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ـ حزینـ»   شــی«  به حرمت حریم
حرفاول: آنچه یک پدیده ادبی هنری را در طول زمان، در میان همقطارانش، متمایز از همه خواهد 
کرد، شیوە های حرکت آن پدیده است. چه بسا همه ما به خوبی به این مهم واقف شده ایم که جهان 
فیزیکال مکشوف، تاکنون جهات بسیار -نە بی شمار-ی را در معرض فهم مبسوط ما قرار داده است: 
راست، چپ، مستقیم، عقب، باال، پایین، راست شمالی )شمال شرقی(، چپ جنوبی )جنوب غربی( و 
به موازات هر حرکتی می توان، جهتی نو کشف و دراختیار -الاقل- فهم خویش قرار داد و به راحتی 
در معرض تغییرات سازمند »هستن« در هستی حیات قرار گرفت و بی هیچ آسایشی، آن همه آالینده 
مزخرف مردود را از پیکره پیر ِخَردهای پربار بشری زدود؛ و بدینسان است که جهات موازی جهان با 
جهات از پیش کشف شده تازەای، از نو کشف می شوند. این جهات موازی، نشان از آن دارد که انسان، 
همچنان جهت دار به این جهان گام نهاده و هر روز که بیشتر وارد بزم های سنگین »بودن« می شود، 
بیشتر می فهمد که هنوز چه جهات بی شماری که در انتظار این پدیده مأیوس -انسان- هستند که 
دمی از جهل غالب اش فاصله بگیرد و سر در الیتناهی آن همه تصور الابالی نهاده، بی هیچ دستگیر 
بی دستی، در آن ساحت نامتقارن خطوط گام بگذارد؛ برای بی درجاماندگان آنجا -که در آن لحظه اینجای 
ما خواهد بود- دستی تکان دهد و بر عبور خویش، تأملی کند کە هرچه زودتر، هرچه بیشتر آن جهات 
بی درزمان کشف تر شوند و در کل بی کرانگی خویش، سرمستانه در انتظار معبر واقع شدن، قرار گیرند. 
اکنون با این توضیح ساده مبهم، می توان به جهات بی  درپایان »شی« در حریم حزین اش پرداخت و 
شیفتگان کلمه را ترغیب به عبور از این معبر بیدار کرد. آنچه موجب سرمستی پدیده  »شی« در زمانه 
خود و زمان آیندگان خواهد بود، چگونگی چنگ انداختن در خورجین خشن زبان است و چه بسا هر 
لحظه این حقیقت تلخ را به عابران خود، یادآوری خواهد کرد که: برای دست یازیدن به مخمل بدنه 
بی پیر کلمه، به جنگی بی پایان با جنگجویان حریم زبان، نیاز است و ابزار این جنگ، تنها شهود در بی 
توجهی است به هر آنچه یافتن اش می خوانند و همان شیفتگی بی پایان جان های بی دربستر است در 
هوای »های های« کلمه. چرا که نه هیچ یافتنی در کار خواهد بود و نە هیچ هوایی به کمک بالندگی 
عابران خستەازجهات، می شتابد: آە! دستورها، دستورها دست بردار نیستند و هر لحظه نعره می کشند 
که: »شی« نه مصدر است و نه ماضی بعید و نه حتی مستقبلی که بخواهد نوید لحظات بالیدن و رستن 
بدهد. »شی«، تنها تجسمی آنی از »کلمه« در مقطع بی رمقی از زمان است و بس. و همیشه همان شکل 
مجسم »کلمه« نیز باقی خواهد ماند. نیازی نیست در بدو شدن این کلمه، آن خورجین خشن را دست کم 
بگیریم و فکر کنیم که این نیز بگذرد! نه، هرگزا که »شی« بگذرد... این توی، یار هموار کلمه، که باید آماده 
عبور شوی از جهات بیدار »شی« که حاال دیگر هر یک به تمامی یک گذرگاهند و ناخفتەگان کلەشق 
را به جنگ می طلبد: جنگی جهت عبور و جهش در نقطه پایان گذرگاهی که نقطه پایانیش نیست...
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صفحه٦٧تا٢
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صفحه١٦٢تا١٤3

صفحه٢٠٠تا١٦3

             وتەی سه رنووسه ر: نڤیس  و یەئسی نڤیسار )ل٢(                
ماتەمینی هاوڕێی چیرۆکنووس: خاتوو مریەم قازی )ل ٧(

حەقیقەتی  و  سپی  فەلسەفەی  ئەڤین)ل٢٨(  و  ڕۆمان  کەلیمە:  شیکەرانی 
قادری  حاجی  خاکی  لە  هزراندنێک  محەمەد:  مەسعوود  سێهەم)ل٣٤( 
کۆیی)ل٤١( کاریگەریی دەروونناسی لەسەر چیرۆک)ل٤٩( پێگە و قۆناغەکانی 
ئەدەبی کوردی لە کرماشان و ئیالم)ل٥٣( پەیڤینی دەقی ئەدەبی و لێکدانەوەی 

پەیڤینی ڕەخنەیی)ل٥٧( بۆچی مێش کرێچی ناو شەکردان نەبێت؟)٦٠(

تەوس: گوێچکەبە نفلە! )ل٦٩(
شێعر: فارسی و کوردی )ل٧٣(

ئارام: شاعیری بەرەی نائارام )ل ٨٩(
چیرۆکی کوردی:)ل١٠٧( دۆسییەی تایبەت بە دینۆ بوتزاتی )ل١٢٣(

هەڤپەیڤین:
شاعیران خوڵقێنەری جیهانێکی نوێترن

وت و وێژی گۆڤاری “شی” لە گەڵ شاعیر جەالل مەلەکشا )ل١٤٤(

پرسی ناسنامە لە ئیالم و کرماشان
وت ووێژێک لەگەڵ نووسەر و ڕەخنەگر: عادڵ قادری )١٥٢(

شێعر کوردی تەمسق تەرین ئشق ژیان منە
وت ووێژ وەگەرد شاعر ناسیاێ کورد: دۆکتۆر عەلی ئوڵفەتی )ل١٥٧(

کودەتای وشە
وت ووێژێک لەسەر کتێبی “ترین تەنیا”ـی ئەرسەالن چەلەبی )ل١٦٠(

ئەڵقەی پێوەندیی نێوان دوو نەسل
دۆسییەی تایبەتی گۆڤاری شی

لەمەڕ نووسەر و وەرگێڕ و ڕۆژنامەوانی ناسراوی باکوور

فرات جەوەری

یاربیشی
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دوابینییەک لەمەڕ سەرهەڵدانی ئاکادیمییای موازی:

مەندەکانی  منزڵە  بە  بگەینەوە  نییە کە  ڕێگا  و  ڕێگاوەیە  بە  شۆڕشێک 
کە  دەستپێدەکات  لێوەوە  قڵشی  کەنار  لە  زرێبارێک  سەراوردمان. 
بتوانێ چی پیتی پیرەڵۆکی ئەم سااڵنەی نێوزارمانە، ڕایماڵیت و هزری 
نوقم کردنی دوورگەی  بەرەومان:  ئەودیو زەمان، بگەڕێنێتەوە  کەڤنارای 
بێ مانادا... بێڕمودای  لە  مانادا،  بەحری  لە  کورد،  مرۆڤی  سەرگەردانیی 

پێویستەمامۆستاکانبیخوێننەوە:

١-هۆگرانیزمان:
سەرەتا پێویستە بە ڕاشەکاوی ڕایگەیەنم کە بزانن: من هۆگری زمانم، 
چونکە زمان بە هەموو زامەکانی خۆی، خەریکە دەمژەنێت کە زامارترم 
بکات. چونکە زامان، بێ دەرمان کەوتوونە ئەندامی مونزەویم و زەمانەتی 
چرکەیەک لە هەلی دراو بە هیچمان ناکات. جاری واشە زەمانە بەو هەموو 
چەواشەکارییانەی وا لە خوێنی کریستاڵییدا دەیبەستێ، دەمخەڵەتێنێ، 
ها! )هۆی مامۆستا پانەکە، پێویستە تۆ، ئەرێ ڕێک تۆ پێویستە بیزانی...(

٢-پێتوایەدەشێئەمەشۆرشێکیشاوەتبارانەیچینەکانبێ؟
کردنی  وێران  بۆ  ئەدەن  دەنگ  بەسەبرن،  و  لەسەرەخۆ  چەنێک  ئەها 
نا،  نوستووە،  وشەکانما،  یەکبەیەکی  لە  وا  دەروونیەی  حەزە  ئەم 
بچکۆلەکەی  فاشیستە  بۆ  فشت!  فامی  بۆ  بم  بەداخەوە  دەبێ  بێدارە... 
و  زمان  کەرامەتی  بە  بڕوات  وادیارە  تۆ  چونکە  فەشەلت!  زێهنی  نێو 
تۆ  دەڕووخێنن.  مرۆڤ،  بنەمای  کە  نییە  بێدارانەی  ئەندازە  ئەو  هەموو 
چ  بزانی  تا  نەکەوتووی  ئەمدیو  مەاڵشووت،  چینبەچینی  لە  هێشتا 
سێحرێک لە دەرکەوتنی کەلیمەدا، خۆی لە هزری ئادەمیزاد، ماتداوە.

٣-کامچین؟چینیسەرمایەخواز؟
سەرمایەدار!( نەموتووە  هەرگیز  من  خۆ  وشانە،  ئەم  بیانجوون  )جوان 
هەر  )ئەوان  نییە.  زمان  الیەنەکانی  لە  حەزی  هەرگیز  سەرمایەخوازی 
بەسیانە.  بکەن،  پێوە  ڕۆشنبیریی  و  بژمێرن  پارەکانیان  بتوانن  ئەوەندە 
هەمووە  بەو  بهێنن،  گاڵتەجاڕانەیان  شانۆی  لەوان  واز  نەبێ  حەیف 

سەیرانچییە سەیرانەوە؟ ئەو زمانەی کە چیتر کەس پێی ڕازاوە نییە و 
لە کەیەوە، کەس  لە کوێوە،  تابلۆی دووکانەکاندا دیارە کە  بە  تەنانەت 
زەمانیش  هونەری  بۆ  کاتی  کەس  زیاتر  لەوە  و  نەماوە  زمانی  تاقەتی 
دەستیپێکردووە؟ مەزن”  ئەدەبیاتی  “مەرگی  وتەنی:  بارت  ئیتر.  نییە 
ئەو مژارەی کە تەنها بووەتە ئامڕازێک بۆ فەخری دەستکورتانی وشە، تەنها 
بووەتە هۆی  یا خود  دێرینەکان،  دێڕە  ڕازاندنەوەی  بۆ  ئامڕازێک  بووەتە 
گەشەی دروشم و بە کار هێنانی دەستەوشەی ڕەنگاو ڕەنگی بێ بنەما؟

٤-چینیعەوام؟
لێرەدا هەموو هەڵسوکەوتە سێحراوی و شاعیرانەکان، بزر دەبن: میوانییە 
گەورەکەتان کۆتایی پێهاتووە و چیتر هیچ زمانبازییەک لە ئارادا نەماوە کە هۆی 
شانازیتان بێ. کۆتاییخوازەکان و ئەمر پێکردنی کڵیشە داسەپاوەکان لە الیەن 
فەرهەنگی ورکە سەرمایەخوازییەوە، ڕیشە دێرینەکانی زمانی لەبن دەرکێشاوە.
)هەمیشەکەسێکهەیەکەلەوپەڕیباشووریشارەکانتانەوەهاوار
دەکات:“هۆیداگیرکەرانیجوانییەکانیزەمین،بکشێنەوە”وئێوەش
ئێوە نوستوون؟ دەڵێ کێ و بێدارن هەمووتان بەگشتی شکور خۆ
تەنهاخەونیژیان-ێکیخۆش-بردوونییەوەوناتواننلێیهەستن...(

٥-چینیبەرهەمهێنەر؟
ئەم چینە، چیتر بە پێی پێویست، هیچ زمانێکی تایبەت بە نەقشی خۆی، 
هێزی خۆی و هونەری خۆی نییە و دەستەوستان لەبەر بارەگای ئەعالتاندا 
کەوتووە. بۆیە تا دێت، لێکپچڕانی پێوەندییەکان و هاورێیەتیەکان، ڕوو دەدات 
و چیتر هیچ دەروەستییەک بە هەڤاڵێتییەوە، ڕێزی نامێنێ. لە شوێنێک 
کاریگەر و لە شوێنێکی دیکە سەقەت... تەنانەت لەوێدا کە دەبێ کارناسانی 
جۆرێکی جیاوازی دەق، خوێندنەوەیەک لەسەر ئەو دەقانە بکەن کە ڕەنگە 
هاوڕەزمانی ئەو ڕێگەیە نووسیبێتیان، بە بیانووی ئەوە وا “هەڤاڵ و هاوڕێیە”، 
بێدەنگییەکی کوشندە پیشە دەکەن و دەقەکان لە بێ ناوبانگیدا دەمرن.
)ئێمەتەنهاترینەکانیزەمینینوهەمیشەشبەوپەڕیسەرحەپۆلییەوە،

هەمووشتێکدەزانین!(   

٦-جاڕەخنەیەکیشلەموەهمەگشتیخوازە:
سەرەتا هەموو دەزگایەک تێدەکۆشێت بۆ یەکییەتی زمان، بۆ تێگیرانی 
هەنێکیش  و  ئەندێشە  دەڵێن  پێی  هەنێک  کە  وشە  بە  الیەنێک 
زمانە  ئەم  دەبێ:  وا  پێمان  وا  ڕۆژەی  لەو  هاوار  بەاڵم  مەعنایە.  پێیان 

یەئسی نڤیسار
فریا یوونسی )سەرنووسەر(
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نایەین... پێوانەکانی  دەرەقەتی  چیتر  و  ڕەهایە  وێکهاتنەوەیەکی 
و ڕووخان شۆڕشی ئەوەش و شۆڕشەکان هەموو ڕووخانی ئەوەش

:ئەوەشڕووخانیڕووخان!
دوورگەیسەرگەردانیمرۆڤ،لەجێیخۆیدەمێنێتەوە:دەق!
شادمانیچینەکان،دێتوزیادترپەرەدەسێنێ:شایستەساالری!

چێژ؟ڕەنگەلەنێواندووموکەعەبیخوێنینیدیجیتاڵدا،ڕوویەکبدات...
سەرمەستی؟هەرگیز،پێموانەبێ!

بەیانیهێرۆتورتەکانی بەیانیکە بەقا؟هەنێکبوونەوەریموبتەالی
وەرنەدەگرت... بەهەند الرەیان، دیوارە گشتە ئەو داروپەردووی ژێر
لەبەر کەنەفت، و کز ئیتر ئیستاکە کە زمان، شۆڕشگێرانی فەنا؟

  پێواریزەماندا،هەڵتووتاون!
کە بێبەرەکانەوە بەرە الیەن لە زەبەالح شەقی هەنێک داهاتوو؟
هەموومانبەمواخیزیوشەدەزانن،داهاتوو؟دۆڕانیهەمووڕابردوو...
ئاکادیمیایموازی؟کپکراوبەئاجوریجەهلولەبیرکراوبەموزاییکیبێئاوەزی...

شوێنکەوتووانی وشە:
مەرجی یەکەم خۆشویستن، نا، خۆویستنی وشەیە. پێویستە   
پێداچوونەوەیەک بە سەر بارودۆخی ناسینی وشەدا بکەینەوە، پێش ئەوەی 
دەست بە نووسینی بکەین: وشە تەنیا ڕێگە و مافی هەڵبژاردنی ئێمەیە 
بۆ چێکردنی ئاکادیمییایەک کە بیهەوێ بەرهەڵستی ئاکادیمییای ئاسایی 
ئیمڕۆی کۆمەڵگەی کوردی لە ئەدەبیاتدا ببێتەوە. ئەو کەسێتییە دژوارانەی 
کە پێش ئەوەی تاکێتی بن، کەسایەتین و دوای ئەوەی ڕەددی زواڵڵبوونەوەی 
وشەیان کرد،- هەر وا ڕەحەت- بۆ هەمیشە کەسایەتی دەمێننەوە، پێویستە 
وشیار ببنەوە بۆ دۆخێک کە بۆ نڤیساری کوردیان ساز کردووە. کەواتە 
دژوارن، چونکە چەنای چەن ساڵە وازیان لە عەقڵییەتی موزەخڕەفی خۆیان 
نەهێناوە و بە بەسیتی پێداگری لەسەر ئەو هەموو زانستە دەکەن کە 
چیتر ناتوانێ هەڵگری زانایی بێت و ناوشیارن، چونکە هەرگیز نەیانهێشت 
بەو فامە ئازیزە بگەن کە “وشە” تەنیا ڕێگەی دەربازبوونی ئێمەیە لەم 
تەریکە، لەم تەنگەژە سەرکوتکەرە. ئەوان زانستێکی بێ کەموکووڕی و بێ 
کەمایەسی لە هزری هیالکییاندا شک دەبەن کە مانەوەی ئەو زانستە، 
لەوە زیاتر، لەسەر هەیبەتی بێداری “وشە”، کارتێکەری خراپی هەیە و تا 
ببێ –لەوە زیاتر- بەرەی ناوشیار و دژواری لێ دەکەوێتەوە. بەرەیەک کە 
سااڵنێکە بەوپەڕی ڕوودارییەوە، دەستەدەستە دروست دەبن و هەمووشیان 
تەنها یەک عەقڵییەت و ڕوانگەن. عەقڵییەتێک کە ساڵەهایساڵە دەستی 
لێنەدراوە و هەروا لە جێی خۆی ماوەتەوە و ڕوانگەیەک کە خۆشیان نازانن 
بۆچی هەرگیز پەرەی نەسەندووە و تەنیا خۆیان بەدڵیان بووە. هەرگیز 
نەیانویستووە بزانن پەیڕەوی لەو یاسا بێ بنەمایانە کە خۆیان لە ڕووی 
تەممەڵی و تەوەززەلییەوە دایانناوە و -لە هەمووشی خراپتر- دایانسەپاندووە 
بەسەر ئەدەبیات و ئەدیبانی دوای خۆیاندا و ئەو زانستە موزەخڕەفەی 
ئیستای کۆمەڵگەی ئەدەبیی ئێمەی لێ کەوتووەتەوە، زانستێک بووە کە 
تەنیا یەک قەستی بووە و تەواو؛ ئەویش سووکایەتی بە هزری “وشە”ـیە...

پێویستە پێش هەرشتێک بزانین کە ئێمە ئەوەندەش بەرپرس   
ناکا  پێویست  و  نەتەوەدا  کلتووری  و  ئەدەب  و  زمان  لە حەندای  نین 
تا ئەو ڕادەیە بۆ پاساوهێنانەوەی ئەوەی وا دەرەقەتی دەستەمۆبوون بە 
دەست زمانەوە نایەین، بیخەینە پای نەتەوەومەتەوە و شتی وا و ئەوەندە 
بەوپەڕی ڕوودارییەوە منەتی خزمەتکاری بە زمان و ئەدەب و کلتووروشتە 
بەسەر نەتەوەدا بکەین. ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەو بستە کارانەیە کە بۆ 

دڵی خۆمان -و تەنانەت جاروباریش بۆ ناوبانگ داخستن و ناسران-مان 
کردووە، کەچی هەر ئەوەندە نەخوێندرێینەوە، یاخود ئەو ڕێزەی وا تەنانەت 
شیاویشمان نییە لێمان بگیرێ، لێمان نەگیرێ، دائەگرین بۆ بنچینە و 
شوناس و هۆویەتمان و چما ناتوانین بزانین کە شوناس لە نێو هزری 
مرۆڤدا، ڕێک حاڵەتی ماکی هەیە و ئەوە خووخدەی دێرینی ماکە کە 
هەمیشە جۆرێک هەڵسوکەوت دەکا کە تەنیا دەبێ پێی ڕابگەیت و خۆشت 
بوێ و بیڕازێنیتەوە. ئەو ڕازاندنەوە و پێڕاگەیشتنەش تەنها لەسۆنگەی 
دەتوانی  دەستەمۆبوونی  بە  تەنیا  زمانیش  و  دەکرێت  تێچینی  زمانەوە 
داگیری بکەی. ئەرێ، پێوەندییەکی دووالیەنەیەو ڕێک وەک هەناسەی 
ژیان دێتە بەرچاوم: هیچ هەناسەیەک نییە لە ژیانی مرۆڤدا کە یەک الیەنە 
بێت، واتە تەنیا جارێک بیدەیتە دەر و ئیتر تەواو. دەبێ جارێک بیبەیتەوە 
نێو هەناوت جا دەتوانی بیدەیتەوە و ئەمە یاسایەکی گەلێک هاکەزاییە. بۆیە 
تەنیا ڕێگەی پەرەدانیش بە زمان، دەستەمۆبوونییەتی: دەستەمۆی زمان، 
دەستەمۆی وشە... چونکە تەنیا کەرەستەی نڤیسار، زمان و کەرەستەی 
سەرەکیی زمانیش، وشەیە. دەبێ بهێڵین سەفەرێک وشە داگیرمان کا، 
تا سەفەرێک بتوانین داگیری کەینەوە، کەڕەتێک دەستەمۆی زمان بین، 
تا لەهەر شوێنێکدا زمان هاتە سەر ڕێیەمان، بۆمان بوێستێت و بە مەیلی 
خۆمان دەستەمۆمان بێت. بۆ تێڕامانیش ئەوە بڵێم کە ئەو کەرستەیە، بە 
پێچەوانەی هەر کەرستەیەکی دیکەی ئەم دنیایە، لەگەڵماندا مامەڵە دەکات. 
یاخود باشتر وایە ڕاستی بکەمەوە کە تەنیا ئەو کەرستەیە کە دەخوازێ 
دەستەمۆمان بکات و بە مەیلی خۆی هەڵمانسووڕێنێت، بە مەیلی ئەو هزرە 
هەمیشە بێدارە کە لە نەستی سەرکەشیدا، بەرەو گشتگیرییەکی ناچاری 
پەل دەکوتێت و هەموو هەوڵی ئەوەیە کە مرۆڤ بەو حاڵەتە بگەیەنێ: گەڵکوو 
زەمزەمەی هەر وشەیەک بە هەر بارستایەکی زمانییەوە –کوردی، عیبری، 
عەڕەبی، قیبتی- لە هەر شوێنێکی دنیا، هەمان مەعنەوییەتی نوستوو لەو 
وشەدا –لە زمانە جۆراوجۆرەکاندا- بێدار بێتەوە و بنیشێتە هزری بێداری 

نێو دیوارەکانی ئەو نەستە کەڤنارایە. لە ڕاستیدا تەنیا ئەرکی کەرەستە 
ئەمەیە و ئەگەر تا ئیستا کەرەستەکانی دیکەی دنیا، وا نەبوون و 
وایان نەکردووە، ئەوە بەو هۆیە بووە کە هەمیشە ئەوان هەڵە بوون 
و ئێمە، یان نەمانزانیوە کە هەڵەن و هەڵە دەجووڵێنەوە لەگەڵمان، یا 

زانیومانە و گرینگیمان پێ نەداوە، چونکە وتوومانە: تێڵدە، کەرەستەیە، 
خۆ ئادەمیزاد نییە... کەرەستەکانیش هەمیشە کە دیویانە ئێمە واین، خۆیان 
بۆ پێچەوانەبوون شل کردووە و بە بارێکدا کەوتوون کە باری ئاسایی ڕەوتی 
مانەوە و درێژەدانمان لەم گۆ وێرانەی زەمیندا، نەبووە. ئەگەر ئێمە هەوڵمان 
نەدەدا کەرەستەکان دەستەمۆ بکەین، ئەو هەموو سیمانە، ئەو هەموو خشت 
و ئاسنە، ئەو گشتە پەڕۆ و قاییشە، دروست نەدەبوون و ئیستە زەمینێکی 
ئاوەدان و زیندوومان دەدایە دەست بەرەکانی دواڕۆژمان. بەاڵم مەخابن لەو 
هەموو چڵێسییەی ئێمە بۆ داگیرکردنی زەمین و هەموو کەرەستەکانی... 
زمان، بەاڵم هەرگیز ئەوەندە ناوشیار نییە بهێڵێ ئێمە ئاوا دەستەمۆی بکەین 
و دواییش بەوپەڕی ڕوودڕاوییەوە هاوار بکەین ئێمە خزمەتمان پێکردووە، 
نا... زمان یاخییە، یاخیتر لەهەر بەزمێکی ئەم جیهانەی کە ڕادەستی مرۆڤ 
کراوە بۆ گەیاندن بە بەرزاییەکانی حەیات. زمان پێکهاتەیەکی ئەوەندە 
سەرکەشە کە بە هەموو بارێکدا و لە ڕێگەی فڕێکانسەکانییەوە، داوای 
ئەوەمان لێدەکات کە بهێڵین دەستەمۆ بین. ئەوانەی وا لە بن دەرگای 
زمان دانیشتوون، دەزانن کە لە هەر ئێپسیلۆنی چرکەیەکدا، بە ملوێن، -یا 
بۆ ئەوەی بێڕێزی نەبێ بەو ساحەتە پیرۆزە- بە بێ ژومار پەیامنێری پڕ لە 
هەموو تایبەتمەندییەکانی خۆی دەنێرێ کە بمانداتەوە بە خۆی... ڕەنگە 
ئەم موعادڵەیە، گەلێک سەرسەختانە خۆی تەسلیمی فامی فابیریکی ئێمە 
بکات. بۆیە وەکوو نموونەیەکی دێرینی هەزارجارە بیستراو -کە بە فشە 
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ئیدعای تێگەیشتنمان کردووە، لێی-، ئاماژە بە هەمان داستانی دڵۆپ و 
بەحری مەوالنا دەکەم کە چلۆن دەیسەلمێنێ هەمان تایبەتمەندی کە لە 
بەحردا هەیە، لە دڵۆپیشدا هەیە؛ بۆیە لەبەر بردنەوەی تۆیە کە دەبارێت و 
زەحمەتی ڕێگە بە خۆی دەدات. لە ڕاستیدا ئەوە بەحرە کە ئەو زەحمەتە بە 
خۆی دەدات و لە ڕێگەی دڵۆپەوە، نازڵ دەبێ کە بێت و بتگەڕێنێتەوە بەرەو 
خۆی و قازانجی ئەم گەڕانەوەیە، پێش هەرشتێک بۆ بەحر خۆی دەبێ. 
ئیستا ڕەنگە بڵێی بەم فوڕموڵە پێچاوپڵووچە کە جگە لە نەگبەتیی “کران”، 
هیچ دەسکەوتێکی بۆ ئێمە نییە –و لە کلتووری ئێمەشدا هەمیشە “کران” 
عەیب بووە و عەیبیش بە مانای نوقسانێکی سەرشۆڕانە بووە-؛ چی بە 
ئێمە دەگات؟ “بەشداربوون لە هزری وشە”! بەشداربوون لەو تایبەتمەندییە 
تورتانەی دڵۆپ کە هەمان تایبەتمەندییە تووڕەکانیی دەریان؛ بەشدار بوون 
لە چێژی بێ بڕانەوەی دەستەمۆبوونی زمان و هەرساتێک نواندنی شێوازێک. 
ئەم کەرەستەیە،  بدەینە دەست  نازانین چۆن خۆمان  ئێمە کە هێشتا 
دەبێ تا زووە و لەمە درەنگتر نەبووە، تاقیی بکەینەوە و بهێڵین بکرێین...
ئەوەی تا ئیستا داخی کردووە بە دڵی دەقی کوردیدا، نەک هەر خراپ 
پێکهاتە سرتە.  لەم  بووە  تێنەگەیشتنیش  بەڵکوو  زمان،  لە  تێگەیشتن 
ئەگەرچی ئەمە زۆرێک لە زانایانی ئەو ڕەوتە ناگرێتەوە کە وشیارانە خۆیان 
داوەتە دەست ئەو هزرە بێدارە و هێشتوویانە بە دەست زمانەوە بکرێن. 
ڕەنگە هەر ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە زمانی کوردی، وەک زۆرێک 
لە زمانە کەونینەکانی جیهان، هێشتا تیانەچووە و هێشتاش بەشی ئەوەندە 
ئەم  بۆ مانەوە. زۆرتری ڕووی  لە سییە زامدارەکانیدا پێ ماوە  هەناسەی 
خەسارناسییەش لە بەرەکانی ئێستەیە. ئەوان بە هەزار باردا لەگەڵ ئەو 
عەقڵییەتە سەرکەشە کە نەیهێشتووە پێمل بن بە کرانی کەلیمە، زۆرەبانییان 
گرتووە و ئازانە سەرکەوتوون بەسەر ئەو چەقبەستووییە پاساوهێنەدا کە 
هەرجارەی بە ڕەنگێک خۆی پێ نواندوون و لەهەر نواندنێکدا بە تەرحێک 
گرتوونی. ئەوان چەنێک خەفەتییان لە کەلیمە خواردووە، کاتێ خۆی لێ 
بزر کردوون کە خۆشەویست تر بگەڕێتەوە بۆالیان. کەچی بەرەکانی ئێمە، 
بە هۆی تووشبوونمان بە دەیان عەقڵییەتی بەرگرییانەی دیکە، هەرگیز 
نەمانتوانی دەرەقەتی خۆمان بێین و بیدەینە دەست ئەوان هزر. بە ناوی 
نیشتمانپەروەری و وەاڵتپارێزییەوە، هێشتاش خەریکی دەور کردنەوەی 
ئەو دروشمە نەگبەتانەین کە تا ئەبەد سێبەریی شوومیان لەسەر زمان و 
ئەدەبیاتمان دەمێنێتەوە. دەیان حاڵەتی بەرتەسکی نەزانانەمان لە زمان و 
ئەدەبیات دروست کردووە و هەر بە زمان السایی ئەو بەرهەمانە دەکەینەوە 
–هێشتا- کە چەندین دەیە و ڕەنگە سەدەش پێش ئێمە، لە زمانەکان 
و نەتەوەکانی دیکەدا، خوڵقاون و ئەمەمان نێو ناوە خزمەت. هێشتاش 
پێمان وایە مادام بزانین کوردی بنووسین، ئیتر هەمووشتێک تەواوە و لەژێر 
باری ئەو پرسە گەورە مێژوویە دەرچووین کە ئایا توانیومانە خزمەتێک 
بە ئەدەبیاتی نەتەوەکەمان بکەین؟ هه... لەو گێچەڵە تووشی بووین. لەو 
نەتوانینە کە ئەوکی گرتووین و هێشتاش پێمان وایە ناهێڵن. نا. ئەوە 

ئەوەی هەموو کەرەستەکانی  بێ  و  بەری خۆمان گرتووە  خۆمانین کە 
زەلکاوێکی  نێو  بە کەللـەوە، خۆمان هەڵدێراوەتە  بکەین،  پێناسە  زمان 
ئەوەندە لێڵ و لیخن کە هەرگیز ناتوانین بزانین ئەوە دەریاکە نییە، نا...

بچووکترین فەننەکانی نڤیسار:
دەمەوێ لە سەرەکیترین خاڵی نڤیسارەوە دەستپێبکەم: ئێدیتی   
یاخود ویرایشی دەق! هەر لەم خاڵەوە دەتوانین بەو بڕوا ڕووخێنەرە بگەین 
کە تەنانەت بچووکترین ڕەهەندی زمانیش الی ئێمە گرینگیی نییە. واتە 
ئەو بەشە لە نڤیسار کە دەبێ پێملی جۆرێک زانستی داڕژاو بێت کە بە پێی 
نۆڕمە جیهانییەکان، توانیوێتی لە دەق و ڕێنووسی ئێمەشدا جێگە بگرێت 
و بتوانێ هاوکێشییەک دروست بکات لە نێوان ڕێنووس و ڕێزمانی کوردیدا. 
لەڕاستیدا کاری ئێدیتۆری دەق ئەوە نییە کە هەڵە وشەیی بگرێت و وەکوو 
مامۆستایەکی ئیمال بەسەر دەقی نووسەردا بگەڕێت کە هەڵەکانی بۆ ڕاست 
بکاتەوە. نەوعییەتی تێگەیشتنی ئێمە لە ئێدیتۆر، بە گشتی هەڵە بووە و 
بەوپەڕی بێ گێولییەوە بە الڕێدا بردووینی کە هێشتاش نەمانتوانیوە دەرکی 
شێوازی نڤیسار بکەین. لە وەاڵتانی پێشکەوتووی دنیا، چونکە بەوپەڕی 
ڕێزەوە لە زمان نزیک دەبنەوە و هەموو نووسەرانی ئەو زمانە دەزانن مافی 
ئەوەیان نییە کە بێ ئیزنی یاسا زمانییەکان، تەنانەت دەست بۆ خاڵێکیش 
ببەن و هەر ئەمە بووەتە هۆی ئەوەی کە لە نێوان نووسەر و کۆمەڵگەدا، 
سەرەڕای چەندین پیشەی جددیی وەکوو دیزاینی کتێب و چاپخانە و 
وەشانخانە، پیشەیەکی هەرە جددیتریش بێتە ئاراوە بە نێوی: ئێدیتینگ یا 
خود هەڵەچنی کە بەوپەڕی سەرسووڕمانەوە، پلە و پێگەی ئەم پیشەیە لە نێو 
ئەڵقەی پیشەکانی نێوان نووسەر و خوێنەردا، بااڵترین و بەهەندترین جۆری 
ئەو پیشانەیە. پێویست ناکا زۆر بە تێڕامان و لێ وردبوونەوە دەستبکەین 
بە خوێندنەوەی مێژووی ئێدیتی گەالنی جیهان لە نێو دنیای نڤیساردا. 
لە چەندێڕی کورتدا دەتوانین بەو ئاکامە بگەین کە گرینگی ئەو بوارەی 
دنیای هزر و ئەدەبی ئەوان، تا چ ڕادەیەک بووە و تەنیا بە لێپرسین لە 
چەن وەشانخانە و ناوەندی ڕۆژنامەوانی خۆشمان بۆ بوونی ئەو پیشەیە 
لە نێو دەستەی نووسەرانیاندا، بۆمان دەردەکەوێت کە گرینگی ئێمەش 
تا چ ڕادەیەکە. هەڵبەت نکووڵی لەوە ناکرێ کە ڕەنگە بە هۆی نەبوونی 
باری ئابوورییەکی بەهێز –بە تایبەت لە بەشی ڕۆژهەاڵت- بواری ئەوەمان 
بۆ نەڕەخسابێ کە پێگەیەک وەکوو ئێدیتۆر یاخود هەڵەچن، بە ستافی 
کارییمان زیاد بکەین، بەاڵم لە کۆتاییدا و گەڵکوو باڵوبوونەوەی بابەتەکان، 
دەتوانین ڕاشەکاوانە بەو قەناعەتە بگەین کە هیچ بەرپرسیارێتییەک بۆ الیەنی 
ئێدیت و هەڵەچنی لە نێوانماندا، نەبووە وا ئەوەندە تووشی هەڵەی گەورە و 
زەبەلالحی نڤیسارین. ئێستە ڕەنگە زۆرێک لەو ناوەندانە -کە حاشاهەڵنەگرە 
لەم دواییانەدا، بەوپەڕی دەروەستییەوە شانییان داوەتە ژێرباری جوانکاری 
و زیاتر ڕازاندنەوەی پەڕتووک و باڵڤۆکی کوردی- بەرهەڵستی ئەم ڕوانگە 
سەرکەشەی من ببنەوە. بەاڵم لە ڕاستیدا من کێشەی نڤیساری کوردی 
تەنیا لە بواری خاڵبەندی یاخود شێوەی دانان و ڕەچاوکردنی جێگە و پێگەی 
خاڵ و بۆر و جووتخاڵ نییە. ئەگەرچی نکووڵی لەو کارەساتە گەورەیەش 
ناکرێ کە بەسەر ڕێنووسی ئێستەی ئێمەدا هاتووە و بە یەکجاری، دەقی 
کوردیی کردووە بە زبڵدانێکی زەبەلالح کە تا پتر زەمانی بەسەردا تێدەپەڕێت، 
خوێنەری کورد –بە تایبەت خوێنەرانی چاالک- لەم شێوازە نازانستییە، زیاتر 
وەڕەز و ماندوو دەبن. ئەوەی خەریکە کارەساتی ڕاستەقینە بەسەر زمانی 
ئێمەدا، دەسەپێنێت شێوەی سینتاکس یا ڕستەسازی و هەروەها شێوازی 
سەرانسەر هەڵەی تایپۆلۆژی یاخود نموونەسازییە لە زمانی کوردیدا. واتە 
هێشتا الی زۆرێک لە نووسەرانی ئێمە، هەمان تایپۆلۆژی زمانی عەڕەبی و 
فارسی و تورکی زاڵە بەسەر ئەو تایپۆلۆژییەی کە هەزاران ساڵە بە شێوەیەکی 
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خۆڕسک لە هزری بیرمەندی کورددا، گەشەی کردووە. لەوە ناحەزتر شێوازی 
سینتاکس یا ڕستەسازییەکانی نووسەرانی ئیستەی ئێمەیە کە بە داخەوە 
تەنیا لە دەمجوواڵندن و دەرخستنی زاراوەکانیاندا دەتوانن پێمان بسەلمێنن 
کوردن. ئەگینا بە دڵنیاییەوە هیچ جیاوازییەکیان لەگەڵ ڕادیۆی سنە نییە 
کە خەریکە لە کاتی باسکردنی خەڵکی سنەدا، هاوار دەکا: مەردم کورسان، 
مەدرمێ خەیلێ خەیلێ نەجیب، خەیلێ خەیلێ خونگەرم و خەیلێ خەیلێ 
مێهماننەواز تەشریفیان هەس... ئەمە هێشتاش ئەوپەڕی ئەو کارەساتە نییە 
کە ڕوویداوە لێمان و ڕەنگە بە دەیان و سەدان نووسەر و بیرمەندی کورد، لە 
ئێستەدا لە هەوڵ و تێکۆشانی بێ وچاندا بن کە بتوانن بڕێک لە کێشی ئەم 
خەسارە گەورەیە و ئەم کارەساتە گورچووبڕە کەم بکەنەوە. بەاڵم مەخابن، 
قورسایی ئەم زەبرە مێژووییە کە تا هەنووکەش هەر درێژەی هەبووە، لە 
ئاستێکدایە کە ڕەنگە بە هەزاران بیرمەند و زانای لێهاتوو، ئەو بەردە لەو 
چاڵە قووڵە بێ بنە دەرنەیاتەوە. بەاڵم ئەوپەڕی کارەساتەکە: ئەرێ! ئەوەی کە 
بە تەواوی بڕشتی لە ئەدەبیاتی ئێمە بڕیوە، تەنیا ئەو چەن بوارە بنەماییەی 
سەرەوە نین کە سیستەمی بنچینەیی زمانی ئێمەیان، بە تەواوی شێواندووە 
بەسەردا  ڕێنووسیان،  و  ڕێزمانی  بچووکی  و  گەورە  هەڵەی  دنیایەک  و 
هەڵچنیوین. بەڵکوو بە گشتی کێشەکە لەوەدایە کە نەبوونی ئێدیتینگ 
و هەڵەچنی وەکوو زانستێکی بنچینەیی لە کلتووری ئەدەبیماندا، بووەتە 
هۆی ئەوە کە لە بواری زمانەوانیشەوە، گەشە و نەشەیەکی ئەوتۆمان نەبێ. 
واتە یەکەم خاڵێک کە لەوبوارەدا گەلێک گرینگە و پێویستە پێداچوونەوەی 
جددی لەسەر بکرێ، درێژدادڕی و زیادەنووسی نووسەران و بیرمەندانی 
ئێمەیە کە ئەم بابەتە بە ئاستێکی وا نزمونەویی گەیاندووین کە تازە خەریکین 
ئەزموونی ئەزموونکراوانی دۆڕاوی گەالنی دیکە دەکەینەوە، ئەویش تەنیا بەو 
هۆیە کە یەکەم: کورد ڕۆماننووسی کەمە و دووهەمیش: کورد ئێدیتۆری هەر 
نییە. کاتێک ئاگەداری ئەوەین کە لەسەردەمی هەمینگوەیدا، ئێدیتۆری ئەو 
چاپخانەی کە بڕیاری دابوو کتێبەکانی هەمینگوەی و فیتزجێڕاڵد و ڤۆڵف 
چاپ بکات، بێ ئەوەی خۆی بشەمزێنێ لە ٥٠٠ الپەڕەی ڕۆمانی ناسراوی 
“پیرەپیاو و زەریا”ـی هەمینگوەی، ١٥٠ الپەڕەی دەداتەوە و باقییەکەی 
فڕێدەداتە زبڵدانی ژووری ئافیسەکەی خۆی لە چاپخانە و کاتێ کاردانەوەی 
دەنەڕێنێ  و  هەڵدەچێت  چۆن  کە  دەزانین  هەمینگوەیدا  لە  کارە  ئەو 
بەسەریدا کە “من ئیستا یەک لە نووسەرانی ناسراوی جیهانم و تۆ مافی 
ئەوەت نییە لە گەڵ شاکارەکانی من هەڵسوکەوتێکی وا لەخۆت بنوێنی” و 
کاتێکیش کابرای ئێدیتۆر لە وەاڵمی هەمینگوەیدا دەڵێ “من سەرەتا خۆم 
و نەتەوەکەمم خۆش دەوێ و نامەوێ مێشکیان بەو گشتە درێژدادڕییانە 
بچوێنم و هەلی ئەوەیان لێ بستێنم کە دەرفەتی بینینی جوانییەکانی 
ڕۆمانەکەی تۆیان نەبێ و دوای ئەوەش تۆم خۆش دەوێ و دەمەوێ الی 
خوێنەرانت، ئەو جێگەوپێگەیەت بۆ سازبکەم کە بڵێن ئەم نووسەر مرۆڤێکی 
زانا و بەڕێزە کە دەخوازێ دەرفەتی ئەوەمان بۆ بڕەخسێنێ کە مێشکمان 
پشوویەک بدات و لەو کاتی ئەو پشووەدا ئێمەش بیر لە کەسایەتییەکانی 
ڕۆمانەکەی و ئەو بەسەرهاتە تاڵوشیرینانە بکەینەوە کە تێیانپەڕاندووە” و بەم 
کارە دوو جار شێوە و ستایلی کاری خۆی بۆ هەمینگوەی ڕوون دەکاتەوە و 
دواییش تێیدەگەیەنێ کە لەگەڵ ڤۆڵفیش و فیتزجێراڵدیش هەمان کاری 
کردووە و هەردوکیان بۆ ناسرانی شاکارەکانیان و خۆشویستنییان لە الیەن 
کۆمەڵگەوە، منەتباری ئەون؛ دەتوانین لە نهێنی ئەو هەموو درێژدادڕییەی 
نووسەری کورد تێبگەین. ئەمە بۆشاییەکە کە نەبوونی زانستی زمانەوانی 
و فێر بوونی تەکنیکەکانی پێوەندیی مرۆڤایەتی بە پێی هێما و ئیشارەی 
جوانیناسانە و هەروەها نەبوونی ئەو هەستە دیموکڕاتیکە لە کانگای هزر 
و هەستماندا، بووەتە هۆی بەرینتر بوونی چرکەبەچرکەی و هەڵلووشینی 
هەموو ئەو کارە گەورە و بچووکانەش لە مێژووی کورتی ئەدەب و نڤیساری 

کوردیدا، هاتوونە ئاراوە و هەلی بوونیان پێدراوە. کۆی هەموو ئەو خەسارانەیە 
کە ئەو بۆشاییەی گەیاندووەتە ئاستێک کە نایبینین بۆشاییە و پێمان وایە نا، 
ئەمە هەر ئاسمانەکەیە، جا شتێکە لە ئێمە شەوە و لە خەڵکی ڕۆژ و هەساوە!

لە کۆتاییدا دەمەوێ ئاماژە بەوە بکەم کە زمانی کوردی چ لە بواری   
زانستیی زمانەوانییەوە هەزاران ساڵی نووری، کار و خزمەتی پێویستە، چ لە بوارە 
جیاجیاکانی خاڵبەندی و تایپۆلۆژی و سینتاکس و وشەسازی و زاراوەسازی و 
وەرگێڕان و کۆی ئەو پڕۆسە مەزنەی کە دەبێتە هۆی سازبوونی میکانیزمێک 
بە نێوی زمان، زمانێک کە “ئۆپانیشادەکان” و “گاتاکان” و “هەملێت” و 
“ئیلیاد و ئۆدیسە” و “ئولیسز” و “برایانی کارامازۆڤ” و “هەراوتووڕەیی” و 
“شەڕوئاشتی” و هەزاران شاکاری دیکەی پێ دەخوڵقێندرێت و ساتبەسات، 
درێژە بە ئیمپڕاتووریی خۆی لە بەسەر هەموو کەرستە و ئامڕازەکانی ناوەوە 
و دەرەوەی مرۆڤ دەدات. کەچی مەخابن لە نێو ئێمەدا بووەتە هۆی ئەتک 
و سەرشۆڕیمان و ناڵێین خۆمان لەم میکانیزمە مەزنە تێناگەین؛ ناڵێین 
مەلەوانیی ناخەکانی ئەم بەحرە بێ بنەمان پێ ناکرێ؛ ناڵێین ناتوانین سەر لە 
نهێنی سوورەگوڵی ناخی دەربهێنین؛ بەربووینە گیان خاڵ و بۆر و جووتخاڵ 
و خاڵبۆری بێچارە و وامان لێهاتووە تەنیا بۆ ئەوەی بڵێین زۆر مودێڕنین و 
ئامادەی دروست کردنی بەرەیەکی پانوپۆڕی جیاوازتری جەدیدترخوازی 
و شتی  پێشەنگ  ئەها چەنێک  و  بێ ئاکاری هیچنەزانین  سێ لەچواری 
واین و چەنێک ئەتوانین گێچەڵ ساز بکەین؛ دەست لە هەموو بوارێکی 
ئەم زمانە بێکەسە وەردەدەین و تەنانەت لە نێوان دوو پیتیشدا، خاڵێک 
دەکوتین و لە ڕستەیەکدا کە بەوپەڕی نەزانییەوە لە پلەمان دەتسێ، لە نێوان 
هەموو وشەکانی بۆر و خاڵبۆر و تەقەڵ و هێڵ و شتی وا دادەنێین کە لە 
کوولەکەی هیچ عەتتارێکدا نییە و نابێتەوە. ئەمە هەموو ئەو ئەدەبیاتە بوو کە 
لە ڕێگەی ئێمەوە بە شوناسی دەستدرێژیپێکراوی ئینسانی کورد بەخشرا...
ئەگەرچی دووان و لێوردبوونەوە لەسەر دانەدانەی ئەم خااڵنە،   
هەرکام هەزاران کتێب و پەڕتووکی پیویستە و ڕەنگە دووبەشی زۆرێک 
لەمانەی کە لێرەدا باسکرا، بگەڕێتەوە بۆ دەسەاڵتی ڕەشکوژکردنی هزری 
زمانیی لە ئێستە و ڕابردووی ئێمەدا، بەاڵم کارەساتەکە لەوێوە دەستپێدەکات 
نازانین لە حەندای ئەم  کە کەسمان تا ئەو ڕادەیە خۆمان بە بەرپرس 
زمانەدا، کە بمانەوێ لە چی هەڵەی گەورە و بچووکە، پاکی بکەینەوە و 
چیتر بواری دووپاتبوونەوەی ئەو هەڵە گەورە گورچووبڕانە بە هیچ نووسەر 
و شاعیر و وەرگێڕێک نەدەین. هەر ئەوەیە کە بە گشتی ئەرکی هەموو 
ستاف و ناوەندێکی کلتوورییە کە پێش هەرشتێکی دیکە، گرینگی بە 
زمان و بە تایبەت بە ئێدیت و هەڵەچنی لە زمانەکەیدا بدات و نەهێڵێ 
کەسانی ناشارەزا و ناپسپۆڕ، هەوساری ئەسپی یاخی و سەرکێشی زمان 
بەدەستەوە بگرن کە چیتر لەوە زیاتر لە دەستمان دەرنەچێت و زمانێکی پڕ 
لە هەڵە و زبڵی ناحەز و بۆگەن، نەدەینە دەست بەرەکانی دواڕۆژی خۆمان.

درێــــژەیدەبێت...



شیـ6

بۆ شەریف باجوەر


دارسـتانەکان،پشـتیانبەپشـتیتۆوەگەرمە.
باڵندەکـان،ئاسـمانیـان،لەسنگیتـۆدائەمنە.

کارتۆنوکاریکلماتۆر:سۆرانکوردپوور
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هاوڕێی ڕەوایەت: 

مریەم قازی

خوابهایم 
النەای از ترانە می خواهند

تو تنها
آوازی بخوان



شیـ8

هەواڵێکیکورتوتابڵێیدڵهەژێنبو:“مریەمقازی”،خاتوونی
نییانیوشەوڕەوایەت،بەجێیهێشتین...

وێڕای بانە، چیرۆکی فستیواڵی یازدەهەمی لەخولی ساڵی١٣٩٦
تەرخانکردنی وەعدی “شی”، گۆڤاری نوسخەکانی کردنی دیاری
دۆسییەیەکیتایبەتمانلەیەکێکلەژمارەکانیشیدا،پێداوپڕبەدڵ
پێشوازیلێکردین.چەنڕۆژێکدوایئەوەلەیەکەمینپێوەندیماندا،
چەندەهابابەتیگرانباییبۆناردینوئێمەشوەعدماندالەژمارەی
٦یا٧یشیدا،دۆسییەیەکیتێروتەسەلیبۆکاربکەین.لەڕێگەی
هاوڕێیەکیئەدیبمانەوە،زۆرمانهەوڵدادیمانەیەکیلەگەڵساز
بکەین،بەاڵمنەخۆشینەکەیوەهابووکەزۆرجارمەجالینەدەدا
لەسەربابەتەئەدەبییەکان،بەوردیوبەبڕشتبۆمانبدوێ.ڕەنگە
کەمتەرخەمیلەخۆشمانەوەبووبێکەتاکەسەزێدەئازیزوگەورەکانمان
وەعدەکەی سەر لە ئێمە حاڵ بەهەر نازانین. قەدریان نەڕۆن،
خۆمانماینەوە،بەاڵممەرگلەڕێیوەعدەکانیئێمەناوێستێ...
لە تایبەت -بە زۆریان ڕەنگە قازی، مریەم خاتوو بابەتانەی ئەم
فەزایمەجازیدا-باڵوبووبێتنەوەوئەوەیڕاستیبێبەچەندهۆ،
گرینگیمانبەوەنەداکەبابەتەکانباڵوکراوەبنیانا.یەکلەوانە
شیاوە، کە جۆرەی ئەو بابەتانە، لەو زۆرێک ڕەنگە کە بوو ئەوە
نەگەیشتووەتەدەستخوێنەرانیبەرەیئیمڕۆوهێشتازۆرێکیانبە
وردینەخوێندرابێتنەوەوئاوڕیجددییانلێنەدراوەتەوە.هۆیەکی
دیکەیئەوەبووکەزۆرێکلەمچیرۆکانەکەلەدنیایچیرۆکنووسیدا
ئێمەدا، ئەدەبیاتی لە کراوە، پێناسە “فلەشفیکشەن” شێوازی بە
وردبێژییەوە جۆرە بەو نەبێ، کەمیش و کەمە ڕادەیەک تا
نەگێڕدراونەتەوە.ئێمەلێرەداهەوڵمانداوەکەلەهەمووئەوچیرۆکانە
کەخاتوومریەمقازیهەناردەیگۆڤاری“شی”کردبوو،بیخەینە
بەردەستیئێوە.ئەگەرچیخاتووقازی،زۆربابەتینایابیدیکەی
“بەختیار ڕۆمانێکی لەسەر شیکاری چەندین لەوانە: کە ناردبوو،
عەلی”وڕۆمانێکی“عەتانەهایی”بوونویەکیدیکەشکەبەڕاستی
گەلێکگرینگە،تیۆرییچیرۆکنووسینەکەبەشێکیوەرگێڕانەو
لەمژمارەدابەهۆی بەڕێزیانەو بەشێکیهەرەزۆریشی،داڕشتنی
نەبوونیجێگەیگونجاوەوە–وزۆربوونیالپەڕەکانیئەوشیکاری
وتیۆرییانە-نەمانتوانیچاپییانبکەین.بەاڵمپێوەینلەژمارەکانی
داهاتوویشیدا،ئەوانیشبخەینەبەردەستودیدەیئێوەیئازیز.

بێگومان،ئەمدیارییە،ئاڵەکۆکەوبەهەمـووهەستونەستمانەوە،
دۆسییە ئەم خوێنەری خۆی بریا دەخواست: ئەوەمان ئاواتی
دەبوو،بەاڵممەخابنمەرگهەرگیزلەحەزەناتەواوەکانوئاواتە
لەبننەهاتووەکانیهیچکاملەئێمەناپرسێتوکاریخۆیدەکات.

کورتەیەک وەکوو ناساندن:
زیندوویاد،خاتوو“مریەمقازی”یەکێکلەنووسەرانیدەروەستی
کوردلەبواریچیرۆکووەرگێڕانوڕاڤەیئەدەبیدابووکەلەساڵی
١٩٦٣لەگەڕەکیدادگایشاریمەهابادلەڕۆژهەاڵتیکوردستانو
لەبنەماڵەیپێشەوایشەهید“قازیمحەمەد”،دێتەدنیاوە.هەرلە
منداڵییەوە،بەهۆیڕێبازیپێشەواوگرینگیدانیبنەماڵەکەیانبە
کلتووروئەدەبیکوردی،هۆگرییەکبەئەدەبیاتلەمریەمدادروست
دەبێتکەهەرئەوهۆگریوحەزەلەڕادەبەدەرە،دەبێتەهۆیئەوەی
کەماستەریزمانوئەدەبیاتیفارسیلەزانکۆیمەهابادوەربگرێ.
هاوکاتلەگەڵئەوئەدەبدۆستیونووسین،وەکوویەکێکلەژنانی
بواریچاالکییمەدەنی،لەمەهاباد،بۆهاوبەرەکانیخۆیدەبێتە
پێشەنگێکولەدەیانڕێکخراوەونەهادیمەدەنیدا،دەستێکی
کارایدەبێلەدامەزرانوپەیڕەوکردنیپڕۆگرامونواندنیچاالکیلە
کۆمەڵگەیمەدەنیدا.ئەمبوارەیخاتووقازی،دەبێتەهۆیئەوەیکە
کەسانێکیزۆرلەکچانوکوڕانیالویمەهاباد،بەهۆیمتمانەیەک
کەبەکەسایەتییبەڕێزیاندەیانبێ،لێیکۆببنەوەوبۆدرێژەدانی
ڕێبازەکەی،پاڵپشتیبن.ناوی“مریەمقازی”وەکووکەسایەتییەکی
هەموو سەرووی لە کۆمەاڵیەتیدا، جیاوازی بوارگەل لە پێشەنگ
ناوەکانەوەدەدرەوشێتەوە:دانانیکۆڕوبۆنەیهەفتانەومانگانە،بۆ
خوێندنەوەولێکۆڵینەوەیکتێبەناسراوەکانیجیهان؛ڕێکخستنی
بنکەیەکبۆپاڵپشتیکردنو–خۆیوتەنی-داشدارییلەبەندکراوانی
سیاسییکوردلەبەندیخانەکانیتارانوشارەگەورەکانیدیکە،کە
لەالیەنخوددیبەندکراوانەوەپێوەندییلەگەڵدەگیرێوبۆئەو
مەبەستەگرینگە،داوایپاڵپشتیلێدەکرێ،کەخۆیسازکردنیئەو
بنکەیەوخۆپیشاندانەکانیئەندامانی،بۆپاڵپشتیلەمافەڕەواکانی
بەند بەندکراوانیسیاسیلەسەرشەقامەکانیمەهابادوهەروەها
کە بۆساواک بیانوویەک دەبێتە کاتەدا، لەو ئامۆزاکانیشی بوونی
وەدوویمریەمبکەوێتوناچاربێتلەگوندودێهاتەکانیدەوروبەری

پوختەیەک لە ژیان و بەرهەم و چاالکیی

خاتوو مریەم قازی



9 ژماره ی٦، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، خەزەڵوەری ٢٧١٨ کوردی



شیـ10

لە چاالکییەکان بە دەستپێکردنەوە بدات؛ مەهاباد،خۆیحەشار
بوارینووسینیشانۆنامەوچێکردنیڕۆژنامەدیوارییقوتابخانەبە
شێوەینهێنی،ئەویشلەسەردەمێکداکەبوێریئەوەلەکەمکەسدا
دەبیندرێبخوازێبەچاالکییئەدەبی،لەخەمیڕووناکبیرییهاوپۆل
وهاوڕێیانیقوتابخانەکەیدابێ؛مانگرتنییەکشەوەلەقوتابخانەبۆ
پاڵپشتیوبەرگریلەمافیئازادییبەندکراوانیسیاسیکەدەبێتە
هۆیئەوەخەڵکیشاریمەهابادبخرۆشێنوبچنەڕیزیمانگرتوواندا
کەئەمبزوتنەوەیەشدەبێتەهۆیئەوەیکەدووڕۆژدوایدەسپێکی
تارانیش زانکۆی خوێندکارانی خەڵک، خرۆشانی و مانگرتنەکە
بەداشداریوپشتیوانیلەوان–لەکچانیمانگرتوویمەهابادکە
بوونەسەردێڕیهەمووڕۆژنامەکانیئێران-دەچنەڕیزیمانگرتووانی
ڕێکخستنی دەبێتەوە؛ گەورەتر بزوتنەوەکە ئەڵقەی و مەهاباد
کومیتەیئیمدادگەرییبۆدەرمانیبریندارانوچاوەدێریلێقەوماوان
لەسەردەمیشۆڕشیگەورەیئێرانداوبەهۆیدەسپێکیشەڕی
ناوخۆوئاڵۆزییشاروگوندەکانیناوچەکەودەرمانیزیاترلەهەزاران
کەسیبریندارولێقەوماو؛ماوەیەکهەڵوەداییوخۆشاردنەوەلە
تارانولەگوندەکانینزیکمەهابادوماوەودواکەدەگەڕێتەوە،بە
نهێنیدرێژەبەچاالکییەئەدەبییەکانیدەداتویەکەمڕۆمانیبە
نێوی“ژیانمخۆشدەوێدەگەڵئازادی”دەنووسێتوباڵویدەکاتەوە
کەدەبێتەهۆیگیرانودەسبەسەربوونی.دوایئەوەکەزیندان
بەردەبێ،لەساڵی١٩٨٣زەماوەنددەکاتوچوارساڵدوایئەوە،لە
کاتێکداکەدووگیاندەبێ،بۆجارێکیدیکەدەگیرێتەوەوماوەیەک
دەکەوێتەزیندانیتەبرێزولەوێشەوەڕایدەگوێزنەوەزیندانیمەهاباد
کەبەهۆیدووگیانبوونی،ئازاددەکرێتوبەردەوامدەبێتەوەلە
ئەنجومەنی دامەزراندنی گەڵکوو ئەدەبی؛ وخوێندنەوەی نووسین
ئەدەبیمەهابادلەالیەنئەدیبانیوەک“ئەحمەدبەحری”،“سەالح
ئاشتی”و...دەبێتەیەکێکلەئەندامانیبەردەوامیئەوئەنجومەنەو
بەشدارییهەموودانیشتنەکاندەکاتویەکەمئەزموونینووسینبە
زمانیکوردی،لەمشوێنەوەدەسپێدەکا؛دامەزرانوەکوونووسەر،لە
ناوەندیدەنگوڕەنگیمەهابادوپاشماوەیەکدەرچوونیلەبەشی
ئەدەبیاتیفارسییزانکۆیمەهابادکەلەوزانکۆیەیەکەمینگۆڤاری
خوێندکارانبەنێویگۆڤاری“زانا”،وەڕێدەخەن.بەاڵمدوایچەن
ژمارەوبەهۆیگیروگرفتەکانیئەوسەردەمە،وەکزۆرینەیڕۆژنامەو
گۆڤارەزنکۆییەکان،دەستیبەسەردادەگیرێ.ساڵی١٩٩٦دەستدەکا
بەنووسینیکۆمەڵەچیرۆکێکیزنجیرەییبەنێوی“بەسەرهاتیژنان”
ناوەندیدەنگی لەبەشیچیرۆکی ئەڵقەداوباڵوبوونەوەی لە٦٠
مەهابادکەبەهۆیبەرباسدانەوەیکێشەکانیژنانیکۆمەڵگە،دەبێتە
هۆیپێشوازییبیسەرانیئەوناوەندەوڕەخنەیکاربەدەستانو
لێپرسینەوەوسەرنجامدەرکرانلەپیشەکەی؛ساڵی١٩٩٧دوای
هاتنیخاتەمی،دەبێتەدەبیریکانوونیفاڕغولتەحسیالنیمەهابادکە
زیاترلە٣٠٠٠ئەندامیکارناسییهەبوووهەرلەوساڵەدابەهاوکاریی
“ناسرباباخانی”،“قاسمموئەیەدزادە”و“سەعدقازی”،وەکدەستەی
دامەزرێنەرانیبنکەیئەدەبیمەهاباد،دەستبەکاردەکەنەوەو
بۆماوەی١٥ساڵبەردەواموەکبەرپرسوئەندامیچاالکیئەو
بنکەیە،دەیانسیمینارودانیشتنولێکۆڵینەوەوچاالکاییدیکە،
پێکدێنن.ساڵی٢٠٠٣لەالیەنخوالێخۆشبوو“ئەندازیارئەدەب”بۆ
بەشداریلەپێکهێنانیبەرەییەکگرتوویکورد،بانگهێشتدەکرێت
ولەهەڵبژاردنەکانیئەندامانیبەرە،لەنێوان١٥شاریکورددا،دەنگی
دووهەمدەهێنێتەوەووەکئەندامیکومیتەیناوەندی،چاالکانەلە

دانیشتنەکانیئەمبەرەیەلەشاریتاران،بەشداریدەکاتووتارو
لێکۆڵینەوەکانیلەمەڕکێشەیکوردوبەتایبەتکێشەکانیژنانی
کورد،پێشکەشدەکاتوهەرلەوساڵەدالقیبەرەییەکگرتووی
ژنانیکوردچاالکدەکاوبەردەوامدانیشتنییانبۆسازدەکاوبە
خوێندنەوەیمێژوویکوردوڕۆژنامەو...هانیاندەداتودەورێکی
لە هۆیە بەم هەر و ژنان گوێی و چاو کرانەوەی لە دەبێ باشی
الیەنبنکەی“ژنانییارمەتیدەرینیشتمان:ژین”،وەکئەندامو
وتەبێژیئەمبنکەیەهەڵدەبژێردرێت،کەدوایماوەیەکچاالکی
دەکەوێتەوەبەرلێپرسینەوەوبەشداربوونیلەوبنکەیەداقەدەغە
دەکرێت؛ئەندامێتیپێکهێنەرانیبنکەی“ڕووناک”دەگرێتەئەستۆ
کەشوێنیچاوەدێریلەکچانیبێبنەماڵەوکۆکردنەوەیئەوکچانە
دەبێکەبێدەرەتانوبێکەسوکاربوونوبەدەیانکیژیکورد،
تەنانەتلەشارەتورکەکانیش،کۆدەکاتەوەوڕایاندەگوێزێتەمەهاباد؛
ماوەیەکدوایئەوەوبەدوایئاراستەکردنیوتارێكلەسەركڵگۆی
شەهیدانقازیمحەممەدوسەیفقازیوسەدرولئیسالمدەگیرێ
ودوایماوەیەكبە5ساڵزیندانیتەعلیقیووەرگرتنەوەیمافی
چوونەدەریلەواڵتبەشەرتیزەمانەتئازاددەبێ؛پاشماوەیەک
بانگهێشتدەكرێولەو لەالیەنبنكەیپارێزگاریلەژینگەوە
بەشەدابەخوێندنەوەیوتارەكانی،دەورێكیباشلەپارێزگاریلە
ژینگەدادەگێڕێ،بەاڵمبەداخەوە،پاشماوەیەكلەوێشدەکەوێتە
بەرلێپرسینەوەوبوونییلەوبەشەشداقەدەغەدەکرێ؛لەساڵی
2012بنكەیئەدەبیبۆماوەیەكڕادەگرنودواییبەشدارییئەولە
پاش15ساڵهەڵسووڕاندنیچاالكانەیئەوبنكەیەوەكبەرپرسی
قەدەغەدەکەن؛هەرلەوساڵەدالەالیەنبەشیفەرهەنگیشوڕای
باش دەورێكی و دەکرێ بانگهێشت وتەبێژ وەك مەهاباد، شاری
لەوبەشەدابۆشیكردنەوەیگرفتەكانوبەدیكردنیڕێگاچارەكان
دەگێڕێ.بەداخەوەتووشینەخۆشیشێرپەنجەیخوێندەبێتو
لەڕۆژیدووشەممە١٤یخەزەڵوەری١٣٩٧خاتوو“مریەمقازی”بۆ
هەمیشەمااڵواییلەئەدەبیاتوچاالکیورەبەرزانەیبۆکۆمەڵگەی
کوردیکردوبەجێیهێشتین.ڕۆحیشادویادیبۆتاهەتایەنەمربێ...

بەرهەمەكانی ناوبراو:
گشتی بە مرۆڤ كۆیلەكردنی لە باس زۆری بە كە وتار 115 -١
دەکات دەسەاڵتەوە و كومەڵگە الیەن لە تایبەتی بە ژن و
هەروەها و كتێب شیكارانەی و تیۆرییانە خوێندنەوەی و
لەگۆڤاروڕۆژنامەکوردیوفارسییەکاندا. بابەتگەلیباڵوكراوە
٢-كتێبێكیكورتەچیرۆكلەژێرناونیشانی“هاتنەژوورقەدەغەیە”
فارسیش. زمانی سەر وەرگێڕدراوەتە ممنوع” “ورود ناوی بە كە
٣-كتێبەچیرۆكی“زیندەبەگۆڕ”كەزاهیرڕۆژبەیانیپێشەكییەكی
بەجێیبۆنووسیوەولەناوەندیئاراسلەهەولێرچاپوپەخشكرایەوە.
٤-ڕۆمانیئامادەبۆچاپوباڵوبوونەوەی“ژیانمخۆشدەوێدەگەڵئازادی”

٥-وەرگێڕانیشانۆنامەێ“شیوەنیجەم”
٦-وەرگێرانی“ئازادیلەنیوەشەودا”

٧-نووسینیچەندینفیلمنامەوزیاترلە95چیرۆكیكورتو
دەیانشێعرکەبەداخەوەبەهۆینەبوونیهەلیگونجاو،زیاترلە

تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانداباڵوکرایەوە.
تێبینی:بۆنووسینیئەمبەشەلەژیانوبەرهەمەکانیخاتوومریەم
قازیلەگۆڤاری“کۆماریڕۆژ”کەڵکوەرگیراوەکەلەوێدابابەتێکلە
ژێرناوی“مەریەمقازیچاالكوانرۆشنبیرورەخنەگریرۆژهەاڵت”
وەکدیمانەیەکلەالیەن“هەوارخزرزادە”ـەوەچاپوباڵوبووەتەوە.
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ئەو ڕۆژەی بۆنی ژنم لێ هات
)ئەونوسراوەیەپێشكەشهبەهەمووئەوژنانەیكهتوانییانبەرگیهەزارانساڵه
لەخۆیاندادڕنوتاریفێكیشیاویمرۆڤیڕاستەقینهبۆخۆیانداڕێژنەوه(

ئەو ڕۆژە بۆنێكی سەیر خۆشم لێدەهات، تازە بوو! بۆنێكی تەڕ و   
دەست لێنەدراو و نەناسیاو. تەنانەت بۆخۆشم پێم سەیر بوو! دەگەڵ ئەوە كە 
بە تایبەت ژنەكان بە دڕدۆنگی چاویان لێدەكردم و لەوانەشە بڵێم بڕێكیشم لێ 
دەترسان چونكە بۆنێكی هەزاران ساڵەم لێنەدەهات، بۆنێكی تازە و ئەزموون 
نەكراو بوو. بۆنی ملدان و دڵتەنگی نەبوو! بۆنی جەرگێك نەبوو كە ددانی بەسەردا 
گیرابێ! بۆنی دڵێك بوو كە تازە لە سینگێك هاتبێتە دەر و لە سەردەستم هەروا 
ترپەی دەهات و پەڕی هەڵداویشت . دەگەڵ ئەوەكە چەند پارچە كرابوو، بەاڵم 
لە هەموو كاتێك زیندووتر بوو! بۆ خۆم ئەرخەیان بووم، پێشتر شەوانە دەترسام، 
دەبوو دەگەڵ كەسێك نووستبام. دەبوو كەسێكم لەپەنا با. بەڕۆژ دەبوو بمزانیبا 
كێ چۆنم چاو لێدەكا؟ دەبوو ئەرخەیان بووبام لە ڕەزامەندی هەموو الیەك! بەاڵم 
ئێستا چ فڕینێك بوو كە هیچكام لەوانەم بەالوە گرینگ نەبوو! ئەم بۆنە خۆشەم 
بۆنی فڕینی لێدەهات. بۆنی ئەو شوێنانە لە ئاسمان كە كەم كەس دەستی پێ 

ڕادەگەیشت! نەختێكیش دەترسام لە زەوی دوور ببوومەوە، بێ 
ئەوەی لە فڕۆكەیەكدا بم. تەنیا دەبوو متمانەم بە باڵەكانی خۆم 
كردبا، بە هاندانەكانی خۆم، بە بیر و باوەڕەكانی خۆم! هیچ نیگایەك 
یاریدەی نەدەدام، هیچ دەستێك بۆم ڕانەدەوەشا، هەموو ئاماژەیان 
بە هەڵدێرێك دەكرد كە لە ئاكامی ڕوانینەكانم بوو، تەنانەت 
ئەوانەی وەك خۆم ژن بوون نەیاندەبینیم، بەم رواڵەتە تازەوە 
نەیاندەبینیم! ئا، لەوێ بوو وازم لەوانیش هێنا! ئا، لەوێش بوو لە 

تەنوورەی ڕەزامەندكردنی ئەوانی دی ڕزگاریم هات!  
بۆ  دەزانی،  ڕەشەباكانییان  بە واڵتی  ئەوان  ئەوەی   
من چڵەپۆپەی هەموو ئارەزووەكانم بوو، ئەم شوێنەی ئەوان بە 
قووڵترین و دوورترین شوێنی جەحەندەمییان دەزانی، بۆ من 
بەرزترین سروود و دەست پێ ڕانەگەیشتووترین سووچی ئاسمان 
بوو. ئەو ڕۆژە ڕۆژێك بوو كە بە درۆ نەژیام، بە درۆ بەرەوپیری 
كەس نەچووم، بە دڵ گریان نەبوو بە لێو پێكەنین، بە بیر ڕق 
نەبوو بە زار خۆش ویستن! ڕواڵەتی ژنێكی ڕەزامەندم بە خۆمەوە 
نەگرت! ئەو بەرگە درۆیە كە شەوی بووكێنی دایانە دەستم تا 
له دوای پێشكەش كردنی كچێنیی دەست لێنەدراوم، لەبەر 
خۆمی هەڵكێشم، فڕێمدابوو و هاویشتبوومە نێو ئاوری هەموو ئەو 
نیگا زەندەقچووانەی تێم ڕامابوون. ئەو پێستە بۆنێكی دەسكردی 
كە  پادشا  كچی  چیرۆكی  بۆقەكەی  بۆنی  وەكوو  لێدەهات، 
جادووگەرێكی فێڵباز لەبەری  هەڵكێشا! ئەو ڕۆژە، ڕووت ڕووت 
ببوومەوە، هیچ شتێكم نەشاردەوە. ڕێك پڕ بە هەموو نیگاكان 

دەنگم هەڵبڕی و وتم نا! ئەو ڕۆژە كە بۆ یەكەم جار درۆم نەكرد ڕۆژێك بوو هەموو 
پێیێان گوتم درۆزن! و لەو ڕۆژەوە پێم دەڵێن درۆزن. بۆنێکی ڕووت بۆنی ژنم لێدێ...

من لەسەر شانۆی باڵماسکە نیم
من دەمامکی پێکەنینم، بەردەوام ئەسووڕێم و پێدەکەنم، ئەسووڕێم   
و دەتریقێمەوە. ئیشی من ئەوەیە لەسەر ئەم شانۆیە بەم جل و بەرگە ناسک و 
ڕەنگاوڕەنگانەمەوە، بەم داوێنە کورتەمەوە، بەم ئەندامە ڕێکوپێکەمەوە، بەم هەمووە 
پەپوولەیەی بە دەورەمدا ئەسووڕێن، بکەومە سەر پەنجەکانم و سەما بکەم و 
پێبکەنم. من ئاسکێکی سووکەپێم... نا نا، باڵندەم... یان نا ڕێک وەکوو  ماسییەکی 
خۆی داوەتە دەس گەمەی شەپولەکان... دەسووڕێم و پێدەکەنم. کەچی بێتوو 
ئەم دەمامکەم فڕێدەم، دەکەونەبەر الفاوی هەڵدێری فرمێسکەکانم. ئیشی من 
گریانە، گریان بۆ خۆم، بۆ تۆ، بۆ ئەو، بۆ ئەوان... پیشەی من هەنیسکە هەنیسک 
لە بۆشایی جوانیەکاندایە... جوانی؟ دڵنیا نیم ئیتر جوانی چیە؟ دڵنیا نیم ئێتر 
ئێمە کێین، دڵنیا نیم لەوەی کە گریانەکانم بۆ چیە و پێکەنینم بۆ کێیە؟ تۆ 
بڵێی ئەوە نیشانەیەکی بە سام نییە لەوەی کە بە هەموو شتێک ڕاهاتووین؟ 

چیرۆکەکان:
ئەو گێڕانەوە پڕ لە مەراقانەی لە توێی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بزر بوون

مریەم قازی
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بە کارەسات، بە هەڵدێران، بە تێداچوون، بە بەردەوام مردن و ژیانەوە، ژیانەوە 
و مردن...؟ من پێدەکەنم بە بۆنی عەتری شادییەوە، دەگریم بە بۆنی دڵفراوانی 
کیژوڵەیەک  سەرمابردوو  سنوورێکی  سەر  دەگەمە  سەماوە  بەدەم  خەمەوە... 
دانیشتووە و لە جێوە بەستوویەتی. من بە دەوریدا ئەسووڕێم و پێدەکەنم، یان 
دەگریم و دەتڵیسێمەوە؟ ئەم کێژۆڵەیەش وەک من گەڕۆڵێکی نەحجمیوە، 
ئاوارەی هەرێمی ژیان، سەرما ڕێی پێ هەتڵە کردوە و بە ودمی تەزۆوە لەسەر ئەم 
تاتەبەردە بە ڕواڵەت بۆتە پەیکەرەیەکی سەهۆل، وەکوو شووشە ڕوونە، ئا ئا وەکوو 
شووشە ڕوونە! من کە بە دەوریدا دەسووڕێم، دەیبینم کە لە دەروونیدا ئاگرپژێنێکی 
سەیرە. بە دەیان فڕۆکە لە هەرێمی ژووری ئەم کیژۆڵەوە خەریکی بۆمبارانی  
هەناوی ئەم کیژۆڵەیەن، بە هەزاران چەکدار لە ناخی ئەودا شەڕیانە، سەر دەبڕن. 
چڕەدووکەڵ هەموو ناخی ئەوی داگرتووە و بە دەیان شار لە دەروونیدا خاپوور 
کراون تەنانەت شارۆچکەی کایەکانیشی... من نازانم ئیتر بەم دەمامکی شادییەمەوە 
لێرە چ دەکەم؟ ئەرێ کەسێک هەیە پێم بڵێ من پێدەکەنم یان دەگریم؟
من دەمامکی ئیرادە و ئازایەتیم، پێمخۆشە وا نیشان بدەم نەترسم و   
ئەرخەیانم لە توانای بێوێنەی خۆم. وا نیشان بدەم بە هۆی ئەم ئازایەتییە هەست 
بە هیچ هەڕەشەیەک ناکەم. هیچ شتێک خورپەم ناخاتە لەش و هیچ دەسەاڵتێک 
ناتوانێ رەخنە بکاتە مێشک و ماڤ و خۆزگەکانی من. بۆخۆم تەما دەگرم، بۆخۆم 
بڕیاڕدەدەم، بۆخۆم دەژیم، ئەسووڕێمەوە و لە سەر شانۆی هەموو جیهاندا خول 
دەدەم و بەسەر ئەم پەنجە ناسکانەمدا راست دەبمەوە و کتووپڕ باڵ دەگرم و 
بەوپەڕی فیزەوە بە ڕەنگی بەشکۆی بنەوشەوە بە بۆنی ژیانبەخشی ئیرادەوە تا 
بەرزترین پلەی شانۆ دەفڕم تا هەموو بزانن چەندە مەزن و ڕازاوەم، تەواوی مێژوو 
لەسەر ئەو قامکانەی من دەسووڕێن، تەواوی کاتژمێرەکانی جیهان بە ئیزنی من 
دەسووڕێن، هیچ گوڵێک بە بێ ئیرادەی من شین نابێ و هیچکەس ناتوانێ سەیری 
چاوەکانی من بکا دەنا هەموو ئەم ترسەیان دەدیت کە لە بیلبیلەی چاوەکانمدا 
خۆیان حەشارداوە. من لەو دیوی دەمامکەکەمەوە گێژ و سەرگەردانم. کاتێک چاو 
دەگێڕم زۆرتر دەترسێم، باوەڕدەکەن لە پێش ئاوێنەش ناوێرم دەمامکەکەم الدەم؟ 
ترسێک مۆرکەئاسا لە ژوورەوە دەمخوا، ئەو بەو ترسەی منەوە دەژی، زاو و زێ 
دەکا. گەراکانی بزۆز و وردن، لە لووتم ڕا دێنە دەرێ و بە چاومدا هەڵدەگەڕێنەوە ناو 
مێشکم. دەگەڵ خورووی زەینم وەکوو شێتانم لێدێ، واهەست دەکەم مێشکم بۆتە 
ڕێبەندانی بە هەزاران لێدوان و وردە باسی جۆراوجۆر، وەکوو شێتانم لێدێ پێم وابێ 
من نە پاڵەوانێکی مەزن، بەڵکوو ڕناودی ترسەنۆکم...؟ پێمخۆشە بە ترساندنی 
ئەوانی دیکە ترسی خۆم دەستەبەر کەم. وا هەست دەکەم هەموو شت دوژمنی 
منە، پێم  وایە کەس منی خۆش ناوێ، نێچیرێکم هەزاران گورگ دەورەیان داوم. 
ڕەنگم ڕەشە و نازانم خەون دەبینم یان وشیارم؟ نازانم ئەو مۆتانە ڕاستن وا 
بەدەورەمدا وێڕای خۆم دەسووڕێنەوە و هەرکامیان گۆشەیەکی داوێنیان گرتووم، 
یان ئەوان خەونن و من ڕاستم؟ ئیتر لەم سەرلێشێواوییەمدا، لە زەنازەنای ئەم 
هەمووە ترسەمدا نازانم ئەمن کێهەیانم: ئەوی ئەوبەری دەمامکەکەم یان ئەوی 
پشت دەمامکەکە؟ دەگەڵ هەموو ئەوانەشدا نازانم سەرەڕای ئەم هەمووە ئیرادە 
و ئازایەتییەم، دەگەل ئەو بۆگەنیوەمدا چ بکەم کە هەموو شانۆی هەڵگرتووە و 
دەستی هەمووتانی پێ لەسەر لووتتان داناوە؟ من دەمامکی ڕاستیم، پێم وایە 
بۆیە کەڕ و اڵڵم. چم هەیە بیڵێم؟ ئەوەی لە پشت ئەم دەمامکەیە هیچی بۆ 
نەهێشتووم جگە لە بێدەنگی،  من لە پشت ئەم ڕەنگە ئاڵەوە وەها درۆدەکەم 
کە ئیتر هیچکەس تەنانەت بۆخۆشم نازانم چ ڕاستە و چ درۆیە؟ سەما دەکەم و 
دەسووڕێمەوە،  لەو پەڕی بەرز بوونەوەم دا وەها درۆ دەکەم کەس ناتوانێ وەدرۆم 
بخاتەوە، کاتێک بە درۆ دەگریم هەموو دنیا دەگەڵم دەگرین. تەواوی گۆڵەکانی دنیا 
دەگەڵم هەڵدەپرووکێن. کاتێک بە درۆ پێدەکەنم هەموو دنیا دەگەڵم پێدەکەنن. 
کاتێک بە درۆ دەڵێم خۆشم دەوێی تەواوی ئیشکاڕۆکان بزر دەبن، کاتێک بە درۆ 
چەپڵەت بۆ لێدەدەم هەموو دنیا دەبێتە چەپڵەڕێزان، لە کاتێکدا من هیچکات 
چاوم بە سەرکەوتنت هەڵنەهاتووە، هیچکات خۆشم نەویستووی، بەردەوام پێم وایە 

تۆ ببیندرێی من نابیسترێم. بەردەوام پێم وایە تۆ پێشکەوی، من دوا دەکەوم. 
بەردەوام، هەزاران بیانووم ڕیز کردووە کە لێت دوورکەومەوە. ئەمن و ئەتۆ ئیتر 
لێک ناکرێینەوە، هەموو وەکوو یەک درۆ دەکەین: ئەوانەی خەاڵتت دەکەن، تۆ کە 
وەری دەگری، من کە چەپڵەت بۆ لێدەدەم و بە دەورتدا دەسووڕێمەوە و گوڵبارانت 
دەکەم، ئەوانەی کە لەو خوارەڕا سەیرمان دەکەن... هەموو، هەموو، درۆ دەکەین تا 
زەینی خوێناویمان حەشار بدەین، تا پەنجەمۆرەکانمان لەسەر ئەم هەمووە تاوانەی 
کردوومانە، بیانسڕینەوە، تا بۆ هەموو ئەو بۆچوونە درۆیانە کە جیهانمان پێ کاول 
کرد، بە دەیان پاساو بێنینەوە. هەر لە سەرەتاوە تەواوی چیرۆکەکانم درۆ بوون، 
تەنانەت ئەو خەیاڵی قەپاڵگرتنەم لە تاقانە سێوەکەی تۆ کە بە درۆ بۆت هاویشتم... 
بەرەبەرە، شار بە شار، خەیاڵ بەخەیاڵ، دەسووڕێین و سەما دەکەین و درۆ دەکەین. 
بەم جیهانەش ڕانەوەستاین و تەنانەت ئێستا جیهان بەجیهانیش درۆ دەکەین. 
هەموو ئەم جیهانە دەسکردانەی بە درۆ بناغەمان داڕشتوون... من درۆ نەکەم دەمرم. 
لە ڕادەستیدا دەمرم، لە ڕاستیدا هەڵدەپروکێم، لە ڕاستیدا کانیاوەکانم هەڵدەچۆڕێن، 
لە ڕاستیدا ئیشکاڕۆکانی زەینم، شێرپەنجەیەک ئەکوتێننە سەر هەموو گەی 
لەشم... لە بیرمە لە زەنازەنای خەونێکی پڕمۆسیقاوە هاتین دنیا بکەینە پرسیار، 
کەچی کردمانە درۆ و تاوان... ئێستا هەموو درۆین، درۆیەک بە بۆنێکی نامۆوە.....
من دەمامکی مڕۆڤێکی ئەمینم، کەچی دزێکم دەستم لە گیرفانی   
هەمووتان دایە... ڕێک ئەودەمەی لەسەرخۆ دەخزێمە پەناتان و سووکەپێ لێتان 
الدەدەمەوە... لە پەنا ئەم هەموو مناڵ و گەورەساڵەی وا دەستیان بۆ پارووەنانێک 
ڕاداشتووە، حەزم لە کۆکردنەوەی هەموو پێداویستییەکانی ئەوانە. ها وەرن بسووڕێنەوە، 
وەکوو من سەما بکەن، وەرنە سەیری ئەنبارەکانم، سەرنج بدەنە ژمارەحسێبەکانم. 
تەنیا تەرخان کردنی یەکێک لەو داهاتانەم بەسسە بۆ خاشەبڕکردنی تەواوی ئەو 
دەستە برسیانەی بۆ تەنیا یەک بابۆڵە درێژ کراون ...ئەوەندە السەنگم، هەست 
بە بااڵدەستێکی سەیر دەکەم. من دەمامکێکی دڵۆڤانم بە بۆنی خودایەتییەوە....
من دەمامکی عەشقم... هیچکات حەول مەدەن ئەوەی لە پشت ئەو   
دەمامکەوە هەیە بیبینن. تەنیا لە دواهەمین بلووکێک کە لە کاتی سەنگساری 
تۆدا، هەناسەتم پێ هەڵبڕی؛ ئەوەند سوور پڕژایە سەر ئەم شانۆ قێزەوەنە کە 
نابینی کە شەپۆالن دەدات و کاول دەکات و ڕادەکا... لە سوور، هیچ  جگە 
شتێک  هیچ  دەمامکەوە،  ئەو  دیوی  لەو  حەقیقەتم...  دەمامکی  من  من... 
لەوێ  کەس  تۆ  لە  جگە  نەبێ.  هەرا  پڕ  بۆشاییەکی  لە  جگە  نابینن 
بڵێ.  پێ  ڕاستییەکانم  تۆ  لێ شێواوە.  سەرم  و  دەخولێمەوە  زۆر  من  نەماوە... 
خەون... یان  حەقیقەتم  من  بڵێ  پێم  نیی،  خەیاڵ  و  خەون  تۆش  ئەگەر 

شارێکی ون
ڕۆژێک لە رۆژان کچێک کە فێر بوو بەیانان زوو لە خەو هەستێ،   
لە خەودا مایەوە. کە وەخەبەر هاتەوە دیتی کەس لە ماڵێ نەماوە. لە بەر خۆیەوە 
یەکە  یەکە  ئێستا  هەر  و  کەوتوون  کارێک  وەدوای  داخودا  نیە  هیچ  گوتی 
پەیدا دەبنەوە. کەچی هەرچی چاوەڕوان بوو کەس نەهاتەوە ماڵێ. وردە وردە 
دڵەکوتە دایگرت و ناچار لە ماڵ وەدەرکەوت تا بزانێ ئەندامانی ماڵەکەی چییان 
بەسەر هاتووە؟ بەاڵم لەسەر وەیڕا کە بۆخۆشی هیچکات تا ئەوڕادەیە لە ماڵ 
دوور نەکەوتبۆوە، هەر بە زۆوە ئەویش ون بوو.... ڕۆیی رۆیی رۆیی تا گەیشتە 
سەری چوارڕێیانێک، چواررێانێک کە بەسەر چوار شاڕێگای گەورەدا لێک جیا 
دەبوونەوە. لەوێ پیرێژنێک دانیشتبوو گوڵی ئەتڵەسی دەفڕۆشت. گوڵەکان بە 
دەستییەوە ژاکابوون و کەس لێینەدەپرسین. کچە لێی چووە پێش و گوتی:
-دایـەگیــان ئەرێ تۆ دە کەست نەدیـــوە ئەوڕۆ بێرەدا رۆیشتبێتن؟ دایکێک و 

بابێک و هەشت منداڵ؟
پیرێژن لە جوابدا گوتی:
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-نـــا نەمـدیتـوون، بەاڵم ئـــەو پیرەپیـاوەی لە سەر ئەو شەقامەڕێیەی دیکە لە 
رووبەڕووم  دانیشتووە دیتوونی!!

پرسی“کەوابوو  لێی  دیسان  و  بوو  سەیر  پێ  زۆری  کچەکە   
هەرچی  بەاڵم  دیتوونی؟”  کابرایە  ئەو  چووزانی  دەنا  دیتووتن،  تۆش 
و  نەدایەوە  جوابی  پیرێژن  دووپاتەکردەوە  پرسیارەکەی  و  ڕاوەستا 
ڕاداشت. ڕێبوارەکان  بەرەو  گوڵەکانی  فرۆشتنی  بۆ  دەستی  نوێ  سەرلە 
کچەکە پەڕیەوە ئەوبەری شەقام و خۆی گەیاندە کن پیرەپیاوەکە کە لەسەر 
چوارپایەیەکی بچکۆلە دانیشتبوو. هێندێکی کەڕەسەی پینەکردنی کەوشی 
خۆی  کەوشەکانی  تەنیا  نەبوو.  پێی  کاری  کەس  بەاڵم  بوو  لەبەردەستی 
گوتی: و  تێکرد  ڕووی  بوو.کچەکە  کردنەوەیان  چاک  خەریکی  و  داکەندبوو 
-ماندوو نەبی مامە گیان، ببوورە تۆ دوێنی دە کەست نـەدیوە بێرەدا تێپەڕیبێتن؟ 

دایکێک و بابێک و هەشت منداڵ؟
کابرا بێ ئەوەی سەر هەڵبڕێ گوتی:

-نا ئەمن نەمدیتوون، بەاڵم بێرەدا تێپەڕیون.
کچەکە دوای ماوەیەک بێدەنگی، پرسی:

-باشە دەی بۆ کوێ چوون؟
کـابـرا لە سەرەخۆ گوتی نازانم، بەس دەزانم دەکـەس بـوون و بێـرەدا ڕۆیشتن 

و منیش نەمدیتوون!
دیسان کچە پرسیاری کرد: “ئەی ئەگەر نەتدیتوون، چووزانی بێرەدا   
رۆیشتوون؟” بەاڵم کابرا جوابی هەر نەداوە و بەردەوام خەریکی کەوشەکانی خۆی بۆوە...
کچەکە دیسان ڕۆیشت و ڕۆیشت تا گەیشتە سەر چۆماوێکی ڵێڵ و خوڕێن 
کە دووکەس لەوێ خەریکی ماسی گرتن بوون! هێندە زوو زوو قوالپەکەیان 
شتی پێوە دەلکا و دەریاندەکێشاوە کە هەرچی پرسیارەکەی دووپاتە کردەوە 
جوابیان هەر نەداوە. لە جیاتی ماسیش هەر زبڵ و زاڵ بوو کە پێوە دەبوو...
بەردەوام دەڕۆیشت و دەیپرسی، کە چی بە وەاڵمی بێ سەرەوبەرە، تا دەهات 
زیاتر سەری ڵێدەشێوا. شەو خەریکبوو بە سەر دەستاندا دەهات و شەختە 
ترسێکی رێنیشتبوو. تەمای گرت بگەڕێتەوە ماڵێ، کەچی تازە لێی حاڵی بوو 

کە خۆشی ون بووە. چاوی گێڕا. لە دوورەوە کوێرە ڕووناکاییەکی 
بینی و بـۆ الی چــوو. کـە گەیشتــێ دیتی مەلێک دوو کرمی 
شەوتاوی لە سەر هێالنەکەی داناوە و هەڵنیشتووە. لە بن دارەکە 

دانیشت و خۆی ماتدا کە باڵندەکە لێی وەدەنگ هات! 
ـ کچـی چاک هـەروا  ملـی رێگات گرتووە بۆ کـوێ دەچی؟ دەزانی 

چەن دوور کەوتوویەوە؟
ـ نا، نازانم. تۆ ماڵی من پێدەزانی؟ تۆ  بە جێگای بنەماڵەکەم دەزانــی؟
ئەوان دە کەس بوون، دایکێک و بابێک و هـەشت خـوشک و بــرا....
ـ ئەوانم دیتوون و دەزانم کە... بەاڵم ئێستا بۆ خـۆت ونی. تۆ دەناسـم
لە شــارێکی دوور دوورەوە هـاتـووی. مـن زۆر بە سەر شـاری ئێوەدا
هـەڵفڕیوم . شـارێکـی سەمەرەیە، لە پشت هەر شتێکەوە  بۆشاییەک
هەست پێدەکــرێ. کـات و شۆینێکـی دیـاریکـراوی نییە. هـەر ڕۆژە
یەکێکتان لە خەو هەڵدەستن و  واهەست دەکەن هەمووکەسوکارتان 

ون بوون...
کچەکە نەیهێشت باڵندەکە قسەکانی تەواو کا و گوتی:

ـ بەاڵم من بە راستی کەسوکارم هەیە و ماوەیەکە لێم ونن. بەو ناونیشانە
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کە برایەکم حەزی لە ئاسمانی شین بوو و دڵی بەو ئاسمانە ڵێڵە دەگیرا. خۆشکێکم 
حەزی لە گوڵە ئەتڵەسییەکانی حەوشەکەمان دەکرد و بەوەی کە ماوەیەک بوو 
هەر بە ژاکاوی دەکرانەوە، خەفەت دایدەگرت. برایەکی دیکەشم دەنگ و ئاوازێکی 
پێ بوو لە ڕەنگی هەناسە کە لە ژووری شارەکەماندا دەشکا. برایەکی دیکەم ئاشقی 
پێکەنین بوو و بەردەوام دەستێک بە نیشانەی بێدەنگ کردنی، قامکی لێ لە سەر 
لێو دادەنا. خوشکێکی دیکەم پەیکەرەی جوانی هەر لە سەرەتاوە بۆ سەما و چۆپی 
کێشان داڕێژرابوو و بە دەنگی تەقینەوەشەوە جوانترین چۆپی دەکێشا. بەاڵم لە 
هەمووکاتدا دەیگوت ئەم مۆسیقایە ناڕێکە، خوشکێکی دیکەم دەتگوت کڕیستاڵە 
دەدرەوشاوە، کەچی هەر دەیانشاردەوە. دایکم و بابم  ببوون بە داوێنێکی گەورە و 
هەموومانیان حەشاردەدا کە چی هەر نەدەکرا و هەرجارە یەکیان دەفڕین. بەاڵم 
وام لە بیرە شەوێک، یان لەوانەشە رۆژێک هەموویان ڵێک خڕ بوونەوە. نیشان بەو 
نیشانەی هەر یەکە دیاریێکیان هێنابوو.کاکم شینترین ئاسمان، براکەی دیکەم 
خۆشترین ئاوازی جیهان و خوشکەکانیشم گوڵ و سەما و پێکەنینی کریستاڵی و... 
دایکیشم لە خۆشیان بۆ هەمیشە بێدەنگ بوو. بابم ئاەەەە بابم! بابم دەریایەکی بێ 
بنی بێدەنگە، قەت نەمتوانی لێی تێبگەم... بەاڵم ئەوشەوە کە دایکم بۆ هەمیشە 
بێدەنگ بوو، ئەو بۆ یەکەم جار دەستیکرد بە گێڕانەوە... گێڕانەوەیەکی دوور و درێژ، 
سەمەرە و ترسێنەر.... ئاوا بوو کە وردە وردە خەو دایگرتم و دواتر کە لە خەو ڕاست 
بوومەوە کەس لەوێ نەمابوو.... کچەکە سەری هەڵینا، باڵندەکە لە وێ نەمابوو 
بەاڵم دوو کرمە شەوتاوە کە لە دارەکە هاتبوونە خوارێ و وەڕێ کەوتبوون. کچە 
گوتی لەوانەیە ئەوانە بمگەیەننە جێ. با بەدوایاندا بڕۆم...کتووپڕ گەیشتنە شوێنێکی 
هێندێک ڕووناک و کەش و هەواکە وایکرد رووناکایی کرمەکان بزر بوون. لە نێو 
تاریکوڕوونێکی ڵێڵدا شارێکی دیت بە دەیان تاقەی گەورە و چکۆلەوە. لە سەر 
هەرتاقە چەن وێنە بوو: دایکێک و بابێک و هەشت منداڵ... گەیشتبۆوە ماڵێ. لە 
پشت هەر شتێکی، بۆشاییەکی هەست پێدەکرد.... وەبیری هاتەوە لە مێژە ون 

بووە و ماوەیەکە ملی رێگا دەگرێ و دەڕوا و هەموو جارێکیش دەگەڕاوە شۆێنە 
ونەکەی خۆی. بەاڵم گوێی لێبوو هەر بەڕاستی دەنگی بابی لە دوورەوە گوێ 
لێبوو کە گوتی: هەمووتان دێنمەوە کن خۆم و نایەڵم چیدیکە لێک باڵو بن..... 
کەرەسەکانی خڕکردەوە و خۆشی تاقەت کرد، جەستەکەی ئەسپاردە سەر باڵی 
سێ فڕۆکەی زەبەالحی مرچ و مۆن و رۆحەکەشی کردە پەپوولە پاییزەیەک و 
بەرەو باوەشی بنەماڵەکەی گەڕایەوە: باوەشی دایکێک و بابێک و هەشت منداڵ...

کچێنی
کاتێک گەیشتمە ئەوێ، تۆ لە وێ بووی.... لە سەر پاندۆڵی کاتژمێرەکە   
دەخوالیتەوە. بە زریکەیەکی نامۆ کە شێوەی زەنگەکانی پێشووی نەدەدا. ئێستاش 
وادەزانم هەر لە وێی. لە وێی و وەک یەکەم جار دیتمی رواڵەتت تەنیا شتێکی 
ڕەشە بە دم و لمپۆزێکی سوور و دوو چاوی زەقەوە... چاوت لە چاوم بڕیبوو . 
ئێستاشی دەگەڵ بێ، تۆ لە من دەترسای و منیش لە تۆ، بەاڵم تۆ چاتر بووی. 
جاروبار زاتت هەبوو بزریکێنی و ترسە نیشتووەکانت بەتاڵ کەی، من دەگەڵ 
وەی کە بەوپەڕی دەترسام، نەمدەزریکاند، نەمدەقیژاند، قیژەکانم نێژرابوون.... 
ئەوشەوە، چەن چرکەیەک کە دەمێنێ بۆ دوازدەی نیوەشەو دەترسێم و ڕێک 
لەو کاتەشدایە کە تۆ دێی و لەسەر پاندۆڵی کاتژمێرەکە دەخولێیەوە و چاوت لە 
چاوم دەبڕی و دەزریکێنی و دەمترسێنی و وەبیرم دێتەوە چەن چرکەیەک زیاتر 
بۆ دوازدەی نیوەشەو نەماوە و دایکم دێتەوە بەرچاوم کە بێدەنگ دەگری و.... 
سەرم لێدەشێوێنی.... ئێستاشی دەگەڵ بێ... دەبوو چم کردبا ؟ تۆ کێ بووی؟ لە 
چی دەگەڕای؟ لە چی دەترسام؟ بۆ دەترسام؟ ئەوشارە کوێیە؟ ئەوەی دەهات، 
دەهات، دەهات تۆ بووی. دەگەڵ کاتژمێرەکە، لەسەر پاندۆڵەکە هێندە گەورە 
دەبوویەوە، دەبوویەوە، دەبوویەوە و من دەبوومە زەڕڕیەک، بە دنیایەک ترسەوە. 
تۆ دەبووی بە هەموو دنیای من، من، من... دەنگم دەدایەوە: من، من، من... 
نا نا نا! تۆ بووی دەنگت دەدایەوە: مـــن! کە بێدەنگ بووم! لەو ڕۆژەوە، لەو 
شەوەوە، ئێستاشی دەگەڵ بێ، کاتژمێر چەن چرکەی ماوە بۆ دوازدەی نیوەشەو ...

کەم لەش
بۆ  بوو.  نیوەشەو  دووی  کاتژمێر  بۆوە.  خەبەری  لەپڕ  ژنەکەی   
چرکەیەک بیری لەوە کردەوە بۆ وا ڕاچڵەکیوە؟ “دەنگێک لە چێشتخانەوە هات”...
تووشی  لەوێ  و  بدا  بچێ سەری چێشتخانە  بڕیاربوو  مابوو.  لێرەڕا  ڕێک  ئا، 
بە  کایەی  کە  هەروا  کەم؟  تەواو  چۆنی  لەپاشان...؟  و  بێت  کێشە  هێندێ 
ڕاما. دیوێکی سێ دەر چوار، میزێک و  لە ژوورەکەی  پێنووسەکەی دەکرد، 
چرایەکی موتااڵ، پەڕتووکخانەیەکی ڕێکوپێک لە الی دەستی ڕاستی دیوەکەی، 
پەنجەرەیەکی گەورە، ڕوو لە کێوی “قوڵقواڵغ” و پەردەیەکی حەریری ناسک.

ـبابە زۆرم بیرەوەری لەو فەڕشە دەسکردە هەیە دەمدەیەی؟
، لەسەر  نەببۆوە  بۆ پڕ  ئەو فەڕشە ڕەنگاوڕەنگەش کە دیوەکەی   
دیواری الی دەستی چەپیشی سێ چوار تابڵۆی ڕەش و سپی لە نووسەرە 
گەورەکانی دنیا، کافکا بە چاوە ڕەشەکانییەوە، تۆلستۆی بە سەروڕدێنە ڤژنەکەیەوە، 
بەختیار عەلی بە سەرە زلەکەیەوە، قوتبەددینی سادقی بە چاوە زیتەکانییەوە.

ـ جا چ دەبوو وێنەیەکی منیشت لێدابا؟ 
رێبواری مێردی، ئەوەی هاوکات  دەگەڵ خوێندنەوەی شێعرەکەی بختیار   
عەلی پێ گوتبوو: “دەمەوێ دەریا تا سەر لێوەکانت بێنم، دەمەوێ گوڵی حەوشەکەتان 
پیر نەبێ، کارێک بکەم خودا لێت زویر نەبێ....” دەی باشە کە چی؟ ئەم ڕستەشی 
وەبیر هاتەوە بەاڵم دڵنیا نەبوو کە ڕێبوار پرسیبێتی. لە ڕاستیدا لە زۆریانی بیستبوو...
چۆنی  بنووسم؟  چ  بوو  بڕیار  مابوومەوە،  کوێدا  لە  ئەرێ   
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یان  سێبەرێک،  یان  دزێک،  لەوێ  چێشتخانە،  بچێتە  با  کەم؟  تەواو 
ڕاپەڕێنێ. چیرۆک  ئەرکی  لەوانە  یەکێک  با  هەرچی،  یان  مشکێک، 

-دەی جا کە چی؟ کچێ وەرە بنوو چاوت بۆ کێ کوێر دەکەی؟
-ڕێبوار، خەوم نایا... لە کوێدا مابوو؟ ئەها گوێی لە دەنگێک.... کتووپڕ دەنگێک 
بۆوە. بە بێدەنگێک  لە چێشخانەوە هات، نەختە ترسێکی لێ نیشت، ڕاست 
سەندەڵێکەی کشاندەوە. ئەو سێبەرە گەورەیەی خۆی کە چرای موتااڵکەی لەسەر 
دیوار بۆی نەخشاندبوو، بە کرتەیەک کووژاندەوە. هەروا کە بە ڕاهڕەوەکەدا دەچوو 
بۆ الی چێشتخانەکە، دووسێ جاری دیکەشی گوێ لە دەنگەکە بوو، بە زۆر تەڕایی 
گەرووی قوت دا، وەک ئەوە کە شتێک بشکێ لە گەروویدا. دڵی لە ناو سیگیدا 
پەڕی هەڵداویشت، تا دەهات چاوی زەقتر دەبوو و هێزی ئەژنۆی کەمتر. گەیشتە 
کن چێشتخانەکە لە کن ئۆپێنەکە ڕاوەستا. تارمایی کەسێک خەریکبوو بەوپەڕی 
تامەزرۆییەوە لە چێشتی ئەو قابلەمەیەی دەخوارد کە شەوێ لە بیری چووبوو لە 
یەخچاڵی نێ، یاخودا! بەشەوقێکی زۆر کز کە لە چرای زەرد هەڵگەڕاوی کۆاڵن ڕا بە 
پشت پەردەکەدا دزەی دەکردە ژوورێ شتێک بە حاڵ دەبیندرا. بوونەوەرێکی داچەماو 
کە لە سەر کاشی چێشتخانە دانیشتبوو و بەزۆر دمی خۆی دەگەیاندە نێو قابلەمەکە. 

سەروپرچی هەتا سەر چۆکی هاتبوون و دەستو القی بە باشی دیار نەبوو.  
بۆگەنیوێکی تیژ واڵتی داگرتبوو. دەگەڵ هەموو جوواڵنەوەیەکی   
قرچەقرچێکی لێدەهات. دم و لووتی بە باشی دیار نەبوو، بەاڵم جووتێک مەمکی 
داچۆڕاوی هەست پێکرد و بە ئەستەم دەردەکەوت کە دەبێ پیرێژنێکی برسی بێ. 
لەپڕ قابلەمەکەی فڕێدا و ئاوڕی دایەوە، بڕوای بە چاوەکانی نەدەکرد، پشت سەریشی 
سیمای پیرەپیاوێک بوو لە شێوەی خۆی چڵکن و قژن... ئەوجار ئەو، سەری بە قابلەمەکە 
داگرت... دەستی بە ئۆپێنەکە گرت. خەریکبوو بە الدا بێ کە لێی وەدەنگ هات!
-لە خۆڕا ئەم ژێستەم بۆ مەگرە! بۆترس نابم و ئەتۆش قەت ترسەنۆک نەبووی...

دەنگی، دەتگوت لـە شوێنێکـی دیکەوە دێ. دەگەڵ ئەوەدا کە زۆر بە ئەسپـایـی 
قسەی دەکرد، دەنگی دەدایەوە.

-نا قەت ترسنۆک نەبووی. ئەوانەی کە ئێستا سەبارەت بەو ترسەت باسی دەکەی، 
هەمــووی درۆن دڕۆ! تـۆ درۆزنێکی مەزنـی و پێت وایە ئەگەر درۆ نەکـەی نابێ.
ههههههه.... هاهاهاهاها.... ههههههه دەگەڵ هەموو ئەوانەشدا، بـۆت تەواو نابێ، نا... 
ههههههههه... هاهاهاهاهاها... ئەو چاوانەت بۆ وا زەق کردۆتەوە، هـەر دەڵێی قەتت 
نەدیوم؟ خودا غەززەبت لێگرێ دەترسێم! ئاگام لێبوو چۆن هاتی و لە جێی خۆت 
ویشک هەاڵتی، چیە نامناسی؟ ئەمنی هەمیشە برسی و تینوو، بێ دەرەتان و پــڕ 
بەاڵ و فەتا، بێ ئەوەی سەر بە هیچ کـات و شوێنێکەوە بم، نە دەزانم بۆ هـاتووم، 
چم بەسەر هاتووە، نە دەشزانم بڕیارە چ بکەم؟ ئاخر بە منیش دەڵێی کەسایەتی؟ 

سەری سووڕا و کابرا دەنگی هەڵێنا:
-بەم کـەش و هەوا بۆگـەنیو و لێڵ و نادیارە، دەڵێی تێم؟ مەبەستت لەم گـەمـە 
قێزاویانە چیە؟ پیربووین بە دەس تۆوە، پیر... سووڕایەوە... پێم وا نییە هیچ شتێکت  

بۆ تەواو بێ... پێنووسەکەی لە دەستی بەربۆوە...
بۆ  بوو،  شەو  نیوە  دووی  کاتژمێر  بۆوە.  خەبەری  لەپڕ  ژنەکە   
چرکەیەک بیری لـەوە کردەوە بۆ ڕاچڵــەکیوە؟  دەنگێک لـە چێشتخانەوە 
هــات، بە بێ وازی ڕووی لە دیوارەکە کرد و پەتووەکەی کێشایە سەر خۆی...

سێبەرێک لە ڕۆحی ئەو
دارە  بن  گەیاندە  خۆم  تامەزرۆییەوە،  بەوپەڕی  کە  ئەودەم   
هەرمێکە، پێم وانەبوو هێندە نامەرد بی کە تاقە دەنکێکم  بۆ نەهێڵییەوە، 
دادەنام. دارەکە  بن  لە  بۆ  گەاڵیەک  لەسەر  دەنکت  دوو  النیکەم 

-ئەی هاوار هەی! نەمری بۆ هەرمێ! پەلەی بکە دەبێ بڕۆین...
لەسەر  پەزیرایی  بۆ  میوەی  چین چین  کە  کاسەیە  ئەو  لەسەر   

ڕازابۆوە، هەرمێیەکی السووری خرپن و ئاودار، زیاتر لە هەموویان سەرنجی ئەوی 
بۆ الی خۆی ڕاکێشا... دەستی برد هەڵیگرێ. دیسان کەماڵ بە  فشەوە پێش 
ئەوەی ئەو دەستی بگاتێ، پڕی بە هەرمێکە داگرت و هەر لە ڕێوە قەپاڵێکی 
ڕدێنی. سەر  کردە  دزەی  لێویدا  الیەکی  بە  هەرمێکە  ئاوی  لێدا.  گەورەی 
-کەماڵ؟ زۆر نامـەردی، النیکەم وەک ئەودەمەی بۆ یەکەم جـار لە بن دارەکەی 

بەنۆرە قەپاڵمان پێدا دەگرت....
ـ نا ئەودەمیش فێڵت لێکردم!

گوڵی  نەکاو  لە  شەختەیەکی  دایگرتووە،  سارد  تەمێکی  شار   
زستانان  الیەک  لە  ڵێشێواوە،  سەری  خوداش  دەڵێی  نەهێشتوە.  بەدارانەوە 
دارە  بن  لە  زینەت  دایە  بەهارەکەش...  و  دەکەن  گوڵ  دار  و  گەرمە 
هەرمێکەی حەسارێ ڕاوەستاوە خۆی داپۆشیوە و لە شوێنێکی نادیار ڕاماوە....
چۆن  نیە؟  کەس  بیخوا؟  هەیە  کێ  نەبێ  ناشکوری  بە  -جەحەندەم 
کەماڵ!  بابم  بابەکەی  هاتی؟  رۆڵە  کەماڵ  کەماڵ...کەماڵ!  وادەبێ؟  شتی 
بوو... پێخۆش  هەرمێ  زۆری  خۆم  وەک  کوڕەکەشم  دوایە 
و  تام  ناوێ،  خۆش  کەسی  کەس  سەیرە،  زۆر  واڵتە  ئەو  هەوای  و  -کەش 
بۆگەنیوێکی  نادەروەستە،  ئائا  دەتگوت،  ئەتۆ  نادەروەست؟  نادا،  هەرمێ  بۆنی 
ناخۆشی لێدێ؟ جا بۆنی چی؟ ئای، دەنگی ئەو ژنە شێتی کردم... پێم وایە 
ئەو بۆنەش لەو دێ، دیسان خۆی پیس کردووە، قڕ بووم خودایە قڕ بووم.... 
خۆش  دڵمان  لێرەش  نەبوو،  خۆش  دڵمان  خۆمان  شارەکەی  لە  -کەماڵ! 
دەگیرێ....  دڵمان  لێرەش  دەگیرا،  دڵمان  خۆمان  شارەکەی  لە  کەماڵ  نیە... 
کەماڵ قەت لێت نەپرسیم مەگیرانیم بە چی دەکرد، لێرەش ڵێت نەپرسیم.... 
کەماڵ ئێمە لە کوێی ئەم زەوییە سەرگەردانەین؟ لێرەین یان لەوێ.... کەماڵ 
ئێمە لە جێگایەک بە جێ ماوین، لە جێگایەک خۆمان حەشارداوە؟ لە کوێ؟ 
لە بن سێبەری رۆحی ئەو؟ یان لە بن دارە هەرمێکەی دایە زینەت ... یان 
لە خەونەکانی دایکمدا؟ یان لە سەر پیاسەڕەوەکەی بەری راستی شەقامی 
شارەکەمان، شارەکەیان؟ یان لە پشت ئەو چراسوورانەی قەت ڕانەدەوەستای 
سەوز بن...یان لە قەراغ دەریا؟ دەریا لە چاوی ئەودا بەجێما، تەواوی ماسییەکانم 
دیت لە چاویدا... تەنوورەی دەریاشم دیت لە ناخی زگییەوە هەڵدەستا و... کەماڵ 
منداڵییەوە  لە  ئەو خەونەڕەشانەن کە  یان هەمووی  ئەوانەمان دیت؟  هەموو 
دەیانبینم... دایە زینەت، ئائا دایە زینەتە هەرا دەکا... هەرا دەکا... هەرا دەکا...
کەماڵ، من قەتم دەریا نەدیبوو، پێم وابوو باوەشی کەس لە باوەشی دایکم، 
لە باوەشی خۆم، لە باوەشی تۆ گەورەتر نابێ...کەماڵ ئەوکاتە دەریا باوەشی بە 
ئاالندا کرد هەموو باوەشەکانی دنیا تەعبیرییان گۆڕا کەماڵ! کەماڵ...کەماڵ... 
مەکە  ون  لێ  خۆم  ئەتۆی؟  کەماڵ  ئا؟  کەماڵ...  بەجێماوە  ئاالن  کەماڵ... 
کەماڵ دەنگت دەناسمەوە، دەزانم ئێرە دیوی من و تۆ نییە کەماڵ، ئەمە لەو 
دارە  و  بوو  ماڵەکەمان  حەوشەی  بە  ڕوو  پەنجەرەکەی  کە  دەبووین  دیوە 
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هەرمێکەشمان لێ دیار بوو... ئیرە زۆر ساردە کەماڵ... وەرە باوەشمان پێداگرەوە 
نابێ...  کەماڵ.... ئاالن سەرمایەتی کەماڵ، ئەمن سەرمامە.... ئەوانەم بۆ حاڵی 

-کاکە بە خاتری خودای ئەوە یەکجار زۆرە لە کوێی بێنم؟
ـ....

ـ دەی باشە ئەدی تەزمینێک شتێک؟ ئەو ژن و منداڵەم؟
ـ....

ـ کاکە؟... کاکە؟ کاکە گیان، کەماڵ گیان.... 
-ئەوەتەیکۆچهەیە،کۆچئەکەم!ئەوەتەیگڕهەیە،دەسووتێم!ئەوەتەیئاوهەیە،
دەخنکێم!ئەوەتەیتیغهەیە،قوربانیم!ئەوەتەیخاکهەیە،دارهەیە،شاخهەیە،

ئاوارەم....
-کەماڵ دەنگت دەناسمەوە کەمــاڵ! کەمــاڵ گیــان... چیدی مـەڕۆ، مــەگەڕێ 
ئاالنیشم دیتەوە کەمــاڵ! ئەمساڵ تەڕەســاڵە و دارە هەرمێکـە وا وەبەر هـــاتووە 
مەپرسە!  هەرمێکان هەموو الگووپێکیـان سوور هەڵگەڕاوە هێندەیان ئاو تێتەزیوە 

هەر دەستیان لێدەن دەتلیسێنەوە.....                          

خوێندنەوەی تێکەڵکێشی دوو هەواڵ 

لەسەر جێگای خۆم دانیشتبووم که کوڕێکی حەوت هەشت سااڵنه   
لێم وەژوور کەوت!

- دایه خانم هەر ساز نەبووی؟
دایه خانم؟ دەگەل کێیەتی؟ ئەو کوڕه کێیه؟ بڕیار بوو بو کوێ ساز بم؟ لەو 
دەمەشدا خانمێکی زۆر جوان و ڕازاوه هاته ژوور و ڕووی له کوڕەکه کرد و گوتی:
-کوڕی من! ناڵێم دایەخانم ناتوانێ وەک مه زوو ساز بێ و پەلەی لێمەکه؟

ئەی خودایه ! ئەوانه کێن! 
هێشتا له گێژەنی ئەم پرسیارانەدا هەر دەسووڕام که ئاغــایەکی کەڵەگەتی جـوان 

چاکیش وەژوور کەوت!
- ئەدی نەڕۆین؟ کوری من سازه و تارا خانمیش هەروەتر، دەمێنێتەوه خەسووه 

زیرەکەکەی خۆم که ئەویش دەس دەبزێوێ، دەنا لەوانەیه بلیتمان وەگیر نەکەوێ!
سـەد ئەوەندەی دی سەرم لێشێوا، تەنیا  بۆ چەند  وشه   هەر چۆنێک بوو  زارم 

داپچڕا و پرسیم:
- بۆ کوێ دەچین؟

مەگەر  دەچین؟  کوێ  بۆ  دەڵێی  تازە  بێیتەوه  خێر  بە  خوت  بۆ  -حەک 
هێمن؟ و  هەژار  مامۆستا  کەرەسەکانی  پێشانگای  بچینه  نەبوو  قەرار 
ئیدی نەمزانی چۆن ڕاست بوومەوه و ڕاست چوومه بەر ئاوێنەکه،   
وەک شێتانم لێ هات،  ئەوەی لەو بەری ئاوێنەکەڕا چاوی لێدەکردم هەر 
بە ڕاستی یەک دایەخانمی سەر سپی و بە ساڵداچوو بوو! تازه لێم حاڵی 
بوو که بۆچی هێندەم پشت و الق دێشا، ئەمن کێ بووم؟ یانی ئەو خانمه 
کەنگێ،  ئاخر  منداڵەکەیەتی؟  و  مێرد  ئەوەش  و  بووه  گەوره  تارای کچمه 
بەکوێدا؟ بەاڵم هەرچییەک بوو بێدەنگ بووم و تەمام گرت هیچ نەڵێم تا 
بڕێکی دیم شت بۆ ڕوون بێتەوه،  شکم لەوەدا نەما که بەڕاستی ئەمن یەک 
دایەخانمی خوێن شیرینی ئێسک سووک بووم، بەاڵم ئەوەم هەر بۆ جێ 
بەجێ نەدەبوو که بچینه پێشانگای کەرەسەکانی مامۆستا هەژار و هێمن!
کە له ماڵ  وەدەر کەوتین سواری ماشێنێکی زۆر لۆکس بووین و   
ئەو شەقامه پاک و خاوێنانەی پێیدا دەڕۆیشتین یەکەم جار بوو پێیدا دەڕۆیشتم! 
گەیشتینه بەردەرکی پێشانگایەکی زۆر بەشکۆ، دوو کەس به یونیفۆڕمێکی 
بۆ  بەڕێزەوه خەڵکیان  بەستبوو و زۆر  یەک رەنگەوه، کڕاواتێکی سوورییان 
وەژوور کەوتن ڕێنوێنی دەکرد. کەس پەلەی نەدەکرد و کەس وەپێش کەس 
نەدەکەوت، هەموو هێمنایەتییان بە ڕوخسارەوه  دیار بوو!  له پێش ساڵۆنەکەدا 
چەندین پەیکەرەی گەوره گەوره له مامۆستا هەژار و هێمن ساز کرابوون که 
له چوار دەوری پایەکەیاندا هێندێک له شیعرەکانییان هەڵقەندرابوون و بە گوڵ 
پەڕژینیان بۆ ساز کرابوو! ئاونماکان جوانیی هه موو کانیاوەکانییان له حەوشەکەدا 
بوون! هەڵگرتنەوه  وێنە  خەریکی  توریست  هێندێک  و  گرتبوو  گاڵته  به 
له ساڵۆن وەژوور کەوتین، کوڕەکه ئێستا ئیدی نەوەی من بوو   
دەستی گرتبووم، له پشت ویترینەکاندا زۆر بە ڕێکوپێکی، هێندێکی کەرەسه 
و نووسراوه و... لێبوون و چەند خانم که بە چەند زمان لەسەر ئەو کەرەسانه 
دەچوون: و  دەهاتن  وا  میوانەکان  نێو  له  دەبرد،  بەڕێوه  شیکردنەوەیان 
-ئەو کەواو و پاتۆڵه ئی مامۆستا هەژاره له تەمەنی چل و دوو ساڵیدا له 
ئێره! راگوێزراوەتەوه  هەولێرەوه   له  دۆالر  میلیۆن  هەشتا  به  و  بەریدابووه 
- ئەو دەست و خەته،  ئی خودی مامۆستا هێمنه که شێعری ئارەق و تینی نووسیوەتەوه! 
ئەمەش به حەفتا و دوو میلیۆن دۆالر له سولەیمانییەوە ڕاگوێزراوەتەوه ئێره!
- ئه و پێنووسه ئی خودی مامۆستا هەژاره که به بیست و دوو میلیۆن دۆالر 

له شاری که رەج ڕاگوێزراوەتەوه ئێره!
نەوەکەم ڕایوەشاندم:

- دایەخانم ئەو پێنووسەم بۆ دەکڕی؟
- ئه و دەسـرەیه، ئی خودی مامۆستا هێمنه کـه زۆر لیکن و چـڵمن بـووه و 
لووتـی پـێ ئەستڕیوه، ئه و لینگه کەوشە کۆنه ئی خودی ماموستا هەژاره که 
به مامۆستا هێمنی داداوه، ئەو عەینەکە شکاوە، ئی خودی مامۆستا هێمنه که 
مامۆستا هەژار بە ئانقەست پێی لێناوه و دوای ئەوە مامۆستا تووشی چاوئێشه 

دێ و قەت چاک نابێتەوه. 
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که هەموو ئه و شڕە و بڕانه به میلیۆنها دۆالر لێره و لەوێ کڕدرابوونەوه!   
بووه  بڵێن شێت  پێم  لەوانەبوو  بکەم؟ هەرچی گوتبام  نەمدەزانی دەبێ چ 
له  یان خەرفاوه. بەاڵم لەسەرەوەی ساڵۆنەکه، وێنەیەک  گەوره کرابۆوه و 
شیشه گیرابوو که بێ ئیختیار قیژاندم. خانمەکه لەسه ر ئەو وێنەیە دەیگوت:
-ئەوه وێنەی دواهەمین حەزی مامۆستا هێمنه که یەکجار زۆر به نرخه، 
وەکی دەزانن شاعیران دڵتەڕن و تا دواهەمین هەناسه به حوکمی کەڵەشێر 
بوونییان، چاوییان هەر له دووی ژنی جوانه، وەکی له و وێنەیەشدا دەبینن 
مامۆستا زور به ئیشتیا دەستی هاویشتۆته سەر شانی ئەو خانمه جوانه و 
و... بێ  ئەویندارانه  غەزەلێکی  هەڵبەستنی  خەریکی  زەینیدا  له  لەوانەیه 
خانمەکه،  بەرەو  وەرگەڕام  گۆچانەکەم  به  دەکەم.  چ  نەمزانی  ئیدی 
خانمی نێو وێنەکه بۆخوم بووم و له “کۆنەدێ” ئەو وێنەیە هەڵگیرابۆوه....

 لەو هەراهەرایەدا  له خەو ڕاچەنیم! 
لەسەر مۆبلەکەی هاڵێ خەوم لێکەوتبوو و ڕۆژنامەی هاوشاری   
هەروا به دەستمەوەبوو. ئەو دوو هەواڵەی به ناتەواوی خوێندبوومەوه، تەواوم کرد:
- یەکێک لـه تابڵۆکانـی “وەن گــۆگ” له پێشانگایەکی ئیرلەند دزراوه که 

نەوەد میلیۆن دۆالری قیمەت بووه!
- دەست و خەتێکی “ئێڕنێست هەمینگوای” له ئینگلیس دۆزراوەتەوه و ئامریکا 
به هەشتا و پێنج میلیۆن دۆالر ڕایگوازتەوه بۆ پێشانگای خۆی له واشینگتۆن!!

بڕیارە لەم چیرۆکەدا “مترسک”ێ بترسێ

پێی وتم چیرۆکێ بنووسە و لەو چیرۆکەدا “داهۆڵە”یەک بترسێنە. زۆرم   
بیر لێکردەوە. کە سەیری وشەی داهۆڵە دەکەم هیچ ترسێک ناڕواتە ناخمەوە. داهۆڵە، 
دەهۆڵم وەبیر دەخاتەوە و زەماوەن و هەڵپەڕکێ. بەاڵم مترسک، ترسێکی کوشندە 
دەخاتە ناخمەوە. الپەڕەیەکی پوورتووکاو بێنە و لەسەر الپەڕەکە بنووسە “مترسک”. جا 
پیتەکانی لێک بکەرەوە )م-ترس-ک( پێم وایە ڕەمزێکی ئەفسووناوی تێدایە. وەکوو بڵێی 
مرۆڤێک لـە قـوواڵیـی مـێژوویەکـی ترسنـاکـەوە بقیژێنـێ: “مـن-تـرس-کـوشتمـی”.
ڕەنگە ئەو مرۆڤە ژنێک بێ. واتا دڵنیام کە ئەو مرۆڤە ژنێکە. چونکە   
ژن ئەقیژێنێ. سەیری وشەی “قیژاندن”یش بکە. الپەڕەیەکی پوورتووکاو بێنە 
و لەسەر الپەڕەکە بنووسە “ قیژاندن” جا پیتەکانی لێک بکەرەوە )ق-ی-ژ-ا-
ن-د-ن(. ژان و ژن . پێم وایە ڕەمزێکی ئەفسووناوی تیایە. خەوێکم بیر دێتەوە. 
بۆی گێڕاومەتەوە. نەنکم  ئەفسووناوی بێ کە  نەبێ. چیرۆکێکی  ڕەنگە خەو 

چیرۆکینەنکم:
“شەوێک زەوی شێت ببوو. لە جەنگەڵ دا گژەبا دەیلووراند و ڕەشەبا   
هەڵیکردبوو. زریکەیەک هەموو باڵندەکانی لە سەر درەختەکان هەڵفڕاند. ژنێ ژان 
گرتبووی. مناڵەکەی هاتە دنیاوە. هەموو قااڵوەکان قێڕاندیان و لە چاو ترووکانێکا مردن 
و کەوتنە سەر زەوی. نەک هەر زەوی تەنانەت هەموو دەریاکانیش ڕەش داگەڕان. 
ژنەکە “مترسک”ـێکی وە دونیا هێنابوو. کە مێردی ژنەکە گەڕایەوە، چاوەڕوانی 
کوڕێکی چاوگەش بوو. بە دیتنی “مترسک”ـەکە شڵەژا. ناو چاوەکانی گرژ کردەوە و 
نەڕاندنی: من ئەم “مترسک” ـەم ناوێ. ژنە و “مترسک” ـەکە، سەری خۆیان هەڵگرت 
و بۆ شوێنێکی نادیار چوون. زۆری نەخایاند بۆڵەبۆڵێ وەگوێیاندا هات. لە دەنگەکە 
نزیک بوونەوە. زەماوەن بوو. بووک و زاوا کز دانیشتبوون. ژنان قژی خۆیان دەڕنی. 

 
دەهۆڵ ژەنی زەماوەنە کە       مردبوو. ناردبوویانە شوێن دەهۆڵ ژەنی ئاوایی   
دراوسێیان. نەیوێرابوو  بێت. وتبووی ڕەنگە ئەگەر بێم بمرم. بووک دەگریا و زاواش 
سێوە سوورەکانی پێشێل دەکرد. دایکی زاوا دەیگوت بێ دەهۆڵژەن ناوێ ئەم زەماوەنە 
بکرێ. بێ دەهۆڵ، زاوا زا و زێی نابێ و بووکەکە نابێ بە ژن، ژان نایگرێت و مناڵی نابێ...
سەیری وشەی “زاوا” ش بکە. لەسەر دیوارێ بنووسە زاوا. جا پیتەکانی لێک جیا 

بکەرەوە. بەم چەشنەی خوارەوە:
)ز-ا-و-ا( زاو ، ئاو ، زوا ، زوێ ، زێ ، زا و زێ...  

پاشماوەیچیرۆکینەنکم:
....“مترسک” ڕووەو دەهۆڵەکە ڕۆیشت. دەهۆڵەکەی کردە سەرشانی   
دەنگی  تەنها  نەیدەبینی.  کەسیان  بوو  ڕەش  هێند  ڕوومەتی  بااڵو  لێیدا.  و 
بووکی گرت و  زاوا دەستی  دەهۆڵەکەیان دەبیست. هەموویان ڕیزیان گرت. 
کەوتە سەر چۆپی. مانگ بە تاقی ئاسمانەوە هەڵپڕووکا. هەتاو هەڵهات. دەهۆڵژەن 
)مترسک(، الوێکی بااڵبەرزی ڕوومەت سپی چاوگەش بوو. ناویان نا دەهۆڵژەن.
دڵنیام باش تێگەیشتی مەبەستم لەو دێـڕەی سـەرەتای چیرۆکەکەم چـی بــوو. 
مەبەستم ئـەم دێـڕەیـە: )کە سەیری وشـەی “داهــۆڵە” دەکـەم هیـچ ترسێـک 

نـاڕواتـە ناخمەوە. “داهۆڵە” دەهۆڵم وەبیرم دەخاتەوەو زەماوەند و هەڵپەڕکێ(...
پاشماوەیچیرۆکینەنکم:

...ڕۆژێکیان ناو ئاوایی بوو بە هەراو هوریا. وتیان پۆلێ قااڵو کەوتوونەتە   
ئاوایی و چی سێوە خواردوویانە. ژنان و پیاوان شڵەژان. وتیان بێ سێو عەشق 
لەم وواڵتە دەڕوات. کەس کەسی خۆش ناوێ. وتیان براکان و ئامۆزاکان و... لە 
حەنای یەک دەبنە هابیل و قابیل و یەک دەکوژن. بەدوای چارەسەرێکدا گەڕان. 
وتیان دەهۆڵژەن بەناو واڵتدا بگەڕێ و دەهۆڵ لێدا، بەڵکوو قااڵوەکان بترسن و 
بڕۆن. دەهۆڵژەن وایکرد. بەاڵم قااڵوەکان نە تەنیا نەترسان ڕێژەیان زیادتریش بوو. 
کەسیان  “مترسک”ێکە.  بە  پێویستمان  کارە  ئەو  بۆ  وتی  دەهۆڵژەن  دایکی 
نەیاندەزانی”مترسک”چییە. ژنە وتی بۆ خۆم ئەم شەو جێبەجێی دەکەم. کە 
شەو داهات ژنەو کوڕه کەی لە کۆاڵنا بەڕێ کەوتن. چی قااڵو هەبوو قێڕاندیان:

قاڕ قاڕ قاڕ
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دوایی هەر هەموویان مردن و کەوتنە سەر خاک. وەاڵت ڕەش داگەڕابوو. چەن 
خەڵکی واڵتەکە بە دزییەوە لە پشت پەنجەرەوە، لە پەنای دیوارەکانەوە سەیری ژنە و 
کوڕەکەیان دەکرد. کوڕەکە ئیستە “مترسک” بوو. هێند ڕەش بوو، نەدەهاتە بەر چاو. 
چەن کەسیان شقارتەیان هەڵکرد.   به  دیتنی “مترسک” بوورانەوە.  بەیانی قاو کەوتە  ناو 
وەاڵت کە  ژنە و کوڕەکەی جندۆکەن.  هەموو کەس لە  قوواڵیی مێژوویەکی ترسناکەوە 
دەیقیژاند: کەسێک لە گەڵ ژنە بووە کە “من لێی ترسام و ئەو ترسە کوشتمی”.
دڵنیام باش تێگەیشتی مەبەستم لەو دێڕەی سەرەتای چیرۆکەکەم چی بوو. ئـەو 

دێڕەی کە: )“مترسک” واتە -م-ترس-ک- “من-ترس-کوشتمی”(
پاشماوەیچیرۆکینەنکم:

...ژنە و کـوڕەکەی بە بیستنی هـەرا و هـوریاکە، سـەری خۆیان هەڵگرت و بەرەو 
شوێنێکی نادیار  وەڕێکەوتن.

دەتەوێ  گەر  خۆتە.  کەیفی  تەواو.  نەنکم  و  من  چیرۆکی  بەڕێز  خوێنەری 
“داهۆڵ”.  بنێ  چیرۆکەکە  ناوی  بی  شاگەشکە  چیرۆکە  ئەم  خوێندنی  بە 
فارس  تا  بنێ “مترسک”  ناوی  داتگرێ،  ناختەوە ترس  لە  گەریش دەتەوێ 
واتە: من، ترس کوشتمی. )م-تر-سک(،  بڵێی  بیافتی”  پتە  تتە،  “بە  وتەنی 

لە ڕۆژی جیهانیی مندااڵندا

»ڕۆژین« 5 ساڵی تەمەنه! دایكی ساڵێكه له زینداندایه و هێشتا   
هێرۆیین  و  تریاك  نازانێ  ئەو  هێشتوون؟  بەجێی  چی  لەسەر  بابی  نازانێ 
شێت  تاوان  له  نەدەگەیشت  دایكی  بەدەستی  كاتێك  دەیزانی  بەاڵم  چیه، 
و هار دەبوو! ئەو تێناگا له زیندان و تریاك و هێرۆیین و بەجێ هێشتنی 
واشه  جاری  خراپه!  هەر  هەمووی  دەگا،  تا  بەاڵم  خراپترن،  كامییان  بابی 
بە خۆی دەڵێ: رەنگە هەموو ئەوانه خەتای ئەوەبێ كه منداڵم و هیچ نازانم...
تر  لەشوێنێكی  بیر  ناتوانێ  ئەو  تەمەنه،  ساڵی  سێ  »حومێڕا«   
بكاتەوه، چونكه جارێ زۆر منداڵه، جارێ وشە ناناسێ تا بزانی قەتڵ چییه و 
دایكی قاتڵه یانی چی؟ ئەو ژنه شەڕانیەی دەڵێن لەسەر كاری خراپ گیراوه، 
حومێڕا  ناوه  ئەوی  ناوی  خۆشه  پێ  گۆرانیبێژی  حومێڕای  دەنگی  چونکە 
و  بەدەنگه ناخۆشەكەی، گۆرانییەكانی دەڵێتەوه. ئەو منداڵتر لەوەیه كه بتوانێ 
دەڵێ:  و  تێدەكا  ڕووی  بار  و  بداتەوه كە جار  دایكی  پرسیارەی  ئەم  وەاڵمی 
من تاوانبارم تۆ چی ڕوڵه چارەڕەشەكەم كه هیچكات كەس لێت ناپرسێ؟...
»ئەسمـەر« شـەش سـاڵـی تـەمەنـه. ئەو نازانێ بۆچی سەرەڕای وەی   
كه بــەشـه چێشتی خۆی دەخوا، ڕۆژلەدوای ڕۆژێ الوازتر و رەنگ زەردتره؟ 
ئەو نازانێ بۆچـی هـەركـات دەوروبەرییـەكـان و تەنـانـەت دایكـیشی لێی 
تووڕه دەبێ، پێی دەڵێن :»كرمن«! بەاڵم زۆر لەو كرمه وردانه دەترسێ كه لە 
پیساییەكەیدا دەجووڵێنەوه و لەوانەیە هێالنەیان لە زگی ئەودا ساز كردبێ!...
»شۆڕش« بابی زۆر خۆش دەوێ هەرچە ند كە قەتی نەدیوه. نێو ژنانی زۆر   
پێ ناخۆشه، دەگەڵ ئەوە كه هەمێشه لە نێوییاندایه. جەفەنگی ئەو ژنانەشی زۆر پێ 
ناخۆشه كە جار و بار دەستی بۆ دێنن. تا دەگری دایكی بەوەی ژیر دەكاتەوه كه بابی 
دێ لە دووی و دەیباتەوه بەاڵم نازانێ ئەم بەڵێنییه شیرنەی دایكی بۆچی قەت وەدی 
نایا؟ ئەوەش نازانێ بۆچی تا بەودەڵێن: »بیژوو« دایكی دەرهەڵدەبێ و دەیكاته شەڕ؟...
ئەو ڕۆژه »ڕوژین« و »حومێڕا« و »ئەسمەر« و »شۆڕش« لە سەر عەرزه   
سمیتەكە دانیشتبوون و چاویان لە شووشەی تلویزیۆنەكە ڕامابوو كە لەسەرەوەی 
بەندەكەیاندا بۆیان هەاڵواسیبون. ئەوان لەبەر چەقە چەق و هەرا هەرای ژنەكان 
و خشەخش و بەفرەكی بەرنامەكە چاك حاڵی نەدەبوون ئەم هەمووه خۆشییەی 
منداڵەكان لە ژێر ئەم عاسمانه شینه و پەڕژینی پزدان و فش فشه و خۆاردەمەنی دا، 
لەبەر چییه؟ تەنیا ئەوەندەیان لە زمان وێژەری دم بەپێكەنینی بەرنامەكه دەبیست كه:

» ئەوڕۆ رۆژی جیهانی مندااڵنه!«

...
ببوورن ناوی ئـەم چیرۆکـە لـە رووداوێکی نەخـوازراودا سەری تێدا   

چوو، رێک لە دەسپێکی راگرتنی دوو کات ژمێر.
دەنگی پێی باران ترسێکی کوشەندەی ڕێخستووم. لە بیرم نییە   
هیچکات تا ئەو ڕادەیە، وەها دەنگێکی بالوێن و بۆنێکی تەڕ و پڕخۆفم ڕێنیشتبێ....
ئەو دەرمانەی خواردوومە و لە دوای ئەودا نابێ تا دوو کاتژمێر جووڵە بکەم، 
سەیر سەری پێهەڵگرتووم... دانیشتووم بەاڵم هەرجارە بەرەو شوێنێک غاردەدەم، 
دوور؟ نزیک؟ نازانم تەنیا ئەوەندە دەزانم لێرە نیم، ئەوەندی تێگەیشتووم لە 
هەموو جێگایەکم و لەهەمان کاتیشدا لە هیچکوێش نیم. وادەزانم دانیشتووی 
ئەویش  بوێ،  ناتوانێ خۆشی  ئەو شازادەیەم کە کەس  شاری سەرمابردووی 
کەسی خۆشناوێ. وادەزانم پەیکەرەیەک لە سەهۆڵم کە توانای هیچ جووڵەیەکم 
نیە، بەاڵم لە دەروونمدا ئاگرپژێنێکە کە ڕێی نیە دەرباز بێ و ئەم  دژوازییە 
دەڵێ:  و  دەگرێ  دەستم  کچەکەم  دەکا.  شێتم  هەناومدا خەریکە  و  ناخ  لە 
ـ دایـە گیان! لـە دوو کـاتژمێـر هـەر نیو کاتژمێرت ماوە. ژانی زۆرە، دەزانم بەاڵم 

چارت چیە؟
بەرەبەیانی  لە  کە  ئەو کچە  نیە.  چارەم  بەاڵم  و  ژانە  بە  دەزانێ   
نێوان  شەمەنەفەرێکی  لە  پاییزدا  مانگی  دواهەمین  ساردی  رۆژێکی 
چ  بڕیارە  دیکە  کاتژمێری  نیو  چی؟  دەڵێ  دابەزیوە،  ژانەکانمەوە  و  خەون 
ڕادەگرێ:  پێش  لە  ئاوێنەکەم  پێکەنینەوە  بە  بگۆڕێ؟  شتێک  چ  و  ببێ 

ـ چاو لە خۆت کە، هەر بۆخۆت باوەڕ دەکەی نەخۆش بی؟!
چاو لە ئاوێنەکە دەکەم. ژانێکی ژەهراوی هەڵم دەسووڕێنێ کە تەنانەت   
لە چاوی ئاوێنەکەش ون نابێ. کیژێکی ڕۆح سووکی هەژدە سااڵنە لەو دیوی 
ئاوێنەکەوە وەها هەڵدەسووڕێ کە هەر هۆشم ناداتێ... لە نێو ئەو هات و هاوار و تەقە 
و ڕمبە و هەاڵت هەاڵتەدا، هێچ ئاگای لە خۆی نیە.کۆڵە پشتێکی دەرمان پێیە. 
دەستەکانی خوێناوین و سەر و کاکۆڵی لە بن کاڵوێکی مەرەزی پیاوانە بڕێک هاتۆتە 
دەرێ... لە شۆستەی ئاوێنەکە دەدەم، ئاوڕێکم لێدەداتەوە و بێ ئەوەی هیچ بڵێ 
لە زەنا زەنای ئەم کارەساتانەدا ون دەبێ و بە دوای تەقینەوەیەکدا کتووپڕ ئاوێنەکە 
چڕژێک هەڵدەگرێ و دەبێتە سەدان کوت. چەن پارچەیەکی دەپەڕێتە سەر دەست 
و پەلم و برینێکی کەم هەڵدەگرم... کەسێک خەریکە دەستم هەڵدەبەستێتەوە.
دەقیژێنم: ئەو دەرمانەی لەو برینەکەمە زایە مەکە، غاردە ئەو منداڵەی هەڵگرەوە...
کچەکەم بە سەرسۆڕمانەوە چاوم لێدەکا، ئاوێنەکە الدەبا، ئاخێک هـەڵدەکێشـێ و 

چاوێکی دی لە کاتژمێر دەکا.
ـ پازدە رۆژ تێپەڕیوە کچم، پازدە رۆژ....

چەرمێکـەوە  بـە  تەنیـا  چـۆکییەوە،  بن  لە  کە  القەی  ئەو   
هـەڵواسـرابوو، لە سەرەخۆ هەڵمپساند و فڕێمدا ئەوال. هەموو حەول و هۆشم، 
ڕاگرتنی خوێنی ئەو القە بوو کە ساحێبەکەی وەک کێچ خۆی هەڵداویشت:

-خۆڵە مێش... خۆڵە مێش...
-دوکتور گوتی ماوەیەک وەاڵت بە ڕەنگی خۆڵەمێشی دەبینی، نیگەران مەبە!
کچەکەم بوو دیسان، سەرێکی لێ ڕادەوەشێنم و خۆڵەمێشەکەی   
بە برینەکەیدا دەکەم و لە نێو نێوەنمەکەکاندا کە لە پێشدا دایکم بۆی ئامادە 
کردووم، یەکیان بە خامەکەیەوە دەردەکێشم و خێرا لە برینەکەی قایم دەکەم. 
لێم دەدات. بە مست و زلالن وەرگەڕاوەتە پشت و سەرم، وستەم لەبەر نایا. دایکم 
کە تەواوی ئەو ماوەیە نانی دەکرد و دەیهێنا بۆ ئێمە تا دایبەشین، نانەکەی لە 
عەرزی دانا و دەستی کوڕەکەی گرت و کوتی کچەکەمت کوشت رۆڵە وامەکە!
ئەوی دوایەش هەر دەوەشێنێ، ئەوی دوایەش، ئەوی دواتریش خۆ بنەی نایا...

-دایە گیان دوو کاتژمێر تەواو بوو.
-تەواو بوو؟  دوو کاتژمێر لە سوڕانی عەقڕەبەکاندا بەردەوام دووپاتە دەبێتەوە و بنەی نایا!
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راست دەبمـەوە و دەمـەوێ بڕۆمە دەرێ. باران دەبارێ، باران پێشتر   
بەردەوام شێعراوی دەکردم.  بەردێـک لـەسەرەخـۆ،  نەرمتر لـە  نەرمە  ماچێکی 

قاچــاغ، لە پشتـەوەڕا  دەمهەنگێوێ...
-هۆی کچی ماڵە قیت مەڕۆ، دەعێت ناهێنێ ئاوڕێکم لێدەیەوە؟

دەگـاتـە سـەرم و چەترەکـەی ڕادەگرێتە سەرسەرم و شەاڵڵی ئاوی   
باران، پـاڵ بـە خۆی و چەترەکەیەوە دەنێم... 

-بۆ نازانی من هیچکات بۆ باران چەتر هەڵنادەم؟
مـەوداکـەمـان بە مـاچێـک پـڕ دەبـۆوە، کـەچـی وەک ئـاسکێکـی   

سڕ، خێرا خۆم الدەدەم و باوەش بە ئاسماندا دەکەم.
-سـەرمـایـە سـەرمـا! نـازانـم بـۆچـی هەرچی بەاڵیە لە وەرزی سەرمـادا دێ. با 
مـزگـەوتـەکان ڕاخـەین، گەرمن، ئەمنن... دەست بە سەر مزگەوتەکاندا دەگرین. 
هەموو شتێکی لێیە، ئـەمنن، گـەرمن، هـەر یەکەی شەکەت و ماندوو لە الیەک 

ڕاکشاوە. 
دایاندەپۆشم. کەوش و گۆرەوی قوڕاوی و دڕاویان لە پێ دادەکەنم.   
نینۆکم، القی یەکیان دەڕنێ و پێستەکەی، بن نینۆکم کیپ دەکا. بەاڵم ماندووتر 
لەوەیە چاوی هەڵبڕێ... بۆنی مەنجەڵێک نیسکێنە و هێرەڵماسی و هێلکەی کواڵو 
بەسەر خەوی ئارامیاندا دەکشێ. نوستوون تا وابزانن ئەوەی لە ڕێگا و بان دیتوویانن، 
ئەو چەن هەزار کەسەی سەرما بردنی و هەر لە ڕێیە ناشتیانن، تەنیا خەونێک بووە 
و هیچی تر. بەاڵم مناڵێکە دەزانێ خەون نیە. لەوێڕا کە دایکی لەوێ نەماوە مەمکی 
لە زاری نێ. نا نا، هیچ شتێک خەون نەبووە. دەم لە مەمکم دەگێڕێ. چاوێک لە 
دەوروبەرم دەکەم و لەسەرەخۆ  مەمکم دەردێنم. کچەکەم بە ئارامی دەڵێـ  چاو دایە 
گیان گەورە بووم، ئیدی مەمکم ناوێ بەقوربان! دوایەش بۆم لە کراسەکەم رۆدەکاتەوە.
دەگرمێنن،  هەورەکان  هەرچەندی  ناکا!  سێحراویم  باران  چیتر  هاوار،  ئەی 
بە چەپۆکان بە خۆمدا دەم... دڵی من و تۆ هەڵقرچاوە. من و تۆ هەڵدەلەرزین 
کە  وەی  دەگەڵ  ئیتر  چی  بۆ  ڕاناخەن؟  مزگەوتەکان  بۆچی  نازانم  من  و 
گەرمن، ئیشکن، هەموو شتێکی لێیە، ئەمن نییە؟ بۆچی ئیتر بۆنی نیسکێنە 
هەڵناکشێ؟ دا  تۆ  و  من  خەوی  بەسەر  کواڵو  هێلکەی  و  هێرەڵماسی  و 
قەمچی برووسکەکان، دادگرژێتە سەر پشتی هەورەکان و باران بە گوڕەم دەبارێ. 
ئێستا  من و تۆ بە پێی پەتی چ دەکەین؟ دەگەڵ ئەوەی کە زەوی وەخۆمان ناگرێ 
و ئاسمان ڕەپێچمان دەدا، چ بکەین؟ کچەکەی من، کۆڕەکەی تۆ، ڕەنگیان بزڕکاوە...
-دایە گیان ئارامت بێ،  هانێ تۆ تەنیـا بنووسەوە، ئەوەش ئەوی دیکـە و  ئەوانـی 

دیکەش...
-رۆلە گیان بۆ حاڵی نابن؟ ئەوانە کاراکتێر نین، نا! کەسایەتی ناو چیرۆکەکان نین، 
ئەفسانە نین، فەلسەفەیەکی  ترسێنەری سەمەرەیە کە نە من  فامی دەکەم نە تۆ!  
پێتان وایە من شێت بووم؟ پێتان وایە  هۆڵێکی دوور و درێژم که بە مەودای دوو 
کاتژمێر کەس ناوێرێ سەر بە ژوورەکەمدا بکا؟  بەسم دەرمانداوکەن، سەرم لە گێژەوە 
دێ. وا هەست دەکەم تەواوی عەقرەبەکانی جیهان، بەردەوام لەسەر دوو کاتژمێر 
خول دەخۆنەوە و من دەدۆزنەوە.... ئای لەو دوو کاتژمێرە چۆنی سەر لێ شێواندووم....

بابە بەفرینە

سۆما لە پەنجەرەی ژوورەکەی ڕا، دەگەڵ تووانەوەی بابە بەفرینەکەی   
لە حەوشەکەیان دەگریا. ئەو شاڵگەردنەی کە باوکی لە ملی هااڵندبوو، لە ملی 
خۆی کردەوە و تا دەستی دەڕۆیی دووری هەڵدا. بە قامکەکانی چەن جاری 
بژارد بۆی جێبەجێ نەبوو. ٥-٤-٣-٢-١، ٥-٤-٣-٢-١ ، دەیزانی دەبێ بگاتە نۆ 
دەستی  دوک  هەر  بوو.  خۆی  ئاوەڵدوانەی  براکەی  چۆن؟  نەیدەزانی  بەاڵم 
بۆ کردەوە، ٥-٤-٣-٢-١، بەاڵم بە قامکی ویش هەر پێنج دانەی بۆ بژێردرا.
بەهەردوکیان  مانگی دیکە. دیسان  نۆ  تا  دایکم کوتی  نۆ!  بێ  دانە  نۆ  دەبێ 

بژاردیانەوە بەاڵم بێ فایدە بوو هەر هەتا پێنج دەڕۆیشتن.  

سەروبن  ماڵیان  تەواوی  کەوتن.  وەژوور  پڕتاو  بە  کەس  چەن   
کرد. دایکیان ڕەنگی بزرکابوو و هەردووکیانی بە خۆیەوە نووساندبوو. سۆما لە 
بن داوێنی دایکییەوە دەیبژاردنەوە: ٥-٤-٣-٢-١بەاڵم نەیدەزانی بۆ ئەژماردنی 
ئەوانی دیکە دەبێ چ بکا! ئەوان بە چەن کۆنە کتێبەوە هەروا واڵتیان سەر و 
بن دەکرد کە سۆما لە بن داوێنی دایکی دەرپەڕی و دەستی یەکیانی گرت 
دەم  بە  دوایەش  نایبینییەوە...  دیکەش  جاری  نۆدانە!  نۆدانە  ڕایوەشاند،  و 
پێکەنینەوە غاریدایە حەسارێ. کە چی بەرلەوەی بگاتە دەرێ سێ چوار بای زۆر 
توندی لێبۆوە کە دایکی بێ ئیختیار بە پێکەنینێکی بێدەنگ وەکوڵ کەوت....
پێم وابێ هەمووتان دەتوانن بۆی بچن کە چۆن بۆنێک باڵو بۆتەوە، ئەگەر شانۆ با 

کارێکی بۆ دەکرا ...

ئەمنی هەموو شت زان

کەڕڕەی بەیانێ لە ماڵێ وەدەر کەوتم و لە سەرمای چوار پلە ژێر سفرەوە،   
بەرەو تەورێز بە تاقی تەنێ وەڕێکەوتم. تاقولۆق ئەو کەسانەی پیاسەڕەویان دەکرد، بە 
تەنیشتمدا تێپەڕ دەبوون. وەاڵت هێشتا تەواو ڕووناک نەببوو و کابرای شارەوانی بە 
حەوسەلە سەروچاوی داپۆشیبوو و بە خشەخش خەریکی ماڵینی شەقامەکان بوو. 
بارانی شەوی رابردوو لێرەولەوێ جەغەتەی بەستبوو و چەن سەگی بەڕەڵاڵش لێرە و 
لەوێ لە برسان دەقڕووزانەوە. زۆر شتی دیکەم لەو بەیانییەدا دیت، ئەویش تەنیا بەو 
هۆیە کە تاکسی هەر نەهات. بۆنی دووکەڵێکی خۆش و تەزوویەکی سارد، لێبڕاوی 
کردم ڕێک بچمە الی ئەو ئاورە خۆشەی کابرایەکی دەسفڕۆش کە لە پەنا سیپە 
میوەکانی سازی کردبوو. لە تەنیشت ئاورەکەی ڕاوەستام و چاوەڕوانی تاکسی مامەوە.

ـ بۆ کوێ دەچی؟
تاکسی گەیشتە سەرم و لە باتی هەموو جوابێک، دوای ئەوەی سواربووم   
لە پشت شیشەکەڕا  بە دەست بایبایم ڵێکرد. قەت وانەبووم. دڵە خورپەیەکی سەیر 
دایگرتبووم. قەت بۆخۆم بەتەنێ نەهاتبوومە تەورێز و تەنیا ئەوەندەم دەزانی لە 
تێرمیناڵیش ڕا دەبوو ئاژانس بگرم و  پێی بچمەومەوە بەردەرکی ماڵێ. دەگەڵ سواری 
ئاژانس بووم، وام هەست کرد ئەم چاوانەی لە ئاوێنەکەدا وەکوو چاوی شۆفیرئاژانسێک 
دەم دیت، دوو چاوی دیکە بوون. چاودزینەوەکانم بێ فایدەبوو. وەهای لە گیر 
خستبووم دەتگوت جگە لەو ئاوێنەیە و ئەو جووتە چاوە ناتوانم هیچ شتێکی دیکە 
ببینم. بۆنی هەوای پیس و دووکەڵی ماشێن و هات وهاواری شاگرد شۆفیرەکان 
کە بە چەن زمان هەرای موسافیریان دەکرد، هێشتا بەتەواوی نەبڕابۆوە، دەرەفتم 
لێ هەڵێنا و خۆم گەیاندە ئەوبەری ئاوێنەکە. کەچی ئاوێنەکەی دەگەڵ سوڕاندم.

ـ هەرە گێتیسەن خانوم؟
لەباتی هەموو شتێک کوتم ڕایگرە دادەبەزم و دەستم بۆالی گیرەی   
دەرکەکە برد. کرتەیەک هات و هەرچوار دەرکە قفڵ بوون و لەدوای ویش پێی بە 
گازێوە نا! لە ئاوێنەی پێش دەرکەی پێشەوە، دوو ژنم دیت کە دەیانەویست بپەڕنەوە 
ئەوبەری شەقام، بەاڵم رێگەیان پێ نەدەدرا. پێش ئەوەی چاوی لێبکەم،  لەسەرخۆ 
کوتم ئاغا دەچمە مەرزداران، شەقامی سەتتار خان. سەرم دەگەڵ ئەو هەمووە تابڵۆ و 
عینوان و پڕوپاگەندانەی دیکە کە لە سەر تەواوی پانێل و دیوار و دەرکە و پەنجەرەکانەوە،  
بە پەلە بە تەنیشتمدا تێپەڕدەبوون و  ئەو بۆن و هەوا سارد و وشکە، وەژان هاتبوو. 
نیگای برسی و گورگانەی ئەو شۆفیرەش بەردەوام دۆخەکەی قورستر کردبوو.
کتوپڕ بە فارسییەکی زۆر ناڕێک، دەستی کرد بە هەڕەشە! پێی گوتم کە   
موسافیرێکی کوردی هەبووە بەم هۆیە کە نەیویستووە کرێی زیادی بدا لێدانێکی چاکی 
لە شۆفیرەکە خواردووە و دوایەش هەرچی پێی بووە لێی ئەستاندووە! زانیم ئاوا نابێ، 
ئاوی گەرووم قوت دا، کیفەکەم لەشانم دەرهێنا و خۆم ڕاست کردەوە و گوتم کەوابوو 

چەتەی جەنابت؟ زۆر بە مەتمانەوە گوتی: “ئەمڕۆهەموو چەتەن خانم!”  
دووبارە لێم پرسی چۆن ئەو موسافیرە کوردە دەستی نەکردەوە؟   
بە تەوسەوە گوتی: “کورد و دەسکردنەوە؟ ئەویش لەشاری خۆمان؟ باوەڕکە 
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لەبەردەستم دەتگوت بێچووە پشیلەیە نەیدەوێرا هاواریش بکا، شڕ و دڕم کرد 
و دوایەش ئەوی لە گیرفانیدا بوو، دەرم هێنا. پێم وابێ پێنسەدهەزارێک دەبوو، 
قوڕبەسەرە دیاربوو قەتی پووڵ نەدیوە وای تاقەت کردبوو و لەچەن دەسرەی شڕی 
هااڵندبوو هەر پێم سەیر بوو...” گوتم: ئەدی بۆخۆی چی لێهات؟ داشبۆڕدەکەی 
کردەوە و کارتێکی شناسایی دەرهێنا و گوتی: “ئەوەتا کارتەکەی، پێم وابێ تۆپاندم، 
دوای ئەوەی هیچی گیانیم نەهێشت و تااڵنم کرد، جاڵەم کردەوە نێۆ دۆڵەکەی 
ئوتووبان، دوایەش کە گەڕامەوە تا چەن رۆژان دەمدیت هەر لە بنی  پەنا 
دۆڵەکە مابۆوە... دوای سێ ڕۆژان دیتم هێنابوویانەوە سەرێ و ئامبواڵنسێکیش 
هاتبوو، خەڵک هەرکەسەی بڕێکی پووڵی ورد بە کەالکەکەی دادەدا، ئەمنیش 
دابەزیم سەت تمەنییەکی شڕم پێدادا...” گوتم: “جا کەالکەکەیان بردە کوێ؟” 

لێیە،  قەبرستانێکی  “ئێرە  گوتی: 
نیە یان  ئەوانەی کەس و کاریان 
نەناسراون، لەوێ دەیاننێژن، ئەمن 
پێش  ئاوا!”.  لەحنەت  ناوە  نێوم 
ببوو، لە دەروونمەوە  تاریک  چاوم 
دەستم  دادەچووم،  و  هەڵدەچووم 
دەمانچەیەک  کیفەکەم،  نێو  بردە 
تێدابوو،  گەورەی  چەقۆێەکی  و 
بێ یەک و دوو چەقۆکەم دەرێنا 
و تا ئەو بزانێ چ بەچییە ڕێک لە 
بن ملی ڕا هەتا سەرشانیم دادڕی. 
و  دەخوڕی  لەخۆی  مار،  وەک 
و  گرتبوو  برینەکەی  بە  دەستی 
لێدا.  توندی  تورمیزێکی  هاوکات 
دەستم بەسەر دمیدا گرت و لێی 
ئارامی  بە  چوومە پێشتر و هەروا 
بێگومان  بەستەزمانە  “ئەو  گوتم: 
کەسی نەبووە کە دوایە هەر لێیان 
ئاوا  چۆن  دەنا  نەپرسیوەتەوە، 

تێدا دەچوو؟  
دەرپەڕاندبوو  وا  چاوی   
کە دەمگوت تازە قەت لە گلێنەکانیدا 
دیکە  جارێکی  بۆ  نابێتەوە.  جێی 
چەقۆکەم بە هەموو هێزی خۆم بە 
زگیدا هێنا، سمێڵە زبرەکانی، پەنجە 

نەرمەکەمی ئازا دەدا کە هەروا بەسەر دم و لوتیدا دامگرتبوو. خۆێن چۆڕاوگەی 
بەستبووە نێو القەکانی و وەک کێچێک لەبەر دەستم هەڵدەبەزییەوە. چەقۆکەم 
پێنسەدهەزارتمەنێک  گەڕام.  گیرفانەکانی  و  دەرێ  فڕێدا  پەنجەرەکەدا  بە 
نەدیوە.  پووڵ  قەتی  دەتگوت  کرابوو  تاقەت  وا  شڕدا  دەسرەیەکی  لە 

دەرمهێنا و دەرکی ماشێنەکەم کردەوە بە پێالقەیەک فڕێمدا دەرێ.  
دابەزیم و بەرلەوەی لە هەڵدێرەکەڕا فرێیدەمە خوارێ، دەمانچەکەشم   
دەرهێنا و گوتم “نیگەران مەبە، ئامبواڵنس هەر دەگاتە سەرت...” دوایە گولەیەکم 
لە تەپڵی سەری ڕاکێشا... بەو تەقەیە کتوپڕ لە خەو ڕاچەنیم. خەریکبوو وەدرەنگێ 
دەکەوتم. ئەوڕۆ دەبوو بچمە تەورێز. دەنگی ئاژیری ئامبواڵنس لە دوورەوە دەهات....

ئەوان زوو زوو دێنە خەونی من و تۆوە

ستانداردەکانی  دەگەڵ  سەرەتاوە  لە  هەر  و  چیرۆکم  خۆم  من   
نەکەوتوومەتەوە،   ڕێک  کۆمەڵگەکاندا  ناو  ڕاستەقینەی  کەسایەتییەکی 

پێم وابێ وا باشتر بوو کارێکتان کردبا ببمەوە کەسایەتییەکی ئاسایی کە فڕم 
بەسەر ئەدەبیات و چەک و چۆڵ و برین و ڕێگا و خەون و خولیاوە نەبێ!
بۆ وا دەڵێ؟ کوێڕا بەر لە وەی چیرۆکەکە دەسپێبکرێ خۆی وەدەنگ هات؟ 
هەڵبەت بۆ ئەو ئاساییە. ئەو کە هیچ شتێکی ئاسایی نیە  و کارێکی وای کردووە 
ئیتر کارەکە لە دەستی خۆم بتڕازێ، دەترسم ئێستا کە لێرەیە هەرچی بینووسم، 
هەو نەبێ و خێرا وەدەنگ بێ و تەواو وەدرۆم بخاتەوە و ئەوسا هەرکات لە سەر 
چەقی مێژووی ئەدەب ڕاوەستام، ئاماژەم پێبدەن و بە فشەوە بڵێن ئەوەتا، ئەوەتا 
چیرۆکنووسە درۆزنەکە... ئیتر ئەوان هیچ نازانن، تا بزانن من دەبێ بە ڕاستی 
خەیانەت بە نهێنی ئەوان و تۆش بکەم، تا بە دەقی خۆم وەفادار بمێنمەوە.
من ناتوانم، ناوێرم هیچ بنووسم، هیچ! ئەوکاتی تۆ لە سەر قووڵترین گۆمی 
خەریکی  من  دەکەی  پێاسە  دنیا 
بژاردنی ئەستێرەکانی ئاسمان دەبم 
دادەگرن  لێ   چاوم  یەکەیەکە  کە 
و دەتریقێنەوە. من خەریکە بە دیار 
ڕستەیەکەوە ژان دام دەگرێ و تۆش 
لە گوڵەبەڕۆژەکان، لێپێچینەوە دەکەی 
و  دەگەڕێن  چاوت  سیلەی  لە  کە 
شەقام  لە  هیچ کات  تۆ  نایگرنەوە. 
من  و  ناکەیت  پەیاسە  کۆاڵن  و 
کورتەبااڵترم لەوەی کە بتوانم سەر 
درێژایی  بە  کە  هەڵبڕم  هەوران  لە 
ڕێچکەی پێش وێنەکانت، دەگرمێنن 
و دەبارێنن. من بڕیار نییە بمێنمەوە. 
و  دەکەم  لغاو  کێوی  ئاسکە  دوو 
یەک  لەبەر  ئەتڵەسییەک  گوڵە 
دەکێشمەوە و بە شوێن تۆدا دەفڕم تا 

بگەمە تەشقی ئاسمان.  
بوویەتە برووسکە و قەمچییان   
هەوری  هەرچی  سەر  دادەگژێنییە 
جووڵەکانت  ئاورینگی  نەزۆکە. 
دەکەن  ساز  شەپوڵ  دەریادەریا 
و بۆنی ئاو، کتووپڕ سەر لە خۆم و 
ئاسکەکێوییەکان دەشێوێنن و دیسان 
وا هەڵدەدێرێم کە تا چەن چرکەیەک 
دەگەڵ ئەوەی کە لە خەو ڕاچەنیوم، 
ناوێرم چاوم هەڵێنم. سەرمامە، لە بەر پەنجەرەکەوە لەسەر موبلەکە ڕاکشاوم. 
پەتووەکەم لەسەر الچووە و پەنجەرەکەش کراوەتەوە. نازانم دەگەڵ تۆ چ بکەم، 
چۆنت وەدەنگ بێنم؟ دڵم نایە نا، دڵم نایە، هیچکات تۆ ناسپێرمە دەس کەس... 
تەنانەت ئەگەر هیچکات وەدەنگ نەیەیتەوە و هەموو شەوێک بە هەزاران ڕۆحی 
سەرگەردان، دەورەم دەن و تێم هەڵپێچن کە “بۆ واز ناهێنم؟” واز ناهێنم، نا... چونکە 
تۆ خۆشت ناتوانی دەس لە من هەڵبگری و هەموو شاهیدین تا ئێستا لەو رۆژەوەکە 
پچڕپچڕ لە دەست منیان دەرهێنایت و بردیانیت و ناشتیانیت، هێشتا کەس 
نەگەڕابۆوە کە تۆ خۆت گەیاندبۆوە ئێرە، هەر لەسەر ئەو موبلە پانەی تایبەت بە خۆتە 
و ڕێی دوور و نزیکی منیشە. ئێستا لەو ڕۆژەوە تۆ لێرەیت و پەردەکان دادراونەتەوە 
و کەس ئەم بڕیارەی من ناسەلمێنێ کە هیچکات مردن زەفەر بە دنیای من و تۆ 
نابا. ئەوان ئیتر بۆ من و تۆ ئاسایی بوون کە بەردەوام دێن و دەچن،  ئەوڕۆش هاتن 
ڕێک لە کاتژمێر حەوتی بەیانی لە کاتی ڕۆژهەاڵت هەموو دەرک و پەنجەرەکانیان 
کردۆتەوە. پێشتر دەرکەکەیان داخستبوو و پەردەکانیشیان دادبۆوە، ئەوان نازانن 
من و تۆ بەردەوام لەم ژوورە بەجێ دەمێنین. تەنیا دەزانن بۆن دێ. هەرچی لەو 
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ژوورە بوو بردیانە حەسارێ و شۆران و وەبەر تاوی حەسارێیان دان، کە چی دیسان 
کەس تۆی نەدیت کە لەسەر موبلە پانەکەت ڕاکشابوویت. تۆ گوتت “نهێنییەکی 
نەدرکاوەت هەیە و واباشە من بیزانم”. دەی باشە ئەو هەمووە ساڵە بێدەنگییە بەس 
نیە؟ من بەدەر لەو بەڵێنییەی تۆ لەمێژ بوو ڕەخنەم کردبووە نێو باڵەخانەکەی 
زەینی تۆ و هەمووشتم خوێندبۆوە. دوایەش بە دەیان شێواز و فۆڕمی جۆر بە جۆر 
نووسیمەوە، بۆتۆشم خوێندبوونەوە. بەو نێونیشانەی هەموو جارێک دەکەوتییە گریان 
و لەباوەشم دەگرتی... هەموو جارێکیش دەتگوت “چەن جوانە! دەڵێی لە دڵی من 
دای!” دەی دەمگوت “نۆرەتە، تۆش شتێک بڵێ... پێمخۆشە لە زاری خۆت هەموو 
شتێک ببیسمەوە.  دەرکەی دیوەکەت دادەخەنەوە، چراکەی قەت هەڵناکەنەوە 
و پەردەکانیشیان داداوەتەوە و تۆش بەردەوام بێدەنگیت و گوێت بۆ دواهەمین 
چیرۆکی من هەڵخستووە... ئەوەندەش دەڵێی “بەس نەبوو ئەتۆش وەک ئەو جەنازانە 
کەسایەتییەکی ئاسایی نەبووی، دەنا من ئێستا بە بێ تۆ چم دەکرد؟” هەڵبەت 
ئەوەندەش ناڵێی، ئەوە خۆمم کە وەک هەمیشە دزەم کردووەتە باڵەخانەی زەینت...

ئێمە هەموو یەک ماڵین

ئەو بانکەکانی خۆش نەدەویست و ئەوەش شتێکی سەمەرە نەبوو.   
سەری مانگ کە دادەهات، دەبوو داهاتەکەی ببژێرێت و بەشێکی زۆری پێشکەشی 
بانک بکات. بەاڵم هەموو جارێک کە قیستێک تەواو دەبوو، خێزانی داوای شتێکی 
تازەی لێدەکرد. ئەوجارەش دەگەڵ دواهەمین قیستی دایەوە خێزانی دەستی پێکرد:

-دەبێ ڕیسیوێری ماهوارەکەمان بگۆڕی ئاغا گیان!
-چی؟ جا بۆ ئەوەی خۆمان چییەتی خانم گیان!

-هیچی نییە، بەاڵم ئەگەر نەیگۆڕیت، تازە فیلمەکانی جێم نابینینەوە ئاغا گیان!
-دەی جا باشتر عەزیزم. لە کۆڵ ئەو فیلمە بێتامانەش دەبینەوە خانم گیان!
-چی؟ فیلمی بێتامی چی، بەخودای بێتوو نەزانم ئومید گیان -بەقوربانی بم- چیی 
بەسەر دێتەوە، هەر شێت دەبم. ماڵە بابم و دەروجیرانیش هەموو گۆڕیویانەتەوە، ئاغا گیان!

کابرا دەرهەڵبوو و نەڕڕاندی:
- ئومید کێیە خانم گیان!

- شێت مەبە! ئـومید دۆستی “دافنە”یە لە فیلمی ئەوینی بە کرێ گیراودا. نازانی 
چەندە فیلمی چاکە ئاغا گیان!

- ئەمـن ئەو کێبـەرکێیـەم پێناکرێ... شێت بووم دەگـەڵ قیست دانەوە، دنیـاش 
خراپ بێ، نایکڕم خانم گیان!

ڕیسیوێر کڕدرا و قیستێکی شەش مانگەی دیکە کەوتە سەر دەستی   
ئاغا گیان. تەمای گرت تا کارێک بکا کە بە هەر جۆرێک بێ ئەو قیستانە لە 
کۆڵ خۆی بکاتەوە و بیخاتە ئەستۆی خەزووری. لەبەر ئەوە ئێوارێ کە کەس 
ئەوەی  بێ  دوایەش  و  تاشی  پاک  پاک  لە حەمامێ سەری  نەبوو،  ماڵێ  لە 
خێزانی ئاگادار کاتەوە سواری مینی بووس بوو و خودا نەبێ کەس نەیزانی چوو 
بۆ کوێ. ماوەیەک بەسەر چوو و هیچ وەاڵت نەما لێی نەگەڕێن، بەاڵم هەر 
دەتگوت بۆتە دڵۆپێک ئاو و لە عەرزی ڕۆچووە. لەو نێوەدا، خەزووری نێونێوە 
دەچوو و لەهەرچی بۆ ماڵێ پێویست با، لەوپەڕی دەست ودڵئاوایی دا، دەیکڕی و بۆ 

کچ و نەوەکانی دادەنا. سەری مانگانیش قیستەکانی بۆ تێدەکردەوە.  
لەوالش ڕا،  زاواکەی لە ئاواییەکی دوورەدەست، خۆی بە نەخۆش   
و بێکەس وپەنا ناساندبوو و دیوێکیان دابوویە و هەرکەسەش بە خێری خۆی، 
پارووەنانێکی بۆ دەبرد. لەو ماوەیەدا، حەولی دەدا کە زۆر نەخوا و تەواو خۆی کز 
کرد. دوای شەش مانگ کە زانیی دواهەمین قیستی دراوەتەوە، ماڵئاوایی لە خەڵکی 
دێ کرد و کز و بزڕکاو، گەڕایەوە شارەکەی خۆی. پێش ئەوەی بچێتەوە ماڵێ، لە 
سەرتاشخانە دووبارە سەری تاشییەوە و الرەمل، گەڕایەوە ماڵێ. تەواوی خزم وکەس 
و ماڵەخەزووران و دەر و جیران، تێی هااڵن. خەزووری ڕووی تێکرد و گوتی:
-ڕۆڵە گیان، بۆمان بگێڕەوە، بزانین چت بەسـەر هات؟ بۆ کــوێ چووی؟ بـۆ ئـاوا 

هەمووالیەکت بێ خەبەر هێشتەوە، کوڕی خۆم؟ 
کابرا گوتی :

-جا چت عەرز کەم مامە گیان، وەڵاڵهی دڵم نەهات و لە ڕووم هەڵنەهات 
کەس ئاگەدار کەمەوە. تووشی نەخۆشییەکی سەخت هاتم و بۆ داوودەرمان 
یەکسەر چوومە نەخۆشخانەی شارێکی دیکە. لەوێ کەس نەیدەناسیم و لە 
ڕووم هەڵدەهات لە سندوقی خێرات سەدەقەی دەرمان وەربگرم. ئەوە شەش 
مانگە دەرمان دەکەم و ئەمڕۆکە، بڕێک چاکتر بوومەوە و بەڕێیان کردمەوە... 
پەزیرایی  ڕێزەوە،  لەوپەڕی  میوان  بەجێ هێنا.  خودایان  شوکری  هەموو 
باشیان لێکرا و ڕۆیشتن و خەزووری مایەوە و ژن ومنداڵەکەی. خەزووری لێی 
چووە پێش و بڕێکی پووڵ لە توورەکەیەکدا بۆ وەبن سەری نا. کابرا گوتی:
-مامە گیان تۆ و ئیمانت لەوە زیاتر شەرمەندە و ڕووڕەشی خۆتم مەفەرموو. دەزانم 
ئەو شەش مانگە، هەموو زەحمەتی ماڵ و منداڵم کەوتووەتە ئەستۆی جەنابت.

دوایەش پڕی دایە دەستی خەزووری ماچ بکات.
خەزووری دەستی کشاندەوە و گوتی:  

-ئەو قسانە چییە ڕۆڵە گیان. ئەرێ وەڵاڵ لەو ماوەیەدا بووینەوە یەک ماڵ، هەرچی 
بۆ خۆمانم دەکڕی، بۆ ئێرەشم دەکڕی و قیستەکانیشم هەمووی بۆ تێکردییەوە، 
شکور نەجاتیت هات. ئەو پووڵەش هیچ منەتی نییە و پاشماوەی پووڵی خانووەکەی 
خۆتە، بۆم فڕۆشتی و ئەو کارانەم پێ ڕاپەڕاند. تا سێ مانگی دیکەش دەتوانی لێرە 
بمێنییەوە. دەگەڵ کوڕی جیرانەکەشمان کە ڕەئیسی بانکە، قسەم کردووە و بەڵێنی 
داوە وامێکت بداتێ. ئەو بڕەپارەشی لەسەر دانێ و  ئاپاڕتمانێکی بچکۆلەی پێ بکڕەوە.
کابرا زانی چ پەندێکی بەسەر خۆی هێناوە، دوو چەپۆکی بە خۆیدا دا و گوتی:

-خانووەکەت لێ فڕۆشتم؟؟؟
-ئەی ڕوڵە گیان بۆخۆم تووکی سەرم قیستە، لە چوار بانکان قەرزدارم، چم کردبا؟

خێزانی، چایەکی تازەی لە پێش دانان و گوتی:  
-هیچ نەقەوماوە، ئەزقەزا لـەمێژبوو دەمەویست داوات لێ بکەم ئەو خانووە بفڕۆشی 
و ئاپاڕتمانێک بکـڕێ. مـاڵە نەسرینـی ڕەفیقیشم وایان کردووە. ئەو مااڵنە مۆدیان 

نەماوە ئیتر ئاغا گیان!
کابرا نەیدەزانی دەبێ بڵێ چی؟ هەروا لەبەر خۆیەوە بە ناڵە ناڵ گوتی:  

-یانی دەبێ بۆ چەن ساڵی دیکەش دەس بکەمەوە بە قیست دانەوە؟ ئەی هــاوار، 
بە دەستی خۆم چم کرد لە خۆم خانم گیان!

ئیدی گوێی لە دواهەمین وتەی خەزووری نەبوو کە بەر لەوەی بڕوا، گوتی:  
-گەردنم ئازاد کە کــوڕم! دوو قیستی خۆشم لـەو پـووڵـەی تۆ داوەتەوە، ئیشەڵاڵ 

هەبوو دەتدەمەوە، دەنا ئەوە ماڵی من و تۆ هێشتا بەش نەکراوە!

»هیچ كەس ناوێرێ«

ئەوە ناوی كتێبێك بوو كه ناوی نووسەرەكەی زۆر بەالمەوه گرینگ   
نەبوو! نازانم بۆ، رەنگبێ لەبەر هێندێ ڕووداوی دیکە بێ كه به جۆرێك پێوەندی 
به كتێبەكەوه هەبوو، تا ڕادەیەك كه تەنانەت ناوەرۆكی كتێبەكەش هەر كەوته 
ژێر كاریگەری ئەم ڕووداوانە. به چەشنێك كه ئەوێ رۆژێ دیسان دوای ئەو 
هەمووه ساڵه كه كتێبەكەم له نێو كۆنە رۆژنامه و دەستنووسەكانی بابمدا دۆزییەوه، 
هەموو شتەكانی ئەو سەردەمەم وەبیر هاتەوه، جگه له ناوەرۆكی كتێبەكه وا بابم 
چەند جاران له كاتی خوێندنەوەدا له كن مامەكانم ئاماژەی پێكردبوو. كه دەستم 
دایه، برووسكەیەك  له ڕاڕەوه تاریك و هەزارتوێیەكانی زەینمدا، بیرەوەرییەكانی 
زۆر دووری منی ڕووناك داگیرساند و گەڕاندمییەوه بۆ 35 ساڵ لەمەوبەر! دوو 
وێنەی ڕەشوسپی بنەماڵەییش، ئیتر تەواو یارمەتی ئەم گەڕانەوەیان پێدام: دایە 
خانم  و باپیرم له حەسارێ له سەر سەندەڵی دانیشتبوون و بە دەیان نەوه و 
نەتیجه دەورەمان دابوون. چەند جاری پێداهاتمەوه تا خۆم ناسییەوه، منداڵێكی 9 
سااڵنەی سەرقژنی خوێن شیرین، به كراسێكی چیتی كۆنی گوڵ ورد كه داوێنی 



شیـ22

چین درابوو و هەتا خوار چۆكی درێژ و بە شێوەی هونەرپیشە هێندییەكانی ئەو 
سەردەمه، قامكی ئیشارەی دەستی ڕاستم له سەر كوڵمەم دانابوو. دەستی ڕاستی 
باپیرم لەسەر گۆچانەكەی و دەستەكەی دیكەی له سەر شانی من دانابوو. با 
ئەوەش بڵێم لەوسەردەمانەدا، تەنیا بە بۆنەیەكی تایبەت، وێنەگرێكی حیرفەیییان 
دەهێنا و وێنە هەڵدەگیرانەوه. وەك ئێستا دووربین بۆ هەر کونوکەلەبەرێک 
وەگەڕ نەدەخرا. لە پشت ئەم وێنەیەش نووسرابوو: )میوانداری ئازادبوونی ئەحمەد 
و منتەقیم له زیندانی قەسری تاران: ١٣٤٧/٧/٢( وێنەكەی دیکە: گۆرانی بێژ و 
دەستە و داییرەكەی بوو كه له نێو میوانەكان دانیشتبوون و خەریكبوو گۆرانی 
له  میوانەكان  وێڕای  پانەوه،  وکڕاواتێكی  شەڵوار  و  كۆت  به  بابم  و  دەگوت 
تەنیشتییان دانیشتبوو و لە پشت ئەم وێنەیەش نوسرابوو: ماملێ، كاكه ڕەحمان، 
سەید ڕەحیم جەعفەری، عەزیز شاڕوخ، هاشم كەریمی، ئەحمەد و منتەقیم 
و قاسم و جەعفەر...كه له پشت ئەم وێنەیەش هەر هەمان ڕێكەوت داندرابوو.
به پێی عادەتی  بابم هاتەوە و  بوو كه ڕۆژێك  لەو ڕۆژانەدا  هەر   
هەمیشەیی خۆی، دوو كتێبی كڕیبوو. “هیچ كەس ناوێرێ” ناوی یەكێك له 
كتێبەكان و ئاڕمی CIA و وێنەی پڵینگێك له ڕوبەڕووی ڕا، له سەر زەمینەیەكی 
سوور، ڕووبەرگی كتێبەكە بوو. من ئەو سەردەمە نەمزانی بۆچی ناوی كتێبەكە 
كێشەیەكی  ڕاكێشا،  ئەو  بۆ الی  منی  ئەو شتەی سەرنجی  بەاڵم  بوو  ئەوە 
هاوبەش بوو كه له نێوان خۆم و ناوی كتێبەکەدا هەستم پێكردبوو. واته منیش 
نەمدەوێرا چۆن بە بابم بڵێم كه 7 تەژدیدم هێناوەتەوه! خوێندنەوەی كتێبەكه 
لەالیەن بابمەوه هاوكات دەگەڵ دڵەراوكەی من دەچووه پێش و من چاوەروانی 
دەرفەتێك بووم كه بەهەرجۆرێك بێ رایگەێنم و نەجاتیم بێ. ڕۆژێك هەروا 
كه چاوم له بابم بوو كه له سەر دۆشەکەڵەكەی پاڵی دابوو بە دوو سەنیرەوە 
پرسی: لێم  برد  چایەكەی  بۆ  دەستی  دەگەڵ  بوو،  خوێندنەوه  خەریكی  و 

-بابه ! بۆ چی كەس ناوێرێ؟
-هەموو كەس دەبێ بوێرێ، ترس بێ مانایه!

-ئەی بۆچی وا نوسراوه؟
-ئەوه هیچ نییە، ئـەزقـەزا ئـەو كـتێبـەش هـەر بـاسی ئەوەیه كه دەگەڵ هەموو 
هەڕەشەیەك كه بۆی هەیه ئیتر كەس نەوێرێ، مرۆڤی لێهاتوو دەرفەتی پێویست 

دەقوازێتەوه و كاری خۆی دەكا...
-میرزا دەست هەڵناگری بەخودا، هەر ئەوكچانه ماوه تووش بن!

دایكم بوو كه ئاماژەی به هاتوچۆی بێ بڕانەوەی ساواك و گیرانی   
ئازادبوونی  میوانداری  ئارەقەی  هێشتا  و  دەكرد  ئامۆزاكانم  و  مامم 

مامەكانمی لێ وشك نەببۆوه:  
-هەسته كچم بەخودای وایه كەس ناوێرێ!

بەاڵم لەودەمەدا ئەو وتەیەی دایكم بۆ من بێ كەڵك بوو، دەگەڵ   
بابم تێدابووم و دەبوو منیش دەرفەتێك بقوازمەوه... و هەر بە زۆوه بۆم 
هەڵكەوت و ڕێك ئەودەمەی بابم و دایكم بارگه و بنەی سەفەرییان 
تێكەوه پێچابوو و خەریكبوو ماڵئاواییان دەكرد و ئێمه له ڕووبەڕوویان 
ڕێچكەمان بەستبوو و بریاڕ نەبوو هیچكاممان بەرن، بە پەله گوتم:

-بابه 7 تەژدیدم هێناوەتەه!
بابم بێدەنگ بوو و چاوێكی له دایكم كرد، منداڵەكانی دیكەش كه دیتیان   
هەلێتی و بابم له هەل و مەرجێكدا نییه كه تووڕه بێ، یەكودوو هەڵیاندا:

- ئەمنیش 2 دانه...
-ئەمن 3 دانه...

-ئەمن هەر یەكدانه! 
برا چكۆلەكەم بوو كه پێدەچوو چاوەڕوانیی خەاڵتیشی هەبێ!

-ئەمن تەژدیدم نییه و مەعدەلم 10 هاتووەتەوه!
ببۆوه! ڕەد  یەكیشمان  و  بژارد  بۆ  تەژدیدمان   14 سەرجەم   
نەكردەوه  لەوه  بیر  زۆرم  ئیتر  و  هەڵكێشا  ئاسوودەم  هەناسەیەكی 

كه بۆ كتێبەكانم چ بكەم كه هەمووانم دوای ئیمتحانات بە شەق دڕاندبوون!
ئیتر دوای ئەم سەركەوتنه بوو كه هەركات گرفتێك بۆ خۆم و ئەوانی دیکە 
ساز دەبوو، كتێبی “هیچ كەس ناوێرێ”ـم وەبیرم دەهاتەوە. بۆ وێنه ئەودەم كه 
جەنازەی دووكەسییان به نێو شاردا گێڕا و دایكم بۆیان گریا، زانیم كه ئەوانەش 
خۆیان له كارێك داوه كه كەس ناوێرێ! یان ئەو ڕۆژەی كه وێڕای هاوكالسییەكانم، 
ڕیزیان كردبووین و لەبەر ئەوەی كه یەكێك وێرابووی مۆزەكەی کچی شارەدار 
هەڵبگرێ، بە نۆبه و به خەتكێش له بەری دەستییان ڕادەكێشاین. دەگەڵ ئەوه 
كه دەمانزانی كاری كێیه، دەنگمان نەكرد و تەنانەت دوایه وێرامان به تۆڵەی ئەم 
غەدرەی لێیان كردین، له ئاودەستی قوتابخانه، لێدانێكی باش له كچی شارەدار 
دەینەوه و ئیتر خوداوڕاستان قەت نەیوێرا مۆز بێنێتەوه و لەبەر چاوی منداڵه 
برسییەكان، قەپاڵی پێداگرێ. ئەودەم كه تاق و لۆق ماشێن هەبوو و  هەموو 
رۆژێ بۆ هاتنه خواری به نازونووزی كچی شارەدار له پاتڕۆڵێكی ڕەش، رێچكەمان 
دەبەست و هیچكات بیرمان لەوە نەكردبۆوه كه رۆژێك بێت و بە مست و پێالقه 
هیچ گیانی نەهێڵین. ئەوانەشم هەمووی له بەرەكەتی نێوی ئەو كتێبه دەزانی!!
ئەو كتێبە هەروا له سەر تاقەكان و بەردەستان دەهات و دەچوو و   
دەتوانم بڵێم یەكێك له كاریگەرترین ڕستەكانی تەمەنم بوو. بە تایبەت ئەودەم كه 
دوو ئامۆزای خوێندكاری دیكەمان، هاورێێ تاقمێك لە هاوشارییەكانیان، بوونە 
ئەندامی رێكخراوەیەكی دژ بە دەسەاڵتی شای ئێران و دوای ئەشكەنجەیەكی 
زۆر، هەر كام به 12 ساڵ زیندان مەحكووم كران؛ زۆرتر هاتمه سەر ئەو باوەڕه 
كه مرۆڤ هیچ چارەیەكی جگه له بوێری نییه و دیسان دەتوانم بڵێم یەكێك له 
خۆشترین كاتەكانی تەمەنی گەنجیم ساڵی56  بوو كه بۆ داشداری له زیندانیانی 
سیاسی، ڕۆژنامەیەكی دیواریمان له پانێلی دەبیرستان هەاڵواسی و بۆ ئەوەی 
ساواك دەستی پێمان ڕانەگا، هەر شەوەكی، بابم و دوو مامم بۆ دوورەدەست ترین 
و جوانترین ئاوایی یەكێ له خزمەكانمان، وێڕای چوار هاوشاری و دوو خوشكەكانم، 
ڕایانگوازتین. ڕۆژ نەبوو له الیەن زیندانییەكانەوه پەیوەندیمان دەگەڵ نەگرن و 
كه  دەمەش  ئەو  نەچێ...  بەسەر  دیواری  ڕۆژنامەی  نووسینی  بە  نەبوو  شەو 
هاورێ لەگەڵ تەواوی خەڵكی شار، بە باوەشێك گوڵی وەحشییەوە، بەرەوپیری 
زیندانییەكان دەچووین، لە نێو جمەی جەماوەردا، ئامۆزاكانم لێ ون بوو تا لێیان 
پرسم له زیندان ڕا، چۆنییان شوێنی ئێمه له دوورەدەست ترین ئاوایی دۆزیبۆوه؟...
كتێبەكەم له بابم وەرگرت و هێنامەوە مالێ، ورد خوێندمەوه. ناوەرۆكی   
كتێبەكەش هەرباسی ئەوە بوو كه “هیچ كەس ناوێرێ” ڕستەیەكی بێمانایه و 
دەستكردی دەسەاڵتدارەكانه و له كۆتایی كتێبەكەشدا، نوسرابوو به هۆی تێرۆركرانی 
سەرۆك كۆماری ئامریكاوە، ئااڵی وەاڵتانی سەرتاسەری جیهان، بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بە 
نیوە هەڵكراوەیی ڕاگیران و من بیرم له ئااڵیەك كردەوە كه هێشتا هەر هەڵنەكرابوو.
كچه چكۆلەكەم چاوێكی له ناوی كتێبەكە و چاوێكی له خۆم بوو كه   
لە سەر موبلەكه پاڵم دابۆوه و دەمخوێندەوه. كه دەستم برد بۆ چایەكەم، گوتی:

-جا پڵینگ كوا بۆ ترس دەبێ، هێشتا ئەگەر كەر با شتێك!!
-كـــەر؟! دەزانی خۆت له كەرییەتی نەدەی! ئەوە لەوسەرڕا دێمەوه، چت كردووه 

بیڵێ و خۆت نەجات ده!
بڕێكی مینگاند و گوتی....

