک.( لە بەردەم دادگادا کە دادخوازی دەکا ئاماژە بۆ ئەوە دەکا کە حاڵەتەکەی ئەم تەنیا حاڵەت و 
دانسقە نییە، بەڵکو ئاماژەی دادگاییەکە کە دژی زۆر کەس پێڕەو دەکرێ . بە وردیی وەسفکردنی 
جلە ڕەشەکانی پاسەوانەکان، دەڵێی نازییەکان ڕۆمانەکەی کافکایان خوێندۆتەوە و جلی پۆلیس و 

گێستاپۆیان لە بەر دوریوە. »من بۆ تێهەڵدان دایانمەزراندووم، کەواتە تێهەڵدەدەم« . ئەمە قسەی 
کوتکوەشێنەکەیە. ئەم وەاڵمە هاوشێوەیە لە گەڵ ئەو وەاڵمانەی، کە کارمەندانی ئۆردوگای 

لەناوبردنی ئەڵمانی لە کاتی لێکۆڵینەوەدا دەیانوتەوە .
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   لە بەر ئەوە جێگای سەرسووڕمان نییە، کە لە واڵتە 
بەناو کۆمۆنیستەکاندا کارەکانی کافکا قەدەغە بووە و بە 
دزییەوە دەخوێندرایەوە. هاوواڵتیانی واڵتە دیکتاتۆرەکان 

هەمیشە لەو ترسەدا دەژین لە ژێر چاودێریدا بن، لە 
ڕۆمانەکەی کافکاشدا هەمیشە هەست بە ترسی فیگورە 

سەرەکییەکە دەکەین کە لە ژێر چاودێریدایە.
   بەاڵم لە دەوڵەتە دیمۆکراتییەکانیشدا دامەزراوی 

بیرۆکراتی زلکراو زۆر جار بۆ هاوواڵتیان ناشەفاف 
دەمێنێتەوە، هەرچی چەندە دەوڵەت هەوڵی کۆنتۆڵکردن 

و ڕامکردنیان بدات. چەندان جاربوونەوەی لە کۆتایی 
نەهاتووی دەرگاوانەکان، دەستەاڵتدارەکان، کە وەکو 
دادوەر لە هەورەبانەکاندا دەژین، ساتیری بیرۆکراتی 

ناوابەستەیە. بەشداربوون لە دەستەاڵتدا، کە قەناعەتی 
مکوڕ بە گرنگیی بەو کارمەندانە دەبەخشێ کە لە خواری 
خوارەوەی هەرەمەکەدان بۆ هەموو ئەوانەی کە ڕۆژێک لە 

ڕۆژان کاریان بە فەرمانگەیەک بووبێ ڕوون و ئاشکرایە، 
یان هەوەسبازیی فەرمانبەر لە فەرمانگەکاندا بە جوانی 

دەبینرێ. بە بێ هۆ نییە کە وشەی جوانی »کافکایی« 
ببێتە دەستەواژەیەکی مۆدە، کە بیرۆکراتی مۆدێرنی 

ڕێگومکەری هەڕەشەئامێزی پێ ناوزەد دەکرا، دواییتر بە 
مانایەکی کاڵتر بە شێوەیەکی گشتی بۆ بارودۆخێکی 

ناڕوون و مەتەڵئاسا بەکا دەهێنرا.
   وەکو گەمەی پشیلە و 
مشک فەرمانگەیەک 

هاواڵتیان دەچەوسێنێتەوە، خۆی بەهێزتر لە 
خۆی پیشان دەدا یان لەوە بەدەستەاڵترە کە 

مرۆڤ مەزەندەی دەکات. ئەم ڕۆمانە پێش 
نزیکەی سەد ساڵ نووسراوە، بەاڵم ئەو 

فەرمانبەرانەی لە فەرمگانگەکانی خۆیشماندا 
هەمان ڕەفتار دووبارە دەکەنەوە. زۆر 

ئاسایی ئەگەر ئەمڕۆ هاواڵتییەک لە شارێکی 
کوردستان ڕێی بکەوێتە فەرمانگەیەک و 

دەربکرێتە دەرەوە، یان بە بێ هۆ پێی بڵێن 
هەفتەی داهاتوو وەرەوە، یان بەڕێوەبەر 

لێرە نییە و کەسی تر بۆی نییە واژۆی بکات، 
بەڕێوەبەریش لە دەرەوەی واڵتە یان لە حەجە 

و سێ هەفتەی تر دێتەوە.
   »دادگا« دەستەاڵتێکی نادیارە، بەوەی خۆی 

لە مرۆڤ بە دوور دەگرێ سووکایەتی بە مرۆڤ 
دەکات، خۆی بە قۆزاغەیەکی نهێنیی دەورە 

داوە، کە پەیپێنابرێ. لە هەوڵە شێلگیرەکانی 
)ک.(دا بۆ ڕۆچوون بەو پەنهانییەدا، بێمانایی 

ئەو هەواڵنەی و ئەو سووکایەتییەی بۆ 
دەردەکەوێ کە پابەندین.

   ناڕازیبوونی مرۆڤ بە جیهانی ژیانی 
مۆدێرنەوە، نامۆبوونی »کە پێی ڕاهاتووین«، 

بە بەسەرەوەنان و گەیاندنە چڵەپۆپەی لە 
الیەن کافکاوە جارێکی تر دیاری خستەوە.  ١٠٦



کافکا بە هیچ جۆرێک تاقە دەسەاڵتێکی توندوتیژ نمایش ناکات، بەڵکو چڵوپۆپە وردەکانی، کە ئێمە  ــ 
بە بێ ئەوەی هەستی پێبکەین ــ ڕۆژانە ملکەچیان دەبین.

   )ک.( لە هەر شوێنێک بێت لەوێدا لەبەردەم دادگادایە. کاتێ دەچێتە سەر جادە لە 
پەنجەرەکانەوە پێی پێدەکەنن، کاتێ لە نووسینگەکەی دادەنیشێ و بیر لە دادگاییەکەی 
دەکاتەوە، یارمەتیدەری بەڕێوەبەر بە پێکەنینەوە خۆی بە ژووردا دەکات، کاتێ ئێوارێ بۆ 
ماڵەوە دەگەڕێتەوە لەو بڕویەدایە پاسەوانێک لە بەردەم خانووەکەدا دەبینێ! سەرجەمی 
بیرکردنەوەی هەوڵێکی بەردەوامە بۆ سەلماندنی کەسایەتی خۆی؛ ئەو کارانەی دەکرێ، 

خۆکرد پووچەڵکردنەوەی هەوڵەکانین. یوسف )ک.( دەستبەرداری ئەوە دەبێ، درێژە بە 
بانگەشەکانی بدات، لە بەر ئەوەی دەبینێ، هەموو بانگەشەیەکی نسکۆیەکی بە دوادا 
دێت. لەم گەمەیە ماندوو بووە، بڕستی لێبڕاوە، نایەوێ گەمژە و کاڵفام بێت و لە خۆی 

دەپرسێ: »ئایا دەبێ پێم پیووترێ، من لە سەرەتاوە ویستم کۆتایی بە دادگاییەکە بهێنم و 
ئێستاش لە کۆتاییدا، جارێکی تر دەمەوێ تێهەڵچمەوە؟«. ئەگەر بیەوێ دەتوانێ لە دادگایی 

بەردەوام بێت. لە داگاوە بە تۆپزیی کۆتایی بە دادگایی نەهاتووە.
   ئێمە دەزانین لۆژیک تۆکمەیە و دەستکاری ناکرێ، بەاڵم لە بەردەم مرۆڤێکدا کە ویستی 

ژیانی هەیە لۆژیک خۆی ڕاناگرێ، ئەو لۆژیکەی کە ناتوانرێ دادگاییەکە کۆتایی پێبهێنرێ، کە 
هەموو بانگەشەیەکی بوون پووچەڵبوونەوەی بە دوادا دێت، ڕاستە ئەم لۆژیکە لە گەڵ ئەوەشدا 

نەگۆڕە، بەاڵم ویستی مرۆڤێک بۆ ژیان تا ئەو ڕادەیە ئەم لۆژیکە دەسمێ، کە لەگەڵ بێ ئاسۆییدا 
ئەم ژیانە دەژی و لە گەڵ چەندان بار پووچەڵبوونەوەیدا بانگەشەی بوونی خۆی دەکات. یوسف )ک.( 

دەستبەردار نابێ، بانگەشەکانی درێژە پێبدا، لە بەر ئەوەی دەبینێ هەموو بانگەشەیەک پووچەڵ 
دەکرێتەوە. لەم گەمەیە ماندوو بووە. ئەمانە هێشتا بەرهەڵستین، ئەمانە هێشتا بانگەشەی بوونن، کە 
)ک.( هێشتا کردوونی، بەاڵم هێزی نەماوە، بڕستی لێبڕاوە، ویستی نەماوە، لەوە زیاتر خۆی بسەلمێنێ، 
لە بەر ئەوە خۆویستانە ملی خۆی دەخاتە ژێر چەقۆ. ئەم کۆتاییە خۆویستانەیە و پێویست نییە. بەاڵم 

ئەمەش بۆ ئێمەی خوێنەر شتێکی نوێ نییە. )ک.( بە درێژایی ڕۆمانەکە هەمیشە بە زیانی خۆی مامەڵە 
دەکات. بەاڵم دەبێ لە خۆمان بپرسین: ئایا بڕستلێبڕانی پاڵەوانەکە، ماندووبوون لە گەمە، وەکو ڤاڵسەر 
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دەڵێ، هۆکاری کۆتایی ژیانی )ک.(ن
   بە الی کەمەوە یوسف )ک.( بە جۆرێکی تر لێی تێدەگا. ئەو بە 

کۆتایی وزەی تێناگا، بەڵکو بە کۆتایی دادگاییەکەی تێدەگا.
   لێرەدا جێی خۆیەتی لە کۆتاییدا ئەو پرسیارە بکەین کە 

یەکەم ڕستەی ڕۆمانەکەیە:
   پرسیاری ›گوناه‹ یان ›تاوان‹ بمانەوێ یان نەمانەوێ 

خۆیمان بەسەردا دەسەپێنێ، کە )ک.( لە سەرەتای ڕۆمانەکەدا 
دەستبەسەر دەکرێ، چونکە ئەوەندەی ئێمە تێبگەین، یەکێک 
دەگیرێ ئەگەر تاوانێکی کردبێ، ئەو کەسە تۆمەتبارە کە بە 
پێی نۆرمەکان هەڵس و کەوتی نەکردبێ. دەدرێ بە دادگا و 

لەوێ دەبێ تاوانەکەی بسەلمێنرێ، شکاتی لێدەکرێ و دەتوانێ 
بەرگری لە خۆی بکات. کە تاوانەکە سەلمینرا، حوکمی بە سەردا 

دەدرێ و سزای خۆی وەردەگرێ. ئەمە تێگەیشتنی ئاساییە بۆ 
دەستبەرسەرکردن، دادگا، تاوان، سزا هتد. بەاڵم ئەم وێنایەی 
دەستبەرسەرکردن، دادگا، تاوان، سزا هتد هەمیشە لە واقیعی 

ڕۆمانەکە الدەدا، بە جۆرێک خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەی 
ڕۆمانەکەدا ــ کافکا بە وردیی حیسابی بۆ ئەم جۆرەی 

خوێندنەوە کردووە ــ خۆکرد ئەم پرسیارانە دەکا: ئەمە چۆن 
دادگایەکە؟ )ک.( دەبێ چ تاوانێکی کردبێ؟ ئایا لە بەرامبەر 

دادگادا دروست ڕەفتار دەکا؟ کوشتنەکەی لە کۆتایی ڕۆمانەکەدا 
چۆن لە گەڵ ئەو تاوانەدا یەک دێتەوە کە هەرگیز ناوزەد ناکرێ 

و پاڵەوانەکە قبووڵی دەکات؟
   لە سەرەتادا )ک.( 

دەستگیرکردنەکەی، 

تاوانەکەی و بڕیاری دادگا بە ڕبەی 
ژیانی ڕۆژانەی دنیایی دەپێوێ. وەکو 

بازرگانیی سەیری دادگاییەکە دەکا. لەم 
پێگەیەوە بەرهەڵستی دادگا دەکا و هەموو 

تاوانێک لە خۆی بە دوور دەگرێ. بۆ )ک.( 
تاوانباربوون بۆ مرۆڤ ڕێزپەڕییە، بەاڵم 
ڕەنگ بێ بە تەواوی بەراوەژوو ببێتەوە، 
واتە ئاساییە، کە مرۆڤێک، هەر مرۆڤێک 

بێت، تاوانبار بێت. لەوانەیە نەتوانرێ 
تاوان بسەلمێنرێ، چونکە لە هەموو 

شوێنێک ئامادەیە. دەستەواژەی تاوان یان 
گوناه دەبێتە گوزارشت لە بوون یان بوون 

خۆی و هاوواتایە لە گەڵ دەستەواژەی 
مرۆڤ.

   چەمکی گوناه لە ڕۆمانەکەدا بە مانای 
جیاواز بەکاردەهێنرێ. ئەوەی من پێ 

بزانم هەتا ئێستا زۆر لە بارەی کافکا و 
نووسینی کافکا لە ئەدەبی ئێمەدا مشتومڕ 

نەکراوە، پاش وەرگێڕانی دادگایی لە 
الیەن عەتا نەهایی و باڵوکردنەوەی لە 

الیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە 
بە هیوا بووم ڕۆشنبیرانی کورد ڕاهێنان 

بۆ ئەم ڕۆمانە و بەرهەمەکانی تری 
بکەن، بەاڵم وا خەریکە ئەم بەرهەمە ١٠٨



 دانسقەیەش کۆن دەبێ بە بێ ئەوەی شەنوکەوێکی بۆ بکرێ یان لە گەڵ ئەو کەشە سەردەستەی ژیان 
سیاسەتی ئێمە بەراورد بکرێ، یان هەندێ ئاماژە و هێڵی هاوبەش لە نێوان ئەم ڕۆمانە و ›لە خەوما‹ی 

جەمیل سائیب بدۆزرێتەوە. بەوە دەچێ ئەو لێشاوە وەرگێڕانەی ئەمڕۆ لە ئەدەبی کوردیدا دەکرێ 
نووسەر و ڕەخنەگرانی کورد لە خەوی خۆشیان بێدار نەکەنەوە و نەبنە مایەی خوێندنەوەیەک.

سەرچاوەکان:

 Franz Kafka, Der Prozess, Frankfurt am Main 1994
,Ritchie Robertson, in Michael Mller, Franz Kafka, Romane und Erzhlungen, Reclam
 ,Stuttgart
.Michael Mller, Franz Kafka, der Proze, Reclam, Stuttgart, 2003
Volker Kreischel, Franz Kafka, der Prozess, Bange, Hollfeld, 2011
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له چ ئێستایەكدا دەژین؟
کایەی کتێب: كۆمەڵه وتار
نوسینی: مەریوان وریا قانیع
دیزاینی بەرگ: باسم ڕەسام 

باڵوكەرەوە: ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەری ئەندێشه

ئەوەی خوێنەر لێرەدا دەیخوێنێتهوه سێ لێكۆڵینەوەی درێژه دەربارەی 
دۆخی ئێستای كۆمهڵگای ئێمه و دۆخی ئێستای دراوسێ گەورەكانمان 
له ناوچەكەدا. ئەو ئێستایەش كه ئەم كتێبه قسەی لەسەردەكات هەم  
»ئێستایەكی مێژووییه«، واته ئەو هەلومەرجه كۆمەاڵیەتی وسیاسی و 
فەرهەنگیه مێژووییەیه كه له ئێستادا ئامادەیه، بێگومان به سەرجەم 
ئەو  هەم  بەكارن.  دەست  ئامادەو  ئێستایەدا  لەو  كه  بكەرانەوه  ئەو 
»ئێستایە« ئێستایەكی تیۆرییە«، واته ئێستایەك وەك كێشەیەكی 
فیكری، وه كۆمەڵێك پرسیاری تییوری و مەعریفی و وەك كۆمەڵێك 
چەمك و میتۆدی بینین و رافەكردنیش هەرسێ نوسینەكەی ناو ئەم 
كتێبه له نێوان ئەم دوو ئاسته جیاوازەی مامەڵه كردنی ئێستادا دێن 
و دەچن، چەند قسه له مێژوو دەكات، ئەوەندەش هێما بۆ فیكرێكی 
تیۆری دهكات كه ئەو مێژووه دەگۆڕێت بۆ كۆمەڵێك چەمك و وێنه 

و پێدراوی فێكری.
جەماوەری   بەدیاردەیەکی  بووە  بەرخۆریی  ئەمڕۆدا  لەکوردستانی 
بەرفراوان و لەوە کەوتووە ئاکاری ئەم یان ئەو گروپی تایبەتی ناو 
ئەو کۆمەڵگایە بێت بەتەنها. هەم چینەکانی خوارەوە و هەم چینی 
ناوەڕاست و هەم نوخبەی دەسەاڵتدار و دەوڵەمەندەی بە شێوەیەکی 
ئەفسانەیی لە سااڵنی رابردوودا دەوڵەمەند بووە، هەموویان بەشێکن 
لەو شەپۆلی بەرخۆرییەی لە واڵتەکەدا دروست بووە. ئەم بەرخۆرییە 
رووی لەهەموو ئاراستەکانە، وەک چۆن بەرخۆریی رووبەرێکی گەورەیی 
گرتۆتەوە،  ئێمەی  ئینسانی  عەلمانییەکانی  و  دونیایی  چاالکییە  لە 
رووکارێکی  ئێمەش  دونیای  دینییەکانی  چاالکییە  شێوە  بەهەمان 

بەهێزی بەرخۆرییان وەرگرتووە.

١١٠
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بۆ ده ره وه ی سنووری ماوه یه ک بوو له  مۆسکۆ ده ژیام، ئه وه  یه که مجار بوو سه فه ر 
تا ده رباز بم و وه ک واڵته که ی خۆم بکه م، هه ر له وێشه وه  چووم بۆ شاری ریگا، 

په ناهه نده یه ک خۆم بگه یه نمه  ئه وروپا.
هێنده  له  مۆسکۆ مابوومه وه به  ئاسانی هه موو شوێنێکم ده دۆزییه وه ، به  تایبه تی 

گه شته که ی ئانا کارێنینا 
           له  مۆسکۆوه  بۆ ریگا
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شانۆکان که  به سه ر شه قام و کۆاڵن  و 
پانتاییه کانی شاری مۆسکۆ دا باڵوبوونه ته وه  و 

ژماره یان ئێجگار زۆره .
 یه کێک له  شه وه  سارده کانی مانگی دوازده  
بلیتێکی شانۆی  »مخات« ده کڕم و ده چمه  

ژووره وه ، له ناو ڕووسه کاندا و له  یه کێک 
له  ریزه کانی پێشه وه ی شانۆکه دا، به  

تامه زرۆییه وه  له  شوێنه که ی خۆم داده نیشم.
شانۆی »مخات« شانۆ کۆنه که ی 

ستانیسالڤیسکییه  و ئه م شه و له  
هه وڵێکی هونه ریدا رۆمانه  گه وره که ی 

تۆڵستۆی1828ــ1910 »ئانا کارێنینا« بۆ شانۆ 
ئاماده کراوه  و به پێی ترادیشون و رێبازه که ی 

ستانیسالڤیسکی نما یش ده کرێت.
 نه مایشه که  به پێی رۆمانه که  و به  

شێوه یه کی ورده کاری به رجه سته ی واقیعێکی 
ئه رستۆکراتی و کۆمه ڵگه ی رووسی له  

سه ده کانی هه ژده دا ده کات و ئه کته ره کان 
به  ریتمێکی خاو و ناخۆش و بێزارکەره وه  

ڕووداوه کانی رۆمانه که  ده که نه  شانۆنامه یه کی 
ته قلیدی و وه ک فیلمێکی ره ش و سپی 

پێشکه شی ده که ن.
 هیچ تێناگه م، رۆمانه که شم له وه وبه ر 

نه خوێندۆته وه  و کاره کته ره کان ناناسمه وه ، 

کچه  جوان و جلوبه رگه  قه شه نگ و گرانبه هاکانی 
به ریان، بۆ من و له م نمایشه دا وه ک تارماییه کی نادیار 

وان.
هه ندێک له  زمانی رووسی فێربووم، ده توانم رسته ی 
کورت، وشه  و ده سته واژه ی رووسی به کاربهێنم و که  

قسه ش ده که ن لێیان تێده گه م، به اڵم هیچیان 
له م نه مایشه دا ناناسمه وه  و هه موو زمانه که ، 
مۆسیقای ده نگه کان و ئاخافتنی ئه کته ره کان 
به  گوێی من نائاشنان و تێیان ناگه م. خودی 

شانۆنامه که ش هیچ چێژێکم پێنابه خشێت.
 ئانا کارێنینا له م ساته دا له سه ر زۆربه ی شانۆی 

شار و هه رێم و ناوچه  جیاوازه کانی رووسیادا 
نه مایش ده کرێت، ئه فیشی ئه م نه مایشانه  و 

ئانا کارێنینا به  قه د دیوار و رووکاری شانۆکان 
و له سه ر رووپه ڕی رۆژنامه کاندا باڵوبوونه ته وه  و 

له وه  ده چێت هه موو رووسیا وه ک عاشقێکی ناکام 
و دڵشکاو به  دوای ئانا کارێنینا و عه شقێکی بزربوودا 

بگه ڕێن.

ریگا/ ١٩٩2

شه وێکی تاریکی زستان، به  پاسێکی پڕ له  
په ناهه نده  و خێزانی رووسی، به  ترس و دڵه خورپێ 
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و چاوه ڕوانی و هیوایه کی زۆره وه ، له  مۆسکۆوه  ده ڕۆم بۆ 
شاری ریگا.

هه موو شه وه که  نائارام، له  په نجه ره کانی پاسه که وه  
ته ماشای تاریکییه  ره شه که ی ده ره وه  ده که م، وه ک 
ئه وه ی له  پشته وه ، له  ناو تاریکییه که دا نهێنییه ک 

خۆی حه شاردابێت و منیش بمه وێت ئه و نهێنییه م بۆ 
ده رکه وێت. جار جاره  رووناکییه کی کزی ئۆتۆمۆبیلێکی 

تیژڕۆی تر که  به  پێچه وانه ی ئاراسته ی ئێمه  و 
له وبه ری جاده که وه  ده ڕوات، بۆ ساتێک ئه و تاریکییه  

ئه نگوسته چاوه  ده بڕێت.
له گه ڵ کازیوه ی به ره به یان ده گه ینه  سنوور 
و پاسه که مان راده گرن، سه یری پاسپۆره ته  

ته زویرکراوه کانمان ده که ن و به  بزه یه کی گاڵته ئامێزه وه  
لێمان ده ڕوانن.

