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هیوا قادر

ئەو ژیاندۆستی و بینینە جیاواز و تینوێتییە بۆ کەشفکردن، وایکردووە هەمیشە تەمەن کورترین شاعیر چەندان جار لە بەتەمەنترین 
ئینسانی ئاسایی تەمەن درێژتربێت؛ ئینسانەکان بەهەموو جیاوازییەکانیانەوە لە ساتی نزیکبوونەوەیان لە مردن لەیەک ئەچن، 
ئەو لەیەکچوونەش لە تەنهاییانەوەیە، چونکە هەموو ئینسانەکان بەتەنهایی ئەمرن. بەاڵم کاتێک شاعیران و نووسەران هەست 
شتەکانی  هەموو  سەیری  بێدەنگەوە  سیمایەکی  و  سارد  زەردەیەکی  و  غەمبار  چاوێکی  بە  ئەکەن،  مردن  نزیکبوونەوەی  بە 
دەوروبەریان ئەکەن. دواهەمین بینینەکانی پێش مردن لە هیچ بینینێکی ناو ژیان ناچێت و پڕە لە پرسیاری بێ وەاڵم. هەستی 
هەستکردنی ئینسان بە گوناهبوونی خۆی لەبەردەم مردندا هەزاران جار گەورەترە لە هەستکردن بە گوناهبوون لە ژیاندا، ڕەنگە 
دواهەمین هەناسەی دەمی مردن هەوڵدانێک بێت بۆ گوزارشتکردن لەو گوناهبوونەی ئینسان لەبەردەم قەدەری مردنی خۆیدا. 

شاعیرەکان لە هەرە ژیاندۆسترینیانەوە تا غەمبارترینیان بوونەوەری زۆر تەنها و بریندارن، ئەم برینداریەش لەو خولیایەیانەوە 
دێت بۆ کەشفکردنی شتەکان لە ڕێگای زمانەوە، داهێنەرترینیان هێشتا هەست بەوە ئەکات ئەوەی ئەیڵێت و ئەینووسێت بەس 
نییە، ئەم بەس نەبوونە لە هەموو ئاستەکاندا مایەی زیاتر قوڵکردنەوەی ئەو بریندارییەیە؛ کاتێک شاعیرەکان بەو بریندارییەوە 
بەجێماندێڵن، توشی بێدەنگی و غەمبارییەکی قووڵمان ئەکەن. کاک شێرکۆ یەکێک بوو لەو شاعیرانەی زۆر بریندارانە بەجێیهێشتین 
و دوای خۆی زۆر غەمبار و تەنهای کردین؛ ئەو ئەیزانی مردن نزیکە، بەو غەمباریی و خەمۆکی و دڵپڕبوونەی ڕۆژانەیدا دیاربوو، 
من چەند مانگێک بوو دڵم پێی وتبووم تێر وپڕ سەیری بکەم چونکە ئەمزانی بەو زووانە ئەڕوات و ناگەڕێتەوە، ئەو کاتانەی بینی 

کۆکە ئەیگرت و ئەیتاساند و توشی هەنەدەفی ئەکرد، مردن وەک سێبەرێک ئەیویست دەستی بگرێت و بۆی نەئەگیرا. 
ئەو بەیانییەم لەبیرە چەند مانگێک پیش سەفەرەکەی، بە زەحمەتێکی زۆر بەسەر قادرمەکانی قاتی یەکەمی دەزگای سەردەمدا 
سەرئەکەوت، بێ ئەوەی بهێڵم بمبینێت من لە دوایەوە بووم و دڵم پڕبووبوو، ئەمزانی ئەو سەرکەوتنەی بەسەر ئەو پێ پلیکانە 
نەفرەتیانەدا کە شەکەتیان کردبوو، هەنگاوهەڵهێنانەوە نییە بۆ ناو ژیان بەڵکە تلبوونەوەیە بەرەو مردن. من ئێستا لەسەر ئەو 



پێ پلیکانانە دانیشتووم و بەبێدەنگی بیرئەکەمەوە؛ ئەبێت چاوی ئەو پیاوە شاعیرە بریندارە، خەیاڵ و تیڕوانینەکانی چەندە بەرابەر 
لە جاران تینووتربووبن بۆ بینینی هەموو شتەکان، ئەبێت ئەو هەستی بەجێهێشتنی یەکجارەکییە چەندە جەرگ بڕ و ئەژنۆ شکێن 
دوا  تێکست،  بە  بکات  ساتانە  ئەو  ناتوانێت  کە  بکات  دەستەوسانی  و  تەنهایی  بە  چەندە هەست  لەویادا  ئینسان  ئەبێت  بووبێت، 
ساتەکانی بەجێهێشتنی یەکجارەکی بۆ نا شوێن؛ چەندە بێ ڕەنگ و سارد و بەتاڵن لە گوزارشتکرن. ڕەنگبێت سیحری ژیان و ئومێدی 
ژیان لەویادا هێندە بەهێزبێت شاعیر فریای بە تێکستکردنی ئەو ساتانە نەکەوێت و لەبری ئەوە دڵی پڕ لە ئومێد بکات و لەناو 
خەیاڵی مانەوەدا خۆی بشارێتەوە، یان ڕەنگە جەستە هێندە سست و خەیاڵ هێندە بێ باڵ و لەزەتبردن لە نووسین هێندە دووربێت 
کە نەتوانێت ئەو دواهەمین ساتانە بگوێزرێتەوە بۆ ناو دنیای تێکست. هەر ئەبێت وابێت، گەر نووسین بەشێک بێت لە ژیان، ئەوا 
نووسین لەو کاتانەدا ئەبێت بە ژێر ئازار و خەمی تەنهایی مردنەوە، بەاڵم کاک شێرکۆ پێش گەیشتنی یەکجارەکی ئەو ئازاری مردن 
لە دواهەمین دیوانیدا "خێراکە مردن خەریکە بگات" ئەوەندەی توانی شاعیرانە قسەکانی خۆی کرد، ئەوسا چاویلکەکەی دانا. ئەم 
بینینانەی من باسیان ئەکەم سەبارەت بە گەیشتنی مردن سەدان جار کۆپیکردنی ئەو هەستە ئاڵۆز و سەیرانەی پێش مردنن کە من 

ئێستا لە بەرزاییەکانی ژیانەوە ئەیانبینم. 

ـ کاک شێرکۆ کاتێک قەسیدەی "پایز لە ناو پایز دا"ت بۆ خوێندمەوە، وتم: ئەم شیعرەت زۆر زۆر غەرمبارە! پێتووتم: غەمبارە! ئا وایە، 
بڵێین چی، تازە پایز هاتووە و منیش هەستەکەم وەک گەاڵ کەوتوومەتە دەم با، ئیتر ژیان وایە، هەموومان ئەبێت قسەی خۆمان 

بکەین و بڕۆین.  

من هەرگیز مردن بە حەق نازانم، مادام شاعیرەکان ئاوا بە بریندارانە بەجێماندێڵن. 
بیرتەکەم کاک شێرکۆ

نەزانینی بۆ کوێ ڕۆیشتنی دوای مردن، 
گەورەترین و ئاڵۆزترین پرسیاری 

غەمباری ئینسانە؛
من لە ئێستادا پێویستم بە هیچ 

وەاڵمێک نییە بۆ ئەم پرسیارە،
تەنها پێویستم بە بێدەنگییە.



شێرکۆ بێکەس
مەلەفێکی تایبەت

بۆ ساڵیادی شێرکۆ بێکەس

شاعیری جوانی و ئازادی
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پاییز 
لەناو 

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

لەگەڵ »با« ئەوەستا و هەندێجار
دوای باران

لە درزی باریكی
پەردەكەی تەمەوە

تەماشای ماڵەكەی ئەكردم!

تا پاریش، پاییز هەر
لە ڕێگەی تریفەی تەزیوی مانگەوە

دووراو دوور هەر بە سەر
ساڵوی ئەنارد و

زۆرجاریش لە پووش و پەاڵشی
وەڕس و بێزاری

دەشتی بۆ... ئەناردم.
شەوانیش درەنگان
خەیاڵم ئەترسا و

لە باوەش خەزانیا ئەنووستم!

یەكەمجار... من دایكم
ردەم

دەبیسە
ئە
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لە سیلەی ڕۆژێكی بەدبەختی
وەك خۆیدا

پاییزی نیشاندام
ئەوساكە تەمەنم لە خونچەی

گوڵەباخ كەمتر بوو!
پێی وتم:

پاییزیش وەك منە و بێوەژن
تەنیایە و دڵشكاو

حەز ئەكەم ئەویشت هێندەی من
خۆشبوێ و
چون نان و

چون نوقڵ و
چون سوخمە زەردەكەم

بیخەیتە سەر چاوان.
پێی وتم:

پاییزیش وەك باوكت شاعیرە و
بەاڵم ئەم شیعری خۆی

هەمیشە هەر لەسەر
گەواڵەی كۆچەر و

تەوێڵی گردۆڵکەی ڕووتەن و
گەردن و سەرسنگی

درەختی ڕووت قووت ئەنوسێ!.
پێی وتم:

12ئەدەبیسەردەم



هەناسەی غەریبی
لە ڕەنگی پاییزدا

نیشانەی عەشقێكە سرمدی و
خەمێكە تا ئەبەد

ئەلەرزێ و ئەسووتێ!.
پێی وتم:

بۆ ئەوەی تەماشات
تێكەڵی تەماشای خوا بكەی

بچیتە نهێنی بوونەوە و
لە كۆچ و لە عەشق و

لە سەراب
تێبگەی:

هەر ئەبێ الی پاییز بخوێنی و
ڕەنگی خۆت

بە ڕەنگی حەسرەتی
ڕەنگبكەی!

تا پاریش پاییز هەر
لەو دیوی دەروازەی حەوشەوە

چون پرسیار ئەوەستاو
ناو بە ناو

شیعرمان بۆ یەكتر ئەنارد و
ردەم

دەبیسە
ئە
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جار بە جار شەوانە
وشەمان ئەتەزی و ئەیبەست و

ڕۆژانەیش لە بەردەم
هەتاوی الواز و نەخۆشدا

پەیكەری مەراق و ڕامان بووین
چاوەڕوان پێکەوە

بەرامبەر بە نادیار
ئەوق ئەبووین، دائەماین.

وا ئەمساڵ
چون باخی ئاوارە.. بێ پرس و

بێ ئەوەی کە پێشتر
زەنگێکم بۆ لێدا و پێمبڵێ

هاتۆتە ماڵەوە و لەگەڵ خۆی
وەك دیاریی

باوەشێ لە شیعری زەردەڵەی
هێناوە

بۆ شەوی تەنیایی ژوورەكەم!.
وا ئەمساڵ

هاتۆتە المەوە و
بە پڕمەی گریانی درشتی ڕێژنەی

قەڵەم و دەفتەر و
ئەلبووم و خەیاڵ و
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خەمانم تەڕئەکا و
هەروەهایش پێخەف و چرپاكەم!.

تا پاریش پاییز هەر
لەو دیوی حەساری لەشمەوە

وەستابوو
ڕێی نەبوو

كە بێتە ناو ژووری لەشمەوە
دەسكاری دەروون و پەنجەرەی

هەست و نەست بكات و
ڕێی نەبوو

ناوەوەم داگیركاو
هەست بكەم ڕەنگێكی كۆیلەم.

هەست بكەم من ئیتر خۆم نیم و
تەواوی تەمەن و جەستەمی

وەک )مانگ( ی
ناو گۆمی حەپەساو

تەسلیم كەم

بەاڵم وا لەمساڵدا
هاتۆتە ماڵمەوە و هاتۆتە دڵمەوە و

چیبوێ ئەیكات و كونج بە كونج
بە كوچە و شەقامی ناو لەشما ئەگەڕێ و

ردەم
دەبیسە

ئە
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وەك باخان پژوپۆم ئەڕنێ و
نایشتوانم چون خەزان

لەگەڵیا هەڵنەكەم!
ئەوەتا وا پاییز

هاتۆتە چاومەوە و لەگەڵیا
چڵ بە چڵ
تاڵ بە تاڵ

مووی سەر و تەماشام
ئەوەرێ.

ئەوەتا وا پاییز
هاتۆتە ناو سیما و ناو لۆچی 

ڕوخسارم و
سەر شان و سەر ملم و

کێوماڵم ئەکات و
لە كوێدا تۆزقاڵێ لە بەهار 

جێمابێ
بۆ ئەوەی زەردیكات

بە ناویا ئەگەرێ.
وا پاییز هاتۆتە سەر پشتم و

کەپری خۆی ئەبەستێ.
هاتۆتە ئێسکمەوە و
موورەغەم ئەسوێنێ و

بڕبڕەم خەریكە
16ئەدەبیسەردەم



وەك لقی دارێكی ئێوارەی وشك ئەبێ و
ئەنەوێ.

وا پاییز ماسولكەم شل ئەكا و
کردوێتی بە پەڕۆ و

ڕۆیشتنم چون گەاڵی ڕژاوی
بەر بای سارد
خشەی دێ و

چاویشی بە وردی
دەزوولەی قرچۆكی

هەنگاوی بوولێڵم ئەژمێری.

من و ئەو
پاییزی ناو پاییز

ئێستاكە هەردووكمان
نیشتەجێی ماڵێكین

هۆدەمان یەك هۆدەی خەزان و
چرپامان یەك چرپای

هەناسە ڕێزان و
شیعرمان یەك شیعری

كۆچ ڕەوی ناو زەردەی ئێواران.

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

ردەم
دەبیسە

ئە
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بۆ چۆڵكەم
من ئەڕۆم.. ئەو ناڕوا و

دواجاریش ئەو لەسەر چرپاكەم
ئەخەوێ

وەلێ ئاخ... ئاخ و ئاخ
من

ئەمرم.
ئەو

نامرێ!

                                                      
سلێمانی

                                                                      
پاییزی 2012
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ردەم
دەبیسە

ئە
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میران ئابراهام

پێشه کی
واڵتی  له  ئیپر  ڕۆشنبیری شاری  فیستیڤاڵی هونه ری  و  له  جاره  پێنجه مین  بۆ  ئه م خه اڵته  "ئیپر"،  ئاشتی  خه اڵتی 
به لجیکا ده به خشرێت به و که سایه تی  یان ڕێکخراوانه ی که کۆشش ده  که ن له  پێناوی ئاشتی  و پاراستنی مافی مرۆڤدا 
له سه رانسه ری جیهاندا، ئه و ده زگایه بۆ ساڵی 2014 پێنج که سی ده ستنیشان کرد بۆ کێبڕکێ کردن له سه ر خه التی 
ناوبراو، یه کێک له و پێنج کاندیده شێرکۆ بێکه س بوو، له دوو ساڵی ڕابردوودا کارمه ندانی ده زگای ئیپر بۆ ئاشتی 
ناوبراو باڵو کرده وه،  له ڕۆژنامه  و گۆڤار  و ماڵپه ڕی سه ر به ده زگای  پێنج کاندیده  له سه ر ئه و  زانیارییان  گه لێک 
کار و چاالکی  و ژیاننامه  و چه ندین شیعری شێرکۆ بێکه سیشیان باڵو کرده وه، له گه ڵ لێدوانێکدا که من له زمانی 
هۆڵه ندییه وه لێره دا کردومه  به کوردی، که کارمه ندێکی ئه و ده زگایه له  ساڵی 2013 دا له گه ڵ شێرکۆ بێکه س-
ناوی ئه و کارمه نده نوسراوه به ناوی "مۆو"،  ناوی ده زگاکه  و کورته ی  لێدوانه که دا ته نها  دا ئه نجامی داوه، له گه ڵ 
هه فته یه ک پێش فیستیڤاڵی شاری ئیپر و ڕۆژی به خشینی خه اڵته که شێرکۆ بێکه س له شاری ستۆکهۆڵم کۆچی دوایی 

کرد  و خه التی ناوبراو به خشرایه خانمی الوی پاکستانی "مه الال".

له ده ره وه ی 
سنوری 
کوردستان

ئەدەبیسەردەم
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مانگی  سه ره تای  ئێواره یه کی  ده مه و  له  هۆڵه ندا،  واڵتی  له   خرۆنینگن  شاری  له  ئه مڕۆ  پێش  ساڵێک  ده 
کافتریایه  ئه و  هه رچوارالی  دیواری  بانک"،  "ئاوده   کافتریایه ک  که وته  ڕێم  ساڵه دا  ئه و  به هاری  یه کی 
له سه ر  نیگاریان  ئه رزه که یشی  و  سه قف   ته نانه ت  ڕه نگاوڕه گ،  و  هه مه جۆر   تابلۆی  به  داپۆشرابوون 
کێشرابوون، له سه ر ڕه نگه کان ناوبه ناو کورته چیرۆک یان شیعر نوسرابوون، ده تگووت له سه ر باڵی 
بۆ  ژه ند  گیتاریان  سکۆتله ندی  گه نجی  سێ  سه ره تا  ده ڕوانم،  جیهان  له  له وێوه  و  په لکه زێڕینه م  
ئاماده بوان، له کاتێکدا من که بۆ یه که مین جارم بوو ڕێم بکه وێته ئه و کافتریایه، چاوه ڕوانی ئه و 
موزیک ژه نانه ی ترم ده کرد که به خۆیان  و که ره سته ی موزیکه کانیانه وه له چوارده ورم بوون  و 
له باره ی موزیکه وه ده دوان، له ناکاو ئافره تێکی به ته مه ن مایکرۆفۆنه که ی له ناو ده ستی گرت  
و پاش داوای یارمه تی کردن له هه موان، به رده وام بوو گوتی: هاوڕێ  و میوانانی ئازیزم، ئه گه ر 
یارمه تیم بده ن ده مه وێت چه ند شیعرێکی شاعیرێکتان پێشکه ش بکه م، شاعیری میله تێکی بێ 
واڵت، شاعیری کورد شیرکۆ بێکه س، ئه و شاعیره ی من خۆم زۆر سه رسامم به شیعره کانی. من 
له  جێگای خۆمه وه ئاره قێکی سارد هه موو له شی خوساندم  و خوێنم له په سا شه پۆلی به گوژمی 
خۆی به دیواری ده ماره کانمدا ده دان. پێش خوێندنه وه ی شیعره کان، کۆپی شیعره کانی به سه ر 
کۆی ئاماده بوانی ناو کافتریاکه دا دابه شکرد  و پاشان ده ستی کرد به خوێندنه وه ی چه ند کورته 
شیعرێکی شێرکۆ بێکه  س، یه کێک له و شیعرانه "جودایی/ Scheiding" بوو، هه مان شیعر له سه ر 

یه کێک له دیواره کان له سه ر پاشبنه مایه کی ڕه ش به خه تێکی سپی نووسرابوو. خوێنه ری شیعره کانی 
شێرکۆ له و کافتریایه کرستڵ ئه ڵشۆت که خاوه نی کافتریاکه یه  و زیاتر له سی ساڵه کافتریاکه ی 
کردووه به سه کۆیه ک بۆ نمایش کردنی هونه ر و ئه ده بی ناوازه  و هه ڵبژارده، به تایبه تی خوێندنه وه   

و لێدوان له سه ر شیعر و کورته چیرۆک .

جودایی
ئه گه ر له ناو شیعره کانما

گوڵ ده راوێژنه ده ره وه
له  چوار وه رز، وه رزێکم ئه مرێ

ئەدەبیسەردەمئه گه ر یار بێننه ده ره وه
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دوانم ئه مرن.
ئه گه ر نان بێننه ده ره وه

سیانم ئه مرن.
ئه گه ر ئازادی بێننه ده رێ

ساڵم ئه مرێ و خۆیشم ئه مرم. 
Scheiding

Nemen ze uit mijn poëzie de bloemen
dan sterft een van mijn seizoenen
Nemen ze uit mijn poëzie de liefde

dan sterven twee van mijn seizoenen
Nemen ze uit mijn poëzie het brood
dan sterven drie van mijn seizoenen
Nemen ze uit mijn poëzie de vrijheid

.dan sterft mijn hele jaar en ik daarbij

له دوای ئه و ئێواره یه وه من  و ئه و ئافره ته ی هه رده م سه رسام بوو به شێرکۆ بێکه  س بووینه هاوڕ ێ، له  ده  ساڵی 
شێرکۆ-و  جارێک  هه موو  هه بووه،  لێدوانمان  گه یشتووین  و  پێک  کرستڵ-دا  له گه ڵ  هه فته یه ک  هه موو  ڕابردوودا 
شیعره کانی هه وێنی گفتوگۆکانمان بوون، هه ر ئه ویش پێش هه موو که س  و ڕۆژی کۆچی دوایی شێرکۆ زه نگی بۆ 

لێدام  و ئاگاداری کردمه وه.

کورته ی هه واڵی گۆڤار و ڕۆژنامه کانی به لجیکا و هۆڵه ندا له هه فته ی دوای کۆچی دوایی شێرکۆ-دا:
شاعیر و شۆڕشگێڕ و چاالکه وانی بواره کانی مافی مرۆڤ شیرکۆ بێكه س کۆچی دوای کرد.

کۆمیته ی هه ڵبژاردن بۆ خه اڵتی ئاشتی له شاری ئیپر له واڵتی به لجیکا، بۆ پێنجه مین جار له مێژووی 
ئه و ده زگایه دا پێنج که سی ناوداری له سه رانسه ری جیهاندا ده ست نیشانکرد بۆ کێبڕکێی بردنه وه ی 
ئه و خه اڵته بۆ ساڵی 2014، یه کێک له و کاندیدانه شاعیر و شۆڕشگێڕ و چاالکه وانی بواره کانی مافی 
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ده ستنیشان  یه که م  کاندیدی  ناوبراو  کۆمیته ی  ئه وه ی  پێش  هه فته یه ک  چه ند  بوو،  بێكه س  شیرکۆ  مرۆڤ 
بکات، یه کێک له و پێنج کادیده که شێرکۆ بێکه س -ـە له ته مه نی 73ساڵیدا له  نه خۆشخانه یه کی شاری 

ستۆکهۆڵم له واڵتی سوید کۆچی دوایی کرد، کۆمیته ی خه اڵتی ئاشتی ئیپر ئه م هه واڵه ی به میدیاکانی 
واڵتانی به نه لوکس ڕاگه یاند، و ه ک هاوپێچ له گه ڵ ئه و هه واڵه دا... کۆمیته ی ناوبراو ڕایگه یاند:

دۆکۆمێنت   سه رجه م  ڕاده گه یه نێت،  بێکه س  شێرکۆ  کاندید  دوایی  کۆچی  هه واڵی  کۆمیته  که مان، 
سااڵنی  له  کۆمیته که مانه وه  دۆستانی  و  کارمه ند   الیه ن  له  که  بێکه س  کاره کانی  و  ژیاننامه   و 
ده مێننه وه  و  کۆمیته که ماندا  چاالکی  و  کار  ئه مساڵی  به رنامه ی  له  کۆکراونه ته وه،  ڕابردوودا 
گرنگیان پێده درێت، تاکو ڕۆژی دابه ش کردنی خه اڵته که، له ئاهه نگی ڕۆژی پێدانی خه اڵتیشدا 
بێکه س وه ک سیمبۆڵێک بۆ خه اڵتی ئاشتی ئیپر ناوزه ند ده کرێت  و سه ری ڕێز  و نه وازش بۆ ئه و 
له ڕیزی  ناویان دێت  و بێکه س  پێنج کاندید  تاکو ڕۆژی کۆتاییش  مرۆڤه مه زنه داده نه وێنین، 
ته نها  به  بده ن  ده نگیان  ده توانن  لێژنه که   و  به لجیکا  خه ڵکی  به اڵم  ده رناکرێت،  لێنراواندا  ناو 
چوار کاندید، زانیاری  و ژیاننامه  و شیعره کانی بێکه س وه ک ڕێز لێنانێک بۆ ئه م شاعیره مه زنه 

شۆڕشگێڕه له کارو به رنامه  و نامیلکه  و پۆسته ر و ماڵپه ڕی فه رمیماندا ده مێننه وه.

له ماڵپه ڕی ڕه سمی ماڵپه ڕی خه اڵتی ئاشتی ئیپر دا بێجگه له ژیاننامه  و چه ندین شیعری شێرکۆ 
بێکه س لێدوانێکیشیان باڵو کردۆته وه، ده قی لێدوانه که:

مۆو: ڕۆژی 11 ی فێبریوه ری 2011 چۆن له شاری سلێمانی سه نته ری هونه ر و ڕۆشنبیری له 
کوردستان، سه رهه ڵدان  و ده نگی ناڕه زایی ڕوویدا، ئایا هۆکاره کانی ئه و ناڕه زاییانه  ی خه ڵکی 

ئه و شاره چیبوون؟
بێکه س: ناڕه زایی و خۆپیشاندانه کانی ئه م دواییه ی شاری سلێمانی، بێگومان چاوه ڕوان کراوبوون، 
له  به اڵم  جیاواز هه ن،  بیروڕای  خه ڵکدا  ناو  له  کودستان،  له  بۆته وه  خه ست  ده مێکه   شتێکه 
ئه نجامدا ده گه ینه  ئه و خاڵه ی که گوێ له سه رجه می ده نگه کانی خه ڵک ناگیرێت، بۆ نموونه 
کێشه ی دزی و بردنی سه روه ت و سامانی واڵت، ناو نه هێنانی هه ژاری و بێکاری، ده سه اڵت کوێره 

ته نها  نییه  له پێش  تریان  ڕێگاچاره کی  هیچ  خه ڵک  بێگومان  خه ڵکدا،  کێشه کانی  به رانبه ر  ئەدەبیسەردەمله 
23



ئه وه نه بێت بڕژێنه سه ر شه قامه کان و داوای مافه کانیان بکه ن له 
ده سه اڵت.

مۆو: ناڕه زاییه کان له کوردستان ناوچه یین، ته نها له سلێمانی و چه ند شارۆچکه یه کی 
سه ر به  پارێزگای سلێمانی بوون، له هه ولێر و دهۆک... ئه و دوو شاره گه وره یه ی تری 

کوردستان، بۆ ته نها سلێمانی ناڕازییه له ده سه اڵت؟
بێکه س: سلێمانی تا ڕاده یه ک شارێکی الوه، له سه ره تای دروستبوونییه وه تاکو ئه مڕۆ به رده وام 

دڵی کلتوور و سیاسه ت بووه له کوردستاندا، ده توانم بڵێم هه موو جواڵنه وه یه کی سیاسی له مێژووی گه لی کورددا له م 
شاره وه ده ستی پێکردووه یان که م تا زۆر مۆرکێکی بیری خه ڵکی ئه م شاره ی پێوه  بووه، سه رهه ڵدانی ساڵی 1919 
دژی ئینگلیزی داگیرکه ری کوردستان، هه روه ها سلێمانی یه که م شاربوو سه رهه ڵدانی کرد و دژی سه  دام ڕاپه ڕی، 
هه ر بۆیه جێگای گومان نین ئه وه ی ئێستا له سلێمانی ڕوده ده ن، ئه مه ڕه وشتی ئێمه ی خه ڵکی ئه م شاره یه، به اڵم له 
هه ولێر و دهۆک-یش خه ڵکانێک هه ن که بێزارن له سیاسه ت و کرده وه ی ده سه اڵت، به اڵم ڕێگایان پێنادرێت بێنه سه ر 
شه قام و داوای مافی خۆیان بکه ن، ده سه اڵتی )پارتی دیموکراتی کوردستان( له هه ولێر و دهۆک زۆر به هێزتره وه ی 

له شاری سلێمانیدا، بێگومان له ژێر ده سه اڵتی پارتیدا هه رده م ده نگه کان سه رکوت کراون.

مۆو: پارتی و یه کێتی زیاتر له بیست ساڵه حوکومڕانی هه رێمی کوردستان ده که ن، تا چه ند ئه م دوو پارته به هێزن و 
ڕه گیان له ناو کۆمه ڵگای کوردیدا داکوتاوه؟

بێکه س: شه ڕی ناوخۆ له  نێوان )پارتی و یه کێتی(دا که له سااڵنی نه وه ده کان و پێش ئه و سااڵنه دا ڕویاندا، الپه ڕه یه کی 
ڕه شه  له مێژووی میلله تی کورددا، هه رگیز ئێمه ی کورد شازیی پێوه  ناکه ین، شوکور ئه وان ناچار کران ڕێبکه ون و 
ده سه اڵت به ش بکه ن، هه رچه نده له نێوان ئه و دوو پارته دا تاکو ئه مڕۆیش ئاسه واری ئه و جه نگه و گرژی و پێباوه ڕی به 
ئاشکرا دیاره، له وه دا ده بینرێت که حکومه ت کارتۆنییه و ده سه اڵتی ته واوی النییه، به ڵکو ده سه اڵت الی 
سه رکرده کانی ئه و دوو پارته یه، هه موو بڕیارێک له الیه ن سه رکرده کانی ئه و دووپارته وه ده رده چێت، 
کاریگه رییان به سه ر هه موو شتێکه وه هه یه له کودستان، ئه و دوو پارته ڕۆژنامه  و گۆڤار و چه ندین 
ته له فزیۆنی تایبه ت به خۆیان هه یه... چاودێریشن به سه ر میدیای گشتییه وه، بازاڕ و بازرگانی واڵتیان 
مه رگ  پێش  به مانای  که  بوون،  )پێشمه رگه   یه کێتی  له گه ڵ  پارتی  چه ندێک  کردووه،  داگیر  ته واو 

ئەدەبیسەردەم
24



که وتن(دێت، ئه و پێشمه رگانه تاکو ئه مڕۆیش سه ره جه م له ژێر کۆمانۆی پارتی و یه کێتیدان، له ده ره وه ی 
ده سه اڵتی حکومه ت، هه ر پارته و سه ربازی ده زگای نهێنی خۆی هه یه. کوردستان واڵتێکی ده وڵه مه نده 
ماڵی نیشتیمان و نه  وته که ی ئاوابێت، بێگومان داهاته که ی له نێوان ئه و دوو پارته دا دابه ش ده کرێت، 
چه ندین ساڵه نه وه له دوای نه وه خه ویانه به شداربن له کوردستاندا به تایبه تی له سیاسه تی واڵتدا، 
هه موو ساڵێک سه دان الو له زانکۆکانی کوردستان ده رده چن، بێ ئه وه ی به ختیان به رکه وێت و کاریان 

پێبدرێت.

له  ناوچه که دا،  له  سه رکه وتووه  ڕاده یه ک  تا  نموونه یه کی  عێراق  کوردستانی  کوردی  مۆو: 
دوورگه یه ک ده چێت بۆ نموونه ی دیموکراتی له ناو ده ریایه ک له دیکتاتۆرییه تدا، که وا دیاره، 
ڕێزلێنانی  خه اڵتی  ئه مساڵدا  دووی  مانگی  له  به رزانی  مه سعود  هه رێم  حکومه تی  سه رۆکی 

"ئه تله نتیک"ی پی به خشرا، ئایا ئه وه ته نها ڕوکه شه؟
بێکه س: ئه م پرسیاره پێویسته له که سانێکی سیاسه تکاری بکه یت، ئه گه ر ئه و دوو پارته هه موو 
شتێکیان کۆنترۆڵ کردبیت، چۆن ده توانی ناوی دیموکراتی بێنین، به اڵم ته نها ده توانین بڵیین 
نائارامی و ڕه شه کوژییه ی عێراقی کاول کرووه،  له و  به دووره  ئارامه و  یان هه رێمێکی  جێگایه ک 

به اڵم ئه وه کوردستان به دیموکراتی ناکات، ڕای خه ڵک و ده نگی گشتی خه ڵکی کوردستان له ژێر 
گوشاردایه، له هه ولێر  و دهۆک تاکو ئه مڕۆیش یاساغه خۆ پیشاندان بکرێت، من ئه وه ناونانێم 

سه ربه ستی و دیموکراتی.

مۆو: سیاسه تێکی ئۆپۆزسیۆنی به هێز بوونی هه یه له کوردستاندا؟
بێکه س: بزوتنه وه ی گۆڕان ئێستا له گه شه  و تافی الوی خۆیدایه، به اڵم ئێستا زۆرینه ی ده نگه 
که  گه نجانه ن  ئه و  به زۆری  شه قامه کان،  سه ر  ده ڕژێنه  ده رده بڕن و  ناڕه زایی  که  ناڕازییه کان 
پارته ئیسالمیه کان هه له که  پارتێکدا نین، له کاتێکی وادا گۆڕان و  له گه ڵ هیچ بزوتنه وه و 

ده قۆزنه وه و ده نگی خۆیان تێکه ڵ به ناڕازییه کان ده که ن.

ئەدەبیسەردەممۆو: ئه وه ی که زۆر گوێمان لێی ده بێت... بنبڕکردنی دزی و به هه ده ر نه دانی سامانی واڵته؟
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بێکه س: دزی و به هه ده  ردانی سامانی واڵت له ته واوی واڵتدا ده کرێت، 
ئه و  ئاسه واری  پارته کاندا،  ناو  له  وه زاره ته کانیدا،  حکومه ت و  له 

کرده وه یه له هه موو جێگایه ک دیاره، زۆرینه ی سیاسه تمه داره کان ملوێنێرن، 
که هه موومان ده زانین ده ساڵێک پێش ئێستا هه موو ئه وانه له و شاخانه بوون و بێماڵ و 

ڕه ش و ڕووت بوون، شتی وا چۆن ده بێت، حکومه تی هه رێمی کورستان ته مه نی بیست 
بێگومان سیاسه تکردن  مانگانه ی سیاسه تمه داره کان خه یاڵییه،  بێگومان داهاتی  ساڵێکه، 

سامان،  کۆکردنه وه ی سه روه  ت و  بوون و  ده وڵه مه ند  خێرا  بۆ  کوردستان  له  ڕێگایه  باشترین 
کارمه نده  به ده سته  و  ده سه اڵتی  کێ  وایه،  خێزانیی  بازرگانی  کۆمپانیایه کی  وه ک  کوردستان  هه رێمی  حکومه تی 
له و حکومه ته دا، یان کوڕی، برای، زاوای، خزمی، پیاوی فاڵنه سیاسه تمه داره، له ده ره وه ی ئه و په یوه ندیانه دا زۆرینه 
بێبه ش و بێکارن، خه ڵکی کوردستان کوێرنین، بێگومان ژیانی ڕۆژانه یان به کۆێره وه ری ده گوزه رێنن، خه ڵکی له  دزی و 

گیرفان پڕکردنی ده سه اڵتداران توڕه  و بێزارن.
زۆرینه ی کاربه ده ست  و سیاسه ت کاره کانی کوردستان دز و گیرفان پڕکه رن ئه وه ڕوون   و ئاشکرایه ، هۆکاری ناڕه زایی 
خه ڵکی کوردستانیش له سه رهه ڵدانه کانی تری ناوچه که  ده چن، بۆ نمونه  میسر و تونس که چاوی خه ڵکی ناوچه که یان 
کرده وه، له ڕاستیدا هۆکاری ئه و خۆپیشندان و ڕاپه ڕینانه یه ک هۆکارن، ئیتر له سلێمانی بێت یان به غداد یان به حره ین، 
یان له هه رجێگایه کی تری ناوچه که ، هۆکاریان گوێ نه گرتنی ده سه اڵته له خه ڵکی ئه و واڵته، میدیاکان و به تایبه تی 
ئه نترنێت هۆکارن بۆ گه یاندنی خێرای ڕوداوه کان، جیهانیان ته واو بچوک کردۆته وه، نه وه ی نوێ له هه رجێگایه ک بێت 

ئه مڕۆ په یوه ندیان هه یه له گه ڵ هه موو جیهاندا.
من له یه کێک له گۆڤاره کانی سه ر به یه کێک له  و دوو پارته دا خوێندمه وه، که له نێوان دوو که وانه دا به خه تێکی تۆخ و 
گه وره  نووسرابوو، هه ڵبه ته به ره و ڕووی که سانێک کراوه ته وه که ناڕازین له ده سه اڵت و لێره و له وێ پێده چێت به شداریان 
کردبێت له خۆپیشانداندا، )دوای ئه وه ی پارته که مان ئه و هه موو خزمه ته ی پێشکه ش به وان کرد، ئه وان چۆن شه رم 
ناکه ن و ده وێرن بچنه سه ر شه قام و هه ڕه شه ی ده ست له کارکێشانه وه ده که ن له کاره کانیان.( ئێمه 
ئه وه ده زانین هه موو ئه وسا له شاخ بوون! چ پارتی چ یه کێتی، بێگومان به ره نگارییه کی سه ختیان 
کرد له کوردستان، به اڵم ئه وه مانای ئه وه نییه که ئه مڕۆ چۆن  و چییان بوێت له واڵتدا بیکه ن، ئه وه 
ئه و مافه  نادات به وان که هه موو شتێکی واڵت به دار و به ردییه وه له نێوان خۆیاندا دابه ش بکه ن و 

مافی گه لیش له بیر بکه ن.
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مۆو: پێت وانییه ئه وه میراتی شۆڕشی چه کداری نه بێت که پارتی و یه کێتی سیسته می به ڕێوه بردنی 
ئێستایان له سه ر بنیاد نابێت؟

بێکه س: ئه گه ر تۆ له شاخ بووبێت له سه نگه ری به رگریدا، بجه نگیت له پێناوی سه ربه ستیدا، ده بێت 
به و  گه یشتوین  ڕاده یه ک  تا  ئێستا  ئێستادا،  ئه وساو  به ڕێوه بردنی  سیسته می  له  بکرێت  جیاوازی 
سه ربه ستییه، نابێت وه کو سه رده می شاخ بیر بکه ینه وه، پارتی و یه کیتی بۆیان نییه  ده سه اڵتی 
مافی  له  بیر  پێویسته  سیاسه تمه داره کان  پێویست،  داواکاری  ئێستا،  وه زعی  بکه ن،  قۆرغ  واڵت 
ڕه وای گه ل بکه نه وه، پارته کانی کوردستان باش ده زانن، به اڵم به رژه وه ندی خۆیان ده خه نه پێش 
به رژه وه ندی گه له وه، موباره کیش ئه وه ی ده زانی، قه زافیش ئه وه ی ده زانی، به اڵم گوێیان پێنه ده دا.

مۆو: خه ڵکی کوردستان بێهیوا بوون... دوای ئه وه ی ته مه نێکی دوورو درێژ ڕه نج  و خوێنیاندا 
بۆ گه یشتنیان به م ڕۆژه؟

بۆ  نه بوو  ئێمه   خه وی  هه یه  ئێستا  ئه وه ی  بوون،  بێهیوا  ڕاده یه ک  تا  دڵنیاییه وه  به  بێکه س: 
کوردستان، زۆر له خه وو هیواکانمان نه هاتنه دی، وه نه بێت ئێمه  ی کورد ڕووناکیشمان له ئاسۆوه 

لێوه  دیار نه بێت، تروسکاییه کی کزی ئه و ڕوناکییه  لێمان ده دات و له سه ر خۆیش ئه و ڕوناکییه 
زیاد ده کات.

مۆو: تۆ چۆن ئێستا له وه زعه که ده ڕوانیت؟
هه موو  ده سه اڵت  نییه،  دره نگیش  دره نگه و  دێنێت،  بۆ  چیمان  پاشه ڕۆژ  نازانم  من  بێکه س: 
به ره  و  یان  ده چێن،  دیموکراتی  به ره  و  یان  )ئێمه  بکات،  گۆڕانکاری  ڕیفۆرم و  ده توانێت  کات 
ده که ن و  کار  حکومه تیشدا  له  کوردستان و  له  که س  زۆرێک  نه چێت  له بیرت  دیکتاتۆرییه ت(، 
کاریش جێبه جێ ده که ن، کورده کانی تورکیا، ئێران و سوریا، له ئێمه ده ڕوانن وه ک نمونه، کورد 

هه رگیز نابێت ئه م هه له له ده ست خۆی بدات.

مۆو: تۆ وه زیر بوویت له سه ره تای حکومه تی هه رێمی کوردستاندا، به اڵم دوای ساڵێک ده ستت 
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له  کار کێشایه وه ، بۆچی؟
بێکه س: ئه وسا له زۆر شتا هه ڵه کران، له ژێر زه بر و زۆری ده سه اڵتی 

ئه وسادا، چه ندین ڕۆژنامه نووس و ده نگی ئازاد بێده گ کران، گران بوو بۆ 
من، به شێک بم له و سیسته مه و لێیان بێده نگ بم.

مۆو: شتێکی تر... تۆ ناودارترین شاعیری کوردیت و باوکیشت شاعیر بووه، ئایا بۆ له ناو 
کورددا ئه وه نده شاعیر زۆرن؟

بێکه س: به ده م پێکه نینه وه، ڕاسته شاعیرمان زۆرن، به اڵم شاعیره باشه کانمان به  په نجه کانی ده ست ده ژمێردرێن، 
هه روه ک چۆن له ئه ده  بی عه ره بیشدا شیعر له  پله ی یه که مدا دێت، یان چۆن ڕۆمان له ئه وروپادا له  پله ی یه که مدا 

دێت، له کوردستان ڕۆمان نووسی باشمان هه ن، به اڵم بێگومان هونه ری شیعر نوسین له پله ی یه که مدایه.

سه رچاوه:
www.vredesprijs-ieper.be  .ماڵپه ڕی فه رمی خه اڵتی ئاشتی- ئیپر
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ئیسماعیل حەمەئەمین

وێنەی باوەڵێک پڕ شیعر:
لەدوای  لەوەدابوو،  سەیر  خوێندەوە،  بێکەسم  شێرکۆ  مامۆستا  بیۆگرافیای  بەشی  هەردوو  کەمدا  ڕۆژیکی  لەچەند 
خوێندنەوەی یاداشتەکانی "نووسین بەئاوی خۆڵەمێش"، وێنەیەک ئامادەگی هەبوو، وێنەی شاعیرێکی مێردمنداڵ 
بەباوەڵێکی تەنەکەی پڕ شیعر و خەونەوە، پەڕەوازە و بێ النە و پشت و پەنا. ئەم وێنەی باوەڵە تەنەکەیە، وێنەیەکە 
بەدوومەوەیە و لەگەڵ هێرشکردنە سەر گۆڕی شێرکۆ بێکەس ئەم باوڵە تەنەکەیە جارێکیتر گەمارۆیدام. وێنەیەکی 
کاریگەرە، تیژبڕە، پڕە لە هێزی ڕەمزی و ڤیزیۆنی ترسناک، ئامادەیە لەهەموو شوێنێکدا کە یادەوەری شیعری پەی 
نووسەرێک  وەک  چارەنوسمان  بێت،  لەبیرکردنەوەیەوە  لەو  من،  لەسەر  وێنەیە  ئەم  کاریگەری  لەوانەیە  پێبەرێت. 
لەنێو کولتوورێکی کۆمەاڵیەتی دواکەتوودا لەزەمەنی بێکەسی باوکەوە تازەمەنی کۆچی دوایی بێکەسی کوڕ هیچ 
گۆڕانکاریەکی بەسەردا نەهاتووە! تەنانەت هەست دەکەم مردنی نووسەر لەم کولتوورەدا مردنێکی لەسەرخۆیە و خۆی 
بەدرێژایی ساڵەکانی تەمەنی درێژدەکاتەوە. سااڵنێک لەنێو خۆتدا گیردەخۆیت، لەنێو دونیای ئەدەبی خۆتدا هەموو 

شێرکۆ 
لەباوەڵێکی 
تەنەکەدا..
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لەگەمژەیی  جۆرێک  بەر  ڕۆژێک 
کوولتوری  کە  دەبیتەوە  کوولتوری 
بەرهەمیهێناوە،  خێڵەکایەتی 
بەردەوامیش سیاسەت فۆرمی نوێی 
پێدەبەخشێت. لەوانەیە وەک کامەران 
موکری شاعیر بەتەنها لەئوتێلێکدا 
تەنکەکەماندا  باوەڵە  لەگەڵ 
تەنهاکانی  لەژوورە  یاخود  بمرین 
ئەم  لەبیربکرێین...  مەنفاکاندا 
دونیا  ئەو  تەنەکەیە،  باوەڵە 
ئیستاتیکی و پڕ چیرۆک و شیعریەیە 
و  هەڵیدەگرین  خۆماندا  کەلەگەڵ 
دەبێت  بەاڵم  هاوەڵمانە،  تامردن 
گەورە  هێزێکی  بزانین  ئەوەش 
هەیە  بوونی  کۆمەڵگەیەدا  لەم 
باوەڵە  ئەو  هەوڵدەدا  بەردەوام  کە 
تەسلیم  و  لێبسەنێت  بچوکەت 
هەست  و  چەوت  سیاسەتی  بە 
مردوویی نەریتەکان و دواکەتوویی 
بکات.  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی 
و  گۆران  لەزەمەنی  هێزە  ئەم 
بێکەسی باوکدا بەزەقی ئامادەبوو، 
و  سیاسەت  بەرگی  ئێستاش 
کوولتور  بێ  ڕۆژنامەنوسی سیاسی 
لەخۆگرتووە،  جۆراورجۆری  پارتی  و 

نمایشدەکات.  خۆی  دیموکراسدا  لەماسکی  هەروەها 
ئاکادیمی  فۆرمی  پۆستمۆدێرنەدا  دیاردەی  لەنوێترین 
ئەدەب،  دژی  لە  لەجەنگدان  بەهەموان  و  وەرگرتووە 
کوولتوری  لەنێو  ئەدەبیەی  سوبێکتە  ئەو  لەدژی 
ترسناک  هێزیکی  دەکات.  خۆی  مەشقی  کوردیدا 
بوونی هەیە و بەردەوام هەوڵدەدات ژیانی نووسەر 
بکات،  کەسایەتی  تیرۆری  هەڕەشەوە،  ژێر  بخاتە 
بێت  بەدوویەوە  و  کاراکتەری  سەر  بخاتە  گومان 
لەهەڵەکانیدا وەک ئینسان، تانەی لێبدات و بژێوی 
و ژیانی بخاتە ژێر گوشارەوە. ئەم هێزە تاریکە دژە 
ئەدەبیە سااڵنێکە لە شیرکۆدا ئەو فیگورە دەبینێت 
کە دەبێت لێیبدات، تەنانەت بەناوی شیعر و ڕەخنەی 

ئەدەبی و ئەدەبەوە لەدژی شێرکۆ لەکاردابوون. 
ئەم هێزە تاریکە دژە جوانیە لە کۆمەڵگەی کوردیدا 
کە  کورتناکرێتەوە  لەوەدا  تەنها  و  دەمامکدارە 
بەئاشکرا کاربکات، بەڵکو خۆی لەو نیمچە ڕۆشنبیر و 
لەتە ئەدیبانە دەبینێتەوە، کە بەدرێژایی مێژوی ژیانی 
هەڵواسیوە  بەدەسەاڵتەکانەوە  خۆیان  ئێمە،  ئەدەبی 
بەردەوامی  بتوانن  کە  هەیە  نووسینیان  ئەوەندە  و 
لەڤیستیڤاڵەکاندا  و  خۆیان  بەناونیشانەکانی  بدەن 
زۆر  و  بچوک  داهێنانیشدا  کردەی  لە  دەربکەون،  پێی 
بچوکتردەبنەوە. ئەم هێزە هەمان فۆرمی خێڵە، هەمان 
دەرکەوتنی  لەبەرئەوە  هەیە،  خێڵی  گردبونەوەی  خەمی 

لەال  زۆر  دەسەاڵتدا  دیوەخانەکانی  و  ڤیستڤاڵ  لە  خۆی 
خێڵەکیەتە  ئەم  داهێنان.  کردەی  لە  وەک  گرنگترە 
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ماسکی  ئەدیب،  لەفیگوری  کەڕنەڤاڵیەدا  مۆدێرنە  کەشە  لەم  ماسکدارە 
لیبرالدا  و  مۆدێرنیست  پۆست  چاالکەوان، سیاسی  ئەکادیمیست،  شاعیر، 
خۆی نمایشدەکات. ئێمە دەکەوینە هەڵەیەکی گەورە وا مەزندە بکەین کە 
تەنها سەلەفیە توندڕەوەکان لە دژی شیرکۆ لەکاردا بوون، بەڵکو لەپشت 
بوون،  هێزە  ئەو  داینەمۆی  هیالکانە  ماسکدارە  لەو  سوپایەک  ئەمانەوە 
دژی  لە  ئەمانە  بوون،  لەکاردا  گەورەیە  ئیستاتیکا  هێزە  ئەو  لەدژی  کە 
شێرکۆ بوون، چونکە بوونی  شیرکۆ، بوونی شاعیرێک بوو لەجیهاندا. ئەم 
ماسکدارە نوێیە لەگەڵ کۆچی شێرکۆدا فرمێسکی درۆینەی ڕشت، بەاڵم 
ئەم  جێبەجێبکرێت.  جوانەکەی  وەسێتنامە  بوو  ئەوە  لەدژی  لەبنەڕەتدا 
هێزە خێڵەکیە دیوانخوازیە ماسک مۆدێرنە، دەیەوێت هەمیشە ئەو وێنەیە 
فیگوری  سەر  بۆ  کورتبکاتەوە  شیعر  بەوەی   زەقبکاتەوە 
شاعیر و چیرۆکنوسێک کە ناتوانێت دەستی لەسەری 
جیابکاتەوە، ئەم هێزە دەیویست بڵێت کە باوەڵە 
ئەبەدیەکەی شیرکۆ، باوەڵی پیاوێکە نازانێت چی 
لەدونیادا دەگوزەرێت، دەیانویست باوەڵەکەی 
پێ دابنێن و لەدیوەخانەکەیاندا داینیشێنن، 
بەاڵم شیرکۆ تا کۆچی ئەو باوەڵەی لەگەڵ 
باوەڵەکەی  تائێستاش  و  هەڵگرت  خۆیدا 
درێژبونەوەیەکی ڕەمزی هەیە لەنێوماندا.

