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شتێک بکە
بۆ نموونە 
فوو لە چراکە بکە
تا باڵندە و درەخت و گیا و ڕووناکی
پێڵوو لێکنێن و بزانن کە ئیتر درەنگە،
بەاڵم رۆژێکی تازەیان لە پێشە

شتێک بکە
بۆ نموونە 

بەیانیان ئینجانەکان بگوێزەوە
بەر هەتاو

شتێک بکە .... 
       هەر شتێک!
دالوەر قەرەداغی
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تا خۆر تاقەتی بێ هەڵبێ
 تا متمانە بە خۆی

پەیدا بکاتەوە و 
بزانێ کە هەبوونی ئەو چەندە 

پێویست و گرنگە .... بۆ ئێمە

شتێک بکە
بۆ نموونە زەمیلە بچنە

تا قۆخ بیری بێت پێ بگا
تا هەناری ترش بزانێ 

کە هەمیشە  
لە زەینی ئێمەدا 

چ خەیاڵێکی بێ ئەندازە مێخۆشە!

شتێک بکە
بۆ نموونە ڕوانین بدە بەدەم

  ڕستەی جوان جوانەوە
تا پەنجەرە 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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لەوەندە زیاتر دڵی نەشکێ و 
دڵنیابێ کە ئەوەی ئەو بە ڕوویدا کراوەتەوە،
خۆشمان دەوێ و وەک دڵ نزیکە
لێمانەوە  

شتێک بکە
بۆ نموونە گوڵ ببە بۆ پیاسە
تا باخ لە بڕیاری سەفەر پەژێوان بێتەوە و
بزانێ کە ئەگەر ڕۆژێک نەیبینین 
لەبەرخۆمانەوە دەڵێین:
خۆزگە لێرە بوایە
ئای .... چەند بیری دەکەین و
جێگەی دیارە! 
 
شێک بکە
بۆ نموونە 
بڕۆ سەر جاددە و دەست لە پاسی
شارێکی دوور ڕابگرە
تا ماڵێکی غەمگین 
لە خۆشیدا ڕاچڵەکێ و
بزانێ

کە ئێجگار ئەوەندە تەنیا و
گۆشەگیر نییە و

جار بە جار میوانێک 
بەرەو الی دێ! 
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شتێک بکە
بۆ نموونە 

خۆت بە هۆنینەوەی
ملوانکەیەکی پچڕاوەوە بخاڵفێنە

تا بووکەشووشە مۆنەکەی سەر تاقەکە
بزە بیگرێ و
بزانێ ژیان  

هێشتا هەر جوان و بەردەوامە و
هەوڵێکی بچکۆالنە و گرینگ هەیە 

کە تا کار لە جوانیی نەترازاوە، 
ڕیتمی دڵ و

هارمۆنیای ڕوانینمان ڕێکخاتەوە!  

شتێک بکە
بۆ نموونە 

بە پەیژەکەدا بڕۆ سەربان
تا کۆترەکان
ئەوەندە زۆر 

دڵیان لە خۆیان دانەمێنێ و
هەست نەکەن ئێجگار 

ئەوەندە 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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کوردانە
غەریب و تاکوتەنیان!

 شتێک بکە
بۆ نموونە بڕۆرە بەرباران
تا هەور و با و بروسکە
هەست بە بوونی خۆیان بکەن و
دڵنیابن
هێشتا هەر
 سێ خوشکە بچکۆلە و ئازیزەکەی 
ڕۆژانی تەنگانە و
غەریبیی ئێمەن!  
 
 تۆ دەبێ شتێک هەر بکەیت
بۆ نموونە ناوبژییەک
قسەیەک 
سەمایەک 
فێڵێک
زریکەیەک 
فیکەیەک

سەفەرێکی کورت
یان ڕاوەستان بە سەعات لەبەر پەنجەرە 

یاخود دەستنانێکی درێژ بە زەنگی دەرگادا  
تا هەڵەیەک ڕاست کەیتەوە
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تا برینێک ساڕێژ کەیت
تا گۆزەیەکی شکاو چاک کەیتەوە

تا دڵێکی زویر لەگەڵمان ئاشت کەیتەوە
تا شتێک ... شتێکی زۆر گرینگ

کە دەمێکە لێمان بزر بووە،
بدەیتەوە!

 
تۆ دەبێ شتێک بکەی

هەر شتێک!

                         گۆتینبێرگ
ەم                                سەرەتای ٢٠١٣

ەرد
س ەبی
ئەد
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دڵسۆز حەمە
ئوترێخت 2012

 
لە مەغریبە  جەستەم و

لە مەشریقە ڕۆحەکەم،
لە ئاسماندایە خەیاڵم 

لەسەر زەمینە  تەماشام،
لە ڕۆحدایە ئازارم و

لە تەنهاییمدایە کە دەمرم. 
پیاوێکم دەویست وەکو  برا میهرەبان و

وەکو باوک  بەخشندە و
وەکو مەهدی دورەدەست و جاویدان بێت؛ 

خەیاڵم ڕەوشەن کاتەوە
پیاوێک لە سێبەری خودا 

سەرلەنوێ  نەخشەم بکێشێ و
پارچەکانم  کۆکاتەوە .

 

تەنهایی ..
    لەبەر خۆیەوە
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لەبەردەم پیاوی دنیادا

دەرگایەکی قفڵدراو
شاخێکی داگیرنەکراو و
ڕوبارێکی ڕامنەکراو و

خەمێکی  مات ولوتبەرزم؛ 
لەبەر پەنجەکانی  تۆدا

ڕێگایەکی  پان و بەرین 
دەرگایەکی لەسەرپشت و

باخچەیەکی کراوەیە ڕۆحم،
واڵتی خۆتە ژنێتیم.

 
 

ژوانی من و تۆ
پێکەوەبونی من و تۆ
باوەشگرتنی من و تۆ

پاڵکەوتنی دوو  وەرزە  بە تەنیشتی یەکترەوە،
یەکێکیان ئەمشەو دەبێت بێت

ئەوی دی  هەر ئەمشەو  دەڕوات،
بێ  هاتنی تۆ  من نایەم 

بە گەشتنی من چەند زوو دەڕۆی تۆش!
 

 
چاوت  ماچ  دەکەم

ئەمساتەوەختە کە ئەم ووشانە دەبینیت
پەنجەکانت ماچ دەکەم ئەدەبیسەردەم
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کە دوگمەی مۆبایلەکەت دەگۆڕیت و
کورتە نامەکەم دەخوێنیتەوە؛

لێوەکانت ماچ دەکەم 
کە لە کۆتایی ئەم وشانەدا

بزە دەکەوێتە سەریان.
 

دارسێوە بەربادەکە
دارسێوە نائومێد و تەنهاکە 

دڵی وەکو کۆالرە بە ئاسماندا هەڵداوە، 
بێباک لەوەی چەتونەکانی گەڕەک

چۆن دەیدەنە بەردەستی زبری) با ( و .. پێدەکەنن
وەکو تۆپ لەکۆاڵنە سیالویەکاندا چۆن چۆنی 

لە بەرپێکاندا دێت و دەچێت و نائومێدانە دەگەڕێتەوە،
کەس لە دووی دڵ ناگەڕێت لێرە

بۆیە هێواش هێواش دڵی  هەزار پارچەی ئەویش 
بۆگەن دەکات لە سنگدا .

 

چەندە بە تۆ دەچم  کەرکوک 
جوان  وسەنگین و پڕ ژیان

چەندە بە من دەچیت کەرکوک
تەنها وچۆڵ  وهۆڵ  و پڕ ئازار

چەندە بە تۆ دەچم  کەرکوک
بەخوڕترین  نەزیف  16



و
بەخشندەترین خاک  و خۆڵ 

چەندە بە من دەچیت  کەرکوک
بەو  هەموو  جوانیەتەوە

تەنهاترینیت
هەمو عاشق وجەنگاوەر و حیزب و شاسوارەکانت

درۆیان کرد،
تۆ هەر  خۆتی بە کەناری  سوتانەوە

منیش  هەر خۆم  لە زیندانی تەنهاییدا 
 
 

من  کە لە پێستی  لەشی  خۆم زیاتر ،کەسم نییە
لە دیواری شوشەیی تەنهایی زیاتر .. ماڵم نییە 
من کە وەکو جەرگیشم کون کونە ،بەلەمەکەم

بێکەسترین درەختی  دارستانەکەم 
سێ باڵندە ،

سێ  سەرنشینی تریشم
بۆ هێناوە  لەگەڵ  خۆمدا؟

 
 

بە جوڵەو سەربادانی درەختەکاندا 
دیارە لەگەڵ )با( شەڕیانە 

یان پێکەوە غەزەل دەخوێننەوە .
 

ئەدەبیسەردەم
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نوسینی: ئاله ن گینسبێرگ
وه رگێڕانی: ڕوونبیر

ئه مه ریكا !هەموو شتێکم پێداویت و، تەواو هیچم پێ نەماوە. 
ئه مه ریكا دوو دۆالر و بیستو حه وت سه نت له  به رواری حه ڤده ی كانونی دووه می هه زار و 

نۆسه د و په نجا و شه شدا.
ناتوانم بە هیچ کلۆجێک ئەقڵی خۆم بوەستێنم.
ئه مه ریكا باشه  که نگین واز له  شه ڕی دژه  مرۆڤ 

دێنین؟
بڕۆ بۆمبی ئەتۆمیەکەت لە خۆت ڕا کە. 
ئەوەندە دڵم خۆش نییە، بێزارم مه که . 
تاکو مێشکم نەیەتەوە سەر خۆی ئەم 

ئهمهریکا
18



شیعرەم تەواو ناکەم.
ئه مه ریكا، كه نگین وه ک فریشته ت لێ دێت؟
كه نگین جلەکانت له  به ر خۆت داده کەنی؟

که نگین له  نێو گۆڕەوە ته ماشای خۆت ده که ی؟
كه نگین ده بیه  شایانی ئەو ملیۆنان، تڕۆتسکیەت؟

ئه مه ریكا لە بەرچی كتێبخانه کانت هه موویان تژین له  فرمێسك؟
ئه مه ریكا کەنگین هێلکەکانت ڕەوانە دەکەیت بۆ هیندستان؟

ئه و هەموو پێشمەرجە شێتانەت نه خۆشم ده خه ن. 
ئه مه ریكا كه نگین وات لێدێت كه  چوومه   سوپه رمارکێتێک

هه رچی ویستم بیهێنم و به  پێگوتنی«تۆ زۆر جوانی ها!«یەک 
حەقەکەی بده م؟

دواجار هه ر ئه من و تۆین پێرفێکت بین نه ک جیهانی داهاتوو. 
ئه و هه موو مەکینەکارییەت بێ تامی كردووه . 

وات لێکردم ویستی ئەوەم پەیدا بێت کە ببم بە که سێکی پیرۆز. 
ئاخر خۆ ده بێ شتێک هه بێت ئەم گفتوگۆیەی پێ یەکالیی 

بکرێتەوە 
بۆرۆگس ها له  ته نجه  و قه ت له و بڕوایه ش دا نیم بێتەوە. 

به ڕاستمه  ها!
باشه  ئەتۆ هەرگیز به  ڕاستیت بووه  یان ئه وه ش یه كێكه  له  قسەخۆشە 

سەرپێیەکانت؟
هه موو هه وڵێکی خۆمم خستۆته  گەڕ تا بێمه  سه ر ئه سڵی بابەت. 

به  هه موو شێوه یه ك ڕه تی ده كه مه وه  له  بابه ته که  ال بدەم. 
ئه مه ریکا به سه  هیچی دی پاڵم پێوه  مه نێ، خۆم ده زانم خه ریکی چیم. 

ئه مه ریكا! كڵوكه  هه لووژه  خەریکی هه ڵده وه رینن.
چەند مانگە ڕۆژنامەم نەخوێندووەتەوە، هه موو ڕۆژێ کەسێک بە تاوانی 

کوشتن دەبرێتە بەردەم دادگا.  

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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ئه مه ریکا، به زه ییم به  وۆببلییس دا دێته وه . 
ئه مه ریکا من بە منداڵیی کۆمەنیست بووم و داوای لێبوردنیشت لێناکەم. 

هه ر بۆشم بلوێ، ماریجوانایایەک ده کێشم. 
ڕۆژ هه تا ئێوارە له  ماڵەوە داده نیشم و چاوان ده بڕمه  گوڵی  نێو په رده . 

کاتێک ده چم بۆ چایناتاون هه موو جارێ تا مەست ده بم ده خۆمه وه ، به اڵم هه رگیز سەرجێیەکم 
ده ست ناکه وێ. 

له وه ی تێگه یشتوومه  كه  ئێستا نا ئێستا ده بێته  هەڵاڵ. 
خۆزگە دەتبینیم کاتێک مارکسم دەخوێندەوە. 

دەروونزانەکەم ده ڵێ كه  هیچ ته خته م  نوقستان نین . 
نوێژی پاته ر نۆسته ر ناکه م. 

من ڕوئیاگەلی ئەفسوناوی ئەفسوناوی و لەرزگەلی گەردونی گەردونیم هەن. 
ئه مه ریكا! ئێستاشی له  گه ڵدا بێت پێم نه گووتووی چ كارێكت به  خاڵه  ماكسی كرد کاتێک كه  له  

ڕوسیاوە هات. 
 

له  گه ڵ تۆمه  له  گه ڵ تۆ!
ئایا خەریکیت جڵه وی ژیانی سۆزداریمان بده یته  ده ستی تایم مه گه زین؟

تایم مەگەزین گیرۆدەی کردووم.  
هەموو هەفتەیەک دەیخوێنمەوە. 

هەر کاتێک بەالی شیرینیفرۆشەکەی سەرکۆاڵندا تێدەپەڕم وێنەی سەر بەرگەکەی مۆڕەم لێ 
دەکات. 

هه موو جارێک له  ژێرزه مینه كه ی كتێبخانه ی گشتیی به ركلییدا 
ده یخوێنمه وه . 

هه میشه  له  مه ڕ به رپرسیارێتی بۆم 
ده دوێ. بیزنسمانەکان جددین. فیلم- 

به رهه مهێنه کان جددین. هه موو خه ڵک 
20جددین ، ئه من نه بێت. 



وا دیاره  ئه من بۆ خۆم ئه مه ریکام. 
دیسانەوە دەربارەی خۆم قسە دەکەم.

ئاسیا وا له  دژم ڕاده په ڕێ. 
چانسی پیاوێکی چینیشم بۆ نه ماوه ته وه .

باشتره  تۆزێکیش ده رباره ی سامانه  نه ته وه ییه کانم بدوێم. 
سامانه  نه ته وه ییه کانی من بریتین له  دوو گرام تریاک، ملیۆنه ها ئه ندامی 

زاوزێ و ئه ده بیاتی تایبه تیی باڵونه کراوه  که  خێراییه که یان هه زار 
کیلۆمه تر و کاتژمێر  و بیستوپێنج هه زار ئه نستیتۆی ده روونیه . 

ئه وه  به بێ باس کردنی زیندانه کانم، یان ملیۆنانی هه ژارانم که  له  نێو 
فنجانه کانمدا ده ژین به  ژێر تیشکی پێنج سه د دانه  خۆره وه . 

قه حپه خانه کانم له  فه ڕه نسه  داخستووه  و دوای ئه وه ش سه ره ی 
ئه وانه ی ته نجه  دێ. 

ئامانجی من ئه وه یه که  ، سه ره ڕای ئه وه ی که  کاسۆلیکم ، ببمه  
سه رۆکی واڵت. 

 
ئاخر ئه مه ریکا ئه من چلۆن بتوانم دوعایه کی پیرۆزت بۆ بنوسم 

به و هه موو شێتیه ته وه ؟
ئه منیش هه ر به رده وام ده بم له  نووسینی به یته کانم که  وه کو 

سه یاره کانی هێنری فۆرد خودگه ران، تا هه ریه که یان ڕه گه زێکی تایبه ت 
به  خۆیان ده بێت. 

ئه مه ریکا به یته کانمت پێ ده فرۆشم دانه ی به  دوو هه زار و پێنج سه د 
دۆالر، با پێنج سه د دۆالریش خاتری به یته  کۆنه که ت بێت. 

ئه مه ریکا تۆم موونی ئازاد که .
ئه مه ریکا لۆیالیسته  ئیسپانیه کان ڕزگار بکه . 

ئه مه ریکا ساککۆ و ڤانزێتتی نابێت بمرن!

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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ئه مه ریکا من کوڕانی سکۆتسبۆرۆم. 
ئه مه ریکا کاتێک که  من حه وت سااڵن بووم دایکم له  گه ڵ خۆیدا بردمی بۆ کۆبوونه وه ی 

داخراوی کۆمه نیسته کان، به  بلیتێک پڕی مشت لۆبیامان ده درایێ، هه ر بلیته ی به  پێنجفلسیه کی 
بوو و وتاره کان ئازاد بوون و هه موو وه کو فریشتان بوون و هه ر خوا بزانێ چه ند کرێکارانیان 
خۆش ده ویست و ئه وه نده  ڕاستگۆبوون هه ر مه پرسه  هه تا ئێوارێ خۆت ماندوو که ی نازانی 

حیزب ساڵی ١9٣5 شتێکی چه ند باش بوو، سکۆتت نییرینگ مامه پیره یه کی ئه وه نده  به ڕێز بوو 
بۆ خۆی شه ڕه فمه ندێکی ته واو بوو و جارێکیان مه زه ر بلوو  هێنامیه  گریان که  ئیسرایل ئامه رم 

دیت که  له  نزیکی خۆمه وه  ڕاوه ستابوو. حه تمه ن ئه وانه  ده بێ هه موویان جاسوس بووبن. 
ئه مه ریکا له  ڕاستیدا ئه تۆ ناته وێت شه ڕ بکه ی. 

ئه مه ریکا ئه وه  ئه و ڕووسه  به دکارانه ن. 
ئه و ڕووسانه ئه و ڕووسانه  و ئه و چینیانه . هه روه ها ئه و ڕووسانه . 

ڕووسیا ده یه وێت به  زیندوویی بمانخوا.
گەورەهێزی شێت ڕوسیا. دەیەوێ سه یاره کانمان له  گه راجه کانمان ده رێنێ تا بۆ خۆی بیانبا. 

وێ دەیەوێ شیکاگۆ بۆ خۆی بپچکڕێ. پێویستی به  باشترینێکی سوور هه یه . ده یه وێت کارگه ی 
سه یاره کانمان ببات بۆ سیبریا. ڕووسه کان بیرۆکراتی گه وره  گه وره، کۆنترۆڵی به نزینخانه کانمان 

بکه ن. 
زۆۆر خراپ، هه یڕۆ! وی هیندیه  سوور دەیەوێت بکات فێری خوێنده واری. وی پێویست هه یه  بە 

قوله ڕه شی زه به الح زه به الح . وه ی! وێ دەوێ هه ریه کێکمان ڕۆژی شانزه  سه عاتان ئیش بکه ین. 
فریامان که ون!

ئه مه ریکا کوره  ئه وه  زۆر جیددیه !
ئه وه  ئه و تێگه یشتنه یه  که  به  هۆی ته ماشاکردنی 

ته له فیزۆنه وه  وه  ده ستم هێناوه . 
ئه مه ریکا ئه وه  ڕاسته  یان نا؟

باشتره  ڕاسته وڕاست بچمه  سه ر ئیش. 
ئه وه  ڕاسته  که  من نه  ده مه وێت بچمه  

22خزمه تی سه ربازی و نه  ده شمه وێت له  به شی 



ڕێکوپێک کردنی کارگه یه کدا پارچه  ته خته  هه ڵگێڕ و داگێڕ بکه م، چونکه  یه که میان نزیکبینم و 
دووه میشیان که سایه تییه کی سایکۆپاتم هه یه . 

ئه مه ریکا ئه وه  منیش قۆڵه  حیزانەکەم ده ده مه  به ر چه رخه که  و ده که ومه  پاڵدان. 
 

سه رچاوه :
america.html/88/http://www.writing.upenn.edu/~afilreis ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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لەم ژمارەیە و ژمارەکانی داهاتووی گۆڤاری ئەدەبی 
سەردەمدا هەر جارە و داوا لەیەکێک لە چیرۆکنووسە 

دیارەکانی ناو دنیای ئەدەبی کوردی ئەکەین، کە یەکێک 
لە باشترین و خۆشەویسترین چیرۆکی خۆیمان بۆ 

بنێرێت، لەگەڵ چیرۆکی چیرۆکنووسێکی تردا کە لە 
یەکێک لە هەستیارترین قۆناغەکانی نووسینیدا کاریگەری 

گەورەی لەسەر بیرکردنەوە و ئەزموونی داناوە؛ لە 
هەمان کاتدا داواش لەو چیرۆکنووسە کوردە ئەکەین 
کە خۆی وەک نووسەرێک بۆمان بنووسێت کە بۆچی 
ئەم چیرۆکەی خۆی لەناو هەموو چیرۆکەکانی تردا 

بەتایبەت و سەرکەوتوو ئەزانێت، لەهەمانکاتیشدا هۆکاری 
هەڵبژاردنی ئەو چیرۆکەی چیرۆکنووسەکەی تریشمان 

بۆ باسبکات. ڕەنگە ئەم باسکردنە هەندێک نهێنی 
لەگەڵ خۆی بهێنێت و هەندێک جاریش لەگەڵ تێڕوانینی 

ڕەخنەگراندا یەکنەگرێتەوە، بەاڵم دیدێکی ئینسانی تر 
و خوێندنەوەیەکی ترمان ئەخاتە بەردەم کە ڕەنگبێت 

ئێمەش وەک خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەی ئەو بابەتانەدا 
درکی پێنەکەین؛ دیارە ئەم پڕۆسەی بەقسەخستنەش 

هەم ئێمە زیاتر ئاشنای ئەزمونی هونەریی و ئینسانی ئەو 
چیرۆکنووسە ئەکات، هەم ئەم کارەش ڕەنگە هێندەی 

خودی بەرهەمە نووسراوەکە سود بە پڕۆسەی نووسین و 
خوێندنەوە بگەیەنێت.

بۆ دوو چیرۆک و دوو چیرۆکنووس؟چیرۆکدوو 
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١
بۆچی من چیرۆکی باوکی ناو ته له فۆنم هه ڵبژارد؟ پرسیارێکی زه حمه ته ، 
بۆیه  لێره دا من زۆر هه وڵ ناده م وه اڵمی بده مه وه ، چونکه  هه ست ده که م 
وه اڵمدانه وه ی پرسیاری وا ته واو له م په نده  رووسییه  ده چێ که  ده ڵێ قه ت 

هه موو شوێنێ 
بێ      ژێر 

باران 
جه هه نه مه ، 

ته نانه ت 
نووسینی: ئارام کاکه ی فه الحبه هه شتیش

ستۆکهۆڵم، فیبرواری ٢٠١٣

خودایه  وا بکه  دوو جار دوو نه کاته  چوار
 ئیڤان تۆرگێنیف 
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به دوای پشیله یه کی ڕه شدا ناگه ڕێم 
له ژوورێکی تاریکدا، به  تایبه تی گه ر 
پشیله که شی لێ نه بێت. هه ڵبژاردنی 

ئه م چیرۆکه  هه ر  ئه وه  نییه  که  
له هه موو چیرۆکه کانی ترم خوشتر بوێ، 

هی ئه وه  نییه  که  ره نگبێ له  هه موو 
چیرۆکه کانی تر منی نووسه ری زیاتر 

تیابێت، ڕه نگه  هه ڵبژاردنه که ی هی 
ئه وه  بێت که  من توانیم گه مه یه کی 

جیاواز بکه م له وه ی تا ئه و کاته  له  
نووسیندا کردبووم. هه رچه نده  من 
له  نووسینه وه ی دڕکه وه  ئیتر وه ک 
جاران نه مده نووسی، کاراکته رێکی 
وه ک غه ریب ریکۆرد له  ئه زموونی 
نووسینی مندا یه کال که ره وه  بوو، 

به واتای تر، ئیتر من قه ت وه ک پێش 
غه ریب ریکۆردم نه نووسییه وه . به اڵم 
باوکی ناو ته له فۆن ته واو ده رگایه کی 
جیاواز بوو هه ر که  کردمه وه  و چوومه   

ناوی، ئیتر قه ت نه هاتمه   ده ره وه ، 
کاتێک هاتیشمه  ده ره وه  وه ک نه هاتمایه  

ده ره وه  وابوو، چونکه  قه ت وه ک پێش 
باوکی ناو ته له فۆنم لێ نه هاته وه . 

به اڵم من قه ت نه مده توانی باوکی ناو 
ته له فۆن بنووسم گه ر به  ئه زموونی 
نووسینی کاراکته رێکی وه ک غه ریب 

ریکۆردا تێنه په ڕیمایه . له وه وه  من 

وه ک تۆرگێنێف فێر بووم که  گه مه ی نووسین 
هه وڵ دانێکه  بۆ ئه وه ی که  دوو جار دوو نه کاته  چوار، 
ئه و رێگا ئاسانه ی که  زۆربه ی زۆری چیرۆکه کانی تر 
ده یگرنه  به ر بۆ ئه وه ی بکاته  چوار، به اڵم من رێگا 
ئاسانه که م هه ڵنه بژارد و چیرۆکێک و حیکایه تێکم 

تێکه اڵو کرد و تێکه ڵێکی جیاوازم لێدروست کردن که  
پێشتر که س له و جۆره ی نه نووسیبێت. وه ک پێشتریش 

له  چاوپێکه وتندا باسم کردووه  که  من کاریته ی کچم 
هه میشه  به  حیکایه ت ده خه واند، به جۆرێک حه زی له و 

حیکایه تانه ی من بوو که  به ده گمه ن ده یهێشت کتێبی بۆ 
بخوێنمه وه ، چونکه  له گه ڵ ئه و حیکایه تانه دا که  من بۆم 
ده کرد چه ند ئێواره یه کی ده خایاند و خواخوای بوو ئێواره  

بێت و من حیکایه ته که ی بۆ ته واو بکه م، یان ده ست 
بکه م به  دانه یه کی تازه  بۆی. به م جۆره  ده ستمان پێ 
ده کرد که  ئه و هه میشه  دێڕی یه که می ده وت و منیش 
ده بوایه  له سه ر ئه و دێڕه ، هه ر له وێدا و ده ستاوده ست 

حیکایه تێک بچنم که  له هیچ حیکایه تێکی تر نه چێ 
که  ئه و تا ئێستا گوێی لێ بوو بێت، یان له  کتێبدا 

هه بێت.. بۆیه  ئیشه که  هه تا بڵێی زه حمه ت 
بوو. له ڕاستیدا وه ک هه موومان ده زانین وتنی 

حیکایه ت له هه موو کلتووره کانی دونیادا 
بۆ مندااڵن بۆ ئه وه یه  که  منداڵه که  له گه ڵ 
حیکایه ته که دا خه و بیباته وه ، ئه م پرۆسه یه  

له هه موو سه رده مه کاندا وا بووه  الی 
کچه که ی من نه بێت، کاریته  له گه ڵ 
حیکایه ته که ی مندا تا ته واو ده بوو 

له من به خه به رتر بوو، زۆری 
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له خۆی ده کرد نه خه وێ. پرسیارم ده کرد، کچه که م 
ئه وه  بۆ ناخه وی؟ ده یوت بابه  چۆن بخه وم، تا نه زانم 

که روێشکه که  چی لێ هات، تا نه زانم سندوقه که  
چی تیا بوو؟ کچه که  له گه ڵ خۆیدا چی هێنایه وه ؟ 
چۆن خه وم لێ ده که وێ؟ بۆیه  منیش که  دره نگ 
ده بوو به زۆر به شێکم ته واو ده کرد چونکه  تا ئه و 

کاته  چاوانی وه ک دوو ئه ستێره  ده بریسکانه وه  و هی 
ئه وه  نه بوون دوو سه عاتی تریش دابخرێن. به م 
جۆره  له ماوه ی ئه و چه ند ساڵه دا حیکایه تێکی زۆر 

له رۆحی مندا کۆبوونه وه  به بێ ئه وه ی له کاتی خۆیدا 
بیاننووسمه وه . ئێستا هه ندێکیانم پچڕ پچڕ بیرماوه ، 

کاریته ش هه ندێکیان ده زانێ، دووانیانیشم له هه ردوو 
چیرۆکی باوکی ناو ته له فۆن و دیلی ده نگه کاندا 

نووسیوه ته وه  و به و شێوه یه  توانیم ته نها دووانیان 
له فه وتان رزگار بکه م. ئه وانی تر به و پچڕ پچڕییه  

و گرێدانه وه یان به یه ک و کردنه وه یان به  حیکایه تی 
ئه وسا له هه ڵگرتنی به ردی سیزیف زه حمه تتره . 

به هه رحاڵ ساڵی ٢٠٠7 کاتێک کاک به ختیار عه لی 
ڕۆمانی غه زه لنووس و باغه کانی خه یاڵی نووسی و 
خۆشبه ختانه  من یه کێک بووم له و هاوڕێ که مانه ی 

که  ئه م نووسه ره  ئازیزه  رۆمانه که ی پێش چاپ کردن 
بۆ ناردین تا بیخوێنینه وه  و ڕای خۆمانی پێ بڵیین. 
بیرمه  دوای هه فته یه ک من رۆمانه که م خوێنده وه  و 
تێلم بۆ کرد و زۆر 
شتمان باس کرد، 

باسی ماجیدی 
گوڵ سۆالڤ 

که  ده چێ بۆ نوێمیران تا حیکایه ت بۆ مندااڵنی 
بارۆنه کان بکات، له رۆمانه که دا ماجیدی گوڵ سۆالڤ 
حیکایه تێک ده ست پێ ده کات و ئیتر ته واوی ناکات، 

له و شوێنه دا به  کاک به ختیارم وت ده زانی زۆر جوان 
و سه رنج راکێش ده بوو گه ر ماجیدی گوڵ سۆالڤ 

هه موو حیکایه ته که ی که  ته نها دێڕێکی ده ست پێ 
کردووه  ته واو بکردبایه  و هه مووی بگێڕایه ته وه ، 

وتی فیکره یه کی جوانه ، وتم تۆش وه کو من کچێکت 
هه یه  یه کبار حیکایه تت بۆ کردووه ، وتی وایه ، وتم 

هه ر یه کێک له و حیکایه تانه ت هه ڵبژاردایه  زۆر جوان 
ده بوو، وتی بۆ نا، تێکه ڵییه کی جوان ده بوو، منیش 

یه کسه ر وتم ئێ باشه  من ده یکه م، وتی ده باشه  
و هه ردووکمان پێکه نین. ئیتر هه ر ئه و ئێواره یه  

ده ستم کرد به  نووسینی باوکی ناو ته له فۆن. 
هه ستم کرد هه موو شتێ بۆ نووسینی ئاماده یه . 

وه ک سفره یه کی پڕ و ڕاخراو به اڵم ته نها له  خه یاڵدا 
حازر و بزر. له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا کاتێکی 

زۆری ویست تا ته واو بوو چونکه  شه ڕی گه وره ی 
من له م چیرۆکه دا دۆزینه وه ی خۆم بوو له  نێوان 

دێڕه کاندا و هینانه  ده ره وه م بوو تا چیرۆکه که  بێ 
من بتوانێ هه ناسه یه ک بدات، به اڵم  ئه مه  مه حاڵ 
بوو ، چونکه  هه ستم کرد من له زۆربه ی دێڕه کاندام، 
ئه وه ی نووسراوه  و ئه وه شی نه نووسراوه . به تایبه تی 

حیکایه تی ناو چیرۆکه که ش هی خۆم بوو که  بۆ 
کچه که م کردبوو، زیاتر وه ک سیکۆتین منیان به  

هه موو ڕابردووی خۆمه وه  گرێ دایه وه  و بۆ ئه به د 
منیان به  چیرۆکه که وه  نووساند و ئیتر نه  من له و 
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بوومه وه  و نه  ئه و له  من. بۆیه  دواجار ته سلیمی بووم و ئه وه ی له سه رم بوو نووسینه وه ی 
بوو. به ده رهێنانی هه ندێ جاری خۆم له  هه ندێ په ره گراف. به اڵم وه ک له سه ره تادا وتم ئه مه  ئه وه  
ناگه ێنێ که  من ئه م چیرۆکه م له هه موو چیرۆکه کانی تر خۆشتر بوێت، بۆیه  ناتوانم وه اڵمی ئه و 

پرسیاره  بده مه وه ، به اڵم به دڵنیاییه وه  گه ر رێگه م بده ن چیرۆکێک به رم بۆ ئه و دیوی دونیا، ئه وا من 
به مه  رازی نابم، یان هیچ نابه م یان زۆرێک له  چیرۆکه کانم ده به م. باوکی ناو ته له فۆن، گوڵه کانی 

دۆزه خ، بلیتێک بۆ جه هه نه م، دیلی ده نگه کان، زێراب، نووسینه وه ی دڕک، من به  بووکێکی گه وره وه  و 
زۆری تریش له و چیرۆکانه ی خۆشمده وێن. جا من بێ ژنی ژێر باران بۆ کوێم ده به یت خوایه ، بۆ کوێ 

ده رم ده که یت؟ هه موو شوێنێک بێ ئه و جه هه نه مه ، ته نانه ت به هه شتیش.  

٢
هه ندێ جار تێکستێک ده خوێنیته وه  و دونیایه کی تازه ت به ڕوودا ده کرێته وه . شته کان، سه یرکردنی 
تۆ بۆ دونیا، په یوه ندییه کانی خۆت به  کاراکته ره کانه وه ، به  خۆته وه  سه ر له به ری ده گۆڕدرێت. گه ر 

شانسێکی باشت هه بێ، ئه م پرۆسه یه  چه ند جارێک له ژیاندا روو ده دات. زه مه نێک هه یه  پێش 
ئه و تێکسته  و زه مه نێکیش دوای ئه و، زه مه نی دوای ئه و هیچ شتێ وه کو خۆی لێ نایه ته وه . ئه م 
کارلێکردنه  له  هه موو به شه کانی دونیادا هه بووه  و له  ڕه گه وه  هه موو شتێکی گۆڕیوه ، له م به شه  

بچووکه ی دونیای ئێمه شدا هه ر هه یه  و کاری خۆی کردووه ، ته نها هه ر ئه وه یه  نووسه ر باسی 
بکات. نووسه ره  گه وره کانی رووس وه کو دۆستۆێفسکی و تۆلستۆی و گۆگۆڵ و چێخۆف، کاری 

گه وره یان کرده  سه ر نه ک ته نها ئه ده بی رووسی دوای خۆیان، به ڵکو کاریان کرده  سه ر 
هه موو ئه ده بی جیهانیی و مرۆڤایه تیش به گشتی. من ئێستا ته واو باوه ڕم به وه یه  که  
هه موو ئه ده بێکی جوان ده بێ به شێک له  رۆحی ئه ده بی کالسیکی رووسی له  ناخیدا 
هه ڵگرتبێت تا ئه ده بێکی جوان بێت. من ئه و رۆحه  له  نزیکه وه  ژیام، هیچ میلله تێکم 
له  دونیادا نه بینیووه  وه ک رووس نووسه رانی خۆیان خۆش بوێ و رێزی بگرن. چونکه  
نرخیان ده زانن. دۆستۆێفسکی له  شوێنێکدا ده ڵێ، که  ئێمه  هه موومان له  پاڵتۆکه ی 

گۆگۆڵه وه  هاتووینه ته  ده رێ، هێنده  ئه و چیرۆکه  کاری له سه ر نووسه ران هه بوو. 
چیرۆکی پاڵتۆ ١84٢. خوێنه رێکی زۆر ئێستاش له و پارکه  به ناوبانگه ی سانت 
پترسبورگدا به  دوای لووتی پاڵه وانه که ی گۆگۆڵدا ده گه ڕێن له  چیرۆکی لووت 
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دا. چیرۆکی لووت ١8٣6 هه ر به  خۆشی ئه و 
لووته وه  چه ند سه عاتێک پیاسه  ده که ن، له گه ڵ 

ئه وه دا که  ده شزانن نایدۆزنه وه  چونکه  ئه و 
لووته  ته نها له ناو چیرۆکه که دا که وتووه . مارکیز 

له  یاداشته کانیدا ده ڵێ که  کاتێک پاڵه وانێکی 
وه ک گریگۆر سامسای کافکا ده خوێنێته وه  )ئه م 

رۆمانه  له  ساڵی ١9١٢ دا ده نووسرێت و له  
١9١5 چاپ ده کرێت(، ئیتر هیچ شتێ وه کو خۆی 

لێ نایه تەوه ، کاری ئه و رۆمانه  له سه ر خولیو 
کۆرتازار، ماریۆ ڤارگاس، کارلۆس فیونتۆس و 

ئه لیخۆ کارپینیز و مارکیز و هه موو نووسه رانی 
ساالنی 6٠ ی ئه مه ریکای التین بێ وێنه  بوو. 
ئه و رۆمانه ی کافکا کاتێک ده کرێته  ئیسپانی، 

که  مارکیز له ته مه نی سه ره تای نووسینیدا 
ده بێت، دوای زیاتر له  بیست ساڵ و له  کۆتایی 

شه سته کان و سه ره تای حه فتاکاندا مارکیز 
ده توانێت ئه وه ی پێی ده ڵێن ریالیزمی سیحری 
دابمه زرێنێت، به اڵم سه ره تاکانی ئه و خه یاڵه ی 
هه ر له و رۆمانه ی کافکاوه  بۆ هات وه ک خۆی 

ده ڵێ، کاتێک بینی گریگۆر سامسا شه و ده نوێ و 
به یانی له خه و هه ڵده ستێت و له  ئاوێنه دا سه یری 
سیمای خۆی ده کات بووه  به  قالۆنچه یه کی گه وره  

و ناشرین، گه ر وا بێت له  چیرۆک و رۆماندا 
هه موو شتێ 

کاری کرده یه  
و هیچ شتێ 
مه حاڵ نییه ، 

بۆیه  پاڵه وانه کانی مارکیز دوایی بێ زۆر له خۆکردن 
ده فرن و که سیش ناڵێ ئه وه  چۆن؟ مارکیز له م 

رۆمانه وه  ده سه اڵتی زمانی بۆ ده رکه وت و تێگه یشت 
که  شه هره زادێکی تازه  له دایک بووه  به اڵم نه وه ک له  

ژیانی هه زار و یه ک شه وه دا، به ڵکو له  ناچاری دونیایه کدا 
که  هه موو شتێ له ناو چووه . هه روه ها مارکیز باسی 
کاری رۆمانی ئۆلیسیسی جیمس جۆیس ده کات که  

دوای خوێندنه وه ی دونیایه کی سه یری بۆ ئاشکرا ده کات 
که  له خۆیدا نه بووه ، وه ک خۆی ده ڵێ ئه و رۆمانه  فێری 

ته کنیکی ده کات. فێری ده کات چۆن شاره زایانه  زه مه نه  
گوێزراوه کان به کاربێنێت و پێکهاته ی چیرۆکه کانی بینا 

بکات. من ساڵی ١99١ هاتم بۆ سوید، تا ئه و کاته  
ئه ده بم به  زمانه کانی عه ره بی و فارسی و رووسی 

ده خوێنده وه  و ئێستاش زیاتر به  سویدی ده خوێنمه وه ، 
به اڵم ئه و کاته  سالی ١99٢ له  گۆڤاری وان دا که  کاک 
خه بات عارفی شاعیر ده ریده کرد، چیرۆکێکم خوێنده وه  

که  ئه وسا له باره ی نووسینی چیرۆکه وه  زۆر شتی له  
مندا گۆڕی، که  ئه ویش چیرۆکی »چاڵ« ی نووسه ری 

ئێرانی قازی ریبحاوی بوو.)گۆڤاری وان، ژماره  یه ک، ساڵی 
١99٢( که  کوڕێک له  جه نگی عێراق و ئێراندا باسی 
شه هید بوونی خۆی ده کات. من تا ئێستا به  هه ندێ 

زمان چیرۆکی زۆرم خوێندۆته وه ، به اڵم ئه م چیرۆکه  تا 
ئێستاش یه کێکه  له و چیرۆکه  جوانانه ی که  دیدی منیان 

بۆ نووسینی چیرۆک گۆڕی و کاری قووڵیان لێ کردم. زۆر 
شت له م چیرۆکه وه  فێر بووم، فێر بووم نووسه ر ده توانێ 

ته کنیکی جوان له  چیرۆکدا به کاربهێنێت، هه روه ها له م 
چیرۆکه وه  چنین فێر بووم، چۆن ده توانم ئیقاعێک به  
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گێڕانه وه  بده م، چۆن چیرۆک به  شێوه ی جیاواز بینا بکه م. فێر بووم چنین و ته کنیک و کاراکته ر و 
زمان هه موو پێکه وه  و له یه ک کاتدا کار ده که ن، نه ک جیا به جیا، فێر بووم چیرۆکێکی باش نییه  له  
دونیادا زمانی باش بێت و ته کنیکی تیا نه بێت، یان ته کنیکی جوان و چنین و زمانی الواز. پاڵه وانه  

غه مگینه  یه ک چاوه که ی ئه م چیرۆکه  یه کسه ر کاراکته ره کانی ئه ده بی کالسیکی رووسیان 
به بیر هێنامه وه ، ئه و قوڵبوونه وه  جوانه  به  ناخی مرۆڤدا منیان له  هه موو شتێ زیاتر فێری 

نووسین کرد، ئه و یاری کردنه  به  گێڕانه وه  که  له م چیرۆکه دا هه یه  منی سه رسام کرد. 
له  گێڕانه وه ی ئه وکه سه وه  که  ده کوژرێت، یه کسه ر ده تباته  سه ر گێڕانه وه ی ئه و که سه ی 

ده کوژێت، جوان پێشانی ده دات چۆن هه ردووکیان له یه کتر ترساون و خواخوایان بووه  یه کتر 
نه بینن. که م چیرۆکم بینیووه  ئاوا جوان باسی غه می مرۆڤ بکات. له و باوه ڕه دام 

هه ر که سێک له به ره کانی شه ڕ، کاتی خۆی ئه م چیرۆکه ی بخوێندایه ته وه  یه کسه ر 
ئەدەبیسەردەمچه که که ی فڕێ ده دا و قه ت له ژیانیدا هه ڵینه ده گرته وه . 31



                                                                                 

 
من باوکی ناو ته له فۆنم ، کچێکم هه یه  و ڕۆژانه  به  ته له فۆن قسه  ده که ین .ته مه نی یه ک سااڵن بوو کاتێ من 
و دایکی جیابووینه وه ، ئێستا پێنج ساڵه  و هه موو ئێوارانێ کاتێ بیه وێ بنوێ، 

ده بێ من ته له فۆنی بۆ بکه م و حیکایه تێکی تازه ی بۆ بکه م ، ماچێکی به  
ته له کاندا بۆ بنێرم و شه وباشی لێ بکه م.به اڵم زۆرجار ناگاته  شه وباشه که  

ئه و وه ک

باوکی ناو 
ته له فۆن

ئارام کاکه ی فه الح
ستۆکهۆڵم

 نۆڤێمبه ری ٢٠٠7
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فریشته یه کی چکۆالنه  بێ غه م ده نوێ 
. دوکتۆر گیان ! من بۆیه  هاتوومه ته  
الی تۆ ، ده مه وێ منیش بخه وم، من 

چوار ساڵه  نه خه وتووم ، هه ست ده که م 
نه خه وتووم ، ڕاستر بڵێم زۆر که م 

ده خه وم .شه وانه  دوو سه عات زیاتر 
ناکات، هاوڕێکانم زیاتر هانیان دام که  

دوکتۆرێکی ده روونی بدۆزمه وه  و قسه ی 
له گه ڵدا بکه م.من داوای لێبووردن له  

تۆ ده که م گه ر بڵێم من زۆر بڕوام به و 
شتانه  نییه  ، من بڕوا ناکه م تۆ گرفتی 

من چاره سه ر بکه یت ،چونکه  گرفتی من 
خۆم بۆ خۆمم دروست کردووه  .وه ک من 

خۆم چاڵێکی قووڵم هه ڵکه ندبێ و به  
پێی خۆم چووبێتمه  ناوی، چاڵێک له  من 
زیاتر که س نه یبینێ ، هه زار هاواریش 
بکه م که  تۆ چاڵه که  نه بینی چۆن ده رم 
دێنی؟ با تۆ په تێکیشت پێبێ ، به  کوێدا 

شۆڕی ده که یته وه  بۆم پێم ناڵێی ؟                                                                           
من ڕه نگبێ چه ند جار بێمه  الت و 

له سه ر ئه م که ره ویته یه  پاڵ که وم و 
چیرۆکی خۆمت بۆ بگێڕمه وه  ودڵم 
که مێ ئاسووده تر بێ ، له وانه یه  به  

گێڕانه وه ی قوورسایی سه ر دڵم تۆزقاڵێ 
فه رق کا، به اڵم من ئه و ئاگره م تازه  به  
فوو بۆ ناکوژێته وه  که  له  ده م و چاو و 

سه روقژم به ربووه  .ئه و شه ڕه شمشێره م 

بۆ نابرێته وه  به  ڕووت و قووتی  .        
دوکتۆر گیان ! پێت سه یر نه بێ ئه و تابیرانه  به کاردێنم 

، من که  ده چمه  سه ر جێگای نووستن ده ڵێی ده چم بۆ 
شه ڕ ،

من شه و دوای شه و هه ست ده که م ئه م شه ڕه م 
بۆ نابرێته وه ، من له  سیزیف خراپترم له  جیاتی 

به ردێک دوو به ردم به  کۆڵه وه یه  ، به ردێکیان سزای 
خوداوه نده کانه  و به رده که ی تریان سزای منه  بۆ 

خۆم .سوور ده شزانم به  ته شتێک عاره ق کردنه وه ی 
شه وانه وه  و به  ئاوساویی چاوانمه وه  که  له  کولێره  ده چن 
به  به یانیان به و دوو به رده وه  ناگه مه  لووتکه ی شاخ .                                                                                                  

من ئه زموونی ئه م چه ند ساڵه م ئه وه یان فێر کردم 
که  تاقه  شتێ من بتوانم بیکه م ئه وه یه  که  خه و وه ک 
شه ڕ نه بینم، بۆیه  هاتوومه ته  الی تۆ ده مه وێ له گه ڵ 

خه ودا ئاشتم بکه یته وه  . نامه وێ نووستن بکه مه  
دوژمنی خۆم ، چونکه  دواجار هه ر من ده یدۆڕێنم ، 

ئه وه  منم پێویستم به وه  نه ک ئه و به  من .ئه وه  منم 
هه موو ڕۆژه که  به  گێژی ده سووڕێمه وه  و به  حه پۆلی 

کار ده که م و به  شه ویش دێمه وه  الی ئه و . 
دوکتۆری ئازیز ! پێم بڵێ من چی بکه م؟
_ تۆ با جارێ بچینه وه  سه ره تا . که  له  

حیکایه ته که  ده بیته وه  و کچه که ت خه وی لێ 
ده که وێ و تۆش ته له فۆنه که ت به  ده سته وه یه  . 

وه ک باوکێک هه ست به  چی ده که یت ؟                                                             
به  هه ناسه کانیدا ده زانم خه وتووه  

، دڵم نایه ت هه الو هه الو بکه م 
تا خه به ری نه که مه وه  ، به  
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ئاسووده ییه وه  بۆ ماوه یه ک گوێ له  هه ناسه کانی 
ده گرم ، له  دڵی خۆمدا ده ڵێم هه الو، هه الو کچه  

جوانه که م هه الو ، هه الو .. ئه ستێره کانی ئاسمان 
هه الو .تا دایکی دێته  سه ر خه ته که و ده ڵێ ..ئه وا 

ئیتر ئێستا خه وی لێ که وتووه  ، سوپاس،
تاقه  شتێ که  به یانیان خه به ری ده بێته وه  و بیری 

لێ ده کاته وه  له  کوێی حیکایه ته که دا خه وی لێ 
که وتووه  ، تکایه  

الی خۆت بینووسه  دوایی سه رم کون ده کات .                                                                 
_ ئه ی که  ته له فۆنه که  داده خه یته وه  چ هه ستێکت 
هه یه  ؟                                                         

هه ست ده که م که  کچه که م الی منه  ، گوێم 
له  هه ناسه کانێتی ، به اڵم نایبینم ، هه روه ک 

نابینایه ک که  له  به رده می ئاوێنه یه کدا دانیشتبێ 
و سووربێ له  سه ر ئه وه ی که  وێنه که ی خۆی له  

ئاوێنه که ی به ر ده میدایه  به اڵم ئه م نایبینێ ، 
منیش هه مان ئه و هه سته م هه یه  .                                                                               
کچی خۆم ! هه بوو نه بوو مێرووله یه کی بچکۆالنه  

هه بوو جوان و ئازا بوو هه روه کو تۆ ، ئه م 
مێرووله یه  ڕه نگی 

پرته قاڵی بوو . ده گێڕنه وه  و ده ڵێن که  گوایه  
دایکی ئه م مێرووله یه ی هه ر به  منداڵی بۆ ماوه ی 
دوو مانگ له  ناو قۆخێکدا شاردۆته وه  ، بۆ ئه وه ی 

که س ئازاری 
نه دا ، دوایی 
که  هاتۆته  

ده ره وه  ڕه نگی 

له  ڕه شه وه  بووه  به  نارنجی .
کچی بابه  .. فریشته که م ! مێرووله  چه ندێ بچووکه  هه زار 

ئه وه نده ش به  هێز و به  ئیراده یه  ، تاقه  گیان له به رێکه  
که  ده توانێ چه نده ها جار له  کێشی خۆی زیاتر هه ڵگرێ و 

نه شڵێ ئاخ . تۆ ده زانی بۆ ناڵێ ئاخ ؟                    
_ چونکه  مێرووله که  کوردی نازانێ تا بڵێ ئاخ ، وا نییه  

بابه  ؟                                                   
_ نا کچه که م ئه م مێرووله یه  کوردی باش ده زانێ ، 

هێنده  هه یه  مێرووله  ماندووبوون نازانێ ، بۆیه  منیش 
حه زده که م تۆش وه ک مێرووله  وابیت ، ئازابی و قه ت به و 

بچووکییه ی خۆته وه  ، خۆت به  الواز و بێده سه اڵت نه زانی .       
_ ئه ی که  ده چیته  سه ر جێگا بیر له  چی ده که یته وه  ؟                                                             

بیر له  هه موو شتێک ده که مه وه  دوکتۆر ، شتی هێنده  
قۆڕ قۆڕ دێن به  مێشکمدا ناتوانم کۆنترۆڵیان بکه م ، بۆ 
نموونه  ،کچه که م زۆر خراپ ده خه وێ ، هه ندێ جار به  پێ 
له  کاتێکدا له  شیرین خه ودایه  لێفه که ی هه ڵده داته  سه ر 
ده م و چاوی خۆی ، ده ترسم ڕۆژێ له  ژێر به تانییه که یدا 

شتێکی لێ بێ ،یه ک جار ئه مه  ڕووی داوه  ، به  په له  
فریای که وتم، هه ناسه ی تووند بوو بوو ، ئێستاش دوای 
دوو ساڵ ئه و دیمه نه م بیر ناچێته وه  ، دیمه نێکه  له  ناو 

گلێنه کانمدا خۆی حه شارداوه  و هه موو شه وێ له قه یه کی 
تازه  ده دا له  ته مه نم  .                                                  
_ ئه ی دایکی ئاگای لێ نابێ ؟                                                                                    

با ،  من هیچ گله ییه کم له  دایکی نییه  ، چه نده ها جار 
به  شه وان وه ک خۆی ده ڵێ سه یری ده کات ، هه رچه نده  

ئێستا وازی له و ئه تواره  هێناوه  به تانی هه ڵداته  سه ر ده م 
و چاوی خۆی ، به اڵم ئیتر من باسی مێشکی خۆمت بۆ 
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ده که م .
جار جاریش به تانییه که  له  خۆی ال ده دات ، هه ندێ جار که  دێته  الی من بخه وێت ، تا به یانی سه د جار 

ده چمه  ژووره که ی و دایده پۆشم تا سه رمای نه بێت .به  که مترین جوڵه ی له و دیوه وه  ،من له مدیو به  
خه به ردێمه وه  و دوایش به  زه حمه ت خه وم لێ ده که وێته وه .                                                                                    

کچی جوان ! ئه م مێرووله  پرته قاڵییه  ، هه رچه نده  هه میشه  بۆنی قۆخی لێ ده هات ، به اڵم حه زی 
له  سێو بوو ، به  دارسێوێک فێربوو بوو هه موو ڕۆژێک پیا هه ڵده گه ڕا و سێوی ده خوارد و چه ند 

قه پاڵێکیشی ده برده وه  بۆ ماڵه وه  .
ڕۆژێکیان که  چووه  سه ر دارسێوه که  سه یری کرد یه ک سێو چییه  پێوه ی نه ماوه  ، ئه م لقی کرد و ئه و 

لق، له م گه اڵ به ربووه وه  بۆ ئه و گه اڵ ، زۆر تووڕه  و بێتاقه ت بوو . بیهێنه  به ر چاوی خۆت به  چه ند 
سه عاتێک بچیته  سه ره وه  و به  ده ست به تاڵی ئه وه نده ی تریشت پێ بچێ و بێیته  خواره وه  . برسێتی 

بڕستی لێ بڕی بوو . که  هاته  خواره وه  چوو بۆ ماڵی که روێشکێکی سپی جوان که  نزیکترین ماڵ بوو 
له  دارسێوه که وه  و له  ده رگای دا .                