 به  جواڵنه وه یه کی خێرا، وه ک ئه وه ی له  خه ونێکی خۆش 
به ئاگایان هێنابمه وه ، ته ماشایه کی چوارده وری خۆمان 
ده که م و به بێ بیرکردنه وه  و به  شێوه یه کی خۆکرده  

په نجا دۆالرێک له  گیرفانم ده ردێنم و ده یخه مه  ده ستی 
سه ربازه  سورفله که ی به رده مم.

 به بێ دوودڵی و به  خێرایی 
دۆالره که م لێ وه رده گرێت، به  
سیمایه کی مردووه وه  سه یرێکم 
ده کات، تاوێک به بێ ئه وه ی چاو 

بتروکێنێت لێم ورد ده بێته وه  و پاشان 

پاسپۆرته که م ئه داته وه  ده ست و ئاماژه یه کی 
پاسه که  ده کات.

 خێرا و به رله وه ی په  شیمان بێته وه یان 
سه ربازه کانی تر به م دیمه نه  شانۆییه  بزانن، 

ده چمه وه  پاسه که  و له سه ر جێگه که ی خۆم 
داده نیشم، هه ست ده که م جه سته م بچوک بۆته وه  

و ده مه وێت تا زووه  شۆفێره که  بڕوات. ده گه ینه  
ریگا و له  ته رمیناڵی پاسه کان داده به زم، جانتاکەم 

ئەدەمەوە به  شانمدا و به بێ هیچ پالنێک 
چه ند هه نگاوێک ده چمه  پێشه وه ، ده چمه  ناو 

ته رمیناڵه که وه  و یه که م شت که  چاوم ده که وێته  
سه ری، ئه فیشێکی گه وره ی شانۆنامه ی »ئانا 

کارێنینا«یه ، وه ک ئه وه ی ئانا کارێنینا له  چاوه ڕوانی 
ئێمه دا بێت تا پێکه وه  بۆ که نارێکی نادیار و ئارام 

هه ڵبێین.

بیست ساڵ دواتر
گه ڕانه وه  بۆ ریگا/ 20١١

به  پێچه وانه ی بیست ساڵ له مه وبه ره وه ، له  
فڕۆکه خانه یه کی گه وره  و مۆدێرنه وه  دێمه  ده ره وه ، 

هه مان کات و هه مان که ش و هه وا و هه مان 
»من« به اڵم له  بارودۆخێکی تردا، به  هه نگاوی 

دڵنیاوه  ده چمه  ئه و ته کسییه وه  که  ده مگه یه نێته  
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ئوتێله که م.
شاری ریگای پایته ختی لێتالند داده نرێت به  گه وره ترین واڵتانی باڵتیک و له  ناوه ڕاستی شاره که دا، 

شارێکی دێرین وه ک شانه یه کی گرنگی ئه م شاره ، له  سه رده مه  دێرینه کانی چاخی ناوه ڕاسته وه ، به  شێوه  
ئۆرگیناڵییه که ی خۆی ماوه ته وه  »1«.

 شاره که  بریتییه  له  کۆمه ڵێک کڵێسای کۆن، خانووبه ره ی سه رده مه  جیاوازه کان، پردی بچوو ک که  
هه ندێ له  گه ڕه که کانی ئه م شاره  پێکه وه  ده به ستێته وه . ریگا و ئه م شاره  دێرینه ی ناوجه رگه ی 
شار ته نها له  ڕووی خانووبه  ره  و کۆاڵنه  باریک و ته سکه کانییه وه ، سیما و بنه ماکانی چاخه کانی 

ناوه ڕاستی نه پاراستووه ، به ڵکو ئه و ئه تمۆسفێره  گه رم و ئاهه نگئامێز و پشێوییه ی سه رده مه  
دێرینه کانی پێوه  دیاره ، له  هه مانکاتدا بووه ته  شارێکی مۆدێرن، به شێک له   ئه وروپای یه کگرتوو و 

کۆسمۆپۆلیتیک »2«.
 به  یه کێک له  کۆاڵنه کاندا ده ڕۆم، له  دووره وه  گوێم له  ناڵی ئه سپه  که  به سه ر رێگه  به ردینه که دا، به پێی 

ریتمێکی سه ربازی ده ڕوات، گوێ راده گرم و چاوم ده نووقێنم، وا ده زانم گه ڕاومه ته وه  چاخه کانی 
ناوه ڕاست. که  له  سه ری یه کێک له  کۆاڵنه کانه وه  ده چمه  ده ره وه ، ده که ومه  نێو هاتوهاواری ئه و 
خه ڵکه  زۆره ی که  له  گۆڕه پانه که ی به رده م یه کێک له  کڵێسا کۆنه کاندا دێن و ده چن. هه ر له م 
گۆڕه پانه دا هونه رمه ندی گه ڕۆک، سێرکه وان، گۆرانیبێژ و مۆسیقاری سه رشه قامه کان چه ندین 

نما یشیان خوڵقاندووه  و خه ڵکیان له  ده وری خۆیان کۆکردۆته وه »3«.
 له م ناوچه  دێرینه ی شاری ریگادا چه ندین کڵێسای گه وره ، به  تاوه ری به رز و رازاوه وه  به رزبوونه ته وه ، له  

هه موو کۆاڵن و ناوچه  و گۆڕه پانێکدا کڵێسایه ک هه یه  و مێژووی دروستکردنی هه ندێکیان ده گه ڕێنه وه 
بۆ سه ره تای سه ده ی سیازده یه م و نوێترینیان له  سه ده ی هه ژده یه مدا دروستکراوه  و ئه مه ش به  ڕوونی 

قۆناغه کانی هونه ری خانووبه ره مان بۆ ده ستنیشان ده کات. هه روه ها ئه م کڵێسایانه  هێماگه لی ده سه اڵتی 
ئه م شوێنانه ن وه ک ناوه ندێکی گه وره ی ئایینی و سیاسی، دووپاتی ئه وه ش ده کاته وه  که  پیاوه  ئاینییه کان 

له م شوێنانه وه ده سه اڵتی ره های سیاسی/ ئاینیی خۆیان پیاده کردووه .
 ریگا هه ر به  کڵێسا دێرینه کانی به ناوبانگ نییه ، به ڵکو ئه م شاره  یه کێکه  له و شاره  ده گمه نانه ی 

که  چه ندین خانووبه ره  و کۆشکی دێرینی سه رده م و سه ده  جیاوازه کانی تیایه  و بوونه ته  سیمایه کی 
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شارستانی و ئاوه دانی »4«.
 به ناو حه شاماته که دا ده ڕۆم، ده چمه  کۆاڵنه که ی ئه وسه ره وه  
و به ره و خوار ده بمه وه ، له پڕ له  سه ری ئه وسه ری کۆاڵنه که وه  

دێمه  ده ره وه  بۆ ناو گۆڕه پانێکی بچوکتر و خۆم له به رده م 
خانووبه ره یه کی ئێجگار جواندا ده بینمه وه ، ئه م کۆشکه  

که  له الی راسته وه  به  ڕووی ده ریا گه وره که ی ئه م شاره دا 
به رزبۆته وه ، به  ماڵی سه ر ڕه شه کان ناوزه د کراوه  و له  
ساڵی 1334 دا رۆنراوه . ئه م شوێنه  بۆ به زم و که یفی 

بازرگانه  ئه ڵمانه کان ته رخانکراوه  و ئه و ئاهه نگانه ی له م 
کۆشکه دا گێڕدراوه ، شێوه یه کی ره مه کی و کێوی له خۆ 

گرتووه  و هه موو جۆره  به ربه سته  ده روونی و کۆمه اڵیه تی و 
که سایه تییه کانی بڕیوه  و شه و و رۆژ له نێو قاقای پێکه نین، 

باده نۆشی، سه ما، جووت بوون و رشانه وه دا بزربوون5.
 ده چمه  ئه و هۆڵه  گه وره یه وه  که  سه رده مانێک شانۆی 

ئاهه نگه  کێوییه کان بووه ، هه ر له م هۆڵه دا پێشوازی له  
میوانه کان: سه رکرده  سه ربازییه کان، سیاسه تمه داران، 

بازرگان و هونه رمه ندان کراوه ، ریشارد ڤاگنه ر و فرانس 
لیزیت چه ندین جار سه ردانی ئه م خانووبه ره  یان کردووه  و 

له م هۆڵه دا کاره  هونه رییه کانیان پێشکه ش کردووه .
له ژێرزه مینه  تاریک و شێداره که ی  

ئه م کۆشکه دا، کۆمه ڵگه یه کی 
سه ده  دێرینه کانی مێژوویان به  
هه موو ورده کارییه کانییه وه  و به  

شێوه یه کی مینیاتری دروستکردووه . که  

به  پێپلیکانه که دا ده ڕۆمه  خواره وه  وا هه ست 
ده که م هه موو خانووبه ره که  هه ناسه  ده دات، 

هه ست ده که م هه ناسه م ته نگ ده بێت و 
له گه ڵ ئاهه نگگێڕه کانی ئه و سه رده مه  

دێرینانه دا هه ناسه  ئه ده م، هه ناسه  بۆ ئه وان 
ئه ده م و ئه وانیش له  تاریکییه که وه، له نێو په نا 

و په سار و له  ژێرزه مینه که وه ، له و شوێنانه ی 
که  نابینرێن، چاوه  زه قه  سوورهه ڵگه ڕاوه کانیان 
تێبڕیوم، ده میان نوقاوه  و به  بێده نگیی هاوار 

ده که ن.
 دیواره کان ده له قێن، ئه رزه که  جیڕه  جیڕی 

دێت و مرۆڤی پیر و په ککه وته  به  ددانی رزیو 
و پیسه وه ، وه ک ئه وه ی که فی اللغاوه  و مه رگی 

سه ر روخساریان نه سڕیبێت ده رده که ون. 
بۆنی گڵ و شێداری و که ڕو ده مباته وه  

بۆ سه رده مانێکی دێرین، بۆ بیست ساڵ 
له مه وبه ر، بۆ ئه و رۆژه ی لێره وه ، له  ریگاوه  به  

ترس و دڵێکی پڕ له  هیواوه  ده رباز بووم.
 به  شێوه یه کی بازنه یی ده ڕۆم و دوای 
به سه رکردنه وه یه کی ئه و کۆمه ڵگه یه ، 

ده گه مه وه  الی پێپلیکانه کان، به  خێرایی و 
به رله وه ی هه وا شێداره که ، بۆنی بارووت و 

دیمه نی که فی الده می مردووه کان هه ناسه م 
لێ ببڕن، سه رده که ومه  سه ره وه .
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 تیشکی رۆژه که ی ده ره وه  له  په نجه ره کانه وه  هاتۆته ژووره وه  و فیگوری جیاوازیان له سه ر دیوار و ئه رزه که  
دروستکردووه  و که شێکی ئارام و ژوورێکی گه رم و بێده نگ باوه شم بۆ ده کاته وه .

سه رله نوێ ئانا کارێنینا
نمایشێکی نوێی ئانا کارێنینا له  ریگا

له م چه ند ساڵه ی دواییدا رۆمانه  کالسیکییه  به ناوبانگه که ی نووسه ری رووسی تۆڵستۆی »ئانا 
کارێنینا« که  له  ساڵه کانی سه ده ی هه ژده دا نووسراوه ، به  شێوازێکی مۆدێرن و له  دیدێکی 

دراماتۆرگی تۆکمه دا به  شانۆکراوه  و له سه ر زۆربه ی شانۆ گرنگه کانی ئه وروپا به  به رده وامی 
نمایش ده کرێت. له  ستۆکهۆڵم، له  به رلین، له  مۆسکۆ و ئێستاش له سه ر شانۆی نه ته وایه تی ریگا 

.»6«
 ئانا کارێنینا چیرۆکێکی خۆشه ویستی، په یمان، په یوه ندی هاوسه رگیری، خیانه ت، بێوه فایی، ئیره یی، 

دڵپیسیی، مه رگ، کۆمه ڵگه  و کۆمه ڵگه یه کی ئه رستۆکراتی ده خاته  نێو کێشه یه کی ئاکاری و 
که سایه تییه کان رووبه ڕووی هه ڵبژاردن، یاخیبوون، چاره نووس و ئاکامه کانیان ده کاته وه .

 ئانا کارێنینا ژنێکی شۆخه ، بڕوایه کی پته وی به  که سایه تی خۆی هه یه ، به  سه ربه ستی له  پانتاییه  
کۆمه اڵیه تییه کاندا ده جوڵێته وه  و پێگه یه کی کۆمه اڵیه تی گرنگی هه یه ، له گه ڵ ئه وه شدا که  هه ست 

به  بێزاری و ناخۆشی ژیانی هاوسه رگیری خۆی و تاکڕه وی مێرده که ی »ئه لێکسی کارێنینا« ده کات، به اڵم 
هه ست به  به ختیارییه کی درۆزنانه  ده کات و قایله  به و ژیانه ی خۆی.

 ئانا کارێنینا له  یه کێک له  ئاهه نگی سه ما کردنه کانیاندا له گه ڵ »ئه لێکسی فرۆنسکی« که  ئه فسه رێکی 
پله به رز و خاوه ن ده سه اڵته ، سه ما ده کات، ئه و سه مایه  ده بێته  ده سپێکی خۆشه ویستی و ته نگژه یه کی 

ده روونی و گێژاوێکی ئاکاری. ئانا کارێنینا له  تاریکییه کانی هه ست و سۆزدا بزر ده بێ و هه موو 
رۆمانه که ش، وه ک به رئه نجامێکی ئه و عه شقه  به  مه رگی ئانا کارێنینا کۆتایی پێدێت. 

 ئانا کارێنینا ده که وێته  ناو عه شقێکی گه وره وه ، هه موو ژیانی خێزانی و منداڵه که ی و به ختیاریی و 
پله وپایه ی خۆی و هاوسه ره که ی وه ال ده نێت و بۆ ئه و خۆشه ویستییه  ده ژی، ئانا کارێنینا له  فرۆنسکی- 
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دا ئه و ژیانه  رۆمانسییه  ده بینێت که  خه ونیان پێوه  
ده بینێت. ئانا کارێنینا له  گه ڕان به دوای به  ختیاریی و 
عه شقێکی ره هادا ناچار ده بێت له  نێوان خۆشه ویستی 

و جگه رگۆشه که یدا فرۆنسکی هه ڵبژێرێت، به مه ش 
نه ک ته نها دڵیشی و رۆحیشی له ده ست ئه دات، به ڵکو 

به  ده ستبه رداربوونی مێرده که ی و جگه رگۆشه که ی 
هیچ به ختیارییه ک، هیچ عه شقێکی ره هاش له گه ڵ 

فرۆنسکیدا نادۆزێته وه .
تۆڵستۆی رۆمانه که ی به م وته یه  پێشکه ش ده کات 
»هه موو خێزانه  به ختیاره کان له یه ک ئه چن، به اڵم 

خێزانه  به دبه خت و چاره ڕه شه کان هه ریه که  به  
شێوه یه ک به دبه خت و چاره ڕه شن. »7«

 تۆڵستۆی به  چوار ساڵ رۆمانی »ئانا کارێنینا«ی 
نووسیوه ، جاری وا هه بووه  به  چه ندین مانگ 
نه چووه ته وه  سه ری و هه ر بیری لێکردۆته وه ، 

له یه کێک له  یاداشته کانیدا نووسیویه تی: »سه ر له  
نوێ خه ریکی نووسینی ئانا کارێنینام، که  بێزارکار و 

دوورودرێژ و رۆژانه یه ، له  خوا ده پاڕێمه وه  هێز و وزه م 
پێ ببه خشێت تا به  زووترین کات بتوانم ته واوی 

بکه م . . . خۆزگه که سێکی تر 
له  بری من هه بووایه  تا  ئانا 

کارێنینای بنووسیایه ». 
گه ر ئانا کارێنینا له سه ر شانۆی 

مه کسیم گۆرکی له  به رلین 

چه مکێکی ئه زموونکاری و ئه ڤانگاری له خۆگرتبێت، 
ئه وه  له  مۆسکۆ ده بێته  ریالیزم و وێنه یه کی 

ده قاوده قی سه ده ی هه ژده مان بۆ به رجه سته  ده کات، 
له  ئۆپساالی سوێد زیاتر ده بێته  شێوازێکی تجریدی و 
فۆرمێکی ساکار په یوه ندییه  ئه ڤیندارییه  به هێزه که ی 

ئانا کارێنینا و په یوه ندییه  کۆمه اڵیه تییه  ئاڵۆزه کان 
و کۆمه ڵگا ئه رستۆکراتییه کان به  ساکاریی، به اڵم به  

تێگه یشتنێکی قووڵه وه  به رجه سته  ده کات.
 ریژیسۆری لێتالندی میخایل گرۆزدۆن له سه ر 

شانۆی نه ته وایه تی لێتالند پارسه نگێکی هونه ری 
له نێوان چه ندین شێوازدا ده دۆزێته وه  و زیاتر دیقه ت 

ده خاته  سه ر هونه ری نواندن و داماڵینی توێژاڵه  
یه ک له دوای یه که کان، به م شێوه یه ش شانه  گرنگ 
و سه ره کییه که ی رۆمانه که ، له  زه مه نێکی تر و به  

شێوازێکی مۆدێرن ئه دۆزێته وه . ئه م ریژیسۆره  
دووپاتی ئه وه  ده کاته وه  که  چۆن شانۆ ده توانێت گوێ 
له  کتێبێک بگرێت و ژیانێکی تازه ی پێببه خشێت »8«.

نمایشه که 

سێ ده رگا به  ته نیشت یه کتره وه ، له  قوواڵییه  
به تاڵه که ی شانۆکه دا و به رامبه ر به  بینه ران دانراوه ، 

کاره کته ره  سه ره کییه کان له  ده رگاکانی الی راست 
و چه په وه  دێنه  ده ره وه ، ده چنه  ژووره وه  و هه ندێک 
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جار کاره کته ره کانی تر له  پشته وه ، له  دااڵنه  تاریکه کانه وه  ده بینرێن، به  خێرایی ده ڕۆن و هه ر به  خێراییش 
له چاو ون ده بن، جاری واش هه یه  کاره کته ره کان به ر له  هاتنه  ژووره وه یان، له  ده رگاکانه وه  ده رده که ون و 

وه ک چاودێر ێک سه یری رووداوه کان ده که ن.
 گۆڕانکاری دیمه نه کان خێرایه ، له چاوتروکانێکدا شانۆکه  ده بێته  هۆڵی کۆشکی بنه ماڵه یه کی ئه رستۆکراتی 

و له  هه موو ده رگاکانه وه ، که سایه تییه کان دێنه  سه ر شانۆ، تێکه اڵوی یه کتر ده بن، سه مایه کی ته قلیدی، 
به اڵم به  شێوازێکی نوێ ده که ن و ده روازه یه کی مۆدێرن بۆ رووداوه کان ده که نه وه  و ئاهه نگێکی 
سه ما و ریتمئاسا په یوه ندییه کانی ئانا کارێنینا له  جوڵه یه کی بازنه ییه وه  به  کاره کته ره کانی تر و 

به  رووداوه کانیشه وه  ده به ستێته وه .
 هه ر له م ئاهه نگه دا و به  جوڵه یه کی تری تیژ، ئانا کارێنینا ئاراسته کانی سه ماکه  ده بڕێت 

و له  بارودۆخێکی ناراسته وخۆدا، ده سپێکی په یوه ندییه کانی، هه ڵوێسته  جیاوازه که ی و رووکاره  
پێچه وانه که ی ئاشکرا ده کات.

 ریژیسۆری شانۆنامه که  کاره کته ره  سه ربازه کان، به  کورسی وه ک هیماگه لی ده سه اڵتی سه ربازی، 
له  دیدی چه ند جواڵنه وه یه کی دیسپلین ئاسا و خێراوه  به کارده هێنێت: بۆ نموونه  ده بنه  ده روازه ی 

هه ندێک له  رووداوه کانی دوای خۆیان، هه ر ئه و کورسیانه  دواتر ده بنه  وێنه ی شانۆیی و به  چه ندین 
فۆرم و شێوازی هێماگه لی جیاواز، گوزارشت له  پێگه ی ئانا کارێنینا و ئه لێکسی فرۆنسکی ده که ن. 
کورسییه کان ده بنه  گه  مه یه کی ئێستاتیکی و له هه مانکاتدا ئامرازێکی گوزارشتئامێز و هێماگه لێکی 

به رده وام و ریژیسۆر ده یانکاته  هێڵێکی کاریگه ر و له  سه ره تاوه  تا کۆتایی به  شێوازی جیاواز ده بینرێن و 
دیمه ن و رووداوه کان به  یه که وه  ده به ستنه وه .

 نمایشه که  به  دیمه نێکی ئێستاتیکی و تابلۆیه کی شانۆیی به رجه سته ی په یوه ندییه  سێکسییه که ی 
نێوان ئانا کارێنینا و ئه لێکسی فرۆنسکی ده کات: ئانا کارێنینا له سه ر کورسییه ک قاچی درێژ کردووه  بۆ 
فرۆنسکی که  له سه ر چۆک له به رده میدا دانیشتووه ، فرۆنسکی هێدی هێدی به  جواڵنه وه یه کی سه مائاسا 
قه یتانی پووته  درێژه که ی ئانا کارێنینا ده کاته وه ، ئانا کارێنینا له گه ڵ راکێشانی گرێی هه ر قه یتانێکدا، 

چێژی جووت بوون و چوونه ناوه وه ی یه کتریان بۆ ده خوڵقێنێ. دیمه نه که  ده گاته  ترۆپک که  ئانا کارێنینا 
دوای دا که ندنی پووته کانی به  ته نها و به  جه سته کی پڕ له  حه ز و شه هوه ت و مووچڕکه ی جووت بوون و 
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ئۆرگازمه وه  به ره و ده رگاکه ی ناوه ڕاست، به  
کۆمه ڵێ جووڵه ی تێکشکاوه وه ده ڕوات.