زوودپەزەکەی ماڵی مریەم خانم

دوای  ڕۆژان،  وەکوو  کە  دەستی پێکرد  کاتە  ئەو  ڕێک  ڕووداوەکە   
ئەوەی هەموو کارەکانی کردبوو، واتە هەموو وەاڵت خاوێن ببۆوە و کولێرەی گەرم 
وەرگیرابوو، سەماوەر قوڵتەی دەهات و بۆنی چای تازە وەتاغەکەی پڕ کردبوو؛ 
دەگەڵ پاڵی دایەوە و بینی بە یەکەم چایەوە نا، دەستی دابووە کتێبەکەش و 
خەریکبوو دەگەڵ بەرکوتی بەیانی دەستی دەکرد بە خوێندنەوەی “باڵندەکانی 
بەر با”. بەاڵم دەگەڵ هەستانی دەنگی فسەی زوودپەزەکەی، کە ئەویشی پێشتر 
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وەسەر نابوو، وەبیر ڕووداوی ئەو ڕۆژە کەوتەوە کە جیرانەکەیان داوای زوودپەزەکەی 
لێکردبوو... کتووپڕ بە بۆنی گۆشتی سووتاو، لەم بیرەوەرییە ڕاست بۆوە. کتێبەکەی 
بە پەلە وەال نا و زوودپەزەکەی پڕدایە و لە بن شێرەی ئاوکە رایگرت. دوای ئەوەی 
فسەی لێبڕا، ویستی سەرەکەی هەڵگرێ، بەاڵم هەرچی کردی و کراندی نەکرایەوە. 
تەقەتەقی ڕێی رۆژێک دەڕۆیشت. کچەکەی لە دیوی خۆی هاتە دەرێ و گوتی:
-خۆ بێتوو ئەوساڵ لە کۆنکوور دەرنەچم و لە تەقەتەق و شڵپەشڵپی بەیـانـانی تۆ، 

نەجاتیم نەیات، هەر شێت دەبم!
ئەوجار  کە  بوو  زوودپەزەکە  لەسەر  هەر  دایکی  هۆشی  کەچی   
ئەوجار  جیرانیان  هاجەری  باجە  بوو.  خەریکی  پێچ گوشتی  و  چەکوچ  بە 

لە دەرکەی دا و بێ ئەوەی راوەستێ دەرکەی لێبکەنەوە نەڕڕاندی: 
زوودپەزەی  ئەو  خودای  بۆخاتری  بابە  چوو،  سەرمان  مێشکی  هاوار  -ئەی 

فڕێدە! بۆخۆم یەکی تازەت بۆ دەکڕمەوە.  
ئەو قسەی مێردەکەشی وەبیر هاتەوە:
-زوود پەز ئامێری ژنی تەنبەڵی ئەوڕۆ!

دەرکەی کردەوە :
-لە باتی ئەو بۆڵە بۆڵە وەرە بزانە نایکەیەوە!

-پەککوو چەندەشم بۆنی گۆشتی سووتاو پێناخۆشە. 
نیسک  جێگایەکی  و  شۆردرا  و  کردیانەوە  بوو  چۆنێک  هەر   
ساردەکەی،  چا  دەستیدایە  دەگەڵ  هەڵکێشا،  هەناسەیەکی  وەسەرنا.  تێدا 

کتێبەکەشی هێناوە پێش خۆی:” باڵندەکانی بەر با”... 
بە بۆنی نیسکی سووتاو ڕاست بۆوە کە هەموو ئاپاڕتمانی هەڵگرتبوو.   
کتێبەکەی بە پەلە وەالنا و دەرک و پەنجەری کردنەوە، ماڵەکەی هیچ لەو ماڵە 
نەدەچوو کە مێردەکەی بە ئاواتی بوو و بە دەیان جار پێی گوتبوو کە چۆن بە بۆنی 
عەتری ڕۆن و پیواز و شۆرباوی دایکی کە لەسەر عەالدین ورد ورد دەگەیشتێ، 
گوتبووی: و  دابۆوە  مێردەکەی  جوابی  یەکجار  تەنیا  دەست پێدەکرد.  ڕۆژیان 
-بڵێی دایکت قەت بیری لەو ڕۆژە کردبێتەوە لە ماڵێکدا چێشتێ لێنێ کە دەرک 
و بانەکەی ببێتە ئاپاڕتمانێک کە هاوکات شازدە ماڵی تێدابێ و جیرانەکەی بە 
قەڵەمبازێک بگاتە کنی و لە خۆیان زیاتر گوێی لە سورت و خورتی ماڵێ بێ؟ 

مێردەکەشی پێی گوتبوو:
-لەوقسانە گەڕێ ماڵ ئاوەدان بۆخۆت عەالدینێک بکڕە و ئەو زوودپەزەی فڕێـدە، 

خۆ لەبەر کتێب و رۆژنامە کڕین هۆشی ماڵێت نیە!
پڕی دایە زوودپەزەکە و بردییە خوارێ کە کاک رەحیمی کۆنەفڕۆش،   

هەرای دەکرد و لە بەر پێی داینا، کاک رەحیم گوتی:  
-بۆ دەیفڕۆشی؟

-نامەوێ.
-بۆ لەبەرچی؟

-ناکرێتەوە.
-هەر لەبەرئەوە کە ناکرێتەوە؟ دادەی بزانم!

ئەویش ملی لەبەر ملی زوودپەزەکەی نا و هـەر بە زۆوە، تەقەتەق و هات وهاواری 
باجە هاجەر دەستی پێکردەوە:

-خودا لێت هەڵنەگرێ، مێشکـی سەرمان چوو، ئـەو زوودپـەزەی مـریـەم خـانم 
لێمان بۆتە تاعوون و بەاڵ. ئەو وازی لێ هێناوە، نۆبەی تۆیە کاک رەحیم؟

چووبۆە سەرێ و تازە سەری نابۆوە سەر کتێبەکەی کە لە دەرکەیان دایەوە، هەڵبەت 
کاک ڕەحیم چون نەیدەزانی کامە زەنگ ماڵی ئەوە، ئەو زەنگەی لێدابوو کە ئی 
هەمووان بوو و ئێستا هاوکات هەموو ماڵەکان سەریان لە پەنجەرەی هێنابووە دەرێ.

-پووڵەکەم بۆ بێنەوە خانم ناکرێتەوە!
-کوڕە دە نایەوێ نا فڕێی دە خودات بەگژ داچێ!

پووڵەکەی بە غاردان بۆ هێنایەوە خوارێ و زوودپەزەکەشی لەوێ لە پەنا زبڵەکان دانا. 
گەڕایەوە سەرێ، شۆکرێکی خودای کرد و دانیشتەوە چایەکی گەرمی تێکرد و دەستی 

دایەوە کتێبەکەی کە بە دەنگی ئەو زەنگەی ئی هەموان بوو، راست بۆوە. شازدە سەری 
دیکە سەریان هێنابوە دەرێ. زوودپەزەکە بە دەست کابرای زبڵییەوە بەرز کرابۆوە:

-ئەوە ئی کێهەتانە؟
قیژاندی: هاجەر  باجە  داناوە،  کتێبەکەی  و  راکێشا  چاوانی  نێو  لە  یەکی 
-چت بەوەی داوە؟ فڕێدراوە ئیدی! ناکرێتەوە نا! مریەم خانم دەستـی هـەڵگرتووە، 

ئەو عالەمە دەست هەڵناگرێ!
-ئی مریەم خانمە؟ بە خودای تا بۆی نەکەمەوە دەس هەڵناگرم.

شەقە شەق دەستی پێکردەوە تا خۆی گەیاندە خوارێ کە نەهێڵێ، درەنگ 
سووک  قسەی  و  جنێو  شەڕە  و  خوارێ  گەیشتبووە  هاجەر  باجە  ببوو، 
گەیشتە لێکڕاسان، هەموو دەیانزانی نێوانی باجە هاجەر و کابرای زبڵی چەن 
دوو  تەبەقەی  قادری  کاک  کە  پۆلیس  ماشێنی  ئاژیری  دەنگی  ناخۆشە. 

زەنگی بۆ لێدابوون، هەموو وەاڵتی بێدەنگ کرد. پۆلیسەکە پرسی: 
-چ باسە؟

-ئەو کابرایە لەباتی کاری خۆی بکا و زبڵەکەی فڕێ بدات، ملی لەبەر ملی ئەو زوودپەزەی 
ناوە و مێشکی سەری بردووین. بەخودای ڕەزایەتیشی نادەمێ، هیچ گیانی نەهێشتووم. 

ئاغای پۆلیس بە بێ سیمەکەی، خەریکبوو ڕاپۆڕتی دەدا بە ناوەند: 
-زوود پەزێکە ناکرێتەوە، هەڵاڵی لێ سازبووە! بەڵێ بەڵێ بەسەر چاو.

دوایەش ڕووی لە باجە هاجەر کرد و گوتی:
-هەر لێرە ڕەزایەتی بدەیتێ باشە دەنا دەستوورە هەر دوکتان بەرم.

گوتی: و  دایەوە  ئاوڕی  یەکیان  بڕۆن  هاتن  پۆلیسەکان  و  دا  ڕەزایەتیان 
-جا باشە بۆ دەبێ نەکرێتەوە؟

ئەویش ملی لەبەر ملی نا و بە کەلەبچەکەی، حەولیدا بیکاتەوە،   
کەچی کەلەبچەکەش گیری کرد. ناچار زوودپەزەکەیان لە ماشێن هاویشت و 

بە ئاژیر لێدان رۆیشتن. باجە هاجەر قاقایەکی کێشا:  
حەسایەوە! وەاڵت  کرا،  قۆڵبەست  زوودپەزەکە  -ئەلحەمالی 
پڕ  واڵتی  هەموو  پیواز  و  ڕۆن  و  کواڵو  نیسکی  بۆنی  سەرێ  هاتەوە 
با”. بەر  “باڵندەکانی  کتێبەکەی:  دایەوە  دەستی  و  لێ داوە  پاڵی  کردبوو، 

ئەوان هیچ رێگایەکی دیکەیان بۆ نەمابوو

ئەوان لە دوای ئازار و ئەشکەنجەی زۆر، یەکەیەکە ناوی   
یەکترییان درکاندبوو، بەاڵم هیچکامیان ناوی حەسەنیان بەسەر زاردا 
نەهاتبوو. تەنیا لەم دواییەدا نەبێ، یەکیان خۆی نەگرتبوو و ئێستا 
هاوڕێکەیان حەسەنیش پێوە ببوو و بە دوازدە ساڵ زیندان تاوانبار کرابوو. 
لە دیوێکی شەش لەشەشی ناڕێکی شێداردا، بە تاقە دەالقەیەکی چکۆلەوە 
کە لە سەرەوەی دیوارە بڵیندەکان، هەڵکەوتبوو و وەهایان نەردەڕێز کردبوو 
کە ئەو تێل دڕووانە وا، کەاڵف کەاڵف دەوری دیواری حەسارەکەیان دابوو، 
بە حاڵ دەبیندران. لە دوای ئەو هەمووە یادگاری و جنێو و شێعرانەی بە 
ناڕێکی لەسەر دیوارە چڵکنەکە نووسرابوون، تەنیا تەختە کۆنێکی یەک 
بستی لێبوو کە بڕێک بە وەسواسەوە بزمارڕێز کرابوو و لەسەری نووسرابوو 
قوبڵە. ئەوان دەیان زانی چیان لێقەوماوە و ئەگەر تا ئەو کاتی نێوی ئەویان 
نەدرکانبوو، هۆکارێکی زۆر گرینگی هەبوو. حەسەن چڵکی ناو قامکە 
گەورەی القی خاوێن کردەوە کە لە گۆرەوییە دڕاوەکەی هاتبوە دەرێ:
ـ خەتای خـۆتانە، خەتای خـۆتـانـە! هـەمـووتان من دەنـاسن، نەدەبوو 

نێوم بێنن!
وێکڕا نەڕڕاندییان:

-بۆ بەخێری خۆمان بوو، بۆ پێمان خۆشبوو...؟
حەسەن سەرێکی ڕاوەشاند و گوتی:

- دەیجا منیش پێم خۆش نییە و بەخێری خۆشم نیە...
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هەموویان هەرچی وەبەر دەستیان هات لە باڵنجی چڵکنەوە بگرە تا ئەو   
جالنەی لە ساکەکانیاندا بوو، پێیاندا دا و ئەویش سەنگەری گرتبوو و لە هەمان کاتدا نەڕڕاندی:

ـ ئاگر!
هەر دوابەدوای ئەو ئاگردانەدا دەنگی چەن ڕەگبار بە دووی یەکدا   
هات و هاوکات بۆگەنیوێکی هاوشێوەی گازی خەردەڵ هەموو سللوولی داگرت.
هەموویان دەستێکیان بە لوتیاندا گرت و دەستێکیشییان بە نیشانەی ڕادەستی هەڵێنا.

قازی بە سەیرەوە دەیڕوانیە هەموویان:
-دڵنیان لەو شتانەی لە بەرگرینامەکانوودا نووسیوتانە، پاشگەز نین؟ ئەوانە دەتوانێ 

بۆ چەن ساڵی دی لێرەتان ڕابگرێ!
لە دیوێکی هەشت لە پازدە میتریدا کە چەن پەنجەرەی گەورەی بەرەو   
حەوشە دەکرایەوە و قازی و دوو کەسی دیکە لە تەنیشتی، لەالی سەرێ، لەسەر 
سەندڵییە ڕاحەتییەکانیان پاڵیان دابۆوە و لەالی خوارێش بنەماڵەی زیندانییەکان 
لەژێر چاوەدێری چەن چەکدار، چاو بە فرمێسک چاوەڕوانی دواهەمین حوکمی 
قازی بوون.  هیچ زیندانییەکی لێنەبوو تا لە قسەکەی خۆی پاشگەز بێتەوە...
چواری  بەستەڵەکی  لە  شەوێ،  قورسی  بەفرێکی  بارینی  دوای  لە  دواڕۆژ 
دیوی  لە  سپی ڕێزدا،  گیراوی  ڕۆژێکی  دوازدەی  کاتژمێر  ڕێبەندان، 
بیست: بنەماڵەکانیان  لێدوانەکانی  هەموو  تەلەیفوونەکان،  کۆنتڕۆڵی 
-کۆڕەکان بە دوازدە ساڵ زیندان شەرمەزار کران و حەسەن تڕکەنیش، بە هـۆی 

بێ تاوانی، هەر لەومانگەدا ئازاد دەکرێ...

دانیشتووانی شاری ئەڕواح

لە بیرتە جارێک لێت پرسیم خەڵکی کوێی؟ گوتم دانیشتووی   
شاری ئەڕواحم، چەندە بە من پێکەنیت، دەی ئێستا دەڵێی چی؟  لەبیرتە هیچ 
ڕۆژێکمان، بە بێ سەربڕینی ئەو کۆترە جوانانەی چڵێکیان زەیتوون بە دەمەوە 
ئەتڵەسییە  بە بێ کرانەوەی  لەبیرتە هیچ رۆژێکمان،  بەسەر چووبێ؟  بوو، 
نەخۆشە زەردەکان دەستی پێکردبێ؟ یان ئەم کرمە ڕزیوانەی لە جەرگ و 

هەناومان جێیان خۆش کردووە؟ لەبیرمە جارێک پێکەوە، نیچەمان خوێندەوە 
کە لە سەدەی پێشوودا هەموو ئەوانەی پێشبینی کردبوو. ئەودەمیش هەر پێی 
پێکەنیت و گوتت ئەو کابرایە شێت و ماخولیایە، ناتوانێ شتی چاک بڵێت! 
و  هەڵگەڕایت  سوێسنەکانەدا،  گوڵە  شاری  خەوی  بە  تۆ  ئاخ...   
هیچکات هاوشینی من نەبووی تا بزانی چۆن هیچ تەرازوویەک نەبوو بە ئامێری 
دادوەری و لە کاتی دائیسانی هەموو چرا سوورەکان، پێیان بە گازەوە ناو و لە 
کاتی چرا سەوزەکان ڕاوەستان. کوندەکان ئاوازی وێرانەکانییان ئەچڕییەوە و 
هەموو شەوێک تەواوی ئەڕواحی ئەم بێتاوانانەی قەت هیچ دەورێکیان لە هیچ 
شتێکدا نەبوو، بەسەر پەردەکان و دار و دیواری شاردا، ئەلەرێنەوە تا خەوی هەموو 
تاوانباران بە تااڵن بەرن. من زۆر دەگریم لە کاتی وادا و زیاتر دەگریم، کاتێک 
دەبینم زۆربەی ئەو سکااڵچییانە ئەو گواڵنەن کە هێشتا بە تەواوی نەپشکووتوون.
من ئێستا دانیشتووی شاری ئەڕواحم، ئەرێ! خەونی ئەو فڕۆکانەی   
هێندە  وەبەردێنن،  جەنازەکان  شین بوونی  بە  بێستانەکان  شەوێک  هەموو 
دووپاتە بووەتەوە کە ئیتر خەون نین! یانی نازانم ئەوانن دێنە خەونی منەوە 
یان ئەمنم دەچمە خەوی ئەوان، بەاڵم ئەوە هیچ گرینگ نیە. گرینگ ئەوەیە 
تەنیا لە یەکێک لە خەونەکانمدا کە پازدە شەووڕۆژی پێچوو، هەشت سەد 
گۆڵم ناشت و هەزارانم ساڕێژ کرد. ئەتۆش لەوێ بووی، لەبیرتە گوللەیەک لە 
الی ڕاستی ڕانت، کوناودیوی کردبووی، وا بۆ پڵیتەکێشانی من ڕاوەستابووی. 
بە  سەروپرچت  پێدەگرم.  بووکێنیت  جلی  ئەندازەی  خەریکم  دەتگوت 
شووڵێکی تەڕی شیالن، هێندە جوان هۆنیبۆوە کە دەمگوت ئەوە شاکاری 
تابلۆیەکی بێ وێنەیە کە کەڵکەڵەی کێبەرکێی نییە. کوتە کاغەزێکت پێبوو کە 
لەودا ڕووداوی خەونەکانی من شەرمەزار کرابوو. ئەتۆ بە تەوسەوە دەتگوت: 
تەنیا شەرمەزار! ئەوانەی خۆیان پێ هەواڵنێری ئاشتییە! من ئیتر عەشق 
ناناسم، جوانی شک نابەم، بەم ئاژیرانەوە عاسیم کە بۆ میوانداری فڕۆکەکان 
گوێم لێدەبێ. تۆ باوەڕ بە من ناکەی، من کە پڕمەترسیترین قۆناخی ژیانم 
تێپەڕاندووە، ئەویش کۆتایی شەڕ بوو. ئادی پڕمەترسی بوو چونکە لەو ڕۆژەوە 
ئیتر هیچکات نەژیام. لەو ڕۆژەوە کە الوالوی بەژنی تۆیان ونجڕبەونجڕ دەکرد 
و دایکم لە کۆڕی دەروێشەکاندا، جەزبە دەیگرت، بۆ 
تۆ بۆ براکەم، بۆ براکەی دیکەم، بۆ من و دیسانیش 
بۆ تۆ... ئاگات لێیە قسەی ئەو کابرا شێتە چۆن وەدی 
سەر  بوونەوەری  وەحشیترین  دەبێتە  بەشەر  هات؟ 
زەوی؟ کارم بەو کابرا شێتەشەوە نەما، چی لەو پیرێژنە 
زیاتر بوو کە بە ڕووتی، بە چلەی زستان، دەگەڕا و 
بە الڵەپەتەیی چیرۆکی کوژرانی گوڵەبەڕۆژەکانی، بە 
هەموو کۆاڵنەکانی شاری ئەڕواحدا دەگێڕا؟ نا، نا، تازە 
نییە،  جیاوازییەکی  هیچ  ئێمە  زیندووی  یان  مردوو 
تۆ، ئادی تۆ! تۆ تەنیا دیاردەی جیاوازی ئەم جیهانە 
شێواوەی منی کە نازانم لە کوێدا جێت بو بکەمە؟!

“خەونی منااڵنی دەریا”

دێی، هەموو ڕۆژێک دێی....  
لە خۆم دەگەڕێم، لەو رۆژەوە کە تۆ منت دۆزیوەتەوە،   
هەموو ڕۆژێک ون دەبم و هەموو شەوێک تووزەلەیک ئەم 
دۆزێتەوە و هەموو شار لە خەو ڕاست دەکاتەوە.  هەموو 
ڕۆژێک ئەو وانەیەی لە ڕەنگێکی مەیلەوشیندا، داوتمێ، 
دەینووسمەوە و ئا لەم شوێنە نامۆیەدا، کتووپڕ من دەبمە 
کچی خەونەکانی  ئاسمان و وانەکە ئەبێتە دووپاتەیی هەموو 
الپەڕەکانی دنیا! لە گوێمدا دەزرینگێتەوە و دەزرینگێیتەوە. 
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دەزانم لەم شوێنە کە تەنوورەکان ئەیانسووڕاندم، بووکە بچکۆالنەکەم، هاواری منی 
بەرز کردەوە. هاوارێکی نەدرکاو کە لە دوای ئەوەوە، خۆلیای سەفەرێکی ئەبەدیت بۆ 
گەیشتن بە دەریا گرتەخۆ و تۆش بووی بە کوڕی دەریا! تەنیا تۆ بووی  و بەردەوام تۆی... 
هەموو  وەرزێک،  هەموو  مانگێک،  هەموو  ڕۆژێک،  هەموو  دێم،   
ساڵێک، دێم. دەبمە بەشێک لە نیگای کیژۆڵەیەک کە لە پەنا هەموو  ڕووبارەکانی 
دنیا هەڵکورماوە.  ئەو بەردەوام دووپاتەتی دەکاتەوە و تۆش بەردەوام خۆت لە 
خەونەکانمدا  ڕەسم دەکەێتەوە. ئێستا ئیدی بەشێکت ماسییە و بەشێکت تەعبیر 
“خەونی منااڵنی دەریا”... بووکەکەم لە شڕۆڵەیی هاواری خۆیدا حەجمینی نییە 
و تەنیا کە دێمە سەر ڕووبار و مەمکم لەنێو زاری دەنێم،  خەو دایدەگرێ...
دێی، هەموو ڕۆژێک، هەموو مانگێک، هەموو وەرزێک بە دوای مندا دێی،   
باوەش بە ڕووباردا دەکەیت و ئەمجارەیان، تەنیا تۆ دەزانی لەم شوێنە،  بۆ تاهەتایە بەجێماوم....

وەرزی پێنجەم

-چاو لە چی دەکەی گەوجە؟
-لەتۆ؟

-بڕۆ، بێهوودە سەیری من دەکەی! تۆ هیچکات ناتوانی بۆی بچی کە چ 
دەبینی کەرەشێتی بەڕڕەڵاڵ! 

هێندە  بۆچی  بەاڵم  وابزانم،  هاوینە  وەرزی  بووەتەوە.  ڕووت   
ساردە؟ لەسەر هەموو جێگە ناسکەکانی لەشی، کێل وبەردی قەبری لێبوو، 
بڕی،  چاوی  لە  چاوم  ناشتبێ.  کەسێکی  شوێنانە  لەم  لەهەرکام  وەک 
کەچی لە هەردوک چاویدا، دوو کێل وبەردی دیکەم دیت!  ئەمن کەنگێ 
هەستێکی  کێشا.  سینگمدا  سەر  پانەکەی  تاتەبەردە  بە  دستم  مردووم؟ 
 . بڕییەوە.  چاوی  لە  چاوم  و  دا  چەکەرەی  دەروونمدا  لە  سارد  و  نامۆ 

خەریکبوو لە پەنا کێل وبەردەکەی خۆم، بە هەزاران شکۆفە دەکرانەوە.  
نەک هەر کێل وبەردەکەی من، بە تەواوی گەی لەشیدا و هەموو   

کێل وبەردەکانی دیکەشیدا، هەر گوڵ بوو، چەکەرەی دەدا و بە  
بەژن و بااڵیدا هەڵدەگەڕا! لەبەر برووسکەی هەتاودا، دەدرەوشایەوە 

و منیش چیتر هەستم بە قورسایی تاتەبەردەکەی سەر سینگم  
پرسیارێکی  خەریکبوو  دەمەی  لەو  ڕێک  گۆڕا،  هەوا  کتووپڕ  نەدەکرد. 
دوابەدوای  هاتەدەرێ.  زاری  لە  سەیر  تەپومژێکی  و  کردەوە  زاری  لێبکەم، 
چەق وچۆ  و  هەڵوەرین  گوڵەکان  تەواوی  دایدا،  بەفر  کلووکلوو  ئەوەش، 
دایگرتم. لە ماوەیەکی کورتدا هەموو کەوتینە ژێر بەفرێکی قورس و ئیتر 
هیچ  بتوانم  بەفرەکان  توانەوەی  تا  وێنەدەچوو  کە  بوو  کیپ  دمم  وەها 
بڵێمەوە. وەرزی پێنجەم کە داهات، حەول دەدەم خەونێکی خۆش ببینم. 
بداتەوە.  من  پرسیارێکی  وەاڵمی  بکرێ  هەبێ،  کەسێک  کە  لەوەی  چش 
چاوم  لە  چاو  ناوێرێ  تێدەپەڕی،  پەنامدا  بە  هەرچی  و  بوومەتەوە  ڕووت 
ببڕێت، ئاخر کێ بێ پێی خۆش بێ، جەنازەی هەڵپەسێردراوی خۆی ببینێ؟
وەرزی پێنجەم گەیشتووە! ئەم وەرزە لە مێژ بوو دەستی ئێمەی   
نەکرا.  وەرزە  و  ئەم شوێن  بگەینە  دا  زۆر جار حەولمان  پێ ڕانەدەگەیشت. 
تێلدڕووی سەر سنوورەکان هەموو الق و لەتەریان هەڵ دەبڕین، مینەکان 
دەیانتەقاندینەوە، لە پشت مەخزنی ماشێنە گەورەکان، کە دەیانشاردینەوە، 
القم  دەخنکاین:  ئاوا  زۆربەشمان  پێدەچوو.  زیاتر  ڕۆژمان  وابوو سێ  جاری 
لەسەر سنوورەکان، چاوم لە سێرە گرتنەکان، دەستم لە ئەشکەنجەگاکان، 
مەمکەکانم لە شەڕەکاندا و مێشکیشم لە شێتخانەیەک بەجێما.  تەنانەت 
ڕۆحی من و چەن کەسی دیکە کە سواری کەشتیی درۆزنەکان دەبووین    .
وا هەمیشە لە دوورونزیکی وەرزی پێنجەمدا، دوای ئەوەی کچە جوانەکانیان 
گەیشتینە  نەدە  هیچکات  و  دەخنکاند  کەشتییەکەیان  دەکرد،  داگیر 
بوو،  هەمووان  یەکجارەکیی  پشوودانی  شوێنی  وەرزە  ئەو  وەرزە.  ئەو 

کەمایەسییەک  بە  هەستمان  وا  کە  تۆش،  خەونی  و  من  خەونی  شوێنی 
دەکرد، بە کەم دانانێک، بە کەم گرتنێک، بە کەم کردنەوەیەک...  

تیژتێپەڕدا.  هات وهاوارێکی  زەنازەنای  لە  ببووین  ون  هەموومان   
وەریاننەگرتین، هەزار جار کوژراین و هەموو خۆمان لە بیلبیلەی چاوی یەکتردا 
دەدیت کە بووینەتە کێل وبەرد، یان هەڵواسراوین... دایکم دەیگوت شەڕ مەکەن، 
کەچی بە هەزاران شێوە شەڕمان کرد. بەاڵم واش نەبوو کە هەر کەس کوژرا، 
ئیتر مردووە! نا، ئەوەنییە خۆمان گەیاندووەتە وەرزی ئێوە. ئەو وەرزەی ئێمەی 
بەکەم دانا. خەتای من نیە و نازانم بۆ ئاوا گەیشتوومە ئێرە. بەم جەنازە جێماو و 
ونجڕبەونجڕەم، تا سەر نەبڕم و چنگ لە دڵتان ڕۆ نەکەم و بین بە شادەمارتانەوە 
نەنێم، تێر نابم. من تازە لەو وەرزە تێپەڕیوم و باڵو بوومەتەوە. جا پێت خۆشە 
پێم بڵێ “زامبی”، دەنا ئەوە هەر پێم بڵێن داعیش و ئا! خۆشەویستم، لە کۆێی؟ 

منئێستاشتۆمهەرخۆشدەوێ!   
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تەواوبووئازیزم،تەواوبوو...
تەواوبووسەفەر،تەواوبووپاییز،تەواوبووسەرماکانیئەمدواییانەیمرۆڤ،تەواوبوودەرد،تەواوبوودەنگەدەنگ،تەواوبووداستان...
بەورئاسای بەرەی بەسەر هۆکار، هەزار بە کە بوغزە لە پڕ غەیبەتە لەو من پەشۆکاوی بەرەی بەهانەکانی بێ بەهانە بوو تەواو
قوژبنە دەخزاندە خۆت زەمهەریر، کاتی نەبوو خۆدزینەوەکانت لە ئاگامان هەرگیز نەمانزانی. هەرگیز ئێمە و دایانسەپاند تۆ،
ئەژمار و ئەنوا بێ ژنانی ئێعدام، لە نزیک زیندانیی پشتوپەنا، بێ زارۆکانی زانایانە، تەڕدەستیی بە و جیهان تاریکەکانی
ڕەوایەت... ئارامشی وشە، ئەهوەنیی هۆی دەبوویتە و دەکێشا دەر مرۆڤدزەکانت، قوژبنە دێرینی جەهلی گرفتارانی و
قاسملوو دەڕڕەی تاشەبەردەکانی پەنای لە سەرگەردانی بوو تەواو کۆ، هەڤااڵنی دڵتەنگیی و کتوپڕی تێکچوونی بوو تەواو
چوارچرا... مەیدانی دەوری ماشینەکانی جیقی جیقە و مەهاباد ئێوارانی هەڕەتی لە کردن بنەمایی بێ بە هەست و

تەواوبووئازیزەکەیمن،ئازیزەکەیداستان،ئازیزیوشە...
ئەڕۆیئۆغر!

تۆشزوویادرەنگبەجێتدەهێشتین،بەاڵمباسیئەومێژووەپڕلەیەئسە،باسیئەوهەمووبزوتنەوەبێبەرەکەنوشوستییانهێنا،باسیئەمهەموو
هەرجومەرجەیدنیایپەرێشانیئێمە،بۆمەالئیکیئاسماننەکەی!باسیئەمبێپدەریوهەتیوییەیکورد،ئەمئەنجامەشکەستبارە،نەکەیالخوا...

تەواوبووئازیزەکەیکورد...
تەواوبووکوردبوونیئەستەم،تەواوبووکوردستانیچوارمێخەکراو،شوناسیقەڵبیداسەپاو...تەواوبووخەونیکەسکیسەربەخۆیی،
مۆتەکەیخوێنینییەکگرتن...تەواوبووخەونەپەمەییەکانیئازادیکەتەنهاخوێنیبۆڕژاوچیتر.تەواوبووچاوانیڕاوییهوجاموختووتی
گریاویئەندامیماریاکەبەریمانەوەیتۆیان،تاکۆتاییبەسەرهاتەکەگرتونەیانهێشتچیتربمێنیتەوەلەگەڵمانوبۆمانبگێڕیتەوە...
فریایوونسی



|٤١مەسعوودمحەمەد:هزراندنێکلەخاکیحاجیقادریکۆیی/هەندرێن
فەلسەفەیسپیوحەقیقەتیسێهەم/د.محەممەدڕەحیمیان
ڕۆمانوئەڤین/دوکتورهاشمئەحمەدزادە

|٤٩کاریگەرییدەروونناسیلەسەرچیرۆک/سۆرانمحەمەدی

شیکه رانی که لیمه

٦٠|

|٥٣پێگەوقۆناغەکانیئەدەبیکوردیلەکرماشانوئیالم/شەریففەالح
|٥٧پەیڤینیدەقیئەدەبیولێکدانەوەیپەیڤینیڕەخنەیی/جهاللپوورحهسهن

٢٨|
٣٤|

بۆچیمێشکرێچیناوشەکرداننەبێت؟/غەمگینبۆڵی
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ڕۆمان و ئەڤین 
خوێندنەوەیەک بۆ ڕۆمانی “سەردەمی گریانی بەڵقیس” 

نووسینی جەبار جەمال غەریب
د. هاشم ئەحمەدزادە

 پێشهكی
ڕۆمانهنوێیهكهیجهبارجهمالغهریب،سهردهمیگریانیبهڵقیس،له
درێژهینۆڕۆمانیپێشووتریدا،دیارییهكیبهنرخهبۆكۆمهڵگهوئهدهبی
كوردی.لهمنووسینهداههوڵیخوێندنهوهیهكیناوهرۆكیوشێوازییانهی
ئهمڕۆمانهدهدهمولهههمانكاتداچهندئاماژهیهكیگشتییشدهكهم
بهدیاردهیئهڤینوپهیوهندییهچڕوپڕهكهیئهودیاردهوچهمكه
لهگهڵگێڕانهوهیئهدهبی،بهگشتیوگێڕانهوهیڕۆمانییانه،بهتایبهتی.
سهردهمیگریانیبهڵقیسبهبهراوهردلهگهڵڕۆمانهكانیتریجهبار
جهماڵغهریب،پهیوهندییهكیزۆرڕاستهوخۆیانهتریههیهبهژیانی
غهیری تر، واتایهكی به كوردهوه. مرۆڤی سیاسیی و كۆمهاڵیهتی
ههڵبهت ڕێگوزهرانه، و خێرا زۆر شێوهیهكی به كه جێگا چهند
خۆیان جادوویی ڕێئالیزمی دیمهنی چهند شیاو، و بهجێ زۆر
دهردهخهن،شێوازیزاڵیگێڕانهوهكهڕێئالیستییهوخوێنهرخۆی
دهبینێتهوه. واقیعیدا تهواو ڕووداوگهلی و كهسایهتی گهمارۆی له

ڕۆمان و ئه ڤین
مێژووی خۆشه ویستی و ئه ڤین به به رده وامی شاده ماری ئه ده بیات بووه . خۆشه ویستی 
وه ك تایبه تمه ندییه كی سه ره كیی ژیانی مرۆڤه كان ناكرێ له  دیدی ئه ده ب كه  
دواجار به سه ركردنه وه ی هه ست و بوونی مرۆڤه ، وه ال بنرێت. ئه فسانه  كۆنه كان و 
كتێبه  ئایینییه كان هه رگیز له م پرسه  غافڵ نه بوونه . له  ڕه وتی گه شه ی ئه ده بی نوێدا 
ده وره یه كی به رچاوی مێژووی ئه ده ب نازناوی ده وره ی ڕۆمانتیكی پێبه خشرا. ئیتر 
له وه  ده وره یه دا سه دان و بگره  هه زاران ڕۆمان ته رخانی هه ستی خۆشه ویستیی نێوان 
مرۆڤه كان ده كرێن. پێشتریش ئه ده بی ڕۆمانس وه ك ده ربڕی سه ره كیی ئه ده بی 
حه ماسی، وێناكردنی هاوكێشیی مرۆڤه كانی به بێ ئه ڤین و خۆشه ویستی بۆ چاره سه ر 
نه ده كرا. له  شێوازه  جۆراجۆره كانی ئه ده بی كالسیكدا هه زاران غه زه ل، قه سیده ، 
مه سنه وی و چوارێنه  ته رخانی خۆشه ویستی كران. له  ڕۆمانی نوێشدا كه م نین ئه و 
نووسه رانه ی كه  په یڤێكی لكێندراو له گه ڵ “ئه ڤین” وه ك ته نیا یه ك وشه  یاخود 
به شێك له  ناوی ڕۆمانه كانیان هه ڵده بژێرن. ڕۆمانی خۆشه ویستیی )beloved( تۆنی 
مۆریسۆن ته نیا نموونه یه كه  له  سه دان ڕۆمانی له م چه شنه . ئه م نه ریته  ئیتر له  به رهه می 
مۆدێرنیسته كانی وه ك ڤیرجینیا وۆلف، جه یمس جۆیس و مارسێل پروستیشدا 
هه ر درێژه ی پێدراوه  و پرسی ئه ڤین به شێكی سه ره كیی گێڕانه وه كانیانی پێكهێناوه . 
ئه گه ر ڕۆمانێك چه مكی ئه ڤین و خۆشه ویستی وه ك تێمی سه ره كیی خۆی 
پێشكه شی خوێنه رانی بكات، ئه وه  ئێمه  له گه ڵ بنژانرێك ڕووبه ڕوو ده بینه وه  
كه  ده كرێ به سانایی نازناوی ڕۆمانی ئه ڤیندارانه ی بده ینێ. هه ڵبه ت وێناچێت 
هیچ ڕۆمانێكی سیاسی و كۆمه اڵیه تیی  بتوانێت به  شێوه یه ك له  شێوه كان 
بڕیارده ری  تۆوێكی  كاراكتێر  مادام  نه داته وه .  پرسی خۆشه ویستی  له   ئاوڕێك 

بتوانێت  هه رگیز  سه ركه وتوو  ڕۆمانێكی  بكات  باوه ڕ  ناتوانێ  مرۆڤ  ڕۆمانه ، 
ببوێرێت.    خۆشه ویستی  پرسی  له   بێت،  ئاماژه یه كیش  به   النیكه م  خۆی، 
وێده چێت هه ر له  سه ره تای هاتنه  ئارای ئه ده ب و هونه ره وه ، ئه ڤین وه ك تێمێكی 
سه ره كی، ئاماده یی ته واوی هه بووبێت.  له  ئه فسانه كانی میتۆلۆژییانه ی یۆنانی 
كۆندا به ردی بناغه ی پته وی په یوه ندیی خۆشه ویستی له نێوان مرۆڤه كاندا داندرا 
و بۆ نموونه  ئۆدیسه كه ی هومێر له  هه نگامه ی هه موو زه حمه تییه كانی سه فه ره  
پڕمه ترسی و درێژه كه یدا له  جادووی ئه ڤین به هره ی وه رده گرت. له ڕاستیدا ئه ڤین  
ئه و خه زێنه  له بننه هاتووه ی وه فاداری و خۆشه ویستییه  بوو كه  مانایه كی تایبه تی به  
چاوه ڕوانییه  كوشه نده كه ی پێنێلۆپێ ده به خشی و دوو ده یه  ژیانی پڕ له  حه سرت و 
جه غاری ئه وی له  په ڕجووی هیوا بێبه ری نه ده كرد. شاژنی واڵتی ئیتاكا ته نیایه  و 
مێرده كه ی دیار نه ماوه  و ئیتر دوای تێپه ڕبوونی چه ند ساڵ هه موو هاتوونه  سه ر ئه و 
باوه ڕه ی ده بێ ئۆدیسه  نه مابێت. به اڵم پێنێلۆپێ هه ر هیوای به ر نه داوه  و به  سه دان 
فێڵ، هه موو ئه و خوازبێنانه ی له  چاوه ڕوانیدا دێڵێته وه  و ده ڵێت كه  ئه و بۆ بڕیاردان 
و هه ڵبژاردنی یه ك له  خوازبێنه كانی پێویستی به  بیركردنه وه ی زیاتره . پێنێلۆپێ بۆ 
خافاڵندنی خوازبێنه كانی و به الڕێدابردنیان خه ریكی چنینی پارچه یه كی گه وره یه  
و ده ڵێت  كه  تا خه زووری ماوه  ئه و ده بێ چنینه كه ی ته واو كات. ڕۆژانه  ده چنێ 
و شه وانه  هه ڵیده وه شێنێته وه  و هه ڵبه ت فرمێسكیش هه ڵده وه رێنێت. كاتێك دوای 
سێ ساڵ یه ك له  خزمه تكاره كانی، ئه و نهێنییه ی لێ له قاو ده دات، پێنێلۆپێ 
هه مدیسان به هێزی ئیراده  و باوه ڕی خۆی خوازبێنه كان له  چاوه ڕوانیدا دێڵێته وه . 
ماڵ  باوكیدا  به شوێن  نه دیوه ،  باوكی خۆی  هه رگیز  كه   كوڕی  تێلێماكۆسی 
جێ دێڵێت و دوای سااڵنێك باوك ده دۆزێته وه  و دواجار باوك له  جلوبه رگی 
سواڵكه رێكدا ده گه ڕێته وه  ماڵ و له  پێشبه ڕكێی هاویشتنی تیرێك به نێوان دوازده  
ئاڵقه دا، سه ركه وتوو ده بێت و نووكی تیره كه ش ده  ئه ردی ده چه قێنێت. دواتر كابرای 
سواڵكه ر كه  هه مان ئۆدیسه یه ، خێڵی خوازبێنه ران ده كوژێت و له گه ڵ پێنێلۆپێ 
به  یه ك ده گه نه وه . به مجۆره  پێنێلۆپێ ده بێته  چه مكی وه فاداری به  هاوسه ره كه ی 
و سه ره ڕای بیست ساڵ چاوه ڕوانی، هه رگیز ئۆدیسه  له یاد ناكات و له  چاوه ڕوانیی 
هاتنه وه یدا پشت له  هه موو وه سوه سه یه كی خوازبێنه  ڕه نگاوڕه نگه كانی ده كات. 
تێكهه ڵكێشێكی جوانی ئه ده بییانه  له  ئه فسانه ی ئۆدیسه دا سه گه  پیره كه ی ئه وه  
به نێوی ئارگوس )Argus(. كاتێك ئۆدیسه  دوای بیست ساڵ له  جلوبه رگی 
سواڵكه ڕێكدا ده گه ڕێته وه ، ئارگوس ته نیا به  بیستنی ده نگه كه ی، ده یناسێته وه  و 
به  جوواڵندنی كلك و سه روملی، خۆشیی خۆی له  هاتنه وه ی ئۆدیسه  نیشان 
ده دات. ئۆدیسه ش به  بینینی ئارگوس چاوه كانی پڕ ده بن له  ئاو. ئه وه ی دیمه نێكی 
زۆر تاڵ به  گێڕانه وه كه  ده دات مردنی ئارگوسه  له  هه مان ڕۆژدا. هه ست ده كه ی 
ئارگوس ئه و هه موو ساڵه  ژیاوه  كه  به خێرهاتنه وه ی ئۆدیسه ی خاوه نی بكات و 
بۆ ئاخیرجار چاوی پێبكه وێته وه . دوو وه فاداریی هاوته ریبی پێنێلۆپێ و ئارگوس 
هه ڵگری دونیایه ك مانا و جوانیناسیی ئه ده بین. وه فاداریی ئارگوس هه ڵبه ت 



29 ژماره ی٦، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، خەزەڵوەری ٢٧١٨ کوردی

به  تراژێدیی مردن كۆتای دێت و له ناخی خۆیدا وه فادارییه كه  ته نیا به  ئه ڤینی 
بینینه وه ی خاوه ن و دواتر مردن بێ هیچ چاوه ڕوانییه ك له  خاوه ن و مه عشووق.
له  سه ده ی حه ڤده هه مدا كاتێك ڕۆمان وه ك ژانرێكی نوێ ده بێته  حه ماسه ی 
بورژوازی و مانیفێستی گێڕانه وه یی مۆدێرنیته ، بابه تی ئه ڤین تێمێكی هه رده م 
ئاماده ی ڕۆمانه . ڕه نگه  هه ر له و ڕۆژه وه  كه  ئالۆنسۆ كیژانۆ، پێششه رته كانی بوون به  
پاڵه وانی ده ستنیشان كرد و ئه ڤین یه ك له و مه رجانه  بوو، سه ره تای سه رهه ڵدانی 
ڕۆمان و پرسی ئه ڤینداری، تێكهه ڵكێشی یه كتر كرابن. وه ك ده زانین ئالۆنسۆ 
پێیوابوو ئه و ناتوانێ ببێته  پاڵه وان ئه گه ر ناوێكی شیاوی پاڵه وانان، مه یته ر و مه تاڵ 
و نێزه  و كاڵوی شه ڕ، ئه سپێكی ناودار و دواجار خۆشه ویستێكی ڕاسته قینه ی، 
نه بێت. بۆ ئه م مه به سته  ئه و ناوی خۆی ده كاته  دۆنكیخۆتێی المانچا. جلوبه رگی 
شه ڕی باپیرانی له  كۆنه  سندووقی ماڵ دێنێته  ده ر و سانچۆش ده كات به  مه یته ر، 
ئێستره كه ی به  ڕۆسینانتێ ناوزه د ده كات و وه ك دوایین شه رتیش كچه  جووتێرێكی 
سپانی به ناوی ئالدۆنزۆ لۆرێنزۆ وه ك ئه ڤینی خۆی دیاری ده كات و ناوه كه ی 
ده گۆڕێت به  دۆلسینێئای تۆپۆسۆ و بڕیار ده دات هه موو قاره مانێتی و لێهاتووییه كانی 
خۆی پێشكه شی ئه و بكات. له  هه موو سه فه ره  پڕ مه ترسییه كانی دۆنكیخۆتێدا 
ئه وه  ئه ڤینی قووڵی دۆلسینێئایه  كه  هانده ری پاڵه وانه . له  كاتێكدا كه  هه ڕه شه ی 
كوشتنی له سه ره  و نێزه ی له سه ر ملی ڕاده گرن كه  واز له  دۆلسینێئا بێنێت، ئه و 
هه ر به  ئه ڤینی خۆی وه فاداره  و وازی لێ ناهێنێت. ڕه نگه  نامه  مێژووییه كه ی 
دۆنكیخۆتێ له  چیا سه ركێشه كانه وه  بۆ دۆڵسینێئا یه ك له  ده قه  هه ره   جوانه كانی 
ئه ده بی ئه ڤینداری بێت. هه روه ها ناردنه وه ی سانچۆپانزاش بۆ گونده كه ی، بۆ 
ئه وه ی نامه كه  به ده ست خۆشه ویسته كه ی پاڵه وان بگه یه نێت، هه مدیسان یه ك 
له  سرنجڕاكێشترین به شه كانی گێڕانه وه  ناوداره  جیهانییه كه ی دۆنكیخۆتێیه . 
سانچۆی كڵۆڵ كه  كه ره  به ناوبانگه كه ی، واتا دالپێ، دزراوه ، ده بێ به پێیان ئه م 
ئه ركه  به جێ بێنێت و ئه مه ش تام و چێژێكی له ڕاده به ده ر ده دات به  گێڕانه وه كه .   
سه ده ی نۆزده هه م وه ك سه ده ی سه قامگیریی مۆدێرنیته  و گه شه ی بێپێشینه ی 
سه رمایه داری، پرسی ئه ڤین و خۆشه ویستیی نێوان جینسی نێر و مێ ده باته  
قۆناخێكی تازه وه . لیۆ تۆلستۆی له  كه سایه تیی ئاننا كارێنینادا وه به ریه ككه وتنی 
نه ریت و نوێخوازی له  په یوه ندیی له گه ڵ ئه ڤیندا به رجه سته  ده كات و له ڕاستیدا 
مانیفێستی ئه ده بیی گوڕانی سه رده مێك و ئێپیستیمه یه ك له  مێژووی ڕووسیادا 
ده ئافرێنێت. به سه رهاتی ئاننا و گه ڕان به  شوێن دامركاندنی حه زه كانی له  ده ره وه ی 
ژیانی هاوسه ریدا، وه ك ده زانین دواجار به  قیمه تی گیانی ژنه  نازداره كه ی ڕۆمانه  
به ناوبانگه كه ی تۆلستۆی ته واو ده بێت. ئه گه ر ئاننا كارێنینا به رهه می دوا ده یه كانی 
سه ده ی نۆزده هه م بوو )١٨٧٧(، دوو ده یه  پێشتر نووسه رێكی گه نجی فه ڕه نسی، 
گۆستاڤ فلوبێر، به رهه مێكی كه م و زۆر وێكچووی ئافراند بوو به  ناوی مادام 
بوڤاری )١٨٥٦(. گرنگیی ئه م ڕۆمانه  تا ئه و ڕاده یه  له  ئه ده بی جیهانیدا ده نگی 
دایه وه  كه  چه مكی بوڤاریزم )Bovarism( بوو به  پێناسه ی ئه و كه سانه ی كه  
به هۆی خه یااڵت و خه ونه كانیانه وه  له  ژیانی ڕاسته قینه ی ڕۆژانه  هه ڵدێن و خۆیان 
به  پاڵه وانی چیرۆكێكی ڕۆمانسیانه   ده زانن. ئه و چه مكه  ئه گه رچی له  ژیانی مادام 
بوڤارییه وه  سه رچاوه  ده گرێت، به اڵم بۆ ژن و پیاو به  شێوه یه كی یه كسان ده كار دێت. 
له  ده ره وه ی ئوروپاشدا پرسی ئه ڤین وه ك تێمێكی ناسراوی ئه ده بی، ژانری ڕۆمان 
زیاتر ده ڕازێنێته وه . ئه ڤین له  سه رده می وه بادا نموونه یه كی به رچاوی ڕۆمانێكه  
سه باره ت ئه ڤین و كارتێكه رییه كانی له سه ر كه سایه تییه كانی ڕۆماندا. گێڕانه وه ی 
ماركێز له  سێگۆشه یه كی گرنگی ئه ڤینداری له نێوان فلۆرێنتینۆ و فێرمینا و دكتۆر 
ئوربینۆدا په رده  له سه ر نهێنییه كانی ده روونی مرۆڤه كان له  په یوه ندیی له گه ڵ ئه ڤیندا 
الده دات. فلۆرێنتینۆ عاشقی فێرمینا ده بێت و په یوه ندییه كی چڕ له نێوانیاندا ساز 
ده بێت. له نێوان ئه و دوو كه سه دا نامه ی زۆر ده ستاوده ست ده كرێن. ماوه ی دوو 
سااڵن ئه وان جارجار و زۆر كورت یه كتر ده بینن، به اڵم هه موو ڕۆژێ نامه  بۆ 
یه كتر ده نووسن. دواتر باوكی فێرمینا نامه  ئه ڤیندارییه كانی فێرمینا ده دۆزێته وه  
و سزای ده دات. بۆ ئه وه ی فلۆرینتینۆی له بیر به رێته وه  ده چن بۆ شارێكی تر. 

دواتر كه  ده گه ڕێنه وه  شاره كه ی خۆیان، جارێك فلۆرێنتینۆ له  بازاڕێكدا تووشی 
فێرمینا ده بێت و هه مدیسان هه ستی خۆی بۆ ده رده بڕێت. ئێستا ئیتر فێرمینا 
گه وره  بووه  و له  ته مه نی حه ڤده  ساڵیدا وه ك كچێكی عاقڵ و باڵغ هه ڵسوكه وت 
ده كات و به توندی به رپه رچی پێشنیاری فلۆرێنتینۆ ده داته وه . “په نجا و یه ك ساڵ 
و نۆ مانگ و چوار ڕۆژ” تێپه ڕ ده بێت و فلۆرێنتینۆده رفه تی دیداری فێرمینای له  
نزیكه وه  ده ست ناكه وێت. سه ره تا هه وڵ ده دات له گه ڵ هیچ ژنێك په یوه ندی 
نه گرێت و وه ك كوڕێكی دێخوننه كراوه  خۆی بۆ ئه ڤینی فێرمینا ته رخان كات. 
به اڵم دواتر ئه و ده بێته  پیاوێك كه  په یوه ندیی زۆروزه به ندی له گه ڵ ژناندا ده بێت 
و ژماره ی ئه و ژنانه ی له گه ڵیان جووت ده بێت ده گاته  ٦٢٢ كه س. كاتێك دوای 
سااڵنێكی زۆر مێرده  دكتۆره كه ی فێرمینا، دكتۆر ئوربینۆ، له ناكاوڕا ده مرێت، 
فلۆرێنتینۆ هه مدیسان ئه ڤینی خۆی بۆ جاری دووهه م بۆ فێرمینا ده رده بڕێته وه  
و دوای ماوه یه ك هه وڵدان دڵی ئه و به ده ست دێنێته وه  و ڕازیی ده كات به یه كه وه  
سه فه رێكی ده ریایی بكه ن. هه ڵبه ت كاتی خۆی فێرمینا له الیه ن باوكییه وه  هان 
ده درێت كه  له گه ل ئه م دكتۆره دا ژیانی هاوبه ش پێكبێنێت. له م سه فه ره دایه  كه  
فلۆرێنتینۆ و فێرمینا بۆ یه كم جار ئه ڤین ده گۆڕنه وه  و جووت ده بن. كاتێك ده گه نه  
دوا به نده ر، فلۆرێنتینۆ داوا له  كاپیتانی كه شتییه كه  ده كات كه  ئااڵی زه رد له سه ر 
كه شتییه كه  هه ڵدات. ئه م ئااڵیه  نیشانه ی نه خۆشینی وه بایه  و به مجۆره  كه س له  
كه شتییه كه دا نامێنێته وه  جگه  له  فلۆرێنتینۆ، فێرمینا، كاپیتان و خۆشه ویسته كه ی. 
هیچ به نده رێك ئیزنی له نگه رگرتن به  كه شتییه كه  نادات و ئه وان بۆ هه میشه  
ده بێ له سه ر ئاوه كاندا له  هاتوچۆدا بن و هه ر به مجۆره  ژیانیان به سه ر به رن. 
به له به رچاوگرتنی ئه و ڕاستییه  كه  كاری سه ره كیی دكتۆر ئوربینۆ بریتی بوو له  
بنبڕكردنی نه خۆشیی وه با، شێوازی فلۆرێنتینۆ بۆ خه ماڵندن و به رده وامیدان به  
ئه ڤینی خۆی و فێرمینا له ژێر ئااڵی وه بادا زۆر سرنجڕاكێشه . دكتۆر ئوربینۆ ته نیا 
بۆ ماوه یه ك له گه ڵ كه سێك په یوه ندیی هه بووه  و بێوه فایی به  فێرمینا كردووه . 
به اڵم فلۆرێنتینۆ له  ماوه ی دوورودرێژی چاوه ڕوانی بۆ فێرمینادا، به به رباڵوی له گه ڵ 
ژناندا په یوه ندیی گرتووه  و ته نانه ت له گه ڵ كچی چوارده  ساڵه شدا په یوه ندیی 
هه بووه . دواجار له  سه رده می پیریدا فێرمینا بۆی ده رده كه وێت كه  سه ره ڕای ئه م 
ڕاستییه ، فلۆرێنتینۆ چه نده  به  ئه و وه فادار بووه  و خۆشی ویستووه  و هه رگیز 
فه رامۆشی نه كردووه .  به مجۆره  هه ستی فلۆرێنتینۆ شكست به  كه سایه تیی 
دكتۆر ئوربینۆ دێنێت، كه سایه تییه ك كه  نوێنه رایه تیی هه موو پێناسه كانی ژیانی 
مۆدێرن، واتا عه قڵ، زانست، پێشكه وتن، ناوبانگ و سه روه ت و سامان ده كات.                   
په ڕینه وه ی ڕۆمان به گشتی و ڕۆمانێك كه  هه ڵگری بابه تی ئه ڤین بێت، مێژوویه كی 
كۆنی له  كوردستاندا نییه . ئه گه رچی فۆلكلۆری كوردی و ئه ده بی كالسیكی كوردی 
له م باره وه  زۆر ده وڵه مه ند و بێپه رده یه  و شاكارگه لی وه ك خه سره و و شیرینی 
خانای قوبادی و مه م و زینی ئه حمه دی خانی، نوێنه رایه تیی ئه ده بی حه ماسی 
و ڕۆمانسی كوردی ده كه ن، له  سه رده می تازه دا كۆمه ڵگه ی كوردی، هه ڵبه ت به  
هێندێك جیاوازییه وه ، له  شه ڕی نه ریت و نوێخوازیدا، هه ڵگری كێشه گه لی زۆری 
conserva- كولتوری و كۆمه اڵیه تی بووه  و بووه ته  كۆمه ڵگه یه كی ته واو به پارێز(
tive(. له  سه رده مانی نه مانی ئه ڤین و ڕاستگۆیی و به ڵێن و وه فادا، خوێندنه وه ی 
نامه ی سه روه ری ڕه شبه ختی ژیانفه وتاوی هومێددۆڕاو، كه  به  هیوای په ڕجووی 
جووڵه ی ڕه حمی نیان، په رده  له سه ر ناهومێدییه كانی خۆی ال ده دات و ڕازه كانی 
ده دركێنێت، هه زار كێشه ت بۆ ده خوڵقێت: كێشه ی هه شتاكانی مه رگه ساتی واڵت، 
كێشه ی ده ریادڵیی سه رداران و جوانئه ندێشان، كێشه ی هه نسك و سریشكی 
مریه م و به ڵقیسه كان، كێشه ی هاواره  په نگخواردووه كان و هتد. حه ز ده كه ی 
قه ڵه مه كه ی سه روه ر هه ڵگری و به رده وام بی له  نووسینی نامه كه یدا. ناته وێت باری 
قورسی نیان له  گه ڕان به  شوێن وه اڵمێكدا ئه زموون بكه ی. سه رده می گریانی 
به ڵقیس فڕی ده ده یه  ناو دیرۆكی گێڕانه وه  ئه ڤیندارییه كانه وه . له گه ڵ خه سره ودا 
له ناو مێشه اڵنێكه وه  ته ماشای الروله نجه ی جه سته ی ئافرۆدیتانه ی شیرین ده كه ی. 
له گه ڵ گوڵمحه ممه د هه ست ڕاده گری و ترپه ی دڵت ده سپێرییه  دیمه نی مه له وانیی 
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شۆخه  مه ڕالێك كه  گره وی چاالكی له  هه موو كارمامزێك بردووه ته وه . له گه ڵ لێیون 
له ناو دارستانێكی ده ره وه ی ڕوویێندا مادام بوڤاری له  ئامێز ده گری. له  سه مای به  
ویقاری ئاننا كارێنینا و ڤرۆنسكیدا هه مدیسان بێوه فاییه كی تر ئه زموون ده كه ی و 
به  خۆت ده ڵێی ئاخر فه ڕه نسه  و ڕووسیای سه ده ی نۆزده هه م سه رده می وه یس و 
ڕامین و له یال و مه جنوون نین تا ئه ڤینێکی ڕۆمانتیكت پێشكه ش كه ن. زه مه ن 
گۆڕاوه  و ئێستا له  سه ده ی بیسته مدا له  زه ین و زمانی پیاوێكی هه ناوڕه شدا خه ونی 
زیندووبوونه وه  ده بینرێت. هه ر ئه و تایبه تمه ندییه  سه رده میانه یه  كه  ئیتر چاوه ڕوانیی 
ڕۆمانس نا، به ڵكو چاوه ڕوانیی ده ریای فرمێسكی دایكه  به ڵقیست بۆ به  دیاری دێنێت. 
له  نه بوونی هه ستێكی وێكچوو له گه ڵ ئێما و ئاننای فلوبێر و تۆلستۆی ڕۆژاواییدا 
په نا بۆ زینی مه می ڕۆژهه اڵتی ده به ی. كه  ناگیرسێیه وه  په نا بۆ دۆلسێنێیای هه رگیز 
نه بیندراوی دۆنكیخۆتێ له  سنووره كانی دوو جه مسه ره كه ی ڕۆژاوا و ڕۆژهه اڵت 
ده به ی. ده ته وێت له  دونیای پاڵه وانیی و جوامێریی سوارچاكانی سه ده كانی ناوه ڕاستدا 
تۆزێك بۆنی ڕۆمانس بكه ی. ده ته وێت سه فه ری دونیایه ك بكه ی كه  كوڕه كانی 
نه كه ون  هه تیو  ئاننا  و  ئێما 
ژه هرخوارد  خۆی  ئێما  نه   و 
بكا و نه  ئاننا خۆی باوێته  بن 
شه مه نده فه رێكه وه .  قورسایی 
قیامه تی  گوزاره ی  ده ته وێت 
چاره ڕه شیی  و  تاكبڕوایی 
ماڵباته  بێبه خته كان له  نه مانی 
ئێما و ئاننادا نه بینی. ناته وێت 
مریه مه   به رده ده ردی  دڵی 
ڕه ش چیتر به ڵقیس بگرێنێت. 
شاره كه ت  قه اڵتی  ناته وێت 
مێهره بانی  میواندارێكی 
نه بێت. ئازاده كه ت  سلێمانییه  

تۆ كه  هه موو ئه وانه ت بوێت و 
نه وێت، حه ز به  گێڕانه وه یه ك 
په ڕی  له و  كه   ده كه ی 
جوانیناسیدا ناوه رۆك و شێواز 
پێشینه ی  بتوێنییه وه .  تێكدا 
ئه م كاره  له  هه ر گێڕانه وه یه كی 
کاتێک  ده بینی.  سه ركه وتوودا 
مارکێز لە ئەڤین لە سەردەمی وەبادا زەمەنی کۆتاییهاتنی خۆشەویستیی فێرمینا 
دازا و فلۆرێنتینۆ ئاریزا بە وەسواسێکی زۆر وردەوە دەستنیشان دەکات و دەڵێت کە 
ڕێکەوتی ئەڤینی ئەو دوو کەسە دەگەڕێتەوە بۆ “پەنجا و یەک ساڵ و نۆ مانگ و 
چوار ڕۆژ” بەر لە ئێستا، بەر لە هەر شتێک سرنجی خوێنەر بۆ بەشێکی سەرەکی 
لە کەسایەتیی فلۆرێنتینۆ ڕادەکێشێت. ئەمە، لەڕاستیدا، زمانێکی شاعیرانەی 
ناڕاستەوخۆی بەهێزە بۆ گوزارەکردن لە گرنگیی ئەڤینی فلۆرێنتینۆ بە فێرمینا. ئەو 
شێوە دەربڕینە دیاریکراوە، بەبێ هیچ زێدەڕۆیی و زۆربڵەییەکی ئازاردەرانە، خوێنەر 
لە گرنگیی ئەم ئەڤینە بۆ فلۆرێنتینۆ ئاگادار دەکاتەوە. مارکێز دەیتوانی لە وەسف 
و پێداهەڵگوتنی ئەو ئەڤینەدا زۆری لەسەر ڕۆیبا، بەاڵم نەیتوانیبا بە ئەندازەی ئەو 
زمەنە دەستنیشانکراوە کارتێکەریی لەسەر خوێنەر دانابوایە. ئاخر کاری نووسەری 
سەرکەوتوو بە پلەی یەکەم نیشاندانە نەک گوتن. ئەم زمانە شاعیرانەیە قواڵیی 
ناخی کەسایەتیی فلۆرێنتینۆمان بۆ دەردەخات و دەروونی دەردەدار و پڕ پەژارەی 
ئەومان نیشان دەدات کە سەرەڕای ئەو ماوە دوور و درێژە، تۆزی فەرامۆشی 
لەسەر ئەڤینەکەی نەنیشتووە. سادق هیدایەتیش لە بوومی کوێردا هەر هەمان 
تێکنیک دەکار دێنێت و زەمەنی تێپەڕبوو بەسەر دوادیداری خۆشەویستە ونبوو و 

لەدەستچووەکەی، لەوپەڕی وردبینیدا، بە مانگ و ڕۆژ دەستنیشان دەکات و دەڵێت 
“سێ مانگ - نا - دوو مانگ و چوار ڕۆژ بوو کە شوێنپێی ئەوم ون کردبوو”. 
بەمجۆرە خوێنەر تام و چێژێکی تایبەت لەم شێوە دەربڕینە وەردەگرێت و ئاستی 
کارتێکەریی دەروونیانەی دوادیداری لەسەر کابرای عاشق، زیاتر ال ڕوون دەبێتەوە.
جه بار جه مال غه ریب به  ێڕانه وه یه كی شاعیرانه ی سه رده می گریانی به ڵقیس 
درێژه ده ری ئه م نه ریته یه . سه رده می گریانی به ڵقیس ڕۆمانێكه  كه  تێیدا ئه ده ب 
و ئه ڤین و نووسه ر و وه رگر و كه سایه تی، به  یه كه وه  تێكهه ڵكێش ده كرێن و 
ئه ڤین له  گێڕانه وه دا ده پشكوێت و له و دیو سنووری ته مه نه وه  خۆشه ویستی 
ده بێت به  مه رهه می سارێژكه ری ته نیایی و تێهه ڵچوونه وه ی چه ندان باره  بۆ ژیان 
و چۆكپێدادانی نه هامه تییه كان. په خشانی سه رده می گریانی به ڵقیس په خشانێكی 
شیعرئامێزه  و ئه مه ش ئیتر بووه ته  به شێكی جیانه بۆوه  له  شێوازی نووسینی جه بار 
جه مال غه ریب. به اڵم ئه م شێوازه  تایبه تمه ندییه ك ده دات به  ده قی گێڕانه وه یی كه  
سه ره ڕای ڕێئالیستبوونی، تۆنێكی حه ماسی به خۆیه وه  ده گرێت و ئه مه ش سه ره ڕای 
ئاهه نگینبوون و له  ده م و دڵ خۆشهاتن، تاڕاده یه ك له گه ڵ كاركردی زمان له  ژیانی 
ڕۆژانه ی مرۆڤه كاندا بێگانه یه . ئه م نامۆییه  له  هێندێك شوێندا هێنده  له  به رگێكی 
بااڵپۆشانه ی خوازه ییدا ده خه مڵێندرێت كه  تۆ هه ست به  خوێندنه وه ی غه زه لی نالییانه  
و سالمیانه  ده كه ی. ئه مه  له  نیگای یه كه مدا ناتوانێ كێشه ساز بێت و بگره  چێژێكی 
خه ستیش به  خوێندنه وه  ده به خشێت. به اڵم كه  قسه  دێته  سه ر مااڵوایی ڕۆمان له  
ڕۆمانس و هه ر به مجۆره ش كه  باس دێته  سه ر دونیای ناوه وه ی زه ینی كاراكتێره كان و 
ژیانی پڕ له  چه رمه سه ری و ڕووبه ڕووبوونه وه یان له گه ڵ هه زاران پرسی سه رده مییانه ، 
ئیتر الیه نی شێوازناسییانه  و ئاسۆی چاوه ڕوانیی خوێنه ر به  دڕدۆنگییه وه  له  هێندێك 
به شی ده قه كه  ده ڕوانێت و حه ز ناكات ئه م كراسه  بكاته  به ر ئه م جه سته یه . 
ده كرێ له سه ر ئه و چه شنه  ئه ڤینه  و هاومانابوونی له گه ڵ مه رگ زۆر قسه  بكرێت. 
به   ئه وه یه  كه  مرۆڤ ده توانێ  ڕۆمانه كان  له  الیه نه  گرنگه كانی دونیای  یه ك 
شێوه یه كی به رفراوان له سه ر ڕووداو و كه سایه تییه كان بدوێت و جیهانی ڕۆمانه كه  
وه ك هێمایه ك بۆ ژیانی ڕاسته قینه  ببینێت و بێ ترس و دڵه ڕاوكێ هه وڵی 
شیكردنه وه ی هه موو بواره كانی ژیانیان بدات. له  ژیانی ڕاسته قینه دا ئه سته مه  مرۆڤ 
بتوانێت و بوێرێت و بۆی هه بێت ژیانی خه ڵكانی تر ئاوا به  وردی هه ڵسه نگێنێت. 
له سه ر  مرۆڤ  كه   چه ندڕه هه ندییانه ی  و  هه مه الیه ن  زانیارییه   ئه و  هه روه ها 
كاراكتێره كانی ڕۆمانه كان هه یه تی له  ژیانی ڕاسته قینه دا هه رگیز ده ستی ناكه ون. 
هه ر له م ڕوانگه یه وه  ده كرێت ئه ڤینی سه روه ر و نیان بكرێته  بنه مایه ك بۆ لێدوانی 
هه مه چه شنه  له  چه مكی ئه ڤین و په یوه ندیی خۆشه ویستی له  كۆمه ڵگه ی ئه مڕۆی 
كوردیدا. ئایا ئه ڤینی سه روه ر و نیان ئاماژه یه ك نییه  به  كۆتایی ئه ڤینگه لی له م 
چه شنه ؟ گه لۆ ناكرێ گریانی له  كۆتایینه هاتووی به ڵقیس شیوه نێك بێت بۆ مه رگی 
ئه ڤینی مه رگاوی؟ به  واتایه كی تر ئایا ناكرێت بڵێین ئه م گێڕانه وه یه  و به تایبه ت 
به شه  حه ماسییه كانی، جاڕی كۆتاییهاتنی ئه زموونكردنی ئه مجۆره  ئه ڤینه  بێت؟ 
په یوه ندیی نیان و سه روه ر و هه ڵسوكه وتی بنه ماڵه كانیان ماتریالێكی بێوێنه ن بۆ 
خستنه  به رباسی په یوه ندیی خۆشه ویستی له  كوردستان. ئه م ڕۆمانه  به  شێوه یه كی 
پرسیارگه لێك  بوێرین  كه   ده ڕه خسێنێت  بۆ  زێڕینمان  ده رفه تێكی  مه جازی 
ئاراسته ی خۆمان و كۆمه ڵگه كه مان بكه ین كه  له  هه لومه رجی ئاساییدا بۆمان 
نالوێت. بۆ نموونه  ئێمه  ده توانین سه رتاپای ئه م په یوه ندییه  ببه ینه  ژێر پرسیار 
سووره كانی  هێڵه   به زاندنی  ده رفه تی  خوێندكارانه   ئه م  ئه گه ر  گه لۆ  بڵێین  و 
ده دا؟ ڕووی  نیان  و  سه روه ر  نه مانی  تراژدێدیای  هه بوایه ،  كۆمه اڵیه تییان 
ئێمه  له  ڕازی خۆشه ویستیی سه روه ر و نیان باش تێناگه ین. نازانین، له  ده ره وه ی 
ویستی گێڕه وه  بۆ وێناكردنی ئه ڤینێكی ئاوا قوڵ، چ هۆكارگه ڵێك ئاوا كاریان 
كردووه ته  سه ر نیان كه  تا ئه و ڕاده یه  سه روه ری خۆش بوێت؟ ئایا ئه مه  ته نیا 
باشه   بمرێت؟  بۆت  بێت و  تۆ  پیاوێكه  كه  ده ربه ست هی  ویستی هه بوونی 
ئه گه ر سه روه ر ده ره تانی ئه وه ی نه بێت كه  بتوانێت ببێته  خۆشه ویستی كچێكی 
تر، خۆ ئه م ئه ڤینه  زۆر هه ڵقواڵوی ئیراده ی ئه و نییه . مرۆڤ ده توانێ تێبگات 
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كه  سه روه ر ڕاست ده كات و ده یه وێت به ڕاستی بۆ نیان بمرێت، به اڵم خۆ نیان 
ده توانێ بژارده ی تری هه بێت. ئه و جوانه ، ده وڵه مه نده ، خوێنده واره  و كه سێكی 
سیاسی و ئایدۆلۆژیكیش نییه  كه  به  ئه نگێزه ی باوه ڕ و بیر سه روه ری خۆش بوێت. 
كه سایه تیی سه روه ر و ڕه وتی گه شه  و پێشوه چوونی ئه و هه مدیسان هه ڵگری 
كۆمه ڵێك پرسیاره . ئێمه  ده زانین ئه و دوای ڕووداوه  ئه تككه رانه كه ی سینه ماكه  
تووشی چ تێكشكانێكی گه وره  دێت. ده زانین ئه و زۆر ناحه زه  و ده موچاوێكی 
ناڕێك و پڕ له  چاڵوچۆڵی و كونجی هه یه . ده شزانین زۆر كتێب ده خوێنێته وه  و 
گۆشه گیره. ئه ڤینی نیان بۆ ئه و وه ك ڕووداوێكی له ناكاوه  و وه ك ئه وه ی لۆتۆی بۆ 
ده رچووبێت و ده ستێكی عادیالنه ی سروشتی یان له وانه یه  بانسروشتی قه ره بووی 
هه موو نه هامه تییه كانی بۆ بكاته وه . ئێمه  هه رگیز باش تێناگه ین ئه و كاره ساته ی به  
مناڵی له  سینه ماكه دا به سه ری هات چه نده  له  ژیانی ئێستایدا كاریگه ره  و جگه  
له  وێناكردنی ڕه شی جیهان له  نامه كانیدا، نیشانه ی تری به رچاو له  كه سایه تیی 
ئه و نابینین. باش تێناگه ین بۆ له گه ڵ سه ردار هاوڕێیه  و نازانین خاوه نی چ 
بیروباوه ڕێكی سیاسی و كۆمه اڵیه تی و فه لسه فییه . له  خوێندنه وه ی سه رده می 
گریانی به ڵقیسدا خوێنه ر هێندێكجار هه ست به  ونبوونی سیمبۆله كان ده كات. 
ئه مه  له  كاتێكدایه  كه  له  گێڕانه وه ی عاشقانه دا سیمبۆله كان ده بن به  به شێكی 
به رچاو له  پێكهاته ی گێڕانه وه كه . كاتێك ئاننا كارێنینا له  مۆسكۆڕا ده گه ڕێته وه  
له  شه مه نده فه ره كه دا خه ریكی خوێندنه وه ی كتێبێكه . كتێب لێره دا ده توانێ 
سیمبۆلێكی به رچاو بێت له  ناساندنی ئاننادا. خودی شه مه نده فه ر و ده ركه وتنی 
چه ندین جاره ی له  زه ینی ئه ودا خۆشكردنی زه مینه یه  بۆ دوا بڕیاری ئه و و 
خۆكوشتنه كه ی و خۆ هاویشتنه  به ر شه مه نده فه رێك. له  مادام بوڤاریشدا سروشت 
و ڕووتبوونه وه  واها هاوته ریب باس ده كرێن كه  بێوه فاییه كانی مادام بوڤاری زۆر 
زه ق ده بنه وه  و چاكتر خۆیان ده رده خه ن. له  ئه ڤین له  سه رده می وه بادا ئیتر 
كاركردی سیمۆله كان ده كاته  لوتكه . باڵنده ، گوڵی سوور و سپی و ئاو و وه با 
واها تێكه اڵوی خۆشه ویستی و ئه ڤینداری ده بن كه  مرۆڤ له  خوێندنه وه یان 
سه رمه ست ده بێت. هه م فلۆرێنتینۆ و هه م فێرمینا له  كاتی عاشقبوونیاندا هه ست 
ده كرێت كه  تووشی نه خۆشی وه با بوونه . مه رگ و ترس له  پیربوون به  به رده وامی 
له  گوێی كاراكتێره كاندا ده زرینگێته وه . هه ر له  سه ره تای ڕۆمانه كه دا هاوڕێیه كی 
نزیكی دكتۆر ئورنیۆ به ر له وه ی ته مه نی بگاته  شێست ساڵ، خۆی ده كوژێت. 
هۆكاری خۆكوشتنه كه شی ته نیا و ته نیا ترس له  پیربوون بووه . ماركێز به م كاره ی، 
ده رگای كۆمه ڵێك باسی فه لسه فی و هه ستیناسانه  له سه ر خوێنه ر ده كاته وه . 
له   جۆرێك  وه بادا،  سه رده می  له   ئه ڤین  له گه ل  ڕۆمانه   ئه م  وێكچووییه كانی 
مریه مه   به ڵقیس.  گریانی  سه رده می  به   ده دات  نێوانده قییانه   تێكهه ڵكێشانی 
ڕه ش و ترانزیتۆی دایكی فلۆرێنتینۆ زۆر وێك ده چن. ئه گه ر مێرده كه ی مریه م 
نه بووه  و كوڕه كه ی  ترانزیتۆ هه رگیز مێردی  پیاوانی ڕژێم كوژراوه ،  به ده ست 
ئه نجامی په یوه ندییه كی ئه و و دۆسته  كوڕێكی بووه  كه  هه رگیز دان به  باببوونی 
ده بێت.         دایكی گه وره   له الی  به  هه تیوی  فلۆرێنتینۆ  دواجار  و  نانێت  خۆیدا 
باس له  سێكس و و دیمه نگه لی جووتبوون له م ڕۆمانه دا زۆر ڕه چه شكێنانه یه . 
بۆ نموونه  كاتێك میدیا باسی ژوانێكی خۆی له گه ڵ سه ردار بۆ په ریخان و 
نیان ده گێڕێته وه ، گێڕانه وه كه  تا ئاستێكی به رزی جوانیناسانه ی پڕهه ست به رز 
ده بێته وه  و ڕیتمی لێدانی دڵی به رده نگه كان ده گه یه نێته  گوێی خوێنه ر و به شداری 
گێڕانه وه كه ی ده كات. ئاماژه  به  هه ستگه لی سێكسی، هێندێكجار ته نانه ت له  
سنووری په یوه ندییه كانی ژن و پیاو ده رده چێت و خۆ له  قه ره ی چێژوه رگرتنی 
كچانیش له  یه كتر ده دات. بۆ نموونه  په ریخان به  میدیا ده ڵێت كه  ئه و له گه ڵ كچه  
به سراوییه كه ، هه دیل، براده رییه تی هه یه  و چێژ لێك وه رده گرن و لێو و مه مكی 
یه كتر ده گه زن. له  كۆمه ڵگه یه كی داخراوی وه ك كۆمه ڵگه ی كوردیدا ئه مه  بوێرێكی 
زۆری ده وێت و ڕه هه ندێكی زۆر ڕێئالیستییانه  به  گێڕانه وه  ده دات و تابووه كان 
ده شكێنێت. له  كولتوری فۆلكلۆریك و الدێیانه ی كوردیدا باسكردن له  له ش و الری 
ژنان شتێكی زۆر ئاسایی بووه ، به اڵم له  سه رده می نوێدا هه ست ده كه ی پێچه وانه ی 

ئه م دیارده یه  ڕاسته  و قسه كردن له  حه ز و سێكس بووه ته  تابوو. له م ڕۆمانه دا 
نموونه یه كی زۆر جوانی حه ز و خۆشه ویستی ده بینین و ده بیسین كه  ده كرێ 
كاركردی كۆمه اڵیه تییان زۆر به  ئه رێنی بشكێته وه  و ئیتر كوڕان و كچانی كورد 
پێویست نه بێ بۆ چێژوه رگرتن له  جوانیی ده قێكی ڕۆمانییانه ی مه یله و ئێرۆتیك، 
ته نیا په نایان به رهه مگه لی وه ك پێكه نین و فه رامۆشیی میالن كۆندێرا بێت.  

      
شوێن و زه مه ن   

زۆر  باسوخواستی  هه ڵگری  ده توانێ  به ڵقیس  سه رده می  زه مه نی  و  شوێن 
چێژبه خش و فێركه رانه  بێت. سه رده می گریانی به ڵقیس ڕۆمانی شاره . ڕۆمان و 
شار په یوه ندییه كی نه پچڕاویان به  یه كه وه  هه یه . ڕۆمان له  شاردا سه ر هه ڵده دات 
و ئه گه ر باسی گوندیش بكات به  نه فه سێكی شارییانه وه  ده دوێت و وه ك ئه و 
مرۆڤه  شارییه  وایه  كه  سه ردانی الدێ ده كات و شته كان به  چاویلكه ی شاره وه  
ده بینێت. له  به رهه می زۆر ڕۆماننووسدا ئه م په یوه ندییه ، دیمه نی شار و ڕۆحی 
كاراكتێره كان تێكهه ڵكێشی یه كتر ده كات. جه یمس جۆیسی ئیرله ندی، چارلز 
دیكێنزی ئینگلیسی، مۆندیانۆی فه ڕه نسی، پامۆكی توركیایی، ئه حمه د مه حمودی 
ئێرانی و نه جیب مه حفوزی میسری، نموونه ی سه ركه وتووی تێكهه ڵكێشانی 
كه سایه تی و شارن. له  ڕۆمانه كانی ئه م نووسه رانه دا شه قامه كانی دابلین، مه نچێستر، 
له نده ن، پاریس، ئیستامبول، ئه هواز و قاهیره  به  جوانی وێنا ده كرێن و خوێنه ر به  
كۆاڵنه كانی ئه م شارانه دا شۆڕ ده بێته وه  و چاو ده بڕێته  دیمه نه كانی شار و مرۆڤ 
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پێده كات. هه ست  مرۆڤه كان   )Alienation( له خۆنامۆبوونی  و  بازاڕه كان  و 
جه بار جه ماڵ غه ریب به م به رهه مه ی هه نگاوێكی گرنگی بۆ ناساندنی هه نگاوی 
كاراكتێره كانی له  سێ شاری هه ولێر، سلێمانی و به غدادا هه ڵێناوه ته وه . ئیتر 
بوونه ته   به غدا  له   دیجله   كناره كانی  و  سلێمانی  بازاڕی  و  هه ولێر  سه یداوای 
به شێكی جیانه كراوه  له  ژیانی مرۆڤه كانی سه رده می گریانی به ڵقیس. شوێن 
بووه ته  به شێك له  ناسنامه ی مرۆڤه كانی ئه م ڕۆمانه  و ئه سته مه  به بێ شوێن وێنا 
بكرێن. ده ركه وتنی به غدا وه ك ئه و شوێنه ی كه  ئه ڤین و مه رگ به  جووته  قوت 
ده بنه وه ، هه ڵگری هێما و هۆكاری زۆره  بۆ لێوردبوونه وه  و تێڕامان له  قه ده ری 
تاكی كورد و هه ڵوه دایی و دۆشداماویی له  شارێكدا كه  له ڕاستیدا شاری ئه و 
نییه . سه ردار و نیان سه روه ره كان نازانن بۆ ده بێ هه ڵگری تراژێدیای نامۆیی له  
كۆاڵنگه لێكدا بن كه  دواجار هی ئه وان نییه  و ته نانه ت له  هۆتێله كانیشدا ئارامییان 
لێ زه وت ده كرێت و له  به له مه كانی ناو بێشه زاره كانی دیجله شدا جێگایان نابێته وه .    
شوێن له م ڕۆمانه دا تایبه تمه ندییه كی سیمبۆلیكی به رچاوی هه یه  و له نێوان 
سێگۆشه یه كدا، هه ولێر، سلێمانی و به غدا، له  هاتوچۆدایه ا. تۆ بڵێی ژیرانه  نه بێت 
جیاوازییه  شاری و و ڕۆشنبیری و كۆمه اڵیه تییه كانی ئه م دوو شاره  كه  ته نانه ت 
ئێستاش دوای نزیكه ی سێ ده یه  ده سه اڵتی كوردییش، كه می نه كردووه  و بگره  
زیاتریش بووه ، له  به سه رهاتی دوو بنه ماڵه ی مه حمودی شیوعی و كه مالی به زازدا 
نه بینین؟ ڵه ڕاستیدا، هه ناسه ساردیی مریه مه  ڕه ش و شكۆی تێكشكاوی به ڵقیس 
په نجه ره یه كه  كه  له سه ر دوو زه ینییه تی جیاوازی مرۆڤی كورد له  جۆغرافیایه كی 
نزیك، به اڵم به  یه كتر نامۆدا، كراوه ته وه . گۆشه ی سێهه می سێگۆشه ی شوێنیانه ی 
ئه م ڕۆمانه  هه ڵگری ده یان گوزاره ی مێژوویی و ناسنامه یی و كۆمه اڵیه تییه . 
له الیه كه وه  گه نجانی شاره  كوردییه كان له  به غدا فێری زانست و زمان ده بن و وێره  
ئه و شوێنه یه  كه  ده وڵه ت نه ته وه ی عیراقی مه كینه  زانستییه كه ی وه گه ڕ خستووه  
و تێكنۆكراتانی خۆی په روه رده  ده كات. لێره  مێدیا و په ریخان و نیان و سه ردار و 
سه روه ر ده بینین و ئاسۆی زه ینیان له  قه واره ی شاره وه  ده بێت به  قه واره ی “واڵت”. 
به اڵم هه ر لێره شدایه  كه  پیاوانی كورد هاوكرده  و هاوده نگی پیاوانی ئه منیی عیراقی، 
پالنی كوشتنی كوڕان و كچانی ئه ڤینداری كورد ده كێشن و له  ژیان بێبه رییان 
ده كه ن. به غدای زانست و مێژوویی ده بێت به  شوێنی دیلكردن و مراندنی كچ و 
كوڕی كورد و هه ڵبه ت به  هاوكاری و هاویاریی خودی كورد. فه رهه نگی كه ناره كانی 
دیجله  و كوڕه  ڕه شهه ڵگه ڕاوه كانی به له مه كان و كرده وه  شارییه كانی جه دۆی باپیره ، 
له گه ڵ تانكیی و سه یداوای هه ولێر و ئه و سینه ما له عنه تییه ی سه روه ری تێدا ئه تك 

كرا، جیاوازن. لێره  هه ست ده كه ی دیارده  نوێیه كان و مۆدێرنیزم نیشانه ی مه رگن 
و وئه گه ر قه راره  ئاگاییه كیشت بده نێ ئه وه  هه مان ئه و ئاگاییه یه  كه  كاتی خۆی 
هێگێل ناوی نا “ئاگایی ناشاد”.  ڕه نگه  ڕۆمانی كوردی هه تا ناساندنی وردی ژیانی 
شار مه ودایه كی زۆری مابێت. ئه م كاره ی جه بار جه مال غه ریب و ڕۆمانی البرینتی 
جینانی حه سه نێ مه تێ هه نگاوی شیاوی سه ره تایی و ڕێخۆشكه رن بۆ ئه م ئه ركه . 
زه مه نیش له م ڕۆمانه دا حه دیسی تایبه تیی خۆی هه یه . ده یه ی شێست ده یه ی 
له دایكبوونی كاراكتێره  سه ره كییه كانی ڕۆمانه كه یه  و ده یه ی هه شتاش سه رده می 
ئه ڤینداری و جموجۆڵی كۆمه اڵیه تی و زانستییانه . ده یه ی شێست وه ك ده زانین 
ده یه ی بیچمگرتنی كۆماری عیراقه  و خه باتی كوردانیش هه ر له م ده یه یه دا به رباڵو 
ده بێته وه  و كار ده كاته  هه موو بواره كانی ژیانی سیاسی و كۆمه اڵیه تیی كۆمه ڵگه ی 
له سه ر كۆمه ڵگه ی  بڕیارده ری  كارتێكه ریی  ده یه ی هه شتاش كه  هه م  كورد. 
عیراق به گشتی و كوردستان به تایبه تی هه یه . له م گێڕانه وه یه دا خوێنه ر به ڕاده ی 
پێویست هه ست به  ڕه نگ و ده نگی زه مینه  و به ستێنی سیاسی و كۆمه اڵیه تی 
ناكات. تۆ جگه  له  ناوبردنێكی جاروباره ی شیوعییه كان و خه باتیان بۆ یه كسانی، 
نیشانه یه ك له  خه باتی كوردان بۆ ڕزگاری نابینی. مه حمودی باوكی سه روه ر 
شیوعییه  و له م پێناوه دا سه ری ده نێته وه . سه رداری خوێندكاریش كه  ته مه نێكی 
دوور و درێژی ژیان له  ئوروپا ناتوانێ سمێڵه  ستالینییه كه ی پێ بتاشێت، هه ر 
شیوعییه  و كه سێك نییه  له  مه یدانی سیاسه تدا باس و خواستێكی له گه ڵ بكات. 
له ڕاستیدا ڕووداوگه لی ڕۆمان هه میشه  له سه ر به ستێنێكی دیاری كۆمه اڵیه تی 
كه   وایه   نیگارێك  وه ك  ڕۆمانییانه   گێڕانه وه ی  ده كه ن.  جووڵه   سیاسیدا  و 
سه ره ڕای چه ندڕه نگبوونی، دواجارڕه نگه كانی له سه ر زه مینه یه كی دیار خۆیان 
له   زانكۆ  خوێندكاره كانی  كه   ده كه ین  ئه وه   به   هه ست  ئێمه   ده رده خه ن. 
چاوه دێری  له ژێر  هه ڵسوكه وته كانیان  و  ده ژین  دیكتاتۆرییانه دا  فه زایه كی 
وردی پیاوانی ڕژێمدایه . به اڵم فه زای ژینگه ی سیاسیی خوێندكاره  كورده كان 
زۆر ڕوون نییه . ئه مه  كاتێ زیاتر زه ق ده بێته وه  كه  خوێنه ری ڕۆمانه كه  غه یره  
كوردێك بێت و ڕاسته وخۆ ڕووداوه كان نه یبه نه وه  سه ر پێشزه مینه ی سیاسی 
و كۆمه اڵیه تیی ئه م كه سایه تییانه . ئه مه  بۆ جیلی تازه ی خوێنه ری كوردیش 
هه روایه  و به  شێوه یه كی ئوتوماتیكی ناتوانێ فه زای شێسته كان و هه شتاكان له  
زه ینی خۆیدا وێنا بكات ئه گه ر نیشانه و ئاماژه ی پێویست له  ده قه كه دا نه بن.     

شوێنپێیی جێنده ر
له م ڕۆمانه دا كه ره سه ی زۆر بۆ لێكدانه وه ی جێنده ریانه  له  كۆمه ڵگه ی كوردیدا 
هه یه  و پێكهاته ی پیاوساالرانه ی كۆمه ڵگه ی كوردی به ته واوی خۆی ده رده خات. 
هه ڵسه نگاندن و به راوردی ڕۆڵی نیان و مه حمودی برای، مریه م و مێرده كه ی و هه ر 
به مجۆره ش به ڵقیس و كه مالی مێردی، ده توانێت یارمه تیده ری تێگه یشتنی باشتری 
ئێمه  له  كاركردی نامووس و ژنایه تی و پیاوه تی له  كۆمه ڵگه ی كوردیدا بێت. له نێوان 
به ڵقیسی ئه م ڕۆمانه  و بڵقیسی ڕۆمانی به ناوبانگی مه حمودی ده وڵه تئابادیی ئێرانی، 
كه لیده ردا زۆر وێكچوویی هه ن. ئه گه رچی دوورودرێژیی كه لیده ر و سه رده م و شوێن 
جۆرێك له  دایكایه تییه كی قاره مانانه  و پڕ له  بوێری ده دات به  بڵقیسی دایكی سێ 
كوڕ و كچێك، به ڵقیسی ڕۆمانه كه ی جه بار جه ماڵ غه ریب كه  ئه ویش هه ر خاوه نی 
كچێك به اڵم چوار كوڕه ، هه ڵگری هێندێك تایبه تمه ندیی هاوبه شن. هه ر دووكیان 
ده ستڕۆیشتوو و ژنی به ده سته اڵتی ماڵباتی خۆیانن و تاڕاده یه ك قسه یان ده ڕوات، 
به اڵم ئه وه ی دواجار ڕۆڵی بڕیارده ر له  خێزان و كۆمه ڵگه دا ده بینێت، به س پیاوه .

شێوازی نامه یی و الیه نی سێهه می په یوه ندیی ئه ڤیندارانه 
نامه نووسین و په یوه ندیگرتن له ڕێگه ی نامه وه  پێشینه یه كی كۆنی له  مێژووی 
ڕۆماندا هه یه . سه رده مانێك جۆرێك له  ڕۆمان وه ك ڕۆمانی نامه یی ناوبانگی 
ده ركرد )Epistolary novel( و تێیدا كاراكتێره كان له  ڕێگای گۆڕینه وه ی 
نامه وه  بیر و بۆچوونه كانی خۆیان ده رده بڕی. یه ك له  پێشه نگانی زۆر ناسراوی 
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ئه مجۆره  له  ڕۆمان سامووئێل ڕیچاردسۆنه  كه  له  ڕۆمانگه لی پامێال و كالریسادا 
كاراكتێره كان له  ڕێگه ی نامه وه  له گه ل یه كتر په یوه ندی ده گرن. ئه م شێوازه  
دواتریش و هه تا ڕۆژگاری ئه مڕۆش هه ر به رده وام بووه  و له  هێندێك ڕۆمانی نوێدا 
په یامگه لی ته له فۆنی و ئێسئێمئێسی و ئیمه یل جێگای نامه یان گرتووه ته وه . له  
سه رده می گریانی به ڵقیسدا نامه كانی سه روه ر و سه ردار شوێنپێیه كی تایبه تییان 
هه یه . به داخه وه  كچانی ڕۆمانه كه  له م باره وه  بێده نگن و ئێمه  چ نامه یه كیان 
له   ئه ڤین  و  به ڵقیس  گریانی  له نێوان سه رده می  وێكچووییه ك  نابینین.  لێ 
سه رده می وه بادا، تا ئه و چێگایه ی ده گه ڕێته وه  سه ر نامه نووسین ده بیندرێت. ئه م 
وێكچووییه  نه بووه ته  هۆی الساییكردنه وه یه كی ده ستكردییانه  و نامه كانی سه روه ر 
نزیكایه تییه كی  ته واویان له گه ڵ كه سایه تی ئه ودا هه یه  و پێداویستیی كه ڵكوه رگرتن 
پاساوهه ڵگره . و  به رچاو  ڕه سه نایه تییه كی  خاوه نی  په یوه ندییه   شێوازی  له م 
گێڕانه وه ی ئه ڤینداری، وه ك سروشتی پێكهاته ییانه ی خۆی، زۆرجار كه ڵك له  
كه س یان كه سانێك له  ده ره وه ی په یوه ندییه  دوو جه مسه رییه كه ی خۆشه ویستی، 
واتا عاشق و مه عشوق، وه رده گرێت و ڕه وتی گێڕانه وه كه  به  هاتنی كه س یا 
كه سانێكی تر بۆ جغزی په یوه ندییه كه  ئاڵۆزتر ده كات. ئه گه ر له  ئاننا كارێنینا، 
مادام بوڤاری و ئه ڤین له  سه رده می وه بادا ژنه كان هه ر یه كه ی به جۆرێك یه كه م 
یاری خۆیان به جێ دێڵن، ئه وه  له  سه رده می گریانی به ڵقیسدا به جێهێشتنێك 
فیدای  ئه ڤینی  سه ره تاوه   له   هه ر  سه ردار  وه ك  كه سێكی  و  نییه   له گۆڕێدا 
سیاسه ت كردووه  و هه رگیز خۆی به  پیاوی شیاوی خۆشه ویستی و وه فاداری 
دانه ناوه . دواتریش سه روه ر و نیان هه ر مۆڵه تیان پێنادرێت بایی ئه وه نده  بژین 
كه  كه سێكی تر بێته  ناو هاوكێشه ی ژیانیان و باالنسی ئه ڤیندارییان بشێوێنێت.   

كۆتاییه كی شیاو
چاره نووسی نیان و سه روه ر و شێوه ی كۆتاییپێهێنانی ڕۆمانه كه  زۆر سه ركه وتوانه  
وێنا كراوه . له ڕاستیدا ئه گه ر ده سپێكی ڕۆمان بۆ نووسه ره كه ی كارێكی قورس 
بێت، ئه وه  كۆتاییپێهێنانه كه ی ئه سته مترین و گه وره ترین ئالنگاری و تاقیكردنه وه یه  
بۆ ئاستی سه ركه وتوویی گێڕانه وه یه ك. خاڵێكی سه ركه وتووی سه رده می گریانی 
suspen- )به ڵقیس له باری تێكنیكییه وه  كاركردی وه ستایانه ی هه ڵواسین 
sion( و هێشتنه وه ی خوێنه ره  له   چاوه ڕوانیی به رده وامدا. هه ر له سه رتاوه  كه  
مه حمودی برای نیان شوێنپێیی به ڵقیسی هه ڵگرتووه  و به دزییه وه  دوای كه وتووه  و 
له  ماڵی مریه مه  ڕه ش به خۆی و چه كه كه یه وه  هه ڕه شه ی كوشتن ده كات، مرۆڤ 
نیگه رانی قه ومانی ڕووداوێكه . خوێنه ر سه مپاتیی له گه ڵ دوو ئه ڤینداری به سته زماندا 
هه یه  و هه ست به  مه ترسی له سه ر ژیانیان ده كات. هه ڕه شه  و گوڕه شه ی هه موو 
ئه ندامانی بنه ماڵه ی نیان و هاوكارییان ته نانه ت له گه ڵ كاربه ده ستانی ئه منیی 
ئاستی  نیان و سه روه ر،  مانه وه ی  بۆ دۆزینه وه ی شوێنی  به غدا  له   حكومه ت 
مه ترسی له م دوو مرۆڤه  بێگوناهه  زیاتر و زیاتر ده كات. هه وڵه كانی سه ردار بۆ 
ڕزگاریی هاوڕێكانی، نیگه رانییه كانی به ڵقیس و مه ریه مه  ڕه ش، به به رده وامی زه نگی 
مه ترسییه كه  لێده ده نه وه . ته له فۆنه  به رده وامه كان بۆ ژووره كه ی نیان و سه روه ر و 
بێده نگی و بێوه اڵمییه كی كوشه نده ، قسه  و باسی شه وی پێشتری سه روه ر و نیان 
له مه ڕ خۆكوشتن، شووشه  ژه هره كه ی سه ر مێزه كه  و دواتر شكاندنی ده رگا و 
نه دۆزینه وه یان له  ژووره كه دا خوێنه ر تووشی هه ناسه بڕكێ ده كه ن و پێششه رتی 
به شداریی  ده كه ن.  ده سته به ر  زۆره وه   به  چێژێكی  له  خوێندنه وه   به رده وامیی 
چاالكانه ی خوێنه ر ده  ڕه وتی ڕووداوه كاندا یارمه تیده ر نابێت بۆ هه ڵدان و كردنه وه ی 
كه الفی ئاڵۆزبووی ڕووداوه كان و پێشبینییه كان دروست ده رناچن. هه مدیسان دوای 
خوێندنه وه ی نامه كه ی سه روه ر و گوتنی ئه وه یكه  خۆیان له  دیجله  داوێن، گه ڕێكی 
تر به  چاه ڕوانییه كان ده به خشرێته وه . هه موو هوروژم ده به ن بۆ كه ناری دیجله  و 
سه رپرده كان و هه مدیسان مانگێك ده گوزه رێت و هه واڵێك و شوێنپێیه ك له  
عاشقه كانی ئێمه  نییه . دواجار كه س نازانێت ئه م دوو مرۆڤه  عاشقه  چیان لێدێت. 
له  ئێواره ی په روانه ی به ختیار عه لیدا ئێمه  شاهیدی به رده باران و كوشتنی په روانه  

و مێدیاین و خه مبار ده بین. له  گره وی به ختی هه اڵڵه ی عه تا نه هاییدا هه اڵله ی 
پێكراو به  خه نجه ری تۆڵه ی باوان له سه ر ته ختی خه سته خانه  له گه ڵ مردن 
ده جه نگێت و خوێنه ر له  مردنی خۆی دڵنیا ناكاته وه . سه رده می گریانی به ڵقیسیش 
ناتوانێ به هانه ی گریان بنه بڕ بكات و پێمان بڵێت فه رموون ئه مه ش مه یتی ئه م 
دوو عاشقه  و ئیتر تێر بگرین و دوای ماوه یه ك فه رامۆشیان بكه ن. نا! ئێستا هه موو 
براكانی نیان دیار نه ماون، مریه مه  ڕه ش بیست ساڵ ده بێت مردووه . سه ردار به خۆی 
و به  سمێله كه یه وه  له  ده ره وه  گه ڕاوه ته وه . به ڵقیس هێشتا ده گری و ده ڵێت “ئه وانه ی 
من هه موویان چوون، ته نها ئه و كچه م ماوه .”  ئه مه ش كۆتاییه كی سیمبۆلیكه  كه  
وه ك دوا ڕسته ی ڕۆمانه كه  به رده وام له  گوێی خوێنه ردا ده زرینگێته وه . به م كاره ش 
گێڕه وه ی سه رده می گریانی به ڵقیس، تراژێدیای مه رگی هه زاران كوڕ و كچی 
ئه م واڵته ی بۆ هه میشه  زیندوو ڕاگرتووه  و به ڵقیسی كردووه ته  نوێنه ری ویژدانی 
نوستووی كۆمه ڵگه یه ك كه  هێشتا فێری باوه شگرتنه وه  بۆ عاشقه كانی نه بووه .  
و  كوردی  ڕۆمانی  زیاتری  گه شه ی  به   بم  هیواخواز  كۆتاییدا  له   با 
ئازیز،  خوێنه ری  تۆیش  و  بكه م  غه ریب   جه مال  جه بار  له   ماندوونه بوونی 
تراژێدییانه ی   ئه ڤینێكی  پڕهه ستی  زه ریفی  گێڕانه وه یه كی  له   حه زت  ئه گه ر 
بده ی  به فیڕۆ  كات  نابێ  كورده ،  هه ناسه ساردی  و  ناكام  كچێكی  و  كوڕ 
گه ش! ڕۆژگارێكی  و  خۆش  خوێندنه وه یه كی  نه خوێنییه وه .  كتێبه   ئه م  و 
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به دوای»مه رگی تاقانه ی دووهه م«، »ئێواره ی په روانه« و»دواهه مین هه ناری دنیا«، 
»شاری مۆسیقاره سپیه کان« چواره مین رۆمانی »به ختیار عه لی«ـه که له نێوان واقێع و 
خه یاڵدا، جیهانێکی ده رهه ستی به شێوازی»ریالیزمی جادوویی« پێ تاقی کراوه ته وه.
»شاری مۆسیقاره سپیه کان« له ساڵی 1998 له فرۆکه خانه ی»سخێپهۆڵ«ی 
ئاڵمانه وه به ده رکه وتنی ته جه للی ئاسای که سێک به ناوی »شارۆخی شارۆخ« 
له »عه لی شه رفیار« که نوسه رێکی کورده و ئه یه وێ بگه ڕێته وه بۆ کوردستان، 
ده س پێ ده کات و له قه واره ی پێنج کتێب دا تا 625 الپه ڕه به رده وام ئه بێ.
که  شاروخ«  »شارۆخی  راسپه رده که ی  شه رفیار«  عه لی  یه که م دا»  کتێبی  له 
فلوتێکی ئه فسووناویه له کوردستان ده گه یه نێته کچێک به نێوی» ره وشه نی 
سه ره کی  که سی  کۆتر«  »جه الده تی  گه ڵ  له  ئه مجا  و  سه قزی«  مسته فای 
به شێوه ی  ژیانی»جه الده ت«  که  ده کرێ  لێ  داوای  و  ده بێ  ئاشنا  رۆمانه که 
رۆمان بنووسێته وه.»عه لی شه رفیار« که خۆی وه ک باشترین نووسه ری زه مانه 
له الین خه ڵک، پێمان ده ناسێنێ داخوازی »ره وشنی مسته فا« و  »جه الده ت« 
حیکایه تی  گێڕانه وی  به  ده کا  ده س  و  ده سه لمێنی  مه رجێک  چه ند  به 
»جه الده تی کۆتر«. ئه م به شه تا ونبوونی جه الده ت له شارێکی خه یا ڵیدا، به 
حیکایه تخوانی »عه لی شه رفیار« و به شێوه ی سێهه م که سی تاک ده گێڕدرێته وه. 
کتێبی دووهه م له سێ به شدا له الیان خودی»جه الده ت«ـه وه به شێوه ی یه که م 
که سی تاک ره وایه ت ئه کرێ و هه ر له م به شه دا»نه قیب سامیری بابلی« که 
جه الدێکی به عسیه ژیانی خۆی له زمانی خۆیه وه بۆ »جه الده ت« ئه گێڕێته وه. 
له کتێبی سێهه م دا »عه لی شه رفیار« چیرۆکه که له»جه الده تی کۆتر« ده گرێت 
ئه گێڕێته وه. بۆمانی  به شدا  نیگای سێهه م که سی تاکه وه،له سێ  له گۆشه  و 
وه گێڕ یان با بڵێین حیکایه ت خوانی کتێبی چواره م»عه لی شه رفیار« و » جه الده تی 
کۆتر«ن. ئه م به شه له وێوه ده س پێ ده کا که »شه رفیار« و» ره وشه نی مسته فا« 
له هۆتێلێکی سووتاو و وێرا ن دا ده چن بۆ الی »جه الده ت«. ئه مه چاوپێ که وتنه 
ئه و به ڵێنه یه که »عه لی شه ره فیار« له الپه ڕه ی 12 ی رۆمانه که پێی دابوین که 
دوایی باسی ئه م چاوپێ که وتنه مان بۆ بکات. ئه مه ده وامی زه مانی ئێستای ئه و 
کاته یه که »عه لی شه ره فیار« رۆمانه که ی یان با بڵێین بیره وه ریه که ی خۆی له 
فرۆکه خانه ی»سخێپهۆڵ«وه ده س پێ کرد. »شه رفیار«لێره وه چیرۆکه که ده داته وه به 
ده ستی »جه الده تی کۆتر« و خۆی کوته نی به شێوه یه کی فێڵزانانه مااڵواییمان لێ 
ده کات و »جه الده ت« بۆ خۆی کتێبی چواره ممان له سێ به شدا بۆ ئه گێڕێته وه.
ده گێڕدرێته وه  وه  شه رفیار« ـه  »عه لی  الیان  له  دیسان  کتێب  دوایین 
دێ.  پێ  کۆتایی  رۆمانه که  و  ده کا  قه قنه س  له  مااڵوایی  که 

١-فۆرمیرهوایهت
»شاری مۆسیقاره سپیه کان«، به رهه می بیره وه ری نووسه رێکه که رۆژێک له 
فرۆکه خانه دا له گه ڵ گه نجێکی سپی پۆش رووبه روو ده بێت که هه ڵس و که وتی 

زۆر ئاسایی ناچێت و پاش راسپارده یه ک به نووسه ر )عه لی شه ره فیار( کتووپڕ 
غه یب؟ ده بێت و دوایی نوسه ر ئه و یادداشتانه ی که جه الده ت له ژیانی خۆی 
به جێی هێشتوه ده کات به رۆمانێک. گه رچی نووسه ر ورده ورده تێکه ڵ به 
کات و ساتی رۆمانه که ده بێت به اڵم شێوازی ره وایه ته که لێمانی ده ر ده خا که 
ئه وی ده گێڕدرێته وه جیهانێکه که له سه ر بیره وه ریه ک خوڵقاوه، واته نووسه ر 
له یه که م دێڕه وه ده زانێ که سه ر و بنی رووداوه کان چیه. شێوه ی گێڕانه وه ی 
حه کایه ته که ش ئه وه مان لێ روون ده کاته وه:». . . ده بێت له نه قیب سامیری بابلیه وه 
ده س پێبکه م. ئه و پیاوه ی چه ند ساڵێک دواتر من به دیلی به ره و شاره که ی خۆم 
. . .خستمه پێش خۆم«)ل65(، ». . .که جه الده ت چیرۆکه که ی بۆ ده خوێنمه وه، 
مژی له جگه ره که ی ده دا و وای ده کوت«)ل284(، »سااڵنێک دواتر که له پێشی 
ماشێنه که مدا داده نیشت، بێ ئه وه ی هیچ له شوفیری بزانێت . . .«)ل295(، ». 
. . ئه وه یه که مین و دواهه مین ماچی ژیانی بوو . . .«، »سااڵنێک دواتر به منی 
ده کوت: عه لی شه ره فیار سه یرم بکه . . .«)ل316(.»ئه و کاته ی له گه ڵ ره وشه نی 
مسته فا سه قزیدا چووین بۆ الی له ژوورێکی سارد و. . .ده ژیا«)ل320(،»من دوای 
تێڕوانینێکی ورد له هه موو ئه و کاغه زو ده ست نووسانه ی جه الده ت خستیه به ر 
ده ستم. . .«)ل341(. ئه م رستانه به ینابه ین وه بیرمانی دێننه وه که ئه مه ی که 
ده یخوننه وه بیره وریه که که روویداوه و کۆتایی پێ هاتوه و وه گێڕێکی هه موو شت زان 
بۆمانی ئه گێڕێته وه. واته ئه مانه بیره وه ریه کانی نووسه رێکی ئاگادار به شێوازی رۆمانه 
که به هه ڵکه فت تووشی چاره نووسی »جه الده تی کۆتر« ده بێت و قه ده ر وایه که 
ببێته حیکاتخوانی ژیانی »جه الده ت«. خوێنه ر له باری فۆرمه وه له گه ڵ گێڕانه وه ی 
جیهانێک رووبه روو ده بێته وه که هه موو شتێک له وێدا رووی داوه و کۆتایی پێ 
هاتوه. قه ده ری که سه کان هه ر ئه وه یه که له بیره وه ری و ده ستنووسه کان دا گونجاوه. 

ئه م فۆرمه له چه ند الیه نه وه سه رنج راکێشه:
و  یادداشت  به  ئاماژه   به  بابه ته که .  ره  وایی  ماهییه تی  ١-١-ده رخستنی 
ئه کرێ  ئه وه  سه ر  له  پێ داگری  بابه ته که،  بوونی  بیره وری  و  ده سنووسه کان 
تر. هیچی  و  رووداوه کانه  گێڕانه وه ی  کاری  بگێڕێک،  وه ک  »شه رفیار«  که 
٢-١-ده ربڕینی مه ودای نێوان رووداو وه ک یادداشت یان وه ک رۆمان)قه واره ی 
ئیستاتیکی رووداو(. خۆیا کردنی ئه و واقێعه هونه ریه که هه ر رووداوێک گه رچی زۆر گرنگ 
و سه رسۆڕهێنه ر یان موعجیزه ش بێت تا قه واره ی هونه ری به خۆوه نه گرێ ده فه وتێ.
٣-١-هاوته ریبی قه واره ی رۆمانه که له گه ڵ ناوه رۆکه که ی. له ناوه رۆکی رۆمان دا 
جیهانێکی متافیزیکال ده خوڵقێ. ئه و جیهانه ی که به سه ر چاره نووسی مرۆڤ 
په لی داکێشاوه و مرۆڤ بێجگه له گێڕانه وی ئه و قه ده ره به ئاکار و کرداری 
خۆی ده ره تانێکی تری پێ شک نایه ت. له فۆرمی رۆمانه که شدا جیهانێک که 
ده گێڕدرێته وه پێشتر خوڵقاوه و تۆ چاره یه کت بێ چگه له سه  لماندنی که سه کان و 
رووداوه کان نیه. جیهانێک که له گه ڵی روو به رووی ده بیته وه ئه و جیهانه ره واییه 
نیه که له گه ڵ کات و زه مه ن بێچم بگرێته خۆی به ڵکوو جیهانێکه پێش خوڵقاو له 
به ر ده مت دا که ده بێ ئاوا که هه یه بیسه لمێنی. ره نگه ئه م ته با بوونه ی ناوه رۆک و 
فۆرم الیه نێکی سه رکه وتوانه ی»شاری مۆسیقاره سپیه کان«بێت، به اڵم خه سارێکی 

فه لسه فه ی سپی و حه قیقه تی سێهه م
خوێندنه وه ی رۆمانی »شاری مۆسیقاره سپیه کان« نووسینی به ختیارعه لی

د. محه مه د ره حیمیان
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گه وره ی لێ که وتوه ته وه ئه ویش ئه ویه که که سایه تی »جه الده تی کۆتر« نه ک به 
پێی دینامیکی ره وایی و ره وشتی رۆمانه که به ڵکوو به پێی ویستی نووسه ر که به 
فێڵه وه خۆی له داڵده ی یاداشته کانی »جه الده تی کۆتر« په نا داوه، بچم ده گرێ. 
٤-١-زانایه تی گشتی وه گێڕ سه باره ت به روداوه  کان. وه ک چۆن بگێڕی بیره وه ریێک 
پێش گێڕانه وه ی بیره وه ریه که ی ئاگاداری رووداوه کانه و هه موو الیه نه کانی ده ناسێ، 
بگێڕی رۆمان پێش ئاگاییه کی النی که م له داڕشتی سه ره تایی حه کایه ته که ی خۆی هه یه. 
کوردی.  فۆلکلۆری  حه قایه تی  گێڕانه وه ی  شێوه  له  بوونه وه  ٥-١-نزیک 
حه قایه تخوانی حه قایه ته کوردیه کان له کاتی گێڕانه وه ی حه قایه ته که جاری وایه 
له په له و خولیای بیسه ری حه قایه ت سه باره ت به چۆنیه تی داهاتوو و چاره نووسی 
بۆ  له داهاتوودا هه موو شتێکیان  به ڵێنیان ده داتێ که  که سه کان تێ ده گا و 
ده گێڕێته وه: »هێشتا زۆر زووه چیرۆکی چاوپێ که وتنی خۆم و جه الده تی کۆترتان 
بۆ باس بکه م، که جۆرێک له جۆره کان ده که وئێته ناوراسنی ئه م رۆمانه وه«.)ل12( 
٦-١-پاساوێک بۆ تێکه اڵو کردنی خه یاڵ و واقێع له گێڕانه وه ی یاداشته  کان دا. 
به رده بناخه ی رۆمانه که به وه دانراوه که یادداشتێک یان با بڵێین ژیانێک بکرێته 
رۆمان به له به رچاو گرتنی مه ودای نێوان یاداشتێکی بێوه ری له خه سڵه تی 
هونه ر و رۆمانێک که له تۆخێکی ئه سته تیکی  له پانتای زمان دا ده خوڵقێ. 
»نووسینی کتێبێک شتێکه و گێڕانه وه ی یاداشت شتێکی تره . . .من عه لی 
شه رفیارم، که سێکم به هره ی نووسینم تێدایه، چیرۆکیش مانای ئه وه یه بڕێک 
له حه قیقه ت دوور بکه وێته وه«)323( کێشه ی حه قیقه ت و خه یاڵ و پێگه ی 
جوانی له م پانتایه دا چه مکێکی سه ره کی رۆمانه که یه. یادداشته کان وه ک هێمای 
حه قیقه ت »ئه و رۆژه دوای کۆنسێرته که باوه شم به جه الده تی کۆتردا  کرد و 
گریام، ئه و له گه ڵم دا نه گریا، به ئارامی باوه شی پیا کردمه وه و گووتی: من پێم 
گووتی، ده بێت حه قیقه ت بنووسی، حه قیقه ت و هیچی تر«)ل608( و رۆمان 
وه ک هێمای خه یاڵ ملمالنیه کی له نێوان جه الده ت و شه ره فیار ناوه ته وه.»ئه وه ی 
ئه و شه ڕه  ئه م جه نگه وه  بچمه  توانای خۆمه وه  هه موو  به  کرد  لێ  وا  منی 
سه خته بوو که له سه ره تاوه من و ئه و له گه ڵ یه ک رامان گه یاند، شه ڕ له 
نێوان چیرۆک و ژیان دا«)ل597(. بۆیه پاداگرتن له سه ر یادداشت و ده روه ست 
رۆمانه که ش  و  پێویسته   فۆرمه وه  باری  له  یادداشته کان  ماهییه تی  به  بوون 
هه وڵی داوه له م شێوه گێڕانه وه یه زۆر دوور نه که وێته وه. گه رچی ئه م پرسیاره ش 
دێته گۆڕێ که ئایاکوو ده روه ست بوون به شێوه گێڕانه وه ی بیره وه یه کان یان 
»خاتره ره وایی« وه ک پێویسته یه کی فۆرمی و ناوه رۆکی، داهێنانێکی له باری 
گێڕانه وه دا لێ که وتوه ته؟ که به داخه وه واڵمی من به م پرسیاره »ئه رێ« نیه.
سه ربهوردی  کورته گوزارشت.  و  یادداشت  گێڕانه وه ی  له  ٧-١-تێکه اڵوێک 
»جه الده ت« هێڵی سه ره کی ره وایه تی رۆمانه که یه که له ته نیشت ئه ودا که س هایه کی 
تریش دێنه ناو کایه که وه. ئه و که سانه به پێی گرینگایه تیان له ناو کایه که 
ناسنامه یه کی کورت و خێرایان لێ گوزارشت ده کرێ:»ئومۆ فه زل«، »شاناز سه لیم«، 
»محه مه دی فیرده وسی« له و که سانه ن که به م شێوه  ئاگاداری ژیانیان ده بین و 
پێگه یان له ناو رۆمانه که ده ناسین.له م به شه گوزارشتیانه دا به هۆی به کار هێنانی 
کرده وه)فێعل«ی رابرددو و خێرا خێرا، ره وتی گێڕانه وه ی رۆمانه که و ئه و زمانه 
نه رمه خوو پێ کراوه ده شێوێ:». . .محه مه دی فیرده وسی به جۆرێک شه یدای ئه و 
کچه ده بێت هه موو ژیانی ده گۆڕێت و له ماوه یه کی کورتدا هه موو نامه دڵداریه کانی 
بۆ . . .ده نووسێت. . . «)ل364(. »برایه کم . . .خۆی کوشتبوو،. . . خۆشکێکم له 
سه ر شه رف سه ر بڕدرا بوو. . .زه وی و باغه کانیشمان ته فرووتوونا بووبوون«)ل172(. 
»له و شه وه وه شاناز سه لیم . . .حه ز له دره ختی پڕته قاڵ ده کات. . .سه ی سه لیمی 
سه ی رۆسته م. . .ده کوژرێت. . .سامانێکی گه وره یان بۆ ده مێنێته وه«)ل389(
دواتر رۆڵێکــی ترسناک لـه چـاره نووسـی منـدا ده گێـڕێ)392(- له داهاتووی 

رۆمانه که قسه ده کات.)279(
٢-زمانیرهوایهت

جیاوازی بنه ڕه تی شێواز و قوتابخانه ئه ده بیه کان له  و به ستێنه دایه که  بۆ زمانی 

تابین ده که ن. رۆمانتیزیسم، رئالیزم ، سورئالیزم، رئالیزمی جادوویی و هتد هه ر 
یه ک شێوازێکن که به پێی توانست وپتانسیه له کانیان بارو دۆخێکی تازه بۆ 
زمان ده خوڵقێنن و زمان ده خه نه کایه بۆ تاقی کاری توانست و ئیمکانه کانی.
زاراوه ی»رئالیسمی جادوویی« یه که م جار له الیان هونه ر مه ندی ئاڵمانی»فرانزرۆ«، به 
ئه و ئاسه واره هونه ریه کوترا که به تێکه ڵکاری واقێع و خه یاڵ جیهانێکی ته ماوی 
و نیمه واقێع و نیمه ئه فسانه یی ده خوڵقێنێ. ئه و ئاسه واره ی که»فرانزرۆ«، ئه م 
زاراوه یه ی خسته به ریان، واقێع  گه ری سونه تیان له گه ڵ به ستێنێکی سورئاڵ و 
خه یاڵی، تێکه ڵ ده کرد. له روانگه ی ئه ودا شێوازی نه قاشیه کانی»ئیوان ئاڵبرایت«، 
بوون. جــادوویـی  رئـالیسمـی  تاکـی«،  »جۆرج  و  کـادمووس«  »پـۆڵ 
شێوازی رۆمانی شاری مۆسیقاره سپیه کان له »رئالیسمی جادوویی« دا ئه گونجێ. 
به م پێیه ئه  م رۆمانه له پاوانی خۆیدا به ستێنێکی تازه ی بۆ زمانی کوردی خوڵقاندوه 
که به تێکه ڵکاری خه ون و واقێع و خه یاڵ، رووبکاته ئه زموونێک و بوارێکی 
نوێ تاقی بکات و توانسته کانی خۆی بخاته روو. »شاری مۆسیقاره سپیه کان « 
ئه زموونێکه بۆ گێڕانه وه ی جیهانێکی تازه که ته نیا له به ستێنی زماندا ده خوڵقێ 

شکستیشی  و  سه رکه وتن  و 
سه ر  ده چێته وه  هه ر  دیاره 
رووبه رووبوونه وه ی له گه ڵ زمان دا. 
له »شاری مۆسیقاره سپیه کان دا«، 
الیه نه کانی واقێع و فه لسه فه و 
ره وایی دا،  فۆرمێکی  له  فانتازیا، 
بێچمێکی زمانیان گرتوه ته خۆوه 
جوغرافیای  له  که  هۆیه  به و 
له  تێ په ڕین  به  کوردستان دا، 
شاراو  الیه نه   ، فانی  جه سته ی 
بنوێنن.  مرۆڤ  نه مره  کانی  و 
جیهانی  له  کورد  مرۆڤی  گه ر 
فه نا  له  بێ  هێمایه ک  واقێع دا 
له  که  بوونه وه رێک  په زێر ترین 
سه ر مێژووی پاکتاوی و سڕینه وه 
و له ناوچوون دا ژیاوه، به یڕوای 
نه مری  الیه نێکی  رۆمانه که 
و  ده ژی  هه تاهه تایه  که  هه یه 
ده مرێت  و»ئه وی  ده بووژێته وه 
زه مان  ده چێت  سه ر  به  و 
رۆمانه که(. خۆیه تی«.)رووبه رگی 

دیاره جیهانی ره وایی جه مسه ری زمان و زه مانه. ئه و فۆرمه زمانیه یه که به پێی زه مان 
قه واره ده گرێ و جیهانی تایبه تی خۆی ده گێڕێته وه. شاری مۆسیقاره سپیه کان 
له شۆێن و زه مانێکی واقێعه وه ده س پێ ئه کا که ساڵی 1998 و فرۆکه خانه ی 
سخێپهۆڵه، له ناکاو که سێک عه لی شه ره فیار ئه دوێنێ و شتێکی پێ ده سپێرێ،  که  
چی دوایی لێمان ڕوون ئه بێته وه که ئه و که سه »شارۆخی شارۆخ«ـه و ئه و ده م که 
وه نوێنراوه له جیهانێکی متافیزیکاڵه وه هاتوه. ئه م رووبه رووبوونه وه ی»عه لی شه ره فیار« 
جیهانه  ئه و  و  واقێع  جیهانی  خواردنی  گرێ  سه رتای  شارۆخ«  و»شارۆخی 
سورئالیسته متافیزیکاڵه یه که »شارۆخ« لێی دابه  زیوه ته وه سه ر عه رز. لێره وه 
به ستێنێک بۆ زمان ده خوڵقێ که بێچته که ش و هه وایه کی ناواقێعی و خه یاڵیه وه.
وه ک  شارۆخ(،  شارۆخی  ده رکه وتنی  رۆمانه که)دواهه مین  ١-٢-ده سپێکی 
سه ره تایه ک تیشکێک ده خاته سه ر گشتایه تی رۆمانه که و له فورمێکی بازنه ییدا 
نووسه ر)شه ره فیار( ده یگێڕێته وه که چۆن که وتوه ته فه زای ئه و داستانه وه. زۆربه ی 
رسته کانی ئه م به شه گوزاره  گه لێکی کورتن و له هه وڵی ئه وه دان که مه وقه عییه تی 
نووسه ر و ئه و رووبه رووبوونه گرینگه له گه ڵ پیاوێکی راز ناک به ناوی »شارۆخی 
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شارۆخ« بگێڕنه وه. باری زمانی ئه م به شه راست وه ک گێڕانه وه ی بیره وه ریه ک 
ده چێ که به له حنی پیاوێکی به سااڵچوو و له خۆبایی به نووسین و قسه ی خۆ، 
ده گێڕرێته وه. گوزاره کانی ئه م به شه ده کرێ له باری زمانی »خاتره ره وایی«ـه وه له و 
به شه دا که له الیان»شه رفیار« ده گێڕدرێته وه، گه لێ سه رکه وتوویی تێدا بێ، به اڵم 
که باسی »شارۆخ« ده کا زمان ناسه ر که وتووه به شێوه یه ک که ئه و زمانه ته وسیفیه 
به هیچ کلۆجێک له خوێنه ری روون ناکه ته وه که ره نگه »شارۆخ« که سێکی 
نائاسایی بێ که له عاله مێکی متافیزیکاڵه وه دابه زیوه ته سه ر عه رز:»کۆڕێکی گه نج 
بوو، سه رتاپای جلی سپی بوو، تیشێرتێکی سپی. . .«)ل7(. »شته کان که مێک 
ئاڵۆز و نارێک هاتنه به ر چاوم«)ل7(.»زه رفێکی سپی دامێ و کوتی : ئه گه ر به 
ئه رک نابێت. . .«)ل8(.»گووتی من و تۆ هه رگیز یه کتری نابینینه وه، من ده چم بۆ 
شارێکی تر، ئه مه دواهه مین چاوپێ که وتنی من و تۆیه . . .«)9(.». . . دڵشکاوترین 
نه ی ژه نی دونیا تا رۆژی قیامه ت«)ل9(. »که رۆیشتی ئیتر نامبینیه وه«)ل((.». . .که 
وه ک شێت و شه ویر هاته به ر چاوم«.»به گشتی پێم وابوو ئاغای شارۆخ یه کێکه 
له و کورده به دبه ختانه ی سه فه ری درێژ و . . .شێتیانی کردوه«)ل10(. هه ر وا که 
باس ده چێته سه ر ناسیاوه کانی »شارۆخ« وه ک »جه الده ت« و »شه ونمی مسته فا« 
که تۆڕێک له جه ماعه تی متافیزیکاڵی نێوان زه وین و ئاسمانن، له باری زمانی و 
له حن هیچ جیاوازیێکیان له گه ڵ »عه لی شه ره فیار«ی نووسه ر نیه، به چه شنێک 
که تا خوێندنه وه ی به شه کانی تر بۆی ناچی که ئه وه خه ریکه رووبه رووبوونێک 
و  ئه گرێ  بێچم  سورئال دا  و  رئال  جیهانی  نێوان  له  ره وایه ت دا  جیهانی  له 
دووجیهانی جیاواز خه ریکه تێکه ڵ ده بێ. له م به شه دا زمانی ته وسیفی هێنده 
کزه که ته نانه ت تعه علقێکیش پێک ناهێنێ که بڵێی »شارۆخ« و »جه الده ت« 
و دیتران که هاتوونه نه ته سه ر رێگای »شه ره فیار« و ویستی نووسین یان لێی 

هه یه، کێن و بۆ ئااڵون به چاره نوسی »شه رفیار«ـه وه. »شه رفیار« بۆ ده ربڕینی 
ئه و هه سته نائاساییه که سه باره ت به »شارۆخ« هه یه تی ئه وه ندیه بڵێ:»وه ک 
شێت و شه وێر هاته به ر چاوم« ئه م تێ گه ینه ی »شه ره فیار« له کاتێکدایه که دوو 
الپه ڕه پێش تر»شارۆخ« نموونه ئه لبۆمێک له مێژووی مۆسیقای بۆ باس کردوه. 
 گه رچی »شه ره فیار« پی ناخۆش نیه ئه م رووبه رووبوونه وه ی له گه ڵ »شارۆخ« وه ک ته جه ڵڵی 
و ئیلهامێک بنوێنێ به اڵم زمانی ته وسیفی گێڕانه وه که ده ره قه تی ئه و کورته کاته نایه ت. 
٢-٢-کتێبی یه که م که باسی »جه الده ت« و »سه رهه نگ قاسم« و ئاشنا بوونیان له 
گه ڵ »ئیسحاقی لێو زێڕین« ده کا، پێگه ی جیهانێکی متافیزیکاڵی ئۆستووره یی به 
ده رکه وتنی فلووته سپیه که ی»سه رمه د تاهیر« و خۆکوشتنه که ی و شێوه فلووت 
لێ دانه که ی »جه الده ت«ی منداڵ کار و »سه ره نگ قاسم« و ئه وپێوه ندیه سه یره 
مۆسیقاییه ی نێوانیان و ئاشنابوونیان له گه ڵ »ئیسحاقی لێوزێڕین« و روو کردن 
له دنیایه کی رۆحانی و سۆفیانه، خۆش ده بێ. له م به شه دا که هێشتا که ش و 
هه وای واقێع به سه ر خه یاڵ دا زاڵه و که سه کان هێشتا له دونیای واقێعه وه نزیکن، 
زمانی ره وایی سه رکه وتوانه له گه ڵ کاته ئاسایی و نائاسییه کان مامڵه ده کا. له 
کتێبی یه ک دا به و نیمچه ئیغراقانه که سه باره ت به که سه کان ده کرێ، په یتا په یتا 
به ستێنێک بۆ نزیک بوونه وه له و دنیا خه یاڵیه، تابین ده کات. نووسه ر به وریایی 
به راگرتنی پایه کی که سه کانی ناو رۆمان له دنیای واقێع و پایه کی دیکه یان له 
دنیایه کی متافیزیکاڵ، تێ ئه کۆشێ له فه زایه کی نیمه ناسووتی ونیمه الهووتی 
نیزیک بێته وه. بۆ ده ربڕینی ئه م دنیایه ش جیهانی مۆسیقا به ستێنێکی له باره. 
چوونکوو له م دنیایه دایه که کاتێک له واقێع ده پچڕی و دیسان ده گه ڕێیته وه. ئه م 
بااڵنسه ی نێوان ئه و دوو دنیایه، بۆ خۆی له هارموونیێکی زمانی نزیک بوه ته وه. 
ئه و زمانه نه رم و شاعیرانه، خوێنه ر له جیهانێکی فانتزی نیزیک ده کاته وه. گه رچی 
جاری وایه ئیغراق گه لێکی نا ئاسایی هه ر له م به شه دا سه باره ت به مۆسیقا ده کرێ به و 
هۆیه که هێشتا خوێنه ری بۆ ئاماده نه کراوه، هارموونی زمانی و دۆخی گێڕانه وه که 
ده شێوێنێ:». . . شه وێکیان مۆسیقایان بۆ بریندارێک لێ دا که به ر ده وام خوێنی له 
به ر ده ڕۆیی، پاش که مێک خوێن پژانی وه ستا و هه ستایه سه ر پێ. شه وێکی دیکه 
مۆسیقایان بۆ پیاوێکی شه ل     لێدا . . . له کاتی پارچه ئاوازێکی مه ستدا هه ستایه 
سه ر پێ و له سه ر قاچه ئیفلیجه کانی سه مای ده کرد«)ل40(. یان ئه و زمانه قه ڵبه ی 
»جه الده ت« که له گه ڵ که سایه تیه که ی ناخوێنێته وه:»ئایا ئه وه مۆسیقایه ئه مجۆره 
سیحره درووست ده کات، یان ئێمه ین درووستی ده که ین، . . . ئێمه ین دونیایه کی 
پڕ درۆ ساز ده  ده ین و لێمان ده بێته حه قیقه ت؟یا . . .«)ل47( ئه م زمانه فه لسه فیه 
چه نده له گه ڵ فامی جه الده ت ئه گونجێ؟ ئایا »رئالیسمی جادوویی«به بیانووی 
ئه و جیهانه فانتزیکه ی خۆی ئه توانێ درگا به رووی هه موو مه نتقێکی داستانی 
دابخات؟ ئایا سۆفیێکی ناشی وه ک »جه الده ت« که ته واوی هێز و توانستی 
تێ تووڕانن له فلووته  میراتیه که ی»سه رمه د تاهیره« و له جیهانێکی ده رهه ستی 
و سه رمه ست دا ده ژی، ئه و پرسیاره قووڵه فه لسفیانه ی چۆن لێ قوت ده بێته وه؟ 
به م چه شنه ئه و زمانه هارمۆنیکاڵه ی رۆمانه  که زۆر جار له گه ڵ سووژه و که ش و 
هه وای تایبه تی خۆی ناگونجێ و تا ئاستی وتاری فه لسه فی و ئاخافتنی ئاسایی 
دا ئه به زێ و له ره وه ند و چێژی ره وایی خۆی دوور ئه که وێته وه. به داخه وه ئه م 
خه ساره له زۆر شوێنی دیکه ی رۆمانه که دا دووپات ده بێته وه: ». . .ئێستا حه قمانه 
بپرسین بۆمرۆڤ له سه ره تاوه فێری مۆسیقا ده بێت؟ بۆ ئێمه له سه ره تاوه شتێک 
فێر ده بین که سوودێکی نیه؟ . . .«)ل51( و . . . رۆمان پێگه ی دوان له هه موو 
بواره کانی ژیان و شوێنی پرسیار له هه موو الیه نه کانی هه بوونه به اڵم به مه رجێک 
له خه سڵه تی ره وایی خۆی که خه اڵتێکی خودایی رۆمانووسه، دوور نه که وێته وه.
٣-٢-له کتێبی سێ به والوه چه نده که ده چیه پێشێ له ئه و دنیا نه مره متافیزیکاڵه  
که جیهانی سه ره کی رۆمانه که یه نیزیک ده بین و شوێن و کاته فانتزیک و 
خه ون ئاساکان خۆشه ده بن و خوێنه ر پیان ڕادێ و ئه و جیهانه ناواقێعه وه ک به شێک 
له واقێعی رۆمانه که ده سه لمێنێ. شاری پرته قاڵی سپی وه ک جیهانێک له نێوان 
بوون و نه بوون دا، وه ک ره هه نده ده روونیه کانی مرۆڤ و کاته پیرۆز و ناپیرۆزه کانی، 
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وه ک له یاد کردن و یاده وه ری، وه ک سڕینه وه ی خۆت و هه شاردنه وه ی واقێعی 
خۆت، وه ک له ناوبردن و جاویدانه گی، وه ک گه یشتن به ته شقی ته جه ڵڵی و 
نغرۆ بوون، وه ک عیشق و نه فره ت، جیهانێکی پارادۆکسیکاڵ و سه ر که وتوو ترین 
به شی رۆمانه که له باری زمانی و گێڕانه وه و ته با بوون له گه ڵ الیه نه ره واییه کانی 
جیهانی داستان و هێماسازی داستانی و قووڵ بوونه وه له هه ناوی که سه کانه.   
٤-٢-رۆمان شانۆیه که که هه ر وشه یه ک ده وری تایبه تی خۆی هه یه. بۆ گێڕانه وه ی 
که ش  و  هه وا واقێعی و ناواقێعیه کان زمانه که توانستی خۆی ده خاته گه ڕ و 
وێنه  داستانه یه کان ئه نوێنێ. زمانه شێعریه که ی »شاری مۆسیقاره سپیه کان«، 
نه وه ک تێکه ڵکاریه کی خوڵقێنه رانه له زمانی رۆمان و شێعر بێت به ڵکوو هه ر 
کات ده ره قه تی گێڕانه وه ی زه رافه ت و بوونی شت و که سه کان نایه ت روو ده  کاته 
وه سفێکی شاعیرانه  و بگره له زمانێکی رۆمانسیش نزیک ده بێته وه:»بڵێ شارۆخی 
شارۆخ، شارۆخ مه هدی شارۆخ. . . دڵشکاوترین نه یژه نی دونیا تا قیامه ت«)ل9(، 
.به ره به یان نزیکه و که مێکی دی که ڵه شێر ده خوێنێت و عه نده لیب   .  .«
به یانی دێته زمان، ته بیعه ت هاتنی سوبحێکی دی راده گه یێنێت«)ل177(،»ئاه 
دالی خۆشه ویسته خه یاڵیه  که م، خۆشه ویسته ئه فسانه یی و نائومیده که م، ئه ی 
ئه شقێک که هه میشه لێمه وه نزیکیت و به ئه ندازه ی دوورترین ئه ستێره ش لێم 
دووری. . .«)ل297(،»ئاه دالیا بۆ برینه کانی منت تیمار کرد، بۆ لێ نه گه ڕایت 
بمرم بۆ له بری گولله یه ک هه زار برینی ترت کرده رۆحم. . .«)ل314(،». . 
.جه الده ت نامه یه کی له هه وادا ده گرته وه و ده وه ستا و ده یخوێنده وه، نامه یه ک بوو 
له سه ر لم، له سه ر مردن، له سه ر خنکان له ژێر ئه ستێره دا، له سه ر بێده نگی. 
. .«)ل565(.»ئۆقیانووسی هاوار«، »فریشته ی لم« و . . . یان ئه و که سه بلووریین 
و  شووشه یانه که به رگێکی شاعیرانه یان له به ر کراوه بۆ ئه وه ی بێ سێ و دوو 
که سایه تیه کانیان له خوێنه ر روون بێت و خێرا به سه ر به ر ده نگدا بسه پێترێن: 
»جه الده تی کۆتر، جه لیلی باران، جه میلی پرۆشه، حه سه نی تۆفان، عه بدواڵی 
ته رزه، نووری به فر«. گه رچی به هۆی هه ڵپه سارده یی ئه م که سانه له نێوان واقێع و 
خه یاڵدا ره نگه ئه م ناوه تێکه ڵکارانه تا راده یه ک سروشتی بنوێنێ، به اڵم ئه و توازن 
و هاوته ریبیه گرینگه و باوه ره بڕیارکراوه  که خه سڵه تی رۆمانێک له چه شنی 
رئالیسمی جادووییه، تێک ده چێ. گه ر »کۆتر« پاشگرێکی له بار بێت بۆ »جه الده ت« 
که له نێوان زه وین ئاسمان دا له هاتوو چوودایه، باران و پرۆشه و تۆفان و به فر 
و ته رزه له هیچ یه ک له که سه کان ناوه شێته وه. دیاره نه ک هه ر زمانی ئاسایی 
به ڵکوو زمانی ئیسته عاریش بۆ ده ربڕینی مه به ستی خۆی مه وقعییه ت و باری 
تایبه تی خۆی ده وێ. هیچ چه شنه کرده  وه و فه زایه کی نه واقێعی و نه فانتزیک 
بۆ »جه لیلی باران، جه میلی پرۆشه، حه سه نی تۆفان، عه بدواڵی ته رزه، نووری 
به فر«، تابین نه کراوه بێ جگه له وه ی ئه م جۆره پێناسانه الیه نێکی کلیشه یی و 
شوعاری چێ ده که ن و که سه کان له به ستێنێکی  دینامیکی دوور ئه خه ن و له 
ته نگه ژه یه کی وه ستاودا قه تیسی ده که ن. له الیه تریشه وه ئه م چه شنه ناولێ نانه 
به هۆی دووپاته بوونه وه ی بۆ هه موو یان زۆربه  ی که سه کانی نێو رۆمانه که، ده بێته 
تایبه تمه ندیه کی شیواز)سه بک(ی که ئیتر له الی خوێنه ره وه به جد ناگیردرێن.
و  رۆمان  و  زمانی شێعر  مه ودای  عه لی«  به ختیار  به رێز»  که  دڵنیام  ئه من 
داخه وه  به  به اڵم  ده ناسێ  باش  هونه ر  و  واقێع  نێوان  مه ودای  و  فه لسه فه 
ئه دوێ. شێعر  زمانی  به  رۆمان دا  له  و  فه لسه فه  زمانی  به  شێعردا  له 

٣-غیابیداڕشت
 ده ربڕینی حه قیقه تی قوربانی تۆڵه یه که له جه الد، بۆیه مۆته  ی»جه الده تی کۆتر«، 
وه ک رۆحی »هاملێت«ی باوک ده نیشێته سه ر»عه لی شه ره فیار« و داوای تۆڵه ی 
لێ ده کات. »جه الده ت« به ده ربڕینی بوونی خۆی تۆڵه له ئه و جه الدانه ده کاته وه 
که پێیان وا بوو به کوشتن له ده ستی رزگار ئه بن هه ر وه ک هه ر ره وایه تێکی 
فانتزیک ره نگه تۆڵه یه ک بێت له و واقێعه تاڵه که بێ به زییانه مرۆڤ هه ڵده پێچێ.
بناخه ی چه مکی رۆمانی»شاری مۆسیقاره سپیه کان« له سه ر ئه وه یه بڵێ که 
گێڕانه وه ی کاره سات رۆچنه یه که بۆ تیشک خستن به سه ر الیه نه نه مره کانی 

مرۆڤ. واته کاره سات گه رچی ره نجێکی زۆر بۆ مرۆڤ پێک دێنێ له الیه که وه 
سه ره تایه که بۆ ده رخستنی الیه نه شاراوه وه و پیرۆز و نه مره کانی مرۆڤ. ئه مه ش 
جیهانێکی تازه یه که رۆمانه که له هه وڵی ده ربڕینیه تی به اڵم غیابی داڕشتێکی 
داستانی به گشتی پێشی به پێکهاتنی ئه و جیهانه گرتوه و ئه وه ی که پێکهاتوه 
پتر له ره وایه تی بیره وه ریه کی ئه زه ڵی ده چێ تا جیهانێکی داستانی که له سه ر 
داڕشت و زمان و زه مان واته ره وایه ت چێ کرابێت. »عه لی شه رفیار« که رسته یه که 
به ده ستی »جه الده تی کۆتر« و ئه ویش ئامرازێکه به ده ستی »به ختیار عه لی« 
بۆ ئیفشای جه الد و ده ربڕینی واقێعی به عس و پاکتاویی و دژایه تی له گه ڵ 
حیزبایه تی و ره خنه له شه ڕی ناوخۆ و راگه یاندنی مانیفیستی هونه ری و فه لسه فی 
و فێرکاری شێوه ی چیرۆک نووسین و تایبه تمه ندیه کانی ره خنه و ره خنه گر. 
»شاری مۆسیقاره سپیه کان« پتر له وه ی که جیهانێکی داستانی ئه سته تیک بێت، 
ئامرازێکه بۆ ده ربڕینی هه ڵوێسته  سیاسی و فه لسه فی و ئه ده بیه کان. به م پێیه له 
زۆر به شی رۆمانه که دا وتار و ره سته  ی زۆر له چه شنی وتار و ره سته کانی »به ختیار 
عه لی«به خۆیایی ده بیندرێ: ». . .دادپه روه ری ئه وه یه به ر له دوژمنه که ت تۆ 
ده ستت بگاته زه وییه کانی تر و سه رده مه کانی تر. . .«)ل197(،»حه قیقه ت له هونه ردا 
وه ک حه قیقه ت نیه له ژیاندا. . .«)ل209(» . . . له ئۆتێلێکی سووتاو و وێران دا 
بوو له ناوه ڕاستی شاردا، که چه ند ساڵێک دواتر، گۆڕدرا و له بنه وه تازه کرایه وه، 
بوو به شۆێنی ئه و وه فده بێئیشانه ی له مسه رو له و سه ری دونیاوه روویان له 
کوردستان ده کرد. . .«)ل320(. »نا ئازیزان پاڵه وان له حیکایه تخوان گرنگتره 
ئه وه من بووم ئه و رۆژه تاریکانه م بینی نه وه ک عه لی شه ره فیار. . .«)ل342(.
 جیهانی واقعی و واقعی فانتزیکی رۆمانه که و که سه کان و هه موو چه مک و 
فه زاکان ئۆبژه ی »به ختیار عه لی«ن که به هیزێکی دیکتاتۆریانه وه له ژێر چنگی 
خۆی دا باره وباریان ده کات و کورته کاتێکیش به بێ ویستی ئه و نه جه الد و 
نه قوربانی مافی بوونیان نیه. جیهانی رۆمانه که قت وقایم به زنجیری زانایی و 
له خۆڕادینی نووسه ر چاودێری ده کرێ. لێره دایه که جاری وایه درێژه پێ دان و 
دووپاته کردنه وه ی بێ که ڵک، رۆمانه که ی تووشی حه شڤ و په تک کردنه وه ده کات. 
»تابڵۆیه ک که ده مرێت بۆ هه تاهه تایه ده مرێت. . . توانای مۆنالیزا له سه  ر مانه وه 
هه زاران جار له توانای ئیمراتووڕیه ته گه وره کان له سه ر ژیان و به رده وامی درێژ تره، 
مێژوو ده ڕوات به اڵم مونالیزا هه ر له وێیه، . . . هونه ر ته نیا هه ستکرده نییه به و 
شتانه ی که نایانبینی ئه وشتانه یه که ده بێت بیبینین. . .ته نیا هونه ری شێوه کار 
ئه و ده رفه ته مان بۆ ده ره خسێنێت ئه به دییه ت ببینین«)ل263(. ئه م ده مه ته قه 
سه باره ت به نه مری هونه ر چه ند پات و چه ندپات ئه بێته وه ئه ویش له حالێکدا 
که به رده بناخه ی رۆمانه که ش هه ر له سه ر نه مری هونه ر دایه. بڵێی »به ختیار« 
دڵه ڕاوکێی ئه وه ی هه بوه که الیه نی داستانی رۆمانه که ، که مۆسیقای وه ک 
هێمایه ک له نه مری و ئیشراق و به رده وامی هونه ر ئه گێڕێته وه، بڕستی ده ربڕینی 
ئه م چه مکه ی نه بێ و به رده نگه گه مژه کانی تێکسته گه وره که ی لێی تێ نه گه ن!؟
زۆربه ی ره وایه ت و چه مک و فه زا و که سه کان، له شه هوه  تی وتنه وه سه رچاوه یان 
گرتوه تا پێویسته یه کی داستانی. ئه م شاوه ته که به و هه موو چه ندپاته کاریه 
نابێت، دان به دانه مرکانی خۆیشی داده نێت: »من له و داوه ت وئاهه نگه  تێر 
گه وره ی  گه وره  کتێبێکی  باسکردنیان  که  بینی   شارم  ده یه ها  سه یرانه دا 
وه ک  شاره،  ئه و  قووڵی  نهێنی  جه الده ت  رای  به   .  . ده وێت«)ل487(.». 
سه ر  له  وێنه یه کی  ده توانێت  مرۆڤ  ناکرێت.  وه سف  شتێکه  جوانی  نهێنی 
دروستبکات، به اڵم ناتوانێت ده ستبخاته سه ر دوا مانا و دوا جه وهه ری«)ل568(.
ئه وه داڕشتی رۆمانه که نیه که »عه لی شه رفیار« تووشی »جه الده تی کۆتر« و 
»جه الده ت«یش تووشی مۆسیقا و ئیسحاقی لێوزێڕین و شاری پرته قاڵه سپیه کان 
و جیهان؟ی ناو رۆمانه که ده کات، به ڵکوو سه ر له به ری ئه م رووداوانه ویست و 
پیشا زه ینی »به ختیار عه لی«ـه و هه موو که سێک له ژێر ده مامکی ئه وه وه، وه 
ده نگ دێت. واته »شاری مۆسیقاره سپیه کان« نه ک له پێویسته یه کی داستانیه وه 
به ڵکوو له پێش ئاگایی و ویستی زاڵی نووسه ر)به ختیار(ه وه سه رچاوه ی گرتوه. 
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کێشه ی رۆمانه که له وه دایه که ده ره قه تی دیاری کردنی سنووری هه ڵوێستی ره وایی و 
ره وایه تی هه ڵوێست، نه هاتوه واته ده روه ستی واڵمی ئه م پرسیاره نه بوه که ئایا ده ربایسی 
ره وایه تی هه ڵوێسته کانه یان ئه یه وێ به هه ڵوێستێکی ره واییه وه روو بکاته جیهان؟  

٤-حهقیقهتیسپی
ئه و  سپیه.  حه قیقه تێکی  ره وایه تی  ده ربه ستی  سپیه کان«  مۆسیقاره  »شاری 
حه قیقه ته سپیه نه  نووسراوه یه که له پاڵ حه قێقه تێکی موته عه یین و رووقایم- که 
بێ به زییانه واقێعی مرۆڤ و مه رگی لێ ده که وێته وه- له هه وڵی نه مری مرۆڤ دایه. 
بۆ ده ربڕینی ئه م حه قیقه ته سپیه هێڵیکی سپی له سه ره تاوه تا کۆتایی کێشراوه 
و فورمی رۆمانه که ی له سه ری بنیاد نراوه. هێڵێک که هێمایه که له  جیهانی ئه و 
حه قیقه ته سپیه  و هه ر که س و هه ر رسته یه ک که ده چێته وه سه ری، درۆشمێکی 
سپی پێوه یه: »سه رتاپای سپی بوو، تی شێرتێکی سپی، پانتۆڵێکی سپی، جووتێک 
پێاڵوی بریقه داری سپی«، »زه رفێکی سپی دامێ«، فلوتێکی سپی«، »ده ستێک 
بیجامه ی سپی«، »ماڵێکی سپی«، »رۆحێکی سپی«، »پرته قاڵی سپی«، »کراسێکی 
سپی«، »مێزێکی سپی«، »عه با سپیه که ی«، »ئه سپی سپی«، »شازاده ی سپی«، . 
. .»کۆتری سپی«، »خاولییه کی سپی«، »شاری مۆسیقاره سپیه کان«، »فریشته 
.»تیپی مۆسیقای   .  . درێژی سپی«،  »پاڵتۆیه کی  ئاسمان«،  پوشه کانی  سپی 
که شتی سپی«. ئه م نیشانه سپیانه وه ک توخمێکی نه گۆڕ، به نووساندنی جیاوازیه 
رووبنه ماییه  کان، یه کێتیێکی ساختاری پێک دێنن. ئه م یه کێتیه رووخانیه، له 
سه ر ژێرخانێکی پارادۆکسکاڵ دا پێک هاتوه. پارادۆکسی گه یشتن به هه رمان و 
ستایشی مه رگ. »شاری مۆسیقاره سپیه کان« شارێکی نه مری پڕنه هێنیه و ره مزی 
مانه وه و هونه ر. الیه نی هزرمه ندی هه بون و مه یلی هه رمانی مرۆڤ و جیهان 
به اڵم ده روازه ی ئه م شاره مه رگ و نه  مانه. ته نیا به ئه زموونی مه رگه که درگای 
ئه م شاره ت لێ ده کرێته وه. به مه رگی»سه رمه د تاهیر«ـه که فلووته سپیه که 
وه ک میراتیه کی پر نهێنی و ره مزی جاویدانه گی ده گاته »جه الده ت«. »جه الده تی 
کۆتر« به هۆی ده رچوونی له کاره ساتێک که ببوه هۆی مردنی هه موو هاورێکانی، 
الی خه ڵک بیره وه ری مه رگ بوو. »مردنی هه موو هاورێکانی ناوبانگێکی زیاتری 
بۆ جه الده تی منداڵ دروستکردبوو که تاکه  که سێک بوو له سه رزه مینی مردن 
گه ڕابووه وه«)ل17(. سه ره تای نزیک بوونه وه ی »جه الده ت« له مۆسیقا دوای ئه و 
کاره ساته وه ده س پێ ده کات و وه ک بڵێی هاورێکانی ئاماده گی رۆیشتنیان بوه 
و ئه م هێشتا نه گه یشتوه ته پله ی چوون به ده روازه ی مه رگ و ئۆقره گرتن له 
سه رزه مینی هه رمانی شاری مۆسیقاره سپیه کان. » دوای ئه و رووداوه پله ی ته نهایی 
و غوربه تی ئه و منداڵه گه یشته ئاستێکی ترسناک له و کاته شه وه به جۆرێکی 
سه یرتر ژیانی بۆ مۆسیقا ته رخان کرد. . .«)ل16(. رووداوه  مه رگ ئاساکه ره نگه 
تیشکێکی ئه و شاره ی پیشانی »جه الده ت« دابێت و موعجیزه یه کی پێ به خشی 
بێت که روو بکاته مۆسیقا و هه ر موعجیزه ئاسا زۆربه ی ئامێره کان فێر بێت و شه و 
رۆژ له تۆمارێکی بچوکه وه گوێی له سۆنات و سه مفۆنیاکانی دونیابگرێت و هه موو 
مۆسیقاره گه وره کانی دونیا و ئاوازه کانیان له دووره وه بناسێته وه)بڕوانه ل 16(. 
»جه الده ت« که بریندار ده بێت »ئۆم و فه زل« خواژنی ته پ و تۆز نه جاتی ده دا و 
ده یگه یێنێته »تیاتری پرته قاڵی سپی«، لێره شدا جارێکی تر»جه الده ت« به شێوه یه ک 
ئه زموونی  له  له گه ڵ کات جه الده ت  بڵێی کات  وه ک  ده ئه زموونێ.  مه رگ 
مه رگ دایه. له»تیاتری پرته قاڵی سپی«دا به جۆرێکی تر جوانیه کانی هه ناوی 
جه الده ت ده کووژن، کوشتنێک که به جۆرێک ره مزی راگرتنی جوانیه. ئه مه ش 
قۆناخێکی تر له مه رگه که جه الده ت ده بێ تێیپه ڕێنێ. له وێ دوکتوور »مووسای 
بابه ک« پێی ده ڵێ:» . . .که ئه و شه وه تۆم به خوێنه وه بینی، تێگه یشتم ئه  وه ی که 
ده توانێت نهێنی ئه م مۆزه خانه بپارێزێت، ده بێت یه کێک بێت خۆی مردنی بینیبێت 
و له تاریکستانی مه رگه وه گه ڕابێته وه، ته نیا ئه و که سانه  ده توانن ببن به پاسه وانی 
ژیان که مردنیان بینیوه«)ل114(. »جه الده ت« به مۆسیقا ته تهیر ده کرێ و ده گاته 
ئیشراق و دوایی له الیان ئاسایشه وه ده کوژرێ و هه موو نهێنیه کانی شاری مۆسیقاره 
سپیه کان و هاورێکانی به چاو ده بینێ. ئه م کوژرانه ته شقی ئیشراقی »جه الده ت«ـه 

و گه یشتنی به هه موو نه هێنیه کانی واڵتی هه رمان. رۆمانه که ش به به شی مااڵوایی 
قه قنه س کۆتایی پێ دێ و »جه الده ت« وه ک قه قنه سێک ده نوێنێ که به مردن 
و ژیانه وه ی دووباره و دووباره له نێوان جیهانی مان و نه ماندا له هاتووچوودایه. 
ئه وه ی له م پێکهاته پارادۆکسیکاڵه ده که وێته وه ستایشی ئه و مه رگه سپیه یه که 
مرۆڤ ده گه یێنێته جیهانێکی جاویدان. گه رچی رۆمانه که له هه وڵی رزگاری 
قوربانیه کان له نه مان و فه وتان دایه به اڵم له الیێکیشه وه به وه ی که کلیلی ئه م 
جاویدانیه گیه مه رگه و مه رگیش به ده ستی جه الده وه یه، ناراسته وخۆ جه الدیش 
ستایش ده کرێ. »ئیسحاقی لێوزێڕین« که »جه الده ت« و »سه رهه نگ قاسم«، 
به ره و باکوور ده بات بێ جگه له مه رگ رووی له چ سه رزه مینێکه؟ »ئیسحاق« پاش 
ماوه یه ک که ئه و دوو منداڵه –که له ته شقی؟ مۆسیقاری دان- له ماڵی خۆ راده گرێ 
وه ک پیری خانه قا فێری پااڵوتنی رۆح و هه ڵنۆشینی مۆسیقایان ده کات، روو به 
شوێنێک ده یانبات که مه رگ و به عس کۆتایی سه فه ره که یانه. گه ر مه رگ نه بایه، 
گه ر جه الد نه بایه ئیسحاق به چی خۆی ده خسته ئه و دیوی مه رگ و جه الده تی 
به شانی جه الدێک وه ک »سامیری بابلی« ده گه یانده پرته قاڵی سپی؟ له بیرمان 
بێت که سه ره تای پێغه مبه ریه تی مۆسیقایی»جه الده  ت« به خۆکوشتنی »سه رمه د 
تاهیر«ـه وه ده ستی پێ کرد. به م چه شنه ستایشی مه رگ الیه نێکی بن واته یی 
رۆمانه که یه و ئه مه ش رۆمانه که ده خاته ئه و ته نگژه پارادۆکسیکاڵه  ئایینیه وه که 
هه م هه ڕه شه ی دۆزه خ بۆ جه الد ده کا و هه م به ستایشی مه رگی قوربانی، 
مزیانی به هه شتی ده داتێ. ئایاکوو مه رگ و جه الدیش وه کوو هه موو شتێک له 
الی ئیماندارانی شاری مۆسیقاره سپیه کان ، مه رگی سپی و جه الدی سپیه؟ 
ئه گه ر نووسین ره مزی هه رمان بێت له الی »شه رفیار« رێگایه که به ره و مه رگ: »به 
اڵم هێدی هێدی نووسینم وه ک رێگایه ک ده بینی به ره و مه رگ«)ل11(، ستایشی 
نووسین وه ک ره مزی هه رمان بڕوای قووڵی »جه الده تی کۆتر«یشه، چونکوو کاتێک 
که  خوازیاری  نووسینی خۆیه تی مه رگ و هه رمانی وه ک ئه زموونێک تاقی 
کردوه ته وه و به م قه ناعه ته گه یشتوه بۆیه ستایشی نوسین ستایشی مه رگه و 
ده کات. پێ  ده س  سپیه کان«ـه وه  مۆسیقاره  »شاری  سه ره تای  له  ئه مه ش 

٥-فهلسهفهیسپیوحهقێقهتیسێههم
نووسه ری مه کزیکی »کارلوس فوئنتس« ده ڵێ:» ئێمه له شوێنێکدا ئه ژین که ئه بێ 
هه موو شتێ له سه ر ڕا بکوترێته وه، به اڵم ئه بێ شێوه ی ئه م کوتنه وه ببینینه وه«، 
کوردستان به هۆی مێژووی تایبه تی خۆی و روو به روو بوون له گه ڵ گه لێک 
دیارده ی تراژیک و کاره سات، شوێنێکه که بابه تگه لێکی تازه و شیاوی گێڕانه وه ی 
بۆ جیهان هه یه، له واقێعه مێژوویی و کۆمه اڵیه تیه کانیه وه بگره تا الیه نه سیاسی و 
ترس و هۆمێد و ته نیایی و زیندان و خاپووری و بێ ده ره تانی وگۆڕی به کۆمه ڵ و 
مه رگ و ئه نفال و حه ڵه بچه، هه موو ئه و بابه تانه ن که به هونه ر کردن و گێڕانه وه یان 
پێویسته یه کی حاشا هه ڵنه گره. دیاره کات و ساتی وا هه یه که بێ جگه له هونه ر 
به هیچ کلۆجێکی تر ناگێڕدرێته وه. هه ست و کاره ساتی وا له نێوان جه الد و 
قوربانیه کان دا هه یه بێ جگه له حه کایه ت بۆ که س ناگێڕدرێته وه. له م شوێنه دا 
که هه بوون شااڵو دراوه و هه زاران بیره وه ری فه وتاوه و هه ر کاتێک بوون له 
مه ترسی دایه، ره وایه ت وگێڕانه وه و وه بیر هێنانه وه ته نیا رێگا چاره ی رزگار بوون 
له نه بوونه. »هانائارنت« ئه ڵێ:» مانای هه بوونی ئینسانی هه ر ته نیا هێزی داگۆڕان 
و زاڵ بوون به سه ر جیهان دا نیه، به ڵکوو توانستی به بیر ڕاسپێران و وه بیرهاتن و 
مانه وه له قسه یه کی ره وایی و بیره وه ریه  کان دایه)زندگی در دنیای متن ڵ 72(. 
رۆمانی »شاری مۆسیقاره سپیه کان« ده ربه ستی ده ربڕینی هاواری قوربانیه کانی 
بردنه.  ناو  له  به ره نگاری مه به ستی دیکتاتۆر که سڕینه وه وه و  دیکتاتۆریه و 
ئه م  له سه ر  سپیه کان«  مۆسیقاره  سه ره کیه کانی»شاری  چه مکه  له  یه کێک 
مه به سته دانراوه: ». . . له ماوه یه کی که مدا واڵت پڕ ده بێته وه له حه قیقه تی 
دۆزراوه، له هاواری ئه و مرۆڤانه ی له ته پ و تۆزی جه نگه کاندا خه ریک بوو یاد 
ده چوونه وه . . .«)ل600(. به اڵم ئایاکوو رۆمانه که به و ئامانجه ی خۆی گه یشتوه؟ 
به پێی قسه که ی»کارلۆس فوئنتس« که له سه ر کوتنه وه  و شێوه ی کوتنه وه ی شته کان 
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پێ داگری ئه کات»به ختیار عه لی« وه ک ئه رکێکی هونه ری یان رۆشنبیرانه هه ست 
به م کوتنه وه ده کات به اڵم شێوه ی کوتنه وه ی النی که م له م رۆمانه دا ئامانج ناپێکێ. 
هه یه:  سه ره کی  مه به ستی  چه ند  رۆمانه   ئه م  داڕشتنی  له  »به ختیار« 

-گێڕانه وه ی مرۆڤ له ته نگانه ی بوون و نه بوون دا؛
-گێڕانه وی کورد له ته نگژه ی پاکتاوی دا؛

-به نه مرکردنی شوناسی کورد به هۆی هونه ری ره وایه ته وه؛ 
-که ڵک وه رگرتن له شێوه  ره واییه کوردیه کان وه ک خاتره ره وایی و نه قاڵی و حیکایه تخوانی؛ 

-ئاوڕ دانه وه له ئه فسانه ی کوردی و ئوستووره کانی؛
 -به مۆدێرن کردنی شێوه ره واییه کانی کوردی؛

-الکـردنه وه له  پۆست مۆدێرن و ئــه  و بیرۆکه یه ی که هـه رچی تۆ تێی بگه یت 
ئه وه حه قیقه ته؛

-راگرتنی شوێن پای نووسه ر له دێر به دێری رۆمانه که؛
-ڕەهاگه ری و سنوور دانه نان بۆ ده ر که وته کانی زه ین؛ 

-به شوناس کردنی کاره سات و به کورتی گێڕانه وه ی الیه نێکی نه ناسراوی مرۆڤ 
به گشتی و کورد به تایبه تی.

و  ئایینی  نیمه  متافیزیکاڵی  دنیایه کی  مه به ستانه  ئه م  کوتنه وه ی  بۆ  که 
تایبه تمه ندیه کانی  بۆ خۆی هه ڵگری  ئۆستووره یی درووس ده کات که  نیمه 
ئایدۆلۆژیکه ئه ویش له الیان »به ختیار عه لی«ه وه که به پوختی  جیهانێکی 
نووسیوه. خه ساره کانی  و  ئایدلۆژیا  سه ر  له  بابه تی  چه ندین  پاراوی  و 
کێشه ی عه ین و زه ین، کێشه ی سوبژه و ئابژه، کێشه یه کی گه وره ی فه لسه فی 
ته مسیلێک  که وته وه.  ئه فالتوون  ته مسیلی»مۆسۆل«ی  له  که  بوو  مێژوویی 
بڕیه  چاوی  و  خافاڵند  خۆی  جه سته یی  و  ئێره یی  واقێعی  له  مرۆڤی  که 
چاو  ئیزنی  متافیزیک  تیژی  تیشکی  که  رۆچنه یه ک  متافیزیک.  رۆچنه ی 
هه ڵهێنانی پێ نه دا و له واڵمی پرسیاره کانی تاوانی گێلی و گه مژه یی وه به ر 
که وت و فێر بوو له بری دیتن و پرسین، گوێگرێکی باش بێ و به وه ی که 
ده یبیسێ سه رمه ست بێت و له ژێر تاوی متافیزیک به مه دهۆشی بتاوێته وه.
ئایا »شاری مۆسیقاره سپیه کان« یان شاری وه همه کانی زه ینی شیزۆفرنیکی 
جه الده تی کۆتر که بۆ خۆی ستایشی متافیزیکه، ده ره قه تی ده ربڕینی واقێعی 
کورد دێت؟ ئایا پێی ده کرێ کاره سات و مێژوو بکا به شوناسی کورد؟ گه ر 
بڵێن ئه مانه داخوازیه کی نه شیاو و بێ پێوه ندیه له رۆمان، ده ڵێین ئایا ئه م شاره 
ئه توانێ شوناسی کورد بگێڕێته وه؟ گه ر ئه مه ش به ویستێکی نه گونجاو بزانن 
ئه پرسین ئایا ئه و جیهانه متافیزیکاڵه بڕستی ئه وه ی هه یه  وێنه یه ک بێت له 
جوانی ناسی ره وایی کوردی به هه موو خۆشی و ناخۆشی و بوون و نه بوونه کانیه وه؟
ئایا ئه م جیهانه ئایدیاڵۆگه بۆ خۆی جیهانێکی تازه ی داسه پاو نیه؟ » ئه وانه 
ژماره یه ک خه ڵکن په رۆش و شیفته ی جوانیین. هه نێکیان له تاریکی دا دوای 
جه الده ت ده که ون و ناتوانن بیگرن. . . ئه و په یامهێنی زه مین و زه مانێکی تره، 
نامه یه کی نهێنی پێیه، که دوای تێپه ڕینی سااڵن و مانگانێکی زۆر ژماره یه کی 
که م ده توانن شفره کانی بشکێنن و بگه نه نهێنیه راسته قینه که ی و ببن به 
ئه وه ی  ئیدعای  رۆمانه که  زه ریای جوانییه کوژراوه کاندا«.)ل598(  له  پاسه وان 
هه یه که جیهانێک ده گێڕێته وه که له حه قێقه تی ئه م جیهانه ناگونجێ و له 
جیهانی الهووتیش ناچێ و شانازی به وه ده کات که جیهانێکی سێهه مه و به 
حقیقه تێکی تازه وه به تێکه ڵکاری واقێع و فانتازیا له سه ر بنه مای هونه ر سازکراوه. 
ئه م جیهانه که خۆی به نائیالهی و نائایینی ده ناسێنێ و هاوکات له گه ڵ ئه وه ش 
ئیدعای مه عنه وییه ت ده کات، بۆخۆی پڕاوپڕجیهانێکی ئایین ئاسا و ئایدۆلۆژیکه. 
جیهانی»شاری مۆسیقاره سپیه کان« که دایم له نهێنیه کان ئه دوێ و به راز و ره مز 
پاساوی هه موو شته کان ئه داته وه و هه موو چه مکه کانی سه لمێنراو و حه قێقه تی 
حاشا هه ڵنه گر و که سه کانی پااڵوته ئه نوێنێ و تاوانی نه زانین و تێ نه ؛هیشتن 
ده خاته به ر به رده نگ و له باتی وه اڵم دانه وه هه ر پرسیارێک ده باته وه سه ر نه زانین 
و تێ نه گه یشتن و باوه ڕ پێ نه هێنان، ئایا جیهانێکی داخراوی ئایدلۆژیک نیه؟. 

» به اڵم ده یزانی نهێنیه کی ون هه یه ناتوانێت بیدرکێنێت، نهێنیه ک ده که وێته 
ده ره وه ی سنووری زمان . . . نهێنی هه ره گه وره ی شاری مۆسیقاره سپیه  کان 
له شه قامه کان و کوچه کان و گه ڕه که  به رینه کانیدا نییه، به ڵکوو ئه و نهێنییه له 
مۆسیقاکان و تابڵۆ و نامه کاندایه که له وێوه ده گه ڕێنه وه بۆ جیهان«)ل569(. دیاره 
ئه م شێوه دوانه سه باره ت به شته کان، بێجگه له وه ی ئیدعای رازی قووڵ و نهێنی 
بێ بگار ده کات هیچ شتێکت بۆ ناگێڕێته وه بگره هه ر چه شنه ره خنه و پرسیاریش 
بخاته ئه ستۆی  نه زانیین و تێ نه گه یشتنت. له سه ره تاشدا »عه لی شه ره فیار« 
کوتبووی هه ر تێکستێکی گه وره دوژمنی گه مژه ی هه یه، واته دوژمنێک که به 
هۆی لێ حاڵی نه بوون دوژمنایه ت ده کات. عه ره ب ده ڵێت»الناس عدوٌ ما جهوال«. 
کێشه که نه ک له سه ر مه به ست و چه مکه کان که له سه ر شێوه ی کوتنه وه ی 
ئه م چه مکانه یه. که سایه تیه سوپێرمه نه پااڵوته که ی سۆفیه کی وه ک »جه الده تی 
کۆتر« و وه نواندنی جیهانێکی بارگاوی و پڕنهێنی وه ک شاری مۆسیقاره سپیه کان 
تا چ راده یه ک واقێعی ئه ستاتیکی و ره وایی کوردی پێوه یه و تا چ راده یه ک 
مرۆڤ له واقێعی خۆی تێی ئه گه یێنێ؟ که سایه تی »جه الده ت«بێجگه له وه ی که 
له حه قیقه تی قوربانی بمانخافاڵنێ له واقێغی هیچ قوربانیه کمان نزیک ناکاته وه. 
و»لورا«  که سایه تی»ئه گنێس«  کاتێک  »هه ر مان «دا  رۆمانی  له  کوندرا«  »میالن 
به راورد ده کات ده ڵێ:»له جیهانی ئێمه دا، که بێچمگه لێکی زۆر و وه ک یه کچووی 
تێدایه، زۆر ئه سته مه که مرۆڤ باشاری سه قام گیری شوناسی خۆی بکات و 
قایل به تاقانه یی خۆی بێت. بۆ په روه راندنی تاقانه یی خۆت دوو چه شنت له 
به ر ده م دایه: چه شنی پێ زیاد کردن و چشنی که م کردنه وه. »ئه گنێس« هه ر 
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شتێک که الیه نی ده ره کی هه یه و ده سه وامه له خۆی که می ده کاته وه تا 
چیایه ت)ماهیه ت(ی په تی خۆی لێ روون بێته وه. شێوازی »لورا« به پێچه وانه یه: 
ئه و بۆ ئه وه ی که خودی خۆی فره تر به ره چاوی و شایانی تێ گه یشتن و به ل 
بکاته وه، دایمه سفه ت گه لێکی زۆری پێ ده نووسێنێ و تێ ده کۆشێ خۆی له  
گه ڵ ئه و سیفه تانه یه ک خات.)کوندرا،1379،132( که سایه تی»جه الده تی کۆتر«ی 
هه ڤده ساڵه که بڕیاره که سایه تی و شوناسی کوردێک له ناو مه رگ و ژیان دا 
بنوێنێ، هێنده نکۆڵی له واقێعی ده ره کی و بوونی واقێعی خۆی ده کات، ئه بێته 
که سێکی ئاسمانی و ئه و سوپێرمه نه که له واقێعی کورد دوور ئه که وێته وه 
و ئه گاته ئیشراق و ته قواییه کی مۆسیقاییه وه: »مرۆڤ که مۆسیقای لێ نه دا، 
ده توانێت به ئاسانی درۆبکات«)ل147(.». . .وه سوه سه ی پێغه مبه ره کانی ده هاته وه 
 یاد«)ل282( گه رچی جاری وایه خودی رۆمانه که ش دان به ناته وانی جه الده ت 
داده نێت:». . .نابێت شه و دره نگ به م شاره دا بگه رێیت، تۆ له وه منداڵتری سه یری 
ئه م شتانه بکه یت«)ل215( به اڵم جه الده ت ورده ورده سیمای پێغه مبه رێک به 
خۆوه ده گرێ و بارگاوی ده بێت ئه وه نده ی که هه موو که سێک به خیتابێکی 
ئاسمانیه وه ئه یدوێنێ:». . .نهێنیه کی گه وره م هه یه بتده مێ، نهێنیه کی که ده بێت 
تۆ خاوه نی بیت، تۆ ئه ی منداڵی نه جیب«)ل294(،»ئه ی منداڵی نه جیب من 
و تۆ زۆر شت له نێوانماندایه . . .«)ل295(،»ئه ی منداڵی نه جیب تۆ چۆنت 
پێغه مبه رێک  به  به م چه شنه جه الده ت ده کرێ   )317(».  . بێ.  وا  با  ده وێ 
مردن  له  که  شانه  سه ر  له  ئه وه ی  ئه رکی  و  مۆسیقایه  موعجیزه که ی  که 
مردووه کان«)ل401( مۆسیقاره  پێغه مبه ری  به  ده بیت  »تۆ  بکات:  رزگارمان 
جه الده ت که له سه ره تاوه به بێ لۆژیکێکی داستانی بۆ ئه رکی پێغه مبه ری خۆشه 
ده کرێ، به اڵم پێغه مبه رێکی ناسه رده م و به جێماو له قۆناغی ئێستا که شێوازێکی 
تاقی کراو و په ک که وته هاتوه ته گۆڕه پانی رزگاری که سه کان و ئه و مۆعجیزه یه 
که پێیه تی نه وه ک که س له مردن ناگه رێنێته وه به ڵکوو به و ئیدعایه ی  که به 
هه رمانیان ده گه یه نێت به ستایشی مه رگ هه موان له مردن نزیک ده کاته وه. 
»جه الده ت« بۆ رزگاری کام ئۆمه ت هاتوه؟ ئه م پێغه مبه ره ناسه رده مه که له عاله مێکی 
ئینتزاعییه وه دنه ده درێ و دائه به زێته کۆمه ڵگایه ک که بارگاوی بوون و نووسان به 
په ره وایه ته کان کێشه ی گه وره ی واقێعی مێژوویی و کولتووریه تی و له خۆی بارگاوی ترن. 
»جه الده ت«ی مه رگ ئۆگر، چ مزگێنیه کی پێیه بۆ کۆمه ڵگای ئاخنیوه به مه رگ.
»جه الده ت« و مۆعجیزه که ی که له کاره ساته وه هه اڵیساون هیچ چه شنه رامان 
و شیکاریه کیان له پێناو کاره سات دا نیه و ئه مه ش دان پێ دانانی سه یری خودی 
رۆمانه که یه: »مرۆڤ مۆسیقا لێده دات چونکه له نێوان چاوه روانی کاره سات و 
کاره ساتدا هیچی نیه بیکات«)ل 309(. دیاره که »جه الده ت« و مۆسیقا ئه و 
مۆسیقارانه به هۆی به ئاسمانی کردنی خۆیان له پێناو واقێعێکی زه وینی هیچیان 
پێ نابێ که بیڵێن. سه یره که »شاری مۆسیقاره سپیه کان«  له هه مووو بواره کان 
ئه دوێ به اڵم له به رانبه ر کاره سات دا و ئه و واقێعه تاڵه بۆ کردن و وتن هیچی پێ نیه!؟
»جه الده ت«له ته مسیلێک دا که بۆ »محه مه دی فیرده وسی« و »جه لیلی باران«ی 

ئه گێڕێته وه باسی باخێکی خه یاڵی ده کات: ». . . باغێک هیچ مه خلوقێک رێی 
تێنه که وتبێت، رۆژێک ده رگا و په نجه ره ی گوڵسازییه که ی خۆی داخست و 
له ودیوه وه که وته درووس کردنی ئه و باغه خه یاڵییه، . . . که ده یه وێت بگه ڕێته وه 
بۆ ناو گوڵه کانی خۆی، ده یه وێت باغچه که ی خۆی بدۆزێته وه، نازانێت چۆن، 
نازانێت کوامه یه گوڵه کانی ئه و له ناو ئه و باغه جاویده دا، ساتێکه هه ست ده کات 
ئه و باغه هه مووی ئه و دروستی کردوه، ئه و به شێکه له باغێکی گه وره که به شه کانی 
یه کتر ته واو ده که ن. باغی یه ک که س نییه، به ڵکوو باغێکی جاویده. . .«)ل440( 
ئه م باغه که په روه رده ی رۆحێکی گشتی»هێگێل«یه وێنه یه که له شاری مۆسیقاره 
سپیه کان به رۆحێکی گشتی و جاویدان ئارمانیه وه که له ته متوومانی مێتافیزیک دا 
واقێعی مرۆڤی لێ ون ده بێ و له و په ڕی حه قیقه تی ئێرایی مرۆڤه وه ئه دوێ. 
به و هۆیه که »به ختیارعه لی« به بوێریه وه نه ویستوه خۆی له تۆی رۆمانه که 
بشارێته وه و ئازایانه رسته به رسته خۆی ده ربڕیوه، رۆمانێکی متافیزیکاڵ که 
مرۆڤی جیهانی ئه مرۆ ئه وه نده له واقێع دوور ئه خاته وه و به جیهانێکی خه یاڵیه وه 
سه رقاڵی ده کات، »شاری مۆسیقاره سپیه کان« بۆ »به ختیار عه لی« گۆڤاری ره هه ند، 
خودکوژیه کی فه لسه فیه یان ویستوویه تی له ره هه ندێکی هونه ریه وه خه ساره کانی 
نوقم بوون له جیهانێکی ئارمانی و متافیزیکاڵ بنوێنێ؟ جیهانێک که قوربانی و 
جه الد له ژێر په رده ی رۆحێکی گشتی دا و له دادگایه کی ئارمانی دا کۆ ده بن 
بێ ئه وه ی هیچ مه عریفه یه کیان له خۆیا یان له یه کتری هه بێت. ئه و جیهانه ی 
که به که م بایه خ گرتنی جیهانی پڕ کاره ساتی واقێع، بوون و مه عریفه ی لێ 
ده سڕێته وه و ده یخاته ئه و په ڕی تێ گه یشتن و شیکاریه وه:»جه الده ت ته واوی 
ئه و سه فه ره ی وه ک خه ونێکی ده گێڕایه وه که مرۆڤ له ناو ته م و دووکه ڵ 
و ره شه بادا بیبینێت، سه فه رێک که ناگێڕدرێته وه، هه وڵی گێڕانه وه شی هیچ 
نییه جگه له هه ڵشاخانێکی گه مژانه به کارێکی ئه سته م و نه کرده دا«)ل317(. 
کێشه ی حه قیقه ت و رۆمان له ده قی رۆمانه که شدا ئاماژه ی پێ کراوه:». . .ده مویست 
دواجار ئه و هه سته قووڵه له خۆمدا بکوژم که من حه قیقه ت ده گێڕمه وه نه وه ک 
رۆمان ده نووسم. . .ئاخر بیرتان نه چێت دواجار من رۆماننوس  بووم نه وه ک 
خزمه تکاری حه قیقه ت«)ل617(. به تێکڕا به و ئاکامه ده گه ین که به پێچه وانه ی 
تا  حه قیقه ته  سه ر  له  داکۆکی  خزمه تکاری  ئه و  شه ره فیار«،  بۆچوونی»عه لی 
رۆماننووسێک که حه قیقه ت بکات به رۆمان و له په نجێره ی رۆمانه وه تێی بڕوانێت.
مۆسیقاره  رۆمانی»شاری  بنه ڕه تی  خه ساری  وایه  پێم  وته  دوایین  وه ک 
هونه ری یه وه  پێویسته یه کی  و  هه ست  له  نه وه ک  که  له وه دایه  سپیه کان« 
گرتوه.  سه رچاوه ی  رۆشنبیریه وه  پێویسته یه کی  و  ئه رک  له  به ڵکوو 
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پێشەکی 
مەسعودمحەمەد)١٩١٩-٢٠٠٢(،دەنگێکیزایەڵەداریرۆژگاریخۆی 
بوو:ئەونووسەریبابەتەچکۆڵەکاننەبوو،بەڵکوهەڵکۆڵێنەریبابەتەگەورەکانی
رۆژگار:زمانسازیی،کولتوورسازیی،نەتەوەسازییوهزرسازیی،بوو.بەاڵمئەو
بەرێگەیبابەتە“بچکۆڵەوتەواونەکراوەکانەوەبابەتە“گەور”انەیدەخوێندەوە..
مەسعودمحەمەدلەکۆتاییشەست،حەفتاوهەشتایەکانیسەتەیرابردوودا
هەرچەندهەوڵیدەدابەنووسینەکانینەخشەیەکبۆزمانسازیی،کولتوورسازیی،
خاکێکیهزرییهەڵبکۆڵێتوبەمەشکوردبتوانێتببێتبەبوونیخۆیو
بەبوونیخۆیەوەلەجیهاندائامادەبێتبەاڵمهاوکاتیشدەیزانیلەودۆخە
پەرتەوازەیبوونیکوردییدا،ئەوپۆتانسیالیتێتەناوەکییە)ژێرخانەهزرییو
توانستەمرۆییە(لەژیانیکوردیدابوونینییە،بۆیە،وەکمرۆڤێکیئاوەزخواز
)راشناڵیزم(،بۆئەوەیئەگەرێکلەئومێدنیشانبدا،روولەخاک،یادەوەریی
قادریکۆییدەکا. زمانیشێعریحاجی لەوانەشخاکی زمان، پەرتەوازەی
هاوکاتیشئەوهەرچەندلەوپۆتانسیالێتەیکوردبێئومێدە،بەاڵمبۆئەوەیرۆشنگەرییە
شێعرییەکانیحاجیقادریکۆییومەالیگەورەبێئومێدنەکا،ئەورمەشێعرییە
رۆشنگەرییەیحاجیقادریکۆیێهەڵدەگرێتەوەوبەرەوهزراندندەیفراژێنێت:
نادیارە” شیر و هەیە خامەم ئەمن پایەدارە دەوڵەت خامە و شیر “بە

“دیوانیحاجیقادریکۆیی” 
باڵوبوونەوەی  لەگەڵ  نۆزدەدا  سەتەی  کۆتایی  و  ناوەڕاست  لە   
لە  تاراوگەبوونی  هۆی  بە  کۆیێ  قادری  حاجی  جیهاندا،  بە  رۆشنگەریی  هزری 
تەنیا  کە  تێدەگا  خانییەوە،  ئەحمەدی  ئەزموونی  بە  ئاشنابوونی  و  ئەستنەبول 
هێزی ئاوەز و ئاوازخوازییە کە کورد لەو دۆخە دووبەرەکیی، قەدەری بندەستیی 
دەکا.  رزگار  نەخوێندەواری،  و  نەریتیی  دیندارییەکی  بە  بوونەی  ئاوێزان  و 
دەخوازین لەم توێژینەوەدا بە خوێندنەوەیەکی هایدێگەریی، کە پێی وایە فەلسەفە 
لە دەستپێکدا  شێعریی بووە. بۆیە، بە رای هایدێگەر، شێعر بۆ فەلسەفە دەچرپێنێ 
کەچۆن  روونبکاتەوە،  ئەوە  هەوڵدەدا  توێژینەوەش  ئەم  پێچەوانەشەوە.  بە  و 
مەسعود محەمەد بە خوێندنەوەی شێعری حاجی  قادری کۆیی، رەوانبێژییەک 
سازاندووە.  کوردیی  هزراندێکی  و  نەتەوەسازیی  کولتوورناسیی؛  زمانسازیی،  لە 
مەسعود محەمەد هزرڤان، زمانزان و هزرکارێکی کوردە. لە ڕێگەی نووسین، گۆتار و 
کتێبەکانییەوە، لە ڕێگەی ئیشکردن لەمەڕ بوون، هزر، زمان، ئەدەب و شێعری کوردییەوە 
دەیەوێ کورد لە نەهامەتی، کێشە، نەخۆشی لەبیرچوونەوەی بوون، گەندەڵکردنی 
زمانەکەی ئاگادار بکاتەوە. بەڕێی گەڕانەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەی زمانی کوردی، بەڕێی گەڕانەوە و 
ڕاڤەکردنی شێعرەکانی حاجی قادری کۆیی، نالی، مەحوی، کولتوورێکی هزراندن دەسازێنێ. 
ئەم توێژینەوەیە، هەوڵدەدا خوێندنەوەیەکی بوونناسیی )ئۆنتۆلۆژییانە( پەیوەست بە 
هایدێگەرەوە بۆ ئیشکردن و نووسینەکانی مەسعود محەمەد بکات. هەروەک چۆن 
هایدێگەر بە ئیشکردن لەمەڕ بوون، هزر، زمان و شێعرەکانی هۆڵدەرلینەوە، کولتووری 
خۆرئاوایی بێدار دەکاتەوە لە بیرچوونەوەی بوون. مەسعود محەمەدیش بەڕێی ئیشکردن 
لە زمانی کورد، هزری کوردی و شێعرەکانی حاجی قادری کۆییەوە، دەیەوێ کورد لە 

داگیرکردنی بوونەکەی و لەبیرچوونەوەی بوونەکەی بێدار بکاتەوە، تاکوو لەم رێگەیەوە 
کورد بەئاگابێتەوە و بوونی خۆی بسەلمێنێ و بوونی خۆی بێنێتەوە یاد. ئەم توێژینەوەیە 
سەرەتا لەتەک هایدێگەردا خەریک دەبێ تاکوو بنەمایەکی تیۆریی بۆ توێژینەوەکە 
بناغەبڕێژێ و پاشان لەسەر ئەم بنەمایە خوێندنەوە بۆ ئیشەکانی مەسعود محەمەد بکات. 

