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  ئارام کاکەی فەالح
  ئەپریلی ٢٠١٤

من یارەکەم وایە                                                         
پەپوولەکان لە دوورەوە دەیبینن و پێیان سەیرە                         

پەپوولە هەیە و نافڕێ.                                                    

پیانۆیەک 
لە دەنگی تۆ
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مۆسیقا دەزانێ هەر کاتێک پێی نەما                                      
دێت و نۆتەی تازە لە تۆ وەردەگرێت.                                     

هەموو بەیانییەک هەتاو                                                      
پێش ئەوەی لە پەنجەرەکەوە بێتە ژوورەوە                                  
سەیر دەکا                                                                      

گەر تۆ لەوێ بی، دەزانێت                                                  
پێویست ناکا بێت.                                                             

دڵۆپە بارانەکان کە تۆ دەبینن                                                 
پێیان سەیرە                                                                    
بارانی تر هەیە و لەوان ناچێت.                                              

ئەستێرەکان لە دوورەوە دەتبینن و                                           
الیان سەیرە وا بە ئاسانی                                                    
لەمەداری ئەوان چوویتە دەرەوە و                                         
هیچ ئەستێرەناسێکیش پێی نازانێت.                                         

ئەدەبیسەردەم
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وەرە ئەی یار!                                                                
من غەمێک لە تۆ دادەتاشم                                                   

تۆش نائومێدییەک لە ئێسکی من                                             
من گڵۆپێک، مۆمێک، ئەستێرەیەک لە چاوانی تۆ دروست دەکەم        
تۆش دارستانێک، بیابابێک، ئاسمانێک لە تەنیایی من                     
من کانییەک، الفاوێک، بارانێک لە فرمێسکی تۆ دەکەمەوە              
تۆش ئاوێنەیەک، پایزێک، پشکۆیەک لە خەیاڵی من                       
من لە پێکەنینت، نازت، ماچەکانت، باخچەیەک دەکەمەوە                 

تۆش بیکەرەوە دەرگایەکی بەهەشت لە دۆزەخی من.                      
من پیانۆیەک لە دەنگی تۆ دروست دەکەم                                   

تۆش تەپڵێک لە دڵی من.                                                     

بیبە بۆ ڕەنگی کراسەکەت لە شەوەکانم.. ڕەنگی ڕەش                    
ئەدەبیسەردەمبێنە بۆ ڕەنگی برینم لە لێوی ئاڵت.. ڕەنگی مۆر.
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سەباح ڕەنجدەر

                                                                         1

تاووسێكی بەرچاوڕوون لەسەر دیواری بەندیخانەدا\ هێالنەی شكۆ و بەخشندەیی چێ كردووە\ لە پێخەفی 
چاوی بەندییەكانیش دەنوێ \ بەندییەكان پێیان خاو و نەرم\ دەماری دڵیان توند و گەرم و كاسەی سەریان 
پوورەهەنگ \نیازی دەموچاویشیان ئاشكرا و درەوشاوە و درێژە بەژیاندان\ ئەم تاووس و هێالنەیە بۆیان 

بووەتە\ ئاشنایی و ڕۆشنایی\ خامۆشی و فەرامۆشی\ واژە و ئاماژە\ 

دۆخەكان



زەوی و زەری\ چووم دەست بۆ گەنجینەی هێلكەكان ببەم\ دڕكم لە پێی 
ڕاچوو\ دڕكی زامی نازی ئەشق و خەمڵینی بێ پەروایی\

ئەشق دژایەتیی ئاشق دەكات و ئەم دەخاتە جێگای ئەو\ بە حەپەساویش 
بە چواردەوری مەرگ ڕادەوەستێت\ دڵ لە قەپێلكی هێلكەشدا دەڕسكێ  
و دەبێتە جەنگەی بەهار\ شێوەكارێكی ئاسۆ پڕ تانوپۆ و دەموچاوڕوون 
بە ئاشكرایی بەهەشت\ تابلۆی هێلكەكانی لە چركەی ترووكاندا كێشا\
بەندییەكان دوای  ئەوەی لەو چاڵە ڕەشە هاتنە دەرێ  و مەستبوون بە\
نەوا و ئەنوای بوون و نەبوون\ تابلۆكەیان كڕی\ بە نیازی كتێبی ڕێنوێنی 
لە نزیك دڵیان هەڵیانواسی\ پڕ نابێتەوە لە هەست و یادەوەرییەكانیان\ 

ئاوازی تاووس لە سەرەتای هێلكەترووكان\ دەستی كە بۆنی چیلكە و پووشی 
دەبەن\  بەسەر  ئاوازدا  ناو  لە  ژیان  ئەبەد  تا  دەهێنێت\  سەریاندا  بە  تێكەاڵون  هێالنەی 

دەشكرێت گوێ لە دەنگێك لە بوون و دەنگێك\ لە نەبوون ڕابگرن و بە ئاوازێك ڕازی بن\
خاتری  لەبەر  دەكەین\ئاویش  ئاو  هەناوی  تەماشای  تێیدا  دەكات\  پارێزراو  شوێنێكی  لە  باس  ئاواز 

ئێمەیە نامرێت\ 
بە گەرمیی دڵی دەمانژیێنێت\ لە جۆشی ئێمەش پڕ ڕەنگە\ تاووس لە بۆشاییدا دەگری ڕەنگی ئەشق 
دادەڕێژێ\ تاووس لە بۆشاییدا دەگەڕێ ڕەنگی دڵ دادەڕێژێ\ لەسەر جەستەی ئەشق و دڵیش ڕەنگی 

بێداری دەڕوێ \ دڵخۆش بە من شكۆی تۆم لە ئەشق و دڵ هەڵگرتووە\                                 
2

ئەی ئاواز لە ڕووی فرمێسكە سارد و گەرمەكانم دامەمێنە\ چاوی جیهان كە لە مندا دەبێتە دڵ\ سەرەتای 
هەفتە بە ئەستێرەی بچوێنە\ كۆتایی هەفتەش بە مانگ\ لە بەراورددا چاوەڕوانم شتە زیندووەكانم 
لێ  نزیك بن\ ئەستێرە و مانگ و نان و ئومێد و مەی و نزا و بانگكردن\خاوەن هەموو ڕوخسارێكن\ 
دەفتەری مەشق لە باوەش دەگرن و خوێنگەرمیی دەدەنێ\ شەو و ڕۆژ لە ئەوینی مندا یەكتریان ناسی 
و كاتیان دابەش كرد\ وەك دوو خوشك و برای لە خوێنی پشت گەیشتوو و چاوەڕوانی بەردەوامیم\ 

ەبیسەردەم
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تاهەتایە دەسووڕێنەوە و فرمێسكە سارد و گەرمەكانم دەپارێزن\ منی زۆر بەسەر خۆدا زاڵ هەست دەكەم 
هیچ شتێك دوایی نەهاتووە\ 

دەموچاوی ساكاری عەرد و ئاسمان\ تاخودا دەڵێ  بەس سپین\ پەڕەی وەفا و نمەكیان لە خۆ پێچاوە و لە 
نۆتەی ئاوازدا پشوو دەدەن\  

هەوڵ دەدەم سەرنجی دەموچاوی ساكاریان بدەم و بیانناسم\ پاشان ئارام و هێمن لە هەتاودا مەلە بكەم 
و لەگەڵیاندا بژیم\

   3          
دێوەزمەی چرا كوژاوە\ خۆی لە ماڵی ئێسك و پرووسكدا دەشارێتەوە و زمانی هەموو ئێستاكان دەزانێت\
دەشیەوێت بە زیندوویی بمانخوات\ تاووسەوان پەڕی تاووسەكانی شووشت و ڕۆیشت تا ئەو شوێنە ڕۆیشت\
هێلكەكانی  قەاڵی  سەر  دەچێتە  فەرموودە\  سرووشی  دەبێـتە  و  دەبریسكێتەوە  زێڕ  وەك  تێیدا  هێلكە 
ناوچاوی  لە  بێت  خوناو  ئەوەی  وەك  ژیان\  لەگەڵ  چاوبازی  و  دەستبازی  پاش  دەكات\  ژیان  تەماشای  و 
ڕوونبووەوەی گوڵێك\ دەچێتە بەر خۆری گیانبازی\ دەڕوات تا ئەو شوێنە دەڕوات\ خودا گوێ  لە ترپەی دڵی 
دەگرێت و شیر و هەنگوین دەڕژێتە شووشەی مااڵن\ ترپەی دڵ چەند بارسووكە\ بە خوناوی ڕوونبووەوەی 
چاوی گوڵ\ دەڕۆم تا ئەو شوێنە دەڕۆم\ دڵ بەر نائومێدی ناكەوێت\ مەستیی تاووس دەكەمە بەهرە و 
پەیام\ ئاوازێكی نەرم سەری گەرمم ئاوڕشێن دەكات\ تاووس هەر لە ئاسماندا دەڕوات\ 
باڵی  و  دەیدوێنم  خەیاڵ  دەنگی  بە  من  دەنیشێتەوە\  نەشێواویشدا  سروشتی  لە 
سووك دەبێت\ بۆ هەستان و باوەشێنكردنی هێلكە و هێالنەی\ تاووس باری 
مردن  و  ژیان  نێوان  ناڕۆشنی  داوەمووی  هەڵگرتووە\  باڵی  لەسەر  ئێمەی 

ڕادەكێشێت\ سووڕی دەوران و ژیان خۆش دەكات\      
4

و  بەپەلە  وا  دەچێت\  ڕۆژ  و  شەو  سادەیی  لە  چەند  من  ژیانی 
نەرمەغار بەرەو نەمان دەڕوات و درەنگیش لە خەو هەڵدەستێت\ 
هێشتان خۆری هۆگربوون و خەونێكم\ نەگەیشتووەتە نیوەڕۆ 
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سەرمام  و  نسرمێكەوە  دەڕژێتە\  شەوم  ئەستێرەی  بكاتەوە\  گەرمم 
دەكاتەوە\ دیسان بەسەر چاوی داخراوی ژیاندا پەرت دەبمەوە\ داد\ دادی 
دڵ لە گۆڕێكی ڕووناكدا كۆم بكەرەوە\ وەك ئەفسانەیەك بخەوم و لە 
ناگەڕێم\ بەاڵم كەمێك گەردەنی الری گوڵی مەرگ بۆن دەكەم\ شەڕ 

دەركەون ڕووناكیی گۆڕ و دیداری خودا دەركەون\ 
لەبەرچاوم شاراوەنین دەرگا و پەنجەرەی ماڵ و بەروپشتی دەستمن\ من 

لە ئێوەوە لە ژیان گەیشتم و دوانیگاشم لەسەر ئێوەیە\  
هەر تەنیا هاوارێك دەبیسترێت و بەس\ هاوارێكی بەئارام\ هەر تەنیا 

دەركەوتنێك دەبیندرێت و بەس\ دەركەوتنێكی بە ئاكام\
حیكمەتی گوێڕایەڵیی دادی دڵ بۆ هاوار و دەركەوتن\ پێش تۆفانی نووح\ لەژێر 

ئاسمانێكدا كە هەموو ڕەنگەكانە\ بەاڵم شین زاڵە\ 
دادی دڵم بەخەبەر هاتووە و سەری ناڕەزامەندی ڕادەوەشێنێت\ نەخش و نیگاری ترسێكی درێژخایەنی 

ڕشتووە و دەشبینێ بەردی دیوارەكان دەكەون\ ئای درەختی ئاسوودەیی سێبەرت لە پیاڵەم نەكرد\ 
پیاڵەی دڵبینی چەند لە سادەیی شەو و ڕۆژ دەچێت\ ئەوەندەش دڵهەڵگوشراو و بێپەنای\ ئەی مایەی 

ڕەنج و بەهرە و ستایش و برینی پیرم\
5

فرمێسكی تامەزرۆییم لەبەر چرای ڕێگای كۆچی یاران زۆر ڕشت\ فرمێسكی تامەزرۆیی\ الرەالر نەیێیت 
و سەد دڵم نەكەیت\

ئاگات لە دەستم بێت\ مەی مانم بەدەستەوەیە\ پەیمان ڕاگرم و چاوی پڕگیانم\ ڕوونە بە دیاری و 
خەاڵتی بەخشندە\

چاوی پڕگیان بەخشندەیی زۆر و وێنەی پاكیزەیی پێیە\ دەیانگەڕێنێتەوە یەكەم ماندووبوون و یەكەم 
درەوشانەوە\ 

دەكاتەوە\  گەش  یاران  كۆچی  ڕێگای  چرای  دەچێت  دەبێت\  ون  گوڵبەدەستەكە  دێت\  گوڵێك  دێت\ 

ەبیسەردەم
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ماندوو دەبێت و لە ناو یەكەم درەوشانەوەدا پشوو دەدات\ دەیەوێ  بزانێت دووری نێوان هەڵچوون و ڕۆچوون 
دەستی  دەچێتە  بەلێوەوەیە\  ڕەزامەندی  بزەی  ڕاكشاوە\  دووچاو  وشەیەكی  كامیان  یان  چەندە\  و  چییە 

گوڵبەدەستە ونبووەكەوە\                                                                   
6

دایكە حەوا ئاوێنە و زایەڵەی هەموو ناوەكانە\ جوانی خۆی لە ڕوخساری جواناندا ئاشكرا كردووە\ باوكە 
ئادەمیش لە خۆڵی مەستیی یەكەمین ڕوان\ ئاوازی بۆ گۆرانی ژیان دانا و دەنگی زرینگایەوە\ ئەوەی گۆرانی 
باخ جوانیی میوەی خۆی دا بە هەمووان\ توانیی زەمین بكاتە بەهەشت\ ئەرێ   نابینێ\  باران  نەبیسێت 

ئەستێرە و مانگ چی دەڵێن\ بە یارمەتیی هێزی خودایی نیگا گەرمەكان بكێشنە هەناوتانەوە\  
ئارام و هێمن بە شوێن نیگا گەرمەكانەوە دێم\ بەهرە و پەیامم بۆیە هاتنم لەرینەوەی هەیە\ هاتوو 
یەخسیری نیگا\ ئارام و هێمنیش لەبەر گەرمایی نیگا دیاری و خەاڵت وەردەگرێت\ دەشزانم نیگا پیاو دەكاتە 
تیشك و پێڵووی هەڵدەداتەوە\ لە ماڵی ساكاری تەمەن لەگەڵ تۆ لە خەو هەستاوم و دێم دەست بە ڕوومەوە 

مەنێ \ ئاگر لەژێر پێدا بكوژێتەوە\
دیاری و خەاڵتی نیگایە و پێستی وشكی زەوی تەڕ دەكاتەوە\ شكۆی نیگا و سێوی تەڕ لە تەماشاتان پاراو 
بوویمە\ بەباشی كاتی دیاری و خەاڵت دەناسم\                                                                                                         

7
بمگرێت  نقومبوون  پەلەكوتەی  بهاوێم\  مەلە  باڵی  سینەتدا  مەیی  و  پیاڵە  لە 
هێشووی سرووشی خۆگرتنەوەیە\ هێشوو ناو دەنێم خانە زیندووەكانی لەش 
و بۆنوبەرامەی دەستنوێژ\ بەردی بەجێماوی سەربەردەنوێژ هەڵدەگرمەوە 

و لە قۆڵمی دەبەستم\  
نە  ڕووگەیە  نە  ئەمە  دەبم\  داوەتی  گەشت  و  خوان  ئەوپەڕی  تا 
ڕووگەنما نە دووربین نە دانەی داو\ ژیانە هەڵدەقوڵێت و دادەبەزێتە 
و  دەكاتەوە  گەرم  سڕبوو  چۆلەكەی  ڕووناكی\  ناوچەوانی  سەر 

جریووە و جووكە هێڵكاریی سیمامان دەكێشن\  

14ئەدەبیسەردەم



چۆلەكە چاوی لەبەر پێی خۆی ناگیرسێتەوە و گفتوگۆی پیاسە ناگێرێتەوە\
قوربانی و نزا و دروود و چلچرا بەسەر باڵییەوەن\

من قەت نەمزانی چۆلەكە لە چی ڕادەمێنت و جریووە و جووكەی لە چیدا 
دەبێـیە نەوا\ دەچمە داوەتی خوان و گەشت و بینینی\ ئێوارانی بەرەو 

گوندبوونەوەی مازووچنان\                                                 
8

تەواوی شەو مەلەی كرد و لە ڕۆخ چەمێكدا هاتە دەرێ \ئەستێرە و مانگ 
تا بەرەبەیانی هەزار ڕەنگ\ بە دەركەوتنی یەكەم ڕوخسار و ڕووخۆشیی 

پەری دەخرۆشان و زمانێكی تریان دەبوو\ منیش لە پێستی تەنك و ئاو 
لەسەر نیشتووی مەیخانەی دڵی\ كە دەرگای بە ڕەنگی ئاو ڕەنگ كراوە\ سەیری 

خرۆشانی ئەستێرە و مانگ دەكەم\ وەك كوێرێك لە چڵەپۆپەی خرۆشاندا بزر دەبم و هاواری 
چاوساغێكمە\ چاو دادەخەم و دڵ دەكەمەوە\ ئەفسوونێك دەبێتە سێبەر و وتووێژی ساكاری دیدار\

لە كێڵگەی گەرم و مەستی ئاوتێگەڕاوت\ ئااڵی سپی هەڵدەدەم\ داخی داخان لەم جەنگەدا دەشكێم\ 
ئااڵی سپیم لێوەرگرە و لە الم بمێنەرەوە\ ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە\ پیری پیران لە 
تەنیشم گۆرانیی خەڵوەتی دڵ دەڵێت\ ئاشقانە لەگەڵ دەفدا تێك ئااڵوە\ دەستی نزا و هەستگەرمیی 
بەرز كردووەتەوە\ خودایە دەستی مێشك و دڵم لە یاخەدا بكەرەوە و ڕزگارم كە\ منیش لە تەختی 
بەرزاییدا بووم زانیم چی بكەم\ گۆرانیی ئەمشەو لە ئاو و مەلەدا بمێنەرەوەم بەسەر گژوگیادا پژاند\
تاووس بە كۆ كۆرسم بوون\ ئاخ لە خرۆشی دەنگیان و دەمودووی درەختەكانی دەوروبەر\ بە تەنیا لە 
ڕۆخ چەمدا ماومەوە و لە بەردەمیدا لەسەر قاچێك وەستاوم\ دەست بە كەزیی نەرموشلی ئەستێرە و 
مانگدا دەهێنم\ پەرییش بە پێستی تەڕیەوە چەند سانا تێپەڕی\ مێوانی شەوی ڕازی نەكردم\ دەستی 

لەسەر شانم دانا و ڕۆیی پەین بخاتە ژێر درەختی ژوان\ 
چاویش  الڵ\  زمانم  و  بەتاڵ  ڕایەخستراو  خوانی  وەك  گوێم  لێبوو\  گوێ  پێیم  تەپەی  نەرم  نەرم 
ئامۆژگاریی كردم یەكەم بینین بە یاد بهێنمەوە\ نیگای ئاشنایی تاهەتایەش لە دڵدا دەپارێزرێت\ دڵ 
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لەگەڵ ئەو درەختانە بدوێ ئێواران پڕ دەبن لە جریووە و جووكەی مەستی\ خودایە مێشك و دڵ هەراسان 
و ماندوویان كردووم\ بمخەرە ئەوەڵ دڵۆپەبارانی پەڵەی ساڵ و برینی زەویم پێ داپۆشە\ 

لە بەربەیانێك كە ئەستێرە و مانگ بە هەزار ڕەنگ خرۆشاون\ تیشكێكی خەمڵیووم پێشاندە\ ببێتە دیدارێكی 
سادە و گۆناكان دابگیرسێنێت\              

9
تەواوی  و  بكوژە  خۆر  بكە\  جەنگم  بەشداریی  و  بكەرەوە  گەرم  تەزینێكم  دەكەم\  تۆ  بانگی  بێدەنگی 
تێیدا  من  كە  ڕووخۆش  كاتێكی  ڕێكەوت  بە  دەیانكوژێت\  و  دەكات  خەڵوەت  شوێنی  بانگی  ئەستێرەكان 
دەكوژرێم دەگەمە بەردەرگای سرەوتن\ لەپڕ دەنگم دەنووسێت و دەبێتە الپەڕەی بەتاڵی ئەلبوومێك\ پاش 
چەند چركەیەك بەفر دەماری زەوی دەگوشێت\ تاووس بۆنی كۆچی گیانێكیان كردووە\ دێنە بەر دارەتەرم 

و چرا و قورئان خوێندن و قەڵەباڵغیی تازیە\ 
پاشای گیانم پاشای بەخشندە پێویستە تۆ گوێت لە دەنگی من بێت\ لە ناز و خۆنواندنی بەفردا\ بە بۆن 
دەكەوم و لە خەودا قسە دەكەم\ خەو تا چێشتەنگاو درێژ دەبێتەوە و بەاڵ بەڕێوەیە\ ڕووناكیی بەفر هێندە 
بەهێزە چاو بە شەوارە دەخات\ تۆ لەودیوی دەرگاوە وەك ئاوێنە و مۆمت لێدێت\ چاوەڕێی ڕوودانی و تەنیا 
دەنگی منیش نابیستیت\ بەفر خوێنی منی دەوێ \ دەتوانن لە میوەدا بیناسنەوە\ چاوەڕوانی گەیشتنە\ 
كات میوەی پێگەیاندووە\ منیش ڕەنگی خوێنی خۆمم بیر دەكەوێتەوە و ڕەنگی دڵیشم 
دەبینم\ لە ناوچەوانی ڕوون ڕوونی خوداوەنددا شانم دایە شانی برینێكی كراوە\ 
لە كوڵمی داگیرساوی فریشتەشدا ڕاكردنی دڵی خۆمم پێشاندەن و بمنێژن\ 
ئەزەل\تاووسی  ستایشی  لە  گۆرانییە  و  خۆشەویستی  سرەوتی  ناشتن 
بۆنكردووی كۆچ دەپرسن كوا\ مانگیش كەزیی لەسەر زەوییە و كیژە 
خەواڵووەكانی داپۆشیوە\  لیمۆی بۆنخۆش ڕێگام بدە ڕووبەنازی و 
خۆنواندنی بەفر\ خەڵوەتی گریان بگرم و سەری خۆم بە كۆشی 
كتێبی شكۆی خوداوەندان بكەم\ مەرگ ناوی هەموومان دەزانێت\ 
شەرمی شكاوە و بە ناوی خۆمانەوە بانگمان دەكات\ نەشمزانی 
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چۆن وا بە ئاسانی ناوی كەسی لێ  تێك ناچێت\
10

بە هەموو چەشنێك بەسەر پێستت دەخولێمەوە و ڕادەگەیەنم\ بەهرە و 
پەیام و ماتی دڵم وەربگرە\ ئەگەر مەرگ هات لە دیوانەكەم بمنێژن\
ناكامی خۆم نووسیوە\ ئێ خودایە  ئازیزان و كۆستی  شیعری زۆرم بۆ 
بەڵكو  لەگەڵم بێنە پیاسە\ مۆمی سەردەستیان دابگیرسێنن و دەستی 
ساڵو بەرز بكەنەوە\ بە ژێر درەختی بەرداردا تێبپەڕین\ نەزانین كات 
دەمەوعەسرە یان تەنكایی بەرەبەیان\ پێبكەنین و فرمێسك بە چاوماندا 

بوومایە\بە  سووكەڵە  كوڕێكی  دەخوازم  چەند  دڵەوە  لە  خوارێ \  بێتە 
پایسكیل بچووبوومایە فڕن و نانی گەرم و ماستم\ بۆ بەرچایی دایك و باوكم 

بهێنابووایە\ كاتێك ئێسكبەندی جیهان بەیەكەوە گرێ درا\ پێش خۆر بزەی من ڕوخساری 
داپۆشی\ ئەو كات تەنیا ژیان هەبوو\ نەشمدەزانی ژیان چ ئازارێك دەكێشێت\ ئەسپی ڕاو بیری لەوە 

دەكردەوە\ مێژووی خوێن لە دەماری كەروێشك یان تاژی كۆنترە\ ئەی دڵ كێ  درەختی بەرد-**-اری 
لێرەدا ناشتووە\ من المپام هەڵكردووە\ المپاش هیچ نهێنییەكی نییە و یارییەكانی خۆی پێشان دەدات\

و  دەكەم  تەماشای  شلكەوە\  لكی  بەسەر  قورینگ  پەڕكردنەوەی  و  مامز  خۆلێككێشانەوەی  پشت  لە 
هەناسە هەڵدەكێشم\كرمی ئاوریشم لە هەناسەوە قۆزاخە پڕ دەكات\

                                                          ئابی 2014 هەولێر
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پاسە 
خۆڵەمێشییەکە

هیوا قادر

پاسە خۆڵەمێشییەکە وا هات:
خەونم بینیووە پیاوێکی ڕیشن

خوێنم لە پاسێکی خۆڵەمێشیدا ئەڕژێنێت و فریا ناکەوم کۆی کەمەوە؛
تا ئەو نەهاتووە با ژیان لەگەڵ خۆمان بەرین بۆ گەڕان،

تا ئەو نەهاتووە با کچە مێردمنداڵەکانی قوتابخانە
بێ هیچ مەبەستێک بکەونە قریووەقریوو،



تا ئەو نەهاتووە با بە شوفێرەکە بڵێین:
چەند جارێک بۆ خۆشی بە دەوری فولکەی فیردەوسا بسووڕێرەوە،
گرەو بکەین کە ئەگەینە ئاستی گوڵەمیناکان بتوانین هەموویان بە یەک جار بژمێرین،
با نزیک قوتابخانەی سەرەتایی کچانی پیپی گۆرەویدرێژ
پاسەکە خۆی پڕکات لەو کچە پرچ تەڕانەی پێش تۆزێک لەوەوبەر لەژێر بارانەکەدا یارییان 

ئەکرد،
تکایە لە ویستگەکان چاو بگێڕن بۆ پیاوی ڕیشن، 

بۆ گەنجی مۆن، بۆ پیاوی بێسیما بێبریقەی 
چاو...
خەونم دیووە ئەمڕۆ خوێنم لەم پاسەدا 
ئەڕژێت و فریا ناکەوم کۆی کەمەوە.
کە ئەو پیاوە هات پەپوولەی سەر جانتای 
منداڵەکان لە ترساندا ئەفڕن، 

خاڵی سەر باڵی خاڵخاڵۆکەی سەر ملوانکەکان 
ئەکەونە خوارەوە و زرنگەیان دیت.  
نقێمی سوور و زەرد و شینی گوڵە 

وردەکانی گوارەکان ئەوەرێن؛ 
تۆ هێشتا دەستت لە ناو دەستمایە، 

هێندە توند دەستم ئەگوشیت 
ئەڵێیت گوێم لە ترپەی دڵتە؛
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تۆ هەڵمی هەناسەکەم هەڵئەمژیت و ئەڵێیت چەند گەرمیت ئەزیزم.
منداڵەکان باسی وانەکانیان و مامۆستاکان ئەکەن، کچە مێردمنداڵەکان ئەچرپێنن بە گوێی 

یەکتردا و ئەقریووێنن، پیرێژنەکان لە ئاوێنە بچووکەکاندا سەیری سوراوەکانیان و ئاڵیی 
سەر گۆنا چرچەکانیان ئەکەن، دەست بە جلە ئوتوکراوەکانیاندا ئەهێنن، سەیری جانتا 

دەستییەکانیان ئەکەن و ئەو نقواڵنە ئەژمێرن، کە بۆ کوڕەزا و کچەزاکانیان کڕیووە.
تەنها من بێدەنگم، تەنها من لەگەڵ وەستانی پاسەکەدا لە ویستگەکان بە دوای سیمای 

ئەو پیاوەدا ئەگەڕێم کە ئەمڕۆ ئەمکوژێت.
تۆ ئەپرسیت بۆ درەختی چوالە پێش درەختەکانی تر گوڵ ئەگرێت؟

من ئەڵێم چونکە من ئەمڕۆ ئەکوژرێم؛
توند دەمم ئەگریت و ماچێکم ئەکەیت و ئەڵێیت بەسە، ترسنۆک.

بۆنی باران لەگەڵ وەستانی هەر ویستگەیەکدا دێتە ناو پاسەکەوە، پیاوە ڕیشنەکە نەبێت،
ژیان سوار ئەبێت، دائەبەزێت، لە پەنجەرەی پاسەکەوە ئەڕوانێت.

من ئەڵیم بە سواری پاسە سوورەکە بە شەقامی کوکوختیدا ڕۆیشتووم،
بە پاسە شینەکەش تا دوورگەی قریووە چووم،

بە پاسێکی سپیی باڵداریش ئەمشارەو شارم کردووە،
بەاڵم من لەم پاسە خۆڵەمێشیەی ئەمڕۆ دانابەزم، پیاوە ڕێشنەکە...

بەسە دەمم ئەگریت؛
باسی گوڵنارەکانم بۆ بکە، شەمامە بۆنخۆشەکان، ماسییە وردەکانی 
ناو حەوزە سەوزەکە، باسی تامی دارچینی ناو چا ڕەشەکانی سیالن،

وەک هەمیشە بەرسیلەکان و دەنکەهەنارەکان لە دەمما بتەقێنە و تێر 
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پێبکەنە. بە نوکی زمان ختوکەی سکم بە، با بەیانیان پێش گەیشتنی لێوەکانت بە بۆی 
هەناسەت بێدار ببمەوە.  
پاسەکە لە پڕ لە ویستگەیەک ئەوەستێت کە پیشتر نەبووە، پیاوێک سەر ئەکەوێت، بێسیما 
بێڕەنگ بێبریقەی چاو، وەک ئەوەی چاکەت و پانتۆڵێک بێ جەستە لە کەنتۆری ماڵێک رای 
کردبێت، سواری پاسەکە ئەبێت، لە ڕیزی دوای من و تۆوە دائەنیشێت، کەس وەک من و تۆ 

سەیری ناکات، ئەویش تەنها سەیری من و تۆ ئەکات 
و بەس.

پۆلێ لە منداڵە پرچ تەڕەکان دائەبەزن، ژنە 
عەبا بەسەرەکان بە خۆیان و کیسەی 
پڕ لە سەوزەوە سەر ئەکەون، کیژە 
مێردمنداڵەکان بە قریووەقریووەوە 
خواحافیزی لە یەکتری ئەکەن، پیرێژنەکان 
دائەبەزن و هێشتا چاویان پڕە لە ئومێدی 

ژیان، شێتێک لەژێر چەتری ویستگەیەکی 
سوورا بە تەنیا و بە ڕووتی وەستاوە، خێرا 
شوفێرەکە دەرگای پاسەکە دائەخات و 

نایەڵێت سەرکەوێت، دوای پاسەکە 
ئەکەوێت و چەند جنێوێکی وەک خۆی 

ڕووت بە شۆفیرەکە ئەدات، سەری 
هەموو موسافیرەکان بۆ الی 
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خۆی ڕائەکێشێت، من لەو ئاوڕدانەوەیەدا پیاوەکەی پشت کورسییەکەی خۆم ئەبینم، هەمان 
ئەو پیاوە بوو کە ئەمشەو لە خەونمدا کوشتبوومی. 

من بە چرپە پێت ئەڵێم: خۆیەتی، تۆ بڕۆ با هیچت لێنەیەت، تۆ بڕۆ. 
من کوشتنی خۆم پێش کوشتنی خۆم ئەبینم.

لە دواوە کسپەی پشکۆیەک لە سەرما ئەکوژێتەوە،
یان چەقۆیەک گەردنم ئەبڕێت،

خوێنەکەم فیچقە ئەکات و کراسە زەردەکەت پڕ ئەبێت لە گوڵی خوێنین،
موسافیرەکان هاوار ئەکەن، شوفێرەکە ئیستۆپێکی لەپڕ ئەگرێت و لە کورسییەکەم 

ئەکەومە خوارەوە، چاوم ئەچێتە سەر جووتێک پێاڵوی سووری کچێکی منداڵ، کە سەرم 
لەژێر پێیدا کەوتووە و بێدەنگ سەیرم ئەکات، دەنگە دەنگەکە کپ و کپتر ئەبێت و وەک 

چۆن چرایەک کز بکەیت ئاوا چاوم کز کز ئەبێت، ڕستێک وێنە لەگەڵ ساردبوونەوەی 
مێشکمدا خێرا تێئەپەڕێت، تۆ فریای هیچ ناکەویت بیکەیت، وەک مریشکی سەربڕاو بە 
دەورما هەڵبەزودابەزتە، خەونەکەم هاتە دی، نە خۆم نە تۆ نە خودا و نە هیچ کەس 

فریای کۆکردنەوەی خوێنەکەم ناکەوێت، سەرتاپای ژیانم وەک چنگێ 
موورووی ڕەنگاوڕەنگ لێ ئەڕژێتە ناو پاسە خۆڵەمێشییەکەوە، تەنها تۆ 

و پیاوە ڕیشنەکە و جەستەی من لە پاسەکەدان، شوفیرەکە بە ڕەنگی 
زەرد و دەنگی شپرزە و زمانی تورتییەوە تەلەفون ئەکات، منیش 

هەڵئەستمەوە و ئەچمە سەر کورسییەکی بەتاڵ و سەیری خۆم و تۆ 
و پیاوەکە ئەکەم، جارجارێکیش بە خەمبارییەوە سەیری شوفیرەکە 
و خەڵکە مۆڵبووەکەی دەوری پاسەکە و ئەو جانتا بەجێماو و پێاڵوە 
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بەجێماو و کیسە پڕ سەوزانەی ژێر کورسیی پاسە خۆڵەمێشییەکە ئەکەم؛ پێت ئەڵێم 
لەچکەکەت داکەنە، خودا پیویستی بە لەچکی تۆ نییە چیتر، لەچکەکەت داکەنە و ئەو سەرە 

خوێناوییەی منی پێ ببەستە کە زۆر دێشێت، لەچکەکەت فڕێدە ئەزیزم، لەچکەکەت بدە 
بە من، لەچکەکەت نوقمکە لە خوێنی ڕژاوی مندا، ئێستا زانیت بۆ درەختە چوالەکان پێش 

درەختەکانی تر گوڵی ئاڵ و سپی ئەگرن، چونکە من ئەمڕۆ ئەکوژرێم.
پاسە خۆڵەمێشییەکە منی گەیاندە دوا ویتسگە، تۆش 

بێ لەچک لە پاسەکە دابەزە و با پۆلیسیش بە 
دەمی داپچڕاو و سیمای حەپەساوەوە پیاوە 

ڕیشنەکە لەگەڵ خۆیان لوورەلوور بەرن، 
پاسە خۆڵەمێشییەکە بە بەتاڵی ئەچێتەوە 
ویستگەی شەوانەی، خوێنەکەی من بە 
ئاوێک ئەشۆردرێت کە پێشتر لە جەستەی 

هەزارانی وەک مندا بووە، لە تەڕیی ناو گوڵ 
و ژێر پێستی ئاژەڵ و درەختەکاندا بووە، کە 
پێشتر ڕووبار و دەریا و ئۆقیانووسی بینیووە 

و ئێستا بە بێزارییەوە لە سۆندەیەکەوە 
دیتە دەرەوە و تێکەڵ بە خوێنەکەی 

من ئەبێت و پێکەوە ئەڕۆینەوە بۆ 

ەبیسەردەم
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هەموو جێ.
تۆ سواری پاسێکی تر ئەبیت، تا بتگەیەنێتەوە بۆ ماڵەوە؛

 بەڕاست ئەچیتەوە بۆ ماڵەوە؟
پاسەکە چ ڕەنگە؟!.
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                    بەم زووانە



با بڵند باجەالن
  

 

پێشكەشە بە نونا  

كەس بەرامبەرم نییە 
 تەنها چاوێك لە نێو ڕووناكیدا باڵ دەگرێت

لە كاتدا جگە لە چەند تەرمێكی جێماو و
 تابووتی تاقانە هیچی تر نییە 



  بەو شەوگارە ڕووناكیی پێڵووی چاوی سێو دادەخا 
لە بەردەم ئاوێنەكەدا چۆلەكە ڕووت بوویەوە.

نەكەی یارییەكە بشێوێنی 
باوكم هەرگیز لەسەر دیواری قەدەغە وێنەی باڵوبوونەوەی باڵندەكانی نەكێشا 

باوكم دەیگێڕایەوە:
- هەرگیز یار نەهات!

تا خەتە سپییەكانی سێبەرە خێراكەم 
دانیشە و

سەوڵ لێدە 
 تا تاڵە بە خەنە سوورەكانی نەنكم 

دانیشە و 
دووكەڵ 
دووكەڵ 

جگەرە بتكێشێ . 
تا ددانە زەردەكانی فریشتەی دۆزەخ 

بمرە و 
سەبر 

سەبر 
حیكایەتی لەدەستچوونی  پیاوێكی فڕیوو لە درەختەوە 
بەرەو چاوێك كە لە ڕووناكیدا باڵەكانی لەدەست دەدا 

ئەدەبیسەردەم
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بگێڕەوە بۆ باوكم كە سێو پێڵووی چاوی دادەخا و دەڵێ :
- هەرگیز نەمگوتووە: یار هەرگیز نەهات! 

خۆشەویستم 
دەزانی من و تۆ هەرگیز ئاسمانمان نەبوو؟! 
باران بە تەنافی ماڵەكەتان هەڵواسراوە و با  دەیلەرێنێتەوە 
ڕۆژێ  ئاسمانەكان پڕ دەبن لە دارزەیتوون و 
)پیاوێك لە شەقامەكەدا هاوار دەكا: لەبەر باران چەتری چی؟!( 
پازدە كەس لە بەرامبەرم وەستاون 

هێشتا 
كەس بەرامبەرم نییە 

 تەنها چاوێك لە نێو ڕووناكیدا باڵ دەگرێت 
دەڵێت: 
با دەیلەرێنێتەوە.

دەستەكانم بە با ببەستەوە 
 نیگەران مەبە 

سەتڵێك ئاو بڕێژە لە بەردەمی ئەو دەرگایەی مەرگ بە پەرداخێك ئاوەوە 
دەیكاتەوە 

هەزاران كۆتری سوور لەگەڵ با دەگەڕێنەوە و 
ژنەكەم لە سەر بانەكەوە هاوار دەكا:

دەم
ەبیسەر
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- خۆتم نیشان بدە , دەنا شیری مەمكەكانم دەدەمە ئەو پەرییانەی لە نێو كاسەی زێڕیندا 
شیر دەخۆنەوە.

وێنەكەتم لە نێو گیرفانمدا هەڵگرتووە 
نیگەران مەبە 

من
 یەكێكم لەو هەزاران كۆترەی لەگەڵ با دەگەڕێنەوە 

تۆ
لە دوكانەكەدا سێوی السوور دەكڕی 

چۆلەكەیەك 
لەسەر كاغەزێكی تەڕ دەنیشێتەوە

بەیانی لە پرسەی باراندا لەسەر سینییەكی كۆن ئەستێرە دابەش دەكا  
هێشتا

 هیچ خەبەرێكی  تۆ  نییە 
چۆلەكەیەك هێالنەكەی دەسووتێنێ  

بەیانی بە كلیلی ساردی ژوورەكەم دەرگای دۆزەخ دەكاتەوە 
بەر لە هەزاران كۆتری سوور لێیەوە دەچێتە ژوورەوە 

هەرگیز
نیگەران مەبە

هەمیشە
 دەنگی  دەفێك هەیە 

ئەدەبیسەردەم
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با  دەفژەنەكانیش  مردبن .

سەرێك كە جیا بۆتەوە لە جەستە بۆتە كۆالرە 
زەوی لە زیندانەكەدا گۆرانی دەڵێ  بۆ ئەو ماسییانەی دونیا ڕەنگ 
دەكەن بە بێڕەنگی 
پیاوێك لە نێو جێگای مردنەكەیدا بیر لە تەنیا ڕێبوارێك 
دەكاتەوە 
  تێدەپەڕێ 

كاتژمێرەكە جانتای سەفەری هەڵدەگرێ  بەرەو وەستان دەڕوا 
الریی كەوانەیەك تۆم بیردەهێنێتەوە 

بە نازەوە سەیرت كردم و گوتت: كۆالرەیەك و
زەوی و    
چەند پیاوێك و   
كاتژمێرێكی نێو زەلكاو   
لەگەڵ   
منی خنكاوی نێوان دوو كەوانە .  

سەرێك لە شەقامەكەدا پیاسە دەكا كە جیا بۆتەوە لە سێدارە 
سێدارەیەكی ڕەش بۆ كۆالرە و پیاوەكان 
پیاوێكی تەمبەڵ بۆ چەند ژنێكی نەوسن 

دەم
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منێك بۆ تۆ لەگەڵ دڵێك و چەند كەوانەیەك 
كاتژمێرەكەی نێو زەلكاو دوازدە نیشان دەدا .

شمشاڵەكان بۆ تۆ 
من لە نێو درزی شمشاڵەكانەوە سەیرت دەكەم 

تۆ لە درزی دڵمەوە لە بیرم بكە تا بۆ ئەبەد لە خەیاڵت بم 
بزەیەكی ترسناك لێوت دادەپۆشێ  

سێدارەكە گۆرانی دەڵێ  و سەیری زیندانییەكان دەكا 
كە 

ئەمڕۆ
یان

سبەی 
بە بۆنی گوڵ دەمرن 

من 
ئەمڕۆ 
یان 

ساڵێكی تر وەكو ئەمڕۆ
پێت دەڵێم: تۆم خۆشدەوێ .

ئاو لە نێو گۆزەی بەر باراندا ئاو دەخواتەوە

ئەدەبیسەردەم
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مردووەكان باوەش بە گۆڕەكانیاندا دەكەن و بە ئاو وێنەی خۆیان 
دەكێشن لەسەر كێلەكانیان 

هەمیشە بایەك هەیە لەبەر دەرگای گۆڕستانەكە چاوەڕێیان بكا 
دونیا تاریكە و كۆترەكان لە شەوی تاریكدا سێكس لەگەڵ 
پەنجەرەكان دەكەن 
 لەودیو پەنجەرەكەوە دەبینم 
خۆشەویستم لەسەر سیسەمەكەی هەڵدەستێتەوە 
دەست دەهێنێ  بەسەر سەری كۆترە تینووەكاندا 

سەما دەكا 
بەڵكو بیری بچێتەوە پەنجەرەیەك هەیە 

سەما دەكا 
بەڵكو بیری بچێتەوە بایەك هەیە لەبەر دەرگای گۆڕستان خۆی دەكوژێ 
 سەما دەكا 
بەڵكو بیری بچێتەوە كۆترەكان هاتوون سێكس لەگەڵ پەنجەرەكان 
بكەن  
سەما دەكا

بەڵكو بیری بچێتەوە دونیا تاریكە 
سەما دەكا 

بیری الی پەنجەرەكەیە   
 بایەك لەبەر دەرگای گۆڕستان خۆی دەكوژێ  

دەم
ەبیسەر

ئەد
33



 پەنجەرەكان دەشكێن و كۆترەكان نەزیف دەبن 
دونیا تاریكە.  

شەو خۆر دەخاتە نێو سەبەتەیەكی پڕ لە مانگ 
باڵندە دەمێنێتەوە 

تاڵە قژێكی بۆیەكراوی هێنا 
با

بارانیش خەریكی چاندنی ئەسپەكانە لە بیابانی تینوودا 
ئاسمان چاوەكانی دادەخا 

من تۆم دۆزییەوە لە نێو سەبەتەیەكی پڕ لە مردن 
باڵندە دەمێنێتەوە 

لەگەڵ 
تاڵەقژێكی بۆیەكراو 

كە 
دەیبا 
با.

خۆشەویستم،
چیتر پرتەقاڵی سەر شەقامەكان كۆ مەكەرەوە 
باغەوانێك لە باغەكەی خۆیدا بە دزیی ژنەكەیەوە 
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ئەو هەنارانە دەخوا، باران خستوونی 
دارتاشێكی شەكەت  پارچەتەختە  دەگرێتە دەریا 

 باڵندەیەك 
وەك شكستی ئاوێنەكە 
شكستی ژنێك بوو  دەمی بۆنی شەرابێكی دەدا 
پیرەژنێك لە نێو پەرداخێكی شكاودا دەیخواتەوە بەر لە ئێوارە 
تۆ وێنەكەت هەڵدەگریتەوە لە نێو دەریاچەكە

باڵندەیەك 
لە نێو سەبەتەیەكی پڕ لە پرتەقاڵ و باراندا خەوتووە 

تۆ گریای 
جێت هێشتم 

مانگ لە پەنجەرەكەوە پەرداخی شكاوی تێدەگرتی 
وەك شكستی پەنجەرەكە 
شكستی ورچێك بوویت شیر دەداتە ئاسمان 
تۆ وێنەكەت دەخەیتە نێو دەریاوە 
 چەترەكەت پڕ دەكەی لە هەناری گەنیو و كۆترەكان لەسەر سەرت 

دەنیشنەوە 
باڵندەیەك 

تەنیاترین 
باڵندە 
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لە نێو سەبەتەیەكی پڕ لە پرتەقاڵ و باراندا خەوتووە 
تۆ گریای 

جێت هێشتم 
مانگ لەو دیو پەنجەرەكە لە نێو پەرداخێكی شكاودا تەنیایی باڵندەیەكی دەخواردەوە 

تەنیاترین 
باڵندە. 

 
دایكم  لە نێو جێگای مردنەكەیدا 

سەیری پشیلەكانی ئاسمان دەكا و 
فرمێسك دەڕێژێ  بۆ ئەو فرمێسكانەی باران نەیباراندن 

هەموو ئێوارەیەك دوای ئەوەی لەگەڵ كۆترەكان سێكس دەكا 
بە خوێنی من خۆی بسمیل دەكا 

باوكم بە گۆچانێكی شكاوەوە 
لەبەر پەنجەرەكە وەستاوە 
دەرگاكە مونتەزیرە 

پشیلەكانی ئاسمان گۆرانی دەڵێن بۆ ژنێكی مردوو 
گۆچانێكی شكاو مونتەزیرە 

تابووتەكە پڕ لە كۆترە، ڕەتبوو 
هێشتا 

دەرگاكە مونتەزیرە 
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هێشتا 
ژنێكی مردوو كە مونتەزیرە 

لە نێو جێگای مردنەكەیدا گۆرانی دەڵێ 
دەشزانێ  
هێشتا دەرگاكە لەودیو پەنجەرەكە مونتەزیرە 
 تۆ وێنەكەت دەخەیتە نێو دەریاوە 
بایەكی شكاو كە منم 
مونتەزیرە. 
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سازدان و ئامادەکردنی بە فەڕەنسی و وەرگیڕانی بۆ کوردی: بەیان سەلمان

 چاوپێکەوتنەکە لە ماڵی خاتوو کریستیڤا ئەنجام درا لە مانگی ئازاری ٢٠١٤. بەدەم ئامادەکردنی چاوە دەستی بە 
سەرەتای قسەکانی کرد. منیش پێم چاکتر بوو لێی گەڕێم بەزۆری ئەو بدوێ و کەم پرسیار بکەم. 

بەیان سەلمان: سەرەتا، زۆر سوپاس کە لە کاتت ئەگرین و ئەم چاوپێکەوتنەمان لەگەڵ سازدەکەی.
ژولیا کریستیڤا: لە ڕاستیا ڕەنگە نەتوانم بە قووڵی وه اڵم بدەمەوە، چونکو ئەو ناوچەیه یەی کوردستان بە باشی 

ناناسم، بەاڵم ئەزموونی خۆت وەک ژنێکی بێگانە لەم واڵتە بەالمەوه  گرنگە.

ژولیا کریستیڤا
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بەیان سەلمان: جەنابت وەک فەیلەسوف، دەروونناس، ڕۆماننووس، فیمینیستێکی بەهەڵوێست و وەک کەسێکێش کە 
هەمیشە به  الیه نگری خەڵکی بێپشتوپەنا ناسراوی؛ فەڕەنسا بۆ تۆ جێی حەوانەوەیە؟ یان شوێنی دەستپێکردنەوەیە؟ 

یاخود جێی نووسینە؟ هەموو ئەمانە ڕوانگەیەکی تایبەتی لەالت بەرامبەر بە جیهان دروست کردووە؟
و  بوو  کۆمۆنیستی  ڕژێمی  کە  واڵتێک  لە  بووم.  لەدایک  بولغاریا  لە  من  پێکەوە.  ئەمانە  گشت  کریستیڤا:  ژولیا 
کاریگەریی زۆر بوو. لە ساڵی ١٩٤١ لەدایک بووم، هەمان ئەو ساڵەشە کە ئەڵمانیا ڕووسیای داگیر کرد. کە منداڵین، 
ئەم جۆرە ڕێکەوتە تێبینی ناکەین، زۆر دواتر لێکی دەدەینەوە. دایک و باوکم بیرۆکەی ئەوەیان لەال بووە، کە لە 
خوێندنگەیەکی فەڕەنسی دامنێن، هەر زوو فێری فەڕەنسی بووم. ئەوە مەکتەبێکی ئاینیی کاتۆلیکی بوو، کە ژن 
بەڕێوەی دەبرد. دواتریش، پاش کۆتایی شەڕ، لە ساڵی ١٩٥٠ ئەو ژنانە بە تاوانی سیخوڕی لەو واڵت دەرکران. 
زوو فێری فەڕەنسی  بەو جۆرە هەر  فرانسێز'' خوێندنگەکەیان گرتە دەست.  ''ئەلیانس  ڕێکخراوی  ئەوانیش  دوای 
بووم و هەمیشە جۆرە کرانەوەیەکم بەرەو کلتووری ڕۆژئاوایی هەبوو. بولغاریا واڵتێکی ساڵڤییە، کە کەم خەڵک 
دەیناسن. ئەمڕۆ تۆزێک زۆرتر باسی دەکرێ، ئەمەش بە هۆی ژیتانەکان و ڕۆمەکانە، کە لە هەردوو واڵتی ڕۆمانیا 
و بولغاریاوە دێن. بەدەر لەم خەڵکانە، بولغاریا واڵتێکە لەسەر بەلقان، کە بۆ پێنج سەدە لەژێر دەسەاڵتی تورک 
و داگیرکردنی موسڵمان بوو، لەگەڵ ئەوەشدا توانیی تەواوی کلتووری ساڵڤیی خۆی بپارێزێ، کە لەسەر ئەلف و 
بێی سیریلیک بونیاد نراوە. ئەم ئەلف و بێیە لە الیەن دوو پیاوی ئاینی ساڵڤەوە دا هێنراوە، کە ناویان )سیریل و 
میتۆد(ە و بنچینەیەکی مەسیحیی لە پشتەوەیە. لەو سەرەتایەوە خولیایەکی گەورە لە الی بوڵغارییەکان بۆ کتێب، 
بۆ خۆڕاهێنان و بۆ پەروەردە تێبینی دەکرێ. ئەمەش وای کرد بە ئازادبوونیان لە داگیرکەری تورکی لە سەدەی 
نۆزدە بۆنەیەک داهێنن ناویان نا جەژنی ئەلف و بێ و جەژنی کلتوور. بەو جۆرە من مناڵییەکی زۆر باشم هەبوو 
)لە کتێبە نوێیەکەمدا ''غەریزەی کات'' باسم کردووە(. لەو جەژنە، مناڵ، دایکوباوک،  پیشەبەدەستەکان )ڕۆژنامەوان، 
مامۆستا، گۆرانیبێژ، خاوەن کتێبخانەکان...( هەر هەموو ئەو ڕۆژە دێن و هەریەکە پیتێکی لەسەر کراسێکی چنیووە 
و لە تەنیشت یەکەوە دەوستن تا ڕستەیەک یان شیعرێکی پێ دروست بکەن. بەو کردارە هەر هەموو نیشانیان 
دەدا، کە کلتوور چەندە گرنگە. ئەمە جۆرە بەرگرییەکیش بوو دژ بە دیکتاتۆریەتی کۆمۆنیست. بەو شێوه یە، هەر 
ئەمانەش  هەموو  لەپاڵ  کلتوورێک.  خاوەنی  دەبووە  کەمەوە  به الیه نی  و  نووسەرێک  داهێنەرێک،  دەبووە  یەکەش 
دایکوباوکم کەسانێکی زۆر کراوە بوون بەرەو دونیای دەرەوە. باوکم بە زمانی گرێک و ڕووسی قسەی دەکرد، زۆر 
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کە  داینام.  فەڕەنسییە  مەکتەبە  لەو  وتم،  وەک  بۆیە  هەر  دەدا،  فەڕەنسا  بە  بایەخی 
لێبوو بچمە  لێدەگەڕێم، کە چەندە حەزم  )باسی وەردەکارییەکان  خوێندنم تەواو کرد 
بواری ئەستێرەناسی...(، لەبەر ئەوەی باوکودایکم کۆمۆنیست نەبوون، وەالوە خرابووم. 
بەوەشەوە کە باشترین خوێندکار بووم، ڕێیان نەدام بچمە ڕووسیا، دەیانهێشت تەنها 
مرۆیی  زانستی  لە  خۆم  ناچار  ئەوە  لەبەر  بچن.  ئەوێ  بۆ  کۆمۆنیستەکان  مندااڵنی 
نووسی. لە کۆتایی خوێندنی زانکۆ، لە دوای تێزەکەم کە لەسەر ''شەپۆلی ڕۆمانی 
نوێ'' بوو، زەمالەیەکیان پێدام بۆ ئەوەی بچمە فەڕەنسا و تایبەتمەندیی لەو بوارە 
بهێنم. ئەو کاتە رژێمی کۆمۆنیست تەنها ڕێی بەو کەسانە دەدا سەفەر بکەن، کە 
تەمەنیان گەورەبوو. بە تایبەتی ئەو پیرانەی کە ئەسڵەن فەڕەنسیان نه ده زانی، 
کرسمس  جەژنی  پێش  هەر  ئەوەبوو  نه ده کرد.  سەفەری  کەس  دەرئەنجاما  لە 
ئینستوتەکە،  زانی کە سەرۆکی  بە هەلی  تێزەکەم  بەڕێوبەری  لە ساڵی ١٩٦٥ 
)ئەمیش کۆمۆنیستێکی سەخت و کەلەڕەق بوو( لە گەشتێكدا لە مۆسکۆ بردمی 
بۆ سەفارەتی فەڕەنسی تا خۆم پێشنیازکەم. کە لەوێ منیان بینی، یەکسەر 
پێیان وتم ''مادەم فەڕنسی ئەزانی، زۆر چاکە، تۆ ئەو کەسەی کە بە دوایا 
ئەگەڕێین، تۆ ئەتوانی بڕۆی بۆ فەڕەنسا.'' بەم شێوەیە زەمالەیەکیان پێمدا 
بە ناوی شاڕڵ دو گول، کە بەو گەنجانە دەدرا فەڕەنسییان دەزانی و مەیلی 
قوڵکردنەوەی کلتووری فەڕەنسیان هەبوو. ئەوە بوو من گەیشتمە فەڕەنسا.

جەنەڕاڵ دو گول خەونی بە ئەوروپایەکەوە دەبینی، کە لە ئەتلەنتێکەوە 
دەست پێکات بۆ ئۆڕاڵ و ڕووسیاش بگرێتەوە. دو گول ڕوانگەیەکی تایبەتی 

هەبوو، ئەگەرچی ئەوروپییەکی گومانگەر بوو. 
بە گەیشتنم به  فەڕەنسا، لە فڕۆکەخانە تەنها پێنج دۆالرم پێبوو، باوکم هەر 

دەدرا،  ژانڤێیە  مانگی  کۆتایی  لە  زەمالەکە  پارەی  دەرامەتا هەبوو.  لە  ئەوەندەی 
کرد...  چاوه روانم  زۆر  نەهات،  بەاڵم  فڕۆکەخانە،  بێتە  بە شوێنما  دەبوو  ناسیاوێکیش 

هەرگیز نەهات. ئەمە بۆ خۆی کارەساتێک بوو... درێژەی ئەم باسە لێئەگەڕێم. بەهەرحاڵ، 
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ژنێکی سەفارەت پێشوازیی لێکردم. فەڕەنسا بۆ من سەرەتا ئەم شۆکە گەورەیە بوو، کە بە تەنها پێنج دۆالر لە 
گیرفانم تا خەڵکی باش بە هانامەوە هاتن. دۆخەکە زۆر سەخت بوو، بەفریش ئەباری، فەڕەنسییەکان نەیانەزانی 
بەفر ڕاماڵن، منیش بوتێکی باشم لەپێیا نەبوو، قاچم لە ناو بەفرەکەیا بوو، هەتا بڵێی لە دۆخێکی سەختا بووم و 
بێئومێد بووم. دەبێ ئەوەش بڵێم کە ئەو کاتە فەڕەنسا تازە لە شەڕی جەزایر دەرچووبوو، خەڵكی وا هەستیان دەکرد 
کە سەرلێشێواون، بزووتنەوەی ڕاستڕەوەکان لەئارادا بوو، بێهیوا بوون لەوەی چیتر وێنەی فەڕەنسای کۆڵونیال نەما. 
کەشوبای ئەو کاتە بۆ سەرجەمی خەڵک باش نەبوو، بەاڵم لە گەڕەکی سان-ژیرمان دێ پڕێ، گروپێکی ڕۆشنبیر 
هەبوون، کە دەتوانین بڵێین پێش وەختی خۆیان کەوتبوون. ئەمانە زۆر بایەخیان بە خەڵکی بێگانە و کەمایەتییەکان 
دەدا، من شانسم هەبوو کە تووشی ئەوان بووم. ئەمە لە خوێندنگەی بااڵ بوو، من لەوێ ئەچوومە کۆرسی ڕۆاڵن 
بارت و لوسیان گۆلدمان، ئەمیان کۆمونیست بوو، بە وردتریش بیڵێم مارکسییەکی پێداچۆرەوە بوو، مەبەستم لەوەیە 
کە هەوڵی دا ستالینزم بگۆڕێ بۆ شتێکی کراوە، کۆرسی لەسەر هیگڵ و بونیادگەرایی دەوتەوە، ئەمە زۆر جێی 
خۆی هەبوو. خەڵکانی ئینگلیز و ئەڵمانم لەگەاڵ بوون، کە بووینە هاوڕێ. هەر ئەمە زوو وای لێکردم بکەومە ناو 
تێکەڵەیەکی کۆزمۆپۆلیت، سنووردار بوو، بەاڵم هەبوو، بڕواشم وایە کە لەو کاتەدا تەنها لە پاریس ئەو جۆرە گروپ 
و تێکه ڵبوونە هەبوو. ئه مە زۆر پێش وەختی خۆمان کەوتبوو، لەوەی کە ئێستا پێی دەڵێن ''جیهانگەرایی''، هەموو 
ئەو الیەنەمان تێدا کۆ ببۆوە، کە بێگانەین و لە کلتووری جیاوازەوە هاتووین. پاشان تێزەکەم تەواو کرد، بە باشی 
پێشوازی کرام، من لە نێوان ژنیانێکی کەما بووم لەو بوارە. کۆمەڵێ ڕۆشنبیر هەبوون گۆڤارێکیشیان بەڕێوە دەبرد 
بە ناوی ''تێل کێل'' بە گۆڤارێکی ئەدەبی ناسراوە، بەاڵم بایەخیشی دەدا بە زانستی مرۆیی و فەلسەفە و سیاسەت. 
هەندێک خۆیان دەدایە پاڵ کۆمۆنیستی فەڕەنسی، هەوڵیان دەدا خۆیان بکەنەوە بەسەر ئەدەبی فەڕەنسی، ئەمانە 
جۆرە هیومانیزمێکی کۆمۆنسیتییان تێدا بوو، کە زۆر گەشەی کردبوو. لە سایەی ئەوان چاوم کەوت بە بەڕێوبەری 

ئەو گۆڤارە، فیلیپ سۆلێرز، کە پاشان بووە هاوسەرم. ئیتر بەو شێوەیە من لە فەڕەنسا مامەوە.
هەموو ئەمانەم بۆیە باس کرد، تا پێت بڵێم چەندە زەحمەت بوو ئەو کاتە، ڕەنگە ئەمە زۆر بە ڕاست دانەنێیت، 
چونکو دەبینی من لە کوێ دەژیم و چۆن ده ژیم و کەسێکی پەراوێزکراو نیم، بگرە نیشانەی ڕێزلێنانم وەرگرتووە، 
بەاڵم بۆ فەڕەنسییەکان هەمیشە بێگانەم. ئێرە واڵتێکە کە زۆر بە خۆیەوە دەنازێ، بەوەی کلتووریکی زۆر گەورەی 
لە پشتە و خەڵکی تر لەو ئاستەی ئەوان نین. ڕەتکردنەوەیەکی بێگانەیان لەال هەیە تەنانەت کە زۆر چاک فەڕەنسی 
دابڕاوەن کە غەریبەی.  بەسەرتا  ئەو حوکمە  نەزانین، هەمیشە  باشی  بە  کلتووری خۆشمان  بگرە چیتر  و  بزانین 
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من ئەمە لە نێو خوێندکارەکانی خۆما دەبینم، کەسیان بانگ ناکرێن بۆ ناو خێزانێک، 
هاوڕێکانیان لەسەر قاوەخانەیەک دەبینن. لە کاتێکدا ئەمە لە ئینگلته را و لە ئەڵمانیا 
لە  خۆشەوێ  زۆرم  کە  هەیە،  شتێک  ئەوەشدا  هەموو  لەگەڵ  نییە.  وەها  ئیتاڵیا...  و 
نەڕوا،  باشی  بە  ڕەتکردنەوەیە. کە شتێک  و  یاخیبوون  ئەقڵییەتی  ئەوەش  فەڕەنسا، 
ئاخافتن، ئەمەش ئەقڵییەتی ڕۆشنگەرییە. هەربۆیە ئەڵێم  یەکسەر دەبێتە ماییەی 
کە شانسم هەیە وێرای ئەم دۆخی پەراوێزە وەک کەسێکی بێگانە هەمیشە الیەنی 

باشە هەیە کە پەسەندی کەین.
دوای ئەوە، لە الیەن ئەمریکییەکان و کەنەدییەکان و ئەنگلترا و نەرویج... بانگهێشە 
کرام و لە ئەمریکا دەرس ئەڵێمەوە، کتێبەکانم وەرگێڕانە سەر ئینگلیزی و هەر 
ئێستا  کە  ئەڵێم  بشکرێ،  ئەگەر  پێدانام.  دانیان  فەڕەنسیەکان  وەرگێڕانەوە  لەو 
لە  ئەمە  ئەکەن.  تەماشام  فەڕەنسا  نوێنەری  وەک  و  هەیە  جیهانیم  ناوبانگێکی 
ناوی  بە  ناودارە  کەم  کە  گرنگ  زانکۆیەکی  لە  ئێستا  ئاشکرایە.  زۆر  ئەمریکا 

''کریستیڤا سۆلکۆ''،  ڤاندربیلت لە ناشڤیل، بازنەیەکیان پێک هێناوە بە ناوی 
لێرە هەشتا کەس بۆ دووهەم جارە کە کۆ دەبنەوە و قسە لەسەر کارەکانم 

دەکەن و بە ڕۆحییەتێکی زیندوو چاالکیی زۆر جوان داده هێنن.

بەیان سەلمان: ئەوە جۆرە ورشەیەکە؟
ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، ئەتوانین بڵێین وەرشەیە، بەاڵم جۆری بابەتەکانی 
سەرەنجم  زۆر  کە  تیایە،  وەهای  داهێنانی  الیەنێکی  دەنێرن،  بۆمی  کە 

ڕادەکێشێ. بۆ چینیش بانگهێشە کراوم، لەوێش هەر بە ئیگلیزی کتێبەکانی 
وەرگێڕاوە.  کتێبمیان  پێنج  شەنگهای  لە  فودان  زانکۆی  لە  خوێندەوە.  منی 

ئەمانەش بۆیە باس ئەکەم، تا بڵێم کە لە فەڕەنسا پەراوێز کراوم، ڕاستیشە کە 
وێڕای هەموو شتێک قبوڵ کراوم و ئەو لێبوردەییە لەئارادایە، لەگەڵ ئەو الیەنەم کە 

بێگانەم، کەچی لە دەرەوەی فەڕەنسا بە باشی قبوڵ کراوم. ئا ئەمەش هانی دام ئەو کتێبەم 
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بنووسم کە ناوی '' لە خودی خۆمان بێگانەین''. لەوانەیە ئەم کتێبە بناسی؟

بەیان سەلمان: بەڵێ، ئەو کتێبێکە کە زۆرم بەدڵە، وەک کۆمەڵێ کتێبی تریشت کە هەر ئاگاداریانم.
بیری  تاراوگە هەرچەندە  چونکو  تراژێدیایەکە،  بێگانەبوون  ئەوە،  بێمە سەر  کورت  بە  ئەوەی  بۆ  کریستیڤا:  ژولیا 
دەبات، کە  بەکار   matricide ماتریسید   لێرە وشەی  )کرستیڤا  ''دایککوژە''  بۆ خۆی  نەستا  لە  بەاڵم  لێناکەینەوە، 
وا  چونکو  هەیە،  نەخۆشەکانمەوە  زۆری  بەسەر  توندوتیژیی  کاریگەرییەکەی  دابنرێ(.  ڕیشەبڕ  وشەی  بە  دەکرێ 
هەست دەکەن کە خیانەت لە خەڵکی الی خۆیان دەکەن، لەبەر ئەوە خۆیان بە  شەرمەزار دەبینن. ئەمە کردارێکە 
کەسەکە لە بنچینەی هەڵدەکێشێ، لەوەش زیاتر، وەک دۆخی من تەنانەت لە زمانی بولغاری هەڵیکێشام. ئێستا 
فەڕەنسی  بە  ئەکەمەوە،  بیر  فەڕەنسی  بە  فەڕەنسییە.  بە  ڕۆشنبیریم  ژیانی  هەموو  هەر  بگرە  زمانم،  نەک  من 
ئەنووسم. ئێستا نزیکەی چل ساڵە کە بە بولغاری نانووسم، لەبەر ئەوە ڕیشەبڕین لەئارادایە، تراژێدییەک بەرابەر بە 
ڕابردوومان هەیە. لە هەمان کاتدا ئەمە شانسێکە، چونکو ئەمە لە پێش هەموو شتێکدا بوارمان بۆ دەڕه خسێنێ لەو 
شتانە بگەڕێین، کە لە ناخی خۆماندایە. ئەو شتانەی پەنگیان خواردۆتەوە و نامانەوێ دانیان پێدا بنێین، ئەو شتانەی 
ناسکن و بریندارمان ئەکەن. ئەو شتانەی کە خەڵكی قبوڵیان ناکەن و ئێمە هەموو توانامان دەخەینە گەڕ تا خۆمانی 
لەگەڵدا ڕاهێنین، ئەمە ناو دەنێم '' گەڕان بە دوای ئەو بێگانەییەی لە ناخی خۆماندایه ''. الیەنی پەالماردانمان بۆ 
کەسانی دی، نەخۆشییە دەروونییەکانمان، توندوتیژییمان، گەمژەییەکانمان و هەموو ئەو شتانەی وامان لێئەکه ن 
بترسێین. لەم ساتەوە کە دەستت کرد بە ناسینی ئەو بێگانەییەی لە ناختە، هەر ئەم ساتەشە کە دەکرێیتەوە بەرەو 
دەرەوە، ئیتر هیچ شتێک لەالت نابێتە مایەی شۆک و نە ژیانیشت تێک دەدات. ئەو شتانە قبوڵ ئەکەی، کە وایان 
لێکردبووی ڕووبەڕووی ئەوانی تر داخرێی. ناسینەوەی ئەو بێگانەیەی لە ناخماندایه ، بوارمان دەدات لە بێگانەیی 
ئەوی تر تێبگەین، ڕەنگە بە شێوەیەکی برایەتی و خۆشکایەتی نەبێ، بەاڵم بە پێشوازیکردن، بە تێگەیشتن و بە 

دروستکردنی پرد لەگەڵ شارستانییەتی ترا.

بەیان سەلمان: ڕاستە، لێرە مەسەلەی لێبورد و کارکردن هەیە لەسەر خود.
لێرەشا دەروونناسیی  ئا  یارمەتیمان ئەدات،  لە ئەو کارکردنەیە لەسەر خود، کە  ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، مەبەستم 
یارمەتیی دام لەوە تێبگەم. ئەمە لە بولغاریا فێری نەبووم. باوکم لە کتێبخانەکەیدا تاقە کتێبێکی فروێدی هەبوو 
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'' لێکدانەوەی خەون''؛ ئەم کتێبە هەر لە پێش هاتنی کۆمۆنیستەکان وەرگێڕابووە سەر 
قوتابخانە  لە  نەوەکا  نەیخوێنمەوە،  ئەوەی  بۆ  ئەم کتێبەی شاردبۆوە  باوکم  بولغاری. 
تووشی گێچه ڵێک بم. لەبەر ئەوە من قەت فروێدم ناناسی پێش ئەوەی بێمە فەرەنسا. 
ئەتوانم بڵێم کە بونیادگەریم لەگەڵ خۆما هێنا بۆ فەڕەنسا، بەاڵم فروێدیزم نەخێر. 
بەو  پەیوەندی دروست بکەم  ئەدەم  لە سایەی دەروونناسی، هەوڵ  )فەڕەنسا(  لێرە 
هەموو بێگانەبوونەی لە ناواخنی خەڵکە. نەک تەنها تەنها بێگانەبوون لە زمان، بەڵکو 
لە ئەقڵێیەت، بۆ نموونە الیەنی بەدکارییەکانی، توندوتیژی، سێکس و هەموو جۆرە 
شتێک کە مایەی تێکدانە، ئەمەش بوار دەدات فیکرێکی بونیادگەر و پڕ گونجان  و 

کراوەتر دروست بکەی. 