_ئه ی ئه و دوو سه عاته ی که  ده ڵێی ده خه وم ، باش ده خه وی یان زوو زوو خه به رت ده بێته وه  ؟                     
نا دوکتۆر باشی چی ، هه موو ده  خوله کێک خه به رم ده بێته وه  ، له  ماوه ی ئه و دوو سه عاته دا به  

ده یه ها خه ونی ناخۆش ده بینم ، من ڕۆژێ خه ونه کانم ده مکوژن ، دوکتۆر گیان ، خه ونه کانم 
ده مکوژن .                    

خه ون ده بینم و له  شوێنێکی زۆر به رزه وه  ده که ومه  خواره وه  ، خه ون ده بینم و مۆبایله که م 
لێده که وێته  ئاوه وه  له و کاته دا که  له گه ڵ کچه که مدا قسه  ده که م و ئه و ده ڵێ بابه  قسه یه کی زۆر 

گرنگت پێ ده ڵێم ، فریا ناکه وم بزانم چی ده ڵێ ، له ژێر ئاوه که وه  ده نگه کان وه ک چه ند 
پارچه  سه هۆڵێکی بچووک ده توێنه وه  . خه ونێکی تر دوو ساڵه  لێم نابێته وه  و هه موو 

شه وێ دووباره  ده بێته وه  ، ده مه وێ بچمه وه  بۆ ماڵه وه  و ماڵه وه م بۆ نادۆزرێته وه  ، من له  
خه ونه کانمدا زۆر بێ ماڵم ، زۆر بێ حاڵم ، زۆر بێ هاوڕێم ، ده چمه وه  شاری منداڵیم و 

که س ناناسمه وه  و که س نامناسێته وه ، نیوه ی شار یش  له  نیوه که ی تر ده بات و نیوه که ی 
تریش جنێوده دات ، به  کۆاڵنی خۆماندا ڕه ت ده بم و هه موو ده مووچاوه کان تازه ن ، 
ده مه وێ به  کلیله که م ده رگای کۆاڵن بکه مه وه  و کلیلم پێ نییه  ، زه نگ لێده ده م و 

که س ده رگام لێ ناکاته وه  ،زه نگ لێ ده ده م و کاره باش نییه  کاره با ده مگرێ .                                      
که  مێرووله که  له  ده رگای دا ، که روێشکه که  ده رگاکه ی لێ کرده وه  و وتی 
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کێیه  ؟ ئه وه  منم ، مێرووله  نارنجییه که ی هاوڕێت ، 
ده توانم بێمه  ژووره وه  بۆ الت ؟                                                                       

که  چووه  ژووره وه  به  سه ده ها سێوی بینی یه کسه ر 
تێگه یشت که  که روێشکه که  هه موو سێوه کانی داره که ی 
لێ کردۆته وه  ، بردوویه تی بۆ خۆی ، زۆری پێ ناخۆش 

بوو ، وتی ..که روێشکی ئازیز ! ده زانم تۆ دڵت پاکه  به اڵم 
تۆ هه موو سێوه کانت بۆ خۆت بردووه  ، تۆ به س بیرت 

له  خۆت کردۆته وه  ، وا نابێ کوڕی باش ، ئه وه  دارسێوی 
هه موومانه   ماڵت ئاوا بێ ،                                                                                   

_ ئاخر من بیرم له  زستان کرده وه  مێرووله ی 
بۆن خۆش ، ئه ی که  زستان هات من چی 

بکه م ؟ تۆ مێرووله ی له  من ئازاتری ، خواردنی 
خۆت له  بن عه رزا ده ردێنی ، به اڵم من چ؟                                                 

که روێشکه که  به  چاوچنۆک و مێرووله که ش له  ناو 
هاوڕێکانیاندا به  زیره کی ناسرا بوون ، وتی باشه  من 

برسیمه  ، ئه ی که روشکی جوان ، چووم سێو بخۆم 
و هیچی لێ نه بوو ، ماڵه که ی تۆش پڕه  له  سێو ، تۆ 

ده توانی سێوێک به  من بده ی کاتێک ده چمه  ده ره وه  ،                                                                              
_ بێگومان سێوێکت ده ده مێ بیبه یت له  گه ڵ خۆتدا                                                              

_ ده  باشه  من ئێستا ده ڕۆم، سێوێکی وه رگرت و 
سه یرێکی که روێشکه که ی کرد و وتی .. که روێشکی جوان، 
من زۆرم برسییه ، ده توانم سێوه که م لێره  بخۆم ؟                                                                 
_ هی خۆته  ، چی لێ ده که ی لێی بکه  .                                                                          

ئه ویش هه موو 
سێوه که ی خوارد،                                                                               

سوپاس ، وا ئیتر 
خه وتووه  ، الی خۆت 

بینووسه وه  ، تا بیرت نه چێ ، سبه ی ئێواره  بۆی 
ته واو بکه  ، ده نا هه زار جار پرسیارم لێ ده کات ، 
ئه م کچه مان له  خۆت ده چێ ، ئا .. هه ر ته واو له  

خۆت ده چێ ، حه زی له  حیکایه ت و به سه رهاته   .                                                                                                 
دوکتۆر گیان ! من تا به یانی هه رچی که سێک 

به  منداڵی له  من زوویر بووه  دێته وه  یادم ، 
هه موو ئه وانه ی دڵڕه قییان به رامبه ر من نواندووه  

دێنه وه  به رچاوم . ژووره که م له  جیاتی ئه وه ی 
ژووری نووستن بێ ده بێته  ژووری یادگار، ئه و 

قه ره وێڵه یه ی له  سه ری ده نووم ، له  جیاتی 
ڕاکشان و خه وێکی قووڵ تا به یانی ، ده بێته  
شوێنی هه ڵکۆڵینی یاده وه رییه کانی منداڵیی 
، له  جیاتی ئه وه ی خه و ئامێزم بۆ بکاته وه  ، 
دوودڵییه ک له  باوه شم ده گرێ که  تا به یانی 

هه زار گاز له گلێنه ی چاوانم ده گرێ .به اڵم ئیتر 
هه ندێ جار له و گه رانه مدا هێنده  ماندوو ده بم ، 

ئاگام له  خۆم نامێنێ و وه ک ببوورێمه وه  خپ لێی 
ده خه وم .

                                                                           
کچی خۆم ! مه یموونی جوان ! که  مێرووله که  

سێوه که ی خۆی خوارد ، وتی ده باشه  زۆر سوپاس 
وا ده ڕۆم ، ئه و سێوه م بده رێ که  په یمانت پێدام 
له گه ڵ خۆمدا بیبه م کاتێ ده ڕۆم .که روێشکه که  

وتی _ ئه ی نه تخوارد ؟ ئه ویش وتی ئاخر تۆ 
په یمانت به  من دا کاتێ ده ڕۆم سێوێک له گه ڵ 

خۆمدا به رم ، وا منیش ده ڕۆم .                           
که روێشکه که  ناچاربوو سێوێکی بداتێ تا 
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په یمانه که ی خۆی به رێته  سه ر ، ئا ماڵه که م ! وه ک ده بینی په یمان بردنه سه ر زۆر گرنگه  بۆیه  
مرۆڤ ده بێ ئاگای له خۆی بێ که  په یمان ده دا.که  سێوێکی تری پێدا مێرووله که  وتی _ که روێشکی 

ئازیز ! ئایا ده توانم سێوی خۆم لێره  بخۆم ؟                                                        
_سێوی خۆته  چی لێ ده که ی لێی بکه  .                                                                          

ئه ویش سێوه که ی خوارد و وتی ده ی وا ده ڕۆم ، سێوه که ی خۆم به رێ بیبه م له گه ڵ خۆم ،  _ ئه ی 
نه تخوارد ؟    

_ ئه ی تۆ وتت چی؟ تۆ نه توت که  ده ڕۆی سێوێک له گه ڵ خۆتدا به ره  ، خۆ بێ سێو نامکه یته  ده ره وه  .         
گوڵی باخ ! گوڵی بابه  ! به م جۆره  مێرووله که  به  ده یه ها سێوی خوارد ، تا دواجار کاتێ وتی ده توانم 
سێوه که م لێره  بخۆم ؟ که روێشکه که  به  فێڵه که ی زانی و وتی نا لێره  مه یخۆ خۆ ماڵی باوکت نییه  ، 
بیبه ره وه  بۆ ماڵی خۆت ، خۆشم تا ماڵه وه  بۆت هه ڵده گرم ، له  جیاتی سێوێکیش سیانت ده ده مێ ، 
دانه یه ک بۆ نانی به یانی ، دانه یه ک بۆ نیوه ڕۆ ، دانه یه کیش بۆ ئێواره  ، مێرووله که ش به  فرسه تی 

زانی و وتی _ تووخوا دانه کیش بۆ خاڵخاڵۆکه که ی هاوڕێم ، سێوێکیش بۆ ئه و مێشووله یه ی که  تازه  
هاتۆته  گه ڕه کی ئێمه  ، یه ک دانه ش بۆ ئه و کرمه  بچکۆله  بااڵکورته ی که  قه له باچکه  ڕه زاقوورسه که  

دایکی خوارد ، وتی باشه  منیش داوای لێبووردن ده که م که  هه موو سێوه کانم لێکرده وه  .ده کاته  چه ند 
سێو کچه که م ؟ شه ش سێو ، ڕاست ده که یت ، شه ش سێوی وه رگرت و هه ر شه شیانیشی بۆهه ڵگرت 

تا ماڵه وه  .                                                                         
دوکتۆر ! که  خه به ریشم ده بێته وه  یه کسه ر ڕاده که م و سه یرێکی ته له فۆنه که  ده که م ، نه وه ک 

کچه که م ته له فۆنی بۆ کردبێتم و ئیشی پێم بووبێ و من گوێم لێ نه بووبێ .                                                      
_ به  داخه وه  ، وا ئیتر کاته که ت ته واو بوو ، ئه مانه ی تۆ وتت ، من جارێکیتر گوێیان لێ 
ده گرمه وه  ، گه ر پێت خۆش بوو به رده وامبی ، ئه وا ده توانی چوارشه ممه  کاتژمێری ده ی 

سه ر له  به یانی بێیته وه  بۆ ئێره  بۆ ته واو کردنی به شێکی تری چیرۆکی ژیانت  .                                                                                  
نا ، دوکتۆر ! بڕوا ناکه م بێمه وه ، وه ک وتم زۆر بڕوام به و شتانه  نییه  ، هه رچه نده  ڕێزی 

زۆرم بۆ ئه و پیشه یه ی تۆ هه یه  ، به اڵم من هه ست ده که م ئه م شه ڕه  شه ڕی خۆمه  و ده بێ 
من خۆم بیکه م . ده بێ من ڕۆژێ له  ڕۆژان جورئه تی ئه وه م هه بێ ئه م چیرۆکه  له  
پێش هه موو که سێکدا بۆ خۆم بگێڕمه وه ، دوایی بتوانم بۆ خۆمی بنووسمه وه  ، تا 

له  کۆتاییدا بتوانم بۆ که سێکی ئازیزی وه کو تۆی باس بکه م ، تا یارمه تیم 
بده یت ، ئه وه ی من ئه مڕۆ گێڕامه وه  ته نها دڵۆپێک بوو له  ده ریایه ک که  
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نه ئه مسه ری هه یه  و نه  ئه وسه ر ، به اڵم تا چوار 
شه ممه  گه ر ڕام گۆڕی ئه وا دێمه وه  بۆ الت و 

چیرۆکه که مت بۆ ته واو ده که م .                                                                           
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ئێمهبێچمازیندووهكانین
ئهحمهدشاملوو

چاپكراویغهزهلنووس

له  مێژ ساڵه ، خوێنه رانی كورد، به  ناوی ئه حمه د شاملوو 
شاعیری نێوداری فارس، ئاشنان. ئه مێستا ئه م ئاشنایییه  

په ره ی به  خۆی داوه  و بژارده یه ك له  كۆی شیعره كانی شاعیر 
له به ر ده ستدایه .

ئه م دیوانه دوو به رگییه  ، بژارده ی   كۆی ده فته ره  شیعرییه كانی 
ئه حمه د شاملووه  و به ڕۆژ ئاكره یی به كوردی كردووه . وه رگێڕ 
خۆی، هاوڕێی شاملوو بووه  و وه رگێڕانی شیعره كانی ئه وی، 

نزیكه ی بیستوپێنج ساڵ له مه وبه ر ده ست پێكردووه . له  هێنان 
و بردنیان، پێداچوونه وه  و ڕیتم و وشه  لێگۆڕینیان هیچ په له ی 

نه بووه  و هێدی هێدی كاروباری وه رگێڕانی ئه م دیوانه ی به  
ئه نجام گه یاندووه .

هه روه تر، ئێمه  بێ چما زیندووه كانین ، هه ڵگری گفتوگۆیه كی 
چڕوپڕی ئه حمه د شاملوو و ئاكره یییه ، كه  تێیدا چه ند باسێكی 

گرینگ، له  باره ی ئه ده بیات و شیعر و نووسه رانی تاراوگه  و 
شیعری نیما یووشیج و چه ند باسێكی دیكه وه ، ده ورووژێنن. 
هه روه ها دیوانه كه ، چه ند نامه یه كی شاملووی تێدایه ، كه  بۆ 

وه رگێڕی ناردوون و یه كه مجاره  باڵو ده بنه وه .
ناونیشانی ئه م دیوانه ، له  دێڕه شیعره  جوان و ڕیتمداره كانی 
شاملووه ، كه  فارسییه كه ی برتییه  له : ما بی چرا زندگانیم.

جێی ئاماژه یه ، ئایدا هاوسه ری ئه حمه د شاملوو، له  نامه یه كی 
كورتی خۆیدا، بۆ به ڕۆژ ئاكره یی، به  بۆنه ی دیوانی 

ئێمه  بێ چما زیندووه كانین، نووسیویه تی: لەمەڕ شیعرە 
وەرگێڕدراوەکانی شاملوو، لە الیەن تۆوە، بە دڵێکی سەرڕێژ 

لە میهره وه ، دەستەکانت ماچ دەکەم و ڕێز لە زەحمەتە پر لە 
نرخەکانت دەگرم.

چاپی ئه م كاره  شایانه ی به ڕۆژ ئاكره یی، ده بێته  نوێترین 
ده قی وه رگێڕدراوی شیعری ئه حمه د شاملوو، كه  ناوه ندی 

غه زه لنووس بۆ چاپ و باڵوكردنه وه ، باڵوی کردۆتەوە.
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نووسینی: قاضی ربیحاوی
و. لە فارسییەوە: ناسر سینا و بەڕۆژ ئاکرەیی

بۆچی كەس نازانێ من شەهید كراوم! لە حاڵێكدا كە شەهیدكرام چوومەتە الی خوا دەچمەالی.
ئێستاش هەر زستانە، زستانە و باران، بەاڵم ئەو ڕۆژە باران نەباری، سێ ڕۆژ بوو پەیتا پەیتا دەباری، ڕۆژی 

چوارەم كردی بە ساو، ئێستا دوو مانگی بەسەردا تێپەڕیووە. ئێواره  بوو،
سەنگەردا دانیشتبووم، هەر لەوێ منی كوشت، لە سووچی سەنگەردا، خەریك لەنێو 

بووم جگەرەم دەكێشا، دوژمن زۆرمان لێ دووربوو، نازانم كتوپڕ لە كوێوە 
هات. غافڵگیری كردم. كاتێ دیتم نسبیەك بەسەر سەنگەرەكەدا كشا، پێم 
وابوو خەریكە هەتاو لە پشت پەردەیەكی هەورا تیدەپەڕێ. لە پاشان چەند 

دەنكە زیخێك كەوتنە خوارێ.

چاڵ
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كەسێك لەو سەرەوە ڕاوەستا 
بوو، دەمزانی ترس دایگرتم. 

هێندە ترسنۆكیش نیم. هێدی 
هێدی سەرم هەڵبڕی. خۆی بوو. 

لوولەی تفەنگەكەی تێكردم، 
دەبوایە دەستەكانم لەسەر سەرم 
دابنایە، یەكەمجار دەستی ڕاستم 

بەرزبۆوە، پاشان دەستی چەپم 
بە ئەسپایی هەڵبڕی. جگەرەكە 
لەنێو ئەنگوستەكانمدا بەربۆوە، 

كەوتتەخوارێ و دەرفەتی پێنەدام 
تەق تەق.

ئاوابوو كە شەهیدكرام، دوایی پێیان 
وابوو ونبووم، خۆم شرتوگوم كردووە، 

ئێستاش هەروا بیر دەكەنەوە، 
هەموویان هەم باوكم هەم دایكم 

هەم »زەری«.
زەری! كاتێ بە خۆڵ دایدەپۆشیم 

بیرم لە تۆ دەكردەوە، هەر كە مشتێ 
خاكی بەسەردا كردم، خوێنم دامركا، 

خاك و خۆڵ تێكەڵی خوێن بوون 
و خوێنەكەیان داپۆشی و ڕەنگی 

جلەكەی منیش هەر لە ڕەنگی خۆڵ 
بوو.

چاوم بڕیبووە ئاسمان، ئەو لەوێ 
بوو، وەك دێوەزمەیەك  لەو سەرەوە 
ڕاوەستابوو، وەك ئەو زەالمانەی دێتە 

خەونە سامناكەكانەوە، پۆستاڵەكانی قوڕاوی بوون و 
خۆرەتاو لە پشت سەری ئاوا دەبوو.

لە پێشدا سەر و سنگی داپۆشیم، دوایی خۆڵی بەسەر 
پێیەكانمدا كرد. تاقە چاوەكەی تێبڕیم. چاوێك لە الی چەپ 

و چاڵێكی قووڵی كرمن لە الی ڕاستی. پێمەڕەكەی بەرز 
كردەوە و خۆڵی بەسەر دەموچاومدا كرد، ئیتر هیچم نەدی 

جگە لە تاریكی.
با دەیهاژاند.

لەگەڵ خۆم بە تەینا مامەوە و كەسێ نەهات ناوم لە 
لیستەی شەهیداندا بنووسێ، ئەگەر هاتبا...؟ ئەو دەم 
لە گەڕەك حجلەیان* بۆ دەبەستم. بە ئاوێنە و مۆمی 

داگیرساوەوە، وێنەكەیان لەو سەرە هەڵدەواسیم، وێنەی 
ال ڕوومەتم، ساغ و سەلیم. ئینجا تۆ دەهاتی. بە نێوان 

حەشیمەتی ڕێبواراندا، پاشان ڕادەوەستای و وەك ئەو ڕۆژە 
كە بۆ هەیاس گریای بۆ منیش دەگریای..

چارشێوە ڕەشەكەت نەختێ الدەدرا و تێت دەڕوانین و 
چاوەكانت سوور هەڵدەگەڕان و تنۆكە فرمێسكێك لە سیلەی 

چاوت دەڕژا و خلۆر دەبۆوە، تاقە تنۆكێك بەس بوو. بەسە.
سەد مخابن دەری! لە زەردەپەڕی ئەو زستانەدا 
با تێك دەئااڵ و ئەوەی گۆڕەكەمی پڕكردبۆوە 
ڕۆیشت و لەنێو با-دا ونبوو... دەنا تۆ دەتزانی 

كەمن ئیتر هەر ئەو قاسمە نیم كە جاران 
دەتناسیم، هەر ئەو كوڕە پوورەی تۆ، كە بەردەستی 

دووكانداران بوو، تۆپە قوماشەكان چەند 
قورس بوون، شانی پیاو ژانی دەكرد، 

دادەخزا، پێپلكەكان چەند پێچاوپێچ 
بوون. 
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»پەل ببزێوە!«
»بەسەر چاو ئەمیرخان!«

دااڵنە باریك و شێدارەكان، بنمیچە داتەپیوەكان، ئەوەش 
نهۆمی سێیە، بەس نهۆمێكی تر ماوە.

»هەتیو خێراتر!«
»هە هە هە«

ژوورە بچووك و تاریكەكان لەم بەرەوبەری دااڵنەكەدا 
ڕیزیان بەستووە و ئەوەی بەرامبەریش ئاودەستخانەیە.

»زووكە دەی!«.
بۆنی پیسایی لە دااڵنەكەدا گەڕاوە، لە بەری بەیانییەوە تا 

ئێوارە بۆنی پیساییت هەڵدەمژی قاسم!
»ڕاكە!«

بەاڵم هیچت نەدەگوت تەنانەت ئەو ڕۆژەش هیچت نەگوت، 
بەس گوتت نەخێر، لە بیرت ماوە كوڕە! ئەو ڕۆژەی كە 

حوسێن- بەردەستی برایم ئاغا- گوتی وا باشە هەواكێشێك 
دابنێین. حوسێنی بەستەزمان، تازە هاتبوو.

دوایی چوو سەری بە هەموو كارگەیەكدا كرد و ، ویستی 
پارەیان لێوەرگرێ بۆ هەواكێش، لە پێش هەموواندا كابرا 

توركەكە لێی ڕاست بووە.
گوتی: »كوا؟ بۆنی پیسایی چی!؟«

چەند هەناسەی قووڵی هەڵكێشا و سەری ڕاوەشاند.
»كوا!؟«

ئەوسا برایم ئاغا و »یوسف« یش خۆش خۆش هەناسەیان 
هەڵكێشا.

»بۆنی پیسایی؟ ...نا!«.
هەموو گوتیان ئەوە 

بۆنی پیسایی نییە، بۆنی 

شتێكی ترە. نا ئەوە نییە.
حوسێن سەیری تۆی كرد:

»قاسم...«
»نا، بۆنێكی ترە«.

حوسێن بە خۆدا شكاوە، گوتی: »ئەدی، هەو 
نییە، بێمێشك هەو نییە«. ئینجا پێكەنی.

»بۆنی پیسایی!؟«
دوایی شتێكی گوت كە من تێنەگەیشتم، 

ئەوانی تر دایانە قاقای پێكەنین، تۆش 
پێكەنیت، لەگەڵ ئەوان، لەگەڵ حوسێن.

»خێراكە دەی!«
بەاڵم ئێستا ئیتر هەموو شتێك تەواو بووە، 

دەفتەری كوێرەوەرییەكان دوایین پەڕەی 
هەڵداوەتەوە و تەواو.

سكااڵیەك نەماوە، هەرچەند كە هەرگیزا و 
هەرگیزیش نەبووە. لە هیچ كەس، تەنانەت 

لەو كەسەی که  به  ڕواڵه ت باوکم بوو. تۆ خۆت 
بدوێ بابه ! هیچ کات قسه م له  قسه ی تۆدا 

کردووه ؟ هه میشه  هه ر وا کراوه  که  تۆ حه زت لێ 
بووه ،. تۆ تازە لەگەڵ دایكم زەماوەندت كردبوو، 

من پێم نەدەگووتی بابە. تۆش لەوە دڵمەند 
بووی، زۆرت پێدەگوتم كەوا بڵێم.

دایكیشم هەر ئەمەی لێدەویستم، بەاڵم من 
زمانم نەدەگەڕا و دەمزانی كە باوكم لە 

زینداندا مردووە. هەر پێمدەگوتی »مەشەدی 
سمایل«. تا ئەو رۆژە ئەتۆ »مەشەدی سمایل« 

نەبووی و باوكم بووی. لە بیرتە؟ كه س لە ماڵدا 
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نەبوو، تەنیا تۆ بووی، ئێوارە بوو، من تازە هاتبوومەوە.
باران لێی كردبۆوە، تۆ لە حەوشە بووی و سۆبەكەت چاك دەكردەوە، ساڵوم كرد و ویستم بچمە 

ژوورێ كە تۆ بانگت کرد بێنە!
چووم، پێپلیكانەكان تەڕبوون، پێنج پێپلیكەی بڵند و باریك. گڵۆپەكەم پێكرد، تیشكی كزبوو، 

ژێرخانەكە بۆنێكی پیسی لێدەهات. وەك هەمیشە، بۆنی شتێكی مردووە، خەریك بووم لە بەرمیلەكە 
نەوت تێكەم، شێرەكەم كردەوە. چاوەڕوان مام، لەناكاو هەستم كرد كەسێك لە پشت سەرم 

ڕاوەستاوە. گەڕامەوە. تۆ بووی، شوولێكی تەڕت لە دەستدابوو.
لێت پرسیم: »من كێم؟«.

پاشەو پاش كشامەوە پرسیارەكەت دووپاتكردەوە، پرسیارێكی سەیر بوو، پشتم لە دیوارەكە دەخشاند 
و دەكشامەوە. وامزامی هەر بە ڕاستی دەتەوێ بزانی كێی.

گوتم: »مەشەدی سمایل«.
دارەكەت بەرزكردەوە و توند لە پشتت كوتام، بۆ ماوەیەك گڵۆپەكە لەبەرچاوم كەوتە نێو 

تەمومژەوە. ئەوەم بە تاقە چاوەكەم بینی، چەمامەوە، چاكەتەكەم بە دیوارەكەدا خشا، نووزەم 
لێنەدەهات، تۆش هەر لە القت دەدام.

»من باوكتم، حاڵی بووی؟ من باوكی تۆم...«
بەاڵم نەبووی

دەتگوڕاند: »تێگەیشتی؟«
تیگەیشتم، تێدەگەیشتم وە ژانی دارەكە هەمووڕەگەكانمی دەگەست، كوڵی نێو گەرووم تەقی و 

بەو جۆرە بووی بە باوكم. شوێنی دارەكەت القمی ڕەش و شین هەڵگەڕاندبوو. بەاڵم من 
بە كەسم نیشان نەدا، لەو جۆرە كەسانە نەبوون ئینسانێكی باش بووم، زەری! ئەمیرخان 

زۆرم لێڕازی بوو. تۆش ئەو سەردەمە لە من ڕازی بووی، ئەو سەردەمەی مناڵ بووین و 
هەموو هەینییەك لەگەڵ دایكم دەهاتینە ماڵتان.

هەینییەكان بۆ من جەژن بوون. ئەودەم هێشتا چاوەكانم ساغ بوون و باوكم نەمردبوو، من 
بنێشتم بۆ تۆ دێنا، تەمەنمان چەندبوو؟ تۆ دەچوویە قوتابخانە و منیش الی باوكم 
كارم دەكرد. قوڕكێشی و ئەو جۆرە كارانەم دەكرد، بەاڵم هەینییەكان هی خۆمان 

بوون. تۆ حەزت لە بنێشت جاوین بوو: چەق چەق، منیش كاتێ تۆ دەت جاوی 
گەز گەز بااڵمدەكرد.
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ها! ئەو سەوزەیان بجو!
هەموو هەینییەك كە بنێشتێكی ترم بۆ دەهێنای بە ڕەنگێكی 
تازەوە. هەتا ماڵەكەی ئێوە مەودا زۆربوو، حەزمدەكرد هەموو 
ڕۆژێ لەالی تۆبم و هەرچی هەمە بیدەمە تۆ. زنجیرە حەوت 

ڕەنگە نایلۆنییەكەت لە بیرە؟ زۆرم خۆشدەویست.
سێ حەوتەی خایاند تا تەواو بوو، بە ڕۆژ نەدەكرا بیچنی، 

ڕۆژانە هەر كاربوو، قوڕبوو، شەكەتی بوو.
»خێراكە كوڕە!«

باوك لەو سەرەوە بوو، قوڕی بۆ وەستا دەبرد و تۆش بە دوای 
ئەودا بە تەشتێكی چكۆڵەوە پێپلیكەكان هێشتا دانەمەزرابوون. 

لووس بوون و تۆ دەتویست سەركەوی و هەر نەتدەتوانی، 
بۆنی گڵ كاتێ ئاوی پێدا دەپرژێنن چەند خۆشە: فش 

ش.........
شەوانە بە دەرزی و بەن و نایلۆن دەتچنی، دوایی لە ڕۆژێكی 

هەینیدا بردت بۆ زەوی. چەندە درێژ و جوان ببوو. كاتێ 
وەریگرت چەندە شاگەشكەبوو. چاوێكی بەمالوالیدا پێداخشاند. 

لە پاشان كەمێكی لە دەست ئااڵند و بە تۆی گوت بگەڕێوە. 
گەڕایەوە. تۆ پشتت لەو بوو، ڕووت بە دیوار، دەنكە خوێیەكان 
بە دیوارەكەوە دیاربوون. ورد ورد. هەورەكە فرمێسكی مناڵ، 

ئینجا بە بەری دەست لە شانی كوتای: »دەی یاڵاڵ« بۆ وای 
كرد؟ گاڵتە بوو. گەمەی دەكرد. یانی تۆ ئەسپی و زەوی 
كچێكی سواركارە. بەاڵم ئەسپەكە ئێشی زۆر پێگەیشت. 

توندی لێدا. تۆش پێكەنیت. هۆ كچە سوارەكە! ئەو ڕۆژە پشتی 
ئەسپەكەت ئێشا و برك و 
ژانەكەی بۆ هەتا هەتایە 

مایەوە. هەتا ئەو سااڵنەی 
مەودا كەوتە نێوانمان.

ئەو سەردەمە سكت پێم دەسووتا، چاوەكانم 
تنۆك تنۆك ئاویان لێدەڕژا و باوكم لە زیندان 

بوو، تۆ الت وابوو بۆ باوكم دەگریم، بەاڵم 
خۆ من نەدەگریام. تەنیا ئاو بوو كە چۆڕە 

چۆڕە لێی دەهات و چاوەكانمی دەبرژاندەوە، 
شەش مانگی ڕەبەق هەر ئاوی سوێر، تا 
ئەو كاتەی دایكم بردمی بۆ نەخۆشخانە. 

دیسانیش هەر زستان بوو. دوو حەوتە لەوێ 
كەوتم. لەنێو ئەو كەسانەدا كە حاڵ و 

ڕۆژیان وەك من وابوو. ئەوانیش لە جێگەی 
چاو، هەر مشتێ لۆكە و كوتاڵی سپییان 
هەبوو. ئەو ڕۆژەی هاتمە دەرێ، چاڵێكی 

قووڵ و كرمێم هەبوو، كە تۆ لێی دەترسای 
و ڕووت لێوەردەگێڕا، ئیتر من نەهاتمەوە 

ماڵی ئێوە، تەمەنم پانزە ساڵ بوو، تۆ هەقت 
بوو چاڵەكە زاری كردبۆوە و دڵی ئینسانی لە 

خێڵەوە دێنا.
من هەموو ڕۆژێ چەند سەعاتێك دادەنیشتم 

و لە ئاوێنەدا چاوم تێدەبڕی. دوایی بۆ م 
دەركەوت كە ئەو چاڵە برینە هەر هەیە و 

هەمیشە دەبێ و هیچ كارێكی لەگەڵ ناكرێن 
تەنانەت بە دوعاكانی دایكیشم، بێ ئاكام 
بوو دایە! خوا چالوی درۆزنان كوێر دەكا و 

من درۆم پێگوتبووی.
نەمدەتوانی ڕاستییەكەت پێبڵێم، تۆ چەند 
ساویلكەبووی كە بڕوات پێكردم، سینەما 
هەتا ئەو كاتەی شەو؟ تۆ پرسیارت كرد، 
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بەاڵم ئێمە بە درۆ گوتمان هەر لە دەرگابووە و خەوت لێنەكەوتووە. دەزانی باسی چ سەردەمێك 
دەكەم؟

ئەو ڕۆژانە چەندە سەخت بوون، ئەو كاتەی باوكم لەسەر قەرچێوەی »داربەست« هەڵدێرابوو و 
القەكانی عەیبدارببوون و ئیتر نەدەچووە سەركار، دەبێ چاكت لەبیرمابێ، ڕەنگە تۆ هەر چاوت لە 

دەرگا بووبێ كە بێینەوە، بەاڵم ئێمە ئەو كات لەسەر دیوارێكی باریك ڕاوەستابووین.
گوتم: »دەترسێم!«.

گوتی: »ترسی پێناوێ!«.
ئەوسا خێرا چاوێكی بە دەوروبەریدا گێڕا.

گوتی »تۆ هەر ڕادیۆكە هەڵگرە!«.
پەنجەرەكە زۆر بچووك بوو، نەیدەتوانی تێوەی بچێ، دەالقە بوو.

گوتم: »دەترسێم!«.
درەنگ ببوو، تا سینگم تێوەی چووبووم.

گوتی: هیچ که س له ماڵ نییه  رۆشتوون و من ده زانم.                                                            •
هیچ كەس لە ژوورێدا نەبوو، ژوورەكە تاریكبوو و لە دەرەوە سووكە تیشكێك، وەك تەمی سەر 

لە بەیانان لە هەوادا بوو. سەر و قژی ئاڵۆزی باوكم لە پشت دەالقەكەوە دیاربوو، هەر كە چاوم 
لێهەڵدەگرت ئیتر هەستم بە نەرمایی مافوورەكەی ژێر پێم نەدەكرد.

گوتی: »بڕۆ«.
كوڵێكی قورس لەنێو گەروومدا پەنگی خواردبۆوە.

گوتی: »بڕۆدەی!«.
نیگاكەی پاڵی پێوەنام، سەرم وەرچەرخاند و سپێتی پالكی گڵۆپەكەم بینی، بە پەلە 

هەڵمكرد، باوك بە دەنگێكی بۆڕ و نێوچەوانێكی گرژەوە گوتی : »بیكوژێنەرەوە«.
ڕووناكییەكی ترسهێنەربوون، كوژاندمەوە.

»هەر لەسەر مێزەكەیە«.
وەك كوێرەكان هەنگاوم نا، لەسەر مێزەكە بوو.

لەوە دەچوو باوك، ماڵەكە بناسێ، ڕادیۆكە گەورە و قورس بوو، هەڵمگرت، دەتگوت 
هیچم لە دەستدا نییە و لە باتی ئەو، بارێكی قورستر لە تەشتێك گڵ، گەلێ 
قورستر، لەسەر شانەكانم بوو، وەڕێكەوتم، بە هێواشی، چاوەكانی باوك، وەك 
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چاوی پشیلەیان لێهاتبوو، چاوی لە ڕادیۆكەبوو.
»ڕاكە!«.

قەت تا ئێستا لەنێو قیرەتاودا هەنگاوت ناوە! 
كاتێ لەو چاڵە لەو هۆڵە پڕ لە تاریكییە 

تیدەپەڕیم و دەهاتمە دەرێ، تەقەیەكت هات و 
سەرم وە دەالقەكە كەوت.

نەكەوتم.

»چ بوو؟«.
»هیچ«

دوایی بە برینێك لەسەر تەوێڵمەوە هاتمەوە 
ماڵێ، بەاڵم تۆ نەتدی دایە! چاوەكانت پڕبوون 

لە وەنەوز، كەچی من لەو حاڵەدا درۆم پێگوتی، 
ڕۆژی دواییش هەر درۆم لەگەڵ كردی.

»كەوتمە عەرزی و سەرم وە قاناوێك كەوت«.
ئاوابوو.

»لەالی هیچ كەس باسی نەكەی كوڕە«
»هەڵێ!«

ئەمە چارەنووسی تۆ بوو كوڕە، چارەنووسی تۆ، 
ئێستا كە تەنیای و لەژێر خەروارێك خاك و خۆڵدا 

ڕاكشاوی، شوورەیی لە خۆت بكە، لە هەموو 
كەس لە زەری، لە باوكت، لەوی تر، لە دایكت، 

ئەمیرخان، لە هەموو خەڵكی دنیا، تەنانەت 
لە هەباسیش، كە ئەو كاتەی لەگەڵ زەری 

لە كووچە و 
كۆاڵنەكاندا 

پیاسەی 
دەكرد و تۆش 

دوای دەكەوتی.
بەڵێ ئەمە هی چەند ساڵ لەمەوبەرە، قەیدی چییە؟ هەر 

ئەم یەك دوو جارەش زۆر بوو، ئەم كارەت بۆ دەكرد؟ 
بۆچی وەك نسێ وەدوایان دەكەوتی؟ سەرت داخە، زۆرتر 

سوپاسی بكە.
سوپاست دەكەم، ئەگەر هەباس نەبوایە تۆ ئێستا بەم 

پلەیە نەدەگەیشتی، ئەگەر هەباس و حجلەكەی نەبوایەن 
و زەری ئەو ڕۆژە نەهاتبایە تەنیشت حجلەكە.

تۆ هاتی زەری، بە هێواشی هاتی و ڕووبەڕووی هەباس 
ڕاوەستای و چاوت تێبڕیم، من وەرچەرخام و لە كەلێن و 

قوژبنی حجلەی هەباسەوە تۆم بینی كە دەگریای، هەباس 
هەزار ئاوێنەی هەبوو و من لە هەموواندا خۆم دەدیت، 
بەاڵم هەزار وێنەكەی من هەباسی نەدەهێنا. بەو چاوە 
گەورە و قژە ساف و شانەكراوەكەیەوە، بزەی دەهاتێ و 

لەمنی دەڕوانی و لە خۆمم دەڕوانی، لە هەر ئاوێنەیەكدا 
بەشێكی دەموچاوم دیاربوو، لە ئاوێنە گەورەكەی ناوەندی 

حجلەكەشدا برینی چاوم.
ئاخ كارێكی چەندە باشت كرد ئاوا سەیری منت كرد 

هەبای! بێشك ناوی تۆیان زوو نووسی. نا؟ بەاڵم چقڵیان 
زۆر لە كارەكەی من خست. هەموو بیانوو بوون.

پێویستمان نییە، چەند مانگی تر وەرەوە و ئەو جۆرە 
قسانە، بەاڵم هیچیان نەیتوانی لە تەمای خۆم بمگێرێتەوە، 

پاڕامەوە. نازانی چیمكرد، لەم ژووەرەوە بۆ ژوورەكەی تر، 
سی ئیمزا، بەسەر پێپلیكانەكاندا هەر بە ڕاكردن، دواییش 

ناردیانین بۆ باشوور، تۆش هەر لەوێ بووی لە بیرمە. 
چ بارانێك بوو. تەمەنت مەودای نەدای وەرزی بارانەكە 

ببینی.
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ئێمە زستانێ لەوێ بووین، دەشت تەڕ تەڕ بوو، من تەنیا مانگێك لەوێ بووم، بگرە كەمتریش، 
ئیتر دوایە وام لێ بەسەرهات، ناخافڵكرام و هەر لەبەرئەوە هێشتا منیان نەدۆزیوەتەوە. دەمدۆزنەوە، 

تەنیا دەبێ دەرفەتیان هەبێ و لێم بگەڕێن. توخوا بۆچی ناگەڕێن؟ ناونیشانی شاری خۆمتان 
پێدەدەم. وەرنە بەرەی باشور. تۆپخانە گەورەكەی ئێمە لە كوێیە؟ بیدۆزنەوە، دوایی وەرنە خوارتر، 

سەنگەرێكی لێیە، سەنگەری زۆر لێیە. پرسیار بكەن ئەو سەنگەرەی قاسم-ی تێدابوو كامەیە، 
پیشانتان دەدەن. لەو سەنگەرەوە نزیكەی چارەكە سەعاتێ، ڕاستە و ڕاست وەرنە الی دوژمن. لەوێ 
هێڵێكی ئاسنی لێیە، هێڵە ڕاستەقینە نا. دە بیست مێتری ئاسنی درێژ، كە نە سەری هەیە و نە بن.

هەروا لەم دەشتەدا بە تاك و تەنیایی، بەرەاڵیە، پێش ئەو كاتە تەنانەت لە خەویشدا، هێڵێكی وەهام 
نەدیبوو، پێم وابوو دوژمن دەبێ هەر لەم دەوروبەرە بێ. با دەیهاژاند و دەشتێكی ڕووتەن ڕاخرابوو. 

ئیتر هەتا دوور دەست هیچ شتێك بەدی نەدەكرا. دەنگی تەقە بۆ چەند ساتێك لە هیچ الوە 
نەدەهات. سەیر بوو، من لە تەنیشت هێڵەكە ڕاوەستابووم. دوایی هاتمەوە و لە حاڵێكدا تفەنگەكەم 

لە باوەش گرتبوو بەلەز هەاڵتم. كتوپڕ دیتو لە سەرووی سەنگەرێكم قیت ڕاوەستاوم القەكانتم 
لێككردۆتەوە. ئەو لە سوچی سەنگەرەكەدا خەریكی جگەرەكێشان بوو، لوولەی تفەنگەكەم تێكرد، 

سەری هەڵبڕی، مرۆڤێكی سەیر بوو. خۆی گرمۆڵە كرد. ترسابوو، كاتێ دەستەكانی بەرزكردەوە 
جگەرەكە لەناو ئەنگوستەكانی كەوتە خوارەوە. بە تاقە چاوەكەی لە منی ڕوانی. چاوەكەی تر خۆ 
چاو نەبوو. چاڵێكی برینداری كرمێ بوو. تێڕوانینی چاوە ساغەكەی جۆرێك بوو، زۆر خراپ سەیری 

دەكردم. منیش دەرفەتم پێنەدا و پەنجەم لە پەلەپیتكەكە توند كرد: تەق تەق تەق.

تاران- ١٣6١ی هەتاوی ١98٢

* جۆرە كوتەلێكە، بۆ شەهید و جوانەمەرگی دروست دەكەن، بریتییە لە 
تاقیچەیەكی ڕەشپۆش كە بە دەیەها لەتە ئاوێنە و مۆم و گڵۆپی داگیرساو بە 

وێنەی شەهید و جوانەمەرگەكە دەیڕازێننەوە.
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سوارچاكێكینهبوو
ئیتالۆكالڤینۆ

چاپكراویغهزهلنووس

خوێنه رانی ئه ده بیات پێشتر ئیتالۆ كالڤینۆیان له  
ڕێی »بارۆنی سه ر داره كان«ـه وه  ناسیوه . كالڤینۆ 

سێیینه یه كی هه یه ، كه  برێتییه  له  ڕۆمانه كانی، 
»ڤێسكۆنتی له تبوو« و »بارۆنی سه ر داره كان« 

و ئه وی دیكه یان ئه م ڕۆمانه ی به ر ده سته ؛ 
»سوارچاكێكی نه بوو.«

له م ڕۆمانه دا: سەردەم چاخەکانی ناوەندە، وردتر؛ 
جەنگی خاچپەرستانە و شارلمانی سەرکردەی 

لەشکرەکه یه .
برادمانت لە هەمان کاتدا خوشکێکی ئایینییە 
و خەریکی نووسینەوەی ئەم حەکایەتەیە، لە 

هەمان کاتیشدا، ڕۆڵێک لەنێو لەشکردا دەبینێت. 
سەرنجڕاکێشترین شت ئەوەیە؛ سوارچاکێک هەیە، 
کە نییە، واتە تەنیا قه پێلغی زرییەکەی دەبینین، 

بەاڵم ئاماده  یییه كی بەرچاوی لەناو لەشکردا هەیە، 
بەرامبەریشی، گوردوولوو، دواجار دەبێتە مەیتەری ئەم 

سوارچاکه ، بەاڵم گومان لە بوونی خۆی دەکات.

له  ڕۆمانی سوارچاكێكی نه بوودا، چەند چیرۆکێک 
قوت دەبنەوە: گەڕان بە دوای پاکیزەیی شازادەیەکدا، 
چیرۆکی تۆڵەسەندەوە و چیرۆکی خۆشەویستیش، كه  

یەک لە کۆڵەکەکانی ئەم ڕۆمانەیه .
سوارچاكێكی نه بوو، له  زمانی فه ره نسییه وه ، له  

الیه ن ئه حمه دی مه الوه  به  كوردی كراوه . ناوه ندی 
غه زه لنووس بۆ چاپ و باڵوكردنه وه ، باڵوی کردۆتەوە.
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ئامادەکردنی: سورمە

یەکێک لەوکتێبە سەرنجراکێشانەی لە کۆتای ساڵی ٢٠١٢ دا لە الیەن چاپخانەی 
سویدی سالیکۆن چاپ و باڵوکرایەوە کتێبی نامە گۆڕینەوەی نوسەری ناوداری 

سویدی ئەسترید لیندگرێن بوو لەگەڵ سارا شواردت بە ناوی نامەکانی تۆ لەژێر 
دۆشەکەمدا دادەنێم.

 دادەنێمدۆشەکەکەمدانامەکانی تۆ لەژێر 
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ئەم کتیبە لە ٢٠8 الپەرە 
پێکهاتووە و دەکرێت وەک کتێبێکی 

بیۆگرافی هەردوو نوسەر ناوزەد 
بکرێت.

کتێبەکە بە یەکەم نامەی سارا کە 
ئەو کات تەمەنی تەنیا ١٢ ساڵ 
بووە وەک یەکێک لەو مندااڵنەی 

لەو سەردەمەدا زۆر سەرسامبوون 
بە چیرۆکەکانی ئێمیل و پیپی 

گۆرەوی درێژ دەستپێدەکات. 
سەرەتاکانی نامە گۆڕینەوەی نێوان 
ئەم دوخانمە کە نزیکەی 5٠ ساڵ 

جیاوازی تەمەنیانە لە سەرەتای 
ساڵی ١97٠ دەستپیدەکات و تا 

مردنی ئەسترید لە ساڵی ٢٠٠٢ دا 
بەردەوام دەبێت.

زۆربەی نامەکان ئاڵوگۆڕکردنی 
تێڕوانین و بیروران دەربارەی ژیان 
و عەشق و زەحمەتی زیندەگیکردن.
ئەم نامانە دیوێکی تری ئەستریدی 

نوسەرمان پێئاشنا دەکات، دیوی 
سادەی قسەکردن و گوێگرتن و 
دیالۆگکردن لەگەڵ خوێنەرێکی 

خۆیدا کە منداڵێکی تەمەن دوانزە 
سااڵنە، لەوەش گرنگتر گوێگرتنە 

لە گەنجێک لە سەخترین و 
بریندارترین ڕۆژانی تەمەنیدا کە 

سارا یە.
سارا ی تەمەن ١٢ ساڵ لە ساڵی ١97١ دا یەکەم نامەی خۆی بۆ 

ئەسترید دەنوسێت و باسی کێشەی هەرزەی و ئەوە دەکات کە چەند 
سەختە گەورەبوون. ئەم نامانە هەموویان لە ئەرشیفی 

تایبەتی ئەستریدا هەڵگیراون و پارێزراون. 
سۆزیشی پێداوە کە ئەم نامانە هەرگیز 
باڵونەکرێنەوە چونکە باسی و خواسی 

ژیانی تایبەتی دەگێڕێتەوە.
ئەسترید لە یەکێک لە نامەکانیدا پرسیاری 

ئەوە لە سارا دەکات کە ئایا دەتوانێت 
هەموو شتێک بنووسێت بۆ سارا یاخود 

کەسی تر هەیە ئەم نامانە دەبینێت. لە 
وەاڵمدا سارا دەڵێت: »نامەکانی تۆ لە ژێر 

دۆشەکەمدا دادەنێم«.

لە دوای مردنی لە ساڵی ٢٠٠٢ دا هەموو 
ئەرشیفی تایبەتی لیندگرێن کە زیاتر لە 

75 هەزار نامە و دۆکومێنتی لەخۆگرتووە 
دەگوێزێتەوە بۆکتێبخانەی شاهانە لە ستۆکهۆڵم.

لەم کتێبخانەیەدا خانمێک بە ناوی لێنا تۆرنکڤیست ئەرکی 
سەرپەرشتی کردنی ئەرشیفی لیندگرێنی پێدەسپێردرێت.

لەدوای پێداچوونەوەی ئەو کۆکراوانە لێنا ئەوەی بۆ ئاشکرا 
دەبێت کە کەسێک بە ناوی سارا نامەی بە بەردەوامی بۆ ئەسترید 
ناردووە. هەر بەهۆی بەردەوامی نامەکانی ساراوە لێنا باوەڕدێنێ 
کە بێگومان دەبێت ئەسترید وەاڵمی ئەم نامانەی دابێتەوە بەاڵم 

بەهۆی ئەوەی ئەسترید هەرگیز هیچ یەکێک لە وەاڵمی ئەو 
نامانەی خۆی کۆپی نەکردووە کە بۆ خوێنەرەکانی ناردوون، لێنا 
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راستەوخۆ هەوڵی دۆزینەوە و پەیوەندیکردن دەدات بە 
سارا وە.

تۆرنکڤیست دەڵێت من بۆ ماوەی ١٠ ساڵ لەگەڵ 
ئەرشیفی ئەستریددا کارم کرد، ئەو کاتەی کەوتمە 

سەر ساڵەکانی 7٠ ئەوەی سەرنجراکێش بوو الم 
نامەکانی کەسێک بوو بە ناوی سارا کە زۆرجار دەهاتنەوە 

بەردەستم. سارا مانگی نامەیەکی بۆ ئەسترید نوسیوە 
و لە کتێبەکدا نزیکەی 8٠ نامە باڵوکراوەتەوە. بەهۆی 

ئەوەی ئەسترید هەرگیز نامەکانی خۆی کۆپی نەکردووە 
پێش ناردنیان، بۆیە من دەبوو سارا بدۆزمەوە تاکو 

وەاڵمەکانی ئەستریدم دەستبکەوێت.
شوارد دواتر بڕیاری باڵوکردنەوەی نامەکانی خۆی و 

ئەسترید دادات و تەنیا چەند ڕستەیەکی کەم نەبێت 
کە دەربارەی رای ئەوکاتەی خۆیەتی لەسەر کەسە زۆر 

نزیکەکانی دەوروبەری دەسرێتەوە دەنا نامەکان وەک 
ئۆرجیناڵەکە باڵودەکرێنەوە تەنانەت سارا هەڵەی نوسینی 

خۆشی چاکنەکردۆتەوە کە لەو تەمەندا لە نوسینی 
نامەکانیدا کردوێتی. 

