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دوو چیرۆک دوو چیرۆکنووس
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 Two Short Stories and two Short Story Writers 



دوا گەاڵ
ئۆ. هێنری

شێرزاد حەسەن
گەڕەكی داهۆڵەكان



بۆ دوو چیرۆک و دوو چیرۆکنووس؟
لە ژمارە دووی گۆڤاری ئەدەبی سەردەمەوە و دواتریش تا رادەیەک بەشێوەیەکی بەردەوام بۆ هەر 
ژمارەیەک داوامان لەیەکێک لە چیرۆکنووسە دیارەکانی ناو دنیای ئەدەبی کوردی کردووە، کە یەکێک 
تردا  چیرۆکنووسێکی  چیرۆکی  لەگەڵ  بنێرێت،  بۆ  خۆیمان  چیرۆکی  خۆشەویسترین  و  باشترین  لە 
و  بیرکردنەوە  لەسەر  گەورەی  کاریگەری  نووسینیدا  قۆناغەکانی  هەستیارترین  لە  یەکێک  لە  کە 
ئەزموونی داناوە؛ لە هەمان کاتدا داواشمان لەو چیرۆکنووسە کوردە کردووە بۆمان بنووسێت بۆچی 
ئەو چیرۆکەی خۆی لەناو هەموو چیرۆکەکانی تردا بەتایبەت و سەرکەوتوو ئەزانێت، لەهەمانکاتیشدا 
باسکردنە  ئەم  ڕەنگە  باسبکات.  بۆ  تریشمان  چیرۆکنووسەی  ئەو  چیرۆکی  هەڵبژاردنی  هۆکاری 
هەندێک نهێنی لەگەڵ خۆی بهێنێت و هەندێک جاریش لەگەڵ تێڕوانینی ڕەخنەگراندا یەکنەگرێتەوە، 
ئێمەش  ڕەنگبێت  کە  بەردەم  ئەخاتە  ترمان  خوێندنەوەیەکی  و  تر  ئینسانی  دیدێکی  بەاڵم 
وەک خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەی ئەو بابەتانەدا درکی پێنەکەین؛ دیارە 
ئەزمونی  ئاشنای  زیاتر  ئێمە  هەم  بەقسەخستنەش  پڕۆسەی  ئەم 
هونەریی و ئینسانی ئەو چیرۆکنووسە ئەکات، هەم ئەم کارەش 
پڕۆسەی  بە  سود  نووسراوەکە  بەرهەمە  خودی  هێندەی  ڕەنگە 

نووسین و خوێندنەوە بگەیەنێت.

دوو چیرۆک و
دوو چیرۆکنووس
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گەڕەكی داهۆڵەكان
شێرزاد حەسەن

ئەدەبیسەردەم
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دونیاى داهۆڵەکان.. بۆ؟
                    شێرزاد حەسەن

*دوو جۆر نووسین بۆ من وەک یەک گرنگییان هەیە، یەکەمیان نووسین لە دەرەوە، واتا لەسەر 
کاغەز، دووەمیان کە دەکرێت قۆناغێکى زۆر دوور و درێژترى بوێت: چەندین 
ڕۆژ و مانگ و ساڵ، نووسینێکە لە ناوەوەڕا، کە جۆرێکە لە تێڕامان لە 
رۆحى ئەو دەقەى کە نیازە بینووسین، پتر لەو کۆرپەیە دەچێت کە 
ژنەى دووگیان نۆ مانگى دەوێت تاوەکو دواى بەرە ژانێکى کوشندە 

دێتە دونیاوە.
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هەیە  رۆمان  و  چیرۆک  کەم  
پێوە  شەونخونییان  نووسەرەکانى 
ژورى  و  ژان  و  گینگڵ  نەچەشتبێت، 
بەردەوام،  داڵغەى  و  چاوەڕوانى  زۆر، 
ڕەگەزە  لە  تێڕامان  و  وردبوونەوە 
کۆتایی،  و  سەرەتا  پێکهاتووەکانى: 
پاڵەوان  تێما، ملمالنێ، کارەکتەرەکان، 
و دژە پاڵەوان، گرێچن و تانوپۆ، کات و 

شوێن...هتد.
بنەرەتدا  لە  داهۆڵەکان"  "گەڕەکى 
ئەوەى  نیازى  بە  بوو  من  کەڵکەڵەى 
بگرە  خاکێک..  واڵتێک،  تابلۆى 
بووە  پڕ  کە  بکەم  رەسم  دونیایەک 
جۆرێکە  هەر  ئەویش  کە  داهۆڵ،  لە 
خەیاڵەى  ئەو  بوون،  دەعەجانى  بە  لە 
ئێمە  مەملەکەتى  داهۆڵبوونى  بە 
هەشتاکان،  کۆتایی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بە واتا پێش راپەرین، کە وا مەزەندە 
و  دواتر  بۆیە  هەر  نەگۆڕاوە،  دەکەم 
پاش راپەڕین چیرۆکى "تووتیستان" لە 

دایک دەبێت.
لە  هەرگیز  داهۆڵەکان"  "گەڕەکى 
خۆشەویستتر  دیکەم  چیرۆکەکانى 
خۆى  تایبەتمەندى  بەاڵم  نییە.. 
بەو  ئەوەش  گەرچى  من،  الى  هەیە 

دیکە  چیرۆکەکانى  کە  نایەت  مانایە 
تایبەتمەندى خۆیان نییە، ڕەنگە تەنها  
خاڵێکى گرنگ ئەوە بێت دواى کۆمەڵە 
" گوڵى رەش"  و  " تەنیایی"  چیرۆکى 

پێش  هاتە  قۆناغێکیتر 
بازدانێک  ئەویش  کە 
فانتازیا،  بەرەو  بوو 
و  خەیاڵ  بۆ  پەنابردن 
لە  هەمیشە  بۆ  فانتازیا 
سەرچاوە  واقیعێکەوە 

و  کوشندە  کە  دەگرێت 
نوقمى  چیرۆکەکە  ساختمانى  ئاڵۆزە، 
رەهەندێکى  سەربارى  فانتازیایە، 
لە  یەکێک  شیعرئامێز،  و  رەمزى 
فەزایەکى  بەخشینى  هۆکارى 
بووە  نیازێک  دەقە  بەو  ئەفسانەئامێز 
پەیوەست  مانایەکى  شاردنەوەى  بە 
یەکەمى  وێنەى  بەاڵم  جەنگەوە،  بە 
سەردەمى  یادەوەرى  بۆ  چیرۆکە  ئەم 
منداڵى خۆم دەگەڕایەوە، یادێکى تاڵ 
دووەمى  وێنەى  دواتر  کە  جەرگبڕ،  و 
بە  بوو  پەیوەندیدار  کە  سەر  هاتە 
ــ  "ئێران  ساڵەى  هەشت  جەنگى 
لێکدانى دوو وێنە  واتا  عێراق"ەوە، بە 
تا وێنەیەکى سەربەخۆ دروست بکەم 

ردەم
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کە هەر دوو وێنەکەى لە خۆیدا بەرجەستە کردبێت.
بوو.  داهۆڵەکان  ناوى  سەرەتا  داهۆڵەکان"  "گەڕەکى  چیرۆکى 
خایاندبێت،  سەعاتێکى  چەند  نووسینەکەى  وەختى  رەنگە 
بەاڵم قۆناغى نووسینى لە ناوەوەڕا سااڵنێکى زۆرترى ویست، 
ڕەنگە یەکێک بووبێت لەو چیرۆکانەى کە لە دواى خوێندنەوەى 
چیرۆک و رۆمانى میللەتانى دیکە خەونم بووبێت بینووسمەوە، 
زێدەڕۆیی نییە گەر بڵێم لە تافى الویدا بووم، واتا ناوەراستى 

حەفتاکان.
رۆحى  چونکە  بکەم؟  ناوەرۆک  لە  باس  گەرەکمە  بۆچى 
بابەتێکە،  یان  تێمایەکە  ڕووداوێکە،  وێنەیەکە،  من  دەقەکانى 
یان  لێبووە،  گوێم  ڕاگوزەرى  کە  بووە  ڕستەیەک  هەبووە  جار 
وردەکارییەکانى  ناو  لە  وا  چیرۆک  رۆحى  بەاڵم  ڕووخسارێکە، 
گێڕانەوەدا کە بۆ نووسین و خوێندنەوە کەمەندگیرمان دەکات. 
ئەو  بێت  رۆژێک  بتوانم  کە  دەبینى  بەوەوە  خەونم  هەمیشە 
چێژێک  چ  ئایا  بینووسمەوە،  چەشتم  رۆژێک  چەند  بۆ  ئازارەى 
لەوەدایە کە دیسانەوە ئەو ئازارە بنووسمەوە کە ژانى خستۆتە 
دڵمەوە؟ بۆ من نووسین نزیکترین شتێکە کە لە خوێن بەربوون 
دەچێت، برینێک کە خوێن لێ چۆڕانەکەت پێرانەگیرێت، بۆ من 
هەمیشە منداڵى چاوگە بووە، هێمنگواى واتەنى: منداڵییەکى 
و  رامبۆ  وەک  دەکرێت  بایەخە.  جێگەى  نووسەر  بۆ  بەدبەخت 
خۆى  بۆ  بلیمەتى  دەچوون:  بۆى  بۆدلێر 
بە  منداڵییە  گەڕاندنەوەى 
بە  یان  ئەنقەست  دەستى 
زۆر، دەکرێت هەمان ئەم 
هەڵگێڕینەوە  ڕستەیە 

خۆى  بۆ  منداڵی  کە  شێوەیە  بەم 
گەڕاندنەوەى بلیمەتییە بەزۆر یان بە 

دەستى ئەنقەست.
من لە زۆربەى چیرۆکەکاندا هەوڵێکى 
تاوەکو  بەاڵم  داوە،  چەشنەم  لەو 
هەنووکە هەر وەک ئەزموونکارێک ئەو 
ڕەنجەم داوە بێ هیچ بانگەشەیەک بۆ 
لە  سەرکەوتنێک  هەتا  یان  بلیمەتى 
یان  خۆش  قۆناغە  ئەو  گەڕاندنەوەى 
هەقایەتە  دیارە  منداڵى،  ناخۆشەى 
ناخۆشەکان منیان پتر هانداوە کە مکوڕ 
سەرگوزشتە  ئەو  ئەوەى  لەسەر  بم 

تااڵنە ڕاو بکەم.
بیرم  دەبووم  ساڵ  نۆ  یان  هەشت.. 
لەوە دەکردەوە کە چۆن دایکم دڵخۆش 
بکەم و کەمێک پارەى بۆ پەیدا بکەم، 
و  دۆمینە  گەمەى  بە  بابم  چونکە 
هەمیشە  بۆ  یەک  و  بیست  یان  تاوڵە 
"نیمە  وشەى  هەمیشە  بوو،  پووڵ  بێ 
یان نیتم" وەاڵمێکى کورت و رۆژانەى 
ئەو بوو بۆ داواکانى دایکم تاوەکو لە 
ژەمەکاندا پاروویەکى گەرم بخاتە ناو 

زارى کچەکان و کوڕەکانى.
شەڕى  و  خۆم  کزۆڵەیی  راستى 
دام  هانى  هەردووکیان  بەردەوامى 
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و  گەورەتر  من  لە  کە  گەڕەک  کوڕیژگەکانى  زۆربەى  بکەم،  پەیدا  عانە  دوو  کە 
هەندێکیان هاوزام بوون جۆرەها ئیش و کاریان دەدۆزییەوە، منیش سایلى ئەوان 
حەزم بوو کارێکم دەست بکەوێت، بە تایبەتى هاوینان کە سێ مانگ پشوومان 

هەبوو.. خۆشى لە خۆمان کە نەدەچووینەوە قوتابخانە.
ئیشێک  و  پیاو  بە  ببم  مەراقمە  کە  زانییان  دەرودراوسێ  کوڕەکانى 
بکەم: قاپشۆرى لۆقنتەکان هەبوو، قوڕکارى، شوانى، فرۆشتنى چلورە 
وەک  دیکە،  پیشەکانى  جۆرە  هەموو  شاگردى  تەک  لە  یان شرووب 

سەرتاشین، دارتاشى، ئاسنگەرى...هتد. 
گەرچى من سااڵنێک دواتر خۆم لە قەرەى هەموویان دا، بەاڵم یەکەمین 
کارم کردمى بە داهۆڵ یان داوەڵ یان داوەر کە هەندێک جار ناوى 

بووکەسەماکەرەشى  ناوچەدا  هەندێک  لە  هەتا  لێدەنرێت..  دیکەشى 
پێدەوترێت کە زۆر جیاوازە. بۆ هەمیشە خۆم لە تەمەنێک کە هێشتا فەراقە نەببووم 
"داهۆڵەکان" ناو باخ و بێستان و کیڵگەکان سەرسامى دەکردم، زۆر درەنگتر زانیم 
کە بۆ ترساندنى چۆلەکەکان و گشت مەلەکان چەقێندراون. ئەى من خۆم بۆ بووم 

بە داهۆڵ .. ئەوەیان چۆن ڕوویدا؟
لە سنوورى رۆژهەاڵت و باشوورى گەڕەکەکەى ئێمەدا کە کەوتبووە دەرەوە و دوورى 
شار هەر هەمووى باخ و بێستان بوو، وەختى تۆوکردن باڵندە زۆر و زەبەندەکانى 
ئاسمان پۆل بە پۆل دەهاتن و جۆرەها دانەوێلەیان دەخوارد، بێجگە لە هەاڵڵە و 
چرۆ و گوڵى دار و درەختەکان تا دەگات بە جوزەرەى بن پەردوو. کوڕێکى دراوسێمان 
بە تەنگەتاوى هات و هەواڵى بۆ هێنام کە یەکێک لە خاوەن باخ و بێستانەکان بە 
دواى چەند کوڕیژگەیەکدا دەگەڕێت کە بتوانن باخ و بێستانەکەى بۆ پاس بکەن 
تاوەکو مەلەکان توخنى نەکەون و ماڵوێرانى نەکەن، چ وەختى تۆوکردن چ ئەو 
لە درەختە بەردارەکان چرۆ دەردەکەن، ئیدى من و چەند  کاتەشى کە هەندێک 

کوڕێکى لە خۆم جیقنتر خۆمان ئازا کرد و بە خۆ کەوتین... یەڵال با بڕۆین.
سەرەتا ئاسان بوو.. خاوەنى باخ و بێستان ئێمەى بردە سەر کێڵگەیەک کە چەندین 
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قوتووى بەتاڵى پێ پڕ کردین لە وردە 
دەمەو  تا  کە  کردین  رینمایی  بەرد، 
پاش نیوەڕۆ لە تەک داهۆڵەکاندا کە بۆ 
ترساندنى چۆلەکە و جۆرەها باڵندەى 
دیار  وەستاین،  چەقێندرابوون،  دیکە 
بوو مەلەکان شەرمیان لە داهۆڵەکان 
ببووین  مێرمنداڵ  ئێمەى  نەدەکرد، 
واش  هەر  داهۆڵەکان،  جێگرەوەى  بە 
و  قاو  دەم  بە  عەسر  بانگى  تا  بوو 
بەردەکانمان  لە  پڕ  قوتووە  قیژەوە 
لە  تاوەکو هیچ یەکێک  هەڵدەشەقاند 
مەلەکان زات ناکات بنیشێتەوەو زیان 
بە خاوەن باخ و بێستانەکە بگەێنێت. 
رۆژى یەکەم تێپەڕى و هەر یەکەمان 
دووەم  گیرفانى،  خستە  درهەمى  نیو 
هەاڵتن،  و  بەزین  ژمارەیەکمان  رۆژ 
بووراینەوە،  هەندێکمان  سێیەمدا  لە 
ڕیوەڵە  هەم  و  برسى  هەم  چونکە 
هۆشخۆچووەکان  لە  یەکێک  بووین، 
من بووم، بەاڵم نیو درهەمەکەم هەر 
حەاڵڵ کرد چونکە 
دوا  لە 

ژێر  لە  قوتووەکان،  راشەقاندنى  ئەنجامى  لە  و  سەعاتدا 
هەتاوێکدا کە پێستى سەرمانى دەبرژاند من و یەک دوانێک 
بووراینەوە، وەلێ بە هەق دۆزەخمان بە چاوى خۆمان بینى، 
ئەوەى منى جیڕ و راوەستاو هێشتەوە ئەو کرێ و دەستهەقە 
بوو کە دڵى دایکم پێخۆش دەکرد، لەو الوە ئاسوودە بووم کە 
دایکم و ژنان و کچان و هەندێک لە پیاوانى دەر و دراوسێ 

دانیان پێدا نا کە من بووم بە پیاو.
کەچى ڕاستى هەستم کرد من و هاوڕێکانم ببووین بە داهۆڵ، 
چونکە جومگەکانى لەشمان لەوەدا بوو لێکدى بترازێن، سەر 
و سیما و سیپاڵى هەالهەالمان شێوەى داهۆڵێکى بێ گیانى 
داهۆڵەى  بەو  بەغیلیم  خۆم  من  بگرە  بەخشیبوو.  ئێمە  بە 
گەرما  و  برسییەتى  بە  هەستى  کە  دەبرد  خۆم  تەنیشت 
نەدەکرد، لە چوارەمین رۆژدا تەنها ژمارەیەکى هەراشتر لە 
ئێمە مانەوە کە ئێواران دەهاتنەوە بە تەواوى خۆیان ببوون 
بە  ئەو  کە  بوو  خەونم  ساڵ  سى   "30" لە  پتر  داهۆڵ.  بە 
"داهۆڵبوون"ە بکەم بە چیرۆکێک، بە تایبەتى کە دواتر ورد 
و  خێزان  ناو  لە  ڕامام  خۆمان  پەروەردەکردنى  لە  بوومەوەو 
بەوە  دەرکم  حیزبدا  و  سەربازخانە  و  مزگەوت  و  مەکتەب 
کرد کە هەر بە ڕاستى ئێمە وەک داهۆڵ و تووتى پەروەردە 
دەبین، هەرچى خەسڵەتى مرۆڤى ڕەسەن و ڕاستەقینە هەیە 

لە ئێمەى دادەماڵن.
خۆى  تا  بم  چاوەڕێ  هەقە  کە  دەکردەوە  لەوە  بیرم  کەچى 
وەک خەونمە لە دایک دەبێت، لە دواتردا ئاشنا بووم بە رۆحى 
بە  پێویستم  بابەتە  ئەو  زەخمى  بۆ  و هەستم کرد  فانتازیا 
خەیاڵێکى بااڵ و فانتازیا هەیە کە لە گێڕانەوەى کۆپیکار و 
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مردووانەى ئەو واقیعە ناشیرینە رزگارم بکات.. هەر واش بوو.
بەاڵم ئەوەى کە فریام کەوت ئەو چیرۆکە لە دایک بێت، دیمەنێکى دیکە بوو کە 
عێراق"  ــ  "ئێران  جەنگى  گەرمەى  لە  بینیم،  هەشتاکاندا  سااڵنى  ناوەراستى  لە 
کە  بەغدا  لە  رەشید"  "خەستەخانەى  بە  نزیک  کەوتە  ڕێم  ڕێکەوت  بە  کە  دا، 

چڕى  داڕژانى  کە  درەنگ  ئێوارەیەکى  بوو،  سەربازى  بیمارستانێکى 
تاریکى مەردوومەکانى دەکرد بە تارمایی، بە درێژایی ئەو شەقامە 
کەمئەندامم  سەربازى  سەدەها  بە  خەستەخانەکە  ناو  دەچۆوە  کە 
بینى کە سەر و گویالکی بە خامى سپى پێچراویان چیرۆکى خوێناوى 
ئەو جەنگەیان دەگێڕایەوە، کە ئەو دیمەنەم بینى هەستم کرد کە 
دەکرێت ئەو زامدارانە لە هاوڕێ کوژراوەکانیان بەختەوەرتر بن، کە 

زۆر جاران لە ناو تابووتەکاندا چەند پارچە ئێسقان و گوشتى بۆگەن 
زۆرتر  ژمارەیەکى  دەکرانەوە.  کاریان  و  کەس  و  باب  و  داک  ڕادەستى  چنراو  و 
بە  دەنان،  پێوە  پاڵیان  خۆیان  بە  نزیک  مل، کەسانى  الرە  چوارچەرخەوە،  بەسەر 
سەدەهاش لەو ناوەدا بە یارمەتى دارشەقەکانەوە هەنگاوی سستیان دەنا، کە لە 
ناو تەم و تاریکیدا لە سەدەها داهۆڵ دەچوون، بە سەدەها دەست پەڕیو و الق 
قرتاوم بینى، کە بمترسێنێت داواى دەستەکان و قاچەکان و چاوە ساغەکانى من 
بکەن، زۆر خێرا وەک ئەوەى بە ناو کۆمەڵێک داهۆڵدا رێگایەک بۆ خۆم بکەمەوە 
تا وەک ئەوان نەبوومەتە داهۆڵ.. خۆم دزییەوە. دەرحاڵ ئەو دیمەنە منى بردەوە 
ڕۆژگارێکى دێرینى منداڵى کە چۆن من و هاوزاکانم لە برسان بووین بە داهۆڵى 
ناو کێلگەکان، خەیاڵم پڕ بوو لە هەزارەها، بەڵکو ملیۆنەها داهۆڵ: لەسەر باخ و 
بێستانەکان، لە گۆڕەپانى جەنگ و گوشتارگەکان، لە ماڵەکان، لە مەکتەبەکان و 
پەرستگاکان و سەر جادەکان.. لە چاوى مندا لەو ساتەوەختەدا هەموو دونیام لێبوو 

بە کێلگەیەکى پڕ و سیخناخ لە ملیۆنەها داهۆڵ.
ئەو کاتەى خەیاڵى من بەو چەخماخەیە رۆشن بۆوە کە ئیدى سەروەختى زان و 
لە دایکبوونى چیرۆکەکەیە.. ئۆخژنێک بە دڵمدا داهات و لە نێوان ژیان و واقیعى 
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تاڵ و جوانى فانتازیادا پانتاییەکم دۆزییەوە بۆ گەمەى رەمزەکان و 
بێ  بوو  مەحاڵ  چونکە  چیرۆکەکە،  پەیامى  و  مەبەست  شاردنەوەى 
ئەو گەمەى رەمزکارى و فانتازیایە خۆم لە سانسۆرى ئەو رۆژگارە 
تەلبەندە  و  لەو سنوورە سوور  داهۆڵەکان  و  چیرۆکەکە  و  بدزمەوە 

دڕکاوییانە ئاودیو بکەم و بگەنە ناو ئاوایی و بەر چاوان...! 

دوا گەاڵ و .. هونەرى فریادرەس
ئۆ. هێنرى وەک نووسەرى کۆتاییە دژوار و بە ڕک و هێدمەگرتى و 
پێچیدەکان، خاوەنى دیدگایەکى تراژیک: کە لە هەموو چیرۆکەکانیدا 
دەیدۆزینەوە: وەک لە دوا گەاڵدا: مەرگ، ئازار و تالنەوە، هیوا و هونەر 
لە  و  قوربانى، سۆز هاوشان  نەخۆشى،  فریادرەس،  و  دەرەتان  وەک 
پاڵ هەژارى، کارەکتەرى بێدەرەتان، خۆشەویستى و ژیانێکى سادە و 
هاوڕێیەتى پیرۆزى نێوان مەردوومەکان، هەر هەمووى لە یەک چیرۆکى 
کورتدا، ئەوەى کە زانست نایتوانێت بیکات وەک موعجیزە و پەرجوو، 
هونەر وەک دوا سیحر و فریادرەسى تاقانە دەیکات، هونەر دەبێت بە 
"هاوشانى مەوزوعى/ بابەتگەرا" ى ژیان خۆى کە زیندەگى "جۆنسى" 
رزگار کرد. لەوەش سەیرتر چیرۆکى موعجیزە ئاساى ئاغاى "بێرمان" 
وەک هونەرمەندێک دێتە دى، هونەرمەندێک کە بۆ ماوەى چل ساڵ 
خەون بە شاکارێکى ناوازەوە دەبینێت، کەچى مایەپووچ و دەستەپاچە 
ساتەوەختى  دوا  تاوەکو  دەبێت  چاوەروان 
چاوەروانکراوى  و  ناوادە  مەرگى 
"جۆنسى".. بەاڵم واى لە جوانى 
هونەرمەند  خۆنەویستى 
ڕاو  مەرگێک  ئەوەى  بۆ  کە 

خۆى  کە  بەوەى  ئامادەیە  بنێت، 
لەسەر  تاوەکو  قوربانى  بە  بکات 
جۆنسى  بەرامبەرى  دیوارەکەى 
دوا گەاڵ رەسم بکات تا پەرجووى 
تازە  ژیانێکى  و  دى  بێتە  هونەر 
بە هونەرمەندێکى الو ببەخشێت، 
واتا ژیان بۆ خۆى فەراهەم نابێت 
بێرمان  مەرگى  قوربانى،  بێ 
مەرگى جۆنسی ڕاو دەنێت، پیرى 
جێگا بۆ گەنجییەتى چۆل دەکات، 
دیسانەوە سروشتى دڵرەق بە خۆى 
و بە وەیشوومەکانییەوە دێت کە 
رۆحێک ببات، ئەوەى کە هێزى لە 
زانست و سروشت زیاتر و زاڵترە، 
هونەر  هونەرە:  هەر  دیسانەوە 
وەک کانگاى ژیان و موعجیزەکان. 
هونەر  واتەنى:  نیتشە  یان  نیچە 

نەبوایە.. ئێمە دەخنکاین.  
منى  سەرنجى  ئەوەى  دیارە 
ڕاکێشا ئەو دوو دۆڕانەى سروشت 
هونەردا  بەردەم  لە  زانستە  و 
بەرامبەر  هەردووکیان  کە 
بەو  پێناکرێت،  هیچیان  مەرگ 
بەرهەمى  وەک  زانست  مانایەى 
جێگا  کە  عەقڵگەرا  سەردەمێکى 
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بە هەموو سیحر و موعجیزەى پەیامبەران و جادووگەران لەق دەکات، کەچى لە 
هەمیشە  گۆڕاو..  هەمیشە  سروشتى  داماوە،  دۆش  کچۆڵەیەک  مەرگى  بەرامبەر 
ئاوس بە جوانى و ناشیرینى و هەرەشەکانى، پایز وەک رەمزى هەڵوەرین و مەرگ 
واز لە هەژموونى خۆى ناهێنێت، دوا جار ئێمەش وەک درەختەکان گەاڵ بە گەاڵ 

و خانە بە خانە و موو بە موو دادەرزێین و دەپووکێینەوە و دەمرین، 
تەمەنى سەوز و جوانى کچەى هونەرمەندیش بەندە بە دوا گەاڵى 
چل  دواى  هونەرمەند  پیرەمێردى  چرکەدا  دوا  لە  کە  بنەمێوەکەوە، 
ساڵ لە شکست و نەگەیشتن بە خەونى داهێنانى شاکارێک، کۆستى 
لە ناکاوى خانمە چکۆلە هانى دەدات کە مەرگى هونەرمەندێکى الو 
رزگار بکات، بۆ من تێماى ئەم تێکستە لەوەدا سەرسامى کردم کە 

بە دەورى مەرگدا دەخولێتەوە، مەرگێک کە لە بەرامبەر هونەردا هیچى 
پێناکرێت.

ناماقووڵى خۆى دەچێت،  و  ژیانى سەیر  لە  زۆر  ئۆ. هێنرى  کۆتایی چیرۆکەکانى 
لە  داڕزان و شۆک و هێدمەگرتنى  و  لە مەرگى هێواش و پووکانەوە  پڕ  ژیانێک 
ناکاو و چاوەڕواننەکراو، ئەم نووسەرە بۆ خۆى لە ڕێگەى هونەرەوە بەرەنگارى ئەو 
هەموو چارەنووسە دەبێتەوە کە ژیانى ئەمیان گەمارۆ داوە، چارەنووسێکى رەش 
و  بە کەیفى خۆیان  یۆنانى کە خوداوەندەکان  ناو شانۆگەرییەکانى  ئەوەى  وەک 
ستەمکارانە ژیانى جەهەننەم ئاسا بۆ کارەکتەرەکانى سەر شانۆ رەسم دەکەن. 
ئۆ.هێنرى لەسەر گومانێکى بێ بنەما بۆ ماوەى سێ ساڵ دەخرێتە ناو زیندانەوە بە 
گومانی دیار نەمانى پارەیەکى کەم لە ژێر دەستى ئەودا ئەو کاتەى بۆ ماوەیەک 
ئەستۆپاکى  بۆ  بووە  موعجیزە  چاوەروانى  هەمیشە  بانق،  کارمەندى  بە  دەبێت 
ئەو  هەرگیز  هەرگیزاو  وەلێ  بانقێک،  هەژارى  و  سادە  فەرمانبەرێکى  وەک  خۆى 
فریادرەسە نایەت. خودى ئەو ژیانە تاڵ و بێهوودەى خۆى کە لە پێچێکدا دەبێت 
بە مەرگەسات بەس بووە ئەو رۆحە ماتەمگێڕ و تراژیکە ببەخشێت بە ئۆ. هێنرى 
دواى  بە  گەڕان  باریش  و  جار  و  نائومێدى  لە  بێت  پڕ  چیرۆکەکانى  کۆتایی  کە 
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فریادرەسدا، ئەم بەناوبانگە بەو کۆتاییە زیرەکانە و تویست و 
لولدان و بادانێکى پڕ لە پێچ و لول کە پتر لە گەمەى گەردەلوول 
و گێژەنە دەچێت کە هەموو شتێک لە ناو خۆیدا هەڵدەگرێت و 

ڕایدەماڵێت.
دەکرێت  الو  نووسەرێکى  بەاڵم  ناکرێتەوە،  السایی  ئۆ.هێنرى   
تراژیدییەکەى  روانگە  و  شاعیرانە  رۆحى  و  تەکنیک  لە  کەڵک 
ببینێت، سەربارى چڕبوونەوە لە زماندا، ئەم نیگارکێشێکە کە لە 
برى ڕەنگەکان بە"وشەکان" تابلۆکانى سیریالییەکانى ژیان رەسم 
دەکات، هەر لە سۆنگەى ئەو تابلۆیانەوە سینەماى ئەمریکى و 

ئەوروپى لە پێچێکدا قەرزاربارى ئۆ. هێنری ـ ە.
 ئەم تا هەنووکە لە هەموو ئەمریکا و جیهاندا شامۆدێلە و لە 
تەک "چیخۆف"ی ڕووسی و "گى. دى. مۆپاسان" ى فرەنسى وەک 
داهێنەر و مامۆستاى کورتە چیرۆک هەژمار دەکرێن، سێکوچکەى 
تاقانەى  ئەندازەسازییەکى  کە  مینیماڵ  هونەرى  تاقانەترین 
لەو سێ  بۆ مانەوە وەک  هونەر، گەرچى هەر یەکێک  گەرەکە 
و  دیزاینەر  و  پەنجەمۆرى خۆى هەیە  و  تایبەتمەندى  داهێنەرە 
بەشە  ئەو  کە  ئەوتۆیە  دەسترەنگینى  نەخشسازى  وەستایەکى 
تاریک و ڕۆشنە لە رۆحى مرۆڤ دەدۆزێتەوە و رەسم دەکات کە 

ئەویدیکەیان بۆی نارەخسێت پەى پێببات.
هێنرى  ئۆ.  دۆزینەوەى  چیرۆک  ناو  کارەکتەرێکى  وەک  من  بۆ 
هێشتا  کە  نووسیندا  تەمەنى  سەرەتاى  لە 
خۆى  بۆ  نەببووم،  فەراقە 
کیشوەرێکى  دۆزینەوەى 
هەر  بوو  تاقانە  بوو،  تازە 
دۆزینەوەکەى  وەک 

زۆریش  سااڵنێکى  ئەرخمێدیس. 
چیرۆکێکدا  لە  بووم  ئەوە  عەوداڵى 
وەلێ  بکەم..  هێنرى  ئۆ.  السایی 
ناسینى  کۆتایدا  لە  بەاڵم  نەکرا.. 
هەر  بە  پەنهان  شتێکى  ئۆ.هێنرى 
خوێنەرێک و نووسەرێک دەبەخشێت 
ناوەوە"  "یاساى  وەک  من  پتر  کە 
تەماشاى دەکەم کە تەنها لە رۆحدا 
جێگیر دەبێت و هیچ کام لە ئاکارەکانى 
وەک دەرکەوتە و بەرجەستە ناکەونە 
بەر هەست و خەیاڵ، یاسایەکە یان 
سیحرێکە کە ئاسان نییە لە دەرەوەڕا 
هەموو ڕەگەزەکانى بناسینەوە، بەاڵم 
بێگومانم لەوەى وەک شا ـ یاسایەک 
خۆى  کارى  ناوەوەڕا  لە  هەمیشە  بۆ 
کە  دەکات  ئۆقرەت  بێ  و  دەکات 
بە  هەتایە  هەتا  بۆ  و  نەسرەویت 
ڕازەکانى  و  پەرجوو  و  نهێنى  دواى 

داهێناندا شەیدا بیت. 
چیرۆکەکانى  کۆى  بناغەى  خەیاڵ 
فانتازیایەکى  نووسەرەیە،  ئەم 
ڕەگوریشەى  کە  شاراوە  و  ناوئاخن 
داکوتاوە،  واقیعدا  رۆحى  ناو  لە 
و  سادە  زۆر  جیهانێکى  جار  دوا  کە 
دیمەن  چەندین  بە  دەگۆڕێت  بگیر 
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خەونەکان،  ناو  دەمانباتەوە  خۆیدا  بوونى  ـ  سیریالى  لە  کە  نائاسایی  تابلۆى  و 
هەموو چیرۆکێکى ئەم گێڕانەوەیە کە بە زمان و مەرەکەبى ژیان، کە تا ئەوپەڕى 
گەمەى جادووگەرى و خەیاڵ بە جۆرێک دادەخورپێین و سەراسیمە دەبین کە پتر 
لە زیندەخەو دەچێت، دەسەلمێنێت کە خەونەکان کانگاى چیرۆکەکانن، یان وەها 
هێدمەگرتى دەبین کە لە کۆتایی هەموو فڕ و فێڵ و گەمەکانى ئەفسوونبازى 
و  بێت  جادووگەرێک  ئەوەى  وەک  هەر  دادەمێنین،  دۆش  و  ڕادەمێنین  گێڕانەوە 
شەپقەکەى دابگرێت و بیخاتە سەر زەوى، کەچى لە هێکڕا شەپقەکەى هەڵدەگرێت 
و الیدەبات: ئێمە هێدمەگرتنی چەندەها کەروێشکى خوێناوى دەبینین کە ڕووەو 
بن دەست و پێیەکانى ئێمە بە تەنگەتاوى و زەندەقچووانە ڕادەکەن...!                                           
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گەڕەكی داهۆڵەكان
                    شێرزاد حەسەن

بوو،  نوێ  زۆر  بوونەوە..بەیانییەكی  زەوییەكە  تۆوكردنی  لە  "چەلەبی"  پیاوەكانی  بەیانییەی  لە  ئەو سەر 
شاگەشكە و ئاسوودە بە هەر چوار دەوری خۆیدا ڕوانی و لە خۆشیانا لەو ئاقارەی بای دەدا..لە دڵی خۆیدا 

گوتی:
"ئەمساڵ هەموو زەوییەكانم تۆو دەكەم، تاكە خاوەنی هەموو عەمبارەكان 
عەلوەكانی  برنج..لە  و  نۆك  و  نیسك  و  جۆ  و  گەنم  عەمباری  دەبم، 
سەوزە و میوەجات گەمە بە نرخی شتەكان دەكەم، ژێرزەمینەكانی 
لێ پڕ دەكەم، فەردە داخ سوور و داخ شینەكان، دانەوێڵەی هەموو 
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دونیا..هی خۆم دەبێ..پایتەختیش داگیر دەكەم..ئەمساڵ هات بێت یەك و دەیە..
ئاقارەكانی قەراغ شارم لە دەشتی قەراجیش بە بەرەكترن..گەر خوا یار بێت." 

تا چاو بڕ دەكا هەڵیڕوانی:
"ئاخ..ئەگەر تا تخووبی دەم كەل هی خۆم بوایە؟!"

سەرێكی هەڵبڕی..وەی لە سەرسامی..جگە لە قەتارە و ڕەوی هەزارەها 
و  بڵند  دەچۆوە..بەرز  ڕەش  ئاسمان  نەدەدی،  دیكەى  هیچی  مەل 
دوور بە ناو یەكديدا دەچوون..لەو دوورەوە نەیدەزانی ئاخۆ قەتاری 

فڕندەكان قەتاری چۆلەكەن، قەتێ یان پەڕەسێلكە...
)هەنووكە وەرزی كۆچی چ مەلێكە و من نایزانم(

مشكی و جەمەدانییەكەی الدا و سەری خوراند..دەتوت پەلەوەر و فڕەندەی هەر 
ئاسمانەی  ئاسمانە..ئەو  ئەو  و هاتوونەته  ڕەویان كردووە  دونیایێ  قوڕنەی  چوار 

سەرقاپی زەوییەكەی چەلەبی بوو:
)عەجایب...!(

ئاوڕێكی لە "حەمە داهۆڵ" دایەوە و بە حەسرەتێكەوە لەو نۆكەرە دڵسۆزەی پرسی:
)حەمە..وەرزی كۆچی كام مەلە؟(

)گەورەم..لە كۆچی مەالن شارەزا نیم(
)گەمژە..ئاواهی لەوێ مەوەستە..فریام كەوە(

)چی بووە قوربان؟(
)داهۆڵ باب..كار وا بڕوات و ئەم مەالنە بنیشنەوە تا سبەینێ چیمان تۆو كردووە 

هەڵیدەلووشن..بۆ دەرمانیش هیچ سەوز نابێت(
وا  دادەچەقێنم..داهۆڵی  بۆ  داهۆڵت  سەد  دەكەی  مەبە..حەز  سەغڵەت  )گەورەم 

قسە بكەن..لە جیاتی تۆ تف لە چۆلەكەش بكەن(
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)دەم خۆش حەمە..كێم هەیە جگە لە تۆ..(

سەرێكی هەڵبڕییەوە و تفێكی هەڵدا بۆ فڕندەكان، تەوژمێكی "با" تفەكەی گەڕاندەوە و سمێڵی سواغ دا، 
دەستەسڕەكەی دەرهێنا و سڕییەوە... ئەو دەستەسڕەی حاجی مەال شێخ شێروانی میرزا بەگ لە "مەكە"ی 

شەریفەوە بۆی هێنا بوو...
ئاسمانەوە  بە  كە  هیچانەی  مەلە  ئەو  هەموو  قەتێ..بگرە  و  پەڕەسێلكە  و  چۆلەكە  حەمە  ناڵێیت  )پێم 

دەفڕن..چ كەڵكیان هەیە؟
دانەوێلە دەماشنەوە و ڕیقنە دەكەن..چۆلەكەی گەواد هەبێت یان نەبێت چ حیكمەتێكی تێدایە؟(

)هیچ..گەورەم(

داهۆڵێك... دوو داهۆڵ... سێ... چوار... دە داهۆڵ... بیست... سی... چل... لێرە و لەوێ... 
)عەجایب..!(

فڕەندە و مەلە نەفرەتییەكان نەدەترسان، بەسەر زەوییەوە تۆوكراوەكەی چەلەبییەوە  نزم دەنیشتنەوە، 
نا..بەڵكو دەتوت لە غەیبەوە دێن، لە شوێنێكی بزر و نادیارەوە، ڕەوەیەك  شەپۆلیان دەدا، لە ئاسمانەوە 
هەڵدەفڕی و ڕەوەیەك دەنیشتەوە، فڕەفڕ و هاش و هووشی هەزارەها باڵ هەترەشی نەك حەمە، بەڵكو 

هەترەشی پیاوی غیرەتداریشی دەبرد.
"حەمە داهۆڵیش" فریا نەدەكەوت، بە ڕاست و چەپدا بەردی دەهاوێشت و كوفری دەكرد، )چەلەبی(یش وەك 
خەرتەل باڵەكانی لێكدەدا و زەوییەكەی پاس دەكرد..بەو ئومێدەی نەهێڵێت بنیشنەوە..بێچارە بوو..بێچارە 

بوو..بێچارە...

شەو داهات و "حەمە داهۆڵ" ئەو ئاقارەی بەجێنەهێشت، لە ژێر كەپرەكە 
دانیشت و تا بەیانی جنێوی بە مەلەكانی هەموو دونیا دا، نەیدەزانی 
و  پەست  ئەوەندە  هاتوون،  كوێوە  لە  و  چین  لەعنەتیانە  مەلە  ئەم 
تووڕە بوو خەوی لێ نەدەكەوت، جار جار وەنەوز دەیبردەوە..تاریك 
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و ڕوونی بەیانی تۆزێك خەو بردییەوە، ورشە و هاش و هووشی هەزارەها فڕەندە 
لە خەو ڕایپەڕاند..

)هاتنەوە هەی بە نەفرەت بن..واشە و داڵ و هەڵۆ حیزەكانی دونیا لە كوێن..هەی 
نامەردینە؟(

بێ پرس و بێ ترس نیشتنەوە...

تازە گزنگی دابوو كە پیکەبەكەی چەلەبی لە دوورەوە تۆزی دەكرد، 
و  نەبینی، چونكە گەردەلوولی مەلەكان  دابەزی حەمە داهۆڵی  كە 
حەمەی  ئاستەم  بە  پێدەكرد،  بابەخولەیان  ئاقارە  ئەو  خۆڵی  و  تۆز 

زەوییە  سەرتخووبی  چوو..نزیك..نزیكترە..كەوتە  پیریەوە  بە  و  بینی 
تۆوكراوەكەی، چوار ناڵە غاری دەدا، تاكێك لە كاڵشە هەورامییەكەی لێ بەجێما 
و..نەگەڕایەوە..گەیشتە ئاستی..چاوانی هەڵگڵۆفی..سەیرە..حەمە داهۆڵی بینی بە 
پێخواسی و سەركۆتی..سەر و پۆتەاڵكی داهۆڵەكان دەكوتێتەوە، بە لەقە كەوتۆتە 
قۆڵ  بە  تێكدەشكێنێت،  دیكە  داهۆڵەی  و  داهۆڵە  هەر  لێدەكات،  تفیان  سەریان، 
بە  شانییەوە،  و  مل  و  بەسەر  كەچی  ڕاودەنێت،  مەلەكان  لێكترازاوی  باسكی  و 
ڕانەدەوەستا،  پێدا دەكرد،  باوەشی  لە پشتەوەڕا چەلەبی  نێو گەڵیدا هەڵدەفڕین، 
بەرزەفت نەدەبوو، تەكانی دەدا و خۆی ڕادەپسكاند، لەنێو ئەو تەپ و تۆزە و لەژێر 
تاریكی سێبەری هەزاران مەل و فڕندەدا وایزانی چەلەبیش هەر داهۆڵە و ڕۆحی 
هاتۆتەبەر، گرتی و دای بە زەویدا، بە لەقە كەوتە سەر ورگی، کە لە چۆلەكەیەك 
دەچوو بە دەنووك كەوتبێتە سەر سكی قەلەڕەشێكی مردوو، مشكی و جامانەی 
چەلەبی كەوتە بەر پێیان، مەلەكانیش لە خۆشی ئەو بەزمە كردیان بە كەرنەڤاڵ، 

بێ شەرمانە دەیانجریواند، بەسەر چەلەبی و حەمەدا ڕیقنەیان دەباراند..

چەلەبی شێتتر نەڕاندی و پڕ بەو ئاقارە هاواری كرد، لەتاو ئەو هاوارە هەزارەها 
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فڕندەی دەنووك و گەروو پڕ دانەوێله هەڵفڕین و نیشتنەوە، هەڵفڕین و نیشتنەوە..تەنیا ئەو حەلە "حەمە 
داهۆڵ" هاتەوە هۆش خۆی كە چەلەبی قیژاندی:

)سەگباب... سەگی سەگبا... با... با... با... ب..داهۆڵی داهۆڵ باب... چیت داوە لەو داهۆاڵنە..بۆ دەیانشكێنیت؟(

چەلەبی لەنێو ئەو تەپ و تۆزە هەستایەوە، چنگی لەنێو لنگانی خۆی تووند كردبوو، تف لەسەر تف دەم و 
چاوی حەمەی سواغ دەدا، حەمەش كە تا ئەو حەلە ئاگری دەكردەوە، كەفی دەچڕی، ڕاست و چەپ..فڕكان 
فڕكان بەردی دەگرتە مەلەكان، تفی لە ئاسمانی بەرفراوانی شەپۆلی فڕندەكان دەكرد، چەلەبی هەردوو 
رایتەكاند، حەمە داهۆڵ وەك شەقشەقە لە بەردەمیدا دەلەرزی، وەك گەاڵیەكی بەربا..كە  شانی گرت و 

جنێوی پێ نەما، لە دوا بەندی دەیەها جنیو كە هاواری كرد:
)ماكەر... مالۆس... تۆ كەڕیت؟(

ئەوسا حەمە داهۆڵ دەمی هەڵهێنا و زمانی تەتەڵەی كرد و بە دەم قووتدانی تفەوە گوتی:
)گەورەم عەفووم كە..من مەعزوورم..ئەم چۆلەكە هیچانە قەدرم نازانن و گاڵتەم پێ دەكەن..!(

)ئاخر چونكە خۆت چۆلەكەی..چۆلەكەیەكی كوێریت(
)گەورەم قەت نەبووە، من داهۆڵ دروست بكەم و تەیر و تواڵ لێی نەترسن..عاجباتیم لێدێت(

)قسە مەكە و دەمت داخە..بڕۆ بزانە كاڵشەكەم لە كوێیە..دەی زوو(

قۆڕ  بڵێیت  وەك  گەڵ  و  حەمە..تێیتەقاند..گەاڵ  قوونی  خێواندییە  دەگرێت  شەق  هەتا  پەتییەی  پێ  بەو 
بووبێت..دەگەڕا، كاڵشەكەی دۆزییەوە، هاتەوە بەردەمی، لەبەر پێیدا نووشتایەوە، بە هەردوو دەست چنگی 
لە هەردوو گۆزینگی چەلەبی گیر كرد، پێی بەرز كردەوە، پێیەكی كەوتەوە ناو كاڵشەكە، حەمە ئارەقەی 
ڕەش و شینی دەردەدا، بایەكی لێ بەربوو، چەلەبی هەستی پێكرد، وەلێ ئەو لەو تووڕەتربوو پێبكەنێت، 
لە داخی ئەو مەلە هیچانەی هێرشیان دەكردە سەر زەوییەكەی دەلەرزی، زمانی كلیل 
درابوو، بە تەنگەتاوی ڕووە و پیكەبەكەی غاری دا و خۆی تێ كوتا، سلفێك 
ئاقارەی  ئەو  هەڵنیشتووی  مەلی  هەزاران  و  گرمەیەك  تەقينەوى  و 
دامابوو،  داهۆڵە شكاوەكانەوە دۆش  بەدیار  هەڵفڕاند، حەمە داهۆڵ 
موبارەكی  پێی  چەلەبی  كە  شوێنەی  هەڵنەستا..لەو  شوێنە  لەو 
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خستە نێو كاڵشەكەی، غیرەتی دا بەر خۆی، ئاوڕێكی دایەوە..جورئەتی ئەوەی كرد 
بەجێیهێشت،  ئاقارە  لەو  بكات كە چەلەبی  تۆزە  ئەو  ئەستووری  لوولەی  سەیری 
دەتوت عەزیایەكی زەبەلالحە نەك لوولەی ئەستووری گەردەلولێك كە لەسەر كلك 

وەستا بێ...
)بۆ وا بە بێ دەنگی بەجێیهێشتم؟(

لەژێر  و  شكاو  داهۆڵی  دەیەها  بازنەی  دەنێو  و  شوێنە  لەو  هەر 
بارانی ڕیقنە و سووكە پەڕی هەزاران پەلەوەردا لێی ڕونیشت، بیری 
دەكردەوە..بیری لە ڕەزامەندی چەلەبی و نەمانی هەموو مەلەكانی 

دونیا دەكردەوە..ڕەزامەندی )چەلەبی(ش لە ڕەزامەندی خواوەیە.

و  ئەبڵەق  داپچڕی،  دەمیان  تێیگەیاندن،  دەوریاندا،  شار..پیاوەكانی  گەیشتەوە 
تێی  گوزەرێكدا  بە  و  یەكە  هەر  بەیەكدادا،  دەستیان  و  بادا  سەریان  سەرسام، 
تەقاند، هەر یەكە و گەڕەكێك، كۆاڵنێك، ماڵێك، دەرگایەك..دوو..دە..دەرگای شەق 
نەتاشراو، سەر  و ڕیش  تووڕە  و  برسی  باوكی  قوڕەكان..دەیەها  پەقی خانووە  و 
و سیمای خەم لێنیشتوو دەرگایان دەكردەوە، لە پشت هەر باوكێكەوە منداڵێكی 
چڵمن و چڵكن و لیكن و چاو زەرد بە دەردی بەدخۆراكی..مل باریك و الق باریك 
سەرەتاتكێی بوو، ترس و برسێتی چاوانی ڕشتبوون، كۆاڵنە و كۆاڵن و ماڵە و ماڵ..
كۆمەڵێك  وەك  بەڵكو  و شەرمن،  ترسنۆك  و  برسی  منداڵی  كۆمەڵێك  وەك  نەك 
داهۆڵ لە پشتی پیكەبەكە باركران، بە هەڵتەك و داتەك شاریان بەجێهێشت، تەنیا 
شتێك كە سەیری بكەن بارستايى لوولەی ئەستووری ئەو گەردەلوولە بوو كە لە 
داهۆڵ  حەمە  تۆوكراوەكەی،  زەوییە  تخووبی  گەیشتە سەر  بەجێدەما،  پیكەبەكە 
هێشتا لەو ئاقارە و لەنێو كەرنەڤاڵی فڕندەكاندا كەوتبوو..چەلەبی سەری دەرهێنا 

و هاواری كرد:
)وەرە مالۆس..ئەم داهۆاڵنە داگرە(
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بە هەڵەداوان بەپیر ئەو هاوارەوە چوو، چەلەبی دانەبەزی..ڕووی كردە منداڵەكان:
)چڵمنینە..نەهێڵن هیچ مەلێكی حیز توخنی زەوییەكەم بكەوێت، ئێوارێ دێمەوە دووتان..هەفتانەكەشتان..

دەیخەمە دەست بابتان.(
منداڵە الق باریكەكان نقەیان نەكرد.

)گوێ بگرن و لێم مەبن بە داهۆڵەكان، هەر یەكەتان دەبێت پاسەوانی چاك بێت، دەنا ڕۆژانەكەی لێ دەبڕم، 
هەر یەكەتان قوتوویەك لە حەمە وەردەگرێت و پڕى بكەن لە بەرد ورد و درشت، وەك شەقشەقە ڕایوەشێنن 

و بیكەن بە هەرا و زەنا و قیامەتێك نەبێتەوە..وا نەبێت مەلەكان ئێوەش بە داهۆڵ دەزانن..!(

و  دەكردەوە  منداڵەكان  بۆ  باوەشی  پەلە  بە  حەمە  نەكرد،  نقەیان  مردووەكان  زەردەكان..چاو  چاو  منداڵە 
یەكە یەكە دایگرتن، پاشان خۆی هەڵدایە پشتی پیكەبەكە و لەو قوتووە زۆر و ژەنگارانەی كە لە پشتی 
پیكەبەكەی فڕێدرا بوون، هەر یەكە و قووتوویەكی بۆ هەڵدان، دەكەوتن و بۆیان نەدەگیرایەوە، هەر یەكە 
و ماندوانە قوتووی خۆی هەڵگرتەوە، حەمە فەرمانی پێكردن كە قوتووەكانیان پڕ بكەن لە وردە بەرد، كە 

لێبوونەوە حەمە بازێكی داو كەوتەوە سەر زەوییەكە و دوا فەرمانی دا:
)هەر یەكەتان الی یەكێك لە قووچەكان بوەستێت و تووند قوتووەكە ڕاشەقێنێت..نەهێڵن چۆلەكەیەكی 

باڵ شكاویش بنیشێتەوە(.

هەمدیس منداڵە مل باریكەكان نقەیان نەكرد..ئەوەندە باریك كە بۆیان نەكرێت ئەو سەرە مازوو ئاسایانە 
ڕاگیر بكەن.

چەلەبی لێیان ورد بۆوە و بە دەم بۆڵەوە وتی:
)چەندە لە داهۆڵ دەچن..!(

هاوارێك و هەر منداڵێك ڕووە و قووچەكەكەی خۆی ڕایكرد.

دوا جار چەلەبی تفێكى لە مەلەكان كرد و سلفێكی لێدا..حەمە داهۆڵ 
هیالكی  بە  زۆر  پیكەبەكە،  لە  جێماو  گەردەلوولی  دوای  كەوتە 
و  قوونا  و  برد  ڕەتێكی  هەڵدا،  خۆی  و  قوڵفەكە  گەیشتە  دەستی 
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و  ڕایكرد  نا..حەمە  بەنزینەكەوە  بە  پێی  پتر  چەلەبی  كەوت..هەستایەوە،  قوون 
ڕایدەبوارد، حەمە  بەو هەموو خەمەوە چەلەبی  قوڵفەكە  نەدەگەیشتەوه  دەستی 
بە  وای كرد حەمە خۆی  و تەكان  و تۆز، سێ چوار ئیستۆپ  نێو تەپ  كەوتبووە 
قوونی پیكەبەكەدا بدات، دەنێو ئەو گێژەڵوكەیە حەمە دەستی گەیشتە قوڵفەكە 

و بەری نەدا، وەك ئەوەی دەستی بەر قوڵفی كەعبە كەوتبێت، چەلەبی 
بەم ڕابواردنە كۆڵێك كەیفى سازبوو، چەلەبی لە ئاوێنە بچكۆلەكەوە 
لە حەمە دەگەڕا تا ببینێت چۆن كەوتۆتە دوای گەردەلوولی جێماو 
لە پیكەبەكە..دوا جار خواو راستان خۆی هەڵدا و تەڕك ئاسا خۆی 
ڕەوە  سەدەها  لە  جگە  دیسانەوە  پشت،  سەر  كەوتە  و  بەردایەوە 
نەدی،  دیكەی  نەدەسرەوتن..هیچی  كە  یەكدیدا چوو  بەناو  باڵندەی 

منداڵەكانیش نوقمی ژێر ئەو تۆزە بوون، دە مێرد منداڵی ترسنۆك و 
سەرسامی ئەو ئاقارە چۆڵە و هەزاران چۆلەكەی هار و بێ عار، هەر منداڵێك و 
خەونی بە دارالستیكێكەوە دەبینی، سینەی برژاوی مەلەكان و دەمێكی پڕ لە لیك، 
قیت وەك دە داهۆڵ بە پێوە وەستان، چاویان بڕیبووە خۆر..خۆری چی؟ خۆر لەبەر 
دیدەیان دەبوو بە كولێرەی برژاو، تایەی زێڕینی عەرەبانەیەك، چارۆگەی زەردی 

دایە..بازنەی زێڕینی مەچەكی كچە چكۆالنەكەی چەلەبی.

سەر لە ئێوارە بەر لەوەی تاریك دابێت، پیكەبەكە گەیشتەوە ئاقارەكە، ئەمجارەیان 
حەمە لێی دەخوڕی و چەلەبی لە تەنیشتەوە مژی لە جگەرە دەدا، بەپەلە دابەزین، 
بە تەنگەتاوی ڕووەو قوچەكەكانیان غاریاندا. وەی لە عاجباتی..لە جیاتی دە مێرد 
پڕ  قووتوویەكی  و  داهۆڵێك  هەر  تەك  لە  بینی،  گیانیان  بێ  داهۆڵی  دە  منداڵ 
بەرد، هەر هەمووشیان ڕوویان كردبووە خۆری ئاوابووی دەم كەل كە گران خۆی 
بە  بووەوە،  نزیك  داهۆڵەكان  یەكەی  یەكە  لە  هێدی  هێدی  چەلەبی  ڕادەكێشا، 
ترسەوە دەستی بە سەر و ملی، الق و لەتەری منداڵە داهۆڵەكاندا هێنا..كێ بڕوای 
دەكرد؟ لە بری قژ: پوشوو پەاڵش، لە بری ئێسقانی شان و شەپیلك: تەختە و دار، 
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لە باتی دوو الق دوو پیشەقان، لە جێی دوو چاوی پڕ خەم و شەرم و ترس: دوو كەال شووشەی زەردباو 
دەبریسكانەوە، چەلەبی بە دوو چاوی زەق و سەرسامەوە ئاوڕێكی لە حەمە دایەوە و پرسی:

ـ ئەی كوا منداڵەكان؟
- گەورەم..لەوانەیە هەاڵتبن.

ـ بۆ كوێ؟
- خوا دەزانێت..قوربان ئەوانە دە مێرد منداڵی بەستەزمان و گوێ كەڕیلە نەبوون..ئەوانە لە دە بێچووە 

شەیتان دەچوون..!
ـ بەخوا هێستری..مالۆس ئەوانە بە قوون هەناسەیان دەدا..شەیتانی چی و تەڕەماشی چی؟

- كەیفی خۆتە گەورەم.
ـ باشە ئەم داهۆڵە پوختانە كی دروستی كردون..؟

- لەوان زیاتر كێ بێت؟ ئا..من دڵنیام ئەوان دایان مەزراندوون..ئەی ئێمە ئەوانمان بە تەنیا جێنەهێشت؟
ـ ئەو منداڵە الواز و لە برسامردووانە و ئەم داهۆاڵنە كوجا مەرحەبا؟

- ئەی قابیلە سیحر بێت..گەورەم تۆ بڕوات بە سیحر هەیە؟ تۆ بڵێیت سیحریان لێ كرابێت و خۆیان بووبنە 
داهۆڵ.

ـ دەمت داخە و چەڵتە چەڵت..وەختی بێ عەقڵی نییە..دەبێت من ئێستاكە دە منداڵ بۆ باوك و دایكیان   
ببەمەوە.

- جا بۆ وا خۆت سەغڵەت كردووە؟
ـ ئەی ئەگەر خۆم سەغڵەت نەكەم..چی بكەم كەران باو گاو؟ الت وایە دەبێت لە خۆشیانا هەڵپەڕم، چونكە 

من ئێستاكە لە بری دە منداڵ ده داهۆڵ لەبەر دەممدا چەقیوون؟
حەمە داهۆڵی هەمیشە ملكەچ و گوێڕایەڵ بە دەم خەنینەوە، وەك بڵێیت نوكتەیەكی بەتام بگێڕێتەوە..

پێیوت:
دە  منداڵەكە  دە  جیاتی  خواردنەوەش..لە  ئاو  لە  ئاسانترە  زۆر  )قوربان 

داهۆڵیان بۆ بەرەوە..كێ زاتی ئەوە دەكات بڵێ لەل..(
چەلەبی سەری هەڵبڕی و لە مەلەكان ڕاما و بە حەژمەتێكەوە وتی:

)دە داهۆڵەكان بخەرە پشتی پیكەبەكە(
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خۆری دەم كەل لە پرتەقاڵێكی گەورە دەچوو، ئەو پرتەقاڵەی منداڵە داهۆڵەكان 
دیویانن و تامیان نەكردووە، ئەمجارەیان تۆزەكە زەڕكەفتی و ..زەردەپەڕیش هەموو 
كەوتبوونە  پیكەبەكە  پشتی  لە  منداڵ  داهۆڵە  دادەگیرساند..دە  گەردیلەیەكی 

دەتوت  سەریان،  سەر  چەتری  ببوونە  مەلیش  هەزاران  یەكدی،  سەر 
دەیانەوێت دڵی منداڵە داهۆڵەکان بدەنەوە، بە چریكەیەكی جەرگبڕ 
سەری  چەلەبی  بیانالوێننەوە،  ئەوەی  وەك  دەكرد  كاس  ئاسمانیان 
دونیای  فڕندەی  و  مەل  هەڵدەدا،  تفی  و  دەرهێنا  پەنجەرەكەوە  لە 
بە نەفرەت دەكرد، كتوپڕ بارانی ڕیقنە دایكرد و بەر دەم و لووت و 
سمێڵ و چەناگە و چاوی چەلەبی كەوت، هەر زوو ژیژك ئاسا سەری 

بردەوە ژوورێ، لە ڕقانا و بێئاگا لە خۆی دەستی ڕاستەی بەردا و كۆڵە 
مستێكی خێواندە سەر و جامانەی حەمە داهۆڵ و پەڕاندی..ئەم خەنیيەوە..بێئەوەی 

بزانێت بۆ..!

كە بەیانیدا..سەرسامی وەكو ئاسمان هەموو شاری گرتبووە باوەش، قەت وا نەبووە 
و كەسیش شتی وای نەبیستبوو، ئەو شەوە كەس بە تێری نەنووست..یەكەم جار 
بوو كە بە هەزارەها چۆلەكەی نێو دارستانی گەورەی شار تا بەیانی نەسرەون و 
بجریوێنن، هەزاران مەلی نێو باخچە و سەر گوێسوانە و ژێر هەیوان و سەر درەختە 
و  نەكەوتن..جوكە  جریوە  و  جوكە  هەژارەكان..لە  ماڵه  حەوشەی  نێو  تەنیاكانی 
پیرەكان  بێت...  پرسە  جریوەى  ئەوەى  خەمهێن..وەك  و  ئازار  له  پڕ  جریوەيەكى 

وتیان:
شك  نەسرەون..بێ  مەالن  و  دابێت  شەو  نەبووە  نەبیستراوە..قەت  و  )نەبووە 

بەاڵیەكی ناگەهان لە ڕێیە..یان كۆستێكى ناقۆاڵ ..!(

بۆ ڕۆژی دووەمیش چەلەبی دە منداڵی دیكەی بردەوە سەر زەوییەكەی تا پاسی 
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بكەن، ئێوارە دە داهۆڵی بردەوە شار..بۆ ڕۆژی سێیەمیش هەمدیس دە مێرد منداڵی بردەوه ئەو ئاقارە 
منداڵ... سەد  چوارەم...پێنجەم...دەیەم...بیستەم...چلەم...سەد...دوو  بردەوە..ڕۆژی  داهۆڵی  دە  ئێوارە  و 
دوو سەد داهۆڵ... منداڵ... داهۆڵ... منداڵ... منداڵ... منداڵ... منداڵەكان... داهۆڵ... داهۆڵ... داهۆڵ... 
گەڕەكە  لەو  وای  داهۆڵەكان...  منداهۆڵەكان...  منداڵەكان...  داهۆڵە  داهۆڵەكان...  منداڵە  داهۆڵەكان... 
گەورەیەی داهۆڵەكان... گەڕەكێك... دوو... سێ... وای لەو هەموو گەڕەكە گەورانەی 
منداڵەكان...  داهۆڵەكان...  منداڵەكان...  داهۆڵەكان...  داهۆڵەكان...! 
منداهۆڵەكان...مممممننننننندددددددااااااهۆهۆهۆ هۆڵەڵەڵەڵەڵەكككك

ككاااااااااااننننننننننننننننننننننننن............................. 
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دوا گەاڵ 
چیرۆكی: ئۆ. هێنری

لە ناوچەیەكی ڕۆژئاوای گۆڕەپانی "واشنتن" دا جادەكان زۆر شێتانە و بە پێچ و لوول دەیانبردیتەوە كۆاڵنی 
تەسك و تروسك و تەنگەبەر، ئا لەم شوێنەدا خانووەكان گۆشە و كەوانەی سەیریان تێدەكەوت. شەقامێك 
یەك ـ دوو جار لەنێو قەدەوە خۆی دەبڕییەوە، ئا لەم شەقامەدا..جارێكیان وا ڕێك كەوتووە هونەرمەندێك 
ژیان و گوزەرانێكی گونجاو بۆ خۆی دابین بكات، تۆ بڵێ یەكێ بووە لەوانەی سەرمەستی كۆكردنەوەی بۆیە 
و تابلۆ و كاغەز و كانڤاس بوون، بەم كوچە و كۆاڵنەدا هاتووە و چووە، لە گەڕانەوەیدا سەیری گیرفانی 



خۆی كردووە..بڵێی یەك "سێنت" چییە، لەسەر قەرزیش، نەچۆتە گیرفانیيەوە.

جا دوایی...تێكڕای هونەرمەند و هونەردۆستان ڕووە و ئەم گەڕەكە كۆن 
و سەیر و دڵگیرە هاتوون و بووەتە قیبلەگایان، ناویش نراوە "گرینچ 
ڤلیچ".. ئا بەم شێوەیە كۆمەڵ كۆمەڵ هاتوون و شەیدا و عەوداڵی ئەو 
پەنجەرانە بوون كە لەسەر تەدارەكی ناوچەكانی ـ باكوور ـ درووست 
هەژدەمین،  سەدەی  قوچەكانی  سەربانە  و  جەمەلۆن  كرابوون، 
ئەم  پاشان..هەر  كەم،  كرێی  ساپیتەكان،  بن  هۆڵەندی  كوالنەی 
ــ ەوە چەند مەسینە و قاپ و  ئاڤینو  ــ سكس  لە  هونەرمەندانە 
قاچاغێكی فافۆنیان هێناوە..بێجگە لە چەند لەگەن و  كەرەستەيەكی 

و  بە مەملەكەتی خۆیان  ناوچەیەیان كردووە  ئەم  ئیتر  بێ كەڵك، 
تیایدا حەواونەتەوە.

لە سەرووی باڵەخانەیەكی سێ نهۆمی نزمدا "جۆنسی" و "سوو"  ستۆدیۆیەكیان 
بە كرێ گرتبوو، "جۆنسی" به  جوانا-ش بانگ دەكرا. یەكێكیان خەڵكی "مەین" و 
ئەویدیكەیان لە "كالیفۆرنیا" وە هاتبوو، ئەم دوو كچە لە شەقامێكی "دێلمۆنیكۆ" 
و لەسەر مێزی چێشتخانەیەكدا ئاشنای یەكدی دەبن و وەكو دوو دەستەخوشك 
بە یەكەوە دەژین، لە زۆر شتدا هەمان زەوق و هەوەس و بۆچوونیان هەبووه ، 
بگرە هەر لە عيشقی هونەر و زەاڵتەی گیا كێویلە و تا دەگات بە ئەنگوجكی 
قەشەئاسایان، ئەوەندە هاوتا و هاوڕازی یەكدی دەبن كە ناچار دەبن بە یەكەوە 

لە هەمان ستۆدیۆدا بژین.

ئەو كەین و بەینە هەمووی لە مانگی "بانەمەڕ"دا دەقەومێت.
لە مانگی گەاڵڕێزاندا-میوانێكی سارد و سڕ، سەير و نەناس، لەبەر چاوان ون و 
بزر..بە خشكەیی خۆی دەگەیەنێتە گەڕەكی ئەو هونەرمەندانە، پزیشكەكان 
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ئەم غەریبەیان ناونا ئاغاى سیل و وەرەم، بەو دەست و 
پەنجە سارد و سڕانەی لێرە و لەوێ یەكە یەكە خەڵكی 
هەڵدەوەراند. لە بەری ڕۆژهەاڵتدا..ئەو دزە وێرانكەرە 
ئازایانە دەستی خۆی دەوەشاند، چوست و چاالكانە، بە 
بەاڵم  نێچیرەكانی،  بڕاندنەوەی  بیست و سی كەوتە 
كە گەیشتە ناو كۆاڵنی تەنگەبەر و بە پێچ و لوولی 
ئەو گەڕەكە كۆنە هەنگاوەكانی قورستر بوون و لە 

سەرخۆ و هێدی هێدی ملی دەنا.
ئاغای "سيل" ئەوەندە جوامێر و مەرد نەبوو، ئافرەتێكی 
وا ورد و چكۆاڵنە و بێ گیانى وەك جۆنسی- یش كە بە 
ئاو و هەوای كالیفۆرنیا ڕاهاتبوو بۆ میوانێكی دەست 
ڕەش و هەناسەسوار و گەلحۆی وەك "سيل و وەرەم " 
گەمەیەكی زۆر سادە و سانابوو، هات و دەستی خۆی لە 
جۆنسی وەشاند و یەك تەختە خستییە ناو پێخەفەوه، 
بە  مەگەر  ڕاكشا،  بۆركراو  قەرەوێڵەیەكی  لەسەر 
نەدەكرد،  بۆ  جووڵەی  ئەگینا  حاڵ، 
لە پەنجەرەیەكی هۆڵەندییانەی 
هەمیشە  چكۆالنەوە 
دیوارێكی  سەیری 
بەری  ئەو  ڕووتی 
دیواری  دەكرد، 
كە  خانووەی  ئەو 
كەوتبووە بەرامبەر 

پەنجەرەكە.

بەیانییەكیان پزیشكێكی سەرقاڵ و بڕۆ چڕ و 
تۆزاوی هات و پاشان "سوو" ی بردە هەیوانەكە 

و پێیوت:
دەتوانین  كەمە،  كچە  ئەم  مانەوەی  "هیوای 
و  وت  ئەمەی  یەكە."  یا  ـ  دە  ـ  لە  بڵێین 

گەرمپێوەكەی ڕاوەشاند تا جیوەكە بنیشێت. 
پاشان وتی:

خۆی  گەر  بەندە  بەوەوە  هیوایەش  "ئەم 
بژی.  بیەوێت  و  بێت  خۆش  دونیا  بە  دڵی 
نێوان  دۆستایەتی  و  هاودەنگی  مەسەلەی 
خەڵكیش گرنگە..وا دەكات هەوڵ و تەقەلالی 
فشقیاتێكی  و  گاڵتە  بە  ببێت  دەرمانسازەكان 
بووەستێت،  لەوێ  چاودێریش  و  تەواو..ئەوە 
چكۆالنەی  خانمە  ئەم  دەچێت  لەوە  بەس 
دۆستی تۆ بڕیاری كۆتایی خۆی دابێت كە ئیتر 
بۆی نییە چاك ببێتەوە. پێمبڵێ.. ئەم كچە چ 

گرفتێكی هەیە؟" 
وتی:-"ئەم..تەنها  و  دایەوە  وەاڵمی  سوو 
ئاواتێكی ئەوە بووە ڕۆژێك لە ڕۆژان ڕەسمێكی- 

نۆكەندی ناپلس ـ بكات و بەس." 
كە  هەیە  شتێك  چ  قۆڕە...!  قسەی  "ڕەسم. 
بە  وا  تێكدابێت  بەڕاستی خەیاڵی ئەم كچەی 

نهێنی بیری لێبكاتەوە بۆ نموونە: پیاوێك؟"
خاتوو سوو ئەمەى وت و لەرەی دەنگی ئاوازی 

گیتار ئاسا زرنگایەوە .
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"پیاو ئەوە دێنێت؟  بەاڵم..دكتۆر..شتی وا هەرگیز لە ئارادا نییە... هەرگیز."
دكتۆرەكەش پێیوت:-

"ئێ..كەواتە مەسەلەكە بێ هێزی و الوازییە، سەبارەت بە خۆم ئەوەندەی 
پێشبینی  نەخۆشەكەم  ئەگەر  بەاڵم  ناكەم.  درێغی  بێت  توانامدا  لە 
كاری  بڵێم  نەمێنێت..دەتوانم  ژیان  بە  هیوای  و  بكات  خۆی  پرسەی 
دەرمان و دەرمانساز لە ــ سەدا پەنجا ــ كورتى دێنێت. ئەگەر بتوانیت 
من  بپرسێت..ئەوە  پاڵتۆ  لە  و  زستانە  جلوبەرگی  لە  لێبكەیت  وای 
بەڵێنی تەواوت دەدەمێ كە نەك )یەك و دە( بەڵكو )یەك و پێنج( 
هیوای ساغ بوونەوەیمان دەبێت و ئەم دەردەی لە كۆڵ دەبێتەوە."

دوای ئەوەی پزیشكەكە ڕۆیشت "سوو" چووە ژووری ستۆدیۆكە و دایە 
پڕمەی گریان. پاشان بۆردی ڕەسمەكەی هەڵگرت و ڕووەو ژوورەكەی 

حۆنسی ملي نا و هەر بە فیكەلێدان كەوتە سەرمەستی ئاوازێكی ڕەسەنی 
قولەڕەشەكان.

ڕووی  بە  ڕوو  نەدەبزوت،  پێخەفەكەیدا  ژێر  لە  ڕاكشابوو،  نەخۆش  جۆنسی 
پەنجەرەكە پاڵ كەوتبوو. "سوو" لە فیكەلێدان كەوت، وای بۆ چوو كە جۆنسی 

خەوی لێكەوتبێت.

بۆردەكەی ئامادە كرد و هەر بە قەڵەمی مەرەكەب چەند سكێچێكی بۆ گۆڤاری 
بۆ  رەسم  هەمیشە،   الوەكان،  هونەرمەندە  ئەوەیە:  كرد.  رەسم  "چیرۆكان" 
گۆڤاری چیرۆكان دەكەن تا دەروازەی دونیای مەزنی هونەریان لێبكرێتەوە، هەر 
ئەدەب  دونياى  ڕووەو  بتوانن  تا  دەنووسن  گەنجەكانیش  نووسەرە  چۆن  وەك 

هەنگاو بنێن.
 

ردەم
دەبیسە
ئە

35



هۆ  ئیدا  ـ  كاوبۆیەكی  سكێچی  "سوو"  كە  ساتەوەى  لەو 
پانتۆڵێکی جوان و چاوێلكەیەكی  وابوو  نیازی  ـ-ی دەكرد، 
یەك شووشەیی بۆ زیاد بكات به مەرجێك بۆ خۆپیشاندانی 
ورتەورتێكی  چەند  ساتەدا  لەم  بشێت..ئا  ئەسپان  سوار 
نزمی بیست كە بۆ چەند جارێك هاتەوە بەر گوێی. خێرا 

هەنگاوی ناو گەیشتە تەك پێخەفەكەی جۆنسی.

لە  ببوونەوە،  زەق  پەڕی  ئەو  تا  چاوەكانی"جۆنسی" 
پەنجەرەكەوە دەیڕوانییە دونیای دەرەوە و كەوتبووە سەر 

ژماردن-ـ ژماردنێكی ئاوەژوو.
ورتەیەكی لێوە هات و وتی"دوانزە" دوای تۆزێكی تر وتی 
"یازدە" پاشان "دە" و "نۆ" دوایی "هەشت" و "حەوت" هەر 

لە دوای یەكدى ئەم دوو ژمارەی دوايی لە دەم هاتەدەر.