بەیان سەلمان: تیوریناسی ئەدەبی ژیرار ژونێت ئاماژەی بە زاراوەی ''ناوهەڵكێش''   
intertextualité  کردوە كه  تۆ داتهێناوە. خۆت بە هەڵگری زاراوەی نوێ دەزانیت؟
ژولیا کریستیڤا: بەڵێ. من کە گەیشتمە فەڕەنسا، ئەو کاتە کۆمۆنیزم دەستی 
سااڵنی  کلتووری  بە  بەراورد  بە  بەتایبەتی  کرانەوەیەک،  جۆرە  بە  کردبوو 
بونیادگەرەکان،  باوەگەورەی  وەک  ڕووسەکان،  فۆرمالیستە  کە  سییەکان 
بەشێک بوون لێی. ئەوەبوو تێپەڕاندنی بونیادگەراکان بە کارەکانی پۆست 
کورتی  بە  کە  بوو،  لەبەرچاو  زۆر  باختین  میخاییل  ڕووسی  بونیادگەری 
دەیوت: بونیادێک نییە بۆ زمان، بەڵکو ڕاستییەک هەیە، کە پابەندە بەوەی 
مێژوو  لەگەڵ  دیالۆگ  دەکات،  ترا  کارێکی  لەگەڵ  دیالۆگ  کارێک  هەموو 

دەکات. لەو ساتەوەی دەستت بە خوێندنەوەی ڕۆژنامە و فاڵن و فاڵن کتێب 
بونیادگەرەکان  دەبێ  دەبن.  تۆ  دەقەکەی  بە  تێکەڵ  ناوەڕۆکە،  هەرچی  کرد، 

ئاخافتن لەگەڵ ئەوی تردا بکەن، ئاخافتن لەگەڵ هەموو ناوەڕۆکە مێژووییەکان 
لە  بونیادگەرەکان.  پۆست  دایەگەورەی  بوومە  من  شێوەکان  لە  شێوەیەک  بە  بکەن، 

الیەنی دەروونناسییشەوە زۆر بایەخم بە ڕەشبینی و ئەزموونی خۆشەویستی و پەیوەندیی 
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پێشوەختی نێوان دایک و منداڵ و توندوتیژیی لە نێوان دایک و منداڵ دا، چۆن ئەو توندوتیژیانە وێرانکەرن، ئەوهاش 
لە ناواخنیانا هەڵگری الیەنێکی داهێنەرن.

کە  کرد  ئەوەت  باسی  چاوپێکەوتنە  ئەم  سەرەتای  لە  داوە؟  سوفیەتیش  الیەنی  بە  گرنگیت  تۆ  سەلمان:  بەیان 
ئارەزووت لەوە بوو ببیتە ئەستێرەناس. ئەمە پاشخانێک نەبووە بۆت بۆ داهاتوو، کە ئێستا بایەخ بە سۆفییەت دەدەی؟
بڕوادار  کەسێکی  بە  خۆم  چونکو  بدەم،  سۆفیەت  مێژووی  بە  گرنگی  ناکرد  بڕوام  ڕاستە.  بەڵێ.  کریستیڤا:  ژولیا 
دانانێم، بەاڵم لە سۆفییەتدا بایەخم بە الیەنی هیومانیزمی ڕۆشنگەرایی داوە، کە چۆن خۆی لێ جودا کردۆتەوە. 
مەبەستم لەو هەموو نەریتە ئایینییەیە، کە بۆ ئێمەی ئەوروپی، بە گرێک و مەسیحییەت و یەهودیەت و تەنانەت 
ئەو بەشەی کە کلتووری موسڵمانیشی لە خۆی گرتووە، دەگرێتەوە. جگە لەو هەموو کەسە گرنگانەی لە فەڕەنسا 
ئاشنایەتیم لەگەڵیانا پەیدا کرد. زۆرکات باسی ڕۆاڵن بارت و ژاک الکان و لوسیان گۆڵدمان ئەکەم، تەنانەت باسی 
مارکسییەکانیش ئەکەم، بەاڵم بە پێی پێویست باسی ئیمیل بینڤینیست ناکه م، کە دەقێکم بۆ وانەکانی تەرخان 
ئەو  هەیە،  بەسەرمەوە  زۆری  بینڤینیست  گەیشتووە.  چاپ  بە  ساڵە  دوو  نزیکەی  سوێی  چاپخانەی  لە  و  کردووە 
شارەزاییەکی باشی هەیە سەبارەت ئێران و کلتووری ئێرانی و هیندوئۆروپی. زۆر شت لەوەوە فێربووم و زۆر جێی 
تایبەتی لەالم هەیە. بە نێوەندی دەقەکانی ئەوەوە زۆر زاراوەی دەقە ڤیدیکی و ئاشوورییەکان لە ڕۆما و دەقی 
مازداییەکان و هەموو ئەو ئایینانەی کە ئەو کاری لەسەر کردبوون. من تایبەتمەندیم لەوا نییە، بەاڵم زۆر کاریگەریی 
بەسەرمەوە هەبوو. ئەو بە پشتبەستن بەو هەموو لێکۆڵینەوە زمانەوانییە لەو ئایینە دێرینانە توانیی تیۆرییەکی 

زمانەوانیی گشتیی داهێنێ، کە هەموو زمانێک بگرێتەوە.

بەیان سەلمان: مادەم هێشتا لە بابەتی ڕۆژهەاڵتین، چۆن تەماشای هەلومەرجی ژن ئەکەی لە ڕۆژهەاڵتی ئەمڕۆ 
پاش ئەو هەموو ناکۆکی و وەیەکدادان و ڕاپەڕینە، کە تا ڕادەیەک بە خراپ کەوتەوە؟

لەسەر  کە هەڕەشە  دەبینین  ئێستا  بوو.  گەورە  هیوایەکی  ئەوە  پێشوو،  ساڵەی  چەند  ئەو  پێش  کریستیڤا:  ژولیا 
هەرچی هیوایە، لەئارادایە. جاری وا هەیە گەڕانەوەیەک بەرەو دواوە هەیە، کە زۆر سامناکە. لە الی خۆمەوە بە 
بایەخ بە هەلومەرجی ژن دەدەم،  زۆر  نییە.  لە جیهانی عەرەبیدا  تایبەتمەنیم  پێنییە، من  ڕاستی هیچ وه اڵمێکم 
دەبێ ئەوەش بڵێین کە ئەم دۆخە زۆر ناسکە، ئەو وێنەیەی لەسەر ئیسالم هەمانە، شوێنێکی الوەکی بە ژن دەدات. 
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هەندێ جار پێمان دەڵێن کە ئەمە لە تەفسیرکردنێکی ئیسالم تێناپەڕێ و تەفسیری تر 
هەیە، کە ئیسالمێکی نەرمترمان پێ نیشان دەدات کە لە ڕوانگەیەکی ترەوە تەماشای 

ژن دەکرێ و بگرە ئیسالمێکی سەر بە ڕۆشنگەرایش هەیە.
فۆرمێکی  کە  ئەوروپا،  لە  ئازادی  بیرۆکەی  دەکەم  هەست  خۆم  حاڵی  بە  بەش 
هیومانیزم و عەلمانییە، بزووتنەوەیەکە ئەگەر لە ناواخنی جوودایزم و مەسیحییەتدا 
نەبووایە، شوێنی نەده بۆوە. سەدەکانی ڕۆشنگه رایی لە ناو مەسیحییەتدا سەریهەڵدا 
کە  هەیە،  ئەوەیان  جوولەکەکان  پرۆتیستانیزم(،  و  کاتۆلیکیزم  باڵی  هەردوو  )بە 
پێی دەڵێن هەسقەلە  Haskala، بزووتنەوەیەکی ڕۆشنگەرایی جوولەکەیە، بەاڵم 
ئەو  لەگەڵ  بوارژوازییەت  نەهێنا.  بەرهەم  ئازادییەی  بزووتنەوی  ئەو  ئیسالم 
کاتێکیش  و  پەراوێزی  لە  و هەژاران  ژن  ئازادکردنی  لە خوا،  رەخنە  بیرۆکەییەی 
کرێکارین دەسەاڵت بگرینە دەست... هەموو ئەمانە لە دونیای ئیسالمدا بەرهەم 
نەهاتوون. ئەمە دواکەوتنێکی زۆر گەورەیە لە بواری گەشەکردن و بەتایبەتی 

ڕێگرە بەرامبەر بە ژنان. هەربۆیە بە بۆنەی سەد ساڵ لەدایکبوونی سیمۆن 
لە  هەر  ژنان.  ئازادیی  بۆ  داهێنا  بۆڤوار''م  دو  ''سیمۆن  خەاڵتی  بۆڤوار  دو 
شەریعە  بەپێی  کە  کرد،  موسڵمانانە  ژنە  بەو  پێشکەشمان  سەرەتاشەوە 
)ئەم یاسا پیرۆزە( حوکمی مردن درابوون. کە ژنان دەیانەوێ فێر بن، کە 
دەیانەوێ بخوێنن، بە دڵی خۆیان شوو بکەن، بە ناپاک لە خشتەی دەدەن و 
دەیانکوژن. یەکەم ژن کە ئەم خەاڵتەی بەرکەوت، تەسلیمە نەسرین بوو، 
ئەوجا ئایان هاریس عەلی، پاشان دامان بە ژنێکی چینی و ژنێکی ڕووسی، 

پێش  و  بەهبەهانی  سیمین  ناوی  کە  ئێرانی  شاعیرێکی  ژنە  بە  هەروەها 
دوو ساڵێش دامان بە کۆمەڵێ ژنی تونسی، کە لەوەپێش دادوەر بوون، بەاڵم 

ئێستا خراونەتە پەراوێزەوە و بە هۆی ئەوەوە زۆر ئازار دەچێژن و کەس باسیان 
ناکات. ئه یانەوێ ژن لەچک بکاتە سەری، نەهێڵن بڕوات بۆ خوێندنگە... ساڵی پاریش 

خەاڵتەکەمان بە ژنێکی فەرەنسی دا و پێش ئەویش خەاڵتەکەمان دا بەو کچە پاکستانیە 
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بچووکە، مەالال یوسفزێ. مەالال هەر ئەوەندەی ویستووە بچێتە مەکتەب، کە هەوڵی کوشتنیان دا، بەاڵم باوکی و 
هەموو خێزانەکەی پشتگیرییان کردوە. لەبەر ئەوە بە ڕاستی دۆخەکە وا دەبینم کە زۆر سامناکە. هێزی زۆر هەبوون، 
کە سوودیان لەم ڕاپەڕینانە بینیووە بۆ ئەوەی دەسەاڵت بگرنە دەست. برایانی موسڵمان لەوان زیاتر خۆیان ڕێک 
خستبوو بۆیە زووتر دەسەاڵتی دەوڵەتیان گرتە دەست. ئێستاش هی تر هاتوون و ئەوانیان جێلەق کرد. لەم هەموو 
بەربەرەکانێیە ئازادیی لە مەترسیدایە و ژنان لە هەمووان زیاتر نرخی ئەو کاسە شکاوانە دەدەنەوە. ئەمان لە پێش 

هەمووان سەرکوت دەکرێن. کەوابێ چی بکرێ باشە؟
من چارەسەری سیاسیم پێنییە، تێکۆشانی مرۆڤدۆستانەی خۆمم هەیە و دەبێ ئەمە لە ڕۆژئاوادا بەردەوام بێت. لە 
پێش دوو ساڵ بانگهێشت کرابووم بۆ ئەوەی لەگەڵ پیاوانی ئایینیی چاومان بە یەک بکەوێ، ئەمە ڤاتیکان ڕێکی 
خستبوو. کەسانێکیان بانگهێشت کردبوو، کە بێبڕوا بوون، من تاقە ژنێک بووم لە نێوان ئەو هەموو پیاوە كاڵوبەسەرانە: 
موسڵمان و کاتۆلیک و جوولەکە... وەک نوێنەری شاندی ئەو کەسە بێبڕوایانە قسەم لەسەر هیومانیزمی سەدەی 
بیستویەک کرد. کە گەڕاشمەوە فەڕەنسا، پێشنیازی کاتۆلیکەکان و جوولەکەکانم کرد کە بازنەیەک پێک بهێنین بە 
ناوی بازنەی مۆنتسکیو )Montesquieu(کە پیاوانی ئایینی، ئیمام، ڕەبەن، هیومانیستەکان، ژنان تێیدا بەشدار بن. 

لەم بازنەیەدا قسە لەسەر چی بکەین؟
ئەو  کە  ئەکەمەوە  بیر  وا  چونکو  کلتوورانە،  هەموو  ئەو  نێوان  پەیوەندیی  لە  تێگەیشتنمان  لەسەر  پێشاندا  لە 
ئاییندا هەیە،  فەلسەفەیەی کە من خۆم سەر بەو دەزام، فەلسەفەی ڕۆشنگەرایی و عەلمانیەت، دابڕانی لەگەڵ 
لەبەر ئەوەی هەمیشە وا بیرمان کردۆتەوە کە ئەو ئایینانە ئازادیکوژن، خراپەکاریی بەرامبەر بە خەڵک و بەتایبەتی 
ژنان دەکەن، بەاڵم بە دامه زراندنی ئەو بازنەیە جۆری تێکۆشانەکەمان بەردەوام دەبێت. من ئەمەم وت سەبارەت 
بە ژن لە ئیسالمدا، لە بیرمان دەچێ کە لە ئاییندا ئەو بابەتانەش هەن، کە یارمەتی الیەنی الوازی و ئازار و جۆری 
بەسەربردنی ژیانی کەسێک دەدەن بەسەریا زاڵ بێت. بە لەبیرکردنی ئەمەش ژمارەیەکی خەڵکی زۆر زۆر وەالوە 
دەنێین بۆ قەشە و پیاوانی ئایینی. لەبەر ئەوەی بەو خەڵکانە ناڵێین مانای چییە کە دەبیتە دایک، دەبیتە باوک، 
کە منداڵیک لەدایک دەبێ چی بکەی، بەرامبەر بە مردن چی بکەی، بەرامبەر بە هەموو چرکەی الوازیی و هەرچی 
پابەندە بە ژیانەوە چی بکەی. ئێمە لەو بڕوایەوە وازمان لە ژیانی خێزان هێناوە، کە هەموو شتێک بەپێی یاسا و 
بازرگانی چارەسەر دەکرێ. ئەگەر پارەت هەیە، ئەتوانی شت بکڕی و هەموو شتێک دەچێتە جێی خۆی. هەرچی 
ژیانی رۆحییە، وازمان لێهێناوە. لەبەر ئەو هۆیانە  پێشنیازی ئەوەم کرد کە ئەو بابەتانە لێک بدەینەوە، کە ئایینەکان 
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هەوڵدەن لە ناو یەکدا لە یەک تێبگەن و لەوانەشە بگەنە ئەوەی هەندێ دۆگمای ئایینی 
هەڵسەنگێنن. بۆ نموونە، بۆ ئەوەی لە ناو ئیسالمیدا کەمێکی تر دان بنێن بە مافی 
ئاراوە.  بێتە  ئیسالمدا  ناو خودی  لە  گەورە  گۆڕانکاریی  بزووتنەوەیەکی  دەبێ  ژناندا، 
و  دەکرێ  گفتوگۆ  و  لێدوان  و  ئاخافتن  بە  ئەمە  ناکرێ،  ئابووری  فشاریی  بە  ئەمە 

کاتیشی دەوێ.

بەیان سەلمان: ئەمە بەرەو پرسیاری عەلمانیەت دەمانبات؟ چۆن لە ئاست گەشەکردنی 
ئوسوڵییەکان تەماشای عەلمانیەت دەکەی؟

پرسیاری  ئەوەی  بگەینە  دەبێ  عەلمانیەت.  پرسیاری  ئەمەیە  ئا  کریستیڤا:  ژولیا 
عەلمانییەت قبوڵ بکەین. لە ئێستادا دۆزەکە زۆر زەحمەتە.

چۆن  بێن؟  عەلمانییەتدا  الی  بە  کە  بکەی  خەڵک  لە  وا  چۆن  سەلمان:  بەیان 
قەناعەت بە ئایینییەکان بکەی کە ئاین و دەوڵەت لەیەک جیا بکەنەوە؟ لەم 

ڕووەوە دواکەوتنێک لە ڕۆژهەاڵتدا نابینی؟
ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، بە الیه نی کەمەوە بۆ نیواونیوی هاوواڵتیان کە ژنانن. 
نزیکەی چەند ساڵێکە کە فەڕەنسا دۆخی ئاوای بە خۆیەوە نەبینیووە، کە 
ئوسوڵییەکان بە جۆرێکی تێبینیکراو ڕەق بوونە. لە مزگەوتەکان و بگرە 
دەکرێ.  بەدی  ئەمە  تەکسیش  و  ناو شەقام  لە  و  گشتیشدا  ڕووبەری  لە 
شوفێری تاکسییەک پێی وتم: ''خانم، ئەو کەسانەی بڕوایان نییە، هیچ نین، 

ئەو کافرانە دەبێ بكوژرێن...''. لە راستیا نەموێرا باسی ئەوە بکەم کە من 
لەو دۆخەدام... تۆ باسی لێبوردنت کرد، بەاڵم کێشە لەوەیە ئەو جۆرە کەسە 

ئوسوڵییانە نازانن لێبوردن چییە!

بەیان سەلمان: بەڵێ، هەموو کێشەکەش لێرەدایە.
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ژولیا کریستیڤا: ئەمە بۆتە هەڕەشەیەکی ڕاستەقینە. بۆیە وای بۆ دەچم کە سەرەتا دەبێ یاسا بەرقەرار بێ بۆ 
ئەوەی ڕێ بگیڕێ لەم جۆرە بیرکردنەوەیە، بۆ ئەوەی بەرگری لەو کەسانەش بکرێ کە بڕوایان نییە، بەرگری لە 
ژنان بکرێ و لە هەموو جۆرە ئازادییەکی بیر و هۆش، لە هەمان کاتدا نەک تەنها یاسا دابنرێ، بەڵکو شوێنیش 
دابمەزرێ بۆ ئاخافتن لە نێوان خەڵک کە تێیدا هەر لە قوتابخانەوە دەست پێبکرێ قسە لەگەڵ گەنجان بکەین و وا 
بکەین ئەقڵییەتەکان هەڵسەنگێندرێن. گروپی بازنەی مۆنتسکیۆ پێشنیازی ئەوە دەکات کە خوێندنەوەی الییک بۆ 
ئایینەکان لە خوێندنگەکاندا بەرپا بێ، چونکو ئێمە دەستمان لەوە هەڵگرتووە، وتمان کە ئایین شتێکی گەمژانەیە و 
باش نییە...ئێمەمانان ئەمە دەڵێین و لەوالوە ئیمامەکان دێن بە هەموو بیرێکی توندوتیژەوە ئەوە دەخەنە مێشکی 
ئەو گەنجانە، ئەمانیش بەرامبەر بەوە بێبەرگرین. ئەی بۆ نەچین و پێیان بڵێین کە قورئان هەیە و باسی ئائەمە و 
ئائەوە دەکات و کە بابەتی تێدایە زۆر گرنگن، بەاڵم هی واشی تێدایە ناکرێ وەرگیرێن، چونکو هەڕەشەیە بۆ سەر 
ئازادی ژن و منداڵ و هتد... بەو شێوەیە ئێمە دەتوانین جۆرە خۆئامادەکردنێک بەرەو ڕۆشنگەریی خۆمان ئامادە 

بکەین و پاشان بەرەو سیکوالریزم بچین.

بەیان سەلمان: ئێمە کێشەیەکی خوێندنەوەمان هەیە، یاری بەو خوێندنەوانە دەکەین بەرامبەر بە ژمارەیەکی زۆری 
نەخوێنەوار...

ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، ئەوان گوێ لەوە دەگرن، کە ئیمام چییان پێدەڵێ! لەو جۆرە واڵتانە لە ئێستادا هیچ ناکرێ، 
بەاڵم لە فەڕەنسا خەریکین لەگەڵ ئەو گەنجە موسڵمانانەی لە خێزانی کۆچبەرەوە هاتوون لە ڕێگای قوتابخانەوە 
فێریان دەکەین، لە سەر دەستی کەسانی سیکوالر و پسپۆڕی بواری مێژوو و ئاین و زانستی مرۆیی، نەک لە ڕێی 
ئیمامەوە. بەو شێوەیە خوێندنەوەی تریان دەبێ. نوخبەیەکیش پێک دەهێنین کە خەڵکی وەک من بچێت و لە واڵتێکی 

وەک تورکیا و تونس و ئەفغانستان بە ئاسانی قسە بکات.

بەیان سەلمان: ڕۆشنبیری کورد زۆر هەستیارن بەرامبەر بە تێڕامانەکانت سەبارەت بە پرسیاری ئەوی تر و ئەو 
دابەشکراو،  و  پارچەپارچەکراو  نەتەوەیەکی  وەک  دەکات  دروست  لەال  چیت  کورد  دۆخی  ژێردەسەن.  میللەتانەی 
قوربانیی ڕەشەکوژی و ژینۆساید و بەردەوام لەژێر هەڕەشەی شەڕان؟ بۆ نموونە کە کەسێک لێم دەپرسن لە کوێوە 

هاتووم؟ وه اڵمی من وەک کوردێک، جێی پەسەندکردن نییە، ناچارم بڵێم کوردی عێراق!
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ژولیا کریستیڤا: به ەڵێ، تێدەگەین کە هەستێکی گەورەتان هەیە بە شوناسی خۆتان، بەاڵم 
هیچ هیوایەک هەیە کە ئەو بەشانەی کوردستان یەک بگرنەوە؟ خەڵكی بایی ئەوەندە 
لێبوردەن کە بتوانن یەک نەتەوە پێکەوە بنێن و بچنە بەردەم نەتەوە یەکگرتووەکان 
و داوای یارمەتیی پێویست بکەن بۆ دورستکردنی دەوڵەت؟ بەرنامەیەکی دیاریکراو لە 

ئارادایە؟ کورد خۆیان لە کام بەشانەن؟

بەیان سەلمان: بۆ ئەوەی بە کورتی بچمە سەری، تەنها دەڵێم کە لە نێوان عیراق و 
ئێران و تورکیا و سوریا و بەشێکی کەمیش لە ئەرمینیان...

ژولیا کریستیڤا: بە هەمووی چەند دەبن؟

بەیان سەلمان: لە نێوان ٣٧ بۆ ٤٠ ملیۆن.
ژولیا کریستیڤا: ئەمە زۆرە! بەاڵم هیچ خواستی یەکگرتنیان هەیە؟ یان ئەوەندە 

جیاوازن کە ناتوانن پێکەوە بژین؟

ئەو  حوسێن  سەدام  رژێمی  دوای  لە  پاشان   ١٩٩١ پێش  سەلمان:  بەیان 
خواستە هەبوو، بەاڵم لەوەتی ئەو نیمچەسەربەخۆییە لەئارادایە، کوردستانی 
لەگەڵ  )کونتراکت  دەبینێتەوە  ئابووری  گەشەکردنێکی  لە  خۆی  عێراق 

کۆمپانیاکانی نەوت، و داهاتی زۆر( کە ئەقڵییەتی یەکگرتنەوەی گۆڕی.
ژولیا کریستیڤا: بە شێوەیەک لە شێوەکان کوردستانی عێراق بۆتە مەڵبەندی؟

بەیان سەلمان: بەڵێ. 
ژولیا کریستیڤا: ئەی ئەوانی تر دەیانەوێ خۆیان لەگەڵ ئێوەدا یەک بخەن؟

بەیان سەلمان: دەیانەوێ، بەاڵم ئەمە زەحمەتە. بە ڕای منیش مەسەلەکە لێرەدا ویستن و 
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نەویستن نییە، بەڵکو پابەندە بەوەی بزانین ئەگەر نەخشەی ئەمڕۆی جیهان ئەو ڕیگایە دەدات یان نا.
ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، یەکگرتن لە ئێستادا قورسە، کەواتە زلهێزەکان ئەم یەکگرتنەیان ناوێ؟

بەیان سەلمان: وای لێ تێدەگەم کە لە ئێستادا کوردیش قەناعەتیان بەوە هێناوە بە دوای مۆدێلێکی سویسری و 
یان واڵتە عەرەبییەکاندا بچن. نزیکەی بیست ساڵێکە کە لەو بەشەی ئێمە لە کوردستان سەرکەوتین، کە زمان و 

کلتووری کوردی بگەڕێنینەوە ناوچەکە، ئەمەش وای کردووە کە ژیانی ڕۆژانەش واتایەکی هەیە.
كه   بچن،  یەکگرتوو  کوردستانێکی  دوای  بە  کە  دەدا  هان  ڕۆژئاواییەکان  واڵتە  نەوت  بوونی  ئایا  کریستیڤا:  ژولیا 

هێزێکی سیاسیی گەورە لە ناوچەکە دورست دەکات؟

بەیان سەلمان: دەبێ شتەکان لەو ڕوانگەیەوە لێک بدەینەوە کە ڕژێمێک لە پێش هەموو شتێک لە مرۆڤ پێک هاتووە. 
هەر وەک مرۆڤیش مەیل و خواستی دەسەاڵت دەمانبات بەڕێوە. بەم پێیەش نامانەوێ کەس لەو حەڵوایەمان بخوات. 

دونیایەک کوردی سوریا دەگەنە ناوچەکە، بەاڵم دەرگاکان بایی خۆیان کراوە نین لە ڕوویان.
جەنابت چۆن سەیری مەسەلەی ژینۆسایدی کورد دەکەی؟

ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، لە کاتی خۆیا باسیان کرد، ئێستاش کەس ناوی نابات.

بەیان سەلمان: نەخێر، باسی کورد دەکرێ کە گازباران کرا، بەاڵم کەس باسی ژینۆسایدی کورد ناکات، کە نزیکەی 
٢٠٠٠٠٠ ژن و منداڵ و پیاو سەرونوگم کران. هەموو بەڵگەیەکیشمان هەیە کە ئەم کردارە ئەنجام دراوە...

ژولیا کریستیڤا: بۆ ئەوەی ئەم کرداری ژینۆسایدە بناسرێ دەبێ ONU ; UNESCO دانی پێدا بنێن.

بەیان سەلمان: دەڵێن گوایە کۆمەڵی واڵتان دەستیان تێدا هەیە، لەبەر ئەوە سەری نهێنییەکانیان لەسەر هەڵنادەنەوە.
ژولیا کریستیڤا: بەڵێ، چەکیان فرۆشت بە سەدام و یارمەتییان دا، ئەوجا کە ئەمشیان لەناو برد، وەک بڵێی ئەوەمان 

کرد کە پێویست بوو، ئیتر باسی هیچ مەکەن؛ بەاڵم ئێوە داوای قەرەبووتان کردووە؟

بەیان سەلمان: بەڵێ، بەاڵم دەبێ ڕژێمی عێراق جارێ دانی پێدا بنێ کە ژینۆساید کراوە...
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 ژولیا کریستیڤا: بەاڵم عێراق ئەمڕۆ وەک قیمە وایە، ڕەنگە لەگەڵ ئەمان هیچ نەکرێ، 
بەاڵم بڕۆنە بەردەم دادگای نێونەتەوەیی و مەسەلەکە لەالیەن حکومەتی کوردییەوە 
ئەم  کە  مەحەکە،  سەنگی  عەدالەت  ئەوسا  یەکگرتووەکان.  نەتەوە  بەرچاو  بخرێتە 
تاوانی زۆر دەرهەق ئەم  لە بیرشمان بچێ کە  مەسەلەیە ساغ بکاتەوە. بێ ئەوەی 
میللەتە کراوە. دەبێ ئەم کارە بە شێوەیەکی قانوونی و شەرعی پێی هەڵسن و لە 
الی دادگا نێونەتەوەییەکان، جگە لەوەی دەبێ کەسانی ڕۆشنبیر چاالکانە بەشدار بن 
لە هۆشیارکردنەوە و بانگهێشەکردن بۆ جەغتکردن لەسەر ئاشکراکردنی ئەوە. ئەمە 
لە الیەک و لە الیەکی ترەوە دەبێ نیشانی بدەن کە له سه ر بنه ما سه ره تاییه کانی 
چاالکانە  که   ئاراوه ،  بێته   گه شه که ر  هه ڵسه نگێنه ری  فیکرێکی  ده کرێ  ئیسالم، 
به شدار بێت له  سه رده مێکی ڕووناکیی نوێی هیومانیست، که  تێدا جێی ژن و منداڵ 

و ئازادی ببێته وه و شارساتنییه تی کورد ببێته  مایه ی ڕێزی جیهان.

بەیان سەلمان: له  ئاست ئه و هه موو نه هامه تییانه  نووسین چی مانایه کی هه یه  
هێشتا؟ ده کرێ کاریگه ری به سه ر ڕه وتی ڕووداوه کانی دونیا هه بێ؟

ژولیا کریستیڤا: به  بڕوای من ده بێ له گه ڵ ئه وه یا خۆمان بگونجێنین، که  
بوونمان له  ژیاندا ماوه یه که ، ئێمه  نه مر نین، له به ر ئه وه  ده بێ بیر بکه ینه وه  

چی بکه ین له  ژیانمان. به  بڕوای من دوو شت هه یه  بیکه ین:
یه کێکیان دژ به  هه موو ئه وانه  بین که  دوژمنی ئازادین و خه فه ی ده که ن. 
دژ به وانه  بین، که  ژن و منداڵ و که سی په که وته  و الواز و پیر سه رکوت 

سیاسه تدا  به   ئه مه   دیاره   ئیتیک.  به رپرسیارێتیی  ده ڵێن  پێی  ئه مه   ده که ن، 
ڕەت ده بێ، به اڵم ده کرێ شتێکی بچووکیش بگرێته وه ، له  په یوه ندیی که سایه تی 

بۆ په یوه ندیی دراوسێتی، سیاسه ت زۆرجار ده ستی به رداوه  له م ڕه هه نده  ئیتیکییه. 
که   ڕوونه  له الشمان  که چی  دارایی،  و  ئابووری  به ڕێوبه رێکی  بۆته  ئه مڕۆ  سیاسه ت 

ئابووری و دارایی پێویستیان به  سیاسه ت نییه ، سیاسه ت له  خزمه تی داراییه  و بۆته  کۆیله ی 
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و به رژه وه ندییه کانی هاوپه یوه ندییه کان ده پارێزێ. سیاسه ت ئه مڕۆ ئه وه  ڕۆڵه ی نییه  که  له  سه ده ی هه ژده دژ به  
پادشایه تی و ئاین  تێدەکۆشی. بێبه هایی سیاسه ت له  ئه مڕۆ ئاشکرا ده بێ. ئه گه ر هه موو الیه ک به ره و ئه و بیرۆکه ی 
جیهاندا  ئاستی هه موو  له  سه ر  بێگومان  ئه وه   هاوکاری،  به   به رامبه ر  بن  و هه ستیار  بچن  ئیتیکه   به رپرسیارێتیه  
و  مەسیحییەت(  جولەکە،  )گرێک،  شارستانییەتی  الی  لە  نووسین  ترەوە،  الیەکەی  ده بوو.   لە  گرنگ  هاوکارییه کی 
بەشێکی ئیسالمی سۆفیگەرا، نیشانیان دا کە مرۆڤ بریتی نییە لەوەی تەنها بەرهەمهێنەری منداڵ بێت و ئیشکەر 
بێت، بەڵکو وەزیفەیەکی ناواخنیشی هەیە، بیر دەکاتەوە، پرسیار دەکات، ئامرازی ڤیرتوەل دادەهێنێ، موزیک، تابلۆ، 
دەق و هەموو ئەو شتانەی کە لەناویش دەچن، بەاڵم ئەمانە نموونەیەکیشن بۆ ڕەتدانی کات، بەمەش خەڵکی تر 
فێر دەکەن بۆ ئەوەی باشتر بژین. ئەمە ناو دەنێم ئەزموونی ناوەکی. دەکرێ ئەمە فۆرمێکی فەلسەفیی هەبێ، 
دەقێکی کورتی رۆژنامەیەک بێت، پرسیارێک بێت لەسەر کۆمەڵکوژیی، لەوانەشە هەڵبەستێک، یان ڕۆمانێک بێت. ئا 
ئەمەشە کە فێرمان دەکات خۆمان کورت نەکه ینەوە بۆ نانەوەی منداڵ و ئیشکەرێک، بەڵکو گەشە بەوە بدەین، کە 

زمان ئەو توانایه ی کردنمان پێدەبەخشێ، لێرەش مەبەست لە دروستکردنی واتایە.

بەیان سەلمان: جەنابت ڕۆمان دەنووسی، لەسەر فەلسەفە و دەرونناسی و فیمینیزم دەنووسی. ئایا هەر یەک لەوانە 
ئەو الیەنە ناوەکییەت پێدەبەخشن کە ئاماژەت پێکرد؟

ژولیا کریستیڤا: دەقاودەق وایە. تەنانەت ڕۆمان بەو شێوەیه یەی من دەیخەمە کار و تەماشای دەکەم، بەوە دەچێ 
کە لە سەدەی هەژدەدا پێیان دەگوت ''ڕۆمان تۆتال'' کە گشت شتێکی دەگرتەوە. بەشێکی شیعریەت بوو، بەشێکی 
گێڕانەوەیە و تێمێکی هەیە، بەشێکی تێكۆشانی تاکە، بەشێکیشی فەلسەفییە. ئەم جۆرە ڕۆمانانە کە ژمارەیەکی 
زۆریان لێ چاپ ناکرێ، وەک ئەوانەی لە ناو وێزگەی قیتارەکاندا دەفرۆشرێن، منیش ئەو جۆرەتانم مەبەستە، کە 

چەند ڕوویەکیان بۆ ئەزموونی ناوەکی کەسەکە هەیە، جۆرە نوێژێکی عیلمانییە کە دەیکەین.

بەیان سەلمان: دەکرێ بڵێین کە بیرۆکەیەک بە خوێنەر دەدا لەسەر الیەنی ژیان و ئەزموونی کەسەکە ئەگەرچی 
دەقەکە خەیاڵیش بێت.

ژولیا کریستیڤا: تەواو وایە. ئێستا دەزانین کێ لەگەڵ کێ جووت دەبێ، سەرۆکی کۆمار و کەسانی تر... هەمووی 
ئاشکرایە. من ئەم جۆرە خۆهەڵتێقورتانە زۆر بە کردارێکی ڕەق و کێوی دادەنێم. لە خۆمانەوه  ئەچینە ناو ژیانی 
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کەسەکان بێ ئەوەی بە ڕاستی بزانین چی ڕووی داوە لە ژیانیان و چ جۆرە ئازارێکیان 
ئەو  ڕەقی  بە  تۆزێ  وێنەکە  دەرناکەوێ.  وەها  کەچی  بینیووە،  خۆشییان  یان  چێژاوە، 
ئەزموونە ناوەکییە نیشان دەدات ، بەاڵم ئەگەر ئەو شتانە بە وشە دەرببڕین، تێبینی 
هەڵبژاردنی  بە  بیڵێین.  وەها  چۆنە،  خۆی  وەک  شتێک  هەموو  ناتوانین  کە  دەکەین 
جێگۆڕکێ  و  هاودژ  وێنەی  ریتوریک(،  )بەالغە،  ڕەوانبێژی  فیگەری  میتافۆر،  وێنە، 
دەریاندەبڕین. ئەمەشە دەقی خەیاڵ، هەر ئەوەی مرۆڤایەتی لە دەمێکەوە سەرقاڵە 
پێوەی، لە کتێبە پیرۆزەکان بێت یان لە ئەدەب. لەوانەیە موسا هەرگیز نەبووبێ 
پاکیزە و  لەوانەیە مەریەمی  لەو.  و کەسایەتییەکمان خوڵقاندووە کە تێکەڵەیەکە 

رۆمیۆ و ژولیێتیش هەر نەبووبن و داهێنانێکی خەیاڵی بن.
''تیرێز ئاڤیلە'' باسی ژنە ئاینییەک دەکات، کە خۆشەویستی بۆ خوا  ئەو کتێبەم 
هانی دەدات لەسەر ئەو خۆشەویستییە بنووسێ، لە ڕێگای ئەوەوه  جەستەی ئازاد 

دەکات، بەاڵم بە شێوەیەکی خەیاڵی باسی لێدەکات.

بوار  کە  وایە،  دووهەم  زمانێکی  وەک  نووسینە  جۆرە  ئەم  سەلمان:  بەیان 
دەدات باشتر قسەی پێبکەی.

ژولیا کریستیڤا: بەڵی، ئا ئەوەیە، زمانێکی نوێ کە بوار دەدات خەڵکی تر 
خۆیانی تێدا ببیننەوە.
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شەڕۆی شمقار بڕیار نەبوو خۆکوژی بکات. رووناری عەتار لە بەرزەخی نێوان ژیان و ئەودیو ژیان تیاماوە و نازانین چ بڕیارێک 
دەدات. من بە هەموو هەست و پێستمەوە؛ ئەم حیکایەتەتان بۆ دەگێڕمەوە. جا هەموو ئەو فیگۆرانەی بەریدەکەون؛ لە جوغزی تنۆکە 
بارانێکەوە کە بە زمانی خۆی دەدوێ، کلوە بەفرێک کە ژیانی خۆی ئەزموون دەکات، هەتاوەکو مرۆڤەکان بە شێت و رۆحانی و 
شۆڕشگێڕ و تەنیا و دۆڕاو و براوەکان، خۆمن و منیش نیم. بۆ شێوەپێدان و خستنە روو و نیشاندانی دڵی ئەو هاوکێشەیەش کە 
هەموو ئەو جیاوازیانەی لە خۆیدا نومایش کردووە، ئەوەم ئەنجامداوە کە لە توانای فیکری و سۆزدارییانە و ویژدانی و زمانمدا 

هەبوون. چرکەساتی گێڕانەوەکان هیچ رێسایەک نایانگرێتەوە، لێگەڕاوم تێڕامانەکان خۆیان لە خۆیاندا بخەمڵێن و 
خۆیان رێی خۆیان بگرنە بەر. 

دەتوانم بڵێم رەگی ماخۆلیاکان، وەهان لە دڵی رووداوەکان و ئەوەی کە دەیخوێننەوە.
 خوالسە " ئەمە رێگەی منە، رێگای تۆ کامەیە"..؟

    بەم زووانە



ی
وف

عرو
مه 

س 
ه با

ع
سازدانی: دانا فایه ق

"عه باس مه عرووفی" ناوێکی نامۆ نییه  به  خوێنه ری کوردی. ئه و له  ڕێی ڕۆمانه کانی )سه مفۆنیای مردووه کان، ساڵی 
ئاشووب، په یکه ری فه رهاد و فه ره یدوون سێ کوڕی هه بوو( -که  کراون به  کوردی-، که م تا زۆر ئاشنایه تیی له گه ڵ 

خوێنه ری کوردیدا دروست کردووه . 
تاران به شی )هونه ری دراماتیکی(ی ته واو کردووه  و  زانکۆی  له   و  له دایک بووه   تاران  له    1957 مه عرووفی ساڵی 
سااڵنێک مامۆستایه تیی کردووه . یه که مین کۆمه ڵه چیرۆکی ساڵی 1980 به  چاپ گه یاندووه ، به اڵم دوای چاپکردنی 
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ڕۆمانی )سه مفۆنیای مردووه کان( ناوی و ناوبانگی وه ک نووسه رێکی باش له  ئێراندا باڵو بووه وه  و ناسرا. 
"گه ردوون" گۆڤارێک بوو که  مه عرووفی چه ند ژماره یه کی لێ باڵو کرده وه ، به اڵم له به ر ئه وه ی له گه ڵ سیاسه تی 
زیندانه وه   له و سه روبه نده دا مه عرووفی خرایه   ڕاگیرا. هه ر  و گۆڤاره که   دادگا  به   درا  دواتر  نه ده هاته وه ،  ده وڵه تدا 
و ئازار و ئه شکه نجه یه کی زۆر درا، دوای ئازادبوونی ناچار بوو له  ئێران هه ڵبێت و ساڵی 1996 ڕووی کرده  واڵتی 
ناوه ندێکی هونه ری و  له وێ کتێبفرۆشییه ک و  پایته ختی ئه و واڵته  نیشته جێ بوو . ئێستا  "به رلین"ی  له   "ئه ڵمانیا" 
ئه ده بیی داناوه  به  ناوی )هیدایه ت(ه وه  و هه ر له وێ خولی فێرکاریی چیرۆکنووسین ده ڵێته وه ، هه روه ها ده زگایه کی 

چاپخانه ی هه یه به  ناوی )گه ردوون(ه وه   و کۆمه ڵێک کتێبی فارسیی به  چاپ گه یاندووه .
عه باس مه عرووفی چیرۆک و ڕۆمان و شانۆنامه  ده نووسێ و تا ئێستا 15 کتێبی له و بوارانه دا به  چاپ گه یاندووه ، بۆ 

ئه و کارانه ی چه ند خه اڵتێکی پێبه خشراوه .
ئه م گفتوگۆیه  له  ڕێی ئیمایله وه  سازدراوه ، ئێمه  کۆمه ڵێ پرسیارمان نارد  بۆ ئاغای مه عرووفی و ئه وان به م جۆره  
وه اڵمیان داوینه ته وه . ئه م گفتوگۆیه  به  هاوکاریی خاتوو )به یان ڕه شیدی( ئه نجام دراوه ، ئه و پرسیاره کانی ئێمه ی  

کردووه  به  فارسی و دواتر وه اڵمه کانی مه عرووفیی کردووه  به  کوردی.
دانا فایەق: به شێک له  کاره کانی تۆ خستنه ڕووی مێژووی واڵته که ته  و په یوه ندیداره  له گه ڵ 
ئه و مێژووه . جیاوازیی ڕۆماننووس و مێژوونووس له  کوێدایه ؟ ئایا ده کرێ ڕۆماننووس به  

هه مان شێوه ی مێژوونووس ئه مانه تداربێ له گه ڵ مێژوودا؟
ڕۆمانی  ئەگەر  تەنانەت  نییە،  مێژوونووس  ڕۆماننووس هەرگیز  مه عرووفی:  عه باس 
و  مێژووەوە  ڕووداوەکانی  ناو  دەخاتە  دەست  ئەوەی  لەبەر  بنووسێ،  مێژووییش 
و  فۆرم  هەن.  یادەوەرییەکانیدا  دااڵنی  لە  کە  دەکات،  ڕاستییانە  ئەو  دەستکاریی 

شێوازێکی تریان پێئەدات و خیانەتیان لێئەکات، بۆ ئەوەی ڕۆمان بنووسێت...
لە ژیانی تایبەتی کەسەکاندا، ناشیرینترین ڕەفتار درۆ و خیانەتکردنە لە ئەمانەت، 
بەاڵم لە ڕۆماندا نابێت نووسەر واقیع بۆ خەڵک دووبارە بکاتەوە، لەبەر ئەوەی ئەوان 
تا  دەخوێنێتەوە،  ڕۆمان  ئەوە   بۆ  خوێنەر  دەژین؛  واقیعەدا  ئەو  لەگەڵ  ڕۆژ  و  شەو 

لەگەڵ ژیانێکی دیکەی لە سەرووی ژیانی خۆیەوە پەیوەندی دروست بکات.
ئەوان ڕۆمان دەخوێننەوە، بۆ ئەوەی سەیری خەون و خەیاڵی شەهرەزادێک بکەن. 
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ڕۆمان لەدایکبووی شارە، خەڵک بۆیە ڕۆمان دەخوێننەوە، تا شاریتر 
بن، شارستانییەتەکان ببینن و وا بکەن بەرگەی ژیان بگرن، بەاڵم 
کاتێک مێژوو دەخوێننەوە، بۆ ئەوەیانە که  بزانن شتەکان بۆچی 

وایان لێهاتووە.

دانا فایەق: ئه و شتانه ی له  ده وروبه ر ڕوو ده ده ن، تا چه ند ڕه نگی 
تا چه ند  ژیانت  و  ڕۆژانه   واقیعی  به  گشتی  له  کاره کانتدا؟  داوه ته وه  

کاریگه ریی هه یه  له  ئه ده به که تدا؟ 
عه باس مه عرووفی: مەگەر دەکرێ لەژێر کاریگەریی ڕووداو و ساتەکانی 

دەوروبەردا نەبین؟ خۆ لەبارەی مەریخەوە نانووسین. باسی ئەو شوێن و شتانە 
دەکەین، کە لە دەوروبەرمانن و لەگەڵیان دەژیین.

جاری وا هەیە ڕەنگێک، بۆنێک یان دەنگێک دەمباتەوە بۆ کۆاڵنەکانی "ئیمامزادە یەحیا"ی تاران؛ 
هەندێجار بە خەونی شەقامێک لە بەرلیندا بەئاگا دێم.

بۆ  بوون؟  چۆن  خەونەکەی  وێنەکانی  بینیووە؟  خەونێکی  چ  دەکاتەوە  لەوە  بیر  هەڵدەستێ  خەو  لە  کە  نووسەر 
ئەوەی بتوانێ لەگەڵ بێدارییەکانیدا ئاوێته یان بکات و وێنەیەکی لێکدراویان لێ دروست بکات، بەشێک لە وێنەکان 
بێئاگایانە و دەستکاریکراوە، بەاڵم گرنگ ئەوەیە حازرخۆر نەبێ! شتە  لە دونیای خەونەکانیەوە دێن. ڕاستییەکی 

کۆنەکان نەجوێتەوە و لەباتیی ئەوانە وێنەی تازە دروست بکات. چ کارێکی سەختە... شیرین و سەخت!

دانا فایەق: ئه فسانه  و میتۆلۆژیا له  زۆربه ی کاره کانی تۆدا بوونیان هه یه . تێڕوانینی ئێوه  بۆ ئه فسانه  چۆنه  و به  
چ جۆرێک ده کرێ ئه و په یوه ندییه  له  نێوان ئه فسانه  و ئه ده بی نوێدا دروست بکرێ؟

وابزانم هەموو تەمەنی چیرۆکنووسینم بە بەرزەفڕییەکانمەوە تێپەڕیووە، بۆ ئەوەی بزانم  عه باس مه عرووفی: 
لەوێدا بیگەڕێنی، لەمبەر  واقیع و ئەفسانە و خەون دەبەزێنرێ، بە جۆرێک خوێنەر بکەیتە خەو و  چۆن سنووری 
بۆ ئەوبەر و خەبەری نەبێتەوە، بەاڵم ئەوە گرنگترە چۆن ڕۆمان یان چیرۆک دەکرێت بە ئەفسانە؟ لە سەردەمی 
گەنجێتیمدا لە خۆمم دەپرسی بۆ "نیزامی" توانیویەتی "شیرین و فەرهاد" بکات بە ئەفسانە و من ناتوانم؟ ئایا 
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سەردەمی ئەفسانە کۆتایی هاتووە، یان من لێی نازانم؟ شانۆنامه ی "دلی بای و ئاهوو"م نووسی؛ کاتێ نمایش 
تورکمانی  کۆنی  ڕۆمانێکی  لە  کەڵکی  ڕۆمانە  ئەم  نووسینی  بۆ  مەعرووفی  "عەباس  نووسییان:  ڕۆژنامەکان  کرا، 
وەرگرتووە..." دیارە من بێدەنگ بووم و هاوکات خۆشحاڵیش بووم، لەبەر ئەوەی قبووڵیان کردووە ئەوە ئەفسانەیە! 

ئەفسانەیەک کە بە خەیاڵی خۆم ئافراندبووم.
لەوەوە زانیم تەنانەت لەم سەردەمەشدا دەکرێ ئەفسانە دروست بکرێ و وەکو مورەبا کەوچک کەوچک دەرخواردی 

خەڵکی بدرێت.
ئەفسانە بۆ من هەر چیرۆکەکانی دایەگەورەمە، ئەو کاتەی لەسەر سنگی دەیخەواندم و ئەوەندەی دەوت، تا لە 
شیرینییەکەیدا ون دەبووم. هەزاران جار ئەفسانەیەکی بۆم دەوتەوە و من دیسان دەمویست گوێی لێبگرمەوە. یەکێ 
لەم ئەفسانانە لە بەشی کۆتایی ڕۆمانی "فەرەیدوون سێ کوڕی هه بوو"دا هاتووە. یەکێکی تریشیانم بە تازەیی 

نووسیوەتەوە بە ناوی "ئه فسانەی ئەشقێکی تەمومژاوی".

میلله ته که ی  ناو  ئه فسانه ی  ته نیا  بوون،  لێی سوودمه ند  ئێوه   ئه فسانه یه ی  ئه و  فایەق:  دانا 
خۆتانه ، یاخود په ڕیوونه ته وه  بۆ ئه فسانه ی گه النی تریش؟ به  مانایه کی دی، ئه فسانه یه ک 
هه یه  ته نیا هی میلله ته که ی ئێوه  بێ و ئه وانی تر، به تایبه ت میلله تانی ده وروبه ر لێی 

بێبه ش بن؟
بڵێ  دەتوانێ  کێ  مرۆڤەکانە.  هەموو  هیی  جیهان  ئەدەبیاتی  مه عرووفی:  عه باس 

"شازادە چکۆلە" هیی من نییە؟ خۆشەویستی من نییە؟ جەرگی من نییە؟!
دەتوانین لەم خەیاڵەدا تا ڕادەیەک بەرەوپێش بڕۆین و بە ئاسانی بڵێین "ڕاسکۆلنیکۆڤ"ی 
بوو!  ناسک  نەبوونیی کێشا...! چەندە کوڕێکی  و  زانکۆم؛ چەندە سەختی  هاوپۆلی 
دەکرێ بڵێین من "ڕۆبێرت سیبرتن"م و حوکمی لەسێدارەدانم بۆ دەرچووە! چونکە 
لە  تەقە  ئەوان  ئەوەی  لەبەر  کوشت،  خۆی  خواستی  بە  تاکه هاوڕێمم  "گلۆریا"ی 

ئەسپەکان دەکەن..!
دەبوو  ناچار  دایکێک  کاتێک  ئێراندا،  هەشتای  دەیەی  تاڵەکانی  و  ڕەش  ساڵە  لە 
ماڵەوە  حەوشەی  باخچەی  لە  لەسێدارەدراوه که ی  ئەندازیاره   گەنجه   کوڕه   تەرمی 
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بنێژێ و هەموو شەوێ بۆ دڵی خۆی "شامی غەریبان" بگرێ، لە 
"ئانتیگۆنە"ی سۆفۆکلیس چیرۆکی "موری"م نووسی؛ برای  سەر 
نابێت  تەرمەکەی  "کرۆئۆن"  فەرمانی  بە  و  کوژراوە  ئانتیگۆنە 

بنێژرێ و دەبێ ببێ بە خۆراکی قەل و داڵ...
براکەی.  تەرمی  ناشتنی  بۆ  دوای گۆڕێکدا دەگەڕێ  بە  ئانتیگۆنە 

هەر لە سەرەتای شانۆییەکەدا شڵەژاو و شپرزه  دێتە سەر شانۆ و 
ڕوو لە خوشکەکەی "ئاسمینە" دەکات و بە شیوەنەوە دەڵێ: "ئاسمینە" 

خوشکەکەم، دڵسۆزی ڕۆژانی چەرمەسەریم، ئاگاداری سزای خوداکانی 
لە سەرمان؟"

سۆفۆکلیس سێهەزار ساڵ پێش ئێستا ئەم شاکارەی نووسیووە، بەاڵم ئێمە 
هێشتا بە دوای گۆڕدا بۆ برا کوژراوەکانمان دەگەڕێین.

چ  تایبه تی  شێوه یه کی  به   یاخود  هه یه ؟  تۆ  ئه ده بیاتی  له سه ر  کاریگه رییه کی  چ  هیدایه ت"  "سادق  فایەق:  دانا 
په یوه ندییه ک له  نێوان )کونه په پووی کوێر(ی هیدایه ت و )په یکه ری فه رهاد(ی ئێوه دا هه یه ؟

عه باس مه عرووفی: هیچ... مەگەر دەکرێ مرۆڤ لە ژیر کاریگەریی کتێب و فیلم و ئەزموون و موزیک و شێوەکاریدا 
نەبێت؟ هەندێجار سێ ساڵ سەیری پەیکەرێک دەکەی! هەڵبەت من نازانم ئەو بابەتانەی کاریگەرییان لەسەر نەستم 
بووە؛ چین، بەاڵم دەزانم هیدایەت هیچ کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆی لەسەرم نەبووە. قسەی زۆرم لەگەڵ هیدایەت 
بوو؛ دەبوایه  قسەکانمی پێبڵێم. لە ڕۆمانی "پەیکەری فەرهاد"دا دیالۆگێکم لەگەڵی دروست کرد. ئەو لە ڕوانگەی 
پیاوه وه  سەیری "ژنی وەهمی" دەکات و دەینووسێتەوە، بەاڵم من لە "پەیکەری فەرهاد"دا بووم بە "ژنی وەهمی"، 
گوڵێکی نیلوفەرم بە دەستەوە گرت و لە بەردەمی پیرەمێردە کۆمەکەدا نووشتامەوە و چاوم بڕییە چاوە ڕەش و 

گەشەکانی ئەو پیاوەی "کوونەپەپووی کوێر"ی نووسیووە.
گێڕەرەوە، یان کەسایەتیی سەرەکیی "پەیکەری فەرهاد" ئاشقی ژیانە، لە کاتێکدا گێڕەرەوەی "کوونەپەپووی کوێر" 

شەیدای مەرگە.
لە "پەیکەری فەرهاد"دا "هەرزە و خەیاڵی" یەک کەسن. لە کتێبی "حەوت پەیکەر"ی نیزامی-شدا هەر یەکێکن.
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"ماه پەیکەر"ی ئەفسانەیی و خەیاڵی دەبێ بە هەرزە و زۆر شتی تریش...
ئەگەر ئەم قسانەم وەک وتارێکی ئەدەبی لە ڕۆژنامەیەکدا باڵو بکردایەتەوە، )با( ڕۆژنامەکەی دەبرد، بۆیە بە ناچاری 

چواردە مانگ بێوچان دانیشتم و ڕۆمانی "پەیکەری فەرهاد"م نووسی؛ ڕۆمانێک کە لە ڕاستیدا دژەڕۆمانە...

دانا فایەق: قسه یه ک هه یه  ده ڵێ؛ ڕۆمانی فارسی تا ئێستا "کونه په پووی کوێر"ی تێنه په ڕاندووه ... به ڕاست  ڕۆمانی 
فارسی ئه و ڕۆمانه ی تێنه په ڕاندووه ؟

عه باس مه عرووفی: ڕۆمانی فارسی لە "کوونەپەپووی کوێر" -کە باشترین ڕۆمانی هیدایەتە- تێپەڕیووە، گەیشتووەتە 
کۆمەڵێ ڕۆمان و چیرۆکی تر. هاوکات هیچ شتێک لە قورسایی "کوونەپەپووی کوێر" کەم نەبووەتەوە.

ئه گه ر  من،  پاش  نەوەی  گومان مەکەن.  کوێر"داین.  "کوونەپەپووی  ئێجگار سەرووتری  قۆناغێکی  لە  ئێستا  دیارە 
ئەدەبی من بەرەوپێشه وه  نەبەن، بۆچی کاغەز ڕەش دەکەنەوە؟ هیدایەت بەو هەموو زیرەکی و چوختیبوونەوەیەوە 
ئەگەر نەوەی پاش ئێمە بووایە، دەبوو باشتر و بەهێزتر لە ئێمەی بنووسیایە، بۆ؟ چونکە لە دوای ئێمەوە دەهات. 
دونیا بەرەو کامڵبوون دەڕوات، قەرارەکە وایە: ئەوانەی دواتر دێن، ده بێ باشتر بن لە ئێمە. 

چڕوپڕتر، ئاڵۆزتر و وریاتر.
"سەمفۆنیای  فارسی،  ڕۆمانی  شێوه کانی  لە  شێوه یه که   کوێر"  "کوونەپەپووی 
مردووەکان"یش شێوه یه که  لە شێوه کانی ڕۆمانی فارسی، بەاڵم نەک بە هەمان شێوەی 
"کوونەپەپووی کوێر"،  ڕۆمانی  نامەوێ  و  "کوونەپەپووی کوێر". هەرگیز نەمویستووە 
ببینەوە،  ڕووبەڕووی  نەکرێ  و  بزانم  وەحی  بە  ئەدەبی  تری  تێکستێکی  هەر  یان 
یان ڕەخنەی لێبگرین، بۆ نموونە؛ من لەگەڵ چیرۆکی دەفتەری یەکەمی "مەسنەوی 
مەولەوی"دا کێشەم هەیە. ناتوانم قبووڵی بکەم خودا کچێکی گەنجی لە پێناو چێژی 
پادشایەکدا خوڵقاندبێ. لە کارەکانمدا شتەکانیش کاره کتەرن و کەسایەتییان هەیە. 
ئینسانەکان  بکەم  قبووڵی  چۆن  ئینسانن.  بەڵکو  نین،  پاڵەوان  ناویان  مرۆڤەکانی 

وەکو خاشاک مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێ و هەرچییان بەسەر هات، چش...؟
چۆن دەبێ ئەو قسەیەی مەوالنا قبووڵ بکەم؟ ئەمە ڕوانگەیەکی مەالیانەیە، لەبەر 
ئەوەی مەوالنا تەنیا چیرۆکەکە ناگێڕێتەوە، بەڵکو بڕیار دەدات و ئامۆژگاریش دەکات. 
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من لەو بارەیەوە قسەی خۆمم لە ڕۆمان "ساڵی ئاشووب"دا کردووە. 
هەر ئەو خۆشەویستییەی کچی پاشا بۆ کابرای زه ڕەنگەر... من 
گێڕانەوەکەی  لە  دەگێڕمەوە.  تر  شێوازێکی  بە  ئەفسانەیە  ئەو 

مندا کچ یان ژن بێدەسەاڵت نین؛ بیر دەکەنەوە و ڕۆڵیان هەیە.

دانا فایەق: هه ندێ پێیان وایه  ئه ده بیات له  دۆخی ئازاد و کراوه دا 
له   بدات،  هه ناسه   ده توانێ  و  ده چێت  به ره وپێش  ده کات،  گه شه  

به رامبه ردا ڕایه ک هه یه  که  پێی وایه  له  فه زای داخراودا نووسه ر ده توانێ 
داهێنانی زیاتر بکات و کاتێک هه موو ده رگاکانی به  ڕوودا داده خرێن، ناچاره  

بکاته وه ،  تاقی  جیاواز  جیاواز  ڕێگه ی  و  ببات  نووسین  تری  شێوازی  بۆ  په نا 
ئه مه ش وا ده کات داهێنان بخوڵقێنێ. تۆ له  کام بۆچوونه یانه وه  نزیکی؟

هەموو  ئەم  ده هێنێ؟  داهێنان  خۆیدا  لەگەڵ  داخراو  دۆخی  چی  یانی  مه عرووفی:  عه باس 
خەڵکە لە زیندانەکاندا دەڕزێن و کات بە فیڕۆ دەدەن و پیر دەبن، ئەی بۆچی تەنانەت یەک کاری ئەدەبی ناخوڵقێنن؟ 
شارەزایەکی باشی شەترەنجیان لێدەردەچێ، بەاڵم نابن بە ڕۆماننووس. بێمانایە، باوەڕ مەکەن دۆخی داخراو ببێتە 
هۆی داهێنان. ڕەنگە نووسەر هەندێجار لە بارودۆخێکی داخراودا ژیان بەسەر بەرێ، ئەم حاڵەتە بۆ منیش ڕوویداوە، 
دەزانم لە دۆخی داخراودا کاتێک ڕێگە لە هونەرمەندێک دەگیرێ، بیری داهێنەرانەی ڕێگەیەکی تر دەدۆزێتەوە، بەاڵم 
دۆخی داخراو داهێنان سیس و وشک دەکاتەوە و گیانی ده کێشێ. ئەدەبیات لە دۆخی ئازاد و کراوەدا هەناسە دەدات 
و بااڵ دەکات، بۆیە ئەدەبیاتی داهێنەرانە لە هیچ قەفەزێکدا جێی نابێتەوە، نە لە قەفەزی تەسکی ئایینەکاندا و نە 
لە قوتووی تاریکی ئەو ئایدیۆلۆژییانەدا، که  بە "چەپ" ناسراون، خراپترینەکەشی سەردەمی "ستالین"ە، کە کۆمەڵێ 
تر  و چه ندانی  ماندالیشتام"  "ئوسیپ  و  بابل"  "ئیزاک  تیا چوون.  و  ئەو دۆخەیان کرد  نووسەری گەورە ئەزموونی 
نموونەی ئەو نووسەرانەن. بێگومان دەزانن چ بەاڵیەک بەسەر بولگاکۆڤدا هات، ڕۆحی دەرچوو تا ڕۆمانی "مامۆستا 

و مارگرێتا"ی نووسی و باڵوی کردەوە.
دەرهێنەری ناوداری دانیمارکی "سوزانە پییەر" لە فیلمەکانیدا کۆمەڵگەی پێشکەوتوو و ئاستبەرزی دانیمارکی لە 
بارودۆخێکی دژوار و داخراودا نیشان دەدات، دواتر دەیخاتە ژێر ڕەخنەیەکی توندوتیژه وه . وای دادەنێ ئەگەر کەسێکی 
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دانیمارکی بخرێتە جێی کەسێکی سەر بە "تاڵیبان"، ئایا وەکو ئەوی لێدێ؟ بەڵێ... تۆیش ئەگەر لەو دۆخەدا بیت، 
وەکو ئەوت لێدێت و بگرە خراپتریش. حەزم لەم تێڕوانین و ئازادی و مامەڵەیەیە.

هونەرمەند دەبێ ئەو ئازادییەی هەبێت چاودێریی خەڵکی کۆمەڵگەکەی بکات و بیانخاتە ناو بۆتەیەکی ئاگرینه وه ، 
بۆ ئەوەی ئاستی خۆڕاگری و مرۆڤایەتیی بەرز بکاتەوە. مامۆستا، سەرباز، سەرمایەدار، ژن، پیاو، منداڵ... 

کردووە،  ناشیرین  سەربازەکانی  برا  چارەی  ئەوەی  بەرامبەر  لە  دەکات،  نمایش  "براکان"  فیلمی  کاتێک  دواتریش 
دەوڵەت ڕاپێچی دادگای ناکات. ئەو دەڵێت: وای دابنێین سەربازێک نێردراوە بۆ ئەفغانستان، تاڵیبان دیلی کردووە 
و ئازار و ئەشکەنجەیەکی زۆری داوە، دواتر بە هۆی هەندێ ڕووداو و پێشهاتەوە ناچار دەبێ "هاوزیندانی"یەکەی 
بکوژێ، پاش ئه وه ی چەند شتێک ڕوو دەدات، ئازاد دەبێ و دەگەڕێتەوە بۆ واڵتەکەی خۆی. ئەم دەرهێنەرە وێنەکە 
نیشانی سەربازەکە دەداتەوە و پێی دەڵێ: ئەمە تۆیت کە لە تاڵیبانیش خراپتری... ئەگەر وا نیت، ئاگادار بە؛ هەرگیز 

وا نەبیت...
زۆر جوانە، ئەم تێڕوانینە جێی ستایشە؛ بە پێچەوانەوە، بۆ نموونە ئەمڕۆ ڕاپۆرتێکم خوێندەوە کە ئیسرائیلییەک 
نووسیبووی، لە سەدا ٦٣ی گەنجانی ئیسرائیل دڵنیان کە ئەم دێڕە: )دونیا دژی ئیسرائیلە( 
وەکو ئایەتێکی ناو )تەورات( قەت گۆڕانکاریی بەسەردا نایەت. من و زۆربەی هاوڕێکانم 

دژی ئیسرائیل نین... ئیتر بۆ درۆ دەکەن؟
هەروەها نووسیویەتی: )ئیسرائیلییەکان تووڕە دەبن بەرامبەر ئەو شتانەی لە جیهاندا 

و بە تایبەتی لە ئەوروپا دژ بەوان دەوترێن( ئەمە یانی چی؟
لە سەدەی ڕابردوودا یەک مرۆڤی دەرووننەخۆش تاوانێکی گەورەی کردووە، ملیۆنان 
مرۆڤی کوشتووە و دونیای بەرەو ڕمان بردووە، بەاڵم جەنگ کۆتایی هاتووە. "ویلی 
برانت" لە بەردەم گۆڕی کوژراوەکاندا داوای لێبووردنی لە هەموو دونیا کرد. دوای 
جەنگ هەموو ڕووناکبیران بە شێوازی جۆراوجۆر هاوخەمیی خۆیان نیشان داوە، بەاڵم 
هێشتا ئیسرائیلییەکان بە بیستنی هەرشتێک دژ بە خۆیان، تووڕە دەبن. بۆ؟ هەست 
بە الوازیی خۆیان دەکەن؟ دەترسن؟ ئەو هەموو حەساسییەتەیان لە چییە؟ ئەو خۆ بە 
بەشخوراو نیشاندانە بەردەوامەیان دەگات بە کوێ؟ وەکو ئەوە وایە ئێمە هێشتا بە 
بیستنی ناوی مەغۆلەکان بلەرزین. قسەیەکی باو هەیە دەڵێ: "پاک بە و بێباک بە".
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بیری  دەمخەنەوە  و  دەکەن  من  فیکری  بە  یاری  شتانە  ئەم 
نووسەر  هەر  مندا  واڵتی  لە  خۆم.  واڵتەکەی  دەسەاڵتدارانی 
پیشەیەکدا  و  بوار  هەر  لە  کاره کتەرێک  بیەوێ  دەرهێنەرێک  و 
مەبەستم  ببوورن  بڵێ؛  و  بڕوات  دەبێ  بەردەوام  بکات،  دروست 
ئەوە نەبوو کە ئێوە لێی تێگەیشتوون. هەندێک لە پیشەکان هەر 

قەدەغەیە باس بکرێن، بۆ نموونە مەال، سەرباز، بەسیجی، پۆلیس، 
ڕوخسارێکی  وەک  دەبێ  بکرێن،  باس  ئەگەریش  تر.  زۆری  و  قازی 

جوان و بەرز بخرێنە ڕوو. مەگەر لەبەر چییە زیاتر لە نیوەی نووسەرە 
بەناوبانگەکانی واڵتی من لەمالوالی جیهاندا دەژین و ئاوارەن؟

دانا فایەق: تۆ پێشتر له  واڵتێکدا ژیاویت و نووسیوته ، که  تێیدا سانسۆرێکی زۆر 
له سه ر نووسین و هونه ر هه یه ، به  ڕاده یه ک  نووسه ر و هونه رمه ند ناچاره  به ر له وه ی کاره کانی 

ئه و  ده کات.  کار  ئه وجا  بکا،  سانسۆر  خۆی  خه یاڵی  و  فیکر  خۆی  سه ره تا  بکرێن،  سانسۆر  ده سه اڵته وه   له  الیه ن 
خۆسانسۆرکردنه  چه نده  بوونی هه یه  له  کاره کانتدا؟ به و مانایه ی ئه گه ر ئه و کارانه ی پێشتر له  ئێرانی ژێر سایه ی 

سانسۆردا نووسیوتن، له  ئه ڵمانیای دوور له  سانسۆر نووسیباتن، جیاوازییان زۆر ده بوو؟
عه باس مه عرووفی: کاتێک لە ئێران بووم ڕازی نەدەبووم بە سانسۆر، یان خۆسانسۆرکردن، بەاڵم چەند جارێک 
بەری کەوتم! وەختێک ڕۆمانی "پەیکەری فەرهاد"م نارد بۆ وەزارەتی ئیرشاد تا مۆڵەتی چاپکردنی وەربگرم، ١٥ 
مۆڵەتی  و  دان  نیشان  تریشم  دێڕەکەی  دوو  خۆم  من  دۆزییەوە،  دێڕیان   ١٣ لەوێ  کرد؛  زیاد  بۆی  توندم  دێڕی 
چاپکردنەکەیم وەرگرت. بەڕێوەبەری گشتیی کتێب پێمی وت: "بەڕاستی تۆ کەسێکی شەریفی" و سوپاسی کردم! 
بۆ کتێبی "تواوە" لە دەزگای وەشاندن و چاپکردنەوە پەیوەندیم پێوە کرا و وتیان وەزارەتی ئیرشاد ٣٥ شوێنی لە 
کتێبەکە دیاری کردووە کە دەبێ بیانگۆڕم. وتیان قبووڵتە؟ وتم دیارە کە قبووڵمە!. ڕووداوەکانی ناو ڕۆمانەکە لە نێو 
زیندانێکی دوای ئینقیالبدا دەگوزەرێ. نووسەرێکم خوڵقاندووە لە زیندانی ئەو سەردەمەدا و لە ژێر ئەشکەنجەدا 
خەریکە گیان ئەدا؛ چۆن بەمەیان نەزانیووە؟! دوای دەستکاریکردنی ئەو ٣٥ شوێنە، کتێبەکە چاپ و باڵو کرایەوە، 

بەاڵم دوای یەک هەفتە دابارین بەسەریدا و هەمووی کۆ کرایەوە.

65ئەدەبیسەردەم



تا ئێستا کارەکانم کە لە ئێران و ئه ڵمانیا نووسراون، هەرهەموویان بەبێ خۆسانسۆرکردن خراونەتە سەر کاغەز، 
تەنانەت یەک دێڕی نووسینەکانم لە دۆخێکی ئازادتردا ناگۆڕم. هەر ئەمەیه  کە هەن! بەاڵم زۆربەی کتێبەکانم لە 

ئێران مۆڵەتی باڵوکردنەوەیان نییە.

دانا فایەق: ئه ده بیات و سیاسه ت له  کوێدا یه ک ده گرنه وه ؟ یاخود شوێنێک هه یه  ئه و دووانه  به  یه ک بگه یه نێ؟
عه باس مه عرووفی: سیاسەت و ئەدەبیات دوو هێڵی یەکئاڕاستەن، هەرگیز بە یەک ناگەن. قسەیەکی بەناوبانگ 
هەیە دەڵێ: "تا ئەو کاتەی حکومەت ببێ، شۆڕشیش هەیە" ئەدەبیات هیچ کاتێک نابێت بە کەری دەستەمۆکراوی 

سیاسەت.
ئه ده بیات ئەسپێکی یاخییە لە بەرامبەر سیاسەتدا، سیاسەتمەدار ببینێ، یاخی دەبێ، سم ئەکوتێ و ڕێ نادات سواری 

ببن.
بدات  فریوو  ئەوەی خەڵک  بۆ  دەکات  درۆ  وەستاوە. سیاسەت  درۆ  لەسەر  درۆیە. سیاسەت  خاڵی هاوبەشیان  تاکە 
ناگێڕێتەوە،  واقیع  ڕۆماننووس  خەونە.  و  خەیاڵ  ڕۆمانیش  بنەمای  بیانچەوسێنێتەوە،  و 
مێژوونووسیش نییە، بەڵکو دەستکاریی واقیع دەکات، بە ڕاست نیشانیانی دەدات و درۆی 

شاخداریان بۆ زیاد دەکات.
ئەدەبیات خەیاڵ دەچنێ، درۆ دەکات، زەوی و زەمان دەگرێ بە شایەت، تا دونیا جوانتر 

و ئینسانیتر بکات و جێگەی بەرگەگرتن بێ.
چ تێکستێکی ئەدەبی ژیانی کەسێکی وێران کردووە، یان بەشی کەسێکی خواردووە، 
یاخود خوێنی کەسێکی ڕشتووە؟ بە پێچەوانەوە، چ سیاسەت و سیاسەتمەدارێک هەیە 
ئەمانەی نەکردبێ؟ ئەلبیر کامۆ دەڵێ: "کەسانێک چارەنووس و سیاسەتی مرۆڤەکان 
دەبەن بەڕێوە، کە هیچ گەورەیی و قابیلیەتێکیان نییە. ئەوانەی گەورە و شایستەن 

ناچنە ناو سیاسەتەوە".
توانای  بێ،  شاخدارتر  درۆکەی  هەرکامێکیان  خۆتان،  بەرچاوی  بیهێننە  ئیستا 
کاریگەریی زیاترە. تا ئەو شوێنەی یادم بێ، لە ١٥٠ ساڵی ڕابردووی ڕووسیادا چەندین 
حکومەت هاتوون، خەڵکیان کوشتووە، خەڵکیان تااڵن کردووە و دواتر ڕووخاون، بەاڵم 
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"دۆستۆیڤسکی" بە درێژایی ١٥٠ ساڵ وەکو کێوێک لە جێی خۆی 
ماوەتەوە، ئینسانی و ڕەگداکوتراو. لە فەڕه نسای ئازاد و ئەوروپا 
کەس  گۆڕاون؟  سەرۆککۆمار  چەند  ڕابردوودا  ساڵەی  پەنجا  لەم 
بۆ؟  نەچووەتەوە.  بیر  کامۆ"ی  "ئەلبێر  کەس  بەاڵم  نییە،  بیری 
چونکە "مۆرسۆ"ی دروست کردووە و "بێگانە"ی خوڵقاندووە. مەگەر 

"شازادە چکۆلە" چ پەیوەندییەکی بە سیاسەتەوە هەیە؟ بەاڵم ئەو 
سەگبابە زۆر قسەی زیندووی پێیە، کە سیاسەتمەدارەکان دەیجوونەوە 

و دیسان خەڵکی پێ فریوو دەدەن.