لە پرسیارێکدا کە لە سارا کراوە دەربارەی 
ئەوەی بۆچی دەستی کردووە بە نووسین 

و ناردنی نامە بۆ ئەسترید؟ 
سارا دەڵێت: ئەوە نهێنییە، با 

چاوەڕێ بکەین بزانین لە 
داهاتوودا ئاشکرای دەکەم.
ئەوەی سەرنجراکێشە سارا 

و ئەسترید بە درێژای 
ئەو کاتەی نامەیان 

گۆڕیوەتەوە هەرگیز یەکتریان نەبینیوە جگە لە 
چەند جارێکی کەم تەلەفۆن کردن نەبێت.

لە گفتوگۆیەکدا کە داگبالدێتی سویدی کردوێتی 
لەگەڵ سارا دەربارەی ئەم کتێبە. لە پرسیارێکدا 

دەپرسن ئایا ئەوە راستە تۆ نامەکانی ئەستریدت 
لەژێر دۆشەکەکەتدا هەڵدەگرت؟ سارا دەڵێت: من 
ئەوەم بیرناکەویتەوە بەاڵم بە دڵنیاییەوە دەبێت 
وابووبێت چونکە ئەسترید نهێنیهەڵگری من بوو، 
وە هاوکارییەکی گەورەی منی کرد لەو سااڵنەی 

ژیانمدا کە زۆر زەحمەت بوون.
لە درێژەی ئەو دیدارەدا لە سارا دەپرسن بەاڵم 

ئێوە هەرگیز یەکترتان نەبینیوە؟
سارا دەڵێت: ئەوە هەرگیز خەونی من نەبووە 
بیبینم، لەبری ئەوە من وا بیرمدەکردەوە کە 

ئەگەر یەکتر ببینین رەنگە ئەوەی لە نێوانیشماندا 
هەیە بشێوێت. ئەوە زۆر گونجاو بوو بۆ ئێمە 
کە هاوڕێیەتیەکەمان  لە ڕێگەی نامەوە بێت. 

ئێمە لە ڕێگەی ئەو وشە نوسراوانەوە بەیەکتری 
دەگەیشتین.

سارا دەڵێت ئەو کاتەی بۆ یەکەم جار پەیوەندیم 
لەگەڵ لێنا تۆرنکڤیست سەرپەرشتیاری ئەرشیفی 

ئەسترید کرد زیاتر ئارەزووی ئەوەم هەبوو کە 
ئۆرجیناڵی نامەکانی خۆمم دەستبکەوێتەوە و 

بیگۆڕمەوە بە کۆپێکانیان. بەاڵم لەبری ئەوە لێنا 
پێشنیاری ئەوەی کرد لە کتێبێکدا کۆبکرێنەوە. وە 
من هەر ئەو کاتە ووتم کە زۆربەی نویسنەکانی 

خۆم سانسۆر و دەستکاری دەکرێت. بەاڵم وانەبوو، 
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ئێستا من باوەڕم بە خۆم هێناوە کە ئەوانەی بریار دەدەن لەوەی ئەم کتێبە بەم شێوەیەبێت بەبێ دەستکاری 
کردن باشترە و ڕاستدەکەن.

سارا ئەڵێت: 
ئاستریدی ئازیز 

ئێمە کە سۆزمان بەیەکتریدا نامەکانی یەکتری نیشانی کەس نەدەین، وا ئێستا دەبێت 
بە کتێب. من ناوێرم بیر لە سارای ١٣ ساڵ بکەمەوە کە بەرەوە کوێ ڕێ ی دەکرد. 

ئێستا هەر کەسێک دەتوانێت ئەم نامانە بخوێنێتەوە. هەموو ئەو نامانە تەنیا لە 
نێوان من و تۆدا بوون. حەزم دەکرد بزانم تۆ رات چییە لەکاتێکدا ئێستا تۆ هیچ 
دەرفەتی سانسۆرکردن و دەستکاریکردنیانت نییە. ئێستا ئیتر وەک ئەوەیە کە لە 
قوتابخانەی بایبلی لە ئۆرسا دەمانگووت »هەموو شتێک لە ڕووناکیدا دەبینرێت«.

سارا بە گەنجی دەستی کردووە بە نووسین، وەک و رۆژنامەنوسێکی سەربەخۆ کای 
کردووە، چەند نووسینی کورت و نۆڤێلێکیشی هەیه بەاڵم دوای ئەو ڕووداوانەی لە 

ژیانیدا ڕوودادەن واز لە نووسین دێنێت.
سارا ئێستا بەتەنیا دەژی و لە شارەوانی کار دەکات و دەڵێت ئەگەر شتێک هەبێت 

لێ ی پەشیمان بم ئەوەیە کە نووسینم بە کارێکی گرنگ نەزانی، گەر بیرم لە 
قسەکانی ئەسترید بکردایەتەوە و بە قسەم بکردایە ئێستا ژیانم جیاوازتر دەبوو 

لەوەی کە هەیە.

سەرچاوەکان:
ناوی ئۆرجیناڵی کتێبەکە:

Dina brev lägger jag under madrassen

http://www.svd.se/kultur/sara-schwardt-och-astrid-lindgren_.svd
http://www.libris.se/bocker/dina-brev-lagger-jag-under-madrassen.html
/http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/bocker/astrid-och-jag
ar-som-astrids-brevvan-٣٠/http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem
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               دانا ڕەووف

نووسەری سوێدی ئاوگوست ستریندبێری) ١849-١9١٢( هەموو فۆرم و شێوازەکانی 
نووسین: رۆمان، پەخشان، شیعر، کورتە چیرۆک، شانۆنامە، ڕێپۆرتاژ، سەفەرنامە، 

وتار، رەخنەی هونەری و ئەدەبی تاقی کردۆتەوە، ئێجگار فرە بەرهەم بووە و بە 
داهێنانەکانی توانیوویەتی زمانی سوێدی و دراما و شانۆی جیهانی نوێی بکاتەوە. 

تا ئێستا کۆی بەرهەمەکانی لە 7٢ بەرگداو نامەکانیشی لە ٢٢ بەرگدا چاپکراون. 
بەاڵم یەکێک لە بەرهەمەکانی کە دوای سەد ساڵ بەسەر مردنی خۆیدا 

باڵودەکرێتەوە و دەبێتە جێگای سەرنج و گفتوگۆی ناوەندە کلتورییەکەی 

»یاداشتگەلێکی     
پڕ لە نهێنی«

خوێندنەوەیەک بۆ بیرەوەرییەکانی ستریندبێری
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سوێد، یاداشتەکانییەتی، کە گرینگترین 
و شاراوەترین نهێنییە تایبەتمەندەکانی 

خۆی تیا تۆمارکردووە.
  ئەم ساڵ ئەم بەرهەمە بە بۆنەی 

تێپەربوونی سەد ساڵ بەسەر 
کۆچی دوایی ستریندبێریدا، بۆ 

یەکه مجار لە سێ بەرگدا چاپ و 
باڵودەکرێتەوە: بەرگی یەکه میان 

خودی دەستنووسەکەیە، بەو شێوەیەی 
کە نووسیوویەتی؛ بەهەمان قەبارە، 

بەهەمان جۆری کاغەز و بە شێوەیەکی 
ڕەنگاو ڕەنگ و بە دەست و خەتی 

ستریندبێری خۆی سکانەرکراوە.  بەرگی 
دووەمییان هەمان دەستنووسە، بەاڵم بە 

چاپکراوی و بەرگی سێیەمیش تایبەتە 
بە لێکۆڵینەوە و ساغکردنەوەیەکی ورد 

و هەمەالیەنی یاداشتەکان.
ستریندبێری پێی وابووە، کە ئەم 

یاداشتگەلە گەورەیە، لەهەمان کاتدا 
خودگه را و تایبەتمەندە، لەوانەیە 

کاردانەوەیەکی خراپی بەسەر باری 
دەروونی خەڵکی و ئەو کەسانەی 
دەیخوێننەوە هەبێت، لە بەر ئەوە 

دەبێت بسوتێنرێت و لەناو ببرێت. هەر 
لەبەر ئەم هۆکارە، ستریندبێری بە 

قەڵەمێکی ڕەش و بە خەتێکی گەورە 
لەسەر بەرگی دەرەوەی یاداشتەکانی 

نووسیویەتی )رۆژژمێرێکی نهێنیئامێز١896-١9٠8، نابێت کەس 
بیبینێت؛ نابێت چاپ بکرێت، نابێت بدرێتە کتێبخانە فەرمییەکان 

کە دەست خەڵک بکەوێت.( بێگومان ستریندبێری له وه  دڵنیا 
بووه،  کە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم یاداشتگەلەی 

هەر چاپ دەکرێت، ئەو هەرگیز حەزی 
بە دونیای نهێنیئامێز و شاردنەوەی 

شتگەل نەکردووە و وەک نووسەریش 
کاری ئەوە بووە پەردە لە سەر 

نهێنییەکانی خۆی و کەسانی تر 
هەڵبماڵێت. ئەمرۆ دوای سەد ساڵ 

بەسەر کۆچی دوایی ئەم نووسەرەدا، 
یاداشتەکانی بۆ یە که مجار وەکو خۆی 

باڵودەکرێنەوە.
ستریندبێری لە مانگی دووی ساڵی 

١896 دا،کە لە هوتێلی ئۆرفیلە 
Orfila لە پاریس ژیاوە، باری دەروونی 

باش نەبووە و بە قەیرانێکی دژواردا 
تێپەریووە، خەریکی دروست کردنی ئاڵتون 

بووە. خۆڵ، گۆگرد، ئاسن و زیو و ئامێرەکانی 
بەکارهێنانی تووخمە کیمییاوییەکانی بە چەشنێک لە 

ژوورەکەیدا کەڵەکە کردووە، کە جێگای خۆی نەبووەتەوەو 
بیری کردۆتەوە ژوورێکی تر بۆ شتەکانی بگرێت. هەر لەم 
کاتەدا بە شێوازی ڕۆژمێر دەستی کردووە بە نووسینی ئەو 

رووداوانەی کە لە ده وروبه رییه وه  روویان داوە، هاوکات له گه ڵ 
هەست و سۆزی خۆی، شتە سەیر و سەمەرەکان، هه روه ها 
نامۆبوونی. دواتر لە مانگی پێنج و شەشەوە ڕۆژمێرەکەی، 

کارەکتەر و فۆرمی یاداشتنامە لە خۆدەگرێت و 
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نووسینەوەی شتەکان چڕتر و فراوانتر دەبن. لە 
مانگی شەشی ساڵی ١9٠8 یشدا، کە سەرلەنوێ 
بە ته نگژه یه کی تری دەروونیدا دەروات، وازی لە 
نووسینی یاداشتەکانیشی هێناوە. ئەوەی جێگای 

سەرنج و تێڕامانە، ئەوەیە، کە ئەم یاداشتگەلە هەر  
لە سەرەتاوە فۆرمێکی میتافیزیکی و فرە مانای لە 

خۆگرتووە، هەروەها لەبری زمانی سوێدی، بە زمانی 
فەرەنسی نووسیویەتی. بۆ ئەم مەبەستە، لە ژێر 

کاریگه رێتی و بیروبۆچوونه کانی نووسەری گەورەی 
سوێدی »ئیمانۆئیل سوێدنبۆری« کە لە ساڵەکانی 

١7٠٠ەکاندا ژیاوە، دەست پێدەکات. بەاڵم لە ساڵی 
١9٠8دا بە چەند وشە و ڕستەیەکی رۆژانەی وەک 

)گوێزامەوە بۆ شەقامی شاژنی ژمارە 85( کۆتایی بە 
نووسینی ئەم یاداشتگەلە دێنێت. ئەوەی ئاشکرایە 

ستریندبێری بیرۆکەی ئەم یاداشتگەلەی لە ئەنجامی 
تەنگەژەیەکی ئیکسنتیالیزمی و دینی، لە ناوەراستی 

١89٠ەکانەوە لەالی سەری هەڵداوە، خودی 
تەنگەژەکەش لە ساڵی ١89٢ەوە، دوای جیابوونەوەی 

لە ژنی یەکەمی »سیری فۆن ئێسن« 
دەرکەوتووە. دواتر ستریندبێری 
سوێد بە جێدەهێڵێت و لە 

بەرلین نیشتەجێ دەبێت. 
یەکێک لە نیشانەکانی ئەم 

ڕەوشە نالەبارەش ئەوە 
بووە، کە ستریندبێری 

نووسەرێکی فرە 
بەرهەم بووە، بەاڵم 

لەگەڵ دەرکەوتنی ئەم بارودۆخەدا چیتر نەیتوانیوە 
بنووسێت. هۆکارەکانیشی دەگەرێتەوە بۆ ئەوەی 

کە ئەم نووسەرە هەستی بە گوناهو ئازار کردووە، 
ئەم هەستەش هەر لە منداڵێەوە لەگەڵیدا بووە، لە 
کاتی جیابوونەوەشی لە »سیری فۆن ئێسن« زیاتر 
و چڕ و قووڵتر دەبێتەوە.   ستریندبێری، کە واز لە 
نووسینی یاداشتگەلەکەی دەهێنێت، بە تەواوەتی 

لە ژنی سێیەمیشی »هارییەت بوسێ« جیابوەتەوە و 
لە خانووبەرە دڵگیرەکەشیان دەگوێزێتەوە بۆ تاوەرە 

شینەکەی لە شەقامی شاژن. 

 ستریندبێری بە درێژایی ئەو سااڵنەی کە ئەم 
یاداشتگەلەی تیا تۆمارکردووە، ژیانی بە چەندین 

قۆناخدا تێپەڕیووە و کاریگەرییان بە سەر 
بەرهەمەکانییەوە هەبووە؛ بۆ نموونە هەر لەو 
سااڵنەدا، بە تایبەتی لە ساڵی ١896 دا، وەک 

لەمەوبەر ئاماژەم بۆ کردووە، بە تەنگەژەیەکی 
دەروونی دژوار و بە هێزدا تێدەپەڕێت، ئەم 

تەنگەژەیەش لە ژیانی ستریندبێریدا بە قۆناخی 
»دۆزەخ« ناوزەد دەکرێت. 

ستریندبێری لە دەستپێکی نووسینی ئەم 
یاداشتگەلەدا دەڵێت: )ژیانم کەوتە بارودۆخێکی 

گرانی ئه وتۆ، کە خۆم بە دۆزەخ ئاماژەم بۆ کردووە. 
لە ساڵی ١897 یشدا، بۆ دووپاتکردنەوەیەکی ئەو 
دۆزەخەی ژیانم کتێبی )دۆزەخ( م نووسی، کە بووە 

خاڵێکی گرینگی وەرچەرخان و گۆرانکاری لە ژیانمدا.( 
ئەم قۆناخەی ژیانی ستریندبێری کە بە تەنگەژەی 
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دۆزەخ ئاماژەی بۆ دەکرێت، لە الیەن چەندین تۆیژەرەوە و پسپۆری تایبەتمەندەوە کاری لە سەر کراوە. 

ستریندبێری هەر لەم سااڵنەدا سەفەری زۆری بۆ دەرەوەی واڵت، بە تایبەتی بۆ بەرلین و پاریس کردووە، کە 
لە ژنی دووەمیشی »فریدا ئول« جیادەبێتەوە، لە پاریس نیشتەجێ دەبێت. کە دەشگەڕێتەوە 

بۆ سوێد، لەبری ستۆکهۆڵم لە شاری لوند جێگیر دەبێت. هەر لەو سااڵنەدا زەماوەند 
لەگەڵ »هارییەت بوسێ« دەکات، شانۆی ئینتیم دادەمەزرێنێت و بە شێک لە 

شاکارە گەورەکانی، بۆ نموونە بەرەو دیمەشق، خەونە نمایشێک، سەمای مەرگ، 
دۆزەخ، ئااڵ ڕەشەکان و هەر سێ بەرگی کتێبی شین... هتد دەنووسێت. 

ئەم نووسەرە بەرەوام لەگەڵ خۆی،  دەوروبەرەکەی و کۆمەڵگاشدا لە کێشە و 
دابڕاندا بووە؛ بە شێوازی تر بیری کردۆتەوە، نووسیویەتی و بە فۆرمی جۆراوجۆر 

بەرهەمی تری خوڵقاندووە. ستریندبێری کەسێکی هەمیشە گەرۆک و نا ئارام بووە، 
لە هیچ شوێنێک هەستی بە ئاسوودەیی نەکردووە و بە بەردەوامی هەموو شتەکانی 
لە دوای خۆیەوە بەجێهێشتوە: ڕاستییەکان، بیروبۆچوونەکانی، هاوڕێکانی، ژنەکانی، 

منداڵەکانی، ناونیشانەکانی، شار و واڵتەکان. یاداشتەکانیشی، هەر وەک رۆمانەکانی، 
شانۆنامەکانی، نامەو یادەوەرییەکانی وێنەیەکی چڕ و وردی ژیانی خۆی بەرجەستە 

ده که ن، سەرگوزشتەی هونەرمەندێکی رەچەشکێنمان بۆ دەگێرێتەوە و زیاتر لەم 
نووسەرەمان نزیک دەکاتەوە. 

ئەم یاداشتگەلەی ستریندبێری لە هەموو ڕوویەکەوە بە دۆکومێنتێکی بێ رتووش و بیۆگرافیایەکی 
چڕ و ڕاستەوخۆ و وردی ژیانی ستریندبێری دادەنرێت. هەر خۆشی بە ماوەیەکی کورت، بەر لە مردنی 

باسی ئەوەی کردووە، کە ئەم یاداشتە پڕ لە ڕاز و نهێنیانە، دوا بەشەکانی ژیان و بیۆگرافیای ئەو 
پێک دەهێنێت. خوێنەر بە هۆی ئەم یاداشتگەلەوە زۆر لە ژیانی ڕۆژانە و بیرکردنەوەی نووسەرێکی 

گەورەوە نزیک ده بێته وه ، ئەمە جگە لەوەی دونیای هەست و سۆزی بە شێوەیەکی چڕ و ڕاستەقینە، بەبێ 
هیچ دەمامکێک دەبینێت. بەاڵم ئەوەی لێرەدا گرینگە دووپاتی بکەمەوە ئەوەیە، کە ئەم یاداشتگەلە 
بەرهەمێکی ئەدەبی خاوەن ستایل و فۆرمی تایبەتمەندی خۆی نییە و ستریندبێریش بەو مەبەستە 
نەینووسیوە. بەڵکو هەوڵێکی بێ شومار و گەوەرەی ئەم نووسەرەیە بۆ تێگەیشتن لە خودی خۆی و 
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دەووروبەرەکەی، ئەوەی لەو یاداشتگەلەدا تۆمارکراوە تەنها بۆ 
خۆی نووسیوە و لە سەرەتاشەوە مەبەستی باڵوکردنەوە نەبووە. 

تاکو ئێستا تەنها بۆ پسپۆر و لێکۆڵەرەوانی ئەدەب و ژیانی 
ستریندبێری، ئەوەش بە شێوەیەکی سنوردار هەبووە، کە 
ئەم یاداشتگەلە نهێنیئامێزە ببین، بیخوێندنەوە و لە کارە 

شیکارییەکانییاندا سوودی لێوەربگرن1.
هەڵبژاردەیەکی کورتی ئەم یاداشتگەلە، بە تایبەتی ئەو 

بەشەی کە باسی پەیوەندییەکانی ستریندبێری و دوا ژنی 
»هارییەت بوسێ« دەکات، لەگەڵ بەشێک لە نامەکانیان 

لە ساڵی ١96٢ دا باڵوکراونەتەوە. دەستنووسەکانی ئەم 
یاداشتگەلە لە بەشی ئەرشیڤی تایبەتمەند بە ستریندبێری لە 

کتێبخانەی پاشایەتی لە ستۆکهۆڵم پارێزراون٢.

»هارییەت بوسێ« لە یاداشتەکانی ستریندبێریدا

کە کیژە ئەکتەری قەشەنگ »هارییەت بوسێ« لە ساڵەکانی 
١9٠٠ ەکاندا دێتە ژیانی ئەم نووسەرەوەو ستریندبێری 

سەرلەنوێ دەکەوێتە داوی عەشقێکی ئەبەدی و پڕ لە ژان 
و ئازارەوە، ئەم یاداشتگەلەش کارەکتەرێکی تر 

لە خۆدەگرێت و ئەو پەیوەندییە بەشێکی 
گەورەی بیرەوەری و خودی ئەو 

یاداشتانە داگیردەکات. بەوردی 
گیروگرفتەکانیان، نامەکانیان، ساتە 
خۆش و ناخۆشەکانیان و تەنانەت 

پەیوەندییە سێکسیەکانیشیان 
تۆماردەکات. زمانەکەی تۆنێکی 

تر لەخۆدەگرێت، لەگەڵ 

دەسەاڵتە نادیار و غەیبییەکاندا پێکدێتەوە 
)ئاشت ده بێته وه  جوانتره (، حەزێکی گەورە 

باوەش بۆ پاشەڕۆژێکی رووناکتر دەکاتەوە. 
»هارییەت بوسێ« وەاڵمی ئەم عەشقە 
ئەداتەوە، ئامێزی بۆ دەکاتەوە و لە 6ی 

مانگی پێنجی هەمان ساڵدا زەماوەند 
دەکەن: ستریندبێری تەمەنی 5١ ساڵ 
و هارییەت بوسێ ٢٢ ساڵ دەبێت. کە 

ئەو عەشقەش تەواو دەبێت و »هارییەت 
بوسێ« واز لە ستریندبێری دەهێنێت 

و دوای کەسێکی تر، هاوتەمەنی خۆی 
دەکەوێت، یاداشتەکانیش کۆتیاییان دێت 
و ستریندبێری چیتر یەک وشەی تری تیا 
نانووسێت، بەم شێوەیەش یاداشتەکان 
کۆتاییان پێ دێت. ستریندبێری لە ١١ 
ی مانگی شەشی ساڵی ١9٠8 دا دوا 

وشەکانی لەم یاداشتگەلەدا تۆمارکردووە، 
هەر لەم ڕۆژەشدا ئەو خانووەشی چۆڵ 

کردووە کە لەگەڵ زەماوەندکردنی 
»هارییەت بوسێ« چووەنەتە ناوییەوە. 

ستریندبێری بیست و نۆ ساڵ لە »هارییەت 
بوسێ« گەورەتر بووەو ئەم جیاوازییەش 

لە تەمەندا کاریگەری بەسەر ژیانی 
هەر دووکیان و سەرنەکەوتنی ژن و 

مێردایەتیەکەشیانەوە هەبووە. ستریندبێری 
دوای ژیانی چواردە ساڵ لە تاراوگە، دوو 

ژنی تر و خستنەوەی چەندین منداڵ، 
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نەیدەتوانی »هارییەت بوسێ« یەکی گەنج و شۆخ رازی بکات و هەر زوو دەکەونە کێشەوە. دواتر »هارییەت 
بوسێ« لە ساڵی ١9٣٢ دا سەبارەت بەو سەردەمە و نامەکانی ستریندبێری وتوویەتی )ستریندبێری بە تەمەن 
لە من زۆر گەورەتر بوو، ئەو ژیانی خۆی ژیابوو، لەگەڵ شتگەلەکانی ژیاندا تەواو ببوو، بەاڵم من هێشتا هەر 

دەستم پێنەکردبوو.( 

نووسەرێک لە ناو خەون و  یاداشتگەلێکدا

ستریندبێری لە ماوەی ئەو یانزە ساڵەی کە یاداشتەکانی تیا تۆمارکردووە، 
ئێجگار بەرهەمی زۆر بووە، چەندین شاکاری گەورەی نووسیوە، ئەو بەرهەمانەی 

لەو قۆناخەدا نووسیونی لە سی بەرگی کۆبەرهەمەکانیدا کۆکراونەتەوەو 
باڵوکراونەتەوە٣ بۆ نموونە ستریندبێری لە مانگی دووی ساڵی ١898 دا بە چەند 

ڕۆژێکی چڕ و کارێکی بەردەوام بەشی یەکەمی شانۆنامەی )بەرەو دیمەشق( ی 
لە پاریس نووسیوە، لەم بارەیەوە لە یاداشتەکانیدا نووسیویەتی ) ئەمرۆ چەند 
جارێک دەستم کرد بە گریان، کۆتایی پەردەی سێیەمم نووسی( ئەو گریانەی 

ستریندبێری جۆرێک بووە لە گریانی خۆشی، دوای تەنگەژەیەکی دەروونی قووڵ، 
دابڕان و نەخۆشی، توانیوویەتی سەرلەنوێ دەست بکاتەوە بە نووسین. دیمەن 

و دیالۆگەکان لە )بەرەو دیمەشق( بە شێوەیەکی ناتوریی و ساکار پێکەوەو لەناو 
یەکتریدا گەشەیان کردووە. هەروەها ستریندبێری لە زۆر بەشی ئەم یاداشتگەلەیدا، بە 

وردی ئەو خەونانەی کە بە شەو بینیوویەتی گێراوەتەوە و هەوڵیداوە لێکدانەوەیان بۆ بکات. 
هەموو ئاماژەکان دووپاتی ئەوە دەکەنەوە، کە ستریندبێری بەرهەمەکانی فرۆید، بەتایبەتی لێکۆڵینەوە 
دەروونییەکانی سەبارەت بە )خەون( و لێکدانەوەی )خەون( ی نەخوێندۆتەوە. بەاڵم دونیای خەون جێگای 

سەرنجی ئەو بووە، هەوڵی داوە راڤەیان بکات و کۆدەکانیان شی بکاتەوە و بە ژیانی رۆژانەی خۆیەوە 
پەیوەستیان بکات. ستریندبێری لە ژیانی خۆیەوە، لە دەوروبەرەکەیەوە، لەو کەسانەوەی کە پەیوەندی 

هەبووە پێیانەوە، خەونەکانی لێکداوەتەوە. ستریندبێری لە ١9٠8/4/١6 دا ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە لە 
خەویا لە هوتێلێکی گەورەدا بە دوای ژوورەکەی خۆیدا گەڕاوە، چووەتە ئەسانسێرێکەوە و دەست بەجێ 

لە ژێریدا پچڕاوە و بە گرمە گرمێکی گەورەوە کەوتۆتە خوارەوە، بەاڵم ئەو قوتار بووەو لەم رووداوە 
کارەسات ئاسایەدا هیچی لێ نەهاتووە. ستریندبێری دەڵێت )خەبەرم بووەوە! بیرم کردەوە ڕەنگە 
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ئەوە شانۆی ئینتیم بێت، من وەکوو ئەسانسێرێک 
پیا سەرکەوتووم و لە ژێرمدا داڕما. یان ئەم خەوە 
مانای سەرلەنوێ بەئاگاهاتنەوەی عەشقەکەی منە 

بۆ هارییەت، کە گەنج بۆتەوە، هەروەها منیشی پاکژ 
کردۆتەوە، لە بەر ئەوەی من چواردە رۆژە هیچ مەیم 

نە خواردۆتەوە و بە وردی چاودێری خۆمم کردووە، 
ئەم کاتە بە عەشقی خۆی تێپەریوە و ئێستاش 

ئەو عەشقە کەم بۆتەوە و بەرەو نەمان دەچێت.(  
ستریندبێری لە شاکارە گەورەکەیدا، شانۆنامەی 

)خەونە نمایشێک( زیاتر لە خەون نزیک دەبێتەوە، 
تەکنیکی خەون لە ئاستێکی بااڵدا لە سترکتوری ئەو 
شانۆنامەیەدا بەکار دەهێنێت و دەرگایەکی نوێش بە 

ڕووی شانۆیەکی مۆدێرنی ئەوروپی دا دەکاتەوە.  
ئەم یاداشتگەلە جگە لە تۆمارکردنێکی ژیانی 

رۆژانە و لێکدانەوەی خەون و پەیوەندییەکانی بە 
»هارییەت بوسێ« و قسەکردن لە سەر بەرهەمەکانی 

خۆی و نووسەرەکانی ئەو سەردەمە، نزیکەی سەد 
پارچە رۆژنامەی تیادایە، کە ستریندبێری رۆژانە لە 

رۆژنامەکانی کردۆتەوەو بە الپەرەکانی ئەم 
رۆژمێرەوەی نووساندووە. هەر بۆ 
نموونە، یەکێک لە هاوڕێکانی 

ڕەخنەگری دانیمارکی 
»جۆرج براندەس« 

وتارێکی رەخنەئامێزی 
بە تەنزی سەبارەت بە 
هەوڵە بێهودەکانی 

ستریندبێری و 

دروست کردنی ئاڵتون نووسیوە، ستریندبێریش ئەم 
وتارەی لە رۆژنامەکە کردۆتەوە و نووساندویەتی بە 
یەکێک لە ڕووپەڕەکانی یاداشتگەلەکەی و لە ژێرێدا 

نووسیویەتی، گەوج و گێل!  هەروەها لێرەو لەوێ 
لە سەر ڕووپەڕی ئەم یاداشتگەلە هەشتا وێنە، کە 
ستریندبێری خۆی دروستی کردوون هەیە و لەژێر 

هەر وێنەیەکیشدا بە چەند وشەیەک گوزارشتی 
لێکردووە، جگە لە ٢8٢ پارچە کاغەزی تر، کە لەنێو 
الپەرەکانی ئەم یاداشتگەلەدان و ستریندبێری شتی 
لە سەر نووسیون.  ئەمەش وەک پاشکۆیەک وایە کە 
ستریندبێری دۆکیومێنت، هەواڵ، بابەتی باڵوکراوەی 
رۆژنامەکانی کۆکردۆتەوە و دیدو بۆ چوونی خۆی لە 
سەر نووسیون و بەمەش وێنەیەکی کلتوری ژیانی 

رۆشنبیری ئەو کاتەی سوێدمان بۆ دەپارێزێت.
ستریندبێری زۆرجار گەڕاوەتەوە سەر ئەم یاداشتگەلە، 
شتی لێ کوژاندۆتەوە، لە هەندێک شوێندا فۆرمەلەی 
نووسینەکانی کردۆتەوە، دێڕ و دەستەواژەی تری بۆ 
زیادکردوون، هەڵەی زمانەوانی چاک کردۆتەوە و لە 

سترکتورە گشتیەکەدا ڕێکی خستونەتەوە.  

ستریندبێری لە هەندێک شوێنی یاداشتەکانیدا، 
بەتایبەتی کە ویستویەتی مەبەستی نووسینەکەی 

ئاشکرا نەکات، بە گرێکی و التینی و فەرەنسی 
نووسیویەتی، بە تایبەتی گەر ناوی کەسێکی ناسراوی 

نووسێبێت، یان ئەو کەسانەی، کە پەیوەندییەکی 
گرژی هەبووە لەگەڵیان. هەروەها کە بە شێوەیەکی 

نزیک و کەسێنی باسی پەیوەندییەکانی خۆی، 
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بەتایبەتی پەیوەندییە سێکسیەکانی بە »هارییەت بوسێ« یەوە دەکات، ئەوە کۆدی شاراوە و زمانی گرێکی 
کۆن بەکاردەهێنێت. ئەمە جگە لەوەی ستریندبێری لە هەندێک شوێندا سەنسووری دژی خۆی بەکارهێناوە و 

هەندێک لە تێکستەکانی لێرەو لەوێ کوژاندۆتەوە و بە قه ڵەمێکی ڕەش خەتی بەسەدا هێناون4. 

یاداشتگەلی نهێنی ئامێز

ستریندبێری لە سەرەتای ساڵەکانی ١9٠٠ ەکانەوە  وشەی نهێنی،  بەمانا 
دینییەکەی کە زیاتر دەگەرێتەوە بۆ رەگ و ریشە و چەمکە قووڵە رۆحی و 

دینییە تەموومژاوییەکان، دەنێت بە یاداشتەکانییەوە، بەم شێوەیەش دەبێتە 
یاداشتگەلێکی پڕ لە نهێنی. ستریندبێری هەر لە سەرەتای ئەم یاداشتگەلەدا 

وتەیەکی لە کتێبە دێرینەکانی دەستپێکی شارستانییەتی یەهودییەکانەوە 
وەرگرتووە و وەکوو سەردێری ئەم یاداشتگەلە تۆماری کردووە. ئەو وتەیەش بەم 
شێوەیە دەست پێدەکات: )ئەگەر تۆ دەتەوێت شتە نەبینراوەکان بناسیت، ئەوە بە 
دوو چاوی کراوەوە، بە ڕەهەندەوە لە شتە بینراوەکان بڕوانە.( ئەم یادەوەرییانە بۆ 

ئەم نووسەرە جۆرە ئامرازێک بووە بۆ جیاکردنەوەی ڕەهەندەکان، پاکژ بوونەوە، 
ڕووناک کردنەوەو کۆکردنەوەی دید و وەرگرتنی پەیامە ڕۆحییەکان.  

ستریندبێری دەیەوێت لەم یاداشتگەلەدا هەموو شتە بینراوەکان هەر لە ڕووداوی 
ژیانی ئاسایی رۆژانەوە، تا دەگاتە پەیوەندییە ئاڵۆزەکانی بە دەوروبەرەکەی، نێوەندە 

رۆشنبیری و کلتوریەکەی ئەو دەمەی سوێد، دەزگا چاپەمەنییەکان، وەرگێرەکانی و تەنانەت 
ئافرەتانیشەوە، بە وردی تۆمار بکات. لە هەمانکاتدا شتە نەبینراوەکان؛ هەست کردن بە تارمایی، 

بیستنی دەنگی ناوەوەی خۆی، تێڕامانە هەنووکەییەکان و هەموو ئەو شتە نهێنیانەی لە دەوروبەری خۆی 
بینیوویەتی و هەستی پێکردووە، لەم دەروازەیەشەوە هێز و وزەیەکی رۆحی وەرگرتووە. 

 ستریندبێری بروای بە خوا هەبووە، لە نهێنییە دینییەکانی کۆڵیوەتەوە و تاقیکردنەوەی کیمیایی و دروست 
کردنی ئاڵتون، بەشێکی گرینگی ژیانی بووە، ئەمەش لە یاداشتەکانیدا ڕەنگیان داوەتەوە، باسی کردوون، 

بە چاوی سەرنجەوە لە دیاردەو ساتە رۆحییەکانی خۆی و هێزە ئەزەلییە ئاسمانییەکانی کۆڵیوەتەوە. 
رەهەندە رۆحییەکەی ئەم نووسەرە چەندین ئاراستە لە خۆدەگرێت، زۆرجار دیدێکی میتافیزیکی 

ئاوێزانی بۆچوونەکانی دەبێت و لە دونیایەکی تەموومژاوییدا دەسوڕێتەوە، تەنانەت هەندێک لەو 
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وێنانەشی کە دروستی کردوون هێماگەلی دینی لەخۆدەگرن. ئەم 
نووسەرە لە ساڵی ١9٠4 لە یەکێک لە نامەکانیدا نووسیویەتی 
)خاچێکی ڕەشی تەختە و مێژووەکەم! ئەمە تەنها مۆنەمێنتێکە 

کە من داوای دەکەم(5 ستریندبێری هەندێکجار دووپاتی ئەوەشی 
کردۆتەوە، کە ترسی ئەوەی هەیە الیەنە رۆحی و چەمکە 

نهێنیئامێزەکانی یاداشتەکانی بە هەڵە لێک بدرێتەوە، هەروەها 
ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە، کە دەیەوێت سیماو مۆرکە دینییەکەی 

رەوتێکی ئاسایی لە خۆبگرێت. 

ستریندبێری وەک بیۆگرافیایەک سەیری یاداشتەکانی کردووە، 
بەشێک بووە لەو بەرهەمانەی کە لە ژیانی تایبەتمەندی خۆیەوە 

نووسیونی، بۆ نموونە »ژوورە سورەکە« و  »کوڕی کارەکەرەکە« و 
»وتاری بەرگری شێتێک« و »تەنهایی« و »نامەکانی« و »دۆزەخ«...

هتد لە هەندێک لە کارەکانیدا گەڕاوەتەوە سەر یاداشتەکانی، 
سوودی لێوەرگرتوون و بەکاریهێناون. ستریندبێری بە تایبەتی،  

کە رۆمانی )دۆزەخ( دەنووسێت، گەراوەتەوە سەر ئەم یاداشتگەلە 
و بەشێکی دەقاو دەق تێهەڵکێشی سترکتور و رووداو و رۆنانی 

رۆمانەکە کردووە. 

شانۆی ئینتیم   

ستریندبێری لە ساڵی ١9٠7 دا شانۆ 
تایبەتمەندەکەی خۆی )شانۆی ئینتیم( لە 
ستۆکهۆڵم دادەمەزرێنێت، دامەزراندنی 
ئەم شانۆیەش پانتاییەکی گرینگ لە 
یاداشتەکانیدا لە خۆدەگرێت. هەر 

ئەم شانۆیەش گیروگرفتی مادی 

بۆ دروست دەکات، کرێی شانۆکە، 
مووچەی ئەکتەرەکانی و دارایی 

بەرێوەبردنی شانۆکە دەبنە تەنگەژەو 
سەر ئێشە بۆ ستریندبێری، هەر 

بۆ نموونە دەستبەجێ پێویستی بە 
دوو هەزار کرۆن بووە بۆ ئەوەی 

یەکەم کرێی شانۆکەی بدات. ئەم 
رەوشە ستریندبێری ناچار ده کات، بە 

نابەدڵی و بێزارییەوە بیر لە فرۆشتنی 
یاداشتگەلەکەی بکاتەوە6.

ستریندبێری بۆ ئەو مەبەستە 
پەیوەندی کردووە بە دەزگای 

)بۆنیەش(ەوە، تاکە مەرجیشی بۆ 
فرۆشتنی ئەم یاداشتگەلەی ئەوە 
بووە کە لەالی خۆی بمێنێتەوە تا 

بتوانێت بەردەوام بێت لە نووسینی 
رۆژانەی خۆی. لەم ڕووەوە لە 

نامەیەکیدا بۆ دەزگای ناوبراو دەڵێت 
)ئێوە دەبێت ئەو بڕوایەتان بە من 

هەبێت، کە یاداشتگەلەکە لەالی 
خۆم بمێنێتەوە، تابتوانم بەردەوام 

بم لە نووسینی یاداشتەکان و 
بەم شیوەیەش گەشە بکات و 

هەڵبکشێت... من ئەم یاداشتگەلە 
بۆیە دەفرۆشم تا کرێی شانۆکه می 

پێ دابین بکه م، گەرنا ئەمە بازرگانی 
نییە کە بەم یاداشتگەلەوە دەیکەم! 
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ئەگەر ئێوە هیچ ڕێگایەکی تر لەبری ئەمە شک دەبەن، ئەوا پێم بڵێن! بێگومان ئێوە دەتوانن یاداشتگەلەکە 
لەالی من ببینن.( ستریندبێری مەبەستی بووە یاداشتگەلەکەی بە بارمتە دابنێت، تا بەو شێوەیە شانۆکەی 

لە تەنگەژەی دارایی و داخستن رزگار بکات7. ستریندبێری لە نامەیەکی تریدا بۆ دەزگای بۆنییەش دەڵێت ) 
کە بیر لە فرۆشتنی ئەم یاداشتگەلە، وەک شتێکی کەسێنی خۆم دەکەمەوە، هەست دەکەم 

الشەی خۆم کە شیکاری جەستەیی بۆ کراوە، فرۆشتبێت.( ستریندبێری دەتوانێت لە 7 
ی مانگی سێی ساڵی ١9٠8 دا یاداشتگەلەکەی لە دەزگای بۆنیەش بکرێتەوە، دوای 
کرینەوەشی لە پەراوێزی بەرگی ناوەوەی دەفتەری یاداشتەکانیدا دەنووسێت )ئەم 

یاداشتگەلە نابێت هەرگیز چاپ بکرێت! ئەمە دوا داوای منە! دەبێت جێ بە جێ 
بکرێت.(8 کە ستریندبێری بە تەواوەتی واز لە نووسینی یاداشنامەکەی دەهێنێت 
و هیچ هیوایەکی بە گەڕانەوەی »هارییەت بوسێ« نامێنێت خۆی تەرخان دەکات 
بۆ شانۆی ئینتیم، نووسینی شانۆنامە، لێکۆڵینەوەی زمانەوانی، گفتووگۆ و وتاری 

رەخنەیی.   

یاداشتگەلێک لە سەر شانۆ

شانۆی شار لە ستۆکهۆڵم، بە بۆنەی سەد ساڵ بە سەر کۆچی دوایی ستریندبێری 
و بۆ یەکمجار باڵوکردنەوەی ئەم یاداشتگەلە نهێنییەی ئەم نووسەرە گەورەیەدا، 

یاداشتگەلەکەیان کردووە بە شانۆ. یاداشتگەلێکی نهێنی لە سەر شانۆکەی ستریندبێری، 
ئەو شانۆیەی سەد ساڵ لەمەوبەر یاداشتەکانی بۆ فرۆشت، شانۆی ئینتیم نمایش دەکرێت. 
ریژیسۆری شانۆنامەکە هەر خۆی لە دیدێکی هونەری چڕەوە، لە تێروانینێکی شانۆیی و لە 

رووبەرووبوونەوەی نهێنییەکانی ستریندبێریدا دەقەکەی ئامادەکردووە. ئەم ڕیژیسۆرە بۆ ئەوەی 
قۆناغەکانی ژیانی ستریندبێری، لە ماوەی نووسینی یاداشتگەلەکەیدا بەرجەستە بکات، پێنج کارەکتەری 
ستریندبێری لە پێنج قۆناخدا دروست دەکات. ئەم پێنج کەسایەتییە کە بەرجەستەی ژیان و کارەکتەری 

ستریندبێری لە پێنج قۆناخی تەمەنیدا دەکەن، رووبەرووی »هارییەت بوسێ« دەبێتەوە. لەهەمانکاتدا 
بە ناوەوەی خۆیدا رۆدەچێت، شەڕ لەگەڵ خۆی دەکات، لە دیاردە نهێنییەکان دەکۆڵێتەوە، دەبێتە 

کەسێکی جادوگەر، کۆدی نهێنییەکان دەکاتەوە و شتە بینراوەکان، هەست پێکراوەکان ئاڵۆز دەکات. 
بەاڵم ریژیسۆر لە ئامادەکاری ئەم دەقەدا چەندە گرینگی داوە بە ژیانی ستریندبێری لە نێو 
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یاداشتگەلەکەیدا، هێندەش »هارییەت بوسێ« وەک ئافرەت، وەک 
ئەکتەر، وەک خێزان، هاورێ، هاودەم و دوژمن، لە چەقی رووداوەکاندایە. 

ستریندبێری و هارییەت بوسێ لە نێو ئەم رووداوە پڕ لە ڕازو 
نهێنیانەوە، لە سترکتورێکی ئەسرار ئەنگیزەوە، دێنە دەرەوە، لە رۆژێکی 

رووناکدا، بە بەرچاوی بینەرەکانیانەوە، لەگەشتێکی پڕ لە ژان و ئازارو 
خۆشەویستیدا بەیەک دەگەن، لەیەک دادەبڕێن و دەروازەکانی ژیان لە 
دۆزەخەکەی ستریندبێرییەوە، بۆ نامە لێوانرێژەکانی بە خۆشەویستی، 

رق و دەمەدەمەکانەوە دەکەنەوە. 
نمایشی »یاداشتگەلێکی پڕ لە نهێنی« وێنەیەکی ڕاستەقینەی 

ستریندبێریمان، لە نووسینی ستریندبێری خۆی پێشکەش دەکات. 
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پەراوێزەکان

١ . بۆ یەکمجار و لە ساڵی ١٩٦٢دا، دوای پەنجا ساڵ بەسەر مردنی ستریندبێریدا، ئەم یاداشتانە دەخرێنە بەر دەستی 
پسپۆرو لێکۆڵەرەوانی بواری ئەدەب و بەرهەمەکانی ستریندبێرییەوە.

٢ . هەموو ئەرکیڤی ستریندبێری دوای مردنی لە مۆزەخانەی باکوور هەڵدەگیرێت، بەاڵم لە ساڵی ١٩٢٢ەوە گوێزراوەتەوە بۆ 
بە شێکی تایبەتمەند لە کتێبخانەی پادشایەتی لە ستۆکهۆڵم. 

٣. ئەو بەرگەی کە تایبەتە بە ساخکردنەوەی ئەم یاداشتگەلە و ئەم ساڵ پێکەوە لەگەڵ یاداشتەکەدا دەرچووە، بە 
تایبەتی تیشکی سەرنج و لێکۆڵینەوەیان خستۆتە سەر ژیانی ستریندبێری لە نێوان سااڵنی ١٨٩٦-١٩٠٨ دا، هەروەها  ئەو 

بەرهەمانەیشی کە لەو سااڵنەدا نووسیونی.  
٤ . دەزگای چاپەمەنی نورشتێد، بە ئامێری لێزەرو تەکنیکێکی بااڵوە هەموو ئەو شوێنانەی کە ستریندبێری کوژانوویێتیەوە، 

پاک کردۆتەوە، بەتایبەتی ئەو تێکستانەی کە باسی وردەکارییەکانی شەوی زاوایەتی خۆی لەگەڵ هارییەت بوسێ دەکات و ئێستا لە 
چاپەکەدا بە باشی دەخوێندرێنەوە.

٥.  ئێستا خاچێکی رەشی لە تەختە دروست کراو بە ژوور سەری گۆرەکەی ستریندبێری لە یەکێک لە گۆرستانەکانی ستۆکهۆڵم بەرز بۆتەوە.
٦ . ستریندبێری کە لە مانگی ١٠ ی ساڵی ١٩٠٧دا ویستوویەتی یاداشتەکانی بفرۆشێت، تا ئەو کاتەش بەردەوام بووە و رۆژانە یاداشتەکانی خۆی 

نووسیوە.
٧ . ستریندبێری لە کاتی فرۆشتنی یاداشتگەلەکەیدا وشەی )یاداشتگەلێکی پڕ لە نهێنی( کە لەسەر بەرگی دەرەوەی دەفتەری یاداشتەکانی نووسی بووی، 

وەک نەزمێکی گاڵتە ئامێز دەخاتە ناو دوو کەوانەوە.
٨ . ستریندبێری لە نامەیەکدا بۆ )ئاکسل ستریندبێری( برای ناردووە، داوای ئەوەی لێکردووە کە لە دوای مردنی، دەبێت ئەو ئەم یاداشتگەلە لەالی خۆی 

هەڵبگرێت.
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                   عه تا محه مه د

 

جارێک له و جاره  زۆرانه ی به دوای رۆمانێکدا ده گه ڕام بۆ خوێندنه وه ، به ڕێکه وت رۆمانێکی 
قه باره  بچوک هات به ده ستمه وه ، که  نزیکه ی ١8٠ الپه ڕه  ده بوو. دیمه نی به رگه که ی 

هیچ پاڵنه ر نه بوو بۆ خوێندنه وه ی، له به ر ناشرینی دیزاینه که ی، که  هه ر به  به رگی 
کتێبێکی ئابوری ده کرد. ته نانه ت ناوی رۆمانه که ش ته نیایی ئاوها بوو، به المه وه  

سه رنجڕاکێش نه بوو. به وه ی زۆر به ناوی رۆمانی بازرگانی یاخود سۆزداری 

په نجه ره یه کی 
بچوک به سه ر 

جیهانێکی 
فراواندا

خوان خۆسیه  میاس...
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ده کرد. به اڵم ناوی نوسه ره که ی بۆ من 
سه رنجڕاکێش بوو خوان خوسیه  میاس. 

من پێشتر ئه و ناوه م نه بیستبوو، که  
گومانی ئه وه م کرد ئیسپانی یاخود 
پورتوگالی بێت. رۆماننوسانی ئه و 

زمانانه ش جێگا بایه خی منن.
هه میشه  له  دۆخی وادا به خۆم ده ڵێم: 
جیهان جێگای ئه و هه موو ناشرینییه ی 

تێدا ده بێته وه ، منیش به رگه ی 
خوێندنه وه ی رۆمانێک ده گرم، ئه گه ر 

به المه وه  جوان نه بوو. یاخود له  کوێدا 
نه مویست، ده توانم ده ستبه رداری 

خوێندنه وه ی ببم.
به اڵم ئه و رۆمانه  ده روازه یه ک بوو، بۆ 
گه ڕانم به دوای رۆمانی دیکه ی میاس 
 و په یداکردنی رۆمانێکی تری به ناوی 

الوراو خۆلیۆ و چه ند کورته  چیرۆکێکی.
میاس تا ئێستا له  ژیاندا ماوه . ئه و 

١946 له  بالنیثا له دایک بووه و 
دواتر چۆته   مه درید و له وێ ئه ده ب 
 و فه لسه فه ی خوێندووه . پاشان له  

بواری رۆژنامه گه ریدا کاری کردووه . 
یه که م رۆمانی له  ١974 به ناوی عه قڵ 

سێبه ره ، باڵوده کاته وه . جگه  له وه ش، 
به شێوازێکی تایبه ت کورته  چیرۆک ، وتار 

و وتاره  چیرۆکیش بۆ گۆشه ی رۆژنامه  
ده نوسێت. 

دیاره  من ناتوانم له سه ر ئه زمونی میاس قسه بکه م، 
که  به پێی ئه و ژیاننامه  کورته ی من خوێندومه ته وه ، 

٢٢ رۆمان  و چه ندین خه اڵتی هه یه . له م ٢٢ 
رۆمانه شی، من ته نها دوو رۆمانیم خوێندۆته وه . 

به ڵکو ئه گه ر قسه یه کم هه بێت، ئه وا له سه ر 
ئه و دوو رۆمانه یه تی. که  ساده ییه کی 

زۆریان تێدایه  و ئه مه ش زۆر جێگا سه رنجی 
من بوون. به وه ی میاس ورده  ورده  به  

زمان  و روداوێکی ساده ، به ره و روبه رێکت 
ده بات، که  چاوه ڕێت نه کردووه . روبه ڕوی 

ده رئه نجامی وات ده کاته وه ، که  یه که مجار 
توشی گومان ده بیت له وه ی شتی وا ئیمکانی 

هه بێت. پاشان هه ر له و ساده ییه دا باس له  
هه ست  و سۆزی که سه کان  و په یوه ندییان 

به  چوارده وریانه وه  ده کات، که  ئه م خاڵه  
له کاتی خوێندنه وه دا، میالن کۆندێرای 

ده هێنایه وه  یادم.

هه ردوو رۆمانی ته نیایی ئاوها بوو و الوراو 
خۆلیۆ ده ستپێکێکی هاوشێوه ی یه کیان 

هه یه ، که  به راوردم کردن، وا هه ستم کرد 
ده ستپێکی یه کێکیان، ره شنوس بووبێت. ـ 

ئێلینا خه ریکی لێکردنه وه ی مووی قاچی بوو 
له  حه مام، که  زه نگی ته له فونه که  لێیدا، تا 

پێی بڵێن  دایکی مردووه . 
به اڵم رۆمانی الوراو خۆلیۆ: ـ ئه م شوقه یه ، که  
ئێستا زه نگی ته له فون تێیدا لێده دات، له  دوو 
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ژوور و سالۆنێک پێکهاتووه  و به سه ر شه قامێکی ته سکدا ده ڕوانێت 
له  ناوه ڕاستی شاردا. زه نگی ته له فونه که ش بۆ ئه وه  لێده دات، تا به  

الورا و خۆلیۆ بڵێن مانۆیل مردووه .
رۆمانه که  به  هه واڵی مردن ده ستپێده کات  و ئێلینا وه ک مێرسۆی 

رۆمانی نامۆی کامۆ، کاتێک هه واڵی مردنی دایکی ده ده نێ، 
که  نه خۆشی شێرپه نجه ی هه بووه ، خوێنساردانه  و بێ هیچ 

راچڵه کینێک هه واڵه که  وه رده گرێت. وه ک ئه وه ی به الی ئێلیناوه  
ده مێک بێت دایکی مردبێت.