"سوو" ش لە پەنجەرەكەوە پەرۆشانە سەیرێكی دەرەوەی 
لە گۆڕەپانێكی  بژمێرێت؟  ئاخۆ چی  كرد. 
چۆڵ و ڕووت واوەتر هیچ دیار نییە. 
بیست  دووری  لە  التریش،  لەو 
ڕووتی  "پێ"وە، الدیوارێكی 
و  خشتە  خانوویەكی 
تا  بەاڵم  تر.  هیچی 
دیوارەكە  ناوەڕاستی 
وەك  پیر  بنەمێوێكی 
هەڵكشابوو،  الوالو 
لە  كە  بنەمێوێك 

هەناسەی  ببوو.  كرمێ  و  ڕزیو  ڕەگەوە 
گەاڵكانی  هێدی  هێدی  پایزیش  ساردی 
لقەكانی وەك  لێهات  تا وای  هەڵدەوەراند 
ببوونەوە.. شۆڕ  قووت  و  ڕووت  ئێسقان 
داڕووخاوەكانیشەوە  خشتە  ڕووی  بە 

نیشتبوون.

ئەوە  "ڕۆحەكەم  لێیپرسی:  سوو  خاتوو 
چیتە؟"

ژمارە  ئەم  چرپەوە  بە  هەر  "شەش.." 
خێراتر  وا  "ئێستاش  دەر.  هاتە  زارى  لە 
هەڵدەوەرێن. سێ ڕۆژ لەمەوبەر سەدەهای 
پێوە مابوو..نەمدەتوانی بیانژمێرم..سەرم 
دەسووڕا. كەچی ئێستا ژماردنیان ئاسانتر 
هەڵوەری.  تریش  دانەیەكی  بووە..ئەوە 

تەنها پێنج دانەی پێوە ماوە و بەس."
"گیانەكەم..پێنجی چی؟ دە پێم بڵێ."

هەر  بنەمێوە.  ئەو  گەاڵكانی  "گەاڵكان. 
هەڵوەری..منیش  لێ  گەاڵی  دوا  كاتێك 
ڕاستییە  ئەم  ڕۆژە من  دەمرم..ئەوە سێ 

دەزانم..ئەی دكتۆرەكە پێینەوتیت؟"
پڕوپووچم  وا  قسەی  هەرگیز  "ئۆە..من 

نەبیستووە." 

وا  زمانێكی  بە  ئەم وەاڵمەی  خاتوو سوو 
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دایەوە كە ئەوپەڕی گلەیی و توڕەیی و گاڵتە بنوێنێت، پێم ناڵێیت گەاڵی 
بنەمێوێكی پیر و ڕزیو چ پەیوەندییەكی بە چاكبوونەوەی تۆوە هەیە؟ تۆ 
هەمیشە ئەم بنەمێوەت خۆشویستووە، زۆریش خووت شڕ بووە.. بەسە 
و خۆت گێل مەكە. ئەم بەیانییە دكتۆرەكە خۆی پێیوتم كە تۆ چاك 
دەبیتەوە، با بە ڕاستی قسەت لەگەڵ بكەم كه به منى وتووه كه تۆ 
دەخاته  گەورەمان  هیوایەكی  ئەوەشيان  كردووە،  فەرقت  دە  و  یەك 

دڵەوه، 

كە لە شارێكی وەك نیۆیۆرك بژی و ناچار بێت سواری ئەم هەموو 
ترام و ئۆتۆمبێلە بێت. یان بە تەنیشت ئەو هەموو باڵەخانانە گورزەر 

بكات كە تازە درووست دەكرێن: دەبێت بە قەد تۆ هیوای بە ژیان بێت..
سەر  بچمەوە  با  بیخۆیت..لێمگەڕێ  دێنم  بۆ  شۆربات  تۆزێك  ئێستا  هەر 

سكێچەكانم..بەڵكو ئەوە خوایە و شتێكم لە سەرنووسەری گۆڤارەكە دەست 
بكەوێت تا بتوانم شەرابێكی پورتوگالی بۆ ئەم مناڵە نەخۆشەم بكڕم..لەگەڵ 

چەند كوتە گۆشتێكی بەراز بۆ خۆمی نەوسن و چڵێس."
"نا..پێویست بە شەراب ناكات..مەیهێنەرەوە." جۆنسی ئەمەی وت و چاوەكانیشی 
گەاڵیەكی  "ئەوەتا  دەكرد.  دەرەوەی  ڕوابوون..سەیری  پەنجەرەكەوە  بەسەر 
دیكەش هەڵوەری. نەخێر..واز بێنە..شۆرباكەشم ناوێت..ئەوەتانێ تەنها چوار 
گەاڵی پێوە ماوە. بەر لەوەی تاریك دابێت.. حەزدەكەم بە چاوی خۆم دوا گەاڵ 

ببینم كە هەڵدەورێت..ئەوسا منیش دەمرم و..ماڵئاوا."

ئەوەم  بەڵێنی  گیانەكەم..  "جۆنسی..  پێیوت:  و  نووشتایەوە  بەسەریدا  سوو 
دەرەوە  سەیری  چیتر  پەنجەرەیەوە  لەم  و  بنوقێنیت  چاوەكانت  كە  دەدەیتێ 
بۆ  سكێچانە  ئەم  بەیانی  ئاخر  دەبم؟  تەواو  ڕەسمانە  لەم  من  تا  نەكەیت 

ردەم
دەبیسە
ئە

37



خاوەنەكەی دەبەم..بە قوربان پێویستم بە ڕووناكی هەیە..ئەگەر بە 
گوێم نەكەی..پەردەكان دادەمەوە."

كەچی "سوو" بەوپەڕی ساردییەوە لێیپرسی: "ناكرێت لە ژوورەكەی 
ديكه ئەم ڕەسمانە بكەیت؟"

"ئاخر حەزدەكەم الی تۆ بمێنمەوە..بێجگە لەوەش..حەز ناكەم بەردەوام 
سەیری ئەم گەاڵ هیچانە بكەیت." جۆنسی چاوەكانی داخست، سست 
لەسەر  و  پەیكەرێكە  ڕەنگی سپی هەڵگەڕابوو، دەتوت  گیان،  و بێ 
قەرەوێڵەكە كەوتووە..پاشان وتی: " كە تەواو بوویت پێم بڵێ..چونكە 
حەز بەوە دەكەم دوا گەاڵی ببینم كە هەڵدەوەرێت. من..چاوەڕوانی 
لە  دەست  دەمەوێت  كردووم.  بیركردنەوە هیالكی  پەكی خستووم. 
هەموو شتێك بشۆم..نامەوێت بژیم..حەزدەكەم وەك یەكێ لەم گەاڵ 

بێ دەسەاڵت و ماندووانە هەڵوەرێم و بمرم..سەرنگوم بم."
سوو ـ ش پێیوتەوە: "هەوڵدە بخەویت..هەتا الی پیرە "بیرمان" دەچم 
پیرە  ئەو  مۆدێلی  بە  بیكەم  دەكەم..دەمەوێت  سەرەوەی  بانگی  و 
ناچێت،  پێ  زیاترم  چركەیەك  بكێشم..لە  وێنەی  نیازمە  كانچییەی 

نەجوڵێیتەوە تا دێمەوە".

لە  هونەرمەند  ی   ــ  بێرمان  پیرە 
دەژیا..كەوتبووە  خوارەوە  ژوورەكەی 
كچەوه.  دوو  ئەو  ستۆدیۆکەی  ژێر 
تێپەڕی  لە شەست ساڵ  تەمەنی 
بوو..ڕیشێكی پڕ و لوول كە لەگەڵ 
سەروپرچی تێكەڵ ببوو، ڕیشێكی 
وا كە كتومت لە ڕیشی پەیكەرەكەی 
موسا پێغەمبەری "مایكل ئەنجیلۆ"ی 

دەكرد..ئەو قژە پڕەی قەف قەف 
نوسابوو..  كەللەسەرێكەوە  بە 
نموونەی  كە  كەللەسەرێك 
و  هەوەسبازی  و  شەهوەت 
و  بەژن  بێت..بە  بەڕەڵاڵیی 
كە  خوار  دەهاتە  بااڵیەكدا 
چكۆالنە  عفریتێكی  لە  كتومت 
و زیانبەخش و گاڵتەجاڕ دەچوو. 
هونەردا  دونیای  نێو  لە  بێرمان 
سارد  هەناسە  و  ئومێد  بێ 
دەست  ڕەبەق  ساڵی  چل  بوو. 
بێ  بووە  شەڕیان  فڵچەی  و 
هیچ  بە  هیچ  توانیبێتی  ئەوەی 
بەوەوە  خەونی  هەمیشە  بكات. 
تابلۆ  لە ڕۆژان  دەدی كە ڕۆژێك 
مەزنەكەی پێشكەشی ئەو خەڵكە 
خەونە  ئەو  لەگەڵ  بەاڵم  بكات. 
نەخستبووە  فڵچەی  گەورەیەشی 

سەر كانڤاس.

و  دوور  سااڵنێكی  درێژایی  بە 
درێژ، هەر ساتە نا ساتێك، چەند 
شێواوی  و  شڕ  زەیتی  ڕەسمێكی 
بۆ بازرگان و پڕوپاگەندەناسەكان 
خۆی  نانی  بەوەش  دەكرد.. 
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الوانەی  هونەرمەندە  ئەو  مۆدێلی  دەبووە  جارەش  جار  دەكرد.  مسۆگەر 
گەڕەكەكە و لە بەرامبەریان دادەنیشت..كە لێدەبوونەوە پارەیەكی كەمیان 
نەیاندەتوانی  گەنجانەی  ئەو  بێرمان..هەڵبەتە  پیرە  دەستی  دەخستە 
ببووە  پارەیەكی زۆر بدەنە ئەو كەسانەی مەسەلەی بوون بە مۆدێل 
شاكارە   لە  و  هەڵدەدا  "جن"ی  پێكە  تامیش  بێ  بە  زۆر  پیشەیان. 
مەزنەكەی داهاتووی خۆی دەدوا. بەاڵم خوا هەڵناگرێت پیرەمێردێكی 

ناسكم.. من  وتبا:  خۆی  بە  كەسێكیش:  بوو..هەر  ئازا  و  چكۆالنە 
فشەی  و  پێدەكرد  گاڵتەی  دڵڕەقانە  و  توندی  بە  زۆر  پیرەمێرد 
پێدەهات، خۆی كردبووە پاسەوانێكی بێدار و وریای ئەو دوو شۆخە 
هونەرمەندەی كە لە ستۆدیۆكەی سەرەوە دەژیان.. هەمیشە وەك 

سەگی شوانان دەیانپاراست.

"سوو" بە نیازی دیتنی پیرە بێرمان چووە خوارێ و سەری بە كوالنەكەدا 
داگرت..ئەوەندە ڕووناك نەبوو بەرچاوی خۆی ببینێت، بۆنی جن و توتركی 
لێوە دەهات. لە قوژبنێكی ستۆدیۆكەدا كانڤاسێكی سپی و پاك بەسەر سێ 
پایەكەوە دیاربوو..ئەو كانڤاسە سپییەی سەر ئەو سێ پایەیە بۆ ماوەی بیست و 
پێنج ساڵی ڕەبەق چاوەڕێی یەكەم هێڵی شاكارە ڕەنگینەكەی پیرە بیرمان بوو، 
كەچی هەر لەوێدا، پاك و سپی، چاوەڕوانی دەست و فڵچەی بیرمانی دەكرد، سوو 
خەیاڵ و ترسی جۆنسی بە پیرەمێرد ڕاگەیاند..بۆی باسكرد كە چەند دەترسێت 
و چەندیش باریك و بنێس بووە، زەندەقی لەوە چووە وەك گەاڵی پاییز سووك 
نەماوە..خەریكە  دنیا خۆش  بە  دڵی  نائومێد..تۆزقاڵێك  و  هەڵبوەرێت، بێ هیوا 

دەست لە هەموو شتێك بەردا و بمرێت.

بەوپەڕی  ئەسرین،  لە  ببوون  پڕ  و  هەڵگەڕان  سوور  بێرمان  پیرە  چاوەكانی 
ناڕەزایی و گاڵتەوە دەنگی هەڵبڕی و فشەی بەم خەیاڵە پووچە دەهات:-

ردەم
دەبیسە
ئە

39



ئەوەندە  خەڵكێكی  دونیایەدا  "هێی..سەیرە..لەم 
مێوێكی  پیرە  گەاڵی  كەوتنی  بە  هەن  ساویلكە 
نەفرەتی دڵیان دادەخورپێت و وا دەزانن هەڵوەرینی 
من  دەخاتەوە؟  نزیك  ئەوانیش  مەرگی  گەاڵیەك 
نەخێر..ئامادەش  وانەبووە،  شتی  لە  گوێم  هەرگیز 
گوایە  پیرەكەرەی  ئەو  مۆدێلی  بە  بمكەیت  نیم 
پاشان.. ڕەبەنە.  و  خواپەرست  كانچییەكی  دەڵێی 
پێمناڵێیت چۆن لێدەگەڕێیت ئەم خەیاڵە پڕو پووچە 
بچێتە مێشكی ئەم كچەوە؟ ئای جۆنسی خنجیالنە 

و بەستەزمان....!"
گرانەتایەكی  بووە،  نەخۆش  و  الواز  زۆر  ئێستا   "
ئاغای  چاكە  زۆر  دەكات.  وڕێنە  گرتووە  ئەوتۆی 
پێویست  بدەیت  یارمەتیم  ناتەوێت  بێرمان..ئەگەر 
ناكات..مەیە. بەاڵم بەم چەشنە بێت..من وا هەست 
ئێسك  چەپەڵیت..پیرێكی  پیرێكی  تۆ  كە  دەكەم 

گران و بەدخوویت."
هەر  تۆش  "ئەوەیە..ئاخر 
"بێرمان  ئافرەتیت. 
لێهەڵبڕی"  دەنگی 
كێ پێیوتیت نابم 
بە مۆدێل؟ پێشم 
كەوە..لەگەڵتدا 
نیو  دێم. 
سەعاتە دەمەوێت 
ئامادەم  من  بڵێم 

لە بەرامبەرت دابنیشم و تۆش ڕەسمم بكەیت. 
پوخت  ئەوەندە  شوێنێكی  بوویت..ئێرە  حاڵی 
نییە بۆ كچێكی ژیكەڵە و چاكی وەك جۆنسی بە 
ڕۆژێك دێت خەونی  بمێنێتەوە،  تیایدا  نەخۆشی 
بكەم.. تەواو  تابلۆكەم  و  دی  بهێنمە  عومرم 
ئەوسا هەموومان بە یەكەوە ئێرە بەجێدێڵین..

ڕزگارمان دەبێت..بەڵێ هەروا دەبێت."

جۆنسی  سەرەوە،  چوونە  یەكەوە  بە  ئەوان  كە 
پشت  دەڕابەی  سوو  بوو.  خەودا  گەرمەی  لە 
پەنجەرەكەی دادایەوە، لەگەڵ پیرە بێرمان ڕووە 
و ژوورێكی دیكە خشین. لەوێ..بەوپەڕی ترسەوە 
لە پەنجەرەیەكی كراوەوە سەیری بنەمێوەكەیان 
لە  بێت  لێوە  چرپەیان  بێئەوەی  پاشان  دەكرد. 
سەرمای  وچانیش  بێ  بارانێكی  ڕامان.  یەكدی 
تێكەڵ.  بارانێكی  و  بەفر  دەباری،  و  دەهێنا 
بیرمان بە خۆو بە كۆنە كراسێكی شینەوە لەسەر 

كتلییەكی سەرەونخون دانیشت.
هەروەك بڵێیت كابرای كانچییە و لەسەر بەردێك 

دانیشتبێت.

دوای نووستنی سەعاتەوەختێك بەیانی دا، "سوو" 
و  كرد  جۆنسی  سەیرێكی  هەڵسا،  خەو  لە  ش 
و  ببوون  ئەبڵەق  زەقەكانی  چاوە  دەمەدا  لەو 
سەیری پەردە سەوزەكەی دەكرد كە تا ئەو حەلە 
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دادرابۆوە. بانگی لێكرد و بە چرپەوە وتی:-
"پەردەكە الدە..دەمەوێت سەیرێكی دەرەوە بكەم."

بەاڵم..سەیرە..بە  بەجێهێنا،  فەرمانەكەی  سستییەوە  بەوپەڕی  سوو 
درێژایی ئەو شەوە لێزمەی باران و ڕەشەباى شێت نەسرەوتوون..لەگەڵ 
ئەو هەموو باو و بۆران و زریانەش..ئەوەتا هێشتا گەاڵیەك بە ڕووی 
ئەو دیوارەوە خۆی گرتووە، دوا گەاڵی ئەو بنەمێوە..قنچكەكەی هەر 
سەوزە، كەچی لێوە مشارییەكانی زەرد هەڵگەڕابوون..زەردی ڕزین و 
لەناوچوون..كەچی لە بەرزایی بیست پێوە ئازایانە خۆی بە لقێكدا 

شۆڕ كردبۆوە.
جۆنسی وتی:-"ئەمەیان دوا گەاڵیە..وتم بە درێژایی ئەمشە و ئەم 

دوا گەاڵیە هەر هەڵدەوەرێت. گوێم لە گڤەی رەشەبا بوو. بەاڵم بۆ 
كەوتنی  لەگەڵ  خوارێ..ئەوسا  دەكەوێتە  هەر  ئەویش  دەچێت..  كوێ 

گەاڵكە منیش لێدەبمەوە و دەمرم.
بەسەر  ماندووەكەی  ڕووە  و  وت  ئەوەی  سوو  من..!"  "گیانەكەم..ڕۆحی 
بالیفەكەدا خوار كردەوە : "ئاخر دە تۆ كچی چاكبە و بیر لە من بكەرەوە..

تۆ چی  ئاخر بێ  بێتەوە.  بە مندا  بەزەیت  ناكەیتەوە..  لە خۆشت  بیر  ئەگەر 
بكەم؟"

كەچی جۆنسی وەاڵمی نەدایەوە، سەیر و دەگمەنترین شت ئەوەیە كە ڕۆحێك 
خۆی بۆ سەفەرێكی دوور و پڕ نهێنی ئامادە بكات، ترس و خەیاڵی مەرگ سەری 
دەكرد.  ئامادە  ئەبەدییەكەی  بۆ سەفەرە  خۆی  زووتر  بوو..ئەوەندە  شێواند  لێ 

بەڵێ..هێدی هێدی پەیوەندییەكان دەپچڕان.
ئەو ڕۆژە، گران تێپەڕی، هەتا ئەو ساتەش دەیانتوانی لەژێر تەمی زەردەپەڕی 
ئەو ئێوارەیە دوا گەاڵ بەدی بكەن خۆی بە قنچكەكەو بە ڕووی دیوارەكەوە 
باكوور شێتانە هەڵیكرد  بای  هەڵواسی بوو، كە شەویش داهات..دیسانەوە 
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پەنجەرە  تاقی  لەو  دەیدا  و  دەباری  خوڕ  بە  بارانەكەش  و 
هۆڵەندیانە و لە هەموو الیەكیشەوە باراناوەكەی پیا دەهاتە 

خوارێ.
كە گزنگی داو دونیا ڕووناك بووەوە..جۆنسی زۆر دڵڕەقانە 

داوای ئەوەی كرد پەردەی پەنجەرەكەی بۆ البەرن. 

دوا گەاڵ نەكەوتبوو، هێشتا وەكو خۆی مابووەوە، بۆ ماوەیەكی 
"سوو"ی  بانگی  نەتروكاند..پاشان  گەاڵیە  لەو  چاوی  درێژ 
كرد كە لەو ساتەدا خەریكی تێكوەردانی فروجاوەكەی سەر 

ئاگرەكە بوو.
پاشان پێیوت:-

"سوودی..من كچێكی خراپ و بەدخوو بووم. هێزێكی پڕ لە 
نهێنی ئەم دوا گەاڵیەی هێشتەوە تا بیسەلمێنێت من زۆر 
بڵح و بەدخوو بووم. گوناهێكی گەورەیە مرۆڤ حەز بە مردن 
بكات و بیخوازێت..تۆزێك شەرابی پورتوگالی بتكێنە ناو..
نا..وازبێنە یەكەمجار ئاوێنەیەكم بۆ بێنە..
یەك دوو سەرین بخە بەر پشتم..حەز 
سەیری  دانیشتنەوە  بە  دەكەم 
خەریكی  كە  بكەم  تۆ 

چێشت لێنانیت."
دوای تۆزێك وتی:

ئومێدم  "سووی..بە 
ڕۆژێ لە ڕۆژان ڕەسمی- 
نۆكەندی ناپلس ـ بكەم".

سەیری  و  هات  دكتۆر  نیوەڕۆكەی  بۆ 
نەخۆشەكەی كرد، سوو بە بیانوویەكەوە 
هۆڵەكەدا  لە  و  دكتۆرەكە  دوای  كەوتە 
و  چكۆاڵنە  دەستە  گرتی..ئەمیش 
و  لەپی  ناو  خستە  سووی  لەرزۆكەكانی 

پێیوت:-
چاكبوونەوەی  سەد  دەر  "تەواو..سەد 
تۆ  پوختە  خزمەتكردنە  بەو  مسۆگەرە. 
دەیبەیتەوە. لە خوارەوە نەخۆشێكی دیكەم 
ناوێكە-  بیرمان  بیبینم.  دەبێت  و  هەیە 
ئەویش  هونەرمەندە،  دەڵێن:  گوایە 
تووشى "سیل" بووه. پیر و كەنەفتیشە و 
دەردەكەشی كوشندەیە لێی بێ ئومێدم.. 
نەخۆشخانە..بەڵكو  دەیبەنە  ئیمڕۆ  بەاڵم 

لەوێدا باشتر بێت.".

بە  و  هاتەوە  دكتۆر  دووەم  ڕۆژی  بۆ 
نەما.  مەترسیدا  وت:-"تەواو..لە  سووی 
سەركەوتیت لەمەودوا ئاگاداری خزمەت و 

خواردنی بەو..بەس."
پێخەفەكەی  لە  سوو  نیوەڕۆیە  ئەو 
بەوپەڕی  ئەویش  بۆوە،  نزیك  جۆنسی 
بێكەڵكی  و  شین  شاڵێكی  ڕەزامەندییەوە 
بە  سووش  دەیچنی.  و  دەست  گرتبووە 

سەرینەكەوە جۆنسی گرتە باوەش و 
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نهێنییەكت  پێیوت:-"مشكە سپییەكەم..دەمەوێت  و  تێوەرنا  باسكی 
لەال بدركێنم..ئیمڕۆ پیرە بێرمان لە نەخۆشخانەكە بە نەخۆشی سیل 

بووە..كەچی  نەخۆشییە  ئەم  تووشی  ڕۆژە  دوو  هەمووی  گوایە  مردووە، 
دەرگاوانەكەی  یەكەمدا  ڕۆژی  بەیانی  لە  لەسەر  لێبڕیوە.  بڕستی  دەرحاڵ 

ژێر  لە  گیان  بێ  و  سست  دیویەتی  و  داگرتووە  ژوورەكەیدا  بە  سەری 
سەرمایەدا  لەو  و  ببوون  تەڕ  جلەكانیشی  و  پێاڵو  كەوتووە،  كڕ  ئازاردا  باری 
بەستبوویان. كەس نەیدەزانی لە شەوێكی وا ترسناك و تووشدا لە كوێ بووە، 
بۆ بەیانییەكەی چرایەكیان دۆزیبۆوە كە هێشتا نەكوژابۆوە..لەگەڵ پەیژەیەك 
كەوتبوون.. لەوێ  لێرەو  فڵچەیەكیش  چەند  گوێزرابۆوە،  خۆیدا  لە شوێنی  كە 
لەگەڵ پالێتێك كە چەند پەڵە ڕەنگێكی زەرد و سەوزی بەسەرەوە تێكەڵ ببوون، 
ئا..لە پەنجەرەكەوە سەیرێكی دەرەوە بكە..تا ئێستا لە خۆت نەپرسیوە بۆچی 
هەڵیدەكات؟  بایەكە  كە  بەتایبەتی  ناجوڵێت؟  ناشنێتەوە..بۆ  قەت  گەاڵیە  ئەم 
ئاه..گیانەكەم ئەوەیە تابلۆ مەزنەكەی بێرمان..دوا شاكاری تەمەن..ئەو شەوەی 

كە دوا گەاڵی بنەمێوەكە هەڵوەری..بێرمان ڕەسمی ئەم گەاڵیەی كرد..!"
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ئەستێرەکان برینى مرۆڤن
داستان بەرزان

مارس و ئەپریلی 2013

باوکە چاوەکانت بکەرەوە
سەیربکە مرۆڤ چیکرد

چاوەکانت بکەرەوە
سەیربکە باوکە سەیر.

سەیری مرۆڤ.

مرۆڤ فیلەکانى ڕاونا
باڵندەکانى فێری کۆچ کرد

ئەدەبیسەردەم
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گیا و گەاڵکانى خوارد
کانیاوەکانى هەڵقوڕاند

قاز و کۆتر و ئاسکەکانى ڕاوکرد 
شاخەکانى کرد بە هاوینە هەوار

دۆڵەکان بە دەریاچەى دەستکرد
ئەشکەوتەکان بە سۆپەرماکێت

داینەسۆرەکان بە یاریی مندااڵن
پڵنگ و مەیمون و گورگوکان بە لێبوک
ماسیی و بۆق و کیسەڵەکان بە  مەدالیا

هەر بۆ ئەوەى بژی
بژی مرۆڤ.

مرۆڤ، چاڵى بۆ مرۆڤ هەڵکەند
مێخى بە جەستەى مرۆڤدا داکوتى

سەری مرۆڤى بڕى
مرۆڤى ژەهرخواردکرد
مرۆڤى گوللەبارانکرد

دڵی مرۆڤى شکاند
پێستى مرۆڤى داماڵی
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هەر بۆ ئەوەى بژی
بژی مرۆڤ.

مرۆڤ ناسروشتى عەشقی کرد
ناسروشتى سێکسی کرد
ناسروشتى دەستەکانى خوێناوی کرد

ناسروشتى بیری لە گەردوون کردەوە
ناسروشتى منداڵی خستەوە

هەر بۆ ئەوەى بژی
ژیانێکى پۆخڵ.

مرۆڤ بە تاریکیدا ڕۆیشت
بە ناو ئاگردا ڕایکرد
بەرگەى سەرمای زۆر و
شەڕى زۆر و
خەمى زۆر و 
گریانى زۆری گرت 

هەر بۆ ئەوەى بژی
ژیانێکى بێباک

مرۆڤ بوو بە کۆیلە
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کۆیلەى خەیاڵى ئەفسانە
کۆیلەى خەونى ئایین

کۆیلەى پێشبینیی زانست
کۆیلەى ژیانى سەرمایە
کۆیلەى مرۆڤى کۆیلە 

هەر بۆ ئەوەى بژی
ژیانێکى سەرشۆڕانە.

مرۆڤ نواندنى کرد
فێرى موزیک بوو

وێنەى کێشا
شتى نووسى

قسەى کرد
گوتاریدا

هەر بۆ ئەوەى بژی
ژیانێکى حیزانە.

ژیانى پۆخڵ
ژیانى بێباک

ژیانى سەرشۆڕانە
ەم
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ژیانى  حیزانەى مرۆڤ
درێژەى هەیە و
مرۆڤ دەژی
بژی مرۆڤ.

مرۆڤ لەسەر شاخەکان هاواری کرد
دەنگى لە جەستەى مردووى پڵنگێکدا بیسترا

مرۆڤ لە ناو دۆڵەکانەوە هاواری کرد
دەنگى لە دڵی وەستاوى سێوێکدا بیسترا
مرۆڤ لە کەنار دەریاکاندا هاواری کرد
دەنگى لە ناو شەپۆلێکى بەستوودا بیسترا
مرۆڤ لەسەر درەختەکان هاواری کرد
دەنگى لە ژێر باڵی چۆلەکەیەکى سپیدا بیسترا
مرۆڤ لەسەر زەوى هاوارى کرد
خودا ڕاچڵەکى، بەو چەشنەى ئێستا دیار نەما
مرۆڤ  لە بۆشایی ئاسماندا هاواری کرد

ئەستێرە شکا،  بەو چەشنەى ئێستا بە 
فەزادا باڵوبۆوە

مرۆڤ لەسەر هەورەکانەوە 
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هاواری کرد
مانگ سپی هەڵگەڕا، بەو چەشنەى ئێستا غەمگین بوو.

مرۆڤ زیاد لە پێویست هەواى هەڵمژی
زیاد لە پێویست ئاو و ئاگری بەکارهێنا
زیاد لە پێویست لە خودا نزیکبووەوە

زیاد لە پێویست شەیتانى بەنەفرەت کرد
زیاد لە پێویست ژیانیکرد

زیاد لە پێویست مرد 
هەر بۆ ئەوەى بژى

بژی مرۆڤ.

مرۆڤ ماچی مرۆڤى کرد
مرۆڤ بانگى مرۆڤى کرد

مرۆڤ نیگەرانى مرۆڤ بوو
مرۆڤ خوێنى لە مرۆڤ هێنا

مرۆڤ خۆی لە مرۆڤ داماڵی
مرۆڤ گۆشتى مرۆڤى خوارد
مرۆڤ هاناى بۆ مرۆڤ برد

هەر بۆ ئەوەى بژی
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بژی مرۆڤ.

بۆچی نەتانهێشت درەختەکان تەنیا درەخت بن؟
بۆچى نەتانهێشت مانگ تەنیا مانگ بێت؟
بۆچی نەتانهێشت خۆر تەنیا خۆر بێت؟
دۆڵ و شاخەکان تەنیا دۆڵ و شاخ 

ئەستێرەکان تەنیا ئەستێرە 
مرۆڤ تەنیا مرۆڤ

خودا تەنیا خودا
هەر بۆ ژیان؟

باوکە مەنوو 
سەیربکە مرۆڤ سەیر
چیکر بۆ ژیان
سەیربکە، سەیر.

باوکە چاوەکانت بکەرەوە
مەنوو باوکە مەنوو.
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مانەوەى ژیان 
لەناو شیعردا

    سەباح رەنجدەر
       کانوونى دووەمى 2012 هەولێر

من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، کە پێى لە دایکبوویمە. شیعریش 
هان دەدەم لە پێناو سەربەخۆیی خۆیدا خەبات بکات.

شیعر گیان و باڵى داهێنەرى قەقنەسە، بەردەوام ژیان تێیدا نوێ دەبێتەوە و  
ژیانیشى تێدا دەمێنێتەوە. لەم نوێبوونەوە و مانەوەیەدا خەیاڵى داهێنەر، 
یان هێزى خەیاڵکردن دەگاتە یەکێتییەکى تەواوى نێوان شیعرییەت 



و  زمان  و 
دیدگا.  نوێبەخشى  و  بوون  و  شیعرییەت 
و  هەڵدەتەکێنێ  لەبەریەک  شتێک  هەموو  شیعر 
کەرەستەى  دەیکاتە  و  دەیتوێنێتەوە  لەناوخۆیدا 
هەر  ئامادەبوون.  و  بەکارهێنانان  بۆ  پێویست 
دەبوو شیعر بێتە سەر ئەو زەمینە و ناو کۆمەڵگا تا 
مرۆڤى هاوچەرخ دەربڕین لە خودى خۆی و ئاخاوتنە 
جیاوازەکانیش  ئاخاوتنە  و  بکات   جیاوازەکان 
پەیدایە  ال  یەکدا  لەگەڵ  پتەویان  نزیکایەتییەکى 
و  هەناسەدان  و  هێما  و  هێڵ  دەکەنە  گفتوگۆ  و 
و  زمان  و  کۆمەڵگا  کۆى  و  تاک  هەناسەدانەوەى 

بوون و هەلومەرجى ناوەوەیان . 
لە ئەزموونى خۆمدا زیاتر سەرقاڵى ناوەوەى خۆمم 
و  سەرسووڕمان  تووشى  دەرەوە  دنیاى  کەمتر  و 
بەهێزە  بەوە  بڕواشم  بەاڵم  دەکات،  وڕمانم  واق 
دنیاى دەرەوە، کەم و زۆر کاریگەرى لەسەر دنیاى 
و  هێڵ  و  ڕایەڵ  دەیخەمڵێنێت.  و  هەیە  ناوەوە 
و  زمان  بەتەنگ  زیاتر  زەوى  سروودى  هێماکانى 
شێوازەوەن و شەش دەق دەناسێنن، کە ڕووبەڕووى 
شاکەس  هەمووشیان  هەر  مانابوونەتەوە.  چڕیی 

و کەسى دیاریان 
تێدایە. شاکەس و کەسى 
دەکەنەوە.  ڕوون  ڕووداوەکان  دییاریش 
وەک  کردوون  لەگەڵدا  هەڵسوکەوتم  بەشێوەیەک 
کەسى نادیار و دوورییەکى و دوورەدەست و نیمچە 
مەحاڵ وەرمگرتوون و تێکەڵ بە بوونێکى گەردوونم 
بانگیان  کردوون، لەفەزایەکى ئەفسانەیى و ڕۆحى 
لەفەزایەکى  ئەنجام  دۆزینەوە.  و  بینین  بۆ  دەکەم 
کارامە  دەنگێکى  دەنگێک.  ئەفسوونى  پاکیزەدا 
و  دەلەرێنێتەوە  گوێ  پەردەى  بەنەرمى  چاالک  و 
نە  بەاڵم  ترببێت،  هەستەکانى  تێکەڵ  دەیەوێت 
دەتوانم بیبینم و نە بیدۆزمەوە. لەهەمان کاتیشدا 
هەموو  فەزاى  لە  نادیارە  دەنگە  ئەم  ئەفسوونى 
بۆ  دەنگێکە  و  ئەفسوون  دەبیسترێت،  شیعرەکاندا 
هەموو ژیان. لەهەندێک بەشیدا دەچێتە ناو فۆرمى 
لە  هاوچەرخ  مرۆڤى  نامۆیییەى  ئەم  نامۆییەوە. 
ئەنجامى هەستیارى زۆر تایبەتیدا لەگەڵ دەسەاڵت 
بووە.  گیرۆدەى  و  دووچار  دەسەاڵت  مافیاکانى  و 
بدۆزێتەوە، کە  ڕەهایەى خۆى  بوونە  ئەو  دەیەوێت 
بەدواى  پاکیزەکاندا  لەفەزا  هەستەکانى  بەهۆى 
ئاراستەکانیدا دەگەڕێت و فۆرمى ڕەهاى بۆ درووست 
دەکات. هەرشەش دەقى ئەم ئەزموونە نوێنەرایەتى 
لە  هەمووشیان  هەر  دەکەن،  ڕەهایە  فۆرمە  ەمئەم 
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نى  جیها
دەهێننە  شێواز  یەک  شێوازیدا 

ئاراوە، بەاڵم لەجیهانى بابەتیدا هەر دەقێک بنیاد و 
دۆخى سەربەخۆی هەیە. 

لە بنیادى جۆرا و جۆرى دەقەکاندا بۆ ڕێکخستنى وشە و دابەشکردنیان لە ڕووبەرى سپى کاغەزدا کارێکى 
تایبەتکار و دیاریکراوم نەکردووە، کە ببێتە تەواوکەرى وێنە و خوڕکردنى ترپە و ئاواز و دەنگەکان، بگرە 
وێنە و ترپە و ئاواز و کردە دەنگییەکانم بە تەواوى بە دواى یەکدا ڕێک خستوون و لێکم دوورنەکردوونەتەوە، 
بیرۆکەشم نەکردووەتە دەربڕینێکى مۆسیقایى، یان بەرجەستەکردنى بنیادێکى مۆسیقایى. هێڵى پێوەندیم 
و  ترپە  وەردەگرێت.  ڕاستەقینە  بەهاى  و  کردووە  دروست  دەروونى  پێکهێنەرى  و  ئاراستەکان  نێوان  لە 
ئاواز خرۆشێکە بەهۆى لەرە و زرینگانەوەى زمانەوە دەربڕین لە واتایەک دەکات، واتاکە لە خاڵێک دەست 
پێدەکات و سووڕى بازنەیەک تەواو دەکات و بازنەکە تەواو پڕ دەکات و دەدرەوشێنێتەوە. لەو بڕوایەدام 
هەر ئەزموونێکى شیعرى بێگەرد لە بوونى بێگەردیدا دیاردەیەکى شیعرى زمانە و لە ئاکامیشدا ئەوپەڕى 
دەرکەوتن و نوێبەخشییە. هەمیشەش بەدواى هۆ و ئامانجى نوێبەخشییەکەیدا دەگەڕێت. ئەم بەردەوام 
هەوڵدان  زەمینەى  لە  هەنگاوەکانى  بەرجەستەکردن،  و  دۆزینەوە  بەنیازى  سەردەمە.  خەسڵەتى  گەڕانە 

هەڵدەگرێ و لە زەمینەى داهێنان دایدەنێت. 
چەمکى زمان جێگیر نییە و گەشەسەندن و دەوڵەمەندبوونى دانە پەیڤیش وەاڵمدەرەوەى پێداویستییەکانى 
سەردەمە. من پێستى هەموو چینەکانى جەستەى وشە لە ڕووى دەنگ، پێکهاتە، واتا، ڕێزمان هەڵدەدەمەوە 
تا دەگەمە کرۆک و گیانى پڕ وزەی. ئەوجا بەکارى دەهێنم و دەبێتە وەاڵمدەرەوەى پێویستییەکانى سەردەم. 

گفتوگۆکردن لەگەڵ پێداویستییەکانى سەردەم، خەسڵەتى نوێبەخش و نوێبەخشییە.  
شیعر ڕەوانبیژى و چاالکییەکى زەینییە. بەبێ ئەمانە شیعرییەت دروست نابێت. شیعرییەت ئامادەیى ئەوەى 
تێدایە وەاڵمى هەستەکانى خوێنەری کارامە و چاالک لەبارى دەربڕین و کاریگەرییەوە بداتەوە. ئەو هەستەى من 
بەرانبەر بەشکۆى کتێبە ئاسمانییەکان هەستێکى سرووشتى و پێگەیشتووە، بۆ من شێوەیەکى ڕاستەقینە و 
کولتوورێکى جوانییە، نەک ئارەزوویەک. هیچ ئارەزوویەکى ساتەوەخت و کاتیش ناتوانێت بەرانبەر ئەم هەستە 
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ڕێگرى 
لەناو  دەکەم  هەست  بکات.  بەرگرى  و 
بێ  و  پڕ  هەستەکانم  و  ژیان  ئاسمانیەکاندا  کتێبە 
و  جوانى  چێژى  و  ئەشق  بوونەتە  من  بۆ  کەموکوڕین. 
هۆکارێکى  بەخشیش  شادمانى  دەبەخشێت.  شادمانى 
ژیان و سەرچاوەى  و بەهێزى بەردەوامبوونى  سەرەکى 
باڵى  و  گیان  لە  نوێبوونەوەیەى  ئەو  نوێبوونەوەیە. 
بۆ  ئەم  ماوەتەوە.  بۆم  بۆماوەیى  وەک  قەقنەسەوە 
ماوەیییە ڕۆڵێکى گرینگ لەتازەکردنەوەى زمان و شێواز 
لەجوانى  وەرگرتن  چێژ  دەبینێت.  شیعریى  خەیاڵى  و 
توانادارییە.  جوانیدا   لەناو  نوێبوونەوە  و  مانەوە  و 
و  جوانى  سرووشتى  ناو  بچێتە  هەرچەندە  جوانیویست 
بمێنێتەوە و ئاشنایەتى لەگەڵ ڕیشاڵەکانى ببێتە براى 
خوێنى، ئومێدى بەرانبەر دیدگا بەهێزبوون دەخەمڵێ و 
پەیبردن بەنیشانەکانى جوانى فۆرمى نوێى دەوێت و لە 

خەمڵینى خۆشیدا فۆرم دروست دەکات. 
درووست بوونى هەموو فۆرمێک و هەموو شتێکیش الى 
من بە شیعرى بێگەرد بەستراوەتەوە. یەکەمین  ڕێزلێنان 
و خۆشەویستیش بۆ شیعرى بێگەرد، تێگەیشتنە لێی و 
نەرمونیانى شیعریش لە کەسایەتیت بچەسپێت و ڕەنگ 

بداتەوە. 
کەسێک ئەشقى 
شیعرى نەناسیبێت، ناتوانێت 
شاعیرى ڕاستەقینە بێت. ئەشقى شیعر وەک 
ئایین بڕوای دەروونییە، خۆشەویستى یەکەمم 
بۆ خودا و شیعرە، پلە بە پلەش بۆ خوارەوە. 
مرۆڤى هەستیار و بڕوادار، کە دەگاتە قۆناغ 
و تەمەنێک بەشێوەیەکى ڕۆحى بیر لەژیانى 

خۆی و دەوروبەرى خۆى دەکاتەوە.
من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، کە پێى 
لە دایکبوویمە. شیعریش هان دەدەم لە پێناو 

سەربەخۆیی خۆیدا خەبات بکات.
و  ئاسمانییەکانەوە  بەکتێبە  من  پێوەندى 
و  هۆکار  و  بنەما  ئاشنایەتییان  ئەنجامى 
و  ئەزموونەمن  ئەم  کارتێکردنى  و  جۆشدەر 
بایەخى تایبەتییان هەیە. ڕاستە هێڵێکن ڕەوتى 
ڕۆیشتنى منیان بە خوێن و گۆشت و ئێسکەوە 
شیعرییەکانم  هەناسە  دەبیندرێت.  تێدا 
بەشکۆى  تێکەڵە  خۆم  بگرە  وەرنەگرتووە، 
لە  پاراستووە  خۆشم  و  کردووە  هەناسەکان 
بەرجەستەکراو.  بابەتى  و  دەقەکان  ڕەسەنى 
کردووە.  دروست  هاوتاییم  توانا  ئاستى  بە 
کتێبە  پەخشانییەکانى  ڕێکخستنە  بەشێوەى 
بگرە  نەبوویمە.  کاریگەر  ەمئاسمانییەکان 
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هۆگرى 
ناوەرۆکیان  مەبەستى  پڕ 

بوویمە و بنەماى بۆچوونمیان داڕشتووە و 
کاریگەرى خۆیان بەشێوەیەکى ڕوون چەسپاندووە. 

ئەم وەرچەرخان و گۆڕانکارییەى بەسەر بوونى، شیعریی و ژیانى مندا هات لە ئەنجامى ڕووداوێک بوو، 
6/12/1995 ئۆتۆمبێل منداڵە نۆبەرەکەمى شێال. بۆماوەى حەفتاوپێنج چرکە منداڵەکەم گیانى تێدا نەما و 
مرد. چوار دکتۆریش لە مردنیدا دڵنیایان کردمەوە. لە دۆخێکى زۆر خراپدابووم و لە هەموو هەستەکانمەوە  
شڵەژابووم، هێشتاش شڵەژانى ئەم ڕووداوە بەری نەداوم. لەم چرکە زۆر تایبەت و کاریگەر و هەستیارەدا، 
بە دڵ نزام بۆ خودا کرد. لە نزاکردنەکەمدا دڵم زۆر بەهێزبوو، لە شوێنى شیاوى نزاکانم دڵم لێى دەدا. وام 
دەزانى لەناوەندى گەردوون ڕاوەستاوم و مەیدانخوازى داوا دەکەم، خاڵى کۆتایى بوونم نیشاندراوە و شەڕى 
ئەم نیشاندراوە دەکەم. هێشتان دەستم بەئاسمانەوە  بوو، منداڵەکەم گیانى تێدا گەڕایەوە و زیندوو بووەوە 
و دەمارى لێی دا. بەئاواتەوەم ئەم چرکەساتە بگرم و دەربڕینى لێ بکەم. ڕۆژى لە دایکبوونى منداڵەکەمم 
کردووە بەم ڕێکەوتە و هەموو ساڵێک لەم ڕێکەوتەدا ئاهەنگى لەدایکبوونەوەى بۆ دەگێڕم. ئەم ڕووداوە 
واى لێکردم بەشێوەیەکى زۆر لە دڵەوە بیر لەبوون و هێزى ڕەهاى خودا بکەمەوە و زەمینەیەک لە نێوان 
بەرهەمەکانى خۆم و کتێبە ئاسمانییەکان خۆش بکەم. هەوڵى زیاتریش بدەم بۆ تێگەیشتن لە چییەتى 
کتێبە ئاسمانییەکان و کاریگەریان لەسەر ژیانى کۆمەاڵیەتى و ڕۆشنبیرى کۆمەڵگاى کوردى. بۆ ماوەیەکى 
و  نووسراون  ئاسمانییەکان  کتێبە  بیرى  لەبارەى  کتێبانەى  ئەو  خوێندنەوەى  و  کۆکردنەوە  کەوتمە  زۆر 
لەناو  و  ناو ڕووناکییان  لێکدراونەتەوە. قورئانیشم بەدوو وەرگێڕانى جیا جیا چوار جار خوێندەوە، چوومە 
ڕووناکییان خانەکانم دۆزییەوە و تێیدا نیشتەجێ بووم، بەاڵم خانەى ڕووناکییەکانى قورئان زیاتر لە تەورات 

و ئینجیل لەناو خۆیاندا دایانگیرساندم و لە خۆیان نزیک کردمەوە. 
ئەم ڕووداوەم کردە بنەما و ئەشقى زەمینیم بۆ ئەشقى ئاسمانى گواستەوە و بێ ئەم ئەشقەش ناتوانم 
مەزندەى ژیان بکەم ، کە بەو ئەشقەوەش دەنووسم، هەست دەکەم لە جیهانى واقیعدا ئەرکێکى جیهانى 
زەینى جێبەجێ دەکەم. شاعیرى ڕاستەقینە هەستەکانى لە ئاست تەواوى ڕووداوەکانى ناخى خۆی و دەوروبەرى  ەم

ەرد
س

58
ەبی

ئەد



بچووکترین  و  بەئاگایە 
و  گرینگ  ڕووداوە  وەردەگرێت.  ڕووداو 
کاریگەرەکانى ژیان دۆخى دەروونین و لە کرۆک 
و ناوکى شیعرەکانیدا دەناسرێنەوە. شیعر خۆى 
ڕووداوى  یان  واقیعى،  ڕووداوى  یان  ڕووداوە، 
تێکەڵ  نائاگایى  بارى  جاریش  زەینى. هەندێک 

دەبێت و دەچێتە دۆخى سەرسامییەوە.   
بۆ  ژیانى  دوورییەکانى  و  ئاسۆ  ڕووداوە  ئەم 
دەستنیشان کردم. چى بکەم و چى نەکەم. چۆن 
و خەریکى چ جۆرە بوونێکبم. پێش ئەم ڕووداوە، 
دەزانى.  مرۆڤ  خەیاڵى  و  بەدەستکرد  ئایینم 
و  نییە  خەیاڵ  وشە  ئاسمانییەکاندا  کتێبە  لە 
خەیاڵیش وشە نییە، ناوەندێکى مانا هەیە ماڵى 
هەبوونە. دەبێت سرووشتى ئەم ناوەندەش باش 
بناسین. سەرەتا دەپرسین خودى ناوەند چییە و 
ناوەند لە پێناو  چیدا درووست دەبێت. لە ڕێگاى 
هێما و هێماپێکراوێک پێمان دەگات، یان ئەو وەک 
واقیعیکى بە زەبر و دەسەاڵتێک ئێمە دەناسێت 
و دەوروبەرمان پێدەناسێنێت و لەناوەندى خۆیدا 
کۆمان دەکاتەوە، لە ڕێگاى زمانەوە ناو و قەوارە 

و 
ن  ما نا ما
و  پێدەبەخشێت 

دەمانباتە بوارى تایبەت و بوونەوە.
زمانى شاعیر خوێنەری کارامە و چاالک بە ناخ و 
خودى شاعیر دەگەیەنێت و ناخ و خودى شاعیریش 
نیشانى خەڵک دەدات و زمان بەڕێوەبەرایەتیى خودى 
ئێستێتیکى  و  مانا  ئاراستەکانى  و  دەکات  شاعیر 
کتێبە  لەناو  پرسیارانەى  ئەو  دەدۆزێتەوە.  بۆ 
ئاسمانییەکاندا شەپۆل دەدات، هەموویانم هێناوەتە 
لەمەڕ  و  پرسیار  کردوومەتەوە  و  واقیع  سەرزەوى 
هەموو شتێکى دنیام کردوونەتەوە و دەمەوێ یاساى 
ئێستێتیکى بەو جۆرە ڕێک بخەمەوە، کە خۆم تاسە 
هەستە  ئەم  ڕێگایى  لە  هەیە.  بۆى  تامەزرۆییم  و 
من  بۆ  کوردستان  گەیشتووم  بەوە  شیعرییەوە 
تێیدا.  ڕۆژەم  دوو  یەک  مێوانێکى  و  تاراوگەیەکە 
لە  دەچم  شاکار  دەقێکى  خوێندنەوەى  لە  جار  زۆر 
نیشتیمانى نووسەرەکەدا وەک هاوواڵتییەکى بێگەرد 
دەژیم  و بە تانوپۆى شوێن لە دەقەکە و زەمینەى 

نووسینەوە پەیوەست دەبم.
بەهیچ پێودانگێک پێم لە بازنەى شوێن لە نووسیندا 
لە  نیشتیمانم.  دەکەمە  دەرەوە، خودى خۆم  ناخەمە 
دەرەوەى شوێن لە نووسیندا هەست بە تاراوگەکراوى 
شێوەیەکى  من  بۆ  ئەدەبدا  لە  شوێن  ەمدەکەم. 
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ڕاستەقینەى هەیە و بۆ ژیان هەڵمبژاردووە. لەو ئەزموونەمدا لە ڕێگاى قووڵبوونەوە 
بە مێژوودا لە چەمکى بوون و دووبارەبوونەوەى کارەساتە مرۆییەکان دەکۆڵمەوە 
و هەڵیدەکۆڵم و کاردانەوە نیشان دەدەم، کاردانەوە بەهەردوو باردا، بارى ئەرێنى 
و بارى نەرێنى. بەهەموو ئەو دەرفەتانەوەش دەژیم، کە دێنە سەر ڕێگام و لە 
و  دەبن  گرینگەکانم  و  سەرەکى  ئاکارە  لە  نووسین  دامەزراندنى  هێڵى  و  خاڵ 

بەهابەخش بۆ ڕێکخستنى ڕایەڵى مانا و دۆخى خواستراو. 
هەرچەند جارێک دەچمە دۆخی شیعرێکى نوێوە، هەست دەکەم یەکەم جارمە ژیان 
دەبینم و ڕووبەڕووى دەوروبەر و پێداویستییەکانى ژیان دەبمەوە و لەناو فەزایەکى 
بێگەرد و پاکیزەدا شەپۆل دەدەم و کەوتوومەتە ژێر کاریگەرى خەیاڵ و دیدگا و 
واقیعەوە و بیرکردنەوەى مرۆڤى هاوچەرخ بە هەموو دیاردەکانى پێوەندیداریانەوە 

وێنا دەکەم و هەوڵ دەدەم یارمەتى هەستى ئێستێتیکایان بدەم. 
سوپاس بۆ شیعرى بێگەرد هەموو دەم وای کردووە جێگاى شانازیم بێت، لە هێزى 

نادیاریش داوا دەکەم جێگاى شانازى شیعری بێگەرد بم. 
من بەهەمان ئازار شیعر دەنووسم، کە پێى لەدایکبوویمە. شیعریش هان دەدەم 

لە پێناو سەربەخۆیی خۆیدا خەبات بکات.
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ژیانم له گه ڵ هارۆڵد پینته ر

دانا ره ئووف

هارۆڵد پینته ر و خاتوو ئه نتۆنیا فره یسه ر، بۆ یەکەمجار له  هه شتی مانگی یه کی ساڵی ١٩٧٥ دا، به  رێکه وت 
و به هۆی هاوڕی هاوبه شه کانیانەوە ، له  میوانداری ئێواره خوانێکدا یه کتری ده بینن.

به  درێژایی ئه و شه وه  هیچ کامێکیان ڕێک ناکه وێت قسه  له گه ڵ ئه ویتر بکات، تا ئه و چرکه ساته ی ئه نتۆنیا 
فره یسه ر خه ریکی رۆیشته . هارۆڵد پینته ر له و کاته دا و له پڕ به  چاوه  ڕه شه  چڕه کانیه وه سه یرێکی ده کات 
و به  هێمنی پێی ده ڵێت:'' ئه بێ بڕۆیت؟'' ئه نتۆنیا فره یسه ر بەخێرایی بیر له  کاره کانی رۆژانی دوایی خۆی 
ده کاته وه،  که  ده بێت بیانکات؛ بۆ نموونە منداڵه کانی به رێت بۆ قوتابخانه، کار له  کتێبه تازە که یدا بکات ... 
هتد، له گه ڵ ئه وه یشدا به بێ دوودڵیی ده ڵێت:'' نه خێر .. به هیچ شێوه یه ک پێویست ناکات بڕۆم.'' بەو شێوەیە 
ئه و شه وه  ده بێته  سه ره تای خۆشه ویستییه کی گه وره ی نێوان پینته ر و ئه نتۆنیا فره یسه ر، که  زیاتر له  سیی 

دە بێت بڕۆیت؟



ژیانی  هه تاهه تایه   بۆ  و  ده خایه نێت  ساڵ 
هه ردووکیان له  بنه ڕه ته وه  ده گۆڕێت. دوای 
کتێبێکی  لە  فرەیسەر  پینتەریش،  مردنی 
یاداشتە  و  یادەوەری  الپەڕەییدا،  چوارسەد 

سیی  ئەو  ڕۆژانەی  ژیانی  تایبەتییەکانی 
ساڵەی خۆیان ١٩٧٥-٢٠٠٨ دەگێڕێتەوە.

ماوه ی  له   که   یاده وه رییه ی،  چیرۆکه   ئه م  فره یسه ر 
شوێنپێ  ئه م  رۆناوه .  نووسیویه تی،  ساڵدا  سێ  و  سی 

خۆشه ویستی  چیرۆکی  ته نها  رۆژانه یه   و  ورد  هه ڵگرتنه  
به ڵکو  ناگێڕێته وه ،  فرەیسەر  پینتەر/  نووسه ره   دوو  ئه م 

بیۆگرافیایه کی نزیک و هاوده می پینته رە ، له هه مانکاتدا خستنه  
کۆمه ڵگه ی  ئه رستۆکراته که ی  و  به رز  چینه   ته واوی  روویه کی 

ئینگلیزی ده یه ی نه وه ده کانیشه .
جودا  و  نوێ  دەرگایەکی  به توانا،  شانۆنامه نووسێکی  وه ک  پینته ر 

شانۆیه دا  له م  ده کاته وه ،  ئه وروپیدا  مۆدێرنی  شانۆیه کی  به ڕووی 
له   نهێنییه کان  و  راز  له   پڕ  و  و جیهانه  شاراوه   دنیابینی  ئاسانی  به  

جیهانه دیار و ئاشکراکان جیاناکرێنه وه . ئه تمۆسفێر و ستراکتوری رووداو 
دوژمنکاریدا  و  هه ڕه شەئامێز  و  توندوتیژ  بۆته یه کی  له   کاره کته ره کانی  و 

ده سوڕێنه وه .
شێوازێکی  لە   ئاساییەکانەوە،  ماڵە  دیواری  چوار  ناو  له  واقیعیەوە ،  ژوورێکی  له  
و  ئه ندێشه ئامێز  ریالیزمی  جیهانێکی  بۆ  ده مانگوێزێته وه   دراماتۆرگییه وه   ته بای 
بینه ران  هێماگه لییه کانی،  وشه   و  درێژ  وچانه   و  کورت  رسته   نادیار.  ته لیسماوی 

ده خاته  دڵه ڕاوکێ و چاوه ڕوانییه کی ترسناک و به رده وامه وه .
پینته ر له  ساڵی ١٩٣٠ دا له  له نده ن و له  ناوچه ی ئێست ئێند له دایک بووه ، له  ساڵی 
٢٠٠٥ دا پاداشتی ئه ده بی نۆبڵ وه رده گرێت و له  ساڵی ٢٠٠٨ دا و له  ته مه نی 
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حه فتا و هه شت ساڵیدا کۆچی دوایی ده کات. که  پینته ر و 
خاتوو فره یسه ر یه کتری ده بینن، هه ردووکیان ته مه نیان 
ژیانی  هه ردووکیان  ده بێت،  ساڵییه وه   چل  سه رو  له  
تایبه تی خۆیان و پێشتر به  ئه زموونی هاوسه رگیریدا 
رۆیشتوون، پینته ر نووسه رێکی رادیکاڵی جووله که ، زیاتر 
ئه کته ری  خانمه   و  بووه   نزیک  چه په کانه وه   به ره ی  له  
بووه .  هاوسه ری  مێرچنت(  )فیفیان  ئینگلیزی  ناسراوی 
هه رچی ئانتۆنیا فره یسه ر- یشه ئافره تێکی کاسۆلیک، 
مێرده که شی  منداڵ،  شه ش  دایکی  و  ئه رستۆکرات 
هیو فره یسه ر سه ر به  پارتی پارێزگاره کان و ئه ندامی 

پارله مانی به ریتانی بووه .
ئه نتۆنیا فره یسه ر به ر له  چەند ساڵێک ئه م بیره وه ری و 
یاداشتانه ی ژیانی هاوسه ری خۆی و پینته ر له  به رگێکی 
گه وره دا باڵو ده کاته وه  و هه ر زوویش وه رده گێڕدرێته  

سه ر زۆربه ی زمانه کانی دونیا.
بۆ  یاداشتانه ی  ئه م  لەسەرەتاوە،  فره یسه ر  ئه نتۆنیا 
بۆ  به ڵکو  بکاته وه ،  باڵویان  دواتر  تا  نه نووسیوه   ئه وه  
بژی  رووداوه کاندا  له گه ڵ  ئه وه ی  بۆ  نووسیوه ،  خۆی 
زه مه ن،  بتوانێت  ئه وه ی  بۆ  نه چنه وه ،  له بیری  و 
بۆ  بێت،  کتێبه کانیش  ڕووپه ڕی  له سه ر  گه ر 
تاوێک بووه ستێنێت. زه مه ن له م کتێبه دا 
ئاماده بوونێکی  و  به هێز  وزه یه کی 
له به رچاوی له  دێڕ و وشه  و ساته وه ختی 
له   یاده وه رییه کان،  و  هه یه   رۆژه کاندا 
و  سه رله نوێ  زه مه ندا  گه ڕانه وه ی 

بەشێوەیەکی زیندوو، به رجه سته  ده بێته وه .
نۆڤه مبه ری  ی   ٢٨ له   فره یسه ر  ئه نتۆنیا 
ئه م  من  ده نووسێت:''  ١٩٨٠دا  ساڵی 
ببێته   تا  نانووسم  ئه وه   بۆ  یاده وه رییانه  
ئه ده بێکی گه وره ، به ڵکو ئه مه  هاوڕێکه مه ، 
دۆکیومێنتێکه  ده رباره ی ژیانی هه ردووکمان 
 ''... دڵنه واییەکە  جاریش  هه ندێک  و 
ئه نتۆنیا فره یسه ر ئاماژه  بۆ ئه وه  ده کات، 
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مردنی  به سه ر  مانگ  دوو  دوای  هه ر  که  
و  نووسین  به   کردووه   ده ستی  پینته ردا، 
ئه مه یش جۆرێک  ئه م کتێبه ،  ئاماده کردنی 
ژیانه وه ی  سه رله نوێ  و  دڵدانه وه   له   بووه  

ئه و  به ڕه نگاربوونه وه ی  و  رۆژگارانه   ئه و 
خه مه  گه وره یه ی، که  پینته ر له دوای خۆی جێی 

هێشتووە.
ئه م یاده وه رییانه  به  شێوه یه کی ساکار تیشک ده خاته  سه ر 

مرۆڤێکی  و  ئاسایی  که سایه تییه کی  وه ک  و  پینته ر  ژیانی 
نووسینی  له ودیو  ژیانه وه ،  تاریکه کانی  راڕه وه   له   میهره بان، 

شانۆنامه  پڕ له راز و نهێنییه  توندوتیژه کانییه وه ، ده رده که وێت 
ره خنه گره کان  و  خوێنه ر  که   ته بایانه ی،  وێنه   و  کڵێشه   ئه و  و 

له الی خۆیان سه باره ت به  که سایه تی پینته ر دروستیان کردووه ، 
به  ته واوی ده شکێت. ئه م نووسه ره  ئه بسورد و تۆقێنه ر و نادیاره ی 

ناسک  و  عاشق  و  میهرەبان  که سێکی  وه ک  شانۆنامه کانی،  ناو 
ده رده که وێت.

)لێره   هه ستێکی  ژیانە،  له   لێوڕێژ  و  راستگۆ  یاداشتگەلە  به م  نووسه ر 
له  ئێستا( ی خوڵقاندووه  و خوێنه ر ده باته  ئه ودیو په رده  دادراوه کانه وه  و  و 

وێنه یه کی راسته قینه ی ڕەوش و  ژیانی رۆژانه مان پیشان ئه دات.
ئه م یاده وه رییانه  به  هه موو خۆشی و ناخۆشییه کانییه وه ، ئه ده بێکی تایبه تمه ند 
به   به سه رچوون،  رۆژگارانەی  ئه و  بە هه موو  ده به خشێت  مانا  و  ده خوڵقێنێت 
جوواڵنه وه  ئاساییه کانه وه ، به  ساته وه خته  ساکاره کان و به  ساته  چڕه کانی پرۆسه ی 

داهێنانیشەوە.
هه ڵکشانی  و  کۆتایی  تا  کتێبه که ،  ده سپێکی  کورته کانی  رسته   به   نووسه ر 
رووداوه کان، درامایه کی به هێز دروست ده کات، که  ته نها دوو کاره کته ر، پینته ر/ 
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فره یسه ر له  ناوه ندی رووداوه کاندا، هێدی 
ته نها  کتێبه   ئه م  ده بن.  گه وره   هێدی 
ده روازه یه ک نییه  بۆ ژیانی رۆژانه  و ئه و 
چیرۆکه  خۆشه ویستییه  به تین و به هێزه ی 
نێوان پینته ر و ئه نتۆنیا فره یسه ر، به ڵکو 
پێناسه  و تێڕوانینێکیشه  بۆ که سێتی ئه م 
بواره کانی  له   به تایبه تی  نووسه ره ،  دوو 

شانۆ، ئه ده ب و سیاسه تدا.
وێنه ی  یاداشتانه دا  له م  هه روه ها 
پینته رێکی به ختیار له  ژیانی هاوسه رگیریی 
و خێزانیدا ده بینین، ژیانێکی پڕ له  ماچی 
ته ڕ و گوڵی بۆنخۆشی جوان و گفتوگۆی 
چیرۆکی  خوێنه ر  خه نده .  له   پڕ  و  گەرم 
عه شقی دوو مرۆڤ ده خوێنێته وه،  که  به  
گه وره   یه که وه   ته نیشت  به   و  یه که وه  
دونیاکەی  له ناو  و  هه ڵده کشێت  ده بێت، 
شتێکەوە،  لەهەموو  دوور  ئێمه دا، 
جیهانێکی تایبه تمه ند بۆ خۆیان دروست 

ده که ن.
ئه نتۆنیا فره یسه ر ده ڵێت:'' ئێمه  
یه کتری  له گه ڵ  هه رگیز 
نه هاتووین،  شه ڕ  به  
جیاوازمان  بیروڕای  به ڵێ 
هه بووه  و گفتوگۆمان زۆر 
به تایبه تیش  کردووه ، 

سه باره ت به  مه سه له  سیاسییه کان و چه مکه کانی ئایین، 
به اڵم هه میشه  ئه م گفتوگۆیانه  بۆ هه ردووکمان به  مانا 
بوون. ئێمه  به رده وام له  گفتوگۆیه کی بێکۆتادا بووین.''
ئه نتۆنیا  و  پینته ر  ژیانی  ته نها  بڕۆیت؟  دە بێت  کتێبی 
ئه م  ژیانی  په راوێزی  له   به ڵکو  ڕوو،  ناخاته   فره یسه ر 
دوو مرۆڤه دا، وێنه یه کی چڕی ڕه وتی شانۆ و کولتووری 
پێده ناسێنێت  مان  ـ  له نده ن  له   تایبه تی  به   به ریتانی، 
به نێو  شانۆ  بواری  گرینگی  که سایه تی  چه ندین  و 
ئه م  رۆژانه ی  ژیانی  به نێو  کتێبه دا،  ئه م  ڕووپه ڕه کانی 
لۆرانس  نموونە،  بۆ  هەر  تێده په ڕێت،  مرۆڤه دا  دوو 
ئۆلیڤه ر، یولیه ت واڵته ر، ڤاکالڤ هاڤل، سه لمان روشدی، 
سی  ف.  میلله ر،  ئارسه ر  بێکێت،  سامۆیێل  هاڵ،  پێته ر 
بەهێزیان  ئامادەگییەکی  هتد،  به یێز...  یوان  نیاپاول، 

لەم کتێبەدا هەیە.
که  فه توای کوشتنی سه لمان روشدی دوای باڵوبوونه وه ی 
رۆمانه که ی )ئایه ته  شه یتانییه کان( له  مه الکانی ئێرانه وه  
خۆی  فره یسه ر  پینته ر/  ماڵی  له   ماوه یه ک  بۆ  ده درێت، 
له   به رگری  توندی  به   فره یسه ر  و  پینته ر  ده شارێته وه، 
سه لمان  له   کردن  به رگری  ده که ن،  روشدی  سه لمان 
روشدی بۆ ئه وان به رگری کردن بووه  له  مافی ئازادی 

ده ربڕین و وشه ی ئازاد.
  پینته ر له  شانۆوه  ده ستی پێکردووه ، سه ره تا ئه کته ر بووه  
و له  هونه ری نواندنه وه ، له  دەرهێنان و پێکهێنه ره کانی 
تری پرۆسێسی نه مایشێکی شانۆییه وه  ده ستی کردووه  
یاداشتانەیشدا  له م  شانۆنامەکانی.  نووسینی  به  
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نووسه ر،  پینته ری  له   جگه   بڕۆیت؟  دەبێت 
پینته ری شانۆکاریش ده بینین، کە به رده وام 
شانۆنامه کانی خۆی و نووسه ره کانی تر له  
له نده ن، ئه مریکا و ئه وروپا پێشکه ش ده کات و 
سااڵنه  ئاماده ی ئه و فێستیڤاڵە تایبه تمه ندانه  

ده بێت، که  له  ئه مه ریکا، مه کسیکۆ و ئێرالند بۆ 
شانۆنامه کانی سازده کرێت.

پینته ر، که  وه ک ریژیسۆر کاری کردووه ، هه میشه  خۆی له  
به ره ی ئه کته ره کاندا بینیوه ته وه ، خۆی له واندا دۆزیوه ته وه ، 

چۆنییه تی  و  بیروباوه ڕ  له   جیاوازییه کیش  هه ر  ئەگه ر 
ئه وه   له به ر  ته نها  هه بووبێت،  تێکسته کانیشدا  خوێندنه وه ی 

دیقه ت  به   لێبێزران  ئاستی  تا  الیه که وه   له   پینته ر  که   بووه،  
هیچ  بۆ  بواری  شێوه یه ک  هیچ  به   تریشه وه   الیه کی  له   و  بووه  

که سێک نه هێشتۆته وه  تێکسته که  کورت بکه نه وه ، یان ده سته واژه  
و ته نانه ت وشه یه کیش بگۆڕن و ئاڵوگۆڕی پێبکه ن. پینتەر بەهەموو 

ڕێگای  و  بووە  شانۆییەکان  دەقە  کردنی  گوێ  کلکو  دژی  شێوەیەک 
و  ڕستە  تەنانەت  و  دیالۆگ  و  بەش  هیچ  البردنی  و  کورتکردنەوە  بە 

ۆرکشۆپی  کۆرت(  )رۆیاڵ  شانۆی  لە  کە  سااڵنەیش،  نەداوە.  وشەیەکیش 
ئەفەریقا،  یۆگۆسالفیا،  وەک،  واڵتانی  نێونەتەوەییەکانی  شانۆنامەنووسە  بۆ 

ئیسرائیل و هەندێک لە واڵتانی عەرەبی سازکردووە، بەچڕی کاری لەسەر ئەم 
مەسەلەیە کردووە و تیشکی خستۆتە سەر گرینگی هەموو وشە و دەستەواژەیەک 
پینتەری  چاالکییانەی  ئەم  باسی  فرەیسەریش  خاتوو  شانۆییەکاندا.  دەقە  لەنێو 
کردووە و ئەوەیشی خستۆتە ڕوو، کە پینتەر گرینگییەکی زۆری بەم ۆرکشۆپانە 

داوە.
ته واوی  به   ژیانیدا  کۆتایی  له   نووسیوه ،  شیعریشی  شانۆنامه ،  له   جگه   پینته ر 
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روویکردۆته  شیعر و کۆمه ڵێ شیعری دڵداری، به تایبه تی 
ئێمه   ده ڵێت:''  فره یسه ر  نووسیوه .  فره یسه ر  ئه نتۆنیا  بۆ 
نابێت ئه وه مان له یاد بچێت، که  هارۆڵد پینته ر ده یویست 
ببێت به  شاعیر و له  زۆر رووه وه  خۆی وه ک شاعیر ده بینی.''
بەهێزی  کاریگه رییەکی  ژێر  که وتبووه   پینته ر 
باتڵەر یەتیس،  و ولیەم  وێنەشیعره کانی ت.س. ئه لیوت 
رۆحی  تروسکه یه کی  شاعیره دا  دوو  ئه م  شیعره کانی  له  
شاعیره وه  دوو  ئه م  شیعره کانی  له   هه ر  و  به دیکردووه  
رۆحییه کاندا  په یوه ندییه   به دوای  و  وه رگرتووه   وزه ی 

گه ڕاوه .
بۆ مه سه له  رۆحییه کان هه بووه ،  پینته ر هه ستێکی چڕی 
له   ماوه یه ک  بۆ  کرد بێت،  واڵتێکیشی  هه ر  سه ردانی  که  
کڵێسا کۆن و تاریکه کاندا به بێ ده نگ دانیشتووه . ئه نتۆنیا 
فره یسه ر ئاماژه ی بۆ ئه وه  کردووە، که  پینته ر زۆر جار له  
کڵێسا شێداره  تاریکانه دا، له  ساته  ته نها و بێده نگه کاندا، 
له به ر خۆیه وه  شیعره کانی ئه لیوتی خوێندۆته وه  و هه ستی 
به وه  کردووه،  که  پریشکێکی رۆحی له  شیعره کانی ئه لیوتدا 
رۆحییه کانی  و  نادیار  له گه ڵ هه سته   راسته وخۆ  و  هه یه  

مرۆڤدا ده دوێت.
پینته ر ئه و هه سته  رۆحییەیشی له  )فرانس کافکا( 
یشدا دۆزیووەتەوە ، که  رۆمانی )پرۆسێس( ی 
کافکا بۆ شانۆ و ته له فزیۆن تۆمار ده کات، 
نێوان  رۆحییه کانی  په یوه ندییه   دووپاتی 
مرۆڤ له م رۆمانه دا ده کاته وه . پرۆسێس 
به دوای  بووه   مرۆڤ  گه ڕانی  پینته ر  بۆ 

خودادا، نه ک په یوه ندییه  سیاسییه کان. 
رۆمانی  دیمه نه کانی  زوربه ی  پینته ر 
)پرۆسێس( له  پراگ، جێنزرگه ی کافکا 
ئه وکات  هاڤل  ڤاکالڤ  ده کات،  تۆمار 
و  ده بێت  واڵته   ئه و  سه رکۆماری 
زوربه ی رۆژ، دوای کار سه ردانی پینته ر 
و  ده کات  وێنه گرتنه کان  شوێنی  له  
گفتوگۆیەکی چڕ، کافکا، پینتەر و هاڤل، 
سەرۆکایەتییەوە  کۆشکی  لەدەرەوەی 

کۆدەکاتەوە.
پینته ر و ڤاکالڤ هاڤل، شانۆنامه نووس 
په یوه ندییه کی  چیک  سه رکۆماری  و 
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هاڤلیش،  که   هه بووه ،  توندوتۆڵیان 
بەرلەوەی ببێت بەسەرۆک کۆمار و به هۆی 
هه ڵوێست و بارودۆخه  ئاڵۆزه  سیاسییه که ی 
ئه و واڵته وه  له  به ندیخانه کاندا توند ده کرێت، 
له نده ن  له   هاوپیشه ی  و  هاوڕێ  پینته ری 

شانۆنامه کانی پیشکه ش ده کات، تا چاوی میدیا 
بچێته   ئه وروپای  و  به ریتانیا  سیاسه تمه داره کانی  و 

سه ر و به و شێوه یه ش فشار بخاته  سه ر رژێمی ئه وکاته ی 
چیکۆسلۆڤاکیا.

پینته ر هه ر له  سه ره تاکانی ره وتی نووسینه  شانۆییه کانییه وه  
ده بێت  ه وه   بێکێت-  سامۆیێل  به   راسته وخۆی  په یوه ندییه کی 

و ئه و په یوه ندییه  ده بێته  دۆستایه تییه کی نزیک و درێژخایه ن. 
پینته ر له  په نجاکانی سه ده ی رابردوودا و له ژێر کاریگه ری بێکێت 

دا شانۆنامه ی ''ئه سانسێره که '' ده نووسێت که  دواتر ده بێته  یه کێک 
له  شاکاره  کالسیکییه کانی شانۆی مۆدێرنی جیهانی.