دانا فایەق: هه ندێک له و باوه ڕه دان ئه ده بیات شتێکی زاتییه  و نووسه ر کاتێک 
له والوه   نه کاته وه ...  دی  هیچی  له   بیر  و  بێ  بیر  له   خۆی  ده بێ  ته نیا  ده نووسێ، 

ڕایه کی تر هه یه  که  پێی وایه  ئه ده بیات ده بێ له  خزمه تی کۆمه ڵگه دا بێ و نووسه ر ئه رک 
و وه زیفه یه کی ئه خالقیی له سه ر شانه  به رامبه ر کۆمه ڵگه !. تۆ پێت وایه  ئه ده بیات و نووسه ر ئه رک و وه زیفه یه کی 

ئه خالقیی له و جۆره ی له سه ر شان بێ؟
عه باس مه عرووفی: نووسەر ژنێکە بەردەوام سکپڕ دەبێ لە کۆمەڵگە، بۆ ئەوەی شتێک بێنێتە بوون، گەورەی بکات 

و بیسپێرێتەوە بە کۆمەڵگە، بێ ئەوەی خۆی دەسەاڵتێکی هەبێ لەم پێچەبەدەورییە.
پەیام و بەڵێن با هەر بۆ "ماکسیم گورکی!" بێت. بەڵێن بە کێ؟ بە چی؟ نووسەر شەو لە پاڵ کۆمەڵگەدا نووستووە 

و توانای دووگیانبوونی بووە، ئێستا دەبێ بەرپرسیش بێ؟
 بۆ؟ هەندێک جار دەوترێ "نووسەر ویژدانی کۆمەڵگەیە"، من دەپرسم مەگەر کۆمەڵگە خۆی ویژدانی نییە؟ نا... 
نووسەر ویژدانی خۆیەتی. بە باوەڕی من "نووسەر" ددانی کۆمەڵگەیە، هەموو شتێک ورد دەکات و ئەیهاڕێ، بۆ ئەوەی 
تەحەمول بکرێ. ئەگەر بەردیش بێت، دەشکێ. کۆمەڵگە ئەگەر بێددان بێت، بێنووسەر و کتێب بێت، دەبێ هەموو 
شتێک بکرێتە شلەمەنی و دەرخواردی بدرێ. سیاسەتمەدارەکان حەز دەکەن هەمیشە شلەمەنی دەرخواردی کۆمەڵگە 
بدەن و نایانەوێ کااڵکەیان لەژێر ددانی نووسەردا شی بکرێتەوە. سیاسەتمەدار شەڕکردن لەگەڵ واڵتانی دراوسێ و 
هاوئایین بە گەورەیی و شەرەف دادەنی، بەاڵم نووسەر ئاگری هیچ شەڕێک خۆش ناکات. ئەگەر ڕۆژێک دەسەاڵتدارە 
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ستەمکارەکان بڕوخێندرێن، دیسان نووسەر ڕێ لە تۆڵەسەندنەوە دەگرێ و داوا لە خەڵک دەکات کەس بە عەموودی 
کارەباوە هەڵنەواسن. پێیان دەڵێ؛ عەموودی کارەبا دروستکراوە بۆ ڕووناکیی شارەکە.

داهێنەرانە  ئەدەبیاتی  و  ڕۆمان  و  چیرۆک  ئەوەیە  نووسەر  ئیشی  نییە،  ئەمانە  نووسەر  ڕاستەوخۆی  ئیشی  بەاڵم 
بخوڵقێنێ، وەکو "شەهرەزاد" چیرۆک بچنێ و لە خەڵکەوەی بپێچێ و دووریان بخاتەوە لە بەاڵ...

دانا فایەق: ئێوه  نووسه رێکن ڕه گێکی قووڵتان له  ناو واڵته که تاندا هه یه  و زۆرینه ی خوێنه ره کانتان له وێن. ئێستا 
که  ئاواره ن و دوور که وتوونه ته وه  له وان، ئه و دوورییه  و نه بوونی په یوه ندی و به رکه وتنی ڕاسته وخۆ له گه ڵیان، چ 

کاریگه رییه کی کردووه ته   سه ر خۆتان و کاره کانتان؟
عه باس مه عرووفی: نووسەر دار نییە کە سێبەرەکەی لەسەر زەوییەکی تر بێت. نووسه ر ئینسانە و ئینسانیش 
ڕیشەی لەو شوێنەدایە، کە لێی لەدایک بووە. یەکەم شت کە دوای بیستنی ناوی بەریتانیا بە بیرمدا دێت، "ویلیام 
شه کسپیر"ە، بۆ بترسم لەوەی کە لە هەرکوێیەکی ئەم دونیایەدا بژیم؟ لە هەر خانوویەک بم، پەنجەرەکەم ڕووه و 
خانوو و گەڕەکی خۆم کراوەیە. ئەو کاته ی "سەمفۆنیای مردووەکان" باڵو بووەوە، ته مه نم سی 
ساڵ بوو، لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ "ئیسماعیل جەمشیدی" بۆ گۆڤاری "ئارمان" وتم: من 
سەرەتا دەبێ لە خانووی خۆمه وه  گەشە بکەم و بناسرێم، دواتر لە گەڕەکەکەم، ئینجا 
ببنەوە.  باڵو  و  وەربگێڕدرێن  دراوسێم  واڵتانی  لە  بابەتەکانم  خۆشە  پێم  ناوچەکە. 
ئەوکاتە بە سەرنج و پشتگیریی ئەوانەوە دەتوانم بڕۆم بۆ ئەوروپا و ئەمریکا و واڵت و 
زمانەکانی تر... مەگەر دەکرێ نووسەر لە ماڵ و گەڕەکی خۆی نەناسرابێت و هاوکات 

جیهانی بێت؟
زۆر نووسەری گەنج دەناسم کە تیراژی کتێبەکانیان ناگاتە "هەزار" دانە، پەل دەکوتن 
و هەوڵ دەدەن کارەکانیان بە زمانی ئینگلیزی و فەڕه نسی و ئەڵمانی وەربگێڕدرێن. 
بۆ؟ سوودی ئەمە چییە؟ یەکێکیان دەیوت: "ئەم خەڵکە خوێنەر نین، دەبێ چاویان 
خۆت  خەڵکەکەی  لە  چاو  "سەیرە!  وتم:  بگەیەنین"  جیهان  بە  خۆمان  و  لێبپۆشین 
نموونەیەکی  چەند  لە  جگە  ناکرێ...  ببینێ!"  تۆ  دونیا  بیت  چاوەڕێش  و  بپۆشیت 
دەگمەن کە نووسەر بە هۆی بارودۆخی سیاسییه وه  جیهانی بوون، وا باوە سەرەتا 
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دیوارێکە،  دونیا  بپاریزێ.  خۆی  گەڕەکی  و  ماڵ  لە  ئیمزاکەی 
نووسەر شوێنپه نجه ی خۆی لەسەر دادەنێت و تێدەپەڕێ. لە نێوان 
ئەم شوێنپه نجانه دا چ مرەکەبێک بەکار بێنێ بۆ ئەوەی زەمەن و 
تۆز و سەرما و ئاگر نەیسڕێتەوە؟ کارێکی قورس، بەاڵم شیرینە. 
هەندێجار پێویست دەکات پەنجەی بکات بە ناو فرمێسک و خوێنی 

خۆیدا و بیکێشێ بە دیوارەکەدا. مرەکەبی فرمێسک و خوێن هه رگیز 
کاڵ نابێتەوە.

بن  جیهانی  نووسه رێکی  ده تانه وێ  ئێوه   مه عرووفی  ئاغای  فایەق:  دانا 
یاخود ئێرانی؟ له گه ڵ ئه وه ی زۆربه ی کاره کانت وه رگێڕدراونه ته  سه ر چه ندین 

زمان و خوێنه ری باشیشیان بووه ، هه روه ها کۆمه ڵێ خه اڵتی جیهانیت پێبه خشراوه ، 
که چی هه ندێجار وه کو نووسه رێکی ئێرانیی ناسیونالیست ده رده که ویت و قسه  ده که یت! پێت 

وا نییه  پێویسته  نووسه ر ئه و سنوورانه  تێپه ڕێنی بۆ ئه وه ی ببێ به  نووسه رێکی جیهانی؟
دونیا  لەم  ئەوەی  بۆ  بێت  دایکمدا  دەستی  لە  دەستم  ئەمەوێت  مرۆڤە.  دایکی  نیشتمان  مه عرووفی:  عه باس 
دایکمدا  باوەشی  لە  دوامدا گەڕا  بە  نامەوێ خۆم ون بکەم. دەمەوێ ئەگەر کەسێک  نەبم.  بێسەرەوبەرەیەدا ون 

بمدۆزێتەوە. ئەمە ناسیۆنالیزمە؟ نازانم. من نووسەرێکی ئێرانیم.
 لە ئه ڵمانیا بە بۆنەی ڕۆمانەکانمەوە خەاڵتی ئەدەبیی گەورەم وەرگرتووە. شوێنێکی پتەوم بۆ خۆم دروست کردووە 
و کتێبەکانم بۆ کۆمەڵێ زمانی دیکە وەرگێڕدراون، وەکو تورکی و چەندین جاریش کوردی، بەاڵم وتوومە، نامەوێ 

خۆم ون بکەم.

ئاستێکی  ده وروبه ر  واڵتانی  به   به راورد  و  هه یه   دێرینی  مێژوویه کی  فارسی  ئه ده بیاتی  هه رچه نده   فایەق:  دانا 
بااڵتریشی هه یه ، به اڵم تا ئێستا ئه و ئه ده بیاته  وه کو پێویست نه یتوانیووه  بناسرێ و جێی خۆی بکاته وه  له  ئه ده بیاتی 

جیهانیدا، دیاره  مه به ستمان ئه ده بیاتی هاوچه رخی فارسه . ئێوه  ئه مه  بۆ چی ده گه ڕێننه وه ؟
عه باس مه عرووفی: جیهانیبوون پێویستی بە سیسته مێکی سیاسیی ئاقڵ و بەهێزە. سیسته مێک کە پشتگیری له  
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بونیادنەرانی کولتوور بکات، نەک لە ئەدەبیات و هونەر و کتێب و فیلم و موزیک بترسێ. بۆ دەبێ سااڵنی گەنجێتی و 
داهێنانم لە ڕاڕەوەکانی وەزارەتی زانیاری بسووڕێمەوە و دواتر بۆم دەرکەوێت "سەعید ئیمامی" و پرۆژەی "کوشتنی 

زنجیرەیی"ی ددانم لێ تیژ دەکەنەوە؟
بۆ دەبێ له  کاتی لێپرسینه وه دا بڵێم: "سورمێلینا" خەیاڵ و خەونی منە و فاڵن خانم نییە، کە ئەتانەوێ سیناریۆکەیم 

بۆ بنووسن؟ بۆ دەتانەوێ دەستدرێژی بکەنە سەر خەونەکانم؟
جیهانیبوون پێویستی بە سیسته مێکی سیاسییە، که  متمانەی بە خۆی و نەمریی خۆی هه بێت، نەک ڕوخێنەرانی 
بۆتەی  بخەنە  بکات کۆمەڵگە  نووسەرانی  لە  داوا  و هونەر. سیسته مێک  و شێوەکاری  نووسەر  و  و کتێب  پەیکەر 
ڕەخنەوه ، بەوێنەی بکەن، ڕووناکی بخەنە قوواڵیی تاریکییەکانی، نەک بە نێو تێکستەکانی ئێمەدا بگەڕێت بۆ ئەوەی 

بزانێت کوێی بخاتە بەر مه قسه ڵه ی تیاچوون.
من و کەسانی چارەڕەشی وەکو من، دەبێ نیوەی هێز و وزەمان بۆ پووچه ڵکردنه وه ی پیالنه کان دابنێین، ئه وسا دەست 
بکەین بە نووسین. لە پاڵ ئەمانەدا خەمی مووچە، خەمی باڵونەبوونەوەی کتێبەکانمان لە واڵتی خۆماندا، خەمی 
نەدانی مۆڵەتی باڵوکردنەوە و هەزار خەمی تر. ئەو خەمانه ی کە چیتر خەم نین، به ڵکو بوون 

بە حوزن.
هەڵبەت؛ دەقی ئەدەبیی وااڵ هاوارێکی پێچراوه یە لە ئاسمان، ڕۆژێ لە ڕۆژان هەر بە 
گوێی خەڵکانی تر دەگات، بەاڵم درەنگتر. ئێمەش ڕاهاتووین بەو دواکەوتنە. ڕۆمانێکی 
من ٢٦ ساڵی خایاند تا لە ئێران باڵو کرایه وه ! کاتێ نووسینی ڕۆمانه که  ته مه نم ٢٦ 

ساڵ بوو و کاتی باڵوبوونەوەی ٥٢ ساڵ! خەمناک نییە؟

و  نووسه ر  گه وره   چه ندین  خاوه نی  که   ئه ڵمانیا  واڵتی  بۆ  هاتی  تۆ  فایەق:  دانا 
فه یله سووف و بیرمه ند و قوتابخانه ی ئه ده بی و فیکرییه، له  ناو ئه و پاشخانه  گه وره  
و ده وڵه مه نده ی فیکر و نووسیندا چۆن ده توانی ون نه بیت و جێی خۆت بکه یته وه ؟ 

یان له و باوه ڕه دای بتوانی جێی خۆت بکه یته وه ؟ 
بووم،  بۆل"  هانریش  "ماڵی  میوانی  که   ئێرانیم  یەکەم  من  مه عرووفی:  عه باس 
یەک ساڵیش بەڕێوەبەری ئەوێ بووم. پێنج کتێب و پتر لە هەشتا بابەتم لە گۆڤار و 
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کتێبەکانی ئانتۆلۆژیا و ژمارەیەکی زۆر گفتوگۆم باڵو بوونەتەوە. 
بیرم  ئیتر...  و  کراوە  نمایش  ئەڵمانی  زمانی  بە  شانۆشم  دوو 

نەماوە!
نەکەم،  درۆ  هەرگیز  بم،  کات  پابه ندی  بووم  فێر  ئه ڵمانیا  لە 
دەمامکم نەبێ، خۆم بم. لە ساتەکانم بە باشی کەڵک وەربگرم و 

چێژیان لێببینم، خۆمم خۆش بوێت و هاوکات ئامانجە جوانەکانی 
کولتوورەکەم نیشانی هاوڕێ ئەڵمانییەکانم بدەم. هاوڕێی زۆر باشم 

هەیە و ئیتر هەر ئەم شتانە!!!
سااڵنێکە لە شەقامی "کانت"ی بەرلین دەژیم و کار دەکەم، شەقامەکانی 

دەوروبەرم بە ناوی فەیلەسووفە ئه ڵمانییەکانەوە ناو نراون. ئەگەر کەسێکی 
ئازیزم سەردانم بکات، دەیبەم بۆ گۆڕستانه که ی تەنیشت ماڵی "برتۆلت برێشت" و 

لە ناو ئەم ڕوخسارە هەمیشە زیندووانەدا دەیگەڕێنم تا لێوی بە بزە بگەشێتەوە.
سەرنجی  دەکەم،  لەبەر  پوخت  و  پاک  جلوبەرگی  دەکەم،  هاوڕێیەتی  دراوسێکانم  لەگەڵ  دەخوێنمەوە،  هەروەها 
ڕەفتارەکان دەدەم و هێشتا دەتوانم لە مناڵێکی چوارسااڵنه وه  شت فێر ببم. هێشتا دەتوانم لە قوواڵیی دڵەوە بگریم. 

هەموو هەفتەیەک فیلمێک دەبینم، ڕۆژانه  سەعاتێک پیاسە دەکەم و هەزار کاری تریش...
ڕەنگە لە ڕۆمانەکانی "فەرەیدوون سێ کوڕی هه بوو" و "تماما مخصوص"دا بۆتان دەرکەوێت چۆن واڵتی ئه ڵمانیام 

ناسیووه . هەرشتێک نیگای نامۆی من هەڵیگرتبێ، لە ڕۆمانەکانمدا هەیە.

دانا فایەق: په یوه ندیی ئێوه  له گه ڵ چیرۆکنووسی ناوداری ئێران "هوشه نگ گوڵشیری" چۆن بوو؟ ئه و چ کاریگه رییه کی 
له سه ر ئه ده بیاتی ئێوه  هه بووه  و هیچ کاتێک ویستووتانه  وه کو ئه و بنووسن؟

عه باس مه عرووفی: "هوشەنگ گوڵشیری" بەشێکه  لە ژیانی من، ٢٢ ساڵ هاوڕێیەتی و سەفەر و کۆمەڵێ چیرۆکی 
تر... سەرەتا مامۆستام بوو، دوایی بووین بە هاوڕێ، پاشان هاوکار و پاشتریش زۆرجار هاوسەفەر. ساڵی ١٩٩٦ 
من و گوڵشیری به  هاوبه شی خەاڵتی "هێڵمان هامت"مان پێبه خشرا. مرۆڤەکان بەم شێوەیە دەبن بە مێژووی ژیانی 

یەکتری. گوڵشیری ٢٢ ساڵ لە من گەورەتر بوو.
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من هەرگیز هەوڵم نەداوە وەکو کەسێکی تر بنووسم. بەردەوام ویستوومە خۆم بم. مەگەر نووسینەکانم چ عەیبیان 
هه یە، تا بمەوێ وەکو کەسانی تر بنووسم؟

دانا فایەق: ئێوه  ڕۆمانی "تماما مخصوص"تان نووسی، چاپتان کرد و باڵوتان کرده وه ، به اڵم دواتر ده ستکاریتان 
کرد، جارێکی دی چاپ و باڵوتان کرده وه و چاپی پێشووتان کۆ کرده وه ! ئایا نووسه ر بۆی هه یه  دوای باڵوبوونه وه ی 
کاره که ی، جارێکی دی ده ستکاریی بکات و سه رله نوێ چاپ و باڵوی بکاته وه ؟ مه گه ر ناگوترێ نووسین تا ئه و کاته  

موڵکی نووسه ره،  که  باڵو نه بووه ته وه ، دوای باڵوبوونه وه  ئه بێت به  موڵکی خوێنه ر؟ 
عه باس مه عرووفی: هیچ نووسەرێک تا ئێستا کەرێتیی وای نەکردووە! کاتێک کتێبەکە باڵو بووەوە، لە بارودۆخێکی 
بەیانییەکەی  بۆ  و  بینی  خەونێکم  شەوێکیان  دەکرد،  دەستکاریم  شەوێک  هەموو  و  بووم  خراپدا  زۆر  دەروونیی 
دەستم بە نووسینی ڕۆمانەکە کردەوە. شەش مانگ بەردەوام کارم تێدا کرد و لە الپەڕەی ٧٧ەوە گۆڕیم. ئێستا 
زۆرم خۆشئەوێ، باجەکەشم داوە. ئەوەی یەکەمم کۆ کردەوە و هەموویم لەناو برد. هەرکەسێک ئەوەی پێشووی 
بهێنایەتەوە، یەکێکی تازەم پێشکەشی دەکرد. هەر لەبەر ئەم هەڵە و په له کردنه ، ڕۆمانەکەم 

بە خۆڕایی لەسەر سایتەکەم داناوە، بۆ ئەوەی هەموو کەسێک بتوانێ بیخوێنێتەوە.
بەم کارانە ویستم داوای لێبووردن لە خوێنەرەکانم بکەم و پێیان بڵێم، ئەمە کارێکی 
زۆر خراپە وەختێ کتێبێک چاپ بوو، نووسەرەکەی نوسخەیەکی تازەی لێ باڵو بکاتەوە.

له  هه مان  به اڵم  ڕۆماندا،  و  بواری چیرۆک  له   دیارن  نووسه رێکی  ئێوه   فایەق:  دانا 
کاتدا جارجاره  "شیعر"یش ده نووسن. ئه مه تان بۆ ئه وه یه  وه کو شاعیریش بناسرێن و 

ناوبانگتان هه بێ؟
لە  لەبەر ئەوەی شیعر دەڵێت،  تا ئێستا نەمبینیووە کەسێک  عه باس مه عرووفی: 
و  خراپ  ڕۆمانی  که   بینیوون  ناسراوم  شاعیری  گه لێک  بەاڵم  ده ربکرێ!  نووسەری 

الوازیان نووسیووە.
خۆ مرۆڤ ئەم نازناوانە بە خۆی نادات، به ڵکو خەڵک پێی دەبەخشێ. دەتوانم بڵێم 
من تا ئێستا هەرچییەکم نووسیووە، بە دڵ نووسیوومە و هەر نووسینێکم پارچەیەکە 
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لە دڵم.
بیر  ناکەمەوە، هەرگیز. هه میشه   ناوبانگ  و  ناو  لە  بیر  هەرگیز 
لە نووسین و یاری بە وشەکان دەکەمەوە. حەزم لە هه یه جانی 

نووسینە.

له گه ڵ  ئاشنایه تیتان  کورده کانیت؟  ئاگاداری  چه ند  تا  فایەق:  دانا 
نووسین و ئه ده بیاتی کوردیدا چۆنه ؟

عه باس مه عرووفی: کورد... ئه وان کۆنترین نه ته وه ی ئێرانن و هاوڕێی 
باشی منن. دوو ساڵ لەمەوبه ر بڕیار بوو لەگەڵ بەختیار عەلی و شێرکۆ 

بێکەس لە هەولێر شەوێکی هاوبەشی ئەدەبی ساز بکه ین، بەاڵم بە داخەوە 
نه سازا.

و  نازەنین  بێکەس  شێرکۆ  ئێمە.  ناوچەکەی  باشەکانی  نووسەرە  لە  یەکێکه   عەلی  بەختیار 
خۆشەویستم بوو، زۆر حەیف زوو چوو.

کاری نووسەرە کوردەکانی تریش دەخوێنمەوە. من کوردم خۆش دەوێت.
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ڕۆمان ڕێک به رهه می مرۆڤی مۆدێرنه 

یه کێکه  نووسه ر و ڕه خنه گره  دیاره کانی کوردستانی ڕۆژهه اڵت و  خه ڵکی ئاوایی کانی سپی سه ر به  شاری شنۆیه . 
خۆی  پێکرد.  ده ست  هێمنه وه   ماموستا  ده ست  به   سروه   دامه زراندنی  له گه ڵ  هاوکات  ئه ده بی  جیددیی  چاالکیی 
گووته نی سه ره تا به  شیعر ده ستی پێکردووه ، پاشان خووی داوه ته  چیرۆکنووسین. ئێستاش به شی ده روونناسیی ته واو 
کردووه  و له  بواری ڕه خنه  و لێکۆڵینه وه ی ئه ده بیدا خاوه نی کۆمه ڵێک به رهه می جدییه،  به تایبه ت له  بواری توێژینه وه  
و خوێندنه وه  و ڕاڤه کردنی رۆماندا، له م وتوێژه دا موراد ئه عزه می قسه  له سه ر هونه ری ڕۆماننووسین ده کات وه ک 

ژانرێکی نوێی ئه ده بی.

موراد ئه عزه می 
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کایه ی  له  ناو  تازه یه   ژانرێکی  ڕۆمان  ئه ده بدا  دیکه ی  لقه کانی  چاو  له   عەلی:  ئیدریس 
خاوه نی چه ند  و  لێره وله وێمان هه یه   کۆمه ڵێک هه وڵی  ئه مه ش  ئێمه دا، سه رباری  ئه ده بیی 

به رهه مێکین له  بواری ڕۆماننووسیندا.. به گشتی، تۆ ئه و هه واڵنه  چۆن هه ڵده سه نگێنیت؟

ئه ده بی  له   گشتی  به   به ڵکو  ئێمه دا،  ئه ده بی  پانتایی  له   نه ک  ڕۆمان  ئه عزه می:  موراد 
جیهاندا ژانرێکی نوێیه . ڕۆمان ڕێک به رهه می مرۆڤی مۆدێرنه . واتا یه ک له  ده رکه وته کانی 
مۆدێرنیته  ئه م ژانره یه ، که  له  هه ناوی ڕۆمانس و له سه ر ده ستی سێروانتێس، سه ری 
هه ڵداوه ، زۆر زوو و خێرا په ره ی سه ند و بوو به  ژانری یه که می پانتایی ئه ده بی مۆدێرن. 
ئه زموونه کانی  تاکه که سییانه ی  دووباره ی  ئه زموونی  بانگه شه ی  دێکارت  کاته ی  ئه و 
گێڕانه وه ی  بواری  وه ک  ڕۆمان  ده قی  تاکه کان،  عه قڵی  و  ئاوه ز  ده ستی  له سه ر  کرد 
پێی  خۆی  وه اڵمانه ی  ئه و  و  چه مکه کان  به   سه باره ت  تاکه   ئه م  ئه زموونه کانی 
گه یشتوون و ئه و پرسیارانه ی له  به رده می قوت بوونه ته وه ، سه ریهه ڵدا. وه ک کۆندرا 
و کێشه دار،  پرابلێماتیک  بۆ مرۆڤی  ئه زموونگه یه ک  به   بوو  ئه وسا جیهان  ده ڵێ، 
ڕۆمان ڕه نگدانه وه ی ئه م جیهانه یه  به ده م داهێنان و که شف و دۆزینه وه ی پێناسه  
ونبووه که ی ئه م. له  سه ده ی بیستدا بوو که  شه پۆله کانی ئه م پێناسه  و ڕوانگه  
سووننه تیی  ته واو  کۆمه ڵگای  و  واڵت  گه یشته   جوداوازه   دیارده   ئه م  نوێیه ، 
کوردییه ،  ئه ده بی  مێژووی  دژوازه  سه یره کانی  له   یه ک  ئه وه ش  کورده واریش. 
که  دیارده یه کی ته واو مۆدێرن، له  به ستێنی کۆمه ڵگایه کی ته واو سووننه تیدا 
سه رهه ڵده دا. واتا له  کورده واریدا، به  پێچه وانه ی ڕۆژاوا و واڵتانی پێشکه وتوو، 
سه رلێشێواوییه کانی  و  مۆدێرن  کۆمه ڵگایه کی  ئیدامه ی  و  ده ره نجام  ڕۆمان 
مرۆڤی مۆدێرنی ناو ئه م کۆمه ڵگایه  نییه . ئاڕاسته ی سه رهه ڵدانی دیارده که  له  
کۆمه ڵگاوه  بۆ تاک نه بوو، به ڵکوو به  پێچه وانه وه ، ئه وه  هێندێک تاک بوون، که  

دابڕاو و ڕه ها له  ڕه وتی کۆمه ڵگا، ڕوانگه  و جیهانبینیان نوێ ببۆوه  و به  ڕوانگه یه کی 
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نوێوه  ده یانڕوانییه  کۆمه ڵگای سووننه تیی ده وروبه ری. ئینجا به  ناسینی ڕۆمان وه ک ده رفه تێک بۆ ئه زموونکردنه وه ی 
له به رچاوی  ڕۆمانیان،  مۆدێرنی  دیارده ی  که   بوون  تاکه کان  ئه وه   قه ڵه م،  دایه   ده ستی  جیهان،  تاکه که سییانه ی 
کۆمه ڵگای سووننه تی ڕاگرت. ئه وه ی که  به  درێژایی ئه م سااڵنه و له  "پێشمه رگه "ی ڕه حیمی قازییه وه ، تا کو ئێستا، 
ڕۆمان به رده وام به رهه م هاتووه  و ته نانه ت ئاڵوگۆڕی زۆریشی به سه ردا هاتووه ، ڕۆماننووسی باشیشمان هه بووه ، 
حاشاهه ڵنه گره  و نکۆڵیی لێناکرێت . به اڵم وه ک باس کرا، ئه م تاکانه  به رهه می کۆمه ڵگا نه بوون، که  دواجار ده ق به  
پێی ئه زموونه کانیان له  کۆمه ڵگا بخوڵقێنن. به ڵکو به رهه می ئاڵوگۆڕه  فکرییه کانی خۆیان بوون، به  شوێنوه رگرتن 
له  جیهانی مۆدێرن، ده قی ڕۆمانیش به رهه می ئه زموونی تاکه که سیی خۆیانه  له ته ک چه مکه کان و دیارده  و ته نانه ت 
دژوازییه کان. که سانی وه ک )ره حیمی قازی، عه ره ب شه مۆ، حسێن عارف، شێرزاد حه سه ن، به ختیار عه لی، مه ولوود 
مه م، جه بار جه مال غه ریب، فه رهاد پیرباڵ( و...، هه روه ها )فه تاح ئه میری، حسێن شێربه گی، عه تا نه هایی، سه یدقادر 
هیدایه تی( ئه و تاکه  هه ڵکه وتانه ن، که  دیارده ی ڕۆمانیان به  پێی ئاڵوگۆڕه  فکرییه  تاکه که سییه کانیان، به بێ ئه وه ی 

کۆمه ڵگا ڕه وتی مۆدێرنبوون به  خۆیه وه  ببینێت، خوڵقاندووه .

ئیدریس عەلی:  که سیتیی ڕۆماننووس، زیاد له  نووسه رانی بواره کانی تر ده بیت خاوه نی ئاستێکی به رزی ڕۆشنبیریی 
وایه   بۆ ڕووداوه کانی چوارده وری خۆی هه بێت، به اڵم پێت  تازه ی دنیا و هۆشیاریی  له  فکری  باشی  ئاگاییه کی  و 

ڕۆماننووسانی ئێمه  خاوه نی ئه م تایبه تمه ندییانه  بن؟

موراد ئه عزه می: ڕۆمان، پتر له  هه ر بوار و ژانرێکی تر، وه ک به رهه می 
ئه م  فکری  به رهه مه کانی  له   ئه ژمار.  دێته   مۆدێرنیته   سه ره کیی 
فکری  کێشه کانی  تاکه که سییانه ی  دووباره ی  ئه زموونی  قۆناغه ش، 
به شه ریی، دۆزینه وه ی سه ربه خۆ و پشتئه ستوور به  وزه ی فکریی 
و زانیاریی تاکه  به رامبه ر به  وه اڵمی پرسه  کۆن و ئه به دییه کان. 
ئه و  تانوپۆی  و  ورووژان  بۆ  بوارێکه   و  به ستێن  ڕۆمان  ژانری 
پرسانه ، هاندانی بیر و زه ینی مرۆڤی مۆدێرن بۆ تاقیکردنه وه ی 
ته واو  وه اڵمێکی  به   گه یشتن  که ڵکه ڵه کان،  و  کێشه   و  دیارده  
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و  به ستێنه   ئه و  خوڵقاندنی  توانای  نووسه رێک  ئه وه ی  بۆ  جا  تاکه که سییانه .  و  تاقانه 
هه ستپێکردن و دۆزینه وه  و به ڕه وایه تکردنی ئه و پرسانه ی سه ر به  چه مکه کانی سه ره کی و 

بنه ڕه تی مرۆڤی هه بێت، سه ره تا پێویسته  مرۆڤ بناسیت. ئاگاداری میکانیزمه کانی ده روونی 
به رامبه ر  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  و  ڕوانین  و  بیرکردنه وه   شێوه ی  مه عریفه ناسی  و  و  مرۆڤ 
پێبکات.  هه ست  سه ره کییه کانی  داڵغه   و  خه م  بێت.  ئاسته نگه کان  و  کێشه   دیارده  و  به  
ده لوێ،  بۆی  و  پێویسته   جێگه ی  ئه و  تا  له وه ی  جگه   نییه   ڕێگای  هیچ  ئه رکه ش،  ئه و  بۆ 
باسمان  ئه رکانه ی  ئه و  به پێی  پێویسته   ڕۆماننووس،  بیت.  مرۆییه كان  زانسته   ئاگاداری 
بێت  فه لسه فه    مه عریفه ناسی،  کۆمه ڵناسی،  ده روونناسی،  ئاگاداری  ڕاده یه ک  تا  کرد، 
ئه ده بییه کانی  ده قه   چاالکی  خوێنه ری  له مه ،  جگه   بێت.  ڕه واییش  ئه ده بی  پسپۆڕی  و 
پته ویشی  جیهانبینییه کی  و  توانست  وزه  و  چه ند    ئه و  جا  بێت.  جیهانیش  و  واڵت 
هه بوو، بۆی هه یه  ده ست بداته  قه ڵه م و ڕه وایه ته کانی خۆی سه باره ت به  جیهان و 
خاوه نی  ئێمه   ڕۆماننووسانی  ئایا  که   ئه وه ی  به   بگێڕیته وه . سه باره ت  بۆ  مرۆڤمان 
ئه م تایبه تمه ندییانه  هه ن یان نا؟ به  بڕوای من ناکرێ بڵێین نا. له  به ر ئه وه ی ئه و 
دیاره   بخوڵقێنێت،  ڕۆمان  سه رکه وتووی  ڕاده یه ک  تا  ده قێکی  توانیبێتی  که سه ی 
تا ڕاده یه ک خاوه نی تایبه تمه ندییه  گۆرینه کانه . ناکرێ که سێک مرۆڤ نه ناسێت 
قووڵیشی  جیهانبینییه کی  و  نه بێت  سه ره کییه کانی  پرسه   و  کێشه   ئاگاداری  و 
سه باره ت به  دنیا و ده وروبه ر نه بێت، ده قێکی ڕه وایی له  گوێن ڕۆمان، ئه گه رچی 

له  ئاستێکی به رزیشدا نه بێت، بخوڵقێنێت.

ئیدریس عەلی:  ئه ده ب توانای ئه وه ی هه یه  کاره سات و تراژیدیاکانی نه ته وه  
له  پڕۆسه یه کی ئیبداعیدا ته وزیف بکات و تێکستی گه وره  بخوڵقێنێت، بێگومان 
بێشوماره،  قوربانییه کی  و  کاره سات  خاوه نی  که   نه ته وانه یه ،  له و  کوردیش 
له وه   ئاوڕیان  که متر  ئێمه   نووسه رانی  و  ئه دیب  بۆچی  ئه وه یه   پرسیاره که  

داوه ته وه  ئه و کاره ساتانه  له  تێکسته کانیاندا ته وزیف بکه ن؟
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موراد ئه عزه می: هۆی ئه م دیارده یه  ده توانێت زۆر شت بیت. زۆر هۆش تا ئێستا له  الیه ن زۆرێک  له  ڕۆشنبیرانه وه  
باس کراون. من لێره دا هه وڵ ده ده م ئاماژه  به  دوو هۆیان بکه م، که  تا ئێستا یان ئاوڕیان لێنه دراوه ته وه ، یان زۆر که م 
باسیان لێوه  کراوه. سه ره تا ئاماژه  به  پرۆسه یه ک ده که م، که  ناوی لێده نێین )مه وداگرتن(. هه ر جۆره  دیارده یه ک، به  
دوو شێوه   به ر تیشکی نیگا ده که وێت. یه که م: به  شێوه ی پاژبینانه ، واتا هه موو ورده کاری و ورکه پاژه کانی دیارده که  
ببینرێت. دیاره  بۆ ئه م شێوه ڕوانینه ، پێویسته  دیارده که  زۆر لێمان دوور نه که وێته وه  و تا بۆمان بلوێ، لێمان نزیک 
بخرێته وه ، ئه وه  ئه رکی وردبینیمان باشتر سه ر ده گریت. دووهه م: شێوه ڕوانینی گشتبینانه یه . واتا هه موو دیارده یه ک 
لێمان دوور  تا مه وایه کی دیاریکراو  یه کجێ وه به ر تیشکی نیگامان بکه وێت. بۆ ئه و مه به سته  پێویسته  دیارده که  
بخرێته وه ، تا وه کو به  ته واوی یا تا ئه و جێگه ی بلوێ، به  ته واوی بکه وێته  ناو بازنه ی بینینمانه وه . ئه و شێوه  پۆڵێنه  
سه باره ت به  بینین دیارده  مێژووییه کانیش ده گرێته وه . واتا کاتێ بمانه وێ دیارده یه کی مێژوویی به  وردی ببینین 
و شه نوکه وی بکه ین، واتا ئه وه ی بۆمان گرینگه  گشتی ئه و دیارده یه  و به ستێنی ڕوودانی و پێوه ندی ئه م له ته ک 
دیارده کانی به ر له  خۆی و دوای ئه و نییه ، به ڵکو ته ته ڵه ی پاژبه پاژی دیارده که  مه به ستی سه ره کیی سه رنجمانه ، ئه و 
ده م باشتر وایه  تا ئه و جێگایه ی بۆمان بلوێ، هه ر گه رماوگه رم و دوابه دوای ڕوودانی، دیارده که  وه به ر تیشکی نیگامان 
بخه ین و باسی لێوه  بکه ین. ئه وه  هه مان شێوه  ڕوانینه  پاژبینانه که ی گۆڕینه . که چی ئه گه ر به  پێچه وانه وه ، پتر گشتی 
دیارده که و  به ستێنی تایبه تی ڕوودانی و پێوه ندی و کارلێکی ئه م له ته ک دیارده  و ڕووداوه کانی به ر له  خۆی و دوای 
خۆی، شوێن و جێپه نجه ی ئه م له  سه ر ڕه وتی فکریی و مێژوویی و بواره کانی تری به شه ری، 
مه به ستی سه ره کیی ڕوانینه که مان بێت، ئه وه  پێویسته  تا مه ودایه کی خۆشده س 
ڕابگرین، تاوه کو دیارده که  به  ته واوی و به  دیارده کانی ده وروبه ریشییه وه  
بکه وێته  ناو بازنه ی ڕوانینمانه وه . ده قی ڕه وایی له  گوێن ڕۆمان، بۆی 
تایبه تی  گێڕانه وه ی  بپه رژێته   ڕوانینه وه   شێوه   هه ردوو  به   هه یه  
دیارده که ، به اڵم له به ر ئه وه ی شێوه  ڕوانینی گشتبینانه  به ستێنی 
بۆیه ش  مه به سته ،  ده ورووبه ریشی  دیارده کانی  و  ئه م  ڕوودانی 
پتر ئه وه  سه رنجی نووسه رانی ڕۆمانی به  خۆوه  خه ریک کردووه . 
ده ستی  له به ر  له ئه ژمارنه هاتوو  ئێلێمانی  که ره سه  و  چونکه  
نووسه ر داده نێت، جوودا له مه ، به و مه وداتێکه وتنه ، مه ودایه کیش 
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بۆ خه یاڵ و ئوستووره  به رهه م دێت، که  خوازراوترین که ره سه ن له  الیه ن نووسه رانه وه  بۆ 
داڕشتنی ڕۆمان. جا بۆیه  له وانه یه  ڕۆماننووسان هێشتا هه ستیان به وه  نه کردبێت که  ئه و 

مه ودایه  په یدا بووبێت بۆ ڕوانینێکی گشتبینانه ی خه یاڵبزوێنی ئوستووره سازێن.
جگه  له م هۆیه ، هۆیه کی دی ده گه ڕێته وه  بۆ یه ک له  پێوه ندییه کانی ڕۆمان و مێژوو له گه ڵ 
یه ک، که  ده ڵێ: ڕۆمان، شوێنه  سپی به  جێماو و نه دیتراو و نه گوتراوه کانی مێژوو ده خاته  به ر 
تیشکی خۆی و ده یگێڕیته وه . به  داخه وه ، ئه وه ی به ر له  ڕۆمان و به  گشتی ئه ده ب، ئه گه ر 
نه ڵێین ون، گه لێ کاڵ و بێجووڵه یه  له  کۆمه ڵگای کوردیدا، نووسینه وه  و تۆمارکردنه وه ی 
زانستییانه ی مێژووه . زۆر یه ک له  ڕووداو و به سه رهات و کاره سات و دیارده ی گرینگی 
بۆ  نه خوێنراونه ته وه .  نه کراون  و  تۆمار  و  ده ق  نه بوونه ته   هێشتاش  کورد  مێژوویی 
نموونه  هه ر به رچاوترینیان، ئه نفال و هه ڵه بجه ، که  یه ک له  جه رگبڕترین کاره ساته کانی 
ئاکادێمیکییانه   گشتبینییه وه   به   نه   و  پاژبینانه   شێوه ی  به   نه   هێشتا  به شه رین، 
بۆ  ئه نگوست  و  مه یدان  بێته   ڕۆمان  تاوه کو   نه بوونه ته    ده ق،  نه خوێنراونه ته وه ، 
به  شێوازی  بایکۆتکراوه کان،  و  فه رامۆش  و  و شوێنه  سپی  ڕادێریت  بۆشاییه کان 
تایبه ت به  خۆی بگێڕێته وه . به  کورتی هێشتا مێژوو به شه کانی خۆی ده ستنیشان و 
هه ڵنه بژاردووه ، تاوه کو دوابه دوای ئه مدا ڕۆمان شوێنه   جێماوه کانی ئه م خه رمانه  

کۆ بکاته وه  و بیکات به  ده قی ڕه وایی.

ره خنه ی  نه بوونی  و  بوون  له سه ر  هه یه   تێڕوانین  دووجۆر  عەلی:  ئیدریس 
ئه ده بی، هه ندێک پێیان وایه  ره خنه  له  غیابێکی ترسناکدا ده ژی و هه شن پێیان 
تۆوه   له   بۆچوونی سێهه م  ده مانه وێت  که وتووه ته  سه رپێی خۆی،  ره خنه   وایه  

ببیستین و بزانین سه رنجی تۆ له م باره وه  چییه ؟

له   به ر  له  قۆناغی کالسیکه وه   نیشه . هه ر  ڕه خنه  هه یه  و  ئه عزه می:  موراد 
ئێستاش  بوو.  جۆڵه دا  له   و  ده کرد  خۆی  کاری  ڕه خنه   مۆدێرنیته ،  ته وژمه کانی 
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و  ئه ده بییه کان هه ڵسووڕێت  پێبه پێی ده قه   نه بووه  که   مه مره ومه ژی خه ریکی خوێندنه وه ی ده قه کانه . به اڵم قه ت 
له  ڕه وتی به رهه مهێنان و باڵوبوونه وه ی ده قه کان زۆر دوا نه که وێت. ئێستا به تایبه ت له  باشوور، مانگانه  به  ده یان 
ده قی شیعرو کۆچێرۆک و ڕۆمان ده خوڵقێن و باڵو ده بنه وه ، به  سه دان ده قی تاک له  گۆڤاره کاندا ده که ونه  به رده ستی 
خوێنه ران ، به  هه زاران ده ق له  دنیای خێرای مه جازیدا ئاپلۆد ده کرێن. ئاخۆ ڕه خنه  چه نده  ده ره قه تی ئه و ته وژمه  
دێت؟ له  سه دا چه ندی ئه و ده قانه  ده خوێنرێته وه ؟ مانگانه  له  به رامبه ر ئه و ده قه  ئه ده بییانه دا چه ند ده قی ڕه خنه یی 
باڵو ده بێته وه ؟ به بێ گوتن دیاره  وه اڵمی ئه و پرسیارانه  ئه ژمارێکی زۆر نزمتره  له  قه ده ر ده قه  ئه ده بییه کان. ئینجا بۆ 
وایه ؟ هۆی که سادبوونی بازاڕی ڕه خنه  چییه ؟ له  کۆی لێزگه ی ئه و هۆیانه ی بلوێ بۆ ئه م خه ساره  باسیان لێوه  بکرێ، 
من قامک ده خه مه  سه ر دوو هۆیان. یه کیان ده گه ڕێته وه  بۆ ده روونناسیی کۆمه ڵ و کۆمه ڵناسیی کورده واری، ئه وی 

تریان له  هه ناوی ده روونناسیی تاکی کورده وه  هه ڵده قوڵیت.
بۆ  که   له  کۆمه ڵدا،  ئه ندێشه یه   و  بیر  و گه شه ی  فکری  ڕه وتێکی  به رهه می  دیارده یه   به م  گوتاری سه ر  ڕه خنه  و 
ئه وه ی بگات  به م قۆناغه ، ناچاره  ئه م ڕه وته  تێپه ڕێنیت. له  قۆناغی سه ره تایی بیری به رهه ست )عه ینی(یه وه  تاوه کو 
به رهه مهێنانه وه ی  و  لێکدژه کان  بیره   تێکبه زاندنی  و  وه رگرتن  و  دیالێکتیک  فره توێژی  الیه نه ی  چه ند  ته فه کوری 
ڕوانگه  و بۆچوونێکی سێهه م، که  نه  ئه وه  و نه  ئه م و هه م ئه وه  و هه م ئه م، چه ندین قۆناغی فکریی تر هه ن، که  
یه ک به  یه ک پێویسته  تێیانپه ڕێنیت، تاوه کو به و ڕاده یه  له  گه شه  و ڕاگه یشتن بگات که  نه ک دوو، که  چه ندین بیروڕای 
ده م  ئه و  بکات.  تاووتوێیان  و  وه ربگریت  چه مکێک  و  دیارده   به   سه باره ت  دژواز  و  جیاواز 
وردبوونه وه  به   ڕه خنه یی.  بڵێین که  کۆمه ڵگا گه یشتۆ ته  عه قاڵنییه تی  ده کرێ 
تاڵه   حه قیقه ته   به و  کورده واری،  ئێستای  کۆمه ڵگای  تاوتوێکردنه وه ی   و 
ده گه ین، که  هێشتا گه لێ زووه  بۆ گه یشتن به م قۆناغه ، چاوه ڕوانیی 
گۆڕانی گوتارێکی پته وی ڕه خنه یی له  هه ناوی کۆمه ڵگاوه  چه ندێک 
ئاواتێکه  بۆ به ره کانی داهاتوو. بۆیه ش ئه وه ی هه یه  و ئه و ده قه  
ڕه خنه ییانه ی به رهه م دێن، به رهه می گه شه ی فکریی کۆمه ڵگا 
به گشتی نین، به ڵکو به رهه می تاکی مۆدێرنی یاخی و خاوه ن 
ئه م  هه ناوی  له   که   ڕه خنه ییه ،  پلۆرالیستیکی  عه قاڵنییه تێکی 

کۆمه ڵگا  خاوه ن بیری ئوستووره ییه وه  سه ریهه ڵداوه . بۆیه ش 
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تاکانه   ئه و  چونکه   هه یه ،  کورده واریدا  کۆمه ڵگای  ئێستای  له   ڕه خنه   ده ڵێم 
هه ن و خه ریکی چاالکیی فکری و ڕه خنه یین. که  ده شڵێم نییه ، له  به ر ئه وه ی 
جووڵه یه ک و شه پۆلێک و به ره یه کی خاوه ن عه قاڵنییه تی ڕه خنه یی به  شێوه ی 

سیسته ماتیک هێشتا به رهه م نه هاتووه .
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وةكوو بةفر، وةكوو درةخت
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شةهيد ئاوة
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ثةجنة و دةستة

ئازاري خاك ِرائةذةنَي،
سؤماي ضاوة
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شةهيد باَلي

بة قةد باَلي كوردستانة
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مەنسوور کووشان
سازدان و ئامادەکردنی بە فارسی و وەرگێڕانی بۆ کوردی: بابەک سەحرانەوەرد/ تاران 

مەنسور کووشان، نووسەر و شاعیر، لەدایکبووی ساڵی 1948 لە شاری ئیسفەهانە. لە کۆتایی 
چلەکاندا لە بواری چیرۆک و شانۆ و دواتر ڕۆمان، تا ئێستا چل و پێنج ساڵی ڕەبەقە کە 
لەم گۆڕەپانە بێسنوورەدا بەردەوامە، زۆر شێلگیرانە بەکار بووە و زێدە لە پەنجا بەرهەمی 
بەپێزوهێزی ئاڕاستەی بەردەنگە جیددییەکانی تەوەری ئەدەب کردووە. ئەم نووسەرەیش 
سیاسی،  کێشەی  هۆی  بە  مەعرووفی  عەبباس  میناکی  هاوچەرخ  رۆشنبیری  چەند  وەک 
ژیانی  مەنفا  لە  خێزانەکەی  لەگەڵ  بیست ساڵ  نزیکەی  و  جێهێشت  نیشتمانی  ناچارەکی 
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بردە سەر. بەاڵم لە تاراوگە دەسەوەسان نەما و لە مەیدانی ئافراندن هەرە چاالکڤان خۆی دەرخست، بە جۆرێک کە 
لە ساڵی 2010 خەاڵتی گەورەی "ئازادیی پەیڤ"ی ئۆسیسکیی بەدەست هێنا و لەوالیشەوە بە جەختێکی زۆرەوە بە 
بنیاتنەری سەرەکیی "یانەی ئازادی پەیڤ"یش پێناسە کرا و بۆ گشت ئەم کارەیلە، ناوەکەی لە مەنفا پتر لە هەر 
زەمەنێکی تر زڕا. ئەم  رووناکبیرە، تا ئێستا دەیان دەقی شانۆیی کورت و درێژ، حەوت رۆمان، پێنج کۆمەڵەچیرۆک، 
هەشت کۆمەڵە شیعر، پتر لە دوانزە بەرهەمی توێژینەوەیی، دەیان وتاری چاندیی، ڕامیاری و لێکۆڵینەوەیی باڵو 
بووەتەوە. هێزی داهێنەرەتی و ئاگایاری لە شێوە مۆدێڕن و ئیمڕۆییەکان، بەشێکن لە شێوە تایبەتییەکانی ئەم 

نووسەرە ناوازەیە.
دەگەڕێتەوە، کە هێشتا  لەمەوبەر  دوو ساڵ  بۆ  دەگرێتەوە،  جیاجیا  دیمانە کە چەندین الیەنی  ئەم  باسە  شایانی 
ئەم نووسەرە لەباری تەندروستییەوە لەشساخ بوو، بەاڵم بەداخەوە دەرەنجام لە ناوەڕاستی ساڵی 2014 بە هۆی 
نەخۆشیی شێرپەنجە، لە مەنفا و دوورەواڵتیدا و لە تەمەنی 66 ساڵی کۆچی دوایی کرد و بۆ هەمیشە خامۆش بوو.

ڕۆحی شاد بێت.

بابەک سەحرانەوەرد: مامۆستا، وێڕای سپاس لە ئێوە، وەک دەستپێک پێم باشترە بەگشتی باسی سەرەتای ڕەوتی 
نووسین و چۆنییەتی ئەو بارودۆخەی کە تێیدا ژیاون، بکەن. 

ئەو  بەرهەمگەلی  نووسەرێک،  هەر  ناسنامەی  باشترین  هەڵبەت  کووشان:  مەنسوور 
نووسەرەن. هیچ گێڕانەوەیەک چڕوپڕتر و تەواوکەرتر لە دەقەکانی ئەو دەقنووسە 
ناتوانێت و ئەو بڕستەی نییە تایبەتمەندییە نەفسی، فیکری، هەستی و نەستی 
و هەڵوێستەکانی دەربڕێت و دەریخات. چوونکا هەروا کە هەر مرۆڤ لە هەر 
بەرهەمی  گرتووە،  تافەی  بەو  تایبەت  خوووخدەیەکی  ژیانیدا  قۆناغێکی 
تەنها  بەرهەمەکەی  و  نووسەرە  لەو  ئاوێنەیەکە  وەک  تافێکیش  هەر 
سیمای ئەو تافەی پێ نیشان دەدات و لە کۆتاییدا لە سەرجەم ئەمانەیە، 

کە گشت کەسێتیی ئەو نووسەرە بیچم دەگرێت و دێتە بەرچاومان.
لە  نە  داهێنان  و  نووسین  ساڵ  چلوسێ  لە  باس  بترازێت   لەمەیش 
خۆیشمدا.  تاقەتی  لە  نە  و  هەڤپەیڤینەدایە  ئەم  خوێنەرانی  تاقەتی  84ئەدەبیسەردەم



چوونکا بە هۆی چارەنووسێکی لەپێشدانراو بۆ نووسەرێکی پرۆفیشناڵ، بەتایبەت لە واڵتانێک 
بە ناوی جیهانی سێهەم یان لە حاڵی ئاوەدانی و گۆڕانکاریدا، منیش ناچارەکی لە گشت 
بوارە وێژەیی و هونەرییەکان چاالکەڤان بووم. دۆسیە وێژەوانییەکەی من زێتر لە پەنجا 
پەرتووکی لە ئامێز گرتووە. لە قەڵەمڕەوی هەڵبەست، لە گۆڕەپانی بەرینی کورتەچیرۆک، 
ڕۆمان، شانۆ، سیناریۆ، ڕەخنە و توێژینەوە، گەلێک چاالک بووم و تا ئێستا دەیان وتارم 
گۆڤاری  ماوەیەک سەرنووسەری چەند  بۆ  و  گەیاندووە  چاپ  بە  رۆژنامەوانی  بواری  لە 
ئەدەبیی بووم و بەگشتی چاالکیگەلی هەرە زۆرم لە ئەستۆ گرتووە کە بە هەوراز و 
نشێوگەلی سەیروسەمەرە ئاوێتە بوون و ئەزموونی شیرین و تاڵی زۆریان لەخۆ بەجێ 
هێشتووە، کە هیوادارم کاتێک بڕەخسێت و ڕۆژێک بێت تا بتوانم هەموویان هەر لە 
سەرەتاوە تا ئێستا بنووسمەوە، لەبەر ئەوە کە ئاکام و ئەنجامی ئەم ئەزموونگەلە، بۆ 

خوێنەر و ڕوودەمەکانم بەتایبەت بۆ نەوەی گەنج تاوتۆ بکەم.

بابەک سەحرانەوەرد: بە بڕوای ئێوە دووری لە ئێران تەئسیر لەسەر جۆری نووسین 
بەدی  نووسیندا  لە  پچڕاوییەک  و  دابڕاوی  جۆرە  کە  ئەوەیە  مەبەستم  دانانێت؟ 

نایەت؟
لە  دوورکەوتنەوە  نییە،  زاتی خۆیدا خراپ  لە  دوورکەوتنەوە  مەنسوور کووشان: 
خۆت و کولتوور و واڵتی خۆت، نەک خراپ نییە، بەڵکو زۆریش بەنرخە. بەاڵم 

دابڕاوی، لە هەردوو چەشنی خۆیدا کێشەگەلێکی زۆری لێدەبێتەوە، کە ئەگەر 
بە هۆشیارییەوە لغاو نەکرێن، تەئسیرێکی وێرانکەر لەسەر ڕەوتی نووسین 

بەجێ دەهێڵن. مەبەستم  لە هەردوو جۆرەکە، دابڕاوی و دوورکەوتنەوە بە 
زۆرەملی لە یەک ال  و بە ڕەزامەندی  و بە دڵی خۆت لە الیەکی ترەوەیە. 
واتە جیاوازییەکی زۆر لە نێوان نووسەرێک هەیە کە ناچارەکی مەنفای 
بۆ ژیان هەڵبژاردووە، لەگەڵ ئەو کەسەی کە بە ڕەزامەندییەوە ڕێگەی 

هەندەرانی گرتۆتە بەر و دیارە هەر کاتێ پێی خۆش بێت، دەتوانێ 
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بۆ نیشتمانەکەی بگەڕێتەوە و زۆریش سەربەستە لەوەی کە بەرهەمەکانی بە زمانی زگماگی و بۆ هاوزمانەکانی 
خۆی باڵو بکاتەوە.

نووسەری دوورخراوە، ئەگەر هۆشیار و ئاگادار نەبێت و تەکووزی و جەختی خۆی بو نووسین دوو ئەوه ندە نەکات، 
ناتوانێت بەرهەمی بەپێز و هەرمانی لە خۆی بەجێ بهێڵێت. بە واتەیەکی دی، دوورکەوتنەوە لە نیشتمان و کولتووری 
خۆت، ئەگەر بە دابڕان و لێکترازانی پەیوەندیی خوێنەران هاوتا نەبێت، دەتوانێت زۆریش بەسوود و نرخ بێت. چونکە 
پێداویستییەکانی  لە  یەکێک  و  دوورکەوتنەوەیە  و  نووسین  باش  دیارە،  تێڕوانین،  تایبەتمەندییەکانی  لە  یەکێک 
بە  دوورکەوتنەوەدا  لە  تەنها  واقیعدا  لە  کە  ئیمکانێکە  واتە  دیکەیە.  گەالنی  کولتووری  بە  تێکەڵبوون  تێهزرین، 
شیاوترین چەشن دەرخسێت. لە ئەنجامدا دەکرێ وه اڵمی ئەم پرسیارە بە زاراوەی )ئاشنایی سڕینەوە(، یان نامۆکردن  
)ئاشنایی  تەکنیکی  بەدەسهێنانی  بەپێز،  بەرهەمی  ئافراندنی  و  نووسین  پێداویستیی  کە  مانایە  بەم  بدەینەوە، 
سڕینەوە(یە، کە فۆڕمالیستە ڕووسەکان لە بەرهەمگەلێکدا پەیدایان کرد، بەرهەمگەلێک کە بە ڕێکەوت، زۆربەیان 

لە دەرەوەی نیشتمانەکەی خۆیان نووسرابوون.

بابەک سەحرانەوەرد: پێم خۆشە لە نووسەر و شاعیرە خۆشەویستەکانی خۆتان بۆمان بدوێن. چ کەسایەتیگەلێک 
بە چەشنی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لەسەر نووسینی ئێوە تەئسیریان بووە؟

لە  شێوەیەک  بە  مەزنەکان  نیگارکێشە  و  نووسەر  و  شاعیر  گشت  کووشان:  مەنسوور 
گشتی  چەشنێکی  بە  هەندێکیان  داناوە.  خۆیان  کاریگەریی  من  لەسەر  شێوەکان 
تەواو  کاریگەرییە  ئەم  من  ڕای  بە  تایبەتی.  شێوەی  بە  کەسێکیش  چەند  و 
حاشاهەڵنەگرە. نووسەرێکی باش و شارەزا، لە هەموو چرکەساتگەلی ژیان، 
کە  هەروا  کەواتە،  ڕاوکردنە.  دووی  بە  خەیاڵیشدا،  و  خەون  لە  تەنانەت 
دۆزینەوەی  لە  نووسەریش  دەبێت،  بەهرەمەند  ڕاوەکانی  لە  نێچیرڤان 
چرکە هەرمانی و ڕەسەنەکاندا لە بەرهەمگەلی خۆی بەهرە وەرئەگرێت. 
ناڕاستەوخۆ و  بڕێجار ئەم بەهرەوەرگرتنە، ڕاستەوخۆیە و بڕێجاریش 
بڕێجاریش ئاگادارانەیە. نوسەرە ئاگادار و هۆشیارەکان لەم خاڵە ئاوڕ 
ئەدەنەوە و لە بەدواچوونەوەیەکی پەیتا پەیتا، دەرەنجام لەم  تەئسیرە  86ئەدەبیسەردەم



گاهەزییە، یان ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێنن یاکوو بەیەکجاری فەرامۆشی دەکەن.

بابەک سەحرانەوەرد: لە ڕووی دۆخی ئەم چەند ساڵەی ئێراندا، بارودۆخی ئەدەبیی ئەم 
واڵتە چۆنچۆنی لێک دەدەنەوە؟

بە  پێویستی  خۆی،  پێشڕەوتی  و  سەرکەوتن  بۆ  بەرهەمێک  هەر  کووشان:  مەنسوور 
دۆخێکی شیاو، بڕشتدار و گونجاوە. هەروا کە لە نێوان گەندڵدا ناتوانین چاوەڕێ بین 
گوڵی دڵگەش و بۆنخۆش بڕوێت، نایشتوانین چاوەڕێ بین کە لە زەلکاو و گەنداوی تەواو 
ڕەشیی حکومەتی ئیسالمیی ئێران، ئەدەب و هونەر پێشکەوتنێکی شیاو بەخۆ ببینێت. 
و لەمالوال سەرهەڵئەدات، کە سەد مەخابن بە  لە قەراخ  هەڵبەت هەندێجار گوڵێک 

هۆی ئەم دۆخە نالەبارە، هەر زوو تووشی ژاکاوی و دڵمردوویی دەبێت.

بابەک سەحرانەوەرد: لە بیرمە چەن ساڵ لەمەوبەر چاوم بە وتەیەکی ڕۆماننووسێک 
کەوت کە وتبووی: » نووسەرانی ئێرانی ناتوانن خۆیان لە چەنبەری )هیدایەت( و 

)ئال ئەحمەد( قوتار بکەن.« ئێوە چۆن تەماشای ئەم مەسەلە دەکەن؟
مەنسوور کووشان: لە ڕاستیدا من لە مانای ئەم قسەیە بە باشی تێناگەم، مەگین 
ڕزگار  )پاڵتۆ(ی گۆگۆلدا  تەئسیری  لەژێر  توانیویانە خۆیان  ڕووسەکان  نووسەرە 
بکەن؟ ئەدەبی ڕۆژئاواییش بەگشتی، لەژێر کاریگەریی شانۆنووسانی یۆنان یان 

لە ژێر پەنجە بەهێزەکەی ڕەوایەتی )تەوڕات( بووە. هیچ نووسەرێک نەبووە 
حەزرەتی»سلێمان«  کە  هەروا  ژمار.  هاتبێتە  دەسپێکەر  یەکەم  بە  کە 

خۆرەتاوە،  ئەم  لەژێر  شتێک  »هیچ  دەڵێ:  »کۆمەڵگادا«  پەرتووکی  لە 
ئاڵقە  نووسەران  هەموو  نادرێت.«  قەڵەم  لە  نوێ  و  تازە  شتێکی  بە 
ونبووەکانی زنجیرێکن. زنجیرێک کە لە ڕاستییدا سەرەتا و ئەنجامێکی 
نییە. هیچ چیرۆکێک، بەتایبەت چیرۆکی تەنز و کۆمیدی لە دەرەوەی 

کەواتە  نەنووسراوە.  سیرڤانتێس  )دۆنکیخۆتە(ی  کاریگەریی 
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نووسەرە ئێرانییەکانیش ناتوانن لە )هیدایەت( یان تەنانەت لە )ئالی ئەحمەد( تەئسیر وەرنەگرن.
بەاڵم ڕەنگە مەبەستی ئەو نووسەرە بەڕێزە لە چەنبەرەبوون، بانتر لە کاریگەری بێت و بە مانای بەدیلی بوون یان 
تووشی دۆخێکی زۆر ئاستەم و بێدەربازبوون بێت. کەواتە، ئەم قسەیە بۆ من زۆر ڕوون نییە. بە چەشنێکی گشتی، 
هەتا ئەو کاتەی کە کۆمەڵگەی ئێرانی، بەتایبەت کۆمەڵگەی فەرهەنگی-ڕۆشنبیریی ئێران بۆ ئازادی خۆی خەبات 
بوونی  ئەحمەد  ئالی  و  وەک هیدایەت  لەگەڵ کەسایەتیگەلێک  بەردەوام  زەینییە  ئەم کیشمەکێشە  دیارە  نەکات، 
دەبێت. دەبێ چاوەڕوانی ڕۆژێک بین کە هەر نووسەر و رۆشنبیرێکی ئێرانی بتوانێت تەواوی ئەمانە لە دەروونی 
خۆی بەرجەستە بکاتەوە. ئینجا دەتوانێت لەم دوو کەسێتییە تێپەڕێ و قەڵەمباز بدات و سەربەستانە بە ترۆپکی 

سەربەخۆیی بگات.

بابەک سەحرانەوەرد: چیرۆکی فارسی لە باری بابەت و ناوەڕۆکەوە بەزۆری بۆ پێش شۆڕشی 78ی ئێران دەگەڕێتەوە.
بە ڕای ئێوە ئەمە لە زاتی خۆیدا نابێتە خۆپارێزی و ڕوووەرگێڕیی خوێنەران لە ڕۆمان و کورتەچیرۆکی هاوچەرخ؟ 

هۆکاری الیەنگریی ئەم نووسەرانە بۆ ڕووداوەکانی پێش راپەڕینی 78 لە بەرهەمگەلی خۆیان چییە؟
مەنسوور کووشان: ئافراندنەوەی ڕابردوو یان خەلقکردنی زەمەنی ئێستا، لە بنەڕەتەوە و بە تاقی تەنها ناتوانێ 
وەک عەیبە یان باشیی بەرهەمێک لە قەڵەم بدرێ و خۆی بەرجەستە بکاتەوە. بەڵکو ئەمە دەگەرێتەوە 
بووە  ئاڕاستە  زمانێک  چ  بە  و  هەڵوەستە  چ  بە  و  چۆنچۆنی  دەقانە  ئەم  کە  ئەوە  بۆ 
یان پێکهاتەی ئەو تێکستانە چۆن بووە و دیارە ئەو مەرجگەلەی سەرەوە، دەبێتە 
هۆی ئەوەی کە خوێنەران ئاوڕی لێبدەنەوە یاکوو فەرامۆشی بکەن و کەسێک 
ئەدەبی  لە  زۆروزەوەند  بەشێکی  گشتی،  ڕوانگەیەکی  لە  نەیخوێنێتەوە. 
بۆ  نووسەرێک  هەر  بەستۆتەوە.  خۆی  ڕابردوو  ئافراندنەوەی  بە  جیهان، 
نووسینی بەرهەمێکی شیاو و هەرمانی، بەتایبەت ڕۆمان، پێویستیی بە 
توێژینەوە و ئەندێشەی زۆر لەسەر بابەتێکە، کە دەیەوێت بە شێوەی 
ڕۆمان ڕەوایەت و وەسفی بکات. کەواتە، ئەم ئیمکانە پتر لە هەر شتێک، 
لە بەڵگەکانی ڕابردووە و لە ناخی مێژوودا بە تەواوەتی سەقامگیر بووە. 
نووسین لەمەڕ رۆژگاری خۆت، بەو هۆکارە کە زوو تێدەپەڕێت، هەرە  88ئەدەبیسەردەم



دژوارە و دووهەم هۆکاریش ئەوەیە کە کێشەی زۆری لێدەبێتەوە. بە چەشنێکی دی، یەکێک 
لە باشترین و پەسەندترین شێوەگەل، سوودوەرگرتن لە زەمەنی رابردووە وەکو پردێک بۆ 
پەڕینەوە بەرەو دەربڕینی زەمەنی ئێستا. کارێک کە زۆربەی نووسەرە گەورەکان کردوویانە 
و بەرهەمگەلی هەرمانیی بەزۆری خاوەنی ئەم  خەسڵەتەن. بەر لەم هۆکارگەلە، هەڵبەت 
قسە لەسەر ئێران دیارە شتێکی جیاوازە. هەروا کە زۆربەی نووسەرە ئێرانییەکان نەک بە 
هۆی نەبوونی بەڵگە و ژێدەر، بەڵکو بە هۆی ڕاکردن لە الوازی و هەروەها ڕاکردن لە 
تیغی سانسۆرە کە ئاوڕ لە ڕابردوو ئەدەنەوە. هەرچەند ئەو شتە کە لە ئێستادا کێشەی 
سانسۆری هەیە، ئافراندنەوەکەیشی بەداخەوە لە ڕابردوو بە هەمان شێوە کێشەسازە.

بابەک سەحرانەوەرد: ئێوە بەر لە ڕۆمان، بە شاعیرێکی خاوەن ئەزموون و جیددیش 
ناسراون. بڕێ لە شاعیران وادەزانن  زمانی شێعر دەبێ دژی زمانی ستاندارد بێت. 

پێم خۆشە بزانم ئێوە چۆن لەم مەسەلە دەڕوانن؟
مەنسوور کووشان: ئەگەر بێین و بە جێگەی زمانی ستاندارد، زمانی ڕۆژانە داتاشین، 
بە ڕای من پەسەندترە. چوونکا زمانی ستاندارد، زمانێکی ناسیاو نییە، کام زمانی 
ستاندارد؟ ئەم کەسانە لە کام زمانی ستاندارد ئەدوێین؟ ستانداردی زانسگایی، 
بەرز،  بەرهەمێکی  هەر  دیکە؟  زمانی  یا  ڕۆمانتیکی،  شاعیرانە،  جوانیناسانە، 
بەرهەمە  ئەو  خودی  بۆ  کە  تایبەتە،  زمانێکی  خاوەن  ڕەسەن،  و  سەرکەوتوو 

وەک  بە غەزەل  دەکرێ  ئایە  زمانی ستاندارد.  دەبێتە  دیکە  بەرهەمەکانی  و 
و  حافز  غەزەلی  نێوان  لە  چوونکا  نا،  بنواڕین؟  ستاندارد  و  زمانێکی سەر 

سەعدی دا جیاوازی خوڵقاوە. ئەدەب و هونەر و بەتایبەت )زمان( لەم دوو 
دەڤەرە فرەڕەهەندەدا دیارینەکراوەیە و ئێمە ناتوانین هەروا بە سانایی 
پێوەرێکی نەگۆڕ بۆ زمان داتاشین. ڕەنگە ئەم کەسانە کە بەم شێوە 
ستاندارد  زمانی  پاسادارانی  و  الیەنگران  وەک  خۆیان  و  باوەڕمەندن 

دەبینن، مەبەستیان لەم ئاخێوە، نوێخوازی لە خودی زماندا بێت. 
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ئەگەر ئەمە بێت، بەڵێ، بەشێکی گرینگ لە دڵڕفێنیی شێعرێک، هەر بۆ خودی )زمان(ەکەی دەگەڕێتەوە. بەداخەوە 
دەبێ بڵێم  ئێستاکە قسەی کەشخە و تازە نەماوە یان زۆر دەگمەنە، ئەمە تەنها زمانە کە ئەو تین و هێزەی هەیە 
هەتا مانا و چەمک لەم چاخەدا لە دووپاتبوونەوە قوتار بکات و بۆ ملیۆنها جاریش ئەو دەقە، بە دەقێکی دڵڕفێن و 

خۆش لە قەڵەم بدات.