ئێلینا  مێرد و کچێکی شووکردووی هه یه . به اڵم دوورییه کی 
زۆر له نێوان ژیانی ئه م  و مێرده که یدا هه یه ، به وه ی مێرده که ی 

مرۆڤێکی ئه م سه رده مه یه ، که  ژیانی رۆژانه  له گه ڵ خۆیدا 
بردویه تی و ئێلیناش له  گۆشه گیریدا سه رده کاته  خواردنه وه  و 

حه شیش. ئه و له  ته نیایی  و گۆشه گیریدا ده ژی. له  ورده کاری ژیانی 
ئێلیناوه  تێده گه ین، هیچ گه رموگوڕی له  په یوه ندییه کانیدا نه ماوه . 

ته نانه ت که  ده چن بۆ ماڵی دایکی، ئه م خۆی له باسی میراتییه که ی 
دایکی ده دزێته وه  و ده ڵێت هیچ شتێکی له  میراته که ی ناوێت 

 و به دزییه وه  یاداشته  رۆژانه ییه کانی دایکی هه ڵده گرێت ، تا که  
گه ڕایه وه ، ده ست به  خوێندنه وه ی بکات ، ئه م یاداشتانه ش قورسایی 

خۆیان ده بێت له سه ر روونکردنه وه  و ئاشکراکردنی هه ندێک 
په نهانی ژیانی ئێلینا. 

ئیدی به ده م کێشانی حه شیش  و ته نییاییه وه ، 
یاداشته  رۆژانه ییه کانی دایکی ده خوێنێته وه  
و تێیدا زۆر هه ست  و سۆز ده دۆزێته وه ، که  

هاوشێوه ی هه ست و سۆزی خۆیین. ته نانه ت 
ڕاو سه رنجی دایکی ده خوێنێته وه  له سه ر 

خۆی. ئه مه ش وای لێده کات 
له  سروشتی ژیانی خۆی و 

نشوستییه کانی رابمێنێت. له وێدا 
وا دێت به  خه یاڵیدا که  له باره ی 

مێرده که یه وه  شت بزانێت. بۆ ئه مه ش 
هه واڵگرێک به  پاره  ده گرێت، )بێئه وه ی 
بهێڵێت ئێلینا بناسێت  و زۆر به  نهێنی 
 و وردی په یوه ندی له گه ڵ ده به ستێت( 

تا چاودێری مێرده که ی بکات  و راپۆرتی 
وردی له باره وه  بنووسێت. هه واڵگره که  

واده کات  و بۆ ئێلینای ئاشکراده کات، 
که  مێرده که ی په یوه ندی له گه ڵ 

فه رمانبه رێکدا هه یه ، که  له گه ڵیدا 
کارده کات. ئێلێنا له ماڵه وه  ئاسایی 

هه ڵسوکه وت ده کات  و خۆی وا نیشان 
نادات، که  به و په یوه ندییه  ده زانێت. 
به اڵم جوانی رۆمانه که  له وه دایه ، که  

فزولیه تی ئێلینا په لده هاوێت بۆئه وه ی 
له باره ی خۆیه وه  بزانێت. هه ربۆیه  

داوا له  هه واڵگره که  ده کات له باره ی 
ئێلیناوه  راپۆرتی وردی بۆ بنوسێت. 

ئه م ئاره زووه ی ئێلینا وه ک ئه وه  وایه  
که  بمانه وێت له  چاوی ئه وانی دیکه دا، 

یاخود له به رده م پزیشکی ده رونیدا 
حه قیقه تی خۆمان ببینین. وه ک ئه وه ی 
ئێلینا بۆ ئاوێنه یه ک بگه ڕێت تا وێنه ی 

خۆی تێدا ببینێته وه . لێره دا بۆمان 
ئاشکرا ده بێت، میاس پێچه وانه ی 

سارته ر، که  ده یوت ئه وی دیکه  دۆزه خه ، 
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ئه وی دیکه  ده کاته  ئاوێنه یه ک بۆ ناسینی خود. 
هه واڵگره که  له  چاودێری کردنی بۆ ئێلینا و نووسینی راپۆرتی زۆر ورد له سه ری، تووشی داوی 

خۆشه ویستی ئێلینا ده بێت.
له  رۆمانه که دا ئێلینا زۆر به دوای مانای ژیانیدا ده گه ڕێت، که  زه مانێکه  هه موو هه ستێکی 

به رانبه ری له ده ستداوه . به اڵم ئاره زوییه کی زۆری هه یه  بۆ ئاشتبوونه وه  له گه ڵ خۆیدا 
و بگه ڕێته وه  سه ر ئه وه ی ژیانی خۆشبووێت، ناچار ژیانی هاوسه ری به جێده هێڵێت تا 

به دوای دۆزینه وه ی خۆی  و مانای ژیانیدا بڕوات.
پێش ده ستپیکردنی رۆمانی ته نیایی ئاوها بوو، بڕگه یه ک له  رۆمانی مه سخی کافکا 

هه یه . وه ک ئه وه ی میناس بیه وێت پێشوه خت پێمان بڵێت، رۆمانه که ی ئه میش له سه ر 
دۆخی گۆڕانی مرۆڤه . به اڵم ئه م گۆڕانه  به ره و ده عه جانبوون، یاخود مێروو نییه  وه ک 

الی کافکا هه یه . به ڵکو الی میاس دۆخی گۆڕانی ئێلینا به ره و شتێکی تره  که  ده کرێت 
به  )هاوشێوه ( ناوی به رین. بیرۆکه ی هاوشێوه  و هاوه ڵی مرۆڤ، بریتییه  له وه ی که  ئێمه  

ته نیانین له  ژیانداو هه رکه سه  و هاوشێوه یه کی هه یه  له  شوێنێکی تر ده ژی، که  له  
ساتی نزیک بوونه وه ی له مردن، هاوشێوه که ی ده رده که وێت تا به شێوه یه ک پێیبڵێت 

که  ساتی ماڵئاوایی کردنی نزیک بۆته وه . بیرۆکه ی بوونی هاوشێوه ، ئێلینا له  رێگای 
یاداشته کانی دایکییه وه  ده یدۆزێته وه ، که  زۆر باوه ڕی به م بیرۆکه یه  هه بووه . بۆشی 

ده رده که وێت دایکی ناوی ئێلینای لێناوه ، چونکه  ناوی هاوشێوه که ی خۆیه تی.
هه ر له  بیرۆکه ی هاوشێوه بوونه وه  تێده گه ین، که  لێکچونی نێوان ئێلینا و دایکی 

هۆکارێک بووه  بۆ کێشه  به رده وامه کانی نێوانیان. هه رچۆن ئه م هاوشێوه  بوونه ش 
له نێوان ئێلینا و مه رسیدسی کچیدا هه یه . وه ک ئه وه ی ئێمه  له به رده م چیرۆکێکدا بین، 

که  سێ روو یاخود که سایه تی هه بێت.

رۆمانی الوراو خۆلیۆ، به هه مان شێوه  باس له په یوه ندی نێوان الوراو خۆلیۆی ژن  و مێرد 
ده کات، ئه و گرفت  و ته نیاییه ی تێیدا ده ژین، که  سه رئه نجام الورا زۆر کتو پڕ داوای 

جیابوونه وه  ده کات. خۆلیۆ ئه ندازیاری دیکۆره  و الوراش له  شوێنی مه ساژ کارده کات. 
مانۆیلی دراوسێشیان، که  له سه ره تای رۆمانه که دا ده زانین، توشی روداو بووه و له  بیهۆشیدا 

ده ژی له  خه سته خانه . 
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میاس ده ڵێت: کاتێک سیانزه  سااڵن بووم، دایکم ناردمی لێوانێک 
رۆن له ماڵی دراوسێکه مان بهێنم. کاتێک چوومه  شوقه که یانه وه ، 
حه په سام، چونکه  بینیم سه د ده ر سه د هاوشێوه ی شوقه که مانه ، 

به اڵم ئه وه ی له  ماڵی ئێمه  الی چه په وه  بوو، له ماڵی دراوسێکه مان 
ده که وته  الی راسته وه . ئیدی کاتێک هاتمه  ده ره وه ، ئه و مرۆڤه ی 
پێشوو نه بووم. له وکاته وه  میاس باوه ڕی به  بیرۆکه ی لێکچوون 
یاخود هاوشێوه بوون هه یه  و ئه مه ش دوای چل  و سێ ساڵ، له  

رۆمانی الوراو خۆلیۆدا ده نوسێته وه  و قورساییه کی زۆری هه یه  له  
رۆمانه که دا.

به هه رحاڵ ئه وه ی له م رۆمانه دا زۆر سه رنجڕاکێش بوو بۆم، 
بوونی چه ندین چیرۆک  و حیکایه ته ، که  خۆلیۆ ده یانگێڕێته وه . من 
لێره دا نامه وێت له باره ی ورده کارییه کانی رۆمانی الوراو خۆلیۆوه  
بدوێم. به ڵکو هه وڵئه ده م یه کێک له و حیکایه تانه   بنوسمه وه  که  

له  رۆمانه که دا هه یه . ئه ویش کاتێک خۆلیۆ، بۆ ئه و کچه  منداڵه ی 
ده گێڕێته وه ، که  ناوی خۆلیایه و کچی زڕ خوشکێتی.

به اڵم پێش ئه و حیکایه ته ، ده مه وێت ئه و چیرۆکه  بنوسمه وه ، که  
شه وی کریسمیس، خۆلیۆ له ماڵی باوکی  و به  ئاماده بوونی باوکی ، 

زڕدایک  و زڕخوشکه که ی ده یگێڕێته وه :
له  چاوه ڕوانی موشته رییه کدا دانیشتبووم، کاتێک گوێم - 

له  وتووێژی نێوان دوو کچ بوو، که  پانزه  ساڵییان 
تێنه په ڕاندبوو.. یه کێک له وان، خه ونێکی بۆ 

ئه وی تر ده گێڕایه وه  و ده یوت له گه ڕانه وه یدا 
له  قوتابخانه وه  بۆ ماڵه وه ، تێبینی ده کات، که  

باوکی خۆی کردووه  به  دایکی  و دایکیشی 
خۆی کردووه  به  باوکی. هه ر زوو 

ده رک به م بارودۆخه  ده کات، 

به اڵم ناوێرێت هیچ بڵێت. دوای چه ند 
رۆژێک، به وپێیه ی هێشتا دایک  و باوکی 
هه ر له و دۆخه دان، کچه که  پێشنیار بۆ 
براکه ی ده کات، ئه مانیش رۆڵی خۆیان 

له گه ڵ یه کتر بگۆڕنه وه ، بێئه وه ی 
که س له  باوان یاخود مامۆستا و 

هاوڕێکانیان تێبینیان بکه ن. کیژۆڵه که  
حه ز له  نزیکترین هاوڕێی براکه ی 

ده کات، که  له م رۆڵه  نوێیه یدا خوی 
پێوه  گرتووه ... رۆژێک کچه که  بۆئه وه ی 
هیچ رێگرێک له به رده میدا نه هێڵێته وه ، 

به  کوڕه  هاوڕێکه ی ده ڵێت، که  ئه م 
کچه ، ئه گه رچی له  کوڕ ده کات. کوڕه  
هاوڕێکه شی پێیده ڵێت ئه میش کچه ، 

نه وه ک کوڕ. پاشان ده ڵێت: )منیش خۆم 
له  شێوه ی براکه مدا گۆڕیوه (.

یه کێک له  چیرۆکه  کورته کانی تری 
که  له و رۆمانه دا هه یه ، ئه م چیرۆکه یه  

له باره ی رۆژه کانی هه فته وه :
)...کاتژمێرێکی ته خته ، که  ژماره  و 

میله کانی به  ره نگی جیاجیا بوون، تا 
خۆی خۆلیا فێری کاتژمێر خوێندنه وه  

بکات، هه روه ها کتێبێکیشی کڕی، 
که  حیکایه ته که ی له باره ی رۆژه کانی 
هه فته وه  بوو. کتێبه که  نوسینی که م  
و ره نگی زۆر بوو. حیکایه ته که  باسی 
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منداڵێکی ده کرد، که  جارێک له وکاته ی هه موو جیهان له  ساتێکی دیاریکراودا له  یه ک شه ممه وه  
ده چوون بۆ دوو شه ممه ، توانی له  سوچێکی یه ک شه ممه دا خۆی بشارێته وه  تا نه چێته وه  بۆ 

قوتابخانه . کاتێکیش دایک  و باوکی ده زانن گه شتونه ته  دووشه ممه  به بێ منداڵه که یان، هه وڵ 
ئه ده ن بگه ڕێنه وه  رۆژی یه ک شه ممه  تا له گه ڵ خۆیانی به رنه وه . به اڵم ئه وه  مه حاڵ ده بێت. 

ئیدی منداڵه که  شه ش رۆژی ته واوی به ته نیا به سه ربرد، تا خێزانه که ی له گه ڵ جوڵه ی 
هه فته دا سوڕانه وه  و سه رله نوێ رۆژی یه ک شه ممه  هاته وه . حیکایه ته که  له باره ی 

سه رچڵییه کانی منداڵێکه وه  بوو، که  له رۆژێکی به تاڵدا گیرده خوات، بێ هاوسێ، بێ 
رێبوار، بێ له  پیاوانی پۆلیس، ته نانه ت بێ له  ئاژه ڵی ماڵی. چونکه  ئاژه ڵه کانیش 
له  رۆژه کانی هه فته دا وه ک بنیاده م ده سوڕانه وه . کاتێکیش منداڵه که  ده دۆزنه وه ، 

له  مردندایه . به اڵم دوای ئه وه ی ته ندروستی باش ده بێت  و په شیمان ده بێته وه  له و 
کاره ی، له پێناو چاکه دا ئه م توانایه ی ته رخانده کات بۆ سه فه رکردن به  زه مه ندا و بۆ 

رزگارکردنی ئه و مندااڵنه  به کاری ده هێنێت، که  له  رۆژه  هه ڵه کانی هه فته دا ون بوون(.

ئه و دوو چیرۆکه  کورته ، ده توانن جیهانی خوان میاسمان نیشان بده ن، که  چۆن له سه ر 
کورت نوسین  و کتوپڕی وه ستاوه .

ئه وه ی له و دوو رۆمانه  بچوکه ی خوان خوسییه  میاس بۆ من گرنگه ، ئه وه یه   که  به  
زمانێکی ساده  و روداوی ئاسایی، ده توانێت به وردی له  په یوه ندی نێوان مرۆڤه کان، 
پرسیار و خه ون  و خولیایان وردبێته وه  و دنیایه کی بچوک، به اڵم پڕ له  رازو پرسیار 

بخوڵقێنێت. 

حیکایه تی سێبه رشۆرییه ک

- ده مه وێت حیکایه تێکم له باره ی سێبه ره وه  بۆ بگێڕیته وه .
به ده وری مێزه که ی مه تبه خدا دانیشتن  و خۆلیۆ ده ستی به  گێڕانه وه ی ئه م حیکایه ته  کرد:

- هه بوو نه بوو له  سێبه رشۆرییه ک.
- سێبه رشۆری چییه ؟
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- شوێنێکه  خه ڵکی بۆی ده چن، تا له وێ سێبه ره کانیان 
پاک بکه نه وه ، هه رچۆن جل  و به رگه کانیان پاک ده که نه وه . 

ئیدی هه موو ساتێک قسه م پێمه بڕه .
- ده ی...

- به اڵم خه ڵکانێک هه بوون دوای ئه وه ی سێبه ره که یان 
به جێده هێشت بۆ پاک کردنه وه  ، ئیدی نه ده گه ڕانه وه  تا 

بیبه نه وه . 
- بۆچی؟

- چونکه  ئه وان بیریان ده چوو، یاخود له به رئه وه ی ده مردن، 
یاخود پاره یه کی وایان نه بوو تا حه قی شۆردنه که ی بده ن.

ئیدی هه موو مانگێک چه ند سێبه رێک ده مایه وه ، که  
نه برابوونه وه .

- ئه ی چییان لێ ده کردن؟
- له  گه نجینه یه کدا ده یانپاراستن، ترسی ده خسته  

دڵی ئه وکه سه ی سه یری بکردایه  . چونکه  ئه م سێبه ره  
به جێهێڵدراوانه  له  ئازاردا ده له رزن، له به رئه وه ی ته حه مولی 

ئه وه  ناکه ن که  جه سته یه ک نه بێت ، له دواوه ی بڕۆن، وه ک 
جیڕه ی ده رگا. چونکه  سێبه ره کان ژیانێکی که میان هه یه . 
ئه گه ر تۆ سێبه ره که ت له سه ر سیسه مه که ت به جێهێشت، 
ئه وا ناتوانێت بۆ خۆی بجوڵێت، چونکه  هێزی 

نییه . هه رچۆن توانای ئه وه ی نییه  بگری، 
ئه گه رچی ده توانێت که مێک ببزوێت. 

له و سێبه رشۆرییه  منداڵێک  کارده کات، 
هه ندێکجار داده به زێته  خواره وه  

بۆ گه نجینه  جێهڵێڵدراوه که  تا 
گوێ له  ناڵه و نرکه ی 
سێبه ره کان بگرێت. 

ئه مه ش شتێک بوو تووشی ترس  و خه فه ت، 
دڵته نگی  و خۆشیی ده کرد. ئه م منداڵه ی 

باسی ده که م، عاشقی سێبه ری کچێک ده بێت. 
سێبه رێک له وپه ڕی جوانیدا، جلێکی ته سکی 

له به ردایه  و قژێکی درێژی به رداوه ته وه  هه روه ک 
قژی تۆ. کاتێک سێبه ره که  ده جواڵیه وه ، له سه ر 

دیواره که  وێنه ی وه ک وێنه ی مه ره که بی 
دروست ده کرد. هه ندێکجار منداڵه که  باوه شی 
به م سێبه ره دا ده کرد، سه مای له گه ڵ ده کرد 

یاخود ماچی ده کرد. به اڵم سێبه ره که  به خته وه ر 
نه بوو، به هه مان نابه خته وه ری ده ستێک، که  له  
الشه یه ک جیابۆته وه . ئیدی منداڵه که  به دوای 

ناوی ئه و که سه دا گه ڕا که  سێبه ره که ی هێنابوو 
بۆ سێبه رشۆرییه که  و زانی کچه که  له کوێ 

ده ژی. 
رۆژێک، که  له  سێبه رشۆرییه که  ده رچوو، چوو 
بۆ ئه و ناونیشانه  و له ده رگایدا. ئافره تێک به  

به رگی پرسه وه  ده رگای لێکرده وه . کوڕه که  وتی: 
من له  سێبه رشۆرییه که وه  هاتووم. سه رۆک 

کاره که م پێیوتم که  به ڕێزتان ئه و سێبه ره تان 
نه بردۆته وه ، که  شۆردراوه  و پاک کراوه ته وه . 

سێبه ره که ش هی کچێکه ، قژێکی درێژو 
به ردراوه ی هه یه  و جلێکی ته سکی له به ردایه . 

ئافره ته که  دەنگی گریانی هات  و وتی سێبه ری 
کچه که یه تی، که  به  دیفتریا مردووه . هه ربۆیه  
نه هاتوون بۆ سێبه رشۆرییه که  تا وه ریبگرنه وه . 
پێش ئه وه ی ئافره ته که  ده رگاکه  دابخات، وتی: 
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چی لێده که ن لێیبکه ن.
منداڵه که  گه ڕایه وه  بۆ سێبه رشۆرییه که ، که  داخرابوو، ناچار له  په نجه ره که یه وه  چووه  

ژوره وه . دواتر مۆمێکی داگیرساند و به ره و گه نجینه که  چووه  خواره وه . لەبه رئه وه ی 
کات شه وبوو و بێده نگیش باڵی کێشابوو به سه ر شوێنه که دا، پێش ئه وه ی ده رگاکه  

بکاته وه  گوێی له و  ناڵه  پڕ له  ئازارانه  بوو، که  له  سێبه ره کانه وه  ده رده چوون. ناڵینه کان 
بچوک بوون، به اڵم زۆر قوڵ بوون: جه رگیان ده کرد به ئاو. منداڵه که  له وه دا بوو 

پاشه وپاش بگه ڕێته وه ، به اڵم ئازایه تی خۆی کۆکرده وه  و پاڵی به  ده رگاکه وه  ناو چووه  
ناو سێبه ره  سارده کانه وه ، که  به  نه رمی ده ستی لێده دان، وه ک ئه وه ی ده ستانێک بن 

له  جه التینی ره ش، تا گه شته  ئه و شوێنه ی سێبه ری کچه که ی لێیه . کوڕه که  سێبه ری 
کچه که ی به ده ست گرت  و سێبه ره که ش لێگه ڕا وه ک جه سته یه کی له هۆش چوو، 

له ده ستیدا بێت. دوای ئه وه  کوڕه  منداڵه که  چووه  ده ره وه  و به تاریکییه که دا رایکرد و 
له  مێشکیشیدا ئه و بیرۆکه یه  ده هات  و ده چوو که  بچێت بۆ گۆڕستان تا به دوای گۆڕی 

کچه که دا بگه ڕێت  و لێگه ڕێت سێبه ره که  له  کونی کێله که یه وه  دزه بکاته  خواره وه  و له پاڵ 
جه سته که دا پشووبدات. گڵۆپی عه مودی شه قامه  چۆڵه که ، سێبه ری منداڵه که ی له سه ر 

بیناکان ده نه خشاند. له وکاته دا شتێکی سه یر رویدا، ئه ویش ئه وه بوو که  سێبه ری کچه که  
له ده ستی کوڕه که  هاته  ده ره وه و به دوای ده ستی سێبه ره که یدا گه ڕا. کوڕه که ش وه ستا و به  
حه په ساوییه وه  بینی چۆن سیبه ری خۆی  و کچه که  به وپه ڕی سۆزه وه  ماچی یه کدی ده که ن 

له سه ر دیواری بینایه ک  و چۆن تێکه ڵ به یه ک ده بن  و ده بنه  یه ک سێبه ر.

ئەدەبیسەردەم
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        ئەحمەدی مەال
             »قسەی ئینسان لە نێو بەتاڵیدا دەنگ ناداتەوە.« پۆل کلۆدێل

یەکەم : تەکنیکی نووسین
ئەگەر سەیری بنەمای کۆشیعری »کەسێک لێرەوە تێپەڕی، شاالو حەبیبە« بکەین، یەکسەر 

سەرنجی ئەوە دەدەین کە ناونیشانی ئەم کتێبە، وەکو ناونیشانەکانی دیکەیە، واتە لە دوو 
بڕگە پێکهاتووە. هەشت ناونیشانی بنەڕەتی، لە پاڵ ناونیشانەکەی سەرەوە دەبنە نۆ. 

ناونیشانی یەکەم هەشت ناونیشانە ناوەکییەکە دەگرێتە خۆی و ئەوانیش هەر یەکە و لە 
بیست و حەوت برگە شیعرییەوە تا سی و پێنجیان لە خۆ گرتووە، دەگرنە خۆ.

ئەمجۆرە داڕشتنە بە بوکەشووشەی رووسی دەچێت، یەکەم دەکەیتەوە، یەکێکی 
دی تیایە و دووەم دەکەیتەوە سێیەم و بەمجۆرە شااڵو حەبیبە گرینگی بە 
تەکنیکی رێکخستنی دەقەکانی داوە. خێرا تێدەگەین هەندەی زەین لە 

لەم بەشەدا هەر ژمارەو بابەتێکی ڕەخنەیی لەسەر شاعیرانی دوای ڕاپەڕین دەنووسرێت

زیهنییەتی 
دەق لە 

نێوان دوو 
جیهاندا

خوێندنەوەیەک بۆ »کەسێک لێرەوە تێپەڕی« شااڵو حەبیبە.
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داڕشتنی ئەم دەقانە بەشدارە، هەندە 
پەڕەمووچ رچەکانی عەفەوییەتی 

نەگرتووە. 
واتە شاعیر گرینگی بە بنەمای 

کتێبەکەی داوە.
»کەسێک لێرەوە تێپەڕی« ئاماژە 

بۆ رابردوو دەکات، رابردوویەک کە 
جوڵەیەکی تێدا رووی داوە و ئێستا ئێمە 

تا رادەیەک بەرامبەر بە تابلۆیەکی 
ئەپستراکتین. بەرگی کتێبەکە 

گوزارشت لەو حاڵەتە شیعرییە دەکات. 
یەکێک هات و رۆیشت. ئەگەر هاتن 
رووناکی بێت، دیارە رۆیشتن دەبێتە 

تاریکی. ئەم کۆنتراستەش دیسانەوە 
لە بەرگی کتێبەکە بە روونی دیارە. 

کەواتە نابێت چاوەڕێی هیچ سودفە و 
رێکەوتێک بین! گەمە لە نێوان هاتن 

و چوون، گەمە لە نێوان رووناکی و 
تاریکی، گەمە لە نێوان دوو بڕگە...

ئەم دوو دیوە سەرجەم دەقە 
شیعرییەکانی شااڵوی رێکخستووە. 

ئەگەریش بە وردی سەیری دەقەکان 
بکەین. ئەوانیش دیسان، بە شێوەیەکی 

گشتی لە دوو بەرە پێکهاتوون، لە دوو 
الیەن، وەکو دیالۆگی شانۆگەرییەک 

وایە، یەکێک قسەیەک دەکات، یەکێکی 
دیکە وەاڵم دەداتەوە. واتە ئێمە 

بەرامبەر بە »ریپلیکی« شانۆنامەیەکداین. دیسانەوە 
جۆرە گەمەیەک لە نێوان تاریکی و رووناکی بەدی 

دەکرێت. مانەوەی هەموو پرسیارێکی بێ وەاڵمیش 
مانەوەیەکە لە نێوان گومان و رارایی، بۆیە 

وەاڵمێکمان دەسگیر دەبێت.
بەاڵم نابێت ئێمە ئەوەمان لە یاد بچێت 

کە نە لە شانۆنامەداین، نە لە نێو پرسیار 
و وەاڵمی لۆژیکی رۆژانە داین، ئێمە 

رۆچووینەتە نێو دونیای شیعر. واتە لە نێو 
گوتارێکی دیکەین، کە هەست و فیکرە، 

مۆسیقا و بێدەنگی، ئاماژە و پرسیارکردن، 
خۆدزینەوە و هەاڵتن دەبنە رەگەزەکانی ئەم 

گوتارە.
ناونیشانی یەکەم »یەکەم رۆژی دونیا/

ملوانکەکەی دایکم«، ناونیشانی دووەمیش 
»پڵینگی ناو بەتانییە کۆنەکان/پرسەی 

مێروولە«، ناونیشانی پێنجەم » هەنارێک 
درزی برد/ سوهراب لێرە نییە« هتد. 

دەبینین ناونیشانەکان وەکو ناونیشانی 
کتێبەکە لە دوو بڕگە پێکهاتوون. ئەگەر 
گریمانی ئەوە بکەین کە دەنگی یەکەم 

شتێکمان بچرپێنێتە بناگوێ و وەکو پرسیارێک 
دایڕێژین: »پڵینگی ناو بەتانییە کۆنەکان؟ ئەوە 
وەاڵمی »پرسەی مێروولە«مان دەسگیر دەبێت 

و ئیتر بەمشێوەیە...
ئەمە یەکێکە لەو کلیالنەی کە لە رێگایەوە 

دەتوانین پەی بەرینە دونیای ئەم شاعیرەوە. 

ئەدەبیسەردەم
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دەنگێکە دوای وێرانەیەکی کۆمپلێتەوە دێت. ئەم وێرانەیە 
مێژووی ئێمە پێکدەهێنێت. مێژوو بە »میم«ێکە گەورە 

دەبێت بنووسرێت کە سەرجەم چاالکییە کەلتووری و 
سیاسی و هونەری هتد دەگرێتە خۆ. مەبەستم لە وێرانەی 
»بەکەرەسەکردنی شیعرە« کە سەدە و نیوێک دەخایەنێت. 
کێشە کۆمەاڵیەتییەکان، کێشە سیاسییە لەبننەهاتووەکان، 

کێشە نەتەوەییەکان و بگرە کێشە ئاینی و زمانەوانییەکانیش 
خرابووە ئەستۆی شیعر. شیعر ئەو ئەسپە بارهەڵگرە بوو، 

دەبوو هەموو کێشەکان راکێشێت!
باسی وێرانە دەکەم چونکە لە نێو دەقی کوردی هەندەی 

گوێمان لە هاوار و گازندە بووە، هەندە بە گوێی ناخ، گوێمان 
لە رامان نەبوو، هەندە گوێمان لە داخوازی بووە، هەندە 
نیگامان بەر پزیسیکێکی خۆڕایی نەکەوتووە تا هەوڵی 

ئەوە بدەین دەستی بەسەردا بگرین و بیشعرێنین. واتە 
بیکەینە زیندانییەک کە ژیانمان بداتێ. چونکە حەپسکردنی 
هەموو هەموو وشەیەک لەسەر کاغەز، زیندانییەکی ئازادە، 

درێژکراوەی خۆمانە.

دووەم : خوێندنەوە
»ئەم دێرە تەنەکەی زبڵ نییە/ سێوی سەفەر« 

ئەو هێڵە الرەم داناوە بۆ ئەوەی بە خوێنەر 
بڵێم بەشی دووەم لە خوارەوە نووسراوە. 

هەمان دەنگ دووبارە دەبێتەوە. بە 
رستەیەکی سەرسوڕهێنەر پێمان دەڵێ 
»هۆ، ئەم دێرە تەنەکەی زبڵ نییە، 

بەڵکو سێوی سەفەرە!« 
سەرەڕای ئەوە وشەی 

»سێو« لە دوو ناونێشان دووبارە بۆتەوە، بەاڵم 
ئەوەی جێی ئاماژە پێکردنە، وشە لە شیعردا 
دووبارە نابنەوە. هەر وشەیەک سەربەخۆیە 

و دەبێتە موڵکی ئەو دەقەی کە تیایدا 
نیشتەجێیە.

هەموو ئاماژەکانی »تەنەکەی زبڵ« و »سێو« 
دەخوێنیەوە. یەکەمیان ئاماژە بۆ شار دەکات، 

بۆ مانەوە، بۆ نیشتەجێبوون، بۆ داکەوتن، 
تەنانەت بۆ بۆگەنی و خاشاکیش دەگرێتەوە، 

کەچی بەشی دووەهەمیشیان سەفەرێکە 
بۆ باوەشی سرووشت، بەاڵم هەموو 

سروشتێکیش نا، چونکە سێو، ئەم میوە 
ترسناکەیە کە لە هەموو لەحزەیەکدا بۆی 
هەیە وەکو مینێک بە رووماندا بتەقێتەوە. 

دوو بڕگە: دونیای ستاتیک/دونیای هێمن و پڕ 
مەترسی.

هەر لە ژێر ئەم ناونیشانە، لە الپەڕە 
١٢٢ دەقێک دەخوێنینەوە بە ناونیشانی 
»خوێندنەوە« کە ئەمەی الی خوارەوەیە :

خوێندنەوە
هەیە کتێبەکەی دادەخا،

ژنەکەی پێی ناڵێ :
ساڵێک و دوو مانگە لە کوێ بووی ؟!

ئەم دەقە کورتانە، ئەگەر سێبەرێکی هایکۆی 
یابانیشیان بەسەرەوە بێ، بەاڵم گوێڕایەڵی 
کۆدەکانی ئەو شیعرە کورتانە نین، بەڵکو 
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السایی شیکلی پێوە دیار نییە، بەڵکو تەکنیکی خۆی هێناوەتە کایەوە. )هایکۆ یابانی لە 
شیعرێکی کورت پێکدێت کە بە شێویەکی شاقوڵی، لەسەر یەک هێڵ دەنووسرێت لە سێ بەش 

پێکدێت، 5/7/5 برگەیە. نموونە: )لە زەڵکاوە دێرینەکە/ بۆقێک باز دەدات/ دەنگی ئاو(. بە 
زمانی یابانی بەمجۆرەیە 

فورویکە یا )5(
کامازو تۆبیکۆمۆ)7(
میزو نۆ ئۆتۆ)5( (

دێینەوە سەر شانۆ، ریپلیکێکی گریمانە لە نێوان ژن و مێردێک دروست بووە. پرسیارێک 
بە بێ وەاڵم ماوەتەوە. 

لە سەرەوە ئاماژەمان بۆ سێو و سرووشت و سەفەر کرد، لێرە بە جۆرێک لە 
جۆرەکان دووپات دەبنەوە. داخستنی کتێب گەڕانەوەیەک بۆ ژیانی رۆژانە، بۆ شار، 

بۆ دووپاتبوونەوە، کەچی خوێندنەوە ئەو سەفەرە ترسناکەیە کە شاعیر پرسیاری لێوە 
دەورووژێنێ.

ئاماژەکردن بۆ دەرەوە، بۆ فەزایەکی فراوانتر، تەنانەت بە دونیایەکی بێ سنوور لەم 
دەقەی خوارەوە )الپەڕە ١4٣( بەرجەستە بووە:

فڕگە
کۆالرەیەک

لە دڵمدا نیشتۆتەوە،
منداڵێک

لەو دەشتاییانە دەگری.

دیسانەوە شاالو حەبیبە بەردوامە لە بەکارهێنانی دوو الیەن، دوو دونیا، دوو کردە، دوو 
بەرە، بێگومان لە پەیوەندیدان، بەاڵم ئەم پەیوەندییانە پچڕاون، تێکشکاون، نەماون، 

ئاوابوونە، بۆیە شیعر لە دایکدەبێت. دەبێ سەرنجی خوێنەر بۆ شتێک رابکێشین، ئەویش 
هۆکاری نووسینی شیعرمان لەال ئاشکرادەبێت. پەی بردن بە تەکنیکی نووسین، پەی 
بردنە نێو لۆچ و جیهانە پەنهانەکانی نووسەر و هۆ و سەبەبەکانی نووسینمان لە الی 

ئاشکرا دەکەن، هەر نەبێت داوەتێکە بۆ ناسینی رەگەزێک لە رەگەزەکانی.
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کۆالرە و شینایی ئاسمان و بەرەاڵکردنی خەیاڵ جیهانێکی 
کۆمپلێتە، بە تایبەتی لە جیهانی مندااڵنی الی ئێمە. بەاڵم شاالو 

زۆر شاعیرانە پێمان دەڵێ، ئەم دیمەنە کۆتایی هات، دەزووی 
کۆالرە قرتا، بەاڵم ئا ئەوەتا لە دڵی مندا نیشتۆتەوە. بەاڵم 

بەچی دەچێ، ژیان تەنها لە هەوارەکانی دڵدا بەرقەرار بێت! ئەو 
کونجە تاریکە بەس نییە بۆ ژیان، بۆیە »منداڵێک لەو دەشتاییانە 

دەگری.«
ئاوڕدانەوەیەک بۆ منداڵی، بەاڵم ئاماژەیەکیشە بۆ ئەوەی پێمان 

بڵێ منداڵی نامرێ و لە دڵدایە!
ئەم دوو جیهانە دوور لەیەکە لە الی شاعیر بەردەوامە. شیعر 

ئەم دوو جیهانە لێکترازاوە پێکەوە گرێ دەدات.
لە دەقی »پەیژە الپەڕە ١6٣( دەڵێت

بە بێ پەیژە
دابەزیوەتە ناو کۆاڵن

شەوی خامۆش.

تێکئااڵنی سروشت و کۆاڵن، بە بێ ئەرک و تەکلیف شەو 
ئاوێزانی کۆاڵن دەبێت. دەڵێی سروشت، لێرە تاریکیی و شەوێکی 

هێمنە، وەکو مارێک، بەاڵم دۆستانە لە باوەشی کۆاڵن دەنوێت.
پێچەوانەی ئەم دەقەی سەرەوە دەقێکی دیکە هەیە 

دەڵێت ) الپەڕە ١77(
پاسەوان

پەردەکە جوان دەپشکنم،
ژنەکەم نوستووە

ناهێڵم هەتاو بانگی بکا.

بەرامبەر بە شەوی خامۆش، هەتاومان 
هەیە، هەتاوی کوردستان گەمە لە گەڵ 

کەس ناکات، بەڵکو حەشەریانە سوار 
ئەستۆی دارودیوار دەبێت. رۆ دەچێتە نێو 
دیوار و تەنانەت لە سەر سێبەرەکانیش 

مۆڵگەی خۆی دادەنێت.
بە پێویست دەزانرێت ئاماژە بۆ 

خاڵێکی زۆر جەوهەری بکرێت ئەویش 
تێکشکاندنی لۆژێکەکانی نێوان عاشق و 

مەعشوقە، ئەم هاوکێشەیە تاکو ئێستاش 
وەکو بارستاییەک، زۆرجار رەزای دەقە 
شیعرییەکانی ئێمەی قورس کردووە. 
وەکو ئەوەی عەشق تەنها لە هەوارە 

نەزۆکەکاندا لە دایکبووبێت، لە دابڕان 
و نوزانەوە و الاڵنەوەوە پەیدا بووبێت. 

بە کورتی شیعری خۆشەویستی کوردی، 
شیعری دابڕان و هەناسەساردییە؛ 

دەگمەن، رەنگە زۆریش بە دەگمەن 
دەقی پێکگەیشتن بێت. لە لۆژێکی 

عەقڵیی لە الی ئێمە، پێکگەیشتن هەموو 
ئاسەوارەکانی عەشق دەسڕێتەوە. 

خوشەویستی دەبێ بە پاکیزەیی گۆڕبەگۆڕ 
بکرێت، لە لەحزە دابڕاوەکاندا کۆتایی 

بێت، ببێتە مەلحەمە هەتاهەتاییەکان و 
چاوەڕیی رۆژی حەشر بین بۆ ئەوەی عاشق 
و مەعشوق دەست لە مل بکەن. سەرەڕای 

ئەمە جیهانبیننە زۆر رۆمانسییە، بەڵكو 
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نەزۆکیشە زۆرجار.
ئەم گەمەیە کە شاالو لە نێوان رووناکی و تاریکی دەیکات، گەمەیەکی بە پیتە، گەمەیەکی 

شیعرییە بە ئیمتیاز.

سێیەم : پەیوەندی نالۆژیکەکان
زانست و ماتماتیک بە تایبەندی لە سەر پەیوەندییە رووتەکان ئیش دەکەن، واتە نیو 

پێوەری تێدانییە، ژمارەکان خۆیان دەدوێن و بە شێوەیەکی بابەتییانە بۆ دوو کەس 
یا زیاتر دەردەکەون. بەرامبەر بەمە، پەیوەندی شیعری خۆی دەردەخات، نالۆژیک 
لە شیعردا بە واتای کاۆس و فەوزا نییە، پاشەگەردانییەک نییە سنووری نەبێت و 

ئەوسەری دیار نەبێت، بەڵکو رەگەزەکان سەرلەنوێ رێکدەخاتەوە و لۆژیکی ناوەکیان 
دەردەخات. دیاردەکان لە ژێرەوە ئیش دەکەن، لە نهۆمە پەنهانەکان و رایەڵ و 

داوەکانیان پێکەوە گرێ دەدەن.
یەکێک لە خەوشەکانی شیعری کوردی، هەڵبەتە بەشێک لەو شیعرە، خاوەن قاوغە، واتە 
بنەمایەکی دەرەکی هەیە پێش ئەوەی بە ناوەڕۆک پڕ کرابێتەوە، هەیکەلێکی ئیسقانی 

هەیە، پێش ئەوەی بە دەمارو ماسولکە و خوێن پڕ کرابێتەوە. ئەم تەواو دژ بە واتاکانی 
شیعری ئازاد ئیش دەکات، شیعری ئازاد نە قاوغێکی دیاریکراوی هەیە کە پێشوەخت 
ئامادەکرابێت، نە ناوەڕۆک و تێمێکی دیاریکراویشی هەیە، بۆیە پێی دەوترێت ئازاد، 

هەموو دەقێک خۆی داهێنەری شیکل و واتاکانێتی.
ئەم بۆچوونە بە نیسبەت وشەوەش راستە. وشەی فەرهەنگی نییە و لە هەموو 

دەقێکدا، هەر وەکو ئەوەی فەرهەنگ بۆمانی روون دەکاتەوە، خۆی فەرز کات، بەڵکو 
وشە، شیعر دروستی دەکات، ئەو دەبێتە سەروەر بە سەر وشەوە. وشە لە کۆتێکست و 
سیاقی تایبەتی خۆیدا، کۆواتاکان دەداتە دەستەوە. ئەویش لە رێگای ئاواز و بارستایی 

وشە و سەرجەم ئەو پەیوەندییانەی کە لە رێگای دەقێکی شیعرییەوە دروست دەبن.
 بۆ نموونە  لە شیعری »ئەوانی دیکە کوان؟«

دایکم، ملوانکەکەی پچڕا
دەنکێک کەوتە دڵی منەوە.
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لێرە سێ رەگەز هەن : دایک، ملوانکە، دڵ. لێرەدا لۆژێکی نێوان ئەم 
سێ رەگەزە زۆر روونە، لە الیەک پەیوەندی لە نێوان ملوانکە و دایک 
و لە الیەکی دیکەشەوە دڵی قسەکەر، شیعرنووس. ئەوەی ویستوێتی 

نەفەسێکی شعری بداتە ئەم دەقە، تەنها »کەوتنی دەنکێکە بۆ ناو 
دڵێ »من« شیعر نووس. بە رای ئێمە ئەم پەیوەندییە لە ئاستێکی 

زۆر پەنهان دروست نەبووە، جگە لەوەی وێرگوڵ لە دوای وشەی دایک، 
گرێیەکی رێزمانی دروستکردووە. چونکە ئەگەر »دایک« لێرە بانگهێش 
نەکراو بێت، ئەوە هۆکات بۆ دانانی ئەو وێرگوڵە نییە. دەبوایە ویرگوڵ 

لەو دێرە هەڵگیرابایەوە. ئەگەر لە جیاتی ئێستێکیش دانرابێت، ئەوە 
ئەو کات دەکرا بە ماوەیەکی سپی یا سێ و چوار خاڵ ئەو ئێستە دیاری 

بکرابایە.

گرفتی خاڵبەندی لەم کۆشیعرە بە الیەن منەوە جۆرە خەلەلێکی 
دروستکردووە. )؛( خاڵ لە ژێر وێرگوڵ داددەنرێت لە رستەیەکی درێژدا 
کە بە رستەیەک، بەشێکی رستەکەی مانایەکی تەواو بدات بە دەستەوە.

ئێوارە
لە سەر کراسی تەنکی زەریا ؛

هەتاو، پەلەقاژەیەتی.

لەم وێنەیە رەگەزەکان زیاترن. کراس، تەنک، 
زەریا، هەتاو، پەلەقاژە. گواستنەوەی پەیوەندییە 
نالۆژیکییەکان بۆ لۆژیکی شیعر. ئەوەی جێگای 

سەرنجەو ئەوەی ئەم وێنەی دەوەڵەمەند کردووە، 
ئەویش کرداری »لەرزینە«. لە هەموو الیەک، 

بە بێ ئەوەی ئەم وشەیەمان لەبەرچاو 
بێت، هەست بە لەرزینەوە دەکەین. 

کراسی تەنک دەلەرێتەوە، 
زەریا و سەرجەم شەپۆلە 

ورد و درشتەکانی دەلەرنەوە، 
رەنگدانەوەی هەتاو لەسەر ئەو 

رووبەرە و بە تایبەتی راناوی 
»پەلەقاژەیەتی« ئەم لەرینەوە 

و هەڵلەرزینە دەبەخشێتە 
سەرجەم ئەو رەگەزانە. ناونیشانی 
شیعرەکەش »ئێوارە«یە، هەندەی 
دیکە دیمەنەکە دەخاتە بەردەم 

بورانەوە و لە ناوچوون. بە 
ئاوابوونی هەتاو دیمەنەکە نوقمی 

ئاوەکە دەبێت. وەکو ناونیشانی 
کتێبەکە، لە بەرامبەر چرکەسات 
داماندەنێت، گرتنی فۆتۆی ئەو 
لەحزە سرکانە کە یەکێکە لە 
رەگەزەکانی شیعری هایکۆی 

یابانی، بەاڵم...
سەرباری ئەوەی ئەم وێنە 

شیعرییە  وەکو ئەوەی دەستوری 
هایکۆ داوامان لێدەکات، ١7 

بڕگەیە، بەاڵم دابەشبوونەکە بە 
هەمان دەستوور ئەنجام نەدراوە 
و دەکرێت بوترێت شااڵو هایکۆ 
نانووسێت لەبەر ئەم هۆیانەی 

الی خوارەوە:  هایکۆ وەسفی 
دیمەنێک ناکات، هەروەها »من«ی 
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شاعیر تەواو دەبێ ون بێت، واتە »م« راناوی کەسی یەکەم دەبێ وجوودی نەبێت، گوزارشت 
لە هەستێکی دیاریکراو دەکات و کتوپڕێتی پێوەدیارە، وەکو فۆتۆی پۆلۆراید. هەروەها دەبێ 

رەگەزی وەرزێک یا ئاماژەیەکی روونی تێدابێت بۆ سروشت.
ئەم دەستوورانە بە هێچ جۆرێک لەم شیعرە کورتانە پەیڕەوی نەکراون بۆ ئەوەی ئەم 

دەقانە بدرێنە پاڵ هایکۆ، بەاڵم کورتی و گرتنەبەری هەندێ رەگەز ئەو ئیبتیباعەمان لە 
الی دروست دەکات. دەکرێ بڵێن لەسەر زیهنییەتی هایۆکۆ نووسراون.

لە دەقی »بۆ نائومێدان« تەواو هاوکێشە فیزییاییەکەی سروشت قڵپودیو دەرکرێت. 
هەموومان، ئەوە دەزانین کە زەمین شوێنێکی جێگیر نییە، ئەو بە دەوری هەتاودا 
دەگەڕێ، هەتاویش خاوەن شۆڕشە ئاگرینە لە بننەهاتووەکانێتی، بەاڵم جێگیرە. 

ئەم دیاردەیە بە بێ ئەوەی گالیلۆش روونی بکاتەوە هەر وابووە، بۆیە لە بڕیارەکەی 
پەشیمان دەبێتەوە و خۆی لە پەتی سێدارە قوتار دەکات؛ چونکە بڕوای وابوو ژیانی 

ئەو گرینگترە لەوەی کە کامیان بە دەور کامیان بسوڕێنەوە و بە بێ ئەویش زەمین لە 
سوڕانەوەی خۆی ناکەوێت! 

پیرە هەتاو
بە بینینی ئەم کێوانە

نالەرزێ.

ئەم وێنەیە هەندێ وێنەی کتێبە ئاینییەکانمان دەخاتەوە یاد. مەبەستم سەرجەم 
ئەو لێکدانەوانەی کە دەکەونە پێش قۆناغی زانستەوە. هەتاو پیرترە لە زەمین؟ یا بە 

پێچەوانەوە؟ یا هەموو وەکو تەمەنی تەقینەوە مەزنەکە پیرن؟ ئەمەش پرسیارێکە. کێو 
وەکو بزمار وان کە زەمینیان پێ چەسپکراوە. ئەم رەگەزە کۆسمۆسانە لە الی شااڵو، 
گەڕاونەتەوە چاخە سەرەتاییەکان. ئینسانی واقوڕاماو بەرامبەر هەموو دیاردەیەکی 

سروشتی. بروسکە و باران و رەشەبا هتد. دەکرێ ئاماژە بۆ دروستبوونی پەیوەندییەکی 
سەرەتایی بکەین. پەیوەندییەکی شیعرییە، بۆیە کتێبە دێرینەکان پڕن لە توخمی شیعری، 

چونکە بە شێوەیەکی مندااڵنە لە دونیا راماون.
شیعر دەیەوێ زانیارییەکان بسڕێتەوە و خۆی بسەپێنێت.
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چوارەم : هەرەسهێنانی باراستاییەکان
شیعری دوای راپەڕین جۆرە هەڵسانەوەیەکی 

واقوڕمانەوەیە. خۆی لە دونیایەکی نوێ دەدۆزێتەوە، 
بەاڵم ئەدەواتی نوێی پێ نییە، ئازادییەک بەرقەرارە، 
بەاڵم تەماح و ویستەکانی ئەو نەوەیە دابێن ناکات. 

لەو جیهانە نوێیە کەلێنێک هەیە بە ئاسانی پڕ 
نابێتەوە. بەاڵم دەبێتە بەرهەمهێنەری شیعرێک 

کە خۆی لە بارستاییە ئایدیۆلۆژییەکان تا رادەیەک 
پاکژکردۆتەوە. )بەاڵم بە تەقینەوەی سەرجەم کێشە 

کۆمەاڵیەتییەکان دەناسرێ.(
ئەگەر لێرەو لەوێ هێشتا هەندێ خڵتە بە ژێر 

مەاڵشووی شیعرەوە مابێت، بەاڵم ئیتر دەق 
مەتڵەبخواز نییە، ئیشی نەقابی ناکات، ناچێتە سەر 

مینبەر و کاری هۆشیارکردنەوە نابینی، لە نامێلکەی 
نهێنی و بە ناوی خوازراوەوە دەستاودەست ناکات، 
بەڵكو رامانێکی نوێ دێتە ئاراوە، رامان لە زمان، 
رامان لە سەرجەم ئەو دەقانەی کە لە پێشخۆی 

نووسراون و لە رێگای تەکنۆلۆژی زانیاری نوێیەوە، 
خوێندنەوەی ئەویتری دووردەست کارێکی رەهایە.
یەکێک لە رەگەزەکانی شیعری دوای 
راپەڕین، سەرهەڵدانی »من«ی 
شاعیرە، بە هەموو الوازی و 

کەموکوڕییەکانییەوە دەیەوێ 
بڵێ »منیش هەم«. خاڵێکی 

تەندروست، بەاڵم بۆ 
نووسینەوە شیعر 

بەس نییە، 

سەرباری ئەمەش وەکو خاڵی دەسپێک، وەرچەرخانێکی 
گرینگە.

تەنها ناونیشانەکان ئاماژەیەکی روونن بۆ رۆڵی 
کەس و رۆڵی تاک، ئیتر دەق دەیەوێ گوزارشت 

لە رۆحی تاک بکات وەک ئەوەی لە الی شاعیرانی 
شەست و حەفتاکانی سەدەی رابردوو هەوڵێک بوو بۆ 

نووسینەوەی رۆحی میللەت، ئاوێتەبوونێکی ئەفسوونای 
نێوان شاعیر و خاک بوو.

»کەسێک لێرە تێپەڕی« دەسنیشانکردنی رەوتی ئەو 
تاکەیە، تاکێک دەڵێ »من لێرەم و ئێستاش لێرەم«. 

بۆیە بە رای من ئاسۆی شیعری کوردی لە رابردووەکەی 
زۆر گەشتر دەبێ، چونکە چیتر ئایدیۆلۆژیا بە هەموو 
رەنگەکانییەوە ناتوانێت سواری ئەستۆی دەق بێت و 

سەفەرێکی پێ بکات کە ئارەزوو و خواستی ئەو نەبێت.
شوێن تەنها نیشتیمان نییە، بەڵکو ئەو شوێنەیە کە 
شاعیر تیای نیشتەجێیە، خەون تەنها بە ئازادییەوە 

نابینرێت، بەڵکو لەو فەزا تەسکەی کە شاعیر دەیەوێ 
شوێنی خۆی بکاتەوە، هەوڵی مومارەسەکردنی ئەو 

ئازادییە بدات. شیعرێکی »من« بە ئیمتیاز تیایدا رەنگ 
دەداتەوە.