چیرۆکی ئەم باوڵە تەنەکەیە
شیرکۆ بە باوەڵێکی قەدیمەوە، بێ شوێن و 
ڕێگە و جێگە و بێ هاودەم و هاوڕێ لەگەڵ 
دەبێتەوە.  ڕووبەروو  ترسناکدا  هەژاریەکی 
لەدوای مردنی بێکەسی باوک و شووکردنەوەی 

بۆ  سەفەرکردنی  و  دایکی  دووهەمی 
بەغدا بەخۆی و کچەکانیەوە، شیرکۆی 
شێرکۆی  بەجێدەمێنێت!.  مێردمنداڵ 
مێرد منداڵ، ڕازی نییە بچێت لەگەڵیاندا. 
خۆڵەمێشدا  ئاوی  لەیاداشتەکانی 
سیانزە  تەمەنم  من  نووسیویەتی: 
شووی  دایکم  کە  بوو،  سااڵن  چواردە 
بەعومەر هەڵمەت کردەوە. خەریکبوو 
شەشی سەرەتایی تەواو بکەم، بەاڵم 
زۆر  دایکم  شووکردنەوەیەی  ئەم  من 
دیکەدا  لەشوێنێکی  بوو..   پێناخۆش 
نوسیویەتی: زۆرم لەگەڵدا خەریکبوون، 
باسی بەغدایان بۆ ئەکردم، بەاڵم من 
نەچووم.  و  یاخیبووم  یاخیبوون،  وەک 
قووڵ  برینێکی  جیابوونەوەیە  ئەم 
ڕۆژانی  و  دڵمەوە  کردە  بەسوێی  و 
ئیتر  ڕەشکردم!  لەبەرچاو  ئایندەمی 
ڕوویانکردە  خوشکەکانم  و  دایکم 
منیش  و  بەغدایان  تازەی  ماڵی 
نائومێد و دڵشکاو، باوەڵە تەنەکەکەم 
ماڵی  ڕوومکردە  و  سەرشانم  خستە 
شیرکۆ  ئاوەها  ل٦٨...  عومەرم  خاڵە 
بێکەسی مێردمنداڵ دەبینین تەنیایی 
هەڵگرتووە،  قەسیدەدا  لەگەڵ  خۆی 
گەنجێک،  وەک  لەسلێمانیدا  بەتەنیا 
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لەماڵە خزمانی  تەنیا  و  و خەون، هەتیو  بیرۆکەی شیعر  لە  پڕێتی  وەک مێردمنداڵێک کە سەری 
گیرسایەوە، لەو بڕوایەدام لەو ساتەوە کە بێکەسی مێردمنداڵ باوەڵەکەی هەڵدەگرێت، لەوساتەوە 
تامردنی ئەو باوەڵە هاوسەفەری شیرکۆ بووە. ڕاستە باوەڵەکە لەڕووی فیزیکیەوە وندەبێت، بەاڵم 
وەک نەبینراوێک هەمیشە لەگەڵ شێرکۆدا هاوسەفەر و هاوخەم و هاوشیعر بووە. فایەق بێکەسی 
شاعیر بەگەنجی لەتەمەنی چل و سێ ساڵیدا کۆچدەکات، بێکەس باس لەو بەیانیەی کۆچی 
باوکی دەکات و بەو دێڕە وەسفی دەکات ، بەوەی: هەرگیز ئەو بەیانیەم بیرناچیتەوە! ١٧.  فایەق 
بێکەسی شاعیر  لەو تەمەنە کورتەیدا شێرکۆ و خوشکەکانی بۆ زەمەنێکی سەخت و ڕۆژگارێکی 
بێئامان جێدێڵێت. شێرکۆ نووسیویەتی و دەڵێت: ئەو ڕۆژە شوومە ١٩٤٨/١٢/١٨ بوو، تەمەنم 
دیمەنی  بەووردی  ئێستەش  تا  بووم.  دووی سەرەتایی  لەپۆلی  نەکردبۆوە،  پڕ  هەشت ساڵی 
ساتەوەختی ئەو مردنەی باوکم لەپێش چاوە. دایکم خەبەری کردمەوە... لەپڕ ئەو کۆکەیەم 
بچم  لێکردم  داوای  ساتە  ئەو  هەر  ڕایوەشاند،  و  باوکمیدا  پەالماری  شڵەژاو  دایکم  و  بیست 
بەشوێن کاک ئەحمەدی ئامۆزایدا... هەر ئەو ڕۆژەش هەستمکرد چەند ساڵێک گەورەتر بووم، 
وەک لەناخەوە هەڵتەکابم وابوو، تووشی ڕامانێکی قوڵی خەماوی بووم...ل١٨. ئاوەها لەهەندێک 
شوێنی خوێندنەوەی یادەوەریەکاندا من  گریاوم، منێک کەهەرگیز نایەڵم هەستەکانم بگاتە 
ئاستی ڕۆمانسیەتێکی گەرم و مەشقی ئەقاڵنی کانتی یان سڵۆتێردایکانە دەکەم بۆ زاڵبوون 
بەسەر سۆزداریدا، بەاڵم بێ ویستی خۆم و زۆرجار چاوم پڕدەبوون لەفرمێسک، زۆر جاریش توڕە 
دەبووم، زۆر جاریش دەمگووت: بۆ، ئاخر مامۆستا بۆ؟!  من لەدوای تەواوکردنی ئەم دووکتێبەی 
مامۆستا شێرکۆ ، کە بەچەند ڕۆژیک و بەخێرایی خوێندمەوە، بیرم لەوە دەکردەوە بچم بۆ سەردەم 
و لەسەر شێوازی نوسینەکەی قسەی لەگەڵدا بکەم، کەچی کە بیرم دەهاتەوە مامۆستا شێرکۆ 
ڕۆیشتووە و ئێستا ناتوانم ڕەخنەی لێ بگرم و بڵێم: دەکرا بەشێوەیەکی دیکە ئەم بیۆگرافیایەت 
بنوسیایە! حەتمەن وەک پیشەی خۆی ڕاکەی منی بەجیدی وەردەگرت و بەبێدەنگی گوێی لێدەگرتم! 
بەاڵم ئەمە مەحاڵە چونکە شیرکۆ ئێمەی بەجێهێشت، بەاڵم باوەڵە تەنەکەکەی بە نەبینراوی بۆ 

ئێمە جێهێشت.
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باوەڵەکەی شیرکۆ، باوەڵەکەی نەجمەدەینی مەال و گۆران
لێرەوە مەزندەی ئەوە دەکەم کە ئەدەبی کوردی لەم باوەڵە تەنەکە 
لەدژی  یەکەمیان  پاراستووە،  خۆی  خەسڵەتەکانی  خۆیدا  هەژارەی 
ئەمڕۆ.  تا  درێژدەبێتەوە  گەورەوە  نالی  لە  کە  بێگانە  دەسەاڵتی 
و  ئیستیاتیکا  دژی  گەورەیەی  هێزە  ئەو  دژی هەموو  لە  دووهەمیان 
ڕۆحی شیعر کاری خۆیدەکات. ئەو هێزە دواکەتووەی ڕقی لە ئەدەب و 
هونەری بااڵیە و بەکاری شێت و نابووت و سەرلێشواوەکانی دەزانێت. 
ئەم هێزە تاریکە کە تائێستا لەفۆرمدا گۆڕاوە دەنا لەجەوهەردا وەک 
خۆی ماوەتەوە، هێزێکە هەمیشە هەوڵیداوە باوەڵە تایبەتەکە لەشاعیر 
هەوڵیداوە  هەمیشە  بسەنێتەوە،  چیرۆکنووسین  و  شیعر  ڕۆحی  و 
دیوەخانی  بەندیەکانی  لەخانە  و  پێدانێت  باوەڵەکەی 
سیاسی و کاری دیکەدا قەتیسی بکات. بەاڵم ئەم 
باوەڵە پڕە لەتەنیایی و چیرۆک و شیعر، باوەڵێکە 
ئەدەبی  سوبێکتی  وجودیەکانی  کێشە 
لەدرەوەی  ئایدیاکان  و  شیعر  ڕۆحی  و 
هەڵدەگرێت  نەشازەکە  موزیکیە  جەوقە 
و سەرقاڵە بەخۆیەوە. هەر یەک لەئێمە 
لەگەڵ  خۆیەوە  تەنەکەکەی  لەباوەڵە 
جیهاندا قسە دەکات و سەرقاڵە بەکاری 
کەئەم  بڵێم  دەتوانم  لێرەوە  خۆیەوە، 
ڕەمزیە  دووریە  ئەو  تەنکەیە  باوەڵە 
گەورەیەیە، کە لە شێرکۆوە بە میراتی 

بۆمان ماوەتەوە.
ئەم باوەڵە قەدیمە باوەڵەکەی نەجمەدینی 
کەم  کەسێکی  چەند  دەمرێت  کە  مەالیە، 

شاعیریک،  دەبن،  تەرمەکەیەوە  بەدووی 
تەنیایی  لە  کوولتور  بۆ  خەمخۆرێک 
دەمرێت،  باوەڵەکەیدا  لەگەڵ  و  خۆیدا 
ئەودا.  لە کەشتیەکەی  قاسەیە  تاکە  کە 
و  کوردی  زمانی  فێرکردنی  باوەڵێک 
ئاژەاڵنی  و  مرۆڤ  خۆشەویستی  و  شیعر 
لەنێودا بوو. دەڵێن کە نەجمەدینی مەال 
دەمرێت چەند منداڵێکی ڕەش و ڕووت و 
دەبن.  تەرمەکەیەوە  بەدووی  هەژارێک 
فەرمانبەرێکی  تەرمی  کە  بەمەرجێک 
گەورەی کورد لەبەغداوە دێتەوە، هەموو 
تەرمی  لێدەکەن.  پێشوازی  سلێمانی 
فەیسەڵەوە  مەلیک  لەتەنیشت  پیاوێک 
و  شاعیر  وەک  خۆی  لەدیوەخانەکاندا  و 
وێنەیە  دوو  ئەم  ناساندووە،  مێژونوس 
لەزەمەنێکی کورتدا بەدووی یەکدا دێن.  
هەوڵدەدات  تاریکە  هێزە  ئەم  ئاوەها 
شاعیر  گۆرانی  لەدەستی  باوەڵەکە 
گەورەی  شاعیرێکی  دەیەوێت  بفڕێنێت، 
سەر  بۆ  بکاتەوە  بچوک  گۆران  وەک 
بەمەش  و  لەژیانیدا  بچوک  ڕووداوێکی 
بۆ  بکات.  بەئەوان  تەسلیم  باوەڵەکەی 
نموونە چیرۆکی کورتهێنانێک لە خەزێنەی 
گۆران  بەندکردنی  و  فەرمانگەکەی 
لەسەر ئەو کورتهێنانە بەردەوام تائەمڕۆ 
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لەپێچێکیدا  گۆران  نابینن  ئەوە  نابینن،  زمانەوانیە  گەورە  ئەو شۆڕشە  بەاڵم  دەکەنەوە.  دووبارە 
کالسیک بەجێدەهێڵیت ودونیایەک موزیکی تازە،  هەناسەی نوێ و وێنەی مرۆڤی خەیاڵبۆکراوی 
نوێ دەهێنێتە زمانەوە. زمان لەسەر ئاستە کالستە پاشکۆیەتیە عەرەبیەکەیەوە دەبێتە زمانێک 
کە هەناسەی کوردی و موزیکالیەتی نوێ نمایشدەکات، زمانی کوردی لەگۆرانەوە هەناسەیەکی 
گۆرانەوە  تەنهاکەی  لەباوەڵە  دەکات.  کوردی   نوێی  خەونێکی  بانگەشەی  و  وەردەگرێت  نوی 
خۆی  خەونەکانیەوە  و  بەخۆی  کۆمەاڵیەتی  لەدواکەتوویی  بوو  ئازاد  کوردی  نوێی  مرۆڤیکی 
نمایشدەکات. گۆران هەرچەندە لە بەندیخانەکاندا و لە قاوشی خەستەخانەکاندا لەژێر زۆرداری 
ژیان و دیکتاتۆر و زەمی هاوڕێکانیدا ژیانی بەسەربرد، کەچی لە باوەڵە تەنەکە و تەنهاکەیدا 
دونیایەکی دیکەی پڕ ڕۆحی شیعری بوونی هەبووە. ئەم هێزە دژە ئەدەبیە ئەوەندە ناشرینە 
تائێستاش لەوە ناوەستێت هەڵەیەک لەژیانی گۆران باس نەکات، بەمەرجێک دادگا لەیەکەم 
دانیشتندا بڕیاڕی ئازادکردنی گۆران دەدات لەبەرئەوەی ئەو هەڵەیە پەیوەندی بەئەوەوە نەبووە 
و کەمکردنی پارە لە قاسەی خەزێنەکە هەڵەیەکی ژمێریاریە. هەرچەندە کەسانێکی دڵسۆز 
بەگۆران دەڵێن ئەوان دەتوانن پارەکە بدەنەوە لەجیاتی ئەو و کێشەکە کۆتایی پێدێت، بەاڵم 
گۆران ڕازی نابێت بەوە، چونکە دەزانێت کە تاوانبار نییە. سەیر لەوەدایە لە تانە لێدانەوەی 
بڕیاڕی ئازادکردنی گۆرانی شاعیر، ئەم شاعیرەمان بەندکردنی بەسەردا دەسەپێنرێت. تائێستاش 
ئەو هێزە ناشرینەی لەبۆسەدایە بۆ گۆران، بەسەر هەموو جوانیەکانی گۆراندا بازهەڵدەدا وباسی 
)بەندکردنی گۆران دەکات لەسەر دزی( و دەیەوێت وێنەی گۆران بشێوێنێت. تەنانەت ئەم هێزە 
تاریکە چەقۆکێشەکانی سلێمانی دەنێرن بۆ گۆران بۆئەوەی سوکایەتی پێبکەن و لەچایخانەیەکدا 
تفی لێدەکەن. نەک هەر ئەوە بەڵکو کاتێک گۆران بەخۆی و باوەڵە تەنەکە تەنهاکەیەوە دەچێتە 
مۆسکۆ بۆ چارەسەر، داوا لە حزبەکەی دەکات کە بڕێک زیاتر لە مۆسکۆ بمێنێتەوە، کەچی لەالیەن 
مۆسکۆ  گۆران  وەک  یەکێکی  بۆ  بێگۆمان   ڕەتدەکرێتەوە!.  داوایەی  ئەو  شیوعیەکانیەوە  هاوڕێ 
گۆران  الی  بووە،  پێویستی  ڕۆحی شیعری  و  نەخۆشی  جەستەی  کە  هێورییەی  لەو  بووە  بەشێک 
مۆسکۆ واڵتی پۆشکین و دێستۆێفسکی و چیخەف و تۆلستۆی بووە. نەک هەر ئەوە بەڵکو لەبەغدا 

هەموویان سەردانی گۆران دەکەن و دەبینن ژوورەکەی چەندە هەژارانە و ڕووتە لەمۆبێل، هەموویان 
لە یادەوەریەکاندا باسی ئەو هەژاریە دەکەن، بەاڵم خۆیان لەوە دەدزنەوە، کە قەرزاریان بۆ کوولتور 
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و خەباتی بۆ ئازادی ئەو ئەرکەی دەخستە سەرشانیان، کە نەدەبوایە گۆران ئاوەها بژیایە. گۆران تامردنی باوەڵەکەی 
لەگەڵ خۆیدا هەڵگرت و تەسلیمی هیچ هێزیکی دیکەی نەکرد لە دونیادا، جگە لە هێزی شیعر نەبێت. بەمشێوەیە 
لە کۆنەوە تائێستا ئاوەها ئەم هێزە تاریکە لەدژی ئەدەب کاردەکات، لەبۆسەدایە بۆ شاعیر، ئیدی کە ڕۆحی شیعری 
دەڕوخێت، کە دەکەوێتە چاڵە ڕەشەکانی سیاسەتی باو یان وشکدەکات، ئەم هێزە بەختەوەرە و سەمادەکات، بەاڵم کە 
بەردەوام باوەڵەکەی لەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێت و سنورەکان دەبڕێت و لەم شار بۆ ئەو شار و لەم سنور بۆ ئەویدیکە 
ڕۆحی شیعر لەگەڵ خۆیدا هەڵدەگرێت، ئیدی ئەم هێزە غەمبار وتوڕەیە و بەزەڕەبین چاوەڕێی ژماردنی یەک دێڕە، 
کە چەند مانایەک هەڵبگرێت، یاخود ئەم شاعیرە لەسنووری مرۆڤبوون دەردەکات کە نشێو و سەرکەوتنی هەیە، 
هەڵەی هەیە وەک هەموو مرۆڤێک. الیەنگری سیاسی و لێکدانەوەی هەڵە و دڵداری و ژیانی تایبەتی خۆی هەیە، 
نەخێر ئەم هێزە بەناوی پێرفێکتیەوە، بەناوی بەها ئەخالقی و شۆڕشگێریەکانەوە پەالماری شاعیر دەدات و لەهەموو 

وێستگەیەکدا دەیەوێت باوەڵەکەی دابنێت و لەگەڵیاندا دانیشێت و تەسلیمی ئەوان بێت.

  لەجیاتی هێمنی فەوزای شەڕەئاو
ڕۆژێک پێش هاتنەوەی تەرمی شێرکۆ لە شاری سلێمانیدا بەپێی قسەی ڕێکخەرانی میهرەجانی 
شەڕە ئاو، سەد هەزار کەس لە پارکی ئازادی شەڕە ئاو وشەڕە قوڕدەکەن. لە ڕۆژی دووهەمدا 
بەنیوەی ئەم ژمارەیە لەپێشوازی تەرمی شیرکۆدا ئامادەنابن! ئەم میهرەجانە بەناوی 
ئەنجامدرا،  شیرکۆ  کۆچی  بە  غەمباریمان  شاردنەوەی  لەسەر  کرانەوە  و  بەختەوەری 
ئەم میهرەجانە لەدژی ئەو هێمنیەبوو کە دەبوایە وەک ڕێزیک بۆ شێرکۆ لەو ڕۆژانەدا 
بەاڵم  ڕوودەدات،  یەکجار  و  تاقانەیە  شاعیرێک  مەرگی  چونکە  لێبکرایە،  پارێزگاری 
دووبارەکردنەوە.  بۆ  لەبەردەمدایە  ساڵیان  چەندەها  بەڵکو  ڕۆژ  نەک  ئاوەکان  شەڕە 
سەیر لەوەدایە مەرگی ئەم شاعیرەمان کە شیعری بۆ هەموو کۆاڵنێکی ئەم شارە 
گوتووە نابێتە هۆی دواخستنی تەنانەت هەفتەیەک یان چەند ڕۆژێکی ئەم میهرەجانە، 
ئەو هێمنیە بااڵو ترانسێندێنتاڵەی  هاتنەوەی شیرکۆ پێویستی پێ بوو، لەقوڕولیتەی 
پارکی ئازادیدا خنکێنرا. شیرکۆ شیعری بۆ هەموان نووسیوە، بۆ ئەو مندااڵنەی چوارباخ 
دەرگەزێن،  بۆ  شیعری  سوتاندنی،  بەعس  بەزیندوویی  بەندیخانەدا  لەماشێنێکی  کە 
پیرمەسوور، مەڵکەندی و کۆترەکانی کاکە ئەحمەدی شێخ و کانێسکان. شێرکۆ گۆرانی 
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بۆ مێژووی ئەمشارە گوتووە، هەڵقونەی کەوێک 
ئاوی  خوڕەی  نییە،  چۆلەکەیەک  جریوەی  نییە، 
جۆگەیەک نییە لەکوردستاندا دێڕێکی شیرکۆمان 
نییە،  شێیەک  ئەسپە  سمکۆاڵنی  بیرنەهێنتەوە. 
پاڵ  لەبندا  شێرکۆی  کۆپلەیەکی  نییە  بەردێک 
قەسیدەیەکی  نییە  شەقامێک  نەکەوتبێت، 
دونیایەکی  بێت،  تێپەڕنەبوو  پێدا  شیرکۆی 
کوردی نییە شیرکۆ شیعری بۆ نەگووتبێ. کەچی 
کە تەرمەکەی لە هەولێر دادەبەزێت، ژمارەیەکی 
دەبوایە  دەکەن،  لەتەرمەکەی  پێشوازی  کەم 
وشەی  لە  ڕێز  بۆ  ڕۆژەدا  لەو  دونیا  و  حکومەت 
دێتەوە  کە  بوونایە.  سڕومات  شیعر  و  نووسراو 
نەبێت،  هەزارێک  لەچەند  جگە  سلێمانی  بۆ 
پێش  ئەودان.  لەپێشوازی  کەمتر،  لەوانەشە 
هاتنەوەی تەرمەکەی دونیایەک مەالی سەلەفی 
مۆنمێنتی شەهیدانی  لەتەنیشت  ناشتی  لەدژی 
حوزەیران فەتوایاندا، فەتوای نەناشتنیاندا، چونکە 
بۆیاخچییەکەوە  منداڵە  لەچاوی  خودای  شیرکۆ 
بینیوە، نەک لەچاوی سەلەفیەکان. ئەم فەتوایە 
لەڕاستیدا فەتوای دەرکردنی الشەی ئەو بوو لە 
نیشتمان، فەتوای ناشرینکردنی هێزی شیعر بوو، 
فەتوایەک بوو لە دژی باوەڵە تەنەکەکەی شیرکۆ، 
کە بەدرێژایی تەمەنی وەک گۆران نەیدا بەهیچ 
هێزێکی ئەم دونیایە. شیرکۆ دۆاڵبەکەی بۆ خودا 
نەکردەوە، بەڵکو بۆ منداڵێکی بۆیاخچی کردەوە و 

لەگەڵیدا بەپێکەنینەوە بیریان لە پێاڵوەکانی 
بەسەرسەری  ئاوەها  چۆن  دەکردەوە،  خودا 
پڕکردووە  دونیای  و  ئامادەیە  مرۆڤەوە 
سەلەفیە  هێزە  ئەم  کوشتار.  و  جەنگ  لە 
هێزیکی  دیکەوە  لەالیەکی  و  لەالیەک 
کرچ و کاڵ و ڕووکەش و بازاڕیی، بەناوی 
چێژخۆریەکانی  بەسەر  کرانەوە  و  ئازادی 
ئاوەکەی  شەڕە  ئامادەنەبوو  مۆدێرنەدا، 
دوابخات. ڕۆژێک پێش هاتنەوەی تەرمی 
لە شوێنی شەهیدانی حوزەیران  شێرکۆ 
و  مندااڵنە  گاڵتەبازاڕی  و  ئاو  شەڕە 
مۆدێرن  پۆست  نوێی  موهەڕیجی 
هەر  دەکرد.  خۆیان  بەختەوەری  سەمای 
ناشتنی  بۆ  شیرکۆ  گۆڕی  ڕۆژەشدا  لەو 
ئامادە دەکرا! لەو ڕۆژەدا ئەوە ڕوویدا، وەک 
ئەوەی هەموویان بەمردنی ئەم شاعیرەمان 
حورمەتێک  هیچ  ئەوەی  وەک  بەختەوەربن، 
بۆ مردنی شاعیرێک لەم دەڤەرەدا نەمابێت، 
شەڕە  بەمەهزەلەی  دەکرێت  مەرگی  ئاوەها 
ئاو، یان فەتوای مەال سەلەفیەکان. لەو ڕۆژەدا 
و  مۆدێرنەکان  کەڕناڤاڵخوازە  هەردووکیان، 
ڕەمزیی  دیکەی  تیرۆرێکی  لە  سەلەفیەکان 
شێرکۆدا یەکیانگرتەوە. ئەم مێگەلە جەماوەریە 

لە جەوهەردا هەمان مێگەل بوون لە دژی گۆران، 
لە دژی نەجمەدینی مەال و نالی و مەوالنا خالید 
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و جەمال عیرفان لە کاردابوون، ئەمجارەیان بەناویی کرانەوەی نێر و مێ و میهرەجانی شەڕە ئاو تیرۆری غەمباری 
ئێمەیان کرد. ڕۆژی دوایی بەنیوەی ئەوانەی لە شەڕە ئاوەکەدا بوون نەهاتن بۆ پێشوازی لە تەرمی شێرکۆ! ئەمە 
جگە لەوەی پارکی ئازادی لە فەوزا و پیسی و قوڕی ڕۆژی یەکەمدا نقومبوو، ئەمە زیاتر کەش و هەوای ناشتنی 

تەرمی شێرکۆی قورستر کرد.
ئازاری گەورەی  ئەدەبێکە کە  ڕەمزی  "پاڵتۆ"ی گۆگۆڵ  نۆڤڵێتی  ڕووسیدا   ئەدەبی  لە  بڵێم:  لەدوا جاردا دەمەوێت 
چەوساندنەوەی مرۆڤی ڕووسی بەرجەستە دەکات، ئاکایی ئاکاێیسڤیچ پاڵەوانی ئەو ڕۆمانەیە و ڕەمزی ئەو فەرمانبەرە 
پاڵتۆیەک دەکڕێت و  و نەدەشتوانێت گەندەڵ بێت. بەهیالکی چەند ساڵێک  نە بەرتیلخۆرە، نەدزە  دڵسۆزەیە، کە 
پاڵتۆکەیەوە  بەخەفەتی  ئاکاێیسڤیچ   ئاکایی  ڕووتیدەکەنەوە.  جەردە  و  دز  تۆفاندا  شەوی  لەیەکەم  و  لەدوایشدا 
ڕۆمانوسی  ڕووسی.  کۆمەڵگەی  دزەکانی  پاڵتۆ  ڕێگای  سەر  دەچێتە  خێوێک  دەبێتە  مردنی  دوای  بەاڵم  دەمرێت، 
هاتووین...  گۆگۆڵەوە  پاڵتۆکەی  لە  هەموان  ئێمە  دەڵێت:  گۆگۆڵ  نۆڤڵەی  ئەم  دەربارەی  دۆستۆێفسکی  ڕووسی 
بەمەش گۆگۆڵ دەبێتە قوتابخانەیەک بۆ نەوەیەکی دیکەی ئەدەبی ڕووسی. لەبەرئەوە مافی خۆمانە 
لەبەرامبەر گەورەیی شێرکۆ و ژیانیدا بڵێین: ئێمەش هەمومان لەباوەڵە تەنەکەکەی شێرکۆوە 

هاتووین، تائەبەد لەباوەڵەکەی دەڕوانین..
   

سەرچاوە: شیرکۆ بێکەس: نوسین بەئاوی خۆڵەمێش ، بەرگی یەکەم، چاپی غەزەلنوس ٢٠١٣
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شێرکۆ بێکەس دوا شاعیری مولتەزیم
ئەحمەدی مەال

جاویدانیی  ئەمە  دەمێنێتەوە.  لەگەڵیشمان  و  دەکات  لێ  ماڵئاواییمان  نییە،  یەکجارەکی  هەرگیز  شاعیر  ماڵئاوایی 
وشەیە، ناوەڕۆک و رۆحی ئینسانە. شیعر بەم دووە لەسەر پێی خۆی دەوەستێ. وشە و رۆح : جمکانەی ئەبەدی.

سیاسەت  رەهەندە:  فرە  ئەودا  شیعری  لە  واقیع  دەنووسی.  شیعری  واقعیانەش  و  بوو  خەونبین  بێکەس  شێرکۆ 
قوواڵییەکەیەتی و چەمکە کۆمەاڵیەتییەکانیش لە خزمەتی ئەودا لە کارن. فەزا تێکچڕژاوە. ئایدیال لە شیعری ئەودا 
لە واقیعەوە سەرهەڵدەدەن و لە سەرچاوەی ئەو توێشوو وەردەگرن، لە ئەودا گەورە دەبن و لە ئەویشدا پەرە دەسێنن. 
واقعیدا  بە فلتەری  واقیعی کوردستان نەبووە. وشە الی ئەو دەبێ  وابەستەی  لە شیعردا  کەس هەندەی بێکەس 

تێپەڕێ بۆ ئەوەی تێکهەڵكێشی خەونەکانی بێ. خەونە مەزنەکەی شاعیریش کوردستانە.
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ئەم واقیعەش لە گۆڕاندایە، لە شەستەکانی 
یەکەمی  دەیەی  تا  و  رابردووەوە  سەدەی 
سەدەی بیست و یەکەم، نەخشەی سیاسی 
دێت،  بەسەر  گۆڕانکاری  جۆر  چەندین  بە 
و  سەرهەڵدانەوە  و  نسکۆ  و  شۆڕش 
راگواستن و ئەنفال و تاراوگە و دوا شەڕی 
بەرجەستەبوونی  و  گەڕانەوە  و  کەنداو 
بە  ئەگەر  شاعیر.  خەونەکانی  لە  بەشێک 
بەسەر  شاعیر  شیعرییەکانی  دەقە  وردی 
بکەینەوە، ئەوە وەک ئەوە وایە کە بەرامبەر 
بە رۆژمێرێک راوەستابێتین، واقیع لە جووڵە 
دایە و رۆحیش هەناسە دەدات، رەنگدانەوەی 

جیهانێکە لە هەڵکشان و داکشاندایە.
هێڵێکی  دەقانە  ئەم  قەبرغەی  ناو  بە 
ئەویش  گەشەسەندندایە.  لە  فیکریی 
دامەزراندی  و  "چیا"  زمانی  بە  گەیشتنە 
"هەوارگەی" کوردان. لەم هێڵە زەمەنییەدا، 
دەبینێ  یەکەم  رۆڵی  زمان  هەڵبەتە 
دروستکردنی  لە  بەشداربێ  ئەوەی  بۆ 
و  شوێن  دامەزراندنی  "دروستکردن"بدات. 
زمان وەکو پرۆژەیەکی شیعری ـ واقیعی لە 

الی شێرکۆ بێکەس بەرجەستە دەبێ.
و  بێت  سەربەخۆ  کوردستانێکی  شوێن: 
زمانیش وەکو بڕبڕەی پشتی ئەو هەیکەلە 
لە  هەر  بداتێ.  رۆحی  و  جووڵە  بتخاتە 

تریفەی هەڵبەستەوە تا دوا دیوانەکانی، دەتوانین 
بڵێن پرۆژەی شیعریی شێرکۆ بێکەس بە دەوری 
ئەم تەوەرەدا خول دەخوات. ئەم خولبەستنەیە 
پیرۆز  رۆحێکی  و  ئەفسانەیی  هێزێکی  کە 
دەخشێتە دەقەکانی شیرکۆ بێکەس. ئەفسانە 
بنیاتنەر  گوتاری  وەکو  یەکەم،  گوتاری  وەکو 
ئەم هەوڵە دەگرێتە ئەستۆ و چیا وەکو پێگە 
پیرۆز  هێزیكی  کە  زمانێک  مۆڵگەی  دەبێتە 
لە سەرەتای نووسین  ناوەوە دەیجولێنێ.  لە 
بەاڵم  نەخەماڵوە،  شاعیر  الی  لە  دیدە  ئەم 
ئاراستەیە  بەو  هێماکان  و  ئاماژە  هەموو 
وەردەچەرخێن؛ قۆناغ دوای قۆناغ ئەم دیدە 
شیعری  لە  چیا  وەردەگرێت.  فۆرم  و  شیکل 
کەعبەی  جێگای  دەیەوێ  بێکەس  شیرکۆ 
هەرەمێک  وەکو  چیا  بگرێتەوە.  موسڵمانان 
چیاش  ترۆپکی  و  هەیە  پتەوەی  بنەکەیەکی 
دەکرێت.  بەرین  و  پان  ئاسمانێکی  ئاراستەی 
پێکەوە  خوارەوە  دونیای  و  بااڵ  دونیای  لوتکە 

دەبەستێتەوە.
ئەفسانەی  شارستانییەتەکاندا،  زۆربەی  لە 
مێژوو  و  دێت  بزوێنەر  هێزێکی  وەکو  بنیاتنەر 
هەڵدەدا،  سەر  نادیارێکەوە  لە  جوولەوە.  دەخاتە 
شیعری  بنێ.  هەنگاو  "دیار"ێک  و  بەرە  دەیەوێ 

تەنانەی  دەالالتەیە.  ئەم  بێکەس هەڵگری  شێرکۆ 
لە سەر ئەم دەالالتە خۆی رێکخستووە.
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زمان وەکو دەلیلێك خۆیمان پێ دەناسێنێ. دیوان نییە لە الی شێرکۆ بێکەس لە کۆتاییەکەیدا، فەرهەنگۆکەیەکی 
نەبێ مانا و ئاماژەی موفرەدەکانمان بۆ شیتەڵ و راڤە نەکردبێ. الی ئەو زمان لە دوو رەهەنددا لە ئێشکردندایە. 
زمانی شیعری و زمان وەکو رۆحی نەتەوە. زمانی شیعریی لە خزمەتی نەتەوەدایە و زمانی نەتەوەش دەچەمێنێتەوە 

ئاستی زمانی شیعریی.
لە ئاستی زمانی نەتەوەییدا، شێرکۆ بێکەس شارەزاییەکی تەواوی هەیە لە جوگرافیای کوردستان: بنچکە گیایەک، 
جوگرافیای  هەوارگەی  دەبنە  دۆڵێک  و  گەوەیەک  هەڵەتێک،  و  ئەشکەوت  زرێبارێک،  و  جۆگەلە  شاخێک،  قوتەی 
زیندەوەران، قاسپەی کەوێ، هەڵفڕینی سوێسکەیەک، بنچە توتڕکێ، پیرە داربەڕوویەک، السکە گیایەک، کوڕکوڕێکی 
پاراو، وەکو بڵێی  گەرمیانی، هەڵۆی زۆزان و رەشماڵێکی رەوەندان و پەڵەهەورێکی گەڕۆک دونیایەک پێکدەهێنن 
دونیا لە قۆناغی سەرهەڵدانی بێت. گوێمان لە زریکەی پەلەوەرێکە، غەمی ئاسکێکی بەجێماو، کڵۆ بەفرێك خەریکە 
دەتوێتەوە، دەنگێ با و زریان تێکەڵی ئاسمانی سەرشێت و باراناوی دەبێ. پەڵکەزێڕینە و  زەردەپەڕ و کازێو و بۆنی 
خۆڵ و تەپوتۆز و شێی دۆڵ و هێشکایی گەرمیان، رەنگی کۆاڵن و کورسی چایخەنەکان، بچووکترین 
جووڵە و گرمەی هەور و هاژەی رەشەبا دیمەنە شیعرییەکانی شاعیر پێکدەهێنن. لەم رووەوە 

زمانی شیعریی شێرکۆ بێکەس فەرهەنگێکیشە بۆ زمانی نەتەوە.
گۆران  شیعری  شیکلی  دەکات.  داگیر  فراوان  پانتاییەکی  شیعریشد،  زمانی  ئاستی  لە 
دوا تخووبەکانی پەخشانە شیعر  تا  ئازاد  لەسەر دەکات. شیعری  و ئیشی  دەقۆزێتەوە 
دەبات. ناو لە فۆرمی نوێ دەنێت، هەمیشە و بێ وچان خەریکی نووسینەوەی دەقی 
رادەیە  ئەو  تا  شیکلییەکان  گەمە  و  کێش  و  دەنگ  و  سەروا  نێوەندە  لەو  نوێیە. 

بەکاردەهێنێت کە سەلیقەی شیعریی بەسەریدا زاڵە.
"کوردستان لە شیعری من دەرهێنی هیچ نامێنێتەوە" ئەمە بوو پەیامی شیعریی لە 
الی شیرکۆ بێکەس. دەیویست دونیا تا ئاستی کوردستان بچەمێنێتەوە. لە دوورترین 
شوێن زوڵمێک لە کورد کرابێت، ئەو بە شیعر قسەی لێکردووە. دەکرێ بوترێت شێرکۆ 

بێکەس پەیامبەری شیعری نەتەوایەتییە.
لە دەقی شیعری "کورسی" دەبینی کە ئیدی "ئازادی" لە کوردستان لەسەر کورسییەکەی 
خۆی دانیشتووە و وەکو بڵێی خەونی شاعیر هاتبێتە دی. بەاڵم ئەو باش دەیزانی کە 
دوا قۆناغ، سەربەخۆیی کوردستانە. ئەم سەربەخۆییە وەکو پەنگرێک لە نێو هەلومەرج 
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لە  بە زەحمەت دەکرا  زۆر  دێوەزمەی جیۆپۆلتیک  و 
خەونەوە بگوازرێتەوە بۆ واقیع.