هایدێگەر،زمانوهۆنراوە 
ئیشەکانی هایدێگەر بەسەر دوو قۆناغدا دابەش دەکرێن، ئیشەکانی   
سەرەتا کە پتر خۆی لە کتێبی ‘’بوون و کات’’دا دەبینێتەوە و ئیشەکانی درەنگتر 
پتر لەبارەی زمان، هۆنراوە و  هزرن، کە ئەو قۆناغەی دوایی هایدێگەر لە بواری 
فەلسەفییدا، بە وەرچەرخان لە بیرکردەنەوەی ئەودا ناودێر دەکرێت. لەنێو ئیشەکانی 
هایدێگەردا لە هەردوو قۆناغەکەدا زمان ڕۆڵی پێکەوەبەستنی قۆناغەکان دەگێڕێ. 
زمان بریتییە لە پردی پەیوەندی نێوان فەلسەفەی سەرەتا و کۆتایی هایدێگەر.  ئەو 
زمان وەک ئامڕازی ئاشکراکردنی بوون شرۆڤە دەکات. لە سەردەمی مۆدێرندا بەهۆی 
تەکنۆلۆژییەوە زمان پتر ئامرازێندراوە، بۆیە هایدێگەر داوا لە هزرڤان و شاعیران 
دەکا زمان بەهەند وەربگرن. لە ڕوانگەی هایدێگەر، زمان بوونەوەرێک نییە لێرەبوونی 
هەبێت، بەڵکو زمان بوون دەبەخشێت. زمان نوێنەرایەتی ناکرێ و ئۆبژێکتێک نییە 
پیشان بدرێ، بەڵکو زمان ئامادەیی هەیە. زمان تشتێک نییە ڕاست بێ، بەڵکو خۆی 
 .)Kearney, 1996( هەقیقەتە، ئاسۆی واتایە کە هەموو تشتێک تێیدا دیاردەخرێ
هزرین لە ناوەڕۆکی مرۆڤدا پەیوەندییەکەی لەگەڵ بووندا بەتەواوی دادەمەزرێنێت. 
هزرین پەیوەندییەکە لە بوونەوە وەردەگرێ. لەنێو هزریندا زمان دەکەوێتە نێو بوونەوە. 
زمان ماڵی بوونە. مرۆڤ لەنێو ئەم ماڵەدا نیتشتەجێیە. ئەوانەی لێدەهزرێن و وشە 
دادەهێنن، پاسەوانی ئەم ماڵەن. هایدێگەر لە چوار خاڵی سەرەکیدا باسی کردووە:
یەکەم: زمان لە بنەڕەتی )بوونناسیی( ئۆنتۆلۆژیی بوونی مرۆڤدایە. مرۆڤ  
لە بنەڕەتەوە خاوەنی زمانە، چونکە دەهزرێت. ئاژەڵ لەبەرئەوەی وەک مرۆڤ ناهزرێ و 
هۆشمەند نییە، بۆیە خاوەنی زمان نییە. ئەمە واتای ئۆنتۆلۆژییانەی زمانە، نەک دیاردەناسیی 
)فینۆمینۆلۆژییانە(. گرنگ نییە فینۆمینۆلۆژییانە مرۆڤ بە چ زمانێک دەدوێت، 
کوردی، ئینگلیزی، یان عەرەبی، ئەو ئۆنتۆلۆژییانە بێزمان نییە و دەبێ زمانی هەبێت.

دووەم: هەمیشە هزرین ڕوو لە “بـوون” دەکـا و بەڕێـی زمـانەوە  
ڕاستییەکەی دیار دەهێنێ. زمان دەبێت بەو ماڵەی که “بوون” خۆی تێدا 

دەردەخات.
زمـانــی  و  دەهــزرێ  ئـۆنتــۆلـۆژییـانـە  مــرۆڤ،  سێیەم:  
بێنێ.  بەکار  “بوون”  ڕاستیی  دەرخستنی  بۆ  زمان  نییە  مەرج  بەاڵم  هـەیـە، 
چوارەم: مرۆڤی داهێنەر دەتوانێت ڕەسەنانە ببێت بە خـاوەنی زمـان  
و مـاڵی بوون؛ یــان مــرۆڤــی ڕەســەن داهێنـەرانـە، زمــان بـۆ دەرخسـتنـی 

ڕاستـیی “بوون” بەکار دەهێنێ )کەمال، ٢٠١٧(.
‘’هۆنراوە،  ناوی  لەژێر  کە  درەنگتریدا،  گۆتارانەی  لەو  هایدێگەر   
کۆکراونەتەوە  هزرین’’  لەبارەی  ‘’دیسکوز  زمان’’،  بەرەو  ‘’ڕێگەی  هزر’’،  زمان، 
دەنوێنێ.  کارایی  بوون’’  ‘’ماڵی  وەک  شێعرییانە  زمان  دەکا  ئەوە  ئارگومێنتی 
ئەو دەربڕینەی هاێدێگەر پەیوەندی بە رەچەڵی تەکنیک و خانوو، ماڵەوە هەیە، 

مەسعوود محەمەد
هزراندنێک لە خاکی حاجی قادری کۆیی

هەندرێن -مامۆستای زانکۆی سۆران-
نەبەز سەمەد -زانکۆی سلێمانی-    
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 Heidegger.(تێزه کانیتر و  ته کنیک  “رەچەڵەکی  کتێبی  له   هایدیگەر  کە 
دەکات.  باسی  M, ”Teknikens väsen och andra uppsatser, 1981(دا، 

“”tikoدا،  چه مکی  نێوان  نزیکایه تی  و  ته کنیک  رەچەڵەکی  له   هایدێگەر 
واتە  “خانووسازکردن” و “techne”، واتا “ته کنیک،  که  هه ردوو چه مک له  
ده گه یه نێن  “ره خساندنی-ئاماده بوون”  یان  نمایشکردن،  کۆندا،  گرێکیی  زمانی 
بااڵده سته ی  له م سه رده مه   به و مه کینه بوونه ی که   واتەی چێکردن و  به و  نه ک 
ته کنیکدا  له  ئارادایه . له  کن هاید یگەر، ئه و دوو چه مکه  په یوه ندی به  بیرکردنه وه  
ته کنۆلۆژییه کانه وه  نییه  ، به ڵکو مه به ستی  گه وهه ری خانووچێکردن، “مه یسه رکردنی 
ژیان، بوونه  “،  به  ئاماده کردنی شوێن و سازاکردنی ده ڤه رێکه  بۆ نیشته جێبوون.
هایدێگەر لە پەیوەندی بە زمانی شێعرییانەوە وەک “ماڵێ بوون”، دەگەڕێتەوە بۆ 
ره چه ڵه کی “خانووکردن، ژیان، بیرکردنه وه “، کە بەمەش باس له  دۆخێکی واقیعی، 
سه ره تای ساڵی په نجاکان، دوای شه ڕی جیهانی دووه م ده کا،   له وێدا ئه لمانییه کان 
به  ده ست ته نگژه ی خانوو و بێماڵییدا  ده یان نااڵند. لێ هایدێگەر   له  روانگه ی  
ته کنیک و نێهیلیزمه وه  ئه و دۆخه ی بێماڵییه  راڤه  ده کا. مه به ستی هایدێگەر له و راڤه  
کردنه دا ئه فراندنی فه لسه فه  یان جوانناسییه کی ته الرسازیی نییه ، به ڵکو تاکوو مرۆڤ 
رووبه ڕووی پرسیارگه لی له م چه شنه مان بکاته وه : چۆن له  سروشتی نیشته جێبوون 
له  ماڵدا تێبگەین، به و مانایه ی که  خانووکردن به نده  به  نیشته جێبوونه وە ؟ هاوکاتیش 
خانووکردن و نیشته جێبوون پێکه وه  چتۆ رۆڵێک له  بیرکردنه وه دا ده بینن؟ ئه و ده قه ی 
هایدێگەر بریتییه  له  هزری ئه و له  ره چه ڵه کی زمان که  له  نووسینه کانی دوایی ئه ودا 
هه میشه  دووباره  ده بێته وه. هاوکاتیش هایدێگەر له و ده قه دا هزرین له  زمان وه ک 
“خانوو، ماڵی بوون”، مه به ستی دۆخێکی کۆنکرێتی تایبه ته، مه به ستی ئه و بێماڵییه یه ی  
مرۆڤی ئه لمانییه  که   دوای خه راباتی شه ڕی جیهانیی دووه م و رمانی رژێمی هیتله ره وه 
گیرۆده ی بوو بوو.   به مجۆره  هایدێگەر ده ڵێ، له  ره چه ڵه کدا خانووکردن و نیشته جێبوون 
“بناغه دانان،  مانای  “هه بوون”  هه بوون:   ،”bin” کرداری  بۆ  ئه لمانییدا  زمانی  له  
خانووکردن” و “نیشته جێبوون”ه  وه ک بوونه وه رێکی “مرده نی”، ده گه ڕێته وه . بۆیه  ده بێ 
سازکردنی خانووه کان ره گی له  نیشته جێبووندا داکوتا بێت و خۆی به  یه کێتیه کی 
ره سه ن له  زه ویی و ئاسمان، خواوه ندیی و مرده نییدا گرێدابێت که  هایدێگەر ئه وه  
به  چوارگۆشه یی )das Geviert ناودێر ده کا. به مجۆره  نیشته جێبوون شێوه ی  

مرده نییه  که  په یوه سته  به و چوارگۆشه یه وه ، به  تایبه تیش که  به ند بێت به  “تشت”ه وه . 
D. Brinbaum och Sven Olov Wallenstein, “ Heideggers väg” )ڕێگەی 

هایدێگەر(-,1999, ل. 144-145.
پرسیاره   ئه و  زمانه ،  خودی  هایدێگەره وه   خوێندنه وه ی  دیدی  له     
زمان  بکه ینه وه ؟  نزیک  زمان  له   خۆمان  ئێمه   چۆن  که   ده کاته وه   ئاوه اڵ 
ده دوێ؟ چۆن  زمان  دواجار  ده کا؟  بانگمان  و  ده کا  بینراو  بوونمان  چۆن 
‘’زرینگەی  هایدێگەر دەبێژێ ئیشی هۆنەر )شاعیر( ئەوەیە گوێبگرێ و وەاڵمی 
بێدەنگ’’ی زمان بداتەوە. هۆنراوە بەشداری دەکا لە یادەوەری و بیرهاتنەوەیەکی 
بیری  دەتوانێ  ڕەسەن  هۆنراوەی  پێکەوە’’.  خەڵک  ‘’کۆکردنەوەی  لە  کۆیەکی 
کۆمەڵگەکەی بخاتەوە کە ئەوان لە ترادیسیۆنی ڕابوردووی خۆیان وەدەرنراون، بۆیە 
گەرەکە بەدوای ماڵ و نشینگەی خۆیاندا بگەڕێن و دووبارە بیدۆزنەوە. هۆڵدەرلین 
دەبێژێ هۆنراوە ڕێگە بە ئێمە دەدا دووبارە بگەڕێنەوە ماڵ. هۆنەر بۆ خۆی ناتوانێ 
ئەم هاتنەوە ماڵەوەیە کارا بکا، بەڵکو پێویستی بەوەیە کە ئەوانی دیکە گوێ لە 
 . )Kearney, 1996(زمانی بەهەندوەرگرتنی بگرن و لەالیەن خۆیانەوە کارای بکەن
‘’رێگەری بەرەو زمان’’ پێی وایە هۆنراوە  زمان  ختۆکه  ده دا و ئه و  هایدێگەر لە 
زه وییه  له  ئامێز ده گرێ، هه روه ک خۆی له  زه ویڕا هاتبێت. به مه ش هۆنراوە زمان به  
ئاوه اڵیی، بیستراو و بینراو ده هێڵێته وه . له وێدا په یڤه  شێعرییه کان ده بنه  زمان که  زمان 
ده توانێ دوور له  نه وایه کانی له  به رانبه ر خۆیدا، هه ست به خۆی بکا و خۆی ببیستێ. به  
واتای هایدێگەریانه : په یڤ وه ک کاکڵه ی هه ستکردن به خۆی ده توانێ له  نێوان زه وی 
و ئاسماندا یارییه کانی ئاسۆ کراوه تر بکا. ئاسۆ له  رێگەی زمانه وه  ده توانێ ئاوه اڵ بێته وه ، 
له و ئاوه اڵ بوونه وه یه دا، شوێنێک به  مرۆڤ ده به خشێت که  تێیدا بژی. شوێنیش کۆتایی 
زه وی و سه ره تای ئاسمانه ، واتا ماڵی جیهانه . هایدێگەر له  هه ستکردنه وه  به  ناخی زه وی 
هه وڵده دا پانتایی سروشت: به رد، دره خت، بۆشایی و ئه و نه وایه   وێاڵنه ی که  پڕن له  
ده نگ چڕبکاته وه . ئه مانه  هه مووی، له  روانگه ی پرشنگی زمانی هایدێگەره وه ، جۆره  
خه ڵوه تێکه  له  سیمای ژیاندا. چونکه  به ر له  هه موو تشتێک شێعرییه ت له  رێگەی 
توانستی به ناوکردنی په یڤه وه  زمان روونده کاته وه ، ئه و توانسته  به سه ر شاعیر و زماندا 
داده بارێ و شێعراندنیش ئاستی ئه و توانستی به ناوکردنه  پایه دارتر ده کا. به  واتایه کی 
تر، هایدێگەر به م جۆره  ئه مه  شرۆڤه  ده کا: “ڕووخساری سروشتی زمان هه میشه  بۆ 
ئێمه ، ته نانه ت له  کۆتایی زمانیشدا بێت خۆی به  بینراوی ده نوێنێت، هه تا ئه و کاته ی 
که  ئێمه  به  شێوه یه کی ته واو خۆمان  به و بیرکردنه وه ی که  ئێمه  پێشتر له سه ری 
ئاخاوتن دواوین و ئه وه ی که  وتراوه  نابه ستینه وه.” )  ڕێگای به ره و زمان، الپه ڕه  121(
هارمۆنی  و  هاوسەنگی  شێعرییەوە  هزراندنی  بەڕێی  تەنیا  دەبێژێ  هایدێگەر 
نێوان هزر و بوون ڕۆشن دەکرێتەوە. بۆیە شێعر توانست بە فەلسەفە دەدا تاکو 
بگەڕێتەوە بۆ بنەڕەتەکانی خۆی کە لەم هزراندنەدا فەلسەفە هاوپەیوەندە لەگەڵ 
ئاخاوتنی لۆگۆس. بۆیە هزراندنی شێعری لەنێو ڕەگی فەلسەفاندنی ڕەسەندایە، 
جۆرێکە لە پەیڤینی گونجاو لەتەک بووندا، پەیڤینێک گونجاوە لەتەک خودی زمان 
خۆیدا. لۆژیکی شێعری، نوێنەرایەتی بوون ناکات بە وشە، بەڵکو بوون وەک وشە 
هەنووکەیی دەکا و دیاردەهێنێ. واتا وشە بوون دەبەخشێ. بەڕێی هەڵوەشاندنەوەی 
کارایی تەکنیکی و سوودگەرای زمانەوە لەبەرژەوەندی پەیڤی شێعری، هایدێگەر  
 .)Kearney, 1996( وشەی لەبیرکراوی بوون دەگەڕێنێتەوە و دەهێنێتەوە یاد
هایدێگەر دەیەوێ پیشانی بدا کە چۆن زمان بوون دەپەیڤێنێ بەڕێی دەربڕینی لەنێو_
جیهان_بوونی ئێمەوە. بۆ ئەم مەبەستە هایدێگەر چوار مۆدی سەرەکی زمان دیاری دەکات. 

١.زمانوەکجەختێتی)بڕیاریلۆژیکی(  
هایدێگەر دەبێژێ لە فەلسەفەی ترادیسیۆنیدا هەوڵدەدرێ زمان کورت   
بکرێتەوە بۆ دەربڕینێکی فۆرمال )شێوەکیی( یان پەتی )ئەبستراکت(. لێرەدا زمان 
ڕاژەیەکی سێ الیەنی دەکا ١. پۆلێنکردن )ئەم تتشتە لێرەیە(، ٢. دیاریکردن )ئەم 
تتشتەی لێرەیە، سپییە(، ٣. پەیوەندی )ئاڵوگۆڕکردنی زانیاری سەبارەت بەم پۆلێنکردن 
و دیاریکردنە(. زمان دەبێ بە کەرەسەی بڕیاری لۆگیکی کە نوێنەرایەتی جیهان دەکا 
و پۆلێنی دەکا. وشەکان بۆ نوێنەرایەتیکردن و نەخشەکێشانی ڕیالێتی بەکاردەهێنرێن. 
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وشەکان وەک بوونەوەری بچووکی بێژیان بۆ ئەبستراکتاندنی ڕیالێتی بەگەڕدەخرێن. 
لێرەدا وشەکان بەکاردەهێنرێن بۆ پێناسەکردنی ڕیالێتی وەک کۆکراوەی ئۆبژێکتگەلی 
.)present-at-hand( )Bradatan, 2015( ‘’بەر_دەست/پێش_دەست’’ 

٢.زمانوەکدیسکوزیڕاڤەکردن 
لێرەدا زمان وەها دەبینرێ کە ڕەگەکانی لەنێو لێرەبوونی ڕۆژانەێتی   
مرۆڤدایە، لەنێو جیهاندا وەک ڕاڤەکردنی بوون: توانست بە ئێمە دەدا شت ڕاڤەبکەین 
ئێمە. دیسکوزی  لەنێو_جیهاندا_بوونی  پرۆژی  بە  پەیوەستە  وەک تشتێک کە 
ڕاڤەکردن بەسانایی ڕاڤەی بەرد ناکات کە لێرەیە )پۆلێنکردن(، یان خاوەنی زنجیرەیەک 
تایبەتمەندی ئۆبژێکتیڤییە وەک کێش، ڕەنگ، پانی، هتد )دیاریکردن(. بەڵکو دیسکورز 
زۆر بنەڕەتیانە ڕاڤەی بەرد دەکا وەک تشتێک کە بۆ لێرەبوونی من بە سوودە یان 
واتادارە. بەردەکە لەنێو ئێکزیستێنسیالی ڕۆژانەیی خۆیدا وەک تشتێک ڕاڤە دەکرێ 
کە دەتوانرێ لەالیەن منەوە وەک چەک، بەردی پەیکەر، بلۆکی تەالرسازی یان هەر 
تشتێکی دیکە بەکاربهێنرێ. ئەگەر لۆگیکی جەختێتی وەک ئۆبژێکتی بەردەست/
پێشدەست ڕەفتار لەگەڵ تشتەکان بکات، ئەوا دیسکورزی ڕاڤەکردن تشتەکان وەک 
ئامڕازی دەردەست/حازردەست )ready-to-hand( دەناسێت. بەکورتی، دیسکوزی 
ڕاڤەکردن تشتە هەبووەکان لە ڕووی شیمانەی خزمەتکارێتی منەوە ئاشکرا دەکا. 
ناڕەسەن  و  ‘’خۆیی’’  ڕەسەن  فۆڕمی  نێوان  لە  گرنگ  جیاوازییەکی  هایدێگەر 
‘’ناخۆیی’’ دیسکوزی ئێکزیستێنسیال دەکا. ئەو بە فۆڕەمە ڕەسەنەکە دەڵێ ‘’پەیڤ/
گۆتن’’، هایدێگەر ئەمە بە توانستی ئێمە بۆ مانەوە بە بەرپرسیاری بەرانبەر پەیڤەکانمان 
دیاری دەکا بەڕێی بە بێدەنگی مانەوە بۆئەوەی گوێ لە دەنگی بوون بگرین و 
‘’چەقەچەق/قسەی  دەڵێ  ناڕەسەنەکەش  فۆڕمە  بە  بدەینەوە.  وەاڵمی  ڕەسەنانە 
 .)Kearney, 1996( پووچ’’. هایدێگەر ئەمە بە زۆربڵێی و چەقەچەق دیاری دەکا

٣.زمانوەکچەقەچەق/قسەیپووچ)ڕایگشتیی( 
زمان وەک گفتوگۆ_لەگەڵ_ئەویدی دەتوانرێ بەئاسانی ببێ بە قسەی   
پووچ و چەقەچەق. لە چەقەچەقدا وشەکان دەبن بە ستراتیژێک بۆ هەاڵتن لە 
خۆمان؛ لێرەوە ژیانمان هیچی دیکە لەالیەن خۆمانەوە ناژیێندرێ، بەڵکو بۆمان 
ئێمە  لەبری  )Das Man( کە  )ئەوان(وە  ‘’مرۆ’’  ناکەس  دەژیێندرێ لەالیەن 
بڕیار دەدا. بۆیە ئێمە بۆ پڕکردنەوەی بۆشاییەکانی نێو خۆمان چەنە لێدەدەین و 
‘’قسەی مرۆ’’  بەگوێرەی ڕێساکانی مرۆ چەقەچەق دەکەین. قسەی بەتاڵ یان 
بوونمان_لەگەڵ_ئەویدی بەشێوەیەکی ناڕەسەنانە ڕاڤە دەکا، لەبەرئەوەی جیهان 
وەها دادەنرێ کە هەیە، نەک لەبەرئەوەی من وا دەڵێم، بەڵکو لەبەرئەوەی مرۆ 
وەها دەڵێ. قسەی بەتاڵ هەموو کەسێک لێی تێدەگا وەک هایدێگەر دەبێژێ 
‘’چەقەچەق ئەگەری تێگەیشتنە لە هەموو تشتێک بەبێ ئەوەی پێشتر تشتەکەت 
گرتبێ و کردبێتت بە هی خۆت. چەقەچەق تشتێکە هەموو کەسێک دەتوانێ 
ڕەسەنانە’’. تێگەیشتنێکی  ئەرکی  لە  دەکا  ئازاد  کەسە  ئەو  لەبەرئەوەی  بیکا 

٤.زمانوەکپەیڤ)شێعر( 
واتا  شێعره ،  ره چه ڵه کی  “زمان   دەبێژێ  زمان  له مه ڕ   هایدیگەر   
ئه وه  نه ته وه یه  که  بوون ده شێعرێنێ.  به  پێچه وانه ش ئه وکاته ی  شێعری مه زن  
ده که وێ.  دیار  به   مێژوودا  له    زمانه که ی   شێوازی  به   گه لێک  ده ستپێده کا 
گرێکییه کان به  هۆی هۆمیرۆسه وه  ئه و شێعریه ته یان ئه فراند و تاقیکرده وه . زمان 
وه ک دابڕانێک له  بوون ژیانی ئه وانی، وه ک وێناندنی ده ستپێکێک له  بوونایه تی، 
له په ڕه : 72(  هایدێگەر”،  بۆ  نیشاندا.  “گۆرگی شتاینه ر، ده روازه یه ک  و  خه ماڵند 
شێعراندن ئه و شتانه  بینراو ده کا که  له  زمانی رۆژانه دا په نا ده درێن ، ئه و زمانه ی 
له   ده هێنێت. وشه   به کاری  وه ک که ره سیه ک  ده ربڕینی خۆی   بۆ  که  خه ڵک 
به رهه مهێنانی شته کاندا تواناداره ، ئه و توانسته ش له  زمانی که ره سه دا نییه ، به  واتای 
ماالرمێ: ئه وه  شێعراندنه  که  شته کان به  دیار ده خا، هه روه ک ئه وه ی بۆ سه ره تای 
سه رهه ڵدانی بگه ڕێته وه. هه روه ک ئێمه  بۆ یه که مجار بێت که  ئه و شته مان بینیبێت. 
ئه م گۆڕانه ش به وه  به ند نییه  که  شته کان له گه ڵ وشه دا به  دیار ده که ون، به ڵکو 
بۆ ئه وه ی له  سه ره تاوه  توانستی خۆی بدۆزێته وه، وێجا رێگا  به  ئاوه اڵ بوون ده دا.

ئه و چه شنه  وزه یه  له  خه یاڵی ناوه کی شاعیره وه  هه ڵناقووڵێ به ڵکو ئه و وزه یه  له و به  دیار 
خستنه  سه رچاوه  ده گرێ، که  به ر له وه ی زمان بێده نگ بێت، زه مینه ی بۆ خۆشده کرێ.
ئه و  ده کاته وه .  ئاوه اڵ  خۆی  په یڤه کان  بۆ  زمانه وه ،  رێگەی  له   مرۆڤ  که واته  
زمان  و  وشه   به  چێکردنی  ده ستیکرد  مرۆڤ  کاتێک  مرۆڤن.  بوونی  په یڤانه ش 
چڕتر:  دیکه ی  ده ربڕینێکی  به   واتا،  ده ستیپێکرد.  بوونیش  له رینه وه ی  هه روا 
بوون  ده نگی  له   گوێمان  کاتدا  هه مان  له   ئێمه ش  ده په یڤێ  زمان  کاتێک 
ده بێت.  ئاشکرا  خۆیه تی،  ماڵی  که   زماندا،  له   مرۆڤ  گه وهه ری  به مجۆره   ده بێ. 
مرۆڤ، به  الی هایدیگەره وه، گوێ بۆ بوونی خۆی راده دێرێ و به مه ش له سه ر ئه و بوونه  
وشیار ده بێته وه . هاوکات مرۆڤ له  ئاخاڤتندا بوونایه تییه که ی داده مه زرێنێ و ئاوه اڵ ده کاته وه . 
لێره دا ئێمه  ده توانین بڵێین که  زمان مێژووه ،  هه روا به  پێچه وانه شه وه . چونکه  مرۆڤ 
له  ره چه ڵه کی خۆیدا ئاخاڤتنه  و له  رێگەی ئاخاڤتنیشه وه  خۆی به  دیار ده خا. به مجۆره  
مێژوو ده ستپێده کا هاتاکوو له ناو زمانی مرۆڤدا  بژی. به  واتای هایدیگەر: “چونکه  
رێگەی مێژوو به ره و زمان دیاریکراوه ، ئه مه ش هه ر ته نیا له  ده سته واژه کانی زمان 
وه ک خۆییدا نییه ، به ڵکو زیاتر به  ده سته واژه گه لێک له  هه وڵدان دیاریده کرێ بۆ 
ئه وه ی پێناسه یه کی مێژوویی له  ته واوی مێژووی فراژانی هه مه کی رووحانییه تی مرۆڤ 
و هه روا تاکگه رایه تییه که ی پێ ببه خشێ.” )“رێگەی به ره و زمان”، الپه ڕه : 118(
له  روانگه ی هایدیگەره وه  بۆ زمان، زمان ده بێته  ماڵێک، ئه مه ش واتا بوارێکمان بۆ ئه و 
بوونه  راستینه یه  ئاوه اڵ ده کاته وه . بوون ئه فراندنێکه  بۆ ئه وه ی مرۆڤ بتوانێت مێژوو 
دامه زرێنێ. هه ر بۆیه  وشه ، وه ک زمانناس  پێناسه ی ده کا، بریتی نییه  له  ده نگ و 
هێما، به ڵکو وشه  بۆ نیشته جێ بوونی مرۆڤ له سه ر زه وه یدا سه رچاوه یه کی ره هه ندییه . 
ده بێته   زمان  زمان،  بۆ  هایدیگەریانه وه   خه مخۆرهانه ی  دیدی  گۆشه نیگای   له  
و  ئاوه اڵیی  شته کان،  و  جیهان  نێوان  جیاوازه کانی  که   شێعراندن،  ره چه ڵه کی 
کۆتاییه کان و هه روا له  نێوان حه شاردرا و ئاشکراکراوه کان له  خۆیدا کۆده کاته وه . 
چونکه  ئه وه : “له  سروشتی زماندا بۆ ئه وه ی دڵنیا بێت، که  خودی زمان له وێدا 
تێگه یشتووانه   ئه و دڵنیاییه ی ده سته به ر کردووه  ، به اڵم ده سته به ر کردن له  تێگه یشتنی 
شتێکی تره  له وه ی که  زمان خۆی بێت.” )“رێگەی به ره و زمان”، له په ڕه : 119(
لە ڕوانگەی هایدێگەر، زمانی شێعریی ڕەسەنترین شێوازی بوونمانە لەگەڵ   
ئەوانیدی. شێعر ڕێگە بە زمان دەدا کاراییە هێرمۆنیوتیکەکەی خۆی وەک ڕاڤەکردنی 
جیهان وەک تێکستی دەرخستنی پرۆژەی بوونمان ئاشکرا بکا. لێرەدا جیهان وەک 
ئاسۆیەک بەسەر گریمانەکاندا ئاوەاڵ دەبێ، هەریەکێک لە گریمانەکان وەک ئەگەرێکی 
بوون، سیمبولی بوون یان شفرەی بوون دەئاخڤن. بەاڵم ئەگەر شێعر ڕەگێتی و ڕیشەی 
زمان لەنێو ڕەسەنێتی بوون_لەنێو_جیهاندای ئێمە بناسێتەوە، ئەوا شێعر هاڤڕکێی ئێمەش 
دەکا لە ڕیالیزەکردنی ئەوەدا کە بوونی ئێمە ڕەگی لەنێو مەرگدایە، لەنێو_نەبووندایە. 
لە ڕوانگەی هایدێگەرەوە، مرۆڤ بەتەواوی لەنێو زمانی شێعریدا ڕەگی داکوتاوە 
‘’زمان هەبووەکان ئاشکرا دەکا بەڕێی پێدانی توانست بە مرۆڤ بۆ ئەزموونکردنی 
بوون’’. ئەم ئەزموونکردنە کاتێک ڕوودەدا کە زمانی شێعر وازی لە بەکارهێنانی 
وشەکان وەک ئامڕازی لۆگیکی یان سوودگەرا هێنابێ. شێعر ئامرازێکی تایبەتە بۆ 
ئاشکراکردنی ئێمە بۆ خۆمان وەک بوون_ڕووەو_مەرگ. بۆ ئەوەی بیرمان بهێنێتەوە 
کە لێرەبوونمان دواجار کۆتایی دێت. بوون خۆی شێعرییانە بۆ ئێمە دەئاخڤێ بەڕێی 
ئاگاییمان لە بمرێتی خۆمان. لە شێعردا بوون بە هەموو ئەویدییەکانییەوە ئاشکرادەبێ. 
‘’هەنگاوێک لە تتشتەکان  هایدێگەر دەبێژێ شێعر توانست بە ئێمە دەدا تاکوو 
دووربکەوینەوە’’، لێرەوە ئێمە جیهان بە ڕێگەیەکی نوێ ئەزموون دەکەین. شێعر و 
.)Kearney, 1996( هزراندن لە بەتەنگەوەبوون و مشور بۆ وشە زۆر لەیەک دەچن
ده گوترێن  که   په یڤانه ی  به و  زمان  لێ  زماندا یه .  له   مرۆڤ؛  ئاخاوتنی  له   شوێن 
ده خات،  به دیاریان  و  ده بێژێ  وشانه   ئه و  زمان  ده کاته وه .  باڵو  ده نگ 
ده با  ئاخاوتن.  ده کاته   روو  بێده نگی  ئەوجا  رووتده کاته وه .  بێده نگییه کان 
بخوێنینه وه :  هۆڵدرلین  شێعری  له   هه شته م  کۆپله ی  هایدێگەردا  له گه ڵ 

“زێتر،لهسپێدهوبهردهوامییهک، 
چونکهئێمهئاخاوتنبووینوگوێمانلهیهکتردهبوو 
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مـرۆڤــایـهتـیلـهوهفـێـربوو؛لــێهـهربزانهبووینبه 
گۆرانی؟”)“رێگەیبهرهوزمان”،لهپهڕه:135(

هۆنراوە لە نێوەندی زماندا خۆی دیاردەهێنێ، ئاخر بەبێ زمان ناتوانێ   
هەبێت، چونکە هزرین بێزمان نییە و لەنێو زماندا ڕوودەدات. لێرەدا پێکەوەگەری هزرین، 
زمان و هۆنراوەمان هەیە. هزرین لەم ڕاڤەکردنەدا وەک زمان بە پێشمەرجێکی ئۆنتۆلۆگی 
بۆ بوونی مرۆڤ دادەنرێ. مرۆڤە ڕەسەنەکان هونەرمەندان و شاعیرانن. هۆڵدەرلین ئەو 
مرۆڤە ڕەسەنەیە بەنیگەرانییەوە داهێنەرانە پەیوەندییەکەی لەگەڵ بووندا چێ دەکات و 
ڕاستی بوون بۆ ئێمە دیاردەهێنێ. هایدێگەر بۆ دوو مەبەست هۆڵدەرلین، وەکو شاعیرێکی 
ڕەسەن هەڵدەبژێرێت و لەبەر ڕۆشنایی هۆنراوەکانیدا مەبەستەکان شیدەکاتەوە؛

یەکەم:  لە ڕێگەی هۆڵدەرلینەوە لە ناوەڕۆکـی شێعر تێدەگەین،  
هۆڵدەرلین پێمـان دەڵێ شێعر چییە و چ ناوەڕۆکێکی هەیە.

دووەم: پێویستی مرۆڤی سەردەم بۆ شێعر بەتایبەتی و هونەر بەگشتی  
لە شێعرەکانی هۆڵدەرلیندا دەردەکەوێت. ئەمە گرنگی شێعر، وەکو بەرەنگاربوونەوە 

بەرجەستە دەکات )كەمال، ٢٠١٧(. 
واتا  شێعره   ره چه ڵه کی  “زمان   ده بێژێ:  ئه وه  له مه ڕ  هایدێگەر   
ئه وه  نه ته وه یه  که  بوون ده شێعرێنێ.  به  پێچه وانه ش ئه وکاته ی  شێعری مه زن  
ده که وێ.  دیار  به   مێژوودا  له    زمانه که ی   شێوازی  به   گه لێک  ده کا  ده ستپێ 
گرێکییه کان به  هۆی هۆمیرۆسه وه  ئه و شێعریه ته یان ئه فراند و تاقیکرده وه . زمان 
وه ک دابڕانێک له  بوون ژیانی ئه وان، وه ک وێناندنی ده ستپێکێک له  بوونایه تی، 
خه ماڵند و نیشاندا )“گۆرگی شتاینه ر، ده روازه یه ک بۆ هایدێگەر”، ال په ڕه : 72(. 
بوونی  زمانی  بوون،  ماڵی  بە  دەبێت  و  دەردەخات  بوون  ڕاستی  زمانەی  ئەو 
ڕەسەن و داهێنەرانەیە، بۆ هایدێگەر زمانی )شێعری-هۆنراوە(یە، بۆ ڕوونکردنەوەی 
Poié- )پێناسەکە بۆ زمان، هایدێگەر بنەڕەتی وشەی شێعر لە زمانی گریکی 
واتای  گریکی  بە   )Poiesis(وشەی دەردەخات.   )tikos-Poiesis
داهێنان و شاعیر  بۆ گریکییەکان شێعر  بەرهەمهێنان( دەگەیەنێ.  و  )داهێنان 
داهێنەر بووە. بۆ هایدێگەر تەنیا مرۆڤی ڕەسەن دەتوانێت داهێنەرانە بژی و لەم 
 .)٢٠١٧ )کەمال،  هەیە  داهێنەرانەی  و  ڕەسەن  بوونێکی  شاعیر  بنەمایەوە، 
بە  ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەکی  هۆنراوە  ئۆنتۆلۆژییەوە،  ڕوانگەی  لە   
زمانەوە هەیە، زمانیش ماڵی بوونە و شێعر ڕاستی بوون دەردەخات. دەربڕینی ڕاستی 
بوون دەبێت بە چییەتی، یان ناوەڕۆکی شێعر. شێعر، وەکو هزرینی فەلسەفییانە 
لە شێوازی ڕەسەنانەی بوونی دازایندا ئەرکی دەرخستنی ڕاستی بوونی پێدەدرێت، 
“هەموو بیرکردنەوەیەکی فەلسەفیی، بەتایبەتی ئەوانەی قوڵترینن، لەنێو خۆیاندا 
شێعرین، بەاڵم هێشتا نابن بە هونەری شێعر. بە هەمان شێوە بەرهەمی شێعری، 
نین.”   فەلسەفە  بەاڵم  بەرزن،  هزری  خاوەنی  هۆڵدەرلین،  سروودەکانی  وەکو 
ڕاستی  داهێنەرانە  دەیانەوێ  هەیە،  هاوبەشیان  بناغەیەکی  فەلسەفە  و  شێعر 
دەنووسێ:  شەراب(  و  )نان  بەناوی  شێعرێکییدا  لە  هۆڵدەرلین  دەربخەن.  بوون 

لەمکاتینەهامەتییەدا 
چیپێویستییەکمانبەشاعیرانە؟ 

ئەو  هۆڵدەرلین  نەهامەتی.  کاتی  بوون،  لەبیرکردنی  سەردەمی   
بوون  بۆ  ڕەسەن  مرۆڤی  گەڕانەوەی  بە  پێویستییەکمان  داخۆ  دەکات،  پرسیارە 
.)٢٠١٧ )کەمال،  بدەین  نەهامەتی  سەردەمی  بە  بەردەوامی  دەبێ  یان  هەیە، 

ئێستا، 
ئاگروەرە 

دەمانەوێتبەرەبەیانێکببینین. 
لێرەدا، هایدێگەر ڕۆڵێکی جیاواز بە شاعیر دەدات، وەک هزرڤان دەی بینێ.   
شاعیر، لەالیەکەوە، ئەو مرۆڤە ڕەسەنەیە ڕوو لە بوون دەکات و ڕاستییەکەی دیاردەهێنێ، 
لەالیەکی دیکەوە، خاوەنی هزرینی داهێنەرانەیە، “بوون بە شاعیر لەکاتی نەهامەتییدا 
واتە: ئامادەبوون و گۆرانی گوتن لە جێگەی خوایە هەڵهاتووەکان، بۆیە شاعیر لە شەوی 
تاریکی جیهاندا دەبێت بە مرۆڤێکی پیرۆز و هۆڵدەرلین گوتەنی شەوەکە پیرۆز دەکات.” 

هایدێگەر سەبارەت بە پەیوەندی نێوان شێعر و فەلسەفە دەبێژێ هزرین شێعرییە، 
دێتەگۆڕێ،  زمان  لێرەدا  شێعرە.  سەرەکی  ناوەڕۆکی  بوون  لەبارەی  هزرین  واتا 
چونکە ناوەڕۆک وەردەگرێ. هزرین ئەوە دەردەخا، کە ڕاستی بوون دەی سەپێنێت. 
مەبەست لە پەیوەندی هاوبەشی نێوان شێعر و فەلسەفە، قوربانیدان بە هیچیان نییە، 
هەردووکیان وەک خۆیان دەمێننەوە، بەاڵم ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی زمان دەردەخەن. 
لەم پەیوەندییەدا شاعیر و فەیلەسوف دەبن بە پاسەواناکانی ماڵی بوون )کەمال، ٢٠١٧(.

مەسعودمحەمەد:زمان،بوونوهزریکورد 
بۆ مەسعود محەمەد پەیوەندییەکی پتەو لە نێوان بوون و زماندا هەیە. زمان   
بوونی هەڵگرتووە و ماڵی بوونە. ئەو لە نەخۆشخستنی زمانی کوردی و بیرچوونەوەی بوونی 
کوردی تێگەیشتووە، بۆیە دەیەوێ لە ڕێگەی هەڵدانەوەی توێکڵە گەندەڵنەبووەکانی 
زمانی کوردییەوە، بوونی کوردی هەڵبداتەوە. مەسعود محەمەد لە کتێبی ‘’زمانی 
کورد’’دا بەدوای هەڵدانەوەی توێکڵە یەکەمییەکانی زمانی کوردیدا دەگەڕێ. لەم 
ڕێگەیەوە دەیەوێ بوون )وجود(ی کورد، ئۆنتۆلۆژیی کورد لەنێو زمانی کوردییەوە 
هەڵبداتەوە و ئاشکرای بکات. چونکە زمانی کورد بوونی کوردی هەڵگرتووە، زمانی کورد 
ماڵی بوونی کوردە. مەسعود محەمەد بە گەڕانەوە بۆ زمانی ئاڤێستا و )زمانی شێعری( 
گاتاکان شێعریەتی زمانی کوردی زیندوو دەکاتەوە، دەگەڕێتەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەکانی 
زمانی کوردی، تا بوون بە رێگەی زمانەوە ختۆکەی هزری کوردی، بوونی کوردی بدا.
 مەسعود محەمەد لە سەرەتای کتێبەکەیدا باس لە هۆکاری خۆ خەریککردن بەم 
بابەتە و نووسینی کتێبەکەیەوە دەکا، دەبێژێ ‘’بەینێکە شەپۆلێکی خاوی گومان بە 
ناو نووسەرانی کورددا دەگەڕێ و هۆیەکەشی ئەو بۆچوونەیە گوایە بەکارهێنانی وشەی 
کوردیی هاوشێوە و هاوتەرحی وشەی فارسی لە نووسینی کوردیی سەردەمدا، بۆی 
هەیە خزمەتی ئەدەبی فارسی بکا )...( وام هەست کرد ئەرکی من دەگاتە ئاستی واجبی 
نەتەوەیی و نیشتیمانی بۆ ئەوەی چرا کزەکەی خۆم پێ بکەم و تیشکێک، ئەوەندەی 
هەیە، بخەمە سەر هۆکاری ئەو گومانانە، ئەوەش بە پێی ئاگاداریم لە سەرچاوەی 
کوردی و فارسی و زمانە ئاریاییەکانی تر، لە سانسکریتییەوە بگرە تا دەگاتە پەهلەوی 
و هی دی’’ )مەسعود، محەمەد ٢٠٠٨: ٨(. لە الیەکەوە، خەم و پەرۆشی مەسعود 
محەمەد بۆ زمانی کوردی و بۆ کورد، لە الیەکی دیکەشەوە بەهۆی شارەزایی و ئاگاداری 
لە زمانەکان وەها لە ئەو دەکەن، ئەم ئەرکە لە ئەستۆ بگرێ. تاکوو لە ڕێگەی ئەم 
کتێبەوە بوونی کورد ڕۆشن بکاتەوە، کە ئەم ڕۆشنکردنەوەیەش بەهۆی زمانەوە دەکات.
لە الی مەسعود محەمەد زمان تەنیا ئامڕاز نییە بۆ پەیوەندیکردن و ئاڵوگۆڕی زانیاری 
بەکاربهێنرێ، بەڵکو زمان پەیوەندی بە بوونی مرۆڤەوە هەیە و بوونی مرۆڤی لە خۆیدا 
هەڵگرتووە. بۆیە دەکرێ لە ڕێگەی زمانەوە ئەم بوونە ڕۆشن بکرێتەوە و دیاربهێنرێ. 
مەسعود محەمەد لە کتێبی ‘’زمانی کورد’’دا دەیەوێ بوونی کورد لەنێو ماڵی زماندا 
نیتشتەجێ بکا و لەم ڕێگەیەوە کورد بێنێتە نێو_جیهانەوە تاکوو وەک بوونێکی 
سەربەخۆ بێتە_نێو_مێژووەوە. مەسعود محەمەد لەم کتێبەدا بە هەمان شێوەی 
هایدێگەر توێکڵەکانی زمان هەڵدەداتەوە و بەشێوەیەکی  هەڵکۆڵین )ئارکیۆلۆژی(
محەمەد  مەسعود  دەکا،  کوردی  زمانی  لەسەر  ئیش  ئیتیمۆلۆژی  و  زمان  ی 
دەبێژێ ‘’ئەوەش بۆ من هاندانێکە بۆ هەڵکۆڵینی ڕابردوو و بەدەستهێنانی بەڵگە بۆ 
سەربەخۆیی زمانی کوردی بە ڕەگ و ڕیشاڵییەوە. )...( خاوەندارێتی زۆر لەو وشە 
هاوبەشانەی  کە لە نێوان خۆی ]زمانی کوردی[ و زمانەکانی تردا هەن، کوردین 
و تەنانەت ئەوەشم بە دڵنیاییەوە بۆ ئاشکرا بوو کە بەهۆی بێ خاوەنی و بێ توانایی 
و ماڵوێرانییەوە، لە ماوەی بیستوشەش سەدەدا، زۆر لە وشەکانی تووشی تااڵنوبڕۆی 
زۆریش بوون’’ )مەسعود محەمەد، ٢٠٠٨: ١٠(. مەسعود محەمەد لە ڕێگەی ئەو 
توێژینەوە و توێکارییەوە دەیەوێ خاوەندارییەتی لە زمانی کوردی بکات و بۆ خاوەنە 
ڕەسەنەکەی خۆی کە کوردە بگەڕێنێتەوە، ئەو وشانەی کە لێی تااڵنکراوە و لێی 
براوە جارێکی دیکە بێنەوە ئامێزی زمانی دایک. هەروەها مەسعود محەمەد دەیەوێ 
کورد بە ئاگا بێنێتەوە و بوونی کورد لەنێو زمانەکەیەوە بێداربکاتەوە و ئازادی بکات. 
‘’زمانی کورد’’ەوە دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی کورد و  مەسعود محەمەد لە ڕێگەی 
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هەڵدانەوەی توێکڵە یەکەمییەکانی مێژووی کورد بۆ ئەوەی کورد لە ژێردەستەیی و 
کۆیلەیی بێدار بکاتەوە، تاکوو کورد لە بوونی خۆی، لە نەخۆشی لەبیرچوونەوەی بوونی 
خۆی بەئاگا بێتەوە و هەوڵ و خەبات بۆ ئازادی و سەربەخۆیی و سەلماندی بوونی 
خۆی بدات. مەسعود محەمەد باس لە ئاڤێستا دەکا وەک دەقێک، وەک زمانێک کە 
بوون و مێژووی کوردی لە خۆیدا هەڵگرتووە. ئەو باس لە هێز و دەسەاڵتی زمان 
‘’ئەوەش  دەکا کە هاوسەنگە بە هێز و دەسەاڵتی ئەو گەلەی قسەی پێدەکات 
ڕوونە کە هێزی زمان لەگەڵ هێزی ئەو میللەتەدا کە قسەی پێ دەکا هاوسەنگە و 
سەرچاوەی هێزیش دەسەاڵت و ئایینە چونکە ئایین، لە سەردەمە کۆنەکاندا کەلەپوور 
و فەرهەنگی بە شێوەیەکی گشتی لە خۆ دەگرت.’’ )مەسعود محەمەد، ٢٠٠٨: 
١٨( بۆیە ئەو باس لە کاریگەری ئاڤێستا دەکا لەسەر فەرهەنگی گەالنی ئێران ‘’من 
بۆ ئەوە چووم کە ئاڤێستا ڕۆڵی گرنگ و کاریگەری لەسەر قاڵببەندی کەلەپوور 
و فەرهەنگی ئێراندا هەبێ، )...( ئاڤێستا هەر وەک حەقیقەتێکی گردەبڕ و وەک 
بەهێزترین کاریگەر لە سەر زمان و فەرهەنگ و ئایین و ژیانی هەموو ئێرانییەکانی 
 .)١٩_٢٠  :٢٠٠٨ محەمەد،  )مەسعود  دەمێنێتەوە’’  ئیسالم  پەیدابوونی  پێش 
مەسعود محەمەد لە ڕێگەی هەڵکۆڵینە زمانەوانییەکانییەوە مێژووی کورد و بوونی کورد 
هەڵدەداتەوە. توانستی بەرگری، مانەوە و بوونناسیی )ئۆنتۆلۆژی(ی کورد دیاردەهێنێ، 
زمانی کوردی بە پێست دەچووێنێ لە پاراستنی کورددا، چۆن پێست گۆشت و 
ئێسکەکانی داپۆشیوە و دەیان پارێزێ، بەهەمان شێوەش زمانی کوردی وەک ئەم 
‘’ئەگەر سەرنجی زمانی کوردی  پێستە بوونی کوردی داپۆشیوە و پاراستوویەتی. 
بدەین کە پێناسە و دەفتەرنفووس و جنسییەتی ]کوردە[ و وەک پێست، گۆشت 
و ئێسکەکانی داپۆشیوە و دەیپارێزێ، سەرمان لەوە سوڕ دەمێنێ کە چۆن وەک 
زمانێک بە زنوویی ماوەتەوە و توانای گەشەکردنی هەیە و کەرەسەی تەواوی دربڕینی 
هەیە و توێشەبەرەی قامووس و ڕێزمان و پەیوەندی وای تێدان کە بۆ پەرەسەندن 
)مەسعود محەمەد، ٢٠٠٨: ٤٠_٤١(.  بێ’’  ئاواڵە  ڕۆشنبیری سەردەم  ڕووی  لە 
مەسعود محەمەد لە ڕێگەی هەڵکۆڵینە زمانەوانی و ئیتیمۆلۆژییەکانییەوە، دەیەوێ 
زمانی کوردی ئازاد و سەربەخۆ بکا و جیای بکاتەوە لە زمانەکانی دیکە و وشە 
تااڵنکراوەکانی بگەڕێنێتەوە، لەم ڕێگەیەشەوە دەیەوێ بوونە داگیرکراوەکەی کورد 
ئازاد بکا و مرۆڤی کورد لە کۆیلەیی، خۆبەکەمزانین و ژێردەستەیی ڕزگار بکا. ‘’زمانی 
کوردیش کە داوای مافی مێژوویی و میراتی خۆی دەکا، لە ڕووی هەستکردنەوە 
پاڕانەوە و  ڕاپەڕین دژی داگیرکردن نەک  و  ئاشکراکردن  بە  و  بوونی خۆی  بە 
دەرۆزەکردن و سووکایەتی و ورووژاندنی گومان.’’ )مەسعود محەمەد، ٢٠٠٨: ٤٤(. 
‘’ئەو سەردەمانەی کە بە پشتشکاندن تێپەڕین و بە کەرامەت و بوون و زمان و 
زەمینی خۆمان نرخمان دا، مافمان دەدەنێ و هەست بەو ئەرکە دەکەین ئاڤێستا 
‘’تاپۆی کوردی’’ و خاوەندارێتی خۆمان بۆ هەر وشەیەکی  بکەینە بەڵگەنامە و 
کە لە ئاڤێستادا هەیە و فارسی زەوتی کردووە و لە دادگای مێژوودا دەستی بە 
سەردا گرتووە، بسەلمێنین. ئێمە خاوەنی ئەو زمانەین کە قسەی پێ دەکەین و 
دەسبەرداری نابین کە هاوشێوە و هاوواتایان لە فارسیدا هەیە چونکە ئەو لێکچوون 
و هاوشێوەییە تەنها لە زمانە ئێرانییەکاندا نییە بەڵکو لە نێوان زمانە ئێرانییەکان و 
سانسکریتی و ئەوان و زمانەکانی ئەوروپاشدا هەیە کە لە سەرچاوەی هندوئەوروپی 
کەوتوونەتەوە. )...( ئێمە خاوەنی زمانی خۆمانین و هەرچییەکی لە ئاڤێستا و ئاینی 
زەردەشتدا هەیە پەیوەندییان لەگەڵ زمانی ئێمە نێزیکترە و لە ویژدانی پیاوێکی 
کوردەوە هەڵقواڵوە و ئەو ناڕازیبوونەی کە الملێک دەریدەبڕێ گوایە خۆبەستنەوە 
بە زەخیرەیەک کە یەکالیی نەبۆتەوە کارێکە ڕەتکراوەتەوە، چونکە ڕازیبوون بەوە 
ڕاگەیاندنی خۆبەدەستەوەدانە و هیچ زمانێک نییە ئێستای یەکالیی کرابێتەوە، 
لە کۆنەوە یەکالیی بووبێتەوە و عەرەب و کورد و ترک و عەجەم لەم الیەنەوە 
یەکسانن’’ )مەسعود محەمەد، ٢٠٠٨: ٤١_٤٢(. مەسعود محەمەد لە ڕێگەی زمانی 
کوردییەوە کە هەقیقەتی کوردی لە خۆیدا هەڵگرتووە مێژووی کورد ڕۆشن دەکاتەوە. 
‘’کوشندەترین شت لە مێژووی کورددا ئەوەیە دەربازبوونی زمانەکەی لە چنگی 
فارسی بە نرخی چارەنووس ئەنجام درا کە ٢٥ یا ٢٦ سەدە درێژەی کێشا. ئەمڕۆش 

کوشندەترین شتی زمانەکەی ئەوەیە بێتاوانیەکەی لە تۆمەت بە پاککردنەوەیەک بێ 
کە لە ڕاستیدا کەوڵکردنێتی و بەوەش کورد بە هەوەسی خۆی تەرمی زمانەکەی 
نەیتوانیوە  مێژوو  بەدرێژایی  کە  دەکا  خاترجەمی  لەوە  و  فارسی  دەداتە  خۆی 
لە  محەمەد  مەسعود   .)٦٨_٦٩ محەمەد، ٢٠٠٨:  )مەسعود  سەربڕێ’’  کوردی 
‘’زمانی کورد’’دا گوێ لە دەنگی بوونی کورد دەگرێ و بۆ ئێمەی دەگوازێتەوە. 
ئەم دەنگە بۆ ئێمە هەنووکەیی دەکاتەوە و پێشبینی دەکاتەوە. بوونی کورد ٢٥ 
یا ٢٦ سەدەیە ژێردەستەیە، داگیرکراوە مەسعود محەمەد گوێی لە ناڵە و هاواری 
ئەم بوونەیە، ئەم دەنگە بەڕێی مەسعودەوە بە ئێمە دەگات. شامەبەستی فەلسەفەی 
مەسعود محەمەد و هەڵکۆڵینە زمانەوانییەکانی، ئازادکردنی بوونی کوردە، ڕزگارکردنی 
مرۆڤی کوردە لە داگیرکاری، لەبیرچوونەوەی بوونی خۆی. ئاخر کورد بوونی خۆی 
بیرچۆتەوە، لەبیری کردووە بەهۆی داگیرکردنییەوە لەالیەن گەالنی ناوچەکەوە.     

شێعرییەتیزمانیمەسعودمحەمەد 
زمانی مەسعود محەمەد کوردییەکی ڕەوان، پاراو، ورد چنراوە. لە ڕووی   
ئێستێتیکییەوە بە شێوازێکی جوان داڕێژراوە و چێژمەندە جۆرێک لە شێعرییەت 
لەخۆ دەگرێ. ئەمەش وەهای کردووە بە الی زۆر لە خوێنەران و نووسەرانەوە زمانی 
مەسعود محەمەد قورس بێت؛ بەاڵم ئەم قورسییە مەبەستمەندە، لەبەرئەوەی ئەو بۆ 
هەموو کەس نانووسێ. ئەو زمان وەک ئامرازی گەیاندنی بیروبۆچوونەکانی نابینێ، 
لە الی مەسعود محەمەد زمان پەیوەندی بە هۆش و ئاگامەندی بوونی مرۆڤەوە 
هەیە، زمان زادەی هۆشە. بۆ ئەو زمان تەنیا بۆ پەیوەندی لەتەک ئەویدیدا نییە، 
مەسعود محەمەد نایەوێ خۆی لە پشتی زمانەوە بشارێتەوە، ئەوە زمانە بەڕێی 
مەسعودەوە دەدوێ، دەپەیڤێ. ئەو لە ڕێگەی زمانەوە لە بوونی خۆی هەڵنایەت، 
بەشێوەیەکی ناڕەسەنانە و ناخۆیییانە زمان بەکارناهێنێ، بەڵکو ئەو بەڕێی زمانەوە 
بوونی خۆی ڕۆشن دەکاتەوە، ئەو بەشێوەیەکی ڕەسەنانە و خۆیییانە زمان دەپەیڤێنێ. 
مەسعود محەمەد دەگەڕێتەوە بۆ توێکڵە یەکەمییەکانی زمانی کوردی، ئەو توێژاڵەی 
کە لە الیەن ئاخێوەر، نووسەر و ڕۆشنبیری کوردییەوە گەندەڵ نەکراون. ئەو بەتەنگ 
وشەکانەوەیە و بەرپرسیارانە ڕەفتاریان لەگەڵ دەکات، ئەو مشوری بۆ وشەکان و بۆ 
زمانی کوردی هەیە. مەسعود دەگەڕێتەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەی زمانی کوردی، تاکو 
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لەم ڕێگەیەوە زمانی کوردی ببوژێنێتەوە و زیندووی بکاتەوە، لێرەوە چارەسەرێک 
بدۆزێتەوە.  زمانەکەوە  بەکارهێنەرانی  لەالیەن  کوردی  زمانی  نەخۆشخستنی  بۆ 
لە الی مەسعود محەمەد زمان چەقەچەق نییە، زمان قسەی بەتاڵ و پووچ نییە، 
کە کەسان لە پشتییەوە خۆیان دەشارنەوە. زمانی مەسعود محەمەد زمانێکی بااڵیە، 
زمانێکە ئاستی زمانی چەقەچەقی ڕۆژانەیی و ڕای گشتی تێپەڕاندووە. زمانی مرۆ 
)ئەوان(ی تێپەڕاندووە. ئاخر ئەو بەشێوەیەکی خۆیی و ڕەسەن زمان دەپەیڤێنێ. 
ئەو بە زمانێک نانووسێ لەبەرئەوەی هەمووان پێی دەنووسن، کە دەبێ هەمووان 
زمانێک  بە  ئەو  دەنووسێ.  ڕەسەن  و  خۆیی  زمانێکی  بە  بەڵکو  تێبگەن،  لێی 
کردۆتەوە. ڕۆشن  هزر  و  بوون  نێوان  لە  هاوسەنگی  و  هارمۆنی  کە  دەنووسێ 

هزراندێکلەخاکیشێعرییەتیحاجیقادریکۆییدا 
مەسعود محەمەد بەڕێی شێعرەکانی حاجی قادری کۆیی، نالی، مەحوی،   
هتد بوونی کورد، کولتووری کورد و هزری کوردی بە ئێمە ئاشنا دەکاتەوە. بۆ ئەو 
شێعری ڕەسەن دەتوانێ یەکێتیی گەل بئافرێنێ، دەتوانێ گەل بێدار بکاتەوە، پێکەوە 
یادەوەرییان ببزوێنێ. ئەو لە ڕێگەی شێعری حاجییەوە خەم و پەرۆشییەکانی بۆ 
کورد ئاشکرا دەکا، لەم ڕێگەیەوە دەیەوێ کڵۆڵی، نەخۆشی، و داگیرکراوی بیری 
کورد بهێنێتەوە. دەیەوێ بیرچوونەوەی بوونی کورد بە یادی کورد بهێنێتەوە. مەسعود 
محەمەد لە ڕێگەی شێعرەکانی حاجی قادرەوە دەیەوێ کورد بگەڕێنێتەوە بۆ نێو ماڵی 
بوون، کورد پێکەوە کۆبکاتەوە، کورد لەگەڵ خۆی ئاشت بکاتەوە، ئەو لە خۆ نامۆبوونەی 
کۆتایی پێبهێنێ. مەسعود محەمەد لە ڕێگەی شێعرەکانی حاجی قادرەوە داوا لە کورد 
دەکا بە دوای ماڵی بوونی خۆیاندا بگەڕێن، ئاخر ئەوان لە ترادیسیۆن، لە مێژوو و ماڵی 
خۆیان وەدەرنراون، داگیرکراون، بۆیە دەبێ ئەم ماڵی بوونە بدۆزنەوە و بگەڕێنەوە ماڵ. 
و  هەڵگرتووە  کوردییان  بوونی  شێعر  و  زمان  تەنیا  محەمەد  مەسعود  بۆ 
هەڵکۆڵینە  و  نالی،  قادر،  حاجی  شێعرەکانی  ڕێگەی  بە  بۆیە  پاراستووە، 
ئیتیمۆلۆژی و ئارکۆلۆژییەکانی بۆ زمانی ئاڤێستا دەیەوێ کورد لەم نەخۆشییەی 
خۆی. بوونی  ماڵی  بگەڕێتەوە  و  بناسێتەوە  خۆی  بوونی  و  بکاتەوە  بێدار 
ئاستی  له   ته نێ  هه ر  زمانی  ئه و  زمانه ؛  هزراندنی  پێشه نگی  مه سعوود محه مه د 
زمانه وانییدا مشتوماڵ نه کرد، بەڵکو  ره هه ندێکی بوونسازیی و هزرییشی به  زمانی 
کوردیی به خشی. بەمەشەوە ماڵێکی زمانیی بۆ بوونی کورد ئاوەاڵ کردەوە، کە ئەو ماڵە 
زمانییە، وەک خانوویەک لە نیتشتەجێبوونی بوونی کورد، بە هۆی هێرشی رژێمی 
بەعس لە کۆتایی حەفتا و  هەشتایەکاندا بۆ سەر زمان و ماڵی کورد، کڵۆڵ و وێران 
کران بۆیە مەسعود محەمەد، تاکوو ئەو زمانی ماڵی نیشتجەخێبوونەی بوونی کورد 
بسازێنێتەوە، به  دوای یادەوەریی زمانی کوردییه وە دەگەڕێت،   بەمەش بە دەمڕێوە 
بەرەو زمان، رۆچووه  ناو  بنه بانی خاک، کانییه کانی زمانه وه  که  ماڵی بیرکردنەوە و 
بوونی کوردە. له وێوه  له  نێو زایەڵەی زماندا، له  گه ردوونی شێعره  بڕنده کانی حاجی 
بەدیار دەخات. بوونی کورد  نالی، مه حوی  رامانگره کانی  و هۆزانە  قادری کۆیی 
تەنێ  هەر  کۆیی  قادری  حاجی  زمانی  بۆ  محەمەد  مەسعود  گەڕانەوەی  ئەوها 
کارێکی رەخنەسازیی ئەدەبیی نییە، بەڵکو بیرهێنانەوەی زمان-بوونی کوردە کە لە 
رۆژگاری ئەودا، وەک لە ئیستاشدا دەیبینین، خەریک بوو لە ئاستی چەقە چەق، 
ئاخافتنی بەتاڵ کورتدەکرێتەوە. هەروەک گەڕانەوەی مەسعود محەمەد بۆ شێعری 
حاجی قادری کۆیی، وەک گەڕانەوەکەی هایدێگەر بۆ هۆڵدەرلین، کردەیەکە لە 
هزراندنی بوونی کورد، کە مەسعود محەمەد، وەک پاسەوانێکی زمان، ویستی بە 
زایەڵەی شێعرییەوە ئەو فەرامۆشکردنەی هزر لە زمانی کوردییدا بێدار بکاتەوە.
بەمجۆرە به  ئاکامگیرییه کانی له  هه ڵکۆڵینی زمان؛ له راندنه وه ی زایەڵەی زمان، ژیانێکی 
نوێ به  بە بوونی کورد ده به خشێ. به  تێهه ڵچوونه وه ک له  ده قه  ئه زمووکراوه کان؛ به 
راڤه کردنێک له  حاجی قادری کۆیی؛ به  سه فه رێک به ره و خاکی شێعرییەتی زمان، 
بوونی کورد بە گۆدێنێت. کاتێک جیهانی “حاجی قادری کۆیی” ده خوێنینه وه ، له گه ڵ 
رۆچوون له   ئاوازی په یڤ و رسته  لێکچنراوه کانییه وه  ده بینه  هاوسه فه ری زمانێکی 
چێژبه خشی شکۆمه ند، کە له وێدا ئه و زمانه  له  سه فه ره  بێن درێژه که یه وه  له  غه می 

ئه وه دایه  دەنگ و رەنگی پەرتەوازەی بوونی کورد کۆبکاتەوە و لە ئێرە، ئێستادا ئامادەی بکا.
لێرەوە خوێندنەوە بوونناسییەکەی مه سعوود محه مه د لە شێعرەکانی حاجی قادر هه ر 
ته نێ له  خودی ره سه نی و کارامه یی  له  کۆزانیار )ئێپیستیمۆلۆژیی(، راڤه کاریی و بیرۆکه  
لێکچنراوه کانیدا نییه ، بەڵکو   له  له رینه وه ی به هایه کانی  زمان،  بووناندنی کوردییە. 
خوێندنەوە کراوه که ی ئه و له  گه ردوونی زمانی حاجی قادری کۆییدا ئەوەیە، تاکوو بە 
رێگەی شێعرەکانییەوە بگات بە زمان. بەمەشەوە بوونی کورد  بهزرێنێت.  بەمجۆرە  
بە زمانێک لە هزر،  بوونی کورد رابگەیەنێت. له  کن مه سعود محه مه د، خۆ کردنه  به  
سێنته ری بوون له  زمانێکی هزرییدا، واتەی راگه یاندنی ئەو بوونە نادیار، نەپەیڤیوەی 
کوردە. ئه مه ش  خۆ نیشاندان یان خۆ به راوردکردن نییه  له  به رانبه ر نەبوونیدا، بەڵکو  
هه ڵبژاردنی ژیانێکه  له ناو زماندا؛ خۆ ماڵێکە له  زمانی کوردییدا، یان دۆزینەوەی 
گەوهەری بوونە له  زماندا، یانیش بانگکردنی زمانە، تاکوو رەواندنەوەی ئێمەیە لە 
بیرنەکردنەوەی بوونماندا.  خوێندنه وه   سه لیقه دار و په ژاره  ئامێزه کانی ئه و بۆ حاجی 
قادری کۆیی، جه ختکردنه وه یه که  له   خولیای ئه و گفتوگۆیه  دۆستانه و بوونایه تییه  
هۆگره ی ئه وه  له  هاوبوونێکدا ، هاوزمانه کانی خۆیدا.  گه ڕانه وه ی مه سعوود محه مه د بۆ 
دیمانه ی ئه و شاعیره  تراژیدیائەفرێنەرە، حاجی قادر، واتەی راگه یاندنی په رۆشی ئه وه  
بۆ نیشمه نی له  بوونی زمانی ئەودا، کە ئەمەش دڵنیابوونەوەیە لە حەقیقەتی بوونی 
خۆی.  به  ده ربڕینێکی دیکه ، دواندنی مەسعود محەمەد له گەڵ زمانە شێعرییەکەی 
زمانه که ی؛  فه رامۆشکراوی  یاده وه ریی   بێدارکردنەوەی  بۆ  غە مێکه   قادردا ،  حاجی 
له راندنه وه ی دەنگ، زایەڵە و زامە نادیارییه کانی بوونی کورد لە گەرووی شێعرەکانیدا، 
تاکوو له وێدا، به  دیوێکه وه ، بوونه که ی له  بوونایه تییه کی پێکڤه ییدا  له  یاده وه ریی زماندا 
جێنیشن بکا، به  دیوێکی دیکه ش، تا  ئاماده یی بوونی کورد؛ زایەڵەی  ره وشی ژیانی 
کورد به  رۆشناییەک    له  یاده وه ریی زماندا لە هەنووکەدا بپه یڤێنێ و نیتشتەجێ بکا. 
مه سعود محه مه د له نێو زمانی شێعره کانی حاجی قادره وه  “حه قیقه ت”ێک تام ده کا 
و دواجاریش به  دواندن و هەڵکۆڵینی  ئه و “حه قیقه ت”ه وه ، بوونی حاجی قادرێکی 
دیکه  له  بوونێکی ئاوەاڵی ئاپۆرەکراوی زمانه که یدا جێنیش ده کا: “یه کێکی وه ک 

من بێ ته ره فی بێ الیه نگیری که  مه به ستی گوتنی حه قیقه ت 
بێ هه رچییه ک بێ با ببێ و پیی وه ته نگ نه یێ... حاجی له  
شێعره کانیدا ده روونی خۆی کردۆته وه  و هه ست و بیری ده ربڕیوه . 
تا فیکری تێی بڕ کردبێ به  دڵێکی پاک و قه ناعه تێکی ته واوه وه  
خۆمان  له   فێڵ  ئه گه ر  بکا...  کورده واری  خزمه تی  ویستوه تی 
کاردان  له   هه ر  حاجی  بیره کانی  زۆربه ی  ئێستا  تا  نه که ین 
رێپیشانده ری خه باتن بۆ کورد. چونکه  هه مان گیروگرفتی ئه وسا 
هه بوون له به ر هه نگاوی کوردا ئه مڕۆش هه ن و به  قه ده ر رۆژگاری 
حاجی ئێستاش هه ڕه شه  له  حازر و دوارۆژی کورد ده که ن. له  
باری ژیان و ئابووری و گۆڕانی مادیشه وه  که مێکی که م نه بێ 
له  سه رانسه ری کوردستاندا ئه و گۆڕانه  رووی نه داوه  ببێته  بنکه  
بۆ گۆڕانێکی قووڵ له  بیر و ئامانج )مەسعود محەمەد، ١٩٧٣(.  
لێره دا بۆ ئه وه ی بنه مای ئه و فه رامۆشکردنه ی بوونایەتییە لە زمانی 
کوردییدا لە کن مەسعود محەمەددا تێبگەین، کە سەرچاوەی 
ئه و فەرامۆشکردنەی ماڵی بوونی کوردییە، با پێکڤه  ئه و کۆپله 
رۆشنکرده ی مه سعوود محه مه د بخوێنینیه وه  که  بۆ پێشه کی 
کتێبه  به هادار و له  یادکراوه که ی “زاره وسازی پێوانه “دا نووسیویه تی: 
“بابای زمانزان و پسپۆڕی رێزمان و ده نگناسی و فه رهه نگنوویسی 
به  هۆی خنکانی له  گۆمی خوێندنه وه کانی دا به  دره نگه وه  هه ناسه  
له  مه زرای به ربه ڵاڵی زمانه  دایکزاکه ی خۆی هه ڵ ده کێشێ 
چونکه  ده ستووره کانی ناو کتێبان رێی پێ ده گرن و خۆیان به سه ر 
هۆشی ئاگا و ونیدا ده سه پێنن که  ئیتر له وانه یه  زاراوه ی ده ستووری 
و یاسایی وه ها دابڕێژێ چ خزمایه تی به  زمانی خۆیه وه  نه بێت و 
خه لق به  بیستنی گوێ قوت بێت.” )مەسعود محەمەد، ١٩٨٨( 
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 له  کن مه سعود محه مه ددا چۆنییه تی گۆکردنی زمان؛ نمایشکردنی بوونی کوردە، 
وه ک ئه وه ی که  هه یه ، هه روا  بوار ره خساندنە بۆ ئامادەکردن و راگەیاندنی ئەو 
ماڵە بوونشینەی کورد، کە ئەمەش بە گەڕانەوە بۆ بیرکردنەوە لە زمان مەیسەر 
سه رچاوه ی  بوونی  به   په یوه ندی  ئه ودا،  کن  له   تاتیبه تمه ندییه ش  ئه م  دەبێت. 
هزرێکی سه ربه خۆ؛ تێگه یشتن له  گه وهه ری زماندا هه یه ، که  ئه و له  غەمی ئه وه دا 
بەڵکو  خودی خۆشی  بینووسێته وه ،  بیرکردنەوە زمانییەکەیەوە  بە  تەنێ  نه   بوو، 
بکات بە بوونێکی هه میشه  هزرکه ره وه ی ئاماده  له  زماندا.  بۆیه  ئه و ناچارمان ده کا 
سه رنجی بده ین؛ له نێو فەرامۆشیی بیرکردنەوەدا بمانورووژێنی یان به  په ژاره وه  یادی 
بکه ینه وه. به مجۆره  مه سعود محه مه د به  ئاکامگیرییه ک له  ئه زموونه   بێکۆتاییەکەیدا، 
سەرنجمان بۆ بوونێکی بەڕێوە و زایەڵەدار رادەکێشێت. هه ره وه ک وێنەی ره زوانێکی  
بناری لووتکه  و دۆاڵ و دۆڵی چیاییه کی کورد،  بێده نگ به  سه فه ری گفتوگۆی 
نووسینه کانییه وه ؛ به  چاندن و هه ڵکۆڵینی زمانه که یەوە، ده نگه  به هره وه شێنه کان؛ شاعیر 
و پێشهاته  ئه زموونبه خشه کانی له  یاده وه ریی زمانه که یدا موتوربه  کرد و خه ماڵند . 
حاجی  راساوه کەی   زمانە  خاکی  به ناو  رۆچوونه کانی  به   محه مه د  مه سعود 
زایەڵەی  لەناو  کورد  بوونی  په نهانییه کانی  بۆشایی؛  هه م  توانی  کۆییه وه   قادری 
شێعره کانیدا  رۆشنبکاته وه . ئه و خۆ ته رخانکردنه ؛ خوێندنەوە هزرییەی مه سعود 
محه مه د له و  شێعرە  هزر ورووژێنەرەکانی حاجی قادردا، بە دەنگهێنانی بوونی 
له   هایدێگه ر  په رۆشخۆری  له   محمەد،  مەسعود  گەڕانەوەی  ئەو  بۆیە  کوردییە. 
گرفتی فه لسفه ی نوێباوی رۆژئاوا ده چێ، که  به  رای هایدێگه ر هزر له  سه رده می 
فه رامشکردووه . بوونایه تی  به مه ش  و  ناهزرێ  بوونایه تی  له مدیوی  ته کنیکدا 
 به مجۆره  مه سعود محه مه د بە گەڕانەوە بۆ به ناو شێعره کانی حاجی قادر ، خۆشی ده کا 
به  ماڵێک لە بوونێکی زمانییدا. ئه و به  گه ڕانه وه  چڕ و سه رمه سته که ی بۆ ناو گه ردوونی 
حاجی قادری کۆییه وه ، به  دەنگێک له  شێعر و بە زایەڵەیەک لە هزره وه  به ره و ئێستا 
و داهاتوو دەگەڕێتەوە. دواجاریش خۆی ده کا به  وێنەی هزرڤانێکی خۆکرد. ئه و 
گه ڕانه وه ی مه سعوود محه مه د ، وێڕای جیاوازه کان، گه ڕانه وه که ی مارتن هایدێگه رمان 
بۆ هۆلده رلین، تراکل به  یاد دێنێته وه . مه سعوود محه مه د، وه ک هایدێگه ر، 
پێی وابوو حاجی قادر له  کاتێکی زوودا ئه و تشتانه ی گوت که  ئێمه  هه تا 
ئێستاش به  ده ستیانه وه  گرفتارین یان ئه و هاوارانەی ئێمه  ته نیا په راوێزگه لێکن 
له  ئاماژە هزرییەکانی ئەو، بەاڵم مەسعود محەمەد بەو ئاماژە هزرییانەی 
حاجی قادرەوە، ماڵێک لە زمانێکی زیندوو لە ئێستادا ئاوەاڵدەکاتەوە.
  هه ر چۆنێک بێت، مه سعوود محه مه د به و ده ربڕین، هزراندنەی زمانەوە ، 
گه ردوونی شێعری حاجی قادری کۆیی چڕ ده کاته وه  و ده ڵێ ئه گه ر: 
“به راوردییه ک بکه یت له  نێوان فه لسه فه ی سه ر به  کوردایه تییه وه  الی خانی 
و شه ره فخانی به تلیسی و حاجی قادری دوا پله ی ژیانی له  ئه ستمبووڵ 
ده بینیت خانی له  زانایی و هه ستیاریی خۆیه وه  په رۆش ده خوات له  
نه بوونی حکوومه تێکی کورد و ناڕه وایی حاڵه تی ئه وتۆیی: له وه شدا نه که وته  
سه ر باری پالن دانان  بۆ پێکهێنانی ده وڵه ت به اڵم هه میسان به  قۆناغ 
پێش رۆژگاری خۆی که وتبۆوه . به تلیسی له  روانگه ی مه سڵه حه ت و 
دژ وه ستانی به رانبه ر شیعه گه ری هه وڵێکی دا. ... حاجی قادر له  دیوی 
کوردستانی ئێران هه ستی سونیگه ری و دژه شیعه یی که  له  ته عه سووبی 
قاجاره کانه وه  سواری هه ستی ده بوو، قه ڵه مه که ی ده بزوات، هه سته که شی 
له گه ڵیدا ژیا تا ئه وه ی تۆمه تی بێژووه تی ده هێنێته  ناو هه ڵبه ستی له  ڕێی 
)متعه وه ( که  به الی سووننه وه  حه رامه  )سه یری دیوانی بکه (... }حاجی{ 
ده یخوێند: ئێران  کوردستانی  له   کاتێک  ده نووسێ،  به یته   دوو  ئه و 
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دواتر له  ئه سته نبووڵ که وته  سه ر فکری کوردایه تی به و شکڵه ی وه هــا   

ئاشفته  که  ده یزانێت.” )مەسعود محەمەد، ١٩٩٧( 
راساوی  زمانی  شێعرییه تی  خاکی  به ناو  رۆچوونانه ی  به و  ئه و    
مێژووی  یاده وه ریی؛  زمان،  له   هزریی  له رینه وه یه کی  کۆییه وه ،  قادری  حاجی 
به و  محه مه د   مه سعوود  له وه ی  به ر  ده قه ومێنێ.  لێ  کورد  کوتکراوی  ده م 
له وێ   ده رببڕێ،  له رینه وه یه   ئه و  خۆیه وه   خۆکرده ی  خۆیه کییه ؛  هزرینه  
زایه ڵه دار   بوو.  شاعیرانه دا  ئه و  شێعره کانی  خاکی  له   له رینه وه یه   ئه و  خودی 
به ڵێ، ئه مه یه  مه رج و ئه رکی کرده ی هزرڤانی خۆکردی فه رامۆشکراوی کور، مەسعود 
محەمەدە. لێ پرسیار ئه وه یه : چۆن حاجی قادری کۆیی له و رۆژگاره دا خاوه نی ئه و 
له رینه وه  بوونایەتییە بوو؟  مه سعوود محه مه د دوای گه ڕان و سووڕانێکی ئه ڤیندارانه  به  
دوای ژیان و سه رهات و نهێنی شێعره کانی حاجی قادره وه ، ئه وها حاجی قادرمان بۆ 
وێنە ده کا: “تا من ده نگ هه ڵێنم له  خوێندنه وه ی ده فته ری ژیانی حاجی له  غه ریبی 
و نێو بێگاناندا ده نگم خۆ نانوێنێ له  ته ک نه عره ته ی قاره مانانه ی دلێرانه ی پاڵه وانانه ی 
حاجی... ژیانی حاجی له  پله یێکی ئه وتۆی شه رافه ته  قه رزدار ده کاته وه  له  مه یدانی بێ 
عه یبی و فیداکاری و نیشتمانپه روه ییدا، گله یی ئه وه شیان دێنێته  سه ر که وا ده یان ساڵ 
تێپه ڕێ به  دوا خه باتی ئه ودا بێ ئه وه ی یه کێکی دیکه ی وه ک خۆی له ناو کوردا په یدا بێ 
و خۆ بکا به  مه شخه ڵی دوه م به  دوا چراکه ی حاجیدا.’’ )مەسعود محەمەد، ١٩٧٣: ٧١(. 
بەمجۆرە په رۆشخۆری مه سعوود محه مه د به  گه ڕانه وه  بۆ  شێعرەکانی حاجی قادر، 
بۆ ئه وه  بوو تا هه م به های ئاماژە  شێعرییە رێکردووەکانی حاجی قادر بەرەو بوون لە 
ئێستادا دووباره  بکاته وه  و هه میش کورد لە بوونایەتییە فەرامۆشکراوەکەیدا،  مێرده زمه ی 
بنده ستییه دا رابچڵه کێنێ. بەمجۆرە مەسعود محەمەد بە گەڕانەوە بۆ حاجی قارد 
دەخوازێ پرۆژەی رێنسانسێکی کولتووریی ئامادە بکات. هەرچەند ئەو گومانی لە وزە 
و ویستی ئەو رێنسانسە لە هاوزمان، هاوبوونەوکانیدا هەیە، بەاڵم ئەو لەو هەڵکۆڵینە 
زمانییە شێعرییەی حاجی قادرەوە، دەخوازێ بە زمانێک لە هزر زەمینەسازییەک بۆ 
هاوزمانەکانییەوە درێژە بە هەمان پرۆژە شێعرییە رێنسانسەکەی حاجی قادری کۆیی 
بدات. ئەوەتا بە گومانێک لە زمان دەڵێ: “پێویستبوونی رێنێسانسێکی کوردانه  بۆ 
پێکهێنان و هێز و بینا و کیان و که ینوونه ێیکی کوردی... ئامانجی وه ها ئه ریستۆکرات 
و به رز که  زۆر دووره ده سته  بۆ ئێستاکه ی کورد،... وه ک له  به هاردا به  ته مای میوه ی 
هاوینه  بیت،... هه روه هاش رێنێسانسی کورد که  هه بوونێکی potensial به  خۆیه وه  
ده یبینێ یان به  جارێ نایبینێ... با بڵێین وه ک جه نینی یه ک مانگه ی له  پزدانی 
دایکیدا نموو ده کات، ئه گه ر خێراییت لێ کرد به  سێ مانگی و چوار مانگی مرده زاد 
ده بێت، له وانه یه  دایکه که شی پێوه  بمرێت.... هه روه زی کوردانه  بۆ رێنێسانسی کوردانه ، 
هه ڵناگرێ وه ک له  سه ره تای پایزدا قوتابی ده چنه وه  بۆ فێرگه کانیان، ئه ویش قۆڵ 
و باسکی لێ هه ڵماڵیت و به به ریه وه  دانیشێت... پێمان ناکرێ پایسکلێک دروست 
پێی  ئه وه ی  نه کردووه ...  قیرتاو  کورد  فه ننی  به   شه قاممان  یه ک  تاکه   بکه ین، 
ده گوترێ “ژێربینا-ژێرخان” به  مه فهوومی سه رده م جارێ له  ناوماندا نه زاوه ... هه رچی 
ئه سبابی پێوه  ژیان و گوزه رانه  به  حازری له  دووره واڵته وه  بۆمان دێت، ناشزانین 
چۆناوچۆنی مامڵه ی له گه ڵدا بکه ین و چه ندی له و ئه سبابانه  هی حکوومه ت بێت به  
ماڵی تااڵنی ده زانین: یا ده یدزین یا تێکی ده ده ین...” )مەسعود محەمەد، ٢٠١١(.   
ئه و تەرزە کولتووری بیرکردنەوەیە له  فه لسه فه دا، به  تایبه تیش له  فه لسه فه ی ئه ڵمانییدا 
تایبەتمەندی خۆی هه یه . بۆ نموونه  الی نیتشه دا کرده ی گه ڕانه وه  بۆ گرێکی کۆن، 
جه ختکردنه وه یه که  بۆ به های ئه و”دووباره  بوونه وه  هه تاهه تایی”ه . نیتشه  له  کتێبی 
“له  دایکبوونی تراژیدیا”دا جه خت له سه ر ئه وه  ده کاته وه  که  پالتۆن فەیله سووفێکی 
شێواز تێکده ر بوو، چونکه  چه ندان شێوازی سامناکی تێکه اڵوی یه کتر کرد. له  
کن نیتشه  شێواز ده ربڕینی مه رجه کانی بوونی نووسه ره . هه ر بۆیه  به  الی نیتشه وه  
شێوازه  ئۆقره نه گرتووه که ی پالتۆن و  گۆڕینی تراژیدیا له  الیه ن ئوریپیدیسه وه ، 
رۆژئاوایه   مێژووی  ده ستپێکردنی  سه رشاری  و  کۆن  گرێکی  ئاوابوونی  سه ره تای 
وه ک نیهیلیزمێک. به  رای نیتشه  ره تکردنه وه ی شێواز الی پالتۆن ده گه ڕێته وه  
بۆ کاردانه وه ی عەقڵخوازییەکەیەوە، تاکوو به  دژی بوونه که ی خۆی؛ هونه ره که یەوە 
ره تبکاته وه .  ژیان  خودی  جه سته ؛  مه یل،  ئاگایانه   به مه ش  که   بوه ستێته وه ؛ 
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 هاوکاتیش هایدێگه ر له  گه ڕانه وه  هه میشه ییه که یدا بۆ سه رچاوه ی ته کنیک وه ک 
هونه رسازیی و ئاماده یی ئه و بوونایه تییه  ئایدیاله  له  جیهانبینی فه لسه فه ی گرێکییدا، 
به  تایبه تیش له  هونه ر و جیهانبییه  فه لسه فییه کانی پارامیێنیدس و هێراکلیتۆسدا، 
بۆ ئه وه  بوو تا گرێکی کۆن دووباره  ئاماده  بکاته وه  و به مه ش  رۆژئاوا یان ئه لمانیا له و  
داڕمانه دا  ررزگار بکا. له  روانگه ی نیتشه  و هایدێگه ره وه  له و  رۆژگاره  تراژیدیایه ی گرێکدا 
هزرینی فه یله سووفه کانی پێش سۆکرات ته نیا غه میان ژیان، رووحی دیۆنیستیی بوو. 
له وێدا ئه وه  پارامێنیدس و هێراکلیتۆس بوون که  هونه ریان ده هێنا نه ک مێتافیزیک. 
ئه وه  شێعره کانی په رامێندیس بوون که  به  وشه ، میوزیک، سه ما زه ویان رازانده وه  تا 
ئه و زه وییه  له  ژیانی مرۆڤدا بله رێته وه ؛ ببیسترێ. به  بڕوای نیشته  گرێکییه  کۆنه کان 
“شێوازێکی مه زن”یان هه بوو، به مجۆره  تا هه موو تشته  په نهان و ئاشکرایه کان بێنه  گۆ.
بەاڵم گەڕانەوەی مەسعود محەمەد بۆ حاجی قادری کۆیی، گەڕانەوەیە بۆ هەڵکۆڵینی 
یادەوەریی کوردیی. هاوکاتیش بە هەمان شێوە خوێندنه وه  و شرۆڤه کارییه کانی مه سعود 
محه مه د له  نالی، حاجی قادری کۆیی، مه حوی و بگره  له  بابه ته  هه مه ته رزه کانی 
دیکه شیدا، یه کسه ر زه ینمان بۆ کایه کانی شێوازاندنی زمان و هزرینی ئه و ده چی، 
که  ئه مه ش به  نۆره ی خۆی پرسی چۆنییه تی راڤه کردنمان بۆ قووتده کاته وه . کاکڵه ی 
راڤه کارییه کانی ئه و له  شێعره  بڕنده کانی حاجی قادری کۆیی و نالی له وه دا به رجه سته  
ده بنه وه  که  له  یه ک کاتدا هه م زرینگی هزرین و پێشبینییه کانی ئه وان ئاماده  ده کاته وه  
و هه میش ژانه کانی بوونی کوردیی بە گۆ دێنێت. ئه و پێی وایه  که  ئه وانه  زیاتر به ر 
له  سه ته یه ک نه ک هه ر درکیان به  کۆمه ڵێک په نامه کی برد، بەڵکو  ده ستیان خسته  
سه ر کاکڵه ی گرتفته کانی بوونی کورد، که  تا ئێستاش کورد به  ده ستیانه وه  ده ناڵێنێ. 
هه ر بۆیه  مه سعود محه مه د له  خوێندنه وه که ی بۆ شێعره کانی نالیدا سه رنجمان بۆ 
به های سه رچاوه ی کولتووریی خۆیه کی را ده کێشێ: “له م سه رده مه دا که  سه رده می 
پشت له  که له پور کردنه ، به  تایبه تی له  نێوان میلله تی که ساسی وه ک میلله تی 
کورد، گه نجان وه ک په روانه  له  تاریکایی رابردوو هه ڵدێن به ره و گه شایی ئه ده ب 
و هونه ری نه وباوی ئه وروپا، نالی قه د و قامه تی به رزی ئه ده به که ی له  جه رگه ی 
صه ده ی نۆزده مه وه  وه ک فه نار به سه ر ده ریای صه ده ی بیسته مدا گه رده ن کێل ده کات 
و گه شتی ده ریانه وه رانی شێعر و ئه ده ب بۆ تیشکه  گه شه که ی راده کێشێت. /.../ 
هه ر ده ڵێی خاسیه ته  نه مره کانی به  پێی بڕیاری یاسای سروشت، که  خۆشئامه دی 
  .)٧  :١٩٧٦ محەمەد،  )مەسعود  ده کات.’’  نوێکه ره وه   خۆ  هێزێکی  هه موو  له  
هەر بۆیە مەسعود محەمەد به  کرده کردنی ئه رکە کولتوورییەکەیەوە،  توانی گه وهه ری 
توانست و ویستی بیرکردنەوە له  یاده وه ریی زمانی کوردییدا بله رێنێنته وه  و به مه ش، بۆ ئەوەی 
بیربکەینەوە، بۆشاییه کانی ئێستای زمانی کوردییمان به  یاد بهێنێته وه  یان رامانبچڵەکێنێت.
به ڵێ، مه سعود محه مه د له  راڤه کارییه کانیدا پرسیاره  کولتوورییه کان به  گشتیی و به  
تایبه تیش له  راڤه کردنه کانی بۆ شێعری نالی و حاجی و مه حوی دا، ئه ڤیندارێکه  سه ری 
خۆی به  دوای پێناسه یه کی ئه ڤیندارییه که ی خۆی هه ڵگرتووه ، لێ له  کانگەی ئه و 
سه رهه ڵگرتنه پان و پۆڕه دا نه ک هه ر به و مرازه  ناگا، بەڵکو  پێناسه ی ئه و ئه ڤینه  په نامه ک 
ئامێزتر ده کا. هه ر ئه مه شه  وامانلێده کا به  په ژاره یه ک له  ئه ڤین یادێک له  مه سعود محه مه د 
بکه ینه وه ، بەمەشەوە لە بری ئەو بەرەو زمان له  رازاندنه وه ی ماڵی زمانی بوونمان رێبکەین . 
به ڵێ، گەڕانەوەی ئەو بەرەو گەردوونی ئاماژە شێعرییەکانی حاجی قادر و ئه وانیدیه که دا، 
جێنشینکردنی بوونی کورد لە زماندا. ئەمەش کتومت ئاوێنه بوونه وه ی ئه و تێگه یشتنه ی 
خۆیه تی له  به های “حه قیقه ت”ه کانی زمان و خودی نووسه ری “حه قیقی”یش.  
مه سعود محه مه د ویستی به  خوێندنه وه ی ئه و شاعیرانه ، وێنەیه ک له  جوانناسیی 
شێوازاندنی زمانه که ی؛ ماڵێکی هزریی بۆ بوونی کوردی بسازێنێ. لێ ئه و ده یزانی 
که  فه رامۆشکردنی ئه و له  الیه ن هاوزمانه که یه وه ، به شێکه  له و فەرامۆشکردنەی کورد 
لە بوونە تااڵنکراوەکەی، که  ئه و تا له  ژیانیدا بوو په رۆشی ئه وه  بوو که  به   زمانه که ی، 
دابڕانێک له و قه ده ره بەدکارە  دروستبکا، که چی به  حه سره تی ئه وه وه  سه ری نایه وه . 
گوتمان مه سعوود محه مه د ده خوازێ سه رنجی خوێنه ر بۆ ئه و بوونایه تییه  په نهانه ی 
که  له م دیو زمانی شێعرەکانی حاجی قادرەوە هەیە رابکێشێ و به مه ش سه ره داوێک 
له  کاڵفه ی بوونایه تی بداته  ده ستی خوێنه ر تا به ناو گه ردوونی ده قه کانی؛ هزرینه  

خۆکرده که یه وه  په لکێشی بکا. خودی ئه مه ش پرسیاری گه وهه ری ئه فراندن و نهێنی 
بوونه . له بۆیه  ئێمه ش له  هه وڵی ئه وه  دابووین که  بەو  نووسینەوە، رێنشاندەری خوێنەر 
بەرەو پەرۆشی مه سعود محه مه د بۆ بوونی کورد بکەین ، تاکوو پاسەوانی لە ماڵی 
بوونە زمانییەکەدا بکات. له وه شدا په رۆشی ئه و نووسینه  به خشینی ئاکامگیرییه کی 
حازربه ده ست نییه  به  خوێنه ر، بەڵکو  په رۆشی ئه و نووسینه  ئه وه یه  که  خوێنه ر بەو ماڵە 
زمانییەی مه سعود محه مه د ئاشنا بێت، بەمەش له وێدا لخوێنه ر ده توانێ به  مه یلی خۆی 
ئاقارێکی تری به ره و رۆچوون به ناو ئه و ماڵە زمانییە هه ڵببژێرێت؛ به  خۆی بیر بکاته وه .  

دەرەنجام  
لە ئەنجامی ئەم توێژینەوەیەدا بۆمان دەردەکەوێ کە مەسعود محەمەد بە   
هەمان شێوەی هایدێگەر لەتەک بوون، زمان، هزر و هۆنراوەدا خەریکە، بەاڵم بێگومان 
مەسعود محەمەد پەیوەست بە کوردەوە ئەم خەریکگەرییە دەکات. چۆن بۆ هایدێگەر 
زمان گرنگە و ماڵی بوونە، بۆ مەسعود محەمەدیش زمان گرنگە و بوونی کورد لەنێو 
زمانی کوردیدایە. مەسعود محەمەد لە رێگەی زمانی کوردەوە دەیەوێ کورد لە نەخۆشی 
لەبیرچوونەوەی بوونی کورد و گەندەڵکردنی زمانەکەی بێدار بکاتەوە. چۆن هۆڵدەرلین 
بۆ هایدێگەر گرنگە بەهەمان شێوە بۆ مەسعود محەمەدیش حاجی قادر گرنگە و لە 
ڕێگەی شێعرەکانی حاجی قادرەوە دەیەوێ کورد لە ژێردەستەیی، لە داگیرکردنی 
بوونەکەی، لە بێماڵی بەئاگا بێنێتەوە. مەسعود محەمەد بە گەڕانەوە بۆ شێعرەکانی 
حاجی قادری کۆیی، رێنسانسێکی شێعریی- هزریی بسازێنێت، بەمەش  دەخوازێت 
ئەوەمان بە یاد بهێنێتەوە کە بوونی کورد هێشتا خاوەن ئەو بوونە نییە کە حاجی قادر 
سەتەیەک زیاتر بەر لە ئێستا بە تەنیا خۆی بۆ تەرخانکرد. بۆیە ئەو گەڕانەوەیەی مەسعود 
محەمەد بۆ حاجی قادری کۆیی، بێدارکردنەوەی بوون و زمانی فەرامۆشکراوی کوردە
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پوختە: 
باسی زانست و چۆنیەتی پێوەندی زانست لەگەڵ هونەر، ئەدەبیات   
و سەرچەشنی بەشەکانی دیکەی زانستە مرۆڤی یەکان بەردەوام هۆگرانی خۆی 
هەبووە. لەم لێکۆڵینەوەدا پێوەندی زانستی دەروون ناسیی لەگەڵ چیرۆک تاوتوێ 
دەگرێتەوە،  خۆی  بەشدا  چوار  لە  پێوەندییە  ئەم  دەدات  پیشان  وا  و  دەکرێ 
لە  وەرگرتن  کەڵک  دووهەم:  چیرۆک،  دەروو ن ناسانەی  ڕەخنەی  یەکەم: 
وەرگرتن  کەڵک  بەش:  سێهەم  چیرۆک،  بابەتی  وەکوو  دەروون ناسیی  چەمکی 
لە تەکنیک گەلی دەروون ناسیی بۆ شێوەی داڕشتن وەکوو فۆڕمی چیرۆک و 
لە خوارەوە پێشکەش دەکرێ. بە وردی  دوایین بەش حەکایەت دەرمانی. کە 

وشەسەرەکیەکان: دەروون ناسیی، چیرۆک، بابەتی چیرۆک،  
شەپۆلی لێشاوی زەین، حەکایەت.  


پێشەکی: 

دەروون ناسیی  یەکێ لە زانستە مرۆڤی یەکانە کە ساڵی 1879 بە   
فەرمی لە دیکەی زانستەکان جودا بوویەوە و سەربەخۆیی ڕاگەیاند. یەکەم کەسێ 
کە بە پاڵ پشتی زانست و هزری تایبەت خۆیدا لە قەرەی شیکردنەوەی بەرهەمە 
ئەدەبی یەکان زیگمۆند فڕۆید  بوو، ئەو بە بۆنەی تێهەڵچوون لەگەڵ نەخۆشە 
هیستێریەکان  بۆی دەرکەوت دوو زەین و دوو بەشی جوداخواز لە ناو یەک زەیندا هەن، 
یەکیان مرۆڤ پێی ئاگادار بوو، هەر ئەو ئاگاهییە فەلسەفییە کە لە زەمەنی دێکاڕتدا  
وەکوو ڕاژەیەکی حاشاهەڵنەگر پەسەند کرابوو، بەشەکەی دیکەش کە زەینی تاک – 
واتە خاوەنی ئەو – لە ناوەڕۆکی بێ ئاگا بوو، مەکۆێیکی شاردراوە لە یادی فەرامۆش 
کراو و کۆمابەستوو کە وەبیر نەدەهاتنەوە و ناوی نابوو “ناهوشیار”  یان خودی نابەئاگا.
بەرەنگاریی کۆمەڵگای سەدەی بیستەم لە هەمبەر دەروونشیکاری، نەک لەبەر 
جەختی فڕۆید لە سەر جنسییەت  یان گرێی ئۆدیپ ، بەڵکوو زێدە بەرەنگاریی 
لە ئاست پەسەند کردنی نەست و خودی نابەئاگا بوو. لە ئامادەبوونی ئاگاهیدا 
عەقڵی هاوتەراز بوونی هەیە. بۆ خەڵکی ئاسایی بەم شێوە بوو کە ناهوشیاریان 
کەسێک  دەنا   - دەزانی،  شێتیان  بە  یاوەکوو  دادەنا  بوون  نەزان  مانای  بە 
کە باڵق و عاقڵ بێت نەدەکرا نائاگا بێ - خودی نابەئاگا بە مانای نەزانیی بوو.

بنەماتێئۆرییەکانولێکدانەوە: 
خودی ئاگا زمانێکی هەیە بە پێکهاتە و وشە و مانایێک کە زمانی   
ڕۆژانەی ئێمەیە. بەاڵم خودی نابەئاگا زمانێکی جیاوازی هەیە، زمانی وێنە و پێگەی 
خوازە و هێماکان - کەوایە دوو زمان هەیە و دوو شێوە خوێندنەوەش دەبێ ببێ 
– یەکیان بۆ وەرگرتنی ماناگەلی ڕواڵەتی کە لە نێو ئاگاهی دان و ئەوی دیکە بۆ 
وەرگرتنی واتاگەلی قووڵ و حەشاردراو کە لە نیشانەکانی خودی نابەئاگادا هەن.
لەبەر ئەوەی کاری نووسین لەخۆیدا چەشنێ لە ڕەفتار و ڕەوشتە، کەوابوو داهێنانی 
ئەدەبیش شتێکی تایبەت و جێگەی شیکردنەوە وەکوو دیکەی ئاقارەکانی مرۆڤە. 
خەون هەڵگری دوو پاژی “ناوەڕۆکی ئاشکرا”  و “ناوەڕۆکی حەشاردراو”ەو بەرهەمی 
ئەدەبیش بە چەشنێ ڕەنگدانەوەی بەستێنی دەروونی نووسەرە؛ نووسەر لە کاتی 

تەدارەکی بەرهەم لە دنەدانی هەناوی خۆی بێخەبەرە و دەتوانین بڵێین هەر وەک 
زمانی خەون هەڵگری دوو مێکانیزمی کەڵەکەبوون  و جێگۆڕکێ یە. کەواتە ئەوەی 
کە لە قسەی فڕۆید دا سەرنجی ڕادەکێشا زمان بوو، نەک تەنیا مانای تازە، بەڵکوو 
زمانێکی تازە کە دەیتوانی زمانی یەکەم، شیکاری و شرۆڤە بکات.)محەمەدی، 1393(
فڕۆید یەکەم لێکدانەوەی تەسەلی لەسەر چیرۆکی گڕادیوای  ویلهێڵم جێنسێن  
کەساییەتی  خەونەکانی  و  وڕینە  چێرۆک،  ناوەڕۆکی  لە  جگە  و  دا  ئەنجام 
چیرۆک  نووسەری  لەگەڵ  فڕۆید  ئەوەدا  شوێن  بە  کرد.  شرۆڤە  چیرۆکی شی 
پێوەندی گرت و داواکاری ئەوە بوو کە هەنێ لەو گریمانانەی کە پێی وابوو لە 
ژیانی ناو بنەماڵە و قۆناغی منداڵی نووسەردا ڕوویداوە پێی لێبنێت کە هەڵبەت 
شیکاریی  دایە  دەستی  و  نەدا  کۆڵی  فڕۆید  بەاڵم  کردەوە،  ڕەفزی  جێنسێن 
بەرهەمەکانی شێکسپیێر  و داستایۆڤسکی  بە تایبەت برایانی کارامازۆڤ و لە 
وتارێک بە ناوی داستایۆڤسکی و باوک کوژی دا، ڕایگەیاند کە نیشانەکانی فێ ی 
)صرع( کەسایەتی ناو ڕۆمان، دەرکەوتەی ترسی نووسەر لە کوشتنی باوکە )ئیدل، 
1374(. هەر وەها شاگردێکی فڕۆید بە ناوی مەری بۆناپارت  کتێبێکی تێر و 
تەسەلی لە سەر ئێدگار ئالێن پۆ، شاعیر و چیرۆک نووسی ئەمریکی، نووسی و 
داهێنانی ئەدەبیی پۆی گرێ دا بە مەرگی دایکی لە منداڵی دا.)پایەندە، 1390(
بەم چەشنە فڕۆید یەکەم هەنگاوی بەرەو ڕەخنەی دەروونشیکارانەی ئەدەبیات 
هەڵگرت کە هەڵبەت لە خۆیدا ڕەخنەی لەسەر بوو لە بەر ئەوەی لەم چەشنە 
شیکردنەوەدا بە بۆنەی دەقەوە الیەنە شاردراوەکانی داهێنەری دەق دیاری دەکرا 
کە زۆر جار کێشەی لێ ساز دەبوو و دەبووە هۆی ئەوەی نووسەر لەحەژمەت 
تەنانەت شارێل  قەڵەم هەڵبگرێ.  ترسەوە  بە  ڕاڤەی کەسایەتیەکەی  دانەپاڵی  
مۆرۆن، بەشێوەی دیاری کردنی تەداعیە دووپات کراوەکانی بەرهەمی نووسەر کە 
دەبنە ئۆستوورەی تاکەکەسیی ئەو و لە دوایی دا بەروارد کردنی ئەم ئۆستوورە 
تاکەکەسییەی نووسەر لەگەڵ واقێعی ژیانی دا هەندێ گۆرانکاریی بە ڕەخنەی 
بوو. سەر  لە  سەرەوەی  کێشەی  ئەو  هەر  دیسان  بەاڵم  دا  دەروونشیکارانە 
ژان  کە  بوو  تازە  ڕەوتێ  دەق،  دەروون شیکاری  شرۆڤەی  قۆناغ  دووهەم  وەکوو 
پێدا و وتی دەتوانین دەق شیکاریشی   پەرەی  لە ساڵی 1960  نۆئێل   بێلمەن 
پێی بڵێین، نۆئێل بەردی بناغەی کاری خۆی بە جێی نووسەر لە سەر دەق 
واتە  دەق  دەروون ناسانەی  “شرۆڤەی  وتی:  سەرەتاوە  لە  هەر  ئەو  دامەزراند، 
بە  ئەوەی  بۆ  بووە  ساز  دەق  واتا  دەق.  شیکارانەی  خوێندنەوەی  بۆ  ڕەوتێک 
کردنەوەی  نۆژەن  بخوێندرێتەوە،  دیکە  دەقێکی  هەر  لە  سەربەخۆ  شێوازێکی 
دیسکۆرسی حەزی دەروونیی بە بێ هیچ گەڕانەوە بەو شتانەی کە لە ڕابردووی 
داهێنەر دەیزانین، بە بێ کارتێکردنی دیکەی بەرهەمانەکانی کە دێتە بەرچاومان 
و تەنانەت بە بێ ڕچاو کردنی تایبەتمەندیەکانی تاکی خوێنەر...”.)نۆئێل، 1393(
دیارە لەسەر ئەم قۆناغە دووهەمە لە ئەدەبی کوردی دا چەند ڕەخنەگر کاریان 
مندااڵن  ئەدەبیاتی  سەر  لە  بەتایبەت  کە  خزری  یەعقووب  نموونە  بۆ  کردووە 
وتاری  کوردی  ڕۆمانی  لەسەر  کە  سووزەنی  ساڵح  و  نووسیوە  وتاری  چەندین 
باڵو کردوەتەوە. بۆ نموونە ساڵح سووزەنی ڕۆمانی تەمی سەر خەرەندی شیرزاد 
حەسەنی جگە لە شرۆڤەی دەروون ناسیی دەق، بە ڕوانگەی ڕەخنەی یۆنگی  و 
بە پێی ئاڕکی تیپ  و سێبەر و... شرۆڤە کردووە. لێرەدا بەشێکی کورت لە دەقی 

کاریگەریی دەروونناسی لەسەر چیرۆک
لێکۆڵینەوەی تایبەت: چیرۆکی کوردی
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ساڵح سووزەنی وەکوو نموونەیەک لە شرۆڤەی دەروون شیکاری دەق ئەهێنمەوە: 
“...شێرزاد حەسەن لە ڕۆمانی تەمی سەر خەرەنددا دیسان لە ناو بازنەی بەستراوی 
تۆتێم و تابۆ  و دەسەاڵتی زاڵی باوک لە ڕوانگەی فڕۆیدەوە دەخولێتەوە، نووسەر 
ڕاستەوخۆ بابەتی ئەم ڕۆمانە لە حیکایەتەکانی “نەنێ” دەئاڵۆزکێنێ کە هێمای 
زمانی حیکایەتەکانە و ڕۆڵی ئاڕکی تیپ دەگێڕێ، “فەرهاد” کەسایەتی سەرەکی 
لە هەناوی تەمی سەر خەرەندەوە گەڕاوەتەوە و “بزنە شێت” کە  چیرۆک کە 
سەمبۆلی ڕۆحی یاخی مرۆڤایەتی و نوێنەری خودی نابەئاگایە، ڕۆحێک کە نایەوێ 
هەمبەری یاساکانی تابۆ مل کەچ بێ و چۆک دابدات و بەرەنگاری “نەنێ” دەبێت. 
بێ گومان ئەنجامی شیرین و فەرهادەکان لە “شوێن و ناشوێن دا” بە مەرجێک کە 
لە سەر کەشی دەسەاڵتی باوک دا بژین، هەر ئەم دۆخەیە: ون بوون لە تەمی سەر 
خەرەند و بزنە شێتیش لە خەرەند هەڵدەدێرێ. ترس، دڵەڕاوکێ، مەرگ و ئازاری 
بیرەوەرییەکان، کەشی سەرەکی ئەم چەشنە چیرۆکانەیە و هیچ مەودایەک بۆ دوور 
کەوتنەوە و نووسین بە جۆرێکی دیکە بە دەستەوە نادات...”.)سووزەنی، 1382(
قۆناغی سێهەمی ڕەخنەی دەروونشیکاری نۆڕمەن هاڵەند  دایمەزراند. ئەم ڕەوتە 
تێکەڵێکە لە “ڕەخنەی لە سەر بنەمای پەرچەکرداری خوێنەر”  و دەروونشیکاریی، 
سەرنجی ڕەخنەگر نە بە نووسەر ڕاکێشراوە نە بە کەسایەتیەکانی چیرۆک، بەڵکوو 
ڕەخنەگر لە خوێنەر دەڕوانێ. لەم پێوەندی یە دووالیەنەدا تەنیا دەق نییە کە شی 
دەکرێتەوە بەڵکوو خوێنەریش لێک دەدرێتەوە؛ کەواتە مانا تەنیا لە دەق سەرچاوە 
ناگرێ بەڵکوو دەسکەوتی تێکەڵبوونی دەق و خوێنەرە. هەڵبەت ئەم ڕەوتە جیاوازە 
لە ڕەخنەی “لە سەر بنەمای پەرچەکرداری خوێنەر”، کە لەم ڕەخنەدا دەق بایەخ 
و ڕەسەنایەتیەکی نییە و ئەو ڕەخنەیەی کە خوێنەر ئاراستەی دەکا ڕەسەن و 
بایەخدارە. لەم ڕەوتەدا دەمانەوێ بڵێین کە بۆ چی خوێنەرە جۆراوجۆرەکان لە 
لە  بەاڵم  دەدەن.   بەدەستەوە  جیاواز  شرۆڤەی  چەندین  یەکسان،  چیرۆکێکی 
ڕەخنەی قۆناغی سێهەم دا هەم دەق گرینگە و هەم خوێنەر. لەم شێوە ڕەخنەدا 
دەڵێن کە ڕاڤەی ئەدەبیی چەشنێ فام کردنە و لەبەر ئەوەی ئەم تێگەییشتنە 
ڕەوشتە.  چەشنێ  کەوایە  هەیە،  پێوەندی  مرۆڤ دا  شوناسی  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ 
هەر بەم پێیە بۆ ئەوەی هۆکاری خوێندنەوەی تایبەتی خوێنەر لە سەر بەرهەمی 
ئەدەبی مان بۆ دەرکەوێ، دەبێ شوناسی خوێنەر تاوتوێ بکەین. بۆ ڕوون کردنەوەی 
زیاتر دەبێ بڵێین کە خوێنەر لە کاتی خوێندنەوەی دەقێکی ئەدەبی ئەو بەشانەی 
لێ گوڵبژێر دەکات کە لە بەرژەوندی مەبەستی ئەودایە. ئەو مەبەستەی کە لە ژێر 
کاریگەری کەسایەتیی و شوناسی دان. شوناسی هەر تاکێک وەکوو کوێرەڕێیەک 
وایە کە بۆ بەرەنگاریی دەروونیی لە خۆی بەکاری دەهێنێ. کە وایە “ناوەرۆکی 
شوناس” ی هەر خوێنەرێک دەبێتە هۆی سڕینەوەی هەندێ لە ماک و پاژەکانی 
دەق یان زیاد کردنی بابەتێکی تایبەت و ئەم دوو کردەوە )سڕینەوە و زیاد کردن( 
لە تێگەییشتنی هەڵبژاردەی خوێنەرەوە سەرچاوە دەگرن. هاڵەند پێی وایە شێوە 
خوێندنەوی هەر خوێنەرێک، پیشاندەری کەسایەتی هەر ئەو خوێنەرەیە و جیاوازی 
دەڵێ  بۆیە  هەر  خوێنەرەکانەوەیە.  شوناسی  جیاوازیی  هۆی  بە  خوێندنەوەکان 
هێچ ڕاڤەیەکی تاقانەی درووست، بوونی نییە و کاری ئێمە لە ڕەخنەی ئەدەبی دا 
سەلماندنی درووست یان هەڵە بوونی شی کردنەوەکە نییە، بەڵکوو دەبێ دیاری 
بکرێ کە خوێندنەوەی هەر خوێنەرێک لە دەق چۆن لەگەڵ شوناسی ئەو  دا 
دەگونجێ یان لە واقیع دا چۆن لەو شوناسەوە سەرچاوە دەگرێ. )پایەندە،1390( 
لە ڕەخنەی  نێوان دەروون ناسیی و چیرۆک،  پێوەندی  پردی  یەکەم  پێیە  بەم 
دەروون ناسیی دا خۆی دەبینێتەوە. کە لە قۆناغی یەکەم دا جەخت ئەکاتە لە سەر 
نووسەر، قۆناغی دووهەم لە سەر دەق و لە دوایین بەش دا جەخت ئەکرێتە سەر خوێنەر. 
بابەتی  هەر چیرۆکێک واتایەکە کە چیرۆک لە سەری دەنووسرێ. ئەگەر وەک 
پێکهاتە چاوی لێبکەین؛ بابەت پەیکەرێکە پێوەندی نێوان ئەندامەکانی دیکەی 
چیرۆک ساز دەکا و ڕووداوەکان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەخۆ بە چەشنێ لەگەڵ بابەتی 
چیرۆک لە پێوەندی دان. ئەم واتایە زۆرجار واڵمێکە بەو پرسیارەی کە چیرۆک باسی 

چی دەکات؟ کە وایە هەر چیرۆکێ بابەت یان بابەتگەلێکی لە خۆ گرتووە، ئەم 
بابەتگەلە دەتوانن واتایەکی سەرەکی و چەندین ژێرکۆمایان هەبێت.)مەستوور،1379(  
دووهەم پردی پێوەندی نێوان دەروون ناسیی و چیرۆک، کەڵک وەگرتن لە چەمکی 
دەروون ناسیی وەکوو بابەتی چیرۆکە. فڕۆید لە کتێبی تۆتێم و تابۆدا باس لەوە 
دەکات کە سەرەتا مرۆڤەکان لە تاقم و مێگەلی بچووکدا دەژیان کە بریتیبوون 
لە چەند مێ و یەک نێری بەهێز یان سەرۆک کە ڕێگە بە جووت بوونی دیکەی 
نێرەکان لەگەڵ مێکان نەدەدا و لە ڕانی دوور دەخستنەوە. رۆژێک برا دەرکراوەکان 
کۆدەبنەوە و باوکیان دەکوژن و دەیخۆن و بەم کارە مێگەلی باوکییان لە ناو برد و 
ئەو تەکووزی یە ڕووخا، بێگومان ئەو باوکە تووشەی سەرەتا، بوو بە سەرمەشق بۆ 
تەواوی براکان کە هەم لێی دەترسان و هەم ئێرەییان پێ دەبرد، ئەوان بە خواردنی 
باوک توانیان خۆیان وەک ئەو لێ بکەن و هەر کامیان بەشێک لە دەسەاڵتی 
ئەویان بەدەس هێنا، بە شوێن کوشتن و خواردنی باوک و دەس تێکەڵ کردن 
لەگەڵ ژنەکانی، کوڕەکانی تووشی پەشیمانیی و پەشۆکان بوون، بەم بۆنەوە بە 
قەدەغە کردنی کوشتنی ئاژەڵی تۆتێم کە جێنشینی باوکییان کردبوو و قەدەغە 
بۆ  ویستیان  تابۆیەک،  وەکوو  خوشکان  و  دایکان  لەگەڵ  بوون  جووت  کردنی 
هەمیشە ئەم شۆڕشە نەگریسە و هەستی پاشگەز بوونەوەیان تاهەتایە لە یاددا 
بمێنێ، بە وتەی فڕۆید ئەم دوو تابۆیە چاوگی ئاکاری مرۆڤایەتین.)ئیدل، 1393(
دەکرێ وەکوو نموونە بۆ ئەم چەشنە نووسینە شانۆنامەی “هاملێت”ی  شێکسپیێر 
یان “کافکا لە رۆخدا”  لە نووسینی هارۆکی مۆراکامی  ناو بەرین، هەڵبەت ڕۆمانی 
“ژنە قژسوورەکە”  نووسراوەی ئۆرهان پامۆکیش  زۆر بە ڕوونی لەم شێوە کەڵکی 
وەرگرتووە، لە ئەدەبی کوردیدا دەتوانین چیرۆکی “حەسار و سەگەکانی باوکم” 
وەکوو نوێنەرێکی باش بۆ ئەم قۆناغە هەڵبژێرین، لە خوارەوە چەن نموونە لە دەقی 
چیرۆکەکەی شیرزاد حەسەن دەهێنمەوە کە داڵغەکانی کەسایەتی ناو چیرۆک 
و هەستی پەشیمانیی وەکوو ئەفسانەکەی تۆتێم و تابۆ بە جوانی پیشان دەدات:
}لە زمانی باوکەوە: “لە دەرەوەی ئەم حەسارە و دوور لە چاوانی من کەستان 
و  سەربڕین  موستەحەقی  هەڵدەگەڕێتەوە  من  لە  کە  کوڕەشی  ئەو  ناژین، 
کەوتن  ڕەدوو  و  بکەن  شۆڕ  سەرم  ویستیان  کە  کچانەشی  ئەو  خەساندنە، 
دونیا...” بنی  ئەوەندە درێژە دەگاتە  داڵ، دەستی من  و  کردمنە خۆراکی قەل 
لە زمانی کوڕەی بکوژی باوکەوە: “من وتم دەیکوژم و ئیدی ئازاد دەبم، سەربەست و 
بەڕەڵاڵ، تف لە ڕابردوو، وەی لە داهاتوو، ئیتر کەس نامێنێ بەسەرمدا بنەڕێنێ، تفم لێ 
بکات، دارم لەسەردا بشکێنێ و قامچی ڕابوەشێنێ، جگەرە لە نێو لەپمدا بکوژێنێتەوە، 
وتم دەیکوژم و لە فەرمایشتەکانی قوتارم دەبێ، لە قرچۆکی و دەستە نووقاوەکانی، 
تۆ بڵەی جگە لە من، لەم دونیایەدا کوڕێک نەبووبێ باوکی خۆی کوشتبێ؟ من 
دەستەپاچە بە چی بم؟ ئەمەیان گۆمەزی سەر گۆڕی باوکمە یان شاری سەگە 
بەوەفاکانی، دەنێو گۆڕی ناو گومبەتێکی ساردوسڕ هاوار دەکەم: خوشکانی بێ مروەتم... 
دایکانی سپڵە و فریودەرم رزگارم کەن، ئەوەتام لێرە، سەگەکانی باوکم هەراسانیان 
کردم...... تا ماوم ناحەسێمەوە لە مەزاری باوک کوشتە و کوالنەی سەگەکانی، من 
خۆم بوومەتە گۆڕستانێک کە جگە لە ناڵینی ئافرەتە ڕەشپۆشەکان و سەگوەڕی 
سەگە هەوەسبازەکان هیچی دیکە نابینم و نابیستم...”{.)شیرزاد حەسەن،2001(
کەڵک  چیرۆک،  و  دەروون ناسیی  نێوان  پێوەندی  پردی  سێهەمین 
وەکوو  داڕشتن  شێوەی  بۆ  دەروون ناسییە  تەکنیک  گەلی  لە  وەرگرتن 
گرینگترین یانە. زەین”   لێشاوی  “شەپۆلی  کە  چیرۆک؛  فۆڕمی 
دەروون ناسی ئەمریکی ویلیام جەیمز  لە ساڵی1890 وتی کە ئاگاهیی مرۆڤ تێکەڵێکە 
لە تەواوی ئەزموونەکانی ڕابردوو و هەنووکە و ئەم ئەزموونانە لە زەینی مرۆڤدا بەردەوام 
لە حاڵی گۆڕان و شڵەژاندان و قەت قەتیس نامێننەوە، جەیمز بۆ ڕەنگدانەوەی پڕ بە 
پێستی ئەم واتایە وتی: “دەبێ لە خوازەی چۆم یارمەتی وەربگرم، دەبێ کاتی قسە 
کردن لەسەر ئەم ڕەوتە بە شەپۆلی لێشاوی زەین ناوی بەرین.”)بەیات، 1387(
لە  دەلۆیی”  “خاتوو  یان  فاکنێر   تووڕەیی”  و  “هەرا  جیهانیدا  ئەدەبی  لە 
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چیرۆکەکانی  زۆربەی  نووسراون،  شێوە  بەم  ڤۆلف   ویرجینیا  نووسینی 
هەروەتر. فارسی دا  زمانی  لە  مەعرووفی  عەباس  و  گوڵشیری  هووشەنگ 

تایبەتمەندییەکانی چیرۆکی سێالوی زەین زۆرن کە بە پێی مژاری ئەم وتارە 
 

هەندێکیانبریتینلە:  
تێیدا  کە  گێڕانەوەیە  لە  چەشنێ  دەروونی”: ١-“مۆنۆلۆگی  
لە  چیرۆک  کەسایەتییەکانی  دەروونی  عاتیفەی  و  خواست  ئەزموونەکانی 
گۆ. دێنە  گفت”دا  لە  “پێش  قۆناغی  لە  و  زەینی  جۆربەجۆری  پاژەکانی 
قۆناغی پێش لە گفت  ئەو توێیە لە ئاگاهییە کە ناگەنە پێوەندی )چ ئاخافتن، 
چ نڤیسار(، لە الیەنی گفت دا تەکووزی ئاوەز و لۆژیک و شوێن و یەک کەوتنی 
رووداوەکان بە پێێ کات بەرچاوە و زۆر جار ناوئاخنی زەینی تێدا سانسۆڕ دەکرێ، 
بەاڵم لە توێی پێش لە گفت دا، ڕابردوو و هەنووکە و داهاتوو یەکپارچەن، نە گوزارەی 
قووڵ و بنەمای پێوەندیدارانەی تێدایە، نە تەکووزی لۆژیکی و نە سانسۆڕی تێدا 
بەدی دەکرێ و پڕن لەو هەست و سۆزانەی کە بەزاردا نایێن و لێوانلێون لە ڕەستەی 
ناڕێزمانی، ڕچاو نەکردنی رێسای سینتاکس و خۆپارێزی لە دانانی هێمای ڕەستەکان، 
واتە لە ڕواڵەتدا وا دەردەکەوێ بە شوێن زانیاری دان بە خوێنەردا نیین.)بەیات، 1387(
مۆنۆلۆگی دەروونی خۆی دەکرێ بە دوو بەشەوە یەکەمیان مۆنۆلۆگی دەروونی 
ڕاستەوخۆ کە تێیدا نووسەر، بوونی نییە و ئەزموونەکانی دەروونی کەسایەتی چیرۆک بە 
شێوەی ڕاستەوخۆ لە مێشکی کەسایەتیەوە دێتە ئاراوە. دووهەمیان مۆنۆلۆگی دەروونی 
ناڕاستەخۆیە کە نووسەر لە چیرۆکدا بوونی هەیە و هاوڕێ لەگەڵ مۆنۆلۆگی دەروونی 
کەسایەتی رێگە دەبڕێ و زەینیاتی کەسایەتی بۆ خوێنەر دەگوێزێتەوە.)بەیات، 1387(
ئەم هۆکارە بە گشتی دبێتە هۆی ئەوەی خوێنەر لەگەڵ ناوئاخنی زەینی کەسایەتیەکان 
ڕووبەڕو ببێتەوە و نووسەر نەتوانێ هزری کەسایەتییەکان لێکبداتەوە، کە زۆر جار ئەم 
ساز بوونی لێڵی و ناڕوونییە وەکوو تایبەتمەندیێکی سەربەخۆ ناوبژێر دەکەن، دەتوانین 
بڵێین لێڵی و ناڕوونی دەق، هەوڵی نووسەرە بۆ نێزیک کردنەوەی زمان لە پێکهاتەی 
مێشکدا. وەکوو نموونە بەشێ لە چیرۆکی “پشیلە” نووسراوەی عەلی غواڵمعەلی دێنمەوە:
“ ... ئەگەر مردم چی؟ بێیە سەر گۆڕەکەم و بە گۆڕم پێبکەنی! چ... پێت ناڵێم. 
تۆ ئاڵمانی نی؟ گەوواد! ئەو عالەمەتان بۆ کوشت؟ بۆ قسەت بۆ بکەم؟ ئەو لیباسە 
سپییە چییە لەبەرت دایە، نەکا دوکتر بی؟ حای... خێزانی منیش ئاڵمانییە، ئەو 
دەمەی حەزم لێدەکرد وام پێ دەکوت. قژی زەردە و چاوی شین.. ئای خودایە 
چەندە جوان پێدەکەنی. پێم دەکوت خودا بە دەستی خۆی پێکەنینی خستۆتە 
سەر زاری تۆ! ڕەنگیشە ئەو پێکەنینە جوانە، یادگاری ماچێکی خودا بێ! خودا 
عەبدی خۆش دەوێ. با ماچیشی بکا، بێ نییەتە! نا، نا، گوناح نییە. بۆ وا گوێت 
داومەتێ؟ نەکا بتەوێ تۆش ماچی بکەی؟ گەوواد! ... تۆ چاو ئەو قالۆنچەیە چەن 
گوناحە. دوو ڕۆژە القێکیم بڕیوەتەوە. نەمبڕیبایەوە، دەمرد. حالێ هەی، سەرەتانیەتی! 
نەکا بنەڕێنی. دەترسێ گوناحە!... خۆ من دەزانم سەرەتانم نییە و ناشمرم، بەاڵم 
ئەو دوو کەرانە! هەر لە خۆوە دەڵێن وەڵاڵ سەرەتانتە! سوێندیشم بۆ دەخۆن، بۆیە 
باوەڕم پێکردوون. ئەرێ بانگی عەسری داوە؟ دەبێ دەسنوێژ هەڵگرمەوە. لەوەتی 
باسی ئەو نەخۆشییەیان ال کردووم. زوو بە زوو دەسنوێژم دەشکێ... ئەوە بۆ چاوت 
کردووە!  نامووسم  لە  تەماحی  ئەوە  البەن،  بێشەرەفە  ئەو  وەرن  دەدرەوشێتەوە، 
ئەو گەوادە بە تەمایە من بمرم و تێخزێ... ئەی هاواررر... “.)غواڵمعەلی، 2007(
٢-“لەمەڕخۆقسەکردن)حدیثنفس(”: کەسایەتی چیرۆک،   
ئەم شێوە  دیارە  تێبگەن،  مەبەستی  لە  تا  دەڕئەبڕێ  و هەستەکانی خۆی  بیر 
مەرجەیە  بەو  جیاوازیەکەی  هەڵبەت  بووە،  شانۆنامە  بنەڕەتدا هی  لە  دەربڕینە 
کە لە شانۆدا، کەسایەتی چیرۆک بۆ وتەکانی خۆی بەردەنگی هەیە، بەاڵم لە 
حەدیسی نەفس دا کەسایەتی لە بوونی بەردەنگ خافڵ و بێ خەبەرە، جیاوازیی 
لەگەڵ مۆنۆلۆگی دەروونییشدا ئەوەیە لە مۆنۆلۆگدا، ڕاگوێزانی شوناسی زەینی و 
ژیانی دەروونیی لە مێشکی  کەسایەتی یەوە دێتە ئارا، بەاڵم لە “لە مەڕ خۆ قسە 

کردن”دا ئەم ڕاگوێزانە لەگەڵ گەاڵڵەی چیرۆک پێوەندی هەیە و پتەو بوونی 
دەقی زیاتر پێوە دیارە و وێدەچی بە دەنگی بەرز قسە ئەکات.)بەیات، 1387( 

لێرەدا وەکو نموونە بەشێ لە چیرۆکی “خەونی پەپوولە پاییزە” نووسراوەی عەزیز 
مەحموودپوور دێنمەوە:

“...رۆژ بەردەوام لە هەڵکشان بوو و جار لەگەڵ جار پتری جاڕەزی   
هااڵوی شیاکەت  لەحاڵێک دا  ئیسکانێک چا  دەکرد خواردنی  دەکردم. هەستم 
ئەوەندەی  هەر  دا  بڕیارم  بۆیەش  هەر  تاقانەیە.  تەجرەبەیەکی  هەڵدەستێ،  لێ 
دایکم هات، داوای لێ بکەم چادانێکم چا بۆ بێنێ. بەاڵم وام نەکرد و لەگەڵکۆ 
هۆی  بێ  بێ دەنگییەکی  ئەو  و  کێیە  منداڵی  منداڵە  ئەو  پرسیم  هات،  دایکم 
بەسەردا باراندم. وەختایەکیش کوتم کوڕە یان کچ، ئەو لەبەر خۆیەوە دەستی 
کرد بە پرتەوبۆلە و لە لێواری حەوزەکە دانیشت، فرمێسکی دادەبارین. دیار بوو 
قسەیەکی لە دڵدایە و نازانێ چۆنی بدرکێنێ. پاش تاوێک وەک ئەوەی جندی 
بووبێ لە قاقای پێکەنینی دا و ڕۆیشت، پێکەنینێکی هێندە بە سام و ژەنگاوی 
)1394 گۆدڕاوە.”)مەحموودپوور.  لێ  لەونی  دایکم  کردم  دڵنیای  تەواو  کە 
کە  چیرۆک دا.  لە  نووسەرە  ئاخافتنی  شیوەی  زمان  ٣-“زمان”:  
دەکرێ هەم لە الیەنی بگێڕ و هەم خودی نووسەری چیرۆکەوە بەکار بهێنرێ و 
بە کورتی هەموو گۆشە نیگاکانی چیرۆک ئەگرێتەوە. لە چیرۆکی لێشاوی زەیندا 
زمان لە لۆژیک و ئاوەز بێبەرییە و چەشنە ماکێکی شیعریی پێوە دیارە، بە کەڵک 
وەرگرتن لە گەمەی زمانی، بانگهێشتنی دەنگیی و واتایی ، هێنانە ئارای خوازە 
و نیشانە و ئیماژ ئەم چەشنە چیرۆکە دەچێتە ئاستێکی شیعریی، وەکوو نموونە 
دێنمەوە: یوونسی  فریا  نووسینی  دیوار”  دیو  “ئەو  کورتە چیرۆکی  لە  بەشێک 
تەلیس  تەلیس  لە جۆگەکانا، ورد و پرد،  تاریکمان دەکەن و  تەبەق  تەبەق   “
فڕێمان ئەدەن کە بیگێڕینەوەـ: من هەر تەنها خۆم باوەشێک وێنەی مەلعوونم 
نا، مەڵێن چونکە ڕەنگی دەرگای عیمارەتێکی وەها، ماوەیەکە  تێدا زیندووە و 
ڕووەو هێور  وەها  ئەو سەربازانە  ڕەنگی جلەکانی  و  بووە  لەو چڵکنی یە خاڵس 
رەحەت  بخۆن،  ڕەحەت  بکەن،  ڕەحەت  ئەتوانن  ئیتر  زەیتوونە،  و  بوونەوە 
بخەون... و ڕەحەتیش بمرن. نا. من بەم نەختە گیانەوەمە، بە دەرگای ژوورێکی 
ئەو مەدرەسەوە بووم کە کردبوویان بە زیندان و لەو زیندانەدا، پێنووسم بینیوە 
ڕفیقە  حەتتا  و  پەتەوە  بە  کردووە  خاوەنەکەی  ملی  خاڵبازی  بە  چۆن  کە 
)1394 شاهیدن...”)یوونسی،  بوون،  نەردە  هەن  لەوەتای  کە  ژەنگاوییەکانیشم 
٤-“کات”:هەر چیرۆکێ لە شوێنێک و سنوورێکی کاتیی دا پێگەی  
خۆی دیاری دەکات کە دواتر جێی خۆی لە چیرۆکی مۆدێڕن دا ئەداتە کات/
شوێن. چیرۆکی لێشاوی زەین بە بۆنەی گرنگی دان بە کات زۆر جار بە چیرۆکی 
کاتیی ش پێناسە دەکرێ، لەم چەشنە چیرۆکەدا گێڕانەوەی ڕووداوەکان نەک بە 
شێوەی کڕۆنۆلۆژیک ، واتە یەک بەدوای یەکدا و بە پێی کاتی “کاتژمێر”، بەڵکوو 
ڕابردوو و داهاتووی کات وەال دەنرێ، هەتا داهێنان و ئافڕاندن لە هەنووکەدا بێتە 
گۆڕێ، لەم حاڵەتەدا ڕیزبەندی کات، شوێنی خۆی ئەداتە تێکەڵ بوونی چڕوپڕی 
بیرەوەرییەکان، کە لە زەینی کەسایەتیەکانی چیرۆکدا نە لەسەر پاش و پێش 
کەوتنی کات، بەڵکوو لەسەر ئەندازەی پانتای ئەزموونی کەسایەتی دادەمەزرێت 
و ڕابردوو و هەنووکە و داهاتوو بەتەواوەتی تێکەڵ بە یەکدی دەبن و جێگۆڕکێی 
لە  بەشێک  نموونە  وەک  خوارەوە  لە   .)1387 پێدەکرێ)بەیات،  بەردەوامیان 
چیرۆکی “هەشتەمین ڕۆژی حەوتوو” لە نووسینی محەمەد ڕەمەزانی دێنمەوە:
“بە ڕێزێکی تەواوەوە، پاشەوپاش دەکشێمەوە. وردەوردە دادەگەڕێم. نازانم   
بۆ، بۆخۆشم لێم حاڵی نییە، کە ئایا دێمەوە ئەم شوێنە یان نا. نازانم چەند ڕۆژە بە ڕێوەم، 
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شەو هێندەی پێوە نەماوە. الی بەیانی دەگەمە باغێکی چکۆڵە، لە هەموو چەشنە گوڵ 
دەبینم. دەچمە نێو باغەکە. گوڵێکی زەرد و گوڵێکی سوور لێدەکەمەوە. لە نێوەڕاستی 
باغەکەوە، دەنگی نەرمین و نەسرین دێ، کە ئاوازێكی ئاسمانیی بە دووقۆڵی دەڵێن. 
دەچمە پێشەوە. هەردووکیان لە بەر پەنجەرەکە ڕاوەستاون، بەرماڵیان بە شانەوە 
نییە. نەسرین کەڵەشێرەکەی بە باوەشەوەیە. کەڵەشێرەکە دوو گوڵی بە دندووکەوەیە: 
یەکێ سوور و یەکێ زەرد. دەیدا بە نەسرینی خوشکم. دەچمە ژوورێ، شوکری خوا 
بە توێی کراس و دەرپێ نیم. پۆک و پۆشتەم. گوڵەکانی دەستم دەدەم بە نەرمین. 
بوومەتە کەڵەشێر وام لە باوەشی نەرمینا. نەرمین و نەسرین بە دوو قۆڵی ئاوازێکی 
ئاسمانیی. پاشان بێدەنگی. دوایی دەنگی خوێندنی دوو کەڵەشێر. پاشان بێدەنگی. 
ئاوازی ئاسمانیی نەرمین و نەسرین بە دووقۆڵی..._..._..._..._...”)ڕەمەزانی،1377(
دوایین بەشی پێوەندی چیرۆک و دەروون ناسیی شێوازی حەکایەت   
دەرمانی یە . ئەم چەشنە گێڕانەوە لەبەر ئەوەی تەکنیکی چیرۆکی تێدایە و تژین لە 
هێما و دەربەستی کات نین، دەکرێ بە پێناسە نوێ کانی چیرۆک وەکوو چەشنێ 
لە شێوازەکانی چیرۆک بخوێندرێتەوە. تەنانەت ئەگەر کەسایەتیی مرۆڤ یان شت و 
ئاژەڵیش بن، هەر ڕەوشت و ئاکاری مرۆڤ ئەنوێنن. حەکایەت و حەکایەت بێژی بە 
درێژایی مێژووی مرۆڤ دەوری خۆی گێڕاوە، بە شێوەیێک کە مرۆڤ ژیانی خۆی 
لە چوارچێوەی حەکایەت دا کێشاوەتەوە، ڕایگوێزاوە و گۆڕیویەتی، دەتوانین بڵێین 
حەکایەتەکان، وێناکردنی خۆمان لە خۆمان و ئەزموونەکانمانە. زۆر جار لە ناوەڕۆکی 
حەکایەت دا وانەی ئاکاریی دەست دەکەوێ کە بۆ ڕێکخستنی ئەزموونەکانی ژیان 
بەکار دەهێنرێ، بەم بۆنەوە ئەگەر حەکایەتەکان هەڵگری کردەوە و کاردانەوەی 
ڕەوشت بن، دەبنە هۆی گەشەی ئاکاریی. لەم چەشنە حەکایەتانە لە کتێبە ئایینی 
و پیرۆزەکاندا هەن و نموونەیان لە ئەدەبی کۆندا زۆرە وەکوو هەزارویەک شەو... 
ئێستایش بە فۆڕمی نوێ داهێنانی تازەی لەسەر دەکرێ. هەندێ لە دەروون ناسەکان 
ئەوان  دەرمانی”دا.  “حەکایەت  بە  پەرەیان  جەکسوان   و  برۆنەر  جرۆم  وەکوو 
پێیان وابوو کە لە ڕووی گێڕانەوەی نەقڵ و نەزیلە، پەندی ناوەڕۆکی حەکایەت 
بە بیسەر یان خوێنەر پیشان دەدرێ هەتاکوو بەرەو چاکە کاریی هانی بدات یان 
لە کارێکی خراپە _هەڵبەت چاکە یان خراپە بە واتای دەروون ناسانە_ دووری 
بخاتەوە و دەرفەتێکی دیکەی بۆ توانست یان دەسپێشخەری بۆ ئەنجام دانی 
کارێک بە پێی ویستی بیسەر بڕەخسێنێت و تەنانەت دەکرێ وەکوو ئامرازێک 

)ئەریکسۆن،1393(  بهێنرێت.  بەکار  دەروونی یەکان  نەخۆشییە  دیاری کردنی  بۆ 
وەکوو نموونە حەکایەتێک ئاراستە دەکرێ کە پیشان دەدات چەندە بەستێنی 
کۆمەاڵیەتی، شێوەی پەروەردە و کاریگەریی السایی کردنەوەی ڕەوشتی دەروبەر 
دەتوانێ لەسەر بیرکردنەوەی مرۆڤ کاردانەوەی هەبێت و هەڵسووکەوتیان بگۆڕێ. 
چەندە زەینی داهێنەرانەیان وشک بکات و هەر ئەمەش دەتوانێ مرۆڤەکان لە 
توانستەکانیان دوور بخاتەوە و لە گەشەی بخات. هەروەها ئەم حەکایەتە وەکوو کردەوەی 
دەرمانیی بۆ ئەو کەسانەی تووشی نزم بوونەوەی ئەنگێزە و الوازی بەخۆداپەرمین 
ن ئەبن، دەریدەخات تەنانەت ئەگەر لە ڕابردوویشیاندا تووشی کەمایەسی هاتبێتن، 
کات بۆ جوواڵن و بزووتن درەنگ نییە، هەرچەند لە ناو کۆمەڵگایەکی بێ بەریی 
و بەشخوراودا ژیابن بەاڵم دەتوانن بە گۆڕینی شێوازی بیرکردنەوە و کارا کردن 
و کەڵک وەرگرتن لە بەهرەمەندییەکان بەرەو ئاسۆی سەرکەوتن هەنگاو بنێن:  
“کابرایەک هێلکەی هەڵۆیەک ئەدۆزێتەوە و دەیخاتە کوالنەی مریشکەوە. هەڵۆ 
لەگەڵ دیکەی جووچکەکان سەر لە هێلکە دەردێنێ و گەورە دەبێ، هەڵۆ لە تەواوی 
ژیانی دا هەر ئەو کارانەی دووپات دەکردەوە کە مریشکەکان دەیانکرد؛ چینەی 
دەکرد، هەڵدەکورما و قرتەقرتی دەکرد!. سااڵنێک تێپەڕی و هەڵۆ پیر بوو. ڕۆژێک 
باڵندەیەکی پڕشکۆی بە تاقی ئاسمانەوە بینی لە شەقەی بااڵن ئەدا و شاباڵی بەسەر 
هەورەکاندا ڕاکێشاوە. هەڵۆ بە سەرسووڕمانەوە پرسی ئەوە کێیە؟ دراوسێی وتی: ئەوە 
پێی دەڵێن هەڵۆ، پادشای باڵندەکانە. ئەو بەشی ئاسمانە و ئێمەیش لە زەوی داین. 
هەڵۆ وەک مریشک ژیا و وەک مریشک مرد؛ لەبەر ئەوەی بیری دەکردەوە مریشکە!.” 


کۆبەندیباسەکان:

لەم وتارەدا پیشان درا کە دەروون ناسیی چلۆن پێوەندی لەگەڵ   
چیرۆک دیاری ئەکات. پیشان درا کە ئەم پێوەندییە دەتوانێ هەم لە ڕەخنەی 
چیرۆک ، هەم لە بابەت و فۆڕمی چیرۆک دا خۆی ببینێتەوە. بە پێچەوانەشەوە 
دەکرێ ئەم کاریگەرییە هەڵگەڕێتەوە و کاریگەری چیرۆک لە سەر دەروون ناسیی 
ببینین، کە بەم شێوە حەکایەت دەرمانی دێتە ئاراوە کە باسی لە سەر کرا. دیارە 
ئامانجی سەرەکی ئەم وتارە کردنەوەی کەلێنێکە بۆ بەروارد کردنی زانستی دەروون 
ناسیی و ئەدەبیات بە گشتی و چیرۆک بە تایبەتی. بەرچاوە کە ئەدەبیات کوردی 
هیچی لە ئەدەبی گەالنی دەورووبەر کەم نییە و بۆ هەر شێوازێکی ئەدەبی چەندین 
نموونە دەق مان هەن کە بۆ ڕوونکردنەوەی وتار ئەکرێ کەڵکی لێ وەربگیرێ.
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كوردستانی ئێران كە پێكهاتووە لە چوار پارێزگای ئیالم، كرماشان، كوردستان و 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، نەتەوەی كوردی تێدا دەژی كە بە زمانی كوردی و بە زاراوە 
و دیالێكتە جۆراوجۆرەكانی قسە دەكەن. بە درێژایی مێژوو ئەم نەتەوەیە لە مافە 
فەرهەنگی و سیاسییەكانی بێبەش بووە و لەالیەن حكوومەتەكانی زاڵ بەسەر ئێرانەوە 
بە فەرمی ئیزنی خوێندن و نووسین بە زمانی كوردی نەدراوە كە ئەمە یەكێكە لە 
گرفت و ئاستەنگە فەرهەنگی و سیاسییەكانی نەتەوەی كوردە لە كوردستانی ئێران. 

زمانی دایك وەك یەكەمین دیاری و تووشە كە هەر لە سەرەتای منداڵییەوە لە 
دایك و باب و لە داوێنی بنەماڵەوە لە ڕێگای دابونەریت، هەڵسوكەوت، خواردن، 
قاڵب  و  پەروەردە  جەوهەری  و  هەوێن  دەگوازرێتەوە،  منداڵ  بۆ  و...  ئاخاوتن 
گرتنی فكر و جیهانبینیی تاكە. پەرەروەدە بە زمانی دایك و خوێندن و نووسین 
بەو زمانە یەكێك لە سەرەكی و ئاسایی ترین مافە سروشتییەكانی هەر مرۆڤێكە. 

فەرهەنگسازیدا  پڕۆسەی  لە  نەتەوە  ڕۆحی  و  شادەمار  و  كۆڵەكە  وەك  زمان 
دەورێكی ئێجگار گرینگ دەگێڕێت. لە ڕێگای زمانەوە مرۆڤ سەرەتا پێناسە و 
و  بەباڵوتر  سنوورێكی  لە  و  وەردەگرێت  تاك  نەتەوەیی  و  فەرهەنگی  شوناسی 
لە كۆمەڵگادا شوناسێكی دیكەی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیشی پێ  دەبەخشێت.

دەمەوێ   وتارەدا  لەم  ئەوەی 
بكەم،  لەسەر  هەڵوەستەی 
پرسیارێكی  چەند  بە  وەاڵمدانەوە 
ئەدەبی  و  زمان  لەمەڕ  گشتیە 
كوردی لە دوو پارێزگای كوردنشین 
ئەویش  ئێران،  كوردستانی  لە 
لە  مەبەست  ئیالمە.  و  كرماشان 
هەڵبژادرنی ناوچە و جوغرافیایەكی 
بابەتە  ئەم  تاوتوێی  بۆ  تایبەت 
دیكەی  پارێزگای  دوو  كە  ئەوەیە 
و  )كوردستان  ئێران  كوردنشینی 
و  ڕەوشت  رۆژئاوا(  ئازەربایجانی 
بارودۆخی فەرهەنگی و زمانییان بە 
نیسبەت ئیالم و كرماشان جیاوازە.

- ئاخۆ پرسی خوێندن و نووسین بە 
زمانی كوردی لە كوردستانی ئێران 
لە هەر چوار پارێزگاكە وەك یەكن؟ 
ئاخۆ زاراوە جیاجیاكانی زمانی كوردی 
شانبەشانی یەك گەشەیان كردووە؟ 
هۆكاری الوازی و نەبوونی دەرفەت 
و دەرەتانە فەرهەنگی و ئەدەبییەكان 
چین؟ ئیالم  و  كرماشان  لە 
و  فەرهەنگی  جۆاروجۆرە  قۆناغە 
ئیالم  و  كرماشان  لە  ئەدەبیەكان 
پێكردووە  دەستیان  كەیەوە  لە 
ئەم  دۆخێكدان؟  چ  لە  ئێستا  و 
پرسیاری  چەندین  و  پرسیارانە 

دیكەی پێوەندیدار بەم پرسەوە، لەم وتارەدا دەخەینە بەرباس و تاوتوێیان دەكەین.
ئەگەر لە ڕوانگەی مێژووییەوە لەم بابەتە بڕوانین، بە جوانی بۆمان دەردەكەوێ  كە لە 
هەڵكەوتەی جوغرافیایی دوو پارێزگای كرماشان و ئیالمدا، هەر لە چاخە كۆنەکانی 
مێژووەوە، زاراوەی كۆنی گۆران )هەورامی(، لەكی، فەیلی، لوڕی، كەلهوڕی، ئیالمی 
كۆن لەناو پێكهاتەی هۆز، تایفە و عەشیرە جیاجیاكاندا، زمانی ئاخاوتنی جەماوەری 
كوردی ئەو دەڤەرانە بووە و كۆنترین دەق و بەڵگەی نووسراوی كوردی بە زاراوەی 
گۆران دۆزراوەتەوە كە دەربڕی بوونی ژیار و شارستانیەتێكی كۆن و دێرینە لەو ناوچانە. 

گەلێك بەڵگە، دەسنووس، بەیاز و دەقی حیماسی، چیرۆك و ئەفسانە و ئوستوورە 
لە كرماشان و ئیالم سەریان هەڵداوە كە نیشانەی دەوڵەمەندی و بەهێزیی زاراوە 
جۆراوجۆرەكانی ئەو ناوچەیە. ئەدەبیاتی دەوڵەمەند و پڕ ناوەرۆكی زارەكی، فۆلكلۆر 
و پەند و قسەی پێشینان كە چەند ساڵێكە لەسەر دەستی نووسەر و لێكۆڵەرانی 
و  پاشخان  بوونی  دەربڕی  دەستدان،  لەبەر  ئێستا  و  كراونەتەوە  كۆ  بوارە  ئەم 
خەزێنەیەكی ئێجگار دەوڵەمەند و پڕ ناوەرۆكی كولتوور و ئەدەبی نەتەوییە لەو ناوچانە.

جیا لە كورد بوون و پێكهاتە و تایبەتمەندییە هاوبەشە نەتەوەییەكان، لەالیەن حكوومەتە 
یەك لە دوای یەكەكانەوە كار بۆ ئەوە كراوە كرماشان و ئیالم لە ناوچەكانی دیكەی 
كوردستانی ئێران جیا بكەنەوە كە دەتوانین لە چەند خاڵدا ئاماژەیان پێ  بكەین كە بریتین لە: 

١- بوونی مەزهەب، ئایین و ئایینزای 
جیاواز.

هەاڵواردن  سیاسەتی  ٢-گرتنەبەری 
زەق  و  بەرینتر  و  دابڕان  و 
و  فەرهەنگی  جیاوازییە  كردنەوەی 
دیكە  ناوچەكانی  لەگەڵ  ئاینییەكان 
دەسەاڵتەوە. سیستمی  لەالیەن 
٣-هەوڵدان بۆ گۆڕینی دێمۆگـرافـیـای 
سیاسیی و فەرهەنگی و ئاسیمیالسیۆنی 

زمانی و فەرهەنگی.
٤-لە خشتە بـردنی زمـانـی كـوردی و 
قەدەغەكـردن و نامۆ و ناشیرین نواندن 

و گاڵتە كردن بە زاراوەكان.
ئایینی  مەزهەبی،  هەاڵواردنی   -٥
بۆنە  بەڕێوەبردنی  لە  پێشگیری  و 
و  مەزهەبییەكان  رێوڕەسمە  و 
پەرەدان بە ناكۆكی و ئاژاوە لە نێوان 
جیاوازەكان. ئایینە  و  مەزهەب 
ناوچەكانی  كوردی  ٦-دنەوهاندانی 
كوردی  چوونی  گژدا  بە  بۆ  دیكە 
جێخستنی  و  ئیالم  و  كرماشان 
وەك  چەواشەی  تێڕوانینی  جۆرێك 
زڕە كورد و كوردی ڕەسەن و ناڕەسەن.
دەرفەتە  و  دەرەتان  ڕەواندنەوەی   -٧
فەرهەنگی و ئەدەبییەكان لە كرماشان و 
ئیالم و دوور خستنەوەیان لە چەقی ڕەوتە 
زمانی و ئەدەبییەكانی كوردستانی ئێران.
٨- زاڵ كردنی كولتووری غەیرە كورد 

پێگە و قۆناغەکانی ئەدەبی کوردی
لە کرماشان و ئیالم

شەریف فەالح
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لە هەموو ئاستەكان و سەپاندنی بەسەر جەماوەر و هێنانی هێزی ئابووری و ئیداریــی 
ناخۆجێیی لەباتی خەڵكی خۆجێیی.

٩-پەرەدان بە ناكۆكییە تایفەیی و عەشیرەییەكان لە درێـژایـی الواز كردنی هەستی 
نەتـەوەیـی و بەهـەند نەگرتنی بەها و بایەخە نەتەوەییەكان لەالی خەڵك و سەرقاڵ 

كردنیان بە پرسی الوەكییەوە.
١٠-داتاشینی تۆمەتی جیایی خوازی، ئاژاوەگێڕی و هەروەها هێژمۆنیی  زاڵی  تێڕوانینی 

ئەمنیەتی بۆ ناوچەكانی كرماشان و ئیالم.

ئەو دە خاڵە و زۆر هۆكاری دیكە كەش، دۆخێكی وایان خوڵقاندووە كە زۆربەی قۆناغە 
سیاسییەکانی ئەم سەدەیە لە سەردەمی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی خۆیاندا، لە دوو 
پارێزگای مێژوویی و كەونارایی كرماشان و ئیالم، دوو دەڤەری دەوڵەمەند و بەپێز لە 
باری مێژوو، زمان، فەرهەنگ و ئەدەب و كولتووری كۆمەاڵیەتی، پەڕاوێز بخرێن و لە 
ڕەهەندی مێژووی سیاسی و فەرهەنگی كوردستانی ئێراندا بۆ چەند قۆناغێك لەبیر 
بكرێن و لەباتی كولتوور و زمانی ڕەسەنی خۆماڵی و گرێدان بە ناوچەكانی دیكە، 
كولتووری غەیرە كورد و جیهانبینییەكی دیكە زاڵ بووە و کارێکی کردووە لە چوارچێوەی 
نووسین و داهێنان و بەرهەمهێنانی زمانی و ئەدەبیدا، ئەم شوناسە كەمڕەنگ بێت و 
خەون و خولیا و ئاواتە نەتەوەیی و نیشتمانییەكان بە زمانی فارسی بهێننە سەر كاغەز.

ناكرێ  ئەم پرسە وا لێك بدرێتەوە كە دوو پارێزگای كرماشان و ئیالم كە بەپێی 
ئامارە فەرمییەكان دوو لە سەر سێ حەشیمەتی كوردی كوردستانی ئێران پێك 
دەهێنن، بەدەرن لە نووسەر، ئەدیب، داهێنەر و لێكۆڵەر. بەڵكوو بە پێچەوانەوە كەسانی 
پسپۆڕ، لێكۆڵەر، داهێنەر، كارامە و هەڵكەوتە لە دوو پارێزگای ئیالم و كرماشان و 
شار و شارۆچكەكانی دەورووبەری لە چاو پارێزگاكانی كوردستان و ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا گەلێك زۆرن. نووسەران و داهێنەرانی كرماشان لەژێر هێژمۆنیی ئەو كەش 
و دۆخە زاڵەی كە هەبووە و لەبەر ئەو هۆكارانەی كە باسمان كرد نەیانتوانیوە بە 
زمانی دایكیی خۆیان واتە گۆران، كەلهوڕی، لەكی، لوڕی، باجەاڵن، گەهوارەیی و 
فەیلی، خۆ دەربخەن و بە ناچاری پەنایان بردۆتە بەر زمانی فارسی و وزە و تواناییە 
هزرییەكانیان لە پانتایی ئەو زمانەدا دەرخستووە و خەم و ئازارەكانی نیشتمانیان 
باس كردووە و ویستوویانە لەو ڕۆچنەیەوە، سیما و ئەندێشە و فكری كورد بخەنە 
ڕوو كە وەک دیارە، هەوێن و جەوهەری زۆرێك لە نووسراوەكانیشیان كوردین.

بێگومان ئایین و مەزهەب لە كوردستان یەك لەو پرسانە بووە كە رۆڵ و كاریگەرییەكی 
زۆری لەسەر فكر و ئەندێشە و بەرهەمی نوخبەكانی كورد هەبووە، ئاییینەكانی 
هەورامان،  لە  زۆریان  الیەنگرێكی  و  جەماوەر  ئەوەی  لەبەر  یارسان  و  زەردەشت 
كرماشان و ئیالم هەبووە و ئێستاش هەیە، بوونەتە ڕەوت و ڕێچكەیەكی ئەدەبی 
و گەلێك شاعێر و ئەدیبی ناوداریان تیا هەڵكەوتوون كەلە قاڵبی ئەدەبی میللی-
مەزهەبیدا زۆر شاكاریان بە زاراوەكانی گۆرانی كۆن، لەكی، فەیلی و كەلهوڕی لێ  
بەجێماوە كە دەتوانین ئاماژە بە كەالم و دەفتەرەكانی یارسان و كەسانێكی وەك: 
دینەوەری”  “پەرێشان  ماهیدەشتی”،  یاقووب  “سەی  دەوان”،  سەرهەنگی  “بابا 
لە سەدەی چوارەمی زایینی، “باوەتاهیر هەمەدانی” لە سەدەی دەیەمی زایینی 
بە زاراوەی لەكی، “مستەفا بێسارانی” لە سەدەی شازدەیەمی زایینی بە زاراوەی 
هەورامی، “محەممەد كەنوولەیی” لە سەدەی حەڤدەی زایینی، “خانای قوبادی” لە 
نیوەی دووەمی سەدەی حەڤدەیەمی زایینی، “سەرهەنگ ئەڵماس خان” و “میرزا 
شەرەف دینەوەری” لە ناوەڕاستی سەدەی هەژدەیەمی زایینی، “شەیدا هەورامی” 
لە كۆتایی سەدەی حەڤدەیەم و هەروەها “محەممەد وەلی كرماشانی” لە سەرەتای 
سەدەی بیستەم، “وەلی محەممەد ئومێدی”، “غواڵمڕەزا ئەركەوازی” و... بكەین. 

زۆرێك لە لێكۆڵەر و توێژەرانی بیاڤی زمان و ئەدەبی كوردی لەو باوەڕەدان كە گەلێك 
دەق، حیكایەت و چیرۆكی حیماسی و ئەدەبی زارەكی لە كرماشان و شارەكانی 
دەورووبەری خولقاون و بەپێی بەڵگەی سەلمێنراو كە ئێستا لەبەر دەستدان شانامەی 
كوردی بە ناوەرۆكی جیاواز لە شانامەی فارسی، بە زاراوەی گۆران و بە چەند گێڕانەوەی 
جیاواز ئێستا لەبەر دەستدایە و لە زۆر باردا شان لە شانی شانامەی فیردەوسی دەدات.
یان لە بەرهەمەكانی دیكە، دەكرێ  ئاماژە بە “ڕۆسەم و زەنوون” شاكاری بەنرخی “ئەڵماس 
خان كەنوولەیی” بكەین. هەروەها دوو هۆنەری شاكار خولقێنی ناوچەی ئەیوان: “شاكە” 
و “خان مەنسوور” جۆر و شیوازێكی ترە لە ئەدەبی میللیی كوردی كە دەگمەن و بێ  وێنەن. 
یان “برزوونامە” وەك دەقی حیماسیی كوردی بەڵگەیەكی گرینگە لە بوونی ڕەهەند 
و ڕەوتێكی بەرین لە ئەدەبی حیماسی و میللیی لە كرماشان و ئەو دەق و چیرۆكە 
میللی و مێژوویانە بە چەشنێك ڕۆچوونەتە قوواڵیی ژیان و كولتووری خەڵكی ناوچە 

جیاجیاكانی ئیالم و كرماشان، كە بوونەتە بەشێكی جیا نەكراوە لە پێكهاتە و شوناسی 
فەرهەنگی و نەتەوەییان. ئەو كەسانەی كە لەم بارەوە گەلێك بەرهەمیان خوڵقاندووە 
بریتیتن لە: “سەی ساڵح” و “سەی یاقووب” ماهیدەشتی، “میرزا ئەڵماس خان 
كەنوولەیی”، “تەقی خان ئازاد”، “تركەمیر”، “مەال نەجەف”، “كەیخوسرەو”، “پەروارە” كە 
بەرهەمگەلێكی وەك: برزوونامە، زوحاك و كاوەی ئاسنگەر، ڕۆسەم و زەنوون، ڕۆستەم و 
زۆراو و شیرین و فەرهاد، بەشێكی بەرچاون لە ئەدەبی حیماسیی دەوڵەمەند و بەپێزی 
كوردی. لە بواری هۆرە چڕین و ئاواز و گۆرانیە میللی و فۆلكلۆریكەكانیش، كرماشان 
و ئیالم مەڵبەندی سەرهەڵدان و ڕاچەنینن كە بەرچاوترین هۆرەچڕ، “عەلی نەزەر”ـە.
نووسین و داهێنان بە زمانی كوردی لە كرماشان و ئیالم لە ڕابردوودا بەهۆی بارودۆخی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی هیچكات بە شێوەی ڕەوت و گرووپ و بەرنامەی داڕێژراو نەبووە، 
بەڵكوو لە چوارچێوەی كاری تاكەكەسی و بە هەستكردن بە خزمەتی زمان و ئەدەب و 
لەپێناو هەست و دڵسۆزیدا بووە، بەاڵم كاریگەریی خۆشیان لەسەر جەماوەر بەجێهێشتووە.

ـئەدەبیهاوچەرخلەكرماشانوئیالم:
و  تر  كەسانێكی  دەستی  لەسەر  ئەمال  بەرەو  هەتاوی  1330ی  سااڵنی  لە 
و  ئەدەبی  داهێنانی  و  نووسین  لە  دیكە  ڕەهەندێكی  و  شەپۆل  تر،  نەوەیەكی 
ئاوێنەی  دەبنە  و  هەڵدەدەن  سەر  ئیالم  و  كرماشان  لە  شێعر  ژانری  بەتایبەت 
بااڵنوێنی كۆمەڵ و لەباری فەرهەنگییەوە پێشەنگایەتیی ئەو قۆناغە دەگرنە ئەستۆ.
كردنەوەی  باڵو  و  چاپ  نویساری،  ئەدەبی  فەرهەنگی  ئیدی  قۆناغەدا  لەم 
و  سیاسی  رووداوە  شانبەشانی  هونەرییەكان،  و  ئەدەبی  بەرهەمە 
و  دەبن  جێگیر  ئاسانی  بە  كوردستان  و  ئێران  ئەودەمی  كۆمەاڵیەتییەكانی 
جێگای خۆیان لە ژیانی خەڵكدا بە ئاسانی دەكەنەوە و هەر ڕۆژە بەرباڵوتر دەبن.
ئەوەی گرینگە و دەبێ  هەڵوێستەی لەسەر بكرێت و هۆكارەكانی ڕوون بكرێنەوە، 
بەهۆی  كرماشان  و  ئیالم  نەتەوەییەكانی  سیاسییە  بزووتنەوە  هەڕچەند  ئەوەیە 
بارودۆخی سیاسیی ناوخۆیی و ناوچەییەوە نەیانتوانیوە وەك پێویست بە شۆڕش و 
ڕاپەڕینە سەركییەكانی ناوچەكانی دیكەی كوردستانەوە گرێ  بدرێن، بەاڵم دەبێ  
دان بەو راستیەدا بنرێ  كە هەوێن و بناغەی فكری نەتەوەیی، ئاگایی و شوناسی 
لەسەر  و  بووە  ئەدەبی  و  فەرهەنگی  شۆڕشی  ئیالم  و  كرماشان  لە  نەتەوەیی 
كۆڵەكەیەكی قورس و قایمی فەرهەنگی دەواری ئاسۆی نەتەوە بنیات نراوە كە 
بەدوور بووە لە توندوتیژی و شەڕ و شێوازی خەباتی چەكداری و بەرەنگاریخوازانە.

لەو قۆناغەدا شێعر وەك گوتاری زاڵی كۆمەڵگای كوردی و یەكەم تریبوونی هاواری 
ڕاچەنینی ژان و برك و ئازارە كۆمەاڵیەتی و ئینسانییەكان، دێتە مەیدانەوە و بە ڕەهەندێكی 
كۆمەاڵیەتی، سروشتی، كرێكاری و تێكەڵ بە بیری چەپ بە جوانی خۆی دەردەخات.

بەرچاو و كاریگەرترین شاعیرانی ئەو قۆناغە، سەرەتا “شامی كرماشانی” و دواتریش “پەڕتەو 
كرماشانی” و “ئەحمەد عەزیزی” و “كەرەمڕەزا كەرمی”ـن كە بە زاراوەی شیرینی گۆران 
و كەلهوڕی، دڕ بە تاریكی دەدەن و پێناسە و سیمایەكی دیكە بە شێعری كوردیی جنووبی 
كوردستانی ئێران دەبەخشن كە هەتاهەتایە رۆڵ و كاریگەرییان دەمێنێتەوە. شانبەشانی 
ئەم ڕەوتە لە ئەدەبیاتی كوردی لە كرماشان و ئیالم، بەهۆی بارودۆخی تایبەتی سیاسی 
و ناوچەیی كۆمەڵێك نووسەر، شاعیر، چیرۆكنووس و رۆمانووس سەر هەڵدەدەن و 
لەژێر كاریگەریی هێژمۆنیی بیری چەپ، زوڵم و ستەمی قۆناغی دەرەبەگایەتی و 
فیۆدالیزم و فكر و تێڕوانینی زاڵی ناوچەیی، شێواز و ڕیچكەیەكی ئەدەبی بەناوی 
ئەدەبیاتی داستانیی ناوچەیی بنیات دەنێن، بەاڵم هەموویان بە زمانی فارسی دەنووسن. 

لە پەخشان و مێژوونووسیدا كەسێكی وەك “رەشید یاسمی”، لە بواری شێعردا 
كەسایەتییەكی ئەدەبی و سیاسیی وەك “ئەبولقاسم الهووتی”، كە تەنانەت بە 
یەكێك لە ڕچەشكێنانی ڕەوتی نوێی شێعری فارسی دێتە ئەژمار، بەاڵم بەهۆی 
تێکەڵ بوون بە جەریانە سیاسییەكان وەك پێویست بەردەوام نەبووە و لە ڕەوتەكە 
الی داوە. لە بواری ئەدەبیاتی داستانیدا چیرۆك و رۆماننوسگەلێكی وەك: “عەلی 
“مەهشید  ئەفغانی”،  محەممەد  “عەلی  پەرتەو-،  -شین  بە  ناسراو  شیرازپوور” 
ئەمیرشاهی”، “عەلی ئەشرەف دەرویشیان”، “مەنسوور یاقووتی” و “الری كرماشانی”، 
حزوورێكی چاالك و ئەكتیڤیان لە ڕەوتی بنیاتنانی ئەدەبیاتی داستانیی سەرانسەریی 
ئێراندا هەبووە و لە نەوەی یەكەم و دووەمی چیرۆكنووسانی ئێران دێنە ئەژمار. 

بەڕای خاوەن را و شارەزایانی ئەدەبیاتی داستانیی ئێران، كرماشان لەناو شارەكانی 
رۆژئاوای ئێراندا لە بواری فەرهەنگ و ئەدەبەوە، النیكەم لە كاتی لەدایك بوونی 
ڕۆمانی “شوهر آهو خانم” لە نووسینی “عەلی محەممەد ئەفغانی” كە بە یەكێك لە 
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شاكارە ئەدەبییەكانی ئێران دێتە ئەژمار، لە هەمووان دەوڵەمەندتر و چاالكترە. لەناو ئەو 
نووسەرانەشدا كە ناومان هێنان “عەلی ئەشرەف دەرویشان” و “مەنسوور یاقووتی” لە 
هەموان بەرچاوتر و حزووری چاالكتریان هەبووە و بەناوبانگترینی ئەو كەسانە بوون کە 
لە دوو ڕەهەندەوە كەتوونەتە بەر ڕەخنە و بیروڕای جیاوازیان لەمەڕ ناوەرۆك، شێواز و 
جیهانبینییان هەیە. یەكەم لەالیەن كۆمەڵگای كوردستانەوە ئەو ڕەخنەیەیان بە توندی 
ڕووبەڕوو كراوەتەوە كە بۆچی ئەو هەمووە بەرهەم و شاكارانەیان بە زمانی كوردی 
نەنووسیوە؟ چونكە ئەو بەرهەمانە بەپێی پێوەرە زمانی و ئەدەبییەكان، هەڕچەندە ناوەرۆك 
و جەوهەری زۆریان كوردین و خەم و ئازارەكانی كۆمەڵگای كوردستانیان ورووژاندووە، 
کەچی لەبەر ئەوەی كە بە زمانی فارسی نووسراون، ناچنە خانەی ئەدبیاتی كوردییەوە

ڕەخنەیەكی دیكە كە ڕووبەڕووی نووسەرانی كوردی فارسی نووسی كرماشان بووەتەوە، 
گشتییە و هەم لەالیەن بەردەنگانی فارس و كورد و ڕەخنەگرانەوە ڕووبەڕوویان بووەتەوە، 
ئەویش پێوەندیی بە شێوازی نووسین، گرتنەبەری ڕێچكەی ڕیالیزمی سۆسیالیستی، 
گوزارشت ئاسا، سیاسی و چریكی بوونی ئەدەبیاتی نووسین، هاوشێوەیی و هەروەها زاڵ 
بوونی فكری چەپ، چینی كرێكار و گرینگی دان بە ئەدەبیاتی گوند و دووركەوتنەوە لە 
كولتوور و ئەدەبی شار، خۆ دوور خستنەوە لە گرێ و خەون و خولیاكانی تاك و گرینگی 
دان بە خەمە گشتییەكان و فیدا كردنی هونەر و الیەنی ئەدەبییەتە لە بەرامبەر ناورۆكدا. 

جیا لە هەموو ئەو ڕەخنە و گازندانەی كە ڕووبەڕووی ئەو جۆرە لە ئەدەبیاتی داستانیی 
نووسەرانی كوردی كرماشان بۆتەوە، پێكهاتە و جەوهەری ئەو ئەدەبە، خەم و دەرەدەكانی 
ئینسانی كوردن و هاواری ڕاچەنینی نەداری، زوڵم و ستەمی چینی چەوساوەی 
كۆمەڵە كە لەژێر تەوژمی سیستم و كۆمەڵگای فیۆدالیزم و نابەرابەریدا چەوساوەتەوە 
كە دەكرێ  وەك بەشێك لە ئەدەبیاتی بەرگری و ڕاپەڕینخوازانە لە قەڵمی بدەین.

-قۆناغیپێوار-غیاب-یئەدەبیكوردیلەئیالموكرماشان:
لە دەیەی 50 بەرەو ئەمال هەتا سەرەتای دەیەی 70 كە جۆرێك لە كرانەوەی سیاسی 
و فەرهەنگی لە ئێران و كوردستان دەڕەخسێ ، لە كرماشان و ئیالم جیا لە كاری 

دەگمەن و تاك و تەرا و ناوبەناو، جموجۆڵێكی ئەدەبی و فەرهەنگیی 
ئەوتۆ بە زمانی كوردی بەدی ناكرێت. واتە20 ساڵ بە جۆرێك بێدەنگی 
و پەڕاوێزخران و بەدوور بوون لە ڕەوتە فكری و ڕۆشنبیرییەكان، باڵ 
بەسەر ئەو دەڤەرانەدا دەكێشێ  و ئەمەش بۆتە هۆی دواكەوتن و تەریك 
دیكەی  ناوچەكانی  لەگەڵ  نەبوون  تێكەڵ  و  ناوچانە  ئەو  كەوتنەوەی 
كوردستان وەك: پارێزگاكانی كوردستان و ئازەربایجانی رۆژئاوا و جۆرێك 
لە نامۆیی، دڕدونگی و لێك تێنەگەیشتنی ڕووكەش لە نێوان ڕۆشنبیراندا 
بێتە ئاراوە كە دام و دەزگا ئەمنیەتی و فەرهەنگییەكانی دەسەاڵتیش 
پەرەیان بەم ڕەوتە داوە و بە قازانجی خۆیان كەڵكیان لێ  وەرگرتووە كە 
بە زەرەری زمان و ئەدەبی كوردی شكاوەتەوە. ئەم لێك تێنەگەیشتنە 
لە ئاستی ئاخاوتنی ئاخێوەرانی ئاساییشدا بە جوانی خۆی دەرخستووە. 

نەبوونی پێوەندیی فەرهەنگیی قووڵ و لە گشتی گرینگتر زمانی پێوەر 
)یەكگرتووی(ی نووسین كە گرینگترین هۆكار و پردی پێوەندیی كولتوور و 
زاراوە جیاجیاكانی هەر زمانێكە، یارمەتیی بە لێڵی و شپرزەیی و بی ئاسۆیی 
زمان و ئەدەبی كوردی لە كرماشان و ئیالم، داوە كە هەڵبەت لە بنەڕەتدا 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تێڕوانین و سیاسەتە قەدەغە و هەاڵواردنە سیستماتیكەی 
كە حكوومەت لە هەمبەر زمان و فەرهەنگی كوردیدا گرتوویەتییە پێش.

-قۆناغیسەرهەڵدانیئەدەبیمۆدێڕنیكوردی)دەیەی٧٠ی
هەتاوی(:

هەروەك پێشتریش باسمان كرد سەرەتای دەیەی 70ی هەتاوی قۆناغێكی 
گرینگ و گەلێك هەستیارە لە مێژووی زمان و ئەدەبی هاوچەرخی 
كوردی بەگشتی لە كوردستانی ئێران و بەتایبەتی لە كرماشان و ئیالم.
لەم قۆناغەدا كە هاوكاتە لەگەڵ شەپۆلی بیری فەلسەفی و ئەندێشە و 
جیهانبینیی مۆدێڕن، ئەم قۆناغەی ئەدەبی كوردی لە كرماشان و ئیالم 
لەژێر سێبەری زاڵی فكر و قۆتابخانە مۆدێڕنە و پێكهاتەشكێنەكانی ئەدەبی 
فارسی كە لە رێگای وەرگێڕانی دەقی بیانییەوە هاتوون، خۆی دەردەخات 
و لەالیەك دەیهەوێ  بە تێڕوانین و ئاراستەیەكی نوێ  پێناسەی كۆمەڵگا و 
ژیان و مرۆڤ بكات و لەالیەكی دیكەشەوە لەناو بازنەی نەریت، ئەدەب و 
زمانی كالسیك و خۆماڵی و ناوچەییدا دەخولێتەوە. لەم قۆناغەدا نەوەیەك 

دەبێتە ڕچەشكێن و جڵەوی كاروانی داهێنانی ئەدەبی دەگرێتە دەست كە دوو 
خولیای سەرەكیی هەیە و هاوكات دەیهەوێ  بە دوو زمانی جیاواز خەم و ئازار و 
كەتوارەكانی دەڤەرێكی گرینگ لە كۆمەڵگای كوردی لە دووتوێی ئەدەبدا بخاتە ڕوو.

نەوەی داهێنەری ئەدەبی مۆدێڕنی كوردی لە كرماشان و ئیالم ئەزموونی شۆڕشی 
گەالنی ئێرانی هەیە و نەوەیەكی خوێندەوارن و زۆرێكیان خاوەنی بڕوانامەی زانكۆ 
و خوێندنی بااڵن و كەسانێكی جیددی و كونجكۆڵن و بە تێڕوانینێكی زانستی و 
ئاكادیمیانەەوە لە پرسی نووسین و ئەدەبی دەڕوانن و بەرپرسیارێتیی ئەدەبییان لەال، 
گرینگترین خەونە. نەوەی نوێ  هاوكات لەگەڵ گرتنەبەری شێوازی نووسینی نوێ  
و خۆ گونجاندن لەگەڵ ئەدەبی مۆدێڕن و پۆست مۆدێڕن، لەالیەكی دیكەشەوە 
خولیای ئەزموون نەكردنی قۆناغەكانی پێش خۆی و تێپەڕین لێیان لەباری زەمانیەوە، 
بۆتە كەڵكەڵەی و دەیهەوێ  هاوسەنگییەك لە نێوان ئەم دوو فكر و خولیایەدا 
دروست بكات. بۆیە چاالكانی ئەدەبی و ڕەخنەگرانی شێعر و ئەدەبی هاوچەرخی 
ئیالم و كرماشان، لەو باوەڕەدان كە ئەدەبی كوردی لەو دەڤەرانە لە قۆناغی پۆست 
مۆدێڕندا لەدایك بووە، بۆیە ئەركێكی مێژوویی دەكەوێتە سەرشانی کە لەالیەك 
نەبوونی حزوور و دواكەوتن لە ڕەوتی گشتیی ئەدەبی  دەبێ  قەرەبووی20 ساڵ 
چاالك  حزووری  و  داهێنان  كەڵكەڵەی  دیكەشەوە  لەالیەكی  بكاتەوە،  كوردی 
لە هزری داگیر كردووە. بەشێك  ئێران  و  ئەدەبیی كوردستان  لەناو كۆمەڵگەی 

بەرهەمی ئەم نەوەیە كە خاوەن وەها تێڕوانینێكە، ئێستا گوتاری زاڵی ئەدەبیی كرماشان 
و ئیالمە و بەرەبەرە خەریكە ڕێچكە، پێناسە و فۆڕمی تایبەت بە خۆی دەستەبەر دەكات. 
ئەم نەوەیە كە زۆربەیان زمانی كوردی، واتە زاراوەكانی )گۆران، كەلهوڕی، لەكی، فەیلی 
و بن زاراوەكانی دیكە( دەزانن و بەرهەمی پێ  دەخولقێنن، هاوكات بە شێوەی زانستی 
لە زمان و ئەدەبی فارسی دەزانن و زۆربەیان لەناو كۆمەڵگەی ئەدەبیی فارسیشدا 
حزووری چاالكییان هەیە و هێندێكیان خاوەن دەنگ و سەنگی تایبەت بە خۆیانن.

بەشێكی زۆری نووسەر و ئەدیبانی كرماشان و ئیالم و شار و شارۆچكەكانی دەورووبەری 
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بەهۆگەلی جۆراوجۆرەوە، نیشتەجێی تاران و شارە فارس نشینەكانی دیكەی ئێران بوون 
و بەهۆی دوور بوون لە جوغرافیای شوێنی لەدایك بوونیان و زاڵ بوونی گوتاری زمان و 
ئەدەبی فارسی بەسەر ژیان و نووسینیاندا، بەرهەمە فارسییەكانیان لە كوردی زیاترە، كە 
دەتوانین ئاماژە بە كەسانێكی وەك: رەشید یاسمی، دوكتور محەممەد عەلی سوڵتانی، 
عەبدولجەبار كاكایی، محەممەد رەزا كەلهوڕ، فەریبا كەلهوڕ، جەلیل سەفەر بەیگی، 
دوكتور میرجەاللەدین كەزازی، فەریاد شیری، فەرهاد حەیدەری گۆران و... بكەین.

لە بواری شێعری كوردیدا لەناو نەوەی نوێی نووسەرانی كرماشان دەتوانین ئاماژە بەم 
كەسانە بكەین كە ئەمڕۆ لە مەیدانی ئەدەبیدا دەنگێکی دیاریان هەیە، كەسانێكی وەك: 
فەڕشید یووسفی، كەرەمڕەزا كەرەمی، محەممەد شەكەری، ئەحمەد عەزیزی، ئەحمەد 
جەاللی گۆران، سولێمان داوەند، ئەمانوڵاڵ خان ڕەشیدی، وەلی ڕەزایی، عەلی ئەسغەر 
زەعفەرانی، كەیوومەرس عەباسی قەسری، عەبدوڵاڵ مورادی )دلڕیش مایەشتی(، 
میرزا یووسف تااڵندیشی، كە لە نووسەران و چاالكانی ئەدەبیی دەیەكانی 50 و60ی 
هەتاوین و چاالكانی دەیەی 70ش بەرەو ئەمال بریتین لە: جەلیل ئاهەنگەرنژاد، عەلی 
ئۆڵفەتی، فەریاد شیری، سەعید عبادەتیان، عەلیڕەزا خانی، عەلیڕەزا جەمشیدی، عەباس 
جەلیلیان، شێردڵ ئیلپوور، ئەردەشیر كەشاوەرز، كوورش هەمەخانی، سەالحەدین 
قەرەتەپە، ئیرەج قوبادی، بێهرووز ئیبراهیمی، ڕەزا مەوزوونی، پەرویز بەنەفشی، ڕەزا 
یەعقووبی، ئەمین گەجەری، مەهوەش سولێمان پوور، پەری وەش مەلەكشاهیان، عەلی 
محەممەد محەممەدی، میهرداد محەممەدی، ئەمروڵاڵ عەزیمی، مەنووچێهر كەمەری، 
عەزیزی، ئازەرپەیك، فەتاحیان، جەلیلییەكان، شیرزادی، تەقی رەشیدی، یەدوڵاڵ لوڕنژاد، 
سەید محەممەد پەروەر و.... لە پارێزگای ئیالم و شار و شارۆچكەكانی دەورووبەری 
كەسانێكی وەك: زاهیر سارایی، ناهید محەممەدی، كامران ڕەحیمی، عەبدولجەبار 
كاكایی، مستەفا بەیگی، ئیرج خالسی، ئیسالم ئەنساری فەر، سەید محەممەد 
درەخشەندە، عەلی شەهبازی، حەبیبوڵاڵ بەخشوودە، دوكتور عەلی سەهامی و... 

لەسەر دەستی نەوەی نوێ  شەپۆلێكی بەرین لە شێعر، چیرۆك، و بەتایبەت نووسینەوە 
و ساغكردنەوە و كۆ كردنەوەی ئەدەبی فۆلكلۆر و زارەكی بە زاراوە جۆراوجۆرەكانی زمانی 
كوردی و فەرهەنگنووسی لە هەرێمەكانی كرماشان و ئیالم، سەری هەڵداوە و دەتوانین 
وەكوو قۆناغی زێڕین لە بووژانەوەی زمانی ئەدەبی نویساری ناودێری بكەین. لەناو ژانڕە 
ئەدەبییەكان وەكوو نەریتی باوی گشت كۆمەڵگای كوردی، ژانڕی شێعر، گوتارێکی 
زاڵە و ڕێژەی دەقی نووسراو و چاپ كراوی شێعر لە ژانڕەكانی دیكەی وەك چیرۆك، 
پەخشان، ڕەخنە و لێكۆڵینەوە زیاترە و هەر بەم بۆنەشەوە ئەو شەپۆلە نوێخوازیی و گەشە 
سەندووە، زیاتر بە سیما و قەاڵفەتی ژانڕی شێعرەوە دیارە و بیروڕا جیاوازەكان زیاتر خۆیان 
لە قەرەی شێعر داوە و شاعیرانی ئەو دەڤەرە خەریكن بە ڕوانینێكی دیكە و بەرینتر لە 
ڕەهەند و فکری ناوچەیی، لەناو كایە زمانی و ئەدەبییەكاندا جێگای خۆیان دەكەنەوە.

هەروەك لە شار و شارۆچەكەكانی دیكەی كوردستانی ئێران ئەنجومەنە ئەدەبی و 
فەرهەنگییەكان لە ڕەوتە شێعری و ئەدەبییەكاندا رۆڵیان هەبووە، لە كرماشانیش 
ئەو دیاردەیە هەبووە و لە پلەی یەكەمدا ئەنجومەنی ئەدەبیی سروە لە ئیسالمابادی 
ناوەندە  پاشان  و  غەرب  گیالن  لە  قەڵەم  ئەدەبیی  ئەنجومەنی  دواتر  و  رۆژئاوا 
رۆڵی  زانكۆكان،  لەناو  بەتایبەت  كرماشان،  و  ئیالم  شارەكانی  فەرهەنگییەكانی 
بەرچاویان لە گۆڕانكاری و شەپۆلی نوێخوازیی ئەدەبی مۆدێڕنی كوردی باشووری 
كوردستانی ئێراندا هەیە و بۆ یەكەم جار بەیاننامەی شێعری مۆدێڕنی كوردیی 
كرماشانی )كەلهوڕی( لە ئەنجومەنی ئەدەبیی سروە سەریهەڵدا و ناوچەكانی دیكەی 
گرتەوە. بەاڵم بەهۆی نەبوونی ڕەخنەی ئەدەبیی چاالك و بنیاتنەر كە لەسەر بنەمای 
ئەدەبییەت و الیەنی هونەریی دەق بەرهەمەكان هەڵسەنگێنێ ، هەتا ئێستا الیەنە 
دەرنەكەوتوون  ئێران  كوردستانی  باشووری  كوردی  ئەدەبی  الوازەكانی  و  بەهێز 
و ئەمەش بۆشاییەكی مەزنە لەناو بازنەی كۆمەڵگەی ئەدەبیی كرماشان و ئیالمدا. 

گرفت و كێشەیەكی دیكە كە بەرۆكی نووسەران و ئەدیبانی كوردی ئیالم و كرماشانی 
گرتووە، مەسەلەی ڕێنووس و ئەلف و بێی نووسینە كە هەتا ئێستا نەیانتوانیوە لە شێوە 

ڕێنووسێکی باوی زاراوەی سۆرانی كەڵك وەرگرن و ئەو هەمووە بەرهەمە ئەدەبیە كە 
سااڵنە چاپ و باڵو دەبنەوە، زۆربەیان لەگەڵ گرفتی ڕێنووس بەرەوڕوون. ئەمەش دوو 
هۆی هەیە: یەكەم بەپێی فۆنۆتیك، ڕیتم، ماك و شێوازی گۆ كردنی هێندێ  پیت و دەنگ 
لە زاراوە جۆروجۆرەكانی ئەو دەڤەرە پێویستە هێندێ  نیشانەیان بۆ دابنرێ  كە لەگەڵ 
ڕێنووسی سۆرانیدا ناگونجێن و دووهەمیش دەگەڕێتەوە بۆ ئاشنا نەبوونی نووسەرانی 
كوردی ئیالم و كرماشان لەگەڵ ڕێنووسی باوی كوردی كە ئەم پرسە هەم بۆ خوێنەر 
و بەردەنگی ئەو ناوچانە و هەمیش شارەكانی دیكەی كوردستان گرفتی ساز كردووە.

ڕەوشتی  لە  كەم  گۆشەیەكی  ڕووی  خستنە  لە  جیا  درا  هەوڵ  وتارەدا  لەم 
ئیالم،  و  لە كرماشان  قۆناغە جیاجیاکانی  ئەدەبی كوردی و  و  فەرهەنگ، زمان 
گەشە  لە  هەم  كە  ناوچەییەكانیش  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  هۆكارە  هاوكات 
بەرباس.  بخرێنە  ئەدەبدا دەوریان گێڕاوە،  و  لە الواز كردنی زمان  كردن و هەم 

و  قۆناغ بەندی  و  سەرهەڵدان  سەرەتای  مێژوویی،  ڕەهەندی  زیاتر  وتارە  ئەم 
هێندێ  سیماكان و بەشێك لە خاڵە بەهێز و الوازەكانی خستە ڕوو. بەردەوامیی 
هەر ڕەوت و شەپۆلێكی ئەدەبی و فەرهەنگی لە هەر كۆمەڵگایەكدا، بەستراوەتەوە 
بە كۆمەڵێك هۆكار، دەرەتان و فاكتەری گرینگ كە بەڕای من لە كرماشان و 
ئیالم ئەو دەرەتان و هۆكارانە، یان بوونیان نیە، یان ئەگەریش هەبن هێندە الواز 
و بەرتەسكن كە نەیانتوانیوە ئەو شەپۆلە بەرینە فەرهەنگی و ئەدەبیەی كە لە 
ئاستی تاك و نوخبەكاندا سەری هەڵداوە، بكەنە ڕەوت و شەپۆلێكی بەرین هەتا 
بتەنێتەوە و كاریگەریی لەسەر گشت كۆمەڵگای كوردستانی ئێران هەبێت و پێناسە 
و مۆركی تایبەت بە خۆی پێ  بدرێت كە ئەو پێویستی و هۆكارانە بریتین لە:

١- نەبوونی ناوەندێكی جیدیی فەرهەنگی و ئەدەبی و ئەنجومەن و سەنتەرێكی بەردەوام 
كە نووسەر و ئەدیبان لە دەوری خۆی كۆ بكاتەوە و بە بەرنامە و پڕۆژەوە كار بكات.
٢- نەبوونی ڕۆژنامەگەریی چاالكی ئەدەبی و گۆڤاری تایبەت و پسپۆڕانەی ئەدەبیات.
نووسەران. بێدەرەتانیی  و  ماڵی  كێشەی  و  باڵوكردنەوە  و  چاپ  گرفتی   -٣
٤-  نەبوونی یەكڕیزی لەناو كۆمەڵەی ئەدیب و نووسەراندا كە هۆكارە الوەكییەكان كەڵكیان 
لەو بۆشاییە وەرگرتووە مانا و واتایەكی تریان بە بیروڕا جیاوازە ئەدەبییەكان بەخشیوە.
لە  كە  ئایینزاكان،  و  ئایین  و  بن زاراوە  و  زاراوە  بەرفرەهیی  و  جیاوازی   -٥
بەهۆی  بەاڵم  شارستانیەتن،  و  دەوڵەمەندی  نیشانەی  كۆمەڵگاكان  لە  زۆرێك 
ناكۆكی. و  كێشە  هۆی  بوونەتە  دەڤەرانە  لەو  جار  زۆر  دەسەاڵت،  دنەدنەی 

سەرەڕای بوونی ئەو هەموو كێشە و ئاستەنگانەی كە ڕووبەڕووی داهێنەر، شاعیر 
لە كەش و  بوونەتەوە،  ئیالم و كرماشان  پارێزگای  و چاالكانی فەرهەنگیی دوو 
دۆخێكدا كە ڕۆژنامە و گۆڤار و نامیلكە و ڕاگەیەنی سەربەخۆ، بوونی نییە و سانسۆر 
و سەركوت و زەبر و زەنگ سەراپای كۆمەڵگای تەنیوە؛ لە دۆخێكدا كە نووسەر و 
قەڵەم بەدەستان ڕاوەدوو دەنرێن و حوكمی زیندان و بێبەش بوون لە نووسینیان 
بەسەردا دەسەپێ ؛ نووسین و داهێنان بە زمانی كوردی لە ماوەی چەند ساڵی 
ڕابردوودا لە هەموو قۆناغەكان زیاتر بووە و كۆمەڵێك كتێبی جۆراوجۆر لە هەموو ژانڕە 
ئەدەبییەكان چاپ كراون و ئەم ڕەوتە هەر بەدەوامە و لە فەزای ئینتێرنێت و مەجازیدا 
چاالكییەكان بەرچاوتر خۆ دەنوینن و كاروانی داهێنانی زمان و ئەدەبی كوردی لە 
كرماشان و ئیالم خەریكە ببێتە پردی پێوەندیی نێوان بەشە جیاجیكانی كوردستان. 

سەرچاوەكان:
١-گۆڤاری زرێبار، فایلی تایبەت بە ئیالم و كرماشان.