راناوی »م« لە زۆربەی هەرە زۆری کۆپلەکان دووپات 
دەبنەوە و هەندێجاریش »تۆ«یەک دێتە ئاراوە کە 

گوزارشت لە دوو کەس دەکات. جێی ئاماژەپێکردنە 
کە »ئەو«ی مەعشوق ئەو کائینە دووردەستە نییە کە 
رۆمانسییەتێکی برینگی بەخشیبووی بە دەقی کوردی، 
بەڵکو »تۆ«یك دێتە ئاراوە کە رۆڵی گرێدان و تەنانەت 

دیالۆگیش دەبینی. 
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شیعری شااڵو وردبوونەوەیە لە شتەکانی بوون، لە شتە هەرە سادەکانەوە بۆ شتە ئاڵۆزەکان. 
موفرەدەی شیعر ئەو وشە زەبەالحە نییە ئیتر دەبێ لە فەرهەنگدا بە دوای بگەڕێین، بەڵکو ئەو 

وشانەن کە هەموو رۆژ بەکاریان دەهێنین.
شیعری نوێی کوردی دەیەوێ پەنجە لە شتەکان بدات، ئەزموونی دونیا بکات و خۆی لە 

زیهنییەت دوور بخاتەوە. چیتر نایەوێ بەرامبەر بە باخچەکان راوەستێت و گۆرانی بۆ 
گوڵ و پەپوولە بچڕێت. بەڵکو دەیەوێ گوڵێک بگرێتە دەست و پەپوولەیەک بخاتە ژێر 

میکرۆسکۆبەوە. رەنگە دەقی شااڵو بیەوێت ماڵئاوایی لە رۆمانسییەت بکات و بڵێ :
»دەستم لە تەماشای گواڵن شوشتووە.«

یا
»ژنەکەی وەاڵمی ناداتەوە،

گوڵدانەکە دەکێشێ بە زەیدا.|
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بۆ ئەبێت ئێمە بێدەنگ بین؟ ئەی بۆ نەبین؟! 
ئایە کام لە بیدەنگی باشە و کامە خراپە؟ چەندە 
بێدەنگی ماناکانی لە کلتور و دین و ئایدۆلۆژیاوە 

هێناوە؟ ئایە ڕۆشنبیریی چەندە ئەتوانێت کۆدی ئەو 
مانایانە هەڵبوەشێنێتەوە کە بێدەنگی توانیویەتی 

ئینسانەکان لە ناو کۆمەڵگادا گیرۆدە و ماڵی بکات بە 
مەبەست گەلێکی دیاریکراو. کەوایە ئەبێت بێدەنگی 

لەناو هەموو ئەم مانا جیاواز و شێوازە جیاوازانەی 
ژیاندا چی بێت؟ ئەم ئەنتۆلۆگیایە هی هەموو ئەو 
کەسانەیە کە لەم گۆشەیەدا باس لە تێگەیشتنی 

خۆیان بۆ بێدەنگی و بێدەنگی خودی خۆیان ئەکەن. 
بێدەنگ بن بزانن ئەم کەسانە بە باکگراوندە 
ڕۆشنبیرییە جیاوازەکانیانەوە لە ڕێی شکاندنی 

بێدەنگییەوە چۆن باسی بێدەنگی ئەکەن.

89



دوالیسمێک سه یر دەکه ین، هیچ ئەنجامی گرنگ بە کاتێ بێده نگی و ده نگ وه ک 
ناشکرێت جیاوازی له نێوانیاندا نه بینین، کە بە بڕوای من دەستەوە نادەین، به اڵم 

بەرژەوەندیی بێدەنگیدایە، بەوەی هەر قووڵبوونەوەیەک بینینی ئەو جیاوازییە لە 
ئەوەمان بەسەردا دەسەپێنێت تێڕوانینی باو تێبپەڕێنین لەو چەمکە پەراوێزخراوەدا 

بڕوانین. لە زمانی کوردیدا پێشگری )بێ( کە بە مانای و بە شێوەی تر لێی 
وشەیەکەوە بلکێت، پێچەوانەی دەکاتەوە و ئاماژەی ئەوە )نەبوون( دێت، بە هەر 
نێگەتیڤە وەک لە )بێهێز(، )بێتوانا(، )بێبەهرە( و زۆری دەدات، کە  شتێکی 
بۆیە وشەی )بێدەنگی( مانای نەبوونی دەنگە، لە کاتێکدا تردا دەردەکەوێت، 

لە زمانی عەرەبی )صمت( و لە ئینگلیزی )Silence( دەگوترێت، کە مانای نەبوونی 
دەنگ ناگەیەنن. بە هەمان شێوە لە زمانی ئەڵمانی و ئەسکەندەناڤیدا وشەکان 

پێوەندییان بە دەنگەوە نییە. واتە لە ڕووی ئۆراڵەوە هیچ ئاماژەیەکی نێگەتیڤانە 
بۆ ئەو چەمکە هەست پێ ناکەین، تاکو پێمان بڵێت )بێدەنگی( بۆیە بێدەنگییە، 

لەو کەلتوورانەی 
دەنگ دەستەاڵتی 

گەورەی هەیە، 
نووسین 
بایەخی نییە

س
وو

انن
ۆم

/ ڕ
ور

سو
کە
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ن 

روا
کا
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چونکە دەنگی نییە وەک ئەوەی 
لە زمانی ئێمەدا هەیە. له  زمانی 
کوردیدا جیاوازی له نێوان  )لسان 

)language ( و )لغةTongue
یشدا ناکرێت، لە کاتێکدا ئەو 

دووانە الی زمانەوانەکان لەوانە 
الی )سۆسێر( جیاوازن و ئەرکی 

جیاوازیشیان هەیە. )سۆسێر(، کە 
بە دامەزرێنەری سیمۆلۆجیا 

دادەنرێت، پێی وایە زمان 
بەرهەمێکی کۆمەاڵیەتییە و 

زوبان )Tongue( بەو مەبەستە 
دایهێناوە تاکەکان بە کاری 

بهێنن. بەوەدا چەمکی بێدەنگی 
پێوەندیی بە دەنگ، زمان، زمانی 

ئاخاوتن و نووسینەوە هەیە، 
باسێکی قووڵە و لە بواری 
لینگویستیک و فەلسەفەدا 

بەردەوام پرسیاری ماندووکەر 
بووە، بە ڕادەیەک لە )پالتۆن( و 
زووترەوە تاکو )دێریدا( و دواتر 

هەر یەکەی بە شێوەی خۆی 
ڕووبەڕووی ئەو پرسیارە 

سەرکێشە بووەتەوە، تەنانەت لە 
بواری شێوەکارییشدا بێدەنگی، 
کە بە ڕەنگی سپی ئاماژەی پێ 

دەدرێت، بایەخێکی گەورەی 

فیکری و ئیستاتیکیی هەیە، بەاڵم ئێمە لێرەدا ئەو بوارەمان نییە 
بچینە ناو وردەکارییەکانیەوە. کەلتووری کوردی وێنەی هەر 

کەلتوورێکی دیکەی ترادیشناڵ نەک هەر لە ڕووی 
زمانەوانییەوە وەک نەبووێک لە بێدەنگی دەڕوانێت، 

بەڵکو لە ڕووی کۆمەاڵیەتییشەوە مرۆڤی بێدەنگ بە 
بوونەوەرێکی دەستەپاچە لە قەڵەم دەدات، بەوەی 

دەنگ ڕێگای سەرەکییە بۆ خۆگونجاندن لەناو 
کۆمەڵگادا. ده نگ الیه نه  فیزیکییه که ی زمانە، 

مادام قوڕگ، زوبان، مەاڵشوو، ددان، لێو و شتی تر 
به شداریی تێدا ده که ن، بێده نگییش الیه نە 

مێتافیزیکیه که یه تی. ئەگەر وەک )هایدیگەر( 
پێی لەسەر دادەگرێت مرۆڤ 

لەنێوان ئەو هەموو بوونەوەر و 
شتانەی لەناویاندا دەژیێ، تاکە 

بوونەوەرە لە توانایدا هەیە 
لەبارەی )بوون(ەوە پرسیار 
بکات و لێی تێبگات، ئەوا 

دەکرێت بڵێین مرۆڤ تاکە 
بوونەوەریشە دەتوانێت بێدەنگ 

ببێت و لە بێدەنگیی خۆی تێبگات، 
مادام بێدەنگی لە سەرچاوەیەکی 

ڕەسەنە. ده نگ زۆربەی کات 
ئاڕاستەیە بۆ ئەوانی تر و له ژێر 
جه بری کۆمه ڵێک فاکته ری وه ک 

کۆمه اڵیه تی، ئابووری و 
جیۆگرافیدایه ، بۆیه  دەشێ ده نگ 

شتێکی ساخته  و شێواو بێت، بەوەی 
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ڕێگای سەرەکییە بۆ خۆگونجاندنی مرۆڤ لەناو گرووپەکاندا، لە 
کاتێکدا بێدەنگی دیاڵۆگی خودە لەگەڵ خۆیدا. دەکرێت 

بگوترێت بێده نگی ته عبیر له  بوونی ڕاسته قینه ی مرۆڤ ده کات، 
به وه ی زیاتر له  ده نگ خاوه نی ئازادییه . بەم شێوەیە بێدەنگی، 
بە تایبەتی الی داهێنەر، لەوەوە سەرچاوە دەگرێت، کە )بوون(

ێکی ڕەسەن و سەربەخۆی هەیە و نایەوێت وەک )بوون(ی 
ڕووکەش و ساختە لە خودی خۆی داببڕێت، نەبادا لە پرۆسێسی 

)بەشتبوون(دا ببێتە بابەت و لە کۆمەڵدا بتوێتەوە. کەواتە 
بێدەنگی نەگوتنی شت نییە، بەڵکو گوتنی شتە بۆ ئەو خودەی 

بیر دەکاتەوە و پرسیاری ئۆنتۆلۆجیی هەیە. دەنگ گرنگترین 
کەناڵی مرۆڤە بۆ پێوەندیکردن و گەیاندنی مەبەستەکانی، بۆیە 

دەنگ ڕێگای سەرەکیی بەکۆمەاڵیەتیکردنیەتی. هەر لەبەر 
ئەوەیە بایەخی دەنگ لە کەلتووری کوردیدا لەوەدا دەردەکەوێت، 

کە دەتوانێت جەستەکان لە یەکتر نزیک بکاتەوە. 
گردبوونەوەیش خەسڵەتی ئەو کەلتوورانەیە تاکەکانی لە 

شێوەی گرووپی گەورەدا دەژین و دەستبەرداری 
بەشێکی زۆری ئازادیی خۆیان دەبن. قسەکەر لە 
ڕێی دەنگەوە دەیەوێت لە ئاستی ئەوانی تردا 

خۆی بنوێنێت، بەو مەبەستەی ددان بە 
بوونیدا بنێن و شوێنی خۆی لە کۆمەڵگا 
بکاتەوە، لە کاتێکدا بێدەنگی دابڕانە لە 

زمانی گرووپ، بۆ ئەوەی دنیایەکی دیکە 
لە ناوەوە پێک بهێنێت. سەیر نییە 

ئەگەر دەبینین لەو کەلتوورانەی دەنگ 
دەستەاڵتی گەورەی هەیە، نووسین 
بایەخی نییە. من سەرنجم داوە 

ئەو کەلتوورانەی دەنگیان پێ لە 

بێدەنگی گرنگترە، کەمترین ئازادی بە 
جەستە ڕەوا دەبینن. لەو کەلتوورانەدا 

جەستە بە جلی ئەستوور دادەپۆشرێت و 
)ڕووتی( وەک )بێدەنگی( بەر نەفرەت 

دەکەوێت. مرۆڤی دەنگدار تەنیا جەستە 
دەبینێت و هەموو پرسیارەکانی بە 

جەستەوە بەندن، بەاڵم ڕۆح و فیکر، کە 
پێوەندییان بە بێدەنگییەوە هەیە، دەکەونە 
دەرەوەی پرسیارەوە. پرسیارەکانی مرۆڤی 

دەنگدار لەبارەی جەستەوە پرسیاری 
ئۆنتۆلۆجی نین، بەڵکو پرسیاری 

کۆمەاڵیەتین، کە کەلتوور لە شێوەی بەها 
و نۆرمی چەسپاودا بەسەر تاکەکانیدا 

سەپاندوون. لێرەیشدا جیاوازییەکی گەورە 
لەنێوان جەستەی نێرینە و جەستەی 

مێینەدا دەکرێت، بەوەی یەکەمیان تاکو لە 
توانادا بێت دەردەخرێت و دووەمیان بە 

هەموو شێوەیەک دەشاردرێتەوە.  بوونی 
چەک بە شانی پیاوی دەنگدارەوە تەنیا بۆ 
بەرگری و پارێزگاری لە مافی ڕەوا نییە، 

بەڵکو بە پلەی یەکەم بۆ دەرخستنی 
جەستەیەتی. بە مانایەکی تر جەستەی 

پیاو کاتێ مانا پەیدا دەکات، کە بە 
نیشانەکانی نێرینە دادەپۆشرێت، کە ئەمە 

بە دیوەکەی تریدا سڕینەوەی جەستەیە. 
چەک وەکو گرنگترین نیشانەکانی 

ئازایەتی و پیاوەتی نەک هەر مافی 
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دەنگهەڵبڕین بۆ نێرینە مسۆگەر دەکات، بەڵکو ڕێی ئەوەیشی پێ دەدات هێرش بکاتە سەر مرۆڤی 
بێدەنگ، وەک هەندێ لەو نووسەرانەی لە گردبوونەوەکاندا نمایشی جەستەیان دەکەن و بە 

دەنگی بەرز نووسەری بێدەنگ دەشکێنن. ئەوە پیاوی دەنگدارە ڕێی ژنی داوە جەستەی بە زێڕ، 
زیو و شتی ناسکی تر بڕازێنێتەوە، بەو مەبەستەی لەو بەراوردکارییەدا جەستەی زبری خۆی 

لە چاو جەستەی ناسکی ئەودا زەقتر دەربکەوێت. کاتێکیش دەنگ و جەستە پێوەندیی 
بەتینیان پێکەوە هەیە، ئەوا جەستەی ناسک بێدەنگ دەبێت و جەستەی زبر دەنگ 

هەڵدەبڕێت. هەتا ئەو جەستەیە زیاتر خاوەنی نیشانەکانی زبری و پیاوەتی بێت، توانای 
دەنگهەڵبڕینیشی پتر دەبێت. دەگەینە ئەوەی بڵێین ڕاستە دەم و قوڕگ سەرچاوەی 

دەنگن، بەاڵم ئەوەی ماهییەتی ئەو دەنگە دیاری دەکات کۆمەڵێک نیشانەن، کە 
کەلتوور وەک سیمبۆلی پیاوەتی و ئازایەتی لێیان دەڕوانێت. کەواتە ئەوەی جێگای 

پرسیارە بێدەنگی نییە، بەڵکو دەنگە، ڕاستتر دەنگی نێرینە و هێزی دەنگی ئەو 
نێرینەیەیە. لە کەتووری زارەکیدا، واتە لەو کەلتوورانەی وەک هیی کورد 

نامێژوویین و خاوەنی دامودەستگای مەدەنی نین، ئەو دەنگانەی لە 
ڕێی هوتاف و درووشمەوە بۆ سەرکردەکان ئاڕاستە دەکرێن زۆر لەو 

دەنگانە گرنگترن، کە بە بێدەنگی لە هەڵبژاردنەکاندا بۆیان 
دەخرێنە سەندووقەوە، بۆیە ئەو دەنگە بێدەنگانە ددانیان پێدا 

نانرێت و لە ڕێگای دەنگی فیزیکییەوە، واتە لە ڕێی قسەوە کێشەکە 
یەکال دەکرێتەوە. بەم شێوەیە بێدەنگی زۆر کەم قسەی لێوە کراوە، 

یان هەر لێی نەکراوە، چونکە چەمکێکی نەگەتیڤە و چەمکە 
نەگەتیڤەکانیش، مادام تەنیا لە ڕێی چەمکە پۆزەتیڤەکانەوە 

دەردەکەون و پاشکۆی ئەوانن، ئەوا بە الوە دەنرێن، بەوەی کەلتوور دوا 
بڕیاری لەسەر داون و چوارچێوەی بۆ داڕشتوون. بێدەنگی لە کەلتووری 

زارەکیدا دوو ڕووی جیاواز پێشان دەدات. کاتێ پێوەندیی بە ژنەوە هەیە 
بە پۆزەتیڤ دادەنرێت، بەاڵم ئەو خەسڵەتە بۆ پیاو نەگەتیڤە، بەوەی 

هاوواتای شەرم و ترسنۆکییە. سەیر نییە ئەگەر زۆر جار لە بواری 
نووسیندا نووسەر و ڕۆشنبیری پیاو بەوە تۆمەتبار بکرێن، کە ترسنۆک و 

شەرمنن، وەک ئەوەی لە حەڤدەی فێبریوەریدا بینیمان چۆن نووسەر 
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هەبوو نووسەرانی تری بەوە تۆمەتبار دەکرد دەنگیان نەبووە. واتە 
لەگەڵ ئەوەیشدا ئەوانە بە نووسین بۆچوون و هەڵوێستی خۆیان 

ڕاگەیاندبوو، بەاڵم لەبەر ئەوەی بە شێوەی جەستە دەرنەکەوتبوون 
و دەنگی فیزیکیی خۆیان دەرنەبڕیبوو، بە ترسنۆک و شەرمن 

دادەنران. ئەو تۆمەتانە تەنیا دەدرانە پاڵ نووسەری پیاو و 
نووسەری ژنیان نەدەگرتەوە. دەکرێت دیسان ئەو نموونەیە بیری 

خۆمان بهێنینەوە، کە ئەو دەنگانەی دەخرێنە سەندووقی 
هەڵبژاردنەوە چونکە لە دەم دەرناچن و دەنووسرێن، گرنگییان نییە. 
هەر لێرە لەوەیش تێدەگەین چۆن هەندێک لە نووسەرانی ئێمە بە 

هەمان ئەقڵی سیاسییەکان  دەنگ دەخەنە سەرووی بێدەنگی و 
نووسینەوە، بگرە لە ڕێگای هاوارەوە هێرش بۆ سەر هەموو 

نووسەرێکی بێدەنگ دێنن، بێ ئەوەی لە ئاستەکانی بێدەنگی 
تێبگەن. ئایا بێدەنگیی ڕۆشنبیری داهێنەر هەمان بێدەنگیی 

ڕۆشنبیری ئاساییە؟ وەک دەبینین لە کەلتووری زارەکیدا نووسین 
پلەیەکی زۆر کەمتری لە قسە، یان ڕاستتر لە دەنگ هەیە. ئەمە 
ئەو بوارەیە، کە )دێریدا( بەشێکی زۆری تەمەنی خۆی بۆ تەرخان 
دەکات و بەپێی میتۆدی هەڵوەشاندنەوە ڕووبەڕووی 

دەبێتەوە. لە کاتێکدا فۆنۆسێنتریزم 
)Phonocentrism(، واتە سێنترالیزمی دەنگ، پێی 

وایە دەنگ و ئاخاوتن دەکەونە سەرووی زمانی 
نووسینەوە، یان بە مانایەکی تر ئەوانە لە 
نووسین گرنگترن، کە ئەمە میراتێکە لە 

)پالتۆن(ەوە جێ ماوە و بە )سۆسێر(دا 
تێپەڕیوە، ئەو فەیلەسووفە شەڕانگێزە پێ 
لەسەر ئەوە دادەگرێت نووسین دەکەوێتە 

پێش ئاخاوتن و هاوشانیشیەتی، بگرە لە 
خۆیشی دەگرێت. بەڵێ، بەپێی ئەو 

میراتە )دەنگ( وەک )ئامادە( و 

)نووسین( وەک )نائامادە( سەیر کراوە، 
بۆیە )دێریدا( جەخت لەسەر نووسین 

دەکات و دەیەوێت لەو ڕێگایەوە 
دەستەاڵتی )دەنگ( تێک بشکێنێت. 
ئەمە باسێکی قووڵە و لێرە بواری 

ئەوەمان نییە بچینە ناو 
وردەکارییەکانیەوە، بەاڵم دەبێت 
ئەوەیش بڵێین )دێریدا( پێی وایە 

سێنترالیزمی دەنگ هەمیشە لە ئاستی 
تێکستەکاندا ڕووبەڕووی دوالیزمە 

دژەکانمان دەکاتەوە وەک ڕۆح/  جەستە، 
ئەقڵ/  نائەقڵ، قسە/  نووسین، گەرم/  
سارد، ڕەش/  سپی، ژیان/  مردن، چاک/ 

خراپ، جوان/ ناشیرین و زۆری تر، کە 
مێتافیزیکا لەو ڕێگایەوە مانای 

پێشوەختی خۆی دەسەپێنێت، مانایەک، 
وا خۆی دەردەخات قەوارەیەکی 

یەکگرتوو و هاوڕێکی هەیە و بووەتە 
سێنتراڵی ئەقڵ، دواجار لە شێوەی 

حەقیقەتێکی نەگۆڕدا دەردەکەوێت. بە 
بڕوای من نووسین بەرهەمی 

بێدەنگییە، بەاڵم نووسین هەمیشە 
لەگەڵ خۆیدا نیگەرانی بۆ نووسەر 

دەهێنێت، بەوەی ناتوانێت بە دروستی 
ئەو وێنانەی ناوەوەی بگوازێتەوە. سەیر 

نییە ئەگەر کەسی بێدەنگ هەمیشە 
هەست بکات دنیای بێدەنگی نەک هەر 
لە دنیای دەنگ گەورەترە، بەڵکو بگاتە 
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ئەوەی بە دنیای ڕاستەقینەیشی بزانێت، کە هێزێکی گەورەی زمان و دەربڕینی گەرەکە، تاکو وێنەکانی 
بۆ دەرەوە بگوازێتەوە. بەم شێوەیە بێده نگی خاو ە و ده کرێت به رده وام کاری پێ بکرێت، بێ 
ئه وه ی له و دۆخه ی خۆی ده ربچێت، بەاڵم ده نگ کواڵوه  و له  ده ست ده رچووه ، هەر بۆیە وەک 

گوتمان بێدەنگی ئاڕاستەیەکە بۆ نووسین، بەوەی نووسین جیاوازی دەهێنێتە کایەوە و 
بێسنوور ئاڕاستەی دیکەی لێ دەبێتەوە. دەکرێت بڵێین کەسی بێدەنگ لە بەرانبەر دنیای 
ئەوانی تردا داخراو و لە بەرانبەر دنیای خۆیدا کراوەیە، کە )کارل گۆستاڤ یۆنگ( چەمکی 
)Introvert(ی بۆ بە کار دەهێنێت، بەو مانایەی ئەو بێدەنگانە لەناوەوە دنیایەکی گەورە 

دادەمەزرێنن. ده نگ، کە خۆی خەسڵەتێکی فیزیکیی هەیە، بەوەی قوڕگ، زوبان، 
مەاڵشوو، ددان، لێو و شتی تر بەشداریی تێدا دەکەن، ئەوا به ر ته نه  فیزیکییه کانیش 
ده که وێت و ده نگدانه وه ی ده بێت، به اڵم بێده نگی به ر هیچ ته نێکی فیزیکی ناکه وێت. 
دەنگ زۆربەی کات بۆ گیانلەبەر ئاڕاستە دەکرێت و ئەو گیانلەبەرانە وەاڵمدانەوەیان 

بۆ ئەو دەنگە دەبێت، بەاڵم بێدەنگی مادام ئاڕاستەی تەنیا بۆ خۆیەتی، ئەوا 
وەاڵم بایەخێکی گەورەی بۆی نابێت. لەمەوە دەزانین داهێنەر خاوەنی 

هێزێکی گەورەی ناوەوەیە، کە بێ ئەوەی گوێی لە دەنگدانەوەی 
بۆچوونەکانی ببێت، بەردەوام دەبێت. هەر بەو هێزە گەورەیەیش 

بەرگەی تێکڕای ئەو هێرشانە دەگرێت، کە دەیانەوێت لەناو 
بێدەنگییەکەی دەریبهێنن، بەو مەبەستەی وەک هەموو ئەوانی تر 
لەناو قەرەباڵغییەکاندا دەنگ هەڵبڕێت. کەلتووری ئێمە وزەیەکی 

گەورە دەخاتە کار لەپێناوی ئەوەی بێدەنگی بۆ دەنگ بگۆڕێت، بەوەی 
بێدەنگی الدانە لەو بەها و نۆرمانەی کۆمەڵگا لەوەتەی هەیە 
پارێزگارییان لێ دەکات. بە درێژاییی مێژووی نووسینی ئێمە 

تێگەیشتنێکی زاڵ هەبووە، کە پێی وا بووە بۆیە دەنووسین، تاکو لە ڕێی 
زمانەوە دەنگ هەڵببڕین، بەاڵم ڕاستییەکەی نووسین بە پلەی یەکەم 

لەوەدا فریامان دەکەوێت پارێزگاری لە بێدەنگیی خۆمان بکەین، چونکە 
بێدەنگی بێجگە لە زمانی خۆی، کە زمانی ئۆنتۆلۆجییە، بە هیچ زمانێکی 

تر دەرنابڕێت. سەیر نییە ئەگەر مێژووی فەلسەفە مێژووی بێدەنگی 
بووبێت. لەناو بێدەنگیی داهێنەراندا بێدەنگیی )دێکارت( لە فەلسەفە و 

هیی )کافکا( لە ئەدەبدا دەگمەنە.

ئەدەبیسەردەم

95



ڕسته یه ی ناو ڕۆمانه کەی پاییزی باوكساالریی ماركیز، كاتێك گه شتمه  ئه م 
دا بێده نگ بم. بێده نگ له  ناوه وه ، ڕێك له و شوێنه ی بۆ ساتێك هه وڵم 

هه ست بكه م بێده نگی چییه ؟ بۆ ده بێت سه رتاسه ری كه  قواڵیی منه ، تا 
بن، بۆ ئه و چركه ساته ی كه  جه نه ڕال ده یه وێت بگاته  ناو كۆشك بیده نگ 

به  ڕاستی جه نه راڵ دوور له  چێژ و ئۆرگازم، خۆیشی ترۆپك، ئایا 
هه مووان له  كۆشكدا ته نها ده نگیان ده رنایه ت، یان له  ده گاته  بێده نگی؟ 

شه وق و جۆشی و خرۆشی ناوه وه ش ده وه ستن؟ بێده نگی ته نها نه مانی ده نگه ؟ 

بیده نگ بن 
جه نه راڵ 

ڕه حه ت 
ده بێت! 
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یان وه ستان و هه ڵوێسته كردنه ؟  
كه  بیر له  بێده نگی ده كه وه ، ئه و 
كاته  كه  له  ناوه  من خه ریكم به  

ده نگی به رز قسه  بۆ خۆم ده كه م، 
ئه مه ش ماندووم ده كات، چونكه  

هه ر به ڕاستی من ده مه وێت 
ده نگه كانی ناوه وه شم بوه ستێنم، 
حه زده كه م یه كێك فه رمان بكات 

وه ك ناو كۆشكی جه نه ڕاڵ تا 
كۆشكی ناوه وه م سه رتاسه ر 

بێده نگ بێت، بۆ ئه وه ی بگه مه  
ئه و ئارامییه ی كه  مه به ستمه ، 

ئارامییه كی ته واو کە هه م ڕه نگی 
هه یه  هه م بۆن. ئارامییه ك جیاواز 

له  كپی، جیاواز له و بێده نگییه ی 
له  خه ونه  كابووس ئامێزه كاندا 

به رۆكت ده گرێت، یان له و 
كابووسانه ی هاوارده كه یت و ده نگت 

ده رنایه ت، بێده نگییه كم ده وێت، 
ده نگه كانی ناوه وه م وه ستابن له به ر 

منی جه نه راڵ!
 زۆرجار بیرده كه مه وه  له  خودی 

بێده نگی، كه  ته واو ده نگ نامێنێ، 
نه مانی ده نگیش به و واتایه ی 
ئیتر بیركردنه وه ی من ناگات 
به وی دی، چونكه  له  پرۆسه ی 

گفتوگۆدا، كه  بچوكترین غه ریزه ی 

مرۆییه ، ده نگ و قسه  ده بێته  گه یه نه ری بیركردنه وه  و خه یاڵ و 
هزری ئێمه  به وی دی، هه ر له  ڕێی ده نگیشه وه یه  گفتوگۆ 

دروست ده بێت. به  هۆی شریتێكی ده نگییه وه  زنجیره  
بیره كانی خۆمان به وی دی ده گه یه نین، ئه گه ر ئه م 

شریته  ده نگییه ، له  میانه ی پرۆسه ی دروست بوونیدا 
له  ناوه وه  ڕاگرین و نه یه ڵین گۆ بكرێت، بێده نگی 

دروست ده بێت؟ خۆ ئه گه ر بێده نگی به وه بێت، 
ئه وا چی له  ده نگه ده نگه كانی ناوه وه  ده كه ین، كه  

بیره كان گینگڵ ده ده ن و به  ته وژم خۆیان به  
دیواره كانی ناوه وه ماندا ده كێشن؟ یان ئه گه ر 
بێده نگی به وه  بێت، ته نها ده نگمان نه یه ت، 

نه ك بیره كانیشمان نه گات به وانی 
تر ئه ی چی له و مرۆڤانه  

بكه ین، كه  ده نگیان ده رنایه ت 
و بیره كانیشیان ده گه یه نن 
به هۆی سیگناڵی نازمانیی 

و ئاماژه كارییه وه ، ئه گه ر 
یه كێك له وانه  قسه مان بۆ 

بكات به و زمانی ئاماژه یه ، ئیمه  
بمانه وێت ڕایگرین، دیسانه وه  

ده ڵێین بێده نگبه !؟ خۆ ئه و ده نگی 
نه بووه ، تا ده نگی ڕاگرین. ئه مه ش 

ئه وه  ده گه یه نێت، كه  بێده نگی 
به  مانای ئه وه  دێت، وشه كان 

ڕاگرین له و ڕژانه  به رده وامه ی، 
كه  بیره كان ده هێننه  ده ر له  گه ڵ 

خۆیاندا، چونكه   ئه ركی ده نگ هیچ 

ئەدەبیسەردەم

97



نییه  گه یاندن نه بێت، له  كاتێكدا ئه ركی گه یاندن الی كه سه  
تایبه ته كان)الڵه كان( ده كه وێته  سه ر ئاماژه  و جوڵه ی ئه ندامه كانی 

له ش. 
بێده نگ وه ستانی ڕه وانه كردنی بیره كانه ، لێره شدا بێده نگی به و 

مانایه  دیت، كه  ته واوی گه یاندنی ناوه وه مان له وانی ده وروبه رمان 
مه حروم بكه ین و وه ك حه ساریك خۆمانی پێ گه مارۆ بده ین، 

ده نگ هه ڵنابڕین و له  ناوه وه  بیره كانمان سه ر له  نوێ بۆ خۆمان 
ده خه ینه وه  ڕوو. له  ناوه وه  له گه ڵ خۆمان ده ست ده كه ین به  

گفتوگۆ و هه ر له  ناو خۆشماندا سه رزه نشتی خۆمان ده یكه ین 
و له گه ڵ خۆماندا ده یكه ین به  ده مه قاڵه ، تا ئه وه ی خۆمان 

ده توانین له  ناوه وه  بێ ئه وه ی ئه وی دی نامه حره م پێبزانێت 
خۆمان بریندار ده كه ین. ئه مه ش ئه و كاته یه،  كه  ته واو له  

ده ره وه  ئێمه  بێده نگین و له  ناوه وه  جه نگ به رپایه ، هه ر ئه وه یه  
وا ده كات بێده نگی هه میشه  ئارامی نه بێت، بێده نگی پاكی و 
جوانی و به  مانا میللییه كه ی »شه ریفی« نه بێت، چونكه  ئه و 
كاته ی ده نگ ڕاده گیرێت، بیر له  قسه  دایه ، به ڵگه ش 

بۆ ئه مه  زۆرینه ی مرۆڤه  گۆشه گیر و كه مدوو و 
الته ریكه كانن، به رده وام وه ك كه سانی ئارام و 
بیده نگ ته ماشاده كرێن، له  كاتێكدا ئه ده بیات 

به هۆی ده روونشیكارییه وه  وێنه ی ناوه وه ی 
ئه مانمان بۆ ده كێشێت،  ئه گه رچی له  ده ره وه  
بێده نگن، به اڵم ئه مه  مانای ئارامی ناخ 
نییه  و به ڵگه یه  بۆ نه دۆزینه وه ی تاكی 
ناو دوو جه مسه ر ی قسه كه ر و گوێگر، 
بۆیه  ئه و تاكه  له  ناوه وه  ده دۆزێته وه  

و خۆی ده بێته  گوێگر و ده بێته  
قه سه كه ریش، له  ناوه وه  به  مۆنۆلۆگ 

بێ ئه وه ی ده نگی بێت بێ ئه وه ی سه دا 
هاتبێته  ده ر ئه و خه ریكی قسه كردنه ! 
ئه مه ش ڕێك ئه و كاته یه  كه  بێده نگه ، 

به اڵم بێ قسه  نییه ، بێده نگی وه ستانه  و 
ئه هوه ن بوونه وه یه ! 

كاتێك ده ڵێم بێده نگی شه ریفی نییه ، 
بیری فیلمی پێرسۆنای ئینگمار بێرگمانم 

ده كه وێته وه ، بێرگمان وه ك هه میشه  
له م فیلمه دا قسه  له سه ر ناوه وه ی 
مرۆڤ ده كات، كاری به سه ر كرداره  
ده ركییه كانه وه  نییه ، مه گه ر ئه وه ی 

پێت نه ڵێت: كه  ئه مه  ڕه نگده ره وه ی چ 
كاره سات و غه وغاییه كی ناوه كییه . ئه وه ی 

بێرگمان له م فیلمه دا به  ناوی پێرسۆنا 
و ده مامه كه وه  نیشانی ده دات، نیشانه ی 

پرسیاردانانه  له سه ر ئه و بێده نگییه ی ئێمه  
زۆرجار به  باشی و جوانی ناوی ده به ین! 
كاتێك ئه لیزابیت بڕیار ده دات دوای ئه و 

هه موو خودنه بوون و ڕۆڵبینینه  درۆزنانه یه  
بێده نگ بێت و ته واو قسه نه كات، یان به  
مانا كوردییه كه ی ده نگی نه یه ت، ته واو 

ئه و كاته یه،  كه  ئه و ته نها ده نگی بڕیوه  وه  
گه رنا بیره كانی به  نووسین ده گه یه نێت به  
هاوسه ركه ی و دیسانه وه  خودی بێده نگیش 

ناتوانێت به  به رگی باشی و جوانییه كان 
داپۆشرێت و ئه و ده مامه كه  هه ڵده ماڵرێت، 
كه  كراوه ته  ڕوو به ناوی ئه وه وه  كه  بیزاره  

98



له  ده مامكی  قسه  كردن. واته  بێرگمان قسه كردن و ڕۆلبینی ئه كته رێك 
به  درۆ و ده مام ك داده نێ. بۆ وازهێنان له مه ش بێده نگی ده دا به  

كاره كته ره كه ی، كه  ئه مه ش سه ر له نوێ ده مامكێكی تره   بۆ شاردنه وه ی 
ناوه وه ی مرۆڤ، ڕێك ئه مه  كه  بێرگمان ستایشی قسه كردن ده كات و 
بێده نگی ده خاته  ژێر پرسیاره وه ، كه  چۆن له  فیلمی »بێده نگی«ش دا 
بێده نگی تێكده شكێنێت و هه ردوو خوشه كه كه  ده كه ونه  ناو دیالۆگ و 
هاوار و ده مه قاڵه وه ، كه  ته واو مرۆڤبوون به  قسه  و به و  هاوارانه وه  به  

ڕاستگۆ و ده روون درووست نیشان ده دات، با قسه كانیش نادرووست بن 
له  نه كردن باشترن! 

 ئیستا دوای ئه م دێڕانه  بیده نگم، كه س گوێی لێمه ؟! 

حەزم لە چوونە ناو دارستان هەیە. 
ئەو بێدەنگییەی لەویادا هەیە 
سەررێژە لە ئاشتی و ئارامی. 

سپێدان کاتێک تەمێکی بێدەنگ 
بەسەر کێڵگە و مەزراکاندا 

ئەکشێت. یان ڕۆژانی زستان ساتێ 
ڕووناکییەکی تەزیو بەفر ڕەنگ 

ئەکات و سنەوبەرەکان تەواو بێ 
جوڵە و بێدەنگن ئەبن. 

یۆران پارشۆن

 سەرۆک وەزیرانی پێشوی سوید
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دانه بڕاوه  له گه ڵ چه مکی جوانیی، تا جوانی په یوه ندییه کی دووانه ی 
بونه وه ردا ده م بێده نگ و ناخ زیاتر ده هه ژێ، زیاتر هه ڵکشێ له  

هه ستپێکراوه  و نه چۆته  ده ره وه ی وجود، گه رچی ئه مه ش حه قیقه تێکی 
ئینسان به اڵم زۆر به  ئاسانی ده توانین ده ستی گوزارشته  له جه وهه ری 
به رهه می بیرکردنه وه ی مرۆڤه، له  کۆتا قۆناغیدا لێوه  بده ین، به مانای 

فڕێ نادرێته  ده ره وه ی بوون. بۆ په ی بردن به رۆچوون،)بێده نگی( هه ڵده بژێردرێ...

وشه  به س 
له ده مدا 

هه ڵناگیرێ
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 بۆ منیش بێده نگی هه موو ئه و هه راو زه نا زۆره ی ناخمه  که به هیچ جۆرێک 
کۆتایی نایه  و بێده نگ نابێ، بۆیه  ده م نوقانم نیشانه  نییه  بۆ بێده نگی، 

چونکه  وشه  به س له ده مدا هه ڵناگیرێ..  که زانیم وایه   بێده نگ 
ئه بم.. چونکه  بێده نگی تاکه  رێگا چاره یه که، له نێو ژاوه ژاوی دنیا  و 

ئه و جه نجاڵی و هه رایه  به  ئەسپایی ئه بمه  په ناهه نده ی ئه شکه وتی 
بێده نگیی ،  بێده نگ ئه بم تا گه مارۆی وشه  جێهێڵم و له سنورداریی 
درکاندن یاخی بم و هێواش هێواش به ناوچه کانی بێده نگیدا بگه م، 

ئه و ناوچانه ی که نه سنوور و نه کۆت و نه پێوه ندیشی هه ن.
 باشتره  بێده نگیی؛ وه ک له وه ی یه که م هه نگاوی نادیاری وشه  هه ڵگرم 
و بۆ ئه به د به ده ستیه وه  وێڵمکا ،  بێده نگیی شاره زای گشت زمانه کانه 
 و ته واوی ئاسۆ و پانتاییه کان و به ربه سته کان ئه بڕێ، گه رچی بۆ من 

کوشنده یه  به اڵم ئاسانتره   له وه ی یه ک بار وشه  له  کۆڵ بنێم، دوواجار 
بێ بڕیاری پێشوه خت بێده نگ ئه بم چونکه به شێک هه ن به  ئاگاییه وه  

په ڕه کانی بێده نگیم ده خوێننه وه  و چرچ و لۆچی نێوچاوانم و بزه  و هێمای 
تووڕه بون و یاخی بوون و ناخم توێکار ئه که ن، هاوکاتیش زۆرێکی 

تر نایانه وێ به ر ئه م بێده نگییه که ون  نابادا دوو هێنده ی ئازاری وشه  
برینداریانکا.

ئەگەر زەوی ئینسان و 
ئاژەڵی لەسەر نەژیایە ئەوا 

بێدەنگ ئەبوو.

ڤیکتۆر، تەمەن شەش ساڵ
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ــ بێدەنگی چییە؟
مردنە و بەرامبەرەکەشی هاتوهاورێکی بێمانایە. کەواتە بێدەنگی کۆمپلێت 

لەو نێوەندەدا دەکرێ لێی رابمێنین و بیری لێبکەینەوە ئەوەی دەمینێتەوە 
بکەین. لە راستیشدا قسەکردن لە سەر بێدەنگی، خۆی و قسەی لەسەر 

بێدەنگی دەشکێنێ، بۆیە زەحمەتە ئەم چەمکە بخرێتە لە خۆیدا 
و قسەلێکردنەوە. هەموو رامانێک خۆی قسەکردنێکی دووتۆی رامان 

دەتوانین بڵێین کە بێدەنگی بەرامبەر بە دەنگ دەوەستێت، پەنهانە. بەاڵم 
بە الیەن کەم لە زمانی کوردی. یەکێکە لەو دەستەواژانەی کە کۆواتای هەیە، 
واتە پولیسێمێتیکە. دەوترێت »ئینسانێکی بێدەنگە« واتە هێمن و لەسەرخۆیە، 

بێدەنگی 
رەگوڕێشەی لە 

نێو کەلتوورەکاندا 
هەیە
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لێرە واتایەکی پۆزەتیڤی هەیە. 
دەوترێت »ئەم هەموو بێدەنگییە 

مانای چییە؟« لێرە بێدەنگی 
واتایەکی نەرێی هەیە، واتە 

نێگەتیڤە. بێدەنگی لە رستەیەکدا 
کاتێ یەکێک قسە دەکات، 

دەشێت هەڵگری واتا بێت، واتای 
هەمەچەشن. 

بێدەنگی کەلتووریشە، رەگوڕێشەی 
لە نێو کەلتوورەکاندا هەیە. لە الی 
کوردان بێدەنگی خەسڵەتێکی باشە 

و لە الی هەندێ گرووپی هیندە 
سوورەکان، تەنانەت قسەکردن بە 
دەرچوونی بەشێک لە رۆح دەدرێتە 
قەڵەم، بۆیە بێدەنگی هەڵدەبژێرن. 
بێدەنگبوونی سیاسی و ناڕوونی و 

ناهەڵوێستیش هەیە. 
بێدەنگی لە هەندێ بارودۆخدا 
وەکو تاوان سەیر دەکرێت. لە 

زۆرێک لە کەلتوورەکانی ئەورووپا، 
دروشمگەلێک بەزردەکرێتەوە 

کاتێک رووداوێکی دڵتەزێن و ناچیزە 
روو دەدات، بۆ نموونە، دەوترێت 
»بێدەنگ! کۆچباران راو دەکەن.«

هەندێ رامانیش هەن کە لە ئاینە 
ئاساییەکان پەیڕەوی دەکرێت، دەبێ 
خاوەنەکەی تەواو لە نێو بێدەنگیدا 

بێت، تەنانەت هزر و هۆشی لەهەموو شتێک بەتاڵ بکات، 
بگاتە بێدەنگییەکی تەواو.

لە راستیدا بێدەنگی وجوودی نییە، هەموو شتێک 
دەنگە، تەنانەت ئەگەر  بە تەواوی گوێراهێڵێن، لە 

کاتی چەکەرەکردنی درەختێک گوێمان لە دەنگ 
دەبێت، خوالنەوەی ئەستێرەکان دەنگن، خودی 
زەوی لە دەنگێکی مەزن پێکهاتووە، هەناسە 
دەدات، ملیۆنەها دیاردەی پەنهان و شاراوەی 

لەسەر روو دەدات، لە  ناواخنی زەمین لە 
دەنگێکی مەزن هەیە. ژیان و ئینسان واتە 

دەنگ.
لە کۆتاییدا ئێمە بەرهەمی 

دەنگین و لە بێدەنگی 
دەگەڕێن.

ــ بێدەنگی بۆ تۆ چییە؟

سەختە باس لە بێدەنگی 
بکەین لە کاتێکدا هەرچییەک 

بڵێین  دژە بێدەنگیی 
خۆی دەناسێنێت. لە رووی 

فەلسەفییەوە، بابەتێکی زۆر 
بە هەند وەرنەگیراوە، چونکە 
فەلسەفە لە سەر قسەکردن 

ئیش دەکات، نەک لە سەر 
بێدەنگی. دونیا بە قسە دروست 

دەبێت، چیرۆکی خەلق لە 

ئەدەبیسەردەم
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کۆتاییدا، چیرۆکی قسەکردنە نەک بێدەنگی.  لە ئینجیل 
دەخوێنینەوە کە لە سەرەتا قسە هەبوو. قسەکردن واتە 
بەرجەستەبوونی فیکرەیەکی دیاریکراو و رۆحلەبەکردنی 

بەرجەستە.

من بێدەنگم لەبەر ئەوەی هیچم نییە بیڵێم، ئەمەش 
هەڵوێستێکە لە دوو تۆی قسەکردنەوە بەهای خۆی دەسگیر 

دەبێت. رەنگە هەندێجاریش بێدەنگی لە گفتوگۆ زیاتر 
بارستایی خۆی هەبێت، بەاڵم رەنگە بە چاو بێدەنگی 

بشکێنرێت، چونکە ئاماژە و هێماکانی روخساریش خاوەن 
رێزمانی خۆیانن، ئەمەش دیسانەوە کەلتوورییە. ) بڕوانە 

بەرهەمەکانی ئێدوارد هال.(

من حەزم لە بێدەنگییە، بە داخەوە لە واڵتێک دەژێم کە 
لە رووی هەراوهوریاوە، لە دوای ژاپۆنەوە دێت. مەبەستم 

ئیسپانیایە کە واڵتی دەنگەدەنگ و هەرا و قسەکردن 
بە دەنگی بەرز و ئاستی دەنگی تەلەفیزیۆن 

و رادیۆ و دەنگی سینەما لە هەموو واڵتانی 
ئەورووپا بەرزترە. سەرەتا من لۆکەم 

دەخستە گوێم لە هۆڵی سینەما، چونکە 
بۆ من دەنگەکەی لە رادەی ئاسایی 

بەرزتربوو و بەمە رانەهاتبووم.  
بەاڵم خۆشحاڵم لە گوند دەژێم 

و پشتەوەی ماڵەکەم چۆڵەوانییە، 
زۆرجار پیاسە دەکەم و گوێم 

لە قاسپەی کەو دەبێت و 
تەیروتواڵەکانی ئەم ناوچەیە 

زۆر بە تەیروتواڵی الی ئێمە دەکەن، بێدەنگی 
هەڵدەبژێرم بۆ ئەوەی دەنگەکان بناسمەوە. 

کاتێک لە ناو بێدەنگی دەبین، گوێمان لە 
شتی زۆر تایبەت و بەهابەخش دەبێت. فڕینی 

پەپوولەیەک، مێشێک، لەرینەوەی گەاڵیەک، 
ئەگەر جوان گوێبگرین دەنگی کۆچکردنی 
هەوریش دەبیستین. من حەز لە بێدەنگی 

دەگەم بۆ ئەوەی دەنگە راستەقینەکان 
بدۆزمەوە.

بەقەد ئەوەی حەزم لە دەنگە حەزیشم لە 
بێدەنگییە، چونکە یەک مانا دەداتە ئەویتر. 

بێدەنگی بۆ پیرەمێردێک 
ئەوکاتەیە کە ژنە 

چەنابازەکەی ئەخەوێت.

یاسەمین،
تەمەن سیانزە ساڵ
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بینینی ئەو شتانەی که له ساتەوەختەکانی ژیانی ئاساییدا بێدەنگی بینینه، 
ئەو ڕەنگانەی که پێدەچێ هەرگیز نەمان بینیبن، بینینی نایانبینین، بینینی 

ئەوەی که هەین و چ پانتاییەکمان هەیه لەم گەردوونه خۆمان وەک 
بێدەنگی به سەرەتاکانی بوون و ناسینی خۆمان ئاشنامان بێ سنوورەدا! 
سەرەتایانەی که بەبونیان تێدەگەین که ئێمه هیچ نازانین دەکات، ئەو 

وێڵین بەدوای زانین و ناسینی ئەو شتانەی که نایان زانین و هەمیشەش 
و نایان ناسین. بێدەنگی ڕەچوونه به پانتاییەکانی ڕۆحدا. ئه گەر بۆ تاوێک 

گوێ له روحمان بگرین ئەوکات تێدەگەین مرۆڤ چەند بوونەوەرێکی بااڵیه و 

جوانترین 
ساتەکانی 

عاشقەکان 
بێدەنگییە
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چەندیش دەستەوستانه له بەرانبەر 
بەرکەوتەکانی ژیاندا.

سۆفیەکان زۆربەی کاتەکانی 
ژیانیان  بێدەنگن و سەرقاڵن 

به دوی گەڕان بەشوێن نهێنیه 
قووڵەکانی نێو رۆحدا. خۆ ئەوان 

ئەگەر بێدەنگ نەبن ئیتر دەبن به 
بەشێک لەوانی دی!  ئەی ئەوەنیه 

با پیرم که من نەم بینیوه لێی 
دەگێرنەوه کەهەموو ساڵێک چل 

رۆژ گوندی به جێ هێشتووه و 
کەس نەیزانیوه لەکوێ خۆی 

حەشاردەدات. ئەو تەنها چل دەنک 
خورمای لەگەڵ خۆی دەبرد و کەس 
نەیدەبینی و که سیشی نەدەبینی 
به درێژایی چل رۆژ ! به درێژایی 
ئەو ماوەیه ئەو بێدەنگ دەبوو، له 
خەڵوەتدا دەبوو و گوێی لەروحی 

خۆی دەگرت، که دەشگەڕایەوه 
زۆر بەهێمنی قسەی دەکرد وەک 
ئەوەی نەیەوێت له و خەوه قووڵه 

بێداربێتەوه. ئەو کاری تەنها ئەوەبوو 
بەوانی تری دەگووت دەکرێت 

شەڕنەکەن، وشەی ناجۆر بەیەکدی 
نەڵێن، ئازاری گیانەوەرەکان 

نەدەن و درەختەکانیش نەبڕنەوە؟ 
پێی دەووتن خۆ ئەگەر تاوێک 

بێدەنگ بین دونیا ژێرەوژوور نابێت! ئەو زۆر کەمدووبوو 
بەالم دەیزانی کەی دەبێت چی بڵێت. تەماشاکەن چ 

ژاوەژاو و فەرتەنەیەکە لە شارەکاندا و پێ دەچێت 
بێدەنگی قاتی بووبێت! بێدەنگی خوشەویستیه 
و خۆشەویستیش بێدەنگیه. ئەی خۆ جوانترین 

ساتەکانی عاشقەکان بێدەنگیانه، ناکرێت تۆ ماچی 
لێوی یارەکەت بکەیت و بێدەنگ نەبیت، ئەی خۆ 

تێرامان و وردبوونەوەی دوو عاشق له یەکتری 
هەر بێدەنگی دەخوازێ.  بێدەنگی موزیکه، 
ئاوازێکی پەنهانی دڵه که ئێمه بەدەگمەن 

پەی بەو ئاوازه ناوازەیه دەبەین و تەنها 
ئەو کات گوێمان لەو ئاوازه 

دەبێت که به قووڵی گوێ له 
ترپەی دڵمان بگرین. بەاڵم 
ئایا ئێمه چ کاتێک گوێمان 

له ترپەی دڵمان دەبێت؟ 
تەنها ئەو کاتانەی که 

بێدەنگ دەبین ، بێدەنگیەک 
که هەموو دەرگاکانی دەنگ 
له خۆمان دابخەین. ئەزانن 
ژیان و مەرگ به شێوەیەک 

له شێوەکان له سەر لێدان و 
لێنەدانی  دڵ وەستاوه؟ ئێ خۆ 
هیچیش ڕونادات کەمێک گوێ 
له چارەنووسی ژیانمان بگرین! 
یه کێک له کایه گرنگه کانی 

موزیک کاته، کاتیش له دونیای 
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موزیکدا له ترپەکان و پشوەکان پێکدێت، بۆئەوەی ترپەکانمان گوێ 
لێبێت دەبێت نرخ بۆ پشوەکان دابنێین. ترپەکان له موزیکدا بەهێزن 

یان ال واز، بێ هێزن یان خێران، دیاری کردنی ئەم ترپه جیاوازە 
ڕەنگاو ڕەنگانەش پابەنده بەوەی که پارچه موزیکێک گوزارشت له 

چی دەکات یان وێنای چ جۆرێک له باری دەروونی مرۆڤ دەکات. 
زۆرێک له پسپۆرانی بواری ریتم پێیانوایە کە »کات«ی ناو دونیای 

موزیک لە ترپەی دڵەوە وەرگیراوە.
 ئەو کاتانەی کەدڵخۆشین و پێدەکەنین ترپەی دڵمان بەهێز و 

خێرایه، ئه کاتانەش که خەمبارین، دڵمان سست دەبێت هه روەک 
چۆن هەندێک دەڵێن  دڵم خەریکه دەوەستێت. کەس هەیه له ئێوه 

نەی گوتبێت ئاوازێکی هێنده خۆشه دڵ دێنێته جۆش و خرۆش؟ یان 
زۆر جار که به هەوراز و نشێوەکانی نێو سرووشتدا گوزەر دەکەین 
ترپەکانی  دڵمان هێنده خێرا لێ دەدەن که هه ندێک جار وا هەست 
دەکەین خەریکه دڵمان سنگمان شەق دەکات و دەیەوێت بێتەدەرێ. 