بابەک سەحرانەوەرد: لە کۆمەڵگای ئێمە بەتایبەت دوای ڕاپەڕینی 78، بۆ ماوەیەک لە شێعری سیاسی و  کۆمەاڵیەتی 
ئاوڕیان ئەدا و ماوەیەکیش لە شێعری ئەڤیندارانە. هۆکاری ئەم ئاوڕدان و ئاوڕنەدانەوە لەم دوو جۆر شێعرە لە چ 

مەسەلەیەکدا دەبینن؟
مەنسوور کووشان: ئەم پرسیارە پێویستیی بە دوو واڵمە، یەکەم ئەوە کە ئەمە ڕاستە کە ئێمە بە شێعرگەلێک 
ئەڤیندارانە یان سیاسی دەڵێین. بەاڵم لە دیدی من، هیچ شێعرێکی ئاشقانە کە سیاسی نەبێت، لە واقیعدا هەر 
بوونی نییە. دووهەم ئەوە کە شێعر، لە پێناسەیەکی هەمەکی و گشتی، واتە بە ڕوانگە هەڵبژاردنی شاعیر بەرامبەر 
ئاشقانەیە.  ئەڤیندارانەیە، کە هەر شێعرێک کە  دەبێت. کەواتە هەر شێعرێکی سیاسی هێندە  بە دۆخێک خەلق 
ئاوڕ بدەینەوە، کە خۆیان بە سیما و  مەگین ئەوەی کە پێناسەی شێعر جێ بێڵێن و لە دەقگەلی نیمچەشێعریی 
ڕواڵەتی )شێعر( دەرهێناوە. تۆ تەماشا بکە باشترین غەزەلەکانی حافزی شیرازی  هەم زۆر سیاسین و هەم 

زۆریش ئاشقانەن. هەروەتر باشترین شێعرگەلی نیما، فروغ و شاملوو. 

بابەک سەحرانەوەرد: هەندێ لە ڕەخنەگەران لەم سێ دەیەی دوایی وای بۆ 
چوون کە بڕێک لە نووسەران کە مەنفایان بۆ ژیان هەڵبژاردووە، نەیانتوانیووە 
ئەم  لەگەڵ  ئێوەیش  ئاخۆ  داهێنن.  بەپێزوهێز  و  ئەوتۆ  بەرهەمێکی 

بیروڕایەن یان ئەوە کە بە جۆرێکی دی لەم مەسەلە ئاوڕ ئەدەنەوە؟
مەنسوور کووشان: بەڵێ، هەندێک لە نووسەرانی تەرکەدیارکراو ئیتر 
دەقێکی  وەک  نووسیووە،  شتێکیشیان  ئەگەر  یا  نەنووسیووە،  هیچیان 
بۆ  ڕاستی  بە  کارەساتە،  لەم  بەشێک  دەرنەکەوتووە.  پێشڕەو  و  تازە 
بە  نییە،  تێدا  باشی  نووسەری  دوو  کە سەرجەم  ئێران  وەک  واڵتێکی  90ئەدەبیسەردەم



لە  بەشێکیش  و  دەگەڕێتەوە  تاراوگە  لە  نووسەر  دۆخی  بۆ  ئەمەیش  و  دڵتەزێنە  ڕاستی 
توانایی و بەهێزبوونی ئەو کەسە  ئاوڕ ئەداتەوە. من بەش بە حاڵی خۆم لەو بڕوایەدام 
کەسانێک لە تاراوگە، بەتایبەت دوا یەک دوو بەرهەمی نە زۆر باش، بۆ هەمیشە بێدەنگ 
بوون و ئیدی بەرهەمێکیان نەنووسی یا باڵو نەکردەوە. ئەگەریش لە ئێران بوونایە، بە 
هەمان شێوە هەر ئەمە لە دۆسیەکەیان تۆمار دەکرا. بە چەشنێکی گشتی، ئێمە گەلێکی 
ماڵپەرەست و ئاسایشخواز و تەمەڵین. واتە لە هەڕەتی گەنجی تۆزقاڵێک جەخت دەکەین، 
ئەگەر سوودێکی بۆ ئێمە بوو کە باشتر، ئەگەریش نەیبوو، دیارە زوو بەجێی دەهێڵێن 
و شوێنی خۆشی و ئاسایشی شەخسیی خۆمان دەکەوین. چوونکا ئەدەب بەدەگمەن بۆ 

داهێنەرەکەی ئاسایشی هێناوە.

بابەک سەحرانەوەرد: چ هەڵوەستەیەکتان لە بەرانبەر بەرهەمی ئەم جیلە گەنجە 
لە دەڤەری چیرۆک و شێعردا هەیە؟ ئاخۆ فریا دەکەون نووسینەکانی ئەم نەوەیە 

بخوێننەوە ؟
مەنسوور کووشان: بەڵێ، وابزانم تەنانەت زۆرتر لەو شتەیش کە لە خۆمدا شکی 
دەخوێنم.  بەڕێزە  نەوە  ئەم  نووسینەکانی  من  بڵێم  دەبێ  دەخوێنمەوە.  دەبەم، 
بەتایبەت ئەو بەرهەمانە کە بۆم دەنێرن و منیش چ بمەوێت و چ نەمەوێت، بۆ 
خوێندنەوەیان پابەند دەبم. ئەگەر بە ڕامانەوە تەماشای ئاستی چاپکردنی کتێب 

بکەین، ئێمە کتێبی زۆرمان هەیە، کە پەیتا پەیتا چاپ دەکرێن، بەاڵم کتێبی 
بەرهەمە  ژمارەی  خوێنەر.  بەردیدی  دێنە  بەدەگمەن  زۆر  لێهاتوو  و  باش 

الواز و خراپەکان هێندە زۆرن، کە تەنانەت  وچانمان پێنادەن هەتا یەک 
دوو بەرهەمی باش و شیاو لە نێوان ئەم خەرمانە بەرهەمە بدۆزینەوە 
گەنجەکان  و  ڕوونە  زۆر  هۆکارەکەشی  هەڵبەت  بدوێین.  لەسەری  و 
سەرقاڵی  ئافراندن  و  وشە  تەوەری  لە  ئیمڕۆکە  کە  نەوەیە  ئەو  و 

تەراتێنن، خەتایان نییە، لەبەر ئەوەی کە سەد مەخابن هیچ شتێک 
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لە حکومەتی ئیسالمیی و لەم ئێرانەدا بایەخی پێنادرێ. لە هیچ کوێی ئەم واڵتەدا، چلۆنایەتی و هەرمانی بوونی 
بەرهەم گرینگ نەماوە. ئیدی مەال و خواناسەکانیش بەقەد فلسێ بۆ داهاتوو و بەهەشت بایەخ تەرخان ناکەن، چ 
بگات بەو نەوە گەنجە، کە بە هەموو جۆرێک دژی ئەخالق و مۆڕاڵ ڕاهاتووە، کە بووەتە بەرهەڵستێک بۆ کۆمەڵگە 

و خەڵکیی خۆی.
لەالیەکی ترەوە باڵوبوونەوەی بێسەرەودەرە و هەمەجۆرەی دەق لە ئینتەرنێتدا، گەشەی بەم سەرلێشێواوییە داوە و 
بووەتە هۆی ئەوە کە گەنجان چ بایەخێک بۆ بەرهەمێکی ئەدەبیی بەپێز دانەنێن و ئینتەرنێتیش گشت کاتی ئەم 

جیلەی بە خۆییەوە زەوت کردووە و ناهێڵێت بەرهەمێکی بەهێزوپێز داهێنن.

وەک  قۆناغێک  هەر  لە  ئەدەبدا  بنوبنچینەی  لە  نوێخوازی  و  گۆڕانکاری  ئاخۆ  ئێوە  بەڕای  سەحرانەوەرد:  بابەک 
هەرامەیەکی پێویست دێتە ژمار یاکوو لە بنەڕەتەوە لەو باوەڕەن کە گۆڕان و نوێخوازی لە واقیعدا لە گۆڕانکارییە 

سیاسی و کولتوورییەکانی کۆمەڵگا سەرچاوە ئەگرێت؟
ئەدەبدا  زاتی  لە  نوێخوازی  و  گۆڕان  دیارە  دەهێننەوە.  وەبیر  شتمان  یەک  ڕستەکە  هەردوو  کووشان:  مەنسوور 
و  سیاسی  گۆڕانکارییە  لە  جیا  نییە  تێدا  بڕستەی  ئەو  تەنها  تاقی  بە  ئەدەب  چوونکا  پێویستە،  هەرامەیەکی 
کولتوورییەکانی کۆمەڵگا خۆی دەرخات. ئەم دوو چەمکە پەیوەندییەکی پراکتیکی، ئۆرگانیک و سفتوسۆڵیان 
هەرچی  بۆیە  وەرگرن.  تەئسیر  یەکتری  لە  دەتوانن  هەردوویان  و  ڕه خساندووە  پێکەوە 
ئەدەبی میللەتێک پەرە بسێنێ، ئەو کۆمەڵگەیە گۆڕانێکی هەمەالیەنە و بەرینتری 
بەسەردا دێت و هەرچی بارودۆخێکی سیاسی و ئابووری لەبارتری بێت، کولتوور 
و ئەدەبی ئەو کۆمەڵگەیە بە شێوەیەکی بەرفراوانتر خۆی بەرجەستە ئەکات 

و سەقامگیر دەبێت.

رۆشنبیری  و  نووسەر  هەندێک  حەفتاکاندا،  لە  سەحرانەوەرد:  بابەک 
کارگەی  تاران  لە  بەراهەنی«  »دوکتۆر  و  »گوڵشیری«  وەکو  ئێرانی 
بوو؟  باش  کارەتان پێ  ئەم  ئێوە  بنەڕەتەوە  لە  ئەدەبییان ڕێ خست. 
ئاخۆ لەو بڕوایەن کە ئەم نووسەرانە توانیویانە لە دەورە و قۆناغێکی  92ئەدەبیسەردەم



دیاریکراودا لەسەر ڕەوتی ئەدەبیی ئێران تەئسیر دانێن؟
مەنسوور کووشان: بەڵێ، ئەم ڕووداوە بە تایبەت لە کۆمەڵگەیەکی بەستراو کە سیستەمێکی 
دکتاتۆری خۆی بەسەردا سەپاندووە، زۆریش ڕەوا و پەسەندە. ئەو کۆمەڵگایە کە ئازادیی 
تێدا دیار نەبێت، هەروەها میدیا جۆراوجۆرەکان و جێگەیەکی دیاریکراوی بۆ فێربوونی تێدا 
دانەمەزرابێت، ڕەچەیەکی دی بۆ بەرسڤدان بە پێداویستییەکانی ژیان ئەدۆزێتەوە.چوونکا 
لە ئێران گۆڤار و ڕۆژنامەیەکی ئەوتۆ باڵو نەدەبووەوە و جێگەیەکیش بۆ کۆڕە شێعریی 
و چیرۆک و ڕەخنە و بیروبۆچوونەکان ڕێ نەخرابوو، دیارە ئەم جۆره  کارگانە تەئسیرێکی 
زۆر باشیان بووە. کۆڕە ئەدەبییەکان چەشنی )کۆڕی پێنج شەممە( کە دابونەریتەکەی 
بۆ سەردەمی »جونگی ئیسفەهان« دەگەڕایەوە، لە ئاکامدا بووە کۆڕێکی جیددی، کە 
شاعیران بتوانن لەوێدا هۆنراوەکانیان ئاڕاستە بکەن. لە واقیعدا جێگەیەک بووە بۆ 

فێرکاری و باسە ئەدەبییەکانی گەنجان. 
ئەم کارگە ئەدەبییانە تا ڕادەیەک کاریگەرییان لەسەر ئەو کەسانە نواندووە، کە لەو 
کۆڕانەدا بوونەتە ئەندام. هەڵبەت لەوالیشەوە دەبێ بڵێم تەئسیرێکی ئەوتۆیشی 
نەبووە، چوونکا لەم جێگانە زۆر بە دەگمەن دەکرێ بیروبۆچوونە تاکەکەسییەکان 
وەدی بێن یان ئەوە کە شوێنێکی جیددی لەبۆ مشتومڕ و لێکۆڵینەوە بێتە ژمار، 
چوونکا کاتێک کۆمەڵگا بە هەموو لەونێک  ده رگاکانی داخراو بێت و بە هەموو 
تینوهێزەوە خەڵکانی لغاو کردبێت، دیارە یەک بۆچوونی تاک، بە تاقی تەنها و 

بەبێ هیچ پشتیوانێکی هزری و مەنتیقی، بەسەر هەموو بیروبۆچوونەکانی 
دی زوو زاڵ دەبێت و ئەمە دەیان تەنگژە و خەساری جۆراوجۆری لێدەبێتەوە. 

بەنرخە  هەڤپەیڤینە  ئەم  بۆ  کووشان،  بەڕێز  سەحرانەوەرد:  بابەک 
گەلێک سپاس.

مەنسوور کووشان: منیش بەش بە حاڵی خۆم هیوای سەربەرزیتان 
بۆ دەخوازم.
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سیڕەنگ

رۆمان

ئەفسانەی

مةنسوور ياقووتي
ِانى: سةالح نيساري وةرطيرَ

مسؤرةيةكي ضاو زيت، بةسةر ضلرَي دارانةوة خةريكي كاية و ياري كردن بوو.
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ئايرس سكۆت 
سازکردن و ئامادەکردنی بە زمانی ئینگلیزی: ڕەوشت محەمەد

و. لە ئینگلیزییەوە: مەهد خەلیل

)Finger painting()1( ياخود وێنەکێشان بە پەنجە ئەو شێوازە تایبەتەیە، کە خانمە هونەرمەندی الو ئايرس سكۆت 
كاری لەسەر دەکات و پێی ناسراوە.

چێژوەرگرتن لە کارەکانی  ئايرس سكۆت  لە تەماشاکردنی تابلۆکانەوە دەست پێناکات، بەڵکو الی ئەو چێژوەرگرتن 
لە ساتی دروستکردنى تابلۆکەوە دەست پیدەکات، وەختێ دەستکێشەکانی دەکاتە دەست و بەبێ بەکارهێنانی هیچ  
فڵچە و ئامێرێک، پەنجەکانی بە ڕەنگەکان دەسپێریت و لەگەڵ خەیاڵی خۆیدا تێکەڵیان دەکات. پێنج پەنجە بەسەر 
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ڕەنگەکانەوە سەما دەکەن، کارەکە زیاتر لەوە دەچێت پیانۆ بژەنێت تا ڕەنگ تێکەڵ بکات،  
سكۆت بەو جۆرە دەکەوێتە نیگارکێشان. ئەو بەرلەوەی بە تابلۆکەی سەرساممان بکات، بە 

کێشان ئەفسوونمان تێبەردەدات.
 )Washington state( ئايرس سكۆت دانیشتووی شاری نیۆیۆرکە، ساڵی 2006 لە زانکۆی
بەکالۆریۆسی لە هونەرە جوانەکاندا بەدەست هێناوە، لە شاری فلۆرەنسی ئیتالیا ڕاهێنانی 

لەسەر هونەری شێوەکاری کردووە. 
سەربوردەی بەکارهێنانی پەنجەکان الی )ئايرس سكۆت( دەگەڕێتەوە بۆ ڕووداوێکی سەیر، 
تەمەڵی کە الی ئێمە دەبێتە هۆی کوشتنی ساتەکان و هەلەکانى ژیانمان لەبار دەبات، 
کەچى الی ئەو تەمەڵى لە تەنیا ساتێکدا دەرگای جوانی بەڕوودا دەکاتەوە و دەبێتە ئەو 

خانمەی کە بەداهێنەری شێوازی )Finger painting( ناو ببرێت. 
سكۆت ساڵی )2009 روو دەکاتە تایوان ساڵێک لەوێ دەمێنێتەوە، دوانیوەڕۆیەکی 
گەرم سكۆت خەریکی وینەکێشان دەبێت، له  كاتیكدا پێویستی بە فڵچەیەکی پاک 
دەبێت، تاقەتی نابێت کەشی وێنەکێشانەکە بەجێ بهێڵیت و بچێت لە ستۆدیۆکەى 
بیهێنێت، ناچار بۆ تەواوکردنی ئەو خەیاڵەی لەو ساتەدا بەگیری هێناوە، پەنجەکانی 

بەکار دەهینێت، جوڵەیەک و دوان و سیان، هەستێکی سەیر دایدەگرێت و تەکنیکێکی 
بۆ  شێتانە  سەرەتایەکی  دەبێتە  ئەمە  کارەکەیدا،  لە  دەکات  بەدی  جوان  و  جیاواز 

شێوازێکی جوان و ناوازە  و دواتر ناوى دەنێت )Finger painting(، لە ساڵی 2010وە، 
ئەم خانمە بە تەواوی دەست دەکات بە وێنەکێشان بە پەنجەکانى و ئیتر ئەو فڵچەی 

بۆ جارێکی تر بەکار نەهێنایەوە.

ڕه وشت محه مه د: سه ره تا با هونه رمه ندان و خوێنه رانی كورد له  زاری خۆتاوه وه  ئايرس 
سكۆت بناسن، به  شێنه یی باسی خۆتمان بۆ بكه . ئه و قه ده ره  چۆن بوو ئێوه ی خسته  
به   ببه ستێته وه   ئێوه   منداڵیی  هه یه   ڕایه ڵێك  یان  ڕووداوێك  ڕه نگه كانه وه .  باوه شی 
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هونه ره كه ی ئێسته تانه وه ؟
ئايرس سكۆت: من لە الیەن دایکم، کە مامۆستای پیانۆ و باوکمەوە، کە دارتاشی کەوانتەرە، 
كە   )HIPPIE( )2( گەنجانی  بزووتنەوەی  لە  بوون  ئەندام  بابم  و  دايك  کراوم،  پەروەردە 
سااڵنی کە شەستەکانی سەدەى ڕابردوو لە سانفرانیسکۆ سەریهەڵداوە، ئەو بزووتنەوەیە 
هانی دۆزینەوە و داهێنانیان دەدا، ئەوان هەردووکیان هونەرمەند بوون، ڕووخۆش بوون و 

حەزیان لە یاری و گاڵتەکردن بوو. 
گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەم دوو مرۆڤەدا لەسەر هەر بابەتێک بە الی منەوە لە ڕاهینانی 
کردەیی کەمتر نەبوو، لەبەر ئەمە، من لە تەمەنی هەشت ساڵییەوە بە هاوکارىی ئەو 
ژینگەیەى ئەو دوو مرۆڤە بۆیان درووست کردم، وەکو حەزێک دەستم دایە وێنەکێشان و 

چوومە بەر خوێندنی بنەماکانی وێنەکێشان.
 

ده نێیت چی؟ سه ربه   ناوی  پێده كه یت،  کارى  تۆ  ئه م ستایله ی  محه مه د:  ڕه وشت 
كام جیهانبینیی هونه ری شێوه كارییه ، ئایا خۆتان داتانهێناوه ، یان په ره تان پێداوه ؟

شێوه كاركردنێكی   )Finger painting( جوانه ،  پرسیارێكی  ئه مه   سكۆت:  ئايرس 
نوێیه  له  هونەرى شێوه كاریدا، له به ر ئه مه  كه  پێش من هیچ هونەرمەندێکى ترى 

شێوەکار له  وێنه ی زه یتیدا به م ستایله  كاری نه كردووه ، زۆر سه رنجم داوه  و گه ڕاوم 
بزانم هیچ وێنه كێش یان هونه رمه ندێكی ناودار بەم ستایله  كاری كردووه ، یان به م 

جۆره  تابلۆی به رهه م هێناوه ، نه مدیوه .
ڕاستە ئێستا هەندێک هونه رمه ند ئەوانەى كه  بە ماجیكی زه یتی، یان قه ڵه می خه ڵوز، 

به كار  ڕه نگه كان  تێكه ڵكردنی  بۆ  په نجه كانیان  زۆرجار سه ری  دەکەن،  کار  ته باشیر  یان 
ده هێنن، لێره شدا هه ر به  ماوه یه كی كه م من پێش ئه وانیش كه وتووم له  به كارهێنانی 
له   ڕۆژێك  شێوازە،  ئەم  دەستپێکى  یان  دۆزینەوە  چۆنییەتیی  بە  په نجه كاندا، سەبارەت 
تايوان لە ستۆدیۆكه ی خۆمدا هه ر به  چانس كه وتم به سه ر ئه م شێوه  تابلۆكێشانه دا، 
نەبوو  تاقەتم  ڕاستییەکەى  بوو،  پاک  فڵچەیەکی  بە  پێویستم  وێنەکێشاندا  كاتی  له  
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وێنەکێشانەکە بەجێ بهێڵم و بچم تا ستۆدیۆکە، لە خۆوە پەنجەکانم بەکار هێنا، جوڵەیەک و 
دوان و سیان، هەستێکی سەیر دایگرتم و تەکنیکێکی جیاواز و جوانم بەدی کرد لە کارەکەدا.
سه رنجڕاكێشی  كالسی  به   سه ر  الحديثة(  )االنطباعية  چێوەى  لە  كاركردنه   من  شێوازى 
و  سیحر  بۆ  دەگەڕێتەوە  منیش  کارکردنەى  شێوە  ئەم  ئەم  پشت  جیهانبینیى  سه رده م، 
ئەفسوونى پەنجەکان، بە الى منەوە په نجه  زۆر چێژبه خشه ، په نجە چاره سه ره ، هه ر بۆیه   

من ئێستا كه سێكی دوور له  خه م و دوودڵیم.

ڕه وشت محه مه د: له گه ڵ ئه وه دا كه  دونیای نوێ و ته كنۆلۆژیا چه ندین زيادەیان خستووه ته  
سه ر رێكار و قۆناغه كانی دروستكردنی تابلۆ ـ وێنه ی هونه ری، كه چی ئێوه  وه ك ستایلی 

ده ده ن  ڕه نگه كان  په نجه كانتان  به   و  وه رناگرن  فڵچه ش  له   سوود  ته نانه ت  خۆتان 
به یه كدا و تێكه ڵیان ده كه ن و ده یانخه نه  سه ما و جوانییان پێ ده خوڵقێنن. ئایا پێتان 
وایه  ئه و ئیحساسه  هونه رییه  ڕاسته وخۆ له  په نجه تانه وه  زووتر و جوانتر ده گات تا 

له  فڵچه  و ئامێره  ته كنۆلۆژییه كانی تره وه ؟
ئايرس سكۆت: پێم وایه  الیه نه  باشه كانی به كارهێنانی په نجه  له   لە کارەکەمدا 

زۆر له  الیه نه  خه وشباره كانی زیاترن.
یه كه م: ئه م ستایله  كار له سه ر به كارهێنان و به یه كگه یاندنی كۆمه ڵێك هێڵ و خاڵی 

كورت و كول ده كات، پەنجە وه كو فڵچه  نییه  كه  هێڵی یه كجار باریك و ورد بكێشێت، 
ئه مه ش به و مانایه  دێت كه  من ده توانم ورده كاری تێپه ڕێنم به  ڕزگاربوون له  داوی 

ورده كاری.. ورده كاری.. ورده كاری.. به م شێوه یه  ده توانم سه رنج و توانای خه یاڵم بخه مه  
سه ر هه ستی گشتیی دروستكردنى دیمه نه كه،  له گه ڵ ئه وه شدا ئاگاداریی ئه و ورده كارییه  

بم، كه  پێویسته  بۆ وتووێژ و ته ماسگردتن به  بابه تی تابلۆكه وه .
دووەم: ده توانم پێنج جار خێراتر تابلۆكه م به رهه م بهێنم، چونكه  من چوار ڕایەڵى زیاتری 
په یوه ندیم هه یه  به  تابلۆكه مه وه  كه  پێنج په نجه كانى دەستمن، نەک تەنیا یەک فڵچە، 
من  ئه مانه دا  له گه ڵ هه موو  بكه م،  تابۆكه م  ورده كاریی  به   ده توانم هه ست  هه روه ها 
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ئه مه یه   له به ر  هه بێت،  كه موكورتیشی  و  خه وش  ده شێت  زه یت  به كارهێنانی  كه   تێده گه م 
باشترین جۆری زه یت به كار ده هێنم، كه  جۆری )Holbein(ه .

ڕه وشت محه مه د: له  ستایله كه ی تۆدا هێڵ بوونی نییه ، له  كاره كانتدا هێڵێكی درێژبووه وه  
نابینین، ڕه نگه كان ده ست پێده كه ن و كۆتاییان دێت.. دیسان ده ست پێده كه نه وه  و كۆتاییان 
ئه م  له باره ی  ده كه یت..  دروست  جوانی  دنیایه ك  كورتكورتانه وه ،  هه ناسه   به م  دێتەوە. 

سه رنجه وه  چیمان پێده ڵێیت؟
له   زياتر  )االنطباعي(  شێوازی  سروشتى  جوانه! .  پرسیارێكی  چه ند  سكۆت:  ئايرس 
خاڵەکانەوە نزیکترە تا هێڵ، وەک چۆن لە سیستمى دیجیتاڵدا وێنەى نێو شاشەکان لە 
وێنه  و شێوازه كه ی منیش  )Mega Pixel( )3( دروست دەبێت،  پێکسڵى ورد  ملیۆنەها 

بۆ  بكرێته وه   بچووك  ده كرێت  ده یكێشم،  وێنه یه ك  هه ر  ده ستووره یه ،  ئه م  له سه ر 
پێكسڵی په نجه كانم )پێكسڵی گه وره (.

ئه و ڕۆژانه ی وێنه یه ك ده ست پێده كه م و ده كێشم؛ كاتێك نانی ئێواره  ده خۆم و 
له  ماڵ ده چمه  ده ره وه  بۆ به سه ربردنی پیاسه یه ك، جوانتر هه ست به  خۆم ده كه م، 
ڕه نگه كانی جیهان  ناوی  دەمەوێت دیسان  ده كه مه وه ،  خاڵه كان  و  پنت  له   بیر  كه  

وا بیر  له و كاته دا  له  ماڵه وه  دامناون،  بنێمه وه  به  گویره ی ئه و قوتووی ڕه نگانه ی 
زه ردێكی  و  ئه رخه وانی  ڕه نگی  كۆبوونه وه ی  له   بریتییه   پیاسه كه م  كه   ده كه مه وه  

مه یله وسووری خاكی، یان ڕه ساسییه كی مه یله وشین. به ڵێ هه ست به  ئاسمان ده كه م 
به سه ر سه رمه وه  به  ڕه نگێكی شینی تۆخ یاخود كاڵێكی ڕوونەوە.

ڕه وشت محه مه د: به ڕای تۆ هونه رمه ندبوون په یوه ندیی به  ڕۆحه وه  هه یه ؟ یان ده شێت له  
كاتێكی دیاریكراودا مرۆڤ ببێ به  هونه رمه ند؟ تۆ پێت وایه  هه ر له  منداڵییه وه  هونه ر له  

ڕۆحی تۆدا ئاماده یه ؟
له   هه یه   زیادی  یه كجار  كاریگه ريی  كۆمه ڵگه   لێره دا  من  بۆچوونی  به   سكۆت:  ئايرس 
سه روه ختی  كه سه كان  وانیيه   پێم  هونه رمه ند.  له دایكبوونی  له   مرۆڤ،  به ركه وتنی 
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كاتێك حه زی  ده بێت  له دایك  وایه  كه  هونه ری مه زن  باوه ڕم  تێدا چێنرابێت،  له دایكبوون ڕۆحی هونه رمه ندانه یان 
یان  دروستە،  هونەرێک  هەر  بۆ  ئه مه   پێکرد،  ده ستیان  له ودا  به دیاریكراوی  بنچینه ییه كان  فێركردنه   له گه ڵ  ئه و 
الساییكردنه وه ی ئه و كاره  هونه رییانه ی سه رسامت ده كه ن، يان ڕاهێنانی شێتانه  له سه ر ئه وه ی پێت خۆشه  ببیت به وه ی 
ده ته وێت، ئەمانە لەو کاریگەرییانەن هونەرمەند دروست دەکەن. لەمانە هەموو گرنگتر ئەوەیە: له  كۆتاییه كه یدا 
تازه   شێوازێكی  و  بشكێنێت  تێك  یان  بهێڵێت  به جێ  پێناسیووه،   هونه ری  پێشتر  یاساكانی  بتوانێت   هونه رمه ند 
دابهێنێت، له  ڕاستیدا ئه م پرۆسه یه  كۆبوونه وه ی كۆمه ڵێك هه ڵه  و كێشه ن، كه  دواجار هونه رمه ند بۆ خۆی چاره سه ری 
كردوون، بڕوام وایه  ڕۆح و ده روونی هونه رمه ندانه  زیاتر ده ره نجامی هه ڵبژاردنی كه سێكه ، نه ك ئه وه ی وه كو دیاری 

و به خشش بدرێت.
من وه كو منداڵێك حه زم ده كرد باشترین هه وڵی خۆم بده م، جیاوازیم نه ده كرد له وه ی له  قوتابخانه م یان ماڵه وه ، 
دیسان جیاوازیم نه ده كرد ئه مه  وانه ی مۆسیقایه ، یان وه رزش، یان وێنه كێشان... ئه و كاته ی ئه وانیتر هه ستیان كرد 
من سه لیقه  و به هره ی وێنه كێشانم له  هاوڕێكانم زیاتره ، ئه وكات وا گوزارشتیان له و ڕاستییه  ده كرد، كه  من هه ر له  
سه ره تاوه  به  ڕۆحێكی هونه رمه ندانه  خه اڵت كراوم لە الیەن ئاسمانەوە. خۆم باوه ڕ به وه  ناكه م كه  ئاسمان خه اڵتی 
منی كردبێت، ته نیا وا ده زانم كه  من به رده وام بووم له  ڕاهێنانی هونه رێك كه  هاوته مه نه كانم لێی دوور بوون، من 
له وه  دڵنیام هه ر كه سێك، له  هه ر ته مه نێكدا، له  هه ر كاتێكدا، ده ست بكات به  فێربوونی زانسته  بنچینه ییه كانی 
هونه ر، به  وێنه كێشان و ڕاهێنان و الساییكردنه وه ی كار و شێوازی هونه رمه نده  ناوداره كان، ئەوا ته نیا چه ند ساڵێكی 

كه می پێویسته  بۆ ئه وه ی به هره یه ك، نهێنییه ك، تازه گه رییه كی سه رسوڕهێنه ر له  خۆیدا بدۆزێته وه .

ڕه وشت محه مه د:  له  نێو كاره كانى تۆدا ژن ئاماده ییه كی جوان و فره ڕه هه ندی هه یه ، خۆت وه ك كچێك چۆن 
باس له  ڕۆحی مێینه بوون ده كه ى له م سه رده مه دا؟

ئايرس سكۆت: چه ند پرسیارێكی جوانت لێ وروژاندم ڕه وشت، من به خته وه رم 
ساڵی  له   نیۆیۆركم  شاری  نیشته جێی  و  ساڵم   30 ئه مریكی  ژنێكی  كه  
2014دا، من هیچ هه ست به و تەنگەبەرییە ڕۆحى و جەستەییانە ناکەم، 
بوون، هه ستیان  مندا  تەمەنى  لە  کاتانەى  لەو  نه نكم  یان  دایكم،  كه  
پێكردووه و بە سەد ڕێگا گوزارشتیان لێکردووە، ڕاستى، من هه ست به  
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توانایه كی زۆر ده كه م له  خۆمدا و چ رێگرییه ك نابینمه وه  له  به رده م ئه وه ی ده مه وێت بیكه م 
كاریگه رییه كی  هیچ  من  الی  جێنده ری  جیاوازیی  ئه سڵه ن  بگه م،  پێی  دەمەوێت  ئەوەى  و 
دانه ناوه ، باوه ڕم وایه  ئاگایی و هۆشمه ندیی ژنان به و ئاڕاسته یه  ده ڕوات، کە له  داهاتوودا 

ژن جیهان به ڕێوه  ده بات، ئەمە باوەڕى ڕاستەقینەى نێو هۆشى منە.

پەناگەى  ئایینیش  دەوترێت  نزیكن،  ڕۆحه وه   له   زۆرتر  هونه رمه ندان  محه مه د:  ڕه وشت 
ئاین  ئه مڕۆ  ده كه یت  هه ست  ده ڕوانیت،  ئایین  له   چۆن  هونه رمه ندێك  وه ك  تۆ  ڕۆحە، 

پێویستییه كی ڕۆحیی و كۆمه اڵیه تییه؟ 
ئايرس سكۆت: ئه مه  ڕاسته ، ڕه نگه  هونه رمه ند به  شێوه یه ك زیاتر و توند تر له  ڕۆحه وه  

نزیكتر بێت، چونكه  هونه ر زیاتر پێویستی به  به كاربردنی توانا زهنییه كانی مێشكه   
بۆ دۆزینەوەى ڕێگای خاڵیبوونەوە لەو شتانەى کە پەست و حەزیان پێناکات. ڕای 
من وایه  هونه ر پێویستی به  هه ستێكی یاریخوازانه یه ، نه ك به  ڕۆح و ده روونێكی 

ماندوو بته وێت لەگەڵیدا مانا ڕه سم بكه یت. 
له  ویالیه ته  یه كگرتووه كانی ئه مریكادا، وا ده بینرێت ئایین هێشتا پێداویستییه كی 

له   ئه وانه ی  به تایبه ت  گه نجه كانه وه،  نیسبه ت  به   ئه مه   به اڵم  بێت،  كۆمه اڵیه تی 
ئه مه   نییه،   گرنگییه ی  ئه و  ئایین  ئه وانه وه   الی  به   وانییه ،  داده نیشن،  شاره كاندا 

به نیسبه ت منیشه وه  ته واوه ، ئاڕاسته كه  به و شێوه یەیە ، كه  نه بینه  به شێك له  ئایینێكی 
دامه زراو.

ڕه وشت محه مه د: بینه ر ده بێ  چی  له  تابلۆكانی تۆ چاوه ڕوان بكات ، له  پرۆسه ی  ته ماشاكردندا 
بینه ر گرنگه  بۆ شتی  جوان بگه رێ ، یان به  جوانی  ته ماشا بكات؟ 

ئايرس سكۆت: تازه گی بابه تێكم خوێنده وه  باس له وه  ده كات كه  چۆن كاتێك زاناكانى 
مێشكى   ڕۆشنكردنه وه ی  بۆ  ده هێنن  به كار  تیشكییه كان  وێنه   تەندروستى  بوارى 
نەخۆشەکان. ئه وان به  ئاشكرا ئه وه یان سه لماندووه  كه  کاردانەوەى مێشكى نەخۆش بۆ 
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وێنە تیشکییەکان ، وه كو کاردانەوه یە بۆ بینینى ئاشنا و خۆشەویستێکى خۆى، یانى کاردانەوەى مێشك به  بینینی 
وێنەیەکى جوان، هەمان کاردانەوەیە کە خۆشه ویستان دەبینێت.

من پێم وایه   تابلۆكان ده بێت په نجه ره یه ك بن، ده بێت ڕوانینێكی كورت بن  بۆ ئه و جیهانه ی كه  ڕه نگه كان ده ورى  
تێدا ده گێڕن، جیهانێكی هاوسه نگ و جوان.

ڕه وشت محه مه د: ڕاستی سوپاسی كاتی به نرخت ده كه م، وێنه یه كی گفتوگۆكه ت بۆ ده نێرم وه ختێ باڵوم كرده وه .
ئايرس سكۆت: منیش سوپاسی پرسیاره  جوانه كانت ده كه م، چێژم له  وه اڵمدانه وه یان وه رگرت.

پەراوێزەکان:

)Finger painting( )1( بە ماناى وێنەکێشان بە پەنجە.  سەرەتا لە بەرانبەر ئەم وشەیەدا )پەنجەنێگار(م بەکار 
هینا، دوای پرسوڕاکردن بە چەند هونەرمەندێکى شێوەکار و نەبوونى وشەیەک لە بەرانبەر ئەو ناوەدا پێم باش بوو 

وشەکە ئینگلزییەکە وەکو خۆى دابنێم.

ئه م  بووبووه وه ،  باڵو  ئه مریكا  له   شه سته كان  سااڵنی  بوو،  بزووتنه وه یه ك   )HIPPIE( گه نجانی  بزووتنه وه ی   )2(
بزووتنه وه یه  گومانیانیان له  زۆربه ی خوووخده  كۆمه اڵیه تییه كانی ئه و كاته ی نه ته وه ی ئه مریكا ده كرد و باوه ڕیان 
په یڕه ویی  و  وه ربگرن  خۆیان  پێش  نەریتەکانى  و  كات خوو  ئه و  گه نجانی  كه   نییه   له ئارادا  پێویستییه ك  چ  وابوو 

لێبكه ن، ئه م بزووتنه وه یه  له  شێوه ی جلوبه رگ و گوێگرتن له  مۆسیقا و كۆمه ڵێك دابی تایبه تدا جیاواز بوون.

)Mega Pixel( )3( لە دوو وشە پێکهاتووە، یەکەم )Mega( کورتکراوەى ملیۆن، 
و  ڕەگەز  بەماناى  )Picture Element(ە،  کورتکراوەى  کە   )Pixel( دووەم 
کە  وردانەى  زۆر  چوارگۆشە  و  خاڵ  لەو  بریتییە  کە  وێنە  پێکهاتەکانى 
لەسەر شاشەکان ئامێرە دیجیتاڵەکان وێنەیەک دروست دەکەن، ئەمەش 
زۆر بە ئاستەم بە چاو دەبینرێن، لەسەر شاشەى تەلەفزیۆنە کۆنەکان 

بە ئاسانى دەبینران.
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موحەمەد سەرابی

سەرباز 1:
ـ هەست دەكەم بیر لە شتێك دەكەیتەوە..

سەرباز 2:
ـ چۆن؟!

سەرباز 1:
ـ فكرت لە كوێیە؟ .. لەوەتەی لە جەنگ گەڕاوینەتەوە، لەسەر خۆت نیت...

سەرباز 2:
ـ بەڵێ ڕاستت دەوێ لەسەر خۆم نیم.. دەزانیت ئەمڕۆ لەكاتی جەنگدا شتێكی زۆر سەیرم بینی..

سەرباز 1:
ـ قسە بكە.. چیت بینی، وا هۆشت لەدەست داوە؟

سەرباز 2:

جەنگ
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و شەش  فەرماندەیەك  و  دەڕۆیشت، من  كۆتایی  بەرەو  كاتەی جەنگ  ئەو  بوو،  بەیانی  دەمەو  ـ 
چەند  زانیمان  شكابوو..  تەواوەتی  بە  دوژمن  دەجەنگاین..  چەپەوە  قۆڵی  لە  دیكە،  سەربازی 
سەربازێكی دوژمن لە خانوویەكدا ئازوقەیان لێبڕاوە و گیریان خواردووە.. بە تەواوەتی گەمارۆمان 
دان. بە هۆی هاوان و تۆپەكانیشەوە الیەكی خانووەكە ئاگری گرتبوو.. سات بە سات خانووەكە 
دەربازبوونی  بۆ  ڕێگەیەك  هیچ  ژوورەوە..  دەچووە  زیاتر  گڕی  و  دەسەند  بڵێسەی  ئاگرەكەی 

سەربازەكان نەمابوو.. لەو كاتەدا فەرماندەكەمان هاواری كرد:
ـ وەرنە دەرێ و خۆتان بدەن بە دەستەوە.. هیچ ڕێگەیەكتان بۆ دەربازبوون نییە.. دڵنیا بن ئەگەر 

نەیەنە دەرەوە، كەمێكیتر بە هۆی دووكەڵەكەوە دەخنكێن و خانووەكە بەسەرتاندا دەڕوخێت..
دڵنیا بوو بە زوویی خۆیان دەدەن بە دەستەوە، چونكە هەموو بیركردنەوەیەك بۆ خۆ ڕزگاركردنیان 
بێسوود بوو.. دوژمن بە تەواوەتی دوور كەوتبووەوە.. تەقاندنی تۆپ و هاوانەكان ڕاگیرابوون.. ئەو 
دەنگانەی دەبیستران، دەنگی قرچەی سووتاندنی درەختی الكۆاڵنەكان بوو، دەنگی خۆكۆكردنەوەی 
هۆی  بە  كاتیش  هەندێ  دەبووەوە..  بەرز  الیەوە  هەموو  لە  دووكەڵ  دەهات..  سەربازەكانیش 
سووتانەوە، خانوویەك یان باڵەخانەیەك هاڕەی دەكرد.. لە پڕا یەكێك لە سەربازەكانی دوژمن، لە 

ژوورەوە هاواری كرد:
ـ تەقە مەكەن.. تكایە تەقە مەكەن، دێینە دەرەوە و خۆمان دەدەین بە دەستەوە..

فەرماندە:
ـ زۆر باشە.. ئەوە باشترین كارە كە دەیكەن، چەكەكانتان دانێن و وەرنە دەرەوە..

وەك وتیان، چەكەكانیان فڕێ دا و دەستیان كردبووە پشتی سەریان و هاتنە دەرەوە..
فەرماندە:

ـ بكەونە سەردەم.. هەر ئێستا بكەونە سەردەم!...
لە ناو تۆز و ڕەشووی ئەو كوچەیەدا، كەوتنە سەردەم.. پاشان فەرماندە فەرمانی بە دوو سەربازی 
سەرپێ  هەستنە  كرد:  سەربازەكان  بە  فەرمانی  پاشان  ببەستنەوە..  دەستەكانیانی  كرد:  هاوڕێم 
بە  یەكێكی  و  مناڵكار  یەكێكی  و  بوون، دوو گەنجی چوارشانە  ڕیز بووەستن.. چوار سەرباز  بە  و 
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دیكە  سەربازی  سێ  و  من  بە  فەرمانی  دەربكات:  فەرمانە  ئەو  زوویی  بە  فەرماندە  نەدەكرد  چاوەڕێم  تەمەن.. 
كرد، هەر یەكێكمان بچینە بەردەمیان و یەكی فیشەكێك بنێین بە نابەینی برۆیانەوە.. لە ماوەیەكی كەمدا، سێ 
سەربازەكەی تر، بەبێ بیركردنەوە، دووكەڵیان لە سەری سەربازەكان هەستان.. سەرە گەیشتە سەرەی من، لە ماوەی 
بە جۆرێك  بوو،  بینییەوە.. گەنجێكی سپیكەلە  لە سەربازە گەنجەكان  یەكێ  بەردەمی  لە  چەند چركەیەكدا خۆم 
تەپوتۆز و دووكەڵی جەنگ سپێتییەكەی بۆ نەشاردرابووەوە.. سادە دەهاتە پێشچاوم، چونكە تەواوی چەك و نیوتاق 
و پاڵتۆ جەنگییەكەی فڕێ دابوو.. بەاڵم ئەوەی سەیر بوو، بە پێچەوانەی تەواوی ئەو كەسانەی لە ساتێكی وادا، كە 
چاوەڕوانی موعجیزەیەك دەكەن بە فریایان بكەوێت و ڕزگاریان بکات.. وەك ئەوەی بە مەرگی خۆی خۆشحاڵ بێت، 
زۆر ئارام بوو، خەندەیەكی قووڵیش لەسەر لێوانی بوو.. هەر بۆیە نەدەكرا بەبێ ئەوەی پرسیاری ئەوەی لێبكەم 

بیكوژم.. لێم پرسی:
ـ بۆچی .. بۆچی پێدەكەنیت؟ .. نازانیت مێشكت دەپژێنم؟
سەری كەمێك بەرز كردەوە و چاوی لە چاوم بڕی و وتی:

ـ دەزانیت.. دەزانیت من و تۆ یەكتری ناناسین؟
ـ ... ڕاستە.. من و تۆ یەكتری ناناسن.. بەاڵم خۆ دەزانین دوژمنی یەكترین.

ـ بەاڵم پرسیارەكە ئەوە نییە.. بەڵكو ئەوەیە، بە چ هۆكارێک من و تۆ لە ئێستادا لێرەین؟.. چی بۆتە هۆی ئەوەی من 
و تۆ بەبێ ئەوەی یەكتر بناسین، بووینەتە دوژمنی یەكتری، مێشكی یەكتری دەپژێنین؟ باشە 
تۆ بۆ لە خۆت ناپرسی: من و تۆ ئەگەر لە قاوەخانەیەكدا یەكترمان ببینیایە، چیمان 
دەكرد، پێم بڵێ چیمان دەكرد؟مێشكی یەكترمان دەپژان؟... یان ڕەنگە قاوەیەكمان 
پێكەوە بخواردایەتەوە و پاشان خەندەیەكمان بۆ یەكتر بكردایە، هەر یەكێكمان 

بە ڕێگای خۆیدا بڕۆیشتایە.. كامیانمان دەكرد.. تۆ پێم بڵێ كامیان؟.
ناو  دەخستە  منی  بوو  خەریك  نەبوو..  قسەكانی  بۆ  وەاڵمێكم  ڕاستی 
هێنایەوە  هۆشی  و  بۆوە  بەرز  فەرماندە  دەنگی  لەناكاو  بیركردنەوەوە.. 

بەبەرما...
فەرماندە:

ـ چییە بۆ كارەكەت ئەنجام نادەیت؟ دەڵێی دوودڵی نەفام.
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لەو كاتەدا سەربازەكە كەمێك هاتە پێشەوە و لوولەی دەمانچەكەمی گرت و خستییە سەر ناوچەوانی 
خۆی و وتی:

دوودڵ مەبە، خێرا كارەكەت تەواو بكە، من دڵگران نیم کە تۆ دەمكوژیت.. چونکە هەم من و هەم 
تۆش دۆڕاوین و براوە نین، هەرچەندە هەر من لە تۆ براوەترم.. چونکە من ئیدی لە كوشتنی ئەو 

سەربازانە دەوەستم، كە نازانم بە چ هۆیەك دەیانكوژم.. بەاڵم تۆ...
بە هۆی فەرماندەوە قسەكانی تەواو نەكرد.. چونكە فەرماندە كەمێك نزیك بووەوە و هاواری كرد:

ـ چییە بێدەماخ! بۆچی وەستاوی؟ هەر ئێستا تەواوی بكە.
بە دەست لەرزێكی زۆرەوە، پەنجەم نا بە پەلەپیتكەی دەمانچەكەمدا و باروت و خوێن و گۆشم 
لەگەڵ یەکتریدا تێكەاڵو كرد. خوێنێكی زۆر پرژا بە دەم و چاوما.. لە ناو خۆڵ و ڕەشووی ئەو 
كوچەیەدا كەوت.. چاوی لە ئاسمان بڕی و گیانی دەرچوو.. خوێنی بەسەر ئەو كوچەیەدا ڕێچكەی 
بەست و تێكەڵ بە خوێنی هاوڕێكانی بوو.. هەتا بە جێشمان هێشت، هەر خەندەیەكی سیحراوی 

لەسەر لێوەكانی بوو...
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نووسینی: ئۆ هێنری
و. لە سویدییەوە: باران

 
وایدانێ پاش نیوەڕۆیەک بە پیاسە، بە شەقامی -بڕۆدوەی-دا دەچیتە خوارەوە، پاش دە خولەک چێژبردن لە کێشانی 
سیگارەکەت، بیر لەوە دەکەیتەوە ئایا بچیت بۆ سەیری شانۆگەریی تراژیدیایەکی سەرگەرمکەر یاخود بۆ بینینی 
نمایشێکی خەندەهێن. لە پڕێکدا یەکێک دەست دەخاتە سەر قۆڵت، خێرا ئاوڕ دەدەیتەوە و نیگات لە چاوە جوانەکانی 

سەوزەکەدەرگا 
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خانمێکی قەشەنگ گیر دەبێت. ئەو لە پۆشاکێکی چەرمدا، بە خشڵەکانییەوە دەدرەوشێتەوە و 
ساندویچەکەی دەستیت بۆ درێژ دەکات، ئەوجا دێتە پێشتر، بە مقەستێکی بچکۆلە قۆپچەی 
ئەوە  دوای  التەریبەکان.چرکەیەک  دەڵێت:  چرپە  بە  و  دەبڕێت  پاڵتۆکەت  دوادوگمەی  پێش 
ناو  لە  و  دەڕوانێت  لێت  خەمباری  بە  شانەوە  لەسەر  دەیبینیت  بەرامبەرەوە،  جادەکەی  لە 

قەرەباڵەغییەکەدا ون دەبێت.
سەرت دەسوڕمێت، وا نییە؟ هەڵبەت بە ڕووداوێکی ڕۆژانەی ئاسایی دانانێیت، ڕەنگە بەبێ 
بە شڵەژاوی  و  بیت  بەردەوام  بڕۆدوەیدا  بە  پیاسەکەت  لە  بە سەراسیمەیی  ساندویچەکە، 

دەستت بەو کونە قۆپچەیەوە بگریت، کە لەناکاو بێقۆپچە بوو.
رۆدۆڵف ستاینەر وای کرد و چەند شەوێکیش نەچووەوە ماڵەوە، بە شەقامەکاندا سووڕایەوە، 
بەو هیوایەی جارێکی تر و بە شێوەیەکی دی ڕووبەڕووی ماجەراکەی ببێتەوە. ئەو پێی 
وابوو لە پشت هەموو سووچە شەقامێکەوە ماجەرایەک خۆی مەاڵس داوە، ئارەزووشی بۆ 
ملمالنێکردنیان، تووشی زۆر ڕێگای نادیار و پڕمەترسیی کردبوو. هەر لەو ماوەیەدا دوو 
شەوی الی پۆلیس بەسەر بردبوو، چەند جارێک دووچاری فێڵ و تەڵەکەی فریوودەران 
بووبووەوە و باجی ئێوارەیەکی، ڕفاندنی کاتژمێر و جزدانەکەی بوو، بەاڵم هیچ شتێک لە 

الی ئەو، بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کۆسپەکانی، ڕێگر نەبوو.
کەناری  لە  دەسووڕایەوە،  چەپەکدا  شەقامێکی  بە  شارەکە،  ناوەندی  لە  کە  شەوێک 
هاتبوونە  ڕیستۆرانەکان  لە  بەشێکیان  هێنا،  ورووژمیان  خەڵک  کۆمەڵ  دوو  شۆستەکەوە 
دەرەوە و بەرەو ماڵ دەبوونەوە بەاڵم لەو ساتەدا، گەنجە سەرکێشەکە، جارێکی دی دڵی 

کەوتە خورپەوە.
وەکتر، ئەو لە دوکانێکی پیانۆ فرۆشیار بوو، ئەمە تاکە شتی ئاسایی بوو تیایدا، ئەگینا هیچ 
شتێکی لە کەس نەدەچوو، بۆ نموونە، بۆینباخەکەی دەرزیگرەی تایبەتی پێوە نەبوو، بەڵکو 

لە موستیلەیەکی هەڵکێشابوو.
هەر لە پیاسەی ئەو ڕۆژەیدا و لەگەڵ تێپەڕبوونی بە ناو خەڵکەکەدا، بەدەم ڕێوە، سەرنجی 
چووە سەر تابلۆیەکی ڕۆشن، لە بەردەم ڕیستۆرانێکدا بوو. لە یەکەم لێڕوانینیدا، وا پێدەچوو 
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تابلۆکە بانگەشەی ڕیستۆرانەکە بێت، بەاڵم بە لێوردبوونەوەی دەردەکەوت کە تابلۆکە تایبەتە بە کلینیکێکی ددان 
لە هەمان بینادا. لە بەردەم دەروازەکەشیدا پیاوێکی ڕەشپێستی کەڵەگەتی پڕ خەیاڵ بە چاکەتێکی سوور و پانتۆڵی 
زەرد و کاڵوی شینەوە وەستا بوو، کارتی ڕیکالمی بەسەر ئەو پیادەڕۆیانەدا دابەش دەکرد، کە بەویادا تێپەڕ دەبوون. 
ماوەیەک بوو پزیشکەکان بەو شێوەیە بانگەشەیان بۆ خۆیان دەکرد. هاوڕێ گەنجەکەمان پێشتر زۆر تووشی ئەم 
شێوازی ڕیکالمانە هاتبوو، بەاڵم بەبێ ئەوەی هیچ کاغەزێکیان لێوەربگرێت و بێ ئەوەی بهێڵێت هیچ دکتۆرێک 
بڕیار لەسەر هەڵکێشانی چەند دانێکی بدات، بە گورجی بە الیاندا ڕەت بووبوو. لێ ئەم ئێوارەیە، ئەم پیاوە ڕەنگ 
تێرە، هێند سەرسەخت و پێداگر، کارتی بانگەشەکەی بۆ درێژ کرد، ئەم نەیتوانی خۆی لە لێوەرگرتنی دەرباز بکات.
ستاینەر چەند هەنگاوێک ڕۆشت و چاوێکی بە کارتەکەدا خشاند، پاش ئەمدیووئەودیوکردنی، جارێکی تر خوێندییەوە. 
پیاوێک ئەو  )رۆدۆڵف(ەوە  لە بەردەم  )دەرگا سەوزەکە(.  لە دیوەکەی تری نووسرابوو  دیوێکی کارتەکە خاڵی بوو، 
کارتەی خۆی فڕێ دا، کە لە کابرای دابەشکەری ڕیکالمەکەی وەرگرتبوو. رۆدۆڵف نووشتایەوە و کارتەکەی ئەوی 
و  تاقم  دروستکردنی  باسی  هەروەها  لێنووسرابوو،  ددانەکەی  دکتۆری  ناونیشانی  و  ناو  کارتە،  ئەو  هەڵگرتەوە، 

ڕووپۆشی ددان و ڕێگاچارەسەری بێئازاری لەسەر کرابوو.
سەرکەشە پیانۆفرۆشەکەمان وەستا و هەندێک بیری کردەوە. لە چاوتروکانێکدا، سووڕایەوە و بە ئاڕاستەی پێچەوانەی 
لێشاوی خەڵکەکەوە، بەسەر شەقامەکەدا چووەوە الی دەروازەی بینای کلینیکی ددانەکە. کاتێک بۆ 
دووەمجار بە بەردەم کابرا ڕەشپێستەکەدا تێپەڕی، وا دەرنەکەوت کە پیاوەکە بیناسێتەوە، 
چونکە دووبارە کارتێکی پێشکەش کرد. هاوڕێکەمان چەند مەترێک دوورکەوتەوە 
"دەرگا  نووسرابوو  لێی  خەت  هەمان  بە  ئەمیش  کرد،  کارتەکەی  تەماشای  و 
سەوزەکە"، بەاڵم ئەو کارتانەی پیادەکانی تر پاش وەرگرتنیان فڕێیان دابووە 

سەر شۆستەکە، هەموویان هەر بانگەشە بوون بۆ دکتۆری ددانەکە!
رۆدۆڵف گەڕایەوە و جارێکی دی بە بەردەم پیاوە ڕەشپێستە زەبەالحەکەدا 
ڕۆشت، ئەمجارە کارتی وەرنەگرت بەاڵم لە چاویدا هەستی بە تروسکەی 
بێڕێزی کرد. الوەکە دوور لە شۆستەکە وەستا و ڕووانییە ڕووکاری بیناکە. 
بیناکە  خشتەبردرا.  لە  سەرکەشەکەمان  ڕووبینایەدا  ئەو  بەردەم  لە 
باریک و پێنج نهۆم بوو، قاتی ژێرەوەی ڕیستۆران بوو، نهۆمی سەرتر کە 
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ئەو کات تاریک دەچووەوە، پێدەچوو وەرشە بێت و قاتی دوای ئەویش کلینیکی ددانەکە بوو. 
کۆمەڵێک تابلۆی تێکەڵوپێکەڵیش وەک قوتعەی بەختگرەوە و پزیشک و مۆسیقی و بەرگدروو، 
ئەوەی  پیشان دەدا، کە چ جۆرە کەسانێک نیشتەجێی قاتەکانی سەروو کلینیکەکەن. پەردەی 
پەنجەرەکانی دووا نهۆم و هەندێک ئینجانەی گوڵ و شووشە شیری سەر تاقەکانیش، وای 

دەگەیاند کە نهۆمی سەری سەرەوە شوقە و ماڵی خەڵک بێت.
پلیکانە  بە  و  بیناکە  ناو  چووە  رۆدۆڵف  دڵنیاوە،  هەنگاوی  بە  تێڕامانەکەی،  دوابەدوای 
بەردینەکانیدا چووە سەرەوە. ڕووپۆشێکی سوور تەواوی قادرمەکانی تا قاتی دوو داپۆشیبوو، 
بە  قادرمەکان  ڕێڕەوی  پێپلیکانەکان گچکەتر دەبوونەوە.  نهۆمەکانی سەرەوەوە  لە  بەاڵم 
ڕووناکییەکی کز ڕۆشن بوو، ئەمە بە هۆی دوو گڵۆپەوە، کە لە الی چەپ و الی ڕاستەوە 

دەسووتان و لە پشت گڵۆپەکەی الی چەپەوە، تروسکەی دەرگایەکی سەوز دەردەکەوت.
چاوەڕوانیی  لە  و  دا  سەوزەکەی  دەرگا  لە  چوو  سڵکردنەوە،  کەمێک  پاش  رۆدۆڵف 
حەشار  خۆی  دەرگایەوە  ئەم  پشت  لە  چی  ئاخۆ  بوو.  سوار  هەناسەی  وەاڵمدانەوەیدا، 
ژنێکی  یاخود دەشێت  پەناگەی چەتەکان؟  یان  بێت؟  تلیاکخۆرەکان  بڵێی کونی  دابێت؟ 

جوانی ڕفێنراوی لێبێت و بەو شێوازە داوای بەدەنگەوەچوونی ئەم بکات؟
کردنەوەی  لەگەڵ  دەجوواڵیەوە.  بە هێواشی  دەرگاکەوە،  پشت  لە  لێبوو کەسێک  گوێی 
دەرگاکەدا خانمێکی گەنج دەرکەوت، خانمێکی بێڕەنگ کە تەمەنی بیست ساڵیش نەدەبوو، 

هەموو ئازای گیانی هەڵدەلەرزی. 
کچەکەکە دەسکی دەرگاکەی بەردا، ساتمەی دەکرد، لەو ساتەدا ئەگەر ڕۆدۆڵف نەیگرتایە، 
دەکەوت و بەالدا دەهات.ستاینەر خانمەکەی بردە ژوور و لە سوچێکدا لەسەر کەرەویتەیەک 
داینا، پاشان چوو دەرگای دەرەوەی داخستەوە و چاوی بە ژوورەکەدا گێڕا، ژوورەکە خاوێن و 

ڕێکوپێک بوو، بەاڵم کەلوپەلەکانی ساکار بوون.
خاتوونەکە وەک ئەوەی بێهۆش بێت، هیچ جووڵەی نەدەکرد. کوڕەکە بیری دەکردەوە چۆن 
یارمەتیی بدات، ئایا هەناسەدانی دەستکردی بۆ بکات؟ نا، ئەوە کاتێک دەکرێت، کە خەڵک 
ەمخەریک بێت بخنکێت. چوو بە کاڵوەکەی دەستی کرد بە باوەشێنکردنی دەموچاوی. ئەم 
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شێوازەی کاریگەریی خۆی زوو دەرخست، لەسەر لێواری شەپقەکەوە بینیی کچەکە چاوەکانی کردەوە. کوڕەکە وەستا 
و لێی ڕاما، خانمەکە چاوەکانی ڕاستگۆ و خاکی بوون، لوتێکی بچکۆلەی هەبوو، قژیشی لوول و قاوەیی بوو. لە 

ڕاستیدا ئەمە جوانترین ماجەرا بوو، کە ڕۆدۆڵف خەونی پێوە بینیبوو.
کچەکە کە هاوکات تەماشای دەکرد، زەردەخەنەیەکی هێمنی کرد و وتی:

ـ من بوورامەوە، بەاڵم ئەمە سەیر نییە بۆ کەسێک کە سێ ڕۆژ بێت، لەتێک نان چییە، نەیخواردبێت.
ڕۆدۆڵف حەپەسا و لەپڕ وتی:

ــ ئەوە چی دەڵێن؟ تکایە لێرەدا مەجوڵێن، هەر ئێستا دێمەوە.
پاش ئەمە، الوەکە لە دەرگا سەوزەکەوە ڕای کردە دەرەوە و دوای چارەکێک بە باوەشێک نان و خواردنەوە هاتەوە، 
کە لە ڕیستۆرانەکەی خوارەوەی کڕیبوون. خۆراک و شتومەکەکان پێک هاتبوون لە نان و کەرە، گۆشت و پارچەیەک 

مریشک و ترشیات، هەروەها چۆرەک و پاکەتێک شیر و بتڵێک چای گەرم.
ستاینەر پاش دانانی بارەکەی لەسەر مێزەکە، بە توندی وتی:

ــ ناننەخواردن بێبەرگریت دەکات، دەبێت پەیمانم پێبدەیت کە ئەمە دووبارە نەکەیتەوە. ئێستا فەرموو خواردنی 
ئێوارە ئامادەیە.

ڕۆدۆڵف یارمەتی کچەکەی دا تا چووە سەر کورسییەک و پرسی:
ــ کوپەکان لە کوێدان؟

ـ لە ڕەفەی ژێر پەنجەرەکەدا.
کە بە کوپەکانەوە هاتەوە، بینیی کچەکە خەریکە شووشەی ترشیاتەکە دەکاتەوە، 
ڕۆدۆڵف بە زەردەخەنەوە شووشەکەی لێوەرگرت، پەرداخێک شیری بۆ تێکرد 

و وتی:
ــ لە پێشدا شیر بخۆرەوە، پاشان هەوڵ بدە مریشک بخۆیت، ئەگەر گەدەت 
باش کاری خۆی کرد، ئەوا بەیانی ترشیاتەکه بخۆ. من دەتوانم میوانی 

ئێوە بم؟
چا  پێشەوە.  هێنایە  خۆی  بۆ  کورسییەکی  کوڕەکە  قسانەوە،  ئەم  بەدەم 
گەرمەکە بریسکەی بۆ چاوەکانی کچەکە گەڕاندەوە و ڕوومەتەکانی ڕەنگیان 
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دەیخواست  و  دەیخوارد  کێوی  گیاندارێکی  وەک  نەخوات،  تێر  قەت  ئەوەی  وەک  ئەو  تێهاتەوە. 
بێگومان بێت لەوەی ئەو کوڕە گەنجە بۆ یارمەتیدانی ئەو لەوێیە.

ئەگەرچی  کوڕەکە.  بۆ  خۆی  بەسەرهاتی  گێڕانەوەی  بە  کرد  دەستی  خانمەکە  وردەوردە 
موچەیەکی  بۆ  فرۆشگایەک،  لە  کارمەند  کچێکی  کارکردنی  باسی  وەک  چیرۆکەکەی، 
مەمرەومەژی و دەرکردنی لە ئیش، پاش نەخۆشکەوتنی، بەسەرهاتێکی زۆر سادە و گشتی 
ئۆدیس  داستانی  لە  باسەکە  ڕۆدۆڵف،  بۆ  بەاڵم  نیویۆركدا،  وەک  گەورەی  شارێکی  لە  بوو 

سەرنجڕاکێشتر بوو، بۆیە وتی:
ــ بیر لەوە دەکەمەوە بەسەر چیدا ڕۆشتوون و چەند زۆرتان چەشتووە.

ـ خۆم پێم وا نییە، ئەم شتانە ڕۆژانە زۆر ڕوو دەدەن.
ــ ئەی خزمتان نییە؟

ـ نا، لە هیچ کوێ.
ـ هەروەها منیش، لە دونیادا زۆر تەنیام.

ـ بیستنی ئەمە دڵخۆشم دەکات.
کە کچەکە ئەمەی وت، خۆشحاڵیی لە ڕوخساری رۆدۆڵفیشدا، بە هەر هۆیەک بێت، دەرکەوت. 
خانمەکە تا دەهات، چاوەکانی قورس دەبوون و لەگەڵ هەڵکێشانی هەناسەیەکی قووڵدا 

وتی:
ـ زۆر تێرم و بێئەندازە خەوم دێت.

ڕۆدۆڵف هەستایە سەر پێ، شەپقەکەی گرت بە دەستییەوە و وتی:
ـ کەواتە من دەڵێم شەوشاد.

کە ئەمەی وت، لە سەیرکردنەکانی ئەودا وا تێگەشت کە بڵێت؛ ئێوە لە دەرەوە بنوون باشتر 
دەبێت، بۆیە ئەم بەردەوام بوو، وتی:

ـ باشە، من بەیانی دێمەوە تا بزانم چۆنن، تازە ئاسان نەجاتتان نابێت لێم.
کە ڕۆدۆڵف چووە الی دەرگاکە، کچەکە ڕایگرت و لێی پرسی:

ەمـ دەبێت پێم بڵێیت، تۆ چۆن بوو لە دەرگاکەی منت دا؟
ەرد

س ەبی
ئەد
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کارتەی  ئەو  تر  ئەگەر کەسێکی  لەوە کردەوە  بیری  بیر کەوتەوە.  کارتەکەی  و  ڕۆدۆڵف سەیرێکی کچەکەی کرد 
وەربگرتایە، چی ڕووی دەدا؟ هەستی بە غیرە کرد و لە دڵی خۆیدا وتی نا، ئەو نابێت قەت بەوە بزانێت کە برسێتی 

ئەوەندەی بۆ هێناوە، توانیوییەتی ... خەیاڵەکەی پچڕاند و وتی:
ــ یەکێک لە کۆککەری پیانۆکانمان لەم نهۆمە دەژی، بەختی من لەوەدا بوو کە لە دەرگایەکی هەڵەم دا، ئەمە 

هەموو شت بوو.
لە  پاشان  بوو.  کچەکە  زەردەخەنەی  بینیی،  کە  دوایین شت  دابخات،  خۆی  دوای  لە  دەرگاکە  کوڕەکە  لەوەی  بەر 
ناو تاریکایی ڕێڕەوەی قادرمەکاندا، ڕۆدۆڵف ستاینەر-ی الو سەرنجی دەرگاکانی تری ناو بیناکەی دا و بینیی کە 

دوابەیەکی دەرگاکان لە هەموو نهۆمەکان سەوزن!
بە ڕامانێکی قووڵەوە لە بیناکە هاتە دەرەوە، تەماشای کرد، پیاوە ڕەشپێستە کەڵەگەتەکە بە دوو دەستە کارتی 

جیاوازەوە هەر لەوێ ماوە، ئەم یەکڕاست چووە الی، کارتەکەی پیشان دا و وتی:
ـ ئەمە مانای چییە؟

پیاوەکە وەک جێبەجێکردنی ئەرکی کارەکەی، لە پێکەنینێکی پاندا، ددانە قەوی و سپییەکانی دەرخست و وتی:
ـ ئەم شەو یەکەمین نمایشێتی بەاڵم تۆ فریای بینینی پەردەی یەکەمی ناکەویت.

کرد،  شانۆگەرییەک  هۆڵی  بۆ  ئاماژەی  گەورەکانی،  دەستە  بە  ڕەشپێستەکە،  ئەمەدا،  وتنی  لەگەڵ 
دەرگا  نووسرابوو:  بەردەمی  بریسکەدارەکەی  تابلۆ  لەسەر  ئەوبەرەوە،  شه قامەکەی  لە 

سەوزەکە.

سەرنج:
جارێک  لە  زیاتر  هێنری  ئۆ  ئەمریکی  نووسەری  کارەکانی  لە  کۆمەڵێک 
وەک  دابێت،  سەرنجم  ئەوەندەی  و  سویدی  زمانی  سەر  وەرگێڕدراونەتە 
هەمیشە، وەرگێڕانەکان هەرگیز بۆ هەمان دەقیش تەواو هاوشێوە نەبوون، 
بەڵکو شێواز و زمانی وەرگێڕەکان جیاوازیی تێدا دروست کردوون. من دوای 
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وەرگێڕانی ئەم چیرۆکە لە سویدییەوە بۆ کوردی، لە بەراوردکردنیدا بە دەقە ئینگلیزییەکە، 
بۆم دەرکەوت کە هەندێک پەڕەگرافی کورت کراوەتەوە و ناوی پاڵەوانەکەش کراوە بە 
ریچارد، بە الی منەوە کورتکردنەوەکە لە دەقە سویدییەکەدا لە جوانیی چیرۆکەکەی کەم 
نەکردبووەوە، بەاڵم پێم باشتر بوو لە وەرگێڕانە کوردییەکەدا، ناوی پاڵەوانەکە وەک دەقە 

سەرەکییەکە دابنێمەوە، کە رۆدۆڵف ـە.

سەرچاوە: 
Dast Magazine

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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چه ند دیمه ن  یان 
ساتگەلێک له جیهانی 
)که نارگرتووه کان(.

میران ئه براهام

خوانی سه ره تان

    دوو ڕۆژێک به سه ر ڕۆژی له دایکبوونی دایکمدا تێپه ڕیبوو، به یانییه کی خۆره تاو خۆم به ژووره که ی دایکمدا کرد، 
تاکو پێی بڵێم که بۆ هه فته یه ک ده چم بۆ واڵتی میسر، پێش ئه وه ی بگه مه ناو ژووری نووستنه که ی دایکم، له  ناو 

دااڵنه که وه، بانگم لێکرد:
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- 'دایه... دایه  من بۆ هه فته یه ک ده چم بۆ میسر.'
ڕوانیم   و هیچی تری  لێی  ته نیشتی جێگاکه یه وه  وه ستام،  له   ناو ژووره که ی  و  کاتێ گه یشتمه  

نه گوت، منیش به رده وام بووم  و پێم گوت:
- 'مۆزه خانه ی مێژوویی ئه مستردام له په یوه ندی له گه ڵ مۆزه خانه ی نه  ته وه یی میسر له قاهیره، 
به مه به ستی زانیاری گۆڕینه وه له کاروباری مۆزه خانه دا، کارمه ندێکی ئه وان ئه م هه فته یه ده گاته 
ئه مستردام، بانگهێشته که ته نها بۆ یه ک که سه، خۆت ده زانیت که من چه ند خه ومه جارێک بچم 

بۆ میسر... ئه زانی دایکه... به ڕێوه به ری مۆزه خانه هێنری پراخ له ناو هه موو هاوکارانمدا چی 
پێگوتم: 'مارتن تۆ هه فته یه ک ده چیت بۆ میسر  و ده بیته نوێنه ری مۆزه خانه که مان، من تۆ 

زۆر به لێهاتوو ده زانم بۆ ئه م مه به سته  و دڵنیام له توانای تۆ.'
دایکم به سه رنجه وه سه یرێکی کردم   و گوتی:

- 'که یه سه فه ره که ت؟'
- 'هه فته ی داهاتوو... ڕۆژی ده ی ئه م مانگه، یانی من له نزیکه وه ئه هرامه کان ده بینم، 
که لوپه ل  و په یکه ره کانی فیرعه ونه کان ده بینم، ئه زانیت دایکه... ئه و سه فه ره چه ند 

گرنگه بۆ من؟!'
له ناکاو دایکم ڕووی لێوه رگێرام  و بێده نگ له دیواره که ی ته نیشتی ده ڕوانی، من لێم 

پرسی:
- 'دایه چییه ... بۆ وا بیده نگ بوویت؟'

جێگاکه ی  له سه ر  چووم  نه دامه وه،  وه اڵمێکی  هیچ  به اڵم  کرد،  بانگم  جارێک  چه ند 
له الیه وه دانیشتم   و باڵێکم له سه ر شانییه وه برد   و له ملیه وه ئااڵندم ، ڕوویم وه رگێڕا 
به  الی خۆمدا  و سه رم دانه واند تاکو بتوانم له چاوه کانی بڕوانم، بینیم چاوه کانی ته ر 

بوون، له وه دا بوون فرمێسکیان لێبڕژێت، لێم پرسی:
- 'ئه وه چییه؟ ... هیچ شتێک ڕووی داوه که من ئاگاداری نه بم؟ ... گوێت لێم بوو چیم 

گوت، یان بۆت دووباره  بکه مه وه؟!'
- 'گوێم لێت بوو ئازیزم، من تۆزێک بێزارم له خۆم، بمبووره... کێ ڕێی لێگرتوویت... 
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تۆ ئازادیت.'
توند نووساندم به خۆمه وه  و گوتم:

- 'مه به ستت چییه ... من ئازادم؟!'
به ساردییه که وه لێی ڕوانیم  و پێی گوتم:

- 'مه به ستم... تۆ خۆت ئازادیت بۆ کوێ ده چیت   و چی ده که یت.' 
- 'بۆ هه فته یه ک ده چم بۆ میسر، بۆ قاهیره ته نها هه فته یه کم پێده چێت.'