٢- فەرهەنگی باشوور، عەباس جەلیلیان.
٣-  وتووێژی نووسەری وتار لەگەڵ “عەلی ئۆڵفەتی” و “فەریاد شیری” دوو شاعیری 

هاوچەرخی كرماشان.
ئاهەنگەرنژاد. نووسینی جەلیل  لە  بەڕوو  و  رەنج  و  وتاری شاعیرانی عەشق   -٤

٥- ماڵپەڕی بەلووت فەرهەنگ و هونەری رۆژئاوای ئێران.
٦- وتووێژی “محەممەد باقر 

پیری” لەگەڵ “عەلـی ئەشـرەف 
دەرویشیـان” نـووسـەر و رۆماننووسی 

گەورەی كرماشان، لە وەرگێڕانی 
نووسەری ئەم دێڕانە کە لە ژمارە١١٣ 

گۆڤاری ڕاماندا باڵو بووەوە.
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پوختەیوتار:
لەو وتارە دا حەولی ئەوە دراوە کە سەرەتا ئەدەبیات بە هۆی ئەو چوارچێوە چندراوی 
هەڵکەوتەییەی کە هەیەتی وەک کردەیەکی کۆمەاڵیەتی باس لێ بکرێت، ئەدەبیات 
خاوەن توێژێکی زمانییە لە ژێر ئەو توێژە زمانییە ئیدۆلۆژیگەلێک هەن کە پێویستە 

بکەونە بەر لێکدانەوەی پەیڤینی ڕەخنەیی. 
ڕەخنەگری ئەدەبی دەتوانێ وەک توێژەرێکی پەیڤاری، دەقی ئەدەبی بداتە بەر لێکۆڵینەوە 
تا هەم حەقیقەتی دەقی ئەدەبی ئاشکرا بکرێت هەمیش لە ڕێگەی لێکدانەوەی توێژی 
زمانی و ناوەرۆکی دەق بگاتە ئاستێک تا باوەڕ و ئیدۆلۆژییانەی ئەو زمانە کە لە دەقی 

ئەدەبی دا نواندراونەوە دەستنیشان بکات.
بۆ  دەق  تەوسیفی  وەک   دەکرێ،  پێشنیار  مکانیزم  چەند  لێکدانەوەیە  ئەو  بۆ 
ڕوونکردنەوەی گوزارەکان و پێگەکانی ئیدۆلۆژیکی دەق، ڕاڤە)تفسیر(ی دەق، بۆ 
نیشان دانی هاوپێوەندی نێوان دەق و بەستێن، شرۆڤە)تبیین(ی دەق بۆ شوێن دانانی 
دوو الیەنەی پێکهاتەکان بە سەر پەیڤین دا و پەیڤین بە سەر پێکهاتەکان، بەو 
سێ شێوەیە دەکرێ دەقە ئەدەبیەکان و دیتری پەیڤینەکانی نێو کۆمەڵگا بکەونە بەر 

توێژینەوە و لێکۆڵینەوە ڕەخنەیی. 

ڕەخنەیی، پەیڤینی لێکدانەوەی ئەدەبی، پەیڤینی وشەکان: کلیل
تێکچندراویهەڵکەوتەییوبەستێنیدەق

پێشەکی:
 ئەدەبیات بە تایبەت شێعر، چیرۆک و ڕەخنەی ئەدەبی بە هۆی ئەوەی پەیڤینێکی 
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگین دەکەونە خانەی کردەی کۆمەاڵیەتیەوە، ئەدەبیات ئەگەر چی 
خاوەنی گوتاری خۆیەتی بەاڵم بە سرنج بە چندراوی هەڵکەوتەیی)بافت موقعیەتی( 
کە هەیەتی بەردەوام شوێن لە کۆمەڵگا، فەلسەفە و سیاسەت وەردەگرێ و بە هەمان 
نیسبەتیش شوێن لە سەر ئەوان دادەنێتەوە. هەر بۆیە چوارچێوەیەکی پەیڤینی لە خۆ 
دەگرێت.فێرکالف دەڵێت:” من پەیڤین وەک کۆگایەکی لێکتەندراو لە سێ توخمی 
پراکسیسی کۆمەاڵیەتی، پراکسیسی پەیڤینی)بەرهەم هێنان، باڵوکردنەوە و بەکارهێنانی 
دەق( و دەق دەزانم، لێکدانەوەی پەیڤینێکی تایبەت، لێکدانەوەی هەر سێ الیەن 
و پێوەندییەکانی نێوانیان دەخوازێ. باوەڕی ئێمە ئەوەیە لە نێوان تایبەتمەندییەکانی 
دەقەکان، ئەو جۆرانەی کە دەقەکان پێکەوە پێوەندی دەگرن و تەعبیر دەکرێن و 
ماهییەت و چییەتی پڕاکسیسی کۆمەاڵیەتی پێوەندییەکی واتادار هەیە.”)فرکالف، 

)98:1379
ئەدەبیات ئەو چوارچێوە پەیڤینیە لە خۆ دەگرێت بۆیە دەکرێ بکەوێتە ژێر لێکدانەوەی 
پەیڤینی ڕەخنەیی ، تا هەم لە دڵی ئەدەبیات ئەو الیەنە ئیدۆلۆژیکیانەی لێک بدرێنەوە 
و لەوالیشەوە ئەو کارلێکەرییەی دەیداتەوە بە کۆمەڵگا و سیاسەت و ڕەوانناسی 

هەڵسەنگێندرێ.
وتار:

بۆ ئەوەی بزانین لە ئان و ساتی بەرهەمهێنانی نووسراوەیەک چ ڕوو دەدات و چۆن 
پەیڤ ئەو شوێنەی لە کۆمەڵگا و پێوەندیەکانی سوڵتە بە شێوەی ئیدۆلۆژی و هێژموونی 
وەریگرتووە لە دەق دا ڕۆیان دەنێتەوە دەبێ سرنجەکانی خۆمان بۆ سێ ئاستی 
کردەکانی پەیڤین ئامادە بکەین. “ لە هەر بارودۆخێک دا کاتێک پەیڤێک دێتە گۆ یا 

نووسراوەیەک دەنووسرێ، لە یەک کات دا سێ کردەی پێوەندیدار ڕوو دەدەن:
ئەلف: کردەی قسەیی، کە وەک کردەی بناغەیی هەر بەشە پەیڤارێکە، هەمان 

بەرهەمهێنانی ڕستە لە جۆری وشەیی، ڕیزوشەیی، نەحوی و ئاوایی.
ب- بێژەر یا نووسەر بە گوتن و نووسینی هەر بەشە پەیڤار یا ڕستەیەک جگە لە 
کردەی قسەیی مەبەستێکی تایبەتیش دەخوازێ کە زۆر جاران ئەو مەبەستە لە گەڵ 
کردەی قسەیی هاوجۆر نییە و لە دەرەوەی توێژی زمانناسییە. لە ڕاستی دا پەیام لە نێو 
دەق دا شاراوەیە، کە دەق تەنیا دەستبێن و سەرەتایەکە بۆ گەیشتن بەو واتا مەبەست 

ناسییە، بە وەها کردەیەک دەڵێن: کردەی مەبەست ناسانە و کاربردناسانە.
ج- جگە لە کردەی مەبەست ناسانەی بێژەر یا نووسەر، کردەی سێهەمیش لە گۆڕێ 
دایە ئەویش کردەی کارتێکەرییە، لەو شێوەی کردەی پەیڤارییە دا، بەرهەم هێنی 
دەق جگە لە دوو کردەی باسکراو بە شوێن بەڕێوەبردنی بەالغی یا دەستووری یا 
ڕەوانناسانەشە. تا بە شێوەیەک پەیڤی خۆی تیفتیفە بدات کە بتوانێ شوێن لە سەر 
بەردەنگی خۆی دابنێت. یانی پەیڤ باشترین کارتێکەری ببێت. بەو شیوەیە دەڵێن: 

شێوە و ژانری چتۆیی قسە.)اقاگل زادە، 1390(
ئەو سێ کردەیە لە کاتی نووسین دا نووسراوە نیشان دەکەن، نووسراوە هەمیشە 
بەستێنێکە بۆ وەبەریەک کەوتنی لە الیەک خواستی نووسەر لە الیەکی دیکە 
نیشانەگەلێک کە دەق لە تەک ڕەهەندی ڕەها دەکەن و لەو الشەوە خوێنەریش لە 

ڕێگەی کارتێکردووییەوە دەبێت بە بەشێک لە پەیڤینی ئەدەبی.
هەڵبەت نووسەر لە ڕێگەی سەبک و شێوە بەیانی خۆی، پەیامی مەبەست دار و 
نیشانەکراوی خۆی لە چوارچێوەی بەیانێکی ئەدەبی دا دادەڕژێ بۆ ئەوەی لە الیەکەوە 
سەرێکی دەق گرێدراوی هەمان بەیان و ئیدۆلۆژیگەلی زمانی بێت کە بە شێوەی 
عەقڵی سەلیم و باوەڕ پێکراوە بابەتەکە پەیکەربەندی دەکەن بۆ ئەوەی زیاترین شوێن 
لە سەر بەردەنگەکانی دابنێ و پەیڤ تەواو باوەڕپێکراو بێت، ئەگەر چی زۆر جاریش 
نووسەران ئەو باوەڕپێکراوییە ئاسایی سڕێنەوە دەکەن ئەوەش هۆکارێکە بۆ ئەوەی 
پەیڤی ئەدەبی بۆمان نائاشنا بێت و جهانی ئەدەبی ببێت بە بەشێک لە خواستمان کە 
هەرکات حەولی ئەوە بدەین لە جهانی ڕاستەقینە و کردارەکانی ڕۆژانەمان بۆ ماوەیەکی 
کاتیش بێت دوورە پەرێز بین ڕووی تێ بکەین. بەاڵم ئەو ئاسایی سڕینەوەیەش لە 
نهایەت دا دەکەوێتە ژێر چوارچێوەی لێکدانەوەی پەیڤینی ڕەخنەیی، هۆکارەکەشی 
ئەوەیە ئەگەرچی ئەو ئاسایی سڕینەوەیە لە الیەن نووسەری بەرهەمهێنەوە ئەنجام 
دەدرێ عەرسە و مەیدان بە الدانی ئیدۆلۆژییەک چۆل دەکات بەاڵم لەوالیشەوە 
دەرگا بۆ هاتنە ژووری پەیڤارێکی دیکە دەکاتەوە ئەوەش لە بەستێنێکی نێوان دەقی 
دا دەکرێ، نێوان دەقێتی پرسی زمان لە کاتێکی تایبەت و دۆخێکی تایبەت دا 
نیشانە دەکات بە شێوەیەک تێکچندراوی هەڵکەوتەیی ڕێگە بۆ ئیدۆلۆژی گەلێک 
دەکاتەوە کە لە بەستێنی پەیڤینی کۆمەاڵیەتی دا حزووریان هەیە، کە هەمیشە 
دەقەکان ئەگەرچی جێگە بە ئیدۆلۆژییەک تەنگ دەکەن لە هەمان کاتیش دا ڕێگە بۆ 
ئیدۆلۆژی دیکە دەکەنەوە، من لێرەدا لە جێی چندراوە لە تێکچندراوی)بە هم تافتە( 
کەڵک وەردەگرم هۆکارەکەشی دەگەڕیتەوە بۆ ئەوەی دەقی ئەدەبی دەقێکی چەند 
دەنگییە)پولی فونیک(، لە چەند دەنگیی دا بە هۆی ئەوەی کاراکتێرەکان لەوانەیە 
هەرکامیان سەر بە پەیڤینێک تایبەت و ئیدۆلۆژییەکی تایبەت بن دەقی ئەدەبی 
دەقێکی تێکچندراوە، دەقی ئەدەبی دەقێکە کە پەیوەست بە دیتری خۆیەوەیە، ئەو 

پەیڤینی دەقی ئەدەبی و لێکدانەوەی پەیڤینی ڕەخنەیی
جه الل پوورحه سه ن
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دیترییە دەخوازێ بەردەوام دەقی ئەدەبی و کەسایەتی نووسەر لە دیالێکتیک بێت لە 
گەڵ کۆمەڵگا و بەشەکانی تری جهان، لەوالشەوە بە شێوەی بازخۆردی ڕەخنەیی 
بەردەوام خەریکی گۆڕان بێت و خۆی بەڕۆژ بکاتەوە. شێوەی عەقڵی سەلیم لە دەقی 
ئەدەبیش دا پەیڕەو دەکرێ ئەگەرچی لەوێ دا ساز و کاری قسە بە شێوەیەک لە 
نواندنەوە، محاکات و تەقلید کەڵک وەردەگرێت کە هەمووی ئەوانە بچنەوە ژێرخانی 

ئێستاتیکا و الیەنی جوانیناسانەی دەق.
بەاڵم ئەو الیەنی جوانیناسانە چۆن لە دەقی ئەدەبی دا جێگیر دەبێ؟، “خوڵقێنەری 
دەقی ئەدەبی لە خەڵقی زمانی بەرهەمی خۆی لە تکنیک و سەنایەعی ئەدەبی و 
ئیستعارەکان و یا هەرچییەکی کە الیەنی ئێستاتیکای ئاشکراو نهانی دەق لە خۆ 
بگرێت کەڵک وەردەگرێ تا هاوکات لە گەڵ واتای واتاناسەنە و واتای مەبەست ناسانە 
لە گەڵ بکەرەکانی دەرەوە زمانیی پەیوەست بە خەڵقی بەرهەم پەیوەندی بگرێت، 

بەرهەم هێنەران بەردەوام لە گەڵ حاڵەتێکی ڕەوانناسانە بەروڕوون.”) اقاگل زادە،1390(
بەرهەمی ئەدەبی بەستێنێکی زمانناسانەیە کە کاری نووسین لەو بەستێنە بە ئەنجام 
دەگات هەر بۆیە پێویستە نووسەر ئاگادارییەکی تەواوی بە سەر زمان و بونیانەکانی 
و  ئیمکان  خاوەنی  زمانێک  هەر  چوون  هەبێت،  خۆی  زمانەکەی  زمانناسانەی 
بەربەسگەلێکی تایبەتی خۆیەتی. ئەو بونیانە زمانناسیانە بەو شێوەیەن: “ئاوا ناسی، 

داڕشت وشەیی، سەرف و نەحوی واتاناسانە و مەبەست ناسی.”)اقاگل زادە،1390(
 نووسەران لە سەردەمی ئێستا دا بە کەڵک وەرگرتن لە نەزەرییەکانی پێکهاتەخوازەکان، 
پاش پێکهاتەخوازەکان، مەرگی مولفی بارت، واگریی دریدا، تێکەڵ کردنی حاشیەوە 
و دەق، نایەکجارەکی و ناوەند سڕی پۆستمۆدێرنەکان، دەستووری زمانی زایشی 
هەلیدەی، زمانشناسی گەشتاری و ... لە دەقەکانیان دا ئاسۆیەکی دیکەیان بەرەوڕووی 
خوێندنەوە کردۆتەوە، هەمووی ئەوانەشیان لە جۆری گێرانەوەیی شێعر و چیرۆک 
دا جێگیر کردووە.”ئەدەبیات لە ڕێگەی گێڕانەوەی خۆی ڕەوایی دەبەخشێ بە کردە 
کۆمەاڵیەتییەکان، هەر بۆیە گووتەی گێرانەوەیی لە پێوەندی و هاوڕێیەتی قەراردادەکانی 
فەرهەنگی و چنینی واتاداری ئەوان لە الیەن نووسەرەوە وەردەگیرێ و نووسەر ئەوانە 
بە شێوەیەکی تایبەت یا سەبکێکی جیاواز لە نێو زمان ڕەمزگوزاری دەکاتەوە. ڕۆڵی 
خوێنەر رزگار کردنی واتایە لە دڵی دەق، هەر بۆیە خوێنەرانی دەقی ئەدەبی پێویستە 
گەنجینەیەک بن لە زانستی مێژوویی، یا زانستێک لە باوەڕ و بایخە فەرهەنگییەکان 
کە لە هەر دەورەیەکی مێژوویی لە کەالم و گووتە دا خۆی نمایش دابێتەوە یا ئەو 
پەیڤارەی کە دەق لەو پەیڤینە تایبەتە دا نووسرابێت. بەو شێوەیە دەکرێ پەیوەندی 
نێوان نووسەر و خوێنەر پەیوەندییەکی واتادار و هیواخوازانە بێت بۆ گەیشتن بە توانستی 
ئەدەبی.”) اقاگل زادە، 1386( توانستی ئەدەبی لە هەر دەورەیەکی مێژوویی کە دەق 
تێیدا بەرهەم دێت لە گەڵ پێش خۆی و دوای خۆی جیاوازە. توانستی ئەدەبی هەم بە 
نیسبەت نووسەر لەو سەردەمەی تێیدا دەژی بۆ ئەوەی بتوانێ لە ژێر توێکڵی زمانی دا 
واتا بخاتە هەناوی دەق و خوێنەر لە ڕێگەی ئەو توێژە زمانییە بتوانێ بگاتە هەناوی دەق 
و واتای مەبەستداری لێ دەربدات بەو شێوەیەیە کە حەقیقەتی دەقی ئەدەبی خۆی 
بەرەوڕووی خوێنەر دا ئاشکرا دەکات، بەاڵم ئەو حەقیقەتە لە گەڵ چێژبردنی الیەنی 
ئێستاتیکا هاوکاتیشە لە گەڵ باری ئیدۆلۆژیکی ئەو زمانە لە الیەن بە کارهێنەرانی لە 
سەردەمی خۆی دا، هەر ئەوەشە زمانی لە تەعەیون و یەکجارەکی بوون دوورە پەرێز 

دەکات و پەیڤینی ئەدەبی بەردەوام لە زاوزێی واتایی دایە.
“پرسی زمان، ئیدۆلۆژی، دنیابینی و هێز کە لە چەمکە بونیادییەکانی پەیڤینی 
ڕەخنەیین، لە لێکدانەوەی دەقە ئەدەبییەکان دا بە کار هێنراون، بۆیە ناکرێ ئەدەبیات 
جگە لە ئیستالحی ئیدۆلۆژی پێناسە بکرێ. لە ڕاستی دا موتااڵی عیلمی و تەوسیفی 
ناتوانێ خەساو و بێ الگیری بێت. چوون هەڵکەوتی کۆمەاڵیەتی-فەرهەنگی توێژەر 
دەخوازێ کە تەوسیف و لێکدانەوەی دەقەکان هاوکات لە گەڵ دەخیل بوونی کردارە 
سیاسییەکانی دەقی ئەدەبی وەک بەستێنێک بێ بۆ کردە فەرهەنگیەکان کە لێوڕێژن 

لە بابەتگەلی ئیدۆلۆژیکی.
مێژوو بەستێنێک بۆ ئەدەبیات نییە بەڵکە ئەوە ئەدەبیاتە کە بەستێنی فامی مێژووییە. 
لە ڕوانگەی پەیڤینی ڕەخنەیی ئەدەبیات لێوڕێژ لە درۆگەلێکە کە حەقیقەت لە پشت 

ئەوانەوە حەشارە و مێژوو پڕ لە بابەتگەلێکی ڕاستەقینە و مەکتووبن کە لە پشت 
ئەوانەوە درۆ شاراوەیە. ئەوە بەرهەمی ئەدەبییە کە بە نمایشی نیزامێکی کرداری و 
کۆمەاڵیەتی سەنەدێکی مێژوویی ئەژمار دەکرێ و  دەکرێ نێوی مێژووی کارا و 

زیندووی لێ بنێین.”)اقا گل زادە،1386( 
تا ئەو بەشەی وتارەکە باسی سێ الیەنی نووسەر و دەق و خوێنەرمان کرد کە لە 
چ بەستێنێک دا ئەو سێیە دەکەونە چوارچێوەی پەیڤینی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی. 
بەاڵم ئایا دەکرێ ڕەخنەگری دەقی ئەدەبی وەک تۆێژەری پەیڤینی ڕەخنەیی ناوزەد 

بکرێ یا خێر؟
و  ڕاڤە)تفسیر(  تەوسیف،  ئاستی  سێ  بگاتە  ئەدەبی  ڕەخنەگری  ئیشی  ئەگەر 

شرۆڤە)تبیین(ی دەقی ئەدەبی دەچێتە خانی لێکدانەوەی پەیڤینی ڕەخنەیی.
بەاڵم با بزانین ئەو سێ ئاستە بە چ شێوەیەک لە الیەن ڕەخنەگرەوە نیشان دەکرێن. 
بۆ ئەو باسە پێویستە ڕەخنەگر دەق توێژ بێت، دەق توێژی ئەدەبی بۆ یەکەم جار لە 
ڕوویکەردی زمانناسی ڕەخنەیی بە کار هێنرا بۆ لێکۆڵینەوەی باری ئیدۆلۆژیکی 
دەقەکان، “لە چوارچێوەی زمانناسی ڕەخنەیی پەیڤین توێژی شڕۆڤە و لێکدانەوەی 
پێکهاتە و واتاگەلێکە کە باری ئیدۆلۆژیکیان هەیە. هەر کات بمانهەوێ بەو پرسە واڵم 
بدەینەوە کە پەیڤین چۆن واتا بە جێ دەگەیەنێ؟، هەم بە شێوەی هاوکاتی و هەم 
بە شیوەی لەکاتی)درزمانی( بەو پرسیارەش واڵممان داوەتەوە کە کۆمەڵگا چۆن واتا 
بە جێ دەگەیەنێ؟”)مکاریک، 160:1385(هەمیشە بۆ ڕەخنەگر پێوەندی نێوان دەق 
و کۆمەڵگا پێوەندییەکی دوو جەمسەرییە، هەر وەک لە پێشتر باسم کرد، دەق ئەوەی 
لە کۆمەڵگا و بەشەکانی دیکە وەریدەگرێ بە شێوەی دەقێکی ئێستەتیک دەیداتەوە بە 
کۆمەڵگا. ڕەخنەی ئەدەبی وەک زمانناسی ڕەخنەیی بە واتای دەق توێژییە، “دەق توێژی 
ئۆستوورە ستڕینەوەیە لە بەرهەم هێنان و وەرگرتی دەقە ئەدەبیەکان. دەقەکان هەمیشە 
پێکهاتەیەکی ئیدۆلۆژیکیان هەیە و پێکهاتەمەندی ئیدۆلۆژیکی زمان و دەقەکان بە 
ساکاری دەکرێ پێوەند بدرێنەوە بە پێکهاتە و جوڵە کۆمەاڵیەتییەکان کە بناغەی 

پێگەیاندنی ئەو دەقانەن.”)مکاریک،160:1385(
١-لێکدانەوەیتەوسیفیدەق

)ڕوونکردنەوەی گوزارەکان و پێگەکانی ئیدۆلۆژیکی دەق(:
لەو بەشە دا بە سرنج دانی وشەکان، ئاوای قسە،  شێوەی دەستووری نووسین و 
لێکدانەوەی زمانناسیانەی دەق، بە شوێن ‘بایخە تەجرەبەکراوەکان’، ‘بایخە پێوەندییەکان’ 
، ‘بایخە بەیانییەکان’- ی نێو دەق کە فێرکاڵف ئەوان بە بایخە توێژکاڵییەکان نێو 
دەبات، دەگەڕێین. پێویستە لێرەدا ئەو سێ بایخە لێک جیا بکرێنەوە، هەڵبەت بۆ ئەو 

بەشە لە بۆچوونەکانی فێرکالف کەڵک وەردەگرین.
فێرکاڵف دەڵێت:” لە نێوان سێ جۆر بایخێک کە لەوانەیە تایبەتمەندییەکانی توێژی 

ببێت، دەبێ جیاوازی دابنێین.”)فرکالف 171:1379(
فرکالف، ئەو جیاوازیانە بە سێ شێوە باس دەکات:

ئەلف:بایخی تەجرەبەیی:” شوێن پێ و دەستبێن لە شێوەیەک دەداتە دەست کە لەو 
دا تەجرەبەی بەرهەمهێنەری دەق لە جهانی سرووشتی یا کۆمەڵگا دەنوێنێتەوە، بایخی 
تەجرەبەیی لە گەل ناوەرۆک، زانست و باوەڕەکان بەرەوڕوویە.”)فرکالف171:1379( 
بەوشێوەیە بە ڕوانین لە پێکهاتەی ڕستەکان و ئاوای وشەکان و هەروەتر شێوەی 
چنینی ڕستەکان و باس کردن لە شتەکان دەمانهەوێ بەوە بگەیین تا بزانین ئەو دەقە 
چی دەنوێنێتەوە و نووسەری دەق چۆن لە جهانی خۆی دەڕوانێ؟ جهانبینی و ڕوانگەی 
ئەو چۆنە؟ بە سرنج بەوەی کە زمانە زەین چێ دەکات بەردەوام پێوەندی خۆی بە 
ڕابردووی بەکارهێنەرانی ئەو زمانە و دیتری پەیڤینەکانی خۆی گرێ دەداتەوە. بایخی 
تەجرەبەیی دەقەکان لە گەڵ باوەڕ و زانست بەرەوڕوون و ئێمە لە گەڵ جۆری دنیا 

بینییەکانی وەک سیاسەت و فەلسەفە ئاشنا دەکات.
ب:بایخەکانی پێوەندیی: “بایخەکانی پێوەندیی شوێن پێ و دەستبێنێکە لە جۆرێک 
پێوەندییەکانی کۆمەڵگایی کە لە ڕێگەی دەقەوە دەخزێتە ناخی دەقی پەیڤین، 
بایخی پێوەندیی باسی پێوەندییەکان و هەموو جۆرە پێوەندی کۆمەاڵیەتییەکان 
کەسەکان  پێگەی  و  جێگەی  پێوەندی  بایخەکانی  دەکات”)فرکالف172:1379( 
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لە چوارچێوەی پەیڤین دا دیاری دەکات، بۆ نمونە نێو لێنان، شێوەی قاو کردنی 
کەسەکان)وەک هۆ، بەڕێز، سەرۆک، گەورەم، خاتوون(، نۆبەت گرتنەوە لە قسە کردن، 
دیالۆگی کارگەر و کارفەرما ، شێوەی دواندنی یەکتر و ڕاسپاردن، شێوەی لێدوانی 
کەسێکی سیاسی، جۆری تیتر لێدانی ڕۆژنامەیەک، دەست پێکردنی گێرانەوەیەکی 
چیرۆکی و کۆتاییەکەی، بە کار هێنانی جۆری زمان لە شێعر دا لە شێوەیی غەنایی، 
حیماسی . ئەوانە هەموویان باس لە جۆر و بایخی پێوەندییەکانی کەسان دەکەن لە 
چوارچێوەی پەیڤینەکان دا، پەیڤین هەم لە جۆری پێوەندی دوو یا چەند کەسی 

ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ وەک بەردەنگ و خوێنەر لە خۆ دەگرێت.
ج: بایخی قسەیی: “ شوێن پێ و دەستبێنێکە لە بایخبینیەکانی بەرهەمهێنەر لە 
بەشێکی ڕاستەقینە کە پێوەندییان بەو تایبەتمەندییەوە بێت. بایخی قسەیی سرنجی لە 
سەر بکەرەکان و پێناسەی کۆمەڵگایی کۆ دەکاتەوە)فرکالف، 172:1379( بکەرەکانی 
کۆمەڵگا لەو شێوەیە دا بایخگەلێک بەرجەستە یا ڕەد دەکەنەوە، لەوانەیە بۆ بەشیک لە 
پەیڤار بایخی ئەرێنی و بۆ بەشێک لە پەیڤارەکانی کۆمەڵگا بایخی نەرێنی قاییل بن، بۆ 
نمونە چەپەکان بایخێکی نەرێنی بۆ مۆدخوازی و مەسرەفگەرایی قایلن و هەمیشە لە 
پێوەندییەکانی کۆمەڵگا دا ئەو جۆرە لێدوانە ئاراستەی بەشێک لە کۆمەڵگا دەکەنەوە کە 
لە دیدی ئەوانەوە سەرمایەدار یا الیەنگرانی ئەوان حیساب دەکرێن. لە دیدی کەسێکی 
دێمۆکڕات شێوەی حوکمڕانی پاشایەتی جۆرێک دیکتاتۆرییە هەر بۆیە لە فەرهەنگی 

ئەو دا دیکاتۆری دەبێتە چەمکێکی نەرێنی و زۆرینەی ڕەها دەبێتە بابەتێکی ئەرێنی.

٢-لێکدانەوەیڕاڤە)تفسیر(یدەق
)نیشان دانی هاوپێوەندی نێوان دەق و کانتێکست(

“ڕاڤەکان خۆیان تێکەاڵوێکن لە ناوەرۆکی خودی دەق و زەینی توێژەر، باوەڕی من لە 
سەر دووهەمی زانستێکی بەستێنییە کە توێژەر لە ڕاڤەی دەق کەڵکی لێوەردەگرێ. 
ئێمە ئاگادارین کە لە ڕوانگەی ڕەخنەگرەوە ئەو تایبەتمەندییە توێژییانەی دەق لە 
ڕاستی دا وەک بەستێنێکن کە توخمەکانی زانستی بەستێنی زەینی ڕەخنەگر کارا 
دەکەن. ڕاڤە بەرهەمی پێوەندی بەرابەر و دیالێکتیکی ئەو دەستبێنانە و زانستی 

بەستێنی زەینی مرۆڤی ڕەخنەگرە.
بڵێین  پێی  دەتوانین  کە  تەمهیدانەیە  و  تەدبیر  ئەو  یا  بەستێنی  زانستی 
تەفسیر.”)فرکالف،215:1379(هەڵبەتە ئەو زانستە گرێخواردووی بەشێک لەو پێش 
فەڕز و ئەو داوەریانەیە کە لە زەینی ڕەخنەگر دا هەن، قەزاوەتی ئەو لە ڕاستی دا هەمان 
قەزاوەتی کۆمەڵگایە کە لە ڕێی ئەو پێش فەڕز و داوەرییانەوە ڕەخنەگر بە کۆمەڵگای 
خۆی پێوەندخواردوویە، ڕەخنەی دەق ئەگەرچی خواستی ڕەخنەگر لە بەجێ گەیاندنی 
ویستەکانێتی لە هەمان کات دا بەجێ گەیاندنی ویست و داخوازی کۆمەڵگاشە، 
هەر بۆیە کۆمەڵگا لە ڕێگەی ڕەخنەگرەوە باشترین جۆری پەیوەندی بە دەقەکانەوە 
ساز دەکات.” لە ئەساس دا باسەکە لە سەر ئەوەیە کە ڕەخنەگران چۆن چندراوی 
هەڵکەوتەیی ڕاڤە دەکەن بە شێوەیەک کە گرێبدرێتەوە بە زانستی بەستێنی و بە چ 
شێوەیەک ئیشی ئەوان دەتوانێ ئەو پەیڤینە دەست نیشان بکات.”)فرکالف،216:1379(
پەیڤارگەران بە پێنج شێوە دەچنە سۆراغی دەقەکان و ڕاڤەیان دەکەن: “لێکدانەوەی 
گیان  و  دەق  پێکهاتەی  الیەنی،  هاویەکگرتوویی  پەیڤ،  واتای  پەیڤ،  توێژی 
مایە.”)فرکالف،216:1379( هەڵبەت لێرەدا بە سرنج بەوەی تەنیا مەبەستی ئەو وتارە 

ناساندنی ئەو سێ شێوەیەی لێکدانەوەیە ئەو کارە جێ دەهێڵین بۆ وتارێکی دیکە.

3–لێکدانەوەیشرۆڤە)تبیین(ـیدەق
)شوێن دانانی دوو الیەنەی پێکهاتەکان بە سەر پەیڤین دا و پەیڤین بە سەر پێکهاتەکان(
مەبەست لە شرۆڤە، لێکدانەوەی پەیڤین وەک بەشێک لە پڕۆسەی کۆمەاڵیەتییە، 
شرۆڤەی پەیڤین وەک کردەیەکی کۆمەاڵیەتی وەسف دەکرێ و نیشان دەدرێ 
دەبەخشن  عەینیەت  پەیڤین  کۆمەاڵیەتی  پێکهاتەکانی  شێوەیەک  چ  بە  کە 
)فرکالف،245:1379( و بۆ ئەو عەینیەت بەخشییە پێویستە سەرەتا پەیڤاری بەر 
ڕەخنەنراو وەک ئۆبژەیەک سەیر بکرێ کە لە نهایەت دا کارکردە کۆمەاڵیەتییەکانی 

نیشان بدرێن، بۆیە لەو بەشە دا کاری ڕەخنەگر کارێکی مەبەست ناسانەیە. “شرۆڤە 
نیشان دەدات کە پەیڤەکان چ شوێندانەرییەکی بەرهەم هێنانەوەیان لە سەر پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتییەکان بە جێ دەهێڵن، شوێندانەرییەک کە دەبێتە هۆی ڕاگرتن یا گۆڕان 
لەو پێکهاتانە دا... پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان کە زانستی بەستێنی چێ دەکەن و 
هەر ئەوەش پێکهێنەری پەیڤینەکانە، پەیڤینەکانیش یا زانستی بەستێنی ڕادەگرن 
و یا دەیگۆڕن. لێرەدا مەبەست لە پێکهاتەکۆمەاڵیەتییەکان هەمان پێوەندییەکانی 
دەسهەاڵتە، شرۆڤە یانی چاولێ کردنی پەیڤین وەک بەشێک لە بەرخۆدانی کۆمەڵگەیی 
لە چوارچێوەی پەیوەندی دەسهەاڵت دا.”)فرکالف، 245:1379(هەڵبەت لە بەشی 
شرۆڤە دا ناکرێ هەموو بەشەکانی پەیڤین شرۆڤە بکرێ بەڵکە بەشێک لە دەق شرۆڤە 
دەکرێ کە کەوتبێتە ژێر چوارچێوەی ئەو بۆنانە و بە زمانێکی دیکە باری ئیدۆلۆژیکی 
هەبێ یا ئەوەی کە هێژموونی سیاسی یا ئابووریان بەسەرەوە بێت. بۆیە شرۆڤەی 
دەقەکان هەموو ئاستەکانی دەق لە خۆ ناگرێت و لە سەتحی بە ئۆبژە کردن دا تەنیا 
ئەو الیەنانەی پەیڤین شرۆڤەیان بۆ دەکرێت کە خسڵەت و تایبەتمەندی ئیدۆلۆژیک 
و هێژموونیکیان بەسەرەوەیە و ئەوەش ئەرکی توێژەر و ڕەخنەگری دەقەکانە کە ئەو 

ئاستانە بە سرنج بەو بەستێنەی ئەو پەیڤینەی بەرهەم هێناوە لێک بدەنەوە.

دەرئەنجام:
لەو وتارە دا حەول درا بە دەست نیشان کردنی ئەدەبیات وەک کردەیەکی کۆمەاڵیەتی 
ئاسەتەکانی دیاری بکرین، سێ ئاستی کردە)کردەی قسەیی، کردەی مەبەست ناسانە و 
کردەی کارتێکەری( کۆمەاڵیەتییەکانیش باس کراو، کردەی قسەیی جۆرێک لە کردە 
کۆمەاڵیەتییەکانە کە پەیوەست بە توێژی زمانەوەیە. کردەی مەبەست ناسانە کردیەکی 
کۆمەاڵیەتییە کە مەبەستی نووسەر یا بێژەر دەردەخات و کردەی کارتێکردەیی 

مەبەست لێی ئاستی شوێن دانان لە سەر بەردەنگ یا خوێنەرە.
ئەدەبیات بە هۆی ئەو تێکچندراوییەی کە هەیەتی پەیوەند دەخواتەوە بە بەستێنی 
بەرهەم   هێنانی خۆی، واتا لەو بەستێنە دا کە دیتری پەیڤەنەکانی دیکە لە ئارا دان 
و ئەدەبیاتیش لە بەستێنێکی نێوان دەقێتی پێک دێت کە سرنج دەخرێتە سەر 
سێ الیەنی نووسەر، دەق و خوێنەر. زانستی بەستێنی باشترین شێوەی فام کردنی 

پەیڤارەکانە. 
بەاڵم ڕەخنەگری ئەدەبی بە سێ شێوە دەتوانێ پەڤی ئەدەبی بداتە بەر ڕەخنە: 

تەوسیفی دەق، ڕاڤەی دەق، شرۆڤەی دەق. 
لە تەسیفی دەق دا توێژی زمانی دەکەوێتە بەر لێکدانەوە بۆ ئەوەی باری ئیدۆلۆژیکی 
دەقەکە ڕوون بکرێتەوە. لە ڕاڤەی دەق دا بەستێنی دەق و زەینی ڕەخنەگر تێکەڵ 
دەبن. لەو شێوەیە لێکدانەوەیە دا ڕەخنەگر لە ڕێگەی بەستێنی کۆمەاڵیەتی بەستێنی 
دەق تەفسیر دەکات. لە شرۆڤەی دەق دا ئاستی کارتێکەری پەیڤاری ئەدەبی لە سەر 
پێکهاتەکانی کۆمەڵگا و پێکهاتەکانی کۆمەڵگا بە سەر ئەدەبیاتەوە هەڵدەسەنگێندرێ و 
دەردەخرێ کە چۆن پەیڤین دەتوانێ شوێن لە سەر کۆمەڵگا دا بنێت و کۆمەڵگاش 

چۆن شوێن لە سەر ئەدەبیات دادەنێت.
ڕەخنەگری دەقی ئەدەبی ئەگەر بتوانێ لەو سێ شێوەیە بۆ لێکدانەوەی دەقە ئەدەبییەکان 

کەڵک وەرگرێ ئیشەکەی ئەو دەچێتە خانی لێکدانەوەی پەیڤینی ڕەخنەیی.  

سەرچاوەکان:
1 – فرکالف نورمن،)1379(، تحلیل انتقادی گفتمان، تهران، ترجمه فاطمه شایسته 

پیران و ....، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
2 – مکاریک ایرنا ریما،)1385(، دانش نامه نظریه های ادبی معاصر، انتشارات آگاه، 

چاپ دوم.
3 – آقا گل زاده فردوس، مجله ادب پژوهی شمارە اول بهار 1386

4 – آقا گل زاده فردوس، نامه نقد 1390، مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی 
نظریه و نقد ادبی در ایران تهران خانه کتاب چاپ اول
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١
هەمیشە مافى ئەوەمان هەیە پرسیار بکەین

ئەگەر لە دیدگەی )ڕۆالن بارت(ەوە لە پرۆسەی دەق بڕوانین، ئەوە لەسەروەختی 
نووسەر  دەقی  تەنیا  و  دەمرێت  دەق  نووسەری  دەقدا  باڵوبوونەوەی  و  نووسین 
دەمێنێتەوە. بۆیە ئەوەی دەدوێت دەقی بەردەستە، یان دوورتر بڕوانین زمانی دەقە، 
وەلێ ئایا نووسەر )شاعیر( ئەو کاتە مافی ئەوەی نییە خوێنەر بێت و وەک خوێنەرێک 
لە بارەی گوتراوەکان لەبارەی دەقەکەیەوە پرسیار بکات؟ منی خوێنەر مافی خۆمە 
دەستپێکی گفتۆگۆیەکی کراوە و قووڵ لە ڕێگەی پرسیارکردنەوە دابمەزرێنم. وەلێ 
بە پاساوی بێ بنەما و دوور لە پڕەنسیپی کاری ئەدەبی و بەبێ ئەوەی گوتارەکە ببین 
و بیخوێنەوە، گوتارەکە بۆ باڵوکردنەوە لە گۆڤاری )شێعر( ڕەتکرایەوە. ئایا دەلوێت 
گوتارێک بەر لەوەی بخوێندرێتەوە، بڵێین: باڵونابێـتەوە؟! ئایا وەک پرنسیپێکی ئەخالقی 
نەدەبوایە گوتارەکە بخوێنرێتەوە لەالیەن ئەو ستافەوە و دوای تاوتوێی کردن لەبارەیەوە 
ئەوکات بڕیاری باڵوبوونەوە و باڵونەبوونەوەی لەسەر بدرێت؟ لەبەر ئەوەی بەردەوام 
بڕیاری پێشوەختە دەدەن لەبارەی ئەزموونی شاعیرانەوە، ئەمەیش درێژکراوەی هەمان 
ئەو ئەزموونە ناشیرینەیە. ئایا دەشێت بپرسین: پاساوی باڵونەبوونەوەی ئەم گوتارە 
چییە؟ ئایا کەسێک گوتارێکی نەخوێندبێتەوە، دەتوانێت بڕیاری لەسەر بدات؟ ئایا ئێوە 
چۆن بڕیاری باڵونەبوونەوەتاندا؟ ئایا بڕواتان بە ڕەخنە هەیە، یان ئەوەتە تەنیا بڕواتان 
بە گوتارەکانی خۆتان هەیە؟ ئەگەر کەسێک ڕەخنە بگرێت، دەبێت بڕوای بە بوونی 
ڕەخنەیش هەبێت، ئەی ئەگەر بڕواتان بە بوونی ڕەخنە نییە و ڕەخنە قبووڵ ناکەن 
و دەرفەتی باڵوبوونەوەی بۆچوونەکانی ئەوی دیکە نادەن، ئایا هەبوونی ڕەخنەکانتان 
لە کوێ دایە؟ ئایا مافی شاعیر نییە لەو شوێنە ) گۆڤارە( ی لەسەری دەنووسرێت، 
وەاڵم بداتەوە؟ ئەی ئەگەر نووسەرێک بابەتێکی ڕەخنەیی لە بارەی نووسینەکانتانەوە 
نووسی، باڵوی دەکەنەوە؟ ئەگەر وەاڵمەکە )بەڵێ(یە و پرەنسیپی کاری گۆڤارەکەتان 
هونەری ڕەخنەگرتنە، ئایا بۆچی ئەم گوتارەتان باڵونەکردەوە. ئایا بۆچی ناتوانن ئەم 
گوتارە باڵوبکەنەوە؟ جگە لەوەی ئەوە گوتارێکی ڕەخنەیی نییە، بەڵکوو گوتارێکی 
پرسیارییە. ئایا دەتوانن لە خۆتان بپرسن: ئایا بۆچی ناتوانن ئەم گوتارە باڵوبکەنەوە؟
لە ژمارە شەشی گۆڤاری شێعردا بەناونیشانی )بەرەو وێرانەیەکی شێعریی، سەبارەت 
لەبارەی  سەدیق(ە  )ئارام  بنووس  پێنووسی  بە  بۆڵی”(  “غەمگین  شێعری  بە 
هەردووک کتێبەکەمەوە نووسراوە.)1( جێگەی ئەوەیە چەندان پرسیار ڕووبەڕووی 
بنووسی گوتارەکە بکەینەوە. لەبەر ئەوەنا کە ڕەخنە لە ئەزموونی شێعرییم گیراوە، 
بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە چیتر بەناوی ڕەخنەی ئەدەبییەوە قسەی سواو و دوور لە 
میتۆدی رەخنەیی و بنەمای زانستی ئەدەبی فڕێنەدرێنە ناو باڵوکراوەی کوردییەوە.
گوتار  چەند  لە  سوودم  گوتارەم  ئەم  بۆ  کە  بنێم  بەوەدا  ددان  دەبێت  لێرەدا 
وەرگرتووە.  کاکەسوور(  عومەر  کاروان   ( ڕۆماننووس  و  نووسەر  نامەیەکی  و 
کاکەسوور(ەوە  عومەر  )کاروان  ڕێگەی  لە  هەر  سەرەتا  نووسینەیش  ئەمجۆرە 
هاتە ناو ئەدەبیاتی کوردییەوە و لە ڕێگەی چەند گوتار و نامەیەکی تایبەتییەوە. 
ئەمجۆرە نووسینە هێندەی مەبەستی دامەزراندنی پرەنسیپی پرسیارکردنە، هێندە 
عەوداڵی وەاڵمدانەوە نییە. بۆیە لەم گوتارەدا وەک خوێنەرێک ئەو مافە بەخۆم بەڕەوا 
دەبینم کە پرسیار بکەم و لەبارەی ئەو چەمک و قسە سواو و گوتەی ناتەواو و 

نەشیاوانەی بە زۆر ئاخنراونەتە فۆڕمی نووسینەوە، بپرسم. ئێمە لە ڕێگەی پرسیارکردنەوە 
دەتوانین بگەین بە بنەمای گفتۆگۆیەکی قووڵ و دوور لە بڕیاری پێشوەختە، نەوەک 
تەنیا قسە هەڵڕێشتن و گوێنەدانە کەسی بەرانبەر و تەنیا هەر خۆمان قسە بکەین و 
هەر خۆمان خاوەن دیدگەیەکی دروست بین. ئەمە هەمان پڕەنسیپی بەشێک لە 
مامۆستایانی ئایینییە، کە بەردەوام قسە دەکەن و گوێ بە بەرانبەرەکانیان نادەن و 
تەنیا خۆیان بەڕاست دەزانن و هیچ دەرفەتێک بۆ بیرکردنەوە و قووڵبوونەوە ناهێڵنەوە. 

٢
میتۆدی باشە و خراپە

نە  ئەوە  باشە و خراپە هەڵدەسەنگێنرێت،  پێوەری  بە  ئەمجۆرە گوتارە کە دەق 
بۆ بەهای  هیچ بەهایەک بۆ کاری ڕەخنەسازیی دەهێڵێتەوە، نە حورمەتێکیش 
دەق. ئەمجۆرە زمانەی بنووسیش کە گوتارەکەی پێ نووسیوە لە هەناوی هەمان 
میتۆدی خراپەوە هاتۆتە بوون. ئەمجۆرە گوتارانە لە خزمەت ئەو سیستەمە دەکات 
سیستەمە  لەو  ئامانج  کە  بهێنین،  ناوی  سڕینەوە  سیستەمی  بە  دەشێت  کە 
زمانی  بە  و هەمیش خزمەتکردنە  کوردییە  ئەدەبی  و  ڕەخنە  زمانی  هەتکردنی 
ڕاگەیاندنەکانی حزب و گوتارەکانی ئاینی لە ڕۆژی هەینیدا. ئەوەیش دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەزموونی کاری ڕۆژنامەگەریی بنووس کە لە ڕۆژنامەی )هەولێر( بەناوی )ئارام 
کۆشکی(یەوە کاری هەواڵنووسین و ڕاڤەکردنی کتێب و ڕاپۆرتنووسین دەکات.** 
ئەمجۆرە نووسینانەیش درێژکراوەی هەمان ئەزموونن، وەلێ بە قەبارەی زیاتر و 
خەسارکردنی الپەڕەی زیاتر. هەروەها لە قالبدانی چەندان هەواڵ و بابەت و ڕاڤەکردنی 
کتێب لە قاوغی هەمان گوتاری سواو و گوتراوی پێشوەختە. ئەگەر سەیری کۆی 
نووسینەکانی بنووس بکەین دەگەینە ئەو حەقیقەتەی کە لە کۆی نووسینەکانیدا 
ناگەین بە شتێکی تازە. واتە وەک خوێنەرێک وەبەر بۆچوونێکی تازە و دیوێکی 
شاراوەی دەقەکانی شاعیرێکمان نیشان نادات. لێرەدا بە پێویستی دەزانم بپرسم، ئایا 
لەم نووسینەدا کام میتۆدی تازەی ئەدەبیاتت بەکار هێناوە؟ ئاخر میتۆد بەر لەوەی 
پرۆژەی نووسین بێت، پرۆژەی بیرکردنەوە و خوێندنەوەی جددییە. ئایا بەو جۆرە 
میتۆدە خوێنەر دەتوانێت بیر لەو چەمکانە بکاتەوە؟ ئاخر ئەوە هێزی میتۆدە وامان 
لێ دەکات زیاتر بیربکەینەوە و بۆ هەر پەڕەگرافێک زیاتر قووڵ ببینەوە و بۆ هەر 
چەمکێکیش زیاتر بگەڕێن. ئایا بنووس لەم گوتارە سواوەیدا ئەوەی کردووە؟ ئایا 
ئەمجۆرە نووسینە جگە لە دروستکردنی وەهمی شاعیرێکی دیکە و دروستکردنی 
درۆی ڕووت، چی بە خوێنەران بەخشیوە؟ ئایا نووسین دەبێت لە پێناوی نووسین 
بێت، یان لە پێناوی زمان و بیرکردنەوە؟ نووسەر دەبێت ئامانجی یەکەمی زمان بێت 
و لە ڕێگەی هزری زمانەوە قووڵ ببێتەوە و ئازاد بێت، دواتریش وەبەر شتی تازە 
بکەوێت و ئەزموونیان بکات، نەوەک ئامانجی تەنیا نووسین بێت لە پێناوی نووسین. 
ئەمجۆرە لە زمانی نووسین، زمانێکی پەرش و باڵوە و خۆی بە هەموو شتێکدا دەدات 
و باسی هەموو شتێکیش دەکات، وەلێ لە کۆتاییدا خوێنەری هۆشیار هیچی لەال 
بەجێنامینێت. واتە گوتارێکە هەموو گوتراوی ئامادە و پێشوەختەی تێ دەئاخرێت و 
هیچ ناڵێت شیاوی گوتن بێت،چونکە ئەمجۆرە گوتارە لە ڕوخساردا وادیارە هەمووشتێک 
دەڵێت، کەچی هیچیش ناڵێت. چۆن ئەمجۆرە نووسینە باسی هەموو شتێک دەکات 

بۆچی مێش کرێچی ناو شەکردان نەبێت؟*
بەرەو گفتوگۆیەکی ڕەخنەیی

غەمگین بۆڵی
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تەنیا بابەتی بەرباس نەبێت، یان باسی هەموو شتێک دەکات و حەقی تەواو بە 
هیچیشیان نادات. چۆن ئەمجۆرە زمانە درێژکراوەی فیکری زمانی کادیرانی حزبە، 
ئەو زمانەی کە هێندەی ئامانجی ئیهانەکردنی بەرانبەرە، هێندە ئامانجی دامەزراندنی 
بنەمایەکی ڕەخنەیی نییە. ئەمجۆرە زمانە هێندەی لە گوتارێکی هەڕەشەکردن نزیک 
دەبێتەوە، هێندە گوتارێکی ئەدەبیی نییە. ئایا لە کوێی گوتاری ئەدەبیاتی دونیادا 
هەبووە، ڕەخنەگرێکی ئەدەبی جنێو و هەڕەشە لە نووسەری دەق بکات؟ ئایا ئەوە 
هەمان فیکری گوتاری سیاسیی کوردی و ئایینی نییە؟ ئەگەر نییە دەکرێت بنووس 
پێمان بڵێت: چییە؟ گوتاری ئێستای سیاسەتی کوردی، هێندەی گوتارێکی تێکدەر 
و ڕووخێنەر و تۆمەت دروستکردنە، هێندە گوتارێکی بنیاتنەرانە و پاک نییە. بنووس 
ئێستایش بە فیکرەیەکی سواوەوە بە میتۆدی باش و خراپ دەق هەڵدەسەنگێنێت.
لێرەدا دەپرسم، ئایا هەڵسەنگاندنی دەقە بەمجۆرە لە ئەدەبیاتی کوردیدا نیوسەدە 
زیاترە کاری پێ دەکرێت؟ ئایا دەکرێت ئاماژە بەو میتۆدە بدەیت کە بەو میتۆدە 
دەقەکانت هەڵسەنگاندبێت؟ ئایا بەجددی بڕوات بە زانستی ڕەخنەسازیی هەیە؟ ئایا 
میتۆد بەالی تۆوە چییە و چۆن کاری پێدەکەیت؟ ئایا ئەوە کاری چی ڕەخنەگرێکە 
ڕێنمایی ئەدەبی دەر بکات؟ ئایا لە دونیای ئەدەبیاتدا، شتێک هەیە بەناوی ڕەخنەیی 
ڕێنمایی؟ بنووسێک کە سااڵنە کتێب دەخاتە ناو کتێبخانەی کوردییەوە، دەلوێت بە 
نووسەرێک بڵێت بیرنەکەرەوە و دواتریش ڕاڤە لەبارەی شێعرییەکانیەوە بکات؟ ئەگەر 
پرۆسەی بیرکردنەوە بوونی نەبێت، ئایا بوونی دەق لە کوێدایە؟ ئایا دروستە لەبارەی 
)دەقی شاعیری بیرنەکەرەوەوە(. )2( بنووسین؟ ئاخر دەبێت بەر لە نووسین بزانین 
هەموو دەقێک بە پرۆسەی بیرکردنەوەدا تێدەپەڕێت و هیچ دەقێک بەدەر نییە لە 
بیرکردنەوە. بنووس نووسیویەتی: “ پێویستمان بە نەریتی ڕەخنەییە بۆ خوێندنەوەی 
شێعری کوردی و دەستبخەینە سەر ئەو کۆپیکارییە هەڵەیەی...” )3( ئایا دەکرێت 
بزانین نەریتی ڕەخنەیی چییە؟ ئەگەر کەسێک سااڵنێک خۆی بە کاری ڕەخنەییەوە 
هەڵواسیبێت، ناشێت چەمکێک بەبێ بیرکردنەوە و قووڵبوونەوە لێی فڕێ بداتە ناو 
نووسینەوە! ئەگەر مەبەست لە کولتووری ڕەخنەیی بێت، ئەوا جیاوازە لە نەریتی 
ڕەخنەیی... ئایا لە نێوان پەیڤی نەریت و کولتووردا جیاوازیی دەکەیت، یان هەردووکیان 
هاوواتان؟ ئایا هەر بەڕاست لەالی تۆ نەریت چییە؟ ئایا هەر بەڕاست نەریت کولتوورە؟ 
ئایا چۆن لە نەریت تێگەیشتوویت؟ ئایا دەتەوێت بە “نەریتی ڕەخنەیی” چی بڵێیت؟ 
کاریگەریی”   “ وشەی  هەردووک  بنووس  دەوەستم.  ڕستەیەدا  ئەو  لەسەر  هەر 
و “کۆپیکاریی” تێکەڵ دەکات. ئایا ئەوانە لە ڕووی چەمک و چییەتییەوە یەک 
مانایان هەیە؟ دواتر ئەگەر پێوەرێک لەم نێوەندەدا هەبێت و زانستی بێت، تیۆری 
کاریگەریی و زانستی دەقئاوێزانییە. ئایا لێرەدا زانستی دەقئاوێزانی بوونی نییە؟ ئەرێ 
زانستی دەقئاوێزانی بەالی بنووسەوە مانای هەیە و چی دەگەیەنێت؟ ئایا بنووس 
چۆن لە چەمکی کاریگەریی تێگەیشتووە؟ ئایا کاریگەریی بە وشەیەک یان بابەتێک 
ڕوودەدات؟ ئایا دەتوانین بە شاعیرێک بڵێین ئەو بابەتەت لەم شاعیرە بردووە و تۆ 
لە ژێر کاریگەری ئەودا دەنووسیت؟ ئایا بابەت دەبێتە موڵکی یەک شاعیر؟ ئایا 
کاریگەریی لە رێگەی بابەت و وشەوەیە، یان لە رێگەی زمان و ڕستەچنینەوەیە؟ 
با سەیری ئەو رستەیەش بکەین و دواتر لە بارەیەوە بپرسین: “ ئەوەی دەقەکانی ڕامبۆ و 
بۆدلێر و ماالرمێی بە ئێمە گەیاندووە، قەتیسبوون نەبووە لە مێژوویەکی دیاریکراودا.”)4( 
ئایا دەکرێت ئاماژە بە سەرچاوەی شێعرەکانی ئەو شاعیرانە بکەیت، یان مەبەستتە بە 
خوێنەران بڵێیت: ئەوانەیش دەناسیت؟ ئەگەر مەبەستت تەنیا ناو ڕێزکردنی ئەو شاعیرانە 
نییە، بفەرموو چەندان کۆپلە لە شێعرەکانی شاعیر )ماالرمێ( مان بۆ بنووسە. ئایا بە 
شێعری ماالرمێ ئاشنایت، یان ئەوەتە بە تەنیا بەناوی ماالرمێ؟ ئایا کامە کتێéبی 
شێعری ماالرمێت خوێندۆتەوە؟ ئایا کامە کتێبی شێعری ماالرمێ کراوە بە کوردی؟ 
بنووسی بەڕێز هەر بەوەش نەوەستاوە، چونکە ئەو دەیەوێت هەموو شتێک بئاخنێتە 
ناو نووسینەکەیەوە بۆ ئەوەی قەبارەی نووسینەکە گەورە ببێت و الپەڕەی زیاتر خەسار 
بکات. هەر بۆیەیش زۆربەی پێشەکیی گوتارەکانی گوتراوی ئامادەن و سواون و بەردەوام 
لە کۆڕ و سیمینار و بابەتی باڵوکراوە و نووسینی ئەدەبی کوردیدا دووپات دەبنەوە. 
ئەگەر سەیری ئەم پەڕەگرافەی بکەیت زیاتر ئەو گوتراوەمان بۆ ڕوونتر دەبێتەوە. “ 

ئەگەر لە ئەزموونەکانی شێعری کوردی وردبینەوە، لە شاعیرانی کالسیکەوە تا ڕوانگە 
و شاعیرانی دوای ڕاپەڕین، هیچ کام لەم شاعیرانە بە شێوەیەکی دروست و بەدیدێکی 
ڕەخنەیی فراوانەوە دەقەکانیان هەڵنەسەنگێنراوە.” )5( ئایا ئەوە قسەی ڕەخنەگرێکە کە 
سااڵنە چەندان کتێب بە ناوی ڕخنەی ئەدەبییەوە بخاتە ناو کتێبخانەی کوردییەوە؟ 
ئایا ئەوە جگە لە گوتراوێکی سواو و چەندانبارەی ناو ئەدەبیاتی کوردی چیترە؟ ئایا 
ئەوە قسەی هەموو خوێنەرێکی شێعریی نییە؟ ئایا شتێکی تازە لەم پەڕەگرافەدا هەیە 
و خوێنەر بۆ یەکەمجاریی بێت بیخوێنێتەوە؟ ئایا بنووس دەیەوێت چی بڵێت و تازە 
بێت؟ ئایا بەجددی ئەوە لۆژیکی زمان و فیکری ئەدەبیاتە کە ئەو شتانە بەردەوام 
بڵێتەوە کە بە بەردەوامی گوتراون، یان ئەوە لۆژیکی خودی ئایینەکانە؟ هەروەتریش، 
ئەگەر ئەم گوتراوە سواوەیش وەرگرین بەدەر نییە لە پرسیارکردن. ئایا قسەکردن بەم 
شێوە ڕەهاییە بۆ کاری ڕەخنەگریی دروستە؟ ئایا ئەگەر شاعیرێک لە گروپی )ڕوانگە( 
وەرگرین، بۆ نموونە: )شێرکۆ بێکەس(، ئایا بەدیدێکی ڕەخنەیی دەقەکانی تا ئێستایش 
هەڵنەسەنگێنراون؟ ئایا کام شاعیری کورد هەیە، هێندەی شیرکۆ بێکەس دەقەکانی 
بەر ڕەخنە ئەدەبی و دیدی جیاواز کەوتبێت؟ ئایا ئەوە جگە لە قسەفڕێدان چیترە؟ 
بنووس لەبەر ئەوەی مۆدێلی باش و خراپ بەکاردەهێنێت و خاوەن دیدگەیەکی 
ڕەخنەیی قووڵ نییە و ناتوانێت لەناو چەمکەکاندا بیر بکاتەوە، بۆیە ڕووکەشانە سەیری 
دەق دەکات و لە گوتارێکدا سەدانجار گوتراوە سواوەکان دووبارە و دووبارە دەکاتەوە. 
نووسەر و ڕەحنەگری ئێرانی )ڕەزا بەراهەنی( لە کتێبی ) خولیای نووسین( دا دەڵێت: 
“ ئەو کەسانەی کە نووسەران بە دووبەش دادەنێن و دەڵێن: نووسەرانی ڕەشبین و 
گەشبین، زەبوونترین و بەدڕەوشترین خەڵکی ڕۆژگارن. دەبێت ئەو جۆرە کەسانە لەسەر 
ئاخوڕی ئەخالق ببەستییەوە، تاکوو دەست بکەن بە کاوێژی چاکە و خراپە” .)6(.

٣
ئایا شێعر خۆی دژەسیستەم نییە؟

ئەم بنووسە هەمیشە هەبوونی شێعر دەگەڕێنێتەوە بۆ دژە سیستەم و بەردەوام لە 
هەموو گوتارەکانیدا ئەم وشەیە وەک هەوێنی نووسینەکەی پاتە دەکاتەوە و وشەی 
)سیستەم(ی کردۆتە بنیشتەخۆشەی سەر زمانی، بەبێ ئەوەی تاقە جارێک لە خۆی 
بپرسێت: سیستەم چییە و منی بنووس باسی کام سیستەم دەکەم؟ ئایا شێعر لە کوێی 
سیستەم دایە؟ ئایا شێعر دەتوانێت ببێتە بەشێک لە سیستەم؟ ئاخر بنووس بێئاگایە 
لەوەی کردەی شێعریی، کردەیەکە خۆی دژی سیستەمەکانە و شێعری نەمر هیچ 
سیستەمێک لەو سیستەمانە لە خۆیدا کۆ ناکاتەوە. ئەگەر زیاتر بەناو ئەو ڕەهەندەدا 
شۆڕ ببینەوە، ئەوە دەگەینە ئەوەی هونەری شێعر دژی سیستەمی قسەکردنە، واتە ئەم 
هونەرە شێعر لە قاوغی قسەکردن دەباتە دەرەوە و دژی ئەو سیستەمە دەوەستێتەوە. 
ئەگەر هێشتانیش وردتر ببینەوە، هەمدیسان شێعر پابەندی بنەماکانی ڕێزمان و 
زانستی زمانەوانی نابێت و زۆرجاران ئەوانە تێکدەشکێنێت کە وەک سیستەمێکی 
ڕێزمانی و زمانەوانی بەسەریدا سەپێنراوە. ئەوە قەدەری شێعری راستەقینەیە کە 
ئەو چوارچێوە بەندییە تێکدەشکێنێت و خۆی تەسلیمی هیچ سیستەمێک ناکات. 
هەروەها شێعر هەر خۆی دژی سیستەمی مانای ڕووتە و زۆرجاران لە بۆتەی شێعردا 
مانایەک دروست دەکات لەگەڵ مانای ڕووت ناڕێک دەکەوێتە و وەک گوتراوێکی 
سەیر و قۆڕ دێتە بەرچاو. بۆیە هەمیشە ئەو جوانیناسییەی لە بۆتەی شێعردا شاعیر 
وێنای دەکات و دەیسازێنێ، جوانییەکی ناڕێکە لە واقیعی ڕووت، وەلێ واقیعی 
ڕووت جیاوازی نییە لەگەڵ واقیعی فیکر و فەزای نووسین. بەختیار عەلی لە کتێبی 
)جوانییەکانی ناڕێکی(دا لەم بارەیەوە نووسیویەتی: “ ناڕێکی لێرەدا بریتی نییە لە 
خواستێکی شەیتانی بۆ کاوڵکاری، بەڵکو بریتییە لە خواستێکی توند بۆ دۆزینەوەی 
 .)7( تێدا دیلبووە”  تێڕاوانینمانی  و  ئەقڵ  قاڵبانە دەرمانبکات کە  لەو  دەرگایەک 
لێرەدا ئاماژە بە گوتراوێکی کاک ئارام سدیق دەکەم و دواتر نموونە شێعرییەکان دەخەمە ڕوو. 
کاک ئارام نووسیویەتی: “ بنووس شەرم لەوە ناکات شێعر وەکو قسەی تڕۆهات ببینێت، 
چونکە بەشێکی زۆر لە وانەی بەناوی شێعرەوە چاپیکردوون، لە قسەی تڕۆهات زیاتر نین”. 

ئەوەیش نموونە شێعرییەکانن کە بەالی بنووسەوە قسەی تڕۆهاتن:
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- ناو سگم پڕ قسەیە و خەریکی نووسینسشم.
- بۆچی بێدەنگی فەلسەفەی گوتن نەبێت؟

- بۆچی کرم ماڵی لەناو شووتی نەبێت؟
- بۆچی ژیان مردنێکی سەراوبن نەبێت؟”)8(

ئەم ڕستانەی سەرەوە بەالی کاک ئارام سەدیقەوە قسەی تڕۆهاتن، قسەی بێمانان، 
قسەی هەڵیتوپەڵیتن! ئەگەر بپرسین: پەیڤی )ترۆهات( بەالی بنووسەوە چی واتایەکی 
هەیە؟ ئایا ئەو جۆرە لە قسەکردن دەشێت ناوی بنێین گوتراوی ڕەخنەی ئەدەبی؟ 
ئایا ئەوە دەشێت گوتراوی کەسێک بێت، کە سەروکاری لەگەڵ ئەدەبیات و فیکردا 
هەبێت؟ ئەو ڕستە شێعرییانە بەالی بنووسەوە لە خەیاڵ و تێفکرینی ئەوەوە ناڕێک 
و ناباو و بێمانا و ناشێعر کەوتوونەتەوە، ئەو هێزە شێعرییەی کە بکەری ناو شێعریش 
پێی دەدوێت، پرسیاری بێ بنەما و بێمانان بەالی بنووسەوە، دەوروژێنێت. ئەگەر 
لە بنووس بپرسین: ئایا ئێستایش بڕوات وایە ئەو دێڕە شێعریانە بێمانا و قسەی 
تڕۆهاتن؟ ئەگەر بە هەمان فەزا و کەرستەی نووسینی تۆ لێت بپرسمەوە، ئایا ئەو دێڕە 
شێعرییانە خزمەتی سیستەم دەکەن، یان دژی سیستەمن؟ ئایا هەموو کردەیەکی 
قۆڕ و تۆڕەهات دژی سیستەم نییە؟ ئایا سیستەم سادەترین پێناسەی ئەوە نییە کە 
مەبەستی رێکخستنی هەموو ئەو کردە و شتانەیە کە لە دەورووبەرماندا هەن؟ ئایا 
وەک خوێنەرێک دەتوانم داوای ئەوەت لێ بکەم گوتارێک لەبارەی چەمکی )تڕۆهات( 
بنووسیت؟ ئایا تڕۆهاتنووس و شاعیری بیرنەکەرەوە و ناشاعیر بەالی تۆوە چی 
مانایەکیان هەیە؟ دەتوانیت ناوی یەک تاقە رەخنەگری دونیام بۆ بنووسیت کە لەبارەی 
دەقێکی ناشێعرییەوە نووسیبێتی، یان لە بارەی ئەزموونی ناشاعیرێک و شاعیرێکی 
بیرنەکەرەوەوە هەزاران وشەی نووسبێت و دواتریش گوتبێتی ئەو دەقانەی لەبارەیانەوە 
دەنووسم، شێعر نین؟ ئایا ئەگەر یەکێک خۆی بە ڕەخنەگرێکی جددی و هۆشیار 
بزانێت و هەموو ساڵێک کتێب لەم بوارەوە چاپ بکات، گوتراوی ئاوا فڕێ دەداتە ناو 
نووسینەوە؟ ئایا خوێنەرێکی هۆشیاریش قسەی وا دەکات و بڵێت: ئەو دەقەی قسەی 
لەبارەوە دەکەم، شێعر نییە؟ ئایا ئەگەر جیاتی بنووس لە خوێنەران بپرسم، ئایا هیچ 
کردەیەکی شێعری هەیە بکەوێتە دەرەوەی ماناوە، هەتاوەکو مانای نەبێت؟ هەروەتر، 
ئەگەر شێعرێک مانای نەبێت، ڕەخنەگر چۆن دەتوانێت لەناویدا بیر بکاتەوە و هەزاران 
وشەی لەبارەوە بنووسێت؟ بۆیە دەمەوێت کاک ئارام وەاڵمی ئەوەم بداتەوە، ئایا ئەگەر 
دەقەکان ناشێعرن، چۆن توانیت ئەو گوتارە درێژدادڕەی لەبارەوە بنووسیت؟ بنووس 
لەبەر ئەوەی خاوەن ڕێبازێکی ڕەخنەیی نییە و بنەمایەکی جێگیری ڕەخنەیی نییە 
بیکاتە بنەمای کۆی گوتارەکانی، بۆیە زۆرجاران لە گوتارێک بۆ گوتارێکی دیکەیدا دژی 
خۆی دەوەستێتەوە. لە گوتارێکی بەناونیشانی )شێعر و دۆخی بە لێبوکبوون( دا تەواو 
دژی ئەم گوتارەی خۆیەتی، چونکە لەوێدا پێیوایە ناڕێکیش دەشێت جوان بێت، لەناو 
کردەی ناشیرینیشدا جوانی بدۆزینەوە. واتە خۆی دژی خۆی دەوەستێتەوە و دووڕوویی 
و دووفاقییەتی نووسینی خۆی مانیفێست دەکات.” دەکرێت تابلۆیەکی جوان چێژی 
هەبێت، هاوکات دەکرێت تابلۆیەکی ناشیرینیش بەجۆرێک لە جۆرەکان چێژی خۆی 
هەبێت” )9(. ئەوە ڕێک پێچەوانەی بۆچوونەکانی خۆیەتی و هەموو ئەو گوتراوانەی 
ناو ئەو گوتارەی خۆی دەخاتە بەردەم پرسیار و گومانەوە. ئەو جۆرە دووڕوویی و 
دووفاقییەتەی ناو دونیای نووسین دەمانباتە سەر ئەو هەقیقەتەی، کە لە کولتوورە 
خێڵەکییەکانەدا هەیە و ئەو جۆرە بنووسە خێڵەکییانە بەردەوام لەبەردەم ئەو کولتوورە 
ڕووکەشگەراییەدان و خۆیان لەناو بۆچوونەکانی خۆیان تەریق دەکەنەوە، بەبێ ئەوەی 
درکی پێ بکەن و بوەستن و بیربکەنەوە. تێهزرینی بنووس لەمجۆرە گوتارانەدا ئەوەمان 
بۆ کەشف دەکات، کە بێ ئاگاییەکی ئاقاڵنە و ئاگامەندانە خۆی بە درۆ دەخاتەوە و وەک 
نووسەرێکی ساختەکار و خێڵەکیانەیش وەها خۆی نیشان دەدات کە ڕاستی ناشارێتەوە.
بنووس بەوەش نەوەستاوە و دواتر ئاماژە بەوەیش دەدات کە ئەوانە لە ژێر کاریگەریی 
شێعری )عەباس عەبدوڵاڵ یوسف( دا نووسراون. ئەگەر لێرەدا بپرسین: ) لەم گوتارەدا 
ئامانجمان دامەزراندنی پڕەنسیپی گفتوگۆیە، بۆیە دەبێت بۆچوون و گوتراوەکانمان 
وەک پرسیار ئاڕاستە بکەین( ئایا دەکرێت ئاماژە بەو شێعر و دێڕانەی عەباس عەبدوڵاڵ 
یوسف بکەیت، کە ئەم دێڕە شێعرییانەی لە ژێر کاریگەریی ئەودا نووسراون؟ ئایا 

بکەین؟  کاریگەریی  باسی  شاعیر،  هەردووک  دەقی  بەبێ خستنەڕووی  دروستە 
ئایا بۆچی ئاماژەت بە نموونە شێعرییەکانی عەباس عەبدوڵاڵ یوسف نەکردووە؟ ئایا 
دەکرێت بەبێ ئاماژەدان تۆمەتی وا وەک گوتراو فڕێ بدەین؟ ئایا ئەگەر نووسین 
چووە ناو ئەو قاوغەوە و بەبێ بنەمایەکی مەعریفی و رێبازێکی زانستی ڕەخنەوە، 
جیاوازیی چییە لەگەڵ گوتاری سیاسی حیزبی؟ ئایا لە نێوان هەردووک گوتاردا ئامانج 
لەوە دروستکردنی بوختان و قسەی بێ بنەمای مەعریفی نییە؟ ئایا لە نێوان ئەو 
جۆرە گوتارە و گوتاری کادیرێکی حیزبی، ئامانجی یەکەم شکاندنەوەی ئەوی دیکە 
نییە؟ ئایا لە کوێی ئەدەبیات و ڕەخنەی دونیادا هەبووە بڵێین: ئەو شاعیرە لە ژێر 
کاریگەری ئەو شاعیرەدایە و بەبێ ئەوەی ئاماژە بە دەقی لێچووی ئەو شاعیرە بکرێت؟ 
ئایا دەکرێ لە ئێستاوە تا ساڵێکی دیکەیش نموونە شێعرییەکانمان بۆ بنووسیت؟

٤
گوتاری جۆکەریی

ئەمجۆرە نووسینانە لەبەر ئەوەی گوتراوی ئامادەکراون و بۆچوونەکانیش بەدرێژایی 
مێژووی ڕەخنەی ئەدەبی کورد هەبوونە، گوتارەکان یەک قالب وەردەگرن و خاوەن 
یەک دیدگە و یەک بۆچوونن. بۆ نموونە: دەکرێت هەموو ئەو گوتراوە سواوانەی لەو 
گوتارەدا نووسراون لەبارەی ئەزموونی شێعریم، بۆ شێعری شاعیرێکی دیکەیش ببن. 
واتە تەنیا ناوی شاعیرەکان و نموونەی شێعریەکانیان بگۆڕین، وەبەر هیچ جیاوازییەک 
ناکەوین. ئەمجۆرە گوتارە ئەگەر بشێت، ناوی بنێن: )گوتاری جۆکەریی(، گوتارێکە 
بۆ هەموو ئەو شاعیرانە دەبێت کە دەکەونە خانەی میتۆدی خراپەوە. ئەگینا ئەگەر 
سەیری ئەو شاعیرانە بکەین کە بنووس لە بازنەی )میتۆدی باشە(دا ناوی ڕێزکردوون 
لە گوتارێکی بەناوی )کۆکردنەوەی دژەکان(دا نووسیویەتی: “ ئەگەر لە ئەزموونی 
شێعری هاوچەرخی نوێ وردبینەوە و نموونەی هەر یەک لە ) دڵشاد عەبدوڵاڵ، 
هاشم سەراج، هیوا قادر، جەمال غەمبار، سەباح رەنجدەر، کەریم دەشتی، دالوەر 
قەرەداغی، کەژاڵ ئەحمەد، دڵسۆز حەمە، قوبادی جەلی زادە...( وەربگرین دەبینین 
تاڕادەیەک بەر ئەزموونی جیاوازی شێعری دەکەوین.”)10( ئایا ئەگەر لە خوێنەرانی 
هۆشیار بپرسم: ایا ئەو بۆچوونانە و قسەڕیزکردنانە هی سااڵنی حەفتا و هەستاکان 
نین؟ ئایا ئەزموونی شێعری ئەو شاعیرانەی کە بنووس لە گۆڤاری )شێعر( لەسەریان 
دەنووسێت و بە ناشاعیریان دەزانێت، لە بەشێکی ئەزموونی شێعری ئەو شاعیرانە 
تایبەتتر و جوانتر نین کە بنووس ناوەکانیانی ریزکردوون؟ ) خوێنەر دەتوانێت سەیری 
ژمارەکانی گۆڤاری “شێعر” بکات(. ئایا وەکوو پرسیارێک بۆ خوێنەرانی بەجێبهێڵم 
و بڵێم، ئایا دەبێت لە ژمارەکانی داهاتووی گۆڤاری )شێعر(دا، هەمان ئەو شاعیرە 
جیاواز و هاوچەرخانەی ئەدەبیاتی کوردی، بە ناشاعیر و کۆیلە و کۆڵەوار نەزانێت؟ 
ئەگەر زۆر دوور نەکەوینەوە و هەر لەسەر ئەو ناوانە بوەستین کە ئاماژەی پێداون، 
بنووس ئەمجارە لەبارەی ئەزموونی شێعری شاعیرێکیان )قوبادی جەلی زادە(ەوە، 
نووسیویەتی: “ ڕەنگە قوبادی جەلی زادە نموونەی دیاری ئەو شاعیرانە بێت، کە 
بێپەردە و ڕاشکاوانە گوزارشتی لەو چەپاندنە سێکسیانە کردووە، کە سااڵنێک پێوەی 
نااڵندوویەتی و ئێستا لە نێو دونیای شێعرییەکەیدا گوزارشتی لێ دەکات. واتە شێعری 
نەکردووەتە دەالقەیەک بۆ تێڕامان لە بوون و مرۆڤ و ئەو پێشهاتانەی ڕووبەڕووی 
دەبێتەوە. بەڵکو شێعر دەبێتە جێگەیە بۆ خۆبەتاڵکردنەوە” )11(. ئایا ئەو دووڕووییەی ناو 
نووسین چی ناوێکی لێ بنین؟ کەسێک سەروکاری لەگەڵ دونیای فیکر و مەعریفەدا 
هەبێت، چۆن دەلوێت جارێک ئەزموونی شێعری شاعیرێکی ) قوبادی جەلی زادە( پێ 
جیاواز و تایبەت بێت و جارێکیش ئەزموونی شێعری ئەو شاعیرەی پێ جێگەیەک 
بێت بۆ خۆبەتاڵکردنەوە؟ ئایا ئەوە لۆژیکی ڕەخنەگرتنە؟ کەسێک خاوەن چەقێکی 
فیکری بەهێز نەبێت، بەردەوام تووشی ئەم هەاڵنە دەبێتەوە و بەخۆی خودی خۆی 
بە درۆ دەخاتەوە و بەردەوام خۆی تەریق دەکاتەوە. بۆیە زۆرجارانە وەستان لە نووسین 
گرنگترە لە نووسین، چونکە پێویستمان بەوەیە بە کردەی خوێندنەوەیەکی چڕ و پڕ 
ئەو چەقە فیکرییە لە ناوەوەی خۆماندا دروست بکەین. بۆیە بەشێک لەوانەی خەریکی 
ڕەخنەگرتنن خاوەن ئەو چەقە فیکرییە نین و هەوڵیش نادەن بۆ دامەزراندنی ئەو 



63 ژماره ی٦، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، خەزەڵوەری ٢٧١٨ کوردی

دونیابینییە تایبەتییەیان. بۆیە بەردەوام لە گوتەیەک بۆ گوتەیەکی دیکە و لە گوتارێک 
بۆ گوتارێکی دیکە دژی خۆی دەوەستێتەوە. بە جۆرێک بێ سەروبەر دەبێت، کە دواجار 
خۆی سەر لە خۆی دەرناکات. ئەو دووفاقیەتە لە گوتاری سیاسیی حیزبی نزیکە، 
نەوەک لە گوتارێک پەیوەندی بە دونیای ئیستاتیکا و مەعریفەوە هەبێت. ئەگەر هەر 
لەسەر ئەو کۆنتێکستەدا بوەستین، ئایا شێعر جێگەیەکە بۆ خۆبەتاڵکردنەوە؟ ئایا بنووس 
لە خۆی پرسیوە، کام بەتاڵکردنەوە؟ کەسێک ئەگەر خوێنەرێکی هۆشیاریش بێت، 
جارێک ناڵێت ئەو شاعیرە، یەکێکە لە شاعیرە تایبەت و جیاوازەکانی شێعری کوردی 
و دواتریش بڵێت، ئەوە ناشاعیرە و شێعر لەالی ئەو جێگەیەکە بۆ خۆبەتاڵکردنەوە. 
لە گوتاری )کۆکردنەوەی دژەکان( بنووس ئامانجی ئەوە نییە جیاوازیی دژەکان ڕاڤە 
بکات، بەڵکو ئامانجی تەنیا ناوڕێزکردن و ڕازیکردنی ئەو شاعیرانە کە دەکەونە ناو 
بازنەی میتۆدی باشەوە. بۆیە بە پێویستی دەزانم ئاماژە بەچەند گوتراوێکی ئامادەن 
و قسەی سواوی ناو گوتارەکانی بکەم، کە ئەمجۆرە لە قسە هەڵڕێشتنانە بەردەوام 
لە چایخانە و شەقام و دانیشتنی خوێنەران دووبارە و دووبارە دەبنەوە. ئایا پڕەنسیپی 
کاری ڕەخنەگر ئەوەیە ئەو گوتراوانە دووبارە بڵێتەوە کە هەموو خوێنەرێکی شێعری 
ئەگەر جددیتر  نەمانزانیوە؟  یان شتێکی دیکە دەڵێت کە پێشووتر  دەیانڵێتەوە، 
بپرسین، ئایا ئەوە لۆژیکی فەلسەفە و فیکر و ئەدەبیاتە کە ئەو شتانە وەک ڕەخنە 
بگوترێنەوە، کە پێشووتر و بەردەوام گوتراون و گوتراونەوە؟ لێرەدا ئاماژە بە چەندان 
گوتراوێکی سواوی ناو گوتارەکانی بنووس دەکەم، بۆ ئەوەی گوتراوەکانمان نەکەونە 
بازنەی گومانەوە و خوێنەر وەها هەست بکات گرێیەکی دەروونیمان هەیە لەو گوتارەدا. 
سروشتگەرا(دا،  دژە  یان  )سروشتگەرا،  بەناونیشانی  گوتارێکی  لە  بنووس 
بە  نووسین  زمانی   بەکاربردنی  الیانوایە  توێژەرەوان  لە  بەشێک   “ نووسیویەتی: 
گشتی و زمانی ئەدەب بەتایبەتی لە شێوە سادەکەیدا بە دروست نازانن، بەاڵم 
بەپێچەوانەشەوە بەشێک لە نووسەران و شاعیران هەر بەردەوامن لەسەر بەکاربردنی 
پەڕەگرافێکی  لە  یان  هاواڵتیانەوە”  رۆژانەی  زمانی  لە  نزیک  و  سادە  زمانی 
دەستپێکی  دەبینین  بکەین  پێک  دەست  لە  باس  ئەگەر   “ دەڵێت:  دیکەیدا 
.)12( پێکردووە”  دەستی  الواز  دەستپێکێکی  بە  زۆر  تاڕادەیەکی  شێعرەکە 
بووندا(  بەردەم  لە  خود  )نامۆبوونی  بەناونیشانی  دیکەیدا  گوتارێکی  لە  بنووس 
وەکوو: گوتارەکەیەوە.  ناو  فڕێدەداتە  ئامادەکراو  و  سواو  گوتراوی  چەندان 
بەتەواوی  نوێی کوردی  نوێکانی شێعریی  ئێستا سیمای دەنگە  تا  ئەگەرچی   “
دەرنەکەوتووە، بەاڵم لەنێو ئەو دەنگە نوێیانەدا هەندێک دەنگ و شاعیری نوێ دەبینین”. 
ئایا ئەوە قسەی ڕەخنەگرێکە کە سااڵنە دوو سێ کتێب بخاتە ناو کتێبخانەی کوردییەوە، 
یان قسەی هەموو خوێنەرێکی ئاسایی شێعریی کوردییە؟ هەر بەجددی کاک ئارام سدیق 
هەست ناکەیت ئەو گوتراوەیە زۆر تەقلیدییە؟ ئەم گوتراوە بەجێدەهێڵین و ئەمجارە دەچینە 
سەر گوتراوێکی دیکەی. ئەمجارەیان نووسیویەتی: “ زمان کەرەستەی بنەڕەتی شێعرە و 
بەبێ زمانێکی تۆکمە و جیاواز ناتوانرێت شێعرێکی نەمر و چێژبەخش بەرهەم بهێنرێت”.
ئایا گوتاری ڕەخنەی ئەدەبی کوردی لەوەتەی هەیە ئەمەی دووبارە و دووبارە نەگوتووە؟ 
باشە ئەگەر ئەو ڕستەیە هی من بێت و تۆ خوێنەری ئەو ڕستەیە بیت، ئایا هیچ 
خەیاڵ و بیرکردنەوەت وەبەر هیچ شتێکی تازە دەکەوێت کە لە پێشوودا نەتزانی بێت؟ 
بنووس  ئەمجارەیش  و  دەوەستین  گوتاردا  هەمان  لەسەر  هەر 
نەوەکانی  شاعیرانی  لە  زیاتر  نوێ  نەوەی  شاعیرانی   “ نووسیەتی: 
تازەیە”)13(. دنیا  ئەم  دەرکەوتەکانی  و  مۆدێرنە  بە  کاریگەرن  پێشووتر 
کە  دەبەستێت  ئامادانە  گوتراوە  بەو  پشت  میلی  ڕەخنەگری  هەمیشە 
ناو  دەگوازێتەوە  ڕۆژانە  قسەی  هەمان  واتە  دەیزانێت.  بێت  خوێنەر  ئەوەی 
تێبپەڕێنێت. ڕۆژانەیش  قسەی  ناتوانێت  تەنانەت  نووسینەوە،  پرۆسەی 
بنووس لە گوتارێکی دیکەیدا بەناونیشانی )شێعر و دۆخی بە لێبوکبوون( دەنووسێت: 
“ یەکێک لەو ڕەخنانەی لەمەڕ شێعری نەوەی نوێ بەردەوام بەر گوێمان دەکەوێت 
ئەوەیە کە شێعرییەت لە دەقەکانیاندا نییە و شێعر الی ئەم نەوەیە بۆتە قسەهەڵڕشتن”. 

لـەم ڕستانەدا تـەواو دەرک بەو هەقیقەتە دەکـەین کە بنووس، قسەی ڕۆژانـەو 
گـوتـراوی سوواو بەزۆر دەئــاخنێتە نـاو نووسینەکـانیەوە. گـوتـەی “ بــەردەوام 

بەرگوێمان دەکەوێت” ئاماژە دانە بۆ ئەو هەقیقەتە. 
یان لە دێژەی گوتارەکەدا دەڵێت: “ یەکێک لە خەسڵەتەکانی شێعر ئەوەیە کە الدانی 

زمانی و وێنەیی بخولقێنێت”.
ئایا لەوەی ئەدەبیاتی کوردی هەیە، ئەو گوتەیە نییە؟ ئاخر بنووس لەوە ڕاهاتووە چەندان 
گوتەی سواو لێرەو لەوێ بهێنێت و بەبێ ئامانج و مەبەست بیانخاتە ناو باسەکانیەوە.
ئەمجارە لە هەمان گوتاردا نووسیویەتی: “ بەبێ چێژ شێعر جوانی کەمدەبێتەوە”. 
پێموایە ئەوە گوتەیەکی گەلێک سواوە، ئایا ئەوەی چـوار کۆمـەڵـە شێعر بخوێنێتەوە 

دەتوانێت گوتەیەکی وەها بڵێت؟
بڕیاری  چونکە  بنووس  ئەمجارە  و  دەدەوستین  گوتار  هەمان  لەسەر  هەر 
دەنووسێت:  بنووسێت،  دەبێ  هەر  و  دەبێ  هەر  نەبوون  و  بوون  بە  داوە 
بکات”.  بەرجەستە  شێعرەکەدا  لە  تەواو  تۆکمەیی  نەیتوانیوە  شاعیر   “
بەر لە هەموو شتێک تۆکمەیی تەواو مانای چییە؟ ئایا تۆکمەیی ناتەواویش هەیە؟ 
ئەگەر شتێک تۆکمە بێت، دەشێت تەواو یان نا تەواو بێت؟ هەر کردەیەک تۆکمە بوو، 
ئەوە گومانی تێدا نییە کە تەواوە. دواتر، ئەوە ئیشی ڕەخنەگری ڕاستەقینەیە ڕێنمایی 
دەربکات و بڵێت، نەیتوانیوە وەها بکات و دەبوایە شاعیر ئەوهای کردبایە – نووسیبایە 
– ئەوە جۆرە قسەکردنە لەسەر شێعر دەمانباتەوە بۆ سەرەتای شەستەکان و حەفتاکان. 
بنووس هەم بەردەوام دەبێت لە قسەهەڵڕێشتن و هەمیش بەبێ بیرکردنەوەیەکی 
قووڵ هەمان ئەو گوتانەی لە ژیانی ڕۆژانەی هەر خوێنەرێکدا بەر گوێمان دەکەون 
زیادە”)14(. شتی  بە  شێعر  درێژکردنەوەی  دەنووسێت:”  دەبنەوە،  دووپات  و 
هەڵناگرێت،  خۆی  لە  گوتەیەک  هیچ  کە  ڕوونە  هێندە  ئەوەیش  پێموابێت 
ئامادەیی  ئەوە  ویستی  و  کرد  حەزی  سدیق  ئارام  کاک  هەرکات  ئەگەر  وەلێ 
گوتە  ئەم  لەسەر  پێشوەختە  بڕیاری  بەبێ  و  جددیانە  گفوگۆی  دەبێت  ئەوەم 
زارەکی.  شێوەی  بە  یان  بێت،  نووسین  بە  چی  جا  بکەین،  بارەیەوە  لەم  و 
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بنووس لە گوتارێکی دیکەیدا بەناونیشانی )درۆ و مۆدێرنە لە شێعریی حەقیقەتی 
شاراوە( دەنووسێت: “ لەنێو دونیای مۆدێرندا هەموو شتەکان گۆڕانیان بەسەردا دێت، 
هەر لە پەیوەندی تاکەکانەوە تا دەگاتە هەموو ئاستەکانی تری پەیوەندی”)15(.
ئایا ئەو گوتراوانە قسەی هەموو خوێنەرێکی شێعری کوردی نین؟ ڕەخنەگری ڕاستەقینە 
کەشفی دونیایەکی دیکەمان بۆ دەکات لەناو کۆنتێکستە شێعرییەکاندا، کە خوێنەری 
ئاسایی درکی پێناکات. ئەگەر هەمان ئەو گوتراوە میلیانەی لە چایخانەکاندا لەبارەی 
شێعرەوە دەگوترێن، بنووسینەوە! پرۆسەی نووسین وەک نەنووسینە، چونکە شتێک 
ناگوترێت، شیاوی گوتن بێت؟ بۆیە یەکێک لە ناسینەوەی خەسڵەتەکانی ڕەخنە بەزمانی 
میللی ئەوەیە، کە گوتەی ناو گوتارەکان لە یەک دەچن و کۆی گوتارەکان یەک قالب 
و چوارچێوەبەندی وەردەگرن و دەشێت ناو لەمجۆرە گوتارانە بنێن، گوتاری جۆکەریی.

٥
دووڕوویی وەک وەهمی نوێگەریی

لەم چەند ساڵی دواییدا رۆژنامە و گۆڤار هێندە زۆربوون، کە بۆ ئەوەی الپەڕەکان پڕ 
ببنەوە هەموو گوتار و بابەتێک باڵودەکەنەوە. زۆرجاران نووسەران ناچار دەکەن بنووسن، 
بەبێ ئەوەی ئامادەیی نووسینیان تێدا بێت. ئاخر ئەوەی گۆڤاری )شێعر(یش درێژکراوەی 
هەمان ئەو دەرکەوتە پەرتەوازەی بواری ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی کوردییە. ئایا ئەگەر 
ئەو گوتارانەی بەناوی ڕەخنەوە سەرپەرشتیارانی ئەو گۆڤارە دەینووسن، کەسێکی دیکە 
بینووسێت باڵوی دەکەنەوە؟ ئایا ئەگەر ستافی ئەو گۆڤارە بابەتە وەرگێڕدراوەکان البەرن 
و تەنها خۆیان لەناویدا بنووسن، خوێنەران تاکوو چی ئاستێک پێشوازی لێ دەکەن؟ ئایا 
ئەو جۆرە گوتارانە ڕووی ئەوەیان هەیە وەربگێڕدرێنە سەر زمانێکی دیکە؟ ئایا مەبەست 
چییە لە دانانی ئەو جۆرە گوتارانە لە پاڵ نووسین و گوتاری بیرمەندانی جیهانی؟ ئایا 
ئەوە مایەی مەزمەستانێکی گاڵتەجاریی نییە، شاعیرێک بە )تڕۆهاتـ  تڕۆهاتنووس 
– کۆڵەوار - کۆیلە– کۆپیکار- ئەحمەق ..هتد(. وەسف بکەیت و بەرهەمەکەت پێ 
هیچێکی وێرانە بێت، کەچی لەبارەیەوە بنووسیت؟ ئایا کاتێ ڕەخنەگری ڕاستەقینە 
و دوور لە دەمارگیریی لەبارەی بەرهەمی الوازەوە بیەوێت بنووسێت، چی وەک 
نووسینێکی قووڵبین بە دەستەوە دەدات؟ هەمیشە کاری ڕەخنەگری جددی لەسەر 
هۆشیارییەکی  بە  ڕەخنەگری جددی  و  دادەمەزرێت  دەق  بەهێزەکانی  ڕەهەندە 
فرەڕەهەندەوە بە بااڵی فانتازیاکانیدا هەڵدەزنێت و لەناو ئەو دەقەدا زمانی نووسین 
گەشە دەکات و خەیاڵی زمان درێژ دەبێتەوە، وەلێ ئەگەر دەقێک هیچ و وێران بێت، 
ئایا خەیاڵی زمانی نووسین چی بەرهەمدێنتێت؟ باشە ئەگەر شێعرێک خاڵی بێـت 
لەو ڕەهەندانە، تۆ وەک )ڕەخنەگر( چی تێدا دەدۆزیتەوە کە شیاوی نووسین بێت؟ 
بۆیە بنووس چونکە بڕیاری داوە بە میتۆدی خراپە بنووسێت، نووسیەتی: “ سادەیی 
ئەم وشانەی غەمگین بۆڵی بە جۆرێکە، ناکرێت ناوی شێعریان لێ بنرێت” )16(.
ئایا شێعرێک بە نووسینێکی شیاو نەزانین، دەکرێت نووسینێکی شیاوی لەسەر 
بنووسین؟ ئەی ئەگەر شێعر نییە بۆچی گوتارێکی شێعریی لەبارەیەوە دەنووسیت؟ 
سەیر ئەوەیە تۆ بەدەمی خۆت بڵێیت: ئەو ئەوە شێعر نییە و ئەو بەرهەمە هیچ 
نییە، کەچی گوتارێکی چەندان الپەڕەیی لەبارەیەوە بنووسیت؟ ئایا ئەوە دووڕوویی ناو 
نووسین نییە؟ دووڕوویی ناو نووسین لە دەرئەنجامی ئەوەوە سەرچاوە دەگرێت، کاتێک 
نووسەر خاوەن پێگەیەکی قووڵی مەعریفی نەبێت، یان بەمانایەکی دیکە ئەو نووسەرە 

خاوەن چەقێکی بیرکردنەوەی ڕەسەن نەبێت. ئەو جۆرە بنووسانە 
بەردەوام دژی خۆیان دەوەستنەوە و بەدرێژایی میژووی ئیشکردنیان 
خەریکی خۆ تەریقکردنەوەن. ئەگەرچی نموونەکان زۆرن، وەلێ ئێمە 
ئەو نموونانەمان هەڵبژاردووە کە دەکەونە ناو فەزای ئەو نووسینەوە. 
لێرەدا بابزانین “ئارام سەدیق” بێئاگاییانە دژی خۆی قسە دەکاتەوە.

بەناونیشانی) درۆ و مۆدێرنە لە شێعریی  لە گوتارێکدا  بنووس 
حەقیقەتی شاراوەی گۆران رەسوڵ (دا نووسیویەتی: “یەکێک لەو 
خااڵنەی لە شێعری نەوەی نوێدا سەرنجم رادەکێشێت قسەکردنە 
لەسەر ئەو دونیا تازەیەی رۆژانە هەموان بەری دەکەوین. دونیایەک 
تا دێت ئاڵۆزتر دەبێت و مرۆڤەکان لەنێو ئەو هەموو ئاسانکارییەی 
تەکنەلۆژیانی نوێ بۆی دەستەبەرکردوون، بەاڵم هێشتا بە ژیان راناگەن. شێعری نەوەی 
نوێ زۆر بە باشی گوزارشتی لەم )دۆخە کردووە( و دەکرێت لە شاعیرانی ئەم نەوەیە 
ئاماژە بە )داستان بەرزان، عومەر جەالل، پشتیوان عەلی، غەمگین بۆڵی، بەشدار سامی، 
ئاریان ئەبوبەکر، رێبین ئەحمەد خدر و گۆران رەسوڵé( چەند شاعیرێکیش تریش 
بکەین، بەاڵم ئەم شاعیرانەی ناومان هێنان توانیویانە دونیای نوێ لە تێکستەکانیاندا 
بتوێننەوە و خوێنەر هەست بە نوێبوونی تێکستەکە بکات. بە جۆرێک شێعر لەبری 
ئەوەی وێناکردنی دونیایەکی خەیاڵی  بێت و پیشاندان و دووبارەکردنەوەی ئەو دونیا 
خەیاڵیەی نێو شێعری کالسیک بێت. شێعری نەوەی نوێ وێناکردنی دونیای نوێیە 
وەکو خۆی. واتە ئەمە ئەوە ناگەیەنێت کە شێعری نەوەی نوێ کار لە خەیاڵدا ناکات 
و تەنها واقیع دەنوسێتەوە، نەخێر، بەڵکو شێعری نوێ کارکردنە لەنێو خەیاڵدا بۆ 
نووسینەوەی واقیع، واقیعێک کە مرۆی نوێ بەری دەکەوێت و ئازاری بەدەستەوە 
دەخوات و شێعری نەوەی نوێ پیشاندانی ژیانی نوێیە بەبێ دەمامک و ئەو لێکەوتانەی 
تاک لەم سەردەمە نوێیەدا بەری دەکەوێت. هەر بۆیە دەبینین زۆرجار موفرەدەکانی 
دونیای نوێ لە شێعرەکاندا بەکار دەبرێن. واتە ئەگەر شێعری نەوەی نوێ خاوەنی 
زمانێکی تایبەت بەخۆی نەبێت بۆ گوزارشت ئەوا ناکرێت بڵێین موفرەدە و دونیابینی 
تایبەت بە خۆی نییە. بوونی موفرەدەی نوێ و رەنگدانەوەی دونیابینین و بەرکەوتنی 
شتەکان بە جۆرێکی تر، هەنگاوێکە بۆ دۆزینەوەی زمانێکی نوێی شێعریی”)17(.
ئەمەی خوارەوەیش پەڕەگرافێکە لە گوتاری )بەرەو وێرانەیەکی شێعریی( کە ئەمجارە 
نەک منی پێ شاعیرێکی نوێگەر نییە، بەڵکوو جارێک پێی شاعیرێکی بیرنەکەرەوە و 
جارێکیش پێی تڕۆهاتنووس و ناشاعیر و کۆیلە و ..هتد”. ترم. “غەمگین بۆڵی نموونەی 
ئەو شاعیرانەیە، کە لەبڕی ئەوەی لە شێعرەکانیدا پرسیاری قووڵ و فیکری بخاتەڕوو، 
جۆرێک لە کۆمیدیا و قسەی بێمانای بەرهەمهێناوە، کە نە دەچێتە خانەی شێعرەوە، 
نە دەچێتە خانەی هیچ جۆرە دەقێکەوە، کە بنووسەکەی کەسێکی بیرکەرەوە بێت، 
بەڵکو دەچێتە ئەو خانەیەوە، کە بنووسەکەی تەنیا هەڵڕشتنی وشە دەزانێت” )18(.
بەراوردکردنی ئەو دوو پەڕەگرافە هێندە سادەیە کە هەموو جۆرە خوێنەرێک درکی 
پێدەکات. ئەو جۆرە دووڕووییەی بنووس منی خوێنەر دەخاتە بەردەم کۆمەڵێک 
ئەگەرەوە، یەکێکیش لەو ئەگەرانە ئەوەیە، دەشێت پێشووتر )منی شاعیر( لە بازنەی 
میتۆدی باشەی ئەودا بووبم و ئێستایش )منی شاعیر( لە میتۆدی خراپەی ئەودام. 
هەروەتریش ئەوە ڕێک هەقیقەتی گوتارنووسانی کوردمان نیشان دەدات، کە بەپێی 
میزاجی کەسیێتی کار لەسەر دەق دەکەن. واتە دەقی نووسەر گرنگ نییە، بەڵکوو 
نووسەری دەق گرنگە. ئەو جۆرە هەقیقەتە پێمان دەڵێت: ) تۆ کە وەک من بیرت 
دەکردەوە، شاعیرێکی باش بوویت، بەاڵم کە وەک من بیرت نەکردەوە، شاعیرێکی خراپی(. 
خاوەن  بنووسەکەی  ناڵێت  پێمان  دووڕووییانە،  نووسینە  جۆرە  ئەو  ئایا 
هەمدیسان  ئایا  نییە؟  قووڵ  مەعریفەیەکی  و  ڕەسەن  بیرکردنەوەی  چەقێکی 
سیاسی  گوتاری  فەزای  لە  ئەوە  ناڵێت  پێمان  کۆنتێکستە،  دوو  ئەو  نموونەی 
خۆی؟  خودی  لە  نییە  فێڵکردن  خوێنەران،  لە  فێلکردن  ئایا  دایکبووە؟  لە 
هەر نووسەرێک هەوڵی ئەوە بدات لە ڕێگەی گوتارەکانیەوە دووڕوویی و فێڵ بنووسێتەوە، 
باشترین سزای خوێنەر ئەوەیە نەیخوێنێتەوە. چونکە ئەمجۆرە بنووسانە مادامەکینێ 
دووڕوونە لەگەڵ خودی خۆیان و چەندان دەمامکی ڕەنگاوڕەنگ دەپۆشن، باشترە ڕووی 
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ڕاستەقینەیان نیشانی خوێنەر بدرێت. ئایا یەک ڕەخنەگری دونیا هەیە ڕێگە بە خۆی 
بدات لە گوتارەکانیدا دووڕوویی وەکوو وەهمی نوێگەریی و هەقیقەت مانیفێست بکات؟ 
ئەو جۆرە بنووسانەی وەکوو کاک ئارام سەدیق تووشی وەهمی فەیسبووک و سەرشاشە 
بوونە، هەمیشە هەوڵدەدەن وەک پاڵەوانێک دەرکەون، وەلێ بێئاگا لەوەی کە هەمیشە 
وەک پاڵەوانێکی دەمامکدار خۆیان نمایش دەکەن، چۆن دونیای تەکنەلۆژی پڕە لە 
ماسکی درۆزنانە. بۆیە بێئاگاییانە دیسان بە نووسینێکی خۆی دژی خۆی دەوەستێتەوە 
و دەنووسێت: “ زەمینەی درۆکردن لە دونیای تازەدا ئاسان بووە، بە جۆرێک هەر لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەوەکانەوە تا تۆڕەکانی میدیایی، هۆکارن بۆ پەخشکردنی درۆ و گۆڕینی سیمای 
مرۆڤەکان و بەرهەمهێنانی درۆ و لە پاڵیشیدا شاردنەوە و کەنارخستنی هەقیقەت” )19(.

٦
لە زمانی زبرەوە، بۆ زمانی هەڕەشە

جێگەی  دەگوزەرێت،  کوردییدا  ئەدەبیاتی  ڕەخنەی  ناوەندی  لە  ئێستا  ئەوەی 
هەڵوەستەیەکی قووڵە، چۆن گوتراوی ناو نووسینی بەناو ڕەخنەوە، هێندە دێتە خوارەوە 
تا ئاستی گوتەی ناو چایخانەکان و زۆرجارانیش گوتەی میللی. ئەمجۆرە لە بنووسانە 
چونکە ناچارن بە میتۆدی چاکە و خراپە کار بکەن، بۆیە هەرگیز ناتوانن شتێکی نوێ 
بە خوێنەر بڵێن. کاتێک بەم میتۆدەیەش دەقێک ڕەتدەکەنەوە و بە هیچ حیسابی 
دەکەن، کەچی حەوت تا نۆ هەزار وشەیش لەبارەی ئەو بەرهەمەوە دەنووسن. کاری 
ڕەخنەگری ڕاستەقینە ئەوە نییە قسە فڕێبدات و بەجێی بهێڵێت، ئاخر هەموو وشە و 
ڕستەیەک باجی دەوێت و دەبێت ئامادەییمان تێدا هەبێت بۆ ئەو باجە، ئامادەییمان 
هەبێت بۆ گفوگۆ لەبارەی ئەوانەی گوتوومانە. ئایا کاتێک قسەفڕێبدەین و ئامادەیی 
ئەوەمان نەبێت گفتوگۆ بکەین و هەمان ئەو گوتراوانەی خۆمان پێ پرسیاری منداڵنە 
و بێمانا بێت، نابێت بوەستین و خۆمان لە خۆمان بپرسین: بۆچی پرسیارکردن 
گرنگ نییە المان؟ ئایا ئێمە لە ڕێگەی پرسیارکردنەوە نییە دەگەینە وەاڵمی نوێ 
و لە دەرئەنجامی ئەو گفتوگۆیەدا پرسیاری تازە بەرهەم دێت. نووسەرێک هونەری 
دەنووسێت؟ بۆچی  بپرسێت:  لە خۆی  نابێت  نەبێت،  گرنگ  لەال  پرسیارکردنی 
سەرمانەوە  سەر  ئاسمانی  بە  تەقەکردنە  وەک  گوتراوانە  ئەمجۆرە 
ناکەینەوە.  تەپڵەسەرمان  بۆ  گوللەکان  هاتنەخوارەوەی  لە  بیر  و 
و  ئایینە  میتۆدی  هەمان  ئەمە  کە  و  دووالیەنە  تەنیا  میتۆدی  چونکە  بنووس 
بنووسیش بەهەمان میتۆدی ئایینی کار دەکات، کە میتۆدی چاکە و خراپەیە، 
کاری  لە  ئەمجۆرە  ...هتد.  سپی  و  ڕەش  میتۆدی  بەهەشت،  و  دۆزەخ  میتۆدی 
تا  و  هەیە  کوردی  فەرهەنگی  و  ئەدەب  مێژووی  درێژایی  بە  ڕەخنەسازیی 
بەردەوامی  ڕەخنەییەوە هەڵواسیوە،  بە کاری  ئەوانەی خۆیان  لەالیەن  ئێستایش 
هەیە. ئاخر لە کوێی ئەدەبیات و ڕەخنەی دونیادا هەیە ڕەخنەگر بە دەقنووس 
...هتد”. تڕۆهات،  نمایشکار،  تڕۆهاتنووس،  کۆڵەوار،  ئەحمەق،  کۆیلە،   “ بڵێت: 
لێرەوە ئەگەر پرسیار بکەم: ئایا ئەو پەیڤە جنێوئامێز و هەڕەشەئامێزانە، وشەی ناو گوتاری 
ڕەخنەی ئەدەبین، یان وشەی ناو ڕۆژنامەی )هەولێر(ن؟ ئایا ئەو هەڕەشە و تۆمەت 
دروستکردنانە کاری کەسێکە کە سەروکاری لەگەڵ فیکردا هەبێت، یان کاری کادیرێکی 
حزبییە؟ ئایا ئەو جنێودانانە دەشێت کاری کەسێک بێت کە خوێنەرێکی هۆشیار بێت، یان 
ئەوە زمانی بەشێک لە پیاوانی توندڕەوی ئایینییە؟ بۆیە لێرەدا بەر ئەو حەقیقەتە دەکەوین، 
کە ئەو وشانە چەندە هیی )ئارام سەدیق(ن، دوو هێندەیش هیی )ئارام کۆشکی(ین. 

ناچارم هێشتا پرسیار بکەم، ئەرێ  خوێنەران ئێستە ئەو جۆرە لە 
هونەری جنێوان لەناو سیاسییە بیرتەسکەکانیش باوی ماوە؟ باشە 
ئەگەر کەسێک لەسەر شەقام ئەو وشانە بەرانبەر کەسێکی دیکە بەکار 
بهێنێت، چی ڕوودەدات؟ لێرەدا دەکەوینە بەردەم دوو ئەگەری کراوەوە: 
گۆشت  مرۆڤ  چونکە  پێداهاتنەوە!  بەزەیی  یەکەم: 
وەک  ئەگەر  تێکچووبێت.  هەیە  ئەگەری  و  خوێنە  و 
دەروونییە.  شکستی  زادەی  ئەوە  وردبینەوە،  نووسەریش 
کۆی  واتە  میللی.  گوتراوی  بە  میللی  گوتراوی  دووەم: 

هاتوون،  میللییەوە  کۆاڵنی  و  خێزان  پەروەردەی  لە  گوتراون  قسانەی  ئەو 
دەکرێت. خۆی  ڕەوانەی  زبر  قسەی  مشتێک  لەبەرانبەردا  هۆیەشەوە  بەو 
)جاک لینهارت( لە گوتووێژێکیدا کە نووسەر و بیرمەند )هاشم ساڵح( لەگەڵی سازیداوە، 
دەڵێت: “ نووسەر کاتێک کارێکی ئەدەبی دەنووسێت بەتەنیا خۆی دەینووسێت، 
نەک بە بیرکردنەوەی ئەو گروپە بینووسێت کە نووسەر یەکێکە لەوان”.)20( باشە 
ئەگەر بپرسین: جیاوازی لە نێوان گوتارەکانی سەرپەرشتیارانی گۆڤاری )شێعر(
دا چین، ئایا دەتوانین جیاوازیییەکان نیشان بکەین؟ ئەی ئەگەر ناوەکانیان ئاڵوگۆڕ 
پێبکەین، هیچ جیاوازییەک هەیە؟ من وەک خوێنەرێک دەپرسم: ئایا ئەگەر ناوەکان 
بەسەر گوتارەکانەوە البدەین، هەست ناکەین یەک کەس نووسیویەتی؟ ئەگەر بۆ 
گوتەیەکی دیکەی )جاک لینهارت( بگەڕێینەوە کە کاتێک لەبارەی ئەمجۆرە گروپانەوە 
دەدوێت و دەڵێت: “ هەڵەی ئەمانە لەوەدا بوو، نەیاندەزانی کاری ئەدەبی زیاد لە 
ڕەهەندێکی هەیە و پێویستە لە یەککاتدا ئەو ڕەهەندە جیاجیایانە تاوتوێ بکرێن.”)21(.

٧
ئایا بابەت دەبێتە موڵکی شاعیر؟

هیچ کاتێک ئەوە ئیشی ڕەخنەگری هۆشیار نییە، کە بەزۆری و زۆرداری هەندێک 
دێڕە شێعر بخاتە ناو گوتارەکەیەوە، لە جیاتی ئەوەی هەڵوەستەیەک لەسەر چەمکی 
کاریگەربوون بکات و پێناسەکی پوخت و زانستیانە بۆ تیۆری دەقئاوێزانی و چەمکی 
کاریگەربوون بکات، لە سەرەتای هەر بەشێکی پەڕەگرافەکانی پێشەکییەکی بێ بنەما و 
دوور لە بابەتی بەرباس نووسیوە، کە هیچ پەیوەندی بە بابەتەکەوە نییە و تەنیا مەبەست 
درێژدادڕی و خەسارکردنی الپەڕەیە. بۆیە ئەگەر لە بنووس بپرسین، ئایا میتۆدێک هەیە 
بە ناوی میتۆدی دەقئاوێزانی؟ ئایا هەر بەڕاست کاریگەریی بریتییە لە کۆپیکاریی؟ ئایا 
ڕەهەندەکانی کاریگەریی چین؟ ئایا ئەو کاریگەرییە لە نائاگاییەوە سەرچاوەی گرتووە، 
یان لە ئاگاییەوەیە؟ ئایا لەالی بەڕێزتان شتێک هەیە بەناوی هونەری دەقئاوێزانی؟ 
ئەی وشەی )کۆپیکاریی( لە فەرهەنگی کامە ڕەخنەگرەوە هاتووە؟ ئایا کۆپیکاری 
فیکرەیە یان بابەتە؟ ئایا فیکرە دەبردرێت، یان بابەت؟ ئایا فیکرە موڵکی گشتییە یان 
بابەت؟ ئەی باشە دەشێت شاعیرێک لە ژێر کاریگەریی شاعیرێکی دیکەدا بێت، تەنیا 
لەبەر ئەوەی هەردووک شاعیرەکە باسیان لە ) خۆشەویستی و پارە( کردووە؟)22( 
ئەی ئەگەر بنووس ئاگاداری ئەزموونی شێعری کوردی بێت، شاعیرانی دیکەی وەک 
)ئەحمەد هەردی(یشمان نییە لە دەقی )ست فاتیمە(دا باسی هەمان بابەتی کردووە؟
ئایا ئەگەر شاعیرێک باسی بابەتێک یان چەمکێکی کرد، شاعیرانی دیکە مافیان 
نییە باسی ئەو بابەت و چەمکانە بکەنەوە؟ ئەگەر سەیری ئەدەبیات و دراما و فیلم 
و شانۆ ..هتد بکەین، هەزاران بابەت لەبارەی )خۆشەویستی و پارە(ەوە نووسراون و 
کراون. بۆیە ئەگەر بپرسین، ئایا منی شاعیر لە ژێر کاریگەریی )عەبدوڵاڵ پەشێو(دام؟ 
کەوایە بۆچی دەیان نموونەی دیکەت ڕێز نە دەکرد بۆ ئەوەی گوتە سواوەکانت نەبنە 
نوکتەیەکی بێبەمای ئەدەبی؟ ئایا دەکرێت نموونەگەلێکمان بۆ دەستنیشان بکەیت 
لە نێوان کتێبە شێعرییەکاندا؟ وەک ئەوەی کە وەک نوکتەچییەکی خراپیش لە 
گوتارەکەی دەردەکەوێت و نوکتەکەی )بەرناردشۆ( دەگێڕێتەوە، وەلێ ئەوەی سەیرە 
زۆر بەخراپی دەیگێڕێتەوە و تەنانەت ئاماژە بە سەرچاوەی ئەو گوتەیەی )بەرناردشۆ( 
ناکات. ئایا ئێستا دەکرێت بزانین سەرچاوەی ئەم گوتەیە لە کوێ هاتووە؟ لێرەدا )منی 
نووسەر( وەک خوێنەرێک خۆم پێشکەیش کردووە و تەنیا دەمەوێت پرسیار بکەم، 
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وەلێ ئەگەر پێویستی کرد لە داهاتوودا ئاماژە بەسەرچاوەی ئەو گوتەیەش دەکەم. ئایا 
کەسێک خۆی پێ )ڕەخنەگر( بێت بە تاقە نموونەیەک واز لە بابەتێکی وەها کاریگەر 
دەهێنێت؟ بنووس بەوەش ناوەستێت، چۆن وەک لە بەشی یەکەم ئاماژەم بۆی کرد 
نووسینەکەی پەرشوباڵو و بێ بنەمایە. جارێک منی شاعیر بە کۆپیکاری )عەبدوڵاڵ 
پەشێو( و جارێک بە کۆپیکاری )عەباس عەبدوڵاڵ یوسف( و جارێکیش بە کۆپیکاری) 
ماردین ئیبراهیم( دادەنێت؟ هەروەتریش بە کۆپیکاری ) قوبادی جەلی زادە( و ) ئەنوەر 
مەسفی ( و ) جەمال غەمبار(یش. بنووس چونکە هیچ بابەتێکی هاوبەشی لە نێوان 
شێعری )منی شاعیر( و ئەو شاعیرانە نەدۆزیوەتەوە، تەنانەت ئاماژەی بە تاقە دێڕێکیش 
نەکردووە. گوتارەکەم وەک خوێنەرێکە و بۆیە دەبێت زیاتر پرسیار بکەم، ئەگینا یەک 
بە یەکی ڕستەکان و پەڕەگرافەکانی وەاڵم دەدەمەوە، وەلێ ئەگەر لە داهاتوودا پێویستی 
کرد بۆیان دەگەڕێمەوە و لەبارەیانەوە بە وردی هەڵوەستە دەکەم و دەنووسم. ئایا 
دەکرێت بنووس بیست دێڕە شێعری کاریگەربوو بەو شاعیرە بنووسێت؟ ئایا ئەوە جگە 
لە قسەفڕێدان هیچ مانایەکی دیکەی هەیە؟ تۆ بەبێ ئەوەی ئاماژە بە دەقەکان بکەیت 
و قسەیەکی لەمجۆرە بکەیت؟ ئاخر بنووس لەوە بێئاگایە کە هەموو وشەیەک باجی 
خۆی هەیە، وەک چۆن هەموو کردەوەیەکیش هەیەتی. ئایا ئەوە ناچێتە ناو هەناوی 
گوتاری سیاسیی کوردییەوە، کە لەسەر بنەمای قسەی فوودراو و درۆی ڕەنگاوڕەنگی 
کادیرانی حیزب و بوختان و تۆمەت دروستکردنی ڕاگەیاندنەکانیانەوە وەستاوە؟ 
بنووس لەبەر ئەوەی خاوەن دیدگەیەکی ڕوونی ڕەخنەیی نییە و زۆر خێلەکیانە و 
بە زمانی گوتاری سیاسی و زمانی گوتاری ئایینی دەنووسێت، بۆیە هێشتا خۆی 
یەکالنەکردۆتەوە لە نێوان وشەی )بنووس( و )شاعیر(. بنووس جارێک منی تەنها پێ 
بنووسێکە و جارێکیش منی پێ شاعیرە. وەک ئەوەی بنووس نووسیویەتی: “ الی ئەم 
بنووسە- کاتێک بنووسێک خەمی شێعریی نییە - ئەم بنووسە – بنووس شەرم لەوە 
ناکات – جارێک شێعر الی ئەم بنووسە – ئەم بنووسە بەردەوامە – بەاڵم الی ئەم 
بنووسە – بەڵکو شێعر الی ئەم بنووسە- ئاستی ژیاندۆستی ئەم بنووسە – ئەم بنووسە 
– ئەم بنووسە نمایشکارە – هی بنووسێکە...هتد” )23( وەلێ لێرەدا بنووس تووشی 
پاڕادۆکسی بۆچوونەکانی دەبێت و لە هەمان پەڕەگراف و بەشدا )منی بنووس( دەبێتە 
)منی شاعیر(. وەک: “ غەمگین نمونەی ئەو شاعیرانەیە – جیاوازبوونی ئەزموونی ئەو 
شاعیرە نییە – غەمگین بۆڵی لەو شاعیرانەیە – ئەگەر بەوردی سەرنجبدەینە دەقەکانی 
ئەم شاعیرە – بەاڵم الی ئەم شاعیرە – بەڵکو دەربڕی ئەو پابەندییەی شاعیرە – 
شێعری ئەم شاعیرە هەڵگریەتی – الی ئەم شاعیرە.” )24(. ئەگەر بە سادەترین 
پرسیار لە بنووس بپرسین: ئایا ئەگەر شاعیر نییە و بنووسێکی تڕۆهاتنووسە، ئەی 
ئەم گوتراوە شاعیرانەیە بۆچییە؟ ئایا ڕەخنەگری ڕاستەقینە بەبنووسێکی تڕۆهاتنووس 
دەڵێت: شاعیر؟ ئایا ئێستا ئەگەر خۆت یەکالبکەیتەوە، کامیان هەڵدەبژێریت؟ بنووس 
هێندە کۆمێدییە و بەمە ناوەستێت، وەک ئەو سەیاق تڕۆمبێلەی کە سووکانەکەی لە 
دەست وەری گرتبێت و دەنووسێت: “دەیەوێت السایی شاعیرانی ڕۆژهەاڵت بکاتەوە.” 
)25( ئێستا دەکرێت بنووس بۆمان بنووسێت، منی شاعیر لە ژێر کاریگەری کامیانم؟ 
ئایا ئەگەر ئەوە قسەفڕێدان و جۆرێک لە بوختانی گوتاری سیاسی نەبێت، بۆچی 
ئاماژە بە بەناوی ئەو شاعیرانەی ڕۆژهەاڵت نەکراوە؟ ئەگەر تەنیا مەبەست ناورێزکردن 
و نموونەی تێنەگەیشتووش بێت، گرنگە ئاماژە بەناوەکانیان بکەیت. ئایا ئەو شاعیرانە 
کێن؟ نموونەی شێعرەکان کامانەن؟ ئایا وشەفڕێدان بەناوی ڕەخنەوە، باجی ناوێت؟ 
وەلێ ئەوەی سەیرە بنووس پەیڤی) دەیەوێت(ی نووسیوە. واتە بنووس هێشتا خۆی 
دڵنیا نییە کە )منی شاعیر( کەوتوومەتە ژێر کاریگەریی شاعیرانی ڕۆژهەاڵتەوە یان 
نا. ئایا فەرمانی )دەیەوێت( ڕابردووە، یان ڕانەبردووە؟. ئەگەر بە پێوەر و لێدانەوەی ئەو 
وشەیە )دەیەوێت( بێت، منی شاعیر )دەمەوێت( وابکەم، واتە لە هەوڵدام و هەوڵدەدەم 
و هێشتا نەمکردووە و کردەی کاریگەربوونەکە نەکراوە، وەلێ بە پێشبینی بنووس لە 
داهاتوودا ئەو کاریگەرییە ڕوودەدات. واتە بنووس رۆڵی سیحربازێک دەبینێت و پێشبینی 
دەکات، یان وەکوو فاڵگرەوێک فاڵیگرتۆتەوە و لەوانەیە و بەپێی سیحر و نهێنی ناو ئەو 
فاڵەدا، لە داهاتوودا )دەیەوێت - دەمەوێت ( السایی شاعیرانی ڕۆژهەاڵت بکەمەوە.

٨
گۆرانییەکی شین

نووسین چەندە بەرپرسیاریەتی بێت، هێندەیش ئەخالقە. ئەخالق وەک ڕێچکە نا، 
وەک ئامانەتی زانستی. ئێمە ئەگەر بڕیارە هەر بنووسین و بنووسین، ناشێت دەستکاری 
گوتراوی کەسانی بەر لەخۆمان بکەین و بەهەڵەیەکی ساختەچییەتی جۆرێکی دیکە 
نیشانی خوێنەر بدەین. ئەوەیش تەنیا لەبەر ئەوەی گوتارەکەمان الپەڕەی زیاتر خەسار 
بکات و شوێنی درێژدادڕیش نەمابێتەوە. باشە ئەگەر بەڕێزت باسی )کۆپیکاریی( 
دەکەیت، ئەی بۆچی ئاماژەت بەوەشت نەداوە کە گوتاری )شێعر لە بۆتەی فۆڕمی 
گراندا( لە ژێر کاریگەریی گوتارەکەی من ) گۆرانییەکی شین(دا نووسیوە، کە هەردووک 
گوتارەکە ڕەخنەگرتنە لە ئەزموونی شێعری شاعیر )ئەنوەر مەسیفی(. بۆ ئەوەی 
قسەکانمان بەبێ بەڵگە و ڕووت نەمێننەوە، ئێستا تەنیا ئاماژە بە پەڕەگرافێک دەکەم، 
وەلێ ئەگەر پێویستیکرد لە داهاتوودا بۆی دەگەڕێمەوە و وردتر هەڵوەستە لەسەر ئەوە 
دەکەم. بنووسی بەڕێز ئارام سەدیق لەبارەی ئەزموونی شاعیر )ئەنوەر مەسیفی(یەوە لە 
گوتارێکیدا بەناونیشانی ) شێعر لە لە بۆتەی فۆڕمی گراندا(، نووسیویەتی: “ ئەوەندەی 
من لە ئەزموونی شێعریی ئەنوەر مەسیفی وردبوومەتەوە بەتایبەت ئەو قۆناغەی ناوی 
فۆڕمی گرانی لێناوە ئەوەندە لە هەوڵی ئەوەدایە کە دونیای باو تێپەڕێنێت، ئەوەندە 
مەبەستی نییە دونیایەکی نوێی شێعریی بونیاد بنێت، خۆ ئەگەر بونیادیشی بنێت 
ئەوا دونیایەکە بەسەرخۆیدا داخراوە و وەکو کۆشکێکی بێ دەرگا و پەنجەرە وەهایە و 
بە تەنها یەک دەالقەی هەیە ئەویش نووسەر لەوێوە دەچێتە ژوورە و ئیتر نە دەنگی 
بە )خوێنەر/وەرگر( دەگات و نە هیچ ئاسۆیەکی نوێش لەبەردەمیدا دەکاتەوە.” )26(.
ئەوەیش پەڕەگرافێکە لە گوتارەکەی من: “ زۆرجار شاعیری ناوبراو بەهۆی جوایەزنووسین 
و خۆالدان لە فۆڕمی باو، شێعرییەتی خۆی لە ناو شێعرەکانیدا کوشتووە. بۆیە پێموایە 
ئەنوەر مەسیفی وەک تەکنیک و فۆڕم بەرەو ئاسۆی جوان هەنگاوی ناوە، وەلێ وەک 
کارکردن لە ناوەوەی شێعرییەتدا لە ئاستی خۆالدان لەو فۆڕمی سواوەدا نییە، یاخود 
بینای شێعرەکانی بێ دەروازەن و ئەو دەروازانەی ئەگەریش هەبن، داخراون! دەقی 
داخراوی بەو چەشنەیش فەزا شاراوەکانیشی دەکوژێت و کۆدەکانی دەبنە وەاڵمی 
مەتەڵێک. ئاخر مەتەڵیش بەرشەقی بیرکردنەوەی تێدا دەمێنێتەوە، کەچی بەشێی زۆر 
لە دەقە شێعرییەکانی ئەنوەر مەسیفی بەرشەقی بیرکردنەوەشیان تێدا نییە.” )27(. 
لە کتێبی )گۆرانییەکی شین(دا هەیە و لە ساڵی )2012( چاپ و  ئەم گوتارە 
باڵوکراوەتەوە و ساڵێک پێشتریش لە سایت و ڕۆژنامەکان باڵوکراوەتەوە. کەچی بنووس 
لە ساڵی )2016(دا نووسراوە. باشە ئەگەر کەسێک هەمان کتێبی وەک سەرچاوەی 
گوتارەکەی بەکارهێنابێت و لەو وەهمە ساختەچییەتییەش چووبێتە دەرەوە کە 
کتێبەکەی نەخوێندبێتەوە، ئایا فێڵ لە خوێنەر دەکات؟ ئایا بنووسێک فێڵ لە خوێنەر 
بکات، فێڵ لە گوتراوەکان و دەقەکانیش ناکات؟ ئەی چۆن ساختەچییەتی لەگەڵ 
ناوەوەی خۆشیدا ناکات؟ ئەگەر بەهەمان فەزای نووسین و گوتراوەکانی ئەو بپرسینەوە، 
ئایا ئەگەر ئەوە کۆپیکاری نەبێت، چیترە؟ کەسێک بە بەردەوامی قسەی سواو لەبارەی 
ڕەخنەوە بکات، ئایا شیاوە بیرۆکەی گوتارێک لە نووسەرێک بەرێت و دواتریش ئەو 
نووسەرە بە کۆپیکار و تڕۆهات و بیرنەکەرەوە بزانێت؟ ئایا ئەگەر ئەو نووسەرە کۆپیکار 
بێت، بەڕێزت بۆچی کۆپیکاریی کۆپیکارێک دەکەیت؟ ئایا بۆچی لە گوتارەکەتدا ) شێعر 
لە بۆتەی فۆڕمی گراندا( ئاماژەت بەوە نەداوە کە سوودت لەو گوتارەم )گۆرانییەکی 
شین( وەرگرتووە؟ ئایا کەسێک باسی کۆپیکاری بکات، خۆی کۆپیکاری دەکات؟
)گۆرانییەکی شین( ناوی کتێبی ڕەخنە و ڕاڤەگەریی ئەدەبی منە و ساڵی 2012 
لەالیەن یەکێتیی نووسەرانی کورد، لقی هەولێر چاپکراوە)14(. بنووس لە گوتارەکەیدا 
خۆشبەختانە ئاماژەی بەم کتێبە داو و لە پەراوێزی گوتارەکەدا نووسیویەتی: “ غەمگین 
بۆڵی لە کتێبی گۆرانییەکی شین، لە گوتارێکی بەناوی )شێعر پێشەکی بۆچییە؟( 
ناوی چەندان شاعیر ڕیز دەکات، کە خۆی پێشەکی بۆ نووسیون و توانیویەتی لەو 
پێشەکینووسینانەدا ڕێچکەی پێشەکینووسینی تەقلیدی بشکێنێت.” )28( بنووس 
یان لە گوتارەکەم تێنەگەیشتووە، یان ئەوەتە بە دیدگەیەکی ساختەچییەتییەوە 
ڕێک  بۆچییە؟(  پێشەکی  )شێعر  گوتارەم  ئەو  بنووسێت.  پەراوێزدا  لە  ئەوە 
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پێچەوانەی بۆچوونەکانی بنووسە و لەم گوتارەدا ڕەخنەم لە خۆم گرتووە، نەوەک 
بانگەشەی ڕێچکەشکێنی پێشەکینووسین بکەم. ئەو چەند نموونەیە لە گوتاری 
)شێعر پێشەکی بۆچییە؟( وەک پرسیار دەخەمەڕوو بۆ ئەوەی بۆ خوێنەران ڕوون 
بێتەوە. “من دەمێکە گەیشتوومەتە ئەو قەناعەتەی کەوا شێعر نووسینی پێشەکی 
پێویست نییە و کتێبی شێعری هیچ پێشەکییەک لە خۆیدا قبووڵ ناکات.”)29( 
هەر لە درێژەی ئەو گوتارەدا نووسیومە: “گەلێک چەپڵەی نێو نووسینم لە پێشەکی نووسین 
بۆ شێعری چرووک لێداوە، بە وشەی بریقەدار سینگی الفی گەورەبوونم دەرپەڕاندووە.” )30( 
ئەگەر بپرسین: ئایا ئەوە ڕەخنەگرتنە لە خۆم، یان الفی ئەوەم لێداوە کە ڕێچکەی 
ئایا دەکرێت لە بنووس بپرسین کە  پێشەکینووسینی تەقلیدیم تێکشکاندووە؟ 
ئایا لە کوێی ئەو گوتارەدا باسی ڕێچکەشکاندنی  ئەو گوتەیەی هەوێنی چییە؟ 
بخەیتەڕوو؟  نموونەکان  دەکرێت  ئایا  کراوە؟  تەقلیدی  پێشەکینووسینی 
بنووس لەبەر ئەوەی بڕوای بە ئامانەتی زانستی نییە و پەراوێزەکان بە ئارەزووی 
گوتەیەکی  بە  ئاماژەی  ئەمجارەیش  دەکات،  دەستکاریییان  و  دەنووسێت  خۆی 
هایدگەر کردووە، تەنیا لەبەر ئەوەی کە ناوی هایدگەر هاتووە. واتە گوتەکە دەستی 
دووە و نووسەرێکی عەرەب ئاماژەی بە گوتەکە کردووە لە کتێبی )چییەتی زمان و 
فەلسەفەی تەئویل( کە لە نووسینی )د. سەعید تۆفیق(ە و لەالیەن نووسەر و وەرگێڕ 
)عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ( کراوەتە کوردی. بنووس بەبێ ئەوەی بۆ سەرچاوەی ڕەسەنی 
گوتەکە بگەڕێت و بزانێت هایدگەر چی گوتووە و بۆچی وای گوتووە و لە کوێ وای 
گوتووە؟ تەنیا لەبەر ئەوەی ناوی هایدگەر هاتووە و لەناوی هایدگەرەوە تووشی وەهمی 
ناو بووە. ئەمجۆرە بنووسانە هەمیشە بەدوای ناوی گەورەوەن، نەوەک ناوەڕۆکی گەورە. 
هەمیشە وەهمی ناویان هەیە و حەز دەکەم زۆرترین گوتراوی نووسەر و بیرمەندان 
لەناو گوتارەکانیاندا هەبێت، بەبێ ئەوەی بپرسن: بۆچی؟ بۆیە بنووس نووسیویەتی: “ 
کاتێک هایدگەر لە بارەی شارەزایی شێعریی دەدوێت، ئەوە لە پلەی یەکەمدا مەبەستی 
شارەزاییە لە بیرکردنەوەی شێعری، کە لە هەموو هونەرێکدا وەک یەکە، هەموو 
بیرکردنەوەیەکی ڕەسەنیش واتە کردەی کێشکردن و دەرخستنی بوون بۆ )کرانەوە(. 
کەواتە هەموو هونەرێک بە مانا بەرفراوانە جەوهەرییەکەی شێعرە، یان دەبێت بە شێعر، 
وەک چۆن هەموو هونەرێک زمانە، بە مانا جەوهەرییە بەرفراوانەکەی زمان.”)31(
لێرەوە ئەم پرۆەی نووسینە دەوەستینم و هەرکات پێویستی کرد، بۆی دەگەڕێمەوە و 
درێژە بەبەشەکانی دیکە دەدەمەوە و ئەو خااڵنەی بە کورتیش باسم کردوون، دووبارە 
بە وردی و درێژی لەسەریان هەڵوەستە دەکەم. هەر بۆیە نەمنووسیوە بەشی کۆتایی.
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هاهاهاهاها... دەی خاس، ئیتر هیچ مەیژن. بێ سەروسەدا دانیشنە جێی خۆتانا 
ئاباتان هاتگە فەرمایش ئێژێ. وەقتێ ئاباتان هەس یەعنێ چە؟ یەعنێ ئەدەبیات 
تواو ئیتر، کەس حەق ئیزهار نەزەری نییە لە مەحدوودەی منا. مەحدوودەی 
من یەعنێ چە؟ یەعنێ ئەو فوڕمە لە ئەدەبیات کە نە سوارە دەرەقەتی هاتگە نە 
نەسڵێ مەلەکشا و چتە و نە ئەم مناڵەوردەگەلە کە ئیسە پەیا بووگن ئیدعاگەلێ 
عەجیب ئەکەن ناچێتە کەتما. عەجەب وشترگەلێکن ئەمانە لە ئەدبیات و شێعر 
و ئەم بەرە پانە زەریفەی ئیما پەیا بووگن، خواوەکێڵ. ئەدەبیاتی ئیما تا ئیسە 
هەر ناوگەڵیزمی بووگە، ئیسە هێنگامێ کوعەیبیزمە ئیتر، ئەویچ لە حەجیمترین 
شکڵێ خۆیا. ئیجازەش بە کەس نام لە موقابڵ ئەم مەکتەبە زەحمەت لە پایا 
کێشریاگەی منا، قەد عەلەم کا، لووتی ئەوڕم. ژنەفتگمە بەرخێ دانیشگن منیان 
مسلێ تەهدیدێک بۆ ئەدەبیات و زمان کوردی بە حساب هاوردگە. وردەو تا بێژمی 
بۆتان: تازە ئەدەبیات هیچ مللەتێک و قاڕەیک، چتێ وەک من بە ڕوخساریەو 
ناوینێ. دقەتتان نییە، شعوورتان ها لە خوارەو ئەگینا زمانێ مسڵێ زمان من کە 
بە جورئەتەو ئەیژم زمانێ کامڵەن زیست شودەس و ئەتانم بێژم ساڵگەلێ بسیار 
دانیشتگم لە پای ئیحیای ئەو زمانا، وەختم سەرف کردگە و لە سەر واژە بە 
واژەی حەساسەو بووگم و جوملە بە جوملەیم بە خوێن دڵ ئینتخاب کردگە 
کە خوانەخواست بۆی نەک هەر زمان فارسی، کە هیچ زمانێ تری لێ نەیێ؛ تا 
ئیسە کام شاعیر و ماعیرتان دیگە لەم جۆرە زمانە بەکار بگیرێ؟ گشت دنیای 
ئەدەبیاتتان کردووەتە بەرەبەنی و دەسەبازی، هەرچێ مۆهر خۆتانی پێوە نەبێ، 
ئەیژن ئەوە ئیتر هیچێ نییە. دەی خوا وەکێڵ منیچ لەمە بەدوا دەسەبازیەک 

ئەخەمە ڕیگەو خۆتان کەیف کەن. مەیژن ئیسە ئەم دووسێ گەوجە چڵمنە 
هانە تەکما چە ئەزانم واسە لە چەکمەکان هیتلەر و سوێڵە تەقلیدگەرەکەی ئەو 
هەتیمە ئەردوغانە کە مودەتێکە بووەسە مود، گشتی وەک مسال ئەیتێرنەو، تەک 
چە ئەزانم سەگە کەرەکەی پینووشەی ماڵ ڕمیاگ، خراوترن کەفتگنە شوێنما 
خەریکم نوچە جەمەو ئەکەمەو، نا خوا ئەیزانێ. من نیازێکم بەو چتگەلە نییە و تا 
ئیسە تەسمیمێ وامە نەگرگە کە دانیچم کارێ وا کەم. خۆتان ئەزانن من ئەوەندە 
سەرم قاڵە گ ڕۆژێ کتێبێ دوان موتالەعە ئەکەم، نۆتبەرداری خۆم ئەکەم، کار 
جددی فرەیک ها بە دەسمەو، ئیتر ئەو گشتە سەفەرە لە الیک بێسێ ئەمانمیان 
لێ بڕیگم گ ڕۆژێ شار و شار پەردە و مەردەم پێ الئان و پەتە و مەتەم تیا با ئان. 
هههههه ئەوە مەحزێ شوخی بوو، ئەگینا لە مادەر خۆی نەزادگە کەسێ گەرەکی 
بێ کار وا تەک ئاباتانا بکا. بەحسێ سەگەکەی پینووشەم کرد لە خەمەتانا و توم 
سەگێ کەر. جا با تا فەرامۆشم نەکرگە بێژمی هەر لەم ئەوەڵەو ئێعتراف کەمە 
خمەتانا کە لە توول پانایی گەل زندەگیما، گەلێک حەیوانم دیتگە کە حەیوانێ 
تر بووگن خاس بزانن. مسڵێ: جار و بار تعدادێ سەگ کە چەنی کەر بووگن، 
یا فرەیک کەر کە چەنی گوێرەکە بووگن، یا ئەو گشتە گوێرەکە بۆچە نایژن کە 
چەنی مەیموون بووگن، یا خەیر، ئەو تعدادە مەیموونگەلە کە ئەم مودەتە پەیا 
بووگن و گشتی ئەزانن چەنی سەگ بووگن و هەرچێ کار خراوە ها لە ژێر 
سەر گشتیانا. لەم ئاخرانەشا ئەو هەزار و یەک وشترە ناهوشیارە کە ئیتر خۆتان 
ئەزانن چەنی خرس قەهوەیی بووگن –کە خۆتان موستەحزەر هەن ئەم ڕەنگ 
قەهوەییە هی منە، ئەوەڵ جار من لە شێعرا هاورتگمە- کەچی موڕاقب گشتی 

گوێچکەبەنفلە
شێخ شیکار
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ئەو دەسە کەسیفانە هەم کە شەو و ڕوژ مەشغووڵ دەسیسەبازین لە پشت سەر 
ئاباتانا کە نەیڵن قوللـەی بڵندی ئەدەبیات خسووسەن لە شێعرا بە دەس منەو 
فەتح بکریێ. ئەچن بەو وشترگەلە کە عالەم ئەزانێ خرس قەهوەیی و بەعزێ 
وەقتگەلیش خرسێ پاندان، ئێژن ئەمانە کوعەیبن. دەی خوا خاستان بۆ نەکا تا 
ئیسە لە کوێنا منتان دیگە ڕوو کەمە ئەو گشتە دووربین و مایکە کە لە گشت 
خەبەرگوزاریکەو بۆ پەردەالدان لە سەر کارە تازەکەم کە ٦٦ نوسخەم لێ چاپ 
کردبوو -چونکە کورد هەر ئەونە خوێنەری هەس- ئیلتماس کەم لییان بێژم گیان 
دایکتان زوو زوو عەکسێ من بگرن و فیلمم لێ مونتەشر کەن با گشتی بوینن 
چەم بەسەر ئەدەبیات کوردیا دەرهاوردگە. بێژم ئەم تەرەف و ئەو تەرەفم گشتی 
بگرن، خسووسەن نۆچە تیووبەکانم فەراموش مەکەن تا پەنچەرەو نەبووگن، دەی 
دڵم زیڕەی کرد. خۆتان ئەزانن هەر ئەونە ئەو گشتە خەبەرنگارە مەیموونە، دەست 
ئەبەن بۆ شاتێری دووربینگەلەکەیان، ئێژی دەست ئا لە گون شاترحەماوای 
باوکی زڕەیدوون هاوسای ماڵ باوام. ئەخم ئەکەم، ئەیچە چون ئەخم ناکەم؟  کە 
بێژن تەرەف فرەی حاڵییە و ئەونە کاری هەس، واسه هەواپەیما؛ نەفڕی، ئەتڕی 
وەقەور باوک ساحەو ئەو مێڵوورانەی هانە ڕیگای دانشگا کورسانا بۆ شرکەت لە 
سەمکوزیۆمی ئەدەبی کوردی. چە؟ سەم چە؟ سەمبۆزیۆم... چە چە؟ دەی خاس 
هەر ئەوە وا تو ئەیژی سەمپوزیۆمە هەرچێ... بەعزێ هاتگن ئیدعا ئەکەن ئەیژن 
ئەم جۆرە چتگەلە ئیتفاقێ جەدیدە لە ئەدەبیات ئیما کەفتگە. ئەوەڵەن با هەر 
ئیسە بێژمی: الزمە خاس بیزانن و بینێنە مەغزتانەو کە گشتی ئەو ئیتفاقگەلە 
لە ژێر قۆڵ منەو تێنە دەر و کەسیک حەق ئەوەیە نییە بێژێ غەیرە من، ناو 
ئەم ئەدەبیاتا، خەوەرێکە. نگاهیک بە گشت عەکس و ویدیۆگەل ئەو مەراسماتا 
بکەن، ئەوینن ئەوە کیە ها لەو پشتەو کۆنترۆڵ وەزعەکە ئەکا. ئەیچە ئەسپاو! ئەوە 
تویی هیچێکت لێ حاڵی نییە و نافامی، بەدجۆرێ خەریکە وەقتمان ئەگیریێ 
ئەم بەچەگەلە نایڵن کار بکەین و مانعێ جددی ئافەرینشگەل ئیمەن، ئەری، 
بەدجۆرێ موزاحم ئاباتانن. هەرچێ من ئەیژمی چتێک ئەکەن تێ، کە خراوە، 
خراو خراوە... بەعزێ شایەد گەرەکیان نەوێ ئیما واکونش نیشان بەین ئەویش 
چە: دەقێقەن واکونشێ بە وەزنی ئەو چتە کە ئەوان ئەیکەن تی و فرە فرە خراوە، 
ئەری: “گوو”، ئەڵبەتە مەعزەرەتێ فرەم هەس لە خمەتانا، مشتێ بێ ئەدەب گەل 
دێهاتی تڕوەقەورباوک ساحەویانا باریاگ، منیچیان بێ ئەدەب کرگه. ئەگینا لەو 
ساوە کە بەهاران بووگەسە بەرتەرین شارەک خاوەرمیانە و ماڵ ئێمەیچ –خۆتان 
کە خاس ئەزانن- ها لێنە، بە گوو ئەیژین مەدفووع و بە گیان ئابرام ئەمە یەک ئەو 
ناوە بوگەنە بێتە سەر زمانما. بچینەو سەر بەحسەکەی خومان وەقتێ مەجڵس بەو 
جۆرە قسەگەلە نەگرین خاسترە. مەردم هاتگن چتێ فێر بن. ئەمئێژا کە ئاباتان 
چ حەرەکەتگەلێ جددی لە ئەدەبیات کوردیا دروست کرگە کە گشتی ئیتفاق 
گەلێ بوون کە تازە ڕوخ نایەنەو. بچنە سەر شێعر و تواشا کەن گیان داڵکتان 
خوتان قەزاوەت کەن بزانن چون ئەو گشتە بەرەبازیەم تواو کرد و بە کتێبێ کە چ 
ئیتفاقێ موهیم بوو لە ئەدەبیات بەرەی ئیما کە خوتان ئەزانن ناویچی “گێڕ” بوو، 
گشتیم هەڵگێڕاوە بەالی خوما و گشتیانم دەست خاڵی هێاڵوە. ناگوفته نەمانەد 
من هەمیشە وتگمە –حەتا لەو کتێبا- و ئیسەش ئێژم: ئەگەر شێعر چە وتن بێ، 
ئەوە ئا کەیهان هاوسای ماڵ باوام کە چون لەوساوە باوام عومری داگە بە ئیوە، 
سایەی ها وەبان سەر مامۆ و عەممەکانمەوە و ڕۆژ تا ئیوارە ڕوو لە دەرگای ماڵی 
باوام ئەوێسیێ تا بزانێ کاریکیان هەس بۆ مەمان باوکمی ئەنجام با و هەر بە شیعر 
دێت و ئەڕێ کارەکان ماڵ باوام ئەنجام ئا؛ ئەتوانێ ئیدعا بکا کە چە؟ ئەری، کە 
شاعیرم و ڕاسیش ئەیژێ بەنەی خوا، شاعیرە. بەاڵم لە دەورەی ڕەزاو بۆ ئەمبەر... 
ئەوە چەس لە خووە گەرەکتە بمکەیتە نۆچەی ئەو هەر کەس و ناکەسێ لە پشت 
کێفەو هاتگە، مەنزوور من ڕەزا بەراهەنییە! ئاغا ڕشتەی بەحس لە دەسم خارج 
مەکە خواییشەن. وەڵاڵ... ئاخر ئەوەندە موتەهەممتان کرگه به نوچەگی ئەم و ئەو، 
گ ڕایک مەجبوورم ئەکەن بێژم مەنزوورم بەراهەنی بووگە واسە ئەو هەتیمە یەدە 
ڕۆئیاییە ئێژێ ئەم گوفتارە جددییە زیست شودەی خۆم کە خوێن دڵم لە پایا 

خوارگه، لەوم دزیگه. دەی ئابرا گیان یەکێ بێ ئەم تاریخچەی شێعر حەجمە 
موشەخەسەو کاتەو بۆ مەردم بەنەی خوا حەقیانە بزانن حەجم لە ئابرای خۆتانەو 
دەسی پێکرد و ئەم مەسەلەیشە حەرف و حەدیسێ فراوانی هەس کە ئەگەر 
ئیجازە بەن لە سەرێ وەقتێکی خاسا ئێژمی بۆتان. وەلی ئەوەندە بێژم کە گشتی 
ڕەبتی هەس بە ئیمەو کە تەک ئابرا گەورەکەما ئەم چتمانە ڕێ خست. ئەوەختە 
کە تەک خۆما ئابرام ئەمبردە کافەکان و ئەموت لە دەم دەرگا بیسە هەرکە ڕەدی 
منیەو کرد میسڵێ شاعیرێ حەجم و شاعیرێ فرە ئاوانگاڕدی بان بەرەی خوار، 
بێ ژوورەو پۆسیان بقەنە. یا هەر کە وتی ئەو کتێبە قەشەنگە وا لە شەستوشەش
نوسخا چاپم کرد، لە کوڕەکانم دزیگە، بێ، پدەریان دەربێرا کە دەفعەیتر فێرنەون .   

هەر ئەم خوزەعبەالت گەل منە نسبەتەو بەن بە کەسێ ترەو کە هیچێ لە
 خوزەعبەالت حاڵی نابێ. بەڵێ خوزەعبەالتیش فەننی هەس و ئاباتان تا

ئیسە گشتی ئەو فەنن وفووتەی دەورەو کردگەسەو. بویە ئەیژم کەس حەق ئەوەیە 
نییە بێ دەست بنێتە سەر چت ئاباتان. مەنزوورم چتە هۆی... من ئەونە بی ئەدەب 
نیم حاڵی بە. ئەو چتە وا من ئێژمی چتێکە وەرای گشت چتەکان و هەر لێنەو 
شێعر حەجم شروح ئەوێ... دەی ئیسە خوا قەزاتان خۆتان بێژن حەجم ئابرا یەدێ 
دروسی کرد یا ئیما و ئابرای عەزیزمان کە تەمامێ ئەم مودەت گەلە وەک کێفێ 
ویسیابوو لە پشتمانەو موڕاقبەتمانی ئەکرد کە ڕیگەکە خاس دروسەو بێ؟ بچینەو 
سەر مەوزوعە فرە فرە موهیممەکەی خۆمان. ئەری. ئەمئێژا. لێنا بووین کە ئەری. 
ئەگە شێعر ئەمما چۆن وتن بێ، ئەوە هەر من و ئابام شاعیرین و ئەو دووسێ 
مەشەنگە وا هەمیشە هانە شوێنمەو بەو کەواپانتوڵە دێهاتیانەو فرتەفرت خەریکن 
عەکسم تەکا ئەگرن کە بچن خۆیانی پێوە فش کەنەو بێژن ئەرێ ئێمە کەی 
تەک ئاکوعەیبا عەکسمان گرتگە و بێژن لەوساوە ئێمە هەر نوچەی بوگین و لە 
ڕکێفیا کەسبی فەیزمان کرگه؛ دەی خاس با ئەوانیچ شاعیر بن. ئەم ئیتفاقە 
قوربانی گەرەکە و ئەشێ کەسانێک بکەینە قوربانی ئەو چت... دوارە مەغز نەخوش 
ئیوە چوەو بۆ الی چت. نا ئابا. ئەو خەوەرانە نییە. دیتان ئیمە چەنێ خاستر و 
جددیتر ئەتانین لەو هەتیمگەلە کە خەریکبوون ئەدەبیاتیان کافەیی ئەکردەو، کافە 
ئەدەبیاتی کەینەو؟ ها لە یادتانا کەی بوو ئەمئێژا؟ ئیسەش ماگە ئەتانن بچن لە 
سایتەکانا بیوینن و بیخوێننەو. چتێکە ئەوسا لە ترس ئابام کە بە ڕۆژا لە بەردەستیا 
کارم ئەکرد تا مەردم پێم نەیژن بەرەڵاڵ و الت و چتە؛ بە ناو موستەعارەو 
مونتەشرم کرد. وەلێ چەن واژەی فرەفرە کلیدیم تیا دانیاگە کە یەکیان تارانە، 
ئەها چەن دەفعە تکرارەو بوگەسەو. تاران هی منە لە شێعرا. کەس حەقی نییە بە 
کاری بوات، خوا ئەیزانێ ئابرامی بۆ بانگ ئەکەم شل شل کوتەکی بات و بە چەقو 
لە بان پیشانییەو بنووسێ “کوعە”. ئەرێ. ئەمئێژا. هەر بەو تارانگەال بزانن کە ئەو 
دەق وتارەی من کە لەوەختا بۆ ئەو مەسخەرەبازی گەال کە ناوی نابوو خەاڵت بوو 
جایزە بوو چە، مونتەشرم کرد و لێنا بە وزوح ئیشارەم بەم فەرهەنگە موزەخڕەفەی 
کافەدارییە کرد کە خەریکە ئەدەبیات –خسووسەن شێعر کە ئیتر خۆتان 
شیرفەهمەو بووگنەسەو کە موڵکی کێنەس و خسووسەن بەرەی بان خوار کە 
ئیتر ئەشێ تواو تواو حاڵی بووبێتن کە تەنیا من حەقم هەست بێژم ساختە و 
پەرداختەی دەس خۆم و ئابام و ماڵ باوامە لە ئاغەزەمان و ئیتر باقیەکەی گشتی 
مشتێ موهمەالتە و- مونحەرفی ئەکەن و عەمەلەن تەبدیلی ئەکەنە چتێک 
کافەیی کە وای بە حاڵمان بو دواڕۆژمان. دەی من هاتم چەم کرد؟ دەقیقەن لەو 
تەجاروبە زیست شودەی خۆمە ئیستفادەی بەهینەم کرد و هینەکەم دەورێ 
پێداوە و کردم بە خۆما. ئحم ئحم ئحم... خراو حاڵی مەبە ئاغایێ موحتەرەمێ کە 
لەو گۆشەو دانیشتگی و خەریکی ڕێزە ڕێزە ئەکەنی پیم، وا ئەزانی حەواسم پێتەو 
نییە. مەنزوورم ئەوەسە کە هاتم کافەم بردە ناو ئەدەبیاتەو. هەر ئەم تەغییر و 
تەحەووڵە بووە باعس ئەوەی کە گشت کوڕەکانی ڕۆمان و شێعر و داستان و 
موسیقی و سینما و عەتاومەتا و عەڕەبی سەتتا و ئەو جۆرە چتگەلە کە تا ئیستا 
مەردم ئەچوون بۆ کافەی پاڵ رەسەدیان ئەکرد، لیرە جەمەو ببنەوە و کارێ بکەن 
مەردم بچن لە سینما و ڕۆمان وشێعر و داستان و نەقاشی و ئەو جۆرە چتگەال، 
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کافەکان بویننەوەو بو نموونا لە ڕۆمانێ کافکا کە خەریکە قەسرێ کەشف ئەکا، 
یارۆ دانیشێ لەوالو چایێ قاوەیک چتێ بخواتەو. یا مەردم هەس ئەزانی چەنێ 
حەزی لەوەسە بچێتە ناو فیلمێ ئامیر کاستاریکا نەقشێ هەرچەن موختەسەریشی 
بوێ. دەی ئێمە هاتین لە گۆشەیک لە فیلمەکان کاستاریکا و چتا جێگەی 
کافەکەمان کردەوە و یارۆمان بردە ئێنە لە حەین ئیتفاقێ زیرزەمینیا، خۆی 
دانیشێ پەنکەیک و هاتچاکلێت بخواتەو بەعدەنیچ بچێ بێژێ کە ئەرێ ئێمە لەو 
کافا کە جەدیدەن لە فیلمێ زیرزەمین کاستاریکا، یا لە قەسرێ کافکاا، تەئسیسەو 
بووگە، چتێ وامانە خواردگە. ئەویچ چ کافەیک. کافەکەی ئابرام کە لە دوو تەرەفەو 
ئات. ئحوئحوئحو... ئەوە چەتانە ئیوە؟ موتەئەسفم بۆ زێهنێ مونحەرف کە هەستان. 
مەنزوور من دەقێقەن ئەوەسە کە کافەکەی ئابرام لە دوو تەرەفەو تەعمی ئەدەبیات 
و هونەر و چتە ئات. ئەویچ ئەدەبیاتێ بە تەجاروب زیست شودەو کە ئەگەر بتانن 
بیهێرنەو یادتان ئەو زەمانە بۆ بایکۆت کردنی جایزەگەل ئەدەبی کوردی، من بووم 
بۆ ئەوەڵین دەفە ئەو چتمە مەترەح کرد و شار بە شار نامەم بە کەسگەل موهیم 
ئەدەبیات ئیمزا کرد کە ئەرێ ئیتر، تکرار موکەڕەڕاتە هەر بێژمی تا سو. ئەشێ 
زێهنێ تیز زوو ئەو چتگەلە بگرێ و خۆی دەریافتی کا ئێژم چە. ئاخر قەسەمتان 
ئام بە ئەو گشتە هەباسە هانە ئەم شارا کە بە گشتیانەوە هەباسێ ناهێنن، ئاوە کار 
بوو ئەو دەستە لەو وەختا بە دەسەبازیێ مەعمووڵ خۆیانەو ئەنجامیان ئەدا؟ ئاخر 
جایزەی ئەدەبی هەیئەت علمی بۆچەس؟ یان کافە ئەدەبیاتی بۆچە گەرەک بێ؟ 
ڕاستتان ئەکرد بۆ ئەو گشتە هەیئەت عیلمییە کە چەن روژ پیش ئەز ئین لە 
دانشگاه کورسان دانەی مریخێ ئەرزش مادی و مەعنەوی زیست شودەی بوو، 
بۆچە جایزەیک دانانین؟ یا خەیر و بۆ ئەو گشتە ئەدەبیات و چتە کافەیک بکەنەو 
بزانن مەردم چەنێ خوشحاڵ ئەون. ئەها من. ئەوینن. جا بێسن بزانن چۆن پووزی 
کاورا ئەماڵمە خاکا. ئەوینن دوای ساڵێ دێتە بەر دەس خۆم شاگردی ئەکا و 
دەسماڵم بۆ ئەکێشێ. منتان نەشناسیگە. من مناڵ ئاغەزەمان بوگم و ئیسەش کە 
ئەچمەو بۆ ماڵ خۆمان لە بەهاران، هەرچی سەگی وێڵگەرد ئەو مەنتەقەس 
گشتیان دێنە ئیستقباڵم ئێژن توخوا ئابا کوعە بوچە ناماننویسی؟ گشتی بە باوەڕەو 
ئێژن: بە خوا هەزار و یەک هیدایەت ئەرزشو هەس. خوم ئەزانم چە ئێژن. 
مەنزووریان سایەق هیدایەتە. وەلێ خۆ خوەم ناکەمە ساحەبیان. قەرار بێ من تەک 
هەر بەرەڵاڵیکا سەروکەللـە بەم ئیتر ناتانم بە ئەدەبیاتەکەما بگەیەم. ئەو چتگەلە 
زەعیفە بوچکە دائەنیم بۆ ئەو هەتیمگەلە هیدایەت و یەدێ و چتە با خویانی پێیەو 
سەرگەرم کەن گوناحیان هەس بەنەی خوا گەل. ئەوانیچ دڵیان هەس، خوا ئەزانێ 
چ پلەگەلێکی تەرەقی مونتەزر ئیمەس زوو بگەیین پێیان و لە ناو ئەم مەردمە 
نەفەهمە بچینە دەرەو بە خوا نەفەس گەل ئاخرم ئاکێشم گەرەکمە زوو دەرباز بم. 
ئەححوئەحهووهوو... مەنزوورم ئێوەگەل نیە لە قسەکانم بەرداشتێ مەنفی مەکەن. 
وەلێ ئیتر بە تەنگەو هاتگم مەردم، ناتانم ئێرە فرە تەنگەو بوەسەوە بۆم. فەزایێ تا 
بێژی غەیرە پڕۆفێشناڵ کە پڕیە لە حاشیەسازی و دارودەسە بازی و گوفتمانێ 
فرە نانەجیبانە بەرزددێ ئەدەبیات دروست بووگە کە بە ڕاسی ئەیژم کار من نییە. 
من هەرگیز خۆم نایەمە قەو ئەو جۆرە کارانەو. لە حەددێ منا نین. من هامە شۆن 
کارێ جددی و پڕۆفێشناڵەو ئەو جۆرە گوفتمانگەلە پەڕاوێزسازیشە دائەنم بۆ 
کەسگەلێ کە سەواد ئەوەیانە نییە بکەونە دنیای دەقەو. کارێ من شناسینێ دەق 
و ساختەن شێعر حەجمە بو ئەم ئەدەبیاتە بێ نەوامانە کە هەر نەنەقەمەرێ 
هەڵسیاگە ئیدعای تێ و ئێژێ ئەوەڵ و ئاخر ئەدەبیات منم و دوای من ئەدەبیات 
تواو ئەوێ. ئەری. من چەم داگە لەو دەسەبازیگەلە. جا خوەشیەکەی ئەوەسە فکر 
ئەکەنەو من نازانم چە ئەگوزەریێ لە دەوروبەرما. تواشا ئەکەم چەن ڕۆژیک بەلەمە 
هەتیمێ هاتگە دەزگای ئیمە ئەگرێ نازانێ من کێم پێ ئێژن و ئابرام کییە و مناڵ 
کوێنەین. خۆ ئەزانم گشتی لەو کافە پەسەی پاڵ دەسمانەو ئاو ئەخواتەو. قسەکانی 
ئێتیکێت دار بوون و گشتی حەرەکاتی موهەندسی شودە بوو. ئاخر هەر چاوم 
کەفت پی هاتم بێژم هەتیمە فڕووجە هاتگی بازی بازی ئەویچ بە هەستە 
خورماکانی ئاکوعەیب بازی؟ دەسم ڕاهێاڵ وتم بێسە تا بزانم قسەی دڵی چەس 

با مەردمەکە خۆی گشتێکی بوی موشەخەسەو بێتەو. بە گیان ئێوە نا بە گیان 
ئابرام ئەمە قسەی من بوو. ئەونە بە شعوور ئەم مەردمە ئێحترام دائەنم کە ئەزانم 
چەنێ مەردم ئیسە باسەوادن خسووسەن ئەوانە وا لەم کافەی خۆمان ڕوشد و 
پەروەرشیان کردگە کە خوتان ئەوینن دەسە دەسە لە باشوور و باکوورەو تێنە 
مواڵقات ئاباتان کە چتێ فێر بن. وتم بیسە با شعوور مەردمێ فەرهیختەی ئێنە 
کار خۆی بکا. هێاڵم گشت قسەکانی کرد. نازانم ئیمە دێهاتین و سنەیی بێ 
کالسن و هیچێکمان حاڵی نییە و ناتانین لە بەین سرە و ناسرا لە بەین بەد و 
بەدتەرا ئینتخابێ مەعقووڵ و مەنتقیمان بێت و چە وچە... یەک لەحزە قاتیم کرد. 
هەر دیم تەوهین بە کەاڵن شارێ وەک سنەی خوێناوی خۆمانە ئەکا، خوێن 
بەرچاومی گرت. بە گیان گشتمان دەسێکم کردە گاڕد چتم، ئەری... دەسەکەی 
ترم بە عەالمەت تەهدیدەو بەرزەو کردەو وتم گوێچکە بە نفلە... ئەوەختە سنە 
کەاڵن شار بوو عەزیزخان ڕەحمەتی سینی مسی پارە ئەکرد و ئەیکردە دوو 
شەققەو لە وەسەت مەیان ئازادی تارانا دای لە شەعبان بی موخ، تۆ و جەد و 
عابادت لە کوێنە بوون بوزمەچە؟ هیچ ئەزانی جە ئێژی؟ هۆشت ها بە خۆتەو 
هەرچێ نایجاوی پەڕتی ئەکەیتە دەرەو وا ئەزانی ئەم مەردمەش وەک باوک و 
باوای خۆت لە پشت کێفەو هاتگن و هیچێکیان حاڵی نیە؟ ئەم شارە شناسنامەی 
هەس، خەفەخون ئەگری قسە بکەم –ئەری دیم خەریکبوو الشی بازی دەر 
ئەهاورد و شاخ و شوونەی ئەکێشا بۆ منێ کە جەد ئەندەر جەدم خەڵک ئەم شارە 
بووگین لە باوای باوامانەو خاک و خۆڵ ئەنجومەنە مەردم نەهادگەلێ کە موخالف 
جەرەیانێ ئاو شنایان کرگه، چوگە قوڕگمانا و ئەوە کە ئەبینی سەدامان ئاوەسە 
دووڕەگەو بووگەسەو، گشتی هی خاک و خۆڵ ئەم کەاڵن شارەو دوودێ ئێگزۆز 
ماشینەکانیە کە ئەوەختە لێنە قەرار بوو ئوتووبوس دوو تەبەقە بێرن تا مەردم لە 
نەهایەت فەرهەنگ و ئێحتراما سەف بگرن و سواری بن، لە دێهاتەکەی ئێوە 
ئەچوون عەڵەفتان لە بەر ماشینا دائەنیا واتانئەزانی پەزە، گەرەکتانبوو بچەڕێ. 
بێچارەگەل ئیسە واتانە پێ هاتگە بەدوبیڕا بە مەردم ئەم شارە بێژن کە نسفێ لە 
تاریخ ئەم ملەتە ها لە زوان و فەرهەنگ و نشەست و بەرخاستگەل مەردمیا و ئەو 
گشته لیباسە جۆراوجۆرەی کە هەریەک بە نەوبەی خۆی خەریک زیندوو 
هێاڵنەوەی فەرهەنگێ کوردین. ئەری؟ ئیستە وامانە پێ هاتگە تۆیێ شواڵ شەش 
جیبێ کە من پارساڵ هیچێ، پیرارساڵ ئەمکردە پام و قەسەم ئەخۆم توی 
عەوەزی ئیستەیشە نازانی فەلسەفەی ئەو شواڵە شەش جیبە چەس کە هاتگی 
خراومان پێ بکەیت و ئێمە هیچێ نەیژین، قەدت عەلەمەو کرگە لە موقابڵمانا؟ 
ئەی مەززەبتوو شوکر خوا گیان. واتە پێکردووین بە ناو ئەدەب و فەرهەنگ و 
ئێحترامەو هەر بێ پدەرو مادەرێ بێ ئەسڵ و نەسەب هەڵئەستێ خۆی بە چتێک 
ئەزانێ و تا لە ژێر بوتتە دێتە دەرەو گیر ئا بە ئیمە و دەست ئەخاتە ئەعسابمانەو. 
ئەزانێ ئەعساب مەعسابمان نییە گەرەکیە ئاوا سککەی یەک پووڵمان بکات و 
ئابڕوومان الی دۆس و دوژمن بوات. بێژم چە گیان ها لە جێگەیک فرە سەختا، 
بویە دەرناچی. وەگەرنە ئیما ئەوە نین هەر نەنەقەمەرێ کە هیچ ڕەبتێکی بە فەزای 
ئەدەبیەو نییە هەڵسیاگەتە سەرپا، چاو ئەوڕێتە ناو چاوگەلم بی حورمەتیمان پی 
ئەکا. هیچێ، فرە قاتم دا لی، وتم: وردەو موردەنی! گوێت ها الی منەو پسەرەی 
نابوودەی گۆموگوڕشودە؟ ئەزانی چە ئێژم مەرتیکەی مەحرووم؟ کارێکت کرد 
بااڵی بێرمەو، ئینسانێ هەرجایی! حاڵی ئەوی، بەرخوردت خاس ئەکەی، ئاداب و 
ڕسووم ئەم کەاڵن شارە فێر ئەوی، ئەچی ئامووزش نشەست و بەرخاستێ ڕەسمی 
و باکالس ئەوینی، تا دێرەو نەوگە خوەت لەم فەزا کەسیفە ئەکێشیتە دەرو 
ئەچەسپی بە زندەگی ڕووزمەڕڕەتا خاسە، ئەگەر نا سولالنە سولالنە، ڕەددت 
ئەگری و گۆڕت گوم ئەکەی ئیتر نایەیتەو بەم شارا، یاڵال! با نەیژی فاڵنی ئیدعای 
کەاڵن شار نشینی تێ و هیچێکی حاڵی نەوگە، فەرموو تەشریف بوە ئیسنەپ لە 
دەمێ دەر مونتەزرە یەکسەر بتوا تا فەیزاوا... چە؟ چە ئێژی؟ گوێچکەم لێ نەوو؟ 
حسابەکەی؟ قەهوە تورکەکە، کە کوللـەن میوان خۆمی چونکە مناڵ ئەم شارە 
نیی، مەرتیکەی هالوو. پووڵێ ئیسنەپیش ئابرام ها لە بەر دەرگا لە خزمەتتا، هەر 
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ئەو حساوی ئەکا. بێستە بێستە پێی ئێژم لە موشایەعەتتانا بێ تا فەیزاوا گەرەکی 
نییە دەست کەیتە جیبتا ئابام هەم دەسی هەس هەم جیبێ فرە گوندە کە پڕیە 
لە چتگەلێ موهیم، فەقەت بێپپا خەت خەتی نەوی، مەرتیکەی لوخت و پاپەتی 
ئ... بەعد هەر ئەوەندە وتم “هووووشت” و دەستێکم بە تەکانێ کەمێ شەدید تا 
نزیک چتەکەی پەڕتاب کرد، بە گیان ئێوە نا بە گیان ئابام، یەکسەر تواشا ئەکەم 
–کە  خۆمان  خالەقی  ماموسا  کەمەرەشلێ  مەرتیکەی  ناکێشێ  خەجاڵەتی 
ئەحمەقێ وا نازانێ ماموستا خالەقی مناڵ نافێ ئەم شارەس- خۆی تەڕ کردگە و 
دێ بێدددۆ فەرار تا ال ئەکەمەو گۆڕ خۆی گوم کرگە، بەدجۆر. ئەیچە. ئێمە واینە. 
فکر نەکەنەو نازانم لە دەوروبەرما چی ئەقەومیێ، ئەونە زیرەک هەم موو لە ماستا 
بکێشمە دەرەو. عێرقێ میهەن پەرەستی و وەتەن دوستی وایە پێ کردگین لێنە 
بمێنینەوە و بە عێشقێ خزمەت دانیشین. هەر ئەمیچە بووەتە دەلیلێ قاتع لە ڕوژ 
بە ڕوژ زیاتر و جدیتر لە فکرێ بونیانێ حەجما لە زندەگی ڕوژانا بم کە بەر مەبنای 

تەجروبەیک زیست شودە بەنا بنریێ. ئەونە بزانن ئەم مەسیر حەجمیچە فرە 
زەحمەت و مەینەتی هەس بە گش کەسێ ناکریێ. ئەشێ لێ بووڕڕی. ئەشێ بەم 
گشتە ناموالیمات و ناخۆشیگەلەو کە هەست، دانیشیتە شار و ماڵ خوتا موڕاقبەت 
لە فەرهەنگێ ئەم دیارە کەیتەو. ڕەحمەت لە باوای شاملوو چەنێ زەریف ئێژێ 
مەن چێراغەم دەر ئین خانێ میسووزەد. بە خوا ئابرا گیان واسە. بۆ منیچ دەقیق 
عەینەن جەرەیان ئیدامەی هەس. بویە هاتگم چەسپیاگم بەم کافەو شەو و ڕوژ 
خەریکم تەک مەردمێ بێ سەوادا چانە ئام تا چتێکیان لە حەجم حاڵی بوێت و 
بەکار زندەگی ڕوتینیان بێ کە خویان نازانن و شعووریان نییە، دەور و بەریان پڕیە 
لەو حەجمگەلە، وەلێ کەسێکی گەرەکە ڕۆشنیان کاتەو شیرفەهمیان کات کە 
بوزورگوار  مەفەرموون،  شەرمەندە  ئەکەم،  خواییش  لەخەمەتتانا...  ها  ئاباتان 
تەشریفتان هەس، سوڵتان قەلب ئاباتانن، سەری تەعزیم دانەوینم بۆ موحەبەت 

ـ...تا...نم... گشتتان، بوچکتم بوچکتم بو...چک
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دوشعرتازه
علیباباچاهی
شروعکرد

کام گرفتن از شب
پک زدن از رگ های دست
زده بود رگ های دستش را

کالهش را جا به جا کرد:
-نکند جا گذاشته باشم در حمام

سرو گردنم را!
خون های کف حمام را جمع کرد

مالید به صورتش
این فضاسازی ذکر حسین ابن منصور را تداعی کرد و

بوسید تذکره االولیا را
و صدا زد بیژن الهی را

چرکمرده بود دستکش سفیدم اما
از نخلی باال می رفتم که به خرما نزدیکتر شوم

ویرجینیا می دانست که در زندگی زخم هایی هست که
کنار شیشه می نشستیم همیشه

دوتا/ گاهی سه چار نفری!
رگ دستش زده بود یکی از ما
و کام می گرفت از شب/ عمیق!

پک پک پک !
در باران می دوید بعداً

دنبال مرغ های سر بریده
به سرعت و/ صبح شده بود

دنبال من کسی افتاده بود که هیز نبود
استعاره جمع می کرد

قرار گذاشت با خودش او/ نه این یکی:کار من است این!
و شروع کرد و

-کار من این است!

کهخودارجاعباشد!
واژه فروش ها

نه به طور قطع
قدیس شدنشان شدنی ست

به این شکل!
»شکل«گرفتیم و تداراکات و تقدیسات انجام شد و متشکریم!

عصبی شده بود»من« یا »او«
میکروفون از دستشان ربوده بوده 

من یا او!
دو متر قد داشتند کوتوله ها

و به تضرع و تقدس مشغول!
گوش مرا کند این یکی از ته

آن یکی از ته خواست ببرد از او
و شما حدس می زنید کدام یکی از اعضایش را!

....
سالم بر همه اال بر واژه فروش!

-شعار نده لطفاً

»کیفیت چش تو« را حل می کنیم در این شعر
سر می کشیم با این شعر
مست می کنیم از این شعر
......
و دو متر کفن پوسیده به هر یکی شان رسید!
از سر و کول هم همه با هم
باال رفتند از همه کوتوله ها
-سر به زمین ننهاده
میکروفون از دست هم می قاپند/ از همه واژه فروش گفت به همه و همه...
......
قدیس/ همان واژه فروش بود
و خواهد بود
و هست!
-پیدا پرا نمی شود اینجا کسی
که به ما...جسد ما
تیر خالص بزند؟
-زدند ولی آن ها به قتل نرسیده خفه شدند دوتا/ دوتا!
پنجره را نیمه باز باید گذاشت
در سرمای زمستان های...
چه  هایی سرداده
چه های هایی!

١٤شعر

رضاآمن
 )١(
جهان در آرواره ی ماهی می گوید:
بسم یازده برج دیگر
کژدم می پالشانَد انجمن خرچنگ  را
ماهی در دلو ریش  سفید است، رازیانه تجویز می کند برای شیر که لم داده از 
ـ امتالء به قوس گاوـ،
دُم به زمین می کوبد و نعره از معرفت اش می کشد به دیوار ترس.
سنگینی ی دوشیزه گی ی بز در کفه ی ترازو، محرک دوپیکر است بر سر دنبالن 
ـ قوچـ،
که سطور باال سیاه چاله ی آسمانی نیست
نیست آسمان انگار، انکار می مانداَم در خیال فرشته ای که پَراَش
پَراَش
از پَر گفتن بود و پرنده و پَرباز
ـ باز نبود اّما آسمان، نبود ما لعبتکان و فلک لعبتـ،
هدهد ُو ِخَرد
ُعقاب و عقوبت و سی مرغ گیج
ر در لنج یی که بار فرشته داشت و  از نهایت نشانی ی گآف با لهجه ی قومی مقدَّ
سوخت نه

بسم برج میالد که از کوه کوتاه  تر، از آدم بلندتر
بسم قصص
بسم آرواره ی نمل که تجزیه می کند زیر خاک
بسم نساء که مرد از حضورش ُمعََّرج می شود، و اعتصموبه حبل ا..
بسم تواتِر سنَّت و عقب گرد
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عقب گرد ُو گرد در احوال بُروج فلک زده ما را

)٢(
حّتا نمی دانستم کجای زمین اتفاق می افتم،

که شب از چشمان ات ُشرِّه کرد،
افتادم روی سایه ات که آرام آرام دور می شد

)٣(
در مردمک ات یک دیوانه نشسته

به مجنون می گوید بید،
سنگ می زند پرنده هاش ب پّرند،

تآ لیلی ش را ببرد جایی که با صدای نستعلیق شهادت دهند، آن که در 
مردمک ات نشسته دوبار دیوانه  است

)٤(
لب خندهای پژمرده از عکس ها ُشّره می کنند به چشم هایی منتهی به تقلید 

در متن چهره هایی که آزرده شدن را بوسه می دهند پیش از نوشته شدن به 
تاریخ دیر برخاستن از کّفه ی سنگین افسرده گی.

لب خندهایی بالتکلیف که لب به لب شایع می شوند.
لب خندهایی که روزگاری نه دُور، هم سایه ی پنجره ها بودند، هم سایه ی روبه رو. 

حاال اّما ُشّره می کنند از پلک هایی که باهم وصلت کرده ،
َسِر جنگ دارند.

لب خندهایی که در دل شان بوسه می تپید.

)٥(
حلقه اش دار

فیروزه اش لحد

در مستطیل گوشواره ا ت می خواهم بمیرم
تآ َرست آخیِز انگشتاِن نازک ات،

نوازش ای باشد روی طرح مزارم که جای خالی قوِس 

آهویی ست بودا

ـ گوش کنـ،
صدای َگنگ می آید

)٦(
تصویرزباندرقابپرسش

ای تو که تهدیدِ نََفس
شمارِش معکوِس بازگشت به هیروگلیف
ای تو توان وساطت امید در مصاِف رنج

از تو فلج شده زمان
ای هآِی غایب از ُشش ها

بگو رسم نام ات به خط غزال،
چه گونه زبان را می رمانَد  سوی رام ییدن  یی که برهوت کلمه، حسرت آن را 

پیاله می کند به استعاره ی پلنگ

)٧(
هر باالیی ناگزیر پایین است، مثل نوزاده ای که از فرط نوش ِش شیر، فّواره 
می زند بر چهر مادر. معنایی سخت در این گزاره به چشم و چهره  می پاشد. 

معنایی خارج از ذهن، کامالً عینی از فراشِد پیش آب.
حضرت باال هم ناگزیِر پایین است )این جا کلمه ی باال صاحب شأن ای تحمیلی 

می شود(، چه با تملّق، چه بی. تمامْت مبتال به نزول است )این جا معنای 
معنوی نزول تنّزل می کند تآ ریزش(. حاال ظاهر چهره از باطن رضایت مادر 

پلید است )صفت تفضیلی از پسوند پلید حذف گردیده، چرا که الجرم است(. 
و یُمن مسأله هم این جاست. جایی که چشم خیس است و جهان تار. جهانی 
که ناگزیِر نبودن است، به ضرورت چشم ها موجود می شود، و در بسته گی 

آن ها؛ غایب، و این رست آخیز است و رست آخیزاننده که با قیام مادر به سوی 
َمطَهر، چرخه ی باالوپایین مکرر می شود.

هر باالیی ناگزیر از خود ا ست و، ناگزیر؛ مثل فرزندو مادر است، الینفک و 
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دوست داشتنی.

)٨(
می دیدم عبارت خرابه را بر کول کاروان، و گرگ هایی که در پلک زدن یی جهان  

را سرخ می کردند.
می دیدند خرابه ها حضور اموات مان را در قرنیه ی کفتارهای خال جبین، و 

ُدم ای که سگ  می جنباند، و زبان زرُدشت که از دهان یهوه بیرون زده بود، و 
طناب ای که از خورشید آویزان، و چشم ای لوچ بسته به افق.

هب ای  دیدم هوای حرام و جنبش هوا با حضور حضرت سنگ و زاویه ی نرم ُمذَّ
اُفتاده در چشم آز، و اشاره ی حاّلج به لحظه ی پدیداری  عزراییل،

و داس
و تبر

و ُگل هایی سرخ که از دهان الشه خورها می چکید به قاب عینک ای که 
پشت اش چشم نبود.

)٩(
قلْم جان ساعداش را می گیرد روی کاغذو، جوهراش را متالشی می کند تآ 
انگشتی ُسر ب خورد روی ماشه ی تقدیری که روی پیشانی ها نوشته: مردن 

برای زیستن،_
و پْس رعشه ی زنده گی و،

لب خندهایی که تیر می خورند
 

)١٠(
شطحاتفيغالیه

دیدم که عشق
سرخورده گی از امپراتوری ی احساس  است و من عارف خودام و، 

خوْد عارف من و ما معروف ییم و عرفان از زیر دامن ما بلند می شود رگ هاش را 
می رساند به شالق  آسمان

می تپانَد به جریان هرآن چ هست، )هست تکرار فقدان است، که هست(
هرآن چ که عارفانه نکته دارد

)نکته؛ مسلخ نادانی ست و، سالخ ای 
که نام اش تردید(

.
دیدم دستی در دستم به رسم 

دوستی گسسته بی معنی.
معنی از لّذت می آمد

اگر از هم می رفتیم بی چاره گی اوْل 
معنا می شد، سپس نوشته

دیدم خدا هم به اذن ما معروف 
است

اتفاق ای  بود که می انداختیم  اش باال
تآ کسی ما را بلد بشود به کسانی 

بگوید که چه قدر، نام ناخوانده داریم 
که می خواناندمان؛

چیزی که گردیی زمین سخت 
محتاج اش بود.

ما دست به دست هم دادیم، دست 

دیگران دردست ما بود، همْه بودیم، از بیْخ عارف
او یک تن تنآنه از من گریخت به خالف جهت
من ای که صرفن حضور بود، عین پرنده و پرواز.

دیدم از مرگ نمی ترسم، مثل گرگ  پیر و شکار
مفهوم شدم که در آستانه نباید ایستاد که محل گذار است، گذر بایست.

حضور ما حکومت اقلیت نبود.
ما حاضر بودیم

من خمس ما، ما اعشار
گفتم: که من را به ما بده که مستوجب ایم 

گفت: چه قدر مسخره است،
مثل شب آویز که نام لطیف جغدی ست و حق با اوست.

سپس دیدم ماهیانی که روی آتش به هوا قسم می خوردند، بعد 
می خوردیم شان.

)١١(
زنده گی یک اختالل روانی ست

ما نشانه ی اصرار و،
ماشه ای خارج از ضامن

)١٢(
هوای سرِد گرسنه گی بود

مردم، سنگ بر داشته به سمت بهمن ماه پرت  کردند.
سرها شکسته بود و،

خون از آری ی هر فروردین جاری.
جاری؛ عین مردم  گرسنه ی سنگ در مشت

)١٣(
در توحش شهر

من منجنیق آیت است
بنشین به شکل جنین تا پرت شوی 

به آنجا که شایْد، َحتم است
سوی تمدِّن بَدو

مثل کسی که همه ی خانه های 
جهان را زیسته

بی تعّصب

زیباست آب روان
چرا که ریشه ندارد

)١٤(
من؛ رضا، متولد برج عقرب در 

دهه ی پنجاه تهران، دانشگاه نرفته، 
زیسته در خیابان دانشگاه، که 
ذ در دوره ی  از مقطع شُوم تَلُمّ

راهنمایی مجبور به کار بود برای 
نان و نیاز، و محروم از ادامه ی 
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تحصیل در مقطع هنرستاْن رشته ی صنایع چوْب به صالح دید نانظام آموزشی، 
با انگ سرقت  از کارگاه رشته ی ماشین ابزار، و بهانه ی ضرب و شتم ناظم انگ 

زننده.
من، برآیند همین اجتماع ای که تالش کرده بود من را به شیوه ی خود تربیت 
کند و من به شیوه ی خود ترتیب تربیت بنا نهادم، خودساخته شدم، به رسم 
و شیوه ی خود. مترتب شدم با کتاب. کتاب ها  را چون راز می دیدم، و رازها را 

دوست می داشتم،  و آدابِ ادب را، و شعر را که به زعم  من، رنج زنده گی را 
کم تر می کرد در یال خیال م. و مغزیی چموش و پرسش گر که ازسرگذشته ام 

را مدام پرسش می کرد، تجربه ی جغرافیایی م را، فرهنگ نداشته ی مان را، 
چیستی م را، چه و چه گونه شدن م را، و ...

فلسفه خواندم. مستقل شدم.
کنیه ی متّصل به گذشته م را در شأن م نیافته، پیشوند نام م را هم حذف کردم، 

چرا که ایجاز دوست تر می داشتم.
کنیه ی آمن سلیقه کردم، نزدیک خود ِ اندیشنده م. 

شدم رضا آمن 
نه نویسنده ، شاعر، که مکتب اش خیابان  بود و معلم اش رنج و  تجربه.

تآ هنوز.

ویرگولبەروایتبغداد
     

عبدالقادرنیازی

 از ورق که برگشتی
جمهور/ی/ را سنجاق کردم بە رنگها و

زنی کە در تمام طبقاتم بازی اش گرفتە بود، 
نەاینکە تاریخی، اندامش را
در فصل تازه ای تجزیە کند

کە
از اسمش کم  شدم، نام دیگری داشتەباشد این اتاق...

زن نمی دانست از عکس کە برش دارم
جمهور بر پیراهنم بخش پذیر است و

از تاریخ، قاب عکس جیغ می زند و
من عبور می کنم از نمی دانم کجای مفعول در این شعر کە این بازی را 

باختەاست سراسر

 عزیزم:
به تاریخ عکس هیچوقت زل نزن 

ــی ــناتنی نباش در آب هـا
ساعت ها را بگرد مرا در دیوار، 

بوی سیاه از موهای زنی بلند می شود
کە هیچ گاە از تاریخ برنگشتە و هرگاە گریە کردە، ماە، اثبات تصمیمی بود کە 

پرچم ها گرفتە بودند
ببین!  ببین

بخارهای تاریخ در البه الی بویت
وقتی که  )زن(

با هزار و یک شب و اسب بخار 
از بغداد گذشتندی  و

مردی را قاب گرفتندی
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باید از ویرگول ها نیز مخرج مشترک گرفت
آنگاە کە گلولە از آسمان، گریبان همی گشود و خواب طالیی پاشید روی حجلە 
زمین، ناگاە زمین ناتنی ام، آب تنی گرفت و از طهران نارسیستی بیامد و خوابم 
بەسان کشتی بر رس گونەهایم رها کردی و بارانی آمدستی کە همی خوراک 
تاریخ گشت. آن دمان من بودم و تو، تاریخ همی خوردی و آب شب شدی و 
عروس بغداد چشم فرو بستی بر ماهی خواب و بین النهرین در دیدگانم سر 

بر آوردی/...
تا واحدمرگ 

کە تهران را با آزادی اش قاب می گیرد درانقالب و
تاریخ را زبان بستەتر از دیوار جیغ می کشد...

درتمام طول این روایت من تهران بودەام/پس نیستم/
و اسب بخار در چشمانم کە اندیشە می کرد

انقالب شدم در زبان و کف و اندوهی کە بر باد، بخش پذیر بود
حاال مجبورم

 اسبی را البەالی عکس رام کنم... بخار هم نداشتە باشد بە درک/ بستگی دارد 
بە نظر دکارت از خایە/

از تاریخ کەتماس گرفتند
از ویرگول ها حرف بزن

و روایت ها را کلن از گلولە خالی کن....
برگشته ایم دیگر و بومی عکسی شدەایم کە قابش جیغ دارد، تهران دارد و 

اسب بخار
بە کدام کلمه برگردیم؟        ورق

دکتر:کجای بغداد درد می کند از دکارت؟        :کوفت
 لخت شدەام دکتر، در اعصابی کە تا بود  فوکو/ یا/ ما/  را

در تاریخ متمدن می کرد...
حاال بزن بە تختەای 

که جیغش، بیرون قاب مات ماندە است و
من کە خون می چکد از انگشت هایم در عکس،

“ کیش”م را جا خواهم گذاشت در پایان این شعر....
:باید از خود فاصله بگیرم تا تهران را از گلویم دربیاورم و 

خواب ببینم  از دست قاب، از توهم دکارت و
چند ساعتی بە تمدن فحش بدهم کە 

بر جنگ بخش پذیر است و
تاریخ را روی زخم زنی مالیدە، کەعکسش برگشتە روی دیوار، 

کە گریەاش انگور را می رساند و 
نمی دانست 

کە قاب، همیشە ساعتها را بە نفع خود بەعقب
بر می گرداند

عقب تر عقب تر جلوتر جلو عقب... مواظب تر باش احمق: تهران را 
خط انداختی جلوی چشم دکارت و

در زاویه ی بدنی کە سهم بخار بود آزاد)ی( شدی از تاریخ
:بین خودمان باشد

مانده به زن، از انگور بیزینس خوبی است زاویە اندام وقتی ساعتی 
حرف بزنی

کنیدر انقالب گلولە  بخوری، در آزادی دفعش 
و دین  را کە بر انسان تقسیم کردی، هر رنگی نام دیگری بە خود بگیرد....