به  مردنی بێکێت، پینته ر خه مبار و دڵگران ده بێت و وه ک رێزلێنانێک 
له و رابه ره  گه وره یه ، له  شانۆی نه ته وایه تی له نده ن یادێکی شکۆمه ندانه ی 

ده که نه وه ، پینته ر له و یاده دا ده ڵێت: ''هیچ شتێک له  جیهان و دنیابینی بێکێت 
دا نه مردووه ، به  تایبه تی بێکێت خۆی، ته نانه ت مردووه کانیش له  شانۆی بێکێت 

دا زیندوون." فرەیسەر لە زۆر شوێنی ئەم کتێبەدا باسی پەیوەندییەکانی پینتەر و 
بێکێت دەکات، ئەوەیش ناشارێتەوە، کە پینتەر چەندە کاریگەری بێکێتی بەسەرەوە 
دووپات  ئەوەیش  هەروەها  دەکات.  بۆ  ئاماژەی  پۆزەتیڤ   شتێکی  وەکوو  و  بووە 
دەکاتەوە، کە ئەو نیوەیەی پینتەر، کە بێکێت نییە، ئەوە بەدڵنیاییەوە نووسەری 
له و  بێکێت  منه وه   ''به الی  ده ڵێت:  فره یسه ر  ئه نتۆنیا  )هەمەنگوای(ە.  ئەمەریکی 
نامه یه یدا، که  بۆ هارۆڵد پینته ری نووسیوه ، له  هه موو که سێک باشتر باسی ئه و 
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کاره کته ره  دانسقه  و تایبه تمه نده ی شانۆنامه ی )ناپاکی( 
دیمه نی  وزه ی  و  هێز  باسی  بێکێت  هه روه ها  ده کات، 
بنه ڕه تدا  له   که   ده کات،  شانۆنامه یه یش  ئه م  کۆتایی 
دیمه نی یه که مه .'' ئەنتۆینا فره یسه ر له  ٢٧ی دیسه مبه ردا 
ده نووسێت: "هارۆڵد به  درێژایی دوازده  سه عات خه ریکی 
)ناپاکی(  به   ئێستا  که   بوو،  شانۆنامه یه   ئه و  نووسینی 

ناوزه دی کردووه ."
که  شانۆنامە نووسی ئەمەریکی )ئارسه ر میلله ر( کۆچی 
دونیاوه   هه موو  له   رۆژنامه نووسه کان  ده کات،  دوایی 
په یوه ندی ده که ن به  پینته ره وه ، پینته ر هاوڕێیه کی نزیکی 
ئه نتۆنیا  یاداشته کانی  به پێی  و  ده بێت  میلله ر  ئارسه ر 
ئارسه ر  له ناکاوی  له  دڵه وه  بۆ مه رگی  پینته ر  فره یسه ر، 

میلله ر گریاوه .
و  بوومەوە  نزیک  پینتەر  لە  دەڵێت،  فره یسه ر  ئه نتۆنیا 
لێم پرسی "تۆ هه رچه نده  به  مردنی بێکێت زۆر خه مبار 
مه رگی  بۆ  ئێستا  نه گریایت؟  به اڵم  بوویت،  دڵته نگ  و 
ئارسه ر میلله ر ئاوا بەم شێوەیە ده گریت." پینتەریش لە 
وەاڵمدا گوتوویەتی"بێکێت خۆی ده یویست به ره و مه رگی 
خۆی بڕوات، به اڵم ئارسه ر میلله ر وزه یه کی گه وره  بوو 
ده یویست  بێت،  به رده وام  ده یویست  و  ژیان  له  

بژی، نەک بمرێت."
رادیکاڵی  شێوه یه کی  به   هه میشه   پینته ر 
ده ربڕیوه ،  خۆی  سیاسی  هه ڵوێستی 
ره خنه ی توندی گرتووه  و الیه نگری خۆی 
له م  ده ربڕیوه .  دنیا  چه وساوه کانی  بۆ 

کتێبه شدا نووسه ر ئاماژه  بۆ ئه وه  ده کات، 
که  چۆن پینته ر هێدی هێدی رووداوه کانی 
جیهان و هه ڵوێسته  سیاسییه کان هه موو 
باسی  فره یسه ر  داگیرکردوون ،  ژیانی 
به هۆی  پینته ر  که   ده کات،  رۆژانه   ئه و 
به   جیهانه وه   سیاسییه کانی  رووداوه  
کردووه .  نیگه رانی  به   هه ستی  قووڵیی 
و  نووسەر  دەوازەیەیشەوە،  لەم  هەر 
هونەرمەندی وەک هاوواڵتییەک داناوە و 
)هونەرمەندیش  دەستەواژەی  بەتوندی 
پینتەر  هێناوە.  بەکار  هاوواڵتییە(ی 
کە  بووە،  ئەوە  مەبەستی  ڕووەوە  لەم 
لەپاڵ  هاوواڵتییەک  وەک  هونەرمەند، 
ڕۆڵی  دەبێت  خۆیدا،  هونەرەکەی 
خۆی  هونەری  پێگەی  و  بگێڕێت  خۆی 

بەکاربهێنێت.
پینته ر له  سێ ناوچه  و مه داری جیاوازی 
چه وساوه   گه النی  له   به رگری  دنیاوه  
دیکتاتۆر  سیسته مه   دژی  و  کردووه  
یه که میان  بۆته وه :  تۆتالیسته کان  و 
التین،  ئه مه ریکای  و  ناوه ڕاست  واڵتانی 
به  تایبه تیش نیکاراگوا، دووه م ئه وروپای 
واڵتانی  تایبه تی  به   و  رۆژه هه اڵت 
تورکیا  سێیه میشیان  چیکۆسلۆڤاکیا، 
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یاده وه ریانه دا  ئه م  شوێنی  زۆر  له   نووسه ر 
گه لی  له   پینته ر  به رگریکردنی  باسی 
به شداری  مه به سته  ئه م  بۆ  ده کات،  کورد 
به ریتانیا  له   که   کردووه،   خۆپیشاندانه کانی 
ده سه اڵتدارانی  و  حسین  سه دام  دژی 

کورد  دۆزی  له گه ڵ  مامه ڵه کردنیان  له   تورکیا، 
ئه نتۆنیا  کردووه .  کورددا  خه ڵکی  چاره نووسی  و 

فره یسه ر له  رۆژی ٢٤ی مانگی سێدا نووسیویه تی: "ئه و 
شانۆنامه  تازه یه ی هارۆڵد ده ستی کرد به  نووسینی، زمانی 

دژی  و  به رگریکردن  بۆ  راسته وخۆ  کاره یشی  ئه م  بوو،  چیا 
چه وساندنه وه ی کورده کان نووسیوه . هارۆڵد بۆی ده رکه وت، که  

قه ده غه یه ،  خۆشیاندا  کورده کان  له ناو  ته نانه ت  کوردی  زمانی 
هێماگه لێکی  هارۆڵد  بۆ  و  بنه ڕه تی  شێوه یه کی  به   ئه مه ش 

نزیک  زۆر  پینته ر  هارۆڵد  جیهانبینی  بوو.  چه وساندنه وه   به هێزی 
بوو له  چه مکی )زمان( ه وه ، که  زمانیش قه ده غه  بکرێت، مانای وایه  

دابماڵرێت.  مرۆڤ  وه ک  بنه ما سه ره کییه کانی خۆی  له  هه موو  مرۆڤ 
هارۆڵد هه ر که  له  تورکیا گه ڕایه وه  بۆ له نده ن ده ستی کرد به  نووسینی 

بوو،  توندی دژی جه نگی عێراق  به   پینته ر  له هه مانکاتدا  ئه م شانۆنامه یه .'' 
هێرشی ده کرده  سه ر ئه مه ریکا و به ریتانیا و به  هه موو شێوه یه ک هه وڵی ئه دا 

سه رکرده کانی ئه و جه نگه  ریسوا بکات. ڕه خنه گر و ئه و که سانه ی، که  له  به ره کانی 
جه نگدا بوون، هێرشیان کردۆته  سه ر پینته ر و به وه  تاوانباریان کردووه،  که  به رگری 
له  سه دام حسین ده کات. بەاڵم فرەیسەر دەڵێت ''هارۆڵد دژی سه دام بوو، چه ندین 
جار خۆپیشاندانی بۆ مافی کورده کان و دژی سه دام کردبوو، به اڵم دژی شه ڕ بوو، 

دژی ئه وه  بوو که  خه ڵکی سڤیل بۆردومان بکرێن.''
پێگه ی  وه رگرت،  ئه ده بییاتی  نۆبڵی  پاداشتی  ٢٠٠٥دا  ساڵی  له   پینته ر  که  
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به   و  فۆرمۆله کردن  بوونه وه ،  قووڵ  زیاتر  بۆ  پاداشته   ئه م 
فه رمیکردنی بیروباوه ڕه  سیاسییه کانی خۆی به کارده هێنێت 
و ئه و پاداشته  جیهانییه ی وه ک ناوه ندێک بینیوه  تا بتوانێت 
خۆی  رادیکالییه کانی  دیده   له   گوزارشت  روانگه یه وه   له م 

بکات.
شێرپه نجه   نه خۆشی  تووشی  ٢٠٠١دا  ساڵی  له   پینته ر 
ده مرێت،  نه خۆشییه   به  م  هەر  ساڵ  حه وت  دوای  ده بێت، 
به   پینته ر  ژیانی  ساڵه دا  حه وت  ئه و  ماوه ی  له   به اڵم 
به رده وام  دێت.  به سه ردا  بنه ڕه تی  گۆڕانکارییه کی  ته واوی 
ده کرێت،  بۆ  نه شته رگه ری  ده مێنێته وه ،  نه خۆشخانه کان  له  
هه موو  له   تواناکانی  و  هێز  و  ده بێته وه   بچووک  جه سته ی 
نزیک  له   به رده وام  رۆژانه دا  له و  ده بنه وه .  که م  ڕوویه که وه  
مه رزه کانی مه رگه وه  ده ژی، ئه ودیوی ژیان، واڵتی مردووه کان 
ده بێت و به  هه ستێکی پڕ له  ژان و ئازاره وه  ده ڵێت: ''ناتوانم 
خۆم له سه ر ئه و ره وشه  رابهێنم که  ده مرم، ته مه نم ته نها 

تۆزێک له  سه روو حه فتاوه یه ."
مرۆڤه   ئه م  عیشقی  و  نووسه ر  پینته ری  چیرۆکی 
کۆتایی  ٢٠٠٨دا  ساڵی  دوازده ی  مانگی  له   به رهه ڵستکاره،  
پێ دێت، ئەنتۆنیا فرەیسەر، بەشێوەیەکی کاریگەر ئەم 
و  دەکات  تۆمار  پینتەر  ژیانی  ساتانەی  چرکە  دوا 
 ( دەڵێت:  یاداشتگەلەکەیدا  بەشەکانی  لەدوا 
کاتژمێری ده وروبه ری حه وت و بیست ده قیقه  
دانیشتم  هارۆڵده وه   جێگاکه ی  ته نیشت  به  
''ژیانه  وه ''  خوێندنه وه ی  به   کرد  ده ستم  و 
هه ناسه ی  هارۆڵد  تۆڵستۆی.  ه که ی 

و  له رزۆک  ده نگێکی  به   به اڵم  دە دا، 
ده ره وه  له   سسته ره کان  قرخه قرخ، 
و  منداڵه کانم  ده کرد.  چاوه ڕوانییان 
رۆیشتبوون، من  منداڵی منداڵه کانمان 
به  ته نها له  ژووره که دا بووم. هه ستم 
راست  بڕیارێکی  ئه مه یش  ده کرد 
پرخه پرخ  له   هارۆڵد  له پڕ  ته واوه .  و 
گه وره یی  به   ڕه شه کانی  چاوه   که وت، 
کرده وه ، وه ک ئه وه ی چاو زه ق بکاته وه ، 
''ئه وه   گوتم:  جاران  وه ک  من  کاتێک 
منم ئه نتۆنیا، که  تۆی خۆش ده وێت.'' 
به اڵم ئه و هیچ کاردانه وه یه کی نه بوو. 
بوو،  گرژ  توندی  به   جه سته ی  هه موو 
دواجار ئارام و بێده نگ. من سه رم برده  
هه ناسه ی  به   هه ستم  به اڵم  پێشه وه ، 
نه کرد. ئه و مردو  و سیمای سپی بووبوو. 
بۆ تاوێک له وێدا دانیشتم. ماچم کرد. 
جه سته  نازداره که ی سارد ببۆوه : دەبێت 
بڕۆیت؟ به ڵی، کاتی هاتووه . به رله وه ی 
بچمه  ده ره وه  ماچێکی ترم کرد، دوا ماچ 
و گوتم: ''شازاده  ئازیزه که م، شه وباش! 
دوا  به ره و  گۆرانییه وه   به   فریشته کان 

ئارامگات به رن."
ئه نتۆنیا فره یسه ر به م شێوه یه  کۆتایی 
به و یاداشت و یاده وه رییانه  دێنێت، که  
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ژیانیانی  رۆژه کانی  ساڵ  سیی  درێژایی  به  
وەک  بڕۆیت؟(  )دە بێت  کردووه .  تۆمار  تیا 
کۆتایی  و  سه ره تا  دە بێته   یاداشتگەلێک، 
ژیانێکی پڕ له  داهێنان و خۆشه ویستییه کی 
و  بەسەرچووەکان  یادەوەرییە  و  به هێز 

تەنهاییەکی ڕەها و وزەکانی به ره نگاریی.
تێبینی:

له یدی ئه نتۆنیا مارگه رێت فره یسه ر له  ساڵی ١٩٣٢ له  
چه ندین  بووه .  له دایک  ئیرلەندی  نه ژاد  به   بنه ماڵه یه کی 

کتێبی بیۆگرافی گرینگی له سه ر ژیانی شاژن و پادشاکانی 
ئه وروپا نووسیون، له وانه  لۆدڤیکی چوارده ، هێنریکی هه شته م 

و ماری ئه نتوانێت. له  ساڵی ٢٠٠٦دا ئه و کتێبه ی له سه ر ماری 
له وه ی  خانمه  جگه   ئه م  فیلم.  ده کرێته   نووسیویه تی  ئه نتوانێت 

که  نووسه ره ، چه ندین چاالکی تری هه بووه ، له وانه  له نێوان سااڵنی 
١٩٨٨ - ١٩٩٩دا سه رۆکی پێن کلوبی به ریتانی دەبێت.

 

سه رچاوه :   
Måste du gå

Mitt liv med Harold Pinter
Översättning av Margareta Eklöf

Bokförlaget: Forum
Stockholm, 2011
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و. لە هۆڵەندییەوە: میران ئابراهام

له  نووسەری میسری  نه جیب مه حفوز -ی  نۆبڵ،  دا کۆمیته ی خه التی  ده ی دێسه مبه ری ساڵی ١٩٨٨  له 
ته مه نی ٧٧ ساڵیدا له  بواری ئه ده بدا خه اڵت کرد.

عه ره بییه کانه وه  میدیا  له  ئه وه  ی  گێڕدرا،  بۆ  ئاهه نگی  و  لێکرا  پێشوازی  به گه رمی  عه ره بیدا  جیهانی  له 
وه ک  پێبهێنرێت  و  باوه ڕی  عه ره بی...  ئه ده بی  و  زمان  خۆیه تی  کاتی  ده یانگوت:  ده که وت،  گوێ  به ر  زۆر 

سه رده سته ی زمانه کان بناسرێت.
ئه وه ی ده مه وێت لێره دا ئاماژه ی پێبده م، سه رنجی ئه وسای زۆرێک له که ناڵ  و گۆڤار  و ڕۆژنامه  عه ره بییه کان 
بوو به میسرییه کانیشه وه، به گشتی ئه وه نده ی ناوی زمانی عه ره بی و ئومه ی عه ره  بی  و ئیسالمییان هێنابوو، 
نیو ئه وه نده ش ناوی مه حفوز نه ده بینرا یان به رگوێ نه ده که وتن، به اڵم سه رنجه کان له ده ره وه ی واڵتانی 

عه ره بی به تایبه تی له ئه وروپا جیاواز بوون، ئه وسا مه حفوز له ئه وروپا الی که م که س ناسرابوو.

نەجیب مەحفوزدالەگەڵ 



بوو،  زۆر  نووسه ره  ئه و  له سه  ر  زانیاری  خواستی 
بۆ  خسته گه ڕ  خۆیان  هه وڵی  میدیاکان  هه موو 
خه اڵتی  براوه ی  له سه ر  زانیاری  هێنانی  به ده ست 
نۆبڵ بۆ ئه ده ب له و ساڵه دا، چاپخانه کان له هه موان 
کتێب  و  وه رگێڕانی  بۆ  بوون  په رۆشتر  به  زیاتر 
نووسراوه کانی مه حفوز، پاش چه ند مانگێک... دوو 
زمانی  سه ر  وه رگێڕدرایه  په له پڕوزکێ  به  کتێبی 
کاری  و  بوون  بازاڕیی    زۆر  کتێبه کان  هۆڵه ندی، 
وه رگێڕانی خێرا و ڕاکه ڕاکه  به  ڕۆحیانه وه دیار بوو، 
بوو   "١٩٤٥ نوێ،  "قاهیره ی  کتێبانه  له و  یه کێک 
ئه وه نده به ئامانه ته وه کاری وه رگێڕانی بۆ کرابوو، 

زیاتر له فه رهه نگی زمان ده چوو نه ک ڕۆمان.
چاوه ڕوانی  ئه وروپادا  واڵتانی  له  خوێنه ر  ئه وه ی 
زیاتر  و  به رهه مه کانی  بوون... 
عه ره به  نوسه ره  ئه و  پاشخانی 
ساڵی  سه ره تای  له  بوو، 
به  کتێبێک  ١٩٨٩دا 
ناونیشانی "لێدوان له گه ڵ 
مه حفوز"دا  نه جیب 
کاتی  باڵوکرایه وه، 
لێدوانه  ئه و  ئه نجامدانی 
سێ  بۆ  ده گه ڕایه وه 
ساڵێک پێش ساڵی ١٩٨٨، 
جه مال  لێدوانی 
نی  لغیتا ا

 ٦٠ کتێبێکی  دوتوێی  له  مه حفوزدا،  له گه ڵ  بوو 
الپه ڕه ییدا.

و  چیرۆک   به  ڕۆژنامه نوس،  و  نوسه ر  الغیتانی 
ده ناسرێته وه،  ئه وروپادا  له  مێژوویه کانی  ڕۆمانه 
ساڵی ١٩٨٨دا  له  بۆ سوڵتان"ی  ڕۆمانی"جاسوسی 

له چه ندین واڵتانی ئه وروپادا باڵوکرایه وه.
الغیتانی له دایک بووی یه کێک له گه ڕه که  کۆنه کانی 
شاری قاهرەیه بەناوی "حوسێنیه"، هه مان گه ڕه ک 
بووبووه  ئه وه ش  لێی  ژیابوو،  پاشان  مه حفوز  که 
له گه ڵ مه حفوز-دا  الغیتانی خۆی  ئه وه ی که  هۆی 
هه رچه نده  بزانێت،  گه ڕه کێک  کوڕی  و  هاوڕێ   به 

جیاوازی ته مه نیان ٣٤ ساڵێک ده بوو.
من  په یوه ندی  ده ڵێت:  لێدوانێکیدا  له  الغیتانی 
له گه ڵ مه حفوز ده گه ڕێته وه بۆ ساڵی ١٩٦٢، کاتێک 
له و  بووم  یه کێک  بوو،  ته نها ١٧ساڵ  ته مه نم  من 
خوێنه رێکی  کتێب،  به   بووم  سه رسام  گه نجانه ی 
باشی کتێبه کانی نووسه ر مه حفوزیش بووم، ڕۆژانه 
مه حفوزم ده بینی به یانیان بۆ سه ر کار ده چوو یان 
به ره و ماڵ ده  گه ڕایه وه،  له دوای کاره که ی  ئێواران 
کۆتایی هه فته ش له کافتریاکانی گه ڕه کی حوسێنیه 
مانگێک  نووسیبوو،  چیرۆکێکم  کورته  ئه وسا  بوو، 
و  پێبگرم   ڕێگای  بوو،  دانا  ئه وه م  بوو پالنی  زیاتر 
له و  ڕۆژێک  چیرۆکه که م،  له سه ر  وه رگرم  ئه و  ڕای 
ڕۆژانه دا... زۆرم له خۆم کرد  و پاش ئه وه ی خۆمم 
ته ماشا  بۆ  چیرۆکه که م  لێکرد،  داوام  پێناساند... 
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بکات  و ڕای خۆیم پێبڵێت، مه حفوز بەناوبانگ بوو بەوەی كە دڵگەورە و بەڕێزە لە گەڵ 
نووسەر و رۆشنبیرە الوەكاندا، ئه و ڕۆژه پاش ئه وه ی کورته چیرۆکه که می به سه رپێییه که وه 

خوێندنه وه ، گوتی: کارێکی باشت کردووه، به رده وامبه له سه ر نووسین.
له دوای ئه و ڕۆژه وه تاکو ئه مڕۆ په یوه ندیم له گه ڵ مه حفوز به رده وامه ، له سه ره تای 

یه کتر ناسینمانه وه به رده وام له گه ڵ خۆی بۆ هه موو كۆڕ و دانیشتنێکی خۆی 
بانگهێشتی کردوم، له گه ڵ ناساندنمی به هه موو هاوڕێ و دۆسته نووسه ر و 

ڕۆژنامه نووسه کانی ئه وسای خۆیدا.
دۆستایه تی  ڕه گی  کردویه تی،  مه حفوز-دا  له گه ڵ  الغیتانی  لێدوانه ی  ئه و 
الغیتانی  ڕۆشنبیری  ئاستی  و  توانا  پێده کرێت،  هه ست  نووسه ره  دوو  ئه م 
بیره وه رییه کانیه وه، هه رچه نده  ناو  ڕۆچێته  قوڵ  زۆر  ده کات...  مه حفوز  له  وا 
ئه م کتێبه "لێدوان له گه ڵ نه جیب مه حفوز"دا، نابێت وه کو بیۆگرافییه کی ئه و 
نووسه ره هەژماربكرێت، به اڵم زیاتر وه ک دۆکۆمێنتی کات گرنگی خۆی هه یه.

ده ڵێت:  ئه ڵمانیدا، مه حفوز  ته له فزیۆنی  له گه ڵ که ناڵێکی  له  چاوپێکه وتنێکیدا 
به  ئێستا  که  کرد ،  مندا  له گه ڵ  لێدوانه ی  ئه و  الغیتانی  جه مال  ئه وه ی  دوای 
له   ڕێگره  لێدوانه  ئه و  خوێنه راندایه،  به رده ستی  له   کتێب  وه ک  زمان  چه ندین 
پێشم تاکو جارێکی تر بگه ڕێمه وه سەر ڕابردووم  و یاده وه ریه کانم بنووسمه وه.

- ئه م بابه ته به راورد کردنی کتێبی "لێدوان له گه ڵ نه جیب مه حفوز"ه به چه ند 
لێدوانێکی تری نوسه ر، به تایبه تی ئه و لێدوانانه ی که له  دوای ساڵی ١٩٨٨وه 
ئه نجام دراون له گه ڵ نه جیب مه حفوز و له گۆڤار  و ڕۆژنامه کانی هۆڵه ندا- دا 

باڵوکراونه ته وه، له م بابه ته دا ناوبژێری چه ند وه اڵمێکی مه حفوزم کردووه.

سه رده می مناڵیت چۆن له گه ڕه کی الجمالیه بردە سەر؟
مه حفوز:  ئه گه ر به خه یاڵ بگه ڕێمه وه بۆ سه رده می مناڵیم... ماڵه که مانم 

دێته وه پێش چاو له و گه ڕه که.
باوکم فه رمانبه ر بوو، پاشان بوو به شه ریکی هاوڕێیه کی 
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دایکم  ببم،  له  دایک  من  ئه وه ی  پێش  بازرگانی، 
و  کوڕ  دوو  بووبوون،  منداڵی  شه ش  به دواییه کدا 
چوار کچ، پاشان دوای حه وت ساڵێک پشودانی دایکم 
منی ده بێت، کاتێک پێنج سااڵن بووم... خوشکه کانم 
سیانیان هاوسه رگیرییان کردبوو، هه ر له و سااڵنه شدا 
دواین خوشکم به جێی هێشتین، براکانیشم به  ناوازه 
له  ماڵ ده بوون و دایم له سه ر کار بوون، به  بیرم نایه ت 
که له ماڵه که دا هه ستم به وه کردبێت که خوشک  و 
برام هه بووبێت، به  پێچه وانه وه گه وره بووم وه ک ته نها 
مناڵی ماڵ، ژیانی سه رده می مناڵیم زۆر ئاسایی بوو، 
بووم،  گه وره   باوکم  دایک  و  خۆشه ویستی  و  به  ناز 
دایک  و باوکم هه موو ته مه نیان به یه که وه  بوون و بۆ 
یه کبوون، ئه وه نده ی من بزانم باوکم په یوه ندی له گه ڵ 
هه روه ک  نه بوو،  تردا  ئافره تێکی  هیچ 
چۆن به پیاو  ڕه وا ده بینرا ئه وسا، 
قومارچی  و  مەینۆش  باوکم 
دڵڕه قیش  توڕه  و  نه بوو... 
نه بوو له گه ڵماندا، هه ر بۆیه 
تاکوو  دڵمه وه  قواڵیی  له 
و  باوکم  و  دایک  ئه مڕۆش 

خێزانه که مانم خۆشده وێت.
به رانبه ری  ئێمه  ماڵه که ی 
له  بوو  پۆلیس  مه خفه ری 
ئه و  ئه وسا  الجمالیه، 
ه که  گه ڕ

جێگایه کی نامۆ بوو بۆ ژیان تێیدا، هه موو چین  
و توێژێکی تێدا ده ژیان، خاوه ن کارگه   و بازرگان 
الیه نگری  ئه وانه ی  هه روه ها  فه رمانبه ر...  و 
پارتی وه فد بوون و ته نها بۆ پارته که یان ده ژیان، 
الی  پارته  ئه و  پیرۆزی  له  بوو  جۆرێک  ئه ویش 

خه ڵکی ئه وسا.
ماڵی هه ژارانیشم باش وه بیردێته وه، له وێ تورک 
و فارسه کان ده ژیان، له ماڵه که ی ئێمه وه ده مان 
بینین، له  ڕاستیدا ئه وسا... هه رکه سه  و له گه ڵ 
هاوشێوه  و هاو چینی خۆی هه ڵسوکه وتی ده کرد، 
فه قیر له گه ڵ فه قیر و ده وڵه مه نده کانیش به جیا، 
جیا  ده نگیان  و  ڕه نگ   به  گوێره ی  مرۆڤه کان 
بووبوونه وه له  یه کدی، ته نها له مانگی ڕه مه زاندا 
سه رپشت   ده خرانه  ده رگاکان  هه موو  نه بێت... 
ته نانه ت  یه کتری،  به  ده بووین  تێکه ڵ  گشت  و 
به رده که وت  ئه وه یان  به ختی  بێگانه کانیش 

نزیکمان ببنه  وه  و خواردنیان به شبدرێت.
و  ژیانمدا  له  گێڕا  گرنگی  ڕۆڵێکی  دایکم 
له گه ڵ  هه رچه نده  هه بوو،  له سه رم  کاریگه ری 
کاتدا نه گۆڕابوو، به اڵم زۆر شتی لێوه فێربووم، 
دایم گوێم لێ ده گرتن... کاتێک میوانی ده هات، 
زۆری  به  بوون،  گه ڕه ک  ژنانی  میوانه کانیشی 
به خت   و  ده کرد  نوشته  یان  که  بوون  ژنانه   ئه و 
هاوڕێکانی  له  یه کێکیش  ده گرته وه،  ده ستیان  و 
دایکم مریشک فرۆش بوو، دایکم له هه ڵسوکه وتی 
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ژیانی ڕۆژانه یدا سه ربه ست بوو،  بۆی هه بوو به  ته نیا بچێته ده ره  وه بۆ الی هاوڕێ  و که س  
و کاری، حه زیشی زۆر له شوێنه وار و جێگا مێژوییه کان بوو، زۆر جاریش منی له گه ڵ خۆی 

ده برد بۆ ئه هرامه کان و بینینی مۆمیا کراوه کان، سه ردانی مۆزه خانه شمان کرد پێکه وه.
هه موو  بوو،  ئاوا  سه رده مه  ئه و  قورئان،  قوتابخانه ی  بۆ  چووم  ساڵیمه وه  چوار  له 

منااڵنی واڵت دوو ساڵێک قورئانمان ده خوێند، پێش ئه وه ی بچین بۆ قوتابخانه ی 
باوه ڕ، هه روه  ها  له سه ر  ده هاویشت  ڕۆحمان  له  له وێ سه ره داوێکیان  ئاسایی، 

فێری نووسین  و خوێندنه وه ش ده بووین.
له  ماڵی ئێمه دا بێجگه له  باوه ڕ، کات  و جێگایه کی تر نه مابویه وه بۆ کلتور، دایک 
و باوکم هیچ هه ستێکیان نه بوو به رانبه ر به ڕۆشنگه ری، ته نها کتێبێک که 
ئه و سه رده مه له  ماڵه که ماندا بوو... کتێبی "چیرۆکه کانی عیسا بن هاشم"بوو،  
له نوسینی محه مه د الموالیهی، ئه ویش به هۆی ئه وه ی ئه و نووسه ره   هاوڕێی 

باوکم بوو.
تێکاڵو بوونی ئێمه به خه ڵکانی تر و به شدار بوونمان له زۆر کۆڕ و ئاهه نگدا له 
ڕێگای کلتوره وه نه بوو، به ڵکوو زیاتر له  ڕێگای پره نسیپ و ڕه نگی پارتی وه فدوه 
بوون، دایکم و باوکم الیه نگری ئه و پارته بوون، به  بیرم دێت باوکم هەمیشە 
باسی "سه عد زه غلول و مسته فا کامیل"ی ده کرد، زۆر به پیرۆزی ناویانی ده هێنا، 
خۆی  بیری  ئاسۆی  و  سیاسه ت  هەمیشە  باوکم  زه غلول.  سه عد  ناوی  زیاتر 
تێکه اڵو به هه موو باس و لێدوانێکی ماڵه که ده کرد، هه موو ڕوداوێکی گه وره  
باوکم  کۆتایشدا  له  و  باسی سیاسه ته وه   له  ده گال  ئێمه دا  ژیانی  له  بچوک  و 

ده یگوت: هه موو شته کان وان،  سه عدیش هه روای گوت.
له  وه کو  ناو ده بردن...  یه که می خۆیانه وه  به ناوی  ناوداره کانی  هه موو که سه 

نزیکه وه بیان ناسێت و هاوڕێی یان ناحه زی بن.
به  بیرم دێت کاتێک بۆ یه که مین جار ده ستم کرد به ڕۆژنامه  خوێندنه وه، 

له پێش هه موو وشه یه که وه له ده ستپێکدا بۆ ناوی سه عد زه غلول 
ده گه ڕام، بێجگه له وه ش بیری ناسیۆنالیزمی... ئه وه دایکم و 
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باوکم نه بوون به ڵکوو مامۆستاکه م بوو له قوتابخانه ی 
مامۆستای  به تایبه تی  چاندی،  ڕۆحمدا  له  سه ره تایی 
ده رسێکدا  هه موو  ناوه ڕاستی  له  عه ره بی،  زمانی 

فرسه تی ده هێنا و باسی بۆ ده کردین.
١٩١٩و  ساڵی  شۆڕشی  له وانه ش  بێجگه 
زۆر  و  تێکردم  کاریان  ساڵه،  ئه و  خۆپیشاندانه کانی 
ڕوداوه کانی  هه ژاند،  ئاسه واری  ڕۆحمیان  قواڵییه وه  له 
ئه وسا  پێشینه ن،  ئه مڕۆش  تاکوو  خه یاڵمدا  له  ئه وسا 

ته مه نم ته نها هه شت ساڵێک ده بوو.
گه ڕه کی  ناوه ڕاستی  گۆڕه پانی  له  قوتابخانه که مان 
الجمالیەدا بوو، له په نجه ره  ی پۆله که مانه وه ده مانبینی، 
ده کرد  هاواریان  و  ده کێشا  هوتافیان  خۆپیشانده ران 

به رانبه ر سه ربازه ئینگلیزه کان.
گه ڕه که  له  ڕاسته قینه  خۆپیشاندانی 
ساده  و هه ژار نشینه کانه وه ده ستیان 
ئێمه ش  گه ڕه که  که ی  پێکرد، 
یه کێک بوو له و گه ڕه که به شدار 
خۆپیشندانه کاندا،  له  بوانه 
دانیشتوانی  زۆرینه ی  چونکه 
پارتی وه فد-بوون،  الیه نگری 
بینیم،  خۆم  به چاوی  ئه وسا 
ئینگلیزه کان  سه ربازه  چۆن 
به ره وڕوی  به توندی 
بوونه وه،  خۆپیشانده ران 
له  گوێم 

زۆرم  بریندارێکی  و  کوژراو  بوو...  ته قه کان 
که وتبوون،  جاده کان  له سه ر  هه موو  که  بینی 
له  ئه وه ی  به اڵم  باش  بەبیردێت،  هه موویم 
بیری  زیاتر  هەمیشە  ڕوداوه کاندا  هه موو  ناو 
لێدەكەمەوە... خۆپیشاندانی ژنان بوو، ئه وسا و 
هه موو ئه وسااڵنه ی دوایش زۆری له سه ر نووسرا، 
"خۆپیشاندانی  نووسی  ده یان  هه موو  به اڵم 
ژنانی  جاریش  زۆر  یان  پۆش"،  حیجاب  ژنانی 
پاشا، وایان به ژنان ده گوت ئه وسا، به اڵم کێ 
بوون ئه و ژنانه؟ به چاوانی خۆم هه زاران ژنی 
به اڵم  بوون،  به شدار  بینی  بێله چکم  و  مۆده  
و  له نووسین  سه رسوڕمانمه،  جێگای  ئه وه ی 
به ته نها  وێنه کانیشدا  ئه رشیفی  له   ته نانه ت 
وێنه یان  و  ناو  حیجابکار  و  داپۆشراو  ژنانی 

ماونه ته وه.
ئه و  به شداربین،  هاندراین  قوتابیش  ئێمه ی 
له ترساندا  یان  نه کرد  به شدارییان  قوتابیانه ی 
هه اڵتن، ڕۆژانی دوایی له قوتابخانه ڕووبه ڕووی 
له  خۆپیشاندانانه ی  ئه و  بوونه وه،  سزا 
ڕوداوی  هه موو  کردوون،  وێنه م  کتێبه کانمدا 
ئه و  بۆچی  به اڵم  ڕویانداوه،  ڕاسته قینه ن  و 
جێگاکردۆته وه ،  نووسینه کانمدا  له   ڕوداوانه م 
به ڕۆشنی  خه یاڵمدا  له  ئه مڕۆش  تاکو  بۆ  یان 

ماونه ته وه... له ڕاستیدا خۆشم نازانم.
له ساڵی ١٩٢٠دا هه موو خێزانه ده وڵه مه نده کان 
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یه کێک له وانه ش ئێمه، گوێزامانه وه بۆ گه ڕه کی "العباسیه"، هه رچه نده هه موو هاوڕێکانم 
له وێ به جێهێشتن و له چاوم ونبوون، به اڵم هەمیشە دڵم بۆ گه ڕه که کۆنه که مان لێیده دا، 
و  ده کرد  غه ریبیم  هه ر  فه رمانبه ر،  بویشمه  و  بووم  خوێندن  سه رقاڵی  که  پاشانیش 

به  پیاسه یه ک  به خه یاڵ  جاریش  زۆر  کۆنه که مان،  گه ڕه که  بۆ  ده گه ڕامه وه   ناوازه 
کۆاڵنه کانیدا ده که م... به هێزی ئه و په یوه ندییه ڕۆحییه ی له گه ڵ دار و به ردی 

ئه و گه ڕه که دا هه مه.
پاش ئه وه ی خوێندنی فه لسه فه م ته واو کرد، زیاتر ڕۆحم بیانوی پێده گرتم تا 

بگه ڕێمه وه بۆ گه ڕه که  کۆنه که مان و جێگای سه رده می مناڵیم.

گه ڕه کی العباسیه و خوێندنی ناوه ندی و ژیانی ته له بایه تیت؟
مه حفوز:  ئه و گه ڕه که ئه وسا زۆر جیاوازتر بوو له ئێستای، هه موو ماڵه کان 
جێگایان  له  نه ماون  و  ئه وباخانه  ئێستا  به  اڵم  بوون...  خۆیان  باخی  خاوه نی 
العباسیه،  گه ڕه کی  له  گوزه راند  خۆشم  سااڵنێکی  کراون،  درووست  ئاپارتمان 
زۆرینه ی کات یاری فوتباڵمان ده کرد و منیش زۆر لێهاتوو بووم له و وه رزشه دا، 
له سه ر  و  به گه ڕه که که مان  نه بوون  نزیک  یانه ی فوتباڵی  ئه وکات  هه رچه نده 
کافتریاکاندا  له  یه کێک  له  یان  ده کرد،  یاریمان  گۆڕه پانه کاندا  له  و  شه قام  
"ئوم  له  گوێمان  و  ده خوارده وه   ویسکیمان  بووین...  نێرگه له کێشان  خه ریکی 

که لسوم" ده گرت.
بۆ یه که مین جارم له و گه ڕه که کچێکم خۆشویست، هه رچه نده به ته مه ن زۆر 
گه وره تر بوو له من، له ڕووی دارایی و ئاستی بیرکردنه وه شمانه وه دوور بوین 
به رده وامی  توانی  نه مان  بوون،  هۆیانه ش  ئه و  هه ر  وابێت  پێم  یه کتری،  له  
خوێندنه وه،  به  کرد  ده ستم  بوو  کاتانه شدا  له و  هه ر  بده ین،  په یوه ندیمان  به 

ناوازه ش  حسێن،  ته ها  وه کوو  نوێخوازه کان،  نووسه ره  کتێبی  به تایبه تی 
زانستم ده خوێنده وه به اڵم زیاتر ڕووم له خوێندنه وه ی فه لسه فه 

کردبوو.
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به اڵم  بخوێنم،  ئاماده یی ویستم فه لسه فه  دوای خوێندنی 
ئه و هه واڵه باوکمی ته نگاو  کرد... به ڕای مامۆستایه کیشم 
هه ڵنه بژێریت...  فه لسه فه  تۆ  وایه  باشتر  گوتم:  پێی  که 
چونکه تۆ توانات باش نییه له ئه ده بدا و لێهاتو نیت تێیدا.

من  به اڵم  بخوێنم...  یاسا  که  کردم  ڕێنمایی  باوکیشم 
بوونم  نهێنی  له  تاکو  بخوێنمه وه  بخوێنم  و  ده مویست 
فه لسه فه دا  بواری  له  ته نها  وابوو  پێم  ئه وکات  تێبگه م، 

وه  اڵمی شیاوم چنگ ده که وێت.
کاتێک سه رقاڵی خوێندنی فه لسه فه بووم، ده ستم کرد به 
نوسینی بابه ت، لێره  و له وێ له گۆڤار و ڕۆژنامه کاندا باڵوم 
کردنه وه، هه موو ئه و بابه تانه فه لسه فی بوون... کورتکراوه ی 
ئه و ده رسانه بوون که له زانکۆ ده م خوێندن، دوایی داوایان 
لێکردم کۆیان بکه مه وە  و بیان که م به کتێبێک، به اڵم پێم 
نه بوون  ئه وه  شایه نی  بابه تانه  ئه و  وابوو 

بچنه دووتوێی کتێبێکه وه.
ئه وسا له نێوان فه لسه فه  و ئه ده بدا باز 
ده مویست  بوو، هه رچه نده  بازاێنم 
هه ردووکیان بخوێنم به اڵم ئه وسا 
بوونی  چه شنه  له و  خوێندنی 
پێچه وانه وه،  به  ئێستا  نه بوو، 
ده رچوم،  زانکۆ  له   ١٩٣٦ ساڵی 
یه کجاری  به  دودڵی  بێ  پاشان 
کرد  هه ستم  هه ڵبژارد،  ئه ده بم 
به  و  بومه وه   ئارام  له خۆمدا 
ئۆقره م  یه کجاری 

گرت.

ئەی له گه ڵ نووسین و فه رمانبه ریدا؟
زانکۆم...  کردنی  ته واو  پاش  مه حفوز: 
گرانیدا،  سااڵنی  و  سه رده م  له  هه ڵبه ته 
ته مه نم بیست و پێنج ساڵ بوو، به رنامه م 
سێبه ری  له  و  بد ۆزمه وه  کارێک  ئه وه بوو 
کاره که مدا خۆم خه ریک بکه م به ئه ده به وه.
له  یه کێک  له  فه رمانبه ر  وه ک  کاتێک 
وه زاره ته کانی سه ر به وه زاره تی کاروباری 
ئاینی ده ست به کار بووم، کاره که م به دڵ 
له  ده دواند،  زۆرم  خه ڵکێکی  ڕۆژانه  بوو... 
کوڕی سوڵتانه وه بۆ جوتیارێکی هه ژار، که 

هه موو به شیان هه بوو له و وه زاره ته دا.
هه موو ڕۆژێک دوای کار، له ماڵه وه  ده ستم 
بێ  دایم  باوکیشم  خوێندنه وه،  به  ده کرد 
ڕۆژێک  هه موو  بۆچی  ده یپرسی:  ئارام 
داده نیشیت  بێده نگ  مێزه که ته وه  له دوای 
چی  کتێبێکدا،  به سه ر  گرتووه  سه رت  و 
له  خۆت  ئه وه نده  ده کات...  بەوە  پێویست 

پێناوی چیدا ده چه وسێنیته وه؟
خۆم  ئه وه نده  بۆچی  نه یزانی  هه ر  باوکم 
دوایی  ساڵی  چونکه  ده که م...  ماندوو 
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ئه ی دوای سااڵنی ته نگانه؟
له ساڵی ١٩٥٩دا دوای حه وت ساڵێک گیرخواردنم له ناوخۆمدا ده ستم کرده وه به نووسین... 
هه ر ئه و ساڵه ڕۆمانی "منااڵنی گەڕەكه که م"م نووسی، له ناو نووسینه کانی ئه و سااڵنه دا 

کۆمه ڵێک کورته چیرۆکیشم نووسی  و باڵوم کردنه وه، ئه وه ش بۆ جاری یه که مم 
بوو، کورته چیرۆکه کانم بکه م به کتێبێک. 

وه ک  نه ک  بوون،  خۆمه وه   خواستی  ڕوانگه ی  له  چیرۆکانه م،  ئه و  نووسینی 
پێویستییه ک بۆ خوێنه رانم، به ڵکو زیاتر وه ک نووسه رێک بۆ ئازادکردنی ڕۆحی 
ڕزگارکردنم  خۆ  بوون،  مردن  ده رباره ی  چیرۆکانه م  له و  زۆرێک  بوون،  خۆم 
بوو له وه سوه سه  و دودڵیم له گه ڵ مانای مردندا، نووسین ته نها ڕێگه یه که 

نووسه ر سه ربه ست ده کات له ده ست داواکاری و گوشاری خه یاڵی.

ئەی سەبارەت بە سیاسه ت له نووسینه کانتا؟
به و  پێوه یه،  خۆیانیان  سه رده می  سیاسه تی  ته پوتوزی  ڕۆمانه کانم...  هه موو 
هۆیه شه وه ڕۆمانتیک لێیان بێبه شه، به اڵم چیرۆک به بێ هێڵی کورت یان درێژی 

سیاسه ت تێیدا بوونی نییه.
من له گه ڵ سیاسه تدا گه وره  بووم... وه کو پێشتر گووتم دایک و باوکم الیه نگری 
پارتی وه فد بوون، ئه وسا ئه و که سانه ی الیه نگری پارتێکی سیاسی تر بوون، به 

مه زه نده ی ئێمه بێ باوه ڕ و هه ڵه بوون.
پارتی وه فد به جێگا و  باوه ڕم نه گۆڕاوه، ئێستاش  تاکو ئه مڕۆش  له ڕاستیدا 
ڕێگای پره نسیپی سیاسی خۆم ده زانم، قه ت به  بیریشمدا نه هاتوه الیه نگر و 
هه ڵگری بیر و باوه ڕێکی تربم، یان په یڕه  و پرۆگرامی پارتێکی که به  گونجاوتر 
بزانم، بۆ نمونه ئیخوان... به هه موو ته مه نم نه ک هه ر سەرسام نه بووم به هیچ 

کرده وه یەکیان، به ڵکو زۆر ڕقیشم لێیان بووه، به هۆی بیری ڕادیکااڵنه یان و 
تاک ڕه وی و شێوازی فێندەمینتالیزمیانەوە.

له راستیدا منیش وه کو باوکم هەمیشە سه رسام بووم به 
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ئەوەم  به داخه وه م چانسی  زه غلول،  سه رکرده سه عد 
جارێکیان  هه رچه نده  بیناسم،  نزیکه وه  له  نەبوو 
به تایبه تی چووم بۆ گه ڕه کی زه ین العابدین له قاهیره 

به  مه به ستی بینینی... به اڵم ڕێنه که وت.
هه بوو  سۆزیان  که  بوون  زۆر  من  وه کو  که سانێکی 
پێویستدا  له کاتی  به اڵم هه موو  ئه و سه رکرده یه،  بۆ 
زۆر  ئه وه م  لێده کرد،  بێده نگه یان  باوه ڕیان  ترسی  له 

به ناهه قی ده زانی.
هاوڕێم  قیبتییه کی  ئێستا  پێش  ساڵێک  چه ند 
ده عوه تنامه یه کی  کارتی  مه سیحی"  "میسرییه کی 
سه رده می  پیشاندام...  خوشکه که یی  شووکردنی 
مانگێک  چه ند  بۆ  ده گه ڕایه وه  کارته  ئه و  چاپکردنی 
دوای مردنی سه عد زه غلول، شووکردن یانی ئاهه  نگ 
کارته...  ئه و  به اڵم  خۆشی،  و  گێڕان 
باگراوەندەكەی ڕه  نگی ڕه ش بوو، 
ئێمه  بوو:  نووسرا  له سه ری 
کردوه  تۆمان  بانگهێشتی 
به ڕێزه وه  تاکو  که نیسه،  بۆ 
خۆت  ماته مینی  هه ستی 
گیانی  بۆ  ده ربڕیت 
سه رکرده ی  کۆچکردووی 

ڕۆحیمان.
که  ده رده که وێت  لێره دا 
جیاواز  چه نده  زه غلول 
له  بووه 

سه رکرده کانی ئه وسا و ئێستای میسر.
باوه  عه ره بدا  ناو  له  به تایبه تی  جیهاندا  له 
یان  سه رکرده  مردنی  له کاتی  ده وترێت:  و 
له سه ر  خه ڵک  ئاماده بوونی  زۆری  ناودارێکدا... 
قه برانیدا پێوه ره، چه ندێک دۆست یان الیه نگری 

هه بێت.
به اڵم به پێچه وانه وه... ئه گه ر ئه وه پێوه ر بێت 
الناسر" دۆست و الیه نگری  که واته "جمال عبد 
هه رچه نده  زه غلول،  له  هه بوون  زیاتری  زۆر 
قاهیره  دانیشتوانی  زه غلول-دا  سه رده می  له 
ناسر- سه رده می  له  به اڵم  بوو،  مليوێن  یه ک 
زیادی  ملیۆن  چه ندین  قاهیره  دانیشتوانی  دا 
کردبوو، له هه مان کاتدا نابێت زه غلول به ناسر 
به راورد بکه ین... چونکه له دوو سه رده می زۆر 
له وه ش  بێجگه   کردووه،  سیاسه تیان  جیاوازدا 
زه غلول ده مرد له پێناوی میسرێکی سه ربه خۆ و 
میسر  که  بوو  کاتێکیشدا  له  ئازاددا،  گه لێکی 
بوو،  ده سته  ژێر  گه له که شی  داگیرکرابوو 
له وه دا  میسر  واڵتی  کرد...  شۆڕشی  زه غلول 
به   دان  ئینگلیز  داگیرکه ری  و  بێت   ئازاد  بوو 
ئه وسا  بنێت،  میسر-دا  گه لی  سه ربه ستی 
ده سه اڵتی  و  به سه رکرده ی شۆڕش  بوو  ناسر 

گرته ده ست.
ناسر کاری گرنگی کرد بۆ واڵت، ناکرێت ناویان 
نه  هێنم، په یڕه و کردنی بیرۆکه ی سۆشیالیزم... 
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ڕێکخستنی سه رله نوێی خاوه ندارێتی زه وی و زار و به رزکردنه وه ی مافی 
کرێکار.

زه غلولی  که سایه تی  و  خه بات  له  دوژمنکارانه  زۆر  به داخه وه  به اڵم 
ده ڕوانی، له سه ره تاوه دڵخۆش بووم به  شۆڕشى ساڵی ١٩٥٢، هه ستم 
به شێکم  زۆرینه ی میسرییه کان  ڕۆژانه دا منیش هه روه کو  له  و  ده کرد 
له و شۆڕشه  و به شۆڕشی خۆمم ده زانی، وه ک باڵێکی به هێزی سیاسی 
ڕۆژی  تا  که  شۆڕشێکیش  شۆڕشه،  له و  بوو  به شێک  که  وه فد  پارتی 
وه فدی هه ڵگرتبوو،  پارتی  پره نسیپی سیاسی  سه رکه وتنیشی هه مان 
ئه و شۆڕشه،  تری  سه رکرده کانی  و  ناسر  که  ده کرد  ته مه نام  ئه وسا 
پۆستی  پارته  ئه و  سیاسی  سه رکرده ی  چه ندین  نه نێن  و  وه ال  وه فد 
سیاسیان پێبدرێت، بۆ به هێز کردنی ده سه اڵتی سیاسی له واڵت، نه ک 
من به ڵکو زۆرینه ی ڕۆشنگه ران ئه وسا پێیان وابوو که ئه و سه رکرده 
سیاسیانه ی پارتی وه فد... ده توانن نوێنه ری ڕاسته قینه ی هه موو توێژ   

و چینه  جیاوازه کانی واڵت- بن.
به اڵم به  پێچه وانه وه، هه موو ئه و سه رکرده سیاسیانه ی پارتی وه فد و 
پره نسیپی ئه و پارته، به  هه ڕه شه و ترسناک بۆ شۆڕش له قه ڵه م دران، 
ناوهێنانی سه عد زه غلول یاساغ کراو ته نانه ت له نووسراو و دۆکۆمێنت 

و کتێبه کانیشدا تاکو توانیان ناویان سڕییه  وه.
سه رله نوێ  و  دامه زرایه  وه  وه فد  پارتی  ١٩٧٨دا  ساڵی  له  هه رچه نده 
ڕۆحی سیاسی و سه رکرده یی خۆیی ڕێکخسته وه، به اڵم وه ک پارتێکی 

نوێ و نه ناسراو الی خه ڵکی.
کێیه؟  زه غلول  سه عد  بابه  پرسیم:  لێی  کچه که م  کاتێک  ڕاچڵه کیم 

کچه که م پێی وابوو زه غلول له ژیاندا ماوه  و سه رکرده یه کی نوێیه.
له سه ره تای شۆڕشدا، ئه گه ر ناسر خۆی به ته نها هه موو بڕیارێکی 

دیموکراسی  توانیایه  بمان  له وه  ده چوو  نه دایه.  سیاسی 
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په یڕه و بکه ین  و بیپارێزین، به  پیرۆزکردنی ناسر له به رامبه ر 
ئه و سه رکه وتنانه ی به ده ستی هێنابوون، زۆر گران له سه ر 
ئێمه ی میسری که وتن، سڕینه وه ی فیۆدالیسم و ڕاگه یاندنی 
سه ربه خۆیی، ئه گه ر حورمه تی دیموکراسی تێدا بپارێزرایه، 
مه به ستم  دانرابان،  شیاودا  پۆستی  له جێگا و  شیاو  که سی 
ئه وسا  جیاوازه کانی  پارته  به تواناکانی  سیاسییه  ئه گه ر 
بردنی  به ڕیوه  له  به رکه وتایه  به ختیان  نه کرانایه  و  بێکار 
له  هه بوو  ده ستیان  سیاسیانه  ئه و  که  کاتێکدا  له  واڵتدا، 
ئه و  سه رئه نجامی  له  ئێستا  ئه گه ر  شۆڕشدا،  سه رکه و تنی 
له  به دڵنیاییه وه  شۆڕشه بڕوانین... چی گه یشتوه به جێ... 

پێویست که متره.
هیچ  له  نه کردووه  به شداریم  کتێبه کانمدا...  له  بێجگه 
سه رده مانێکی  نووسه ر  منێکی  بۆ  سیاسیدا،  چاالکییه کی 
گران و تاڵ بوون، نه ده کرا به ته نها دوودڵبم 
بوه ستمه وه،  شۆڕشه  به و  به رانبه ر  و 
له  بێده نگیم...  ساڵ  چه ندین  دوای 
زۆرینه ی گۆڤار و ڕۆژنامه کانه وه به 
کرده سه رم،  هێرشیان  بێڕه حمانه 
دوور  ١٩٥٢وه وه  ساڵی  دوای  له  
و نزیک خۆم په نادا، ناو به ناویش 
گرنگم  پرسیارێکی  بابه تێک  به 
جێگا  و  هه میشه  ده وروژاند، 
له خه یاڵ  شۆڕشم  ناوی  پیرۆزی 
پاراستووه،  خه ڵکیدا  دڵی   و 
له  هه مانکاتدا  له 

کتێبه کانیشمدا وشه یه ک چییه نایبینیته وه 
١٩٥٢م   ساڵی  شۆڕشی  دژایه تی  من  که 
تێیدا کردبێت. ئه وسا سه رنجی من له سه ر 
درێژ  ماوه یه کی  بۆ  که  بوون  خااڵنه    ئه و 
خایه ن گه لی میسر زه ره رمه ند ده بوو لێیان، 
له گۆڤاری میرامار-دا ئاسۆی سۆشیالیزمی 
له  زۆرێک  کرده وه  و  ڕووت  یه کگرتووم 
ناپاکییه کانیانم خسته ڕوو، ئه وه ی  هه ڵه   و 
و  بوون  ڕاستی  نووسیبووم،  گۆڤاره دا  له و 
بپۆشێت،  لێ  چاویان  نه یده توانی  که س 
سه رده مه ش  ئه و  ده سه اڵتی  هه ڵبه ته 
ئه وه یان ده زانی که ڕه خنه کانم له جێگای 
خۆیاندان  و بوختانیان بۆ ناکه م... هه ربۆیه 

توشی کێشه یان نه ده کردم.
شۆڕشی  سه رکه وتنی  له دوای 
ساڵی١٩٥٢وه وه  و ڕاگه یاندنی سه ربه خۆیی 
بۆ گه لی میسر تاکو ئه مڕۆش... هەمیشە 
له  ترس  ته نها  نه ک  دایگرتووم،  ترس 
خوێنه رانم،  له  ترسیش  به ڵکوو  ده سه اڵت 
که  خوێنه رێکم  جارێکیان  نمونه...  بۆ 
دۆستیشم بوو پرسیارێکی لێکردم له سه ر 
هیچ  ئه و  بوبێت  له وانه ش  چیرۆکێکم... 
مه به ستێکی تری نه بوبێت، به اڵم من زۆر 
ترساوم،  شێوه یه  به و  هەمیشە  ترسام... 
به اڵم دایم به رده وام بووم له سه ر نووسین 
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و  نامێنێ  ترسه م  ئه و  ده نووسم  که  کاتێک  ته نها  نەداوە...  كۆڵم  و 
هه موو  ڕه وشتی  ئه وه  وابێت  پێم  ده ڕه وێته وه،  ترسه   ئه و  قورسایی 
کۆده بێته وه  تێدا  بێکۆتای  هێزێکی  نووسه ر  ئاسایه،  من  نووسه رێکی 

ئه گه ر بزانێت خۆی له سه ر هه قه.
و  تاقم  و  ده سته   هیچ  له گه ڵ  نه بووه  په یوه ندیم  خۆپاراستنم،  بۆ 
لێپرسراوێکی ده وڵه تدا... نه به نهێنی  و نه به ئاشکرا،  ئه و ترسه شم  

په نای پێنه بردمه به  ر قونسوڵیه یه کی بێگانه تاکو بمپارێزن.
گله یی   نووسین...  بە  بووە  بەردەوامیدانم  کردبێتم  که   شت  ته نها 
نووسینه کانم  و  کتێب  ده سه اڵت،  دژی  نووسینه کانم  ڕه خنه کانم،  و 
بوو  تێوه گال  یان  بوو  به شێک  که  بوون  که سێک  خه یاڵی  به رهه می 
دوژمنی  که من  ده یانزانی  هه موو  وابوو  پێشم  ڕوداوه کاندا،  له گه ڵ 
شۆڕش  و ده سه اڵت نه بووم، چونکه  ئه گه ر وانه بوایه نه یان ده هێشت 
له ڕۆژنامه ی ئەهرام-دا بنووسم، یان ڕێگر ده بوون له به رده م هه موو 

ئه و به ختانه ی ترمدا.
هه موویانم  گیران  لێم  ١٩٥٢وه وه  ساڵی  له دوای  ڕه خنانه ی  ئه و 
ڕاهاتم،  له گه ڵیاندا  کات  درێژایی  به   به اڵم  وه رگرتن...  به گرنگییه وه 

هه رچه نده تاکو ئه مڕۆش به رده وامن.
نووسه  رێکی فه ڕه نسی وا لەبارەی منەوە نووسی بووی، "گوایە مه حفوز 
بووه به سۆسیالیست"، له وه اڵمی نووسه رێکی تردا بۆ ئه و نووسه ره 

فه ڕه نسییه  هاتووه، "نه خێر مه حفوز کۆنه په رسته".
هه مووکه س ئازاده له  ڕاده ربڕیندا... چۆن من دایم به  پێویستم زانیوه 

بوارم هه بێت ئازادانه ڕاو بۆچونه کانم  ده ربڕم.
سه رچاوه :

  Gmaal al-Ghitani 
Gesprekken met Nagieb Mahfoez   1986
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ئه وه ی چیرۆکه کان 
بۆمانی ده گێڕنه وه

نووسینی: ئیریک پیگانی
و. لە فەرەنسییەوە: بەیان سەلمان

   
سه ره تاییه کی پێویست

چیرۆک به  هه مه ره نگی و ده وڵه مه ندی ناوه ڕۆکه کانی و فۆرمی هه مه جۆری گێڕانه وه کانی له  شوێنێکه وه  
بۆ شوێنێکی دی هه میشه  مرۆڤی سه رسام کردووه . ئه گه ر چیرۆک له  کۆنه وه  تاکو ئه مڕۆ بۆ به سه ربردنی 
ئه ندێشه مان  به   گه شه   و  ببینین  خه ون  نێوه ندییه وه   به   فێربین،  لێوه   شتی  که   بووه   ئه وه ش  بۆ  کاته ، 
له گه ڵ کۆمه ڵێکدا  گونجاندنی  بۆ  الیه نی  ده ستکاری هه ندێ  و  گێڕانه وه ی چیرۆک  فۆرمی  جیاوازی  بدات. 
هیچی له  ستروکتوری چیرۆکه  ئه سڵیه که  نه گۆڕیوه. بێگومان چیرۆک له  جه وهه ردا زاره کییه ، ئه م الیه نه  
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بواریداوه  چیرۆک له  نێو هه موو میلله تاندا هاتوچۆ بکات و بگوازرێته وه  و شتێک بخرێته  سه ری و شتێکیشی 
لێ که مکرێته وه تا به  باشی وه رگیرێ . به سه رنجدان له م بابه ته ی خواره وه،  الیه نی ده روونناسی له  چه ند 
چیرۆکێکی به ناوبانگدا تێبینی ده که ین. له الشمان ڕوون ده بێته وه  که  هه مان ئه و چیرۆکانه مان گوێ لێبووه،  

له  دایه  گه وره  و ئه میش له  دایه  گه وره ی خۆیه وه  گوێی لێبووه .
ئیریک پیگانی، ده روونناسێکی فه ره نسییه  نزیکه ی سی کتێبی له  باره ی شیکردنه وه ی ده روونی و گه شه کردنی 
که سایه تی هه یه . ئه م بابه ته  یه کێکه  له و بابه ته  کورتانه ی له سه ر الیه نی ده روونناسی چیرۆک نووسیوه ته وه 
و ته نها چه ند چیرۆکێکی ده ستنیشان کردوه  وه ک نموونه یه ک بۆ بابه ته که ی. لێره دا ده قی بابه ته که یمان 

وه رگێڕاوه .  

چیرۆکه کان چێمان پێده ڵێن؟
ئاره زوو و مه یل هه بوو،  هه بوو نه بوو کاری ناشه رعی ده کرا، خوشکه کان ڕقه برایه تی یه کترییان ده کرد، 
وه لێ هیچی ئه مانه  به  شێوه  سامناکه که ی نه بوو. چیرۆکه کان بۆ نه ستی مندااڵن ده دوێن. لێره دا جفره ی 

چوار چیرۆکی کالسیکی شیده که ینه وه .
پالن :

پێشهکیـ 
ـ تێگه یشتن له الیه نی ئه فسانه ییمان

ـ به فره  سپیلکه ، برایان گریم
ـ پێستی که ر، شاڕڵ پیرۆ

ـ "سووته که " ساندریال، شاڕڵ پیرۆ
ـ کۆڵوانه  سوور، شاڕڵ پیرۆ

 
پێشه کی:

و  دایک  زڕ  و  ساندریال  ده قی  یه که م  که   ده زانن  ئایا 
که   دۆزرایه وه   چینیدا  ده ستنووسێکی  له   خوشکه کانی 
چیرۆکه   ئه و  بۆچی  ده گه ڕێته وه .  ساڵ  هه زار  سێ  بۆ 
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دیرینانه ی واده زانین به سه رچوون و بۆ ئه م سه رده مه ی ئێمه  ده ست ناده ن هێشتا هه ر 
ده خوێندرێنه وه  و سه رنجمان ڕاده کێشن؟ 

چونکو زۆر به  ساده یی، ڕه نگدانه وه ی ستروکتوری ده روونیمانن. له  منداڵییه وه، له  شێوه ی 
وێنه ی سیمبولین که  ده بنه  زمانحاڵی  کێشه کانی ناواخنمان، له  هه مانکاتدا په نجه  بۆ 
په یوه ندییه کانی نێو خێزان درێژ ده که ن وه ک "ڕقه به رایه تی، قه ده غه کردنی جووتبوونی 
"ڕه تدانه وه ی  وه ک  تاک  تایبه تییه کانی  کێشه   و  مه حره م(..."  )زینای  مه حره م  نێوان 
خۆی،  تایبه تی  به های  به   هه ستکردن  خود،  له سه ر  جه غتکردن  منداڵیی،  وابه سته یی 
ڕه تدانی گڕێی ئۆدیبی". دوور له  ساده یی بیرۆکه ی ''ئه ده بی مندااڵن''، ئه م چیرۆکانه  له  
ڕێگای ته وزیفکردنی خه یاڵ به  شێوه ی خۆیان چاره سه رێک بۆ کێشه کانمان پێشنیارده که ن؛ 

بۆیه  ئاراسته کردنی ڕاسته وخۆی خودی منداڵ ئه م چیرۆکانه ڕۆڵێکی گرنگ  ده گێڕن 
له  بیناکردنی که سایه تی منداڵ. ئه مه ش ته نها له به ر ئه وه  نییه  که  په یامێک 

ئاڕاسته ی  هۆشمان ده کات ، به ڵکو له به ر ئه وه یه  که  له گه ڵ نه ستیشماندا 
و  به راز  به چکه   سێ  سپیلکه ،  به فره   چیرۆکانه :  له م  یه ک  هه ر  ده دوێ. 
پوسه ی بچووک یارمه تیان داوین له واتای خێڕ و شه ڕ تێبگه ین، خه یاڵمانیان 
یارمه تیان  به تایبه تی  و  داوه   زیره کیمان  به   گه شه یان  کردۆته وه ،  چاالک 

داوین هه ست و سۆزمان ڕه وانتر ببینین.
ده وڵه مه ندی ئه و چیرۆکانه  به  ناوه ڕۆک و سیمبوله کانیان به  ڕاده یه که  که  

خۆیان به  ساده یی ده خنه  به ر لێکدانه وه  و شیکردنه وه. شیکردنه وه ی ده روونناسی 
فرۆیدی وا ده ریده خه ن که  ئه و چیرۆکانه  به رهه می  نه ستن و له  ناواخنیاندا فشاری 
فاسولیا''،  ده نکه   و  ''ژاک  چیرۆکی  له   هه ڵگرتووه .  شاراوه یان  واتای  و  ده روونی 
ژاک ده نکێ فاسولیای سیحریی  ده نێته چاڵ و له پڕا   ده بێته  دارێکی زۆر به رز، ژاک 

پێیدا سه رده که وێ، دێوه که  ده کوژێ و گه نجینه که ی ده دزێ.  شیکردنه وه ی ده روونناسی له م 
چیرۆکه دا ڕه فتاری هه رزه کارێک ده بینن که باوکی ده کوژێ بۆ ئه وه ی نێرێتی خۆی بسه پێنێ. 
له  کاتێکدا ده روونناسان به  پێی فێرگه ی یۆنگ چیرۆکێکی سه ره تایی تێدا ده بینن که  وێنه یه که  
له  پێویستیمان بۆ گه یشتن به  پله ی به رزتر له  هۆش. که چی نه  ئه م شیکردنه وه یه  و نه  ئه وی 
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تریان یه کدی ڕه ت ناکه نه وه ، به ڵگه ش ئه مه یه : وه ک هه موو چیرۆکه کانی تریش، ئه مه ی "ژاک"یش نیشانی 
ئه مه ش  ببه زێنێ،  دێوه که   یارمه تیده دات  بچووکه که وه   پاڵه وانه   له الیه ن  زیره کی  به کارهێنانی  که  ده دات 
عه مه لی  الیه نی  و  زیره کی  ده کرێ  که   ده کاته وه   ڕوون  بۆی  و  ببه ستێ  خۆی  به   پشت  فێرده کات  منداڵ 
له بیرکردنه وه  چاره سه رێک بێت،  ئه گه ر که سه که منداڵیش بێت له  کێشه  و زه حمه تییه کانی ژیانی ڕزگاری 

ده کات.      
بیانخۆێنینه وه ،  بوارمان ده ده ن چه ند جارێک  الیه نی جیهانی و قوڵیی ره مزییه تی ئه و چیرۆکی فریشتانه  
چه ندین جار بیانگێڕینه وه  و له  هه موو قۆناغێکی ته مه ندا. هه ر ئه م الیه نه شه  که  له  ئێستادا له  بواری 
چیرۆک  گێڕانه وه ی  وه رشه ی  چه ندین  ده هێندرێت:  به کار  که سایه تی  گه شه ی  و  ده روونی  چاره سه رکردنی 
کراوه ته وه  و لێکدانه وه ی هه مه  جۆر پێشنیار ده که ن بۆ ئه وه ی ئه و ''منداڵه ی له  ناخماندایه '' به خه به ربهێنن 

و گه شه  ده دات به  ده وڵه مه ندی ئه ندێشه  مان و یارمه تیمان ده دات خۆمان بگۆڕین. 
    

تێگهیشتنلهالیهنیئهفسانهیمان
دوو سه د ساڵ پاش له دایکبوونی نووسه ر و حیکایه تخوێنی دانیمارکی "چونکە به  زار چیرۆکی گێڕاوه ته وه " 
هانز کرستیان ئه ندرسن، کۆمه ڵێ چیرۆک له  گه شه ی که سایه تیدا به کارهێندراون . 
ئه و میتۆدانه  سێ که سایه تی سه ره کی  له  هه موو ئه فسانه کانی دونیادا 

به کار هاتووه :
بیرکرنه وه ی  توانای  بۆ  و  گۆڕان  بۆ  ده نوێنێ  خواستمان  پاشا/  ـ 

باش.
و  کرده وه یه ک  بۆ  ده کات  حه زمان  به رجه سته ی  پاڵه وان/  ـ 

جێبه جێکردنی گۆڕان.
ده کات.  نه ستمان  سیحریی  الیه نی  به رجه سته ی  فریشته /  ـ 
ئه ویشه  که  ده رفه ته کانمان بۆ ده دۆزێته وه  و هه لی گونجاو 

ده ره خسێنێ تاکو گۆڕانکارییه کان ئه نجام بدرێ.
 دواجار، چیرۆک یارمه تیده رێکی به نرخیشه  تاکو وێنه یه ک 

بده ینه  ڕێبه سته کانمان.
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بهفرهسپیلکه،برایانگریم

زه حمه تییه کانی هه رزه کاریی:
ئه میش   جوانتره ،  زڕدایکه که ی  له   جار  به فره  سپیلکه  هه زار  چیرۆکه که : کچه  شازاده  
حه وت  له الی  دارستانێکدا  له   سپیلکه   به فره   و  ده دات  کوشتنی  هه وڵی  له به غیلیدا 
کورته بااڵکه  خۆی ده شارێته وه، ئه وجا  زڕدایکه که ی ژەهر خۆر ده کات و ته نها به  ماچێکی 

کوڕه  شازاده یه ک ژیانی دێته وه  به ر.
قۆناغی  زه حمتیه کانی  گێڕانه وه ی  له   سه رکه وتوون  چیرۆکانه ی  ئه و  که من  زۆر 

هه رزه کاری  ماوه ی  گه شه ی  باسی  ئه وانه ی  تایبه تی  به   منداڵ،  گه شه ی 
شاژنێک  که   وه هایه   سه ره تادا  له   سپیلکه   به فره   چیرۆکی  ده که ن.  کچان 
ژیانێکی ئارام به سه ر ده بات، سکی پڕه ، دڕکێک ده چه قێته  په نجه ی شاژن 
و سێ دڵۆپ خوێن ده که وێته  سه ر به فر: بێگه ردیی و سپێتی به فر ده بنه  
هاودژییه ک له گه ڵ خوێن که  ره نگی سووره  و نیشانه ی سێکسواڵه تییه . 

 پاشان له  کاتی منداڵبووندا گیانی له ده ست ده دات. 
له  ڕاستیدا ئه م چیرۆکه  کچان ئاماده  ده کات که  قبوڵی الیه نی گه وره بوونیان 

بکه ن به  بینینی خوێنی خولی مانگانه . منداڵ فێرده بێ که  هه لومه رجی یه که می 
به فره   سپیلکه  قۆناغی  به هه مان جۆریش  ڕێژه یه کی که می خوێنه.  به پیتبوون 
ڕاده یه ک   تا  ده بات،  به سه ر  کورته بااڵکه   حه وت  له الی  هه رزه کاری  گه شه کردنی 
عانه ی  ئه و  هه تا  داهاتووی  ژیانی  بۆ  ئاماده کردنی  به   هه ڵده ستن  که   ئه وانن 

و  بۆ جێبه جێده کات که  گه رووی گرتبوو  مه یله ی  ئه و حه زو  و  ده بێ  په یدا  کوڕه  شازاده  
 '' ده پرسێ  لێی  به رده وام  ئاوێنه یه ک  به   به رامبه ر  زڕدایکه که شی  هه ڵوێستی  ''سێوه که ''یه .  سیمبوله که ی 
ئاوێنه که م کێ له من جوانتره ...'' قۆناغێکی پێویسته  بۆ  بونیادنانی شوناسی مێیه نه  که  ده بێ دایک جێی 

خۆی بۆ کچه که ی جێهێڵێت.
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چیرۆکیپێستیکهر

قه ده غه کردنی جووتبوونی نێوان مه حره م:
له م چیرۆکه  پاشایه ک ژنه که ی له سه ره مه رگدا به ڵێنی لێوه رده گرێ که  پاش ئه و جارێکی تر هاوسه رگیری 
نه کات، ئه گه ر ژنه که  له و جوانتر نه بێ. که  ژنه شازاده  ده مرێ، پاش ماوه یه ک پاشا له  کچه که ی خۆی به والوه  
ژنی جوانتر نابینێ. داوای لێ ده کات شوی پێبکات، کچه که  به  توندی ئه و داخوازییه  ڕه تده کاته وه . له  ئاست 
زۆره ملێی باوکی فریشته یه ک هاریکاری ده کات و ئامۆژگاری ده کات داوای کراسی زۆر تایبه ت بکات که  به  
بڕوای ئه وان هه رگیز نایه ته  دی، که چی هه ر بۆی ده هێننه  دی. باوکی که رێکی هه یه  زۆری خۆش ده وێ، 
کچه که ی ئه م فێڵه ش ده کات و داوای لێ ده کات پێستی که ره که ی بۆ بکاته  کراس، ئه مه شی بۆ جێبه جێ 
ده کرێ، که  هیچ چاری نامێنێ شه و هه ڵده ێت و هه موو کراسه کانیشی له گه ڵ خۆیدا ده بات. له  گوندێکی 
ئه و  پاشای  ڕۆژێکیان کوڕی  تا  ده شارێته وه ،  پێستی که ره که  خۆی  به   و  کاره که ر  ده بێته   تردا  ناوچه یه کی 
ناوچه یه  به  یه کێک له  کراسه  تایبه تییه کانیه وه  ده یبینێ و ئاشقی ده بێ. داوا له  کچه که  ده کات کێکێکی 
بۆ دروست بکات، ئه میش له  عانی دروستکردندا موستیله که ی ده که وێته  نێو هه ویره که  و دواتر ده که وێته  
ده ستی کوڕه که . پاش ئه وه  کوڕه  له وێ ده ڕوات و کچه  دیسان خۆی به  پێسته که  ده شارێته وه ، شازاده ش هه ر 
تا ئاهه نگێک سازده کات که   تاواندا نه خۆش ده که وێ  له   به دوایدا ده گه ڕێ و 
هه موو کچانی ناوچه که  بێن و موستیله که  تاقی که نه وه ، دواجار کچه  
کچه که   شادده بن،  به  یه ک  په نجه یه تی،  به   پڕ  موستیله که   و  دێت 
سه ردانی باوکی ده کات، ئه میش  فریشته که ی خواستووه و کچه  

له گه ڵ باوکی ئاشت ده بێته وه  و کۆتاییه کی خۆشیان ده بێ  .
زۆر  ماوه یه کی  تا  ناوه ڕۆکه که ی  له به ر  چێرۆکه ،  ئه م 
مه حره م  نێوان  جووتبوونی  کێشه ی  چونکە   قه ده غه کرابوو 
فریشته که   شازاده،  کچه   دایکی  مردنی  به   ده کات.  تاوتوێ 
جێی دایکی بۆ ده گر ێته وه  له  ئامۆژگاری و په روه رده . ئه م 
چیرۆکه ، له الیه که وه  باس له  زه بری ده سه اڵت ده کات که  له  
به رامبه ر  زه بری  ته نانه ت  به رجه سته یه ،  پاشادا  ده سه اڵتی 
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به  کچی خۆشی؛  وانه یه کیشه  بۆ مندااڵن که  به  دوای ژیانێکی ئاساندا نه ڕۆن و پشت 
به  خۆیان ببه ستن. پێستی ئاژه ڵیش سیمبولێکه  بۆ پاڵه وانه  کچه که  که  به رگری بکات 

و پاکیی رۆحی له ده ست نه دات.