لەم سۆنگەیەوە شیعری شێرکۆ بێکەس، ناسنامەی 
میللەتێکە لە نێوان بەرداشی جوگرافیا و مێژوو لە 
لەم  ئەوەی  بۆ  پسوولەیەکە  دەگەڕێ،  خۆی  خودی 
"ئێمەش  واتە  هەم"  "منێش  بڵێ  جەنجاڵە  جیهانە 
تاکەکەس  مۆرکی  ئۆنتۆلۆژیا  وەکو  شیعر  هەین". 
و مۆرکی نەتەوە لە یەک مارە دەکات. الی شێرکۆ 
بێکەس "تاک" هەمیشە گرێدراوی "کۆ"یە. گەڕانێکە 
لە پێناو دۆزینەوەی ئەو جومگانەی کە "تاک" بە  "کۆ" 
گرێ دەدات و یەک بە ئەوەی دیکە خۆی دەناسێتەوە.
ئەم ئیلتیزامەیە کە شاعیر پێی وێڵە و عەوداڵێتی. 
ئەم چەمکە لە شەست و حەفتاکان لە ئەوجی بوو ؛ 
لە الیەک تیۆرییەکانی سارتەر ئیشی لەسەر دەکرد 
و لە الیەکی دیکەش شیعری بەرگریی فەلەستینی 
بە دەستی دەروێش و سەمیح قاسم لە رێگای شیعر 
فەلەستینی  مەسەلەی  لە  بەرگرییان  زمانەوە  و 
دەکرد، دوو ئاستی دیار بوون لە نەخشەی کەلتووری 
دەقەیە  ئەو  مولتەزیم  شیعری  کوردیدا.  شیعریی 
ئاراستەیەکی لە نێو پێگەی  ئاراستەیە،  خاوەن دوو 
میللەتدا ئیش دەکات، ئاراستەکەی دیکەشی دەیەوێ 

جیهان بشعرێنێ.
لەو  ماڵئاوییەکیشە  شاعیر  ماڵئاواییکردنی 
راپەڕینەوە  دوای  لە  کە  شیعریی  تەمەنەتێکی 
جێگا  دەچێت.  ئاوابوون  و  بەرە  هێدی هێدی خۆری 

"تاک"  کە  دەکات  خۆش  شیعرێک  بۆ 
بە  خۆی  شیعرەوە  رێگای  لە  دەیەوێ 
دونیا بناسێنێ. لە هەموو بارێکدا شیعر 
ناکۆکن  دەستەخوشکی  دوو  مێژوو  و 
بێ  بە  نە  هەڵدەکەن  پێکەوە  نە  و 

یەکتریش دەژین.
جیهانێکی  بێکەس  شێرکۆ 
قۆناغێکی  مۆرکی  کە  شیعرییە 
مێژووی  لە  ناسک  و  هەستیار  زۆر 
شێرکۆ   رەنگە  پێکدەهێنێت.  کورد 
بێکەس و فیکتۆر هیگۆی فەرەنسی 
مێژووی  وابەستەی  یەک  هەندەی 
کەلتووری  و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
نەتەوەکەیان بووبێتن. هیگۆ و سەدەی 
جودا  یەک  لە  فەرەنسی  نۆزدەمی 
ناکرێتەوە، وەک چۆن شیرکۆ و بێکەس 
جودا  کوردستان  بە  ئیلتیزامبوونی  و 
ناکرێتەوە. شێرکۆ بێکەس ماڵئاوایی لە 
شیعرنووسین  تەمەنێکی  لە  قۆناغێک، 
دەکات و کلیلەکانی دەبەخشییە زمانێک 
هەموو  دەتوانێ  کوردی  تاکی  ئیدی  کە 
تاقی  سەر  لە  خۆی  شیعرییەکانی  گەمە 

بکاتەوە.
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هاشم سەراج

بەداخەوە مەرگ مەوداى نەداو لەپڕێکا داهێنەرێکى پڕبەخششى شیعرى کردە ئامانج ،ئەوەى ڕاستى بێت لێدوان 
دەسپێکى  لە  چونکە  نییە،  ئاسان  کارێکى  بێکەس  شێرکۆ  کورد  داهێنەرى  شاعیرى  شیعرى  ئەزموونى  لەبارەى 
نووسینییەوە تا دواچرکەى گیانەاڵ، بەعیشق و حەز وخەیاڵ وخولیا و شەیداییەکى لە ڕادەبەدەر تێکەڵ بە سیستمى 
و  پرس  هەڵگرى  ئەوەى  بێکەس سەرەڕاى  دەقەکانى شێرکۆ  ،لەبەرئەمەشە  بێسنوورى شیعرببوو  وجیهانى  زمان 
شوناسى نەتەوەین، لەهەمانکاتدا لێوانلیون لە تێمەى جۆراوجۆرو هەستى ئێستەتیکى، خەیاڵ، موزیک، وێنە، ئەڤین، 
هزر، پرس و بابەتى جۆراوجۆرى ئینسانى، ڕاستە لەبارەى شیعرەکانى شێرکۆ بێکەس زۆرترین لێکۆڵینەوەى ئەدەبى 
و فیکرى ئەنجامدراوە، بەاڵم دەشێ بەڕێکەوت ڕەخنەکارێکى بیرمەند هەڵبکەوێت و بەپێى قۆناغى یەک لە دواى 
لەسەر  کار  جیاواز  بەشێوازێکى  نوێوە  ڕەخنەى  میتۆدەکانى  پراکتیزەکردنى  لەڕێگەى  و  شیعرى  ئەزموونى  یەکى 
نەگوتراوەکان  واتا  و  بدۆزێتەوە  زەینییەکان  دەاللەتە  و  زمانییەکان هەڵبوەشێنێتەوە   ماسکە  و  بکات  شیعرەکانى 
بدوێنێت، چونکە کولتوورى ڕەنگاوڕەنگى جیهانى شیعرى شێرکۆ بێکەس پێویستى بەوەیە بایەخ  و  گرنگییەکى 

کولتوورى ڕەنگاوڕەنگى 
جیهانى شیعرى شێرکۆ 

بێکەس پێویستى بەوەیە 
بایەخ  و  گرنگییەکى 

تایبەتى پێبدرێت
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تایبەتى پێبدریت، بۆ ئەوەى نەوەى ئێستا و نەوەى داهاتوو سوود و چێژى لێ وەربگرن، هەروەها 
سەرجەم دیمانەکانى لە دووتوێى کتێبێکدا کۆبکرێنەوە و کۆڕە شیعرییەکانیشى بەڕێک وپێکى 
ئەرشیفبکرێن، من لەم نووسینە چەند دێڕییەدا ڕێگە بەخۆم نادەم لەدەقە شیعرییەکانى بدوێم 
تەنیا ئەوە دەڵێم لە بوارى شیعردا خاوەنی فەرهەنگێکى دەوڵەمەندى زمانییە چونکە بەعیشقەوە 
مامەڵەى لەگەڵ تاقە وشەى جۆراوجۆرى سەرجەم زارەکانى زمانى کوردى کردووە و توانیویەتى 
بێئەژمارى  دەستەواژەگەلێکى  و  ڕستە  لەسیاقى  تایبەتى  بەسرووتێکى  و شانە  تاقە  ئەم  خودى 
تۆکمە و لەنجەداردا ڕووەو پۆیەتیکا و دنیابینى و ئەتمۆسفێریکى ڕیتمئامێزى ئێستەتیکى بەرێت و 
دەاللەتى فرەچەشنیان  پێببەخشێت، هەروەها بەڕاى من ئەزموونى ناوازەى شێرکۆ بێکەس لەبوارى 
وێستگەیەکى  بە  ساڵح،  شێخ  نورى  شێخ  و  گۆران  لە  هەریەک  نوێکانى  هەوڵە  لەدواى  شیعردا، 
پرشنگدارى تایبەتى شیعرى نوێخوازى کوردى دادەنرێت، دیارە لەبەرئەمەشە لەنێوەندى ئەدەبى 
شیعرى  ستایلى  و  ڕێچکە  و  ڕەوت  هەمان  هەن  ئەزموون  بە  شاعیری  چەندین  تائێستا  کوردیدا 

شێرکۆبێکەس پەیرەودەکەن بەاڵم بەتۆزقاڵێک گۆڕانکارییەوە!
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ئەم كاتەتان باش و بە هیوای خۆشیتانم. ساڵو و ڕێزم هەیە بۆ یەكەیەكەی خاووخێزان. نامەكەی دواییتان گەیشت. 
ئەویش هەروەكوو نامەكانی ترت تام و چێژی تایبەتی خۆیان هەبوو. من هەموو نامەیەكی تۆ دوو سێ جارێك 
ئەخوێنمەوە چونكە هەست ئەكەم – لە دڵەوە بۆ دڵ نووسراوە- هەست ئەكەم تۆیش هەر تەنیابیت و ئەتەوێ لە 
دەرفەتێكدا بۆ نزیكترین كەس هەرچی گێژەڵوكەیەكی ناو دەروونت هەیە بەرەڵاڵی كەیت! چی بكەین! كەوتووینەتە 
سەردەمێكی ئێجگار ناقواڵ و تاریكەوە... پێم خۆش بوو كە نووسیبووتان چەند چیرۆكێكی تازەتان هەیە یەكێكیشیانت 
زۆر بە دڵە! "چاكە ئێمەومانان مەگەر لە ڕێگەی ئەو هۆنراوە خەم و خەفەتی خۆمان بە با بدەین" ئەوەی ڕاستیش 
بێ منیش ئەوە دە مانگە زیاتر لەگەڵ كارێكی شیعری گەورەدا خەریكم... بە هیوام هەژاندنی گەورەی لە دوابێ 
جارێ باسی ناكەم چونكە تەواو نەبووە... بەاڵم زۆریم بڕیوە و كەمیم ماوە... من ئەگەر بە بەرهەمی تازەوە سەر 
نەدەمەوە... نایەمەوە... من ئیتر كە ئەم نامەیت بۆ ئەنووسم )االغوا ء االخیر للمسیح(ی كازانزاكیم بە دەستەوەیە... 

دیستانەوە وەكوو زۆر كاری تری هەرپێغەمبەرانە ئەنووسێت!
لەم ڕۆژانەی دواییدا لە مالمێ وە دەعوەت كرابووم بۆ ئەوەی كۆڕێك بگێڕم دەوری 250 كوردێک هاتبوون ئەمە بۆ 
ئەو ناوە زۆرە. مالمێ كەوتۆتە خوارەوەی سوید و لە )كۆپنهاگن(ی پایتەختی دانیماركەوە تەنها 40 دەقیقە بە پاپۆڕ 

شێركۆ بێكەس
براو هاوڕێی 10/4/1996
خۆشەویستم
كاكە بێگەرد
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دوورە ئێستا ئەیانەوێ پردێ دروست بكەن بە درێژایی 17كم كە ئیتر سوید بە تەواوی بە دانیماركەوە ئەبەستێتەوە. 
كۆڕەكە باش بوو... من مەبەستم هەبوو لەو چوونە دەرفەتێكی باش بوو بۆ ئەوەی لە وتەكەی خۆمدا هەندێ 
قسە بكەم ئەویش دەقی بڕگەیەكە كە لەوێ وتم "من ئازادم هەر بیروباوەڕێكی سیاسی هەڵبژێرم. بەاڵم من وەك 
شێركۆ بێكەس سەربەخۆیی خۆم بۆ هیچ كەس و الیەنێك لە دەست نادەم. من پێم وایە ئەو خوێنەی ئێستا لەبەر 
كورد ڕژا خوێنی هەموومانە. من تیرۆر و تیرۆركەران ڕسوا ئەكەم هەر كەسێ بێ و هی هەر الیەنێك. خوێنی 

حەسەن كوێستانی و بەكر عەلی و ڕێناس و ئەحمەد حەالق و فرانسۆ یەك خوێنن )لە سەرچاوەیەكەوە دێنە 
دەرێ كە ئەویش جەستەی كوردی قوربانیی خۆیەتی ... هتدد(! بەم جۆرە كۆتاییم بەو وتەیە هێنا لەگەڵ 

زۆر قسەی تردا كە دیارە هەموویم لە بیر نییە... پێم وایە چاكم كردووە!
براگیان: هەڵبەتە من زۆر تینووی هاتنەوەم چونكە بگەینەوە مانگی )10( ئەبێ بە دوو ساڵ كە لە 

ئێوە و واڵت دووركەوتومەتەوە.
هەواڵەكان وا ئەگەینین كە ڕووناكییەك هەیە بۆ ئاشتی و ڕێكەوتن. ئەگەر خوا بكات ئەوە 

یان  هاوینە  ئەم  یان  حاڵەتێكدا  هەموو  لە  ئەكەوێتەوە.  نزیكتر  هاتنەوەكەم  ئەوا  بێ 
لەڕێی  باشبوو هەر  دنیاكەی  ئەگەر  چاكترە  زۆر  دیارە  ئەگەڕێمەوە.  پاییز  سەرەتای 

زاخۆوە بگەڕێمەوە. بە ڕاستی حەز ناكەم بە ئێراندا بگەڕێمەوە مەگەر چار نەمێنێ.. 
)كە  دایكی  كە  بڕیارە  وا  چونكە  بگەڕێتەوە...  من  لە  بەر  نەسرین  لەوانەیشە 
ئێستە لێرەیە( بە ئێجگاری بگەڕێتەوە ڕەنگە نەسرین و هەڵبەست و خەسووم 
پێكەوە بگەڕێنەوە... بۆ خۆیشم جارێ نازانم" بەڕاستی من حەزئەكەم كتێب 
ڕێگاوبانانە  لەو  نایبات: دووەم  بنێرم بەاڵم یەكەم: كەس  بۆ  و چاپكراوتان 
ناوبەناو . كاغەزیش ئەكەنەوە و كتێب و ڕۆژنامە و گۆڤاریش گل ئەدەنەوە! 
بۆ ئاگاداری خۆیشت ـ كوردستانی نوێ ـ كەم پێ نەگەیشت چونكە فەرهاد 
بیهێنم!  نەموێراوە  بان  و  لەبەر ڕێ  وتی كە  و  بۆ كردم  تەلەفۆنی  خۆی 
تایەر  و  )50( دۆالری بۆ خۆت  ناردووە  100 دۆالرم  نامەیەدا  لەگەڵ ئەم 
)50( دۆالرەكەی تریش بۆ حەمەڕەشید فەتاح داوای یارمەتی كردبوو گوایە 
بنێرم-  شتێ  خۆم  گیرفانی  لە  مەگەر   – وتبووم  منیش  هەیە  ڕۆمانی 
نامەی نووسیبو كە باشە ئەوەی خۆت بنێرە! هەروەها نووسیبوی كە تكایە 
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یەكسەر بۆ خۆمی بنێرە بەاڵم ئەو نە ئەدرەسی خۆی بۆ من نوسیبوو نە ژمارەی تەلەفۆن تكایە پارەكەی 
بۆ بخەرە ناو زەرفەكەوە- من زەرفەكەی ئەو داناخەم- و بیدەرێ و پێی بڵێ ئەمەت لە فاڵنەوە بۆ هاتووە. 
خۆیشم بۆی ئەنوسم كە خەڵكی ناتوانن بە شوێن ئەودا بگەڕێن! هەروەها نامەیەكی كاك شێرزادی تێدایە. 
لەگەڵ نامەیەكی تر بۆ دڵسۆز حەمە ئەگەر بە ئەركی نەزانی بەشكوو بیگەیەنیت. ئەگەر دەرفەتیش هەبوو 
وەاڵمی نامەكەی كاك مستەفاش ئەنێرمەوە. ئەڵێن چەمەكانت زۆرن و بە لێشاون تا ئێستا لەو چەمانەدا 
چەند كەس خنكاون؟! جەوهەر لێرەیە تا ئێستا یەكجار یەكترمان دیوە ئەو باسی چەمەكانی سلێمانی بۆ كردم 
ئەلێن قسەیەكی مەشهورت هەیە وتوتە "ئۆهۆو دیسانەوە گۆشتە حیزەكەیە!" وەڵاڵ ئەگەر دنیای ئێوە وای 

لێ هاتبێ مانای وایە ئەو برسێتی و نەبوونییەی باسی ئەكەی درۆیە و دعایەی ئیستعمارە!
براگیان:

دیسانەوە جارێكی تر بە هیوای خۆشیتانم ساڵو و ڕێزم بۆ هەموو الیەك... نامەیەكی محمد موكری قەرزارم 
لە دەرفەتێكدا وەاڵمی ئەدەمەوە.. ساڵوم بۆ هەموو برادەران تایەر. محمد نوری و هەر خۆشیتان كە 

هەواڵم ئەپرسن. هەربژین.

برای خۆتان       
باوكی هانا        

هەروەها فریاكەوتم كە نامەیش بۆ موكری بنووسم    
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سەرنج
لە ئاخر لەحەزەدا.. 75 دۆالرەكەم كرد بە 

بە 100 دۆالر لە ترسی تایەر چونكە
بزانێ پارەم بۆ حەمە ڕەشید ناردووە جنێو ئەدا. بۆیە

وتم وا چاكە ئەوە هیچ )50(ەكەی ئەوە با 25یش
بۆ ئەو بنێرم لەگەڵ 25ی خۆتدا ئەوە 100 

باشترە.. ئەمە جگە لەوەی تایەر تاڕادەیەك مەغدورە!
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ڕۆژتان باش
بە هیوای سەرفرازی و لەش ساغیتانم لەگەڵ هەموانی دڵسۆز و هەواڵی ماڵەوە و برادەران ئەپرسم.

ناردویت. دیارە پێت گەیشتووە. ئەوا نزیكەی مانگێكە هاتووینەتە ئێرە.  نامەم لە سیڕوانەوە بۆ  كاكە گیان: دوا 
ماوەیەك هەر پەرەوازە بووین. وا ئێستە هەفتەیەك زیاترە لە كەپری خۆمدام.

جارێ سامیشم لەگەڵە. حاڵ و ئەحواڵم باشە و ئیش و كارمان باش ئەڕوا و ئەگەر مەسەلەی چاپخانەكان بە تەواوی 
جێگیر ببێ گیر و گرفتمان نامێنێ. ماددەكانتان هەمووی گەیشت زۆر زۆر سوپاستان ئەكەین. ئێستە ژمارەی نووسەر 
ئامادەیە بۆ چاپ بەاڵم وەك وتم ئێستە –تایپێست- هەر یەكێكە و ئەویش فریای هەموو ئەم ئیشانە ناكەوێ بۆیە 
باوەڕناكەم چارەسەر  بە كۆمەڵە چیرۆكەكەی تۆیشەوە دوائەكەون. بەاڵم  داهاتوو  چ نووسەر و چ بەرهەمەكانی 
نەكرێن. بە هۆی گواستنەوەوە چاپخانەکەمان هەر تەواو وەستاوە. الكانی تریش كاروباری خۆیان هەیە. یەعنی 
بەرهەم و نووسین الی ئێوەوە زۆرە بەاڵم مەسەلەی چاپكردنە نەك تەمەڵی و گوێ پێ نەدان. ئێستە كاك مارفیش 
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هەر لەم ناوەیە و ساڵوی هەیە.
كاكە گیان: هەر لە ماوەی ئەم دوو هەفتەی ڕابوردوودا. شیعر وەكوو باران بە سەرما داباری. دوای ئەوەی نزیكەی 
)3( مانگ چۆڕە بڕ بووبوو. شەش قەسیدەی تازەم نووسیووە درێژەكەیان )19( الپەڕەیە لەم ڕۆژانەدا )نەفرەت( یان بە 
دەنگی خۆم لە ئێزگەوە ئەخوێنمەوە. ڕەنگە ئیزافەیەكی تربم بۆ شیعری كەشكۆڵەكان و دنیای پێشمەرگ لە ژیانی 
ڕۆژانەیان. لەبەرئەوە بەرگی )3(ی كەشكۆڵیش هەر ئامادەیە بۆ چاپ. لەوالی تریشەوە پڕۆژەی مقابەلەكەم تەواو 

بووە ئەویش هەر لەسەر چاپ وەستاوە چیرۆكەكە )كارگە( ئەنجامێكی زۆر نامەنتیقی هەبوو ئەوەم چاوەڕوان 
نەئەكرد لە تۆ. ئەوەی كە نەقدەكەی لەسەر نووسیووە نەمزانی كێیە؟!. نووسینەكە خراپ نییە... بەاڵم 

هەندێ بۆچوونی زیاتری تێدابوو كە پەیوەندی بە چیرۆكەكەوە نەبوو. لەبەرئەوە چەند پەرەگرافێكمان 
البرد. حەمە لە دێ ی )مێواڵكە( گیرساوەتەوە و ماڵی گرتووە. كە نزیكی گوندی چوخماخە و لەگەڵ 

زیرۆدا پێكەون.
كاكە گیان: لە نامەی پێشوودا هەندێ دەنگ و باسم بۆ نووسیبوی. لەوە ناچێ كۆمەڵەكەی 

دەعم  جودەوە  و  ئێران  و  لیبیا  و  سوریا  لەالیەن  چونكە  دابنیشن  یان  بوەستن  ساالر 
ئەكرێن و كراون. تەنانەت پارەیان لە لیبیا وەرگرتووە. من وەاڵمی نامەكەی ساالرم 

وەرگرتەوە. توندوتیژە و هێرشیش بۆ سەر مام و نەوەیە. 
داوای كردووە ئێمە بێ تەرەف بین دیارە هەر وایشە. بەاڵم ئەمەیان تەنها شتێكە 
كە ئێستە بیری هەموومانی جەنجاڵ كردووە. مەسەلەكە ئەگەر هەر ساالر بێ 
گرنگ نی یە. بەاڵم هەر كاتێ تەقییەوە. بێ گومان مەال و ئەوانی لەگەڵدا 
ئەوان  و  هەورامی  ئازاد  و  عومەر  كاک  وەكو  زۆر  لەوەی  جگە  ئەمە  ئەبن. 
ئەوەتا  ناخۆشە.  شتێكی  كورد  وەزعی  سەرباری  ئەمە  هەڵبەتە  دائەنیشن 
ئەوپەڕی بەحساب چەپڕەو ئێران دەعمی ئەكا و گوێش ناداتە ئەوەی كورد 
چی لێ دێ و چی لێ نایەت. پێم وایە ئێستە كە ئێران و عێڕاقیش ئاوڕ 
لەڕێی  چونكە  بێ.  بەشێكی  یان  ئەوەبێ.  مەسەلەكە  نادەنەوە  ئێمە  لە 
دیموكراتەوە لە بەغدا ئەوەیان دابوو بە گوێدا كە )یەكێتی ئەو هێزە نییە 

وەك خۆی تەسەور ئەكات ئەوەتا زۆری لێ تەسلیم بۆتەوە و جگە 
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لەوەی ئینشقاقی تێ كەوتووە(. ڕاستی ئەو خەڵكە كە تروسكایی لە ی.ن.ك ئەبینن ئەوەتا ئەمەش دێت 
سەرباری. ڕەنگە تا چەند مانگێكی تر ئەمە دەوام بكات ئینجا ئیعالنی تەواوی بكەن. تەنانەت ئێزگەیشمان 

بۆ ئامادەكراوە!!
كاكە گیان: وەكو لە نامەی پێشوودا بۆم نووسیبوی مسوداتی )ڕەنگانە(م

لە شارە؟! چۆن؟! تێ نەگەیشتم بۆ  ئایا  )فؤاد عبدالرحمن( م بۆ هات  نامەیەكی  بۆ وەربگریتەوە. ئەمڕۆ   
نووسیبووی هەڵگری ئەسڵی نامەكەم نەبینی تا قسەی لەگەڵدا بكەم دابووی بە یەكێكی تر.

ئەگەر توانیتان بە ناسیاوێكدا چەند پاكەتێك گوالجی ڤیتامین B . K5 بۆ بنێرن. ئەم شوێنەی ئێرەمان 
جێگەی گەڕان و پیاسەی نییە. لەبەرئەوە وادەی كۆچ هاتووە. هەر دار و هەر بەرد و هەر ئاو هیچی 
تر! ساڵو و ڕێز و خۆشەویستیم بۆ كاك نالە و قالە و مچە و حمەنوری  وە نامەیەكی كاكە مچەم 
پێگەیشت )هەمووی داخی دڵ هەڵڕشتن بوو( هەواڵی هونەری عتوریشی پرسیوە ئای لەو سەروو 
دڵەی پێوەیەتی... ئاش لە خەیاڵ و ئاشەوان لە خەیاڵێ... لە كۆتاییدا ڕێز و خۆشەویستم بۆ 

هەموو الیەك و هەر بژین.
كاكەگیان: تكایە ئاگات لە خۆت بێ دوژمن هەر تەواو دڕ بووە.

ڤیدیۆكەش هەر خۆت سەرپەرشتی بكە و مەهێڵە لەبەری بگیرێت 
براتان
جوامێر
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بە هیوای چاو و دڵ ڕوونی و سەرفرازیت لەگەڵ هەموانی دڵسۆزدا، ڕێزی زۆرم بۆ دایكی ئازاد و چاوی مندااڵن ماچ 
ئەكەم...

داوەتەوە دەس  چارەنووسم  وا  ئەمجارەش  ڕووم كردە شاخ.  تەمەندا  لێژبوونەوەی  لە  تریش  جارێكی  گیان:  كاكە 
داهاتوویەك كە كەس پێش بینی ناكات. نەمتوانی لەوە زیاتر لەژێر سایەی مێردەزمەی ڕژێمدا بژیم. هەموو شتێكم 
خستە الوە و بە ئێجگاری ماڵ ئاواییم لە ژیانی شار و تەنانەت ماڵ و منداڵ و هەموو بەرژەوەندییەكی شەخسی كرد. 
ئەمە سێیەم جارە ئەم شاخ و داخانە ئەبنەوە النكەم. ناتوانم درۆ لەگەڵ قەناعەتی خۆمدا بكەم. ناتوانم بەدەم 
شتێك بڵێم و بەكردەوە پێچەوانەكەی دەربخەم. نە لە شۆڕشی ڕابردوودا پارتی بووم و نە ئێستەش بە ئینتیما 
لە یەكێتی نیشتمانی دام. ئەوسا و ئێستەش من دۆستی شۆڕشگێڕان بووم و سەنگەری ڕاستەقینە لەكوێ بووبێ 
شیعری منیش لەوێ بووە. لە ئێستەشدا تەنها هێزێكی گەورە كە لەم مەیدانەدا بێ و نەخزابێتە ئەو دیو سنوور و 

برای خۆشەویسیت و ئازیز
هاوڕێی شیرین باوكی ئازاد

ڕۆژتان باش ..
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دەور و كاریگەری هەبێ و بەسەرهات دروست بكات پێشمەرگەی یەكێتییە.
ئەمە حەقیقەتە و نەبەدر و مەیدانەكانی جەنگ و بەرەنگاربوونەوەی ڕۆژانە هەر لە دەشتی گەرمیانەوە تا باڵەكایەتی 

دەری ئەخەن. موعارەزەی حەقیقی موعارەزەی دەم و قسە نییە بەڵكوو دیاربوونی جێ دەستە لە ساحەكە خۆیدا.
لە ماوەی )6( مانگی ڕابردوودا زیاد لە 2500 كەسی دوژمن پیاوی ڕژێم لە سەرباز و جاش و پیاو خراپ كوژراون زیاد 

لە )70( ڕەبایەی دوژمن داگیركراون و سووتێنراون. 
سەدان پارچە چەكیش دەستكەوت بوون شەڕەكانی چیای چەرماوەند و دابان و دۆڵی سورداش و قەرەچووغ و 

سەرشەقامە گشتییەكانی كەركوك- هەولێر و ئینجا شەڕە گەورەكەی زینانەی گەرمیان و دۆڵە ڕەقە و لە 
ددواییدا شەڕی كەتوو بریتین لەو داستانانەی شیعر عاجزە لەوەی بتوانێ تەعبیریان لێ بكات. ئەمانە 

وان لە هەمان كاتیشدا وەك ئەزانی وەزعە سیاسیەكە لە ناوچەكەدا تێكڕا بە سەرئەنجامی شەڕی 
ئێران- عێراقەوە بەستراوە. مەسەلەی كوردیش بۆتە پاشكۆی ئەو شەڕە. جاران كێشەی ئێمە 

لە خانەی یەكەمدا بوو، بەاڵم ئەمڕۆ كەوتۆتە خانەی دووەم و سێیەمەوە. ڕژێم زۆر دڕاندانە 
لێمان ئەدات. جگە لەوەی كە لە سااڵنی ڕابوردوودا سەدان گوند ڕاگوێزاوە. لە ماوەی ئەم 

شەش مانگەی ڕابوردوودا لە هەر ناوچەیەكدا پێشمەرگە لێی دابن كام شوێن نزیكی 
ناوچەی شەڕ بووبێت دوایی سووتاندویانە. ئێستە ناوچەی وا هەیە یەك گوندی تێدا 
نەماوە بێ گومان ئەوەی لە واقیعەكە خۆیدا نەبێ نازانێ ئەمە چ مەترسیەك بۆ 

ژیانتی پێشمەرگە دروست ئەكات.
لەالیەكی تریشەوە بە درێژایی مێژوو كورد ئەمەندە جاش و پیاو خراپی نەبووە 
ساڵی  لەگەڵ  بەراورد  بە  سنووردارە.  زۆر  ئێمەش  ئیمكانیاتی  و  دەسەاڵت 
1974دا یەك بە دەش نییە. بێ گومان ڕژێمیش بە تەنها بە ئێمە ناڕوخێ 
لەسەر  تەنها  واقیعدا  لە  تریش  موعارەزەی  ناگیرێ!!  ئێمە  بە  بەغداش  و 
كاغەز و بە دەم هەن لە ماوەی )5( مانگی ڕابوردوودا هەموو بەرەی جود 

لە ناوچەی بادیناندا – كە تەنها ناوچەی خۆیانە- تەنها )3( چاالكی
عەسكەرییان كردووە نزیكەی )20( سەربازێكیان كوشتوە و )20( چەكیان 
هەموو  ڕۆژان  لە  ڕۆژی  ئەوەیە  ئاواتم  من  گومان  بێ  بووە!!  گیر  دەست 
ناكۆكییە  لەبەر  لەوەناچێ  بەاڵم  بگرن  یەك  شۆڕش  و  موعارەزە  بەرەی 
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سیاسیەكان ئەم حەز و خۆزگەیە بێتە دی.
ئەمە بەگشتی دەربارەی بارودۆخی ناوچەكە و وەزعی ئێمە. دەربارەی خۆیشم لەوەتەی لە شاخم خوێندنەوە 
و نووسینم هەر بەردەوامە. لە مانگی چواردا درێژترین گەشتی شیعریم بە ناوچە ئازادكراوەكاندا كرد. لە 
دەیان گوند و مەڵبەند و لەناو هەزاران پێشمەرگە و جوتیاردا شیعرم خوێندۆتەوە. لەڕێی بێگەردەوە ئەتوانی 
كۆڕێكیان ببینی كە بە ڤیدیۆ گیراوە. ئێمە ئێستە كەوتوینەتە بەینی دوو بەرداشی شەڕی ئێران عێڕاقەوە 
هەر هەنگاوێكی سیاسی بۆ هودنە یان گفتوگۆ بنرێت هەر لەبەرئەوەیە هێزەكانی خۆمان بپارێزین و هیچی 
تر ئەگینا پێویست ناكات بڵین دوژمن كێیە و كێ نییە. لە مفاوزات وتیان ئێمە بوینەتە جاش و جارێكی تر 
تەقە لە لوولەی تفەنگی ئێمەشەوە نایەتەوە واش بوو بەاڵم كە شەڕیشمان كردەوە بەو جۆرە كردمانەوە كە 
دۆست و دوژمن ئەیزانێ چی نەكرد. بزوتنەوەی چاپەمەنی لێرەو و لەناو ئەم شاخانەدا بە بڕشتە لە ماوەی 
)6( مانگی ڕابردووەوە تا ئێستە زیاتر لە )60( كتێب و نامیلكەی سیاسی – ڕۆشنبیری- ئەدەبی دەرچووە. 
لە دوا ڕۆژدا لە هەر الیەكەوە فرسەتم بۆ هەڵكەوێت نیازم وایە ئەو گەشتە شیعرییەمی بخەمە واڵتەكانی 
ئەوروپاشەوە. طبعن بە سەفەر و بەاڵم قەت كوردستان بە ئێجگاری بەجێ ناهێڵم. ساڵو لە هەموو برایان 
ئەكەم بەتایبەتی )ج(. ئەگەر )ی( دی لە بەغدا گلەییم لێی هەیە چونكە ئەو شتێكی دەربارەی شیعری من 
نووسیبوو كەچی وتبوی مادام سەر بە )إتحادە( باڵوی نەكردبۆوە!! ئایا ئەمە بیركردنەوەی ئەدەبیانەیە. من 
دۆستی هەموو شوڕشگێرێكم. بەاڵم وەك كوردێك كە مەسەلەی نەتەوەیی خۆم لە پێشترە. ئەم مەیدانەم 

هەڵبژاردووە. لە كۆتاییدا هەربژیت و هەربژیت گیانەكەم.
      

جوامێر
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ستوكهۆڵم
10/8/1987

برای بەڕێز و خۆشەویست و جگەرسۆزم
كاكە بێگەرد

ئەم كاتە و گشت كاتێكتان شاد
بە كوڵ و دڵێكی پڕ لە تاسەوە ئەم الو ئەوالت ماچ ئەكەم. دەستەكانت ئەگوشم. بە هیوای لەش ساغی و چاوودڵ 
ڕوونی و بێ وەییتانم. ڕێزی زۆرم بۆ دایكی مندااڵن و ئینجا چاوی یەكەیەكەی مندااڵن ماچ ئەكەم. سەالم و ماچ 
و دەست گوشینی ئەوپەڕی سۆز و تاسەم بۆ برایانی خۆشەویست: حەسەن بێ ژن و ڕەحیم و قالە و سێ تەنگە و 

هەموو دڵسۆزان.
كاكە گیان: لە كاتی خۆیدا و لەو اڵتەی ترەوە چەند كارتێكم بۆ ناردبوویت هەروەها بۆ برادەرە خۆشەویستەكانی 
تریشم جا نازانم گەیشتوون یان نا؟!! هەرچۆنێك بێ ئەوا من دوو مانگە لەم واڵتی باران و بەفرەم- لە ساڵێكی 
ڕەبەقدا یەك مانگی خۆش هەیە. ئێستە كە ئەم نامەیە ئەنووسم  سەعات )11( ی شەوی ئێرە وەكو سەر لە ئێوارەی 
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خۆمان هەر ڕووناكە!. خەوتن و هەستان و ئەو شتانەم هەمووی لێ گۆڕاوە. وردە وردە خەریكم دابمەزرێم. بەاڵم 
ڕاهاتن لەگەڵ ئاووهەوا و سروشتی ساردوسڕی ئەم خەڵكەی ئێرە و ئەم پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیە میكانیزمەدا ڕەنگە 
وەختێكی زۆری بوێ تا دەستەمۆم بكات. خۆشەویستی و سۆز و عاتیفە و دراوسێ و بەسەركردنەوەی الی خۆمان 
ناڵێم هەر نییە، بەاڵم پێویستە بە چرای ڕۆنگەرچەكەوە بە شوێنیاندا بەگەڕێی ی! لێرە هەموو شتی بە فەرمانی 
كۆمپیوتەر و بە ئاماژە كردنی ئەو ئەڕوات بەڕێوە. لە بارەی دەروونییەوە هەست بە تەنیایی یەكی زۆر ئەكەم. 

زۆرەی وەخت هەر لە ژوورەكەی خۆمدان. لەپاش ماوەیەكی تر كۆرسی زمان وەرئەگرم. ئەویش وەختێكی زۆری 
ئەوێ و ئەبێ بەردەوام خۆمی بۆ ماندوو بكەم- بڕوا ناكەم تاقەتم هەبێ- لە بارەكەی ترەوە ئەو بارەی 

كە ژیانمان بۆ تەرخان كردووە زۆر زۆر باشم و بە دڵی تۆ. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەرگای تازەتر و گەورەترم 
لەسەر ئەكرێتەوە گۆرانیەكانم لە ئاسمانی بەرینتردا لە شەقەی باڵ ئەدەن و سنوورەكان ئەبڕن. 

بەشێك لە گۆرانیەكانم بەتایبەتی كورتەكانیان هەر زۆر زۆر وەك هونەری دەربڕین و بابەتی 
تازە پێشوازیان لێ ئەكرێ. باس ئەكرێن. لەگەڵ الوە خەاڵت كراوم و خەاڵت ئەكرێم و داوای 

لە هەموو شوێنی هەر  بە دەنگی خۆش  و میوانداریم لێ كراوە. شتی جوان  سەردان 
جوانە و ڕێگەی خۆی هەر ئەكاتەوە. لەم ڕووەوە جێ دەستم دیارە. لەم ناوە خەڵكی 

وئومێد  و شاكەلی  . ف. جاف  ئەیانبینم  جار  یە هەندێ  لێ نی  زۆر  الی خۆمانی 
گوزەرانن.  و  ژیان  هەریەكەی سەرقاڵی  و  لێرەن  زۆریتر  و  كاكەیی  و  خەبات  و 
بەینم لەگەڵیاندا باشە. ماڵ و منداڵ قۆناغێكیان بڕیوە و بۆ قۆناغی دواتریش 
ئەبێ چاوەڕێ بكەن هەتا لێرەوە كارەكانیان بۆ جێبەجێ ئەكرێ بەاڵم ئێستە 
ئەوان  وەختێ  هەر  نەماوە.  جارانم  دڵەڕاوکێی  ئەوان  دەربارەی  و  دڵنیاترم 

بگەن ئەحەسێمەوە. لێرە دەقیقە و بگرە سانیە حسابی بۆ ئەكرێ.
- بۆ نموونە بەر لە دوو دەقیقە كە پاس یان ترام بڕوات خەڵككەی لەژێر 
چەترەكاندا یان لە ئێستگەكاندا خڕ ئەبنەوە- چونكە هەموو وەسیلەیەكی 
پاش  دەقیقە  یەك  و  و جەدوەلەكانیان هەڵواسران  بەرنامەیە  بە  هاتوچۆ 
كەوتن و پێشكەوتن یان تێدا نییە. شت نییە لەم واڵتەدا دەست نەكەوێ. 
بە تەلەفۆن هەموو شتێ ئەكرێ- تەنانەت مەكتەبی ژن هێنانیش هەیە و 

ئەتوانی بە تەلەفۆن سۆراخی ئەو ژنە بكەیت كە ئەتەوێت بیهێنی. 
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لەوسەری ئەم واڵتە ئەمڕۆ سەعات )8( ی بەیانی نامەیەك بخەرە پۆستەوە بۆ سبەینێ بەیانی لە سەعات 
)8(دا لە دوورترین شوێن و لەوسەر ئەگاتە دەست ئەوەی بۆت ناردووە. مانگانە بە سەدان گۆڤار لە چاپ 
ئەدرێن, ئەڵێم سەدان نەك دەیان- تەنانەت گۆڤار بۆ سەگ و ئەسپ و پشیلەش هەن- ئێمە هەزار ساڵێكی 
تر ئەگەینە ئەمەی ئەمان پەلەمان چی یە؟! چی بكەین كاكە چی بكەین؟!- . بۆ ئەوەی چاكتر تێ بگەی 
مەسەال بۆ ژووری نووستنی منداڵ گۆڤاری مانگانە هەیە. بۆ مەتبەخ- بۆ سێكس بە دەیان- بۆ جل و بەرگی 
ژنانە و پیاوانە بە دەیان- بۆ كشتوكاڵ و لقەكانی بە دەیان ئیتر ئاوا! ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤیان هەر تەواو 
ئاسان كردووە. ناخۆشیان كردووە. سەربەستی خەڵكەكەش بێ سنوورە. هەندێ جار ئەگاتە ڕادەی ئەوەی 
ئێمە قێزی لێ بكەینەوە. بۆ نموونە ڕۆژێ لە دەرەوە بووم ئەو شوێنەی ئێمەی لێ دانیشتبووین لەو المانەوە 
ژن و پیاوێك دەمەقاڵێان بوو، بە یەكدا هەڵپژانەوە. پیاوەكە كەمێ توورە بووبوو. پرسیم ئەوە چییە؟! وتیان 
ئەوە ئەو پیاوە ئەڵێ: ئەمە سێ ساڵە ژنمە بەاڵم ئەمڕۆ كوڕێكی دیوە و حەزی لێ كردوە و وا ئیتر بەمن 
ئەڵی ـ های دۆ ـ های دۆ یەعنی خواحافیز. چۆن؟! وتیان وایە و ئیتر ژنە بۆ خۆی ئەڕوات و تەواو!! هەڵبەتە 
دووراو دوور كە ئێمە شتمان دەربارەی ئێرە ئەبیست زۆری وا نی یە. بۆ نموونە الی ئێمە وا ئەزانی كە پیاوێك 
لێرە گرانترە چونكە بە هەڵبژاردنە و بە  وا نی یە. بەڵكو  ئافرەت پەالماری ئەدات.  ئیتر  گەیشتە ئەوروپا 
ئیختیاری ئافرەتەكەیە بە دڵی بوویت تەواو نەبویت نی یە. ئەوەی دەوریشی نی یە قۆزی و جوانی یە واتە 
شكڵ. بڕوا بكە ئافرەتی وا شۆخ و شەنگ لەگەڵ هەندێ قولەڕەشدا ئەبینم ڕەنگە بێتە خەویشم زراوم 
بچێ. هەڵبەتە زمان زانین و تێكەاڵوبوونیش دەوری خۆیان هەیە. لێرە مستەوای ژیان گورزەران زۆر 
چاكترە بە بەراورد لەگەڵ زۆربەی واڵتەكانی تری ئەوروپادا. لەم پایتەختە گەورەیەدا وەكو باسی 
ئەكەن ژمارەی ئەو ئافرەتانەی كە خۆیان بە پارە ئەفرۆشن ناگاتە )100( ئافرەتێ دیارە ئەمە هەر 
هیچ نی یە. بە پێچەوانەی ئەڵمانیاوە یان فەڕەنساوە. نازانم چیت بۆ بنووسیم دیارە جارێ هەر 
وڕ و گێژم و تازە بە تازە ئەتوانم بە تەنیا بچمە دەرەوە بۆ سەنتەری شارەكە و بگەڕێمەوە. 
لێرە ئەگەر مسقاڵێ هەتاو بە هەزار كرۆن بوایە خەڵك هەبوو بیكرێ. گوایە من لە فەسڵێكی 
خۆشدا هاتووم و لە هەڕەتی هاویندا، ئەوەتەی هاتووم دووسێ ڕۆژم دیوە خۆش بێ باقی 
تر هەر هەورە و بارانە. زستانی ئێرە ئیتر لەپاش مانگێكی تر دەست پێ ئەكات و كەوترا 
زستانیش ئیتر بڕانەوەی نییە، ئەو بەفرەی باری خۆشكردنەوەی نییە- بە دەیان دەرەجە لەژێر 
سفرەوە- بەاڵم خۆت بكەیت بە هەر شوێنێكدا گەرم و گوڕە و هەست بە سەرما كردن نی یە 
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مەگەر لە پەڕینەوەی شەقامێك دا. ئینجا سەیر ئەوەیە ئەو هەموو بەفرەی ئەبارێ بۆ بەیانیان كە خەڵكەكە بەرەو 
كار ئەچن هەموو شەقامەكان وا پاككراونەتەوە ئەڵێی هەر بەفریش نەباریوە! من تەلەقفۆنم بۆ ژورەكەی خۆم بە 
)10( دەقیقە وەرگرت! لەگەڵ باراوی دا چوین. ئیبستیمارەیەكمان پڕكردەوە. دوای ئەوە لەسەر شاشەی تەلەفزیۆنی 
ڕیزێ ژمارە دەركەوتن و بە منیان وت فەرموو وتم چی یە؟! وتیان كام ژمارەت ئەوێ و تەواو- باراوی زۆر خزمەتی 
كردم باوەڕ ناكەم برایەكم لێرەبوایە بە قەدەر ئەو بۆ من باش بوایە، ئەو و كۆمەڵێ خەریكی جموجۆڵی شانۆن و 

تیپێكیان هەیە و تا ئێستە دوو سێ كاری باشیان كردووە- لەوالی تریشەوە ف. جاج و ئەوان تیپێكی تریان هەیە و 
خەریكن. جێی داخە كە لێرە و لە ئەوروپادا كوردەكە زۆر زۆر ناكۆكی و ناتەبان لەگەڵ یەكتردا! لە ئەوروپادا 

بە كرمانجی ژوور و خواروەوە نزیكەی 30-20 گۆڤار و ڕۆژنامە هەن كە بە كوردی دەرئەچن بەاڵم بێ 
بڕشتن و الوازن. ئێمە هەر هەموومان ئەگەر كۆششی خۆیشمان یەك خەین ئینجا بتوانین گۆڤارێك 

یان دووان- كە پێیان بوترێ گۆڤار- دەربكەین بەاڵم كێ گوێ لە كێ ئەگرێ؟!
كاكەگیان: بە ڕاستی بیرتان ئەكەم. خەوتان پێوە ئەبینم. زۆرجار كە تەنیا ئەبم بە یادی 

بیر  خۆشەكەتم  دەنگە  و  تۆ  و  ئەڵێم  خۆمەوە  لەبەر  ماملێ  گۆرانیەكانی  جارانەوە 
ئەكەوێتەوە. چاوم پڕ ئەبێ لە ئاو. بەاڵم ئیتر ئەمە ژیانە و سەردەمی كۆچ كردنە. 

سەردەمی لێك دابڕانە. بەاڵم تۆ بڵێی لەم ئاوارەیی و دەربەدەریەدا هەروا بژین و 
جارێكی تر چاومان بە یەكتر نەكەوێتەوە؟! نازانم... دیسانەوە ساڵوم بۆ برادەران. 
نامەم لێ مەبڕن. ئەگەر بتوانن ناوبەناو چاپكراوەكانم بگەینێ ئەوانەی ئەهێنن 

بخوێنرێنەوە ئەوا زۆر دڵخۆشم ئەكەن. دەی! با بڵێم هەربژین و خوات لەگەڵ.

        
برای دڵسۆزتان

شەریف
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ناونیشان: 
.M. SH. B
ProfessorssL 23/014
Stockholm. Sweden 10405

پاشكۆی نامەكە
كاكە بێگەرد

- ئەوەی ڕاستی بێ گەلێ حەز ئەكەم سەرێك بدەمەوە سەرێكی دوورودرێژ بەاڵم من هەموو ڕێگاكانم لە 
خۆم كردووە. لەگەڵ ئەوەیشدا داوای ڤیزە ئەكەم بزانم ئەیدەن یان نا؟!. سەید عەلی ساڵحی ـ دنیای سخن 
ـ ئامادەیی خۆی نیشانداوە بۆ ئەوەی قەسیدەی كۆچ كە ئێستە كاك سالح مهتدی خەریكە تەرجومەی فارسی 
بكات، بیكات بە كتێب ڕەنگە تا مانگێكی تر بۆی بنێرم. كاكە: تكایە بەشكو جواب لە كامبیز بگێڕیتەوە چی 
كرد بۆ لە چاپدانی دەربەندی پەپوولە ئەگەر لەوێ ناكرێ با بۆ خۆمی بنێرێ لە نامەیەكیشدا هەمان 

شتم بۆ ئەژی نووسیبوو بەاڵم دەنگیان نەبوو. نازانم بۆچی؟!
- هەڵبژاردەی تەرجومەی شیعرەكانم لەم ڕۆژانەدا بە زمانی مەجەڕی دەرچوون و چەند دانەیەكم 

پێگەیشتووە. وا لەگەڵ ئەم پۆستەدا دانەیەكتان بۆ ئەنێرم.
بە من  و  زۆرە  و  نییە  پارەیەم  ئەو  بێت  ڕاستی  مار" ئەوەی  و  "خاچ  - دەربارەی تەرجومەی 

هەڵناسوڕێ!.
- ئەو )250( دۆالرەی التە هەڵیگرە تا ئەو كاتەی "دوای چاپكردنی دیوانەكە لێرە" جوابت لێ 

ئەگێڕمەوە
- تكایە بایەخ بە مەسەلەی كاسێتەكە بدە هەروەكو بۆم نوسیبویت.

كار بۆ "المنار الكردی" و "كوردستانی نوێی" دەرەوەی واڵت بكە ... كەچی ئیتر دەنگیان نەبوو. 
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چونكە كاك قادر زوو زوو بە من ئەڵێ. ئێستە سامی لەوێ نەماوە. فازڵ قەساب بەشی زۆری ئیشەكان ئەكات. سالح 
شوان هەوڵ ئەدا بۆئەوەی لە ئەمریكاوە بێت بۆ لەندەن. وەزعی مادی زۆر خراپە ئەگەر بگاتە لەندەن ڕەنگە هەر 

لەگەڵ فازڵ و ئەواندا لە كوردستانی نوێ كار بكات.
- ئەگەر كاك برزو بتوانێ هەر بەودا دوو دانەی تر "خاچ و مار"ت بۆ ئەنێرم لەگەڵ دوو دانەی چاپی دووەمی "ئافات" 

تكایە بیدە بەو كتێبخانانەی كە نیانە.
- من وای بە باش ئەزانم ئەگەر سروودەكانی مەلەك تاووس بدەیت بە "ئێستا" یان "گەالوێژی نوێ" بۆ ئەوەی 

باڵوی بكەنەوە. با پێشەكییەك ئەو نوسینەی لەگەڵدا بێ كە شەماڵ عومەر نوسیوێتی. بڕیاربوو تۆ لەسەر 
خاچ و مار بنوسیت ئایا هیچت نووسی؟! تكایە یەكێ لە قەسیدەكانی تریش بدە بە یەكێك لەو دوو 

گۆڤارە!.
- تكایە تەعلیقی گۆڤار و ڕۆژنامە ئەڵمانییەکە لەسەر دیوانە تەرجومەكراوە ئەڵەمانیەكە لە 

شوێنێكدا باڵوبكەنەوە.