 له  دیمه نێکی راسته وخۆدا و له  چاره سه رێکی 
دراماتۆرگییانه ی شیکاریدا، ریژیسۆر پێنج له  

که سایه تییه  سه ره کییه کان، بۆ نموونه  ئانا 
کارێنینا، ئه لێکسی کارێنینا »مێرده که ی«، 

ئه لێکسی فرۆنسکی... به رامبه ر به  بینه ران 
و له  پێشه وه ی به رده می شانۆکه دا به ڕیز 

داده نێت، ئه م کاره کته رانه  دیدی خۆیان له  
نێو رووداوه کانه وه  بۆ بینه ران ده گێڕنه وه ، 

دیمه نه که  ش به  چۆڵکردنی شوێنه که  
بۆ ئانا کارێنینا و ئه لێکسی فرۆنسکی 

کۆتایی دێت. بۆ چڕکردنه وه ی ئه م رۆمانه  
گه وره یه  له سه ر شانۆ و گۆڕینی دیمه نه کان، 

رووداو و شوێنه کان، فۆندێکی ره ش به  
بارستایی پانتایی شانۆکه  دێته  خواره وه  
و پشته وه  و قوواڵیی شانۆکه  له  به شی 

پێشه وه  داده بڕێت. به م ته کنیکه  ساکاره  
ئاراسته ی رووداوه کان ده گۆڕێت و پاڵێکی 

خێراش به  ته مه نی 
کاره کته ره کانه وه  

ده نێت و بازنه ی 
قووڵبوونه وه  و 

به ره وپێشه وه  چوونه کانیش 

فراوانتر ده کات.
 یه کێک له  دیمه نه  جوانه کانی تر ئه وه یه  که  ئانا کارێنینای 

ماندووی عه شق و خۆشه ویستی، ئانا کارێنینای ته نها و 
تێکشکاو له ناو کۆمه ڵێ سه رینی گه وره ی سپیدا که وتووه ، 
هه ندێک جار ته نها سه ری، هه ندێک جار نیوه ی جه سته ی، 
یان ده ستێکی به ده ره وه یه  و دیمه نه که  له وه  ده چێت، ئانا 
کارێنینا به  به رزاییه وه ، له  ئاسمانه وه  و له سه ر فه رشی 

هه وره کاندا، وه ک فریشته یه کی نه خۆش راکشابێت و له وێوه  
بڕوانێته  ئه و کۆمه ڵگا نایه کسان و بێ به زه ییه ی که  ئه و ی 

تێدا ده ژی.
 ریژیسۆری شانۆنامه که  و به پێی چه مکه کانی هونه ری 
گێڕانه وه  و له  چه ندین دیمه ن و شوێندا، کاره کته رێک 

له  کاره کته ره کان جیاده کاته وه ، دایانده بڕێت و بۆ ساتێک 
ده یانکاته  حیکایه تخوان و هێڵه  جیاوازه کانی رۆمانه که ، له  

سۆنگه یه کی دراماتیکیدا کورت ده کاته وه .
 ئانا کارێنینا له  سه ره تاکانی دیمه نی یه که مدا جلی ره شی 

له به ردایه ، له  ناوه ڕاستی شانۆکه وه ، که  وه ک عاشقێکی 
بێ په روا و تینوو ده رده که وێت، جلی سپی له به ر ده کات 
و له  دیمه نی به ره و کۆتاییشدا سه راپای جله کانی ده بێته  

سوورێکی زه ق و له  دوا دیمه نیشدا، که  هه موو شتێک 
له ده ست ئه دات و کۆتایی به  سه فه ری عه شقه که ی دێت، 

وه ک دیمه نی یه که م ده چێته وه  ناو جلوبه رگه  ره شه که یه وه .
 ریژیسۆری شانۆنامه که  که  هه ر خۆیشی تێکسته که ی له  
رۆمانه که وه  ئاماده کردووه ، دیمه نه کانی سه ره تا و کۆتایی 
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له  ده روازه ی هۆڵه  گه وره کانی ماڵی ئه رستۆکراته کانه وه ، له گه ڵ ریتمی سه ما و مۆسیقا و کات 
به سه ر بردنه کاندا، له  دیدی کاره کته ره کان و بارودۆخی دو ێنێ و ئه مڕۆ و ئاینده ی رووداوه کاندا، به  

یه که وه  ده به ستێته وه .
 له  دوا دیمه نه کانی نه مایشه که دا ریژیسۆر، ئانا کارێنینا به ته نها له  پێشه وه ی شانۆکه  داده نێت و 
به هۆی دیوارێکی شورائاسای ره شه وه  له  تێکڕای ژووره  ئه رستۆکراتییه کان، له  جیهانی ئاهه نگ و 

سه ماکانی داده بڕێت، له ودیو دیواره که وه  سه ما به رده وامه  و ژیان رێچکه ی ئاسایی خۆی وه رگرتووه ، 
له مدیویشه وه  ئانا کارێنینا وه ک ئه وه ی له و جیهانه  تووڕدرابێته  ده ره وه ، به  ته نها دانیشتووه ، له م 

دیمه نه دا له  پشت شوراکه وه  ته  نها قاچی سه ماکه ره کان ده بینین و گوێمان له  ته په ی پێ و قاقای 
پێکه نینیانه .

 دوا چرکه ساته کانی نه مایشه که  و سه فه ره که ی ئانا کارێنینا به  ته نها و له  ویستگه ی 
شه مه نده فه رێکدا کۆتایی پێدێت، ئانا کارێنینا هه موو شه مه نده فه ره کان، ته نانه ت شه مه نده فه ری 

ژیانیش به جێیانهێشتووه ، له  ویستگه یه کی چۆڵ و به  ته نها له سه ر کورسییه کی ره قوته ق، له  
ساته کانی مه رگدا له چاو ون ده بێت. ئه وه ی ده مێنێته وه  ته نها کورسییه ک و ویستگه یه کی سارد و 

چۆڵه .
 له گه ڵ چه پڵه ڕێزانی بینه ران و چوونه  ده ره وه ی خه ڵکه  که ، ده چمه  ده ره وه ، له ناو حه شاماته که دا بزر 
ده بم. به  راسته رێگاکه دا ده ڕۆم و له ژێڕ ڕووناکی گڵۆپی سه رشه قامه کاندا سه یری ئه و هه موو کچه  

لێتالندییه  ده که م و چه ندین ئانا کارێنینا ده بینم، چپه دوو قسه  ده که ن و به  چاوێکی پڕ له  میهره بانییه وه  
پێده که نن و ده قریوێنن.

 به ر له  بیست ساڵ، وه ک په ناهه نده یه کی ته نها له  ریگا بووم، به  ترس و دوودڵییه وه  هه نگاوه کانم ده نا، 
ته نها شوێنێکیش که  ئێستا له  یادم مابێت و ئه وسا بینیبم، گۆڕه پانی ئازادییه .

 ئێستا وه ک ئه وسا به  ته نها به رامبه ر په یکه ری ئازادی راوه ستاوم، هه ست به  بێده نگی و ته نهاییه کی 
ره ها، ته نهاییه کی بێده نگ و کوشنده  ده که م. به اڵم له  ته نهایی ناترسم. هه ست ناکه م ته نهام، به ڵکو 

هه ستێکی به هێزی ده روونیم بۆ ته نهایی هه یه : ترس و گومان له  ته نهایی، تاسه  و تامه زرۆیی بۆ 
بوونی ته نهایی، تووڕه بوون له  ته نهایی، خۆشه ویستی بۆ ته نهایی، ره هه ندی ته نهایی و ته نهایی 
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له گه ڵ خودی ته نهاییدا. زۆر جار به  په رۆشه وه م بۆ 
ساته کانی ته نهایی و خۆم له  سندوقێکی ته نهادا توند 
ده که م، دیوارێک له  ته نهایی دروست ده که م که  که س 

نه توانێت پیایدا سه رکه وێت.

مۆنۆمێنتێک بۆ ئازادی/ گۆڕه پانێک بۆ سه ربه ستی
گه لی لێتالند مێژوویه کی خوێناوی و به ره نگاربوونه وه  

و شۆڕشی یه ک له دوای یه کی هه یه  و ئه م 
سه ربه ستییه ی ئه مڕۆیان، ته قه الی به رهه ڵستی و 

جه نگێکی درێژه. ئه م گه له  به هایه کی گه ور ه یان بۆ 
ئازادیی، بۆ سه ربه خۆیی و بۆ هێماگه له  پیرۆزه کانی 

خۆیان هه یه  و هه موو ته قه الیه ک مێژوویه که ، هه موو 
به ردێک هێماگه لێکه ، هه موو یاده وه رییه ک پێداگرتنه  

بۆ سه ربه ستی و هه موو  شه ڕێک سووربوونه 
له سه رگه ییشتن به  مافه کانیان. »9«

 گۆڕه پانی ئازادیی یه کێکه  له م هێما پیرۆزانه ی ئه م 
واڵته  و له  هه موو کاتێکدا، شه و و رۆژ خه ڵکی چه پکه  
گوڵی وه فا و سه ربه رزی له م گۆڕه پانه دا و له به رده م 

په یکه ری ئازادیدا داده نێن.
ئه م په رستگایه ی گۆڕه پانی 

ئازادی 42 مه تر به رزه  و 
ئه وپه یکه ری ئافره ته ی که  به  
شێوه یه کی ئه فسوونی به سه ر 
تاوه ره که ی ئه م مینیمیۆنته وه  

به رزبۆته وه ، تاجه گوڵینکه یه کی به ره و ناکۆتا 
و پانتاییه  نادیاره کانی ئاسمان به رزکردۆته وه ، 

ئافره ته که ش به  میهره بان، مرۆدۆست و سیمبوڵی 
ئازادی ئاماژه ی بۆ ده کرێت »10«. ئه م په یکه ره له  
ساڵی 1935 دا دروستکراوه  و هێنده  به  پێناسه  و 
مێژوو و ترادیشونی ئه م گه له  دا رۆچۆته  خواره وه ، 
بووه ته  شتێک له  سه روو هه موو شته کانی تره وه  

و ته نانه ت ده سه اڵتی توندوتیژی داگیرکه ری 
سۆڤیه تیش نه یوێراوه الیبه رێت »11«.

 پشت ده که مه  ئافره ته  میهره بانه که ی ریگا و به  
به رده می پاسه وانه کاندا ده ڕۆم، هه نگاوه کانم به سه ر 

شه قامه  به ردینه که دا ده نگ ئه داته وه ، هه روه ک ئه وه ی 
به  هۆڵێکی چۆڵ و هۆڵدا بڕۆم. له  به ری ئه وبه ره وه  

قووچکه ی تاوه رێک ده بینم که  به  پێوه  وه ستاوه  و 
زیاتر له  سینۆگرافیای شانۆییه کی به رده وام ده چێت 

که  ئه کته ره کانی بۆ هه تایه  به جێیان هێشتبێت.
 

تاوه ری بارووت

که  ده گه مه  به ر تاوه ره که  و ده چمه  ژووره وه  بۆم 
ده رده که وێت یه کێکه  له  گرنگترین و کۆنترین 

مۆزه خانه کانی ریگا و به  مۆزه خانه ی شه ڕی 
سه ربه خۆیی لێتالند ئاماژه ی بۆ ده کرێت »12«.

 ئه مه  ته نها تاوه رێکه  له  کۆی ئه و هه ژده  تاوه ره ی 
که  له  سه ده ی دوازده دا بۆ به رگریکردن له  شاره که  
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دروستیان کردووه ، هه روه ها له م تاوه رانه دا بارووتیان دروست کردووه  و هه ر له به ر ئه وه شه  که  به  
تاوه ری بارووت ئاماژه ی بۆ ده کرێت13.

 له  دوای سه ربه خۆیی لێتالند، ئه م تاوه ره  کراوه  به  مۆزه خانه ی شه ڕ یان شۆڕش و به رجه سته ی مێژووه  
دوور و درێژه  خوێناوییه که ی ئه م واڵته  ده کات. تاوه ره که  له  ناوه وه  چه ندین نهۆمه ، نهۆم له دوای نهۆم 
به  شێوه یه کی بازنه یی له  خواره وه  بۆ سه ره وه  به رز ده بێته وه  و ساڵ له دوای ساڵ الپه ڕه کانی مێژووی 

ئه م واڵته  هه ڵئه داته وه . له  یه که م نهۆم جه نگی یه که می جیهانییه  و له  دوا نهۆمیش وێنه یه کی 
پرشنگداری سوپای ئه مڕۆی ئه م واڵته یه  که  به شێکه  له  سوپای ناتۆ و ئه وروپای یه کگرتوو و له  

شوێنه  جیاوازه کانی دنیا، بۆ نموونه  له  ئه فغانستان و عێراق ئاماده ییان هه یه » 14«.
 له م مۆزه خانه یه دا ئه و چه کانه ی به  درێژایی مێژوو له  شه ڕه کاندا به کارهاتووه ، جلوبه رگی 

سه ربازی، جۆره کانی په یوه ندیی و السلکی، ئه فیش و وێنه ی پروپاگه نده ، ئامرازه کانی به رگری 
و فریاگوزاری، وێنه ، دۆکیومێنت، نامه ، به ڵگه نامه ، نه خشه ، پێشانگا، جۆری خواردن و که لوپه له کانیان، 
جۆره کانی به ندیخانه  و ئه شکه نجه ، ره و و راکردن و فیلمی دۆکیۆمێنتی که  له  راڕه و و ژووره کاندا به  

به رده وامی پیشان ده درێت ... هتد دانراوه » 15«.
 له  مۆزه خانه ی شه ڕ دێمه  ده ره وه ، هه ستێکی قووڵی شه ڕ گه مارۆی ئه و ته نهاییه  چڕه ی داوه  که  

له  ناوه وه مدا ده سوڕێته وه ، به  کۆاڵنه  باریکه که ی به رده می تاوه ره که دا ده ڕۆم، به الی پارله ماندا ره ت 
ده بم و ده چمه  ئه و باخه  سه وزه ی به  لێواری که ناڵه  بچووکه که ی ناوه ڕاستی شاردا ده ڕوات، خۆی 

هه ڵواسیوه . له م باخچه یه دا پێنج به رد به  دیزاینێکی جوان بۆ یادی ئه و پێنج که سه ی که  له  سه ره تای 
پشێوییه  سیاسییه کاندا و له  ده سپێکی بانگه شه ی سه ربه خۆییدا له  20 ی مانگی یه کی ساڵی 1991 دا 

له الیه ن هێزه کانی سۆڤێته وه  ده کوژرێن، دانراوه » 16«.
 له سه ر ئه ژنۆ به رامبه ر به م به ردانه  داده نیشم، به  قووڵی لێیان ورد ده بمه وه ، مێژوویه کی پڕ له  خوێن، 

داگیرکردن و شه ڕیان تێدا ده بینم، له  هه مانکاتدا هیوایه کی گه وره  له  چرکه ساتێکدا بووه ته  به رد، 
وه ستاوه  و بۆ هه تاهه تایه  له  زه مه نی ئازادی و قوربانی و ئاینده یه کی تردا چه قی به ستووه .

به دیار الشه که ی   
خۆمه وه  
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له  ژوورێکی به ردیندا  
وه ستاوم   

من له وێ به  سیمایه کی  
به ردینه وه  

مردم »17«.  

ده گه ڕێمه وه بۆ به ر خانووبه ره ی په رله مان، له ویێ په یکه ری 
قوربانییه کانی ئه و رۆژه  چاوه ڕێم ده که ن. په یکه ره کان به  ریز 

و به  سیما به ردینه کانیانه وه  له  چاوه ڕوانی میوانه کانیاندان 
»18«. که  لێیان ده ڕوانم، بۆ تاوێک هه ست ده که م له گه ڵم 

ده دوێن!

له  کوێوه  هاتوویت؟  -
ئێمه  بووینه ته  به رد، بۆ ئه وه ی تا هه تایه  بژین.  -

زه مه ن له  له پی ده ستی مندا وه ستاوه .  -

زه مه نی تۆ له  کوێوه  بۆ کوێ ده ڕوات.  -
ده زانیت ئێمه  ئاماده ی هه موو دانیشتنه کان ده بین.  -

مه به ستی له  دانیشتنه کانی په رله مانه .  -
مێژووی ئێمه  مێژووی ئه م شاره یه .  -

ئه ی مێژووی تۆ!- 
مێژووی تۆ له  کوێوه  ده ست   -

پێده کات؟

ماڵئاوایی له  په یکه ره کان ده که م، به بێ 

ئه وه ی بتوانم وه اڵمی ته نها تاکه  یه ک 
پرسیاریشیان بده مه وه ، ده چمه  راڕه وه که وه ، 

له  ئااڵکه یان ده ڕوانم و له  ده رگای ئه و 
سه ره وه  دێمه  ده ره وه ، به  هه ستێکی خه مناک 

و به  ته نهاییه   کی بێده نگ تا هوتێله که م 
ناوه ستم »19«.

په راوێزه کان

1/ شاری ریگا له  لیستی ئۆرگانی یۆنسکۆی 
نه ته وه  یه کگرتووه کاندا، وه ک شآریکی دێرین 

و کولتووریی جیهانیی تۆمار کراوه .
2/ واڵتانی باڵتیک: ئێستالند، لێتالند، لێتوان 

مێژوویه کی هاوبه شیان هه یه  و خه ڵکی له  
ساڵه کانی دوو هه زاری به ر له  له دایکبوونی 

مه سیحه وه  له م ناوچانه دا جێگیر بوون. 
هه رچه نده  ئه م سێ واڵته  له  ساڵی 1991 دا 

سه ربه خۆ بوون، به اڵم له ڕووی ئه زموونه وه  
هاوبه ش و له  یه کتره وه  نزیکن، هه رسێکیان 

وه ک یه ک واڵته کانیان داگیرکراوه ، 
شاره کانیان خاپورکراوه ، خه ڵکه که ی 

چه وسێنراونه ته وه  و راگوێزراون. ئه م سێ 
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واڵته  پێکه وه  و وه ک یه ک بۆ سه ربه ستی و ئازادی هه وڵیانداوه  و خه باتی هاوبه شیان کردووه ، به اڵم له گه ڵ 
ئه م هه موو شه ڕ و داگیرکردنانه دا، توانیویانه  زمان، کولتوور، دابونه ریت و پێناسی تایبه تمه ند و نه ته وه یی 

خۆیان بپارێزن.
3/ هه رچه نده  یاده وه رییه کانی شه ڕ و داگیرکردن و کۆلۆنیکردنی ئه م واڵته  به  هه موو شوێنێکییه وه  دیاره ، 
به اڵم کۆمه ڵگه که  و هه موو واڵته که  له  گۆڕانکارییه کی به رده وامدایه  و ئه م نه وه  نوێیه ی که  به  ئازادی له  

دایک بووه  و به  سه ربه ستی گه وره  بووه ، رۆحێکی مۆدێرنی به م واڵته  به خشیوه .
4/ شاری ریگا له  ساڵی 1201 دا و له الیه ن قه شه یه کی ئه ڵمانییه وه  به ناوی ئه لبێرت ناوێکه وه  
دروستکراوه  و هه ر زوو ده بێته  ناوه ندێکی گرنگی بازرگانی له نێوان واڵتانی باڵتیک و ئه وروپادا.

5/ هیتله ر ئه م خانووه ی له  ساڵی 1941 دا تۆپباران کردووه ، که  روسیاش شاره که داگیر ده که ن، 
پاشماوه کانی ئه م خانووه  به  ته واوه تی ته خت ده که ن. له  ساڵی 1999 دا و له  یادی 800 ساڵه ی 

دامه زراندنی ریگادا، سه رله نوێ کۆپییه کی یه کاویه کی ئه م کۆشکه  درو ست ده که نه وه  و بۆ ئه م کاره ش 
هه موو خه ڵکی ریگا هاریکارییان کردووه  له  بنیاتنانه وه ی ئه م کۆشکه  گه وره  مێژووییه دا.

6/ چه ندین شانۆی گرنگ له  ریگا هه ن، له وانه  شانۆی لێتالندی نه ته وایه تی، نه مایشه کانیان به  
زمانی لێتی که زمانێکی تایبه تمه ند و سه ربه خۆیه  و به  هیچ شێوه یه ک له  زمانی رووسییه وه  نزیک 

نییه ، پێشکه ش ده که ن. شانۆی نه ته وایه تی رووسی که  زیاتر به  زمانی رووسی نه مایشه کانیان 
پێشکه ش ده که ن. شانۆی نو ێی ریگا و چه ندین گروپی ئه زموونکار و شانۆی سه ربه ستی ده ره وه ی 

داموده زگا فه رمییه کان هه ن.
7/ هه رچه نده  تۆڵستۆی رۆمانی ئانا کارێنینای دوای رۆمانی »شه ڕ و ئاشتی« نووسیوه ، به اڵم ئانا 

کارێنینای به  یه که م رۆمانی خۆی ناوزه د کردووه : ئانا کارێنینا، کاره کته ره کانی، رووداوه کانی و هه موو 
ئه تمۆسفێره که ی زیندووه  و له  هه موو کات و شوێنێکدا ده ژی و له  بزاڤێکی به رده وامدایه . ئه و پرسانه ی 

له م رۆمانه دا وروژاوه ، تا ئێستاش چاوه ڕوانی وه اڵمه کانیانین.
8/ ئه م نمایشه ی ئانا کارێنینا بۆ یه که مجار له سه ر شانۆی نه ته وایه تی لێتالند له  2010/12/2 دا 

نه مایشکراوه  و من له  گه شتێکی تایبه تمدا بۆ شاری ریگا له  2011/3/11 دا نمایشه که م بینیوه .
9/ ریگا له  سه ده ی شازده دا له ژێڕ ده سه اڵتی پۆڵۆنیادا ده بێت، پۆڵۆنییه کان دوای ئه ڵمانییه کان دێن و 
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هه موو ناوچه که  ده خه نه  ژێر ده سه اڵتی خۆیان. له  
ساڵی 1621 دا سوێد دوای شه ڕێکی درێژخایه ن ریگا 
له  پۆڵۆنییه کان ده سه نێته وه  و ده بێته  کۆڵۆنی سوێد. 
سوێدییه کان به  جیاوازی له گه ڵ ئه ڵمانی و پۆڵۆنی و 

رووسه کاندا که  ئه م واڵته  داگیر ده که ن، قوتابخانه  
دروست ده که ن، رێگه وبانه کان تازه  ده که نه وه ، رێگا 

به  به کارهێنانی زمانه که یان ئه ده ن و ته نانه ت 
ئینجیلیشیان بۆ وه رده گێڕنه  سه ر زمانه که ی خۆیان. 

له  ساڵی 1710 دا که  ده سه اڵتی سوێد له  ناوچه که دا 
بێهێز ده بێت، سوپای رووسیا دێته  ریگا وه و شاره که  
و واڵته که   به  ته واوه تی داگیرده که ن. ساڵی 1710 

ده بێته  ده سپێکی دوو سه د ساڵه ی ده سه اڵتی رووسیا 
له  ناوچه که دا. لێتالند دوای شه ڕ و پێکدادانێکی زۆر 
و له  ساڵی 1921 دا سه ربه خۆیی خۆیان به ده ست 
دێنن و له  ماوه ی نێوان هه ردوو جه نگی یه که م و 

دووه می جیهانیدا سه ربه خۆ ده بن. له  ساڵی 1940 دا 
سوپای یه کێتی سۆڤییه ت دێته وه  و ریگای پایته ختی 
لێتالند داگیر ده که ن، له  ساڵی 1941 دا ئه ڵمانیای 

نازی، سوپای رووسی ده کاته  ده ره وه  و خۆیان 
ده ست به سه ر واڵته که دا ده گرن، 

له  ساڵی 1944 دا رووسیا 
سه رله نوێ ریگا داگیر ده کاته وه. 