سهندریال"بهواتای،سووتهک"

ڕقه برایه تی نێوان خوشکان:
هه موان چیرۆکی سه ندریال پێده زانین، دیاره  به  چه ند جۆرێک ئه م چیرۆکه  گێڕدراوه ته وه  
به اڵم به ناوبانگترینیان ئه مه ی شاڕڵ پیرۆیه  : پیاوێکی ده وڵه مه ند پاش مردنی ژنه که ی 

له گه ڵ  ڕقه به رایه تی  ده که ونه   هه یه .  کچی  دوو  ئه میش  و  ده خوازێ  تر  ژنێکی 
ئه وه ی  بۆ  پاشا  ده که ن.  خراپتری  مامه ڵه ی  ده مرێ  باوکیشی  که   سه ندریال، 

کوڕه که ی کچێک بۆ هاوسه ر هه ڵبژێرێ ئاهه نگێکی گه وره  ده گێڕێ. ماڵی 
سه ندریال بانگهێشت  کراون، وه لێ زڕدایک و کچه کانی  هه موو ڕێیه ک له  
سه ندریال ده گرن، ئه میش به  هاوکاری فریشته یه ک به رگێکی زۆر جوان 
له به ر ده کات و ڕۆیشتنه که ی بۆ ئاسان ده کاته وه  به  مه رجی گه ڕانه وه ی 
له  پێش نیوه شه و، ده گاته  ئاهه نگه که  به  مه رجی ئه وه ی نیوه شه و بێته وه ، 

له وێ له گه ڵ  کوڕه  شازاده حه ز له یه ک ده که ن، دوایی سه ندریال هه ڵدێت تا 
به ڵێنه که ی به سه رببات ، تاکێ له  پێاڵوه  شووشه ییه که ی لێ به جێده مێنێ، پاش 
گه ڕانی زۆر به  دویدا له  کۆتاییدا کوڕه پاشا سه ندریال به و تاکه  پێاڵوه  ده دۆزێته وه  

و به یه ک شاد ده بن.   
گرنگی ئه م چیرۆکه  له وه دایه  که  هه ست و سۆزی منداڵێک له  ته مه نی سه ندریال 

که  دایک و باوکی له ده ستداوه  به  وردی بۆ ئێمه ی گواستۆته وه. ئه م هه سته ی سه ندریال پڕ 
فشاری ده روونییه ، له  سه ره تای هاتنی زڕ دایکه که  و قینه به رایه تی دوو نیمچه  خوشکه کانی له گه ڵیدا  تاکو 
کۆتایی نموونه یه که  له سه ر ئه و جۆره  په یوه ندییه  شه ڕەنگێزه  که  ره هه ندێکی نێو نه ته وه یی هه یه  و له  
هه موو شوێنێکدا دووباره  ده بێته وه . ده روونناسی ئه مریکیـ  نه مساوی Bruno Bettelheim له  شیکردنه وه ی 
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ده ڕوونی چیرۆکی فریشته کان، ده ڵێ: ڕۆڵی زڕدایک وه ک فیگه رێکی ترسناک بوارده دات به  منداڵ به ره وڕووی 
باوکی خۆی هه یه تی و ئه مه  نه ستی داگیرکردوه  و  له  بنچێنه دا بۆ  دایک و  بێته وه  که   ئه و قین و قێزه  
بێئه وه ی  ده رده بڕێ  ئه و هه ستانه ی  ئازادی  به   منداڵ  به م جۆره چیرۆکه    ده ریببڕێ. هه روه ها،   نه یتوانیوه  

هه ست به  ناڕه حه تی ویژدانی بکات.
    

کۆڵوانهسوور

سێکس و فریودان:
ئه م چیرۆکه ش نزیکه ی به  سی جۆر  گێردراوته وه  و ئه مه ی پیرۆ لێره  مه به سته . کۆڵوانه    سوور، کچێکی زۆر 
جوانه  و ده نێردرێته  الی نه نکی، وه لێ  گورگێک پێش ئه و که وتووه  و نه نکی خواردوه  و ته ڵه ی بۆ ئه میش 

ناوه ته وه  و دواتر ئه میش ده خوات.
ئاشکرایه   له سه ر ره نگی سوور ده وستین که  سیمبولێکی توندوتیژی سێکسه .  له  پێشاندا  له م چیرۆکەدا ، 
له گه ڵ  ناوجێ  ده چێته   و  ده کاته وه   ڕووت  خۆی  سوور  چارۆکه   که   نێر  بۆ  نیشانه یه که   لێره دا  گورگ  که  
گورگه که ، کچه  له  گورگه که  ده پرسێ بۆ قۆڵت وه ها زلبووه ؟ گورگه که  واڵمی ده داته وه : ''بۆ ئه وه ی باشتر 
که   ده زانین  و  نامێنێ  خه یاڵ  بۆ  بوارێک  هیچ  لێره دا  بگرم''.  باوه ش  له   تۆ 
ده یخوات، ئه م کرداری خواردنه   سێکسه  . ده بێ الیه نێکی ڕه وشتیش له م 
چیرۆکه دا ببینین که پیرۆ جه ختی له سه ر کردووه  و له  کۆتاییدا خۆی 
بۆی زیادکردووه  کاتێ ده ڵێ: ''کچه  گه نج و جوان و ناسک و پڕ 

سۆزه کان هه ڵه ده که ن که  باوه ڕ به  هه موو که سێک ده که ن''.  

سه رچاوه ی وه رگێڕانی بابه ته که :
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-
et-spiritualite/Savoirs/Articles-et-Dossiers/Ce-que-
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les-contes-nous-racontent/4
ئه م سه رچاوانه ش له الیه ن خودی نووسه ر و ده روونناس ئیریک پیگانی نووسراوه :  

 Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Ed. Pocket,  •
 .Paris 1999

 Marie-Louise von Franz, L’Interprétation des contes de fées, Ed.  •
 .Jacqueline Renard, Paris 1990

 .Anne-Marie Garat, Une faim de loup, Ed. Actes Sud, Paris 2004  •
 .Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups, Ed. Grasset, Paris 1996  •
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ژنی ژێر باران "3"
                                  

ئارام کاکەی فەالح
ستۆکهۆڵم، یانوه ری 2014  

نازانم منتان بیر ماوه  یان نا؟ من غه ریبم، غه ریب ڕیکۆرد، ئه و که سه ی نیوه ی زیاتری ته مه نم له  نووسینه وه ی 
ژیانێکی پڕ دڕک و گه ڕان به دوای که سانێکی ون بوودا سه رف کرد، که  ئه فسووس نه  توانیم به  دڵی خۆم ئه و 
ژیانه  به دبه خته  بنووسمه وه و نه  ئه و که سانه شم بۆ دۆزرانه وه  که  رێکه وت یان چاره نووس به  منی ناساندن 

و کردنی به  به شێک له  ڕۆحی شێواوم.



من ئێستاش جار به  جارێ خوێنه رانێک له م 
مه یلی  به   هه ر  له وال،  خوێنه رانێک  و  الو 
لێ  چیرۆکم  نووسینی  هه واڵی  جارانه وه ، 
چیرۆکی  له   بێزار  که سانێک  ده پرسن، 
ده نووسم،  و  ده ده مه وه   وه اڵمیان  کوردی. 
نا ئازیزان، وه ک هه میشه  بۆم نووسیوون، 
چییه   حه قم  من  نیم.  چیرۆکنووس  من 
ئه و هه موو چیرۆکه  خراپانه  باڵوده بنه وه . 
یه خه ی  بڕۆن  و  بێنن  من  له   واز  بۆیه  
سه رنووسه ره کانیان  و  گۆڤار  و  رۆژنامه  
پڕکردنه وه ی  له به ر  مه جبوورن  که   بگرن 
سه یرانه   شته   هه موو  ئه و  الپه ڕه کانیان 
به  ناوی ئه ده به وه   باڵوبکه نه وه . که سانێک 
پێیان خۆشه  بێن و من دڕکه کانیان پێشان 
بده م، بێن و په یکه ری ئه و پیاوه ی بوو به  
سه ر  بارانی  که مێک  و  بێن  ببینن،  به رد 
له ده م  نه رم  نه رم  ناکاو  له   سه ده که  
وچاویان بدات. پێیان خۆشه  بێن و ده فته ری 
چوار  له   ده ست  و  ببینن  ریکۆرده کان 
له سه ری  ده فته رێک  بده ن.  کلیله که یه وه  
دڵی  به هه شت،  خه ڵکانه   "دڵی  نووسراوه  
ئازیزان،  نا  ده نووسم:  بۆیان  خه ڵکان". 
شوێنێک  وه ک  تووریستێک،  وه ک  تکایه  
سه یری  حه وانه وه ،  و  گوزار  و  گه شت  بۆ 
تووریستێک  مه که ن.  من  ئازاره کانی 

ده گرێ،  کامێرایه که وه  هه موو شوێنێ  و  به خۆی 
ئاخر  نه بێت.  ئازاره کانم  ده بینێت،  شتێ  هه موو 
په رداخێک شه ربه تی هه نار  و  نابێ خوێنی من 
وه کو یه ک سه یر بکه ن. ئه وه ی ئێوه  وه ک حه ز و 
ئاره زوویه ک سه یری ده که ن، وه ک چیرۆکێک پێتان 
خۆشه  بیخوێننه وه  و چێژی لێ وه ربگرن. بۆ من 
هه ر چرکه یه کی جه هه نه مێکه . نووسینی ئه م 
به   ده چێ  ڕاکردن  له   ته واو  چیرۆکانه  الی من 
نووکی چه قۆدا.  به سه ر هه زاره ها  په تیی  پێی 
هاتنه وه ی  التان،  هاتمه وه   جاره ش  ئه م  به اڵم 
ئه م جاره ی من و نووسینه وه ی به شێکی تری 
له به رخاتری  ته نها  دڕکاوییه ،  چیرۆکه   ئه م 
له   که   که سێک  که سێک؟  چ  به اڵم  که سێکه ، 
ئه م  نووسینه وه ی  بوو.  بوو  ون  لێم  مێژه  

نه مده دۆزییه وه .  قه ت  نه بووایه   چیرۆکانه  
نا،  بکه م،  باسی  نییه   کاتم  ئێستا  به اڵم 

کاتم نییه .
پێش هه موو شتێک حه ز ده که م به وه  ده ست 

پێ بکه م که  هه فته ی پێشوو له  فه یس بووکه وه  
نامه یه کی زۆر سه یرم بۆ هات، ڕه نگه  له التان 

سه یر بێت که  نامه که  له  که سێکه وه  بوو به  
ناوی ـ ژنی ژێر باران ـ. من ده زانم که  
ئێوه  هه مووتان ژنی ژێر باران ده ناسن، 

به  جۆرێک له جۆره کان ئاگاتان له  چیرۆکی 
له   مێرده که ی  مردنی  دوای  ژنێک  ژیانێتی، 
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پاریسه وه  به  تراکسۆدێکی زه رده وه  دێته وه  بۆ شار، 
جوانییه که ی  شه یدای  شاره   ئه م  پیاوانی  نیوه ی 
و  خوازبێنی  ده چنه   تریشی  نیوه که ی  و  ده بن 
له سه ر  شیعر  شاعیره کان  ناکات،  به که س  شوو 
ده که ن  پێشکه ش  دیوانی  له سه ر  دیوان  شیعر، 
نییه .  خوێندنه وه شیانی  تاقه تی  هه ر  ئه و  و 
له بیره   ئه ومان  به ناوبانگه که ی  دێڕه   هه موومان 
که  ده ڵێ "زۆربه ی زۆری پیاوانی ئه م شاره  ته نها 
بیر له  گوونی خۆیان و ورگی خۆیان ده که نه وه ". 
فێمینیستی  تا شۆڕشێکی  شاره   ئه م  بۆ  دێته وه  
پیاوه   به سه ر  ده ڵێ  خۆی  وه ک 
بکات.  خۆماندا  ناشرینه کانی 
هه فته ی  له یه که م  هه ر 
به   ده سته   هاتنه وه یه وه ، 
ده سته  ده چنه  خوازبێنی 
و  بکاته وه   شوو  تا 
بیر  شۆڕشه که ی 
چێته وه ، شوو بکاته وه  و 
به  زێڕ و منداڵ دروست 
کردن له  موبه ق زیندانی 
بکه ن و هه موو خه ونێکی 
بیربه نه وه .  مرۆڤ  وه ک 
سه ریشی  ناو  ئاگره ی  ئه و 
گه ر  که   بکه ن  خامۆش 
سه یرت  وردی  به  

بکردبایه  دووکه ڵه که ی له  دووره وه  له ناو قژییه وه  زۆر 
له وانه ی که  به   به  تووڕه یی ده هاته  ده ره وه . هه ندێ 
بڕوایه دا  له و  ده خوێنده وه ،  ئێمه یان  قووڵی کۆمه ڵگای 
بوون که  ده رکه وتنی ده  ساڵ، پانزه  ساڵ جاری کچێک 
که   ده جه نگێ،  پیاو  یاساکانی  دژی  که   شاره دا  له م 
ئه و هێزه ی تیایه  له به ر ده م ئه و ڕه شه با نێرینه یه دا 
ده یده ن  زۆر  به   و  کورته   ماوه یه کی  ته نها  بوه ستێ، 
و  ده گرن  لێ  رێگه ی  وا  ئه وه ش  دوای  هه ر  به  شوو، 
مه جبووری ده که ن بچێته وه  ژێر هه مان ئه و یاسایانه وه  
ناشرینه کانی  و الیه نه   نووسیووه   دژی  له   رۆژانه   که  
دژی  له   میتینگه کاندا  له   الفیته کانی  و   داوه  پێشان 
به رزکردووەته وه . زۆربه ی پیاوه  ده سه اڵتداره کانی شار 
ده که ونه  خۆیان و له م کۆبوونه وه  دێنه  ده ره وه  بۆ ئه و 
کۆبوونه وه ، هه ست به  ترسناکی شۆڕشه که ی ده که ن 
نه کاته وه و  شوو  ژنه   ئه م  گه ر  ده بن  بروایه دا  له و  و 
خۆیان  شوێنی  ده بێ  ئه وا  بگرێ،  سه ر  شۆڕشه که ی 
له گه ڵ ژندا بگۆڕنه وه  و له جیاتی ئه وان بچنه  موبه ق و 
له  پیازپاکردن زیاتر هیچیان بۆ نامێنێته وه . تا رێکه وت 
له فه یس بووک ده یکات به  هاوڕێی که سێک و ئه ویش 
دیارنامێنێت.  دایک  پارکی  له   غه مگین  ئێواره یه کی 
باشه ،  چیرۆک  بۆ  هه ر  هه یه   نهێنییه ک  لێره دا  به اڵم 
نهێنییه ک نامه وێ لێتان بشارمه وه ، ئێستا پێتان نه ڵێم، 
دوایی که  هێزی نووسینم نه ما قه ت لێم خۆش نابن. 
وه ک  کێێه ،  باران  ژێر  ژنی  ده مزانی  بوو  مێژ  له   من 
زۆربه ی زۆری خه ڵکی ئه م شاره ش ناوه که یم بیستبوو،  102سەردەم ئەدەبی



ئاگام له  چیرۆکه  غه ماوییه که ی ژیانی بوو، ده مزانی ده یه وێ شتێ له  خه ڵکی ئه م شاره ی خۆمان 
بگۆڕێت و ڕێی لێ ده گرن و پێی ناکرێت. دوو جار چووم بۆ پارکی دایک و له سه ر ئه و کورسییه  
ڕه ق و ته ق و ئاسنینه  دانیشتم که  ئه وان یه که مجار یه کترییان تیا بینی. مه به ستم خۆی و 
هاوڕێکه ی بوو. خۆشم نازانم بۆ حه زم کرد بچم و ئه و نامه یه ی ئه وانم کۆپی کردبووه وه  و 
چه ند جارم له سه ر ئه و کورسییه  به  ده نگی به رز  بۆ خۆم خوێنده وه . من یه کێک بووم له و 
که سانه ی که  هه وڵێکی زۆرم دا بۆ ئه وه ی هاوڕێکه ی که  لێی ون بوو بوو بدۆزمه وه ، که سانێکی 
زۆر داوایان له  من کرد به دوای هاوڕێکه یدا بگه ڕێم، به و پێیه ی من ئه زموونێکی زۆرم هه بوو 
له  گه ڕان به دوای که سانی ون بوودا و که سێک بووم هه روا به ئاسانی ته سلیم نه ده بووم. به اڵم 
ئه مه  هه موو ڕاستییه که  نییه ، لێره دا نهێنییه ک هه یه  له ناو نهێنییه کی تردایه . ئه ویش ئه وه یه  
که  من ده  ساڵێک زیاتر بوو ژنی ژێر بارانم ده ناسی، کاتێک من ناسیم و چایه کمان پێکه وه  
خوارده وه  ئه و ناوی ژنی ژێر بارانی له خۆی نه نابوو، به ڵکو ئه وسا فه یس بووک هه ر نه بوو. 
سااڵنێک دواتر که  من هه واڵی ئه و ناوه م لێ پرسی، پێم وت بێزه حمه ت ناوی ژنی ژێر باران 
له  چییه وه  هاتووه ؟ بۆ ئه و ناوه  سه یره ت له خۆت ناوه ؟ چاوانی پڕ بوون له  فرمێسک و هه ستا 
ویستی بڕوات، به  کزییه وه  وتی: به ڕێزم پرسیارێکت لێ ده که م؟ وتم فه رموو. وتی: تۆ قه ت 

به  منداڵی حیکایه تت بۆ کراوه ؟ وتم به ڵێ. وتی ئه ی به  گه وره یی؟ وتم مه به ستت چییه؟  
وتی به ڵێ هه ر مه به ستم ئه وه یه  که  وتم، با مه به سته که م باشتر ڕوون بکه مه وه . تۆ 

قه ت به  گه وره یی نه خۆش بوویته  و خۆشه ویسترین که ست حیکایه تت بۆ بکات تا خه وت 
لێ بکه وێ و چاک بیته وه ؟ وتم نا، قه ت ئه و به خته م نه بووه ، قه ت به خت به و شێوه یه   قژی 

دانه هێناوه  و بێته  سه ر ڕێگام. وتی که واته  هه رچی بڵێم زیاده یه  و لێم تێناگه یت. پێش ئه وه ی 
بڕوات چه تره  سپییه که ی به رزکرده وه  و  به  هه نیسکێکی گه رم و زه رده خه نه یه کی برینداره وه   

چه ترێکی  من  وه رگره .  لێ  سپییه م  چه تره   ئه م  فه رموو  ده بارێ،  باران  ده ره وه   له   وتی: 
ترم له ناو جانتا ده ستییه که مدا پێیه ، منیش زوو فریا که وتم و وتم، باشه  منیش حه ز 
بیری  که مێک  بێت؟  ڕه نگه که ی چۆن  ده که ی  حه ز  بده مێ،  به دیاری  ده که م چه ترێکت 

کرده وه و وتی: چه ترێکم ده وێ له ڕه نگی باران، منیش وتم بۆ؟ وتی ئاخر هه روه ک چۆن 
له به ر باراندا نابینرێت که ده گرین، ئاواش به چه ترێک له ره نگی باران نابینرێت که  به چه تره وه  
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وه ستاوین، باران و چه تره که  تێکه اڵوی یه ک ده بن. ده بێ 
ئه و دیمه نه  له  دووره وه  چه ند جوان و پڕ ته لیسم بێت 
پێی  بتبینێت  یه کێ  له  دووره وه   و چ سیحرێکی هه بێ. 
سه یر ده بێ که  له به ر باراندا وه ستاویت و ته ڕیش نابیت. 
وا  چه ترێکی  تا  ئه وه ی  مانای  وتم  و  پێکه نیم  منیش 
ده گمه نت بۆ په یدا نه که م بۆم باس ناکه یت و پێم ناڵێی 
ژنی ژێر باران له چییه وه  هاتووه ؟ وتی نه خێر، ده زانی بۆ؟ 
چونکه  بۆ گێڕانه وه ی پێویستم به  هه موو هێزی دونیایه ، 
ئێستا ناتوانم باسی رۆژێکی باراناویت بۆ بکه م. به اڵم 
رۆژێک ده بێ ئه و هێزه م هه بێ و بۆت باس بکه م. ئێستا 
نا، تکایه  ئێستا نا. به اڵم ئێمه  یه کترمان 
من  که   ئه وه ش  ده ناسی،  باش 
حه زم  که   له وانه ی  بووم  یه کێک 
هی  بدۆزمه وه ،  هاوڕێکه ی  کرد 
چاکه یه کی  ئه و  که   بوو  ئه وه  
حه زم  منیش  و  کردم  له گه ڵ 
بده مه وه .  چاکه که ی  کرد 
ئه وه   باسی  لێره دا  من  بۆیه  
هاوڕێکه یم  من  ئایا  که   ناکه م 
ئه وه یان  نا؟  یان  دۆزییه وه  
باران  ژێر  ژنی  بۆ  هه ڵده گرم  
چونکه   بگێڕێته وه ،  بۆتان  ئه و  تا 
ئه و  گێڕانه وه ی  ده که م  هه ست 
ئه وه   دێت.  له خۆی  هه ر  چیرۆکه  
چیرۆکی خۆیه تی و هی که سی 

ئه و  ئه وه   دابێ،  یارمه تیم  منیش  با  نییه ،  تر 
ڕۆژێک  ڕه نگه   بیگێڕمه وه .  من  ناداتێ  مافه م 
بێت و ئه و وه ک خۆی ده ڵێ چیرۆکێک بنووسێت 
منیش  باران"،  ڕه نگی  له   "چه ترێک  ناوی  به  
وه ک ئێوه ، وه ک خوێنه رێک چاوه ڕێ ده بم و پێم 
ئه ی  ئێستا  به اڵم  بیخوێنمه وه .  ده بێت  خۆش 
بێت،  سه یر  به الته وه   ڕه نگه   ئازیز!  خوێنه ری 
ئێمه  ده  ساڵ پێش ئێستا بۆ ده بێ یه کتریمان 
بینیبێت، چاکه ی چیمان به سه ر یه که وه  هه یه ؟ 
ئێستا ئیدی به ره  به ره  بۆ ئه وه ی ئه م چیرۆکه  
شوێنی خۆی بگرێت، ده بێت ورده  ورده  بکه ومه  
پێش  به اڵم  به سه رهات،  هه ندێ  گێڕانه وه ی 
خێرا  شتی  هه ندێ  ده بێ  بکه م  ئه وه   ئه وه ی 
به شه کانی  نه وه ک  بێنمه وه   خوێنه ر  به بیری 
به شه کانی  هاتوو  گه ر  نه مابێت.  له بیر  تری 
تر و گێڕانه وه ی هه ندێ به سه رهات تێکه اڵوی 
لێ  داوای  من  ده بێ  ئه وه   بۆ  بوون،  یه کتر 
بووردن بکه م، وه ک وتم من چیرۆکنووس نیم 

و نازانم چیرۆک چۆن  چۆنی بینا ده کرێت.
بناسن،  هاوڕێم  ڕۆمانی  ڕه نگه   هه مووتان 
رۆمانی پاریسی، که  داوای له من کرد چیرۆکی 
یه کێ  تا  بنووسمه وه   دڕک"  "نووسینه وه ی 
چوار  له   کلیلێک  و  بخوێنێته وه   چیرۆکه که  
بێنێته وه .  بۆم  بوو  پاریسی  الی  که   کلیله که ، 
یه کێ دوای خوێندنه وه ی چیرۆکه که  بزانێت که   104سەردەم ئەدەبی



ئه و کلیله ی بۆم دێنێته وه  زۆر بایه خی هه یه و بێ ئه و کلیله  ده فته ری ژماره ی پێوانه ییه کان قه ت 
ناکرێته وه . ئه و ده فته ره ی به  بادانی چوار کلیل له یه ک کاتدا ده کرێته وه . ڕه نگه  بیرتان مابێت 
که  پاریسی هاوڕێم هه وڵێکی زۆر ده دا له  پاریس که سێک بدۆزێته وه  کلیله که ی پێدا بنێرێته وه ، 
به   مێرده که ی  ژنێک  ده بیستێت که   پاریسه وه   به هۆی کورده کانی  تا  ناکه وێت  ده ست  که سی 
شێرپه نجه  ماوه یه ک ده بێ مردووه و له  پاریس تاقه تی چووه  و ده یه وێ بگه ڕێته وه  بۆ واڵت. به  
هۆی کچێکه وه  ژماره ی ته له فۆنه که ی وه رده گرێت و تێلێکی خێرای بۆ ده کات و سه ره خۆشی 
لێ ده کات و هاوخه می خۆی پێ ڕاده گه ێنێت و به شه رمێکه وه  داوای لێ ده کات که  به یانی حه ز 
ده کات بیبینێت و چیرۆکێکی بداتێ بیخوێنێته وه . ئه ویش به الیه وه  سه یر ده بێ که  گه نجێک 
یان خه ریکی  ده ره وه   کورده کانی  خانمه ،  ئه و  بۆ خوێندنه وه ، الی  بداتێ  چیرۆکێکی  ده یه وێ 
ده عوه تکردنی یه کترن و هه ر که  گه یشتنه  به رده می ده رگاکه  بۆ ڕۆشتن، ده که ونه  زه مکردنی 
یه ک، یان ده چن بۆ ئاهه نگ وتا ده توانن هه ڵده په ڕن و دوایی پیاوه کان به  یه ک بیره  سه رخۆش 
ده بن و ده یکه ن به  شه ڕ. یان منداڵه کانیان ده به نه  ماکدۆناڵدس و خۆیان به دوای که بابخانه دا 
ده گه ڕێن. به اڵم چیرۆکێک بۆ خوێندنه وه ؟  هیچ که سێک له  دونیای کوردیدا شتی وا قۆڕی 
لێ داوا نه کردووه ، داوای ماچیان لێ کردبێ، داوای خوێندنه وه ی چیرۆکیان لێ نه کردووه . 

بۆیه  یه کسه ر ڕازی ده بێ. رۆمانیش به یانی له  شوێنێک ده یبینێت و چیرۆکه که ی ده داتێ 
و پێی ده ڵێ، خانمی ئازیز! ئه م چیرۆکه  بخوێنه وه  و هیچی ترم ناوێ، گه ر به دڵت بوو، 

براده رێکم که   بۆ  به ریته وه   بۆ  کلیلێکم  توانیت  نووسیووه  و گه ر  له سه ر  ته له فۆنه که م 
خاوه نی ئه م چیرۆکه یه  و ناوی غه ریب ڕیکۆرده  سوپاست ده که م. گه ر به  دڵیشت نه بوو وه ک 

هه ندێ ڕه خنه گر بیدڕێنه  و به  هه ر دوو قاچت، به  پاژنه ی  پێاڵوه کانته وه  تا هێزت هه یه  بچۆ 
سه ری تا هه نجن به  هه نجن ده بێ و الپه ڕه کان وشه یان تیا نامێنێت و ئاواش هه ر سوپاست 

ده که م و ڕێزم هه یه . ئێستا ئیتر خوێنه ری ئازیز! باش ده زانی کێ کلیله که ی کاتی خۆی بۆ 
هێنامه وه  و ئه و چاکه یه ی له گه ڵ کردم که  هه رگیز بیرم ناچێته وه . هه ر که  کلیله که ی 
دامێ، داوای لێ کردم ئه و نامه یه ی پێشان بده م که  له  ژووری دڕکه کاندا دۆزیمه وه  

و هه ردوو کلیلی "کۆپی یه کتر"ی تیا بوو. ئه و نامه یه ی من په یمانم دابوو وه ک پاداشت 
خێراوه   چاخواردنه وه یه کی  به ده م  دێنێته وه .  بۆ  کلیله که م  که   بده م  که سه ی  ئه و  پێشانی 
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نامه که ی خوێنده وه  و ته وقه یه کی کرد و رۆشت. پێش ئه وه ی 
بڕوات سه یرێکی کردم و وتی، براڤۆ به ڕێزم! سوپاس ڕۆڵه  
بۆ ئه و چیرۆکه. تۆ وات له من کرد چیرۆکم خۆش بوێت. 
منیش وتم: نا ببووره  من چیرۆکنووس نیم خانمی به ڕێز! 
من ته نها ژیانی منداڵیی خۆم و هاوڕێکانم له ناو دڕکه کاندا 
گوێی  نازانم  چیرۆک.  به   بوون  خه ڵکی  الی  و  نووسییه وه  
لێ بوو یان نا؟ چونکه  بارانێکی سه یر له  ده ره وه  ده باری و 
ده نگی من ته واو تێکه اڵوی بارانه که  بوو بوو . تا دوای چه ند 
ساڵێک به  هۆی فه یس بووکه وه  منی دۆزییه وه  و نامه یه کی 
وه ک  قبووڵکردنی  داوای  و  نارد  بارانه وه   ژێر  ژنی  به ناوی 
"من،  نووسیبووی  و  کردم  لێ  هاوڕێیه ک 
کلیلێکم  که سه ی  ئه و  باران،  ژێر  ژنی 
بۆ هێنایته وه "، منیش به  سوپاسه وه  
داواکه یم جێ به  جێ کرد و بووین 
به  هاوڕێی فه یس بووک. هه ندێ 
پرسینی  هه واڵ  نامه یه کی  جار 
ده کرد  ئه وه ی  باسی  ده نارد، 
پیاو  ئه و  چیرۆکی  له   ئاگای  که  
و  به رد  ده بێته   پیاو  که   ژنه یه   و 
پارچه یه ک  ده بێته   له شی  ژنه که ش 
ئه و  چیرۆکی  له   ئاگای  برین.  له  
کوڕه یه  که  دێ بۆ شار، شه کر بکڕێ 
"حوزنی  ناگه ڕێته وه .  و  باوکی  بۆ 
میوانێک به  ته نیشت ژیاندا ده ڕوات"، 
ئاخ ! ئه وه  منم به  ته نیشت ژیاندا 

له و  ئاگای  منه .  حوزنی  ئه وه ش  و  ده رۆم 
ئه ویش  و  ده یاننووسم  که   چیرۆکانه یه  
خۆمه وه   الی  منیش  خوێنێته وه .  ده یان 
ئاگاداری  بووکه وه ،  فه یس  به هۆی  هه ر 
له   یارمه تی  داوای  که   بووم  نامه یه ی  ئه و 
هاوڕێیانی فه یس بووک ده کرد هاوڕێکه ی 
وای  زیاتر  بوو  ئه وه ش  هه ر  بدۆزنه وه .  بۆ 
له من کرد هه وڵ بده م بۆ دۆزینه وه ی. جگه  
له وه ی که سانێکی زۆریش داوایان لێ کردم 
که  به و کاره  هه ستم و وه ک باسیشم کرد 
که  گێڕانه وه ی ئه و چیرۆکه  بۆ خۆی به جێ 
گێڕانه وه ی  ده که ومه   ئێستا  به اڵم  دێڵم، 
ئه وه ی له  سه ره تادا باسم کرد، که  هه فته ی 
پێشوو له  ژنی ژێر بارانه وه  نامه یه کی زۆر 

سه یرم بۆ هات، چاوه ڕوانم نه ده کرد.
جارێکم  چه ند  من  که   نامه که یدا  له  
نووسیبووی:  باران  ژێر  ژنی  خوێنده وه ، 
ده چێ  له وه   من  ڕیکۆرد!  غه ریب  "به ڕێزم، 
بۆت.  بێت  پێ  دڵخۆشکه رم  هه واڵێکی 
هێنده  دڵخۆشکه ر که  من خۆم له  خۆشیدا 
خه وم لێ ناکه وێت، هه رچه نده  ناتوانم سه د 
بده م،  پێ  شتێکت  هیچ  په یمانی  سه د  له  
چونکه  کاتێکی زیاترم ده وێ و که مێکی تر 
سه فه رێکی بۆ ده که م و ڕه نگه  هه فته یه کم 
پێ بچێ تا بتوانم به  روونتر بۆت بنووسم،  106سەردەم ئەدەبی



به اڵم که سێکم بۆ دۆزیویته وه  که  چه ند ساڵه  به  دوایدا ده گه ڕێیت. ده بێ بچم به  دوایدا بزانم به  
ڕاست ئه وه  خۆیه تی یان نا؟ بۆیه  من ئێستا نامه وێ هیچ بڵێم نه وه کو خۆی ده رنه چێت. هه رچه ند 
هه موو نیشانه کان، وێنه کان، قسه کان، هه موو چرکه  ڤیدۆییه کان که  گیراون  بۆ ئه وه  ده چن که  
ئه و بن. من پێم نه وتوویت، به اڵم ماوه یه کی زۆره له م که یسه دا ئیش ده که م و  خه ڵکانێکی 
زۆرم ڕاسپاردووه  تا به  هه موومان بۆت بدۆزینه وه.  هه ست ده که م له  زۆر ڕووه وه  قه رزاری تۆم 
و که سێکی له  هه موو الیه نێکه وه  شایانی هه موو شتێکی جوانی. من هه فته یه کم پێ ده چێ 
و کاتێ هاتمه وه  به  بوون یان نه بوون نامه ت بۆ ده نووسم، به اڵم تۆش به  بوون یان نه بوون 
شتێک هه یه  ده بێت بۆمنی بکه یت". دوای خوێندنه وه ی چه ند جارێکی نامه که،  وه اڵمم دایه وه : 
به ڵێ باشه  خانم! به سه ر چاو، چیت ده وێ، هه ر به  من بکرێت په یمان بێت فه رموو. به اڵم تۆ 
جارێ پێم بڵێ کێت بۆ دۆزیومه ته وه ؟ چاوه ڕێم کرد وه اڵمی نه بوو، بۆ ئێواره ش، بۆ شه ویش 
هه ر وه اڵمی نه بوو، جا زانیم سه فه ری کردووه  و هه فته یه کی زۆر زه حمه ت چاوه رێم ده کات. 
هه فته یه ک بێ وه اڵم ده مێنمه وه . به اڵم گه ر ئه و که سێکی وای بۆ من دۆزیبێته وه ، هه فته یه ک 
چییه ؟ مانگ و ساڵ چین؟ هه رچه ند ده مزانی له وێ نییه  و سه فه ری کردووه ، نامه یه کی ترم 
بۆ نووسی، سوپاس خانم، سه رکه وتووبی له  کاره که تدا. هه ر بیرم ده کرده وه ، ده بێ کێی 

نه مدۆزیونه ته وه .  و  گه ڕاوم  و  کردووه   ون  ژیاندا  له   زۆرم  که سانێکی  من  دۆزیبێته وه ؟ 
نامه یه کی ترم بۆ نووسی، هه ر چه ند ده مزانی له وێ نییه  و وه اڵمم ناداته وه ، نامه کانم 

له  هاوارێک ده چوون به ڕووی دیوارێکدا که  ده نگه که  هه ر ده هاته وه  بۆ الی خۆم. نووسیم: 
دوای  به  مۆم. گه ر  ببم  چاوه ڕوانیدا من  له   ڕه نگه   دێیته وه ،  له  سه فه ره که ت  تۆ  تا  خانم! 

هه فته یه ک نامه ت نووسی و وه اڵمم نه دایته وه ، ئه وه  هی ئه وه یه  بوومه  به  مۆم.
دوای هه فته یه ک، دوێنێ ئێواره  نامه یه کی نارد و به  پێکه نینه وه  نووسیبووی، به ڕێزم غه ریب 

ریکۆرد، هیوادارم جارێ نه بووبی به  مۆم. من له  فه یس بووک نه بووم تا وه اڵمی بده مه وه ، 
بۆیه  ئه و ترسابوو بووبم به  مۆم، نامه یه کی تری ناردبوو و نووسیبووی، گه ر ببی به  
مۆم، ئه وا ده بیته  مۆمێکی زۆر گه وره  و به شی ئه م شاره  ده که ی، هه ر داده گیرسێیت 

له هه موو  شاره   ئه م  ده زانی  مۆم.  په یکه ری  ده بیته   نابی،  ته واو  قه ت  و  ده سووتێیت  و 
بوو:  نووسی  تری  نامه یه کی  تر  ماوه یه کی  پاش  مۆمه یه .  جۆره   به و  پێویستی  زیاتر  شتێ 
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به ڕێزم! ده  وه اڵم بده ره وه ، پێش ئه وه ی ببی به  مۆم 
چیرۆکێک بنووسه  به  ناوی "ئه و کوڕه ی بوو به  مۆم". 
هه فته یه   ئه م  ده زانم  ئیستا  ئاخر  بده ره وه ،  وه اڵم  ده  
بووردن  لێ  داوای  ئه وه ش  بۆ  و  ژیاویت  خراپ  چه ند 
نامه کانم بینی،  ده که م. که  فه یس بووکم کرده وه  و 
یه کسه ر وه اڵمم دایه وه . ساڵو ژنی ژێر بارانی به رێز، 
نا نه بوومه  به  مۆم، به اڵم تۆزێکم مابوو. ئه و نووسی، 
زۆر  ئینسان  ده زانی  بوو،  مه راقدا  له   دڵم  بکه   بڕوا 
ئه و  ئینسان،  کافکاوه ،  رۆمانه که ی  دوای  له   ناسکه ، 
بوونه وه ره  نه گبه ته ، ئاگامان لێ نه بێ ده بێ به  هه موو 
شتێک. نووسیم، وایه  خانم، ڕاست ده که یت. 
بوو،  بێده نگ  ئه ویش  بووم،  بێده نگ 
سه فه ره که ت  بڵێ  پێم  وت،  پێم 
چۆن بوو؟ گه ر که سێک هه یه  و بۆ 
منت دۆزیوه ته وه  پێم خۆشه  گه ر 
پاداشتی  له   بڵێیت،  پێم  ده کرێ 
ده وێ  چیت  نازانم  ئه وه شدا 
لێم، گه ر شتێکت له  خه یاڵدایه ، 
ئه وه شم بۆ بنووسه  و گه ر به  من 
وته نی  خۆت  به سه رچاو.  بکرێت 
تازه   من  نه بوون  یان  بوون  به  
په یمانم پێ داوی. نووسی، به ڕێزم 
غه ریب ڕیکۆرد، سه فه ره که م خراپ 
له تۆم  من  ئه وه ی  به اڵم  نه بوو، 
زوو  به یانی  که   ئه وه یه   ده وێ، 

له سه ر سه ده که  یه کتری ببینین و پێم خۆشه  
ده مه وێ  خانم؟  کوێ  بۆ  بکه ین.  سه فه رێک 
ئه و  بۆ  بمبه یت  ڕێگایه دا  ئه و  هه مان  به  
ده مه وێ  ده هات،  لێ  برینی  بۆنی  ژووره ی 
سه رێکی  و  تێپه ڕین  چایخانه که دا  الی  به  
مێژه   له   کوڕه که ی  که   بده ین  باوکه   ئه و 
چایه کی  هه نگه کانیدا  ناو  له   و  نه بینیووه  
چایخانه که   خانم!  ده زانی  البخۆینه وه .  تاڵی 
باوکی ماوه ؟  به اڵم  نه ماوه ، ده زانم،  له  مێژه  
به ڵێ، تا مانگی پێشووش مابوو به اڵم خراپ 
پیر بووه . ئه ح، گرنگ نییه ، گرنگ ئه وه یه  تا 
به ڵێ  ده کات،  کوڕه که ی  چاوه ڕوانی  ئێستاش 
تا ئێستاش هه ر من ببینێت یه کسه ر باسی 
منیش  به یانی،  تا  که واته   نووسی:  ده کات. 
کێت  بڵێیت  پێم  ئێستا  ناچێ  له وه   نووسیم، 
بۆ دۆزیومه ته وه . نووسی: ئێستا زۆر هیالکم، 
به یانی که  که وتینه  ڕێگا هه موو شتێکت بۆ 
باس ده که م، له  ڕێگا هه موو شتێک ده زانی. 
راست ده که یت خانم هیالکیت و بۆ ئه وه ش 
زۆر سوپاس؛ نووسی، به اڵم ده ترسم به یانی 
له سه ر سه ده که  باران نه بارێت، ئه ی من چی 
بکه م به ڕێزم غه ریب ڕیکۆرد؟ چی بکه م گه ر 
به یانی باران نه باری و چوار ئۆتۆمبیل یه ک 
گه نجێک  چواره میان  و  نه یه ن  یه ک  له دوای 
نه بێت ده ستی ناڕه زایی به رز بکاته وه  و بۆڵه   108سەردەم ئەدەبی



بۆڵ بکات و پێنجه م دانه  دوای پێنج هه ناسه ، بێ ئه وه ی ده ستی لێ ڕابگرین له  به ردمماندا 
نه وه ستێت و تا چایخانه که ی الڕێ نه وه ستینه وه . نووسیم:  ده زانی ئه وه یان به ده ست من 

نییه ، به اڵم هه ر که  گه یشتینه  سه ر سه ده که  و باران باری، ئه وه  بزانه سه فه ره که مان 
ده که ین. ئه ی ئه گه ر باران نه باری غه ریب ڕیکۆرد؟ خانمی به ڕێز! گه ر ئێمه  نه خشه که مان 
له گیرفاندا بێت و دونیای ئه و ونبووانه مان له دڵدا هه ڵگرتبێت، ئه وه  بزانه  سه دی سه د باران 

ده بارێت. ئه ویش به  پێکه نینه وه  نووسی: من تراکسووده  زه رده که م له به ر ده که م و له سه ر 
عه رزه که، له و ته پ و تۆزه دا لێی داده نیشین تا باران ده بارێ. بۆم نووسی: باشه  وا ده که ین. 
ئه ویش نووسی: که واته  تا به یانی. ئه ی ئێستا هه ر پێم ناڵێیت کێت بۆ دۆزیومه ته وه ؟ به یانی 

به ڕێزم به یانی. منیش نووسیم که واته  ماده م ئێستا پێم ناڵێیت، منیش به یانی شتێکم 
له تۆ ده وێت؟ فه رموو به سه ر چاو، چیت ده وێ؟ نووسیم ده بێ به یانی ئه وه شم بۆ باس 
بکه یت که  ناوه که ت، ژنی ژێر باران له  چییه وه  هاتووه ؟ نووسی، ئۆکه ی ڕۆڵه ، بڕاڤۆ، 

چاکی لێ ده زانی، که واته  تا به یانی سه عات پێنج. نووسیم زۆر باشه  به ڕێزم تا به یانی و 
ئێستا شه و شاد. شه وت شادتر.
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رەووف بێگەرد

من تا ئێستا نازانم خەیاڵ واقیع دروست دەکات یان پێچەوانەکەی ڕاستە. بۆ سەلماندنی هەر یەکێکیان 
کۆمەڵێک نووسەری بە ئەزموون و شارەزا بە دەنگ هاتوون. من لە ئەزموونی خۆمدا هەندێک لەو چیرۆکانەی 
نووسیومن بە پێچەوانەی ڕای خوێنەرەوە بیرم لێ کردونەتەوە. بۆ نموونە خوێنەر پێی وتووم کاراکتەری 
فاڵنە چیرۆک خۆم و کەسە ڕاستەقینەکانی دەوروبەرمن، ڕووداوەکەیش بەسەرهاتێکی واقیعیە. کەچی الی 
من ئەو چیرۆکە زادەی خەیاڵیکی ڕووتی خۆم بوە. بەاڵم هەر لەو چیرۆکانەدا کە کەرەسە و ڕەگەزەکانیم 
لەناو ژیانی ڕاستەقینەوە هێناوە و لەوەیش ترساوم بە چیرۆکنووسێکی واقیعی ناوم بەرن، الی خوێنەر بە 
خەیاڵی ڕووت شکاونەتەوە. لە هەردوو هەڵوێستەکەدا من کڕبووم و هیچم نەوتووە )زۆرجار ئەم بیدەنگیە 
لە بەرژەوەندی نووسەرە( ئەوەی من لەم الیەنەوە بڕوام پێی هەبێت لە ئەدەبدا ئەو دوو ڕەگەزە )خەیاڵ و 

تۆپی ناو 
تابووتەکە
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بێ  واقیعی  یەکترین.  تەواوکەری  واقیع( 
ڕووت  فۆتۆگرافی  وێنەیەکی  لە  خەیاڵ 
بوونی  هەر  ڕووتیش  خەیاڵی  و  دەچێت 
دەڵێت:  گەورە  نووسەرێکی  وەک  نییە. 
هەر  بفڕێت  ئاسمانەوە  بە  چەند  باڵندە 
زەویی.  سەر  بێتەوە  خواردن  بۆ  دەبێت 
خۆیشمی  هەیە  چیرۆکێکم  من  ئێستا 
بۆ  ناچارم  کردووە.  سەرەگێژە  تووشی 
ڕای خۆتانی  ئەوەی  بۆ  بگێڕمەوە  ئێوەی 
ئەگەر  لەدواییدا  منییش  و  بدەن  لەسەر 
هەڵوێستێک  بتوانم  بێت  پێویست 

وەربگرم، هەر هەڵوێستێک...
من لە تەمەنی منداڵیمەوە حەزی زۆرم لە 
یاریی تۆپی پێ بووە. ڕەنگە کاریگەریی 
یاریگای  کە  بووبێت  لەسەر  ئەوەم 
گەورەی شار لە گەڕەکی ئێمە بووبێت و 
چێژی ئەم یاریەی بە زۆربەی هەرەزۆری 
گەڕەک  الوانی  و  قوتابی  و   منداڵ 
و  یاریگا  خودی  چ  ئێواران،  بۆیە  دابێت. 
تیپی  چەندین  چۆڵەکەی  دەوروپشتە  چ 
دەکردن.  تیا  یاریان  الکۆاڵن  و  سەرەکی 
بۆ هەندێکمان و بەتایبەتی لە ڕۆژانی بێ 
بارانیدا ئەمە بەردەوام و زۆر کەم پشووی 
و  دایک  الی  ئەوەیش  بۆ  دەکەوت.  تێ 
باوک و خێزانەکانمان وا خۆمان دەربخەین 

پیاچوونەوەی  بۆ  و  نەبووین  کردن  یاری  لە  کە 
وانە چووینەتە دەرەوە و درەنگ هاتووینەتەوە، 
دەچووینە  کاووخۆ  بە  یاریی  تەواوکردنی  دوای 
و  سەر  ڕێگامان.  سەر  نزیکەکەی  مزگەوتە 
مل و قاچ و قولمان پاک دەشت. تەواو خۆمان 
نەکراوەکانمانەوە  کتێبە  بە  و  دەکردەوە  ڕێک 
بڵێم  ئەوەیش  دەبێت  ماڵێ.  بۆ  دەگەڕاینەوە 
بارەگا و  تیپەکەمان تیپێکی الکۆاڵنی بێ  کە 

تاڕادەیەک ناڕێک و پێکیش بوو.
لە  خۆر  کە  مایس  مانگی  سەرەتای  ڕۆژێکی 
ئاوابوونی دابوو. تیپەکەمان کۆتایی بە یاریی 
ماڵەوەبووین.  گەڕانەوەی  ئامادەی  و  هێنا 
نەکەین،  یاریی  دواتر  ڕۆژی  دا  بڕیاریشمان 
چونکە ماندووین و زۆربەی هاوڕێکانیشمان 

هەیە.  قوتابخانەیان  کردنەوەی  تاقی 
بووین  هاوڕێیەکم  و  من  کەس  دوا 

دەبوو  و  مایەوە  ال  فتبۆڵەکەمان  کە 
بەاڵم  ماڵەوە.  بۆ  بیباتەوە  یەکێکمان 

ئەستۆ  لە  ئەرکەکە  نەماندەویست  کەسمان 
کە  ئاشکرابێت  خێزانەکەی  الی  و  بگرێت 

)دوای  هاوڕیکەم  بووە.  کردن  یاریی  لە 
هەر  ئەنجام(  نەگەیشتینە  ئەوەی 
و  گەڕان  کەوتە  مزگەوتەکەدا  لەناو 

سووسەکردن. پاشان پێشنیارێکی سەیری 
دەخەینە  تۆپەکە  وتی:  و  هات  خەیاڵدا  بە 
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سووچیکی ئەو تابووتەی لە پەنایەکی چەپەکی 
کەس  و  دانراوە  مزگەوتەکەدا  دیوارێکی 
نایبینێت. من زوو ڕام لەسەردا، پێکەوە 
توند  کردەوە.  فش  چووپەکەمان 
لە  و  نوساندمان  چەرمەکەوە  بە 

سووچێکی تابووتەکە دامان نا.
سەرنجی  لێرەدا  دەبێت 
کە  بدەین  زەق  گریمانەیەکی 
ئێمە هەستی پێ  لە  هیچ کام 
هەستیشی  ئەگەر  یان  نەکرد. 
درکاند.  نەی  کردبێت  پێ 
ئەگەر  ئەوەبوو  ئەوییش 
ڕۆژەدا  دوو  ئەو  ماوەی  لە 
تابووتەکەی  مردوو  یەکێک 
چارەنووسی  بەکارهات  بۆ 
دەبێت؟!  چی  ئێمە  فتبۆڵەکەی 
یەکێک  بەڕێکەوت  ئەگەر  یان 
ڕێگای لەوێ کەوت و تۆپەکەی 
بەهەرحاڵ  چۆن؟  ئەویان  برد 
هەندێک  بۆ  گریمانانە  ئەم 
ئەوە  وەک  ژیان  چرکەساتی 
ژماردنی  بە  خۆت  وایە 
ئەستێرەوە خەریک بکەیت 
مڕی  و  مشت  لە  یان 
ئەوەدابیت کە ئایا مریشک 

لە هێلکەیە یان هێلکە لە مریشکە. ئێمە 
دوور لە هەر گومان و دوودڵیەک فتبۆڵە 
دەست  دایە  خۆشەویستەکەمان  و  تازە 
ڕێگای هات و نەهاتی ناو تابووتێک کە 
بە ڕواڵەتیا لەوە نەدەچوو چەند مانگێک 

بێت مردوو ڕێی تێ کەوتبێت. 
من  کە  ئەوە  دوای  ڕۆژی  دوو  عەسری 
تۆپەکە  ڕۆیشتین  بەپەلە  هاوڕێکەم  و 
چووین.  خاڵیدا  تابووتی  بەسەر  بێنین 
و  گەڕاین  بۆ  ئەوالی  و  ئەمال  ماوەیەک 
من  لە  )کە  هاوڕیکەم  بوو.  سوود  بێ 
باشترییش  و  فتبۆڵێن  لە  حەزی  زیاتر 
بە  چوو  شەرمێکەوە  بە  دەکرد(  یاریی 
الی مجەوەری مزگەوتەکەوە و وردەوردە 
شاردنەوەی  باسی  گەیشتە  تا  دواندی. 
بێزاریەکی  بە  مجەورەکە  فتبۆڵەکە. 
زۆرەوە وتی بۆ ئەمە مزگەوتە یان پەنای 
حەشاردانی تۆپی منداڵە وردکەیە! پاشان 
وتی شەوی پێشوتر یەکێک مردووە و بەو 
تابووتە گواستویانەتەوە بۆ سەرقەبران. 

ئیتر ئەو هیچی تری لێ نازانێت.
هاوڕێمان  یاریکەرانی  هەموو  ڕۆژە  ئەو 
تاوانەکەیان  و  گیرا  دڵیان  کۆستە  بەو 
بەاڵم  هەردووکمان.  ئەستۆی  خستە 
هاوڕێکەم )من و ئەو تێکەڵیی خێزانیمان 
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هەبوو، تەنانەت هەندێک شەو لە ماڵی یەکتر دەنووستین( وەک ئەوەی هەست بە غەدرێکی 
ناڕەوا بکات یان بە ڕۆحە کون پشکنیەکەیەوە بەدوای نهێنیەکدا وێڵ بێت، بێ ئەوەی ئێمە 
پێی بزانین کەوتبوە پەیجور و سووسەکردنی ماڵە مردوەکەی ئەو ڕۆژە. تا دوای چەند مانگێک 

گەیشتبوو بەم ئەنجامە و چیرۆکەکەی بەم جۆرە بۆ گێڕاینەوە:
ئەو شەوە پیاوێک لەو نزیکانە مردوە، چەند کەسێک هاتوون بۆ تابووتەکە و تۆپەکەیان تیا 
بینیوە. یەکێکیان سەیری پێ هاتوە و دوای بیرکردنەوە بەوانی تری وتوە ئەمە نهێنیەکی 
خواییە. چونکە مردوەکە کۆنە یاریکەرێکی تۆپی پێ بووە، ئێستا بوونی تۆپەکە لەو تابووتەدا 
ڕازێکە و نابێت هەر ئاوا ئاسان بەسەریدا تێ پەڕن. بۆیە قەناعەت بە هاوڕیکانی دەکات 
کە پێویستە تۆپەکە لەگەڵ مردوەکەدا بنێژرێت. بۆ ئەمەیش دەبێت بە دزیەوە ئەم نهێنیە 
لە مەیت شۆرەکە بگەیەنرێت. کە باسەکە بۆ مەیت شۆرەکە دەگێڕنەوە زوو بڕوایان پێ 

دەکات و دۆخێکی وا دەڕەخسێنێت کە لەکاتی کفن کردنیدا جگە لەوان کەسی وای لە 
وایش  و  دەچەسپێنێت  تەرمەکەوە  پشتی  بە  تۆپەکە  وەستایانە  پاشان  نەبێت.  دەور 
بە پشتێنەکە دەیجەڕێنێت کە لەژێر کفنەکەوە کەس هەستی پێ نەکات. بەو جۆرە 

تۆپەکە لەگەڵ مردوەکەدا دەخرێتە گۆڕەوە و تا ئێستایش لەگەڵیایەتی.
ئێستا من بێگومانم کە دوای زیاد لە پەنجا ساڵ. ئێسک و پروسکی ئەو مردوە لە ژێر خاکدا 

وردوخاش بوە. بەاڵم چەرمی تۆپە تازەکەی ئێمە هێشتا بەرگەی چەند شوتێکی لوی میسی 
بێت،  واقیعی  خوێنەر  هەندێک  الی  چیرۆکە  ئەم  دەشێت  دەگرێت.  ڕۆناڵدو  کریستیانو  و 

الی هەندێکی تر تەواو خەیاڵیی. من کارم بەسەر تێگەیشتنی ئەوانەوە نییە. چونکە 
بەرانبەر بە هەردوو هەڵوێستەکە من هەر بێدەنگیی هەڵدەبژێرم.

تشرینی دووی ٢٠١٣

دەم
ەبیسەر
ئەد
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تـوانــا ئـەمیـن
ستۆکهۆڵم 2012

سیفری دروست بوون
بێ  ناو  قەراریی  بێ  بەدەست  پاڵەوانەکەی  کە  دەکردەوە  حیکایەتێک  دروستکردنی  لە  بیرم  بوو  ماوەیەک 
خەوییەکی کوشندەوە دەناڵێنێت. کاراکتەرەکەم هەرگیز دروست نەکرد، ئەو چانسەی بێتە ژیانێک لە دەرەوەی 
ویستی خۆی، نازانم بڵێم بەخۆشحاڵییەوە یان بەداخەوە، لێ سەندەوە. ئیدیەکەم وەک بیرۆکەی دروستکردنی 
ئەو بوونەوەرە وا بوو کە خودایەک، جارێک، تەنیا یەکجار بەزەینیدا دێت بیخولقێنێ و نایکات، ئاوا ڕاگوزەر و 

ڕۆکساالنا 
ئاناستاسیا 
لیسوفسکا

 تەوراتی ئەولیا بەخەتی ڕەیحانیی



خێرا خەیاڵەکەم؛ کە شتێک بوو وەک تەمی ناسکی جێماوی حیکایەتێکی کۆن لەسەرمدا، هات و ڕۆیشت.. 
دەمویست تەدارەکی کارەکە وا ڕێک بخەم، کە خوێنەرەکەی ببێت بە بەشێک لە حیکایەتەکە، لە 

من و کەسێکی تر؛ هەر کەسێک کە ڕۆژێک لە ڕۆژان و بەڕێکەوت لە واڵتێکی دوور و تەریک و 
لە کتێبخانەیەکی چەپەکدا ئەم چیرۆکە بخوێنێتەوە و خۆی لێ ببێ بە وێژەرەکەی، بە پاژێک 

لەو دێڕە خواروخێچانەی لەبەردەستیدایە.. چیرۆکی ناو خەیاڵدانی بێ باکی من، تەنیا بە 
نووسین بە پایان نەدەگەیشت و ئەوە تەنیا نووسراوی دنیا بوو کە ئاتاجی خوێندنەوەی 

بە کەس نەبوو.
دارینەی  دەرگا  لە  بوو  خەریک  و  بووم  خۆم  لۆچاولۆچی  گیرۆدەیی  ناو  مژۆڵی  من 
قاوەخانە چکۆالنەکەی شەقامی "سۆدێرباری" دەچوومە دەرەوە، کە کچێکی ئاڵی موو 
کایی، بە دەنگێکی شەهوانیی، کە وات دەزانی لە دڵێکی تەنگەوە دێتە دەرێ، هاواری 
لێ کردم: "Ursäkta }بێ زەحمەت...!{" بروسکەیەکی گەرم بەسەرمدا هات و سارد 
سارد لە سەری پەنجەکانمەوە دەرچوو، کچەکە لەبەردەمم دا کتێبێکی بەرگ چەرمینی 
کۆنی پێیە و دەڵێت کە لەسەر مێزەکەی من جێماوە..! کتێبەکە لەو پەڕاوە کۆنانە 
بوو کە هێزێکی موگناتیسی گەورەیان هەیە و بەجۆرێ سەرنجی وڕ و تاساوی بونیام 
دوای  و  ڕوداوانە  ئەو  پاش  من  بکەی،  لەخاوەندارێتی  حاشا  ناتوانی  کە  ڕادەکێشێت 
کە  ئێوارەیە؛  ئەو  نییە،  ڕوون  بۆم  هێشتا  نهێنییەک،  دۆزینەوەی  لە  ساڵ  سااڵنەی 
ئێستا ناوی دەنێم "ئێوارەی فریو"، کتێبەکە خۆی، یان ئەوەی بەدەست کچێکی کاڵی 
کە  کردووم،  زەردانەی  کاغەزە  ئەم  ناو  کەمەندکێشی  و  تەلیسم  بووە،  قەشەنگەوە 

هێشتا دەرچوون لێیان وەک ئەمەلی ئاوە لە سەرابستان.
کاڵی  بەدلەیەکی  لە  ئەو  بینی؛  ستۆکهۆڵم  لە  کافێیەدا  لەو  شەیتانم  کە  یەکەمجار 
ژنی  لەگەڵ  ڕۆژانە  ئەو  بووم؛  گەورەدا  ڕۆحیی  قەرقەشەیەکی  لە  من  و  کارکردن 
پایزە ساردە و  وا بەو  تێدامابووین، کە  لەباربردنی سکەکەیدا  ئاریشەی  لە  هاوڕێکەمدا 
و  دەدا  دایکی  ڕووتی  لە سکی  لەقەی  بەخۆنەگرتوو هێکرا هێکرا  وەک کۆرپەیەکی جێ 

بەڕێکەوتێکی ناخۆش لە من پڕ ببوو! ئاهـ... ئێمە ئەو ڕۆژانە خەراپ گیرمان خوارد بوو.. 
یادەوەریی  بوو، هەرچەند  چاوبادامی گەنج  ژووانەدا کوڕێکی  بێ  و  کتوپڕ  دیدارە  لەو  شەیتان 
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خۆمم دەگوشی بێ ئەوەی بیناسمەوە سیمایم لەبەرچاو 
دەچوو  فرانسی  ئەکتەرێکی  لە  شێوەی  نەبوو؛  غەریب 
کە ئێستا ناوەکەیم بیرچۆتەوە.. شتێک لەودا هەبوو کە 
هەرکەسێکمان بیدیبا، هەستمان دەکرد پێشتر لە کات 
و جێگایەکی تردا بەخزمەت ئەم دەموچاوە گەیشتووین.
زۆر  هی  کە  بوو،  چاویدا  لە  نیگەرانییەک  و  داهێزران 
باری  بە  یەکەمجار  "من  گوتی:  خۆی  بوو،  نووستن 
ئەم  ئینسان،  بە  مەیە  نازە  هەموو  ئەم  وت  تەعاالم 
دونیا  هەموو  بۆ  دەست  ناسرەوێت،  بچووکە  ماخۆالنە 
ئێمەن،  ئەوانەی هی  و  خۆین  وا هی  ئەوانەی  دەبات؛ 
شتەکان وا تێکەڵ دەکات من و ڕەبلعالەمینیش سەرمان 
ئەو  دەیترساندم؛  شەیتاندا  لە  ئەوەی  دەرناچێت".  لێی 
سۆرانی،  زارەوەی  کوردی  بە  بوو  قسەکردنەی  جوان 
هەموو  بە  کە  ترساوم  کەسانە  لەو  هەمیشە  من 
زاراوەکانی زمانێک بە پێرفیکتی دەدوێن و ئەوەم وەک 
لە  زۆر  ئەوەی  وەک  سەیرکردووە.  حەربایی  لە  جۆرێک 
خۆی بکات بە خاوو خلیچکییەکەوە کە 
نەدەپچڕا،  هەڵ  لەیەک  بۆ  دەمی 
لە  ڕۆژانە  "هاوڕێکانت  وتی: 
تخوبی مندا ئیشەکانی خۆیان 
تەواو  من  ڕۆژگاری  دەکەن.. 
مامۆستا  گوزەشتم،  بووە، 
یەک  من  بەسەرچووم... 
دەبێ  ئیتر  هەیە؛  ئیشم 
من  ئەوەتا  بنووم"!. 

سوڕماوە،  تێکەڵەی  دیالێکتە  لەم  سەرم 
پێت  دەبێت  خۆشەویست  خوێنەری  بەاڵم 
و  نییە  چیرۆکە  ئەم  پڵۆتی  "نووستن"  بڵێم 
تا  ئیتر  تۆ  و  من  بێت،  ڕەحەت  خەیاڵێشت 

کۆتایی شەیتان نابینینەوە.

سیفری دەرچوون
))بەناوی خوای گەورە و مەزن..

من کە بەندەیەکی بچووک و بێ نرخ ئەولیا 
ناوم و قەزدی سەفەر و گەڕانی دنیام هەیە 
جیمادی  مانگی  ڕۆژی  یەکەم  خوا  بەیارمەت 
ئۆسکۆدارم  شاری  ساڵی١٠٦٥  یەکەمی 
پاشادا  احمەد  مەلیک  بەدوای  و  بەجێهێشت 
رووم کردە والیەتی وان ئەمەش بەسەرهاتی 

ئەو گەشتەیە: ((
لەم  چەلەبی  ئەولیا  لەمەوبەر،  ساڵ   ٣٥٤
وا  ئێستا  کە  )سیاحەتنامە(کەیدا،  بەرگەی 
دوژمنی  لە  دیاریەک  وەک  و  لەبەردەستاندا 
)اشباح  فەسڵی  لە  من،  گەیشتۆتە  خوداوە 
دەکات  سەیر  حەکیمێکی  باسی  مرآة(ـە  في 
ناوچەیەکی  لە  تاریک  و  سارد  شەوێکی  کە 
کوێستانی، لە دامێنی زنجیرە چیایەکی زنار 
لە  )ورمێ(،  خۆرئاوای  باکوری  لە  گردەڵە،  و 
ڕەشەبایەکدا چاوی پێی کەوتووە. حەکیمەکە 
لەگەڵ کاروانێکدا بووە کە یاقووت و یەتیمی 
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الچینیان بە سەفەرێکی توالنیی و تاقەت پڕوکێندا لە "سەرنەدیبە"وە بردووە بۆ "بولغارستان"، ئەولیا 
کاڵێکی  موو  ئەغیار  بوو هەم  ئاشنا  ))لەپێشچاوم هەم  دەڵێ:  ئەو حەکیمە غەریبەدا  وەسفی  لە 

بونیام سەری  بوو  دیدە  دنیا  بەحاڵی  دابوو  تەقاوتەق  خوای  عەردی  نەحیف هەموو  میانەساڵی 
دەهاتە خوروو(( ئەوانەی ئەم بەشەیان لە سیاحەتنامەشدا خوێندۆتەوە و بەخزمەت چەلەبی 

خۆی گەیشتوون، دەڵێن؛ کتومت ئەوە وەسفی ئەولیایە بۆ خۆی..!
سەفەرنامەکەی چەلەبی کە وا بەدەستی منەوەیە و تۆش دەیبینی، نومرەی قەبووڵی لە 

قەرائەتخانەی تۆپقاپی لە ئیستانبوڵ وەرگرتووە، بەخەتێکی باریک بەاڵم درشت نووسراوە، 
من لە فەرهەنگە گەورەکەی خەتدا کە "شەمسەدینی سامی" نووسیویەتی، دیتم ئەمە 
پیتە  و کۆتایی  ئەلیفەکانی درێژ  لەبەرئەوەی  و  ـ عەرەبی قەدیمە  فارسی  خەتێکی 
خوارەکانی تەنک و تیژە بەناوی ڕوەکێکی بۆنخۆشەوە ناونراوە.. لە حاشییەدا چەلەبی 
خۆم  خوای  لەبەردەم  پساڵنا  یەومی  لە  نەکا  الکین  ئەسرارە  ))وەلەو  نووسیویەتی: 
رووسیاهـ بم باید حەقیقەتی پشتی سەفەرەکەم کە تەعبیرە لە کەشفی ئەعشابێکی 
شیفاهـ بۆ لەبارخستنی سکی "خەدیم"ی ژنە بچووکی سوڵتان سەلیم خان کە بە فیتی 
شەیتان لە مەلیک احمەد پاشا پر بووە بۆ پەیدۆز و خۆنەوارانی دوارۆژ سەجل بکەم((. 
من دوای ماوەیەکی زۆر سۆراخ، لە قاموسی "بورهانی قاتیع"دا و بەڕێکەوت لە گەڕان 
بەدوای واژەکانی تری خیانەتدا ئەو سەرەداوەم کەوتە دەست؛ کە ئەم کتێبە بۆ بۆنی 

ڕەیحانەی لێ دێت..؟

سیفری ئەولیا
لێرەدا و وەکو خۆی ـ تەنها ڕێنووسەکەی دەگۆڕم ـ یەکێک لە گفتوگۆ قووڵەکانی ناو 
کتێبەکەی بەردەستم دەنووسمەوە، کە حەکیم و چەلەبی شەوێک لە بارەی ڕۆحەوە لە 
و  کردوویانە  فارسدا  مەملەکەتی  سەرسنوری  لە  ورمێ،  نزیک  سو"ی  "گویزەل  گوندی 
وابزانم ئەولیا ویستویەتی لەسەر ئیزنی حەکیمە نەناسەکە، گیایەکی لەباربردن بۆ ژنی 

سوڵتان؛ کە بەخیانەتێکی قورس لە نزیکترین هاوڕێی خۆی پڕبووە، دەستبخات:
بخاتە  تۆوێک  وایە  ئەوە  وەکو  ژنێکەوە  لەشی  دەخاتە  نوتفەیەک  پیاو  کە  حەکیم..  ))جەنابی 
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سەوز  تۆوە  ئەم  تا  بدات،  ئاوی  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  و  ناوعەردەوە 
ئەبێت و پەل ئەکوتێ و دێتە دەرەوە و ئەبێت بە درەخت، 
نوتفە  ئاوهاش  نییە،  درەخت  تۆوەکە  چۆن  هەروەک  بەاڵم 

ئینسان نییە((
ترا،  بارێکی  حاڵ  و  لە  بەاڵم  تۆوەکەیە  خۆی  ))درەختەکە 
تۆوەکەیە  ئەسڵە  ئەوەی  ترا،  هەوایەکی  لە  بکەم  عەرزت 
نەک دارەکە، نوتفەش هەم تۆو و هەم گەوهەری ئینسانە 

لە پاکترین و شیاوترین باردا((
زۆڵ  مناڵی  بۆ  مەسەلەکە  من..  بەختی  نەناسی  ))حەکیمی 
وا  غەزەبە.  عبوری  زەمین  سەر  بۆ  ئەمە  هەیە،  فەرقی 
لەدایکبوو بە شەش پەلەوە، وا خوا ویستی ئەو دوو زیناکارە 
وەکو  دەرەوە  بێتە  بات، شتێک  نوقسان  تولفێکی  جەزای  بە 
ئەم خیانەتە  ئینجازی  لە  جیاوازمان  ئینسانێکی  وا  عیبرەت. 

بینی((
لە  کراوە  پێی  ئەوەنەی  تەبیعەت  ئەرخەیانبە،  ))ئەولیا.. 
تا  لە جنوبی شەرقیەوە  نەکردووە،  درێغی  بەشەردا  غەدری 
شیمالی غەرب، بە فەرقێکی کەمی سوڕەت 
هەموومان  قەوقیافەمان،  کاوکاوێ  و 
ئەفەرمووی  تۆ  تەشابیهین.. 
جیاواز  ئینسانی  جیاواز..!  ئینسانی 
من  و  قوڕتوبە  لە  کەسێک  کوا..؟ 
لە خۆراسان و بەندەیەکی خوا لە 
واین..  یەک  وەکو  چین وماچین 
هەرسێکمان دوو دەست و دوو 
هەیە،  سەرمان  یەک  و  قاچ 

کتومتە..  بەدەنمان  ئەعزای  هەندەسەی 
کەی تەفاوتی مابەینی دوو بەشەر وەکو 
فەرقی نێوان خەرگوش و زەرافەیە..؟ لە 
کاری ئیالهی سەرم ئەسوڕمێ، سەدەها 
ئەو  هەڵداشتۆتە  پەڕەندەی  چەشنی 
عاسمانە، کەچی ئەم حەشاماتە ئەحسەن 
تەقویمەی خۆی کە ئیسمی لێناوە بەشەر، 
نەوع  بەیەک  خڕە،  عەردە  ئەم  لەسەر 
خەلق کردووە..! الکین دەر مەوزوع نوتفە 
ژیان  ژەنگی  کە  مەعدەنێکە  گەوهەرە، 
نەیگرتووە، ئەینا برای ئەلعان و قیامەتم، 

ئینسانی جیاواز کامەیە..؟((
))جەنابی حەکیم.. ئەگەر ئەو گەوهەرەی 
تەشریفی  ڕۆژێک  دەفەرمووی،  جەنابت 
کرد؛  سەیرمان  و  دنیایەوە  ئەم  هێنایە 
زاڵمە، بینیمان خوێنخۆرە، تماشامان کرد؛ 
گورگێکە لە خۆیدا و وەحشییەکە بۆ ئەو 
ئەهلە، ئێمە لەم سەرەوە بۆ ئەو دڕندەیەی 
موستەقبەل پەت نەکەین..؟ بۆ بییەڵین 
بێت..؟ ئاخر پیاو بڕێ فامی هەبێ، ئەم 

ئاگرە بۆ لەماڵی خۆی بەردا..؟((
))ئەولیا بەگ.. ئەویان لە عیلمی بچووک 
و ناچیزی ئینساندا نییە، پیاوی ژیر ئەگەر 
و مەگەر ناهێنێتە جەڕ و بەحسێکەوە کە 

خۆی دەستی تیای نییە، الکین...((
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))حەکیم ئاغا.. هەموو شتێ بڵێ و بەس مەفەرموو ئەمە لەدەست خودایایە، ڕجا ئەکەم ئینسان لەم 
زووڵمە کەبیرەی کە هەروا خەریکە لە خۆی دەکات، بێ بەری مەکە..!((

))ئەفەندی.. ئەمە پێی دەڵێن ئیزهاری نەزەر! ئەولیا.. تۆ پیاوی خوای، نامومکینە زاتی ئیالهیی 
لەم جەڕ و بەحسە بکەینە دەرەوە، درووستە پێشتر قەرارەکە لە دەست ئینساندایە، بەاڵم کە 

ئابی حەیات کەفتە ڕەحمی مادەرەوە، ئیشەکە نقڵی بەردەم تەعاال ئەبێ.. خوا خۆی زاهیر و 
باتینە، پێی خۆش نییە ئەم بەندە بچووکە دەستبخاتە ئیشییەوە، وە ئەما بەعد با مناڵەکە 

تەشریف بفەرموێ؛ چوزانین نابێ بە نوور بۆ ئەهل، وا ناکات بڕێ ئازاری بەنی ئادەم 
کەمتر بێ، نابێ بە بەرەکەتێ کە پێچێک لەم حەیاتە توندەی ئینسان شل بکاتەوە.. 
چۆن تولفێک دەکوژیت کە عیلمت لە حانیا سفرە، ئەوە بەشەرعی خوا قەتڵی نەفسە 

و بەشەرعی خەڵکیش عەمدە((
))بێ قەزابی حەکیم.. ئەو تۆپەڵە خوێنەی ناو سکی لەیلەدۆنەیەکی بەکەڵی میسلی 
خەدیم، ئینسان نییە، عەقڵ و شعووری نییە، چۆن فڕێیان و لەکۆڵخۆکردنەوەی دەبێتە 

قەتڵ..؟((
))مادام واتان فەرموو، ئەبێ ڕوخسەت بفەرمووی سوئالێک لە خزمەتاندا عەرز بکەم: 
کە ئایا بەنی ئادەم، کەسێکە عەقڵ و شعوری هەبێ..؟ ئەی ئەوەی نەیبوو، یان ئێمە 
وامانزانی نییەتی، یان هێشتا پێنەگەشتبوو، لەدەروەی جنسی بەشەرە..؟ پیاوی خوا! 
کەرامەتی ئینسان ئەوکاتە درووست نابێ کە پەلەکانی درووست دەبن.. من کە ئەم 
دەستکردە جوانەی خوا دەبینم چاوم پڕ دەبێ لە ئاو.. من ئینسانم خۆش ئەوێ و ئیمانم 

پێیەتی لە عانێکدا نەخەمڵیووە و لە زەمەنێکا گەشە دەکا و لە کاتێکا تەواو دەبێ((
ڕێمان  ڕێبواریی  بە  هەردووکمان  ساردەی  شاخە  ئەم  هەوای  بە  حەکیم..  ))جەنابی 
تێیکەوتووە، منیش ئینسانم خۆش ئەوێ، هەربۆیە ئەم سەفەرە تووشەم بۆ خستۆتە 

بەر خۆم.. بەاڵم دنیاگەڕی گەورە، نوتفە لەم مەرحەلەیەدا ئینسان نییە((
بە  قەتڵی  تۆ  نەبوو؛  ئینسان  کە هەرشتێ  دەبێتەوە  ڕوون  بەرچاوم  وردە  وردە  ))ئەولیا.. 

موجاز دەزانی..!((
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سیفری ڕەش
لە  عوسمانیەکان،  مێژووی  هەموو  بووم  ناچار  کە  من 
بیرۆکە سەرەتاییەکەی خواجە ئەحمەدی یەسەویەوە و 
بە عوسمانی کوڕی ئورتۆغڵدا تا عەبدولمەجیدی دووەم 
بۆ تێگەیشتن و سەر لێ دەرکردنی ئەم نهێنییە چەندین 
لە چەند شوێنی جیاوازدا  و  جار بخوێنمەوە.. هەمیشە 
دەکەوتم بەسەر ئەو ڕووداوە نادیارەی کە مێژوونووسان 
ئیمپراتۆر"، گرێکە گوزارشت  "گرێکوێرەی  نابوو  ناویان 
بوو؛ لە ڕق لێ هەڵگرتنێکی ناکاوی سوڵتان سەلیمخانی 
نزیکترین  لە  قانوونی،  سولەیمانی  سوڵتان  کوڕی 
بە  کە  پاشا،  ئەحمەد  مەلیک  ناوی  بە  خۆی  برادەری 
شمشێری  لە  باوەڕنەکردە  ڕێکەوتێکی 
"هۆمایۆن"  دیوانی  جەالدی  سووری 
و  دەبێت  فریادی  ئیستانبوڵ  لە 
ئەعزەمی  لەسەدری  سەڵتەنەت 
بۆ  دەخاتەوە  دووری  و  دەخات 

ویالیەتی وان.
ئەوروپای  لە  گەڕانمدا  لە 
وەک  جارێک  ڕۆژهەاڵت 
تاراو و جارێک  کۆچبەرێکی 

وەک چیرۆکنووسێک، توانیم بگەمە شوناسی 
مۆزەی  لە  سوڵتان؛  خەدیمی  ڕاستەقینەی 
دیکیۆمێنتێکی  لە  و  دا  سۆفیا  مێژوویی 
لە  ڕووس  باڵوێزی  کە  پواودا  و  زەرد 
نووسراوە؛  ناردویەتی،  وە  کوشتاندینا 
کەشیشێکی  کیژی  ڕاستیدا  لە  ))خەدیم 
ڕۆکساالنا  ناوی  و  ئۆکرانییە  ئارتودۆکسی 
لەشەڕی  و  لیسوفسکایە  ئاناستاسیا 
خاچپەرستەکاندا وەک غەنیمە لە گوندێکی 
و  دەگیرێت  مۆڵداڤیا  بچووکی سەرسنوری 
زوو  و چاوکەژاڵییەکەی هەر  لەبەر جوانی 
بەوەشدا  سوڵتان((  حەرمسەرای  دەگاتە 
ماهی دەوران؛ گوڵبەهارخانی ژنە گەورەی 
سوڵتان ئیرەیی پێ دەبا و لەغەمی قوورسی 
داگیرنەکردنی  مەترسی  و  خۆی  پایەکەی 
مێردەکەی، دەکەوێتە شەڕێکەوە لەگەڵیدا، 
و  کریستیانەکە  کچە  بەسەرکەوتنی  کە 
شاری  بۆ  دوورخستنەوەی  و  خۆی  شکانی 
پێ  کۆتایی  ڕەش،  دەریای  لەسەر  پورسا 

دێت. 