موزیک بێ ریتم مەحاڵه هەروەک چۆن ژیان بێ ریتم مانایەکی 
نییه. بێدەنگی له موزیکدا پانتاییەکی گرنگ داگیردەکات 
و بێدەنگی ئەو ساتانەیه که نازانین دوای ئەو چی 
روودەدات! بەرەو کوێ دەچین! زۆر جار سەرسام 

دەبین و هەندێک جاریش چاوەڕوان دەبین... هتد. 
کاتێک که تەماشای چیایەکی زەبەالح دەکەین، 

یان لەشەپۆله تۆ قێنەرەکانی دەریا ورد دەبینەوه 
، که لەسه ر ترۆپکی چیای هەڵگوورد، گمۆ،  

پیرەمەگروەنەوه چاو له شیو و دۆڵەکان 
دەکەین سەرسام دەبین، دەترسین، 

دەشڵەژێین و له هەمان کاتیشدا هەست 
به شکۆمەنەی دەکەین، هه ست 

دەکەین که له خودا نزیک بوینەتەوه 

هەر وەک چۆن شۆپنهاوەر 
دەڵێت: روحه بەرزەکان له شوێنه 

بەرزەکاندان. ئەی ئەوەنیه مرۆڤەکان 
که سوجده بۆ خودا دەبەن روو له 

ئاسمان دەکەن و پێیان وایه که 
خودا له بەرزترین شوێنەکانی 

ئاسمانه! ئەو شوێنەی که ئێمه 
هەرگیز پێی ناگەین !! هەموو 

ئەم شتانه بێدەنگمان دەکەن یان 
وا ده خوازێ که بێدەنگ بین له 

بەرانبەریاندا، که بێدەنگیش بووین 
ئەو کات تێدەگەین که بێدەنگی 

چ مانایەکی ئەفسوناوی هەیه. له 
هەر چرکەسەتێکی فیلمێکدا که 

موزیک دەوەستێت یان هیچ دەنگێک 
نەمێنێ شتێک ڕوودەدات، شتێکی 

چاوەروان نەکراو، زۆربەی جارەکان 
کارەساتی ناخۆش روودەدات ، ئایا  

دیقەتی ئەوەتان داوه کاتێک که 
شێرێک دەیەوێت هەڵمەت بەرێ 
بۆ نێچیرەکەی تەنانەت چۆن به 
ئاستەمیش هەناسه دەدات؟ ئەم 
جاره که سەیری فیلمێکت کرد ئا 

گاداری ئەو ساتەوەختەبه! بێدەنگی 
ئازایەتیه، ئەوانەی که له شەڕدا 

زۆر جنێودەدەن هەمیشه بەزیوون! 
کابرایەک له گوندی ئێمه هەیە 
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ناوی عەبدواڵی ناسکه حمەده که باوکی ناوی ئه حمەده بەاڵم له 
بەر کەم دوویی پێیان دەگووت ناسکه حمەد، عەبدواڵی کوری که 

یه کێکه له پیاوه جەەبەزەکان، پێم وانیه کەس دەرەقەتی هاتبێ له 
گوند، ئەو هەرگیز شەڕی نەدەکرد بەاڵم  که شەڕیان پێ دەفرۆشت 

تاکه براوه هەر خۆی بوو بێ ئەوەی نەک جنێو بەڵکوو تاقه وشەیەکیش 
بڵێ!  بێدەنگی خۆی دەنگێکی گەورەیه، ئەو دەنگەی که بەبێ ئەو 

هیچ مانایەک بۆ خودی دەنگ خۆی نییه، هەروەک چۆن ژیان و مەرگ، 
خۆشەویستی و رق، چاکه و خراپە..هتد  بێ یەکدی مانایان نییه. ئێمه 

لەساتەوەخته سەختەکانی له دەستدانی ئازیزانماندا بێدەنگ دەبین، 
ئەو ساتانەی که خۆی هاوارێکی زۆر گەوره دەخوازێ! ئێ خۆ له پرسه 

کانیشدا ئێمه هەمیشه بێدەنگین.  هەروەک باپیرم دەیگوت ئەگەر تاوێک 
بێدەنگ بین دونیا ژێرەوژور دەبێت؟  باوابکەین بزانین چی روو ده دات!

تراژیدیای گەورە کارە 
نابەجێکانی خەڵکە 

خراپەکان نییە، بەڵکە 
تراژیدیای گەورە 

بێدەنگی کەسە باشەکانە.

مارتین لۆسەر کینگ 
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من گڵۆپه کان ده کوژێنمه وه 

»من گڵۆپه کان ده کوژێنمه وه » ناونیشانی 
ڕۆمانێکی )زۆیا پیرزاد(ه  )شادی نیکخا( 

کردووه یه تی به  کوردی و له  الیه ن ده زگای 
چاپ و په خشی سه رده مه وه  چاپ کراوه ... 

زۆیا پیرزاد یه کێکه  له  نووسه ره  هاوچه رخه کانی 
ئێران و ساڵی ١٩٥٢ له  دایکێکی ئه رمه نی 
و باوکێکی ڕووس له  ئابادان له دایک بووه . 

خاوه نی سێ کومه ڵه  چیرۆک و دوو ڕۆمانه  و 
ته واوی کاره کانی وه رگێردراونه وه ته  سه ر زمانی 

فه ڕه نسی...
»من گڵۆپه کان ده کوژێنمه وه« له  

به ناوبانگترین کاره کانی ئه م خانمه  نووسه ره یه  
و تا ئێستا چه ندین خه اڵتی گرنگی پێ 

به خشراوه ، له وانه  )خه اڵتی باشترین ڕۆمانی 
ساڵی ٢٠٠١ له  فێستیڤاڵی ئه ده بدا،  خه اڵتی 

هوشه نگ گوڵشیری بۆ باشترین ڕۆمانی ساڵی 
٢٠٠١، خه اڵتی کتێبی ساڵ له  وه زاره تی 

ئیرشادی جمهوریی ئیسالمی ساڵی ٢٠٠٢، 
براوه ی سوپاسنامه ی یه که م خه اڵتی ئه ده بیی 
یه لدا ساڵی ٢٠٠١(. پیرزاد ئێستا له  ئه ڵمانیا 

نیشته جێیه  و هه ر به  فارسی ده بنووسێت.

110



111



نووسینی: سەردار عەزیز
سه ربورد  یه کی چینی

The Frog in the Shallow Well: a Chinese Fable
جارێکیان بۆقێک، که له بیرێکی ته نکدا ده ژیا، کیسه ڵێک له ده ریاوه بوو به میوانی. بۆقه که 

زۆر دڵخۆش بوو به مه نزڵی، هه رکه کیسه ڵه که گه یشت ده سیکرد به پۆز لێدان به سه ر 
کیسه ڵه که دا. ›من هێنده دڵخۆشم‹، بۆقه كه وتی، ›که ئه چمه ده ره وه ، به قه راخ ئه م بیرە  دا 

بازبازێنمه، که دێمه وه بۆ ماڵه وه، له کونی دیواری بیره که دا ئه حه سێمه وه‹. 
که  خۆم هه ڵ ئه  ده مه ناو ئاوه که وه، ئاو هه تا بن باڵم دێت، لەسه ر سک به سه ر ئاوه که وه خۆم 

رائه گرم. که ئه رۆم بۆ ناو لیته كه، قاچه پانه کانم له قوڕدا دائه پۆشێرێن.
له  ده وری خۆم: له کرمی پێچاوپێچ، له قرژانگ، هه روه ها له 

سه ره مێکوته ده نواڕم، هیچ کامیان به من به راورد 

بۆقی 
ناو بیره 
ته نکه که
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ناکرێن. من یه زدانی ئه م 
بیره  شکۆمه ندم. زۆر 

دڵخۆشم. ئه ی ئازیزم بۆ 
زوو زوو نایه ی له جێگای من 

بنواڕی؟ 
پێش ئه وه ی کیسه ڵی ده ریا 
قاچی چه پی بگاته بیره كه، 

ئه  ژنۆی راستی گیربوو. ترسا 
و پاشه کشه ی کرد. کیسه ڵ 
ده ستی کرد به باسی ده ریا.

ته نانه ت دووری هه  زار 
میلیش ناتوانێ بیرۆکه ی 

ئه وه ت بداتێ که ده ریا چه ند 
به رینه. ته نانه ت به رزایی 

هه زار مه تر ناتوانێت وێنای 
قوڵی ده ریات بۆ بکات. له 
ساتی الفاوه مه زنه کاندا، 

ئاوی ده ریا زیاد نابێت. له 
ساته  وه ختی وشکه ساڵیدا 
ئاوی ده ریا که م ناکات. 

ئاستی ده ریا له گه ڵ 
تێپه رینی کاتدا ناگۆرێت، 
هه روه ها به رێژه ی باران 
بارین نە به رز ئه بێته وه 

نه نزم. گه وره ترین شادی 
ئه  وه یه له ده ریادا بژیت.

پاش گوێبیستنی ئه م وشانه، 

بۆقی بیره ته نکه که حه په سا که بۆی ده رکه وت دونیای ئه و چه ند بچوکه، 
هه ستی به بێزاری کرد.

بۆچی ئه م سه ربورده یه ده توانێت ببێته دیدگای ئێمه بۆ تێڕامان له 
ئه ده بی سه فه ر. چونکه زۆر به سانایی ئه م سه ربورده  کورته، هه موو 

تایبه  تمه ندیه کانی سه فه ر له خۆی ده گرێت. بۆقێکت هه یه 
دڵخۆش، دڵخۆش تا ئاستی له خۆبایی بوون. ئه م بۆقه له خۆ 

باییه چونکه ته نها به بیره ته نکه که ی خۆی ئاشنایه. بۆقی 
داماو بۆیه دڵخۆشه چونکه دونیای ئه  و دیو دونیاکه ی 

خۆی نابینێت، بیری لێناکاته وه، بوونی نییه له الی. 
بۆقی دڵخۆش وه ك که  سێک وایه هه رگیز زێدی 

خۆی جێ نه هێشتبێت. هه موو سه رچاوه ی جوانی 
و خۆشیه کان ته نها له دونیا بچکۆله که ی خۆیدا 

ببینێت. به اڵم ئه  م دونیایه له رزۆکه، گه ر 
بێتوو که سێکی وه ك کیسه ڵی نه گریس 

بێت، باسی جێگایەکی تر بکات ئه وا 
هه  رزوو، جوانی و خۆشیه كانی دونیای 

ته سک، پووچ ده بنه وه. 
سه فه ر، سه ره تای بچوکبوونه وه ی دونیای 

خوده. سه ره تای گه  وره بوونی ئاگاییه. 
ئاگایی و جوگرافیای شادی پێکه وه 

ناگونجێن. له سه فه ردا ترازانێک دروست 
ده بێت له نێوان زێدی خود و دونیای 

ده ره وه دا. له ئه نجامدا وه ك له دونیای 
بۆقه له خۆباییه كەدا ده یبینین، ده بێته هۆی 
دارمانی دونیا ئه فسانه ییه جوانه كه. ره وایه 

بپرسین: چ پێویسته برۆین بۆ ئه وه ی دڵته  نگ بین؟ 
ئاشنابوون به دونیایه كی تر و که وتنه به راورد  کردن 
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که له ئه نجامدا ده بێته هۆی تێکدانی هه  ردوو 
دونیا. سه فه ر بڕێکی زۆری دڵته نگیه، ڕاراییه. مرۆڤ 
هه  تا زیاتر بڕوات زیاتر تینووده بێت به مه عریفه و 
دیدی به رامبه ر شوێن ده گۆرێت.  به اڵم ئه وه ی له 
سه ربورد  ی بۆقه كه دا ده یبینین بۆقه كه هه  رچه نده 

هه موو کاتی له دونیای ته  سکی خۆیدا به  سه ر ده برد، 
که چی زانیاریه کانی ده ربار  ی دونیا ته سکه که ی هه موو 

هه ڵه بوون. گیرسانه وه له جێگایه كدا گیرسانه وه یه 
له دۆخێکی دۆگمایی عه قڵیدا. به اڵم له به رامبه  ردا 
سه فه ر ناسه قامگیریه، رێژه ییه، تێربوونی تیادانیه. 
ده بێ بڕۆین بۆئه وه ی زێدی خۆمان بناسین. ده بێ 
دابڕێین هه  تا بزانین له کوێدا نیشته جێین. پاش 
سه فه ر، زۆر به ئه سپایی عه شقێک سه رله نوێ بۆ 

زێدی خود سه رهه ڵد  ه داته وه، عه شقێکی سه یره. زۆرن 
ئه وانه ی پاش گه ڕان به دونیادا له جێگایه كی دووره 

ده ست، له گوندێکدا ده گیرسێنه وه. به اڵم ره نگه سه فه ر 
بمانکاته بوونه وه رێکی تر. بوونه وه رێک به ئه خالقێکی 
تره وه، به هه ست و سۆزێكی تره وه. ناتوانیت 

چیدی ساویلکانه نیشتمان په روه ربیت، 
وه ها بزانیت خاکی تۆ بێوێنه یه یان 

گه وهه ره. کاتێک گه وهه ربوون ته نها 
بریتیه له دیدی تۆ بۆ خاکی خۆت، 

وه هه موو که سێکی تر وه ك تۆ هه مان 
دیدی هه  یه بۆ خاکی خۆی. که خاکی 
هه موان گه وهه ر بوو ئیتر 

چ پێویست 

به ئاماژه پێکردن ده كات. نیشتمان په روه ری 
تێکه ڵکردنی خاک و خوێنه. ئه م تێکه ڵه یه ڕه گی 

هێنده قووڵه له ئه ده بی ئه ڵمانی و نه مساویدا 
که ده توانین بڵێین بااڵترین دیده. ئێمه که 

سه فه رده که ین وه ك کێ سه فه رده که ین. مرۆڤی 
کورد وه ك کوردێک سه فه رناکات. کوردبوون 

شوناسێکی برینداره. هێشتا شێوازێک نییه له 
دونیابینی. کورد که په یوه ندییه كی سیاسی و 

رۆمانسی هه یه له گه ڵ ماڵدا، که له ماڵدایه له 
ماڵ نیه وه له ماڵ ده برێت وه ک منداڵ بیری 

دایکی بکات، بەهه مان شێوه بیری ماڵ ده کات. 
به اڵم به جێهێشتنی ماڵ، بۆ هه میشه گه ڕانه وه 

ئه کاته خه ونێکی مه حاڵ. سه فه  ری کورد، سه فه ری 
بوونه وه رێکه به دوای خۆیدا، که له ساتی 

یه که مه وه له خۆی هه ڵدێت. ئه م جۆالنێیه نێوان 
هه اڵتن و گه ڕانه وه ته نها له مه عریفه دا رووئه دات. 

مه عریفه یه كی فره ئاستی قووڵ. مه عریفه ش 
به م ئاسته دیسانه وه مه  حاڵه.  بیری مرۆڤ به 

زۆری له ده وری هه اڵتن و گه رانه وه ده خولێته وه 
وه ك چۆن سۆفیه ك له ده وری مه زاری شێخه که ی 

ده خولیته وه. هه میشه سه فه ر دوو جۆره: جۆرێکیان 
برایمی وه جۆره که ی تری یولیوسێس. برایم 

ده روات و ناگه رێته وه. ماڵ له گه ڵ خۆیدا ده بات. 
یولیوسێس بۆئه وه  ده روات بگه رێته وه. هه ندێک 
ماڵ له ناخیاندایه و هه ندێکی تر له سه ر پارچه 
خاکێک له سه ر ئه م گۆی زه ویه. ماڵی په یوه ست 
به خاکه وه له دونیای نوێدا ماڵێکی هایدگه رییه. 
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ماڵی په یوه ست به ئه خالقه وه ماڵێکی لیڤیناسییه. خاک ئه و پانتاییه یه که هه میشه زوحاکانه 
تینوه به خوێن. بۆیه مرۆڤ هه تا ره گی که متربێت مرۆڤتره. بێره گی یان ئه وه ی دۆلۆز و 

گیتاری ناوی ده نێن رایزۆم، بوونه وه رێکه وه ك هه رێز ده ڕوات و ره گێ که م داده کوتێت 
و به رده  وام ده بێت له سه ر رۆیشتن. له م نوسینانه ی که له م گۆڤاره دا ده ینوسم، 

تێرامانی منه وه ك گه ریده یه ک له کیشوه رێکی ساردی وه ك ئه وروپا. سه فه ری من 
ته نها بۆ واڵتان و شاران نییه، هه روه ها بۆ گه ڕان نییه به دوای ماڵێکی تردا. 

سه فه ری من رۆحێکی لماویه، هه میشه وشک هه  اڵتوه بۆ ئاوی نوێ. من له 
دونیایه كی وه ك دونیای بۆقی سه ربورده چینیه که هاتمه دونیاوه. شه  ڕ  ه کان 

ناچاریانکردم به هه اڵتن. که هه اڵتم عه  شق لێیدام، عه شقی گه یشتن، 
عه شقی بینین، عه  شقی گه ڕانه وه. ئه مانه هه موو عه شقی نه گریسن، 

هه رچی بکه ی فه راهه م نابێت. بۆیه که عاشق ده بم ڕه نگێکی ئه نارکیستانه 
ئه مپۆشێ. جوگرافیایه كی تایبه ت له خۆیم ناگرێت حه زئه که م شوبکه م 

به با. بۆ هه میشه لەگه ڵ خۆیدا بمبا. من نه بۆقه كه م نه کیسه ڵه که، 
بۆقه که شم و کیسه ڵه که ش. چونکه له نێوان بۆقه که  و کیسه ڵه که دا 

هاوبه شییه كی زۆر هه یه. گه ر بۆقه كه دونیای خۆی پێخۆشه پێش 
ئاشنابوونی به ده ریا، ئه وا کیسه ڵه که ش عه شقی دونیای خۆیه تی، بگره 

زیاتر پاش بینینی بیره که. ئه گه ر بێتوو کیسه ڵه که گوێ له رازی باڵنده یه ك 
بگرێت که باسی فرین ده كات ده بێ چ هه ستێکی هه بێت به رامبه ر ده ریا، 

بۆیه خۆشی هه میشه جۆرێکه له خه فڵه ت، له باوه رهێنان. به هه مانشێوه له 
ماڵ بوون بروابوونه به دابڕان له دونیا بۆ ساتێک، به کرده یه كی مه حاڵ. به اڵم به بێ 

ئه م دابڕانه ئاماده بوون له دونیادا مه حاڵه. مه عریفه هات و خۆشیه كانی ژیانی کوشت، تازه 
دره نگه بۆ گه ڕانه وه. 
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ئه م شاره ی که ده مناسێت کۆرکه. کۆرک یانی ئه  وپارچه داره ی به سه ر بوتڵی شه رابه وه یه، به اڵم 
ناوی ئه م شاره ئه و مانا ناگه یه نێت. له یه كێک له مانا کۆنه  کانیدا وشه ی کۆرک یانی زۆنگاو. 

سااڵنێکی زۆر له مه وپێش سه ر  ه تا وه ك کرێکاری مه زرایه ك له پشت ڤانێکی ر  ه نگ سوری 
ته سکه  وە سه ردانیم کرد. ڤانه که له الیه ن پیاوێکی ره به  نی به ته مه نه  وه لێده خوڕا که ناوی 

مایک بوو. ئایرله  ندا واڵتی پیاوه به ته مه نه ره به نه کانه. ئێستا که بۆی ده گه رێمه وه مامۆستای 
زانکۆم. له نێوان ئه م دوو خاڵه دا دونیایه ك هه یه که ته نها هێمن موکریانی واته نی ده توانم بڵێم 

›له کوێوه بۆ کوێ‹. که ده گه م، دره نگی ئێوارێیه. فرۆکه خانه میانه به نه كه بۆنی بێده نگی 
لێدێت. پۆلیسه ئافر  ته كه لێم ده پرسێت له کوێوه دێیت، له وه اڵمدا ده ڵێم 

ئه مستردام. تاکسیه ك ده مباته میوانخانه که ی پار. ئه مساڵ 
ژماره ی ژوره که م بیسته. بۆنی لیلیاکه سپیه که ی 

ده مناسێتشارێک  

116



به ر په نجه ره که هه  ست ده كه ی پانتایی 
میوانخانه که ی فراوانکردوه. سه ره تا ده بێت 

بنوم، به اڵم ناتوانم بیر له رێگاکه م 
نه که مه وه، له ناوه ندی ئه وروپاوه فریم، 
به سه ر چیاکانی ئه لپدا بۆ قه راخه کانی 
ده ریای باکور له ئه مسته ردام. شارێ پڕ 
له سۆزانی، هه ر هێنده ی ماچێک دووره 
له ده ریاوه. له نێوان نه مسا و هۆڵه ندا 
جیاوازی زۆر هه یه به اڵم ئه  وه ی مایه ی 

سه رنجه کاریگه ری ئیمپراتۆریه تی 
فه ره نسییه. ناپلیونیه کان له ئه لپ شکان 

به اڵم فه ره نسا داگیرکه ری هۆڵه ندا 
بوو. ئه  مرۆ که هۆڵه ندیه کان په رده ی 

په نجه ره کانیان داناخه ن تە  نانه ت له کاتی 
سێکسکردنیشا بنه ماکه ی ده گه رێته وه بۆ 
رۆژانی ژێر ده ستی که  ده بوو حه سحه سه 
فه ره نسیه کان له په نجه ره كانه وه ماڵه کان 
ببینن. به اڵم له نه مسا کۆنگره ی ڤییه نا 

هاته ئارا که هێزی دژه شۆرشی ئه وروپا 
بوو. پاشان جارێکی تر فریم، له دڵی 

تاریکی ده ریادا، وه ك ناوی رۆمانه که ی 
کۆنراد، له قه راخه کانی ئه تڵه سی 

نیشتمه وه. هاتم بۆ شارێک ئه مناسێت. 
چ چێژێکه برۆیت بۆ شارێک بتناسێت. 
روانین بۆ گۆرانکاریه، بۆ ناسینه وه یه، 

بۆ یاده وه ریه، بۆ سه رله نوێ ژیانه وه یه. 
شوێن و کات به ئاستێک تێکه ڵ ده بن 

نازانیت له کاتدا ده ژیت یان له شوێن. نامه وێ ئه و جه ده له ده ست 
پێبکه م. 

کوچه  و کۆاڵنه كانی ئه م شاره ده مناسێت، کافێ و کتێبخانه کانی، 
گه ڕه ك و ماڵه کانی. هه میشه چه  ند رۆژێک پێش سه فه ر 

شه وقی ئه وه دام ئه گرێت، که ده گه رێمه وه بۆ 
جێگاکانی یاده وه ری. خه یاڵ ده مباته وه، کافێکه ی 

سه ر  ه تای واشنتون ستریت، رۆژنامه ی گاردیان 
ده خوێنمه وه، جارێکی تر گوێ له گۆرانی 
ئینگلیزی ده گرم. ئێمه چه  ند گیرۆده ین 
به وێناکانی خه یاڵ، چه  ند حه زده كه ین 

سه ردانی رۆژانی له ده ستچوو 
بکه ین. کێ هه یه مارسێل پرۆستی 

نه یه ته وه یاد. شارێک که له 
یاده وه  ریدا نیشته جێیه، جودا 
له شارێک که له چاوه روانیدا 
خۆی مه اڵسداوه. یه کێک له 

ئاڵۆزییه کانی سه فه ری ئه  مرۆ 
ئه وه یه که مرۆ پێش ئه وه ی 

بگاته شوێنێک خه یاڵێکی هه یه 
ده ربار  ی شوێنه كه، ئه م خه یاڵه 
سه فه  ره كه ی وه ها لێده كات که 
ببێته گه ڕان به دوای تێرکردنی 

خه یاڵه کانیدا. گه ربێتوو 
خه یاڵه کان و وێنه پێشینه کانی 
یه كتری ماره نه  که ن ئه وا توشی 

جۆرێک له نائومێدی ده بێت. 
که ده گه مه ئوتێله كه پێش ئه وه ی بنوم 
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جارێکی تر بیر له ئه مسته ردام ئه که مه وه. 
شارێک سه رتاپای ده ستکرد، بیر له چرپه ی 

که ناڵه کان ئه که مه وه، رۆیشتنی پاپۆری شین. 
هێنده رۆژگارێ زوو له ئه مسته ردام بووم 

ئێستا وه ك شاره کانی قوبالی خان له رۆمانی 
شاره  نه بینراوه کانی کالڤینۆدا دێته وه یادم. 
به اڵم ئێستا ده بێت بنوم. نوێنه که م نه رم و 
شاهانه یه، بۆ چه ندین شه وی تر لێره م. که 
به ئاگاده بمه وه ده چم بۆ به رچایی، وه ک پار 
ئۆملێتی ئیسپانی ده خۆم و به بێ ده نگی له 

شاری ژێر هه وری خه ماوی ده نواڕم.
بۆ ئه وه ی خه و بمباته وه هه ندێکی تر له 

کتێبه که م ده خوێنمه وه. بۆچی مارکس راست 
بوو، لێکۆڵه ره وه ی ئه ده بی به ره چه ڵه ك 
ئایرله ندی تێری ئیگلتن نووسیویه تی. 

ئیگلتن به زمانێکی تێکه ڵ له سانایی و 
ئاڵۆزی ده یه وێت وه اڵمی هه موو ئه و خراپ 
تێگه  یشتنانه بداته وه که به ناوی 

ر  ه خنه وه له مارکس ده گیرێت. 
کتیبه که م له ئه  مستردام 
کڕی. مارکس ئه و پیاوه ی 
که له هه موو بیریارێکی 

تری رۆژئاوایی له کوردستان 
ناوی هێنراوه و ده هێنرێت، 

له هه موو 

فه یله سوفێکی تر زیاتر وێنه ی هه ڵواسراوه، خه ڵک له پێناویدا 
یان له پێناو رێبازه که یدا کوژراون. به اڵم مارکسی کوردی، له 
بری ئه وه ی کارل مارکس بێت کاک مارکسه. مارکس چونکه 
هێنده ناسراوه نه ناسراوه. چونکه کاتێک که  سێک له کایه ی 
ته  سکی بیرکردنه وه  دێته نێو کایه ی فراوانی سیاسه ت ئه وا 
هێنده رواڵه تی نوێ وه رده گرێت که نازانرێت له کرۆکدا چی 

ده ڵێت.
که سبه ینێ دێت سه رە  تا ده رۆم بۆ زانکۆ. بست به بستی 

سیخناخه به یاده وه ری. له کافێ میان به نه که دا لەگه ڵ قاوه دا 
رۆژنامه ده خوێنمه وه، له ئافره ته ئایرله ندیه کان ده نواڕم. 
تێپه ری و ڕۆی رۆژانی عه شق. پاش سه رادنی کۆلێژه که م 
دیداری خوێنکاران، به کاوه خۆیی ده رۆم بۆ ناوه ندی شار. 
کۆرک شارێکی کۆنه به اڵم بچوک. ناوه نده که ی له شێوه ی 

دورگه یه کدایه، که رۆژانێک به له م به زۆر جاده کانیدا 
رۆشتوه، ئه و سه رده مه پێیان وتوه ڤینیسیای ئایرله ندا. له 
واڵتی ئایرله ندا شاری ژماره دووه، که به شاری یاخیبوان 

ناسراوه. که سه ر  تا لێره جێگربووم هه ستم ده كرد سه ر به 
سه رده   مێکی تره. ئایرله ندا واڵتێکی جودایه له به شه کانی 
تری ئه وروپا. لێره پانتایی گشتی باڕه. باڕ جێگایه كی ته ڕ 
و شێدار و نیمچه تاریکه که مۆسیقا و کحول له دونیای 

ده ر  ەوەت داده بڕن. ئه وروپا پانتایی کافێیه. کافێ پانتاییه کی 
جودایه، له کافێدا مرۆڤه کان له نێو ڕوناکیدا به ئاگاییه وه وه 
بۆ زۆر دڵنیابوونیان له به  ئاگاییان به رده وام قاوه ده خۆنه وه. 

کافێ جیگای قسه كردنه، قسه كردن ده رباره ی دونیا. بۆیه 
کافێ پانتاییه كی دابڕاو نییه له ده ره وه، به پێچه وانه ی باڕه وه 

جێگایه كه که ده ر  ەوه تیایدا ده کرێته بابه تی باس. ژیان 
هه میشه سه خت بووه له ئایرله ندا. به جۆرێک ژیان 
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ده بێت لێی هه ڵبێیت. ئایرله  ندیه کان ژێرد  سته ی ئینگلیزبوون که برسێتی به سه ردا 
هێنان تا به سه دان هه  زاری لێ کوشتن و به ملیۆنی لێ په رته وازه ی دونیا کرد. 

که ئایرله ندیه  کان سه رخۆش ده بن و ده ست ده که ن به گۆڕانی وتن هه  میشه 
ده رباره ی: دووری، غه ریبی، گه ڕانه وه و سه ختی ئه مانه ئه دوێن. من له سه ره تای 
ئه م هه زاره یه هاتم بۆ ئه وه ی لەگه ڵ ئه مانه دا بژیم. چێشته نگایه ك که شتیه كی 

ته مه ڵ له نۆرماندیه وه گه  یاندمیه به نده ره خه واڵوه که. پاش ئه وه ژیانێکی 
تر ده ستی پێکرد، ژیانێک که هه  تا ئێستا به  رده وامه. ئایرله ندیه کان له 

ره گه  زێکی تایبه تن، مرۆڤێکن تێکه ڵ له ئه فسانه  و خه بات، له خۆشه یستی 
واڵت و هه اڵتن لێی، له گۆرانی و کهول و کڵێسا. ئایرله  ندا پانتاییه كه 

ناگێردرێته وه. زمانێکه که ئینگلیزیه به اڵم بۆیاخکراوه به زمانی ڕه سه نی 
ئایرلە  ندی. زمانێک که قسه كردن پێی جۆرێکه له به رگری. که ئایرله ندیه کان 
به ئینگلیزی ده دوێن هه  میشه به جۆرێک ئه  دوێن که گاڵته كردنه به شێوازی 

ستاندارد. به ئه نقه ست زمان ده شێوێنن. به اڵم ئینگلیزیزانه مه زنه کان 
ئایرله ندین، ته نها ناوی جۆیس به سه. 

که من دێم بۆ ئێره جۆرێکه له گه ڕانەوە  بۆ ماڵ، بۆ ناو که س و کار و 
هاورێ و جێگا ئاشناکان. ماڵ ته نها بریتییه له مانه. له م شاره دا من گۆڕام، 

له گه رمیانیه كه وه بۆ ئینگلیزی زانێک، بۆ خوێنە  رێک. لێره دا دڵخۆش، دڵ 
شکا و رۆژگارێکی زۆرم به بیرکردنه وه وه خه رجکرد. رۆژگارێکی زۆرتر له ژێرزه مین 

کتێبخانه کاندا، له هۆڵی سینه ماکاندا، له ماڵی ناسراواندا، له چه قه چه  قی سیاسه تدا.  
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له به ره به یانی زوودا من و نامۆ و دایکی له شاری ئینسبروکه وه، له چیاکانی ئه لپی نه مسا، به شه مه نده فه ر 
به رێکه وتین به ره و پراگ. ده مێک بوو خواستی ئه وه مان هه بوو سه فه رێکی وه ها بکه ین. پراگ 

پاریسی رۆژهه اڵت، سه دایه كی رۆمانسیانه ی هه بوو. بۆ ئێمه که ئه ده ب به گشتی و ئه ده بی 
ئه ڵمانی به تایبه ت وه هایکردبوو که سه ردانێک له زێدی کافکا برێک تامی زیاتربێت. ئه م 

نووسینه ته نها باس له رێگای سه فه ر ده کات، نه ک پراگ خۆی. شه  مه نده فه ره که له ناو نه مسادا 
هه تا شاری لینزی بردین. له وێ له ماوه ی که  متر له نیو کاتژمێردا ده بوو شه  مه نده فه ره که مان 

بگۆرین و سواری شه مه نده فه ری پراگ بین. شه مه نده فه ره که ی پراگ هی واڵتی چیک بوو. کورت 
و کۆن و ناقۆاڵبوو. که گه یشتین من هه ر له خۆمه وه دام له قاقای پێکه نین. کۆمه  ڵێک 
وێنا و بیر و نوکته ی ستالینی هێنابومیانه سه ر جۆش خرۆش. هه  ستم 

ده كرد شه مه  نده فه ره كه ستالینیه. هیشتا هیچ که سێکی 
تر له وێ نه بوو. که چوومه ناوه وه له جۆری 

بۆ پراگله رێگادا 
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فارگۆن داره کان بوو. له سه ره تای 
فارگۆنه که وه ئاوده ستێکی هه بوو 
نه ئاوی تیادابوو نه هیچ شتێکی 

پاککردنه وه. گه ر مرۆڤ له ژێر 
سایه ی ستالیندا بژی چ پێویستی 
به وه هه یه که خۆی پاککاته وه له 

پیسی. خێزانیی چوینه فارگۆنێکه وه، 
نامۆ و دایکی حه زیان له وه بوو 

که نانی نیوه رۆ له قه تاردا بخۆن، 
به اڵم شەمەنده فه ره كه چێشتخانه ی 

تیادا نه بوو. دیسانه وه جارێکی تر 
ستایلینیه ته. وه ک ستالین مرۆڤ 

ده بێت پۆاڵبێت، نان خواردنی چی. 
هه ر زوو ئه و خه یاڵه م ره وییه وه 

که من گه شتیارم، هه ستم ده کرد 
ده ڕۆم بۆ دونیایه كی سه یر، 

ئه مه سه فه رێکی پڕ له رووداوی 
چاوه رواننه کراوه. کورسی دانیشتنه که 

ئه  ستور و نه  رم بوو. بەحه سره ته وه 
ده مراونی بکه وینه رێ. دانه دانه 
خه ڵك هه  تا ده هات ده هاتنه ناو 

شه مه نده فه ره که وه. رێگاکه دوورە و 
نزیکه ی شه ش کاتژمێر ده خایه  نێت. 
بۆیه بۆ رزگاربوون له خه وه نوتکه ی 
پاش نیوه رۆ ژنه که م خێرا قاوه یه کی 

خه ستی تاڵی بۆ هێنام. خۆر کز و 
به هاری بوو.  

که پیره شه  مه نده فه ر که  وته رێ له رزانه  و ده نگه ده نگ و جیر جیریش 
ده ستی پێکرد. هه ر زوو له ڕووباری دانوب په رینه وه. من هێشتا له 

زه وقی ستالینیدابووم. دیکتاتۆره کان پاش مه  رگیان مایه ی کۆمیدین، 
له ژیانیاندا مایه ی تراژیدیان. شه  مه نده فه ره که خاوبوو له هه موو 

گوندێکیش ده وه ستا، هه ندێک جاریش له پڕ له جێگایه كی 
چۆڵدا. پاش دوو کاتژمێر گه  شتینه سنور. من پڕ له 
شه وق بووم بۆ بینینی گوندی خه واڵوی ژێر به فر. 

له ویستگه که به شه مه نده فه ری تری ژه نگاوی 
بار هه ڵگر ته نرابووین. به فر په  پوله ییانه 

ده باری. دیمه  نێکی دڵگیری سه یر بوو. 
ساتێک هه  ستم ده كرد دیمه  نێکه له 
دیمه نه  کانی فلیمی دوکتۆر ژیڤاگۆ، 

ساتێکی تر به فری پاموکم ده هاته وه  
یاد. به فر که ده باری جوان بوو، له 

سه ره تای بینینه وه هێشتا جوان 
بوو به اڵم کاتێک کاتژمێر له دوای 

کاتژمێر سه رتاپا پانتاییه کان 
له یه ك ره نگی کفن ئاسادا 

نوقمبووبوون حه زت ده كرد ره نگێکی 
تر ببینی. که له سنور په رینه وه 

که س هیچی لێنه پرسین، به 
هیچ شێوه یه ك هه  ستت نه ده كرد 
که ده پەریته وه له واڵتێکه وه بۆ 

واڵتێکی تر. پێش روخانی دیواری 
به رلین ئه م پانتاییانه وه ك جیهانێکیی 

تر وه هابوون. جوگرافیا و سیاسه ت چۆن 
په یوه ندیه کانی مرۆڤ ده گۆرێت. دیمه نی تاک 
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ڕه نگی به فر، زۆر مۆنۆتۆن بوو. که له ویستگه كان 
ده وه ستا روانین له دیمه نه کان سه رنج راکێش بوون. 
هه میشه سه رزه ویه نوێکان بڕێکی زۆر شاعیریه تیان 

تیادایه. هه موو شته کانی شایسته ی بینینن. که 
به گوند و شارۆچکه  کاندا تێده په  رین ژه نگ و خاوی 

و الوازی و بێ هیوایی هه موو شتێکی ره   نگرێژ 
کردبوو. کۆمۆنیزم هیوا کوژه. هیچ به هانه یه ك 

نییه بۆئه وه ی خۆت بڕه تێنی، هه وڵ بده ی هه  میشه 
هه موو شتێک وه ك خۆیه تی. چونکه کۆمۆنیزیم دوا 

قۆناخی گه شه یه ئیتر کاتی پشودانه له گه شه و 
به ره و پێشه وه چوون.  

له ناوه ندی رێگا له یه کێک له ویستگه کان پیاوێکی 
ر  ه نگ چینی سه رکه وت، داوای کرد که ئایا ده توانێت 

بێته فارگۆنه که ی ئێمه. منیش به سه ر له قاندێکه وه 
ووتم به ڵی. پێش ئه وه ی چاکه ته ره نگ ره  شەکەی 

هه ڵواسێت لێم پرسی چینیت، وتی نه  خێر، تایوانیم. 
ئه ی تۆ خه ڵکی کوێیت؟ کوردستان. له کوێیه؟ له 
رۆژهه اڵتی ناوه راست. له کوێ، له عێراق، 

ئێران، سوریا، تورکیا. تۆ عێراقیت؟ تۆ 
چینیت؟ نه خێر. منیش نه خێر. 

ئیتر گفتوگۆمان هه تا شاری پراگ 
درێژه ی کێشا. پیاوه كه که ته   مه  نی 

له ناوه ندی چله کاندا بوو خه ڵکی 
تایپێ پایته ختی تایوان بوو. کاری 

به رێوه به ری بازرگانی ده كرد 
له یه كێک له 

کۆمپانیاکان. له ناخه وه که سێکی دڵته نگ بوو. دوو 
کچی جوانکیله ی مناڵی هه بوو که هه  فته ی ته نها 

یه ك رۆژ ده یتوانی بیانبینێت. خۆی و ژنه که ی له  یه ک 
جیابوبوونه وه. گه رچی موچه ی دوو قاتی زۆرێک له 

خه ڵکانی تر بوو به اڵم باسی هه  رچیه کی بکرادیه له 
روانگه  ی پاره وه هه ڵیده سه نگاند. به المه و سه یر بوو 

ژیان هێنده پڕ له ژماره بێت. 
پیاوه تایوانیه که ناوی جۆ بوو. له زانکۆ ئه ده بی 

ئینگلیزی خوێندبوو، به اڵم تۆزقاڵێک چێژی ئه  ده بی 
تیا نه بوو. کاتێک لێم پرسی چی خۆشه له پراگ 
بیکه ین، بۆئه وه ی بزانم زه وقی چۆنە، له وه اڵمدا 

ووتی برۆن بۆ سینه ما، یان یاری تێنس. خه رێک بوو 
به سه ریدا هاواربکه م، هه ی مرۆڤ، من ئه م هه موو 

رێگایه ده بڕم بۆئه وه ی برۆم بۆ سینه ما، له هه ر 
جێگایه كی تر ده توانم فلیم ببینم، یان یاری تێنس 
بکه م. له و هه موو سه روه ته و زه خیره مه زنه ی پراگ 

هیچی به  الوه جێگای بایه خ نه بوو. تایوان ئه و به شه ی 
چینه که پاش شۆرشی کۆمۆنیستی چین زۆرێک 

له چینی نه یاری کۆمۆنیزم له خاکی سه ره كی چین 
هه اڵتن بۆ نێو ئه و دورگه یه. ئه مرۆ تایوان یه كێکه له 
هه ره قه ره باڵغترین جێگاکانی دونیا. ژیان ڕاکه ڕاکه و 
پووچه. پیاوه تایوانیه که پێی خۆش نه بوو وه ها ده ژی. 
دڵته  نگ بوو به رامبه ر جۆری ژیانی به اڵم نه ده یتوانی 
جۆرێکی تر بژی وه نه ده یخواست بیری لێبکاته وه. هه ر 

جۆره گۆڕانێکی به سه خت و پروکێنه ر له قه ڵه م ئه دا.
بیرم له کوردستان ده كرده وه چۆن به هه مان شێوه 

پاره خه ریکه هه موو جوانی و به ها و رێز و په  یوه ندی 
و جوانیه کانی لوش ئه دات. له تایپێ ژیان 
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هێنده گرانه زۆرێک له خه ڵك ده خوازن به ته نها بژین. جۆن پێی ده وتم. ژیان گران نییه، ژیان 
به ئه نقه ست گران ده كرێت. مرۆڤ هێنده زوو فریو ده خوات کاتێک درۆکان له الیه ن ناوه نده 
گه  وره کانه وه دێنه ده رێ. ژیان له ده ست چووه. مرۆڤ هه ر ئه وه نده ی بۆ ماوه ته وه به دوایدا 

رابکات.   
قسه كردن له گه ڵ جۆندا له دیمەنەکانی پشت په نجه ره که ی دابریم. زیاتر چێژم لەوە 

وه رد  ەگرت که بزانم ژیان له جێگایه كی تر، له دونیایه كی تر، له کۆمه ڵگایه كی تر 
چۆنه. به اڵم ئه وه ی مایه ی ترس بوو که زۆر له جێگاکانی تر ده چوو، له راستیدا 

هاوشێوه بوو. مرۆڤه  کان دێنه دونیاوه و هه وڵدان ده ست پێده كات، ده بێت 
سه رکه ویت، کۆبکه یته وه، فه نتازیا له ده وری خۆت دروست بکه  ی، بگه یته چین و 

توێژی تایبه ت. جۆن له پراگ نه ده وه ستا، راسته  وخۆ ده رۆشت بۆ نوێرمبێرگ 
له ئه ڵمانیا. که لێم پرسی ده خوازیت ژنێکی ئه وروپیت هه  بێت، وتی کراوه م، 

به اڵم ئه سته مه من ته نها مانگی ساڵێک دێم بۆ ئه وروپا. به اڵم ناخوازم 
له ژیانمدا جارێکی تر زه واج بکه م. پاره ی زۆر تێده چێت. پاش بێده نگیه كی 

ماته  مینی وتی، ئه ڵمانی بۆئه وه ی له رۆژهه اڵت بژی ده بێت که  سێکی تایبه ت 
بێت. دیاربوو خه می سه ره كی پاره و که  لتور بوو، نه ک خۆشه ویستی. که لێم 

پرسی ئایا په یوه ندی ژن و مێردی بریتیه له مامه ڵه یه كی بازاڕیانه پێش 
ئه وه ی هیچ شتێک بکه ن ده بێت بیر له پاره  بکه نه وه، ره نگه له ته مه نی 

بیست ساڵیدا بێباکانه عاشق بێت، به اڵم هه ر زوو به ئاگادێیته وه که 
ژیان زیاتر له عه شقی پێویسته، ئیتر ئه و بێباکیه ت نامێنێت. که گه شتینه 

پراگ سه ر له ئێوارێ بوو. کریس پیاوه ئه  مریکیه ناشیرینه كه له ویستگه که 
چاوه ڕێی ده کردین، ماڵئاوایی سه فه ر خۆشیم له جۆ کرد. له گه ڵ کریسدا رۆشتین 

بۆ شوقه که  مان له ناوه ندی شار.    
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ده نگدانه وه ی سه رزه مینێکی تر

»ده نگدانه وه ی سه رزه مینێکی تر« ناونیشانی 
کۆمه ڵه چیرۆکێکی خانمه  چیرۆکنووس »ئاڤا 

هوما«یه  و »ڕه وه ز« له  ئینگلیزییه وه  
کردوویه تی به  کوردی و ده زگای چاپ 

و په خشی سه رده م به چاپی گه یاندووه . 
ئاڤا هوما له دایکبووی شاری )سنه (یه  له  
ڕۆژهه اڵتی کوردستان و سااڵنێکه  له  واڵتی 
که نه دا نیشته جێیه  و به  زمانی ئینگلیزی 

ده نووسێت... 
ده نگدانه وه ی سه رزه مینێکی تر باس له  
ئازار و مه ینه تییه کانی ژنان ده کات له  

ئێران و دوای چاپبوونی به  زمانی ئینگلیزی 
ده نگدانه وه یه کی زۆری هه بوو له  ئه مریکا. ئه م 
کتێبه  ٧ چیرۆکی له خۆ گرتووه  به  ناوه کانی 
)یه کێکم له وان، سۆڵی شووشه یی، کتومت 

گووگووش، فواره ، ڕووبارێک شیر و هه نگوین، 
شاڵی ئاوریشم، با سروه یه ک که روێشکه  به  

قزم بکا(.

124
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              كاراكتەرەكان :
                  پیاو

                  ژن
                 چەند كوڕوكاڵێك

  ) دیمەن سەر ڕۆخی ڕووبارێكە لە زەردەپەڕی ئێوارەیەكدا، پیاو لەسەر بەردێك دانیشتووە 
و دەڕوانێتە ئاوەكە، دەنگی خوڕەی ئاو لەگەڵ دەنگی بەرز و پڕ هاوار و تریقانەوەی چەند 

كوڕوكاڵێكدا تێكەڵە كە لە پەڕێكی دوورەوە دێنە بەر گوێ ، دەنگە دەنگ نامێنێ  و جارجارە 
خوڕەی ئاو دەبیسترێ  (

پیاو: ) دەڕوانێتە ئەمالوالی( هەموو ئەو قسانە پڕوپووچ بوون، هەمیشە لە سەرەتادا 
خەڵكی خۆیان ئەنوێنن، وا خۆیان پیشان ئەدەن كە هەرچی پاكیزەیی و بێگەردییە 
لەواندایە و خاوەنی ناخێكن پێشتر نەبووە، هەموو ئەوەش جگە لە چەكێك شتێكی 

تر نییە و یەكتری پێ  فریو ئەدەن. من وا نەبووم، لەگەڵ هیچ كەسێكدا ئەو 
ن 

كا
رە

ـوا
ـــێ

ل

 شانۆیی یەك پەردەیی

وڵ
س

 ڕە
ەد

حم
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ڕەفتارەم نەنواندووە ) وەستانێك.. 
تەنها دەنگی خوڕەی ئاو دێت( ئەوەی 

كە بووم هەروا خۆم پیشانداوە و 
پێویستیم بە خۆ نمایشكردن نەبووە، 

بەڵكو من هەرگیز خۆشم پیشان 
نەداوە، بەڵكو ئاسایی بووم و ئەوەی 
لە دڵما بووە هەمیشە لەسەر لەپم 
بووە. ئاوا.. ) ڕووە و ئاوەكە دەستی 

درێژ دەكا و لەپی دەكاتەوە( ئەوانیش 
بەدرۆوە ئەوە ئەڵێن لەناوەوەشیاندا 

كەسێكی ترن.
  ) دەنگی نەرمە پێ  دێتە بەر گوێ ، 
پیاوەكە لەسەر بەردەكە هەڵدەستێ  

و چەند هەنگاوێك دەڕوات.. پشتی لە 
شانۆیە و لە جێیەك ڕادەوەستێت(

پیاو: خۆشەویستی!! ) بڕێك 
پێدەكەنێت( تەنها خۆ ویستن و 

بەكارهێنانی بەرامبەر بۆ حەزێكی 
تایبەتی! هەروەك ئامرازێك، منیش 

جگە لە ئامرازێكی بەكارهاتوو و 
لەكەڵك كەوتوو چیتر نەبووم، كەسێك 

كە ئیتر ژەنگ لێیدابێ  و كوژابێتەوە، 
خۆری لێ  ئاوابووبێ  و ..... ) دەنگی 

نەرمە پێ  دێتەوە و شانبەشانی ژنێك 
دەردەكەوێت، ڕووە و پیاوەكە دەڕوا و 

لە پشتیەوە ڕادەوەستێت(
ژن: ئیتر تاریك بووە، لە كەیەوە 

من چاوەڕێتم! بۆ ئێواران ئەوەندە 

لەسەر ئەم ڕووبارەیت؟! لەكاتی تاریكبووندا گوێ  ئاو زۆر سامناكە ) 
وەستان( ئەو بێدەنگییە ئەمترسێنێت.

پیاو: شتێكی باشە هەست بە ترس بكەیت.
ژن: بێدەنگییەكی سەیر و پڕ مەترسی!

پیاو: ) دوو هەنگاوێك لێی دوور دەكەوێتەوە( 
خۆشترین بێدەنگی، ئەڵێی بێدەنگی بەر لە 

مێژووە، بەرلەوەی مرۆڤ پێ  بخاتە ناو 
سروشتەوە و پۆخڵی بكات، بە ناخە 

ئاڵۆزە پیسەكەی، بە مەیل و ئارەزووە 
نەبڕاوەكانی و بە خیانەتی.

ژن: خیانەت!!
پیاو: ) تەماشای دەكات( بەڵێ  بە 

خیانەت.
ژن: باشتر وایە لێرە بڕۆین، ئەم 

هەستەت هی ئەو كشوماتییەیە، ئەو 
تاریكبوونەی دنیا بەرەو كوژانەوە 

ئەبات.
پیاو: ) دەكەوێتە هاتوچۆكردن( 

هەمیشە تۆ هەر شیعرەكانی خۆت 
بڵێ ، قسەی بە بریق و باق و ڕازاوە، 

لە پشت هەموو وشەیەكیشەوە 
حەزێكی شاراوە بۆ مەیلە تایبەتییەكان. 