دیسانه وه  خۆشیتان
شێرکۆ
تێبینی

جگە لە 100 دۆالرەكەی خۆم بۆ شیخ عەبدول و خاڵم 100 دۆالری تر لەگەڵ 
نامەیەكدا ئەگەر ئەرك نەبێت بیگەێنیتە كاوەی ژن برام و سوپاس واتە 200 

دۆالر لەگەڵ ئەم پۆستەدایە
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دایکم... هەر لەوێیە... دایکم
لەوە ئەچێ
بووبێ بە کرێچی پایز
بە شۆڕەبی سەر لە رۆزکی
کەنار چۆمێ، لەوێ دایکم.
دایکم... هەر لەوێیە دایکم.

من ئەزانم ئەمێستاکە
لەناو بوولێڵی غوربەتدا

بووە بە ئاو.

دایکم
شێرکۆ بێکەس
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ڕەنگی بێڕەنگی گرتووە...
بۆنی بێبۆنیی گرتووە.

"تەنیایی" بووە بە کچی و
"نامۆیی" بووە بە کوڕی و

تازە نایەتەوە دایکم!

وەختێ پیری بە گۆچانەکەی 
دەستێوە

خاو خاو دێت و وەکو خەونێکی 
زەردەڵە

پەیدا ئەبێ و هەناسەسوار، هەر وەک 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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دایکم،
لەسەر سەکۆیەکی پاییز دائەنیشێ.
تەزبیحەکەی لە باخەڵی سوخمەی مۆری
دەرئەهێنێ و چاو ئەبڕێتە گەاڵی بەر پێ.
لەو ساتەدا هەوای وەشتێ، بۆن و بەرامەی
یادگار، لە بیرەوەری دوورەوە، زۆر دوورەوە.

بۆ ئەو دێنێ. بەبێ ئەوەی پێبزانێ،
زەردەخەنەیەک ئەیگرێ و، بە بێ ئەوەی 

پێبزانێ،
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چەند دڵۆپێکی سەرگەردان دێنە خوارێ و
خەو تەڕ ئەبێ،

تا ئەو کاتەی زەردەپەڕی دەستە 
خوشکی

دەستێ ئەخاتە سەر شانی و تا ئەو 
ساتەی،

بە برووسکەی پەڵە هەورێ، 
هەڕەشەکەر،

دائەچڵەکێ!
سلێمانی ـ کۆتایی مایسی 2011
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ئازاد بەرزنجی

سەرەتای ناسینی من بۆ شێرکۆ بێکەس دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای الویم، سەروەختێ کە سەودای شانۆ لە سەری 
دابووم و بەرلەوەی بە شێوەیەکی ئەکادیمی ئەو هونەرە بخوێنم ، وەکو شانۆدۆستێک لەگەڵ هەندێ هاوڕێمدا لە 
تیپی نواندنی سلێمانی کۆبووبووینەوە و ناوبەناو لەو شانۆگەرییانەدا بەشداریمان دەکرد کە لەالیەن ئەو تیپەوە 
پێشکەش دەکران. ئەودەمە هەمووی ساڵێک دووساڵ دەبوو لە باشووری عیراق گەڕابووینەوە بۆ سلێمانی، چونکە 
دوای ئەوەی لە ئێران گەڕابووینەوە؛ بەعس نەفیی کردبووین بۆ زۆنگاوەکانی ناسرییە و ماوەی دووساڵی ڕەبەق 
بۆ  تردا گەڕاینەوە  ماڵەکوردەکانی  لەگەڵ  دا  لەکۆتایی ساڵی ١٩٧٧  و  بۆ دەرکرا  لێبوردنێکمان  تا  ماینەوە  لەوێ 

من و شێرکۆ بێکەس و
 وەرگێڕانی شیعرەکانی
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سلێمانی . لەبەر ئەوەی لە باشوور خوێندن و خوێندنەوەشم بە 
عەرەبی بوو؛ زمانی عەرەبییەکەم باش بوو.

هەر بە گەڕانەوەم بۆ سلێمانی؛ وەک تینوویەک بۆ کتێبی کوردی، 
کتێبخانەی  لە  هەم  کە  سەرچاوانەی  و  کتێب  ئەو  دایە  دەستم 
قوتابخانەکاندا و هەم لە کتێبفرۆشییەکان دەستم دەکەوتن، هەر 
لە چیرۆک و ئەو چەند ڕۆمانەوە بگرە کە ئەوسا هەبوون تا دیوانی 

شاعیرە کوردەکان بە کالسیک و نوێیانەوە.
و  دەبینی  لە شیعرەکانی  زۆر چێژم  لەو شاعیرانەی کە  یەکێک   
هەستم دەکرد ئەودەمە ئاوێنەی بااڵنمای ئازار و موعاناتەکانمانە 
وەک ئینسانێکی کورد؛ شێرکۆ بێکەس بوو. هەر بۆیە بە شەوقەوە 

هەر بەرهەمێکی تازەی دەربچووایە دەمخوێندەوە.
شانۆگەریی  سلێمانییەوە  نواندنی  تیپی  لەالیەن   ١٩٨٠ ساڵی 
"دکتۆر پاڵمی" پێشکەش کرا، کە سەرەتا قەرار بوو هونەرمەندی 
هەاڵیسانی  لەگەڵ  بەاڵم  دەریبهێنێت،  جاف  فازیڵ  کاک  بەتوانا 
کۆچی  هەندەران  بەرەو  ئەو   ، دا  ئێران  ـ  عیراق  جەنگی  ئاگری 
دەرهێنانەکەی  دڵپاک"  "جیهاد  خوالێخۆشبوو  هونەرمەندی  و  کرد 
شانۆگەرییەکە  چونکە  دەکەم  باس  بۆیە  ئەمە  ئەستۆ.  گرتە 
لەالیەن کاک شێرکۆ بێکەسەوە لە عەرەبییەوە 
کرابوو بە کوردی و بیرم دێ ڕۆژێکیان 
سەرگەرمی  تیپ  لە  ئێمە  کاتێ 
پرۆڤە بووین؛ وتیان کاک شێرکۆ 
لە  گوێ  دەکات  حەز  و  دێت 
پرۆڤەکەمان  خوێندنەوەی 
کاک  بوو  ئەوە  ئیتر  بگرێت. 
لەگەڵماندا  و  هات  شێرکۆ 

کاک  بوو  یەکەمجار  ئەوە  من  دانیشت. 
من  هەڵبەت   . ببینم  نزیکەوە  لە  شێرکۆ 
تر،  هیچی  و  بووم  کوڕیژگەیەک  ئەوسا 
ڕۆژگارەدا  لەو  کە  شاعیرێکیش  بینینی 
و  کوردی  نوێی  شیعری  سیمبوڵێکی  وەکو 
لە هەمانکاتدا شیعری بەرەنگاری ناسرابوو، 
بۆ من مایەی خۆشحاڵییەکەی تایبەتی بوو. 
دەقە  خوێندنەوەی  بە  دەستمان  بەهەرحاڵ 
شانۆییەکە کرد و دواتر کاک شێرکۆ پرسیی 
یان  بەدڵە  وەرگێڕانەکەمان  زمانی  ئاخۆ  کە 
بۆ  ڕەوانە  زمانێکی  کە  وتیان  هەموو  نا؟ 
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ئەکتەر و تا بڵێیت جوانە. لەڕاستیشدا هەروابوو. بەاڵم چەند وشیەک هەبوون کە من 
زانیم بە هەڵە تەرجەمە کراون و دواتر بە شەرمێکەوە وتم کە من ئەم سەرنجانەم 

هەیە و سەرنجەکانی خۆم خستەڕوو و ئەویش پێی سەیر بوو کە کوڕیژگەیەکی وەکو 
من سەرنجی زمانەوانیی لەوجۆرەی هەبێت.

کە  کارۆخ  چایخانەی  لە  ماوەیەک  بۆ  دواتریش  و  چایخانەی شەعب  لە  ناوبەناو  ئەوە  دوای 
دەکەوتە سەروو مزگەوتی گەورەوە؛ لەگەڵ مامۆستا ڕەووف بێگەرددا دەمبینین، بەاڵم لەبەر 
ئەوەی ئەودەمە ئەوان لە من و هاوڕێکانم هەڵکشاوتر بوون، چ لەڕووی تەمەن و چ وەکو 
ئەزموون و کەسێتیی ئەدەبییان، بۆیە بواری هاوڕێیەتی و تێکەاڵوبوونمان زۆر سنووردار بوو 

و مەگەر لە هەندێ بۆنەدا نەبێت.
"ئاسک"  لە شانۆگەریی  دا بوو وەختێ لەگەڵ هەندێ هاوڕێی تردا  لە ساڵی ١٩٨١  هەر 
دا وەکو ئەکتەر بەشداریمان کرد کە لە دەرهێنانی  هونەرمەندی خوالێخۆشبوو "کەریم 
نووسینی  لە  بوو  شیعری  شانۆنامەیەکی  ئاسک"   " دەزانن  وەک  هەڵبەت  بوو.  عوسمان" 
شێرکۆ بێکەس. بۆیە ئەمجارەیان وا ڕێکەوت کە ئێوارەیەکیان دوای نمایشەکە؛ هەندێ لەو 
برادەرانە لەگەڵ کاک شێرکۆ کۆبووینەوە و گفتوگۆمان لەسەر شانۆنامەکە کرد و بیرم دێ 
من گفتوگۆیەکی زۆرم لەگەڵیدا کرد ودیسانەوە هەندێ سەرنج و تێبینیی خۆمم لەسەر 
بابەتی شانۆنامەکە و تەکنیکەکەی خستەڕوو و تەنانەت سووکە بەراوردێکم کرد لەگەڵ 
"لە چاوەڕوانیی گۆدۆدا" ی "سامۆییل بێکیت" کە ئەوسا بە عەرەبی خوێندبوومەوە.ئەو 
نکووڵیی لەوە کرد لەژێر کاریگەریی ئەو شانۆنامەیەدا "ئاسک" ی نووسیبێت. هەڵبەت 
بەراوردەکەی من لەوەوە هاتبوو کە لە شانۆنامەی ئاسکدا؛ ئاسکەکە لە لووتکەیەکی 
هەزاربەهەزاردا گیر دەخوات و کەس نازانێ ئاخۆ ئاسکەکە دەگەڕێتەوە یان نا. الی 
بێکیتیش هەموو چاوەڕێی گۆدۆن و کەس نازانێ ئاخۆ ڕۆژێک دێت یان نا. بێگومان 
من کە ئەمەم بە کاک شێرکۆ وت؛ لە هەمانکاتدا باش دەمزانی کە تێڕوانینی بێکیت 

زیاتر فەلسەفییە، بەاڵم تێڕوانینی ئەو زیاتر مۆرکێکی سیاسیی بەخۆیەوە گرتبوو.
دواتر و بەحوکمی هەلومەرجی سەختی هەشتاکان و پاش چوونی کاک شێرکۆ بۆ 
شاخ و دواتریش بۆ هەندەران، من جگە لە بەرهەمەکانی چیتر خۆیم نەبینییەوە 
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ـ  درێژی  قەسیدەی  و  هاتەوە  دا  لە ١٩٩١  و  ڕاپەڕین  دوای  تا 
دەربەندی پەپوولەـ  ی خوێندەوە. هەر دوای ئەوەش بە ماوەیەک، 
و  کرد  ساز  گۆیژەدا  بناری  لە  داوەتێکی  هاوڕێیەک  ڕۆژێکیان 
ئەوەندەی بە بیرم بێت کاک شێرکۆ و دکتۆر عیزەدین مستەفا 
ڕەسوڵ و مامۆستا ڕەووف بێگەرد و جەمال غەمبار و عوسمان 
چێوار و کەمال سابیر و چەند برادەرێکی تر و هەروەها منیش 
و، هەم  بووین. هەم گفتوگۆمان لەسەر ئەو قەسیدەیەی کرد 
ئەو و دکتۆر عیزەدینیش باسیان لەوە کرد کە بۆ پەرلەمان و 
و  پاڵێوراون  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  کابینەی  یەکەمین 
ئیتر قسەوباس لەسەر بارودۆخی سیاسیی ئەوسا کرا . ئەوەبوو 
دواتریش یەکەمین حکومەتی هەرێمی کوردستان دامەزرا و کاک 

شێرکۆش بوو بە وەزیری ڕۆشنبیری.

ساڵی ١٩٩٤ بوو ، من لە هەولێر بووم و هێشتا بارودۆخ گرژ 
نەبووبوو و ئاگری شەڕی ناوخۆ هەڵنەگیرسابوو، ڕۆژێکیان کاک 
شێرکۆ هەواڵی منی لە برادەرێک پرسیبوو و پێی وتبوو دەمەوێ 
بیبینم و ئیشم پێیەتی. لەڕاستیدا کاتێ ئەو برادەرە هەواڵەکەی 
ئیشەکەی  دەبێ  ئاخۆ  نەمدەزانی  دامێ 
بەهەرحاڵ،  بێت.  چی  شێرکۆ  کاک 
دامێ  تەلەفۆنێکی  ژمارەی 
بکەم. پێوە  پەوەندیی  کە 
هێشتا  ئەودەمە  بێگومان 
و  ئاراوە  نەهاتبووە  مۆبایل 
تەلەفۆنێکی  هی  ژمارەکە 
من  ئەوەبوو  بوو.  نۆرماڵ 

بتبینم  حەزدەکەم  وتی  و  کرد  بۆ  تەلەفۆنم 
ئەوەش  بۆ   . بکەم  باس  لەگەڵ  شتێکت  و 
شوێنێکی دیاری کرد تا عەسری ئەو ڕۆژە لەوێ 
یەکتر ببینین. عەسر چووم بۆ شوێنی دیاریکراو 
و سەیرم کرد کاک شێرکۆ بەخۆی و جانتاکەی 
دەستییەوە  لەسەر مێزێک دانیشتووە و چاوەڕێی 
وتی  ؛  هەواڵپرسین  و  ساڵو  پاش  دەکات.  من 
هاتمەوە  هەندەرانەوە  لە  کە  دەزانیت  "خۆت 
قەسیدەیەکی درێژم لەگەڵ خۆمدا هێنایەوە کە 
ئەویش دەربەندی پەپوولە بوو. من دەمەوێ ئەو 
قەسیدەیەم تەرجەمە بکرێ بۆ عەرەبی چونکە 
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تۆم هەڵبژاردووە.  وەرگێڕانەکەشی  بۆ  بکەن.  بۆم چاپ  داوم  پێ  بەڵێنیان  لوبنان  لە 
زۆر  دەقێکی  دەقە  ئەو  ئەوەی  لەبەر  یەکەم  سڵەمیمەوە،  کەمێک  سەرەتا  لەڕاستیدا 

درێژە و پێشتر ئەزموونی کاری شیعریی درێژی لەوجۆرەم نەبوو. دووەم: لەبەر ئەوەی 
شیعری شیرکۆ پڕە لە وشە و دەستەواژەی کوردیی ڕەسەن و تایبەت بە زمان و کەلتووری 

کوردی و وەرگێڕان و دۆزینەوەی هاوواتای عەرەبی بۆیان کارێکی ئاسان نییە. سێیەم : لەبەر 
وەرگێڕ  گەر  تەنانەت  و  وەرگێڕانە  جۆری  دژوارترین  لەخۆیدا  خۆی  شیعر  وەرگێڕانی  ئەوەی 
دەقە  بە  نابێتەوە  وەرگێڕدراوەکە  دەقە  هەر  ئینجا  وەرگێڕانەکەدا،  بەبەری  بکات  ڕۆحیش 
ئەسڵییەکە. هەڵبەتە من ڕام وایە کە ئەوە بەهەڵەداچوونێکی گەورەیە ئێمە داوا لە وەرگێڕی 
دەقێکی شیعری بکەین کە دەبێ وەرگێڕانەکەی دەقاودەق وەک ئەسڵەکە بێت. ئەمە شتێکە 
ئەستەمە، چونکە هەر زمانە و ستراکتۆر و تایبەتمەندی و مۆسیقای تایبەت بە خۆی هەیە 
تەرجەمەکردنیان  کە  دەبنەوە  چڕ  ڕادەیەک  بە  زمان  تایبەتمەندییەکانی  شیعریشدا  لە  و 
وەکو خۆیان بۆ سەر هەر زمانێکی تر کارێکی زەحمەتە. واتە دەقە وەرگێڕدراوەکە ناتوانێ 
هەڵگری هەمان خەسڵەتەکانی دەقە ئەسڵییەکە بێت، بەاڵم دەشێ دەقە وەرگێڕدراوەکە 
ببێتە دەقێکی شیعریی تری جوان کە هاوتەریبی دەقە ئەسڵییەکە بێت و لە گەلێ ڕووەوە 

لێی بچێت.
لە  وەرگێڕانەکە  هیوادارم  وتم  و  بکەم  تێدا  کاری  کە  دا  پێ  بەڵینم  من  بەهەرحاڵ، 
بە  کرد  دەستم  دیدارە،  لەو  ڕۆژێک  چەند  پاش  بوو  ئەوە  ئیتر  بێت.  باشدا  ئاستێکی 

وەرگێڕانی کارەکە.
نوێی  درێژی  قەسیدەی  یەکەمین  پەپوولە  دەربەندی  کە  بڵێم  ئەوە  لێرەدا  دەمەوێ 
کوردییە و بێ دوودڵی دەتوانم بڵێم شاکارێکی شیعرییە و یەکێکە لەو دەقە هەرە 
جوانانەی شاعیر کە تیایدا هەندێ تەکنیک بەکاردێنێت و لەگەڵ یەکدا لەو دەقەدا 
تێکەڵیان دەکات کە پێشتر نمونەی نەبووە. ئەمە جگە لەوەی بەکارهێنانی زمان لەم 
قەسیدەیەدا لە ئاستێکی بااڵدایە، چ لە ڕووی ڕەوانی و چ لە ڕووی بەیانکردن و چ 

لە ڕووی مۆسیقاشەوە. هەر بۆیە تەرجەمەکردنی ئاسان نەبوو.
هەروەکو پێشتریش ئاماژەم پی دا، لەم قەسیدەیەشدا کۆمەڵێک وشە هەبوون کە 
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دۆزینەوەی هاوتا عەرەبییەکانیان کارێکی سانا نەبوو، بەاڵم 
خۆشەویستیم بۆ قەسیدەکە، هانی دام کارەکە ئەنجام بدەم 

و گوێ نەدەمە ماندووبوون.
لە وەرگێڕانەکە بوومەوە و دواتر کە هاتمەوە بۆ سلێمانی؛ 
لە  ئەوکات  بۆ کاک شێرکۆ کە  نارد  وەرگێڕدراوەکەم  دەقە 
بەیرووت  لە  دا   ١٩٩٦ لەساڵی  ئەوەبوو  ئیتر  بوو.  سوید 
چاپ کرا و وەختێ کاک شێرکۆ هاتەوە بۆ کوردستان جەند 
نوسخەیەکی لەگەڵ خۆیدا هێنا. شایانی باسە ناونیشانەکەیم 
بە "مضیق الفراشات" تەرجەمە کردبوو و شاعیری عیراقی 

"کاظم السماوي"ش پێشەکیی بۆ نووسیبوو. 
عەرەبییەکە  وەرگێرانە  بۆ  کە  بڵێم  ئەوە  لێرەدا  پێویستە 
ناچار بووم لە زۆر شوێندا پەراوێز دابنێم، چونکە وەکو وتم 
هەندێ وشە هەبوون کە دۆزینەوەی هاوواتا بۆیان لە زمانی 
عەرەبیدا کارێکی ئاسان نەبوو و ، جگە لەوەی ناوی کۆمەڵێک 
شوێن و کەسێتیی کورد و ڕووداو هەبوون کە پێویستیان بە 

ناساندن هەبوو بە خوێنەری عەرەب.
جێی ئاماژە بۆ کردنە کە دوای لەچاپدانی دیوانەکە، هەندێ 
عەرەب  نووسەری  و  ڕەخنەنووس 
لەوانەش  نووسی،  لەسەریان 
عیراقی  دیاری  ڕەخنەنووسی 
لە  کە  النصیر"  "یاسین 
حەیاتی  ڕۆژنامەی 
لەسەری  لەندەنیدا 
کارێکی  بە  و  نووسی 

جوانی لە قەڵەم دا. 

دیوانێکی تری شێرکۆ بێکەس کە داوای لی کردم 
کە  بوو،  بۆننامە  کتێبی  بکەم،  تەرجەمە  بۆی 

ئەویش قەسیدەیەکی درێژ بوو.
سەفەرێکە  قەسیدەیە  ئەم  کە  بڵێین  دەتوانین 
لەڕێی بۆنەوە، بەناو دنیای شتەکان و ڕووداوەکاندا 
)بەتایبەتیش شەڕی ناوخۆ(. لێرەدا دەمەوێ ئەوە 
بڵێم کە وەختێ پێشنیازی ئەوەی بۆ کردم ئەم 
قەسیدەیەی بۆ تەرجەمە بکەم؛ بە ڕاشکاوییەوە 
پێم وت کە من لە وەرگێڕانەکەدا هەندێ ڕستە و 
بڕگە الدەبەم چونکە بە بڕوای من ڕاستەوخۆیی 
کار  نەمانەوەیەن  مانەوەو  و  بەسەریاندا  زاڵە 

ئەدەبیسەردەم

74



"سفر  بەناوی  ئەویشم  و  بوو  قایل  بەوە  ئیتر  ناکات.  قەسیدەکە  شیعرییەتی  لەسەر 
الروائح" ەوە کرد بە عەرەبی و لە سوریا چاپ کرا و شاعیری ناسراوی عەرەب "نزیه ابو 

عفش" پێشەکییەکی بۆ نووسی. لە وەرگێڕانی ئەم کارەشدا، جگە لەو کێشانەی پێشوو، 
ڕووبەڕووی کێشەیەکی تر بوومەوە کە ئەویش چەندبارەبوونەوەی وشەی "بۆن" بوو کە 

ئەمەش لە عەرەبییەکەدا جۆریک لە مەلەلی دروست دەکرد، بۆیە ناچاری کردم هاوواتاکانی 
بۆن لە زمانی عەرەبیدا بدۆزمەوە و بە گوێرەی گونجان لەجێی خۆیاندا دایانبنێم و بەمجۆرە 
ئەم  بۆ  پەنام  نموونە  بۆ  بۆیە  هەر  بپارێزم.  "رائحە"  وشەی  چەندبارەکردنەوەی  لە  خۆم 

هاوواتایانە برد: رائحە، فوح، ضوع، اریج، عبق، عبیر،عطر، شذی.
ناوبەناو هەندێ لە شیعرە کورتەکانیم وەردەگێڕا و ئەویش یان  لەپاڵ ئەم دوو کتێبەدا، 
لە کۆڕ و یاخود لە دیمانەی تەلەفزیۆنیدا دەیخوێندنەوە و یانیش بۆ گۆڤارێکی عەرەبیمان 

دەنارد و باڵو دەبۆوە.
"روافد"ی کەناڵی  لە بەرنامەی  بۆ نموونە، جارێکیان هەندێ شیعرم بۆ تەرجەمە کرد و 
ئەلعەرەبییەوە خوێندنییەوە. یان چەند جارێک کە ویستوویەتی لە فێستیڤاڵی ئەدەبیدا و 
بە تایبەتیش فێستیڤاڵی گەالوێژدا بەشداری بکات، کۆمەڵیک کورتەشیعریم بۆ کردووە 
بە عەرەبی و خوێندوونیەتییەوە. یەکێک لەو جارانە، ئەو جارە بوو کە شاعیری گەورەی 

عەرەب "ئەدۆنیس" هات بۆ سلێمانی.
وەرگێڕانی  لە  بوو  بریتی  کە  کرد  ئامادە  بۆ  عەرەبی  بە  ترم  کتێبێکی  لەوانە،  جگە 
هەڵبژاردەیەک لە شیعرەکانی و لەالیەن کۆمەڵێک ئەدیب و وەرگێڕەوە کرابوون. من 
القومي  )المرکز  لەالیەن  )انبهارات(ەوە  ناوی  بە  کتێبەکە  دواتر  و  چوومەوە  پیایاندا 

للترجمە( ەوە  لە قاهیرە چاپ و باڵو کرایەوە و نزیکەی ٦٠٠ الپەڕە دەبوو. 
*     *     *

بۆ کوردستان،  لە سوید گەڕابۆوە  تازە  ، کاک شێرکۆ دیسانەوە  بوو  ساڵی ١٩٩٨ 
ڕۆژێکیان یەکمان بینی و وتی حەز دەکەم باسی پرۆژەیەکت لەگەڵدا بکەم، کاتێ 
لێم پرسی چییە، وتی من بیرۆکەی دامەزراندنی دەزگایەکی گەورەی ڕۆشنبیری و 
چاپ و باڵوکردنەوەم ال گەاڵڵە بووە و لەگەڵ هەندێ برادەر و نووسەری تردا قسەم 
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کردووە و بەتەماین داوایەک بۆ وەرگرتنی مۆڵەت بۆ دەزگاکە پێشکەش بە حکومەت بکەین، لەبەر ئەوە دەبێ تۆش 
لەو دەزگایەدا لەگەڵماندا بیت . ئیتر دوای ئەوەی قسەمان لەسەر ئەوە کرد کە دەزگاکە چۆن بێت و چۆن نەبێت ، 
من ڕەزامەندیم پیشان دا و ئەوە بوو پاش ماوەیەک و لە کۆتاییەکانی مانگی کانوونی یەکەمی ١٩٩٨ دا دەزگاکە 
بە ڕەسمی دامەزرا و الی فولکەی یەکگرتنەوە خانوویەکی دوونهۆمیمان بۆ بە کرێ گرت و بەناوی "دەزگای چاپ و 
پەخشی سەردەم"ەوە دەستمان بە کارەکانمان کرد و ژمارەیەکی زۆر لە ئەدیبان و نووسەران هەم لەوێ کاریان کرد 

و هەم لە دەوری دەزگاکە کۆبوونەوە .
 بەهۆی کارکردنمان پێکەوە لەو دەزگایەدا لەو ساڵە بەدواوە تێکەاڵویمان لەگەڵ کاک شێرکۆ زیاتر بوو، چونکە 
ڕەنگە سااڵنی  دەبووین.  پیکەوە  ڕۆشنبیرییەکانیشدا  بۆنە  زۆربەی  لە  و  یەکدا هەبوو  لەگەڵ  بەرخوردمان  ڕۆژانە 
پێکەوەکارکردنمان لە سەردەم ، چ لەگەڵ ئەو و چ لەگەڵ برادەرانی تردا پێویستی بە باسێکی سەربەخۆ بێت، بۆیە 
ئەوە هەڵدەگرین بۆ دەرفەتێکی تر.بەاڵم دەمەوێ ئەوە بڵێم کە کاک شێرکۆ خوێنەرێکی باشی دنیای ئەدەب بوو 
و بەتایبەتیش ڕۆمان و بایۆگرافی.ئەو تا ماوەیەکی کەم بەر لە دوا گەڕانەوەشی بۆ سوید و کۆچی یەکجارەکیی، 
بەردەوام سەرقاڵی خوێندنەوە بوو، یانیش سەرقاڵی شیعریکی نوێی بوو. گەلێ جار کە دەچووم بۆ الی دواشیعری 
خۆی بۆ دەخوێندمەوە، وەکچۆن بەشێک لەو شیعرەی بۆ خوێندمەوە کە بۆ کەرکوک نووسیبووی و مەرگ ڕێی پێ نەدا 
تەواوی بکات. جاری واش بوو کاتێ قەسیدەیەکی درێژی دەنووسی، من و ڕەووف بێگەرد و شێرزاد حەسەن و جاری 
وابوو یەک دوو برادەری تریشی بۆ ماڵی خۆیان بانگ دەکرد و بۆی دەخوێنینەوە و حەزی دەکرد گوێی لە سەرنج و 

تێبینییەکانمان بێت.
لەڕاستیدا شیعر الی شێرکۆ بووبوو بە جۆرێک لە پیشە، یان چاکتر وایە بڵێین بووبوو بە ئەفسوونبازی شیعر. هێندە 
بەس بوو ڕووداوێک، چرکەساتێکی دڵتەزێن، جوانییەک، سەرنجی ڕابکێشێت و دوای ڕۆژێک بیکات 

بە شیعرێکی جوان.
توندی  گورزێکی  کوردی  شیعری  شێرکۆ،  دواکۆچی  بە  بڵێین  گەر  نییە  زێدەڕۆیی 
بەرکەوت و زۆری دەوێت تا شیعری کوردی قەڵەمێکی شیعریی بەبڕشت و داهێنەر 

و نەفەس درێژی وەکو ئەوی تیا هەڵبکەوێتەوە.

٢٠١٤/٧/١٥
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ئیدریس عه لی

به  سواری پاسکیلێکی سێ تایی
که  له ئاودانی باخی میر  هاته وه 

که  نه ختێک گه وره بوو و
له خه می نیشتمان ره خسی
که  چاوی شیعری کرده وه  و

یه که م پێکی 

باجی شه فیقه 



به  یه که م جگه ره وه   نووسی و
دڵی له  دواین نامه دا شکا،
ئیتر گوڵ و
خه م و 

کۆتر و
عه تره کانی ده پێچێته وه،  

به  ڕێگه ی قاچاخدا
له پشت بازگه کانه وه

له گه ڵ کۆڵبه ره  غه مگینه کان
به ناو باخه  مینڕێژکراوه کاندا  
به خێرایی پاسکیله که ی ده ئاژوێ و
" دوای بانگی برینمان" ده گاته  جێ،

ده گاته  به رده رگای هاوارمان
هاوار له  قوڕگمان دا ده بێت به  کۆتر ،

خۆی ده کات به  هه یوانی گریانمان دا
فرمێسک له  چاوانمان  ده بیت به  په پووله  ، 
به  تیله ی خه م 

له سه ر نوکی خه یاڵ
به   کۆاڵنی ته نگ و تاریکمان دا  ده گه ڕێ
حه وشه مان... پڕ ده بێت له  گوڵی په مه یی
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ماڵمان... پڕده بێت له  باقوبریقی شیعر
ئه وینمان.. پڕده بێت له  جریوه  جریوی جوانیی

شۆڕشمان... پڕده بێت له  گوڵدانی بڕوا
کێڵگه مان... پڕده بێت له  شه تڵی ئومێد

ئاسمانمان... پڕده بێت له  چۆله که ی بزێو.
به سواری پاسکیلێکی سێ تایی

له  کۆاڵنی قیژه وه  دیته ده ر
به  جاده ی برینا هه ڵده گه ڕێ

ئیستۆپێک و له  به رده م
 چاخانه ی که پره که دا ده وه ستێ 

زنجیری پاڵتۆکه ی ده کاته وه 
باران له  ئازای ئه نامی ده چۆڕێت

گوڵ و کۆتر و 
عه تره کانی داده گرێت،
به سه ر پێوه  چایه ک

 به  بزه یه کی شیرینه وه   هه ڵده قوڕێنێت
ئیتر ده زانین په له یه تی

زوو بگاته  " گۆڕستانی چراکان،"
له وێ له که رکووک

پاسکیله که ی جێده هێڵێت

80ئەدەبیسەردەم



تایه کانی  په نچه ربوون 
ئیتر یه ک پایده ری تر ناڕۆن...!
*   *   *
پاییز نه بوو

ئێمه ش وه ک تۆ
مۆمی قه سیده یه کمان

 دێڕ.. دێڕ کوژایه وه 
کتێبێکمان

 په ڕه..  په ره   سه فه ری کرد،
شه و نه بوو
ئێمه ش وه ک تۆ
دارستانێکمان گه اڵ   

به  دره ختیه وه  نه ما
له و نه خته  ئه سمانه ی ژوورسه رمانه وه 

جریوه ی ئه ستێره یه ک نه هات
ئیتر چۆڕێ تریفه 
به   ده ستی مانگه وه  

نه تکایه  زاری شه ویکمان
له  ده ربه ندی ڕۆحماندا
شوێن پێی په پوله یه ک نه ڕوا

81ئەدەبیسەردەم



ئیتر بۆ ئه به د
کچێک نه بووه  نیشتمانمان،

باجی شه فیقه 
ئێمه ش وه ک تۆ

قه ڵه مێکمان کۆچێکی  نووسییه وه 
سوور سوور

چرایه ک له  دڵماندا کوژایه وه 
ڕوون ڕوون،

ئێمه ش وه ک تۆ
زوقم دای له  ئینجانه کانمان و

ئیتر خه ونێکمان سه وز نه بوو،
گوڵدانه کانمان دایانه  زریکه  و

شیعرێک نه بوو ئاوازێک بکات به  ده میانه وه، 
داده  شه فیقه .. تۆ ئه و ئێواره  لێره  نه بوویت

چۆله که کانمان به  پرتاو 
به  دڵی شکاوه وه 

وه ک ئه وه ی ئه ستێره  ڕووخابێ به سه ریانا 
به  گیانی ئاره قاوییه وه 

خۆیان کرده وه  به  ناو هێالنه کانا و
یه کبه یه ک  له به ینی خۆیاندا ده یانجریوان:
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ئیتر کێ عوودی جریوە  مان بۆ بژه نێت؟
ئیتر کێ فڕینمان شیعراوی بکات؟.
ئێمه ش ده مانزانی.. باجی شه فیقه 
ده مانزانی

نه ده بوو  بارانی ئه م هاوینه 
له ناکاو خۆشکاته وه، 

ده مانزانی نه ده بوو
ئه م ئاوه  سازگاره 

ئه م شنه  ئارامه 
سه ر داخات و بێ خه م 

به الی رێحانه کانا تێپه ڕێت..
په له ی چی بوو باجی شه فیقه 

کوڕه که ی تۆ  کاک شێرکۆ
په له ی چیبوو

له  پێچانه وه ی جانتای خه می؟
له  کوژانه وه ی جگه ره ی شیعری؟
له  پێوه دانی  ده رگه ی ده نگی؟
له  دادانه وه ی په رده ی چاوی؟
له  به خشینی ملپێچه  سووره که ی به  هه ڵه بجه  ؟
له  ناردنی عه ینه که که ی بۆ گه رمیان ؟
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له  چوونی بۆ که رکووک
به  سواری پاسکیلێکی سێ تایی
تا له وێ تایه کانی په نچه ربن و
ئیتر یه ک پایده ر ڕێ نه که ن؟

په له ی چیبوو کوره که ت
داده  شه فیقه 

کاک شێرکۆ ده ڵێم.. گویت لێمه ؟
کوره که ت په له ی چیبوو؟
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شێرکۆ بێکەس شاعیری ژیان و ئازادی بوو

رەسووڵ یوونان چاالکەڤانی بواری ئەدەب و شیعری هاوچەرخی فارسییە و تا ئێستا 
زیاد لە بیست کتێبی لە ئێران و دەرەوەی ئێران چاپ کردووە،  لە فیلم و سینەمایش 
گەلێک چاالکە و هەنووکە لەم بوارانە خاوەن بیروبۆچوونە و بە کەسایەتییەکی بە 

دەنگ و ناوازە دەژمێردرێت. 

رەسووڵ یۆنان
شاعیر و چیرۆکنووسی بەناوبانگی ئێران

ەم
ەرد

س ەبی
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ئەم شاعیرە توورکە کە بە زمانی فارسی و توورکی بەرهەمەکانی لە ئێران لە چاپ 
داوە دەربارەی شێرکۆ بێکەس ئەڵێت:

 من لەگەڵ شیعری کوردی لە رێگەی وەرگێڕانەوە تا رادەیەک ئاشناییم پەیداکرد. 
ئەم شیعرە"کوردی" نوێنەری بەرفراوانی هەیە. بە حورمەت و رێزی زۆر لە عەبدوڵاڵ 
بێکەسم  شێرکۆ  من  پیرباڵ،  فەرهاد  موکریانی،  هەژار  هەڵمەت،  لەتیف  پەشێو، 
ئاشنابووم  ڕاستە یەکەمین شاعیری کورد کە من   . لەوانەی دی خۆشدەوێ  زیاتر 
فرە  تایبەتمەندیگەلی  من  بەڕای  شێرکۆ  بەاڵم شیعری  بوو،  پەشێو  عەبدولاڵ  پێی 
پێگە  سەرەڕای  بێکەس  شێرکۆ  هەیە.  هاوجیلی  شاعیرانی  نیسبەت  بە  زۆرتری 
بەرزەکەی، شاعێرێکی سانا، هاودڵ و خەمخۆرە. شێرکۆ، ژیان و ئازادی و چەرمەسەری 

لە  لە پشت وشەکان نەشاردۆتەوە، بەڵکوو ئەم چەمکانەی  و نەهامەتییەکانی مرۆی 
شێوەیەکی  بە  خۆی  بەردەنگەکانی  بەرانبەر  لە  ئەوانەی  و  دەرهێناوە  وشەکان  پشت 

لێهاتوو و پسپۆڕانەشی کردۆتەوە. بێکەس، شاعیری ژیان و ئازادییە و دژی ئەم بیرەم 
کە بە مەرگی ئەو هەر زوو لەزەین و یادی خەڵکان بڕوات و فەرامۆش بکرێت و ئیدی چ 

کەسێک ئاوڕ لە کەسێتیی و شیعرەکەی نەداتەوە. 
هەر  تیادایە،  گیانی  و  دەکێشێ  هەناسە  و  هەیە  بوونی  شێرکۆ  شیعری  لە  کە  مرۆڤێک 

چەند جلوبەرگی کوردیی لەبەردایە، بەاڵم مرۆڤێکی جیهانییە. شێرکۆ لە بەستێنی هەرامە و 
شتەکان و سنوورەکان سکااڵی بوو و قەت مرۆڤەکەی لە چوارچیوەیەکی تایبەتدا دانەتاشیوە و 
بەڕای من هەر بەم هۆکارەیە کە شیعرەکەی جیهانییە، واتە هەر کەس شیعرەکەی بخوێنێتەوە 

دەشێ خۆی لە نێوان وشەکانیدا بدۆزێتەوە. 
شێرکۆ بێکەس یەکێکە لە ناوە هەرە گەورەکانی شیعری ئیمرۆی جیهان. هیچ کەسێکش نییە 
جێگەی پڕکاتەوە. هەڵبەت زۆرن ئەوانەی شێرکۆ بە شاعیرێکی سرووشتخواز دەژمێرن، بەاڵم من 
پێم وانییە و پێم خۆش نییە شێرکۆ لە بەستێنی ئەم وشەگەلە پێناسە بکەم و نزمی بکەمەوە. 
چەندها  و  بەستێنەکان  دەمارگرژی،  و  تووڕەیی  نەخۆشی،  پیشەسازی،  شێرکۆ،  شیعری  لە 
شتی دیکە دەبیندرێ و تیشکی خستۆتە سەر زەینی خوێنەر. لەوالیشەوە شێرکۆ قەت خاوەن 
ڕوانگەیەکی تاک ڕەهەندی لەبەرانبەر مرۆڤ و جیهاندا نەبووە. خاڵێکی گرینگ کە هەر ئێستا 
بەزەینم ختوورەی کرد ئەمەیە کە بەداخەوە مردنیش یەکێکە لە حیکایەتە دڵپەرۆشەکانی ژیان. 
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شاعیری گەورەی ئێران
ساڵحی کە ئەرکی دووبارەبێژی و دووبارەداڕێژی شیعرەکانی شێرکۆ بێکەسی 
بۆ یەکەمجار لە ئێران وەک شاعیرێکی دەنگ و پرۆفیشناڵ لەئەستۆ گرتووە، 

لەمەڕ ئەم کەڵە شاعیرە ئەڵێت:
شێرکۆ بێکەس بۆ من هەڵگری بایەخ و نرخێکی تایبەتە. هۆگریی من بەم 
نازم  نێرۆدا،  پابلۆ   ریتسۆس،  یانیس  بۆ  من  هۆگری  چەشنی  لە  شاعیرە 
شاعیرانێکی  شاملوو  ئەحمەد  دەرویش،  مەحموود  لۆرکا،  گارسیا  حیکمەت، 
پێشەنگ و پێشڕەو کە لەالی من سەر چەشن بوون، بەتایبەت لە پاراستنی 
دەربەستی بۆ مرۆڤ. روانین و نیگای شێرکۆ بۆ کۆی چارەنووسی مرۆ بەمانا 
مێژووییەکەی و بەواتای بوونەوەرێک کە بە شێوەی رامیاری تێدەفکرێ، زۆر 
بۆ من بایەخدار و گرینگ بووە. شیعری پاستۆڕاڵ، شیعری شوانی، شیعری 

سەید عەلی ساڵحی
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سرووشتیی ئازاد و شیعری کۆمەڵگەی کراوە بە چەشنێک بوو کە منی دەخستەوە یادی 
ڕەگ و ریشەکانی خۆمەوە. شێرکۆ لەواقیعدا یەکێکە لە شاعیرە بەرزەکانی قاڕڕەی ئاسیا 

و بەردەوام بۆ من بایەخێکی تایبەتیی بووە. 
ساڵ   26 لە  زێتر  هەیە.  مێژووییمان  تایبەتیی  نزیکایەتییەکی  بێکەس  شێرکۆ  و  من 
لەمەوبەر بۆ یەکەمجار شیعری شێرکۆم لە ئێران ناساند. ئەو کەسانە کە کەم تاکورت 
بە هۆنراوەکانی شێرکۆ ئاشنا بوون دەیانگووت کە شێرکۆ شاعیرێکی بەنرخ و بە قووەتە، 
تینی شیعرەکانی  و  ئێستاکە دەتوانین هێز  و  وەرنەگێڕدراوە  بەاڵم شێعرەکانی بەشیاوی 

ببینین. 
شێرکۆ لەگەڵ شیعری مۆدێرنی سەد ساڵەی ئێران ئاشنایەتییەکی باشی بوو. شێرکۆ پانزدە 
ساڵ لەمەوبەر بۆ تاران هات و لە نزیکەوە یەکترمان بینی. منیش تاسەی بینینی ئەم کەڵە 
پاڵ  لە  بووین. شێرکۆ  یەک  برادەری  و  زووگینەوە هاوڕێ  لە  دەڵێی  شاعیرەم دەکرد. هەر 

هۆنینەوەی شیعر، لەوالیشەوە زۆری دەخوێندەوە و زۆر سەرنجی شتی دەدا.
ساڵحی پشتی بەم ڕایە بەستووە کە دیاردەگەلی فرەزۆر دەبێ بێنە ئاراوە هەتا هەلومەرجێکی 
تایبەت بۆ شاعیرێک بڕەخسێ کە ببێتە شاعیرێکی جیهانیی. ساڵحی هەروەتر وتی کە ئێستا 
لە ئێران ئێمە شاعیری گەورەمان زۆرە، بەاڵم هەلومەرجیێکی تایبەتی پێویستە و نەمانتوانیوە 

بەو چەمکە ئێمڕۆییە شاعیرێکی جیهانیمان ببێت.
کە  نیشانەگەلێکن  ئەمە  و  راوەستاوە  دەرویش  مەحموود  و  حیکمەت  نازم  پاڵ  لە  شێرکۆ 
ئینجا  ڕادەکێشێ.  و شاعیراندا  نووسەر  بەالی  راگەیاندنە جیهانییەکان  و  میدیاکان  نیگای 
ئەو شاعیرە بەناوبانگ دەبێ و بۆ ئەم جیهانیبوونە دیارە وەرگێڕان وەک یەکەم هەنگاوی 
جیددی، کارێکی گرینگە و رۆڵێکی تایبەتیی دەگێڕێ و ئەو شاعیرە وەک ڕوویەک لە ڕووپەڕی 

جیهاندا دێتەئاراوە و دەدرەوشێتەوە و ئینجا لە جیهاندا ناودار دەبێت. 
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رۆماننوسی گەورەی ئێران
شیعرەکانی  لەمەڕ  ئێران  بەتوانای  نووسی  رۆمان  ساری  فریشتە  خاتوو 

شێرکۆ بێکەس ئەڵێ:
وا  خوێندبووەوە  لەمالوال  شێرکۆم  شیعرەکانی  لە  هەندێک  کە  یەکەمجار 
هەستم دەکرد لەبەرانبەر شاعێرێکی ئاسایی و سانادام. بەاڵم دوا وەرگێڕان 

فریشتە ساری
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و  ساڵحی  عەلی  لەالیەن سەید  شاعیرە  ئەم  شیعرەکانی  دووبارەبێژی  و 
بابەک سەحرانەوەرد کە چەند ساڵ بەر لە مەرگی شێرکۆ لەمالوال بەگوێم 
گەیشتبوو، لەسەر ئەم هەڵوەستە سوور بووم کە شێرکۆ بێکەس یەکێکە لە 
ڕووە گەشەکانی جیهانی شیعر و هەست و خەیاڵ و بەپێزوهێزترین شاعیری 

کوردستانە.
بەڕاستی کە شێرکۆ بێکەس لەسەرووی هەموو ئەو بانگەشە و پێداهەڵگوتنەیە 

کە بۆی کراوە و ئێستاکەش هەر بۆی دەکەن. 
رۆحی شاد.
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بوارەدا  لەم  و  کتێبی شیعرە  خاوەن چەندین  قەوامی کە  فەرزانە  خاتوو 

لە کەسێتییە ناودارەکانی شیعری ژنان لە ئێران دێتەژمار و هونراوەکانی 

و  خواس  و  باس  جێگەی  بوونەتە  پرۆفیشناڵ  شاعیرێکی  وەک  بەردەوام 

تێڕامان، لەمەڕ شێرکۆ و شیعرەکەی ئەڵێ:

من لەگەڵ شیعری کوردی زۆرتر بەو وەرگێڕانە کە لە شیعری کوردی کراوە، 

فەرزانە قەوامی
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ئاشنایەتیم هەیە لێ کوردی نازانم. هەر بەم هۆیە بووە کە وەرگێڕانی شیعری شاعیرە کوردەکانم خوێندۆتەوە. 