سیفری خیانەت 
شەوێک لە گفتوگۆیەکی دوو قۆڵیدا لەگەڵ 
گەڕێدە و تاقە مێژوونووسی ئیمپراتۆر، لە 
بەدلیس،  لە  میرعەبداڵخاندا  باخەکانی 
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مەلیک دەفەرمووێت: ))خیانەت بۆنی هەیە و بۆنەکەی شتێکی فێنکە وەک بۆنی ڕەیحانە(( ئەولیا 
زۆری دەبا، تا شتێکی زیاتر لە نهێنییەکەی ئەو و ڕۆکساالنا چنگبخات.. ئەحمەد پاشا لەژێر کاریگەریی 
خیانەت،  ئایا  کە؛  زۆرزانانەی چەلەبیدا  پرسیارێکی  وەاڵمی  لە  و  مایندا  قورسی شەرابی شیری 

بەخسوس بۆ عالی مەقامان شتێکی دروستە یان نا..؟ مەلیک هەناسەیەک هەڵدەکێشێت کە 
ئاهی ڕۆژگارانی زووی لێ دێتە دەرێ و وا جواب دەداتەوە کە خیانەت: ))قەرارێکی ڕاستە، 

ئەمما لە زەمەنێکی غەڵەتدا..((.

سیفری ڕۆح
لە ستۆکهۆڵم  لە شەقامی سۆدێرباری  کافەیەک  لەسەر مێزی  کتێبەی شەیتان  ئەو 
بۆ منی جێهێشتبوو، جۆرێکە لە جادوو، جادوویەکی ڕەش.. هەموو جارێک الپەڕەکانی 
دەگۆڕێن، بەوەدا ژمارەیان لەسەر نییە دۆزینەوەی چیرۆکێک تێیدا زۆر دژوارە.. چەلەبی 
لەم کتێبەی شەیتاندا سەعات و بەرواری ڕووداوەکانی بەشێوەیەکی تەمومژاوی و قژقژ 
نووسیوەتەوە، بەشێوەیەکی ئاڵۆز شەو و ڕۆژی دابەشکردووە بەسەر ١٠٠ سەعاتدا 
و هەر سەعاتێکی بە ١٤ دەقیقە و نزیکەی٤٠ چرکە مەزەندە کردووە. لەم کتێبەدا 
بەسەرهاتی گەشتێکدا  ناوەڕاستی  لە  وا هەیە  جاری  و  دەگۆڕن  جێگە  پاراگرافەکان 
دەوەستێ و بەدوایدا چەند الپەڕەیەکی سپی دێت، وەک ئەوەی نووسەرەکەی بخوازێت 
چیرۆکەکە بە کەسێکی تر تەواو بکات..! نازانم بۆ پاش ئەو دیدارە کورت و لەپڕە؛ وا 
هەست دەکەم شەیتان بیەوێت بە ستراتیژی خۆیدا بچێتەوە و ئەمجارە وەک دوژمن 
زاری شەیتانەوە  لە  ئەولیا  بکات..!  ئینسان  هاوڕێیەتی  دۆستێک  وەکو  ڕاستی  بە  نــا، 
نووسیویەتی: ))ئایا خالیق ڕێگە دەدات بەم کاریسەیە و لە زدی خۆی لوعبەکە نیهایەت 
بێت و ئیتر هەمووان تەجرەبەی نەوعێکی تر لە حەیات بکەن.. حەیاتێکی موتەهەر کە 
نە ئەوی تێدابێت و نە من..؟(( تیۆری ژیانی خاوێن؛ ژیانێک بێ خودا و بێ شەیتان بەشێک 

بوو لەو کونپشکییەی من لە بیرۆکەی هەمیشەیی پشتی کتێبەکەدا هەنوکە دەیخوێنمەوە. 
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سیفری خۆشاردنەوە
من ئێستا وا خەریکە ئەم الپەڕە پەرش و پەڕاگەندانەی لەبەردەستمدایە، بە وەستاییەکی چیرۆکنووسانەوە 
پێکەوە بنووسێنم و لەتەکنیکێکی کۆالجیدا فێڵێک لە ئێوە بکەم و بێ ئەوەی هەستی پێ بکەن، خۆم و ژنی 
هاوڕێکەم؛ یانی تازە دۆستی من، بە سکێکی نۆمانگییەوە هەڵبێین لەم دونیا ڕەقەی ڕیاڵەوە بۆ بەهەشتی 
کاغەز، سەرزەمینێک کە چاوی کز و کەمتینی ئێوە ناتوانن بمانبینن. بە ئەمانەتیشەوە دەبێ ئەوە بیڵێم کە 
ئەم دەستنووسە موڵکی من و شەیتانە بەیەکەوە، ئەوا بە ئاگاداری خۆیان و لەسەر ئیزنی 
ئێوە، من جارێکی تر ئەم چیرۆکە دەنووسمەوە و ڕەنگە ناوی بنێم؛ تەوراتی ئەولیا 
کافێیەکی چکۆالنەی  لە  ڕێکەوت  بە  ئێوارەیەک  کە  کتێبێک؛  ڕەیحانیی..  بەخەتی 
ئەو  شەیتان؛  بدەمەوە،  شەیتانی  نیشانی  ستۆکهۆڵم،  لە  سۆدێرباریدا  شەقامی 
گەنجە چاوبادامییەی لە ئەکتەرێکی فرانسی دەچێت و ئێستا ناوەکەیم بیرچۆتەوە.. 
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جەالل ئال ئەحمەد   
و. لە فارسییەوە: بابەک سەحرانەوەرد / تاران 

هەوا سارد بوو و منیش لە چاوەڕوانی پاسدا لەسەر بەفری شەقامدا لەهاتووچۆدا بووم و لە ژێر باڵتاوەکەم 
هەڵئەلەرزیم. دوو رۆژ دەبوو بەفر دەباری و چاوانم هێندە لە بریقەی بەفر ئازاری نەدیبوو کە ئەو ڕۆژە 
واق  جارجار  و  ئەدی  ئازاری  رۆژدا  ڕووناکیی  بەفری  ناخۆشەکەی  بریقە  بیری  لە  هێشتا  چاوانم  دیبووی. 
دەوڕما. ئەو پۆڵەی کە تێیدا وانەم دەوتەوە سۆپای هەبوو و گەرمیش بوو. بەاڵم چ قازانجێکی نەبوو. خۆ 

جێ پێ
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گەرما لەگەڵمدا نەدەهات. هەمیسان شەقام و بەستەڵۆکی 
سەر شەقامەکان و  ساردی و سەرما و چاوەڕوانیی بۆ پاس. 
وانەکەم هەر زوو بەئەنجام گەیاندبوو. شەکەت نەبووم، 

بەاڵم سەرمام بوو .
ژێر  لە  شانەکانم  ئێسقانی  لەرزی  لەرزە  بە  هەستم 
باڵتاوەکەمەوە دەکرد. منیش یەخەی باڵتاوەکەم تا سەرەوە 
جوگەلەی  گوێی  لە  پاسدا،  چاوەڕوانی  لە  و  هەڵدابووەوە 
شەقامەکەدا دەهاتم و دەچووم. هێشتا بەفر هەر دەباری. 
بەرەبەرە دەبوو بە تەرزە. دەنکە بەفرەکان ورد و قورس 
دەنکە  ناخۆشەکەی  سەرما  بە  هەستم  منیش  بوون. 
دەنیشتە  یەخەکەمەوە  درزی  لە  کە  دەکرد  بەفرەکان 
لە  منیش  چاوی  و  تێپەڕین  و  هاتن  پاس  دوو  سەرملم. 
تاریکایی شەودا شوێن دەنکە بەفرەکان دەکەوتە سەر عەرد 
و سەرلێشێواو بە شوێن دەنکە بەفرەکان کە هەر دەهاتوو 
قورس تر دەبوون و سەرمایەکی دڵتەزێنی بەشوێنەوە بوو. 
ماڵیبوو،  شەقامەکانی  سەر  بەفری  ئۆتۆمبیلەکان  تایەی 

بەاڵم هێشتا بەفری پێوە مابوو.
منیش هەستم بە نەرمایی بەفرەکەی ژێر قاچەکانم دەکرد 
ئەم  و  دەپەسترایەوە  کە 
بێدەنگییە  لە  دەنگەم 
نیوەشەو  نائاساییەکەی 
بیستنی  کە  دەبیست 
نەرم بوو. لە ژێر تیشکی 
کە  شەقامدا  گڵۆپەکانی 
کڵۆبەفرەکان  بوو،  لێڵ 

داوی  هەوادا،  ڕوونی  و  تاریک  نێوان  لە 
دەهێشت.  جێ  خۆیانەوە  بەدووی  سپییان 
کلۆ بەفرەکان دەتگوت داوی خەیاڵی سپین 
و بە هیچ شوێنێکی ئاسمانەوە بەند نین 
دەگرت.  گیانی  شەو  تاریکایی  لە  تەنیا  و 
شەقامەکە چۆڵ و هۆڵ بوو. کەسێکی دی 
لەوێ وەستابوو و چاوەڕێی پاس بوو. نیگای 
وێڵ و سەرلێشێواوم لەگەڵ کڵۆ بەفرەکاندا 

بەرەو عەردەکەدا دەگەڕا.
لێڵەکەی  ڕووناکییە  ژێر  لە  کە  جارێک 
تازە  بەفرە  ڕوانیمە  وەستابووم،  گڵۆپەکە 
پێیەک  جێگە  لە  نیگام  پڕدا  لە  باریوەکە. 
هەڵەنگوت! جێ پێیەکی گەورە و پان و پۆڕ 
بەتەواوەتی پڕی  بەفر  بوو، هێشتا  تازە  و 
نەکردبۆوە. لە ناکاو بیرێک یەخانگیرم بوو: 
"یانی دەشێت؟ دەشێت ئەمە جێ پێی من 

بێت؟... خۆزگە جێ پێی من بایە!...".
خۆش  پێم  چەندە  کرد  هەستم  لەناکاو 
کە  دیم  بایە...  من  پێی  جێ  ئەوە  دەبوو 
لەسەر  پێی من  چەندە خولیام هەیە جێ 
گرەو  نەمابوو  وای  چی  مابێتەوە.  عەرز 
پێی  جێ  ئەمە  کە  بکەم  خۆشمدا  لەگەڵ 
بوو،  لەوێندەر  دی  کەسێکی  بەاڵم  منە، 
هاتوچۆی  پاسەوە  چاوەڕوانی  بەدەم 
دەکرد. دیسان نیگام لە نێوان داوە سپییە 
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خەیاڵییەکاندا وێڵ بوو. بیرم دەکردەوە کە: "یانی دەشێت ؟... یانی جێ 
پێی منیش لەسەر عەرد دەمێنێتەوە؟... خۆزگە جێ پێی من بایە!".

پڕوشە بەفر بەنێو هەڵمی هەناسەمدا دەهاتە خوارێ و هێور هێور ئەو 
جێ پێیە کە چاوم لێ ڕوانیبوو  پڕی دەکردەوە و خولیای جێ پێ دڵی 
هێناومە جۆش و هەوا سارد و سڕ بوو و من هێشتا لەژێر باڵتاوەکەمەوە 
سەر  بەستەڵەکی  و  بەفر  پاسەوە،  چاوەڕوانی  بەدەم  و  هەڵدەلەرزیم 
شەقامەکەم دەکوتایەوە. لە پڕ وەرچەرخام و بە جێ پێی خۆمدا هەوراز 
بوومەوە. نیگام لە جێ پێیانی دیکە هەڵەنگوت. جێ پێیەکان ڕوویان لە 

من بوو و هێشتا کڵۆبەفرە قورسەکان پڕی نەکردبوونەوە.
 خولیای دڵم کەوتە جۆش و خرۆشی زۆرترەوە و نیگام بێ ئاگا لەسەر پێاڵوی 
لەهاتوچۆدابوو.  پاسدا  لەچاوەڕوانی  هێشتا  کە  گیرسایەوە  پەنام  کابرای 
بوو.  گرنجدار  پاژنەکەی  و  کردبوو  لەپێ  بریقەداری  پوتی  نیو  جووتێک 
پڕی  بەتەواوی  بەفر  و هێشتا  بوو  نەخش  بەفرەکە  لەسەر  پوتەکەی  جێی 

نەکردبووەوە. 
ئەم جێ پێیە کە پان و گەورە بوو، گرنج گرنج نەبوو. ساف بوو، پاژنەکەی 
پاژنەکەیەوە دیاربوو. بیرمە کە  بەرز بوو و جێگەی حەوت کونی چکۆڵە بە 
لێی چوومە  ئارامی  بە  و  چاو  دایە  پێم  دیارترین جێ  نەبوو.  ئیدی سەرمام 
پێشەوە. جێ پێی ڕاست بوو. پێی ڕاستم هەڵبڕی و لە تەنیشتییەوە دامنا و 
کاتێ هەستم کرد جێ پێم لەسەر بەفرەکە نەخش بووە، ئەوسا بە ئەسپایی 
پێم البرد: "چەندە باشە!... یانی دەشێت ؟...بەاڵم لە کوێنە!..." و ئەو کەیفە 
خێرایەی کەوتەوە نێو دڵ و دەروونم ئیدی گەرمی نەدەکردمەوە و شانەکانم 
وەئاگای هێنامەوە. الکەوتم.  پاسێک  باڵتاوەکەمەوە دەلەرزی. هۆڕنی  لەژێر 
تایەی پاسەکە رێک بەسەر جێ پێیەکاندا تێپەڕی و کەمێک ئەوالتر وێستا و 
من سەرکەوتم. هێشتا هەڵدەلەرزیم. پاسەکە چۆڵ و ساردبوو. قامکەکانی 
پێم لەنێو پێاڵوەکاندا ڕچی بوو. لەدرزی پەنجەرەکەوە کزەبایەکی سارد 
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وەژوور دەکەوت و هەر جارە کۆمەڵێک پڕوشە بەفری لەگەڵ 
خۆی دەهێناو ئەکەوتە بەردەمووچاوم. نیگام بڕی بووە پێشەوە 
و هەر کە دەگەییە جامە بەفر گرتووەکە، ئەویش لە جێگەی 

خۆی دەیبەست و بە جامەکەوە دەچەسپی.
کەوتمە بیرەوە: "یانی... خۆ ئەمەش لەسەر بەفر بوو! جێ پێی 
لەسەر بەفر بوو، ها! جێ پێی سەر بەفر چ خۆشییەکم پێ 
دەدا؟ ها! یانی ئەمە دەکرێ؟ بەم سارد و سەرمایە! بەم پێیە 
لەحنەتییە ڕچیوانەوەم؟ یانی دەشێت؟ ئاخر چۆن دەبێت؟...". 
نێو پاسەکە ساردبوو. جامەکان جووڵەیەکیان پێ دەکەوت و 
بەسەر  تایەکان  زنجیری  دەهات.  لێوە  قێزەوەریان  دەنگێکی 
و  دەهات  لێوە  زڕەیان  و  دەکوترا  شەقامەکەدا  بەستەڵەکی 
قسەی  بەرزەوە  زۆر  بەدەنگی  شوفێرەکە  شاگردی  لەوالوە 

دەکرد و تاو تاو سەری دەکێشایە دەرێ و بانگی دەکرد.
بوو  خەریک  بەرباخەڵم  کتێبی  دابەزیم.  رێیاندا  لەچوار 
نەمابوو  وای  چی  دەلەرزین.  قاچیشم  تەنانەت  دەکەوت. 
زۆرتر  باڵتاوەکەم  یەخەی  ددانەکانم جیڕکردەوە.  بخلیسکێم. 
قایم کرد و خۆم گەیاندە  بەرباخەڵم  و کتێبەکەی  هەڵکێشا 
و  ببوو  ڕەق  و  بەستبووی  بەفرەکەی  کە  شەقامەکە  نانای 
لەسەری  پێم  جێ  ئەمزانی 
شەقامی  نانای  نامێنێتەوە. 
بوو.  قەرەباڵغ  چوارڕێیانەکە 
بە خێرایی  خەڵک هەموویان 
دەستیان  هەموو  دەڕۆیشتن. 
گیرفانیان  ناو  خستبووە 
وەکو  هەناسەکانیان  و 

هەناسەی ئەسپ هەڵمی لێ هەڵدەستا. 
و  هەڵدابوو  چەتریان  خەڵک  هەموو 

سەرمایان نەبوو. 
ڕووت و قووت و پێخاوس و هەژارەکان 
مردبوون  یاخود  نەبوون.  بەدەرەوە 
چ  ئەمە  کەوتبوون،  بەفر  ژێر  و 
دەستی  سەر  نەخستبووە  خەرجێکی 
کۆلیت  نێو  خزیبوونە  یا  و  خەڵکییەوە 
گەرم  خۆیان  کە  ژێرخانەکانیانەوە  و 
ئەو  سەروبیچمی  تەنانەت  کەنەوە. 
تێدەپەڕین  بەالمدا  کە  کەسانەی 
دەمبینی کە سوور هەڵگەڕاوە و گەرمن، 
وەک ئەوەی لە ژوورێکی گەرمەوە یان 
دەتگوت  وەدەرکەوتوون.  گەرماوە  لە 
هێناوە.  خۆیاندا  لەگەڵ  گەرماکەیان 
دەستکێشیان  بوو.  گەرمایان  هەموو 
لەدەست کردبوو و شوێن پێیان بەسەر 
بەفری تازەباریوەوە وەدیار ئەکەوت یان 
بەدیار نەئەکەوت. من کارم بەمە نەبوو. 
بیرم لە جێ پێی خۆم دەکردەوە. بیرم 
لەخۆم دەکردەوە کە لەژێر جلەکانمەوە 
سەرما  هەڵمەتی  لە  و  هەڵدەلەرزیم 
رام دەکرد و بیرم لە خۆم دەکردەوە و 

سەرکۆنەی خۆم ئەکرد:
"دەبینی؟ دەبینی ئەی قەل پیاو! هەموو 
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خەڵکان بەکەیف و گەرم و گوڕن. تەمی هەناسەیان لە  هەڵمی هەناسەی 
ئەسپ دەچێت، دەبینی؟  دەبینی چەند بەهێزەوە هەنگاو هەڵدێنن؟بەڵێ؟ 
ئەی تۆ چ دەڵێی؟ تۆ، تو خەریکە لە سەرما مردار دەبیتەوە، تۆ کە خەریکە 
دیار  شوێنێ  هیچ  لە  پێکەت  جێ  و  دەبیتەوە  ڕەق  و  دەرئەچێ  گیانت 
نامێنێت، لەسەر چ شتێک نامێنێتەوە! نە لەسەر بەفر، نە لەسەر عەرز! 
ناکەوێت. تێدەگەی؟ تەنانەت  بەڵێ شوێن پێت لەسەر بەفریش وەدیار 

لەسەر بەفریش!".
لەجامخانەی دووکانی رۆنفرۆشەکەی سەرچوارڕیانەکە کە لەناوەوە هەڵمی 
کردبوو و داوی ڕووناکتری لەزەمینە لێڵەکەی دەهاتەخوارەوە، ڕووناکییەکی 
لێڵ بەدی ئەکرا و لەڕووناکییەکەیدا شەقامێ کە لە نێوان پیادەڕێدا خۆی 

درێژ و پان کردبوو، دیاربوو. ڕەنگە جێی دوو ڕێبواری تێدا دەبووەوە.
رەچەڕێیەک کە لە ئاکامی هاتووچۆی ڕێبوارانەوە کرابووەوە. شوێن پێیان 
تێکەڵ و پێکەڵ بەسەر یەکتردا کەوتبوون، پاژنەیەکی ناڵچەسواو، بنی کورت 
و باریکی پێاڵوێکی ژنانە، جێگەی چوار قامکی ڕووتی پێیەکی خاوس، گرنجی 
خۆیدا  لەجێی  دڵنیاییەوە  بە  کە  پیاوانە  گەورەی  الستیکی  پێاڵوێکی  بنی 

بەرجەستە ببوو و تەنانەت مارکی کارخانەکەشی بەدیارکەوتبوو. 
 هەموو جۆر پێیەکی دی لەسەر ڕچەڕێیەکە بە پاڵ یەکەوە و بەسەر یەکدیدا 
چ  دەبینی  "دەبینی؟  تازەوە:  بیرێکی  کەوتمە  کتوپڕ  منیش  و  ببوو  نەخش 
ڕوویداوە؟ شوێن پێی چ کەسێک بە تەواوی نەماوەتەوە. جێ پێی کێ بەتەواوی 
دیارە هەتا هی تۆ دیار بمێنێتەوە؟ جێ پێی خەڵکی پێویست ناکات بمێنێتەوە. 
جێ پێ بۆ کردنەوەی رێگاکەیە. گرینگ ئەوەیە کە ڕێگە بکرێتەوە. بەفرەکە 
بشکێ و ڕێگە بکرێتەوە. ئەوسا ڕێگە بکرێتەوە، ئیدی جێ پێ بەکەڵکی چی 
دێت؟ جێ پێی تۆش هەروایە. گریمان جێ پێی تۆیش ون ببێت، لە بری ئەوە 
دەبێ بە بەشێک لە ڕێگەکە. گەر ونیش بێت لە نێو ڕێگەکەدا ون دەبێ. 
لە نێو ڕێگەیەکدا کە خەڵکی هاتوچۆی پێدا ئەکەن. گریمان جێ پێت ون 
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ببێ، بەاڵم شەقامەکە دەکرێتەوە ...".
ئەم بیرۆکەیە کەیفۆکەیەکی دەدامێ و خەیاڵی پتر ئاسوودە 
دەکردم. دەیتوانی بیرم ئاسوودە بکاتەوە. بەاڵم لە هەمان کاتدا 
کە بیرم لەم کەیفۆکەیە لەبەر خۆوە ئەکرد، لە جێگەیەکی تری 
زەینم شتێکی دی دەگوزەرا. شوێنێکی دی کە چوزانم. ڕەنگە 
هەر ئەو شوێنەی زەینم بێت. ڕەنگە هەر لەوێوە ئەم بیرەم 
پەڕەی سەندبێت. بەاڵم ئەم شتە ڕوونتر و وەئاگاتربوو و لەسەر 
یەک لە دەرگەی بیری دەدام: "ها؟ بەاڵم ئەوە ڕێگە کراوەتەوە! 
بکرێتەوە؟  رێگە  هەتا  باشترە  بێت  بزر  تۆ  پێی  جێ  بەڵێ؟ 
ئەها؟ ڕێگە، ڕێگە ئەویش بۆ کەسانێک دەڵێی تازە لە گەرماوە 
ئەسپە!  هەناسەی  هەڵمی  دەڵێی  هەناسەیان  و  دەرکەوتوون 
بۆ ئەم کەسانە؟ ئاخر بۆ ڕێگە بکرێتەوە؟ بۆ هەموو خەڵکان مل 
بە بەفرەکەوە نەنێن؟ مەگین پێاڵویان نییە؟ مەگین شەلن؟ بۆ  

دەبێ تەنیا جێ پێی تۆ بزر ببێت؟...".
ئیدی بە بیرۆکە دڵخۆشکەرەی خۆمەوە پێدەکەنیم. پێکەنینێکی 
زۆر تاڵ و قێزەوەر. بە پێکەنینێک کە نە بە روخسارمەوە دیار 
لەژێر  کە  پێکەنینێک  بە  دڵمەوە،  قوواڵیی  دەچووە  نە  دەما 
ژێر  دەمخستە  بکرایە  بۆم  ئەگەر  و  پلیشاندمەوە  دیانەکانمدا 

پێمەوە.
و  بوو  تاریک  پیادەڕێکە 
نێو  ڕچەڕێی  بە  منیش 
دەکردەوە.  ڕێم  بەفرەکەدا 
باڵتاوەکەمدا  ژێر  لە  هێشتا 
هەڵدەلەرزیم و خۆم سەرکۆنە 
بە  قەشمەریم  و  دەکرد 

دەکرد.  خۆم  کەرانەکەی  کەیفە 
کە  کۆاڵنەکەوە  چوومە  کاتەی  ئەو 
شەوقدارتربوون،  گڵۆپەکان  لەژێر 
درشت  بەفرەکان  کڵۆ  کرد  سەیرم 
تر و فشەڵ تر بوون، دەتوت تۆپەڵە 
هەالجانەوە  بەدەمکەوانی  و  لۆکەیە 
لەعەرزدا  سووک  و  دێتەخوارەوە 
دەگێرسێتەوە. لەبن عامودی کارەباکە 
پشیلەیەکی  بووەکەی  ڕەق  جەستە 

ڕەش کەوتبوو. 
پشیلەکەی  نەبا  خورپا:  دڵم  منیش 
چوومە  و  ؟..."  ؟نەبا  بێت  خۆم 
پێاڵوەکەم  بەنووکی  ویستم  پێشێ، 
قەرەسابوو  بەفرەکەوە  بە  بیجوڵێنم. 
بوو.  خۆمان  پشیلەکەی  نەدەجواڵ.  و 
رەزا  تەمەڵە  ڕەشە  پشیلە  ئەو  هەر 
قورسەی خۆمان بوو کە هەر هێندەی 
تاریکەکدا  ڕارەوە  لە  دەهات  لەدەس 
لە  و  هەڵێت  پێیاندا  و  دەس  بن  بە 
بە  ژوورەکانەوە  دانەخراوی  دەرگای 
دزییەوە سەر بکێشێتە ژوورەوە. ئەو 
بوو  مۆکەرە  و  مڵ  و  نەوسن  پشیلە 
ببمە  کرد  جەخت  زۆرم  سەرەتا  کە 
هاوڕێی و لە ئاکامدا هەر نەمتوانی. 
لەبەر ئەمە هەمیشە لەمە دەترسام 
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رۆژێک لە راڕەوە تاریکەکەدا وەبن دەست و پێم بکەوێت و هەناسەی لەبەر 
ببڕم. دڵم گیرا. خەمێکی نادیار دڵی فرە گوشیم و دەمویست هەموو گرێ 
کوێرەکانی دڵم بەسەر ئەم تاوانبارەدا هەڵڕێژم: "کە ئاخر بۆ چوویتە دەرێ؟ 
ئاخر بۆ؟ ئەویش بەم تۆف و سەهۆڵبەندانە. بەم بەفرە کە خەڵک خەریکە 

ڕەق دەبنەوە. ئاخر بۆ چوویتە دەرێ؟...".
لە  تاریکەکاندا  پیلکانە  بە  و  هەڵدەلەرزیم  باڵتاوەکەمدا  ژێر  لە  کە  هەروا   
دەتگوت  دەستمدا  نێو  لە  ژوورەکەم  کلیلی  هروژمی سەرمادا سەردەکەوتم، 
پارچە سەهۆڵێکە. دڵم گیرا. خۆم سەرکۆنە دەکرد و لەوە دەترسام کە: "نەبا 

جێ پێکەم نەمێنێتەوە...لەسەر عەرز نەمێنێتەوە ...".

سەرچاوە:
از مجموعە داستان زن زیادی، نوشتە جالل ال احمد، تهران، چاپ دوم: 1367
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باران     
ستۆکهۆڵم     

Januari 2014     
     

ئای خوایە، دەبێت شتێک بگێڕمەوە، دەبێت شتێک لە باری سەرم سووک بکەم. دروست فەرموویانە بیرکردنەوە 
ئازارکێشە، چجای، ئەوەی دەماخت دەکرۆژێت، باسێک و دووان نەبێت. چجای، ئەوەی دەبێتە گرێ کوێرەی دڵت، 
دۆست بێت و بێگانە نەبێت. ئاخر من یادەوەریم پڕە لە ڕووداو، هەناسەم بە تۆزی زەمەنێک تەنگە، تژییە لە 
پێلەقە و لە داو. من خەیاڵم، لەگەڵ چیرۆکگەلێکدا ڕۆیشتووە، بە دەگمەن دەگەڕێتەوە الی خۆم. کەمن، ئەو 

دەبێت 
شتێک 

بگێڕمەوە



ساتانەی قۆڵم لە 
بە  و  خۆمدایە  قۆڵی 

چا  بەتەنها  دەکەم،  پیاسە  تەنها 
و  لێرەم  جار  کەم  من  دەنووم.  بەتەنها  و  دەخۆمەوە 

نووقمی  یان  جێماوم  ڕابردوودا  لە  یان  هەمیشە  دەژیم،  ئێستا 
ئەگەرەکانی داهاتووم.

زۆرم هەیە بۆ وتن و نازانم لە کوێوە دەستپێبکەم. دەبێت شتێک بگێڕمەوە، لەبەر 
ئەوەی  بۆ  و  بکەم  ئێستادا شتێک  لە  ئەوەی  بۆ  تەنها  لەبەر خۆم.  نا،  هیچ شتێک 

ژانەسەرم کەمتر بێت.

دەڵێم چیرۆکی پڕ کەسەری ئەو ژنە بگێڕمەوە کە لە هەرزەکاریدا، هێلکەکانی خۆی 
تەمەنی،  ساتەکانی  دوا  تا  و  دایک  ببێتە  نەیتوانی  خۆی  دواجار،  ژنەی  ئەو  فرۆشت. 
هەمیشە بە دەنگی دەرگا دادەچڵەکی و چاوەڕێی هاتنی ئەو مندااڵنەی بوو کە قەت 

نەیبینیبوون ... 

یان با چیرۆکی ساتە سەختەکانی ئەو پیاوە بگێڕمەوە کە بە هۆی دەرئەنجامی هەڵەی 
تاقیگەی پزیشکییەوە، دوانزە ساڵی ڕەبەق، بێ دواندن، بە ئامێرێکەوە لە "کۆما"دا ژیا 
و دواجار بۆیان دەرکەوت کە بە درێژایی ساڵەکان، ئەو هۆشی بە خۆی هەبووە و لە 

کۆمادا نەبووە، بەڵکو توانای هیچ ئاماژەدانێکی وەهای نەبووە کە بڵێت بەخەبەرم ...

نا، چیرۆکی ئەو کچە وردیلەیە دەگێڕمەوە کە شەوانە بە خەیاڵی ئەوەوە دەخەوت، 
هاوڕێ شیرینەکەی، بەڕاستی ببێتە خوشکی. ئەو کە حەزی دەکرد یەک خێزان بن 
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بکاتەوە، هەموو  بێخەوش کۆیان  و  پتەو  و خۆشەویستی 
بەاڵم  دەکرد  خوشکایەتی  پەیمانی  بەستنی  داوای  ڕۆژ 
دەکرد،  لەگەڵ  ئەمەی  ماڵەباجێنەدا  لە  تەنها  هاوڕێکەی 
هەمیشە کە دەهاتنە سەر ڕاستی، یارییەکەی تێکدەدایەوە 
و دڵ و خەونە پەمەییەکانی کچە وردیلەکەی وردوخاش 

دەکرد ...

ئەی بۆ باسی ئەو کوڕە نەکەم کە لە بیمارستان، دراوسێ 
تیمارکردنی  لە  دکتۆرەکان  گەنجەی  ئەو  بوو.  ژوورم 
ئەوەندە  و  بوون  دەستەوەستان  مۆخی  ناو  برینەکەی 
نەبوو  بۆی  ئیدی  کە  بەکارهێنابوو  بۆ  داوودەرمانیان 
لە  کوڕەکە  بخوات.  هێورکەرەوەش  حەبێکی  تەنانەت 
عەزیم،  عەرشی  دەگەشتە  زریکەی  ئازارەکەی،  بەهێزی 
ئەو لە بێچارەییدا، چ نەبوو بیکات، ئەوەندە نەبێت کە بۆ 

ئەبەد لە هاواردا بوو ...

ئەو  دەدوێم،  )بۆبی(  چیرۆکی  لە  نا  نا 
منداڵی  بە  کە  بچکۆلەیەی  سەگە 
ئەو  بوو.  هاوڕێم  وەفادارترین 
سەگەی کە بە بخۆری جوجەڵەی 
دراوسێکان مەحکوم کرا و وەک 
قێزەونترین  لە  تۆڵەسەندنەوە 
پیاوە  هەموو  تاوانبار، شەوێک 
زەبەالحەکانی گەڕەک بە پاچ و 
بێڵ و تفەنگ و حەیزەرانەوە، 

نەیانگەوزاند،  لە خوێنی خۆیدا  تا  و  ڕاویاننا 
کەفوکوڵیان دانەمرکایەوە. وای لە سامناکی 
ئەو شەوە، وای لە دڵەکوتەی )بۆبی( بە دەم 
ڕاکردنەوە و وای لە قاقای ناقۆاڵی گەمژەکان 
و  ئەنجامداوە  قارەمانێتییان  پێیانوابوو  کە 
بێئاگا بوون لەوەی ئەوەی دەستی کردبوو بە 
خواردنی جوجەڵەکان، پشیلەیەکی ڕەش بوو، 

نەوەک بۆبی جوان ... 

سەر  هاتووەتە  پەپوولەیەک  ئەوە  ئای، 
یادم  دەیەوێت  پەپوولەیەک  پەنجەرەکەم، 
کچە  ئەو  چیرۆکی  دەتوانم  کە  بهێنێتەوە 
ماوەیەکی  بۆ  کە  بگێڕمەوە  شیکپۆشە 
کورت هاتە ژیانمەوە و بیرەوەری زۆری لەال 
بەجێهێشتم. ئەو کچەی چوون ئەکتەرەکانی 
هۆلیود، ڕۆژێک لەبەردەم دەرگاکەی مندا، لە 
داوایکرد  و  دابەزی  بێ سەقف  سەیارەیەکی 
بکات.  لەگەڵدا  کارم  کاتیی  ماوەیەکی  بۆ 
بەاڵم  ڕوویدا  دەیویست  ئەوەی  هەڵبەت 
ڕادەکێشا،  منی  سەرنجی  کچەدا  لەو  ئەوەی 
ڕووخساری قەشەنگ و ڕوواڵەتی نەبوو بەڵکو 
ئەندێشەی پڕ بەسەرهات و پەپوولەکانی بوو. 
پەپوولەکانی  و  کچە  ئەو  چیرۆکی  بەڵێ  ئا 
ڕۆژێک  دەبێت  هەر  و  هەستبزوێنە  تەواو 

بیگێڕمەوە ...
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ئێستا با بچمە سەر یەکێک لەو چیرۆکانەی کە وەکوو شتێک دڵنیام لە داهاتوودا 
ڕوویانداوە! ئەگەر بڵێم لەوێوە هاتوومەتەوە، ڕاست ناکەم. گەر بشڵێم هێشتا پێیان 
شۆستەیەک  لەسەر  منداڵێک  دەبینم  دەبینم،  من  بەاڵم  دەکەم  درۆ  نەگەشتووم، 
دەگری، باوکی لەسەر چۆک لەبەردەمیدایە و سەیارەیەک لە دوورەوە دێت ..... ئاخ، 

نەفرەت، نەفرەت لە بینینی من کە هەردەم دڵ دادەخورپێنێت ...

ئاخر  پێشبینی کردنێک.  و  پاشبینی  بەبێ هیچ  بیری خۆم دەکەم  ئای خوایە چەند 
من قەت نەمزانیوە ڕووناک بیربکەمەوە، قەت نەمتوانیوە یادەوەرییەکی خۆش لەگەڵ 
بیرکردنەوە  ئەگەر  پێموایە  بکەم.  ئاسوودە  پێ  داڵغەمی  جار  جار  و  هەڵبگرم  خۆمدا 
پشتڕاستکردنەوەی بوون بێت، مەحووکەرەوەی تەنهاییشە. ئا بەڵێ، ئەوەی بیر بکاتەوە 
تەنها نییە. ئەمە خۆی لە خۆیدا دەستکەوتە بەاڵم من لە جەنجاڵی یادەوەریم و لە 
دەنگەدەنگی بیرکردنەوە بە ئێشەکانم ماندووم، ماندووم و حەز دەکەم کەمێک تەنها 
بم. من سەرم هێندەی سەری ئەو کوڕەی بیمارستان قورسە و هەست دەکەم لە 
ناوەوە ئاوساوە. ڕووداو لەسەر ڕووداو ڕێم پێ دەگرێت و لە ساتێکدا لە چەندین 
زەمەن و شوێنی جیاوازدام. دەزانم کە ئاوها نابرێتە سەر، من دەبێت ورد ورد 

بچمە ناو چیرۆکێکەوە، دەبێت لە ئێستادا شتێک بگێڕمەوە ...
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چیرۆکدوو 
فەرهاد موستەفا

کیژێک لە فرمێسک

پیاوەکە مانەندى ڕۆژانى دى، ساڵوى نەکرد، گۆرەوییەکانى بۆنیان دەهات. قایشەکەى کردەوە.. لە کن 
کتێبخانەکەیەوە ڕاکشا. هاوسەرەکەى وەک هەمیشە بەخێرهێنانەوەى نەکرد:

ــ ئەمڕۆش دەستەکانت ناشۆیت؟.
ــ برسیمە. بەیانیش هیچم بۆ نەخورا.. پێچێکى ئازاراوى بە ڕیخۆڵەکانمدا دێت.

ژنەکە چوون شاگرد لۆقنتەیەکى تەممەڵ، کە نەخوازێت موشتەریەکان بیخەنەوە بەر کەوێڵى ئیشکردنەوە، 



بە بۆڵەیەکەوە وتى:
ــ مەگەر نەتتوانى پێنج خولەک تەرخان بکەیت؟.
ــ من لە خواردنى خواردن بێزارم، تۆش وانیت؟.

پیاوەکە ئەوەى وت.
ڕوانینى  بە  و  بچوێنێت  ئاوێنەیەک  بە  پیاوە  ئەو  ڕووخسارى  وەک  ئەوکاتە  تا  ژنەکە 

ئارایشتکردنەکەى تەواو بکات، بە الپەنجە تووتەیەوە کەمێک لەو ئارایشتەى اللێوى سڕى کە 
دەم ولێوى گەورەتر دەردەخست:

ــ بیرت لە شتێکیتر کردۆتەوە؟
ــــ ئەمڕۆ  ـــ پاڵکەوتنەکەى گۆڕى بە دانیشتنـ  ــ نا.. پێموانییە.. ئەسڵەن شتێکى وا شک نابەمـ 
کچێکیان هێنا، بۆنى دۆشاوى تووى لێدەهات.. نا.. لەوانەیە بۆنى کونجى سوتاوى لێهاتبێت.. 
)شارلى  فیلمەکەى  پێشچاوم.  دڵۆپى فرمێسکێک دەهاتە  لێبکەم.. وەک  پرسیارى  لەوەى  بەر 
شاپلن(م بیرکەوتەوە. کە خەنیمەکەى وەک مریشکێکى گەورە لێیدەڕوانێت.. دەمویست ئەو 

چاوە بدۆزمەوە.. کە ئەو فرمێسکەى داباراندووە!.
ئەو نەیدەسەلماند فرمێسک نییە. کە پرسیارم لێکرد.. پێیوتم:

ــ قژم ڕابکێشە تا دڵنیابیت. دەقیژێنم تا گومانت نەبێت.
تەنیا  هیچ..  نەبوو..  سنگى  بوو.  الواز  و  باریک  پشیلە  پەراسووى  وەک  پەراسووەکانى 

فرمێسکێک بوو.. فریاى ونبوون و وشکبوونەوە نەکەوتبوو.
ژنەکەى وتى:

ــ ئەى چۆن حاشاى دەکرد فرمێسک نییە؟
ــ ئەوە هۆکارى پەستکردنم بوو.. بێشەرمانە دەیوت: خودا بەدەمى تۆم لەگەڵ 

بکات.. ئەگەر فرمێسکێک بوومایە ئەم سوکایەتییەم پێنەدەکرا.
ژنەکە وەک ئەوەى لە لێکۆڵینەوەکەدا ئامادەیی هەبێت بە تووڕەییەوە وتى:

ــ واتە ئەو لێکۆڵینەوەیەى بە سوکایەتى دەزانى؟
بەو  کەمەوە  بەالى  پێیوابووە؟.  یان  هەبوو.  ڕوانینەى  ئەو  نازانم.  ــ 

جۆرە ڕوانینەکەى دەربڕى.
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ــ نەدەبوو ئەوەى بوتبایە. یان هیچ نەبایە نەتهێشتایە ئەوەى بووتبایە. ئەوەى کە درکاندووە واتە بیرى 
ئەنجام  کاتێک  سوکایەتیش  پێکردنەى؟،  سوکایەتی  ئەو  ئەنجامدانى  لێپرسراوى  تۆ  کە  کردۆتەوە  لەوە 
دەدرێت کە کەسێک ئامادەبێت ئەو سوکایەتییە ئەنجام بدات. لێرەوە دەگەینە ئەوەى.. کە سوکایەتییەکە 

بەشێکە لە کردەى سوکایەتی پێکردنەکە.
ــ هەمان سەرنجم هەبوو. پێویستم بەوە نەبوو بەهانەیەک ببینم بۆ بەهەڵەداچوونى سەرنجەکانى. زیاتر 
خەیاڵم لەسەر ئەو دۆشاوى تووە بوو. ناوەکە لەخۆیەوە هاتە بەر زەینم. لەوانەیە دۆشاوى تووش شتێک 

بێت..دەرفەتێک هەیە بۆ ئەوە... .
ئارایشتکردنەکەى  بێت  مێژ  لە  ئەوەى  وەک  دروست..  نەدەکرد،  هاتوچۆى  ژوورەکەدا  بە  ئیدى  ژنەکە.. 

وەالنابێت، بە بزەوە وتى: 
یان کۆتایى  نییە..  بوونى  نییە کە  ماناى ئەوەش  ئەو سووکایەتییە.. نەسەلمێنراوە..  نا..  یان  بتەوێت  ــ 
پێهاتووە.. ئەمەش ڕەنگە وەک ڕەوتارى ئەوفەریکە سۆزانیانە.. کە هێندەى لە خەمى بێ بنبوونیانەوە 

دەناڵێنن.. ئەوەندە لە زایەچوونى ژیانیان بەخەم نین!. 
پیاوەکە پانتۆڵەکەى لە پێکردەوە.. پێاڵوەکانى. پێکەوە سوارى ئۆتۆمبیلەکە بوونەوە:

فرمێسک  بیسەلمێنێت..  دەبێت  فیلتەر  دوایین  لە  بەر  بەردەوامە..  لێکۆڵینەوەکە  ــ 
نییە..

پێنج  ڕیستۆرانتە  بەردەمى  گەیشتنە  هاوسەرەکەى  بەشانى  شان  ژنەکە 
ئەستێرەییەکە، بە دەنگى بەرز وتى:

ــ بێگومان بۆى ناسەلمێت!!. 

خەونکوژ

بە  زیپکەیەک  خەونەکەیدا  لە  بینى.  خەونى  خۆکوشتنى،  لە  بەر  کیژەکە 
الڕوومەتیەوە بوو. چەند بەخەم بوو تا ڕووخسارى ناشرین دەرنەکەوێت!.
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گوشینى  بە  ڕەگەکەى  و  کێماو  تا  نەبووبوو  زەرد  هێشتا  بتەقێنێت.  زیپکەکە  هەوڵیدا 
دانا..  زیپکەکە  لەسەر دەمى  دەرزییەکەى  دەرزییەکى هێنا..  دەرەوە.  دەربکاتە  پەنجەى 
مروەتى  بێ  وا  ئازارێکى  تامى  لەوەوبەر  هەرگیز  ئەوەى  چوون  پێبەخشى،  کسپەیەکى 
نەچێشتبێت، هەوڵیدا بزریکێنێت.. بیرى کەوتەوە خەونە.. خەونیش تێدەپەڕێت، تەنانەت کە 
بەئاگا هاتەوە دەتوانێت سوپاسى خۆى بکات کە لەبەردەم ئازارێکى ئاوادا خۆى ڕادەگرێت.

دیکەش..  دڵۆپێکى  دەرێ..  هاتە  دەرزییەکە  دەمى  زامداربوونى  شوێنى  لە  خوێن  دڵۆپێک 
ویستى بە چمکى ملیوانى کراسەکەى بیسڕێت. هەرواشى کرد. دڵۆپە خوێنەکە زیاتر بوو.. 
وەک پەنجەیەک  لە ناکاودا بقرتێت.. بازرەقەى کرد. هەترەشى چوو. بە خۆى وت: پێویستە 

خەبەرم بێتەوە.
ڕاچەنى. بەشێکى بالیف و بیجامەکەى خوێن بوو. پەنجەى برد بۆ خوێنەکە تەڕ بوو. چووە 
بەردەمى ئاوێنەکە، شوێنەوارى هیچ زیپکە تەقاندنێک بە ڕوخساریەوە نەبوو. لێ.. شوێن دانانى 
قاچەکانى گەرم بوون.. وەک سەرتوێژێک بە بنى قاچیەوە خۆى مەاڵس دابێت، هەنگاوەکانى 

خزتر کرد.
بە شڵەژاوییەوە، دایکى لە ژوورەکەى ئەودیو بەئاگا هێنا. خەونەکەى بۆ گێڕایەوە، پۆشاکە 

خوێناوییەکەى بەرى پیشاندا. دایکى وتى:
ــ ناتوانم ڕزگارت بکەم.. هەتا کەسیان پێیان نەزانیووە بڕۆ!.

کیژەکە بە شپرزەییەوە وتى:
ــ بۆ کوێ بڕۆم؟ ناتوانم ئاوا بڕۆم. چى بڵێم؟.

دایکى بە غەمگینییەوە وتى:
ــ هەر کەسێک پرسیارى لێکردیت، خەونەکەتى بۆ بگێڕەرەوە.

ــ دەتوانم خەونەکەم بۆ هەموویان بگێڕمەوە!.
کیژەکە واى وت.

دایکى بە پاڕانەوەوە، تەوێڵى کچەکەى ماچکرد:
ــ هەمان چارەنووست دەبێت. قەیناکە نەتبینم!. ئەوە گرنگە نەمریت!. 

بڕۆ.. تا ئەوکاتەى پێویست بە ڕۆشتن بکات، بڕۆ!.
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قۆمیسەرەکە کە تەماشاى تەرمى کیژەکەى دەکرد، یەقینى وابوو لە سەروەختى بە 
ڕێوەهاتنیان ئەو کیژە زیندوو بووبێت. بە تەواوى ژوورەکەدا سوڕایەوە، شتێکى 

نەبینى کە ئاماژە بدات ئەو کیژەى پێکوژرابێت.
پەنجەرەکەى  درابوو.  پێوە  ئاستەمێک  بە  ژوورەکە  چەپى  پەنجەرەى  تاکى 
کردەوە.. هەوایەکى تەڕ خۆى کرد بە ژووردا وەک ئەوەى پێشتر بارانێکى بە 

خوڕەم باریبێت.
دایکى لە وەاڵمى پرسیارێکى قۆمیسەرەکەدا وتى:

ــ تەنانەت هەستمان بە زریکەیەکى نەکرد، وەک ئەوە وابوو.. لە ناو خەوندا 
خۆى کوشتبێت!.
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 پشتیوان هەڵەبجەیی
 

فارغۆنەکانى  لە  لەیەکێک  دەنوسم  تۆ  بۆ  نامەیە  ئەم  کە  ئێستا   ، دەکەم  ماچ  گەورەیت  دایە  ساڵو 
لە جەنجاڵى  ، دەمەوێت خۆم  دوورە دەست دەچم  بەرەو شارۆچکەیەکى  و  دانیشتووم  شەمەندەنەفەرێک 
ناوچە  بۆ هەمان  و  تەنهایە  ئەویش  دیارە  ئاڵتونى کە  قژ  بەاڵم  کیژێکى چاوشینى  بشارمەوە  شارەکان 
دەچێت داواى لێکردووم لەتەنیشتم دانیشتیت و بەدرێژایی ڕێگاکە تەنهایی بڕەوێنمەوە ، کیژێکى ناسک 

نامەیەکى 
مەنفانشین
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دیارە ، ئەو نازانێ کە من بڕیارمداوە بەدرێژایی ڕێگاکە نامەیەک بۆ تۆ بنووسم ، نزیکەى نیو کاتژمێر 
پرسیارى ئاسایی لێکردم و من وەاڵمى ئاسایم دایەوە و ئیستا خەوى لێکەوتووە و سەرى لەسەر شانى چەپم 
داناوە و بە ئەستەم بەدێڕى خوار و خێچ هەوڵ دەدەم تا وەئاگا دێتەوە بەشێک لە نامەکە بۆ تۆ بنووسم . 
دایە دەزانم ئێستا بەهۆى دوورى و نادیارى منەوە ڕۆژانە خەندەیەکى دەستکرد لەسەر لێوت سەما دەکات 
و ئاگرێک لە قوواڵیی هزرتا دەسوتێت ، دەزانم هەمیشە لە نێو خەونەکانمدا دەتبینم ، ئاگام لە خەندە 
دروستکراوەکانتە و دەزانم شەوانە لە قواڵیی تارکیدا بەدڵ دەگریت و گەورەیت ڕێگا نادات بە فرمێسکەکانت 
کەس هەراسان بکەیت ، دەزانم هەندێ شەو کە ئەوان لەگەرمەى پێکەنیندا غەرقن  تۆ بەشوێن خەڵوەتێکدا 
دەگەڕێى تا نمەى فرمێسکەکانتى تیا سەر بڕیت ، هەندێ شەو خوشکە بچوکەکەم هەستت پێدەکات و 

مودەتێ بە ئاوازى گریانەکەى تۆ  دەگرى .
دایە دەشێ بتوانى بمبورى ، دەزانم نمەى گشت فرمێسکەکانت لە ئەستۆى منە و من هۆى ئەو هەموو 
ناڕەحەتیانەى تۆم ، بەاڵم دەشێ هۆیەک هەبێت بۆ لێبوردن ، دەشێ بتوانى لەم هەموو گوناهەى من 
ببوریت ، ئیدى من و نیشتیمان بەیەک ناگەینەوە و من ئیدى بوومەتە کوڕى مەنفانشین و چیدى کۆاڵنە 
قوڕاویەکانى شارەکەم نامناسنەوە ، دایە یەکێ لە پەیامەکانتم پێگەیشت چاوى فرمێسکەکانت ماچ دەکەم 
و دەستى مەحەبەتت دەگوشم ، ببورە ئیدى من و نیشتیمان ئاشت نابینەوە و چیدى ئێمە دوو ڕاستەهێڵى 
تەریبین ، ئیدى دەڕۆم بۆ دوورترین شارۆچکە و خەیاڵەکانى پێشووم دادەخەم و 
حیکایەتەکانى مناڵى لە هزرما دەسڕمەوە و ئیدى ناونیشانى جەنجاڵیەکان 
لە سەرما زیندەبەچاڵ دەکەم، و ناوى شار و واڵتەکان ئەسڕمەوە ، ئیدى 
من سەر بە هیچ شار و واڵت و نیشتمانێک نیم ، ئیدى نابم بە کوڕى 

هیچ مەملەکەتێ .
نا هەرگیز ئەوە من نەبووم جۆالنەم لە لقى دارتووەکەى مزگەوت 
هەڵدەخست ، من نەبووم بەردم دەگرتە چۆلەکە پاسارییەکان، 
ئێسکى  وردە  بۆ  نەکردووە  پشیلەکانم  داوەتى  هەرگیز  من 
نیگا  ڕەشە  چاو  کیژە  کە  نەبووم  من  .ئەوە  کەڵەشێرەکان 
گەرمەکان سەرنجیان ڕادەکێشام و نەسیمى بەیانى شارەکەم 
مەستى دەکردم ، نا ئیدى ناگەڕێمەوە و بیر لە هیچ ناکەمەوە ، 
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بیر لە تیشکى خۆر و مانگى چواردە 
و گوڵزارى بەهاران ناکەمەوە . 

چەشنى پیاوە خۆپەرستە شەهوەت 
ئەنجامى  لە  بیر  کە  بازەکان 
و  ناکەنەوە  شەوەکانیان  گوناهى 
شەوێک  چەند  لەزەتى  و  چێژ  بۆ 
و  مەیخانە  باڕو  و  بازاڕ  و  کۆاڵن 
منداڵ  لە  دەکەن  پڕ  مزگەوتەکان 
و  نیشتمان  لە  بیر  ئاوا  منیش   ،
جوانى و ناشیرینى و ئازار و شادى 
ناکەمەوە . ئاخر دایە چۆن دەتوانم 
بە  کۆاڵنەکان  هەنوس  کە  بێمەوە 
و  سوورن  پاکیزەکان  کچە  خوێنى 
شەقامەکان پڕن لە جەلالد و خوێن 
مژ، هەنوس باخچەکان پڕن لە جێگا 
نەیەمەوە  دەشێ  ئەهریمەن،  پێى 
تا پۆساڵ بەسەر دڵى نیشتیمانەوە 
سەما بکات، تا لە چوار الوە تفەنگ 

ڕووى کرابێتە دڵى خاک.
پاسەوانى  ڕەشەکان  قەلە  تا 
داڵەکەرخۆرە  و  بن  مەعبەدەکان 
پیاوە  و  بکات  خوایەتى  نمایشى 
بزانن،  خودا  بە  خۆیان  گەمژەکان 
بەشەمعى  پەپولەکان  باڵى  تا 
گمەى  ئاوازى  و  بسوتێ  خاک  گڕى 

کۆترەکان پڕ بکرێت لە گریان . 
دایە تا ئەم فارغۆنە بۆ پێشەوە بچێت و دوورم 
زیاتر  من  گەورەکان  شارە  جەنجاڵى  لە  بخاتەوە 
هەست  دەشێ  دەکەم،  ئاسوودەیی  بە  هەست 
نەکەى دایە من لێرە، لەم جەنجاڵى مەنفایەدا کە 
خاڵییە لە مەحەبەت و لەناو ساردى سیماکانى ئێرەدا 
خۆمم ڕووت کردۆتەوە لە ناشرینى و ئەو سروود و 
گۆرانیانەى کە بۆنى باروت و جەنگیان لێدەهات ، ئەو 
گۆرانیانەم لەبیر خۆم بردەوە کە مرۆڤیان ئامادەى 
تەکاند  خۆمم  لێرە  دەکرد.  مردن  سەنگەرەکانى 
و  نەحلەتیەکان  جەنگە  دووکەڵى  و  تۆز  و  لەگەرد 
و  سڕییەوە  سەرما  لە  جەنگەکانم  بۆمباى  دەنگى 
هیچم لە خۆما نەهێشتەوە جگە لەتۆ، ئێستا تەنها 
تۆ من بە خاکەوە دەبەستێ، تۆ بیانوى بیرکردنەوەى 

منیت لە نیشتمان. 
و  دەکەیت  سەرزەنشتم  ئێستا  دەزانم  دایە 

بەکوڕە هاروهاجەکەى مناڵی لێم تێدەگەیت، 
کوڕەم  ئەم  دەڵێى  خۆتدا  لەدڵى  دەزانم 
کێ  دایە  ئاخر  نابێت،  گەورە  هەرگیز 
لەو باخچانەدا ئۆقرە دەگرێت کە خاڵییە 
لە مەحەبەت و سەداى کەنارى و بۆنى 

شەقامانەدا  لەو  کێ  گوڵەباخ، 
پیاسەى پێدەکرێت کە تاریکى 
باڵى بەسەردا کێشاوە و پڕە 
کوێرە،  شەمشەمە  گوی  لە 
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ئاخر دایە خۆت دادوەربە ئەو شارانە لەکوێ دەتوانن من بگرنە خۆیان کە زوڵمەت تیایدا نیشتەجێیە و 
هەتاو بەماڵەکانى نامۆیە ، 

ئیدى بڕیارم داوە دوورترین مەنفا بدۆزمەوە و کە کەمترین مەخلوقى لێ بێت و هیچ پەیوەندییەکم بە 
دونیاوە نەمێنێت ئیدى دەشێت ئەمە دوا پەیامى من بێت بۆ تۆ ، ئیدى بڕیارم داوە لەم جەهەنەمى مەنفایە 
نیشتەجێ ببم و  نەگەڕێمەوە بۆ ناو بەهەشتە سوتاوەکەى خاک، ببورە دایە کە وشەکانم کەمێک خوار و 
خێچن، ئەم کچە پرچ زەردە جارجارێک دەجوڵێت و کلک بۆ وشەیەک دروست دەکات ، ماوەیەکە بەڕێکەوتوین 
و ئەڵێى لەسەر شانى دەستگیرانەکەى پشوو دەدات ، لەهەموویشى سەیر تر ئەوەیە کە ئیزنى لێنەخواستم 

تا سەر بخاتە سەر شانم کە خەو شلى کرد خواربوویەوە بۆ سەر شانم، 
دایە بالەم کچە چاوشینە بگەڕێم، دەمەوێت دڵنیابیت کە ناگەڕێمەوە تا پیاوەکانى کوڕى تاریکى  بەخوێنى 
سەرى فریشتەکانى ڕوناکى تینوو بن و فریشتەکانى شارى خۆر جەستەیان بخەنە بەردەم کەڵبەى گورگەکانى 
سەدەى تاریکى ، تا بەرائەتى دزراو نەگەڕێتەوە بۆ رۆحى پەرییە سۆزانییەکان من ناگەڕێمەوە ، گەرچى 
جۆگەلە  سەرسینەت  تا  فرمێسکەکانت  و  ژەنگاویت  پەنجەرەیەکى  بەر  پاسەوانى  شەوانە  ئیستا  دەزانم 
و  دەداتەوە  دەنگ  لە گوێما  گریانەکانت  و  پێدەکەم  لێرەوە هەستت  پیرۆزیەکانت  بە  ، سوێند  دەبەستێ 
دەزانم زۆربەى شەوەکان خەونم پێوە دەبینیت، دەزانم هەندێ بەیانى بەدەم کۆڵێ مەراقەوە خەونەکانت بۆ 
دارتووەکەى بەرماڵ دەگێڕیتەوە. هەست دەکەم هەندێ شەو لەخەو ڕادەچڵەکێى 
ڕۆژ  دایە هەندێ  دەکەیت،  چاوەڕێى من  و  دەکەیتەوە  دەرگاى حەوشە  و 
نیشتیمان  لە  تۆ  تێدەکات و هەست دەکەم  ڕووم  دڵتەنگیەکى سەیر 
توشى سەرئێشە بوویت، دەزانم ئەو ڕۆژانەى کە تۆ لە نیشتیمان 
لە فرمێسکى خۆتا غەرق دەبیت ، من لێرە غەمگینیەکى کوشندە 

دڵم دەگوشێت.
ناپرسێتەوە  من  هەنگاوەکانى  لە  نیشتیمان  ئیدى  دایە  بەاڵم 
خودا  دەبێت  ئیدى  ناسڕێت،  بۆ  ئێمەى  فرمێسکەکانى  خاک  و 
پەیامبەرێکى نوێ بنێرێت بۆ شارەکەى ئێمە، پێغەمبەرێک تا  
ئەم بتخانەیە وێران بکات و ئەم خودا خورافیانە تێک و پێک 
بشکێنێ، نایەمەوە تا پەیامبەرێک لە عەرشەوە دانەبەزێت و 
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ماسکى سیماى ئەم خودا خورافیانە النەدات ، ماسکى سیماى خوداکانى شەقام و باڕو 
و  دابەزێت  لە عەرشەوە  پەیامبەرێک   ، و واڵت النەدات  دێ  و شارو  مەیخانە  و  مەعبەد 
خوداى شارە خوێناویەکان تێک و پێک بشکێنێ ، خوداى شارە گواویەکان هەال هەال بکات ، 
خوداى مەعبەدە دێرێنەکان وردخاش بکات ، من ناگەڕێمەوە نیشتمان تا ئەم خودا لەوەهم 
داتاشراوانە حوکمى نیشتمان بکەن ، تا عەباى سەرشانى ئەم خۆبەخودا زانانە فڕێنەدرێت 
ڕاستى و دروستى ئاشکرا نەکرێت و سیحرى سیحربازەکان بەتاڵ نەکرێتەوە من ناگەڕێمەوە 

بۆ شارەکەم .
ئێستا ڕۆژانە لە تیڤیەکانەوە دەبینم ئابڕوى فریشتەکان لە پێکە شەرابەکاندا هەڕاج دەکرێت و 
لەسەر مێزەکانى قوماردا قومار بە پاکیزەیی پەریەکانى شارەوە دەکرێت و کچە کاڵفامەکان لە 
نێوان پیاوە گرگنەکاندا وەک دیارى بۆ یەکدى ڕەوانە دەکرێن ، دەڵێن هەنوس هۆشى پیاوەکان 
کەوتۆتە خوارى ناوکیانەوە و کچەکانیش هەنوکە دیلى مشتێ زێڕن، دەزانم ئێستاش دواى 
دەیان ساڵ لە مەنفانشینى هەنوس لە مینبەرى مەعبەدەکانەوە خوێنى شاعیرەکان حەاڵڵ 
خەیاڵدانى  تا  کە  خودایەک  دەبەخشن  بەمرۆڤایەتى  گچکە  خودایەکى  خواناسان  و  دەکرێت 
خۆیان گچکە و نەزان و گەمژە، دەزانم ئێستاش خودا بچکۆلەکانى گەڕەک خودایەکى نێرى 
گرژ و مۆنى ڕیشن دەخەنە کونجى مەعبەدەکانەوە ، دایە دەشێ من نەگەڕێمەوە نیشتمان 

تا خودا نەگەڕێتەوە بۆ دڵى شار. 
نابوتیەکان  شورەییەو  جوانیەکان  ئێمەدا  لەشارەکەى  ئێستاش  لێیە  ئاگام  دایە 

شاردا  لەسەنتەرى  ئێوارەیەک  ناتوانێ  پیاوێک  هیچ  هەنوس  دەزانى  جوامێرییە، 
بە دیار چاوى پیاوەکانەوە بدات لە قوڵپى گریان و فرمێسک بەسیمایدا جۆگەلە 
ببەستێ ، دەزانى دایە ئەگەر ئێوارەیەک من لەبازاڕێکى جەنجاڵدا بگریم هەموان 
چەند  گریانە  ئەم  دەڵێن  و  دەکەن  هاوار  و  دێت  فرمێسکەکانم  بە  پێکەنینیان 

لە گریانى ژن دەچێت، دەشێ ئیدى من نەگەڕێمەوە نیشتمان تا پیاوەکان 
پێکەنینیان بە گریان بێت، تا فرمێسک قاقا دروست بکات ، تا پیاوەکان 
نەتوانن لەزەت لە ڕشتنى فرمێسک وەرگرن و گوێ لەناڵەى دڵ ڕاگرن. 
جەنجاڵدا  لەشەقامێکى  بەیانییەک  کرد  هەستت  ئەگەر  دایە  بەاڵم 
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پیاوێک پڕ بەدڵ نااڵندوێتى و پیاوەکانی تریش فرمێسکیان بۆ ڕشتووە ، ئەو کاتە بەنمەى فرمێسکەکانتا 
نامەیەکم بۆ بنێرە تا بێمەوە و لە دەروازەى شارەوە تا ماڵەوە بە دەم گریانەوە ڕابکەم. 

خەوتووە  و  داناوە  باڵم  لەسەر  سەرى  کە  پۆشەى  بەفر  کچە  ئەم  ڕادەوەستم  کەمێک  ببورە  جارێ  دایە 
جوڵەجوڵەکەى زۆر بوو وادیارە خەبەرى دەبێتەوە، ئەها نەمگوت ئەوە خەبەرى بوویەوە کەمێک حەپەساوە 

کە لەسەر باڵى من نوستووە ، ئیستا سەرى البرد و بەشەرمەوە لێم دەڕوانیت.
گوتى  و  کردم  سوپاسى  لەدڵەوە  تەنها  دەکرد  چاوەڕێم  کەمن  نەبوو  سەرسام  هێندە  کچە   ئەم  .دایە 
هەمیشە وام لێدێت کە سەفەرێکم لەپێش بێت ئەو شەوە خەوم لێناکەوێت، پێشتر هەمیشە لە سەر شانى  
دایکم خەوم لێدەکەوت، سوپاس کەتۆش ئەمرۆ بوویت بەجێگاى ئارامى بۆم ، دواتر دوو چا  و دوو لەفەى 
هێنا پێکەوە خواردمان، پاشان هەندێک قسەمان کرد، ئەو دەیگوت بۆ چى پیاوەکانى ڕۆژهەاڵت بەتایبەت 
ئاسایی  هەمیشە  بۆ  وەرگرن،  خۆشەکان  لەکاتە  سود  ناتوانن  و  غەمگینن  کاتەکان  زۆربەى  عێراقیەکان 
دەرناکەون و ئەوکاتەى کە پێویستە شادى بکەن شادى ناکەن و بە غەمگینى خۆتانەوە چواردەوریشتان 
غەمگین دەکەن، تەنانەت ئێمەى کچانى قژ زەرد زۆرمان حەز لێیە هاوڕێیەتیتان بکەین کەچى کاتێ لێتان 
،  من بۆ  نایەن  نزیک دەبینەوە پەشیمان دەبینەوە چونکە ئێوە بەکەڵکى خواست و ئارەزووەکانى ئێمە 
لەمەملەکەتى  ئێمە  بڵێم  توانیم  دواجار  بدەمەوە،  وەاڵمێکى  چ  نەمدەزانى  و  دەگەڕام  گونجاو  وەاڵمێکى 
بۆمباران  و  بەناو سەدان جەنگ  ئێوە  بگەینە  ئەوەى  و پێش  ئاگرەوە هاتووین 
و قات و قڕى و وێران کاریدا تێپەڕیوویین، ئێمە کوڕانى شادى نەبوون و 
نین، بەاڵم ئەم کچە چاو شینە دەیگوت پێویستە ڕابردوو لەبیرکەیت 
ئەو  وەرگریت،  ژیان  لە  چێژ  و  نەکەیتەوە  نەهامەتیەکان  لە  بیر  و 
لەپەنجەرەى فارغۆنەکەوە سروشتى نیشان دەدام ، دەستى بۆ ئەو 
شارانە درێژ دەکرد کە قیتارەکە جێى دەهێشتن و ئەو دێهاتانەى 
هەموو  لەو  من  بەاڵم  دەڕۆشتین،  بەناویدا  کە  دەدام  نیشان 
نەدەکرد  هیچ  بەجوانى  هەستم  و  نەدەبینى  چێژم  دیمەنە 
تەنانەت هەستم بەجوانى ئەو کیژەش نەدەکرد کە دەتگوت 
لە ئاسمانەوە هاتووە و بەتیشیرتێکى پەمەیی و تەنورەیەکى 
کاڵى تەنکەوە سەرى لەسەر شانم داناوە و دیمەنەکانم نیشان 
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هەست  بڵێم  دەتوانم  دەدات، 
لەتەنیشتم  کێژێک  کە  ناکەم 
ڕاست  ئەو  دانیشتووە، 
ئیستاش  من  دایە  دەکات 
غەمگینیکى  وابەستەى 
کە  غەمگینییەک  سەیرم 
داوە.  پێمى  بەدیارى  نیشتمان 
دونیایەک  ئەوەى  دواى  دایە 
من  و  کرد  من  لە  پرسیارى 
بوو  پێ  کورتم  دڕێکى  چەند 
کە  ئەوەى  وەک  هەر  دووبارە 
دانابوو   شانم  لەسەر  سەرى 
، ببورە گەر  خەوى لێکەوتەوە 
هەندێ وشەم خوار بووبێتەوە 
ئەم  نەبیت  حاڵى  لێم  باش  و 
لە  دیارە  هاج  هارو  زور  کچە 
لە  خەویشا جوڵە جوڵ دەکات 
ناچێت  خۆمان  الى  کچەکانى 
ئاقاڵنە  دانیشت  لەشوێنێ  کە 

جوڵە نەکەن. 
و  نامەکەم  سەر  هاتمەوە 
ئێوارەیەک  گەر  دەڵێم  پێت 
بۆ  شارێک  پاسى  لەناو  تۆ 
بینى  کچێکت  شارۆچکەیەکدا 
کوڕێکى  لەسەرشانى  سەرى 

نەناس داناوە و کوڕەکەش وەک ئینسان لێى دەڕوانیت 
و لێى دەگەڕێت بنوێت و سەرنجى لەش و الرى نادات، 
ئەوا هەواڵم بۆ بنێرە ڕەنگە بیر لە گەڕانەوە بکەمەوە، 
بینى  کچێکت  گشتیدا  شەقامێکى  لە  بەیانییەک  گەر 
و  لێنەدەدایەوە  ئاوڕى  کەس  و  دەکرد  پیاسەى  بەڕوتى 
مناڵەکان بەبەرد شوێنى نەدەکەوتن و پیاوە پیرەکان تف 
و نەحلەتیان لێنە دەکرد، تۆ لەناو ئاپۆرەى خەڵکى جەنجاڵدا 
فڕۆکەخانە  لە  ساتە  ئەو  من  دەشێ  بگەڕێ،  مندا  بەدواى 

دابەزیبم.
دایە من ئێوارەیەک دێمەوە کە دەبیستم لەشارەکەى مندا 
پیاوەکان سەرنج نادەنە ڕووتى ژنەکان و گوێ لە هاوارى 
دەرگاى  کە  دێمەوە  ڕۆژە  ئەو  دەگرن،  مەخلوقات  ڕۆحى 
کڕ  لەش  و  فرۆش  لەش  و  دادەخرێت  سۆزانیخانەکان 
دەچنە ژوانى ئەویندارى و لە باخچەیەکدا دەست دەکەن بە 
گۆڕینەوەى ماچى پڕ لە مەحەبەت و کەس ئاوڕ لە درێژى 

ماچەکانیان ناداتەوە. ئەگەر ڕۆژێک لە مەعبەدەکانەوە 
بەرد بارانى تفەنگ کرا و گوڵ بە شانى سەرباز و 

پڕ  فیشەکدانەکان  و  جەنگاوەرەکاندا هەڵواسرا 
کران لە نێرگز ، تۆ لەناو ئاپۆرەى ئەو مرۆڤانەدا 
بۆ  گوڵیان  چەپکێ  کە  بگێڕە  من  بۆم  چاو 
یەخەى سەربازەکان ڕاگرتووە ، ئەگەر شمشێر 

لە ئااڵى واڵتەکان دەرهێنراو گوڵ خرایە 
بە  کران  تۆپخانەکان  و  جێگاکەى 
لەوێ  تۆ  عاشقان  سەماى  شوێنى 
چەپکێ  و  بگەڕێ  مندا  بەشوێن 
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دوو  بە  من  گوڵ  ئینجانەى  بە  کران  داکەنراو  جەنگاوەرەکان  پێى  لە  پۆساڵ  ئەگەر  نەچێ.  لەبیر  گوڵت 
ئینجانەى گوڵەوە دێمەوە بۆ باوەشى تۆ و دەبمەوە بە کوڕى کۆاڵنەکان. 

بەاڵم دایە ئێستا منى بریندار بەم هەموو برینەى سەر دڵمەوە بۆ کوێ بێمەوە، بەدڵێکى هەالهەالوە بێمەوە 
لێدێت و چى کچى  ، دەزانم دایە دەیان ساڵى کەش بۆنى ئامێزى تۆم  چى پێشکەشى نیشتیمان بکەم 
چاوشین و قژکاڵ و لێو ئاڵى ئێرە هەیە ناتوانن وێنەکەى تۆ لە چاوما  کاڵ کەنەوە و بۆ هەمیشە پێویستم 
بەو خەونانە هەیە کە لەسەر ڕانى تۆ دەمبینى ، بەاڵم دایە چی بکەم ئیدى ئەندێشەکانى من بەکەڵکى 

نیشتمان نایەت و خاک نامناسێتەوە و نامۆم بە کوچە و شەقام و شارەکان، 
ببورە دایە ئەم کچە عەجولە زۆر دەجوڵێت ئەو  وشەیەش تەواو الر بویەوە، دایە کە دەڵێم چێژ لە هیچ شتێک 
وەرناگرم گوناهم مەگرە و سەرزەنشتم مەکە، تۆ هەست ناکەى من کوڕێکى نیوە دزراووم ، من زەمەنێ 
مەحکوم کرام بە جەنگى نێو کوچەکان، نێردرامە سەنگەرێک و تفەنگێکى ژەنگاویم بەدیارى پێدراو ڕووم 
پێ کرایە کۆمەڵێک پیاو کە تەنها لەبەر ئەوەى کە لە عەشیرەتەکەى ئێمە نەبوون،  دەبوو من بیانکوژم، من 
کوڕى سەردەمى ڕژانى خوێنى ئەزیزانم، کوڕى ئەو سەردەمەم کە هەر بەردەرگایەک تەرمێکى بەردەکەوت 
ئەو هەموو گۆڕە  فریاى هەڵکەندنى  زۆرجار  ڕۆژگارەم کە  ئەو  ، کوڕى  تێدابوو  پرسەیەکى  و هەرماڵێک 
نەدەکەوتین و تەرمەکانمان پێکەوە دەخستە گۆڕەوە و لە مەعبەدەکاندا پێکەوە پرسەمان بۆ دادەنان لەبیرمە 
زۆرجار پرسەى دەیان هاوڕێم لە یەک مزگەوتدا بەڕێدەکرا. کوڕى ئەو سەردەمەم 
کە تەرمەکان وەک و گۆشتى خێر بەسەر ماڵەکاندا دابەش دەکران و بکوژ و 
کوژراو بەیەک غەریب بوون و دڵى گەورەکانیان خوش دەکرد، ئەم کچە 
نازانێ من کوڕى چ سەردەمێکم و چ غەمگینیەکم هەڵگرتووە، نازانێ 
خوێناوییە،  سەردەمێکى  چ  تومانى  تەم  سەرسیمام  تەمەى  ئەم 
دایە ئەم کچە نازانێ من کوڕى سەردەمى ئاغاکانم، کوڕى دواى 
جەنگى کوێخاکان، ئەو جەنگانەى کە کوێخاکان لە دیوەخانەکاندا 
چاى ڕەشیان دەخواردەوە و ئێمە لە بەرەى جەنگەکاندا مەحکوم 
بووین بە یەک کوشتن، دایە سەردەمى دواى ئەوەش هەمان 
سەردەم بوو بۆ ئێمە ، سەردەمى جۆگەلەى خوێنى شەقامەکان 
و کوچە و شارەکان، سەردەمى شەڕى سەر گردۆڵگەکان، دایە 
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من کوڕێکى نیوە دزراووم ، کوڕى 
ئەو زەمەنەى کە لە شەو ڕۆژێکدا 
شارەکەماندا  لە  ئااڵ  جۆر  سێ 
هەڵدەکرا  و سێ جۆر دەسەاڵت 
باجیان لەو پیاوانە وەردەگرت کە 
نەکردبوو،  جەنگیان  بەشدارى 
سەنگەرەکانى  نەچووبوونە  کە 
کە  سەردەمەى  ئەو  کوشتنەوە، 
لە  پێناس  جۆر  دەیان  دەبوو 
لە  ئەگەر  و  بوایە  گیرفانماندا 
پێناسێکمان  بەهەڵە  بازگەیەک 
تەرمەکەمان  ئەوا  بدایە  نیشان 

دەگەڕایەوە بۆ شار. 
ئیستاش  لێیە  ئاگام  دایە 
مەعبەدەکان  ژێرپێى  لە  خاک 
لە  هەنوس   و  نەکراوە  ڕزگار 
کچەکان  خوێنى  میحرابەکاندا 
ئیستاش  دەکرێت،  حەاڵڵ 
بلۆک  بە  مەعشوقەکان  کچە 
عاشقاکان  کوڕە  و  دەکوژرێن 
دەبێت ببنە مەنفا نشین و لەوێ 
و  وێڵگەرد  بۆ  حیکایەتەکان 
بگێڕنەوە،  شەقام  سەر  مەستى 
لە  ئێستاش  نیشتمان  دەزانم  
و  ئەژى  جاهیلیەتدا  جەنگى 

کوشتنى  بۆ  پێن  لەسەر  تفەنگ  وەک  پیاوەکان 
یەکدى، دایە ببینە چیم لێهاتووە ، تەماشاکە دواى 
جەنگاوەرەکان  خوێنى  هێشتا  ساڵە  هەموو  ئەم 
بریندارەکان  هاوارى  هێشتا  نابێتەوە،  لەدەستم 
لەسەرما دەزرنگێتەوە و ناڵەى پێش مەرگى مرۆڤەکان 

هەراسانم دەکات ، هێشتا زوڵمەتى شارەکان لەچاوما 
نەکوژاوەتەوە و بۆنى سوتانى شارەکان لەسەر لەشم 
النەچووە و ناتوانم خۆم بێ بەریکەم لە نابوتیەکانى 
نیشتیمان، هەست دەکەم تا دور بکەومەوە لە نیشتمان 
دەکەم  هەست  دەکاتەوە،  نزیکترم  هەیە  هێزێک 
کە  شەوەى  ئەو  سەفەرمدا،  بڕیارى  کە  شەوەى  ئەو 
خستە  نیشتیمانت  تۆ  پێچایەوە  سەفەرم  کەلوپەلى 
لە  نیشتیمان  ئەمەیە  لەبەر  ئیدى  جانتاکەمەوە،  نێو 
بیرى  بمەوێت  چەند  هەر  لەگەڵمدایە،  هەمووشوێنێ 
لێنەکەمەوە ئەو هەر لە گەڵمایە  بەهەموو جوانى و 

ناشیرینیەکانیەوە، بەبۆنى کانى و باروتەکانیەوە، 
و  ئاهەنگ  بە   ، شەوەکانیەوە  سپێدەو  بە 

بێت  ئەمە  دەشێ  ئیدى  جەنگەکانیەوە، 
ڕێگام نەدات هەست بە هیچ بکەم.