دنیات لێ  بووەتە شیعر و وا ئەزانیت 
كەس لە نهێنی وشەكانت ناگات.

ژن: ) دەست دەخاتە سەر شانی( من 
لەگەڵ ئەوەدا ڕاهاتووم، حەزیش ناكەم بیر 

لەو مەسەلەیە بكەیتەوە، من تۆم ئەوێ  و 
هیچیتر، بە تەنها تۆ.
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پیاو: بۆیە كە زانیت هۆی مناڵ نەبوونەكە لە منەوەیە 
دەستبەجێ  گۆڕایت، بە تەنها تۆ بووە دووكەڵی جگەرەیەك 

و هەر قسە بوو، ژیانمان تەنها قسەیە.
ژن: بۆ وا بیرئەكەیتەوە؟! ) وەستان( ئێمە هێشتاكە 
ئەوەندە بەتەمەن نین هەموو دەرگاكان بەڕووماندا 
داخرابن، چارەسەر هەیە و پێویستە بڕوامان هەبێت.

پیاو: كام چارە؟ من باوەڕم بە هیچ شتێك نەماوە.
ژن: ئەڵێم نزیكبوونەوە لەم ڕووبارە لە ئێواراندا شتێكی 
خراپە، هەر ئەوەشە وای لێكردوویت بێ  باوەڕ بیت، ئێمە 

هێشتا گەنجین، كوا قسەكانی جارانت؟! من هێشتاكە 
وەكو خۆمم و لەالم هیچ شتێك نەگۆڕاوە، مناڵ هەبێت 

یان نا... ئەوە بەشی ئێمە بوو، لە چارەماندا نووسراوە كە 
وابین، كێ  ئەشزانێ  سبەی چی ئەبێت.

پیاو: سبەینێ  بوونی نییە، بە تایبەتی بۆ تۆ، تۆ هەرگیز 
نایبینیت.

ژن: ) بەترسەوە( بۆ نایبینم؟!
پیاو: ) دەچێتە سەر ڕۆخەكە( من ئەمڕۆم لێ  

كوژاوەتەوە، ئیتر سبەی چۆن دێت؟! كەسێك 
ئەمڕۆی نەبێ  بێ  سبەینێشە.

ژن: ئەوە الی تۆ وایە، من باوەڕم بە 
ئێستایە و بە سبەینێش، ڕابردوو تەواو 
بووە و لە یادەوەریماندایە، ئای كە خۆش 
بوو! بۆئەوەی ئێستا و داهاتوومان 

هەبێت پێویستە درێژە بە 
كاتەكانی ڕابردوومان بدەین، 

ئەبێ  بەردەوام بین.
پیاو: ) بەپەستییەوە( من ئەو 
بەردەوامییەم ناوێت، درۆ لە 

درۆدا، هەست ئەكەم سێبەرەكەم هی خۆم 
نییە و سێبەری كەسێكی ترە.

ژن: لەم قسانە ئەترسم، هەستە با بڕۆین ئێرە 
زۆر سامناك بووە ) قۆڵ دەكات بە قۆڵیدا(
  ) دەنگی كوڕوكاڵەكان نزیكدەبێتەوە و 

ئەوانیش دەردەكەون، پەلكی درەختیان پێیە و 
لێواری ئاوەكە دەپشكنن (

كەسی یەكەم: لێرەدا ئاوەكە قووڵترە، بۆ هاوین 
دەیكەینە گۆمی مەلەكردن.

كەسی دووەم: واڵتانی تر بووایە ئێستا ئەم 
شوێنە دەكرایە باشترین سەیرانگە، لەكوێ  

هەوای پاكی وەك ئێرە هەیە، بەاڵم ئێرە 
فەرامۆش كراوە و كەس ساحێبی نییە، خەڵكی 

هەموو فریای خۆیان ئەكەونز
كەسی سێیەم: چاك فریای خۆیان كەوتوون، 

ژیانی بۆقەكان لە ژیانی ئەوان خۆشترە. 
بەوەش ئەڵێی ژیان! كە ئێوارەی لێدێت وەك 

مریشك ئەچینەوە ناو كوالنەكانمان!
پیاو: ) كەمێك ئەچنە ئەوالترەوە و پاشان خۆی 
لە قۆڵی ڕادەپسكێنێ ( تۆ هەرگیز نەترساویت، 
ئەگەر بترسایتایە! ئەگەر ترست لە دڵدا بووایە 

) وەستان( تۆ دڵپاكیی و ساویلكەیی منت 
بە هەل زانی ) دەنگی خوڕەی ئاو و شەپۆل 
تاوێك دەخایەنێت( تۆ هەرگیز سڵت لە من 

نەكردۆتەوە.. وەك فەرشێكی ڕاخراو بەسەرمدا 
پەڕیتەوە، من كە ڕاستیی نەخۆشییەكەمم بۆ 
دەرخستیت ئیتر باكت نەما، ئیتر منت كردە 
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ژن: ئەوە بۆ چەندەمین جارە ئەو قەوانە لێئەدەیتەوە و ئەشزانیت هەمووی بەتاڵە، تەنها لە مێشكی خۆتدا 
شت دروست ئەكەیت و گەورەی ئەكەیت.

پیاو: ) بەڕەقییەوە( ئەگەر تەنها یەك جار ئێوەم ببینیایە بە شتێكی ئاسایی وەرمئەگرت، بەاڵم 
دووبارە بۆوە.. ئەی نەمبینیت لە كۆاڵنەكەدا پێكەوە بوون!.. من چاوی ئێوەم خوێندەوە، 

ئەشزانیت كە حەز بە بینینی ناكەم.
ژن: ) بە كەمتەرخەمییەوە( ئێمە پێشتریش یەكترمان ئەناسی، لەگەڵ خوشكەكەیدا 

هاوڕێ  بووین، ئەوەی كە بینیت تەنها ساڵوكردنێكی ئاسایی بوو و هەواڵی ماڵی ئێمەی 
پرسی و منیش هەروەها.

پیاو: ئیتر لە دوای ئەو ڕۆژەوە هەست بە گۆڕانت ئەكەم، بەڵێ  تۆ زۆر گۆڕاویت.. 
ئەترسم سبەینێ  مناڵێك پەیداببێ  و بڵێی ئەمە كوڕ یان كچی تۆیە!.. بە بڕوا 
و ئومێد دەستخەڕۆشم بكەیت، ئای لەو دیمەنە ئاڵۆز و ناخۆشە ) سەری خۆی 
دەگرێت( ئەو وەختە چ پاساوێك ئەهێنیتەوە كە سەرلەنوێ  بچمەوە بۆ عیادەی 
دكتۆرەكە!.. پێم ناڵێی چ پاساوێك؟! ئیتر كە بۆم ڕوون بێتەوە چاك نەبووم و 

هەروەكو خۆمم!
ژن: ) دووركەوتۆتەوە(

پیاو: ئاوا هەمیشە لەكاتی ڕاستی و شلۆقیدا وا خۆت دەرئەخەیت كە گوێت 
لە هیچ نەبووە.. نەك بە قسەی من، بەڵكو گوێ  نادەیتە قسەی خەڵكیش كە 

بڕانەوەی بۆ نییە.
ژن: ) دەگەڕێتەوە و شەوقێكی سپی ڕووناكیان دەكاتەوە( ئەوا مانگ هەڵهات، 

چەند دیمەنێكی جوانی هەیە.
پیاو: بڕۆرەوە نقوم بەرەوە لەناو شیعر و هۆنراوەكانتا، وەك چۆن بۆ من شتی 

خەیاڵیی و درۆ و بیانوو ئەهۆنیتەوە.
ژن: بیرتە ئێواران پێكەوە ئەمانڕوانییە مانگ و هێشتا نیشانە كرابووین؟! وەرە 

دەستگیرانەكەم، من ئێستاش هەروەكو جارنم، تۆم خۆشئەوێت، بەاڵم سااڵنێكە 
لە دەمی تۆوە ئەو وتەیەم نەبیستووە، من گۆڕاوم یان تۆ!.. ئەوە تۆیت دنیات لێ  
هاتۆتەوە یەك، بیستوومە خەڵكی بەچوونە سەر ڕووبار و دەریا خەمەكانیان بەبا 

ئەكەن، ئەیدەن بەدەم ئاوەوە، كەچی تۆ... ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر ئەبیت، ئەڵێی ئێواران 
لە گۆڕستانەكەیت، وەرە با بڕۆین، من و تۆ كێمان هەیە لە ژیاندا؟! لەم شارۆچكەیەدا 
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هەموو ژیانمان بەسەر ئەبەین، وەرە با 
بەردەوامی بدەینە ژیانمان، سبەینێ  دەرگای 

ئومێدمان لێ ئەكرێتەوە.
پیاو: ) بەشپرزەییەوە( سبەی!.. سبەی!.. چەند 

دڵت بە سبەینێ  خۆشە، ڕەنگە سبەینێكان بۆ تۆ 
هەموو ژووان بن، هەر چاوەچاوی سبەینێتە!

ژن: ) لێی نزیك دەبێتەوە( مرۆڤ بە هیواوە 
ئەژی، ئەگەر باوەڕمان بە سبەینێ  نەبێت نازانم 
بۆچی ئەژین، بەخۆتدا بچۆرەوە.. بگەڕێرەوە بۆ 

یادگارییەكانت، مرۆڤ بێ  یادگاری هەڵناكات، 
مرۆڤ مێژووە، چركەساتەكانی یەكتر بینینمان 

بهێنەرەوە یادت، چەند كورتخایەن و دانسقە 
بوون.. پێویستە هەر بەو یادەوە بژین، بژین و 

ئەو یادانە زیندوو بكەینەوە.
پیاو: ژن هەر خۆشەویستی ئەزانێت، بەاڵم لە 

ڕاستیدا هەر خۆی ئەوێت.. خۆشییەكان تەنها بۆ 
خۆیان و ... ) وەستان.. دەنگی خوڕەی 
ئاو( پێشتر هەمیشە هەستم ئەكرد 
ئافرەت نیشتمانە، پیاوان بێ  ژنان 
هیچ نین و كۆچەری و ڕەوەندین، 

بەاڵم ژنان نیشتمانێكن هەر 
ڕۆژەی دەسەاڵتێك فەرمانڕەواییان 

ئەكات.
ژن: ئەم قسە بێ  

سەروبەرانە كۆتایی 
پێ  بێنە.

پیاو: بۆچی؟!
ژن: سوودی نییە، 

هیچ مەڵێ  و كۆتایی بەو قسانە بهێنە.
پیاو: كۆتایی بە قسەكانم یاخود خۆم!!.. ) بەتووڕەییەوە( 
تۆ ئیتر ناتەوێت گوێت لە دەنگی من بێت، تۆ ئەتەوێت 
ئیتر بۆ هەتایە بێدەنگ بم و... ) بەرەو ئاوەكە دەڕوات( 

دەنگم بخنكێنیت، تۆ ئەتەوێت ئەوەی ئەیبینم لەبیر 
خۆمی بەرمەوە و چاوی خۆم بە درۆ بخەمەوە، نەتوانم 

ئیتر چ وشەیەك بڵێم و بۆ هەتایە سەركز و بێدەنگ 
بمێنمەوە.

ژن: ) بەرەو الی دەڕوات و هاژە و خوڕەی ئاو بە بەرزی 
دێتە بەرگوێ ( وەرە با بڕۆینەوە و وەختی چوونە ناو ئاو 

نییە، با الپەڕەیەكی نوێ  هەڵبدەینەوە.
پیاو: ) پەشۆكاوە( گەر ئەتەوێت كۆتایی بە قسەكانم 

بهێنم، لێرە ئەیبڕێنمەوە، ئیتر با بۆ جارێكی تر گوێت لە 
دەنگی من نەبێت ) چەند هەنگاوێك دەڕوات(

ژن: ) بەدوایدا دەڕوات و لە پشتەوە قۆڵی دەگرێت( نا.. 
ئەمەوێت گوێم لێت بێت، وەرە بزانم چیت ماوە بیڵێیت، 

گوێم لێتە.
پیاو: ) هەر دەڕوات و بێدەنگە(

ژن: ) بە هەنسكەوە( وەرە..ژیانمان بۆ وا تاڵ بووە!.. ئای 
خوایە! جگە لە تۆ بیرم لە كەسی تر نەكردەوە، مانگی 

جارێكیش سەردانی ماڵی باوكم ناكەمەوە هەر لەبەر تۆ، 
تۆش بەو شێوەیە پشتم تێئەكەیت و لە خەیااڵتی خۆتا 

ئەژیت.
پیاو: ) ڕادەوەستێ  و ئاوڕی لێدەداتەوە، بەشێوەیەك لە 

ترسەوە( خەیااڵت؟!.. ئەوەی من بیری لێ  ئەكەمەوە 
خەیااڵتە و خۆم دروستم كردووە!.. ئەی پێكەوە نەمبینین 

قسەتان ئەكرد؟ دوو جار ئێوەم نەبینی؟!
ژن: ) بە پاڕانەوەوە( هەر ئەو دوو جارە بوو و تەواو، ئێستا 
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ئەو ڕۆیشتووە.
پیاو: ) بەتووڕەییەوە( بۆ كوێ ؟!

ژن: سەفەری كردووە، چەند مانگێكە ڕۆیشتووە.
پیاو: ) بە دەنگی بەرز( ئەها چۆن دەنگوباسی ئەو ئەزانیت!! ئەشزانیت كە چەند مانگێكە 

ڕۆیشتووە، ئیتر دڵم لێت كرمێ  بووە، لەژێرەوە هەموو شتێكی ئەو ئەزانیت و خۆت 
دەرناخەیت، تۆ خیانەتم لێ  ئەكەیت، تێگەیشتی؟! وا نەزانیت من خەوتووم و ئاگام لە 

هیچ شتێك نییە، تۆ جگە لە داوێن پیسێك چیدیكە نیت.
ژن: ) بە گریانەوە( بمكوژە بەاڵم ئەوەم پێ  مەڵێ ، من تەنها تۆم خۆشئەوێ  و 

بەاڵم جارێك، تەنها بۆ جارێكیش بێت لە دەمی تۆوە گوێم لە وشەی خۆشەویستی 
نەبووە ) قۆڵی دەگرێت و دەنووزێتەوە(

پیاو: ناتوانم وەك جاران بتبینم، تۆ گۆڕاویت و ئیتر منیش گۆڕاوم.
ژن: چی ئەڵێی بیڵێ ، بەاڵم هەرگیز كەسم خۆشنەویستووە لە تۆ زیاتر، من 

خیانەتم لێ  نەكردوویت، بمكوژە بەاڵم ئەوە مەڵێ .
پیاو: پێویستە بكوژرێیت ) پڕی پێدا دەكات(

ژن: پێم خۆشە بمكوژیت بەاڵم پێم نەڵێی داوێن پیس ) دەگری(
پیاو: هەر بە گریان فریوم بدە، هەر درۆم لەگەڵدا بكە، ئیتر ناتەوێت گوێشت 
لە دەنگم بێت، ئەتەوێت هەست بە هەموو ئەو شتانە بكەم و هەر بێدەنگیش 
بم!.. ئیتر بێدەنگ ئەبم. ئیتر گوێت لە دەنگی من نابێتەوە هەرگیز ) دەیخاتە 

ئاوەكەوە و سەری نقوم دەكات، ژنەكە پەلەقاژە دەكا و دەنگی خوڕە تاوێكی 
شیاو دەخایەنێت، لەپڕێكدا بێدەنگی... جەستەی ژنەكە سەر ئاو كەوتووە و 

پیاوەكەش هێشتاكە دەستی لێ  بەرنەداوە( هەرگیز.. هەرگیز ) دەلەنگێتەوە 
و دەنگی دەبێتە نووزە و گریان( ئیتر.. گوێت... لە دەنگی.. من نابێتەوە، ئیتر.. 

سبەینێ  نابینیت ) تەواو دەلەنگێ  و دەست بەرز دەكاتەوە( نایبینیت، ئیتر هەموو 
شتێك تەواو بوو ) دەگری و خۆی ڕاست دەكاتەوە.. دەنگی خوڕەی ئاو بەرزدەبێتەوە، 

لە پەڕێكی شانۆوە ژنەكە دێتەوە سەر شانۆ و لە نزیك ڕۆخەكەوە ڕادەوەستێت(
ژن: شوێن نەما بەدواتا نەگەڕێم، بەم ئێوارە وەختە بۆ چوویتەتە ناو ئاوەكەوە؟!

پیاو: بۆئەوەی كۆتایی پێ  بهێنم! هەموو شتێك تەواو بێت.
ژن: ) بە پەشۆكاوییەوە( كۆتایی بە چی؟!! ) بە پەلە بۆ ناو ئاوەكە دەڕوات و قۆڵی 
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پیاوەكە دەگرێت( وەرە ئیتر درەنگ بووە، ئەم ماوەیە 
ئەوە چییە سواری كۆڵت بووە؟! تۆ كەی وابوویت؟! 

پیاو: ) بەشپرزەییەوە( ها؟! ) ئاوڕ بۆ ئاوەكە دەداتەوە( 
هەمووی خەیاڵ بوو!!.. ئای خوایە ئەڵێی سەرخۆشم! ) 

بەسەرسوڕمانەوە دەڕوانێتە ژنەكە( تۆ كەی هاتیت؟!
ژن: ) چووەتە بن باڵی( ئەی ناڵێم بەدواتا ئەگەڕام! 

بەم ئێوارەیە بۆ چوویتە ناو ئەو ئاوە ساردەوە؟! 
خێرا با بڕۆینەوە، لەبەر ئەو كزە ساردەدا نەخۆش 

نەكەویت.
پیاو: ) وەك ئەوەی لە خەوێك ڕابووبێت( باشە.. 

سەرمامە، بەاڵم.. بەاڵم خەون و ڕاستی چ 
جیاوازییەكیان هەیە؟ من چۆن چوومە ئاوەكەوە؟!

ژن: باش بوو هاتم، لەو ئاوە ساردەدا وڕێنەت ئەكرد، 
ئەها وا چۆقە چۆقت پێكەوتووە.

پیاو: ) ئاوڕ بۆ دواوە دەداتەوە( بەاڵم ئەو هەموو 
دەنگە، ئەو هەموو جووڵەیە چییە؟

ژن: هیچ نییە، خوڕەی ئاوەكەیە، گوێت لە 
دەنگیەتی؟
پیاو: ئا.

ژن: با بڕۆین گەرم بیتەوە، ئێواران 
خوڕەی ئاوەكە لە دەنگی بنیادەم 

ئەچێت.
تاریكی
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ڕاپۆرتیمهرگێكیپێشوهختڕاگهیهندراو
گابرێلگارسیاماركیز
چاپكراویغهزهلنووس

ئه م ڕۆمانه ی ماركیز، له و جۆرانه  نییه ، كه  له  ڕێی 
نهێنییه وه  خوێنه ر به  دوای خۆیدا به كێش بكات، به ڵكوو 

ڕۆمانێكه ، سه رله هه ووه ڵ له  ناونیشانه وه ، پاشان له  
ڕسته ی یه كه مه وه ، خوێنه ر له  ئه نجامی چیرۆكه كه  ئاگه دار 
ده كاته وه ، به اڵم ئیدی ئه وه  كارێكی ماركیزانه یه ، كه  چۆن 

به بێ مه ته ڵ، به بێ هیچ نهێنییه ك، به ش به ش؛ خوێنه ر 
له گه ڵ خۆیدا ده بات.

ئه م ڕۆمانه  كورته ی ماركیز، گه رچی له  چاو سه دساڵ 
ته نیایی، پاییزی بابساالر و خۆشه ویستی له  زه مانی 
كۆلێرادا كه متر ناسراوه ، به اڵم له  هه ره  كاره  ورد و 

پڕته كنیكه كانیه تی، كه  خوێنه ر به  خوێندنه وه ی سه ری 
له وه  ده سوڕمێت؛ ماركیز چۆن توانیویه تی، یه ك ڕووداو، 
به  چه ندان شێوازی جۆراوجۆر بگێڕێته وه  و هه ر جاره یش 

شتێكی نوێتر له  باره ی هه مان ڕووداوه وه  بڵێت.
ڕاپۆرتی مه رگێكی پێشوه خت ڕاگه یه ندراو، ساڵی ١٩٨١ 

چاپ كرا، كه  ماركیز تێیدا، گرینگی به  پێوه ندیی 
سوننه تی و نامووسپه ره ستیی خه ڵكانی ئه مریكای التین 
ده دات. بۆ نووسینی ئه م ڕۆمانه ، كه ڵكی له  ڕووداوێكی 

ڕاسته قینه ی ساڵی ١٩٥١ وه رگرتووه  و به رگێكی ته كنیكی 
و ئه ده بییانه ی به  به ردا كردووه .

گابرێل گارسیا ماركیز، كه  هاوڕێیه كانی پتر به  گابۆ بانگی 
ده كه ن، ساڵێك پاش باڵوكردنه وه ی ڕاپۆرتی مه رگێكی 

پێشوه خت ڕاگه یه ندراو، خه اڵتی نۆبڵی بۆ ئه ده بیات 
پێ ڕه وا بینرا. ڕۆمانی ڕاپۆرتی مه رگێكی پێشوه خت 

ڕاگه یه ندراو، له  زمانی فارسییه وه ، له  الیه ن حه مه  
قادره وه  به  كوردی كراوه . ناوه ندی غه زه لنووس بۆ چاپ و 

باڵوكردنه وه ، باڵوی کردۆتەوە.

133



خۆرکه وتن

»خۆرکه وتن« ناونیشانی کۆی کورته  
چیرۆکه کانی »محه مه د فه ریق حه سه ن«ه ، که   
نزیکه ی نیوسه ده  ئه زموونی چیرۆکنووسیی ئه م 
چیرۆکنووسه ی له خۆ گرتووه  و حه وت کۆمه ڵه  
چیرۆکی پێشووی »محه مه د فه ریق حه سه ن« 

له ناو »خۆرکه وتن«دا چاپکراونه ته وه .
محه مه د فه ریق حه سه ن یه کێکه  له  

چیرۆکنووسه  دیارو ده نگه  جیدییه  کانی 
نه وه ی حه فتاکان و هه ر قسه کردنێک له باره ی 

ئه و نه وه یه وه  بکرێت، ناکرێت باس له م 
چیرۆکنووسه  نه کرێت و به سه ریدا بازبدرێت... 

هه ر له به ر ئه مه یه  ده زگای سه رده م کۆی 
ئه زموونی چیرۆکنووسیی ئه م چیرۆکنووسه ی 
له  دووتوێی کتێبێکدا کۆکردووه ته وه  و چاپی 

کردووه ، دیاره  ئه مه ش کارئاسانییه که  بۆ 
ئه و که سانه ی ده یانه وێت کار بکه ن له سه ر 

ئه زموونی کورته  چیرۆکی کوردیی ئه و نه وه یه ، 
یان ده یانه وێت ئاگاداری ده نگه  دیاره کانی ئه و 

نه وه یه  بن و به دواداچوونی بۆ بکه ن. 
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 لە ڕۆژێکی سەرەتای ساڵی ١97٠ دا، لەکاتی داگیرکردنی واڵتەکەمان لەالیەن ڕوسیاوە، هەردووکمان من 
و ژنەکەم کە لە کار دەرکرابووین و تەندروستیمان خراپ بوو، چووینە نەخۆشخانەیەک لە دەوروبەری پراگ 
بۆ بینینی دکتۆرێکی زۆر باش کە هاوڕێی هەموو هەڵگەڕاوەکان بوو، ئەو کەسەش پیرە پیاوێکی حەکیمی 

جوولەکە بوو کە بە پرۆفیسۆر سماهێل بانگمان دەکرد. لەوێدا .E مان بینی، دیاربوو ئەویش تەندروستی خراپ 
بوو، هەر چوارمان دانیشتین و دڵخۆشبووین بەو هەستی دۆستایەتییەی نێوانمان و ماوەیەکی درێژ پێکەوە 

قسەمانکرد. 
 .Eئێمەی گەیاندەوە شار و دەستیکرد بە قسەکردن لەبارەی بۆهومیل هراباڵ، بۆهومیل لەوکاتەدا 

گەورەترین نوسەری زیندووی چیکی بوو: پیاوێک بوو خاوەن خەیاڵێکی بێسنور بوو، جۆش و خرۆشێکی 
زۆر و خاوەن ئەزموونێکی ژیانی ڕەشۆکیانە بوو »ڕۆمانەکانی پڕبوون لە کەسە هەرە ئاساییەکان«، زۆر 

خوێنرابوەوە و زۆریش خۆشەویست بوو، »تەواوی شەپۆڵی فیلمسازانی گەنجی چیکی وەک قدیسی 
سایه داری هونەرەکەیان عاشقی بووبوون«. ئەو بێ ئەندازە ناسیاسی بوو، لە ڕژێمێکدا کە »هەموو 

شت سیاسی بوو«، ئەمە بێگوناهانە نەبوو: هەڵوێستی ناسیاسیانەی ئەو گاڵتەکردنێک بوو بەو 
جیهانەی کە ئایدۆلۆژیاکان ئاژاوەیان تیادا ئەسازاند. لەبەرئەمە تا ڕادەیەک هەستی بە شەرمەزاری 

ئەکرد. »ئەم بارەش بۆ هیچ کەسێکی فەرمی نەئەگونجا«، بەاڵم هەر بە هۆی ئەو هەڵوستە 
ناسیاسیەیەوە »کە بەئاشکرا لە دژی ڕژێم قسەی نەئەکرد«، لەکاتی داگیرکردنی ڕوسیادا وازیان 

لێ هێنابوو، ئەمەش وای کردبوو بە جۆرێک لە جۆرەکان بتوانێت چەند 
کتێبێک چاپ بکات.

 .E زۆر لە بۆهومیل هراباڵ توڕەبوو، ئەیووت: ئەو چۆن ئەبێت 
 ڕێگا بدات کتێبەکانی چاپبکرێن لەکاتێکدا هاوپیشەکانی

 ڕێگەی باڵوکردنەوەیان لێگیراوە؟ چۆن دەتوانێ بەم
 شێوەیە شەرعیەت بەم ڕژێمە بدا؟ بەبێ ئەوەی هیچ

 وشەیەکی ناڕەزایی دەرببڕێت؟ ئەم کارەی هراباڵ
 .قێزەونە و پیاوێکی خۆفرۆشە
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 کاردانەوەی من لەبەرامبەر توڕەبوونەکانی 
ئەودا وەک ئەوەی ئەو وابوو، بەاڵم من 

ئەمووت: چەند بێمانایه  باسی خۆفرۆشی 
بکرێ لەکاتێکا ڕۆحیەتی کتێبەکانی هراباڵ 
و قۆشمەیی و خەیاڵەکانی تەواو پێچەوانەی 

ئەو عەقڵییەتەیە کە حوکمی ئێمە دەکات 
و دەیەوێ لەڕێگای کۆت و بەندەکانییەوە 

بمانخنکێنێت! لەو دنیایەدا کە هراباڵی تیادا 
ئەخوێنرێتەوە تەواو جیاوازە لە دنیایەک کە 

دەنگی ئەوی تیادا نابیسترێت! تاکە کتێبێکی 
هاراباڵ لەبەرامبەر هەموو کار و ئامەژە 
و خۆپیشاندانەکانی ئێمەدا ئەوەستێتەوە 
لەبەرامبەر خەڵکی و بیرکردنی ئازادیدا! 

گفتوگۆکەی من و ئەو لە ناو ئۆتۆمبیلەکەدا 
خێرا بوو بە دەەمقاڵێیەکی تاڵ لەگەڵ 

یەکتریدا.
دواتر کە بیرم لێکردەوە سەرسامبووم بەو 

ڕقە »ڕاستەقینە و تەواو دووالیەنییە«، 
بەخۆمم وت: کەوایە هارمۆنیەتەکەی ئێمە 

لە عیادەی دکتۆرەکە کاتی بوو، پەیوەندی بە 
کۆمەڵێک بارودۆخی مێژوویی دیاریکراوەوە 

هەبوو کە هەموومانی کردبووە قوربانی 
چەوساندنەوە؛ هەرچی ناکۆکیەکانیشمان 

بوو بووبووە جەوهەرێک بۆ ڕزگاربوون لەو 

بارودۆخە، بریتیبوو لە ڕێکەوتنی کەسانێک لەگەڵ یەکتریدا کە 
خەباتی سیاسی بۆ ئەوان لە ژیانی ڕاستەقینە و هونەر و بیر 

گرنگتر بوو. لەبری ئەوەی تەواوی مانای سیاسەت خزمەتکردنی 
ژیانی ڕاستەقینە و هونەر و بیر بێت. ئەم دوو هەڵوێستە 
دەکرێ هەر یەکێکیان لۆژیکیبن، بەاڵم بەیەکتری ناگەن. 

 لە پایزی ساڵی ١968 دا دوو هەفتەم لە پاریس بەسەربرد، 
بەختداریشبووم کە دوو یا سێ گفتوگۆی درێژم لەتەک لوی 

ئاراگۆن ببێت لە ئەپارتمانەکەی خۆی لە شەقامی ڤارێن. من 
بۆ خۆم زۆر قسەم نەکرد و تەنها گوێم ئەگرت، لەبەر ئەوەی 
کە من یاداشتی ڕۆژانە نانووسمەوە، ئێستا یادەوریم لەبارەی 

ئەم گفتوگۆیەوە زۆر ڕوون نییە؛ لە قسەکانی ئەودا تەنها 
دوو تێمای یەک بەدوای یەکم بیردێتەوە: بەڕادەیەکی باش 

باسی ئەندرێ بریتۆنی کرد، بەتایبەتی ئەو کاتەی نزیک بە 
کۆتایی ژیانی بوو، دیاربوو دووبارە پەیوەندیان لەگەڵ یەکتردا 

دروستکردبوەوە. هەروەها باسیشی لە هونەری ڕۆمان کرد. 
تەنانەت لەو پێشەکییەدا کە مانگێک بەر لە یەکتربینینمان بۆ 
کتێبەکەم »نوکتە« نوسیبووی، بەم شێوەیە ستایشی هونەری 

ڕۆمانی کردبوو: »ڕۆمان بۆ ئینسان شتێکە نابێت دەستبەرداری 
ببێت چونکە وەک نان وەهایە«. لەماوەی سەردانەکانمدا 

بەردەوام هانیدەدام هەمیشە بەرگری » لەو هونەرە » بکەم، 
»وەک لە پێشەکییەکەیدا بەو »هونەرە بەهادابەزیوە« ناوی 
بردبوو؛ من دواتر ئەم دەربڕینەم وەک ناونشانی باسێکی 

کتێبی »هونەری ڕۆمان« بەکارهێنا. لەدانیشتنەکەماندا ئەو 
هەستەم لەال دروستبوو کە هەرە هۆکاری گرنگی جیابوونەوەی 
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ئاراگۆن لە سریالییەکان هیچ هۆکاریکی سیاسی لەپشتەوە نەبووە و هۆکاری »گوێڕایەڵی ئەو نەبووە بۆ پارتی 
کۆمیونیستی«، بەڵکە هۆکارەکە هۆکارێکی جوانناسی بووە »وەفاداریی ئەو بووە بۆ ڕۆمان، ئەو هونەرەی کە 
»بەهای دابەزێنرابوو« لەالیەن سوریالییەکانەوه. هەستم بەو جوت تروسکە درامایەی ژیانی ئەکرد: عەشقی 

ئەو بۆ هونەری ڕۆمان »کە ڕەنگە گرنگترین بواری بەدیکردنی بلیمەتی ئەو بێت« هەروەها هاوڕێیەتی 
لەگەڵ بریتۆن. »ئێستا تێدەگەم: کاتێک ئینسان بەخۆیدا ئەچێتەوە، ئازاراویترین برینێک کە بیبینێت برینی 

لەیەکترازانی دۆستایەتییە، هیچ شتێک لەوە گەمژەتر نییە هاوڕێیەکت بکەیتە قوربانی سیاسەت. من شانازی 
ئەکەم کە قەت ئەوەم نەکردووە. من بە وەفای مێتران سەرسام بووم بەرامبەر کۆنە دۆستەکانی. 

هۆی ئەو دڵسۆزییەشی بوو وایکرد لە ئاخر و ئۆخری ژیانیدا ئاوا بە توندی هێرشی بکرێتە سەر. ئەو 
وەفادارییە خانەدانیه که ی ئەو بوو«.

حەوت ساڵ دوای بینینی من و ئاراگۆن، بە ئیمێ سێزێر ئاشنابووم، ڕێک دوای جەنگ ئاگاداری 
شیعرەکانی بووم لە ڕێی وەرگێڕانی چیکییەوە لە گۆڤارێکی ڕوانگه ییه وه  »هەمان ئەو گۆڤارەی 
میلۆشی پێناساندم«. ئەمەش لە پاریس ڕویدا لە ئەتێلێیەکەی شێوەکار »ویلفرێدۆ الم«. ئیمێ 

سێزێر، کەسێکی گەنج و ڕووخۆش و سەرنجڕاکێش بوو، منی بە لێشاوێک پرسیار داگرتەوە، 
یەکەمینیان وتی کۆندێرا، نێزڤەل دەناسی؟« ـ بەڵێ، بەدڵنیاییەوە. بەاڵم تۆ چۆن دەیناسیت؟ 
ئەو، نێزڤەلی نەناسیبوو، بەاڵم لە ئەندرێ بریتۆنی بیستبوو کە زۆر باسیکردبوو. بەگوێرەی 

ڕا پێشوەختانەکانم، دەکرا وابیربکەمەوە کە ئەندرێ بریتۆن، بە خۆی 
و نابانگە زۆر و سەرسەختیەکەیەوە دەکرا تەنها بە خراپە باسی 

نێزڤالی کردبێت، چەند ساڵێک لەوەوپێش لە سوریالییەکانی چیک 
جیاببویەوە و وەک ئەراگۆن شوێن بڕیارەکانی حیزب کەوتبوو. 

کەچی ئەو باسی کرد و وتی ئەو کاتەی بریتۆن لە ساڵی 
١94٠ لە مارتینێک بووە زۆر بە خۆشەویستییەوە لەبارەی 

نێزڤەلەوە دواوە. لەبیرمە ئەم قسەیە هەستی منی زۆر 
بزواند، چونکە نێزڤەلیش هەمیشە بە خۆشەویستییەوە 

باسی بریتۆنی دەکرد. 
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ئەوەی بۆ من مایەی زۆرترین شۆکێک بوو لە دادگا بەناوبانگەکانی 
ستالیندا، ئەو خوێنساردی و ڕەزامەندییە بوو کە کۆمیونیستەکانی 

دەوڵەت لە سێدارەدانی هاوڕێکانیان پێ قبوڵدەکرد. چونکێ هەموویان 
هاوڕێ بوون، مەبەستم ئەوەیە لە نزیکەوە یەکدییان ناسیبوو، لە 

ڕۆژگاڕە قورسەکاندا پێکەوە ژیابوون، لە کۆچ و چەوساندنەوە و 
خەباتێکی سیاسیی دوور و درێژ پێکەوەبووبوون. بەاڵم چۆن توانییان 
بەم شێوە ترسناک و یەکالکەرەوەیە قوربانی بە هاوڕێیەتییان بدەن؟ 

 بەاڵم ئایا هاوڕێتیی چییە؟ پەیوەندییەکی مرۆیی هەیە لە زمانی 
چیکیدا پێیدەوترێ soudruzustvi کە لە soudruh هاتووە، هاوڕێ 

»بە مانای دۆستایەتی هاوڕێ و یاوەران«دێت،  ئەو هەستە هاوبەشەی 
ئەوانە پێکەوە دەبەستێتەوە کە لە هەمان خەباتی سیاسیدان. کاتێک 

ئەو دڵسۆزییە هاوبەشە نامێنێت، هۆکاری هەستە هاوبەشەکەش 
نامێنێت. بەاڵم ئەگەر هاوڕێیەتییەکە لە خوار سودێکەوە دابنرێت ئەوا 

ئەمە هیچ پەیوەندییەکی بە هاوڕێتییەوە نییە. 
 لە سەردەمی ئێمەدا خەڵکی فێربوون بە تۆنێکی شانازیکەرانە 

بەئەخالقەوە و بێ هیچ چەندوچوونێک هاوڕێیەتی بخەنە ناو ئەو 
خانەوەی کە پێی ئەوترا »تاوانبارکردن«.

بۆ تێگەیشتن لەو ڕایەی کە ئێمە مشتومڕی لەسەر ئەکەین 
کامڵبوونێکی لە ڕادەبەدەری پێویستە بۆ ئەوەی لەو گریمانانە تێبگەین 

کە بەالمانەوە پەسەندن، کە هەم بە مسۆگەری کەموکوڕی تیایە و 
پێشدەچێت تەواو کاتی بێت، دەنا ئەوە تەنها عەقڵی سنووردارە ئەو 

گریمانانە وەک یەقین و حەقیقەت ئەبینێت. ئەمە جیاوازە کە دڵسۆزی 
مندااڵنە بۆ باوەڕێک، دەنا وەفا بۆ هاوڕێیەک فەزیلەتە، ڕەنگە تاکە 

فەزیلەش بێت، تاکە چاکەیەکبێت کە مابێتەوە.

من سەیری ئەو فۆتۆیەی ڕێنێ 
چاری شاعیر دەکەم کە بە تەنیشت 

هایدگەرەوەیە. یەکێکیان وەکو 
بەرهەڵستکارێکی فەرەنساوی 

داگیرکاریی ئەڵمان ناسراوە 
و ئەویدیکەیان لە قۆناغێکی 

ژیانیدا ناوی خۆی له که دارکردووه  
له به رئەوەی هاوسۆزبووە بەرامبەر 

سەرەتاکانی نازیزم. فۆتۆکە بۆ 
سااڵنی دوای جەنگ دەگەڕێتەوە. 

هەردووکیان لەدواوە وێنەیان گیراوە 
و کاڵویان بەسەرەوەیە، فیگۆرێکییان 

درێژ و ئەویدیان کورت، لە دەرەوە 
پیاسە دەکەن. من زۆر ئەو فۆتۆیەم 

خۆشدەوێ. 
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 گەاڵکان لە خۆردا دەدرەوشێنەوە، ویزەویزی بەپەرۆشی هەنگەکان لە دوورەوە دێت 
 لە جێگایەکدا لە پشتی ڕووبار، زایەڵەی دەنگە بەردەوامەکان و 

 دەنگی بەکاوەخۆی چەکوشێک دێت کە تەنها هەر خۆشیی نابەخشێتە من 
 بەر لەوەی پێنج هەستەکە ئاوەاڵبن و زووتر لە هەر سەرەتایەک 

 ئامادەبن، چاوەڕێی هەموو ئەوانەیان دەکرد بە خۆیان دەڵێن فانی، 
 بۆئەی بتوانن ستایشی ژیان بکەن، وەک من، ژیان کە شادییە. 

 
 

 5. نێزڤەل : نوسەری ڕوانگه یی چیکی کە لە ١958مردووە، یەکێ لە دامەزرێنەری قوتابخانەی سوریالی چیکیی 
بووە. 
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ئێرانی
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و. لە فارسییەوە: هیوا خەیات

شەرم
شوشە شکا و بەردەکە کەوتە ژورەوە  بەردەکە شەرمی دەکرد لە 

کاری ئەو کەسەی کەهەڵیداوە.
محسن سعیدالسادات

چەند 
کورتە 

چیرۆکێکی 
زۆر کورتی 

چەند 
ئێرانینووسەرێکی
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پیرەمێرد
سواری پاسەکەبووم شوێنی دانیشتن نەمابوو، 
ناچاربووم بە پێوە بووەستم، پیرەمێردێکیش 

لەتەنیشتمەوە وەستابوو لە بەرامبەرمان الوێک 
دانیشتبوو. لە دڵی خومدا وتم: ئەگەر من بومایە 
لەجێی ئەو الوە هەڵدەستام بۆ ئەوەی ئەو پیاوە 
پیرە دابنیشت، ڕێک لەوەکاتەدا الوەکە هەستاو 
فەرمووی  لێکردم لە شوێنەکەی ئەو دابنیشم، 
کاتێک دانیشتم تێگەیشتم خۆمنیش پیربووم.

شوشە
هەموو ڕۆژێک لەگەڵ هاوڕێکانی لەبەردەم 

ماڵی پیرەژنەکەدا تۆپانێیان دەکرد، هەرجارێک 
تۆپەکەیان دەکەوتە حەوشی ماڵی پیرەژنی 
دراوسێیان، پیرەژنەکە تۆپەکەی ئەدانەوە و 
دەیوت: کورەکەم، برۆن لە وپارکە یاریبکەن.
ئەو ڕۆژەیش دیسان تۆ پەکە کەوتەوە ماڵی 

پیرەژن، دەنگی شکانی شوکەکە هات، مناڵەکە 
هەرچی بزەی کرد بۆ نەوە بچوکەکەی پیرەژن 
ئامادەنەبوو تۆپەکەی بداتەوە، کە شەو داهات 

دەنگی شکانی شوشە هات و منداڵەکە تۆپەکەی 
لەناوژورەکەی خۆیان بینیەوە.  

ترمە میرەادی زادە

پاسکیل
یەکەمین شیعرم کەچاپبوو باوکم 

پاسکیلێکی بۆهێنام. دەوەمین شیعرم 
چاپکرا پۆلیس باوکمیان برد.

اکبر اکسیر

ونبون
کە ڕۆژنامەکەم کردەوە 

وێنەی خۆم بینی لەالپەرەی 
ونبوەکاندا، کاتیک پەیوەندیم 

کرد بەژمارە تەلەفونەکەی 
ژێر وێنەکەوە، تەلەفۆنەکە 

مەشغوڵ بوو.
محسن محمودیان
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ترس
لە نوقمبوون  زۆر  ئەترسا

هەرچی دەست و پەلی کوتا سودی  نەبوو.
یەکسەر بۆ بنی بنەوە نوقم دەبوو 

کە ترسەکەی شکا، هاتەوە سەرئاوەکە.
حسن پرس

چارەنوس
بەپەلە و خێرا دەڕۆیشت.. جێپێکانی لە سەر ڕووی  

بەفرەکە جێدەمان، بەاڵم کاتێک پەشیمان بووەوە، ڕێگاکەی 
نەدۆزیەوە، بەفرەکە ببووەوە بەئاو.                                                           
سعیدە شفقت خامنەی 

دەردە دڵ
ناچاربوو  بچوک  ببێتەوە تاوەکو ئەوانی تر  

گەورە بن.
الی دۆستەکەی دەردەدڵی  کرد، دۆستەکەی 
وتی: منیش خاڵی دەبمەوە تا ئەوان پڕببن. 

ئاوایە چارەنوسی قەڵم دار و پاندان.
حمید کریمی

.

خۆزگە
وتی: ڕاستییەکەی زۆر خۆشیم لەکرم دێت، 

هەڵبەتە دەزانم الت سەیرە بەاڵم... چۆن بڵێم 
عاشقیانم

لەو کاتەدا لە ناکاو  بزەیەکی  کرد، لە چکەکەی  
رێککردەوە و وتی  بونەوەرێکی زۆر سەیرن زۆر 

خۆشیم لێیان دێت.
پاشان  بەبێ خودا حافیزی ڕۆیشت.

هەروا لە سەر سەکۆکە دانیشتبووم،
باران خەریکبوو وردە وردە  ئەباری، 
بیرم دەکردەوە خۆزگە کرم دبووم.

سیدشهابدین میر شاول
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زەردە خەنە
دوێنی بڕیاریدا ئیتر خەم بۆکەس نەخوات و بۆ هیچ شتێک نەگری. بیری لەو کێشانە کردەوە کە بۆیان خەمبار 

بووە، ئەوەندە پێکەنی فرمێسک بەچاوانیا هاتنەخوارەوە.
حامد بهەشتی 

چاوشارکێ
لەپیادە ڕەوێکی قەرەباڵەغدا شانی بەر شانی کەسێک کەوت، بۆ ماوەیەک نەیتوانی 

چاوی لە سەر هەڵبگرێت، بیری کەوتەوە هاوڕێیەکی منداڵییەتی کە لەیاری 
چاوشارکێدا ونی کربوو.

ئەرخەوان سادات احمدی 

ئەگەر
چوار  کاتژمێرە خەریکی نووسینی قۆپییەکە لەسەر کاغەزێکی بچوک. ئەگەر 

دوو کاتژمیر بەو دیقتەوە  وانەکەی بخویندایەتەوە نیوەی کتێبەکەی  ئەز بەر 
کردبوو.

مریم فرهمند

147ئەدەبیسەردەم



شەرمەزار
دایە گەورە  توانای  بەرێدا ڕۆیشتنی نەمابوو، 

هەموان لێی  توڕە ئەبوون، دایە گەورەیش 
خەجاڵەتی ئەکێشا. ئەو ڕۆژە نەوەیەکی بردی بۆ 
پارک، لە کاتی گەڕانەوە بۆماڵەوە  لەپێ کەوتبوو 
نەیدەتوانی بڕوات، نەوەکەی بەشەرمێکەوە بۆی 
دەڕوانی. کاتێک کە ئەو منداڵ بوو هیالک ئەبوو 
نەیئەتوانی بڕوات  دایەگەورە ئەیکردە باوەشی، 

بەاڵم ئیستا ئەم نەیئەزانی چی لە دایەگەورە بکات.
ترمەمیرهادی زادە

لەخەودابوین
گومانم ئەکرد دایکم ماوەیەکی زۆرە نەخۆشە. 

بەاڵم نەیدەهێشت 
ئێمە هەستی 
پێبکەین. 

کاتێ ئەمڕۆ 
سەیری 

پشکنینەکانیم 

کرد تێگەیشتم چییەتی، بێچارە دوینێ شەو مرد و 
ڕزگاری بوو، نازانیین سەعات چەندبوو!؟ بەیانی ئەو 
کاتە زانیمان مردوە کە لە کاتی خۆیدا نانی بەیانی  

ئامادە نەکرابوو.
پوران حجت انێاری

دڵی شوشە
کاتێک الی هاوڕێکانم وتم شوشە دڵی هەیە، هەموان 
پێم پێکەنین، بەاڵم من بە چاوی خۆم بینیم  ڕۆژێکی 

سارد شوشەی پەنجەرەکە هەڵم گرتبوی لە سەریم 
نووسی )چەندە تەنیام( بۆم گریا.

ناهید داالهی 

سەرچاوە:
داستانک ها

گزین گویەهای ادبی 
تدوین علی رچا پور امید
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شاعیرە داهێنەرەکان هەمیشە بریندارانە بە ژیاندا تێ ئەپەڕن، کەمن ئەو شاعیرانەی ئەتوانن برینداری خۆیان بخەنە ناو ئێمەوە 
یان بیرمانبخەنەوە کە ئێمە بریندارین، شێرکۆ بێکەس یەکێکە لەو شاعیرە دەگمەنانەی کە لە ڕێی مانا شیعرییەکانییەوە لە قۆناغە 
بێکەس  شێرکۆ  شیعریی  سەرەتای  بریندارین.  چەندە  ئێمە  کە  بیریخستوینەتەوە  و  کردوین  برینداری  ژیانماندا  جۆراوجۆرەکانی 
سەرەتایەکی تەنها و تایبەت نەبوو بەاڵم ئێستا سەرباری بوون بە خاوەندارێتی لە ئەزمونی شیعریی خۆیدا تەنهایانە درێژە بەو 
ئەزمونەی خۆی ئەدات و لەگەڵ وەچەکانی تردا ئەڕوات و لەگەڵیاندایە، ئەگەرچی مانای شیعریی و قەلەقی شیعریی ئەو لەگەڵ 

زەمەن و ئەزموونەکاندا ئەگۆرێت، بەاڵم بە هەمان نەفەسی شۆڕشگێڕانەوە ڕێ ئەکات.
شێرکۆ بێکەس سەرباری ئەوەی دیدێکی شۆڕشگێڕانەی هەیە بۆ کوردبوون، بەاڵم شیعری خۆی نەکردۆتە قوربانی تەنها دیدێک، گەر 
بتەوێت کێرڤی ڕەزم و ئیقاعی ناو شیعری شێرکۆ بێکەس ببیستیت ئەبێت پێش هەرشت مانا فەرامۆشبکەیت و تەنها ببیستیت، ئەو 
کاتە هەست بەو ئیقاعە بە هەڵپە و چەند ڕەزمییە توندە ئەکەیت کە بۆتە مۆسیقایەکی هەمیشەیی ناو دنیایی شیعری ئەو. تەنها 
ئەو کاتانەش ئیقاعی ئەو مۆسیقایە ئەگۆڕێت کە لەناو یادەوری تراژیدیادا خەمبارە و ئەو کاتانەی کە واز لە »ئێمە«ی شیعری 
دێنێت و باس لە »من«ێکی شیعری دڵشکاو ئەکات و لەناو یادەوەری خۆیدا غەرقە و سەری ناپەرژێتە سەر کەسی تر. باشترین 
نموونە بۆ ئەو ئیقاعە هێمن و خەمبارە لە شیعرەکانی »پایز لەناو پایز و دایکم«ی ناو دیوانی »خێراکە، مردن خەریکە بگات«.