لەگەڵ شیعری بێکەس و هەندێکی تر لە شاعیرە کوردەکان تا رادەیەک ئاشنایەتیم هەیە.

نیگا قووڵەکەی شێرکۆ بۆ ژیان و مرۆڤایەتی لە دیاردە تایبەتییەکانی شیعری شێرکۆیە کە ئەوی کردووە بە شاعیرێکی 

خاوەن ڕا و دەنگ. لە هۆنراوەکانی شێرکۆدا ئێمە لەگەڵ شاعیرێک بەرانبەر دەبین کە حەزێکی هەمیشەیی بە رەمز 

کردنەوە لە دڵیدا شاردۆتەوە. ئەو لە شێعرەکانیدا لە توخمگەلی سرووشت ئیلهام وەردەگرێ بەاڵم کارە تایبەتییەکەی 

شێرکۆ لە بەستێنیی ئەم توخمگەلە نامێنێتەوە. ئەو بە تێڕامان 

و تێڕوانینی تایبەتی خۆی بە جیهانێکی جیاواز مانای نوێ 

دەبەخشێت. لە زەینی شێرکۆ دیاردەکان لە هەڵسوکەوت 

لەگەڵ یەکدیدا بە ژینێکی جیاواز دەگەن. لەوێدایە کە لە 

ژیان ورد دەبێتەوە و  ئاوارەیی، مەرگ و  ئەڤین، تەنیایی، 

لێیان ئەدوێ و بێ گومان بە نیگایەکی تازە دەس بەکاری 

ئافراندنی ئەم چەمکانە دەبێ.

شیعری شێرکۆ بەهۆی ناوەرۆکی ئینسانی و مرۆڤخوازانە و نیگا 

ئازادیخوازانەکەی دەتوانێ لە ڕیزی شاعیرە بێ سنوور و دانسقەکان 

شێرکۆ،  شیعرەکانی  لە  تاقمێک  لە  کاتدا  لەهەمان  بەاڵم  بێتەژمار 

خۆشویستنی نیشتمان هەرە بە پێزوهێز هاتۆتەئاراوە و بەرجەستە بووە. 

واتە  بزانین،  بوون  خۆماڵی  دیکەی  بەچەشنێکی  جیهانیبوون  کو  ئەگەرە 

پێداگری لەسەر شوناسی خۆمان و دەنگدانەوەی جیاوازییەکان و هاوتاکانـ  بەڵێ، 

پەراوێزییەکان  چوارچێوە  خۆی،  خۆماڵییەکانی  دیاردە  بەتەواوی  شێرکۆ  شیعری 

وەالدەخات و ڕوو لە روانگەیەکی جیهانیی دەکات. شێرکۆ بە شوناسی خۆی ژیان 

دەکا و شوناسی ئەو لە کوردستان خۆی بەرجەستە دەکاتەوە. لێرەدا شێرکۆ بە 
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گێڕانەوەیەکی تازەتر لە مرۆڤ دەگات و لەم نێوانە 

دەنگ  هۆنراوەکانیدا  زۆربەی  لە  ئەو  نەتەوەخوازی 

دەداتەوە. لەڕوانگەی شێرکۆ کوردستان نیشتمانێکی 

و  کڵۆڵیی  کە  جێگەیەک  وێنەیە.  بێ  و  دانسقە 

شێرکۆ  بینیوە.  بەخۆوە  زۆری  هەرە  چەرمەسەری 

قەت ناتوانێ ئەو ئەڤینە قووڵەی خۆی بۆ کوردستان 

لەبیر خۆی بباتەوە . ئەو بە زمانێکی تایبەتیی لە 

خۆی  لەگەڵ  خوێنەر  و  بەردەنگ   ، هۆنراوەکانیدا 

دەبا، دەڵێی کوردستان نیشتمانی هەموو داژدارانی 

شیعرەکانی  کاتێک  هەندێکجار  شیعرەکەیەتی. 

ئەگەر  کە  وابیردەکەم  خۆم  لەگەڵ  دەخوێنمەوە 

جێگەکان  و  شار  ناوی  و  بێین 

بۆ  دیکەیان  ناوی  و  بسڕین 

دەدا؟  ڕوو  چ  بکەین،  دابین 

و  ئەندێشە  هەمدیس 

ناوەڕۆک لەگەڵ زمانە جوان 

شێرکۆ،  کەشخەکەی  و 

بۆ  جوانمان  نیشتمانێکی 

دەخولقێنێت.

ئاوێتەیەک  شێرکۆ  شیعری 

لە فۆڕم و ستایل و ناوەڕۆکە. 

هەرئەوندە کە زمان لە شیعری شێرکۆ گرینگایەتیی هەیە، 

سەرەکییەکەی  تەوەرە  وەک  ئەندێشەخوازی،  لەوالیشەوە 

فیکرییەوە،  ڕوانگەی  لە  ئەژمار.  دێتە  ئەو  هونراوەکانی 

کێشەکانی  لە  لێ  مۆدێرنە،  شیعرێکی  شێرکۆ  شیعری 

هونراوەکانی  لە  شێرکۆ  دەبێتەوە.  ورد  مرۆڤ  ئەمڕۆی 

ئازادی  و  نیشتمان  ئەڤین،  مرۆڤ،  وەک  چەمکگەلێک 

دووپات دەکاتەوە. لەجیهانی زەینی ئەم شاعیرەدا، مرۆڤ 

ئەزموونی  هەیە.  بایەخداریان  چەمکێکی  سرووشت  و 

جوانناسانەی شێرکۆ زایەڵەی جیهانێکە کە هەموو رۆژێک 

وشەگەل  سوکانە  رۆح  و  دەبێتەوە  ئاشت  خۆیدا  لەگەڵ 

و  دەدا  تیشک  شیعرەکانیدا  لە  ئاسمانیش  و  دەبەخشێ 

ڕوون دەبێتەوە .

لەگەڵ  پاچڤە،  بەهۆی  ئێرانییەکان  خوێنەرە  زۆربەی 

وەرگێڕە  ڕۆڵی  کەواتە  ئاشنابوون.  شێرکۆ  هونراوەکانی 

دەدات.  نیشان  بەتەواوەتی  خۆی  کە  لێرەدایە  بەتواناکان 

و  خاوێن  وەرگێڕانێکی  بە  شێرکۆ  شیعرەکانی  ئەگەر 

بەپێزوهێز بناسرێ، بەردەنگە فارسەکان لە شیعری شاعیرە 

پەسەندیشی  تەنانەت  و  دەکەن  پێشوازی  کوردەکان 

دەکەن. بە بەختەوەری هەندێک وەرگێڕ بە زمانی فارسی 

و  کونج  بەسەر  و  هەیە  باشیان  و  قووڵ  ئاشنایەتییەکی 

قوژبنی ئەم ئەدەب و زمانە فرەرەهەندە و پڕپێچ و پەنایە 
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زاڵن و توانیویانە گەلێک بەکەشخەیی و لێهاتووییەوە شیعری کوردی بۆ 

بەڕای من هۆکاری کەشخەبوونی شیعری شێرکۆ  زمانی فارسی وەرگێڕن. 

مرۆڤایەتییەکانە  ئارمانە  و  ئەڤین  هەبوونی  بەهۆی  ئێرانییەکان  گەنجە  بۆ 

کە هەمیشە لە ناخی شیعرەکانی شێرکۆدا جێگەیەکی تایبەتییان داگیرکردووە 

و ئەمانە بووەنەتە هۆی پەیوەندیی خوێنەری فارس لەگەڵ شیعرەکانی شێرکۆی 

نەمردا.
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نووسەر و شانۆکار
دکتۆر قوتبەدین سادقی یان هەرواکە لەالی کوردەکان بە دکتۆر قوتبە ناسراوە، 

شانۆنامەنووس و دەرهێنەری گەورەی شانۆیە و خولی دکتۆراکەی لە زانستگا 

هەرە  کەسێتیی  پێنج  ریزی  لە  ئێران  لە  و  وەرگرتووە  فەڕەنسا  سوربونی 

لەبارەی  ناوازەی شانۆییە،  بەرهەمی   40 خاوەن  و  دێتەژمار  بەناوبانگیی شانۆ 

ئاشنایی خۆی لەگەڵ شێرکۆ بێکەس و شیعری شێرکۆ کەوتە قسە و وتی:

دوکتۆر قوتبەدین سادقی
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راپەڕینی  رادیۆی  لە  حەشرەکەی  شیعرخوێندنە  بە  شێرکۆم  دەنگیی  یەکەمجار  بۆ 

کوردستانی باشوور لە ساڵی 1974 ئەو کاتە مەال مستەفا بارزانی دژی ڕژیمی 

بەعس شەڕی دەسپێکردبوو بیست، بەبێ ئەوەی بزانم ئەم شاعیرە کێیە 

بووم،  ئاشنا  شێرکۆ  بەناوی  کە  یەکەمجار  لەبیرمە  چییە.  ناوی  یاخود 

ساڵی 1976 لە زاری دوکتۆر شەهیدی  بوو کە ئەو کاتە لە زانستگای 

و  دەوتەوە،  کوردیی  زمانی  و  ئەدەب  وانەی  پاریس  سوربونی 

"ئاسک" بوو  "کاوە" و  دواتر لەکاتی خوێندنەوەی شانۆنامەکانی 

کە  بوو  کاتەوە  لەو  بیستەوە.  هەمدیسان  شێرکۆم  ناوی  کە 

دەستم کرد بە فێربوون و خوێندنەوەی بەرهەمە کوردییەکان. 

دوای ماوەیەک بەخویندنەوەی نامیلکە شیعری "تریفەی هەڵبەست" ئەم جارە زێتر 

و بەچڕوپڕییەوە لەجیهانە شاعیرانەکەی شێرکۆ وردبوومەوە. ئینجا لەکاتی ڕاپەڕینی 

ئێران یەکەمین وەرگێڕانەکانی شیعری شێرکۆم لەالیەن هاوڕێ شاعیرکەم واتە جەالل 

لەتیف  و  رەفیق سابیر  پەشێو،  بە شیعری  ئاشنایی من  تەنانەت  مەلەکشا خوێندەوە. 

هەڵمەت بە هۆی ئاشنابوونم بوو بە شیعری شێرکۆ بێکەس.

دەمارگرژییە  سەردەمی  لە  کوردستان  ئازادی  و  ئەڤین  مزگێنیدەری  بێکەس  شێرکۆ 

رەگەزییەکان و جینۆسایدی بەعسییەکان بوو. شێرکۆ لەو باوەڕەدابوو کە هونەری ئاگا و 

وشیار هونەرێکی رەخنەگر و بەرهەڵستە و لە دەسەاڵت جیایە و هونەرمەند دەبێ خۆی 

لە دەسەاڵت جیا بکاتەوە و خۆی لەهەموو الیەنە سیاسییەکان قوتار بکات.  
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شاعیر و وەرگێڕ
مووسا بیدەج لە دایکبووی ئێرانە و زیاتر لە چل ساڵە لە بواری 

پێچەوانەوە  بە  و  عەرەبی  بۆ  فارسییەوە  لە  وەرگێڕان  و  شیعر 

چاالکە و تائێستا چەندین کتێبی بە پێزو هێزی لەم دوو دەڤەرە 

جیهانیی  شاعیرێکی  بە  بێکەسی  شێرکۆ  بیدەج  باڵوکردۆتەوە. 

خۆی  جێگەی  بیانییەکان  کولتوورە  لە  توانیوەتی  کە  ناودێرکرد 

مووسا بیدەج
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بکاتەوە. بیدەج لەو بڕوایەدایە کە کەس ناتوانێت جێگەی ئەم شاعیرە بەرزە پڕبکاتەوە. 

مووسا بیدەج کە شاعیر و وەرگێڕێکی شارەزا و بەتوانای ئەدەبی فارس و عەرەبە 

ئەڵی:

 

بێکەسم  شێرکۆ  بەرهەمەکانی  لە  هەندێک  هەتاوی  شەستەکانی  لە  من 

وەرگێڕا و لە گۆڤاری "کەیهانی فەرهەنگی" و گۆڤاری "ئەدەبستان" و رۆژنامەی 

شێرکۆ  شیعرەکانی  خوازیاری  هەرە  چوونکە  کردنەوە.  باڵوم  "ئیتالعات"دا 

ببووم. بەڕای من شێرکۆ شاعێرێکی جیهانییە و سەرەڕای حەزێکی فرە زۆر 

بە شیعرەکەی، هەستم دەکرد داژدارانی شیعری جیهان و شیعری رۆژهەاڵتیش 

شیعری شێرکۆیان فرە خۆش دەوێت. 

دواتر کتێبەکانی شێرکۆم بە فارسی وەرگێڕا و وا ڕێکەوت  دوو جار شێرکۆ لە نزیکەوە 

لە فستیڤاڵی گەالوێژ لە سلێمانی ببینم. لەگەڵیدا کەوتمە ئاخافتن و لەنزیکەوە لەگەڵیدا 

ئاشنا بووم و خۆشمویست. بە شێرکۆم وت لە ئێران فرە بەناوبانگیت. شێرکۆ پێی وتم کە 

لەالیەن  وەرگێڕانی شیعرەکانی کە  لە  بەاڵم  بوون،  تەرجەمە  ئێران  لە  کتێبەکانی  دەزانێت 

چەند وەرگێڕی نەزان بە فارسی ئەنجامدراوە، ڕازی نییە. لە واڵمی شێرکۆدا منیش وتم: ئەمن 

رەخنەکار نیم و نازانم وەرگێڕانی شیعرەکانی ئێوە چۆن چۆنی بووە و ئەگەر کەموکوڕیشی 

تێدابووە، النیکەم بوونەتە هۆی ناوازەبوونی ئێوە لە ئێران و لەوالیشەوە کتێبەکانتان خوێنەری 

بۆ پەیدابووە. 

بەڕای من شێرکۆ شاعیرێکی جیهانییە. هەرچەند زمانی کوردی لە روانگەی جوگرافیاییەوە 

بەرتەسک و سنووردارە و بەجۆرێ لەجۆران لە کەمینەدایە، بەاڵم شیعری شێرکۆ خوێنەری 

هەیە و شیعرەکانی بە زمانە بیانییەکان تەرجومە کراون.
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گەورەیە،  هەرە  زیانێکی  شێرکۆ  دوایی  کۆچی  من   بەڕای 

لێ ئەم زمانگەلە لەگەڵ یەکدیدا هەڵسوکەوتی سۆزمەندانە 

و هەستیارانەی رەخساندووە و لەوالیشەوە هەڵسوکەوتێکی 

منەوە،  لەروانگەی  چێکردووە.  رێنووسی  و  زمانەوانی 

بووە  بەتاڵ  خەمبارەکەی  کۆچە  دوای  شێرکۆ  ئەسکەملی 

و  دابنیشێت  لەسەری  نییە  تێدا  بڕستەی  ئەو  کەسێک  چ  و 

باشوور شاعیری  کوردستانی  لە  چەند  بگرێت، هەر  جێگەی 

خاوەن ئەزموون و گەورەمان هەیە، بەاڵم هەرواکە مەحموود 

دەرویش گەورەترین شاعیری فەڵەستینە، شێرکۆیش شاعیرە 

ئەم  لەسەر  هەموان  و  باشوورە  کوردستانی  گەورەکەی 

بیروڕایە کۆکن. 

یەکدی  لەگەڵ  شاعیران  ئاستی شیعریی 

جیاوازە. پەیوەندیی شیعری شێرکۆ فرە 

کولتوورەکانی  لە  توانیویەتی  و  بووە 

و  بکاتەوە  خۆی  جێگەی  دیکەدا 

تایبەتمەندیی  دیارە  بێت.  سەقامگیر 

کە  دانسقەیە  و  نموونە  بێ  شێرکۆ 

لەشیعری  تایبەتمەندیگەلە  ئەم 

کوردیدا هەرە ڕوون و دیارە. شیعری 

کوردی تێکەڵی سرووشت و ژیان بووە. 

هەموو  باسی  شیعرەکانی  لە  بێکەس 

شتێکی کردووە، بێ گیان و گیاندار و راشکاوانە 

بەم شتانە کەسێتیی بەخشیوە و بوونەتە هۆی 

ئەوانە  پشتیوانی  بە  و  یەکدی  لەپاڵ  ئەوەی 

فەزایەکی خەیاڵی و بەڵگەدار بڕەخسێنێت. شتێک 

پێیان  و  بوون  گیرۆدە  لەگەڵیاندا  مرۆڤەکان  کە 

ژیان  شتێک  هەموو  لە  شێرکۆ  بیانبێت.  خۆشە 

گۆرانی  باران  ئاخافتن،  دێتە  دار  دەخولقێنێ، 

دەچڕێ، پاساری ئەڤیندار دەبێ. شێرکۆ بە هەموو 

ئەم  و  دەبەخشێت  مرۆیی  تایبەتمەندیی  جیهان 

زۆری  هەرە  خوازیاری  جیهاندا  لە  شیعرە  جۆر 

کولتووری  باشی  خوێنەوارێکی  شێرکۆ  هەیە. 

کورد و کولتوورە بیانییەکان بووە و لە هەموویان 

زۆریش ورد دەبووەوە.

حیکایەت،  ئەفسانە،  شێرکۆدا  شیعری  لە   

شیعر  و  فانتازیا  و  خەیاڵ  مێژوو،  ئوستوورە، 

هۆی  بوونەتە  ئەمانە  و  هەیە  بوونی  بەردەوام 

ئەوەی کە خوێندنەوەی شیعری شێرکۆ هەستێکی 

مرۆیی و سۆزمەندانە لە ناخی ئێمەدا بخولقێنێت.
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شاملۆ و بێکەس



مامۆستای زمان و ئەدەبی فارسی، نووسەر و شاعیر

دکتۆر میرجەاللەدین کەزازی کە یەکێکە لە چوار مامۆستای هەرە بەناوبانگی 

ئەدەب و زمانی فارسیی ئێران، لەمەڕ شێرکۆ و شیعرەکەی ئەڵێ:

 

لە هەر کوێ کوردەکان هەبن، دلۆڤانی، سەربەستی و پیاوەتیش بوونی هەیە، 

خۆماڵییەکەی  جلوبەرگە  بە  کوردێک  ئێمە  کاتێ  هەر  ئەمانە،  تەواوی  لە  جیا 

دەبینین و ئەو قسە خۆشانە کە لەزاری دێتەدەر و هەموو هەڵسوکەوتی، تەواوی 

د. میر جەاللەدین کەزازی
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ئەمانە بە قەد قوواڵیی مێژوو و کولتووری ئێرانە. بەڕاستی کوردستان درگانەی مێژووە 

کە ئەگەر هەر کەسێک لەم درگانە تێپەڕێ، بۆ نیشتمانی باوباپیرانی خۆی دەگەڕێتەوە. 

یەکێک لە داخە گەورەکانی من ئەوەیە کە زۆر بە ناخی هەڵبەست و سترانەکانی ئەم 

شاعیرە پایەبەرزە شێرکۆ بێکەس نەچوومەتەوە هەتا بمەوێ لەمەڕ ئەو بە چەشنێکی 

هەمەالیەنە بدوێم، بەاڵم دەزانم ئەم شاعیرە یەکێکە لە کەڵە شاعیرانی زمانی کوردی. 

دوکتۆر کەزازی لەو بڕوایەدایە کە جێگەی سەرسووڕماوی نییە لە داوێنە رەنگاوڕەنگەکەی 

ئەدەبی کوردی رۆڵەیەکی وەها بەناوبانگ بکەوێتەوە و بۆ هەموو کوردێک ببێتە جێگەی 

فەخر و شانازی. 

بەڕای من شێرکۆ بێکەس مەولەوی کوردەکانە.

د. میر جەاللەدین کەزازی
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مەحموود مۆتەقیدی
شاعیر و رەخنەگر

و  ئەزموون  خاوەن  شاعیرێکی  کە  مۆتەقیدی  مەحموود  رێزدار 

بەناوبانگە، لەمەڕ شیعری شێرکۆ ئەڵێ:

باشوور  و  رۆژهەاڵت  کوردستانی  لە  مۆسیقا  و  ئەدەب  گومان   بێ 

خاوەن بنچینە و کۆنەساڵییەکی درێژخایەن و هەروەتر خاوەنی مێژوو 

ژیانی  ڕاستییەکانی  و  واقیع  زۆربەی  و  زمان  و  کولتوور  دەڤەری  لە 
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خەڵکییە کە لە درێژایی مێژوودا لەگەڵ سرووشت و هەستی بەتین و عاتیفەی مرۆ بە 

زۆری هاوشان بووە. لەم بوارەدا شێرکۆ بێکەس وەک جیددی ترین و بەناوبانگترین 

پێکهاتەمەندی  و  جوانناسانە  پانتایی  کە  دێتەئەژمار  کوردستان  هەرێمی  شاعیری 

هۆنراوەکانی، سنوورەکانی بڕیوە و بە یەکێک لە ناودارترین شاعیران لە رووپەڕی 

بە  شیعر  دەڤەری  لە  شاعیرە  کەڵە  ئەم  کراوە.  ناودێر  جیهان  هاوچەرخی  شیعری 

روانینێکی مرۆیی و ئارمانخوازانە بەردەوام لە ژێر ئەشکەنجەی ڕۆژگاری بێ بەزەیی 

سوید  واڵتی  لە  دەرەنجام  و  گرتەبەر  هەندەرانی  رێگەی  ماوەیەک  بۆ  بۆیە  بووە. 

گیرسایەوە و دوای سەربەخۆیی کوردستان بۆ نیشتمانی خۆی گەڕاوەتەوە. پێگەی زمانە 

وەک  توخمگەلێک  لەگەڵ  شێرکۆ  مرۆڤخوازکەی  نیگا  و  جوانناسانە  هەستە  و  کەشخە 

کە  وشەگەل  خوازیی  واقیع  بە  بوون  شێرکۆدا  لەشیعری  ...هتد،  تەنیایی  و  کۆچ  مەنفا، 

شاعیرە  لەگەڵ  شێرکۆ  شیعری  چێکردووە.  ئەو  بۆ  گەورەی  و  دیار  پێگەیەکی  بەردەوام 

گەورەکانی جیهان و لە پاڵ ئەم شاعیرانە وەک لۆرکا، نازم حیکمەت، نێرۆدا بەسەربەرزییەوە 

یەکانگیربووە. 

شایانی باسە ئاشنایی من لەگەڵ کولتوور و ئەدەبی کوردستان زۆرتر لە رێگەی خوێندنەوە 

لەالیەن سەید  لەم ساڵگەلە  کە  بەتایبەت شیعرگەلێک  بووە.  کوردی  وەرگێڕانی شیعری  و 

عەلی ساڵحی و بابەک سەحرانەوەرد زۆر بە لێهاتوویی و شیاوی بە نیسبەت وەرگێڕانەکانی 

دیکە بە ئەنجام گەیشتووە و ئێمەی بە فەزا شاعیرانەکەی بێکەس رۆژ بە رۆژ نزیک و نزیکتر 

کردۆتەوە. بێ گومان نوێنەرە شیعری و وشە سەرەکییەکانی شێرکۆ وەکوو ئەڤین، مەنفا و 

خۆشویستنی نیشتمان و پاڕاستنی کولتوور و پێگەی کوردستانی ئیمڕۆ لە بەرانبەر هێزە 

بە گوێی خەڵکانی جیهان گەیشتووە.  وەرگێڕان  رێگەی  لە  و زل هێزەکانە کە  دەرەکیی 

شێرکۆ شاعیرێکی مۆدێرنە و لە فەزاگەلی پەراوێزی بەدورە و بە واقیعە ئیمڕۆییەکان هەرە 
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وەرگێڕان و ئامادەکردنی بابەت: باران
Adlibris & ALMA & SVT :چاوپێکەوتن

ڕانانی کتێب: ئێریک بێریکڤیست

“دەق پێویستی بە لێوەشاوەییە، دەبێت لە شتێک بکۆڵێتەوە و خۆی لە 
پشت زانینەکانەوە بنووسێتەوە.”

   

 ١٩٦٦ ساڵی  کێمپێ(  )ماتس  سویدی  چیرۆکنووسی  و  نووسەر 
خەونەکانم  هەرگیز  )من  ناوی  بە  کۆچیرۆکی  یەکەم  لەدایکبووە. 
لەگەڵ  باڵوبووەتەوە.  دا   ١٩٩٦ ساڵی  لە  کتێب،  وەک  نامێنێت(  بیر 
ئەوەشدا کە چەند ڕۆمانێکی شایستەی هەیە، بەردەوام گەڕاوەتەوە 

ماتس کێمپێ
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سەر نووسینی چیرۆک و شێوازی نووسینی دەکرێت وەک لیریکی بناسرێتەوە، هەڵبەت ئەمە لە ڕوانگەی تایبەتی 
خۆیەوە کە تیایدا نەگوتراوەکان زۆرترین مانایان هەیە!

ماتس کێمپێ جگە لە نووسەرێتی، وەرگێڕانیش دەکات و ئێستاش یەکێكە لە دادوەرانی خەاڵتی ئەدەبیی ئەسترید 
لیندگرێن، ئەو مامۆستای پەیمانگا بووە و لە کتێبخانەی گشتیش کار دەکات. ماتس هاوسەری کریستینا ساندباری 

نووسەرە و پێکەوە لەگەڵ دوو کچەکەیان و پشیلەکەیان لە ستۆکهۆڵم دەژین.

)ALMA( لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ بنکەی خەاڵتی ئەسترید لیندگرێن )ماتس(

ــ بە کوورتی پێمان بڵێ ماتس کێمپێ کێیە؟

ماتس کێمپێ: من خۆم وەک گەیەنەر دەناسم. لە قوتابخانەوە دەستم پێکرد، 
شت  ئارەزوومکردووە  هەمیشە  مامۆستا.  وەک  دواتر  و  خوێندکار  وەک  سەرەتا 
بدۆزمەوە و بە ناو خەڵکدا باڵوی بکەمەوە. حەزیشم لەو ڕۆڵەی خۆم کردووە، چ 
وەک مامۆستا و چ وەک نووسەر و لێکۆڵەر، هەروەها وەک کارمەندی کتێبخانەی 
و  زانینە  حەزی  و  کونجکۆڵییەتی  تازە،  کتێبی  دانانی  و  دۆزینەوە  گشتیش. 

نووسەرێتی بۆ ئەمە ڕامدەپەڕێنێت.

ــ تۆ کە لە دونیای کتێبخانەدا کار دەکەیت و چەندین ساڵە ئەزموونت لەوەدا 
هەیە کە لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی هاندەری خوێندنەوەیت، پێتوایە چۆن کتێب 

لە واڵت و کولتووری جیاوازەوە، خوێنەرەکانیان دەوڵەمەند دەکەن؟
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ماتس کێمپێ: پێش هەموو شتێک، بە باوەڕی من، دۆزینەوە و 
گەیشتن بە ئەدەبی باش و تازە، لە فراوانکردنی تێڕوانینەکانەوە 
دەستەبەر دەبێت. من خۆم لەم چەند ساڵەی دواییمدا، ئەدەبی 
ئەزموونی  بە  بەخششیان  زۆرترین  ئەفریقی،  و  ئاسیایی 
خوێندنەوە پێشکەش کردووم. زۆر کتێبی سەرنجڕاکێش هەن، 
سەر  بۆ  وەرگێڕدراویشن  هەندێکیان  دەستناکەون،  سوید  لە 
شیاوەکانیان.  خوێنەرە  دەست  ناگەنە  بەاڵم  سویدی  زمانی 
خۆماڵی  ئەدەبی  لەسەر  سەرنجی  زیاتر  کتێب  بازاڕی  ئەمڕۆ 
من  بەاڵم  فرۆشییەوەیە  هۆی  بە  ئەمەش  ئینگلیزییە،  و 
کونجکۆڵی  و  داخوازی  کە  دەزانم  کتێبخانە،  کارمەندی  وەک 
زۆرە.  زۆر  جیهان  هەموو  ئەدەبی  خوێندنەوەی  بۆ 
تری  واڵتانی  ئەدەبی  دەکەم  هەست  من 
دەکەون،  پەنا  ئاسانی  بە  ئەورووپاش 
ئەو ئەدەبەی وەردەگێڕدرێت ناخرێتە 
و  نووسەرێتییەوە  تەواوی  سیاقی 
لەگەڵ ئاڕاستە و جەرەیانی فیکری 
ئەمانە  دانانرێت.  نێونەتەوەییدا 
هەندێک جار وەک ناونیشانی تاک 
و تەرا بۆ ماوەیەکی کوورت لە 
دەمێننەوە.  کتێبفرۆشییەکاندا 
گشتییەکانیش  کتێبخانە  لە 
یان دەکەونە ناو گۆڤارەکانەوە 
یان بەر بێژنگ دەکەون. دیارە 
باشیان  زۆر  کتێبی  جار  زۆر 
تێدایە کەچی کەمجار هیوابڕاو 

کردووە  بەمە  هەستم  بەداخەوە  بەڵێ  دەبین. 
بەاڵم ئەرێییانە هەستیش دەکەم خەریکە ئەم 

دیاردەیە گۆڕانی بەسەردا دێت ...
جیاوازدا،  ئەدەبی  خوێندنەوەی  لە  تر  شتێکی 
دۆزینەوەی شێوازی گێڕانەوەی ترە لە ئاڕاستە و 
نەریتی ئەدەبی گەالنی تردا. من چونکە خۆشم 
نووسەرم، ئەم پەیبردنە بۆ من زۆر بە جۆش و 
خرۆشە و هەمیشە بیرۆکە و ئیلهام لە ئەدەبی 

جیهانەوە وەردەگرم.

ــ چ شتێک کتێب دەکات بە کتێبێکی باش؟

ماتس کێمپێ: دەق پێویستی بە لێوەشاوەییە، 
پشت  لە  خۆی  تا  بکۆڵێتەوە  شتێک  لە  دەبێت 
نەوای  من  بۆ  بنووسێتەوە.  زانینەکانەوە 
ئاستەی  ئەو  تا  گرنگە،  گێڕەرەوەکەش  دەنگی 
بخوازم  کتێبەکە،  خوێندنەوەی  درێژایی  بە 
لەگەڵ کەسی گێڕەرەوەدا بم. ئەگەر حەزم لە 
گێڕانەوەیەک کرد، دەگەڕێم هەموو کتێبەکانی 
ئەو نووسەرە دەخوێنمەوە، ئەگەرچی سەرجەم 
کارەکانیشی درەوشاوە نەبن. لێرەدا جۆرێک لە 
وتووێژ درووست دەبێت کە تیایدا شوێنکەوتنی 
لە  گرنگترە  نووسەرەکە  نووسینی  پرۆسەی 

بەدوادا چوونی تاکوتەرای کتێبەکان. 
دەقە  ئەو  من،  الی  لە  باش  کتێبی  بەڵێ 
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لێوەشاوەیەیە کە پڕێتی لە جوڵە و ژیان و پشکنینە لە بەدواداچوونی گۆڕەپانی ئەدەبیی نوێدا. هەروەها گێڕانەوەکەشی 
دەبێت وەها بێت، تا کۆتایی خوێنەر لەگەڵ خۆی ببات.

سەبارەت بە کتێبی ئەدەبی مندااڵن و هەرزەکاران، پەیوەندی نێوان دەق و وێنەکان گرنگن. لەبەر ئەوەی وێنەکان 
وێنەی  لە دڵم کە  نزیکە  زۆر  ئەو کتێبی مندااڵنانە  بە نووسینەکە. من خۆم  تازە دەدەن  تەواو  ژیانێکی  و  جوڵە 
کێشراویان زۆر تێدایە، لە وێنەکاندا زیاتر لەوە کەشف دەکەیت کە بە دەق نووسراون. بیرۆکەیەکی سەرنجڕاکێش 

لە خەیاڵی مندا ئەوەیە ئەگەر کتێبی گەورەکانیش وەک کتێبی مندااڵن و هەرزەکاران، پێبەپێی دەقەکان 
وێنەیان بۆ بکێشرایە!

ــ وەک یەکێک لە تازە دادوەرانی خەاڵتی ئەسترید لیندگرێن کە گەورەترین خەاڵتە 
لە جیهاندا، بۆ باشترین کاری ئەدەبی مندااڵن و هەرزەکاران، چۆن لە ئەرکی خۆت 

دەڕوانیت؟

لە  ئەوەیە  هەستی  باشترین  دەبێت.  خۆش  زۆر  کارەکەم  کێمپێ:  ماتس 
کاری  دەبم. کەشفکردنی  ئاگادار  جیهانیی  ئەدەبی  لە  بەرفراواندا،  پانتاییەکی 
کە  دەکەم  ئەوە  پێشبینی  دڵخۆشکەرە.  ئێجگار  دی،  بەوانی  گەیاندنی  و  تازە 
هاوکاردەبم لە دۆزینەوەی ئەو خەاڵتوەرگرە نوێیانەدا کە کارەکانیان زۆرترین 
سەرنجڕاکێشی جیهانیی بەدەست دەهێنن. هیواداریشم بتوانم کۆمەککەر بم لە 

ڕاکێشانی سەرنجی زیاتر بۆ هەریەک لە خەاڵتوەرگر و خەاڵتەکەش.

ــ بۆ گەشتی ئەم هاوینەت، چ کتێبێک لەگەڵ خۆت دەبەیت؟

ماتس کێمپێ: کتێبی "ژیان بەرەو دوا"ی پێر نیڵسسۆن، بەاڵم هەڵبەتە چاوەڕێی 
لیستی کاندیدە هەڵبژێردراوەکانی ئەمساڵیش دەکەم!
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گفتوگۆی )کێمپێ( و کتێبخانەی ئادلیبریس

پاڵەوانەکاندا  کەسایەتی  لە  خۆی  خوێنەر  کتێبەکانتدا،  لە  هەمیشە  ــ 
لە  ئێستا  )ئەوەی  ناوی  بە  کتێبەت  حەوتەمین  ئەم  وەک  دەبینێتەوە، 
کارەکتەرە  زۆربەی  و  چیرۆک  کوورتە  شانزە  لە  پێکهاتووە  کە  بیرمە(، 
دەوری  لە  چیرۆکەکانیش  لە  زۆر  ڕووداوی  و  گەنجن  سەرەکییەکان 
ئەو  وا دەکات  ئەوەیە، چی  ئێمە  پرسیاری  قوتابخانەیەک دەسوڕێنەوە. 

ژینگەیە ئەوەندە بەسەرهات بگرێتەوە؟

ژیانی  لە  قوتابخانە،  ساڵەکانی  ئاشکرایە  کێمپێ:  ماتس 
خۆیمان  مۆرکی  قووڵیش  زۆر  و  کوورتە  زۆر  ئێمەدا، 
دەمەکانی  نیگەرانییشەوە،  بە  دادەکوتێت.  تێدا 
خوێندنگا، زۆر جار بڕیاردەر دەبن لەسەر ئەوەی 
لە ژیانی داهاتوودا، چ ڕۆڵێکمان بەربکەوێت. 
قوتابخانە وێنەیەکی خۆمان پێدەبەخشێت کە 
زۆر ئاستەمە دووا ساڵ و پاش جێهێشتنی 
ڕزگارمان  لێی  بتوانین  قوتابخانەش، 
ببێت. ئەمە تا ئەو ڕادەیەی کە دەکرێت، 
بینینەوەی  تەنها  گەورەییدا،  تەمەنی  لە 
هاوڕێیەکی مەکتەب، بەس بێت بۆ ئەوەی 
لە  کۆنەکەمان،  ڕۆڵە  ناو  فڕێبدرێینەوە 

کاتێکدا ئەمە نەدەبوو ئاوها بێت.

ــ لە هەموو چیرۆکەکانی ئەم پەرتووکەتدا، 

لە ناوەڕاستی واقیع و نووسینەوەی 
بە  هێدی  هێدی  ئازارەکاندا، 
بە  تایبەت،  کەرتێکی  ناو  چوونە 
ئەفراندن، ڕووانگەی بەسەرهاتەکان 
هاوکاتیش  و  وەردەگێڕی 
و  سروشتی  زۆر  وەرچەرخانەکە 
باوەڕپێکراو هەست پێدەکرێت. ئەم 

هەڵبژاردنەت چۆن کردووە؟
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کە  بکەم  ئەوە  بدەم  دەبێت هەوڵ  نووسینەکەمدا، کەسایەتییەکی شاعیرانەم هەبێت،  لە  ئەگەر  کێمپێ:  ماتس 
ئەدەب  بۆ  بابەتەکەم  پێشتر  بووبێت کە  ئەوە  لەبەر  نەکردنە  ئەو  ئەگەر  جا  بیکەم،  نەداوە  بە خۆم  ڕێم  پێشتر 
بە شیاو نەزانیبێت یاخود پێموابووبێت کە توانام بەسەریدا ناشکێت، بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی باس لە نووسینی 
بەیتێک یاخود میتافۆڕێک بکەم. هەمیشە کتێبەکانم بە ریالیستی ژیان و واقیعی کۆمەاڵیەتییەوە ناسراونەتەوە، لەم 
کۆچیرۆکەدا بە بەجێهێشتنی ریالیست خاڵێک چوومەتە پێشەوە. ئەمەش ڕەنگە سوودی ئەدەبی دەرەوەی ئەورووپا 

و ئەدەبی جیهانیی مندااڵن بێت کە لەم سااڵنەدا بەبایەخەوە خۆمم بۆیان تەرخانکردووە.

ــ چمکێکی گرنگ لە کتێبی )ئەوەی ئێستا لەبیرمە(دا، باس لە نووسین و بەرهەمهێنان دەکات، 
هەبێت،  دەسەاڵتێکی  چ  گێڕانەوە  دەکرێت  و  قەڵەمە  خاوەن  کێ  ئەوەی  دەربارەی 

هەروەها ئەوەی کە زۆر لە کەسەکان خۆیان بە بێدەسەاڵت دەبینن و هەستدەکەن لە 
الیەن کەسانی ترەوە بەڕێوەدەبرێن. ئایا ئەمە شتێکە کە تۆ دەتەوێت سەبارەت بە 

ئەمڕۆی پڕ بەسەرهات بیڵێیت؟

چ  بەوەی  بەرامبەر  بووم  ناڕەحەت  زیاتر  من  کاتدا،  لەگەڵ  کێمپێ:  ماتس 
دەسەاڵتێکم بەسەر کارەکتەر و چیرۆکەکانمدا هەیە. هەر بۆیە لەم دە ساڵەی 
دواییدا، مەبەستم بووە بە ئاگاییەوە ئەو ئەدەبە خەیاڵییە بتەقێنمەوە، ئەمەش 
بەوەی لێپەیدابوون و سەرهەڵدانی خودی دەق، لە دەق خۆیدا بنووسمەوە. پێموایە 
دەبێت.  ئارەزووکێشتر  و  باوەڕپێکراو  و  ڕاستەقینە  زیاتر  نووسین  شێوەیە  بەم 
لێرەدا من تێکستەکانم زیاتر وەک پێشنیاری بەسەرهاتەکان دەبینم، نەک وەک 
بەرهەمهێنانی خەیاڵێکی ڕاستەقینە. هەڵبەتە ئەمە خستنەڕووی کێشەیەکە کە 

دەمخواست ئەمڕۆ لە کۆمەڵگاکەماندا، زیاتر گفتوگۆی لەسەر بکرایە ... 
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لە کوورتە وتووێژێکی تەلەفزیۆنییدا

نۆبڵی  خەاڵتی  چیرۆکنووس  مۆنڕۆ(ی  )ئەلیس  بەوەی  سەبارەت 
ئەدەبی بۆ ساڵی ٢٠١٣ وەرگرتووە، )کێمپێ( دەڵێت:

هەڵبژاردنی چیرۆکنووسێک بۆ وەرگرتنی خەاڵتی نۆبڵ، دەکرێت 
و  ژانرە  ئەم  بداتە  بااڵ  پلەیەکی  چیرۆک،  بەرزنرخاندنی  وەک 

هیوادارم لە بواری ئەدەبدا، پانتایی چیرۆک فراوانتر بێت. 

ڕۆمان،  نووسینی  دوای  چۆنە  کە  پرسیارەدا  ئەو  وەاڵمی  لە 
دەگەڕێتەوە سەر نووسینی چیرۆک، ماتس کێمپێ دەڵێت:

نووسەری  زۆر  و  مۆنڕۆ  ئەلیس  وەک چۆن 
وا  ژیانیان  بارودۆخی  تر،  بەتوانای 
زۆرترین  جێگای  کە  نەڕەخساوە 
لە  منیش  ببێتەوە،  تێدا  نووسینی 
ئەرکی  نووسین،  لە  جگە  ژیانمدا 
بەخێوکردن و خێزان و پەروەردەی 
پێم  هەڵبەت  لەسەرە.  منداڵم 
بەبێ  بەاڵم  بنووسم  گرنگە 
ئەو  و  نووسینم  ژیانی  ئەوەی 
بدەن.  بەیەکدا  ترم  ژیانەی 
فۆڕماتە  لە  نووسین  زیاتر  بۆیە 
و  هەڵدەبژێرم  کوورتەکەیدا 
الم  لە  کوورتنووسیش  شێوازی 

پەسەند و سەرنجڕاکێشترە.

ماتس لەبارەی ئەزموونی ئەلیس مۆنڕۆ و 
نووسینەوە بەردەوام دەبێت و دەڵێت:

کوورتی  فۆڕماتی  نووسەری  مۆنڕۆ  ئەلیس 
ئەدەبی  خەاڵتی  گەورەترین  و  نووسینە 
وەرگرتووە. ئەمە ئیلهامبەخش دەبێت بۆ زۆر 
کەس کە بێ سڵکردنەوە بخوازن لە جیاتی 
زیاتر  برەوی  ڕۆمان،  وەک  درێژی  نووسینی 
بە نووسینی کوورتی وەک چیرۆک بدەن. بە 
حەزی  ئەوەی  خۆمیش  تایبەتی  بۆچوونی 
ڕادەکێشێت،  پێدەکرێت و سەرنجی خوێنەر 
چۆنییەتی خودی نووسینە ئیدی زۆر فەرق 
یاخود  شیعرە  چیرۆکە،  دەقەکه  ئایا  ناکات 

ڕۆمان.
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خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی "چرای شەو داگیرسا و دەرگاکە ئاوەاڵیە"

لە گێڕانەوەکانی ماتس کێمپێ دا، ڕۆژە ئاساییەکان، ئەو ڕۆژانەی دەوام هەیە و پشوو نین، کات و دەمی شیرین 
نین. لێرەدا مەبەست ئەوە نییە نووسینەکانی کێمپێ پڕ بن لە کارەسات و سامناکی، بەڵکوو دەقەکانی باسن لەو 
ساتگەلە لەناکاو و هەستبزوێنانەی تژین لە هەرەس و دڵەکووتەی پێوابوون و حساباتی هەڵە، هەروەها باسن لە 

ئاماژە ناڕوونەکانی ڕۆژگار و زەردەخەنە باو و پەنهانەکانی.

لە سەرەتاکانی ساڵی ١٩٩٦ەوە، منداڵیی و هەرزەکاریی و ژیانی خێزان، لە سەرەکیی ترین 
بابەتەکانی نووسینی کێمپێ ـن. بە هەمان شێوەش لە کۆ چیرۆکی "چرای شەو داگیرسا و 

دەرگاکە ئاوەاڵیە"دا گرنگی زۆر بە هەمان ئەو تێمایانە دەدات. لەم کتێبەدا گەڕانەوە 
بۆ سەر ژینگەی ژیانی مرۆڤەکان بەرچاوە و دەکرێت سەرجەم دوانزە چیرۆکەکە، وەک 

دوانزە بەشی ڕۆمانێک بخوێندرێتەوە. 

چیرۆکەکانی ئەم کتێبە زیاتر باس لە دایکان و باوکان و نیگەرانییەکانیان دەکات. 
نیگەرانیی دایکان و باوکان بەرامبەر منداڵەکانیان و هاوسەری منداڵەکانیان و 

هەروەها لە چۆنییەتی تێگەشتنی ڕۆڵی خۆشیان لە مەیدانەکەدا. 
بە  ناسراو  بێزارییەکی  جۆرە  لە  ترس  دەگاتە  جار  هەندێک  کە  نیگەرانییەک 
ترسان لە ڕاستگۆیەتی و لەوەی جارێک بۆ هەمیشە ڕووبەڕووی ئەو لێڵییە ببنەوە 
کە لە شەودا خەو دەزڕێنێت. هەروەها نیگەرانیی بەهۆی ترسانەوە لەو ترسەی 

کە شتێک بەسەر منداڵەکاندا بێت. 

ڕەنگجوداییانە  ئەو  بۆ  تایبەتی  تێڕووانینی  و  کارامەیە  ڕیالیستێکی  کێمپێ 
هەیه کە لە واتادا جیاوازی گەورەیان هەیە. ئەو لە وەسفکردنی نیوە نائاگایی 
مرۆڤەکاندا، توانایەکی زۆر باشی هەیە. هەروەها لە وەسفی ئەو وردە مامەڵە 
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هۆنینەوە و وشەی ناپێویست بەکاردەهێنێت. 
بە  باوەڕی  نووسەرێکە  ماتس  بێت  بیریشمان  لە  دەبێت 
شێوازی  لە  چ  و  زماندا  بواری  لە  چ  زۆرە،  خۆی  نووسینی 

گێڕانەوە و بە بەسەرهات کردنیشدا.