دایە کەمێک لەنامەکەم دەوەستم ئەم کچە 
پرسیارێکى  و  بوویەوە  خەبەرى  دووبارە 

تایبەتى لێکردم، گوتى هێشتا باسى 
ئەم  کە  نەکردووم  بۆ  ئەوەت 
ئەنجام  بۆچى  درێژە  سەفەرە 
بۆچى  دەتەوێت  دەدەیت 
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بگەیتە دورترین شارۆچکەى ئەم واڵتە ، من هیشتا باسى ئەوەم بۆ نەکردبوو ، شەرمم دەکرد بڵێم لەگەڵ 
کچێک ڕێککەوتنم هەیە تا کێڵگەیەک بەڕێوەبەرین دەترسام بڵێت ئەم هەموو ڕێگایە دەگریتە بەر تا بە 
کچێک بگەیت، ئەوەم بۆ باس کرد ، ئەو بە زەردەخەنەیەکى نەرمەوە تەماشاى کردم و گوتى ئەگەر ئاوا 
بیدەنگ بیت هیچ کچێک ئامادە نییە لەگەڵت بمێنێتەوە ، کچەکان پیاوێکیان دەوێت وەک تیڤى قسەکەر بێت،
دایە نازانم ئەمە چ قەدەرێکە لەوەتەى هەم ڕێبوارم و ناگەمە هیچ جێگایەک، لەوەتەى هەست بە خۆم 
دەکەم موسافیرم و سەفەرى شارەکان کۆتایی نایە، ڕێگاکان هەر وەکو خۆیانن، لەکوچەیەک بۆ کوچەیەک و 
لەشارێک بۆ شارێک و لەڕێگایەک بۆ ڕێگایەک، دایە هەست دەکەم چى نابووتى دونیا هەیە لە جانتاکەمدایە 

هەست دەکەم زوڵمەت لەناو خۆمدایە، هەست دەکەم شەمشەمەکوێرە ئاسا چاوم بە ڕوناکى هەڵنایەت.
نەناوە  ماڵى شادى  بۆ  و هەنوس هەنگاوێکم  مناڵیم  زەمەنى  دزراوەکەى  نیوە  ئەفسوس هەنوس کوڕە 

خەندەیەک لە باخچەى دڵما نەڕواوە، ئیستاش کوڕى زەمەنى گوللە بارینەکەم. 
ڕێگا  موسافیرێکى  کە  بەرم،  کوێ  بۆ  تۆ  ئەوینى  ئیدى   ، ناکات  تیمار  دەردێک  هیچ  ئەوین  لێرە  ببورە 
تاریکەکانم ئەو ڕێگایانەى کە مرۆڤ ناگەیەننە هیچ جێگایەک ، هەمیشە لەو سەفەرە درێژخایەنانەم کە 
لە  پڕن  و  دەنێن  هەنگاو  نائومێدى  پەڕى  ئەو  بەرەو  و  گەڕاونەتەوە  دۆزەخەوە  لە  دەڵێى  موسافیرەکانى 

زوڵمەت و تەنهایی. 
دایە دانى پیا دەنێم کە سەفەرەکانم بۆ  هەموو ناوچەکانى جیهان خاڵین لە ئاسۆ 
و لەهەموو ڕێگاکاندا ئومێدم بەدەم زریانەکانەوە با دەیبات ، هەرگیز لە 
هیچ سەفەرێکمدا پێکەنین ناگەیەنمە کەنارى کامەرانى و لەناوەڕاستى 
ماتەمینییەوە  بەباوەشێ  و  دەمێنێ  بەجێ  لێ  پێکەنینم  دەریادا 
لەنگەر دەگرم. دایە دەکرێت بگوترێت من کوڕى شارێ بووم کە 
زەمەنى جوانییەکان بە جێى هێشتبوو، هیچ موسافیرێکى شادى 
ڕوى تێنەدەکرد ، شارێ خاڵى لە پیرۆزى، کوڕى ئەو شارەبووم کە 
کەس تاقەتى نەبوو بیر لە جوانى بکاتەوە و هەمووان هەوڵیان 
دەدا جوانیەکانى لە خاچ بدەن، ئەو شارەى مناڵەکانى توتکە 
سەگەکانیان تیا دەکرد بەدارا و پشیلەکانیان بەرد باران دەکرد 
و کۆتر و چۆلەکەکانیان دەکوشت، ئەو شارەى کەس تاقەتى 
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نەبوو ڕێگا بدات جوانیەک بمێنێتەوە، کەس مناڵەکانى فێر نەدەکرد کە پەڕەسێلکەى سەر 
تەنافەکان نەکوژن و هەرشەوەى تەرمى جوانییەکمان لێ دەناشت و ناومان نابوو شارى 

قەدەر.
دایە  ... هەر لەو شارەدا نیوەى مناڵى من کوژرا، ئەوینى تۆ نامگەڕێنێتەوە سەر ئەو کوچانەى 
کە نیوەى مناڵى منى تیا لەسێدارە درا و نیوەى پیاوێکى گەمژەیان پێدام ، دەریایەک ئەوین 
خوێنى ئەو ڕۆژە ناشواتەوە کە لە نیوەى مناڵى کوژراوى من ڕۆشت، نا دایە خۆت سەرقاڵ 
زستانە  ئەم  دەتوانى  من،  دورى  بۆ  مەکە  غەمگین  خۆت  منەوە،  ویستى  خۆش  بە  مەکە 
لەبرى بیرکردنەوە لە من کاڵوێکى شلیلە بۆ کچێکى بچوک بچنیت، دەتوانى گوڵێکى نازناز لە 
ئینجانەیەکدا گەورەکەیت، ئیدى ئومێد مەخەرە دڵتەوە سەبارەت بە من تکایە ئاگات لە دڵت 
بێت ، چیدى ئەوین نامگەڕێنێتەوە بۆ زەمەنى پێش بەبەرد بوونى دڵ و یاخى بونى خەیاڵ 
و هەڵهاتنى عەقڵ ، ئیدى دڵ بوو بەبەرد خەیاڵ بەجارێ بەستى، هەست و ڕۆح تێکشکا و 
ئیدى ئەوین ڕوتم ناکاتەوە لەم هەموو نەگریسیەى کە لە جانتاکەمدا هەڵمگرتووە ، ئیدى 
هەمووشتێک بەسەر چوو ، زەمەنى بینینى جوانى تێپەڕى و ساتى هەست کردن بەشتەکان 
بەسەر چوو ، چیدى منى نیوە دزراوى ئەو شارە شەکەتە، منى کۆرپەى ئامێزى پڕ لە مەئویسى 
تۆ منى خاڵى لە ئەوین و جوانى، منێک کە تەنانەت لە ناو تۆشدا هەستم بە مەحەبەت 

نەکرد و ئیدى جگە لە مشتێ خۆڵەمێشى جەنگى گەورەکان هیچى دیکە نیم و   وەک 
هەست  بەجێماوم،  چۆڵکراوەکاندا  سەنگەرە  لە  جەنگ  دواى  بێکەڵکى  پاشماوەیەکى 

دەکەم هەنوس لەناوجەرگەى بۆنى باروت و تەپ و تۆز و جۆگەلەى خوێنى دواى 
جەنگدام و هەست دەکەم بۆ ئەبەدى جەنگ لە سەرى مندا بەردەوامە.

ئاخر دایە تۆ هەست ناکەى ئەو دەمەى پیاوەکانى زەمەنى تاریکى ، زەمەنى بەرد، 
نەوەى جاهیلیەت و کوڕى هابیل و قابیلەکان نیوەى مناڵى منیان کوشت، من لە 

چاوشارکێیەکى  لەنیوەى  بووم،  منداڵیدا  نەکراوەکانى  تەواو  یارییە  نیوەى 
، نیوەى خەندەشم لێ وون بوو، چیدى نەدەکرا  تەواو نەکراودا بووم 
بەنیوەیەکى دزراوەوە دواى نیوەى گەورەبوون بکەووم، نەدەکرا بەو 
ببم  کردبوو،  دروستیان  مناڵیم  دڵى  سەر  لە  کە  برینەوە  هەموو 
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بەپیاوێکى گەورەى، وەک سوراحیەکى ووردوخاش نەدەکرا کڕنوش بۆ پەرداخ بەرمەوە. 
نوسینەى  ئەم  پرسیارى  و  بەخەبەرهات  داناوە  لەسەرشانم  کە سەرى  ئەم کچەى  ڕاوەستم  دەبێت  دایە 
دەنوسمەوە،  دایکم  بۆ  نامەیەک  گوتم  من  بنوسمەوە،  بۆتۆش  نیوانمان  وشانەى  ئەم  حەزمکرد  لێکردم، 
ئەو چاوەکانى پڕ بوون لە فرمێسک و دایە پرمەى گریان ، وادیاربوو دایکیم بیر خستبوویەوە پاشان گوتى 
من 13 ساڵە هەواڵى دایکم نازانم ، پێم سەیربوو گوتم چۆناهى، چون ئەوە دەبێت، تۆ هێشتا کچێکى 
ناسکى چۆن بەرگەى ئەو هەموو تەنهایی و دابڕانە دەگریت، ئەو بەشێک لە حیکایەتەکەى بۆ گێڕامەوە و 
دەیگوت من 15 ساڵێک بووم دایکم عاشقى پیاوێکى دى بووە و ڕۆشتووە و باوکیشم لەگەڵ کچێکى نوێ 
هاوسەرگیرى کردووە و 11 ساڵى تەواو  لەگەڵ داپیرەم ژیاووم و دواتر 5 ساڵ دواى عیشقێکى هەرزەکارانە  
کەوتم و چەند ساڵێکە خەریکى کارى سەربەستم.  پاشان دەیگوت ئێوەى ڕۆژهەاڵتى هێندەى چۆلەکەیەک 
ئازاد نین و تا پیر دەبن هەر پابەندى باوەشى دایکتان دەبن، دەیگوت بەو پابەند بوونە هەم خۆتان و هەم 
دایکتان دیل دەکەن، کە گوتم من دەمەوێت دواین نامە بۆ دایکم بنوسم ، گوتى دەشێت نەتوانى، ئێوە 
وەک کۆترى ماڵى وەهان ، بگەنە ئەو سەرى دونیاش هەر پابەندى ماڵ دەبن ، ئێوە ناتوانن تامى ئازادى 

و یاخى بوون بکەن. 
دایە ئەو دواى دونیایەک قسە کردن و چەند وەاڵمێکى کورتى من  ئێستا پێکێ شەرابى هێناوە و بەدم 
خواردنەوەوە لە جامى شەمەندە نەفەرەکەوە چێژ لە دیمەنەکان وەردەگرێت و 
منیش بیر لە قسەکانى دەکەمەوە ، ) پیاوى ڕۆژهەاڵتى بۆ هێندە لە ئازادى 
، بیر لە  (  ئەوە پرسیارێکە و وەاڵمەکەى من دەکوژێت  ؟  دەترسێت 
خۆم دەکەمەوە، بیر لەوە دەکەمەوە کە ئاخۆ بۆ دەبێت من لە ئازادى 
و مەنفا بترسم، من دەمگوت خانم تۆ شارەکەى من ناناسیت، تۆ 
نازانى خەڵکى شارەکەى  و  پیاوەکانى من شارەزانیت  سروشتى 
ناکەى من  بیر دەکەنەوە، دەمگوت خانم تۆ هەست  من چۆن 
لەتەمەنێکى زۆر کەمدابووم کە نیوەى منداڵى من دزرا و نیوەى 
تەواو،  پیاوێکى  بە  نەبووم  ئیدى  وەرگرت،  شەکەتم  پیاوێکى 
شارەکەى  لە  کچە  ئەم  دایە  بزێوو،  مناڵێکى  بە  نەبوومەوە 
نازانێت چەند  و  نابێت  حاڵى  لەوشەکانى من  و  نەژیاوە  مندا 
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مرۆڤ  کردنى  بێبەش  ئەستەمە 
لە منداڵى و جوانیەکانى منداڵى، 
هەست ناکات ئەو زەمەنەى کە 
لە  تێڕامانیەتى  زەمەنى  مرۆڤ 
بە  ئاشنابوونێتى  و  جوانیەکان 
نیوەى  کارەساتێکە  چ  پیرۆزى 
مناڵى لێبدزن و بێ بەشى کەن 
کچە  ئەم  تەمەنى،  نیوەى  لە 
تێناگات ئەوە واتا لە بەهەشتەوە 
 ، داتنێن  دۆزەخ  لە  و  هەڵتگرن 
ساڵیدا  هەشت  لەتەمەنى  واتا 
هەڵتگرن و لەتەمەنى چل ساڵیدا 

داتنێن. 
لە  من  نازانێ  خانمە  ئەم  دایە 
نازانێ   ، هاتووم  کلتورێکەوە  چ 
دەشێ  دونیایەکم،  بەچ  سەر 
دەمەى  ئەو  کە  تێبگەى  لێم  تۆ 
منیان  مناڵى  نیوەى  ئەوان 
ئاشنایەتى  زەمەنى  سەربڕى  
زەمەنى  گوڵ،  لەگەڵ  بوو  من 
بوو،  جوانیەکانم  تەماشاکردنى 
زەمەنى تێڕامان لە ماچى پەپولە 
لە  گوێگرتن  زەمەنى  گوڵ،  و 
زەمەنى  حەزینەکان،  گۆرانیە 
زەمەنى  کچەکاڵەکان،  بینینى 

گوێگرتنم بوو لە نەغمەى چۆلەکە پاساریەکان، لە 
ناڵەى دڵى بولبولە دیلەکان، ئەو دەمەى کە دەبوو 
چاوەکان بە ڕەنگى گوڵەکان بشۆمەوە و گوێچکەکانم 
دەستم  دەبوو  باڵندەکان،  نەغمەى  ئاوازى  لە  پڕکەم 
تا ئەو  ئاشناى تەنها گوڵێکى سور بێت و  قاچەکانم 
ئەو  تۆ دەزانى من  دایە   . بپێوێت  سەرى چاوشارکێکە 
دەمانە ئاشناى نابوتیەکان نەبوو بووم و نامۆ بووم بە 
ڕەنگە هەڵوەریوەکان و دونیاکەم لێوان لێوو بوو لە جوانى 
و پاکیزەیی،  ئەو دەمانە هێشتا چاوەکانم پڕ نەکرابوو لە 
دیمەنى جەنگەکان، ئەو دەمانە هەنوس گوێم لەسەداى 
لێ  باڵم  دەمویست  بوو،  نەبوو  خاپورکەرەکان  بۆمبە 
دەمانەى  ئەو  پێم،  ژێر  بخەمە  سنوورەکان  و  بڕوێت 
دەمویست قەشمەرى بە پیرۆزیەکان بکەم، ئەو دەمەى 
بە  باوەش  دەمویست  دەهات،  خوداکان  بە  پێکەنینم 
ڕوو  گوڵەبەڕۆژە  چەشنى  و  بکەم  ئاسمانەکانەکاندا 

نیوەى  و  هاتن  ئەوان  کەچى  خۆر،  تیشکى  بکەمە 
شەمشەمە  بە  کردمیان  و  سەربڕیم  مناڵییان 

کوێرەى ڕوو بە بەرە و زوڵمەت، ئەوان هاتن 
لەیەکەمین چاوسور کردنەوە و هاوار و ناڵە 
و توڕەبووندا، لە یەکەمین زللە و گرژکردنى 
سیمادا بەرائەتیان لە یەخەى مناڵیم کردەوە 

و کردمیان بە پیاوێکى زبرى گەمژە.
ئەم  دەوەستم،  کە  دایە  ببورە   
خاتوونە پێکە شەرابەکەى تەواو 
بۆ  دەباتەوە  پەرداخەکە  و  کرد 
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ناوێرم   ، بەرم  بادەیەک  جامى  بۆ  لێوو  ناوێرم  هێشتا  ساڵە  هەموو  ئەم  دواى  تەماشاکە  دایە  ساقیەکە، 
بڵێم  السار  بەکچێکى  جەنجاڵ  شەقامێکى  لەسەر  ناوێرم  بکەمەوە،  ڕۆژ  سۆزانى  ژنێکى  لەماڵى  شەوێک 
وەیش کە جوانى، ئێستاش لەسیخوڕەکانى نیشتمان دەترسم، سیخوڕى کوچە و کۆاڵن و شەقام و شار 
جۆرە  هیچ  و  ڕاستەقینەیە  کچێکى  خاتوونە  ئەم  دەکەم  هەست  دایە  بەاڵم  نیشتمان،  مەعبەدەکانى  و 
دەمامکێکى نەبەستووە، ئەوەى کە ئارەزووى لێدەکات بێ ترس جێبەجێى دەکات ، وەک کچەکانى شارەکەى 
من نیە کە دژى ویستەکان خۆیان بجوڵێنەوە و گرنگى بە ئارەزووەکانى خۆیان نەدەن، ئەم کاتێ هاتە نێو 
شەمەندەنەفەرەکەوە پێى خۆش بوو لەتەنیشت من دانیشێت و هاوسەفەرێکى کوڕى هەبێت، دڵنیام بێ 
دڵى خۆى ناکات هەرکات بیەوێت جامى بادە دەنێت بەلێویەوە حەزبکات جگەرە دەکێشێت، هەست بەتەنهایی 
بکات کوڕێک دەدۆزێتەوە و لەگەڵى دەچێت بۆ دیسکۆ و تا هیالک بوون لەگەڵى سەما دەکات، سەماى ڕۆح 
و جەستە، هەرکات بیەوێت دەچێتە سینەما دەبێتە هاوڕێى کورسیەکەى تەنیشتى، بەاڵم  کچى شارەکەى 
ئێمە تەنها کچى مەتبەخەکانن و  بەدونیایەک دەمامکەوە دەردەکەون و هەمیشە ئارەزو ویستەکانیان وەال 
دەنێن و وەک پیاو دەردەکەون، لەگەڵ ئەوانەشدا دونیایەک ئارەزووى شەیتانى لەناوەوەیاندا شاردراوەتەوە 

و شەوانە لە خەونەکنیاندا لەگەڵ دەیان پیاو ڕووت دەبنەوە.
کە  دەکەم  بۆ  ئەوانەت  باسى  و  نامەکە  سەر  دێمەوە  ببورە...  الدەدەم   لەنامەکە  جارجار  دایە  ببورە   
زبرەشیان  پیاوە  ئەو  دەستى  نەوەستان،  بەوەشەوە  هەر  و  دزى  منیان  مناڵیى 
بڕى کە خۆیان پێیان بەخشى بووم، دەستى پیاوە زبرەکەشیان بڕیم بێ 
ئەوەى نیازم هەبوو بێت نزیکى سێوێکى حەرامى بکەمەوە، بەر لەوەى 
دەسکەنەى پرچى کیژێکى کۆاڵنى پێ بکەم ، بەر لەوەى لیمۆیەکى 
لەوەى  بەر  لێکردمەوە  قاچەکانیشیان  ئەوان  بگوشم،  پێ  کاڵى 
هەنگاوێکى پێنێم بۆ ژوانێک، بۆ ماڵى ژنە سۆزانیەک ، بۆ ژورى 
کچێکى دراوسێ، بەر لەوەى لە چواردەیەمین بەهارى تەمەندا 
نیازى دزینى گوڵێکم هەبوو بێت ، دایە ئەوان زوو هاتن، زۆر 
زوو، بەر لەهەر شتێک کە من نیازى ئەنجامدانیم هەبووبێت، 
هاتن هەموو شتێکیان لێ دزیم، ڕێگا و کوچە و باخچەکانى 
بونیان  پیاو  جەنگەڵى  و  کۆاڵن  و  شەقام  و  لێبردم  مناڵییان 

دەم
ەبیسەر
ئەد 1

52



خستە ژێر پێم .
دایە تۆش کچى شارەکەى منى تێدەگەیت لە منداڵیدا هەست کردن بە گەورەیى چەندە 
ئازار بەخشە، تۆ لێم تێدەگەیت کە ڕۆحى من بەدەست ئەو پیاوە نالەبەرەوە کەبە سەرمدا 
و  ناناسێت  من  شارەکەى  یاساى  چاوشینە  کچە  ئەم  چەشت،  ئازارى  چەندە  کرابوو  فەرز 
نازانێت ئەو دەمانەى کە منداڵێک پێویستى بەوە هەیە لەگەڵ منااڵنى کۆاڵن شەڕە بەفر 
بکات ناچارى بکەن لە مەجلیسى پیاوانى گەورەدا دانیشێت و گوێ لە درۆکانى کاتى الویەتى و 
قارەمانێتیەکانیان بگرێت چەند ئەستەمە. ئەم کچە تێناگات کە ئەوە ئەستەمترین شتە کە تۆ 
حەزت لە میزەڵدان بێت و لە مەجلیسى پیاوەکاندا تەزبیحێک بخەنە دەستەوە و ناچارت بکەن 
بەدرێژایی چەند کاتژمێرێک دەنکەکانى بژمێریت، نازانێ چەندە ئەستەمە ئەو دەمانەى من 
حەزم لە چاوشارکێ بووە و مەحکومى جەنگەکانیان کردووم، جەنگ، لە هەموو الکانەوە، ئەم 
نازانێ چەندە ترسناکە مناڵێ لە جەرگەى یاریەکاندا دەربهێنیت و بیخەیتە نێو جەنگەکانەوە.
دایە من ئەو منداڵە بووم کە لە بەرائەتى منداڵى داماڵدرام و فڕێدرامە نێوو جەنگەکانەوە، 
ئیدى فەرموودەکانى ئەوینى تۆ هیچ لە ویرانیەکانم کەم ناکاتەوە ، ئاخر چى لە بەهەشتى 
ڕۆحى تۆ بکەم کە جەهەنەمێک لەمندا حەشاردراوە، ئاخر بەهەشت و دۆزەخ کەى لە سینەى 
مناڵێکدا جێى دەبێتەوە، چۆن مناڵێک دەتوانێت جەنگى دۆزەخى و بەهەشتى لەناو خۆیدا 

بەرپا بکات و هەم بەهەشتى و هەم دۆزەخیش بێت. 
و  بەهەشتى  هەناسەى  بەخشینى  لە  بوویت  بەردەوام  تۆ  دەمانە  ئەو  دایە  بەاڵم 

مەحەبەت و سۆز و ئەوین و لەعیشقا غەرقت دەکردم و بە خۆشەویستى دەتکوشتم، 
ئەو دەمەى کە ئیدى مەحەبەت بە کەڵکى هیچ نەدەهات تو بە ئەوینت ویرانت 
لەتەى  ئەو  کە  جارێکى  کردمەوە،  لەتت  لەت  تریش  جارێکى  توش  و  دەکردم 
کە لەوان بەجێمابوو کردت بەدوو لەتەوە، بەشێکى دۆزەخى ئەوان و بەشێکى 

کرابوو  بەرپا  ڕۆحما  لە  کە  تاریکاییەى  لەو  تۆ  ئیدى  تۆ،  هى  بەهەشتى 
پیاوێکى  ئەوان وەک کراسێکى چڵکن   ، داگیرساند  مۆمێکى ترسناکت 
دەکرد  خۆشەویستیت  مناڵێ  چەشنى  تۆ  و  بووم  دورى  بۆ  گرگنیان 

بەدڵما. 
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ئەوان بەتوڕەبونەکانیان ، بەزللەکانیان ، بەچاوسورکردنەوەکانیان، ئاگاداریان دەکردمەوە کە چیدى دەست 
بەردارى مناڵى ببم و وەک پیاو شتەکان ببینم، کەچى تۆ لەبەرامبەبردا بەماچ و مەحەبەت و ئامێزى پڕسۆز 
وێرانت دەکردم، ئیدى من لە نێوان بەهەشتى تۆ و دۆزەخى ئەواندا جگە لەهەڵهاتن هیچى کەم بەدەستەوە 
تا نەبم بە هەزار پارچەوە، ئەفسوس لە شارەکەى ئێمەدا  نەما، ئیدى دەبوو هەڵێم تا هەالهەال نەبم، 

ئەوەى ساڵوێکت لێدەکات دەیەوێت پارچەیەکت لێبکاتەوە و هیچ کەس نایەوێت تەنها خۆت بیت.
دایە دوا جار هەڵهاتم و تاهەنوکەش لەشارێ بۆ شارێک لە هەڵهاتندام و دەمەوێت بە چۆڕێ ئارامى بگەم، 
تا هەست بەخۆ بوون بکەم، ئێستا قەلەندەرێکى هەڵهاتووم، هەڵهاتوو، لەشار و شەقام و نیشتیمان و خاک 
و شارەکانى دونیا، هەڵهاتن لە ئاوەدانى، لە جەهەنەم و بەهەشت، بووم بە موسافیرێکى عەوداڵى ئازادى. 
دایە لەم هەموو سەفەر و عەوداڵیەمدا تێگەیشم کە دەشێ نیشتیمان تەنها درۆیەکى دەمى سیاسەت بێت، 
دەگونجێت مرۆڤ بێ نیشتمان و بێ سنور و بێ ئاین و بێ یاسا و داب و نەریت بێت، دەشێت مرۆڤ وەک 
چۆن بەڕوتى دێت تا ئەبەد بە ڕوتى بمێنێتەوە، بەاڵم ئەستەمە بێ ئازادى و ئارامى بێت، دەشێ عیشق و 

ئازادى و ئارامى لە هەرکوێ هەبوو نیشتیمانیش لەوێ بێت .
بەاڵم دایە ئەوانەى نیشتیمانیان لێ حەرام دەکرێت، ئەوانەى لە نیشتیمان دەردەکرێن ، ئەوانەى نیوەیان 
لێ دەدزن هەرگیز تینوێتیان لە ئەوین ناشکێ و لەهیچ نیشتیمانێک ئاسودە نابن، ئێستا ئەو شەرابەم لە 
ئێستا  ڕشتیان،  بەدەستمەوە  لەمنداڵیدا  کە  ناکەوێت  دەست  مەیخانەیەک  هیچ 
نائومێدیم لێ لێدەچۆڕێت و پڕم لەڕق و توڕەیی و بۆنى نیگا گوماناویەکانم 
لەبەهاردا  دەپشکوێت،  لەبەهاردا  تەنها  گوڵ  دایە  ئاخر  لێدەتکێت، 
دەردەکەن،  پۆ  و  نەمامەکان چڵ  لەبەهاردا  خونچەکان چرۆدەکەن، 
پەشموردە  و  هەڵوەریم  و  بەسەرهات  زستانم  و  پایز  دەیان  من 
چاوى  ئەنگوستە  شەوى  و  الفا  و  تۆفان  و  ڕەهێڵە  چەند  کرام، 

دەیجور بەسەر بەهارى مندا هات. 
دایە بەدرێژایی ئەو ماوەیەى کە من لەم سەفەرەمدا ئەم نامەیە 
بۆ تۆ دەنوسم ئەم کچە کاڵەى تەنیشتم ئەگەر لەسەر شانم 
لەدیمەنە جوانەکانى دەرەوە  لە جامى فارغۆنەکەوە  نەنوێت، 
دەڕوانێت، من ئیرەیی بەم کچە دەبەم کە چۆن بەبەردەوامى 
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سروشتى  لە  چێژ  دەتوانێت 
کە  وەرگرێت  ناوچانە  ئەو 
بەناویدا  شەمەندەنەفەرەکەمان 
لەدیمەنى  چێژ  ئەو  تێدەپەڕێت، 
و  دێهاتەکان  و  شارەکان 
بیابانەکان و بانەکان و شاخەکان 
وەردەگرێت ، کەچى هیچ شتێک 
 ، ناجوڵێنن  من  هەستى  لەوانە 
لەناو  ناکەم  تەنانەت هەستیش 
فارغۆنى شەمەندەنەفەرێکدا لە 

سەفرێکى درێژ دا بم. 
کەمێ  کرد  هەستى  کە  ئەو 
نامەکە  نوسینى  لە  دەستم 
هەڵگرت، تەماشایەکى نامەکەى 
زۆرى  گوتى  و  کرد  دەستمى 
بەنیازم  گوتم  بێت  تەواو  ماوە 
ئەوەى چەند ساڵێکە لە دایکمم 
باسى  نامەیەدا  لەم  شاردۆتەوە 
و  وەستا  کەمێک  ئەو   ، بکەم 
گوتى  و  قسە  بە  دەستیکردەوە 
پەیامتدا شتێ  لەدواین  ناتەوێت 
بۆ  بڵێى، گەرچى من  باوکت  بە 
خۆم هەستم بەباوک نەکردووە، 
ئەم وشەیە منى خستە خەیاڵێکى 
لەدڵى  ئاگرێکى  ئیدى  قوڵەوە. 

مندا بەرپا کرد و سەرى خستە سەر باڵم و خۆى 
سەرقاڵ کرد بە تەماشاکردنى دیمەنەکانى دەرەوە. 
لێرەدا بیرم کەوتەوە کە پێویستە بەشێک لە  دایە 
لێبکە،  منى  و ساڵوى  بابە  بۆ  کەم  تەرخان  نامەکە 
نیوە  و دەستى  چاوى منداڵیەکەى ڕۆحى ماچ دەکەم 
دزراویەکەى منداڵى دەگوشم، ساڵوم هەیە بۆ  گەنجە 
ئەم  هەمیشە  وەک  دایە  تکایە  ناوەوەى،  کوژراوەکەى 
بابەچى  کە  مەترسە  لەوە  و  مەشارەوە  لێ  وشانەى 
دەوێت و دڵى بە چى خۆشە و بەچى دڵگران دەبێت، ئەم 
بیر  بابە  مەکەرەوە  لەوە  بیر  و  مەشارەوە  لێ  وشانەى 
لە چى دەکاتەوە و بەچی دەکەوێتە پێکەنین  و  بەچى 
دڵگران دەبێت، مەترسە لە توڕەبوونە کاتیەکانى دەزانم 
باجى بەشێک لەهەڵەکانى من  ڕاهاتووى هەمیشە  تۆ 
بدەیت و لەبرى من لە تۆ توڕە ببێت، لەو هەڵچونە کاتیە 
هەست  دەمەوێت  بڵێ،  پێ  وشانەى  ئەم  و  مەترسە 

بکات ئێستاش هاوارەکانى لە سەرما دەزرنگێتەوە  
و هەنوس گڕى وشەکانى باڵەکانم دەسوتێنێت 

دەنگدانەوەى  شەوانە  هەنوس  بڵێ  پێى   ،
ئێستاش  ڕامدەچڵەکێنێ،  لەخەو  وشەکانى 

نیگام پڕە لەوێنە ترسێنەرەکانى ئەو. 
بابە  لە  پەیڤانە  ئەم  دایە  دەکەم  تکا 

هەمیشە  وەک  تکایە  نەشاریتەوە، 
حەقیقەتى لێمەشارەوە، مەترسە 
دەکەم،  نائومێدى  کە  لەوەى  
بکەوێتە  ئەگەر  مەترسە  لەوە 
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قوڵپى گریان، ئەم نامەیەى بۆ بخوێنەوە و لە توڕەبونى مەترسە، لەهاوارى مەترسە، بەڕێزەوە لەوشەکانم 
ئاگادارى کەوە، مەترسە ئەگەر هەموو یاساکانى هەڵوەشایەوە و لەهەموو ڕابردووى پەشیمان بوویەوە . 

شیرین  درۆیەکى  بە  مەدە  هەوڵ  نیە،  دڵخۆشکەر  ڕاستى  کات  هیچ  تاڵن،  هەمیشە  حەقیقەتەکان  دایە 
خەندەیەکى دەستکرد بخەیتە سەر لێوى، ئاساییە با لە برى ئەو خەندەیەش وەک هەمیشە جگەرەیەکى 
لەسەر لێو بێت، با قاقا بە درۆ شرینەکانت پێنەکەنێت، ئاساییە ئەگەر ڕاستیە تاڵەکان بیخاتە قوڵپى گریان، 
با چێژ لە ئەشکى حەقیقى وەرگرێت، با لە ناو فرمێسکەکانیا ڕۆحى بشواتەوە، دەزانى هەرگیز نەمبینى 
لە  با حەقیقەت نم نم  با لە دڵەوە بگرى  ئازیزانیشى، لێى گەڕێ  فرمێسک بڕێژێت تەنانەت بۆ مەرگى 
چاوەکانیەوە دابارێت، با بۆ ئەبەدى هەست بە پاک بوونەوە بکات. دایە هەوڵ مەدە بەدرۆیەکى تەڕ  و 
خەندەیەکى کاتى و ساتێ پێکەنین وێرانى بکەى ، وایلێ مەکە بەمردنیشى هەست بە حەقیقەت نەکات، 
و  جوانى  لەسنورى  تۆ هەمیشە  دەزانى  بوونەوە،  ناسک  جوانى  تاسنورى  واتە  پیاو  گریانى  دایە  دەزانى 

ناسکیدا بابەت دەکوشت و ڕێگات نەدەدا بابە شەوێک بەدەم نمەى فرمێسکەکانیەوە خەوى لێکەوێت.
خۆى  لە  دراوسێکان  گریاندا  لە  و  گریان  پرمەى  بداتە  گەروو  بە  پڕ  شەو  هەندێک  بدەى  ڕێگاى  دەبوو 
کۆبکاتەوە، کەچى تۆ هەمیشە بە درۆ تەڕ و شیرینەکانت وەک پیاوێکى گەمژە دەتخستە قاقاى پێکەنین، 
دواجار مەحەبەتى تۆ هەموومانى وێران کرد، منى کردە گەریدەى شارەکانى دونیا ، هەوڵبدە هیچى لێ 
دایە هەوڵ  ئاگادارى من بێت،  بابە دواین کەس بێت کە  ناکرێت  نەشاریتەوە، 
گەرمى  بەرگەى  من  مناڵى  بەرائەتى  بڵێ  پێى  و  کەیتەوە  ئاگاداری  بدە 
نیوەى  لە  منى  ئەو  کە  ساتانەى  ئەو  نەدەگرت،  ئەوى  هەناسەکانى 
بخەمە  فاریزە  کە  بووم  بچوکتر  لەوەش  من  کرد  بێبەش  مناڵى 
یارى  دەرهێناو  مناڵى  یارى  لە  منى  ئەو  خراپەوە،  و  چاکە  نێوان 
گەورەکانى خستە بەر پێم و نەیدەزانى گەر نیوەى مناڵیم لێ 
نەیدەزانى  بابە  دەکەم،  وون  بونەکەش  پیاو  نیوەى  بسەنرێت 
کراسى چڵکنى پیاو بوون بۆ ئەو زەمەنەم نەدەشا و گەورە بوو 

بۆ بەرم.
دانانێت،  هەناسەکانم  بۆ  سیخوڕ  کەس  لێرە  بڵێ  پێى  دایە 
کەس گوێ لە خەونەکانم ناگرێت، کەس ڕاڤەى خەیاڵەکانم 
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ناکات، کەس سنور بۆ هەنگاوى منداڵیەکەى ڕۆحم دانانێت و کەس پێوەند ناکاتە قاچى 
پیاویەکەم و نیوەى منداڵیەکەم ناشێوێنێ.  لە نیوەى  لێرە کەس  سەر  پیاوەکەم،  نیوە 
ئێستا نە ئەوەیە نیوەى منداڵە بە جێماوەکەى ڕۆحم گەورە بێت، نە ئەوەتانێ ئەو نیوە 
پیاوەى لە بابەوە بەدیارى وەرمگرت لەناوما جێگیر ببێت، ئیدى فەناعەتم بە خۆم کردووە 
کۆاڵنانەى  ئەو  مناڵى،  پەپولەکانى  لە  پڕ  کۆاڵنە  تەریقەتى  سەر  بگەڕێمە  نەدەتوانم  کە 
بۆنى نەعنا و ڕێحانەیان لێدەهات، نە نیوەى پیاو بوون ڕێگا بە نیوەى  مناڵى دەدات چێژ لە 

قاقایەکى گەرم وەرگرم.
دایە ئێستا جەنگێ لەناو مندا بەر پابووە، جەنگى دوو بەرە  دوو بەرەى دوو نیوە، جەنگى بەرەى 
نیوەى مناڵیی و نیوەى گەورەیی، ئێستا لە سەرى مندا دوو لەشکر دەستە یەخە لە جەنگدان، 
لەشکرێک دەیەوێت وەک مناڵێکى چوار ساڵە دەست بۆ هەموشتێک بەرێت و هەمووسنورەکان 
بشکێنێت و گرنگى بە هیچ شتێک نەدات و میز بە وێنەى پیاوە گەورەکاندا بکات و جوێن 
بە شواربى کوێخاکان بدات، لەشکرێک کە بە چەکى مناڵیەوە دەیەوێت لە مەجلیسى پیاوە 
گەورەکاندا بە قونى ڕوتى بێت و بچێت و قەشمەریان پێبکات، بەاڵم لەشکرى دووەم هەمیشە 
لەجەنگدایە لە گەڵ لەشکرى مناڵیما و هەمیشە دەڵێت بە ئەدەب بە ئاگات لە دەمت بێت و 
قونت بشارەوە ، دەیەوێت بەویقارەوە دەرکەوم، زۆر جار قات و ڕیباتم لەبەر دەکات، دەمباتە 

کۆبوونەوەى جەلالدەکانەوە، لەسەر مێزى گەورەکان نانم پێدەخوات، ناچارم دەکات خەتى 
کراسەکەم ئوتووەکەى نەشکێت، ناچارم دەکات لەناو بازار بەهێواشى هەنگاو بنێم، 

ناهێڵێ دەست بە عەرەبانەى مەکینەکانەوە بگرم، ڕێگانادەت دواى سەگ و پشیلە 
و گوێدرێژەکان بکەووم.

لەسەروى  مەزنەکان  پیاوە  کە  ئەوکاتانەى  بوو،  خۆش  پێى  مناڵیم  لەشکرى 
مەجلیسەکانەوە دەست دەکەن بە گێڕانەوەى پاڵەوانێتیەکانیان و باسى کوشتنى 

شیر و پڵنگ و ئاسک دەکەن و دەکەونە هەواى خۆیان پڕ بەدەمى جرتێک 
لێدات و بڵێت حەلۆش تۆ ئێستاش لە پشیلە دەترسیت، ڕاوکردنى شێرى 
چى، بەاڵم لە شکرى نیوە پیاوەکەم دەبوو لەوپەڕى ئەدەبدا گوێ لەو 
دەبوو  لێوى،  سەر  بخاتە  دەستکرد  خەندەیەکى  و  بگرێت   درۆیانە 
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جارجاریش بڵێت ڕاست دەکەیت قوربان، دەبوو زۆر بە ئەدەب بێت، دەبوو بە نەعلەوە نەیەتە کۆاڵن و بە 
بیجامەى خەوەوە نەبینرێت، دەبوو کە دەچێتە بازاڕ جلێکى شیاو بپۆشێت و پرچى شانە بکات، و قۆندەرەکانى 
بۆیاخ بن، ئەرکى نیوە پیاوەکەم گەلێک قورس بوو ، لەشکرى نیوە پیاوەکەم جگە لە مناڵەکەى ناوەوەم 
و  دین  هیچ  و   ئەژیا  ئازادیدا  پەڕى  لەو  بەرامبەرى  لەشکرى  بەاڵم   ، دوژمن  هەزاران  بە  درابوو  دەورە 
ئاگرى  دەڵێت  نەدەناسى، حەزی دەکرد کاتێ مەالى مزگەوتەکەیان  و چوارچێوەیەکى  و سنور  نیشتیمان 
جەهەنەم هەزار هێندەى ئاگرى دونیا سوتێنەرە، بڵێت حەلۆش گەر وایە بۆچى کەسێک بە قونى سوتاوەوە 

ناگەڕێتەوە بۆ شار.
دایە ببینە چۆن کراووم بە دوو پارچەوە، دوو پارچەى شەڕانگێز، دوو پارچە بەردەوام لە سەرى مندا خەریکى 
جەنگن، ئیدى نامەوێت بێمەوە بە جەنگەکانى ئەمان باخچەیەک بسوتێنم، ئاى لەچى دوو ڕیانێکدا بەجێمام، 
کەوتمە ناو چى بەرداشێکەوە. چى جەهەنەمێ لە ڕۆحى مندا بەر پابوو، دایە دەشێ لەم جەنگەدا بەردەوام 
لەشکرى  لێدەگەڕێم  سەرمەوە،  ناو  لەشکرەى  دوو  ئەم  بەردەمى  نەخەمە  بەربەستێک  هیچ  دەبێت  بم، 
مناڵى و لەشکرى گەورەیی باهەر لە جەنگدا بن، من الیەنگرى لە هیچ الیەک ناکەم و نابمە ناوبژیوانى 
هیچ بەرەیەک، پێویستە دواجار الیەنێک سەرکەوێت، ئیدى الم گرنگ نیە ببمەوە مناڵەکەى ناو چاوشارکێ 
و لەسەنتەرى شارەکاندا میز بە ناوچەوانى ئاغاکاندا بکەم یان ببم بەو پیاوەى کە مناڵە چەقاوە سووەکان 

میز بە وێنەکانمدا بکەن.
دەڵێت  کۆبکەمەوە،  خۆم  کە  دەلێت  پێم  چاوشینە  کچە  ئەم  ئێستا  دایە 
چەند دەقیقەیەکى تر شەمەندە نەفەرەکە لە وێستگەکەى ڕادەوەستێت 
لێرەدا لە نامەکە ڕادەوەستم و هەندێک شت ماوە دواتر کە گەیشتمە  

ئەو جێگایەى کە بۆى هاتووم بۆتى دەنوسم، 
نێوانیان  لەگەڵ دێڕەکانى سەرەوە شەوێک  و  دایە ئەم وشەیە 
هەیە، دوێنێ ئێوارە کە لە شەمەندەنەفەرەکە دابەزیم شتێکى 
زۆر سەیر ڕویدا ئەوەتانێ بۆ تۆشى دەگێڕمەوە و دڵنیام تۆش 
پێت سەیر دەبێت، دوێنێ ئەو کچە چاوشینەى کە هاوسەفەرم 
بوو  پێم  کە  ناونیشانەى  ئەو  بمگەیەنێتە  لێکردم  داواى  بوو 
، ناونیشانى "مارى دێسپلى" ئەو کچەى کە لە ڕێگاى ئینتەر 
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لە  بڕیاربوو  کە  ئەو کچەى  هاوڕێى،  و  هاوکار  ببمە  تا  کەوتبووم  ڕێک  لەگەڵى  نێتەوە 
کێڵگەکەیدا هاوکارى بکەم بە مانگانە و موچەیەکى باش ، دوێنێ ئێوارە ناونیشانەکەم 
لە  کە  شوێنەى  ئەو  پاسى  نەقڵیاتى  گەیاندە  منى  تاکسى  بە  ئەویش  و  کچە  بەو  دا 
گرێبەستێکم  لەگەڵى  کە  دابووم  پێى  دێسپلى"  "مارى  کە  و  بووم  نوسی  ناونیشانەکەدا 
هەبوو ، بەاڵم سەیر بوو ئەو کچە خۆشى لەگەڵم سوارى پاسەکە بوو پاسەکە نیوو کاتژمێر 
بەڕێگاوە بوو هێدى هێدى دونیا تایکى دەکرد و پاسەکەش گەیشتە دەشتێکى سەوزو جوان 
دەشتاییەک کە من هیچ زانیاریەکم لە بارەیەوە نەبوو، نزیکى پازدە خولەکى تر ئۆتۆمبیلەکە 
بەڕێگاوە بوو کچەکە داواى لە شۆفێرەکە کرد پاسەکە ڕاگرێت، کە پاسەکە ڕاگیرا من و ئەم 
کچە بەو شەوە لە دەشتێکى چۆڵ و تاریکدا پێکەوە ماینەوە من سەرسام بووم بە دیمەنەکە 
بەاڵم کچەکە زەردەخەیەک لەسەر لێوى بوو بەنازێکەوە سەیرى کردم و خانوویەکى لە بەرزى 
گردێک نیشاندام و گوتى ئەوێ ئەو ناونیشانەیە کە تۆ بۆى هاتوویت ، دایە هەندێک بەڕێگادا 
رۆشتین و گەشتینە کێڵگەیەکى گەورە، کێڵگەى کشتوکاڵ و بەخێو کردنى بەراز، پێم سەیر 
هەمووى  دەرگاکانى  کچە  ئەم   ، دیانەبوو  مرۆڤێک  هیچ  نەبوو  لەوێ  ئاوەدانیەک  هیچ  بوو 
بێى بۆکێڵگەى مارى دێسپیلى،  بەرامبەرم وەستاو گوتى بەخێر  و  و رۆشتە ژورەوە  کردەوە 
و لەم کاتەدا دەستى درێژ کرد و گوتى من مارى دێسپێلى زۆر خۆش حاڵم بەهاتنت بۆ 

کێڵگەکەم من حەپەسابووم ئەو بە خەندەوە لێمى دەڕوانى و فەرمووى ژوورەوەى لێکردم. 
لەگەڵى  ئەگەر  لێکردووم  داواى  و  ڕەویوەتەوە  دودڵیەکان  و  گومان  هەموو  ئێستا 

بمێنمەوە و بە جێى نەهێڵم، پێکەوە ئەم کێڵگەیە بەڕێوە دەبەین و دەڵێت ئەگەر 
داواى  ئێستاش  کاردەکەین،  گرێبەستەکە  شێوەى  بەهەمان  نیە  خوش  پێت 
کە  بڵێ  بەدایکت  دەڵێت  بکەم  زیاد  نامەکە  بۆ  ئەویش  دێڕێکى  کە  لێکردووم 
کوڕەکەى بداتە دەست من و خەمى هیچى نەبێت، دڵنیام دایە توش ئەمەت پێ 

سەیر بوو ، مارى دەڵێ بەتایبەت هاتم تا هاوسەفەرت بم و بەشێوەیەکى 
ڕێک و پێک بگەیتە کێڵگەکەم.  

کەمەوە،  درێژ  نامەکە  کە  هێندەى  نامەکە  نامەوێت  دەکەم  هەست 
دەستى  ئیدى  و  دەچم  وشەکانم  کۆتایی  و  بەرە  دەکەم  هەست 
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موحیبەتت لەسەر شانم هەڵگرە، ئەم هەموو ئەوینەى تۆ تیشک نادات بە شەوى من، دەریاى نازى تۆ هیچ 
ئێوارەیەکم ڕەنگین ناکات، عیشقى تۆ زیاتر غەمگینم دەکات، دەستم لێ هەڵگرە با تا دواین وێستگەى ئەم 
شەمەندەنەفەرە لەنیشتیمان دورکەومەوە و لەدواین شارۆچکەى ئەم واڵتەدا ببمە شتێک هەرچى هەیە ، 
ئاخر دایە ئەم هەموو ئەوینەى تۆ لە کوێدا جێى دەبێتەوە ئەم هەموو ئەوێنە لە کوێدا هەڵگرم، تا کەى 
ئەم هەموو ئەو ینە شار بەشار بگێڕم، دەریایەک ئەوینى تۆ لە کوێى دڵما هەڵگرم، خۆرێک مەحەبەت لە 
کوێى ئەم شەوەمدا بشارمەوە، دەبێت ئەوە بڵێم کە دەتوانیت بە گەورەیت بمبوریت و دواى خوێندنەوەى 
ئەم نامەیە لە ڕۆحى خۆتدا بمکوژیت، بەڵێ بمکوژە وەک ئەهریمەنێکى نەگریسى نێو جەنگەڵەکانى ژیان، 
بەرد بارانم کە وەک ژنێکى داوێن پیس بەحوکمى شەرع، تا مردن بەردم بۆ بهاوە، بمکوژە و پەشیمان بە 
لەوشەوەى کە لەگەڵ بابە بڕیارتاندا من بێمە بوون یان هەمان ئەو شەوەى کە بێئاگابوون لە هاتنى من 
مومارەسەى هەستەکانى خۆتان کرد و من لە وێوە هاتم بێ ڕەزامەندى ئێوە ، ئیدى بمکوژە و پەشیمان بە 
لەو شەوە ئەنگوستە چاوەى کە بۆ یەکەمین جار چاومان بە یەکدى کەوت، تۆڵەى ئەو هەموو موحیبەتەم 
بکە  ، هەست  مەزانە  خاوەنم  بە  خۆت  ئیدى  و  دەربێنە  وێنەکانم  لەچاوتا  و  بمکوژە  لەهزرتا  و  لێبکەوە 
شەوى بڕیارى هاتنم بابە مەست بووە و تا سپێدە پرخەى هاتووە، شەوێک لە خەونێکدا بمنێژە و بەیانى بۆ 
کانیلەیەکیشم مەگێڕەوە، ئێوارەیەک لە خەیاڵتا گۆڕێکم بۆ هەڵکەنە و هەرگیز هەینیەک سەردانم مەکە و 

مۆم و بوغورد لەسەر گۆڕەکەم دامەگیرسێنە.
و  بدەیت  خاچم  لە  فرمێسکەکانتا  ناو  لە  یەک شەممەیەک  دەتوانى  دایە 
لەهیچ کڵسایەکیشەوە داواى بەخشین لە خوداش مەکە، بەیانیەک خەو 
هەستە و واهەست بکە هیچ کوڕێکى وەک منت نەبووە، وابزانە لە 
خەونیشدا منت نەدیووە، دەشێ ئەستەم بێت بەاڵم ئەستەم تەنها 
وشەى ئەستەمە جگە لەوە هیچ شتێک بۆ مرۆڤ ئەستەم نیە، 
تۆ دەتوانى لەبیرم کەى تا منیش بتوانم برینەکانم لە بیرکەم 
تابتوانم ژیان لە بیرکەم، تۆ بمکوژە تا شەوێک دەیجور لە خۆما 
بکوژم تا ڕووناکیەکانى ناووم بکوژم، تا جوانى و ناشیرینییەکانم 
بکوژم، تۆ لەخاچم دە من بەرگەى ئەم هەموو خاچەى زەمەن 
ناگرم، دەتوانى هەست بکەى بەدەم ڕەشەبایەکەوە هەڵوەریم، 
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پەپولەیەکم  ماچى  بەرگەى 
بووم،  پەشموردە  و  نەگرت 
هەستە  خەو  لە  بەیانیەک  دایە 
سەدەیەکە  من  بکە  هەست  و 
مردووم، هەست بکە شەوى ئاگر 
بارانەکە بەر گوللەى وێڵ کەوتم، 
خۆشیدا  تەقەى  لە  بکە  هەست 
تیاچووم، بەیانیەک لەخەو هەستە 
و خۆت بخەرە جێگاى باجى مەنیج 
کران،  بزر  گۆڕ  کوڕەکانى  کە 
فاتمى  باجى  جێگاى  بخەرە  خۆت 
لەسەر  کوڕەکەى  کە  دراوسێمان 
عیشق کوژرا، خۆت بخەرە جێگاى 
کوڕەکانیان  کە  دایکانەى  ئەو 
لەشیرین خەودا گوللەباران کران، 
بکەى  هەست  دەتوانى  دایە 
لەدڵى  بارینەکە  سێو  ئێوارەى 
بەبۆن  و  دوورنەکەوتمەوە  شار 
بۆ  چیرۆکێک  دەتوانى  کەوتم، 
چیرۆکى  بکەیت،  دروست  مردنم 
وەک  عەرعەر  لە  نەگەڕانەوەم 
کە  ژنانەى  ئەو  هەموو  کوڕى 
دەتوانى  پۆشن،  ڕەش  ئێستاش 
پێش   بۆ  کۆکەیتەوە  خەیاڵت 
شت  زۆر  دەتوانى  من،  هاتنى 

کە  هەرشتێک  زۆرشت،  من  بۆ سڕینەوەى  بکەى 
من لەخەیاڵى تۆدا بسڕێتەوە.

تکایە دایە لەڕۆحى خۆتدا بمکوژە و لەدڵى خۆتدا 
بمنێژە تا لەڕۆح و دڵى مندا بە نەمرى بمێنیتەوە. 
و  بێستان  لەناو  کێڵگەیەدا  لەم  دایە  بمبورە  تکایە 

بەرازەکاندا پشوویەک دەدەم. پشویەک تا ئەبەد. 

 

لە  حەڤدەیەمین فیستیفاڵى گەالوێژدا پلەى سێ 
یەمى پێبەخشراوە.
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مارگه رێتا ئێکستروێم
و. لە سویدییەوە: عەبدوڵال قادر دانساز

ئه وان چاویان  بکه م: کە  باوه ڕیان پێ  لەپی ده ستمدا هێما ده کێشن، ده بێت من  له ناو  ئه وان  ئه و کاته ی 
هه یه ! ده بێت باوه ڕیان پێبکه م. من هێمای چاو ده زانم. ئاشنای هه موو پیته کانیشم. هه موو خزانێکی گۆی 
گه رمی سەری په نجه کان ده ناسمه وه . ئه وان ده توانن "ببینن"؟ باشه  بینین مانای چییه ؟ تۆ بڵێی بینین ئه و 
شته  نه بێت، که  مامۆستاژن به  "شتێکی میتافیزیکی" ناوی ده برد؟ باشه  من چۆن بتوانم جارێک له  جاران 
د رک به وه  بکه م به وه ی ئه وان "ده بینن"؟ له وانه یه  ئه وان له نێو  ڕسته یه کی وێنه ئامێزدا ته ماشاکەر، خاوه ن 
خه ونی ئایندەبن ، له گه ڵ خه ونێک، که  کوژانه وه ی بۆ نییه ، خه ونێک ئه وه نده  به هێزه ، ئه وان ناچار ده کات 

ژنی 
نێو ئه شکه وته که 



ده یانخوێنمه وه ،  په نجه کانم  به   من  وێنه یه ی  ئه و  بکێشن،  چاو  وێنه ی  په نجه کانیان  به  
تا ڕاده یه ک به  شێوه یه کی زۆر سه یر و سه مه ره ، وێنه که لە ناوەوەی تاریکاییەوە  به ره و 

تۆپه ڵی تاریک و گه رمی مێشکم ڕۆده چێت.
دەست لە بەرامبەر چاوەکانیان ڕادەگرم. جۆرە هه ڵماتێکن له ده ست ده خزێن و ئاودارن. ئه و 
چاوانه ی ئه وان پێداده گرن له سه ر ئه وه ی ئه وانه  چاوێلێکن ئه وان "پێیان ده بینن" به اڵم من 
هه ست به  هیچ شتێک ناکه م. ئه و کاته ی ده ستم له سه ر پیانۆکه  داده نێم هه موو له شم به و 
ئه وه ش  له سه ر  ئه وان  له رینه وه . هه روه ها  ده که وێته   ده به ن،  نێوی  "ده نگ"  به   ئه وان  شته ی 
پێداده گرن به وه ی ئه و پارچه  قرتێنکه ، بێکه ڵکه ی له  شێوه ی گوڵی "مارزیپان"1 ـە له سه ر الی 
ده ره وه ی که له سه رمانه وه  هه ن، ده توانن، ده نگه کان بقۆزنه وه ، لێکی بده نه وه  و دووباره  ڕه وانه ی 
بکه نه وه . به ڵێ، له وێ له نێو ئه و سندوقه  لوسه ی بۆنی وارنیشی لێ دێت و پیانۆی پێ ده وترێت 

شتێک ڕووده دات. به اڵم له به ر چاوی ئه واندا...
هه ست به  بۆنی هه ناسه  ده که م به  خوڕ له  کونه  لوته وه  دێنه  ده ره وه . یاوه کو ئه و با پان و 
به   ده مه ی  ئه و  ـ  ته ڕبوودا   به لیک  ده می  دانه وه ی  و هه ناسه   وه رگرتن  له  هه ناسه    به رینه ی 
په رژینی ددان تاریکی من و تاریکی تۆ جیاده کاته وه  دێته  ده ره وه . ئه و کاتانه ی به  ده سته کانم 
له سه ر ده موچاوێکی تازه  ده ست به  نه رمه لۆقه  ده که م، ده ڵێن ئه م ناوچه یه  موڵکی تایبه تی 

پێیه .  په یامیان  و  نه رمن  ئاژه ڵ  لمۆزی  وه کو  لێوه کان  ددانه کان  به پێچه وانه ی  که سێکه . 
ده مه وێت ده ست به  لێستنه وه  بکه م، به اڵم ئەوە بە ته نها سه گه کان له ده ره وه ی ئه و 

هیچ  خاوه نی  به ستراونه ته وه ،  تایبه تی  موڵکی  نووسراوه   له سه ریان  په رژینانه ی 
ویستێکی خۆیان نین. ئه و کاته ی خاوەنەکانیان فه رمانیان پێ ده که ن زه رده خه نه  
بکه ن، ده بێت ئه وان زه رده خه نه  بکه ن. ئه و کاته ی خاوه نه کانیان ڕست "2"ی ملیان 

ڕاده کێشن ده بێت ئه وان واز له  ناشیرین کردنی ده موچاوی خۆیان بهێنن.
هیچ  به   هه ست  ڕاده گرم،  ده ستم  پێڵوداریان  چاوی  هه ڵماتی  له به رده م 

شتێک ناکه م. تۆ بڵێی ئه مه  شتێک نه بێت ئه وان به  خه یاڵی خۆیانیان 
هێنابێت؟ ئێخۆ من هه ڵماتی مه مکه کانم هه یه . ئه و کاته ی ده ستیان 
چینی  له نێو  ده خزێن،  له زه ته وه   به   زۆر  خۆشه .  زۆر  ده ده یت  لێ 
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به زه کانیاندا ده خولێنه وه . مامۆستاژن به  گالندی گه وره وه بوو نێوی دەبردن، که  ده توانن شیر به رهه م بهێنن. 
بینینێک به رهه م  ناهێنن. هه ڵماته کانی چاوی من هیچ  هه ڵماته کانی مه مکی من هیچ شیرێک به رهه م 
هه ڵماته کانی  له وانه یه   که   ده کرده وه ،  له وه   بیرم  کرده وه .  کراسه که م  به ر  دوگمه کانی  جارێکیان  ناهێنن. 
مه مکم توانای بینینیان هه بێت. به اڵم ئه وه ی، که  ڕوویدا ئه وه  بوو، یه کێ لەو  خانمانەی چاودێریم دەکەن 
به پرتاو خۆی گه یانده  من و زرمه ی لێ هه ڵساندم. پاشان، په نجه  ڕه ق و زبره کانی له دامێنی مه مکه کانم 
که وته  چنگه کڕێ، قۆپچه  و کونی قۆپچه کانی ڕاده کێشا، هه ناسه ی ڕه ق و ئازاربه خشی ده دایه وه . ده سته کان 
ده له رزانه وه . ده ستم خسته  سه ر سه ری به اڵم ئه و به بڕیارده رانه  سه ری له نێو ده ستم ده رهێنا. به اڵم هه ر 
ئه و کاته  هۆشی ئه وه م په یداکردبوو: مه مکه کانم توانای بینینیان نییه . هه رگیز جارێک له  جاران شیر له  

چاوه کانی منه وه  نایه ته  ده ره وه !
ئه گه ر بێتو من باوه ڕیان پێ بکه م ـ به اڵم ئه وان ئه و تاقه  که سانه ن، که  شتێک ده ڵێن، ئه وه ش ده بێ به  
به ڵگه  بۆ ڕاستی قسه کانیان؟ ـ ئه گه ر بێتو من باوه ڕم به وان هه بێت به وه ی ئه وان ده ڵێن من و چه ند هه زار 
ده توانن  مرۆڤه کان  زۆربه ی  شازین.  جیهانه دا  ئه م  مرۆڤایه تیانه ی  دەستوری  هه موو  ئه و  له نێو  که سێک 
ببینن و ببیستن و ده توانن بڕۆن. ده توانن منداڵیان ببێت. ده توانن ڕابکه ن. ده توانن مه له  بکه ن. زۆربه یان. 
به اڵم ئه وه  شتێکه  کێ ده یزانێت؟ چۆن من بتوانم ئه و شته  بزانم، منێک له نێو ئه شکه وتی ڕه شی له شمدا 
به ندکراوم. زۆر باش ڕێی تێده چێت ئه وه  به پێچه وانه ی قسه کانی ئه وانه وه  بێت ـ 
به وه ی له وانه یه  من یه کێک بم له  سه ردارانی خه ڵک. ئه وانه ی ده سه اڵتدارن، 
من  به اڵم  خولقێندراون.  باش  زۆر  ئه وانه ی  ڕاسته قینه ن،  ئه وانه ی 
له الیه ن چه ند که سێکی به سته زمانی ناشیرین خوڵقاوه وه  به ندکراوم، 
که  له الیه ن جۆرێک له  جۆره کانی بینین له  چااڵیی چاوه کانیانه وه  
به شێوه یه کی خراپ ئازار ده درێن، ئه وان له الیه ک، له الیه ن گوڵه  
لە قرتینکە  پێکهاتووە ئاڵۆزه کانیانەوە، ئه وانه ی بوون به  ده سکی 

ته شتی خڕی که لله سه ری ئه وان توشی ته شویش بوونه .
خۆمیدا  به خه یاڵی  تا  ده گه ڕێن  ئه وه دا  به دوای  ئێستا  ئه وان 
بهێنم به وه ی ئه و شته  ئاوه هایه . به وه ی چی ؟ ده بێت ئه و بوونه  
بیت؟ من ئه و بوونه  م؟ ده بێت من بوونم هه بێ . من شتێکی 
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خۆم  تاریکی  ده به یت؟  نێو  هه ڵه یه ک  به   من  تۆ  بۆچی  له به ردایه .  ژیانم  ڕاسته قینه م، 
شته که   بکه م.  به ش  تاریکییه   ئه و  تردا  که سێکی  هه موو  له گه ڵ  له وانه شه   خۆمه ،  هی 
ته نها ئه وه یه ، که  ئه وان نایانه وێت دان به و شته دا بنێن، که  شته که  ئاوه هایه ! مه سه له که  
ڕووناکی  باره ی  له   خۆیانه وه   گه وره ی  خاوی  خه یاڵی  له سه ر  ده یانه وێت  ئه وان  له وێدایه : 
هه موویان  له   من  من.  به اڵم  پرۆمێتیۆسه .  تازه ی  ئه فسانه یه کی  ئه وه   ـ  بژین  ده نگه وه   و 
ڕوونبینترم و ئه وانیش ناتوانن به رگه ی ئه و ڕاستییه  بگرن. له به ر ئه و شته یه  من به ته نهایی 
جیاده که نه وه . هه موویان، هه ر هه موویان له نێو تاریکایی خۆیاندا، له  ده ره وه ی من ده خولێنه وه . 
هه موویان، هه ر هه موویان، فێری ئه وه  بوونه  به خێرایی ئه و شتە هەڵبەستراوە چکۆالنەیەی 
په نجه کانیان به  من بڵێنه وه : من ده توانم ببینم. به اڵم تۆ ته نها به هۆی زمانی په نجه کانه وه  

ده توانیت له گه ڵ مندا قسه  بکه یت.
به   من  ناتوانن  ئێوه   ئیتر  ببینم.  ده توانم  منیش  هه روه ها  بده مه وه :  وه اڵمیان  دێت  ڕۆژێک 

ئه فسانه کان هه ڵبخه ڵه تێنن. وه رن بۆ ئێره  و به جیدی قسه بکه ن. ددانی پێدا بنێن!
به اڵم من هه رگیز ددانپیانانیان لێ وه رناگرم. ئه گه رچی خه ریکه  له نێو باوه ڕی خۆمدا سه رسم 
و  ئاماده یی  له   شته   ئه و  ئێخۆ  هه بێت؟  بینینیان  توانای  به ڕاستی  ئه وان  له وانه یه   لێبده م: 
بڵی  پێم  باشه  تۆ  ئاگاداربوونیاندا ڕوونده بێته وه . ئێ  و  توانای هه مه چه شنه یان  و  خێرایی 

ده بێت بینین چی بێت؟ ئه و کاته ی مرۆڤ ده بینێت چی شتێک ڕووده دات؟ تۆ بڵێی بینین 
شتێکی ئه وه نده  گرانبه ها بێت؟ باشه  تۆ پێم بڵێ له و کاته یدا من توانای بینینم ده بێت، 

تۆ بڵێی شتێک هه بێت تا من بتوانم به شێوه یه کی ڕاستی تێبگه م، به شێوه یه کی 
جیاوازتر حاڵی ببم له و تێگه یشتنه ی له  ئێستادا هه مه ؟ باشه  له و کاته دا، ده بێت 
چی شتێک هه بێت من بتوانم بیبینم؟ خۆم ببینم؟ بتوانم خۆم ببینم؟ ئه وانی تر 

ببینم. ئه وانی تر ده بینن؟ جیهان. جیهان ڕێگا ده دات ببینرێت؟
ده سته کانم توند چڵی دره ختێک ده گرێت. هه ست ده که م ئاوی نێو چڵه که  

وه ک ترپه ی خوێنبه ری ده ست له ژێر توێکڵه که یه وه  کوته  کوتێتی. من 
باریکن  ده زانم چی ڕووده دات له کاتێکدا ئه و که نااڵنه ی وه کو ده رزی 
شێ له نێو خاکدا هه ڵده مژن، خۆراک ده پاڵێون، بۆ نیمچە کواڵندنێک 
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بۆ نێو گه اڵکان ده یانگوێزنه وه . چۆن خاک، لیتاو و باران ده بن به  کلۆرۆفیل، ڕووه ک، دره خت، گەمەی ده م 
به پێکنینیان له گه ڵ باکاندا، لبادی دارستانه کان، ئه وانه ی ڕووتوقووتی کیشوه ره کان گه رم ده که نه وه . پاش 

مردنیان ده بن به  ته خته دار. ده بن به  خانوو و سووته مه نیی و ڕووناکی و خۆڵه مێش و خاک، لیتاو و باران.
له و کاته ی ده سته کانم توند، زۆر توند گرتووه  به  چڵی ناسکی دره خته که وه ، هه ر هه موو ئه و شتانه  ده زانم 
و بیریان لێ ده که مه وه . ئێ باشه  ئه وان چی شتێک ده بینن. ته نها چڵێک، وه کو په تێکی ئه ستوور و پووکاوه  
ده بینن. ئه وان به  قاوه یی تۆخ نێوی ده به ن. یاوه کو شینی ئیسابێالیی. یاوه کو سووری توێکڵی دار. یاوه کو 
شته   له و  شتێکیان  چی  الستیک.  وه کو  لووس  فیل،  پێستی  وه ک  گرێدار  ئاوریشم،  وه کو  لووس  و  ساف 

بردۆته وه ؟ به و بینین و ناولێنانه یانه وه ؟
لە کتێبی یەکێک لەو نووسەرانەی کتێبەکەی لە کتێبخانەی بریل "3" دا هەبوو، خوێندومەتەوە: ''ڕەنگی 
قەدی دارەکان لە نێوان سەوز و نەرمترین بۆرەوە ڕەنگگۆڕکێ دەکەن، بەاڵم لە قەدەکەی دەربچێت ئەوا 
هەنوکە لقەکانی بەرەو وەنەوشەیی ئاگری بەهاری گەرم داگیرساو گۆڕاوە، سەرپۆشێک لە نەشئەی ڕەنگ 
زەردێکی  گڕی  وەکو  نەشئەیە  سەرپۆشی  ئەو  هاکا  و  دەدات  پشوو  دارەکانەوە  بڕە  بەسەر  خۆڵەمێشی 
سەوزئاماڵ لە بەری پشتەوەی دارستانەکە ڕووناکی بداتەوە.'' من وتم دارەکەی ئەو لە ''x''ەوە بۆ نەرمترین 

''y'' ڕەنگگۆڕکێ دەکات. ئەو نووسەرە بە جارێک لەگەڵ گەلێک شتی نائاشنا ڕووبەڕووم دەکاتەوە.
من هەرگیز ئەو هاوکێشەیەم بۆ حەل ناکرێت. من بە خۆم لە بۆ ئەو مەتەڵێکم! 
کەسێکم بۆ هەتاهەتایە نەناسراو. ئەو هەرگیز ڕۆژێک لە ڕۆژان لە هەموو 
لە  من  نەبووە.  کەڕ  نە  و  کوێر  نە  چییە  ڕۆژێکیش  تاقە  بۆ  ژیانیدا 
هەرگیز  ئەو  کەسدا.  یەک  لە  Y''م   '' هەم  و   ''X  '' هەم  ئەو  بۆ 
دەرەوە.  بەرێتە  من  هاوکێشەکەی  هاوکێشەیە  بەو  ناتوانێ 
هاوکێشەکانی دەرچوونی من هەموو ئەو ڕێگا نەناسراوانەن: من 
ڕەنگاوی  پێی  شوێن  بەدوای  دەکرێت  پێ  ئەوەندەم  تەنها  بە 
چکۆالنە و ئارامی پالێتەکە بکەوم. من سندوقێکی ڕەشم، من 
دەخیلەیەکم کەسێک کلیلی داوە تاوەکو دوای ئەوە ڕێکوڕاست 
ئەو کلیلەی فڕێ دابێتە نێو فەزاوە. هەنوکە ئەو کلیلە وەکو 
باڵندەیەکی چکۆالنەی کێش قورسی بێ هێالنە لە فڕیندایە. 
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من نهێنییەکی زیندووم، موعجیزەیەکم. لەگەڵ ئەو هەموەشدا وا پێدەچێت ئەوان، هەموو 
ڕەنگ کاڵ، هاتوهاوارکەر، ئەوانەی دەتوانن ببینن بێ سێ و دوو کردن باوەڕ بە من بکەن. 
پەنجەکانی  بەر  ڕۆژانە  پەنجانەی  سەدان  ئەو  بەسەر  ژیاندارانەی  تەپۆڵکە  ئەو  هەموو 
من دەکەون و پەیامی بێدەنگی خۆیان بەجێدەهێڵن. کاغەزی قۆپی ڕاستەوڕاست لەوبەری 

سنورەکانەوەیە. شفرەی جاسوسییە لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر.
لەنێو  خۆم،  پڕشنگداری  تاریکی  لەنێو  خۆم،  مووداری  گەرم،  تاریگی  لەنێو  من  من.  ئەی 
خڕەخڕ، زرم و کوت، گرمەگرمی بێدەنگی خۆم دانیشتووم و گومانیان لێ دەکەم. گومان لە 
قوڕ  لە  نییە؟ گوێیەکی  وا  ئێجگار خۆشە،  ئەوە خەونێکی  بەبێگومان:  دەکەم  گوێیان  و  چاو 
دروستکراو بنووسێنە گۆزە لە قوڕ دروستکراوەکە ئیتر یەکسەر گوێی لە ئاوەکە دەبێت لە نێو 
ئەودا شڵپ و هوڕ دەکات. هەڵماتێکی لە مەڕمەڕ دروستکراو بچەقێنە نێو پرتەقاڵێکەوە ئیتر 
ئەو پرتەقاڵە دەتوانێ تەماشای ئەو سەوزاییە تۆخ و سافەی دەوروپشتی خۆی بکات و ببینێ، 
لە الی ڕاستی گۆشەی چاویەوە دەتوانێت ببینێ چۆن دڵۆپێک ئاوڕینگ لەسەرەخۆ دەچێتە سەر 
لێواری گەاڵیەکەوە و درێژ دەبێتەوە، دوودڵ دەبێت، بۆ سەرەوە و بۆ خوارەوە دەچەمێتەوە و لە 

پڕێکدا: دڵۆپەکە ون دەبێت.
سەری  تەوقی  سەر  بۆ  خوارەوە  بەربووەتە  دڵۆپە  ئەو  دەزانم  نابینم،  کە  منێک،  بەاڵم 

قورباقەیەکی پیر و بۆ سێسەد ملیۆن پرش پارچە پارچە بووە، هەندێک لەو پرشانە ''بینراو 
بوونە،  پێنەکراو  هەست  شتێکی  ڕووت''  ''چاوێکی  بۆ  تریشیان  هەندێکی  و  بوونە'' 

بەاڵم تەڕاییەکی بریقەدار وەکو تاجێک لەسەر نێوچاوانی گیانەوەرە زارەتەرەکەکە 
مابووەوە لەو کاتەی هەناسەبڕکێی تێ کەوتبوو بە تەکان ڕووەو چارەنووسی خۆی 

لەبەرچاو ون بوو...
حیکایەتێکی دڵگیرە، ئەو حیکایەتەی لەبارەی سەدەفی چاو هەڵماتی چاوەوە بوو. 