/دین آن است کە رنگ نداشتە باشد، زنگ نداشتە باشد، تهران نداشتەباشی.... 
ساکت بی شعور!!!

***

آە ای زن ها:
زن های در تاریخ

زن های در جیغ قاب
زن های در تمدن و صدا

زن های اسب و بخار و بخار اسب توحش
زن های البەالی عکس 

زن های خایەدار رو/م/ بە دیوار
صورت مردی در تاریکی را هرگز نبینید
تاریخ در آزادی همیشە سرخ می ریزد و 
 می پاشد روی اندام جنسی انقالبی کە

در زخم الی متن، مخدوش شدە است، 
و درگورهای دسته جمعی کلمە در خاورمیانە آب تنی می کند و

برمی گردد از تاریکی، از روزنامەها کە حکایت از بغداد دارند و هزارەهای یک 
شبی را

تجزیه می شوند در بوی بدون توتون من
 که در تمام کلمات بی اسب بخارم و

نشستەام در عکسی کە 
خونم را

ها بر  ـ/ران/ پرچم جمهوری باشد کە تنـ/ بدون تاریخ قاب می گرفت... تا تهـ
خودش نیز بخش پذیر نیست...
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ڕامانسۆفیسوڵتانی

ئەو  بەیانییە 
 هەورێکی دڵپڕم 

با دەمهێنێ
دەمکا بە کچێک، سەر ڕوومەتی دڵۆپی بارانی پێوەیە

 دەمکا بە پۆلە دارێک 
 سەر چڵ و لقەکانم بە گژ خۆمدا دەچێ، خۆر دەڕنم.

دەبم بە وێنەیەکی ڕەش و سپی:
مناڵێک دەمەو روو

 چەک بە دەستێک لە تەنشتی.
بەیانی قاڕنێ

هەورێکی دڵپڕم
 بایەک لە مندا هەڵدەکا

 دەمکا بە نەخشەی واڵتێک
 هەر شارەم بەدەم هوویەکەوە دەڕوا

دەمبا
بە  دەمکا 

و فڕۆکەیەک سەری خۆی هەڵگرتووە 
دەڕوا

 دەڕوا و بە کوڵ دەگری، بەکوڵ 
دەگری، دەگری یی یی یییی یی ییییییی...

سێ شێعر

فوزیەسوڵتانبەیگی

)١(
خەونەکانم بکە گیرفانت و

لە پیاسەیەکی دەمەو ئێوارانتدا
دەنک...
دەنک...

 بیانترووکێنە بە پیادەڕەوەکاندا
با منیش وەک درەختی گوێ شەقامەکان

بەژنم گەاڵی سێروو بگرێ
با داوی قژم پڕ بێت لە جریوە
خەو لە چاوی ئاسمان بزڕێ

هەورێک نیشتمانم بێت
بیری هیچ داگیرکەرێک نەی پێکێت.

                 )٢(
ئا ا ا ا خ

ئەگەر ماڵەباجێنەی حەوت ساڵیم 

نە 
دە 
ڕوو

خا ا ا !
ئێستە ئیمپڕاتۆرییەکمان هەبوو

ئەو بەگۆچانی پیرییەوە
 و من

بە چاویلکەی پڕ بینایی!!!!

)٣(
بمسڕنەوە لەسەر الپەڕەکانتان تکایە!

دەمێکە بێ سەروشوێنم ئەمن
دەمێکە ناحەجمێ لە پێناسەمدا نیشتمانێک

ناشنێتەوە بە مێژوومدا بەیداخێک 
ئەمە نە پیربوونی وەرزێک کە

پڕ بێت لە هەڵوەرینم
یان ئاڵزایمێری تەیرێکی تەریوە 

لە فەرامۆشیی بیابانێکدا
 

ئەمە سەرەتای حیکایەتی ڕەزێکە
لە هەڕەتی بێ نوێژیدا 

نکاحی خەڵوەتێکی بەدمەست کرا
حکایتی شارێکە 

مانتۆکان بە تیزاب دەستنوێژ دەگرن
بۆ ئەوەی پاک ببنەوە

لەهەرچی کورتی و هەرچی ڕەنگ و هەرچی حەزی شاراوەی نێو گیرفانە... 

بمسڕوەوە لە الپەڕەی زەینتدا تکایە
دەمێکە ناحەجمێ لە تونێتیمدا

بەردەبارانی کانییەک کە ساڵوی ئاوەدانیمە
تاراوگەی من ئایەتێکە لە سووڕەتی بڤە

دەشنێتەوە بەسەر دەرانەی هەموو بەیانییەکدا
بڤـڤـڤـڤـڤـڤــ

“خواهرم حجاب تو عفاف تو”
هێێێی تۆ!
قژی خاو!

لە مەتەرێزی ڕووسەریتدا
کوڕانە بمپارێزە

لە هەوەسی نیگای بەرد و حەزی چەقۆ و 
مەشخەاڵنی “ ئاورەسوورە لە خۆم بەدوورە”

کە خەڵوەتتان بەدمەستی دەکات
لەژێر تورمزی ئێوارەدا

سەرەنگرێ دەدات عفاف
چوارڕێکان وێران دەبن لە چراسوور و

ڕەش دادەگیرسێ جادەم
سپیدەش ڕەنگە لە تەمکینێکدا سەر هەڵدات

ڕووناکی نەبینێ بە خۆیەوە هەرگیز
بمسڕنەوە لەسەر الپەڕەکانتان تکایە!
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ئەم ژوورە دەمێکە بێدەنگە!
“مشترک مورد نظر” دەمێکە خامۆشە!

“شیعرێکی عاشقانە”

ئەرسەالنچەلەبی

لە دوای تۆ ببوومە بەڕەڵاڵیەکی هەتا هەتایی
بە رۆژ دا هاواڵی سەو و توڵەی چۆمی بووم و

بە شەویش دا لە بەر دەمی بانکێکدا بە الدادەهاتم
لە دوای تۆ

بە چەند مانگ جارێ دەچوومە حەمام و 
لە تواڵێت دا خۆم نەدەشتەوە

مێشوولەی گەڕەکێکم تێ دەهااڵن و 
وەک تەرمێکی بۆگەن لەو شارە دا فڕێ درابووم!

لە دوای تۆ هەڕەشەم لە گوڵ دەکرد و دڕکەکانم دەالواندەوە
گۆرانیم بۆ پشیلە دەگوت و شیعرم بۆ سەگ دەخوێندەوە

کەوشی مزگەوتەکانم دەدزی و
 لە قەبرستانەکان دەسپەڕم دەکرد.

لە دوای تۆ هەموو چەقەچەقی نیوەڕۆیەک 
لە دەرگای مااڵنم دەدا و هەڵدەهاتم

میزم بە دیوارەکانیاندا دەکرد و

پەنجەرەکانیانم  دەشکاند
لە ناو بازاڕ قاقا وەک شێت پێدەکەنیم،

 هەندێک جاریش وەکوو منداڵ بۆی دەگریام
لە دوای تۆ خواردنم سیگار و چا و 

ورکەنان و جار نا جارێ هێلکەیەک بوو
گیرفانم سەگ پێی نەدەوەڕی و  

نێوچاوانم خوێن و چڵم و چەور و چڵیکی ئاوەڕۆکانی لێ دەباری.
لە دوای تۆ بۆنی توالێتی مزگەوتەکانم گرتبوو

دایکیشم نەیدەدواندم
لە دوورەوە هۆی هۆیان لێ دەکردم و 

بەردیان تێ هەڵدەکردم
لە دوای تۆ هێالنەی چۆلەکەکانم دەسووتاند و 

داری سەر شەقامەکانم دەبڕیەوە
گووم لە سەر قفڵی دووکانەکان دەکرد و 

رێکالمی بیلبوردەکانم دەدڕاند
چرای سەر شەقامەکانم دەشکاند.

لە دوای تۆ شەوانە لە کون و کەالوەی سەگان دەخەوتم و 
بەیانیانیش لە گەڵ ماشێنی زبڵدانی شارەوانی وەکووچە و کۆاڵن دەکەوتم

وە سواڵ کەوتبووم و لە سەر قەبری خەڵکی 
بۆ دوو تمەن قورئانم دەخوێند

لە دوای تۆ ببووم بە جاش و راپۆڕتم لە خەڵکی دەدا 
شەڕم بە خەڵک دەفرۆشت و رۆژ نەبوو سەد شەقم لە قوونێ نەکەوێ

لە دوای تۆ بە شەق بەردەبوومە تەلێفوونە گشتییەکان
خڕکە بەردم دەخستە ناو سندووقە پۆستییەکان و

بە پێاڵوی قوڕاوی و چڵپاوەوە دەچوومە پاساژەکان و هەر هەموو نهۆمەکانی 
دەگەڕام!

لە دوای تۆ بۆنی دەمم بۆنی گۆرەوی هاوینانی گرتبوو
بەیانیان دوو لیترم رەشاو و خڵتە و بەڵغەم دەدایە دەرەوە

لە دوای تۆ جوابی ساڵوی کەسم نەدەداوە!

لە دوای تۆ گول ببووم
بۆنی گووم لێ دەهات

باوێشکی ماندووییم وەک هااڵوی میز وابوو
لە دوای تۆ ببوومە دەرمانی کوشتنی مار و مێروو و مشک و سیسرک و 

قالۆنچە!

سەگــوەڕ

ئەنوەرعەباسی)هەرەس(

بڕێک تێگەشتنم بەالتەوە بوو
بمدەرەوە

من ئەبێ ئەم بازنە قیراوییانە فێری مەچەکی شار...
کە شاردنەوە شاراوە 

ئەگەرچی هێشتا تۆزی ڕێی کانی بە برژانگییەوە کانییاو
هەروەها تەمایەرم
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تەم تەمایەرە و
تیزاو تەمایەرە و 

ئەمجار گوڵەش هەروەها
کە تورتە زەمان لە بەستێنی دەرفەتدا

کە چەقە شوێن لە ئامێزی مەودادا
بمدەرەوە 

هەورم کردووە و هەڵم لە کەڕاکەی من و بازنە کە 
قیرە

قیرە و ئەژدادە لەعینەکەی و مەچەکی کەونارا لوسی 
ئێستە -ڕیش با نەبێ- توکن

بمدەرەوە بمدەرەوە بمدەرەوە بمدەرەوە دەرەوە...
دەرەوەی من گردیلەیەکە سامناک

کە ڕوودەدا 
بەردەوام و سەردەکا لە سکر و 

دەردەچێ لە خۆی 
نا 

لە خوێن و خوێندنەوەی ئایەتی
خەزاڵ خەزاڵ و 

پاشان سەگوەڕ وەڕ وەڕ وەڕین و
هەروەها نوزە نوزی کارەسات و سەرابێکی ئاودامانی 

بەسەرهات
کە بەسەردێ بەاڵم بەسەر نایەت

وەڕە وەڕ دێ وەڕین
 وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ وەڕین

بمدەرەوە
تێکەڵ بە توێکڵی سۆز و هاڕین

بمدەرەوە
دەیانکەمەوە سێدارە و سوارییان ئەبم

سێدارە خۆ هەر سێدار نییە
جاری وایە دوو دەست و دوو قاچە

جاری وایە نەرمە... گەرمە
وەڕ وەڕ بوەڕە وەڕ 

بوەڕە وەڕین بوەڕە وەڕین وەڕ وەڕ
وەڕین ڕاڤە ناکرێت بوەڕە
وەڕین القە ناکرێت بوەڕە

وەڕین لە سێدارە نادرێت بوەڕە 
وەڕ وەڕ وەڕ ڕادوێ 

وەڕ وەڕ وەڕ ڕزگاری 
وەڕ وەڕ وەڕ ڕای تۆ چییە؟ 

وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ ڕاستی و ڕاز و ڕەها و ڕاهاتن و ڕابوون و ڕێـــــــــــ 
                 لە ڕێ گەڕێ 

واز بێنە و بوەڕە وەڕ وەڕ

گازندەیەکی کە هەیە دیوار لە بۆشایی بەروپشتە
دەنا شارەزایش دەیزانی 

بە هەڵخستنی سێدارە چوار کۆڵەکەکەی شا ڕەزا دەبێ
بۆیە بمدەرەوە لەم وەڕینە بێ ورەدا

وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ
تا وەڕ راستەوخۆ وەڕ لێی وەڕ وەدەر وەڕ کەوم وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ

قەرزەکەم دەوە ئەی شەوە شەهیدەکەی سیاساڵ
کە تەنیا تاقەتی تۆم هەبوو – یە

ئەودەمانەی جیهان مینی ژووپەکەی هەڵدەداوە و 
کازیوە دەستی بە چیرۆکی بازنەدەکرد 

ئێمە هێند تێر بووین جگەرەمان دادەگیرساند
تێکەڵی توێکڵی سۆز و هاڕین
کە وەڕین تێکەڵ بە با دەبوو

کە باران تێکەڵ بە بۆنی کاگڵی سەربان
کە هەنگەژاڵە تێکەڵ بە گاوانی

کە مەڕەکان بە شو نەبا بە شوان
و کە گشت تێکڕا تێکەڵ بە تێکەاڵویی

تێکەاڵوی تارا
وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ بوەڕە وەڕ وەڕ وەڕ وەڕینت دێ وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ وەڕینتان
دێ. وەڕاندویانن وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ دەمانوەڕێنن. وەڕین دێت وەڕ وەڕ وەڕ.

وەڕین دێت و دەڕوا و دەوەڕێ. وەڕین دەبێ بوەڕێ و دەوەڕێ وەڕ وەڕ وەڕ

بمدەرەوە بم
دەرەوەی دانەوە چاوێکە 
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سەیرمان ناکا
دەوەڕێ

دەرەوەی چاو، مێشکێکە 
نامانهزرێنێ

دەوەڕێ
دەرەوەی مێشک، دانەوەیەکە ڕژد

 نایداتەوە
دەوەڕێ

وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ
تێکەاڵوی بازنە و توێکڵی سۆز و هاڕین و شار و تۆزی ڕێی کانی

کە تەمایەرە گوڵێ
وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ

کە ڕەزایە شا و شارەزا لە دوا قڕوقەپدا وەڕین ئەقورسکێنێ
وەڕین ئاوی ژیانی نۆش

وەڕین ڕێگەی خەباتی خۆش
وەڕین پشت و بەری دیواری بۆش

وەڕ وەڕ وەڕ وەڕ
     وەڕ وەڕ وەڕ
   وەڕ وەڕ وەڕ

بە هیچ شەممەکانی هەرتەوە
          له م  ئێ ـش ـواره دا وەیالن

هەاڵڵەسۆهرابی

:من ئەگەر درەخت بم
بیرم کردووی     باڵندەیەک

تۆ ئەگەر تەناف 
خۆم داوە لە داری تەماشات

لە خەڵوەتی موکەعەبێکدا

هاوینتر لە سانتیگرادی ئەم عوسیانەی لەشت 
پێش ئەوەی ڕەنج    

پازێلی خە-ن-جە-رێک- بێ لە جەستەدا   
دڵێک    ترنجاوەتە ئەم عەسرە تەنگ  

چاوەڕێی بای
لە کۆاڵنێ کە قەفەس بوو

هەراسی هەڵ چنیوە بە لێوت   ماچ

:دو منارە خوارتر لە خودا        
 داگەڕە بە بێ تاقەتیم دا 
شار درۆیەکی نارنجیترە 

تااااااا شووعوری هەر چی منە     نیگەران
    

منێک بە جێ زەرفەکانەوە لە دار درا

نە سیاسی       نە ئەفسوردە
دەشوا   دەشوا   دەشوا 
کەف بکەن ڕەنجەکان
جیهان کۆک بێ      بە کاتی   کریستاڵ و چایی 
فینجانەکان ڕیز بن
چەقۆکانیش
زەوی قریشکەی ژنێک بێ لە بەرد
:بهێڵە  فنجانەکان بەردەمەوە 
                        پڕڕڕڕڕڕڕ  ژ
                        بەسەر تەنیاییەکانت دا
چاوم حەزی لە کەشفی ورد بوونە 
دەستم کەشفی خوێن 
لە سەر قاڵییە  مۆدێڕنەکە
 ژێر موبلە کالسیکەکان
بگەڕێم بۆ لەتێکت   
بۆ  لەتێکم

:منێکی تر 
خۆت هەڵی بژێره 
بە چی بتکوژێ
     چەقۆۆۆۆۆۆۆ یانماچ

)پێدەکەنی و 
قامکت 
قامکت قەپ
قامکت لە سنورەکان 
قامکت قەپ لە سنورەکان دەگرێ (
پێ ناکەنم و
سنورەکان
سنورەکان شەرم
سنورەکان چڕژ
سنورە شەرمنەکان چڕژ 

:لە لێومەوە دەست پێبکە مژین
وەک لە دۆزەخ هاتبێتمەوە ماچم کە
دەست بسوو لە تەنیاییم  بە ڕیتمێکی نوێتر
ئەم سەفەرە ژانێکی ئێش     خۆشتر
کە هیچ شەممە تابڵۆی ڕمانە 
بە مەسیری هەرمەوە
وا بە سەر چناری ئەم مەالفانەدا 
ڕاکشان       ڕەنج 
کە مردن تۆ بووی و ئەو وشانەی 
بە شێ وە دەستمان پێ کرد 
 
پاڵ-لە بستێک دوورییا- کەوتووم و 
ئەڵێم :خوێن 
         خوێن 
         خوێن 
دەستت حەریس تر دەلورێنی
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بۆ بەشێکی نەرم لە مندا 
 ڕێ -بە کۆاڵنەکانی لەشم دا-

کەوتوی
سپێدە کۆدەکەیەوە

بێرمۆدام   
ڕاست لە تەوافی ئەم موسەلەسە  ڕۆدەچی

بێدەنگی حەزێکتە لە دیالۆگ و عەسر
وەک چایەکی کواڵوی دەمە و ڕژان 

دەمەو مژ
 دەمەو پڕژ

سەرت تا شانم بەردەبێتەوە
لرفە 
لرف 

بە ئۆرگاسم و گەرما گاڵتەت دێ

:سانسۆڕی کە 
سانسۆڕی چی 

ئەو وشانەی لە شێعرا شوورەیین 
لە منیشدا 

کە خوێنی گورگ لە دەمارەکانمدا سپی         شێت دەلورێ
بەیانی بە کاتی ژنێک کۆک دەکەن      بە پێوە مرد بێ

پڕ لە تابوت و تک
تک    تک دەتکێیتە حەوزی بەتاڵی سەرمەوە

قەفەسێک نەرم 
لە خەلسەی ڕاخراویی خۆمدا     مشت

لە جەنگەی ئەم هەناسە 
کە نایە مشت   مشت   مشت 
پاڵ کەوتووی و ئەڵێم: خوێن 

ئایەتێکم نەنوسراو
ئەبەدییەتێکی وەیییی الن  الن   الن 

بە کۆڵی سنوورەکانەوەم 
بە کۆڵی ڕەستەکانەوە    مەنگ     نەوتراو

دە وەی لێ  دە وەی لێ  وەیلێ  وەیلێ وەیالووو
پڕ لە تابووت و تک 
پڕ لە تابووت و   تک

پڕ لە تابووت و     تک

تکا چاوت   لە لێوت  ئاوت لە سەر پێستم 
گەرمی 

بێ شەرمی 
بەخودا عەوەزیت 

تۆ ڕاستی و 
من ڕێگا  کە درۆ نی

دەستم پڕ بووە
لە مەیلەو جیهانێکی موزەخڕەف 

حەزم لە شینە       
 تک 

       بەم عەسرەدا حەشارم دا

لە گۆڕێکدا کە نیمە    ئاو    بمنێژێ
لە ئاکواریۆمی زەمان دا 
تا سنووری خنکان  نزیکتم 
نزیکتم نزیکتم نزیکتم
بەرانبەری چۆکت 
دەستت بێتاقەتە  
لێوت “تەنیا”  چزاوەتە پێستی
ها قژم تەناف 
بە ناحەزی لەشمدا یان وەرە خوار 
یان بمسوڕێوە  بە دەوری ئەم قاڵیە دوولەسێیەدا 
 گێژ بم  گێژ بی  گێژ بووین
سووڕ -سووڕ سووڕ-  سوووڕ بەربینەوە      
بەربووینەوە لە دنیا
لێوت گەیشتە سەر ئەژنۆم
چۆک دادە       تک
بزانە چۆن الی چەپت دەبێتە     ئاگردان

ڕۆیشتنێک تەعارووف دەکەی بۆ گۆڕم
القەکانم شۆڕ دەبنەوە   بێ دار
جیهان داغتر لە سەردەمانی هیتلێرە
فینجانێ فێنکاییم دەخۆیەوە
                      فینجانێ واج
                             تف 

:بهێڵە فنجانەکان بەربنەوە      بەتاڵ
الی ئێمە سەعاتەکان بە پێوە دەرەتانن
کە ئاو دەڕووخێ
شار گۆرانی دەڵێ 
دادەڕزێن شەقام و
ئەو پیاوە جڵفانەی پێیان وایە ژن یانی ژان

ئەمێستا جیهان دەفڕێ
بە هەموو حوفرەکانیەوە 
شڕۆڵی مۆسیقایەک لە ناخمدا دەگنخێ 
دەگنخێ و
دەگنخێ و
دەگنخێ
وە تۆ نازانی لە دەست چوون دەبێ چۆن بێ!
بە ئێستای شاڕەگمەوە
             چەقۆیەک تا هەمیشە  
ـ وارەیە وەیالن ـ شـ  یان پڕ قەوارەی ئەم ئێـ 

ئاسمان لە ژێر پێم دا

                                              دیمەنسۆهرابی

تامی شوشەی شکاو دەدەم 
بێ ڕژانی بەرد و 
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لە خوڕینکی خۆم گەوزاوم، 
گایەک بە من پێ دەکەنێ و 

شاخ دەدا لە خوێنم، 
دەمووچاوم لە ژێر سمتی زەویدا 

هەر دەکرێ بۆنیم گرتبێ و
لەو کاتەدا 

مان هەر یەک وشەیە 
هیچ
.... 

 لە نێوان من و ئاوێنەدا
شتێک هەیە کە دەمترسێنێ

وشەیەکی بەجێماو 
الوێچێک لۆچ 

بزر بوون و
ترافیکی مەرگ کە دەمناسێت،

ترس لە جادە سەراوژوور 
بەرمدەداتەوه، 

درەختێک ڕەگی کوتاوە
لە سەرم دا،

لە نێوان من و جیهان هەندێک وشە بەجێماوە
من، یەکێکە لەوان 

یان مان، یەکێکیترە 
کە دزەی کردۆتە خاکەوە و چیتر 

ترسەکانم نامترسێنن،
پێویست بە پێویستی ناکات، 

من شاخ لە ئاسمان دەدا 
کە هیچ کورسیەک نایگرێتە خۆی 

لەچکەیەکی سوور دەیگەوزێنێ لە نەفامی و 
دەڕشێتەوە بەسەر ڕۆژەکان دا، 

قرچە قرچی ئەم جەستەیە، تەنیا 
کۆتاییە بۆ ئاوێنە 
بمانهەوێت یان نا

ڕوویداوە،
پێش ئەوەی کورسی ببارێت 
یان چەقۆ لە ئاسمان دا بکات،

چیتر بڕوا بەم درۆ دێرینە ناکەم 
کە پێویستە هەمووشتێک لە جێی خۆی بێت

پیرۆزیەکان 
ڕێگاکان 

باران 
یان پێاڵوەکانم 

کە دایکردوە بەسەر ئەم ئاوێنە سوتاوەدا

هێشتا ماچێکم ماوە بە لێوی تاسەوە

       سوهەیالمەیهەمی

رۆژێک دێت،
درەنگ یا زوو نازانم

بە سەر پێکەنینەکانمدا سارد 
دادەنیشی

چاوی شەرم دادەخەی
بە سپیایی سینگ و مەمکمدا 

ماچە شینەکانت
دەپڕژێنی

رۆژێک دێت
زوو یا درەنگ

بە ئامێزمدا خۆت هەڵدەواسی
بۆ مەرگترین باوەشت

هێشتا پێکەنینێکم ماوە 
بوەستە

هێشتا سەمایەکی شێتانە و
مەستییەک تا ئاوەنگی کازیوە

بوەستە با 
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کۆ بکەمەوە ئەم ناوە لە خۆم
ئاخر دەستێکم لە هەتاوە

تا نەسووتێ و
دەستێکم بە پەنجەرەی شەودا
تاریکی بە سەر ئینجانەکاندا 

نەڕووخێ

ئامێزم ئاژاوەی جادەکان دەگۆشێ و
چاوم هەوری تاسە 

هەڵدەوەرێنێ

هێشتا ماچێکم ماوە 
بە لێوی   تاسەوە

 تا زریکەی زەردەپەڕ هەڵکوڕماوە
بە بەربوونەوەی بەرزاییەکانی مەرگدا

  تۆ کەروێشکە دەکەی و
 دواهەمین هەناری ئەم دنیایە

دادەکەوم
لێگەڕێ لە کراسێکی خەت خەتی 

و پەڕاوێزی بێدەرەتانی
نەختێک لە سەر لێوی ئازادی

سروودی باڵندە بم

لێگەڕێ هێشتا
هەڵمی ورووژاندنی هەناسەی سەربەستی

بەر ڕوخسارم نەکەوتووە
خۆم بە دەستەوە نادەم

من بەرەو ئاسۆ
چاوم شەهیدە

لە دواوێستگەکانی شەمەندەفەری مەرگدا
دادەبەزم

گەروومت پێ نادەم
دڵپڕییەکانمی پێیە

ڕاوەستە خەونەکانم بە پرچی 
هەتاودا هەڵواسم

خاکیش خۆم
ئەوانەی کە دێنەوە بەرزەخەکانی واڵت

هەڵگری هەتاو و
میراتی خەونەکانمن
ئەوانەی دەگەڕێنەوە 

فەڕشی چاوم بە پێاڵوە شەکەتەکانیان
هەڵکۆڕماوە

ئەوانەی ڕۆیشتن تا کانیاوی تینوێتی
تا هەاڵتنی تاریکایی

هەناسە بوون

بوەستە ئەی دووانەی لە دایکبوونم
بۆنیان هەڵمژم

پۆلێک کۆتر دەورووژێنن 
باخەکانی بێ سێبەر 

دمدمیی

سۆرانمحهمهدسووره

ئـ
جێی هێشتین.

ڕێگه كانیش، به ره و ئه شكه وت هه ڵده ڵووشران.
له  ڕێگه كان دابڕان و

له  دابڕانیش ڕۆیشتن جێده مێنێ.
ته وژمیش، كه  هه موو گیانێك زگپڕ ده كا

به تیووته  ده بێ .
شه و دره نگ،

كشانێك به  ڕێگه كانی تاریكیی دادێت.
له  هه ركوێیه ك، به الوه تر  له  مانگ

دڵۆپێك خوێن ده  پڕژێته  ده موچاوی.
گوست بۆ  ئاگرێك درێژ ده كا

ئاگر نێوانی خۆی و
تارمایی دمدمییه كانیش له  پشته وه ڕایان* سه یر ده كا.

نیگا له  چاره نووس هه ڵده نووتێ،
كه  بردوونێتییه  نێو تاریكایی “دۆڵی شه هیدان*”ـه وه .

نـ
ئه وها كایه كان ده سپێده كه ن و 

پرسیاری  هاوڕێ سه رمابردووه كه ش :
ئاخۆ ده بێ بزانین ده بین به  چیی، تا ببین؟

كـ
ورد ورد په نجه كان ده كه ونه  وه  مه له ی تاریكیی.

 گمه ی گاله پێك، ڕێگه   ده یبات.
پێیه كان؛ پشووی ڕووحێكی نه حه جمیو ئه نگاوته  ده كه ن و

خه ونیش؛ نێوان تاریكیی و هه ناوی وێرانبوون ده  نجنێ.
سێبه ری مه ودای نه خۆشییه كی به رترس

ده كه وێته  ڕاچڵه كین، كه مێك دواتر،
ئاسمان هه ناسه  ی ڕاز*ی ئه م به ر هه ڵده میسێ.

له نێو هه ره سهێنان و دوا نووزه، 
به  ئه سته م ده بیسترێت، هه وا؛ ڕێگه ده سپێكردنه وه یه .

یـ
له و سه ر خاڵی ڕێگه یه كی ونبوو،

ده نگی گازێك ده بیستم.
ئه مه ش تۆیه كه  ئه نكیدۆی بچووك

هه میشه  له  خه ونه كانمدا هه ر به  بچووكی
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به  هه مان ئازار،
نەخۆشییەکی هاوماڵ و سەفەر ده ژیێت.

ده بینم مۆڕه  له  مردن ده كات و 
له  ده می زیندووان ده ڕوانێت،

باسی نوێماڵێكی تازه  ده گێڕنه وه .

د
شه وگه ڕین و

هه نگاوه كان تێكهه ڵه نگێوی قه ده ر ده بن
شه یتان بنلێوه و شپرزه یه ،

ناحه جمێ نا   .
ئافاتیش له به رخۆیه وه :

ڕێگه وشه كان، خه یاڵی الڕێیییه كانت نه بوون؟
مه یلی خۆخزاندنه  بوونی با،

دڵه ڕاوكێی بینین و نووزه ی قوربانییه كانت،
له سه ر چ ڕێگه یه ك و به  كام ئاڕاسته دا ڕاهێشت؟

ۆ
شتانێك مێروو نین و

مێرووله  ئاسا به  له شمدا هه ڵده گه ڕێن.
ده نگێگ به نێو سێبه ری زناره كانه وه  وه رده بێت و

پێیه كانم ڕێگه یه كی كۆن ده دۆزنه وه .
چیلكوپاڵی كۆن له ژێر پێیه كانم ده بن به  زینده  خشۆك.

داهۆڵی ڕۆخ هه وێزه  كۆنه كانی شه وین و
مه نگیی له  مانگڕاماوی هه ركوو*یه ك،

به  خێرایییه ك له  خه نییان ده بڕم.
ئاوه دانیی له  پشتڕا دوورتر و

تارمایی به ربار*بووێك وه ك ملی دابێت،
تادێت نێزیكتر ده بێته وه .

نـ
پێ ئه نگواو و نه فره تی ڕێگه كان،
كرم ئاسا كه وتوونه ته  نێو سه رم.

ته راتێن ده كه ن.
قه ده ری بێدۆستییش له پشتمه وه یه .

ته مه ن  ڕێكۆچی وشه  مێرووله  ده كا و
مانه وه  له گه ڵ پێداڕۆیشتنیش،

خستوومیه تییه   دڵه خورپه ی  شه یتانیی.

خـ
ئێستا نازانم چییه  ختووكه ی ڕاڕایییه كانم ده دات؛

بڵێی ده نگی ڕابردووی ڕێگه كان بێت ،
گازم بكات، ئه هۆی غه ریب؛ پێكده گه ینه وه؟

و
شار له  سه رقاڵیی نوێژه مێگه ل ئاواده بێ و

ده نگێك ئاڕاسته ی ڕووانینم ده پێكێ.
مووی له شم ڕیز ده به ستن و

ده كه ومه  سه رپشتی نهێنییه كی زوو؛

به ره و كوێیه ؟
ڕێگه كان؛ نووسراوه ی وێرانبووه كانن.
ڕێگه كان؛ ڕه گی ئاژاوه یه كی نه ناسن.

شـ
ده نگ ؛ له  خاڵێكی ڕێگه وه  و
هه نگاوه كان له گه ڵ ئاوه ژووبووی قه ده ری شار ڕێ ده كه ن.
له  غه ریبیی، ڕێ وه ساڵكه وتووه كان كه مۆ* ده بن و  
به هه زار زمان، بوونم په رته وازه ی تووله ڕێیه كانیان ده كه ن.
بوون ده ئاڵۆزكێته  ڕووخساریی ژنێكی دمدمیی* به ناوكه وتوو و
سه هه نده ییش له گه ڵ تاریكیی هاوئاهه نگ سه ما ده كات.
هاوڕێ قه قنه س ئاساكه شم
“نامه  ناته مامه  كان”؛ ته واو ده بن و ته واویش نابن،
ده گه نه  جێو ناشگه نه  جێ؛ وڕێنه  ده كات.

سـ
خه یااڵنی سه رم، له  هیالكییم ناڕه ونه وه  و
به  ده م شه ڕی ڕێگه وه ، یه كده نگ هاوارم لێده كه ن:
ئه هۆ شه یتان:
 له به رده م ته نگه ژه كان
به به رچاوی خودا په ركه مگرتووه كان
ڕووح به چ بێگوناهییه ك داده كێشیت ؟
ده با قه ده ری شار ، كوفر ئاوه ژووی بكاته وه .

خـ
 با قه ده ر كۆكردنه وه ی لێكترازانه كان بێت .
بۆ ئه م قه ده ره ت گوناهـ ئاژۆبه، 
ئه ی خودا  په رێشانه كه م، گوناهاژۆبه،
بێ له  نه سه كنین؛
چ شتێك ختووكه ی پێیه كان ده دات!

تـ
ده نگ له  الڕێ، نێزیك،
ده مخرۆشێنێ.  فێ-ده بمه وه .
شه یتانیش؛ به ره و پێكرانی پێنه كران فیتوو لێده دات.
ده نگه كه  هاتووه ، لێ نێزیك به  لێكناكۆكبوون
به  خۆشه ویستییه كی ڕقلێبوون، ده متاسێنێ.
ده نگه كه ، من و شه یتان؛ نه خۆشسه خت ئاسا،
له  وێنای “هه شت”ێكدا، له تر ده ده ین و ڕوو بۆیه ك ده ڕنین.
ده نگه كه،  ده چێته  باوه شی بووكه  به فرینه كه  و
له  السایی ئه وینداره  مه ستبووه كانه وه  ستران ده چڕێ:
به  بۆنه ی تۆوه  كه   مردین،
چه پكه  پێكه نینێكمان له گه ڵ بنێژه .
ئه ی تاڵووكه یی ئیرۆسیم له  ناته بایی ،
وه چه ی گومڕاخوازێك بڕاسێ.

پهڕاوێزهكان:
پشته وه ڕایان: له  پشته وه یان ڕا، ئاخاوتنی ناوچه یییه . دۆڵی شه هیدان: دۆڵێكه  ده كه وێته  چیای 

“هه ندرێن”.
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ڕاز: )١( نهێنیی. )٢( ئه و لێواره  به ردینه ی له  شاخ، كه  چه ند مه ترێك زیاتر یان كه متر هاتووه ته  ده ره وه  و 
له  ده می باراندا، په نای بۆ ده بردرێت، جیاوازه  له  به ڕاك )نوانوو(؛ كه  به ڕاك واده كات باران ته ڕت نه كات.
*هه ركوو: -1هه رچۆن -2 یه كڕاست، ده ستبه جێ. -3هه ركه و، هه قێو، حه قێو: ئه و ئاوه یه  كه  دوای 
باران له  شاخ ده مێنێته وه  و شوان و ڕێبوار تێنوویه تییان پێده شكێنن. زیاتر ئاوه كه  لە بەرددا دەمێنێته وه .
* به ربار: -1 ئارام. -2 ئه و كه سه ی له الی “دێوانه “كان جزیه  نه دات، پێیده گوترێت به ربار. فاڵنه كه س 

به رباربووە، لێره  وه ك هه ڵگه ڕاوه  له  وشه كه  ڕوانراوه .   
*كه مۆ: وریا و فێڵزان. گورگێك كه  فێڵ له  شوان بكات و له  پشته وه ڕا په رێز بۆ مێگه ل به رێت، یان 

ئه و بزنانەی، به هۆی ته نبه ڵییه وه  یان نه خۆشییه وه  بێت، لەدواوەی مێگەله وه  بڕۆن. 
* دمدمیی: پێوه ست به مێژوو، داستانه  ئه فسانامێزبووه كه ی قه اڵی “دمدم” به كارهێنراوه  . 

ژمارە حەوت کامتانن؟

عەبدوڵالگوالبی)هونەر(

ساڵو خانم
ئێوە لە ئەمریکا شاعیرن ئەرێ؟

یانی بە قوالپیشەوە دەبن
یا ڕێک نیشانەی پرسیارێکە ئەڕێ لوتتان؟

یانی کۆتریش دەبرژێنن لە فڕۆکەی ڕۆحدا ئەرێ
بێتوو بە یەکەوە لە سەر سەندەڵی کارەبا
دانیشین و ئێوە پرسیارێکم لێبکەن چی

یانی دەس بخەنە گیرفانمەوە چی
دەی هات و کوتتان پێستت سووری

بتکێمەوە پێستت سووری
برشێمەوە پێستت سووری

وە
گەرەکم بێ هێندێک میزەکە بترازێنم

بۆ؟
ئاخر لە پێشتری یانی بۆ تۆپێکی سارد

دەگەڵم ناخەوێ بێ بڕانەوە خۆشی بە پێستمدا یا

نازانم 
نا 
نا 

پەیوەندییەکم بە مێلۆدیاکەوە نییە
هەر ویستم شێعرەکەتم لە پێشدا بنێی

یانی بە کامە زمان؟
تۆ چۆن دەڕەقسی؟

من هەر لە هەوەڵەوە خەڵکی ئێرە بووم
تۆ پێستت سووری یا

توشا ئەمە بەرزێ
ئەخۆیتەوە؟

ژمارە شەش کامتانن!؟

هەمیشە هەوا دادەبەزێ کاتێ به ژێرکراسەوە 
یانی ناوێسی دەی تکایە

جۆرەیەکی

من دیاریکراوم بۆ فێستیواڵەکە
چەن شتێکت وت هەر تێنەگەیشتم

ئەوەتا گوێ بگرە
تەالنی تەالنی لێکەوە مژ تەالنی
بەر لەوەش بیستبووم
دێی بە یەکەوە ماچ ، سێبەر یا

خانم ئێوە برواتان بە چاپەمەنی هەیە؟
یانی ئەگەر دەزگایەکی ناسراو
بۆ دەسدرێژی و بگرە پێکدانووسان و تەنانەت سەماش
تۆ خۆت حەزت لە چییە
دەی مەمکت ئەو شوێنە چی
دەی باسکت چۆن دەردەخەیتەوە لە پێخەوەکە
یانی هەر هەموو تەمەن بە کتێب خوێندنەوە و دانس

ژمارە حەوت کامتانن؟!
کە ڕۆیشتم خاس بڕوانە لێم
ناوێرم
نا
راستی من جەوازەکەم جێ هێشتووە لە کوردوستان
چی
هاهاهاهاهاها

لەمێژە شەوگارێکی پاراستن لە مەزنی و شەڕ
لەمێژە پۆلیسگەلێکی بۆنی ئارەقە و حەشیش
لەمێژە سەروسەکوتیکی با با
بابانوێرانێ منی خاوێ رەبەنی
ئەگە شانان هەڵداوێم قاچان دەکێشمەوە دەر لە هەڕەگی
وەسەرم باو خەمۆکی دای پەرۆشی
هەڵ.... دا .... ئەو..... چەو
یانی
بەرگەکەم یەکەمین هەناردەی ئاواز
مەلی رەگەز و پاشکەوتێک لە باران
کە مناڵ بووم
گوڵبژێری و ئەو ماشێنانه کە بە هەڵکەوت هی من بوون
 دایکم هەلێک چایی بوو هەلێک ماسی بۆ ڕەنگ دەکردم
ئێمە سێکس و کوێرەوەریمان بە سەردا سەپابوو
حەمامچییەکان خۆشیان نەدەویستین
شاترەکان لێمان بە ڕقدا دەکەوتن
فێریان دەکردین تف لە ماستاوی مامۆستاکان بکه ین
دەیانگوت ئەوەی شەونخوونە بەختی دەکرێتەوە
یێخەیان دەگرتین ئەگەر چزووی هەنگ دەرکێشینەوه لە مەمکۆاڵن
پێمان وا بوو دەبێ حەتمەن فێری گریسکاری و نان خواردن بین
راماندەکرد
بە شوێن مشکدا
بە شوێن پەپوولەدا
بە شوێن تراکتۆردا
دارتێلەکانمان قووت دەدا
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هەناسەمان سوار بوو هەمیشەی هەناسەمان یا

خانم  ئێوە شاعیرن؟
یانی گەرەکمە بۆ ئەو ژنانە تووشی شێرپەنجەی مەمک هاتوون

مەگەر دەکرێ؟
یانی لەوێندەرێ شێرپەنجەی مەمکیش هەیە تەالنی؟

تۆمەز
ئەوە خەونێکە لە زەریای مێشدا

لە مێشکی گڵۆپ
بەو پێستە سوورەتەوە هەموو وشەناسێکی پۆڕن

ناوکت دەخەنە بەر لێکۆڵینەوە
تۆ دەرناچی

یانی پشتیوانەکەت دەبێ پەنابەرێکی یاسایی بێ
هەموو جەستەم لیری پەمەیی دایگرتووە

لێکدا لێکدا دەکۆخم و باوێشکم دێ
تۆ جگەرەکەت زۆر بەلەز دەخۆی

ئەوەی راستی پرسیارێکی ترم نییە
بە تێبینێوە تەیاری بەو پەت و سینگەوە شەو
هەر لە ڕووم هەڵنایە سەیری ژنی ڕووت بکەم
نەخۆشییەکەم ئەگەری مەرگیش نییە سێبەر

ئەی تۆ چی دەزانی 
یانی وەک هونەر و تێکنڵۆژیا و پیاوکوژی و ئاڵتێرناتیو

من ڕۆژنامەوانەکانم خۆش دەوێ
هەر لەخۆوە پێمخۆشە پێیاندانووسێم و جێگۆڕکێی هەناسە و بەلەک و لووتیان 

بکەم
ئەوان خوازەیەکی تفەنگۆکین بە المەوە

ناتوانم پڕ بە شارێکی زبڵ و خوناوە بیاندرکێنم
لەوەتی ویستمە لە واگۆنێکدا سەر لە ڕانیان

یانی بە پەڕوپۆ وەدەرنانی پاسەوان و یانی چووزانم شتەکە
قسەیێ تریشم کە شاعیرەکەیە کە زۆر ببوورە

بە دوو قۆڵی کەپسوولێک تۆز بە ڕوومەوە دەپژێنن
وەبیرم دێتەوە باوکم زستان بوو

هەر بۆنی باڵتەکەی دە لووتمدا دەگەڕا
قاچم دەتەزی

لەرزێکم دەنیشتە شان و باسکان

یەک و بڕێک
کام بەرەی کابان

کام لەوەڕ و شەقڵی کوڵمت ئەگەر بە ماچێک نەشکاوە
گشتان شاعیر

گشتان زەنگیانە له هۆزی ون

تازە کامێرا داهاتبوو
دەسگیرانێکم بوو کورتەبااڵ

سووری پێ جوان بوو
یانی سادەترین ئایەتی هەرمان و حەز

مەخابن
مەلی ڕنوو بوو خەون

یانی ئێوە دە هااڵوی فرۆکەخانەییدا
دەشتوانن رەنگەکان لێک جیا کەنەوە؟

گەرەکمە
لە فێستیواڵەکە لە الی یاریزانێکی پاتیناژ دانیشم

یانی کۆڵەوارترین حیکایەت خوانی سەرکەوتن
ئێوە

 زستانیان خوێ ئەکەنە مل بەستەڵەکەوە؟

ساڵو خانم
س.....اڵ.......و

کەسێ نییە؟!

ئەو دەستە دەناسمەوە
کە

رادەکەم بەرەو درگاکە
خەڵکێک

بە دوامەوەن
کۆاڵنەکە لە دەم جۆبارێ وێک هاتووە و دەپەڕمەوە.....
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ئارام: شاعیری بەرەی نائارام

“ئارام فەتحی” شاعیرێکی نائارامە کە قەت نەیتوانیوە 
کۆمەڵگەی  لە  ناکۆکیانەی  و  زوڵم  ئەو  نسبەت  بە 
کوردستان لە پێش چاوی هەموومانە، نادەروەست بێ. 
کارای  ئەندامی  مێرمنداڵییەوە  تەمەنی  لە  هەر  ئارام 
بە  دەستی  و  بووە  مەریوان  مەدەنییەکانی  ڕێکخراوە 
کاری نووسین بەتایبەت لە ژانڕی شێعردا کردووە. لە 
ڕۆژهەاڵت  ئەدەبییەکانی  کۆڕوکۆبوونەوە  لە  هەندێک 
و باشووردا بەشدار بووە و بەشێک لە شێعرەکانی لە 
گۆڤار و ڕۆژنامە ئەدەبی و هونەرییەکاندا چاپ بوون. 
ئەو تا ئێستا دوو کتێبی شێعری بە ناوەکانی “ئەوەندە 
بە مردنا تکاوم” و “من غوربەتم”ی بەچاپ گەیاندووە. 
گۆڤاری “شی” بە پێی ئەو بابەتە بەنرخانەی لە الیەن 
شیکارانی بلیمەتەوە، لەسەر شێعرەکانی ئارام نووسراون 
و بۆمان ناردرابوون، دۆسیەیەکی تایبەتی تەرخان کرد 
بۆ شێعر و شیکاری لە سەر شێعرەکانی ئارام فەتحی...

خوێنەری بن!
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نموونەی شێعرەکان

    ئارام فەتحی

)١(          
گورگێکە باوک

       بە منا ئەلوورێنێ
بە منا، حەپاندن و 

           وەڕاندن و
          دن و دن و دن ماندووە

مان بگرە ئەی تابلۆ!
لە تابلۆبوونت گەڕێ

            تاوێک چاو بە
            تاوێکیش...

_تاوێکیش پیاو
من لە پیاو بوون گەڕاوم

                             گەڕ بووم
                                   لەڕ بووم

                             باوک بوونت کەڕ بووم
جاری واش بووە تف بووم بۆ ئاوێنە

من کوڕێک قەرزاری تۆم
تەمەنێکی، بە هەڵە گەیشتیتە من

من گانێک هەڵە هاتم
         کۆاڵنێک

                  کوڕێک
                         ترسێک هەڵە هاتم

ئەم کوڕانە لە منا نابنە باوک
                باوکیەتیت بتەقێنە و 

                      خوایە یەکێکمان بمرە

)٢(          
ئەگەر دنیا نەوەستێ بەر لە هاتنت

                من سەفەرێکم ماوە نەڕۆم
بڕۆم لێرە، لە زمانی مەرگا کەومە پرتە پرت

       من لە زمانی ئەم ژیانە تێناگەم
           لە زمانی کۆاڵن

               کە هەمیشە بونبەست بمکاتەوە
من داکەوم ئەگەر لە وەرزێکا و

دڵتەنگ بم بۆ ئەوەی نەختێ بەسەر دنیا ببارێم
بنووزێنم ئەگەر بە سەگێکا و
  دڵتەنگی سەگ بوونی کەم

کات شەرمن کەم 
     کە لە ڕابردووما نەیتوانی بوەستێ

من لە ڕابردووما ماتڵم کەسێک نەیەت و
چی گۆرانیی دنیایە لەوێ جوێن بم

                   لەوێ خۆم لە بەرتا ببینم
                        خۆم لە بەرتا ماتڵم کەسێک دامکەنێ

                          کەسێک شووتی کردم و 
من لەم مەیانە داکەوتم

    وەک باوکم لە مەیانی مین
لە هەر کوێی ئەم زەوییە قەحبەیە دایەرەیەک بوو  
من خوالمەوە
لە هەر کوێی ئەم کراسە گیرفان بووم        
کونتان کردم
من کورسی بووم و
فەرموون ئێوەی ڕۆیشتن، دانیشتنتان تاقی کەنەوە!
وەک تاقی کردنەوەی من لە ڕەنگێکا
من لە تابلۆشا موسافیری نەڕۆیشتنم
    لە دڵتەنگیشا 
             ئاوێنەیەکەم هاشووری
من ئەترسم بەیانییەک هەڵسم 
بە دوای خۆما بگەڕێم
                                بە دوای خۆما بوەڕێم
گورگم ئەترسێ بەیانییەک هەڵسێ 
              سەگی ئاوێنەکە بشکێنێ
بترسم هەر لەم شیعرەدا مردبێتم و
      کەسێکی تر خەریکە بمنووسێ
                  خەریکە تەعارفم بکا بە جادە
                  خەریکە ئەنازەم بگرێ بۆ پەنجەرە
     یان کەسێک خەریکە بە جێی من بمرێ و
                                   خەریکە...خەریکـ

)٣(                              
وەک دیوار، کە بە زمانی ئاجۆر
     پەنجەرە، کە بە زمانی ڕوانین
من بە زمانی تەنیایی قسە دەکەم

                    وەک تۆ! کە ماندووی لە کچ بوونی خۆت
                    یان باوکم، کە ماندوو بێ لە باوک بوونی
                    وەک مردوویەک ماندوو لە مردنی خۆی
                    منیش ماندووم لەوەی شاعیر بم

کێف لە کێف بوونی خۆی ناترازێ
سەفەر لە ڕۆیشتنی
منیش لە بێدەنگیم

                               من ترساوم لە کوڕێ کە نیم
                               وەک ترسی تۆ لە پیری
                                     شەهیدێک لە فەرامۆشی
                                      منداڵێک لە تاریکی

بریا دەمتوانی لە نەبوونی خۆم کوڵ کەمەوە
وەک تۆ کە قژت
باوکم کە پشتوێنەکەی 

من ناتوانم لەگەڵ پەنجەرە، بە زمانی دیوار
لەگەڵ دایکم، بە زمانی پیاو
لەگەڵ نەبوونی تۆ، بە زمانی بوون
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    قسە بکەم

)٤(          
وەها کە گەاڵ پاییز بەجێ دێڵێ

      کە بۆن گوڵ
ئاوەهایە کە بەجێم بێڵی

ئێوارەکان چۆن بێنەوە
پاییزەکان

کە تۆ هێشتا نەهاتبیتەوە

ئەوەتا ساڵە و چاو لە تەمەنمان ئەکات
       دەنگە و چاو لە قسەمان

تماشاکە شەرابە و چاو لە مەستیمان ئەکات

تۆ کە خۆرەتاو ئەخەیتە کار
کە کات ئەخەیتە ڕۆیشتن

کە نووستی، جیهان بقوژێنەوە

دەست بە بارانەوە بگرم نەڕژێت
دەست بە زەمانەوە بگرم نەڕوات
دەست بە تۆوە بگرم تەواو نەبێت
دەست بە خۆمەوە بگرم نەمرێت

کە دەستت لە دەستم بەر بێتەوە:

             کە پاییز لە دەستم بەر بێتەوە
             کە ژیان لە دەستم بەر بێتەوە

             کە مردن لە دەستما بمێنێتەوە
کە تۆ لە دەستم بەر بیتەوە:

مردن بڕژێتە دەستمەوە

کە تۆ ڕۆژێک ئەڕۆیت و 
چی لەو هەموو بارانە کەم کە باریوە؟

     لەو هەموو پاییزە کە وەریوە
بە کامە ژیان واڵمی ئەو لەشکری مردنە بدەمەوە؟

کە تۆ نەبی:
             مردن چ لەززەتێک لە ژیانی من ببات

             وێڵ ئەبێ گریان لە چاوما و
             دووکەڵ لە قوڕگما و

             وێڵ ئەبێ مردن بە لەشما
کە تۆ نەبی:

 جیهان سەگێکە هار،   بمخوات
هەوایەکە پیس،     هەڵملووشێت

کە تۆ نەبی:
یانێ من بۆ مردن باشم

)٥(          
باران بەدرۆ باریی
دیوار بەدرۆ وەستا

با بەدرۆ ڕۆی
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ئەو دەنگانەی پەنایان بۆ گۆرانییەکان هێنا
                                  تا نەفەوتێن

ئەو وشانەی پەنایان بۆ شاعیرەکان هێنا
                                  تا نەڕزێن

ئەو بێدەنگییانەی خۆیان لە بەردەکانا شاردەوە
                                  تا نەدۆزرێنەوە

جیهان مردنی کەم بوو 
                                  تا بە حەقیقەت بگات

کێ ئەتوانێ چەقۆ لە سێبەری خۆی بدات؟
کێ ئەتوانێ قەپ لە تەنیایی خۆی بگرێت؟

              تف بکاتە دەمی خۆی؟
من سەدەها خۆر ئەناسم پەشیمانن لە خۆربوونیان

    سەدەها درەخت ئەناسم پەشیمانن لە درەخت بوونیان
    سەدەها تەنیایی

زۆرن ئەو ساردییانەی حاشا لە بەفری خۆیان
زۆرن ئەو سەربازانەی حاشا لە واڵتی خۆیان

        ئەو کتێبانەی حاشا لە نووسەری خۆیان ئەکەن

کێ یەکەمجار پەنجەرەی فێری ڕوانین

                دیواری فێری وەستان
کێ یەکەمجار مرۆڤی فێری تەنیایی کرد؟

کێ یەکەمجار بە بارانی وت ببارە
                بە دیواری وت بوەستە

                بە بای وت بڕۆ
کێ یەکەمجار بە مرۆڤی وت بژی؟

)٦(
من لە بنەماڵەی ڕووان و کەسوکاری داکردنی باران و سەوزایی

جەنابت لە هۆزی بڕینەوە و
                      تەورستان و

                         خزمی هەرە نزیکی داپڵۆسین و
                                                            داتەپین و

                                                                       لێژایی
من لە تایەفەی هەڵبڕینی هاوار و 

کەسایەتیی ناسراوتان لە ڕەچەڵەکی نووزە و
                                            سەرکوت و

                                                      پەرەپێدەری گریان

نامناسی نا، تۆ هەوای ئەم بارانە ناناسی کە دەبارم
نابیستی نا، تۆ هاواری ئەم ئازادییە نابیستی کە دەوترێم

تۆ سیمای ئەم ڕەنگە نابینی کە دەنەخشێنرێم

فێرنەبوویی ببیتە ڕەنگ و ببینرێی
فێرنەبوویی ببیتە ئاواز و ببیسرێی

تۆ سەرەتا نەبوویی تا دواترەکەی نەبی
تۆ نەژیاوی تاکوو بمری

نە واڵمێک بووی بۆ ژیان و نە واڵمێک بۆ مردن

واڵمی دەستەکان کە بوو بە کەلەپچە
واڵمی دەنگەکان کە بوو بە سکووت

واڵمی ژیانمان کە بوو بە مردن
شا ئێوە چ واڵمدەرەوەیەکی باشن!

کە سیمای خۆر بکێشێ شەوگار
کە سیمای ئاو بیابان

من بازجووەکەم ئاوەها دەمکێشێتەوە

چ شێعرێکە پشتم، کە شاعرەکەم شەلالقێکە درێژ
چ ئاوازێکە دەنگم، کە ئاوازخوێنەکەم چواردیوارییەکە بتوووون
چ بڵندە تێپەڕینم، کە ڕۆیشتنم کوناوەجەی درگایەکە سللوول

                                             سەرت داخە

شەوێ دروشمم و بەدیوارەوە دەژیم
شەوێ ئازادیم بە بەندیخانەوە

شەوێ لە خەونی بازجووەکەمدا ڕۆژ ئەکەمەوە
من هەر شەوێ لە شوێنێک لەدایک ئەبم کە مردن بێ

من هەر مردنێ دەبمە ژیان
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من هەر شەوێک لە تاریکیەک ڕۆژ ئەکەمەوە

ئەوانەی دەیانویست دان بەکارەکانما بنێم
ئەوانەی دەیانویست باسی تاوانەکانم بکەم

ئەوانەی دەیانویست دانی پێدا بنێم، ئەوەتا دانی پێدا دەنێم:
                      کە دەمویست شوێنی خۆڕ پیشان بدەم

                      جێگای ڕووناکی بۆ هەموان دەربخەم
            کارێک بکەم خەڵکی بزانن تاریکی تا کوێی ڕەنگەکان پەلی کێشاوە

من دیوارێکم ئێعتراف ئەکەم ئەمەوێ ڕابوەستم
درەختێکم ئێعتراف ئەکەم ئەمەوێ بڕوێم

من هەناسەیەکم ئێعتراف ئەکەم ئەمەوێ هەناسە بکێشم
شا چ تاوانبارێکم جەنابی بازجوو!

ئەمەوێ خانووەکانی شار دیوارەکانیان لەشانی یەک بدەن
ئەمەوێ سفرەی ماڵەکان، ئاستی پانی و بەرینییان وەکوو یەک بێ

شا چ تاوانبارێکم جەنابی بازجوو!
ئەمەوێ تامی دەممان وەکوو یەک بێ

من دانی پێدا دەنێم کە وتوومە بەندیخانە دیلمان دەکات
                                  بیابانیش تینوو

من دانی پێدا دەنێم کە وتبێتم هەندێ سفرە هێند پان و زلن، جێگای زۆرێک 
سفرەیان تەنگ کردووە

دانی پێدا دەنێم کە وتبێتم ناوی تۆ بازجووە و
                                   ئەم چوار دیواریەش بەندیخانە

شا چ تاوانبارێکم کە ناوی شتەکان دەزانم و من هەر بە زوڵم ئەڵێم زوڵم
                           من هەر بە ستەمکار دەڵێم ستەمکار

                        بە برینەکانی سەر جەستەشم دەڵێم ئەشکەنجە
شا چ تاوانبارێکم کە دەزانم کەلەپچە دەستمان دەبەستێتەوە و

                                گوللە، دەمانکوژێ
ئێمە کە سەرمان داناوە ئێوە لە سێدارەی بدەن
      کە دەستمان داناوە ئێوە کەلەپچەی بکەن

      کە چاومان داناوە چاوبەن
ئێمە کە سکمان داناوە برسیمان بکەن

     کە ژیانمان داناوە بمانکوژن
ئێمە کە دامانناوە ئێوە ئەو تەورانە بن کە دەبڕنەوە

                         ئەو فیشەکانە بن کە دەپێکن
                                  ئەو خوێنانەش ئێمە بین کە دەڕێژرێین

تۆ ئەتوانی ببیتە شنوود و تۆنی دەنگەکان بۆ بێدەنگی و خەفەکردن تۆمار بکەی
ببیتە هەندێ وشە و وەکوو “وسسس” بەالسەرووی هەر دەنگێکەوە کپی بکەی

تۆ ئەتوانی ببیتە ئەنگوستێک پەنجە بۆ ڕاپۆرت لێدانی دەستەکان بکێشی
تۆ ئەتوانی بەشێک لەو تەورە بی کە درەختەکان پیشانی بڕانەوە بدەی

جنسێکی باش بی بۆ ئەو تەنافەی ئێمەی پێ بدەن لە سێدارە و نەقرتێی
یان ئەو هەنگاوانە بی کە ڕاپۆرتی جێپێکانی ئێمە بدەیتە دوژمن

ئەو خانووە زەلیلە بی لە پەنا و داڵدەدانا بڕووخێی بەسەرمانا
ئەو دەنگە کزە کە ئەیەوێ بڵێ لە کام گەروو ئاوازەکان لەدایک بوون و کێ 

یەکەمجار وتی با ئەم سروودە بخوێنین، فاشی بکەی
ڕەنگی ئاشکرابوون لە نهێنییەکانمان بدەی

تۆ ئەتوانی هەر هەموو ژیانی ئێمە، لە کاسەیەک بلێسیتەوە و باش بحەپێنی
یان لەو دەموپالنە بی فوو لە چایی ئەم و ئەو کەی

لەو بلووک و سیمانانەی، بپاڕیتەوە لە دیواری بەندیخانە بەکار ببرێی 

لەو تاریکییانەی حەز بکەی ژووری ئەشکەنجەی شۆڕشگێڕێک تاریکاوی بکەی
یان ئەو برسێتییانە بی تەنگی بە سفرەی ماڵە بچووکەکان هەڵچنیوە

من دەزانم تۆ پێت خۆشە ئەو ئازارانە بی بەشمەینەتێک پێوەی بناڵێنێ
                             ئەو بەتاڵیانەی گیرفانی ئێوارانی کاسبکارێک پڕ 

کاتەوە
تۆ پێت خۆشە تۆنی دەنگی ئەو بازجووە بی بەسەرمانا دەقیڕێنێ

                ئەو فێعالنەی زمانی کوردی بی، خیانەت بە ڕێنووس و ڕێزمانی 
ئەکا

                هێڵی ئەو سنوورە بی نیشتمانێک داگیر ئەکا

بەاڵم
کە کەس نەما بژیی ئیتر ژیانتان بۆ چیە

تۆ و ئەوان پێکەوە بکەرێک بن هەوڵی جێبەجێ کردنی فێعلی مردن لە ژیانا 
بدەن

ئێمەش واڵمی پرسیارێک کە قدەغە کرا لەم دەقەدا حوزووری بێ

من دەزانم کەی نۆرە ئازادی دێت:
کە هەموو بەندیخانەکان پڕ بوون لە بەندی
من دەزانم کەی دروشمەکان دەردەکەون:

کە هەموو دیوارەکان بەرز بوونەوە
من دەزانم کەی زنجیرەکان دەقرتێن:

کە هەموو دەستەکان زڕڕەیان هات
کەی دیتن دەست پێ دەکات:

که هەموو چاوەکان چاوبەن کران
وەک تەقینەوەی دەنگ لە گەروودا

وەک بەخوڕ داکردنی فرمێسک لە چاواندا
وەک بەرزبوونەوەی بەشێک لە سەمفۆنیایەک

زەق بوونەوەی ڕەنگێک لە تابلۆیەکدا
             وەها خیابانەکان پڕ دەبن لە خرۆشان

                         درەختەکان پڕ دەبن لە ڕووان
                             وەها بارانەکان دادەکەنە باران و 

                                ئازادی دەست پێ دەکات
لە پەنجەرەکانەوە دەبێتە تەماشا و

لە هەواوە دەبێتە هەناسە و 
لە ئەشکەنجەگاکان ئەبێتە حەسانەوە و

لە سفرەکان ئازادی ئەبێتە نان

وەها ڕۆژێک ڕۆژنامەکان دەبنە بەسەرهاتی ڕۆژەکان و
                 ڕووبارەکان دەبنە ڕێگەی تێپەڕینی ئاوەکان

ڕۆژێک دەتەقێنەوە ئەو ڕووانانەی ماتڵ کرابوون
                      ئەو ئاوازانەی خەفە کرابوون

                      ئەو دەستانەی کەلەپچە کرابوون
                      ئەو ئازادیانەی دییل

ڕۆژێک دەتەقێنەوە وشەکان
           ئەو شاعرانەی کوژرابوون شێعرەکانیان دەژین

رۆژێک دەتەقێنەوە دەنگەکان
           ئەو گەرووانەی خەفەکرابوون، ئاوازەکانیان دەژین

 ڕۆژێک دەست پێ دەکاتەوە ژیان
          ئەو مرۆڤانەی لەسێدارە درابوون مرۆڤایەتییان دەژین
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ڕۆژێک ناوی ئێوە ئاسایی دەبێتەوە و
                          دەچێتەوە ڕیزی هەمیشەیی خۆی کە مردنە و

ئێمە سەرەخۆشی لە زوڵم ئەکەین کە تەواو بوو، 
                    لە چەوسانەوە کە مرد

                    لە ئەشکەنجە کە هەتیو کەوت
                    لە بەندیخانە کە خاپوور بوو

     سەرەخۆشی لە مردن ئەکەین کە مرد

شا من و بازجووەکەم چەن لێک دەچین، کە دەستمان بە دەالقە دەگا:
                                                 ئەو دەیەوێ پێوەی بدا و
                                                   من دەمەوێ بیکەمەوە

من و بازجووەکەم شتێکمان هەیە ئەوی ترمان نیەتی:
ئەو تاریکی لەگیرفانیایە و من نیەسم
من ڕووناکی لە گرفانمایە و ئەو نیەتی

                                ئەو بە دەمێک دەنگ خەفە دەکا
                                من بە دەمێک دەیڵێمەوە

ئەو بە دەستێک دەیبەستێتەوە
من بە دەستێک دەیکەمەوە

                                ئەو بە چاوێک کوێری دەکا
                                من بە چاوێک دەیخەمەوە دیتن

ئەو خۆر لە گیرفانی دەنێ و
من خۆر لە گیرافانان دەردەهێنمەوە

                                ئەو...ئەو... ئەو...
                                من...من...من...

)٧(          
شۆڕشێک کە قەرزارە لە مێژووا نەمرێ

مردن کە هەمیشە لە مێژووا ڕووی داوە و 
ئێمە وتمان ‘’ماوە هەر قەوم’’ێ کە چی بکا؟

          کە همەیشە لە مێژووا مردن جۆرێکە حەز ئەکا نەمرێ
                                   ڕووداو جۆرێکە، باوکم بترسێ ڕوو بدا

          کە باوکم هەواڵێکە مێژوو باسی بکا و
          کە تیڤی پڕ بوو لە دەنگوباس و 

              مێژوو پڕ بوو لە مردن و
من، ئەوەتا باوکم نیشتمانێکە پیر
     ئەوەتا باوکم هەواڵێکە زامار

                                    تیڤییەکان بیخوێننەوە
هەواڵەکان کە بە باوکم ئەڵێن ئاسوودە بمرە و

                                 ئاسوودە پیر بە و بهێڵە قژەکانت سپی بن
هەواڵەکان بە باوکم ئەڵێن کورد هەر ماوە و تۆ ئاسوودە بە، لە سروودێکا 

نەتەوەیی بمرە کە ڕێکەوتی مردنتمان لێ تێک نەچێ
مردن کە لێرە بەجێماوە 

                بەجێماوە گیا بنووسێت
                           چیا بگێڕێتەوە
مردن کە لێرە بەجێماوە گۆرانی بخوێنێ

                           نەوازشی ژیان بکا
                           ڕووداو بخولقێنێ

مردن کە لێرە بەجێماوە مێژوو بنووسێ
باوکم کە ڕێکەوتی هەموو مردنەکانی لەبەرە و

کە شارەزایە خوێن بگێڕێتەوە

               پێمان بڵێ قاچ چۆن هەڕا ئەکا و
                           دەست چۆن بەجێەمێنێ و
                           چاو چۆن فرمێسک ئەڕێژێ

باوکم کە باش ئەزانێ ئاخ هەڵبکێشێ
یان دایکم ئەوەندە جوان خەم ئەخوات:

                                         کەس نەتوانێ بڵێ کورد نییە و
ئێمە کە بە مێژوو ئەڵێین بمانکەرە بەشی خۆت
     کە بە تیڤی ئەڵێین بمانکەرە هەواڵی خۆت

     کە بە ڕێکەوت ئەڵێین جێیەکمان بۆ دانێ و 
ئێمە کە بە مەرگ ئەڵێین بمانکەرە مردنی خۆت
ئێمە کە نازانین لە سنوورێکا بژین قەدەغە نەبێت

                  لە ئاوێ بخۆینەوە پیس نەکرابێ
                  خەوێ بکەین، دانەچڵەکێ

ئێمە کە هەمیشە بە ڕەنگی خوێن کێشراوینەوە
                   بە دەنگی خوێن نووسراوین 

      کە ئیسفاڵتین بۆ شەقامەکان
          خواردنەوەین بۆ مێزەکان و 

ئێمە کە پەکی مردن ناخەین

مێژوو کە ئێستاکە گۆرانییەکە بەدەم باوکمەوە ئەخوێنرێ
        کە ئێستاکە بارانێکە باوکم لە ژێریا بخووسێ

مێژوو کە زۆرجار ترسێکە باوکم تیایا بتۆقێ

وەها کە کۆتر دوای ئەو هەموو دیلییە چاوەڕوانی فڕینی بێ
وەها کە نوور بخەیتە بەر هەیوانی شەوێکی تاریک

      کە بە ماسی بڵێی فەرموو ئاوەکەت
من باوکم ئاوەها ماتڵ بوو مێژوو بێت و بڵێ:

                        ئەم هەموو خوێنە بەناحەق نەڕژاوە و فەرموو واڵتەکەت
من باوکم پیاوێکە نە برسیەتی برسی ئەکا و

                    نە تینوێتی تینووی ئەکا و
                    نە پیری پیری ئەکا

                            بە مەرجێ نیشتمانێکی  ببێ بۆ مردن
                                         شەوێک بۆ خەوتن

مێژوو کە باوکم بەدەستیەوە ئەگرێ، پڕی ئەکا لە خوێن
        کە دایکم بەدەستیەوە ئەگرێ، پڕی ئەکا لە ئاخ

        کە سەرۆکەکانی ئێرە مێژوو بەدەستەوە ئەگرن، پڕی ئەکەن لە بەڵێن و
                                                                             لە 

شکست و
کە مێژوو پێویستە بە مێژوو پڕ بێتەوە

                         وەها کە درەخت بە درەخت
                               کە باران بە باران پڕ ئەبێتەوە

کە مێژوو لە دەستما بوو بڕوانێ نەیڕوانی
                     هەناسە بکێشێ نەیکێشا

کە مێژوو لە منا بوو بقۆمێ و نەقۆما

باوکم، کە بە دەنگی مێژوو نەبێ ناتوانێ قسە بکا
            بە چاوی خوێن نەبێ ناتوانێ بروانێ
        کە بە قاچی کارەسات نەبێ ناتوانێ بڕوا

باوکم کە قژی هی مێژووە    هەڵی وەرێنێ
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           چاوی هی مێژووە  کەم حوکمی بکا و
           پێستی هی مێژووە چرچی بکات

باوکم کە مێژووی خۆش ئەوێ
تووڕەیە کە درەخت تاکەی فێر نابێ چۆن بڕوێت
              کۆتر تاکەی فێر نابێ چۆن بفڕێ و

              تووڕەیە کە ژیان تا کەی فێر نابێ چۆن بژی و
              ئاگر بۆ ئەزانێ ئاگری بکا؟!

              تۆفان بۆ ئەزانێ تۆفانی بکا 
              مەرگ بۆ ئەزانێ مردنی بکا و

              ئەم خاکە بۆ فێر نابێ سیاسەتی بکا؟!

من باوکم پێی وایە گەنم هەمیشە بیری برسی و
                      ئاو بیری تینوو و

                      ئەم نیشتمانە بیری مردووەکانی ئەکاتەوە
باوکم ئەڵێ ناتوانی بە گۆرانی بڵێی مەبیسرێ و
                      بە تابلۆ بڵێی مەبینرێ و
                      بە مێژوو بڵێی ڕوو مەدە

با ڕووداوێک بێت و بڵێت من مێژوو چۆن بنووسم
                                                     باوکم کەمتر پیر بێت
                                                     دایکم کەمتر خەفەت 

بخوات
                                                     دراوسێکەمان زووتر 

بێتەوە الی منداڵەکانی
کارەسات بێت و بڵێت من مێژوو چۆن بنووسم

                                                 خوشکەکەم فرمێسکی کەمتر 
لە مێژووا داوەرێنێ

                                                 نە مردن هێندە سەرشۆڕ بێ 
و نە سەرکردەکان

مێژوو کە بە زمانی ئەو کانییە وشکەوەبووانە قسە ئەکا
            بە خوێنی ئەو سەربازە قاچ قرتاوانە ئەبینرێ و

            بە قژە سپییەکانی باوکم و
            لە کراسی ئەو هەموو مردووا ئەژی

من ئێستاکە ڕووت و قووت لەبەردەم مێژووا ڕاوەستاوم )وەک مردوویەک کە 
نەزانێ لە کامە گۆڕا خۆی بنێژێ؛ درەختێ کە نەزانێ لەبەر کامە بارانا بوەستێ 

و
برینێ کە نەزانێ خۆی بداتە بەر کامە چەقۆ

من ئێستاکە ڕووداوێکم ڕووت، مێژوو بمقۆمێنێ
                         بە مەرجێ باوکم ڕازی بێ لە تەنیشت هەمان پیری 

ڕابوەستێ
ڕاستییەکەی من ڕازیم ببمە سەرباز

                         بە مەرجێ ئەم سەربازە دەس ڕاگرێ
                         ببمە گۆرانی

                         بە مەرجێ ئەم گۆرانییە نەوترێ
              من ڕازیم ببمە مێژوو بە مەرجێ ئیتر ئەم مێژووە تەواو بێ  

کە مێژوو دێ و بە باوکم ئەڵێ مردن هەر بۆ تۆ باشە و
                   بە دایکم ئەڵێ ون بە و
                   بە شۆڕش ئەڵێ بدۆڕێ

کە مێژوو دێ و گوێ ناگرێ لەم هەموو خوێنە

مێژوو ئەڵێ من گۆرانییەکم، کێ وتی ئەم سەرکردانە بمخوێنن؟!
مێژوو ئەڵێ من تابلۆیەکم، کێ وتی ئەم ڕووداوانە بمخولقێنن؟!

                       مێژوو کە هەمیشە قسە دەکا و هیچ ناڵێت
                                            گوێ دەگرێ و هیچ نابیستێت

                       مێژوو کە هەمیشە دەڕوانێ و هیج نابینێت
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پێشەکی 
کەوتنە ناو گێژاوی غوربەت بە هۆی جیاوازی وەک شەڕ، کێشەی   
ئابووری، کارەساتی سروشتی، دەسەاڵتی سیاسی و تۆتالیتاریسم لە دەورانی 
باستانەوە تا ئێستا کێشەیەکی وجوودی بووە و باسی کۆچ لە ڕێگای ڕەوایەت 
و زمانەوە خوێندنەوەی لەسەر کراوە. لە مێژووی هاوچەرخ و مۆدێڕندا زۆر 
نووسەری ناسراو لە واڵتی خۆیان بۆ شوێنی دیکە کۆچیان کردووە، هێندێک 
بە خواستی خۆیان و هێندێک بە ناچار. نووسەرانی بەناوبانگ بۆوێنە جۆیس، 
برێشت، کافکا کۆچ و نامۆیی یان ئەزموون کردووە و ئەو ئەزموونە لە نووسین 
و زمانیان دا ڕەنگی داوەتەوە. زۆربەی شاعیران و نووسەرانی کوردیش دەردی 
تاراوگەیان چێشتووە و “غوربەت”ی خۆیان هۆندۆتەوە و نووسیوەتەوە. ڕەنگە لەناو 

کورددا بەناوبانگترین دەقی تاراوگە  ناڵەی جودایی  ماموستا هێمن بێ:
سـاقیـــا! وا بـادەوە، وا بـادەوە

ڕوو لە الی من کە بە جامی بادەوە
مەی حەاڵڵە بۆ منی وێرانە ماڵ

بۆ منی سەرگەشتەو و ڕووت و ڕەجاڵ
بۆ منی بابردەڵەی گردە نشین
بۆ منی دڵ پڕ لە ناسۆر و برین
بۆ منی ئاوارە و دورە وەتەن

بولبولی بێ بەش لە گوڵزار و چەمەن
پەڕ وەریوی، باڵ شکاوی، دەنگ بڕاو
بێ بژێوی، بەش خوراوی، دەرکراو
پیری زورهانی، کەنەفتی، دەربە دەر

دیدە سوری، دڵ مەکۆی دەرد و کەسەر  
]...[  )ل.١٢-١٦، ناڵەی جودایی(

لە  ڕزگاری  گرێدراوی  تاراوگەنشینی  نووسەرێک  بۆ  ڕەنگە   
تۆتالیتاریسم و نەجاتی ژیان بێ، بۆ وێنە بۆ برێشت، بەاڵم بارکردن بۆ تاراوگە 
لەالی نووسەرێکی دیکە دەکرێ بۆ ناسینی جیهانی ئەوبەر بێ. بۆ وێنە ئەمین 
مالوف نووسەری لوبنانی دانیشتووی فەڕانسە ساڵی ١٩٧٦لە وتووێژێکدا سەبارەت 
بە “تاراوگە” باس لەوە دەکا کە ئەو خۆی بە پەنابەر نابینێ بەڵکو ئەو وەدوای ئەوە 

کەوتووە کە جیهانێکی دیکە بناسێ و دەڵێ: 
واڵتی  بەردەوامی  چونکە  ناوێ،  خۆش  تاراوگەم  چەمکی  “من   
پێشوویە و بەناچار لە شوێنی دیکە بێ ڕیشە دەتناسێنێ، نا ئینسان ڕیشەکانی 

لە ئاسماندایە.”   
  

هەڵسەنگاندنیپێشوو 
من غوربەتم بە دوای  یەکەم کتێب )ئەوەندە بە مردنا تکاوم(   
دووهەمین کتێبی شاعیری گەنج  ئارام فەتحی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. 
ئارام لە نێوان سااڵنی ٢٠١٥ تا ٢٠١٦ بە ئەزموونی کۆچ دا تێپەردەبێت، لە 
زێد بۆ دەرەوەی واڵت و دواتر گەڕانەوە بۆ واڵت. من غوربەتم لەو دەورەیە لە 

ژیانی شاعیردا دەنووسرێ. بەختیار کەریمی ڕەخنەگری ئەدەبی و کارناسی 
حەوزەی مێدیا، دانیشتووی ئاڵمان، پێشترلە بابەتێک لە ژێر ناوی غوربەتێک 
نێوان دۆزەخی رابردوو و خاپورستانی ئێستا سەبارەت بە من غوربەتم دەنووسێ:

 
“شاعیر هه ر له سه ره تای كتێبه كه دا ئه ڵێت: من له  شیعردا ده بم   
به  وه ی كه  هه م. له  وشه دا ده بمه  حه قیقه تی خۆم. شاعیر هه ر له  سه ره تادا 
حوكمی خۆی داوه و پێویست به الڕێ چوون ناكا. حەقێقەتی تاکێکی دیاریکراو 
بەناو ئارام نیە، بەڵکوو ملمالنێی مرۆڤە لە گەردوون بۆ چەسپاندنی حەقێقەتی 
بوونی. بوونێکە بەردەوام نەبوونی حەقێقی بووە تاکوو بوونی. ئارام شاعێرێکی 
کۆمەاڵیەتی، بەرپرسیار و هزرمەندە کە بەزمانی شێعرەوە لەگەڵ گەردوندا دێتە 
دواندن. پێوندی گرتنی وەرگر لەگەڵ بەرهەمی من غوربەتم  دژوار نیە، چونکو 
زمانی ئارام، زمانێکی نامۆ و قورس و بێناوەرۆک و ناحەز نیە کە زەوقی بخوێنەر 
تێکبدا و چیتر سەرنجی نەداتێ، زمانی شێعری بە پێی شێوازی داڕشتن لە وشە 
و کار و سێفەت و سەرجەم ئێلمانەکانی زمانوانیدا گۆڕان و نوێگەرایی تێیدایە 
و ئەم جوانکاریانە لە بەشی مانای نوێ و خۆلقانی وێنای نوێ بە روونی بەرچاو 
دەکەوێ. بۆیە وەکو شاعێرێکی نوێگەرا لەملمالنێی زمان و مانا و تەکنیکی 
شێعری سەرکەوتو بووە. بەردەوام بەردەنگ خۆی ئامادەی نوێیەتیەک ئەکات، 
زەمان لە حەساری ڕووداو تێپەریوە، زمان و زەمان لە ملمالنێی بوونێکی هەتایی، 
گەردوون دێننە سەما، وشە لە بااڵی مانا بەرەو ئافراندنی تابلۆی گەردوون 

سەرکەش دەبێ.” 
 

دواتر کەریمی باس لە تازەگەرییەکانی شاعیر دەکا و چەمکی   
“نامۆکردن یان ئاشنایی سڕێنەوە” لە من غوربەتمدا دێنێتە بەرباس. بە ڕای 
کەریمی “ئاشنایی سڕینەوە” لە الی ئارام فەتحی بە شێوەی “هنجارگریزی 

معنایی” ڕوودەدا:
 “ئەو تەکنیکانە دەپێکێ کە شاعێر بۆ نامۆ کردن و دێردەرکەوتنی مانا بۆ خوێنەر 
بەکاری دەبات واتا بەکارهێنانی توخمە خوازەیەکانە لەنێو دەقی ئەدەبی و شێعردا، 
بەکارهێنانی خوازیەوشەییەکان سەرنجی زەین بەرەو واتا نوێیەکان ڕادەکێشێ 
و واتا ناسیاوەکان بێبایەخ دەبن و بزردەبن تاکوو جیهانی دەق لەبەرچاوی 
خوێنەران نامۆ بنوێنێ.]...[ ئاشنایی سڕینەوە بەزۆری بەشێوەی هنجارگریزی 
مانایی ڕەنگی داوەتەوە. بەشی مانا لە چاو دیکەی بەشەکانی زمان زۆرترین 
هنجارگریزی تێیدا ڕوو ئەدات. هاونشینی دووهەستی جیاواز لەتەنیشت یەکدا 
لەشێعری مۆدێرن زیاتر بۆ رەنگینکردنی فۆرمی شێعر والیەنی جوانناسیە. ئارام بە 
تێکەاڵوکردنی هەستە جیاوازەکان و هاونشین کردنی وشە جۆربەجۆرەکان کە لە 

یەک رەگەز نین هەست و رەنگ و دەنگی جیاوازی خولقاندووە.” 
 

هوشیاری  
ئاندرێش ئولسۆن لە Ordens asyl    باس لەوە دەکا کە   
“گەڕانەوە”ی ئۆدیسە بۆ زێد بریتتە لە nótos )لە ڕیشەی nóos( کە بە 
مانای ئاگاهی و هۆشیاری و شعورە. ئولسۆن لەسەر ئەو باوەڕەیە کە ئۆدیسە 

“وشە” هەموو ئەو شتەیە کە ئێمە هەمانە
خوێندنەوەی کتێبی “من غوربەتم” لە نووسینی ئارام فەتحی

شەهال دەباغی
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وەک قارەمانێکی هوشیار لە ڕێگای بیرەوەری و زانیاری دەربارەی پێشینەی 
خۆی بەسەر دنیای تاریکی ژێرزەویی Hades دا زاڵ دەبێ. ئۆدیسە وەک 
بوونەوەرێکی هوشیار کاتێک لە دوورگەی یورا لەگەڵ هاوڕێ کانی دەچنە جیهانی 
بن زەوی، دەتوانێ لە دەست Polyfemos /دێوی یەک چاوی ئینسانخۆر کە 
ئەوانی زیندانی کردبوو، نەجاتیان بێ. کاتێک پۆلیفێمۆس لە ئۆدیسە دەپرسێ 
ناوی چییە، ئۆدیسە بە زیرەکی  دەڵێ “هیچ/هیچ شتێک”. ئۆدیسە ناهێڵێ مادە 
هۆشبەرەکانی ژێر زەوی کاریگەری لەسەر هۆش و ئاگاییان دابنێ و بە تیر 
چاوی دێوکە کوێردەکەن. دێوەکە ڕوو بە دێوەکانی دیکە هاوار دەکا “هیچ 
کوێری کردم” و دێوەکان حاڵی نابن “هیچ” کێیە و ئۆدیسە و هاوڕێ کانی لەژێر 

زگی مەڕومااڵت خۆیان دەشارنەوە و نەجاتیان دەبێ. 
هۆمێرۆس هوشیاری بەو شوێنەی کە ئینسان لێی ڕا 
دێ لەبەرامبەر فەرامۆشی و حەماقەت دادەنێ. بیرەوەری 

واتە ئاگایی بەوە کە لە کوێڕا هاتووی.  


ئەزموون 
گادامێر پێیوایە کە “ئەزموون” دیالێکتیکی،   
زمان  لە  ئەزموون  گادامێر  بۆ  هیچە.  لە  و  نێگاتیڤ 
بەرامبەر  لە  “ئاواڵەیی”  بە  پێویستی  و  ڕوودەدا   دا 
و  گەردوونی یە  مێدیۆمێکی  زمان  بەستراویی یە. 
“تیگەیشتن” لە ڕێگای خوێندنەوە ڕوودەدا. تەنیا دەق 
زمان نییە بگرە “تێگەیشتن”یش زمانە. لە ئانتۆلۆگی 
هێرمۆنێتیکی  گادامێردا فۆڕم و مانا لێک جیا نین. لە 
ڕاستیدا دەکرێ بڵێین کە زمانە ئێمە دەدوێ نەک ئێمە 

بە زمان دەدوێن. 
 

ئەزموون  کە  لەوە  گادامێر  مەبەستی   
نێگاتیڤە ئەوەیە: ئێمە شتێک ئەزموون دەکەین کە 
پێشتر هیچمان دەربارەی نەزانیوە و دواتر لە ڕێگای 
ئەزموون تێگەیشتنێکی دەربارەی وەدەست دەخەین، 
ئێستا  و  نەبووە  دروستمان  تێگەیشتنی  پێشتر  واتە 
لە  ئەزمون  ڕاستیدا  لە  دەزانین.  دەربارەی  شتێکی 
نەفسی خۆیدا ئەزموونە لە هیچ. ئێمە پێمانوایە شتێک 
بە جۆرێکە و دواتر لە ڕێگای ئەزموون دەزانین کە وا 
نییە و بەم  جۆرە تێگەیشتن و ئۆبژەی تێگەیشتنمان 
دەگۆڕدرێ. ئێدی شتەکان بە جۆرێکی دیکە دەبینین 
پێشتر  کە  دەگەین  حەقیقەتێک  بە  و  دەناسین  و 
زانیاریمان لەسەر نەبووە. حەقیقەتی ئەزموون بەو مانایە 
نییە کە ئیتر هەموو شتێک دەزانین بەڵکو ئەزموون 

هەمیشە کراوەیە و ئینسان دووبارە ئەزموون دەکاتەوە و بەردەوام فێردەبێ. 
دیالێکتیکی ئەزموون لە تاقە زانینێکدا کۆتایی نایە بەڵکو کراوەیە بۆ ئەزموونەکانی 

دیکە. 
 

منغوربەتم  
ئایا هەست بە غەریبی بستراوەتەوە بە کات، شوێن، ڕووداوەکان و   
پێوەندییەکانی ناو کۆمەڵگا یا تایبەتمەندییەکانی خودی تاک؟ لە کۆمەڵگایەکی 
وەک ئێستای ڕۆژهەاڵت ئایا تەنیا دووری لە زێدە کە هەست بە غەریبی مان 
تێدا وەخەبەردێنێ؟ چ بڵێین سەبارەت بە ئەوانەی لە زێدی خۆیان دەژین 
بەاڵم دۆخی ژیانیان کەوشنێک نییە بۆ ئاسوودەیی هەستەکان؟ پارادایمەکانی 
کۆمەڵگا چن کە تەنانەت لە نیشتمان دا زۆر کەس هەست بە غەریبی دەکەن؟ 

هەست بە غەریبی نەخۆشییە یا نیشانەی کۆمەڵگایەکی ناساز؟ چ شتێک دەردی 
غەریبی دەرمان دەکا؟ ڕەنگە واڵمدانەوە بەم پرسیارانە لە تاقەتی ئەم نووسینە 
بەدەربێ، بەاڵم دەکرێ لە دەالقەی ئەو تیئۆری و چەمکانەی پێشتر ئاماژەیان 

پێکرا خوێندنەوەیەکمان هەبێ بۆ من غوربەتم. 
 

ئارام فەتحی هەر لەسەرەتای من غوربەتم تا ئاخر الپەڕەکان خەریکی   
گواستنەوەی ئەزموونە لە ڕێگای زمان. فەتحی گەنجە بەاڵم بە ئەزموونێکدا 
تێپەڕیوە کە قەدەری زۆربەی ئینسانی کوردە. هێندێک دەینووسنەوە و هێندێک 
بەاڵم کەس نازانێ کە ئەوانیش بەشێک بوون لەو هاوقەدەربوونە؛ سەربازێک کە 

قاچێکی لەدەست داوە، شەهیدێک کە تەنیا مردنی پێ بەخشراوە و فەرامۆش 
کراوە گەرچی بەردەوام دەگوترێ شەهید نامرێ. ژیان چییە جگە لەوەی ڕۆژانە 

دەیبینین و هێندێک تاک دەینووسنەوە:

لە هەموو  بڕاوی سەربازێک، کە  قاچی  لە  “ژیان چییە؟! جگە   
خەونێکیا پیاسەیە و ناتوانێ بە هیچ نیشتمانێکەوە بڕوات؛ یان چاوی زیندووی 

شەهدێک، کە تەنها مردنێکی پێ بەخشراوە.” )من غوربەتم. ل. ٦(

ئەزموونکردنی ژیان لە کۆمەڵگای ئێمەدا سەختە. زۆربەمان تامی   
برسێتی و هەژاریمان چێشتووە، ڕوویداوە کە بە پەنا بەستنی فرۆشێک دا 
تێپەڕبووین و دمولۆچمان لێستۆتەوە، ناهومێد بووین، لە هەمووان گرینگتر 
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مشتێک وشەی قاچاخمان پێ بووە کە نەنووسراون، ئەگەریش نووسرابنەوە 
ئیزنی چاپیان نەدراوە:

بەستەنییەکی  بەدیار  منداڵێک  لەوەی  جگە  چییە؟!  “ژیان   
نەسندراوەوە تا درەنگان دەمی خۆی بلێسێتەوە یان وەنەوزی نیوەشەوی بۆ 
الاڵندنەوەی سەندنی کەوشی پێنج هەسارە و ئەوەی کە چۆن بەیانی کوڕە 
دراوسێکەیان ڕازی بکا دەورێکی پاسکیلەکەی پێ باتەوە. جگە لە ناهومێدییەکانی 
میوەفرۆشێک لەو سێفانەی کە ئێواران بەسەر دەستیەوە دەمێنێتەوە، جگە لە 
بێدەرەتانییەکانی نووسەرێک کە ناوێرێ نووسراوەکانی بەرێتە چاپخانە؟!” )ل. ٦(

 
ئێمە منداڵی زەمەنێکی سەیر و سەمەرەین بە ئەزموونێکی غەریب.   
زەمەنێک کە ستەمی بە هەر هەموومان ڕەوا دیت. بێگانە ژیان، نیشتمان 
ئێمەی نەپێکا، لەباوەشی نەگرتین و گۆڕغەریب بووین. کەوتینە تاراوگە بەاڵم 
ئەوە ئێمە بووین وەفادارماینەوە و نیشتمانمان لەبیرنەکرد و بە پێی “ئەمن 
ئەی نیشتمان تۆم هەر لەبیرە”  لە تاراوگەش نەحەساینەوە و نیشتمانمان 
وەک دڵۆپەکانی خوێن لە بست بە بستی جەستەدا هەڵگرت. ئێمە لە ناوەند 
و لە چاخێکی غەریب دا غەریبانە ژیاین، بەاڵم ڕانەوەستاین و بەردەوام ڕێگا 
بووین. لە هەر کوێ کە بووین و هەین، ئەشقی نیشتمان داگیرمان دەکا و 
هەڵمان دەدێرێتەوە ناو کارەساتەکانی واڵت و هەمیسان جگە لە ساڵو نازانین.

فەتحی لە ئەزموونی خۆی ڕا ئەوها باسمان دەکا:
“من خاڵی وەسەتی ئەم غوربەتەم
وەرە بمپێکە ئەی نیشتمان 

من ئەتوانم لێرە فووت تێکەم و 
تیزانگێک بە حەواوە 
هۆشت بێ نەتەقم 

هۆشت بێ منی ڕێگا       
بۆ بێتاقەتی نابم 

منی ئاو                    
بۆ ئاکواریۆم 

چی ماسییە لە بەرمایە 
چی کاڵوە لە سەرتایە 

چی غوربەتە ساڵو!”  )ل. ٤٤(

ئەگەر بگەڕینەوە سەر بۆچوونەکەی ئولسۆن دەبارەی سەفەرەکەی   
ئۆدیسە، دەتوانین باس لەوە بکەین کە غەریبایەتی و کۆچ  بۆ زۆربەی ئینسانەکان 
ئەو دێوە یەک چاوە ئینسانخۆرەیە کە دەیهەوێ قوتی بدا. بە تێپەڕبوونی ساتەکان 
وردە وردە زێد فەرامۆش دەکرێ. دەبێ ئۆدیسە بی تا فەرامۆش نەکەی لە کوێڕا 
هاتووی. دەبێ هوشیاری و زاناییت هەبێ تا بتوانی خۆت لە دێوی غوربەت ڕەها 
بکەی. هەر کەسێک لەناچاری تاراوگەی هەڵبژاردبێ دەزانێ کە سااڵنی یەکەمی 
تاراوگە تێکەاڵوێکە لە ژان و چاوەڕوانی گەڕانەوە بۆ زێد و نیشتمان. کەم نەبوون 
ئەوانەی کە شەقامەکانی تاراوگەیان بە فرمێسکی خۆیان ئاوپڕژێن کردووە. 
غوربەت هاسان نییە، جەرگی دەوێ. هاوکات غوربەت لە دوورەوە سرنجڕاکێشە 
و ئینسان بانگ دەکا چونکە گادامێر گوتەنی تۆ ئەزموونت نییە و شتێک لەسەر 
غوربەت نازانی. تۆ پێشتر غەریبیت نەدیوە. کە هاتیتە غوربەت ئینجا ئەزموونی 

دەکەی و دەیناسی. 

بەاڵم هەست بە غەریبی تەنیا لە دەرەوەی نیشتمان ڕوونادا. گەلێک   
زۆرن ئەوانەی غەریبانە لە سەر خاکی خۆیان هەنگاو هەڵدەگرن و پیردەبن. جار 
هەیە وەک ماشێنێک لەناو بەفر لە چەقی ژیاندا دەوەستی. زەمەن ڕادەوەستێ، 

نە دەتوانی بڕۆیتە پێش و نە دەتوانی بگەڕێتەوە و ئەو کاتانە تەنیا ڕێگای نەجاتت 
نووسینەوەی ئەزموونەکانە:

“من نووسەری هەموو پیربوونێکم؛ پیربوونی وشە، دەنگ، تەنیایی و   
پیربوونی حەسرەت. من پیربوونی خودی پیریم. تەمەنی خۆزگە و من مااڵواییم. 
من ئەو ساتەم کە عەشق ناگاتە سەرەنجام و کات لە بەرپێی خۆی گیر ئەکا 
و ناچێتە پێش. من ئەو ساتەم کە لە نێوان ڕابردوو و ئێستادا وەستاوە، وەک 
وەستانی ماشینێک لەبەفردا و هەردووکیان دەژی و دەستی لە هیچیشیان گیر 

نابێت.” )ل.١٦٤(

فەتحی تاراوگە ئەزموون دەکا. گەرچی خەونی ئاو لە تاراوگە وەدی هاتووە 
بەاڵم دەگاتەوە وشکانی. شاعیر دوای ئەزموونی کۆچ دەزانێ ئەو خەونانەی کە 
لە دوورەوە بانگیان دەکرد سەرابێک زیاتر نەبوون و دەزانێ کە ئازادی لە هیچ 
کوێ بوونی نییە. هەربۆیە دواتر دەگەڕێتەوە زێد. زمەن و ئەزموون حەقیقەتەکان 
دەگۆڕن. ئینسان تا منداڵە دەزانێ ژیان چییە، واتە منداڵ ئەزموونێکی وەهای 
نییە و زیاتر خەریکی کایەکردن و چێژبینینە لە ژیان. بەاڵم زەمەن ئینسان 
دابەش دەکا و جوانییەکان دەکوژێ. ئینسان، به وته ی نیچه، “هاوکات هه م هۆی 
فه نا و هه م جاده ی پێشکه وتنی خۆیه تی. ‘خودی واالئینسان’، وه ک ده نگێکی 
خوڵقێنه ر و به زێنه ری سنووره کان له پرۆسه یه کدا دروست ده بێ. ‘خود’ هه وه ڵ 
ده چێته ده ره وه ی خۆی  و دواتر ده گه ڕێته وه الی خۆی. ئینجا له ده وری خۆی 
سووڕده خوا تا خۆی دوباره  وه ده ست بێنێته وه. سه رئه نجام ده گه ڕێته وه  نێو و الی 
خۆی. له و پرۆسه یه دا ‘خود’ دەگۆڕێت و ‘دگردیسی’ ده کا. ]...[ پرۆسه ی ڕه نج 
ده بێته هۆی ‘دگردیسی خود’ واته گه شه کرنی ‘خود’ له ‘هیچ’وه  بۆ ‘هه موو 
شتێک’. ]...[ ئینسان له ‘هیچ’وه  دێت  و ساتێک ده ژی  و دوباره ده گه ڕێته وه بۆ 
‘هیچ’. ژیان دیارده یه کی ‘شوێنی- ساتی’ سنوورداره که ده گه ڕێته وه بۆ ‘هیچ’ و 

ئینسان نابێ له مه رگ بترسێ: 

“لە دوای ئەو هەموو سەرابەی جێم هێشتوون ، ئێستا کە دەستم   
بە ئاو گەیشتووە، لە ئاو دەترسم. لە ئاو دەترسم و بڕوام بە وشکێنی هێناوە. 
پەیکەری ئازادی لە هیچ کوێ بوونی نییە؛ ئەوەی هەیە زیندانێکە لە ناخی خۆما 
دامناوە. کات قاتڵی هەموو شتێکە. قاتڵی خۆشەویستی، ژیان، ئازادی. بکوژێکی 
بێدەنگ. مرۆڤ هیچ کات بە نەمریی ناگات. لە کۆتاییدا ئەبێ خۆمان بسپێرینە 
دەستی مردن، هەر بەو شێوەیەی خۆمان سپاردە دەستی ژیان. گەورەبوون لە 
فامی مرۆڤا بوونی نییە. ئەوەی هەیە دابەشکردنی کاتە. هەموان لە سەرەتاییترین 
پرسیارەکاندا دەمرین؛ هەموان بە منداڵی دەمرین. ئەی ژیانی من، کە ڕوخساری 
خۆتم لێ تێک دەدەی، بۆ کوێم دەبەی؟ ئەی ژیانی من کە ناتناسمەوە؛ کە 
بە مردن شارەزاترم؛ ئەوەندەی مردن گەورەیی پێ بەخشیوم، تۆ هەرگیز! من 

مرۆڤی بوون و نەبوونم؛ مرۆڤی شەڕ و ماڵوێرانی.” )من غوربەتم. ل. ١٦٥(

ڕاگواستنی ئەزموون گرینگی یەکی تایبەتی بۆ کۆمەڵگای ئینسانی   
کوردستان  لە  ئێمە  پێش  بەرەکانی  و  سیاسیکاران  ئەدیبان،  ئەگەر  هەیە. 
ئەزموونەکانی خۆیان ڕاستگۆیانە بە جۆرێک بۆ نەوەکانی دوای خۆیان باس 
کردبا ڕەنگە زۆر هەڵە لە کۆمەڵگای ئیمەدا دووپات نەکرابانەوە. ئێمە دەبێ 
ئەزموونەکانمان بۆ نەوەی داهاتوو بنووسینەوە. ئەوە کە شاعیران وەک ڕاستگۆترین 
تاکی کۆمەڵگا بە ڕاشکاوی باس لە ئەزموونەکانی ژیان دەکەن دەتوانی ڕووناکی 
بخاتە سەر ڕێگا و هەڵبژاردنەکانمان. گادامێر گوتەنی ئەزموون لە هیچەوەیە و 
ئێمە ڕەنگە زانیاریمان لەسەر زۆر شت نەبێ بەاڵم دەکرێ لە ڕێگای نووسین 
ئەزموونەکانمان لەگەڵ یەکتر بەش بکەین. ئێمە لە چاخێکدا هاتووینەتە سەر 
گۆی زەوی کە پڕە لە بێدادی، کۆچ، شەڕ. ئێمە تەنانەت لە زێد و نیشتمانی 
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خۆمان بوونێکی ئاسوودەمان نییە، ڕاو دەکرێین، دەکوژرێین، دڵتەنگ دەژین و 
زۆر جار دەپرسین بۆ لەو نوختەیە لە زەوی لە دایک بووین: 

ئەتەوێ چ حەیوانێک بم ئەی نیشتمان؟ 
ڕاوم کە و،             

من لە ماسییا ڕاحەت ئەمرم                 
لە گورگا دژوار ئەژیم و         

لە خۆتا نەختێک حەیفم بۆ بوون            
نەختێک حەیفم بۆ نەمردن   )ل.٤٥(

لە دوای شاعیرانێکی وەک هێدی، هەژار، هێمن، مارف ئاغایی،   
جەالل مەلکشا، ڕامان سۆفی سوڵتانی و تاد، کە زیاتر بەو ڕێزمانە دەنووسن کە بە 
ستانداردی موکریانی ناسراوە، شاعیرانێک لە نەسڵی نوی لە ناوچەکانی دیکەی 
کوردستان دەستیان بە نووسین کردووە کە زیاتر پێوەندی زمانیان بە هاونەسڵی 
خۆیان و ناوچەی ژیانی خۆیان هەیە. ئەوە دەکرێ جێگای باس بێ کە ئایا زمانی 
نووسین دەبێ یەکدەست بێ و یەک ستانداری نووسینمان هەبێ یا دەکرێ 
چەند ستانداردمان هەبێ و نووسەرانی هەر ناوچەیەک زاراوەی خۆیان بەکار 
بێنن. دیارە ئەزموونەکانی ژیان بۆ وێنە ئەزموونی غوربەت دەکارن کاریگەری 
جیاواز لە سەر فۆڕم و ستایلی نووسین دابنێن بەاڵم فۆرم و ستایل نابێ لە سەر 
پوختی زمان کاریگەری نێگاتیڤی هەبێ. شاعیرانی بەرەی پێش گەرچی لە فۆڕم 
و ستایل دا زۆر گۆڕانکارییان نەکردووە بەاڵم بەردەوام پوختی زمان بەالیانەوە 
گرینگ بووە. ئێمە لە الپەرەکانی هەوەڵی من غوربەتم دا زمانێکی یەکدەست 
نابینین، بەاڵم هەرچی بە الپەڕەکانی ئاخر نزیک دەبینەوە زمان زیاتر بەرەو 

پوختی دەڕوا. 
بۆ ئەو تاکەی بەدوای حەقیقەتی خۆیدا دەگەڕی و ئەو حەقیقەتە، چ لە تاراوگە و 
چ لە زێد، نادۆزێتەوە، تەنیا ڕێگای گەیشتن بەو حەقیقەت و خودە وشە و شێعرە. 
حەقیقەتی تاکی خودی ئارام فەتحی، لە ناو ڕستە و دەقە پچڕاوەکان دا دروست 
دەبێ. کاتێک کەوشەنێک نییە بۆ فڕین و وشەکان قاچاخن و تاک لەو ئازادییەی 
کە دەیهەوێ بێ بەشە، دەقەکان یەکدەست نابن و گاە بێتاقەت دەبن. بەاڵم 
هەموو ئەو دەقانە کە لە گۆڕان دان، بەشێکن لە من/خودی شاعیر. “من”ێک 

دەتوانێ هەڵگری چەندان دژایەتی بێ. ئەو دژایەتی و کەرتانە ئەو “خود”ەیان 
پێک هێناوە. خود ئەو بەشانە لە خۆی ئەزموون کردووە و بەو ڕێگایەدا ڕویشتووە 
و ئەو ساتانەی تێپەرکردووە. خود بەرامبەرە لەگەل خود، واتە خود خۆی دابەش 
کردووە. دژایەتی واتە دەوڵەمەندکردنی خود هاوکات لەگەڵ پڕش وباڵوبوونی. 
خود لە پرۆسەی ئەزمووندا خۆی دەدۆزێتەوە. ئەزموونەکانی خود لەناو زمان دا 
خۆیان دەردەخەن و ئەو شتەی کە شاعیر لە دنیای دەرەوە وەدەستی ناکەوێ، 
واتە خودبوون، لە شێعردا پێی دەگا. فەتحی خۆی لە پێشەکی  من غوربەتم  دا 

قسەی خۆی کردووە و ژیانی شاعیرانەی خۆی ئەوها هێناوەتە بەر باس: 

“نیچە دەڵێت: ببە بەوەی کە هەیت. من لە شیعردا دەبم بەوەی   
کە هەم. لە وشەدا دەبمە حەقیقەتی خۆم. ئەم کتێبە سێ بەشی شیعری و کە 
خۆی لە چوار بەش پێک هاتووە بەشێکیش چەند دەقێکی بێتاقەت؛ دووهەمین 
کتێبی شیعرمە یان باشترە بڵێم بەشێکی تر لە حەقیقەتی من یان درێژەی 
حەقیقەتمە. لەم کتێبەدا زمان و ڕۆحێکی یەکدەست لەوانەیە بوونی نەبێت و 
شیعرەکان لە چەند جۆر زمانی جیاوازدا دەرکەوتبێتن؛ ڕاستییەکەی ئەوەیە کە 
من بڕوام بە زمانێکی یەکدەست بۆ کتێبێکی شیعر بەنیسبەت خۆمەوە نییە؛ 
چونکوو منی دەروونم بەردەوام لە گۆڕان و لە من بوونی تازە یان دیکە دایە و 
ئەو منە تازەیە بۆ نووسینەوەی خۆی، زمانی نووسینی خۆی هەڵبژاردووە. لەوانەیە 
لە بڕێک شوێندا منەکانی ئەم شیعرانە جیاوازییەکی بەرچاویان لەگەڵ یەکدیدا 
ببێت و تەنانەت لە دیدی خوێنەردا دژبەیەکیش بن؛ بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە 
کە من ئەو منانە ژیاوم؛ ڕەنگە ئێستا ئەوانە نەبم )ڕەنگە بیشبم(. گرنگ ئەوەیە 

کە ئەمانە سەردەمێکن لە ))من((م.” 

بەمجۆرە وشە دەبێتە هەموو هەست و نیستی شاعیر. وشەکان   
دەرد و ژان، ڕەنج و نەهامەتی، شادی و گەشە کردنمان نیشان دەدەن. زمان 
تێگەیشتن لە خۆمان و لە جیهانی دەوور و بەرمان فورمولە دەکا. زمان باس لە 
ئەزموونەکانی ژیانمان دەکا. زمانە کە ئێمە دەدوێ. بێکت گوتەنی “وشە هەموو 
ئەو شتەیە کە ئێمە هەمانە” و بەهۆی وشەکانی شاعیرە کە ئارام فەتحی دەبێتە 

ئەوەی کە هەیە.
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هەر وەک دەزانین لە بواری نووسین و هۆنینەوەدا دوو خاڵ زۆر گرینگن. یەکەم 
ئەوەی کە دەمانهەوێت “چی بڵێین” )واتە ناوەڕک( و دووهەم ئەوەی کە دمانهەوێت 
“چۆن بیڵێین” )واتە فورم(. دیارە تا ڕادەیەک چۆنیەتی وتن و چی وتن پێوەندی 
هەیە بەو ئاقارەی کە تێدا دەنووسین و تێدەفکرین. بەاڵم بەشێکشی هەڵدەگەڕێتەوە 
بۆ شێواز یان سەبکی تایبەتی هەر نووسەرێک. لە بواری زانستیدا بەگشتی )زانستە 
ئەزموونیەکان( و لە هەندێک لە زانستە کۆمەاڵیەتیەکاندا زۆر جار چی وتن لە 
چۆن وتن گرینگترە و ناوەڕۆک بە سەر فۆرمدا زاڵ دەبێت )ئەڵبەت ئەوەمان لە بیر 
نەچێت کە النیکەم لە زانستە کۆمەاڵیەتیەکاندا هێگل گوتەنی ناوەڕۆک و فورم دوو 
شتی جیا لە یەک نین، بەڵکوو پێکەوە گرێدراون و تا ڕادەیەک فورم دەرکەوتنی 
هەمان ناوەڕۆکە(. بەاڵم لە ئاقاری ئەدەبیات و وێژەدا و بەتایبەت لە بواری شێعردا، 
زۆرجار چۆن وتن یان فورم زۆر گرینگتر لە چی وتن یان ناوەڕۆکە. بە زمانێکیتر، 
شاعر دەبێت گرینگی ناوەڕۆکەکە لە ڕێگای فورمەوە نیشان بدات. ئەوە بەو واتا نیە 
کە لە شێعردا شاعر نابێت چاوپۆشی لە ناوەڕۆک بکات و ئاوڕ لە کێشە کۆمەاڵیەتی 

و سیاسی و نەتەوییەکانی نەداتەوە. 
هەندێک لەو بابەت و تەوەرانەی کە شاعرانی بەناوبانگ لە چوارچێوەی شێعردا ، 
زۆرێک لە کەسە ئاساییەکانیش دەیزانن و بگرە ڕۆژانە باسی لە سەر کەن، بەاڵم بەو 
شێوەی کە شاعیر باسی لێکردوە و بردوویەتی قەبارەی شێعر و فۆرمێکی تایبەتی 
پێداوە ئەوان ناتوانن بابەتەکە وا بدرکێنن. کەوابوو، شاعیر دەبێت ئەوەندە لێهاتووبێت 
کە بە کەڵکوەرگرتن لە هەست و خەیاڵی خۆی لەو شتە ئاساییانە جیهانێکی 
نائاسایی، نامۆ و جیاواز بخولقێنێت کە بۆ خوێنەر ئەزموونێکی نوێ بێت و هەست 
و خایاڵی ئەویش بورووژێنێت. دیارە ئەگەر بتوانین شێعرێکی هەر شاعرێک لە نێو 
ڕستە و دەستەواژەی زمانی ئاساییدا بگونجێنین بێ ئەوەی مەبەستی شاعر نوقم 
بێت یان ڕستە و چەمکەکانی بسڕینەوە، ئەوە نیشانەدەری ئەو واقعیەتەیە کە ئەو 
شاعرە نەیتوانیوە لە بواری کایە کردن لەگەڵ زمان و وشەدا سەرکەووتووبێت و 
بە بەهرەگرتن لە خەیاڵی خۆی ئەزموون و جیهانێکی نوێ بخولقێنێت. کۆمەڵە 
لە  و  بوە  سەرکەوتوو  شێعردا  هەندێ  لە  ڕووەوە  لەم  غوربەتم”  “من  شیعری 

هەندێکیشدا ناسەرکەوتوو. 
لە  زۆرتر  ڕستەیە  ئەم  پیاوم”  وەختێ  مەسخەرەم  فرە  ئەڵێ  “دایکم  بەنموونە: 
ڕستەیەکی هەواڵدەریی زمانی ئاسایی دەچێت تا شێعر. شایەت خوێنەر بڵێت ئەمە 
بڕگەیەکی کورتە لە نێو دەقێکی درێژدا نابێت حکومی وابکرێت لە سەر پاژ، باشتر 
وایە کە بەشێوازێکی هێرمنۆتیکیانە پاژەکان لەگەڵ گشتدا هەڵسەنگێندرێت. بەاڵم 

سەبارەت بەم “شێعر”ەی خوارەوە چۆن دەبێت دادوەری بکەین؟
  خەریکی خواردنی نانی نیوەڕۆ بووین: تەماتە و برنج

باوکم تیڤیەکەی خستە کەناڵی خوێنەکە و
وتی: تماشا توخوا پێشمەرگەی داماو 

لە مەیدانی شەڕا خەریکی خواردنی برنج و تەماتەن. ل5٢
ئەم کۆپلەیە هەرچەند دەاللەتێکی سەمبولیکی هەیە، بەاڵم لە شێعر ناچێت. 
درووستە نووسەر دەیهەوێت مەبەستێکی تایبەت بگەیەنێت، بەاڵم بە پێی ئەوەی 
کە لە سەرەوە ئاماژەم پێدا، ئەگەر بیکەین بە چەن ڕستەی ئاسایی و وەک پەخشان 
ئاراستەی کەین چی لە مەبەست و فورمی وتەکانی نووسەر کەم دەبێتەوە؟ ئەگەر 

زۆر ئارمانی بیر کەینەوە و وەک هەندێک ڕەخنەگری بواری وێژە، پێوەرمان بۆ شیعر 
ئەوە بێت کە شێعری ڕاستەقینە ئەوەیە کە هیچ کات ناتوانین وەریگێڕینەوە و بە 
هەر وەرگێڕاننێک الیەنێکی ون دەبێت و بە هەر خوێندنەوەیەک الیەنێکی نوێی 
دەردەکەوێت، ئەوا ئەتوانین بڵێن ئەم چەشنە نووسراوانە ناوی شێعری لێ نانرێت. 
هەر چەند لەوانەیە هەندێک ئەو پێوەرە پەسەند نەکەن و لە دەالقەیەکیترەوە بۆ 

شێعر بڕوانن. 
بەاڵم لەکەنار ئەو چەشنە “شێعر”انەدا نموونەی زۆریش هەیە کە، بە پێی خوێندنەوە 
و هەستی من، ڕەنگ و بۆی شێعر و خەیاڵیان لێنیشتوە و شاعر هەوڵیداوە لە کەنار 
ئاوڕدانەوە لە ناوەڕۆکدا، لە بواری فۆرمیشەوە بە چەشنی تایبەت وشەکان لێک 

بئاڵێت و وێنەگەلێکی نوێ بخولقێنێت. 
وەک: ئاوێنەیەک پڕە لە کچ و/ من نازانم بۆ کوڕم!/ ئاوێنەیەک لە منا کچ ئەڕوانێ 

و/ ئاوێنەیەک ژوورەکەمە. ل٢٩
نزیکم ڕووخانم هەڵواسم و/ لە سووچێکا هەناسەکانت بمرم/ خۆم شەق کەم ... ل٩. 

من ئەتوانم کۆاڵن بم و بونبەستم کەن/ پەنجەرە بم و پێوەم بدەن... ل١٥.
کە  باوکم  قژت/  کە  تۆ  وەک  کەمەوە/  کۆڵ  خۆم  نەبوونی  لە  دەمتوانی  بریا 

پشتوێنەکەی.ل ٥٤ )وێنەیەکی جوانە(
یان هەموو شێعری “هەڵدێی لە مندا ...” ل ٩٥. 

من تفم بە ئاوێنەیەکەوە بیسڕن/ بیرەوەریم، بە شەهیدێکەوە یادی بکەن/ ناونیتکەی 
شەڕم، بە سەرکردەیەکی بلێن. ل١٢٠.

من بام/ کە قژت نەبوو بیالوێنمەوە/ بۆچی هەڵکەم ئەی یار؟/ من دیوارم/ کە 
ڕوخسارت نەبوو بە خۆمدا هەڵیواسم/ بۆ نەڕووخێم ئەی یار؟ ل ١٢١ )“ئەی یار” 

یەکێک لە دەستەواژە گرینگەکانی بەختیار عەلی یە(
نموونەی وا زۆر هەن من تەنها بە چەند دانە ئاماژەم کرد. بەگشتی ئەتوانین بڵێین 
بەشی “دراوسێ” زۆرتر هەست و خەیاڵی شێعری تێدایە و شێوازی گێڕانەوەکەی 
شیاوتر و درێژترە نە بڕگە بڕگە. زۆر جار لە نێو شێعرەکاندا، بەتایبەت بەشی یەکەم، 
خوێنەر هەست دەکات کە لە شێعرێکا لەگەڵ چەند “هایکۆ”دا ڕووبەڕوو ئەبێتەوە، 
تاکوو شێعرێکی درێژ و بە ناوەڕۆکێکی تایبەتەوە. ئەم سەرلێشێواوی و تێکەاڵویە لە 

نەبوونی ناوی شێعرەکاندا دەردەکەوێت. 
لێوەرگرتون  لەو چەمک و دەستەواژانەی کە شاعر زۆر جار کەڵکی  هەندێک 
بریتین لە پاییز، کۆاڵن، دراوسێ، سەفەر، تەنیایی و غەریبی، ترافیک )کە لە نێو 
باوک، دوالنەی مردن/ژیان و  ناقۆاڵیە(، جادە، گان،  دێڕی شێعرەکاندا زۆریش 
هتد. شاعر لە هەندێ شێعردا دەیهەوێت بە ئەدەبیاتێکی “پۆڕن” ئەو یاسا بڤەگەلە 
تێکبشکێنێت و ئەو سنوورە تاریکانە ببەزێنێت کە زۆر جار لە نێو کۆمەڵگادا 
دادەپۆشرێن و باسی لێناکەن. لە بەشی یەکەمی شێعەرکاندا ئەم دیدە بەرچاوترە. 
باوکی دەنوێنێت و بەم شێوازە  کاتێک کە شاعر خۆی وەک هەڵەی گانێکی 
بەچەشنێک جێگە و پێگەی سەمبولیکی باوک لە کۆمەڵگەی ئێمەدا ئەباتە ژێر 
پرسیارەوە: “گورگێکە باوک/ بەمندا ئەلوورێنێ .../ من گانێک هەڵە هاتم.” ل٧-٨. 
یان ڕۆحی نەسرەوتوو و ڕەخنەگرانەی خۆی لە هەدنێ شوێندا دەنوێنێت. وەک 

ئەمە دێڕانە: “من پێویستم بە کەسێکە، دەنگی خۆش بێ بۆ جوێن/ یان 
شانۆیەک، تف لە کارەکتەرەکەی خۆی بکا.” ل٣١

“دوکتور ئەڵێ: لەسەرەوەختا بیر لە ژیان نەکەیتەوە”
تێبینییەکی کورت لە سەر کتێبی “من غوربەتم”

د. عەبدوڵاڵ ئەمینی
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لە نێو هەندێ لە شێعرەکاندا، بە کورتی و بە وردی بڕێک دێر هەن کە لە قسەی 
لە ژیان دەردەخەن. بەشی  نەستەق دەچن و وردبینی و قووڵبوونەوەی شاعر 
کورتی “ژیان چییە؟” ل 6 هەرچەند شێعر نیە بەاڵم تێبینیەکی ورد و جوانە لە 
سەر “واتای ژیان” لە ڕوانگەی نووسەرەوە. نموونەکانیتر: “ئێرە گۆڕستانە بۆ کەسێ 
بیەوێ نەمرێ” ل٢٠. “من ئەترسم بەیانییەک هەڵسم بە دوای خۆما بگەڕێم” 
ل٣٨. “نەترسی، ئەگەر تەمەن تەرجومەیەکی سەقەت بێ لە ژیان” ل٥٠. “بنەمای 

مرۆڤ تەنیایی”یە ل ١٢٢.
بەاڵم لە پەنای ئەمانەیشدا هەندێک “قسەی قۆڕی” )بە زمانی خودی شاعر( تێدایە 
کە ئەگەر بیانسڕینەوە جێگایان دیار نیە و هیچ کەم و کۆڕییەک نایەتە ئاراوە. لە 
ئاکامدا پێویستە ئاماژەکەم بە ڕەنگ و بۆنی سیاسی هەندێک لە شێعرەکان کە 
لەوانەیە ئەزموونی خودی شاعر بێت لەگەڵ سیستەمی دەسەاڵتدا، ئەو کاتەی کە 
لە مەیدانێکی نابەرانبەردا بە شێوازێکی مۆنۆلۆگیانە ئەو دەخەنە ژێر لێپرسینەوە و 
دەیخەسێنن و نایەڵن بە زمان لە خۆی دفاع بکات )وەک نموونە بڕوانە الپەڕەی 
٨٠(. ئەو ڕستەگەلە قۆڕەی کە بە زمانی فارسی هاتون زمانی دەسەاڵتن لەگەڵ هەر 
تاکێکی ئەم کۆمەڵگایا، وەک کەرەستەیەک بۆ ترساندنی ئەوان لەوەی کە نابێت 

بڤەکانی دەسەاڵت تێکبشکێنن و باس لە مافی ڕەوای خۆیان بکەن. 
بەگشتی، ناوەڕۆکی بەرهەمی “من غوربەتم” ئەزموونێکی تایبەتی الوێکە کە 

لە داهاتوودا ئەتوانێت قووڵتریان کات و باشتر بە شێوازێکی نوێ 
بیانهۆنێتەوە.
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غوربەتێکم پێیە
لە سووچێکی ئەم شارەدا کوژراوە

ئەتەوێ چیم ببینی؟
غوربەتێ کە من بم

بۆشاییەکە، بە هیچ نیشتمانێک پڕ نابێتەوە
******

غوربەت ئەمخوا
بۆ کوێ دەچی ئەی سەفەری هەمیشەیی؟!

بەرگەی مەرحەبایی ئەم تەنیاییە ناگرم
بەرگە ناگرم جارێکی تر لە دەستی پاییز بەر ببمەوە

پێشەنگ:
هاتنی ئارام بۆ ناوەندی دونیای پۆست مۆدێڕن و ژیان لە پێکهاتەی کۆمەڵگایەکی 
جیاواز لەوەی کە پێشتر تەجروبەی کردبوو، ڕێکەوت و ڕووداوێکی مەزن بوو. ئەتوانم 
بڵێم ئەو لە نێوان مشتومڕەکانی جیهانی پێش مۆدێڕن و جیهانی پۆست مۆدێڕن 
لە حاڵی نوێژەن بوونەوەیەکی گەشاوەدا بوو.هاتن، هاتنێکی خۆویست نەبوو, بەاڵم 
گەڕانەوە بە ئیرادەی ناسینەوە بوو. ئەم چەشنە هاتن و کۆچبەریە تەنیا بەهۆکاری 
هیوای گەییشتن بە کەنارەکانی ئازادی و بەختەوەری نیە، بەڵکوو تۆران لە نیشتمان 
و بیزاری لە خاک و تاریکبوونی ژیانە و بەچەشنێ لەدەرەوەی ئیرادەی مرۆڤی لە 

چەشنی ئارام بەهۆکاری ڕەنگاورەنگەوە ڕوو ئەدات. 
بەتێگەییشتن لەمانا و چەمکەشاراوەکانی نێو دەق،رەهەندی غوربەت لەپێناسەو 
شیکاریە باوەکانی لە شێعری ئارامدا رواڵەتێکی دیکە پەیدا دەکا.بۆیە هەموو ئەو 
چەمکانەی کە لە زمانی هونەرمەندەوە لە فۆرمی شێعر دێتە ئاستی خولقانێکی 
هونەریەوە تابلۆی سەردەمیانەی بەشێ لە دۆخی کومەڵگایە و لەم ڕێگەوە دەالقەکانی 

ناسینی رەوتی فیکری و فەلسەفی هونەر و بەرهەمی هونەری دێتە ناساندن.

ناونیشانی ‘’من غوربەتم’’، رەخنەکار ئەباتە ئاستی کۆلینەوە لە رەهەندە ماناییەکانی 
دەرون دەق و ناسین و شیکاری لە چەمکی غوربەت و شرۆڤەیەکی کۆمەڵناسانەی 
زەمینەکانی گەشانی ئەو چەمکە لە داڕشتێکی شێعریدا.ئەمە ئەبێتە هۆی سەرنجدان 
و بینینی تەنیا یەک کورتشاتێکی خوێندنەوەی دەقی ئەدەبی. ئەم حاڵەتە لە کتێبی 
ئارام بە هۆی مانشێتی سەرەکی کتێبەکەوە بوونی هەیە کە ئەتوانرێ هەم پۆزێتیڤ 
بێت هەم نیگاتیڤ.سەرجەم ئەبێ مانا دەاللەتیەکانی دەرون دەق شیبکرێتەوە و 
هەروا زمانی شێعری و فۆرم و ناوەرۆک و تازەگەریەکانی لەم کۆ بەرهەمە نوێیەدا 

بخوێنرێتەوە.
غۆربەت  و  کۆچ  حاڵەتی  کە  نیە  کورد  شاعێری  دواهەمین  و  یەکەمین  ئارام 
ئارام،’’ئەیاز خونسیاوەشان’’لە کۆتاییەکانی  لەبەرهەمەکانیا رەنگ ئەداتەوە. پێش 
دەیەی هەفتاد و هەشتادی کۆچی هەتاوی کە لە شاری “وانی”تۆرکیا بۆ خاتوونی 
ئەنووسی، بەرهەمێکی شێعری نوێی کە پڕلەنیشانە و ئیماژ و داڕشتی ئەدەبی و 
زمانێکی تایبەت بە خۆی بوو خولقاند.بەاڵم تاکوو ئێستا بە چەشنی جیدی نەتەنیا لە 
شێعری ئەیاز بەڵکوو شێعری ئازاد رۆستەمی،بێزاد کوردستانی،ئیبراهیم ئەحمەدی نیا 

وەکوو بنیاتنەرانی پرۆژەی شێعری داکار، ئاوڕ نەدراوەتەوە بەڵکو فەرامۆشیش کراون. 
ئەمە خەسارە بۆ ئەدەبیات و چاوەڕوان دەکرێت ئەوانەی کاری جیدی ئەکەن مەداری 

رەخنەیان بۆ بینینی  بەرهەمی دیکەی ئەدیبان بەرباڵوتر بکەن. 
شاعێر هەر لەسەرەتای کتێبەکەدا ئەڵێت: من لە شێعردا دەبم بەوەی کە هەم.لە وشەدا 
دەبمە حەقیقەتی خۆم. شاعێر هەرلەسەرەتادا حوکمی خۆی داوەو  پێویست بەالڕێ 
چوون ناکا. لێرا حەقێقەتی تاکێکی دیاریکراو بەناو ئارام نیە، بەڵکوو ملمالنێی مرۆڤە 
لە گەردوون بۆ چەسپاندنی حەقێقەتی بوونی. بوونێکە بەردەوام نەبوونی حەقێقی بووە 
تاکوو بوونی. ئارام شاعێرێکی کۆمەاڵیەتی،بەرپرسیار و هزرمەندە کە بەزمانی شێعرەوە 
لەگەڵ گەردوندا دێتە دواندن. پێوندی گرتنی وەرگر لەگەڵ بەرهەمی ‘’من غوربەتم’’ 
دژوار نیە، چونکو زمانی ئارام، زمانێکی نامۆ و قورس و بێناوەرۆک و ناحەز نیە کە 
زەوقی بخوێنەر تێکبدا و چیتر سەرنجی نەداتێ، زمانی شێعری بە پێی شێوازی 
داڕشتن لە وشە و کار و سێفەت و سەرجەم ئێلمانەکانی زمانوانیدا گۆڕان و نوێگەرایی 
تێیدایە و ئەم جوانکاریانە لە بەشی مانای نوێ و خۆلقانی وێنای نوێ بە روونی 
بەرچاو دەکەوێ. بۆیە وەکو شاعێرێکی نوێگەرا لەملمالنێی زمان و مانا و تەکنیکی 
شێعری سەرکەوتو بووە.بەردەوام بەردەنگ خۆی ئامادەی نوێیەتیەک ئەکات، زەمان 
لە حەساری ڕووداو تێپەریوە، زمان و زەمان لە ملمالنێی بوونێکی هەتایی، گەردوون 

دێننە سەما، وشە لە بااڵی مانا بەرەو ئافراندنی تابلۆی گەردوون سەرکەش دەبێ.
شێعری ئارام شێعرێکی ئازادە، ڕەهایە لە هەرچی بەند و زنجیرە. وشە لێرەدا لە 
قەبارەی دەنگ، لە ڕوومەتی زایەڵەیەکی ئەبەدییە و چەمک بەردەوام مانای نوێ 
ئەخولقێنێ. لێرا شاعیر نییە کە شێعر ئەڵێت، بەڵکوو هەموو پێکهاتەکانی کۆمەڵگا 
و بگرە خان بە خانی جەستەی مرۆڤە هاتوونەتە دەنگ، بۆیه شێعرەکانی شاعێر 
تابلۆیەک نین کە چەندین ڕەنگ و سووژەیان تێدا حەشار درابێ؛ شێعری ئارام خودی 

گەردوونە؛ کە تابلۆ  تەنها لێرا نەخشێنەری سیماکانە.
شاعیری ئەم دەقانە ئەبێ لە دوو زەمەن و مێژووی جیاواز و ئەزموونی دوو جیهانی 
بەرزونزمدا لێکبدرێتەوە واتا پێش غوربەت و پاش غوربەت ؛ هەرچەندە زۆر لەگەڵ 
وشەی غوربەتدا نیم و بە بڕوای من، تەنانەت لە دونیای پۆستéمۆدێڕنیشدا، بوونی 
نیشتمان شوناسی تۆیە، بۆ هەست بە بوون کردن لە گێژاوی دۆخی پڕڕووداوی 
ئێستادا؛ بەم بۆنەوە ئەڵێم مڕۆڤێ کە نیشتمانی نەبێ، تەنانەت لەسەر خاکی زێدی 
خۆیشیدا هەست بە غوربەت ئەکات. نیشتمان لێرا مانای  پەساپۆرتێکی هەیە کە 
ئیزنی بینینی جیهانت پێ ئەبەخشێ و ناونیشانت بۆ جەماوەری جیهانی، چیتر 
نامۆ نابێ و ئەتکاتە خاوەن کەسایەتییەکی پێناسەدار و کاتێ ئەڵێی ‘’کوردی’’ناچار 
نابیت خاکی نیشتمانێکی دیکە بەسەردا بکەی تاکوو بتناسنەوە.باوەڕم وایە بەرهەمی 
هونەری کۆمەڵگایەکی لەجۆری ئێمە، خۆنەویست رۆح و رەوان و زەینی  هونەرمەند 
ئەکات بە زایەڵەی دەربڕینی پێکهاتە بێدەنگیەکانی کۆمەڵگایەکی شڵەژاو،ئارام لێرەوە 

دەستی پێکرد:
‘’من مەریوانم دەیەشا کاتێ ژنێکی چاوکەوە پێی وتم: 

?Whoher kommen sie
من لە واڵتی تەنیاییەوە هاتووم خاتوونی بااڵبەرز

من لە واڵتی شێرکۆ و حاجی قادر و نالییەوە هاتووم’’

غوربەتێک نێوان دۆزەخی ڕابردوو و
خاپوورستانی ئێستا

بەختیار کەریمی
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ئارامی فەتحی  وکوو شاعێرێکی نوێگەرا هەمیشە شێعرەکانی جێی سەرنجم بوون 
و زمانی شێعریی و مانا و چەمکەکانی، زمانی گێڕانەوەی جیاواز کردووە لە دیکەی 
شاعیران. بەردەوام مانای نوێ لە فۆرمی پرسیاری فەلسەفی لە شێعرەکانیدا لەحاڵی 
ڕوواندایە. ئارام پرسیارێکی ڕەهایە کە هیچ واڵمێک ناتوانێت ڕێی پێبگرێ؛ بۆیە 

ئەزەلیەت و ئەبەدیەت لە شێعری ئارامدا ئارام نییە.
گەرچی شاعێر بەتەمەن الوە، بەاڵم تێگەییشتنی لە ژیان و مرۆڤ، زۆر قووڵ و فەلسەفی 
و ئینسانیە؛ سات بەسات مڕۆڤ بەئاگا دێنێتەوە کە داڕووخانی کەرامەتی ئینسان، 
غوربەت ئەکاتە هاودەمی ژیانی؛ بۆیە “من غوربەتم” تەنیا مەبەست دوورکەوتنەوەی 
فیزیکی شاعێر لە جوغرافیای نیشتمان و دڵتەنگی بۆ شاخ و چیاکانی کوردستان نییە؛ 
بەڵکوو نامۆیی و لەگۆڕنانی کەرامەتی ئینسانە بەهۆی داڕووخانی بنەما ئەخالقییەکان.
لێرەوە غوربەت بوو بە پێگەیەک بۆ نەڕووخان، بۆ ڕاگرتن و ڕۆح بەخشین بەو هەموو 
واتا و چەمکانەی کە سەردەمانێک ژیانمان پێکرد؛ وەکوو:مرۆڤایەتی،ئەخالق، عەشق، 

خەبات، مەزنایەتی، ئازادی و...
 هەرچەن، شاعێر لە دنیای واقعدا و لە جەرگەی کۆمەڵگایەکی پۆست مۆدێڕندا، 
لە نزیکەوە کارتێکردنەکانی ئەخالقی پڕۆتستانی لە ژیانی مڕۆڤی ڕۆژئاوایی بینی، 
ئەوەی شاعێر تووشی شڵەژان دەکات، نیشتمانی خۆیەتی کە بێ ئەزموونکردنی 
ژیانێکی مۆدێڕن و بێ هیچ دەسکەوتێ، تەنانەت عەشقیش لەگۆڕ دەنێن. غوربەتی 
شاعێر، دوورکەوتنەوەی فیزیکی  لە نیشتمان نییە،بێبەش بوون لە بینینی دووبارەی 
ڕوخساری یار و زرێبار و کۆاڵن و شەقامەکانی شار نییە؛ غوربەتی شاعێر، غوربەتی 
بوون و نەبوونە؛ڕاستترین ئاوێنە و تابلۆی سەرگەردانی و کڵۆڵی و هیچ بوونی مرۆڤی 
کوردە لە گەردووندا. غوربەتی شاعێری ئەم شێعرانە کاتێ لەدایک ئەبێ کە ونبوون و 

نەبوونی خۆی لە گەردووندا هەست پێ ئەکات:
‘’هەنووکەم هاتووە گاڵتەی پێ بکەن

  من هەنووکەم شۆڕشی لێ ونە
                  نشتمانی لێ ونە
                   خیابانی لێ ونە
                      تۆی لێ ونە

 من هەنووکەم نازانێ کێم’’
لە چەن دێڕی نزیک بە کۆتایی ئەم شێعرەدا دەڵێ:

‘’دۆخی من ئەمەتام:
                  من الشەی داهاتووم

                  قەیرانی شەڕ
                  نەبوونی ئازادیم’’

 بە بینینی جیهانێکی نوێ  و ڕۆڵی چەمکەکان لە پێناسەی مرۆڤدا و ڕوون بوونی  
پێگەی ئینسان لە هەستیدا ئارام چیتر ئارامیی نامێنێ، چونکوو ئەمجارە هەمووی ئەو 
چەمکانەی کە سەردەمانێک پێی وابوو ڕاستن، ناڕاست بوونی دەرئەکەوێ. ئارام ناتوانێ 
وەکوو هەڤااڵنی لە جیهانێکی وەهمی و خەیااڵوی و درۆیینەی پێشوودا بژیت. ئەو 
ئەمجارە خودی ڕاستەقینەی بوونەکان ئەبینێ، خودی عەشق، خودی مڕۆڤ. خودی 
بەردەوامیی ڕەوتی ڕووناکی ژیان، بێ وەهم و خەیاڵ. ڕۆیشتنی ئەو، ڕۆیشتنێکی 
فەلسەفی و شەیداییەکی پڕپرسیار بوو و گەڕانەوەشی، خۆسەلماندنێکی ئەبەدی و 
بەرپرسیارانە بوو. لە واقعدا ئەزموونکردنی ژیانێکی نوێ نەبوو، بەڵکوو دەرکەوتنی 
چەوتی و ناڕێکیی کرداری مڕۆڤی کۆمەڵگایەک بوو کە تەمەنت لەوێدا لەگۆڕنرابوو. 
لە راستیدا دەرکەوتنی ڕەزاڵەت و خەسیوی و ناپاکی و ناڕاستیی ئاکاری ئەو مرۆڤانە 
بوو سەردەمانێک پێت وابوو مرۆڤن و ئەوینداری ئازادی و خۆشەویستی مرۆڤ و 
ژیان هەوێنی ژیانیانە. گەڕانەوەی شاعێر بۆ نیشتمان دیسانەوە پڕئازار بوو، ببینینەوەی 
ئەودیوی دەمامکی ئینسانەکان و بەتاڵ بوون و درۆیینە بوونی بانگەشەکانیان، شاعێر 
ئەباتە فۆرمێکی ڕەخنەگەرانەوە ، بۆیە لە خۆیەوە دەست پێدەکات. ڕۆیشتن و 
گەڕانەوەی بۆ نیشتمان، ئەوی کردە خاوەن جیهانبینییەکی ڕاستەقینە کە بتوانێ 
خۆی وەکوو مرۆڤ بناسێتەوە و جەسوورانە بڕیار بدات و ئەویندارانە مرۆڤ ببینێ. 

وەک لەم تیکە شێعرەدا دەڵێ:
‘’ئەوانەی پێیان وایە لە شەهیدا نامرن

ئەوانەی بە ئومێدی تۆوە چوونە غوربەت
ئەوانەی خوێندنی بااڵیان داناوە بیکوتنەوە بە چاوی مردنا

زۆرن ئەی نیشتمان
ئەوانەی ماتڵن کەسێک لە تۆوە بینبینێت

ئەوانەی لە ئاوێنەی تۆوە چاو لە فیگۆڕی خۆیان ئەکەن
تابلۆکانی ئەم جادەیە لە خۆما بوو

دەستم لە نەبوونی خۆم دا
       لە تۆی بیرەوەری

من تەنها لە دوورەوە ژیانی خۆمم بینی’’
الیەنی ئۆمانیستیی شێعری”من غوربەتم”لەچاو کتێبی یەکەمی نووسەر،زۆر بەرچاوە.
گەورەترین دەغدەغەی ئارام، مرۆڤ و پێگەی مڕۆڤ لە هەستیدایە.شاعێر خۆی 
بەرپرسیار دەبینێ بەرانبەر بە مرۆڤ. ئارام مڕۆڤ ئەبینێ. وەک خۆی، مڕۆڤ بێ 
ویتیرینی شتەمادیەکان. لێرا شاعێر ڕێگای خۆی زۆر سانا جوێ کردوەتەوە.شاعێر 
جەستەی نیشتمانێکی لەکۆڵ ناوە کە سەرتاپای ڕۆحی دەستدرێژی پێکراوە.بەڕێ 
کەوتووە، ئەیەوێت خودی ژیان ببینێ، ڕوخساری ڕەنگینی عەشق  بێ دەمامک و 

ڕاست و ڕوون ببینێ. بەاڵم ئایا دەتوانێ؟
هەوڵی شاعێر لە هەموو شێعرەکانیدا چەمکی “Verfremdung “ ئەمە گەورەترین 
دەغدەغەی هێگل و هایدگر و سارتر و ئەوانی تر بووە...هەرچەن ئەوان بە هۆی 
سەقامگیریەتی ئازادی و دیموکراسیەت، سەرچاوەکانی Verfremdung باس 
دەکەن؛ بەاڵم شاعیری ئەم دەقانە، لەو دۆخەدا بە لێهاتووییەکی فەلسەفی، ئەو بابەتە 
ئەخاتە ڕوو.گەر سەرمەیەداری و پێکهاتەکەی، مرۆڤی ڕۆژئاوایی  لەخۆبێگانە کردووە، 
خۆ نیشتمانی شاعێر بێبەشە لە کەرامەتەکانی دنیایەکی لیبراڵ و سەرمایەداری؛ ئەی 

ئەم هەموو نامۆیی و لەخۆنامۆبوونە لە چییەوە سەرچاوەی گرتووە؟!
من نازانم ئەم هەموو کۆتایییە

بۆ لە سەرەتای ئەم کۆاڵنەدا ڕاوەستاون 
دراوسێ، چۆن پێوەت دەم

ئەو کاتەی پەنجەرە بم و نەشکێم؟
بەم هەموو چەترەوە

هێشتا “تۆ”م تەڕە و 
منی ماسی

بۆ زەریاییت نابینم؟
لە کوێتەوە تەواو بم، بۆ دەست پێ کردنەوەی مردن و 

دراوسێ، من کە مەرگێک قەرزار بم
ئەم هەموو گۆڕەت لە چییە؟

من سەفەرم دیوارێکە داڕووخاو
بەجێهێشتنی نیشتمان لەواقعدا بەجێهێشتنی شوناس و بوونە. بوونێ کە نەبوونی 
هەیە. بوونێ کە هێشتا نەیتوانیە چرۆ بکات و چاو بە گەردونا بگرێ.شاعێر کۆتایی 
ئازارە نەویستراوەکان لە حەرەکەت و ڕۆیشتندا ئەبینێ. ڕۆیشتن بەرەۆ ئەو جیهانە پڕلە 
ئازادی و دادپەروەری و یەکسانیە. کاتێ لەسەر سفرەوخوانی ئەو نیشتمانە پڕلەهەوای 
ئازادیەدا دەگرسێتۆ ڕووبەڕووی ملمالنەیەکی زەینی و دەرونی ئەبێتەوە.لێرەشا زیندان 
ئەبینێ، زیندانێکی پڕلەئازادی. لێرا ونبوون و نەبوونی خۆی ئەپێکێ.لەهیچ تابلۆیەکی 
نیگارکێشی،لەهیچ الپەڕەیەکی فەلسەفی وئەدەبیو هونەری جێگایەک بۆ داکوتانی  
حووزوری نادۆزێتەوە. دیسانەوە مێژووی نیشتمانی بە سوپایەکی بێ چەک و ڕەخت 

پیاسەکانی لە واڵتی غەریبیدا گەمارۆ ئەدات.
‘’ئەوەتا خەریکم بە مردنی خۆما دێمەوە ئەی نیشتمان

 بڵێ لێم گەڕێن با ئاسوودە بمرم
                با ئاسوودە خۆم تف کەمە دەستەکانی تۆ
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 دەستەکانت لە مردووییم نابنەوە’’
ناوەڕۆکی ئەم شێعرانەی ناو ئەم کتێبە، بێگانە بوونە لە نیشتمانی خۆی، شاعێر بەدوای 
ژیان و عەشق و ئازادی و مرۆڤایەتیا ئەگەڕێت، ڕەنگەکان بێ ڕەنگ ئەبینێ، دەنگەکان 
نامۆ ئەبینێ، عەشق هەرزە ئەبیسێ، ئازادی و دیلی بۆی لێک نادرێتەوە. هەناسەکان، 
پێکەنینەکان، هاوارەکان  نامۆن. دەمامکەکان ئیزنی پێ نادەن. دژوارە بێ دەمامک لە 

نیشتمانی پڕ دەمامکدا بژیت.
شرۆڤەی تازەگەریەکانی ‘’من غوربەتم’’ 

نرخ دانان بۆ رۆڵی مرۆڤ لەگەردوون وەکوو سوژەیەکی دانەر بۆ پێکاندنی ئامانجەکانی، 
بەرجستەبوونەوەی رۆڵی هزروئەندێشە،مرۆڤی هزرڤانی کۆمەڵگای مۆدێرنی  کردە 
تاقەدەورگێری خاەون دەسەاڵت لە هەستیدا کە خۆی دەتوانێ چارەنووسی بە 
پشتیوانی هزرو ئەندێشەی نوێ بنووسێتەوە.ئەم پرۆسە نوێیەی تەواو بوارەکانی ژیانی 
گرتەوەو لە ئەدەبیات و هونەر و دیکەی بەشەکان رەنگدانەوەی هەبووە. مۆدێرنیتە 
بە هەموو واتا و پێناسە و کارتێکردنەکانی وەکو پرۆسەی نوێژەن بوونەوەی رۆژئاوا، 

ژێرخانەکانی ژیانی رۆژئاوایان دایەبەر شەپۆپلی نوێ بوونەوە.
کاریگەری  ژێر  کەوتنە  ئەدەبیات،فەلسەفە،کۆمەڵناسی،ئابووری،سیاسەتو...هەموی 
بنیاتگۆڕینی پرۆسەی مۆدێرنیتە.  شاعێرانی کوردستان لەژێر کاریگەری ئەم رەهەندە 
نوێیە  بە تایبەت لە بەشی ئەدەبیات و بگرە شێعر بە رێرەوی نەکردن لە فۆرمە 
کۆنەکانی شێعر، مودلێکی نوێی شێعریان دامەزراند.ڕەوتی نوێی شێعر لە کوردستان 
بە خوێندنەوەو بینین و تێگەییشتن لەو پرۆسە نوێیە دەستی پێکرد. شێعری نوێ یان 
شێعری مۆدێڕن لە کوردستان لە چەندین ڕووەوە دەکرێ باسبکرێت. واتا پێش سوارە 
کە گۆڕان و رەرچەرخانێکی بەرچاو لە بەرهەمی شێعری لە ڕووی فۆرم و ناوەرۆکو 

سەریهەڵدا و بەگشتی سنوری لەگەڵ شێعری کالسیکا دیاری کرد و بوو بە خاوەن 
پێناسەی تایبەت.بەرهەمی ئەم قۆناغە بە پێی گۆرانی نوێی سیاسی و فەرهەنگی و 
کۆمەاڵیەتی ئێران و کوردستان لە قەبارەی ناوەرۆکی تایبەتی خۆیا خولقاوەوبەچەشنێ 
بینەری رەنگدانەوەی واتا و چەمکە مۆدێرنەکان لە پێکهاتەی بەرهەمی شاعێرانین.لە 
کۆتاییەکان دەیەی هەفتاد و سەرەتاکانی دەیەی هەشتادی کۆچی هەتاوی ڕەوتی 
نوێی شێعری کوردی بەدوری گرتن لە ناوەرۆکی ناسیۆنالیسمی تۆخ و گرینگیدان 
بە فۆرم و چەمکە مۆدێڕنەکان وەکوو:dafamilirisationنامۆکردن یان ئاشنایی 

سڕێنەوە، تاکخوازی individualism، داڕشتی نوێ لە چەمکی 
مرۆڤ،هەستی،عەشق،ژیان،پێکهاتەشکێنی لە شێعر و دەربرینی رەخنەی فەلسەفی لە 
جیهانی پڕشڵەژانی مۆدێرندا و ... رەوتی نوێی ئەدەبی لە کوردستان لە قۆناغەکانی تر 
جوێ کردەوە.هەروەها ئاماژەمپێکرد تایبەتمەنی و الیەنەکانی مۆدێرنیتە بەرفراوانن لێرا 
ناکرێ هەمووی دەسنیشان بکەین بۆیە بە پێی نیاز ئەو خااڵنەی کە لە شێعری من 

‘’من غوربەتم’’ بەرجەستەیە باس دەکەین.
 )Dafamilirisation( نامۆکردن یان ئاشنایی سڕێنەوە:

نامۆکردن یان ئاشنایی سڕێنەوە ئەو تەکنیکانە دەپێکێ کە شاعێر بۆ نامۆ کردن و 
دێردەرکەوتنی مانا بۆ خوێنەر بەکاری دەبات واتا بەکارهێنانی توخمە خوازەیەکانە 
لەنێو دەقی ئەدەبی و شێعردا،بەکارهێنانی خوازیەوشەییەکان سەرنجی زەین بەرەو واتا 
نوێیەکان ڕادەکێشێ و واتا ناسیاوەکان بێبایەخ دەبن  و بزر دەبن تاکوو جیهانی دەق 

لەبەرچاوی خوێنەران نامۆ بنوێنێ.
دەربڕینەوە  فۆرمی  لەبارەی  کەفۆرمالیستەکان  خاڵەکان  گرنگترین  لە  “یەکێک 
هێنایانەکایەوە چەمکی ناسیاوی سڕینەوە defhmilarrization   بوو. شکلۆفسکی 
یەکەمجار ئەم چەمکەی هێنایە گۆڕێ و وشەی روسی ostrannenja  بەکارهێنا. 
پاش ئەو یاکوبسێن و تینیانۆف چەند جارێک ئەم چەمکەیان بە نامۆسازی ناودێڕ کرد. 
یەکەمین هێمای شکلۆفسکی بۆ ناسیوی سڕینەوە لەتوێژینەوەکەیدا بەناوی “هونەر 
چەشنی شێوازە” دەدۆزرێتەوە. بەڕای شکلۆفسکی هونەر، تێگەیشتنی هەستیارانەی 
ئێمە دوبارە رێکدەخاتەوەو لەم پێناوەدا رێسا  ناسراوو پێکهاتە بەڕواڵەت جێگیرەکانی 
واقیع دەگۆڕێ. هونەر خوو خدەکانمان دەگۆڕێت و هەر شتێکی ئاشنا لەبەرچاومان 
نامۆ دەکا. نێوان ئێمەو هەموو ئەو شتانەی کەلەگەڵیان ڕاهاتووین. )بۆنمونە کار،جل 
دروست  مەودایەک  لەشەر(  ماڵ،هاوسەر،ترس  لەبەرکردن،رازاندنەوەی  بەرگ  و 
دەکا، کەرەستەکان ئەگەرکو )خۆیان لەئارادابن( بەئێم دەنوێنێو هەموو شتێک لەژێر 
دەسەاڵتی الیەنی خۆ کرد کە زادەی تێگەیشتنە هەستیارەکانی ئێمەیە، رزگار 

دەکات.”)ئەحمەدی،١٣٧٠:٤٧(
بەبڕوای شکلۆڤسکی هونەر تێگەیینە هەستاوییەکی ئێمە سەرلەنوێ ڕێک ئەخاتەوە و 
لەم ڕەوتەشدا یاسا و ڕێسا ئاشناکان و بنەما بەڕواڵەت هەمیشەییەکانی واقیع تووشی 
گۆڕانکاری ئەکات. خووەکانی ئێمە ئەگۆڕێ و ئەو شتانەی خوومان پێگرتوون و 

چشتەکان بەو چەشنەی بۆخۆیان هەن ئەنوێنێتەوە.
لە شێعری ئارامدا ئاشنایی سڕینەوە بەزۆری بەشێوەی هنجارگریزی مانایی ڕەنگی 
داوەتەوە. بەشی مانا لە چاو دیکەی بەشەکانی زمان زۆرترین هنجارگریزی تێیدا 
ڕوو ئەدات.هاونشینی دووهەستی جیاواز لەتەنیشت یەکدا لەشێعری مۆدێرن زیاتر 
بۆ رەنگینکردنی فۆرمی شێعر و الیەنی جوانناسیە.ئارام بە تێکەاڵوکردنی هەستە 
جیاوازەکان و هاونشین کردنی وشەجۆربەجۆرەکان کە لە یەک رەگەز نین هەست و 

رەنگ و دەنگی جیاوازی خولقاندووە وەک ئەم چەند نمونەیە:
)هاتنت، تازە چ دەردێ لە هەرەسی ئەم جاددانە دەوا ئەکا؟(é.)هاتنت، تازە چ دەردێ 
لە ترافیکی نەبوونم چارە ئەکا؟!(...)دڵم تەنگە وەکوو مەیانی ناوپات(.....) سەرم گێژە 
لە گێژیی ئەم پەنجەرەیە و....(....)قاچی ئینسانم ئەوەڕێ(.... )ببوورن ئەگەر زرێبارم 
ئەڕژێ!/یان کوردیم ئەشەلێ/ببوورن ئەگەر ئالوودەین بە هەوای ویترینی بەرتان(....) من 
دیوارێکم تا سبەینێی ئەم تەمەنە ئاجۆرییە.(....) خۆت مەخەرە ئەبەدییەتی کۆچەوە/

خۆت مەخەرە هەرەسی کات/پەراوێزی شار لە تۆدا گیرە و....(
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تابلۆیەک لە غۆربەت )ئارام پزشکیان(
“من غوربەتم” دیوارێکە. دیوارێک کە خشتەکانی لە بێتاقتی، دڵتەنگی، بێزاری، 
وەڕەزبوون، غوربەت و لە هەمووی گرینگتر بابەتی بوون وەک “دازاین”ێکی مارتین 
هایدگری دروست بووە. کاتێک دەڵێین دازاین، شێوازی بوونی خۆمانمان مەبەستە. 
ئێمە هەموو دەڕۆینە نێو وجوودێکەوە کە تایبەتە بە هەستیی خۆمانەوە. وا دەکەوێتە 
بەر چاو کە باسکردن لە ‘دازاین’ واتا لە بارەی خۆمانەوە زۆر ئاسانە، بەاڵم ئەم خەیاڵە 
جگە لە وەهم زیاتر نییە و بە پێچەوانەیشەوە ئەبێت بڵێين کە ئێمە بەردەوام ئەسیری 
دڵەخورپێی تێگەیشتنی خۆمان لە هەڵسوکەوت لەگەل بوونەوەرانی ترداین کە پێکەوە 
پێوەندیمان هەیە و لە ڕاستیدا ئەوانن کە دونیای ئێمە دروست دەکەن، بێ ئەوەی 
هەستی پێ بکەین لەگەڵیاندا زۆر جیاوازین. کەواتە ئینسان لەگەل ئەو شتانەی 

پێوەندی هەیە زۆرتر و زیاتر لە خۆی ئاگایە.
هەموو ئەو شتانەی ناو چیرۆکە شێعری “من غوربەتم” بەرچاو دەکەون جۆرێکە لە 
‘دازاین’ کە لە ڕوانینێکی هایدگری دا دازاین جۆرێکە لە بوون کە بابەتگەلێک وەکوو 
کەس، مردن و هەموو ئەو پارادوکسانەی کە لە پێوەندی لەگەل کەسان و شتانی تردا 
دەردەکەون و لە ئاکامدا هەست بە تەنیابوونێک ئەکەین چونکوو تێدەگەین کە ئێمە 
بوونەوەرێکین کە فڕێ دراوینەتە نێو هەبوون. گێڕەوە لە سەرەتای دەسپێکردنی 
بۆمانی باس دەکات کە چۆن تووشی ئەم هاتنە هاتووە  ‘’پێکەوە خەوتنی بە هەڵەی 
دووکەس’’. دواتر دەست دەکات بە پرسیار و گەڕان بە دوای واڵمیاندا. ئەو باس لە 
دیوارێک دەکات بۆمان، دیوارێک کە خشتەکانی لە شتانێک وەک باوک، دایک، 
دەسەاڵت، نان، سفرەی بچووکی ماڵ کە لە ئاکامدا هەمووی ئەمانە و شتانێکی زۆری 
تریش دیوارێک درووست دەکەن بە نێوی غوربەت. گێڕەوە گێڕانەوەکەی ئەکاتە دوو 
بەشی جیاواز؛ یەکەم گێڕانەوەی ئەو کاتەی تووشی غوربەتی جو غڕافیایی بووە و لە 
نیشتمانی دوورە و دووهەمیش نۆستالۆژیایەکی جیاواز کە لە کاتی گەڕانەوەی و لە 
نیشتمانی خۆیدا تووشی ئەبێت، جۆرێک لە غوربەتەکانی ‘مالۆی سامۆیل بکێت’ کە 

سەرگەردان و وێڵ بە دوای شتێکدا ئەگەڕێت کە واڵمی پرسیارەکانی بێت.
نموونەگەلێکی زۆرمان لە مەنفا لە ئەدەبی جیهان دا بووە کە دەسپێکی بە ‘ئۆڤید’ لە 
سەدەی هەشتەم و لە کتێبی ‘نامەکانی غوربەت’ بووە. ئەگەر ئۆڤید لە نێو نامەکانی دا 
بەخێڵی بە وشەکانی دەبات کە دەڕۆنەوە بۆ نیشتمان و دیداری دەکەن، لێرەدا 
گێڕەوەی  “من غوربەتم” هەڵسوکەوتی سووژە ئینسانییە خەساوەکانی نیشتمانی 
‘’پێکێکی تر بە یادی ئێستایان، ئەم بەرە و ئەو بەرە، کتێب  خۆی باس دەکات 
ڕشاندنەوە و فەلسەفە پژمینی مرۆڤەکان، ماندووبوونی کچ لە کچ بوونی و ...’’ و 
‘’من خەریکم کەسێکی تر دەژیم’’  وەهای بەسەر دێت کە دەبێتە کەسێکی تر 
و لەپاڵ ئەو گشتە هەستی غوربەتەیدا ژیانە بێ کەڵکەکانی نیشتمان ئەکات بە 
تابلۆیەک و نیشانمانی ئەدات، تابلۆیەک کە لە نێویدا هەزارەها شت دەرئەکەوێت و 
هەڵیشی ئەواسێت بە دیواری غوربەت دا و دواتر تێدەکۆشێت لە ڕێگەی وشەکانییەوە 
سەرەڕای سەختییەکان قسەی دڵی بگەیەنێتە “یار”. ئەم قسەی دڵە هیچ نییە 
زیاتر لە غوربەتێک کە لە “شوێن”ێکی غەریبدا تووشی بووە. بۆ نموونەگەلێکی لەم 
چەشنە بابەتە لە ئەدەبی کالسیک و هاوچەرخی کوردی دا دەتوانین ئاماژە بدەینە 
ئەزموون گەلی مەنفای حاجی قادری کۆیی، نالی و هەروەها شێرکۆ بێکەس کە 
هەرکامەیان بە جۆرێک ڕووبەڕوو و کاردانەوەیان هەمبەر ئەم ئەزموونە بووە. ئەگەر 

حاجی قادری کۆیی لە مەنفا ئەبێت و هەر لەو دوورەوە وشەکانی ئەدوێن و بانگەشە 
بۆ ڕۆشن بوونەوەی بیری مرۆڤەکان ئەکەن کە لە نیشتمانی خۆیاندا سەربەخۆیی ساز 
بکەن، لەمالوە شاعیر “ئەگەر وشە  بێت هیچ ناڵێت” و داوا دەکات “با مۆسیقای ئێمە 
دەس پێبکات” و “با تەنیایی ئەو بڕوا بە عەزەمەتی خۆی”. ئەگەر نالی ئەبێتە قوربان 
با و خۆڵی شارەزوور و لە الیەکی تریشەوە تووشی نۆستالۆژیایەکی مەزهەبی بووە و 
ئامۆژگاریی ئەوانی تر دەکات، لێرە و لەم دەقەدا ئەم تووشی مەنفایەکی دەروونییە 
لە خۆیدا و ئاگایە و “نائومێدە لە نیشتمانێک کە نالی یان تەنها لە غەریبی دا خۆش 
ئەوێ” و “ئیتر دڵتەنگی خۆی ئەبێت”. ئەگەر شێرکۆ ئەترسا کە دارستانەکانی مەنفا 
یەک پەلک خەفەتی نەناسن و ئەترسا کە کورسییەکان حەز نەکەن کە لە سەریاندا 
دانیشێت و ئیتر ئەهاتەوە الی پاییزە ئازیزانی خۆی لە نیشتمان،  بەاڵم لێرەدا شاعیر 
تەنها بێتاقەتە کە “سەرگەردانە پاییز لە بوونمان و ڕەنجیش لە ورە” و حەسرەت بۆ 

شتانێکی تر  ئەخوات.
سەرەڕای هەموو ئەمانە یەک شت ئەم لە گشت ئەوانی تر جیا ئەکاتەوە و ئەویش 
هیچ نییە جگە لە تەمەن. ئەم دەیهەوێت خۆی دەرباز بکات بە گۆڕینی خۆی 
گشت  پرسیارگەلی  دەسپێکی  سەرەتای  لە  شاعیر  کردەوەگەرێک.  بە  بوون  و 
سووژە ئینسانییەکان دا دەڕواتە سەفەر و لە مەنفا دا لە سەرەتاوە لێکدانەوەگەلێکی 
ڕووکەشییانە ئەکات، بێ  ئۆقرە ئەبێت، هەوڵ بۆ فێربوون ئەدات و لە ئاکامیشدا لەم 
سەفەرە بۆ یەکەمجار خۆی ئەناسێت و دواتر لێکدانەوەکانیشی قووڵ دەبن. لێرەدایە 
کە ئیتر “خوایە یەکێکمان بمرە” ئەبێتە “من دابڕانی بەردم لە بێدەنگی” و بۆ نموونە 
“کوێراییم بەرگەی شەقێکی تر ناگرێت” جێی خۆی ئەدات بە “ڕاپەڕین لە مەرگی 

منەوە دەس پێدەکات”.
بەاڵم ئەم مەنفا چییە کە سووژەی “من غوربەتم” تووشی هاتووە؟ مەنفایە لە دووربوونی 
لە نیشتمان؟ غوربەتە لە غەریب بوونی لە دونیادا؟ غوربەتە لە ناعەداڵەتییەکان؟ یان 
غوربەتی بێدەنگی شارە؟ واڵمی ئەمانە و هەندێک پرسیاری تریش دەرئەکەون 
کاتێک کە شاعیر بە ‘زمان’ نوواندنی بابەتی بزربوونی خۆی تا ڕادەیەک دەکات. 
ئەو بەردەوام ئەبێتە سووژەیەکی ناسین و بەدواگەڕان و ئۆبژەکانی خۆی ئەناسێت. 
ئەو ئێستە گەڕاوەتەوە و لە شاری خۆیەتی و بەاڵم تووشی غوربەتێکی تر. ئەم جۆرە 
غوربەتەی دووەم ئیتر هۆکاری  ‘شوێن’ و لەوانەیشە ‘ زەمەن’ نەبێت و سووژە بۆ 
یەکەم جار خۆی دەناسێت. لێرەدا سووژە دەنگ پێچەوانە دەکات و وەک چۆن 
ژاک دریدا جێگەی بوون و نەبوون دەکاتە نەبوون و بوون، ئەمیش ئەو دەنگی 
مەنفا کە شاعیرانی پێش لە خۆی وەکوو پێغەمبەرانێک لە ئاسمانەوە ئەیانهاوردە ناو 
سووژە ئینسانییەکان هەڵدەگێڕێتەوە و لە سەر زەوی حەقیقەتەکانی زەوی بۆ هەموو 
عالەم و جیهان دەنێڕێت. سووژە خۆی ئەناسێت.  لێرەدا ئیتر “ئارام” ئارام ناگرێت و 
نایەوێت لە ڕاستییەکان دەربچێت و خۆی لە ئارام بوونی وەهم دا ئۆقرە بدات. ئەو ئیتر 
بۆی دەرئەکەوێت کە غوربەت غوربەتی نیشتمان نییە و بابەتێکی ترە. لێرەدا ئیتر 
سیستەم دەناسێت، قازی دەناسێت، خودا و دەسەاڵت و کەسەکان دەناسێت و بیری 
ئادۆرنۆمان ئەخات کە ڕوونی کردەوە کە لە دوای سەدەی بیستەم و بە هۆی ئەزموونی 
تۆتالیتاریانیزم گەڕان بە دوای ماڵ و شوێن کارێکی بێهوودەیە، بۆیە “ئارام” سڕینەوەی 
غوربەت لە باش کردنی دۆخی خۆی و دۆخی هەبوودا ئەبینێت. ئەو تێدەگات کە 
لە الیەکەوە مانەوە لە نیشتمان دا یانێ خۆ یەکڕەنگ کردن لەگەل “تابلۆ”ی بێ 

تابلۆیەک لە غوربەت
خوێندنەوەی شێعری ئارام فەتحی

ئارام پزشکییان
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عەداڵەتی دا و لە الیەکی تریشەوە هیچ شێوازێک تەنانەت بە بوونی “ئومید”یشەوە 
ئەم غوربەتە چارەسەر ناکات، واتا بەردەوام خۆیشی خشتێکە لەم دیواری غوربەتە و 
وەکوو دیواری مۆسیقای ‘پینک فڵۆید’ ئەبێتە “دەنگی مانوویەتی”، ئەبێتە “ناڕەزایەتی” 
و داوا لە شار دەکات بێدەنگ بێت چونکوو هەموو سووژە خەساوەکان ئەیانەوێت 
بدوێن و شار ئەوەندەی تر بخەسێنن و سەرئەنجام ئەبێتە”کۆماری هەستانەوە” و ئەبێتە 
‘کردەوەگەر’ و خۆی ناداتە دەستی خەسان. بۆیە سووژەی شاعیر خۆی ئاوێتەی 
مەتەڵەکانی کۆمەڵگا ئەکاتەوە و ئەیەوێت خۆیشی بەشدار بێت لە چارەسەر کردنیاندا.
“من غوربەتم” حیکایەتی هەموو ئەو ئینسانانەی وەکوو ‘وات  ساموئێل بکێت’ کە 
سەرگەردانن و بە دوای تیکێتی یەکسەرەی شەمەندەفەردا ئەگەڕێن کە بۆ هەمیشە 

ئەم هەبوونە خەساو و بێ کردەوانە بە جێ بێڵن بەاڵم “ئارام” وا ناکات.
بە نان بڵێن بێتە ئێرە
نەبوونی خۆی ببینێ

بە پارە بڵێن

لە هەر شوێنێک ویژدان کوژرا
مەرگی لێیە

لە هەر شوێنێک خوێن ڕژا
زوڵم

من نەبوونی عەداڵەتم
ئەی چەک

کێ دەپێکی؟

من یاساشکێنم
جەنابی قازی

کە بکوژی نان لە یاساوە تەقە دەکا

من دەنگی مانوویەتیم
جەنابی وچان

کە لەم شارە دەس ناکەویت

من ناڕەزایەتیم
جەنابی بێدەنگی

کە نوێنەریی دەنگیش دەکەی

بێدەنگ بە شاری مردوو
بەڕێز شەرافەت ئەیەوێ بدوێ

بێدەنگ بە دەوڵەتی بێ کاڵو
چەکی هەڵخڵەتاو

یاسای دزراو
من کۆماری هەستانەوەم
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واێ تێژ پاییز وە ناو ئەو دەڕەێ بێ بن و تاریک ، خوەڵ وە گەاڵلوول کردیا 
و  بڵدزرەیل  و  گرەیدرەیل  و  لودرەیل  چراێ  ئەکوتیادنوور  چای  تاشەیل  و 
کامیونەیل وە ناو یەک چەرخ ئەخوارد، رانەندەیل دەمچاو خوەێان وە گەرد 
بوو هەرچێ زووتر چاڵ گەوراێگ  یا چەفیە داگردوون و هەوڵێان  »ئاغابانو« 
بکەنن و دوورەو بون و بچن و نەپرسن ئڕاێ چە چاڵ ئەکەنن و ئڕاێ چە 
ناتێە مەعموریەت خوەێان تواو بکەن. تا ڕوژ  وەناو شەو تاریک و پڕ ترسە 
ناسر رانەندەێ بڵدوزر، پیاێ سی ساڵەێک بوو وە گەرد بازوەیل کڵفت ، سینە 
پان و قوڵدڕ، مل وە کسێ نیەخەفان، وەناو جەنگ تا هەفت پێشت خوەێ 
بەستیو. ساحو چەن مەغازە و ساختمان و ماشین بوو، ڕەشە بازار شار ئەو 
ئەچەرخان، ڕیش و سوێڵ مەالپەسەن هیشتوو و چەن کلکوانەێ عەقیق وە 
کلکێ بوو،  هەرچێ وەالێ خوەێ فکر ئەکرد ک وەناو  ئەو شەو تەنگ تاریک 
دوورە وە شارەو ئابادی ، ک وەناوێ رووی و چەغەڵ و گورگ هات و چو 
کردیان ، ئەێ چاڵ گەورا ئڕاێ چە ئەکەنن، عەقڵێ وە هیچ کورەێ نیەرەسیاد.

وە یەێ نەفر ک وە پێشت تاشێ گل خواردیا، پرسیاد:
وەێ ڕێە گەنج کەفتێەسە دەیشت؟

کەسێ جواوێ نەدا، ناسر وەگەرد خوەێ وەت:
وە تفەنگ کووڵێ ئەنازێد، شوانە زا تا کامیون ترەک بارگیری بکاد، وە یەێ 

نەفەر ک تفەنگ وە کووڵێ بی پرسی:
مانێ نەوید براگیان، سیار کیشید؟؟

یارو وە گەرد برووێ  جواو “نە” دا. ناسر پرسی: مناڵ کوورەید؟
نیادە  یارو تفەنگ وە کووڵێ جیا کرد، زانو دا، گەڵەنگەدن کیشاد و کلک 
بان ماشە، ناسر ترسیاد، هەڵگەردیا و چویە ناو ئوتاق بووچک بوڵدزر و، وەت:

گمە کردم باوە....
وە ناوزگێ دشمینێ داد و الێ خوەێ وەت”من ناناسی، زرانی بێە زوو، البد 

تواێ یەێ رگبار وە بان من خالی بکەید؟ باوگد باێە درارم. تیغەێ بوڵدزرێک 
سپەر کیشادە بان و چوی بەرەو پیاێ تفەنگ وە کووڵ ، دەنگێ هێز گرد: چە 

توای بکەی ئەحمەق؟
دەنگ فەرماندە بوی ک دەمچاوێ داگردوو و چەوەیلێ دیار بوی، ناسر وەت:

-توام کار بکەم چە بوی یە؟
-بچو بەرەو ئەوال، حەواست بو

-خەتا بکەی یەێ گولە ئەنەمە ناو موخت
-تو؟

-بەڵێ ، من
ناسر ، بوڵدزر خاموش کرد، پیادە بوی، وەت: بچو روشنێ بکە. خەفە، بێدەنگ 

بو، بچو روشنێ بکە سات سر!
ناسر دا مل فەرماندە وەت:
خوی ڕیە، مەعزرەت بتوا

فەرماندە دەسێ برد بەرەو کوڵتێ، ناسر مچ دەسێ وا فشار دا ک وە زرانوی 
درات

وەێ مەوقەع حس کرد لوولە تفەنگێ نیانەسە پێشتێ، تواس هەڵوێ گەردێ، 

وە قونداق تفەنگەگە وا دانە پێشت ملێ ک کەفتە ناو خاک خوەڵ، فەرماندە وە 
لەقە دادە بان دەنەێ، وە پوتین دادە ناو دەمێ. دێانێ شکیا و شوڕەێ خوون 

ڕژیا ناو دەمێ. فەرماندە دەستور دا: بوەسینەێ ک بخەیمەێ ناو چاڵ...
فەرماندە وە رانەندە گرەیدر دەستور دا: پڕ بانێ خوەڵ بکە. ناسر ترسیاد، هێز 

گرد و ناڵی: غەڵەت کردم! چە بوی یە؟!! ئڕاێ چە دەینە لیم؟؟؟
-دەنگت بوڕ! ئەوڵە ئێ منافقە بخەینە ناو چاڵ...

ناسر ناڵی: وە سوئاڵ کردن مەنزورێگم نەوی، ئشتبا کردم، من ژن و مناڵ دێرم، 
غەڵەت کردم

فەرماندە وە قینەو وەت: جانوەر ! مەگەر نازانی یەێ ئمشەو نەباس چون و چرا 
بکەی و کەڕ و کور و اڵڵ بوود؟؟؟

-زانستم وە بان چەو...
چەفت بوی ک دەس فەرماندە ماچ بکاد، فەرماندە وەت: یەێ کەم کار کردی 

گوڕت گوم بکە...
ناسر لە پێشت فەرمان نیشت. فەرماندە وە ناو گوش پیاێ تفەنگ وە کووڵ 

چێشتێ وەت و بەعد وە ناو تاریکی گوم بوی، پچە پچ فەرماندە وە چەو ناسر 
دوور نەمەن، ترسیاد، وە الێ خوەێ ناڵی: یا خودا خوەد بڕەسە دادم، وە گەرد 

زندگی خوەم بازی کردم...
وە چاڵ گەورا و تاریک و دریژ تماشا کرد و گیانێ لەرزیاد و هناسەێ سەردێ کیشا
نێاشتن  بێشتر وە یەێ ساعەت حەق  و  نیمە شەو چوی  وە  سە ساعەت 
سوار  بەعد  بویان،  دوور  ئەورە  وە  بەسریا  چەوەیل  وەگەرد  بکردان،  کار 
بردیانەێان. خوەێان  واڵت  وە  دوورتر  فەرسەخ  سەد  و  کردیان  تێارەێا 
ناسر وە الێ خوەێ وەت: ئەگەر نەهێوام وە ناو ئێ چاڵە، چاڵم ئەکەن، ئەو پچ 

پچە بێخود نەوی. 
یەێ کەم ئیال و ئەوال تماشا کرد و وەت: یە سەراژێری بوڵدزر وڵ ئەکەم و 

ئەهێوام
من مناڵ شاخ و کیوم، وە شەو تاریک زاتم ناچێد...

بوڵدزر بردە نوا. یەێ ئان دەندە خەاڵس، وەناو تاریکی پییە خوار و هیشتە فەرار
فەرە دوورەو نەوی ک پێشت سەر یەک رەگبارێ خالی بوی و نوور ئەفکەنێان 

وە شونێ چەرخ خواردن...

چاڵ
مەنسوور یاقووتی
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یه ێ  وه   که نسن.  گیان  له هاڵ  ها  وه ئاێه مێگ  نووڕسن  سه خته سه خت، 
له   گه وراێگ  هناس  ناوشان،   تا  تر  هناس  و  بوود  سڕ  پاێ  هه ردو  هناس 
بوه ێده و! وشکمان  ده ورێیه و  وه   ئاێه مه گان  و  من  و  بکیشێد  داڵ  قوڕن 
هه  بیال له  ئه وه اڵ بووشم سێ نه فه ر هانه  ناو ئێ ره وایه ته  داڵگ و باوگ و کوڕ،   
یه یشه  بزانن ئێ داڵگ و باوگه  هه  یه ێ کوڕ نه ێرن دا دوانزه دوویه ت و کوڕ دێرن، ئمجا یه  کوڕ 
بووچگه  و ئوویشم کوڕ بووچگه ، له  یه وو بووچگتریش دوو سێ  دوویه ت هه س و گشتێیان 
هانه  سه ر زنه ی خوه ێیان ئێ کوڕیشه  ژن دێرێد و داڵگ و باوگێ هانه و سه ره ێ یه وو.
شرووع باسمان له  ئاوایێگا ده س وه  پێ که ێد، ئاوایێگ چه مێگ وه  ده ورێیا   
خڵیف خواردێیه  له  شه وه کیان وه هار هه ڵپه ڕین ماسی وه  سه رێیه و و جلیق فلیق دان 
خوه ێیان هه ناێ سفیدی ژێر زگێیان که فێد له  خوه ره گه  و بریق باق که ێد شێت ئاێه م 
که ێد. ئووشن هه ر ماسیێ له و پاپه ڕنگه  بپه ڕێده و، تیه ێده  زیق وڵنگ، چه مه گه  نیمه ڕووان 
تاوسان بووده  گوڵه م مه لیه ێ مناڵه یل و وه رجێ له  یه  ک که سێ بپه ڕێده و ناوێ یه کێ مشتێ 
خه ڕێ برنگ ده ێده  ناو چه مه گه  و وه هاوار ئووشێ )مه ل موورت وه  شه وم وه  رووژ( ئێ ئاوایه  
مردێیه یلێیانیش هه  له ێ چه مه  له  بان چیته کوڵێ قوسڵ ده ن و ئاوه گه ێ ئڕاێان ته وه ڕکه .
چه مه گه  ناوێ راوه نه شوون پاێ له  ناو کولی مه ته ڵه یل نه نگم هه س خوه ێ ئووشێ ئاو چه مه گه  چوو 
گیان له  ناو له ش مه ردم ئاوایا په خشه و بوویه ، هویچ کاممان تاوشت دووریله ێ چه مه نه یریمن.
م له ێ گه په  خاس نه ره سیمه سه و بڕێ له  مه ردم وه تن راوه ن یه ێراس   
رشێده  به هه یشت. چه ن نه فه رێگ له  ناوێ مرداره و بوون و وه تن راوه ن ئاێه مه گان 
پاڵوێد و ئاوای له  پیسی رزگاڕ که ێ، نیه زانم ئمجا ئێ گه په  که مێ زوونه س. م له ێره  
که فتمه و هوورم له پسا دووره و بووم چه م ها له  تاف خوه ێ بیال له  ئه واڵ بووشم له ێ 
ره وایه ته  که سایه تی داڵگ و باوگ پیر بوونه  و کوڕه  ها له  جووش جوانی، ئه وان 
خوه شێیان تیه ێد له  ناو ئێ ره وایه ته  گه په  لێیان بێریه ێد. زانی ئه وان فکر که ن ئارده یل 
خوه ێیان هه ڕینه . کوڕه  جاڕێ ها له  جووش جوانی، هه ال هه ال و هاوماڵی کردن وه ل 
هه ر گیانه وه ر دوپاێگا، ته نیاس و ئرس میرات فره ێگ ها ژێر ده سێ؛ له  هووچ جاێگ 
ماواێ نیه گرێد. هه ر وه  ساتێ فڵنگه  که ێد و له ێ ره وایه تیشه  ده ێده و ده یشت. م وه  
زوور به جه رێ که م یه یشه  بزان له  هرس دان، ئێ واڵته  وه  کولی تێرێ نیه که ێ.
هسار  خوه ێیان  ئڕاێ  و  گردوون  جی  ئاوایی  پاپه ڕنگ  له   ماڵێکه ت  و  جن 
ناو  له   شه و  یه ێ  ناوێگ  مامه   کالی  وه تن  دوور  سالیار  له   داشتن.  ماواێ  و 
پێ  کاره و  جه ماعەت  و  نه وه شانێه   لێ  ده سێگه   که سێگی  و  بوویه   سوورێیان 
بردنه . خان  ماڵ  له   سه روه ن  هاتنه   عرووسه گه   سه ر  بان  ئڕاێ  نه ێاشتنه ، 
ئه وسا هه ناێ کالی گه په  لێ داس، که سه  پێ باوه ڕ نه کردێیه  ئه ووش   
وه تێیه  هه  له و سووره  چه قه ێ مووشکه  که فته سه  په ڕ سه روه نه گه ێیا بچن بارنه ێ، 
مه ردم جه م به ساوون و وه  چه و خوه ێیان کوناێ دوقورووشی له  جز سه روه نه گه  دوون. 
له وساوه  که سێ وه  گووش خوه رئاوا له ێ پاپه ڕنگه  نه په ڕیه سه ، نه  ک باڵ په ریێگ بتلنێد.!
گه پم له  سه ر کوڕه  بوو له  هرس دان ئێ شاره  وه  کولی تێرێ نیه که ێ، شار   
ئووشم ئێرنگه  هانه  شار،ئاشناێ من وه ل یانه ێا ره سێده  سه رده مێگ قڕدێگ مناڵ بووم و 
وه  ماڵ یانه  هامشوو کردم. ئووشن هوور مناڵی تێژه،  زانین وه  زوور وه  هوورم تێد هه  ئێ 
ئاێه مه  ک له  ئه وه ڵ وه تم ها هاڵ گیان که نسن وه  جوانی، جوانی ئووشم گه ها چل په نجیا 
سااڵن دیمه ێ، ئاگرێگ بوو له  ئاسمان که فتووده و خوار بووره و بوون چه وه یلێ زیه ڵێ 
زیه ڵێدار دڕی، له  مه ردم شنه فتم سه رته ریه  بوویه  کوڕ وه  داڵوه ری یه وو له ێ واڵته  له  داڵگ 
پێیا نه وویه  و نیه ود، وه تن له  کوناێ که ێانا گووڕ داسه و بان وچه ن جار خاوه ن ماڵ له  ناو 
ته ووله  و که ێان به ساسه و. کاڵو ده سماڵه گه ێ وه  سه رێیه و بوو و داێم سه ره خڕی کرد. رێ 

کردنێ له واێ ده و مینس م ئێ باسه  کردم ئه ر که سێ له و سه رده مه  ره واێه تێ بنووسیاد 
هه تمه ناێ هه تمه ن یه وو له  ناو ئه و ره وایه ته  جیه و نه کرد و که سێ نه وێرس ناوێ بوه ێد.
له ێ ره وایه ته  ژنیش بوو ژنێگ ئه ر بچیمه و سه ر هوورمان ئه و سه رده مه  یه وو وه    
ته نیا دوای تیمارکه ر ئاوای بوویه  هه میش عرووسه یل ئاوای یه وو ره ژیه سان و فه ره  کاره یل تروو.
توام یه  بووشم ئێ پیا و ژنه  له  سه رده م خوه ێیان ناودار و کارا بوونە یه  نه وه تم پیا   
به نایش بوو له  رووژێگ هه وسڵه  بێاشتاد و وه رده سه ێ فره ێ ژێرخان و بااڵخانێ درس کرد.
شه وانه  هه ناێ چراخ تووڕی له  ناو وه ره ێوان رووشن کردن باوه ڕ که ن   
ئاوایه گه  وه  کولی کرده  رووژ رووشن تازه  ئه وه ڵ رادوونیش یه وو هاوردووده  ئاوای.
بوومن  جه مه و  وه ره ێوان  له   ئێواران  ئیمه   وه ت:  شنه فتم  یه کێ  له    
رادوونه گه  چه کانیم تا عه لی نه زه ر خودا بیامرز ئڕامان دپڕووقه ێ بچریا، رووڵه  زانی ئێ 

هووره  چڕیشه  له  جوانی مرد و بوویه  خه وێگ ئه و رووژ ناێ.  
بوه خشین جارمه وق خوه میش له  ره وایه ت ئه سڵی دووره و که فم زانین   
هه  ئێ هوورمانه  له  هوورمه و نیه چوود و گه ها خوه میش به شێ له ێ ره وایه ته  بووم 
و پیا و ژنه  ک هه  پیاگه  ئێرنگه  گیان که نێد. باپیرم و ژنه  نه نگم و یاروو هه  له ێ 

ره وایه ته  ده رچوود، چووده سەر  هه ال هه الێ خوه ێ، خاڵووم.  
ساته   له و  کرد؟،  پێ  وه   ده س  کووه و  له   زانین  سه ره کی  باس   
شار. هاوردنه ێانه   قه و  له   دان  یه زیدی  سه نگ  ژنه ێ  و  فراری  کوڕ  ک 
فه ره  شیه و نیه که م و ته نیا یه یشه  ئووشم ساڵێگ مه لوویه  واروود ها   
هوورێیان و ئووشن هه  چماێ دوویه که  بوو و ئووشن فه ره  ساڵه یل تریش کیسه ڵ 
ئاوایمان نا خه ڕێ و چه ن جار قتی روو نا لیمان و هه میش له  تێوڵ راوه ن گیان 
ده ر کردیم هێماێ هه سه مان تا دوا وه هاڵێ بکه یم و چه میش ها له  تاف ده و.
  م خوه میش له  کفته  وارین مه ته ڵه یلێگ شنه فتم و یان گه پێگ له  سه رێ 
نێیان فه ره  شیه و نیه که م و که سایه تیه گانم شه که ت نیه که م، توام باس ئمڕوو بکه م ئه و 
گه وراماڵه  هاتنه سه  شار له  ناو ماڵ بووچگێ ئه وه یش له  په ڕ شار و له  ناورێ قه ورسان.
رووڵه   وه ت:  بکه ێد  رامه تێ  خودا  ئێ  ئێرنگه دی  وه ت  نه نگم   
نین  دار  چوو  داره گانیش  هه   پلخه   شلخ  فه ره   خه وفنه کداره   قه ورسانه   ئێ 
و له  جی وه ڵنگ دڕگ و ده رزی گردنه ، رووڵه  له ێ شاره  هناسم قت بوود و ئێ 
خێاوانه یل قیلنیه  قڕووژێده م، ماڵه گه  زندانێگه  م که ێ ئاده ت وه ێ کوالنه  دێرم.
له   مردم،  رووژێگ  الڵکیاد:  گرد  یه قه ێ  ره سی  هه رکه ێیا  وه    

قه ورسان ئاوای چاڵم بکه ن یه  ته نیا وه سیه ت منه .   
باپیرم داێه م دیم له  بان پله ێ ده ر هساره گه  ده سه ونجێ نیشتوود   
قورسانه گەێیا . ناو  داره یل  بڕووده   چه و  و  گوچانه گه ێیا  قه م  مل  داووده   قووخ  و 
زانین وه  خودا قه سه م نه  ته نیا م، هیچ که س تریش له  ده مێ گه پێ له  باره ێ   
خوه ێ نه شنه فت و هێماێ که سیش نیه زانێ چوه  ها ناو دڵێ. ئێ یاروو خوه ێ ئه و ده س 
نیه ێد و له ێ ره وایه ته  هووچ نیه شووێد ها له  چرپ چاپ خوه ێ و مه نه یرێ فرار که ێد.
یه  بوو دکتره یل فره ێگ له  ده رمانێیان ئاجز مه نن و سه رێیان سڕ   
مه ن. له ێره  ئێ که سایه تیه  ک له  ده سم فرار کرد و منی گومێ کردم یه ێ ئێواران 
گشتێمان له  ماڵێیان کوو بوومن و نه نگم ده مه و بان ئاڵژیاوود و ته نیا م زانسم وه  
وه هار ئاوای فکر کرد، له پساێ له  دڵه و عه رووسێگ له  ناو وێار گه  ره ژی و مه ردم 
فره ێگ له  ده ورێ خوه شی که ن و چه پ کوتن. یه  باس دو سێ رووژ له یه وه ره  و 
ئمڕوو ئێواره س باپیرم ده مه و بان خه فتێیه  و چه وه یلێ زڕناقه  دانه سه  قه ێ سه قف 
وتاقه گه ێیا چراخ تووڕی شه وق دارێگ له  خێاڵێ له  ئاوای رووشنه  و له پساێ ژێرخان 
بااڵخان نه نوومه تێگ درس که ێد تا خوه ێ و ژنه ێ له  ناوێ جیه و بگرن و بچنه  ئه و 
رووژه یله  و که سێ جرئه ت نه که ێد یان بنه ێده  ناو ره وایه تێگ و مردارێیانه و بکه ێد.
بانێیان  و  خه ڕێ  خه روارێ  ژێر  هانه   دیارێیان  بچمه و  هه ناێ  زانم   
دو سه نگ گران قه یمه ت داپووشاس له  ناو قه ورسان گه وراێگ ک داره گانێ دار 

نیین له پسا تک تک بوونه  ئاو و چن بڕیشه نه  ناو راوه ن.  
ساڵ وارین مه ڵوویه  له  هووره و بوه ن و ساڵه یل قه ت قڕان کیسه ڵ   

فه رامووش، ئا ئا چن بڕشیه نه  ناو راوه نا.    