شتێکیان  تێدایە  چیرۆکی  سێ  دوو  چیرۆکەی،  کۆمەڵە  ئەم 
هۆکارەکاندا  و  گرێ  لە  کەموکوڕییەکە  دەشێت  کە  کەمە، 
چیرۆکەدا  چەند  لەو  بەڵێ،  خەیاڵەکەیدا.  لە  یاخود  بێت 
خوێنەر هەندێک جار حەز دەکات کێمپێ ئەندێشەی ئازادتر و 

وێنەکانی زۆرتر بوونایە ... 

لەگەڵ ئەوەشدا، ئەم کتێبە زۆر چیرۆک و 
سەرکەوتووی  گەیەنراوی  مەبەستی 
تێدایە، بۆ نموونە کوورتە چیرۆکی 
دەربارەی  کە   )SAB )سیستەمی 
باوکێکە  مەنەلۆگی  شڵەژاوی 
سەبارەت  کچەکەی،  لەگەڵ 
بە پێداویستییەکانی ژیان، لە 
سیستەمی  باسکردنی  ڕێی 
ئۆتۆمبێلسازی  کۆمپانیای 
کوورتە  یاخود  سابەوە. 
نووسین(  )مەشقی  چیرۆکی 
تۆنێکی  کێمپێ  تیایدا  کە 
جوان  ئێجگار  و  بێوێنە 
چەندین  کاتێک  دەدۆزێتەوە 

و  لێدوان  بۆ  تاقیدەکاتەوە  جیاواز  شێوازی 
لە  هەروەها  ساکار.  و  سادە  کیژێکی  باسکردنی 
کوورتە چیرۆکی )الپەڕە دڕاوەکان(دا لێزانانە باس 
تەواوبوونی  و  هاوینە  خانوویەکی  لە  مانەوە  لە 
)کەس  وەکتریش چیرۆکی  دەکات،  پەیوەندییەک 
حاڵی لە منداڵەکەی باشتر نابێت( کە بەسەرهاتی 
لەم  دەقە  ترین  هاوسەنگ  و  پوختترین  کچێکە، 

کتێبەدا.
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و. لە ئینگلیزیەوە: عەزیز ڕەئووف

ئەو پاڵنەرانە چى بوون کە وایلێکردیت ڕۆمانى " ئاهەنگى سابرێن" The Feast of the Goat بنوسیت؟ 

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: ساڵى 1975 بۆ ماوەى هەشت مانگ سەردانى کۆمارى دۆمینیکام کرد بە مەبەستى وێنەگرتنى 
پانتۆجا. لەو ماوەیەدا سەبارەت بە دیکتاتۆرێکى وەک ترۆجیلۆ  فلمێک کە بیرۆکەى ڕۆمانێکم بوو بەناووى ماپتن 
بیستبووم و خوێندبوومەوە. بیرۆکەى نووسینى ئەو ڕۆمانەم دەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردەمە. ئەوە پرۆژەیەکى دوورو 
زۆرێک  لەگەڵ  گفتوگۆ  و  باڵوکراوەکانیان  خوێندنەوەى  بۆ  دۆمینیکان  کۆمارى  ڕۆیشتمە  تر  جارى  چەندین  درێژە. 

گفتوگۆیەک لەگەڵ 
ماریۆ ڤارگاس یۆسا
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خەڵکى ئەوێ: قوربانیەکانى دەستى دیکتاتۆر و خەڵکى بێالیەن و تەنانەت بینینى زۆرێک لەوانەى کە 
لەگەڵ ترۆجینۆ کاریان دەکرد.

ئەى تا چ ڕادەیەک  ڕۆمانەکەت لەبارەى ئەلبێرتۆ فوجیمۆریەوە بوو؟

بەاڵم  نووسیوە،  ترۆجیلۆ  ژیانى  بە  سەبارەت  زیاتر  ڕۆمانەکەم  ئەها.  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
هەموو  مەبەست  ئەوە  بنووسێت  دیکتاتۆرێک  بە  سەبارەت  بیەوێت  کەسێک  گەر  لەڕاستیدا 

دیکتاتۆرەکانە، باسکردنە لە تۆتالیتاریزم لە هەر شوێنێک بێت. من لەم ڕۆمانەدا مەبەستم 
تەنها ترۆجیلۆ نییە، بەڵکو دەمەوێت باس لە دیکتاتۆرێکى ڕەمزى بکەم  یان شتێک کە لە 

شێوەى دیکتاتۆردا لە هەر کۆمەڵگەیەکى ترى جیهاندا ئەگەرى دەرکەوتنى هەیە.

بەتایبەت لە ئەمریکاى التین.

ماریۆ ڤارگاس یۆسا:  کاتێک لە پەنجاکاندا لە زانکۆ بووم، ئەمریکاى التین پڕ بوو 
لە دیکتاتۆر. ترۆجیلۆ کارەکتەرێکى سیمبوڵى بوو لەبەرئەوەى، بێگومان، دڵڕەقى ئەو، 

گەندەڵى، بەتااڵنبردنى سامانى میللەت، سەرجەم کردەوەکانى نموونەیەکی باش بوو 
بۆ سەرجەم دیکتاتۆرەکان.

مەبەستت گەندەڵى دەسەاڵتە....

دەمەوێت  کە  شتێک  نین.  سروشتى  کارەساتى  هەڵگرى  دیکتاتۆرەکان  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
باسى بکەم: چۆن دیکتاتۆرەکان دەتوانن خەڵکى تایبەت بە خۆیان دروست بکەن، تەنانەت 

دەتوانن خەڵکانێک بۆ بێدەنگ بوون لەبارەى قوربانیەکانیشیانەوە بخوڵقێنن.

ئایا لە ئەزموونى سیاسى خۆتاندا هیچ پێشبینیەکتان بۆ دیکتاتۆریەت کردووە؟
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سیاسەتدا  بوارى  لە  کارکردنم  ساڵ  سێ  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
زۆر کۆمەکى کردم بەوەى کە خواست بۆ دەسەاڵت چ ڕێگەیەک 
دەگرێتە بەر بۆ وێرانکردنى عەقڵى مرۆڤ، وێرانکردنى پرنسیپ 

و بەهاکان و کردنى مرۆڤ بە دڕندەیەکى بچوک.

ئافرەتێکەوە  دیدى  لە  سابرێن"  ئاهەنگى   " ڕۆمانەت  ئەم 
نووسراوە. 

ئایا کێشەیەک لەمەدا هەیە؟

من  کێشە.  نەک  هەیە  یۆسا:سەرکێشییەک  ڤارگاس  ماریۆ 
ڕووداوەکانى  لە  سەرەکى  کارەکتەرى  بە  ببێت  ژنێک  ویستومە 
ڕۆمانەکەمدا، چونکە من پێم وایە لە سایەى دەسەاڵتى ترۆجیلۆى 
دیکتاتۆردا ژنان گەورەترین قوربانین. لە ئۆتۆریتەى دیکتاتۆردا 
دەهێنێت،  بەکار  ترۆجیلۆ سێکس  پیاوساالرى  ڕەفتارى  دەبینین 
دەسەاڵت.  بۆ  هۆکارێک  وەک  بەڵکو  چێژ  وەک  نەک  سێکس 
دیکتاتۆرەکانى  لەهەموو  لەپێویست  زیاد  دیکتاتۆر  لەمەشدا 
هاوڕێ  هاوسەرى  لەگەڵ  ترۆجیلۆ  بۆنمونە  دیکتاتۆرترە.  دنیا 
و  نووستن  جێگەى  سەر  دەچووە  شوێنکەوتووەکانیدا  و 

لەگەڵیان دەنووست.

وەک درامایەکى شکسپیر.

یۆسا:   ڤارگاس  ماریۆ 
بێت.  چۆنێک  هەر 
 Coriolanus دراماى 

تەواو درامایەکى فەنتازییە.

دەبن  کە  زانیتان  یەکەمینجار  بۆ  ئێوە  کەى 
بە نووسەر؟

دەستپێناکات  لەوە  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
لەوەوە  بەڵکو  نووسەر،  بە  بووم  کەى  کە 
لە کەیەوە دەخوێنمەوە.  پێدەکات کە  دەست 
بووم  فێر  ساڵییەوە  پێنچ  لەتەمەنى  وابزانم 
بخوێنمەوە، وابزانم ئەوە گرنگترین شت بوو 

لە ژیانى مندا کە ڕویدابێت.

دەکرێ بپرسم زیاتر چیتان دەخوێندەوە؟
ڕۆمانى  زیاتر  من  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
 read novels دەخوێندەوە   پەرجوئاسام 
زیاتر  مندااڵن  کاتانەدا  لەو   .of adventure
گاڵتە  شتە  نەک  دەخوێننەوە  تێکستەکان 
کە  لەبیرە  گۆڤارەکانم  من  ئامێزەکان. 
دەمخوێندنەوە. من دەستم کرد بە نووسینى 
ئەو جۆرە چیرۆکانە. چونکە من خەمم دەخوارد 
کە کەسى تر نییە لەم چیرۆکانە بنووسێت. 
هەندێ جار من دەهاتم کۆتاییەکانم دەگۆڕى. 
بەکورتى سەردەمى نووسینى من لەم جۆرە 

گەمەیەوە دەستى پێکرد.
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لەوانە وەک ڕۆمانەکانى " پالنەکەى پورێ" و "ژولیا و  نوسەرى شانۆکە".

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: ئەوە ڕاستە. کاتێک من چومە زانکۆ زانیم وەکو نووسەر دەبێ چى بکەم. بەاڵم 
لە هەمانکاتدا لەوەها کۆمەڵگەیەکى وەک ئەوەى مندا زۆر گران بوو بڕیار بدەى تەنها نووسەر بیت... 

وە من بڕیارمدا ئەوە بکەم. بۆیە سەربارى ئەوەى ژیانم بۆ ئەدەب تەرخان کرد چانسی ئەوەشم 
هەبوو شتى تریش بکەم لە ژیانمدا، بەاڵم ئەدەب گرنگترین کارى من بوو، بەاڵم کاری تریشم 

کردووە لەوانە...

کارى ڕۆژنامەگەرى؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: بەڵێ. بەاڵم کە ساڵى 1958هاتمە ئەوروپا بڕیارمدا تەنها ببم بە 
نووسەر و هەموو وزەى خۆم بۆ نووسین تەرخان بکەم. بۆیە وەزیفەکانى ترى ژیانم 

پەراوێز خست. ئەوە چرکەساتێکى زۆر گرنگ بوو لە ژیانى مندا.

زۆرێک لە کتێبەکانت کێشەیان بۆ دروستکردووى. وایە؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: وەزیفەى نووسین بریتیە لە نووسین بە سەختیەوە، نووسەر دەبێت بە 
دڵسۆزییەوە قسە لەسەر ڕووداوەکان بکات و بەرگرى لەوە بکات کە خەڵک بڕوایان بە چى هەیە 

ئەمەش بەوپەڕى توانایەوە. من بڕوام وایە نووسەر بەرپرسیارێتییەکى ئەخالقى لە ئەستۆدایە، 
کە نوسەر تەنها وەک هونەرمەندێک وێنەى شتەکان ناکێشێت. من بڕوام وایە نوسەر هەڵگرى 
وایە  بڕوام  مەدەنیدا.  مشتومڕى  لە  بەشداریکردنى  لە  کەم  النى  بەرپرسیارێتیە  لە  جۆرێک 

ئەدەب دەستکورتترە لەوەى ببێتە ئەجێنداى سەرەکى خەڵک و کۆمەڵگە و ژیان.

لە  هەبێت  کاریگەرى  کە  ئاوێنەیەک  بۆتە  نووسەر   گشتى  ڕۆڵى  فراوانکردنى  ئایا   
ئەمریکاى التیندا؟
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ماریۆ ڤارگاس یۆسا: لەو بڕوایەدام ڕۆڵى نووسەران لە مشتومڕى گشتیدا 
شتێکە کە جیاوازى دەخوڵقێنێت. گەر کەلتور بەتەواوى لەوە دابڕا کە ڕوو 

دەدات بێشک دەبێتە بوونێکى تەواو ساختە. 

ئایا ئەمە حەزێکە بۆ گفتوگۆ لە سرووشتى تۆدا یان خۆى بۆتە چەقى ئەو 
مەسەالنەى دەتەوێت لە ڕۆمانەکانتدا تەعبیرى لێ بکەیت؟

قاڵب  لە  بۆتەدا  یەک  لە  کتێبەکانم  بەئاسانى  من  یۆسا:  ڤارگاس  ماریۆ 
نادەم. بەبڕواى من ئەوە یەک دەربڕینە. من هەمیشە هەوڵى ئەوەمداوە 
کە نووسەرێکى سەربەخۆ بم. ئەوەش بەو مانایە نییە من هەڵە ناکەم. 

ڕەنگە من هەڵەى زۆرم کردبێت لە ژیانمدا.

چى وایلێکردى کە ڕوو بکەیتە سیاسەت؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: ئەها. من هەمیشە ئالودەى سیاسیەت بووم، بەاڵم 
وەک ڕوشنبیرێک. لە کۆتایى هەشتاکاندا پێموابوو کە پێویستە بەشدارى 

دڵسۆزانە سیاسەت بکەم... ئەوە بڕیارێکى هەڵە بوو.

ئایا تۆ سەبارەت بە هەڵەى بۆچوونەکانت توشى شۆک هاتیت؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: بەڵێ. ئەوە خراپتر 
هەڵبژاردنى  لە  شۆک.  لە  بوو 
یان  براوەى  یان  تۆ  دیموکراسیدا 
دۆڕاو، بەاڵم لەدوایدا ئەوەى کە 
سەرگەردانت  تەواو  ڕوودەدات 

هەڵبژاردنەکەى  فۆجیمۆرى  دەکات. 
کرد،  چى  ئەو  دواتر  وە  بردەوە. 
هەندێک ڕیفۆرمى لەوەدا کرد کە من 
پێشنیارم کردبوو. وە پاش چەند ساڵێک 
کەسێکى  بە  بوو  تەواو  فۆجیمۆرى 
دیکتاتۆرێکى  ئەوەى  وەک  جەماوەرى، 
دیکتاتۆرێکى  هەر  و  ترۆجیلۆ  وەکو 
تر دەیانکرد ئەویش بوو بە دیکتاتۆر. 

ئەوە بەڕاستى شۆکئامێز بوو.

لە  خۆت  کە  بڕوایەدانیت  لەو  تۆ  ئایا 
پشت بەرهەمەکانەوە شاردبێتەوە، یان 
بەرهەمەکانتدا  لە  خۆت  ژیانى  باسى 
ماسیەک  ڕۆمانى  لە  لەوانە  کردبێت؟ 
لە ئاوەکەدا A Fish In The Water ؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: ئۆه. بەدڵنیاییەوە. 
بێئەندازەیەى  دەسەاڵتە  ئەم  ئەدەب 
هەیە. تۆ لەبارەى شتێکەوە دەنووسیت 
ئەزمونێکى  تەنانەت  ڕەنگە  کە 
بڕوایەدام  لەو  من  بێت.  خۆت  خراپى 
لە  خۆت  خەمەکانى  دەتوانیت  تۆ 
وە  بکەیت  باس  بەرهەمەکاندا 

بەتەواوى ئارامیت پێ ببەخشێت.
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چەندێک ژیانى خۆت لە لەندەن دەگوزەرێنیت؟

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: دامناوە النى کەم سێ مانگ لە سالێکدا ژیان لە لەندەن ئەزموون بکەم.

تۆ لەم واڵتەدا بەوە ناسراوى کە پشتیوانیت لە خاتوو تاتچەر کردووە.

ماریۆ ڤارگاس یۆسا: ئەوەى بەسەر خاتوو تاتچەردا هات خەمبارانە بوو. کاتێک ئەو 
هاتەسەر کورسى دەسەاڵت بێئەندازە کاریگەرى خۆى لەسەر ژیانى بەریتانیەکان و 
تەنانەت کۆمەڵگە و سیاسەتیش جێهێشت. بەاڵم ئەترسم ئێستا وەک کۆنزێرڤاتیڤێکى 
توند کە شەڕى دژ بە ئەوروپا کردبێت بێتەوە بیرى خەڵک. بەاڵم ئەوە گرنگە کە 

چى بەسەر بەریتانیادا هاتووە، لەبەر ئەوەى من دڵنیا بووم کە باشترین شوێنکەوتەى 
خاتوو تاتچەر، تۆنى بلێرە، کە کارى لەسەر جۆرێک لەو پرۆژە ڕیفۆرمیانە کردبێت کە خاتوو 

تارچەر پێشتر کارى لەسەر کردبوو.

سەرچاوە:
Sunday 7 April 2002   the Observer
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میران ئابراهام

کورته چیرۆک له هه موو جێگایه ک و له ژیانی ڕۆژانه ی هه مواندا ئاماده یه، له خه یاڵی هه موو مرۆیه کدا هه ڵبه ته له  
دوو  کاتێک  کردنیانین،  تاوتوێ  گێڕانه وه و  خه ریکی  ئێمه   ڕۆژانه  کتێبه کاندا،  و  ئه ده بی  ستایڵی  سنووری  ده ره وه ی 
بێگومان  لێدوانه کانمان  زۆرینه ی  دوستانماندا...  هاوڕێ و  له گه ڵ  ده که ن،  یه ک  میوانداری  یان  ده گه ن   پێک  که س 
پشت ده به ستین به هێزی گێرانه وه، کورته باس، ڕوداوه کان، چیمان بیستووه و بینیوه  و بۆنکردووه، تامکردووه و ده ست 
لێداوه،هه ڵبه ته هه ر که سه و به گوێره ی توانا و هێزی خه یاڵی خۆی به رگێکی جیاواز ده کاته به ر گێروانه وه ی ڕوداوه کان، 
به سه ر  له  زۆرێک  ڕۆمان.  یان  نۆڤێله  یان  کورته  چیرۆک  که ره سته ی  ده بنه  که  کورته باسانه ن  گێرانه وه و  ئه و  هه ر 
به سه ردادێت  یان  گۆڕانکاریان  ده که ن و  ده ماوده م  زیاتر  زۆر  بگره  سااڵنێک  ئێمه دا  واڵتی  له ناو  ڕوداوه کان  و  هات 

هونه ری 
نووسینی 

کورته چیرۆک
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له بیر ده چنه وه،هۆکه ی  ده گه ڕێته وه  بۆ ئه وه ی که  تاکی کورد خاوه نی ڕۆژ ژمێر یان ده فته ری یادگاری 
تاکه که سی خۆی نییه و به ده گمه ن ڕوداو یان به سه رهاتی ڕۆژانه ی خۆی تۆمار ده کات، ئێستاش 

ده به ستێت،  ده ماوده م  گێڕانه وه ی  به  پشت  کورد  تاکی  زۆرینه ی  ناوه ڕاست  سه ده کانی  وه ک 
بێگومان به بیری مرۆی کورد نوسینه وه  ته نها ئه رکی نووسه رانه، به پێچه وانه وه به هۆی ئه وه ی 
هه ژار  کورت و  ده ست  کوردیشی  نوسه ری  کلتووری...  نه بووه ته  نووسین  کورد  تاکی  که 
کردووه... له گه لێک واڵتدا  نووسینه وه ی ئه ویادگاریانه بوونه ته که  ره سته بۆ نووسه ران، 
چونکه ئه وه  ته ها نووسه ره که یاری به کات  و شوێن و کاراکته ر ده کات  و به سه رهاته کان  
کورت یان درێژ ده کات و فۆرم  و تام  و له زه تێکی تریان پێده به خشێت یان ڕه نگی تریان 
هه رپێنج  به  که  نوسه رێک  بۆ  ده کات.بێگومان  کتێبیان  نوسین و  به  ده کات و  به به ردا 
پارچه و  ده توانێت  گشتییه کاندا،  شوێنه  له ناو  هه بێت  ئاماده یی  ڕۆژانه  هه سته که ی 
توانای  کردنی  به تێکاڵو  چیرۆک...  هۆنینه وه ی  بۆ  ده ستکه وێت  پێویستی  که ره سته ی 
نوسه ر  ناوی  کاتێک  بێگومان  ناکه م،  زمان  له  باس  بابه ته مدا  له م  من  خۆی،  خه یاڵی 

ده هێنم... ده بێت خاوه نی ئه و که ره سته  بنه ڕه تی و گرنگه  بێت که  زمانه.
ده گمه ن  به  به سه رهاته کان  پێشتر...  یان  ناوه ڕاست  سه ده کانی  بۆ  بگه ڕێینه وه   ئه گه ر 

ده نووسرانه وه، نه وه  له دوای نه وه ده ماوده میان ده کرد ، یان له ڕێگای شانۆوه له کوچه و 
له  یه ک ده بوونه وه و  به ره و ڕووی  بینه ردا  له گه ڵ  ڕاسته وخۆ گێڕه ره وه  بازاڕه کاندا  کۆاڵن و 

گێرانه وه  یه کی شانۆ ئامێزدا ڕوداوه کان نمایش ده کران.
ئێمه ی مرۆڤ له سه ر ده ربڕین و گوێگرتن ده ژین و بوونی که سایه تی خۆمانی پێ ده سه لمێنین، 
ڕۆژانه هه موو یه کێک له ئێمه په یوه ندیمان له گه ڵ چوارده ورماندا پێک هاتووه له گێرانه وه  و 

لێدوانی چیرۆک ئامێز، کورته باس و گێرانه وه ی به سه رهات و ڕووداوی کورت   و درێژ،  بۆ نووسه ر 
ئه وانه هه  موو کهرە سته   و سه رچاوه ن بۆ نوسینی چیرۆک، به ده گمه ن وا پێویست ده کات که 
نووسه ر ئه ودی و سنوور بۆ که ره سته ی چیرۆک بگه ڕێت، به تایبه تی له ئێستادا... له میدیاکان و 
له شوێنه گشتییه کاندا به رده وام باس و خواست و گێرانه وه ی ڕوداوو به سه رهاتی کورت و درێژ 
ده بیسترێن... هه ڵبه ته هیچیان ده قاوده ق چیرۆک نین و ته نها نووسین  و گواستنه وه یان بوێت، 

ئه گه ر نووسه ر پشت به هه سته کانی و خه یاڵی ببه ستێت  بێگومان ئه و که ره ستانه ده کات به 
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به رهه می خه یاڵی خۆی و پۆلێنیان ده کات و به رگێکی هونه رییان 
ده کات به به ردا.

چیرۆک  له بواری  جیهان  نووسه ره  ناوداره کانی  هه روه ک  چۆن 
نوسیندا دایم پشتیان پێبه ستووه و که ره سته ی چیرۆکه کانیان له 
نزیک و چوارده وری خۆیان به هێزی هه سته کانیان کۆکردۆته وه، 
ڤۆلف(  تۆماس  کارفه ر،  ڕایمۆند  مۆنرۆ،  )ئه لیس  نموونه  بۆ 
ڕوداوو به سه رهاتی نێو چیرۆکه کانیان له  ده ره وه ی گوند و شارو 
واڵتی خۆیان تێ ناپه ڕن، یان چیخۆف و سکۆت که به هه مان 
ڕۆژ و  ڕووداوه کانی  له سه ر  نووسیوه  بێوێنه یان  چیرۆکی  شێوه 
ژیا ون، ئه م نووسه رانه به  کات و ئه و سه رده مه ی ئه وان تێیدا 
مانای ته واو وه ک نووسه ر له ناو کۆمه ڵگای خۆیاندا ژیاون و به 
هێزی هه سته کانیان به رده وام له چوارده وری خۆیان که ره  سته ی 

نووسیه   کانیان کۆکردۆته وه.
که ی نووسینێکی ئه ده بی ده بێته کورته چیرۆک؟ ئایا کورته چیرۆک 
ژانرێکی تایبه ته؟ یان جیاوازی له نێوان چیرۆک و کورته چیرۆکدا 

چییه؟
هونه ری نووسینی کورته چیرۆک هونه رێکه 
یان  بنه مای  به  ده توانین  که 
نوسین  بیرۆکه ی  ده ستپێکی 
هه موو  دایبنێین،  به گشتی 
نووسه ر  چرۆکێک  کورته 
ده توانێت له بواری کات و 
ه  ه و کته ر ا ر کا ێن و شو
په ره ی پێبدات و تائاستی 
نۆڤێله یان ڕۆمان درێژی 

چه ندین  له  ڕۆمان  نۆڤێله و  هه نوکه  بکاته وه، 
چنراون،  هه ڵکێشراو  لێک  چیرۆکی  کورته  
چیرۆک  و  وشه ی  نێوان  له   ئێمه   که   لێره دا 
کورته چیرۆکدا ئه مبه را وبه ر ده که ین، بێگومان 
له نێوان ئه م دوانه دا جیاوازییه ک نییه   و به  دوو 
ژانری له یه ک جیاواز ناوزه د ناکرێن، نووسه ران و 
زانایانی بواری ئه  ده ب به کورته چیرۆک ده ڵێن 
سه ده کانی  له  به اڵم  ڕۆمان  نوڤێله و  برازای 
ڕابووردوودا هه رده م به ده سته خوشک ناوبراوه.
کورته چیرۆک  ده رباره ی  گۆگۆڵ  نیکۆالی 
دواندا  الپه ڕه یه ک  له  که  من  بۆ  ده ڵێت: 
جیهانێک ده خوڵقێنم، که ره سته ی ئه و جیهانه ... 
هه سته کانمن،  ماندووبوونی  ڕه نج و  به رهه می 
بۆیان  کردووه و  گوڵبژێریان  له وێ  که لێره و 
کۆکردوومه ته وه و بوون به به شێک له خه یاڵم، 
خۆم له دوورییه وه ده وه ستم و ڕه نگ   و ده نگ و 
بۆنی ڕۆحی خۆم تێکه ڵ به هه وای ئه و جیهانه 

ناکه م.
کاتێک من له )قوتابخانه ی نووسه رو هونه ری 
نووسین(بووم، یه کێک له مامۆستاکان )ئه یسۆ 
واڵتی  له  ڕۆژنامه نووس  نووسه ر و  پۆست( 
ئه م  یه که مماندا  ساڵی  سه ره تای  له  هۆڵه ندا، 
دابه شکرد  قوتابییه کاندا  به سه ر  خاڵه ی  چه ند 

که تایبه ت بوو به نوسینی کورته چیرۆک:
- النیکه م یه ک کاراکته ر ناوبهێنه یان بخوڵقێنه 
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به جۆرێک که خوێنه ر هۆگری بێت . گرنگه که ئه و کاراکته ره به ده نگ و ڕه نگی خۆی به شداربێت له 
دیالۆگ و ڕووداوه کاندا، نه ک ته نها به ناو له وانی تر جیاکرێته وه.

- هه موو کاراکته رێک پێویسته  له  پێناوی شتێکدا بژی... ئه گه ر بۆنموونه له پێناو په رداخێک 
ئاویشدا بێت.

- هه موو ڕسته یه ک گرنگه وه ک پێویست به کار بهێنرێت، یه ک به یه کی ڕسته کان ده بێت 
به رده وامی بده ن به ناساندن یان نوسینه وه ی ژیانی کاراکته ر یان ڕووداو.
- ده ستپێکت با بۆن وبه رامی له ناوه ڕۆک و کۆتایی چیرۆکه وه نێزیک بێت.

- سۆزت بۆ کاراکته ری ناو چیرۆکه کانت نه بێت... بێالیه نبه وه ک )سه دیست(ێک ڕه فتاریان 
هه وڵبده  هه ژاربن،  بێده نگ،  لێهاتوو،  شۆخ،  کاراکته ره کانت  هه رچه ندێک  بکه،  له گه ڵدا 
ڕێگایه وه  له و  خوێنه ر  تاکو  بدرێن،  ئازار  بچێژن و  ئازار  با  پێبکه و  ڕووداویان  به شداری 

که سایه تییه کان بناسێته وه.
کاراکته ری خۆت  ئاگاداربه کۆپی  بپارێزه،  بگره و که سایه تی خۆت  دووره په رێز  - خۆت 
ڕابردوودا  ئێستاو  جیهانه  ی  له م  چۆن  هه روه ک  مه خوڵقێنه ره وه،  دووباره  نووسه ر  وه کو 

به ده گمه ن دوو مرۆڤ له یه ک ده چن ته نها وه ک ناو نه بێت.
- کات گرنگه، یاریکردن له گه ڵ کاتدا، دابه ش کردنی کات به سه ر ئه و دیمه نانه ی گرنگیان 

هه  یه و ده بنه هێڵی سوور و سه ره کی چیرۆک.
- هه وڵ بده  هه رله سه ره تاوه زانیاری پێویست به خوێنه ر بده یت، تاکو ته واوی خه یاڵی پابه ند 
که یت به  چیرۆکه که ته وه، زانیارییه ک که په یوه ست بێت به ڕوداوی ناو جیهانی چیرۆکه که ت، 

خۆت بپارێزه له زیاده ڕۆیی و به یت  وبالۆره   و فه لسه فه ی وشک  و په ندی پێشینان  و چه له حانێ  و 
وتاری ڕۆژ، یانی له کلتو ری سنووری ئه و جیهانه ده رمه چۆ که خۆت خوڵقاندووته .

- کاتێک وه سف ده ست پێده کات کات ده وه ستێت، که  کاتت وه ستاند ئاگاداری ڕووداو به نه بێت 
به ژێر درێژدادڕی وه سفه وه.

هه ر له ده رسه کانی هه مان مامۆستادا )ئه یسۆپۆست(وه ئه م چه ند خاڵه:
- دوای هێڵی سوور که وه:

پێش ئه وه ی ته نها وشه یه ک چییه  له چیرۆکه که ت بینووسیت، پێویسته له خه یاڵتا خۆت یه کالیی 
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کردبێته وه، مه به ستت له نووسنی ئه و چیرۆکه  چییه و بیرۆکه ی  هێڵی سوور 
له  کوێوه ده کێشیت و له کوێدا کۆتایی دێت، ئه و ڕاسته هێڵه ی کێشاوته 
گرنگه... چونکه یه کالیی که ره وه یه و ده بیت سنووردار بێت چونکه ئێمه 

باس له کورته چیرۆک ده که ین.
- ده ستپێک:

له چیرۆکی کالسیکدا زۆرینه ی چیرۆکه کان به کاراکته  ر ده ستیان پێده کرد، 
پرسیارێکی  یان  ڕووداو  به  کورته چیرۆک  نووسه رانی  زۆرینه ی  ئێستا 
نووسه ر  بێگومان  پێده که ن،  ده ست  ده که ن  خوێنه ری  له  که  ناڕاسته وخۆ 

لێره دا ئازاده.
- له ژیانی ئه ودا:

زۆرینه ی کورته چیرۆک، یه ک دیمه نه له ژیانی که سایه تییه ک، بۆ زۆر له وه  
زیاتر  و ده یان و سه دان دیمه نی کورت   و درێژ بوارنییه، کاتێک هه ڵبژێره... 
یه ک کاتژمێر، دوانیوه ڕۆیه ک، یان هه رچ ساتێک، به اڵم ئاگادار به له سنوور 
بۆ  به جێ مه هێله  به کراوه یی  پرسیار  زۆر  به  ئاگاداری کات  ده رنه چیت، 

خوێنه ر و له کاتی دیاریکراودا دیمه نه کان به وشه نمایش بکه.
- که م یان زۆر:

بۆ  ده وێت  که م  کاتی  کورته چیرۆک  خوێندنه وه ی 
ژانره  ئه م  بۆ  زه رد وسوور  قسه ی  خوێنه ر، 
هێڵی  چه ندین  کێشانی  ناگونجێت، 
کورته چیرۆکدا  له  الوه کی  سه ره که ی و 
سوور  هێڵی  ماڵوێرانییه،  جار  زۆر 
له  ڕسته یه ک  وشه  و  هه رچ  گرنگه 
له ژێر سێبه ری هێڵی  یان  خزمه تی 
بێ  نه بوو  چیرۆکه که دا  سوری 
هه روه ها  که ره وه،  ڕه شی  دوودڵی 

گه ر  الوه کیش  و  زیاده   کاراکته ری 
شاربه ده ریان  ناگۆڕن  پلۆت  له  هیچ 
له  که  کارکته رێک  هه موو  که، 
پێویسته  ده رده که ون  دیمه نێکدا 
به ردێک بخاته سه ر ئه و که ڵه که ی که 
وشه  به  دروستکردنیت  خه ریکی  تۆ 
بۆ خوڵقاندنی جیهانێک، کورته چیرۆک 
مه به ستت  وشه  به که مترین  یانی 
ڕوداوێک  بده یت  و  به ده سته وه 

وێنه بکه یت.
له خه یاڵی هه موو نووسه رێکدا که له 
سه ره تادا بێت و تازه سه رقاڵی نوسینی 
پرسیارگه لیک  بێت،  کورته چیرۆک 
له   به رده وام  ده بنه وه و  قوت  له الی 

گه ڕاندایه له وه اڵمیان، بۆ نموونه:
پێبکه م؟  ده ست  چیرۆکه که م  چۆن 
پێبێنم؟  کۆتایی  چیرۆکه که م  چۆن 
چۆن  بناسێنم  و  کاراکته ره کانم  چۆن 
به یه کی  یه ک  نووسه ر  وه کو  خۆم 
پلۆت  به  بناسم؟  کاراکته ره کانم 
له  پێبکه م؟  ده ست  کاراکته ر  به  یان 
گێڕه ره وه  ده توانم  کورته چیرۆکدا 
به  بکه م؟  کات  به  یاری  بگۆڕم و 
ده توانم  له وه زیاتر.  زۆر  دڵنیاییه وه 
بڵێم گرانه وه اڵمی ده قاوده قی یه کێک 
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له م پرسیارانه بده ینه وه، چونکه هه ر چیرۆکه  و تایبه تمه ندی خۆی هه یه .
بۆ نموونه: به ڕووداو ده ست به نووسینی چیرۆکه که م بکه م یان به کاراکته ر و ناساندنی کاراکته ر؟
ده یان کتێب و بابه ت له سه ر وه اڵمی ئه م پرسیاره   نوسراون و ڕاکان تاڕاده یه ک نزیکن له یه کتری، 
به اڵم سه ره نجام وه اڵمێکی دیاریکراو نییه  که  نووسه ر هه ڵی بژێرێت و ده قاوده ق جێبه جێی 
نووسین  چیرۆک  هونه ری  به گشتی و  نووسین  هونه ری  ئاڵۆزی  مه ندی و  تایبه ت  بکات، 
چۆن  ئایا  نییه ،  بوونی  جێگیر  دیاریکراوو  یاسایه کی  که  ده رده که وێت،  لێره دا  به تایبه تی 
کورته چیرۆک یان نۆڤێله یان ڕۆمان بنووسین، ئه و کتێبانه ی له سه ر چۆنییه تی نووسینی 
چیرۆک نوسراوون بۆ نووسه ر ده بنه سه رچاوه ، که توانای هۆنینه وه و گێڕانه وه ی نووسه ر 
ده وڵه مه ند ده که ن، ئه گه ر نووسه ر بییه وێت ستایڵی تایبه ت به خۆی  هه بێت، ئه گه ر نا 
ئه وا ئه و به رهه مه  ده چێته قاڵبی دووباره بوونه وه ی ئه وی پێش خۆی. هونه ر به گشتی و 
یه ک  زاید  یه ک  نییه ...  ماتماتیک  هاوشێوه ی  به تایبه تی  نووسین  چیرۆک  هونه ری 
ده کاته دوو، نوسینی کورته چیرۆک هاوکێشه یه کی کراوه یه و که نووسه ر به  هێزی خه یاڵ 

 و هه سته کانی  و ئه زمونی خۆی حه لی ده کات.
ئه گه ر نووسینی کورته چیرۆک به وێنه  گرتن به راورد بکه ین، که چه ندێک ناڕاسته وخۆ ئه م 

دوو هونه ره لێکه وه  نزیکن و ته واوکه ری یه کترین، وێنه له گه ڵ کورته چیرۆکدا... له شوێن و 
ساتێکی ده ستنیشانکراودا مه به سته له  کرته  کردن له سه ر دیمه نێکی هه ڵبژێردراو که خاڵی 
ده ستنیشانکراو ته رکیزی کرابێته سه ر. )وێنه یه ک له بری هه زار وشه( ئه م وته یه ڕۆژانه له 

له کات و شوێن ساده و  بێجگه  وێنه کان  لێی ده بێت، هه رچه نده زۆربه ی  میدیاکاندا گوێمان 
ڕوکه شن  ، به ناوازه ساده یی و ڕوکه شیش ده بنه سه رچاوه ی ڕاستییه کان، زۆرێک له وێنه کان 
ته نها کاتی گرتنیمان نیشانیده دات، به اڵم زۆر وێنه ش زۆر له وه  زیاترمان پێده ڵێن، هه ڵبژاردن  و 
له چوارچیوه گرتنی دیمه نێک که ده کرێت بڵێین بۆ ئه وه ی ئه و دیمه نه به وشه  بکه ین له هه زار 

وشه  زیاترمان پێویسته. 
ئه گه ر له م وێنه یه  بڕوانین ده ست به جێ ده یناسینه وه، وێنه  یه ک له جه نگی ڤێتنام.

کچێکی مناڵ ده بینین به ڕووتی ده قیژێنێت  و به  ده م گریانه وه ڕاده کات  و باڵه کانی باڵوکردوونه ته وه، 
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دیاره که به ره و ڕووی فۆتۆگرافه ره که  دێت، له  چوارده ری چوار مناڵی تر 
ده بینین... ئه وان جلیان له به ردایه، یه کێک له مناڵه کان ئاوڕی داوه ته وه 
به دوایانه وه ن،  به  چه که وه  ده ڕوانێت که  له و چه ندین سه ربازه  بۆدواوه و 
هه ر  ده بینین،  کاولکاری  ئاسه واری  دووکه ڵ   و  وێنه که ش  پاشبنه مای 
گه وره و  جه نگێکی  دیمه نی  له  بچوکه  دیمه نێکی  که  ده بینین،  ئه وه نده 
ئه و  ڕووداوه کانی  دیمه نی  هه رازان  له  دیمه نێک  هه  ڵبژارده ی  گران... 
ئه م  به اڵم  جه نگه،  له و  بچوکه  به شێکی  دیمه نه  ئه م  چه ندێک  جه نگه، 
وێنه یه به ته نها له کاتی خۆیداو تاکو ئه مڕۆیش، ته واوی جیهانی هه ژاند، 
بێجگه له وه ی ئه و کچه ڕووته ی ناو وێنه که بوو به ئیکۆنێک بۆ جه نگی 

ڤێتنام.

یان  ڕووداوێک  کورتکراوه ی  یان  پاکژ  بڵێین،  کورته چیرۆک  به  ده توانین 
له گه ڵ  بکه ین  به راوردی  ئه گه ر  نموونه  بۆ  دوورودرێژ،  به سه رهاتێکی 
گه مه یه کی فوتباڵدا که زیاتر له ٩٠ خوله ک ده خایه نێت، ئایا چاوی کامێرا 
له و ٩٠ خوله که دا چیمان نیشان ده دات، که  له یارییه کی فوتباڵدا کات و 
شوێن  و کاراکته  رو چه ندین جۆر کاراکته ری الوه کی ئاماده یه، ئایا ئێمه  چی 
ده بینین ئه گه ر له ته له فزوێندا له و گه مه یه بڕوانین، 
سه ره کی و  کاراکته ری  ده بێته  یاریزان  کام 
له سه ره و  کامێرای  چاوی  کات  زۆرترین 
کێ  الوه کی و  کاراکته ری  ده بێته  کێ 
ته نها بۆ جارێک دووان ده رده که وێک، 
دیمه نانه  ئه و  خه ری  ڕێک 
بۆ  دیمه نێکمان  چ  که ر(  )مۆنتاج 
ئه و  هه ڵده بژێرێت.له هه مانکاتدا 
ده توانرێت  خوله کییه    ٩٠ گه مه  

بۆ  بدرێت...  نیشان  کورتکراوه که ی 
٣٠ خوله ک یان که متر، گوڵ بژێرێک 
لێره دا  دیمه نه کاندا،  له نێوان  بکرێت 
دیکۆر و هانده ر و یاریزان و نابژیوان و 
لێدوان  که  که سه ی  ئه و  ڕاهێنه ر و 
له وه   زۆر  ده دات...  گه مه که  له سه ر 
زیاتر، بێئه وه ی له کورته که یدا هیچیان 
فه رامۆش بکرێن، ئه گه ر کورته ی ئه و 
گه مه که دا  ته واوی  له گه ڵ  گه مه یه 
هه مان  پێده چێت  بکه ین  به راورد 
ئه م  پێببه خشێت،  له زه تمان  زانیاری و 
نموونه یه ش ده توانین له گه ڵ کورته  
به راوردی  ڕۆماندا  نۆڤێله و  و  چیرۆک 

بکه ین.
مۆراڵ یان په یام

کورته چیرۆک  هه نوکه  زۆرینه  به ڕای 
به  ئاماده یه و  مۆراڵ  له  شتێک 
له  زۆر  نووسراوه،  مه به ست 
گرژی  له  باس  کورته چیرۆکه کان 
یان  ده که ن،  خراپ  پاش و  نێوان 
له  خراپدا،  بوونه وه ی خراپ  به ره نگار 
یان گرژی  و به ره نگاربوونه وه ی خودی 
خۆی  سێبه ری  له گه ڵ  خۆی  مرۆڤ 
ئه وه یش  بێگومان  چوارده وریدا،  یان 
ده که وێته سه ر ئه و هه ڵبژارده یه ی که 
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نووسه ر ده یکات. به قۆزینه وه ی ئه و هه النه بۆ مۆراڵ یان په یامی چیرۆک، یانی پێویسته نووسه ر 
هه واڵه وه،  یان  وتار  قاڵبی  ده چێته  چیرۆکه  ئه و  نا  ئه گه ر  گێڕانه وه دا،  هونه ری  له  بێت  لێزان 
یانی نووسه ری کورته چیرۆک پێش هه مووشت، چاودێره، موئه ریخه، گێڕه ره وه یه. نووسه ری 
کورته چیرۆک ده بێت ده رفه تی ئه وه  به خوێنه ر بدات که به ئیحساسی له کاتی خوێندنه وه دا 
نه خشاندنی  ڕوداو،  هۆسه ی  پۆڵێنکردنی  بۆ  هه وڵه  کورته چیرۆک  نوسینی  بێت،  به شدار 
چاکی  به رانبه ر  خۆی،  بوونی  به  به رانبه ر  مرۆڤ  توڕه یی  ژیان،  ڕوداوه کانی  له  وێنه یه ک 
پرسیاره ی  ئه و  خوێنه ر  به رده وام  که  مۆراڵه  مه سه له که  خۆی،  مرۆڤ  خودی  خراپی    و 

الدروست ده بێت: تۆ بڵێیت منیش وام بکردایه؟
کاراکته ر

کاراکته ری سه ره کی له کورته چیرۆکدا تا راده یه ک سنوورداره، یه ک یان دوان، له زۆرینه ی 
کاتدا ئه گه ر دوان یان سیان بن... هاوڕێ و دۆست  و هاوسه ری یه کترین و پێکه وه  و له یه ک 
کاتدا له ڕوداوه کاندا ئاماده ییان هه یه. بۆ نموونه له چیرۆکێکی نووسه ر )حه مه فه ریق 

حه سه ن(دا، چیرۆکی )کریسکه ی ئاگر، ته پودووی دوکه ڵ(:
)دیاره چاره نووس ئێمه ی لێره به گێرهێناوه.. حه مه مراد ڕووی تێکردم و به ئاهی سارده وه 

وای وت. ئه مبواڵنسه کانیش له په سا خنکاو و سووتاویان ده گواسته وه. ئه و ده مه ی هێزه کان 
وه ربوونه نێو ئه و خه ڵکه ئه وقبووه  وه، قه ول وابوو ئێمه یش له یه ک دابڕێین، وه لێ دوور و 
نزیک ئاگایشمان له یه ک بێت، تاکو هیچ نه بێت، ئه گه ر یه کێکمان... ئه وی وتمان، هه واڵه که 

بگه یه نێته که سوکاری.(
دوو کارکته ری سه ره کی له م چیرۆکه دا به شدارن، ئه و دوو کاراکته ره هاوڕێن و له یه ک کات و 
شوێندا پێکه وه به شدارن له ڕوداوی ناو چیرۆکه که دا، هه رچه نده یه کێکیان زیاتر له وی دیان 
سه ره کی تره ... ئه ویش به هۆی ئه وه ی که گێڕه ر ه وه ی ڕوداوه کانه، ئه م چیرۆکه نمونه یه کیشه 
بۆ وه اڵمی ئه و پرسیاره ی پێشوومان: )بە ڕووداو ده ست بە نووسینی چیرۆکه که م بکه م یان به 

کاراکته ر  و ناساندنی کاراکته ر؟( که لێره دا نووسه ری ئه م چیرۆکه هه ردووکیانی پێکاوه، 
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نووسه ری  بێگومان  ڕووداو.  هه م  و  که راکته  ر  ناساندنی  هه م 
بداته  دیاریکراو  فۆرمێکی  که  نییه  ئه وه ی  بواری  کورته چیرۆک 
کورته چیرۆک  ناو  کاراکته ره کانی  زۆرینه ی  بۆیه  هه ر  کاراکته ر، 
هاوشێوه ن، سه ختی نووسینی کورته چیرۆک لێره دایه، که نوسه ر 
له ڕیگای دیالۆگه وه یان به رکه تنیان له گه ڵ ڕوداوه کاندا ده توانێت، 
نووسینی  له  بدات،  کاراکته رێک  هه ر  به  تایبه ت  ڕه نگی  ده نگ و 
وه سفی  کاراکته ر و  گه شه کردنی  بۆ  نییه  بوار  کورته چیرۆکدا 
پاشخانی کاراکته ر زۆر جار نووسین ده کات به پۆترێتی یه کێک 

له کاراکته ره کان.
پلۆت، گرژی، ڕێکخستن

کورته چیرۆک ده کرێت لێی بڕوانین وه ک چۆن ئه مریکییه کان پێی 
ده ڵێن )پارچه یه ک یان دیمه نێک له ژیان(، هه موو چیرۆکێک پێویستی 
سه ره کی  کاراکته ری  ژیانی  له  ڕووداوێک  دیمه نی  ڕوداوه...  به 
له گه ڵ چوارده وریدا یان له گه ڵ کاراکته ره کانی تردا. بێگومان بێ 
ڕوداو ناتوانرێت گرژی پلۆت به رهه م بهێنرێت، نوسه ر ده بێت له 
سێ تا چوار هه زار وشه دا ڕوداو ڕێک بخات و فۆرمی پێ ببه خشێت. 
خێرا خوێنه ر بگه یه نێته سه ر خاڵی مه به سته 
 و ده ست گیرۆیی  و زیاده ڕۆیی نه بێته 
ڕووی  به  هه ژاری  و  هۆکاری 
خوێنه ر  بێت  و  دیار  پلۆته وه 
وێستگه ی  دوا  نه گه یه نێته 
له  زۆرێک  مه به ست. 
له  ناوداره کان،  نووسه ره 
کات  و شوێندا ده ستگیرۆیی 
ڕوداو  به  کات  زۆر  ده که ن، 

بنه ما  یان  پێشبینی  پێده که ن  و  ده ست 
فه رامۆش  ڕوداو  هۆکاری  بۆ  خۆشکردن 
ده که ن، به م ته کنیکه ده توانرێت ده ستگیرۆیی 
له کات و شوێندا بکرێت، بێگومان له زۆرینه ی 
بوونی  به رپا  چۆنیه تی  مۆدێرندا...  چیرۆکی 

ڕووداوێک درێژه ی ئه وتوی پێنادرێت.
پێویسته  کورته چیرۆک  ستره کتووری 
توند وتۆڵ دابڕێژرێت ... به پێچه وانه وه ده بێته 
هێڵه کان و  له  هێڵێک  پچراندنی  هۆکاری 

دیالۆگ و دیمه ن الواز ده کات.