- 'هه ر وه ک پێم گوتیت، تۆ پێویسته خۆت بڕیار بده یت.'
ماچێکی سه ریم کرد و دوای تاوێک بێده نگی، گوتم:

- 'ئه ڵێم دایه... هاوڕێکه ت... کارڵ چۆنه؟'
- 'کارڵ... ئه م هه فته یه له ئه مستردام نییه  و خه ریکی ساخکردنه وه   و فرۆشتنی ئه و میراتییه یه، که باوکی پاش 

مردنی بۆی بهجێ هێشتووه له دوورگه ی تێسڵ.'
- 'ئاخ... به داخه وه بۆ کارڵ!'

- 'تۆزێک له مه وپێش قسه م له گه ڵ کرد، ئێواره داوه تی ئه وین.'
- 'یانی منیش؟'

- 'به ڵێ... تۆش... خۆشحاڵم ده که یت ئه گه ر ئاماده بیت!'
شاری  سه نته ری  له  یۆنانـی  چێشتخانه یه کی  له  ئێواره که ی   بۆ  ڕۆژه،  ئه و 
په رداخی  دوو  خواردنه وه ی  له  بێجگه  بووین،  کارڵ  داوه تی  ئه مستردام 
بچووک ئوزۆ، که من یه که مجارم بوو تامی بکه م، دایکم  و کارڵ داوایان له 

خزمه تچییه که کرد که شه رابی سوورمان بۆ بێنێت.
به  بیرم دێت دایکم به  ده نگێکی به رز به خزمه تچییه که ی گوت، 'تکایه شه رابی 
سوورمان بۆ بێنه، چونکه خه یاڵی من هیچ په یوه ندیه کی نییه له گه ڵ ئه م 

مه شروبه دا، ئه ڵێی میز ده که  یته ڕۆحمه وه.'
دوو شووشه  به هه رسێکمان  بوو،  ماسی  که  هات،  بۆ  خواردنه که مان  تاکو 
شه رابمان خوارده وه، شه رابی یۆنانی... وشک، تامی ورده داری لێده هات، ئه و 
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شه رابه  نه بوو که من   و دایکم له ماڵه وه  هه مانبوو، کارڵ زۆر دڵخۆش دیار بوو... ده م به پێکه نین 
 و چاوه زیته کانی له من  و دایکم نهده تروکاندن.

له کاتی نانخواردندا دایکم فرسه تی هێنا و شووشه یه ک شه رابی تری داوا کرد ، که هێشتا زیاتر 
له نیوه ی ماسییه کان له سه ر قاپه کانمان مابوون. دیسان شووشه ی شه رابه که ی به رز کرده وه  و 

گوتی:
- 'کوڕینه بۆ کێ شه راب تێکه م؟!'

له گه ڵ کارڵ به کۆرس گوتمان:
- 'بۆ من.'

پاش ئه وه ی هه رسێکمان ده ستمان کرد به پێکه نین، دایکم گوتی:
- 'مارتن... هاوڕێکانت چۆنن؟'

- ' هاوڕێکانم... ئه و پرسیاره ت بۆ یه که مجاره... ده زانیت؟!'
ڕاست له چاوه کانیم ڕوانین و لێم پرسی:

- 'مه به ستم... تۆ هه رگیز به  الته وه  گرنگ نه بووه من چی ده که م   و بۆ کوێ ده چم ، 
یان له گه ڵ کێ هه ڵسوکه ت ده که م.' 

یه كتریمان  چاوی  لهژێره وه سه یری  دایکم  و  نێیوانمان، من  که وته   بێده نگی  له مه وه 
ده کرد، ده ستم خسته سه ر ده ستی دایکم  و له  چاوه کانیم ڕوانین  و گوتم:

ئه وه  قوتابخانه م،  ئه وسای  له هاوڕێکانمت مەبە سته؟! هاوڕێکانی  'بمبووره... کام   -
سااڵنێکی دوورودرێژه هیچیانم نه دیوه ته وه، یان ئه و هاوڕێیانه م که سااڵنێک پێکه وه 
ڕۆژانه له ژێرزه مینێکی کۆفیشۆپێکدا خۆمان به ند ده کرد  و تاوێک خه یاڵمان داده بڕی 
له  هه موو شتێک؟! ئه وانیش یه ک یه ک خۆیان لێ ون کردم، هه ست ده که م هه موو هه ر 
له م شاره دان  و ڕۆژانه به ریه کیش ده که وین... به اڵم به  جۆرێک غه ریب که وتووین به 

یه کتری، که یه ک نه ناسینه وه.'
'باشتر... من ئه وکات زۆر خه مم بوو که تۆ گیرۆده  بیت    و خۆت ون بکه یت، من   -

مه به ستم هاوڕێکانی شه وتن، وه کو خۆت ناویان ده نێیت.'
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- 'ئاها، هاوڕێکانی شه وم... مرۆڤه غه ریبه کانی ئه م شاره ، ئه و بێده ره تان  و نابووتانه ت مه به سته، که له  ده ست زوڵم  
و زۆرداری له کوالنه ی خۆیان ڕاونراون  و به ڕێکه وت له م شاره گیرساونه ته وه .'

- 'ئه وانه ن هاوڕێکانت؟ من وامزانی....'
- 'که... هه ر ئه وانه ی جارانن؟!  نه خێر.'

- 'گرنگ ئه وه یه که تۆ هه ست به ته نیایی نه که یت!'
- 'نه خێر... چه  ند که سێکم به ڕێکه وت ناسیوون.'

- 'کاتیان هه یه بۆ تۆ؟ ... مه به ستم، کاتت له گه ڵدا به سه ر ده به ن؟!'
- 'به ڵێ!'

- 'یانی، بێجگه له ئێمه په یوه ندیی ترت هه ن.'
سه رێکم بۆ ڕاوه شاند و گوتم:

- 'بێگومان.' 
هه ناسه یه کی قوڵی هه ڵکێشا و به هێواشی گوتی:

- 'په یوه ندی بۆ ئێمه ی مرۆڤ زۆر گرنگه.'
پاش ئه وه ی تاوێک بێده  نگ بووین، دووباره دایکم گوتی:
- 'من نامه وێت ئه مشه و په رداخه که م به به تاڵی ببینم.'

کاتێک په رداخه  که ی منیشی نیوه پڕ کرد، به رزم کرده وه   و گوتم:
- 'بۆ ئێمه.'

کارڵ ده ستی هه ڵبڕی  و په رداخه که ی دا له په داخه که ی من  و هیچی نه گوت، 
له م کاته دا دایکم سه ری داخست  و خۆی بێده نگ کرد ، من  و کارڵ سه یرێکی 
له چاوی  دایکم  بێده نگییه ی  له و  خۆمان  بێئاگایی  دوودڵی  و  کرد ،  یه کمان 
یه کتردا خوێنده وه، دایکم هه ردوو ده ستی توند له ملی بڵندی په داخه که ی نا 
و هەڵیدا، بێئه وه ی سه یرمان کات، به کزۆڵه ییه که وه  و به ده نگێکی زۆر نزم، 

که زیاتر له نووزه نووز ده چوو، گوتی:
- 'من دوێنێ بۆ پشکنین له نه خۆشخانه  بووم!'

ئەدەبیسەردەم 124



ده ستبه جێ هه ستم به گه رمییه ک کرد، گه رمییه ک هه موو له شمی داگرت  و له ماسولکه کانمه وه 
ده یه وێت چ هه واڵێکمان  دایکم  به ڕێوه یه  و  بزانم چ  وه کو  پێستم،  ڕژایه سه ر  ئاره قێکی سارد 

پێبڵیت، به هه ڵه شه ییه که وه ڕووم له دایکم کرد  و پرسیم:
- 'ئێ... ئێ، گوتیان چی... دیسان سه ره تانه که  یه؟!'

- 'ده بێت به  زووترین کات په یوه ندی به نه خۆشخانه وه بکه م... بۆ چاره سه ر.'
نانخۆران  و  قاپی  ده نگی که وچک  و  ورته ورتی چوارده ورمان  و  له  بێجگه  دایگرتین...  بێده نگی 

لێکدانی په رداخی شه راب  و ئوزۆ، هیچی ترت نه ده بیست، ئه و هه واڵه له بیری بردینه وه بۆچی 
هاتبووین بۆ ئه و جێگایه، په رداخه نیوه پڕه که ی خۆمم له سه ر مێزه که  دانا  و کورسیه که م نیو 

مه ترێک کێشایه دواوه ، پاڵم لێدایه وه    و بێوچان له چاوه کانی دایکمم ده ڕوانین، هێمنتر له  
ڕه زمی قسه کانی پێشترم پرسیم:

ـ 'که واته من سه فه ره که م نه که م باشتره!'
ماسولکه کانی ده موچاوی گرژ کردن  و به توڕه ییه  که وه گوتی:

ـ 'تۆ سه فه ری خۆت ده که یت... خه می منت نه بێت، ئازیزم من به ته مای مردن نیم... به 
تایبه تی له ئێستادا، که بۆ یه که مین جارمه چێژی خۆشه ویستی ده که م.'

چاوه کانی پڕ بوون له فرمێسک  و ده موچاوی ڕه نگێکی زه ردیان به سه ردا ڕژابوو، تاوێک 
بوو بێده نگ دانیشتبووین، دایکم هه ستا  و داوای لێکردین که بڕۆین باشه، دیار بوو 
زیاتر بۆ شکاندنی ئه و بیده نگییه ی نێوانمان بوو. ملی ڕێمان گرته به ر، تاریکیی شه و 
سێبه رێکی ڕه شی کێشابوو به سه ر زۆرینه ی پارچه کانی له شی شاردا، ئێمه ش بێده نگ 
له  هه نگاوێک  چه ند  پاشان  و  دارگڵۆپه کاندا  ڕووناکیی  ده ره وه ی  له  هه نگاو  چه ندان 
ناو سنووری ڕووناکییاندا به رده وام ده ڕۆشتین، سه کۆی شه قامه کان وه کو پۆدیۆمێک، 
گڵۆپه ناوازه کان له و ده وروناوه دیکۆرێکیان خوڵقاندبوو، پیاده ڕه وه کانی شه ویش وه کو 
ئه کته رێک خۆیان تێدا نمایش ده کرد   و دیسان له تاریکیی ده ره وه ی سنووری ڕووناکیی 
گڵۆپه کاندا یه ک یه ک ون ده  بوون، ئه و خانووه که ڵه گه ته الوازه چه ند سه ده کۆنینانه ی 
که  له چڕیدا شانه کانیان له یه ک هه ڵپێکابوون... به  ڕیز له سه ر که ناری ڕاسته جۆگاکانی 
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شاردا قنج ڕاوه ستابوون، زۆربه یان ڕووناکیان له خۆیان بڕی بوو... هه موو ڕه نگ دێز  و ماندوو ی جه نجاڵی ڕۆژی شار 
بوون. پێکه وه دیمه نێکیان خوڵقاندبوو که جێگا ده ستی هونه ری مرۆڤ  و سروشتیان پیوه دیار بوون، ئه و خانوو سه کۆ  
و دار  و دارگڵۆپه  کۆنینانه ی شار که چه ند سه  ده یه ک بوو هه زاران مرۆڤی وه ک ئێمه یان به ڕێ کردبوون  و خۆیان 

گیاندار  و بێگیان بێڕه زامه ندی خۆیان پارچه یه ک بوون له جه سته ی شار.
بێده نگییه ی  ئه و  خه یاڵه کانمدا  ناو  له  بوو  من  نغرۆبوونی  نازانم،  ده کرد،  ڕێم  کارڵ-دا  و  دایکم  به ینی  له  من 
خوڵقاندبوو، یان ساممان له مردن  و گرانی که لیمه ی سه ره تان بوو ده نگی لێ بڕیبووین  و ڕۆحمانی تاساندبوو. دایکم 

کوتوپڕ خۆی کێشایه نێوان من  و کارڵ-ه وه  و گوتی:
- 'به  م قژه وه تاکو سه ره تان که چه ڵ  و ناشرینی نه کردووم، با له نێوانتاندا تاوێک ڕێ بکه م.'

توند باڵم له باڵی هه ڵپێکا و ده ستم له ناو ده ستی نا  و گوتم:
- 'به ڵێ فه رموو خانم.'

- 'مارتن... ئازیز... تۆ ده مت داخه به یارمه تیت... تاکو ئه م شه ومان لێ تێک نه ده یت به قسه ڕه قه کانت.'
به پێکه نینێکه وه، گوتم:

- 'به ڵێ... باشه گه وره م.'
دایکم له به ر خۆیه وه به هێواشی ده ستی کرد به گۆرانیچڕین، سه رێکی با دا 

و پێی گوتین:
- 'کاتی گۆرانیچڕینه.....'

''به سه ر سه کۆکانی ئه م شاره دا
که ته واوی دڵم پابه نده پێوه ی

ئه م شاره هه ست به خه یاڵم ده کات
وه کو جوانترین شار له  واڵته که مدا

هه موو خه ڵکی ئه م شاره  و
ئه و گڵۆپانه ی له م شاره دا ده گڕێن
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که س نییه ته مه نای باشتری هه بێت
که خه ڵکی ئه م شاره بێت''

کاتێک  ده ڕۆشتین.  شاردا  ڕاستهجۆگاکانی  که ناری  به  گۆرانیچڕین...  به  پێکه وه  هه رسێکمان 
گه یشتینه ماڵه وه، دایکم هه رگیز نه یده ویست بێده نگ بێت ، به رده وام هه مان گۆرانیی ده چڕی، 
سه یرێکی من  و کارڵ-ی کرد  و گوتی: 'کوڕینه به رده وام بن... تکایه بێده نگ مه بن و گۆرانی 

چی  له  چێته وه  له  بیرمان  که  مه ستبونێک  بکه ین،  سه رمه ست  ڕۆحمان  ته واو  تاکو  بچڕن، 
ڕۆژێکداین، له هه مان کاتدا خۆئاماده کردنتانه بۆ ڕۆژی من، که له وه  ده چێت مانگی داهاتوو 

بێت یان ساڵی داهاتوو، شه رمه بۆ ئێوه له و ڕۆژه دا بگرین بۆم  و پێکه وه ئه م گۆرانییه م 
بۆ نه چڕن.'

تا دره نگانێک گۆرانیمان چڕی  و ئاهه نگمان گێڕا، تاکو تاوێک وشه ی سه ره  تان له بیر 
خۆمان به رینه وه.

ڕه نگ

دایکم  کاتێکدا  له  بوو،  سااڵن  پێنج  ته مه نم  دێته وه...  به بیر  باش  ڕۆژه م  ئه و      
له گه ڵ  سه ره تاتکێم  بوو،  ڕاوڕاوێنم  ماڵه که دا  به   منیش  بوو،  نیگارکێشان  سه رقاڵی 
مێزه ی که  ئه و  ژێر  به  سکه خشکێ خۆم گه یانده  و  لێهێنا  ده کرد، فرسه تم  دایکمدا 
که ره سته ی نیگارکێشانه که ی له سه ر بوون ، دایکم له و ده مه دا له به رده می ئه و مێزه دا 
له سه ر بوون، به  مه به ستی  ئاکرێڵی  وه ستابوو... ده یان سه تڵی بۆیه ی ڕه نگاوڕه نگی 
ئه وه ی له ئاوڕدانه وه یدا بیترسێنم، تاوێک بوو چاوه ڕوانی بووم خۆم و لێمه اڵس دابوو، 
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کردبووم...  چاودێری  قنگه چاوێک  به  و  هه یه   مه به ستی  هه مان  دایکم  که  نه مزانی  بڕیبوو،  خۆم  له   هه ناسه م 
له ناکاوێک گوتی: 'ئه وه تا'

منیش له عه زره تاندا ڕاچڵه کیم  و ڕاست هه ستامه سه رپێ، له  ئه نجامدا هه موو سه تڵه بۆیه کان قڵپ بوونه وه به  سه ر 
ئه رزی ژووره که دا.

لهتاو ئازاری سه رم  و ترسی ئه و ڕووداوه چاوه ڕواننه کراوه... چاوه کانم پڕبوون له فرمێسک  و ده ستم کرد به  گریان... 
دایکم بهده م پێکه نینه وه سه یرێکی کردم  و تاوێک له ڕه نگه ڕژاوه کانی ڕوانین، که تاکو ئه وسه ری ژووره که  شه پۆلیان 

گه یشتبوون... چاوه ڕوان بووم ئاخۆ کرده وه ی دایکم چیبێت به رانبه رم، ده ستی بۆ ڕاکێشام  و گوتی: 'بێنه ده ستت'.
به  دوای خۆیدا ڕایکێشام  و به پێی په تی به  ناو بویه که دا چه ند جارێک هاتین و چووین، ده ستی کرد به قاقا ی پێکه نین  
و به له پی بنی پێکانی شه پۆلی به ڕه نگه کان ده  دان. من هێشتا چاوه کانم پڕ بوون له فرمێسک... دڵم خێرا لێی ده دا، 
دایکم ته ماشایه کی کردم  و گوتی، 'ئازیزه که م، ئێمه ئێستا وه ک دوو گیاندارین... با بڵێین من مه ڕ و تۆش کارژه ڵه، 
ئا... ئا... بێئاگاین له یاسا و ڕێسای ژیان... چاک و خراپ، پاک و قێزه ون، هه موو ڕووداوێک وه کو گه مه یه ک ده بینین.'
من هێشتا نووزه نووزم بوو  و ژیر نه بووبوومه وه، کاتێ ئه و له  ناو بۆیه که دا له سه ر ده م پاڵ که وت  و ده ستی کرد به 

باڵه مه له کردن، داواشی له  من کرد تاکو مه له  بکه م، 'ده ی ئازیز وه ره.'
به  سه رسامییه وه لێم ده ڕوانی، به ده ست  و په لی بۆیاوییه وه... به  پێکه نینه وه 
هه ڵمه تی بۆ هێنام  و له باوه شی گرتم... ده ستم کرد به پێکه نین له گه ڵیدا 
و تاوێک تالینه وه له ناو بۆیه که دا، به  چنگ بۆیه مان ده کرد به  سه ر وگوێالکی 
یه کدیدا... به  وه شه وه نه وه ستاین  و به  ماڵه که  دا ده ستمان کرد به ڕاوڕواێن، 
ئاسه واری پێکانمان گه یشتنه هه موو جێگایه کی ماڵه که، سااڵنێک دوای ئه و 
ڕۆژه ش ڕه نگی ئاکریڵ به کاشی  و قادرمه  و پێخه فی ژووری نووسنه کانیشه وه 

دیار بوون.
ڕۆژی دوای ئه و ڕووداوه، یه که م ڕۆژی چونم بوو بۆ قوتابخانه... ساڵێک بوو له 
خۆئاماده کردندا بووم بۆی، ڕۆژێک بوو... بۆ یه که مین جار چه ند کاتژمێرێک 
یاده وه رییه کانمدا  خانه  ی  له  ڕۆژه ش  ئه و  ڕووداوه کانی  داببڕێم،  دایکم  له 
ده توانم  و  ڕاده گات   پێیان  ئاسان ده ستم  ژیانم  درێژایی  به  و  تۆماره   باش 
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بیانگێڕمه وه.
پاش ئه وه ی دایکم له پۆلێکدا له ناو زیاتر له بیست قوتابیی تردا به جێی هێشتم، مامۆستاکه مان 
گه نجێکی بااڵبه رزی زه رده ڵه  بوو، من له ته نیشت کچێکی قه ڵه وی قژزه رده وه دانیشتبووم، که 
له په سا خۆی لێ نزیک ده کرمه وه، مامۆستاکه مان خۆی پێناساندین  و داوای له ئێمه ش کرد که 
یه ک یه ک هه ستینه سه رپێ  و له جێگای خۆمانه وه ناوی خۆمان  و دایک  و باوک  و خوشک  و برا 
و... ئه گه ر گیانداری ماڵیشمان هه ن، ناویان بڵێین، من له ناوه ڕاستی ئه و ڕیزه دا دانیشتبووم که 

مامۆستاکه مان ئاماژه ی پێکرد، که له وێوه ده ست پێبکه ین، چوار یان پێنج هاوپۆلم پێش من 
خۆیان ناساند، منیش هه ستامه سه رپێ  و زۆر به خێرایی گوتم، 'من مارتن سه له مۆ، دایکم 

ئه یفا سه له مۆ.'
خێرا دانیشتمه وه، هه موو به سه رنجه وه لێیان ڕوانیم ، له جێگای خۆیه وه مامۆستاکه م 

پرسی، 'مارتن تۆ... باوک  و برا و خوشکت نییه ؟!'
له به ر  گێڕان  و  هاوپۆله کانمدا  به سه ر  چاوێکم  پاشان  و  کرد   مامۆستاکه م  سه یرێکی 

خۆمه وه گوتم، 'نه خێر.'
له پڕێکدا زه نگ لێی دا... ده نگی ئه و زه نگه ی بۆ یه که م جار بوو له نزیکه وه گوێم لێی 
بێت... ئه و زه نگه ی تاکو ئه و ڕۆژه له ماڵی خۆمانه وه ڕۆژانه دوور گوێم لێی ده بوو، 
ئه گه ر  بکه  ن،  یاری  قوتابخانه  گۆڕه پانی  بچنه  'هه موو  گوتین،  پێی  مامۆستاکه مان 
گوێتان له ده نگی هه مان زه نگ بوو، ده بێت بگه ڕێنه وه ئێره  و هه ریه که  و له جێگای 

خۆی دانیشێت.'
زۆر له قوتابییه کان ئه وه نده په له یان بوو... پێش مامۆستاکه مان  که وتن  و به ڕاکردن 
بۆ گۆڕه پانی قوتابخانه که  چوون، من دوای هه موویان گه یشتمه  ده ره وه، چاوێکم به 
هه مواندا گێڕان... له و ده وروناوه له نزیک هاوپۆله کانمه وه تاوێک هه ڵوێسته م کرد  و 
گوێم لێگرتن، به  نیازی ئه وه ی یه کێکیان لێم بڕوانێت  یان بانگم بکه ن بۆ یاریکردن، 
زوو بێهیوا بووم لێیان  و چووم له ناوه ڕاستی گۆڕه پانه که دا ده باشیره کانم له گیرفانی 

پانتۆڵه که م ده رهێنان  و له سه ر کاشی گۆڕه پانه که ده ستم کرد به  نیگارکێشان.
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نیگاری  ئه وه ی  پاش  نه دام،  که س سه رنجی  له سه ره تاوه  بوون،  ڕاوراوێنیان  چوارده ورمدا  به   هه موو  قوتابییه کان 
باخچه یه کی گیاندارانم کێشا  و ده یان گیاندارم له نێویدا وێنه کردن، نازانم چه ندێک بوو له سه ر ئه ژنۆکانم که وتبووم 
 و سه رم داخستبوو به سه ر کاشییه  ڕه نگکراوه کاندا، کاتێک سه رنجم دا چه ندان قووتابی له  ده ورم وه ستا بوون  و لێیان 
ده ڕوانیم ، یه ک دوانێکیش به ده م یاریکردن  و قاقای پێکه نینه وه به سه ر نیگاره که مدا بازبازێنیان ده کرد، بێگوێدان 
پێیان خێراخێرا به ده ستی ڕاست  و چه پم خه ریکی هێڵکاری بووم... ویستم ئه و نیگاری باخی گیاندارانه ی که له 
خه یاڵمدا بوو، له سه ر کاشییه کان بیکێشم، له و ده مه دا زه نگ لێی دا، له پڕێکدا چوارده ورم چۆڵ بوون، منیش دوای 
قوتابییه کان که  وتم  و گه ڕامه وه بۆ پۆل  و سه ر جێگاکه ی خۆم، ده رسی دووهه م... سه یرکردنی چه ند کورتهفلیمێک 
بوو، هه موو ده رباره ی یه که م ڕۆژی قوتابخانه بوون، مامۆستاکه مان جارجار فلیمه کانی ده وه ستاندن  و لێدوانێکی له  

باره یانه وه  ده دا.
له پشووی دووه مدا... هه موو هاوپۆله کانم چوونه وه  بۆ گۆڕه  پانی قوتابخانه ، من به  ته نیا له پۆله که دا مامه وه، تاوێک  
به پۆله که دا گه ڕام  و چه ند ده باشیرێکم به ڕووی ته ختهڕه شه که دا هێنان، باش به  بیرم دێت... بیرۆکه ی ئه وه م بۆ 
هات، ئه گه ر له سه ر دیواری پۆله که گیانداره کان بکێشم، له وانه یه هاوپۆله کانم  و مامۆستاکه م زۆریان به  الوه جوان 

بێت  و ئه و دیواره کاڵ  و سپیانه ش ڕه نگێکیان بێته وه به به ردا.
کرد  ده ستم  ده رهێنان  و  جانتاکه م   له   بۆیه کانم  قه ڵه م  ده باشیر  و  هه موو 
گه  وره کان  کێشانی  بۆ  بچووک،  و  گه وره   گیاندار،  چه ندان  وێنهکێشانی  به 
ده چوومه  سه ر مێزه کان ، چه ند باڵنده یه کیشم له سه ر شوشه ی په نجه ره کان 
ورچێک  سه ر وگوێی  کێشانی  خه ریکی  بووم  وه ستا  مێزێک  له سه ر  کێشان، 
بووم... کاتێک گوێم له ده نگی هاوپۆله کانم بوو، به  لێشاو خۆیان کرد به  

ژووردا، یه کێک له قوتابییه کان زریکاندی :
- 'تۆ بۆت نییه!'

به  دوای ئه و دا هه موو به  کۆرس:
- 'بۆت نییه... تۆ بۆت نییه!'

بێ ئه وه ی ئاوڕیان لێبده مه وه... به ده م نیگارکێشانه وه له به ر خۆمه وه گوتم:
- 'به التانه وه جوانه؟'
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ده نگێکی گڕ به په رۆشێکه وه پڕ پۆله که  هاواری کرد:
- 'ئه وه خه ریکی چیت؟... دابه زه... دابه زه خێرا.'

له سه ر  منی  که  مێزه  ی  ئه و  به رده م  ده گه یشته   بوو  خه ریک  بینی،  مامۆستاکه م  دایه وه  ئاوڕم 
وه ستابووم، به هه ردوو ده ستی هه ڵیگرتم  و له ئه رزه که دا داینام  و گوتی:

- 'بۆت نییه له سه ر دیواری قوتابخانه بنووسیت!'
قوتابییه کان هه موو دیسان به  کۆرس گوتیان:

- 'بۆت نییه ... بۆت نییه  له سه ر دیواره کان بنووسیت.'
مامۆستاکه به  ته وسێکه وه سه یرێکی کردم  و پێی گوتم:

- 'به ڵێ... هه رگیز بۆی نییه.'
شانی گرتم   و پێش خۆیی دام بۆالی ته خته ڕه شه که و ڕایوه شاندم  و به توڕه ییه که وه له 

چاوه کانی ڕوانیم  و گوتی:
- 'لێره  بۆسته ، نه جوڵێی ئێستا دێمه وه، ده چم به  دوای به ڕیوه به ردا.'

به   بوون  په رته وازه  قوتابییه کان  ده رنه چووبوو...  پۆله که   له  هێشتا  مامۆستاکه 
بوون...  وێنه کانم  سڕینه وه ی  و  کڕان   خه ریکی  جۆرێک  به   و  هه ریه که   و  ژووره که دا 
فریا نه که وتن زه ره ر بده ن له وێنه کان گوێیان له  ده نگی پێی مامۆستاکه  بوو، خێرا 
هه ریه که  و به هه ڵه داوان له  جێگای خۆی دانیشته وه، به ڕێوه به ری قوتابخانه  له شانی 
مامۆستاکه  وه  بوو، کابرایه کی تۆکمه ی بچووکی قژنی سوورکاری چاو و ده م  و لوت 
زل، له  هاتنه ژووره وه یدا پاش ئه وه ی چاوێکی به ژووره که دا گێڕا، سوور بووبووه وه  و 

چاوه کانی زه ق داچڕابوون، ڕووی له  من کرد  و به توڕه ییه که وه گوتی:
- 'بۆت نییه ... گوێڕووت... بۆت نییه!'

به  دوایدا مامۆستاکه  و پاشان هاوپۆله کانم دووباره یان کرده وه:
- 'بۆی نییه، ئه و بۆی نییه.'

ئاگریان  ده رده په ڕین  و  بوون  خه ریک  چاوه کانی  پێش ...  هاته   لێم  زیاتر  به ڕێوه به ر 
لێده بارین، به توڕه ییه که وه نه ڕاندی:
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- 'بۆت نییه له سه ر دیواره کان بنووسیت، نیگار بکێشیت، ئه وه ی تۆ کردوته، جێگای قبووڵ نییه، تۆ چۆن بۆت نییه 
له سه ر دیواره کانی ماڵه وه تان بنووسیت... ئاواش بۆت نییه له سه ر دیواره کانی قوتابخانه  بنووسیت  و نیگار بکێشیت، 

تێگه یشتی لێم... ئه به د بۆت نییه.'
له  چاوه  زه قه کانی به ڕێوه به رم ڕوانین  و گوتم:

- 'به ڵی... له ماڵه وه بۆم هه یه، به اڵم دیواره کانی ماڵی ئێمه جێگای به تاڵییان تێدا نه ماوه ته وه... ته نانه ت بۆ به شی 
نیگاری مشکێکیش!'

ده سته کانی له  پشتی هه ڵپێکان  و خۆی به سه رمدا نوشتانده وه  و گوتی:
'ناچێت به ئه قڵمدا.... ڕاست ناکه یت... ده ی گوێڕووت جانتاکه ت هه ڵگره  و پێشم که وه، پێویسته په یوه ندی به   -

باوکت یان دایکته وه  بکه م، له گه ڵ تۆ سودی نییه.'
پێشی خۆی دام  و بردمی بۆ ژووره که ی خۆی، له  ده رگاکه دا وه ستا بووم کاتێک له ده فته رێک ده گه ڕا و وه کو شتێکی 

بیر که وتبێته وه، ئاوڕێکی خێرای لێدامه وه  و لێی پرسیم:
- 'ده بێت دایک و باوکت له  ماڵ بن؟'

له ژێر لێوه وه  و به توڕه ییه که وه گوتم:
- 'نازانم.'

مێزه که   سه ر  ته له فۆنی  دایه  ده ستی  ده فته ره که دا،  به   گه ڕان  تاوێک  پاش 
و زۆری پێنه چوو، ده ستی کرد به  لێدوان له گه ڵ دایکمدا، به ڕێوه به ر زۆر به  

کورتی:
- 'پێویسته هه ر ئێستا به ڕێزت بگه یته ئێره  و کوڕه که ت مارتن، زه رەرێکی 

گه وره ی له قوتابخانه که مان داوه'
ته له فۆنه که ی داخسته وه  و بێده نگ به  ژووره که دا له ڕاسته وه ده چوو بۆ چه پ... 
منیش به رده وام لێم ده ڕوانی. پاش چه ند خوله کێک دایکم به  شپرزه ییه که وه 
خۆی کرد به  ژووردا... له  ڕێوه بێ ساڵوکردن ڕووی له  من کرد  و لێی پرسیم:

- 'چی بووه ئازیز؟ چیی ڕووی داوه؟'
پێڕانه گه یشتم وه اڵمی دایکم بده مه وه... به ڕێوه به ر خۆی هاویشته نێوانمان  
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و ڕووی له دایکم کرد و و گوتی:
- 'ئه یفا سه له مۆ... تۆ ئه یفا سه له مۆـ ی شێوه کاریت... وانییه؟!'

دایکم به  ساردییه که وه:
- 'به ڵێ خۆیه تی.'

به ڕێوه به ر ڕووی له من کرد و گوتی:
- 'کوڕی جوان تۆ بڕۆ له گۆڕه پانی قوتابخانه چاوه ڕوانی دایکت به.'

سه یرێکی دایکمم کرد... چاوم له چاوه کانی بڕی... پێی گوتم:
- 'بڕۆ... ئازیزه که م چاوه ڕوانم به هه ر ئێستا دێم بۆ الت.'

گۆڕه پانی قوتابخانه که بێده نگ بوو، که سی پێوه نه بوو، باخی ئاژه ڵه کانم شیوێندرابوو... 
به اڵم به چوارده وریدا ده یان وێنه ی ئاژه ڵی ڕه نگاوڕه نگ تر کێشرابوون، به بێ وه ستان 
دووباره ده ستم کرد به کێشانه وه ی باخه که  و یه ک یه ک ئاژه ڵه کانم تۆخ کردنه وه. کاتێ 

دایکم ده ستێکی هێنا به  قژما و له  المه وه وه ستا  و گوتی:
- 'ئه مه شیان زۆر جوانه... ته واو بووه؟ ئه گه ر ته واو بوویت... له گه ڵم وه ره با بڕۆینه وه 

بۆ ماڵه وه.'
تاوێک به ده وری کاشییه  ڕه نگکراوه کاندا سووڕایه وه   و لێی ڕوانین... له  ڕێگا گوتی:

کارێکت  هیچ  تۆ  ئه زیزه که م،  بزانیت  با  ڕه نگ،  مانای  له  تێناگه ن  نه زانانه  'ئه و   -
نه کردووه هه ڵه  بێت، من له مه به ستی تۆ تێده گه م... تۆ ویستوته پۆله که  بڕازێنیته وه 
 و له ژووری گه وره وه  بیکه یت به پۆلێکی پڕ ڕه نگ بۆ مندااڵنی هاوته مه نی خۆت... 
دایکت  نییه...  تۆ  جێگای  کاوله یه  ئه و  فه قیرخانه یه،  به ڵکو  نییه،  قوتابخانه   ئه وه  
له  پڕه  ئه مستردام  بۆت،  گونجاودا  قوتابخانه یه کی  دوای  به   ده گه ڕێت  سبه ینێوه  له 
بزانم  ماڵه وه،  تاکو  بکه ین  'پێشبڕکێیه ک  گوتی:  و  کرد  هه ڵوێسته یه کی  قوتابخانه، 

کاممان خێراین له ڕاکردندا.'
به ره و  به ڕاکردن  و هه ردووکمان  بژارد   تا سێم  منیش  وه ستاین  و  یه که وه  له  شانی 

ماڵه وه ڕامان کرد.
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بۆ واڵت  لە سەفەرەکانی  باس  ڕەوفی هونەرمەندە،  دانا  بە مەرزەکاندا، سەفەرنامەیەکی هونەری  پەڕینەوە 
ئەزمونە  پیشاندانی  لە  جەختکردنەوەیە  زیاتر  واڵتەکان  ناساندنی  لە  جگە  ئەکات،  جیاوازەکان  کلتوورە  و 
دانسقەکان  کتێبە  لە  یەکێکە  ئەم سەفەرنامە هونەرییە  تیایاندا.  مێژووی شانۆ  و  واڵتانە  ئەو  شانۆییەکانی 
کە ئەکرێت بڵێین چەند کتێبێکە لە ناو کتێبێکدا، هەم سەفەر وەک پرۆسەیەکی ناساندن و بەریەک کەوتنی 
کلتورەکان، ناسینی واڵتەکان، بە تایبەتیش پرۆژە دانسقە و جیاوازەکانی بواری شانۆ لەو واڵتانەدا پیشان ئەدات. 
ئەم کتێبە شایستەی خویندنەوەیە هەم بۆ کەسانی شارەزای بواری شانۆ و هەم بۆ خوێنەرانێک لە کونجکوڵن 

بەرامبەر کلتورەکان و واڵتانی جیهان. 



لةبآلوكراوةكاني دةزطاي رؤشنبرييي جةمال عريفان
لةسةر ئةركي )د. تةها رةسوَل( ضاثكراوة

ف 
ةئو

د ر
ةمة

حم

لةيادى 26ساَلةى تاوانى ئةنفالدا

لَيكؤَلينةوةيةك لة سةر كضة 
فرؤشراوةكاني ئةنفال 
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ةكا

كيز
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حمةمةد رةئوف 

ئةنفال،  ذناني  و  كضان  س��ةر  دةستدرَيذيكردنة  و  فرؤشنت 
تا سةرةتاي  مانطي شوبات  لةكؤتايي  كة  ئةنفالدا  لةثرؤسةكاني 
مانطي ئةيلولي 1988 ي خاياند، يةكَيكة لة ثِر مةترسيدارترين 
ئةو ثرسانةي كة كاريطةري راستةوخؤي لةسةر سايكؤلؤجيةتي 
تاكي كوردي بةتايبةتيش ذنان و  كضاني قوربانيدةري ئةو ثرؤسةية 
لةناوةندة  كةمرت  ثرسة  ئةم  ئ��ةوةي  لةطةَل  ك��ردووة،  دروس��ت 
كراوة،  لةسةر  قسةي  كوردستاندا  كؤمةآليةتيةكاني  سياسيء 
لةِرووي كؤمةآليةتيةوة،  لةاليةك بةهؤي هةستياري ثرسةكةوة 
بةوةي تاكي كوردي مةسةلةي شةرةف و نامووس و دةستدرَيذي 
ثرسة  ضوارضَيوةي  لة  ب��ةردةوام  و  دةب��ات  ناو  سوور  هَيَلي  بة 
شاراوةكانة، لة اليةكيش بة هؤي بة دوادانةضوون و طرنطيداني 
دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان بؤ ئةو ثرسة، ئةمة واي كردووة كة 

كةمرتين بةدواداضوون و طفتوطؤي لةسةر بكرَيت.



تاریکخانەی 
تارماییەکان

پەیمان وەهابزادە
و. لە فارسییەوە: شادی عه بدوڵاڵ

باڵو  و  چاپ  ڤەنکۆڤێر  شاری  لە   ٢٠١٣ ساڵی  کە  وەهابزادەیە،  پەیمان  چێرۆکێکی  کۆمەڵە  ناوی  وریا"  "خەونی 
کراوەتەوە. ئەم کتێبە کە بە یادی "وریا مەزهەر" شاعیر و چیرۆکنووسی کۆچکردوو و هاوڕێی نزیکی نووسەر؛ ناو 

نراوە، پێک هاتووە لە هەشت کورتە چیرۆک، کە "تاریکخانەی تارماییەکان" یەکێک لەو چیرۆکانەیە. 
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پەیمان وەهابزادە، دوکتۆرای کۆمەڵناسییە و ئێستا لە زانکۆی ویکتۆریای پارێزگەی 
بریتیشی کۆڵۆمبیا مامۆستای کۆمەڵناسییە.

تا ئێستا لە پەیمان وەهابزادەوە چەند کۆمەڵەچیرۆک و کۆمەڵەشیعر و چەندین 
وتار لە بواری ئەدەبیات و دیاردەناسیی شیعردا بە زمانی فارسی باڵو کراونەتەوە. 
بڕیارە بەرهەمە ئینگلیزییەکانیشی لە بواری توێژینەوە و کۆمەڵناسیدا و هەروەها 

کتێبی "ئۆدیسەی چریکی" وەربگێڕدرێن بۆ سەر زمانی فارسی.

زۆر لەمەوبەر، کاتێک کە سادە بووم "هەڵبەت ئێستا ئیتر سادە نیم، لێکدراوم 
ـ ڕەش ـ لە ناو لێکدراوەکاندا" پێم وابوو ناکرێ ڕۆژی هەشتەم بە حەوتە زیاد 
دەست  سەرلەنوێ  حەوتە  دیسان  تا  بکات  تەواو  ـەکەی  ـ  حەوت  دەبێ  بکرێت. 

پێبێتەوە و دەست پێبکاتەوە. بەهه رحاڵ چ ـە ن د ە لە هه ڵەدا بووم.
لەو ژوورە سەیرەدا شەو و ڕۆژی یەکەمم بە هیوای کۆتایی هه فتەوە بردە سەر و 

شەوی دووهه م و شەوی سێهه م و چوارەمیش. بەو هیوایە کە گوایە "کۆتایی شەوی ڕەش 
سپێدەیە"، بەردەوام بووم. 

خۆیان بەو ژوورەیان دەوت تاریکخانەی تارماییەکان و ئەڵبەت بە گاڵتەوە. بە ڕواڵەت خەریک 
بوون سۆز و مەرحەمەتیان دەنواند بەرامبەر نووسەرێک، کە زەمانێکیش دیلی ئەوان بووە. دژوار 

بوو، بەاڵم تەحەمولکردنی دژوارییەکەشی بە هیچ شێوەیەک دەرەقەتی دژوارییەکەی نەدەهات. 
کۆتایی،  هیوای  بە  حەوتە  حەوتی  گەیشتمە  نییە.  باسکردن  شایانی  کە  دەکەم،  شتێک  باسی 
هه موو  کە  دەرکەوت  بەاڵم  کۆتاییەکانە؛  کۆتاییترینی  خۆیدا  لە  کە  تەواوکردن  هیوای  بە  یان 

دەستپێکەکان لەم کۆتاییەوە دەهاتن. 
دواتر حەوتە گەیشتە هه شت و لەوەش تێپەڕی و ژماردنی بە تەواوی لە دەستم دەرچوو. سەرەنجام 
کاتێک دوای چەندین مانگ لە تاریکخانەکە هاتمە دەرەوە، نەخشی گرمۆڵەی خۆم بینی، کە ڕەش 
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بە  ئەو وەهمانەدا، کە خولیایان گەیشتن  ژێرپێی  لە  ڕۆژنامەیەک کە ون دەبوو  بێویژدانی  بە مەرەکەبی  بۆتەوە 
حەوتی حەوتە بوو بۆ ئەوەی بە تەواوکردنی، سەرلەنوێ دەست بکەنەوە بە حسێب و کتێبە هیچوپووچەکانیان و..

ئەڵبەت ئەمە چیرۆکی زۆر لەمەوبەرە.

زۆر لەمەوبەر، کاتێک کە سادە بووم، وامدەزانی بۆ هه ر دەستپێکێک کۆتاییەک هەیە. واتە لە شوێنێکدا کۆتاییەک 
لەم  و  ببووم  گیرۆدە  لێپرسینەوەدا  لە  فەرامۆشی.  دەست  دەیداتە  و  هەڵدەپێچێ  خۆی  دەستپێکەکەی  کە  هه یە 
بنووسم.  تێروتەسەلی  بە  وەاڵمەکە  دەیانوت  و  دەکرد  پرسیاریان  دەکرد.  بەم هیوایەوە خۆڕاگریم  گیرۆدەییەمدا 
دووبارە  پاشان  دەدڕاند.  وەاڵمەکانمیان  نین.  ڕازی  دەردەکەوت کە  دوایی  و  نووسینەکەمیان دەخوێندەوە سه رپێی 
پرسیاریان دەکرد و دەمنووسی و دەیاندڕاندەوە. هەر پرسیارێکیان پانزدە جار دەپرسییەوە، ئەوەندەی کە لە ژیانی 
خۆت تێر ببی. ڕۆژانی دواتر بۆ هەر پرسیارێکی کەرانە، کە وەاڵمەکەی پتر لە دوو دێڕ نەبوو، شەست هەفتا الپەڕەم 

دەنووسی. خۆیان وتەنی دەیانویست دژوازی ]و قسە گۆڕین[ لە قسەکانمدا بدۆزنەوە. 
هەر ئەوانەی کە ژیانیان، بوونیان، قەاڵفەتیان، وتار و کرداریان هەموو پڕ بوون لە دژوازی، ئەیانویست دژوازی لە من 
ەوە"یە ئیتر، تۆ گومانلێکراوی  وەربگرن. سەیری گاڵتە و جەفەنگی زەمانە بکە! دەیانوت ناوی "لێ پرسینـ 
و ئەوه ندە بە گومانلێکراوی دەمێنیتەوە هەتا ئاشکرا ببی. جەفەنگەکەی لەوەدا بوو کە 
من ئاشکرا بووم و بە ڕای خۆم چونکە نهێنییەکم نەبوو، کەواتە هیچیشم نەبوو 
بۆ شاردنەوە؛ بەاڵم ئەوانە بە دوای کەشف و دەرخستنی مرۆڤێکەوە بوون لە 
مندا، کە گوایە من خۆم هێشتا پاش ئەو هەموو ساڵە نەمدەناسی. ئەوە بوو 

کە دەیانوت تۆ بنووسە با ئێمە دوبارە بیدڕێنین و بیپرسینەوە. 
کەرانەی  لێپرسینەوەیەکی  لێپرسینەوەیەدا.  لەو  خواردبوو  گیرم 
پانزدەخولەکی و چوارالپەڕەیی، شەش مانگ و دووهەزار الپەڕەی بردبوو. 
لە حەوتە و مانگ تێپەڕیبوو و حسێبەکەی بە تەواوی لە دەستم دەرچووبوو. 
ئەوه ندەم نوسیبوو و دڕاندبوویان، کە پەنجەی ئاماژە و پەنجەی ناوەڕاستم 
الروگێڕ ببوون و لوویان لێ دەرهاتبوو، بەاڵم بەسەرهاتەکە ئیتر لەوەش 
هەڵمدەبەستن.  هەر  دەنووسم،  چی  نەمدەزانی  هەر  ئیتر  دەرچووبوو. 
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هەڵبەستنی  تری  ئەوی  و  دادەنا  ئەزموونەکانم  و  زانیاری  و  خۆم  لە  کەمێکم 
کۆتاییان  بێسەروبنانە  نووسینە  ئەو  کە  هیوایەی  بەو  بوو  ئاڵۆزکاو  گڵۆڵەیەکی 
پێبێ. من نەمدەدی کە چۆن لەژێر ئەم لێپرسینەوە بە ڕاستی کەرانەیەدا خەریک 
بووم ژیانی شەست و چەند ساڵەی خۆم سەرلەنوێ دەنووسییەوە. ئەو کاتە بوو 

کە زانیم کۆی ئەم باسی دەستپێک و کۆتاییە چەن گەمژانەیە. 
ئەم بەسەرهاتە هەر سەرەتا و بنەتای نەبوو، کە من دڵی پێ خۆش بکەم و لەبەر 
ئەوەی هیچ لە سەرەتا و بنەتای دیار نەبوو، بیرۆکەی ڕزگاربوون لەم زیندانەی 
کە تێیدا گیرۆدە ببووم و ئێستا بیریشم لەوێدا یەخسیر بووبوو، بیرۆکەیەکی 

کەرانە بوو. وەهم بوو و..  
ئەڵبەت ئەمە بەسەرهاتی زۆر لەمەوبەرە. 

زۆر لەمەوبەر، کاتێک کە کەسێکی سادە بووم ، وامدەزانی خۆڕاگری بۆ هاوارکردن 
گرفتە  بەم  سەبارەت  و  خۆم  بە  سەبارەت  بیڵێم  وردتر  یان  ئەشێ  لەقاودان  و 

لە  وامدەزانی  واتە  ناشێ؛  هاوارکردن  بۆ  من،  بێکۆتاییەی  ڕواڵەت  بە  و  بێسەروبن 
بێدەنگی هاواری خۆڕاگری بەرز بکەمەوە. چونکە  بە  ئاوەهادا من دەبێ  گیرۆدەییەکی 

خۆڕاگریی  بنەماکانی  ڕەچاوکردنی  بە  من  و  سەروەختم  دێنە  ڕۆژێک  کە  بوو  ڕوون  لێم 
ئەمزانی  سەرەتاوە  لە  خۆیشم  "کە  بێکەڵک  و  کورت  پرسوجۆیەکی  پاش  شارستانییانە، 

فۆرمالیتەیە" سەبارەت بە ڕەوابوون و یاساییبوونی ئەو الیەنەی دەستگیری کردووم، بە حەیای 
خۆمەوە و لە ڕووی ناچارییەوە لەگەڵیان ئەڕۆم. پێش گیرانم بەڵێنم بە خۆم دابوو، کە لەژێر 
ئەشکەنجەدا هاوار نەکەم و قورسیی خۆم و ئیعتباری چل و چەند ساڵەی خەبات بە بێدەنگیی 
خۆم بپارێزم. هەروەک لەو دەسەاڵتەکەی تردا وام کردبوو. چوار پێنج ڕۆژ پێش دەستگیرکرانم 
کە بۆیان دەرکەوت لێپرسینەوەی شەوانە و هەڕەشەوگوڕەشە و ئامۆژگاریی برایانە و الواندنی 
سەرەتایی بۆ "ئیعترافوەرگرتن" کەڵکی نییە، بەم تەمەنەوە، بە چاوی بەستراوەوە، ئەیانبەستم بە 
قەرەوێڵەیەکی ئاسنەوە و پاش خولەکێک بە ڕواڵەت ڕاوێژکردن بۆ دیاریکردنی پلەی ئەستووریی 
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کێبڵەکە "کە لە ئەنجامدا پاش لێکدانەوەیەکی کارناسانە کێبڵی کیانووری)*( هەڵبژێردرا، کە ئێستاش نازانم پلەی 
ئەستوورییەکەی چەن بوو" برووسکەیەکم لە بنی پێمدا هەست پێکرد و بێئەختیار هاوارێکم کرد کە خۆم لە ئاوازە 
پڕناڵە و حەیوانییەکەی سەرم سووڕ ما. بەڵێنەکەم کە هەر لەو ساتەدا هاتبووەوە بیرم، لەگەڵ لێدانی دووهەمدا 
بە تەواوی لەبیرم چووەوە. باسی هەشت ڕۆژە بوونی حەوتە و بێکۆتاییبوونی ئەم گیرۆدەییە هەر لێرەوە دەستی 
پێکردبوو. شەلوپەل گەڕاندمیانەوە بۆ تاریکخانەکە. ئازار و بێخەوی لە الیەکەوە و بیرهێنانەوە و زایەڵەی دەروونیی 
هاوارە زەبوونانە و سەیروسەمەرەکانم لە الیەکی ترەوە. لە هەموو دانیشتنەکانی ڕۆژانی دواتری ئیعترافوەرگرتندا، 
بەبێ بواردن هاوارم کرد و قیڕاندم. لە قیڕاندندا تەنانەت زۆر بە سەخاوەتیش بووم. شەوێکی ئێرە بە تەنیا، دژوارتر 
بوو لە هەموو ئەو شەوانەی کە لە بەندیخانەکانی دەسەاڵتی پێشوودا بەسەرم بردبوو. بەهەرحاڵ، پاش شەوانێکی 
زۆر کە بە ڕاستی هەرکامیان وەک "شەوی غەدر" هەزار شەو بوون و پاش هاوار و ئازاری زۆر، زانیم بەڵێنەکەم چەن 
کەرانە بووە. پاش تەمەنێک خەبات هێشتا ئەوه ندە سادە بووم کە ئەمویست جەستەم لە ئەقڵم جیا بکەمەوە، بۆ 
ئەوەی ئەو قەمچیی لێبدرێ و ئەم خۆڕاگری بکات. بۆ ئەوەی دواتر ئەم ئەقڵە لەخۆبایی و شانازیخوازە بتوانێ بە 
قوربانیکردنی ئەو جەستە کوتراو و دەستدرێژیکراوەسەرە، ببێتە ئەستێرەی پیشانگەکانی خۆڕاگریی واڵتی داهاتوو. 

لە ڕۆژانی دواترەوە بە ئاگاییەوە هاوارم ئەکرد و لە قیڕاندندا دواوزەم بەکار ئەهێنا. 
چەندین مانگ دوای ئازادی لەو بەندیخانە بچووکە و هاتنەناو ئەم بەندیخانە گەورەترە، 
ئاواتم  یاد،  دەهاتەوە  قەمچیخواردنانەم  ئەو  نامۆوە  مەراقێکی  بە  کە  کاتێک 
دەبێ  ئێمە  کە  زانیم  دەبووم.  هاوارکردن  فێری  زووتر  بریا  کە  ئەخواست 

منداڵەکانمان فێری هاوارکردن بکەین و.. 
هەڵبەت ئەمە بەسەرهاتی زۆر لەمەوبەرە.

 

 

ئەبێ  بۆچ  کە  نەمئەزانی  باش  بووم،  کە سادەتر  کاتێک  لەمەوبەر،  زۆر 
کەسێک بتوانێ کەسێک بداتە بەر شەق و لێدان و سووکایەتی، ئەویش لە 
کاتێکدا کە هیچ ناکۆکییەکی تاکەکەسی لە نێوان ئەو دوو کەسەدا نییە. 
لێپرسێکم هەبوو، کە بە دڵ و گیان دەیوەشاند، بە ئینسافەوە بڵێم زۆر بە 
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وردی دەیوەشاند. بە دڵ و گیان کارەکەیی ئەکرد. جارێک نەبوو دەست دابێنێتەوە 
ئیمامەکانەوە  ناوی  بە  زیاتر،  تامی  بۆ  لێدانێکیشدا  هەر  لەگەڵ  و  نەیپێکێ  و 
نیەتی دەکرد و داوای سەوابی دەکرد. ئەرکناسی و بەڵێندەریی بۆ کارەکەی بە 
تەواو  کە  حەسابیدا  ئەشکەنجەیەکی  کۆتایی  لە  جارێکیان  بوو.  بێوێنە  ڕاستی 
لەوپەڕی  دەرەوە،  چوونە  ژوورەکە  لە  تر  ئەوانی  ئەوەی  پاش  ببووم،  شەلوپەل 
کەنه فتیدا و بە ترسێکی زۆرەوە پێم وت: »زۆر خراپ ئەوەشێنێ... بیرێک لەوە 
ناکەیتەوە کە ئەوەی  کە لە ژێردەستتدایە و لێی دەدەی، ئەویش مرۆڤە؟« زۆر بە 
خوێنساردییەوە وتی: »من مووچەکەم لە بەیتولماڵی خەڵکەوە دەگرم، تۆ ئەڵێی 
مووچەکەم حەاڵڵ نەکەم؟ لە ئایینی تۆدا خوا بەوە ڕازییە؟ ئیتر پێویست نییە 
سەبارەت بە سەوابەکەی و "قربتا اال الله"کەی هیچ بە تۆی کافری منافق بڵێم.« 
پاشان قاچەکانمی برینپێچ کرد کە بتوانم هەستمەوە و بە دڵسۆزییەوە یارمەتیی 
دام کە هەنگاو بنێم با قاچم خوێنی تێنەزێ و دواتر گورچیلەم تووشی ئازار و 

کێشە نەبێ. پێش ئەوەی خۆی دووبارە و ئەمجارە بە وردی قاچەکانم تیمار بکات، 
بە سەرنج و بەرپرسایەتیی تەواوەوە پەرداخێک شەکراوی پێدام نەبا زەختم دابەزێ 

و هەڵبەت ئەوەشی بیر هێنامەوە کە ئەستێرەی بەختم بەرز بووە، چونکە لەبەر ئەوەی 
تەنیا موعانید "سەرهەڵداو و ناتەبا" بووم، نەک موحاریب "شەڕکەر ـ لێرەدا شەڕکەر بە دژی 

خودا" ـ هەروەها لەبەر لەسەرەوەبوونی تەمەن ـ لێپرسە ئازیزەکان لە سەرەتاوە بڕیاریان دابوو 
کە لەکاتی کێبڵلێداندا بەتانی نەخنن بەناو دەممدا، کە دەبووە هۆی خنکان و هەناسەتوندی. 

دوایی کاتێک کە سەرانسەری شەوەکە لەتاو ئازار پێچم دەخواردەوە و جنێوم بە بەخت و ناوچاوی 
خۆم دەدا، کە بۆچی لەم سووچەی دونیادا لەدایک بووم نەک لە شوێنێکی تردا، بیرم لەوە کردەوە 
کە مرۆڤگەلێکی چەن ڕاستگۆ خزمەت بەم واڵتە ئەکەن. ئاواتم خواست کە ئەم واڵتە پڕ ببێ 
لەم جۆرە مرۆڤە ڕاستگۆ و بەویژدانانە. بیرم کردەوە کە گەر ڕۆژێک هەموو کاروباری ئەم واڵتە 
بکەوێتە ئەستۆی کەسانی وا بەوێژدان، ئەوسا لە چ بەهەشتێکدا دەژیین! بەاڵم ساتێک دواتر لەو 

ئاواتەی خۆم تووشی سەرسووڕمان بووم و بێئەختیار فرمێسک بە چاومدا هاتە خوارەوە و.. 
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هەڵبەت ئەمە بەسەرهاتی زۆر لەمەوبەرە.

لێپرسینەوە،  بەاڵم  خۆم.  ئەخالقیی  ژیانی  بە  هەبوو  پتەوم  چەن  بڕوایەکی  بووم،  سادە  کە  کاتێک  زۆرلەمەوبەر، 
بوو بە سەرەتای گومان بۆ هەموو شەست و چەند ساڵی ژیانم. پاش ماوەیەک ئەوە دەرکەوت کە ئیتر مەسەلەی 
ئیعترافوەرگرتن بۆ دروستکردنی دۆسیە لە بەرنامەدا نەبوو. قۆناغی تێهەڵدانم تێپەڕاندبوو و گوشار تۆزێک کەم 

ببووەوە.
ئەو لێپرسینەوە بێکۆتاییانەی کە هەمیشە لە نیوەی شەودا دەستیان پێدەکرد و دەمەوبەیان بە ئەنجامێکی بێئەنجام 
دەگەیشتن، زیاتر و زیاتر ڕەهەندی بەسەرهاتنامەی گرتبووە خۆ، ئەویش لەژێر چاودێریی "کارناسی دۆسیە"کەدا، که 
هەڵەچنێکی ورد و زۆر هۆگری ئەو چیرۆکانە بوو، کە بەندییەکان دەیاننووسی و هەڵبەت ئەمە بە هیچ شێوەیەک 
مایەی دڵخۆشی نەبوو. هیچ ڕێگایەکم نەبوو بۆ ئەوەی لەوە تێبگەم کە کەمبوونەوەی گوشارەکان بۆ ئیعترافوەرگرتن 
لەبەر ئەوە بوو، کە هەر چاوپۆشییان لێکردووە یان خۆیان دۆسیەیان بۆ دروست کردووم )ڕەنگە بەپێی دانپێدانانی 

کەسانی تر( و ئیتر بە کردەوە پێویستیان بە دانپێدانانی من نییە.
بە درێژایی ئەو نووسینانەی شەوان زانیم، کە بەسەرهاتەکەم زۆر بەرباڵوتر بووە لە 
ژیانی ڕاستەقینەم. بۆ ئەمەش منەتباری کارناسی دۆسیەکەمم، ئەو کەسەی کە 
ئێستا ئیتر ببوو بە کارناسی ژیانی من. شتی وای لە ژیانمدا بۆ ئاشکرا ئەکردم، 
کە شاراوە مابوو لە خۆم. خاڵی پرسی هەشت ڕوژە بوونی حەوتە لێرەدایە، 
کاتێک کە لە سایەی کارناسان و هەڵەچنە ورد و فیداکارەکانه وه  مرۆڤ بەوە 

دەزانێ کە زیاتر لە تەمەنی خۆی ژیاوە. 
من هێشتا هەروا هەڵوێستم دەگرت، سەرپێچیم نەدەکرد بەاڵم هاوکاریشم 
هەر  دەربچم.  تۆمەتەکان  و  لەژێر شتەکان  ئەدا  هەوڵم  زیاتر  نەدەکرد. 
بۆیە لەو لێپرسینەوانەدا بەرەبەرە کار گەیشت بە پشکنینی دەروونی و 

سایکۆلۆژییانە بۆ من. 
لە  دەبوو  کە  کردبوو،  قبوڵ  دەروونیی  پزیشکێکی  دەوری  کارناسەکەم 
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هەزارتوێی ناخۆوریای مندا پشکینین بکات. زۆر دواتر زانیم کە منیش بۆ البردنی 
لێبێ،  ئاگام  بێئەوەی  لێدان،  و  قەمچی  بۆ  نەگەڕێمەوە  کە  ئەوەی  بۆ  گوشار، 
دەوری نەخۆشم قبوڵ کردبوو، هەرچەند لە دڵەوە دەمزانی نەخۆش ئەوانن، کە 

نەخۆشسازی دەکەن. 
ئەنجام ئەوە بوو کە پاش ئەوەی تاکنووسینەکانم لەژێر چاودێریی لێپرسەکان و 
کارناسی بەڕێزدا بە ڕواڵەت تەواو بوو، ژیانی نائەخالقییانەی خۆمم بۆ ئاشکرا 

بوو. 
تازە زانیم کە چۆن بۆ البردنی گوشارەکان و بۆ ئەوەی دانپێدانانی من کێشە 
لێپرسینەوانەدا  ئەو  دووتۆی  لە  چۆن  نەنێتەوە،  هاوبیرانم  و  هاوڕێیان  بۆ 
گەیشتبوومە دانپێدانانی تایبەت لەسەر خۆم و کەسایەتیم. منێک کە تەمەنێکم 
بە ڕەچاوکردن و پێڕەوکردنی ئەخالق و پەروەردەی ئەخالقی بەسەر بردبوو، لە 
کۆتایی لێپرسینەوەکاندا ببووم بە کەسێک، کە موعتاد بووە بە مادە هۆشبەرەکان 

ئاژەڵییانە.  بێڕەوشتانە و گەندەڵیی ئەخالقی، ئەویش بە شێوەیەکی  و کردەوەی 
پێیان ئەوتم بۆ ئەوەی کەسایەتییەکی دڵخواز بۆ خۆم وێنا بکەم، بە شێوەی ناخۆوریا 

الدانە ئەخالقییەکانی خۆم لە یادەوەریم سڕیوەتەوە. 
دوبارە و چەندبارە نووسینەوەی ژیانم، بە بڕوای ئەوان، توێژەکانی فەرامۆشی الدەدات و من 

بەئاگا دەکاتەوە لە خودی ڕاستەقینەم. لەم ڕووەوە لێپرسەکەم دەیوت من دەبێ منەتباری 
زیندان بم. 

ئێستا کە بەسەرهاتە بێکۆتاییەکانی ئەو کاتە دێنمەوە بیرم، دەکەومە گومانەوە لەوەی کە ئایا 
دێوەزمەیەکی  تارمایی  وامزانیبوو؟  بووم کە  ئەو مرۆڤە ئەخالقییە  ژیاندا هەمان  لە  ڕاستی  بە 
ئەم  بوو.  لەگەڵمدا  لە هەموو شوێنێک  ئیتر  لێپرسینەوەکانمەوە سەریهەڵدابوو،  لە  کە  سامناک 

گومانانە دەورگەلێک بوون کە تەنیا لە ناخی ئەو تاریکخانەوە دەردەکەوتن و..
ئەڵبەت ئەمە بەسەرهاتی زۆر لەمەوبەرە.
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زۆر لەمەوبەر، کاتێک کە سادەتر بووم، وامدەزانی کە ڕۆشنبیر و خەباتکار، ئابڕووی نەتەوەیەکە. کەوایە لە ڕاستیدا 
لە هەمبەر دەسەاڵت و لە خۆڕاگری لەپێناو بڕواکانمدا، جۆرێک ئەرک و بەرپرسایەتیم بەدی دەکرد. خۆم بە نوێنەری 
خەڵکانێک دەزانی، کە بەبێ بوونی من کەس نییە بەرگری لە مافەکانیان بکات. زۆر لەمەوبەر کاتێک کە سادە بووم، 

وامدەزانی ئەرکی خەباتکار پاسەوانیکردنە لە ویژدانی بەئاگای گەل.
چەندین مانگ دوای ئەم گیرۆدەییە، کاتێک کە لە زیندان ئازاد بووم و گەڕامەوە بۆ ناو کۆمەڵ، دەستم کرد بە 
خوێندنەوەی ڕۆژنامە کۆنەکان، کە هاوڕێیان و بنەماڵەم بۆیان کۆ کردبوومەوە، ئەو ڕۆژنامە بێشەرمانەی کە چل و 
چەند ساڵ خەبات و مافخوازی و هۆگریم بۆ دادپەروەرییان لە الپەڕە هەرزانەکانیاندا بە پێچەوانە پیشان دابوو، ئەو 
ڕۆژنامانەی کە سپێتیی شانازییەکانی ژیانمیان بە بەرەکەتی مەرەکەبی بوختان ڕەش کردبووەوە. دوایی زانیم کە 
لەم سەردەمە نامۆیەدا بوختانیان ناو ناوە دانپێدانان. کاتێک کە بەرەبەرە بە ئازادی ڕاهاتم و لە خەمساردیی ئەو 
خەڵکانە گەیشتم، کە لە شەقام و ناوماڵەکاندا بێئاگا لەوانەی کە لە زیندانەکاندا هەر لەبەر خۆشەویستیی ئەم 
خەڵکە و دواڕۆژی ئەوان، لە مەینەتیدان، بە توندی کەوتمە گومان لەوەی کە کاری ڕۆشنبیر بەرگریکردن لە ویژدانی 
گەلەکەیەتی. ئەوە فێر بووم کە جارێ دەبێ شتێک ببێ بۆ بەرگریلێکردن تا خەباتکار بتوانێ بەرگریی 

لێبکات و..
هەڵبەت ئەمە بەسەرهاتی زۆر لەمەوبەرە. 

بۆ  و  ئەکەم  خەبات  بۆچی  و  کێم  دەمزانی  کە  کاتەی  ئەو  لەمەوبەر..  زۆر 
کام کەسانە دڵم لێدەدات...؛ ئەمە چیرۆکی زەمەنێکی ڕابردوو و تەمەنێکی 

بەسەرچووە...