مۆسکۆ به  شێوه یه کی دڕندانه  
هه موو ئاساری ئه و بیست ساڵ 

سه ربه خۆییه ی ئه م واڵته  ده سڕێته وه ، ده سه اڵتدار و 
سیاسه تمه داره کانی حکومه ته که یان له سێداره  ئه دات، 

ئااڵکانیان داده گرێت، سروودی نیشتمانییه که یان 
قه ده غه  ده کرێت و به  ته واوه تی زمان و کولتووری 

ئه م واڵته له    زمان و کولتووری رووسیدا ده توێننه وه .
10/ ئه و ئه ستێره  سێ کوچکه ییه ی ئه م ئافره ته  

میهره بانه  به سه ر ده سته کانییه وه  به رزی کردۆته وه ، 
گوزارشت له  سێ ناوچه ی مێژوویی ئه م واڵته  
ده کات. په یکه ره که  له  خواره وه  و به هه ر چوار 

الدا، په یکه ر و فیگوری تری پێوه یه ، ئه م په یکه ر 
و فیگورانه ش هێماگه لی رۆحیانه ت، کار، خێزان و 

به رگریکردن له  نیشتمان ده کات.
11/ ستالینییه کان به  هه موو شێوه یه ک ئه وه یان 
له  خه ڵکی ئه م شاره  قه ده غه  کردبوو که  چه پکه  

گوڵ له سه ر ئه م مه زاره  دابنێن. هه روه ها بۆ 
که مکردنه وه ی به های ئه م مینیۆمێنته ، په یکه رێکی 

گه وره ی لینین یان له به رده مدا دروستکردبوو.
12/ ریگا مۆزه خانه ی زۆری تێدایه  و هه موو شتێک 
مۆزه خانه ی تایبه تی خۆی هه یه ، هه ر بۆ نموونه : 

مۆزه خانه ی مێژووی ریگا، مۆزه خانه ی سه نگه ر 
گرتن، هونه ر، ئیشی ده ست و دیزاین، فه خفوری، 
فۆتۆگرافی، مێژووی ده رمان، ماتۆڕ، ئیتنۆگرافی، 

جوله که کانی لێتالند، کۆلۆنیالیزم، مۆزه خانه ی 
لێتالند بۆ هێزه  داگیرکه ره کان، مۆزه خانه ی 
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نه ته وه یی لێتالند بۆ هونه ر، مۆزه خانه ی ئاژه ڵی لێتالندی..... هتد.
13/ بۆ یه که مجار له  ساڵی 1916 دا ئه م تاوه ره  کراوه ته  مۆزه خانه ی سوپا و به وێنه  و دۆکیۆمێنت 
گوزارشت له ته قه الکانی شه ڕی سه ربه خۆیی و رووداوه کانی جه نگی یه که می جیهانیی کردووه ، که  
یه کێتی سۆڤییه ت له  کاتی جه نگی دووه می جیهانیدا ئه م واڵته  داگیر ده کات، ئه م شوێنه  ده کاته  

مۆزه خانه ی شۆڕشی رووسی.
14/ کۆنترین شته کانی ناو ئه م مۆزه خانه یه ، ئه و تۆپانه یه  که  له  سه ده ی چوارده دا به کارهاتووه .

 زیاتر له بیست ساڵه  سه ربه خۆین، حکومه تی خۆمان هه یه  و پاره  رژاوه ، به اڵم تا ئێستا نه توانراوه  
مۆزه خانه یه ک له  کوردستان دروست بکرێت و مێژووی چه وساندنه وه  و داگیرکردنی کوردستان بۆ 

نه وه کانی دوای خۆمان بگیڕێته وه . 
15/ که له  ساڵی 1985 دا گۆرباشۆف ده سه اڵتی گرته  ده ست، ده سته واژه ی »پێرێسترۆکیا« واته  

کرانه وه ، ریفۆرم و گۆڕانکاری بووه  دروشمی حکومه ته که ی. ئه م دروشمانه  کاریگه رییه کی به هێزو 
راسته وخۆی به سه ر واڵتانی به ڵتیک- ه وه  ده بێت. له پڕ مرۆ ده یتوانی به بێ ترس باسی ئازادی و 

سه ربه خۆیی، باسی مافی چاره نووسی بکات و سه رله نوێ ئااڵ نه ته وه ییه کانی خۆیان هه ڵبکه ن. له  
ساڵی 1990 دا ئێستالند، لێتالند و لێتوان به  ئاشکرا باسی پالنی ئاینده ی خۆیان و جیابوونه وه یان 
له  رووسیا و سه ربه خۆیی خۆیان ده کرد. ئه و کوده تا کورته  بێ ئه نجامه ی دژی گۆرباشۆف کرا، بووه  

هۆی سه ربه خۆیی ئه م واڵتانه  و له  مانگی هه شتی ساڵی 1991 دا سه ربه خۆیی خۆیان راگه یاند.
16/ پارچه  شیعرێکی خۆمه  به  سوێدی نووسیومه  و له  ساڵی 2006 دا له  ستۆکهۆڵم باڵوکراوه ته وه .

مه به ست له  قوربانییه کانی ساڵی 1991 ه .
17/ خانووبه ره ی په رله مان که  ده که وێته  ده ره وه ی سنووره کانی به شه  دێرینه که ی ریگا، له نێوان سااڵنی 
1863 بۆ 1867 دا دروستکراوه  و تا ئێستا بۆ چه ندین جار نۆژه ن کراوه ته وه . له  سه ره تادا ئه م شوێنه  

بۆ کۆبوونه وه ی بازرگانه کانی ناوچه  و هه رێمه کان به کارهێنراوه ، له نێوان سااڵنی 1919 تا 1934 ده بێته  
په رله مان و له کاتی جه نگی دووه می جیهانیدا، نازییه کان ده یکه ن به  باره گای یه که  سه ربازییه کانیان، 
به  تایبه تی یه که ی هیتله ر که  تایبه ت بووه  به  قه الچۆکردنی قه ره ج و جووله که کانی  ئه م واڵته . که  
رووسه کانیش دێن، ده بێته  باره گای سه ره کی ده سه اڵتی حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤییه ت له  لێتالند، له  

ساڵی 2001 ه وه ، سه رله نوێ کراوه ته وه  به  پارله مانی ئه م واڵته .
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دواجار دار سێوه كه به چه ند رۆژێک له مه وپێش، له شه  وێکی ره هێڵه ی پڕ باراندا، 
به بێ هه ست رووبه رووی ئه و الداکه وت. ئه گه رچی هه موان چاوه روان بوون، به اڵم که س 

بوو، له نێوان کادێن و ماڵه  روداوه نه بووه وه. دارسێوه كه له ته نیشت کلێسا بچکۆله که وه 

خه سومدار سێوه که ی     
سەردار عەزیز
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گه  وره که دا، له قه دپاڵی چیایه كی سه خت له 
ئه لپ. 

گه ر بته وێ بگه یته ئه وێ هه رگیز ئاسان نییه. 
ده بێ له شارێکی گه وره وه به شه مه نده فەر 

سه فه ر بکه ی. شارێکی گه وره ی وه ك میونخ، 
رۆما یان ڤیه ننا. به اڵم پێویست ناکات بڕۆیت بۆ 
ئه وێ، هه ر چه  نده سااڵنه به هه زاران گه شتیار 

ده چن بۆ ئه وێ. گه ر ئار ه زوو ده که ی به سه ر 
به فردا بخلیسکێی، به قه د شاخی بێ ئه ندازه 

سه ختدا هه ڵزنێی، شه وان له ماڵی له ته  خته له 
دارستانی دوور و چر ساتێک به سه ر به ریت، یان 

ده ته وێت دوا پانتایی خودا په رستی له ئه وروپا 
ببینی، ئه وه سه فه ر بکه  بۆ ئه وێ. 

که گه شتی ویستگه یه کۆنه، هه ست ده كه ی 
ئیتالیایه، به بێ ئه وه ی ئیتالیا بێت، هه ست 
ده که ی نه مسایه به بێ ئه وه ێ نه مسا بێت، 
هه ست ده که ی هێشتا له به ڤاریای، به اڵم 
هه ڵه ی. بۆ ئه وه ی بگه یته دار سێوه که له 

ته نیشت ویستگه که  وه بچۆره پاسێک، خۆت 
ئاماده بکه بۆ هه وراز، بۆ پێچاو پێچ، بۆ رێگای 

باریک و سه خت.
دارسێوه كه هه میشه له به رچاو بوو. یه که م 

لێدوانی خه سوم ئه وه بوو، که ماڵه كه هێنده ی 
تر رووت بوه وه. پێویست به  وه ناکات شاره زابێت 

له سایکۆئه نالیسی الکان. هه موو که س ده یزانی 
ئه و وشانه ده ربڕی خه مێکن فراوانتره له خه می له 

ده ستدانی دارسێوه كه. پار خه سوم مێرد  ه که ی له 
ده ستدا. له وه ته ی هه ست ده كات دونیا هه تا بێت 

رووتتر ده بێت، چۆڵترده بێت، ته نهاتر ده بێت. مێردی 
خه سوم به شێرپه نجه مرد. پیاوێکی چاالک 

له کۆمه ڵگادا، خه ڵكی هه موو دۆڵه که 
ده یانناسی. دۆڵ، لێره له ئه لپ، پانتاییه کی 

جودایه له جێگاکانی تر. دۆڵ ئه و جێگا 
فراوانه یه که چه ندین گوند و هه  ندێجار شار و 

شارۆچکه  ش له خۆی ده گرێت. دۆڵ له هه مانکاتدا 
ئاماژه ی ئه وه یه که سه خته بگه یته جێگایه كی 
تر جگه له وه ی که به دۆڵێکدا سه فه ر بکه ی. 

ته نانه ت به رێوه بردنی ده زگاکانی حکومه تیش 
به م شێوه یه رێکخراوه. خه ڵكی دۆڵه کان 

دابه شبوون بۆ ئه وانه ی که له به ری خۆرن و 
ئه وانه  خه ڵكی سێبه رن. خه ڵكی خۆر که مێ زیاتر 
ژیان دۆستترن. ده ڵێن جاران قه شه یه ك  هه بووه 
هه ر به ته ماشاکردنێک توانیویه تی هه رکه  سێک 

پۆلێنکات، ئایا خه ڵكی خۆر  تاوه یان نسێم. 
دارسێوه که له به شی نسێمه. که س نه یئه زانی چۆن 

روواوه، یان له راستیدا که س یادی نه مابوو. یان 
راستیتر هیچ مرۆڤێک له ژیاندا نه مابوو، یادی بێت 
ئه و دارسێوه له وێدا نه بوو. هه موو شتێک هه میشه 
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ده رباره ی ده وترا ئه وه بوو، که ته مه نی له سه د 
ساڵ زیاتره. بۆ یه که م جار من نزیکه ی حه وت 
ساڵ له مه وپێش بینیم. له قه دیدا مێژوویه ک 

دیاربوو،  لق و چڵه کانی ترتۆک بوون. گه اڵکانی 
وردتر له دارسێوه كانی تر. هه موو ده یانگووت، 

جۆرێکه له جۆره که ی نه ماوه. 
ئێستا کلێسا بچکۆله که، که هه رگیز بۆ هیچ 

به كارنایه ت، جگه له چاوشارکێی نامۆ و رافائیل، 
به زه قی ده رئه که وێت. منیش وه ك هه موان 
جۆرێک هۆگریم هه بوو به دار سێوه که وه. 

تاقانه یه كه ی سه رنج راکێش بوو، هه روه ها تامی 
سێوه کانی. به اڵم هه میشه خه یاڵم ده كرد ده بێت 

ئه م دارسیوه چی دیبێت، چه ندی دیبێت، گه ر 
بێته زمان چی بگێرێته وه. دڵنیام ته نها ده رباره ی 

به فری زۆری مانگه کانی زستان و ئاڵ و وااڵی 
وه رزه کان نادوێت. ئه م دارسیوه شایه دحاڵی 

مێژوویه كی تایبه ته له چه ندین ئاستدا. سه ره تا 
مێژووی ئه م ماڵه، که مێژووه که ی ده گه رێته وه 

بۆ سه ده ی هه ژده. له م دواییه دا خه زورم کاتێک 
ماڵه که ی نۆژه نکرده وه 
هێنده شتی ده گمه نی 

مێژووییان دییه وه بریاریاندا 
مۆزه خانه یه بچکۆله 

درووستبکات. 

ئێره به شی باشوری ناوچه ی تیرۆڵه. تیرۆڵ وه ك  کوردستان 
له نێوان سنووره کان دابه شبووه، هه ندێکی له ئوتریشه  و 

هه ندێکی تری له ئیتالیا. مێژووی ئێره هه تا ئێستا مێژووی 
ناسه قامگیری و جه نگ و دژایه تی و ملمالنێیه. سنووره کان 

له هه رکوێدا بکێشرێن قه یرانی زۆر به دوای خۆیاندا 
ده هێنن. سنوور هێلێکی سیحراوی نه عله تیه. سه ره تا 

له سه ر په ره ی کاغه ز ده کێشرێت، له سه ر مێزی فراوان، 
خه ڵکانێک که ره نگه هه رگیز ناوچه که یان نه بینێبێت. له 

کێشانیدا ناو و سروشت و شێوازی هه ڵسوکه وت و که لتور 
و زمان و سیکسیش ده گۆرێت. سنوور که به ده  ورتدا 

ده كێشرێت ئیتر یان ده که ویته ناویه وه یان ده ره وه ی، که 
له ناویه وه بووی هه وڵ ئه دا قوتتدا، که له ده ره وه ی بوی 

نه فره تت لێئه كات. هیچ هێنده ی سنوور نه خۆشیدار نییه.  
و  ه ك ده بینن دار سێوه كه له نێوان کادێنێک و ماڵێکی 

گه ور  ی دێرین و له ته نیشت کلێسایه كی بچکۆله دا بوو. 
هه ریه ك له ئه م جێگایانه ئاماژه ناسی خۆیان هه یه. 

کادێنه که ئاماژه یه بۆ کۆمه ڵگایه کی ئاژه ڵداری، جوتیاری، 
الدێیی. ماڵه  گه  وره که بۆ خێزانی گه  وره و دێرینێتی 
بۆ مێژوویه کی دووروو درێژ بۆ نیشته جێبوون له وێ. 

کلێساکه هه روه ها یانی ئاینی بوونی ئه م دونیایه. له 
نێوان جوتیاری و ئاینی و خێزانی گه ور  ه دا درامای زۆر 

ده گوزه رێت. هه ر ئه مه شه وه هایکردوه یه کێک له ژانره 
سه ره کیه كانی ئه ده ب له م ناوچه یه ئه ده بی خێزان بێت، 
مه به  ستم ئه وه یه ئه و رۆمانانه ی که سه ربورده ی چه  ند 
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نه وه ی خێزانه کان ئه گێرنه وه. ئه م ناوچه یه تایبه ته، کاتێک له ماڵه كه دا ده مانچه یه ك دۆزرایه وه، هه موو 
به حه په سانه وه روانیان، ئامراز و بابه تی چ رۆژگارێکه. ئێره تیرۆڵی باشوره. ناوچه یه كی شاخاوی سه ختی 

باکوری ئیتالیا. لێره که مینه یه كی ئه ڵمانی زمان له ناو سنووری ئیتالیادا ده ژین. که مینه یی و سنوور و 
بوون له واڵتێکی تر هه موو سه رچاوه ی خه بات بوون به تایبه ت له به رامبه ر حکومه تێکی فاشیستی وه ك 

مۆسۆلۆنی و کۆمه ڵگایه كی فاشیستی تری وه ك کۆمه ڵگای ئیتالی.
یه که مجار که دارسێوه كه م بینی نزیکه ی حه وت ساڵ له مه وپێش بوو. ئه و ده م به یانیه كی زووبوو، 

سه رتاپا شه وه که ی له شه مه نده فه ردابووم له رۆماوه. سه ر  ه تا هێنده سه رنج راکێش نه بوو، پیر 
و پشت کۆماوه  و ماندوو دیاربوو. پاش چه ند ساڵێک کاتێک یه کێک له ئاینگه راکانی گونده كه 
پێشنیاری بڕینه وه ی کرد چونکه ره گه  کانی ده بوونه مایه ی روخانی کلێسا بچکۆله که به المه وه 

پێشنیارێکی سه یربوو. بۆچی خانوه یه كی بچکۆله که  هیچ سودێکی نه بوو ته نها له به  ر ئه وه له 
شێوازێکی تایبه تدا دروستکرابوو به سودتر و پیرۆزتر و بااڵتره له دارسێوێکی ده گمه نی پڕ به تام. 

من به بێ ده نگ مامه وه چونکه خه ڵكی ئه م ناوچه یه له ئاستی ئه وه دا نین مرۆ له ئاستی ئاوه زدا 
بتوانێت قسه یان له گه ڵدا بکات، به تایبه ت منێک وه ك موسوڵمان ته ماشا ده كرام. ئاینداران دوژمنی 

سه رسه ختی ئاینداره خاوه ن ئاینه جیاوازه کانن.  
تایبه تمه ندی دارسێوه كه بۆ من له وه دا بوو که ختوکه ی یاده وه ری ئه دام. له گه رمیان له ساڵی 

هه شتا و هه شت ئێمه دار تویه کی جوانمان هه بوو، من ئه وده م هێشتا مێردمنداڵ بووم، له سێبه ریدا 
سه عیم ئه كرد، خه یاڵی گه وره و فراوان، به اڵم که گونده که مان روخا دارتوه  که ش له تینواندا وشک بوو. 
گه رچی دارسێوه که ته مه ن پیری و سروشت خستی، به اڵم له گه ڵ دارتوه که دا له وه دا له یه ک ئه چوون که 

کۆمه ڵیک یاده وه رییان لەگه ڵ خۆیاندا بۆیه کجاری برد.
رۆژی دوایی دارسێوه كه له ت له تکرا،. پاشان به ئه ندازه یه رێک له سوچێکدا بۆ زستان دانرا. کاتێک نامۆ و 

رافائێل پرسیان، دارسێوه كه چی به  سه ردێت منیش دڵڕه قانه وتم ده بێتە دوکه ڵ و خۆڵه مێش.

دەم
ەبیسەر
ئەد

١٣١



و  تاكوێژییانه   ڕه وایه تی  هه راوزه نا،  پڕ  ته نیایییه كی 
ده روونگه رایانه ی كرێكارێكی ده ستگه ی پرێسه ، به  ناوی هانتا، 
گه ڕاوه یه ،  كاخه زی  كۆگه ی  كه   شێداردا،  ژێرزه مینێكی  له   ئه و 
ده ستگه ی  له الیه ن  كه   كتێبگه لێك،  و  ده بات  به سه ر  ڕۆژگار 
به   هانتا،  هه ویر.  به   ده كاته وه   ده كرێن؛  ڕه وانه   سانسۆره وه  

خوێندنه وه ی ئه م كتێبانه ، دنیا به  جۆرێكی دیكه  ده بینێت.
بیرەوەرینامەی  خەسڵەتی  زۆر  هەراوزەنا،  پڕ  تەنیایییەکی 
تێدایە. لەم ڕۆمانەدا، هراباڵ دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی پەنجاکان 
کاتێک کە ڕێک وەک هانتای گێڕەرەوەی کتێبەکە، لە بنکەیەکی 
کاخەزبەکاربردنەوەدا لە پراگ ئیش دەکات. ئەو ئیشە یەکێک 
یەکەمین  بە  بەرلەوەی  کردبووی،  زۆرانەی  ئیشە  لەو  بووە 
کتێبی خۆی، کە لە ساڵی ١٩٦٣ و لە تەمەنی نزیکەی پەنجا 
دیارە  هەرە  ڕووخسارە  لە  یەکێک  ببێتە  کرد،  چاپی  ساڵیدا 

کولتوورییەکانی واڵتی چیک.
هانتای  و  هەراوزەنا«  پڕ  »تەنیایییەکی  بارەی  لە  هراباڵ، 
تێکستە  »ئەم  دەڵێ:  ڕۆمانەکەوە  سەرەکیی  کەسێتیی 
پێکەوەگرێدانێکە لە نێوان ئەوەی کە هانتای واقیعی دەیڵێت و 
ئەوەی کە من خۆم لە بارەی دونیای ئەدەب و هونەرەوە فێری 
لیاقەتە ڕووناکبیرییەی نەبووە،  بووم، هانتا هەبووە بەاڵم ئەو 

کە من پێم بەخشیوە.«

هراباڵ، پێیوایە تەنیایییەکی پڕ هەراوزەنا، باشترین کتێبیەتی، 
نووسەرێک،  وەک  ئەوە  جێکەوتنی  دەرەنجامەکانی  لە  یەکێک 
تا  لەبەر ئەوە ژیابێت،  تەنانەت پێیوایە، کە ئەو ڕەنگە تەنیا 

بتوانێت ڕێک ئەو کتێبە بنووسێت.
ئه م ڕۆمانه ی بوهومیل هراباڵ، له الیه ن شاعیر و وه رگێڕ، دالوه ر 
ناوه ندی  و   وه رگێڕدراوه   زمانی سویدییه وه   له   قه ره داغییه وه ، 

»غه زه لنووس« چاپ و باڵوی كردووه ته وه .

١٣٢
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نازناوە ئەدەبییەکەی »مو یان«ـە واتا قسە مەکە.ناوە ڕاستەقینەکەی »گوان مۆیی«ە، 
لە باکوری خۆرهەاڵتی چین. لە خێزانێکی هەژاری جوتیار لەدایکبووی هەرێمی گاومییە 
کلتوری ماوتسی تۆنگ لە تەمەنی دوانزە ساڵیدا بۆ ئەوەی ژیاوە. لە کاتی شۆڕشی 

قوتابخانە هێناوە. یەکەم چیرۆکی لە ساڵی 1981دا لە کاربکات وازی لە 
باڵوکراوەتەوە. ساڵی 1986 یەکەم نۆڤڵێتی باڵوکردۆتەوە. گۆڤارێکی ئەدەبیدا 

یەکێک لە ڕۆمانە سەرکەوتووەکانی کێڵگەی سوور کە زەنگ یمۆ لە ساڵی 1987 

لە منداڵێکی جوتیارەوە
 بۆ خەاڵتی نۆبڵ

ساڵی خایاند 
ەب

ەد
ی ئ

ەم
رد

سە
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کردوێتی بە فیلم. ڕۆمانەکانی تری وەک 
»توێکڵی سیر« و »خیمن ناو و حەوت 

ژیانەکەی«. 
مو یان بە یەکێک لە هەرە نووسەرە 

گەورەکانی چین ئەژمێرێت، تیراژی ڕۆمانەکانی 
بە زمانی چینی ئەگاتە دووسەد هەزار 

دانە. شێوازی نووسینی ڕۆمانەکانی مو یان 
نزیکە لە واقیعی سیحری، ئەگەرچی لە کاتی 
پێدانی خەاڵتەکەدا شێوازی نووسینی ئەو بە 

شێوازی واقیعی هەڵبزڕکاو »هەلوەسە« ناوبرا، 
لێکچونی ئەزمونی نووسینی مو یان زۆر جار 

بە ئەزموونی هەردوو نووسەری جیهانی گابریا 
گارسیا مارکیز و ولیەم فۆکنەر ئەچوێنرێت.
پێدانی خەاڵتی نۆبڵ بە مو یان بووە هۆی 

دروستکردنی ناڕيزاییەکی زۆر لەناو نووسەران 
و ڕۆشنبیرانی دنیادا. یەکێک لەو نووسەرانەی 

بە توندی ڕەخنەی لە مو یان گرت، هێرتە 
میللەری خاوەن خەاڵتی نۆبڵ بوو، هێرتە 

میللەر پێدانی ئەم خەاڵتەی بە مو یان بە 
کارەساتێک لەقەڵەمدا.