هاوسه نگی
سه ره کی و  کاراکته ری  کردنی  سنووردار   -

الوه کی.
به کات و  کردن  یاری  کردنی  سنووردار   -
له سه ر  کورت  پێویست و  زانیاری  شوێن، 

شوێن و کاراکته ر .
- دیالۆگ و مه نه لۆگی پێویست.

- گێڕه ره وه یان ڕاوی، گۆڕینی ڕاوی سنوردار 
بکه، بێگومان نوسه ر لێره دا ئازاده.

جیاوازی نێوان کورته چیرۆک  و ڕۆمان

له  کورته چیرۆک  درێژبوونه وه ی  سنوری 
پازده  یان  چوارده  تاکو  وشه  هه زار  شه ش 
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ڕۆماندا  له گه ڵ  به به راورد  زیاتر،  که متر و  وشه وه...  سه د  له سه رو و  ترینیش  کورت  وشه یه،  هه زار 
که ی  لێره دا سه رپشکه  نووسه ر  بێگومان  وشه وه ن،  له سه ر و چل هه زار  ڕۆمانه کان  زۆرینه  ی  که 

چیرۆکێکی به ڕۆمان ناوزه د ده کات )به تایبه تی له ئه ده بی کوردیدا(. جیاوازی نێوان کورته چیرۆک  
زه مه نێکی  له  کاراکته  ر  نما ی  نه ش و  له  ته  مه نێکه  ڕۆمان  نییه،  قه باره دا  له  ته نها  ڕۆمان  و 
درێژدا، هه رچه نده ڕۆمانگه لێکی زۆر هه ن ڕووداوه کانیان له فه تره زه مه نییه کی زۆر کورتدا 
ڕووده ده ن، بۆ نموونه ڕۆمانی )ڕوداو(ی نووسه ری به لجیکی )توم النوا( که ته واوی ڕوداوه کانی 
لێده بێته وه و به اڵم یه ک یه ک  ئه و ڕۆمانه له کاتژمێر و نیوێکدا ڕوده ده ن، چه ندین هێڵی 
هێڵه کان ده گه ڕێنه وه سه ر هێڵی سه ره کی   و سه رجه م له ڕابردووه  ده گه ڕێنه وه بۆ ئێستای 
ناو ڕۆمانه که، ڕۆمانێک که چه نین کاراکته ری سه ره کی   و الوه کی به شدارن پێکه وه له  
کاراکته ر  ناوهێنانی  یان  پێکردن  به شداری  ژماره ی  کورته چیرۆکدا  له  ڕووداوه کاندا، 
سنورداره به هۆی کورتی تێکست، باشتره بڵێین، که می کات و ته زیقی شوێن. له ڕۆماندا 
ڕودواوو به رلێکه وتنه کان بێشومارن و هه موو دیمه نێک به رده وام له گه شه کردندایه، له 
تۆمار  کورته که یان  نووسه ر  تێناپه ڕن  و  دیمه نێک  چه ند  له  ڕوداوه کان  کورته چیرۆکدا 

ده کات.
ڕه خنه  ی  به ر  که وتونه ته  کراوه و  بۆ  خوێندنه وه یان  ڕۆمان  یان  کورته چیرۆک  چه ندین 

بڕگه و  ڕه خنانه  بده ین،  خوێندنه وه و  له  و  سه رنج  به دیقه ته  وه  ئێمه  ئه گه ر  ڕه خنه گران... 
کورتی  خێراو  به هۆی  ده ناسینه وه،  نوسینانه دا  ئه و  کۆی  له   کورته چیرۆک  دیمه نه کانی 

ڕوداوه کان و کورتی یان جۆری وه سف کردنیان، له کورته چیرۆکدا خاڵی پێک گه یشتنه کان به 
کورته ڕیدا ده برێن، یه ک له  دوای یه ک ده بنه ته واوکه ری یه کتر و فۆرمێکی یه ک پارچه یی پێک 
ده هێنن، له ڕۆماندا به پێچه وانه وه نوسه ر ده توانێت کۆی زانیارییه کان به سه ر ته واوی درێژی 

ڕۆمانه که دا دابه ش بکات  بێ ئه وه ی کاریگه رییان له سه ر پلۆت یان کاراکته  ر هه بێت.
سه رچاوه:

.)boek.nl( گۆڤاری کتێب  
هونه ری  مامۆستای  )ده رسی  هۆڵه ندا  قوتابخانه ینووسه روهونه رینوسین/خرۆنیگن،   

.)schrijversvakschool/groningen( ،)چیرۆک نوسین: ئه یسۆپۆست
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دانا ڕەئووف

دەستپێک
شانۆی مۆدێرن و پۆست مۆدێرنیزم ڕەگ و ریشەیەکی دێرینی هەیە و بە بێ گەڕانەوە بۆ ئەو ڕەگ و ریشەیە، 
ناکرێت لە ستراکتور و بنەما هونەری، هزری و ئێستاتیکییەکانی بگەیت. هەموو سەدە و سەردەمێکیش لە ڕووی 
گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی، فەلسەفی، هونەری، ئاکاری، سیاسی و سیکۆلۆژییەوە، کاریگەرییان لەسەر فۆرمەلەکردنی 
چەمکەکانی مۆدێرنیزم و پۆست مۆدێرنیزم هەبووە. هەر بۆ نموونە له  سه ره تای ساڵه كانی ١٩٠٠كانه وه  لەژێر 

کاریگەرێتی ئەم گۆرانکاریانەوە، ته وژمێكی جیاوازی ئه ده ب  و هونه ر باڵو دەبێتەوە.

شانۆی 
پۆست مۆدێرنیزم

تێڕوانینێک لە هەوڵە مۆدێرنەکانی شانۆ

ئەدەبیسەردەم
138



یه كه م، گۆڕانکارییەکی  جه نگی جیهانی 
بنەڕەتی له ڕووی بنه ما كۆمه اڵیه تیه كان، 
گواستنه وه ،  هۆكاره كانی  بازرگانی، 
بەرپا  ته كنیكه وه   و  زانیاری   بواره كانی 
و  هەل  گۆڕانکارییانەیش  ئەم  کرد، 
گۆڕی.  تەواوی  بە  دونیایان  مەرجەکانی 
بەدەر  هونەریش  و  ئه ده ب  دیارە  
چەندین  و  گۆڕانكاریانە  لەم  نەبوون 
ڕوودا کراوەتەوە، هەروەها  بە  دەرگایان 
مرۆییەکانیش  زانستە  بوارەکانی 
نابێت  ناوە.  گەورەیان  هەنگاوی 
ئەویشمان لەبیر بچێت، کە کاریگەرێتی 
پزیشكی  ده روونیه كانی  لێكۆڵینه وه  
١٨٥٦ـ١٩٣٩  فرۆید  سیگمۆن  ده روونی 
له  بواره كانی نەست و به هاكانی خه وندا 
به سه ر ئه ده ب  و هونه ره وه ، بە تایبەتیش 

لەم قۆناخەدا زۆر گرینگ بوون.

سرووشت و سەرچاوەکانی ئەدەب
به ر له م قۆناغه  و له كاتی گه شه كردنی 
ببووە  سرووشت  رۆمانتیكیه تدا 
و  نووسەر  بۆ  سرووش  سەرچاوەی 
هونەرمەندان و دۆزینەوەی ئامڕازی نوێ 
تازە  دیاردەیەکی  بۆ  کردنەوە  ڕێگا  و 
ڕەوشەیشدا  لەم  هونەردا.  و  ئەدەب  لە 

رۆمانتیکییەکان ئەوەیان دووپات ده كرده وه ، كه  ژیانی 
رۆژانه مان له  خه ونه كانماندا جوانتر ده رده كه ون وه ك 
له ژیانی راسته قینه دا. ئەمەیش لە بەرهەمی نووسەر 
ڕوونی  بە  ڕێبازەدا  بەم  سەر  هونەرمەندەکانی  و 
هەمانکاتدا  لە  و  هونەری  دیده   ئه م  دەردەکەون. 
بنه مایه كی  بووه   رۆمانتیکییەکان  فه لسه فییه ی 
کەسێکی  بیروبۆچوونه كانی  بۆ  گه وره   فیكری 
دەروونناسی وەک فرۆید هه ر له م ده روازه یه شه وه  
سوریالیه كان هێدی هێدی له فه ره نسا ده ركه وتن، 
به   سه ر  هونه رمه نده كانی  ته وژمی  بێگومان 
دەرکەوتەیەکی  ئێكسپرێشیونیزمیش  ڕێبازی 

گرینگی تری ئه م قۆناغەیە.
 

سەرهەڵدانی درامایەکی مۆدێرن
هەر له سه ره تای ساڵه كانی ١٩٠٠کاندا درامایه كی 
بۆ  ناتورالیزمه وه   له   سه رهەڵئەدات؛  مۆدێرن 
ڕیالیزم  و دواتریش سیمبولیزم. رێبازی ریالیزم  
و سیمبولیزم له شانۆنامه كانی هێنریک  ئیپسن 
گرینگترین  دا  ستریندبێرگ  ئاگۆست  و 
مۆدێرنه یه .  ته وژمه   ئه و  دیارده كانی 
هه ردووكیان  شانۆنامه نووسه   دوو  ئه م 
سوید،  و  نه رویژ  ئه وروپاوه ،  له باكوری 

تێكڕای  به سه ر  كاریگه رییان  و  ده ركه وتن  
دەبێت.  ئه وروپیه وه   مۆدێرنی  درامایه كی 
به اڵم ته وژمه  سیمبولیزمه كه  له ناوجه رگه ی 
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به لچیكی مۆریس مەتەرلینگ  نووسه ری گه وره ی  ده ركه وت؛  ئه وروپاوه  
دەقەکانی  بێدەنگی،  و  ئاماژە  و  وێنە  و  هێماگەل  بە  ١٨٢٩ـ١٩٤٩ 
سیمبولی.  شانۆیه كی  و  دراما  ناوی  گرینگترین  بە  دەبێت  و  ڕۆدەنێت 
مه ڵبه ندێكی گرینگی  وه ك  له فه ره نساوه ،  نووسه ره  ئه م  بەرهەمەکانی 
رۆشنبیری ئەودەمە، زۆر به خێرایی باڵوبووه  و كاریگه رییه كانیشی بووه  
سه ره تایه كی پتەوی شانۆیه كی سیمبولیزم له ئه وروپادا. شانۆنامەکانی 
ئەم نووسەرە، بۆ نموونە "کوێرەکان" و پێلیس و مێالندە... هتد دەبنە 
کەرەسەیەکی دەوڵەمەندی تەوژمە سیمبولیزمەکانی فەرەنسا و دواتریش 
مەتەرلینگ  ڕووسیا.  لە  مایرهۆڵد  و  ستانیسالڤسکی  وەک  شانۆکارانی 
شانۆیەدا  لەم  ڕادەکێشێت،  سەرنجی  زۆر  بووکەڵە  شانۆی  و  تەکنیک 
هێما ڕۆڵ دەبینێت و لە تەوژمەکانی واقیعیەت و سرووشتگەرایی دوورە 
و هەر لە فۆرمەکانی شانۆی بووکەڵەوە چەمکە سیمبولیزمەکانی خۆی 

دەدۆزێتەوە. 

شانۆی ڕووسی و سەرەتاکانی مۆدێرنیزمە
دید  و  دراما  ڕووی  هەردوو  لە  ڕووسی  شانۆی 
شانۆوە،  هونەری  بنەماکانی  و  تەکنیک  و 
بەرەوپێشەوەچوونی  لە  گرینگیان  ڕۆڵێکی 
چەمک و فەلسەفەی مۆدێرنیزمە و پۆست 
مۆدێرنیزمدا دیووە، بۆ نموونە ڤالدیمیر 
دەقە  بە  مایکۆڤسکی١٨٩٣-١٩٣٠ 
ڕادیکاڵەکانی،  ئەڤانگارد و بۆچوونە 
مایرهۆڵد  یاریدەدەرێکی گەورەی 
گەورە  ڕۆڵێکی  و  دەبێت 
له ده نگه   یه كێك  دەگێڕێت. 

مۆدێرنیزم  تری  گرینگه كانی  هه ره  
ئه نتوان  ڕووسیدا،  درامای  و  له شانۆ 
هەرچەندە  ١٨٦٠ـ١٩٠٤ـە.  چێخەف 
بەدواچوونێکی  چێخەف  دەقەکانی 
ژیانی  بۆ  ڕیالیزمیانە  و  قووڵ 
سیمایەکی  بەاڵم  دەکات،  مرۆڤ 
و هەروەک  دیارە  پێوە  سیمبۆلیزمیان 
مەتەرلینگ بە قووڵی لە ئەنجامەکانی 
ستراکتورە  لەنێو  و  دەگات  هێماگەل 
دەکات.  بەرجەستەیان  ڕیالیزمەکەیدا 
ستایشتەوە  و  رێز   به وپه ڕی  چێخەف 
شانۆنامه ی  ئیپسن؛  ده یڕوانییه  
به شێوه یه ك  )نەورەس(یش 
چەمکە  كاریگه ری  له شێوه كان 
دیاره ،  پێوه   ئیپسنی  سمبولیزمەکانی 
به تایبه تیش له به كارهێنانی سیمبولی 
باڵنده  دا. باڵندە، له  شانۆنامه ی "مراوی 
سیمبولێكی  ئیپسندا،وەکوو  كێوی" 
گرینگ دەردەکەوێت؛ چ کارەکتەرێکی 
مراوییەکی  هێمای  شانۆنامەکە 
چ  دەبێتە  کێوی  مراوی  و  کێوییە 
و  ئەمە  شانۆنامەکە؟  هێماگەلێکی 
ئیپسن  کە  تر،  پرسیاری  کۆمەڵێک 
بینەرانیان  بۆ  و  ناداتەوە  وەاڵمیان 

بەجێ دەهێڵێت. 
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شانۆی رووسی له م قۆناغه دا گۆڕانكاری گرینگ  و هه نگاوی بەرچاوی، له سه ر هه ردوو ئاسته كه ، دراما 
و هونه ری شانۆ، زۆر به خێرایی ده نا. چێخەف به دەقەکانی و ناوه ندێكی گرینگیش بۆ نوێكردنه وه ی 
شانۆ، له شانۆی هونه ری مۆسكۆدا خۆی بینییەوە. بێگومان هونه رمه ندێكی گه وره ی وه ك كۆنستانتین 
ستانیسالڤسكی ١٨٦٣ـ١٩٣٨ رۆڵێكی گەورە و فراوانی له م بواره دا هه بوو، ستانیسالڤسكی هه موو 
رێگاكان تاقی ده كاته وه : سه ره تا ناتورالیزم، ریالیزم  و دوای ئه وه یش له ده روازه ی شانۆنامه كانی 
ئیپسن  و مەتەرلینگەوە رووده كاته  شانۆیه كی سیمبولیزم. ستانیسالڤسكی دواتر زیاتر له ڕوانگه ی 
ستانیسالڤسکی  به اڵم  ده دات،  خۆی  ڕێبازه كه ی  و  سیستێم  به   بره و  چێخەفەوە  شانۆنامه كانی 
ـ  ـ پێگه یاندنی ئه كته رو هونه ری نواندن  به شێوه یه كی گشتی به سیستێمەکەی، سەبارەت بە 
ناسرا، وه ک له  ئه كته ر و ریژیسۆر. ستانیسالڤسکی تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی لە شانۆی هونەریی 
مۆسکۆ برەو بە کار و پرۆژەکانی دەدات و هاوکارییەکی زۆری مایرهۆڵدیش لە شانۆی-ستۆدیۆ 

دەکات. 

شانۆی ئێکسپرێشونیزم
سەرهەڵدانی شانۆیه كی ئێكسپرێشیونیزم له شانۆی هاوچه رخی جیهانیدا، ده بێته  وێستگه یه كی 
ئێكسپرێشیونیزمەکانی،  به شانۆنامه   ستریندبێرگ  مۆدێرنیزم.  شێوازەکانی  و  چەمک  گرینگی 
وەکوو خەونەنمایشێک، به ره و دیمه شق  و شانۆنامه كانی "ژوورەنمایش" بە تایبەتیش ـ کەڵک 
ـ قۆناغێكی گرینگی ئه م بواره  ده برێت و دەروازەیەکی بەرین بە ڕووی  و سۆناتای تارمایی 
ڕەووتی شانۆی ئەوروپیدا دەکاتەوە. ئه م ته وژمه یش هه وڵیدا له  ڕوانگه ی دراماوه  گوزارشت 
لەسەر هەموو ئاستەکان، بەتایبەتیش له  الیه نه  شاراوە و قووڵه كانی ژیانی مرۆڤەوە بكات. 
ئه مه یش له و سه رده مه دا ته وژمێكی راسته وخۆی بەهێزی دژ به  ڕێبازی سرووشتگەرایی و 

ناتورالیزم بوو، هەروەها سەرەتایەکی گرینگیش بوو بۆ شانۆیەکی مۆدێرن و جیاواز. 
رووكاره كانی  خستنه ڕووی  ته قه الی  له   سرووشتگەرایی،  یان  ناتورالیزم  پێچەوانەوە  بە 
به رجه سته كردنی  له ته قه الی  "ده ربڕین"  ئێكسپرێشیونیزم  به اڵم  بوو،  ژیاندا  ده ره وه ی 

هونه ری  نموونه   بۆ  رووه وه ،  له م  هه ر  بوو.  مرۆڤدا  نەستی  و  ژیان   نادیاره كانی  الیه نه  
ئه م  چه مكه كانی  بووه   وێنه یی  فه لسه فه یه كی  و  داڕشتە  و  ریژیسۆر  رۆڵی  و  سینۆگرافیا 

شانۆیه  و له هه مانکاتدا 
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دابڕانێكی سه رانسه ری له گه ڵ سرووشتگەرایی و ریالیزمدا دروست كرد. شانۆی ئێکسپرێشیونیزم زۆر به خێرایی به  
هه موو جیهاندا باڵوبووه وه ، جگه  له  ستریندبێرگ، نووسه ری ئه مه ریكی ئۆژین ئۆنێل ١٨٨٨ـ١٩٥٣ لەم بوارەدا رۆڵێکی 
گرینگ  و له  بەرچاویان هه بووە، شانۆنامەی "غۆرێال"ش نموونەیەکی بەرزی شانۆیەکی ئێکسپرێشیونیزمی ئۆنێل 
و شانۆی ئەمەریکیشە. ئۆنێل بەم دەقەی و هەندێك لە دەقە شانۆییەکانی تری، وەک "پرسە شایەنی ئێلێکترایە" 
و "لەودیوو ئاسۆگەوە" توانی لە ڕیالیزم و ڕیالیزمی سیمبولیزمەوە بپەڕێتەوە بۆ شانۆیەکی بەرزی پڕ لە هێما و 
ئێکسپرێشیونیزمێکی بااڵ بخوڵقێنێت. هەرچەندە ئۆنێل کەوتبووە ژێر کاریگەرییەکی بەهێزی ستریندبێرگەوە، بەاڵم 
توانی هەروەک ستریندبێرگ ببێتە شانۆنامەنووسێکی گەورە، کە چ لە بواری ڕێبازی ڕیالیزم و چ لە بواری شانۆیەکی 

ئێکسپرێشونیزمدا جێگای خۆی لە سەر نەخشەی شانۆی جیهانیدا بکاتەوە. 

ئەنجامەکانی جەنگی جیهانی دووەم
شۆڕشی ئێكسپرێشیونیزم له شانۆدا، سه ره تایه كی پته و بوو بۆ تەوژمه  ئه زموونگه ری و دواتریش ئەدەبی ئه پسوردیزمی 
په نجاكانی سەدەی رابردوو. دوای جه نگی جیهانی دووه م رێبازی ئه پسۆردیزم له هه موو ته وژمه كانی تر زیاتر 
ده ركه وت؛ كه  بۆ یه كه مجار له ساڵی ١٩٥٣دا شانۆنامه ی "به ده م چاوه ڕوانی گۆدۆوه " نەمایش کرا، 
مۆدێرنیزم  تری  فه لسه فه یه كی  و  فۆرم   و  جیاواز   شێوازێكی  نوێ ،  رێبازێكی  زه نگی  زایه ڵه ی 
ئه و  پێشڕه وی  ١٩٠٦ـ١٩٨٩  بێكێت  سامۆیل  ئێرله ندی  نووسه ری  بێگومان  دایه وه .  ده نگی 
كۆمه ڵێک  بۆ  رێگای  بێكێت  بوو.  جیهانی  مۆدێرنی  شانۆیه كی  و  دراما  نوێیه ی  قۆناغه  
یونسكۆ ١٩٠٩ـ١٩٩٤  یوژین  له وانه یش  نه وه كه ی خۆی خۆشكرد،  تری  شانۆنامه نووسی 
کرا،  نەمایش  یه كه مجار  بۆ  ١٩٥٦دا  له ساڵی  كه   "كورسیه كان"  به شانۆنامه ی  یونسكۆ 
مه ودایه كی گه وره تر و به ره وامییه كی پته وی به  بزووتنه وه ی شانۆی ئه بسۆرد به خشی. 
له الی  چ  و  گۆدۆوه "  چاوه ڕوانی  "به ده م  له   بێکێت  له الی  چ  سه رنجه   جێگای  ئه وه ی 
یۆنسكۆ له  "كورسیه كان"دا، بێگومان دەقەکانی تریشیان، زمان به شێوه یه كی جیاواز 
لەسەر  کاری  ریالیزم  شانۆی  لۆژیكییه ی  زمانه   ئه و  و  كراوه   له گه ڵ  مامه ڵه ی 
دەکرد، به ته واوی تێك ده شكێنرێت. له بری ئه وه  زمانێكی جیاواز: وشه ی پچڕ 
پچڕ، ڕسته ی ناته واو، ده سته واژه ی كورت، بێدەنگی، دووبارەبوونەوە ... هتد 
ده بێته  به شێك له  تەکنیک و بنەما هزرییەکانی ئه م نووسه رانه . بێجگە لە 
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ئارتور  و  ١٩١٠ـ١٩٨٦  ژینییە  ژان  یونسکۆ 
نووسەری تری  ئەدامۆڤ ١٩٠٨ـ ١٩٧٠ دوو 
گرینگی ئەم بوارەن. دابڕانی مرۆڤ، ته نهایی، 
هیوایی،  بێ   و  جه نگ   كاریگه رییه كانی 
نامۆبوون لە خۆ و  له  خێزان  و كۆمه ڵگا، ده بن 
بە بەشێک لە بنه ما فیكری  و فه لسه فیه كانی 

ئه م نووسه رانه .

مایرهۆڵد وێستگەیەکی گرینگی مۆدێزنیزم 
هه ر له سه ره تای بیسته كاندا بزووتنه وه یه كی 
ته قه ال  دوای  به تایبه تی  مۆدێرن،  شانۆی 
و  سه ربه ست   شانۆی  ناتورالیزمیه كانی  زۆر 
ئه و  ده ركه وت.  پاریس،  له   ئه نتوان  ئه ندریه  
بزووتنه وه یه یش گه شه كردن  و به رده وامیه كی 
بوو.  مۆسكۆ  هونه ری  شانۆی  راسته وخۆی 
گه وره ی  ریژیسۆرێكی  بیسته كاندا  له   هه ر 
١٨٧٤ـ١٩٤٢  مایرهۆڵد  ڤیسیڤۆڵد  وه ك 
تەکنیکی  هونه رمه نده   ئه م  ده ركه وت، 
ئەکتەر  ڕاهێنانی  و  مەشق  بۆ  بیۆمیكانیکی 
بنه ما  سەر  بۆ  بگه ڕێته وه   هه وڵیدا  و  داهێنا 
گرێکی  شانۆی  سه ره تاییه كانی  و  گەوهەری 
کۆن، شانۆی رۆژهه اڵتی بە تایبەتیش شانۆی 
چین و ژاپۆن، هونەری پانتۆمایم، کۆمێدیای 
لەم  هەر  هتد.  مندااڵن...  شانۆی  دیالرتی، 
بۆ خوڵقاندنی  ئێستاتیكیه كان،  بنه ما  ڕووەوە 

گرینگی  تووخمێكی  جیاواز،   و  نوێ  شانۆیەکی 
مایرهۆڵد  بوو.  مایرهۆڵد  كاره كانی  مێتودی 
دەکردەوە،  دووپات  پراکتیک  و  تیۆر  بە  ئەوەی 
کە سرووشتگەراییەکان و ڕێبازە ڕیالیزمییەکەی 
گەوهەریی  بنەما  مۆسکۆ  هونەریی  شانۆی 
و  بردووە  لەبار  شانۆیان  سەرەکییەکانی  و 
شانۆیان لە ڕووی تەکنیکی ریژی و نواندنەوە 
و  فۆرم  ئه م  بردوە.  داخراو  ڕێگایەکی  بەرەو 
بێگومان  کە  مایرهۆڵد،  كاركردنه ی  شێوازی 
سۆشیالیزمەوە،  ڕیالیزمی  چوارچێوەی  ناچێتە 
نابێته  جێگای سه رنجی رووسیای ستالین، بۆیه  
هونه رمه نده   ئه و  به ئاسانی  زۆر  و  ده گیرێت  
تیرۆر  دواتریش  و  دورده خرێته وه   گه وره یه  

ده كرێت.

مۆدێرنیزمی ئەڵمانی
له  ئه ڵمانیا ماکس ڕاینهارت ١٨٧٣ـ١٩٤٣ و 
ئێرڤین بیسكاتۆر ١٨٩٣ـ١٩٦٦  درێژه یان 
به اڵم  مایرهۆڵددا،  ڕێبازه كه ی  به  
رێچكه یه كی  دواتر  بیسكاتۆر  شانۆكه ی 
تری وه رگرت  و بووه  شانۆیه كی رامیاری 
چەمک  له ڕێگای  كه   بوو،  مه به ستی  و 

و  دۆکیومێنتاریی  فۆرمەکانی شانۆی  و 
تۆمارییه وه  هانی چینی پرۆلیتاریا بدات تا 
شۆڕش هه ڵگیرسێنن. بیسکاتۆر تەکنیکی 
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سینەمای هێنایە ناو شانۆوە و هەوڵی ئەوەی دەدا، سەر تەختەی شانۆ و هۆڵی بینەران پێکەوە ببەستێتەوە و ڕۆڵێکی 
تر ببەخشێت بە شانۆ. بیسكاتۆر له سه ره تای ساڵه كانی ١٩٣٠دا  و له ڕێگای سویسراوه  ئه ڵمانیا به جێ ده هێڵێت و 
دواجار له  تاراوگەی ئه مریكا ده گیرسێته وه . ڕاینهارتیش ڕۆڵێکی گەورەی لە داهێنان و گەشەکردنی ئامڕازە شانۆیی 
و کردەییەکانی هونەری شانۆ و تەکنیکی تەختەی شانۆدا گێڕاوە، بۆ نموونە داهێنانی تەختەیەکی شانۆی بزۆز، کە 
لە کاتی پێویستدا و بۆ گۆڕینی دیمەنەکان خوالوەتەوە. له م زنجیره  گۆڕانكارییه  بنه ڕه تیانه ی شانۆی هاوچه رخدا 
یان مۆدێرندا، برتۆڵد برێشت ١٨٩٨ـ١٩٥٦ ده بێته  به شێكی زۆر گرینگ و کاریگەر؛ برێشت توانی له ڕێگای شانۆ 
داستانی  و فێرگه ییه كه یه وه  هه ناسه یه كی نوێ  ببه خشێته  هونەری شانۆ. هه رچه نده  ڕه گ  و ڕیشه ی شانۆی داستانی 
یان ته كنیك  و فه لسه فه  شانۆییه كه ی برێشت ده گه ڕێته وه  بۆ مایرهۆڵد و دوای ئه وه  به رده وامیه كی راسته وخۆی 
بیسكاتۆر. به اڵم برێشت داهێنه ری یه كێك له  گرینگترین تەکنیک و چه مكه كانی شانۆی هاوچه رخه ، کە بە "نامۆبوون" 
ئاماژەی بۆ دەکرێت و شانۆی داستانی برێشتی لە چەمک و بنەماکانی شانۆی ئەریستۆ جیا دەکاتەوە، ئه م چه مكه  
ئێستێتیکیەیش تێگه یشتنی هاوكێشه  و پرۆسه  شانۆییه كانی به ته واوی گۆڕی.  برێشت بۆ پراکتیزەکردنی رێبازه  
شانۆییه كه ی خۆی كۆمه ڵێ  دەق و شانۆنامه ی زۆر گرینگیش دەنووسێت، له وانه : ئۆپێرای دوانزە قورشی، دایكه  ئازا و 
منداڵه كانی، بنه ما و ده ره كی، مرۆڤی پاك، پۆنتێال  و ماتی، بازنەی تەباشیری قەوقاز، ژیانی گالیالی... 
كلیلی  به   و  داوە  برێشت  به   زۆری  گرینگییه كی  دا  بۆش  پانتایی  له كتێبی  بروك  پیته ر  هتد. 
شانۆی هاوچه رخی داده نێت . هه روه ها بروك ئاماژه  بۆ ئەوەیش ده كات، كه  زۆر گرانه  بۆ هه ر 
یه كێك به ڕاستی له  بواری شانۆدا كارده كات، ئاوڕ له  برێشت نه داته وه . بروک دەیەوێت کلیلی 
مۆدێرنیزمەی شانۆی هاوچەرخی جیهانی ببەخشێت بە برێشت و لە تەکنیکی نامۆبوونەوە 

چەمکی شانۆیەکی مۆدێرن بۆ شانۆی جیهانی دەستەبەر بکات.
 

کۆمەڵگایەکی گلوبالیزم و شانۆیەکی پۆست مۆدێرنیزم
ئه مڕۆ واقعیی مرۆڤی هاوچه رخ یان مرۆڤی ئه م سەردەمە پۆست مۆدێرنیزمە، شان 
جۆرێكی  رووبه ڕووی  جیهان،  تری  خێراكانی  گۆڕانكارییه   و  گلوبالیزم   به شانی 
جیاوازی هونه ر و شانۆ بۆته وه . شانۆیش له گێژاوی ئه م گۆڕانكاریە خێرایانه دا، 
"پۆست  بۆ  له "ئه ڤانتگه رته وه "  ناوه ؛   خێرای  هه نگاوی  شێوه   به هه مان 

مۆدانیزم"  و له وێشه وه  بۆ فۆرم و شێوازەکانی "پێرڤۆر مێنس". 
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هیچ  به بێ   سه رده مه   ئه م  مرۆڤی 
گیروگرفتێك له  نێوان ئاكار و ترادیشونه  
ته قلیدییەکان  و تێپه ڕاندنی ئه و ئاكارانه دا 
هاتووچۆ ده كات. ئه وه ی جێگای ئاماژه  بۆ 
كردنیشه  ئه وه یه ، كه  له م پرۆسه یه دا دید 
ده قه كان،  یاخود  شته كان،  ناوه رۆكی  و 
ئاستی نەمایشه كان دیاری ناكات، به ڵكو 
پرۆسه كه   گه مه ی  نەمایشه كان  خودی 
ده خاته گه ڕ. دەقە شانۆییه كان له  پرۆسه  
پۆست مۆدێرنیزمەکاندا هه ڵده وه شێنرێن 
  و سه رله نوێ  له  بوونیادی نەمایشه كاندا، 
و  ده نرێته وه   ڕۆ  تر  شێوەیەکی  بە 
زه مه نێكی  چیرۆكه كه   گێڕانه وه ی 
خه ونه ئامێز له خۆده گرێت. ئه وه ی پۆست 
ده كه ن،  باسی  لە شانۆدا  مۆدانیزمه كان 
له شێوه كان  به شێوه یه ك  سه ره تاكه ی 
ده گه ڕێته وه  بۆ دید و بیروبۆچوونه كانی 
و  ١٨٩٦ـ١٩٤٨  ئارتۆ   ئەنتۆنین 
١٩٢٢ـ١٩٩٩  گرۆتۆڤسكی  دواتریش 
له   ئه مڕۆ  شانۆییانه ،  جیاوازه   دیده   ئه و 
زه مه ندا  به ره وپێشه وه چوونی  پرۆسه ی 
پۆست  قۆناغه كانی  گه یشتونەتە 

مۆدێرنیزم.
هه روه ها یه كێك له ناوه نده  گرینگه كانی 
شكاندنی  مۆدێرنیزم  پۆست  شانۆیه كی 

به و  گه مه كردنه   و  ته قلیدییه كان   به ربه سته   هه موو 
سنوره  داڕێژراوه ی، كه  له  نێوان بینه ر و ته خته  شانۆدایه . 
سه ری  حه فتاكاندا  له   مۆدێرنیزم  پۆست  جوواڵنه وه ی 
به رز،  ئاستێكی  گه یشتۆته   ئه مڕۆیش  و  هه ڵداوه  
"رۆبێرت  و  ویلسون"  "رۆبێرت  ئینگلیزی  ریژیسۆری 
شانۆیه كی  گرنیگی  ده نگی  دوو  كه نه دی  لێباش"ی 
به رده وام  ریژیسۆره   دوو  ئه م  مۆدێرنیزمن.  پۆست 
له سه ر زۆربه ی شانۆی واڵته  ئه وروپیه كان كارده كه ن 
شانۆی  بۆ  مۆدێرنیزمیان  پۆست  پالتفۆرمێکی  و 
ئەوروپی خوڵقاندووە و کاریگەریەکانیشیان بەسەر 
شانۆکارانی دونیا و ڕەوتی شانۆی جیهانییەوە بە 

ڕوونی دیارە. 
گرینگی  ئاستێكی  مۆدێرنیزمدا  پۆست  له  شانۆی 
ده به خشرێته   شانۆییه كاندا  پرۆسه   له   جیاوازتر 
كۆمه ڵه   دووتوێی  له   و  بینه ران  به های  و  پێگە 
رووداوێكی ناته با، نالۆژیكی  و كۆالشئاسادا، بینه ر 
و شانۆ هه موو په یوه ندییه  ته قلیدیه كانی خۆیان 
له ده ست دەدەن. كاره كته ره كان، هه ریه كه  وه ك 
له   و  یه كتری   له   دوور  و  سه ربه خۆ  خودی 
دەرەوەی بازنه ی په یوه ندییه كانه وه ، بەوپەری 

سەربەستییەوە ده جوڵێنەوه .
شانۆیه ،  ئه م  بنه ڕه تییه كانی  ستراكتۆره  
وێنه ییه  و کردەی بینین رۆڵێكی گرینگتری 

لەم  هەر  گوێگرتن.  کردەی  له   وه ك  هه یه  
بنەمایانەیشەوە دەتوانین بڵێن، کە شانۆی 
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پۆست مۆدێرنیزم گه ڕانه وه یه  بۆ بنه ما ریتواڵی  و داستان  و ئه فسانه كان، بەاڵم بە ئاڕاستەیەکی تر و پێچەوانەدا. 
جگه  له و دوو ریژیسۆره ی له الی سه ره وه  ئاماژه م بۆ كرد، كۆمه ڵێ  گروپی تری گرینگیش له  واڵته كانی ئه وروپادا هه ن، 
بۆ نموونه  گروپی Tg Stan کە گروپێکی  به لچیكییە، له م بواره  مۆدێرنه ی شانۆدا هه نگاوی گه وره  و فراوانیان ناوه . 
ئەم گروپە به  هه ناسه یه كی پۆست مۆدێرنیزمی درێژخایەن كارده كه ن، یه كێك له نەمایشه  گرینگه كانی ئه م چه ند 
ساڵه ی دواییان شانۆنامه ی )Poguelin( بوو، کە لە  هه شت شانۆنامه ی جۆراوجۆری مۆلییره وه  ئاماده یان کردووە. ئەم 
گروپە لەم نەمایشەدا لەسەر تێکشکاندنێکی تەواوی زمانی دەقەکان کاریان کردووە و زمانێکی مەجازی تەکنیکی و 

فۆرمێکی نزیک لە پێرڤۆرمێنسیان بە کارهێناوە. 
ڕه خنه گره كان له  شڕۆڤەی ئه و مه سه له یه دا ئه وه یان دووپات کردۆتەوە، كه  به كارهێنانی زمان و بەو شێوەیە، بووبووه  
ته رتیله ی  ریتم ،  جیاواز،  ده نگی  مۆسیقا،  ڕیتواڵ،  به كارهێنانی  پچڕ،  پچڕ  وشه ی  نمایشه كه :  گرینگی  یه كه یه كی 
دینی  و فۆلكلۆری  و دابه شكردنی ده یالۆگەکان... هتد. ئه مه  ته نها نموونه یه كه  له نێوان هه زاره ها نموونەی پرۆژه  
پۆست مۆدێرنیزمەکاندا و مه سه له ی پۆست مۆدێرنیزمیش گه یشتۆته  كۆتایی گێڕانه وه ی چیرۆكه  گه وره كان. ئه وه ی 
ته نانه ت هه موو جۆره   په یوه ندییه  كۆمه اڵیه تیه كان ،  کە  ئەوەیە  بكرێت،  بۆ  ئاماژه ی  نوێیه دا  نه خشه   له م  گرینگه  

ئایدۆلۆژیه تێكیش به هاكانی خۆی به ته واوی له ده ست داوه .
ئه كته ر و هونه ری نواندنیش له م پرۆسه  پۆست مۆدێرنیزمه دا جێگای سه رنج  و بایه خ پێدانه ؛ 
ئه كته ره كان به هیچ شێوه یه ك رۆڵی یان كاره كته ری ترادیشۆنی نابینن، به ڵكو له بری ئه وه  
ده كه ن.  رۆڵه كانیان  له گه ڵ  مامه ڵه   دووره په رێزی  و  بێالیه نی   به   ئاشكرا  و  به ڕوونی   زۆر 
برێشتیزم"،  "پۆست  ده ڵێن  گاڵته ئامێزه وه   به زمانێكی  ئه وروپیه كان،  له ڕه خنه گره   هه ندێک 
رۆڵه كانیاندا،  له گه ڵ  ئه كته ر  وه ستانی  دوور  و  نامۆبوون   ته كنیكی  بۆ  ئاماژه یه ك  وه ك 

هەروەک  له  شانۆ داستانییەکەی برێشتدا پەیڕەوی دەکرێت.
"پۆست  مەبەستم  نوێیه ،  برێشته   پۆست  ئه م  کە  نه چێت ،  له یاد  ئه وه مان  به اڵم 
مۆدێرنیزم"، به  پێچه وانه ی برێشته وه ، به  هیچ شێوه یه ك پەیڕەوی بنەما سیاسییەکان 

ناکات و هیچ جۆره  ئایدۆلۆژییه تێك له  خۆناگرێت. ەم
ەرد

س ەبی
ئەد

14
6



ئەدەبیسەردەم
147



ئەحمەدی مەال

نیشتمان لە ماددەوە دەبێتە لەشێکی زیندوو، لە لەشی زیندووەوە دەبێتە ژنێک خەریکی دوورینی کراس و پانتۆڵە 
بۆ منداڵەکانی ) الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٤٠(. نیشتیمان وەکو جیوە شیکل و شێوەی خۆی دەگۆڕێ. ئەم بێ 
شیکلییەی کە دەدرێتە چەمکی نیشتیمان خاوەن دەالالتی خۆیەتی و ئێمەش بە پێی پێویست هەڵوێستەیەکی لەسەر 

دەکەیەن و دەمانەوێ مانا شاراوەکانی بهێنینە دەنگ.
ئەم  بیستەمەوە،  سەدەی  سەرەتاکانی  و  نۆزدەم  سەدەی  کۆتایی  لە  رەنگە  کوردیدا،  شیعریی  فەرهەنگی  لە 
لە  "وەتەن"ی حاجی  بووبێت.  ئاودیوی دەقی شیعریمان  مانا سیاسییەکەی  بە  واتە  نوێیەکەی،  مانا  بە  موفرەدەیە 
رێگای خەونێکەوە، وێنەی سوریالیئامێزمان بۆ بەرهەمدەهێنێ " چیایە شێخ و کەوای سەوزە، مێزەری بەفرە| سیواکی 
کوردان  شیعریی  نیشتمانی  رەنگە   ."٣٢ ال   : کۆیی  قادری  حاجی  "دیوانی  ـ  گەاڵ"  تەیلەسانی  رێواسە،  چووزەرە 

مێتامۆرفۆزەکانی 
نیشتیمان لە دەقە 
شیعرییەکانی الزۆ
شازادەی 
کۆشکی
رەش
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بەرهەمی غوربەتی نالی و خەونی حاجی بووبێت. لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەمیشدا، لە جەنگی جیهانی یەکەم 
بەدواوە، کورد دەکەوێتە هەوڵی دروستکردنی قەوارەیەکی سیاسی و ئەمەش لە دەقە شیعرییەکاندا بە وردی رەنگی 
دەداتەوە. ئەگەر لە رووەیەکەوە، سەرهەڵدانی شوێنی یەکەم لە پێککەوتنی شوێنی دووەمدا سەری هەڵدابێ، وەکو 
یەکێک لە دەرهاوێشتە سایکلۆژییەکان تاک کە لەم بەرەورووبوونەوەیەدا لە گەڵ کەلتوور و شارستانییەکی دیکەدا 
دەرکەوتبێت، ئەوە بە زمانی شیعریی ئەم خەون و ئەندێشەیە بەرجەستەبووە و هەوڵێکیشە بۆ بە ماددەکردنی ئەم 

خەون و خولیایەیە. 
)نالی و حاجی(

سەرەتا نیشتیمان وەکو باخچەیەک، وەکو پارچەیەک لە فیردەوس الی شاعیرانی نیو کالسیسم وێنا دەکرێت 
دووردەستە  بەهەشتێکی  وێنەی  کوردیدا،  شیعری  لە  بووبێت  نیشتیمان  کردنی  چەکەرە  سەرەتاکانی  و 
دووپات دەبێتەوە، بەاڵم دواتر بەرگێکی سیاسی، نەتەوایەتی، ئایدیۆلۆژیی دەکرێتە بەر کە لە الی گۆران، 
دواتریش شیرکۆ بێکەس و پەشێو دەیگەتە دوا سنوور و بەربەرستەکانی. الی ئەم دوو شاعیرە، نیشتمان 

دوا وێنەی دەدرێتەوە و لە هەموو رەهەندەکانییەوە وێنا دەکرێن. ئەو نیشتیمانە هاوتەریب لە گەڵ 
کۆستکەوتن و خەون و هیوا و سەرجەم گرفت و تەگەرە جیوپۆلیتەکەکاندا هەڵدەکەن و لە 

یەک دەخۆنەوە و یەکتر رێکدەخەن. نیشتیمانی سیاسی خاوەن سنووری خۆیەتی، ناسنامەی 
تایبەتی خۆی هەیە و لە خەباتی سیاسیدا هەندەی دیکە قەوارەی پێ دەدرێت. لە شیعری 
سیاسیدا، زۆرجار، ئەو نیشتیمانە سیاسییەیە کە شاعیر خەونی پێوە دەبینێ، وەکو ئەوەی 
شیعر وەکو کەرەسەیەک، با سەربەخۆش بووبێت، ویستبوێتی لە سووچێکی دیکەوە بەرە 

و ئەو نیشتیمانە سیاسییە هەنگاو بنێت.
دەکێشرێ،  بیستەم  نیوەی سەدەی  دوا  لە  سیاسی  شیعری  کە  شیعرییەی  وێنە  دوا  ئەم 

ئەوەی  واتە سەرباری  دەشکێتەوە.  خۆیدا  خودی  بەسەر  بیستەم  کۆتاییەکانی سەدەی  لە 
خەمی  بەاڵم  دیارە،  پێوە  ئایدیالییەتی  دیارە،  پێوە  شیعرییەتی  دیارە،  پێوە  حەمیمییەتی 
)ئەو  پرسیارەوە.  ژێر چەندین  دەکەوێتە  دایڕشتووە، سیاسەتێک کە خودی خۆی  سیاسی 

گۆڕانکارییانەی بە سەر واقیعی سیاسی و کۆمەاڵیەتی دێن، ئۆتۆماتیکیانە لە نێو دەقی 
شیعری و هونەری رەنگدادەنەوە.( لە الیەکی دیکەشەوە، سەرهەڵدانی چەمکی 

تاک و ئاوڕدانەوەی لەم تێگەیشتنە نوێیە کە ئینسانی کوردی 
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کۆگەلییەوە  چەترێکی  لە  نیشتیمان  بووە،  ئالوودە  پێی 
دەیەوێ ببێتە چەتری تاک. لە خوێندنەوەیەکی واقعییانەی 
رووتەوە دەیەوێ ئاودیوی ویژدان و گەرموگوڕی تاک بێت. 
نیشتیمان لە بەرگە واقیعییەکەی رووت ناکرێتەوە، بەڵكو 

رەنگ و بۆیەکەی شەخسی پێ دەدرێت.
سیاسی  شیعری  کە  وێنانەی  ئەو  گەڵ  لە  هاوتەریب 
"شوێن"ێکی  کوردییەوە،  ئەدەبییاتی  نێو  دەیترنجێنێتە 
ئەم  ؛  دەتەقێتەوە  تەنانەی  دەبێت،  دایک  لە  دیکەش 
شوێنە، بە بێ ویست دژوارە و بە بێ ویستیش حەمیمییە 
و  بەرگ  لە  ڕووتەکەی،  سیاسییە  بەرگە  لە  داماڵراوە  و 
"نیشتیمان"ێکی  ئەوەی  وەکو  نەتەوایەتییەکەی،  بۆیاغە 
جودا  برینگە  نیشتیمانە  لەو  خۆی  کە  دایکبێت  لە  دیکە 
دەکاتەوە کە هزری سیاسەت پێشکەشمانی کردووە، وێڕای 

شیعریی سیاسی.
دەستەواژەی نیشتیمان لە ناوچەی عەربەت و لەودیویش، 
کە  دەڵێن  "ژوورە"  بەو  سەقز  ناوچەی  لە 
نیشتەجێ  تیا  کوردی  خاووخێزانی 
شوێنی  "نیشت"  دەبێ. 
ژوورەیە  ئەو  نیشتەجێبوونە، 
کە ئاگری تیادەکرێتەوە کە 
ژیریی  بە  زۆر  فەرەنسیان 
فوایێ"  تێرمی"  وردیی  و 
مەبەست  دەبەخشن،  پێ 
گەرموگوڕییە  شوێنە  لەو 
خێزان  ئەندامەکانی  کە 

بەکارهێنانێکی  لە  تەنانەت  دەبەنەسەر،  تیا  ژیانی 
یا  نیشتیمان  وەکو  ناسیۆنال"  "فوایێ  فراوانتریش 

وەکو دوڵەتی نەتەوەیی بەکاردێت. 
وەختە  کە  دەدوێ  دەنگانەوە  ئەو  کۆتایی  لە  الزۆ 
هیچمان پێ نەڵێن، وەکو ئەوەی نەزۆک خۆیمان پێ 
نیشان بدەن، وەکو ئەوەی بەرەکەی کرچ بووبێتەوە 
و لە یارییەکی سیاسی هیچی دیکە نەبووبێت. بە 

ئاشکرا ئەم دەنگە پێمان دەڵێ :
نیشتیمان هی ئەوانە!