چەمێگ وەل خوەێیا بەێدەمان
کەیوومەرس بەڵەدە
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دووای چەن ساڵ شەڕ، ژنەفتن وشەی ئاگربەس، ئڕا هەر کەسێگ فرەگران بوو. 
ئەوەیشە ئڕا ئیمە ک لە ناو قوڵتیسەی ئاگر و لە بەرەی نوا بوومن. ئمێدمان یە 
بوو ک تلیمارەیگ فرەتر لە زەوی دژمن داوڕیمن. دووای ئێ گشت ساڵە، خەبات 
ئڕا سەربەرزکردن واڵتێگا، وە زوان هاوردن وشەی ئاگربەس و ئاشتی، هوەلەرە 
خسەوگیانمان، تەکان گەنێگ دا وە فەرماندە. ئارام و قەرار لێ بڕبوود. لە بەرەی 
شەڕ ژاو هاڵوردیم و خڕ خواردیمن. سەر بردیمنە یەکا و ئاشاسە لیمان بڕیابوود. 
پامان ئەو بان زەوی نەهات، مینسیمنە مامر سەربڕیای. من و سەرباز ترەک ک 
سااڵن فرەیگ بوو لە تەرکەش فەرماندە بوومن. جار تر وە دقەت گووش لە 
فەرماندە تەکانیمن. راسێ بخوازین، شەڕ بوودە بەشێگ لە ژیانمان. ئێوارانێگ 
ک دەسمان لە خوون نەڕەژیاد، نان ئەو بان زوانمان نەچێ، دی فەرخ نەکرد 
چ خوون دژمن بوواتا یان خوون هاوقەتارەیل خوەمان. تا فەرماندەر وەت تن و 
سەفەر وەگەردما بان، نە لە زوانمان نەبوو. ئیمە لە ناو ئێ چەن ساڵە، وە چشتێگ 
تر بێجگە لە شەڕ فکر نەکردیمن. ئەسڵەن باوەڕ نەکردیمن، رووژێگ بێ تەقەی 
تفەنگ بوەیمنەو سەر یاگەر بژیەیمن. مووێگ لە گیان فەرماندەر رازی نەبوو 
ک دژمن وە بەرزەک بانان دەربچوو. لە سەرین تا وە پا لە قەیقەتار و شەنگ 
وشک بوومن. هەر جوورە تفەنگ و تەقەمەنی وەگەردا بردیمن. تا لە ناو ئەو 
دووای سەرباز و مەردمەگە بوومن، تەقەال کردیمن ک رووخوەشێگ نسبەت وە 
ئاگربەس و ئاشتی نیشان بدەیمن. هەنای رەسیمنە لێو چەم. چەومان کەفتە ئێ 
لەپ ئاوە ک ئی هەمگە ماسییە وەل خوەیا بەی، بێ یەگ کەسێگ رێ نیشانێیان 
بدەی، تەنانەت وە دڵەقرچی خوەیان چنەوژێر، نە تەنیا فەرماندە بەڵکوو ئیمەیش 
تا ئەندازەیگ لە جامەی خوەمان دەرکردن. فەرماندە دەس و پا هەڵماڵی و وەر نا 
لە تەنکی وێیار. وە زوان خوەش لە ماسییەگان الڵکیاوە: “ئیمە خوەشمان نیەتێ 
ئیوە بوونە خوەرداش کەسانێگ ک سااڵن فرەیگ لە هەمبەر ئیمە پادانەسە گەز، 
نەتەنیا پاوەگەزدان، یە سااڵن فرەیگە لە ئیمە کوشن. ئیسە خوەشمان نیەتێ وە 
زوان ترەک وەگەرددانا بووشیمن. ئیمە توایمن ئێ گیچەڵ گەورا چارەسەر بوو. 
هاتێ ئیوە نەڕەسوونەو، گاهەسیش وە روو ئاگاهی بوود، ک ئیوە لەیوا خوەدان 
خەینە باوەش....” ماسییەیل گووش نەتەکانن، بەشێگ لە وجوود چەم بوون. هەر 
کام لێیان دیرووکێگ لە ئنسانەیل دەور وەر خوەیان زانستن، ئەوانەیشە ک زاڕوو 
بوون و ئمرێیان، شەڕ ئنسانەیل نەوود، داپیر و باپیرێیان، ئێواران هوورد باریک 
تاریخ ئێ گیانەوەرەیل دوقولە ئرایان وازگفت و شیەوکردبوون. رەنگ سەفەر لە 
فەرماندەر زەردتر بوو، منیش تا تەنانەتێگ زەردەترەو بووم. ئیمە هەر سێ، خوەمان 
هاڵژانیمنە ناو وێیار چەما، وە چنگ وە لەپ، وە پا، وە زگ، وە قەپ نوای ماسییەیل 
گرتیمن. هیچ ماسیێگ گووش نەتەکان، گاهەسیش هەر هەواڵ نەپرسوون. وە ژێر 
هەنگڵمانا، وە ناوگەڵ فەرماندەیا سوولە کردن و چێنەو ژێر. ماسیەیل تر ک لە 
توانێیان بوو، باز دانە سەرمانەو. هەرچێ لەپ کوتایمن، سڕ بوون و فرتە کردن و 
چێن. خەنێ گەنێگ کەفتەو سەر لێو سەفەر. فەرماندەریش پیرکێ دا لە خەنێ، 
وەلێ خەنێ شادی نەبوو، خەنێ ساڵەیل شەڕ بوو. هەنای لەیوا خەنیێگ نیشتە 
سەر لێوێ، دی زانستیمن دووای گڕێگ زەوی و زەمان نەی ئەویەک. دەس و پا 
و تمام ئازای لەشێ نیشتە لەرزە. تەرکەشەیلێ ک لە شەش ساڵ پێش هەر لەی 
لێو چەمە، لەی لێوار خەتە، دابوون لە ناو سەرێ، گاجار ژان و ئێشێیان هاتەو 
سوو، خەنین و گیریێ لەوای سەحنەیل فیلمەیل شادی و شیوەن بەین بەینێیەو 

کرد و لەی دیم خسەی وە ئەو دیما. چمانێ زەردەژوە پشانوودە دەمچەوێیا. چەو 
بڕیە ناو چەو چەم و قیڕان و هاوار کرد. وەلێ هیچ تەوفیرێگ نیاشت. پەنا بردیمنە 
پشت تاشەبەردێگ لە لێوار چەم. جەلەسەی گورجانەیگ؛ لە دار خسیمن. هاڵیە 
چارەکێ وە سەر گاوە دەمەتەقە و راوێژ کریا. فەرماندە بڕیار خوەی دا. من و 
سەفەر کەفتیمنە لێو چەما. سەفەرێگ ک دو ساڵ پێش خزمەتێ تمام بوود، ئەما 
وە ئشق شەهادەت و خەبات لە رێ واڵت - واڵتێگ ک زوانێیانیش نەڕەسیەو – 
نەڵگەردیاوودەو ئرا شار خوەی. ئیسە دو ساڵ ئزافەتر بوو ک وە شانازییەو شەڕ کرد 
و وە بوو بارووت گولە و بوو لەش کەفتێ یار و نەیار، گەز گەز بااڵ رواکان. هەر جار 
گولەی لە لەش رێوارێگ لە ژێر خەت گیر کرد، چمانێ دنیا هێن سەفەر بوو و 
وە گورجانەیگ خوەی تەقانە الی فەرماندەرا، ئەویش دەسێگ کیشا مل سەرێیا 
و وە راحەت ئاو لە قوڕگێ چێیەوخوار. راسێ تەنیا هاوڕێ و هەڤال فەرماندەر 
بوون.  یەکا  نماز شەوەکییش وەل  ناشتای دووای  ئڕا خواردن  تەنانەت  بوو، 
ئیمە وە لێو چەما کەفتیمنە رێیا. وەرەو ناو دڵ واڵت. وە بێ ترس و لەرزە 
گام هەڵگرتیمن و لە ناو دڵ کشوەر خوەمان نزیکەو بوومن. دەم دەم ئیمە 
ناوودە  فەرماندەر  ئەبرووە، چون  پشت چەودان  بووشێ  نەوێرس  بوو. کەس 
ژێر زوانمان ک هیچ کەس نیەتوانێ لە بەرابەر هەدەف پاک و راسگانی ئیمە 
چشتێ بووشێ، ئیمە راسگانی ترین ئایەمەیل دنیایمن. دووای دە – دوانزە 
دەقە رەسیمنە گوڵەم قوولێ. وسایمنە دیاریانا، وەل یەکا دەس کردیمنە راو 
کردن. لە بانا کش ماسییەیل کردیمن. لە قووالیی گوڵەمەگە، لە وار و لێزگەی 
خوەیان نەیشتیمنان. وەرێیان نایمن لە وێیار و تەنکی ئاوەیل. تەنانەت گاجار 
لە وەیشت لەپ دان ماسی و تەنکی وێیار، ئاو ئەودەم بڕێگ ماسی نەکەفت. 
بڕێگیان لە بێ جیەری لە وەیشت لەپ دان ئێ گشت ماسییە، کەفتنەو دەیشت 
و سەر کوتان؛ دەنک دەنکێگیان گیان کڕانن و وە نکەجڕی دەمسا لەش ژەنینە 
تەنکی ئاوا. نزیک لێو مەرز کردن، فەرماندە لە پشت کوچگ لە مکوڵ بوو. لەپ 
دان ئێ گشت ماسییە، بوودە خوونێگ و وەرچەوێ گرتبوود. سەرێگ هێز دا، 
ماسیەیل هاتبوونە بیست سی متریێ. یەکمین نارنجەک ئڕایان وەشان. ئیمەیش 
خوەمان هاڵژانیمنە پشت کوومەیگ خەڕێ لە باڵ ژووەرێ ماسییەگانا. ئەمانێ 
هەچانەو نەخوارد تا دەسکەفت تەقین یەکمین نارنجەکێ بوونێ. چون لە ناو ئێ 
چەن ساڵ شەڕە، دی هووکارە بوود ک دەمێگ دژمن لید نزیکەو بوو مەپرس 
و ترمز وێڵ کە. نارنجەک دوێیم، سێیم، چوار و...وەشانە ناوێیانا. رەنگ چەم 
گووەڕییا. ماسیەیل لەت بوون. ئاو و خوون بووە یەکا. هەر ماسی لەت کریای 
بوو ک ئاو پلێ دا! هەر ماسی زینێ بوو ک وەل لەش مردێیەگانا هەالی ژێر 
خەت کرد. ماسیەیل زامداریش گورجتر لە جاران رێ خوەیان ترکانن. ئەمانێ 
ماسییەیلێ ک لە بانا راو کردبوومن، زوورمێیان کوشیان. فەرماندەر و من و 
سەفەر  پەالم سەر خەت بردیمن، نەیشتیمن لەش ماسییەیل بچنەو ژێر. نوای 
لەش مردێ ماسییەیل گرتیمن و دی نەتوانسن واوەسە بکەن. ئەگەر جارجارێگ 
لەش ماسی لەت بووێگ لە دەسمان دەرچێ، هاوسەربازەگەم هەاڵماتێ برد و 
لە شوونێ تا ژێر مەرز چێ. چارمان ناچار بوو، یە هەیا و نامووس فەرماندەر بوو. 
فەرماندەر هەر جار وەت:”ماڵ ئڕا مەرەزە یا ئڕا قەرەز” ئیمەیش باوەڕ کردبوومن. 
لەی دەمە ماسی خولگەیل تر لە خەت هاتنەو بان و خوەشێیان لە رەنگ سوور و 
لە خوون ڕەژیای چەم هات و خوازین تا وە سەرکانی ئێ ئاو رەنگینە بچن. هەرچەن 
وەختێ گەورا بوو لەش مردێیان لە الی چەمەگە بووە ناو ئەو دووای لەش ماسییەگانا.
وە  شەوەکیان  کارمان.  بوودە  یە  ویەرد.  فرەیگ  ساڵ  و  مانگ  و  رووژەیل 
سات کارمەندی هاتیمنە سەر کارمان و تا وە گووش خوەراوا کار کردیمن. 
دەیشت.  خسیمنە  چەم  لە  نیمەگیان  و  مردێ  ماسییەیل  رووژ  هەر 

é
پشیەیل پەالم ماسییەیل هاوردن. ماسییەیل فرەیگ خواردن. ئەوانیش دی 
کەفتبوونە لمر. هەر رووژ و هەر سات وە دیار ئیمەوە بوون تا ماسی تازە لە ئاو 
ئڕایان بکوشیمن. پشیەیلێ ک لە دریژایی ژیانیان هەر بنقاو خواردبوون و تا ئیسە 

دیاری مێژگ، جەنگەیل 
هەرایهەرین

ژیار جەهانفەرد
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گووشت ماسی تازە وە چەو نەوون، تەنانەت پشیەیلێ ک نازێیان فرە رەواج بوو لە 
دەر ماڵ بەگ و میر گەورا بوون، هزارکوتی ئێ ماسییەیلە لە ناو خەیاڵ خوەیانیش 
نەوون. هەر پشیێگ خوەشێ لە جوورێ ماسی هات. لێیان بوو تەنیا سەر ماسی 
خوارد، لێیان بوو گووشت بێ کەوڵ، بڕێگێیانیش کەوڵ ماسیەگان کەنین و کەمێگ 
لە پووسەگەی نانەودەم، ئەڵبەت زوورمیان نەپرسین و وە ئازای سلێیانا دان.کاشی 
وە جیێگ رەسی، بڕ لەی هەمگە ماسییە نەکردن. فرە کەسەیل سەردان لێو چەم 
کردن. جەلەسەیل فرەیگ نریا. راوێژ فرەیگ کریا. سەرەنجام بووە یە گ گووشت 
ماسیەگان سادر بکرێ. ئەڵبەت وە واڵتەیلێ ک هاوڕێ و هاوپشت و نزیک بوون. 
ساڵەیل ئەوەڵ لەیوا بوو، واڵتێ ک نزیکمان بوو گووشت ئڕای چێ. دووای چەن 
ساڵ هەر واڵت دوورترێگیش تەقەال کرد ک گووشت ماسی تەبیعی هەم یەخزەدە 
و هەمیش وە زینێ، لە ئیمە بسێنن، ئەوەیشە وە ئێ نرخ فرە کەمە نریاوودە 
بان هەر کیلو گووشت ماسی. هەنای دەس کردن فرەتن ماسی، حاجی – ک 
ئیمانێ کامڵ بوو - هەڵوژیا ئڕا بەرپرس سادرکردن گووشت وە واڵتەیل دەرەوە. 
نەنا.  خوەی  کار  لە  دڵ  وەلێ  بوو.  پیر  فەرماندەر  گوزەری،  فرەیگ  سااڵن 
منیش کار تر جیا لە یە نەزانسم. ئڕا یەگ بژیەم ناچار بووم ک دریژە وە 

ماسی  برشانن  جوور  هەر  خواردن.  ماسی  بوودە  ئیمە  کار  بەم.  خوەم  کار 
برشانیمن. ماسی  لەش  مەخسووسێگەو  جوورەیل  وە  و  کردیمن  دپیەکەو 
چەم هەر جار وە رەنگ سوورێگەو خڕ خواردە ناو شار ژێر خەتا. دی لەی ئاخرەیلەو 
تاقەت نەهاورد، وەل گەرمای تاوسانا گیانێ نیشتە کوڵیان. وەر - وەر گەرمەو بوو. 
کەس لە قەرە نەیشت. هەر بن بسات ماسییەیل بوون ک لە پەسوو و بن زەل و 
زوولەیل لە قووالیی گوڵەماگانا خوەیان ئەوشارتن. کاشی وە جیێگ رەسی چەم لە 
وەیشت گەرما سیتگ دا و کوڵیا. لە پشت بەنداوەیل و گوڵەمەیل قوول، بووە هڵم 
و چێیە ئاسمان، گیژ خورادن و خڕ خواردن. لە وەرز سەرما و وشکەزقم دنیا بووە 
میل یەخ. ئەورەیل تاقەت نەهاوردن و بوونە گرمهڕ و رێژان و وە مل زەویا دایان. 

é
و  من  هەنای  ترکانین.  خوەمان  کار  ئیمە  وارانیشا  وەل  هەاڵتبوود.  رووژ 
سەفەر گەرد یەکا لە ماسی داکردنەو هاتیمن، شوونێگ لێ نەبوو! هاتبوودە 
گوما، وەختێگ لە شوونێ گەردیایمن، دیمن جارجار الفاو بەیدە ئەو ژێر و 
مەرز  لە  چەم  ئاو  لە  سەردتر  سەردێ  لەش  بان.  ئەو  دەیدەی  گاجاریش 
برد. ماسی  پەالم  ئاوا  پل دان  وەگەرد  و  بوو  دەس  هەر  وەلێ  ژیر.  چێیەو 
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فەڕخەی١ 
“ئەوە چەندەمین جارە پێت دەڵێمەوە، ئەو قسانە نەهێنییەکی   
زۆر مەزنن. دڵنیام کە هەموو ئەو قسانە وەک نەهێنییەکی زۆر مەزنتر لە 
انەت باشتر لە  نێوان من و تۆدا دەمێنێتەوه. دیارە لەو چەند مانگەدا تەن
کەرامات  فەڕخی خاوەن  کە شێخ  بۆتەوە  ڕوون  بۆت  ئەستی”ش  “خاتوون 
امانجەکانی شک  هیچ سنوورێک لە ئەرز و ئاسمان لەپێناو گەیشتن بە ئ
انه ت یەک لە  ا. زۆر باشتریش بۆت ڕوون بۆتەوە ئەگەر بێتو بتەوێ ته ن اب ن
سەدانی نهێنیەکانی من بدرکێنی، زۆر بە ئاسایی بەدەردی ئەو چەندین 
بۆ  کەوایە  گێڕاویەتەوە.  بۆ  بەسەرهاتیانم  ماوەیەدا  لەو  وا  دەچی  کەسە 
هەمیشە لەبیرت بێ پاراستنی نەهێنیەکانی شێخ فەڕخی خاوەن کەرامات 
وا  نەهێنیانەی  ئەو  ئاسمانە.  ئەرز و  نەهێنیەکانی مەزنی  پاراستنی  وەک 
جوبرائیلی مەزن و هەموو مەالئیکەکان خۆیان بە بەرپرسی پاراستنی دەزانن. 
انەت پوریشم هێندێکیانی بۆ ئاشکرا ببوو بەاڵم ...  ئەو نەهێنیانەی وا تەن
تا کوێم بۆ باس کردبووی؟ ئەرێ! ... پوورم دەیزانی من چیهام   
لەدەست دێ، بەاڵم مامم هەر قسەی خۆی دەکرد. هەڵبەت لە قسان چەند 
جارێک پوورم باسی چۆنیەتی کەرامات نواندنی منی لە منداڵییەوە تا دوایین 
ژوانی من و “خاتوون ئەستی” بۆ کردبوو. بۆی باس کردبوو کە من زگماک دڵم 
بە “خاتوون ئەستییەوە” بووە. پێی کوتبوو کە خۆشەویستی “خاتوون ئەستی” 
بۆ من هێندە گرینگە کە لە پێناو گەیشتن بە ژوانی ئەو، پاش ئەوەیکە زەویم 
بە ڕۆخساری خۆم ڕازاندەوە، دەستبەجێ دایک و باوکمم ڕەوانەی بەهەشتی 
اگاداری کردبۆوه کە منداڵێک وا لە  بەرینی خودای هەژدە عالەمیان کرد. ئ
ابێ دوژمنایەتی لەگەڵ  امان، بۆ ئەوە ن امان و سەد ئ مەلۆتکەدا قسە دەکات، ئ
ئەو  وەبیری هێنابۆوە کە شێخ فەڕخی خاوەن کەڕامات، هەر  بکرێ.  ساز 
کەسەیە وا سێ ڕۆژان جێژنی ڕەمەزانی وەپێش خست و گوێشی بە قسە 
و تانە و تەشەری مەال و شێخان، نەبزوا. بەاڵم مامم بەرانبەر بە تەواوی ئەو 
قسانە بە دەم شیرەبزەیەکەوە تەنیا یەک وشەی به زاردا گەڕا: “سوبحانەڵاڵ”!
جا مانای ئەو شیرەبزەیە پاش پێ زانینی پوورم و کوڕەکانی بە   
دوایین ژوانی ئێمە لە ناو خێوەتەکەدا، زیاتر وەدەر دەکەوێ، ئەو دەمەی وا مامم 
بە خەیاڵی خۆی لە پێناو پاراستنی حەیا و شەڕەفی بنەماڵەکەی دەچێتە سەر 
دارێکی بڵیند و حوکم لە براکانی “خاتوون ئەستی” دەکا کە هەر ئەو شەو لەگەڵ 
“خاتوون ئەستی” بەرەو واڵتی براکەی، واتە “عەبدولعەزیزی داسنی”، وەڕێ کەون. 
بە کێ دەکرێ؟ کام پێغەمبەر، کام پیاوچاک، کام شێخ و غەڵیفە   
توانیویەتی لەگەڵ ژوانی پڕ لە خۆشەویستی و ڕاموسینی دڵدارەکەی، هاوکات، 
ئاگاشی لەوردترین جموجۆلی چاک و خراپی پیاوێکی خودانەناس و قیامەت 
بەخەساری وەک عەبدولعەزیزی داسنی لە واڵتێکی دیکەدا بێ؟ تۆ بڵێی 
مامە عەبدولعەزیزم ئەو سێ خەونەی وا بەمنەوەی دی، بۆ مام غەڵیفەی 
نەگێڕابێتەوە؟ ئەو سێ خەونەی وا ڕاست لە سێ شەودا پێش لە زەماوەندە 
بەدشومه که ی کوڕەکانیەوە دیتی. ڕەنگە بۆی نەگێڕابێتەوە، دەنا هیج پیاوێک 
اکا.  ن گەڕانەوە  بێ  هەندەرانی  ڕەوانەی  ازدارەکەی  ن کچە  گەوجانە  هێندە 

اردنە  ئەرێ! ئێستاش جوان لەبیرمە. لەو سەردەمەی وا عەبدولعەزیز خەیاڵی ن
ازدارەکەی شێخ فەڕخی خاوەن کەراماتی بە مێشکدا گەڕا،  حیجلەی دڵدارە ن
شەوی یەکەم، بە ئیزنی جوبرائیلی مەزن، مانگم تێکەڵ بە بڵێسەی ئاگر 
بیری  یەکەم شت کە  ڕاچەنی  لە خەو  بەاڵم کاتێک کە  ناردە خەونیەوە. 
لێکردەوە مەڕەکانی بوون. “نەکا هەورە تریشقە لێی دابێن ... نەکا ...”. شەوی 
امان! دۆست  دواتر ڕەشەمارێکی زەبەاڵحم وه زمان هێنا و  ناردە خەونییەوە: “ئ
و دوژمنی خۆت جوان بناسە، بزانە لەگەڵ کێ تێکەوتووی ...”. دیسانیش 
هەر تێنەگەیشت، کاتێک لەخەو هەستا فەرمانی دا شیری یەک حەوتووی 
بەهار  داماوان! شەوی سێهەم وەرزی  و  بەردرگای هەژاران  بەرنە  مەڕەکانی 
و سەرهەڵدانی سروشتم لێ شێواند و بۆم کردە دیمەنێکی ترسێنەرتر لە 
دۆزەخی دۆزەخیان، ئەوجاریش هەر بە هەڵە تێگەیشت. ده ستی کرد به تفاق 
کۆکردنەوە بۆ چەند سەرە مەڕەکەی، نەکا سەوزایی بەسەر سینگی زەوییەوە 
انەت بۆ چرکەساتێکیش بیری لەوە نەکردەوە  نەمێنێ! لەو سێ شەوەدا تەن
انە بێ دەروەست بە بووک هێنانی بۆ کوڕه کانی نەبن.  کە ڕەنگە ئەو خەون
بیری لەوە نەکردەوە کە قەبارەی ئەوینی پڕ لە هەستی “خاتوون ئەستی” 
انەت  تەنیا بە بااڵی شێخ فەڕخی خاوەن کەرامات دوردراوە و هیچکەس تەن
اتوانن خۆ لە تۆزی ڕێگای عەشقی ئەو  کوڕەکانی عەبدولعەزیزی داسنیش ن
و دڵدارەکەی بدەن. دەبوو بە چ زمان و هێما و هەڕەشەیەک تێم گەیاندبا؟ “
باش گوێی  بیسەرێکی  ڕۆڵی  لە  تەنیا  و  “من” وەک هەمیشه   
داوەتە قسەکانی شێخ فەڕخی خاوەن کەرامات و وەک هەمیشە بێدەنگ 
و بە ڕامانێکی قووڵ لە مێشکیدا خەریکی لێک دانەوەی قەسەکانیەتی. 
اراستەی  بەاڵم بە باشی تێنەگەیشت کە ئەم دوایین پرسیارەی شێخ فەڕخ ئ
ئەو کراوە یان وەک پاڵپشتی ڕاست کردنەوەیەکی چەند جارەی قسەکانی 
اراوە. هەر بۆیەش بێ هیچ قسەیەک خۆی سەرقاڵی  شێخ فەڕخ هاتۆتە ئ
دەکا.  بەردەستی  هەنبانە که ی  او  ن پەلەکانی  و  کەل  کردنی  ژوور  و  سەر 

فەڕخەی٢ 
“کاکی “من”! ئێستاش نەمزانی تۆ کێی و بە ڕەچەڵەک و ڕەسەن   

هەورێک بە نێوقەدی زەوییەوە
هێمن عەبدوڵاڵپوور
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دەچیتەوە سەر کام خانەدان و بنەماڵە. چۆن و بە پێی چی ملی ئەو ڕێگا 
هەورازەت گرتۆتەبەر و بوویەتە هاوسەفەری شێخ فەڕخی خاوەن کەرامات. لەو 
اکار و ڕەفتارتم داوە جگە لە گوێ دان و بەهەڵکەوت  ماوەیەشدا هەرچی سەرنجی ئ
ازانم چۆن نەدیو و نەناسیو  لێو جواڵندنێکی بێدەنگ چی دیکەم لێ نەدیوی. ن
و بە پێی چی نەک هەر بەسەرهاتی دەیان کەسم بۆ باس کردووی، بەڵکوو 
بەشێکی زۆر لە نەهێنیەکانی ژیانی خۆشمم بۆ ئاشکرا کردووی. عەقڵی شێخ 
فەڕخی خاوەن کەراماتم داوەتە دەست مه تمانە بە بێدەنگیی بەردەوامی شەو 
و ڕۆژانەت. ئێستا ئەوانە هەموو بە جێی خۆی، ناکرێ تەنیا جارێک زمانت لە 
اقۆاڵیەت وەقسە بێنی و پێم بڵێی کەنگێ دەگەینێ؟ “ جێی ئەو دوو دەستە ن
“من” ڕەنگە جگە لەو پرسیارەی ئاخر وەاڵمی هیچ پرسیارێکی   
انەت خۆشی گوێی لە  دیکە نەزانێ. بە هیوای هاتنەگۆ دم دەکاتەوە، بەاڵم تەن
ابێ. بۆ ساتێک بیر لەوە دەکاتەوە کە شێخ فەڕخی خاوەن  هیچ دەنگێک ن
کەرامات ڕەنگە تەنیا بە ڕوانینی جواڵنەوەی لێوەکانی لە قسەکانی تێ بگا. 
کردن: خوار  و  سه ر  لێو  بە  دەکا  دەست  و  دەکەوێ  پاڵ  دیوارێک  بن  لە 
“دەگەینێ مام شێخ ... هێندەمان نەماوە، دەگەینێ ... پاش ئەو چنارستانە 
دەگەینە دەشتاییەک و پاش ئەویش ڕێی کوێرەدێیەکمان لەبەرە. جوان لێم 
او کام ماڵ و مه زرادا به اڵم ڕاست  ڕوون نییە لە کام شوێنی ئەو کوێرەدێیە، له ن
“لەشگەری”.  نێوی  بە  تەنیا دەژی  و  بێکەس  پیاوێکی  ئه و دێیه دا  او  ن له  
شێخ فەڕخ بێدەنگ چاوی بڕیوەتە لێوەکانی “من”. بەردەوامی بێدەنگی شێخ 
فەڕخ ئەو هۆمیدە دەخاتە دڵی “من” ەوە کە ڕەنگە لە قسەکانی تێگەیشتبێ. 
ئەوجار “من” بەهێز تر لە جاری پێشوو، بێدەنگ و بەردەوام لێو دەجووڵێنێ:
اگاداری ئەو نەهێنییەیە کە  “ئەوجۆەرەی من بیستوومە تەنیا لەشگەری ئ
اوە. من خۆشم پێموابوو چیرۆکی  خاتوون ئەستی بەرەو کام واڵت سەری پێوە ن
بەکوڵه کەی شێخ فەڕخ  بە گریانە  ئەستی  دڵداری شێخ فەڕخ و خاتوون 
لەسەر گۆڕی ئەو خاتوونە کۆتایی پێ هاتووە، بەاڵم کاتێک لەگەڵ چەند 
ڕدێن سپی و پیاوماقووڵ و بەسااڵچوو سەبارەت بە ئەنجامی چیرۆکی دڵداری 
شێخ فەڕخ و خاتوون ئەستی قسەم کرد، تێکڕا لە سەر ئەوە ساغ بوونەوە 
اوارەبوونی بەرەو واڵتی شام و سەردەمێکی زۆر دابڕان  کە شێخ فەڕخ پاش ئ

لە خاتوون ئەستی، چەندین جار لە جوبڕائیل پاڕاوەتەوە کە تا پێگەیشتنی 
یەکجاری خۆی و خاتوون ئەستی، تەمەنی هەتا هەتایی بە خۆێ و دڵدارەکەی 
ببەخشێ. ئەوەش بۆ هەمووان ڕوونە کە شێخ فەڕخ پێوەندی ڕاستەوخۆی 
لەگەڵ جوبرائیلی ئەمین بووە و بە پێی خاوەن کەرامات بوونی، جوبرائیلی 
بێ  دۆعاشی  یەک  انەت  تەن و  بشکێنێ  دڵی  نەهاتووە  دڵی  قەت  ئەمین 
وەاڵم نەهێشتۆتەوە. هەر بە پێی ئەوەش ئەو دۆعایەی شێخ فەڕخیش وەک 
دۆعاکانی دیکەی بێ وەاڵم نەماوەتەوە. ئەوەیکە ئەو دۆعایە چۆن وەدی هاتووە 
و ئەگەریش وەدی هاتووە خاتوون ئەستی چی بەسەر هاتووە و ئێستا لە 
کوێیە، تەنیا کەسێک ئاگای لەو هەموو نەهێنیانەیە. ئەویش “لەشگەرییە”. 
پاش ئەوەی خەڵک لەشی شەاڵڵی خوێنی سەیدەوانیان لە شاخ   
اکاودا دەستگیرانەکەی سەیدەوان لەبەرچاو ون ده بێ.  هێنایە خوارێ، لە ن
ازدار”ی خوشکی خاتوون ئەستی تووشی دڵداری  هەر لەو سەردەمەش دا “ن
لەگەڵ ئەو لەشگەرییە دەبێ وا ئێمه  لە پێناو دیتنه وه ی ملی ئەم رێگایەمان 
گرتۆته به ر. لەشگەری خۆشخوانی سولەیمان بەگی قولی بەگیان دەبێ. گۆیا 
لە یەکێک لە سەفەرەکانی سولەیمان بەگی قولی بەگیان کە بە مەبەستی 
ڕاو و ڕابواردن ڕوو لە کوێستانی داسنی دەکا، زۆر بە هەڵکەوت چاوی بە 
ازداری خوشکی خاتوون ئەستی دەکەوێ کە بۆ سەردانی ماڵە مامی هاتۆتە  ن
واڵتی داسنی. هەر ئەو کوێستانە چەندین جاری دیکەش دەبێتە جێژوانی 
ازدار باسی نەهێنییەکی زۆر  انەدا ن ازدار. لەیەکێک لەو ژوان لەشگەری و خاتوو ن
گەورە بۆ لەشگەری دەکا و سوێندی دەدا کە لە الی کەس نەیدرکێنێ. پێی 
کوتبوو پاش وەبەر گوڵڵە کەوتنی سەیدەوان، دەستگیرانەکەی بەرەو واڵتێکی 
ازدار لە سەفەرێک دا کە لەگەڵ مام غەڵیفە  نەناسراو سەری خۆی هەڵدەگرێ. ن
افرەتێک دەکەوێ وا لە پەنای دیواری کەالوەیەک، بە  و دایکیەتی، چاوی بە ئ
ازدارەوە. گۆیا  الۆزەوە دانیشتووە و چاوی بڕیوەتە چاوەکانی ن سیمایەکی زۆر ئ
ابێ. پاش  اگایان لەو ڕووداوە ن نە مام غەڵیفە و نە دایکی خاتوون ئەستی ئ
اوێرێ لەالی کەس جگە لە لەشگەری باسی ئەو شتە بکا.  ازدار ن گەڕانەوە، ن
و  دەنێت  یەک  لەسەر  لێوەکانی  بۆساتێک  “من”   
فەڕخەوە.  شێخ  چاوەکانی  دەبڕێتە  چاو  بێدەنگ،  هەمیشە  وەک 
ئەگەر  ئاسمان،  و  ئەرز  کەراماتی  خاوەن  گەورەیی  و  کەرەم  “بە 
ایەوە،  باڵوب دونیادا  لە  دیکەش  هێندەی  سەد  فەڕخ  شێخ  انگی  اوب ن
خۆت  لە  حاشا  گەڕێ،  لەوانە  نەدەگەیشتم.  تۆ  وڕینەی  لەو  دیسانیش 
بڕۆین؟ “ بەرەو کوێ  ئەوجار  بفەرمووی  و گێڕانەوەی بەسەرهاتت. دەکرێ 
“من” ناهۆمێد و شەکەت هەڵدەستێتە سەر پێ. دیسانیش هەر دوو دەستی بەرەوە 
پێشەوە دڕێژ دەکاتەوە. وەپێش شێخ فەڕخ دەکەوێ و بێدەنگ ملی ڕێگا دەگرێ. 

فەڕخەی٣ 
“خۆزگه و سەد خۆزگە تەنیا جارێکی دیکە بمدیبایەتەوە. ئەگەر   
الەبارەکەی،  لە ناو سەد کەسیش دا خۆی حەشار دابێ هەر دەیناسمەوە. بااڵ ن
سمێڵە تاڵ کەوتووەکەی، چاوە دەڕپەڕیوەکانی، لە هەمووی ئەوانەش گرینگتر 
بزە ژەهراویەکەی وا سەرتاسەری ئەو ڕۆژە لەسەر لێوە داچۆڕاوەکەی بوو. هاوار 
و سەد هاوار ... ڕەنجی کارەساتی ئەو ڕۆژە لە الیەک، ده ردی ئەو بزە ناحەزە 
ژەهراویەشی لە الیەک. ئێستاش نەمزانی چاوی بۆ لە خانزاد هەڵنەدەگرت، 
ئەی خانزاد بۆ بزەی ئەو زەالمەی بە شابزە دەستاندەوە؟ تۆبڵێی خانزاد، هۆشی 
لە الی قسە کانی ئەو ڕۆژەی من بووبێ؟ تۆبڵێی ئەو ڕۆژە بەهەڵە خانزادم 
وەک هەمیشە لێو بە بزە نەهاتبێتە بەرچاو، دەنا خانزادی تاقانە، خانزاده 
ازدارەکەی سولەیمان بەگی قولی بەگیان چۆن دەتوانێ لە ڕۆژی سزا دانی  ن
اوا لێو بە بزە و دڵ پڕ لە شادی بێ؟ تۆ بڵێی ...”. ابی، ئ بکوژە خەیاڵیەکەی ب
“لەشگەری بەستەزمان! دڵ قایم  بە بە کەرەمی خودای هەژدە   
عالەمیان! هێندێک لەسەرەخۆتر بە. ئیمانت بە خاوەن چارەنووس بوونی 
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عەبدی  کەمترین  وەک  فەڕخ  شێخ  بە  دڵنیا  بێ.  زیاتر  گەورە  خودای 
خودا، ئاگای لە بەسەرهاتی تۆ و سەدانی وەک تۆ هەیە. هەر ئەو عەبدە 
چکۆلەیەشی دەتوانێ ژانی ئەو ئەشکەنجە دۆزەخینەیه ت ساڕێژ بکا. به اڵم 
ا بزانی کەراماتی شێخ فەڕخ تا بەر دەرگای دەڕوازەی ئەو شارەی وا دەڵێن  ب
خاتوون ئەستی ئێستا لەوێ وەک هەمیشە چاوەڕێی فەرخۆڵەکەیەتی، بڕ 
دەکا. ئەو شارەی وا وەک سزاگای خەیانەت کاران و پیالن چییەکان نێوی 
بەردەوامی  تەقینەوەی  کوتی  و  زرم  هۆی  بە  وا  شارەی  ئەو  دەبەن.  لێ 
تەنیا  بستێک،  تا  فەڕخ  شێخ  پاڕانەوەی  و  نزا  و  دۆعا  بۆمب،  و  فیشەک 
ئه وه یکه  هۆی  بۆته  ئه وه ش  هه ر  اکا.  ن بڕ  دەڕوازەکەشی  ئەوالتری  بستێک 
انەت زۆر جار له مێشکمدا ڕێگای شارەکەشم لێ ون بێ. تارماییەکی بە  تەن
تەواو مانا پێش چاوی شێخ فەڕخی خاوەن کەرامات بگرێ و نه هێڵێ ...”.
لەشگەری هەست بە پێشنیارکردنی مامەڵەیەکی دوو الیەنە، لە الیەن شێخ 

فەڕخەوە دەکا:
چ  تا  بیستووتە  ئەگەریش  ا،  ن یان  بیستووتە  ازانم  “ن  
بەو  کە  کەسێک  تەنیا  بزانی  ئەوە  ا  ب بەاڵم  پێیه تی،  بڕوات  ڕادەیەک 
دیکەش  شتی  زۆر  دڵنیام  سووتاوە.  جەرگ  لەشگەری  دەزانێ  نەهێنیە 
دەزانێ.  لێیان  کەرامات  خاوەن  فەڕخی  شێخ  و  ایزانم  ن من  کە  هەن 
“من” پاڵی داوە بە دیوارێکەوە و وەک هەمیشە بێدەنگ و لەسەرەخۆ گوێی ڕاگرتووە. 

 
فەڕخەی4 

ڕۆژی  و  شەو  دوازدە  ئەوە  نەهامەتییە!  ئەو  “ئەشا   
لەوڕۆدا  ڕاست  کەچی  ایە،  ن ئاسمانەوە  و  ئەرز  لە  سریوه  تەواوە 
اپیرانیان”. وب باب  مڵکی  بەشکردنی  بە  بکەنەوە  دەست  دە بێ 
ارەنجۆک  بەنیشتنەوەی تەپ وتۆز و ئاگری تەقینەوەی دوایین خۆمپارە و ن
و چرکە بۆمبەکان،   “لەشگەری”، “ڕەحمان بەکری به یت بێژ” و “سەیدەوان” 
هێندیک  دەرێ.  دێنە  یەک،  دوای  لە  یەک  کەالوەیەک،  دیواری  قەراغ  لە 
گوێ.  دەگاتە  زەحمەت  بە  زۆر  اڵێک  ن اڵە  ن کزەدەنگی  کەالوەکە  ئەوالتری 
ـانووەکـەی بە چـۆکی تـۆزتەکێن دەکا و ڕوو  لەشگـەری جـامـانە و ئـاغـاب

دەکاتەوە کەالوەکە و دەنەڕێنێ:
تاریکان.  بگاتە  لەوەیە  ڕۆژ  برام!  هەڵخە  دەست  شێخ!  -“مامە   
هەڵناکەوێ،  بۆ  ئەوڕۆ  وەک  قەتمان  دەمێنینەوە،  بە خەسار  ڕەنج  دیسان 
خۆی  حەسەنەوە”  “حاجی  لە  بێژیش”  به یت  بەکری  “ڕەحمان  انەت  تەن
گەیاندۆتێ ... پێموانییە کەسی دیکه مابێ تا لەوە زیاتر کارەکەی لەسەر 
.”... بدا  یارمەتییەکمان  پەناشت  برادەرەی  ئەو  بەشکەم  بخەین.  پەک 
چاو  سووچیدا  سێ  هەر  بە  “من”  و  هەیە  سووچی  سێ  تەنیا  کەالوەکە 
ابینێ.  ن تێدا  دیکەی  کەسی  فەڕخ  شێخ  و  خۆی  لە  جگە  دەگێڕێ، 
بووبێ.  ئەو  هەر  دەبێ  برادەرە”  “ئەو  لە  لەشگەری  مەبەستی  کەوایە 
شوێنه دا  له و  “من”  کە  دەسەڵمێنێ  ئەوە  تەنیا  ڕاشکاوییەوه  بە  ئەوه ش 
هەبێ! خۆی  بوونی  بە  بڕوای  دەتوانێ  بەدڵنیاییەوە  و  دەبیندرێ 
“ئـەوەی لـە سـەبرانە لە خێرانە، سبحەینێ و ئەدووش هەر ڕۆژ   

دەبێتەوە، تووشی گیچەڵمان مەکە”!
ئەمجارە لەشگەری لە وەاڵمی شێخ فەڕخدا بەهێزتر دەنگ هەڵدەبڕێ:  
و  زرم  هیچ  دەنگی  وا  ڕۆژێکی،  بەتەمای  گەر  شێخ!  مام   ... ا  ن  ... ا  “ن
هیوایەوە  بەو  دەبێ  ئەوه  گوێ،  نه گاته  خاکەوه  ئەو  سینگی  لە  کوتێک 
گەر  ببینین.  بۆ  قیامەتی  خەوە  و  بنووین  ئێستاوە  لە  هەر  هەموومان 
.”... ا  دەن پێبکەین،  دەست  با  فەرموون  بەردەوامە  پێشوومان  بریاری 
شێخ فەڕخ، پـووکـەی فـیشـەکی دوازدەهـەم بە پەتەوە دەکا و   

ناهێڵێ لەشگەری قسەکەی تەواو کا:
ابەخـودای  “سوبحانەڵاڵ ... سوبحانەڵاڵ ... هاوار لەدەست بێ مەجاڵی تۆ و پەن

هەژدە عالەمیان لە دەست شەیتانی ڕاونراو”.
“من”: دەکاتە  ڕوو  و  دەنێ  وەال  فیشەکەکان  پووکە  قەتارەی   
الۆرەیە  -“کاکـی “مـن”! پێم وابـێ ئـەوڕۆ ئیدی دەبـێ الیەکی ئـەو بەیت و ب

بەالیەک داخەین”.
پووکەیێکی چکۆلە لەسەر ئەرزی هەڵدەگرێتەوە و فڕێی دەداتە الی   
ئەو پۆلە پووکە فیشەکەی وا لە بن یەکێک لە دیوارەکانی کەالوەکه کۆی کردۆتەوە. 
ئەوجار “من” تـەواو دڵنیا دەبـێ کـە لـەالیەن هەموو کەسێکەوە دەبیندرێ 

و ڕه نگه گوێبیستی قسەکانیشی بن. 
پاش هێندێک شێخ فەڕح ڕوو دەکاتە “من” و بە سەر، فەرمانی وەڕێ   
کەوتن دەدا و خۆی زۆر بە شێنەیی بەرەو دەرەوەی کەالوەکە وەڕێ دەکەوێ. 
ئەوڕۆ  دی.  ئەوڕۆشم  و  نەمردم  ئەوە  بڵێ،  بۆم  خانزاد!  خاتوون  “دەی 
دەرکەوێ  هەمووان  بۆ  ا  ب بگێڕەوە  بۆم  وردی  بە  دەرفەتە،  دوایین 
کردووە؟” بەگیان  قولی  بەگی  سولەیمان  بە  خەیانەتی  کێ 
بەحاڵ  تەنیشتی،  دیوارەکەی  دوو  نێوان  لە  بەندکراوی  لەشی  خانزاد 
دەجووڵێنێ، زۆر بە سەختی سەر هەڵدێنێ و چاو دەبڕێتە چاوی لەشگەرییەوە:
کە  جارێک  دوایین   ... دەیگێڕمەوە  بۆتان  جارە  دوایین  “ئەوە 
ایە”.  ن بەدوادا  دیکەی  دواجارێکی  کردنیش،  اران  بردەب بە  انەت  تەن
لە  ارەنجۆک  ن و  فیشەک  تەقینەوەی  ڕەهێڵەی  دەنگی   
کەوێ.   خانزاد  دەنگی  وەسەر  لەوەی  دوورتر  گوێ...  دەگاتە  دوورەوە 
ڕەشید  کوێخا  برد،  ابم  ب بۆ  قاوەت  تۆ  نەگبەتەی  “ئەوشەوە   
خۆی  چاوی  بە  بۆخۆی  بوو،  ابم  ب گوێچکەی  و  چاو  زۆر  سااڵنێکی  کە 
.”... انەت،  تەن کردبوو  ابم  ب قاوکەی  له  سپیت  گەردێکی  دیبووی 
سەیدەوان و “من” بە هاسکە هاسک، بەردێکی دیکە دەخەنە   
بە  بەردەکە  هاتوون.  خانزاد  سینگی  نزیک  تا  وا  بەردەی  ڕیزە  ئەو  سەر 
سینگی  سەر  بە  و  دەترازێ  خۆیەوە  ئاست  لە  ئەنقەست  یان  هەڵکەوت 
خانزاد دا دەکەوێ، هێز و دەنگی گێڕانەوەی هێندەی دیکەش دادەنەوێ:
او ئەو قاوەیەوە؟  انەت لێی پرسیبووی ئەو گەردە سپییە چیە کردتە ن “تەن
انی من نەزانێ،  اب کوتبووت: “شەکرە، شەکر” ... بەاڵم کێ هەیە لە دەرکه ماڵە ب
سولەیمان بەگ، قاوە بە تاڵی دەخوا و قەت شەکری تێ نەکردووە؟ قسەی کوێخا 
ازانم تۆ من بە چی تاوانبار دەکەی؟  لە قەدیمەوە هەر بەڵگە بووە ... ئێستا ن
ڕەقی چیت لێ هەڵگرتووم؟ کێتان دیوە لە پێناو خۆشەویستی دا، خۆشەویستی 
خۆشەویستەکەی دەرمانداو بکا؟ مەگەر تۆ خۆت ددانت بە تاوانەکەی خۆت 
دا نەهێنابوو؟ خۆ ڕەحمان بەکریش لێرەیە و ئاگای لە هەموو شتێکە ...”. 
ڕەحمـان بەکـری به یت بێـژ سـەر دەلەقێنێ و چەندجار لەسەر یەک دەڵێ: 

“وابوو ... بەڵێ وابوو ...”.
سەیدەوان و “من” هاوکات لەگەڵ بەردکۆکردنەوە، گوێیان داوەتە   
قسەی خانزاد و جارنەجارێک سەر ڕادەوەشێنن. لەشگەری بێ وچان بـەردان 

دەچنێ و بە هەناسەبڕکێ دێتە قسە:
- “پێموایە قسەی کوێخا چەندە جێی مه تمانەیە قسەی سەرۆک چەکدارانیش 
اوەڕ بێ، بەتایبەت ئەگەر ئەو کەسە “شەماڵ بەگ” بێ”.  هەر بەو ڕادەیە دەبێ جێی ب
انەت  “من” تا ئێستا نێوی شەماڵ بەگی لە هیچ یەک لە بەیتەکان و تەن
نەبیستووە  بۆی گێڕابۆوه  وا شێخ فه ڕخ  به سه رهاتانه ی  ئه و  و  حەیرانەکان 
و سەرسامی ئەوەیە کە لەشگەری ئەو نێوەی لە کوێوە هێناوە، هەر بۆیە 
گوێی داوەتە درێژەی قسەکانی لەشگەری، بەڵکوو شتێکی وەدەست کەوێ:
لەوالی  من  انی  دیوارن لەچینەی  ڕۆژی  لە  شەماڵ بەگەی  “ئەو   
ا ... عاجز  تۆوە ڕاوەستابوو و فیکەی بزەی نێوانتان کزەی لە جەرگم دێنا. ن
مه به  ... جوان گوێ بگرە، قەتارەی قسە و زووخاوهه ڵڕشتنم هەر بەردەوامە”.
هەڵدەبڕێ: دەنگ  و  فەرخ  شێخ  دەکاتە  ڕوو  لەشگەری   
-“مامە شێخی خاوەن کەرامات! بەسەرهاتی شەماڵ بەگمان بۆ بگێڕەوە”.



115 ژماره ی٦، گۆڤاری ئەدەبی-هونەری شی، خەزەڵوەری ٢٧١٨ کوردی

“من” چاوه ڕوانی ئه و دیمه نه ی ده کرد. به پێی که راماتی شێخ فەرخ، ده یزانی 
اتوانێ زانیارییەکی  که که س وه ک ئه و سەبارەت بە بەسەرهاتی شەماڵ بەگ ن
باشی هەبێ. کەوایە بەپێی ئەو قسانە، “من” گوێ لە قسەکانی شێخ فەرخ 
الۆرەکان.  ب و  بەیت  او  ن نەگێڕاوەکانی  الپەڕە  دەست  دەداتە  و خۆی  دەگرێ 
فیشەکەکانی  پووکە  قەتارەی  دیسان  فەڕخ  شێخ   
پاش  کا.  پەتەوە  بە  پووکەش  دوازدەهەمین  دەدا  هەوڵ  و  بەدەستەوەیە 
قسە: دێتە  وەڕەزییەوە  بە  و  دەنێ  وەال  قەتارەکە  خۆخاڵفاندن،  هێندێک 
اپاکییەکە و هەر  اگاداری هەموو پاکی و ن “خودای هەژدە عالەمیان ئ  
وەک دەزانن لە منداڵییەوە ئەو عەبدە چکۆلەیەی خۆی بە قابیلی هێندێک 
کەرامات زانیوە و تا ئەوڕۆ زمانی تێکەڵ بە درۆ و بوختان نەکردووە. ئێوارەی 
ئەو شەوەی لەشگەری ژەهری کردە قاوەکەی سولەیمان بەگەوە، جاسووسانی 
دەوڵەتی ئەستەنبۆڵ دیدارێکی نهێنیان دەبێ لەگەڵ شەماڵ بەگ. لەو دیدارەدا 
شەماڵ بەگ، لەشگەری وەک پیاوێکی گەمژە دەناسێنێ و بەڵێنیان دەداتێ 
او بەرن، خۆی  گەربەدەست لەشگەرییەوە، سولەیمان بەگی قولی بەگیان لە ن
و خانزاد پاش ئەوەی پێکەوە زەماوەندیان کرد، وەک نوێنەری ڕاستەقینەی 
گەورە  خودای  بەڕێوەبەرن.  سەرۆکایەتی  واڵتەدا  لەو  ئەستەنبۆڵ  سوڵتانی 
اگاداری هەموو شتێکی نەهێنی و ئاشکرایە و دڵنیابن من وەک شێخ فەرخی  ئ
ایکەم ...”. خاوەن کەرامات، قەت زمانی پاکی خۆم تێکەڵ بە درۆ نەکردووە و ن
خانزاد بێدەنگە و مات و عەبەسراو سەیری ئەو بەردانەی دەکا وا   

تا نزیک چەناکەی هەڵچنراون. 
“دێی خاتوو خانزادی واڵتی ئەوینی من! هاوسەریی نوێنەرێکی   
خائین و بێ دەسەاڵتی دەوڵەتی ئەستەنبۆڵ باشتر بوو یان ژیان بردنە سەر 
لەگەڵ منی جەرگ سووتاو لە ڕێی عەشقی تۆدا؟ تاوانی من چی بوو جگە لە 
خۆشەویستی، ئەی بۆ وەک میر و سەردارە زاڵمەکانی واڵتی چین کەلێنی دیوارت 
بە جەستەی من پڕ کردەوە؟ جەستەی منی کڵۆڵ لە پێناو سازدانی کام دیوار، 
دیواری کام واڵت، پێشگری لە هێرشی کام دوژمن، تێکەڵ بە قوڕ و بەردان کرا؟”
سەیدەوان، “من” و ڕەحمان بەکر بێ وچان خەریکی بەرد کۆکردنەوەن.   
بستێکیش  انەت  تەن بە  خائین  خانزادی  بااڵی  دڵنیابن  ڕاگرن!  “دەست 
ابێ”. ن بەگ  شەماڵ  و  خۆی  نەنگینەکەی  خەیانەتە  بااڵی  لە 
سەیدەوان، “من” و ڕەحمان بەکری به یت بێژ، دەست ڕادەگرن، لەشگەری 
دەچێتەوە ناو کەالوەکە و زۆر به زه حمه ت  جەستەی مەردارەوەبووی کەوێک لە 
ژێر چەندین بەرد دەکێشێتە دەرێ و دێتەوە بەرامبەری خانزاد ڕاوەدەستێ و 
به هەموو هێز و توانای هەوڵ دەدا سەری جەستەکە بخاتە دەمی خانزادەوە ... 
دەنگـی سـامنـاکـی تەقینـەوەی بـۆمبێـک، دیسـان بـۆشـایی شوێنەکە 

تێکەڵی تەپ وتۆزێکی لەڕادە بەدەر دەکا. 

فهڕخهی٥ 
پاش هێور بوونەوەی دووبارەی شوێنەکە، بۆ چـەنـدەمین جـار،   

امادەبووانەوە.  جموجۆڵ و قرم وقاو دەکەوێتە ناو خێڵی ئ
حەزرەتی  کەرەمی  سایەی  لە  ئەوە  لەشکەری!  “کاکی   
کێرامۆلکاتبین و بیرەورییەکانی ئەو عەبدە چکۆلەیەی، سووکنایی بەدڵتدا 
هات ... دێی ئەوجار ئەوە دڵی من و ئەوەش دەستی تۆ، ئەوە کۆنە برین و 
ئەوەش چاوەڕوانیی سارێژێکی مەسیحانە لە بەجێهێنانی وادە و بەڵێنیت”.
و  دەکا  پەتەوە  بە  سێزدەهەمیش  پووکەی  فەرخ  شێخ   
پووکینەکە  تۆقە  دەدا.  گرێ  پێکەوە  پەتەکە  ئەوسەری  و  ئەمسەر 
ڕادەکشێ.  سەیدەوان  پەنای  لە  کەالوەکە  دیواری  لەبن  و  دەنێ  وەال 
“گەورەم ئەوە ڕۆژی سێزدەهەمیشمـان تەسلیم بە تاریکـان کـرد.   
بڕیـار وابوو پـاش حـەوت ڕۆژان بەڵێن بەجێ بێنی. دڵنیام لە مـن باشتر 
دەزانی چیتر لێـرە مانەوە لە تاقەتی بەشەر بەدەرە. تکایە گەر دەکرێ ...”. 

بێنێ،  قسەکانی  بە  کۆتایی  سەیدەوان  ناهێڵێ  لەشگەری 
بێژ: به یت  بەکری  ڕەحمان  و  “من”  دەکاتە  ڕوو  پڕێکدا  لە 
پێناو  لە  بێ  من  یاریدەدەری  اتوانێ  ن باشتر  ئێوە  لە  کەس  “دڵنیام 
مڵمەوه”. به  ئاسنین  تۆقی  بۆتە  لێم  وا  بەڵێنەی  ئەو  هێنانی  بەجێ 
وابوو  پێی  پێش،  لەوە  ڕۆژ  چەند  تا  کە  دەکاتەوە  لەوە  بیر  “من” 
فەرخ  شێخ  له  جگه  کەسیان  کەسەدا،  چەند  ئەو  کۆڕی  لە 
بەڵکوو  هەیە،  هەر  نەک  ئێستا  بەاڵم  اکا.  ن ئەو  بوونی  بە  هەست 
زانیارییەکانیشیەتی.  لە  هێندێک  اگاداری  ئ کە  وادەنوێنێ  لەشگەری 
لێرەدا نووسەر دەبێ وەک ڕوونکردنەوەیەک ئەوە بڵێ کە هەتا نەخشاندنی 
انەت  تەن الپەڕەیەوە،  ئەو  سینگی  بەسەر  چیرۆکە  ئەو  وشەکانی  دوایین 
لە کوێوە  ئەوەیکە  و  بە کەسایەتی “من”  زانیاری سەبارەت  یەک وشەش، 
دەستەوە  بە  دەچێ،  کوێ  بەرەو  و  چیە  کۆڕەوە  بەو  پەیوەندی  و  هاتووە 
نییە و وێڕای تۆی خوێنەر خۆی داوەتە دەست وشە و ڕستە و دێرەکانی 
بێتەوە.  ڕوون  لێ  شتێکی  النیکەم  ئەوەیکە  بۆ  چیرۆکە  ئەو  دوایی 
تا  منیش  و  پێبکە  دەست  تــۆ  “من”!  “کاکی 

ئەو جێیەی مێشکم یاریدەی زمانم بدا لەگەڵت دێمە پێشێ”. 
دیوارەکەوە،  چینەی  لەوالی  بێژ  به یت  بەکری  ڕەحمان   
پێ  دەست  چاوەڕێی  و  ڕاوەستاوە  خانزاد،  تەرمی  ڕووبەڕووی  ڕاست 

کردنی قسەکانی “منە”.    
دەنگ  و  دڵ  دوو  دەگێڕێ،  چاو  کەسەکاندا  یەکی  یەکە  بە  “من” 

پڕ لە خۆرپە و ترس دەست پێ دەکا:   
اماژە  “من... من... من دەبێ لە پێشدا، ئەرێ ... لە پێشدا دەبێ ئ  
بەوە بکەم کە ئەم شوێنەی تێیداین ڕەنگە تاقە شوێنێک بێ کە هیچ چەشنە 
ازانم هوکاری چیە، ڕەنگە لەبەر ئەوە  اکا، ن جادوو و دوعا و نزایەک کاری لێ ن
بێ کە من لێرەم، یان ... یان ... ئێوە تێکڕا لێرەن. دیسان دووپاتی دەکەمەوە 
ازانم چیە، کەوایە کەس لە من و قسەکانم دڵمەند نەبێ”. هۆکاری ئەو کارە ن
ڕەنگە  یان  نەدەکرد،  دیمەنەی  ئەو  چاوەڕوانی  فەڕخ  شێخ   
لە مێشکی دا بە جۆرێکی دیکە لێکی دابۆوە. تۆقە پووکینەکەی هه ر 
بەدەستەوەیە. هێدی و لەسەرەخۆ، بەاڵم بەردەوام، دەنک دەخا. سەیدەوان 
چاوی بڕیوەتە تۆقە پووکینەکەی دەستی شێخ فەڕخ و هاوکات گوێی 
فەڕخ  شێخ  ئاگادرین،  هەموومان  “هەروەک  “من”:-  قسەکانی  داوەتە 
کاری  چەندین  و  بووە  کەرامات  خاوەن  پیاوێکی  خۆیدا  سەردەمی  لە 
بیندراوە.  لێ  جادووئاساشی  کردەوەی  تەنانەت  و  نەکراو  چاوەڕوان 
بۆ یەکەم جار ڕەحمان بەکری به یت بێژ لە ئاستی خۆیە دەنگ هەڵدەبڕێ:

“حەزرەتی جوبڕەئیل دەهاتە کنی بە یەکجارییە
کوتی فەرخۆڵە جارێکی دی دوعای مەکە لە کەسی دییە

فەرخۆڵە تەمەنای دەکرد لە جوبڕەئیلیە
دەیکوت تەخسیری من نەبوو، دەستی لێ هەڵنەگرتم خاتوون ئەستێە 

.”...
“ئەوجۆرەی کە من لە چەندین پیـاوی ڕدێن سپـی و ژیـر و شارەزا 

بیستوومە، ئەو سەردەمەی فەرخۆڵە ...”.   
شێخ فەڕخ تۆقە پووکینەکە فڕێ دەداتە سەرئەرز و بەسەر “من”دا 

دەنەڕێنێ: 
و  مەزن  جوبڕەئیلی  تەنیا  ئاسمان  تەبەقەی  حەوت  “لە 
دەتوانن  ئەستێ  خاتوون  تەنیا  فانیش  ئەرزی  سینگی  لەسەر 
بێنن”.  فەرخۆڵە  بە  کەرامات  خاوەن  فەڕخی  شێخ  نێوی 
خاتوون  برایانی  ترسی  لە  فەڕخ  شێخ  سەردەمەی  “ئەو   
دەوڵەت  بازی  دا  واڵتەش  لەو  هەر  و  دەنێ  شام  واڵتی  لە  ڕوو  ئەستێ 
لەسەر شانی دەنیشێ و سەری بە ئەمیرایەتی دەگا، حەوت قورینگ بە 
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نامەوە بۆ الی خاتوون ئەستێ دەنێرێ کە وادیارە خاتوون ئەستێ دوای 
ماوەیەکی زۆر تەنیا وەاڵمی نامەی حەوتەمی شێخ فەڕخی بە حەوتەمین 
داسنیه وه  واڵتی  لە  نامه یه ی   ئه و  وه اڵمی  به اڵم  ناردۆتەوە.  بۆ  قورینگدا 
سه رده مه دا  له و  راست  ده ڵین  داسنیه وه؟  واڵتی  له  بۆ  ده ست.  ده گاته 
.”... فه ڕخ  ده بێ شێخ  ڕازی  مه لکه وان  هاوسه ری  به   ئه ستی  وا خاتوون 
بەیتەکان!  واڵتی  اوبانگی  بەن خائینی  ئەی  “لەشگەری!   
عالەمیان،  هەژدە  خودای  بە  پەنام  دەبێ؟  اوا  ئ هێنان  بەجێ  بەڵێن 
و  ئەرز  پێغەمبەران،  خەتمی  بە  پەنام  مەزن،  جوبڕەئیلی  بە  پەنام 
لەسەر  ئێستا  ئەوە  فشەجاتن.  هەموو  قسانە  ئەو  کە  دەزانن  ئاسمان 
ئیزنی خودا و خێڵی پێغەمبەران و پیاو چاکانی، دەتکەم بە کەوێکی 
باڵ هەمیشە خووساو و بۆ هەمیشە ڕووی ڕەشت لەزەلکاوی بۆگەنیوی 
.”... کەوە  فریام  مەزن  جوبڕەئیلی  یا  دەنێم.  نەزانین  و  زەاللەت 
دەبێ.  زاڵ  شوێنەکەدا  بەسەر  بەسام  بێدەنگییەکی   
بێدەنگییەکی قورس وەک خەوی چەندین و چەند ساڵەی عەبدولعەزیز 
تەنیا  تەقینەوەی  دەنگی  تەنانەت  بەگیان.  قولی  بەگی  سولەیمان  و 
دەسوێ.  بێدەنگی  لە  سەر  و  بێدەنگییە  هەر  ایە.  ن فیشەکێکیش 
الی  دەنێرێتە  نامەوە  بە  قورینگان  حەوت  جاران،  “حەوت   
ئاخرینیان  لە  جگە  بەاڵم  عەبدولعەزیز،  کوڕەکەی  سێ  دەستگیرانی 
عەبدولعەزیزەوە  کوڕەکەی  سێ  دەستگیرانی  الیەن  لە  وەاڵمێک  هیچ 
داسنی  واڵتی  ڕه وانه ی  به هێزتر  یه ک  له   یه ک  ازار  ئ سێ  ایەتەوە.  ن
 ... ده چن  تێدا  به ڕواڵه ت  عه بدولعه زیز  کوڕه که ی  سێ  هه ر  ده کا. 
ساڵه دا  چه ندین  ئه و  ماوه ی  له   که س  ده گێڕنه وه  جۆره ی  ئه و  به اڵم 
.”... سه یده وان  ده ڵێن   ... نه زانیوه  سه یده وانی  ناشتنی  به شوێنی 
دەنگی ڕەهێڵەی تەقینەوەی یەک لە دوای یەکی چەندین   
فیشەک ئەوجار زۆر لە نزیکتر دەبیسرێ. سەیدەوان بەردەوام چاوی بڕیوەتە 
تۆقە پووکینەکەی دەستی شێخ فەڕخ و بە بێدەنگی گوێی ڕاگرتووە. 
“یا پیاوچاکانی دینی محەمەد، ئەوە ئەوڕۆ جەستە و ناوچاوانی   
شێخ فەڕخەکەتانە وا قەتارەی عارەقێکی سارد دایگرتووە، فریای کەون و لەشی 
تێکەڵ بە درۆی ئەو حەرامیە بە دەردەکەی جەستەی خانزادی خائین بەرن”. 
دەنگی تەقینەوەی بۆمبێک الیەکی دیکەی سێ دیوارەکەی   
کەالوەکە دێنێته خوارێ. تەپ وتۆز دیسان سەرانسەری شوێنەکە دادەگرێ. 
“خەبەر بۆ شێخ فەڕخ دەچێ کە ئەوه ئەو شەو زەماوەندی   
ازاری دونیا بانگ دەکا و دەیکاتە  مەلکەوانە. هه روه ک کوتم بەهێزترین ئ

کەرەسەی دەستی عیزرائیل بۆ گیان کێشانی مەلکەوان. ئەوجار خەبەری 
زەماوەندی نێچیرەوانی بۆ دێنن، ڕەشە کرمی جەرگە خۆر بانگ دەکا و لە 
جەستەی نێچیرەوانی بەر دەدا. بە بیستنی خەبەری زەماوەندی سەیدەوان، 
بەرامبەر بە لوولەی تفەنگەکەی عەبدولعەزیز، سەیدەوان وەک کەڵە کێوییەک 
دەنوێنێ و فیشەکی تفەنگی عەبدولعەزیز ڕەوانەی ناوچاوانی سەیدەوان دەکا”.

دەنگی زرم و کوتی پێک دادانی فیشەک و تانگ و تۆپ،   
نزیکتر لە جاران دەبیسترێ: 

“ئەوجار شێخ فەڕخ بۆخۆی ڕێگای واڵتی عەبدولعەزیز دەگرێتە   
بەر و بە چەندین دەستە سەربازەوە هەوڵ دەدا دەستگیرانی کوڕەکانی 
عەبدولعەزیز ببینێتەوە. بست بە بستی خاکی ئەو واڵتە دەگەڕێن، به اڵم 
وا دیاره دوایین قورینگی شێخ فه ڕخی خاوه ن که رامات زۆر دره نگ وه اڵمی 
خاتوون ئه ستی گه یاندۆته وه الی شێخ فه ڕخ. خاتوون ئه ستی دابڕاو له 
که س و کار و بێ خه به ر له شێخ فه ڕخ سه ری خۆی هه ڵده گرێ و به ره و ...”.

شێخ فەڕخ ئەوجار بەدەنگێکی بەرزتر لە جاران دەپاڕێتەوە:  
له  باشتر  خۆت  تۆ  ئاسمان،  و  ئەرز  خودای  یا  “هاوار   
هه موو که س ئاگات له دڵه برینداره که ی شێخ فه ڕخه که ته، زۆر باشتر 
دوێنێ  نه هێنییه کانی  له  ئاگات  قیامه ت  ازاڕی  ڕۆژب ڕه شانه ی  ڕوو  له و 
ابڕووی پیاو چاکانی تۆ  ئ ... ئەوەی  و ئه وڕۆی ئه و عه بده به سته زمانه ته 
.”... دەخاتە مەترسییەوە، ئەوەی ڕێزی ڕێزدارانی الی تۆ ناگرێ، ئه وه ی 
دەکرێ  پرسیارێک،  وەک  ته نیا  لەشگەری!  “کاکی   
دەکەن؟  چی  لێرە  فەڕخ  شێخ  و  سەیدەوان  کاک  بلێی  پێمان 

یان به شوێن چییه وه ن؟ دەکرێ بۆ دوایین جار ...”.  
دەنگی لەناکاوی تەقینەوەی بۆمبێک زۆر نزیکتر لە جاران،   
الیەکی دیکەی دیوارەکانی کەالوەکە تێک دەڕووخێنێ. دەنگی دەنگدار لە هیچ 
ایە، بڵێسەی ئاگر و تەپ وتۆز سەرانسەری شوێنەکەی داگرتووە.  شوێنێکەوە ن

فهڕخهی٦
و  ماوە  دیوارێکی  تەنیا  کە  کەالوەیەکدا  الی  بە  ژن  سەربازێکی  پۆلە 
لە  یەکێک  تێدەپەڕن.  گرتووە،  لەخۆی  کەسی  چەند  شپرزەی  تەرمی 
سەربازە ژنەکان ڕادەوەستێ و تۆقە پووکینەیەک وا لەسەر ئەرزی کەوتووە 
هەڵدەگرێتەوە. هێندێکی چاو لێدەکا، بە جاسووسی لوولەی تفەنگەکەیەوە 
هاوڕێکانی.  پۆلی  ڕیزی  دەگەیەنێتەوە  خۆ  هەاڵت  بە  و  هەڵی دەواسێ 
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من/ئهو
خه ونه كان له  باده ی نه بوون ده نۆشن. له  خه و ڕاده بم، به بێ ئه وه ی بزانم له  
سۆنگه ی چیه وه  خه وم بزڕكاوه ؟ به تڵێكی شه و تێپه ڕیووه ، شه وه  پایزێكی 
سارد و ساماڵه ، مانگی یه كشه وه ، وه ك چرایه ك به  ئاسمانه وه  هه ڵواسراوه ، 
ازانم بۆ په رده كان دانه دراونه ته وه . له  ناو  ئه ستێره  تاك تاكه  ده چریسكێنه وه ، ن
نوێن ده مێنمه وه ؛ ڕاده مێنم،  جیهان به  ڕۆنایی مانگ خه ماڵوه ، ده مێك به و 
وه تۆیه  ڕاده مێنم. له  نیشكه وه  دونگه ی ئه و به تااڵیییه  ده كه م كه  له  نێو ژووردا 
ازارێكی به سوێ له نێومدا گرێ ده خوا،  كڕۆشكه ی داوه ، په نگی خواردووه . ئ
گه وگه و، هه ناسه  له  سینگم ده ته رێنێ، په تووه كه م فڕێده ده مه  الوه ، به رزه بڵێس 
ده ڕاسێمه وه . له  ماڵ دێمه ده ر، شنه بایه كی سارد و ته زی به سۆزه وه  روومه ت 
و گۆنام ڕاده مووسن. له  كۆاڵنه كه ، له  ماڵه كه ی خۆمان ده ڕوانم؛ نامۆیه  پێم. 
گه ره كمه  دونگه ی ئه و دنه ده ره  بكه م كه  پاڵی پێوه ناوم به م نیوه شه وه  بێمه  
كۆاڵن. هه وڵده ده م كنه كاریی بكه م؛ په ته كه  له  ناكاوێك ده پچڕێت. پێشان 
په ته كه ی ئاردیانا هه میشه  له وێ بوو، هه میشه  یاریده ی ده دایت له  ڕێگومكه  
اوتونه كان ده رباز بیت، كێ له م وێڵگه یه  ده رم ده هێنێت، دێ به  فریام؟  و تون
ماڵه كه مان له  كۆاڵنی سێیه می كۆمه ڵگای گه اڵڵیانه - ده شێ، له م ده راوه وه  
ا، من زۆر سه رم له و جۆره  ڕه گه زناسییه  ده رناكه م، یان  ڕه نگه  بڵێن گه اڵڵییه ، ن
ازاری گه رم و به بڕه وه ، له الی  ده رینابه م، گه رچی له  هه نووكه دا به هه ڕمێنه ، ب
اوانمه وه ؛ هه ندێكیان ده ڵێن له  بنده ستانی شێخانی شه مزینانین، له   ماڵه  ب
ئه ودیو په ڕیوه ی ئێره  بوونه . هه ندێكی تریان ده ڵێن له  سك و زای كوڕێكی 
وێڵبووی شێخانی چوێسه یین. له الی ماڵی دایكمه وه ؛ ده ڵێن له  تۆره مه ی 
پادشایی گه وره ی میرنشینی سۆرانن، داری خێزانیان له  كتێبێكدا ده رهێناوه ، 
وه ك به ڵگه ی ئه و خزمایه تییه ، وه لێ پادشای كۆره ؛ كۆسه ، ئایس، وه چاخ 
كوێر بووه ، زار و زراسكی نه بووه، ئاگردانی ماڵه كه ی دانه گیرساوه  . له مالشه وه  
برادۆستی و ناوده شتی قووت بوونه ته وه ، له  چاوپێكه وتنێكی كاردا، یه كه م 
پرسیار كه  لێیان پرسیم ئه وه  بوو؛ سه ر به  چ هۆزێكیت؟ له  په شۆكاویدا 
گووتم: برادۆستی-. شۆڕده بمه وه ، لموزم به  لموزی شه قامی سیدیی فرۆشان 
ازار و شه قامی گشتی. ناچمه  نێو یاریگه كه ؛  هه ڵده نووتێ. داده وه رێمه وه  ڕوو له  ب
چۆاڵییه كی به رفره  وه ك تیرێك ترس له  دڵم ده ئه نگێوێ. ئه ڕای چی من له  
ده ره وه م؟ هه نگاو هه ڵدێنم، له گه ل هه ناسه دان هه ڵم وه ك دووكه ڵی جگاره  
ازانم ڕوو  هه ڵده كشێ، له  گۆشه ی شه قامه كه ؛ له  پێهه اڵ و ژێهه اڵ ده ڕوانم، ن
له  كوێ بكه م؟ خۆزاییانه  و ڕه مه كییانه  وه رده چه رخێمه  خواره وه ، له  ته ك 
)باخچه ی بولبول( تێده په ڕم، ترس له وێش وه ك گورگێگ خۆی مه اڵسداوه . 
له وبه ره وه  سه موونخانه ییه ك كراوه یه ، ڕووناكیه ك داگیرساوه ، كرێكاره كان له  
كاردان؛ یه كێكیان له به رده م سه موونخانه كه  هه ڵتوتاوه ، جگاره  هه ڵده میسێ. 
ده ست بۆ گیرفانه كانم ده به م، مخابن پاكه ت و چه رخه كه م جێهێشتووه ، 
به خۆم  به چرپه وه   بده مه وه ،  دڵنیایی خۆم  تاكو  هه نیسك هه ڵده كێشم، 
اوڕناده مه وه ، به فڕتاو  ا. ئ ده ڵێم؛ به م به یانییه  و جگاره كێشان، كووجا مه رحه ب
رێده كه م. سه رماییه كی تووش و تژه ، خۆم له  نێو ساقۆییه كه م گرمۆڵه  كردووه ، 
دانه چۆقه مه ، په نجه كانم له  گیرفان ئاخنیوه ، مه وداییه كی زۆر ده بڕم، ئاگام 

له خۆم بڕاوه .  
پڕ به قه فه زی سینگم هه وا هه ڵده مژمه وه . چما هه موو شتێك لێم ڕه مییاگه ؟ 
ژیان، جوانی، ئه ڤین و خرۆش؛ ڕه مییاگه ، بێكۆتا ڕه مییاگه ؟ بڵێی سووچی 
ئه م شوێنه  نه بێت؟ سووچی ئه م شار و كۆاڵنه  نه فره تییانه ؟ له وسه ری شاره وه  
تاكو ئه مسه ری شار؛ هه موو كونج، كه لێن، كووچه ، كۆاڵن، دوكان، شه قامێكی 
به  دڵ ئاشنام؛ هه موو سووچێكی دووباره یه ، كه چی نامۆیه  پێم. گشت 
شه قامه كانی به  شه قاوه كانم ئاشنا، كه چی به  من سه رانگرێ. ده توانییت 
په ڕۆییه ك له  چاوانم ببه ستیت؛ بێپه روا سه رپاكییان یه ك به یه ك ده ته نمه وه . 
انه ت ئه و كاتانه ش كه  سه رخۆشیی و مه دهۆشیی له سه رمدا پێلده دا  ته ن
و كه فده كا، ئاگام له  ده وروبه ری خۆم نه ماوه ؛ هێشتا به بێ ئه وه ی له یه ك 
كۆاڵنیش ڕێگومبكه م و الده م ڕێك و ڕاست ده چمه وه  ماڵ. باشه ، ئه گه ر من 
به دمه ستبم، په رده یه ك له  تاریكیی؛ وشیاریی و وریاییمی له قاو دابێت، ئه وه  
پای كێیه  ده مباته وه  ماڵ؟ خوێدانێكی ڕه ش ده رده ده م، ده تۆقێم. ئه وه  كێیه  
ده مباته وه  ماڵ؟ ئه و ڕێناس و ڕێبه ده  كێیه ؟ ده ترسم من ته نیا له  خه یاڵدانی 
ئه ودا كڕوكاشبكه م؛ ته مێك له  ئه ندێشه ، تۆپه ڵێك له  وێژینگدان، ساوێرێكی 
اوریاییه كانی ئه ودا. ده لوێ ئه و ڕووی بااڵده ستی من بێت،  ماتبم له  خه ون و ن
كۆتی دابم، جارجاره ش له بۆ وچانێكی كورت، په ته كه م بپسێنێت، تاكو له  
من ڕه هابێت. په ته كه  شل ده كا، تاكو توندتر بمبه ستێته وه . ده شێ من و 
ئه و دوو ئه سپی په یتوونكێش بین، په یتوونی كه سێكی تر ڕابكێشین؛ تایین 
به  ڕه شمه  بمانئاژوێت، ڕكێڤمان بكا، من و ئه و له  پێشبڕكێدایین، جارێك 
ئه و پێشكه وێته وه ، به ین به ینێكیش من. وه ڵێ پێناچێت من ئه وه نده ی ئه و 
چووستبم؛ وه لێ ئه و ڕكێڤچییه  كێیه ؟ كێیه  ده سكی ئامووری به ده سته ، 
موژانم لێده ژه نێ؟ دیسانه وه  كورت دێنم، ده ترسم له وه  زیاتر پێی لێڕاكێشم. 
له  پڕێكدا، ئۆتۆمبێلێكی باجیرۆی سه ربازیی له  ته كمدا ده وه ستێ؛ ڕه نگی 
خاكییه ، چه ند چه كدارێكی سه روچاو پێچراو، له  پشته وه  به  تفه نگ و 
اماده  بۆ هه ر به سه رداكوتانێك دانیشتوون. ئۆتۆمبێله كه  له زگه یه كی  ڕه خته وه ، ئ
پێوه چه سپێنراوه ، زناكی ده زگای ئاسایشه . چه كداره كان جلی خاكیی، پن پن 
كه سكیان پۆشیووه . یه كێكیان له  پێشه وه  خورت داده به زێ؛ به پێچه وانه ی 
ئه وانیتر به ره وازپۆشه ؛ به ژندرێژ، كه چه ڵ، ئه سمه ر یاخود ڕه شكاڵ، سه ر و 
ڕیش تاشراو. كراسێكی خۆڵه مێشیی، پانتۆلێكی كووتاڵیی ڕه ش، ساقۆییه كی 
ڕه شی ورشه دار كه  چروسكه ی ده هات. لێم نزبووه وه ، گوتی: پێناسه كه ت؟ به  
وڕماوییه وه  پێناسه كه م له  گیرفانی ساقۆكه م ده ركێشا، دامه  ده ستی. ئه ی! 
باشه ، من هه مووشتێكم له  ماڵ به جێهێشتووه ، باشه  چما پێناسه كه م هه ر 
پێیه ؟ ته زوویه ك گیانم ده رزیئاژن ده كا، ئه وم بیرده كه وێته وه ، دیسان كاری 

ئه و نه فره تیه یه .
- به م سێی شه وه  لێره  چی ده كه ی؟

- پیاسه  )له وه وه  زانیم كاتژمێر سێی شه وه (
- پیاسه !

سه رما قاچه كانمی له رزۆكاندووه ، لێوه كانم ده له رزن، به  ته ته ڵه  باگۆی ده ده مه وه 
- ب..بب.. به ڵێ 

به  خانه گوومانی و دڵه چركێوه  لێم ده ڕۆنێ، پێناسه كه م ده داته وه  ده ست. 
به هه ڵه داوان سواری باجیرۆكه  ده بێته وه . ئۆتۆمبێله كه  به  ته رناشه وه  ده رده په ڕێ. 
چه كداره یل به  نیگاییه كی دزێوه وه  لێم ده ڕوانن، قۆنداغی كالشینكۆفه كانیان 
ده گووشن. نسرمێك هێورم ده كاته وه ، به  كونجوكۆڵیی و پرسنییه وه  كنه ی 
ئه سپێك ده كه م، سه راسۆییی گۆشه  تاریك و نگوونه كان ده كه م؛ به شكم 
ئه سپێك هه ڵتروشكابێ، سه ری بخه مه سه ری، ڕاز و نیازه كانمی بۆ بدركێنم، 

بگرییم.
باوكم به  هه نیه ی قه ف قه ف، ڕوومه تی لۆچاوییه وه ، مێزه م ده كا؛

- “كوڕم بۆ نوێژ ناكه یت؟ ناچیته  خوتبه ؟”

من، ئەو / ئەو، من
شااڵو عەبدوڵاڵ
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دێڕه  شیعرێكی )ئه حمه دی مه ال( له  نێو سه رمدا ده خوولێته وه 
- “ باوكه ، من هه ڵپه  ناكه م بۆ په رستگاكان و ڕۆحم له  كۆاڵنه كاندا به جێ 

بمێنێ”    
به   ده به ستن،  ڕێژگه   ته وێاڵنی  له سه ر  ئاڕه ق  تنۆكه   هه ڵده گه ڕێ،  سوور 

كه فچڕیه وه ؛
ارتاندا  - “ئێوه  وان، ده م له  هه موو شتێك ده ژه نن، شتاقتان بایی فلسێك له  ب

نییه “
- “ باوكه ، ئێمه  كێیین؟ خۆ ته نیا من لێره م؟”

اداته وه ، به  نیگاییه كی توڕه  و تۆسنه وه ، خۆییم لێ نه بان ده كا؛ منیش  به رسڤ ن
ناوێرم پتر چیڕه درێژی و هه ڵه وه ریی بكه م، ده ترسم مانۆیی چیڕۆكی )بڕیاری 
دادگه (ی كافكا؛ فه رمانی خۆكوشتنم ده ربكات؛ منیش یه كجێ فه رمانه كه ی 
به جێی بهێنم، له سه ر قه راغی خه ره ندیی رواندزێ خۆم هه ڵدێرم، خۆم بكوژم. 

****
ئهو/من

هه ڵبه ته ، خوێنه ری هێژا، ئێوه  له  پاژی یه كه مدا وڕێنه كانی ئه و منه تان 
ازانم چه ندی لێحاڵین. من - هه ڵبه ته ، لێره دا بۆ ئه وه ی  خوێنده وه ، ئه وجا ن
اڵۆزكێنم، هاوكێشه كه  په له واژ ده كه ینه وه ، چیتر  سه ر له  خوێنه ری هێژا نه ئ
ئه و منه  به  به  جێناوی كه سی یه كه می تاك )من( باسناكه ین، به ڵكو 
به  جێناوی كه سی سێیه می تاك )ئه و( باسی ده كه ین- له  شتاقی وڕێنه  
بێده ربه ست، ساوێره  سیا و خوتخوته  ڕه مه كییه كانی ئه و تێناگه م. پێ له وه  
ده نێم خوازه یه كی چاكی به كارهێناوه ، منیش ئه رای ڕوونكردنه وه ی مه به ست؛ 
هه ر له و خوازه یه  كه ڵك وه رده گرم؛ ئه و ئه سپێكی توڕه هات، سه ربزێو، له  
ڕكێڤ ده رچووه ، خۆ هه ر شانسه كی هه مان په یتوون ڕاده كێشین. منیش به  
كۆكی و ڕێكی خۆمه وه  ملم به  ئه و پێچراوه  به رگه ی ئه و بگرم، جارجاره ش 
ا ئه وه ش بڵێم ئه و به وجۆره ش به هره مه ند نییه  له   سه رشكێنیی بكه م، ب
ئه ندێشه ی داهێنه رانه ؛ كوا ڕامانی لیخن و تێهزرینی ته مبه اڵنه  شتێكی 
به  كه ڵكی لێ زه ده  ده كا، به ڵكو ئه و خوازه یه ی له  هه ردوو دیاڵۆگی خوان و 
امانجه .  كۆماری ئه فالتوون هه ڵگۆزاوه  ، خوێنه رێكی به ڕژده ، وه لێ بێ نه خشه  و ئ
بێ ئه وه ی دانی پێدابنێ چرا له یه كێك له  پیران وه ربگرێت، سوڕه  له سه ر 
ئه وه ی چاوه  نادیته كانی بخاته گه ڕ، تاریك و نووته كی ژیانی له  تارییكییدا 
خه وتوو و سڕبووی؛ پێ ڕوون بكاته وه . قسه ی قۆڕ، فیسقوولی بنه كورته ؛ تۆ 

كه ی ده توانیت ملبنێیته  سه ر ڕێگای په ندیارانی مه زن.
ده ڵێم  مه به ستمان؛  روونبوونه وه ی  پتر  ئه رای  هێژا،  خوێنه ری  هه ڵبه ته ، 
كه سێكی خوێنه ره وه  نیم، جرجی كاغه زخۆرنیم، وه لێ جارجاره ش به بێ 
ابێت خۆی نغرۆی نێو په ڕان بكا،  ئه وه ی بینه كێشیان بیت، چونكه  مرۆ ن
تێیاندا په ندی ده مان، ژیریی چاخان شتێكیان پێیه  شایه نی گووتن بێت؛ 
من پتر به الی په ندیاریی و هه ڤۆتنه كانی )سۆكرات( ده شكێمه وه ، په سندی 
له   )نیتشه ( ده ڵێت؛ ڕقم  اندۆری  ب له  ژێر  ئه و سه ره خۆره   ده ده م. گه رچی 
)سۆكرات( په ندیارییه كه یه تی، سڵ له  راستخوازییه كه ی ده كه مه وه . وه ك 
خده یه تی دیسانه وه  گوته زای ئه م شێته ی كۆتاییه كانی سه ده ی نۆزده هه می 
ئه زبه ركردووه . جا تایین كوفرێكیشی هه یه ، من به خۆم شه رمه ، له  منیش 
ناوه شێته وه ، ده مشڕیش ناكه م تاكو له به رده م ئێوه  خوێنه ردا بیخه مه  سه رزار. 
تكاده كه م لێم ببورن، مرۆڤ بۆ گه یاندنی ویست و مه به ست ناچاره  تێوه رێخی 
ا بگه ڕێینه وه  سه رباسی خوازه كه مان؛ هه ڵبه ته  ناده ربایسی، بێباكی و  بكا، ب
بێپه روایی ئه و چاك بێتینی كردبووم، مزیڕیی ئه و پرزه ی لێبریبووم؛ وه لێ 
من به  به هه ند وه رگرتنی په ندیاریی و داره ڕێی)سۆكرات( لێمگه راوه ، ده ستم 
لێبه رداوه ، تاكو تا بنبه ستی ناده ربایسیی و بێپه روایی خۆی بچێت. خۆی 
له  ژوورێ بپه ستێوێ ، كتێبان هه ڵگێر و وه رگێڕ  بكا، مایه پووچ  له وسه ره وه  
بگه ڕێته وه ، ڕه شمه كه شی بخاته  به رده ستی من؛ منیش به  مه یل و ویستی 

خۆم به كێشی بكه م. هه ڵبه ته ، ئه و زۆر له وه  ده به نگتره  وه ك من بتوانێت له  
ژیری ژیریاران بفامێ، من پتر كابرایه كی كرده ییم؛ بڕوام وایه  ئه و شتانه ی 
ایه ن؛  ن كۆمه ڵگاكه ی  ژینواری  و  ڕۆژانه   ژیانی  كه ڵكی  به   ده یانكات  ئه و 
ا به  ئاره زووی خۆی الساریی بكا، بێ  خه یاڵپاڵویی بێ مفا، قسه ی قۆڕن. وه لێ ب
سۆ چه توونی ئه و هیچ له  سه الری من كه مناكاته وه ، به ڵكو ئاوه زمه ندی من 
چاكتر ده سه لمێنێت، هه ر خۆی ده بێته  به ڵگه  و ئه نجه ت بۆ ژیروه ریی من.

هه ڵبه ته ، وه ك ئێوه ی خوێنه ر له  پاژی یه كه مدا خوێندتانه وه ؛ خۆی دانی 
به وه  دانا كه  به دمه سته ، ده به نگانه  له  خۆی ده پرسی ئه وه  كێیه  له و كاتانه  
رێبه ریی ده كا بۆ ماڵه وه ؛ بێشك ئه وه  منم، ئه گه رچی ڕێم داوه  بخواته وه ، 
به شكم فل ببێت، وه لێ ڕێ به وه  ناده م تا ئه و ڕاده ییه  تخوبه كان تێبپه ڕێنێت، 
كاری لێوه نه شاوه  بكا. هه ندێكجار ده منی به رده ست و خزمه تكار له به رامبه ر 
ئه ودا خۆم دێته  به رچاو. له گوینه ، ئێوه ی هێژا ده یزانن ئه گه ر خزمه ت و بڕه بڕه  

ڕێگریی كردنه كانی من نه بێت ئه و به اڵی ناگه هان وه سه ر خۆیدا ده هێنێ. 
ئه گه ر  ده بێت،  هه ر  اوارته ش  ئ باری  ڕێكن؛  و  نه خشه كانم كۆك  هێشتا 
ده م ده مه ش ئه ژدیهاكه  كلكی له  ده م ده ربهێنێت، به ره اڵی بكا، بۆ ئه وه یه  
وچانێك بدا، باشتر و چوستتر قامكی له  كلكه كه ی بگرێت و ونجڕی بكا. 
هه مدیس به هه ڵگرتنی شوێنپێی )كارلۆس لیسكانۆ(؛ له و بڕوایه  دایه  من 
ته نیا خزمه تكاری ئه وم. قه ینا، به س ده یسه لمێنم كێ سه رداره  و كێ بندار؛ 
ا ئه مه  بۆ كات و باری خۆی بێت. لێم گه ڕاوه  كیسه بیمار، بێكار و شۆل،  ب
اڵه كانی هه وزینگبدا، له  كه وێڵه كه شی  بێده ربه ستانه  له  خه یاڵه  بێپه ڕ و ب
جێبه خۆنه گرێ، له  نیوه  شه وان له  ماڵ ده رچێ، داغی كه سه ر و كۆڤان و 
ڕه ش  ماخولیاییه كی  بكا،  ڕابردوو  ده مانی  بیری  هه ڵكێشێ،  په شیمانی 
بیكڕۆژێ، ڕقی له  ماڵ و شاره كه ی هه ڵسێ، به  شڕوشیتاڵی تۆزگرتوو و له كه دار 
ائومێدی بكه ن، په ڕگه ل بۆی ببن به  بیری بێبن و  بخوولێته وه ، كتێبان ن
هه ڵیلووشن، جگاره  و نێرگه له  ڕكه لی به  قیر سواغبده ن، كافتیریاكانیش 
شكه سته  و دڵماو بیگرنه خۆ..هتد. تاكو ئه و كاته ی دونگه ی ئه وه  ده كا؛ 
چه نده  سه ره ڕۆ، بێهزر و ئاوه زه ؛ ئاخر مرۆ سنورێكی هه یه ، خۆ له  كه شكه اڵن 
سویین له  كردن به ده ره . چیتر فریشته  و په ڕی له  هه وێڵدا نین؛ ده ست به  
اڵه كانته وه  بگرن، ناز و گۆزی بكێشن و ئه و باره  قورسه ی مرۆڤبوونی له   ب
كۆڵبكه نه وه ؛ ده  بفامێ. له و ژووره ، له و ته نیاییه  به  ماخولیا قانگدراوه وه ره ده ر. 
لێمگه رێ به  ئاوه زمه ندی ڕێناسانه م ڕێی ڕاستت پێشان بده م؛ پێی لێبنێ 
ژووره كه ت هه ڵپه رداوتنی گه ره كه . تۆ ئه گه ر به  ته مای شتێكی، خاڵێكت 
له به رچاوگرتووه ، له گوینه ، به  ته مانیت، خاڵێكی ده ستنیشان كراوت نیه ، به ره و 
پیلیه وه  بچیت، وه كو شیعره كه ی )سید كامیلی ئیمامی( هه ر درێژده بیته وه ، 
ازانێ ئه و شه ڕه ی عه قل و دڵ به  ژێركه وتنی كامه یان كۆتایی  كه سیش ن
اواته خوازیی تا چه ند بژی؟  دێ. ئاخر ده كرێ مرۆڤ هه ر به  خه یاڵپاڵوی و ئ
یان گه ره كته  مانۆی وه گێڕی شه وه  سپییه كانی )دۆستۆیڤسكی( له  نێو ئه و 
ماخولیایانه ت پیر و بۆگه ن بی، ئاخ و ئۆف بۆ )ناستینكا(ی له  ده ستچوو 
هه ڵڕێژی؟ ئاخر ئه گه ر ڕه نجكێشی باوكت نه بووایه  تۆ پیاوی نان په یداكردنی؟ 
هێشتا قسه ی ده شكێنی، گووته  و دێڕه  شیعری ئه زبه ركراوی ده خه یته  كۆش، 
اوانیشت  خۆی لێده شاریته وه ؟ شا به  سه پان ناگری، ڕێز له  وه چه  و تۆره مه ی ب
ناگری، شكۆیان زیندوو ناكه یته وه ، ڕه وانیان ناهێنیته وه  به ر؟ ده  هه ڵتڕوپێ 
هه ڵتروپێ. هه رنا ده منی لێبوكه كه ی)هاینریش بوێل( هه روو سواڵكه ری بكه . 
ارتێلبیی)هێرمان ملێڤل( ده زیندانێ هه ڵتپروێنن، له   یان ده ته وێت وه ك ب

برسان بتۆپیت؟ 
خوێنه ری هێژا، پێم له  به ڕه كه ی خۆم ڕاكێشاوه ، ده مشڕیی ده كه م، هیوادارم 
له  نیه تپاكی و خه مخۆری من بفامی، له و بڕیاره  دروست و ڕێنیشانده رانه م؛ 

هاوڕام بیت. 
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من/ئەو، ئەو/من
شااڵو عەبدوڵاڵ

 ئاسمان بەجۆرێک تاڵە، لە دەمەو ئێوارەیەکی ناوەخت دەچێت کە ترسی 
اوابوونی ڕۆژ لە کافەیەکەدا بتڕفێنێ و چی تابلۆ و چی مێز و چی سێبەر  ئ
و چی فنجانی قاوە و چی ژمارە و چی شەقام و چی کۆاڵنە و چی و 
چی و...هەموو چییەکانی شار لە خێرایی تاکسییەکدا، ون کەیت. چاو 
لە کاتژمێرەکەی دەستم دەکەم، تا پێنجی ئێوارە کاتی ماوە. لە پشت 
پەنجەرەکەوە سەیری حەوشەکە دەکەم، هەنارەکان هێشتا پێنەگەیون، دڵم 
بۆیان لێدەدا؛ دەڕۆمە حەوشە و چەن دانەیەکیان لێ دەکەنمەوە. باوکم نێو 

چاوی تاڵ دەکات و هەنارەکانیش لەت دەکات، هەموویان کاڵن بە هەزار 
حاڵ لێیان سوور بووە. دەی ئەمە کەی دەخورێ بە تاڵ و ترشی؟ بۆ وا لەو 
ا بگەیەن، کاتی خۆی دەیانکەننەوە. بەاڵم تەواوی  ارانە دەکەن؟ بهێڵن ب هەن
چێژی هەنارەکان لە کاڵبوونەکەیدایە! من حەزم لەو شتانەیە کە هێشتا 
کاتی نییە و نەگەیون. چەندە ئاشقی ئەم ناوەختییانەم. هەموو کاتێ بۆ 
هەر کارێک بەپەلەم، تاقەت ناگرم تا کاتی دێت. دەترسم هیچ کاتێ، کاتی 
نەیەت. دەترسم کاتێ، کاتی بێت کە هەوای ویستنی لە سەرم تێپەڕیبێت. 
بۆیە دەبێ پەلە بکەم پێش ئەوەی کاتی بێت، لێم خواردبێتن یان هیچ 
نەبێ تامم کردبێتن، نەکا ڕۆژێک نەردەکان ببن بە بەربەست و دەستم 
پێت ڕانەگات؛  ڕقم لە هەرچی نەردە و بەربەستە؛ کە ڕێ لە الر بوونەوە 
دەگرن. باران هەموو شوێنێکی تەڕ کردووە و چەن دانە هەنارێکی لە بن 
دارەکە داخستووە؛ تا کۆی دەکەمەوە هەموو گیانم دەخووسێ، تەنانەت 
جلە شینە تازەکانم. بە پەلە هەڕا دەکەمە ژوورەکەم، خەمی برژانگەکانمە 
او نییە، دەزانم ئێستا هەمووی بە  تا جلە شینە تازەکەم. “ڕیمڵە”کەم دژە ئ
اوێنەکە دەکەم بە  سەر گۆنامدا پژاوە. جلە شینەکانم دەگۆڕم و سەیری ئ
خێرایی ڕەشبوونەوەکان دەسڕمەوە؛ کەمێکیتر لە هەنارەکە دەنێمە دەمم؛ 

ونبوونی ناوەخت
شەرمین ساڵحی
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تاڵ! لە دەمەوبەیانییەکی ناو شێعرێکم دەچێت؛ خەریکە کاتی دەگات، 
دەبێ پێش ئەوەی کاتی بگات بگەیەم، ڕێک وەکوو ناوەختی هەنارەکان 
و خواردنی دنکە تاڵ و ترشەکانی کە هیچ نیشانێک لە شیرینی تێدا 
نییە. چەترەکەم دەکەمەوە، دڵم خێراتر لێدەدات، بیر لە “ڕادیکاڵە”کان 
ڕاست  ئیمکانی  کە  چەترەکەم،  شکاوەکانی  ئەندامە  لە  و  دەکەمەوە 
بوونەوەیان نییە. هەموو شتێک لە بێوەختیدا ڕوو دەدات، چەترەکەیش 
لە بێوەختیدا شکاوە. دەزانی منیش لە بێوەختیدا بووم بە شاعیر...؟ ئەو 
کاتەی، کاتی نەبوو خەریکی کۆکردنەوەی تاقمێک وشەی تەڕ بووم و 
تۆیش لە قواڵیی “مەسەلە”یەکتدا ون ببووی. تا دەگەم دەخووسێم، ئەو  
ارانە دیسان ڕیمڵەکەم دەشواتەوە و گۆنام ڕەش دەکات، ئێستا چی لە  ب

اوادە کەم...؟  ارانێکی ن ب
ساڵی  ساڵەکان.  کردنەوەی  کۆ  دەکەمەوە،  “کۆ”  و  دەمگرێ  بزەیەک 
هەژدەهەم، نۆزدەهەم، بیستەم... “نمودارە”کان یەک لە دوای یەک کۆ 
تازە پێی گەیشتووم. بااڵم کێشاوە  تا بیست و یەکێک کە  دەکەمەوە 
بە  ڕاست  و  ڕاستە  کێشاندنە.  کاری  تەنیا  کە  بە”خەتکێش”ێک 
بێ”منحنی”. خەتکێشەکان هێڵەکانیان الر ناکەنەوە، بەاڵم من شاعیرم؛ 
بە هێڵەڕاستەکان قایل نییم. یەک تۆز الریم لە سەر زیادە؛ ئەوەندە، کە 
هەست بکەیت لە هێڵەکە چوویتە دەرێ، هەستێکی خۆشە، خۆش وەکوو 
تامی تاڵی هەنارە نەگەیووەکان؛ خۆش وەکوو گرژ بوونی نێوچاوی باوکم. 
دەزانی باوکیشم شاعیرە؟ بەاڵم ئەو ئاشقی هەنارە پێگەییوەکانە و وشەکانی 
بە بااڵی دایکمدا دەڵێت. باوکم خوێندەواری نییە و وشەکانی بە دەم 
دەنووسێ بە ڕێنووسی خۆی. من تەنیا ئەوەندەم الری دەوێ. ئەوەندە نە، 
ازنە”یەک و دایم بە دوری خۆت و دەور و بەرتدا بسووڕێیتەوە؛  کە ببیتە”ب
ئەوندە کە بتوانی قاوەیەک تا قومی دوایی بخۆیتەوە و سەیری دەور و 
اوا بوونیش پێ لە سەر پێ لە تابلۆیەکدا بروانی... بەرت نەکەیت و دوای ئ
ابم بە “دایەرە”!  دەور دانەوە بەڕاستی شتێکی قیزەونە و من هەرگیز ن
اوییە گوڵگوڵییە شکاوەکەم کۆدەکەمەوە و لە سەر جێگە  چەترە سوورئ
ارانییەکانمدا، دایئەنێم. ئەو کاتەی کاتی  هەمیشەییەکەیدا لە پەنای ڕۆژەب
نەهاتبوو ڕیمڵەکەم گۆنام ڕەش بکات، باران چێژێکیتری هەبوو، بۆنی 
تەڕی شەقامەکان مەستی دەکردم بەاڵم ئێستا...هییچ لە نەردەکان گەڕێ. 
پەردەکەم الئەدەم، دڵۆپەکان ڕوومەتی پەنجەرەکەیان شۆردووەتەوە و من 
لە شۆردنی چاوەکانم گوزەراوم. تاس هەڵدەخەم! قژم لە ئارەقدا خووساوە، 
“ئێحتماڵ”ی خستەنەسەر چاوی لە مندا “یەک”ە. چاوانی تەسکتر لەوەن 
کە دوو جار بمبینێت، چاوی لە سەر قاقەزەکانیەتی، من ماتڵم تاکوو 
ببێت بە دوو. لە شەقامەکاندا ون بووم. وشکەسییەکانی پیادەڕەوەکە، ڕێک 
ازنەیەکی داخراو گەمارۆیان داووم و من لە “شۆعاع”ێکی بێدواییدا  وەکوو ب
وێڵم. دەستێک گەرووم دەگوشێت، دەستێک کە ونە و لە منەوە دیار نییە...
اتوانم بیبینم.  برینی ال لێوم دەسووتێت، برینێک کە بێڕەنگە و بۆ خۆیشم ن
لە سەر کورسییەکی “چوارسووچ”دا وەستاوم، سەرت هەر بە قاقەزەکانتەوە 

گەرمە و بە “مەسەلە” حەل نەکراوەکانت. ئارەقم لێدەچۆڕێ ئارەقێکی 
سارد؛ تۆ بیر لە واڵمی “مەسەلە”کان دەکەیتەوە و منیش چاو لە دەنگی 
چۆلەکەکان دەکەم؛ دەڵێی: شێت بووی؟ دەنگ کوا دەبینرێت...؟؟دەڵێم با 
دەنگەکانیش ڕەنگ و شێوەیان هەیە. تۆ پێبکەنە با ڕوومەتی پێکەنین 
ببینین...تۆزێ دواتر پێکەنینم لە نێوان “چوارچێوەیە”کدا جێدەهێڵێت. 

من دەبم بە قوڵمی گریانێک لە سووچی ژوورەکەمدا.
کات لە گەیینی هەنارەکانیش تێپەڕیووە و مەیلم بە کەندنەوەیان نەماوە. 
کات، کاتی لە دار دانی گەاڵکانە و من دووگیانم بە چاوەڕوانی و بێزوو بە 

تامی ترش و تاڵ دەکەم. تەواوی”
معادڵە”کانمان تێکداوە، لە پشت دارە ڕووتەڵە بێگەاڵکانەوە دەنگەکان 
دەببینین. چاودەکەمەوە لە بەردەمما ڕاوەستاوە، خێرا ماندووییەکانی لە 
باوەش دەگرم و ئێشەکانی ماچ دەکەم. ئاخر ئێستا دەزانێ ئێشیش ماچ 
ابینم لە برینی اللێوم  دەکرێت. دەزانێ مانعاکان دەبینرێن. برینەکانی ن
دەچێت، بێڕەنگە. پێکەنینم لە باوەش دەگریت و دەڵێی: با فرمێسکەکانمان 
ا لە”هێڵێکی مەوازی”دا  ا... ب ا ن لە بەین”چوارخاڵێکدا” بتاسێنین! دەڵێم: ن
ازادم لە گەمارۆی “دایەرە”و  خەو ببینین. کاتژمێر لە شەش الیداوە و ئ
وشکەسی پیادەڕەوەکان و ئەسفاڵتی جاددەکان. سەیری بلیتەکەم دەکەم، 
بلیتی بێگەڕانەوە...مرۆڤەکان یەک لە دوای یەک لە پەنامەوە تێدەپەڕن؛ 
دارهەنارەکان چاوم لێدادەگرن. دایکم بزە دەیگرێت...من کاتەکان، شەقام بە 
شەقام تۆختر بە دوای خۆمدا دەکێشم، تا کورسییەکی بەتاڵ و لە جێگە 
بەتاڵەکەتدا دادەنیشم، چەمەدانی موسافیرەکان لە پاڵ یەکەوە تێدەپەڕن. 
حاڵم تێک دەچێ و هێڵنج دەدەم، دەرمانی دژە ڕشانەوەم نەخواردووە و 
سەرم سووڕ دەخوات. کورسییەکان پڕن لە ماتڵ بوون پڕن لە ماڵئاوایی 
بێگەڕانەوە و پڕن لە سەفەری دوو بە دووی ناوەخت. بیر لە پەنجەرەکە 
لە نەردە  لە تۆ دەکەمەوە  بیر  اران ڕوومەتی بریسکە داوە؛  ب دەکەمەوە، 
مەوازییەکان و لە وێستگەیەک کە هێشتا نەگەیوم! تەواوی نەگەیشتنەکان 

بەدواتدا دەگەڕێم تا ون دەبم.
بلیتەکان شوێنی ون بوونیان دۆزیوەتەوە و شەقامەکانی شار بەجێدەهێڵن. 
اران کومسار نەبووە، هەموو جێگەیەک  هەموو شوێنێک بێدەنگە، هێشتا ب
ارانەکانی  ارانی گرتووە، بۆنێک کە حاڵم تێک دەدات، هێڵنج دەدەم! ب بۆنی ب
ئێستا هیچ چێژێکیان نییە؛ دڵۆپەکان خۆیان بە شیشەکەمدا دەکوتن 
ابینم، مەگەر دەکرێ  انگم دەکەن، من ئێستا هیچ دەنگێک ن و بەردوام ب
نیگاتیان  بێوەختیدا  لە  نەردەکان  کاتەوە  لەو  ببینرێن...؟  دەنگەکان 
ابن.  شاربەدەر کردووە، باران جۆرێکیتر دەبارێت، جۆرێک کە وشەکانم تەڕ ن
شەوەیەک ڕۆژانێکە جێی خۆش کردووە لە پشت وشەکانمدا و وێستگە بە 

وێستگە دەمبات و هەر ناگەیەم.
تەڕەکان  وشە  بەڵکوو  دەکەمەوە”  کەم  و  “کۆدەکەمەوە  نوێیەکان  وشە 
بدۆزمەوە و پاشان خۆم لە شێعرێکدا کۆکەمەوە. من “دابەش” کراوم بە 

سەر بیست و یەک پاییزدا و حەوت هەنارە “پاشماوەم” بووە بە سفر!
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دووانەی فڕۆشراو
باران

دەبینم لە دەرگاکەوە دێیتە ژوورەوە، هه ندێك جار کچه كه می، هه ندێك 
من  کاتەدا،  لەو  پێکەوە.  هەردووكتانن،  جار   هه ندێك  کوڕه كه می،  جار 
له سه ر كورسییه كی  دارین دانیشتووم، به  ده ستی له رزۆكه وه  خوری ده چنم، 
لەگەڵ تێڕووانینتدا، فرمێسکە قەتیسه كانی چه ند ساڵه م، بە قورسایی 
ئاسن لە چاوەکانمەوە، دەکەونە خوارەوە، قاچەکانم بە بارستایی شاخێکەوە 
اتوانم لە جێی خۆم  اتوانم بەرزیان بکەمەوە و ن بە زەوییەکەوە دەلکێن، ن
هەستم... دەبینم لە دەرگاکەوە دێیتە ژوورەوە، هه ندێك جار کچه كه می، 
هه ندێك جار کوڕه كه می، هه ندێك جار  هەردووكتانن پێکەوە. لەو کاتەدا من 
بە پێوەم، قاپ دەشۆم یان پەڕۆیەکم پێیە و چوارچێوەی تابلۆ هەڵواسراوەکان، 
لە تۆز، خاوێن دەکەمەوە. کە گوێبیستی دەنگی پێت دەبم، ئەژنۆکانم شل 
دەبن، وەک ئەوەی لە ساتێکدا، هەرچی ئێسکەکانی جەستەمە، ببنە خۆڵ و 

بە ژوورەکەدا پەرش ببنەوە، بە پێوە خۆم بۆ ناگیرێت و دەکەوم ...

سەختە، هاتنە بەر چاوی وردەکاری ئەو شتانەی کە لە کۆندا ڕوویانداوە 
ازاركێش و تاقەتبه ره . من دەزانم،  و ئەو شتانەش کە دەکرێت ڕووبدەن، ئ
هەر ڕابردوویەک کە بە ئێشه وه  یان بە چێژەوە لە زەینمدا ماوە، هێشتا 
تێمنەپەڕاندووە، بۆیە سڵ لە بەرکەوتنی دەکەمەوە، یاخود بە پێچەوانەوە، 
توند دەستم پێوە گرتووە و نامەوێت لێی دوور بکەومەوە. دیارە هەموو 
داهاتووش لە پێشبینییەکانمدا، هەڵگری هەمان خەسڵەتە، بەس ئێوە... 
ببەخشن، هەڵبەت مەبەستم ئەوە نییە کە بە بوونتان لە بیرکردنەوەکانمدا 
بێزاربم، درۆش دەکەم ئەگەر بڵێم ئاسوودەم، ببه خشن ، به اڵم  پێویسته  ڕاشكاو 

بم له گه ڵتان، پێویسته  هه موو شتێكتان وه كوو خۆی پێبڵێم.

ایا سه رنجی ئه و بارودۆخانه تداوه    پێم بڵێ، تۆ ئه و هه سته ت ئه زموون كردووه  ، ئ
كه  جوڵه  و ڕووداوی زۆر زۆر بچكۆله ، كاردانه وه  و ده رئه نجامی زۆر گه وره  
ابه تگه لی  و چاوه ڕواننه كراویان لێكه وتبێته وه   ؟ یان به  پێچه وانه وه ، كاتێك ب
بێبایه خ ده كه ونه وه ؟ ئه مه  له گه ڵ مندا، زۆر ڕوویداوه .  گه وره ، زۆر هیچ و 
هه ر ڕێك وه ك ئه وه ی به  هه موو پێوابوونی خۆمه وه ، ده ستم بردبێت بۆ 
به رزكردنه وه ی كۆڵه پشتێك كا، به اڵم كۆڵه پشته كه ، چه و و چیمه نتۆی  
ناواخن بووبێت، یان وه ك ئه وه ی هه موو هێزم كۆكردبێته وه  بۆ پاڵنانی 
ته نێك كه  قورسایی گاشه به ردی هه بێت، به اڵم ته نه كه ، به  كێشی ته به دۆره وه  
جواڵبێت و ملیشمی پێوه  شكابێت. به ڵێ، زۆرجار خۆت ته واو بێخه به ریت 
له وه ی قه ده ر بۆتی ڕێكخستووه ، كه چی قه راره  به رپرسیارییه تی هه موو شت 

له  ئه ستۆی خۆت بێت!

ده زانیت، كۆنترین دیمه نی منداڵییم كه  له یاده وه ریمدا هه میشه  وه ك 
تاسانه  گه وره كه مه . ئه و ڕۆژه ی له گه ڵ  سه عاتی سفر  به  خورپه یه ،  ڕۆژی 
دایكم و باوكمدا بۆ سه یران چووبووینه  قه راغ شار و له سه ر گردێك، دوور 
اڵغی، له ژێر سێبه ری دره ختێكی گه وره دا الماندابوو. ئه و ده م دایكم  له  قه ره ب
به  منداڵی دووهه می دووگیان بوو، باوكم زوو زوو پێیده گو وت، ده ست مه درە  

شتی قورس، خۆت هیالك مه كه ، خۆم كاره كان جێبه جێ ده كه م. من هه موو 
ازنگه كه م ڕستێك مورووی  ازنگه  تازه كه ی ده ستم بووم، ب وه خته كه  سه رقاڵی ب
دوو ڕه نگ بوو، مورووی شین و په مه یی، به  داوێكی الستیكی باریكه وه ، 
ده وری مه چه كمی دابوو، به  ده سته كه ی ترم به رده وام الستیكه كه یم ڕاده كێشا 
و مورووه كانیم ده ژمارد و له به رخۆمه وه  ده مگووت ئه م په مه ییه  منم، ئه م شینه  
ازنگه كه م پچڕا،  براكه مه ، ئه م په مه ییه  منم، ئه م شینه  براكه مه . له ناكاو ب
مورووه  بچكۆله كانم به سه ر لێژاییه كه دا گلۆربوونه وه  ، پڕ به  خۆم زریكاندم و به  
عه زره تی كۆكردنه وه  و گرتنه وه یانه وه  ڕامكرد، خێراتر له وان به سه ر گرده كه دا 
خلبوومه وه . هه موو ڕووداوه كه  له  چه ند خوله كێك تێنه په ڕی، وه ختێك له  
خوار یاڵه كه وه  به  ده ستی به تاڵ و به  چاوی پڕ له  فرمێسكه وه ، ئاوڕم بۆ الی 
دایكم و باوكم دایه وه ، ماقم وڕما، كه  بینیم هاوكات له گه ڵ خلۆربوونه وه ی من 
و ده ستبه نه  پچڕاوه كه مدا، له وسه ری شه قامه كه وه ، لۆرییه ك به  هۆكاری بوونی 
تاسه  و چاڵوچۆڵی زۆر له  جاده كه دا، هاوسه نگی له ده ستداوه  و له  ڕێ الیداوه  و 
به  خێرایی به رق باوكم و دایكم و كۆرپه كه ی ناو سكی و دره خته  گه وره كه شی 
ازیز، ئه گه ر جیهان ته قینه وه یه كی گه وره  دروستی كردبێت،  شێالوه ! ئای ئ

دونیای من، له دوای ئه و تاسانه  گه وره یه  وه ، قه ت سه ر خۆی نه هاته وه . 

له به رئه وه ی دایكم و باوكم، خوشك و برایان نه مابوو، من تا ته مه نی هه رزه كاری 
هه ر ماوه ی له  ماڵی ناسیاوێك ده ژیام. هه ڵبه ت ئه م ماڵ و ئه و ماڵكردن تا 
بڵێیت دژوار و ناخۆش بوو بۆم، به اڵم له ناو منداڵیمدا، گه وره ییه ك، به رده وام 
دانی خۆڕاگری ده دا پێم. به رده وام له  چاوه ڕوانی ڕۆژانێكی باشتردا، سه ركه ش 
و بێ ده ربه ست، ناهه موارییه كانم به ڕێده كرد و بێباك بووم له  هه ر كۆسپ و 
كه نده اڵنێك  بێته  ڕێم. هێشتا له  قۆناغی دواناوه ندی بووم، كاتێك شووم 
به  یه كه م كوڕ كرد كه هاته  خوازبێنیم. خه ونی گه وره م هه بوونی ماڵ و 
له گه ڵیدا  كه سم.  هه موو  بووه   و  هاوسه ره كه مم خۆشویست  بوو،  خێزان 
ڕۆژانێكی ڕووناك ژیام. سكم به  جمكێكی نێر و مێ پڕ بوو. له  خۆشیاندا 
دیواره كانی ماڵه كه م پڕ كرد له  تابلۆی منداڵی دووانه . به  ئه ندازه یه ك دڵخۆش 
ابێت. تا  بووم، ده مگووت ئیدی هیچ شتێك توانای دڵته نگكردنی منی ن
پاشنیوه ڕۆیه ك له  به رهه یوانه كه  دانیشتبووین، ئه و كه لوپه النه م پیشانی 
هاوسه ره كه م ده دا كه بۆ ساواكانمانم كڕیبوو. ده مگووت سه یركه ، ئه م كراسه  
په مه ییه  قشته  بۆ كچه كه مان، ئه م كاڵوه   شینه  جوانه بۆ كوڕه كه مان ... له و 
ساته وه خته دا، ئه وه ی كه  له  خه یاڵی ڕووداندا نه بوو، ڕوویدا. له ناكاو گولله یه كی 
وێڵ، ناوچه وانی هاوژینه كه می پێكا! ئای جه رگم، وشه  نییه  وه سفی ئه و 
دیمه نه  بكات. ناشمه وێت ئاوه زی ئێوه  ئه و تراژیدیایه  وێنا بكات، به اڵم لێره وه، 
لێره وه  من  بۆ جارێكی تر و تاهه تا ته نیابوومه وه . ئه گه ر پێشتر وه ك منداڵێك، 
چاوی به زه یی و سۆزی ئه وانیترم له سه ربوو، له  دوای ئه و ڕووداوه وه،  چاوی 

ته ماح و غه دری خه ڵكی، وه ك گه له گورگ هه میشه  به دوامه وه بوو .
 

ببووره په رتم و   زۆر ده ڵێم. ببووره   نامه وێت هه ڵبێم. ده زانم تۆ شه كه تی 
پرسیارێکی گەورەیت . دەزانم وەاڵمێکی ڕوونت دەوێت لێم. به ڵێن بێت، 
هه موو شتێكت پێ ده ڵێم، ته نها هه ندێك پشوودرێژبه  له گه ڵم. هه ندێكی 
اته واوه كانت ده ده مێ و خۆت سه رپشكبه  له  ته واوی  تر دواپارچه ی وێنه  ن

حیكایه ته كه،  چی له  سه رزه نشت و تێگه یشتن ده ده یت پێم.

پاش چه ند مانگێك له  له دایكبوونی دووانه كه م، قه رزی دونیام له سه ر كه ڵه كه  
بوو. به جارێك قه رزاری خاوه نخانوو، دوكانی به قاڵ، فرۆشگای وشكه  و شیر و 
دایبی و سووته مه نی بووم. هه مووان له  یارمه تیدانم بێزاربوون. كه س خوڵقی 
هاوكاریمی نه مابوو. سه ختتر له  هه مووی، وه ك ئه وه ی شتێكم پێ شكبه رن، 
اڕاسته وخۆ، به  به رامبه ر و به  له بری دانان، سه وای مه یل  به  ڕاسته وخۆ و ن
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ازاڕی ڕیسواییه  دا، كااڵ چ گران و  و سه وای له شوالریان ده كردم! ته حا، له و ب
ازاڕه  پڕ ڕسوایه دا، ئاوه ز چه نده  فه رامۆش  مرۆڤایه تی چ بێنرخ بوو. په كوو له و ب
ا، تایبه ت له م مه یدانه دا نیگه رانی  و جه سته  چه ند داوای له سه ر بوو. به اڵم ن
ته نهاییم مه به ، چوون هه میشه  توانیومه  به  شێوازی خۆم، وه ك ته وارێكی 
بریندار، چڕنووك له  مۆخی گه نیویان گیر بكه م. هه میشه  توانیومه  به  شێوازی 
خۆم، له گه ڵ ژێرپێنانی مه رامه  گاڵوه كانیاندا، ڕووی زه ردیان پڕ له  تف بكه م. 

هێشتا لە ناو دەرگاکەدان و من توانام نییە بێم باوەشتان پێدا بکەم، بێم 
بڵێم لەمێژە چاوەڕێتانم یان بڵێم لەم هاتنەتان دەترسام. ڕاستتان ده وێت، 
من شه رمه نده م. ڕاستتان ده وێت، من شاگه شكه م. هه نووكه  به  قوڵپی گریان 
و به  قاقای خه نده وه ، له  شێت نه بێت، له  هیچی تر ناچم. به اڵم من ده زانم، 
ده زانم  به  پرسیارێكی گه وره وه  هاتوونه ته  ده رگاكه م ، ده زانم وه اڵمێكی ڕوونتان 

ده وێت لێم.

ده مه و ئێواره یه كی زستان، هه ور پڕ به  ئاسمان ده یگرمان. ساواكانم پله ی 
گه رمیان ئه وه نده  به رز بووبوه وه ، هه ناسه ی ساردمیان ده سووتاند. ترسام له  
گریانی خۆیاندا بخنكێن. ترسام ئه و تا نه فره تییه  گیانیان ده ربكات. به په له  
پڕمپێداكردن و گه یاندمنه  به رده م نزیكترین ده رمانخانه  كه  له وه دابوون 

قفڵ له  ده رگاكه ی بده ن و دایبخه ن . له به رده میاندا، كه وتمه سه ر چۆك و 
گووتم تكایه ، تكایه  كۆرپه كانم وا ده مرن، ده رمانێكم فریاخه ن. كارمه ندی 
ده رمانخانه كه  ، دوای ئه وه ی زانی هیچم له  پاره  و له  ڕه چه ته ی دكتۆر پێ 
ازیز، من ده رده سه ری زۆرم  نییه ، داوای لێبووردنی كرد و جێیهێشتین. ئای ئ
چه شتبوو، به اڵم هه رگیز دڵمم تاریكتر له و ئێواره یه   نه بینیبوو. له و كاته دا كه  
سه ری دونیام لێهاتبووه وه یه ك، له و كاته دا كه  سیمای ساواكانم شین و مۆر 
اواز له گه ڵیاندا ده كڕوزامه وه   ده چووه وه   و منی ڕه نگ په ڕیو و سه رگه ردان، هاوئ
و ده منوزاند... سۆپه رێكی سپی له سه ر شه قامه كه ، له به رده مماندا وه ستا. له ناو 
سۆپه ره  كه دا، ژن و مێردێك هه بوون، خانمه كه  به  سه رشانێكی شیكی فه رووه وه ، 
به  ده سته  ناسكه كانی، هه اڵوی سه ر جامی ئۆتۆمبێله كه ی ده سڕی و وه ك 
ئه وه ی له  جامخانه ی كۆگایه كدا، له  كااڵیه كی دڵخوازی گرانبه ها ڕابمێنێت، 
له  ئێمه ی ده ڕوانی. پاش كه مێك پیاوه كه ی هاته  المان. گووتم كاكه  تكایه ، 
له  دارای دونیا هه ر ئه م مندااڵنه م هه یه . نه خۆشن، برسییانه ، پێویستیان 
ایه ... پیاوه كه  نوشتایه وه ، منداڵه كانی لێگرتم  به  پزیشكه ، پێویستیان به  هان
و گووتی خوشكی من، ئێمه  له  دارای دونیا، ته نها منداڵمان نییه ... یادم 
نییه  چیترمان له  ڕاز و نیاز گۆڕییه وه ، به اڵم بیرمه ، له  عه الگه یه كی ڕه شدا، 
دوو سه فته  پاره ی بۆ به جێهێشتم و له گه ڵ چوونیدا  پێیگووتم هه ر ئێستا 
ده یانبه مه  الی دكتۆر، بێخه مبه باش ده بن ! بیرمه  شێتگیربووم، زه رفه كه م 
هه ڵگرت و ڕاپه ڕیم تا پاره كه ی بۆ بگه ڕێنمه وه  و پێی بێژم جه رگی من بۆ 
فرۆشتن نییه ، به اڵم هه ر ئه وه نده  فریاكه وتم به  دوای ڕۆشتنی سه یاره كه دا 
ڕابكه م و هاوار بكه م: با چاره سه ری باش وه ربگرن، با پۆشته وپه رداخ و تێروپڕبن، 

ا له یه ك نه بن ... با بخوێنن، با هه میشه  پێكه وه بن، تكایه  ب

ئه و ئێواره یه  تا خوا ڕۆژی كرده وه ، منی سیابه رگ و سیاچاره،  به  گریان و 
سوێ و عه الگه  ڕه شه كه ی ده ستمه وه ،  به  جاده   پڕ له  گۆالوه كانی شاردا 
سوڕامه وه . به یانییه كه ی چووم هه رچی قه رزم هه بوو له  پاره كه  دامه وه  و له  
پاشماوه ی سه فته  دیناره كانم ڕووانی. بۆ ساتێك له  خۆم پرسی: داخۆ ده بێت 
ده ستیان پێوه بگرم؟ هه ڵیانبگرم؟ خه رجیان بكه م؟ داخۆ ئه مه  نرخی ئێوه  
اڵوگۆڕم پێكردن؟ پرسیار له سه ر پرسیار له  خۆمم ده كرد و وه اڵمی  بوو؟ به مه  ئ
ا( و )نه خێر( و )هه رگیز( بۆ هه ر یه كێكیان ئاماده  و حازر بوو.  ڕاسته وخۆم به  )ن
له و ساته دا كه  له  ناو پرسیار و وه اڵمه كاندا گێژم ده خوارد، له و ساته دا كه  قێزم 
له  دراو  ده هاته وه  و بێمنه تی ده ست ده رده سه ری بووم، هه رچیم پێمابووه وه ، له  
كۆاڵن تا ده ستم گه یشت تووڕمدا و به ده م گریانه وه ، پێده كه نیم كه  ده مبینی 

پاره كان به ناو جۆگه له ی قوڕوچڵپاو دا ده خزێنه  زێرابه كانه وه  ... 

ازیزه كانم، من كه  ڕێكه وتی بێئه رزش و جوڵه ی بچكۆله  بچكۆله ،  ازیزم، ئ ئای ئ
كه لێنی گه وره  گه وره یان كردووه ته   ژیانمه وه ، هه میشه ش باوه ڕداربووم كه  
به ره و  زینده گیم  ته واوی  و البه الش،  له پڕ  ڕۆژێك حه ره كه یه كی  ده شێت 
ا، من كه  بێستانی پڕ به رهه مم، له  ساتێكدا بووبێته   باشی ببات. بۆچی ن
خاكه سار، من كه  خه ونی به دیهاتووی ته مه نم، له  ساتێكدا بووبێته  تراویلكه ، 
ابێت ڕۆژێك گه ر به  په رجووش بێت، دره ختی به  ساباتی حه وانه وه  و  بۆ ن
اته شگه ی چاره نووسمه وه   سه وز  ئاسووده گیم، له  چڵوچێوی به سوتووبووی ئ
بێت و سه رهه ڵدات... من له  کاتی له ده ستدانتانه وه ، ئومێده وار و چاوه ڕێم. 
ڕۆژێك به هه ر هۆكارێك بێت، قه ده ر ڕێتان بگه یه نێته  ماڵه كه م ... به رده وام 
له گه ڵ ڕۆیشتنی داڵغه مدا، ده بینم له  ده رگاكه وه  دێنه  ژووره وە. هه رجاره و 
یه كێكتانن، هه ندێك جار هه ردووكتانن پێكه وه. له و كاته دا، من دانیشتووم، 
له  شلیله  خوری په مه یی و شین، ملپێچ و ده سته وانه تان  بۆ ده چنم... له و 
كاته دا، من به  پێوه م، به تاسه ی چه ندین ساڵه وه ، له  تابلۆی منداڵه  دووانه كان 

ڕاده مێنم...
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یەکێک لەو کەسایەتییە ئەدەبییانەی کە لەمێژ بوو دەمانویست بیناسێنین و هەنێک 
لە بەرهەمەکانی بخەینە بەر دەست و دیدەی خوێنەران، نووسەری ئیتالیایی “دینۆ 
بوتزاتی”ـیە. دینۆ بوتزاتی لە ساڵی 1906ز لە شاری بلۆنۆی سەر بە پارێزگای 
وێنیز لە دایک بوو. لە سەردەمی الوێتیدا، بەرهەمی نووسەرانێکی وەک ئێدگار 
ئالێن پۆ، لووئیس ئێستیوێنسن و ڕادیار کیپلینگی خوێندووەتەوە. یەکەم ڕۆمانی 
بوتزاتی، “باڕنابۆی کوێستانەکان” بوو کە لە دنیادا ناوبانگێکی زۆری پێ داخست. 
لە ساڵی 1928ەوە بەناوی ڕەخنەگر و ڕۆژنامەوان لە ڕۆژنامەی بەناوبانگی “کۆریە 
دێالسێررا”دا چاالکی خۆی دەست پێکرد و ئەم چاالکییە ڕۆژنامەوانییەی هەتا 
دواچرکەی ژیانی درێژە پێ دا. جێی ئاماژەیە بوتزاتی زۆر هۆگری کاری ڕۆژنامەگەری 
بوو، جودا لە پلەی پڕبایەخی نووسەری، بە ڕەخنەگرێکی بەرزیش دەهاتە ژمار.

دوای باڵوکـردنەوەی کتێبی “سـارای تەتەرەکان” لە ساڵی 1940ی زایینیدا، 
شوێن پێی بوتزاتی لە ئەدەبی ئیتالیادا پتەوتر بوو. ئەو، گەاڵڵەی ڕۆمانەکەی لە ڕووی 

ژیانی دووپاتەی خۆی و هاوکارەکانییەوە داڕشتبوو. “سارای تەتەرەکان”  ڕۆمـانێکە کە 
پێک هـاتووە لـە بیروڕا فەلسەفی و بوونناسانەکانی نووسەر کە وەک خاڵێکی گرینگ 
بۆ وەرچەرخانی ئەو لە ڕەوتی شکۆمەند و شاعیرانەی دەقدا دێتە هەژمار و هەندێک 

بابەتی وەک چاوەڕوانی و نیگەرانی بێ کۆتایی و بەتایبەت ڕۆژمەرگی، بە باشترین 
شێوە تێدا بەرباس داوەتەوە.

پێویستە ئاماژە بەو خاڵەش بکرێ کە بوتزاتی لە دەورەیەکی هەستیار و تایبەتی ئەدەبی 
ئیتالیادا هەڵکەوتووە. دەورەیەک کە زیاتر پاڵی بە ڕیالیزمێ نوێوە داوە و دەروەستبوونی 
سیاسی و کۆمـەاڵیەتی نووسەری تێدا گرینگە و تەنیا ماوەیەکی کورت بەسەر فاشیزم 
و کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانیدا تێدەپەڕێت. لەم دەورەیەدا نووسەرانێکی گەورەی 
وەکوو ئالبێرتۆ مۆراویا، چێزارێ پاوێزێ، ئالیۆ ویتۆرینی و کاڕلۆ لۆی زۆر بەهێزەوە لە 
گۆڕەپانی ئەدەبی ئیتالیادا بەشدار بوون کە هەمووشیان چەپ و دژە دیکتاتۆڕ بوون.
نووسەرێکی  بەناوی  بوتزاتی،  وەک  کەسێکی  پەیدابوونی  ئەوەش  لەبەر  هەر 
دژەباو لە ئەدەبی ئیتالیادا جێگەی تێڕامانە. ئەو، لەم دەورەدا ڕوو دەکاتە، چیرۆکی 
دڵەڕاوکێی  زیاتر  و  نەبوو  سیاسی  نووسەرێکی  بوتزاتی،  هێمایی.  و  خەیاڵی 
بوونناسانەی لەسەردا بوو. لەخۆڕا نییە ڕەخنەگران و نووسەرانی ئەم دەورەیە کەمتر 
ئەدەبی  لە  دووربونی  و  لەبەر کەسایەتی گۆشەنشین  کردووە، چون  لێ  باسیان 
نەدەدا. نیشان  ڕووی خۆشیان  هەرگیز  ڕووناکبیران  دەورەیە،  ئەم  باوی  سیاسی 
تەنیا دوای دەورەی ڕیالیزمی نوێیە کە گرینگی ئەم نووسەرە لە ئەدەبی ئیتالیادا 
ئانتۆنیۆ  وەک  شەڕ،  دوای  سێی  و  دوو  بەرەی  نووسەرانی  و  دەکەوێت  وەدەر 
توندێللی)١٩٩١-١٨٩٥(  ویتۆریۆ  بێنی)١٩٤١(،  ئێستێفانۆ  تابووکی)١٩٤٣(، 
بوتزاتی. تایبەتی  تەواو  و  هێمایی  ڕوانگەی  گرینگی  دەدەنە  سەرنج 
لەم ناوەدا ڕەنگە بکرێ ئێستێفانۆ بێنی بە باشترین و داهێنەرترین نووسەری ئیتالیایی 
بزانین کە لەژێر کاریگەری شێوەی تێفکرین و جیهانبینی بوتزاتیدا بووە. نموونەی 
بەرچاوی ئەم کارتێکەرییەش، چیرۆکی “کافەکانی ژێر دەریا”یە کە فەزایەکی زۆر 
فانتێزی و خەیاڵی هەیە و چیرۆکی “کۆلۆمبرە” وەبیر خوێنەر دێنێتەوە کە لە شاکارەکانی 
چیرۆکی کورتی ئەدەبی ئیتالیایە. بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەو کەم لوتفییانەی لە ژیانیدا 
لەگەڵی کرا، نووسەرانێکی گەورەی وەکوو کامۆ هەبوون کە گرینگی بدەنە نیگای 
هێمایی بوتزاتی. کامۆ چیرۆکی “کەیسێکی ڕەوانی” وەردەگێڕێتە سەر زمانی فەڕانسی.
ئێسترکا  هێژای  خەاڵتی  چیرۆک”،  “شەست  کتێبی  ١٩٥٨دا  ساڵی  لە 

دەکرێت  چاپ  گەورە”  “وێنەی  ڕۆمانی  ١٩٦٠دا  ساڵی  لە  و  وەردەگرێ 
ئیتالیادا. ئەدەبی  مێژووی  لە  زانستی-خەیاڵییە  ڕۆمانی  یەکەم  کە 
لەڕاستیدا  بوتزانی  کە  بزانین  دەبێ  نووسەرە  ئەم  باشتری  ناسینی  و  دەرک  بۆ 
بەرامەی  و  بۆن  ڕیالیستییەکانیشی  کارە  تەنانەت،  و  خەیاڵنووسە  نووسەرێکی 
خەیاڵ و فانتێزیایان تێدا هەیە. لە بەرهەمەکانی ئەم نووسەرەدا هیچ قارەمانێک 
دەهێنێت. هەرەس  خێرا  قارەمان،  دەبێتە  کە  هەرکەس  و  نییە  بوونی 
لە زۆربەی چیرۆكەکانیدا هەرچەند فەزا ڕیالیستییە بەاڵم ناوەرۆکی داستان بەرەو 
سوورڕیالیزم و خەیاڵی ڕووت هەڵدەکشێت. هێز و چارەنووسێکی سامناک و شووم هەمیشە 
لەناو چیرۆکەکانیدا هەیە. تومەز مرۆڤ هەر لە سەرەتاوە مەحکوومە بە قەبووڵکردنی ئەم 
چارەنووسە ئەفسووناوییە دەبێ. چارەنووسێکی نەگۆڕ کە خودی مرۆڤیش لە زانینەکەی 
ڕادەمێنێت.  بۆ ئەوەی نموونەیەکمان هێنابێتەوە، دەکرێ باسی چیرۆکی کۆلۆمبرە بکەین.
داوا  لەدایکبوونی  دیاری  لەبری  دوازدەساڵ  بۆتە  کە  ئێستێفانۆ  چیرۆکەدا  لەم 
لە بابی دەکات لەگەڵ خۆی بیبا بۆ سەر سەکۆی کەشتی. باوکیشی داواکەی 
لەو  کەشتییەوە.  دەیباتە  خۆی  لەگەڵ  تاووساودا  ڕۆژێکی  لە  و  دەکات  قەبووڵ 
ئاوەکەوە جارنەجار گیانلەبەرێکی سەیر  لەناو  ئێستێفانۆ سەرنج دەدا کە  دەمەدا 
سەر هەڵدەهێنێت و چاو لە چاوی دەکات. ئیستێفانۆ ئەم ڕووداوە سەمەرەیە بۆ 
باوکی دەگێڕێتەوە. ئەم گیانلەبەرە کە ئێستێفانۆ دیتوویەتی کۆلۆمبرەیە. جۆرێک 
ماسی کە مەلەوانانی تەواوی دنیا لێێ دەترسن. گیانلەبەرێک کە قوربانییەکەی 
تا ئاخری قووتی بدات. خۆی هەڵدەبژێرێت و ساڵەهای ساڵ وەدوای دەکەوێت 
باوکی کە بەمە دەزانێت ئیتر بۆ هەمیشە بەر بەوە دەگرێت ئێستێفانۆ بێتە ناو دەریاوە 
و ئەمیش خەریکی پیشەیەکی دیکە دەبێت، بەاڵم بە درێژایی تەواوی ئەو سااڵنە 
کۆلۆمبرە هەر لە چاوەڕوانیدا دەمێنێتەوە. لەم ناوەدا هێزی لە بەراییدا نووسراوی 
چارەنووس، دیسانەکە پەلی ئێستێفانۆ بۆ کاری ناو دەریا دەکێشێتەوە. ئێستێفانۆ 
بەوپەڕی سەرسووڕمانەوە دەبینێ کە کۆلۆمبرە هەر چاوەڕێیەتی و وەدوای دەکەوێت. 
ئەم ڕووداوی وەدواکەوتنە ساڵەها درێژەی دەبێت تا ئەوەی کە ئێستێفانۆ لە پیریدا 
هەوڵ دەدا لەگەڵ ئەم گیانلەبەرە بەرەوڕوو بێتەوە. خاڵی وەرچەرخانی چیرۆکەش کە لە 
مێشکی داهێنەرانەی نووسەرەکەیەوە سەرچاوە دەگرێت هەر لێرەوە دەست پێ دەکات.
لە کۆتایی چیرۆکەکەدا، کۆلۆمبرە شتێک بە ئێستێفانۆ دەڵێت کە خوێنەری ئاسایی 
هەرگیز بیریشی بەالیدا ناچێت. کۆلۆمبرە پێێ دەڵێت: من لەالیەن پادشای دەریاکانەوە 
ساڵەها ئەم ئەرکەم پێ سپێررابوو کە مروارییەکی گرانباییت پێ بدەم. مروارییەک 
تۆ  بەاڵم  دنیا  داراییەکانی  هەموو  خاوەنی  دەبوویە  کەوتبا  وەدەستت  ئەگەر  کە 
بەداخەوە هەر لە دەستی من هەڵدەهاتی و ئێستاش من پیر و کەلەال کەتووم.
لێرەدا  کە  نووسیوە  چیرۆکە  ئەم  لەسەر  سەیریان  ڕای  و  بیر  زۆر  ڕەخنەگران 
بێخەبەری  و  مرۆڤ  لەگەڵ  چارەنووس  گەمەی  بەاڵم  بکەین  باسی  نالوێ 
دراوە. نیشان  چیرۆکەدا،  لەم  جوانەوە  زۆر  تەنزێکی  بە  لێی  مرۆڤ  قووڵی 
چیرۆکی کۆلۆمبرە لە باشترین چیرۆکەکانی ئەم نووسەرەیە کە بۆ ئاشنایی زیاتری 
خوێنەران لەگەڵ فەزای زێهنی بوتزاتی باسی لێوە کرا و دەکرێ ئەم نیگایەش 
مرۆڤ،  لەگەڵ  چارەنووس  بگوازرێتەوە.گەمەی  بوتزاتی  کارەکانی  گشت  سەر  بۆ 
مەرگ و تەنیایی و دڵەڕاوکێی بوونناسانە هەیبەری زۆربەی چیرۆکەکانی ئەون.
لە تایبەتمەندییەکانی دیکەی چیرۆکەکانی بوتزاتی الیەنی هێمایی و سینەمایی 
کارەکانێتی. بە چەشنێک کە زۆربەی کارەکانی لەالیەن فیلمسازانی هاوچەرخی 
ئیتالیاوە کراون بە فیلم. بۆ نموونە دەکرێ ئاماژە بە فیلمەکانی “بارنابۆی کوێستان” 
“سارای  و  تونیاتزی  ئۆگۆ  بالینی”ی  “کەیسێکی  و  برێنتا  ماریۆ  دەرهێنانی  لە 
دیمەنەکانی  لە  زۆرێک  کە  بکەین  زوورلینی  والێریۆ  دەرهێنانی  لە  تەتەرەکان” 
لە “ئەرگی بەم” وێنەیان لێ هەڵگیراوە. ڕەخنەگرانی ئیتالیایی بوتزاتی بەوە تاوانبار 
دەکەن کە السایی کافکا و نیگای تاڵ و پڕ توانجی کردۆتەوە. بوتزاتی بۆخۆشی 
بووە. من  سێدارەی  کافکا  نووسین،  داوەتە  دەستم  لەوەتا  دەڵێت:  بارەوە  لەم 

دینۆ بوتزاتی لە ساڵی ١٩٧٢زایینی لە تەمەنی ٦٦ ساڵیدا، بەهۆی شێرپەنجەوە 
مااڵوایی لە دنیای نووسین کرد./م. ئاران

دینۆ بوتزاتی
بەرهەم و ژیان
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ئەو سەگەی کە خودای بینی
 وەرگێڕان: زانکۆ یاری

١
به هۆی  تێس،  ئاواییی  لە  دەوڵەمەند  نان پێژێکی  ئیسپریتۆ،   
بەدفەڕییەوە، بەم مەرجە ماڵ و سامانی خۆی بۆ برازاکەی دفندێنته ساپۆری 
بەجێی هێشتبوو کە لە ماوەی پێنج ساڵدا، لە جێگەیەکی گشتی، هەموو 
بەربەیانان ٥۰ کیلۆ نانی تازە لە  نێوان هەژاراندا دابەش بکات. وێدەچێ مامەی 
کەوا  برازاکەی  هاتبێ  پێکەنینی  زۆر  تێڕوانینه  له م  ئەبوایه  مەرگ  لە  پێش 
قەڵەو و بێ ئایین و کوفربێژترین پیاوی واڵتێکه کە هەموو خەڵکی کافرن، 
بکات. وەقف  خێرخوازانه وه  کارێکی  بە  خۆی  ئەبێ  جەماوەردا  بەرچاوی  لە 
دفندێنته، تاقانه میراتگر، له منداڵییه وه لە نانه واخانه کاری کردبوو   
و هیچکات باوەڕی نەدەکرد که له دارایی ئیسپریتۆ بەشدار نەبێ. بەاڵم مەرجی 

مامە، زۆری پەرێشان کردبوو. دەی چارە 
چ بوو؟ ئەبوایە هەموو نیعمەتەکانی خودا 
لەگەڵ نانەواخانەکە له دەس بداتێ؟ بە 
جنێوگوتنەوە خۆی ڕاگرت و پێشخانەی 
پشتی  چۆڵی  حەوشی  چوونەژوورەوەی 
نانەواخانەکەی وەک جێگەیەکی گشتی 
که کەمتر لە بەرچاو بوو، هەڵبژارد. لەو 
جێگەیەدا هەموو سبەینێ زوو )بە هەمان 
شێوە کە له وەسیەتنامەکەدا نووسرابوو( به 
ڕوانەکردنی جنێو و پالرتێگرتن بۆ ڕۆحی 
نێو  لە  نانەکانی  مامەی،  خوالێخۆشبوو 
سەوەتەیەک گەوره دادەنا و ئینجا خەریک 
دەبوو بە دابەشکردنی له نێوان خەڵکی 
چاوبرسی و زۆرخۆر. به ڕای ئەو ٥۰ کیلۆ 
بوو. ئاکار  و  عەقڵ  له  دوور  ڕۆژێکدا  له 
ئیستیفۆلۆ  وەسیەتنامەی،  بەڕێوەبەری 
چاودێریکردنی  بۆ  کە  نووسینگەداربوو، 
دەگمەن  بە  بەربەیاناندا  له  شانۆیە  ئەم 
پەیدای دەبوو. بەاڵم بەگشتی هەبوونی ئەو 
ناپێویست بوو. لەبەر ئەوەیکە هیچکەس 
نەداران  و  هەژاران  خوودی  له  باشتر 

نەیاندەتوانی چاودێریی ئەم کارە بکەن. سەرەڕای ئەوەش دفندێنته چارەیەکی 
تری دۆزییەوە. شوێنی سەوەتە گەورەکه کە نیوخەروار له تە نان جێگەی هەبوو، 
له تەنیشتی دیوارەکه بوو. ساپۆری بە نهێنی ڕۆچنەیەکی له بنی سەوەتەکەدا 
باز کرد. خۆی کاری دابەشکردنی نانەکانی دەسپێکرد و وەک جاران ژنەکەی 
و بەردەستێکی منداڵی بۆ تەواوکردنی کارەکانی دادەناو و دەیگۆت: ئەبێ خۆی 
سەردانی نانەواخانە و دوکانەکە بداتێ. بەاڵم له ڕاستیدا دەڕۆیشت بۆ ژێرخانەکه 
و لەسەر سەندەڵییەکە دادەنیشت و به ئارامی ڕۆچنەیەکی چکۆلە لە سەری 
حەوشەکەدا، کە سەوەتەکە لە ڕووی دانرابوو، باز دەکرد و لەدوای بازکردنی تا ئەو 
جێگەیە کە دەیتوانی له نانەکانی هەڵدەگرت. بەم شێوەیە ڕێژەی نانەکان خێرا 

کەم دەبووەو. بەاڵم هەژاران و فەقیران چۆن دەیانتوانی تێبگەن؟ بەو خیراییە 
کە نانەکان تەواو دەبوو، گونجاو بوو کە سەوەتەکە بەپەلە خاڵی ببێ. 

ڕۆژانی ئەوەڵ هەڤااڵنی دفندێنته بۆ ئەوەیکە بڕۆن و بۆ کارە نوێکەی   
هانی بدەن، میهەنگی کاتژمێرەکەیان بە ئەنقەست بەرەو پێشەوە دەکێشا، له 
دەسه گەلێکی چکۆلە  لەبەر درگای حەوشەکەدا ڕادەوەستان و به تیتاڵییەوه 
چاویان لێی دەکرد. ڕایان ئەوە بوو: “خودا خێرت بداتێ” له بەهشتدا جێگەیەک 
بۆ خۆت بەدەس دەهێنی، نا؟ ئافەرەم بۆ ئەم مرۆڤه بەشەردۆستەی ئێمه!”
ئەو لەو کاتەدا که لەتە نانەکانی لە نێوان زۆربەی سواڵکەرەکان  که هەر له ئاسمانەوه 
دەیانڕفاند، دەهاویشت، واڵمی دەداوه: “بۆ ڕۆحی ئەو تە وەزەله!” بۆ ئەو فریوە 
سەرەنج ڕاکێشەی کە بەو هەژارانە و ڕۆحی مامەی دابوو، بزەی کەنینی دەهات.

٢
هاوینی ئەو ساڵ سیلوسترۆ    
خۆپارێزێکی بەسااڵچوو )که لەم چیرۆکەدا 
پیاوێکی خواناس و تەرکەدونیایه( کاتێک 
کەسێک  واڵتەدا  لەو  تێگەیشت  که 
نیشتەجێ  بۆ  نییە،  خودا  به  باوەڕی 
بوون هاتبووه ئەو نزیکیانەوه. دەوروبەری 
تەپەیەکی  لەسەر  تێس،  ١۰کیلۆمیتری 
که  ڕووخاو  و  کۆنە  گڵکۆیەکی  دوور، 
زۆربەی له بەرد درووست کرابوو، دانرابوو.
سیلوسترۆ لەدوای دۆزینەوەی    
کانیێک هەر لەو دەوروبەرانه و خەوتن له 
سووچی پەناگایەکی بەجێماوە له تاقێک 
و خواردنی گیا و مێوەی درەختەکان، لەو 
ڕۆژان  زۆربەی  بوو.  نیشتەجێ  شوێنەدا 
دەڕۆیشته سەر تاتەبەردێکی گەوره تاکوو 
بەرزاییەوه  لەو  بکات.  خودا  عیبادەتی 
لەو  هەندێ  سەربانی  و  تێس  ماڵەکانی 
ئاواییەکانی دەوروبەر، هەروەها بەش گەلێک 
لە فۆسا، ئاندرۆن و لیمەنای دەبینی. بەاڵم 
چاوەڕوانیی دیتنی کەسێک، لهخوڕا بوو. 
پاڕانەوە بۆ ڕۆحی ئەو تاوانبارانە  بە بێ سەمەر بەرەو ئاسمان دەڕۆیشت. بەاڵم 
سیلوسترۆ لە پێدا هەڵدانی خودا بەردەوام بوو. ڕۆژیی دەگرت و ئەوکاتەی که 
خەمین دەبوو لەگەڵ باڵندەکان سکااڵی دەکرد. هیچکەس نەدەهات، شەوێک 
ئاگاداری دوو کوڕی منداڵ بوو که له مەودایەکی دوورەوە سیخۆڕیی ئەویان دەکرد. 

به تامەزرۆییەوه بانگهێشتیانی کرد، بەاڵم ئەو دوو کوڕه منداڵه هەاڵتن. 
٣

له الی گڵکۆ کۆنەکە،  له کاتی شەودا  ناوچەیه  ئەو  جووتیارانی   
وادیاربوو  ئاگاداربوون.  سەمەر  و  سەیر  تێشک گەلێکی  هەبوونی  لە  ورده ورده 
ئارامی  به  و  بوو  ئاگرەکە سپی  گڕی  بەاڵم  گرتبوو.  ئاگری  بێشەاڵنێک  کە 
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دەدرەوشایەوه. فرێجی ملیکای نان پێژ، شەوێک هەر بو مڵ ومۆ چوو بۆ سەیرکردن. 
بەاڵم موتۆرسیکلێتەکەی لە نیوەی ڕێگاکەدا خراپ بوو. ڕوون نەبوو بۆچی خۆی 
زاتی نەبوو پاشماوەی ڕێگاکە بچێت. کە گەڕایەوە، گوتی خەرمانەی تیشکەکە له 
تەپەی خۆپارێزەکه باڵو دەبێتەوە. بەاڵم تیشکی ئاگر یان گڵۆپ نییە. جووتیاران 
زۆر بە ئاسانی گەیشتنە ئەو ئاکامە کە تیشکی خودا بووە. ئەم تیشکه هەندێ 
لە شەوەکانیش لە تێس بینراوه. بەاڵم هاتنی خۆپارێز، خەڵوەنشینییەکەی و 
دوایی، تیشکی شەوانەی، لە هەمان ئاوڕنهدانەوه باوی الدێییەکان کە بریتیە 
لە هەر شتێکی کەمی پەیوەندیدار لەگەڵ ڕێبازه لەناوچووەکان، ون بوو. ئەگەر 
لێدەکرا  باسی  ناسراو  لەمێژەوە  ڕاستییەکی  وەکوو  پێشەوه،  دەهاتە  باسێک 
و پێداگری نهبوو بۆ دۆزینەوەی شرۆڤە و وتەی “خۆپارێز ئاگر هەڵدەکات” 
وەکوو وتەی “ئەمشەو باران دەباریت یان با هەڵدەکات” ببووه قسەیەکی باو.
ئەم  کە  بوو  ئەوه  نیشانەی  بوو  نێویدا  له  سیلوسترۆ  کە  گۆشەگرییەک 
هەموو بێ جیاوازییه چەندە لەسەر ڕاستییە. وێنای ڕۆیشتنی له الی ئەو بۆ 

زیارەتان، ڕادەبەدەر وەکوو گاڵتەجاڕ دەینواند.   
٤

بەیانییەک دفندێنته ساپۆری خەریک دابەشکردنی لەته نانەکان لە   
نێوان هەژاراندا بوو کە سەگێکی وێڵ هاتە نێو حەوشەکەوە. بە ڕواڵەت ئاژەڵیک 
وێڵ و بێ خاوەن بوو به ڕوویێکی ئارام و تاکوو ڕادەیەک قەڵەو و تووکن. له ڕیزی 
هەژارانی چاوەڕوان ڕەدبوو، گەیشتە سەوەتەکە. نانێکی گرتە ددانەوە و هێدی 
هێدی دوور کەوتەوە. بەاڵم نەک وەکوو دزێک، بەڵکوو ڕێک وەک کەسێک کە 
هاتبوو بەشی خۆی وەرگرێت. دفندێنته سەگەکەی بانگ کرد و هاواری کرد: 
“هۆی سەگ، وەرە ئێره گیانەوەری ناحەز.” ئیدی بە دوایدا ڕۆیشت، “ئەم سواڵکەرە 
برسییانە کەم بوو کە ئێستا سەگەکانیش دێن!” بەاڵم ئاژەڵەکە دوورەو کەوتبوو.
ڕۆژی دوایی، هەر ئەو دیمەنه، ئەو سەگه و هەمان کار. ئەمجار نان پێژ   
هەتاکوو ڕێگاکه بەدوای ئاژەڵەکەدا کەوت. بەردێکی بۆ هاویشت بێ ئەوەیەکە لێی 
بدات. ئەوەش سەیره کە ئەم دزییە هەموو ڕۆژێ بەیانیان  لەو کاتەدا دەکرا. چاالکیی 
سەگ لە هەڵبژاردنی کاتی گونجاو سەرسووڕهێنەر بوو. ئەوەندە بەجێ کە تەنانەت 
پێویستی بە پەلە نەبوو. بەرده فڕێ دراوەکانیش قەت لێی نەدەکەوت. هەموو جار 
دەنگی پێکەنینی ئازاردەری گشت هەژاران بەرز دەبووەو تووڕەیی نان پێژەکەش زۆرتر.
ڕۆژی دواتریش دفندێنته گۆپاڵ بەدەس و تووڕه لە بەر درگای حەوشەکەدا 
هەڵوێستی گرت و خۆی لە پشتی کۆڵەکەیەک شاردبوو، بێ کەڵک بوو. ڕەنگە سەگ 
بە خۆشاردنەوه لە نێوان کۆمەڵی داماوان کە لەم گاڵتەجاڕەیه چێژیان وەردەگرت و 
بەڵگەیەک بۆ بەدەسەوەدانی ئەویان نەبوو، بێ ئەوەیکە سزا بدرێت دەهات و دەڕۆیشت.
“ئەهــا،  کـردەوه:  ئـاگـاداری  ڕاوەستابوو،  لەسەر شەقامەکە  سواڵکەرێک کە 

ئەمڕۆیش کاری خۆی کرد!”   
ی  و پیا دفندێنته لە پەناگاکە هاتەدەر و پرسیاری کرد: “کوێ؟ کوێ؟”  
بە  ئاماژەی  پێدەکەنی  کاتێکدا  لە  نان پێژەکه،  تووڕەیی  لە  دڵخۆش  هەژار، 

سەگەکە کرد: “بڕوانن، بڕوانن چۆن هەڵدێت!”   
لە ڕاستیدا سەگەکە بە هیچ شێوەیەک هەڵ نەدەهات. نانێکی   
لە نێوان ددانەکانی گرتبوو و بە هەنگاوێکی نەرم و ئارام وەکوو کەسێک کە 
نا، دفندێنته  ویژدانی ئاسوودەیە، دوور دەبووەو. ئەبێ چاوپوشی لێ بکرێت؟ 
ڕێگاکەی  بەستنی  بە  حەوشەکە  لە  ئەوەیکە  لەبەر  ڕاناگرێت.  گاڵتانە  ئەم 
سەرکەوتوو نەدەبوو، لە یەکەمین دەرفەتی شیاودا لە شەقامەکه ڕاوی دەکات. 
پاوەجێی  پەناگایەکی  ڕەنگە  نەبێ.  بێ خاوەن  تەواوی  بە  سەگەکەش  ڕەنگە 
بێ. ڕەنگە خاوەنێکی ببێ کە دەتوانێت تاوانی بداتەوه. دیاره کە بەم شێوەیە 
ناچێتە پێشەوە. ساپۆری ڕۆژانی دوایی لەبەر چاودێری کردنی ئاژەڵەکە، درەنگ 
دەچوا بۆ ژێرخانەکه و نانی کەمتری دەدزی: ئەو پارانه کە لە دەس دەچوون.. 
هەوڵێک کە بۆ لەناوبردنی سەگ بە نانێکی خووسراو بە ژەهر کە لەبەر درگای 
چوونەژوورەوەکەدا دانرابوو، سەرکەوتوو نەبوو. دوایی شایەتەکان ئاوا ڕای گەیاندن 

کە سەگ ساتێک بۆنی کردووەو دەسبەجێ ڕێگای بەرو سەوەتەکه الرەو کردووە.
٥

دفندێنته ساپۆری بۆ ئەوەیکە کۆتایی بەم کارە بێنێ، لە الیەکی   
تری شەقامەکەوە لەبەر درگایەکی گەورەوە، بە دووچەرخه و چەکێکی ڕاو )تاپڕ(، 
خۆی شاردەوه. دووچەرخه بۆ بە دواداکەوتنی و چەکیش بو کوشتنی. لە ڕاستیدا 
دەیزانی کە خاوەنێکی نییە تاکوو تاوانی لێ وەرگرێت. تەنیا ئەمەی پێ ناخۆش 
بوو کە ئەو بەیانییە، سەوەتەکە بە تەواوی بە قازانجی هەژارەکان بەتاڵ کرا.
سەگ لە کام ال و چۆن هاتبوو؟ ئەمە نهێنییەکە. نان پێژ کە بە وردی چاوەڕوان بوو 
نەیتوانی بیبینێت. ئەوی دوایی بینی کە نان بە ددان هاتە دەرەوه. لە حەوشەکەدا دەنگی 
کێشه وهەرا و پێکەنینێکی بەرز دەهاتە گوێ. دفندێنته چاوەڕوان بوو تاکوو ئاژەڵەکە 
بۆ ئەوەیکە نەترسێت، دوور ببێتەوە. دوایی پەڕییه سەر زینەکەو بە دوایدا کەوت.
نان پێژ وەکوو یەکەمین پێویست، چاوەڕوانی ئەوە بوو کە سەگ کەمێکی تر بۆ 
قووت دانی نان ڕاوەستێت. بەاڵم سەگەکە ڕانەوەستا. گومانی کردبوو کە دوای 
ماوەیەکی کورت بچێتە نێو مالێکەوە. بەاڵم ئەم کارەشی نەکردبوو. ئاژەڵ، نان 
بە ددان، لە قەراخی دیوارەکانەوە بە هەنگاوی ڕێک وپێک بێ ئەویکە بۆ بۆن 
یا گوێی وەکوو خووی سەگەکان تیژ بکات،  یا میزکردن ڕاوەستێت  کردن 
بێ وچان دەڕۆیشت. کەواتە لە کوێ ڕادەوەستێ؟ ساپۆری چاوی لە ئاسمانی 
بکات. بارین  بە  دەس  کە  نەبوو  سەرسووڕمان  جێگەی  کرد.  خۆڵەمێشی 
لە مەیدانی چکۆلەی سێنت ئانێزەش تێپەڕین. قوتابخانەکانی سەرەتایی،   
وێستگەی شەمەندەفەر و جلشۆرخانەی گشتیشیان تێپەر کرد و ئیدی لە پەراوێزی 
گوندەکەدا بوون. لە ئەنجامدا مەیدانی وەرزشیشیان تێپەراند و هاتنە نێو دەشتێکی 
بەرینەوە. سەگەکە لەو کاتەی لە حەوشەکە هاتبووە دەرەوە، قەت ئاوڕی لەدوای 
خۆی نەدابوەوە. ڕەنگە بە ڕووی خۆیدا نەدەهێنا کە کەسێک بە شوێنی کەوتووە.
تاکوو  هەیە  خاوەنی  ئاژەڵەکە  کە  ئومێدەی  ئەو  ئەبێ  ئیدی   
واڵمدەری بێ، لە سەر دەرکرێ. سەگێک بەتەواوەتی بێ خاوەن بوو. یەکێک 
و  جووتیارەکان  گێرەی  زەویی  سەر  دەبەنە  هێرش  کە  گیانەوەرانەی  لەو 
پیرەژنەکان  دەگرن،  گوێرەکەکان  لە  قەپ  دەڕفێنن،  کەڵەبابان  و  مریشک 
دەکەنەو. باڵو  مەترسیدار  نەخۆشینی  و  شار  بۆ  دەڕۆن  پاشان  و  دەتۆقێنن 
لە  ئەبوا  کارە  ئەم  بۆ  بەاڵم  بوو.  سەگەکە  لە  تەقەکردن  ڕێگا  تەنیا  ڕەنگە 
ئەم  بەاڵم  کردبایەتەوە.  سەرشانی  لە  تاپڕەکەی  و  دابەزیبا  دووچەرخەکە 
زۆر  خێرایی  ئەوەیکە  بێ  سەگەکە  چونکوو  و  دەویست  زۆری  کاتی  کارە 
دا. کەوتنی  شوێن  بە  درێژەی  ساپۆری  دەبوەوە.  دوور  بەرچاو  لە  کات، 

٦
بەردەوام بەرەو پێشەوە دەڕۆن، تاکوو ئەو جێگەیە کە بێشەاڵنەکە   
دەسپێدەکات. سەگ سەرەتا خۆ لە ڕێگای نادیار و پاشان ڕێگایەکی خز و تەختدا 
دەدات. چ مەودایەکیان تێپەڕ کرد؟ ڕەنگە 8 ـ 9 کیلۆمیتر، ئەی لەبەر چی 
سەگەکه بۆ خواردن ڕاناوەستێت؟ چاوەڕوانی چییە؟ نەوەک نانەکەی بۆ کەسێک 
دەبرد! جێگەیەک کە خزیی زەوی زۆر و زۆرتر دەبووەو، سەگەکە لەپڕ بەرەو بێڕێ 
دەوری دایەوە و به دووچەرخەکە نەیدەتوانی بە دوایدا بچێت. بەخۆشحاڵییەوە 
کردەوە. خاو  هەنگاوەکانی  تۆزێک  هاورازەوە،  تووندبوونی  به هۆی  ئاژەڵەکە 
دفندێنته لە دووچەرخەکە دابەزی و بە پێ بە دوایدا دەڕۆیشت. بەاڵم   
سەگەکە هێدی هێدی لێی دوور کەوتبووەوە. بە نائومێدییەوە هەوڵیدا گوللەیەک 
بهاویژێ، بەاڵم لە سەر هاورازیی بێ ئاو و ئاڵفدا تاتەبەردێکی گەورەی بینی. لەسەر 
تاتەبەردەکەدا پیاوێک چۆکی دادابوو لەم کاتەدا کەوتەوە بیری خۆپارێز، ڕووناکییەکانی 
شەوانە و ئەو قسه قۆڕه کەنیناوییانەوە. سەگ بە ئارامی بەرەو پەڵە زەویی بێ ئاڵف ڕۆیشت.
دفندێنته، چەک بەدەس لە مەودای تەقریبیی ٥۰ میتردا ڕادەوەستێت. خۆپارێزەکە 
دەبینێت کە کۆتایی بە نزا و دوعاکردنەکەی دێنێت و بە گورجییەکی سەرنجڕاکێشەوە 
بەرەوە الی سەگەکە کە کلکی بۆ دەگلێنێتەوە و نانەکەی دەخاتە بەر پێی، دێتە 
خوارەوە. خۆپارێز نانەکە لەسەر زەوی هەڵدەگرێ و لەتێکی لێ دەقرتێنێ و دەیخاتە 
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نێو توورکەکەوە کە لە ئەستۆیدایە و ئەوی تری بە وردەبزەیەکەوە دەداتەوە بە سەگەکە.
جلی  جۆرێک  و  باریکەڵەیە  و  چکۆله  خەڵوەنشین،  پیاوی   
لێ  مندااڵنەی  زیرەکییەکی  و  لەبەردڵ  ڕوخساری  لەبەردایە.  دەروێشیی 
پێشەوە.  دێتە  پڕنۆکانی  ئاراستەکردنی  بۆ  نان پێژ  کاتەدا،  لەم  دەردەکەوێ. 
سیلوسترۆ بە دیتنی ئەو کە نزیک دەبێتەوە خۆی بەپێش دەخات: “خۆش 
نێچیردای؟” بەدوای  ڕەنگە،  دەرکەوتی؟  لێره  بوو  چۆن  ئەمه  براکەم،  هاتی 
ڕاو...  بۆ  دەڕۆیشتم  بڵێم،  “ڕاستییەکەی  گوتی:  بەتووندی  ســاپۆری 

ڕاوی گیانەوەرێک کە هەموو ڕۆژێک...” 
هەموو  کە  تۆی  تۆی؟  “کـەواتـه  دەکات:  قەت  قسەکانی  پیرەپیاوەکە 
و  خان  شیاوی  نانێک  دەکـەی؟...  درووست  خـۆشانە  نانە  ئەم  ڕۆژێک 

دەرەبەگ... شتێکـی بەنـرخ کە خۆمم بە شیاوی نەدەزانی!...”  
کاری  لە  من  هاتووەتەدەر...  تەنوور  لە  تازە  خۆشە!  بەڵێ  “خۆش؟... 
نەکراوە!” درووست  دزین  بۆ  من  نانی  بەڕێز...بەاڵم  کاکی  شارەزام  خۆم 
سیلوسترۆ سەری دەخاتە خوارەو و چاو لە گیاکان دەکات، بە بارێکی خەمین 
دەڵێت: “دەزانم، تۆ مافی ئەوەت هەیە گلەیی بکەیت، بەاڵم من نەمدەزانی... 
تەنانەت  ڕایدەگرم.  لەگەڵ خۆم  لێرەدا  ناچێت.  ئاوایی  بۆ  ئیدی  گالئۆنە  واتا 
ئەدەم.” پێ  بەڵێنت  نایه،  ئیدی  ببێ...  دەروونیی  ئازاری  نابێ  سەگێکیش 
سەگەکه  کەوایە،  ئێستا  “باش،  دەڵێت:  ببووەو  هێور  تۆزێک  کە  نان پێژ 
من  ئیدی،  وەسیەتنامەکەیه  نەحلەتیی  فەرمان نامەی  بێ.  دەتوانێت 
زۆڵه  ئەو  هەژاران،  به  بیدەم  بڕژێنم...  نان  کیلۆ   ٥۰ ڕۆژ  هەر  ناچارم 
ناکوژێت...” کەسێک  خۆ  ئەمه  بگاتە  نانێکیش  گەر  ئێستا  دەبەنەگانه، 
“خودا خێرت بداتێ برادەر... وەسیەتنامە یان هەر شتێکی تر، تۆ کارێکی خێر دەکەی.”

“بەاڵم خۆزگه وام نەدەکرد”
هەیە...  شەرم  جۆرێکی  مرۆڤ  ئێوەی  لە  دەڵێی...  قسە  ئەم  بۆچی  “دەزانم 

دەتانەوێ خۆتان خراپ نیشان بدەن. دۆخەکه بەم شێوەیە!”  
بەاڵم ئەو جنێوانەی کە دفندێنته لە دڵی ئامادەی کردبوو نەیدەتوانی   
بیڵێت. چ لە پهشۆکاوی بێ یان لە دڵ ئێشان، تواناییی توڕەبوونی نییە. بیری ئەوەیکە 
تەنیا کەسێکە کە نزیکی خۆپارێز بووتەوە، فریوی دەدا. بەڵێ، بیری دەکرد یەک 
خۆپارێز هەمانە کە هەیە و شتێکی بەکەڵکی نییە. سەرەڕای ئەوەش کێ دەتوانێ 
داهاتوو دوابینی بکات؟ گەر ئەو بە نهێنی لەگەڵ سیلوسترۆ دۆسی دامەزرێنێت 
کێ دەزانێ ڕۆژێک بەکڵکی نەیه. بۆ نموونە ڕەنگە پیرەپیاوەکە پەرجوویەک بکات.
ئەو کاتە خەڵک دەبن بە الیەنگری ئەو. لە شارە گەورەکان بەرپرسانی پلەبەرز 
و ئوسقۆفه گەورەکان دێن، جێژن و کۆبوونەوە و ڕێوڕەسمێک بەڕێوەدەچێت. 
شارەوان  وەکوو  نوێیە  قەشه  ئەم  دڵخوازی  ساپۆری؛  دفندێنته  ئەویش، 
هەڵدەبژێرن و دەکەوێته بەر بەخێڵیی گشت ئاواییهکە. له ئاکامدا، بۆچی نا؟
ئینجا سیلوسترۆ دەڵێت: “چ چەکێکی جوانت هەیە!” و بە تووندی لە دەسی 
دەتەقێت  گوللەیەک  بۆچی  کە  نازانێت  دفندێنته  کاتەدا  لەم  وەریدەگرێت. 
نابێتەوه. جیا  خۆپارێزەکە  دەسی  لە  چەک  بەاڵم  دەلەرێنێت،  دۆڵەکە  و 

خۆپارێزەکه دەڵێت: “ناترسی که بە چەکی پڕ دەگەڕێیتەوە؟”
نان پێژ بە گومانەوە بۆی دەڕوانێت: “من کە چیتر منداڵ نیم!”

چەکەکەی  “درووستە”،  دەداتەوه:  درێژەی  دەسبەجێ  سیلوسترۆ 
تێس  کڵێسەی  لە  یەکشەممە  ڕۆژی  کە  “درووستە  دەداتەوە:  پێ 

جێگه قەت نادۆزرێتەوە؟ بیستوومە کە زۆر شلۆق نییە” 
نان پێژ بە خۆشحاڵیی تەواوە دەڵێت: “ڕێک وەکوو لەپی دەس خاڵییە” دواییش 
داین” کەمایەتی  لە  ئیماندار  ئێمەی  ئیدی  “باشە  دەچێتەوە:  قسەکەیدا  به 
“بۆ خەوتنان )عشاء(؟ پتر بۆ خەوتنان چەن کەسن؟ تۆ لەگەڵ چەن کەسی تر؟”
“لە ڕۆژانی یەکشەممە دەوروبەری 30 کەسین. بـەاڵم بـۆ جێـژنی لەدایکبوونی 

مەسیح ٥۰ کەسین.”
“بڵێ بزانم، لە تێس کوفریش دەگوترێ؟”

“بەڵێ، کوفریش دەڵێن، ئاخر گوتنی کوفر که مەزاخی نییە.”
خـۆپارێزەکه چـاوی لێدەکات و سـەری دەجووڵێنێ: “دەتوانین بڵێین باوەڕێکی 

زۆریان بە خودادا نییە.”
دفندێنته لـە حـاڵێکـدا لـە دڵییەوە پێدەکـەنێت، جـەخـت دەکـاتەوه: “باوەڕ؟ 

ئەمانە هەندێک بێ باوەڕن...”
“منداڵەکانی تۆ چی؟ منداڵەکانت بەردەوام دەنێریتە کڵێسە؟”

“بە مەسیح سوێند دەخۆم کە دەیاننێرم! بۆ غوسڵی تەعمید )شۆردنی لەش به 
ئاوی پیرۆز(، پیرۆزبایی، ئایینی )عیشای ڕەبانی( یەکەم و دووهەم!” 

“به ڕاسته؟، تەنانەت دووهەمیش؟”
بەو  لێرەدا  بەاڵم  من...”  چکۆلەکەی  منداڵە  دووهەمیش.  تەنانەت  “بەڵێ 
دێنێت. پێ  کۆتایی  گوتبێت،  زل زلی  قسەگەلێکی  نهکوو  کە  گومانە 
ئاوا  بۆچی  )بەاڵم  دەردەبڕێت  ڕای  بەجیددی  خۆپارێزەکه   
برادەر.  الم  بۆ  وەرە  دیسانەوە  باوکی،  باشترین  تو  “کەواتە  پێیدەکەنێت؟(: 
ئیستاکە خودات لەگەڵ” وادیارە کە وەکوو پیرۆزبایی کارێکی چکۆلە ئەنجام 
دەدات. دفندێنته تووشی سەرسوڕمان بووە و نازانێت چ واڵمێ بداتەوە. پێش 
نیشانەی  و  خوارەوەو   دێنێتە  سەری  ئەسپایی  بە  ببێ،  ئاگادار  کە  لەوەی 
خاچ دەکێشێت. بەختەوەرانە جگە لە سەگەکە، کەسێکی تر شایەتی نییە.

٧
یەکیەتیی نهێنی لەگەڵ خۆپارێزەکه کارێکی باش بوو، بەاڵم تاکوو   
ئەو کاتەی کە نان پێژ لە خەونەکانیدا کە ئەو دەباته پلەی شارەوانی، نوقم بوو. 
لە ڕاستیدا ئەبێ چاوی بازتر کاتەوە. هەتا ئێرەش ئەگەر دابەشکردنی نان نێوان 
هەژاراندا تەنانەت کۆتاییی ئەو نەبوایە، خۆی لە چاو هاوواڵتیانی بێ نرخ کردبوو. 
چ بگات بە ئەوەیکه تێبگەن کە نیشانەی خاچی کێشاوە! بە دڵۆڤانیی خوداوه 
وادیاربوو کە هیچکەس تەنانەت بەردەستەکانی نان پێژەکەش لە چۆنییەتی ئەو 
سەیرانه ئاگادار نەبوونە. بەاڵ ئەو لەم باسه دڵنیابوو؟ ئیدی باسی سەگەکە چۆن 
ڕێک وپێک بکات؟ کەواته درووست نەبوو نانی ڕۆژانە لە سەگەکە درێخ بکات. بەاڵم 
نە لە بەرچاوی هەژارەکان، چونکوو ڕووداوێکی دیرۆکی لێی درووست دەکەن.



شیـ128

دفندێنته هەر بۆ ئەم باسه ڕۆژێکی تر پێش لەوەی کە خۆر هەڵبێت   
لە تەنیشتی ماڵێک و ئەو ڕێگایه کە دەگاتە تەپەیەک، خۆی شاردەوه، گالئۆنە 
کە هات، بە فیکەیەک بانگی لێکرد. سەگ ئەوی ناسییەوەو و هاته تەنیشتی. 
کۆگەدانی  بۆ  کە  دارینەکە،  کەپره  بۆ  نانەکە، سەگەکەی  گرتنی  بە  نان پێژ 
بۆ  دانابوو.  قەنەپەکه  لە ژێر  نانەکەی  لەوێدا  کێشاند.  دەهات  بەکار  دارەکان 
ئەوەیکە بە ئاژەڵەکە نیشان بدات لەم کاتە بەدواوە ئەبێ نانەکە لێرە هەڵگرێت.
قەنەپەکە  لە ژێر  نان  بردنی  بۆ  گالئۆنە  دواییش  ڕۆژانی  ڕاستیدا  لە 
دەیانبینی. هەژار  خەڵکی  نە  و  دفندێنته  نە  کە  جۆرێک  دەهات.  هەر 
نان پێژ هەموو ڕۆژێک پێش لە هەاڵتنی خۆر نانەکەی لە ژێر کەپره دارینەکە 
لە  کۆتاتر،  ڕۆژان  و  بوو  پاییز  ئێستا کە  پیاوە خۆپارێزەکەش  دادەنا. سەگی 
سێبەری ڕۆشنی کازیوەی بەربەیانان دهات. بەم شێوەیە دفندێنته ساپۆری 
تاکوو ڕادەیەک ژیانێکی هێمنی هەبوو و دەیتوانی لە ڕێگای ڕۆچنەی نهێنیی 
سەوەتەکە، خۆی وەقفی بە دەسهێنانی نانێک کە نیازی هەژاران دەبوو، بکات.

٨
ساردییەوە  بە  زستان  تاکوو  تێپەڕی  مانگەکان  و  حەوتە   
گەیشتە پشتی پەنجەرەکان. کوره دارینەکان لە دڕێژایی ڕۆژانەدا هەڵدەکران، 
تەنیشتی  لە  چۆلەکە  بەیان چەن  دەمەو  کردبوو.  پۆشتە  خۆیان  خەڵکیش 
بوو. تەپەکاندا  لەسەر  بەفر  ناسکی  چینێکی  و  هەاڵتبوون  ڕەق  پەڕژینەوە 
شەویکی سارد ئەستێرەیەک لە باکوورەوە بەرەو گڵکۆ کۆنەکە، تیشکە سپییەکان 
کە قەت پیشتر نەدیترابوو، دەهاتە بەرچاو. دڵەڕاوکێ و ترس بەسەر تێسدا زاڵبوو. 
خەڵک لەسەر تخەکانیان ڕاپەڕێن، پەنجەرە دەڕابەییه دارینەکانیان ئاوەاڵ کرا، هاوار 
لە ماڵێک بۆ ماڵێکی تر و دەنگەدەنگێک لە شەقامەکان دەهاتە بەر گوێ. ئینجا کە 
تێدەگەیشتن تیشکی هەمیشەیی سیلوسترۆیە، واتا ئەو تیشکە خوادییە کە هاتبووە 
ساڵوی پیاوە خۆپارێزەکەوه، پیاو و ژن پەنجەرەکانیان دادەخست و دیسان دەڕۆیشتنە 
ژێر پێخەفه گەرمەکانیان و بە نائومێدییەوە ئەم بەندوباوەیان نەحلەت و نەفرین دەکرد.
ڕۆژی دوایی ڕوون نەبوو ئەم هەواڵە لە الیەن چ کەسێک ورده ورده لە هەموو 
شوێنێکدا باڵو بووەتەوە کە سیلوسترۆ لە شەودا ڕچاوەو و گیانی لە دەسداوە.

٩
بە پێی یاسا ئەسپەردە کردن ناچاری بوو، قەورکەنێک و بەناێک و دوو   
کرێکار لەگەڵ تابیاـ  سەرۆکی کڵێسەکه که وەک هەمیشە دەیویست، هەبوونی 
پیاوی خۆپارێز له ناوچەکەیدا وەبەرچاو نەگرێت. بۆ ناشتنی خۆپارێزەکه بەڕێکەوتن.
دەکێشرا. جاشێک  بە  کە  بوو  کالیسکەیەک  لەسەر  )تابووت(  دارەتەرمەکه 
ئەم ٥ کەسە سیلوسترۆیان ڕاکشاو لەسەر بەفر، بە دەسی وەک خاچ دانراوه 
لەسەر سنگی و بە پێڵووگەلێکی بەسراو ڕێک وەکوو قەشەیەک بوو. دۆزییەوه. لە 

تەنیشتیدا گالئۆنە دانیشتبوو و دەیلووالندەوە.   
تەرمیان خستە نێو دارەتەرمەکەو و لەدوای دوعا و نزا، هەر لەوێدا   
لەژێر تاقی بەجێماوەی گڵکۆکە سپێردرا. خاچێکی دارینەیان لەسەر گڵکۆکەی 
چەقاند. دوون تابیا و خەڵکەکە گەڕانەوەو و سەگەکەش کە لەسەر گڵکۆکەی 

دەیلووالندەوە، بەجێیان هێشتن.    
لە ئاوایی هیچکەس پرسیاری لێیان نەکرد. 

کاتێک  دوایی  ڕۆژی  سبەینی  نەهاتەوە.  ئیتر  سەگەکە   
پێشووتریشی  ڕۆژی  نانی  قەنەپەکە،  لە ژێر  نان  دانانی  بۆ  ڕۆیشت  دفندێنته 
و  مابوو  لەوێ  هەر  وشکتر  نانێک  تر  ڕۆژێکی  دیسان  بینی.  لەوێ 
لەدوای  دەسپێکردبوو.  ڕۆچنەیان  و  چاڵ  کەندنی  پێشتر  مێروولەکانیش 
نەکردەوە. لێی  بیری  ساپۆریش چیتر  تەنانەت  ڕۆژان،  لەخۆڕای  تێپەڕبوونی 

١٠
بەاڵم دوو حەوتەی دواتر، کاتێک کە ساپۆری لە کافەی چینیۆ   
لەگەڵ لووچیۆنی وەستای بەنا و شواڵیە بێرناردیس خەریک کایەی وەرەق بوون. 
الویک بە نیگایەکی تیژ بە شەقامەکەدا هاواری دەکات: “ئەهای، ئەو سەگە!”

دفندێنته ڕادەپەڕێت و بە سەرسوڕمانەوە دەڕوانێت. سەگێکی پیس   
و کز که دەڵێی گێژ بووه، تالوەتل لە شەقامەکە دەهاتە پێشەوه. سەگێک لە 
برسییەتی خەریک بوو بمرێت. سەگی کابرای خۆپارێز، سەگێک کە ساپۆری 
لە بیری ماوە،لەوانەیه بەتواناتر و قەڵەوتر بێ. بەاڵم کێ نازانێت دوایی دوو له 
حەوتە، برسییەتی چ بەسەر ئاژەڵێک ئاژەڵێک دێنێت. نان پێژ هەست دەکات 
سەگەکە دەناسێت. ڕەنگە لەدوای لووالندنی زۆر لەسەر گۆڕەکە، برسییەتی زاڵبووه 
بەسەری و بۆ دۆزینەوەی خۆراک هاتبوو بۆ ئاوایی و خاوەنەکی بەجێ هیشتووە.
“تاکوو  دەڵێت:  بدات  نیشان  تەرخەم  کەم  خۆی  کە  ئەوەی  بۆ  دفندێنته 
ژیرانەوه  پێکەنینی  بە  لووچۆنی  دەردەچێت.”  گیانی  تر  خولەکێکی  چەن 
بێ.” ئەو  نامەوێت  “قەت  دەڵێت:  دەکات.  دەسە  وەرەقەکان  کە  کاتێکدا  لە 

“ئەو کێیە؟”
لووچۆنی دەڵێت: “بەهیوام سەگی پیاوی خۆپارێز نەبێ.” 

شواڵیە بێرناردیس کە مرۆڤێکی گەمژەیە، بە دڵخوازییەکی بێوێنەوه دەڵێت: “بەاڵم 
پێشتر ئەم ئاژەڵەم بینیوە. درووست لەم دەوروبەرە. نەک هی تۆ بێ دفندنتە؟”

“هی من؟ چۆن ئەبێ هی من بێ؟” 
لە  گومانم  بە  کردبێ.  هەڵەم  نییە  وا  “پێم  دەکاتەوه:  جەخت  بێرناردیس 

دەوروبەری نانواییەکەی تۆ بینوومە.”    
ساپۆری هەست بە نائارامی دەکات و دەڵێت: “چی بڵێم؟ زۆر سەگی تریش 

لەو دەروبەرانەیە. ڕەنگە ئاوا بێ بەاڵم من لەبیرم نایە.”  
لووچۆنی وەک بڵێی لەگەڵ خۆی قسە دەکا، سەری بە نیشانەی پێداگری 

تەکان دەدات و پاشان دەڵێت:    
“بەڵێ بەڵێ، ئەبێ سەگی پیاوی خۆپارێز بێ.” 

نان پێژ لە کاتێکدا کە هەوڵ دەدات پێبکەنێت دەپرسێت: “ئاخر بۆچی؟ بۆچی، 
ئەبێ سەگی پیاوی خۆپارێز بێ؟”

زۆر  ڕۆژانی  کەرەوە.  بیر  تۆزێک  لەڕ.  ئاوا  هەر  دەزانی؟  ئەوەیە،  “وەکوو 
دەکەن...پاشان  کارە  ئەم  هەمیشە  سەگەکان  بووە،  گڵکۆکەی  لەسەر 

برسیی بووە... ئێستاش هاتبوو بۆ ئاوایی”  
نان پێژ بێدەنگ ئەبێ. ئاژەڵەکە دەڕوانێتە دەوروبەری و بۆ ماوەیەک لە پشتی 
دانیشتوونە. لەوێدا  کە  دەکات  پیاوە  سێ  لەو  چاو  کافەکەوە  شووشەی 

نان پێژ کەپۆی دەسڕێت.
بینیوە.  ئەوەم  پێشتر  دەخۆم  سوێند  “بەڵێ  دەڵێت:  بێرناردیس  شواڵیە 
دەکات. ساپۆری  لە  چاو  بینیومە.”  نانەوایەکەت  دەوروبەری  لە  زۆرجار 

نان پێژ دەڵێت: “لوانەیە، لوانەیە. بەاڵم من قەت لەبیرم نایە...” 
لووچۆنی بە زیرەکییەوە پێدەکەنێت: “گەر هەموو زێڕەکانی دونیام   

پێ بدەنێ، ئاوەها سەگێک بەخێو ناکەم.”   
بێرناردیس بە پەشۆکاوییەوه دەڵێت: “هارە؟ تۆ ئاوا بیر دەکەیتەوە کە هار بێ؟”
“هاری چی؟ بەاڵم سەگێک ئاوەها دڵخۆشم ناکات.. سەگێک کە خودای بینیوە!”

“چۆن خودای بینیوە؟”
دەبیندرا  تیشکەکان  که  کاتەی  لەو  نییە؟  خۆپارێز  کابرای  سەگی  “مەگەر 
لەگەڵی نەبوو؟ هەموو دەزانن ئەو تیشکانە چی بوو! مەگەر سەگەکە لەگەڵی 
نەبووه؟ دەتەوێ کە ئەو تیشکانەی نەدیتبێ؟ دەتەوێ لەدوای ئاوەها شانۆیەک 

خەوتوو بێ؟” لە ناخی دڵەوه پێدەکەنێت.   
شواڵیە دیسان دەڵێت:

“ئەو فشە و درۆیه! ئاشکرایە چی بوو. هەر شتێک بووە تیشکی خودا نەبوو! 
دوێنێ شەویش هەر بووە..”    