١٠ی فێڤریوەری ٢٠٠٣ تا ژوئەنی ٢٠٠٧

ئێران  توودەی  حیزبی  یەکەمی  سکرتێری  کیانووری  نوورەدین   •
زیندانەکانی کۆماری  لە  و  بوو کە ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی دەستگیر کرا 
ئیسالمیدا لە ژێر ئەشکەنجەیەکی زۆر دڕندانەدا ناچار کرا لەسەر شاشەی 
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مەبەستی  بۆ  سەرەتاوە  لە  هەر  حیزبەکەی  کە  بنێ  بەوەدا  دان  ئێران،  ڕەسمیی  تەلەفزیۆنی 
جاسووسی و خیانەت دامەزراوە و چاالکیی کردووە. بەاڵم دواتر لە نامەیەکی ئاوەاڵدا بۆ خامنەیی، 

وتی بە گوشار و ئەشکەنجە ناچار کراوە بەو لێدوانە.
 لەو کاتەوە بە شێوازە زۆر توندەکانی ئەشکەنجە لە زیندانەکانی ئێراندا ئەوترێ ئەشکەنجەی 

کیانووری و کێبڵی کیانووریش لەو نموونەیەیە.
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خوێندنەوەیەك بۆ "دیوان"ی هیوا قادر

نوخشە عەبدول
و  بابەتی  گۆڕانكارییە  ئەو  ڕەوانتر  دەبێت،  شاعیرێكدا  شیعری  دیوانە  یا  كۆبەرهەم  لەگەڵ  بەركەوتنمان  كاتێك 
تەكنیكییانە دەبینین، كە لە قۆناغە جیاوازەكاندا شاعیر پێی گەیشتووە، خوێندنەوەی پێكەوەیی ئەوەمان باشتر ال 
گەاڵڵە دەكات شاعیر لە ماوە جیاوازەكاندا چۆن گەشەی بە نووسینی خۆی داوە و ئەو گۆڕانانە چین جار لە دوای جار 
شاعیر توانیویەتی دروستیان بكات. لە )دیوان(ی هیواقادرـ  دا بە ڕوونی ئەوە هەست پێدەكەین، چونكە شیعرەكان لە 
ماوەی سااڵنی ) 1984 - 2009( لەم دیوانەدا كۆ كراونەته وە، خوێنەر بە سانایی دەكارێ  هەست بەو گەشە شیعریە 

بكات، كه  قۆناغ قۆناغ دروست بووە لە  ڕووی بابەت و تەكنیكەوە.
پێویستە شیكردنەوە و ناساندنەكان  تەكنیك و  بابەتی شیعرەكان بگرێتەوە، بەاڵم ئەمە بۆ دیوانێك بەشی زۆری 

قسەیەك 
بۆ 

دیوان
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كارنامەی شاعیرێكی لەخۆ گرتبێت كارێكی ئاسان نییە، بۆیە لێرەدا زۆرتر لەسەر بابەتی شیعرەكان دەوەستین جگە 
لە پۆلێنبەندییەك بۆ كارئاسانیی تێگەیشتن لە بابەتەكە. شیعرەكان الی ئێمە بوونه تە سێ قۆناغ، وەك سێ قۆناغی 
ئەزموونی شاعیر، ئەم بەشكارییە تەنها بریتییە لە تێگەیشتنی ئێمە بۆ بابەتەكە، چونكە جیاكردنەوە و ناساندنی 
قۆناغی نووسین الی هەر نووسەرێك دەشێت خودی نووسەرەكە باشتر بیزانێت یاخود بە كارێكی ئەكادیمی بڕیار لە 

جیاكردنەوەی قۆناغەكان بدرێت، پشتبەستن بەم  دابەشكردنە بۆ پەرتنەبوونی بابەتەكەمانە.
بە پێی خوێندنەوەی ئێمە شیعرەكان دەبنە ئەم سێ قۆناغە:

قۆناغی یەكەم
هەردوو كۆمەڵەی "چاوە زەردەكان، كاڵوەكەم پڕ پڕە لە باران و گوڵ" دەگرێتەوە، لە دیوانەكەدا الپەرە "7 تا 88"ـە. 
هەرچەندە لە كۆمەڵەی "كاڵوەكەم پڕ پڕە لە باران و گوڵ" گۆڕانێك لە بابەت و فۆرمی شیعرەكاندا دەبینرێت، بەاڵم 
بە تەواوی خۆی جیا ناكاتەوە لەوانی تر و بە بڕوای ئێمە زۆرتر دەچێتەوە سەر ئەوانی تر و گۆڕانكارییەكە بە جۆرێك 
نییە خۆی لەوانی پێشوتر جیا بكاتەوە، بەڵكو هێڵێكی تەنكە ناتوانێت وەك بەشێكی سەربەخۆ و جیاواز خۆی بەیان 

بكات، بۆیە جیامان نەكردۆتەوە. 
شیعرەكانی ئەم قۆناغە لە  ڕووی فۆرمەوە دوو جۆرن، هەندێكیان كورتن 
و لە ناویاندا هەیە تەنها لە یەك وێنە پێك دێت، هەندێكیشیان درێژ. 
بەشێك لە شیعرەكان بە ڕوونی ئەوەیان پێوە دیارە، كە كاركردنی 
زەردەكاندا،  چاوە  كۆمەڵەی  لە  بەتایبەت  شاعیرن،  سەرەتای 
سادەیی تەواویان پێوە دیارە و  ناونیشانی شیعرەكان سادەن و 
زۆرینەیان كورتن و لە تەنها وشەیەك پێك دێن، لەوانە: "تكا، 
وەك، ماچ، سەگ، بۆشای ڕامان، سێبەر، تابلۆ و..." ئەوانەش لە 
بڕگە یان ڕستەیەك پێك هاتوون "سرودی ڕەنگەكان، پێشبینی 
كردنێك پێش كوژران، گەشتی هەشتەمی سەندیباد و..." بە 
هەمان شێوە سادەن و ڕۆچوون و قوڵبوونەوەیەكی وایان تێدا 
نییە هەڵگری ناوەڕۆكی شیعرەكە بێت، وێنە شیعرییەكانیش 
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سادە و ڕوونن، بۆ نموونە:
 "مانگ نینۆكێكی پەڕیوە ل41، شەپۆلێك خەست لە پۆلە ڕیشۆڵەی تەڕبوو، بە بێدەنگی 

مرواری فرمێسكەكانت هەڵڕێژە سەر كۆشی سروشت، ...(".
ئەوەی لێرەدا بۆتە كەرەستەی دروستبوونی وێنەكان، سەرجەمیان وێنە دیتراوەكانن، 

هێناون.  بەكاری  شاعیر  و  لەبەرچاوانن  هەمیشە  كە  باوانەن،  خوازە  ئەو  هەمان 
لێرەدا خوێنەر بەوە دەگات ئەم شیعرانە بریتین لەو خۆنووسینەوەیەی هەمووان لە 
سەرەتای كاری نوسیندا دەیكەن، ڕوون نییە شیعرەكان دەچنە چ ڕیزبەندییەكەوە 
و دەیانەوێ چی بڵێن؟ وەك سەرەتای رێگەیەك دەردەكەون، بە جۆرێك كە شاعیر 

بیەوێت شێواز و تایبەتمەندیی خۆی بدۆزێتەوە.
جگە لەوەی لە ڕووی بابەتەوە بە تەواوی كاریگەریی ئەو قۆناغەی ژیانی شاعیریان 
هەرچەندە  كۆمەاڵیەتییەوە.  ڕووی  لە  چ  سیاسییەوە  ڕووی  لە   چ  دیارە،  پێوە 
بڕێك الیەنی سۆزداری بابەتی زاڵی شیعرەكانە، ناوەڕۆكی شیعرەكان لە بابەتدا 
سەربەخۆن و هیچ بابەتێك بە تەواوی زاڵ نییە بەسەر شیعرەكاندا، بەو واتایەی 
ببێتە سەنتەر بۆ شیعرەكان ، لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بابەتانەی دەبنە شیعر، دەكرێت 
بڵێین تا ڕادەیەك جیاوازن لە شیعری ئەو سەردەمە و دوورن لە شیعار و تەنها 

پەسن نین، وەك لەم شیعرەدا دەیبینین:
هەڵەبجە

لە شارێكی گچكەدا
لە قەبرێكی گەورەدا

پێنج هەزار كورد
زمناكۆ بوو بە كێلی 

ئاسمان بە چەتری سەری
ئەو  بۆ  شیوەنێك  و  گریان  و  پێداگوتن  و  دروشم  هەموو  لە  دوورە  تەواوی  بە  شیعرە  ئەم 

كارەساتە و بە وێنەیەكی شیعریی كورت توانراوە تەواوی ئازارەكە پیشان بدرێت و گوزارشتی 
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لێبكرێت، هەر ئەمەیە وا دەكات بڵێین شیعرەكانی ئەم قۆناغە هەوڵی شاعیرن بۆ دۆزینەوەی ڕێگە و تایبەتمەندیی 
شیعری خۆی. جگە لەوەی هەر لێرەدا بەر پارچە شیعری زۆر جوان و تایبەت دەكەوین، لەوانە شیعری "تكا، سێبەر، 
مەغریبستان و..." ئەمەش ئەو خامەیە كە شیعری هیوا قادری لەسەر دروست دەبێت و لە قۆناغەكانی دواتردا بە 

شێوازی خۆی دەردەكەوێت.

قۆناغی دووەم
بە پێی ئەو پۆلێنەی ئێمە كردوومانە، هەردوو كۆمەڵە شیعری "كیشوەرێك لە خەون و سێوی سوور" ل91ـ 188" 
دەگرێتەوە. لێرەوە خوێنەر بەر گۆڕانكارییەك دەكەوێت، كە لە پێكهاتەی شیعرەكاندا لە  ڕووی تەكنیك و بابەتەوە، 
بە تەواوی ئەوە ڕوون دەبێتەوە لە بەشی پێشوودا ئاماژەمان پێدا، ئەو بەشە بە تەواوی سەرەتای رێگەكەیە و لێرەوە 
ڕێگەكە دۆزراوەتەوە و شاعیر تەواو ڕوونە لە تێكستەكاندا، خوێنەر لێرەوە هیوا قادری شاعیر دەناسێت و دەتوانێت 
شوناسی شیعرەكانی بناسێت و جیای بكاتەوە. لێرەوە شیعرەكان دەبنە خاوەنی فۆرمێكی تایبەت كە بە تەواوی لە 
بەشی پێشوو جیاوازن و جۆرێك لە كامڵبوونیان پێوە دیارە،  لە  ڕووی بابەتییەوە گۆڕانێكی گەورە دەردەكەوێت. 
لێرەوە بابەتەكان سادە و ڕووكەش نین، بەڵكو هەڵگری شوناسن چ بۆ شیعرەكان 
زیاتر  بەڵكو  نین،  شیعریی  خەسڵەتی  هەڵگری  تەنها  شاعیر،  بۆ  چ  و 
مامەڵەیە لەگەڵ كۆمەڵێك ئازاری ناوەوەی ئینسان و خۆنووسینەوە، 
ساتی  لە  تەواوی  بە  و  پشتەوەیە  لە  فراوانتریان  دنیابینییەكی 
هەستی و بینینی شاعیرانەی ڕووت بۆ شتەكان دەرچوون، بە نێو 

ئازار و درككردنی بوون بە هەموو پێكهاتەكانییەوە ڕۆ چوون.
بەو  دەكەی،  شاعیر  ئامادەیی  بە  هەست  زۆرتر  لێرەدا 
مانایەی دەقەكان دەبنە كۆمەڵێ دەقی خودیی، جوانیی ئەم 
خودبوونە لەوەدایە خوێنەر ئەتوانێت وابەستەی بێت، لە كاتی 
خوێندنەوەدا ئەو هەستەت ناداتێ، كە ئەوەی لە دەقەكەدایە، 
ئارامی  بە  هەبێت،  ئەوەت  دەتوانی  تۆش  ئەوە،  هی  تەنها 
دەستمان دەگرێت و دەمانبات بۆ ناو خودێتیی خۆی، ئەمە بە 
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تەواوەتی لە شیعری "ئێواران شوعلەی مۆمێك بەسە بۆ حونجەكردنی غەریبی"دا دەبینرێت:
هەموو نیشتنەوەیەك دۆڕاندنە دۆڕاندن 

گەر نیشتنەوەی باڵدارەكان نەبووایە، 
مرۆڤ بە ئاسانی لە فێڵەكانی ڕاو نەدەگەشت.

گەر دۆڕاندنی باڵەكان نەبووایە،
ئێستا هەموومان شەقەی باڵمان دەهات، كچەكەم.

غەریبیدا  لە  دۆخەی  بەو  پەیوەستە  چەندە  دەكات،  بەیانی  تێكستە  ئەم  ئەوەی 
ئازارێكی  بە   بیكات  توانیویەتی  پێكردووە، هێندەش  تاك هەستی  وەك  شاعیر 
لە  ڕوو  دەخاتە  وا  ئازارەكە  لەدەستدانە،  و  دۆڕاندن  كە  غەریبیدا،  ناو  لە  قوڵتر 
و  نەبین، دۆڕان  یان گەر غەریبیش  دەرەوەی غەریبیش هەمان سوێی هەبێت، 
لە  نەبن  ئەنانی  تێكستەكان  كردووە  وای  ئەمە  بۆمان،  ئازار  دەبنە  لەدەستدان 

ئاست خوێنەردا و خوێنەر دەتوانێت وابەستەیان بێت.
لە  بابەت  وەك  سروشتە  دەركەوتنی  پێدەكەین،  هەستی  بەشەدا  لەم  ئەوەی 
فۆرمی  و  ناوەڕۆك  پێدەدات،  تایبەتمەندیی  و  شێواز  جۆرێك  بە  تێكستەكاندا، 
شیعرەكان دەگرێتەوە و ئەوەی دەیبینین، تەنها وێناندن یان پەسن و بەكارهێنان 
نییە، بەڵكو جۆرێكە لە ئافراندن، بەردەوام لە تێكستەكاندا ئامادەیی هەیە و دەبێتە 
بابەت. ئەمەش وای كردووە وەك جۆرێك لە شوناس و سیمای تێكستەكانی لێبێت 
لە دەركەوتن  نییە  بریتی  تەنها  لێرەدا  ئامادەیی سروشت  بیانناسینەوە،  بەوەدا  و 

دواتردا  بەشی  لە  جۆرێك،  بە  دەبێت،  كامڵ  تەواوی  بە  بەڵكو  قووڵبوونەوە،  و 
درێژەپێدەری ئەم بابەتە نییە، ئەمە ئەوە دەگەیەنێ شاعیر ئەوەی ویستویەتی، لێرەدا 

پێی گەیشتووە، خۆی بەئاگا بووە لەوەی درێژەدان بەو بابەتە جویینەوە و دووبارەكردنەوە 
دەبێت، بۆیە لە بەشی داهاتوودا كەمتر بەر ئەم بابەتە دەكەوین.

مامەڵەكردنی هیوا قادر لەگەڵ سروشت كۆپیكردنی سروشت نییە، بەڵكو پێدانی واتایە بە 
جانتایەك  بە  پیریەوە  بەم  "بەسمە  دێنێت،  بەكاری  كە  سروشت،  شتانەی  لەو  هەریەك  بوونی 

دەم
ەبیسەر

ئەد
15
1



پەیڤەوە باسی جوانیی هەرمێ بكەم" ل118، تەواوی قورسایی دێڕەكە دراوە بە هەرمێ. هێنانی پیری و جانتایەك 
پەیڤ بۆ قورسایی بەخشینە بە هەرمێ، چونكە هەریەك لە پیری و پەیڤ تایبەتمەندی و پیرۆزیی خۆیان هەیە، 
لێرەدا ئەو حیكمەتی پیری و جانتا پەیڤە بەرامبەر جوانیی هەرمێیەكە، گەر هەرمێ نەبێت حیكمەتی پیر و جانتا 
بوونەیە شاعیر  ئەو  ئەمە  دێڕەكەیە،  تری  بەكارهێنراوەكانی  تەواوكەری  بوونی هەرمێ  دەبن،  بێسوود  پەیڤەكە 
دەیبەخشێ بە سروشت و وەك بەشێك لە بوون هەژماری دەكات نەك تەنها وەك جوانی. "بە گوڵێ بڵێ، تا ناوی 
تۆ بنێت لە هەاڵڵەیەكی نەپیتراو پێش گواستنەوەی بە باڵی هەنگ" لێرەدا هیچ جیاكارییەك نییە لە نێوان بوونی 
ئەو و گوڵدا. ئەم یەكسانكردنەوەیە بینینی جەوهەری سروشتە لە دیدی شاعیرەوە، لە هەردوو شیعری "دوعایەك 
بۆ تەنهایی و سێوی سور" سروشت دەگاتە ئاستێكی زۆر بااڵ و دەبێتە هەبووێكی پیرۆز و بااڵ، "خودایە ڕێم بدە 
وێنەیە جگە  پیشاندانی ئەم  ئاستی سیمای خودا،  155. دەنكێك قۆخ دەگاتە  ببینم" ل  سیمات وەك دەنكێ قۆخ 
لەوەی دۆخێكی عاریفانەیە، بە دیوێكی تردا بەرزكردنەوەی سروشتە بۆ ئەو ئاستە بااڵیە، كە شاعیر دەیەوێت بە 
جۆرێكی تر خودا ببینێت و وێنای بكات، ئەویش لە ڕێگەی سروشتەوە، لێرەدا هەردووكیان دەبنە دوو هەبووی بااڵ، 

كە شایستەی ئەوەن سیما و جەوهەری یەكتر دەرخەن، قۆخ سیمای خودا دەردەخات و خوداش جەوهەری قۆخ!
جگە لەوەی لەم بەشەدا سروشت بابەتی سەرەكیی زۆربەی شیعرەكانە، بابەتی 
تریش دەبینرێن، وەك خودا، تەنیایی، مەنفا، ئەو ئازارانەی هەریەكەمان 
لە   باسكردن  مردن،  لە  باسكردن  پێدەكەین،  ئینسان هەستی  وەك 
زۆریتر، كە  و   پرسیارە وجودییانەی شاعیر هەیەتی  لەو  و  خود 

ناكرێت یەكەیەكە هەموویان باس بكرێن.
جۆرێك  شیعرەكانە،  ناونیشانی  لێرەدا،  سەرنجە  جێی  ئەوەی 
كه   بەشە،  ئەم  تێكستەكانی  دەبەخشێتە  تایبەتمەندیی  لە 
كۆی  لە  دەكاتەوە.  جیای  خۆیشی  دوای  و  پێشتر  بەشی  لە 
دەبینرێن.  كورت  ناونیشانی  شەش  تەنها  ناونیشانەكان 
هاورێ،  وام  من  چاوەكانمان،  مەحاڵ،  "سیگار،  ئەوانیش 
دەمێنێتەوە  ئەوەی  سوور"  سێوی  و  تەنهایی  بۆ  دوعایەك 
دەستم  "لەپی  شیعرین  وێنەیەكی  ناونیشانەكان  هەموو 
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بۆی شەممەی خاكێكی لێدێ لەوپەڕی دونیا، پۆرترێتێك كاڵ كاڵ وەك شەبەنگ، گوڵنارێك 
لەال  شیعرییت  وێنەیەكی  ڕستەیەكە  ناونیشانە  ئەم  دەگرێت..."  هەنارێك  سنگمدایە  لە 

دروست دەكات، كە شیعرەكەی لە ناودا نییە، بەو مانایەی شیعرەكان هەڵنەپێچراونەتە 
ناونیشانەكەوە. وێنەكان لە ناونیشانەكەوە دروست نابن، ئەوەی لە تێكستەكەدایە لە 

بڕوانینە شیعری  نییە، گەر  ناونیشانەكەی  بابەتەوە" هاوپێچی  و  وێنە  و  "گێڕانەوە 
پەیوەست  هیچی  دەیبینین،  ئەوەی  دەگرێت"  هەنارێك  سنگمدایە  لە  "گوڵنارێك 
تەمەننا  و  تكا  باسی گوڵنار! هەموو  نە  نەباسی هەنار  ناونیشانەكەوە،  بە  نییە 
شیعرەكە  كاتێك  كردووە،  دروست  ناسكی  ڕۆحیی  دۆخێكی  شاعیر  بچووكەكانی 
دەخوێنینەوە، هەست بە گوڵنارەكە دەكەین، كە چۆن هەناری گرتووە! لە كاتێكدا 
ئەوەی لە شیعرەكەدا ڕوو دەدا، لە ناونیشاندا بەیان نەكراوە، بە پێچەوانەی بەشی 
دواتر كە كۆمەڵەی "یار لە باخە" هەندێك لە ناونیشانەكان ئەمە دروست دەكەن. 
ئەوەی لە شیعرەكەدا ڕوو دەدات، بە تەواوی پەیوەستە بە ناونیشانەوە "تەرمیناڵ، 
"تۆ كە  بە  باخەدا كە  لە  یار  لە شیعری  پاسە شینەكە..."  باخە،  لە  یار  یۆتۆپیا، 
ئەچیتە باخ" ل231 دەست پێدەكات، ڕاستەوخۆ درك بەوە دەكەی تا یار نەچێتە باخ، 
هیچ دروست نابێت و ڕوو نادات، بە هەمان شێوە لە شیعری پاسە شینەكەدا "من 
سواری پاسە شینەكە ئەبم و"247 هەموو شتێك لە دوای ئەوە دەست پێدەكات، 
ئەم ناونیشانە وا لە خوێنەر دەكات دڵنیا بێت لەوەی هەموو شتێك پەیوەستە بە 
پاسە شینەكەوە، كە وەستا یا ئەو دابەزی، خاڵێك بۆ كۆتایی شیعرەكە هەیە، بەاڵم 

لەوی پێشتردا ناونیشان ناتوانێت ئەو هەستە بداتە خوێنەر، بەكارهێنانی ئەم دوو 
و  ناونیشان  دانانی  بۆ  تایبەتمەندن  تەكنیكی  دوو  هەردووكیان  ناونیشان  لە  جۆرە 

بەستنەوە و ڕەهاكردنی تێكست لە ناونیشاندا وا دەكات فۆرمێكی جوان لە نێوان تێكست 
و ناونیشاندا دروست ببێت.

دەم
ەبیسەر

ئەد
15
3



قۆناغی سێیەم
كۆمەڵە شیعری یار لە باخە كە بەپێی ئەم پۆلێنبەندییە دەبێتە بەشی سێهەم، ئەم كۆمەڵەیە جیاوازە لەوانی تر 
لە  ڕووی بابەت و فۆرمەوە، دەكرێت بڵێین دیوێكی تری شاعیرە لە دنیابینی و ڕوانینی بۆ شتەكان، بۆیە ئەوەی 
پێشتر دەبووە بابەتی سەرەكی، لێرەوە كەم دەردەكەوێت. بۆ نموونە ئەم بەشە وەك بەشی پێشتر نەتەنراوە بە 
لێرەشدا  و  دەگەیەنێنە كەماڵ  بابەتە  ئەو  پێشتردا  بەشی  لە  پێدا، شاعیر  ئاماژەمان  وەك  بەكارهێنانی سروشت، 
بەڵكو  بكاتەوە،  ڕەتی  تەواوی  بە  نا  مانایە  بەو  ناكات،  جویینەوە  و  دووبارەكردنەوە  بە  پێویست  لەوەی  بەئاگایە 
لە شوێنی خۆی دایدەنێت و كە دێتە ناو شیعرەكانەوە، بە سیما و خەسڵەتێكی ترەوە دێت و ڕەنگی ئەم بەشەی 
بەسەریدا زاڵ دەبێت، جیاواز لە بەشی پێشتر، واتا سروشتیش دەكەوێتە دۆخێكی ترەوە و بۆ جۆرێكی تر بەكار دێت.
لێرەدا شاعیر مامەڵە لەگەڵ كۆمەڵ بابەتی تر دەكات، لەو زاڵبوونە زۆرەی سروشت دێتە دەرێ كە لە بەشی پێشتردا 
دەبینرا، خۆی لە دووبارەیی و  جویینەوەی بابەتەكانی پێشتر بەدوور دەگرێت، بە وریاییەوە ڕوو دەكاتە نۆرمێكی تر 
لە نووسینی شیعر، جیاواز لە پێشوو. هەرچەندە ناتوانین بڵێین ئەم تێكستانە بەدەرن لە شێواز و فۆرم و بابەتی 

هیوا قادر، بەاڵم ئەم كۆمەڵە شیعرە هێزیكیان پێیە، بە تەواوی وەك كۆمەڵەیەكی جیاواز دەردەكەون.
ئەوەی لێرەدا زاڵە، چاوی موسافیرێكە كە هەموو شتێك دەگێڕێتەوە، بە تەواوی 
ناو  دێنێتە  گێڕانەوەكان  و  وێنەكان  چاوە  ئەو  دەكەین  بەوە  هەست 
تێكستەكانەوە، لە شیعری تەرمیناڵەوە دەمانبات بۆ یۆتۆپیا دواتر یار 
لە باخە و دوای ئەوانیش پاسە سوورەكە و پاسە شینەكە و پاسە 
سپییەكە دێن و دواتریش ئەمانسپێرێ بە فریشتەیەكی سپی. 
موسافیری  ئێمە  ئەوەی  بۆ  بەسن  ناونیشانەكان  لە  هەریەك 
پشت تێكستەكان بناسین، جگە لەوەی هەریەك لەو وێنانەی 

شیعرەكان دروستی دەكەن، ئەوەمان ال ڕوونتر دەكه نەوە.
شەمەندەفەرێكی ئێكسپرێس

بە چواردەوری گۆی زەویدا دەڕوات و
لە هەموو ئەو شارانە الدەدات 
كە لە ناو كتێبەكاندان. ل191
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لە شیعری یۆتۆپیادا هەر لە سەرەتاوە خۆی وەك موسافیرێك پێمان دەناسێنێت، هەرچەند 
وەك خەیاڵیش بێت، ئەیەوێت لە مناڵییەوە دەسپێكردنەوەكەی وەك موسافیرێك بێت.

من دەڕۆم كەس پێم نەڵێت بۆ كوێ،
كەس دوام نەكەوێت، كەس لێم تووڕە نەبێت ل211

هەموو  وێنانەكان لە  یار لە باخە دا  وا دەردەكەون موسافیرێك بیانگێڕێتەوە،
كە یار سەیری ئاسمان ئەكات، باخ ئەچێتە ئاسمان،

كە پیاسە ئەكات، درەخت لەگەڵی ئەڕوات،
باڵدار لەگەڵی ئەفڕێت، كە دڵی پڕ ئەبێت لە ئیشتیاق،

با دەست ئەگرێ بە بۆنی زوڵفی یارەوە،
نەبا سەر چلە شۆڕەبییەكی سەرخۆش مەحتەلیكات

بە خۆیەوە. ل234-235
هەریەك لەم وێنانە ئەوە الی خوێنەر دروست دەكەن ئەو چاوەی ئەمانەی بینیووە 
موسافیرێكە بۆ پشووێك لە باخە، چونكە هیچ كام لە وێنەكان ڕەها نین و پێمان 
ناڵێن كە هەموو ڕۆژێك یا هەموو ساتێك یار لە باخە، تەواوی تێكستەكە ساتی 
هاتن و لەوێبوونی یار بەیان دەكات، كە چی لە باخ دێت ئەو كاتەی یار لە باخە.

هەریەك لە تێكستەكانی "پاسە سوورەكە و پاسە شینەكە و پاسە سپیەكە" ڕەنگە 
دراوە  بەوە  ئاماژە  سوورەكەدا  پاسە  لە  لەوەی  جگە  نەبێت  ڕاڤە  بە  پێویستیان 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ستۆكهۆڵم"،  شاری  سەنتەری  و  سكانسن  نێوان  "ناوپاسەكەی 

تەواوی وێنەكان لەو چاوەوە دەگەنە ناو تێكستەكە.
ئاسمانەكە شین بوو

زەویش سەوز
تۆ پاڵت بە درەختێكەوە دابوو

كە گوڵی سپی دایپۆشیبوو،
من خۆم لەچاوی تۆدا ئەبینی
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بەاڵم من لەوێ نەبووم. ل241
هەر لەم تێكستانەدا تەنها چاوی موسافیرەكە كار ناكات، بەڵكو خەیاڵ و یادەوەریی ڕۆڵی خۆیان دەبێت، موسافیرەكە 
بە هۆی درێژیی رێگەكان یا هەر شتێكی ترەوە بێت، دەرفەتی بیركردنەوە و هێنانەوەیادی یادەوەرییەكانی هەیە و 

ئەمانە دەبنە وێنەی شیعری.
تۆ خۆت ووتت

كە جامە ئاوەكەت بەدوامدا 
ڕشتبوو

بۆنی دوای باران لە خۆڵەكە هەستابوو،
ئەو كاتە خۆزگەت خواردبوو 

نەبۆنی خۆڵی دوای بارانت بكردایە و
نە ئاویشت بڕشتایە،

بەس تەنها من نەڕۆیشتمایە.ل242
ئەوەی وێنەكان دروست دەكات، هیچی نەبینراوە، ئەوە یادەوەرییەكە لە ڕێگەی 
گێڕانەوەوە بۆی دروست بووە، لەو كاتەدا ئەو یادەوەرییە كارا دەبێت و 
تەواوی دەاللەتەكانی موسافیربوونە،  وێنەیەك دروست دەكات، كە 
ئەو  كارەكتەری  تەواوەتی  بە  بیەوێت  شاعیر  بەمەش  ڕەنگە 

موسافیرە لە شیعرەكانیدا بەرجەستە بكات.
یەكێكی تر لەوانەی لێرەدا جێی سەرنجە، زاڵبوونی خەیاڵە، بە 
جۆرێك زیادەڕەویی نییە، گەر بڵێین لەم بەشەدا خەیاڵ دەبێتە 
بەرچاوەی  گۆڕانە  ئەو  هەیە،  زۆری  قورساییەكی  و  سەنتەر 
لەم بەشەدا دەبینرێت، بە كاریگەریی ئەو زاڵبوونەی خەیاڵی 
دەزانین، بەو مانایە نا پێشتر خەیاڵ كاری خۆی نەكردبێت، بە 
پێچەوانەوە، هەمیشە خەیاڵ لە شیعری هیوا قادردا ئامادەیی 
توانیوویەتی  كەماڵ،  دەگاتە  بەشەدا  لەم  بەاڵم  هەبووە، 
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شێوەیەكی تر بدات بە شیعرەكان، بە جۆرێك، وای كردووە شاعیر لە هەندێك بابەت دوور 
بكەوێتەوە و بیپارێزێت لە دووبارەیی.

تۆ لەناو خۆمدا دائەنیشێنم
بۆ ئەوەی بەالتا تێپەڕیم بانگم بكەیت، ل208

بەگشتی، شیعری هیوا قادر كەشێكی عیرفانی هەیە، هەڵە نین گەر بڵێین جۆرێك 
هەستانەوە  ئەو  و  شیعر  چوارچێوەی  لە  تایبەتە،  عیرفانیەتی  یا  سۆفییەتی  لە 
دروست دەبێت، كە شاعیر هەیەتی، نەك سەر بە تایپێكی دیاریكراو، بەو واتایەی 
شتێكە لە دەوری هێزێكی ناوەكیی شاعیر دەسووڕێتەوە، نەك لە دەرەوەی ئەو، 
یان ئەكرێت بڵێین بینینی ئەوە بۆ شتەكان. لەم نێوەدا خوداش دەبێتە شتێكی 
تر، ناتوانین لێرەدا درێژە بەم باسە بدەین، تەنها ئەمەوێت باسێكی كورتی خودا 

بكەم. 
ئەو خوایەی الی هیوا قادر دەبینرێت، خوایەكی شاعیرانەیە، یان دەتوانین بڵێین 
خوای هیوا قادر خۆیەتی. نایەوێت مامەڵەیەكی بڵند یا پیرۆز لەگەڵ خوادا بكات، 

ناشیەوێت لە بەرزیدا دایبنێت، مامەڵەیەكی ئاسایی لەگەڵ دەكات،
خودایە خودای من..

رێم بدە بتبینم،
ڕووت و قووت.ل154

وەك ئەوەی بۆ دیوێكی تری خودا بگەڕێت و لەو ئاستە گشتییە بێتە دەر، كە تەنها 
گەورەیی و پیرۆزی خودا دەبینن،

رێم بدە هێندە عاشقی گەورەیت نەبم و بچوكیتم 
خۆشبوێت؟

دوور لە ترس گەورەیی تۆ بپەرستم.ل154
نایهەوێت تەنها لە شتی بەبەها و گەورە یا پیرۆز بۆ خوا بگەڕێت و ئەیەوێت لە هەموو جێگە و 
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شوێنێك هەبێت و بیبینێت،
ڕێم بدە سیمات وەك دەنكێك قۆخ،

وەك تاڵێك ئاوریشم سادە ببینم. ل155
وەزیفەیەكی پێدەدات لە زەوی و دایدەبڕێت لە ئاسمان، لە شێوە گشتیەكەدا خودا دەبێتە بوونێك بێ پیرۆزی و بڵندی 

و مامەڵەكردنیشی وەك هەبووێك دەبێت، كە دەشێت ئیشی بچووكی هەبێت و پێوەی سەرقاڵ بێت.
بە پارەی ڕۆژانەكەم هەموو ئەو شتانەی دنیا دەكڕم 

كە بۆ فرۆشتن نین،
پێش هەر شت خودا دەكڕم و ئەیخەمە ژێر مریشكێكی كڕ كەوتووەوە و 

پێی ئەڵێم گەر بێدەنگ نەبیت بەو مریشكە دەڵێم تۆ دەنكێك گەنمیت تا بتخوات. ل213
دەیهێنێتە ئاستی خۆی و قسەی لەگەڵ دەكات، بە تەواوەتی وەك خۆی دەیبینێت یان وەك یارییەك بە شوێنی خۆی 

و خودا بكات، بە تەواوی ڕوون نییە ئەمە خوددۆزینەوەیە یاخود پێدانی مەقامی خودایە بە خۆی،
لە سادەییدا من هەر هاواری خوا ئەكەم،

من ئەو بانگ ناكەم
 من بەدوای خۆمدا ئەگەڕێم ل 185

هەندیك  لە  و  جوانی  لە  ناكات  بێبەری  خودا  ئەمانەشدا  لەگەڵ 
شوێندا وەك پێویستییەكی ڕۆحی دەیبینێت. ئەمەش بازنەی ئەو 

عیرفانیەتە تەواو دەكات، كە لە شیعرەكاندا هەن،
تەنهایی  تا  عاشقێك  هەموو  بە  ببەخشە  خۆت  نوری  خودایە 

نەمانكوژێت. ل155
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سیستێمەکەی  و 
 کارکردنی ئەکتەر لەسەر ڕۆڵ 

دانا ڕەئووف

شانۆکاری گەورەی ڕووسی )کۆنستانتین ستانیسالڤسکی( ١٨٦٣-١٩٣٨ لە سەرەتاکانی سەدەی ڕابردوودا، بنەما 
تێوری و پراکتیکییەکانی بۆ هونەری نواندنێکی مۆدێرن ڕۆنا و مێتودی کارکردنی ئەکتەری، بە شێوەیەک بەرەو 

پێشەوە برد، کە لەگەڵ هەموو جیهاندا بگونجێت. 
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ستانیسالڤسکی تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی خەریکی ڕاڤە و شیکردنەوە و بەرەوپێشەوەبردنی سیستێم و مێتودەکانی 
کاری ئەکتەر دەبێت، لە دوای مردنیشی سامانێکی گەورەی بەجێ هێشتووە. ئەم هونەرمەندە هەر لە سەرەتای ژیانی 
هونەرییەوە، بە بەردەوامی یاداشت و تێبینی و بۆچوون و بەرئەنجامەکانی سەبارەت بە کارەکەی تۆمار کردووە؛ 
لەو یاداشتانەیدا هەنگاوە بەراییەکانی خۆئامادەکردن، تاقیکردنەوە، بەرجەستەکردن و تێرامانی ئامادەکردنی ڕۆڵی 
و  نامە  و  یاداشت  و  سامان  لەو  بەشێک  لەسەر  ڕۆڵ(  لەسەر  ئەکتەر  )کارکردنی  کتێبی  ڕوو.  خستۆتە  ئەکتەری 
یادەوەرییانەوە ئامادە کراوە، کە ستانیسالڤسکی نوسیوونی. کتێبەکە ناونیشانێکی الوەکییشی هەیە )چەند بابەتی 
کتێبێک( بۆ ئەوەی دووپاتی ئەوە بکاتەوە، کە ئەمە تەنها هەڵبژاردەیەکە لەو باسانەی نووسەر بە درێژایی ژیانی 
هونەریی خۆی نوسیوونی. هەموو ئەو کتێبانەی کە ستانیسالڤسکی نوسیوونی و ئەوانەیشی لەسەر ئەو نووسراون، 
باسی ستانیسالڤسکییش  کە  دەکەن؛  نیو سەدەدا  لە  مرۆڤێک  دەوڵەمەندی هونەری  و  ژیانێکی چڕ  لە  گوزارشت 
پێداگۆگ، ستانیسالڤسکی  بزانین قسە لەسەر چ ستانیسالڤسکییەک دەکەین: ریژیسۆر، ئەکتەر،  دەکەین، دەبێت 
سەرەتا یان کۆتایی. زۆربەی لێکۆڵەرەوەکانی ئەم بوارە، سەرەتاکانی کار و چاالکی و بەرهەمەکانی ستانیسالڤسکی 
مەسەلەکانی  لەسەر  کاری  زیاتر  قۆناخەدا  لەم   ،١٩٠٩-١٩٢٥ سااڵنی  بۆ  دەگەڕێننەوە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  دواتریش  قۆناخەکانی  کردووە،  هۆشدا  و  هەست  لە  ڕاستگۆیی 
سااڵنی ١٩٢٩-١٩٣٨، لەم قۆناخەیشدا توانیویەتی مێتودەکانی، بەتایبەتیش 
سەبارەت بە کردارە فیزیکییەکان )جووڵە جەستەییەکان( بەرەو پێشەوە بەرێت. 
مێتودە فیزیکییەکانیش بریتی بوون لەوەی، کە پێویستە ئەکتەر دەستبەجێ 
یارمەتیی کردارە فیزیکییەکان( بە  )بە  و ڕاستەوخۆ لەسەر تەختەی شانۆ 

جەستە و بیرکردنەوە، لە شانۆنامە و ڕۆڵەکەی بکۆڵێتەوە.
کە )ئەلێکساندەر بلۆک( لە ساڵی ١٩١٢دا شانۆنامەی )الشەیەکی زیندوو( 
دەنووسێت:  یاداشتەکانیدا  لە  دەبینێت،  مۆسکۆ  هونەریی  شانۆی  لەسەر 
)هەموو ئەکتەرەکان زۆر باش و بێهاوتا بوون، بەاڵم ئەوان ئەکتەر بوون، تەنها 
تێکهەڵکێشکردنێکی  بوو،  مرۆڤیش  و  ئەکتەر  سەرلەنوێ  ستانیسالڤسکی 
ئەفسوونی ژیان و هونەر.( ئەو قوتابخانەیەی ستانیسالڤسکی بۆ ڕاهێنان 
و دروستکردنی ئەکتەر و گەشەی سیستێمەکەی دایمەزراندبوو، تەنها هەر 
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بۆ ئەوە نەبوو، کە خۆی لە بەرەوپێشچوونێکی بەردەوامدا بێت و شتی نوێ فێر بێت، بەڵکو 
بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەوەیش بوو، کە قوتابی و ئەکتەرەکانی فێری ئەوە بکات، بە چ 

شێوەیەک ئەو تێکهەڵکێشکردنە ئەفسونییەی ژیان و هونەر فێر بن. لە ساڵی ١٨٨٩دا لە 
یەکێک لە یاداشتەکانیدا نووسیویەتی، دەبێت هەموو ڕێگایەک بگرین، کە لە حەقیقەت 

بزانین  دەبێت  شوێنەیش،  ئەو  بگەینە  ئەوەی  )بۆ  دەکەنەوە.  نزیکمان  ژیان  و 
مەبەستمان لە حەقیقەت و لە ژیان چییە. ئەمەیش کاری منە، کە لەم دوو شتە 
بکۆڵمەوە.( هەروەها ستانیسالڤسکی بە پێداگرییەوە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە، کە 
)مرۆڤ دەبێت لە پێناوی گەیشتن بە ڕاستی سنوورەکان بترازێنێت( ئەمە داوای 
ستانیسالڤسکی نەبووە تەنها لە ئەکتەرەکانی ئەوێ ڕۆژێ، بەڵکو پرەنسیپێکی 
کۆنکرێتیی هەمیشەییە بۆ ئەکتەر. کاتێک ستانیسالڤسکی لە پێناوی گەیشتن 
بە ڕاستی و حەقیقەت، داوای بەزاندن و لێکترازانی سنوورەکان دەکات، هاوکات 
و  ئەکتەر  ڕۆڵی  ئەویش  دەورووژێنێت.  نواندن  هونەری  گرینگی  زۆر  پرسێکی 
بوون بە ڕۆڵە. بۆ ستانیسالڤسکی ڕاستی و حەقیقەت لە هونەردا پەیوەست بووە 
وزەی  و  هێز  بە  بڕوابوون  بە  هاواڵتیبوونەوە،  بە  دیمۆکراسی،  بە چەمکەکانی 
شانۆوە، بڕوابوون بە کاری شانۆ لە کۆمەڵگا و لە بوونی مرۆڤدا. ستانیسالڤسکی 
لە کتێبە دانسقەکەیشیدا )ژیانم لە هونەردا( باسی ڕەوتی هونەری خۆی بەم 
شێوەیە دەکات و دەڵێت: )دۆزینەوەی ڕێگایەک لە سروشتگەراییەکی دەرەکی و 

ڕواڵەتئامێزەوە بۆ ڕیالیزمێکی قووڵ و ناوەکی.(
ستانیسالڤسکی، هەمیشە داوای لە ئەکتەرەکانی کردووە، کە لە ئێستادا بژین. 
بنەما  بکات،  ڕۆڵەکانی  لەسەر  کار  خۆیەوە  ئێستای  ژیانی  لە  دەبێت  ئەکتەر 
سەرەتاییەکانی کاری ئەکتەر لەگەڵ ڕۆڵەکانی ئەوەیە، کە شتە هەنووکەییەکان، 
ئەوانەی لە چاوتروکانێکدا ڕوو دەدەن، بکاتە کردار و خۆی لە هەموو ڕۆڵێکدا، کە 
دەیبینێت، بدۆزێتەوە. ئەم هونەرمەندە، کە لە ساڵی ١٩١٢دا خەریکی ئامادەکردنی 
دەرەوە  ڕووکارەکانی  بنەمای  گرینگترین  دەبێت،  مۆلێیر  )تەرتوف(ی  شانۆنامەی 
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"بۆ  دەڵێت:  ڕووەوە  لەم  دەبات.  بەرەوپێشەوە  تر  هەنگاوێکی  مێتودەکەی  و  دەکاتەوە  شی  کارەکتەر  ناوەوەی  و 
ئامادەکردن و کارکردن لە ڕۆڵدا، لە خودی خۆتەوە دەست پێدەکەیت، مرۆڤ تەنها ئەو شتانە بەکار ناهێنێت، کە وەک 

ئەکتەر لە خۆیدا هەن، بەڵکو نابێت فەنتازیا و بنەما و مانا فرەڕەهەندەکانی نمایشەکە لە یاد بکات."  
بوون.  جودا  دەژیا،  تیا  ستانیسالڤسکی  سەردەمەی  ئەو  بۆ  بەڵگەنەویستن،  ئێمە  بۆ  ئەمڕۆ  شتانەی  ئەو  هەموو 
باڵو  ناتوارالیزم(ی  )شانۆی  مانێڤێستی  ساڵی ١٨٨١دا  لە  زۆال(  )ئەمیل  بوو،  ناتورالیزم  ئەو سەردەمە سەردەمی 
کردبووەوە، بزووتنەوەکەیش لە ساڵی ١٨٨٧دا، بە کردنەوەی شانۆکەی )ئەندرییە ئەنتوان( )شانۆی سەربەست( یان 
لیبڕاڵ لە پاریس، دەبێت بە خاوەنی پێگە و شانۆی خۆی. لەم کاتانەدا ستانیسالڤسکی و دانچینکۆ، لە ساڵی ١٨٩٨دا 
شانۆی هونەریی مۆسکۆ دادەمەزرێنن، هەر لە ڕێگای ئەم شانۆیەشەوە ستانیسالڤسکی سیستێمە بەناوبانگەکەی 
بۆ هونەری نواندن دەخوڵقێنێت و کاری لەسەر دەکات. شانۆنامەکانی چێخەف، کە هەر لە سەرەتاوە لەم شانۆیەدا 
نمایش کراون، پێویستییان بە کارێکی قووڵتری ئەکتەر، هێزێکی تری مۆتیڤە ناوەکییەکان، ڕاستگۆییەکی گەورەتری 
نواندن دەکرد، کە لەوەوپێش بە هیچ شێوەیەک کاری تیا نەکرابوو. هەوڵە سەرەتاییەکانی تەوژمی ناتورالیزم لەسەر 
دەقەکانی  بەرجەستەکردنی  لە  بەتایبەتی  ستانیسالڤسکی،  ئەکتەرەکانی  الی  لە  و  شانۆ 
وردەکارییە  بە  نمایشەکانیش  و  چەقبەستوو  ئاستێکی  گەیشتبوونە  چێخەفدا 
ڕواڵەتئامێزەکان بارگراوی کرابوون. چێخەف ئەو فۆرمە ناتورالیزمییەی بەدڵ 
دەکرد،  پێشکەش  پێ  ئەوی  شانۆنامەکانی  ستانیسالڤسکی  کە  نەبوو، 
ستانیسالڤسکی خۆیشی لە بەرئەنجامەکان قایل نابێت، بەمەیش تووشی 
قەیرانێکی هونەری قووڵ دەبێتەوە. ئەم قەیرانە، کە لە ساڵەکانی ١٩٠٥دا 
ڕوو ئەدات، دەبێتە هۆی کێشە و ملمالنێیەکی گەورە، هەر لەم قەیرانیشەوە 
سیستێمەکەی ستانیسالڤسکی چەکەرە دەکات و هەنگاوی دروست دەنێت و 
مێتودێکی تر بۆ هونەری نواندن دەدۆزێتەوە. ستانیسالڤسکی ددان بەوەدا 
دەنێت، کە لە ساڵی ١٩٠٩دا وەک ئەکتەر و ریژیسۆر کاری لە شانۆنامەی 
و  تر  بەرئەنجامێکی  گەیشتۆتە  کردووە،  )تۆرگنێڤ(  الدێ(ی  لە  )مانگێک 
ڕیالیزم  سیکۆلۆژی  و  سیکۆلۆژی  تەنگەژەی  بۆ  چارەسەر  توانیویەتی 
بدۆزێتەوە. ئەو تەنگەژانەی دەمێک بوون بە دوای چارەسەرەکانیاندا دەگەڕا 
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و بۆی نەدەدۆزرانەوە، کە خۆی لە خوڵقاندنی تەکنیکێکی ناوەکی، سیستێمێک بۆ ئەکتەر تا 
بتوانێت بە فەنتازیا و هەست و هۆشی خۆی لە ڕۆڵەکەی نزیک بێتەوە و بتوانێت مامەڵە 

لەگەڵ فۆرم بکات و ناوەڕۆکێکی رۆحیی بدۆزێتەوە.  
ستانیسالڤسکی بنەمای سیستێمەکەی، لە کاتی پرۆڤە و کارکردن لەگەڵ ئەکتەرەکانی 

و ئەو دەقە شانۆیانەدا، کە لە شانۆی هونەریی مۆسکۆ کاریان تیادا دەکرد، ڕۆناوە. 
ئەو ڕاستگۆییەی، کە چێخەف داوای لە ئەکتەرەکان دەکرد، بووە بنەمایەکی پتەوی 
کارەکانی ستانیسالڤسکی: ڕاستگۆیی تەنها بریتی نییە لە کۆپیکردنی واقیعییەتی 
ژیانی ڕۆژانە، بەڵکو ڕاستگۆیی دیمەنەکان و نواندنی ئەکتەر شتێکی جیاوازە لەو 
شانۆ،  لەسەر  ڕاستگۆیی  دەیبینین.  ڕۆژانەماندا  ژیانی  واقیعی  لە  ڕاستگۆییەی 
ئەوشتەیە، کە لە ڕاستی بچێت، کە تۆ بڕوات پێیەتی، بەاڵم لە واقیعی ژیانی 

ڕۆژانەدا، ڕاستگۆیی شتگەلێکە بە ڕاستی بوونی هەیە.  
ڕەهەندی  لەسەر سێ  ستانیسالڤسکییش  بنەما سەرەکییەکانی سیستێمەکەی 
جووڵەی  کردار  لە  مەبەست  مێتود.  هەروەها  نەست  کردار،  داڕێژراون:  پتەو 
تیدا  زانیاریی  چەندین  کە  شاراوەیەیە،  عەقڵە  ئەو  نەستیش  و  ئەکتەرە 
هەڵگیراوە و ئەکتەر وەکو بەشێک لە دروستکردنی ڕۆڵەکەیدا پەنای بۆ دەبات. 
مێتودەکەیش لەسەر بنەماکانی کردار ڕۆ دەنرێت. هەموو جووڵەیەکی جەستە لە 
دیوی دەرەوە، هاوتەریبە لەگەڵ جووڵەیەکی دیوی ناوەوەی )ناوەکی( ئەکتەرەکە. 
)تۆڤستۆنۆگۆڤ( کە یەکێکە لە قوتابی و هەوادارانی ستانیسالڤسکی و نوێکەرەوەی 
ڕوون  ستانیسالڤسکی  سیستێمەکەی  بنەماکانی  شێوەیە  بەم  سیستێمەکەی، 
پرۆسەی  ڕێگای  لە  کە  ئەوەیە،  پرنسیپەکان  )گرینگترین  دەڵێت:  و  دەکاتەوە 
درکپێکردنەوە وێنەکانی ناو نەست لە الی ئەکتەر بەئاگا بێنیتەوە. ئەی درکپێکردن 
لە پرۆسەی ژیانی مرۆڤدا چییە؟ کردار و بیرکردنەوەیە. ئەی نەست چییە؟ هەست و 
سۆز و کاریگەرییەکانیەتی. ئەمەیش مانای وایە، کە هەموو پرۆسەی مەشقەکانمان 
بریتییە لەوەی، کە لە ڕێگای کردار و بیرکردنەوەوە هەست و سۆزەکانمان بەئاگا 
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بێنینەوە.( 
ئەمە  چونکە  بگات،  کارەکتەرەکە  ڕاستەقینەی  هەستی  لە  پێویستە  شانۆ  تەختەی  سەر  بێتە  بەرلەوەی  ئەکتەر، 
جووڵەی ئەندامەکانی جەستە و تۆنی دەنگ و سیمای گوزارشتئامێز و ئاماژە پێویستەکانی کارەکتەرەکە دەردەخەن، 
کە دواتر ئەکتەر لە ڕۆڵەکەیدا بەکاریان دەهێنێت و تەنانەت دوای ئەوەی سەر شانۆکەیش چۆڵ دەکات، دەبێت 
یەک  نەستدا  بەئاگاهێنانەوەی  لەگەڵ  ڕۆڵێک  فیگوری  خوڵقاندنی  نهێنییەکانی  ستانیسالڤسکی  بۆ  بزانێت.  بەمە 
دەگرێتەوە، هەر لەبەر ئەوەیشە ئەم گرفتەی ئەکتەر و مامەڵەی ڕۆڵ لەم گۆشەنیگایەوە بەهایەکی ئێجگار گەورەی 
هەیە. ستانیسالڤسکی ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، کە بنەماکانی هونەر و سەرچاوە گرینگەکانی ئەفراندن لە قوواڵیی 
ڕۆحی و نەستی مرۆڤدا خۆی حەشار داوە. بەاڵم بەبێ مەشق و پرۆڤەیەکی بەردەوام، بەبێ گەشە و ئاگاییەکی 
وردی تەکنیکیی ناوەوە، بەبێ دیقەت و دیسپلین و ئارەزوویەکی بەهێز، هەرگیز ئەکتەر ناگاتە ئاستەکانی نەست. 

مەبەست لە سیستێمەکەیشی تەنها ئەوەیە، کە ئەکتەر بگەیەنێتە ئاستە قووڵ و نهێنییەکانی نەست. 
ڕابردوو  دەقەکە، هەروەها هەموو  فاکتەکانی  وردەکاریی  ئەکتەر  گرینگە  کە  بووە،  بڕوایەدا  لەو  ستانیسالڤسکی 
کە  ئەوەی،  دوای  بگات.  ئێستای  لە  باشی  بە  ئەوەی  بۆ  بزانێت  ڕۆڵەکەیشی  داهاتووی  و 
هەموو فاکتەکانمان زانی، دەبێت ڕووداوەکانی دەقەکە تێبگەین و بۆ هەڵسوکەوتی 
بکرێت. هەروەها  دیاری  کردارەکان  ڕەوتی  بۆ  و هێڵێک  ئاڕاستە  ڕۆڵەکەیش، 
نووسەری  پێگەی  لەگەڵ  و  دەکاتەوە  بەرز  ئەکتەر  پێگەی  ستانیسالڤسکی 
و  شانۆنامەکەن  نووسەری  هەردووکیان  دەکات؛  بەراوردی  شانۆنامەکە 
ئەکتەریش، وەکو نووسەر کار لەسەر توێژە قووڵەکانی ژیان دەکات، بەاڵم 
تایبەتمەندی  فۆرمی  و  شێواز  بە  مرۆڤیان  ژیانی  نهێنییەکانی  هەردووال 

خۆیان بۆ دەردەکەوێت.
ستانیسالڤسکی دەیەوێت ئەکتەر خۆی و بەبێ کاریگەری و ڕێنمایکردنی 
سەیری  دیمایەکەوە  و  دید  چ  لە  کە  ئاستەی،  ئەو  بگاتە  کەسێک  هیچ 
شانۆنامەکە  نووسەری  کە  دیمایەی،  و  دید  ئەو  دەکات،  شانۆییەکە  دەقە 
ئەکتەر  چۆن  کە  دەکات،  ئەوە  باسی  لێرەیشەوە  هەر  مەبەستییەتی. 
ئەکتەر  لە  وا  چۆن  بکرێنەوە؟  نیزیک  یەکتر  لە  شانۆنامەکە  نووسەری  و 
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پرسیارانەی  لەو  بگات؟ ئەمەیش بەشێکە  ڕۆڵەکەی  لە ڕۆحی  باری سایکۆلۆژییەوە  لە  بکات 
ستانیسالڤسکی لەگەڵ ئەکتەرەکانی کاری لەسەر کردوون. هەر لەبەر ئەوە ستانیسالڤسکی 

بە الیەوە گرینگە شرۆڤەی فاکتەکانی دەقەکە، بەتایبەتی ئێستا و ڕابردوو و ئایندەی 
ئێستا  لە  باشی  بە  ئەوەی  بۆ  ئەکتەر  بکرێت.  ڕووداوەکاندا  دووتوێی  لە  ڕۆڵەکە، 

بگات، دەبێت ڕابردوو و ئایندەی ڕۆڵەکەی و هەلومەرجەکانی بە باشی بزانێت. کە 
ڕووداوەکانی دەقەکەیش شی دەکەینەوە، گرینگە هێڵێکی گشتی بۆ هەڵسوکەوت 
و وردەکارییەکانی جێبەجێکردنی ڕۆڵەکە بکێشرێت، لەوەیش بگات کە پێویستە 
ئەم پرۆسەیە بە فەنتازیا و خەون و جەستە و ڕۆحی ئەکتەر دەوڵەمەند بکرێت.

ستانیسالڤسکی دەستی ئەکتەرەکانی دەگرێت و ئەو دەروازانەیان بۆ دەکاتەوە 
تا لە هەموو ڕوویەکەوە لە دەقە شانۆییەکە بگەن: لێکۆڵینەوە لە سەردەمەکە، 
پاشخانە مێژوویی  ژیاوە،  تێدا  و ئەو ڕۆژگارەی  ڕۆژانەی نووسەر  ژیانی  واقیعی 
بارودۆخە  و  ژیاون  تیا  ڕەوشەی  ئەو  و  کارەکتەرەکان  کۆمەاڵیەتییەکانی  و 
ئاماژەیش بۆ ئەوە دەکات، کە هەموو بنەما  سیکۆلۆژییەکان... هتد. هەروەها 
هیچ  بە  دەقەکە،  تری  مۆتیڤەکانی  و  سیکۆلۆژی  کۆمەاڵیەتی،  ئێستاتیکی، 
پێکەوە یەکەیەکی یەکگرتوون.  ناکرێنەوە و هەموویان  لە یەک جیا  شێوەیەک 
پێکەوە  ئەکتەرەکان  کرداری  و  شانۆنامەکە  ڕووداوەکانی  شێوەیەیش  بەم 
لە  تەنها  کە  دەکاتەوە،  ئەکتەرەکانی  ئاگاداری  ستانیسالڤسکی  دەبەستێتەوە. 
ڕووداوەکانی  و  فاکت  لە  بدەن  هەوڵ  وشکەوە  شیکاریی  ڕەخنەیەکی  ڕێگای 
بنەما  و  بگەڕێت  شاراوەکاندا  مانا  دوای  بە  دەبێت  ئەکتەر  بگەن.  دەقەکە 
سیکۆلۆژی و ڕۆحییەکانی بدۆزێتەوە. ستانیسالڤسکی هانی ئەکتەرەکانی دەدات، 
کە لە ڕواڵەتە ساکارەکەی ڕووداوەکاندا قووڵ بنەوە و بە وردییەوە جومگەکانی 
بپشکنن، چونکە لەوێدا، لە قوواڵویی شتە ڕواڵەتییەکاندا، شتێکی گرینگتر، ڕۆحی 
ڕووداوە شاراوەکە دەدۆزێتەوە، کە لەوانەیە کلیلی کردارە ڕواڵەتییەکان بێت. دیارە 
دۆزینەوەی نهێنییەکانی ئەم ڕووداو و فاکتانەی نێو دەقەکە بە شێوەیەکی تەواو 
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و گشتگر، تەنها بە پشتبەستن بە ئەزموونی ئەکتەرێکی پیشەییەوە جێبەجێ نابێت، بەڵکو دەبێت ئەکتەر لە ڕووی 
هۆش و ئاستی درکپێکردن و رۆشنبیری و خۆپێگەیاندنەوە گەشەی کردبێت، گەرنا، بینەر هەست دەکات ئەوەی کە 
نووسەری شانۆنامەکە لە ڕێگای دەقەکەوە پێشکەشی دەکات، زیاتر لە  ڕاستی دەچێت لەوەی ئەکتەرەکان بە جووڵە 
بەرجەستەی دەکەن. بۆیە ناکرێت دەقی نووسەر لە بیرکردنەوە و لۆژیکی کردارەکانی ئەکتەر و بەرئەنجامەکانی 
جیا بکرێتەوە، نابێت ئەکتەر بەرلەوەی بنەما و نەخشەی ڕۆڵەکەی بە شێوەیەکی تۆکمە تەواو بووبێت و هزر و 

کردارەکانی بۆ ڕوون بووبێتەوە، دەیالۆگی ڕۆڵەکەی لەبەر بکات.
ستانیسالڤسکی لە بەشی )چیرۆکی رۆنانی نمایشێک(ی ئەم کتێبەدا باسی ریژیسۆر دەکات: جیاوازییەکان لە نێوان 
ریژیسۆرێکی دیکتاتۆر، کە هەستی پڕ لە داهێنانی ئەکتەرەکان دەکوژێت و سەربەستیی جووڵە و هەڵسوکەوتەکانیان 
سنودار دەکات، لەگەڵ ئەو ریژیسۆرەیشی، کە هونەرمەندە، پێداگۆگە، سیکۆلۆژە و لە ڕێگای هونەر و ئەزموونەوە 
خزمەتی ئەکتەرەکانی دەکات و سروشتی پڕ لە داهێنانیان تیا دەبووژێنێتەوە و بەرەو ئامانجەکانیان دەبات، دەخاتە ڕوو. 
ئەم ریژیسۆرە، واتە ریژیسۆرە هونەرمەندەکە، پەیوەندییەکی دروست و هونەری بە ئەکتەرەکانییەوە دەبەستێتەوە 
و ئەم جۆرە هاوکاری و پەیوەندییەیش ژیانێکی زیندوو و ڕاستگۆیەکی قووڵ دەبەخشێت بە 
پرۆسە شانۆییەکە و بە کاری ئەکتەر لەگەڵ ڕۆڵەکەی. ستانیسالڤسکی، بەتایبەتی 
لەم بەشەدا، بە توندی پێ لەسەر ئەوە دادەگرێت، کە هیچ جیاوازییەک لە نێوان 
کاری ئەکتەر لەگەڵ خۆی و لەگەڵ ڕۆڵەکەیدا نییە، ئەکتەر چەندە خاوەنی 
بەهرە و توانایەکی سروشتی گەورە بێت، هێندە و زیاتریش پێویستی بە 

مەشق و کاری بەردەوام و دۆزینەوەی تەکنیکە.
یەکەم  لە  سیستێماتیک  و  سەراپاگیری  شێوەیەکی  بە  ستانیسالڤسکی 
ناوەوەی ڕەوشی ئەکتەر لەگەڵ ڕۆڵەکەی دەکۆڵێتەوە.  ڕووبەڕووبوونەوەی 
بە  بیبەستێتەوە  و  بکۆڵێتەوە  ئەکتەریش  ناوەوەی  دیوی  لە  ئەوەی  بۆ 
دەرەوەی  بچووکی  بەشێکی   چەند  بەر  تەنها  سەرەتادا  لە  ڕۆڵەکەیەوە، 
پاشان  دەکۆڵێتەوە.  لێیان  قووڵی  بە  و  دەکەوێت  دەقەکە  مۆتیڤەکانی 
وەک  مۆتیڤەکان،  و  دەگرێتەوە  دەقەکە  بەشەکانی  هەموو  لێکۆڵینەوەکە 
پریشکی ڕووناکی لە تاریکیدا گەورە دەبن و باڵو دەبنەوە و هەموو بەشەکان 
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قووڵبوونەوەیەیش  ئەم  دەگرێتەوە.  ڕۆڵەکەیش  و  دەقەکە  هەموو  تا  دەبەستێتەوە،  پێکەوە 
هەستە  و  فراوان  بنەما  دوای  بە  ئەکتەرەکاندا  نەستی  لە  و  ناڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە 

قووڵەکاندا دەگەڕێت، کە چاو ناتوانێت بیانبینێت، گوێ ناتوانێت بیانبیستێت و هزریش 
ناتوانێت تێیانبگات، بەڵکو زیاتر وەکو هەستێکی کراوەی هونەریی دەردەکەوێت. 

)ئۆتێللۆ(  شانۆنامەی  بۆ  ریژی  وردی  پالنێکی  ١٩٣٠دا  ساڵی  لە  ستانیسالڤسکی 
تا  مۆسکۆ  هونەریی  شانۆی  بۆ  دەینێرێت  خۆی،  نەخۆشیی  لەبەر  و  دادەڕێژێت 
کاری تیا بکەن، بەاڵم ئەو پرۆژەیە هەرگیز ناچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. دواتر 
هەموو پالنە ریژییەکە، کە بۆ وانەگوتنەوە و کاری پێداگۆگی لەگەڵ ئەکتەر و 
قوتابییەکانیدا بەکاری دەهێنیت، دەبێتە یەکێک لە شاکارە گەورەکانی هونەری 
ریژی و خوێندنەوەیەکی پراکتیکی بۆ شەکسپیر و لە دووتوێی کتێبێکیشدا چاپ 
پالنە،  لەم  بەشێک  ڕۆڵ(  لەسەر  ئەکتەر  )کارکردنی  کتێبەیش  ئەم  دەکرێت. 
تێوری  هەوڵە  بەرئەنجامەکانی  و  کردەیی  تێروانینێکی  و  ریژی  دیدێکی  وەک 
تری  هەوڵەکانی  هەموو  وەک  بەشەدا،  لەم  کراوەتەوە.  باڵو  پراکتیکییەکان،  و 
پێشووتری ستانیسالڤسکی، گرینگییەکی زۆر داوە بە یەکەم ڕووبەڕووبوونەوەکانی 
ئەکتەر لەگەڵ ڕۆڵەکەیدا. هەر لەم دەروازەیەوە، یەکێک لە گرینگترین خاڵەکانی 
دروست  و  ڕاست  شێوەیەکی  بە  چۆن  کە  دەکاتەوە،  ڕوون  قوتابییەکانی  بۆ 
بەوە  تەواوی  و  پتەو  بڕوایەکی  ستانیسالڤسکی  بخوێننەوە؛  شانۆییەکە  دەقە 
هەبووە، کە یەکەم خوێندنەوەی دەقەکە و بە شێوەیەکی ڕاست و تێگەیشتنێکی 
دروستەوە، یارمەتیی ئەکتەر دەدات، کە "هەر لە سەرەتاوە لە ڕۆحی ڕۆڵەکەدا، 
ستانیسالڤسکی  بدۆزێتەوە."  ڕۆڵەکە  ڕۆحی  و  خۆی  ڕۆحی  و  خۆی  لە  بەشێک 
بەردەوام لە شیکردنەوە و تاقیکرنەوە و سەرلەنوێ خوێندنەوەی کارەکانی خۆیدا 
دەبێت، هەمیشە دەگاتە بەرئەنجامی نوێ و گۆڕانکاری لە مەشق و ئامادەکردنی  
ئەکتەرەکانیدا دەکات. هەندێک لەو بەرئەنجامانەی لەوەوبەر شتێکی بەڵگەنەویست 
بوون، دواتر سەرلەبەری گۆڕانکارییان بەسەردا دێت و لە هەندێک لە دیما و ڕاهێنان 
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و بەرئەنجامەکان پەشیمان دەبێتەوە و بەمەیش سیستێمەکەی ڕێچکەیەکی تر وەردەگرێت، بۆ نموونە لە خوێندنەوە 
و شیکردنەوەی چەندین ڕۆژەی دەق لەسەر مێز و کورسی و لەگەڵ ئەکتەر و قوتابییەکانیدا، بەر لە دەستکردن بە 
پرۆڤەکردن پەشیمان دەبێتەوە. لە کۆتایی سییەکانی سەدەی ڕابردوودا، کە خەریکی پرۆڤەی شانۆنامەی پشکنەر 
)جەنابی موفەتیش(ی گۆگۆل دەبن، دەڵێت: "ئێمە وەک جاران ناکەین، کە لەسەر مێزەکان بە کتێبەکەی دەستمانەوە 
دادەنیشتین تا بە قەڵەم شانۆنامەکە پارچەپارچە بکەین و دابەشی بکەین بەسەر چەندین بەشدا، بەڵکو لەبری 
ئەوە دەچینە سەر شانۆ و بە جەستە و بە شێوەیەکی پراکتیکی دەکەوینە لێکۆڵینەوەکانمان." لە سەرەتای سااڵنی 
١٩٠٠ەکانیشدا، دوای ئەوەی سیستێمەکەی بە چەندین گۆڕانکاریدا دەڕوات، دەڵێت )دەبێت ریژیسۆر هەموو ڕۆڵەکان 
و تێکڕای نمایشەکە بە هاوکاری و لەگەڵ ئەکتەرەکانیدا ڕۆ بنێت.( هەر لەم قۆناخەدا ستانیسالڤسکی زیاتر ئەوە 
دووپات دەکاتەوە، کە ئەکتەر دەبێت لە خودی خۆیەوە، لە ڕۆح و جەستە و تێڕوانینی خۆیەوە کار لەگەڵ ڕۆڵەکەی 
بکات. "ئەگەر لە خۆتەوە دەست پێبکەیت و خۆت بکەیتە دەروازە، ئەوە تۆ لە ڕۆڵەکەتدا دەژیت، ئەگەر لە کەسێکی 

تر و لە شوێنێکی ترەوە کار لە ڕۆڵەکەتدا بکەیت، ئەوا لەگەڵیدا دەبێت بە گەمەیەکی دەرەکی." 
ستانیسالڤسکی بۆ ئامادەییەکی بەردەوام و ڕاستەقینە لەسەر شانۆ، داوای پەیوەندییەکی 
بەهێز لە نێوان ئەکتەرەکانیدا دەکات، لە دواڕۆژەکانی تەمەنیشیدا ئەم چەمکی 
دەکات،  بۆ  ئاماژەی  فیزیکییەکان(ەوە  )کردارە  ناوی  بە  کە  پەیوەندیکردنە، 
پتەوی  پێگەیەکی  و  دەگرێت  لەخۆ  بەرفراون  پێشکەوتنێکی  و  گۆڕانکاری 
ناگرێتەوە،  ئەکتەرەکانی  تەنها  پەیوەندییە  ئەو  دەبێت.  لە سیستێمەکەیدا 
ژینگەی  و  ستراکتور  لەگەڵ  بەهێزیشە  پەیوەندییەکی  خوڵقاندنی  بەڵکو 
دیمەن و ئەتمۆسفێری شانۆنامەکەیشدا. پەیوەندییەکی ڕاستەقینە هەموو 
ئەکتەر  کاری  چڕەکەی  پرۆسە  لە  سیستێمەکە،  مۆتیڤەکانی  و  بەش 
ڕۆڵەکانیاندا  لە  ئەکتەرەکان  و  بەیەکەوە  دەبەستێتەوە  ڕۆڵەکەیدا  لەگەڵ 
دەبن بە بەشێکی ڕاستەقینە و جیانەکراوەی نمایشەکە. ئەوەی لە کردارە 
فیزیکییەکاندا )جەستەییەکان( مانایەکی زۆری هەیە و میتود و کاری ئەکتەر 
پەیوەندیی  پەیوەندیکردنە؛  دەکاتەوە،  قووڵ  هونەرییەکەدا  پڕۆسە  لە 
پانتایی شانۆکەوە.  و  دیمەن  ژینگەی هەموو  بە  و  یەکتر  بە  ئەکتەرەکان 
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پەیوەندییەکی ڕاستەقینە هەموو بەشەکانی سیستێمەکە لە نێو کارەکەدا دەبەستێتەوە بە 
یەکترییەوە و دەبێتە پەرژینێکی بەهێز بۆ گروپەکە و بۆ بنەما گشتگرەکانی یەک لە دوای 

یەکی نمایشەکە. تەنها پەیوەندییش دەستەبەری ئەو پێگەیشتنە ناکات، بەڵکو دەبێت 
شتێک لەو پەیوەندییەوە وەربگیرێت: "پێویستە مرۆڤ شتەکان لە نێو چاودا ببینێت، 

تێڕوانیینەکانی ئەو تێکهه ڵکێشی ڕۆحی خۆی بکات و بزانێت هەست بە چی دەکات." 
شتە  ئەم  دەهێنێت،  مرۆڤ  بۆ  خۆی  لەگەڵ  تازە  شتێکی  نوێ،  ڕۆژێکی  هەموو 
بەرجەستە  پرۆڤەکردنێکدا  و  نواندن  وانەیەکی  هەموو  لە  دەبێت  تازەیە، 
بگرێت.  لەخۆ  گوزارشتئاسا  فۆرمی  نمایشێکدا  هەموو  لە  کۆتایشدا  لە  و  بێت 
ڕۆڵەکەیدا،  لە  دەبێت  ئەکتەر  کە  دەکاتەوە،  دووپات  ئەوەیش  ستانیسالڤسکی 
ڕەوشی ئەو ڕۆژەی ئەکتەرەکەی هاوڕێی بەکار بهێنێت و هەرگیز خۆی دووبارە 
نەکاتەوە. ژیان هەمیشە لە جوواڵنێکی بەردەوام دایە و هەموو ڕۆژێک شتێکی 
نوێ لە مرۆڤدا دەدۆزێتەوە، هەر لەبەر ئەوە گرینگە ئەو شتە نوێیە ڕۆژانەیەی 
ژیانیش بخرێتە سەر شانۆ و لە کاری ئەکتەر لەگەڵ ڕۆڵەکەیدا بەکار بهێنرێت 
و لە هەموو ڕۆژێکی نمایشەکەدا بەرجەستە بکرێت. لە ژیانی واقیعی ڕۆژانەی 
ژیانماندا، شتە ڕاستەقینەییەکان لە واقیعدا بوونیان هەیە، بەاڵم لەسەر شانۆ 
شتە ڕاستەقینەکان ئەوانەن، کە تۆ بە یارمەتیی )ئەگەری ئەفسووناوی( بڕوات 

پێیەتی. 
ستانیسالڤسکی لە ساڵەکانی ١٩٠٠ەکانیشەوە دەگاتە دوابەرئەنجامی بەشێکی 
لە بیروبۆچوونە تێوری و پراکتیکییەکانی، هاوکات ڕووبەرووی جۆرێکی تر  زۆر 
کە هەموو  مایرهۆڵد،  لە الی  بەتایبەتی  دەبێتەوە،  ریژی  و  نواندن  هونەری  لە 
سیستێمەکەی ستانیسالڤسکی دەخاتە ژێر پرسیارەوە. بەاڵم ستانیسالڤسکی وەک 
ڕاستگۆییەوە  بەوپەری  و کراوە،  هونەرمەندێکی گەورە، مامۆستایەکی بەپەرۆش 
بەپیر هەوڵە نوێیەکانی مایرهۆڵدەوە دەچێت، کە شانۆکەیشی دادەخرێت و ناوی 
دەکاتەوە  بۆ  خۆی  شانۆکەی  دەرگای  ستانیسالڤسکی  ڕەشەوە،  لیستی  دەچێتە 

دەم
ەبیسەر

ئەد
17
1



نالەبارەدا،  و  نادیار  ڕەشە  بارودۆخە  لەم  هەر  ستانیسالڤسکی  بێت.  بەردەوام  ئەزموونەکانی  لەسەر  بتوانێت  تا 
داوا لە مایرهۆڵد دەکات، کە وانەی بیۆمیکانیک بە قوتابییەکانی بڵێتەوە و بەم شێوەیەیش هەردووکیان پێکەوە 
مۆراڵی  هەڵوێستێکی  تەنها  ستانیسالڤسکی  بۆ  ئەمە  بدۆزنەوە.  ئەکتەر  خوڵقاندنی  کاری  پرسیارەکانی  وەاڵمی 
هەڵوێستی  و  شانۆیی  سیاسەتی  قووڵی  تێڕوانینێکی  بەڵکو  نابێت،  دەسەاڵت  ئازایانەی  ڕووبەرووبوونەوەیەکی  و 

هونەری ئەو دەبێت. 
ستانیسالڤسکی هەرگیز کۆتایی بە لێکۆڵینەوەکانی سەبارەت بە هونەری شانۆ نەهێنا و بەردەوام لەو پرسانەی 
و  پراکتیکی  ئەزموونە  نواندنەوە.  هونەری  خوڵقاندنی  سەرەکییەکانی  بنەما  بە  بوون  پەیوەست  کە  دەکۆڵییەوە، 
بیرکردنەوە قووڵ و خوڵقاندنە بەردەوامەکەیشی زۆر لەوە خێراتر دەڕۆیشت تا ئەو بتوانێت و فریای ئەوە بکەوێت 

تۆماریان بکات. 
لە کاتی  و  لەسەر شانۆ  بوو ئەکتەرەکانی  بەو هیوایە  بە دوای مرۆڤدا دەگەڕا،  نێو شانۆدا  لە  ئەم هونەرمەندە 

کارەکانیاندا، لە فۆرمەکانی شانۆدا مرۆڤبوونی خۆیان بپارێزن. 
 