کۆشکی  شازادەی  )الزۆ،  ئەوانە!  هی  نیشتیمان 
رەش، ال ٢٩(

لە  جیابوونەوەیەوە  لەم  شیعرییە  دەنگە  ئەم 
غوربەتەوە  لە  ئەویش  نیشتیمانی  دەبێت،  دایک 
سەرهەڵدەدا، ئەگەر بێت و سەیری شوێن و مێژووی 
باکووری  لە  زۆربەیان  بکەین،  دەقەکان  نووسینی 
ئەورووپا نووسراون. ئەو باکوورەی کە باشوور وەکو 
وەکو  زایەڵەیەک،  وەکو  رەنگێک،  وەکو  دەنگێک، 
لێیدا  سەرلەنوێ  بوونەوەرێک،  وەکو  هێالنەیەک، 
دەبووژێتەوە. لەو باکوورە، باکوورەکەی ئێمە زیندوو 
ئیدی  نوێیەوە،  جوگرافیای  دیدی  لە  کە  دەبێتەوە 

دەبێتە باشوور.
دوو  دەبێتە  نیشتیمان  بۆ  تێگەیشتمان  کەواتە 
بەشی  سیاسییە،  نیشتیمانی  بەشی  بەشەوە، 
دووەمیش نیشتیمانی تاکە، نیشتیمانێکی شیعرییە، 
هاوڕێیەیەک،  دیکە،  کەسێکی  دەبێت  زاتییە، 
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ئەندامێکی خێزان :
بە دەم گریانەوە کەوتینە زەمکردنی نیشتیمان. )الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٣١(

من بڕوا ناکەم کە شاعیر ئاگای لەوبێت کە لە هەندێ ناوچە نیشتیمان بە ژووری نیشتەجێبوون و حەوانەوە و خەوتن 
دەڵێن، بەاڵم لە ناخی شاعیردا هەمان وێنە دووبارە دەبێتەوە. وەکو ئەوەی وێنەیەکی میناتوری نیشتیمان بقەپێنێ، 
لە واقیعییەتی برینگی خۆی دایماڵێ و تێکەڵی زیهنییەتی خۆی بکات. "خۆڵ" و "ژوور" ئاماژەیەکی روونن بۆ ئەو 

گەرموگوڕییەی کە شاعیر دەیەوێ لە نیشتیماندا بەرجەستەی بکات.

مشتێ خۆڵی نیشتیمانم بۆ بێنە دوای بارانبارین
دەمەوێ لێرە لە ژوورەکەمدا نیشتیمان دروست بکەمەوە. ) الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٣٩(

لە یەکێک لە قەسیدە درێژەکان کە تەنها باسی نیشتیمانمان بۆ دەکات لە ژێر ناونیشانی )" یاربوونەوە 
لە گەڵ نیشتیمان" :  الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٢٧(، دەبینین لە نیشتیمان کەسە، کەسێکی 

مێینییە. دەچێتە دیالۆگکردن لە گەڵی و بیوگرافیای دەنووسێتەوە. ئەم دەقە پێشکەش بە 
باریشدا  هەندێ  لە  رەنگە  رادەگەیەنێت،  کەسێک  نزیکبوونەوەی  "ە"  ئەو  "هاجەرە"کراوە، 
ئاماژە بۆ "ة" مێینە بکات کە لە بنەڕەتدا لە زمانی عەرەبی نییەتی، بەاڵم لە زمانی کوردی 

بۆ زیاد دەکرێت. بەاڵم بۆچوونی یەکەم زیاتر بە هەند وەردەگرین.
ئێمە بە وردی نازانین ئەم "هاجەرە"کێیە، ئەگەر  کەسێکی راستەقینە بێت ئەوە دەبێتە 
وێنەی ئەودیوی نیشتیمان، ئەگەریش ئاماژە بێت بۆ "هاجەر"ی ئینجیل، ئەوە خوێندنەوەیەکی 

دیکە هەڵدەگرێت، ئێمە خوێندنەوەی یەکەم وەردەگرین. دوای هەواڵپرسین، تێگەیشتین 
کە "هاجەر" نەنکی شاعیرە و ئەم شیعرە پێشکەشی ئەو کراوە.

لەم دەقە شیعرییەدا، نیشتیمان خاوەن چەندین سیما و روخسارە. لە الیەک "دووگیانە" و 
چاوەڕێی ئەوەی لێدەکرێ کە خۆی نوێ بکاتەوە، نۆژەن بێتەوە، چرۆ بکات و سەرلەنوێ 

ئەگەر  دەڕژێ.  برایاندا  نێوان  لە  کچێنی  خوێنی  کاتیشدا  هەمان  لە  بێتەوە،  دایک  لە 
بۆ شەڕی  ڕوونە  ئاماژەیەکی  دووەمیان  راپەڕین،  بۆ  بێت  ئاماژەیەک  یەکەمیان 

براکوژی : کوشتن=خوێن=کچێنی.
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وێنەی یەکەم :
دەزانم ئێستا نیشتیمان سەری بەستووە

ئاخر ئەو سەری دێشێت
نیشتیمان دەستی بە پشتییەوە گرتووە،

دوو گیانە ئەو ) الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش ال ٣٩(

وێنەی دووەم:
نیشتیمان کچێنی لە شەڕی ئەو دوو برایەدا 

بە زۆر برا  ) الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٤(

ئەم دوو وێنە ئاڵۆزە، دژ بە یەکە هیچ بەرهەمێکی نابێت. "نیشتیمان" 
لە رچەی خۆی ال دەدات، لە گەرم و گوڕیی ماڵەوە دوور دەکەوێتەوە، 

تیرۆ دەبێ، دەبێتە کائینێکی بێ مێتۆد و بێ بەرهەم.
دەدا.  دەست  لە  براکاندا  نێوان  شەڕی  لە  خۆی  کچێنی  نیشتیمان 
ئەمە کەوتووترین وێنەیە کە وێنا بکرێت. ئیدی نیشتیمان دەچێتە 
 ( چاوتەڕ"  هەمیشە  "نیشتیمانێکی  دەبێتە  دیکەوە،  قۆناغێکی 
الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٤١(. منداڵەکەی 
دەکرد/  شانە  قژی   " بەڵکو  نییە،  جاران 
مکیاژی دەکرد" ) الزۆ، شازادەی کۆشکی 

رەش، ال ٤٣(.
شەڕی نێوان براکان هەموو ئەخالقێک 
دەسەنێتەوە.  نیشتیمان  چەمکی  لە 
ئەگەر جاران "لە دڵی هەر سۆزانییەک 
هەبووبێ،  شاراوە"  نیشتیمانێکی 
نیشتیماندا یەک  "لە دڵی  ئێستا  ئەوە 

لە  ئیتر   .)٤٤ )ال  سۆزانی!"هەیە  دنیا 
ئایدیایەکەوە دەچێتە ژێر پێستی کەسێکی 
هەمیشە   " بازاێیی  کەسێکی  ئاساییەوە، 
نامەی/ و  دەگرێت  ددان  بە  سیگارەکان 
دەنێرێت"  خۆشەویستەکانی  بۆ  بێشومار 

)الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٤٤(
نیشتیمان لەم کەوتنە دڵی دەشکێ و بەو 
شێوەیە سواری پاس دەبێ، فێری ئەتواری 

خراپ دەبێت و دەبێتە ئینسانێکی بەد :
"نیشتیمان بە دڵشکاوییەوە

سواری پاس بوو" )الزۆ، شازادەی کۆشکی 
رەش، ال ٤٤(

"ئێستا نیشتیمان خەریکی حەشیشەکێشان 
بووە

بە گۆزە شەراب دەخواتەوە و چوار دەوری 
پڕ

شازادەی  الزۆ،   ( زۆڵ"  منداڵی  لە  بووە 
کۆشکی رەش، ال ٤٥(

لێرەوە ئیشکالیاتی نێوان شاعیر و نیشتیمان 
دەچێتە  پەیوەندییە  ئەم  پێدەکات.  دەست 
دۆخێکی تەنگژە ئامێزەوە. نیشتیمان ئیدی 
بەرجەستە نییە، شوێنێکی دیاریکراو نییە، 
بەڵکو دەچێتە نێو لۆچەکانی زاکیرەوە، نە 

ئەدەبیسەردەم
152



هەموو  "با  دەیگوت  شاعیر  لۆرکای  دەکات.  لەبەر  خەونینە  بەرگێکی  بەڵکو  ئایندەشە،  نە  ئێستایە،  نە  رابردووە، 
:" نیشتیمان وەکو  رێگاکانیش شارەزابم/ من هەرگیز ناگەمەوە بە قورتوبە"، الزۆ لەمەڕ نیشتیمانەکەیەوە دەڵێ 

سێبەری خۆمی لێهاتووە
هەر دەڕۆم و نایگەمێ" )الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ٥٠(

بە واتایەکی دیکە لە زاکیرەی شاعیر نیشتیمان دەکەوێتە خوارەوە. یەکیک لە گرفتەکانی غوربەت ئەوەیە: جۆرە 
جودابوونەوەیەک لە نێوان کەسی غەریب و نیشتیمان دروست دەبێت. جودابوونەوەیەکی هەتاهەتاییە، سەفەرێکی 

یەک دوو رۆژ نییە، بە گەڕانەوە ریتمی ژیان بێتەوە شوێن خوی، هاوڕێی و شتە بەرجەستەکان )دەرگا، پەنجەرە، 
حەوشەوبان، کۆاڵن، جادە..هتد( هەموو وەکو جاری جاران دەکەوێتەوە هەرەکەت و جووڵە و ژیان. غوربەت 
هەموو پردەکان دەڕوخێنێ: خۆ هەڵواسین بە زاکیرە کە خودی زاکیرەش تووشی گۆڕانکاریی دێت و فێڵ 
لە خۆی دەکات، تەنها خۆ هەڵواسین بە زمان دەمێنێتەوە )الی شاعیران( ئەگینا هیچ شتێکی دیکە نامێنێ 

کە بەردەوامیی ببەخشێتەوە ئەو پەیوەندییەکەی کە لە نێوان شاعیر و نیشتیمان هەبووە.
دوو جیهانن لە یەک دوور دەکەونەوە. یەکێکیان بەرەو ئایندە، ئەوەی دیکەشیان بەرە و ڕابردوو تا 

دەڕژێتە هەور و ناوچە خەیاڵییەکان. ئەم حاڵەتە دەبێتە بڕیارێک الی الزۆ و دەڵێ:

ئیتر نیشتیمان دەخەمە مەزادەوە
ماڵەکاند دەخەمە سەر فرۆشتن

دەچم بۆ سەر قەبران )الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال ١٥٠(

دونیای کۆن بە تەواوی وێران دەبێ بە بێ ئەوەی دونیان نوێمان لێوە سەر هەڵبدات. شاعیر 
دەبێتەوە منداڵە السارەکەی جاران تا پەیوەندییەکی رەمەکی، راستەوخۆ، بێ بیرکردنەوە، 

تەنانەت مندااڵنە لەگەڵ نیشتیمان دروست بکات :

چۆلەکە دەکوژم
ئەدەبیسەردەمفیکە لە نیشتیمان دەکێشم )الزۆ، شازادەی کۆشکی رەش، ال١٥١(
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پەیوەندییە  ئەم  لەمەڕ  چەمک  دوا  و  بۆچوون  دوا  دەگاتە  الزۆ 
دەدۆزێتەوە، بە جۆرێکی دیکە دەکرێ ناوی بنێین "نا پەیوەندی"، 

یا" سڕینەوەی پەیوەندی". 
وەکو  وەردەگرێت.  شیکلی  دوا  نیشتیمان  مێتامۆرفۆزە،  لەم 
ئیتر  نیشتیمان  بەر.  بکرێتە  هەڵەدیوی  بە  دێت  لێ  کراسێکی 
ئەو پانتاییە نییە کە ئاماژە بۆ ناسنانەمەیەک بکات، هاوسۆزی و 
هاوبەشی و هاوپەیوەندی لە نێوان تاکەکاندا لە سەر بنەمای ئەم 
ناسنامەیەوە ئەنجام درابێت. بەڵکو سڕێنەوەی هەموو شتێکە و 
تەنانەت چەرمی خاک بەرەوژێر دەبێت و هیچ نامێنێ، بۆیە دیوی 
ناوەوەی خاکمان بۆ دەکرێتەوە، ئەو دیوەی کە تەنها مردووەکانی 
لێیە، دیوە تاریکەکەی، دیوە شێدارە بێ رۆحەکەی کە النەی کرم 

و زیندەوەرە بێ گوێ و چاوەکانە.
کە  مانایەی  بەو  عەدەم  دەبێتەوە.  عەدەم  رووی  و  بەرە  شاعیر 
ئیدی ژیان بوونی نامێنێ، رۆشنایی و هەتا و ئاو و با نامێنێ ؛ 
سڕینەوە و نەمانی رەگەزە بنچینەییەکانی ژیانە. ئەو دەمینێتەوە 
"ژێر خاکە". ژێر خاکێک کە ئاماژە بۆ ناهۆشیارییەک دەکات 
کە لە قوواڵییەکانی ویژدانەوە بانگمان دەکات. 
و  ژیان  دەرەوەی  دەکەوێتە  چەمکێکە 
بۆ  ئاماژە  کە  بانگێکە  مەرگەوە. 
"بوون" دەکات، بوونی "تاک" بوونی 
چەمکە  لە  یەکێک  بە  کە  من"   "
هەرە بایەخدارەکانی شیعری دوای 

راپەڕینە :

ژێر خاک  بانگی هەموو کرمەکانی 

دەکەم
)الزۆ،  بکەم  خۆم  مانەوەی  بە  هەست  تا 

شازادەی کۆشکی رەش، ال ٨٩(

لە دوای ئەم خوێندنەوە دەکرێ سەرنجەکانمان 
بەم شێوەیەی الی خوارەوە تۆمار بکەین :

١ـ نیشتمانی کۆ دەبێتە نیشتیمانی تاک کە 
و  حەمیمی  پەیوەندییەکی  بناغەی  سەر  لە 
تایبەتمەند دروست دەبێت. ئەم وێنەیە تەواو 
لە گەڵ زاکیرە و یادەوەرییەکان لە پەیوەندی 
دەکات  تەی  سیاسی  سنوورەکانی  دایە، 
بکاتە  زاتی  شەخسی،  بەرگێکی  ئەوەی  بۆ 
بیۆگرافیای  نووسینەوەی  باردا،  زۆر  لە  بەر. 
کە  زاتێکە  بیۆگرافای  نووسینەی  نیشتیمان 
تێکهەڵکێشی ڕوواوەکان دەبێت و لە قوواڵیی 
یادوەرییەکانیشدا رەگەز و توخمی جیاوازمان 
بۆ دەستنیشان دەکات. رووداوە سیاسییەکان 
دەچێتە ژێر پێستی یەکێکەوە و بە کەسکردنی 

نیشتیمان خۆیمان بۆ ئاشکرا دەکات.
واقیعی  لە گەڵ  پەیوەندییە  ٢ـ کرۆکی ئەم 
دیکە  زمانێکی  بە  بەاڵم  کۆکە  سیاسیدا 
دەیەوێ یەم پەیوەندییەمان بۆ بنووسێتەوە. 
بارستاییە  سەرجەم  و  کۆمەاڵیەتی  واقیعی 
ئەم  پاسەوانیی  چاودێر  وەکو  ئەخالقییەکان 
پەیوەندییە دەکەن. پێدانی رەگەزی مێینە بە 
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وێنە هەرە  )دایک(  نیشتیمان  ئەبەدی  وێنەی مێینەی   : بەیان دەکات  بۆ  لە دوو خاڵدا خۆیمان  نیشتیمان 
باوەکەی، الی شاعیر ئەم مێینە خاوەن چەندین روخسارە. رەگەزی مێینەی شاعیر و بەخشینی رەگەزی 

مێینە )کچۆلەیە، گەورە بوون و بەرەاڵبوون( بارستایی ئەخالقی هەندەی دیکە بارگاوی دەکات.
٣ـ شیعری دوای راپەڕین دەکرێ بە شێوەیەکی گشتگیر بکرێتە دوو بەشەوە:

اـ  بەشێک کە گەمەیەکی تاک لە گەڵ زمان بەرپا دەکات، سەرباری بارستاییە کۆمەاڵیەتییەکان ؛
ب ـ بەشێکیش کە لە هەوڵی گۆڕینی چەمکەکاندایە )نیشتیمان، کۆمەڵ، ئازادی، تاک، سنوور 

هتد(. ئەم دوو بەشە تەواوکەری یەکترین، یەک کار لە سەر ئەوی دیکە دەکات. 
دەکرێ پرسیارێکی جەوهەری لێرە بورووژێنین: شیعر چەمک و تێگەیشتنەکان دەگۆڕێ، 
یا چەمک و تێگەشتنەکان دەبنە هۆکاری سەرهەڵدانی شیعرێکی دیکە کە گەمە لە گەڵ 

رەگەزەکان بکات و ئاسۆکان فراوانتر بکات؟
تێگەیشتنەکانەوە  و  چەمک  و  کێشە  بە  خۆیان  دەقگەلێکن  رەش  کۆشکی  شازادەی 

زمانی  رێگای  لە  پەخشانئامێز  جیهانبینییەکی  پێشکەشکردنی  بۆ  هەوڵێکە  خەریکردووە، 
شیعرییەوە، ئەم هەوڵە لەسەر سنووری گەمە شیعرییەکان رادەوەستێت. موغامەری دەق الی 
الزۆ، موغامەریەکی واتابەخشینی نوێیە بەو خاکەی لە نیشتیمان پێ دەڵێن، نەک دەقگەلێک 
کە جیگای نیشتیمان بگرنەوە. دەنگێکە بە هێزەوە دەیەوێ بڵێ منیش نیشتیمانی خۆم 

ئەدەبیسەردەمهەیە، تەنها "هی ئەوان نییە".
155





Stéphane MALLARME (1842-1898)

دەمو.لەفەرەنسییەوە: بەیان سەملان
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Stéphane MALLARME (1842-1898)

Angoisse
Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête

En qui vont les péchés d’un peuple, ni creuser
Dans tes cheveux impurs une triste tempête

Sous l’incurable ennui que verse mon baiser :
Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songes

Planant sous les rideaux inconnus du remords,
Et que tu peux goûter après tes noirs mensonges,

Toi qui sur le néant en sais plus que les morts:
Car le Vice, rongeant ma native noblesse,
M’a comme toi marqué de sa stérilité,
Mais tandis que ton sein de pierre est habité
Par un cœur que la dent d’aucun crime ne blesse,
Je fuis, pâle, défait, hanté par mon linceul,
Ayant peur de mourir lorsque je couche seul.
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دڵەڕاوکه
ئەم شەو نایەم له شت ببەزێنم، ئه ی دڕنده
چی گوناهی دونییایه  له  تۆدایه ، نه  دێم له  
قژی ئاڵوده ت تۆفانێکی غەمگین هه ڵه که م 

و  له  تاو ده ردی بێزاریشدا ماچتکه م:
هه ر ئه وه نده م له و پێخه فه  ت داوایه  

خەوێکی سه نگینی بێخەونم پێببه خشێ
له ژێر پەردە شاراوەکانی په شیمانی  بسوڕێته وه 
ئه وجا دەتوانی  درۆ ڕەشەکانت تام بکەیت،

تۆ  که  له  مردوه کان زیاتر شاره زای فه نابوونی: 
وا گوناهه  ڕیشه ی پاکیم دەخواتەوه  و هه ر

وه ک تۆش هێمای نەزۆکیی پێمه وه  ده رخست
که چی سینگی بەردینی تۆ دڵێکی تێدایه 
که  دانی هیچ تاوانێک برینداری ناکات

هەڵدێم، زەرد، تێکشاو، خێوی کفنم راومدەنێت
له  ترسی مردن ئه و ده مه ی بەتەنیا دەنووم

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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سه رجه می ئه م شیعره ده ڕبڕینی دڵه ڕاوکه یه . ماالرمێیه  ئیشی له  فۆرم و ناوه ڕۆکیشدا کردوه . دڵه ڕاوکه  بۆ 
ئه و له  چه ند شوێنێک و شیعرێکدا ده کرێ وێنه ی هه رچ شتێک  بێت. لێره دا وه ها سه یری دڵه ڕاوکه ده کات 

وه ک له شێکی دڕنده  که  تا ڕاده ی بێئۆمێدی بێزاریی ده کات و سامناکه . له شێک )دڵه ڕاوکه ( که  چی 
گوناهه   کردویه تی له  ئاست هه ستی شاعیر، ئه گه ر ماچشی ده کات، چونکە  به زۆر بۆته  میوانی، 

له به ر ئه وه شه  چاره سه ری بۆی نییه. لێره  دڵه ڕاوکه  به  له ش وێناکراوه ، له شێكی دڕنده  و پڕ 
ئاره زووی توندو تیژ.    هه روه ها به  ته ختی نووستن ته شبیهی کردوه  که  ناهێڵی شاعیر 

به  باشی بنوێ، خه وی لێبڕیوه ، بۆیه  داوای لێده کات لێیگه ڕێت بخه وێت ئه گه رچی 
خه ونیش نه بینێت و ئەو دڵەڕاوکەیە لە ژێر ئەو پردە ی)کولە(ی تەختە بەسەرێوە 

بسوڕێتەوە. که  خه و نه بێ خه ونیش نییه  و لێره  له  مردوه کان زیاتر له سه ر 
فه نابوون )مردن(  ده زانێ. پاشان که  خۆی به  نه زۆکی دڵه ڕاوکه  وێنا ده کات 
و شاعیر وا ده یبینێ که   هه رچی هێزه  له وی سه ندووه و نه زۆکی کردوه  
و ناتوانێ هه ڵبه ست داهێنێ . سینگی بەردینی تۆش ئه ی دڵه ڕاوکه که  
به زه ییت پێمدا نایه ت، به  دڵێک نیشته جێبووه که  تاوانه کانی له  هی 
هه موو تاوانی تر گه وره تره ؛ هه ر بۆیه  شاعیر هه ڵدێ، ره نگ زه رد و 
دڵه ڕاوکه   و  ده نووێ  ته نیا  به   کاتێ  ده نێت،  ڕاوی  مردن  و  تێكشکاو 

ئەدەبیسەردەمدایده گرێ.
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دیاره  ماالرمێ، به  بڕوای من گشت شاعیرێکی جیدیش، ئه و دڵه ڕاوکه  ئه زه لییه ی هه یه  به رامبه ر به  نووسین 
و داهێنان. هه میشه  ئه و پرسیاره  کوشنده یه  له الی هه موو شاعێرێک هه یه  ''ئایا ژیانم بێ نووسین مانای 
هه یه ؟ ئه و بۆشاییه  ته نها به  داهێنان پڕ ده کرێته وه ، جگه  له  مه سه له ی کات و نووسین، مه سه له ی ژیان 
و نووسین، له  هه مووشی گرنگتر مه سه له ی بژێوی و نووسین که  مرۆڤی داهێنه ر ناچارده کات دوایخات. 
ئه مانه  خاڵی سه ره که ین که  ڕۆح ده خه نه  به رهه می شاعیرێک و ده یان وێنه  و سیمبولی پێ داده هێنن. 
ماالرمێ  یه کێکه  له وانه ی له  ڕێی ره مزییه ته وه  کاری زۆری له  وشه کاندا کردووه . له به ر ئه وه  ناتوانین 
زۆر ده ستکاریی هه ڵبه سته کانی بکه ین ده نا ده بێته  ته فسیرکردن و شێکردنه وه  نه ک وه رگێڕانی 

هه ڵبه ست.   

  .Mallarmé, Œuvres complètes, Éd. Gallimard, Collection Poésie, Paris, 1966 -
 Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé : étude littéraire )5e -

.édition(, Ed. Gallimard, Paris.1930
 Éric Benoit, Néant sonore : Mallarmé, ou, )La traversée des paradoxes(, -

.Éd. Librairie Droz, Paris, 2007
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Stéphane MALLARME (1842-1898) 

Brise marine
La chair est triste, hélas ! et j'ai lu tous les livres.

Fuir ! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux !

Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe

Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend

Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai ! Steamer balançant ta mâture,

Lève l'ancre pour une exotique nature !

Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs !
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages,
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots ...
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots !

ئەدەبیسەردەم
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شنه بای ده ریا
له ش غه مباره ، ئه فسووس! چی کتێبیشه  خوێندمه وه 

هه ڵبێ! بۆ ئه وێ هه ڵبێ! هه ستده که م باڵنده کان مه ستن
ئه وه تان له  نێو که فی په نهانی ده ریا و به رزیی ئاسمان! 

هیچ، ڕێ له  دڵ ناگرێت خۆی له  ده ریا ته ركات 
نه  ئه و باخچه  دێرینانه ی له  چاوم ڕه نگیان ده دایه وه 

ئای شه و! نه  بیابانی ڕووناکیی چراکه شم له سه ر 
په ڕه ی به تاڵی سپی به رگه  ده گرێت و نە

 ئه و ژنه  گه نجه ی شیر به  منداڵه که ی ده دات.
ده ڕۆم! تۆش ئه ی که شتی فووکه  چارۆکه کانت   

له نگه ره که شت  به ره و شوێنێکی ئه فسووناوی به رزکه وه!

بێزارییەک، به ر نائۆمێدیی تاڵ ده که وێ، کەچی
 بڕواش به ماڵئاوایی  ڕاوه شانی ده سه سڕه کان ده کات!

لەوانه شه ، کۆڵه که کان خۆیان بن بانگهێشتی تۆفان بکه ن 
هه ر خۆشیان ڕه شه با بۆسه ر که شتییه  نوقمبووه کان بنێرن  

ئه وه تا ونبوون، بێ چارۆکه ، بێ کۆڵه که ، 
و نه  دوورگه  به  پیته کانیش دیارن  ...

وێرای ئەوەش،  ئای  دڵم، تۆ
هه ر گوێت له  سروودی ده ریاوانه کانه  !   
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شنه بای ده ریا، ناونیشانێکه  بۆ کراوه یی، ئه و شنه یه  که  له  ته نیشت ده ریایه که وه ده وستی و هەستی پێدەکەی. 
لەمەیشدا شاعیر هه ستی ئه و کرانه وه یه  ده کات کە بانگەوازی دەکات بۆ ڕۆیشتن و ڕێ به خۆی ده دات له گه ڵ 
که فی ده ریا و شه پۆل و ده ریاوانه کان بڕوات و تا ڕاده یه ک سه رت هه ڵگری. هەموو ڕۆیشتنەکەشی بە خەیاڵە.  
و  شاعیر  و   گشتیی  به   نووسه ران  سه ری.  نیشتبووه   گه شت  خولیای  که س  هه موو  نۆزده   سه ده ی  له  
هونه رمه ندان به تایبه تی خواستیان زۆرتر بوو. ئه م شیعره ی ماالرمێ  یه کێکه  له  دیوانی ''شیعره کان'' که  
تایبه تی کۆمه ڵه  شیعرێکی  به   له  الوێتیدا نووسیویەتی و کاریگه ری زۆری بۆدلێری به سه ره وه یە،  شاعیر 

.Spleen ''بۆدلێر به  ناوی ''بێزاریی
بێزاریی شاعیر به  له شێکی خه مۆک و بێبه هایی خوێندنه وه  ئاشکرایه . الوازیی ئه و په یوه ندیانه ی شاعیر 

و  هه ڵهاتن  کرداری  له   چاکیی  به   گه شته ش  ئه م  بکات،  گه شت  هانده دات  خه یاڵی  به ری،  ده ورو  به  
دۆخی  به سه ر  به رزبوونه وه یه   نادیار  یاخود  په نهانی،  که فی  به کارهێنانی  به کارهاتووه .  ڕۆیشتن 

ڕاستی بێتاقه تی شاعیر.
''له ش غه مباره ، ئه فسووس!چی کتێبیشه  خوێندمه وه''  دیوێکی ئەمدیوی ئەم کوپلەیە 

دەکاتە ئەوەی  چی خۆشی له شه  تامم کرد و چی کتێبه  خوێندمه وه  و هه ر سوودی 
نییه  و بێزارم. هیچ نه ما تاقینه که مه وه ، هیچ ڕێ له  دڵم  ناگرێت بڕوات و خۆی 

له  ده ریا بدات.  ئه گه ر هەرچی هه ڕه شه شه  بێته  ڕێم هه ر ده ڕۆم، با کۆڵه که ی 
که شتییه کان ده ستیان له گه ڵ ڕه شه با تێکه ڵکه ن و که شتییه که  نوقمکه ن، 

با هه موومان نوقم بین، با هیچ دوورگه یه کیش نه یه ته  ڕێمان کە ژیانی 
بانگم  ده ریاوانه کانه   سروودی  له   گوێم  هه ر  من  به اڵم  بێت،  لەسەر 

ده که ن و سوورم لەسەر ئەو گەشتە و هه ر ده ڕۆم.  
دژ  کردووه   خه یاڵیی خۆی  گه شتی  ماالرمێ   ئه م شیعره وه   ڕێی  له    
مانایان  ژیان که  هیچ  و بچووکه کانی  به  شته  هیچ  دژ  ڕاستی،  به  
له الی نه ماوه  و له  نامه یه کدا بۆ دایکی له  30 دیسه مبه ری 1859 
به کاریشیهێناون   وێنه کانی  ده ربڕیوه .  قووڵه ی  بێزارییه   ئەدەبیسەردەمئه و 
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پله به ندییه کی تێدایه  له  به رزیه وه  سه رچاوه یان گرتووه : به ره و کرانه وه  و ئازادیی دژ به  ڕاستی کە لەالی 
شاعیر دەکەوێتە پلەیەکی بێ مانا. ئه م کرانه وه  و ئازادییه ش به  نێوه ندی باڵنده  ڕوونکراوه ته وه . ماالرمێ  
له م هه ڵبه سته  هه تا راده ی به ره وڕووبوونه وه ی هه ڕه شه  هه موو شتێک وه الوه  ده نا به ره و ده رچوون ئاماده یه، 
بڕوات  ئه گه ر دڵنیاش بێت که  له ناو ئه و که شتییه ی ئه وی تێدابێ به ره و نوقمبوون ده چێ. بێ مانایی وه ها 
قوڵده بێته وه  که  وێنه ی دایک و منداڵ که  هه زار شیعر، لەالی خودی ماالرمێش، به  جوانی و ناسکیی باسی 
ده که ن، کەچی لەم شیعرە مااڵرمیه  به  بێزاریی و به  پرۆسه یه کی دووباره ی بێزارکه ر ته ماشای ده کات. هه ر 
بۆیه  ئاماده شه  بڕوات و ژنه که ی و منداڵه که شی به جێهێڵێت. ته نانه ت به کارهێنانی کرداری ''هه ڵبێ''، وه ک 
دۆخێکی هاندان و ''ئیمرجنسی'' خراوه ته  پێش چاو، هه ڵبێ هه تا بێزاریی نه تیکوشتوه . هه روه ها له  وێنه ی 
''له نگه ره که ت به رزکه وه '' )مه به ست له  له نگه ری که شتییه که یه  له و ساته ی له  ئاوه وه  به رزی ده که نه وه  تا 
که شتییه که  بکه وێته  جووڵه (، هه مووی گه شتێکی خه یاڵییه  که  به  نێوه ندییه وه  شاعیر له  بێزاریی هه ڵدێت، 
به  چاکیش دیقه تی ئه وه  ده ده ین که  شاعیر وه ک ئیرسێکی ئه زلیی هه موو شاعیران به رامبه ر به  الپه ره  

سپیه کانه که  به  بیابان وێنای ده کات له و وێنانه  خراونه ته  پێشچاو.  
به رزی  پله یه که ی  بۆ  ئیدیاڵ،  بۆ  ده گه ڕێ  تێکده شکاندوە،  واقیعی  خه یاڵ  پێناو  له   ماالرمێ   دواجار 

شعرییه ت، له  ڕێی ره مزییه ته وه  ئه و گه شته  خه یاڵییه  ده کات و ئه م هه ڵبه سته ی داهێناوه .

  .Mallarmé, Œuvres complètes, Éd. Gallimard, Collection Poésie, Paris, 1966 -
 Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé : étude littéraire )5e -

.édition(, Ed. Gallimard, Paris.1930
 Éric Benoit, Néant sonore : Mallarmé, ou, )La traversée des paradoxes(, -

.Éd. Librairie Droz, Paris, 2007
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Stéphane MALLARME (1842-1898)

Don du poëme
Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée !

Noire, à l'aile saignante et pâle, déplumée,
Par le verre brûlé d'aromates et d'or,

Par les carreaux glacés, hélas ! mornes encor
L'aurore se jeta sur la lampe angélique,

Palmes ! et quand elle a montré cette relique
A ce père essayant un sourire ennemi,

La solitude bleue et stérile a frémi.

Ô la berceuse, avec ta fille et l'innocence
De vos pieds froids, accueille une horrible naissance
Et ta voix rappelant viole et clavecin,
Avec le doigt fané presseras-tu le sein
Par qui coule en blancheur sibylline la femme
Pour des lèvres que l'air du vierge azur affame ?ئەدەبیسەردەم
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بەهەرەی شیعر   
هه ڵتده گرم، ئەی کۆرپه ی شه وێکی ئیدومێ  

ئەو کاتەی کازیوە  نیشته سه ر چرای بەرەبەیان،
ڕه ش، باڵ خوێناوی، زه ردهه ڵگراو، په ڕ وه ریو،

لەودیو پەنجەرەی سووتاو بە بۆن و به رام و زێڕ،
لەودیو شووشە ساردەکانی، ئه فسووس! هێشتا  تاریکە 

گەاڵی شادیش خۆیان راوەشان! کاتێ ئەو
سەری پیرۆزی بۆ ئه و باوکه دەرخست ، ئەمیش

خەریکبوو خه نده یه کی شه ڕانگیز ده ربڕێ، 
وەلێ قورسیی و نه زۆکیی ته نیایی هه ژانی.

تۆش، بە الیالیه  و کچۆڵه که ت و بێگه ردی،
 به و پێیه  ساردانه ت، پێشوازیی لە
 له دایکبوونێکی سه خت ده که ی 

ده نگیشت ئاوازێکی نەرم وه بیرده هێنێته وه ،
په نچه ی ماندووشت هەتا دێ  سینه ی ده گوشێ 
تاکو  بەخوڕ سپێتی لەو ژنە پەنهانییە ده تکێ

و دەچۆڕێتە سەر ئەو لێوە برسیانەی
 وێڵی ئاسۆیەکی کراوەن؟   
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ماالرمێە ئه م هه ڵبه سته ی لە تەمەنی ٢٣ ساڵیدا نووسیوە. سه ره تای خولیای شاعیرە بۆ دۆزینەوەی دەنگی 
جیاوازی خۆی لە پاش بۆدلێر. هونه ری ڕەمزی و شیعری ماالرمێیه تەواو سەربەخۆیە . له م هه ڵبه سته دا، کە 

یەکێکە لە شیعرە هەرە قورسەکانی ماالرمێ چونکە تێکەڵەیەکە لە نێوان دۆخێکی راستی و رەمزییەتی 
سەرێکی  لە  کردبوو.  تەرخان  بۆ  شەوی  هەموو  شاعیر  کە  شەویکدا  لە  شیعرێک  لەدایکبوونی 

تریشەوە، شیعر مندالێکه  و شاعیر باوکێتی. تێمی باوکێتی لێره  دوو مەبەستی لە دوایە : 
له دایک  شیعره   ئه م  پێش  ساڵێک  ماالرمێ،  کچه که ی  ژانڤیێڤ،  به وه ی  ڕاستییه ،  یه کیان 

بووه . شاعیریش ئەم شیعرەی بەو منداڵە و لەدایکبوونی گرێداوە.
ئەوی تریشیان، باوکیی شاعیره  بۆ خودی شیعره که ی کە لەدایکبووندایە. 

له  کۆپله ی یه که مدا شیعرێکی نوێ، منداڵیکه  و تازه  له دایک ده بێ که  ناسکه  
و تووشی هه موو جۆره  هه ڕه شه یه ک ده بێته وه ، به  تایبه تی ره خنه و شاعیر 

هەڵیدەگرێتە باوەشی . هه روه ها نیشانیده دات که  ئه و شیعره  به رهه می 
که  بۆده چن  وای  مااڵرمێ  )شارەزایانی  شه ونخونی  سپییه ،  شه وێکی 
شیعریی  پرۆژەیەکی  کە  ''هیرۆدیات''ە  شیعری  مه به ستی  ماالرمێه  
لێ  پەشێکی  چەند  نووسراوە،  شانۆگەریی  شێوەی  بە  بوو،  گەورە 
نووسی، بەاڵم تەواوی نەکرد.(. ڕۆژ هەڵێت و دەبینێ کە ژنەکەی 

خەریکی کچەکەیانە، شیعره کەشی هەر تەواو نابێت .
ئەدەبیسەردەم شه و کاتی به رهه می نووسینی شیعره که یه ، کازیوەش بەم شێوەیە 
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لە  پەنجەرەکەی  شووشەی  تاریکە،  هێشتا  دەرەوەش  گەرمە،  ناوەوە  لە  ژوورەکەی  کردووە.  وێنای  شاعر 
پەنجەرەکە بەستویەتی  لە دەرەوەش  زێڕینی کازیوە،  رەنگی  و  بەرام  و  بە گەرمیی بۆن  ناوەوە سوتاوە 
و له گه ڵ تیشکی زێڕێندا ئه وه  ئاشکرا ده کات که  شه و  چی نووسیبوو. پاشان شاعیر به  باوک وێناکراوه، 
کوڕه    ئه و  جیاکردنه وه ی  بۆ  بردووه   به کار  و کچی  بێگه ردی شوبهاندوه   به   و سپیایی  خوڵقێنه ر   باوکێکی 
''شیعره ''ی لەدایک دەبێ. ساردیش به  پێشوازیکردنێکی تێکه ڵه یه کی هه ست له الی شاعیر وێناکراوه کە 
هەر ئەو پرۆژەیە تەواو ناکات . ئه وه ی جێی سه رنجیشه  وشه ی شیعره  که  له  فه ره نسیدا وه ها ده نووسرێت: 
poème که چی ماالرمێ  وه ک بیه وێ به هایه ک به  له دایکبوونی ئه و پرۆژە شیعره  بدات به م شێوه یه  

 .poëme :نووسیوێتی

 Mallarmé, Œuvres complètes, Éd. Gallimard, Collection Poésie, Paris,  -
  .1966

 Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé : étude littéraire -
.)5e édition(, Ed. Gallimard, Paris.1930

 Éric Benoit, Néant sonore : Mallarmé, ou, )La traversée des  -
.paradoxes(, Éd. Librairie Droz, Paris, 2007
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Stéphane MALLARME   (1842-1898)

Feuillet d'album
Tout à coup et comme par jeu

Mademoiselle qui voulûtes
Ouïr se révéler un peu

Le bois de mes diverses flûtes

Il me semble que cet essai
Tenté devant un paysage

A du bon quand je le cessai
Pour vous regarder au visage

Oui ce vain souffle que j'exclus
Jusqu'à la dernière limite
Selon mes quelques doigts perclus
Manque de moyens s'il imite  

Votre très naturel et clair
Rire d'enfant qui charme l'air

ئەدەبیسەردەم
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الپه ڕه یه کی چکۆله ی ئه لبومێک
له پڕاو وه ک بە تاودانی گەمەیەک 

خانم  ویستبێتی که مێک گوێ  
 له  دەنگی شمشاڵه کانم بگرێ

وامزانی ئەو بڕە وه ستانه شم 
له به رده م دیمه نێک باشبوو 

تا سه یری روخسارت بکه م

به ڵێ، ئه و فووەشم بێهوده یه که  
په نجه ی بێدەرەتانی پیریی دەیژەنێ 

و هەتاکو ئەوپەڕی دونیای دەگەیەنم
و هەرچی هێزیشمە بە فێڕۆم دا

تاکو السایی ئه و پێکه نینه  مناڵییە 
جوانە و سادیەت بکاتەوە، کە 

پڕ بەدڵ باوەشی بۆ شنه با کردۆتەوە
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ئه م شیعره   یه کێکه  له  دیوانی  ''الپه ڕه  چکۆله کانی ئه لبۆمێک'' Feuillets d'album. ناونیشانی دیوانه که  
به  کۆ هاتووه ، بەاڵم ناونیشانی ئه م هه ڵبه سته ی ئێرە به  تاک.  

ماالرمێە لەم شیعرە، وێنەی پیاوێکی پیری بە شاعیر داوە کە شمشاڵی هەمەجۆری هەیە دەیژەنێ 
بۆ ئەوەی شۆخێکی گەنج گوێی لێبگرێ. دیارە لیرە مەبەستی شمشاڵ ژەنین، لە قسەکردنی 

دروستدەکات  لەال  بۆچوونەی  ئەو  بەو،  یاریکردن  مەبەستی  بە  کچەکە  کچەکە.  بۆ  دڵە 
کە گوێی لێدەگرێت. ئەویش پێی خۆشە کە لەبەردەم دیمەنێکی سرووشتدا بڕێک لە 

ژەنین بووەستێ و لەبری ئەوەی لەبەردەم ئەو دیمەنە قسە بۆخۆی بکات، تەماشای 
کچەکە دەکات و قسە بۆ ئەو دەکات، بەاڵم ئەم تەمەنە پیرەی و لەرزۆکی لەشی 

هەموو هەوڵەکانی بە فێڕۆ دەبات و پیریی ڕێگرە لەبەردەم گەیشتن بەو شۆخە 
گه نجە و منداڵکارە کە بە پێکەنین واڵمی هەوڵەکانی ئەو دەداتەوە. 
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