دووبارەبوونەوەی  توشی  ئاستی شیعریدا  لە  ئەگەرچی  دەگمەنییە  ئەم  بنووسێت،  ڕۆژانە  کوردە  تەنها شاعیری  بێکەس  شێرکۆ 
ئەکات، بەاڵم لە ئاستی ڕۆحیدا بۆخودی خۆی هەمیشە وەک شاعیرێک ئامادەی کردووە بۆ بەردەوامی. ئەو تاقە شاعیری کوردە 
بەو هەموو هێز و وزە شیعریەیەوە بەردەوام ئەنووسێت، شیعری شێرکۆ بەشی شێری بەرئەکەوێت لە دروستکردنی »ئێمەیەکی 
شیعریی«، »ئێمەستان« لە خولقاندن و دروستکردنی دنیای شیعری ئەوە، گرنگ نییە لە ئێستادا ئێمە لەبەردەم ئەو دنیایەدا 
چەندە سەرسامین یان نا، بەاڵم هەریەک لە ئێمە لە قۆناغە جیاوازەکانی شیعری ئەودا، »من«ی خۆی دۆزیوەتەوە و کەم تا زۆر 
ڕێی بەخۆیداوە ببێت بە هاواڵتییەکی ئەو مەملەکەتە شیعرییەی ئەو. دان پیانان بەم ڕاستییەدا ئەخالقیەتێکی ئینسانی و ئەدەبییە، 
ئەوەشی دان بەم ڕاستییەدا بەهەرچ بیانوویەکەوەبێت نەنێت، بەدەستی خۆی خۆی ئەخاتە دەرەوەی ئەو بازنە مۆڕاڵییەی کە 
ئەدەب داوامان لێ ئەکات. دیارە ئەم ئەزموونە ئەدەبییە تایبەتیانەی هاوجۆری ئەزمونی شیعری شێرکۆ بێکەس لەناو زۆرینەی 
ئەو میللەتانەدا هەن کە خەونی شوناس و پرسیاری نەتەوەییان هەیە، بۆیە وردبوونەوە لەم ئەزموونانە گرنگی زۆری هەیە بۆ 

دروستکردنی ئەو کالسیکییەتەی کە ئەدەب پێویستی پێیەتی. 
بەشێکی گەورەی برینداری شاعیرە داهێنەرەکان لە خەمی زوو تێپەڕینی کات و کورتی ژیانەوەیە، ناونیشانی ئەم کۆ شیعرەش 
ڕەنگە هەر لەم سۆنگەیەوەبێت، کە ڕەنگە ناونیشانی »خێراکە، مردن خەریکە بگات« یەکێک بێت لە شاعیرانەترین ناونیشانی 
کتێبە شیعرییەکانی شێرکۆ بێکەس. بەاڵم لەگەڵ کورتی ژیاندا ژیانی شاعیران و نووسەرانی داهێنەر سەدان بەرابەری ژیانی کەسانی 
ترە، چونکە ئەوان بەو ژیانە کورتەوە فریای وتنی ئەو هەموو شتانە ئەکەون کە هەزاران کەس بەو ژیانە کورتەدا تێ ئەپەڕن و 
هەمووان پێکەوە ناتوانن هێندەی نیوەی شاعیرێک بڵێن و هێندەی چاوی شاعیرێک ببینن. ژیان کورتە، بەاڵم ژیانی داهێنەران زۆر 

درێژە، درێژتر لەو ژیانە کورتەی لەسەر ئەم ئەستێرە شینە بەسەری ئەبەن.
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سازدانی دیدار: ڤالێری رایس
و. لە ئینگلیزییەوە: شێرزاد حەسەن

پایزی پار بوو، كە من لەسەر ئینتەرنێت پەیوەندیم بە پڕ فرۆشترین نووسەری برازیل ـ ی كرد، خاوەنی 
رۆمانی »كیمیاگەر« و دەیەها رۆمانی دیكەی بەناوودەنگ، من واقم وڕماو بووم لەبەردەم وەها بە 

ئەم نووسەرە. لە نیویۆرك و لە هۆتێلەكەی خۆی بوو جیهانیبوونێكی بەرباڵوی 
لە »میالن« كە یەكدیمان دواند، لە هەموو الیەكەوە 
عاشقانی ئەدەبەكەی بە پرسیار گەمارۆیان دابوو، لە 
میسر ـ ەوە بۆ سوید و ئیسپانیا و ئێران و شوێنانی 

دیكە. هەمووان دەیانخواست بزانن كە لە كام سەرچاوەو 
لە كوێوە بیر و خولیاكانی بۆ دێت، خوو و خدە 

سەما لەگەڵ 
فریشتەكاندا 

دەكات
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و هەڵسوكەوتی چ جۆرێكە، داوای 
ڕێنماییان لێدەكرد كە ئەوانیش 

چۆنچۆنی بە دوای گەنجینەی شاراوەی 
نێو زاتی خۆیاندا بگەڕێن و بیدۆزنەوە. 
ناوبانگی سەرسامكەری پاولۆ كۆییلۆ لە 

كتێبەكانییەوە هاتووە كە بۆ شەست 
و سێ  زمان وەرگێڕدراون، لە هەموو 
شوێنێكدا دڵی خوێندەوارانی بە الی 
خۆیدا راكێشاوە، زۆر بە قووڵی، زۆر 

بە سادەیی لە رێگەی ئەو پەیامە 
رۆحانییانەی خۆیەوە خەڵكی لە دەوری 

خۆی كۆ كردۆتەوە.  
ئەو نووسەرە تەمەن پەنجا و نۆ ساڵە 
و زێدە خۆشەویستە بە هەوەسی خۆی 

حەزی كرد بمباو بمهێنێت، ئەوەبوو بەم 
دواییە لە ماڵەكەی خۆیدا و لە »پاریس« 

ەوە زەنگی بۆ لێدام بەو نیازەی كە 
سەبارەت بە دوا كتێبی قسان بكەین: 
كتێبی »جادووگەرەكەی پۆرتۆبیللۆ«، 

قسە لەسەر ئەوەی لەبەرچی حەز 
دەكات سەما بكات، باسوخواسێك لەمەڕ 
»كەتالۆسیزم«ە دژوار و پڕ لە قرتوپرت 
و دوودڵییەكەی، یان بۆچی زۆر گرنگە 

باوەش بۆ خۆشەویستی بكەینەوە هەتا 
گەر خودی خۆشەویستی ببێتە مایەی 

دەردەسەری و ئازار و تالنەوەش.

چۆن بڕیارت دا كە سەبارەت بە 

جادووگەر بنووسیت؟
پاولۆ كۆییلۆ: یەكەمجار بیرم لەوە دەكردەوە بە وردی 

شتێك سەبارەت بەو الیەنە و دیوی مێینەیی كە 
لە خوداوەند ـ دا هەیە بنووسم. شتێكە كە ئێمە 

بایەخێكی زۆری پێنادەین، بە الیەنی كەمەوە لە نێو 
شارستانییەتی خۆماندا. سێ  ئایینە سەرەكی و 

بەرباڵوەكە ــ مووساپەرستی، عیساپەرستی 
و ئیسالم ــ بە جۆرێك لە جۆرەكان نكوڵی 

لەوە دەكەن كە خودا بۆ خۆی رەهەند 
و ڕووییەكی مێینەیی هەبێت. هەر 

چۆنێك بێت، گەر ئێوە بچنە ناو دەقە 
پیرۆزەكان، لەوێدا ئامادەگییەكی 

مێینەیی ـ فێمینی ـ دەبینن. دووەم 
پاڵنەر بۆ ئەم هەوڵەم خواستێك بوو 

بەوەی بتوانم ئەم بابەتە بە واقیعێكی 
بەرچاو و بەرجەستە ببەستمەوە، 

بەو مانایەی كە هەست بكەین بە 
چواردەوری ئێمەوە چی دەگوزەرێت. بۆ 
من هەموو شتێك پیرۆزە، سەرەتا بەم 
سەر زەمینەوە دەست پێدەكەم، بەاڵم 

دەچمەوە سەر پیرۆزكردنی هەموو 
ئەو شتانەش كە بە دەستی مرۆڤ 

دروست كراون.
 دوا جار..كتێبی »جادووگەری 

پۆرتۆبیللۆ« سەبارەت بە خەڵكانێكە 
كە دەوێرن چەند هەنگاوێك بنێن رووەو 

گەشتێكی رۆحی نائاسایی. هەر لە 
ئێستاوە وەك جادووگەر ناسراون ــ دەی 

ئەدەبیسەردەم
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باشە، جادووگەر وشەیەكە كە پڕ بووە لە كینە و الیەنگیری و ئازار 
و زیان و لە ڕێ  الدان و حوكمی خۆڕایی و جۆرێك لە ستەمگەری. 
ئەم كتێبە سەبارەت بە هەموو ئەو شتانەیە. جادووگەر كەسێك 
بووە كە لەگەڵ یاسا و رێسا و دەستوورە دامەزراوەكاندا كۆك و 

گونجاو نەبووە، بۆ هەمیشە هەوڵیداوە ئازا بێت و بوێرێت دوورتر 
بڕوات و پەرژینەكان بشكێنێت و بە رۆحێكی ئاهەنگسازییەوە روو لە 
ژیان بكات، نوقمی خۆشەویستی بێت، شاد و خۆشبەختانە لەزەت لە 

زیندەگی بكات ئەو كاتەی سەرگەرمی ژیانە.

لە كتێبەكەتدا كارەكتەرێك دەڵێت، »هەر هەموو ژنەكان 
جادووگەرن«. تۆ لێرەدا مەبەستەكەت لە روانگەیەكی جوان و 

پۆزەتیڤەوە هاتووە؟
پاولۆ كۆییلۆ: هەڵبەت.. بەڵێ ..بەڵێ..بەڵێ. هەموو خانمان ورد و 

بە سەلیقەترن سەبارەت بەو توانایەی كە هەیانە بۆ تێگەیشتن و 
هەستكردن بە كەسەكان و شتەكانی دەوروبەر، لەوەدا پێش پیاوان 

كەوتوون. كەواتە.. ئافرەتان بۆ هەزارەها ساڵە لە باری مرۆیی و 
رۆحییەوە كپ كراون و سەركۆنە كراون، ئارەزووەكانیان خنكێندراون 

و جڵەوگیر كراون، ئەوەش بەوە كۆتایی هات كە ئەوان هەستی 
شەشەمیان پتر گەشە بكات، لە پاڵ پەیداكردنی بەهرەیەكی زۆرتر 

لە تێڕامان و بیركردنەوەو خۆشەویستی. ئەوەشیان شتێك بوو كە 
ئێمە زۆر بە زەحمەت و ماوەیەكی درێژترمان ویست تاوەكو دانی 

ئەوان و ئەو توانا پێدا بنێین و قایل بین بەوەی كە 
دەگمەنەیان 
بەشێكە لە 

كۆمەڵگا. ئێمە 
هەوڵ دەدەین 
كە واقیع وەك 

دیوە 

فیزیكی و بەرجەستەكەی ببینین، 
بە واتا لەو دیوە مادییەی دوورتر و 
واوەتر ناڕوات. بەاڵم ئەو شتەی كە 
بۆ هەموومان پێویستە، كە ژنانیش 

دەگرێتەوە، پەرەپێدان و بەهێزكردنی 
زۆرتری ئەو رەهەندە مێینەیی و 

ژنانییەی ناو زاتی خۆمانە، كە دەكات 
وردبینی و سەلیقەو ژیری و پێشبینی، 

بە واتا كراوە بین بۆ بینین و دەرك 
پێكردنێكی تازە بە واقیع، كە دیارە بە 

گشتی لەوەدا ئافرەتان كراوەترن.

بۆچی تۆ وا بیر دەكەیتەوە كە 
زۆرینەی خەڵكی لە بەرامبەر ئەو 

رەهەند و ڕووە مێینەییەی یەزدان ــ دا 
هەست بە هەڕەشە دەكەن؟

پاولۆ كۆییلۆ: چونكە ئەوەیان وا 
دەخوازێت كە ئێمە پتر پێشوازی لە 
خۆشەویستی بكەین وەك رێبەر و 

پێشەنگێك بۆ ئاراستەكردنی هەموو 
ژیانمان. كەچی ئێمە وا ناكەین 

لە ترسی ئەوەی نەبا بتلێینەوە و 
ئازار بچێژین. لەوە دەچێت ئێمە 

قیبلەنوماكەمان بزر كرد بێت و جڵەوی 
خۆمان بۆ نەكرێت و نەزانین ڕووگەمان 
لە كوێیە. لەوە دەچێت پەلمان بگرن و 
بمانخەنە سەر رێگایەك كە نەزانین بۆ 

كوێمان دەبات. 156



بۆچی خۆشەویستی بۆ زۆربەمان وەها سەختگیر و كوشندەیە كە ناتوانین پەسندی بكەین و 
باوەشی بۆ بكەینەوە؟

پاولۆ كۆییلۆ: چونكە لە ناوئاخندا هەڵگری ئازار و تالنەوەیە. تۆش ئەوە دەزانیت. دەی باشە.. 
یەكەمیان ئەوەیە كە خۆشەویستی گرنگترین هەست و سۆزە لە ژیاندا. دووەمیان كە مەرجە 
بیزانین: خۆشەویستی خەسڵەتێكی تەواو كێویانەی هەیە، كە لەوەدایە رووەو بەهەشت یان 

دۆزەخ بمانبات. من ناڵێم كە خۆشەویستی بۆ هەمیشە دەتباتە بەهەشت. دەكرێت ژیانت 
ببێتە مۆتەكە و مێردەزمە و سواری سەرت بێت. بەاڵم ئەوەش وتراوە كە خۆشەویستی 

ئەوە دەهێنێت ریسك بكەیت و مل لە تیغ بسوویت.

لە ناوئاخنی كتێبەكانی تۆدا بۆ هەمیشە كێشەی ئەو ئەگەرە لە ئارادا هەیە كە 
مرۆڤ ئەو رێڕەوە رۆحانییە بدۆڕێنێت گەر كەوتە ناو خۆشەویستییەكی رۆمانتیكی 

چ وەك نێر و چ وەك مێ ؟
پاولۆ كۆییلۆ: بە دڵنیاییەوە. بەڵێ ..وایە. ئەوەشیان شتێك نیە مرۆڤ لێی بترسێت.

بەاڵم لەوە دەچێت كارەكتەرەكانت هەر بە ڕاستی كەم و زۆر ئەو ترسەیان هەبێت؟
پاولۆ كۆییلۆ: بەڵێ ..چونكە ئێمە وەك بنیادەم ترسێكی وامان لە دڵدایە كە لەمیانەی 

خۆشەویستی رۆمانتیكی رۆحی خۆمان لە دەست بدەین. بەاڵم لە كۆتایی رۆژدا ــ 
زۆر چاكە..بسرەوەو ئارام بە..خۆش رابوێرە چونكە دوا جار ژیان و زیندەگی هەر وا 

بووە.

هەروەها لەم كتێبەی تۆدا مۆسیقا فاكتەرێكی مەزنە. ئەرێ  تۆ سەما دەكەیت؟
پاولۆ كۆییلۆ: هەڵبەت سەما دەكەم.  ئەو كاتەی سەما دەكەم بیر لە هیچ شتێكی 

دیكە ناكەمەوە. هەنووكە كە لێرەم.. بە هەموو بوونێكمەوە لێرەم. كە لە ناو 
گەرمەی سەمادا بم، بە تەواوی لەوێندەرم. تۆ تێمدەگەیت؟ ئەو هەستەش لەوەدا 

چڕ دەبێتەوە كە من لە خۆم دوور كەوتبێتمەوە. بە واتا رۆحم لە تەك فریشتەكاندا 
سەما دەكات و لەشیشم لە تەك ژنەكەمدا سەما دەكات.
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ئەوە چ مۆسیقایەكە كە سەمات پێدەكات؟
پاولۆ كۆییلۆ: ئەها، نەوەی من..هەموومان 

لەسەر مۆسیقای »رۆك ئاند رۆڵ« ی 
كالسیك راهاتبووین. ئەگەر ئێستا بچیتە 
ناو هەر یانەیەكی سەمای شەوانە چیتر 

گوێت لەم جۆرە مۆسیقایە نابێت. بە تەنها 
گوێت لەو زرموكوتە دەبێت: بانگ بانگ..

بووم بووم، كەواتە من ناچارم لەسەر ئەم 
مۆسیقایە سەما بكەم.  من نازانم كێ  

گۆرانی دەڵێت. ناشزانم جێبەجێكەر كێیە و 
كۆی باندەكە كێ  رایدەپەڕێنێت. من تەنها 

حەز دەكەم بچم بۆ یانەكە و لەوێندەرێ  
سەما بكەم، چونكە من هەست دەكەم لە 
رووی سۆزدارییەوە سەماكردن بە تەواوی 

هاوسەنگیم دەپارێزێت. جار و بار زۆر 
پێویستە لە رێگەی سەماوە كۆنترۆڵی 

خۆمان لە دەست بدەین، بە الی كەمەوە 
هەفتەی جارێك.

ئەو كاتەی كە لە ماڵەوەیت مۆسیقا 
دەخەیتە سەر ...

پاولۆ كۆییلۆ: ئەوەیان شتێكی تەواو 

جیاوازە..بەڵێ . وەلێ  جیاوازییەكەی لەوەدایە، بۆ نمونە.. من 
ناتوانم بنووسم و لە هەمان كاتدا گوێ  لە مۆسیقا یان گۆرانی 
بگرم. چونكە ئەو كاتە مۆسیقاكە ئەوەندە بەهێز دەبێت كە لە 

نووسین رامدەگرێت و ناچارم دەكات بەوەی كە گوێی بۆ رادێرم. 
كەواتە من ناتوانم گوێ  لە مۆسیقایەكی وەك جۆری »موزارت« 
بگرم.. تۆ دەیزانیت؟ چونكە  ئەو جۆرە مۆسیقایە ئاهەنگسازە 

و دەمخاتە سەر هەوای شان بادان. نەخێر..نا. سەبارەت بە خۆم 
مۆسیقا داوام لێدەكات كە بە تەواوی خۆمی بۆ تەرخان بكەم.

لە كارەكانتدا زۆر جاران ئاماژە بەو ناكۆكییە دەكەیت كە لە 
نێوان یاسا و رێساكانی كڵێسا و فەرموودە و رێنماییەكانی 

ئینجیل ـ دا هەیە. تۆ گەرەكتە شتێك سەبارەت بە ریاكاری و 
دووڕوویی لەوێدا بدركێنیت؟

پاولۆ كۆییلۆ: من بە تەنها دەتوانم قسە لەسەر ئایینەكەی 
خۆم بكەم كە كاسۆلیكی ـ م. من كاسۆلیكیم چونكە خۆم 

هەڵمبژاردووە. هەروەها دەچم بۆ نوێژی بە كۆمەڵ لە كڵێسا 
كە هەمدیس خۆم هەڵمبژاردووە. ئەوەیان كەوتۆتە دەرەوەی 
ویستی ئازادانەی خۆم. بەاڵم دواتر كە من لە هەندێك جاردا 

بەر یەككەوتنێكی مرۆیانە دەبینم كە بە تەنها لە چوارچێوەی 
سرووت و نەریتێكی پیرۆزدا رێزی دەگیرێت، ئەوسا بە خۆت 
دەڵێیت: ئۆه..وای خودای من، ئەوەیان هەمان ئەو شتە نییە 

كە عیسا پێغەمبەر وتوویەتی. عیسا زۆر كراوەتر بوو ــ پڕ 
بوو لە خۆشی و شادی و ژیان. چونكە ئەم كەسێك بوو 

بۆ هەمیشە لە گەشت و گەڕان نەدەكەوت، ژنان بە 
دەورییەوە بوون، شەرابی دەخواردەوە. تۆ دەزانیت كە 
ئەم گفتوگۆی سەیر و مەزنی هەبوو لە تەك مرید و 

شاگردەكان و شوێنكەوتووەكانی.
لەو كڵێسایەی كە هەنووكە من پێوەی پەیوەستم،   158



زۆر لە جاران پتر، سەردارەكانی دژ بە هەر ڕێڕەوێكی سرووشتیانەی مرۆڤدۆستی و مرۆڤپەروەرین. 
ئەم پاپا تازەیەی كە هاتووە كارەساتە، با روونتر بدوێم.. من نیازم نییە بەرگری لە پاپایەك بكەم، 

بۆ نمونە.. كە دژ بە بەكارهێنانی »كۆندۆم« وەستاوەتەوە. من ئامادە نیم بەرگری لە پاپایەك 
بكەم كە وا مەزەندە بكات كە هێشتا لە سەدەكانی ناوەراستدا دەژین و بڕوای وا بێت كە بیرو 
باوەڕی كاسۆلیكی تاقانەیە و هەر خۆمان راستین. رەنگە هەنووكە تۆ لێم بپرسیت:  تۆ بۆچی 

وەك كاسۆلیكی خۆت دەناسێنێت گەر لەگەڵ پاپا و قەشەو سەرۆك قەشەكان و پیاوانی ناو 
كڵێساكە یەكدی ناگرنەوە؟ زۆر چاكە.. وەاڵمی من ئەوەیە: چونكە  بۆ من ئایینەكەم  زۆر 

بایەخدارترە لەو پیاوانەی كە كاری تێدا دەكەن و ئاراستەی دەكەن.
بەاڵم سرووتەكانی نوێژی بە كۆمەڵ لە كڵێسا و فەرموودەكانی عیسا لە الی من 
پەسندن. ئەوە ئێمەین كە پاپامان هێشتۆتەوە. نوێژە بە كۆمەڵەكە بۆ من راز و 

نهێنی تێدایە، ئەوەش بۆ من سرووتێكی تەواو و بێ  كەموكوڕییە.

لەسەر ئاستی هەموو جیهاندا ملمالنێ  و ناكۆكی ئایینی تین و تاوی پتری 
سەندووە. ئەوەیان چۆن وای كردووە خەڵكی پتر برسی كتێبەكانی تۆ بن، كە 

خەڵكی سەر بە مەزهەب و ئایینی جیاواز پەنای بۆ دەبەن؟
پاولۆ كۆییلۆ: من نازانم بۆچی كتێبەكانی من الی ئەو خەڵكە پەسندن، چونكە من 

بۆ ئەوە دەنووسم تاوەكو لە خۆم تێبگەم. ئەو كاتەی كە من »جادووگەر«م نووسی، 
واو،  من هەموو ئەو بیر و بۆچوونانەم لە مێشكدا هەبوو، وەك مەتەڵ. كەواتە من 

دەبوو هەموویان پێكەوە گرێ  بدەم تاوەكو هەموو وێنەكە بە تەواوی ببینم و 
تێبگەم. كەواتە ئەو كاتەی من دەنووسم، ئەوسا روون و ئاشكراتر خۆم دەبینم.

من كە دەنووسم زۆر گەرماوگەرم و خۆڕسك سەرگەرمی ئەو كارەم. من 
بابەتەكانی خۆم لەو شتانەوە دادەتاشم كە هانم دەدەن و دەموروژێنن و دنەم 

دەدەن. ئەو كاتە كتێبەكانم فرۆشی لە سەرتۆپی لیستەكەدایە. ئەوەشیان بۆچی؟ 
زۆر چاكە.. من نایزانم بۆ. لەوانەشە ئەو رۆژەی كە من نهێنییەكەی دەزانم، ببێتە 

مایەی دۆڕانی ئەو سەلیقەیە و گەرموگوڕی و خۆرسكییەم لە نووسیندا. ئەوسا 
ناچار چەند بارە خۆم دووپات بكەمەوە. ئەو كاتە لە خۆم ون و نامۆ دەبم چونكە 
كتێبەكەم چیتر نابێتە ئامراز و رێگەیەك بۆ خۆدۆزینەوە. كتێبەكە بە تەنها وەك 
بەرهەمێك یان كااڵیەك دەكەوێتە بەر چاوان. ئەوساش بۆ من بە تەواوی مانای 
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خۆی دەدۆڕێنێت.

ئایا ئەو دۆخ و شێواز و زەمینەسازییە 
چین كە وا لە تۆ دەكەن لە رووی 

فیزیكی و رۆحییەوە ئامادەی نووسین 
بیت؟ هەندێك لەو سرووت و نەریتانە 
چین كە تۆ بۆ نووسین گڕ دەدەن و  

پێویستت پێیانە؟
پاولۆ كۆییلۆ: باشترین رێگا بۆ 

ئەوەی ئیلهام و سرووش بۆ نووسین 
بخوازیت ـ كە تایبەت بە خۆم بێت ـ 
بینینی خەڵكە. كە تۆ روو بە رووی 
خەڵكی دەبیتەوە فێر دەبیت، گوێ 

دەگریت. هەندێك جاریش گوێت لە 
خۆت دەبێت. تۆ دەكەویتە بەردەم 

ئاوێنەوە. تۆ باشتر خۆت دەبینی. من 
دوو ساڵ جارێك كتێبێك دەنووسم. 
من بە یەك مانگ ئەو كتێبە تەواو 
دەكەم چونكە پێشتر كتێبەكە لە 
ناو رۆحمدا تەواو بووەو نووسراوە. 

هەڵبەت دواتر.. وەك هەلومەرجێكی 
مرۆیی من تێكەڵ بە ژیان 

دەبمەوە و بەشی خۆم لەو زیندەگییە لە تەك ئەوانیدیكەدا ڕێدەخەم. 
چونكە تۆ ناچاریت بەوەی پشكی ئەو بەشدارییەت هەبێت. گەر 

بەشدار نەبیت، ئیدی ون دەبیت.

ئەی سەبارەت بەو پەڕی پەلەوەرە چی دەڵێیت؟ گوایە دەڵێن كە 
تۆ چاوەڕوان دەبیت بۆ ئەوەی ئەو پەڕە سپییە ببینیت بەر لەوەی 

بنووسیت...
پاولۆ كۆییلۆ: ئۆو.. پەڕە سپییەكە. وایە.. وایە.. وایە. ئەوەیان 

خوویەكە كە خۆم دروستم كرد. ئەو كاتەی كە تەمەنم چل سااڵ 
بوو، هێشتا هیچ كتێبێكم باڵو نەكردبۆوە. بەاڵم خەونێكم هەبوو كە 
ببم بە نووسەر. من ئەو حەجەی خۆم بەجێگەیاند. بۆ ماوەی پەنجاو 

شەش رۆژ بە پیادەڕەوی رێگەم گرتە بەر بەو نیازەی بچمە سەر 
مەزاری »سەینت جەیمز ـ ی پیرو پیاوچاك« لە سانتیاگۆی ـ ئیسپانیا. 

ئەوسا وتم، » ئاه خودای من.. خەونی من ئەوەیە ببم بە نووسەر، 
بەاڵم من هەمیشە دوای دەخەم.« 

هەر ئەو كات بە خۆمم وت، » ئەگەر ئەمڕۆكە من پەڕی سپی 
پەلەوەرێك ببینم، ئەوەیان دەبێت بە هێما و نیشانەی ئەوەی كە 

خودا دەیخاتە بەر چاوی من تاوەكو من كتێبێكی تازە بنووسم.« هەر 
ئەو وەختە من پەڕێكی سپیم بینی بەسەر پەنجەرەی دوكانێكەوە. 

هەر لەو ساوە.. لە مانگی یەكەمی هەر دووەمین ساڵێكدا، واتا ساڵ 
نا ساڵێك من پێویستیم بەوەیە كە

پەڕێكی سپی ببینم. ئەو رۆژەی كە دەیبینم دەستوبرد بۆ 
نووسین ئامادە دەبم. هەڵبەتە من رۆژانە پەڕی سپی 
هەڵوەریوی باڵندەكان دەبینم، بەاڵم بینینی پەڕێكی 

سپی لە مانگی بەفرانباردا رێك تایبەت بە خۆمە. 
هەڵبەتە من پەڕێكی سپی زۆر و زەبەندم لە ناو بەرگی 
نامەكاندا پێدەگەن كە خوێنەرەكانم بۆم دەنێرن. بەاڵم 

من گەرەكمە پەڕە سپییەكەی خۆم بدۆزمەوە. 160



دوای ئەوە تۆ خەریكی چی دەبیت؟
پاولۆ كۆییلۆ: هیچ.

هەست دەكەم ئەوەیان جوان بێت!
پاولۆ كۆییلۆ: من لەم قۆناغەدا خەریكی هیچ نیم بێجگە لە ژیان، بە تەنها سەرگەرمی زیندەگیم 

و هیچی دیكە، یان خۆم دەدەمە دەست »با« تاوەكو بە كەیفی خۆی بمبات. پەڕە سپییەكەی 
من لە ئایندەدا هەر دەبێت لە بەفرانباری ٢٠٠8 دا دەربكەوێتەوە. تا ئەو حەلە من زۆر 

چاك خەریكی خۆمم.. خۆش دەگوزەرێت، من دەژیم. خەڵكی دەبینم. من سەرگەرمی 
سەما دەبم. هەرچییەكی كە خۆم حەزی پێبكەم.. درێغی ناكەم و دەیكەم.

دوا پرسیارم: بۆ تۆ خودا چی دەگەیەنێت؟
پاولۆ كۆییلۆ: خودا كردارێكە بۆ من، فەرمانێكە و تافێكە. خودا رەفتار و 

كردەوەیەكە، جوڵەیە.. ئیش و كارێكە. بەڵێ  خودا ــ تەنها كردارە. راستی ناتوانیت 
پێناسەی بكەیت.

 ئەو كاتەی مووسا پێغەمبەر دەپرسێت، » تۆ كێیت؟« یەزدان دەڵێت،« من منم.«
ئەم ناڵێت من ئەمەو یان ئەوەم یان واو وام. تەنها بە وشەیەك دەژنەوێت،« منم.«
كەواتە.. من وا مەزەندە دەكەم ئەوەیان پوخترین پێناسەیە، ئاخۆ تۆش دەیزانیت؟ 

ئەم ئەوەیە!

*بەرواری سازاندنی دیدار: ٢٠٠6

سەرچاوە:
PAULO COELHO

The WITCH of PORTOBELLO
A NOVEL

٢٠٠7 – Copyright
By Harper Collins Publishers
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          ئاودێر کاکەی فەالح

 دوو گرنگترین فیلمی سااڵنی نەوەتەکانی چەرخی بیستەم، فیلمی) لۆال ڕادەکات-
Lola rennt - 

 بەرهەمهێنانی ئەڵمانیا ساڵی ١998( لەگەڵ فیلمی )ماتریکسە -- 
The Matrix -

ئەمەریکا - ١999(. ئەم دوو فیلمە کەتەنها ساڵێکیان بەینە، 
پێشبینییەکی سەیریان بۆ داهاتووی هونەری سینەما تیادایە 
و لەهەمان کاتدا کۆتایی نەک تەنها بە یەکەیەکی زەمەنی 

)چەرخی بیستەم( دێنن، بەڵکو چەرخێکی سینەماییش 

ئەتلەسی 
هەورەکان
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بەڕێدەکەن و زۆربەی فیلمەکانی 
پێشخۆیان وەک فیلمی کۆن یان 

کالسیک بەجێدەهێڵن.
هەردوو دەرهێنەری فیلمی ماتریکس 

)ئەوسا دوو برایانی ئەندی و الری 
واکۆسکی، بەاڵم ئێستا الرییان جنسی 

خۆی گۆڕیوە و بووە بە ژن و ناوی 
گۆڕیوە بە النا(، بەوتازەگەرێتییە 

تەکنیکیانەی کە هێنایانە ناو 
سینەماوە، چۆنێتی سەیرکردنی 

فیلمیان گۆڕی و چوارچێوە باوەکانی 
سینەمایەکی پێشخۆیانیان تێکشکاند. 

هەرچەندە ئەو تەکنیکانەی 
بەتایبەت لەدیمەنە ئەکشینەکاندا 
بەکاریان هێنابوو، دەگەڕانەوە بۆ 

سەرەتاکانی دوروستبوونی سینەما، 
بەاڵم بەوشێوەی بەکارهێنانە تا ئەو 

ساتە کەس بەرچاوی نەکەوتبوون. 
هەروەها فیلمی )لۆال ڕادەکات(یش، 

لە سیناریۆ و دەرهێنانی دەرهێنەری 
ئەڵمانی )تۆم تیکڤەر(، بەو تەکنیکە 

پڕ فەنتازییانەی لە هونەری گێڕانەوەدا 
بەکارهێنرابوون، ئاستی تەماشاکردن 

و لەهەمان کاتدا قبووڵکردنی 
چیرۆکێکیان لەسەر پەردەی سینەمادا 

فراوانتر کرد.
هەرچەندە ئەم دوو فیلمە وەک 

الیەنی زمانی سینەما و هونەری 

گێڕانەوە لە ئاستێکی هێجگار بەرزدان، بەاڵم وەک لەسەرەتادا 
وتمان، پێشبینییەکی سەیری دواڕۆژێکی تاریکی ئەم هونەرەیان 

لەخۆگرتووە. دواڕۆژێک بۆ ئەم فیلمدۆستانەی ئێستا زۆر دڵخۆشکەر 
نابێت.

هەردوو ئەم فیلمە یەکەم نموونەی زەق و گرنگی ئەو 
گۆڕانکاریانەن کە وردە وردە بە سەر هونەری سینەمدا دێن. 

نامەوێت لێرەدا باسی لەناوچوونی یان مردنی ئەم هونەرە بکەم، 
بەاڵم ئەم دوو فیلمە سەرەتای چاندنی 

تۆوی گۆڕانێکی سەرتاسەری سینەما 
بوون. بۆ یەکەمین جار لەناوچوونی 

ئەم هونەرەیان )بەم 
شێوەیەی کە ئێستا هەیە( 

پێشانداین.
ئەم گۆڕانکارییەش 

لە خاڵێکی سەرەکیدا 
خۆیانپێشاندا، ئەوەش 

بونیادی ئەم دوو 
فیلمەیە، کە زیاتر لە 

چۆنێتی بەڕێوەچوونی یاری 
کۆمپیوتەرەوە نزیکترە وەک لە 

فیلمەوە. هەرچەندە زمانی گێڕانەوە 
زمانێکی سینەماییە، بەاڵم ڕوحیەتی 
فیلمەکە ڕوحیەتی یاری کۆمپیوتەرە 

و تا ئەو ساتە بە سینەما نامۆ 
بووە.

لە )لۆال ڕادەکات( دا چیرۆکی 
فیلمەکە سێ جار دووبارە 

دەبێتەوە. جاری یەکەم 
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)لۆال( کچەپاڵەوانی فیلمەکە دوای نزیکەی ٣٠ 
دەقیقە دەکوژرێت، بەاڵم وەک یاری کۆمپیوتەر 

فیگورەکە ڕوحێکی تری هەیە و زیندوودەبێتەوە و 
دیسانەوە چیرۆکەکە دووبارەدەبێتەوە، ئەم جارەیان 
کوڕەپاڵەوانەکە دەبێت بە ژێر سەیارەوە، دیسانەوە 
زیندوودەبێتەوە )چونکە لۆال خۆشیدەوێت!( ، تا بۆ 

جاری سێهەم هەردووکیان بە سەرکەوتووی دەگەن 
بەیەک و فیلمەکە تەواودەبێت یان باشتربڵێین 

یارییەکە دەبەنەوە.
لەم دووبارەبوونەوەیەشدا لۆال )وەک 

یاریکەرێکی سەر کۆمپیوتەر( لە ئەزموونەکانی 
چیرۆکەکەی پێشووی شت فێردەبێت و هەڵەکان 

دووبارەناکاتەوە.
ئەوەی ئاشکرایە ئەم شێوەی چیرۆک 

دووبارەکردنەوەیە لەسینەمادا بۆ یەکەمجار 
لەم فیلمەدا نەبووە، بەڵکو دەرهێنەری 
پۆلۆنی ناودار )کیشلۆفسکی( 
ئەم تەکنیکەی لە فیلمی 

)بەڕێکەوت - 
Przypadek - 

پۆلۆنیا - ١98١ ( دا 
بەکارهێناوە. وادیارە 
)تۆم تیکڤەر(، 

هەرچەندە خۆی دانی پیادانانێت، لە )لۆال ڕادەکات( دا 
زۆر سوودی لە فیلمەکەی )کیشلۆفسکی( بینیوە. نەک 

تەنها چۆنێتی گێڕانەوەی چیرۆکەکە بەسێ شێوەی 
جیاواز لە )لۆال ڕادەکات( دا پراکتیزە کراوە، بەڵکو 

هەندێک ڕەگەزی بەستنەوەی چیرۆکەکان لە فیلمەکەی 
)کیشلۆفسکی( دا هەن، کە )تۆم تیکڤەر( وەکوخۆی 

وەریگرتوون.
سەرەڕای ئەم لەیەکچوونانەش، خاڵێک جێی 

سەرسووڕمان بێت ئەوەیە، لەگەڵ بینینی فیلمە 
پۆلۆنیەکەدا هیچ هەستێک بەوەناکەیت کە 

داهاتووی سینەما لە مەرترسیدا بێت، )کیشلۆفسکی( 
یاری بە قەدەری هیچ کەسێک و هیچ شتێک 

ناکات، بەڵکو قەدەریەت و بێمانایی ژیانمان لە 
پۆلۆنیایەکدا پێشاندەدات کە بەدەستی سیستەمێکی 

تۆتالیتاریزمییەوە گیریخواردووە. سەیرکردنێکی 
فەلسەفی قووڵە بە چاوێکی سینەماییانە بۆ بارودۆخی 

پۆلۆنیای سەرەتای هەشتاکانی چەرخی ڕابردوو.
کاریگەری )کیشلۆفسکی( لەسەر )تیکڤەر( چەند ساڵێک 
دوای )لۆال رادەکات( بەشێوەیەکی ڕوونتر و ڕاستەوخۆتر 

دەردەکەوێت، کاتێک )تیکڤەر( هەڵسا بە فیلمکردنی 
سیناریۆیەکی )کیشلۆفسکی(. فیلمی ) بەهەشت - 

Heaven - 
لەبەرهەمهێنانی ئەڵمانیا و ئەمەریکا - ٢٠٠٢( 

بەشێکبوو لە پڕۆژەیەکی گەورە کە دەرهێنەری پۆلۆنی 
تا لەژیاندا بوو نەیتوانی بەئەنجامی بگەیەنێت.

فیلمی )ماتریکس(یش بەهەمان شێوەی )لۆال ڕادەکات( 
لەسەر فەلسەفەی یاری کۆمپیوتەر دروستبووە. زۆربەی 
کات پاڵەوانەکە )نیۆ( دووچاری هەڵبژاردن لەنێوان دوو 
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ئاراستەدا دەبێتەوە، ئەگەر بەمالدا بڕوات، ئەوە ئاوا دەبێت، ئەگەر بەوالدا بڕوات، ئەوا ئەمەی لێبەسەردێت. 
ئەم حەبە بخوات، دەگەڕێتەوە بۆ ژیانی ئاسایی خۆی، بەاڵم حەبەکەی تر بخوات، شتی زۆر سەیر و سەمەرەی 

بەسەردا دێت. لەنزیکەی کۆتایی فیلمەکەشدا )نیۆ( دەکوژرێت، بەاڵم )هەروەک فیلمی لۆال ڕادەکات( کچێک 
خۆشیدەوێت و بەگوێیدا دەچرپێنێت کە نابێت بمرێت، چونکە وەک وتمان خۆشیدەوێت! )نیۆ( یەکسەر زیندوو 

دەبێتەوە و بەسەر دوژمنەکانیدا سەردەکەوێت و لەناویاندەبات. لەم دوو فیلمەدا هەروەک یاری کۆمپیوتەر 
مردن نییە، بەڵکو چەند ڕوحێک هەیە کە یاریان پێدەکرێت، ئەگەر تەواویشبوون، دەتوانرێت یارێکە سەرلەنوێ 

دەستپێبکرێتەوە.
ئەم دوو فیلمە زۆر بە ڕوونی سەرەتاکانی گۆڕانێکی سینەماییان پێشانداین. من دڵنیام 

لەوەی کە ئەگەری بوونی سینەما لەداهاتوودا ئەگەرێکە پەیوەستدەبێت بە یاری 
کۆمپیوتەرەوە. چارەنووسی ئەم هونەرە لە ژێر رەحمی چەند نەوەیەکدا دەبێت 

کە بەم یاریانە بەخێوکراوان.
دوای ئەم هاوبەشیانەی ئەم دوو فیلمە پێکەوە هەیانە زۆر جێگای 

سەرسوڕمان نییە کاتێک ببینین هەرسێ دەرهێنەری ئەم دوو فیلمە 
پێکەوە فیلمێک درووستبکەن. )ئەتلەسی هەورەکان - 

Cloud Atlas -
   لەبەرهەمهێنانی ئەمەریکا و ئەڵمانیا - ٢٠١٢( نوێترین کاری 
سینەمایی )تۆم تیکڤەر لەگەڵ النا و ئەندی واکۆسکیە(. چیرۆکی 

فیلمەکە بەفیلمکردنی ڕۆمانی نووسەری ناوداری ئینگلیزی )دەیڤید 
میتچیلە(. ئەم ڕۆمانە کە لەساڵی ٢٠٠4 دا باڵوبۆوە و لەزۆر واڵتی دونیادا 

چووە لیستی کتێبە باشفرۆشراوەکانەوە، مۆرکی ئەوەی پێوەدیاربوو کە ستەمە 
بتوانرێت بە فیلم بکرێت. هەڵبەتە ئەم بۆچوونەش هەروا لەخۆڕا نەبووە و 

دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆی سەرەکی: یەکەمیان لەبەر خودی بونیادی ڕۆمانەکەیە، 
کە بونیادێکی تابڵێی ئاڵۆزە. ڕۆمانەکە لە شەش چیرۆکی جیاواز پێکهاتووە، ئەم 

چیرۆکانەش کراون بە یانزدە بەشەوە. بونیادی ئەم بەشانەش لەسەر شێوەی 
پالیندرۆم داڕێژراوە )پالیندرۆم وشەیەکە لەڕاستەوە بۆ چەپ بیخوێنیتەوە 

هەمان وشە و مانا بێت وەکو لە چەپیشەوە بۆ ڕاست. بۆ نموونە وەک وشەی: 
» نان » کە لە هەردوو سەرەوە هەر بە نان دەخوێنرێتەوە(. پێنج چیرۆک 
لەم چیرۆکانە کراون بە دوو بەشەوە، نووسەر بەسەرە بەشی یەکەمیان 
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دەیانگێڕێتەوە تاکو دەگەین بە چیرۆکی شەشەم، کە نەیکردوە بە دوو 
بەشەوە و بەیەک جار دەیگێڕێتەوە. لەپاشدا بەشی دووهەمی چیرۆکی 
پێنجەم دەگێڕێتەوە و بەشەکانی تریش بەم یەک بەدوای یەکهاتنەدا 

دەگێڕیتەوە تاکو ڕۆمانەکە بە بەشی دووهەمی چیرۆکی یەکەم کۆتای 
دێت.

نووسەر هەر چیرۆکەشی بە جۆرێکی جیاوازی نووسینی ئەدەبی 
داڕشتووە. چیرۆکێکیان لەسەر شێوازی نووسینەوەی یاداشتی ڕۆژانەیە، 

یەکێکیان وەک ئەدەبی نامەیە، یەکێکی تریان وەک ڕۆمانی تاوان، 
چیرۆکێکیان وەک پەخشان داڕێژراوە، چیرۆکێکی تریان لەسەر شێوەی 

چاوپێکەوتنە، دانەیەکیانیش بەشێوازی مۆنۆلۆگ دەگێڕێتەوە.
هۆی دووهەمی زەحمەتی بەفیلمکردنی ڕۆمانەکە دەگەڕێتەوە بۆ 

کاتی ڕوودانی چیرۆکەکان، کەهەریەکەیان لە سەردەمێکی جیاوازدا 
ڕوودەدەن و بە هەموویان باسی زیاد لە پێنج سەدەی مێژووی 

مرۆڤایەتی دەکەن. ئەم خاڵەش تابڵێیت زەحمەتە بۆ فیلم، چونکە 
فیلم پەیوەستە بە یەکەیەکی کاتی دیاریکراوی کورتەوە و پێویستە 
هەربەیەکجار تەماشابکرێت. بەاڵم ڕۆمانێکی وەک )ئەتلەسی 

هەورەکان( کە بە ئینگلیزێکەی 544 الپەڕەیە، ستەمە 
لە چەند سەعاتێکی کەمدا بخوێنرێتەوە.

هەربەوپێیە فیلمێکی سەرکەوتو سەختە 
بتوانێت باس لە چەند چیرۆکێکی جیاواز بکات 
کە لەچەند سەدەیەکی جیاوازدا ڕوودەدەن. 

چونکە ئەو کاتە بەستنەوەی چیرۆک و 
کاتەکان پێکەوە زەحمەت دەبن، لەگەڵ 

بازداندا لەم چیرۆکەوە 
بۆ ئەو چیرۆک و لەم 

سەدەیەوە بۆ ئەو 
سەدە، دیقەتی بینەر 

بۆ فیلمەکە کەم 

دەبێتەوە.
لەبەر ئەم دوو هۆیە دەرهێنەرانی 

فیلمەکە هاتوون دوو چارەسەری 
زیرەکانەیان بۆ ئەم گیروگرفتانە 

دۆزیوەتەوە، یەکەمیان: هاتوون ئەم 
شەش چیرۆکەیان تێکەاڵو کردووە. 
ئەو بونیادی پالیندرۆمەیان گۆڕیوە 

بۆ بونیادێک کە وەک تابلۆیەکی 
مۆزایک وایە لەپارچەی بچووک بچووک 

پێکهاتبێت. دووهەمیش: هاتوون 
هەمان کاستی فیلمەکەیان هێناوە 

و لە هەموو چیرۆکەکاندا ڕۆلیان 
پێداون، بەاڵم هەڵبەتە ڕۆلی جیاواز 

جیاواز. بۆ نموونە )تۆم  هانکس( 
لە چیرۆکێکدا ڕۆلی سەرەکی 

دەبینێت، بەاڵم لە چیرۆکێکی تردا 
ڕۆلێکی الوەکی پێدراوە. یان )هێلی 
بێری( لە بەشێکدا ڕۆلی ئافرەتێکی 
ڕۆژنامەنووس دەبینێت، لەبەشێکی 

تردا بۆ چەند ساتێک وەک کابرایەکی 
چینی دەردەکەوێت.  هەموو کاستی 

فیلمەکە چەندین ڕۆلی جیاوازیان 
پێدراوە، ڕەگەزی ژن و پیاو، تەمەنی 

کارەکتەرەکان و ڕەنگی پێستی 
ئەکتەرەکان لەڕۆلێکەوە بۆ ڕۆلێکی تر 

دەگۆڕێن.
لەبەر ئەوەی بیرۆکەی بنەڕەتی 

ڕۆمانەکە باس لەو پەیوەندیە 
168



سەیرە قەدەرییە دەکات کە مرۆڤە جیاوازەکان لە گشت سەردەمەکانی مێژوودا پێکەوە هەیانە، هەروەها کار و 
هەڵسوکەوت و بڕیارەکانی نەوەیەک، کاریگەرییەکی گەورەیان هەیە لەسەر نەوەکانی داهاتووش، هەر بۆیە 

دەرهێنەرانی فیلمەکە لە ڕێگای تێکەاڵوکردن و بەمۆزایک کردنی چیرۆکەکانەوە و هەروەها پێدانی ڕۆلی 
جیاواز بە هەمان ئەکتەر لە چەند چیرۆکێکی جیاوازدا، توانیویانە پەیوەندییەکی سیحری لەنێوان چیرۆک و 

سەردەمە جیوازەکاندا دروستبکەن و بیرۆکە سەرەکییەکەی ڕۆمانەکە بەم شێوە فیلمییە بگەیەنن.
لەکاتی سەیرکردنی فیلمەکەدا بەبەردەوامی هەست بەنزیکی کارەکتەرەکان لەیەکەوە دەکەیت و 

بازدانە کاتێکانیش بەشێوەیەکی سیحری بوونیان نامێنێت.  هەستدەکەیت چیرۆکە جیاوازەکانی سەردەمە 
لەیەکدوورەکان ئێستا لەیەککاتدا پێکەوە ڕوودەدەن. )تۆم تیکڤەر( لە چاوپێکەوتنێکدا 

دەڵێت: » ئەم کارەی ئێمە بەفیلمکردنی ڕۆمانەکەی )دەیڤید میتچیل( نییە، بەڵکو 
بەفیلمکردنی کاریگەری و ڕەنگدانەوەی ڕۆمانەکەیە لەمێشکی خوێنەردا.«

هەرچۆن ڕۆمانەکە تاقیکردنەوەی شێوازە ئەدەبیە جیاوازەکانە و یاریکردنە 
پێیان، بەهەمان شێوەش دەرهێنەرانی فیلمەکە هاتوون هەر 

چیرۆکێکی فیلمەکەیان بە ژانرەیەکی سینەمایی جیاواز دەرهێناوە، 
وەک: خەیاڵی زانستی، فیلمی فەنتازی، ثریللەر، کۆمیدیا، میلۆدراما 
و لەگەڵ فیلمی ئەدڤێنچەردا. دەرهێنەرانی فیلمەکە لەم ڕێگایەوە 

توانیویانە بێجگە لە ڕوحیەتی ڕۆمانەکە، فێلەکانی نووسین و 
تەکنیکە ئاڵۆزەکانی گێڕانەوەش بەبینەر بگەیەنن و لەهەمان 

کاتیشدا مۆرکێکی تایبەتی سینەماییشی پێببەخشن.
ئەم یاریکردنە بە ڕەهەندە جیاکانی کارێکی هونەری بەتایبەت بۆ )تۆم 

تیکڤەر( شتێکی نوێ نییە و لە )لۆال ڕادەکات( دا هەوڵی لەم چەشنەی داوە. 
خۆی لەم بارەیەوە دەڵێت: » چونکە چیرۆکی فیلمەکەی )لۆال( هەڵسەنگاندن و 
تاقیکردنەوەی هەل و شانسە جیاوازەکانی ژیان بوو، بۆیە گرنگ بوو زمانێکی 
سینەماییش بدۆزمەوە تاکو ئەم بیرۆکانە بەرجەستە بکات.« ئەگەر تەماشای 

)لۆال ڕادەکات( بکەین، دەبینین فیلمەکە زۆربەی دەربڕینە سینەمایی و 
هونەرێکانی لەخۆگرتووە، وەک: بەکارهێنانی کامێرای سینەمایی، بەکارهێنانی 

کامێرای ڤیدیۆ، هونەری فۆتۆگرافی، فیلمی کارتۆن، گرافیک، فیلمی 
ڕەنگاوڕەنگ و فیلمی ڕەشوسپی و چەندین بواری تریش.

هەرچەندە ڕۆمانی )ئەتلەسی هەورەکان( وەک وتمان زۆر سەختە بکرێت 
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بە فیلم، بەاڵم لەبەرئەوەی دونیای ڕۆمانەکە 
لە دونیای کارە سینەماییەکانی )تۆم تیکڤەر 

و هەردوو خوشک و برایانی واکۆسکییەوە( زۆر 
نزیکە، بۆیە بۆ ئەم فیلمسازانە ئاسانتربووە 

شاکارێکی ئەدەبی وا بۆ سینەما وەرگێڕن.
گشت فیلمەکانی )تۆم تیکڤەر( گەڕانن بە 
دوای ئەو پەتە نەبینراوە سیحراوییەی کە 

شتەکان و مرۆڤەکان بەیەکەوە دەبەستێتەوە. 
لەم گەڕانەشدا هەردوو چەمکی ڕێکەوت و 

قەدەر ڕۆلێکی گرنگ دەبینن. کارەکتەری 
فیلمەکانی هەمیشە لە ژێر فشاردان و ژیانیان لە 

مەترسیدایە، بۆیە دەبێت خێرا دەستبەکاربن و 
خۆیان ڕزگار بکەن.

هەروەها دونیای فیلمی )ماتریکس( یش 
بەهەر سێ بەشەکەیەوە، هەر پشکنینی ئەم 
بابەتانەیە. مرۆڤەکان دیلن و پێویستە 
شۆڕش دژی ئامێرەکان بکەن 

تاکو ڕزگاریان ببێت. بەرەی 
چاک بەرامبەر بە بەرەی 

خراپ زۆر بە ڕوونی 
و بە شێوەیەکی 

زەق پێشاندەدرێت. 
بەرەوڕووبوونەوە و 

دژایەتیکردنی )ئارەزوو بۆ دەستەاڵت( بەمانا 
نیتشەیەکەی، تەوەرەیەکی گرنگی ئەم فیلمانەیە و 

هەروەها کۆڵەکەیەکی سەرەکی ڕۆمانەکەشە.
پێش ئەوەی لە ٢١ دیسێمبەری ساڵی ٢٠١٢ دا 

ڕۆژژمێری مایاکان تەواو ببێت، زۆر کەس لە جیهاندا ئەم 
بەروارەیان بە کۆتایی دونیا لەقەڵەمدەدا، بەاڵم کە ڕۆژی 
دوای ئەوە دونیا هەر مابوو، بۆ ئەو کەسانەی کە بڕوایان 

بەم ئەفسانەیەش نەبوو، هەر هەستێکی سەیریان 
بە خۆشی دەکرد. فیلمی )ماتریکس و لۆال ڕادەکات( 

یش جۆرێک بوون لە ڕۆژژمێری مایاکان بۆ سینەما، کە 
کۆتاییان بە سەردەمێک هێنا. بەاڵم ئێستا کە دەبینین 

هەمان فیلمسازانی ئەم دوو فیلمە پێکەوە کارێکی وەک 
)ئەتلەسی هەورەکان( ئەنجامدەدەن، ڕۆژی دوای ئەوە 

زەردەخەنەیەک دەمانگرێت و هەستدەکەین جارێ کۆتایی 
هونەری سینەما ناهاتووە و دواخراوە بۆ کاتێکی تر.

یانوەری ٢٠١٣  
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