دفندێنته بە نائومێدییەوە دەڵێت: “گوتت دوێنێ شەو؟”
نەبوون. بەهێز  بینیی، هەڵبەت وەک جاران  بە چاوانی خۆم  تیشکەم  “ئەو 

بەاڵم درەوشاوییەکی جوانی هەبوو.”
“دڵنیای کە دوێنێ شەویش هەبووە؟”
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“بەڵێ بوو، وەکوو تیشکه پێشووەکان... دەتەوێ چ خودایەکەت ببێ؟”
بەاڵم لووچۆنی بارێکی ژیرانەی بە خۆی گرت:

“جا لە کوێ دیارە کە ئەو تیشکانەوی دوێنێ  شەو هی ئەو نەبێ؟”
“بۆ کێ؟”

“بۆ سەگەکە. ڕەنگە ئەمجار کابرای خۆپارێز بە جێگەی خودا لە بەهشتەو هاتووە بۆ 
ئێرە. چونکوو ئەوی لە سەر گڵکۆکەی بینیوە کە لە جێگەکەی ناجووڵێتەوە. ڕەنگە پێی 
گوتبێت: سەگی چارەڕەشی من... و دوایی هاتبێتە خوارەوە تاکوو پێی بڵێت کە چیتر 
بیری لێ نەکاتەوە. زۆری لووراندووەو ئێستا پێویستە بچێت و توزێک گۆشت بدۆزێتەوه!”
ئەم  “بەاڵم  ڕادەوەستێت:  خۆی  قسەکەی  سەر  لە  بێرناردیس  شواڵیە 
نانوایەکە  دەوروبەری  لە  ئەوەم  کە  دەخوم  سوێند  ئێرەیە.  هی  هەر  سەگە 

بینیوە کە هاتووچووی دەکرد.”    
١١

دفندێنته، ژاکاو بەرەو ماڵ دەگەڕێتەوە. چە ڕووداوێکی دڵتەزێنه.   
هەر چەندە هەوڵی دەدا تاکوو خۆی دڵنیا بکات کە شتێک ئاوا نابێت. زۆرتر 
بەو قناعەتە دەگەیشت کە ئەم ئاژەڵە هەمان سەگی خۆپارێزەکەیە. ڕاستە کە 
شتێکی مەترسیدار نییە. بەاڵم ئایا ئەبێ هەموو ڕۆژێک بە سەگەکە نان بداتێ؟ 
بیری لێ دەکاتەوە: ئەگر من ئەو لە خواردن قەدەغه بکەم، سەگ بۆ دزینی 
نان دێتە حەوشی ماڵەکە. ئەبێ من چۆن هەڵسوکەوت بکەم؟ بە شەق بیکەمە 
دەرەوە؟ سەگەێک که بتەوێ یان نا خودای بینیوە. من لەم نهێنیە چی دەزانم؟
کێشەیەکی ئاسان نییە. پێش لە هەموو شتێک ئایا شەوی ڕابردوو، بەڕاستی 
شتێکی  چ  کەواته  گالئۆنە؟  چاوی  پێش  به  هاتبوو  خۆپارێزەکه  ڕۆحی 
ئێستایش  کە  ڕەنگە  کردووە؟  جادوو  شێوەیەک  بە  ئەوی  ئایا  گوتووە؟  پێ 
سەگەکە زمانی مرۆڤەکان دەزانێت. کێ دەزانێت. ڕەنگە ڕۆژێک قسه کردن 
هەموو  چاوەڕوانی  ئەبێ  هەیە  خودا  باسی  که  کاتێک  دەڵێن  دەسپێبکات. 
ڕادەیک  تاکوو  ئەو، دفندنتە،  بیستراوە و  لەم جۆرە شتانە زۆر  بین.  شتێک 
گاڵتەی پێکراوە. چە بگات بەوە کە ئێستاکه بزانن لەم شتانەش دەترسێت!
دەدات.  دارینەکەی  کەپره  سەردانی  ماڵ،  بۆ  هاتنەوە  لە  پێش  ساپۆری 
سەگەکە  کەوایە  نادۆزێتەوە.  پێش  ڕۆژی   ١٥ نانی  قەنەپەکە  لە ژێر 
بردووە. خۆی  لەگەڵ  خواردوویانه،  مێروولەکان  که  نانێک  و  هاتبوو 

١٢
سەگ، ڕۆژی دوایی و سبەی ڕۆژی سێهەمیش بۆ بردنی نانەکە نەهات.   
ئەمە هەر ئەو شتە بوو کە دفندێنته چاوەڕوانی بوو. بە مەرگی سیلوسیرۆ چاوەڕوانی 
بۆ سوود وەگرتن لە هاوڕێیەتی لەگەڵی کۆتایی پێ هاتبوو. سەبارەت بە سەگەکەش 
باشتر ئەوە بوو کە لێی دوور ببێتەوە. سەرە ڕای ئەوە، ئەوە کاتەی کە نان پێژەکە 
بێکەس و تەنیا لە کەپره دارینە خاڵییەکەی، لەتە نانەکانی دەس لێ نەدراو دەبینی، 
دڵی دەگیردرا. خراپرتر لەوە ئەو کاتە بوو کە لەدوای 3 ڕۆژ دیسان گالئۆنەی بینی. 
سەگ بەڕوویەکی ماندوو و لە کەش وهەوایەکی سارددا لە مەیدانەکەوە تێپەڕیی 
و دیارنەبوو که هەر ئەوە بێ کە لە بان شووشەکانی کافەکە بینراوە. چونکوو ئێستا 
بەگوڕو ساغ و بەهێز لە سەر پێی ڕاوەستابوو. ئیدی نەدەشەلی. درووستە کە لەڕ 
بوو بەاڵم مووەکانی کەمتر شێواو و گوێکانی و کلکی بەرەو بان بوو. کێ نانی 
پێی داوە؟ ساپۆری چاو لە دەوروبەری خۆی کرد. خەڵک بە کەمتەرخەمییەکەو 
هاتووچوویان دەکرد. دەڵێی ئاژاڵێک هەر لەوێدا نییە. نان پێژ بەر لە نیوەڕۆ نانێکی 
تازەی لەگەڵ توزێک پەنێر لە ژێر هەمان قەنەپە دانابوو. بەاڵم سەگەکە دیاری نەبوو.
گالئۆنە ڕۆژ لەدوای ڕۆژدا چاکتر دەبووەو. کوڵکی نەرم و یەکدەس   
زۆر  ڕەنگە  و  دەکات  بەخێوی  کەسێک  بوو.  دەوڵەمەندەکان  سەگی  وەکوو 
کەسیش بە ئامانجێکی نهێنی، بێ ئەوەیکە لە یەک ئاگادار بن ئەم کارەیان 
دەکرد. ڕەنگە لەم ئاژاڵە کە زۆر شتی بینیوە دەترسان. یان بەهیوا بوون کە 
گاڵتەی  بە  ببن  ئەوەیکە  بێ  بە  بیکڕن،  کەم  نرخێکی  بە  خودا  ڕەحمەتی 
هەموو  بوو؟  بیروکەیەیان  ئەو  هەر  تێس  خەڵکی  گشت  ئایا  هاوواڵتیانیان. 

ماڵێک لە کاتی تاریکیی شەودا هەوڵیان دەدا ئاژاڵەکە بۆ الی خۆیان سەرنجی 
دەکەرد؟ خۆشەویست  بۆ  خۆیان  تام  خۆش  خواردەمەنیی  بە  و  ڕابکێشن 
ڕەنگە هەر بەم بۆنەوە، گالئۆنە بۆ خواردنی نان نەهاتبوو. لەوانەیه   
قسەیان  قەت  هیچکات  هیچکەس،  بەاڵم  کردبێ.  لێ  ڕووی  بەخت  ئەمڕۆ 
پێ  کۆتایی  زوو  دەکرا،  خۆپارێز  کابرای  باسی  ئەگر  تەنانەت  نەدەکەرد.  لێ 
دەبوو،  پەیدا  شەقامەکان  لە  سەگ  سەروگوێالکی  کە  کاتەی  ئەو  دەهات. 
زۆر  وەک  سەگێکە  دەڵێی  دەگەڕانەوه.  هەڵ  تر  شوێنێکی  بەرەو  نیگاکان 
ساپۆری  کراون.  باڵو  جیهاندا  ئاواییەکانی  هەموو  لە  کە  بێ خاوەنه  سەگانی 
وەکوو کەسێک کە پێش هەمووان بە بیر و باوەڕێکی چاک گەیشتووە، بەاڵم 
ئەوان دلێرتر لەو و بە شێوەیەکی نهێنی بەو شتە گەیشتبوون و خۆیان بە 
ناحەق ئامادە ی کەڵک وەرگرتن لەوە دەکەن، لە بێدەنگیدا خۆی دەخواردەوە.

١٣
گالئۆنە چ خودای دیتبێ یان نا، سەگێکی سەرسووڕهێنەر بوو.   
بە خۆڕاگرییەکی مرۆڤانەوە ماڵ بە ماڵ دەگەڕا. بۆ حەوشەکان، دووکانەکان 
سەیر  مرۆڤەکانی  و  ڕادەوەستا  جار  زۆر  دەڕۆیشت.  چێشتخانەکان  و 

دەکەرد و دواییش ئارام به ڕێگاکەی خۆیدا دەڕۆیشت. 
چ شتێک لە پشتی ئەو دوو چاوە پاک و خەمینەدا هەیە؟ وێنەی   
خوڵقێنەر لە هەر حاڵدا چووه نێوی. بەاڵم بە چ مەبەستێک؟ دەسگەلێکی لەرزۆک 
تیکەی شرینی و ڕانی مامر بە ئاژەڵەکە پێشکەش دەکەرد. گالئۆنە کە تێر ببوو چاوی 
لە چاو ئەو کەسە دەکەرد، وادیاربوو کە بیر و هزری دەزانێت. ئیدی ئەو کەسە بێ توانا لە 
خۆڕاگری لە ژوورەکەی دەڕۆیشتە دەر. سەگەکە قەڵس و وێڵەکان لە تێس شتێک 
جگه لە لێدان بە دار و شەق بەریان نەدەکەوت، بەاڵم بۆ ئەم ئاژەڵە زاتی ئەوەیان نەبوو.
هێدی هێدی هەستی پیالنگێڕانێک لە دەروونی خەڵکدا پێکدەهات،   
بە بێ ئەوەیکە زاتی گوتنیان ببێ. هاوڕێیانی پێشوو، هەرکەس بە ئومێدی دۆزینەوی 
هاودەس، دەیانڕوانییە چاوانی یەکتر و بێ کەڵک بە شوێنی ڕاگەیاندنێک دەگەڕان. 
کێ پێش لە هەمووان قسە دەکات؟ تەنیا لووچۆنی بە بێ مەترسی باسەکەی 
دەسپێکرد کرد و ئەو کاتەی کە سەروگوێالکی گالئۆنە پەیدابوو و بێ شەرمانە 
گوتی: “ئۆهۆی، ئۆهۆی! ئەمەیە سەگە زیرەکەکەی ئێمە کە خودای بینیوە!”
خەڵکی  بە  تەشەرەوه،  و  تانه  به  نیگایەکی  بە  کە  کاتەی  ئەو   
دەوروبەری دەیڕوانی، پێدەکەنی. خەڵک زۆرجار بە شێوەیەک هەڵسوکەوتیان 
پەرت  نەگەیشتوونە. شرۆڤەیەکی  تێ  مەبەستەکەی  لە  وادیاربوو  کە  دەکرد 
“چ  دەیانگوت:  دڵسۆزییەوە  بە  سەر  جوواڵندنی  بە  و  دەویست  وباڵویان 
چیرۆکگەلێک! پێکەنینی هەیە، وەکوو بڕوای پڕوپووچی ژنەڕەنگەنکانه” بێدەنگی 
یان خراپتر لەوە، پێکەنین لەگەڵ وەستای بەنا دەیتوانی وەک ڕێکەوتنێ بێته 
ئەژمار. بابەتەکەشیان وەکوو گاڵتەجاڕێک باس لێدەکرد. بەاڵم ئەگەر شواڵیە 
بێرناردیس لەوێ  دەبوو، واڵمی ئەو هەر ئەمە بوو: “ئاخر کام سەگی پیاوی 
خۆپارێز. من پێتان دەڵێم کە ئەم سەگە هی ئێرەیە. ساڵەهایە کە لە تێسدا 
نانەوایەکە وێڵ دەگەڕا” له دەوروبەری  دەگەرێت. هەموو کات دەمبینی کە 

١٤
ڕۆژێک دفندێنته وەک جاران بۆ دزی کردن ڕۆیشتە ژێرخانەکە.   
پەنجەرەکەی ئاوەاڵ کرد و خەریک باز کردنی ڕۆچنەی بنی سەوتەی نانەکە 
بوو. له دەرەوە دەنگی هەژارە چاوەڕوانەکان، دەنگی هاوسەری و ئەو کرێکارانە 
دەهات کە دەیانویست خەڵکەکە بێننە یەک ڕیز. دەسی لێزانی ماهێر ساپۆری 
نانەکان  کات  زووترین  بە  و  بوو  باز  ڕۆچنەکە  بازکرد.  درگاکەی  شەوژەنی 
ڕژانە نێو کیسەکان. لە هەمان کاتدا له گۆشەی چاوی شتێکی ڕەش کە لە 
سێبەری ڕۆشنی ژێرخانەکە دەجووڵیایەوه، بینی. زوو هەڵگەڕایەوە. سەگەکە بوو.
ئاسوودەیی  بە  دیمەنەی  ئەو  و  وەستابوو  ژێرخانەکە  درگای  بەر  له  گالئۆنە 
سەیر دەکرد. چاوانی سەگە لە نوورێکی کەم دەدرەوشایەوە. ساپۆری وەکوو 
زایەڵەیەکی  بە  و  پرتەپرت  کەوته  ڕاوەستا.  خۆی  جێگەکەی  له  بەردێک 
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ئێرە،  وەرە  چاک...  سەگی  گالئۆنە،  “گالئۆنە،  گوتی:   دڵنەوایانه  و  درۆیی 
بیخۆ!” لەتێک نانی بۆ فڕدا. بەاڵم سەگەکە تەنانەت سەیری ئەوشی نەکرد. 
ئەو  ئارامی ڕووی کرده  بە  بینیوە،  بەدڵ هەموو شتێکی  پڕ  ئەوەیکە  وەکوو 
الوەو ڕۆیشت بەرەو پلەکان. نان پێژ کە تەنیا کەوت دەسیکرد بە جنێودان.

١٥
کە  دەزانێت  کێ  بیستووە.  بۆنی  بینیوە،  خودای  که  سەگێک   
پشتیوانێک  شوێنی  بە  ئەوەیکە  وەکوو  پیاوان  بووە.  نهێنییەک  چ  فێری 
ناکات. قسەیەک  هیچکەس  بەاڵم  دەکرد،  یەکتر  لە  چاویان  دەگەڕان 
یەکێک له کۆتاییدا دەیەوێ قسە بکات، بەاڵم لە خۆی پرسیار دەکات: “گەر تەنیا 
خەیاڵ و گومانی هەمیشەیی من بێ؟ ئەگەر خەڵک تەنانەت بیریشی لێ نەکەن؟” 
ئەو کات لە گوتنی پەشیمان ئەبێ. گالئۆنە بە هاودڵییەکی زۆرەوە له جێگەیەک بۆ 
جێگەیەکی تر دەچێت. بەرەو مەیخانه و گەوڕەکان دەچێت. کاتێک کە چاوەرێی 
نیت، لەناکاودا لە سووچێک بێ جووڵه دەردەکەوێت کە مۆرەمۆڕ سەیر دەکات و 
بۆن دەکات. تەنانەت شەوانەش، کاتێک کە تەواوی سەگەکان نووستوونه، لەناکاو 
سێبەرەکەی دەکەوێتە سەر دیوارە سپییەکە، سەر لەخوار و جار و باریش وەکوو 
دێهاتییەکان کە تایبەتیی خۆیەتی. ئایا ئەو ماڵی نییە؟ خاوەنی النەیەک نییە؟ 
خەڵک چیتر هەست بە تەنیایی ناکەن، تەنانەت کاتێک کە لە   
ماڵن و درگاکەیان قوفڵ کردووه، بەردەوام گوێیان تیژ دەکەن. لە دەرەوە دەنگی 
خشەخشی سەر ئاڵف، دەنگی ئارامی پێی و لەڕووی پارێزەوه لەسەر بەردچنی 
شەقامەکان، دەنگی وڕەوڕ لە دوورەوە. گالئۆنە بە دەنگێکی جیاواز وڕەوڕ دەکات. نە 
هارە و نە تووڕە. بەاڵم دەنگی لە تەواو ئاواییەکە باڵو دەبێتەوە. دەاڵڵی کەرستەی 
کشتوکاڵ و ئاژەاڵن، لەدوای شەڕێکی قورس لەگەڵ هاوسەرەکەی بە بۆنەی 
پاەرەیەکی کەم، دەڵێت: “باشە گرنگ نییە، ڕەنگە من لە حیسابەکە هەڵەم 
کردبێ.” فرێجی ملیکای نان پێژ بە چاو پۆشاننێکی ناکاو لە دەرکردنی کرێکاری 
نانەواییەکە، دەڵێت: “ئەمجار تۆ دەبەخشم، بەاڵم جاڕێکی تر ئەبێ بڕۆی، بەاڵم...”.
خاتوو بێرانزە لە وتووێژی لەگەڵ خاتووی مامۆستا، سەبارەت بە   
هاوسەری شارەوەنەکە، بە تەواوی جیاواز لەگەڵ وتە پێشووەکانی دەڵێت: “بە 
گشتی خاتوونێکی تەواو بەڕێزە... “ سەگی وێڵ دەس بە وڕەوڕ دەکات. ڕەنگە بۆ 
سەگێکی تر وڕەوڕ دەکات. بۆ سێبەرێک، بۆ پەپوولەیەک، یان بۆ مانگ... بەاڵم 
وادیارە کە وڕەوڕ سەگ بە بۆنەی ئەوە بێ کە خراپیی مرۆڤەکانی لە سووچی 
دیوارەکان، شەقامەکان و له دەشت هەست پێ کردووە. ئەو مەستانە کە لە مەیخانه 
دەرکراوان بە بیستنی ئەو دەنگە ناخۆش و گیردراوە، رێگاکەیان الر دەکەنە. لە 
کەناری دوکانەکە، فدرێچیی خەزێنه دار خەریک نووسینی نامەیەک بێ واژۆ بوو 
بۆ ماڵکی خۆی، خاوەنی شرینی پێژی، بەم چەمکه کە: “ئاغای ڕووسی خەزێنه دار 
لەگەڵ کەسانێکی خراپکارە پەیوەندیی هەیە، لە ناکاودا گالئۆنە دەردەکەوێت. وەکوو 
ئەوەیکە چاوانی پاکی سەگ پرسیار دەکات: “ئاغای خەزێنه دار چی دەنووسیت؟” 
فدرێچی بە ڕووگەشییەوە درگاکە نیشان دەدات و دەڵێت: “زووکە سەگی جوان، 
بڕۆ دەرەوە!” و زاتی ئەوی نییە ئەو جنێوانەی وا لە دڵیدا هەیەتی، ئاراستەی بکات.
تاکوو دڵنیا بێ کە  تیژ دەکات  بۆ دەنگی درگاکە  دوایی گوێی   
سەگەکە ڕۆیشتووە و ئەمجا بە دڕدۆنگییەکی زۆرترەوه، نامەکە دەنێتە نێو ئاگرەکە.
وارخانی  دارینەکەی  پلەکانه  بهر  دەکەوێته  سەگەکە  رێگای  بەهەڵکەوت 
پێی  دەنگی  تێپەڕیوە.  شەو  نیوەی  بێ شەرمه.  و  جوان  کچێکی  که  فلۆرا، 
دوو  گوێ.  دێتە  پلەکان  لەسەر  منداڵ،  پێنج  باوکی  باخەوان،  گۆئیدۆی 
کە  ئەوە  بۆ  بەرزەوە  دەنگێکی  بە  پیاوەکە  دەدرەوشێتەوە.  تاریکیدا  له  چاو 
نیشان بدات بە ڕاستی لەم هەڵەیە تووڕەیە و جورێک کە سەگەکە ببیسێت 
دەڵێت: “هەی!، نەحلەت لەم بەختە! بەم تاریکییە مرۆڤ هەموو جارێ هەڵە 
نییە!” خێرا دەچێته خوارەوە. نوووسینگەدار  ئەغای  ماڵی  ئێرە کە  دەکات!... 
کاتێک کە پینین و جیۆنفا لە تاریکیدا دەڕون بۆ کۆگەی دامەزراوه   
و نییەتی دزینی دووچەرخەکەیان هەیە، دەنگی وەڕەوڕ و بۆڵەیەکی ئارام بە 

نیشانەی لۆمه دێتە گوێ. پێنین بە بێ شەرمیی تەواوه ویرەویر دەکات: “تۆنی، 
کەسێک خەریکە دێت” جۆنفا دەڵێت: “منیش بیستم، باشترە دەرچین” بە بێ 
ئەوەیکە کارێکیان کردبێ دەردەچن. ئەو کاتەی کە دفندێنته درگاکانی لەدوای 
خۆی داخست و بۆ دزینی نانی هەژاران لە سەوتەکە ڕۆیشت بۆ ژێرخانەکە، 
سەگ رێک لەسەر دیوارەکانی نانەوایی لوورەیەکی درێژ دەکات: شتێک وەکوو 
دەزانێت؟  کوێ  لە  نەحلەتییە  سەگە  ئەم  دەنێت:  یەک  بە  ددانەکانی  ناڵە. 
ئەگەر  ئەبێ:  گومان  تووشی  دوایی  بەاڵم  نەدات.  سەرنج  که  دەدات  هەوڵ 
گالئۆنە بە شێوەیەک ئەو سووک بکات، هەموو میراتەکەی بە فێڕۆ دەچێت.
دفندێنته بە کیسەیەکی خاڵی لە ژێر بەخەڵی دەگەڕێتەوە دوکانەکەی. ئەم ئازار 
و سزایه هەتا کەی درێژەی هەیە؟ سەگ هیچکات ون نابێ؟ و گەر لە ئاواییدا 
بمێنێتەوە، چەن ساڵ ژیان بەسەر دەبات؟ ئاخۆ رێگایەک بۆ لە ناوبردنی هەیە؟

١٦
بابەتەکە ئەمەیە کە لەدوای چەن سەدە بێ ئاگایی، دیسان کڵێسە   

شلووق ئەبێ. ڕۆژی یەکشەممە. هاوڕێیانی پێشوو، له ڕێوڕەسمی دوعا و نزا 
خوێندندا یەکتر دەبینن. بەاڵم هەموو کەسێک بیانوویەکی ئامادەی هەیە: “دەزانن 
ئەمەوێ پێتان بلێم بەم سەرمایە تەنیا جێگەیەک کە بە تەواوی داپۆشراو و 
هێمنه، کڵێسەیە. دیوارێکی ئەستووری هەیە. بەلێ باسەکە ئەمەیە... ئەو گەرمایە 
کە لە هاویندا گرتبووی ئێستاکە دەری دەکات” یەکێکی تر دەڵێت: “دوون تابیای 
قەشه، کە پیاوی سەر بەخودای ئێرەیە... دەزانن بەڵێنی تووی ژاپۆنیی پێم داوە. لە 
ڕەنگه زەردەکان... کەواتە چارەیەک نییە... بەاڵم ئەگەر جارێک بۆ کڵێسە نەیەم، 
ئەو پیاوە الساره خۆی دەکاته گێل و نەزان، کە لە بیری نەماوە..” کەسێکی تر 
دەڵێت: “خاتوو ئەرمێنیا دەزانن چییە؟ ئەمەوێ یەکێک لە تۆڕێکییهکانی مێراوی 
خاچی پیرۆز بدورێنم. لە ماڵەوە ناتوانم ڕێک وەکوو ئەوە بیدورێنم، بۆ ئەوەیکە فێر 
ببم ئەبێ بێم بۆ ئێرە... پێتان وایە کارێکی ئاساییە!” بە پێکەنینەوه گوێ دەگرن 
بۆ ڕوونکردەنەوەکانی یەکتر و تەنیا دڵپەرۆشیان ئەوەیە کە ڕوونکردەنەوەکانیان 
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بەئەندازە و بەجێ بێ و دواییش دەڵێن: “دوون تابیا سەیرمان دەکات!” و وەکوو 
قوتابیی قوتابخانەکان پسەپس دەکەن و سەرنجیان یەک ال دەکەن بۆ کتێبی دوعا.
هیچکەس بێ بیانوو نەبوو. وەکوو خاتوو ئەرملیندا به هۆی ئەوەیکە   
بە  فێرکردنی سروود  بۆ  کڵێسەی سەرەکی  ژەنیاری  لە  تر جگە  کەسێکی 
کچە چکۆلەکەی کە عاشقی مۆسیقا بوو پەیدا نەکردبوو، بۆ کڵێسە دەهات 
ئەوەیکە  بۆ  تووزکێش  خاتوونی  بداتێ.  گۆی  مریەم  دوعای  سروودی  تاکوو 
مێردەکەی نەزانێت لەگەڵ دایکی له کڵێسە بەڵێنی چاوپێکەوتنیان دادەنا. 
تەنانەت هاوسەری ئاغای دوکتۆر ماوەیەکی پێش لە مەیدانەکە پێی خراپ 
له سە ر زەوی دانابوو و پێچی خواردبوو. ئیدی بۆ ئەوەیکە تۆزێک پاڵ بداتەوە 
ڕۆیشتبوو بۆ کڵێسە. لە کۆتاییی دااڵنەکانی تەنیشتی، لە پەنای جێگەی تایبەت 
بە دان پیانان بە گوناح، کە تۆزی گرتبوو و سێبەرێکی خەستی بوو، چەن 
پیاویش ڕاست و قیت دانیشتبوون. دوون تابیا لەسەر مینبەری وتاربێژی، بە 
سەرسووڕمانەوه چاوی له دەوروبەری دەکرد و بە ئەستەم، بەدوای وشەدا دەگەڕا.

کڵێسەکه  حەوشی  لە  هەتاودا،  لەبەر  گالئۆنە  کاتەدا،  لەم   
کاتی  لە  داوەتەوه.  پاڵی  شایانییەتی،  که  جۆره  بەو  کە  وادیاربوو  ڕاکشابوو. 
ئەوەیکە چکۆلەترین  نزا و دوعادا، بێ  لە ڕێوڕەسمی  چوونەدەرەوەی خەڵک 
لە  خێرایی  بە  ژنەکان  دەکرد.  لێیان  چاوی  وردی  بە  بداتێ،  تەکانێک 
دەڕۆیشتن. الیەک  بۆ  کەسێک  هەر  و  دەرەوە  بۆ  ڕۆیشتن  درگاکە 
تەنانەت هیچکەسیش چاوێکی لێی نەدەکرد. بەاڵم هەتا بەرەو پەستۆیەکدا 
نەدەپێچان، نیگای سەگەکە وەکوو تیخەی ئاسنێک لە پشت، هەستیان پێ دەکرد.

١٧
تانەنەت سێبەری هەر سەگێک بەس بوو کە هاوشێوەی گالئۆنە   
بێ تاکوو خەڵک لەوێدا دوور کاتەوه. ژیان پڕبووە لە دڵەڕاوەکی. هەر جێگەیەک 
کە چەد کەس هەیە؛ لە بازاڕ، لە پیاسەی شەوانە، ئەم ئاژەڵە لەوێدایه و وادیارە 
کە لە کەمتەرخەمی ئەوانەی کە تەنیاییدا بە شێوەیەکی نهێنی، بە مێهربانترین 

دەبات. چێژ  دەدەن،  پێ  جۆرواجۆری  شرینی  و  لێدەکەن  بانگی  وشەکان 
ئێستاش گشت مرۆڤەکان بێ ئەوەیکە بۆچییەتیی ڕوون بکەنەوە،   
دەڵێن: “ئاخ، چ ڕۆژگارێکی خۆشمان بوو!” هیچکەسیش نییە کە لە واتای 
ئەم ڕستە تێنەگات. ڕۆژانی خۆش بە بێ ئەوەیکە بارێکی تایبەتییان بۆی ببێ، 
دەیڵێنەوە. واتا ئەو کاتەی کە هەر کسێک هەر کارێکی بە دڵ بوو ئەنجام دەدا. 
وەکوو کەوتن بەدوای ژنان لە ئاوایی و دزی کردن و خەوتن لە ڕۆژانی یەکشەممە 
هەتا نێوەڕۆ. ئێستا دوکانداران پاکهتی ناسک بەکار دێنن و هەموو شتێک درووست 
دەکێشن. ژنی خاوەن ماڵەکه ئیدی نادات لە خزمەتکارەکه. کارمینە ئسپۆرزیتۆ، 
خاوەنی نووسینگەی گەرەوی، باروبنەی بۆ ڕۆیشتن بۆ شار بەستووە. خاتوو 
وناریەلۆ کە زۆر بێتاقەتە، لە ژێر هەتاو لە بەرانبەری نووسینگەی ژاندارمیری لەسەر 
قەنەپەکە ڕاکشاوە و لە خۆی پرسیار دەکات کە ئایا هەموو چەتەکان ڕۆیشتوونە 
و هیچکەس ئەو کوفرە تووندووتێژیانەی کە دڵی مرۆڤ فێنک دەکردەوە ناڵێن. 
ڕە نگه بە بۆنەی ئەوەیکە سەگێک لە دەشتێکی بەریندا، لەدوای هەڵسەنگاندنێکی 
ڕیک وپێک، لە پشتی پەرچینەکاندا خۆی شاردەوە. بەاڵم چ کەسێک زاتی ڕاپەڕین 
بە خۆی دەدات؟ کێ زاتی ئەوەی هەیە کە شەق لە گالئۆنە بداتێ یان خۆراکێکی 
ژەهراوی کە ئاواتی هەمووانە پێی بدات؟ تەنانەت بە چارەنووسی خوداییش ناتوانن 
ئومێدیان ببێ. چونکوو چارەنووسی خوداییش بە بڕیاری هزر و مەنتق ئەبێ 
پاڵپشتیی بەرەی گالئۆنە بکات. هەر ئەبێ پشت به بەخت و چارەی خۆت بی.
جیهان  دەکرا  گومان  کەوا  تریشکه  لەگەڵ  بۆرانێک  شەوێک،   
گەیشتووەتە کۆتایی خۆی، دەسیپێکرد. بەاڵم دفندێنته ساپۆریی نان پێژ وەها 
گوێیەکی تیژی هەیە کە تەنانەت دەنگی تریشکەش نابێته هۆکاری ئەو که 
دەنگی نائاساییی پێی کەسێک لە حەوشەکە نەبیسێت، ئەبێ دز هاتبێ. لە 
تختەکەی هاتە خوارێ، لە تاریکیدا چەکەکە هەڵدەگرێت و له قەڵشتی پەنجەره 
دەیانەوێ  کە  وادیارە  لەوێدایە.  کەس  دوو  دەڕوانێت.  خوار  بەرەو  دارینەکه 
درگای کۆگەکە بکەنەوە. ژێر بروسکەی چەخماخەیەک، سەگێکی گەورە و 
ڕەش سەرەڕای دەنگ وهەرای ترسانک لە نێو حەوشەکەدا دەبینێت. خۆیەتی؛ 
ئەو سەگە نەحلەتییه کە ئێستا هاتووه تاکوو بەرگری لەو دوو بەدفەڕە بکات. 
لە ژێر لێوەوه جنێوێکی پیس دەدات. چەکەکە ئامادە دەکات، بە ئارامی پەنجەرە 
دارینەکەی تاکوو ئەو جێگەیە کە بتوانێت لوولەی چەکەکەی لە الی دابنێت، 
ئاوەاڵ ده کات. چاوەڕوانی چەخماخەیەکی تر ئەبێ و نیشانە لە سەگەکە دەگرێت.
دەنگی تەقەی ئەوەڵ، بە تەواوی لەگەڵ دەنگی تریشکه تێکەڵ ئەبێ.   
نان پێژ هاوار دەکات: “هۆی دز! هۆی دز!” دیسان چەکەکەی پڕ دەکاتەوە. جارێکی 
تر لە تاریکیدا تەقە دەکات. دەنگی پێی ئەو کەسانەی کە هانکەهانک دوور 
دەبنەوە، دەبیسێت. دوایی لە گشت ماڵەکەدا، دەنگی لێکەوتنی درگاکان دێتە 
گوێ: هاوسەر، مندااڵن و بەردەستەکان به ترسەوه بۆ یارمەتیی ڕادەکەن. کەسێک 
لە حەوشەکە هاوار دەکات: “ئاغای دفندێنته، چاولێکە سەگێکت کوشتووە!”
ئەمشەو.  وەک  شەوێک  لە  بەتایبەت  دەکات،  هەڵه  هەر  مرۆڤ   
ئاو،  چاڵێکی  کەوتووتە  بێ گیان  گالئۆنە،  ببێ.  خۆی  هەر  کە  وادیاره  بەاڵم 
تەنانەت  دفندێنته  ماوەتەو.  بێ جووڵە  و  کردووە  کونا  توێڵی  گوللەیەک 
دەچێتە  نەبووە  باز  کۆگەکە  درگای  ئەوەیکە  بۆ  هەر  ناچێت.  دیتنی  بۆ 
هەمووان  بە  نەکردووە،  باز  درگاکەیان  دبێتەوە  ئاگادار  که  کاتێک  و  خوار 
شەوخۆش دەڵێت: “سەری لە ژێر ئاودا کرا.” بەاڵم ناتوانێت چاوانی ببەسێت.

١٨
بەربەیان کە هێشتا هەوا تاریک بوو، دوو بەردەستی دوکانەکە تەرمی   
سەگەکەیان بۆ کردنەوەی ژێر خۆڵ دەبرد. دفندێنته زاتی نەبوو کە پێیان بڵێت بە 
کەس شتێک نەڵێن، چونکوو لەوانە بوو گومان بکەن. بەاڵم هەوڵیدا کە باسەکە بە 
جۆرێک کە زۆر گفتوگۆی لەسەر نەبێ، کۆتایی پێ بێنێ. چ کەسێک ئەم باسەی 
ئاشکراکردووه؟ شەو لە کافەکەدا نان پێژ تێگەیشت کە هەمووان به سەرسووڕمانەوه 
بۆی دەڕوانن. بەاڵم بۆ ئەوەیکە نەترسێت نیگاکانیان هەڵدەگەرێننەوه. شواڵیە 
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بێرناردیس لەدوای ساڵو و هەواڵ پرسیی ئاسایی به شێوەیەکی له پڕ و ناکاو 
گوتی: “وادیارە دوێنێ شەو تەقە کراوە؟ دوێنێ شەو لە نانەوایی بکوژبکوژ بووە؟”
دفندێنته بێ ئەوەیکە گرنگییەک بەم باسه بداتێ، واڵمی داوە: “نازانین کێ بوون. بێ 
ویژدانانه دەیانویست درگای کۆگەکە بازکەن. منیش دوو گوللەم بێ ئامانج هاویشت 
و ئەوانیش دەرچوون.” لەدوای ئەوە لووچۆنی بە خۆشحاڵییەوە پرسیاری کرد: “ به 
بێ ئامانج؟ تۆ کە لەوێ بووی بۆ چی تەقەت لەوان نەکرد؟””بەو تاریکییه! دەتویست 
چی ببینم! لە خوارەو دەنگی سەر نیانه سەر لەگەڵ درگاکەم بیست و هەروا تەقەم کرد.”
“کەوایە!... بەم شێوەیە ئاژەڵێکی داماو کە هێچ کارێکی نەکردبوو، کوشتووته” 
نان پێژ به بیرباڵوییەوه گوتی: “ئەرێ، درووستە. سەگێکم کوشتووه. دیار نەبوو 

چۆن هاتبووە نێوەو. من کە سەگم نییە.”   
بێدەنگییەک دابین کرا. هەمووان ئەویان چاو لێدەکرد. تروالیا فرۆشیاری کەرستەی 
نووسین، بۆ چوونەدەرەوە ڕۆیشت بەرەو درگاکە و گوتی: “باشه، شەوتان خۆش.” ئیدی 
بە جەخت کردنەوه لەسەر وشەکان گوتی: “شەوی ئێوەش خۆش جەنابی ساپۆری!”
نان پێژ واڵمی داوە: “زۆرم سەربەرز کردی.” ئیتر پشتی لێی کرد. ئەو کابرا 
تاوانبار  کوشتنی سەگی خۆپارێزەکه  بە  ئەویان  بڵێت؟  دەیویست چی  الژه 
ڕزگار  مۆتەکه  لە  هەمووی  کە  بن  مەمنوونی  کە  ئەوە  بە جێگەی  دەکرد؟ 
کردووە، ئێستا ناڕازین. چییان لێدێت؟ خۆزگه بۆ یەکجاریش ڕاستبێژ دەبوون.
زۆر  دفندێنته؟...  “دەبینی  کاتەوه:  ڕوونی  کە  هەوڵیدا  نابەجێ  برناردێس، 

کەس دەڵێن تۆ گەر ئەو ئاژەڵەت نەکوشتایە باشتر بوو...” 
“ئاخر بۆچی؟ مەگەر ئەنقەست کوشتوومە؟”

بوو.  خۆپارێزەکه  لەگەڵ  سەگ  دەبینی؟  نا،  یا  “ئەنقەست   
بەدبەختی  نەبوایه.  پێی  کارێکی  کەس  کە  بوو  ئەوە  باشتر  دەیانگوت 

تووشمان ئەبێ دەزانی کە بەندوباوەکان چییە!”  
مەزن،  خودای  ئەی  دەزانم؟  چی  خۆپارێز  پیاوانی  سەگی  لە  “من 
پێبکەنێت. هەوڵیدا  و  بکەن.”  دادگایی  من  دەیانەوێ  بێ مێشکانە  ئەم 
لووچۆنی گوتی: “بێدەنگ بن، بێدەنگ بن، هاوڕێیان... کێ گوتوویە سەگی 

خۆپارێزەکە بووە؟ کێ ئەم درۆیە باڵو کردووە؟”   
دفندێنته گوتی: “نازنم، ئەمانە دەزانن!” ئینجا شانی هەڵدایەوه.  

شواڵیە خۆی تێکەڵ دەکات و دەڵێت: “ئەم قسانه، ئەوانە دەیڵێن کە ئەمڕۆ 
سبەینێ کاتێک کە کردوویانە ژێر خۆڵەوه، بینوویانه... دەڵێن هەمان سەگ بووە. 

بە خاڵێکی سپی لەسەر گوێی چەپی.”   
“ئەو دوای ڕەش بوو؟” 

قەڵەو  “ببێ ونەبی  بوو.”  ڕەش  “بەڵێ  دایەوە:  واڵمی  ئامادەبووان  لە  یەکێک 
بوو و کلکیشی وەک گسک؟   

“ڕێک وایه”
“دەتانەوێ بڵێن سەگی پیاوی خۆپارێز بووە؟”

“درووستە، سەگی پیاوی خۆپارێز.”
“سەیری  دەڵێت:  بەرز  دەنگیکی  بە  و  دەدات  نیشان  شەقامەکە  لووچۆنی 
ڕەنگی  پێش!.  له  ساغتر  و  بەهێز  دەیڵێن  کە  سەگە  هەمان  بکەن.  ئەوی 
دفندێنته وەکوو پەیکەری گەچی سپی بوو. گالئۆنە بە هەنگاوە بێ هێزەکانی 
پشت  لە  و  ڕادەوستا  ساتێک  چەن  دەچێت.  پێشەوه  بەرەوه  شەقامەکە  لە 
چووەو. رێگاکەیدا  به  لەسەرخۆ  دیسان  و  بینی  خەڵکی  شووشەکەوە 

١٩
بۆچی خەڵکی هەژار چاوەڕوانی نانی زۆرتر لە جارانن؟ بۆچی سندووقی   
یارمەتییەکان کە ساڵەها بێ سکە بووە ئێستا خڕەی پۆلیان دێت؟ بۆچی ئەو مندااڵنەی 
کە سەرکێش بوون، ئێستا به دڵخوازییەوه بەرەو قوتابخانه دەڕۆن؟ بۆ چی ترێ بە 
جێگەی ئەوەی کە بدزرێت، تاکوو کاتی هەڵگرتن، لەسەر دارەکەی دەمێنێتەوە؟ 
بۆچی ئیدی بەرد و کوولەکه بە کۆمی مارتینۆ ناهاوێژن؟ و زۆر پرسیاری تریش؟ 
لە خەڵکی تێس کە الدێ نشین و سەرفرازن، هیچکەس قەت دان بەوە   

پیانانێت و کەسێکیش ناڵێت کە لە سەگێک دەترسن. نەک بۆ ئەوەیکە قەپیان لێ 
بگرێت، بەڵکوو هەر بۆ ئەوە دەترسن کە سەگەکە خراپ له سەریان حیساب بکات. 
دفندێنته ئیگجار تووڕە بوو. دەس وپێی بەسرا بوو. تەنانەت شەوانەش نەیدەتوانی 
هەناسەیەکی ڕاحەت دەرکا. چەندە ناڕەوایه هەبوونی خودا بۆ کەسێک که حەزی 
لێی نییە. خودا لێرەدا خەیاڵێکی درۆیی نەبوو. شتێک نەبوو کە لە نێوان شەم و 
کوندوری کڵێسە ببێ. بەڵکوو لە گشت ماڵەکان بوو. ئەوش بەو شێوازەی که باوه بە 
بۆنەی سەگێک. بەشێکی کورت لە خۆڵقێنەر. هەناسەیەکی زۆر کەم کە چووبووه 
نێو گالئۆنەو به چاوانی گالئۆنە دەیبینی، دادوەری دەکرد، بەسەر حیساباندا دەچوو.
له  خۆی  هێزی  زووتر  خۆزگه  ئەبێ؟  پیر  سگەکە  کەی  دەی   
دەس دەدا و لە گۆشەیەک هێور دەبوو و لەدوای ساڵەها لە جووڵە ڕادەوەستا و 

ئەمجار نەیدەتوانی کەسێک ئازار بداتێ.   
بەڕاستی ساڵەها تێپەڕی. کڵێسەکه تەنانەت لە ڕۆژانی پشوودانیش   
شلۆق بوو. ئیدی کچانیش لەدوای نێوەشەوان بە پێکەنینی ئاڵۆشاوی لەگەڵ 
سەربازەکان نەدەڕۆیشتن بۆ خانووه چکۆلەکان. دفندێنته بە جێگەی سەوەتە 
کۆنەکە، کە بە بۆنەی بەکارهێنانی داڕزاو و خراپ ببوو، سەوەتەیەکی نوێی کڕی 
و لە دانانی ڕۆچنەی نهێنی تێدا دەسی ڕاگرت، چونکوو هەتا ئەو کاتەی کە 
گالئۆنە لەو دەوروبەرەدا هاتووچووی دەکرد، ئازایەتیی خاڵی  کردنی نانی هەژارانی 
نەبوو. ئێستاش خاتوو ونارئێلۆ لە بنکەی ژاندارمیریدا دەچووه خەوێکی درێژ 
لەسەر سەندەڵییەکی ڕاحەتی حەسیری. ساڵەها تێپەڕی و گالئۆنە پیربوو. ئارام 
و ئاشکراتر به چەماوییەوه هەنگاوی هەڵدەگرت هەتاکوو ڕۆژێک کە تووشی 
جۆرێکی ئیفلیج لە بەشی ژێری جەستەی بوو و ئیدی نەیدەتوانی هاتووچوو بکات.
ئەم ڕووداوه لە بەدبەختی کاتێک تووشی بوو کە لەسەر دیوارێکی کۆتا،   
لە تەنیشتی کڵێسەی سەرەکی خەونووچکەی دەدا. له خواروەی کڵێسەی سەرەکی، 
زەوی بە لێژاییەکی تیژ بە تەواوبوونی شەقامە گەورە و چکۆلەکان، دەگەیشتە چۆمەکە. 
لە ڕوانگەی تەندرووستییەوه، سەگەکە دۆخێکی جیاوازی بوو، چونکوو بۆ میزکردن 
دەیتوانی بێ ئەوەیکە دیوار یان مەیدانەکە پیس بکات ـ بەرەو زەویی بێشەاڵن 
و لێژ ئەنجام بدات. بەاڵم لە بارودۆخێکی خراپ بوو، لەبەر با و باران و بێ پەناگا.
جەستەی  گشت  کە  سەگێک  بە  کەس  جارەش  ئەم  دیاره   
شانۆیەکی  وێڵ،  سەگی  نەخۆشیی  نەدا.  سەرنجی  دەیلووراندەوه  و  دەلەرزا 
و  تێکۆشان  ڕووی  لە  سەیرکەران  و  خەڵک  نەبوو.  سەرسووڕهێنەر 

پەل وپۆی پڕژانی، بۆی دەچوون کە چیی لێ هاتووە.  
بەاڵم دڵیان هێز و گیانێکی نۆیی گرتبوو. پێش لە هەموو شتێک   
سەگەکە ئیدی نەیدەتوانی ئەو لەو دەوروبەرەدا هەڵسووڕێت و تەنانەت نەیدەتوانی 
پتر لە یەک میتر بچێت. چ باشتر: کێ لە بەرچاو کەسانی تر خۆراکی پێی دەدات؟ 
چ کەسێک زاتی بوو ئاشکرای کاتەوه کە لەگەڵ ئاژەڵەکە پەیوەندیی نهێنی هەیە؟ 
کێ وەکوو یەکەم کەس خۆی دەکرد به تیتاڵیی خەڵک دەکرد؟ بەم هۆکارەوە 
هیوای مردنی گالئۆنە لە برسییەتی زۆرتر ببووەو. پیاوان پێش لە نانی نیوەڕۆ، وەک 
هەمیشه لە درێژاییی پێڕەوی مەیدانەکه، پیاسەیان دەکرد و دەربارەی شتگەلێکی 
بێ بایەخ وەکوو یاریدەری نوێی ددان پزیشک، نێچیرکردن، نرخی گوللە و دوایین 
فیلیمێک کە هاتووە بۆ ئاوایی باسیان دەکرد و بە کۆتەکەیان کەپۆی سەگەکە 
کە بە هه سکەهەسکه لە لێواری دیواەرەکە شۆڕەو بوو، دەیانالواندەوه. نیگاکان 
سەرەتا بۆ سەگە نەخۆشەکە بوو و دواییش بە شێوەیەکی نائاگایانه سەرنجدەری 
بەرجەوەندی جوانی چۆم و ڕۆژئاوا دەبووه و. دەوروبەری کاتژمێری 8، لە لەالیەن 
بوو. مەیدانەکە چۆڵ  و  بارین  بە  دەسیکرد  و  پەیدابوو  هەورەکان  باکوورەوە 
بەاڵم لە تاریکیی شەودا، لە ژێر بارانێکی الفاوی، سێبەرگەلێک کە   
وادیارە بۆ پیالنێکی خراپکارانه لە تەنیشتی ماڵەکان جووڵەیان دەهات. سێبەڕگەلێکی 
الر و نادیار بەخێرایی بەرەو مەیدان دەچن و لێرەدا لە ڕەشایی په ناگا و پێشخانەی 
چوونەژوورەوەی ماڵەکان تێکەڵ دەبوون و چاوەڕوانی کاتێکی شیاو دەمێنن.  
چراکانی کارەبا لەم کاتەدا نوورێکی کەم باڵوه دەکات و گەڕەکێکی زۆر لە تاریکیدا 
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دەمێنێت. سێبەرەکان چەندن؟ ڕەنگە نزیکەی 10 سێبەر کە خۆراک دەبەن بۆ 
سەگەکە. بەاڵم هەر کەسێک هەوڵ دەدات کە نەناسرێت. سەگەکه هۆشیاره.
له سەر دیواره کۆتاکه له ژێرنەخشی ڕەشی دۆڵەکە، دوو خاڵی سەوز و بریقەدار 
دیاره و جارجارێک لوورەیەکی کۆتا لە مەیدانەکە دێتە بەر گوێ. ئۆپڕاسیۆنێکی 
درێژە. یەکێک بە ڕوخسارێکی پۆشراو بە شاڵ، گۆشەی کاڵوی دووچەرخە سوارێک 
تاکوو بان توێڵی له ئاکامدا خۆی دەخاتە مەترسییەوە و دێته تەنیشی سەگەکە. 
هیچکەس لە تاریکیدا بۆ ناسینی نایێتە دەر و هەموو دەترسن. کەسانێکی 
نادیار یەک لەدوای یەک لە ماوەیەکی درێژدا بۆ خۆڕاگرتن له لێکەوتن، شتێک 
لەسەر دیواری کۆتای کڵێسەی سەرەکی دادەنێن. دەنگی لووره کۆتایی پێ 
دێت. سبەینێ، گالئۆنە لە ژێر داپۆشەرێکی دژەئاو نووستووه. لەسەر دیوار پڕە لە 
شتگەلێک وەکوو: نان، پەنێر، له تی گۆشت، تەنانەت قاولە مه یه ک پڕ له شیر.

٢٠
بە ئیفلیج بوونی سەگەکە، خەڵکی ئاواییەکە بیریان دەکردەوه کە   
دەتوانن هەناسەیەک دەرکەن. بەاڵم گومانێک زۆرتر نەبوو. نیگای ئاژەڵەکه لە 
لێواری دیوار به بەشێکی بەرین لەو ناوچە ئاوەدانه زاڵبوو. النیکەم نیوەی تێس لە ژێر 
چاودێریی ئەو بوو. کێ دەیزانی کە نیگاکانی تاکوو ئەم ڕادەیە تیژه؟ تەنانەت دەنگی 
بەو ماڵە دوورکەوتووانەی کە لە ژێر چاودێریی گالئۆنە نەبوو دەگەیشت. ئیدی، ئێستا 
چۆن ئەبێ خووی ڕۆژگاری پێشوو بەردەوام بپارێزێن؟ ئەوەش بەرانبەر بوو لەگەڵ 
قەبووڵکردنی ئەوە کە ژیان بە بەبۆنەی سەگ گۆڕاوەو بە شێوەیەکی شەرمەزارانه 
دان پیانان بە ئەوەیکە کۆنەپەرەستی، ساڵەهایە بە وردی پارێزراوه. هەمان دفندێنته 
کە نانەواکەی دوور لە چاوی ئاژەڵەکە بوو، ئیدی نە دەسیپێکرد بە کوفربێژی کە 
قسەی سەرزاری بوو و نە بۆ بەدەسهێنانی نان لە ڕۆچنەی ژێرخانەکه کارێکی دەکرد.
ئێستاکه گالئۆنە تەنانەت زۆرتر لە جارانیش نان دەخوات و به هۆی   
ئەوەیکه هاتووچوو ناکات، وەکوو بەراز قەڵەو بووە. دیار نییە کە هەتا کەی زیندوو 
دەمێنێت. بەاڵم لە یەکەمین سەرما، ئومێدی مردنی دیسانەوه گیانی گرتبوو. 
که چی سەگەکە بە مشەما پۆشراوبوو بەاڵم لە بەر با بوو و جارێکیش له وانه 
بوو سەرما بخوات. بەاڵم ئەم جارەش لووچۆنیی بەدفەڕ هەموو جۆر گومانێکی 
هەڵوەشاندەوه. شەوێک لە چێشتخانه باسی چیرۆكی ڕاوی دەکرد و ده یگوت 
ساڵەها پێش بە بۆنەی بەسەربردنی شەوێک لە ژێر بەفر، سەگە ڕاوکەرەکەی 
نەخۆشیی هاری گرت و ناچاربوو کە بە تەقەی گوللەیەک بیکوژێت. ئێستاش 
هەموو  وەکوو  کە  بێرناردیس  شواڵیە  ئێش.  دێنێتە  دڵی  بیرەوەرییە  ئەم 
ئیفلیج،  و  ناشرین  سەگە  “ئەو  گوتی:  بوو،  ناحەزەوە  باسی  بەدوای  جارێک 
ئێستایش  بێ مێشکەکان  له  هەندێ  کە  سەرەکی  کڵێسەی  دیواری  لەسەر 
بەردەوام خۆراکی پێ دەدنێ چی؟ دەڵێم نەکوو ئەم مەترسییەشمان لەگەڵ 

ئەم سەگە ببێ؟”    
دفندێنته گوتی: “ئێستا بڵێین کە هاریش ببێ! خۆ ناتوانێت بجووڵێتەوه!”  
لووچۆنی دیسان گوتی: “لە کوێ دەزانی؟ نەخۆشی هاری هێز زۆرتر دەکاتەوە. 
جووڵ!” جووڵه  بە  دەسپێبکات  گاکێفی  وەکوو  ئەگەر  نییە  سەیر  هیچ 

بێرناردیس که سەر لێشێواو بوو: “باش، دوایی؟”
لووچۆنی گوتی: “من کە لەم بابەتەوه مووشم نەلەریەوه. هەموو جار هاوڕێیەکی 
جێی متمانەم لەگەڵدا هەیە.” و لە گیرفانی حەوت تیرێکی زل وزەبالحی دەرهێنا.
سێ  من  وەکوو  ئەگەر  نییە!  منداڵت  کە  تۆ  تۆ!  “تۆ!  گوتی:  بێرناردیس 

منداڵت ببوایە دڵنیا بە کە مووت دەلەرێتەوه.”   
به قۆڵی،  بەنا  بیری لێ کەنەەو!.” وەستای  ئێستا خۆتان  پێتان.  “من گوتم 

لوولەی حەوت تیرەکەی دەدرەوشاندەوه.   
٢١

چەن ساڵ لە مەرگی خۆپارێزەکه تێپه ڕیوه؟ سێ، چوار یان پێنج   
ساڵ؟ لە نزیکەی ئەوەڵین ڕۆژانی مانگی سەرماوەز النەیەک بۆ پەنادانی سەگەکه 
ئامادە ئەبێ. لەسەر ئەم باسە کە بێگومان گرنگێکی زۆر کەمی هەیه، کوڵ وکورت 

لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی شار وتووێژ کرابوو و هیچکەس پێشنیاری کوشتنی 
ئاژەڵ یان جێ بەجێ کردنی بۆ جێگەیەکی تری نەکرد. ئستفانۆی دارتاش 
ڕاسپاردەیی درووستکردنی النەیەک کە لەسەر دیوارەکە دابنرێت، گرته ئەستۆ.
النەیەک بە ڕەنگی سوور بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ڕەنگ نەمای کڵێسەی سەرەکی 
کە هەمووی لە ئاجۆر بوو ناکۆک نەبێ. “چ کارێکی ئابڕووبەره. چ دەبەنگییەک!” 
هەموو ئەمە دەڵێن، بۆ ئەوەیکە نیشان بدەن کە ئەم بیرۆکەیە هی کەسانێکی 
نییە؟ نهێنییەک  ئیدی  بینیوە،  لە سەگێک کە خودای  ترس  تره. کەواته، 
بەردەستی  سەرماوەز،  مانگی  ئەوەڵی  ڕۆژانی  ناکرێت.  درووست  قەت  بەاڵم 
نانەوایی کە  له کاتژمێری چواری بەربەیان بۆ سەر کارەکەی دەچێت، وەک 
هەموو جارێک لە مەیدانەکەوه دەچێت. لە پێی کوڵەدیوارەکه، شتێکی ڕەش 
و بێ جووڵه دەبینێت. دەسی لێ دەدات و تاکوو نانەوایی بە خێرایی دەچێت.
دفندێنته کە دەبینێت ئەو هەسکە هەسک دێته نێوەو و پرسیار دەکات: “چ ڕویداوه؟”

کوڕەکە کە هەناسەی دەرنایە دەڵێت: “مرد! مرد!”
“کێ مردووه؟”

“ئەو سەگە شوومە... لەسەر زەوی دۆزیمەوە، وەکوو بەرد وشک ببوو.” 
٢٢

ئایا هەناسەیەکی ڕاحەت دەر دەکەن؟ ئایا هەڵپەڕکێ و سەما   
دەکەن؟ لە کۆتاییدا ئەو بەشەی نائارامی خودا ڕۆیشتبوو. بەاڵم ماوەیەکی 
زۆری خایاند. ئێستا چۆن ئەبێ بەرەودوا بگەڕێینەوە؟ چۆن ئەبێ سه ر له نوێ 
ده ستیپێبکه ین؟ گشت الوان لەو سااڵنەدا بە خوویەکی نۆی ڕاهاتبوون. دوعا و 
نزای ڕۆژی یەکشەممە، بەهەر شێوەیەک شایی بەخش بوو. کوفربێژییەکانیش 
ئێستاکه ڕوون نەبوو که بۆچی زایەڵەیەکی فشە و درۆی هەبوو. به کورتی 
دەرفەتێکی باش هاتبووه پێشەوه، بەاڵم بێ کەڵک بوو. دواییش: ئەگەر ئەو 
هەموو گەندەڵییەی پێشوو دەسیپێبکاتەوه، ئایا وەکوو دان پیانان بە هەموو 
شتێک نەبوو؟ چ تێکۆشانێک کە بۆ شاردنەوەی نەکرا و ئێستا ئەبێ به 
شەرمەزارییەوە هەموو شتێکی دەرکەوێت؟ ئاواییەک کە لەبەر ڕێز بۆ سەگێک، 
ژیانی گۆڕابوو، تاکوو ئەو پەڕی سنوورەکانیش ببووه گاڵتەجاڕ. وێرای ئەوه: 
ئاژەڵەکە ئەبێ لە کوێ بکرێتە ژێر خۆڵەوه؟ لە باخی نەتەوەیی. نا! نا! لە دڵی 
ئاوایی؟ قەت! خەڵک ئێگجار لە دەسی وەڕەز ببوون. لە گەناوەکه؟ پیاوان 
چاویان لە یەک دەکرد. هیچکەس ورەی قسەیەکی نەبوو. دوایی ڕاسپاردەی 
شارەوانی، هەمووی لە شێواوی دەرهێنا و گوتی: “دەستووری حکوومەتی 
ئێزنی ئەم کارە نادات.” لە تەنوور بیسووتێنین؟ ئەمە باشترین کارە. بەاڵم 
لە کوێ؟ چ کەسێک ئیزنی ئەوە دەدات؟ ئیدی خەریک بوو کارەکە بگاتە 
کێشه وهەرا. هیچ کەس سەگی مردووی لە مڵکی خۆی قەبووڵ نەدەکرد.

ئەی ئەگەر لە تەنیشتی پیاوی خۆپارێز بکرێتە ژێر خۆڵەوه؟ 
بەم شێوەیه، ئەو سەگەی کە خودای بینیوە بە دارەتەرمێکی   
چکۆلە، لەسەر کالیسکەکه بەرەو ته پەکان گواسترایه وه. ڕۆژی یەکشەممەیە 
و زۆر کەس بۆ سەیرانێکی کورت بیانوویان هەیه. شەش.. حەوت کالیسکه 
هەموو  و  دەکەون  بەڕێ  چکۆلەکه  دارەتەرمە  بەدوای  ژن  و  پیاو  لە  پڕ 
تێدەکۆشن خۆشحاڵ بن. دیاره کە بە پێچەوانەی پرشنگی هەتاو، کێڵگه 
نیشان. نادهنه  جوان  ڕوانگەیەکی  ڕووتەکان  دارە  و  سەرمابردووەکان 
گه یشتنه ته پەکان. لە کالیسکەکه هاتنه خوار و بە پێ بەرەو ڕووخاوه کانی 
ڕادەکەن.  پێشه وه  له  منداڵەکانیش  دەکەون.  بەڕێ  کۆنە که  گڵکۆ 
ببینن!” و  وەرن  دایکە!  “دایکە!  دێتە گوێ:  لە سەره وە  هاوارێک  دەنگی 
بە خێراییی هەنگاوەکانیان زێده ده کەن. گه یشتنه گڵکۆی سیلوسترۆ.   
لە ڕۆژانی دوای به ڕێ  کردنی تەرمەکه قەت کەس نەهاتبوو بۆ ئێرە. له پێی خاچه 
دارینه کە، ڕێک لە ڕووی بڵندیی گڵکۆی پیاوی خۆپارێز، ئێسقانێکی چکۆلە 
هەیه. بەفر و باران وەکوو چڵی گەنم به تەواوی ڕزاو و ناسک و سپیی کردووه.

ئێسقانی سەگێک..
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تەمەنی  لە  “لۆچۆپێردونتزانی”  بەناوبانگ  نەقاشی  بەیانییەک،   
ئاوایی ویمرکاتەدا  46 ساڵیدا، کە سەردەمێک بوو لە ماڵە فەقیرانەکەی لە 
کردەوە،  ڕۆژەی  ئەو  ڕۆژنامەی  کاتێ  هەڵبژاردبوو،  تەنیایی  سووچی  و  دەژیا 
لە الی خوارووی ستوونی چەپی الپەڕەی سێهەم،  بینی کە  سەرخەتێکی 
سەرسووڕمانەوە  خوێندییەوە: بە  درابوو.  چاپ  لە  چوارەمدا،  ڕیزیی  لە 
“هونەری ئیتالیا عازیەتبار بوو. “پێردونتزانی” نەقاش بەڕەحمەتی خوا چوو”.
نووسرابوو: خواروویەوە  لە الی  هەواڵەکە  درێژەی  ڕێنووسێکی شکەستە،  بە 
“ویمرکـاتە، شـەوی هـەینی 21ی فێبریە، “ لـۆچـۆپێـردونتـزانـی” دوابـەدوای 
نەخـۆشینێکـی کەمـخایەن، کە  لە الیەن دوکتۆرەکانەوە هیچ چارەسەرێکی بۆ 

نەدۆزرایەوە، بەڕەحمەتی خوا چوو.
و  ڕێز  لە  پڕاوپڕ  و  ئەمەگناسانە  وتارێکی  ئەوە،  لەدوای   
و  هونەری  ڕخنەگری  ئێستێفانی”،  “جیۆڤانی  ئیمزای  بە  حورمەت 
درابوو. چاپ  لە  بوو،  لەوەپێش  ساڵ  بیست  هی  کە  وێنەیەک  هەروەها 
پێردونتزانی، بە سەرسووڕمانەوە و بە بێ متمانە بە چاوەکانی، نیگاهی پڕ لە 
قین و نەفرەتی بە بڕگەبڕگەی ڕووپەڕی پەیامی سەرەخۆشییەکاندا خشاندەوە. 
لە زۆر  لە ڕق وقین کە  بوو، بەاڵم ڕستەیەکی پڕ  نیگاهێکی پەلە  هەرچەن 
یەکجار  کردنێکی  پەسن  هەروەها  حەشاردابوو،  خۆیان  ئەنقەست  بە  جێگا 
پێردونتزانی  ڕابردن.  چاوانی  پێش  لە  ئەمەگ،  و  شکۆ  لە  بوون  تەژی  کە 
ماتیلدە!! ماتیلدە،  کرد:  بانگی  خۆ،  سەر  هاتەوە  حاڵی  کە  دەم  هەمان 

هاوسەری لە ژوورە تەنیشتەکەیدا هاتە دەنگ: ها چیە؟
بە تکایەکەوە گوتی: ماتیلدە! وەرە! وەرە!

- تاوێ سەبرت بێ، خەریکم جلەکان ئوتوو ئەکەم.
- دە پێت دەڵێم وەرە!!!

دەنگی وەها تێکەڵی ترس ببوو کە ماتیلدە هەروا ئوتووەکەی داناو و   
ڕایکرد. نەقاش هەروا کە ڕۆژنامەکەی پیشان دەدا، بە نووزەڵەوە گوتی: بنواڕە، بنواڕە.
بێ  بەوپەڕی  و  هەڵبزڕکابوو  ڕەنگی  کرد:  سەیری  ژنەکەی 
هیقە  و   دڵتەزێن  گریانێکی  پرمەی  دایە  سەیرەوە  عەقڵییەکی 
ئازیزەکەم!! خۆم.  بەستزمانی  لۆچۆی  بۆ  بمرم  وەی  گوتی:  هیق 
پیاوەکە کە ئەمەی بینی زوویرییەک دایگرت و نەڕاندی: بۆ؟ ئـەوە شێـت بووی 

ماتیلدە؟ مەگەر نامبینی؟ نافامی؟ ئەمه تێنەگەیشتنه. هەڵەیەکی ترسێنەرە؟
ماتیلدە زوو دەستی لە گریان کێشا و چاوێکی لە مێردەکەی   
کرد و ڕواڵەتی ئارام بووەوە. لە پڕدا هەر بەو پەلەی تاوێ لەمەوبەرەوە کە 
پێش  ڕەوتەکەی  گاڵتەی  و  گەپ  بواری  کردبوو،  بێوەژنی  بە  هەستی 
گرت و لە خۆشیاندا هات بە خۆیدا و لە تاو پێکەنین وەختە بوو بپچڕێ. 
گوتی: وەی خوایە گیان! چ گاڵتە جاڕێکە! چـەند بەپێکەنینە. داوای لێبووردن 
دەکەم. ئەزانی لۆچۆ...؟ هــونەری ئیتالیا بۆت عازیەتبارە، بەاڵم تۆ سپ و ساغ و 

و زیندووی و لێرەی.
پیاوەکە کە عەقڵی لە سەر خۆ نەمابوو، بە دەم جنێوەوە گوتی:   
بەسە! دە بەسسە ئیتر! مەگەر تێناگەی؟ زۆر سامناکە. ئێستە گەڕێکی باش بە 
بەرپرسی ئەم ڕۆژنامە دەگێڕم! بەڵێ! ئەم گاڵتەیە زۆر گرانییان لەسەر دەکەوێت. 

بە  کرد  خۆی  و  بەر  گرتە  شاری  ڕێگەی  بەپەلە  پێردونتزانی   
دەفتەری ڕۆژنامەدا. بەرپرس بە شاگەشکەیی و ڕووخۆشیەوە بەرەوپیری هات:
تکایە ماموستا گیان.  فەرموون دانیشن... نا. نا. ئەو مـۆبلە ڕەحـەتترە... جـگـەرە؟ 
بەداخەوە ئەم فەندەکـانە هیچکـات ناگڕێن... فەرموون. ئەمەش پاکەتی جگەرە... 
ئێستە بفـەرمـوون بـزانین ئـەم بەختەوەریە وا بە بینینی ئێوە ڕووی تێکردووین، 

ئەمەگداری چ شتێکین؟
بەڕاستی وای پیشان ئەدا یاخود لە ڕاستیدا ئاگای لە هەواڵێک   
نەبوو کە لە ڕۆژنامەکەیدا چاپ ببوو؟ پێردونتزانی لەم باسە سەری سووڕما.
- ئاخر... ئاخر... لـە ڕۆژنامـەی ئەمـڕۆ، لە الپەڕەی سێهەمدا، هەواڵـی مردنی من 

چاپ کراوە...
- هەواڵی مەرگی ئێوە؟!

مودیر، ڕۆژنامە دەق کراوەکەی لە سەر مێزەکە هەڵگرت و الپەڕەکانی کردەوە. 
چاوی پێی کەوت. تێگەیشت یان وای پیشان دا کە تێگەیشتووە. چەند چرکەیەک 
دەستپاچە بوو، دوایی بە جۆرێکی سەرسووڕهێنەر بە خۆیدا هاتەوە و کەوتە کۆکە: 
ئحم ئحم ئحم. ڕووداوێک ڕوویداوە. وایە؟ لێرەدا دووبەرەکییەکی سەیرلە ئارادایە 
-وەک باوکێک وا لە پێش چاوی جنێوی پێدراوەوە و بە گژ منداڵەکەیدا بێتەوە- 
پێردونتزانی سەبری لێ بڕا و هاواری کرد: دووبەرەکی؟ ئێوە منتان کوشتووە. سامناکە.
گوایە...  بەڵێ.  بەڵێ  گوتی:  لەسەرخۆ  و  ئەهوەنی  بە  مودیر   
ئەوالتر  تۆزێ  بوو  ئێمە  ڕای  وا  لەوەی  خەوەرەکە  مانای  حەقتانە...  
لەالیەن  حورمەتەی  و  ڕێز  لەو  ئێوە  هیوام  بە  لەوالشەوە  چووە... 
بن. ئاگادار  جوانی  بە  گیراوە  هونەرەکەتان  و  ئێوە  لە  منەوە  ڕۆژنامەکەی 

- کامە حورمەت؟! ئێوە یەکسەر ماڵ وێرانتان کردووم. بەدبەختتان کردووم.
- بەڵێ نکووڵی لێناکەم کە کەمتەرخەمییەک لێرەدا ڕوویداوە.

- ئێوە منتان کوشتووە، بەاڵم ئەوەتا من لێرەم، زیندووم و ئێـوە ناوی لـێ ئەنێن 
کەمتەرخەمی؟! پیاو شێت ئەبێ...

- داواکاری ساغ کردنەوەیەکی فەرمی و ڕێک و پێک و جوان و بە ڕێز و حورمەتم 
هەر لەو الپەڕەیدا. هەڵبەت وێڕای هەرکارێکی تریش بۆ قەرەبووی زەرەر و زیانی من.
- زەرەر؟! کاکـی من! )مامۆستا بوو بە کاکە و ئەمە نیشانەیەکی باش نەبوو( ئێوە 
هەلێکی زۆر بەرزتان بۆ ڕەخساوە بەاڵم تێناگەن. هـەر نەقاشێکی دیکە بایە لە 

خۆشیاندا پێی وەعەرزی نەدەکەوت.
- هەل؟ شانس؟

- بەڵێ هەل. هەرکات هونەرمەندێک ئەمرێ نرخی بەرهەمەکانی بەرز دەبێتەوە. 
بەڵێ! بێ ئەوەی بتانهەوێ خزمەتێکی زۆر بەرزمان پێ کردووی.

- بەس من... یانێ من ئەبێ ڕەوڵی مردوو بگێڕم؟ لە چاوان ون بم؟
- ئەگەر ئێوە بتانهەوێ لەم دەرفەتە تایبەت و بەنرخە وا ڕووی داوە، کەڵک 
لە دەس  دەرفەتەتان  ئەم  نەخواست-  -خوا  ناتانهەوێ  بەڵێ... خۆ  وەربگرن، 
دەرچێ؟ بیری لێ بکەنەوه: پیشانگایەکی باش و ڕێک وپێک لە دوای مردنتان. 
ئاگادارییەکی درووست و دەرمان... مامۆستا گیان! ئێمە تەواو تەقااڵی خۆمان 
زێدەتریش... تەنانەت  و  دەگەین  ملیۆنان  بە  بەڕێوەبردنی.  بۆ چاک  دەدەین 

-بەاڵم ئەبێ من لە ڕەوتەکە بچمە دەرێ؟!
- بفەرموون بزانم، ئێوه براتان هەیە؟

- بەڵێ لە ئەفریقای باشووردا دەژیت. بۆ؟!
- چاکە، کە وایە لە ڕواڵەتا وێک دەچن؟!

- تا ڕادەیەک. بەاڵم ئەو ڕیشی هەیە.
- ئەگەر ئێوەیش ڕیشتان بهێڵنەوە زۆر باش دەبێ. هەروەها خۆتان لە باتی 
براکەتان ئەناسێنن. هیچ کێشەیەکیش ساز نابێ. بەقسەم بکە. بهێڵە ڕەوتەکە 
ڕێگای ئاسایی خۆی ببڕێ، دوایی تێدەگەن. هەواڵێکی ڕاست کاری ئاوەها...

- نازانم... لەئەنجامدا بە هیچ کارێ نایات...
- ببوورە ئاوەها بێ پەردە و ڕووڕاست قسان دەکەم. ئێوە خـۆتان کەمـێ بوونەتە 

بە هەڵە مردوو
و: ماشەڵاڵ مەیهەمی -چیا- 
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هۆی پێکەنین...
- بێ هۆیە. هـەرگیـز زیندووەکان دیسان ئەو نـاوبـانـگ و ڕێز 
و مـەزنایەتییـەی پێشوویان دەس نەکەوتۆتەوە... لـە دنیـای 

هـونەریشـدا هـەر ئەم باسـە هەیـە و بڕیـار هەر وابێ. زیندوو 
کردنەوەتان لە دوای ساڵەها پەسن کردن و گەورەیی و شکـۆ، 

خراپترین ئاسەواری هەیە.
بۆ  گەڕایەوە  بکات.  لەگەڵ  دژایەتی  نەیتوانی   
ماڵەکەیان لە دێهاتا و لە ژوورێکدا خۆی شاردەوە. ڕیشی هاتبوو، 
هاوژینەکەی عازیەتبار بوو. دۆستە ناسراوەکانی دەهاتنە سەردانی. 
بەتایبەت ئوسکار پرادێللی، کە ئەویش هەر نەقاش و هەمیشەیش  
تاجێرەکان،  دەرکەوتن،  کڕیاران  دەستەی  دوایە  بوو.  لەگەڵی 
کولکسیۆنێرەکان و ئەو سەوداگەرانەی کە بۆنیان بە پارەوە ئەکرد.
ئەو تابڵوانەی کە پێشتر بە هەزار چەرمەسەری بە چل و پەنجا 
هەزار ئەگەیشتن. ئێستە گەیشتوونەتە دووسەت هەزار. کارێکی 
زۆرئاسایی. لەو الشەوە پێردونتزانی لە حەشارەکەیدا تابڵۆ لە دوای 
تابڵۆ نەقاشی ئەکێشا. هەڵبەت بە واژۆی ڕێکەوتی  سااڵنی پێشوو.
باش  ڕادەیەکی  تا  ڕیشی  مانگێک  دوای   
ئەفریقای  لە  کە  براکەی  لەبری  پێردونتزانی  ببوو،  درێژ 
دەرکەوێ.  نێوخەڵکدا  لە  وێرای  هاتبێتەوە،  باشووروە 
بیانیش  بەزاراوەی  و  سەرچاوی  خستبووە  چاویلکەیەکی 
دەدا. براکەی  شێوەی  زۆر  خەڵکەوە  چاوی  لە  بەاڵم  دەدوا. 
لە پیاسەیەکی دوای سووچنشینییەکەی، بۆ گوێ هەڵخستنێک  
ناوەکەی  بوو  خەریک  تاشێک  بەردە  ڕۆشت.  قەبران  بەرەو 
لەگەڵ ڕێکەوتی لە دایک بوون و مردنەکەی لە سەر بەردێکی 
مەڕمەڕی گەورە لە نێو دەستەقەبرە بنەماڵەییەکەیاندا هەڵدەقەند.
گوتی کە برایەتی و دەرکە بڕۆنزیەکەی کردەوە و بە پلیکانی 
سەرداوەکەدا دابەزی. لەوێدا تابووتی خزمەکانیان یەک لە سەر 
یەک دانرابوون. چەندە زۆرن! تابووتێکی زۆر جوان و نوێی لێ بوو. 
لەسەر تەڵەیەکی برنجی نووسرابوو )لۆچۆ پێردونتزانی(. دەرگای 
تابووتەکە بە پێچ و مۆرە قایم کرابوو. بەسامێکی شاش و وێشەوە 

بە ئەنگوست زەبرێکی لە سندووقەکە دا. خوایە شوکور! مەحفەرەکە خاڵی بوو.
ئەبوو،  زیاتر  ڕۆژ  بەدوای  ڕۆژ  ئوسکار  ڕەوەنی  و  ئاوەن  کە  کاتێکدا  لە 
ئەپشکوێ. خەریکە  نوێ  لە  سەر  ماتیلدە  کە  چاو  پێش  ئەهاتە  وا 
بە هەرحاڵ عازیەتباری پێ کەوتبوو. پێردونتزانی بەتێکەڵێک لە کەیف و خۆشی و دڵ 
بەدواییەوە شوێنی ئەم تێکچوونە کەوتبوو. شەوێکیان ئاگادار بوو کە دڵی گرتووە. ساڵەهایە 
ئەم دڵگرتنەی هەست پێ نەکردبوو، بەاڵم ئێستە دڵی بە بێوەژنەکەی خۆیەوە بوو.
نەبوو؟ بێ هۆ  پرادێللی  هەمیشەگی  ڕەوەنی  و  ئاوەن  ئایا  لەوالشەوە 
هاوسەریا  گوێی  بە  بیرۆکەی  ئەم  پێردونتزانی  کاتێ 
دایەوە:  وەاڵمی  تووڕەییەوه  بە  و  تیژ  و  توند  هەندێ  چرپاند، 
- چیت لە سەردایە؟ ئوسکاری بێچارە! تەنیا دۆستی ڕاستەقینەی تۆ، هەر ئـەوە. 
تەنیا کەسێکە کە بەڕاستـی خـەفەتت لێ ئەخوات! خۆی ئەخـاتە دەردیسەرەوە 
تا تەنیاییەکــانم قارا بدات و نەهێڵێ هەست بەتەنیائی بکەم. کەچی تۆ گومـانت 

لێیەتی؟! تەریق بەرەوە، شەرم بتگرێ.
ئەوەشمان لە بیر نەچێ پیشانگایەک لە دوای مردنی لە شاردا   
و  خەرج  لە  جگە  بەهرەبوو.  بە  و  بەرز  و  سەرکەوتوو  زۆر  کە  بەڕێوەچوو. 
بەرجێ کە دەرچوو، بە تەواوەتی پێنج و نیو ملیۆن دەخڵی بوو. بەدوای ئەوەدا 
لەبیرچوونەوەیەکی قورس، زۆر بەلەز پێردونتزانی و کارەکانی داگرت. ناوبردنی لە 
ڕاپۆرتەکان و گۆڤارەکاندا هاتە کەمایەسی و لەئاکامدا زۆر زوو بڕایەوە و ئیتر نەما.
بە سەر سووڕمانێکی پڕ بە دەردەوە ئەیبینی کە دنیا بێ پێردونتزانیش هەر 

لە سووڕانەوەدایە و بەرەو پێش ئەڕوات. هەروەکوو جاران خۆر لە خۆرهەاڵتەوە 
ئەهات و لە خۆرنشینەوە ئەنیشت. قەرەواشەکان هەر وەکوو جاران بەیانیان تۆزی 
فەرشەکانیان ئەتەکاند. شەمەندەفەرەکان غاریان دەدا. خەڵکەکەش ئەیانخوارد 
لە  ڕابردوو  هەروەک  کچۆاڵن  و  جحێاڵن  شەوانەش  ڕائەبوارد.  خۆشیان  و 
درێژایی مەحجەرە ڕەشەکەی باخەگەورەدا ڕادەوەستان و یەکتریان ڕادەمووسی.
بۆماڵ.  گەڕایەوە  ئاواییدا  نێو  لە  کردن  پیاسە  دوای  ڕۆژێکیان  ئەوەیکە  تا 
هۆڵەکەدا  لە  پرادێللی(  )ئوسکار  خۆشەویستەکەی  دۆستە  قەمسەڵەی 
بوو.  لەبەرداڵن  و  کۆک  زۆر  بێدەنگ،  ماڵەکە  ناسییەوە.  بەدارەوەبوو، 
بەرگوێ. هاتە  هەناسەبڕکەی  و  چرپە  ئارامی  دەنگێکی  الوە  لەو 
پاچڕکێ پاچڕکێ، تا نێو دەرگاکە ڕۆشتە دواوە. هێواشێک چووە دەرەوە بە پیاسە 
و قەدەم لێدان بەرەو گۆڕستان ڕۆشت. عەسرێکی بارانی و زۆر لەبەرداڵن بوو.
ڕوانییە  ڕاوەستابوو.  ماڵباتیەکەیاندا  گۆڕە  هەمبەری  لە  کە  هەروا 
کردەوە. بوڕۆنزیەکەی  ئەڵقەڕێزە  نەدەفڕی.  پەلەوەریش  دەوروبەری، 
کاتی بوو لیڵ خەریک بوو هێور هێور هەوا تاریک بێ، هێدی هێدی بە چەقۆیێکی 
بچووکەوە پێچی مەحفەرەی تازەی تابووتەکەی خۆی )لۆچۆ پێردونتزانی( کردەوە. 
بە ئەو پەڕی هێمنایەتیەوه دەرکەکەی ئاوەاڵ کرد، بەپشتەوە، جۆرێک کە شیاوی 
مردووان و نیشانەی خەونێکی ئەبەدی و هەتاهەتایی بێ ڕاکشا و بێ ئەوەیکە دەسپاچه 
بێت، زۆر لەسەرخۆ دەرکەی تاپووتی کێشایە ژوور. کاتێ کە هێشتا کوالنچکەیەکی 
بچووکی مابوو، بۆ تاوێ گوێی ڕادێرا گوایە کەسێک بانگی لێ بکات. بەاڵم کەس 
بانگی لێ نەکرد. ئەو سا بە ئاسوودەییەوە دەرکەی تابووتی لە سەر خۆی داخست.
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ئەگەر  هەردەمایەکی  گوتم  پێی  تیبێستی،  شاری  چاوساغە خۆجێییەکەی 
نەقشە  لە  ببینم دەگەڵم دێت. چاوم  ئەناگوور  گەرەکم بێت دیواری شاری 
جیهانگەڕییشدا  نەقشەکانی  لە  تەنانەت  نەبوو.  تێدا  ئەناگووری  شاری  کرد، 
گوتم: نەکرابوو.  پێ  ئاماژەیەکی  دەگرن،  خۆ  لە  وردەکاری  گەلێک  کە 
نییە؟” ناونیشانێکی  هیچ  جوغڕافیادا،  نەقشەی  لە  شارێکە  چ  “ئەوە 
لە وەاڵمدا گوتی: “شارێکی گەورەیە، زۆر دەوڵەمەند و بەهێز، بەاڵم ناوی لە نەقشەی 
جوغڕافیادا تۆمار نەکراوە. چون دەوڵەتەکەی ئێمە، ئەوێ، بە فەرمی ناناسێت. یان 
نا هەروا نیشان دەدات کە نایناسێت. ئەم شارە، خودموختارە و لەبەر دەستی هیچ 
دەوڵەتێکدا نییە. شارێکی سەربەخۆیە و تەنانەت وەزیرانی پادشاش ناتوانن بچنە 
نێوی. هیچ دانوستانێکی لەگەڵ واڵتانی دوور و نزیکدا نییە. دەرگاکانی گاڵە دراون 

بێ کەلەبەری  لەناو چواردیواری  و سەدان سەدەیە 
خۆیدا ڕۆژگاری بەسەردا تێدەپەڕێت. بەوپێیەش کە 
هەرگیز ئەو شارە کەسی لێ دەرنەچووە، زۆر جوان 
دیارە کە خەڵکەکەی چ بە خۆشی تێیدا دەژین!”
نەقشەکان،  “چون  پرسیمەوە:  دیسانەوە  من 
نەکردووە،  تۆمار  ئاناگوور  ناوی  بە  شارێکیان  هیچ 
ئەفسانەییەکان  واڵتە  لە  یەکێک  شارە  ئەم  ڕەنگە 
ڕەنگدانەوەی  بەهۆی  هەمووشی  بێ  وا  پێم  بێت. 
تر.” شتێکی  نە  چۆڵەوانیدا  لە  تیشکە 
ڕێنوێنەکە کە ناوی ماالگۆن بوو، وەک بڵێی گوێی 
لێ نەبووبێ، گوتی: “وا باشە ئێمە دوو سەعات بەر 
تۆ.دەمەو  ماشێنەکەی  بە  کەوین،  وەڕێ  بەیانی  لە 
ئاغا.  ئەناگوور،  شاری  نزیک  دەگەینە  نیمەڕۆ 
سەعات سێی نزیک پارشێو بەدواتدا دێم گەورەم.”
بە جەغزی  دەکەی،  باسی  ئەوەی  -“شارێک وەک 
لە  چاپ،  درشتی  پیتی  بە  و  گەورە  گەورە 
هیچ  من  کاتێکدا  لە  دەکرێت.  تۆمار  نەقشەکاندا 
ڕەنگە  کە  ئەناگوور-  ناوی  بە  هێمایەکم  و  ئاماژە 
ئەوەشدا،  دەگەڵ  نەدۆزیوەتەوە.  نەبێت-  هەر 
بەیانی حازر دەبم و دێم، ماگالۆن!” سەعات سێی 
لە سەعات سێی بەرەبەیان، بە چرایەکی ڕووناکەوە 
بەرەو باشوور لەناو چۆڵەوانییەکدا بەڕێ کەوتین. بەو 
هیوایەی کە خۆم گەرم دابێنم، سیگارم لە دوای سیگار 
دادەگیرساند. لەالی چەپم، شەبەقی ئاسۆم دیت و 
دوایە تاو هەاڵت و تیشکی بەسەر چۆڵەوانییەکەدا پژاند 
تا هەموو جێیەک گەرم گەرم داهات. بەجۆرێک کە 
لە نزیکمانەوە، ئەو زرێچە و زەلکاوانە دەبینران کە زنار 
و کەڤرەکان بەڕوونی لەناویاندا ڕەنگیان دەدایەوە. لە 
ڕاستیشدا، ئاو هەر نەبوو، تەنانەت بەقەرا سەتڵێکیش. 
بوو. تاوەسووت  خیزەاڵنی  و  لم  بوو  هەرچی 

ماشێنەکە زۆر بەخێرایی دەڕۆیشت و ماگالۆن کە لەالم دانیشتبوو ڕێک لە سەعاتی 
یازدە و سی و حەوت خولەکدا گوتی: “ئەوەتا ئاغام” و بەڕاستی من دیواری شاری 
ئاناگوورم بە بەرزایی بیست تا سی میتر، بە ڕەنگی زەرد و نەبڕاوە و لە جێ جێشدا، بە 
بورجگەلێکی بچووکەوە کەوتە بەرچاو کە هەزاران هەزار کیلۆمیتر درێژاییەکەی بوو.
دیوارەکە  الی  هەڵدراوانەی  خێوەتە  بەو  چاوم  بوومەوە،  نزیک  کاتێک 
خێوەتگەلی  ئاسایی.  خێوەتگەلێکی  هەژارانە.  خێوەتگەلێکی  کەوت. 
لەسەری. شەکاوە  ئااڵیەکی  و  هۆدە  شکڵی  بە  دەوڵەمەند  کەسانێکی 
پرسیم: “ئەوانە کێن؟” ماگالۆن بۆی باس کردم: “ئەمانە کە ڕووبەرووی دەروازەکان 

دانیشتوون بە هیوان بچنە ناو شارەوە.”  
-“کەواتە دەروازەگەلێکیش لە گۆڕێدایە؟”

زیاتریش.  سەد  لە  ڕەنگە  چووکە،  گەورە،  هەیە.  دەروازەی  -“گەلێک 
دیارە.” و  بەرچاو  زۆر  نێوانیان  مەودای  کە  بەرینە  هێندە  شارەکە  بەاڵم 

-“دەی کەنگێ ئەم دەروازانە دەکەنەوە؟”
هەندێکیان  دەڵێن  ناکرێنەوە.  قەت  بڵێین-  -دەکرێ  -“دەروازەکان 
پاشی  یا  مانگ  سێ  دوای  یا  سبەی  ئەمشەو،  نییە  دیار  بەاڵم  دەکرێتەوە 
ئەمەیە.” هەر  ئەناگوور  شاری  هەرەگەورەی  نهێنی  ڕاستیدا  لە  ساڵ.  پەنجا 
دەتگوت  کە  ڕاوەستاین  دەروازەیەکدا  هەمبەر  لە  گەیشتینێ.   
چۆڵەوانانی  بوون.  چاوەڕێ  لەوێ  کەس  گەلێک  کراوە.  ساز  پۆاڵ  لە 
بە  شەڕکەرانی  ڕاهیبان،  ڕووداپۆشراو،  ژنانی  سواڵکەران،  چەماوە، 

دیواری شاری ئەناگوور
و:محەمەد ئیسماعیل نژاد م. ئاران
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خۆیەوە.  بچووکی  بارەگای  بە  شازادەیەکیش  تەنانەت  تەیارکراو،  چەک 
جارجارە کەسێک بە داردەستەکەی لە دەروازەکەی دەکوتا و گرمەیەک دەهاتە بەر گوێ.
ڕێنوێنەکە گوتی: “لێی دەدەن تا ئەناگـوورییەکـان بە بیستنـی دەنگی دەرگاکە، 
بێن و بیکەنەوە. لە هەموانیش ڕا وەهایە هەتا دەرگاکە نەکوترێ هەرگیز کەسێک 

نابێ کە بیکاتەوە.”
من تووشی شک بووم: “جـا دڵنیاییەک هەیە کە لـەوبەری دیـوار کەسێکی لێ 

بێ؟ شار خۆ ناکرێ بێ جەماوەر بێت.”
بیر  هەروا  ئێرە  دێنە  جار  یەکەم  کە  “کەسانێک  هات:  بزەیەکی  ماگالۆن 
دەکەنەوە. بۆخۆشم زەمانێکی شکم دەکرد لەوەی پشت ئەو دیوارە کەسێکی 
لێ بژی. بەاڵم شتەکە تەواو پێچەوانەیە. هەندێک شەوان کە واڵت ڕووناک 
کە  بخووردان  زۆر  ژمارەیەکی  دووکەڵی  وەک  شارەکە،  دووکەڵی  بێت، 
شاردا،  لە  کە  نیشانەیەکە  ئەوەش  دەبینرێ.  هەڵدەستێ،  ئاسمان  بەرەو 
بەڵگەیەکی  تازە،  ئاگر دەکەنەوە و چێشت لێ دەنێن.  خەڵکانێک دەژین و 
کراوەتەوە.” دەروازەکان  لە  یەکێک  پێش  لەوە  زۆر  هەیە:  بەهێزتریش 

-“کەنگێ؟”
-“ڕاستیت دەوێت، ڕێکەوتەکەی ڕوون نییە.  هەندێک دەڵێن مانگێک، مانگ 
بابەتە دەگەڕێننەوە بۆ کات و  نیوێک لەمەوبەر، بەاڵم کەسانێکی تر ئەو  و 
ساتێکی زۆر دوورتر. دوو، سێ، یان چوار ساڵ لەوە پێش. هەندێکیش تەنانەت 
ئەم ڕووداوە دەگەڕێننەوە بۆ دەورەی پادشایەتی سوڵتان ئەحمێر ئێهرگان”.

-“ئەحمێر ئیهرگان کەنگێ پادشا بوو؟”
بڕوانە!  ئاغام،  بەختەوەری  زۆر  تۆ  بەاڵم  پێش،  لەوە  -“تەقریبەن سێ سەدە 
هەڵدەستێ.” دووکەڵ  لەوێوە  بەاڵم  گەرمە  زۆر  هەوا  و  نیمەڕۆیە  هەرچەند 
هوریایەکی  و  هەرا  و  دەنگ  هەوا،  و  کەش  گەرمی  سەرەڕای   
و  دەرێ  هاتبوونە  خێوەتەکانیان  لە  هەموو  تەنییەوە.  خێوەتگاکەی  لەناکاو، 
بە  خۆڵەمێشیان  دووکەڵی  لەرزۆکی  ئەستوونی  دوو  ئەنگوست،  ئاماژەی  بە 
یەکتر نیشان دەدا کە لەودیو لێواری دیوارەکەوە هەڵدەستا. لەم دەنگەدەنگە 
بەاڵم  تێنەدەگەیشتم.  هیچ  دەبۆوە  بەرزتر  سات بەساتیش  کە  تاسەبارانە 
ئەستوونە  دوو  ئەم  بڵێی  وەک  بوو.  دیار  پێوە  زۆری  تامەزرۆییەکی  و  تاسە 
کاڵە، سەمەرەترین دیاردەی دنیایە و مزگێنییەکی تازەی زۆر خۆشی پێیە. 
لەخۆوە زۆر گەورە کراوەتەوە. بوو  وا  ئەم هۆیانە من پێم  لەبەر  شتێک کە 
بەر لە هەر شتێک، دیتنی دووکەڵ، بە هـیچ چەشنێک بە مـانـای ئـەوە نەبـوو 
کە دەروازەکان خەریکن ئاوەاڵ دەکرێن. کەواتە بەڵگەیەکـی باشیش بۆ جێژن و 

هەڵپەڕکێ نەبوو.
دووهەم: ئەم دەنگە دەنگە زۆرەی کـە بڵێیـن لـەوالی دیـوارەکـەوە   
گوێیان تێوە بووبـێ، لـەبـری ئـەوەی هانییان بدات بـۆ کـردنەوەی دەروازەکـان، 

بەپێچەوانەوە پەژیوانی دەکردنەوە.
ئەناگووردا  لە  بیسەلمێنێ  نەیدەتوانی  دووکەاڵنە،  ئەم  سێهەم   
خەڵکانێک نیشتەجێن. تۆ بڵێی لەبەر ئاگرکەتنەوەیەکی سوتفە بە هۆی تینی 
گەرمی هەتاوەوە نەبێت؟ یا نا هەر زۆر دوور بۆی بچین 
تۆ بڵێی ئەم ئاگرە دائیساوانە کاری ئەو تااڵنکەرانە نەبێت 
کە لە ڕێی نهێنییەوە بۆ تااڵنی ئەم شارە مردوو و بێ 
جووقەوارە چوونەتە ناوی؟ لەبەر خۆمەوە گوتم: “زۆر 
سەیرە کە جیا لە دووکەڵ، ئەناگوور، هیچ نیشانەیەکی 
دیکەی ژیانی لێ بەدی ناکرێ. نە دەنگێ، نە ئاهەنگێ، 
نە وەڕینی سەگێ، نە تەنانەت یاساوڵێک و ئاژانێ یا 
کەسێکی کەندەوەکۆش لەسەر دیوارێ. زۆر سەیرە.”

بۆیە پرسیم: “مـاگـالـۆن، پێم بڵـێ بـزانم کەنگـێ 
دەرگـاکە کراوە؟ چەند کەس توانیان بچنە ژوورەوە؟”

ماگالۆن گوتی: “تەنیا پیاوێک.”
-“ئەوانی تر چی؟ بۆ دواوە پاڵ نران؟”

- ئەوانیتر کێ؟ کەسێک لە گـۆڕێ نەبـوو. ئـەم 
ڕووداوە دەگـەڕێتەوە بۆ یەکێک لە بچووکترین 

دەروازەکانـی شــار کـە زیارەتکەران لێی غافڵ ببوون. 
لەو ڕۆژەدا کەسێ لەوێوە چاوەڕێ نەبوو. بەرەبـەری 
شـەوێ، ڕێبوارێ کە لـە ڕێـوە هـاتبوو، دەرگەکەی 
کوتا، نەیدەزانی کە ئەم شارە ئەناگوورە.کاتێک هات 

بەهیوای شتێکی وا نەبوو. تەنیا سەرپەنایەکی بۆ خەوی 
شەوی دەویست. هەر لە هیچ شتێکیـش ئاگادار نەبوو. 

زۆر بە هەڵکەوت ڕێی کەوتبووە ئەوێ. ڕەنگە هەر 
لەبەر ئەوەش دەرگایان بۆ وااڵ کردبێت.

و  بیست  هەیە،  منەوە  بە  پێوەندی  ئەو جێیەی  تا 
پێنج ساڵ چاوەڕوان مامەوە و لە دەرەوەی دیوارەکە 
ئێستاش  نەکراوە.  دەرگاکە  بەاڵم  هەڵدا.  خێوەتم 
دەگەڕێمەوە واڵتەکەی خۆم. زیارەتکەرە چاوەڕوانەکان، 
ڕادەوەشێنن  سەر  دەبینن،  سەفەرم  باروبنەی  کە 
هەیهوو،  تووڕەی!  زۆر  هاوڕێ!  کوڕە  دەڵێن:  و 
زۆرە. ژیان  لە  داخوازیت  تۆ  هەبێ!  سەبرت  کەمێ 
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ڕۆژێک کاتژمێر نزیک یازدەی بەیانی، مشتەکۆڵەیەک لە تەشقی ئاسمانی   
شاردا وەدەرکەوت. ئەوسا، بەئەسپایی بەشکڵی پەنجەیەک دەرهات و وەکوو چنگی 
مەزنی مەرگ، لەجێی خۆیدا، داوەستا. وێدەچوو بەردینە بێت، بەاڵم نا، بەردینە نەبوو. 
وا دەهاتە بەرچاو لە گۆشت بێ، بەاڵم نا، لە گۆشتیش نەبوو. دەتگوت  لە هەور ساز 
کرابوو، بەاڵم نا، هەورینیش نەبوو. خودا بوو و ئاخری دنیا بوو. ورتەورتێ کە دواتر بوو 
بە ناڵە و پاشانیش بوو بە هاوارێک، بە هەموو واڵتدا باڵو بۆوە و بوو بە دەنگێکی بەرز 
و یەکپارچەی مەترسیدار کە وەک گوڕڕەی شەیپوورێک بەرەو ئاسمان هەڵکشا.
لووئیزا  و پیێترۆ ، لەبەر هەتاوی نیانی ئەو دەمەدا، لە گۆڕەپانێکی   
بچووک بوون کە بە ماڵێکی خەیاڵی و پاژێک لە باخچەیەک، پەڕژین کرابوو. 
داوەستابوو. دەالقەکان  نادیارەوە، دەستەکە هەروا  بەرزاییەکی  لە  ئاسماندا،  لە 
ژنانێکی  بااڵی  و  قەد  و  دەکرانەوە  سامناکیدا  و   پاڕانەوە  هاواری  لەناو 
جوان لە کراسی تەسک و تەنکدا، بۆ دیتنی ئەم ڕووداوە وەدەر دەکەوت. لە 
بە  و  تاقولۆق  خەڵکی،  دەبۆوە،  هێور  شار،  سەرەتاییەکانی  هاوارە  کاتێکدا 
هەاڵت هەاڵت لە ماڵەکانیان دەهاتنە دەرێ و هەستیان دەکرد پێداویستیان بە 
جوواڵنەوە یان هەر کارێکی دیکە هەیە. نەیاندەزانی خۆ بە چییەوە هەڵواسن.
لووئیزا، بەگوڕ دەگریا و هیقەهیق دەیگوت: “دەمزانی دەبێ لێرەدا تەواو   
بێ... کڵێسەی چی و دوعای چی... من هیچم لە بیر نەبوو، گۆێم نەدەدا بە هیچ، ئێستاش... 
وا هەست دەکەم هەر دەبوو وای لێ هاتبایە.” پیێترۆ بۆ هێورکردنەوەی دەبوو چی پێ 
بڵێ؟ خۆشی وەک منداڵێ وە گریان کەوتبوو. هەموو خەڵکی بەتایبەت ژنان دەگریان.
لەم ناوەدا تەنیا دوو قەشەی پیر و دڵتەڕ لە کاتێکدا کە پێکەوە هەنگاوەکانیان 
بە  دڵخۆشییەوە،  بە  زۆر  و  دەڕۆیشتن  خۆشحاڵییەوە  بە  هەڵدەهێناوە، 
کەوتووەتە  کارتان  ئیتر  “درۆزنەکان!  ڕادەگەیاند:  ڕێبوارەکانیان  ناسراوترین 
ئێمە  ئێستا  ها؟  هەڵدەگرن؟  دەلەسە  و  درۆ  لە  دەست  ئیتر  ئێستا  قۆپی، 
پێتان  دەکرد،  ئێمە  بە  گاڵتەتان  “هەمیشە  -پێشدەکەنین-  براوەین.” 
فێڵبازە!” و  درۆزن  کێ  دەبێتەوە  ڕوون  ئێستا  نەزان،  ئیماندارانی  دەگوتین 
کە سەیر  ئەو خەڵکەدا  ئاپۆرەی  بەناو  و  بوون  شاد  قوتابخانە  مندااڵنی  وەک 
تێدەپەڕین.   - بنوێنن  دژکردەوەیەک  بوێرن  ئەوەی  -بێ  دەڕوانی  لەوانیان 
هێشتا یەک دوو خولەکێک لە پێچی کۆاڵنەکەدا لەبەر چاوان ون نەبووبوون 
کە پیاوێ - تۆمەز دەرفەتێکی گرانبایی لە کیس چووبێت! - هەر لە خۆوە 
وەدوایان کەوت و لە کاتێکدا چەپۆکی بە نێوچاوانی خۆیدا دەکێشا، دەینەڕاند: 
“هاواربەماڵم! چەنێ گەمژەین ئێمە! بەخت هەتا بەردەرکەت بێت و بهێڵی بڕوات.” 
بەاڵم تازە کەس نەیدەتوانی بە تۆزی ڕێی ئەو دوو قەشە خۆشحاڵە بگاتەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ژنان و هەروەها ئەو پیاوە لەخۆباییانەی جارانیش، بە   
دوم جنێودانەوە، نائومێد و دڵسارد، بە وەڕەزییەوە لە کڵێساکان دەگەڕانەوە. باشترین 
قەشەکانیش بزر ببوون. دەیانگوت: ڕەنگە لەالیەن بەرپرسانی پلەبەرز و خاوەن 
کۆمپانیاکانەوە کڕدرابێتن. بەاڵم لە هەمووی سەیرتر ئەوە بوو کە پارە -ئەگەرچی 
ئاخرزەمان بوو- بەاڵم هێشتا بە شێوەیەکی سەرسووڕهێنەر جێگە و پێگەی خۆی 
ڕاگرتبوو. ڕەنگە بەهۆی ئەوەوە بووبێ کە دەیانگوت هێشتا چەند خولەک، چەن 
کاتژمێر و ڕەنگە چەن ڕۆژی دیکەی ماوە. سەبارەت بە قەشە حازر بە خزمەتەکانی 
کڵێساشەوە، هێندە حەشاماتێكی سەرسووڕهێنەر کۆ ببوونەوە کە هیچکەس بڕوای 

نەدەکرد و تەنانەت باس لەو ڕووداوانەش دەکرا کە بە هۆی ئاپۆرەی خەڵکەوە 
پێشهاتبوون. یان ئەو کەسانەی کە بۆ قۆلبڕینی خەڵکی، بە جلوبەرگی قەشەکانەوەوە، 
پەیدا ببوون و بۆ وەرگرتنی دانپیانانی گوناهباران، تەنانەت دەچوونە بەر دەرکەی 
مااڵنیش و داوای پارەیەکی زۆریشیان لە خەڵکی دەکرد. بە پێچەوانەی ئەوەوە، 
الوەکان، بە جووتە و بەخێرایی لە جەماوەر دوور دەکەوتنەوە و بێ هیچ شەرمێک، 
لەسەر چیمەنەکان دەکەوتنە تێکئااڵن و ڕامووسان. لەگەڵ ئەوەشدا، لەبەر تینی 
خۆرەتاودا، دەستەکە زیاتر هاوڕەنگی خاکی لێدەرهاتبوو، هەر بۆیە زیاتر هەراسی 
دەخستە داڵنەوە. دەنگۆیەک داکەوت کە گوایە کارەساتەکە بەم زووانە ڕوو دەدا. 
هەندێکیش بە دڵنیاییەوە دەیانگوت ئەم چاوەڕوانییە لە نیوەڕۆ زیاتر ناخایەنێ. 
لەو دەمەدا، لەبەر هەیوانی داپۆشراو و خۆشی خانووبەرەیەک کە   
دوو پلە لە ئاستی زەوییەوە بەرزتر بوو، قەشەیەکی الو، کە سەری دانەواندبوو، 
ڕاوێچکەی دەکرد. وەک بڵێی ناوێرێ خۆ بە ژوورێدا بکا. لەم کاتژمێرە و لەم 
ماڵە بەبریق وباق و پڕ لە ژنی بێ شەرمەدا، بوونی قەشەیەک ئاسایی نەبوو. لە 
گۆشە و کەنارەوە هاوار بەرز بۆوە: “قەشە! قەشە!” خەڵک، بەر لەوەی قەشەکە 
بتوانێ دەرچێت توانیان دەسبەجێ پێشی پێ بگرن و بە سەریدا بگوڕڕێنن: 
“ئێمە دان بە تاوانەکانماندا دەهێنین، تۆش گوێمان لێ بگرە!، تۆش قسەکانی 
ئێمە ببیسە!” ڕەنگی هەڵبزڕکا و بەرەو شەوستانێکی چکۆلە و جوان کە وەک 
مینبەرێ لەناو هەیوانەکەدا وێدەچوو بۆ ئەو کارە دابین کراوە، پاڵیان پێوە نا. 
و ملی  ژاوەژاو وەسەر شان  بە  پیاو،  و  زۆر ژن  هەر دەسبەجێ جەماوەرێکی 
یەکتریندا، پەڕین و بەسەر ئەستوون و دیوارە نزمەکانی دەوروبەردا هەڵڕۆچکان.
قەشەکە، دەستی بە وەرگرتنی دانپیانان کرد و خێرا خێرا گوێی   
هەڵدەخست بۆ نهێنییەکانی ئەو کەسانەی نەیدەناسین و بە هەناسەبڕکێوە دانیان 
بە گوناحەکانیاندا دەهێنا و لەوە نەدەترسان کەس گوێ بداتە قسەکانیان. بەر لەوەی 
قسەکانیان کۆتایی پێ بێ، بە دەستی ڕاست، خاچێکی بچووکی دەکێشایەوە، 
دەیبەخشی و خێرا ڕووی دەکردە تاوانبارێکی دیکە. بەاڵم هەژماریان لە ڕادە بەدەر 
بوو. قەشەکە، بە پەرۆشەوە بۆ دەوروبەری دەڕوانی و لە دەریای هەڵچووی ئەو 
گوناحانە خورد دەبۆوە کە بۆ لێبوردن لەبەر دەمیدا شین ببوو. لووییزا و پیێترۆش زۆر 
بە زەحمەت خۆیان پێ گەیاند و بە نۆرە توانیان قسەکانیان بە گوێێدا بدەن. ژنێکی 
جوان لە ترسی ئەوەی نەکا کات دوایی بێت و وەفریا نەکەوێ، زۆر سەرشێتانە و 
بە شێوەیەکی نەفسنزمانە، پەیتاپەیتا دەیقیژاند: “هەرگیز ناچمە کۆڕی عیبادەت، 
درۆیان دەکەم و زۆر گوناحی تریش... خۆت پێی زیاد بکە... لەبەر ترسیش نییە لێرەم، 
بڕوام پێ بکەن، تەنیا لەبەر ئەوەیە کە ئاواتمە لە بچمە الی خودا. سوێند دەخۆم کە 
...” وەها ئەم قسانەی دەکرد کە خۆشی بڕوای پێکردبوون. قەشەکە، ورتەورتێکی 
لێوە هات: “من لە تۆ خۆش دەبم...” ئینجا گوێی بۆ قسەکانی پیێترۆ هەڵخست.
بەاڵم دڵەڕاوکێیەکی لەڕادەبەدەر کەوتە ناو خەڵکەکەوە. یەکێک پرسی:   
چەندی ماوە بۆ ئاخری دنیا؟ یەکێکی دیکە -وەک بڵیی زۆر ئاگای لێبێ- چاوێکی 
لە کاتژمێرەکەی کرد و وەک بیەوێ ئەمر بکا، گوتی: دە خولەک. قەشەکە گوێی لەم 
قسەیە بوو و کتوپڕ هەوڵیدا پاشەکشە بکا، بەاڵم جەماوەری ناڕازی و تینوو، نەیانهێشت. 
وێدەچوو یاوی هەبێت و دیار بوو هیچ کام لەو دانپیانانە، بە قەد ورتەورتێک نایەنە 
گوێی. پەیتاپەیتا خاچی دەکێشا و ئوتوماتیک دووپاتی دەکردەوە: “من تۆ دەبەخشم ...”
دەنگی پیاوێک لەناو حەشامەتەکەوە ڕایگەیاند: “هەشت خولەک”  
هەر بە ڕاست قەشەکەش دەلەرزا. پێیەکانی وەک ئەو دەمەی منداڵێک مانی 
شتێک دەگرێ، دەکوتا بەسەر بەردە مەڕمەڕەکاندا. بەوپەڕی نائومێدییەوە دەپاڕایەوە:
“ئەی من چی؟ ئەی من چی؟”  ئەو بە لەعنەتبووانە، خەریکبوون ئەویان لە ڕزگاری 
بێبەش دەکرد. سەریان لەقوڕ نێن. ئەرێ دەبوو چلۆن خۆی چۆن ڕزگار بکات؟ 
دەبوو چلۆن بە خەمی خۆیەوە بێت؟ خەریکبوو گریان دایدەگرت. لەو عالەمە کە 

گشتی تینووی بەهەشت بوون دەپاڕایەوە:“ئەی من چی؟ ئەی من چی؟”  
بەاڵم کەس، گووی بە کاڵوی نەدەپێوا...

کۆتایی دنیا
و: محەمەد ئیسماعیل نژاد -م.ئاران-
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خاتوو کالرا هەر لەسەر عادەتی جاران دەستی کوڕە پێنج ساڵەکەی گرت 
و لەگەڵ خۆی بردی بۆ پارکی میللی کە لە  پەنا چەمی شار بوو. کاتژمێر 
نزیک سێی نیوەڕۆ بوو، هەوا ئەوەندەش خۆش نەبوو. جارجار تاو هەڵدەهات 
دەهات. چەمەکەوە  الی  لە  بایەکیش  سۆزە  و  دەبووەوە  ئاوا  جارجار  و 
الواز،  و  کز  بڵێم  دەتوانم  بەڵکوو  نەبوو،  جوان  مناڵێکی  کە  مناڵەکەش 
زەردهەڵگەڕاوی  ڕەنگ وڕووی  نەبوو؛  بەرەوە  بە  ڕوحی  و  شەوێق  و  شل 
مەیلەوسەوزی هەڵگەڕابوو، بەمجۆرە کە هەواڵەکانی، کاتێ سەریان داویشتە 

سەری و گاڵتەیان پێ دەکرد بە “کاهوو” بانگیان دەکرد.  
ڕەشی  چاوی  دوو  ڕوویان  ڕەنگوو  پێچەوانەی  بە  زەردەکان  ڕەنگ  مناڵە 
زەقی  بە  هەڵگەڕاویاندا  ڕەنگ  دەمووچاوی  لە  کە  هەیە  گەورەیان 
بچکۆالنە  “دۆلفی”  بەاڵم  دەکەوێ،  دڵ  وەبەر  دەموچاویان  و  دێتەبەرچاو 
کە  هەبوو  شکڵ وشەمایلی  بێ  و  چکۆلە  چاوی  دوو  پێچەوانەوە،  بە 
دەیانڕوانی. و  دەسووڕان  ئەمالوئەوال  بۆ  تایبەت،  هۆکارێکی  هیچ  بێ 
بچووکی  نوێی  تفەنگێکی  کاهوو،  نابوو  نێویان  مناڵەی  ئەو  ئەوڕۆ 

پێبوو کە گوللەی وردیلەی پێ دەهاویشت.  
هەر چییەک بووبێ، گرینگ ئەوە بوو کە یەک تفەنگ بوو. 

بەاڵم ئەو وێڕای مناڵەکانی دیکە کایەی نەدەکرد و قەرەی لە قەرەیان نەدەدا، 
سەرکۆنەی  و  پێبکەن  گاڵتەی  کە  ڕاهاتبوون  وا  دیکە  مناڵەکانی  چونکە 
بکەن و بیشکێننەوە، هەر بۆیە خۆی دەبوارد لە کایە کردن لەگەڵ ئەوان، 

تەنانەت ئەگەر بە تاقی تەنیاش مابایەوە.   
دەڵێن ئاژەڵەکان تێناگەن خەمی تەنیایی چییە، هەر بۆیە دەتوانن بە تەنیاش 
کایەی خۆیان بکەن، بەاڵم ئینسان ئەو تواناییەی نییە و کاتێک هەوڵیش 
دەدا بە تەنیا درێژە بە کایەکانی بدات، زۆر زوو دڵەڕاوکەێیەکی زیاتر لە جاران 
دایدەگرێ.  لەو دۆخە دا کاتێک مناڵەکان لە پێش دۆلفی دەهاتن و دەچوون 
، دۆلفی تفەنگەکەی بە دەستەوە دەگرت و تەقەی لێ دەکردن، هەڵبەت 
نە لە ڕووی ڕق و دووژمنایەتییەوە، بەڵکوو کەم تاکورتێک لەبەر ئەوەی کە 
ناڕاستەوخۆ تفەنگەکەیان نیشان بدات و پێیان بڵێ : ئەها دیوتانە منیش 
لەگەڵتان کایە بکەم؟ ناکەن  بانگم  تفەنگم هەیە، بۆچی  ئەوڕۆ شەڕوانم و 
مناڵەکانی شەقامە پڕ درەختەکە، سرنجیان دەدایە تفەنگە نوێیەکەی دۆلفی. 
و  تازەتر  ئەوان  ئی  لە  بێ  هەرچی  بەاڵم  بوو،  هەرزانبایی  تفەنگ شتێکی 
جیاوازتر بوو، هەر بۆیە ببووە هۆی کونجکۆڵی و ئێرەیی پێ بردنی ئەوان.

یەکیان گوتی: “بینیتان کاهوو تفەنگێکی تازەی پێیە؟”  
یەکی دیکە لە مناڵەکان گوتی: “کاهوو ئەو تفەنگەی بۆیە هێناوە که فەقەت 
نیشانمان بدات و خۆ ڕانێ و ئێمەی پێ قەڵس بکا، دەنا کایەمان لەگەڵ ناکات 
و تەنانەت بە تەنیاش هەر کایەی پێ ناکات و تفەنگەکەشی خۆ قۆڕازەیە”
سێهەمینیان گوتی: “چونکە  لێمان دەترسێ، بۆیە کایەمان لەگەڵ ناکات” و 

ئەوەڵی گوتی: “دەی باشە. ئەو هەر مالۆسێکی پیسە...”  
خاتوو کالرا لەبەر تاوێ لەسەر کورسێکە  دانیشتبوو و سەرقاڵی چنینی کاموا 
بوو، دۆلفیش وەک گێژێک لە پەنای دانیشتبوو. لە خۆی ڕانەدەدیت بچێتە 
شەقامە پڕدرەختەکە و دەورێک لێبدات، هەروا بێواز و بێ ئامانج، تفەنگەکەی 

لە دەستدابوو، ئەم دەستاودەستی پێ دەکرد. کاتژمێر نزیک سێی نیوەڕۆ بوو 
و تاقمێک باڵندەی جۆراوجۆری نەناسراو، ڕەنگە لەبەر دەست پێکردنی یەکەم 
ساتەکانی ئێوارە، لەسەر چڵووکی دارەکان دەستیان کردبوو بە قیڕەوقیڕ و 
جریوەجریوێکی شێتانە. خاتوو کالرا بە بێ ئەوەی لەسەر کامواچنینەکەی سەر 
هەڵبێنێ، هانەهانەی دۆلفی دەدا : “ هەستە دەی هەستە، هەستە بڕۆ کایە بکە”

- “کایە لەگەڵ کێ؟”
- “هەیهوو! لەگەڵ ئەو مندااڵنە. خۆ هەموو پێکەوە هاوڕێن، وانییە؟” 

دۆلفی گوتی : “نا، هاوڕێ نین، کاتێ دەچمە الیان، گاڵتەم پێدەکەن.” 
- “چونکە پێت دەڵێن کاهوو، بۆیە وادەڵێی؟”  

- “پێمخۆش نییە، نامهەوێ پێم بڵێن کاهوو.” 
- “بە ڕای من ناوێکی خوێن شیرنانەیە و ئەمن هیچ پێی قەڵس نیم.” 

بەاڵم دۆلفی بە قەڵسی گوتی: “پێم خۆش نییە پێم بڵێن کاهوو.” 
مناڵەکانی دیکە زۆربەی کاتەکان کایەی شەڕیان دەکرد. ئەمڕۆش   
هەروا. دۆلفی یەکجار هەوڵی دابوو لەگەڵیان تێکەڵ بێت و کایەیان لەگەڵدا بکا، 
بەاڵم ئەوان پێیان گوتبوو کاهوو و دابوویانە قاقای پێکەنین. ئەوان هەموویان کەم 
تا کورتێک سوورکارە و کرچوکاڵ بوون، بەاڵم دۆلفی ڕەشتاڵە بوو. قژەسەرێکی 
کورت و پێشەسەری بە الیەکی نێوچاوانیدا الدابوو. ئەوان قاچوقولیان قەڵەو 
و ڕەختە  و هی دۆلفی بەاڵم، کز و الواز وەک قامیش وابوو. ئەوان وەکوو 
کەروێشک هەڵدەبەزین و دادەبەزین و دۆلفیش هەرچەندی دەنووسایەخۆی، 
تاقەتی نەبوو تۆزیشیان بشکێنێ. ئەوان تفەنگ، شمشێر، قەپانچەلە، تیرووکەوان، 
سەرنێزە و کاڵوی شەڕیان هەبوو. تەنانەت کوڕی “ئەندازیار ڤەیس”یشیان 
لەگەڵدا بوو کە  وەکوو شەڕوانە سوارچاکەکەی نێو چەکدارانی ڕێژیم، زرێیەکی 
بریقەداریشی هەبوو. ئەوان ئەگەرچی هاوتەمەن و هاوڕێ بوون، بەاڵم بارتەقای 
یەکدنیا دژوێنی سووکوچرووکیان دەزانی و دۆلفی تەنانەت نەشیدەوێرا ئەو 
دژوێنانە الی کەس بدرکێنێ. ئەوان بە هێز بوون و ئەو الواز و مردەلۆخە.
بەاڵم ئەمجارە جیاواز بوو، دۆلفی بە تفەنگەوە هاتبوو. هەر بۆیە مناڵەکان 
بوونەوە. نزیک  لێی  وردەوردە  و  سرتووخوورت  کردیانە  خۆیاندا  نێو  لە 

کوڕە بەدبەختەکە
و: سارا سوڵتانی
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ماکس، کوڕی ئەندازیار ڤەیس گوتی: “تفەنگێکی جوانت هەیە، نیشانمان 
دە”. دۆلفی بەبێ ئەوەی کە بیانداتێ ، هێشتی لێی ورد ببنەوە و بیبینن.
بە ملیەوە هەڵواسیبوو کە نرخەکەی بیست  تفەنگێکی ساچمەیی  ماکس 
بەرانبەری نرخی تفەنگەکەی دۆلفی بوو. بە فیزێکەوە چاوێکی لە تفەنگەکەی 
دۆلفی کرد و گوتی: “خراپ نییە”. دۆلفی لەو قسەیە  یەکجار خۆشحاڵ بوو.
بەو  بێی،  “ئەتۆش دەتوانی  بە چاولێکردنێکی خێرپێکەرانەوە گوتی:  واڵتێر 
تفەنگەتەوە بەشەڕ بێی”. منداڵی سێهەم گوتی: “ئەرێ، دەتوانی بەو تفەنگەوە 
ببیتە فەرماندە.” دۆلفی بە سەرسووڕمانەوە چاوی لێدەکردن. هێشتا ناوی کاهوو 
بەسەر زاریاندا نەهاتبوو، هەر بۆیە ئەرخەیان بوو و لەگەڵیان یەک کەوت. پاشان 
ڕەوتی شەڕکردنی ئەوڕۆژەیان بۆ باس کرد. هێزی ژێنێڕاڵ ماکس لە کێوەکاندا 
نیشتەجێ بوون و هێزی ژێنێڕاڵ واڵتێر هەوڵیان دەدا ڕێگاکانی تێهەڵچوون بەرەو 
نێوقەدی کێوەکان بدۆزنەوە و بیانکەنەوە. دوو کێوەکە لە ڕاستەقینەدا ئەو دوو 
تەپکە بچووکە شیناوەردە بوون کە بەرباڵو گوێنی و دەوەنی لێ ڕوابوون و ڕێگەکانی 
تێپەڕینیش، ڕێیەکی باریکی ئەستەم و سەرەولێژ بوو کە خۆیان سازیان کردبوو.

دۆلفی پلەی فەرماندەیی هێزی واڵتێری بۆ تەرخان کرا. 
دوایی هێزەکانی شەڕ بە چەن تاقمی بچووکتر دابەش کران و هەر تاقمەی 
خزاند. قووژبنێک  لە  خۆیان  شەڕ  نهێنی  پالنی  و  گەاڵڵە  داڕشتنی  بۆ 
یەکەمین جار بوو دۆلفی هەستی دەکرد کە مناڵەکان ئەویش بەهەند دیننە 
ئەژمار. واڵتێر ئەرکێکی یەکجار بەرپرسیارانەی پێ سپارد: دەبوایە  فەرماندێتی 
دەستەی پێشڕەوی شەڕی کردبا و لە ڕاستیدا دوو مناڵ کە وێدەچوو شتێکی 
لێ بزانن، بە قەپانچەلە پڕچەک کرابوون بۆ چاوەدێری و بوونە بادیگاردی 
خۆبەخشی فەرماندەکەیان )دۆلفی( و بۆ ئەو ئەرکە گەورەیەی دۆزینەوەی ڕێگەی 
تێپەڕینەکان، تا سەرووی لەشکر بەڕێیان کرد. هەم واڵتێر، هەم شەڕوانەکانی 
دیکەش، زۆر زیاتر لە ڕادەی پێویست، ڕووخۆش و بە بزەوە دەیانڕوانییە دۆلفی.
بەو شێوە لە لێواری کوێرەڕێیەکی باریکی سەرەولێژی ئەستەم نزیک بۆوە.لەمال و 
لەوالی تێپەڕگەکە، مێرگ و دەوەنێکی سەرەولێژی لێبوو کە جێی مەترسی بوو 
و گومانی ئەوەیان لێدەکرد   دوژمنان بە سەرکردەیی ماکس، لە پشت دەوەنەکان 
خۆیان حەشار دابێ و کەمینیان لێ گرتبێتن. بەاڵم هیچ شتێک دیار نەبوو.
واڵتێر بە گوفت و لفتێکی خۆمانە دەستووری بە دۆلفی دا و گوتی: یاڵاڵ فەرماندە 
دۆلفی، زووکە تا ئەوان نەگەییون، وەڕێ بکەون و هێرش بەرن. گەڵکوو ئێوە 
گەیشتنە خوارێ ئێمەش دەگەینێ و خۆمان بۆ بەرگری تەیار دەکەین. بەاڵم بە 
هەاڵتن بەرەوپێش بڕۆ تا ئەو جێیەی دەتوانی تیژتر هەڵێ ، لەوانەیە وەرببنە سەرمان.
دۆلفی ئاوڕێکی لێدانەوە و دیتی نەک هەر واڵتێر بەڵکوو شەڕوانەکانی دیکەش 
بزەیەکی سەیریان لەسەر لێوە. بۆ ساتێک دوودڵ بوو و پرسیاری کرد : “چیە؟”

ژێنێڕاڵ دەستووری دا: “ یاڵاڵ فەرماندە هێرش بەرە...” 
لەو کاتەدا، لەوبەر چەمەکە کۆڕێکی موزیک ژەنی نیزامی کە لێیان دیار نەبوون 
تێدەپەڕین. کوتەکوتی سەرسوڕهێنەری تەپڵەکە وەکوو شەپۆلەکانی ژیان دای 
تفەنگەکەی  لەخۆباییەوە،  بە ورەبەرزی و  لەو کاتەدا کە  لە دڵی دۆلفی و 
هەڵدەگوشی،  کاریگەرییەکی سەیری تیا دروست کرد و هەستی کرد بۆ 
سەرکەوتن بانگهێشت کراوە. وەها دەنگی هەڵێنا کە هیچکات لە دۆخێکی 
ئاساییدا نەیدەتوانی بەوجۆرە دەنگ هەڵبڕێ: “مناڵەکان هێرش!” خێرا و بە 
پڕتاو خۆی لە سەرەولێژەکە هاویشتە خوارێ. لەو ئانەدا وەک لە پشت سەرییەوە 
تازە خۆی  بەاڵم  پێکەنین.  قاقای  لە  دایان  مناڵەکان  تەقیبێتەوە،  بۆمبێک 
فڕێ دابوو دەرفەتی گەڕانەوەشی نەبوو. هەستی کرد قاچێکی بە شتێکەوە 
بووە و گیری کردووە، لە دە سانتیمیتری عەرزەکەدا پەتکێکیان دابەستبوو.
بە سەرەوە درا بە عەرزدا و لووتی زەبرێکی تووندی بەرکەوت و تفەنگەکەی لە 
دەستی دەرپەڕی. شەبەنگی موسیقای دڵگری لێژنەی موزیک ژەنەکان تێکەڵی 
زەنازەنا و تەق و تۆقی شەڕوانەکان ببوو. هەوڵی دا هەستێتە سەرپێ. بەاڵم 
دوژمنان لە پشت دەوەنەکانەوە کەوتنە سەری و وەبەر سندەگڵ و قوڕ و لمیان 

دا. هەموو سێرەیان لێگرتبوو و دەیان ئەنگاوت، هەتا تیرێک بڕاوبڕ بەرگوێچکەی 
کەوت و دیسان لە تەختی عەرزیان ڕاکێشا و ڕژانە سەری. بە نووکە شەق و 
پێالقە کفت کفتیان کرد. هەم واڵتێر هەم ژێنێڕاڵ و شەڕوانەکان: “بگرە ئەو 
شەقەش، بگرە دەی فەرماندە کاهوو!” لە کۆتاییدا هەستی کرد هەموویان 
ڕایان کرد. لەوبەری چەمەکە ئاوازی موسیقایەکی حیماسی باڵو دەبۆوە. وێڕای 
گریانێکی خەمناک، ئازای گیانی وەک مێژووکە دەلەرزی. لە دەورووبەری خۆیدا 
بۆ تفەنگەکەی دەگەڕا، دۆزییەوە بەاڵم تفەنگ ببوو بە ئاسنەواڵەیەکی قۆڕازە و 
یەکێ لە مناڵەکان لوولەی تفەنگەکەی هەڵقەندبوو و ئیتر بە کەڵک نەدەهات.
بەو ئاسنەواڵە لەتوکوت کراوەوە و بە لووتێکە کە خوێنی لێ دەچۆڕا و چۆکی بریندار 
و سەروگوێالکی خۆاڵوی خۆی گەیاندە کن دایکی لە شەقامە پڕدرەختەکە.
نەکرد  لێ  پرسیاری  هەر  دۆلفی!؟”  کردووە  چت  ئەوە  خودایە،  “ئەی   -
ڕقی  کردووە،  چت  ئەوە  دەیگووت  بەڵکوو  هێناوی؛  بەسەر  چییان  ئەوە 
خۆڕسکی ژنی مااڵن ئاوا بوو: دەستێک جلکی بە تەواوی لە بەین چووبوو.
بەاڵم هەر ئەو دەستە جلکە نەبوو، بەڵکوو لەو ڕووداوەدا، دۆڕان و شکانەوە لە 
ناخی دایکیدا خۆی حەشار دابوو و بیری دەکردەوە:  ئەو کوڕە بەدبەختە چ 
پیاوێکی خوێڕی و دەستەوەستانی لێ دەردەچێ؟ لە داهاتوو دا چ چارەنووسێکی 
و  کرچوکاڵ  مناڵێکی  نەلوابوو  بۆی  بۆچ  ژنە  ئەو  چاوەڕێیەتی؟  سەرشۆڕانە 
سوورکارەی وەک ئەو منااڵنەی نێو باخەکە بێنێتە سەر دونیا؟ بۆچی دۆلفی ئاوا 
بە خاوی و درەنگ هەڵدەدات؟ بۆچی قەت ڕەنگی بە ڕووەوە نییە؟ بۆ هیچکەس 
خۆشی ناوێ؟ بۆ ئەوەندە ترسنۆکە هەرچی دەگاتێ زووڵمێکی لێدەکا؟ لە 
خەیاڵی خۆیدا تێدەکۆشا بزانێ ئەو کوڕە پاش پازدە بیست ساڵی دیکە چۆن 
دەبێ و چی بەسەر دێ. حەزی دەکرد بە جلوبەرگی نیزامییەوە و لە پێشی  
لەشکری سوارچاکە نیزامییەکاندا ببینێ، یا دەست لە ناو دەستی کچێکی 
جوان، یا وەک خاوەن داری فرۆشگایەکی گەورە یا پاپۆڕەوانی هێزە دەریاییەکان 
هاتبایەتە بەر چاوی، بەاڵم  لە خەیاڵیشدا سەرکەوتوو نەبوو . هەمیشە وەک 
کوڕێکی داهێزاو لە پشت کورسی قوتابخانە، داهێزاو و پشت چەماو لەسەر 
کورسی نووسینگە و چاپخانەکان، یا لە پشت مێزی فەرمانگە خۆاڵوییەکان 
دانیشتووە و پێنووسێک و یەک بەستە کاغەزی لە پێش خۆی کۆ کردووەتەوە. 
پیاوێکی بەدبەخت و چارەڕەش. دۆلفی دەبوو بە پیاوێکی بەدبەخت و قووڕبەسەر.
خاتوونێکی جحێڵ و پاکووخاوێن کە لەگەگەڵ خاتوو کاڵرا قسەی   
دەکرد بە دڵسۆزییەوە گوتی: “ ئۆیش کوڕی بەستەزمان!” و لە حاڵێکدا سەری 
دەکرد. نوازشی  و  دەهێنا  دا  دۆلفی  سەروسیمای  بە  دەستی  ڕادەوەشاند، 
کوڕە بە ئەمەگ ناسییەوە، سەری هەڵێنا و هەوڵی دا بە بزەوە بڕوانێتە ژنە 
جحێڵەکە.  بارتەقای چرکەساتێک ڕووناکاییەک لە دەمووچاوە ڕەنگ بزڕکاوەکەی 
نیشت. دەمووچاوێک کە هەموو تەنیاییە تاڵەکانی بوونەوەرێکی ناسک و شکێنەر، 
پاک، سووکایەتی پێکراو و بێ تاوانی تێدا حەشار درابوو و  بە بەوپەڕی حەزەوە، 
تامەزرۆی دڵنەوایی و هەستێکی بێ خەوش و بێ وێنەی مێهرەبانی بوو. هەرچەند 
ئازاراێکی یەکجار قورسی لە جەستەدا بوو، بەاڵم ئەو ساتە هێند جوان بوو کە بە 
زمان بەرباس نەدەدرا. ئەو هەستە بۆ ساتێک و بۆ دواسات بوو کە بۆی ڕێکەوت.
نەیدەزانی  کە  بوو  دڵشکاو  و  دڵپڕ  و  میهرەبان  و  نەجیب  کوڕێکی  ئەو 
جیهانە  لەو  و  چییە  دەورووبەری  دونیای  زەبرووزۆنگانەی  ئەو  هۆی 
بوو. دۆستایەتی  و  کەمێک خۆشەویستی  خوازیاری  دەورووبەری،  ساردەی 
بەاڵم تەنها چەند ساتێک بوو. دایکی بە تووڕەیی گوتی: “یاڵاڵ دەی وەرە 
جلەکانت بگۆڕە” و بە تووندی پڕیدایە و بەرەو ماڵ ڕایکێشا. مناڵەکە وا دەگریا 
سەری بە هەنیسکەوە دەچوو:  لەو کاتە دا کتوپڕ دەموچاوی گۆڕا و شکڵی  
ڕق و قینی بەخۆ گرت و عەزمی جەزم کرد و لە حاڵێکدا بێ ئەوەی هۆشی 
دەرکرد. خۆی  یەکجارەکی  بڕیاری   دەکرۆشت،  خۆی  لێوی  بێ  بەخۆوە 
خاتوونەکەیتر وێڕای مااڵوایی لە دایکی، بە دەنگێکی بەرز گوتی: “هاوار لە   

دەست ئەم منااڵنە. بە هیوای دیدارێکی دیکە خاتوو هیتلێر.  
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لە  دەنگەکەیەتی؟  لە  گوێت  سەردەکەوێ.  پیلکانەکانەوە  لە  ئاوێک  دڵۆپە 
تاریکاییدا لەسەر قەرەوێڵەکەم ڕاکشاوم و گوێ لە دەنگی هەنگاوە نادیارەکانی 
دەگرم. ئەوە چۆنە دەڕوا بە ڕێدا؟ دەپەڕێ؟ دەنگی تک تکێک لەدوای یەک 
دەبیسترێ. دوایی دڵۆپەکە دەوێستێ و ڕەنگە لە درێژای شەودا دیار نەمێنێ. 
دیسان دێتەسەر و بەپێچەوانەی دڵۆپەکانی دیکە کە بە پێی پێملبوونیان بە 
یاسای کێشی زەوی، دەکەونە خوار و لە کۆتاییدا هەروا کە لە هەموو دنیادا 
باوە، تک تک دەنگ دەدەنەوە، ئەم دڵۆپە لە درێژای پیلکانەی “ئی”*دا لە 
موجتەمەعێکی ئاپاڕتمانی گەورە، هێواش هێواش خۆی دەکێشێتە سەرێ.
ئێمە کەسە گەورە و زیرەک و هەرە هەستیارەکانی موجتەمەع، ئاگامان لێی 
نەبوو. بەڵکوو کارەکەرەکەی نهۆمی یەکەم، کە کچێکی ڕەنگ پەڕیو و گەمژەیە، 
لە دواهەمین کاتژمێرەکانی شەودا کە هەموان خەویان لێکەوتبوو، ئاگای لێبوو. 
ماوەیەک دوای ئەوە نەیتوانی بەری خۆی بگرێ. لە قەرەوێڵەکەی هاتەخوار و هەاڵت 
تا کەیبانووی ماڵەکە لە خەو هەڵسێنێ. هێواش برماندی: “خاتوون، خاتوون!”

خاتوونەکە تلێکی داو وتی: “چیە، چیبووە؟”
“دڵۆپێکە خاتوون، دڵۆپێک کە لە پیلکانەکان دێتە سەرێ!”

خاتوون بە سەرسووڕمانەوە لێی پرسی: “چی، چی؟”
دێتە  پیلکانەکان  لە  کە  “دڵۆپێکە  کردەوە:  دووپاتی  کارەکەرەکە  کچە 

سەرێ!” و خەریکبوو گریانێک دەیگرت.   
خاتوون گووڕی لێگرت: “داالچۆ، الچۆ، شێت بووی؟ دەی بڕۆ بنوو! ئەوە هی ئەوەیە 
کە شەرابت خواردووەتەوە، جێی شەرمە بەڕاستی. ماوەیەکە هەرچی بەیانییە 
لەو شەرابەی نێو قوتووەکە کەم دەبێتەوە! دێڵەبەبای پیسە، ئەگەر پێت وایە...”
پەتانییەکەدا خۆی شاردەوە. لەژێر  و  نایە هەاڵتن  ڕووی  بەاڵم کچە خێڕا 
دەکردەوە:  بیری  بێدەنگیدا  لە  زڕابوو،  لێ  خەونی  ئیتر  کە  خاتوون  دوایی 
ئەوەی  بێ  ئەوسا  گەیشتووە.”  گەوجە  ئەو  زەینی  بە  چی  نازانێ  “کەس 
ببوو. زاڵ  جیهاندا  هەموو  بە سەر  کە  ڕادێرا  ئەو شەوە  بۆ  گوێی  بیهەوێ 
ئەویش ئەو دەنگە سەیروسەمەرەی هاتە گوێ. بەڕاستی دڵۆپێک دەهاتە سەر.
ساتێک  بۆ  بوو،  نەزم  و  ڕێکوپێکی  مەیلەو  ژنێکی  کە  خاتوون 
ببینێت. شتێک  هەموو  خۆی  و  دەر  بچێتە  کە  کردەوە  بیری 
بەاڵم لەو ڕووناکییە کزەی لە چرای هەڵواسراو بە نەردەکانەوە، دەپژا بەسەر 
شۆپێی  سەرمایە  بەو  دەیتوانی  چلۆن  چاوی؟  بەر  دەهاتە  ناوەدا، چی  ئەو 
ڕانان؟  بەر  بگرێتە  پیلکانەکاندا،  درێژای  لە  و  نیوەشەوەدا  لەو  دڵۆپێک 
بۆ  بنەماڵەیەکەوە  لە  هێور  هێور  شەوەدا،  ئەوە  دوای  ڕۆژانی  لە  هەواڵەکە 
بنەماڵەیەکیتر باڵو دەبۆوە و ئیستا ئیتر هەموو دانیشتووانی موجتەمەعەکە، 
ئاگایان لەو باسە هەیە؛ تەنانەت ئەگەر وایان پێ باش بێ کە وەک دەنگۆیەکی 
ناچیزەی بێ بایەخ کە باس کردنی جێگەی شەرمە، قسەی لەسەر نەکەن. 
ئیستا گەلێک گوێ لە نێو دڵی تاریکیدا –کاتێک کە شەو بۆ زاڵبوون بەسەر 
تیرەی مرۆڤدا، دادێت- قواڵغ دەبنەوە و هەرکەسەو بیر لە شتێک دەکاتەوە.
هەنێک شەو دڵۆپەکە بێدەنگ دەبێت. بەاڵم هەنێک لە شەوەکانی دیکە، چەندەها 
کاتژمێری یەک لە دوای یەک، هیچ ئیشێکی دیکەی نییە جگە لە جێگۆڕکێ و 
گەڕان. سەرەوە، سەرەوە؛ واتە چیتر نابێ بوێستێ. کاتێ دەنگی پێی نەرمی دەگاتە 

ئاستانەی دەرگاکان، دڵەکان تەپەتەپ دەکەونە لێدان. شکور بۆ خوا؛ ڕانەوەستا. 
ئێستا خەریکە تک تک دوور ئەکەوێتەوە و بەرەو نهۆمی سەرووتر دەچێ.
من بە دڵنیاییەوە دەزانم کە کرێنشینەکانی نهۆمەکانی خوارەوە، وائەزانن ئیتر 
پارێزراون. ئەوان پێیان وایە دڵۆپەکە، هەر کە لە دەرگاکەی شوققەکەی ئەوان 
تێپەڕی، ئیتر بابەتێک نامێنێ کە ببێتە هۆی ترس و ئازاردانیان. کەچی کەسانێکی 
وەک من کە لە نهۆمی شەشەمی موجتەمەعەکەم، ئیستا دەبێ هۆیەکیان بۆ 
دڵەڕاوکە هەبێت. بەاڵم کێ دەڵێ دڵۆپەکە لە شەوانی داهاتوودا، دیسان لەو 
جێگەوە کە دواهەم جار دەنگی بیستراوە، ڕێگاکەی دەست پێدەکاتەوە؟ کێ 
چووزانێ دیسان لە سەرەتاوە، لە هەمان یەکەم پلیکانەی هەمیشە شێدار و 
تەژی لە زبڵی بەجێماوەوە، دەست پێناکاتەوە؟ نا، ئەوانیش ناشی پارێزراو بن.
کاتێک لە ماڵ دێینە دەر، بە وردی سەرنجی پیلکانەکان دەدەین کە نەوەکا 
شوێنەوارێکی لێ بەجێمابێ. هەروا کە پێشبینی دەکرا، هیچ شوێنەوارێکی 
ال  بابەتەی  ئەم  کەسێک  چ  بەیانی،  ئەوەشدا  لەگەڵ  نەماوە.  بەجێ  لێ 
خۆی  دەبێتەوە.  بەهێز  خۆردا،  هەاڵتنی  لەگەڵ  مرۆڤ  دەبێت؟  گرینگ 
شێرێکە، ئەگەرچی چەن کاتژمێر پێش ئەوە ترسنۆک و بێ هێز بووبێت.
نەوەکا حەق بەوان بێ کەوا لە نیونهۆمی یەکەمن. لەگەڵ ئەوەشدا خۆ ئێمەش 
لەوە پێش هیچ دەنگێکمان نەدەبیست و لێی مەعاف بووین، هەمووی چەن 
شەوێکە ئەو دەنگە دێتە گوێمان. دڵۆپەکە هێشتا دوورە. وایە. ئێمە تەنیا تک 
تکێکی کز دێتە گوێمان. زایەڵەیەکی الواز لەوپەڕی دیوارەکانەوە. بەو حاڵەشەوە، 
ئەوە دەریدەخات کە خەریکە سەر دەکەوێت و بەردەوام نزیک دەبێتەوە لێمان.
تەنانەت خەوتن لە ژوورەکانی ناو شوقەکە و دوور لە پیلکانەکان، بێ فایدەیە. 
باشتر وایە گوێمان لە دەنگی بێ، هەتا ئەوەی کە شەوانە لە شک و گومانی بوون 
و نەبوونیدا، سەر بنێینەوە. ئەو کەسەی کە لە ژوورە نهێنییەکاندا دەخەوێ، 
جار و بار ناتوانێ خۆی بگرێ و بە هێواشی سەرەتاتکەی نێو ڕاڕەوەکە دەکات 
و بێتو لە ژوورە ساردەکەی پشت دەرگای شوقەکەش بێت، هەناسەی لە 
سینەیدا حەپس دەکات و گوێ دەگرێ. کاتێک دەنگی دەبیستێ، تووشی 
هەراسێکی بێ بڕانەوە دەبێت و چیتر ناوێرێ دوور بکەوێتەوە. بەاڵم لە هەمووی 
خراپتر ئەو کاتەیە کە هەموو شوێنێک ئارامە: ئەگەر وابێ کێ چووزانێ هەتا 
ئەو دەگەڕێتەوە بخەوێ، ڕێک لە هەمان کاتدا دەنگەکە دەست پێناکاتەوە؟ 
کەواتە چ ژیانێکی سەیرە. نە دەکرێ سکااڵیەک تۆمار بکەین، نە دەتوانین 
بکەین  بین و نەش دەتوانین هۆکارێک ڕەچاو  ڕێگەچارەیەکەوە  بە شوێن 
کە پیاو دڵی ئۆقرە بگرێت. تەنانەت ناشکرێ ئەوانیتر، دانیشتووانی دیکەی 
شوقەکانی موجتەمەعەکە کە هیچ نازانن، تێیانگەیەنین. هەموویان بەوپەڕی 
نییەت باشییەکی ئازاردەرەوە دەپرسن: “ئاخر ئەم دڵۆپە چییە؟ نەوەکا مشکێک 
بەڕاستی.  نا  دەرپەڕیوە؟”  زەمینەوە  ژێر  لە  کە  بچووک  بۆقێکی  یان  بێ؟ 
پێداگری دەکەن لەسەر ئەوە کە: “دەی کەواتە پێدەچێ نیشانەیەک بێت؟ وەک 
بیهەوێ سەمبولی مەرگمان پیشان بدات، یان هێمای مەترسییەکی گەورە بێ؟ 
یان ئاماژەیەک بێ بەو سااڵنەی کە تێدەپەڕن؟” نا کاکینە! زۆر حاسانە، ئەوە 
دڵۆپێکە و بەس. ئەوەندە نەبێ دڵۆپێکە کە لە پیلکانەکانەوە سەردەکەوێ.
“یان بە شێوەیەکی زۆر ناسک خەریکە دەیهەوێ خەون و خەیاڵەکانی ژیانمان نیشان 
بدات؟ ئەو مەڵبەندە خەیااڵوییە دوورانەی کە تەنیا لەوێ دەتوانین خۆشبەختی 
ڕاستەقینە بێنینە پێش چاوی خۆمان؟ بە وردی: شتێکی شاعیرانەیە؟” نا، بێگومان.
ئەو  بەرەو  جیهان،  سنووری  سەر  دوورەدەستەکان،  جێگە  بۆ  خود  “یا 
هیچ  ئێوەمە،  گەڵ  لە  نا،  بەاڵم  ناگەین؟”  پێیان  هەرگیز  کە  شوێنانەی 
بەدی  لەمە  دووالیەن  مانایەکی  هیچ  نییە.  ئارادا  لە  جەفەنگێک  و  گاڵتە 
ناکرێ. تا ئەو جێیەی کە ڕوون و ئاشکرایە، ڕێک پێوەندی بە دڵۆپێکەوە 
هەیە کە لە کاتی داهاتنی شەودا، لە پیلکانەکان سەر دەکەوێ. تک تک؛ 
دەترسێنێ. هەموان  ئەوسا  پیلکانە.  بە  پیلکانە  نهێنی؛  پڕ  شێوازێکی  بە 

دڵۆپێک
و: فریا یوونسی
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تێگەییشت کەسێک کون بەکون  کە  بوو  ساڵە  پەنجا  تەمەنی  ئیتر 
کرد.  گورجتر  هەنگاوەکانی  دڵەڕاوکێیەکەوە  بە  دوویەتی.  لە 
و  چوارقوڕنەکان  و  زەریا  و  زەوین  سەر  هەتا  ڕۆیی  و  ڕۆیی 
و  کرد  تێپەڕ  هەموو  ئەستەمەکانی،  کوێستانە  بەرزونەویی 

دەکرد  هەستی  و  دەدایەوە   پشتەسەری  لە  ئاوڕێکی  جار  جار 
کەوتووە. وەدووی  بەردەوام  کە  دەبینێ  نەناسراوە  کەسە  ئەو 
نەدەوێستا و هەر دەڕۆیی.خەڵکی  بەاڵم  ببوو،  پیر و کەنەفت  ئیتر 
چونکە  و  هەڵدەهات  هەر  لێدەکرد.  چاویان  سەرسامییەوە  بە 
وەک  ئاکارەکانی  نەمابوو،  بیست ساڵەی  جحێڵێکی  هێزوبڕشتی 
دەڕۆییەوە.  دیسان  و  دەگەڕایەوە  و  دڕۆیی  بەرچاو.  دەهاتە  شێت 

ئێستاش هەر بە ڕێگاوەیە.
جارجار ئاوڕێک دەداتەوە و چاوێک لە دواوە دەکات و دیسان خێرا، 

ملی ڕێگە دەگرێتەوەبەر.    
شتێکەوە  بە  بێتوو  بدات،  پشوو  بێتوو  بوێستێ،  ئانێک  بۆ  بێتوو 

بخافڵێ، ئیتر کاری تەواوە.   

هەاڵتنی بێ سوود
و: سارا سادقی



هەڤپەیڤینـــ

کودەتایوشە
|١٦٠وتوێژیئاالنپەریلەگەڵئەرسەالنچەلەبی

شێعرکوردیتەمسقتەرینئشقژیانمنە
|١٥٧وتووێژوەگەردشاعرناسیاێکورد:دۆکتۆرعەلیئوڵفەتی

پرسیناسنامەلەئیالموکرماشان
|١٥٢وتووێژیشەریففەالحلەگەڵنووسەروڕۆژنامەوانعادڵقادری

شاعیرانخوڵقێنەرانیجیهانێکیدیکەن
|١٤٤وتوێژیتایبەتییگۆڤاریشیلەگەڵشاعیر:جەاللمەلەکشا
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کەگەیشتم،لەماڵچووبووەدەروهێشتانەگەڕابۆوە.بڕیارمانکاتژمێر٤ی
ئێوارەبوو.چەندەقەیەکلەبەردەرگاکەیانوێستاموکتوپڕهاتبەمێشکمدا
کەتادێتەوە،کەمێکفیلمووێنەبگرم.ماڵێکیکۆنوکەڤناراکەگەڵکوویەکەم
دیتنی،خێراتێدەگەیشتیکەئەوماڵە،تەمەنێکیمرۆڤانەیبەسەربردووەو
بەڕۆح،بەبۆنەیڕۆحێکەوەلەتەنیشتیدا،لەنێودارودیواریکەونینەی،ژیاوە
وزەمانیتێپەڕاندووە.درەختێکوەهابەردەرگاوحەوشەکەیداپۆشیبووکە
یەکەوڕێخولیایخەوتنێکیدرێژخایەنلەژێرئەودرەختەکۆنەدادایدەگرتی.
لەپیلکانەکانیکۆاڵنەکەچوومەسەرودووربینەکەمهەروابەدەستەوەبوو.
لەبەردەرگاکەوەرگەڕامەوەوزاویەیدووربینەکەمگرتەشاریسنە.بارانهێور
هێوردەباریوڕەنگیهەمووشاریگۆڕیبوووختووتیساختمانەکان،هێزی
خۆیانلەدەستدابوووکشابوونەوەلەجێگەوپێگەیخۆیان.شاروردببۆوە،
بەاڵملەهەمیشەبەهەیبەتتردەینواند.تاکسییەکیزەردلەدەستیچەپەوە
لەکۆاڵنەکەنزیکبۆوەولەبەرپیلکانەکاندارایگرت.شاعیرێکیتێکشکاوی
ئارام،دەرگایکردەوەولەتاکسییەکەدابەزی.لەدوورەوەساڵومکرد،بەاڵم
دڵمنەهاتدووربینەکەمالبەم.بەپێکەنینێکیئارامەوەوەاڵمیدامەوەوهێواش
هێواشلەپیلکانەکانالیداوڕۆیبەرەوپەنایدیواریحەوشەیماڵەکەیانکە
لقوچڵیدرەختەوەحشییەکە،نزیکعەرزیکۆاڵنەکەببۆوە.شەشحەوت
بەچکەپشیلەلەژێرلقوچڵەکانهاتنەدەروهۆمەنیانبۆبردودەستیانکرد
بەلەستنەوەیدەستوبااڵی.شتێکیبۆهێنابوونەوەولەدەڵقەکەدەریهێناو
بەدەمدواندنیبەچکەپشیلەکانەوە،کردیبەدەمیانەوە.زانیخەریکمفیلمی
لێدەگرم،وتیئەوەچیئەکەی؟کوڕەباڵوینەکەیتەوە،دواییئەڵێنئەوەبۆ
خۆنواندنئەوکارانەئەکاتوپێکەنی...ماوەیدوومانگێکدەبووکەدەهاتم
ودەچوومتاهەلێکیگونجاوپەیداببێبۆدانیشتنلەگەڵئەوشاعیرەی
کەشێعروهەڵبەستەکانیدەستبەدەستلەنێوانگەورەوبچووکیئەم
وەاڵتەدادەگەڕێنولەحەینیڕوودانیهەرکارەساتێکوپێشهاتنیهەر
تەنگانەیەکدا،پێشکەشدەکرێنودەخوێندرێنەوە.بەاڵمخۆیدیارنییەو
کەمکەستائیستالەکۆڕوکۆبوونەوەیەکیفەرمی–بەتایبەتلەڕۆژهەاڵت-،
لەبۆنەوڕێوڕەسمێک،لەدانیشتنێکیچەنقۆڵیشاعیرانەوتەنانەتلەبەر
دەمکامێرایەکیناوخۆودەرەکیبینیوێتی.“جەاللمەلەکشا”،شاعیریهەموو
چینەکانیکۆمەڵگایەودەکرێبەحاسانیلەسەرهەرشێعروهەڵبەستێکی
بنووسی،بەاڵمزۆرئەستەمەبتەوێدێڕێکلەسەرکەسایەتیخۆیوژیانی
تاکەکەسیئەوشاعیرەئاشنابەڕەنجە،بێنیتەسەرکاغەز.لەڕاستیدابەهۆی
هۆگریمامۆستاوەبەگوندیمنداڵیومێردمنداڵیخۆیوچوونیڕۆژانەی
وسەردانیلەباخوباخاتیئەوگوندە،زۆرکەملەشاردەستدەکەوێتو
ئەوەندەشکەبتوانیدوایماوەیەکگەڕانوپرسیارلەدۆستانی،لەشوێنێک
بەدیداریشادببیتەوە،بێگومانئەوشوێنەهەرهەمانبەرزاییەکانیحەسەن
ئاوایشاریسنەولەماڵیدایکییەتی.ئەودایکەیکەخۆیوتەنیمامۆستا
هاتووەئاگایلەوبێکەتەنیانەبێ،بەاڵمئەوەدایکییەتیکەئاگایلەمامۆستایە
وهێشتاشوەکمنداڵێکوشکوتەڕیدەکاتەوەوهەمووهەستوهۆشی

لەالیئەوەکەخوانەخواستئێشێک،ئازارێکوناخۆشییەکینەبێ.

شاعیران خوڵقێنەرانی جیهانێکی دیکەن
وت و وێژی تایبەتی گۆڤاری “شی” لە گەڵ شاعیر جەالل مەلەکشا

فریا یوونسی
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ژیانیجەاللمەلەکشا،ئەوەندەیڕژدونشێوبەخۆوەبینیوەکەتەنانەت
ئەوانەشیکەئاشنایدۆخیئەدەبوسیاسەتلەمناوچەپڕلەمەترسییە
نین،دەتواننبەحاسانینیشانەیئەوئێشوڕەنجانەیکەبەسەرئەوڕوحە
جوانەیئەدەبیکوردیداهاتووە،بەنێوچاوانییەوەولەقەاڵفەتیتێکڕماویدا،
بیبیننولەڕاستیداشێوەیژیانوقسەکردنوشێعرخوێندنەوەیمامۆستا،
بێئەوەیلەالیەنخۆیەوەهیچهەوڵێکیبۆدرابێ،دەتوانێئەوبەسەرهاتە
تاڵوسوێرانەیوابەدرێژایتەمەنبەسەریداهاتووە،بۆمانبگێڕێتەوەو
بەدڵنیاییەوەکەسێکنییەبۆچەنخولەکلەنزیکیدانیشێوگوێی
لەقسەکانیبێتونەزانێچیهاچەرمەسەریوناکۆکیبەسەرژیانیدا
هاتووەونەبینێڕوحیئەوبەڕێزەئەوەندەلەگەڵدەسەاڵتوسیاسەتی
بکاکەوردەوردە نەیتوانیوەسازش بووەو نەگونجاو ڕۆژیوەاڵتەکەی
ڕێگەیتەریکیگرتووەتەبەروپەڕاوێزێکیهەڵبژاردووەکەهەمخواستی
دەسەاڵتبووەوهەمیشخواستیئەوکەسانەیکەبەجۆرێکلەجۆرەکان
لەدەنگیڕاستگۆیانەیمەلەکشالەشێعرداهەراسانبوونوهەمیشە
بەجۆرێکلەجۆرەکاننگەرانیحوزووریئەولەبۆنەوڕێوڕەسەماکاندا
بوون.بەاڵمئەمپەڕاوێزەهەرگیزنەیتوانیمەلەکشالەهەستونەستی
کۆمەڵگادابسڕێتەوەوڕۆژبەڕۆژزیاترشێعرەکانیوشێوەیهزروژیانی
ئەمئەدیبەجوانەمەزنە،چوونەنێوالیەنەکانیکۆمەڵگاوەولەهەمیشە
خۆشەویستترومەقبووڵتربوولەالیخەڵکەکەیخۆی.وەهاکەئیستاش
–بە کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە نافەرمی و فەرمی ڕێوڕەسمێکی هەر
تایبەتلەشاریسنە-بەڕێوەدەچێت،ماڵەبچکۆلەهەژارانەکەیدایکی
لەبەرزاییەکانیحەسەنئاوایسنە،دەبێتەمەکۆیکۆبوونەوەیعاشقانو
دڵسۆزانیئەدەبیکوردیوئەوەیجێیسەرنجەئەوەیەکەلەڕۆژانی
ئەوڕیوڕەسمانەدا،ماڵیمەلەکشایشاعیرلەساڵۆنەفەرهەنگییەکانیشار،
قەرەباڵغترەوهەرئەمەخۆینیشانەیەکەبۆخۆشەویستیئەمشاعیرە
ڕاستگۆیە.هەرچەنئەمڕووداوەبووەتەهۆیدڵنگەرانیکاربەدەستانو
بەرپرسانیفەرهەنگی،بەاڵمبەدڵنیاییەوەئاماژەیەکیشەبەوەیکەشێعری
مەلەکشاوەهاڕەگیکوتاوەتەنێوکۆمەڵگەیکوردییەوەکەبەکەسنکووڵی
وبەرگرییلێناکرێتوباشتروایەئەوبەرپرسانەیکەبەوپەڕیبێ
یاساییەوەلەوکۆبوونەوانەناڕەحەتدەبن،خۆیانقۆلیلێهەڵماڵنوبواری
ئەوەبدەنبەهۆگرانیشێعریمەلەکشا،کەجاروباردیدارێکنوێبکەنەوە
وبەڕوخساریشێعریئەوکەسایەتییەجوانەیئەدەب،شادببنەوە.ئەو
شاعیرەیکەهێشتاشباوەڕیتەواویبەکاروکاروکارهەیەودەڵێ
دەبێهەمووڕۆژێکبەجددییەتەوەکاربکەینهەتادەتوانینئەوپڕۆسە
مەزنە–ئەدەب-بەڕێکوپێکیبدەینەدەستبەرەکانیدوایخۆمان.بەقەد
هەمووشاعیرانونووسەرانقسەیپێیەوهەرئەوەئەوحەقیقەتەتاڵە
دەردەخاتکەتائیستائەوجۆرەیکەشیاویکەسایەتییئەووڕۆحی
شێعرەکانییەتی،ئاوڕیلێنەدراوەتەوەوڕوانگەنایابەکایلەسەرئەدەبیات
وکۆمەڵگە،بەباشیتۆمارنەکراوە.بەوبۆنەوەدەچینەماڵەبچکۆالنەکەیو
دەیدوێنینتاالپەڕەیەکیزیاترلەزانستوئەدەبوهزریئەوکەسایەتییە

خۆشەویستەیئەدەبیکوردیبخەینەبەردەستئێوەیئازیز.

فریا:پێشهەرشتێکپرسیارملەسەربارودۆخیجەستەییوڕوحیخۆتە
ودەمەوێبزانملەئیستاداباریساڵمەتیتچۆنە؟

مەلەکشا: باری ساڵمەتیم باشە و هەروا کە دەمبینن هێشتاش بە خۆشی و ئازایەتی 
ژیان دەکەم، نێو سروشت دەچم، کاروباری خۆم بەڕێوە دەبەم و لە هەمووی 

گرینگتر دەخوێنمەوە و دەنووسم. 

فریا:واتەئیستاششێعردەنووسی؟دواهەمینشێعرێککەنووسیتکەی

بووەوپێمخۆشەبزانمڕوانگەیڕاستەقینەیتۆلەسەرشێعرچییە؟
مەلەکشا: بەڵێ، ئەی مەگین دەکرێ نەنووسم؟ ئەی شاعیر بە چی شاعیرە، هەر بە 
نووسینی شێعرە کە دەتوانێ بڵێ من شاعیرم. منیش هەر دەنووسم و دواهەمین 
شێعرم یەک دوو شەو لەمەوبەر تەواو کرد. من پێم وایە ئەگەر شێعر نەکەینە 
کەرەستەیەک بۆ خۆ نواندن و ئامڕازێک بۆ دەربڕینی بیروبڕوا سیاسی و دینی و...
ــەکان و نەهێڵین شێعر و شوعار جێگەیان بگۆڕدرێت و لە جیاتی وشەی شاعیرانە 
و ڕوانگەی ئینسانی، نووسراوەکانمان پڕ ببن لە دروشمی سیاسی؛ ئەوە ئیتر هەرگیز 
شێعر لێمان ناتۆرێت و دەتوانین بەردەوام شێعر بنووسین. باسی ڕوانگەی منت کرد 
لەسەر شێعر، دەمەوێ ئەوە بڵێم کە بێتو ئێمە بتوانین شێعرییەتی شێعر، وەک 
خۆی بپارێزین و نەهێڵین ببێتە دەستەچیلەی هیچ مەرام و بیر و بڕوایە، ئیتر شێعر 
هەر درێژە بە ژیانی خۆی دەدات و لە هەر شوێنێکدا کە پێویستی کۆمەڵگە بێ، 
دەتوانێ هەم مێژوو، هەم ئایین، هەم سیاسەت و... بێت. هەروا کە هەموومان باش 
دەزانین شێعرمان هەیە لە زمانی کوردیدا کە ڕەنگە هی ١٥٠٠ ساڵ لەمەوبەر بێت 
و لە سەردەمی هاتنی ئیسالمدا بۆ ئەم ناوچە، نووسرابێ. دەبینین وەها بە زمانی 
شێعر، مێژووی لە خۆیدا تۆمار کردووە کە ڕەنگە دەقە مێژووییەکان بەو جوانییە و 
بە شێوەیەک کە لە هەموو دەورەیەکدا هەستی مرۆڤدۆستانە ببزوێنێ، باسی ئەو 
کوشتوبڕانەیان نەکردبێ. وەها بە شێعر و لە ڕێگەی وشە و کێش و دووپاتکردنەوەی 
هەستە جەرگبڕەکان، باس لە وێرانی و بەدبەختی خەڵک لەو سەردەمەدا دەکا، کە 
بێگومان مێژوو هەرگیز بەو وردەکارییانەوە و لەو روانگەوە باسی ئەو کارەساتانەی 
نەکردووە. من پێم وابێ هەمیشە هەم و غەمم هەر ئەوە بووە و لە شێعرەکانیشما 
هەر وام کردووە. لە کاتی ڕوودانی هەر کارەساتێکدا بەسەر ئەم گەلە لێقەوماوەی 
خۆماندا، من بە زمانی شێعر باسی دەرد و ئازارەکانمانم کردووە و هەرگیز بێ دەنگ 
و بێ هەڵوێست نەبووم لە ئاست ئەو گشتە مەینەتی و ناخۆشییانەی کە لە مێژووی 
ئەم چەنساڵەدا، بەسەرماندا هاتووە. دەبینی لە زۆر کاتدا، شێعرەکانیشم کاریگەرێتی 
سەدان مانیفێستی سیاسی بووە. من هەرگیز وەکوو شاعیرێک لە ئاست هیچ 
یەک لەو زوڵمانەدا بێدەنگ نەبووم. لەبیرتانە کاتێ کارەساتەکەی “ئایالن” لە 
دەریای تورکیا ڕووی دا، هەموو دنیا بە شێوەیەکی سیاسییانە هەڵوێستییان گرت و 
دەشتوانم بڵێم زۆربەی ئەو هەڵوێستانە، لە الیەن کەسانێکەوە کە خۆیان هۆکاری 
ئەو کارەساتە بوون، پڕوپاگەندایەکی سیاسی بوو بۆ خۆیان. کاتێ هاواریان دەکرد 
ئەوە ڕەساڵەتی سەدەی ئێمەیە و بە مەکرەوە دەگریان. من بە شێعر بە گوێی 
نوستووی ئەواندا هاوارم دەکرد کە ئەوە ڕەساڵەتی ئێوەیە. ئێوەن کە هۆی دروست 
بوونی ئەم سەدەیە بوون و ئیستاش نکووڵی لە هەموو دزێوییەکانی خۆتان دەکەن. 
بەاڵم نازانن هێشتا کەسانێک هەر ماون کە بە دەنگی خۆشیان نەبێ، بە دەنگی 
شێعر و چیرۆک و هزریان بە گوێیاندا هاوار دەکەن و ڕۆژێک دەبێ هەر بە وشە و 

بە شێعر، کۆتایی بە ناحەزی و بەدڕەوشتیی هەموو ئەو ملهووڕانە بهێنن...

فریا:بەتێروتەسەلیباسیخۆتمانبۆبکە.باسیئەومێژووەیبووەهۆی
دروستبوونیکەسایەتیجەاللیمەلەکشا.دەمانەوێخوێنەرانمانبزانن
لەکوێوەوچۆندەستتپێکردووەوبەئێرەگەیشتوون؟سەرەتالەگەڵ
شێعریکوردیچۆڕووبەڕووبوونەوەوچۆنتانمامەڵەلەگەڵزمانیزگماکی
خۆتانکردووەبۆنووسینیشێعر؟بەتایبەتلەسەردەمێکداکەڕەنگە
نووسینبەزمانیزگماکی–ئەویشنووسینیشێعر-زۆرسەختوئەستەم
بووبێت.ئەوەیدیارەوتائیستالەزۆرجێگەداباسیلێکراوە،ئەوەیەکەئێوە
لەسەردەمیخۆتاندا،یەکێکبوونلەکەسایەتییەپێشەنگەکانیشێعری
کوردیوتەنانەتجاروباریشزۆرێکلەقۆناغەجیاوازەئەدەبییەکانو
سەبکەتایبەتییەکانیئەوسەردەمە،ئێوەدەخەنەپاڵخۆیانووەکیەکێک
لەداهێنەرانیئەوڕەوتەدیارانە،لەڕۆژهەاڵتیکوردستاندا،ناوتاندەبەن.لە
الیەکیدیکەشەوەزۆرێکلەشاعیرانیبەناوبانگیسەردەم–وەکشێرکۆ
بێکەس-بەباشیباسیئێوەدەکەنووەکیەکێکلەباڵەکانیشێعری
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کوردیلەڕۆژهەاڵتداناوتاندەبات.لەوسەردەمەشداهەندێکشاعیری
دیکەکەئیستاخۆیاندەنگێکیدیارنلەئەدەبیکوردیڕۆژهەاڵتدا،لە
گەڵئێوەهاوڕێوهاوهزربوون–وەکووبەڕێزانفەرەیدوونئەڕشەدیو
ئیبراهیمئەحمەدینیا-کەگەشەیەکیتایبەتیتانبەشێعریئەوسەردەمەی

ڕۆژهەاڵتدابوو.دەمەوێبەوردیباسیئەومژارەتایبەتەمبۆبکەن.
مەلەکشا: سەرەتا پێم خۆشە خاڵێکی گرینگتر لەوانە بێنمە ئاراوە و ئەویش ئەوەیە 
کە دەبێ دیان بەوەدا بنێم کە من پیاوێکی گوندیم. واتە کەسێکم کە هێشتاش و 
هەمیشە هەر عاشقی گوند و سروشت و کشتوکاڵ و هەموو ئەو الیەنە گوندییانەم 
کە مرۆڤی مودێڕن لێی وەڕەزن و لەگەڵی بێگانەن. هێشتاش هەموو وجوودی 
من بە گۆشت و پێست و ئێسقانەوە، هەر گوندییە و تاکوو بشمێنم لە گوند 
نابڕێم. هێشتاش لە گوندی خۆمان زەوینم هەر هەیە و ماڵیشم هەر لەوێ ماوە و 
دەخوازم تا کۆتایی تەمەنم هەروا بمێنمەوە. هەربۆیە ڕاشەکاوانە دەڵێم ئەم خاڵی 
گوندنشینی و خۆشویستنی سروشتە لە الیەن منەوە، کاریگەرییەکی ئەوتۆی 
لەسەر ڕوح و هزری من داناوە و هەمیشەش ئەو کاریگەرێتییە بە ڕوخساری 
شێعرەکانمەوە دەمێنێتەوە. هەر ئەم حەزە کارێکی کردووە کە هەمیشە هەموو 

هەوڵ و تێکۆشانی من لە پڕۆسەی ئەدەبیی شێعردا ئەوە بێ کە ئاوڕی جددی 
لە بارودۆخی مرۆڤی گوندنشین –یان باشتر وایە بڵێم مرۆڤی سروشتی- بدەمەوە 
و هەوڵ بدەم شێعرەکانم هاواری گوندییەکان و سروشتپەروەرەکان بن. بەاڵم 
بەداخەوە بارودۆخی ژیانم بە بۆنەی پیشەی باوکمەوە کە کارمەندێکی دەوڵەتی 
بوو، ناچاری کردین کە بێینە شار و بۆ هەمیشەش لە شار بمێنینەوە. لە شاریشدا 
لە جێگایەک دەژیاین کە جێی ژیانی مودیری گشتی ئەو سازمانە بوو کە باوکم 
کارمەندی ئەوێ بوو. ژیانی ئەوێش بە بۆنەی هاوسێیەتی لە گەڵ مودیری گشتی 
ئەو سازمانە و دیکەی کارمەندەکانی، بووە هۆی ئەوەی کە ئاگەداری شێوازێکی 
دیکەی ژیان لە دەروبەری خۆمان بین کە ئەویش ژیانێکی بۆڕژوازییانە و لوکسی 
شاری بوو. لێرەدا دژوازییەکی گەورە لە ژیانی مندا دروست بوو: ژیانی کاریگەری 
و هەژارانەی ئێمە لە هاوسێیەتی ئەو ژیانە لوکسە بۆڕژوازییانەی مودیر و کارمەندە 
بااڵدەستەکان. بەراوردی ژیانی دوو کەسایەتی ئەم دوو بوارە –کاریگەرێک و 
مودیرێک- دەبێتە هۆی تێڕامانی زیاتری منداڵێک کە هەموو خولیای ئەوەیە 
ببێتە شاعیر و هاوارەکانی خەڵکی گوندەکەی خۆی بە گوێی دنیا بگەیەنێت. ئەم 

دژوازی و پاڕادۆکسە کە لە هەموو شتێکدا بە حاسانی دەبیندرا، لە جلوبەرگەکاندا، 
لە شێوەی قسەکردنەکاندا، لە شێوەی هەڵسوکەوتی کەسەکاندا، لە شتومەکی نێو 
ماڵەکاندا، بە حاسانی دەهاتنە بەرچاو، ببوونە هۆی ئەوەی کە زیاتر بیر لە ژیان و 
ئازارەکانی و کەموکووڕی و مەحرووم بوونەکانی بکەمەوە. ئەم پاڕادۆکسە، ڕەنگە لە 
وجوودی مندا زۆر نەبووبێتە هۆی نەفرەت و ڕق، بەاڵم جۆرێک بێزاری لە مندا بە 
نسبەت ئەو کەسانەوە کە بێ هیچ هۆیەک ژیانێکی خۆشتر و شاهانەتر لە ئێمەیان 
هەبوو، دروست کردبوو. جۆرێک جیاوازی و لە یەکنەچوون کە هەر ئەم جیاوازی 
و لەیەکنەچوونە بوو خەریکبوو وردەوردە ڕێگەی بۆ دەردەخستم و دەیبردم بەرەو 
شێعرەوە و لە شێعریشدا کە ئاساییە ئەو دژوازییە، ڕەنگدانەوەی خۆی هەبێت. لە 
راستیدا ئەو دژوازیی چینایەتییەی کۆمەڵگەی ئێرانی –کە بە ئاشکرا لە نیو کورد و 
فارسدا هەبوو، ئیستاش هەر هەیە- ڕۆژبەڕۆژ زیاتر لە من و شێعردا بااڵی کردووە و 
لە گەڵمان گەورە بووە. ئەو سەردەمە بە تایبەت لە نێو سیاسییەکاندا، زۆرتر باس لەو 
دژوازیی چینایەتییە دەکرا و منیش هەر بەو دژوازییەوە سیاسەت و دوجار شێعرم 
دەست پێکرد. خەبات لە دژی ئەمپڕیالیزم و چینە بۆڕژواکانی کۆمەڵگە، دەبوونە 
هەوێنی شێعرەکانم و بەم ڕوانگەوە هاتمە دنیای ئەدەبییەوە. تەنانەت یەکەمین 
زیندانیش کە چووم، هەر لە پێناو ئەو خەباتە بوو کە لەو سەردەمدا بە بۆنەی 
ڕوانگە تایبەتییەکانی ماڕکسەوە لە مندا شکڵی گرتبوو. چەند ساڵێک بەم بۆنەوە 
لە زینداندا مامەوە و دوای ئەوەش چەن جارێک بە بۆنەی بابەتی دیکەی وەکوو 
بابەتە نەتەوایەتییەکان کەوتمەوە نێو زیندان و ئەم زیندان چوونانەم بووە هۆی 
ئەوەی لە گەڵ کەسایەتییە گەورەکانی ئەو سەردەمە و بەرهەمە ناوازەکانییان ئاشنا 
ببم. لە سەردەمی شۆڕشی سپیی ئێراندا کە ڕێفۆڕمخوازییەکی جددی شکڵی 
گرتبوو، لە قوتابخانە و بەندیخانە، یەکێک لەو کەسانە بووم کە هەمیشە بانگەشەی 
ئەو خەباتە تازە لەدایکبووەم دەکرد و جاروباریش شێعرم لەو بارەیەوە دەنووسی 
و دەمخوێندەوە. ئێمە ئاوا گەورە بووین: بە زیندان و شاربەدەرکران و گرتن و 
ئەشکەنجە، منداڵی و مێرمنداڵیمان تێپەڕاند. منیش وەک زۆرێک لە شاعیرانی 
کوردی ئێرانی، لە خوێندنەوە و نووسینی شێعر بە زمانی فارسییەوە دەستم پێکرد. 
کەم کەم لە گەڵ شاعیرانی ناسراو و نەناسراوی ئەو سەردەمەی ئێران، پێوەندیم 
دروست کرد و لە زۆریەک لە کۆبوونەوەکاندا شێعرم دەخوێندەوە. تەنانەت جارێک 
چەن شێعرێکم بۆ ئەحمەدی شاملوو خوێندەوە –بە پێکەنینەوە- کە زۆر بە دڵی 
نەبوو و وتی لەو شێوازە شێعرییە وەرە دەر، کاتی خۆت بە فیڕۆ مەدە لەوەزیاتر. لە 
گەڵ کەسانی دیکەش وەک خوسرەوی گوڵسورخی پێوەندی باشم هەبوو. چونکە 
شەو و ڕۆژ بە شوێن جەرەیانی سیاسیی ڕۆژی ئێرانەوە بووم و دەمویست سەری 
لێ دەر بهێنم. نەک بە مەبەستی ئەوەی کە داخڵ بەو جەرەیانانە ببم، نا. زیاتر بە 
مەبەستی ئەدەبیات و شێعر وام دەکرد و دەمویست کار بکەم. نزیکیش بوومەوە 
لێیان. بەاڵم کە لە گەڵ زمانی زگماکی خۆم ئاشنا بوومەوە و زانیم بەو زمانە جوانتر 
و باشتر دەتوانم شێعر بنووسم، لەو جەرەیانانە دوور کەوتمەوە و زیاتر هاتمەوە 
بەرەو هەستە نەتەوایەتییەکانی خۆمان کە بە هەموو شێوەیەک پاماڵ کرابوون و 

لەبەرچاو نەدەگیران.

فریا:سەرەتاکەدەستتانکردبەنووسینبەزمانیزگماکی،شێعرەکانتانلە
چڕێگایەکەوەبالودەکردەوە؟

مەلەکشا: ئەو سەردەمە نە گۆڤارێکی وەها هەبوو کە تایبەت بێ بە شێعر و 
بابەتی کوردی، نە کەسیش بە جۆرێکی جددی بیری لە چاپ و بالو کردنەوەی 
کتێب دەکردەوە. زۆرتر لە کۆبوونەوە و ڕێوڕەسمە سیاسییەکان بوو کە جار و بار 
هەلێک دەڕەخسا بۆ کەسانێکی وەک من کە شێعرێک بخوێنینەوە. سااڵنیکی 
زۆر دوای ئەوە کە کەم کەم گۆڤاری کوردی هاتنە ئاراوە، منیش لە گۆڤار و 
هەفتەنامەکان نزیک بوومەوە. ئەگەرچی زیاتر لە ڕووی باندبازی و کەس و ئاشنا 
و ڕۆشناوە کارەکان چاپ دەکران. بەاڵم من زۆر پێشتر لەوە و لە سەردەمی 
فارسی نووسینمدا، چەن کەسێکم پەیدا کرد کە بتوانم لە ڕێگەی ئەوانەوە خۆم 
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دەرخەم. یەکیان حەسەنی موزەییەن بوو و یەکیشیان عەلیڕەزا تەبایی. ئیسماعیل 
خوویی و نووری عەالش کەسانێک بوون کە زۆر هەوڵییان دەدا یارمەتیم بدەن 
لەو بوارەدا. گۆڤارێکی بەرشکەستەمان گرتە خۆ بە نێوی “ئومیدی ئیران” کە بە 
شێوازێکی جددی توانیمان گەشەی پێ بدەینەوە و ناوی بخەینەوە نێو ڕۆژنامە و 
گۆڤارەکانی ئەو سەردەمەی ئێران و تەنانەت ڕێژەی چاپی گۆڤارەکەش تا ئاستێکی 
باش چووە سەر. هەر ئەو کارە بووە هۆی ئەوەی کە تا ڕادەیەکی باش بناسرێم و 
لەو ماوەدا کەسانێکی جددی داوای بابەتیان لێ کردم بۆ چاپ. ئەوە بۆ من زۆر 
سەرسووڕهێنەر بوو. لەو کاتەدا خوسرەو گوڵسورخیش لە گەڵ خێزانی گۆڤارێکی 
چاپ دەکرد بە نێوی “ڕازی گوڵی سوور” کە گۆڤارێکی زۆر پڕۆفێشناڵ بوو. هەموو 
شومارەیەک بابەتی منی چاپ دەکرد و بە تایبەت شومارەی شەش یا حەوت بوو 
کە دۆسییەیەکی تایبەتی لە سەر من کردبۆوە و تێیدا کەسانێکی زۆر لە سەر 
شێعرەکانم نووسیبوویان و ڕێژەیەکی باشی شێعرەکانیشمی پاشکۆی دۆسییەکە 
کردبوو کە بە گشتی نزیک ٤٠ الپەڕەیەکی دەگرتەوە. گوڵسورخی خۆمی خۆش 

دەویست و تەنانەت چەن جاریش هاتە ماڵمان و زۆر نزیک بووین پێکەوە. 
لە بواری ناسرانی شێعرەکانیشم بە زمانی زگماکی کە دەتوانم بڵێم زیاتر لە دوای 
شۆڕشی ئێرانەوە و بە تایبەت لە گۆڤاری سروەی ئەو سەردەمەدا کە سەرەتای 
بوو و ئاوڕێکی باش و جددیی لە ئەدەب و هونەری کوردی دەدایەوە، دەستی 
پێکرد. زۆربەی شومارەکانی سروە بابەتی منی تێدا بوو و ماوەیەکیش تەنانەت 
هاوکارییەکی جددیی ئەو گۆڤارەم کرد و وەکوو پیشەیەک تێیدا کارم دەکرد. 
هەر ئەوە بووە هۆی ئەوە کە شێعرەکانی من بە زمانی کوردی زیاتر ئاوڕییان لی 
بدرێتەوە و تەنانەت کەسایەتییە گەورەکانی ئەدەبی کوردیش لوتفی خۆیان نواند 
و لە سەر کارەکانی من قسەیان کرد. سەردەمێک لە گەڵ خوالێخۆشبوو مارف 
ئاغایی بە شوێن کۆبوونەوە و ساغ کردنەوەی کارەکانی سوارەی ئیلخانی زاده کەوتین 
و توانیمان لەو بوارەشدا زۆر کار بکەین. بە گشتی هەموو ئەو هەواڵنە بوونە هۆی 
ئەوەی کە کەم کەم لە نێو کۆمەڵگەی ئەدەبدۆستی کوردیدا جێگە و پێگەیەکی 

دیار بە دەست بهێنم و شێعرەکانم ئاوڕی جددیی لێ بدرێتەوە.

فریا:چۆنبووبڕیارتدابەکوردیبنووسیتووازلەفارسینووین
بهێنیت؟ئایالەوئاڵوگۆڕەیزمانینووسینتخۆشحاڵهەی؟پێتوانییەبەو

کارەغەدرتلەخۆتکردبێ؟
مەلەکشا: من نەک تەنیا پەشیمان نیم لەو کارە، بەڵکوو زۆریش شادمان و ڕازیم. 
چونکە ئەوەی ڕاستی بێ ئێمە تەنانەت ئەو کاتەش کە خەریکین بە زمانێکی 
دیکەی جگە لە زمانی خۆمان دەنووسین، لە راستیدا خەریکین خۆمان تەرجەمە 
دەکەینەوە و ئەو جۆرەی کە زمانی دایکییمان شارەزای هەموو کەلوکوونەکانی 
بیروهزری مرۆڤانەی ئێمەیە بۆ دەربڕینی هەست و سۆزمان، زمانێکی دیکە ناتوانێ 
ئەو کارەمان بۆ بکات. هەموو هەستێکی ئێمە بە زمانی دایکیمانە و هەر بەو زمانەیە 
کە وەرگری ئێش و ئازارەکانمان و خۆشحاڵی و شانازی و سەربەرزی و دیکەی 
هەستەکانمان دەبین. کەواتە تەنیا بەو زمانەشە دەتوانین بە باشی بەیانی بکەینەوە. 
زمانی ئێمە زیاتر پێویستی بە کار و خزمەت هەیە و دەبێ هەر کام لە ئێمە لە 
جێگەی خۆمانەوە هەوڵی بۆ بدەین کە زیاتر گەشەی پی بدەین و ڕازاوەتری 
بکەین. بۆیە هەرگیز پەشیمان نیم لەوەی کە ڕێگەی خزمەت و گەشەدان بە زمانی 
دایکیمم هەڵبژارد و لەم ڕێگەشدا ڕەنگە چەرمەسەری و لەمپەرگەلێکی زۆرم لە 
سەر ڕێ بووبێ، بەاڵم ئیستا کە ئاوڕی لێ دەدەمەوە، پڕ بە دڵ رازیم لە هەموو ئەو 

ئازارانەشی کە لە پێناو ئەو زمانەدا کێشاومە.

فریا:لەپێشانگایکتێبیئیمساڵیسنەکەلەمماوەدابەڕێوەچوو،کتێبیکۆی
بەرهەمەکانیبەڕێزتانوەکووکتێبێککەلەنێوکتێبەکانیدەزگایچاپی
پانیزدازیاترینفڕۆشیکردبووناویبرابوو،هەروەهاکتێبیکارەساتیش
لەڕێزیسێهەمیدەزگایکالێجداناویهاتبوو.بەگشتیئیمساڵیشو

زۆرێکلەوسااڵنەیکەکتێبەکانیبەڕێزتانلەپێشانگایکتێبپێشکەش
کراوە،فڕۆشێکیباشیبووەوپێشوازییەکیبێوێنەیلێکراوە.ئایائەم
پێشوازیوفڕۆشەباشە،هیچداهاتێکیبۆئێوەوەکوونووسەریکتێبەکان
هەیە؟یاخودباشتروایەبڵێمئەودەزگایانەیکەکتێبەکانیبەڕێزتانچاپو
باڵودەکەنەوە،لەداهاتیفڕۆشیئەوکتێبەکەجاریوایەبەچەندینچاپ

دەگات،بەشیئێوەچۆنحسێبدەکەن؟
مەلەکشا: بەڵێ. ئەوە زۆربەی ئەو کتێبانە کە ئیمساڵ ئەو فڕۆشە باشەیان هەبووە، 
چاپی دووهەم و سێهەم و تەنانەت پێنجەمیشی بووە. بەاڵم بە داخەوە بەشی ئێمە 
لەو پێشوازییە باشانەی کە لێیان دەکرێ و یا بڵێین نامێننەوە بە سەر دەستی 
دەزگای چاپەکانەوە، لە سەدا دە و دوازدەیە و ئەمە زۆر بەشێکی کەمە بۆ کەسێک 
کە بە ڕاستی ماندوو دەبێ بە بەرهەمهێنانی ئەو کتێبەوە و دەکرێ بڵێم بۆ کەسێک 
کە تەمەنی خۆی لە سەر نووسینی شێعر داناوە و هەموو ئەو شێعرانەش دەبن بە 
کتێبێک کە داهاتی ڕەنج و ئێش و چەرمەسەریی ژیانێتی، بەاڵم خۆی بەشێکی 
زۆر کەم لە الیەنە پۆزێتیڤەکەی –کە چاپ و باڵوبوونەوە و فڕۆشی کتێبەکانە- 
دەستی دەگرێت. بە گشتی بارودۆخی هەموومان وایە و هیچمان لەوە باشتر نین، 

تازە دەکرێ بڵێم کە ئەو بەشە دە دوازدە لە سەدییە، بۆ من ئاوا حسێب دەکرێ، 
ئەگینا بۆ شاعیران و نووسەرانی دیکە زۆر لەوە کەمترە و ڕەنگە هەر نەشبێت. بەاڵم 
چاری ناچارە و هیچی لەگەڵ ناکرێ. وایان لێکردووین کە تەنیا بەوە ڕازی بین 
کە شکور کتێبەکانمان چاپ دەبن و دەچنە بەردەستی خوێنەر، ئیتر هیچیشمان 
لێی دەست نەکەوت، کێشە نییە. ئەمە فەزای ناپڕۆفێشناڵ بوونی ئەدەب و کلتوورە 
لەم وەاڵتەی ئێمەدا و هیچیشی لەگەڵ ناکرێ. هەڵبەت هەندێک لەو وەشانخانانە 
باشترن و بەشێکی زیاتر بۆ من حسێب دەکەن، بەاڵم بە گشتی کێشەکە هەر 

هەیە و چارەسەری ئەستەمە.

فریا:لەچۆنییەتیچاپیکتێبەکانلەبواریکوالیتیودیزاینوجۆری
کاغەزوڕووبەرگو...ڕازیبوون؟

مەلەکشا: نا. بەداخەوە جاری وایە کتێبێکم لە بازاڕدا نایابیش بووە من هێشتا 
نەمدیوە، چبگا بەوەی پێش چاپ و بالو بوونەوەی، چەن بەرگێکی کتێبەکەم 
نیشان بدرێ بۆ ئەوەی کە ڕای من بزانن. کتێبی کۆبەرهەمەکان، لە چاپی 
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یەکەمی کە بە داخەوە بە هیچ شێوەیەک ڕازی نەبووم. بەاڵم لە چاپی دووهەمیدا، 
هاوڕێیەکم بە ناوی “ڕەزا نەقشبەندی” هاوکاری کردم و توانیمان کواڵیتی کتێبەکە 
لە بواری دیزاین و چنینی شێعرەکانەوە، تا ئاستێکی زۆر بەرز بکەینەوە و باشتر بێ 
لە جاری یەکەم. خاتوونێکی هاوڕێشم هەیە لە کانادا کە ئەویش بۆ بردنە سەرەوەی 
ئاستی کواڵیتی کتێبەکانم، زۆر یارمەتیم دەدات. خاڵێکی جێی سەرنج کە پێم 
خۆش بۆتی بگێڕمەوە ئەوەیە: کە لە چاپی دووهەمی ئەو کتێبەدا، کتێبی “زەڕە 
زەنجیری شەهیدان” کە کۆمەڵە شێعرێکی زووی خۆم بوو، هەر بە مجەوزی ئەو 
کۆبەرهەمانە چاپمان کرد و بە چاپی دووهەمەکەمان زیاد کرد و لە ٤٠٠ الپەڕەوە 
کردمانە ٦٠٠ الپەڕە. کە ئەوە زۆر بووە هۆی ڕەزامەندی و خۆشحاڵی خۆم. هەڵبەت 
من دەربایستی ئەوە نیم کتێبێکم بە چاپی شەشەم و حەوتەم بگات، بەاڵم هەوڵ 
دەدەم لە جاپەکانی دیکەدا، بواری کواڵیتی کتێبەکە لەوەی کە هەیە باشتری بکەم 

و بەرزتری بکەمەوە.

فریا:لەباشوور-لەشارەکانیهەولێروسلێمانی-ولەالیەندەزگایچاپ
وپەخشەکانیئەوێوە،تائیستاهیچپێشنیارێکتانبۆچاپیکتێبەکانتان
لەوێهەبووە؟ئایابەتەمایئەوەنینڕۆژێکلەڕۆژانکۆیکتێبەکانتان

لەوێش–بۆخوێنەرانیئەوێ-چاپبکەن؟
مەلەکشا: بێ گومان تا ئیستا لە الیەن دۆستی ئازیزمەوە کاک ئازاد بەرزنجی لە 
دەژگای چاپ و پەخشی سەردەم، چەن جار پێشنیاری ئەوەم پێدراوە کە ئەو 
کارە بکەم. بەاڵم بە داخەوە هەر جارەی بە بۆنەیەکەوە، دواکەوتووە و نەکراوە. 
بە دڵنیاییەوە لە باشوور ڕێژەیەکی باشی خوێنەری ئەدەبیمان هەیە کە زۆربەی 
ئەو خوێنەرانە بە جۆرێک لە گەڵ شێعرەکانی من ئاشنان و خوازیاری کتێبەکانم 
هەن. بەاڵم بە داخەوە بە هۆی نەخۆشی و نەتوانینی منەوە، تا ئیستا نەکراوە 
بچمە ئەوێ و گرێبەستییان لەگەڵ بکەم بۆ چاپی کتێبەکانم. هەڵبەت چەن 
ساڵ لەمەوبەر چووم و تەنانەت لە الیەن بەڕێز مەسعوود بارزانیشەوە پێشنیاری 
مانەوەم پێدرا و تەنانەت ماڵ و ژیانێکی باشیشیان خستە ئیختیاری خۆم و 
دایکمەوە، بەاڵم نەمتوانی و بە هۆی ئەوەی کە دڵم تەنیا لەم شارە ئۆقرە دەگرێت و 
دەحەسێتەوە، گەڕامەوە. بەالم بە تەمام بەمزووانە دیسان بچمەوە و لەوێ چەندەها 
کۆڕ و کۆبوونەوەی باش بۆ خوێندنەوەی شێعرم بە دەستەوە دەبێ کە لە الیەن 
ستافە ئەدەبی هونەرییەکان و کەناڵە ناسراوەکانی ئەوێوە بەڕێوە دەچێت. ئومێدم 
وایە کە بتوانم لەگەڵ دەزگا ناسراوەکانی چاپ و پەخشی کتێبیشدا، گرێبەستێکی 
باش بنووسم بۆ چاپی کتێبەکانم لەوێ. ئەوەی راستی بێ باشووری کوردستان لە 
ئیستادا هەلێکی باشە بۆ نووسەران و هونەرمەندانی ئێمە کە بتوانن لەوێ کارەکانیان 

باڵو بکەنەوە. بەالم بە مەرجێک لەوێش باسی باندبازی و ئاشنا و ڕۆشنا نەیاتە گۆڕێ 
و زیاتر مەبەستییان لە خزمەت و ناساندنی ئەدەبیاتێکی جددیی و پڕۆفێشناڵ بێ تا 
ناساندنی کەسە نزیکەکانی خۆیان لە باری خزمایەتی و سیاسییەوە. ئیستا لە هەموو 
کاتێک باشتر دەتوانین لە فرسەتەکانی ئەوێ کەڵک وەربگرین بۆ دەوڵەمەند کردنی 

ئەدەبیاتەکەمان و بە جیهانی کردنی ئەم پڕۆسە مەزنە کلتوورییە.