ڕۆمانەکانی مو یان وەرگێڕاون بۆ زۆرینەی 
زمانەکانی دنیا، تا ئێستا هەژدە ڕۆمانی 

وەرگێڕاوەتە سەر زمانی فەرەنسی.

بەشێک لە وتەی مو یان لە ساتی وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵی 
2012

 
من پێموایە هەمووتان کە ئێستا لێرەدا ئامادەن لە 

ڕێگەی تەلەفزیۆن و ئینتەرنێتەوە 
جۆرێک تێگەیشتنتان لەسەر 
هەرێمی گاومی لە باکوری 

خۆرهەاڵت هەیە. ڕەنگە باوکە 
نەوەد ساڵەکەمتان بینیبێت، یان 

براکانم و خوشکەکانم، خانمەکەم 
و کچەکەم و کچی کچەکەم کە تەمەنی 

یەک ساڵ و چوار مانگە. بەاڵم ئەو کەسەی کە 
من لە هەموو کەس زیاتر لەم ساتەدا غەریبی 
ئەکەم دایکمە، ئێوە هەرگیز دایکم نابینن. لەو 
کاتەوەی لەوەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵی ئەمساڵ بۆ 
ئەدەب ئاگاداریان کردمەوە زۆر کەس بەشداری 
ئەم شەرەفەیان لەگەڵدا کردووم، بەاڵم ئەوەی 
هەرگیز ناتوانێت لەگەڵمدا بەشداربێت دایکمە.

دایکم ساڵی 1922 لەدایک بووە و لە ساڵی 
1994 مردووە. سەرەتا لە خۆرهەاڵتی دێکەمان 
لە ژێر یەکێک لە درەختەکانی باخی قۆخەکاندا 

بەخاکمان سپاردبوو، بەاڵم ساڵی ڕابردوو بڕیاردرا 
هێڵی ئاسن ڕێک بەناو باخی قۆخەکاندا ڕابکێشن، 
بۆیە ئێمەش ناچاربووین قەبرەکەی بۆ شوێنێکی 
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زۆر دورتر لەوێ بگوازینەوە. 
کاتێک قەبرەکمان هەڵدایەوە 

بینیمان دەمێکە تابوتەکەی ڕزیوە 
و ئێسک و پروسکی دایکیشم 

بۆتە نەرمەخاک. بۆ ڕازیکردنی 
دڵی خۆمان چاڵێکی بچووکمان 
هەڵکەند و نەرمەخاکەکەیمان 
گواستەوە ناو گۆڕە تازەکەی. 
هەر لەو ساتەوە هەستمکرد 

دایکم تێکەڵبووە بە خاک و هەرچ 
کاتێکیش لەسەر زەوی ئەوەستم 

و قسەئەکەم من قسە بۆ ئەو 
ئەکەم.

من منداڵی بچووکی دایکم بووم.
هەرە ناخۆشترین یادەوری من 
ئەو کاتە بوو کە لەگەڵ دایکم 
ئەچووم بۆ کێڵگەی هەرەوەزی 
تا دروێنەی گەنم بکەین. ئەو 
پیاوەی پاسەوانی کێڵگەکە بوو 

چەپکە گەنمە 
دوراوەکانی 
بەهەموو 

الیەکی 

کیڵگەکەدا باڵوکردبوەوە، دایکم نەی ئەتوانی بەو قاچ و قولە 
بەستراوەیەوە زوو ڕابکات، پاسەوانەکە دایکمی گرتوو زللەیەکی 

پیاداکیشا. دایکم سەرسمێکیدا و بەالداکەوت.  
پاسەوانەکە دەستی بەسەر هەموو ئەو گوڵەگەنمانەدا گرت کە کۆمان 

کردبوەوە و بەدەم فیکە لێدانەوە بەجێیهێشتین. من هەرگیز سیمای 
ئەو ساتەی دایکمم بیرناچێتەوە کە لەسەر زەویەکە دانیشتبوو خوێن 

بەدەمیدا ئەهاتە خوارەوە. سااڵنێکی زۆر دوای ئەوە، کاتێک ئەو پاسەوانە 
بوو بوو بە پیرەمێردێکی قژ سپی، لە بازاڕێک لوتمان بوو بە لوتییەوە. 
بیرمکردەوە لێی بچمە پێشەوە و منیش زللەیەکی پیادا بکێشم، بەاڵم 

دایکم توند گرتمی و بە هێمنی وتی: »ئەو پیاوەی کە لێیدام هەمان ئەم 
پیرە پیاوەی ئێستا نەبوو«.

من هەمیشە ناشیرین بووم. زۆر کەس لە دێ پێم پێ ئەکەنین 
و تەنانەت منداڵە دڵفراوانەکانی قوتابخانەش لێیان ئەدام. کاتێک 
بەگریانەوە ئەهاتمەوە ماڵەوە دایکم پێی ئەوتم: »کوڕی خۆم، تۆ 

ناشیرین نیت. وەنەبێت تۆ لوتت نەبێت یان چاوت نەبێت، هەروەها تۆ 
دوو دەست و دوو قاچیشت هەیە. کەواتە ناشیرینی تۆ لە کوێدایە؟ تا 

ئەوکاتەی دڵێکی باشت هەبێت و زۆرینەی کات میهرەبان بیت، ئەوا تۆ 
جوان ئەنوێنیت ئەگەر ناشیرینیش دیاربیت. »دواتر من چووم بۆ شار. 
لەوێ خەڵکی زۆر خوێنەواری لێ بوو لە پشت ملمەوە پێم پێ ئەکەنین 

یان بەئاشکرا گاڵتەیان پێ ئەکردم. لەوکاتانەدا بیرم لەو قسانەی دایکم 
ئەکردەوە کە پێیوتبووم ئەو کاتانە من زۆر ئارام و هێمن بووم.

دایکم نەی ئەتوانی بخوێنێتەوە، حورمەتێکی زۆری بۆ ئەو کەسانەش 
هەبوو کە خوێندەوار بوون. ئێمە لە حاڵ و بارێکی دژواردا ئەژیاین و 
زۆرینەی کات تەنها نانی ڕۆژمان هەبوو بیخۆین، بەاڵم ئەگەر داوای  ١٣٦



کتێب و قەڵەمم لە دایکم بکردایە هەمیشە بۆی ئەکڕیم. دایکم ژنێکی زەحمەتکێش ئەوتۆ بوو 
کە ڕقی لە منداڵی تەممەڵ بوو، بەاڵم ئەگەر هاتوو من الملیم بکردایە و خۆم خەریک بکردایە بە 

خوێندنەوە هیچ کات سەرزەنشتی نەئەکردم. 
قسەیەکی پێشینان هەیە کە ئەڵێت: »گواستنەوەی شاخێک یان رووبارێک ئاسانترە لە گۆڕینی 

سروشتی ئینسانیک«. سەرباری ئەوەی دایکم و باوکم جار لەدوای جار ئامۆژگاریان 
ئەکردم کە هێندە فرەبێژ نەبم، من نەم ئەتوانی دەست لەو عەشقەم هەڵبگرم 

کەلەگەڵ لەدایکبوونمەوە هەمبوو بەرامبەر بە وشە. هەر بۆیە ناوی خۆم کرد بە 
»مو یان« ئەمەش جۆرە تەوسلێدانیکە لە خۆم، چونکە ئەو ناوە بە زمانی چینی واتا 

»قسە مەکە«.
پێش ئەوەی قۆناغی خوێندنی سەرەتایی تەواوبکەم ناچاربووم واز لە قوتابخانە 

بهێنم چونکە منداڵێکی لەڕوالواز بووم و بەرگەی هیچ کاروبارێکم نەئەگرت بۆیە خرامە بەر 
مەڕلەوەڕاندن و گاوانیکردن لە دەرودەشت. کاتێک ئاژەڵەکانم ئەدایە پێش خۆم و بەالی دەرگای 

قوتابخانەکەمدا ئەڕۆیشتم هاوپۆلەکانی خۆمم ئەبینی لە ناو گۆڕەپانی قوتابخانەدا خەریکی 
ڕاکەڕاک و یاریکردن بوون، من لەویادا بێ ئەندازە هەستم بەغەمباری ئەکرد و تێئەگەیشتم 

کەئەبێت چەندە ئازاراوی بێت بۆ ئینسانێک ـ تەنانەت بۆ منداڵێکیش ـ کە لە گروپەکەی 
جیابکرێتەوە.  

ئاژەڵەکانم لەو دەشت و دەرە بەرەاڵئەکرد بۆ ئەوەی بەکەیفی خۆیان بلەوەڕێن. ئاسمانەکە شین 
بوو وەک ئەوەی نزیک بە دەریایەک بیت، لەوەڕگاکان بێ سنوور گەورەبوون و چاوت بە چاوی 

ئینسانێک نەئەکەوت، تەنها گوێت لە هەندێک باڵدار ئەبوو کە لەئاسماندا ئەیانخوێند. هەستم بە 
تانهایی و بەجێهیشتن ئەکرد، کاتێکیش دیقەتی هەورە سپییەکانیم ئەدا کە بەئاسماندا ئەڕۆیشتن 

چەندان وێنەی سەیر و سەمەرەی پڕ لە فەنتازیا بە خەیاڵمدا ئەهاتن و ئەچوون.
ئەو شوێنەی تیایادا ئەژیام پڕبوو لە چیرۆک لەسەر ڕێوی کە خۆی ئەگۆڕێت و ئەبێت بە ئافرەتی 
جوان. خەیاڵم ئەکردەوە کاتێک کە مەڕەکان ئەلەوەڕینم جوانێکی وا دێت بۆ الم، بەاڵم ئەو جوانە 

هەرگیز نەهات. لەیەکێک لەو جارانەدا لەپڕ چاوم بە ڕێویەکی سوورباوی ئاگرین کەوت لەناو 
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گژوگیایەکدا قەڵەمبازیدا و هاتە 
دەرەوە، ئەو ڕێوییە وا ترساندمی کە 
نەمتوانی خۆم بەپێوە بگرم و لەجێی 
خۆم لەسەر قن لە ئەرزەکە دانیشتم. 
ڕێویەکە ڕایکرد و بێ ئەسەر دیارنەما 

بەاڵم من دوای ئەوەش هەر گیانم 
ئەلەرزی. هەندێک جار بەچیچکانەوە 
لەالی مانگاکان دائەنیشتم و سەیری 

وێنەی خۆمم ئەکرد لەناو چاوە 
شینباو و ڕەشەکانیاندا. هەندێکجار 

السایی دەنگی باڵدارەکانم ئەکردەوە 
و هەوڵمئەدا لەگەڵیاندا قسەبکەم، 

هەندێکجار خۆم لەدرەختێک 
دائەگرت. بەاڵم پێ ئەچوو 

باڵدارەکان و دارەختەکان چەند پەیامێکیان لەمنەوە 
پی بگات. زۆر داواتر، دوای ئەوەی بووم بە نووسەر، 

ئەمویست ئەو فەنتازیایانە لە ڕۆمانەکانمدا بەکاربهێنم. 
زۆر کەس ستایشی هێزی گێڕانەوەیان ئەکردم و 

هەندێک لە ئەدەب دۆستان داوایان لێ ئەکردم باسی 
ئەو نهێنیانەیان بۆبکەم کە چۆن ئەتوانیت مەشق 
بە فەنتازیای خۆت بکەیت، من تەنها 

زەردەیەکی خەمبارانەم بەڕوودا ئەکردن 
و هیچ وەاڵمێکم بۆ پرسیارەکەیان 

نەبوو.

ئەوەی ئەبوو من بیکەم لە نووسینەکانی خۆمدا 
تا ڕادەیەک ئاسان بوو: ئەوەبوو کە چیرۆکەکانی 
خۆم بەشێوازی خۆم بگێڕمەوە. شێوازی خۆشم 

وەک شێوازی گێڕانەوەی چیرۆکنووسێک وابوو 
لە بازاڕ، یان هەروەکو باپیرەم و باوکی دایکم و 

هەموو کەسە پیرەکانی ناو دێ. 
بۆ ئەوەی ڕاستگۆیانەتر قسەبکەم هەرگیز 

بەتایبەتی بیرم لەوە نەکردۆتەوە کە چ جۆرە 
گوێگرێکم هەیە. ڕەنگە ئەوەی کە گوێ ئەگرێت 

وەک دایکم وابێت یان کەسێک بێت وەک خۆم. 
سەرەتا چیرۆکەکان لەسەر خۆم و ئەزموونی خۆم  ١٣٨



بوون. 
ئینسان چەندە خاوەنی چیرۆکی زۆربێت هەمیشە سنوورێک لەبەردەمیدا هەیە، بەتایبەت ئەو کاتانەی 

کە چیرۆکەکانت لە بەردەم چیرۆکی ئینسانەکانی تردا ئەگێڕێتەوە. ئەو چیرۆکانەی من لە دەمی خزم و 
کەسەکانم یان خەڵکی دێکانی تر بیستووە، ئەو چیرۆکانەی لەالیەن باپیرانمەوە بیستوومە و ئەوانیش لە 

دەمی کەسە بەتەمەنەکانی پێش خۆیان بیستوویانە، هەموویان بەلێشاو وەک سوپایەکی 
بەپۆشتەوپەرداخ دێنەبەردەمم. ئەو چیرۆکانە بە چاوێک کە شتێکیان لێم بووێت 
سەیرم ئەکەن و چاوەڕوانن من بیان نووسمەوە. باپیرەم و باوکی دایکم، دایکم 

و باوکم، براکانم و خوشکەکەنام، پورەکانم و خاڵەکانم، ژنەکەم و کچەکەم ـ 
هەموویان لەناو نووسینەکانمدا هەن، هەروەها زۆر کەسی تری دانیشتووی گاومی 
لە باکوری خۆرهەاڵتی ئەو هەرێمە بوونەتە کەسایەتی ناو نۆڤلێت و ڕۆمانەکانم. 

بێگومان ئەندێشەسازیم تیایاندا کردووە و بوون بە کەسێکی جیاواز لەوەی کە هەن، بوون 
بە کەسی ناو بەرهەمی ئەدەبی.

لە دواهەمین ڕۆمانمدا، بۆقەکان، پوری خۆمی تیایە. لەو کاتەوەی خەاڵتی نۆبڵم وەرگرتووە 
زۆر لە ڕۆژنامەنووسەکان بەدوایدا ئەگەڕان تا دۆزییانەوە، لە سەرەتاوە بە سەبرەوە وەاڵمی 

پرسیارەکانی دانەوە، بەاڵم هەر زوو تاقەتی نەما و ڕایکرد لە دەستیان و چووەوە بۆ ماڵەوە بۆ 
الی کوڕەکەی کە لە شارێکی بچوکتر ئەژی. ڕاستە کە پورم ڕۆڵی خانمێک لە ڕۆمانی بۆقەکاندا 

ئەبینێت، بەاڵم دنیایەک جیاوازی لە نێوان کەسایەتی ڕۆمانەکە و ئەودا هەیە. پورم لە ڕۆمانەکەدا 
کەسێکی لەخۆبایی و ستەمکارە و تاڕادەیەک دزیشە، لەکاتێکدا پورە ڕاستەقینەکەم کەسێکی 

نەرم و نیان و ئاساییە، نموونەی ژن و دایکە. پورم لە تەمەنی پیریدایە و کەسێکی سەرکەوتووە 
و دەوڵەمەندە بە ژیان، لە کاتێکدا لە ڕۆمانەکەدا ئازارێکی ڕۆحی هەیە و شەوانێک لە بێ خەوی 
ئەباتەسەر و وەک خێوێکی نائارام بەناو تاریکیدا بە پاڵتاوێکی ڕەشەوە دێت و ئەچێت. من زۆر 

سوپاسی هەستی بەرزی پورم ئەکەم کە لێم توڕە نەبووە لەبەرئەوەی بەو شێوەیە لە ڕۆمانەکەمدا 
باسمکردووە، من ستایشی ئەو حیکمەت و توانایەی ئەکەم کە لەو حاڵەتە ئاڵۆزەی نێوان کەسایەتی 

ڕۆمان و کەسی ڕاستەقینە گەیشتووە. 
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کاتێک دایکم مرد غەرقی دڵگرانی بووم و 
بڕیارمدا کتێبێک بنووسم و پێشکەشی بکەم. 
ئەوەش کتێبی »سمتی زل و مەمکی گەورە« 

بوو. لەبەرئەوەی کە من تەواو بڕیارمدابوو 
پڕیشبووم لە هەست و سۆز ڕۆمانیکی گەورە 

کە بریتیبوو لە پێنج هەزار هێما لە ماوەی 83 
ڕۆژدا نووسیم.

لە »سمتی زل و مەمکی گەورە«دا بێ 
ویژدانانە باسی ئەزمونی دایکمم کردووە، 
بەاڵم ئەزمونی ئەو دایکەی ناو ڕۆمانەکە 

لە ئەزمونی زۆر دایکی تری گاومی باکوری 
خۆرهەاڵتەوە هێنراوە و شاعیرێنراوە. 

لەسەرەتاوە ڕۆمانەکەم پێشکەشی »ڕۆحی 
دایکم کرد لە ئاسمان« بەاڵم ڕۆمانەکەم 
بەهەمان گەرمییەوە پێشکەش بە هەموو 

دایکانی دنیاش کردووە. بەهەرحاڵێک ئەوە 
نیەتی ئەو جورئەتکردنەی من بوو، تەواو وەک 

ئەوەی کە تەمەنام ئەکرد گاومی باکوری 
خۆرهەاڵت بکەمە بچوکراوەی چین یاخود 

بیکەمە وێنەیەکی بچوکی دنیا.   
دوای ئەوەی خەاڵتی نۆبڵم لە 
ئەدەبدا وەرگرت هەندێک 

گفتوگۆ هاتنە ئاراوە. 
لەسەرەتاوە پێموابوو 

ئەم هەرایە لەسەر منە، بەاڵم وردە وردە تێبینیم کرد کە 
قسە لەسەر کەسێکی تر ئەکرێت کە هیچ پەیوەندی بە 

منەوە نییە. وام هەست ئەکرد چومەتە ناو شانۆگەرییەکەوە 
و سەیری ئەکتەرێک ئەکەم. ئەمبینی کە چۆن گوڵ 

بەسەر خەاڵتکراوەکەدا هەڵئەدەن، بەاڵم ئەو بەردانەشم 
ئەبینی کە چۆن ئەگیرێنە دەمی و چۆن پیساوی زێرابیش 
ئەکەن بەسەریدا. ترسام تەحەمولی نەمێنێت، بەاڵم ئەو 
بەزەردەخەنەوە لەناو ئەو گوڵ و بەرد تێگرتنەدا سەیری 

ئەمالوالی خۆی ئەکرد، ئەو ئاوە پیسەی کە بەسەر 
جەستەیەوە بوو سڕی و هەنگاوێک چووە ئەوالوە و بەو 

کۆمەڵە خەڵکەی وت: 
باشترین شتێک بۆ نووسەر ئەوەیە بنووسێت هێندەی ئەوەی 
قسەبکات. هەموو ئەو شتانەی ئەیانڵێم لەناو نووسینەکانمدا 

هەن. ئەو پیتەی لەدەم دێتە دەرێ پەرشوباڵوئەبێتەوە 
و با ئەیبات، بەاڵم ئەوەی لەسەر وەرەقە ئەنووسرێت 

هەمیشە ئەمێنێتەوە. تەمەنا ئەکەم ئێوە سەبرتان هەبێت و 
کتێبەکانم بخوێننەوە ئەگەرچی من هەقی ئەوەم نییە ئەم 
داوایەتان لێ بکەم. من هیچ ئومێدێکی ئەوتۆم نییە ئێوە 
بگۆڕم تەنها لەبەر ئەوەی ئەو کتێبانە ئەخوێننەوە، چونکە 

هیچ نووسەرێک لە دنیادا نییە هەموو خوێنەران دڵخۆشبکات. 
باشتربوو ئەم قسەیەم لە ئێستادا بکەم نەک دوایی. 

ئەگەرچی من زۆر تاقەتیشم نییە قسەبکەم بەاڵم ئەبێت 
ئەمڕۆ ئەمە بڵێم، بۆیە ڕێم بدەن هەندێک  قسەی تر بکەم. 
من کەسێکی چیرۆک گێڕەرەوەم، چیرۆکێکتان بۆ ئەگیڕمەوە:  ١٤٠



١٤١



پێش نزیکەی سی ساڵێک لەوەوبەر لە سوپادا 
کارم ئەکرد. ئێوارەیەکیان لە نووسینگە 

دانیشتبووم و ئەمخوێندەوە ئەفسەرێکی پیر 
لە دەرگاوە خۆی کرد بە ژووردا، بەرامبەرم 

وەستا و سەیرێکی شوێنەکەی کرد و 
منگەمنگێکی کرد و وتی: »بەڕاست، خۆ 

کەسی لێ نییە؟« لەپڕ هەستامە سەرپێ 
و وتم: »من بە کەس حساب ناکرێم؟«. 

ئەفسەرە پیرەکە تا بناگوێی سوور هەڵگەڕا 
و پاشەوپاش گەڕایەوە. بۆ ماوەیەکی زۆر 
لەخۆم ڕازیبووم چونکە وەک سەربازێکی 

ئازا خۆم ئەهاتەبەرچاو، بەاڵم ئەمە گەر لە 
کاتێکی تردا ڕویبدایە ڕەنگە هەستم بەشەرم 

بکردایە
.