لەوانەیە ئەوەیان ئەو کاتەی یەکەمین جار لە کەناری دەریا بووم خەونم 
پێوە بینیبێت. دەڵێن گوایە چاو وەکو ئاو وایە، گوێ وەکو دەریا هوژەی 
هێشتا  من  بەاڵم  دەڵێن.  وا  باوەڕدارن  کەسانەی  ئەو  ئەمەیان  دێت. 
پیرۆز نەکراوم. بە شێوەیەکی تریش من سنووردار نەکراوم. من لە 
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دەرەوەی گۆشەی چاو، دوور دوور لە کونی بیستن دەبینم و دەبیسم. بەاڵم من تا ڕادەیەک ئەوەندە ژیرم 
دەکەن،  بێسەروبەر  قسەی  بابەتێک  هەموو  لەسەر  ئەوان،  هەمدیسانەوە  نەدرکێنم!  ڕازە  ئەو  بتوانم  تا 
دەستەکانیان وەکو چەقۆی لە قوڕ دروستکراو دێن و دەڕۆن، شەیدای فێرکردنی منن، بەردەوام ئارەزووی 

هاواری بە زەوقی خۆیانن ''نابینی؟''، ''ئایا بیستوتە، کە...'' بۆ من بکەن.
وەکو چۆن شاژنێک دەسەاڵتی بەسەر شانشینی خۆیدا هەیە منیش دەسەاڵتم بەسەر ژیریی خۆمدا هەیە. 
ڕاستییە  ئازیزی خۆمدا بەرپرسیارم: چۆن ئەوان دەتوانن بەرگەی ئەو هەموو  بەرامبەر کەسانی  لە  من 

بگرن؟
پشووە  ئەو  کەڕی:  ترە؟  شتێکی  چی  بەوالوە  ئەوان  چاوەکانی  خەونی  پشتەوەی  دیوی  لە  جگە  کوێریی 
گەورەیەیە، لە کاتێکدا قسە و قسەڵۆکی ئەوان کۆتایی پێ دێت. من نامەوێت لە ڕووناکی ئەواندا هاوبەشبم. 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت بێبڕانەوە هاوبەشی تاریکی و بێدەنگی ئەوان بکەم. لەوانەیە من ئەو ترسە 

سامناکە پەنهانەی ئەوان بم، بە سۆزەوە بۆ گۆشەی شەرمەزاری بوون پاڵی پێوە نرابێت؟
من نامەوێت بەردوام بە هۆی بوونی ئەوانەوە بژیم. لەوانەیە من لەنێو ئەواندا بژیم؟ ئەوکاتەی ئەوان 
چاو دەنوقێنن: ئەوەتا ئەوە منم. ئەوان دەست لەبەر گوێی خۆیان ڕادەگرن: ئەوەتا منم. ئەوان دەستە 
بێچارەکانیان لەنێو بۆشاییەکەدا درێژ دەکەن: ئەوەتا ئەوە منم. وای چاو و گوێ ئازیزەکانم! مەترسن! من، 
هەردەم لێرەم. ئێخۆ من لەبەر خاتری ئێوە لێرەم. من کونی ئەو گیژەنگەم لە 
بنی گۆمەکە ئاو هەڵدەمژێت؟ تەنها وەکو گێژەنگێکی هێمن لەسەر ئاوەکە 
بەدەردەکەوێت. دەشزانم! ئێوە هەر هەمووتان حەزتان لێیە ئەوەندەی 
دەکرێت لە نزیکی منەوە مەلە بکەن. ئێوە نە دەتوانن گوێتان لە 
من بێت و نە دەشتوانن بمبینن، بەاڵم ئێوە هەست دەکەن من 
لە نزیک ناولەپی بێزەواڵتان دام و بەرەو قواڵیی ناولەپتان قاش 
دەکەم و ڕاستە و ڕاست پێستەکانی تاریکی خۆم لەنێو دەستە 

بێدەسەاڵتەکانتان دەنووسمەوە.
بەاڵم ئەوە ڕاست نییە! ئێمە هەر هەموومان لەنێو دەریاکەداین. 
هەر هەموومان مەلەوانین و بەرەو بنی دەریای نەناسراو مەلە 
بە  دەچێ  ڕاستی  گەورەی  قومی  هەموومان  هەر  دەکەین. 
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قوڕگمانا و لەوە بەدواوە ناتوانین بەسەر سەری ئاوەوە بژین. دە دەستێکم بۆ درێژ بکە تا 
من بتوانم یەکسەر بەر لەوەی بخنکێم هیمای ''فریام کەوە''ی تیا بنووسم. بەاڵم ئەگەر 
من بە هەڵە لەسەر گەاڵی نیلۆفەرەکە ئەوەم نووسی، ئەوە لەبەر ئەوەیە، کە هەموو ئەو 
مرۆڤانەی چاو و گوێیان هەیە دەمێکە لە ئاوەکە دەرچوونەتە دەرەوە و چوونەتە سەر کەناری 
دەریاکە و پشتیان لە من کردووە، چونکە هەورێکی قورس لەسەر قەراغی دارستانەکەدایە و 

سێبەرەکەی وەکو زبانێکی ڕەشی مۆر تا ناوەڕاستی دەریاکە دەرکردووەتە دەرەوە.
کێ هەست بە زایەڵەی گێژەنگێکی وا چکۆالنە دەکات؟ جگە لەوەش نەختێکی تر هەموو شتێ 
بێدەنگی. هەر هەموویان  ببینێ.  ئەو شتە  دەتوانێت  لەوان  یەکێک  دەبێتەوە. هەموو  هێور 
گوێیان لێیە. دەبێ ئەوان باوەڕ بەچاو و گوێی خۆیان بکەن. لەکاتێکدا من لە توانامدا نییە 
بە گومانەکانم ئەوان سک پڕ بکەم دەبێ چی شتێکی تر هەبێت جێگای باوەڕی ئەوان بێت؟ 
ئێستا هەر زوو دەتوانم تروسکایی نیمچە تاساوی تەسکینی شاراوەی، وەکو لە شەرماندا سوور 

بوونەوەیەکی بە بێ ئارەزووی ئەوان بەسەر ڕووی دەموچاویانەوە ببینم.
من بەهەڵە بینینێک بووم: ئێستا ئەوەیان لەکۆڵ بووەتەوە. من وەهمی گوێبیستنێک بووم: 
هەنوکە ئەو هەڵەیە نەماوە. ئەوان سەعاتێک دوای ئەوە لەشی مردووی منیان لە دەریاکە 
دۆزییەوە و گەمژانە چڵی گوڵە نیلۆفەرێک لەنێو مشتی توند گرتووی مندا بوو. من دەیانبینم 

و گوێم لێیانە، وەکو چۆن ئەوان دێنە بەرچاو و دەنگیان لێوە دێت.
بەاڵم من هێشتاکە هەر لێرەم. هەتاوەکو ئێستاش بیر دەکەمەوە. خۆپارێزی دەکەم. 

من ئەوەم و هەر بەوەشەوە دەمێنم. بارانی پاش نیوەڕۆ بە قورسی لەسەر لەشم، 
کە لە سەدان کونی پێستی چاوبرسییەوە هەناسە دەدات، دەبارێت. لووتم باسی 
شادی هێمنی گەاڵکان، مەلەی لەسەرخۆی وردە چەوەکان، لە بارەی ئەو سەگەی 
پەنای بۆ بەر هەیوانەکە بردووە و بەتەواوەتی بە پێستی مودارییەوە بەتەنیشت 

دەموچاومەوە  بە  لووتی  سۆزەوە  بە  زۆر  سەگەکە  هەنوکە  منەوەیە. 
دەنووسێنێت و منیش دەزانم ئەو سەگە دەڵێت: ناتوانیت قسە بکەیت؟
خزمەتکارەکانم،  هەنوکە  هەبووە.  خۆم  بوونی  لەخۆبایی  ساتی  من 
کە سەر بە خانەوادەی بااڵن دێن )میرە ڕووسەکان بوون بە سایەقی 
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تاکسی( دەستم دەگرن و دەمبەنە ژوورەوە. بە جۆشەوە بۆم دەگێڕنەوە دەستی بە باران بارین کردووە، 
هەروەها  خۆشە  زۆر  درێژخایەن  وا  بێبارانییەکی  دوای  بارین  باران  دانیشتووە،  منەوە  بەتەنیشت  ''کارۆ'' 

سبەی بۆ مەلە کردن بە سواری سەیارە دەچین بۆ سەر دەریا.

سه رچاوه :
.Margaretta Ekström, Husliga scener, Kvinnan i grottan, p.25-34, Bonniers, 1964

"1" مارزیپان : جۆره  شیرینییه که  وه ک توێژاڵ ده خرێته  سه ر چه ند جۆریک له  کێک 
و کولیچه ی تایبه تیشیان لێ دروست ده کرێت.

"2" ڕست: په تێکه  ده کرێته  ملی تانجی که  ببرێ بۆ ڕاو. ڕستکردن: په ت 
خستنه  قه اڵته ی ملی تانجی بۆ ڕاکێشان. )فه رهه نگی خاڵ(.

پێی  نابیناکان  کە  بریلە،  نووسراوی  لە  مەبەستم  بریل:   "3"
دەخوێننەوە.

ڕەخنەگرێکی  و  وەرگێڕ  نووسەر،  ئێکستروێم:  مارگەرێتا 
سویدییە. لە ٢٣ی ئەپرلی ساڵی  لە شاری ستۆکهۆلم ١٩٣٠  
لەدایک بووە. لە ساڵی ١٩٦٠ یەکەم بەرهەمی خۆی )ئێواران 
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لە سانت پێتەرس بۆرگ( باڵوکردەوە. هاوکات بەردەوام بە نووسینی حیکایەتەوە خەریک 
بووە و لە گۆڤاری )بالند تۆمتەر ئۆک ترۆل( باڵوی کردوونەتەوە.

هاوکاری  و  ـ ١٩٨٣  لە سااڵنی ١٩٦١  ئێکسپرێس  ڕۆژنامەی  لە  ڕەخنەگر  وەک 
ئەدەبیی لە سااڵنی ١٩٧٤ ـ ١٩٨٢ لە ڕۆژنامەی سیدسڤێنکە هاوکات گۆڤاری 

ئاڵت ئۆم بوێکەر و گۆڤاری )خوێنە هیم( کاری کردووە.
هەرگیز  هەرگیزاو  سویدی.  زمانی  بە  چیرۆکنووسین  کۆڵەکەکانی  لە  یەکێکە 

ناتوانرێ ئەنتۆلۆگیایەک بۆ چیرۆکی سویدی بکرێت و یەکێ یان دوان لە 
چیروکەکانی ئەوی تیا نەکرێت.

مارگەرێتا خاوەنی چەندین کۆمەڵە چیرۆک و ڕۆمان و حیکایەتە.
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            الزۆ
دره نگه ، هه موو شتێک شه وی پۆشیوه ، منیش خۆم خزاندۆتە جێگاکه مه وه  و به  دزی هه موو دونیاوه  ده ستم 

کرد به  نووسینی ئه م نامه یه  بۆت.
په نجه ره  بچوکه که ی ته نیشتم کراوەتەوە، پەردەی تەنک و مۆری ژووری خەوتنمان دەشنێتەوە، هه وایه کی 
و  دێت  بریسکه یان  برینه کانم  ده که م  ده بێت، هه ست  پێستم گرژ  و  ژێر جله کانمه وه   دێته  ئارام  و  نه رم 

خوێنیان پیادا دێته  خوارێ.
کردۆته وه   خۆی  باڵه کانی  گه وره   ڕه شی  باڵنده یه کی  وه ک  شه و  تێدەپەڕێت،  مات  و  ئارام  شتێک  هه موو 
خۆمم  بیرکردنه وه کانی  و  خه یاڵ  له   ئۆتۆمبێلێک  ناخۆشی  ده نگی  جارجار  کردووه .  زه ویدا  به   باوه شی  و 

ده پچڕێنێ و ده مهێنێته وه  ناو ڕاستییه کان کە ئیستایە، واتە ساتی جوڵە نەرمەکانی پەردەی مۆر.

به دزی 
هه موو 
دنیاوه
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له رز  من  ده ره وه دا  شێداره ی  ته ڕو  هه وا  ئه و  هاتنی  له گه ڵ  ئه مشه و 
دامده گرێ و ده نگی ئه و کوڕه  سه رخۆشانه ی گه ڕه کی خۆمانم دێته وه  یاد 

که  شه وانی هاوینیان پر ده کرد له  خه م و ته نیایی.
له ژێر  گه ره کیان  کچانی  هه موو  برینداره یانه وه   و  حه زین  ده نگه   به و 

جێگاکانیان ده هێنایه  ده ره وه ، به  دزییه وه  له  سه ربان و حه وشه  و ته نیشت 
لێیان  گوێمان  و  ده کرد  گرمۆڵه   خۆمان  دره خته کانیشه وه   بن  و  ئاو  ته نکی 
و  کۆده بوینه وه   چاوخه واڵوو  هه موو  سپێده شدا  که وتنی  له گه ڵ  ده گرت، 

دەمانویست وێنه  بۆ خاوەنی ئەو دەنگانە دروست بکه ین.
زۆرجار شه ڕمان ده بوو له سه ر یه کێکیان که  من به  هی خۆمم ده زانی 

و ناومنابوو ته یمور.
ئه وه   وه ک  ده بوو  ده نگی  له   گوێت  که   تەیمور،  لە  وای  ته یمور 
و  و ده گریایت هەر دەگریایت  بده نێ، گێژ ده بویت  تلیاکت  بوو 
نەتدەزانی بۆ. ئێمە کچانی گه ڕه کی سابونکەران کە "جادە چۆڵ 
دەمانڕوانی"،  خەیااڵوی  دەڕۆیشتین  بەیانی،  کاتی  بوو  سێبەر  و 

چونکە شەوی پێشتر تەیمور گۆرانی گوتبوو!
نوزه یه کی حه زین له  ده نگیدا بوو، هیچ شه وێکیش گۆرانییه که ی 
له به ر گریان بۆ ته واو نه ده کرا، هەموو لەبەر خۆمانەوە دەمانگوت 

بەد،   ئەڤینی  لە  بیپارێزە  خودایە  نەبێت،  عەشق  گریانی  خودایە 
ئینجا من ده مزانی  ئه و ده گری، ده مزانی  برینداره ، ده مزانی ناموراده. 
قوتیدابێت؟  خاکێک  چ  ئێستا  ئه بێ  باران،  ده که م  ته یمور  بیری 

ته یموری کراس ڕه ش و ڕیش هاتوو، ته یموری من.
وێنه کان خۆڵیان لێنیشتووه و هیچ شتێک وه ک جاران نەماوە، 

وای باران وای وه ک ئه وه ی جادوم لێکرابێت، وه ک ئه وه ی 
بیرم  بکات  و هاوکاریم  بێت  ده ستمدا  ناو  له   ده ستی 
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بکه وێته وه ، چاوم داده خه م و هه ست ده که م ده ستم به ر ڕیشه  ته نک و تازه هاتووه که ی ده که وێ.
ئێمه  کچانی سابونکه ران زۆر بۆ ته یمور گریاین ئه و کاته ی چوو بۆ ئێران، کە له به ر هه ژاری ناردیان بۆ 

خشت بڕین.

پاره مان بۆ کۆکرده وه  تا په شیمان بێته وه  و نەڕوات. هه ریه که و خوماندایه  ئیشێک، خه یاتی، ئیشی ساڵۆن، 
لفکه  چنین، نان کردن ودوعا کردن بۆ ئه و ژنانه ی منداڵیان نه ده بوو، بۆ ئه وه ی ته یمور نه ڕوات، بۆ ئه وه ی 

به جێمان نه هێڵێت، بۆ ئه وه ی یه کێکمان بخوازێ و گۆرانی بۆ هه موومان بچڕێت.
وه ی ته یمور چۆن دڵی هه موومانی یه ک یه ک خوارد،
چۆن بۆ ئه به د گۆرانی له  خوێنماندا کرده  سه ڕه تان.

بیری کۆاڵن و حه وشه ی ماڵی خۆمان ده که م،
 بیری"ته نور"ه  شکاوه که ی نه نکم ده که م که  هه ر به  بینینی بۆنی کولێره  به ڕۆن و په نجه کێشی پڕ کونجی 

بیرده خستمه وه .
بیری خۆڵی سه ربان و دار هه نجیره کان ده که م.

بیری ته ناف و چۆله که  و مێشوله کانی ئه و ماڵه  ده که م.
قه وزه ی ژێر مه رکانه  و بۆنی ئاوڕشێنی به رده رگا و ئێواره  خه مباره کانی ئه وێ ده که م که  هه میشه  بیری 

له  چاوه ڕوانی گەڕانەوەی مامه  کوژراوه که مدا تێده په ڕی.
بۆ  که   ده که م  حه وشه که مان  ده رگای  بیری  ده که م،  باخه که مان  کرمی  بیری 

ئه به د  به  یەکەم پیتی ناوی کوڕ و پیاوە دڵتەڕەکان ڕه شمانده کرده وه. 
بیری ده نگی مه ال و بانگی ئێواران ده که م.

بیری  چونه  به رده رگا و دڵی پڕخورپە و بینینی له پڕی ته یمور ده که م.
بیری ده سته  زبره کانی نه نکم ده که م.

به رماڵ و ده نگ به رزکردنه وه ی باپیرم له  نیوه ی نوێژدا.
بیری له ده رگادان و هاتنی دۆستێکی دێرین ده که م.

ئای بارانی ئازیز جا بموکوژه  توخودا، من بیری هه موو شتێک ده که م.
بیری دڕنده ی کۆاڵن و زوقمی به یانیانی زستان ده که م
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بیری شاردنه وه ی نامه یه کی به  نرخ و تایبه ت ده که م له  ناو ستیانه که مدا.
بیری وه رگرتنی نیودینار ده که م له  پورم؛

کڕینی له بزینه  و لوقمی شروبی لە نه جمه دین-ی دوکاندار که  هه میشه  
زۆر به  گران به  ئێمه ی ده فرۆشت  و شێتی ئەوروپاش بووبوو.

بیری ڕه حله کانی مه کته بی مه حوی ده که م، چاڵوچۆڵی ئه و کۆاڵنه ی ڕۆژی 
سه دجار تیایدا ده که وتین،

ناوساجی ئێواران و دڵفراوانی دراوسێ.
باران جا من چی بکه م توخودا من چی بکه م؟

بیری سروه  ده که م که  هه میشە به  بێده نگی به و قژه  درێژ و خاوه یه وه  
ماڵی پاک ده کردوه  و هه ر به  بێده نگیش نه وتی کرد به  خۆیدا و خۆی 

سوتاند.
هه موومان له یه کتر ون بووین و ته یمورمان نه دۆزییه وه . کچانی 

باجی سازگار که سیان شویان نه کرد و ته یمور نه گه ڕایه وه .

سێ ساڵ به  دوای یه کدا قوربانیمان بۆ کرد و له  هیچ شوێنێکه وه  
دیار نه بوو. دڵی من نه گه ڕایه وه .

ته یمور هی من بوو، هی من و به س
به اڵم من وام نه ده گوت؛

هه ڵدایه   کونکراوی  به ردێکی  به ڕێکه وت،  شه وه ی  ئه و  نه مگوت 
سه ربان بۆ من، لێی نوسیبوو:

 نه کا نه گه ڕێمه وه 
نه کا جارێکیتر گوێت له  ده نگم نه بێت
نه کا له  ناو زوڵمه تی زه ماندا ببمه  تۆز

په تێکی تێبکه و بیکه  ملت
له بری ده ست و مه چه کی من بیکه  ملت،
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ته یمور هی من بوو؛
که س خاوه نی ته یمور نه بوو من نه بێت
با ئیتر هاوڕێ دێرینه کانم ببنه  دوژمنم،

با پشتم تێبکه ن و نه مدوێنن
به اڵم با بزانن ته یمور هی من بوو هی من و به س.

شه و ڕه شتر و باران به خورتره ، حه ز ده که م ده رگای ماڵه که م بکه مه وه  و ڕابکه م، 
خۆی  وه ک  شتێک  هه موو  چاوتروکانێکدا  له   ده که م  حه ز  ڕابکه م،  و  بگریم 

لێبێته وه .
باران، بیری میهره بانی و ماچه  له پڕه کانت دەکەم، وا من چیرۆکەکانی خۆم 
لە  گوێت  تۆش  ئەمشەو  لێدەگریت؟  گوێم  هێشتا  تۆ  دەگێڕمەوە؟  تۆ  بۆ 

دەنگی تەیمور بوو؟

خۆشمده وێت
الزۆ

٢٠١١/١/٨
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کاتارینا فرۆستێنسۆن
ئامادەکردن و وەرگێڕانی: باران

چاوپێکەوتن: پۆنتوس دالمان
ڕانانی کتێب: ئامێلیێ بیۆرک

“تا ئێستاش بەردەوام سەردانی ئەو گەڕەکە دەکەم کە کاتێک منداڵ بووم، ماڵمانی لێبوو. دەچم لە ڕێگا 
و قادرمە و کێڵگە و هەورازەکانی ئەو ناوە دەڕوانم. چوونەوەم بۆ ئەوێ و جواڵنەوەم تیایدا، بۆ من فرە 
ئەفسوناوییە. ئەو ناوچەیە هەمیشە دەمباتەوە ناو یادەوەریم، وەک ئەوەی وێنەکانی جاران، لەوێ دانرابن و 

چاوەڕێبن بچم بیانچنمەوە.”    

هەموو  پێش  لە  بووە،  لەدایک   ١٩٥٣ ساڵی  فرۆستێنسۆن"،  "کاتارینا  سویدیی  بەتوانای  نووسەری  ژنە 
شتێکەوە شاعیرە بەاڵم پەخشان و دراما و دەقی ئۆپێراش دەنووسێت، هەروەها وەرگێڕیش بووە. ساڵی 



١٩٧٨ یەکەم کۆشیعری چاپکردووە و تا ئەمڕۆ چەندین جار و بۆ چەندین کتێب و کار، خەاڵتی ئەدەبی 
وەرگرتووە و لە ساڵی ١٩٩٢ەوە بە ئەندامی ئەکادیمیای سوید هەڵبژێردراوە.

لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا

کاتارینا فرۆستێنسۆن کە بۆ سێهەمین جار بۆ وەرگرتنی خەاڵتی ئاگوست پاڵێورا، وەک کەسێکی  داخراو و 
سەخت ناوزەند کرا بەاڵم ئەمە تەواو ڕاست نییە، وا لێرەدا "پۆنتوس دالمان" چاوی بە کراوەیی ئەو شاعیرە 

دەکەوێت کە سەرمەستە بە وێناکردنی هەستی شار و بارودۆخەکانی خەڵکی ...

کاتارینا لەڕیستۆرانی )گوندولێن( دانیشتووە قاوە دەخواتەوە و لە دیمەنێکی خەیاڵبەری ستۆکهۆڵم دەڕوانێت. 
"زستانی  فەزای شیعری  وەک  هەر  ڕیستۆرانەکەوە.  خوارووی  دەکەونە  و سوێدەرمالم  مەیدانی سلووسن 
سلووسن" لە کتێبی "قسە و باران"دا، دانیشتوانی شار لەوێوە بەرەو شەقامی یوێتگاتسباکێن سەردەکەون.

ڕووخسارەکانی سەدەی ناوەڕاست، 
بێ خۆشەویستی، تەقەالی سەرکەوتنیانە 

بەسەر هەورازدا.
زرنگانە، بە کۆڵەپشتەکانیانەوە،

نێچیر بەرەو گوللە ڕاپێچ دەکەن،
ێ  و لە
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خەون، لە بیری بردنەوەدایە.

ئاپارتمانەکانی  خاوەن  دڵڕەقانەی  وێنەیەکی  ئەمە 
ئەمڕۆیە! درێژەی شیعرەکە دەڵێت:

کەش، 
ناقس حەوت نمرەژێر بەختەوەرییە،
هیچ بەسەر توانای سەرمادا نایەت،

تا ئەو شوێنەی 
هەست لەدەست دەدەین،

دەمانبەستێت.

کاتارینا دەربارەی ئەم شیعرەی خۆی دەڵێت:
کاتارینا: ئەمە شێوازێکی تابلۆی شارە، ئیلهامەکەیم 
هۆڵەندی  وێنەکێشی  زستانی  نیگاری  لە 
"بروێگێل"ەوە بۆ هاتووە. زستانێکی سەخت و چروک 
هەندێک  هەروەها  هەیە،  دێڕەکاندا  نێوان  لە 
الیەنی کۆمەاڵیەتیش بەاڵم شیعرەکە باس 
لە خاڵی سفرێکیش دەکات کە دەشێت 
بوونێکی  و  تر  لەدایکبوونێکی 
ببێت.  پەیدا  لێوە  گەرمتری 
ئەوەندە  مرۆڤ  لەوێدا 
سەرمادا  بە 

ڕۆچووە، گەیشتووەتە دۆخی بەستنێک کە ئیدی 
دەبێت وەرچەرخێ  و پێچ بکاتەوە.

بڵێی “کاتارینای سەخت” ئەو شاعیرە سیاسییە 
بێت، کە توانیبێتی بەسەر کەشوهەوای قەیرانی 
ئابووری ئەمڕۆدا، سەرکەوێت؟ ئەو کە بە هۆی 
داهێنانە پڕ بایەخ و بێگەردەکانییەوە لە بواری 
بە  نیشتمانی  ئەنسیکلۆپێدیای  لە  زمانەوانیدا، 
خۆگر و توندوتۆڵ ناوبراوە... هەر چۆنێک بێت 

ئەمە شتێکی چاوەڕواننەکراو نییە.

"هاوڕێی  کۆمیدیای  ساڵەی  ئەو  هەمان  هەر 
تەختەی  سەر  چووە  ئۆباری"  "السێ  سەفەر"ی 
توڕەکانی  شیعرە   ١٩٨٠ ساڵی  شانۆکان، 
کاتارینا فرۆستێنۆنیش خوێندرانەوە. شیعرەکان 
“سەگەکان  تێیدا،  کە  بوو  واڵتێک  دەربارەی 
دەکوژران یاخود لە توالێتەکاندا القە دەکران”، 
“واڵتێک کە بە قەرزی سپییەوە ڕقی لە تاریکیی 

دەبووەوە” ...هەر لەوێوە دەنگێک دەیوت:

لێگەڕێ با ئەوانەی کەوتوون بکەون
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لێگەڕێ، ئەوانەی تاقەتیان هەیە،
خۆیان کۆیدەکەنەوە.

بەردەوامبە، سەربکەوە،
خاوەنی واڵتی خۆت بە!

واڵت"م  "پاکیی  کۆشیعری  کاتێک  کاتارینا: 
نووسی، زۆر بەو بیرکردنەوانەوە سەرقاڵ بووم 
کە چۆن لە سویددا هەوڵ دەدرا هەموو شتە 
تاریک و بێزارکەرەکان دووربخرێتەوە. جۆرێک 
ناو  لە  قووڵ  ئەندازیارانەی  بیرکردنەوەی  لە 
جەستەی کۆمەڵگاوە، بە باوەڕدارییەکی زۆرەوە، 
لە ئارادا بوو، بە جۆرێک کە بتوانرێت هەموو 
شت ڕێکبخرێتەوە. نازانم ئەگەر سوید ئەمڕۆ، 
بەاڵم  کرابێت  تێدا  چاکسازی  ئەندازەیە  بەو 
بەسەردا  گۆڕانکاری  ڕووەوە  زۆر  لە  کۆمەڵگا 

هاتووە.

و  سوید  وێنەی  زۆر  شانۆنامەکانیشمدا،  لە 
بەاڵم  دەکەوێت  بەرچاو  کۆمەاڵیەتی  ڕەخنەی 
چەند  لە  ئاوها  ناتوانم  نووسەر،  وەک  من  بۆ 
دێڕێکدا باس لە نووسینەکانم بکەم، دەتوانم 
تەنها ئاماژە بەوە بدەم کە دەقەکانم پڕن لەو 

جۆرە وێنانە.

نازانیت  لەوەیە  مەبەستت  ـ 

بۆچی ئەو وێنانە لە نووسینەکانتدا هەن؟

و  دەژیم  تیایاندا  من  چونکە  هەن؟!  بۆچی  کاتارینا: 
تێبینییان دەکەم. دەڕەنجێم پێیان و دەمەوێت وێڵیان 
بکەم. بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەو وێنانە لەبەر ئەوە لە 
نووسینەکانمدا هەن. لەبەر ئەوەی بە زۆر شێوە کارم 
لێ دەکەن، بوونەتە بەشێک لە من و چوونەتە ناو من.
کاتی  لە  کە  دەنووسم  ڕستەیەک  جار  هەندێک 
وازم  هەرگیز  من  دەبێت.  تووشم  بازاڕ  بۆ  چوونمدا 
لەوە نەهێناوە کە بەدەم ڕێگاوە ببینم، ئەو خووە لە 
کۆڵەکە سەرەتاییەکانی نووسینی منە. هەندێک ڕۆژ 
زۆر  دێت،  بۆ  بیرۆکەم  دەبینم،  الیەکەوە  هەموو  لە 
دەنگ دەبیستم، زۆر شت دەڵێن، هەموو ئەمانە دەبنە 
دەربڕینی  دەکرێت  ئەمانە  شیعر.  هەوێنی  و  هۆکار 
لە  وشەیەک  شەمەنەفەرێکدا،  لە  بێت  دەموچاوێک 
کە  شتێک  یاخود  ڕۆژنامەیەکدا  هەواڵی  الپەڕەی 

کەسێک بەالیدا تێدەپەڕێت و لە پڕێکدا دەیڵێت.
کاتارینا فرۆستێنسۆن بە دیوانی شیعریـ  قسە و باران 
ـ بۆ سێهەمین جار خەاڵتی ئاگوستی بەدەستهێناوە. 

سەبارەت بەمە دەڵێت:

ـ کتێبەکەم پێشوازی زۆری لێکرا و بەرز ڕاگیرا، ئەمە 
جێگای دڵخۆشی منە و هی ئەوەیە سوپاسگوزار بم. 
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فرۆستێنسۆن  کتێبەکانی  نوسخەی  لەسەر  ڕابێژییەکان 
ڕستەی  لە  پڕن  ستۆکهۆڵم،  زانکۆی  کتێبخانەی  لە 
تێبینی خوێنەران. هەر وەک چۆن  دیاریکراو و خشتەی 
کراون،  شیعرەکانی  لەسەر  شیکارییانەی  ئەو  ژمارەی 
ئێجگار زۆرن. ئەمە لە کاتێکدا کە ئەو لە دەمێکیشەوە 

لەوەدا سەرکەوتوو بووە کە بەشێک بێت لە پەنهانی!

کاتارینا ئەوە دەگێڕێتەوە کە بە منداڵی لە شوقەیەکدا 
لە  ماڵیان  کاتە  ئەو  حەوت.  نهۆمی  لە  بووە  گەورە 
هێگشتێن بووە، نزیکەی نیو میل لە باشووری خۆرئاوای 
ئەوێ  دانیشتووین.  لێی  ئێستا  کە  جێگایەوە  ئەم 
لە  زیاتر  جار  دوای  جار  و  سەوزاییە  پڕ  ناوچەیەکی 

کتێبەکانیدا دەردەکەوێت.

شاعیرەکەمان لەم بارەیەوە دەڵێت:
ـ تا ئێستاش بەردەوام سەردانی هێگێشتێن دەکەم. 
دەچم لە ڕێگا و قادرمە و کێڵگە و هەورازەکانی 
جواڵنەوەم  و  ئەوێ  بۆ  چوونەوەم  دەڕوانم. 
ئەو  ئەفسووناوییە.  فرە  من  بۆ  تیایدا، 
ناو  دەمباتەوە  هەمیشە  ناوچەیە 
ئەوەی  وەک  یادەوەریم، 
جاران،  وێنەکانی 

لەوێ دانرابن و چاوەڕێبن بچم بیانچنمەوە.

هەروەها دەڵێت:
و  خوشک  و  باوکم  و  دایکم  دەربارەی  من  ـ 
بە  هەمیشە  ئەوان  دەنووسم،  زۆر  براکانیشم 
جۆرێک لە بیرۆکە لە شیعرەکانمدا دەردەکەون.

ــ ئەمە بۆچی؟
کاتارینا: چونکە ئەوان زۆر دەگەیەنن بۆ من.

ـ منداڵییەکی ڕووناکت هەبوو؟
کاتارینا: بەڵێ، بەهەرحاڵ تاریک نەبوو بەاڵم من 
منداڵێکی هەستیار بووم. زۆر خۆم دەخواردەوە، 
کاریگەر  دەوروبەر  کەشوهەوای  بە  ئاسان 
هەندێک  بەرگری  بوو  قورس  بۆم  و  دەبووم 
دۆخ بکەم. پێموایە من منداڵێکی ناسک بووم، 
و  پێست  بێ  بەرکەوتندا  لە  وام،  ئێستاش  تا 
لەوانەشە  بە هەستەوەرم.  گەلێک  بیستندا  لە 
هەر ئەم تایبەتمەندییانە بن کە مرۆڤ دەکەنە 
نووسەر. من زۆر دەڕۆشتم و خەیاڵم بە وشە 
و زمانەوە دەکرد. ڕەنگە هەمیشە تێڕامانەکانم 
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لەو سەردەمانەوە  بەاڵم  نەبووبێت  قووڵیی  بە 
لەگەڵ زمان خەریکم.

ـ لە دێڕە شیعرێکتدا، باوکت دەڵێت:
“ئەی منداڵ، یاری بە وشە مەکە.”

قەت  باوکم  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  بەڵێ  کاتارینا: 
وەهای پێ نەوتووم. نازانم بۆچی وام نووسی، 
ئەوە جۆرێک بوو لە ڕەخنەی خودی خۆم کە بەو 
شێوەیە دزەیکردۆتە ناو شیعرەکەوە. ڕاستتریش 
و  بخوێنمەوە  کە  هاندراوم  زیاتر  من  بڵێم، 

بنووسم.

دایکی  بۆ  شیعرێکی  کتێبێکیدا  لە  کاتارینا 
کۆمەاڵیەتی  ڕاوێژکاری  وەک  دایکی  نووسیوە. 
لە  شیعرێک  گوێرەی  بە  باوکی  کردووە.  کاری 
نەخۆشی سەرجێگا  دیوانێکی ساڵی ٢٠٠٤یدا، 
کشتوکاڵ،  ئەندازیاری  وەک  باوکی  بووە. 

سەرقاڵی پرسی زەوی کششتوکاڵی بووە.

شاعیرێکی  کە  فرۆستێنسۆن"  "ئاندێش 
کاتارینا  مامی  ئازیزە،  خەڵکدا  لەناو  و  ئاینییە 
دێڕە  ئەو  خاوەنی  ئاندێش  فرۆستێنسۆنە. 

شیعرەیە کە دەڵێت:

“عەشقی خوا، 
وەک کەنار دەریا و وەک گیایە.”

کاتارینا: سروودە دینییەکانی مامم و کارەکەی وەک 
پیاوی ئاینی، کاریگەری زۆریان لەسەرم هەبووە. من 
هاوبەشییەک لەنێوان کەشوهەوای نووسینی خۆم و 
وێنە شیعرییەکانی ئەودا بەدی دەکەم. ڕەنگە ئەمە 
هەمان  لە  پێکەوە  هاوینانمان  ئەوەی  بۆ  بگەڕێتەوە 
سروودی  هەرگیز  من  بەاڵم  بەسەردەبرد.  هەرێم 
ئاینی نانووسم، پێموانییە من ئەوەندە ئیمانم بەهێز 

بێت کە وەها نووسینێک دەیخوازێت.

لە   ١٩٨٣/٨ ڕێکەوتی  لە  کۆندا،  چاوپێکەوتنێکی  لە 
ڕۆژنامەی "دەنگەکان لە ڕادیۆ"دا نووسراوە:

کاتارینا  قوتابخانەدا،  وانەی  کاتی  لە  دەدا،  ڕووی 
بگرە  لە قورتمیان  “قەپاڵ  بڵێت:  و  بکات  لەپڕ هاوار 
ناو  لە  بووبێت  وتەیەک  دەکرا  ئەمەش  بیانخۆ!”...  و 

کتێبەکانتدا. 

کاتارینا بە پێکەنینەوە دەڵێت:
ـ بەڵێ، تەماشای ئەو نووسینانەم بکە، بزانە چەنێک 

دەربارەی ددان و گازگرتن دەبینیتەوە.
و  ئەدەبی  خولیای  بووین  قوتابییەک  چەند  ئێمە 
هونەرییمان هەبوو، کاتێ لە 
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پۆلی هەشت و نۆ بووین، وەک شێتییەک ئەو ڕستانەمان بە هاوارەوە 
دەوت و خۆشیمان لێ دەبینی.

داڕشتنێکی  لە  جارێک  تۆ  کە  نووسراوە  چاوپێکەوتنەکەدا،  لە  ـ 
قوتابخانەدا، باست لەوە کردووە کە حەزت لە شیعرە چونکە پێتوابووە 

شیعر “داخراو و تاکڕەو و کۆنەپارێزە”.

کاتارینا: بەڵێ بەاڵم لە بیست ساڵیدا، ئەو ڕایەم گۆڕا، دوای ئەوەی 
شیعری "گوننار ئێکێلوێڤ" و "سیلڤیا پالس" و ... زۆری دیم خوێندەوە.

بە  بوویت  گاڵتەجاڕی  تووشی  کتێبەکانتدا،  ناو  شیعری  لە  دواتر  ـ 
ڕەخنەی “داخراوی شیعر”؟

کاتارینا: بەڵێ تووشی بووم! بەس ...  ئینجا؟ پرسیارەکەت چییە؟تۆ 
دەبێت بڵێیت پرسیارەکەت چییە، چونکە ئەمە گرنگە. من دەتوانم لە 
بەشێکی ئەو ڕەخنەیە تێبگەم، هەندێک لێڵی و ئاماژە و پەڕاوێزی لە 
نووسینەکانمدا هەیە بەاڵم ئەمە تەنها بەشێکی ڕاستییە. ئەوانەی 
دژی  و  ناڕۆشنە  من  نووسەرێتی  کە  دەکەن  لەوە  پێداگیری 
بەتایبەت شتی  و  زۆر  دڵنیاییەوە، هەرگیز  بە  دەوەستن، 
منیان نەخوێندووەتەوە. ڕەنگە کتێبێکمیان هێنابێت، 
چاوێکیان بە چەند پەڕەیەکیدا خشاندبێت و الیان 
سەیر بووبێت. هەڵبەتە لە نووسینەکانمدا 

و  کراوەیی  و  ڕوونی  زۆر 

پوختیش هەیە.

و  ئاڵۆزی  ئەو  بۆچی  ئەی  ـ 
کەنارگیرییانەشی تێدایە؟

ئاسانە،  وەاڵمەکەی  کاتارینا: 
بیرانە  و  هەست  ئەو  دوای  من 
دەکەوم کە لەپڕدا و لەخۆوە بۆم 
شیعرەکان  ئەوەیە  لەبەر  دێن، 
ڕێگام  هەمیشە  دەبن.  ئاوا 
و  بکەم  ئەمە  داوە  خۆم  بە 
باش  کارێکی  باوەڕەشدام  لەو 
دەکات  وا  ئەمە  چونکە  دەکەم 
جیاواز  ڕێچکەی  نووسەرێتی 
تێکەڵەیەکە  نووسین  بگرێتەبەر. 
لە ویست و بیر بۆهاتن. چاالکی 
لە  پێویستە  پێموایە  ناچاالکی.  و 
ناویدا شتی ناقۆاڵش هەبێت کە 
لە  ئاخر  هەیە.  مرۆڤیشدا  ناو  لە 
هەن،  زمان  کۆمەڵێ  ئێمەدا  ناو 
لەو  من  ڕێکنەخراون.  زمانی 
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ئایا  بەاڵم  قورسن  دەڵێن شیعرەکانت  تێدەگەم کە  کەسانە 
ناتوانن بڵێن تایبەتن یاخود خۆکردن؟

ڕووناکی  و  ئاوابووندایە  لە  خۆر  ڕیستۆرانەکە  دەرەوەی  لە 
خەریکە ون دەبێت بەاڵم کاتژمێر تازە دەبێتە چوار. کاتارینا 
و  هەڵدەسێ  ڕەشەکە  چەرمە  قەنەفە  لەسەر  فرۆستێنسۆن 

بەدەم تەماشاکردنی دەریاکەوە دەڵێت:

ئاوەکەیە!  لەسەر  مەحشەریش  دادێت،  تاریک  دنیا  ئێستا  ـ 
دیمەنەکە بەڕاستی جوانە ...

خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی سێ ڕێگا

لە کتێبی سێ ڕێگا دا کاتارینا فرۆستێنسۆن دەربارەی خەم 
و نیگەرانی دەدوێت. بە بۆچوونی ئامێلیێ بیۆرکی نووسەر 
کە  کتێبانەیە  ئەو  جوانترین  لە  کۆشیعرە  ئەم  لێکۆڵەر،  و 
خوێندرابێتەوە و پێیوایە هیچ شاعیرێک ئەوەندە بە پەرۆشی 

نەینووسیوە!

کاتارینا  بە  باوەڕم  هەمیشە  من  دەنووسێت:  ئامێلی 
فرۆستێنسۆن هەبووە بەاڵم نەمدەزانی بە هونەری سێ ڕێگا 

کەی دەمگرێنێت.
با دروست لەو شوێنەوە دەستپێبکەم کە کتێبەکە 

لەوێدا  دەستپێدەکات. 

تابلۆی  لەبەردەم  شاعیرەکە  نووسراوە، 
شیعرە شێواوەکەدایە. تابلۆیەکی ڕاستی 
کە شیعری "هێگشتێن"ی فرۆستێنسۆنی 
پێشتر  تابلۆیە،  ئەم  نووسراوە.  لەسەر 
پڕۆژەیەکی  کاری  لە  بەشێک  وەک 
کەسێک  ئێستا  دروستکراوە.  ڕۆشنبیری 
خەتی ڕەشی پانی بەسەر هەندێ وشە 
بە  هێناوە،  شیعرەکەدا  کۆپلە  پیتی  و 
لێ  وشەیەکی  چەند  تەنها  کە  جۆرێک 

دەرچووە و دەکرێت ئاوها بخوێنرێتەوە:

“تاریک بوو، دایکەکەی
شتێکی وا

کە بوو”

خاڵی  دەبێتە  ڕەشکراوەیە،  تابلۆ  ئەم 
هۆنینەوەیەکی  سەرنجکێشی  و  یەکەم 
هونەرمەندانە. وەک جێگایەک دەتوانیت 
سوتەمەنی  و  بگەڕێیتەوە  بۆی 
ژیانی  کە  بهێنیت،  لێوە  خەیاڵکردنێکی 
بهەژێنێت،  دایک  دڵنیایی  و  منداڵی 
و  خود  بە  بتگەیەنێتەوە  هاوکاتیش 

نووسین لە وەختێکی زوودا.
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نیگەران  شاعیرەکە  خانمە  شیعرەکە،  تێکدانی  دیارە 
دەستی  کەسێک  لەوەی  زویربوونەکەی  بەاڵم  دەکات 
دەگۆڕێت  زوو  بشێوێنێت،  تابلۆیە  ئەو  ئەوەی  چووەتە 
دەربارەی  گرنگ  و  ئەرێنی  تێگەیشتنی  هەندێک  بۆ 
و  زمان  بنەماکانی  و  نەخێر  و  ئێستا  نێوان  پەیوەندی 

گۆڕینی زمان لە کارەکانی سەردەمی زوویدا.

بووە.  توڕە  شیعرەکانیدا  لە  جار  زۆر  فرۆستێنسۆن 
لەبیرەکە  کۆپلەیەی  ئەو  منداڵێتیی،  بەزمانی  ئێستاش 

دەڵێت؛

“دەستەواژەیەکی وشکی وەک پشکۆ،
لەناو دەمدا ماوە،

دەتوانێت تفی بکاتەوە و ببینێت،
لەسەر کێڵگەکە دەکوژێتەوە و دەمرێت.”

دۆزەخێکی  لە  منداڵەی  ئەو  دەبێتە  ئەو  لێرەدا 
دەکاتەوە،  دووبارە  وشە  هەمان  بەردەوامدا، 
و  کز  سووتانیدا،  لە  ئاگرەکە  هەتاوەکو 

خامۆش دەبێت.

وشەیە،  شێتی  فرۆستێنسۆن 
و  دەنگ  شەیدای 

بۆنیانە بەاڵم ئەو لەمامەڵەکردنی وشەدا، لەوەدا 
سەرکەوتووترە کە کارئەکتەر بداتە وشەکان و 
لەبارەوە  قسەیان  نەوەک  بکات،  پێ  نواندنیان 
بکات و شەیداییەکەی پێیان بکاتە تێگەیشتن. 
لە کتێبی "کەللەسەرەکان"یدا کە بە هاوبەشی 
 ٢٠١١ ساڵی  دا  فلۆرێتۆس  ئاریس  لەگەڵ 
سنووری  دیاریکردنی  توانای  چاپیکردووە، 
ئاشکرایە  وەلێ  نابینرێتەوە،  پەخشان  و  شیعر 
دڵنەواییەکی  بە  وشە  دەکرێت  زمانەوانیدا  لە 
لەسەرخۆوەی اخود بە هەستی ئەسیرکردنەوە 

بێتە ناو دێڕەکانەوە. 

لە بەرامبەر تابلۆ شیعرییە شێواوەکەدا، کاتارینا 
کۆمەڵە  هەموو  ناو  “لە  بڵێت:  ئەوەی  دەگاتە 
شیعرێکدا، کۆشیعرێکی بچووکتر هەیە، کە بۆ 

ئەو کەسەی نووسیوییەتی بەرهەستە.”
دی  شیعرێکی  کە  ئەوەیە  مانای  ئەمە  ئایا 
لەناو شیعرێکدا دەرکەوتووە کە شێواندنەکەی 
شیعری  بۆ  دەگەڕێمەوە  بژاریکردووە؟! 
"بیرکردنەوەکان"دا  کتێبی  لە  "هێگێشتێن" 
شیعرە  دەریکردووە.  ١٩٩٤دا  ساڵی  لە  کە 
پارچەکراوەکەی 

ئەدەبیسەردەم 188



سەر تابلۆکە بەراورد دەکەم بە تەواوی شیعرەکە و خەت بەژێر 
ئەو وشانەدا دەهێنم کە ڕەشکرابوونەوە:

“کچەکە تاریک بوو، دایکەکەی خەمگین.
ئیشتیاقێکی وا کە هەستی پێبکەیت،

لە بەردێکدا بوو، 
کە هەم گەرم و هەم سارد بوو.”

ناوەڕاستدا، دەست تێوەردانەکە زیاتر سەرنجڕاکێشە،  لە دێڕی 
پیتە  لە  و  ڕەشکراوەتەوە  "ئیشتیاق"  پیتەکانی  نیوەی  چونکە 

هێڵراوەکانی وشەی "شت" ماوەتەوە.
کەم  الیەنی  دەیپێکێت،  ناوەندەوە  لە  دەستتێوەردانەکە  بەڵێ 
لە  پێموایە  کە  کتێبە،  ئەم  بۆ  منەوە  خوێندنەوەی  ڕووی  لە 
سەرەتاوە باسی دایک دەکات کاتێک موشتاق دەبیت بۆی، پاشان 
بەتەمەندا چوون و مردن دەبێتە شت؛ ئەمەش بە واتای بوونی 
رۆحلەبەرەکان بە بێگیان، کاتێک وەک بکەر کۆتایی دێت و لەگەڵ 
تەنی مردوودا دەبیتە یەک. تاسەکردنی مردن و مردوو بەجێمانی 

بکەرێکە لە هەوڵی بەرەنگاربوونەوەی ئەو گواستنەوەیەدا.

جۆر  سێ  وەک  دەکرێت  دا،  ڕێگا  سێ  کتێبی  لە  هۆنینەوەکان 
یەکەم،  بەشی  وتمان  وەک  بخوێنرێنەوە.  نیگەران  دەربڕینی 
یادەوەری دایک لە سەردەمی منداڵیدا بەئاگا دەهێنێتەوە. بەاڵم 
بەشی کۆتایی هۆنینەوەکە دەکرێت شێوەدان بێت بە دۆخێکی 

لە  ئەمەش  دڵدانەوەدا،  و  وێڵبوون  لە  نائاسایی 
هەستیاری  بەناو  گەشتێکدا 

هەروەها  چارەنووسدا...  خاکی 
شڵەژێنەری  هونەری  کاریگەریی، 
"تزیان مارسیاس" کە پێشتریش لەالی 
لەم  پێدراوە،  شێوەی  فروستێنسۆن 

پەرتوکەشیدا دەبینرێت. 

نووسینەکەدا،  زنجیرە  ناوەڕاستی  لە 
دەریا"،  "کەنارەکانی  ناوی  بە  دەقێک 
لەوێدا،  تێکستێتی.  شیعریانەترین 
نێوان  لە  کە  بەئازارەدا  بۆشاییە  لەو 
مردووەکە  و  نووسەرەکە  شوێنی 
نزیک  لە  زیاتر  نووسەر  هەیە،  دا 
دەوەستێت.  کۆتاییپێهاتنەوە  و  مردن 
هاوار  ڕەشەبادا  ناو  لە  الیەکەوە  لە 
ترەوە  الیەکی  لە  و  دەدات  لەدەست 
لە خودی کەمبونەوەی شتەکان خۆش 

دەبێت. 

شوێنەکە کەنار دەریایەکە، لەوێ ئەو 
دەشێت  کە  نائامادەکە،  مردووە  وەک 
شتانە  ئەو  هەمیشە  بێت،  دایکی 
بە  هێناونی.  دەریا  کە  کۆدەکاتەوە 
فرۆستێنسۆن،  نووسینە،  ئەم  پێی 
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کتێبی "کەنارەکان"یشی کە ساڵی ١٩٨٩ چاپ بووە، لەو خاڵەوە 
هاتووەتە بوون. 

بە  پاڵتۆکەیەوە،  بە  دەبینم  شاعیرەکە  من  کۆشیعرەدا،  لەم 
ڕاماوی بەرەو دەریاکە دەچێت؛ دەیبینم بەالدا دێت و دەکەوێت، 
بنچکە  لەسەر  ڕوومەتی  و  دەگری  و  دەگرێت  لمەکە  لە  قەپ 

گیایەک دادەنێت.

بەڕیتم  مەنەلۆگێکی  بە  کە  ئەوە،  بێئومێدی  ئیشتیاقی  ئەمە 
کە  منیشە  خودی  داهاتووی  ئەمە  بەاڵم  دەکات.  لێوە  باسی 
لێرەدا  دەکات.  فشار  دڵمەوە  لە  فرمێسک  بۆیە  دەیخوێنمەوە، 
سروشت دێتە ناو کۆبوونەوەکەمان و "شت"ەکانی بۆ پڕکردنەوەی 
کەموکوڕییەکانمان پێشکەش دەکات. ئەوەتا دەزوولە تاریکەکانی 
سەر لمەکە و چڵە دارە کەنارگرەکان، بۆ ساتێک باس لە ژیانی 

هەاڵتووی دایکمان دەکەن:

“ئازار، بەبێ ئازار پەیدا دەبێت،
هەر وەک ئەو لقە دارانەی

حەزت دەکرد کۆیان بکەیتەوە.
ئازیزترین دەست،

چوون چڵە سنەوبەری چەماوە، 
پتر نوشتاوەتەوە.”

ئەم زنجیرە شیعرە لە شێوازی خۆیدا، 
تیایدا  کە  پڕۆسەیەدا  لەو  وەستانە 
بڵێم،  دەوێرم  سروشت.  دەبێتە  من 
بزوێنەرترین  و  جوانترین  لە  ئەمە 
خوێندومنەتەوە.  کە  کۆدەقانەیە  ئەو 
ئەندازەیە  بەم  کتێبێک  هیچ  پێشتر 
کچ  دایکی  بە  ئەدەبیی  خزمەتی 
شاعیرێک  هیچ  یادەوەری  نەکردووە. 
پەرۆشی  پڕ  ئەمەندە  نووسیندا،  لە 
"ئێڤا  نووسەران  ئەگەرچی  نەبووە، 
ئێسپمارک"یش  "شیێل  و  ڕیونێفێلت" 
پێشتر لەم بارەیەوە کتێبی بەهێزیان 
لەسەر  دەبینین  وەک  بەاڵم  هەبووە، 
خاکەکان، ناسکیی وشە، گۆرانی ژیانی 

نوێ دەچڕێت...

سەرچاوە
DN.SE & GP.SE 
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نوێترین فیلمی جیم جارموش

ئاودێر کاکەی فەالح
سەرەتای ٢٠١٤  

بێگومان دروستکردنی فیلمی سەربەخۆ لەهەرالیەک بێت لە دونیادا، کارێکی ئاسان نییە. 
فیلمێک کە بەرهەمهێنەر و باڵوکەرەوەی یەکێک لە کۆمپانیا گەورەکانی فیلم نەبێت، زۆر 
سەختە کارێکی وا لەدایک ببێت، ئەگەر ببێتیش، ئەوا باڵوبوونەوەی زۆر سنوردار دەبێت و 

زۆربەی کات لەچوارچێوە تەسکەکانی هەرێمێکدا دەمێنێتەوە.

" تەنها عاشقەکان 
بەزیندووی دەمێننەوە "
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وا،  بەکارێکی  هەڵسان  بۆ  سەختتر  شوێنێکیش  لەهەموو 
دروستکردنی فیلمێکی لەم جۆرەیە لە واڵتە یەکگرتووەکانی 
زۆر  بەشێوەیەکی  واڵتەدا  لەو  هۆڵیوود  بوونی  ئەمەریکادا. 
ترسناک بەسەر هەموو بوارەکانی چۆنێتی فیلم دروستکردندا 
زاڵە، جا هەر لە بوارە پیشەسازییەکەیەوە بیگریت، تاکو الیەنی 
بااڵدەستییە  ئەم  کۆمەاڵیەتییەکەی.  قبووڵکردنە  و  کولتوری 
هەناسەی لە فیلم و فیلمسازە سەربەخۆکان بڕیوە و هەموو 
ژێرخانێکی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی ئەو کارە هونەرییانەی 
فیلمیانەی  بیرۆکە  و  سیناریۆ  ئەو  هەمیشە  لێسەندونەتەوە. 
باوەکانی سینەمای هۆڵیوودیدا  لەگەڵ شێوازی گێڕانەوە  کە 
هۆڵیوودەوە  گەورەکانی  کۆمپانیا  لەالیەن  نەگونجابن، 

ڕەتکراونەتەوە و یارمەتی نەدراون.
فیلمی  دژواردا  وا  ژینگەیەکی  لە  بتوانێت  کە  فیلمسازێک 
لەڕووی  چ  جا  دروستبکات،  سەربەخۆ 
لەڕووی  یان  بێت  داراییەوە 
هەڵبەتە  ناوەرۆکەوە، 
و  پێدان  گرنگی  جێی 
وەستانێکی  لەسەر 
فیلمانە  ئەو  زیاترە. 
وان  دارێک  وەک 
ژینگە  دەرەوەی  لە 
ی  کە شتییە و سر
خۆیان بڕوێن، هەمیشە 
دژوارەکانی  هێزە  لەگەڵ 
شەڕدان.  لە  دەوروبەریاندا 

ڕوانەکەش  کاری  لە  لێرەدا  هەڵبەتە 
لەو  دارەکە  کە  ئەوەیە،  گرنگتر 
سروشتە نوێیەدا بتوانێت بەری هەبێت 

و تەنانەت میوەکەشی بەتام بێت !
کە  کەمانەی  کەسە  لەو  یەکێک 
خاسڵەتانەی  ئەو  هەموو  فیلمەکانی 
فیلمسازی  کۆبووەتەوە،  تیادا 
ئەمەریکی ناودار جیم جارموشە. ئەم 
ساڵ  سی  لە  زیاد  بۆ  وا  هونەرمەندە 
شەپۆلی  دژی  بەبەردەوامی  دەبێت 
توندی سینەمای هۆڵیوودی مەلەدەکات 
و لەوانەیە لەڕۆژگاری ئێستاماندا تەنها 
کە  بێت  ناودار  ئەمەریکی  فیلمسازی 
توانیبێتی  سەربەخۆکانی  بەفیلمە 
سینەمای  مێژووی  بە  شوێنپەنجەی 

ئەمەریکییەوە دیاربێت.
تەنها عاشقەکان بە زیندووی دەمێننەوە

Only Lovers Left Alive
دواهەمین فیلمی سینەمایی دەرهێنەرە 
ئەوروپی  واڵتێکی  چەند  بەیارمەتی  و 
لە  زیاد  جارموش  هێناوە.  بەرهەمی 
ئەوەی  بۆ  پێویستبووە  ساڵی  حەوت 
بکات.  دابین  فیلمەکەی  بودجەی 
باسی  دەرهێنەر  چاوپێکەوتنێکدا  لە 
فیلمی  بۆ  پارەپەیداکردن  سەختی  ئەدەبیسەردەم
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لە  فیلمی هونەری  داهاتووی  تەماشای  ڕەشبینانە  و  دەکات  سەربەخۆ 
ئەمەریکادا دەکات.

ئەو  )ڤێمپایەر:  خوێنمژە  بوونەوەری  دوو  خۆشەویستی  چیرۆکی  فیلمەکە 
بێنە  ناتوانن  بەڕۆژ  دەمژن،  مرۆڤەکان  خوێنی  کە  فەنتازیانەن  بوونەوەرە 

دەرێ، تەنها بە شەو چاالکن(. ئەم دوو بوونەوەرە نەمرە کە چەند سەدەیەک 
جیاواز  کیشوەری  دوو  لە  لەیەک  دوور  ئێستا  خۆشدەوێت،  یەکتریان  دەبێت 
دەژین. پیاوەکەیان کە ناوی ئادەمە لە ئەمەریکا لە شاری دیترۆیت دەژی، ئیڤای 
تەنجەی مەغریبی گیرساوەتەوە.  لە شاری  ئەفریقا  باکوری  لە  خۆشەویستی 
لەڕێگای  ڕۆژانە  بەاڵم  دوورن،  لەیەکەوە  کیلۆمەتر  هەزاران  هەرچەندە 
ئینتەرنێتەوە پێکەوە قسەدەکەن. کاتێک ئیڤا هەست دەکات کە ئادەم زۆر لە 
خۆی و لە دونیا بێزارە و کەوتووەتە 
ماتەمینییەکی گەورەوە، بڕیار دەدات 

دانەوە  دڵنەوای  مەبەستی  بە  بەپەلە 
سەفەر بۆ الی خۆشەویستەکەی بکات. 

گەیشتنەوەی  بەیەک  پاش  لە  جارموش 
لەیەک  و  ئەم دوو بوونەوەرە، هارمۆنییەت 

لە چەندین  دوو عاشقەمان  ئەم  تێگەیشتنی 
دیمەندا زۆر بە ڕوونی پێشاندەدات. ئادەم وەک 
وتمان لە شاری دیترۆیت دەژی، شەوانە لەگەڵ 
ئیڤادا دەچنە دەرەوە و شارە وێران و چۆڵەکەی 
پێشانی خۆشەویستەکەی دەدات. ئادەم کە خۆی 
موزیکژەن و کۆمۆنیستە، سکااڵی نەمانی کولتور 
مرۆڤەکان  ڕۆشنبیری  ئاستی  نزمبوونەوەی  و 
الی ئیڤا دەکات )کە بە زۆمبی ناویان دەبات(. لە 
دیدی ئەوەوە هەموو ئەو دەستکەوتە شارستانی و 
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کولتوریانەی ڕابردوو، وردە وردە هەڵدەوەشێنەوە و ڕوو لە نەمان 
دەکەن.

وەک ئاشکرایە شاری دیترۆیت یەکەم میترۆپۆلی گەورەی جیهانە 
کە بەفەرمی ئااڵی التبوونی بەرزکردۆتەوە. سەیرە بۆ شارێکی وا 
کە تا چەند ساڵێکی کەم لەمەوبەر سەنتەرێکی هێجگار گرنگی 
کولتور  گرنگی  سەنتەرێکی  هەروەها  بووە،  سەیارە  پیشەسازی 
وەک شاری  دیترۆیت  جارموش  بووە.  ئەمریکی  موزیکی سۆڵی  و 

جنۆکەکان پێشان دەدات، چۆڵ و ڕووخاو و تاریک. 
)مێشیگن  هۆڵی  دەکەن  سەردانی  کە  شوێنانەی  لەو  یەکێک 
سیەتەر( ە، کە لەسااڵنی بیستەکاندا هۆڵێکی سینەمای بەناوبانگ 
بووە و زیاد لە چوار هەزار کەس جێگایان تیادا بووەتەوە، بەاڵم 

ئێستا چۆڵکراوە و کراوە بە پارکی سەیارە !
دیترۆیت  هەڵبژاردنی  هۆی  باسی  دەرهێنەر  چاوپێکەوتنێکدا  لە 
وەک  شارە  ئەم  و  دەکات  فیلمەکەی  بۆ 
هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  هێمایەک 
ئەمەریکی  ئیمپڕاتۆریەتی 
دیترۆیت  سەیردەکات. 
بێبەزەیی  بەڵگەی  بە 
هەر  ناودەبات،  ئەمەریکا 
پێی  بە  پارچەیەکی 
خۆی  کاری  پێویست 
وازی  دڵڕەقانە  نەکات، 
پشتگوێ  و  لێدەهێنرێت 

دەخرێت.
بەڕەگەز  بوونەوەرە  دوو  ئەم 

فیلمە  پێچەوانەی  بە  خوێنمژە، 
سەدەیەک  چەند  هۆڵیوودێکانەوە، 
مژینی  خوێن  لە  وازیان  دەبێت 
خوێن  ئێستا  و  هێناوە  مرۆڤەکان 
پەیدا  خەستەخانەکان  تاقیگەی  لە 
مرۆڤەکان  پیسی  خوێنی  دەکەن. 
زۆر  تەندروستییان  و  ژیان  بۆ 
وتمان  وەک  بۆیە  مەترسیدارە، 
تاقیگەکان  پاکی  خوێنی  تەنها 
دەکڕن. پیسی ژینگە و لەناوچوونی 
کولتور،  فەوتانی  و  شارستانیەت 
فیلمەکەن  گرنگەکانی  تەوەرە 
زۆربەی  ناوەرۆکی  هەروەها  و 
و  ئادەم  نێوان  دیالۆگەکانی 
فیلمە  بەپێچەوانەی  ئیڤان. 
دوو  ئەم  ترسناکەکانیشەوە، 
و  نین  ترس  مایەی  بوونەوەرە 
مرۆڤە  خوێنی  زەبەنگ  و  بەزۆر 
نایانکوژن،  و  نامژن  داماوەکان 
بەڵکو بوونەوەرێکی کولتور پارێزن. 
فیکرییەکانی  و  کولتوری  سامانە 
مرۆڤەکان  لە  مرۆڤەکان،  و  خۆیان 
بە  مرۆڤەکان  دەپارێزن.  خۆیان 
لە  جوانێکان  تێکدەری  و  زۆمبی 
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بەکاردەهێنێت.  خوایی  شایەتێکی  وەک  بوونەوەرانە  ئەم  جارموش 
هەر  بۆیە  بێت،  زیاتر  ساڵ  هەزار  لە  لەوانەیە  تەمەنیان  لەبەئەوەی 

ئەوانن کە شایەتێکی ڕاستەقینەی دروستبوون و گەشەکردن و لەناوچوونی 
دەستکەوتە مرۆڤایەتیەکانن. لەبەر نەمربوونیشیان شتێکی ئاساییە کە زیاتر 

تەمەنیان  بن. مرۆڤەکان کە  و خەمخۆرێکی گەورە  دونیاوە بن  پەرۆشی  بە 
و  بیرکردنەوە  ڕەهەندی  و  نییە  خواییەیان  توانا  ئەو  کورتە،  و  دیاریکراو 

هەڵسوکەوتیان وەک تەمەنیان کورتخایەنە.
جیم جارموش وا بۆ جاری سێهەمە ژانرەیەکی سینەمایی تایبەت بە شێوەیەکی 
تەواو جیاواز بەکاردەهێنێت. هەروەک چۆن لە فیلمی )دێد مان( دا سوود لە 
ژانرەی فیلمی کاوبۆی وەردەگرێت، بەاڵم فیلمێکی تەواو دوور لە فیلمە باو و 
کالسیکییەکانی سینەمای وێستەرن 
دروستدەکات. هەر ئاواش لە فیلمی 

تەواو  شاکارێکی  دا،  دۆگ(  )گۆست 
فیلمی  ڕەقی  ژانرەیەکی  لە  شاعیرانە 

پۆلیسی و تاوان دێنێتە دەرێ.
بە  هەر  هونەرمەند  نوێیەشیدا  فیلمە  لەم 

وەک  سینەمایی  ژانرەیەکی  شێوە  هەمان 
فیلمی ترسناک و فیلمی ڤێمپایەر بە شێوەیەکی 
کارێکی  و  بەکاردەهێنێت  )جارموشییانە(  تەواو 

هونەری دانسقەی لێدروست دەکات.
جارموش ئەم جارەش ژانرە سینەماییەکان وەک 
فیلمەکانی  وێنە  بۆ کۆکردنەوەی  چوارچێوەیەک 
سینەماییانە  فۆرمە  ئەم  بەکاردەهێنێت.  خۆی 
تەنها بیانویەکن لە ڕێگایانەوە چیرۆکی فیلمەکانی 
فیلمەکەی  چیرۆکی  هەرچەندە  پێدەگێڕێتەوە. 
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هەڵبەتە  بەاڵم  ڕووداوە،  کەم  و  ساکار  زۆر  ڕاستیدا  لە  ئەمجارەی 
گێڕانەوەی چیرۆک بە مانا کالسیکییەکەی مەبەستی سەرەکی ئەم 
بارودۆخی  پێشاندانی  فیلمەکەی  زیاتر  بەڵکو  نییە،  هونەرمەندە 
لە  پرسیارانەیە  پڕ  بیرکردنەوەیەکی  ئێستاماندا.  کاتی  لە  ژیانە 
بارەی چۆنێتی ژیانمان و هەروەها چۆنێتی مامەڵەکردنمان لەگەڵ 

دەستکەوتە مرۆڤایەتی و کولتوریەکانماندا.
)تەنها عاشقەکان بە زیندوویی دەمێننەوە( زەنگێکی وریاکەرەوەیە، 
بەوەی ئەگەر ئاگامان لە خۆمان نەبێت، وەک زۆمبێکانمان لێ دێت، 

کە تەنها خەمی ئێستا و خەمی تێرکردنی ورگی خۆیانن.
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و. سازاندنی وتوێژ: بابەک سەحرانەوەرد

دەسپێک:
لەباکووری  ساڵی1946  لەدایکبووی  مۆتەقیدی  مەحموود 
تارانی  دانیشتووی  خاوخێزانی  لەگەڵ  ئێستا  و  ئێرانە 
ساڵە  چل  ئێستا  تا  وە  ساڵی1970  لەسەرەتای  پایتەختە. 
ئەنووسێت و خاوەنی بیست و پێنج کتێبە لە بواری شیعر 
بە  کە  شاعیرانەیە  ئەو  لەڕیزی  مۆتەقیدی  رەخنەدا.  و 
تازەیان  شێوازێکی  و  ناسراون  شاعیرانی"حەفتاکان" 
لەمەڕ  مۆتەقیدی  وتوێژەدا،  لەم  داهێناوە.  لەشیعردا 
ڕەخنەی  و  شیعر  بە  پەیوەندییان  و  پرس  کۆمەڵێک 

ئەدەبی و ئەرکی رۆشنبیرەوە ئەدوێت.  

مەحموود مۆتەقیدی
شاعیری هاوچەرخی ئێران



هەندێک لە بەرهەمە چاپکراوەکانی:
وەرزی خەونە ونبووەکان/ کۆمەڵە شیعری کورت. دەزگای تەوسەعە 1376. 
دەستێک لە نێوان پەنجەرە و باراندا / کۆمەڵە شیعر، دەزگای چاپار 1380. 

ئەڤین لە تەراتێندا بەردەوامە/ کۆمەڵە شیعر، دەزگای چاپار 1381. 
لەتە قەدەغەکراوەکان/ کۆمەڵە شیعر، دەزگای رۆژگار 1387. 

جیهانە لەتلەتەکانی نەسرەوتن/ کۆمەڵێک وتاری رەخنەیی، دەزگای تەندیس 
 .1388

هەورەکان بێدەنگن/ کۆمەڵە شیعر، دەزگای ئۆردیبەهێشت 1390.   
ئەمرود  دەزگای  مەڵێ/ کۆمەڵە شیعر،  تینووەکان چ شتێک  کەڵەکێوییە  بە 

 .1391

ئەگەر  گفتگۆیە.  ئەم  بۆ  سوپاس  وێڕای  هێژا،  دۆستی  سەحرانەوەرد:  بابەک 
ژیانی مەحموود مۆتەقیدی لە سەرەتاوە تاکو ئێستا چەشنی فیلمێک لێی بنواڕین، 

ئایا زیاتر بۆ کام دیمەن و وێنەگەلێک ئاوڕدەدەنەوە و لە پەراوێزی ئەم دیمەنانەدا چ 
شتێکتان پێیە بۆ ئێمەی بدرکێنن؟

و  هەوراز  بە  ژیاندا،  رووپەڕی  لە  مرۆڤێک  هەر  سروشتییە  زۆر  مۆتەقیدی:  مەحموود 
نشێوگەلی بەرفراواندا بەرانبەر ببێتەوە. منیش وەک هەر مرۆڤێک لە بواری ژیاندا بەردەوام 

بە مەسەلەگەلی جۆراوجۆر و ئاڵۆزەوە بەرانبەر بووم. چونکە لە هەر قۆناغێکی ژیانی شاعیردا 
چەشنی  ژیانە،  ئەم  ئەگەر  هەستە.  لە  پڕ  بوونەوەرە  ئەم  سەرڕێی  دێنە  جۆراوجۆر  سێکانسی 

فیلمێک بنواڕین، دیارە لە ئازار و خۆشی لێوانلێوە و هەر کامیان بەڕاژەیەکی تایبەتەوە گرێدراون. 
لەم گۆڕەپانە بەرینە، بۆ من رۆژگاری خۆشی و سەربەرزی ئەو کاتە بووە کە لە دەڤەری کەلتووریدا 

سەرکەوتوو بووم و ئەم لەزەت و چێژە بەردەوام لە ژیانی تاکەکەسیم رەنگی داوەتەوە و قەتیش لەبیرم 
ناچنەوە. من هەمیشە خەریکی ئەزموون کردنم و لە کەڵکەڵەی شوناسکردنی خۆم و جیهانی دەروونم 

نووسینەکانم  و  لەمەڕ شیعر  لە سوچگەلی جیاجیاوە  ڕەخنەگرانن کە دەبێ  ئەوە  بەردەوامم. هەر چەند 
داوەری بکەن و بینرخێنن. بەڕای من بۆ هەبوون و ئافراندن چارەیەک نییە. دەبێ بە تێفکرین ژیان بەسەر 

ردەم
دەبیسە
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بەرین و قۆڵ هەڵکەین و کاری گرینگ بگرینە ئەستۆ.
 

بابەک سەحرانەوەرد: بەڕای ئێوە شاعیرە الوەکان دەشێ لەگەڵ 
چڕوپڕ  ئاشنایەتییەکی  ئێران  هەزارساڵەی  کالسیکی  ئەدەبی 
بەهرەمەندبن،  ئەدەبە  ئەم  ڕوونەکەی  کانییە  لە  و  بسازێنن 
پڕپێچ  رێگە  بەم  پێویستیان  بەشاعیربوون   بوون  بۆ  یاخود 
و  مۆدێڕن  ئەدەبی  خوێندنی  تەنیا  و  نییە  ناخۆشە  و  وپەنا 
بۆ  بەسە  باو  دابێکی  بووەتە  رۆژانە  ئەم  کە  پۆستمۆدێرن 

قەرەبووکردنەوەی ئەم بۆشاییە؟

مەحموود مۆتەقیدی: ناساندن و تێڕوانین لە کەلتوور و ئەدەبی 
دەسپێکردنێک.  هەموو  بۆ  پێویستییەکە  کالسیک  و  رابردوو 
و  نووسەران  هونەردا،  و  ئەدەب  گۆڕەپانی  لە  بەتایبەت 
هونەرمەندان دەبێ لە بەرهەمێن دیتران و کەلتووری کۆنینە و 
رابردووی خۆیان ئاگادار بن و لێی ڕابمێنن و بە ڕوانگەیەکی 
لەم  بکەن،  تەیار  خۆیان  بوارەدا  لەم  بەنرخ 
بەرین  ئاسۆگەلێکی  بە  مرۆڤ  دەڤەرەدا 
دەبێتەوە.  نزیکتر  و  نزیک  شێنەیی  بە 
کەواتە، شاعیرە گەنجەکان لەم بوارەدا، 
بەبێ  رابردوو،  شوناسکردنی  بەبێ 
ئاشنابوون و تەیاربوون لەم ئەدەبە، 
شک  لەخۆیان  هێزە  و  تین  ئەو 
یەکەم  بە  کە  نابەن 
هەنگاو باز بدەنە نێو 
جەرگەی خەلالقیەت 

و هەر زوو ببنە شاعیرێکی بەناو و دەنگ. 
بەرهەمی  خوێندنەوەی  ڕێی  لە  تەنیا 
دیتران و تێڕوانین و ناسینی کەلتووری 
خۆماڵی و زگماگییەوە دەتوانین بچینە نێو 
گۆڕەپانی ئەم دنیایەوە. دیارە گوتەزاری 
نوێخوازی پێویستیی بە درێژەدانی ژیانی 
ئەدەبی و هونەریی هەیە تاکو بتوانێت 
هاوشان بێت لەگەڵ ئەدەبی دنیادا. بە 
دەچین  هەڵەدا  بە  تەنیا  السایکردنەوە 
لە  کە  شتەی  ئەو  دەڕۆین.  بەالڕێدا  و 
فەزای ئەمڕۆی شیعردا خۆی بەرجەستە 
و  دیار  بنەچەیەکی  و  بنە  کردووە، 
راستەکی نییە. کەواتە بۆ هەمیشەبوون 
بناسین  ئافراندن  ئەمرازەکانی  دەبێ 
بەکاریان  خۆیان  شیاوی  لەجێگەی  و 
بهێنین و الف و لوتبەرزی بخەینە الوە. 
لەئەنجامدا ئەو شتەی کە لێرەدا شیاوی 
باسە ئەوەیە کە فەزای شیعری هاوچەرخ 
شاعیرە  نییە.  بەجێ  و  باش  هێندە 
الوەکان دەبێ بۆ ئەمرۆی خۆیان بە ڕیشە 
سەرکەوتووەکاندا  ئەزموونە  رەگەزی  و 
ئەزموونی  کۆکردنەوەی  لە  و  بچنەوە 
رێگاگەلێکی  و  بەردەوامبن  دیتران 
پشتکار  بە  هەروەها  هەڵبژێرن،  تازەتر 
کاری  بوارەدا  لەم  زۆرەوە  تەقەالی  و 
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گرینگ بکەن و لە خوێندنەوە بەردەوامبن. چونکە بە شەوێک نابنە شاعیرێکی 
گەورە و خاوەن دەنگ.