 سەرچاوە: 
 K.S. Stanislavskij. Arbetet med rollen, oversettning fron ryskan:
Martin Kurten, Sahlgrens Forlag Ab 1997
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ڕەووف بێگەرد

ئەو بەیانییەى ڕۆژى هەینى، کە خەڵکى لە خەوى قورسى شەوى ڕابردوویان بەئاگا هاتن و سەرى دیوارى کۆاڵن و 
شەقامەکانیان بە نووسینى ئەو وتەیەوە بینى، زانییان کە دەستێک خۆى داوەتە بەر سکڵى ڕق و داخى بەرودواى 
شارى ڕشتووە، وتەکە هێندە بە خەتێکى درشت و جوان نوسرابوو، کە کۆلکەخوێنەرێکیش لە هەقى خۆیندنەوەى 
دەهات، شار کە چاوى بەو نووسینە کەوت، وەک بارێکى السەنگى لێهات و ڕیتمى شتەکانى گۆڕا. ئیتر هەر ئەو ڕۆژە-
ئەگەرچى ڕۆژى هەینى لە سەرانسەرى واڵتدا ڕۆژى دەستگرتنەوەیە لە کار و پشووى هەفتەیە- بەاڵم ئەنجومەنى 

شار
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واڵت  گەورەى  لێپرسراوانى  و  وەزیر  هەموو  خێرا  بڕیارێکى  دواى  کرد،  نائاسایى  کۆبونەوەیەکى  بەپەلە  وەزیران 
ڕاکردنێکدا بن، خۆیان تێخزاند، دەرگایان لەسەر  لە پێشبڕکێى  بەرەو کۆشکە گەورەکەى قەراخ شار چوون، وەک 
خۆیان داخست، سێبەرى ترسەکەى سەرشانیان ئەوەندە گران بوو، تەواو بە دیوارى ناو ژوورەکانەوە نووسان، ئیتر 
شار نە فڕکەفڕکى ماشێنى لێدەهات و نە ژاوەژاوى دەزگا و کارگەکان، نە تەقە و دەستڕێژى ناوەختى چەک و نە 
بگرەوبکوژەى پۆلیس و ئاسایش، هەواڵەکەش وەک ڕەشەبا هێنابێتى، لە ماوەیەکى زۆر کەمدا هەموو پێچوپەناى 
شارى گرتەوە ، خەڵکى شار لە سەرەتاوە کاس بوون و بڕوایان نەکرد، پاشان کردیانە چرپەچرپ و کۆبونەوەى بچووک، 
لە دڵەوە پێدەکەنین و یەکەم جاریان بوو هەست بەوە بکەن، کە سەریان سووکە و ترسێکى مۆتەکەئامێزیان لە کۆڵ 

بۆتەوە، تەنانەت منداڵێکى تەمەن دە دوانزە ساڵەى قوت و قسەزان لە دایکى پرسیبوو:
لە  نییە شار  -دایە ئەوەکێ مردووە؟ دایکى وەاڵمى دابوەوە کوڕم مەبەستت چییە؟ منداڵەکە وتبووى: ئەى ئەوە 

ڕۆژانى ترى ناچێت و زۆر بێدنگە! 
دایکى وتبووى : کوڕم حکومەت مردووە.

منداڵ: حکومەت یانى چى؟
دایک: حکومەت یانى ئەو کەسانەى شەڕ هەڵدەگیرسێنن، خەڵکى لە یەکترى بەرئەدەن، 

نانى میللەت ئەبڕن و خۆشیان لە هەموو کەس بە گەورەتر ئەزانن. 
منداڵ: ئا! ... خۆیان بە گەورەى خەڵک ئەزانن! ئەى حەز لە چى ئەکەن؟ 

دایکى دواى کەمێک بیرکردنەوە پێى ووتبوو: ئەى تۆ حەز لە چى ئەکەیت؟ منداڵەکەیش 
دواى کەمێک بیرکردنەوە وتبووى: حەز ئەکەم گەورە ببم و بفڕم و گۆشتى برژاویش 

بخۆم.
پیا  چەپۆکێکى  ئیتر  زۆڵ!  مەبەستە!  بەشیشەوەکراوت  گۆشتى  ئا!  وتبووى:  دایکى 

کێشابوو.
منداڵەکە کەوتبووە دواى لێکدانەوە و قسە و چەپۆکەکەى دایکى و لە شوێنێکدا مت 
ببوو، جارجارەش وێنەى گەورەیى حکومەت و شیشەگۆشتێکى دەهاتە بەرچاو، لەتاوا 
ناوگەڵى خۆى دەخوراند و دەستیشى بەسەر ورگیا دەهێنا، لەبەر خۆشیەوە دەیگوت: 
جاکێ حەز لەو شیشە گۆشتە ناکات، کە کەفوکوڵی هەموو گیانت دادەمرکێنێتەوە.
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بڕیارە  و  دیوار  نوسراوى سەر  وتەى  لە  ناو شار  هونەرمەندە شانۆکارەکانى 
ترسنۆکەکەى حکومەت سەرسام بوون. وتیان ئەم وتەیە قسەى سەدان ساڵ 
لەمەوبەرە، )کرێون( لە تراژیدیاى کۆنى ئۆدیبدا وتوویەتى و پەیوەندى بە 

ئێستاوە نییە، ئیتر حکومەت بۆ لەرزى لێهاتووە و ڕاى کردووە؟
ئەم قسانەى هونەرمەندان زوو باڵوبووەوە، سیخوڕەکانى دەوڵەتیش کە بە 
جلى ژنانەوە خۆیان لە پەناوپاسارەکاندا گرتبوو، گەیاندیانە گوێى حکومەتى 
ترساوى ناو کۆشک، بەاڵم لێپرسراو و فەرمانڕەواکان لەوە عاقڵتربوون کە 
بەم قسانە تەفرە بخۆن و بڕیارەکەیان بشکێنن، ڕاستە وتەکە هى سەدان 

ساڵ لەوەوبەرە، بەاڵم بۆ هەموو کات و شوێنێک دەشێت و کارى جگەربڕانەى 
دیوارى  لەسەر  و  شار  سەنتەرى  لە  تەنانەت  کە  نییە  خۆڕایى  دەکات،  خۆى 

بارەگاى سەرەکىی دەوڵەت و ساختمانى ئاسایشى گشتیشەوە نووسراوە، دیارە 
ئەمە ماناى ڕقێکە ئاقڵ درکى پێبکات و قسەى زانایه کە، کە بە ئاسانى خۆى بە 

دەستەوە نادات، بۆیە لێپرسراوانى شار لەگەڵ هەر دەنگێکى بەرزى دەرەوەدا ڕائەچڵەکێن 
و پاشان دەچوونەوە یەک، زیاتر خۆیان بە دیوارەکەوە دەنوساند، حەزیان لێبوو کەلێنێک 

لە دیوارەکە بکەن و بچنە ناوى. کەچى کە ناواخنى وتەکەیان دەهێنایە بەرچاو، چێژێکى 
سەیر لەشى دادەگرتن، لەبەرچاویاندا شار دەبووە ژنێکى بااڵبەرزى گۆشتنى سوروسپى، 

قژ لە کەمەرى چاو سەوزى پڕ لە هەوەس، هەر لەو ماینە ناوچاو مارۆیانە دەچوو، کە لە 
بەهارى بەتەڵەبیاندا لمۆز دەخەنە سەر دیوارى حەوشەى ماڵەکان و دەحیلێنن، یان لە 
دەشت و چیادا چەپۆکانیانە و ئەستێرە لە عەرد دەدەن، هاوار و پڕمەیان بۆ ئەسپێکى 
کەحیلەى بەدەماخە کە بێت و بۆن بە ناوگەڵیانەوە بکات و دایانمرکێنێت، لێپرسراو و 
فەرمانڕەواکان پڕبەدڵ حەزیان لەو ژنە بۆندارانە بوو، لە دوورەوە دەمیان پڕ دەبوو 
لە ئاو و لەشیان ئاڵۆشى تێدەکەوت، بۆ کەمێک چاویان دەنایە سەریەک بۆ ئەوەى 
و  دەکرد  تیا سەرى  ئارەزوویان  ونبوانەى کە الفاوى  دیمەنە  ئەو  بگەڕێنەوە سەر 
وەک ئەسپە کەحێلەکانى بەهار شەڕیان بە داروبەرد دەفرۆشت، تامى یەکبەیەکى 
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دیمەنى لە ئامێزگرتنى ژنى شاریان دەچێشت و دەتوانەوە، کە چاویان دەکردەوە، سامێک داىدەگرتن، سامەکەش 
هەر لە وتەى سەر دیوارەکانەوە سەرچاوەى گرتبوو، ئەگینا لە حاڵەتى ئاساییدا ژن هەر ئەو گۆشتە بەشیشەکراوە 
برژاوەیە، کە منداڵێکى تازە داندەرکردوویش بە تاسەوە دەیجوێت و تا نەیکاتە تڵپە، دەستبەردارى نابێت، شکاندنى 
تەلیسمى شار هەروا ئاسان نییە.. لێپرسراوەکان ئەمەیان لە دڵى خۆیاندا دەوت: ڕاستە شار بۆ فەرمانڕەوا پێدەکەنێت، 
ئامێزى، بەاڵم ئەمە بۆ خەڵەتاندنى ئەوانەیە، کە مێژووى شاریان نەخوێندۆتەوە،  خۆى بۆ شل دەکات و دەچێتە 
ئەگینا هەر شارە دەتوانێت کەالکى نەیارەکانى بەسەر یەکدا کەڵەکە بکات و عەزیاش بخنکێنێت. لێپرسراوەکان 

ئەمەیان هەر لە دڵى خۆیاندا ئەوت:
- ڕاستە ئەوەى لەسەر دیوارەکانى ناو شار نووسراوە، قسەى کریونە کە دەڵێت: )شار ژنى شەرعیى فەرمانڕەواکانیەتى(.. 
بەاڵم شار نهێنیەکیشە بە سەد ڕەنگ خۆى دەگۆڕێت و سەرى پڕ لە ئاشووبى بە هەزار ماڵدا دەکات. وەک دەبێتە 
ژنى ملکەچ، دەشبێتە خەمێکى سەخت -ئەمە هەر قسەى دڵى لێپرسراوان بوو- کەواتە فەرمانڕەواکانى 
شار ناهەقیان نییە به بێ ورتە خۆ لە کۆشک بخزێنن، دەست لە پلەوپایە هەڵبگرن و ترسێکى 
بە ئەندازەى کێوێک بکەوێتە ئەستۆیان. خەڵکى شار کە لە هەاڵتنى حکومەت تەواو دڵنیا 
هاوار  بە  بوو  چرپە  شەقامەکان،  سەر  ڕژانە  و  شکاند  تێک  وڕبوونەکەیان  سامى  بوون، 
و هەنگاوى سستى گومانیان ڕەوى، پاچ و خاکەناز و کوڵنگیان لەدەست گرت، سەرەتا 
قوتابخانە  بەردا،  تێ  ئاگر  باخیان  پاشان  ڕوخاند،  دەوڵەتیان  پیاوانى  پەیکەرەکانى 
و  دوێنێ  وردیلەى  قوتابیانى  وێنەى  هەزاران  بە  کرد،  تااڵن  بانکیان  و  خەستەخانە  و 
پیاوانى سیاسەتمەدارى ئەمڕۆیان دایە بەرشەق، درەختیان بڕیەوە، گڵۆپى سەر شەقام 
و کۆاڵنەکانیان شکاند، وتیان: ئەوەى لە دواى ئەوان بەجێ ماوە، پێویستە بێ شوێنەوار 
بێت، بۆ ئەوەى لەبەرچاوى ئێمە و لە یادەوەرى منداڵەکانماندا نەمێنێت، تەنانەت وا 
کەوتنە هەڵکەندنى قیرى سەر جادەکان، کە تا سەر خاکى سوور دەستبەردارى نەبوون، 
نە پۆلیسێک گرۆى خۆدەرخستنى هەبوو، نە سەربازێک تاسەى شەقام بینینى دەشکا.

منداڵەکە جارێکى تر بە دایکى وتەوە:
- ئەوە دایکە شار بۆ وا خرۆشاوە؟

دایکى وتى: پێم نەوتى حکومەت مردووە،
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منداڵ: باشە کە حکومەت دەمرێت کێ زیندوو دەبێتەوە؟
دایک: خەڵکى

منداڵ: خەڵکى پیاوى چاکن؟
دایک: ئەدى.

منداڵ: ئەى بۆ گڵۆپى بەر ماڵەکەیان شکاندین؟
دایک: ئەوەیان کارى مندااڵنەیە.

منداڵ: بۆ منداڵ بێعەقڵە؟
دایک: ئەى چۆن!

منداڵ: ئەى منداڵ دەبێت بە حکومەت؟
دایک: تۆ حەز لە شیشەگۆشت دەکەیت؟

منداڵەکە بێدەنگ بوو، جارێکى تر شیشە گۆشتە سوورەکانى هاتنەوە بەرچاو.
***  ***  ***  ***

لە  نوسرابوو،  ئەوان  فیتى  بە  دیوارەکان  سەر  وتەى  کە  شار  زاناکانى  و  عاقڵ  پیاوە 
بەردەم عەقڵى خۆیان و ڕەفتارى خەڵکیدا بوونە دەستێکى شکاوى لەئەستۆدا هەڵواسراو، 

ئەیانزانى ئەوەى کردوویانە، ڕاستە و جێگاى ئافەرینە، هەر دەبێت حکومەت زیندانى بێت 
و خەڵک ئازاد، دەبێت جڵەوى دەسەاڵت لە دەستى ئەماندا بێت و گوێى لێپرسراوەکانیش 

وەک میزەاڵنى دەستى منداڵ بە فووى ئەمان هەڵئاوسێ و فش بێتەوە، کەچى حکومەت 
جێى خۆى گرتووە و خەڵکیش ئەگەر وا بمێننەوە، دەبێ ئەمانیش یان سەرى عەقڵى 
خۆیان ببڕن و بکەونە دواى کاروانى سەرگەردانى، یان سەرى عەقڵیان هەڵبگرن و 
واڵت بەجێ بێڵن، هەمووش لەوەدا یەک قسە بوون، کە سەرهەڵگرتن کارى پیاوى 

ترسنۆکە و مەڕ ئامادەکردنە بۆ گورگ، بۆیە لەناو خۆیاندا وا کەوتنە ڕاوێژ.
ژنى  کردۆتە  شاریان  کە  بڕوخێنن،  ئەوانە  وتمان  بمرێت،  شار  وت  نەمان  ئێمە   -

شەرعیى خۆیان.
ئەویان  جیناتى  توخمى  خەڵکانەش  ئەو  دەچێت  لەوە  جینایەتکارە،  حکومەت   -
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هەڵگرتبێت.
- ئەى چار؟

- پێویستمان بە قارەمانێکە.
- جا کەى باوى قارەمان ماوە؟

- ئەى خۆمان چین؟ ئێمە کە توانیمان ئەو هەموو فەرمانڕەوا زاڵمانە لە کون بخەین، دەتوانین چارێکیش بۆ ئەم 
کارەساتە بدۆزینەوە.

- ناتوانین، چونکە ئەو پیاوە نین، کە هەوەسى شار تێر بکەین.
- ڕاستە، هەوەسى شار هەوەسێکى دڕندانەیە، بە ئێمە سەرکوت ناکرێت.

-با سەرەتا وتەکەى کریون لەسەر دیوارەکان بسڕینەوە.
منداڵەکە لە دایکى پرسى:

- دایکە حکومەت مردووە؟
دایکى وتى:

- ئەڵێن مردووە.
- منداڵ: ئەى بۆ هێشتا هەر برسیمانە و شەوانیش دەرگا دائەخەین و ئارام ناخەوین؟

- بڵێم چى، پیاوە ئاقڵەکان وایاندەوت.
تەلەفزیۆن  بێتەوە، وەزیرە سمێڵزلەکە دێتەوە سەر  زیندوو  - منداڵ: ئەگەر حکومەت 

قسە بکات؟
- دایک: ئەى چۆن؟

- منداڵ: ڕۆژێک ئەو وەزیرە بە پێ بە بەردەم قوتابخانەکەماندا تێپەڕى، دایە ورگى 
زۆر زلە!

- دایک: وایە زۆر زلە.
- منداڵ: ئەوە کە دەچێتە سەرئاو، بە چى خۆى پاک دەکاتەوە؟

- دایک: بە ئاو.
- منداڵ: ئەزانم بە ئاو، بەاڵم چۆن دەستى دەگاتە دواوەى خۆى؟
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- دایک: حکومەت دەستى درێژە کوڕم، ئەگەر دەستى خۆشى نەگەیشتێ، بە 
دەستى یەکێکى تر پاکى دەکاتەوە.

- منداڵ: دایکە حکومەت زۆر گۆشت ئەخوات؟
- دایک: زۆر، بە کاڵى و بە کواڵوى و بە برژاوى.

- منداڵ: بۆ؟
بەئیسراحەت  و  ئەشکێت  لەشى  خروى  ئەکات،  پەیدا  پێ  دایک: هێزى   -

خەوى لێدەکەوێت.
- منداڵ: بۆ حکومەت لەشى ئەخورێت؟

- دایک: بەردەوام کوڕم. 
- منداڵ: بۆ؟

- دایک: لە باوکت بپرسە.
- منداڵ: بۆ هەر پیاو ئەوە ئەزانێت؟

- دایک: زۆرترى لێئەزانێت.. ئا..
- منداڵ: حکومەت پیاوێکى زلە، وانییە؟

- دایک: زۆر.
- منداڵ: ژنى هێناوە؟

دایک: ئەى چۆن؟
- منداڵ: باشە ژنەکەى ناوى چییە؟

- دایک: ناوى شارە.
- منداڵ: جا شار کەى ناوى ژنە؟

- دایک: تۆ لەوە تێناگەیت.
- منداڵ: ئەى باوکم تێئەگات؟
- دایک: ئەى چۆن، خۆى شارە.

- منداڵ: یەعنى باوکم ژنى حکومەتە؟
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- دایک: بەڵێ
- منداڵ: ئەى تۆ ژنى باوکم نیت؟

- دایک: با، ئەوە من هەر هیچ، باوکیشت وەکو من وایە.
منداڵەکە تەواو سەرسام بوو، هێزى قسەى ترى نەما، دەستى بۆ ناوگەڵى برد و قامیشە بچوکەکەى خۆى خوراند، 

بە دایکى وت:
ـ شیشەگۆشت بۆ کاڵێ باشە دایکە؟

دایکى سەیرى ناوچاوى کوڕەکەى کرد و وتى:
ـ بۆ حکومەت.

منداڵەکە لە ناوچاوى دایکى ڕاما و لەبەر خۆیەوە وتى:
ـ خۆزگەم بە حکومەت.

***  
ئەو بەیانییەى لەگەڵ خۆر و بان گەرمبووندا پەڵە هەورەکان بەدەم کزەباکەوە کۆچیان 
دەکرد، خەڵکى شار لەشى خاویان بەرەو پەنا دیوارو چایخانە چۆڵ و بێ چاکان بەکێش 
یەکتریشیان  ڕۆژباشلێکردنى  تاقەتى  تەنانەت  بوون،  دڕدۆنگ  و  زەرد  ڕەنگیان  دەکرد، 
نەبوو، لە چاویانا هەستى پەشیمانییەک دەدرەوشایەوە، وایش کەوتنە هەواڵ و گەیاندنى 

ڕووداوەکان:
-ئاژاوەیەکى گەورەیە و کەس نامەى ئەوى تر ناخوێنێتەوە.

-شار پاسەوانى خۆى بۆ ناکرێت.
-بۆگەنى ئاوەڕۆ شکاوەکان هەموومانى کاس کردووە.

-کێ دەتوانێت به بێ سەر بڕوات.
و  کرد  پیاوخراپ  ئێمەیان  هەیە،  لەناوبردنیان  هەقى  شار  عاقاڵنەى  و  زانا  -ئەم 

خۆشیان ڕەگى پیاوەتیان تیا نییە.
لە  هەڵچوون  ئاگرى  ئیتر  بینى،  دیوارەکانیشیان  سەر  کوژاوەکانى  وتە  کە  هەر 
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جەستەیان بەربوو، کەوتنە گەڕان بە ناو دوکانە تااڵنکراوەکانى خۆشنووسیدا، 
ژوورە وێرانکراوەکانى قوتابخانەدا، گەڕان، زۆر گەڕان، تا الى شێوەکارێکى 
نەخۆش چەند فڵچە و ڕەنگێکى تۆزلەسەرنیشتوویان دۆزییه وە، هەر لەسەر 
هەمان شوێنى کوژاوەى وتەکەى کرێوندا دەستیان بە نووسین کردەوە، لە 
پێشدا دوودڵ بوون چى بنووسن، تا پیاوێکى مێزەرلەسەرى عەبالەشانى 
پۆشتەوپەرداخ و بەویقاریان لێ پەیدا بوو، وتى هەر لەو شوێنانەدا بنووسن، 
دواى  لەچاوتروکانێکا  ئیتر  فەرمانڕەواکانێتى(  ژنى شەرعیى  )بەڵێ شار   :
نووسینەوەى وتەکەى کرێون لەسەر دیوار و شەقامەکان خەڵکى ڕژانەوە سەر 

جادە سەرەکییەکان و دەستیان کردەوە بە هوتافکێشان، ئەگەرچى زۆربەى 
جادەکان هەڵکەنرابوون و خەڵکەکە سەرسمیان ئەدا و ئەکەوتنە چاڵەکانەوە، 

بەاڵم شەکەتى و ئارەقەى سەرسنگ و الملیان لە هاوار و هوتافى نەدەکردن. 
دابوو،  تیا حەشار  هەموو بەرەو ئەو کۆشکە ڕێچکەیان، بەست کە حکومەت خۆى 

پاڕانەوەى  پاڕانەوە،  بەچۆکدا هاتن،  داخراوى کۆشکا  دەرگاى  و  ئاگرى خۆر  بەردەم  لە 
کۆیلەیەک لە سەردارەکەىء گوناهبارێک لە خواکەى، وەک بەشدارىی سرودێکى کڵێسە 
بن، دەنگى سروود و درودیان بەرزبووەوە، هەموو بە ئیقاعێکى گونجاو وتەکەیان دەوتەوە:

)بەڵێ شار ژنى شەرعیى فەرمانڕەواکانیەتى(.
لە  ئەگەرچى  ناو کۆشک،  لێپرسراو و سەرکردەکانى  پاڕانەوە گەیشتە گوێى  و  هاوار 
ناو  کەسێکى  چەند  خۆیان،  سیخوڕەکانى  لە  بێجگە  بەاڵم  بوون،  دوودڵ  سەرەتاوە 
خۆیانەوە  پاکانەڕشتنى  ئارەقەى  بەدەم  و  کۆشک  ناو  کردە  پێدزەیان  خەڵکەکەش 
لە  خۆیان  تەراند،  خۆ  لە  گومانیان  لێپرسراوان  گەیاند،  هەواڵەکانیشیان  ڕاستىی 
دەرگاى  ببوو،  سپى  سپى  شوێنپشتیان  ئاسەوارى  کە  خستەوە،  دوور  دیوارەکان 
ناوەوەیان کردەوە، کە هوتافەکان زیاتر بوون و دەنگەکان لەبەر گوێیاندا بووە دەنگى 
ژنێک، هاتنە ناو حەوشەکە و دەرگاى دەرەوەیان بۆ کرایەوە، خەڵکەکە لەرزین و 
لەسەر ئەژنۆ کەوتن، لە دوایانەوە کۆمەڵێکى زنجیر لە دەستوملکراو هەر بە پێوە 

دەم
ەبیسەر

ئەد
18
3



وەستابوون و تەماشاى دیمەنەکەیان دەکرد، ئەو پیاوانە بوون، کە بە فیتى ئەوان بۆ یەکەمجار وتەى سەر دیوارەکان 
نووسران و خەڵکى ئازاد بوون، هەموو سەرومل و ناوشانیان ئارەقەى بەر خۆر و بەکێشکردنى زنجیرەکانیان بوو، 
هەر بە پێوە و لە بەردەمى خەڵکیدا ئەنجومەنى وەزیران کۆبوونەوەیەکى ئاسایى کرد، تیایدا بڕیار درا کۆشکەکە 
بکرێتە بەندیخانە بۆ ئەو زانا و نووسەرانەى کە دەستیان هەبووە لەو فیتنەیەدا، سەرەکانیان لە سێدارە بدرێت و 

ئەوانى تریش بە حوکمى هەتاهەتایى و کارى قورس فەرمانیان بەسەردا درا.
خەڵکەکە هاوار و دەستخۆشی و دەمخۆشیان لە حکومەت کرد، لە خۆشیاندا لەسەر پشت کەوتن، شار ئەو ماینە ناوچاو 
مارۆ بەتەڵەبە بوو، کە بە دواى ئەسپێکى کەحیلەدا دەگەڕا بۆن بە ناوگەڵیەوە بکات، هەفتەیەک بۆ شار سەدەیەک 
بوو، چۆن الشەیەک دەتوانێت به بێ سەر بژى )ئەمە قسەى دڵى خەڵکەکە بوو(. فەرمانڕەواکان بە چەکمەى ئاوزەنگى 
بوو  پەنایەکدا وەستا  لە  و  دایکیا  لەگەڵ  نا، منداڵەکەش  ناو خەڵکیدا هەنگاویان  لە  نووکتیژەوە  داردەستى  و  دار 
تەماشاى دیمەنەکەى دەکرد، لەبەر خەیاڵیا دیمەنێکى دڵگیر و سەرنجڕاکێش بوو، ئارەزوویەکى گەورە 
بەر شەپۆلى فڕینى دابوو، وایدەزانى ئەویش فەرمانڕەواکەیە و خەڵکەکە لەسەر پشت بۆى 
کەوتوون، بە پەنجەکانیشى هەر یارى بە قامیشە چکۆڵەکەى ناوگەڵى دەکرد، لەو کاتەدا کە 

تەواو مەستى دیمەنەکە بووبوو، بە دایکى ووت:
-دایکە منیش حەز ئەکەم ببمە حکومەت.

-بۆ؟
منداڵەکە وتى:

-زۆر خۆشە.
دایکى وتى: چۆن ئەزانى؟

منداڵەکە وتى: دوێنێ لە خەوما هەموو پیاوە گەورەکانى حکومەت بەیەکەوە باڵیان 
چنگتیژ  گەورەى  باڵندەیەکى  هەریەکەیان  دەڕۆیشتن،  شاردا  بەسەر  و  گرتبووەوە 
بوو، لە هەر جێگایەکدا ئارەزوویان بکردایە، پۆل پۆل دەهاتنە خوارێ، هەر یەکەیان 
شیشێکى گۆشتبرژاندنى نووکتیژى پێبوو، شیشەکەیان وەک شمشێر هەڵدەسوڕاند 
یان  بکردایە  لە هەرکەسێک  حەزیان  دەڕۆیشتن،  پێى  ڕێگادا  بە  گۆچانیش  وەک  و 
دووکەڵى  دەدا،  شیشیان  لە  و  لێدەکردەوە  گۆشتیان  پارچەى  لێهەستایە،  ڕقیان 
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لە تەمى سپى و کەفى دەریا دەچوو، منیش وەک  گۆشتبرژاندنەکەیان هەر 
ئەوان باڵم لێڕوابوو، دوایان کەوتبووم، لە هەر شوێنێک الیان دایە، منیش 
نەبوو  ئەوەم  ڕووى  بەاڵم  دەکردن،  تەماشام  دوورەوە  لە  و  دادەهاتمەوە 
بچمە ناویان، من بچووک و ئەوان گەورە، کە پێیان زانیم ،سەرۆکەکەیان 
تێگەیاند، بانگى کردمە الى خۆیەوە و شیشێکى نووکتیژى دامێ، پێى وتم: 
- ئەگەر چى منداڵى، بەاڵم دوامان کەوە، دەبێت لە تاقىکردنەوەیەکیشدا 
چەندم  نازانم  کەوتم،  دوایان  من  حکومەت،  نابیتە  ئەگینا  سەربکەویت، 
پێچوو، بەاڵم هەستم کرد لەگەڵیاندا زۆر گەورە بووم و ڕیشوسمێڵم لێڕوا.

کوڕەکەى  کە  لێهات  سەیرى  کرد،  تەماشاى  دایکى  بوو،  بێدەنگ  منداڵەکە 
دەستى لە ناوگەڵى ناکاتەوە، دایکى ویستى ئاگادارى بکاتەوە، یان بیترسێنێت، 

کەچى کە لە ناوچاوى ڕوانی، خۆى زۆر ترسا، لەبەرچاویا کوڕەکەى گەورە بوو، 
زۆر گەورە بوو، وەک چاوى فەرمانڕەواکان ئاگرى ڕق و ئارەزوو لە ناوچاویا هەڵدەستا، 

وەک ئەوانیش سامى گرتبوو، دایکى هیچى نەوت، لە بەردەم بێدەنگى و سیحرى چاوى 
کوڕەکەیدا خۆى بۆ نەگیرا، هەستا و ڕاى کرد، کوڕەکەى کەوتە دواى، چەندە دایکە بە ترسەوە 

ئاوڕى ئەدایەوە ،کوڕەکەى هەر دەست لە ناوگەڵ و چاویشى گڕکانە پڕ لە ئارەزووەکە بوو، 
دایکەکە زۆر ماندوو بوو، لە پەناى خانوویەکى ڕووخاودا کەوت و نەیتوانى هەستێتەوە، 

کوڕەکەى گەیشتە سەرى و پێى وت: ئەى نازانیت منیش بە تاقیکردنەوەیەک دەبمە 
حکومەت. دایکى ویستى هاوار بکات، وەک ئەفسوونى لێکرابێت، یان خۆشى پێى خۆش 
بێت، دەنگى دەرنەهات و شل بوو، شلبوونى ماینێک بۆ جوانوو ئەسپێکى دوو ساڵەى 
خۆى، کوڕە یەکەم نەوەى تازەى حکومەت بوو، کە نێچیرەکەى بە زەلیلى ببینێت، پڕ 
بە ویستى ئارەزووەکەى تام لە گۆشتى دایکى بچێژێت و کەفوکوڵە ئاگراوییەکەى 

جەستە و ڕۆحى خۆشى بە تەواوى دابمرکێنێت.

تەمووزى 
    1997
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لە بواری نووسینی کورتەچیرۆکدا، چیخۆف بۆ من قوتابخانەیەکی تازە بوو، کە الی مۆباسان و ئاالن پۆ و ئۆهێنری 
بە  نەیانکرد  چیخۆف  وەک  کەسیان  بەاڵم  چەسپاند،  هونەرەیان  ئەم  بنەمای  پێشەنگانە  ئەم  ڕاستە  نەمدیبوو. 
تەوەری کێشە کۆمەاڵیەتییەکان و گیروگرفتە هەنووکەییەکانی مرۆڤی ئەو سەردەمە. لە چیرۆکی چیخۆفدا ژیان 
بە هەموو چەمکەکانییەوە دەبینیت. هەست بە خەون و ختورەکانی مرۆڤی سەدەی نۆزدەی ڕووسیا دەکەیت، کە 
لە هەمان کاتدا خەون و کێشەی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگەکانی ترە. ئەو ناخی ئەو مووچەخۆرە داماوە 

چیرۆکی 
)لەڕێگادا( بۆ؟
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ئەو  دووفاقیی  لە  دەیکوژێت.  پژمینێک  ترسی  تەنیا  کە  دەخوێنێتەوە، 
الیەکدا  بە  ڕەوا  و  یاسایی  کێشەیەکی  ناتوانێت  کە  دەدوێت،  پۆلیسە 

بخات، چونکە لە لێپرسراوەکەی دەترسێت نەک لێی قبووڵ نەکات و لەسەر 
کارەکەی الیبەرێت. مەینەتی و کڵۆڵی ئەو ئەرەبانچییەمان بۆ باس دەکات، 

کە تاقە کوڕەکەی مردووە و کەسێکی دەست ناکەوێت گوێ لە سکااڵ و دەردی 
بۆ  چیرۆکەکە  تەواوی  و  خانەکە  بۆ  دەگەڕێتەوە  ناچاری  بە  بۆیە  بگرێت،  دڵی 

نمووناوەیە، کە چینەکانی کۆمەڵگە  ئەو  دوای  بە  ئەسپەکەی دەگێڕێتەوە. چیخۆف 
پێک دێنن و تا سەر ئێسک ستەمدیدەن. لەوانە، توێژی مامۆستای گوند، کە هەموویان 

نەخۆشیی سیلیانە و بەدەم خوێنهەڵهێنانەوە وانە دەڵێنەوە تا دەمرن. ئەو پزیشکانەی خەڵکی 
چ ڕێزێکیان بۆ دانانێن و ئەو ژنانەی ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆیان نازانن. بە کورتی، لە ڕێی چیرۆکی 

چیخۆفەوە من شارەزای کۆمەڵگەی ڕووسیی ئەو سەردەمە و مێژوو و سروشت و تەنانەت پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی بووم نەک لە ڕێی خوێندنەوەی مێژووەکەیەوە. لەبەر ئەوەیش کە 

ڕاستترین مێژووی واڵتێک ئەدیبەکانی دەینووسن، توانیم لەوە بگەم کە دوورگەی سه خالین یانی چی، 
لە مۆسکۆدا چی دەگوزەرێت و ژیان لە پتروزبەرگدا چۆنە. بە کورتی، چیرۆکی چیخۆف واتا چیرۆکی 

-مرۆڤ- بە هەموو پێکهاتەکەیەوە. خۆی دەڵێت: )پیرۆزترین شت الی من مرۆڤە، ئەوەی مەبەستمە 
بۆی بێتە دی، هۆشیاری، تەندروستی، بەهرە، خۆشەویستی، ئازادی و ڕزگاربوونیەتی لە زوڵم و ستەم(.

حەز دەکەم ئەو ڕاستییەش بڵێم، کە من منداڵیەتیی خۆمم لە منداڵیەتی چیخۆفدا بینییەوە، ئەگینا 
پێشتر هەستم پێنەکردبوو:

"کوڕە بەندییەک کە لە دووکانی وردەفرۆشیی باوکیا کاری کردووە، هەمیشە بە ڕێگای کڵێسەوە بووە. 
سروودی ئایینیی وتووە و لە قوداسەکاندا ئامادە بووە، خزمەتی پەیکەرەکانی کردووە و زەنگی کڵێسەی 
لێداوە. بە پێی پەتی گەڕاوە. لە ناو دووڕوویی گەورەکاندا پێگەیشتووە. دەستی قەشەی ماچ کردووە و 
ئازاری گیاندارانی داوە. زۆرجار دارکاری کراوە، دووڕوویی بەرانبەر خوا و خەڵکی کردووە" وەک خۆیشی 

دەڵێت: "من هەرگیز منداڵیەتیم بە خۆمەوە نەدیووە".
من زۆر چیرۆکی چیخۆف کاریان لە هەستم کردووە، بەاڵم هەرگیز لە نووسیندا الساییم نەکردۆتەوە. 
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یەکێک لەو چیرۆکانەی )لە ڕێگادا(یە. هەر لەبەر ئەوەیش بوو کە لەگەڵ چەند چیرۆکێکی تردا ساڵی ١٩٨٠ وەرمگێڕا 
بۆ کوردی و ساڵی ١٩٨٤ لە کتێبێکدا باڵو بووەوە بە ناوی )ئەنتۆن چیخۆف(، ساڵی ١٩٨٧ کردم بە سیناریۆ و بۆ 

ماوەی نزیکەی مانگونیوێک تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی نمایشی کرد.
سەردەمەیە.  ئەو  ڕووسیی  مرۆڤی  زیندووی  هەرە  نموونەیەکی  کە  )لیخاریف(ە،  چیرۆکەکە  سەرەکیی  کاراکتەری 
کەسێکە بەردەوام لە نێوان ڕاستی و گوماندا سەرەگێژەیەتی. نازانێت ڕێگای ڕاست بۆ بەسەربردنی ژیان لە کوێدایە. 
لە گومڕاییا یان لە بڕوابووندا. لە ساڵڤیەستدا یان لە پووچەگەراییدا، لە ئۆکرانچیەتدا یان لە شوێنەوارناسیدا. ئیتر 
جارێک دەبێتە ڕێگر و لەگەڵ دز و جەردەدا دەژی، جارێک بە هەموو ڕووسیادا دەگەڕێ و لەپڕا بۆ ئەمریکا هەڵدێت. 
ژن دێنێت و ئەمەندە ئازاری دەدات تا دەیکوژێت. نازانێت منداڵەکانی چۆن پێدەگەن و گەورە دەبن و پێنج ساڵ لە 
زینداندا بەسەر دەبات. وەک خۆی دەڵێت: )حاڵم لە سەگێک دەچوو شەو لە کاروانەکەی دابڕابێت( من ئەم چیرۆکەم 
ڕێگای خۆدۆزینەوەی  و چ سیستمەکە  کۆمەڵگا  چ  ویست. کەسایەتییەک  ئەم کەسایەتییە خۆش  خاتری  بۆ  تەنیا 
پێنادات و تا ئێستایش کە هیچی بە دەستەوە نەماوە و دەیەوێت لە دوورترین شوێنی ناوچەکە لە کانەخەڵوزێکدا 
کرێکای بکات، هەر وێڵ و سەرگەردانە. من بێگومانم ئەم نموونانە لە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا 
زۆرن و چ تاوانێکیشیان نەکردووە لە سەری سزا بدرێن. چونکە دواجار تاقە پرسیارێک هەیە 
بیکەیت، ئەویش ئەوەیە ئاخۆ ئەمانە بە ویستی تەواوی خۆیان وا دەرچوون؟ ئایا خۆیان 
هیچ دەستێکیان لەم چارەنووسەدا هەیە یان بەرهەمی سیستمی کۆمەڵگایەکن، کە 

ئەمەی لە چارە نووسیون؟
لە ئەدەبی ڕووسیی سەدەی نۆزدەدا گەلێک لەم جۆرە کەسایەتییانە هەن، کە تا 
ڕادەیەک کەسایەتییەکی نێگەتیڤن، بەاڵم وەک ئەنجام تۆ خۆت دەپرسیت بۆ؟ بۆ 
نموونە الی تۆرگنیف لە ڕۆمانی باوک و کوڕەکاندا و الی دۆستۆیڤسکی کەسایەتی 

)فیدکا( لە ڕۆمانی شەیتانەکان و )راسکۆڵنیکۆف( لە ڕۆمانی تاوان و سزادا.
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لةبآلوكراوةكاني دةزطاي رؤشنبرييي جةمال عريفان
لةسةر ئةركي )د. تةها رةسوَل( ضاثكراوة

براکوژی
نیکۆس کازانتزاکیس

و: عەبدولکەریم شێخانی

ئةو  باسى  رةنطينى  دةست  بةوردىء  زؤر  كازانتزاكيس  يؤنانيية،  رؤمانةكة 
بةسةركردايةتى  ئةوسا  يؤنانى  رذَيى  دذى  سةردةمانَيك  كة  دةكات  شؤِرشة 

حزبى كؤمؤنيستى يؤنان بةرثابووبوو.
لةِرَيكخراوى  كة  تيتؤ  بةسةرؤكايةتى  يؤطسالظيا  كؤمارى  سةردةمة  ئةو 
كؤنفؤرم بوو، واتا كؤكةرةوةى دةوَلةتة كؤمؤنيستةكانى رؤذهةآلتى ئةوروثا، 
يارمةتى ئةو شؤِرشةى دةدا، بةآلم دواى ئةوةى يؤطؤسالظيا لةو رةوتة اليدا 
لةِرَيكخراوةكة دةريان كردو ئةويش ثشتى كردة شؤِرشةكةى يؤنانء شؤِرشةكة 

شكستى هَينا.
شؤِرشء  خؤمانة،  الى  رووداوةكانى  كتومت  يؤنان  شؤِرشى  رووداوةكانى 
بةهاوكاريطردنى  شؤظَينى  كؤنةثةرستى  حكومةتَيكى  لةاليةك،  ثَيشمةرطة 
شَيوازَيكى  هةموو  وةستاون، حكومةت  يةك  بةرانبةر  دةستةيةك خؤفرؤش، 
ئازاري خةَلكى مةدةنى دةداتء جةزرةبة بةذنء ثريو  ناِرةوا دةطرَيتة بةرو 

مناَل دةطةيةنَى.
لةوَى قةشةيةك كة كوِرةكةى سةركردةيةكى ثارتيزانةكانة لةو ناوة تيا ماوة، 
ثشتطرييى كآلوسوورة بَى دينةكان بكات، يان كآلو رةشة ديندارة ستةمكاةركان، 
ئةجنامَيكى  دةطاتة  تا  دَين  يةكدا  بةدوا  يةك  دَلتةزين  رووداوى  ئيرت 

ضاوةِرواننةكراو.



ئەنتوان چیخۆف
لە فارسییەوە: ڕەووف بێگەرد

"پەڵەهەورێکی کەنار ئاڵتوونی، لە ئامێزی تاشەبەردێكی گەورەدا شەوی بەسەر بردبوو"

"لیرمونتۆف"

تایبەتی  ئەوێ  تەنیا  -چونکە  لێنابوو  میوانخانەی  ناوی  پلوئی"  چیستو  "سیمون  قازاخی  چایچی  کە  ژوورێکدا،  لە 
بااڵبەرزی  ساڵی  چل  تەمەن  پیاوێکی  ڕەنگنەکراودا،  گەورەی  لەداردروستکراوی  مێزێکی  کەنار  لە  بوو-  ڕێبواران 

چوارشانە دانیشتبوو، ئانیشکی دادابووە سەر مێزەکە، سەری نابووە بان مەچەکی و خەوتبوو.
لەبەر تیشکی مۆمێکدا کە لە ناو قوتووی دەرمانا دەسووتا و ئەو ناوەی ڕووناک دەکردەوە، ڕوومەتی خۆر بردووی، برۆی 

لە ڕێگادا
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پڕ و ڕەشی کە بەسەر مژۆڵە لێکنراوەکانیدا هاتبوونە خوارێ، دەردەکەوتن. 
لووتی، ڕوومەتی، برۆی، یەکەیەکەی هێڵ و سیمای دەموچاوی، وەک مێز و 

تەنیا  نەک  یەکەوە  بەسەر  وەلێ  دەیاننواند،  درشت  میوانخانەکە  ناو  زۆپای 
سەروسیمای  تایبەتی  نموونەی  ئەمەیش  بوون،  جوانیش  بەڵکو  ڕێکوپێک، 

ڕووسییە، چەندە بە تەنیا درشت و ئەستوور بنوێنن، ئەوەندە بەسەر یەکەوە 
جوان و دڵگیرن.

کابرای خەوتوو چاکەتێکی جوان دووراو کە لێوارەکانی بە خوریی تازە چنرابوون، 
لەگەڵ هێلەكێکی قەیفەی لەبەردا بوو، شەرواڵە ڕەش و پانوپۆڕەکەی خستبووە ناو 

چەکمە درێژەکانییەوە.
نووستبوو،  ژوورەکە  دیواری  پاڵ  سەکۆیەکی  لەسەر  سااڵنە،  هەشت  کیژۆڵەیەکی 

پرچی  بوون.  ڕەش  و  درێژ  گۆرەوییەکانی  و  بۆر  کراسی  بوو،  لەژێردا  کەوڵەڕێوییەکی 
خورمایی و دەموچاوی سپی دەینواند، ناو شانی تەنگ و لەشی الواز بوو، لووتی وەک سێوی 
زل و ناقۆاڵ لە لووتی کابرای دەکرد، کچۆڵە لە خەوێکی وا قورسا بوو، ئاگای لەوە نەبوو 

شانەکەی قژی کەوتبووە خوارێ و بە گۆنایا هەڵچەقیبوو.
بەو  جلکەکۆنێک  هیچ  شۆرابوو،  دەرودیواری  تازە  لێدەهات،  جەژنی  بۆنی  میوانخانەکە 
تەنافە الرەوە نەبوو، کە بەمسەروئەوسەری ژوورەکەدا درێژ بووبووەوە. لە سووچی الی 
ڕاست و لە ڕووناکی چرای ڕۆن گەرچەکی بان مێزەکەوە شەوقێکی سوور لە پەیکەرەکەی 
بەپێی  هەبوون  تر  وێنەی  کۆمەڵێک  پەیکەرەکەوە  لەمالوئەوالی  دەدا.  پیرۆزی  ژورژی 

پلەوپایەیان ڕیز کرابوون، لە الهووتیەکانەوە تا سروشتی و مادییەکانی تیابوو.
پەڵەی ڕەشیان چووبووە  و چراکەدا،  لەبەر کزەڕووناکیی مۆم  وێنەکان  هەندێ شوێنی 
سەر، کە )زۆپای دیواری( ئەبووە هاودەمی سروشت، گرپەگرپ باکەی لرف ئەدا و ئەو چڵە 

دارانەی ئەتوت تازە لە خەو ڕاست بوونەتەوە، کڵپەی ڕق و شێتگیریان بەرز ئەبووەوە، لەو 
کاتانەدا بەسەر دیوارەکانەوە پەڵەی سوور دەکەوتنە سەما، لە ژوورسەری پیاوە خەوتووەکەوە 

جارێک ئیسرافیل دەردەکەوت و تاوێک ناسرەدین شا، جارێکیش کوڕێکی منداڵی گۆشتن و 
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ناسک کە بە چاوە ئەبڵەقەکانییەوە دەمی بە گوێی کچۆڵەیەکی منداڵەوە ناوە و پچەپچی بۆ دەکات، کەچی لە ڕووی 
کچۆڵەکەدا ساردی و بێدەربەستییەکی گەلێک زۆر دیارە.

میوانخانەکەدا  بە دەوری  و  و دڵشکاوە  دڕندەیەکی هار و سەرسەخت  ئەتوت  زریان،  و  لوورەی کڕێوە  دەرەوە،  لە 
هەڵدەسووڕێت و پەالماری ژوورێ دەدات، خۆی بە دەرگا و پەنجەرە و سەرباندا دەکێشێت. جارێک بە هەڕەشە و 
ساتێک بە پاڕانەوە چنگ لە دەرودیوار گیر دەکات، تاوێک بێدەنگ دەبوو، لەناکاو دەیکردەوە لوورە و وەک فێڵبازێکی 
دەکێشا،  زمانەی  زیاتر  ئەهات،  تا  زۆپاکەیش  ناوی  بڕەداری  ئاگری  دەکردەوە،  زۆپاکەدا  ناو  بە  خۆی  سەرکەوتوو، 
وەک سەگی ڕقهەڵگرتووی پاسەوان پەالماری دوژمن بدات، ئەبووە کێشمەکێش، پاشان گریان و ناڵە، هەراوزەنا و 
تووڕەبوون دەهاتنە گوێ، لە هەموو ئەمانەدا ڕقی ترسناکی یەکێکت هەست پێدەکرد، کە ژێر کەوتبێت پاش ئەوەی 

بە سەرکەوتن ڕاهاتووە.
لەم مۆسیقای ترس و پڕ لە سامناکییەدا، واتدەزانی بۆ هەمیشە میوانخانەکە الڵ و بێگیان وەستاوە. کەچی لەپڕا 

دەرگاکەی کەوتە چرکەچرک، شاگرد چایچییەک کە کراسێکی خامی تازەی لەبەرا بوو، بە شەلەشەل هاتە ژوورەوە.
لەو  نا و چووە دەرێ،  بە چاوی خەواڵوویەوە مۆمەکەی هەڵگرت و کوژاندیەوە، چەند بڕەداریکی دی بە زۆپاکەوە 
وات  لێدا،  نیوەشەی  زەنگی  بوو،  دوور  میوانخانەکەوە  لە  کە سێسەد هەنگاوێک  "روگاچی"  کەنیسەی  کاتەدا 
ماوەیەکی  تا  یاریکردن،  کەوتبووە  زەنگەکەدا  دەنگی  و  بەفر  کلووی  لەگەڵ  با  دەکرد  هەست 
تەواوی  بە  جار  هەندێک  دەکردن،  ڕاپێچی  و  دەیسووڕاندن  الیەکدا  هەموو  بە  زۆر 
دەنگی زەنگەکەی دەبڕی. جارێکی تر وەک شەپۆل بڵندی دەکرد و ئەنجا بەرەو 
پێچایە  گرمەکانی  لە  یەکێک  دەکرد.  و سەرنگومی  دەکێشا  دووری  ئاسۆی 
کیژۆڵەی  پەنجەرەکە کەوتووە.  ژێر  بەر  ڕاستەوخۆ  ئەتوت  ژوورەکە،  ناو 
خەوتوو ترسا و سەری هەڵبڕی، بێئاگا ماوەیەک تەماشای ئەرخەوانی 
زۆپاکەی بەردەکەوت، پاشان بۆ الی پیاوە خەوتووکە ڕووی وەرگێڕا 

و وتی:
- "باوکە"

پیاوە نەجوواڵ، کچە بە قینەوە قاچی لەژێریا گرمۆڵە کرد و خەوتەوە.
کەمێک  دوای  هات،  یەکێک  باوێشکی  دەنگی  چاخانەکەوە  ناو  لە 
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دەرگا کەوتە جیڕەجیڕ، دەنگەدەنگ پەیدا بوو، یەکێک هاتە ژوورێ، بەفری 
نووزەی  کێشا.  پارچەدارێکدا  بە  تەڕەکانی  جزمە  تەکاند،  جلەکانی  سەر 

ئافرەتێک بە ئاستەم بەرز بۆوە.
"چییە؟"

دەنگێکی قەبە وەاڵمی دایەوە.
"خاتوو ئیلو وایسکی تەشریفیان بۆ ئێرە هێناوە".

دیسانەوە جیڕەجیڕەی دەرگا هاتەوە، دەنگی هێرشی با دەهاتە گوێ، یەکێک -ڕەنگە 
شاگردە شەلەکە بووبێت- لە دەرکی میوانخانە نزیک کەوتەوە، بەدەم هەوڵدانیەوە 

بۆ ڕێگاگرتن لە کۆکینەکەی، کێلونەکەی الدا، ژنێک بە دەنگێکی ناسکەوە وتی:
"خاتوون، فەرموو بۆ ژوورێ، خاتوون گیان، ئێرە پاکژە"

دەرگا کرایەوە، جووتیارێکی ڕیشن، کە جلی گالێسکەوانی لەبەردا بوو، دەرکەوت، جانتایەکی 
گەورەی بەشانەوە بوو، بەفر هەموو گیانی داپۆشیبوو، تارمایی ئافرەتێک لە دوایەوە هاتە 
ژوورێ، نیو ئەوەندەی پیاوەکە نەئەبوو، دەست و دەموچاوی بە دەرەوە نەبوون، کەم تا زۆر 
بە جلەکانیەوە لە تابارێکی پێچراوەی دەکرد، ئەویش هەموو لەشی بەفر بوو، سەرمایەکی 
ئەتوت دەرگای  بەرەو کچۆڵە خەوتووەکە چوو،  پێچراوەکەوە  تابارە  و  گالێسکەوان  لە  وا 

سەردابێکت وااڵ کردووە، گڕی چراکە پرتەپرتی پێکەوت، تابارەکە بە تووڕەییەوە وتی:
نەماوە،  زیاترمان  کیلۆمەتر  سیانزە  دوانزە  بڕۆین!  نەبوو  باشتر  وا  گەمژەییەکە!...  "چ 

ئەویش هەمووی لە ناوجەرگەی دارستاندایە، ترسی ڕێونکردنیشمان نەبوو..."
گالێسکەوان وتی:

خوا  بڕۆن،  ناتوانن  زیاتر  لەمە  ئەسپەکان  بەاڵم  نەدەکرد،  هەڵە  ڕێگامان  "خانمەکە، 
ئاگادارە، لەبەر هیچی تر نەبوو".

"خوا خۆی ئەزانێت تۆ ئێمەت هێناوەتە کوێ،... باشە بێدەنگ بە... نووستون، بە ڕای من، 
ئێرە... تۆ بڕۆ ئیتر".

گالێسکەوان لەگەڵ دانانی جانتاکەدا، بەفری سەرشانی تەکاند، هەناسەیەکی سارد و قووڵی 
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هەڵکێشا و چووە دەرێ.
کیژۆڵە گچکەکە، دوو دەستی بچووکی بینی لە ناوەندی تابارەکەوە هاتنە دەرێ، بەرزبوونەوە حەوا، کەوتنە کردنەوەی 

شاڵ و لەچک و سەرپۆش، یەکەمجار شاڵێک کەوتە سەر زەوی، پاشان سەرپێچ و لەچکێکی سپی بەدەستچنراو.
کە سەروملی خانمی ڕێبوار ئازاد بوو، پاڵتۆ مشەماکەی داکەند، لەشی نیوەی جارانی لێهات، لە ژێرەوە پاڵتۆیەکی 
درێژ و تازەی ڕەنگ خۆڵەمێشی، بە قۆپچەی گەورە و گیرفانی دەم کراوەیەوە دەرکەوت، لە گیرفانێکیا دەستەیەک 
کاغەز و لەوی ترا دەستەیەک کلیلی بچووک و گەورەی دەرهێنا، ئەمەندە بێبایەخانە هەڵیدانە سەر مێزەکە، پیاوە 
خەوتووەکە ڕاپەڕی و چاوی کردەوە، تاوێک سەری ڕاوەشاند و هەستایە سەرپێ، چووە سووچێکی ژوورەکەوە و لێی 

دانیشت.
تازەهاتووەکە پاڵتاوەکەیشی داکەند، ئەوەندەی تر لەشی بچووک بووەوە، پێی لە چەکمە چەرمینەکە ڕزگار کرد و 
ئەویش الی خۆیەوە ڕۆنیشت. ئیتر لە تاباری نەدەکرد، کچێکی لەشبچووکی مووخورمایی، قەدی باریک، تەمەنی لە 
بیست ساڵی تێنەدەپەڕی، لە الوازیدا لە توولەمار دەچوو، دەموچاوی سپی و درێژکۆلە، قژی چین چین، لووتی جوان و 
نووکتیژ بوو، سەری چەناگەی وەک لووتی تیژ بوو. بەم هەموو درێژیانەوە ڕووی وەک شتێکی نووکتیژ دەهاتە بەرچاو، 
کراسێکی ڕەشی بەدەن چەسپی لەبەرابوو، المل و سەرقۆڵەکانی بە دانتێل نەخشابوون، ئانیشکی گۆشەدار 
و نینۆکی درێژ و سوور بوون، بەم دیمەنەوە مرۆڤ یادی ژنە ئینگلیزەکانی سەدەی ناوەڕاستی 

دەکردەوە.
بوو،  سەروسیمای  و  خۆبەگرانگرتن  دەچەسپاند،  لێکچوونەی  ئەم  زیاتر  ئەوەی 
کیژۆڵەکەی  و  پیاو  چاو  گۆشەی  بە  هەڵیڕوانی،  ژوورەکەدا  بە  کیژەخان 
پەنجەرە  دانیشت،  پەنجەرەیەکدا  بەردەم  لە  و  هەڵتەکاند  شانی  بینی. 
تاریکەکان بەدەم بای نمداری ڕۆژاواوە هەڵدەلەرزین، کلووەبەفر، کە 
لەبەر سپییەتی خۆیان دەبریسکانەوە، بە شووشەکانەوە دەنووسان، 
ئاوازی مۆسیقا  لە چاو ون دەبوون،  و  با دەیفڕاندن  زوو  زۆر  وەلێ 

سامناکەکە تا ئەهات، بەرزتر ئەبوو.
پاش هێورییەکی درێژ، لەپڕ کیژۆڵە گچکەکە هەستایە سەرپێ، بە 

ڕقەوە هاواری کرد:
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"خوا، خوا، من چەندە کڵۆڵم... زێدە لە هەموو کەس کڵۆڵتر".
پیاوەکە هەستا، وەک مرۆڤێک هەست بە تاوانباری بکات، بە هەنگاوی گورج، 

کە لەگەڵ بااڵی بەرز و ڕیشی پانیا نەدەگونجا، بەرەو الی کچۆڵەکە چوو، بە 
دەنگێک کە داوای لێبووردنی پێوە دیار بوو، وتی:

"گچکەی خۆشەویستم، نەنووستوویت؟ چیت دەوێت؟".
"هیچم ناوێت، شانم دێشێت، تۆ باوکێکی خراپیت، خوا تۆڵەت لێدەکاتەوە، ئەی 

بینیت!".
"گیانەکەم، ئەزانم شانت دێشێت، بەاڵم کچۆڵەی خۆشەویستم، من ئێستا چیم لە 

دەست دێت؟".
وەک نیوەسەرخۆشێک بیەوێت دڵی ژنە ڕەنجاوەکەی بداتەوە، پیاوە کەوتەوە دوان.

"ساشا گیان، لە ماندووبوونی ڕێگا شانت دێشێت، سبەی دەگەین، تۆیش دەحەسێیتەوە و 
ئازارت نامێنێت!".

دی  ڕۆژی  بیست  ئەبێ  بە الیەنی کەمەوە  بڵێ سبەی...  ڕۆژێک  "سبەی، سبەی... هەموو 
بەڕێوە بین!".

"کیژۆڵەی نازدارم، پەیمانی باوکایەتیت دەدەمێ سبەی دەگەین، من هەرگیز درۆ ناکەم، 
ئەگەر باوبۆران ڕێگامان لێبگرێت، من چ تاوانێکم هەیە!"

"من لەمە زیاتر خۆم ناگرم، ئیتر ناتوانم! ناتوانم!"
ساشا پێی بە زەویدا کێشا و دەستی بە گریانێکی ناخۆش کرد، دەستی باوکە لە ناچاریا 
شۆڕ بوونەوە، بە دڵگیرییەوە تەماشای کچە گەنجەکەی دەکرد، ئەویش شانی هەڵتەکاند 

و بە نابەدڵی بۆ الی کچۆڵەکە چوو:
"گیانەکەم بۆ ئەگریت؟ ڕاستە شانئێشان خۆش نییە، بەاڵم چار چییە؟"

پیاوە وەک پاکانە بۆ خۆی بکات، گورج وتی:
"خاتوون، ئەزانیت ئەمە دوو شەوە چاومان لێک نەناوە، نازانیت چ نەگبەتییەک ڕووی تێکردووین! 

هەقیەتی نەخۆش و کۆڵەوار بێت، وەرە حسابی ئەمە بکە، تووشی گالێسکەوانێکی سەرخۆش 
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بووین، جانتاکانمان تیا چوون، بە درێژایی ڕێگا گیرۆدەی بەفر و بۆران بووین، بۆیە دەگری، خانم منیش ئەوەندە بە 
دانیشتنەوە وەنەوزم داوە، نەخۆش کەوتووم، ئەڵێی سەرخۆشم، ساشا، بڕوات بێت، بێ لە گریانی تۆیش من هەر 

تەواو دڵم گیراوە".
کابرا سەری بە پشتا خست، وەک هێزی خۆڕاگرتنی نەبێت، لە شوێنی خۆیا دانیشت، کچە مووخورماییەکە وتی:

"نابێت بگریت، گریان بۆ منداڵی شیرەخۆرەیە گیانەکەم، ئەگەر نەخۆشیت، پێویستە جلەکانت دابکەنیت و بخەویت، 
با من جلەکانت بۆ دابکەنم".

پاش داکەندنی جلەکان، کیژۆڵەکە ئارام بوو، ژوورەکە بێدەنگیی بەسەرا کشا، کیژەخانیش کە لە بەردەم پەنجەرەکە 
بوو  دیار  کرد،  زۆپاکەی  و  پەیکەر  سەیری  ژوورەکە،  پیاهەڵڕوانینی  کەوتەوە  سەرگەرمی  بە  دیسان  دانیشتبوو، 
لە  کچۆڵە  باوکی  لەبەردایە،  کوڕانەی  کورتی  کراسێکی  لووتزل،  کچۆڵەیەکی  پێشچاو،  دەهاتە  سەیر  ژوورەکەی 
سووچێکا دانیشتووە، وەک سەرخۆش بەمالوئەوالیدا دەڕوانێت و دەست بە سەروچاویا دێنێت. کابرایەکی سەیرە، 
خامۆشە و پرتەی چاوی دێت، شێوەی تاوانبارێکی هەیە. بەم دیمەنەوە هەرگیز بە بیرتا نەدەهات بەو زووانە دەمی 
بکرێتەوە، کەچی ئەو یەکەمجار هاتە قسە، دەستی لەسەر ئەژنۆی الدا، چەندجارێک کۆکی، زیرەکانە پێکەنی و وتی:
"باوەڕت بێت، پێکەنینی گەرەکە! من دەیبینم و بڕوا بە چاوی خۆم ناکەم، بۆ چارەنووسی نەعلەتی ئێمەی فڕێ 
بێت، جارجارە  داوەتە ئەم چایخانە نەگبەتەوە. مەبەستی چییە؟ ویستوویەتی چیمان دەستگیر 
ئێوە بەرەو  تێدەکەوێت، مرۆڤ سەرسام دەکات... خاتوون،  وا ترسناکی  ژیان ڕووداوی 

جێیەکی دوور دەچن؟".
"نەخێر، من لە ماڵی خۆمەوە کە چوار فرسەخ لێرەوە دوورە، بۆ مەزرەعەیەک 
گوندەکەیشمان  ئیلووایسکییە،  ناوم  لێدەژین،  کاکمی  و  باوکم  دەچم، 
هەر بەم ناوەوەیە، دوو سێ فرسەخێک لێرەوە دوورە، ئاووهەوایەکی 
بێکەڵکە، لەمە خراپتر نابێت!" کوڕە منداڵکارەکە بە شەلەشەل هاتە 

ژوورێ، مۆمێکی تازەی خستە ناو قوتووەکە، کابرا پێی وت:
"کاکە گیان، خۆزگا سەماوەرت بۆ دەهێناین."

کوڕە بە پێکەنینەوە وتی:
"کەس هەیە ئێستا چا بخواتەوە؟ چاخواردنەوە پێش سپێدەی بەیان 
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گوناهە".
"بیهێنە باوکە، خۆ تۆ لە ئاگری دۆزەخا ناسووتێیت"

هەردوو تازە ئاشنا بەدەم چاخواردنەوە کەوتنە قسەوباس، خاتوو ئیلووایسکی 
مارشاڵێکی  برای  لیخاریف-ە،  -گریگۆری  ناوی  پیاوە  ئەم  کە  ئاگاداربوو  لەوە 

خانەدانە، کە خاوەنی ناوچەیەکی ئەو نزیکانەیە، لە پێشدا ناوچەکە موڵکی ئەم 
بووە، بە هۆی تێکشکان و قەرزارییەوە کەوتۆتە دەستی ئەو.

-لیخاریف-یش لەوە گەیشت، ئەم کچە ناوی -خاتوو ئیلوواسکی ماریا میخائیولنا-
یە، باوکی خاوەن زەویوزارێکی فرەیە، تەنیا ئەم کچە بەڕێوەیان دەبات، چونکە باوک 

و براکەی گوێ بە ژیان نادەن و هەمیشە سەرگەرمی سەگ و ڕاون.
خاتوو ئیلوواسکی لەگەڵ پەنجە ڕاوەشاندندا )خووی بەوەوە گرتبوو لە نێوان قسەکانیا 

پەنجە بە ڕووی ئەوانەدا ڕاوەشێنێت، کە گوێی لێدەگرن، پاش هەر ڕستەیەکیش زمانە 
باریکەکەی بە لێویا دەهێنا( وا باسەکەی دەست پێکرد.

خۆیان  بۆ  هیچ  ناتوانن  تەمەڵن،  ئەمەندە  تەنیان،  بە  مەزرەعەکەدا  لە  براکەم  و  "باوک 
بکەن، باوکم هەر ڕۆژە لەسەر هەوەسێکە، براکەیشم شەو نییە خۆی لە پێ نەخات، نازانم 
مردووە،  دایکم  دەکات؟  بۆ  خواردنیان  پێش جەژنی سەری ساڵدا، کێ  ڕۆژی  کۆتایی  لە 
نۆکەرەکان ئەگەر منیان بە سەرەوە نەبم، نازانن سفرەیەک دابخەن، ئێستا تێدەگەیت 
باوک و براکەم لە چ حاڵێکدان، بێشێو ماونەتەوە، منیش ئەمشەو ئەبێ لێرە بەسەر بەرم، 

سەیرە!"
خاتوو ئیلوواسکی شانی هەڵتەکاند، چەند قومێکی لە چایەکە دا و کەوتەوە دوان.

"هەندێک لە جەژنەکان بۆنی تایبەتی خۆیانیان هەیە، لە ڕۆژەکانی جەژنی پاک، جەژنی 
سیانە، جەژنی لەدایکبووندا هەوا بۆن و بەرامەی خۆی هەیە. تەنانەت مرۆڤی بێباوەڕیش 

خۆشی دەوێن، بۆ نموونە براکەی من، ئەو بڕوای بەوە نییە خوا هەبێت، کەچی لە ڕۆژەکانی 
جەژنی پاکدا پێش هەموو کەسێ دەکەوێتە شەونوێژ".

لیخاریف خۆشیی لە قسەکان دەهات، پێدەکەنی، نیگایەکی لە خاتوو ئیلووایسکی گرت، ئەویش 
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بە پێکەنینەوە بە دوای قسەکانیا ڕۆیشت:
"ئەڵێن خوا نییە، بەاڵم پێم بڵێن بزانم بۆ، هەموو نووسەرانی ناودار، زانا و ڕووناکبیران، لە دوادوایی تەمەنیاندا 

ئیمان بە خوا پەیدا دەکەن؟"
"خاتوون، ئەوەی لە گەنجیدا بڕوای نەبێت، بە پیریش هەروا دەمێنێتەوە، خوای دەکرد ناودارترین نووسەری دنیا 

دەبوو".
کابرا، دوای کەمێک هەناسەیەکی هەڵکێشا و وتی:

"بە ڕای من، بڕوا سپاردەیەکی تایبەتییە، وەک زیرەکی لەگەڵ مرۆڤدا دێتە دنیاوە، تا ئەو شوێنەی لە خۆم و کەسانێک 
لە ژیاندا دیومن و ئەوەی بە دەوروبەرمدا تیپەڕیووە و ئەتوانم داوەری بکەم، ئەوەیە کە تا دواپلەی ئیمان لە ڕووسیدا 
هەیە، ئەتوانیت پیاڵەیەکی ترم بۆ تێبکەیت؟ ژیانی ڕووسی بریتییە لە زنجیرەیەک بڕوا و خواپەرستی، ڕووسییەکان 
هێشتا تامی بێبڕوایی و ئینکاریی خوایان نەچەشتووە، ئەگەر ڕووسییەکی وایش پەیا بێت کە بڕوای بە خوا نەبێت، 

بێگومان باوەڕی بە شتێکی تر هەیە".
لیخاریف پیاڵە چایەکی دیکەی لە دەست ئیلوایسکی وەرگرت و بە قومێک نیوەی خواردەوە، بەردەوام لەسەر قسەکانی 

ڕۆیشت:
"ئەوەی لە بارەی خۆمەوە ئەتوانم پێتانی بڵێم، ئەوەیە کە سروشت توانایەکی گەورەی بڕوابوونی 
باسکردنی  شەودا  لە  -ئەگەرچی  ژیانم  لە  نیوێک  من  کردووە،  دروست  گیانمدا  لە 
بە  ژیانما، سەعاتێکم  لە  بەاڵم من  بێبڕواکانەوەیە،  و  لە خوانەناس  نییە-  چاک 
بێبڕوایی بەسەر نەبردووە، هەموو توانایەک لە قۆناغی یەکەمی منداڵییەوە 
سەرهەڵدەدات، الی من ئامادەیی بڕوابوون لەو کاتەوە دەستی پێکرد، کە 
بە ژێر مێزەکاندا خولم دەخوارد، دایکم پێی خۆشبوو منداڵەکانی تێر 
بن، کە خواردنی بۆ دەهێنام، دەیوت: "بخۆ، ژیانی مرۆڤ بە شۆرباوە 
بەستراوە". من بڕوام پێدەکرد و ڕۆژ نەبوو دە جار شۆربا نەخۆم، 

وەک سەگی دەریا ئەمەندەم دەخوارد، تا نەخۆش دەکەوتم.
بە  بڕوام  دەگێڕامەوە،  بۆ  درنجی  و  دێو  حیکایەتی  دایەنەکەم 
مۆتەکە و جنۆکە و هەموو جادووگەرێک هەبوو، دەچووم گیراوەی 
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لە  ئەمبرد  هەڵمدەساوی،  پسکیتدا  بەسەر  و  دەدزی  باوکم  لە  سولەیمانیم 
ژووری گەنجینە دامدەنا، تا جنۆکە و خێوەکان بیخۆن و بمرن. کە خوێندەواری 

بوو،  بااڵتر  کارم  ئیدی  تێدەگەیشتم،  لێی  دەمخوێندەوە،  ئەوەی  و  بووم  فێر 
ڕامکرد بۆ ئەمریکا، چوومە پاڵ چەتە و ڕێگرەکان، هەوڵم دا لە دێردا جێگام 

بکەنەوە، پارەم دەدایە مندااڵن تا بۆ خۆشەویستی مەسیح لێم بدەن.
بڕوانە، بڕوای من هەمیشە بەهێز بووە، نەک قسەی پڕوپووچ بێت، کە بۆ ئەمریکا 

ڕام کرد، هیچ کاتێک بە تەنیا نەبووم، چەند گەوجێکی وەک خۆمم دەبرد، کە سەرما 
لە دەرەوەی شار هەڵیدەچۆقاندم، یان بە هۆی گەڕیدەییەوە تێهەڵدانم دەخوارد، شاد 

و دڵخۆش دەبووم، کاتێ دەچوومە الی ڕێگرەکان، بە سەروچاوی لەتلەتکراو و لەشی 
لە کوێرەوەرییم هەبووە، کە چوومە  پڕ  بڵێم، منداڵییەکی  پێت  شکاوەوە دەگەڕامەوە، 

قوتابخانە و سێاڵوی حەقیقەتم بەسەرا هات، وەک سووڕانی زەوی بە دەوری خۆردا، یان 
ڕەنگی سپی سپی نییە، بەڵکوو لە حەوت ڕەنگ پێک هاتووە، سەری بێچارە کەوتە گێژخواردن، 
هەموو شتێک لەبەرچاوما سەرەوژێربوو، لە "یوشەعەوە " کە خۆری ڕاوەستاند، تا دایکم کە 
بۆ ڕێزگرتنی ئیلیا بڕوای بە دۆزینەوەی هێزێک نەدەهێنا ڕێ لە هەورەبروسکە بگرێت، تا 
باوکیشم کە لە بیستنی ئەو حەقیقەتانەی فێری دەبووم، بە تاسەوە دەچوو. من تەنیا لەو 

شتانە ئیلهامم وەردەگرت، کە الم تازەبوون.
شێتانە بە ژوور و تەویلەدا دەگەڕام، ئەو حەقیقەتانەم دەگەیاند، کە پێیان گەیشتبووم، لە 
نەزانیی خەڵک هەراسان دەبووم، لە داخی ئەوانەی لە ڕەنگی سپیدا تەنیا سپیان دەبینی، 
خوێنی خۆمم دەخواردەوە، تازە ئەوانە هیچ نین، قسەی بێمانای منداڵین، خۆگرتنی من، 
چوومە  کە  پێدەکات،  دەست  کاتەوە  لەو  توانام  و  پیاوەتی  بڵێم،  تری  جۆرێکی  بە  یان 

دانیشگا، تۆ خوێندنی دانیشگات تەواو کردووە؟"
"لە نووچرکاسک، پەیمانگای دن".