من چیرۆکنووسم.
من بۆیە خەاڵتی نۆبڵم پێبەخشرا چونکە 

چیرۆک ئەگێڕمەوە.
لەوکاتەوەی خەاڵتەکەم پێ بەخشراوە زۆر 
ڕوداوی خۆش ڕوویانداوە، ئەو ڕووداوانەش 

قەناعەتیان پێکردووم کە ڕاستی 
و یەکسانی بوونیان هەیە.
من لەو ساڵ و مانگانەی 
کە لەبەردەممدا ماون 

بەردەوام ئەبم لە گێڕانەوەی چیرۆکەکانام.
سوپاس

سەرچاوەکان:
www.Dn.se
www.SvD.se
www.nyheterna.net
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و. لە سویدییەوە: سێوە

هەبوو نەبوو پیاوێک هەبوو کوڕێکی هەبوو ناوی پێتەر بوو. پێتەر لە ڕۆژێکی خۆشدا چوو بۆ الی باوکی و 
داوای ئەو پارەیەی لێکرد کە بە میراتی بۆی مابوەوە، پارەکە نزیکەی بیست دالەر ئەبوو. کاتێک پێتەر پارەکەی 

لەباوکی وەرگرت کەوتە گەڕان بەناو دنیای پان و بەریندا. بەاڵم لێرەدا ئەبێت ئەوە بزانن کە ئەم گەنجە 
کەسێکی تا بڵێی بەڕەحم و دڵگەرم بوو، خاوەن هەستێکی بەهێز بوو لەبەرامبەر ئەوەی کامە چاکەیە و کامە 

خراپە، هەر بۆیە هەمیشە ئامادەبوو بۆ کۆمەک کردنی هەرچ کەسێک کە پێویستی بەیارمەتی ئەو بێت.
لەیەکێک لە ڕۆژەکانی گەشتەکەیدا بەالی دێیەکدا تێپەڕی، لەویادا چاوی بەتەرمێک کەوت کە لە ناوەڕاستی 
مەیدانێکدا بەجێهێڵرابوو. کەمێک لەوالی ئەوەوە جوتیارێک سەرقاڵی کێاڵنی کێڵگەکەی بوو. پێتەر لێی چووە 

پێشەوە و پرسیاری ئەوەی لێکرد کە بۆچی ئەو تەرمە نانێژن. جوتیارەکە لە وەاڵمدا وتی: ئەوە تەرمی پیاوێکی 
هەژارە و خەڵکی دێ نایانەوێ هیچ پارەیەک بۆ ناشتنی مردوویەک سەرفبکەن کە بخرێتە چاڵێکەوە، بۆیە 

لەویادا هەرئاوا بەجێیانهێشتووە. لە ڕوویەکیشەوە باشە چونکە بەو زووانە ڕێوی و قەلەڕەشکەکان دێن و تێر 
لەالشەکەی ئەخۆن و هێندە نابات هیچی لێ نامێنێتەوە و بەیەکجاری ڕزگارمان ئەبێت لە دەستی.

ئەم وەاڵمە ئەزیەتی دڵی پێتەری دا، لە جوتیارەکەی پرسی کە ئایە ئەبێت ناشتنێکی شەرەفمەندانە چەندی 
تێبچێت. 

ـ ئا، ئەوەندەی من بزانم تەنها بیست دالەری تێئەچێت.

ئەو کچە شازادەیەی 
کە جادوبازێکی کێونشین یاری بوو
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پیتەر 
چوو 

بۆ الی گەورەی دێکە 
و بیست دالەرەکەی خستە دەستیەوە و 

داوای لێکرد ئەو کەسە گوناهـ و مردووەی 
سەر شەقامەکە بنێژێت. خۆشی لەگەڵیان 

مایەوە تا ئەو کاتەی لە ناشتنەکە بوونەوە، 
دواتر بەجێیهێشتن و کەوتەوە گەشتکردن.

پێتەر پێڕانەگەیشتبوو هێندە لە دێکە 
دووربکەوێتەوە پیاوێک بە ڕاکردن دوای 

کەوت و پێیووت زۆر خۆشحاڵ ئەبێت 
گەر ئەو ڕێگەی بدات ببێتە هاوسەفەری. 

پێتەریش دژی ئەم داوایەی نەبوو، چونکە 
پیاوەکە کەسێکی ڕێکپۆش و بەڕواڵەت 

ڕووخۆش بوو، بۆیە بە خۆشحاڵییەوە 
ڕێگایدا ببێتە هاودەمی سەفەرەکەی. ڕۆژ 

بە ڕۆژ تائەهات پێتەر ئەم پیاوەی زیاتر 
خۆشئەویست و دڵخۆشبوو بەوەی هاوسەفەرێکی 
ئاوهای لەگەڵدایە. ووردە ووردە پێکەوە چەندان 
هەفتەیان بەڕێکرد، ئەم نزیکبوونەوەیە بووە 
هۆی ئەوەی هەرچیان هەیە و نییە لە دڵی 

خۆیاندا بۆ یەکتری بگێڕنەوە. 
هەرئاوا پێکەوە ڕۆیشتن 

تا گەیشتنە شارێکی 
گەورە، هەموو خەڵکی 
ئەم شارە ڕەشپۆشبوون، 

تانانەت سەر کۆشکەکی 
ئەم شارەش ئااڵیەکی الرەوەبووی 

ڕەشی پێوە هەڵواسرابوو.
پێتەر لەیەکێک لەو ڕێبوارانەی کە 

بەالیاندا تێپەڕی پرسیاری لێکرد 
و لەوەاڵمدا بۆی دەرکەوت کە 

کچە جوان و خۆشەویست 
و نازدارەکەی پاشا 

لەالیەن جادوبازێکی پیر 
و ترسناکی کێونشینەوە 
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جادوی لێکراوە، بەجۆرێک ئەوتۆ شازادەکەی ناچارکردووە شەوانەش سەردانی بکات. شازادە بەرۆژ هێندە 
بێدەنگە وەک ئەوەی چووبێتە خەوێکی قورسەوە، بەاڵم هەندێک جاریش لەپڕ بەلەسە و شێت ئەبێت و 

ئەکەوێتە شکاندنی هەرچییەک بێتە سەر ڕێگای. 
لەبەرئەوەی شازادە زۆر شۆخ و شەنگە و سەرباری ئەوەش میراتگری هەموو موڵک و سامانی 

مەملەکەتەکەیە، زۆر کوڕی گەنج چوون بۆ کۆشک تا ڕزگاری بکەن، بەاڵم هیچ کام لەو کوڕە گەنجانە 
فریای باسکردنی هاوسەرگیری نەکەوتبوون لەگەڵ شازادەدا چونکە کەسیان نەیانتوانیبوو ئەو جادووە 
بەتاڵ بکەنەوە کە شازادە دووچاری بووبوو. هەر کەسێکیش ویستبێتی شازادە لەو جادووە ڕزگاربکات 

دەمودەست وەک بەچکە پشیلەیەک مردووە. هەرچ ڕزگارکەرێکیش هاتۆتە پێشەوە پێویستبووە 
وەاڵمی ئەو ڕازە بداتەوە کە لە دڵی شازادەدابووە، بەاڵم ئەوەی جێی نیگەرانی بوو تا ئەوکاتە هیچ 

ئینسانێکی ئاسایی نەیتوانیبوو لەوەدا سەرکەوتووبێت. لەگەڵ شکستهێنانی هەر ڕزگارکەرێک بۆ 
درکاندنی ڕازی دڵی شازادە، دەستکراوە بە ژماردنی ئەو ڕۆژە کەمانەی کە لە ژیانی ئەو ڕزگارکەرەدا 

ماوە. زۆر کوڕە شازادەی بە شان و شەوکەت هەوڵیاندا بەاڵم هیچیان نەیانتوانی لەو کارەدا 
سەرکەوتووبن، زۆر کوڕی گەنجی تریش هاتنەپێشەوە بەاڵم هەموویان ژیانیان لەو پێناوەدا دانا، 
بۆ نموونە هەردوو کوڕی میر و بارونیش لەناو ئەو کوڕانەدا بوون. لەو سااڵنەی بەروودا کەسێک 

نەمابوو جورئەتی چوونە پێشەوە بکات، بەاڵم سەرباری ئەوەش هەر ئاخ بوو بۆ شازادە 
هەڵ ئەکێشرا کە ڕۆژانێک چەندە شۆخ و شەنگ و نازداربووە! ئەو قسەیە ڕاستە ـ 

بەاڵم هێشتاش شازادە هاوتای نەبوو لە جوانیدا.
پێتەر بە هاوڕێکەی وت:

ــ ئەی ئەگەر هاتوو من ئەو کارە بکەم و سەرکەوتووبم! تۆ پێت وایە دەرفەتێک 
مابێت بۆ سەرکەوتن، لەکاتێکدا خەڵکانێکی زۆر پێش من شکستیان هێناوە؟ 

ئەگەر من لەم پێناوەشدا بمرم، ئەوا لە پێناوی شتێکی باشدا ئەمرم، 
ئەگەر سەرکەوتووش بووم ئەوا هێندەی ئەو دەستکەوتە گەورەنابێت کە 

من و تۆ تێێدا بووین بە هاوڕێ!
هاوسەفەرەکەی پێتەریش وەاڵمی دایەوە:
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ــ من پێموایە تۆ ئەبێت ئەم هەوڵەبدەیت، پەیمانبێت منیش 
یارمەتیت بدەم، ئەشمەوێت تۆ تێبگەیت کە من توانایەکی 

زیاترم لە خەڵکی تر هەیە، ئەوەش بزانە کە من ئینسانێکی 
ئاسایی نیم، بەڵکە من تارمایم، گەر لەبیرت بێت ئەو پیاوەی 

لە دێکەدا ناشتت، من تارمایی ئەو پیاوەم، من خاوەنی ئەو 
توانا و زانیاریانەم کە تۆ لە ئێستادا پێویستت پێیانە بۆ 

بەئەنجام گەیاندنی ئەم کارە! تەنها بڕۆ بۆ الی پاشا و پێی 
بڵێ کە تۆ ئەتەوێت هەوڵبدەیت شازادە لەو داوی جادووە 

ڕزگاربکەیت. پاشاش بەمە زۆر خۆشحاڵ ئەبێت، ئەگەر هاتو 
سەرکەوتووشبوویت ئەوا خەاڵتێکی زۆر باشت ئەکات.

پێتەر ملی ڕێی کۆشکی گرت، ناوی خۆی وەک ڕزگارکەرێک 
نووسی و چووە بەردەمی پاشا. کاتێک باسی ئەوەی کرد کە بە 

ئومێدی چییە بیکات، پاشا پێیووت: 
ــ ئەی الوە خۆشەویستەکەم، ئەم کارەی تۆ هاتویت بیکەیت 

ئێجگار دژوارە. بیر لەوە بکەرەوە ئەگەر هاتوو تۆ نەتوانی 
کچەکەم ڕزگاربکەیت ئەوا ئەبێت ژیانی خۆتی لەسەر دابنێیت. 

ئەگەر نەوتوانی ڕازەی ناو دڵی ئەو بزانیت ئەوا بێ هیچ 
چەندوچوونێک ئەتکوژێت.

پێتەر ووتی:
ـ ئەکرێت ئەوە ڕووبدات، بەاڵم هەرچۆنێک بێت 

من ئەمەوێت هەوڵبدەم، دواتریش چی ئەبێت با 
ببێت! 

پاشاش وتی:
ـ کەواتە بەیانی زوو وەرەوە، ئەم ماوەیە 

منیش باسی تۆ بۆ کچەکەم ئەکەم.
پیتەر گەڕایەوە بۆ ئەو میوانخانەیەی کە 
گرتبویان و هاوڕێکەی لەوێ چاوەڕوانی 

ئەکرد. کاتێک پێتەر بۆ هاوڕێکەی 
گیڕایەوە پاشا چی پێوتووە، هاورێکەی 

وتی: 
ــ با بوەستیت تا ڕۆژ ئاوائەبێت، کاتێکیش 

تاریک بوو کاتژمێر بوو بە نزیکەی دەی 
شەو ئەوکات قسەی لێ ئەکەین. بەاڵم 
ئەم نهێنییە الی هیچ کەس مەدرکێنە 
و باسی پالنەکان مەکە، هەوڵیش بدە 

کەیف سازبیت! من زۆر دڵنیام تۆ شازادە 
ڕزگارئەکەیت و تۆش ئەبیت بەیەکێک 

لەوان!
شتەکان تا ئەو کاتە بەو شێوەیە ڕۆیشتن، 
بە جووت پێکەوە چوونە درەوە و ڕێکەوتی 

هەموو ئەو شتە سەیروسەمەرانەی ناو 
شاریان کرد. هەروەها هەردووکیشان 

چاویان گێڕا بۆ ئەوەی بزانن جێگای کچە 
شازادە لە کوێدایە و پەنجەرەی ژووری 
نووستنەکەی کەوتۆتە کوێوە. کاتێک 
زانیان کە چیان پێویستە گەڕانەوە بۆ 
میوانخانەکە، نانی ئێوارەیان خوارد و 
قسەوباسیان لە هەموو شتێک کرد تا 
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کاتژمێر بوو بە دەی شەو. گەڕانەوە بۆ ژوورەکەی خۆیان و هاورێکەی پێتەر قتویەک مەڵحەمی لەبەرد 
دروستکراو و دوو باڵی لە شاپەڕ دروستکراوی لە تورەکەیەک دەرهێنا لەگەڵ قامچییەکی ئاسندا.

پێتەر جلەکانی داکەند و هاورێکەی شانەکانی بە مەڵحەمەکەی ناو بەردە هەڵکۆڵراوەکە چەورکرد و 
هەردوو باڵەکەی لە پشتی بەست. دواتر پێیووت:

ــ ئێستا بڕۆ بفرە بۆ بەردەم پەنجەرەی ژووری نووستنەکەی شازادە، لەویادا بوەستە و چاوەڕێ بکە، بەاڵم 
ئەبێت ئاگاداربیت هەرچ کاتێک هاتە دەرەوە و فڕی تۆ ئەبێت خێرا دوای بکەویت، لەکاتی فڕیندا ئەبێت 
تۆ بەم قامچییەی دەستت بەباشی بکێشیت بەپشت و سەر و قاچیا. ئەو بۆ هەرکوێیەک فڕی تۆش بفڕە، 

قاچت لەگەڵ قاچیدابێت کاتێک ئەچێتە ژوورەوە! خۆت بشارەوە و گوێبگرە بزانە جادوبازە کێونشینەکە 
چی ئەڵێت! شازادە لەویادا باسی تۆ بۆ ئەو ئەکات و لێی ئەپرسێت کە چ ڕازێک بخاتە دڵییەوە تا 
دواتر لە تۆ بپرسێت. وەک مشکێک لە جێگەکەی خۆتدا بێ جوڵە بوەستە و زۆر بە وردی گوێ بۆ 

هەموو شتێک بگرە. 
کاتێک هاورێکەی باڵەکانی بەباشی لە پشتی پێتەر توندکرد پەنجەرەکەی بۆ کردەوە و پێی ووت:

ــ هەر وەک چۆن لەم سەرەوە دوای شازادە ئەکەویت ئاواش لەگەڕانەوەدا بەدوایەوە ئەبیت، 
ئەوەندەی فریاش ئەکەویت قامچی پیائەکێشیت تا دیسانەوە ئەگاتەوە بەردەم پەنجەرەی 

ژوورەکەی و ئەفڕێتەوە ژوورەوە.
پێتەر قامچییەکەی گرت بەدەستیەوە، سەری بەرزکردەوە و خۆی فڕێدایە بۆشایی 

ئاسمانەوە، بە سەر سەربانەکانی ماڵەکاندا فڕی تا گەیشتە کۆشک و بەردەم 
پەنجەرەی ژووری نووستنەکەی شازادە. پێتەر لەبەردەم پەنجەرەکەدا وەستا، 

سەیری ژوورەوەی کرد و چاوی بە شازادە کەوت کە ئەویش دوو باڵی هەبوو. بێ 
پەروا بە ژوورەکەدا ئەهات و ئەچوو، وەک ئەوەی لەو دەمودەستەدا عەقڵی خۆی 

لەدەستدابێت، ئەیقیژاند و هاواری ئەکرد. پێتەر لەبەر پەنجەرەکەدا وەستا 
و چاوەڕوانی شازادەی کرد تا بێتەدەرەوە. کاتێک کاتژمێر بوو بە یانزەی 
تەواو شازادە پەنجەرەکەی کردەوە و دەمودەست کەوتە فڕین. پێتەریش 

خۆی هەڵدا و دوایکەوت، کاتێک لێی نزیکی بوەوە زۆر بە ترسەوە بە 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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قامچییە ئاسنینەکە دەستی 
کرد بە قامچی کێشان پیایدا، 

بەجۆرێک کە ئیتر ڕۆحی پیتەر 
پڕبوو لە ئازار. بەاڵم ئەم 
ئازارە هیچ دادێکی نەئەدا 
ـ ئەو ئەبوو هاوڕێکەی چی 
پێ وتبوو وابکات ئەگەرچی 

هەموو ئەو شتانەی کە 
ئەیکرد ژانی ئەگەیاند بە 

دڵی.
ووردە ووردە لە کێوێک نزیک 

ئەبوونەوە، دەمی شاخێکی 
گەورە لەبەردەمیاندا کرایەوە 

و ئەوانیش بەو نێوانەدا فڕین 
و چوونە ژوورەوە. 

ــ ئێستا کاتی ئەوەیە ئاگام لە خۆمبێت، پێتەر 
وای بە خۆی وت و بەبێ دەنگی بەدوای شازادەدا 

ڕۆیشت و چووە هۆڵێکی گەورەوە. نزیک بە دەرگای 
هۆڵەکە مێزێکی گەورە دانرابوو، پێتەر 

چووە پشتی مێزەکەوە و خۆی شاردەوە 
بۆ ئەوەی بتوانێت گوێ لە هەموو ئەو 
قسانە بگرێت کە لەویادا ئەکرێن، 

هەروەها ئاسانیش بێت بۆ 
چوونە دەرەوە لە کاتێکدا 

ئەگەر شتێک 
ڕووبدا، یاخود ئەو کاتەی کە ئەگەڕێتەوە بتوانێت 
بە ئەسپایی دوای شازادە بکەوێتەوە و دیسانەوە 

بگەڕێتەوە شوێنی خۆی.
کچە شازادەکە ڕایکرد بۆ الی جادوبازە کێونشینەکە 
و خۆی هەڵدایە باوەشی. جادوبازێکی پیر و ترسناک 

بوو، قژی درێژ و سپی و ئاڵۆسکاو بوو.  لەو تاریکیەدا 
چاوە سوورەکانی وەک چاوی سەگی شوێن هەڵگر 
ئەبریسکانەوە. ڕوواڵەتێکی ستەمکارانە و ناحەزی 

ئەوتۆی هەبوو وایکرد پێتەر تەواو بترسێت و 
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پەشیمانبێتەوە لەوەی چی 
بەسەر خۆی هێناوە. بیریشی 

لەوە ئەکردەوە کە ئەبێت 
ئاخۆ کچە شازادەیەکی جوانی 
ئاوا لە الی ئەم پیرە قێزەونە 

چی بکات؟
 پێتەر هەستیکرد کەوتۆتە 
ناو تەڵەیەکەوە. نەی ئەوێڕ 

لە ترسا جوڵەیەک چییە بیکات 
نەبادا پێیبزانن، ئەو دەرگایەی 

لە شاخەکەشدا کرابوەوە و 
ئەوانی لێوە هاتبوونە ژوورەوە 
داخرابوەوە و بووبوو بە کەرتە 
شاخێکی تەواو. دوای نازکردنی 

جادوبازەکە و شازادە لەگەڵ 
یەکتریدا، جادوبازە کێونشینەکە بە شازادەی وت:

ــ تۆ چەند مانگێکە نەهاتوویت بۆ الم، ئەمەش مانای ئەوەیە ماوەیەکی زۆر درێژە تۆ کەست نەکوشتووە. 
چەند گوناهیت، لەو کاتەوە لەزەتت لە خواردنەوەی خوێنی ڕزگارکەرێک نەبینیوە. بەاڵم مادام تۆ ئێستا 

لێرەیت نیشانەی ئەوەیە کە چۆلەکەیەک بووە بە داوەکەوە.
ــ وایە، کچەکە وەاڵمی دایەوە، ئێستا پیاوێکی تر هاتۆتە پێشەوە، بەاڵم ئەو پیاوە تەنها پیاوێکی ئاساییە، 

نە شازادەیە و نە میر و نە بەگزادە. بەاڵم جادوبازە خۆشەویست و نازدارەکەم، تۆ ئەزانیت چ کەش و 
هەوایەکی ترسناکی هەیە ئەمشەو، من بەناو زریاندا فڕیم تا گەیشتمە ئێرە، سەیرمکە لە ڕێگادا بۆ 

الی تۆ چەند خراپم بەسەرهاتووە ــ شازادە جێ شوێنی برینەکانی سەر پشتی پیشاندا کە خوێنیان پیادا 
ئەچۆڕا.



ــ ئۆی، جادوبازە کێونشینەکە وتی، بەاڵم هێندەش ترسناک 
نییە! کەواتە هەقی ئەم برینانەی خۆت لەو کەسە ڕزگار 

کەرە بکەرەوە کە هاتۆتەپێشەوە. بیر لەوە بکەرەوە تا خوێنی 
زیاتری لێ بێنیت ئەوا خوێنی زیاتر ئەخۆیتەوە و زیاتر ئەبیتە 

یاری جوان و بێ هاوتای من.
ــ هەروایە، ڕۆژی مردنی ئەو ڕۆژی چاکبوونەوەی منە! بەاڵم 
تۆ ئەبێت هەر ئێستا یارمەتیم بدەیت بۆ دۆزینەوەی ڕازێکی 
تر بۆ ئەم کەسە ڕزگارکەرە. ئەم جارە بیر لە چی بکەمەوە؟

جادوبازەکە وەاڵمی دایەوە و وتی: 
ــ بیر لە ئەسپە سپیەکەی باوکت بکەرەوە کە ئەیبات بۆ 

شەڕ.  
ـ باشە، زۆر باشە، شازادەکە چەند جارێک ئەمەی بەدەم 

خۆیەوە وتەوە و داوای لێکرد ڕێگای بدات جاریکی تر 
بگەڕێتەوە.