بابەک سەحرانەوەرد: جۆرە ڕوانگەیەکی عیرفانی بەشێوەی عیرفانی ژاپۆنی و 
بە تایبەتیش لە پێش ڕاپەڕینی 57ی ئێران لە الی شاعیرێکی وەک سوهراب 
تەواوی  لە  و مەرجێکی سەرەکی  بە خاڵ  بووە  و  پەیدا کرد  برەوی  سپێهری 
دەباتە  پەنا  شیعرەکانی  ڕوونکردنەوەی  بۆ  سوهراب  تەنانەت  شیعرەکانیدا. 
بەر بیر و بۆچوونی عارفێک بەناوی کریشنا مۆرتی. بەاڵم بەر لە سوهراب 
خۆیان  ڕوانینە  جۆرە  لەم  شاملو  و  فروغ  وەکو  سەردەمە  ئەو  شاعیرانی 
دەپاراست، بە پێچەوانەی سوهرابەوە نیڤشکی شیعرەکانیان لە چەقی ناتەبایی 

مەعریفییە  نیگا  ئەم  هۆکارگەلی  ئایا  ئەهێنا.  کۆمەڵگەوە  نالەبارییەکانی  و 
لەالی سوهراب لە چ ڕوویەکەوە بوو؟

شاعیر  بڵێم  دەبێ  شتێ  هەر  پاش  پرسە  ئەم  وەالنانی  بۆ  مۆتەقیدی:  مەحموود 
زادەی سەردەمی خۆیەتی. کەواتە، شاعیر بۆ دەربڕینی پەیڤ و خولیاکان و پەیداکردن 

و بژاری نیگای ڕخنەگرانەی خۆی ناچارە دەست بداتە هەژماردنی رێگەگەلی تەبا و ناتەبا 
جیهانییەکانی  واقیعە  کەشفی  و  دۆزینەوە  هەروەها  جۆراوجۆر،  و  گشتی  بەشێوەیەکی  و 

دەوروبەری. سپێهری لەڕووی ناساندن و هۆگرایەتی بە عیرفانی رۆژهەاڵتی، ئەو ڕێگایەکی بۆ 
خۆی دەستنیشان کردبوو کە جوانیناسییەکەی رێگەی ئەو توانایەی پێدابوو کە بچێتە نێو چەقی 

داهێنانەوە، تەنانەت بۆ شیکردنەوەی جیهانگەریەکەی کەڵکی لێوەربگرێت. بەواتایەکی دیکە سوهراب 
دەستی دابووە هەژمارکردنی واقیعەکانی پەڕانپەڕی. روانگە و نیگای سپێهری لەمەڕ جیهان، نیگایەک 

بوو بەتەواوەتی دڵنواڕی "شهودی" و تەژی لە دین و جەزبە و دوور لە فەزاگەلی ناساخ و هەررۆژەیی 
بەشوێن  سوهراب  بوو.  تایبەتەوە  نیگایەکی  بەدووی  ژیانی  بەدرێژایی  سوهراب  لەراستیدا  بوو.  ژیان 

دۆزینەوەی ژان و کڵوڵیی و نهێنیگەلی شاراوەی مرۆڤێکەوەیە کە بەردەوام لەخۆیدا نامۆ و نغرۆیە. سوهراب 
نیگایەکی عیرفانی هەڵبژاردبوو هەروەها خۆش بوونەوەی زام و بێکەسی مرۆڤی دەردەداری لە گەڕانەوە و 
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تێڕوانین لە دوو چەمکی سەرەکیی بەناوی سروشت و سەفەردا 
دەبینی. سوهراب لەو بڕوایەدایە کە شیعر دەتوانێ لەم چاخە 
بکات. سوهراب  قوتار  بێزاری  وەحشییەتی  لە  ئێمەدا  ناحەزەی 
دوور  لە خۆ  قارای مرۆڤی هاوچەرخی  و  ئارا  زۆر  رادەیەکی  تا 
خستنەوە لەم کۆمەڵگە ترسێنەر و تووڕەیەدا دەبینی. ئامانجی 
بڕەخسێنێت  ژینگەیەک  شیعرەکانی  بە  کە  ئەوەبووە  سوهراب 
لەم  بەتایبەت  بحەوێنەوە.  تێیدا  بتوانن  دوایی  نەوەکانی  کە 
سەریهەڵدابوو،  ئێران  لە  بارودۆخەی  ئەو  رووی  لە  ساڵگەلە 
الوەکان هۆگرییەکی زۆریان بە خوێندنەوەی ئەم جۆرە شیعرانە 
پەیداکردووە و پێشوازییەکی بەرفراوانیان لێ کردووە، تەنانەت 
تاقمێک لە شاعیرە گەنجەکان لەژێر کاریگەریی ئەم جۆر زمان 
و روانگە و فەزایەدا قۆلیان لێ هەڵماڵیوە و السایی ئەم جۆر 
شیعرانە ئەکەنەوە. هەرچەند سوهراب بە شوێن پەیداکردنی 
ئێمە  ئەمانە  هەموو  سەرباری  نەبووە.  موعجیبیندا  و  مورید 
ناتوانین بۆ هیچ کەسێک نوسخە و پیالنێکی تایبەت داڕێژین 
بۆ شیعر  بنووسێت؟  کە دەبێ چۆن چۆنی شیعر 
هاتونەتە  دژوار  و  ئالۆز  پێوەرگەلی  وتن، 
شاعیرێک،  هەر  نیگای  چونکە  ئاراوە. 
هەر  و  جیاوازە  تردا  شاعیرێکی  لەگەڵ 
کام لە سووچ و روانگەیەکی تایبەتەوە 

لە چەمکی شیعر و ژیان دەڕوانێت.
 

سەحرانەوەرد:  بابەک 
بە  کتێبێکتان  ئێوە 
لەسەر  تەواوەتی 

ناساندن و لێکۆڵینەوەی بەرهەمەکانی 
کردووە.  تەرخان  خوویی  ئیسماعیل 
پەرتوکەتان  ئەم  بوو  چۆنی  چۆن 
نووسی و لەبنەڕەتەوە چ مەسەلەگەل 
ئەوەی  هۆی  بووە  کەڵکەڵەیەک  یان 
ناوی  بەسەردێڕی  پەرتوکە  ئەم 

خوویی باڵوبکەیتەوە؟
 

پەنجاکاندا  لە  مۆتەقیدی:  مەحموود 
زانستگابووم  خوێندکاری  کاتە  ئەو 
بوو  مامۆستام  خوویی  ئیسماعیل 
هاوڕێیەکی  بوومە  لەگەڵی  دواتر  و 
ڕێکخراوی  لە  هەروەها  نزیک، 
وەزارەتی  بە  سەر  کە  توێژینەوەکان 
هاوکار.  بوومە  لەگەڵیدا  بوو  زانست 
ئەم نزیکایەتییە بووە هۆی ئەوە زۆر 
هەڵسوکەوتی  و  فێربم  لێوە  شتی 
بەداخەوە  بکەم.  لەگەڵدا  زۆرتری 
گرتەبەر  مەنفای  شەستەکاندا  لە 
بریتانیا  واڵتی  لە  دەرەنجام  و 
گیرسایەوە. من زۆر شتم لەمەڕ ئەو 
دەزانی بەاڵم هەلێک نەدەڕخسا تاکو 
بکۆڵمەوە  شیعرەکانی  لەمەڕ  بتوانم 
لێکۆڵینەوە.  و  ڕەخنە  بەر  بیخەمە  و 
دەزگای  پێشنیاری  بە  کە  ئەوەی  تا 
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سالس و بەیارمەتی کچەکەی "سەبا خوویی" و چەند دۆست و برادەرێک هەوڵمدا 
کۆی نووسین و رەخنەکان و یادەوەرییەکانی ئەم شاعیرە کۆبکەمەوە، بڕیارمدا بۆ 
خستنەبەردەستی زانیاری زیاتر بۆ الوەکان کتێبێک لەمەڕ شیعر و ژیانی خوویی 
نووسیوە.  پەخشاندا  و  شیعر  لەدەڤەری  کتێبی  چل  نزیکەی  خوویی  بنووسم. 
جەختی زۆرم کردووە تەواوی بەرهەمەکانی کۆبکەمەوە و بیخوێنمەوە و لە یەک 
بە یەکیان تێڕابمێنم و لەسەریان بنووسم، بەتایبەت لە بەستێنی فەلسەفەدا 
کە ڕەنگدانەوەی زۆری لە شیعرەکانیدا داوەتەوە، هەروەها بۆ ئەوەی بشتوانم 
فارسیدا.  شیعری  لەناو  بکەم  شیعرەکانی  شوێنگەی  و  پێگە  دەستنیشانی 
دەزانن کە خوویی لە شاعیرانی زمانی خوراسانی و لە قوتابیانی ئەخەوان 
هۆگرییەکی  غەزەلدا  هەروەتر  و  نیمایی  شیعری  ڕەوتی  بە  و  بووە  سالس 

بووە. دەرەنجام، دوای  و زۆریش رموودەی ئەم شێوازە  پەیداکردووە  سەیری 
کە  سالس  دەزگای  دامەدەست  و  نووسی  الپەڕەیم   300 کتێبێکی  ساڵ  دوو 

بریتییە لە لێکدانەوەی سەرجەم کتێبەکانی، هەروەتر ژیاننامە و وێنە و هەندێک 
ئەم  نووسیویانە.  خوویی  شیعرەکانی  لەمەڕ  کە  تاراوگەنشین  نووسەرانی  لە  وتار 

مامۆستای  خوویی  فێرکارییەکانی  لەبەرانبەر  بچووکە  ڕۆڵێکی  و  پشک  لەواقیعدا  کتێبە 
خۆشەویستم بۆ من.

بەپێزتان  ڕەخنەیەکی  نەسرەوتن"دا  لەتلەتەکانی  لەپەرتوکی"جیهانە  سەحرانەوەرد:  بابەک 
ئاڕاستەی شیعری شاملوو کردووە و لەسووچێکی تازەوە ئاوڕتان لێداوەتەوە. لەمن وایە شاملووی چل 

و پەنجاکانی هەتاوی، گەورەترین شاعیری ئەو سەردەمە بووە و شیعرەکانی بەگشتی کەوتوونەتە 
سەرزاری جەماوەری نوخبە و عەوام. پرسیاری من ئەمەیە کە ئایە شاملوو لەشەست و نیوەی یەکەمی 

حەفتاکاندا کتومت لە شیعر نوشوستی هێناوە. ئایە لەگەڵ ئەم ڕایەن کە شاملوو لە ئاخروئۆخری ژیانە 
ئەدەبییەکەی نەیتوانی ئیدی لە شیعردا بەو تڕۆپکە دڵڕفێنەی جاری جاران بگات یان ئەوەی کە شاملووی 

چل و پەنجاکان، لەگەڵ شاملووی شەست وحەفتاکان جیاوازییەکی نەبووە؟
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گۆڕەپانی  لە  بەردەوام  شاعیر  من  بەڕای  مۆتەقیدی:  مەحموود 
شوێنکاتدا بەجۆرێک لە جۆره کان لە بارودۆخێکی شاعیرانەدایە. شاملوو 
بەدرێژایی نیو سەدە ژیانی شاعیرانە، لە فەزاگەلی مۆدێڕن و جیاجیادا 
بەسەر بردووە و هیچ ئەگەر و گومانی تێدا نییە ئەویش وەک هەر 
کەسێک لە پانتایی شیعرەکانی بە هەوراز و نشێوگەلێکی بەرفراواندا 
ئەزموونگەری  نیمایی  شیعری  گۆڕەپانی  لە  سەردەمانێ  ڕۆیشتووە. 
کردووە. هێندەی پێنەچووە لەم دەڤەرە بەرینە تێپەڕیوە و گەیشتۆتە 
نیگایەکی ئاشقانە و سیاسی کە لەژێر پەنجەی دەسەاڵتی هەراوزەنای 
شۆڕشی 28ی گەالوێژی ساڵی 32 گەیشتووه تە شێوازێکی نوێباو و 
و  ئەشق  وەسفی  دەبێتە  ئەو  بۆ  پەنجاکاندا شیعر  لە  پاشان  گەش. 
دەنگدانەوەی بیروباوەڕە کەلتووری و کۆمەاڵیەتییەکان. لە پەنجاکانەوە 
هەتا ساڵی 57 هاوکات لەگەڵ ڕاپەڕینی ئێراندا شیعرەکانی بۆن و 
لە  لە کەشوهەوای ئەو سەردەمە و الیەنگری  بەرامەی رەخنەگرتن 
عەدالەتی لێدێت. ئەم قۆناغە بەشێوەیەک بە وەسیەتنامەی سیاسیی 
سااڵنی  دوایین  لە  شاملوو  هۆنراوەکانی  کراوە.  پێناسە  شاملوو 
ژیانیدا، پتر لە هەر زەمەنێکی تر لە خزمەت ئازادیخوازان 
و عەدالەت و سکااڵ سیاسییەکاندایە. شیعرەکانی 
شاملوو لە دوایین قۆناغدا تا ڕادەیەکی زۆر لە 
گرتووە  مەودای  تۆکمە  هەستێکی  و  کرۆک 
ئالۆزییەکەی  بە  لێشاو  بە  زمانەکەی  و 
ئەنقەست و تایبەتییەوە گرێدراوە. شایانی 
ژیانە  سااڵنی  دواین  لە  شاملوو  باسە 
فەزایەکی  بە  ئەدەبییەکەیدا 
دڵتەنگی  و  نائۆمیدانە 
نابێت  بەتەوای  گەیشتووە. 

بکەین  فەرامۆش  شتانە  ئەم 
کە شاملوو ناوازەترین شاعیری 
فارسی زمانی ئەم سەردەمەیە 
شیعرەکانی  بنەچەی  و  بنە  و 
دۆسیە  مرۆڤانەیە.  فرە 
ئەدەبییەکەی چەندین تەوەری 
وەک  کەلتووری  جیاجیای 
جەماوەر  فەرهەنگی  شیعر، 
و  گرتۆتەوە  وەرگێڕانی  و 
پێگەیەکی  لەوالیشەوە 
کەسێتییە  بەم  بەرزیان 
ناوازەیە بەخشیوە کە هەمیشە 
دەدرەوشێتەوە.  لەترۆپکدا 
پیاوێک کە تووڕەیی و بوێریی 
و  عەدالەت  بووە،  ئاستێکدا  لە 
و  دەکردەوە  جیا  ناعەدالەتی 
ئەم چەمکانە بوونەتە نیڤشکی 
زۆربەی شیعرە بەرزەکانی. بێ 
شاعیرێکی  شاملوو  دوودڵی 
و  ئێرانە  ئەدەبی  کارتێکەری 
گەورە  شاعیرێکی  هەر  وەک 
بە  مەرگی  و  ژیان  و  ئەشق 
تۆکمە  زمانێکی  و  لێهاتوویی 
لە  کردووە.  وەسف  و  وێنا 
بوونەتە  شیعرەکانی  الیەکەوە 
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وێردی سەر زمان و لەو الشەوە بونێکی فیعلی و راستەقینەی بە کەسێتییەکەی 
بەخشیوە. جیهانی شیعرەکانی شاملوو تژییە بە جیهانێکی دەروەست، بە ئازار و 

سۆزمەندانە. شاملوو گوتەنی: وتە لە نیگای تۆوەوە بیچم دەگرێ.

بابەک سەحرانەوەرد: بەڕای بەڕێزتان بۆماوەیی "جیناتی" شاعیریی و نووسەریی 
ئێوە  ئایا  بیدۆزیتەوە،  دەبێت  بەاڵم  بوونی هەبووە،  زۆر کەسدا هەمیشە  لە 
لەگەڵ ویلیام فاکنەردا هاوڕان کە دەڵێت تەنیا و تەنیا بە عارەق ڕشتن دەکرێ 

ببینە شاعیر و داهێنەرێکی پەسەندکراو؟

مەحموود مۆتەقیدی: ئەمڕۆکە پسپۆڕانی زانست بۆ هەر هەڵسوکەوت و جوڵە 
و کار و کردەوەی جەستەی دەرەکی لەش و دەروونی مرۆڤ چاویان بڕیوەتە 

مەسەلەیەک بەناوی "جین". رەنگە بکرێ ئەم دۆخە بە جۆرێک بە زەوق و بوێری 
تاکەکەسی راڤە بکەین. لە کاری داهێناندا بەتایبەت داهێنانی هونەری و ئەدەبی، 

بە  بەشێکیشی  و  دەروونییەکان  پێداویستییە  و  بۆ هۆگرایەتی  دەگەڕێتەوە  بەشێکی 
زانیاری و خوێنەواری مرۆڤەوە پەیوەستە. بێگومان مرۆڤی هونەرمەند لە گوزەری زەمەندا 

هەلی هەرە زۆری بۆ دەڕەخسێت. گرنگ ئەوەیە مرۆڤ بەو ئەمرازانەی کە لەخۆیدا شکیان 
دەبا لە یەکەمین هەنگاودا خۆی بۆ شوناسکردن و کەشفی جیهان تەیار بکات تا بتوانێت خۆی 

بناسێت و بگات بە زەینێکی پێکهاتەمەند لەبەردەم داهێنان و ئافراندندا.
 

ژیانی  تەواوی  لە  شاعیران  کە  ئەستوورە  بیرە  بەم  پشتیان  زۆر  تاقمێکی  سەحرانەوەرد:  بابەک 
شەخسی خۆیاندا تەنیا یەک شیعر دەڵێنەوە. نێرۆدای گەورە شاعیر دەیوت شاعیر لە هەموو تەمەنیدا 

جەخت دەکا هەتا قسەیەک بە باشی و لێهاتوویی بڵێتەوە؟ هەڵوێستی شەخسیتان بەرانبەر بەم پرسە 
چۆنە؟

بە  و  بارودۆخێک  لە  بەردەوام  شاعیر  وشەکانی  جیهانی  و  زەینی  بازنەی  بەڵێ،  مۆتەقیدی:  مەحموود 
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شێوەگەلی جۆراوجۆردان. زۆربەی شاعیران لە تەواوی ژیانی شاعیرانەی 
خۆیاندا تەنیا یەک یاخود چەند شیعری بەپێز و هێزیان هۆنیوەتەوە کە 
پێشوازییەکی هەمەالیەنە و گشتیشی لێکراوە، ئەمەش لەواقیعدا بە 
هۆکارگەلێکی مێژوویی و بابەتیانەوە گرێدراوە. ئەم دیدە بۆ شیعری 

تاقمێکی زۆر لە شاعیرانی کالسیک و هاونەوەی خۆمان ڕاستە.
تیشک  جار  زۆر  شیعرییەکانتدا  بەرهەمە  لە  سەحرانەوەرد:  بابەک 
خراوەتە سەر چەمگەلێکی مرۆڤانەی وەک ئەشق و خۆشەویستی، ژانی 
هەرمانی و تەنیایی مرۆڤی هاوچەرخ،  کە ئەم چەمکانە لە نوێنەرە 
سەرەکییەکانی شیعری سەردەمی خۆمانن و بە زۆری لەشیعری گەورە 
داوەتەوە  ڕەنگی  جەاللی(  بیژەن  و  فروغ  )شاملوو  وەک  شاعیرانێکی 

لەبەرچی هێندە خوازیاری وێناکردنی ئەم چەمکانە بووی؟

مەحموود مۆتەقیدی: ئەوەی کە وتویەتی شاعیریش ڕۆڵەی رۆژگاری 
خۆیەتی لەخۆڕا ئەم قسەی نەکردووە. چەمکی ئەشق و مەرگ وەکوو 
ئەژمار.  دێنە  زمانی شاعیران  و  زەین  نڤیشکی  و  مایە  جیددیترین 
کەواتە ئەو شتەی لە شیعرەکانی من تیشکیان داوەتەوە 
دۆزینەوەی نیگای نەوەیەکە کە هەلی بەرفراوانی 
ئەمڕۆکە  چووە.  لەدەستی  و  ڕەخساوە  بۆ 
هاوڕێیەتی،  و  ئەشق  وێناکردنی  و  دەربڕین 
و  باسکردن  و  سروشت  لەگەڵ  نزیکایەتی 
هاوچەرخ،  مرۆڤی  چارەنووسی  لە  تێڕوانین 
دەخولقێنێت  دڵگەش  و  گرینگ  دیمەنی 
سیاسەت  زاماوکاری  لە  من  کە 
لەسەری  جەختم  ئەشقدا،  و 
کردووەتەوە، تاکو بتوانم بە 

تایبەت  سوچگەلێکی  ڕاوکردنی 
و دەرەوەست لە هەست و ناخی 
ژیانی ئەمڕۆ بەوردی بکۆڵێمەوە. 
وەکو  چەمکگەلێک  ڕاوکردنی 
ئارمانخوازی و  نامۆیی،  تەنیایی، 
هەلومەرجە  لە  مرۆڤ  پەرۆشیی 
کەلتووری،  دژوارەکانی  هەرە 
فەزایەکی  خستۆتە  منی 
و  نەبوون  و  بوون  لە  تایبەت 
بەردەوامیش لەم فەزایانە نزیک 
لەالیەکی  بوومەتەوە.  نزیکتر  و 
سیمای  چەند  کاریگەریی  ترەوە 
وەکو  ئەمرۆ  شیعری  تیشکدەری 
تەنیا  بەتاقی  شاملوو  و  فروغ 
مەبەستێکی دیکەمان لە هاوتایی 
و هاودڵیی شاعیران بۆدەهێنێتە 
ئاراوە. بەڕای من ئەمڕۆکە ئێمە 
پتر لە هەر زەمەنێکی تر نیازمان 
بە دەربڕینی پەیڤەکان و کەشفی 
سووچگەلێکی ئاشقانەیە. چونکه  
بەناچار  خۆمان،  دۆزینەوەی  بۆ 
خۆمان  پێی  لەسەر  دەبێ 
بە  بایەخەکان  لە  و  ڕابوەستین 
بنواڕین  خۆڕسک  شێوەیەکی 
و  کەموکوڕی  لە  هەروەتر  و 
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زیانەکانی شیعری ئەم چاخە لەسوچی خەسارناسیی کولتوورییەوە تێڕامێنین و 
چارەسەری بکەین.

 
بابەک سەحرانەوەرد: چەند دەیەیەکە وەک شاعیرێکی جیددی و چاالک دەرکەوتوون، 
لە بواری ڕەخنەشدا چەند کتێبێکی بە پێز و هێزتان نووسیوە. لەبەرچی وەک 
ئێوەش  ئاخۆ  نەبووە.  بەراهەنی  دکتۆر  چەشنی  رەخنەکارمان  سااڵن  ساڵی 

پێتان وایە کە قەیرانێک بەرۆکی رەخنەی ئەدەبی گرتووە؟

و  ئێمە چاخێکی بەجێ  لە تەوەری رەخنەی ئەدەبیدا،  مەحموود مۆتەقیدی: 
باش بەسەر نابەین. ئەو قەیرانە کولتوورییە کە ئەمڕۆکە لەئارادایە، بەرۆکی 
پاڵ گەشەکردنی  لە  بەردەوام  رەخنە  ئەدەبیش گرتووە. چونکە  رەخنەی  بە 

بواری  لە  ئێمە  زانستگاکانی  فەزای  لەالیەکیترەوە،  دەسێنێ.  پەرە  ئەدەب 
فەرهەنگ و ئەدەب هێندە نەشیاوە کە لەو ئەرکە گرینگەی خۆیان بەلێهاتویی 

ئاوڕنادەنەوە و بەر لە چەند کاری بەرتەسک ڕۆڵێکی ئەوتۆیان نەگێڕاوە. لەوالیشەوە 
زۆربەی دامودەزگا کولتوورییەکان بەتایبەت لە گۆڕەپانی میدیاکاندا، لەم دەڤەرە کارێکی 

جیددی و بناغەییان نەگرتۆتە ئەستۆ. لەبەر ئەم هۆکارانە گەشەسەندنی رەخنەی ئەدەبیی 
پسپۆڕانە و پێگەی رەخنەکاران بۆ کۆمەڵگە نادیار و تەمومژاوییە. لەالیەکیترەوە دەبێ بڵێم ئەو 

کەسانەی لە دەڤەری رەخنە و فێرکاری و پەروەردەکردنی رەخنەکارانی پرۆفیشناڵدا تێدەکۆشن، 
پێویستییان بە فێرکارییەکی توند و تۆڵ و کاری بنەڕەتی هەیە. چونکە گەشەسەندن و تێڕامان لە 

کاری چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب و ئیمکاناتی ئەم بوارە، دەتوانێ تا ڕادەیەک قەرەبوی ئەو هەموو 
کەموکوڕیە بکاتەوە. لەم دەڤەرەدا باڵڤۆگ و میدیا و هۆڵە فەرهەنگییەکان دیارە ئەرکێکی هەرە 

قورس و گرینگیان لەسەر شانە.
 

بابەک سەحرانەوەرد: لە کۆی رەخنەکانتان چەند وتارێکتان بۆ بەرهەمەکانی هیدایەت و ئالی ئەحمەد 
تەرخان کردووە. دیارە مافی خۆتانە پاش شەست ساڵی رەبەق وەک رەخنەکارێکی جیدی لێیان بکۆڵیتەوە. 
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لە  یەکەم  نەوەی  نووسەرانی  بەرهەمەکانی  ئێوە  بەڕای 
لەسەربکرێت  ڕووی ڕەخنەوە قسەی  لە  چیرۆکنووسیندا دەبوو 
و باسگەلی تازەی دروستبکردایە، یان پێتوایە چیتر قسەیەکیان 

پێ نییە بیڵێن؟

رەخنەنووسین  و  ناساندن  بابەتی  لە  مۆتەقیدی:  مەحموود 
ئالی ئەحمەد و دیتران،  و  لەمەڕ نووسەرانێک وەکو هیدایەت 
تا ئێستە بە تێر و تەسەل دەق لەبەر دەستە و لە بەستێن و 
سووچگەلی جۆراوجۆرەوە ئاڕاستە کراون. گرینگ ئەوەیە ئێمە 
بۆ  تێڕابمێنین،  پێشەنگانە  نووسەرە  ئەم  بەرهەمەکانی  لە 
ئەوەی خاڵە سەرەکییەکان بدۆزینەوە و ڕەچاویان بکەین و لە 
روانگەیەکی تازە و نوێباوەوە لەم بوارەدا تێبکۆشین. بەتەواوی 
ئەمانە لەو باوەڕەدام هێشتایش ئەم نووسەرانە قسەی زۆریان 
بۆ وتن پێیە. گرینگ ئەوەیە کە پێیاندا بچینەوە و لە بەرهەمە 

بەراییەکانی ئەوان وردبینەوە. 

ئاگادارن  هەروەکو  سەحرانەوەرد:  بابەک 
خەسارەکانی  و  زیان  لە  یەکێک 
تاقمێک   کە  ئەوەیە  ئەمڕۆ،  شیعری 
خۆبەشاعیرزان شێوەی سانانووسینیان 
نووسینی  ڕێبازێکی  بە  کردووە 
شیعری  بەناوی  و  شیعرەکانیان 
ئاڕاستەی  رەسەنەوە 
ئەکەن.  خوێنەرانی 
دەقە  ئەم  زۆرینەی 

چەند  السایکردنەوەی  شیعریانەش 
شاعیرێکی ناسراوە. بەڕای ئێوە لەبەرچی 
ئەم نوقسان و زیانە ئەمڕۆکە لەوێژەی 
هاوچەرخیی فارسیدا سەریهەڵداوە؟ ئاخۆ 
پێتانوایە کە ئەمە مەرجێکی سەرەکیی 

شیعری ئیمڕۆیە؟  

مەحموود مۆتەقیدی: گومانی تێدا نییە 
لە هەر دەورە و ڕەوتێکدا وێژە و هونەر 
وێنەگەلە  هەموو  بە  شیعر  بەتایبەت 
بابەتیی و ناوەڕۆکیی و فۆڕمێکیەوە کراژ 
بە  شیعر  ئێمەیشدا،  لەچاخی  دەخات. 
نزم و نەویبوون ، هەندێکجار لە رێچکە 
سەرەکییەکەی بە الرێدا دەڕوات و دوور 
دەکەوێتەوە. تاقمێک هەن کە ساناوتن 
و  لەگەڵ ساناکردنەوە  و سانانووسینان 
هاوتا  و  مانادار  شتێکی  بە  ساناخوازی 
دائەنێن، بەاڵم سەد مەخابن بە هەڵەدا 
گرانیان  زیانێکی  کارانە  بەم  و  چوون 
ئەو  شاعیر  داوە.  زگماگی  زمانی  لە 
و  چەمک  بۆ  کە  گڵ  نێو  دەچێتە  کاتە 
و  مەعنەوی  شۆڕشێکی  پەیڤەکانی 
بڕێ  ئەمڕۆکە  نەکردبێ.  راستەقینەی 
خۆبەزلزانەکان  و  لوتبەرز  شاعیرە  لە 
شاعیرە  و  گێژاوە  ئەم  کەوتوونەتە 
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الوەکانیشیان بەشداری ئەم کارە کردووە. بە البردن و بەکارهێنانی بنەواژە و 
دەستەواژە و ڕستە ناشاعیرانەکان زۆر کەسیان بەداخەوە دوای خۆیان خستووە، 
فەزای شیعریشیان ناخۆش و شلەژاو و بێمانا کردووە. لەم تەڕا و بەڕایەدا هەڵبەت 
و  ئافەت  رەوتانە  ئەم  بێت  لەبیرمان  رەتکەنەوە.  نوێخوازی  ناتوانن  شتاقیان 
زیانێک بۆ زمان و شیعری فارسی دروست دەکەن، تا ئەو ئاستەی کە بەردەنگ 
و داژدارانی شیعری ئەمڕۆ لەم بزاڤە نائومێدبوون. شاعیرە گەنجەکان نابێت 
و  نشوستی  بەسەر  دەبێ  بەڵکو  پەرۆشیبن  تووشی  ڕەوتانەوە  ئەم  بەهۆی 

ترسیشدا زاڵبن.

ئەم  شیعری  لە  سانانووسین  دەشێ  بەڕیزتان  بەڕای  سەحرانەوەرد:  بابەک 
ئێوە  یاخود  ئەدەبیەکانەوە،  رێبازە  ریزی  نێو  بخەینە  ئێراندا،  ساڵەی  چەند 

هەڵوێستێکی جیاوازتان بۆ ئەم بزافە نوێیە هەیە؟ 

مەحموود مۆتەقیدی: شیعر گوتەزارێکی سانا نییە و درککردنی لەسەر شانی نوخبەکانی 
کۆمەڵگەیە. کەواتە بە سانایی ناکرێ سانای بکەینەوە. بەڕای من سانانووسین لەگەڵ 

ساناکردنی دەق جیاوازە و قسە و باسێک کە لەم الو الوە دەیبیسترێ هەرە جیددی و بەرۆژ 
و تازە نییە. شایانی باسە کە وشەگەلی خەڵکانی رەمەکی و عەوام لە شیعرەکانی دەیەکانی 

و  هەڵەشەیی  بە  و  لێنراوە  رێزی  شاعیران  لە  دەستەیەک  و  گروپ  لەالی  بەجۆرێک  پێشتردا 
گوشارەوە بەکاربراوە، بەاڵم پێگە و ئاخێزگە و شێوە نڤیسیارییەکەی لەکوێوە و بەچ شێوازێک 

هێناوەتە ئارا ئەمە بۆ خۆی مەسەلەیەکی گرنگە. ئەمڕۆکە هەندێک وابیردەکەنەوە بەساناکردنی 
بابەت و نەویبوونی زمان و کەمتەرخەمی بە پێکهاتە دەرەکییەکەی شیعر کارێکی ئەوتۆیان کردووە. 

لە سەنعەتە  تایبەتەوە گرێدراوە، شاعیران کەڵکیان  بە جەوهەر و کڕۆکی هونەریی  شیعری رەسەن 
ناکرێ بەسانایی  ئەدەبی و گێڕانەوە بە هەست و سۆزەکان و چەندان دیاردەی تر وەرگرتووە. کەواتە 

بەسەریدا تێبپەڕێین چونکە ئەم ڕەوتە ڕەوتێکی ساکار نییە. زۆرن ئەو کەسانە کە بەچاوێکی نەشارەزا 
و نەشیاوەوە بۆ ئەم مەسەلەیە دەڕوانن. سانانووسین لە دەقی پەخشانیدا زیاتر و جوانتر و کارتێکەرتر 
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خۆی نواندووە. بەاڵم لە شیعردا پێویستیی بە زانست و بزێویی و 
پسپۆڕی و ئاگایی هەیە و ئەم برادەرە شاعیرانە دەبێ تەواوی کونج 
و قوژبنی ئەم مەسەلە ئالۆزە لێک بدەنەوە و بە ریشەو رەگەزیدا 

بچنەوە.
 

بابەک سەحرانەوەرد: لەبەرچی تاقمێک لە ڕەخنەکاران لەگەڵ باسی 
سانانووسین لەشیعردا دژبەری دەکەن و ئەمە وەک بەڵگەیەک لەبۆ 
الوازیی ئەو شاعیرانە دەهێننەوە کە ناتوانن درک بە ئاڵوزییەکانی 
لەو  هەندێکیش  لەالیەکیترەوە  بکەن؟  مۆدێڕنیزم  پۆست  چاخی 
شیعری  لە  دۆخێکە  بەرەنگاربوونەوەی  سانانووسین  کە  بڕوایەدان 

ئێستادا دروستبووە؟
 

پێشوودا  پرسیاری  پەراوێزی  لە  ڕادەیەک  تا  مۆتەقیدی:  مەحموود 
وەاڵمی ئەم پرسە ئاڵۆزەم دایەوە. ئەو مەسەلەی کە لێرەدا دەبێ 
ئاوڕی لێبدەینەوە ئەوەیە کە هیچ کەسێک نەیار و بەرهەڵستی 
سانانووسین نییە. هەر دەق و شیعرێک لە ئەنجامدا 
خوێنەر و بەردەنگی تایبەت بە خۆی هەیە. هەر 
شاعیرێک مافی ئەوەی هەیە ئازادانە ڕوانگە 
بخاتە  خۆی  شەخسییەکەی  هەڵوێستە  و 
بەگشتی  و  شاعیر  و  نووسەر  کەواتە  ڕوو. 
دەقنووس، بۆ ڕموودەکردنی خوێنەر دەبێ 
لە زەوق و سەلیقە و خوێنەواری ئەوان 
هەمیشە  و  بدەنەوە  ئاوڕ 
بەاڵم  بکەن.  ڕەچاوی 
ئەمەیش بەو مانایە نییە 

بەرامەی  و  بۆن  شتێ  هەموو 
رەمەکیی  خەڵکانی  فەرهەنگی 
بوون  عەوامانە  بەالی  و  لێبێت 
پڕۆسەی  خودی  بێتەوە.  نەوی 
دیارە  خوێندنەوە  و  نووسین 
نییە.  سانای  و  ئاسایی  رەوتێکی 
بەشێوە پڕەنسیپێکی کەلتووری و 
جوانیناسانەوە گرێدراوە. تێڕوانین 
ئاڵۆزییەکانی  و  مۆدێرنیزم  لە 
تاڕادەیەک  ئەدەبیدا  لەبەرهەمی 
نێوان  لە  چونکە  پەسەندکراوە. 
زمانە ڕەسەنەکەی هونەر لەگەڵ 
زمانی پێوەر و هەررۆژەیی مەودا 
تەواوی  خولقاوە.  جیاوازییەک  و 
و  بەیانگەری  لە  هونەر  جوانی 
بەرجەستە  کە  ئیهامەکەیەتی 
شیعر  دەبێ  کەواتە  دەبنەوە. 
و  جڤاکی  کارکردە  سووچی  لە 
بنواڕین.  هونەرییەکەی  پێکهاتە 
و  بیرۆکەوانی  ئاسـتەدا،  لەم 
ناتوانن  کاتێک  هیچ  رەخنە 
دەقێک  قوژبنی  و  کونج  هەموو 
بۆ  بچنەوە.  پێیدا  و  بخەنەڕوو 
ئاڵۆزاوییە  گڵۆڵە  ئەم  کردنەوەی 
دەبێ لە ڕابردوومان ئاوڕبەینەوە. 
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هەلومەرجی  نییە.  ئێستە  بارودۆخی  لە  بەرهەڵستی  بەمانای  سانانووسین 
کەلتووری ئێران لە حەفتاکانەوە بە شێوەیەک ڕەخسابوو کە تاقمێک لە شاعیرە 
گەنجەکانمان دژبەرایەتی خۆیان بە نیسبەتی شیعری شەستەکان بە هۆنینەوەی 
جۆرە شیعریکی تایبەت نیشاندەدا. بەاڵم ئەم ئەزموونانەش زوو تێپەڕ و پچڕ 
لە  ئاراوە.  و زماندا دواتریش شتێکی ئەوتۆیان نەهێنایە  لە فۆرم  پچڕ بوون 
ئاوەزمەندی  رێچکەی  بە  کە  رووبەرێکەوە  نێو  کەوتە  شیعر  هەشتاکانیشدا 
و  هێنا  هەرەسیان  تێکڕا  زێدەڕویانە  ئەم  تەواوی  و  دەڕۆیشت  کولتوورییدا 
هاوردەییەکان  بیرۆکە  بە  ئەگەر  دەزانن  وا  کە  کەسانێک هەن  لەناوچوون. 
بەتایبەت بیرۆکەی زمانناسییەوە خۆیان تەیارکەن دەتوانن شیعری بەپێز و 
بەئادان بنووسن و گەمە زمانییەکانی خۆیان بەناوی شیعرەوە بە خوێنەران 

بفرۆشن. خۆتان دەزانن ئەمە بەهەڵەدا چوونە. دەبێ ئەم خاڵەیش رەچاوبکرێ 
کە لەمپەرێکی زۆر و زەوەندە بە سەردێڕی شیعری کالسیک لەبەرانبەر ئێمەدا 

بەجێ  و  ئەمڕۆیی  لێهاتوو،  رێکارێکی  دەبێ  گۆڕانکاری  بۆ  و  گرتووە  لەنگەری 
هەڵبژێرین. دیارە الساییکردنەوە، نەرێکردنی دیتران و هەروەتر باسەری و خۆبەزلزانین، 

قەیرانەکان بەالی چارەسەرکردن پەلکێش ناکات و دەبینە رۆشنبیری بن دیوار کە لە ژێر 
سێبەرە پان و پۆڕەکەی هێزە نادیارەکاندا هەرئانوسات لە خۆماندا نغرۆ دەبین. رێبازگەلێکی 

زۆر لە گۆڕەپانی شیعری ئەم چەند ساڵەی ئێراندا سەریهەڵداوە بەاڵم بە زوویی لەبیر دەکرێن 
چونکە خۆیان لە خانەی ڕەوتێکی زووپەڕەوە پێناسە کردووە. بۆ شاعیربوون سەرەڕای هەستی 

لە هەموو  و  بین  تەیار  و تۆکمە  پێکهاتەمەند  زمانێکی  بە  زەوق، دەبێ  و  سۆزمەندانە و شەوق 
کۆسپ و بەندەکان تێپەڕین. هەر دەقێکی شیعری کە بە جەوهەری شیعری و زمانی کارتێکەر و 

خاوەن دەسەاڵت تەیار بێت دەتوانێت هەم شیعری سیاسی و هەم شیعری ئاشقانە بێتەژمار. سەرەڕای 
ئەمە پێویستە ئەم شیعرە تژی لە چرکەساتگەلی شاعیرانە و ڕەسەن بێت. ئەمڕۆکە ئێمە نیازمان بە 

تێکەڵبوونی ئەشق و سیاسەت بە شێوەیەکی جەماوەری هەیە بەاڵم ئەبێت لە ڕووی فیکر و ئەندێشەوە بێت.

بابەک سەحرانەوەرد: بۆ دواین پرسیار پێمخۆشە هەندێک لەمەڕ ئەدەب و شیعری کوردستان بدوێن. تاچ 
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وێژەی  و  ئەدەب  لەمەڕ  بیروبۆچونتان  ڕاشکاوانە  زۆر  ئاشنایەتیت هەیە.  کوردستان  ئەدەبی  بە  ڕادەیەک 
کوردستان بڵێن کە چۆنە؟

بە  کوردستاندا  ناوچەی  کولتوورییەکانی  و  هونەری  ژانرە  نێوان  لە  نایشارمەوە  مۆتەقیدی:  مەحموود 
هۆکارگەلی جۆراوجۆرەوە ئێمەی فارس پتر لە هەر شتێکی تر ڕموودەی مۆسیقا خۆش و رەسەنەکەی ئەم 
نەتەوەیە بووین. چونکە بە زمانی ئەم گەلە چ ئاشنایەتیم نییە. بەر لەم هۆکارە لە فەرهەنگ و نەتەوەی 
کورد چ شتێکی ئەوتۆ بە زمانی فارسی وەرنه گێڕدراوە. هەڵبەت کەم تاکورت و لەمالوال لە تاقمێک شاعیری 
کورد، وەک شێرکو بێکەس و چەند کەسێتیی دیکەی هەرێمی کوردستان بەتایبەت بە وەرگێڕانە ڕەسەن و 
جوانەکانی ئێوە کە دیارە بەڕاستی بەسەر کونج و قوژبنی زمانی فارسیدا زاڵن هەندێک هونراوەی بەپێزم 
خوێندۆتەوە، بەاڵم دەبێ ئەم مەسەلەیش ئاڕاستەکەم کە کولتووری دەوڵەمەندی ئەم ناوچەیە و بوێری 
ئەم خەڵکە لە گوزەری زەمەن و هاودەنگیی لەگەڵ سروشتدا، هەمیشە لە گۆڕەپانی مێژووی کولتووری و 
کۆمەاڵیەتی پێگەیەکی هەرە گرینگی هەیە. من لەگەڵ تاقمێکی زۆر لە شاعیرە گەنجەکانی ئەم گەلە 
هاوڕێم کە ڕوویان هێناوەتە شیعری فارسی کە ئەمەیش نیشانەی هۆگرایەتی ئەوانە بە زمانی فارسییەوه . 
گوتەنییە لە نێوان ئەو کەسانەی بە فارسی دەنووسن و لە ئەدەبی ئێراندا پشک و ڕۆڵێکی جیدی و هەرە 
و  ئەستۆ  گرتۆتە  ئەوتۆیان  و  و هێز  بەپێز  کاری  وەرگێڕان  و  داهێنان  دەڤەری  لە  و  گێڕاوە  گرینگیان 
لەوالیشەوە  تواناکانی زمانی فارسییان پراکتیزە کردووە، دەشێ لەخوالێخۆشبوو محەممەد 
قازی و هەروەتر ئیبراهیم یۆنسی ناو بەرین. بەتایبەت یۆنسی کە بە مایە و جومگەی 

کەلتووری کوردی چەند رۆمانی ناوازەی ئاڕاستەی خوێنەرە فارسەکان کردووە.
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حەوت کورتە شیعری مەحموود مۆتەقیدی
 لە فارسییەوە: بابەک سەحرانەوەرد 

هێشتا

ناوت
            بە دەنگی دەریاوە
                                  دەسپێدەکات؛

با، ئاو، ئاور
لە هەراهوریای چاوانت

                              خۆیان شاردۆتەوە،
بەاڵم لێوە ئاڵەکەت

  هیچ کاتێک
                           زەردەخەنەی ون نەکردووە؛

لە بێشەاڵنەوە
تا جۆگەلەکان

                     هێشتاکە
                            شوێن پێی تۆیە کە هەر ماوەتەوە

سروودی مەستان
لە گەرووت دا

دەزرنگێتەوە  و
ئەشقێک کە
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لە ئاوێنەی دڵتدا
                    یەخسیرە

هەرواکە
         لە مەودایەکی دوورەوە

 بە سەرمەستیی پێ لە عەرز دەکوتی
ئێستا

ئەوە گەشترین پەیامە
کە لە کراسەکەتدا

                      تێدەپەڕێت؛
ئەم جارە

لە شانەکانتەوە
بارستایی تەواوی جادەکانی جیهان

خۆی بە پرچەکانی پاییزەوە
                              هەڵدەواسێت

ئاخ! گوێتان لێیە
چ شلەژاوییەکی نامۆ دەبیسترێ. 

وتم ناوت
لەگەڵ دەریا

دەسپێدەکات.

هەستی بارانی

لە دەاڵقە سوورەکانی ئەڤین
تا هەستی بارانێک

کە لێمان دەبارێ
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تەنیا
یەک مانگەشەوی دیکە
لەتۆ ئەدوێم.

کەڵەکێوی

کەڵەکێوییە خەمبارەکان
لەگەڵ تۆ ڕادەکەن،
ئەم سێ شەمەیشە
لە بیری تۆدا تێدەپەڕێ

وەکو کۆاڵنەکانی ئاشقی و 
ژنێک کە دەنگی تۆ بوو!

هەورەکان
هەورەکان

لەگەڵ چاوەکانت
                      دەگەڕێنەوە

کەمێک و هەتا کەمێکی تر
                                 فەرامۆشم بکە 
تکایە

مەترسە!
ئەمە تەواوی هەقیقەت نییە.
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بیرم
لە بیرم بێت

هەندێک جار لە تۆ بپرسم
چلۆن

قژە سپییەکانت 
                         سپی تر دەبن!

رۆحێکی رووت و قووت
لە تۆدا چەکەرە دەکا

ئەو کاتەی
منداڵێکی ساوا بووی.

لە خەیاڵی تۆدا

روون و تاریک دەبم
کاتێ لە حاڵی من

                        دەپرسییەوە
چوار ڕێکانی شار لە پشت چرا سوورەکان

                                               بێدەنگ دەبن
کاتێ ئەسپە تینووەکان
لە تیشکی مانگەشەو

                           سڵ دەکەنەوە
ئەتۆ کەزیە پەلکە کراوەکەت

                             هەروا دەشاریتەوە
لە وێستگەکانی خەون و خەیاڵدا

دوایین رێبواری هیالک
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                             لە ڕێوە هات
خەڵک، لە نیوەشەوان
                           بە دەنگی باران
وەخەبەردێن
ئێمە لە قەرەباڵغیی دارەکان
پەیڤی تازە دەبیستین.

پاییز

پاییزی وشەگەل
گۆرانییەکانت وەبیر دەهێنێتەوە

لە پاڵ پەنجەرەیەکی سەوزەوە 
ژنێک

بۆ دەسەکانی تۆ 
گۆرانییەکی بەسۆز دەچڕێ و

دەنگی ناگات و 
بزەکانی

هەمیسان گڕ دەگرن.
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ئەحمەدی مەال

دەسپێک:
ئەم نووسینانەی کە لەسەر شیعری دوای راپەڕێن دەنووسرێن، هەوڵدانێکە بۆ خستنەرووی جیهانبینییەک، 
نەک گەڕان بە دوای واتاکان، بەڵکو کەشفکردنی ئاماژەکان و یەکائااڵکردنی ئەو جیهانبینییە کە شاعیر 
شیعری خۆی لەسەر بنیاتناوە، جا بە ویست بووبێت یا لە دەرەوەی ویست. خستنە ژێر تیشک، خوێندنەوەی 
ئاماژەکان و دواندنی ئەو جیهانە پەنهانەکانی دەکرێنە ئامانج. گەڕان بە دوای ئەو تایبەتمەتییانەی کە 
شاعیرێک لە شاعیرێکی دیکە جودا دەکاتەوە، کردنەوەی چەندین دەرگا و پەنجەرەن لە رووی ئەو دەقانە و 

ڕێگاکانی 
رێبین ئەحمەد خدر 
گەڕانەوە بۆ ژوورە تاریکەکان



هەوڵدانێکیشە بۆ خوێندەنەوەیەک کە پشت بە تیۆری حازر 
دەق  کە  دەدرێت  ئەوە  هەوڵی  بەڵکو  نابەستێت،  بەدەست 

بهێنرێتە دەنگ.
دەقەکانی "١٤ رێگا" )ژمارەی الپەڕەم بۆ نموونە شیعرییەکان 
نەهێناوەتەوە، چونکە ئەو دەقانەی کە من کارم لەسەریان 
بە  خوێنەر  بەاڵم  نەبوون؛  کراوکە  چاپ  کتێبە  کردووە هی 
خدر  ئەحمەد  رێبین  ی  سەریان.(  بچێتەوە  دەتوانێ  ئاسانی 
"جیهانیبینی  دەنێین  ناو  بەشێکی  بەشەوە؛  سێ  دەکەینە 
مندااڵنە" و دووەمیش "تاریکاییەکان و جیهانێکی پەنهان" و 

بەشی سێیەمیش " شیعر لە دەرەوەی سروشت."

1ـ جیهانبینی مندااڵنە 
کە  منداڵێک  هی  منداڵە،  جیهانی  رێبین،  شیعریی  جیهانی 
دەبێ.  گەورەش  بەاڵم  بێت؛  گەورە  نایەوێ 
لە  شیعریی  ئاوڕێکی  نایەوێ 
تەنانەت  بداتەوە،  کەلەپوور 
رەت  گەورەکان  جیهانی 
هەندێجار  دەکاتەوە. 
دەکەین  هەست 
بەرامبەر  خۆمان 
وێنەی  دیمەنی  بە 
ی  و ا ستکێشر ە د بە
دەبینینەوە.  مندااڵن 
دەڵێن  کاتێکیش 
تەواو  مندااڵن، 

دەچینە نێو دونیای گەمەو یارییەکانەوە. 
خەون،  گەمەکانی  سنوور،  بێ  گەمەی 
ژن،  بە  گەیشتن  گەمەی  فڕین،  گەمەی 
بەاڵم هۆشیاریی ئەوەش شک دەبات کە 

ئەو لە نێو خەلقی ئەدەبیدا کار دەکات.
جیاوازترە  زۆر  مندااڵن  بۆ  نووسین 
ئەنجام  مندااڵنە  نووسینی  لەوەی 
پێناوی  لە  گەورەکان  یەکەمیان  بدرێت، 
کە  دەینووسن  دیاریکراو  ئامانجێکی 
رێبین  الی  بەاڵم  پەروەردەییە،  زۆرجار 
خۆی دەبێتەوە بە منداڵ و بۆ گەورەکان 
ناواخنی  و  ناوەڕۆک  ئەمە  دەنووسیت. 

ئامانجی نووسینە الی ئەم شاعیرە.
بەڵکو  ناکات،  وشەکان  بە  گەمە  ئەو 
گەمەیان لە گەڵ دەکات، وشەکان وەکو 
جێگۆڕکێیان  و  لێدێت  بەرجەستەیان 
دڵدارانە  نامەیەکی  شیعر  دەکات.  پێ 
فێنک  پێ  خۆی  دڵی  ئەوەی  بۆ  نییە 
خەونێکی  و  بداتەوە  خۆی  دڵی  بکاتەوە، 
جەنجاڵە  دونیا  لەم  و  ببینێ  رۆمانسیانە 
دوور بکەوێتەوە، بەڵکو جیهانێک دروست 
دەکات و هەموومان بۆ ئەو جیهانە داوەت 

دەکات.
شیعری سیاسی نین: کێشەکانی نەتەوە، 
نیشتیمان، خاک ببنە خەمە گەورەکانی ؛ 
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شیعری کۆمەاڵیەتی نین: رێگر و بەربەستەکان رێگە لە تاک بگرن بۆ 
ئەوەی ئازادییەکانی خۆی مومارەسە بکات؛ شیعری زیهنی و وجوودیش 
وەرگرێت؛  هەند  بە  خود  خۆسەپاندنی  و  ئەپستراکەکان  گەمە  نین: 
ئەو یەکێکە لە شاعیرەکانی دوای راپەڕێن خۆی لەم بەندرێژییە رزگار 
ئەو  جیهانەی  ئەو  کتێب  و  مەرگ  و  فڕین  و  شەقام  و  ڕێگا  کردووە. 

پێکدەهێنن.
لەسەرەوە  کە  جیهانەی  ئەو  جوانی  بە  زۆر  "رێگاکاندا"  شیعری  لە 
ئاماژەمان بۆی کرد، خۆی دەردەخات. ئەو خۆکۆشتنەی کە لە نێو نەوەی 
دوای راپەڕین زۆر باس دەکرێ، ئەو یاریی  لەگەڵ دەکات، ئەمە جۆرە 
قاقایەکی شیعرییە کە ئاراستەی ئەو خۆکوشتنە لەفزییە دەکات کە لە 

ئەدەبییاتی شیعریدا دەردەکەوێت:

ڕێگاکان
هەموو  رێگاكانى خۆكوشتنم تاقيكردنەوە

خۆفڕیدان لەسەر قەنەفە
خۆخستنە ژيێر ئۆتۆمبێلێكى مندااڵن

سەرخستنە نێو تەشتێكى بەتاڵ
چەقۆ چەقاندن لەسەر دڵى وێنەيەكم

عاشقبوون بە بووكەشووشەيەك 
خۆخنكاندن بە پەت لە شيعرێكدا

هەموو رێگاكانى خۆكوشتنم تاقيكردنەوە و..هەر زيندووم..
با زياتر بژيم .. زياتر ،

بەهيواى ژيانێکى خۆش 
لەنێو گۆڕستانى زيندووان دا.
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هۆشیارم  من  دەڵێ  پێمان  شاعیر  کە  شیعرەیە  ئەم  دێری  دوا 
ئەو  درێژەپێدانی  جۆرە  گەمە  دەیکەم.  کە  یارییەی  بەو  بەرامبەر 
ژیانەیە کە وەکو گۆڕستانی لێهاتووە لە الیەن گەورەکانەوە. شیعری 
رێبین شیعرێکە لە ژوورە نیمچە تاریکەکاندا دەنووسرێن، شیعری 
سێبەر و دەرگا و پەنجەرە داخراوەکانن. جۆرە دەقێکە بەرامبەر بە 
هەتاو دەوەستێت، لە دیوەکەی دیکەی هەتاو، واتە لە شەودا. بەاڵم 
نییە  و خەوزڕاندن  نااڵن  نییە، شەوی  و سۆفیگەرانە  رامان  شەوی 
یار بکەێت؛ نەخێر شیعری ئەو  بۆ ئەوەی رۆژ ببێتەوە و چاوی بە 
چرپەیەکە لە نێوا تاریکاییەکانی شەو بۆ ئەوەی ئەو پەردە تاریکە 
شیعری  دی،  واتایەکی  بە  بژێ.  و  دابداتەوە  گەورەکاندا  رووی  بە 
رێبین، شیعری ژیانە بە تەنهایی، ژیانە بە دزییەوە، ئەو لە کونی 
دەرگاوە سەیرتان دەکات ؛ ئەگینا جەبەرووتی گەورەکان ئەو یارییە 

گەورەیەی لێ تێکدەدەن.

پەرە  "گالێسکەوان"  شیعری  بڕگەیەکی  لە 
ئەوەی  وەکو  دەدات،  یارییە  بەم 
پێشوو  شیعرەکەی  درێژکراوەی 
بووبێت؛ لێرە "سەر" دەبێتە "تۆپ" 
دەداتە  فڕێی  گالێسکەوانێک  و 
نێو خەونەوە. واتە لە دەرەوە 
بۆ ژوورەوە. لێرە کۆنتراستی 
بەرجەستە  دەرەوە/ناوەوە 
واقیعێکی  دەرەوە  دەبن. 
شیعر،  دژە  ئەدەب،  دژە 
ژوورەوە  کەچی  یارییە،  دژە 

دونیای یاریی و خەونەکانە. 

ئەم بەيانييە
سەرم وەك تۆپێك غلۆردەبێتەوە

ژێر تايەى ئۆتۆمبێلێكى بارهەڵگر
و  دەوەستێت  ئۆتۆمبێلەكە 

شوفێرەكە
شەقێك لە تۆپەكە هەڵدەدا و 
فڕێی دەداتەوە ناو خەونەكان.

شاعیر  کە  شیعرانەن  ئەم 
دەکات.  تێدا  ژیانی  مومارەسەی 
لەوێ  دەژی،  دەقدا  ناو  لە  ئینسان 
دەدات،  هەناسە  لەوێ  دەمرێ، 
لەوێ خەون دەبینێ، لەوێ گۆڕێکی 
و  هەڵدەکەنێ  خۆی  بۆ  بچووک 
چاوی لە یەک دەنێ.  شیعری رێبین 
ئەزموونەکانی  و  ژیان  مەرجەعی 
خەلقی  بۆ  پێگە  ناکاتە  ژیان 
یارییەکانی  بەڵکو  ئەدەبی، 
لە  واتە  دەبووژێنێتەوە،  ئاوێنە 
نێو  لە  دەژێ،  ئاوێنەکاندا  نێوان 

تیشکدانەوە و رەنگدانەوەکاندا.

جیهانێکی  و  تاریکاییەکان  2ـ 
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پەنهان
وەکو لە سەرەوە ئاماژەی بۆ کرا، شیعری رێبین لە لۆچی تاریکییەکاندا 
دەژێ. چاوشارکێیەکی شیعریی لە گەڵ دەق ئەنجام دەدا. شەوی ئەو 
بێ ئەستێرەیە، لە ناو ئەو تاریکایانە لە شیعر دەگەڕێ. ئەو ئینسانی 
شەوە، لەوێوە دەڕوانێتە دەرەوە، لە شەودا گەشتەکانی دەست پێدەکات 
لە پێناو ئەوەی بۆ ساتێک بڕوانێتە ژیان بەاڵم هیچ نابینێ. رەنگدانەوەی 
ژیان تارماییەکە کە ئەویش لە خەوندا پەیدا بووە و بە ناو ئاگردا دەڕوا.

شەوانە لە گەشتە مردووە نەمرەكانى خۆمدا
بۆ ساتێك لە ژيان دەڕوانم :

تارماييەك بەسوارى پايسكلێكەوە
بەناو ئاگردا دەڕوا و

گۆرانى دەڵێ

کە  ڕایەی  ئەو  گەیشتۆتە  تەواوی  بە  شاعیر  "پردەکان"دا  شیعری  لە 
تەنانەت دەبێ "پەنجەرەش" لە بنەوە هەڵکەندرێ و بفرۆشرێ، چونکە 
بۆ  ئەو  تاریکەی  دونیا  ئەو  خەلقی  و  دروستکردن  لە  رێگرە  ئەویش 

ئەوەی گوزەر بە ناو خەونێکی قووڵدا بکات:

پەنجەرەى ژوورەكەم دەفرۆشم
يان دەيدەم بە جووتێ پێاڵوى دڕاو

گەر بۆمكرا تێر ڕادەكەم..
پەنجەرەى غەمبار

هەى لە من ماڵخراوتر
هاوماڵی غەريبيى 
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تۆ بۆ هەر كوێیەك بڕۆى
كەس بە داڵ لێت ناڕوانێ 

لە تۆدا هەر سەيرى شتێكى تر دەكەن.

پێناوی  لە  دڕاو"  پێاڵوی  "جووتێ  بە  "پەنجەرە"  گۆڕینەوە  ئایا 
غاردانە؟ وەاڵم: نەخێر. دەبێ لێرە ئاماژە بۆ گرینگیی پەنجەرە 
لە رۆژهەاڵت بکەین. پەنجەرە وەکو دەرگا نییە، چونکە دەرگا 
نەخشراو،  داری  دەرگای  خاوەنەکەیەتی:  شوناسی  و  ناسنامە 
و  نزم   دەرگای  حەوجۆش،  ئاسنی  دەرگای  تەنەکە،  دەرگای 
دەرگایانە  شێوە  ئەم  سەرجەم  شلۆق،  دەرگای  پەرپووت، 
لە  پەنجەرە  بەاڵم  هەڵگرتووە.  کۆمەاڵیەتییان  ئاماژەیەکی 
ئاوڕێک  ئەگەر  هەیە،  خۆی  سێمانتیکی  قوواڵیی  رۆژهەاڵتدا 
لە گشت ئەو تابلۆیانە بدەینەوە کە بەدەستی هونەرمەندانی 
رۆژئاوا لەمەڕ جیهانی رۆژهەاڵتەوە کێشاویانە، 
دیاریکراوی  رۆڵێکی  پەنجەرە  دەبینین 
هەیە. پەنجەرە تابوو و موحەڕەم 
تەماشا  پەنجەرە  ؛  دەشکێنێ 
دەمرێ،  تیا  داپڵۆسراوەکانی 
گڕ  حەزە  پەنجەرە 
گرتووەکان دادەگیرسێنێ، 
ئەڵقەی  پەنجەرە 

تابووکان دەترازێنێ.
ئاماژە  رێبین 
ئەستێتیکای  بۆ 
فەرامۆشکراوی پەنجەرە 

دەکات و دەیەوێ ئەوەمان پێ بڵێ کە 
کەس سەیری خودی پەنجەرە ناکات، 
پەنجەرە  دیوی  ئەو  سەیری  بەڵکو 
کە  ڕوونە  ئاماژەیەکی  لێرە  دەکرێت. 
دەڕوانن،  یەک  لە  کاتێک  ئینسانەکان 
یا  دەکەنەوە،  دیکە  شتی  لە  بیر 
لە  ببینین.  دیکە  شتی  دەیانەوێ 
هەمان کاتیشدا، روانین لە پەنجەرەوە، 
پەنجەرەی  لە  لە دەرەوە،  واتە کاتێک 
دەکات  هەست  ئەو  دەڕوانین  شاعیر 
ئەو دونیایەی کە خۆی پێوە مەشغوڵ 

کردووە، دەشێوێندرێ. 
ژیان  لە  دەستی  الوە  شاعیرە  ئەم 
بڕوایەی  ئەو  گەیشتۆتە  شوشتووە، 
کە هیچی تر مومکین نییە ببینرێت. 
ژیانی  داوە،  رووی  دەدات،  روو  ئەوەی 
پێکهاتووە  دیمەنێک  لە  کۆمەاڵیەتی 
بۆنەکان  دەکاتەوە،  دووپات  کە 
هەیە،  دەمامکیان  هەمان  هەمیشە 
دەبنەوە،  دووپات  دەستەواژە  هەمان 
دەکرێ،  ئینسانەکان  بە  جێگۆڕکێ 
دیمەنانە  ئەم  بناغەی  بەردی  بەاڵم 
ڕوونی  بە  شاعیر  نەگۆڕن.  و  نەبزێو 

پێمان دەڵێ :
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چاويلكەكەم دەدەم بە كوێرێك
بەڵكو شتێكى پێ ببينێ.

لەم  جەخت  ڕوونی  بە  زۆر  دیکە  لە شیعرێکی  بنەما،  هەمان  لە سەر 
دووپات بوونەوەیە  دەکات:

تەنها يەك كەس

باپيرم خەونێكى دى
باوكيشم هەمان خەونى دى

منيش هەمان خەونە ئێستا دەيبينم

باپيرم دارێكى ڕواند
باوكيشم هەمان دارى ڕواند 

منيش خەريكم دارەكە دەڕوێنم 

باپيرم كتێبێكى نووسى
باوكيشم بێ ئەوەى كتێبەكەى ئەو بخوێنێتەوە،

هەمان كتێبى نووسى
منيش هەمان كتێبە ئێستا دەينووسم

باپيرم لە شەڕێكى پووچدا كوژرا
باوكيشم لە شەڕێكى پووچدا كوژرا

منيش چاوەڕێى شەڕێكى پووچم
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ئەوە چ مەملەكەتێكە؟
چەند لەمێژە تەنها يەك كەس دەژى

يەك ڕوانين..يەك هەناسە..يەك مردن

ئەرێ بەڕاست ئێمە هەموومان، 
پێشتر نەژياوين؟

تەکلیفی  نووسراوە،  سادەیی  بە  ئەوەی  سەرەڕای  دەقە،  ئەم 
و  سەمەرە  وێنەی  لە  شاعیر  نییە،  دیار  بەسەرەوە  هونەری 
حاڵەتە  لەم  گوزارشت  ئەوەی  بۆ  نەگەڕاوە،  ناوازە  و  غەریب 
بکات، بەڵکو زۆر بە سادەیی لێمان دەپرسێ: "ئەرێ بە ڕاست 
ئێمە هەموومان، پێشتر نەژیاوین؟" ئەمە لەو فیکرەیەوە دوورە 
هەمیشە  ئینسانەکان  کە  بەوەیە  باوەڕی  کە 
لە  جارەی  هەر  و  دۆناودۆندان  لە 
دەردەکەون،  شێوەیەکدا  و  شیکڵ 
و  چاکە  ئەو  پێی  بە  ئەویش 
خراپانەی کە لە سەر زەمین 
جارێکی  داوە،  ئەنجامیان 
و  دەردەکەونەوە  دیکە 

سەرهەڵدەدەنەوە.
باسی  دەیەوێ  شاعیر 
ئەو مۆنۆتۆنی رەتابەتە 
کۆگەرا  کە  بکات 
بنیات  بارستاییەکانی 

نییە،  بزوێنەر  کۆگەرایەکی  دەنێ، 
نییە،  هەرەوەزیی  و  چاالکی  ئەنجامی 
بلۆک  یەک  کوتلە،  یەک  وەکو  بەڵکو 
ئەم  دەدات.  ئەنجام  سواوەکانی  کارە 
لە  شیعرە  دژە  کۆمەاڵیەتییە  رەتابەیە 
ناواخندا، تەنانەت دژە ژیانیشە، چونکە 
داماڵێنراوە.  خەالقانە  تاکی  کاری  لە 
زەوی  خوالنەوەی  وەکو  بۆنەکان  بۆیە 
و  دەبنەوە  دووپات  خۆردا  دەوری  بە 
هیچ شتێکی نوێ لە ژێر هەتاو بەدی 

ناکرێت.
لەو  پشت  رێبین،  شیعرییەکانی  دەقە 
کەلەپوورە شیعرییە دەکەن کە گوڵ و 
پەڵکەزێڕینەی  بنار،  و  پەپوولە  گوڵزار، 
دەقی  زۆری  بەشێکی  وەشت  دوای 
؛  کردووە  غەزوو  ئێمەی  کوردی 
ئەویش  دێت،  دوورەوە  لە  غەزوویەکە 
مێژووی خۆی هەیە، بەاڵم بە تێپەڕینی 
شیعری  ئیدی  شیعرانە  ئەمجۆرە  کات 
نییە،  بۆنیان  گوڵەکان  نین،  ناسک 
پەڵکەزێڕینە  کاغەزینن،  پەپوولەکان 
ئاوادەبێت.  و  دێت  خەونێک  زڕە  وەک 
بەو  هەست  راپەڕین  دوای  شیعری  لە 
ئەمجۆرە  چونکە  دەکەین،  یاخیبوونە 
شیعرانە وەکو گەمەیەکی ساویلکەیان 
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لێدێت: گوڵ لە شیعر و سروشت دەستێن.

 گوڵدانەكان دەشارمەوە
ئيتر سەردەمى گوڵ و باخچە بەسەرچوو،

سەردەمى نێرگز و بەيبوون..
ئەوەندەى الياليەمان بۆ باغەكان كرد

هەر باغەوانەكان خەونيان لێكەوت.

الی شااڵو حەبیبەش هەستمان بەمە کرد کە گوڵ لە شیعر دەردێنێ، 
ئەمە توڕەییەکە دژ بە خودی گوڵ نییە، بەڵکو دژ بە سیاقێكی شیعریی 
دایک  لە  شیعر  گوڵ  ناوهێنانی  بە  تەنها  تێگەیشتووە  وا  کە  نەزۆکە 

دەبێت.
ئەلیمەنتێکی سەرنجڕاکێش بەدی دەکرێ، بە تایبەت لەو شیعرانە کە لە 
هەولێر دەنووسرێن )بە بێ گشتگیریی( شیعری تاریکاییەکانن، شیعری 
سێبەرەکانن، شیعر ژێرزەمین و خۆ شاردەنەوەکانن، بە پێچەوانەی ئەو 
هەوایین،  و  سووک  )شیعری  دەنووسرێن  سلێمانی  لە  کە  شیعرانەی 

شیعری رووناکییەکانن، شیعر فەزا واز و فڕین و حەوشەکانن(.
لە  ئاسمان و فەزا کراوەکان  ئەگەر دیققەتی تێرمی ڕووناکی، هەتاو، 

شیعری رێبین بدەین دەبنە بەڵگە بۆ ئەم قسانەی ئێمە:

تێدەگەم ئەم ڕووناكييە ساختە و كۆپييە،
تەنانەت ئەو خۆرەش لەبەرگيراوەتەوە و

ئێمە مانگى ئەسڵيشمان نەديوە
یا

دوو كۆتر بووين
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لە كاتى فڕيندا
بووينەوە پەڕۆيە سپييەكەى

دەستى جادووگەر.

3ـ شیعر لە دەرەوەی سروشت
دەتوانین بڵێن، سروشت بە مانا ئینتیباعییەکەی ) گۆران( بە 
مانا رۆمانسییەکی )زۆربەی شاعیرانی دوای گۆران( الی رێبین 
ون دەبێت، ئەم ونبوونە دەشێ خاوەن دەالالتی تایبەتی خۆی 
بەڵکو  نەبێت،  ئاگاییەوە  و  هۆشیاریی  رێگای  لە  رەنگە  بێت، 
لە  دواتر  و  بێت  نەمەتێک  بێت،  ژیانێک  جۆرە  دەرئەنجامی 

نووسین رەنگبداتەوە. 
جیهانبینییەکی  لە  باسی  دەکەین،  سروشتیش  باسی  کاتێک 
شیعرانەش دەکەین: ژن دەکەوێتە نێوانی سروشت و شاعیرەوە. 
بەو مانایەی شاعیر سروشت بەکاردەهێنێت بۆ 
رامکردنی ژن، بۆ دەستەمۆکردنی، بۆ 
ئەوەی زیهنییەتی خۆی لە رێگای 
بکات.  بەیان  ژن  بۆ  شیعرەوە 
وەکو ئەوەی شیعر داونانەوە 
بێت بۆ ژن، بەاڵم الی رێبین 
ئەم حاڵەتە نابینرێت. ژن 
وجوودی نییە، سێبەرێک 
هەیە دێت و ئاوا دەبێ، 
ئارەزوویەک هەیە وەکو 
دەبارێت  هەورێک  پەڵە 
ژن  دەیەوێ  نابارێت.  و 

بکاتە قوربانی شیعر نەک شیعر بکاتە 
قوربانی ژن.

گۆى زەويم بچووك كردەوە
ئاوى هەموو ڕووبار و دەرياكانم كردە 

پەرداخێك ـ خواردمەوە
درەختەكانم وەك سەوزە هەڵلوشين

چياكان وەك كێك ـ ئاژەڵەكانيش،
مرۆڤەكان نا،

من لەبەر ئەوان زەمينم بچووك كردەوە!

رەنگە نەبوونی سروشت بۆ دوو هۆکار 
لە  پشتکردن  یەکەمیان  بگەڕێتەوە، 
راژەنینی  رۆڵی  کە  رۆمانسی  شیعری 
خەون و هەست و ئارەزوکانی دەبینی؛ 
سروشتی  بە  هەستکردن  دووەم 
کوردستانی دوای راپەڕین: سروشتێکی 
و  راگوێزراوەنەتەوە  گوندەکان  وێرانە، 
سروشتیش هێندە دژ ئینسان لە کاردایە، 
تەندروست  ژینگەیەکی  و  فەزا  هێندە 
ئەم  خوارەوە  دێڕەی  چەند  لەم  نییە.  

هەستەمان لە الی بەرجەستە دەبێ:

بڕۆنە   ئەوەى  لەبری  گوندنشينان 
رێواس و كەنگر و كاردى
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لە زەوى پڕ لە ئەڵغامدا كەمێك هەوا  دەڕنن
تا ساڵ دەڕوا بەيەكەوە لە زەرفێكدا هەناسە دەدەنەوە

کوردی،  شیعری  لە  تەندروستییە  حالەتێکی  ئەمە  ئێمە  بۆچوونی  بە 
خۆی  بوونی  شاعیر(  و  سروشت  و  )ژن   سێکوچکەی  هەمیشە  چونکە 
سەپاندووە، تەنانەت هەندێجار بە بارستاییەکی زۆرەوە خۆی سەپاندووە. 
لە  نەک  بەرهەم،  هاتۆتە  کۆمەاڵیەتییەوە  حیرمانی  لە  بارستاییەکە 

رێگای ئەلشیمییەکی شیعرییەوە بووبێت.

خۆر  رەشەكان  مەمك  "ژنە  وەکو:  وێنەی  دەگمەن  بە  کوردی  شیعری 
دەدۆشن"ی تیا دەبینیرێت، هەندەی لە تابلۆیەک دەکات، هەندە گوزارشت 
لە ئارەزوویەکی چەپێندراو ناکات. بۆیە گرینگە لەم دیدەوە "ژن" و "کچ" 

لە شیعری رێبین بخوێندرێتەوە.
گوڵدانێكى گەورە بە بەردەممدا رەت بوو:

پيكابێك دواوەى پڕبوو لە كچ،
لە كار دەهاتنەوە.

تەنانەت کاتێک دەیەوێ چیرۆکی عیشقی "شیرین وفەرهاد"یشمان بە 
شیعر بۆ بنووسێتەوە، تەواو لە توێژە باوەکەی دایدەماڵێ، واتە عیشق 
هەمیشە لە جیابوونەوە و ئازار و سوێ بوونەوە و مەرگ پێکهاتبێ. ئەو 

بە جۆرێکی دیکە ئەم عەشقەمان بۆ دەگێڕێتەوە:

شيرين و فەرهاد بەم جۆرە 

ئاو لەنێو دڵى درەخت
چيرۆكێك دەنووسێ:

ئەدەبیسەردەم 231



بەنێو دارەكاندا ڕاياندەكرد
قا .. قا.. پێدەكەنين

بەردەبوونەوە و
عەشق هەڵيدەگرتنەوە،

بەنێو مندا پەڕينەوە
كچە شێوە فريشتەكە خليسكا

لە مندا خنكا..
ئێستا كوڕەكە بووە بە پشكۆيەك لە دەورى ڕووبارەكە

عەشق هەروا جۆشى دەدا و گڕدەگرێ
دەمێكى تر ئەو درەختەش 

دەسووتێ،
هەموو دارستانەكەش...!

جێیدە هێڵن؛  هەموان  کە  غەریبەی  بوونەوەرە  ئەو  دەبێتە  شاعیر 
زۆر  رێگاکاندا  لە  مردن  کۆتاییدا،  لە  رێگاوبانەکان...  لە  تەنها  بە 

بەهادارترە وەکو مردن لە خەستەخانەکاندا :
بێ دايك و بێ كەس كەوتوومەتە ناو شەقامە تاريكەكان.

دەبیسەردەم
ئە 232