ئامانجی  دنیایە،  زانستی  هەرچی  چی،  یانی  زانست  نازانیت  دانشگا،  نەچوویتە  "کەواتە 
تایبەتیان هەیە، بێ ئەو ئامانجە ناتوانن بەرەو پێش بچن، ئەو ئامانجەیش گەڕانە بە دوای 
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حەقیقەتدا. هەموویان، تەنانەت دەرمانشناسی، ئامانجی سوودبەخشین و ئاسوودەیی ژیان نییە، بەڵکو تەنیا گەڕانە 
بە دوای حەقیقەتدا و هیچی تر، ئەمە جێگای تێڕامانە! هەر کەسێک بیەوێت فێری زانستێک بێت، دەنگی ئەو زانستە 
هەمیشە بۆ الی خۆی دەیکێشێت، بە ڕاستی هیچ شتێک بە ئەندازەی ئەو مەزنتر و کاریگەرتر نییە، دەنگی زانست 
بیر و مێشکت دەهەژێنێت، دەتبەستێتەوە، پاش پێنج شەش دەرسی بەرایی، هیواکانت بە بەرزییەوە دەدرەوشێنەوە، 
وا هەست دەکەیت حەقیقەت لە ناو مشتتایە، چۆن پیاوێک خۆی بۆ ژنە خۆشەویستەکەی تەرخان دەکات، منیش 
هەر بەو جۆرە خۆم بۆ زانست تەرخان کرد. بوومە دیلی زانست، نەمدەویست چاوم بە بچووکترین ڕووناکیی پشت 
لە  دەبووم،  بەسەر کتێبەوە شەکەت  تێدەکۆشام،  ڕۆژ  و  بجووڵێم، شەو  لە شوێنێکدا  ئەوەی  بکەوێت، بێ  زانست 
بینینی ئەوانەی زانست بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکار دەبەن، دەگریام. بەاڵم ئەم سەودایەی من زۆری نەخایاند، 
نییە، وەکوو کەرتە دەورییەکانی ماتماتیک  زانستێک بۆ خۆی ڕاستییەکە، سەرەتایەکی هەیە، وەلێ کۆتایی  هەر 
وایە. گیانوەرشوناسی تا ئێستا سی و پێنج هەزار گیانداری ناسیووە، کیمیاش شەست تەنی سادە. هەر کاتێک بە 
مروری زەمان لە الی ڕاستی ئەم ژمارانەوە ده یان سفر زیادی کرد، تۆ هەر ناگەیتە کۆتایی، ئێستا چەند لە کیمیا و 

گیانەوەرشوناسی دووریت، ئەوسایش هەروا.
کاری زانستی ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ بە زیادکردنی سفرەوەیە، کاتێک پەیم بەم یارییە برد، کە خۆم پاش سیوپێنج 
هەزارەکە یەکەمین جۆری تری گیاندارم دۆزییەوە، بێ ئەوەی لە خۆم ڕازی بم، بەاڵم هەلی 
خەمخواردنیشم بۆ نەمایەوە، چونکە بڕوایەکی نوێ لە ئامێزی گرتم، پەیوەندیم بە گرۆی 
نەهلیستیەکانەوە کرد، بە هەموو پڕوپاگەندە و داواکاری و دابەشکردنی ڕەش و 
فێڵ و تەڵەکەیانەوە، چوومە ناو خەڵکەوە، لە کارگەکاندا دەستبەکار بووم، 
بوومە گریسمان، بوومە بورالک،  پاشان کە سەرانسەری واڵت گەڕام و 
توانیم بۆنی ژیانی خەڵکی بکەم و ببمە شەیدای ئەو ژیانە، ئەوەندەم 
ئەم میللەتە خۆش ویست، کە بووە مایەی دەردەسەریم، هەم ئەوم 
خۆش دەویست و هەم بڕوام بە خوا و زمان و داهێنانەکانی هێنا، 
بڕوام بە هەموو شتێکی هێنا. من لەو ڕۆژەدا بوومە "سالڤیپەرست" 
سەودای  پاشان  کرد،  هەراسان  -ئاکساکوف-م  نامەنووسین  بە 
دەمێکیش  بوومە شوێنەوارناس،  ماوەیەک  دام،  لێی  ئۆکرانچیەتی 
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نموونەی هونەری میللیم کۆ دەکردەوە. گیرۆدەی زۆر بیروڕا، پیاوانی ناودار، 
ڕووداو، شوێنی جۆربەجۆر بووم، هەردەمە هەوای شتێک لێی دەدام، تا پێنج 

ساڵ لەمەوبەر کە لە موڵکی خۆم دوور خرامەوە و هیچم پێنەبڕا. دواباوەڕی 
من ئارامگرتنە لەبەر هێزی شەڕدا .

و  لیخاریف هەستا  بزوا،  لە جێگاکەی  و  ساشا چەندجارێک هەناسەی هەڵکێشا 
چووە سەری، بە دڵنەواییەوە پێی وت:

"کیژۆڵەی خۆشەویستم، چایەک ناخۆیتەوە؟"
کچۆڵە بە تووڕەییەوە وەاڵمی دایەوە:

"خۆت بیخۆوە".
لیخاریف وەک تاوانێکی کردبێت، بە دڵگیرییەوە گەڕایەوە سەر مێزەکە. خاتوو ئیلووایسکی 

پێی وت:
"تێکڕا ژیانێکی شاد و خۆشت ڕابواردووە، یادگاریی چاکت الیە".

"بەڵێ ڕاستە، هەموو ئەمانە کاتێک شادیبەخشن، کە لەگەڵ هاوڕێیەکدا چا بخۆیتەوە و بە 
قسە بیگێڕیتەوە، حەز ئەکەم بپرسیت ئەم شادمانییەت چەند لەسەر کەوتووە، ئەم ژیانی 
ناوە! خاتوون سەرنج بدە، من بڕوام هەبوو، بەاڵم  بارێکی لەسەر شانم  جۆربەجۆرە چ 
نەک وەک دکتۆرێکی فەلسەفەی ئەڵمانی، ئەو بڕوای بە )زیرلیخ مانریلیخ(ە، من هەرگیز 
بڕوام بە گۆشەگیری نەبووە، هەموو تاقیکردنەوەی باوەڕێکی تازە ئەیسویمەوە و گیانمی 
دەهێنایە سەر لێوم، تۆ خۆت لەمەدا داوەری بکە، منیش وەک براکانم دەوڵەمەند بووم، 
ئێستا نابووت کەوتووم، هەرچی پارەی زۆری خۆم و ژنەکەم بوو، لەم گەرداوەدا بەبا 
چوو، ئێستا تەمەنم چلودوو ساڵە، ڕۆژانی پیریم نزیکە، پەنایەکم نییە، حاڵم لە سەگێک 
چییە،  ئاسوودەیی  نەمزانیووە  ژیانما  هەموو  لە  دابڕابێت،  کاروانەکەی  لە  شەو  دەچێت 

هەمیشە لە چەرمەسەریدا بووم، تەنانەت ئاواتەکانیشم گیانیان ئازار داوم، خۆم بە کاری 
دژوار و ناڕێکەوە بەفیڕۆ دا، باری نەداراییم بە کۆڵ کێشا، پێنج جار خرامە بەندیخانەوە، 

لە ئارخانگلسکەوە تا تبلسک ڕایانکێشام و دووریان خستمەوە، یادکردنەوەی ئەمانە دەردە، 
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ئەژیام و کەچی لەم بگرەوبەردەیەدا هەستم بە گۆڕانی ژیان نەدەکرد، گێژ بووم، نازانم بڕوام پێدەکەیت کە هیچ 
بۆ  چیتان  ئیتر  دەبن،  لەدایک  منداڵەکانم چۆن  دەوێم،  ژنەکەم چەندی خۆش  نەمدەزانی  نییە،  یاد  لە  بەهارێکم 
بگێڕمەوە؟ بەدبەختیم بەسەر ئەوانەیشدا هێنا، کە خۆشیان دەویستم، پانزە ساڵە ژیانی دایکم بە هۆی منەوە لە 
دەست چووە، برا سەرچڵەکانم کە بۆ من ئازاریان بە گیان گەیشتبوو، بە هۆی منەوە سەرشۆڕ بوون و عەیبەیان 

بەسەرا هات، ماڵ و پارەیانم بەهەدەر دا، سەرئەنجام وایان لێهات وەک ژەهر لێم بێزار بن".
لیخاریف هەستا و پاشان دانیشتەوە، بێ ئەوەی لە خاتوو ئیلوواسکی بڕوانێت، کەوتەوە دوای قسەکانی.

کارە  ئەو  یادی  ناخۆشتر  خۆم  کڵۆڵیی  لە  دەکرد،  خوام  سوپاسی  هێشتا  بوومایە،  بەدبەخت  تەنیا  من  "ئەگەر 
ناهەموارانەیە، كه  کردومن، بێویژدانی، نامەردی، زۆر و ستەم، دەستدرێژی، هەمووم کردوون، زۆرجار دڵم پڕ لە 
نەفرەت و ڕقی کەسانێک بوو، کە ئەبوو خۆشم بویستنایە، بە پێچەوانەیشەوە! هەزارجار فێڵم لە خەڵکی کردووە، 
ئەمڕۆ بڕوام بە خوا و هاوڕێکانم بووە و کڕنووشم بۆ بردوون، کەچی سبەینێ بێغیرەتانە ئینکارم کردوون و لێیان 
دوور کەوتوومەتەوە، بەدەم ڕێگاوە و بە بێدەنگی جوێنم داوە، تەنیا خوا دەزانێت چەندجار شەرمم بەخۆ هاتووە و 

زارزار گریاوم، گازم لە سەرینم گرتووە.
لە هەموو تەمەنما جارێک نەبووە لە هۆشیارییەوە درۆ یان کاری خراپم کردبێت، لەگەڵ ئەمەیشدا ویژدانم هێور 
نییە، خۆم بە تاوانبار دەزانم، ژنەکەم لە داخی کار و کردەوە ناڕەواکانم لەپێ کەوت و لەبەرچاوم 
گیانی دەرچوو، بەڵێ ژنەکەم، پیاو لەگەڵ ئافرەتدا دوو شێوە ڕەفتار دەنوێنێت، گوێت 
لێمە، هەندێکیان جومگەیان دەپێون تا بۆیان دەربخەن لە پیاو کەمترن، بە دوای 
خەوشیاندا دەگەڕێن، لە پێشچاویاندا خۆیان بە هۆشیار و زیرەک دادەنێن، لەم 
تری  لەگەڵدا دەکەن، دەستەیەکی  ئاژەڵییانەی خۆیانیان  کاری  ڕێگایەوە 
پیاوان هەوڵی ئەوەیانە ژنان بگەیەننە ئاستی خۆیان، یان با بڵێین: ئەو 
سیوپێنج هەزار مێرووەی خۆیان دەیناسن، بە زۆر ئەوانیش فێری بن، 
شارەزای ئەو نووسین و قسە بێکەڵک و گەمژانەیە بن کە خۆیان 

فێری بوون".
بەسەر  کە  مستەکۆڵەیەکدا  لەگەڵ  بوو،  گرژ  لیخاریف  ڕووی 

مێزەکەیدا، کێشا بە دەنگی کرخەوە وتی:
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"من پێتان دەڵێم پیاو هەمیشە گەورەی ژن بووە و هەروایش دەمێنێتەوە، 
ژن مۆمی نەرم و ناسکە، پیاو چی بوێت، لێی دروست دەکات، هەی داد و 

بێداد، ژن بۆ ئەوینێکی نادروستی فاڵنە پیاو قژی خۆی دەبڕێت، ماڵ و منداڵی 
بەرەاڵ دەکات، لە ئاوارەییا دەمرێت... بەاڵم ئەو بیروباوەڕەی خۆی بۆ کردۆتە 

نەپێواوە،  جومگەم  من  بێسوودە،  کۆیلەیەتییەکی  نییە،  مرۆڤایەتی  قوربانی، 
توانیبێتم  کاتێک  هەر  من  دەڵێم،  تاڵەوە  و  سەخت  تاقیکردنەوەی  لە  ئەمانە 

لەگەڵ سەرچڵترین و ئازادترین ئافرەتدا باسی باوەڕ و سروشتی خۆم بکەم، بێ 
ئافرەتێکی  من  هێناوە،  بەجێیان  ویستبێت،  چیم  دوام،  کەوتوونەتە  چەندوچوون 

راهیبەم کردە نەهلیستی، بە جۆرێک کە دوایی بیستم سەربازێکی دابووە بەر گوللە، 
بەم هەموو گۆڕانەی بەسەرما دەهات، ژنەکەم تاوێک دەستبەردارم نەدەبوو، کە من 

بیروڕام بەرانبەر شتێک دەگۆڕا، ئەویش وەک بانما  زوو باوەڕی خۆی دەگۆڕی.
لیخاریف هەستا و بە سەروخواری ژوورەکەدا کەوتە هاتوچۆکردن، بە دڵی پڕەوە دەستەکانی 

هەڵدەگڵۆفت.
"پەرستنێکی نەجیبانە و مەزن! تەنیا لەمەدا ژیانی پڕشکۆی ئافرەت دەردەکەوێت، ئای چ 
مانایەکی گەورەی هەیە! من بە درێژایی تەمەنم پەیوەندیم لەگەڵ ئافرەتدا هەبووە، لە 
کرۆکی ژیانی پڕمەترسی و ناهەمواردا، ئەوەی لە مێشکمدا ماوەتەوە، نە بیر، نە قسەی 
بۆ چارەنووس  ئەو ملکەچکردنە سەیرەیە، کە  بەڵکو  نییە،  ئافرەت  نە فەلسەفەی  زل، 

هەیانە، سۆزی گەورە و خۆشەویستیی بێوێنە..."
لیخاریف مشتە نووقاوەکانی زیاتر گوشی، چاوی لە بەرانبەری بڕی، وەک بیەوێت هەر 

وشەیەکی بچێژێت، دانی بەسەر یەکدا نا و بە پەرۆشەوە وتی:
ڕاستی  بە  پڕ شاعیری،  دڵێکی  لێواری گۆڕ،  تا  پەیماننەشکاندن  "ئارامگرتنی جوامێرانە، 

ژیانی ئافرەت لە خۆبەختکردنیایەتی، لەو فرمێسکانەدایە، کە بەرد دەکاتە ئاو، لەو ئەوینە 
بێسنوورەدایە، کە لە هەموو شتێکی پێئەبوورێت، گەرمی و ڕووناکی ئەکاتە دیاری ژیان..."

خاتوو ئیلووایسکی لەسەرخۆ هەستا، هەنگاوی بۆ الی لیخاریف نا و چاوی تێبڕی، لە فرمێسکە 
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درەوشاوەکانی سەر مژۆڵی لیخاریف و دەنگی لەرزۆک و کاریگەری، ڕوومەتی سوورداگەڕاویدا تەنیا شتێک کە بۆ 
ئەم کچە ئاشکرا بووبێت، ئەوەیە کە ژنان لە ژیانی ئەم پیاوەدا تەنیا هاودەمێکی ڕێکەوت نەبوون، بەڵکو باسێکی 
سەوداسەرانەی تازە، یان وەک خۆی دەڵێت، بڕوایەکی نوێن. خاتوو ئیلووایسکی یەکەمجاری بوو لە ژیانیا ڕووبەڕووی 
پیاوێکی وا ژیان پڕ لە کارەسات و خاوەن بیروباوەڕ بێت، ڕەوشتی، پرشنگی چاوی، گفتوگۆی، بزاوتی سەراپای لەشی 
ئارەزووەوە  بە  وەستابوو،  وشک  ڕووبەڕووی  بزانێت،  خۆی  بە  ئەوەی  بێ  کچە  لێدەهات،  جوان  ئەمانەی  ئەمەندە 

تەماشای دەکرد.
لیخاریف دەستی درێژ کرد بۆالی، دەموچاوی پاڕانەوەی پێوە دیار بوو، پێی وت:

"بۆ نموونە دایکم بگرە، من ژیانیم ژەهراوی کرد، لەباتیی چاکە، ئابڕووی لیخاریفی مێردیم برد، زیاد لە دوژمنەکانی 
بوومە مایەی سەرئێشە بۆی، سەرەنجام کاری بە چی گەیشت؟ براکانم پارەیان ئەدایە تا بۆ خێر و خواپەرستی 
خەرجیان بکات، کەچی ئەو هەستی ئایینی ئەخستە ژێر پێی و پارەکانی کۆ دەکردەوە، پاشان بە نهێنی بۆ کوڕی 
لەڕێگادەرچووی -گریگۆری- دەنارد، ئەم شتە بچووکە، پێش هەموو تیۆر و قسەی زل و ناسینی سیوپێنج جۆر مێروو، 
مەزنی بە گیانی مرۆڤ دەبەخشێت: من ئەتوانم هەزار نموونەی دیکەتان بۆ بهێنمەوە، بەاڵم واز لە هەمووی دێنم 
و خودی تۆ ئەکەمە نموونە، دەرەوە تاریکە و بەفر و زریانە، تۆ کەوتوویتە سەروسۆراغی باوک و برات، بۆ 
ئەوەی لەم ڕۆژی جەژنەدا دڵیان خۆش بکەیت، لەوانەیە ئێستا ئەوان نە بیر لە تۆ بکەنەوە و نە 
لە یادیاندا بیت، بڕوانە، تۆ کە یەکێکت ویست، تا قوتبی سەروو دوای دەکەویت... ئایا 

ناکەویتە دوای؟".
"بەڵێ، ئەگەر... کەسێکم خۆش بوێت".

لیخاریف ئەمەندەی ال خۆشبوو، لەتاوا هەردوو پێی بە زەویدا کێشا:
"ئەبینیت، بە ڕاستی بە ئاشنایەتیتان شادمانم، لێرەدا بەختم یار بوو: 
هەمیشە ڕێکەوتی مرۆی چاکم کردووە، ڕۆژ نییە تووشی پێشهاتێکی 
مرۆڤی  ئەوەندە  بکەم،  بەخت  بۆ  ژیانمی  ئامادەم  کە  نەبم  وا 
نییە، تەماشاکە، ئێمە بە  چاک لەم جیهانەدا هەیە، مرۆڤی خراپ 
ئەڵێی سەدەیەکە  دواین،  یەکدا  لەگەڵ  دڵفراوانییەوە  و  ڕاستگۆی 
یەکتر دەناسین، ڕێ دەکەوێت مرۆڤێک دە ساڵی ڕەبەق تەریک و 
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بێدەنگە، وانییە؟ مرۆڤ خۆی لە ژن و دۆستەکانی دەشارێتەوە، کەچی ڕێکەوت 
بۆ  خۆی  دڵی  ڕازی  دەرگای  ڕوناکبیرێک  هاوڕێی  دەیکاتە  شەمەندەفەرا  لە 

دەکاتەوە، بە شانازییەوە یەکەمجارە ئێوە بناسم، بەاڵم بە جۆرێک دەردی دڵم 
ال باس کردن، لەمەوپێش هەرگیز نەمکردووە، ئەمە بۆ وایە؟"

ژوورەکەدا  لە  شادمانییەوە،  زەردەخەنەی  و  دەستهەڵگڵوفتن  بەدەم  لیخاریف 
کەوتەوە هاتوچۆ و پاشان هاتەوە سەر باسی ئافرەت، لەو کاتەدا زەنگی جەژن 

بەرز بۆوە، دیسان ساشا کەوتەوە گریان:
"خوا! چەندی وت، نەیهێشت بخەوم!"

لیخاریف لە جێگای خۆیدا وەستا:
"ئاخ، بەسەرچاو، کچۆڵەی نازدارم، سووچی منە، بخەوە، بخەوە".

لەسەرخۆیش وتی: "بێجگە لەم، دوو کوڕی ترم هەیە، خاتوون، لە ماڵی مامیان دەژین، 
تەنیا ئەمیان ناتوانێت ڕۆژێک بێ من بەسەر بەرێت، داماوە، لەژێرەوە بۆڵەبۆڵ دەکات، بەاڵم 
وەک مێشێک بە هەنگوینەوە نووسابێت، دەست لە باوکی هەڵناگرێت، خانم من زۆربڵێیم 

کرد، چاکترە بحەسێیتەوە، ڕێگام دەدەیت جێگای نووستنت بۆ چاک بکەم؟"
بێئەوەی چاوەڕێی وەاڵم بێت، پاڵتۆ تەڕەکەی خاتوو ئیلووایسکی لە زەوی هەڵگرت، تەکاندی، 
وای لەسەر سەکۆکە داخست، کە خورییەکەی کەوتە سەرەوە، لەچک و شاڵە کەوتووەکانی 
کۆ کردەوە، بە پاڵتۆکەیەوە پێچا و کردنییە سەرین، بە ڕێز و بێدەنگییەوە ئەم کارانەی 
بە ئەنجام گەیاند، ئەتوت نەک بۆ بەرگی ژنانە، بەڵکە دەست بۆ پارچەدەفرێکی پیرۆز 
لێدەکات، وەک ئەوەی بەم  وا دەردەکەوت شتێکی بەالوە ستەمە و شەرمی  دەکێشێت، 

سەروسیما و قەاڵفەتەوە لە بەردەم یەکێکی وای بێتوانادایە.
کە خاتوو ئیلووایسکی درێژ بوو، ئەویش فووی لە مۆمەکە کرد و لەسەر کورسییەکی پاڵ 
زۆپاکە دانیشت، جگەرەیەکی داگیرساند، دووکەڵەکەی بەرەو زۆپاکە ڕادا، لەسەرخۆ وتی:

"خانم، وەک پێم وتیت، سروشت لەم میللەتەدا گیانی وردبوونەوە و بیرکردنەوە و باوەڕی 
پتەوی دروست کردووە، بەاڵم هەموو ئەمانە لە بەردەم ڕاڕایی و تەمەڵی، خەیاڵپەرستی و 
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مێشکپووچیا، ئەبنە هیچ، بەڵێ... خانم..."
خاتوو ئیلووایسکی بە سەرسامییەوە چاوی لە تاریکیدا کردەوە، بێجگە لە پەڵەی سووری سەر پەیکەر و ڕووناکی گڕی 

زۆپا، کە لە سەروسیمای لیخاریفی دەدا، هیچی نەبینی.
تاریکایی، ئاوازی زەنگ، گرمەی باوبۆران، کوڕی شەل، ساشای نووزەدرێژ، لیخاریفی کڵۆڵ و قسەکانی هەموو تێکەڵ 
بەیەک دەبوون، هەستێکی مەزنیان دروست دەکرد، لەبەرچاویا جیهان دەبووە ئەفسانەی پڕ لە شتی سەرسامکەر، 
هێزی سیحر و جادوو، ئەوەی بیستبووی لە گوێیا دەزرنگایەوە. لەبەرچاویا ژیانی مرۆڤ دەبووە چیرۆکێکی جوانی 

شاعیرانە کە هەرگیز کۆتایی نەدەهات.
ئەو هەستە بەهێزە گەورە بوو، گەورەتر، گەیشتە دڵ و ویژدانی، خستییە خەوێکی خۆش و قووڵەوە، خاتوو ئیلووایسکی 
نووستبوو، لە خەویا چرای کز و لووتی زلی لیخاریفی دەبینی، کە ڕووناکییەکی سوور بە سەرییەوە سەمای دەکرد. 

دیسان دەنگی گریانی هاتەوە گوێ، دەنگی پاڕانەوەی منداڵێک:
"باوکە گیان، با بگەڕێینەوە ماڵی مامم، لەوێ درەختی جەژنی لەدایکبوون هەیە، براکانیشم ئەستیوپا و کولیا لەوێن"

دەنگێکی گەورە بە دڵدانەوەوە پێی وت:
"کچۆڵەی خۆشەویستم ئێستا من چی بکەم؟ تۆ ڕاست دەکەیت، بزانە چی دەڵێم، تێبگە گیانەکەم"

دەنگی گریانی کابرا تێکەڵ بە گریانی کچۆڵە بوو، ئەم ناڵەی دەردی مرۆڤە، کە لەناو گرم و 
هوڕی زریانەوە بەرز دەبووەوە، ئەوەندە بە گوێی کچەکە خۆش و ئینسانی بوو، لەوە 
زیاتر خۆی بۆ نەگیرا و ئەویش دەستی بە گریان کرد. هەستی کرد سێبەرێکی 
زەوی  بۆ سەر  ڕوویەوە  لە سەروو  ئەو شاڵەی  نزیک کەوتەوە،  لێ  گەورەی 

خزابوو، هەڵیگرت و دای بەسەر پێیدا.
بە  هەستا،  ڕاپەڕاند،  خەو  لە  ئیلووایسکی  سامناک  دەنگەدەنگێکی 
لە پەنجەرەیەکەوە کە  لە دەوروبەری خۆی ڕوانی،  سەرسووڕمانەوە 
تا کەمەرەی لە بەفرا بوو، سپێدەی بەیان دەهاتە ناو ژوورەکەوە. 
لە نێوان ڕووناکییەکی ڕەنگ خۆڵەمێشییەوە، زۆپا، کچۆڵەی خەوتوو، 

ناسرەدین شا دەردەکەوتن، زۆپا و چراکە کوژابوونەوە.
چەند  و  خواردن  لەسەر  نان  و سەکۆی  چایخانە  هۆڵی  دەرەوە  لە 
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مێزێک دیار بوون، کابرایەک کە لە قەرەجێکی گەمژەی دەکرد، بە دوو چاوی 
پڕ لە سەرسامییەوە لە ناوەڕاستی هۆڵەکەدا وەستابوو، ئەو بەفرەی لە خۆی 

بە  سوور  گەورەی  ئەستێرەیەکی  توابووەوە،  قاچیدا  دەوری  بە  تەکاندبوو، 
سەری داردەستەکەیەوە بوو، کۆمەڵێک منداڵ بێ جووڵە، وەک پەیکەری بەفرین 

دەوریان دابوو، ڕووناکی ئەستێرەکە، لە پشت کاغەزە سوورەکەوە دەردەکەوت، 
دەموچاوی تەڕیانی ئەرخەوانی دەکرد، بە کۆمەڵ، بەاڵم بە ئاوازی بێسەرەوبەرە، 

شیعریان دەخوێندەوە. خاتوو ئیلووایسکی تەنیا لەم کۆپلەیەیان دەگەیشت.
"دەیسا، کوڕە بچکۆلەکە
چەقۆیەکی تیژ هەڵبگرە

با بڕۆین بۆ جوولەکەکوشتن
ئەو کوڕە بەدکارە بکوژین"

لیخاریف لە نزیک سەکۆکە وەستابوو، بە دڵسۆزییەوە لە سروودخوێنەکانی دەڕوانی، لەگەڵ 
ئاوازەکەیاندا پێی دەجوواڵند، کە چاوی بە خاتوو ئیلووایسکی کەوت، وەک گوڵ گەشایەوە و 

بۆ الی چوو، ئەویش زەردەخەنە گرتی:
"خانم جەژنتان پیرۆز بێت، چاوم لێت بوو چاک نووستبوویت" ئیلووایسکی تەماشای کرد و 

دیسان زەردەخەنەیەکی تر گرتی.
پاش قسەوباسی دوێ شەو ئیتر لیخاریف لەبەرچاوی کچە ئەوەندە بااڵبەرز و چوارشانە 
بوو، وەک چۆن گەورەترین کەشتی کە ئەزانین لە ئۆقیانووس تێپەڕیوون، لەبەرچاومان 

بچووک دەنوێنن، کچە وتی:
"چاکە، ئەبێ من بڕۆم، جلەکانم لەبەر بکەم، پێم بڵێ ئێستا تۆ بۆ کوێ دەچیت؟"

"ئەچم بۆ ئیستگەی کلیونشکی لەوێوە بۆ )سەرگیەڤو(، لەوێوە بە هەشت فرسەخ دەگەمە 
کانەکانی خەڵووزی بەرد، کە ژەنراڵی گەلحۆ چاشکوسکی خاوەنیانە، براکانم لەوێ کاریان 

بۆ پەیدا کردووم، ئەچم خەڵووز دەردێنم".
"من ئەو کانانە شارەزام، ڕێگام بدە، چاشکوسکییەی ناوت هێنا، مامەمە - بە سەرسووڕمانەوە 
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تەماشای لیخاریفی کرد - بە چ ناوێک بۆ ئەوێ دەچیت؟"
"وەک چاودێری کان"

کچە شانی هەڵتەکاند:
"سەر لەمە دەرناکەم، ئەو کانانە لە بیابانێکی چۆڵ و وشک و برینگدان، ئەمەندە چەپەکە، مرۆڤ زارەترەک دەبێت، تۆ 
تاقەڕۆژێک ناتوانیت لەوێ بژیت، خەڵووزەکەی زۆر بێکەڵکە، کەس نایکڕێت، مام کابرایەکی فێڵباز و گەلێک زۆردارە، 

التیشە، تەنانەت هیچ بە تۆیش نادات"
لیخاریف بێبایەخانە وتی:

"قەیدی نییە، لەبەر خاتری کانەکان، چۆنن با وابن"
خاتوو ئیلووایسکی شانی هەڵتەکاند، بە بێزارییەوە کەوتە پیاسە بە ناو ژوورەکەدا، پەنجەکانی لە بەردەم دەموچاویا 

ڕاوەشاند و وتی:
"من تێناگەم، سەر لەمە دەرناکەم، عەقڵ ڕێی پێنابات، ئەوە بزانە ئەوێ لە شوێنی دوورخراوەکان بێکەڵکترە، بۆ 

مرۆڤی زیندوو گۆڕستانە"
لە لیخاریف نزیک کەوتەوە، دیسان پەنجەکانی لە بەرانبەر دەموچاویا ڕاوەشاند، بە تووڕەییەوە وتی:

"ئەمە چ کارێکە؟"
لێوی کەوتبووە لەرزین، ڕەنگ لە ڕووە سەرنجڕاکێشەرەکەی بڕابوو، "ئاخر بیهێنە بەرچاوت، 
بیابانێکی وشک و گەرم، تەنیایی!"... یەک کەس لەوێ نییە قسەی لەگەڵدا بکەیت، 

هەروەها... ژنێک لەگەڵیا بژیت! تەنیا کان و ژنە کارگەرەکان".
پەشیمان  گرتبوو،  بەخۆیەوە  هەڵچوونەی  لەو  ئیلووایسکی  خاتوو  لەپڕا 
بووەوە، لە لیخاریف دوور کەوتەوە، چووە نزیک پەنجەرەکە، پەنجەی بە 

شووشەکاندا هێنا و وتی:
"نەء... نەء، ئەوێ جێی تۆ نییە!"

ئەو نەک تەنیا بە گیانی، بەڵکو لە لەشیا هەستی بەوە دەکرد کە 
لە پشت سەریەوە، پیاوێکی بەدبەخت، داماو، وێڵ وەستاوە، ئەڵێی 
هەست بەم بەدبەختیەی خۆی ناکات، دوێنێ شەو دەگریا و ئێستا 
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بە شادییەوە بە ڕوویەوە پێدەکەنێت، بەاڵم گریانەکەی باشتر بوو.
کچە بە دڵی هەراسانەوە لە ژوورەکەدا کەوتە هاتوچۆ، پاشان وەستا و بیری 

پاشان  نەیدەبیست،  کچە  و  دەوت  شتێکی  خۆیەوە  لەبەر  لیخاریف  کردەوە، 
پشتی تێکرد، بیستوپێنج ڕۆبڵی لە کیسەکەی دەرهێنا، ماوەیەک لە قولی مستیا 

گرمۆڵەی کرد، سوور داگەڕابوو، پاشان ڕووی لە لیخاریف کرد و پارەکەی خستەوە 
گیرفانی. 

لە  بێدەنگ  کە  ئیلووایسکی  خاتوو  هات،  گالێسکەوانەکە  دەنگی  دەرەوە  لە 
دەگرت  بۆ  کەوڵییەکەی  پاڵتۆ  لیخاریف  خۆکۆکردنەوە،  کەوتە  بوو،  بیرکردنەوەدا 

بارێکی  بووبووە  دەئاخاوت، بەاڵم هەموو وشەیەکی  بە شادییەوە  لەبەری دەکرد،  و 
گران بەسەر دڵی کچەوە، گوێگرتن لە قسەی مرۆڤی بێچارە و کەسانێک لە گیانەاڵدان، 

دڵخۆشکەر نییە.
کە خۆگۆڕین لەشوالری مرۆڤێکی زیندووی وەک تابار لێکرد، خاتوو ئیلووایسکی بۆ دواجار 
چاوی بە میوانخانەکەدا گێڕا، کەمێک خامۆش بوو، پاشان چووە دەرێ، لیخاریف ڕەوانەی کرد.
لە دەرەوە، لە خواوە هێشتا زریان دەستبەردار نەبوو، هەوری بەفرە درشت و قورسەکانی 
بەسەر زەویدا دەچەرخان و ناڵەیان دەهات، نەیاندەزانی لە کوێدا جێ دەگرن، ئەسپەکان، 
گالێسکە، درەخت، گایەک کە بە کۆڵەکەیەکەوە بەسترابووەوە، گشتیان سپی بووبوون، 

لەبەر چاوتا وەک خوری نەرم و ناسک دەیاننواند.
لیخاریف خاتوو ئیلووایسکی نیشاندە ناو گالێسکەکە، لەسەرخۆ وتی:

"خواتان لەگەڵ، هیوادارم بەدگومان نەبووبن لێمان..."
کچە بێدەنگ بوو، کە گالێسکە کەوتە ڕێ و تۆپەڵە بەفری بەمالوالی خۆیدا فڕێ دا، کچە 
لە لیخاریفی ڕوانی، واتدەزانی ئەیەوێت شتێکی پێبڵێت، لیخاریف بە گورجی گەیشتە الی، 

بەاڵم ئەو هیچی نەوت، تەنیا لە نێوان مژۆڵەکانییەوە کە کلووه بەفر پێیانەوە نیشتبووەوە، 
نیگای لیخاریفی کرد.

ئایا گیانی پڕ لە هەستی لیخاریف توانی هیچ لەو نیگایە بخوێنێتەوە یان تەفرەی خەیاڵی 
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خۆی خوارد؟ بەهەرحاڵ، لەناکاودا وای بە بیردا هات، ئەگەر دوو سێ قسەی سەرنجڕاکێش و دڵگیرتری بۆ بکردایە، 
لەوانە بوو کچی جوان چاو لە بەدبەختی و کڵۆڵی و بەرەوپیری چوونی بپۆشایە و بێ چەندوچوون بکەوتایەتە دوای.
واتدەزانی بە زەویەکەدا چەقیووە، ماوەیەکی زۆر چاوی لە شوێن چەرخەی گالێسکەکە بڕی، کە بەسەر بەفرەکەوە 
مابووەوە، کلووی بەفر زۆر زوو بەسەر قژ و ڕیش و شانیدا نیشتەوە، شوێنەواری گالێسکەکە دیار نەما، ئەویش کە 
تا دەهات زیاتر بەفری لەسەر کەڵەکە دەبوو، لە تاشەبەردی سپی دەکرد، لە نێوان ئەو بەفرە زۆرەوە کە دەنیشتە 

سەر زەوی، هێشتا چاوەکانی بە دوای شتێکدا وێڵ بوون.

 ١٨٨٧
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نیشتمان ... جانتاكه ی شانمه
ماڵی ناسنامه و نهێنییه كانم
له گشت شوێنێ  له گه ڵمایه ،

چاره نووسی بێچاره مه  ئه م جانتایه 

لةبآلوكراوةكاني دةزطاي رؤشنبرييي جةمال عريفان
لةسةر ئةركي )د. تةها رةسوَل( ضاثكراوة
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تیشکاندن و 
تێکشکاندن

لە حەکایەتی قوڕ بە قەڵەمی خەوننووسی
دالوەر رەحیمی

ئەحمەدی مەال

ردەم
دەبیسە
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دەسپێک
الی  ئەمەی  کە  دەداتێ،  ڕوونکردنەوەیەکمان  شیعرییەکاندا،  دەقە  و  ناونیشان  نێوان  الپەڕەی  لە  شاعیر  خودی 
خوارەوەیە: " تیشکاندن یا خۆ تیشکەشیعر، غروری زمانە لە بەرانبەر هەرچی زیاتری کاڵبوونەوەی نهێنی و ئەفسوون. 

زۆرانبازییەکە زمان پاڵەوانەکەیەتی." ) لە حەکایەتی قوڕ...ل ٩٤(
هاتووە.  پێک  شەشدێڕی  و  پێنجدێڕی  و  چواردێڕی  و  سێدێڕی  شیعری  کورتە  بیستوپێنج  لە  شیعرییە  دەقە  ئەم 
هەندێک لە دێڕەکان یەک وشە و هەندێکی دیکەشیان دوو وشە تا سێ وشەن و دڕیژترینیان چوار وشەن. واتە لە 
بیستوپێنج وێنەشیعری کورت پێک هاتوون. وەکو لە ڕوونکردنەوەکەش هاتووە، ئەم وێنانە تیشکەشیعرن. جۆرە 

شەڕێکە لە نێوان زمان و بوون. ئێمە بەشێکی زۆری ئەو وێنانە بەسەر دەکەینەوە.
سەرەتا ئەم وێنە کورتانە هەوڵی تێکشکاندنی ڕێزمانی زمانیان داوە. چ لە ڕووی ڕستەسازییەوە، چ لە بەکارهێنانی 
ئامرازەکانی پەیوەندییەوە، چ لە ئەنجامدانی پرۆسەی "ئێلپس" یا "ئیزمار" یا "قرتاندن". هونەری شیعریی بوارمان 
دەداتێ گەمە بە زمان بکەین، بوارمان دەداتێ بەرامبەر بە دەسەاڵتی زمانی دایک یاخی بین و بواریشمان 
بهێنینەوە. بەاڵم ئەم گەمە  بەکاری  تایبەت و شەخسی  جارێکی دیکە  بە شێوەیەکی  دەداتێ، 
و یاریکردنە تا چ سنوورێک بوارمان دەداتێ و ئەم تێکشکاندنە لە پێناو زیندووکردنەوە و 
تەقاندنەوەی زمانە، یا تەنها تۆڵەیەکە لە مێژووی دەکەینه وه ؟ هەوڵ دەدەین لەم چەند 
وەاڵمەکان  ڕەگەزی  کەم  الیەنی  بە  یا  بدەینەوە،  پرسیارانە  ئەم  وەاڵمی  الپەڕەیەدا 

ئامادە بکەین.

وێنەکان:

هەڵتۆقیوە
مێژوویەکی درێژ

بە نێوچاوانی شاخەوە
لەم وێنەیەدا، شاعیر بە فرمان دەستی پێکردووە، لەجیاتیی ئەوەی 
فرمان وەکو ڕێزمان پێمان دەڵێ، دەبێ لە کۆتایی ڕستەوە بێ، 

ردەم
دەبیسە
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ئەو لە سەرەتا دایناوە. ئەم جێگۆڕکێپێکردنەی وشەیە لەپێناو ئەوەیە، کە واقیع بە 
هەموو دژوارییەکانییەوە بخاتە ڕوو. لێرە سێ ڕەگەز هەن: هەڵتۆقین، مێژوو، شاخ. 
بەاڵم لێرە فرمانی "هەڵتۆقین" ناکۆک لە گەڵ مێژوو دەوەستێت، چونکە هەڵتۆقین بە 

کارگ  و  دومەاڵن  هەڵتۆقینی  زیپکەیەک،  هەڵتۆقینی  هەڵپەڵماندن،  هەڵپەڵمان،  واتای 
مێژوویەکی  مێژوو".  "هەڵتۆقینی  لە  وەک  خوێنەر،  دیدی  و  گوێی  بەر  دێتە  گونجاوتر 
درێژیش ئاماژە بۆ کات دەکات، بۆ ماوەیەکی درێژ دەکات، کەچی هەڵتۆقین لە شوێن 
و پنتێکی دیاریکراو ئەنجام دەدرێت، نەک لە پانتاییەکی کاتدا. بۆیە لێرە ناکۆکییەک لە 
نێوان فرمان و ئەوە ناوەی کە فرمانەکەی لەسەر ئەمجام دراوە، دەردەکەوێت. ئەگەر شاخ 

لە شیعری هاوچەرخی کوردی بەرچاومان  لە فەزای شۆڕش بکات وەکو ئەوەی  گوزارشت 
تەنانەت  ناجۆر،  ناڕێک،  پەرچەکردارێکی  وەکو  شیعرییەدا،  وێنە  لەم  مێژوو  ئەو  دەکەوێت، 

ناشرینیش سەیری کراوە. مێژوو چڕ دەبێتەوە و لە پنتێکی دیاریکراو، ئەویش ناوچەوانە، وەکو 
کردارێک  بۆ  سەرنجمان  و  دەچێتەوە  یاد  لە  شتێکمان  هەموو  سەرەتا،  هەڵدەتوقێ.  زیپکەیەک 

ڕادەکێشێ، پاشان پێمان دەڵێ ئەم کردارە چ کردارێک بووە و لە کوێ ئەم کردەیە ئەنجام دراوە. 
نهێنیش  بە شێوەیەکی  ئەگەر  تەنانەت  کاریگەرە،  کاتێکی  مێژوو  بچێت کە  بیر  لە  ئەوەمان  نابێ 
بێت، چاالکیی خۆی دەردەپەڕێنێ، بەاڵم هەڵتۆقان شتێکی کاتییە. لێرەش ئەم دژایەتییە کۆ دەبێتەوە 

لەپێناو سڕینەوەی مێژوو.

قەرەباڵغی ئینسان
نۆتێکە

تەنهایی ژەنیارەکەیەتی

لەم وێنەیەش دیسانەوە گەمەیەک لە نێوان "قەرەباڵغی"و "تەنهایی" کراوە.  ئینسان وەکو بکەر ڕێ 
چۆڵ دەکات بۆ ئەوەی "تەنهایی" وەکو ناوێکی موجەڕەد، کە لە ئاوەڵناوی "تەنها"وە هەڵهێنجراوە، 
بێتە نێو ئەم وێنەیەوە. واتە،ئینسان وەکو کائینێک نابێتە بکەر، بەڵکو هەستێک:" تەنهایی" ڕۆڵی 
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بکەر دەبینێ، ئەو، ئەو ڕۆڵە دەبینێ. 
یا هەر  یا سەمفۆنییایەک،  نەک کۆنسێرتێک،  لێدێت،  نۆتێکی  تەنها  وەکو  قەرەباڵغییە  ئەم  ئەوەی جێی سەرنجە، 
ئاوازێکی دیاریکراو، لێرەش دیسانەوە لە نێوان قەرەباڵغی کە ئاماژە بۆ جەنجاڵی دەکات، لە پنتێکدا کۆ دەبێتەوە و 

دەبێتە "نۆتەیەک."
تەنهایی چی دەژەنێت، تەنها نۆتەیەک کە دووبارە و سێبارەکردنەوەی دەبێتە مایەی جاڕسی و بێزاری. لەم وێنەیەش 

دیاردەکان لە پنتێک کۆ دەبنەوە و ئەوانیش وەکو وێنەکەی پێشوو هەڵدەتۆقن.

ئەوەی خۆم بە خۆمی
دەکەم

تۆش پێمناکەی
لەم وێنەیە دوو ئەکتەر هەن: من و تۆ. ئەمەش مەرجی هەموو دیالۆگێکە، چونکە "من" بەبێ "تۆ"، "ئێمە" 
بەبێ "تۆ"، یا بەبێ "ئێوە" دیالۆگ دروست نابێت. تەنانەت دیالۆگ تووش پچڕان دەبێ. ئەم پچڕانە 
لەوێوە سەرچاوە دەگرێت، کە خود دەبێتە بار بەسەر خودەوە، خود ئازاری خود بە شێوەیەک 
دەدا، کە ئەویدی بوونی دەکەوێتە السەنگییەوە لەم ئازاردانە. ئازاردان کاتێک لە "تۆ"ەوە 
دێتە بەرهەم، بێگومان لە ئازار گەورەترە، کە لە "ئەو"ی غایبی شیعری کالسیکییەوە 
بەرپا بووبێت. چونکە ئازاری وجوودی لە ئازاری موجەڕەد و زیهنی زیاترە. ئازار کاتێک 
لە یەکێکی دیاریکراوەوه  دێت، زۆر بەهێزترە لەو ئازارەی کە لە "ئەوێک"ەوە دێت، کە 

ڕەنگە گەمە شیعرییەکان دروستکەری بووبێت!
خۆمێکی  بەسەر  خۆمێک  دەگرێ.  شاعیر  بەرۆکی  خۆم  و  خۆم  دووفاقیی  لێرە 
دیکەدا زاڵ دەبێ، ئازاری دەدا، تووشی شەونخوونی دەکات، تووشی ئێشک و 
خەوزڕانی دەکا. ئەم دوو بوونەوەرە یەکێکیان بکەری شیعرە و ئەوی دی 

بوونەوەرە کۆمەاڵیەتییەکەیە. شاعیر تەنهایەکی ئەبەدییە.

درەختەکان
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زمانەکانی زەوین
ساراکان

ماناکانی دەریا
دەریا،  ماناکانی  ببێتە  سارا  و  زەوی  زمانی  ببێتە  درەخت  و   زەوی/دەریا  کۆکردنەوەی 

گەڕانێکە بە دوای یەکێتیی گەردوون. دژایەتییەکان لە ڕواڵەتیان بەتاڵ دەکرێت و مانای 
نوێیان بە بەردا دەکرێ. سارا و درەخت دوو دیوی یەک شتن. جەنگەڵەکانی دوێنێ سارای 

ئیمڕۆن.
دیاردە سروشتییەکان گوزارشت لە زەمین دەکەن و شیکڵە سەرەتاییەکانیان دەسڕێنەوە 

راڤەی بکات. چونکە ئەگەر  بتوانێ  ناوەڕۆک قسە دەکات. وەکو ئەوەی شەو تەنها ڕۆژ  و 
گریمانی ئەوە بکەین کە تەنها هەر ڕۆژ هەبوایە و شەو نەبوایە، ئەوە ئەو کات هەرگیز ڕۆژ 

ئەو ڕۆژە نەدەبوو کە ڕۆژی ئیمڕۆ تیایدا دەژین.
ئەم ڕۆچوونە به  نێو شتەکاندا شیعرییەتی هونەری هاوچەرخیشە، کە تەنها بە شیکڵە ڕواڵەتییەکان 

دڵی ئاو ناخواتەوە، بەڵكو دەیەوێ زمانی شاراوەی شتەکان دەسگیر بکات. شیعرنووسین تەنها بە 
سەیری گوڵ و باخچە و ئەستێرە مەیسەر نابێت، بەڵکو لەو پەیوەندییە سەیر و شاراوەیە ڕادەمێنێ، 
کە هەر شاعیرە و بە شێوەیەکی تایبەت دەیخوێنێتەوە و تۆماری دەکات. ئەمە یەکێکە لەو هۆکارانەی 
کە خوێنەری شیعری نوێ لە دەقی نوێ دەڕەوێنێتەوە، چونکە هەمیشە دونیایەکی دیکە وێنا دەکات، 

کە لە پێشچاوی ئێمەدا نییە.

ڕێگە
حکایەتی زۆری نەگێڕاوەتەوە

خۆیان
لە نەگەڕانەوەت حەشارداوە

لەم وێنەیەدا قرتاندنێک بەدی دەکەرێت ؛ "خۆیان" ئاماژە بۆ چەند کەسێک دەکات کە نازانرێت 
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کێن. لێرە ئەوەی ونە، خودی ڕێگەیە و هەر ئەویشە حەکایەت دەگێڕێتەوە. ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی "خۆیان" 
کەسانێک خۆیان بشارنەوە. کەس وەک بکەر خۆی لە دەست دەدات و ڕۆڵێکی پاسیف دەگێڕێت لە کاتێکدا ڕێگا دەبێتە 
بکەر و ئەو حەکایەت دەگێڕێتەوە. ڕێگا و ڕەگ دوو دەستەواژەن، کە مێژووی ئینسانمان بۆ بەسەر دەکه نەوە. ڕێگا 
گوندا  زیهنییەتی  لە  ڕێگا  ڕێگایەک هەیە.  کوردییەکاندا  لە هەموو حەکایەتە  یەکترن،  تێکهەڵکێشی  و حەکایەت 
ئاشنایەتییەکە بەرە و نادیار و نەناسراو دەچێت. هەموو ڕێگایەک ڕێگایەکی دیکەی لێ جودا دەبێتەوە و کەسایەتی 
نوێ و ڕووداوی نوێی لێوە پەیدا دەبێ. ڕەچەڵەکی ئینسانی هاوچەرخ وەکو ڕەچەڵەکی قەرەجەکانە، کە تەنها ڕێگاکان 
دەتوانن پێناسەی بکەن، بە پێچەوانەی ڕەچەڵەکی ئینسانی تەقلیدی و سوننەتی، کە ڕەگ و شوێنەکانن. درەخت، 

سەرچاوەی ئاو، خانوو، کێڵگە، وەرز کە بە ڕێگاکان کۆتایی دێت.

ڕۆیشتنت
دەستدڕێژی دەکاتە سەر خەیاڵم
منیش نیگەران نیم

لە  تەنها  هاوچەرخانە  بەکارهێنانە  ئەم  بهێنێ،  بەکار  زمان  دەیەوێ  هاوچەرخانە  شاعیر 
تێکشکاندن و چەماندنەوەی سانتاکس و گەمەکردن بە وشە و دەستەواژە ئەنجام نادرێت، 
بەڵکو دەبێ جیهانبییەک لە گۆڕێدا بێ. زمان و جیهانبینی وەکو جەستە و جلوبەرگ وان، 
وەکو وجوود و مانا، وەکو شت و سێبەره کەی تێکهەڵکێشی یەکتر نەبن، دروست نابن. 
ڕەنگە لێرە پرسیاری "مۆدەرنیتێ" بورووژێندرێ، چونکە دەقی نوێ، تەنها بە گەمە 
شیکڵییەکان مەیسەر نابێ، بەڵکو گەمەکان دەبێ گشتگیر و یەکدیگر بن. وەکو 
قوڕەسوورەیەک بشێلدرێن و پەیکەر و شیکڵی نوێی لێ دروست کرێت. هەندێ 
خۆڵی سوور و هەندێ ئاو و شێالنێکی زۆر. ئەگەر بە شێوەیەکی مێتافۆر خۆڵ 

شیکڵ بێت و ئاویش موفرەدەکان بن. 
و  بوون  ئاوێتە  ئەم  تەواویی  بە  هەندێجار  ڕاپەرین  دوای  شیعری 
لە  خۆڵەکە  ئەوەی هەندێجار  وەکو  نەداوە،  ئەنجام  ئەلشیمییەی 
و  پێچەوانەوە  بە  دیکەش  هەندێجاری  و  بووبێ  زیاتر  ئاوەکە 
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ئەگەریش هاوسەنگییەک لەئارادا بووبێ، ئەوە ڕەنگە شێالنەکەی بە پێی پێویست 
نەبووبێ.

جیهانبینییە  لەو  گوزارشت  نوێش  زمانی  و  دادەهێنێ  نوێ  زمانی  جیهانبینی  بۆیە، 
دەکات. 

لە وێنەکەی سەرەوە جارێکی دیکە دیالۆگ لە ڕێگای "من" و "تۆ" پەیدا بووەتەوە. دیالۆگی 
عاشقانەیە، بەاڵم بە کەرەسەی نوێ.  هەموو دەستەواژەکانی "فیراق" و "ویساڵ" لە شیعری 
حەجرەی کوردی شارەزاین، کە گەمەکردن بەم دوو چەمکە گەیشتۆتە دواسنوورەکانی. 
لە غەزەلییاتی شیعری کوردی و لە شیعری سۆفیگەریی ئەم دوو دەستەواژەیە بە زۆری 
و هەندێجاریش بە زیادەڕەوییەوە لە الیەن الساییکەرانی شیعری حوجرەوە بەکار هاتووە.

کاتێک دالوەر تێرمی "دەستدرێژی" بەکار دەهێنێت، وەکو ئەنجامی دوورکەوتنەوەی یار، ئەو 
کات خەیاڵ دەبێتە قوربانی، ئەنجامی قوربانییەکەش "نیگەراننەبوونە" تەواو لێرەدا هاوکێشە 

تەقلیدییەکە تێک دەچێت و ئاسۆیەکی دیکەمان لە بەردەم دەکرێتەوە.

تەعبیرکردن لە
تۆ

تەعبیرکردنە لە
بوون

الی شاعیر لە ئاستی جیاواز و لە ئاڕاستەی جیاوازیشدا دیالۆگی شیعریی لە نێوان "منی شاعیر" و 
"تۆ" ساز دەبێ. لەم وێنەیەی سەرەوە ڕاناوی "تۆ" لێواولێو دەبێ، هەموو ماناکانی بوون دەقۆزێتەوە. 
"تۆ' لە بووندا دەتوێتەوە، تەنانەت هەموو شتێک دەبێتە "تۆ" و "تۆ"ش دەبێتە بوون. واتە شاعیر 

ئەویش لە نێو ئەو بوونە دەتوێتەوە. پاشماوەی شیعری سۆفیگەریی لێرە سەرهەڵدەداتەوە.

ئاسمان
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چنگ چنگ
دەپێوم

تۆ
لە هیچ چنگێک گیر نابیت

ڕاستە چنگ لە یەکێک گیر دەبێ وەکو لە چەندین دەستەواژەی کوردیدا چاومان پێی دەکەوێ، گوێمان لێی دەبێ. 
بەاڵم "چنگلێگیربوون" ئیدیۆماتیکێکە، کە وشەبەوشە ئەو مانایە ناگرێتەوە، کە گوزارشتی لێدەکات، بەاڵم میتافۆرێکە 
:" ئای،  کە زیاتر دەسەاڵت و سەروه ریی یەکێک بەسەر یەکێکی دیکە ساغ دەکاتەوە. دایک بە منداڵەکەی دەڵێ 
ئەگەر دەستم لێت گیر دەبوو!" بە واتایەکی دی، لەم وێنە گوزارشت لە دەستبەسەرگرتنی و تەنانەت لە مانای 
خاوەندارێتیش نزیک دەبێتەوە. بەاڵم "چنگ" پێوەرێک نییە بۆ ئەوەی پانتایی بپێوێ، بەڵکو دەوترێ "چنگێ گەنم" یا 

"چنگێ خۆڵ" دوو واتای جیاوازی چنگ.
ناڵێ  شاعیر لەو وێنەیەدا چنگی لەجیاتیی "بست" داناوە، کورد دەڵێ ئەم خاکە بستبەبست دەپێوم، بەاڵم 
"چنگبەچنگ دەپێوم". بست هێزی تێدا نییە، کردەیەکی پاسیڤە، کەچی چنگ لە کردەیەکی ئەکتیڤ 
وەکو  ئاسمان،  لەگەڵ  شەڕ  دەکەوێتە  شاعیر  "چنگلێگیرکردنە"  بەم  دێت.  پێک  چاالک  و 
پەرچەکردارێک کە شاعیر لە توانایدا نییە، خاوەندارێتی خۆی بەسەر ئەو "کەس"ەدا ساغ 

بکاتەوە کە موخاتەبەی دەکات. شەڕێکی دۆڕاو وێنەیەکی جوان.

هیچ
هەواڵێکی گرنگ هەڵینەکردووە

ئەوە تەنیا
هاڕەی دڵی منە

دەکات  بەرکار  و  فرمان  نێوان  لە  گەمە  هەمان  شاعیر  وێنەیەشدا،  لەم 
و  "هەواڵ"  نێوان  لە  دەکات.  گەمەیە  ئەم  ئاست  سێ  لە  بەاڵم  ؛ 
" هەڵکردن" و "هاڕە"دا. خوێنەر دەتوانێ ئەم سێ ئاستە بەسەر 
بکاتەوە و لەم تێکشکاندنە تیشک بقۆزێتەوە. ئەوەی من لێرە 
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دەیکەم، تەنها خوێندنەوەیەکی خۆمە و گومانم لەوەدا نییە کە خوێنەری بە سەلیقە 
دەتوانێت دەالالتی دیکە هەڵهێنجێنێ. بۆ نموونە وشەی "دڵ" لە کۆتایی، یا لە وشەی 
پێش کۆتایی داندراوە، بەاڵم هەموو ڕچەکان دەچنەوە سەر ئەو. وەکو ئەوەی دەوترێت 

هەموو ڕیگاکان دەچنەوە بانە.

کە جاری جاران بووم
مەستی مەست پەروانە

السایی دەکردمەوە

لێرە پرۆسەی قرتاندن بە دی دەکرێ، چونکە "کە جاری جاران بووم" شتێکی نوقسانە. لە دوای 
"خەبەرێک"  بە  پێویستی  بخوێندرێتەوە،  "موبتەدا"  بە  عەرەبی  ڕێزمانی  پێی  بە  جاران"  "جاری 

دەبێ. جارای جاران نانم دەخوارد، جاری جاران السایی پەروانەم دەکردەوە هتد. بەاڵم لێرە دەبێ 
لە پشتەوەی ئەو قرتاندە گەمەیەک هەبێ. دەبێ ئەو گەمەیە چی بێت و لە پێناو چیدا بێت؟

دەکردەوە. هەموو  پەروانە السایی  تەنانەت  "مەستبوونە"، مەستبوونێک  قرتاوە خودی  لێرە  ئەوەی 
کە  مەستییە  هەر  دەزانین.  "پەروانە"  و  "شەم"  نێوان  سۆفیگەرییەکەی  و  ڕۆژهەاڵتی  پەیوەندییە 
دونیای  بچێتە  یەکجارەکی  بە  و  بسووتێنێ  عیشق  ئاگری  بە  خۆی  تاکو  دەکات  پەروانە  پەلکێشی 

نەمانەوە بۆ ئەوەی سەر لەنوێ لەدایک بێتەوە و لە هەرماندا بژێ.

ئەوەی با بردی
نانووسرێتەوە

ئەوەی دەبێتە یادەوەری
ناگێڕدرێتەوە

دەمێکە حیکمەت تێکەڵی شیعر بووە. حیکمەت چەندین جۆری هەیە: لە پاڵ حیکمەتی ئاینی، حیکمەتی 
قسەی نەستەقیشمان هەیە، هەروەها حیکمەتی بەها گەردوونییەکان کە تێکهەڵکێشکردنیان لە 
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گەڵ شیعری  هاوچەرخدا ڕەنگە بارستاییەکی نەشیاو، بارستاییەکی وا بدەنە دەق لە جیاتی ئەوەی سوکەڵەی بکات، 
بیدات بە عەرزا. بەاڵم ئەم حیکمەتەی شاعیر لێرە دەیەوێ بیترنجێنێتە نێو دەقەکانییەوە، لە هەناوی ئەزموونەوە 
لەدایک بووە. ئەمەش قوواڵیی ئەزموونگەرایی دەبەخشێتە دەق. زیندووکردنەوەی یادەوەریی هەمیشە دووفاقەیە، 
نییە.  ئێمەدا  دەستی  لەژێر  هەندێجار  تۆمارکردنەوە  میکانیسمی  یا  ناکات،  تۆمار  شتەکان  هەموو  زاکیرە  چونکە 
دەوترێت "زاکیرە"ی دەستبژێر، واتە تەنها ئەو شتانە تۆمار دەکات، کە لە پێناو ئیدامەپێدان و مانەوەی کەسدایە. 

گومان لەوەدا نییە کە ئەوەی دەگێڕدرێتەوە بەشێکە، تەنها بەشێکی هەموو بەسەرهات و ڕووداوەکانە.

شاعیر
تەڵە

بۆ بوون
دەنێتەوە

لە دارستانی
زمان

بە  دژ  هەڵگەڕانەوەیەکە  شەڕە  ئەم  ئارادایە.  لە  دەمێکە  زمان  و  شاعیر  نێوان  شەڕی 
زمانی باو، زمانی کۆمەاڵیەتی، تەنانەت زمانی دایک. عاسیترین دیاردە زمانە، گیرترین 
ڕەهەندی مرۆڤە. ئەمە یەکێکە لەو هۆکارانەی کە شاعیر لە زەمانی ئەفالتوونەوە بە 
چاوێکی پڕ لە گومانەوە سەیری دەکرێ، دەمێک لەبەر ئەوەی خەیااڵوی و ناواقیعانەیە، 
دەمێکی دیکە بە درۆزن و دەمێکیش بە نەرجسی لە قەڵەم دراوە. بێگومان گشت 
ئیش  شار  ناوەوەی  لە  و  شار  دەرەوەی  لە  شاعیر  چونکە  ڕاستن،  تاوانانە  ئەم 
دەکات، لە دوورەوە دەڕوانێتە کۆمەڵگە و لە ناویدا دەژی، ئیلتیزامەکانی ئەوە 

بە ئاسانی ناخوێندرێنەوە.
لەگەڵ  بووە،  جادوو  و  سیحر  تێکەڵی  دێرزەمانەوە  لە  شیعر  زمانی 
لەرانەوەی گژوگیا و لەرینەوەی پەڵەهەور و گڤەی با و ڕەشەبای 
دۆڵەکان و بێدەنگیی تاشەبەردەکاندا هەڵیکردووە. ئەم ئەرکانە 
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تاکو ئێستا بە شێوەی جیاواز ماونەتەوە، بەاڵم لە دید و بۆچوون و تێگەیشتنی نوێدا. 
شیعری هاوچەرخ بانگه شە بۆ یەکێتیی گەردوون دەکات بە هێزێکی دەرەکی، تاقە هێز 

هێزی زمانە، کە شاعیر دەیتەقێنێتەوە و ڕەهەندە شاراوەکانی کەشف دەکات.
دالوەر دەیەوێ بوون بخاتە ژێر تاقیکردنەوەی زمان بۆ ئەوەی لە په نهان و ڕازە شاراوەکانی 

تێبگات.

شیعر
خۆڵەمێشی 

کڵپەی
زمانە

وێنەی سەرەوە  زمان( ئەم  و  نێوان شیعر  )پەیوەندیی  لەسەر ئەم چەمکەی سەرەوە  بەردوام 
پرۆسە  ئەم  دەکرێنەوە،  کۆ  دژوارەکان  جەمسەره   "کڵپە"  و  "خۆڵەمێش"  نیوان  لە  ئافرێندراوە. 

شیعر  ڕەنگە  دەناسرێتەوە،  االضداد"  "جمع  بە  عەرەبی  ڕەوانبێژیی  لە  کە  کۆنە،  زۆر  ڕەوانبێژییە 
گونجاوترین شوێن بێ بۆ کۆکردنەوەی دژوارەکان. ئەم کۆکردنەوەیە سوریالییەکان زۆریان بەکار  هێنا 
و لەم لێکدانە چاوەڕوانی تیشکیان دەکرد. خۆڵەمێش ئاماژە بۆ دامرکاندنەوە و مردن و خامۆشبوون 
دەکات بە پێچەوانەی "كڵپە"، کە ئاماژە بۆ چاالکیی و وزە و هەڵچوون دەکات. ئەم دامرکاندنەوە خاڵی 
پێگەیشتنە، خاڵی کۆتایی کردەیەکە، لێرە کۆتایی شیعر وەکو ئۆرگازم سەیر دەکرێت و لە خاڵێکی 

ورووژانەوە بۆ حەوانەوە و رەحەتبوون وەردەچەرخێ.

چاو
ئەو هەموو تاریکییە نابینێ

شیعر نەبێ
ڕەنگە ئەم وێنە شیعرییەی سەرەوە چڕکردنەوەی پرۆژە شیعرییەکەی شاعیر بێت! ڕەنگە خوێن 
پرسیاری ئەوە بکات، چۆن تاقە وێنەیەک ئاماژە یا خەستکرنەوەی پرۆژەیەکی شیعرییە؟ لە نێوان 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد

22
3



شیعری کالسیکی یا شیعری حوجرەی کوردی و شیعری  هاوچەرخ چوار وەرچەرخان بەدی دەکەین. ئەگەر هەندێ 
دەقە شیعر لێرەوە لەوێ وەالوە خەین، شیعری کالسیکی شیعری چاو نییە، بەڵکو شیعری زەینە، وێناکردنێکی زەینییە 
و شاعیر سەیری جیهانی دەرەوە ناکات، ئەوه ی زیاتر بیر لە سەنعەتی شیعریی دەکاتەوە، وێنە دێرینەکان سەرلەنوێ 
یەکەمە کە سیمای  وەرچەرخانی  پەڕەمووچ دەگرێتە دەست. گۆران  بە سەلیقەی خۆی  و پشتبەستن  هەر شاعیر 
ئینتیباعی دەبەخشێتە شیعر، کە چاو وەکو بەهێزترین ئۆرگانی هەست دەکەوێتە گەڕ، بچووکترین و شاراوەترین 
بزووتن، وردترین دیمەن دەقۆزێتەوە و دەیخاتە سەر الپەڕە. گۆران مەزنترین فۆتۆگرافەری شیعری کوردییە. لە 
بە شیعر  بۆ قژزەردێکی جوان  لە ڕچەیەکی هەورامانەوە  ئاسمانەکان،  پەڵەهەوری  بۆ  جادەیەکی چۆڵ و هۆڵەوە 
دەگوازێتەوە. زمان پاراویی گۆران لەم سەرچاوەیەوە هەڵدەقووڵێ. فۆتۆ تا پاک و بێگەردتر بێ، هەندە لە توانایدا 

دەبێ وردەکارییەکان بگوازێتەوە.
وەرچەرخانی دووەم، شیعرێکی گشتگیرە بە کێشە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و نەتەوەیی و تەنانەت ئایدیۆلۆژییەکانەوە. 
چاو تەنها ئەو ڕۆڵە دەبینێ بۆ ئەوەی شتێک بگوازێتەوە و دواجار بە فلتەرێکی دیاریکراودا تێپەڕی کات، لە 
دەیەوێ  لە هەشتاکانەوە  وەرچەرخانی سێیەم  وەرچەرخانە.  ئەو  لە خەسڵەتی  یەکێکە  فلتەردان 
نەتەوایەتییەکانی  و  ئایدیۆلۆلۆژی  بارستاییە  و  ئازادە  تاکە،  شیعری  بکاتەوە،  خۆی  ڕچەی 
وەالوە خستووە. وەرچەخانی چوارەمیش لە دوای راپەڕینەوە بە دەنگ و ڕەنگی جیاوازەوە 

تاکو ئێستا بەردەوامە.
"چاو" لە الی دالوەر لە توانایدا نییە وردکارییەکان ببینێ، بەڵكو ئەمە کاری شیعرە، 
بە شیعر دەکرێ شتە پەنهان و ڕازەکان بنووسرێتەوە. زمانی شیعریی پێش بینین 
نابینرێت، بەڵكو  واتە ئەوەی بە شیعر دەگوازترێتەوە، بە چاوی ڕووت  دەکەوێت، 

پەیوەندییەکی نوێ لە بوارەدا سەرهەڵدەدا...

دڵم
بەرگەی

نەهاتنێکی دیکە
ناگرێ
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"هاتن" و "نەهاتن" دوو چاوگن کە تەنها لە واتادا دژ بە یەک ناوەستن، بۆ نموونە 
دوو  لە  چوونەدەرەوە  و  هاتنەژوورەوه   نییە.  "چوونەدەرەوە"  و  "هاتنەژوورەوە"  وەکو 

ساتەوەخت پێک دێن، کە کردارەکەیان تیا ڕوو دەدات. لە لەحزەیەکدا "دێینە ژوورەوە" 
و لە لەحزەیەکی دیکەشدا "دەچینە دەرەوە"، بەاڵم ئەم بەراوردە بۆ "هاتن" و "نەهاتن" 
مومکین نییە. ڕاستە لە ساتەوەختێکی دیاریکراودا کردەی "هاتن" ڕوو دەدات. بۆ نموونە 
دیاریکرای  کاتێکی  لە  کردەکە  ماڵمان.  بۆ  هات  دوو  سەعات  براکەم  دوێنێ  دەوترێت: 
کتوپڕدا ڕوو دەدات، کەچی ناتوانین بڵێن: دوێنێ براکەم سەعات دوو نەهات بۆ ماڵمان، 

ئەگەر پێشوەخت چاوەڕوانیی لەئارادا نەبووبێت.
ئانوساتی خۆی هەبێ،  بەرپا بووە. ئەگەر هاتن  ئاستەدا  نێوان ئەم دوو  لە  گەمەی شاعیر 

کەواتە نەهاتن بێ ئانوساتە، لە پشتی ئەم سڕینەوەی کاتەدا، بۆشاییەک دروست دەبێت و تەنها 
بە "چاوەڕوانی" پڕ دەبێتەوە.

بە ڕای من، جوانترین شیعر ئەو دەقەیە باسی شتێک دەکات و شتێکی دیکەمان پێدەڵێ. ئەم گەمەیە 
ڕووەوە  لەم  دەشارێتەوە،  خۆی  دەق  لۆچەکانی  نێو  لە  پێدەکرێت،  درکی  بەڵكو  نابینرێت،  چاو  بە 
دەتوانین بڵێن شیعری دالوەر ڕەحیمی بەم ئاڕاستەیە ئیش دەکات. دالوەر لە ڕێگای ئەم گەمانەوە 

دەیەوێ تیشکی نوێمان بۆ بقەپێنێ و پێشکەشی خوێنەری شیعری بکات...
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