ــ کاتژمێر چارەکی ئەوێت بۆ دوانزەی شەو، ڕێگایەکی دووری 
فڕینم لەپێشە، خۆشت ئەزانیت ئەبێت من پێش کاتژمێری 

دوانزە گەڕابێتمەوە بۆ ماڵەوە!
جادوبازە کێونشینەکە دەرگا شاخاویەکەی کردەوە، 

کچەکە کەوتە ڕێ و پێتەریش بەدوایدا فڕی، 
بە فرسەتیشی زانی لە ڕێگای گەڕانەوە بە 

قامچییە ئاسنیەکەی بەهەموو شوێنێکی 
جەستەی شازادەدا بکێشێت. کاتێکیش 

نزیکبوونەوە لە کۆشک شازادە لە 
پەنجەرەی ژووری نوستنەکەیەوە فڕی 

و خۆی گەیاندەوە ژوورەوە، پێتەریش دوای 
قەیریک چاوەڕوانکردن بەرەو میوانخانەکە 

دای لە شەقەی باڵ و گەڕایەوە. دوای ئەوەی 
باڵەکانی بەوریاییەوە لە پشتی کردەوە بۆ 

ئەوەی لە ژوورەکەدا پاڵکەوێت. هاورێکەشی 
چووبووە شیرن خەوەوە و پڕخەی ئەهات، بە 
پێتەری وتبوو ئەبێت زۆر ئاگاداری باڵەکانی 

بێت، ئەویش سۆزی پێدابوو کە تەنها 
پەڕێک چییە لە باڵەکانی نەکاتەوە کاتێک 

ئەیانخاتەوە ناو تورەکەکەی. 
بەیانی ڕۆژی دواتر پێتەر لەخەوهەستا و 

باشترین جلی خۆی لەبەرکرد، نانی بەیانی 
لەگەڵ هاوڕێکەی خوارد و دواتر چوو بۆ 

کۆشک. لەوێ ڕێگایان پێدا بچێتە ژوورەوە، 
شازادە لەسەر تاکە قەنەفەیەکی کەشخەی 

ئەو موبیالنە دانیشتبوو کە ژوورەکەی 
پێ ڕازێنرابوەوە، شازادە تاڕادەیەکیش 

غەمگین دیاربوو. بەاڵم جوان بوو! چاوەکانی 
میهرەبان و دالرابوون، هێندەش بەتەمەن 

گەورە نەبوو بەاڵم جەستەیەکی قەشەنگ و 
ناسکی هەبوو ـ مەحاڵبوو لە سیمایدا ببینیت 

کە ئەم کەسە چەندان کەسی کوشتووە ـ 
هێندەش کەمی نەکردبوو پێشتر نۆ کەسی 
کوشتبوو تەمەناشی ئەکرد بە پێتەرەوە کە 

١٥٢



ئێستا لەبەردەمیدا وەستاوە ژمارەکە بگەیەنێتە دە. کاتێک پێتەر ساڵوی کرد شازادە بەرەوپیری چوو، بە 
دەنگێکی حەیران و لەدڵەوەهاتووەوە پێیووت:

ــ ئاوها، ئەمە تۆیت کە ئەتەوێت من ڕزگار بکەیت. تەمەنا ئەکەم ئەوە بزانیت گەر هاتو تۆ  ئەو ڕازەی 
ناو دڵی منت نەزانی چییە ئەوا ژیانی خۆت لەدەست ئەدەیت.

ــ بەڵێ ئەزانم، پێتەر وەاڵمی دایەوە، بەاڵم سەرباری ئەوەش ئەمەوێت هەوڵی خۆم بدەم، ئەگەر 
سەرکەوتووش نەبووم بەخۆشحاڵییەوە با لە پێناوی تۆدا بمرم. چونکە تۆ لە هەموو ڕوویەکەوە جوان و 
شیرینیت، بەخۆشحاڵییەوە لەپێناوی ڕزگارکردنی تۆدا بەرەو ڕووی هەموو ئازاری مردنێک ئەچم. ئێستا 

ڕێمبدە با گوێم لەو ڕازەبێت کە لە دڵتا حەشارتداوە!
ـ هەر ئاوها، شازادەکە وتی، لەویادا دیاربوو شازادە بۆ حاڵی ئەو تەواو دڵگران و چاوبەفرمێسک بوو. 
من تەواو دڵگرانم بۆت، بەاڵم لەبەرئەوەی تۆ کوڕێکی کەللەڕەقیت کەوایە ئێستا گوێبگرە. پێمبڵێ 

من بیر لە چی ئەکەمەوە!
پێتەر ووتی:

ــ ئەمە ئەوەندە قورس نییە. من دڵنیام شازادە ئێستا بیر لە ئەسپە سپیەکەی باوکی ئەکاتەوە کە 
ئەیبات بۆ جەنگ. ئایە وانییە؟

شازادە تەواو ڕەنگی سپی هەڵگەڕا و وتی: 
ـ تۆ تەواو زانیت چییە! ڕەنگە دواتریش لە پرسیارەکانی تردا بەخت یاوەرت بێت. 

بەیانی زوو سەرلەنوێ وەرەوە بۆ الم، ئەوەش بزانە گەر هاتوو توانیت ڕزگارم 
بکەیت ئەوا پاداشتەکەت گەورە ئەبێت!

پێتەر بەئەدەبەوە دانەوییەوە و ئەوێی بەجێهێشت. 
پێتەر سەرلەبەری ئەو ڕۆژەی لەگەڵ هاورێی سەفەرەکەیدا بردە سەر، شەوێش 

وەک شەوی پێشوتر هەمان شت ڕوویدایەوە، بەاڵم ئەوەی جیاوازبوو لە 
دوێنێ شەو ئەوەبوو پێتەر دوو قامچی ئاسنینی وەرگرت، هەر قامچیەک 

و لەدەستێکیدا، بۆ ئەوەی لەکاتی فڕیندا بە هەردوو قامچییەکان 
بکێشێت بە شازادەدا. بەاڵم کاتێک نزیکی شاخەکەبوونەوە بەراورد بە 
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شەوی ڕابردوو پێتەر ڕووناکییەکی زۆرتری لە هۆڵە گەورەکەی 
جادوبازەکەدا بینی. چونکە مانگ بەسەر شاخەکەوە وەستابوو 

هەرچی تریفەی ساردیشی بوو ڕژاندبوویە ناو هۆڵەکەوە. 
لەسەر مێزەکە ماسیەکی گەورە دانرابوو دڕکێکی گەورەی 

پێوەبوو. شەویی رابردوو تەنها ئەستێرەکان بەسەر شاخەکەوە 
ئەبریسکانەوە، سەر مێزەکەش هیچی لێ نەبوو. 

کاتێک شازادە فڕییە هۆڵەکەوە و پێتەریش لە دوایەوە چووە 
ژوورەوە دەرگا شاخاوییەکە لە دوایانەوە سەرلەنوێ داخرایەوە، 

جادوبازە کێونشینەکە لەسەر کورسیەکی تەخت نشین 
دانیشتبوو، شازادە چووە پێشەوە و لەبەردەمیدا کەوتە سەرچۆک، 

باسی ئەوی بۆ کرد کە ئەو پیاوەی هاتووە ڕزگاری بکات بەو 
ڕازەی زانیوە کە ئەو لە دڵی خۆیدا هەڵیگرتووە. شازادە لە 

جادوبازە کێونشینەکەی پرسی:
ــ ئێستا ئێمە چی بکەین؟

ــ ئم، جادوبازەکە وتی، دیارە هێزێک هەیە تەنانەت لێرەدا لەناو 
ئەم کێوەی خۆشمدا دژایەتیمان ئەکات. بەاڵم ئەم جارەیان 
نابێت ئەم گەنجە چەتوونە سەرکوتووبێت لە وەاڵمدانەوەی 

پرسیارەکەتدا، ئەم جارەیان بیر لە شمشێرە گەورەکەی باوکت 
بکەرەوە.

ــ باشە، شازادە وتی. بەاڵم ئەوەش بزانە کە ئەم 
شەویش بە درێژایی ڕێگا بە قامچی پیایداکێشاوم، 

ئەمجارەیان لە دوێنێ شەو زۆر خراپترم 
بەسەرهاتووە. بڕوانە خوێنم لێدێت! بەاڵم 
سوێندت بۆ ئەخۆم، ئەگەر هاتوو بەیانی 

نەیتوانی وەاڵمی پرسیارەکەم بداتەوە، 
ئەوا دڵنیابە هەر لەویادا بە شمشێرەکەی 
باوکم کە بیری لێ ئەکەمەوە ژیانی ئەو 

گەنجە نەفامە لەناوئەبەم. شازادە ئەمەی 
وت و خۆی هەڵدایە باوەشی جادوبازە 

کێونشینەکە. جادوجازەکەش بە ئارامی 
پێیووت:

ــ شازادە خنجیالنەکەم ئێستا کاتی ئەوە 
هاتووە بگەڕێیتەوە بۆ ماڵەوە. باش ئاگات 

لەخۆتبێت و ئەشیبینیت کە ئەم ڕزگارکەرە 
ئەوە ئەچێژێت کە شایستەیەتی. بەاڵم 

ئەم ڕازەی دڵی خۆت بۆ هیچ بوونەوەرێک 
مەدرکێنە، دەنا بەیانیش هەمان شتی 

خراپ دووبارە ئەبێتەوە!
شازادە بەهەمان رێگای خۆیدا فڕییەوە و 
پێتەریش بەدوایەوە ـ بەدووری ڕێگاش 

قامچی خوارد تا خۆی ڕزگارکرد و فڕییە 
ناو پەنجەرەی ژوورەکەیەوە. پێتەریش 

دواتر بەرەو میوانخانەکە فڕییەوە، 
باڵەکانی داکەند، خستنیەوە ناو تورەکەی 

هاوڕێکەی و ڕاکشا و نووست، ئەمەش 
نیشانەی ئەوە بوو کە پێتەر زیاتر لە 
شازادە کە لەوکاتەدا لەناو ژوورەکەی 

خۆیدا بوو هەستی بە ئازایەتی ئەکرد.
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بەیانی زووی ڕۆژی دواتر پێتەر کەوتەوە سەرقاچ و چوو بۆ کۆشک، لەوێ شازادە وەک ڕۆژی پێشووتر 
بەڕێزەوە پیشوازی لێکرد. شمشێرە گەورە بە خوێن پەڵەبووەکەی باوکی لەسەر مێزێکی هۆڵەکە 

دانرابوو. هەر لەگەڵ چوونە ژوورەوەی پێتەر خێرا شازادە لێی پرسی:
ـ من بیر لە چی ئەکەمەوە؟

پێتەریش بەهەمان خێرایی ئەو وەاڵمی دایەوە:
ـ ئەی خانمی بەخشندە، تۆ بیر لە شمشێرەکەی باوکت ئەکەیتەوە!
لەویادا شازادە کەوتە سەر قەنەفەکەی و بە زمانی گیراوەوە وتی: 

ــ خوای گەورە، من ناپاکم!
بەاڵم هەر خێرا خۆی کۆکردەوە و بەردەوام بوو:

ـ سبەینێ سەرلەبەیانی وەرەوە. ئەگەر جارێکی تر بەخت یارت بوو ئەوا نیشانەی ئەوەیە تۆ 
سەرکوتووبویت!

دوای ئەوە پێتەر گەڕایەوە بۆ میوانخانەکە و چی ڕوویدابوو بۆ هاوڕێکەی گیڕایەوە کە چۆن بۆ 
جاری دووهەمیش سەرکەوتووبووە. دواتر هەردووکیان تا تاریک داهات ڕۆژێکی خۆشیان لە شارەکە 

پێکەوە بردە سەر، گەڕانەوە بۆ میوانخانەکە و نانێکی خۆشیان پێکەوە خوارد، نزیک بە سەعات 
دەی شەو پێتەر خۆی ئامادەکرد بۆ جاری سێهەم بچێتەوە ـ بەو ئومێدەی ئەم جارەیان 

دواهەمین جاربێت بچێت بۆ شاخی جادوبازە کێونشینەکە.
هاوڕێکەی پێیووت:

ــ ئەمجارەیان هەرە زەحمەت ترین جار ئەبێت. تۆ بەڕاستی کەوتویتەتە ناو 
تاقیکردنەوەکەوە. ئەمجارەش وەک جاری پێشوو دوو قامچی بەکاربهێنە، هەروەها 

شمشێرێکی دوو دەمیش، بەاڵم پێویستە تۆ ئەمشەو سەری جادوبازەکە 
بپەڕێنیت! بەاڵم ئەبێت زۆر وریابیت! ئاگاداربە نابێت بچووکترین 

بریسکەی تۆ چییە بیبینێت کاتێک ئەچیتە ناو هۆڵە گەورەکەی 
شاخەکەوە، چونکە ئەمشەو هۆڵەکە وەکو ڕۆژی ڕووناک ڕۆشنە، بۆ تۆ 

زۆر زەحمەت ئەبێت جێیەک بدۆزیتەوە بۆ خۆشاردنەوە. بێ لەوەش 
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سۆزت ئەدەمی کە خۆشم لەگەڵت بێم 
بێ ئەوەی ببینرێم، هەرچ کاتێکیش 
دوچاری ناڕەحەتییەک بوویتەوە ئەوا 

ئەوەی لەدەستم بێت بۆتی ئەکەم بۆ 
ئەوەی ڕزگارت بکەم و لەوێ بتهێنمە 

دەرەوە. بەاڵم تەنها تۆ دانبەخۆتا 
بگرە و ئازابە هەموو شتێک باش 

ئەبێت. ئەمشەو جادوبازەکە تا دەرگای 
دەرەوەی شاخەکە دیت بۆ ئەوەی 

ماڵئاوایی لە شازادە بکات، لەوکاتەدا 
کە ئەگەڕێتەوە ژوورەوە و پێش ئەوەی 
شاخەکە بێتەوەیەک و دابخرێت ئەبێت 
تۆ زوو بێیتە دەست و سەری بپەڕێنیت 

و سەرەکەشی لەگەڵ خۆتدا بهێنیتە 
درەوە.

هەموو شتەکان بەو چەشنەی 
هاوڕێکەی بۆی باسکرد تێپەڕین. کاتێک 

کاتژمێر بوو بە یانزەی تەواو پێتەر 
جارێکی تریش دوای شازادە 

کەوتەوە، بە درێژایی 
ڕێگا زۆر بە خراپی کەوتە 

قامچی کێشان بە 
پشتی شازادەدا تا 

گەیشتنە کێوەکە. 

کاتێک چوونە ژوورەوە بۆ هۆڵە گەورەکە بینیان خۆر خۆی هاتووە 
بۆ ئەوێ تا ناوجەرگەی شاخەکە ڕووناک بکاتەوە ـ ئەوێ وەک ڕۆژی 

نیوەڕۆ ڕووناک بوو! لەسەر مێزەکە ماسیەکی دڕک درێژ دانرابوو 
لەگەڵ چرایەکی ڕۆشنی عەرەبانەدا. بەاڵم پشتی مێزەکە تاریک و 

سێبەر بوو، بۆیە پێتەر لەویادا سەرلەنوێ خۆی شاردەوە.
شازادە بەپەلە چووە بەردەمی جادوبازە کێونشینەکە، خۆی 

هەڵدایە باوەشی و خۆی بە ملیدا هەڵواسی و قیژاندی، بەدەنگێکی 
نائومێدانەوە وتی:

ــ من خیانەتکارم! جارێکی کەش وەاڵمەکەی ڕاست بوو! ئێستا 
ئێمە چی بکەین؟
جادوبازەکە وتی:

ـ بەڕاستی ئەمە زۆر خراپە، ئەبێت ئێمە وەاڵمێکی هێندە مەحاڵ 
بۆ ئەو پرسیارەی تۆ بدۆزینەوە کە ئەو نەیزانێت. وەک سەری من! 
ئەمە شتێکە تەنانەت مردووش بیری بۆی ناچێت، چونکە بێجگە لە 

تۆ هیچ کەسی تر منی نەبینیوە!
شازادە وتی: 

ــ ئەمەیان باشە. بەاڵم بڕوانە، وای وت و دەستی کرد بە گلەیی 
و گازندە، سەیرکە چۆن جەستەم لەم سەفەرە خەتەرناکەدا ونجڕ 
ونجڕبووە. قۆڵ و قاچ و سەرم و هەموو پشتم لە خوێنا شەاڵڵبووە!

جادوبازەکە وتی:
ــ من خەم بۆ حاڵی تۆ ئەخۆم، ئەی خۆشەویسترین کەسی 

من. بەڕاستی ئەمە تەواو ناخۆشبووە. بەاڵم بەیانی ئەتوانی 
هەموو جەستەت بخەیتە ناو خوێنی ئەم کەسە تازە هاتوەوە 

و مەلەبکەیت تا هەموو برینەکانت خۆشببنەوە. بێجگە لەوەش 

١٥٦



ئەوە بزانە لەبەرخاتری سەالمەتی تۆ من خۆم لەگەڵت ئەبم کاتێک ئەو بەیانی دێت بۆ الت، دیارە 
بەجۆرێک نەبینرێم. بڕوام پێبکە ئەمجارەیان لە هەڵهێنانی ئەو ڕازەی تۆدا سەرکەوتونابێت! بەوجۆرە 

جادوبازەکە شازادەی تا بەردەرگاکە بەڕێکرد، کە شازادە فڕی ئەو لە جێگای خۆیدا وەستا و تێڕوانی. 
کاتێک جادوبازەکە ویستی دیسانەوە بگەڕێتەوە بۆ ناو شاخەکە پێتەر لێی هاتەپێشەوە و بەیەک وەشاندنی 

شمشێرە دوو دەمیەکە سەری جادوزازەکە ناشیرینەکەی پەڕاند. دواتر سەرەکەی بە قژ هەڵگرت و 
بەخێرایی جارێکی تر بەبێ غافڵکردنی هیچ شتێک دوای شازادە کەوتەوە تا خۆی کردەوە بەناو 

پەنجەرەی ژوورەکەیدا. ئەوکات پێتەر فڕییەوە بۆ میوانخانەکە، باڵەکانی لە خۆی کردەوە و دڵخۆشبوو 
بەوەی بەو نزیکانە شازادە ئەبێت بە هی ئەو. دوای خەوێکی خۆشی شەوێ، بەیانی بەباشی خۆی 
ئامادەکرد بۆ چوون بۆ الی شازادە. لەگەڵ خۆیدا سەری جادوبازەکەی لە بوخچەیەکدا پێچایەوە و 
بردی. کاتێک ئەم جارەیان خۆی کرد بە ژووردا بۆ الی شازادە، بینی شازادە تەواو سیمای لە ترسا 

سپی بووە، بەجۆرێک کە بەزەحمەت ئەیتوانی پرسیارەکەی بکات. پێتەر پێش ئەوەی ئەو قسەبکات 
وتی:

ـ ئەی شازادەی بەشکۆ! ئەمڕۆ من هاتووم بۆ دواهەمین جار گوێم لە ڕازی سێهەمتان بێت. فەرموو 
ئێستا پرسیارەکەتان بکەن، بۆ ئەوەی بزانین ئەمجارەیان ئەم پرسیارە مایەی ژیان ئەبێت بۆ من 

یان مردن. 
بەدەنگێکی لەرزۆکەوە، وەک ئەوەی ژیانی بەندبێت بە وەاڵمەکەی ئەوەوە، شازادە 

پرسیاری کرد:
ــ ئەوەی من بیری لێ ئەکەمەوە چییە؟

پێتەر بێ ئەوەی وەاڵم بداتەوە، گرێی بوخچەکەی کردەوە و سەری جادوزازەکەی 
خستە سەر مێزێکی ناو ژوورەکە.

شازادە کاتێک چاوی بەسەری بڕاوی جادوبازەکە کەوت چەند جارێک 
لەسەریەک وتی: 

ــ کەوایە تۆ منت ڕزگارکرد! هێندەی نەبرد لەباوەشی پێتەردا 
بورایەوە. پێتەر بە وریاییەوە شازادەی خستە سەر قەنەفەیەک و 
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بانگی خزمەتکارەکانی کرد. هەر زوو هەندێک 
لە خزمەتکارەکان بەدەنگییەوە هاتن، پاشا و 
هەندێک لە دکتۆرەکانیش بانگکران. کاتێک 

شازادە هاتەوەسەرخۆی پاشا شازادەی بە پێتەر 
بەخشی تا بیکات بە هاوسەری خۆی،  پێتەر 

سوپاسی پاشای کرد و وتی پێش هەرشت ئەبێت 
سەرێک لەو میوانخانەیە بداتەوە کە تیایدا بووە. 
عەرەبانەیەکی بەشکۆیان بە شەش ئەسپەوە بۆ 

هێنا، بەپەلە بەرەو شار ڕۆیشت و لەبەردەمی 
میوانخانەکەدا وەستا. هاوڕێکەی پێشوەخت 
لەبەردەمی دەرگاکەدا وەستابوو بۆ ئەوەی 

بەخێرهاتنەوەی بکات، بەحورمەتەوە یارمەتیدا تا 
لە عەرەبانەکە بێتە خوارەوە، دواتر هەردووکیان 

پێکەوە چوونە سەرەوە بۆ ژوورەکەی خۆیان. 
لەویادا هاوسەفەرەکەی پێتەر بە پێتەری وت:
ـ کاتێک تۆ دوای ماوەیەکی کورتی تر لەگەڵ 

شازادەدا ئەچیتە جێگاوە، بێ ئەوەی شازادە 
پێ بزانێت لەگەنێکی گەورە پڕبکە لە ئاو و 

لەبەردەم تەختی خەوەکەتاندا دایبنێ. 
بۆ ئەوەی کاتێک شەو لە خەو 

بێدارئەبێتەوە و بەجێتئەهێڵێت 
هەمیشە سەرسمێک بدات و 
بکەوێتە ناو ئەو لەگەنە 
ئاوەوە. لەو کاتەدا کە 

ئەکەوێتە ناو ئاوەکەوە تۆ تەواو جەستەی لە ئاوەکە 
هەڵکێشە. ئەوکات قەڵەڕەشکەیەک لەناویدا دێتەدەرەوە 

و ئەفرێت و لە پەنجەرەکەوە ئەچێتە دەرەوە. جارێکی 
تریش هەڵیکێشەوە ناو ئاوەکە، کۆترێک لەناویدا 

دێتەدەرەوە و لەسەر شانت ئەنیشێتەوە. کاتێک بۆ جاری 
سێهەم لە ئاوەکەت هەڵکێشا ئەوکات شازادا بەتەواوی 

لەدەست هەموو جادویەک ڕزگاری ئەبێت. لەوەبەدوا ئەو 
تۆی بەڕێزەوە وەک فریشتەیەکی ئاسمان خۆشئەوێت، 
ئەو کات لەبەرامبەرتا ئەبێت بە مەڕێک و بە درێژایی 

ڕۆژەکانی ژیانت ملکەچت ئەبێت. سێ جار ماچیبکە و دواتر 
بەئاسودەیی لەگەڵیدا بژی، چونکە تۆ ئەبیت بە پاشای 

ئەم مەملەکەتە دوای مردنی باوکی. ئێستا ئیتر هاوڕێم 
خۆش بژی، سوپاس بۆئەوەی لەگەڵ منت کرد! تۆ چیتر 

پێویستت بە من و بە یارمەتی من نەماوە، ئێستا من تۆ و 
ئەم دنیایە بۆ ئەبەد بەجێدێڵم. پێموایە ئێستا من قەرزی 

خۆم داوەتەوە بە تۆ.
لە چرکەساتی دوای ئەو قسانەدا هاوڕێکەی دیارنەما. 

پێتەر بەرێگای خۆیدا گەڕایەوە، دڵگرانبوو بەجیابوونەوەی 
هاورێکەی بەو دەمودەستە، هەروەها بەوەی فریا نەکەوت 

لەپای یارمەتیەکانیدا سوپاسێکی گەرمی بکات.   
کاتێک پێتەر گەڕایەوە بۆ کۆشک هەموو شتێک پیشوەخت 

بۆ ئاهەنگەکەی لەگەڵ شازادەدا ئامادەکرابوو، لەشەوی 
ئاهەنگی زەماوەندەکەدا تەواو ئەو شتەی کرد کە 
هاورێکەی ئامۆژگاریکردبوو بیکات. کاتێک کچەکە 

١٥٨



لەهەموو ئەو جادووانە ڕزگاری بوو ماوەیەک لەگەڵیدا بە ئاسودەی ژیا وەک ئەوەی پاشابێت، دوای ئەوەی 
بە ماوەیەکی کەم بەڕاستی بوو بە پاشا، تا ئەو ڕۆژەی لەژیانیدا مابوو لەسەر ئەم زەوییە، بەشێوەیەکی 

ئارام و باش فەرمانڕەوایی واڵتەکەی کرد. 

چیرۆکی ئەو کچە شازادەیەی کە جادوبازێکی کێونشین یاری بوو لەناو ئەو چیرۆکە لۆکاڵییە ئەڵمانیانەدا 
هەڵبژێراوە کە لە 1800 کاندا کۆکراونەتەوە و چاپکراون. ئەو کەسەی لە پشتی ئەم کارەوە بووە 

کارڵ ئۆگەست ئیدوارد »1810ــ1870« بووە، ئەم پیاوە مامۆستای دێ بووە لە زێلەرفێلد، سەرباری 
زەحمەتییەکی زۆری ئابوری لەو سەروەختەدا ئەم چیرۆکانەی چاپکردووە. 

سەرچاوە: 

Bra Böckers Folksago, del 1, 1987
Urval och översättning Jan – Öjvind Swahn
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دی.  جه ی.  له الیه ن  ١٩٥١ـدا  ساڵی  له   مه زرا،  له   پاسه وانێك 
به   و  مۆدێرن  كۆمه ڵی  به   دژ  ڕه خنه یه ك  وه ك  سالنجه ره وه، 
سێ  ژیانی  له   بریتییه   ڕۆمانه كه   نووسراوه .  ئه مه ریكا  تایبه ت 
ده خوازێت  و  ده ركراوه   قوتابخانه   له   كۆڵفیڵد؛  هۆڵدن  ڕۆژه ی 
له   نامه ی ده ركردنه كه ی به  ماڵه وه  بگات؛ بۆ خۆی  به رله وه ی 

شه قامه كانی نیو یۆرك دا پیاسه  بكات و بسووڕێته وه .
پاسه وانێك له  مه زرا، به رله وه ی به  شێوه ی كتێب باڵو ببێته وه ، 
ڕۆژنامه دا  له   به ش  به ش  به   ١٩٤٦ـدا،  و   ١٩٤٥ ساڵه كانی  له  

باڵو بووه ته  وه.
كتێبێكی  وه ك  ئه مه ریكادا،  ناوچه ی  هه ندێك  له   كتێبه   ئه م 
لیستی  و چووه   ده درێت  قه ڵه م  له   و »قه ده غه «  »نه شیاو« 

كتێبه  قه ده غه كانی ده یه ی نه وه ده وه .
به  خوێندنه وه ی ئه م ڕۆمانه ، ده روازه یه كت بۆ دروست ده بێت، تا 
به  دوای كاره كانی دیكه ی سالنجه ردا بگه ڕێیت، هه ڵبه ت ده بێت 
بزانیت، كه  سالنجه ر ته نیا ٤ كتێبی هه یه  و ئه مه  شاكار و تاقه  

ڕۆمانیه تی، كه  هه رگیز نه یهێشت به  فیلم بكرێت.

ژوان جه الل، ئه م ڕۆمانه ی له  زمانی یه كه مه وه  كه  ئینگلیزییه  
كردووه  به  كوردی و له  ماوه ی ڕابردوودا ناوه ندی »غه زه لنووس« 

چاپ و باڵوی كردووه ته وه .
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نووسینی: هاروکى موراکامى
خوێندنەوەی : خەزاڵ

ئەم ڕۆمانە بە زمانی یابانی لە 2009 و 2010 دا بە سێ بەرگ باڵوبوەتەوە و هەر لە مانگی 
یەکەمی باڵوبوونەوەیدا ملیۆنێک دانەی لێ فرۆشراوە. چاپە ئینگلیزييەكەى بە قەبارەی 925 

الپەڕە لە ئۆکتۆبەری 2011دا  باڵوبۆتەوە. گەر پڕفرۆشی ڕۆمانێک پێوەریش نەبێت بۆ 
خراپی و  باشی ئاستە هونەریی و ئەدەبییەکەی بەاڵم لە سەردەمی لەبیرچوونەوەی 

ئەدەبدا هەبوونی خوێنەر بۆ کتێبێک بەو قەبارەوە دڵخۆشکەرە. 

ڕۆمانی
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ئاومامێ و تێنگۆ ناوى دوو کاراکتەری 
سەرەکی ئەم  ڕۆمانەن،  ماسامی ئاومامێ 

خانمێکی سی سااڵنە و ڕاهێنەری 
وەرزشییە لە یانەیەکی رەشاقەدا و لە 

هەمان کاتیشدا بکوژێکی پرۆفێشناڵە و 
لە ڕێگای چەقاندنی دەرزییەک لە بەشی 
دواوەی سەری قوربانییەکانی دەیانکوژێ، 

قوربانییەکانی ئاومامێ ئەو پیاوانەن 
توندوتیژی لەگەڵ ژنەکانیان بەکاردێنن، 
ئاومامێ بە درێژایی ڕۆمانەکە بە ناوی 

فامیلییەکەوە ناوی دێت. 
 تێنگۆ مامۆستای ماتماتیکە و خەریکی 

نووسینی ئەدەبییە بەاڵم هیچی 
باڵونەکردوەتەوە، ئەو لە ڕێگای 

سەرنووسەرێکی ئەدەبییەوە بەناوی 
کۆماتسۆ ناوی ئەو کەسانە جیا ئەکاتەوە 

کە بەشدارئەبن لە کێبرکێی خەاڵتی 
ئەدەبی گۆڤارەکە، لەکاتی جیاکردنەوەدا 

ڕێکەوتی ڕۆمانێکی کورت دەکا کە 
نووسەرەکەی کچێکی حەڤدە سااڵنە بە 

ناوی فوکا ئێری، هەرچەند ڕۆمانەکە 
شێوازی نووسین و ئاستی زمانەکەی 
خراپە بەاڵم پلۆتەکەی و خەیاڵەکەی 

سەرنجی تێنگۆ و کۆماتسۆ ڕادەکێشێ، 

کۆماتسۆ تێنگۆ ڕازیدەکا کە سەرلەنوێ ڕۆمانەکە بنووسێتەوە 
بۆ ئەوەی خەاڵتی نووسەری نوێ وەربگرێت و هەمی ببێتە 

پڕفرۆشترین کتێبیش، هەرچەند تێنگۆ ئەم کارەی بۆ قووت 
نادرێ و لە ئەنجامی ئاشکرابونەکەی دەترسێ بەاڵم کۆماتسۆ 

ڕازیدەکات، لەزمانى کاراکتەرى کۆماتسۆوە 
هۆکاری ئەو کارە تێئەگەین کە 

تۆڵەکردنەوەیەکە لە دونیاى ئەدەبى، 
کۆماتسۆ لە الپەڕە 25 ى ڕۆمانەکەدا 

دەڵێت »من بۆ پارە ئەمە ناکەم، من بۆ 
ئەوە دەیکەم تا گاڵتە بە دونیای ئەدەبی 

بکەم« 
لە پاڵ تێنگۆ و ئاومامێ کۆمەڵێک کاراکتەرى 

گرنگى دیکە لەو رۆمانەدا هەن، فوکادا کە 
مامۆستاى زانکۆیە و دواى شۆرشێکى قوتابیان 

کە لە ڕۆمانەکەدا باسدەکرێت زانکۆ جێدێڵێت و 
لەگەڵ کۆمەڵێک قوتابى و هاوڕێیدا کۆمەڵگەیەکى 

کشتوکاڵیى وەک کۆمۆنێک بە ناوى ساکیجاکى 
لە گوندێکى چیاییدا دروستدەکەن و بە کۆمەڵ 

دەژین. دواتر کۆمۆنەکە شێوەى ئاینێک وەردەگرێ 
و فوکادا دەبێتە سەرکردەیان و لەوەدوا لە ڕۆمانەکە 

بە سەرکردە ناوى دێت. ئیریکۆ فوکادا »فوکا 
ئێری« نووسەرى ئەو رۆمانەیە کە تێنگۆ دووبارە 
دایدەڕێژێتەوە. کۆماتسۆ سەرنووسەرى ئەدەبییە 

لە خانەیەکى باڵوکردنەوە و هاوڕێى تێنگۆیە، شیزۆ 
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ئۆگاتا كە بێوەژنێکى دەوڵەمەندە 
و هاوڕێى ئاومامێیە و ئوشیکاوا 
پارێزەرێکە کە کار بۆ کۆمۆنەى 

ساکیجاکى دەکات. 
ئەوەى هەردوو کارەکتەری تینگۆ 
و ئاومامێی پێکەوە دەبەستێتەوە 

رووداوێکى بچکۆلەیە: رۆژێک تەنها  
 تێنگۆ و ئاومامێى لە پۆلێکدا 
دەبن و ئاومامێ توند دەستى 
تێنگۆ دەگوشێت و بێ ئەوەى 

هیچ بڵێت، نووسەر ئەمە دەکاتە 
بیانوویەک کە ئەم دوو کاراکتەرە 
دواى بیست ساڵ بە دواى یەکدا 
بگەڕێن، ئاومامێ هەستێکى الى 
تێنگۆ جێهێشتووە كە دواى ئەو 

هەموو ماوەیەش لەبیرینەكردووە. 
لە پاییزى ساڵى 2006 ئەوکاتەى 
موراکامى لە هاوایى دەبێت تەنها 

دوو بیرۆکەى بۆ ڕۆمانەکەى 
هەبووه: کتێبەکە لەبارەى ژنێک 
و پیاوێک دەبێت کە 

بەدواى یەکدا 
دەگەڕێن و 
ئەویش 

هەوڵدەدات »ئەم چیرۆکە سادەیە تا ئەوڕادەیەى ڕێیتێدەچێ درێژ و 
ئاڵۆزبکات.«1« گەر ئەمە خەونى موراکامى بووبێت لە نوسینى ئەم 

رۆمانەدا ئەوا بەدڵنیاییەوە شکستى نەهێناوە.
ناونيشانی ڕۆمانەکە یاریکردنێکە لەنێوان حونجەکردنی ژمارە 9 کە 

لەزمانی یابانیدا بە کیو دەخوێندرتەوە هاوکات کیو لە زمانی ئینگلیزیدا 
کورتکراوەی پرسیارە«2«، موراکامی ڕۆمانی  1984ی ئۆروێلى 

وەک یەکێک لە ئیلهامەکانى بۆ نووسینى ئەم ڕۆمانە وەسفکردووە 
، لە چاوپێکەوتنێکیشیدا لەبارەی ئەو ڕۆمانەوە دەڵێت: دەمێک بوو 
دەمویست ڕۆمانێکى رابردووى نزیک هاوشێوەى رۆمانەکەى جۆرج 

ئۆروێل بنووسم«5«. سەرچاوەیەکى دیکەى ئیلهام بۆ موراکامى ئەو 
زنجیرە چاوپێکەوتنانەبووە کە لەگەڵ ڕزگاربووانى ئۆم«3« سازیداوە 

  Underground دواى هێرشە گازییەکانى 1995 و لەژێر ناوى
باڵوکراوەتەوە. 

ئەم ڕۆمانە بە خەیاڵێکی فراوان و چنینێکی زیرەکانە نووسراوە لە 
هەمان کاتیشدا پڕە لە وەسفی شتی سادە و ڕۆژانەیی، خاڵى بەهێز 
لە ناو ڕۆمانەکانى موراکامیدا ئەوەیە کە ئەو گێڕەرەوەیەکى زیرەک 
و بە سەلیقەیە و دەتوانێ یارى بە هێڵ و تێماکانى ناو ڕۆمانەکانى 

بکات، هەندێجار وەک ئەوەى کە ئەکرۆباتێکى لێزان بێت بەسەر 
پەتێکى باریکدا بڕوات و بازبدات ئاوا سەرکێشانە گەمەى ڕۆماننوسین 

دەکات. بەاڵم ئەوەى کە لەم کتێبەیدا کەمێک ماندووکەرە ئەوەیە 
بەشێکی ڕۆمانەکە بە باسی وردەکارییەکانی شێوازی جل وبەرگ و 
براندى فاشیۆن و خواردن دروستکردنی کاراکتەرەکانەوە دەبات کە 

هەندێجار خوێنەر وەڕس دەکات و هەمیشەش پەیوەندی بە بابەتی 
ڕۆمانەکەوە نییە. لە زۆر بەشی ڕۆمانەکەدا زۆر بە وردەکاریەوە باسی  ١٦٤



ئامادەکردنی خواردنی ژەمەکان دەکا لە الیەن تێنگۆ و ئاومامێ وتەنانەت لەبەشەکانی دواییدا هەمان شت 
بۆ ئوشیکاوا دووبارە دەکاتەوە، دیارە نووسەر دەیەوێ لە ڕێگای پیشاندانی شتە بچووکەکانی ژیانیان دەیەوێت 

کەسایەتی کاراکتەرەکانیمان پێ بناسێنێت بەاڵم هەمیشە هێلێکى نەبینراو هەیە لەنێوانى ئەمە و کەوتنە 
ناو درێژدادڕییەک کە دواتر نووسەر نەتوانێت لێى بێتەدەرەوە. بۆ نمونە لە الپەڕە 738 باسی ئەوە دەکا لەو 

ئەپارتمانەی ئوشیکاوا تازە بە کرێ گرتوویەتی تا چاودێری تێنگۆی تیابکا، ئوشیکاوا 
بەلوعەی دەستشۆرییەکە دەکاتەوە و ئاو نایەت مانای ئەوەیە کە نوسینگەی 

خانوووبەرەکە هێشتا ئاویان بەرنەداتەوە یانی ئوشیکا ناتوانێ توالێتەکە بەکاربێنێ؛ 
ئوشیکاوا لە سەتڵێک میز دەکا کە کۆمپانیای پاککردنەوەکە بەجێیان هێشتووە، لە 

الپەڕە 739 کە باسی هەمان ڕۆژ دەکا ئەمجارە بەلوعەکە دەکاتەوە و ئاو دێت؛ 
ئەمجۆرە باسکردنی وردەکاریی ناپێویست لە زۆر شوێنی ڕۆمانەکە دووبارە دەبێتەوە تا 

ئەوەی دەبێتە بەشێک لە ستایلی نوسینی موراکامی لەم ڕۆمانەیدا.
»قۆزاخەی هەوایی« ناوی ئەو کورتە ڕۆمانەیە کە کاراکتەری فوکا ئێری کە دیسلێکسیای هەیە 
نوسیوێتی و وەکو ڕاگر و سەنتەری ڕۆمانەکەی موراکامی وایە و گرێى رۆمانەکەى لەسەر ئەم 

کورتە ڕۆمانەى فوکا ئێری دروستکردووە، تا ئەو ڕادەیەى هەستدەکەیت کە موراکامى لە هەمان 
کاتدا دوو ڕۆمانی نوسیوە، قورسایى قۆزاخەی هەوایی تا ئەو ڕادەیەیە کە ئەگەر لە ڕۆمانەکەدا 
الیبەرین ئەوا هەموو پێکهاتەکانى ڕۆمانەکە دەڕمێت. لە دونیای ڕۆمانی قۆزاخەی هەوایی دوو 

مانگ لە ئاسماندا هەن، مانگێکی ئاسایی و مانگێکی ناڕێکی سەوزباویش کە شان بە شانی 
 The مانگەکەی دی لە ئاسماندایە، لەم دونیایەدا گروپێک هەن کە پێیان دەوترێ ئینسانی بچوک

Little People کە وەک هێزێکی بانسەر وەسفکراون کە توانای زانینی شتەکانیان هەیە و دەتوانن 
دەستبخەنە دیاردە سروشتییەکانەوە، لە چاوپێکەوتنێکدا موراکامى لەبارەیانەوە دەلێت: »ئینسانە 

بچووکەکان لە پڕ هاتن. من نازانم ئەوان کێن. نازانم ماناى چییە. من زیندانیى چیرۆکەکە بووم، 
من ئیختیارم نەبوو، ئەوان هاتن و من باسمکرد، ئەمە کارى منە.«5« یەکەم دەرکەوتنی ئەوان لە 
قۆزاخەی هەوایی بەم شێوەیەیە: پاڵەوانی ڕۆمانەکە کە کچێکی دە سااڵنە و لە کێڵگەیەکدا لەگەڵ 
دایک و باوکیدا دەژیت، لەم کێڵگەیە کۆمەڵێک خەڵک ژیانێکی بە کۆمەڵ دەژین و خۆیان لە دونیای 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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دەرەوە دابڕیوە و لە ڕێگای کشتوکاڵکردنەوە 
پێداویستی ژیانکردنیان دابیندەکەن. کچە دە 
سااڵنەکە کاری ئاگاداربوونی مێگەلێک بزنی 

پێدەسپێردرێ کە لەناویاندا بزنێکی پیری تێدایە 
کە گرنگییەکی تایبەتی بۆ کۆمەڵگەکە هەیە، 

ڕۆژێکیان لە بزنە پیرەکە بێئاگا دەبێت و بزنەکە 
دەمرێت، لەالیەن کۆمەڵگاکەوە کچەکە وەک 

سزا  بۆ ماوەی دە ڕۆژ لە ژورێکی تاریکدا  بەند 
دەکرێت و لەو ماوەیەدا نابێ لەگەڵ کەسدا 
قسە بکا، شەوێکیان شەش کەسی بچوک لە 

ناو دەمی بزنەکە دێنە دەرەوە و لەگەڵ کچەکە 
بە ڕاکێشانی پەتی سپی لە هەوا دەست بە 
دروستکردنی قۆزاخەیەکی هەوایی دەکەن.
 تێنگۆ و ئاومامێ ژیانیان دەکەوێتە ناو ئەو 

دونیایەى کە لە ڕۆمانەکەی فوکا ئێری باسکراوە 
و  ئەم دونیایە وەک پارالێلێکى دونیاى ئاسایى 
وایە، ئەوان ئیدى لە ژێر ئاسمانێکدان کە دوو 
مانگی تێدایە. دواى ئەوەى یەکتر دەدۆزنەوە 
هەوڵدەدەن لەو دونیایە رابکەن و بگەڕێنەوە 

دونیاى ئاسایى یان راستەقینە، لە کۆتایی 
ڕۆمانەکەدا تێنگۆ و ئاومامێ پێکەوە 

لە دونیای دوو مانگەکە دەچنە 
دەرەوە، ئاومامێ سەیرى 

تابلۆیەکى ریکالمى بەنزین 

دەکات کە پێش ئەوەى بکەوێتە ناو دونیا دوو مانگیەکە 
لەهەمان شوێندا بینیوێتى و ئەوکات هەستدەکا تابلۆکە  
پێچەوانەبوتەوە، لەوێدا ئێمە دڵنیانین داخوا ئەمە دونیاى 

ئاساییە یان وێنەى پێچەوانەبووەى ناو ئاوێنەیەکە. 
ڕۆمانەکە لەوێدا تەوادەبێ کە  تێنگۆ و ئاومامێ بەیەکەوە 
لە قاتی حەڤدەهەمینی هۆتێلێکدا سەیری مانگ دەکەن تا 

بزردەبێت و خۆر هەڵدێت. 
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شوناس وئاڵۆزی 
کایەی کتێب: كۆمەڵه وتار

ناوی نوسەر: مەریوان وریا قانیع
باڵوكردنەوە: ناوەندی ڕۆشنبیری و هونەری ئەندێشه

كتێبی شوناس و ئاڵۆزی كتێبی بەرگریكردنه له ئاڵۆزیەكانی فیكر و 
كه  تایبەتانەیه  بەو خوێندنەوه  دژ  كتێبێكه  دوونیا،  ئاڵۆزیەكانی  له 
دیارده ئاڵۆزەكانی دونیا بەشێوەیەكی ترسناك ساده دەكەنەوه، كه 
هەمیشه یەك مانا  یەك وێنه و یەك ڕەهەندی دیاردەكان وەردەگرن 
و بەسەر هەموو دەركەوت و وێنه و ماناكانی تردا دەیسهپێنن. ئەم 
سادەكارییه فره ڕەنگه و هەرجارەو لەژیر ناوی بەرگریكردن لەدید و 
هەرەسەرەكی  ئاكاری  دەردەكەوێت،  تایبەتدا  تیورەیەكی  و  تێڕوانین 
كه  رەها  و  ساده  گشتگیریەكی  گشتگیریه،  دەركەوتنه  جۆره  ئەم 
و  دەدات  مرۆییەكاندا  ژینگه  بەسەر  باز  و  دەكوژێت  جیاوازیەكان 
لێكدەرەوەیه،  بونەوەرێكی  ئینسان  كه  دەكات  ئینكار  خاڵەش  ئەو 
بونەوەرێكه تەفسیرخواز، كەسێكه مانا بەرەهم دەهێنێت و ماناش به 
شتەكانی دەورو بەری دەبەخشێت. گشتگیری نەخۆشیەكی فیكری و 
ڕۆشنبیریه و یەكێك له هۆكاره هەره سەرەكیەكانی بینینی ئینسان 

وهك بونەوەرێكی بێپرسیار.
دوژمنی سەرەکی ئەم کتێبە ئەو تەرزە فیکرەیە کە جگە لە ریتۆرێک، 
بەکوردییەکەی جگە لە قسەی زل و نەسەلمێنراو، جگە لە پێشداوەری 
قورس و نابەجێ و جگە لە حەز و ویستێکی گەورە بۆ موبالەغەکردن، 
هیچیتری نییە بەخوێنەری بدات و شتێکی ئەوتۆشی نییە لەسەر دونیا 
هەیە،  سەرەکی  دوژمنی  دوو  کتێبە  ئەم  دیکە  بەمانایەکی  بیڵێت. 
یەکەمیان ئەو فیکرەیە کەلەسەر گشتگیری دەژی و توانای قسەکردنی 
لەسەردیاردە و دەرکەوت و مانا کۆنکریتییەکان نییە، ئەویتریان ئەو 
فیکرەیەیە کە لەسەر داوەریکردن و نرخاندنێکی قورس و رەها و یەک 
ڕەهەندی دونیای دیاردەکان کار دەکات و ریتۆرێک ئاراستەی ئەکات 
و شتەکان بە لۆژیکی یان سپی یان رەش، یان باش یان خراپ و یان 

جوان یان ناشیرین ئەبینێت.
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