تۆڕە و مەجازی فەزای لە کە ئەوەندەی ئێوە شێعرەکانی فریا:
کۆمەالیەتییەکاندا،دەستبەدەستدەگەڕێت،لەفەزایچاپیووەشاندا
وەکووکتێبیاخودگۆڤار،بەوجۆرەکەشیاوە،بەداخەوەکاریلەسەر
نەکراوەوهەرئەمەڕەنگەبەجۆرێکلەجۆرەکانبەرهەمەکانیئێوەیوا
لێکردبێتکەئاستیڕێنووسیوچنینییان،بەپێینووسینیناشارەزایانەی
کەسەکانلەوجۆرەفەزایانەدا،دابەزێت.هەڵبەتئەمکێشەیەبەگشتی
لەگەڵزۆرێکلەنووسەرانیکوردهەیە.بەاڵملەبەرهەمەکانیئێوەدا
ڕەنگدانەوەیئەمخاڵەبەجۆرێکیدیکەبووە.ئێوەبۆزۆربۆنەیتایبەت
وەکووشەهیدبوونیکەسایەتییەگەورەکانیکورد،ئێعدامیڕۆڵەکانمان،
کۆڕەوەکانیکوردلەچوارپارچەیکوردستان،هەرسهێنانیسیاسەت
وئابووریلەپارچەغەدرلێکراوەکانیدیکەیکوردستانو...هتد،زۆر
بابەتیگەورەوتایبەتیتاننووسیوەکەبەحاسانیهەرلەڕێگەیئەمتۆرە
کۆمەاڵیەتییانەوە،زووترلەکتێبەکانتانچوونەتەنێوخەڵکی.ئایائەمخاڵە

چەنێکدڵخوازیخۆتانەوڕایبەڕێزتانلەسەرئەمبابەتەچییە؟
مەلەکشا: ئەوەی بە پێویستی دەزانم باسی لێبکەم، ئەوەیە کە پێم خۆشە خوێنەرانم 
بزانن کە من بە ڕاستی شاعیری “بۆنە” نیم و کەم شێعرم هەیە کە بە تایبەت 
بۆ بۆنەیەکی دیار و تایبەتیی مێژووییم نووسیبێ، نا. ئەگەر دانیشی بە وردی 
شێعرەکانی من بخوێنیتەوە و ڕێکەوتی نووسینەکەیان بەراورد بکەی، دەبینی کە 
زۆرێک لەو شێعرانە بە هیچ بۆنەیەکەوە نەنووسراون و تەنانەت لە گەڵ ڕێکەوتی ئەو 
بۆنانەی کە خەڵکی پێیان وایە بۆنەی فاڵنە شێعری منن، مەودایەکی زۆریان هەیە. 
بەاڵم ئەوە ڕەنگە الیەنێکی مێژووی ئێمە، یا خود شێوازێکی ئەو جۆرە شێعرانە بێ 
کە وەها بە حاسانی لە گەڵ بۆنە جۆراوجۆرەکاندا، دەگونجێت و ڕێک دەخرێن. 
بۆ نموونە من بێ ئەوەی لە بیری شتێکدا بووبێتم یا مەبەستێکم بووبێ، هاتووم 
لە شێعرێکدا لە سەر مەرگی کەسێک، شەهیدێک وەکوو ناوێکی گشتی نەک 
ناوێک بە نموونە، چەند کۆپلەیەکم نووسیوە، دوایی لێیان پرسیوم –بە پێکەنینەوە: 
یەخەیان گرتووم- کە ئەو شێعرەت بۆ کێ نووسیوە؟ بۆ کێم وتووە؟ ئەبێ ئەم هەموو 
ساڵە بۆتان دەرکەوتبێ کە من الیەنگری هیچ حیزبێک و ڕێبازێکی تایبەت نیم، 
ئەوەشی کە دەبینن هەر ئەو شیوەنەی کە وا من کردوومە بە شێعر بۆ شەهیدێک 
و کەسایەتییەکی نادیار، بە بۆنەی شەهیدبوونی ڕێبەرانی کوردەوە داندراوە، من 
ئاگەداری نەبووم و ناکرێ بۆ ئەوەش هیچ وەاڵمێکی الیەنێکی تایبەت بدەمەوە کە 
بۆ وابووە؟ ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی ئێمە و ئەو بەسەرهاتانەی کە وا لە درێژای 
ئەم مێژووەدا بە سەرماندا هاتوون. ئیتر بە مەحزی ئەوە شاعیرێک لە شوێنێک 
شیوەنێک دەهۆنێتەوە، خێرا ئەو بەسەرهاتانە دەگرێتەوە، نابێ کەسی پێ تاوانبار 
بکرێت و بخرێتە ژێر پرسیارەوە. زۆر نموونەی دیکەی ئاوا هەن. بۆ نموونە شێعرێکم 

هەیە کە ئاوا دەست پێدەکات:کە خۆم ناسی، وتم دایە/ من کێم و چیم؟
لە هەزاران جێگە ئەو شێعرە بەکار هاتووە و ڕەنگە هەرکەس بەمەرامی خۆی 
بە بارێکا خستبێتی. لە حاڵێکدا مەبەستی من هیچ یەک لەوانە نەبووە کە باسی 
لێدەکرێت. هەر کەسێکیش موختارە لە بۆنە و ڕێوڕەسمی خۆیدا شێعری من 
یا هەر شاعیرێکی دیکە بەکار بهێنێت و لە مابەینی وتار و پڕۆگرامەکانیدا، 
بیخوێنێتەوە. بەاڵم ئەوە نابێتە هۆی ئەوە کە جەخت بخەینە سەر شاعیرەکەی 
و بڵێین تۆ سەر بەو ڕێکخراوە و حیزبەی کە شێعرەکەی تۆیان خوێندووەتەوە و 
یا نەخێر و تۆ ئەو شێعرەت بۆ ئەو بۆنەیە نووسیوە. من پێکەنینم بەم ڕوانگە و 
هەڵوێستەی هەندێک کەس و الیەن دێت. من وەکوو خۆم ئیستا بەو قەناعەتە 
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گەیشتووم کە شێعر دەبی بچێتە نێو خەڵک. شاعیر دەبێ هەموو هەوڵی ئەوە بێ 
کە شێعرەکانی ڕێگە بکەنە نێو دڵی کۆمەڵگا و ببنە وێردی سەر زمانی خەڵکی ئەو 
کۆمەڵگایە. هەڵبەت دیارە مەبەستی من لەمە، شێعری کالسیک و سوننەتی نییە، 
بەڵکوو من باسی شێعری نوێ ئەکەم. شێعری نوێ زیاتر باسی ژانەکانی کۆمەڵگایە 
و ئیتر لەو ڕوانگەیەی شێعری سوننەتی و کالسیک کە هەر باسی گوڵ و بولبول 
بوو، دوور دەکەوێتەوە و زیاتر لەسەر ئەوە پێداگری دەکات کە ئازارە مێژووییەکانی 
گەلەکەی بەرباس بداتەوە. ئەم خاڵەش کە باسمان لێکرد، خۆی نیشانەیەکە بۆ ئەو 
مەبەستەی کە وتم. واتە ئەوەی وا شێعرێک بۆ هەر بۆنە و ڕێوڕەسمێکی دیاریکراو، 
بەکار دەهێندرێت و دەخرێتە پاڵ ئەو جۆرە بۆنانە، خۆی نیشان دەدات کە ئەو 
شێعرە باسی ئازارە گشتییەکانی کۆمەڵگای کردووە و چووەتە نێو دڵی کۆمەڵگا 

و –بە پێکەنینەوە- چیش لەمە باشتر؟

فریا:دوایینبابەتێککەلەئێوەباڵوبووبێتەوەچیبووەولەکامباڵڤۆکدا
وکەیباڵوبووەتەوە؟

مەلەکشا: ئەوەی ڕاستی بێ زۆر حسێبی ئەوانەم لە دەستدا نییە. دوایین بابەتێک کە 
باڵو بووبێتەوە و خۆم ئاگەداری بم بە شێوەی وتار بووە کە لە گۆڤارە کوردییەکاندا 
و لەسەر کارەکانی من نووسراوە. بابەتی خۆشم لەم چەند مانگەی دواییدا لە چەند 
گۆڤارێکی کوردیی ناوخۆ و دەرەوەدا باڵو بووەتەوە کە بە داخەوە ئیستا لە زەینمدا 
نییە کام گۆڤارانە بوون. چونکە ئەوەی ڕاستی بێ من زۆر ئیهتیمام نادەم بە کۆ 
کردنەوەی ئەو الپەڕە گۆڤارانەی کە کارەکانی منی تێدا باڵو بووەتەوە و هەمیشە بە 
پەرشوباڵوی لەمالوئەوال بینیومن، یا لە ڕێگەی دۆستانەوە ئاگەدار بوومەتەوە. مرۆڤ 
کاتێ تەمەنی تێپەڕ دەبێ و دەڕوا بەرەو ژوور، زۆر تاقەتی هەنێک کاری نامێنێ. 
منیش وەک خۆم –هەمیشە- بە خەمی نووسینەوە بووم زیاتر. بۆ باڵو کردنەوەی 
بابەت هەمیشە کات هەیە و نەشبێ –بە پێکەنینەوە- دوای مردن کەسانێکی 
دڵسۆز هەر پەیدا دەبن کە شانی ژێر بدەن و بابەتەکان باڵو بکەنەوە. ئەوەختە 
ئەوەی باشە هەرچی بکەوێتە دەستیان چاپی دەکەن. –کەمێک پێدەکەنێ و دوای 
چەن چرکە بێدەنگی دیسان درێژە بە قسەکانی دەداتەوە و دەڵێ- زەمانێک لە 
گەڵ مارفدا –مارف ئاغایی- دەگەڕاین بە شوێن شێعرەکانی سوارە ئیلخانی زادەدا 
و هەموو هەموغەممان ئەوە بوو شێعرەکانی بە کامڵی پەیدا بکەین. هەمیشە قسەم 
ئەوە بوو بۆ مارف، ئەمگوت: “مارف ئەوەت لە بیر بێ سوارە لە چاو شێعری فارسیدا، 
شاعیرێ زۆر گەورە نییە، ها! ئەوەت لەبیر بێت. ئەگەر بێ تەعەسوب حسێبی 
بکەین، ئەو شاعیری دەرەجە سێی شێعری فارسییە.” کەچی ئیستا ئەبیسم 
کەسانێک هەڵساون و ئەڵێن سوارە هیچ کەمییەکی لە شاعیرە گەورەکانی فارس 
نییە و تەنانەت لە گەڵ شاعیرانێکی وەک نیما و شاملوو بەراوردی دەکەن. من ئەم 
تەعەسوبەم پێ باش نییە. کابرا چووە لەسەر سوارە نووسیوێتی: شاعیرێکی تاقانە کە 
شێعرەکانی گشتی دانسقەن و تازە وەکوو ئەو وجوودی نابێتەوە! کاکە بۆ وا دەکەن؟ 
دەتانەوێ بەو کارانە چی بسەلمێنن. بەخوا ئەو تەعەسوبە جگە لە سووکی و بێ 
بایەخ کردنی ئەو شتانەی کە هەمانە و پێویستە بە بێ تەعەسوب خوێندنەوەیان 
لەسەر بکەین تا مێژووی ئەدەبیی خۆمانی پێ دروست بکەین؛ هیچ دەسکەوتێکی 
دیکەی نییە بۆمان. داوەرییەکانی ئێمە هیچی زانستییانە نین و کاتێکیش قسە 
دەکەی هەمووی تاوانبارت دەکەن بەوەی کە ڕێزی کەسە باشەکانی خۆمان ناگرم. 
وا نییە برا. کەسێک بهێنن بە چاوێکی زانستییانە و شێعرناسانە، بەراوردی بکات. 
زمانی زگماکی جیاوازی زۆرە لەگەڵ زمانێکی بێگانە کە تۆ دەتەوێ شێعری پێ 
بنووسی. من سەرەتا بە زمانی فارسی دەستم بە نووسینی شێعر کرد. دڵنیا بن 
ئەگەر سەد ساڵی دیکە خۆم ماندوو بکردایە بە نووسینی شێعری فارسییەوە، 
هەرگیز نەدەگەیشتمە شێعری ئەخەوانی سالس. من لە نیوەی ڕێگەدا بووم کە 
شێعری فارسیم البرد و هاتمەوە نێو زمانی زگماکی خۆم و بە کوردی دەستم بە 
نووسینی شێعر کرد. بەو حاڵەوە هەر یەکەم شێعری کوردیم بووە وێردی زمانی 
خەڵکی ئەو سەردەمە. ئەزانی بۆ؟ چونکە ئەوە زمانێکە کە من بیری پێ دەکەمەوە، 

قسەی پێدەکەم، پێی دەژیم، پێی دەگریم و هەموو خۆشی و ناخۆشییەکانم بەو 
زمانە ئەزموون دەکەم و لەگەڵ هەموو تایبەتمەندییەکانی ئەو زمانەدا ئاشنام. کاتێک 
ئێژم: ئـــــــــــــــاخ، کزەی جەرگم! دە وەرە بە فارسی ئەم هەستەم بۆ دەربڕە، 

بەشێوەیەک کە کوردێک هەستی پێی بجووڵێت.

فریا:پرسیارێکیگرینگکەهەیە،چۆنیەتیهەڵسوکەوتیڕۆژنامەوگۆڤارە
کوردییەکانەلەگەڵبەڕێزتان.چەندەئاگەداریئەوبابەتانەهەیکەلەسەر
ئێوەدەنووسرێتولەڕۆژنامەوگۆڤارەکانداباڵودەبێتەوە.ئایائەوانەی
گفتگۆیانلەگەڵکردووی،چەندەدەروەستوڕاستبوونبەنسبەت

پرسیارەکانیانوئەووەاڵمانەیئێوەکەبەالڕێدابردبێتیانیاننا؟
مەلەکشا: ئەوەی ڕاستی بێ، هەروا کە پێشتریش باسم کرد، تەنیا لە ڕێگەی 
دۆستانەوە ئاگەدار دەکرێمەوە و زۆرجار لینک یا خود وێنەی ئەو بابەتانەی لە سەر 
شێعرەکانی من نووسراون، بە دەستم دەگات. هەڵبەت لە بواری وتار و شیکاریی 
شێعرەکانەوە کە ئەوە من نابێ هیچ بڵێم. چونکە مافی ئەو توێژەرەیە کە خۆی 
چۆنی پێ زانستی و پسپۆڕانە بێ، لەسەر بابەتێک بدوێت و بە پێی ئەو خوێندنەوەی 
کە لەو بابەتە هەیەتی، شیکاری و توێژینەوەی خۆی پێشکەش بکات. بۆ نموونە 
هەر لەو ژمارەی گۆڤاری “شی”ـدا کە ئێوە خوێندنەوەیەکتان لەسەر شێعرەکانی 
من و دنیای نووسینم، دانابوو و بە قەڵەمی هاوڕێی الو “ئەنوەری عەڕەب” نووسرابوو. 
بە گشتی شیکارییەکی خراپ نییە، بەاڵم لە زۆر جێگەدا بێ ئەوەی ئەو جۆرە 
کە شیاوە بچێتە نێو ناخی ڕاستەقینەی شێعرەکانەوە، باسی ئەوە بۆ خوێنەر 
دەکا کە دنیا شێعری من، دنیایەکی تاریک و نائومێدانەیە. لە حاڵێکدا ئەوە بە 
ڕای من خوێندنەوەیەکی دروست نییە. ئەمە من خۆم نابێ باسی بکەم، بەاڵم 
پێویستە خوێنەر ئەوە بزانێت کە ئەو بیرۆکەیە دروست نییە. چونکە لە شێعرەکانی 
مندا، تەنانەت لەوانەدا کە بۆنی خەم و کەسەرییەکی قووڵی لێدێ، ئومید بەرق 
دەداتەوە و بە ئاشکرا دەدرەوشێتەوە. هەرچەن پێم وابێ خوێنەر خۆی ئەمە بزانێ 
و پێویست بەوە نەکا ڕوون کردنەوەی بۆ بدرێت. چونکە هەروا کە وتم بۆ ئەو وتار 
و لێکۆڵینەوانەی کە لەسەر شێعرەکانی من نووسراون و لە گۆڤار و ڕۆژنامەکاندا باڵو 
بوونەوە، پێویست ناکا من دەخالەت لە هیچ خاڵێکیدا بکەم. بەاڵم کاتێک باسەکە 
دێتە سەر گفتگۆ و وت ووێژ، ئیتر جیاواز دەبێتەوە. دەبێ ڕۆژنامەنووس ئەوەندە 
دەروەست بێ بە کارێک کە دەیکا کە هیچ قسەیەکی ناڕاست نەنێ بە زاری ئەو 
کەسەوە کە خەریکە وت و وێژی لەگەڵ دەکات. زۆر جار ئەو شتە بۆ من پێش 
هاتووە کە بە داخەوە بووەتە هۆی ناڕاحەتی و دڵئێشانم. بۆ نموونە لەم دواییانەدا 



شیـ150

لە الیەن دۆستێکمەوە ئاگەدار کرامەوە کە لە ڕۆژنامەی هەولێردا بابەتێک وەکوو 
ناساندنی من باڵو بووەتەوە کە گوایە لەوێدا باس لەوە کراوە کە شاملوو لە سەر 
شێعری من قسەی کردووە و وتوویەتی شێعری من و شەفیعی کەدکەنی وەکوو 
یەک وان و... هەندێک قسەی زۆر نابەجێی دیکە کە بەڕاستی بۆ من زۆر جێی 
داخە ئەو قسانە بە بێ ئەوەی هیچ تەعەهود و ڕاستییەک لە خۆ بگرن و پڕن لە 
درۆ و ناڕاستی، لە ڕۆژنامەیەکی کوردیدا باڵو دەبنەوە. یان لە زۆر وت ووێژی دیکەدا 
کە لە خۆڕا هەندێک قسەی ناڕاست و درۆ نراوە بە دەمی منەوە. لە حاڵێکدا من 
هەمیشە وتوومە کە ئەوانە گشتی درۆن و شاملوو هەرگیز لە هیچ شوێنێک باسی 
منی نەکردووە. تەنیا ئەو باسە نەبێ کە خۆم جاری تر ئاماژەم پێکردووە و وتوومە 
کاتێک شێعرم لە حوزووری شاملوودا خوێندەوە، زۆر بە ناخۆشی و تووڕەییەوە باسی 
شێعرەکەمی کرد و وتی دەورەی ئەو شێعرانە ئیتر بەسەر چووە. ئیتر من نازانم 
ئەمە لە کوێ شاملوو شتی وای دەربارەی من وتووە، خۆم نەمزانیوە؟ بە دڵنیاییەوە 
من باوەڕم وایە شاعیر کەسایەتییەک نییە کە بە تەئید و تاریفی شاعیرێکی دیکە 
ببێتە شاعیر و بەرز ببێتەوە. شاعیر لە ڕێگەی شێعرەکانییەوە پەیوەندەی دەکا 
بە دڵی کۆمەڵگەی خۆیەوە و تەنیا شێعرە دەبێتە هۆی سەنگینی و سووکی 
شاعیرێک. هیوادارم ڕۆژێک ڕۆژنامەوانیش لە الی ئێمە بەو ئاستە پڕۆفێشناڵە 
بگات کە نووسەران و شاعیران و هونەرمەندان هەراسی ئەوەیان نەبێ لە گەڵ 

گۆڤار و ڕۆژنامە، دانیشتن بکەن و نەترسن لەوەی قسەکانیان تەحریف دەکرێت 
و بەالڕیدا دەبردرێ. کە ئەوە بە دڵنیاییەوە لە سەر کەسایەتی ڕاستەقینەی ئەو 
شاعیر و هونەرمەندانە کاریگەریی خراپی دەبێت و نابێ ڕۆژنامەکان ئیجازە بدەن بۆ 
بازاڕگەرمیی خۆیان، هەموو چەشنە درۆ و ناڕاستییەک لەسەر ژیانی کەسایەتییە 

ئەدەبی و هونەرییەکان، بگاتە دەست کۆمەڵگە و ببێتە هۆی ڕووخانییان.
فریا: شتێک کە ئیمڕۆ بە ڕاستی لە نێو کۆمەڵگەی شاعیران و نووسەرانی 
ئێمەدا، بە شێوەیەکی زۆر ئازاربەخشانە هەست بە نەبوونی دەکەین، دەروەست 
بوونی نووسەرانمانە. ئەو جۆرەی کە من ئاگەداری ئەو بابەتە هەم، هەر ئیستا 
لە ڕۆژهەاڵت زیاتر لە پێنج هەزار نووسەر و شاعیرمان هەیە کە لە هەموو کۆڕ و 
کۆبوونەوەکاندا، دەبیندرێن و تەنانەت زۆرینەی ئەمانە چەندەها کتێبی باڵوکراویان 
هەیە. بەاڵم دەبینین هێشتا ڕێژەی چاپی کتێبی نووسەرێکی کورد لە ٥٠٠ دانە 
و هەزاردانەدایە، کە ئەمە ئاماژەیەکی تاڵە بەوەی کە تەنانەت شاعیران و نووسەرانی 
ئێمە، ئامادە نین کتێبی یەکترین بکڕن و بەو جۆرە پشتیوانی لە خۆیان و لەو 
کۆمەڵگەی کە هەمیشە لە الیەن چاوچنۆکانەوە، حەز بە نەمانی دەکرێ، بکەن. 

لەوە گرینگتریش ئەوەیە لە تەنگانەکاندا کە دەبینین کێشەیەکی جددی بۆ کۆمەڵگە 
دێتە پێش، وەکوو کوشتنی کۆڵبەران، یا خود زۆرێک لەو پڕۆسە جەرگبڕانەی کە 
سااڵنە بەسەرماندا دێن، یەک نووسەر و هونەرمەندی کورد –تەنانەت لە کاناڵە 
تاکەکەسییەکانی خۆشیاندا لە فەیسبووک و ئینستاگرام و تێلێگرام و...- متەقیان 
لێ نایەت. پێنج هەزار بێدەنگی... ئەوە لە حاڵێکدایە کە لە وەاڵتانی دیکە –زۆر دوور 
نەچین، تەنانەت- لە نێو هەر ئەم کۆمەڵگەیەی فارسی پەنادەستی خۆماندا، لە هەر 
کێشەیەکی ورد و درشتی کۆمەڵگەدا، هەست بە سێبەری قورسی نووسەران و 
هونەرمەندان دەکەین و زۆر جار دەبینین دەسەاڵت لە ترسی الیەنگرییەکانی ئەوان 
لە مژارە کۆمەاڵیەتییەکاندا و لەو زوڵمانەی لە کۆمەڵگەیان دەکرێ، دەکشێتەوە و 
ناوێرێ چیدی درێژە بەو باس و خواسە بدات. پێم خۆشە بیر و ڕای بەڕێزتان لەسەر 
ئەم نەبوونی تەعەهوود و دەروەست بوونەی نووسەران و هونەرمەندانی کورد بزانم.

مەلەکشا: بە داخەوە ئەوە کێشەیەکی زۆر گەورە و ڕیشەدارە و پێم وانەبێ چیتر 
بە قسە کردن و بەرباس دانەوەی، چارەسەری بکرێ. من پێم خۆشە لەسەر ئەم 
بابەتە بە وردی قسە بکەم و هەموو هۆکارەکان و خەسارەکانی ئەم خاڵە گرینگە 
بخەمە بەرباس. بەاڵم هەروا کە دەزانن ناکرێ. هەر ئەو نەبوونی تەعەهوودە کارێکی 
کردووە کە ئەو چەند کەسەش لە نێو شاعیران و نووسەراندا کە دەتوانن و دەیانەوێ 
قسە بکەن، نەوێرن بە عامی ئاشکرا پشتگیری لە کۆمەڵگاکەیان بکەن. ئەگەرچی 
من هەر لە بە شێعرەکانم، هەمیشە دەرەوەست 
بوونی خۆمم نیشان داوە و بە زمانی وشە بە 
کۆمەڵگاکەمم وتووە کە لەگەڵتاندام، بەاڵم... –
هەناسەیەکی قووڵ هەڵدەکێشێت و بێدەنگ 
دەبێت. وەها کە ئیتر مافی ئەوە بە خۆم نادەم 

لەوە زیاتر درێژە بەو باسە بدەم-.

کەمی بە زۆر ڕەنگە کە پرسیارێک فریا:
ماددیی بواری لە کرابێت نووسەرێک لە
ئەدەبیاتەوەیەوئەویشئەوەیەئایائەدەبیات
تەئمین ڕۆژانەت بژیوی توانیوێتی چەندە

بکاتوبتژیەنێت؟
مەلەکشا: هیچ. بە داخەوە ئەدەبیات نەک تەنیا 
نەیتوانیوە من بژیەنێت و بژیوی ڕۆژانەی ژیانم 
تەئمین بکات، بەڵکوو زیاتر منیشی بە قوڕدا 
بردووە و هەمیشە ئەوە من بووم بۆ ئەوم خەرج 
کردووە و لە هەموو حەز و تاسەکانم گوزەراوم، 

ئەو هیچی بۆ من نەکردووە تا ئیستا...

فریا:ئایاپێتوایەڕۆژێکلەڕۆژان،ئەدەبیاتچیتربەمشێوەلەگەڵ
کە بێت ڕۆژگارێک و نەکات دڵڕەقانە وا مامەڵەیەکی خۆی ڕۆڵەکانی
نووسەرانوشاعیرانیئێمەشلەڕێگەیکتێبەکانیانەوەبژینوکاریچاپ
وپەخشیکتێبلەنێوئێمەشداوەهاپڕۆفێشناڵببێتەوەکەچیترپێویست
بەوەنەکانووسەرانمانلەالیەکەوەبەشوێنبژیویڕۆژانەیژیانیانداعەڤداڵ
بنولەالیەکیدیکەشەوەلەخەمینووسینوتەواوکردنیبەرهەمەکانیان

وچاپوباڵوکردنەوەیاندابن؟
مەلەکشا: نا. پێم وا نەبێ ئەو شتە هەرگیز ڕووبدات. یان النیکەم بەم زووانە 
ڕووبدات. هەڵبەت ئەوە نیشانەی بەدبینی من نییە، بەڵکوو من ئەوەی وەکوو 
ڕووی ڕاستیی باسەکە دیومە و ئەزموونم کردووە، دەیخەمە بەردەست. ڕەنگە 
لە ئەورووپا، لە ئەمریکا، ئەو شتە بۆ نووسەرێکی ئێمە تا ئاستێک ڕووبدات –کە 
دەبینین بۆ نووسەرانی خۆیان لە ئاستێکی زۆر بااڵدا، ئەو بابەتە بایەخی خۆی پەیدا 
کردووە و چیتر نووسەرانیان ناچار نین بۆ پەیدا کردنی بژیوی ڕۆژانەی ژیانیان، 
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لە سەر نووسینەکانیان بوێستن و ماوە ماوە لێی دابڕێن- چونکە ئەوان ئیتر بە 
پێی ئەو گشتە تەمرینی ڕۆشنبیرییە کە کردوویانە و خۆیان لە بواری کلتووری 
و هونەرییەوە بەهێز و پتەو کردووەتەوە، بوونی نووسەر و ئەدەبیات بۆ کۆمەڵگا 
بە زەروورەتێکی زۆر جددی دەزانن و هەر خەڵکەکە خۆی –تەنانەت بە کڕین 
و خوێندنەوەی کتێبیش بووبێ- ناهێڵن نووسەرانیان پەکیان بکەوێت. هەر بەو 
هۆیەشە کە ڕێژەی چاپ و فڕۆشی کتێب لەوێ هەزار ئەوەندەی الی ئێمەیە. 
بەاڵم لە وەاڵتانی ڕۆژهەاڵتدا –بە تایبەت ئەو وەاڵتانەی کە تێیدا هیچ دەنگێکی 
دیموکڕاسی نییە- هەموو نووسەران و هونەرمەندانی بە خراپترین شێوە دەژین و 
دەمرن و هیچ ڕێزێک لە بەرهەمەکانیان ناگیرێت و تەنانەت ڕێژەی چاپ و فڕۆشی 
کتێبەکانیشیان –بە زۆرەملێ- خۆی دەگەیەنێتە ٥٠٠ دانە و هەزار دانە کە بە 
داخەوە خەرجی چاپەکەشی دەرناهێنێتەوە. لێرە هیچ شاعیر و نووسەرێک نابینی 

بارودۆخێکی باشی هەبێ.

فریا:وەکوودواهەمینپرسیار:ئەگەرجارێکیدیکەلەدایکببیتەوە،
ئامادەیدیسانببیتەشاعیر؟پێتخۆشەئەگەروابوو،بەچزمانێکلە

دایکببیتەوەوببیتەشاعیریچزمانێک؟
مەلەکشا: )بە پێکەنینێکی تاڵەوە( ئەرێ و نا. بێگومان، ئەگەر جارێکی دیکە لە دایک 
ببمەوە پێم خۆشە ببمە شاعیر بەاڵم نەک شاعیرێک کە شێعر دەنووسێ. من لە 

شاعیر بوون پەشیمان نیم. هەر نووسەر و شاعیرێک بە بڕوای من خوداخالەقە، 
واتە نووسەران خالەق و ئەفرێنەری دنیایەکن کە خۆیان بە جوانی دەزانن و 
حەز دەکەن هەموو خەڵک لەو جوانییە بەشدار بێت. نووسەران چیها جیهانی 
جیاوز دروست دەکەن و مرۆڤانێکی جیاواز لەم مرۆڤانەی لە دەوروبەرمان هەن 
دەخوڵقێنن، ڕێک وەک خودا حاکمن بە سەر ژیانی ئەو مرۆڤانە و ئەو جیهانەدا 
کە دەیخوڵقێنن. وەک خودا بە مەیلی خۆی، دەیانژیەنێ، دەیانکووژێ، چیی پێ 
خۆش بێ لەگەڵیان دەیکا. ئەمە چێژێکی کەم نییە و پێم وانەبێ هەرگیز بتوانم 
دەستبەرداری ئەم چێژە بم. بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێ هەموو خواست و حەزی من 
ئەوەیە کە ئەگەر جارێکی دیکە لە دایک بوومەوە، لە ڕێگەی شێعر نووسینەوە 
ژیان نەکەم. بەڵکوو حەزم لە کشتوکاڵە و خۆزگەم دەخواست لە گوندێک لە دایک 
ببمەوە کە هەر لە منداڵییەوە خەریکی کشتوکاڵ بم، بەاڵم بە ڕۆحێکی شاعیرانەوە. 
هەر بەم ڕۆحەوە کە ئیستا خەریکی نووسین و خوڵقاندنم. چونکە هەروا کە پێشتر 
باسم کرد شاعیر بوون ژیانی منی بە قوڕدا بردەخوار و هەرگیز هیچ خزمەتێکی 
ئابووریی بە من نەکرد. بەڵکوو ئەوەشی کە بووم لێ سەندم و لە ڕێگەی ئەدەب و 
شێعر و کتێبدا، پێی خەرج کردم. بۆیە پێم خۆش نییە ببمەوە بە شاعیر، بەاڵم 
ئاواتم ئەوەیە ئەگەر جارێکی دیکە ئەو هەلەم بۆ بڕەخسێ، کشاوەرزێکی شاعیر بم 

و شاعیرانە ژیان بکەم.
 

بێوەاڵت

چلساڵەمن
تەرمیخۆمملەکۆڵناوە
دەیگێڕموئەشکئەڕێژم
ڕێگەیدووریتەمەنئەبڕم
بستێخاکمدەستناکەوێ
ئەمجەستەپڕلەئازارەی
تیابنێژم
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“عادلقادری”نووسەروڕۆژنامەوانیچاالکیئەمسەردەمەیڕۆژهەاڵتەکەبەردەوام
بابەتگەلی لەسەر ناوخۆودەرەوەیوەاڵتدا، لەزۆربەیڕۆژنامەوگۆڤارەکانی
جیاوازیئەدەبی،کۆمەاڵیەتیوسیاسییڕۆژەڤ،شیکاریوخوێندنەوەیجددیی
ووردبینانەیهەبووەوتوانیوێتیلەماوەیچەنساڵیڕابردوودا،وەکوویەکلەو
سیمادڵسۆزانەدەربکەوێکەبەوپەڕیدەروەستیوئەمەگدارییەوەبەنسبەت
کۆمەڵگەیخۆی،هەڵوێستوهزریجددیوزانستییانەینیشانداوە.عادڵلە
ئیستادا،یەکلەودەگمەننووسەرانەیەکەبەوردیئاگەداریدۆخیڕۆژهەاڵت-بە
تایبەتلەناوچەکانیئیالموکرماشان-هەیەوخوێندنەوەیەکیقووڵیلەسەرکێشە
وپرسەکانیئەمتافەیئەودووکۆمەڵگەیەهەیە.ئەمدیمانەیەبۆبەرپرسدانەوەی
کێشەکانیئیالموکرماشانلەسەرپرسەشوناسخوازەکانیئیمڕۆ،سازکراوەکەلە
ڕوویواقیعەوەئاماژەبەزۆربەیکێشەجددییەکانیئەوبەشەیڕۆژهەاڵتدەکات.

شەریففەالح:پێناسەوتێڕوانینیئێوەبۆناسنامە)شوناس(ینەتەوەییچییەو
پێتوایەڕەگوبنەچەوتوخمەکانیچینوچۆنگەشەدەکات؟

عادڵقادری: لە راستیدا وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە لێرەدا بە شێوەیەکی خێرا و 
سەرپێیی دەکرێت، چونکە بۆ گەڕان بەدوای شوێنپێکانی شوناس و نەتەوە و دەرکەوتن 
و تێکەڵبوونیان لە یەک قەبارەدا، دەبێ ئێمە بەنێو مێژوویەکی دوور و درێژ و لە 
هەمانکاتدا دوور و نێزیک سەفەر بکەین و بەدوای وێنەکانی شوناسی خۆماندا بگەڕێین 
لەڕووی  هەم  و  سیاسییەوە  لەڕووی  هەم  کە  ئاوێنەیەک  مێژوودا،  ئاوێنەی  لە 
مێژوونووسییەوە سەدان و بگرە هەزارن لەتی تێکەوتووە و هەر لەتێکیشی کەوتۆتە 
شوێنێک، بۆیە دەتوانم بڵێم بەشێکی هەرە زۆری ئەو قەیرانە گەورەیەی لە رەهەندگەلی 
جۆراوجۆرەوە کۆمەڵگەی کوردی و بوونی مرۆڤ کوردی تەنیوەتەوە لەم ئاریشە و 
قەیرانە زەبەالحەی کە ناوی پێواری، یان غیابی ئامادەیی ئێمەیە لە مێژووودا زەق 
بۆتەوە. مێژوو رووبەرێکی گەورەیە بۆ دەرککردن و فامکردنی شوناس بە هەموو رەهەندە 
زۆر و زەبەندەکانییەوە، راستە کە شوناس لە هەندێ واتادا فۆرم و دەرکەوتەیەکی 
ئایدۆلۆژیکی هەیە، بەاڵم الیەنی گشتی و وجوودی شوناس بابەتێکی یونیڤێرساڵ و 
جیهانگیرە و هیچ کولتوور و شارستانییەتێکیش بوونی نەبووە لە دنیادا کە بەناو 
قەیرانێکی گەورەی شوناسدا تێنەپەڕیبێت. پەیوەست بە مێژووی خۆمانەوە، دەشێت 
چەند شتی گشتی بڵێم ئەوکات دەچمە سەر وەاڵمێکی وردتر بە پرسیارەکەتان. ئێمە 
تا هەنووکەش و بەپێی هەندێ پێوەری ئەوڕۆیی ناتوانین بڵێین خاوەن مێژوویەکی دیار 
و بێ گرێ و گۆڵین، بۆ؟ چونکە سەرەڕای هەموو ئەو باسانەی کە لەبارەی کەونینە و 
دێرینەبوونی جوگرافیا و شارستانییەت و کولتووری مرۆیی ئێمەوە دەکرێت هێشتا ئێمە 
خاوەنی میتۆدێکی مێژوونووسی هاوچەرخ نین واتە ئەو مێژووەی کە بۆ ئێمە نووسراوە 
ئەگەر بەپێی پێوەری زمانمەندی لێکی دەینەوە، ئەوا یەکەمین دەقی مێژوونووسیی 
کوردی هی شەرەفخانی بەدلیسییە و بە فارسی نووسراوە و خودی شەرەفخانیش کە 
لە1542ی زاینی/949ی قەمەری لە نێزیکی شاری قوم لەدایک بووە و چونکە وەکوو 
فەرمانبەرێک لە سیستەم و پێکهاتە سیاسییەکانی ئێرانی سەفەوی و عوسمانی تورکان 
دا ئیشی کردووە، بێگومان کتێبەکەی لەژێر کاریگەری تێڕوانین و فۆرمی گێڕانەوە و 
تۆمارکردنی واقیع و رووداوەکانە و بەپێی دیسکورسی سیاسی-ئایینی سەفەوی و 
عوسمانی. لێرە دایە تێدەگەین کە واتای “زەمەن” چەندە لە هەناوی مێژوودا گرینگە، 

“زەمان”ێک کە تۆ غەیبەتت بووە لە مێژوودا، یان هەر هۆکارێکی تری بووە سیستەم و 
پێکهاتگەلی ئایینی جیاجیا و ئایدۆلۆژیک و دڕندە دەسەاڵتیان گرتووە و تۆیان خستۆتە 
ناو مێژووی خۆیان و کراوی بە بەشێک لە پەراوێزی مێژووی ئەوان. تەنانەت تا سەدەی 
هەشتەمی کۆچی هیچ ناوێک لە کوردستان لە ئارادا نەبوو و ئەمە “حەمدوڵاڵ 
مستەوفی” لە کتێبی “نزهةالقلوب و فضل اللە العمری لە مسالک االبصار” بوون کە 
یەکەمجار ناوی کوردستانیان بە کار هێنا کە ئەوەش لەژێر سێبەر و چیگالی زاڵی 
مێژوونووسی و سیستەمی سیاسی-کولتووری خۆیان، تا پێش لەمانە لە هەموو ئەو 
دەقانەی کە ئاماژەیەک بە کورد کراوە لە چوارچێوەی زاراوەگەلی “زموم اآلکراد” 
)رەشماڵەکانی کورد( یان معاقل االکراد )قەاڵکانی کورد( بووە، وەکوو دیارە زۆرتر وەکوو 
کۆچەر و قەرەج لە سۆنگەی خۆیانەوە چاویان لە ئێمە کردووە و دواتریش کە مستەوفی 
و العمری دەڵین کوردستان مەبەستیان شوێنێکی جوگرافییە بۆ ئامانجەکانی خۆیان، 
شوێنێک کە بیخەنە ژێر رکێفی خۆیان و هەرێمێک کە بۆ تەراتێنە وەخت و 
ناوەختەکانیان لەبار بێت، بەاڵم ئەم حاڵەتەدا بەشێکی کێشەی ئەوانە بەشیتری پرسیارە 
لە نەبوون و غیابی ئێمە، و ئێمە دەبێت لەم سۆنگەیەوە چاو لە مێژوو و دواجار شوناس 
بکەین، تاکوو مێژوو بە گشتی و مێژووی خۆمان بەتایبەتی نەخەینە بەردەم پرسیار و 
کۆڵشت و بۆ رەهەندە جیاجیاکانی نەگەڕێین و بەشێوەی جۆراوجۆر نەینووسینەوە 
ناتوانین باسی شوناس بکەین و بەتایبەتی شوناسی نەتەوەیی. ئێمە دەزانین شوناسی 
نەتەوەیی لە رۆژهەاڵتی ناوین بە مانا مۆدێڕنەکەی لە قەوارەی دەوڵەت-نەتەوەکاندا و 
لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدە و سەرەتاکانی سەدەی بیست هاتە ئاراوە و ئەوەندەش 
دەستی بازرگان و کۆمپانیا ئەورووپی و ئینگلیزییەکانی تێدا بوو ئەوەندە دەستی 
سیاسەتوان و بیرمەندەکانیانی تێدا نەبوو، هەر بۆیە مێژووی ئێمە هەمیشە لە الیەن 
فاتحانەوە نووسراوەتەوە و کراوە بە هی خۆیان کە تۆ غەیبەتێکی سوغرات بە هەر 
هۆیەکە کرد... یان بەسەرتدا سەپا، یان هەرشتێکی دیکە ئیتر غەیبەتە کوبراکەت 
قەتعی دەبێتەوە و چەقی کارەساتەکەش ئەمەیە کە مێژوو بە دەست دەسەاڵتدارانەوەیە 
و بەم پێیە فۆکۆ گوتەنی زانست و مەعریفەش دەکەوێتە دەستیان و زانست تەنها باسی 
ئەو شتە دەکات کە ئەوان دەیانەوێت و... بەم هەموو هاوکێشە لێڵ و سەیرانە ئێمە چۆن 
دەتوانین شوێن پێی شوناس و لەوێشەوە شوناسی نەتەوەیی بدۆزینەوە؟ ئەگەرچی 
لەڕووی زانستی مێژووییەوە جیاوازی و هێڵی ئاکادیمیک و ورد دانراوە لە نێوان 
مێژوووێناندن )historiography( و مێژوونووسی)Writing history(دا و یەکەمیان 
دەپەرژێتە سەر فۆرم و شێوازەکانی گێڕانەوە و گۆشەنیگا جۆراوجۆرەکان بۆ مێژوو و 
بەپێی ئەوەش شوناس و دووهەمیان فۆکۆسی لەسەر تۆمارکردن و نووسینەوەی بەروار 
و کات و ساتی رووداوەکانە، بەاڵم ئێمە ناتوانین لە هیچکام لەم رەهەنانەدا ئیدیعایەکی 
ئەوتۆ بکەین، ئەگەرچی لە مێژوو وێناندندا ئێمە دەتوانین نموونەی کۆمەڵێک دەق 
بهێنینەوە کە لەخۆگری دەقە ئەدەبییەکانیش بن، هەر لە ئەحمەدی خانی و فەقێ 
تەیران و وەفایی و قانع و مەالی گەورە و برایانی موکریانی و نالی و مەحوی و...دەست 
پێدەکەن تا دەگەنە گۆران و شێرکۆ بێکەس و جەمیل سایب و حەسەنی قزڵجی و...
لەوێشەوە تا دەگاتە “جەمشید خانی مامم کە هەمیشە با لەگەڵ خۆیدا دەیبرد”ی 
بەختیار عەلی و گێالسی خوێنی عەتا موحەمەد و...کە رەهەندی وێناندنی مێژوو لە 
شکڵە گشتییەکەیدا گێڕدراوەتەوە. لە هەموو ئەمانەدا هەوڵ و درەوشانەی تایبەت و 
جوان هەیە بۆ وێناندنی مێژوو و نیگارکردنی ئەو بوونەی ناوی مێژوو کە دەشێت 
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هەمانبایث و نەمانبووەو واتە ئەم رووبەرە ئەوەندە باسی ئەگەر و شیمانەی دەرکەوتن و 
بوونە لەناو مێژوودا، ئەوەندە باس بە مانای ئامادەییەکی کۆنکرێت و سیستماتیک نییە 
لە چوارچێوەی مێژوونووسیدا کە بەشی دووەمی ئاماژەی باسەکەمان بوو. من پێموایە 
شوناسی نەتەوەیی ئێمە لەم رووەی یەکەمەوە بەهێز و بەبڕشت بووە و ئەگەریش 
کارێکی کردبێت بەهۆی ئەو دەقانەی رووبەری یەکەمەوە بوو، هەنووکە با بپرسین لە 
خۆمان ئایا نالی و ئەحمەدی خانی و قانع و...لە یادەوەریی مێژوویی ئێمەدا رەگیان 
داکوتا و بوون بە شوناس، یان شەرەفخانی بەدلیسی و دەقە هاوشێوەکانی؟ من لەم 
سۆنگەیەوە لەسەر دوو دەقی جەمشیدخان و گێالسی خوێن کارم کردووە و لە 
قەوارەی وتاری درێژدا چاپ دەبن و خۆشم رۆمانێکم بەدەستەوەیە کە بەشێک لەو 
فۆرمە گشتییە گێڕانەوەییە لە باشووری رۆژهەاڵتی کوردستاندا دەگێڕێتەوە. بەهەرحال 
ئەدەب ئەو فۆرمە بزۆزە لە وێناکردنی مێژوو بووە کە ئێمە شوناسی خۆمان تێدا 
گێڕاوەتەوە، ئەگەر جەمشید خان بە دەست بێ شوناسی و نەبوونی قورسایی وجوودی 
و سووک بوونیەوە شوناسی بابردەڵە و بابردوو دەبێت و بەردەوام چارەنووسی لە گێژەنی 
هێزە نادیارەکان دایە، ئەوا لە “گێاڵسی خوێنیش”دا هەر ئەم تێمە دەبینرێت، بەاڵم 
جەمشید ئەو کارەکتەرەیە کە ناگەڕێت، یان ناتوانێت بگەڕێت بە دوای شوناسی خۆیدا، 
بەڵکوو “با” وەکوو هێمای هێزی جۆراوجۆری نادیار دەیگەڕێنێت، بەاڵم کارەکتەری 
سەرەکی و پاڵەوانی گێالسی خوێن واتە کوڕە گەنجەکە )سەرنج بدەن کە ئەم 
کارەکتەرە ناوی نییە لە هەموو رۆمانەکەدا و هەر بەو ئاوەڵناوە “کوڕە گەنجەکە” خیتاب 
دەکرێت( دەزانێ دەبێ بگەڕێت، دەزانێ دەبێ کتێبخانەکان و دەستنووسە خەتییە 
کۆنەکان و کتێبخانەکانی بابان هەڵکۆڵێت، دیارە هەر وەکوو دەقیش چاوی لێ بکەین 
لە بەختیارەوە بۆ عەتا پێگەی وشیاری و کۆڵشت بۆ شوناس گۆڕانی بەسەردا هاتووە. 
قەیراناویتر  و  ئاڵۆزتر  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  مێژوو  گێڕانەوەییەی  فۆرمە  ئەم 
دەرکەوتووە، بۆ نموونە ئەگەر چاو لە رۆمانەکانی نووسەر و وەرگێڕێکی کوردی وەکوو 
ئیبراهیم یوونسی بکەین سەرەڕای ئامادەیی ئەو قەیرانە مێژووییە و ئەو غیابە گەورەیە 
ئەمەش کە رۆمانەکانی هەموو بە زمانی فارسی نووسراون خاڵی سەرەکیی ئەو قەیرانە 
دەردەخات، راستە هەموو رۆمانەکان باسی جوغرافیا و تەنگ و چەڵەمەکانی کۆمەڵگەی 
کوردی و رەخنەی سیستەمی فیۆداڵی و خانخانێتییە لە کورستان، بەاڵم “زمان” کە 
توخمی زێڕینی شوناس بێت، لێرەدا بوونی نییە یان با بڵێین بوونێکی نامۆ و ناباوی 
هەیە، واتە ئەمەش لێرەدا هەر دووپاتبوونەوەی ئەو رەهەندەی مێژوونووسییە کە ئێمە 
بەردەوام شوێن پێی شوناسمان کەوتین لە دەقەکانی رۆژهەاڵتناسان و رۆژئاواییەکان و 
گەشتیارە بیانییەکان، واتە کاتێک لەم رۆمانانە بۆ نموونە رۆمانی خوش آمدی...؟! باسی 
دۆخی قەیراناوی دوو بنەماڵەی فیۆداڵیی کورد دەکرێت کە یەکیان لە پاش شکستی 
شۆڕشی ئیحسان نووری پاشا لە باکووری کوردستانەوە دێن بەرەو بانە و لەالیەن 
بنەماڵەیەکی فیۆداڵی بانەییەوە پێشوازییان لێدەکرێت، دواتر رووداوێکی عاشقانە لە 
نێوان کوڕە رەعیەتێک )رەعیەتی خانی بانە( و نێرگسی کچی خان دێتە ئاراوە و لەم 
هەموو بگرە و بەردەدا چارەنووسی ئەو بنەماڵەیە بە تراژیکترین شێوە رووبەڕووی 
دوورخستنەوە و راگوێزان و سووکایەتی پێکردن لە شاری کرمان دەبێتەوە، خاڵی جێی 
سەرنج ئەوەیە هەموو ئەم مێژوونواندنە سەرنجڕاکێشە بە زمانی فارسی نووسراوە، باس 
لێرەدا ئەوە نییە کە ئیبراهیمی یوونسی نەدەبوو ئەمەی بکردایە، یان بۆ وای کردووە و... 
باس لەمەیە کە ئەم فۆرمە لە گێڕانەوەی مێژوو بە زمانی ئەویدی بووەتە واقیعێکی 
پارچە جیاجیاکانی کوردستان تۆ لە باکووری کوردستان هاوتەریبی ئیبراهیم یوونسی 
یاشار کەماڵت هەیە، هەرچەند وەکوو دەشزانین الیەن و هاوکێشە و زەختە سیاسییەکان 
لە باکوور ئەمەی رەقەم داوە، بەاڵم لە ئێران بەو فۆرمە نەبووە و ئەوەش لە باکوور کراوە 
هەر نابێتە پاساوی هەڵهاتن لەو یەکەمین و سەرەکیترین توخمەی شوناس کە زمان 
بێت. پێویستە بیری بخەمەوە کە لەم رووبەرە گەورەیەدا کاتێک ئێمە باسی زمان 
دەکەین تەنها مەبەستمان ئەوە نییە کە ئاخێوەران و حەشیمەتێکی زۆر قسەی پێ 
بکەن، بەڵکوو مەبەست ئەوەیە لەم سەردەمەدا “زمان” ئاستیتری لە شوناس هەیە کە 
لە رووبەر و پانتای ئەدەب و نووسین و زانست و مەعریفەدا دەردەکەوێت، واتە پێگەی 
شوناسێکی جیهانگیری نەتەوەیی لە رووبەری ئەدەبێکی نەتەوەیی دەردەکەوێت کە 

پێوەر و پێکهاتە مرۆییە و بان نەتەوەییەکان بگێڕێتەوە، ئەگینا باسەکە تەنها لەسەر ئەوە 
نییە کە زمانمان کەوتۆتە ژێر هەڕەشە و مەترسی و توانەوە، بەڵکوو زمان سەرەڕای ئەمە 
الیەنیتری هەیە کە دەبێ بخوێنرێتەوە و کاری لسەر بکرێت و من دڵنیاشم هیچ 
نەتەوەیەک بە ئاسانی زمانی ناسڕدرێتەوە و لێی ناسێنرێتەوە، ماوەیەک پێش بوو 
هەواڵێک باڵو کرایەوە کە کوردێکی باکوور پاش دە ساڵ کە لە کۆما هاتۆتە دەر، بە 
زمانی کوردی قسەی کردووە ئەمە لە کاتێکدا بووە پێش لەوە هەموو ژیانی یەک دوو 
ساڵێک بە کوردی قسەی کردووە، واتە زمان لە هەست و نەستی هیچ نەتەوەیەکدا 
ناسڕدرێتەوە، بەاڵم وەکوو وتم زمان دەبێت بچێتە ئاستە بااڵکان و نێزیک لە رۆحی 
مرۆڤی هاوچەرخ و بە تایبەتمەندیی خۆیەوە دەربکەوێت. بەهەرحال ئەمە باسێکی زۆر 

پسپۆڕانە و دوورودرێژە و لەمە زیاتر ناشێت تیشکی بخەمە سەر.
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بجووڵیتەوە؟
عادڵقادری: بێگومان ئەمە باسێکی هەستیارە و زۆر کەمیش لەسەری قسە کراوە، 
من بۆ ئەوەی بە قووڵی بڕۆینە ناو پرسیارەکەوە هەر لە خودی پرسیارەکە پرسیارێک 
دەردەهێنم. مەبەستمان لە رێکەوەند و لێکدانی”کوردی رۆژهەاڵت” لە دەربڕینی “کورد 
لە رۆژهەاڵت” چییە؟ یان مەبەستمی ئەم رێکەوەند و لێکدان )ترکیب(ە چییە”؟ 
دیارە کاتێک باسی شوناس و ناسنامە بێت، پێگە و رۆڵی وشیاری النیکەم لە ئاستێکی 
کەمیشدا بێت زەق دەبێتەوە. شوناسی کورد لە رۆژهەاڵت لە سەردەمی دەسەاڵتی 
سەفەوییەکان بەم الوە تا ئێستا بە زەقی لە الیەن دوو کەڵە هێز و دیسکۆرسی ئایین 
و سیاسەت زەختی خراوەتە سەر و لە هەندێ قۆناغدا و لە هەندێ الیەنەوە بەرەو 
توانەوە رۆیشتووە و لە هەندێ رەهەند و الیەنیشەوە بە گیانی راسان و خۆڕاگرییەوە 
هەستاوەتەوە. ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێژووی هاوچەرخمان و زۆر دوور نەڕۆین دەبێ 
بڵێم دامەزرانی کۆماری کوردستان لە مەهاباد تەنها دەرکەوتەیەکی سیاسی نەبوو، 
بەڵکوو دەرهاوێشتە و ئەنجامی وشیارییەک بوو کە لە ئاستێکی شوناسمەنددا هاتبووە 
ئاراوە وەکوو دەشزانین پێش کۆمار )کۆمەڵەی ژ- کاف( و دەستە و تاقمانێکیتریش 
هەبوون کە بەشێوەی نهێنی چاالک بوون و ئەمەش نیشانەی چەشنێک لە وشیاری 
لە ئاستی شوناسدا بوو، و چوون فەزای بوون و هەبوونی ئێمە وەکوو نەتەوە لەژێر تەم 
و هەور و دووکەڵی سیاسەتدا بووە ئەو وشیاریەشمان بەر لە هەر شت لە پەناوپەسێو 
و و پەراوێز و ژێرزەمین و کووچە و کۆاڵنە تەنگەبەرەکاندا رابۆتەوە... بەهۆی ئەو فەزا 
سیاسییەوە ئێمە ناچار دەبووین وشیاریمان تا ئاستێک بشارینەوە، کێ نەزانێ کە 
کەسانێکی وەکوو هێمن کە هەر لەو سەروبەندەدا شێعریان باڵو دەکردەوە هەر بە 
ناوی موستەعار و خوازەییەوە باڵویان دەکردەوە، هێمن ئەم کارەی هەم لەبەر داگیرکەر 
دەکرد و هەمیش لەبەر باوکی! مەشهوورە کە دەڵێن هێمن دەیگێڕێتەوە کە جارێکیان 
باوکم شێعری کەسێکی بیستبوو و هاتەوە و وتی نازانم ئەو شاعیرە گەورەیە کێیە، 
هێمنیش دەڵێ تا دواجار نەمگوت پێی کە من شاعیری ئەو شێعرانەم! چ سەیرە 
مێژووی ئێمە، ئەکتەرە مێژووییەکانمان بە یەک ئەندازە خۆیان لە داگیرکەر و باوک 

دەشاردەوە، شوناس چی لێدێت لەم زیندەخەونەدا؟
بەهەرحال لەهەر بەستێن و لەژێر هەر لۆسە و میکانیزمێکدا بێت دەرکەوتەی 
وشیارانەی شوناس لە رۆژهەاڵت لە موکریان و ناوچەگەلی باکووری رۆژهەاڵت زەقتر 
بوو و ناوچەکانی خوارووتر بە چەندین هۆکاری گەورە و بچووکی مێژوویی و ئایینی 
رێگەی تریان پێوا و بەر خەساری دیکە کەوتن کە جیا و جیاواز بوو لەو خەسارانەی 
کە لە جەستە و رۆحی شوناس لە ناوچەکانی سەرەوە کەوت. کرماشان و ئیالم 
بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافی و پێگەی ئابووری لەڕووی دەوڵەمەنیی نەوت و گاز و 
کانزا ژێرزەوینییەکان و بەم پێیەش گرینگبوونی ستراتیژیک، هەروەها شیعە مەزهەب 
بوونییەوە بەرلەوەی پەیوەست بێت بە جەستە و رۆحی شوناسی کۆی کوردەوە 
راکێشراو بوون بەرەو سیستەمێکی ئایینی- سیاسی شوناس کە حکوومەتێک بەناوی 
کۆماری ئیسالمی پیادەی کردووە. ئەمە لەالیەک و لەالیەکی دیکەش چەندین هۆکار 
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وەکوو جیاوازیی زاراوە و شێوەزارەکانی خوارووی رۆژهەاڵت لە سەروو، جیاوازیی ئایینی 
و کولتووریی و...دابڕانێکی لە نێوان ناوچەکانی کرماشان و ئیالم لەگەڵ ناوچەکانی 
ئەردەاڵن و موکریان دروست کرد، ئەگەرچی ئەردەاڵن و موکریانیش ئێستەش 
خۆیان وەکوو دوو فۆرمی کولتووری جیا لە پێکهاتی کولتوورێکی هاوبەش و گەورەتر 
)کولتووری گشتیی کوردی( ئەو دابڕانەیان لەگەڵ یەکدی هەیە و دەکرێ زۆر باسی 
بکەین، بەاڵم بەڕای من گرینگی و قورسایی باسەکە دەبێت لەسەر کرماشان و ئیالم 
بێت، دوو پارێزگا و رووبەری پڕحەشیمەت لە کورد بە ئایینی جۆراوجۆر و شێوەزاری 
دەوڵەمەند و رەنگاڵەیی لەژێر سیستەمێکی سیاسی- ئایینیدا کەوتنە ژێر مەترسیی 
توانەوە و لەناوچوون، کە هەڵبەت من لە رووە سیاسیی و سیستەمییەکەیدا دەڵێم 
درووستبوونی ئەم مەترسییە بەشێکی پالنی حکوومەت و فۆرمێک لە ئەندازیاریی 
کولتوورییە، و بەشی تری ئەو فیگۆر و ژێستە قەبە و باپیر روخسارە بوو کە موکریان 
و ئەردەاڵنییەکان لە ئاست هەموو ئەو فەزا فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و سیاسییەی 
دەیانگرتە بەر و ئەوەندە هۆکاری دابڕان بوون، ئەوەندە هۆکارێک نەبوو بۆ راکێشانی 
رۆحی شوناسی کوردی ئیالم و کرماشان، ئەو دژنواندنی و بااڵگرتنەی “خود”ی 
کوردی لە موکریان و تا رادەیەکیش سنە دافعە و پاڵنەرێکی نەرێنی بوو بۆ ئەوەی 
ئەو هەستەی کە من پێی دەڵێم “غوربەت” لەناو نیشتمان و لەخۆنامۆبوونی رۆحیی 
شوناس بێتە ئاراوە و ئەم هەستەش وای کرد خەڵکی ئەو ناوچانە بە دوای شوێنێکی 
“ئاشنا” و دوور لە غوربەتدا بگەڕێن و کێ باشتر لە سیستەمێکی ئایینی-سیاسیی 
کە ئەو چاوساغیی و شوێندۆزییەیان بۆ دەکات؟! ئەوەیە کە الی من وایە بەشێک 
لەو قەیران و غوربەت و نامۆییەی شوناسی کوردی لە ئیالم و کرماشان لە رۆحی 
لەخۆنامۆبووگ و ناتەواوی گشتیی کوردەوە سەرچاوە دەگرێت، ئەگەرچی سیستەمیش 
لێرەدا رۆڵ دەگێڕێت، بەاڵم ئەو هەر ئیشی ئەوەیە، گرینگ ئەمەیە کە ئێمە دەبێ چۆن 
لە ئاستی پالن و ستراتیژەکانی سیستەمدا دەجووڵێینەوە، واتە پرسیارە بنەماییەکە 

ئەمەیە بۆچی کوردانی سەروو لە 
ئاستە کولتووری و کۆمەاڵیەتی 
سیاسییەکەشدا  تەنانەت  و 
پشتی کوردانی خواروویان چۆڵ 
کرد و زەوینیان بۆ سیستەمی 
خاڵی  کۆماری  حکوومەتی 
ئەگەر رۆحییەتێکی  ئایا  کرد؟ 
ناو  لە  گشتی  شوناسمەندی 
بایە،  ئامادە  رۆژهەاڵت  کوردی 
ئەوەیە  بۆ  دەدا؟  رووی  ئەمە 
دەبێت  خەسارناسییەکە  کە 
گشتی  “خود”ی  ئاوێنەی  لە 
کورد دا روو بدات، چوون لەم 
هەموو سااڵنەدا لە زۆر ئاوێندا 
روخسار و دەمامکە جیاجیاکانی 
دەسەاڵتداری  حکوومەتی 
کە  ئەوەی  بینیوە،  ئێرانیمان 
ماوە و دەبێ تێیبگەین ئەمەیە، 
کارت  ئاستی  لە  چۆن  کە 
و  سیاسی  کایە  دامەکانی  و 
کولتووری و کۆمەاڵیەتییەکانی 
و  دامە  و  کارت  سیستەدا 
سەربازی خۆمان بەکار بهێنین؟ 
ئەمەش کاری ئەو رۆحە گشتی 
و یەکانگیرەی کوردە کە بوونی 
نەبوونیشی  و  خەونێکە  وەکوو 

گەورەترین مۆتەکە. بۆیە دەڵێم ئەو وشیارییەی کە دەبێت لەبارەی شوناسەوە هەبێت 
لە ئاستێکدا نییە کە بە ئاسانی شوناسی کورد وەکوو واقیعێکی بێ قەیران قبووڵ بکەین 
و باسی لێوە بکەین، هێشتا روانینی خێڵەکی و گوندەکی و دەرەبەگایەتی )تا رادەیەکی 
بەرچاو( دەسەاڵتیان هەیە و لە شکلی شار و شارچێتیدا خۆیان بەرهەم دێننەوە، ئەگەر 
ورد ببینەوە لە نۆرمی رەفتار و ئەو قسە و مەتەڵ و قسەڵۆکانەی کە شارە جیاجیاکانی 
رۆژهەاڵت بۆ یەکتری بەکاری دێنن بە سادەیی تێدەگەین کە لەگەڵ شوناسێکی لەت 
لەت و هەالهەال کراودا بەرەوڕووین، یان باشترە بڵێین لەگەڵ کۆمایەک وردە شوناس 
رووبەڕووین کە ئاستێک لە وشیاری و تێگەیشتنێکی بەکۆمەڵ پێویستە تاکوو ناوی 
شوناسی لێ بنێین و ئەم وشیارییەش بە پلەی یەکەم لە رووە کولتووری و الیەنی 
وشیارییە مێژووییەکە دێتە کایەوە کە ئەمانەش وابەستەی کۆمەڵێک میکانیزمی 
رێکخراوەیی و سیستەمی و سیاسی و ئابوورین. بەگشتی ئەو دابڕانە گەورە لە نێوان 
شارەکانی موکریان و شارەکانی ئەردەاڵننشین و تەبعەن لە نێوان کرماشان و ئیالمیش 
هەیە تا بچووکتر و بچووکتریش دەبێتەوە و کێشە و دابڕانەکە دەگاتە ئاستی دوو 
شاری وەکوو ئیالم و ئەیوان کە هەر دووک سەر بە یەک پارێزگاشن و زۆر نێز،یکن 
لە یەک بەاڵم شوناسیان ئەوەندەی لە دژبەرایەتیی یەکدیدا بەرجەستە دەبێتەوە، نیو 
ئەوەندە لە خواستی پێکەوەژیان و تەعامول و دانوستاندا دەرناکەوێت. ئەگەرچی ناکرێ 
بە شێوەیەکی گشتی باسی ئەوەش نەکەم کە دۆخی زمانی کوردی و بەرهەمە ئەدەبی 
و هونەرییەکان لەم دوو شارە و لەم سااڵنەی دواییدا گەشەیەکی پێشبینی نەکراویان 
بەخۆوە بینیوە، بە دەیان کتێبی ئەدەبی و مێژوویی هەم بە زمانی کوردی و هەم بە 
فارسی چاپ بوونە و لە ئیالم بە چەندین هۆکار ئەم هەواڵنە باشتر و سەرکەوتووتر 
ئەنجامی خواردووە. تەنانەت لەڕووی کەناڵە پارێزگاییەکانیشەوە کەناڵی ئیالم لە کەناڵی 
زاگرۆسی کرماشان رەنگ و بۆیەکی رەسەنتر و کوردانەتری هەیە و شوناس تێیدا 
زەقترە، شتێکی تر کە دەبێ باسی بکەم لێرەدا ئەمەیە کە مەرج نییە وا بیر بکەینەوە 
کە ئەو کەنااڵنە بەتەواوەتی لە ژێر 
رکێفی سیستەمی دەنگ و رەنگی 
)هەرچەند  دان  ئیسالمی  کۆماری 
بەڵکوو  ناکرێت(،  نکووڵی  ئەمەش 
کۆمەڵێک کەسی مەدەنی و ویژدانی 
کوردانە بە میکانیزمی جۆراوجۆرەوە 
جێگەی خۆیان کردۆتەوە لەوێ و 
بەڕاستی رۆڵێکی باشیان هەبووە لە 
بووژاندنەوەی دابونەریت و بەتایبەتی 
زمانی کوردی، کەناڵی کرماشان زۆر 
کەمتر لە چاوی کەناڵی ئیالم ئەم 
خااڵنەی پێکاوە. من پێم وایە کەناڵی 
ئیالم لە کەناڵی سنەش زیاتر رەنگ 
و بۆی کوردانەی تێدا زەق کراوەتەوە، 
هەموو ئەم باسانە تەنها نەخشاندنی 
و  دەرکەوتەکان  لە  وێنەیەکە 
لەو  کورد  خەڵکی  چاالکییەکانی 
شوێنانە، نەک دانپێنان بە شوناسێکی 

بێ قەیران و کێشمەکێش.

دەزانن هەروەک فەالح: شەریف
هەوێنەکانی لە یەکێک بە زمان
گەوهەریپێناسەینەتەوە)النیکەم
لەواڵتانیڕۆژهەاڵتیناڤین(دێتە
زمانی بە نەخوێندن ئایا ئەژمار،
دایکیلەئیالموکرماشانوپێوار
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)غایب(بوونیانلەچەقیبزووتنەوەسیاسیوفەرهەنگییەکانچەندەکاریگەرییلە
الوازییهەستووشیاریینەتەوەییهەبووە؟

عادڵقادری: بێگومان هەر وەکوو باسیشم کرد لەم سەردەمەی ئێمەدا تەنها 
توخمێکی وااڵ و هەر ماو کە گەوهەری نەتەوەی پێ دەناسرێت و تەعبیر لە شوناسی 
ئێمە دەکات زمانە، زمان بە واتا فراوانەکەی لێرەدا مەبەستمە واتە سیستەمێک لە 
نیشانەکان کە تێیدا جلوبەرگیش هەر نیشانەی ئەو زمانەن و زمانن. زمان بە واتای 
نووسین و سیستەمێک بۆ پەروەردە و راهێنان و فێرکردنی بەرەی داهاتووش دیارە 
رۆڵی چارەنووسسازی هەیە. لەراستیدا بەرلەوەی بێمە سەر کرۆکی پرسیارەکەت 
دەشێت ئەوە بڵێم کە قسەکردن بە زاراوە و شێوەزاری گەڕەک و کۆاڵنەکەمان بە واتای 
زانینی زمان نییە )دیارە مەبەست لێرەدا لە زانین ئەو رۆڵەیە کە زمان لە یەکخستنی 
شوناسی نەتەوە و درووستکردنی سیستەمێک لە نیشانەکان دەیگێڕێت کە لە رێگەیەوە 
بیر بکرێتەوە و گێڕانەوە بکرێت، ئەگینا ئەمەش شێوە و فۆرمێکە لە زانینی زماندا، بەاڵم 
لە سرووشتی ترین و خۆماڵیترین ئاستیدا( واتە لەم شوێنەوە گرینگی پرسیارەکەت 
دەردەکەوێت، وەکوو تیشکم خستە سەری، راستە زانینی زمان لە ئاستە گشتییەکەیدا، 
یان وەکوو زمانناسی دەڵێت لە ئاستە سرووشتییەکەیدا چەشنێکە لە زانین، بەاڵم لە 
فەزایەکی گڵۆبال و جیهانگیری ئێستەماندا نابێت زانینی زمان بەوە و لەوێدا کورت 
بکرێتەوە، بەڵکوو دەبێت لە رێگەی پەروەردە و فێرکاری و دواتر رێكخراوەیی و دەم 
و دەزاگیی کردن و...ئەو زمانە بکەوێتە ناو پرۆسەی جیهانی نوێ و بڕوات بەرەوە 
چەقی رووداوە فیکری و زانستی و مەعریفییەکانی ئەم جیهانە نوێیە. درووستکردنی 
لەمپەر لەبەردەم بڕگەی ژمارە 15 ی یاسای کۆماری ئیسالمی )یاسایەک کە داکۆکی 
لە مافی خوێندن بە زمانی دایکی هەموو نەتەوەکانی ئێران دەکات( بە نیسبەت 
کوردەوە دوو هۆکاری سەرەکی و گشتی هەیە، وەکوو یاسا دیارە چەندین و چەندان 
ساڵە ئەم بڕگە و چەند بڕگەی تر بە کورتی و خاوی دان بەم مافەدا دەنێن، بەاڵم 
پرسیار ئەمەیە بۆچی ئەم بڕگانە رەچاو ناکرێن؟ بۆچی ناچنە خانەی جێبەجێکردنەوە؟ 
هەموو ئەکتەرە سیاسییەکانی حکوومەت و تەنانەت ریفۆرمخوازان و رۆشنبیرانی دوور 
لە حکوومەتیش دەڵێن دەبێ ئەم بڕگانە جێبەجێ بێت! ئەگەر ئەم دانپێدانانە لە 
خواست و وااڵییەکی کولتووری و سیاسییەوە دێت کەواتە بۆ جێبەجێ نابێ؟ باشم 
لەبیرە لە سەردەمی زانکۆدا و لە گەرمەی هەڵبژاردنەکاندا سەرۆکی دوکتریناڵی بنکەی 
خوێندنەوە ستراتیژییەکانی ئێران کە باڵی راستی رێبەری کۆماری ئیسالمییە هات بۆ 
کۆڕێک و لەسەر زۆر بابەت قسە کرا، ئێمە وەکوو خوێندکارانی کورد باسمان لەوە کرد 
کە بۆیە بەشداریی کورد لە هەڵبژاردنەکاندا کەمە چوون شتێک کە خۆتان نووسیوتانە 
باوەڕتان پێی نییە، یاسایەک کە خۆتان پەسەندتان کردووە جێبەجێی ناکەن، وتی 
کامە بڕگەی دەڵێن: وتمان بڕگەی 15 و24و... وتی نازانم باسی چ دەکات باسی بکەن 
بۆم! ئێمەش یاسایەک کە خۆیان نووسیبوویان بیرمان خستنەوە! دواتر زۆر بە ئارامی و 
پشتگوێخستنەوە وتی: دەبێ ئەم بڕگانە جێبەجێ بێت! بۆیە دەڵێم جێبەجێ نەکردنی 
ئەم بڕگە، یان بڕگانە لە کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکار یەکەم هۆکاری سیاسی- 
ئەمنی و دووهەم هۆکاری کولتووری- کۆمەاڵیەتی لە واڵتی ئێران. هەرکام لەم هۆکارە 
دووفاقانە ئەویتریان پشت قایمتر دەکات و لە پێوەندییەکی چەند الیەنە لەگەڵ یەکدان 
بە مەبەستی دوستبوونی یەک زمان، یەک کولتوور، یەک بیرکردنەوە و یەک سیستەم 
کە ئەمەش جەوهەری سیستەمێکی سیاسی – ئایینیە کە هەڵخێزراوی سیستەمێکی 
کۆمەاڵیەتی- کولتووریی ئێرانە. سیستەمی سیاسی وەکوو دیارە هیچ کات بە چاوی 
ئەرێنییەوە نەیڕوانیوەتە ئەم بابەتەوە و هێشتا وەکوو خواستێکی سیاسیی دژبەر چاوی 
لێدەکات، نەک وەکوو مافێکی یاسایی و مرۆیی، کە سیستەمێکی بااڵدەستی سیاسیش 
بە هەموو هێزی راگەیاندن و دەسەاڵتی مانیفێستکردنی خۆیەوە ئەمەی پەرە پێدا، 
بێگومان لەڕووی کولتووری و کۆمەاڵیەتیشەوە هۆگر و الیەنگر بۆ ئەم “ئینکارکردن” 
و “جێبەجێ نەکردن” و رەتکردنەوەیەی خۆی پەیدا دەکات و خۆی بە نوێنەری ئەو 
هاوبیرە کۆمەاڵیەتی و کولتووریانە دەزانێت کە هێناونیە سەر گۆشەنیگای خۆی. بۆیە 
ئێستاش تاقمێکی زۆر کەم لە نووسەران و رۆشنبیرانی ئێرانی و بە تایبەت سیاسییەکان 
ئەم مافەی نەتەوەکانیان بۆ گرینگە کە ئەمەش تەنها لە کاتی هەڵبژاردن و کایە سیاسی 

و رێکخراوەییەکاندا دەکەوێتە رۆژەڤ و بیریان دێتەوە. بەگشتی بوونی ئەم حاڵەتە 
قەیرانێک بۆ زمان درووست دەکات کە بوونی دەخاتە بەردەم چەندین مەترسییەوە 
و رەنگە ئێستا ئاسۆی خەسارەکانمان لێ دیار نەبێت. ئەگەرچی چەندین فێرگەی 
فێرکاری زمانی کوردی لە هەندێ لە شارە کوردنیشینەکاندا هەیە و لە زانکۆی سنەش 
بەشی زمان و ئەدەبی کوردی بە سەرپەرشتی د.سەجادی لە کارناسیی بااڵدا هەندێ 
خوێندکار وەردەگرێت، بەاڵم ئایا ئەم هەل و دەرفەتە پەرتەوازە و کەموکورتانە بەسن 
بۆ زمانی نەتەوەیەکی گەورە؟ ئایا دەبێت تەنها جلوبەرگی کوردی بە هێمای کەونینە 
بوونی ئێران لە فێستیڤاڵە جیهانییەکاندا بزانرێت و بخرێتە ڕوو؟! ئەویش بە مەبەستی 
هەڵخەڵەتاندنی کورد. بۆیە من پێم وایە هەرچەندە رێوڕەسم و رێز لە جلوبەرگ 
و هەندێ فۆرم و شکلی تری کولتوور بگیرێت، بەاڵم رێز لە زمانەکە نەگیرێت لە 
پالنێکی سیاسی و فریوکارانە زیاتر هیچیتر نییە. هەڵبەت وەکوو پێشتریش تیشکێکم 
خستە سەری دەکرێ باسی هەبوونی کەناڵگەلی پارێزگاییش بکرێت کە لە هەندی 
پارێزگای وەکوو ئیالم و سنە کەناڵەکان لەرێگەی کەسانی دڵسۆز و کوردەوە خزمەت 
بە چەند توخمێکی کولتووری و لەوانەش زمان دەکەن و زمانی کوردیان لە نامۆبوون 
و غەوارەبوون دەرهێناوە، لە هەندێ پارێزگای دیکەش وەکوو کرماشان تەنها ئیهانە 
و گاڵتە و رووشاندنی روخساری زمانی کوردییە، بۆیە زمانی کوردی لە کرماشان لە 
مەترسییەکی گەورەتر دایە لە چاوەی شوێنەکانیتر، هەرچەند لەم ڕووەوە لە هەندێ 
ناوچەی سەرووی رۆژهەاڵت و لە شوێنێکی وەکوو شاهین قەاڵش کە لەگەڵ تورکانی 
خاوەن دەسەاڵتدا هاوسێ و تێکەڵن دۆخەکە لەمەش خراپترە. کە دۆخە گشتییەکە 
ئاوا بوو ئەو وشیارییە نەتەوەییەی کە پێویستییەکانی جیهانی نوێ و سەردەم وەاڵم 
بداتەوە بوونێکی زۆر دەڵەمە و خۆنەگرتووی هەیە، ئەگینا بەدەر لەمە کورد لەڕووی 
وشیاریی نەتەوەییەوە لە هەموو نەتەوەکانیتری ئێران باشترە. ئەگەرچی ئەمە بەو واتایە 

نییە لە قەیرانی شوناسی نەتەوەییدا ناژی.

شەریففەالح:هەروەکدەزانینلەپرۆسەیڕۆشبیرییکوردیوفەرهەنگی
و چاالکی هەندێ بەینابەین، رابردوودا دەیەی چوار لە کرماشاندا و ئیالم لە
بزاوتیفەرهەنگیهەبووەوکۆمەڵێکنوخبەوئیلیتسەریانهەڵداوە،ئەمانەچ

کاریگەرییەکیانلەبەرەوپێشچوونیئەوبزاڤەداهەبووە؟
عادڵقادری:بێگومان کاریگەرییەکان بەڕادەی پێویست نەبوون گەر بەو هۆکارانەی 
کە پێشتر باسم کرد، بەاڵم سەرەڕای ئەمەش کاری مەدەنی و کولتووری پێویستی 
بە چەند شت هەیە کە ئێمەی کورد بەداخەوە تێیدا زۆر الوازین. قبووڵکردنی 
جیاوازییەکانی یەکتر و لێبووردەیی و پێکەوە هەڵکردن و بینینی الیەنی ئەرێنی 
یەکدی و...لەناو چاالکییە مەدەنی و کولتووریی و ئەدەبییەکانی کوردی )بە ئیالم 
و کرماشانیشەوە( ئەم رۆحییەتە لە ئاستێکی زۆر نزم دایە و ئیرادەیەک بۆ سڕینەوە 
و تیرۆری یەکدی و قبووڵنەکردنی رای جیاواز هەیە کە بەڕای من دەرەنجامی 
پەروەردەیە لە ژێر سیستەمێکی سیاسی-ئایینی رەهاخوازدا کە مۆدێلی تاکێکی 
تاک رەهەند و دیکتاتۆری لەناو کۆمەڵگەی کوردی بەرهەم هێناوە. سەرەڕای هەموو 
ئەمانەش قەت نکووڵی لە بوونی توانست و وزەی دەیان نووسەر و شاعیر و چاالک 
لە کرماشان و ئیالم ناکرێت کە لە رۆژانی تاریک و نووتەکە چاوی زمان و کولتووری 
ئێمەدا بوون بە سووتەمەنی هەڵکردنی مۆمی ژیاندن و بووژانەوەی زمان و ئەدەب 
و کولتوورمان. پێم وایە لە ئیالم بەتایبەتی ئەم حاڵەتە سەرکەتووتر بووە، چونکە 
ئیالم هەم وەکوو شوێن شوێنێکی بنبەستە و هەمیش کولتوورێکی شەقڵنەشکاتر و 
بیکڕتری هەیە، بۆیە سەرەڕای هاوبەشیی ئایینی لەگەڵ سیستەم قەت النی زمان و 
کولتوور و دابونەریتەکەی بەر نەداوە، واتە بەهۆی بارە جوگرافییەکەی و بنبەستبوونی 
هێرشی کولتووری راستەوخۆ کەمتر توانیویە کاریگەریی لەسەر دابنێت، بەاڵم لە 
روویەکی ترەوە مەرج نییە هەر لەم ئاستەدا بە باشی بمێنێتەوە، چونکە “کرانەوە” 
بە هەموو واتایەکییەوە دواجار خۆی دەکات بە سەرزەمینە بنبەستەکانیشدا. دۆخی 
کرماشان خراپترە، چونکە شوێنێکی ژیۆپۆلەتیکە و لە هەموو روویەکەوە پالنی ورد 
و درشتی بۆ داڕێژراوە، کرماشان ئیتر لەمێژە نە شاری شیرینە و نەش دەتوانی کچە 
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جیرانت تێدا خۆش بوێت! بۆیە من پرسیار لە خۆم دەکەم دەبێ چ بکەین لە کرماشان 
کاتێک هەموو ئەم قەیرانانە هەیە و خۆشمان بەو هۆکارانەی باسم کردن، ناتوانی 

بەرادەی پێویست کاریگەر بین؟

شەریففەالح:بەڕایئێوەگەشەکردنیڕەوتیڕۆشنبیریوفەرهەنگییارمەتیی
شوناسووشیاریینەتەوەییدەدات؟هەروەکدەزانینلەنیوەیدووەمیدەیەی
هەفتایهەتاوییەوەڕەوتیبووژانەوەیزمانوئەدەبیکوردی)بەتایبەتشێعر(لە

کرماشاندەستیپێکردووە؟
عادڵقادری: بێگومان رەوتی رۆشنبیری و کولتووری ئەگەر بە پالن و بەرنامەوە بێت 
دێر یان زوو کاریگەری خۆی دەردەخات و تا ئێستاش کەم و زۆر ئەم کاریگەرییانە 
زیاتر رەنگی روخساری هەڵبزڕکێت.  لەوە  نەیانهێشتووە زمانی کوردی  دیارن و 
و  ئەدەبییەکان  ئەنجومەنە  دەرکەوتنی  و  زمان  فێرکاریی  بنکەی  درووستبوونی 
بەڕێوەچوونی کۆڕە رۆشنبیری و کولتوورییەکان هەموویان کاریگەرن لە راسانەوەی 
شوناس و وشیاریی نەتەوەیی. لە نیوەی دووەمی دەیەی حەفتا بەم الوە بە هاتنە سەر 
کاری دەوڵەتی خاتەمی هەناسەیەک بە بەر زمان و کولتووری هەموو نەتەوەکان هاتەوە 
و هەندێک دەسکەوت هاتنە ئاراوە کە بوون بە بنەمایەک بۆ داهاتوو تاکوو کاری زۆرتر 
و وشیارانەتر بکرێت، بەاڵم هەر وەکوو پێشتریش وتم دۆخی کرماشان بە تایبەت 
و ئیالم جیاوازن لە ناوچە کوردنشینەکانی تری ئێران. ئەمە لە الیەک و لەالیەکی 
دیکەش ئەم چاالکییە رۆشنبیری و کولتووریانە کەمتر بوونە هۆی درووستبوونی 
پردێکی پێوەندی بۆ یەکخستن و یەکدەنگییەکی سەرتاسەری و بەگشتی ئێمە 
بەردەوام وەکوو “دوورگە” هەر شارێک لە الیەک ژیانی کولتووری و رۆشنبیریی خۆی 
بەسەر بردووە و لە کاتی پێویستدا هەندێ شتی بۆ ئەم دوورگەیەوە هێناوە و هەندێ 
شتیشی هەناردەی دەرەوەی دوورگەکە کردووە. وەکوو لە پرسیارەکەشتدا ئاماژەت پێ 
داوە شێعر رۆڵی سەرەکی و بنەڕەتی گێڕاوە لەم پرۆسەیەدا و ئەمەش تایبەتمەندییەکی 
کولتووریی کوردە کە بەردەوام شێعری لپەسەند بووە و بۆ ماوەیەکە لە مێژوویەکی لێڵ 
و پێڵەوە! بێگومان شێعر )النیکەم بەر لەوەی تووشی چەشنێک لە قەیرانی خوێنەر 
بێت و لە گەرموگوڕیی جارانی بکەوێت( کاریگەریی ئەرێنی و بەهێزی هەبووە لە بە 
جەماوەریکردن و گەشاندنەوەی رەوتە کولتووری و رۆشنبیرییەکاندا، مرۆڤی کورد هیچ 
کات بێ شێعر هەڵی نەکردووە و ئێمە ئێستاش سەدان شانامە خوێنی کوردمان هەیە 
لە کرماشان و ئیالم کە لە رێوڕەسمەکانی شانامەخوێنیی کورددا چ لە هەموو واڵتی 
ئێران و چ لە کرماشان و ئیالم ئامادە دەبن و حەشیمەتێکی زۆریان لێ کۆ دەبێتەوە 
و بە تاسۆق و حەزەوە گوێڕادێریان دەبن کە ئەمەش سەلمێنەری رۆڵی ئەرێنی و 
کاریگەریی شێعرە لەم ڕووەوە. کەلەپووری زارەکی و فولکلۆر و شانامەکان لەم ناوچانەدا 
ئیجگار دەوڵەمەندن و لە چاوی ئەو دەوڵەمەندی و فراوانییەدا هیچ نەکراوە و ئەگەرچی 
ئێستاش بە هۆی تۆمار نەبوونیان مەترسیی فەوتانیان لەسەرە، بەاڵم هەر نیشانەی 
ئامادەیی شێعرە وەکوو چاالکییەکی فەرهەنگی لەناو خەڵک و زاخاودانی یادەوەرییان 
بە هەست و خەون و خەیاڵی شێعری. خۆشبەختانە لەم دواییانە بە هەوڵی چەند 
ئاکادیمیستێکی کورد لە کرماشان و ئیالم لەوانەش هەوڵە تازە و جیاوازەکانی د. 
بێهرووز چەمەن ئارا رەگ و ریشە و رەچەڵەکی شانامەی کوردی و پێگە و جێگەی 
و زۆر الیەنیتر لە قەوارەی تێزی دوکتۆرادا لە زانکۆیەکی ئاڵمان پێشکەش کراوە کە 

بێگومان جێگەی دڵخۆشی و دەسخۆشییە.

شەریففەالح:فرەکولتووریوفرەئایینیوئایینزاییلەئیالموکرماشان،چەندە
لەکزبوونیشوناسینەتەوەییدادەوریهەبووە؟

ئایینی و فرەزاراوەیی خۆی لە خۆیدا دەتوانێت  عادڵقادری:لە راستیدا فرە 
ئامیانێک بێت بۆ بزۆزیی و مایەی دەوڵەمەندیی شوناس و کولتووری کۆمەڵگە بێت. 
فرەکەلتووریش بەهەمان شێوە، بەاڵم لەم رووەوە دۆخی شارگەلێکی وەکوو ئیالم و 
کرماشان زۆرتر خەساری لێکەوتۆتەوە تاکوو قازانج. بۆ نموونە فرە ئایینی لە کرماشان 
بووەتە هۆی ئەوەی کە دابڕانێکی قووڵ و بەپێی ئەوەش رق و برینێکی گەورە لە 

نێوان شیعە و سوننە و قەڵخانیدا دروست بکرێت. چونکە زۆرینەی کاربەدەستانی 
بااڵی ئیداری و تەنانەت مام ناوەندیش لەالیەن دەسەاڵتەوە دیاری دەکرێن و مەرجی 
دامەزراندیان شیعە بوونیانە ئەم دابڕان و رق و برینە چەند قات دەبێتەوە. باسی ئەوەش 
کە دەسەاڵت خۆی کۆمەڵێک میکانیزمی سیاسی- ئایینی رێک دەخات تاکوو رەوایی 
بە الیەنێکی ئایینی بدات و باقییەکەیان بخاتە پەراوێزەوە و بەم شێوەیەش بە شکڵێکی 
سیستماتیک دابڕان و قەڵشت و قەیرانەکە قووڵتر دەکاتەوە با بمێنێت، بەاڵم ئەگەر 
ئایین کەمڕەنگ بێتەوە رەنگە بەشێک لەم قەیرانە چارەسەر بکرێت، بەاڵم ئەمە لە 
رۆژهەاڵتی ناویندا خەون و خولیایە و لە کورستاندا خەیاڵە و لە کرماشانیشدا وڕێنەیە! 
چونکە دین بە شێوەیەک رەگئاژۆ بووەتە هەناوی یادەوریمانەوە لە هەر الیەکەوە 
کەمڕەنگ بێتەوە لە الیەکی دیکەوە بە روخسار و دەمامکیترەوە دێتەوە. لەبەر ئەمانە 
و زۆر هۆکاری دیکە ئەو فرە ئایینی و فرە زاراوەییە تەنها کاتێک دەتوانێت مایەی 
پێشکەوتن و گەشانەوە بێت کە لە رێگەی دەسەاڵت )النیکەم لەرێگەی رێکخراوەی 
مەدەنی و ئەنجومەنە جۆراوجۆرەکان-کە نیمانە-و...( پالنێکی تۆکمە لەسەر بنەمای 

پێکەوەژیان و یەکترناسین و یەکتر قەبووڵکردن گەاڵڵە بکرێت.

شەریففەالح:وەکنووسەرێککەنزیکیلەڕووداووجموجۆڵەفەرهەنگییەکانی
ئیالموکرماشان،هەستدەکرێلەمدوودەیەداهەندێجموجۆڵوکاریخۆڕسک
وتاکەکەسیکراوە،جەنابتچۆنیلێکدەدەیەوەوداهاتوویشوناسینەتەوەییو

فەرهەنگیلەدووپارێزگایەچۆندەبینی؟
عادڵقادری:بەڵی بێگومان لە دوو دەیەی رابردوودا بەهۆی هەناسەیەکی کاتیی 
سیاسی بوار رەخسا هەندێ نووسەر و شاعیر و تۆژەر لە بوارگەلی جیاجیادا و بە 
شێوەی تاکەکەسی و فەردی کارەکانیان باڵو بکەنەوە، هەم لە قەوارەی کتێب و 
هەمیش لە دووتوێی حەوتەنامە و گۆڤارەکاندا کە پچڕپچڕ و ناوەناوە دەردەچوون. 
لەڕاستیدا لەو رووەوە مرۆڤی کورد زۆرتر کاری پێدەکرێ و بەدەسکەوت تریشە، 
بەاڵم هەمیشە نەبوونی هەلی چاپ و باڵوکردنەوە ناهومێدییەک درووست دەکات. 
هەموو ئەو کەسانە چاویان لە دۆستان و رۆشنبیران و نووسەران و دەزگاکانی چاپ 
و باڵوکردنەوەی باشوور بڕیوە بۆ یارمەتیی چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبەکانیان. دیارە 
بەداخەوە ئەم پردەش زۆر تەندروست و درێژخایەنیش نەبوو، بۆیە وەها حاڵەتێک 
مەترسیی گەورە لەسەر وزە و توانست و خواستی چاالکانی کولتووری و ئەدەبیی ئەم 
ناوچانە و بەپێی ئەمەش لەسەر کولتوور و زمان و ئەدەبی ئەم ناوچانە دروست دەکات، 
لەم دوو پارێزگایە بە شار و شارۆچکە و دێهات و شارەدێ و گوندە دووردەستەکانیشەوە 
کەلەپوورێکی دەست بۆنەبراو و شەقڵ نەشکاو و فۆلکلۆر هەیە کە تۆمار نەکراوە، ئەو 
هەموو دەوڵەمەندی و زەنگینی و رەنگینییەی شێعر و حیکایەت و چیرۆک و ئەفسانە 
و راز و کایە و هەڵپەڕکێ و شانامە و...هەر ئەمانە دەبنە داهاتووی شوناسی ئێمە لەم دوو 
پارێزگایانەدا. ئەگەر یارمەتیی تۆژەران و نووسەران و ئەدیبان نەدرێت ئەمانە دەفەوتێن. 
من لێرەوە داوا لە ئەنیستیتۆی کەلەپووری کوردیی دەکەم بەرنامەیەکی راستەوخۆ 
و تەندروست و ئاگادارانە بۆ ئەم هەل و دەرفەتە گەورانە دابڕێژێت. چەندین دۆستی 
دوور و نێزیک لە گۆشە و قوژبنی هەر دوو پارێزگاکەوە ئیشی گەورەیان کردووە، یەک 
حیکایەتە کۆنەکانی لە گوندەکان کۆ کردۆتەوە لە رێگەی ریکۆردێرەوە کە لەگەڵ 
دەیان کەسی بەسااڵچوو و لە گیانەڵاڵدا خۆی ماندوو کردووە تا ئەمەی کردووە، 
یەکی دی وشە کۆنەکان و مەتەڵی کۆ کردۆتەوە و یەکی دی پێوەندی جلە کۆنەکانی 
کرماشانی لەگەڵ هەندێک دەستەواژە و وشە و رێکەوەند )تعبیر(ی زمانیی کۆن لێک 
داوەتەوە، هەرکام لەمانە چەندین کتێبیان لەم بابەتە ئامادەیە، بەاڵم کوا بەپیرەوەهاتنی 
باشوور؟ کوا خەمیان بۆ پاراستنی شوناس لەم پارێزگا بەرزەخیانەدا کە لە تەنیشت 

دۆزەخەوە ئاگرەکەیان بەر دەکەوێت؟! 
بەڕای من داهاتووی شوناسی نەتەوەیی و کولتووریمان لەم دوو پارێزگایە پەیوەندیی 
لەگەڵ پالنی ئێمە بۆ کۆکردنەوەی ئەو کەلەپوورە و چاپ و باڵوکردنەوە و لە دواجاردا 

بە رۆژەڤ کردنیان هەیە.
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ئهدهبیاتکوردیلهسهردهمهاوچهرخولهزاراوهێکوردیخوارین،ساڵهیلفرهێگه
کهوهدهسمێیهتخاونبیرهیلدهساڵتدارێگ،رهوتدیاریخوهێپـێاکردێه
وئڕابانانخاسێگوهرهونوواچوود.بێگومانئهگهربتـوایملهشاعرناسیاو
جیاوازێگپێشرووبێـهیمنکهگامهیلبهنرخوگهوراێگلهئێباوهتههێـزداێـه؛
باێهسوهدۆکتـۆرعهلیئـوڵفهتیئاماژهبکهیم.وهراسئوڵفهتی،ناودیاریـێگئڕا

تهمامبهردهنگهیلئهدهبیاتکوردیلهناوچهیلکرماشانوئیالمه.
عهلیئوڵفهتیجیالهیهکوهگهردپرتووکهیلپڕهازوجیاواز،شوونپاێخوهێ
لهشێعرهاوچهرخفارسیدیاریکردێه؛تائێرنگهبهرههمهیلکوردیفرهێگله

ههردۆباوهتشێعرکاڵسیک
کردێه باڵو ئازاد شێعر و
کتاوهیل: وه تـوویهنم ک
گهرمهشین،گیان،گهرمێیان
و کاڵسیک شیوهێ وه
کتاوهیل:سانهناو،سزیانوهفر
وسرووتباشوورلهمژارئازاد
ئاماژهبکهیم.ههرکاملهئێ
کتاوهیلهکارگهریتایبهتبه
دۆکتـۆر داشتنه. خوهێیان
رێـگاێ له جیا ئوڵفهتی
فرهێگ کارگهری شێعرهو،
له کوردی مۆسیقاێ بان له
زاراوهێکهڵهوڕیداشتـێـه.

وهتووێـژئیمهوهگهردئێ
ناوه؛ خاون نووسهر و شاعر
بهردهنگهیل وه پێشکهش

ههنینبوود:

پ:یهکمجارکهمێگلهبارهێ
وهل پهیوهندی و خوهدان
کارزوانوئهدهبیاتکوردی
بـوون خهریک تایبهت به
وهمژارشێعر،ئهوجوورک
بهردهنگهیلگهپ ئڕا زانین؛

بێیهن؟
ته مسق  کوردی  شێعر  ج: 
منه ؛  ژیان  چشت  ته رین 
مناڵییه و  سه رده م  له   هه ر 
یه ێ  شیعر  باوه ت  وه   من 
هه ست و شه وق جیاوازێگ 
داشتم. یه ێ ئه زره ته مه نی و 

نـۆستالـۆژیاێگ هه میشه  وه ل منا بـوو ک ئڕا ئێ زوانه  وه  پێ نیه نـووسیه ێـد و 
نیه خوه نیه ێـد؟ چه  وه  سه رێ هاتـێـه ؟ ک تـوویه نم بـووشم ئه و به شه ، به ش ژیان 

فـۆلکـلـۆر من له  ئاوای وه  حساو تیه ێـدن و ئێ ژیانه  فره یش ئڕام گرنگ بـوو.
به اڵم له  مژار شیعر، من جیا له  زاراوه ێ که ڵهـوڕی و گه په یلێگ له واێ به یت 
هه ڵوه سی و شێعره یل کاڵسیک و فـۆلکلـۆر؛ یه کم جار له  مناڵی وه ل یه کێگه و له  
سه رپـێڵ کارگه ری کردم ک له  شێعره یل »عه بدۆال په شێو« و »شێرکۆبێکه س« ئڕام 
وه ت و هه ست که دم یانه  ئڕاێ من فره  ره نگین بـوون. تـوویه نم بـووشم له  ئه و 
سه رده مه  که  من هاڵیه  له  ته من ده -یانزه  سااڵن بـووم؛ الن که م له  کرماشان و 
له  به ێن هاوبه ره یل خوه م، 
عه بدۆال  که س  هیچ 
هه ر  و  نه ناسی  په شێو 
ـ  ده   ته مه ن  ئه و  له  
یانزه  سااڵنه  تـوویه نستم 
هالی  سوورانی  زاراوه ێ 
بووم و هه ر ئێ باوتیشه  
بـوویه  مدوو یه  ک بتووام 

بنـووسم.

پ:بێگومانشوونپاێ
شێعرهیلجنابدلهژیان
خاسی وه کورد گهل
دیاریه؛یهێشاعـروهچ
شیوهێگتـوویهنێـدههم
لهباوهتشێعرئاوانگارد
قسهیلفرهێگئڕاوهتن
داشتوودوههملهناوبهێن
زوورممهردمبهردهنگهیل
فرهێگبێاشتوودوشوون

کارێبگـرن؟
ج: وه  راس له ێره  وه  یه ێ 
چشت باێه س ئاماژه  بکه م؛ 
ئیمه  یه ێ بـڕ هاوچه رخ 
ناو  هاتیمه   ک  بـوومن 
تفاق  له   و  شێعر  گه پ 
که فـتـوومن.  جیاوازێگ 
ئێ  بێشتر  که   تووام 
کار  بکه م؛  گه په  شییه و 
گه وراێگ که  هاونه سڵه یل 
و هاوچه رخه یل ئیمه  وه  
یه   دایم  ئه نجام  یه که و 

شێعر کوردی تەمسق تەرین ئشق ژیان منە
وت ووێژ وەگەرد شاعر ناسیاێ کورد: دۆکتۆر عەلی ئوڵفەتی

موحەمەد جەواد جەلیلیان
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بـوو ک هاتیمن هه ر ئه و نوورگه  ک »بوودریار« له باره ێ مژار میدیا داشتـێه ؛ له  
ناو باوه ت شێـعر له  کرماشان وه  رێ بردیم. ئیمه  بێ گومان هاتیم ئڕاێ شێـعر 
به رده نگ کووه و کردیم. ئیمه  له  دریژاێ مێـژووا وه  شیوه ێ پییه ن و به ێازێگ 
به رده نگ وه ره و شێعر هاوردیم. شێعریش له  ئێ سه رده مه  له  ناوبه ێن مه ردم هه ر 
ئه و جووره  ک یه کم جار وه تم یه ێ چشت ته مسقـێـگ بـوو؛ یانێ ئیمه  باش 
ته رین ده رفه ت له  ده سمان بـوو ئڕاێ یه  ک مه ردم بانه  ناو گه پ شـێـعر. ئیمه  
له  الیه ن گه ل خوه مانه و پشتیوانی کریایمن و مه ردم هاز دانه  پیمان؛ هه ر ئه و 
شیوه  ک ئیمه  هاز دایمنه  ئه وان. یه  بـوو ک هاتیمن »شێعر« نـووسایم و به رده نگ 
داشتیم؛ باوه ڕم یه سه  که  گاهه س به رده نگ ئیمه  بێشتر له  زاراوه یل تره ک بـوو ک 
له  ناو کرماشان وه  پێ نـووسان یا قسه  کردن ته نانه ت زوان فارسیـیش. ئیمه  ئه و 
سه رده مه  دایمنه  سه ر و ئـێرنگه  هایمنه  سه رده م تره ک که  بتـوویه نیمن دوجاره  
وه  گه رد ره وت جیاوازێگ هه ر ئه و به رده نگه یله  وه ره و شـێـعر ئاوانگارد )شێعر نوو 
یا شێعر تازه ( باریم. ئێ نووڕگه  و ئێ ئامانجه  ئێرنگه  ئڕا ئیمه  یه ێ خاڵ دیاریه  
که  هه ر لـێـوا مه نـێـه  و له  بانێ کار که یمن. ئێ ره وت گه ورا هه وه جه س ک وه  
یه ێ ئاراوه ێ دیاریـێگ بڕه سێـد؛ یانێ هه رسه ێ ئیمه  دێـریم له  باوه ت شێعر 
ئاوانگارد کار که یمن؛ به اڵم هێمان له واێ پرتووکه یلێگ ک هاوچه رخه یل خوه مان 
له  ئدامه ێ شێعر کیش دارباڵو کردنه ؛ شێعر ئازاد ئه و جی به رده وامه  له  ناو مه ردم 

وا نه کردێـه .

پ:ئهگهرئمکانێههس؛کهمێگلهبارهێدهساڵتهیلشێعرئازادئڕامانگهپبێـهین
وبـووشینکهدهسمێیهتدانشێعرئازادئڕاێسقانگرتنوبتاوبوونبنهماێ

زوانکوردی)زوورمکوردیکرماشانی(؛تاچئهندازهێگبویه؟
ج: شێعر ئازاد له  واڵته یل تره ک   وه  یه ێ ئاراوه ێ دیاریـێـگ ره سییه ؛ به اڵم له  
کرماشان لێـوا نییه  و ته نیا له  ناوبه ێن یه ێ بــڕ تایبه تیـێگ شوون پاێ دیاریه . 
شیعر ئازاد کوردی ئێرنگه  باێه س یه کێگ له  مه به سته یل سه ره کی ئیمه  بوود. شێعر 
ئازاد له  زاراوه ێ کوردی خوارین، هێمان له  ناو مه ردم ئه و جووره  که هه وه جه س؛ 
پێشوازی له لێ نه وویه  و چوودنه  یه ێ هه نازێگ که  باێه س له  بانێ کار بکریه ێـد و 
بێ گومان هه وه جه ێ دیاری ئیمه  یه سه  ک فره  له  شاعره یل و ده ساڵت داره یل، 
بتـوویه نن به رده وامی وه  ئێ ره وت گه ورا بێـه ن. وه  ده روه چ تره که و ئه گه ر بتوام 
بـووشم؛ ره وت شێعر کوردی له  کرماشان دۆ به شه . یه ێ باوه تێ ک به رده نگ 
هاتـێه سه  پاێ کار و یارمه ت ئیمه  داس، به اڵم به ش تره ک هێمان نه تـوویه نستـێه  

جی دیاری خوه ێ پێا بکه ێـد.
به اڵم له باره ێ شێعر ئازاد باێه س بـووشم ک ئدامه ێ بنچینه  دار و نه ته وه ئی 
سرۆشت شێعره ! له  ته مام واڵته یل هه س، له  واڵت ئیمه یش باێه س شوون خوه ێ 
وه  دی بکه ێـد. ئێرنگه  ئێ زوان ئیمه  چ ده ساڵته یل و ده ره تانه یلێگ له ێ باوه ته و 
دێـرێـد؛ خوه ێ تـوویه نێـد گه پ جیاوازێگ بوود به اڵم من هه رده جار وه تمه  ک 
ئیمه  هایمنه  ناو یه ێ راوهات قه ل و ناکامێگ. وه  ئێ مدووه  ک زوان ئیمه  
ئامووزش نیه ێـر یه ێـد یا وه پێ نیه نـووسیه ێـد؛ فره  له  که سه یل وه ل ئێ گه په و 
تـووش گیچه ڵ تیـه ن ته نانه ت خوه مانیش ک وه خت بێشترێگ ئڕا ئێ کاره  
نایمنه ؛ هه میش کیشه یل تایبه تی خوه مان دێـریم. هه ناێ زوان ده رفه تێگ ئڕا 
ئامووزش نێاشتوود؛ بێ گومان ئه و زوانه  له  کات نـووسانیش تـووش کیشه یل 
فره ێگ تیـه ێـد. به اڵم چشتـێگ ک من وه  مدوو ئه زموون خوه م تـوویه نم گه پ 
بێـه م یه سه  ک من هیچ کیشه ێگ له ێ باوه ته  نیه وونم ک ئیمه  شێعر ئاوانگار 

کار نه که یمن.
پ:وهنووڕگهێجنابـد،ههوهجهێئهدهبیاتناوچهێخوهمانلهسهردهمئمڕوو
هـووردهوبـوونلهبانکاملهئێدۆباوهتهسه؟شێعریاتـێکست؟)مهبهستمانله

تـێکست؛وهرگێڕان،چیرۆک،وتارورخنهس(
ج: باێه س بزانیم له  هه ر شوونێگ که  زوان، بێ ده ساڵته ؛ یه کم ده سمێه ت ئڕا 
زوان، شێعر وه تنه  و ئیمه  ئێرنگه  له ناو ئه ده بیات واڵت خوه مان ئێ نووڕگه  وه  

چه و دوونیمن ک شێعر هێمان یه کم قسه  که ێـد. هاتێ که م تا کوتێ به رهه م 
تێکست هاتـوودنه  ده یشت؛ به اڵم ئایا ئێ تێکسته  چه نێ وه  کارمان هاتـێـه ؟ چه نێ 
تـوویه نستـێـه  کارگه ری بنـه ێـدن؟ ته نیا له  باوه ت مێـژووئی ده س پێ کردنه . 
هه رسه ێ تا ئێ سه رده مه  تـێـکسته یل پڕهازێگ باڵو بوویه ؛ ئه گه ر بتـوام ناو بارم؛ 
باێه س وه  به رهه م نووسه ره یلێگ له واێ ئاکـۆ جه لیلیان، مه سعوود قه نبه ری، ئازاد 
ئقباڵی، نه سرین باباخانی، سادق سامه ره ئی و… ئاماژه  بکه م. به رهه م تـێکست 
هه س به اڵم وه  راس هێمان فره  له ڕه  و جارێ سقان نه گردێه . یه  تیه ێدنه  بان یه کم 
پرسێارمان ک وه ختێگ زوان ئامووزش نێـریه ێد؛ ته نیا هـۆنه ر ده م ده س، شێعره . 
له  جه هان سێـمیش هـۆنه ر شێعر، مێژوو تایبه تی خوه ێ دێـرێـد. یانێ هه ناێ 
تیه یمن و تماشا که یم؛ دوونیمن ک له  واڵته یل جه هان سێـمی؛ شێعر هه میشه  وه  
بوونه ێ یه ێ ده ساڵت یا نووڕگه ێگ له  ژیان کارگه ری داشتـێـه . منیش وه ل ئیوه  

هاوڕێـم ک شێعر ئیمه  پا وه  پاێ تـێـکستمان وه ره و نووا ناتـێـه .
ئه زموون نیشان داس ک ئه ده بیات کرماشان ئه گه ر له  سه رده مێگ له  باوه ته یل 

جیاواز دوویا که فتـێیه ؛ له نوو خوه ێ وه  ئه و دوویاێ زاراوه گان کوردی ره سانـێیه .

پ:وهنووڕگهێخوهدان؛کهڵکوهرگرتنلهبنهماێئـۆستوورهئیزوان،باوهڕهیل
مهردمکوردودهساڵتهیلفـۆلکـلۆرتاچئهندازهێگتـوویهنێـدلهبانقــوول
کردنزهێـنوفامخوهێندهوارودهسمێیهتدانوهنـووسهر،کارگهریداشتوود؟
ج: بنووڕن! هـۆنه ر conceptual یا مه فهوومی، مێژوو دریژێگ له  پشت خوه ێ 
دێـرێـد؛ هه ناێ ئیمه  له  بانێ هـوورده و بـووم؛ دوونیمن ک له ناو هه ر واڵتـێگ 
هه م تایبه تمه ندیه یل زوانی هه س و هه م تایبه تمه ندیه یل کانسپتی یا مه عنایی 
)تـوویه نێ ئـۆستووره  بوود یا باوه ڕ، مه ته ڵ و رێـوڕه سمه یل دیاری( یانه  گشتـێیان 
تـوویه نن وه  هه ر که سێگ ک له  بواره یل جیاواز کار هـۆنه ری که ێـد، ده سمێه ت 
بێـه ن. وه  راس چشتێگ ک پشتگری له  ئیمه  که ێدن و یارمه تمان ده ێـد؛ هه ر ئێ 
هـوور و فام و باوه ڕه یله سه . نووڕگه ێگ ک مه ردم ناوچه ێ ئیمه  وه  ژیان دێـرن یا 
ده روه چێگ که  وه  پێـیه و تماشاێ مه رگ و خوه شی و سرۆشت که ن؛ تـوویه نێـد 
جیا له  ئافراندن که نسپت، جیاوازی و تایبه تمه ندی بخه ێدنه  رێ. وه  ڕاس ئیمه  له ێ 
باوه ته و پشتمان فره  پـڕه  و ناسنامه ێ ده وڵه مه ن و ره سه نێگ دێـریم. زانیمن فره  
له  نووسه ره یل ده هه ێ په نجاێ کرماشان هاتن هه ر له ێ باوه ته یله  که ڵک وه رگرتن 
و له ناو کارێانیش سه رکه وتوو بـوون. ئڕا نموونه ێ دیاری تـوونم وه  نووسه ره یلێگ 
وه کوو نه مر ده رویشیان، عه لی محه مه د ئه فقانی و مه نسوور یاقووتی ئاماژه  بکه م. له  
ناو شێعریش ئیمه  ئێ مژاره  وه  کار گردیمنه؛ الن که م  له  یه کم ره وتـێگ ک ئڕا 
شێعر کوردی به رده نگ کووه و کردیم، کارگه ری و ده سکه فت ئیمه  هه ر وه  مدوو 
ئێ ده وڵه مه نی زوانه بویه  ک فره  له ێ باوه ته و ده سمێه تمان داس. یانه  چشته یلێگن 

ک ئیمه  نیه تـوویه نیم بشاریمنه وه ێ و چه ومان وه  رووێ بوه سیم.

پ:ئهگهرهاوڕێبـوون؛بایمنهسهرئهدهبیاتکرماشانوبێشترلهبانێهـووردهو
بـووم؛ئایاشێعرکوردیلهکرماشانتـوویهنستـێههاولفئهودوویاێناوچهیلکورد؛
وهرهونووابچـوودنوخوهێوهبهردهنگهیلجیاوازئهدهبیاتکوردیبـناسنـێـد؟
ج: باوه ڕم یه سه  ک شێعر کرماشان؛ چه ن تووک داسه و تـوویه نیمن شێعر نوو له  
کرماشان شێعر کوردییش وه  حساو باریم ک جیا له  گه پ هه بوونێ ک وه رجه ێ له  
یه  الن که م له  بیست ساڵ له یه وه ر دیاری کریاێه ؛ به اڵم ئمڕوو تـوویه نیمن بـووشیم 
ک شێعر کوردی کرماشان و ئیالم جیا له  ڕه وت چه ندیه تی، له  باوه ت چۆنیه تی؛ 
وه  شیوه ێ ئاگادارانه  و خاسێگ وه ره و نووا هاتنه . باێه س بزانیم و دیاری بکه یم 
ک ئاوات و چاوه ڕوانی ئیمه  له  ئێ زاراوه  چه س؟ ئایا هیواێ خوه مان  له  زاراوه ێگ 
که هاڵێه  دوێس په نجا گله  رۆژنامه  له  پشت خوه ێ دێـرێـد؛ باێه س بخه یم وه ل 
زاراوه ێگ که  ته نانه ت له  ئیالم و کرماشان هێمان رۆژنامه ێ سه ربه خـۆێگ ئڕا 

خوه ێ نه ێـرێـد؟
به اڵم ئه گه ر بتـوایم ته مام ئێ شێوازه یله  بنه یمنه  شان یه ک و تماشاێ گشتـێیان 
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بکه یم؛ شێعر کوردی کرماشان یه ێ شێعر چۆنیه تیه  ک کارگه ری خوه ێ داشتـێیه . 
ته نانه ت وه  جیگاێ که سێگ که  خوه م شێعر فارسی نـووسم؛ من باوه ڕم یه سه  ک 
شێعر فارسی کرماشان له  نووڕگه ێ چـۆنیه تی له  شێعر کوردی که فتـێه سه  دوویا. 
ئیمه  خه ریکه  ک بچیمنه  ناو به ره ێ سێـیم نـووسان و سه رکه وتن گه وراێگ ئڕا ئێ 
شێعره  وه  ده س هاتـێیه .  ئێ پێـشوازی خاسه  له  ناو نه سڵ جوان تریش هه س. 
یانه  گشتێ دوجاره  هه ڵگه ردنه  سه ر نووڕگه ێ »بوودریار« ک له  پرسێار پێـشروو 

ئاماژه  وه  پێ کردیم.

پ:بانانئهدهبیاتکرماشانلهسهردهمهاوچهرخئڕاچئاسووێگوهرهونوواچـوود؟
ج: گه پ دان له باره ێ بانان شێعر فره  سه خته  و کارێگ نییه  ک ئاێم بتـوویه نێ 
وه  ئاسانی نووڕگه ێ خوه ێ بـووشێـد؛ به اڵم ئه گه ر ئمڕوو له ناو جه هان تماشا 
بکه یم و بزانیم ئایا باوه ت شێعر له  دنیا گرنگ هه س یا نه  ؟ ئایا ئاوات خوازی ئیمه  

له  شیعر له  روو ئاگادارییه ؟ 
ئایا شێعر تـوویه نستـێه  ئڕا 
هه وه جه یل جیاواز مه ردم 
من  بێاشتوود؟  واڵمێگ 
شێعر  ک  یه سه   باوه ڕم 
هاوچه رخ  سه رده م  له  
وه ره و ئاسووێگ چوود ک 
خوه ێ  تایبه تی  بنه ماێ 
دیاری بکه ێـد و جیاوازی 
خوه ێ بخه ێـدنه  ده یشت؛ 
شێعرێگ  لـێـوا  هه ر  و 
منه؛   سه ره کی  مه به ست 
یانێ جوورێگ شێعر هه س 
ک له  جه رخه یل گه وراێ 
گه پ  له باره ێ  زانستی 
ده ن و له  زانکـۆه گانیش 
مه به ست  یه ێ  چه و  وه  
دیاری باێه خ دانه سه  پێ 
و له بانێ هـوورده و بـوونه . 
به اڵم بڕێگ تره ک هه ن 
لـمـر  ئڕاێان  شێعر  که  
نییه .  کۆمه ڵگا  سه ره کی 
ئێ  هه ر  و  بایمن  ئه گه ر 
روداوه  له  ناو شێعر فارسی 
شییه و بکه یم؛ ئایا ته مام 
مه ردم شێعر ئازاد فارسی 

خوه نن؟ زه مان فره ێگ نییه  ک ئێ ره وت نووخوازیه  بنه ماێ بتاوێگ پێا کردێه  و بێ 
گومان ئڕا یه  ک بتـواێـد یه ێ هه ست و نووڕگه ێ هه زار ساڵه ێ گه ل بگـووه ڕنـێـد؛ 
هه وه جه  وه   ده رفه ت بێشترێگ دێـرێـد. هه رسه ێ له  ناوچه یل کرماشان و ئیالم 
پرتووک فره ێگ باڵو نه کردیمنه  ک بتووایم ئاوت و چاوه ڕوانی فره ێگیش داشتـووم.

پ:ئهگهربتـواینوهکیشهێدیاریـێگلهئهدهبیاتکوردیئمڕوولهناوچهیل
کرماشانوئیالمئاماژهبکهین؛زوورملهچباوتێگهوئڕامانگهپدهین؟

ج: یه کێگ له  گیچه ڵه یل و مه ته رسیه یلێگ که  ئڕا شێعر کوردی له  کرماشان و 
ئیالم هه س؛ باێه خ دان بێ وه لیفه ت وه  »عام گرایی« و به رز کردن ئێ باوه ڕسه  ک 
شێعر ته نیا ئه مرازێگ ئڕا خوه شی و هه زبردنه . ئێ گیچه ڵه  تـوویه نێـدن ده ساڵته یل 
تایبه تی له  شێعر بگرێـد و شێعر له  ره وت سه ره کی خوه ێ گله و بێـه ێـدن و 

له  جه رخه ێ کارامه  بـوون بارێـدنه  ده یشت. بڕێگ هه ن ک گاهه س ده ره قه ت 
نێاشتوون یا خوه شێان ناتـێـه ؛ تـووان و ته قه ال که ن که  وه گه رد ته حریک هه ست 
مه ردم و ده سمێه ت گرتن له  میدیاگان؛ ناونیشانێگ ئڕا خوه ێان وه  ده س بارن؛ 
به اڵم باێه س بێ زانن ک یانه  به رده وام نیه مینن و ته نیا له  سه رده م کوڵێگ وه  ئامانج 
خوه ێان نزیکه و بوون. ئه ڵبه ت خوه م له  زانکـۆ »رسانه « خوه نیمه و وه  ده ساڵته یل 
میدیا باوه ڕ دێـرم به اڵم باێه س ئاگادار بـوومن ک وه  بوونه ێ ده ره تانه یل میدیا 
نه خڵه تیه یم و تـووش گیچه ڵ »عوام گرایی« نایمن. وه  ده روه چ تره که و؛ ئافراندن 
به رهه مه یل »عوام گرایانه «ێ ئیمه یش  تـوویه نێـدن کیشه  و خسارێگ ئڕا نووڕگه ێ 
مه ردم بوود و باوه ڕ مه ردم بارێدنه  سه ر یه  ک شێعر هه ر یه سه  و چشت تره ک 
نییه . ئیمه  باێه س بزانیم و ئاگادار بـووم ک وه  چ شیوه ێگ کار بکه یم تا هه م شێعر 
سه ربه رز بمینێ و ده ساڵتێ له  کیس نه چوود و هه م بیر و باوه ڕ به رده نگ وه ره و 
ئاسووه یل به رزتر بارریمن. به رده نگ خوه ێ باێه س به ش گه وراێگ له  به رهه م بوود.

و وهت ئێ پهرتخ له پ:
وێـژه؛لهبارهێبهرههمهیلێگ
کار سهرێان له ئێـرهنگه که
کهینیاکتاوهیلئامادهێچاپ
خوهدانلهههردۆزوانفارسی

وکوردیئڕامانبیوشن؟
ج: بـڕێارم یه سه  که  له  ساڵ 
97، دۆ یا سێ کوومه  شێعر 
لێیان  له   باڵو بکه م. یه کێگ 
زوان  وه   شێعرێگ  کوومه  
باڵوگه ێگ  له   که   فارسییه  
تیه ێـدنه  ده یشت.  ته ێران  له  
له باره ێ پرتووک تره ک؛ چه ن 
خوه م  ک  هه س  ساڵێگ 
له ناو  دیاریـێگ  روانگه ێ  وه  
شێعر ئازاد ده س پێـا کردمه  
و ئامانجم یه سه  ک ئێ کوومه  
ده س  وه   ئمساڵ  شێعره  
به رده نگه یل شێعر بـڕه سێـد. 
ده رفه تـێگ  ئه گه ر  هاتێ  و 
بێاشتووم کتاوێگ له  شێعره یل 
کاڵسیک خوه میش وه  چاپ 
چه رخه ێ  هـێـوادارم  بێیه م. 
بێشترێگ  باێه خ  به رباڵوبوون 
وشاعره یل  بکه ێـد  پـێـا 
و نووسه ره یلمان بێشتر شوون ئێ کاره  بگرن، چۆنکه  وه  راس کۆمه ڵگاێ ئیمه  
هه وه جه  دێـرێـد؛ هه ر ئه و جووره  ک »بورخس« ئـووشێـد بهشت یه ێ جاێگه  
وه کوو کتاوخانه . ئامانج گشتـێمان باێه س یه  بوود ک پرتووکه یل پڕهاز و به نرخ باڵو 
بکه یم تا کارگه ری بێشترێگ له  به ێن مه ردم داشتوود و له  دریژاێ مێژوو به رده وام 
بوون. باوه ڕم یه سه  ک له  باوه ت چاپ کتاو نه باێه س نووڕگه ێ سه رده می بێاشتـووم. 
کار نه شر هاتێ شیوه ێ ئاڵشت بوود؛ به اڵم هه میشه  یارمه ت گه وراێگ و نووا چین 
کۆمه ڵگا ده ێـدن و باێس بوودن ک ده روه چێگ وه ره و رخنه  و خسار ناسی واز 
بکه یم. و له  ئاکامیش هه رچێ به رهه مه یل بێشترێگ باڵو بکه یم؛ ده سمێه ت فره ێگ 

وه  زوان خوه مان دایمنه .
ئڕایهکوهختناینووهپرسێارهیلئێوهتووێـژهجواوداین؛لهلیدان

سپاسوقهێرزانیکهیم.
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DanskPenماویەکە)ئەرسەالنچەلەبی(دەناسم،لەڕێیسکرتێری
ـەوەڕاسپێردرامکەهەواڵپرسیئەوشاعیرەڕۆژهەاڵتییەپەناهەندەیەی
دانیمارکبکەم.ئەرسەالنچەلەبیخۆیپەیوەندیبەوڕێکخراوەکردبوو،
ئەوکاتەیهێشتاکەیسیپەنابەرییەکەیلەژێرتاووتوێداکردندابوو.دوای
پێشکەشکردنیخۆموقسەکردنسەبارەتبەسیستمیپەناهەندەییو
دواترگفتوگۆکانمانبەدەرنەبوونلەسەرئەدەبوزمانوشێعر.بوینە
هاوڕێییەکتریوناوبەناوبۆیەکتریماندەنووسی.ئەرسەالنکتێبێکیخۆی
بەمایلبۆناردم،)ترینتەنیا(هەرلەسەرەتاوەناونیشانەکەیسەرنجڕاکێش
بوو.دوابەدوایخوێندنەوەیکۆشێعرەکەئەمگفتوگۆیەمانلەماسنجەر

ئەنجامدا.
ئاالن:چۆن)ترینتەنیا(تنووسی؟

ئەرسەالن: سەرەتا دەمویست بە جۆرێک مانای تەنیایی لە رادەبەدەر نیشان بدەم، بە 
جۆرێک کە ئەو تەنیاییە سەرسوورهێنەرە زۆرتر زەق بکەمەوە کە مرۆڤی سەردەمی 
مۆدێرن تووشی هاتوووە،ئیتر بەو جۆرە کاری زمانیم لە سەر کرد; ترین هێنا پێشەوە، 
بۆ ئەوەی جەخت بکەم لە سەری،کاتی خۆی کە چاپ بوو هەاڵیەکی لە سەر ساز 

بوو،هەندێک پییان جوان بوو هەندێکیش نا.

ئاالن:بەاڵملەمنامیلکەشێعریەتەکنیکیزۆرنوێمبەدیکرد،ئەگەرهەرلە
ناونیشانینامیلکەکەوەدەستپێبکەین،خوێنەردەوەستێت،ڕادەچڵەکێێت.

ئایاهەڵەیەکهەیەلێرە؟ئایائەرسەالنچیدەیەوێتبڵێ؟
ئەرسەالن: وایە، دوروستە لە چەند جیگای تریش کەڵکم لێ وەرگرتووە وەک:ترین 
خامۆشی، ترین بەرد. فەرهاد پیربال کەڵکی لێ وەرگرتبوو، هەڵبەت لە کۆ شێعرێکی 
فارسیدا، ئاماژەی بە کتێبەکەی منیش کردبووکە لەوێی وەرگرتووە. کتێبە شێعرییەک 

بوو بە زمانی فارسی کە لە تاران باڵو بۆوە.

پ:ئەمەداتاشینیزمانە؟یانیاخیبوونەلەوشە؟یانمەبەستیتۆیەجیاواز
دەربکەویت؟

ئەرسەالن: زۆرتر مەبەستم کودەتا بە دژی ئەو وشەیە بوو، یان هەمان یاخی بوون 
کە جوانت ئاماژە پێدا، دیارە هەوڵی زمانیشی لە پشت بووە.

ئاالن:باشبوووشەیکودەتاتبەکارهێنا،چونکەشێعرکودەتایەبەسەر
هەمووماناوشوێنوتەنانەتشوناسیش.

ئەرسەالن: بە راستیش هەر وایە، پێم وایە شێعر کودەتایە بە سەر زماندا، لە 
بابەتەکەی لە سەر کتێبە وەرگێڕانەکەی جەنابت نووسیبووم، ئاماژەیەکی کورتم 
پێداوە، هەڵبەت لە زمان ریچاردێزەوە کە دەڵێ زمان لە شێعر دا زۆر دەوڵەمەندترە 
لە زمان لە فەلسەفە و زانست دا، زمان لە شێعر دا ئێجگار بەرباڵوە، شێعر هەموو 

کاریک بە زمان دەکات. 
  

ئاالن:ئەویاریکردنەبەوشەوبەهەمەئاهەنگیخەیاڵشێعرجیاوازیخۆی
دەردەخات.

ئەرسەالن: ڕێک وایە، بە قەولی  شاعیری دانیمارکی نیلس هاو  کە دەڵێ: دەبێ 
شێعرەکە زیرەک بێ!

ئاالن:ئەگەربڕوانینەشێعری“ترینتەنیا”منچەندینجارخوێندمەوە،
لەسەریوەستام،هەستمبەئاوازێکیستەملێکراو،نەفەسێکیپەنگخواردوو
کرد.ئەگەرشێعرەکەشیبکەینەوە)هەرچەندلەگەڵئەوەنیمشێعرنەشتەر
بکرێ(بەاڵملێرەئەگەربینایبکەمدەبینملەسرودێکیسڵەمینەوەدەچێت،
بوێربۆهەرکارەساتێک،ئامادەبۆهەرشۆڕشێککەهەنوکەدروستدەبێت،

لەهەمانکاتیشداگەڕانەوەیەکەبۆنووشوستیوکەوتن.
ئەرسەالن: ئەو خوێندنەوەیە زۆر راستە، بۆ منێک کە ئەو شێعرەم نووسیوە. ڕێک 

هەڵگری وەها دۆخێکە و چەند شتی تریش.

ئاالن:ببینەلێرەلەشێعری“ترینتەنیا“وادەنووسیت:
کەهەناسەیسووریشاخ

بڕوانێتەدڵتەوە
ئەگەرشاخئەستێرەیەکشکبا،
بەرۆکیبێڕەزایڕۆحتەوە

ئەرسەالن: بەڵێ
ئاالن:کەسێکشاخبناسێتدەبێتلەناوکیشاخبزانێت،تۆبەستراویبە
پتەوییشاخبەاڵموشەکانتفریاتدەکەونتانیانانەبنوسیت;ئەگیناتۆ
بەردباشدەناسیتبەاڵمدڵتنایەڵێتبەردانەبنووسیت,بۆیەیاخیدەبیت.
ئەرسەالن: بۆم سەرنجڕاکێش بوو. زۆر جار بووە خۆم وەها هەستێکم بووە. یەک شت 
سەیرە بە المەوە، تا دێت من حەز ناکەم شتی جوان لە شێعر دا بە کار بێنم، حەز 
دەکەم شتی جوان لە ناو پیسترین شتەکان دا ببینمەوە و بیدەم بە خوێنەر.ئەگەر 
رووراستر بدوێم بۆ ئەوە نانووسم کە خوێنەر چێژ لە شێعرەکان بەرێ. بەڵکوو بۆ ئەوە 
دەنووسم کە بێزاری کەم و پێی بڵێم ئاگادار بە بەردەوام هەواڵی کارەساتبار بەڕێوەیە!

ئاالن:ئەمەشوادەکاتجیاوازبنووسیت،جوانییبۆکالسیکیەکانبووە.
ئەرسەالن: بەڵێ، تۆ سەیرکە زۆرینەی ئەو شێعرە نوییانە کە دەنووسرێ ئیستا کێش 
و سەروایان نەماوە، زمان هەر ئەو زمانە کالسیکەیە، وشە هەر هەمان کارکردی کۆنی 
هەیە، کەم وا هەیە شێعرێک ببینین کە بە ناوەڕۆک نوێ بێت، هەر دوور نەڕۆین ئەو 
شێعرەی تۆ بە ناوی شاری لەرینەوە کە لە سایتێک باڵوم کردەوە ئەوە بە ناوەڕۆک و 
بە پەیام نویێە باسی شار و کەڵکەڵيکانی شار دەکات. بەاڵم لەو هەموو بە ناو شێعرەی 

کە ئیستا دەنووسرێ کەم وا هەیە شێعر بە راستی نوێ ببینین.

ئاالن:شێعردەبێتخۆیجاڕبۆخۆیبداتنەکشاعیر.
ئەرسەالن: بژیت. شێعری چاک خوێنەری خۆی دەبینێتەوە.

ئاالن:ئێمەکالسیکدەخوێنینەوە،دەچینەقواڵییڕۆحیانەتەوە،بەاڵمئەوە
تێرمانناکات،شێعرلەوەدەرچووەتەنهاڕۆحانیبێت،ئێستاشێعرهەڵگری

مانایتێفکرینویاخیبوونیشە.

کودەتای وشە
وت ووێژێک لەسەر کتێبی “ترین تەنیا” نووسینی ئەرسەالن چەلەبی

ئاالن پەری
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ئەرسەالن: بەڵێ، ئەرکی شێعر زۆر گرانتر و قورسترە، لەو سەردەمە دا کە شێعر 
کەس بایەخێکی ئەوتۆی ناداتێ بەاڵم لە گەڵ ئەوەشدا شێعری باش خوێنەری 
خۆی هەر هەیە، جا من نێوی ئەو جۆرە شێعرانەی کە ئەوڕۆکە بە لیشاو باڵو دەبنەوە 

ناوە: شێعری قوون  لێکەوتوو!

ئاالن:لەشێعرەکانیئەمدوایانەتداجۆرەتوڕەبونێکلەسیستمیمرۆیی
وبەتایبەتیسیستمیڕۆژئاواییدیمانەدەکرێت،ئایاهۆکاریئەوەئەو
لەو بەشێک کردۆتە شێعرت کە ناوچەکەیە دواییەی ئەم ڕوداوانەی

بەرەنگارییەبۆناڕەوایەتیسیستیمەپێشکەوتوەکان؟
ئەرسەالن: بەڵێ لە راستیدا ئەو شێعرانە هەموو ئەو کاولکارییانە نیشان دەدا کە 
زۆرینەی لە واڵتە پێشکەوتووەکانەوە سەرچاوە دەگرن، هونەرمەند و نووسەر بە 
پلەی یەکەم لە ئاست ئەوانە دا بەرپرسە و دەبێ لەقاویان بدا، هونەرمەند لە ئاست 
هەر هەموو رووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان دا بەرپرسە و دەبێ لە رێگەی 
بەرهەمەکەیەوە بەرهەڵستی بێتەوە ئەویش بە پێی پێویست بە شێوەیەکی زۆر 

رادیکاڵ.

ئاالن:ئایاتاراوگەئەدەبێکیجیاوازیپێنیشاندایت؟ئایابەرکەوتەی
چەندیندژبەیەکبوویتەوە؟کایەیڕەهەندینووسینوباڵوکردنەوەلە

تاراوگەوەکپێویستچاوەڕوانکراوبوو؟
ئەرسەالن: لە راستیدا ئەو شێوازە نووسینەی من کە بە شێوەیەکی رووت و رادیکاڵ 
لە گەڵ دەق مامەڵە دەکەم ریشەی لە جۆری روانینی مندایە، من پێم وایە کاتی 
ئەوە هاتووە کە شێعر لە چیاکان و مێرگ و چیمەن بێنینە دەرێ و رزگاری کەین 
و بیبەینە شار و شەقام و ئاوەڕۆکان و هەر هەموو نەهامەتی و قەیرانەکانی ژیانی 
مۆدێرنی شار نیشان بدەین. واتە بەر لە هاتنی من بۆ رۆژئاوا من هەر بەو شێوازە 
رادیکاڵە دەمنووسی، ئەوەندەی دەستم راگەیشتبێ دەقە شێعرییەکانی جیهانم 
خوێندبۆوە و ئاشناییم هەبوو لە گەڵ ئەدەبی رۆژئاوا، بەاڵم لە گەڵ ئەوەشدا تاراوگە 
دەوری ئەرێنی خۆی هەبووە لە نووسین و بەرهەمەکانم ئەویش رەنگە بە بارێکی 
تردا، رەنگە لە ناوخۆ لە بەر سیستمێکی داپڵۆسێنەر و توتالیتە و فاشیست و 
سانسۆڕچی وەکوو کۆماری ئیسالمی ئێران زۆر مەودای ئەوە نەبا بە ئیشتیای دڵ 
کەف و کوڵی خۆم لە ناو شێعر دا هەڵرێژم، بەاڵم لێرە ئەو بەربەستانە نییە و بە 

دڵنیاییەوە کاریگەری خۆی هەیە و داشیناوە.

ئاالن:هەربەدەمقسەکانماننیوەیشێعری“ترینتەنیا”مکردەدانیمارکی.
ئەگەرڕازیبیتپێمخۆشەیەکەمشێعریتۆبەدانیمارکیئەمشێعرەبێت

ومنبیکەمەدانیمارکی...
ئەرسەالن: هەواڵێکی خۆش بوو، دەست خۆش بۆ تۆ، مایەی شانازیمە.

هاوڕێبووی
لهگهڵشاخدا.
لهسینهتدا

دهنگێکلهداوێنی.
کهترپهیهات
سهرماو

ههڵوهریگهرما
لهدڵیبهردیندا.

تۆلهترینتهنیاکلوهبهفریزستانترینیتهنیا
بهمهرجیکڕێوهلهغوربهتدا

ساردترینوشهیبهلێویدوورییهوه.

ڕوانینتپهنجهرهیهکهبهڕوویپێستیگوناهباریشهقام

کهپێخواسهڕێبوارلهتهنیشتی
لهتهنیشتپهنجهرهشدا،
پێخواسهساڵوت.

کهههناسهیسووریشاخ
بڕوانێتهدڵتهوه

ئهگهرشاخئهستێرهیهکشکبا،
بهبهرۆکیبێڕهزایڕۆحتهوه.

بهاڵمتۆ
مهکهسڵو
ترسمهخۆ

سهرمایئهمهێڵهتهمناکهیتهمهنت
سهرلهئاواتتناهێنێ_دهر

تۆبهڕێکهوتنامهیشاخوشۆڕشیدڵت
دهبیهئاگرو
دهڕنییهوهئاگر.

دەفتەرە شێعری ترین تەنیا )ئەرسەالن چەلەبی(
                            ژمارەی الپەڕە: 78
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بهقەڵەمینووسەران:
مەحەمدئوزتونج.کاکشارئورمار.سیداسالمدعاگو.جمالمشمایی.
تۆسنەڕەشید.تیمورخلیل.جلیلجلیل.ئارژنئاری.عەبدوڵاڵپەشێو.
فەرهـادپیربـاڵ.فەرهـادشاکەلی.مورادجوان.نیزامەددینئاککورت

فـرات جـەوەری
دۆسییەی تایبەتی گۆڤاری »شی« بۆ ڕۆماننووسی باکووری
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فراتجوریدرسال۱۹۵۹دریکیازروستاهایاستانماردین)کردستان
ترکیه(چشمبهجهانگشود.دراوایلدهههفتادبههمراهخانوادهبهنصیبین
مهاجرتمیکندودرهمانشهرواردفعالیتهایسیاسیمیگردد،باهمکاری
دوستانشموسسەییفـرهنگیرابنیانمینهدوبەعنوانمسئولاجراییآنبه
فعالیتمیپردازدکهبعدهاریاستآنرابعهدهمیگیرد.نویسندگیفـراتجوری
نیزازهمانسالهاشروعمیشود.فراتباهدفنوشتنونویسندگیدردنیایآزاد،
درسال۱۹۸۰بهسوئدمهاجرتودرهمانسالاولینکتابخودرابهچاپرساندوتا
بحالبهشکلیفعالدرفعالیتهایادبیحضوردارد.دراوایلدهههشتادویبانوشتهها
وداستانهایشبااکثرمجلەهاوروزنامەهایکردیارتباطبرقرارکرد.زمانیکهبهایننتیجه
رسیدکهکردهاادبیاتوسیاستحزبیراازهمجدانمیکنند.درمارس۱۹۹۲دستبەانتشار
مجلهادبی»نودم«زدوبهمدتدهسالبدونوقفهآنرامنتشرنمود.برایاولینبارباانتشار
»نودم«،ادبیاتوسیاستازهمجداشدند.همچنینفراتجوریبا»نودم«اسامیجدیدیرابه
لیستنویسندگانکردزبانافزودکهنقشمهمیدرورودادبیاتکردیبهزندگیروزانهداشتند.
جوریپسازنتشارنـودم)nodem(مجله»نودم َورِگر« رامنتشرکردکهمجلهایتمامتخصصیدر
زمینهترجمهادبیاتجهانبهزبانکردیبود.اوهمچنینانتشاراتنودمرانیزبنیاننهادونزدیکبه
١٠٠اثرکردیرابهکتابخانهکردیهدیهکرد.پسازچندیمجلههاوارراکهسرآغازادبیاتنوینکردی
بود،جمعآوریودردوجلدبهچاپرساند.فراتجوریازسال۱۹۸۰بهاینسو،بهکارداستاننویسی
مشغولاستودرمیاننسلجدیدتبعیدیانکردجزءاولینکسانیمیباشدکهبههنـرداستـاننویسی
پرداختهاست.اکثرداستانهایویبهزبانهایسوئدی،آلمانی،عربی،ترکیوکردیسورانیترجمهشدەوبه
برخیاززباهایدیگردرحالترجمهاند.همچنینداستانهایویدردانشنامههایداستانهایآلمانیوعربیو
ترکینیزجایگرفتهاست.فراتجوریعضواتحادیهنویسندگانسوئدوهمچنینعضوانجمنقلمومسئول
کمیتهنویسندگانمهاجرآنانجمنمیباشد.ویدرسوئددررشتهتعلیموتربیتکودکان،فرهنگوآدابورسوم
باستانوتاریخادبیاتروسیهرابهپایانرساندەاست.اوهمزمانبافعالیتادبیبعنوانمدرسومترجمکتابخانەملی
سوئدودرانجمنفرهنگیدولتسوئدبەعنوانکارشناسمسائلادبیاتباستان)هنـدیوکـردی(وادبیاتعقالنی
فعالیتکردهاست.جوریباشعرواردادبیاتشداماادبیاتداستانیرافعالیتاصلیخودقراردادەواکنونباداستـان
درحالفعالیتاست.اوباداستانهایش“پاییزدیرهنگام”،“یکیراخواهمکشت”،“سیالب”و“ماریاملکهبود”،معروف
شدوتوجهخوانندگانرابهخودجلبکرد.همهداستانهایشبهترکیترجمهومنتشرشدهودرمطبوعاتترکینقدهای
خوبیبرآنهانوشتهشدهاست.ازکارهایبرجستەایکهفراتجوریانجامدادهاست،تالیفدانشنامهادبیاتداستانیکردی
میباشدکهجوریدراینمجموعه،داستانهایکردیراازآغازتاکنونجمعآوریوچکیدەایاززندگینویسندههرداستان
رادراینکتابآوردهاست.اینکتابداستانهاییازلهجههایمختلفکردیرانیزدربرگرفتهاست.امسالفراتجوریجایزه
ادبـیترجمهراازآکادمـیسوئدبرایترجمهادبیـاتسوئدیبهزبانکـردیدریافتکرد.واینهمانآکادمیاستکههرساله
جایزەادبـینوبـلرابهخالقانآثارادبیبزرگ،اهـدامیکند.اوازسال1980تاکنونکهمشغولفعالیتادبیاستدرمجموع40

عنواعنوانکتابرااعمازتألیفوترجمهمنتشرکردهاست.
برخیازآثارمنتشرهفراتجوری:

*حملهمیکنند)۱۹۸۰(*بزرگمیشوند)۱۹۸۱(*مادرعزیزاست)۱۹۸۳(*اسير)۱۹۸۶(*کبوتـرسپید)۱۹۹۲(*فـرهنگ،هـنرو
ادبیات)١۹۹۶(*گفتاربزرگان)۱۹۹۵(*داستانخانوادهعبدو)۱۹۹۹(*درمنزلمیرجالدتعالـیبدرخان)۱۹۹۸(*امواجدریایسیاه

)۱۹۹۷(*عشقیپژمرده)۲۰۰۲(*دانشنامهداستانهایکردی)۲۰۰۳(*پائیزدیرهنگام)۲۰۰۵(
ویهمچنیننزدیکبهچهاردهعنوانازآثارنویسندگانمشهورجهانازجملهداستایوسکی،چخوف،یاشارکمال،ساموئلبکتو...رابه

زبانکردیترجمهکردهاست.

از ماردین تا سوئد
نگاهی گذرا به زندگی

فرات جوری
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اوزتونج:ازنظرشماادبیاتمدرنچیست؟
فرات جوری: هر چند با دیدگاه ها واستانداردهای جهانی ادبیات مدرن  اگر   
تعریف شود، بنظرم ادبیات مدرن آن ادبیاتی است که در هیچ قالبی جای نمی گیرد، 
همراه دیوار آزادی اندیشه اوج گرفته و قید و بندهای بردگی را پاره می کند. خود را اسیر 
تئولوژی و ایدولوژی نکرده و با فرمان حاکمیت و دیکتاتورها همراهی نمی کند. مرزها را 

می پیماید و جای خود را در دل خوانندگان جهانی به آرامی باز می کند.
اوزتونج:بنظرمادبیاتجهانبدونرمانناقصاست،رمانهمباآشناییبەزبان
پیشرفتهخلقمیشود.امازمانیکهبهوضعیتکردهانگاهمیکنیمبهعللمختلف
بامشکلمواجهوجلویشراسدکردهاند.شماکهداستانکردیمینویسیدمشکالت

فرارویداستاننویسیکردیرادرچهمیبینید؟
فرات جوری: بدون شک رمان یکی از شاخصه های اساسی ادبیات مدرن   
می باشد. هرچند قدمت شعرهزاران سال هم باشد، ولی رمان یکی از شاخه های مدنیت 
ادبیات است که ظهور کرده و قدمتش به حدود نیم هزاره می رسد که بیشترین آن در 
دویست سال اخیر تولید شده است. همانند همه شاخه های ادبیات هنر داستان نویسی، 
بر پایه زبان و ساختار آن است. هرچند زندگی مدنی گفتار و ساختاری نو به زبان افزودە و 
بعضی از زبان ها غنی هم باشند اما بەجهت بروز عواملی، پیشرفت نکرده  و محروم مانده اند. 
زبان کردی هم چنین زبانی است . درست است که بخاطر علل سیاسی، پیشرفت 
چندانی نداشته ولی دارای بنیادی محکم و استوار است. بسیاری از داستان های کردی با 
توصیف شخصیت هایشان، چهره داستانی به خود می گیرند و بسیار تأثیرگذار نیز هستند. 
مه می ئاالن ، سییابند سلوی ، َکر وکولک و ده ها داستان کردی دیگر که با هنرمندی 
تمام خلق شده اند و انسان از زبان و تصویر هنری آن مبهوت می ماند. با این همه باز 
هم آداب و رسوم و ادبیات کالسیکی یکصد ساله داریم که به تصوف، غنا و تصویرهای 
خودرسته، آراسته اند. می بینیم که هم ادبیات شفاهی مان و هم ادبیات مکتوب مان، انسان 
را محور خود قرارداده و بر روی زندگی انسان زوم کرده است. یعنی فردیت را در مرکز 
آن قرار داده و خود را در بردگی خفه نکرده است. به خودی خود داستان مدرن هم 
بیشتر بر اساس  فردیت است. بخاطر اینکه مدنیت، زندگی بردەوار را که محصول جامعه 
روستایی یا فئودالیست بوده، بررسی وتحلیل می کند. انسان در شهر های بزرگ از جمع 
جدا و تنها مانده و فرد می شود. این فردیت است که خود را در متن داستان قرار می دهد 
و بدست داستان نویسان چیرەدست، خلق شده و تبدیل به شخصیت می شوند و آن 

شخصیت ها نیز برای جامعه الگو می شوند. 
اوزتونج:مگردرادبیاتکردینیزچنیننمونههاییداریم؟

فرات جوری: همه جامعه کردی، هر چند هم چهره مدنیت به خود   
می گیرد، اما باز هم خود را به کلی  از جامعه فئودالی، عشیره ای، حزبی و جمعی آزاد 
نکرده و فردیت را راه نینداخته است. بدین خاطر در جامعه ما فرد نمی تواند با فردی 
دیگر با هم باشند. زمانی نیز که دو فرد باهم باشند، جور دیگری نگاهشان می کنند و آنها 
را وابسته بهم می دانند. وقتی که من در داستانم، بدنبال صید افراد، افراد ضعیف می روم 
و آنها را از گوشه های دنج شان بیرون می کشم، وضعیت شان را فاش می کنم و نگاه ها 
را متوجەشان می کنم. با فکر و اندیشه ام من واقعیت شان را روایت می کنم. بدین سبب 
می توانم با نقد هایی روبرو شوم که چرا من بدنبال چنین انسان هایی هستم و در مورد 

قهرمان ها نمی نویسم . برای من آنها، قهرمانهای بسیار اصیل هستند و ماندگاراند.  

اوزتونج:آیاادبیاتکردی)چهکالسیکوچهمعاصر(درجهانبهآنسطحیکه
شایستەاشبوده،رسیدهاست؟

فرات جەوەری: بدون شک میتوانم بگویم، اگر مه م و زین احمد خانی از   
طرف یک انگلیسی، فرانسوی یا اروپایی دیگر نگاشته می شد، اکنون به اکثریت زبانهای 
دنیا برگردانده شده و در بیشتر مدارس دنیا به عنوان درس ادبیات تدریس می شد و 
چه بسا در تئاترهای جهانی، اوپراها و فیلم ها نیز به تصویر در می آمدند. اما مه م و زین از 
طرف یک شاعر کرد نوشته شده بود و بعنوان اثری کردی در خانه ماند و بعدها با »انقالب 
حروف« در هم فرو ریخت و چندین نسل از آن بی بهره ماندند. بدین جهت در جایگاه 
ادبی، چیزی که ما به دنیا تقدیم کنیم، نبودە و دریغا همیشه بەعنوان قاتل و راهزن در 
دنیا معرفی شده بودیم. اما این اواخر، بخصوص پانزده-بیست سال اخیر در زبان و ادبیات 
کردی حرکت و جنبش خوبی راه افتاده که با ساختن ادبیاتی توانمند بتواند در بازار دنیا 
ارزشمند باشد و رنسانس ادبیات کردی را راه بیاندازد. اگرچه نمی توانم بگویم که ادبیات 
کردی کالسیک و مدرن در جهان به سطحی رسیده که شایسته آن است اما به جرات 

میتوان گفت که خود را به سطوح واالی ادبیات مطلوب جهان رسانده است. 
اوزتونج:بدونشکبخاطرآزادیزباندربرخیازکشورهایاروپایی،ادبیاتکردی
درغربتپیشرفتکرد،امادوریازوطنوفرهنگهمبهگونەایدیگربرادبیات

تاثیرداشته،اینطورنیست؟
فرات جوری: با نگاهی گذرا به تاریخ و ادبیات مدرن کردی، می توان متوجه   
این نکته شد که ادبیات مدرن کردی بیشتر در غربت شکوفا و شاخ و برگ گرفته 
است. ادبیات کردی امکان شکوفایی در جغرافیای خود را نداشته )و در این ده-پانزده 
سال اخیر( در تبعید شکفته و بارور شده است که در تبعید نیز تنها نسل اول به زبان 
و ادبیات کردی مشغول شده اند، نسل دوم به آن نپرداخته اند . همچنین نسل اول هم 
با مسئولیت سیاسی و معرفی خود بار آمدند و در ضمن برای احیاء زبان و نجات آن 
از نابودی، مقاومت کرده و در احساسات نوستالوژیک خود، در آتش خاطره ها سوخته و 
تالش کرده که ادبیات مدرن کردی را همپایه ادبیات جهان نماید. طوالنی شدن زندگی 
در تبعید نیز باعث شده نویسندگان مان از پیشرفت و تغییرات وطن شان دور و  بی خبر 
بمانند و با عادات و فرهنگ کشورهایی که در آن زندگی می کنند خو بگیرند. امروز به 
اندازه ای که من با زبان سوئدی به مطالعه ادبیات می پردازم، به آن میزان  به زبان ترکی 
و کردی نمی خوانم. لذا در هر صورت در جایگاه ساختن ادبیات و ماندگاری،  انسان هم 

تغییر می کند که اثر این تغییر خود را در ادبیات هم نشان می دهد.
اوزتونج:بهنظرتانخطرجدیفرارویادبیاتکردیمعاصرچیست؟

فرات جوری: شاید ادبیات خطر جدی را پشت سر گذاشته باشد. امروز نه   -
تنها هزاران بلکه ده ها هزار اثر کردی وجود دارد. اما با این همه الزم است که ما توجه 
کنیم همیشه در مرز خطر هستیم. آن هم به وضعیت سیاسی کردها وابسته است. 
هنگامی که وضعیت کردها متشنج شده، زبان ممنوع و ادبیات در تنگنا قرار بگیرد، زمانی 
که نفسی کشیده و فضا برای زبان شان باز شود، اثراتش در ادبیات ما هم نمود پیدا کرده 
است و خواهد کرد. بنابراین خطر یا بازدارندگی ادبیات کردی به وضعیت دولت ها، آینده 

مردم کرد و زبانش بستگی دارد.
وزتونج:سیاسیونکردکهغالباازجوانبمختلفمدیریتمیشوند،میخواهند
ادبیاترازیرسلطهخودببرند.درحالیکهبرآیندادبیاتآزادیاست.وضعیتادبیات

ادبیات کردی خود را به پای ادبیات جهان رساندەاست
مصاحبه محمد اوزتونج با فرات جوری

ترجمه: سید اسالم دعاگو
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راازاینمنظرچگونهارزیابیمیکنید؟
فرات جوری: اغلب سازمانهای کردی که در سال های دهه هفتاد ظهور   
کردند، چپ بودند. خودشان را چپ های مارکسیسم و لینینیسم نشان می دادند و 
می خواستند بر اساس این فلسفه حرکت کنند . لذا آن تحلیل هایی از ادبیات که در 
زمان حرکت انقالب بلشویکی روسیه اتفاق افتاده بود، به کردها و ترک ها و دیگر ملل 
این نواحی نیز منتقل شده بود. مگر ادبیات برای کیست؟ برای مردم، برای احزابی که 
سکاندار مردم اند، یا برای ادبیات و ایستایی ادبیات برای خودش؟ روسیه که دارای سبک 
ادبی واالیی بود، با حاکمیت بلشویک ها آن غنای ادبی اش از بین رفت. درخت ادبیات شان 
هرس شد و تنها پاچه خواران ادبی ماندند. ادبیاتی ماندگار که قرار است از مرزها عبور کند 
با پاچەخواران دوام نمی یابد. امروز بین کردها هم بسیاری از پاچەخواران ادبی وجود دارند 
و همینطور تعدادی بەدنبال عقل گرایی و دل شان می روند. اما هستند کسانی که ادبیات 
مدرن کردی با آن ها احیاء خواهد شد و بوسیله آن ها بر سبیل جهانی قرار خواهد گرفت. 
وزتونج:درسالهایاخیرخواندنومطالعهمتون-علیالخصوصادبی-بهزبانکردی

بسیاررونقداشتهاست.ایناتفاقچگونهتاثیریبرادبیاتکردیخواهدداشت؟
فرات جوری: آزادی کردها در توجه به زبان کردی و تاثیرات مثبتی   
است که این آزادی بر ادبیات اش خواهد گذاشت. حتی درصورت کسادی بازار هم، 
چنانچه تداوم در نویسندگی و آفرینش ادبیات کردی باشد، آنها با حرکات مقطعی خود، 
خوانندگان صادق را پیدا خواهند کرد. چنانچه از وضعیت موجود نیز شاکی باشند، باز 
هم در حوزه ادبیات حال و هوایی مثبت وجود دارد. اما ما باید بەدنبال راه های فعال کردن 
بیش ازپیش ادبیات کردی باشیم. بازار کساد را رونق بخشیم و به ادبیات خودمان بهایی 

دوبارە عطا کنیم.
اوزتونج:زبانادبیاتاززبانزندگیمیمکد،ولیاکنونکردهازبانشانرانهدرزندگی
بلکهدرمدارس،اجتماعاتوغیرهیادمیگیرند.زبانزندگی،چگونهادبیاتیراترویج

میکند؟آیااینگونهادبیاتمیتواندزندگیراترسیمنماید؟
فرات جوری: درست است، زبان کردی در زندگی روزانه کمتر بکار برده   
می شود. به غیر از ستمی که بر زبان کردی شده است، کردها خود نیز به زبانشان اهمیت 
نمی دهند. زبان کردی زبان آموزش نیز نیست. حتی در گردهمائیها و جلسات و مراودات 
روزانه هم صدای کردها شنیده نمی شود. آنان که سازندگان ادبیات کردی هستند هم 
منابع روشفکری خود را نه از کردی بلکه از دیگر زبانها می گیرند. پس تا زمانی که زبان 
کردی در تمام جنبه های زندگی بکار برده نمی شود و در زمینه روشنفکری خودش را به 
مرحله مدنییت نرسانده باشد، ناقص خواهد بود. قدرت روشفکری انسان به اندازه دانش و 

زبانش خواهد بود. اگر اینگونه ادامه داشته باشد و ما بدنبال ساختن ادبیاتی جهانی باشیم، 
بین ما و خوانندگان فاصله خواهد افتاد و این فاصله می تواند ما را به مرز خطر ببرد. 

اوزتونج:بالهجههایکردیبادینی،سورانیوزازاآثارینوشتهمیشود،اماوقتی
مینگری،میبینیکهفقطآثارلهجههایخودشانرامطالعهمیکنند.برایناساسما

میتوانیمبگوییمکهادبیاتمشترککردیوجودداردیابوجودخواهدآمد؟
فرات جوری: درست است. بەجز تعداد قلیلی از مطلعین هر سه لهجه،   
اکثریت تکلم کنندگان اطالعی از لهجه های دیگر ندارند. اگر الفبای لهجه های بادینی و 
سورانی متفاوت نبودند، شاید اطالع بهتری از ادبیات آنها پیدا می کردیم. اما به علت یک 
جدایی الفبایی، فاصلەای که بین دو لهجه مهم کردی وجود دارد، هر روز بیشتر می شود 
و آنچه مهم است این که برای هر لهجه استانداردی تنظیم و با آن ادبیاتی نگاشته شود. 
از طرف دیگر هر سه لهجه جمالت و واژگان همدیگر را بکار ببرند تا از این راه لهجه ها 

را به هم نزدیک وهمه یک ادبیات مشترک کردی ایجاد نمایند .
اوزتونج:محمداوزوندریکیازمصاحبههایشگفته:»فراتجوریرادرادبیاتکردی

تاییدمیکنم«.شمااینوصفراچگونهمیبینید؟
فرات جوری: این از جوانمردی محمد اوزون است. مرحوم اوزون دوست و   
رفیق بسیار نزدیکم بود. او ادیب شایسته ای بود و در ادبیات کردی جایگاه بزرگی را خالی 

گذاشت و رفت...
اوزتونج:فراتجوریبرایادبیاتمدرنکردیشخصیتینامآشناست.زحمات
بسیاریبرایزبانکردیازطریقترجمهکشیدهاست.اکنونجوریچهمینویسد

وبهچهمشغولاست؟
فرات جوری: برای گفته های دوستانه ات متشکرم. اکنون مشغول ترجمه   

داستانی سوئدی از آقای هژمار سودربرگ بنام »دکتر گالس « به زبان کردی می باشم.
اوزتونج:دریکازنوشتههایتازبرگشتنازسوئدبهترکیهحرفزدهبودید.نوشتهای
کهاغلبنویسندگانوهنرمندانترکبهترکیهبرگشتهاند،اماکردهابرنگشتهاند.
مگردرفکربازگشتهستید؟برایبازگشتنویسندگانوهنرمندانیهمانندشما

چهچیزینیازاست؟
فرات جوری: من در سال های نود آمادە بازگشت بودم. می خواستم به دیاربکر بازگشته و 
در آنجا مجله نودم را منتشر کنم. در همین اثناء کشتارهای »اعمال مخفی« آغاز و برادرم 
کوچکم هم در تباخ 1994 با خشونت کشته شد دیگر دلم از بازگشت سرد شد و در 

حال حاضر به آن فکر نمی کنم.
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ارزش و بهای سن هر انسان به میزان اثر و کار های بجا مانده او سنجیده 
می شود. بدین سبب من باور دارم اگر کسی 150 سال زندگی کند ولی 
برای جامعه خود و انسانیت غیر مفید و سودمند باشد، باید در کنار نام و نام 
خانوادگی او بر روی سنگ قبرش این نوشته نیز حک گردد: سن 7 سال! بر 
عکس این افراد، کسانی نیز هستند که در مدت کوتاه زندگی 40-30 ساله 
خود کار های بزرگی می کنند، در حالی که ارزش و بهای کارشان بیشتر از 
150 سال است. چونکه آنان با زحمات خودشان به چهره های ماندگار تبدیل 
شده اند. نمونه بارز این افراد استاد دلدار است که با سرودن شعر »ای رقیب« 

نام خود را برای همیشه در دل تاریخ حک کرده است. 
چندین سال است که شخصا، بر روی زندگی و آثار نامداران ُکرد کار می کنم. 
تحقیقاتی همچون نامداران کیستند، چکار کردەاند، برای جامعه، مردم و 
جهانیان چقدر سودمند بودەاند و پرسش های دیگری از این دست... این ها 
به خود جلب  را  نامداران ُکرد توجه من  سواالتی هستند که در زندگی 

می کنند. 
کارنامه همت تالش و کارهای استاد فرات جوری چنان بوده که آدمی سر 
تعظیم در برابر آثار و زحمات ایشان فرود آورد. البته عشق او به زبان ُکردی 
و آرزوی کردستانی ایشان زودتر بذر این عالقه را در دل ایشان کاشته. آثار او 
و بذرهای پاشیده اش، چندین سال است که ما رنگ آن را دیده و طعم آن 
را می چشیم. بدین سبب فرات جوری شخصیتی است که از سنین جوانی 

خودش، به شخصیتی نامدار در میان ُکردها تبدیل شده. 
سال 1993 بود که در شهر تبریز دانشجو بودم. آن زمان ُکردها در شمال 
کردستان در مرحله ای نو از شورش و قیام خود علیه استبداد، ظلم و انکار 
سیستم کمالیسم بودند. ُکردها از همه سو دست به فعالیت ها و تالش های 
جدید زده بودند. تغییرات از همه سو به سرعت در حال رخ دادن بود. این 
امر باعث می شد حرارت تالش و مجادله ُکردهای شمال کردستان بر روی ما 
نیز موثر باشد. ما گروهی از جوانان خون گرم از ماکو، ارومیه، قوچان، مهاباد، 
سنندج، سقز، بجنورد، خوی، سلماس و شهرهای متعدد دیگر از مناطق 
مختلف از شرق کردستان دور هم گرد آمده و در کنار فعالیت های سیاسی، 
سعی در آموزش و یادگیری زبان ُکردی نیز داشتیم. به ویژه ما کرمانج ها 
عالقه شدیدی به یادگیری و خواندن و نوشتن به زبان ُکردی آن هم با الفبای 
التین داشتیم. ولی برای یادگیری کتاب، مجله یا نشریەای را از کجا باید پیدا 

می کردیم؟ هیچ چیز پیدا نمی شد. 
روزی از روزهای بهار سال 1993 بود. یکی از دوست های من صبح زود در 
دانشکده، خودش را با عجله به من رساند و با خوش رویی به من گفت: »من 
امروز یک مژده خوب، خوش و گرانقدر برات دارم« و بعد از زیر کت خودش 
مجله »نودم« را بیرون کشید. همانند آنکه چیز خیلی مقدسی به من داده 
باشد، من آن را تا شب پیش خودم قائم کردم. آن شب زودتر از تمامی 
شب های دیگر به خانه رفتم و به همراه برادرم شروع به خواندن صفحات مجله 
کردیم، ولی هریک ازصفحات آن را طی ساعات ها به اتمام می رساندیم. در 

آن سال در سایه آن مجله نودم صفحەای نو در زندگی خیلی از ما دانشجویان 
ُکرد رقم خورده بود. لذا می خواهم بگویم که فقط انتشار مجله ماهانه نودم 
برای شروع معرفی شناسنامه فرهنگی-سیاسی فرات جوری و تحقیق بر روی 
فعالیت های این چهره نامدار ُکرد کافی می باشد. کسانی که تجربه کار روزنامه 
نگاری و مطبوعات را دارند، بهتر می فهمند که چە می گویم. ده سال کار کردن 
بر روی نشر مجله ای پر محتوی همچون نودم کاری آسان نیست. زمانی که 
من در سال 1998-99 ویراستاری چهار شماره از مجله هنر را بر عهده گرفتم، 
آن زمان فهمیدم که فرات جوری چه قهرمانی بوده است. چقدر فداکاری، 
تحقیق، بررسی های میدانی گسترده و زحمات بی نهایت شبانه روز الزم است 
که آدمی بتواند به مدت زمان 10 سال پیاپی مجله ای همچون نودم را بدون 
وقفه منتشر سازد. اراده و پشتکاری خیلی قوی برای انجام این امر مقدس الزم 
است. در کنار این همه کار چاپ و پخش نیز کاری سهل نیست، مخصوصا 
در میان جامعه ُکردی که هنوز هم فرهنگ مطالعه روزمره برایشان به امری 
طبیعی و رایج تبدیل نشده  است، کاری بس دشوار است. فرات جوری در کار 
خودش بدون حیله و مکر و بهتر است بگویم شخصیتی راستین و چهره ای 

فوق العاده درست و دقیق است. 

عشقفراتجوریادامهعشقجالدتبدرخاناست:

من بر این باورم که عشق جالدت بدرخان فرزند میر بوتانی بعد از سال های 
دور و دراز باری دگر با متد و روشی نوین در میان ذهن نویسنده نامدار فرات 
جوری جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است. دیگر نمی دانم که آیا وحی الهی 
بوده یا امری عاشقانه طبیعی؟ این دو شخص با اینکه خواستار حقوق ُکرد و 
کردستان هستند ولی بر روی یک مبانی اساسی دیگر هم مجادله می ورزند: 
زبان و ادبیات ُکردی مدرن. در راستای این فعالیت ها اهدافی همچون: گرامر، 
نگارش صحیح، غنی سازی زبان ُکردی و چندین کار و اهداف مشابه دیگر 
را دنبال می کنند. دست و پنجه نرم کردن با خیلی از موانع، چشم پوشی 
از بسیاری از اهداف و آرزوهای زندگی روزمره که آدمی به امید آنها زندگی 
می کند و تحمل درد و رنج های زندگی، ارادەای بسی پوالدین می خواهد. 
فرات و جالدت هر دو نیز در این راه پر مشقت و دردناک غریبی و مملو از 
بی امکاناتی نالیده و رنج بردند ولی هیچگاه از مسیر و اهداف راه خود قدمی 

پس نزدند. 
در زندگی آدمی خیلی از کارها دوباره و دەباره می شوند، ولی معنای زندگی 
زمانی گرانبها می باشد که کاری جدید بر نام آدمی قید گردد. در تاریخ زندگی 
بشریت نیز این امر مهم است زمانی که نام نویسنده، هنرمند یا محقق و 
دانشمندی شنیده می شود، آشکار گردد که او چه کارهای نوینی انجام داده 
است. ویکتور هوگو، جگرخون، پاستور، آلفرد برنهارد نوبل، مادام کوری و صدها 
شخصیت دیگر هر کدام با کاری نوین به چهرەهای ماندگار تاریخ مبدل شدند. 
کار فرات مطابق معیارهای آن سال ها کاری نو بود. فرات جوری به غیر از 

فرات جوری را چگونه شناختم؟
کاکشر اورمار 

ترجمه به فارسی : جمال مشمایی
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انتشار مجله نودم به پیوست آن مجلەای به نام »نودم ترجمه« نیز منتشر 
می کرد. بعد ها انتشارات نودم را نیز بنا نهاد. در سایه انتشارات و کتابخانه 
نودم، امروزه به جرات می توان گفت که کتابخانه ُکردی بخشی از سرمایه خود 

را وامدار جوری است. 
زمانی نیز که کشورهای غالب در حال تالش بودند که ادبیات مکتوب ُکردی 
را بدون پایه و اساس نشان بدهند، فرات مجله »هاوار« را گرد آوری کرده و 
در قالب دو مجلد مجزا منتشر کرد. در صفحات نودم صدها شاعر، نویسنده، 
هنرمند و خواننده و فعال ُکرد معرفی شدند. به همراه آن روحی تازه در کالبد 
روشنفکران ُکرد تزریق شد. شخصیت زن ُکرد در فعالیت های فرات جوری 
خیلی چشمگیر است. گفتگو با امیره روشن بدرخان و چندین زن دیگر ُکرد 
در مطبوعات مکتوب ُکردی کاری نو بود. من در دو اثر و مقالەهای فرات 
جوری فلسفه زندگی و اندیشه خانواده بزرگ بدرخانی را به خوبی شناختم. 
چنین سوژەهایی قطعا برای آینده سینمای ُکردی نیز سودمند خواهند بود. 
هر کدام از این گفتگو ها به تنهایی می توانند مبنای یک فیلم سینمایی  یا 

یک سریال تلویزیونی بلند باشند. 
فرات جوری در اندیشه و عملکرد خود شخصیتی کرد است، ولی در جداسازی 
بعضی از عوامل نیز استادی به تمام معنی است. شاید هدف اولیه او از انتشار 

مجله نودم نیز این بود که ادبیات و سیاست حزبی را از هم جدا سازد. او 
از نسل اولیه داستان نویس های تبعیدی است که الگوی خوبی هم برای 
نسل های بعدی شد که کار های خود را به شیوەای حرفەای انجام دهند. در 
واقع فرات راه جالدت بدرخان را در پیش گرفت و امروزه نیز دەها نفر راه 
فرات جوری را ادامه می دهند. مگر خوشبختی بزرگتر از این می تواند چه یا 

اینکه چطور باشد؟ 
من نمی دانم که اکنون فرات جوری به چه متد یا اینکه پروژەای مشغول 
هستند، ولی تاکنون او توانسته در موضوعات مختلف مهر خود را بر بیش از 
40 اثر متفاوت بزند )حدود20 کتاب را خودش تالیف نموده و 20 کتاب را 
نیز به زبان ُکردی ترجمه کرده است( او هنوز هم جوان و صاحب ارادەای 
قوی و شکست ناپذیر می باشد. بدین خاطر نیز خوب می دانم که هنوز هم راهی 
دراز و یک زندگی پربار در پیش روی اوست. همچنین امروزه این فرصت در 
اقلیم کردستان فراهم شده که احزاب، سازمان ها و نهادهای ُکرد از تجربه ها و 

آزموده های استاد فرات جوری بهره جویند و آنها را بکار ببرند. 
امیدوارم شخصیت هایی همچون فرات جوری در میان ما بیشتر و بیشتر 

شوند. بیایید تا زمانی که زنده هستیم قدر همدیگر را بیشتر بدانیم. 
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اکثر  نامدار و معروف است.  ُکردی شخصیتی  ادبیات  فرات جوری در 
از  بخشی  را  ادبیات  یا  واقع  در  ترکیه،  کردستان  در  ما  نویسندەهای 
فعالیت های سیاسی خود بکار برده و یا اینکه بعد از کنار کشیدن از میدان 
سیاست به سوی ادبیات می رفتند. ولی فرات جوری در همان ابتدا تمامی 
نیروی خود را بر روی نویسندگی گذاشته و به هدف قلمی آزاد در سال 
1980 میهن خود را ترک کرد. او سال های زندگی کودکی و بخشی از 
نوجوانی خود را در شهر نصیبین ترکیه امروزی گذارنده است و دور نیست 
که ایشان تاثیر نوشتار ُکردی خود را از ُکردهای سوریه گرفته باشد، زیرا 

آن سال ها کمتر کسی در کردستان ترکیه با زبان ُکردی می نوشت. 
فرات جوری در آثار خودش راستگو است، به همین خاطر نیز خوانندگان 
به او باور راسخ دارند. این یکی از شروط اساسی ادبیات بوده که بسیار 
نقش مهم و پر رنگی در پیشبرد آن دارد. او برای داشتن قلمی آزاد، 
وطن خود را ترک کرده و ارزش قلم آزاد را به خوبی می فهمد. او در آثار 
خود برای خودش مرزی تعریف نمی کند و مرزهای تعیین شده را نیز به 
رسمیت نمی شناسد. فرات جوری بیشتر همچون داستان نویس شناخته 
شده است. داستان های او مضمون زندگی در وطن و هم چنین در غربت 

و تبعید می باشند. 
در اینجا می خواهم یکی از داستان های او را به یاد بیاورم، که تاثیر زیادی 
بر روی شخص من داشته است: »کبوتر سپید« در این داستان او تراژدی 
خاورمیانه را به قلم درآورده و در برابر دیدگان ما به نمایش می گذارد، 
مقوله ای که به نام »کشتن برای ناموس« معروف شده است. من به عنوان 
یک خواننده تحت تاثیر شدید این داستان او قرار گرفته و با آن لرزیده ام.
بله، فرات جوری چندین سال زودتر از آنکه »کشتن برای ناموس« برای 
جامعه غربی به معضلی بزرگ تبدیل شود، آن را به زبان آورده و در برابر 

دیدگان جهانیان از آن انتقاد کرده است. 
»پاییز دیر وقت« اولین رمان فرات جوری است. در این رمان او وضعیت 
به نمایش گذاشته است. قهرمان رمان  را  جامعه ُکردی در کردستان 
همچون شورشگری در سال 1980 وطن خود را ترک می کند، بعد از 
سالیان دراز مدت تبعید، به وطن خود باز می گردد ولی دیگر او آن وطن و 
میهنی که آنجا را ترک کرده بود را پیدا نمی کند. این بار دیگر به جای آن 
جامعه ای که اندیشه و افکار آزادیخواهی در میان آن غالب بود، جامعه ای 
آشفته و به هم خورده را مشاهده می کند، که اکثر اوقات سودها و منافع 

شخصی بر منافع جمعی و اندیشه آزادیخواهی غلبه می کند و او این معضل 
جدی را در این جامعه دگرگون شده، می بیند. او خودش را در آن جامعه 

غریب می بیند. و در چنین وضعیتی می خواهد تنها به عشق پناه ببرد. 
فرات جوری در امر ترجمه نیز بسیار فعال بوده است. او با ترجمه های 
خود ادبیات کردی را غنی تر کرده است، افکار و اندیشەها و ذهنیت های 
جدیدی را وارد این ادبیات کرده است، او همچون یک متخصص ادبیات 
جهانی گلچینی از بهترین آثار ادبی جهان را برای خوانندگان ُکرد خود 
ترجمه کرده است:  فئودر داستایفسکی، سامئول بکت، آنتون چخوف، ژان 

پاول سارتر، جان استاین بک، یاشار کمال. 
فرات جوری همچون نویسنده و مترجم جایگاه ویژەای در ادبیات ُکردی 
دارد. ولی بنظر من بزرگترین خدمتی که فرات جوری به ادبیات ُکردی 

کرده است، چاپ »مجله نودم« است.
و سازمان های  احزاب  زیر دست  در  ُکردی  درازی مطبوعات  سال های 
سیاسی بودند. هر چند اکثر آن روزنامه ها و مجالت، خودشان را مستقل 
اعالم می کردند، ولی باز هم آنها نمی توانستند تمامی روشنفکران ُکردی را 
دور خود گرد بیاوردند. در ابتدا به مجله نودم نیز با چشم شک و دودلی 
می نگریستند و به این فکر می کردند که از طرف چه کسانی پشتیبانی 
می شود ولی طولی نکشید که به زودی ثابت شد که »نودم« یک مجله 

مستقل و بی طرف است. 
مجله نودم بعد از مجله هاوار جالدت بدرخان، نخستین مجله کرمانجی 
بود، چنان که توانسته بود روشنفکران ُکرد را در چهار گوشه کردستان و 
هم چنین در خارج از کردستان دور خود گرد آورد، مجله نودم از لحاظ 
محتوایی بسیار غنی و همچون جامعه ُکردی آن زمان قوی بود. داستان، 
شعر، نقد ادبی، مشکالت اجتماعی، سیاسی، ترجمه آثار ادبیات جهانی، که 
به پیوست مجله اصلی یک نسخه دیگر به نام »نودم ترجمه« منتشر می شد. 

تمامی این موارد در داخل مجله نودم جای می گرفتند. 
مجله نودم فرصت خوبی به بسیاری از نویسندگان نوین داد که آثار خود را 
به خوانندگان ُکرد برسانند و با این فعالیت خود، ادبیات ُکردی را گسترش 

و توسعه داد. 
این مجله بعد از اتمام دادن به عمر کاری خود، هم چنان جای خالی در 
دل مخاطبین خود را عمیق تر کرده. هر چند وب سایت های اینترنتی و 
فضای مجازی امروزه نقش مهمی دارند ولی باز هم نتوانستەاند جای خالی 

آن را بگیرند. 
بعد از توقف انتشار مجله نودم، فرات جوری هم چنان کار خدمت به 
ادبیات ُکردی را ادامه داد. بعد از تالش و همتی سخت کوشانه، فرات جوری 
در سال 2003 »آنتولوژی داستان های ُکردی« را چاپ می کند.  برای اولین 
بار در تاریخ ادبیات ُکردی، داستان های داستان نویسان ُکرد را از چهار 
گوشه کردستان و هم چنین جهان، به سه گویش ُکردی غالب، که از مال 
محمود بایزیدی شروع شده، گرد آورده کرده و در دو جلد به خوانندگان 
تقدیم می کند. در حقیقت این یک خدمت اساسی است. این »آنتولوژی« 
می تواند مبنای تدریس در کالس های درس ادبیات ُکردی در دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی شود. 
این »آنتولوژی« غنی، پر محتوی  و پر رنگ بودن نثر ُکردی را در جهان 

به نمایش می گذارد. 
فرات جوری همچون یک انسان نیز شخصیتی واال در میان جامعه دارد. 
در ارتباطات روزانه او به آسانی ارتباطی از ته دل برقرار می نماید، تعداد 
زیادی از روشنفکران بزرگ ُکرد و غیر ُکرد او را همچون دوست خود 
می دانند، او نیز همیشه آماده است که دست دوستی و حسن نیت را به 

سوی روشنفکران جهانی دراز کند. 

توسن رشید

ترجمه : جمال مشمایی

فرات جوری 
در خدمت ادبیات کردی
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داستان»یکیراخواهمکشت«یکیازآثارزیبایفراتجوریدرحوزه
داستاننویسیمیباشد.اواززاویهدیداولشخصیعنی»من«داستان
راروایتمیکند.اینداستانآمیزهایازواقعیتوخیالاستکهجوری
باهنرمندیتصاویرادبی،حوادثهیجانانگیزوبیانادبیدرپیبیان
واقعیتهایجامعهاشمیباشد.اوازمرزبندیهایسیاسیبیزاراستو
هیچیکازجریانهایسیاسیرابرنمیتابد.قهرمانسازیازاهداف
داستاننویسیاونیست،ویبهبدنبالطبقاتوافرادمغفولوشناساندن
آنهاومشکالتوشیوهزندگیآنهاست.بیانواقعیت،تصویرسازی،نقد
تیز)هرچندازبرخیآنهارنجمیبرد(حوادثو...ازنقاطقوتاینداستان
استزبانسلیسوکاربردواژههایاصیلنیزمیتواندازبرجستگیزبان
اینداستانباشد.ترجمهفارسیایناثرتوسطسیداسالمدعاگوانجامو

دراختیارمجله“شی”قرارگرفتهاست.

یکی را خواهم کشت
وقتی که ساعت شش و ربع صبح از خوابِکابوسی ام بیدار شدم، بدنم کوفته 
بود و درد داشت، استخوان هایم زوزه می کشیدند. پتوی نازکی که رویم کشیده 
بودم، لیزخورده از تخت پائین افتاده بود. بدون اینکه پتو رویم باشد، خیس عرق 
بودم، بدنم خشک شده بود، علت اش هم شاید، باال آمدن خورشید و کابوسی 

بود که دیده بودم.
مي گویم خواب!  در رختخوابم دراز کشیده ام، توان بلند شدن ندارم، نمی دانم و 
تشخیص هم نمی دهم  آنچه را دیده ام خواب بوده یا خیال؟ خاطرم هست 
که بسیاری از مواقع، شب ها از رختخواب بیرون می آمدم ، همراه با صدای شهر 
می شدم . چشمانم را که باز می  کردم ، خود را در رختخواب می دیدم و در جای 
خودم وول می خوردم. نمی توانم به زبان بیاورم، ممکن است واقعیت نباشد. 
هرزمانی کە از خواب بیدار می شوم، به محض اینکه کت ام را نگاه  کنم، خواهم 

فهمید که واقعی است یا نه.
قطرات خون از زیر آخرین دکمه  پیراهنم پائین سریده ولی هنوز به دکمه 
وسطی اش نرسیده اند. زمانی که به هوش می آیم،  به آرامی کشی به خود می دهم،  
صدایی در گوشم می پیچد ، صدای زنگی که به من می گوید : »تو امروز یکی را 

خواهی کشت«. 
صدا مرا تکان داد، بعد آرامم کرد. تا بحال همان اتفاق هایی افتاده که صدا در 
گوشم زمزمه کرده. گاهی آن صدای توی خواب ،  از خیالم می  گذرد .  اغلب مواقع 
در گوشم صدایی زنگ وزنگ می کند، می گوید:  چه خواهد شد!؟   چه خواهم کرد 
و چه بر سر من و مردم و اطرافیانم خواهد آمد!؟ چیزهایی که کسی نمی بیند 
، من می بینم.  آنها مرا قبول ندارند ،  از دستم ناراحت و با من قهر می کنند. 
می گویند، نمی دانند که چطور و چگونه ام . برخی می گویند قبل از دستگیری 
آدم دیگری بودم. وقتی که نزدشان دستگیر شدم ، بسیاری از آنها رویشان را از 
من برگرداندند و مرا ترک کردند، مالقاتم نمی آمدند که هیچ، حتی کسی برایم 
دو خط نامه هم ننوشت که در این چهار دیواری سرد و تاریک کمی دلگرم باشم.
صبح، صبح شوم ، مثل کابوسی بر جسم نحیف و الغرم ولو شده و مرا می خورد. 

توان بلند شدن از رختخواب را ندارم ، گویی مرا در هاون بزرگی کوبیده اند و مثل 
قلوه ای در دهان توله سگ ها پاره پاره می کنند. کاش امروز اصال از رخت خواب 

بلند نمی شدم، شاید آن صدا را از یاد برده و کسی را نمی کشتم.
بلند می شوم، روی تخت نه چندان بلندم، می نشینم. از کنارش پاهایم را آویزان 
می کنم. دستانم را کنارم روی لبه تخت می گذارم، به آنها تکیه می دهم ، سرم را 

بااال می گیرم، داخل اتاقم را ورانداز می کنم.
اتاق خواب و کار من است. اتاقی کوچک و دنج، کافی برای کارم... به غیر از 
تخت خواب و میز تحریری کوچک که کنار تختخواب گذاشته ام دو قفسه کتاب 
هم، یک طرف دیوار را اشغال کرده اند. در اتاق بی پنجره ام، طرف راست در، 

رخت آویز و ساعت  آویزی روی دیوار قرار دارد.
مدتی است، به این تابلو چشم دوخته ام، اینقدر خیره می شوم که خود را در میان 
تابلو می بینم و آرام از پائین دستم را به ساعت آویزان دراز می کنم. می خواهم 
پائین بیارمش، دستم می سوزد. فوری دستم را پس می کشم. زمانی که به خود 
می آیم و دست راستم را نگاه می کنم، سوسک سیاهی روی دستم نشسته است. 
می توانم با دست چپم رویش بکوبم و لەولورده اش کنم، اما این کار را انجام 
نمی دهم. به زمین نمی اندازمش و با دمپایی... نه، با دمپایی هم لەاش نخواهم. به 

آرامی روی زمین ول اش می کنم.
به زور بلند شدم و به دست شویی رفتم، آبی به سرو صورتم کشیدم، همین که 
خواستم از دست شویی بیرون بیایم، با مادرم روبرو می شوم ، مثل اینکه انتظار 
نداشت که این وقت از صبح من بیدار شده باشم، شاید به همین دلیل است، 

می پرسد:
- مگه توبیدار شده ای، پسرم؟ 

می گویم: آرە، مادرم.
 بدون تأمل و خسته وار وارد آشپزخانه می شوم. مادر به دنبالم می آید و فوری 
چای را روی اجاق می  گذارد. روی صندلی پشت میز آشپزخانه می نشینم و زانوانم 
را روی میزی که سیگار و جا سیگاری خالی آنجاست می گذارم و سرم را ما بین 

کف دستانم قرار می دهم. 
مادرم که پیر شده ، هنوزهم مثل اینکه بچه کوچکی باشم با من برخورد می کند. 
دو روز قبل چهل و دو ساله شدم. ولی هنوز هم وقتی صدایم می زند می گوید: 

»فرزندم، الوی من، طفلکم، قهرمان مادر.«
نه، این عنوان ها را دوست ندارم، چراکە دیگر بزرگ شده ام، می خواهم گاه گاهی، 

به اسم خودم »تمو« صدایم کند.
برخی مواقع زیتون، مربا، روغن و پنیر را  به نوبت از یخچال در می آورد و روی 

میز می چیند. دوباره نه بنام خودم بلکه با آن اوصاف مرا صدا می زند.
- برای طفلکم نیمرو درست کنم؟

-نه.
نه گفتنم با عصبانیت بود. مادر نان روغنی در دست روی برگرداند و با تعجب، 
چپ چپ مرا نگاه کرد و بعد با هیکل نحیف اش چرخی به خود زد. نان و چاقوی 

نان هنوز در دستش، نگاه هایش را بر من روانه می کند و می گوید:
- خدا بد نده پسرم، سر صبحی بی حالی؟

یکی را خواهم کشت...
برشی از ترجمه رمان مشهور فرات جوری

سید اسالم دعاگو
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انگار دیگر صبح ها بسیار سر حال بوده ام. درست است، باید خوشحال می بودم، 
به خاطر افکارم پانزده سال زندانی شدم، با اینکه شکنجه های سنگینی متحمل 

شدم، اما مقاومت کرده و هیچ اعترافی نکردم و حاال آزاد شده ام.
ولی حاال ذره ای از عالئم آزادی در خطوط چهره ام معلوم نیست، چشمانم که 
کم سو شده و در گرداب ملولی خفه شده اند، هیچ اثری از نور زندگی در آنها 
نمانده  است. مادرم از آن خبر دارد و هر روز آن را می بیند، ولی هنوز مثل همان 
»تموی« قبلی  با من برخورد می کند. بە همین دلیل است که نگاهش می کنم اما 
جوابش را نمی دهم.  فکر می کنم اولین بار است که می بینم عمری از او گذشته، 
طره های برفی و گیسوان سفیدش در زیر روسری اش دیده می شوند. صورتش 
چین وچروک شده، از خوراک افتاده و پوست و استخوان اش مانده است. هرچه 
می گذرد درد سینه اش بیشتر می شود. سیگاری نیست ولی سرفه های تندش 
مانند کسی است که سالهاست دارد سیگار می کشد. خس خسی که از سینه اش 
می آید مثل گزن سینه اش را می برد و دردی آزاردهنده به تمام جسم اش وارد 
می کند. این اواخر هم حرکاتش کند شده، بەسختی بلند می شود و بەسختی 

می نشیند و بەسختی بر نوک پاهایش فشار می آورد.
دوباره می پرسد:

- دە بگو طفلکم، اتفاقی افتاده؟
- نه مادر، چیزی نشده، خوب نخوابیده ام انگار.

- چرا، مگر خواب بد دیده ای؟
مادرم از خواب هایم می ترسد. هر آنچه تا حاال در خواب دیده ام درست از آب 

درآمده. حتی قبل از اینکه دستگیر شوم به مادرم گفتم:
- مادر، دستگیر خواهم شد و پانزده سال را در زندان خواهم ماند.

دستگیر شدم ، پانزده سال در زندان ماندم. یک بار هم می خواستیم برویم روستا 
خانه دایی ام، در راه به مادرم گفتم:

- مادر برایم مثل روز روشن است که دایی ام سکته می کند و می میرد .
وقتی رفتیم روستا، بعد از شام، سر نماز عشاء ، دیدم که پاهای دایی ام سست 

شد و با آن قد بلندش یکباره به زمین افتاد.
یکباره به دلم می افتد که از روی صندلی بپرم و چاقو را از دستش در بیاورم و 
دوتا چاقو حواله اش کنم. هم خودم را از اینکه امروز کسی را خواهم کشت و 
هم خود را از دست این مادر پیر رها کنم. پیر زنی که حاال برایم صبحانه آماده 
می کند دو سال دیگر سر بارم خواهد شد، که تا مرگش من هم رنج خواهم 
کشید. نمی توانم بکشم اش، ولی فکر اینکه نمی توانم مادرم را نگاه کنم مرا زجر 
می دهد. می دانم که او بخاطر من خودش را بسیار رنج داده و خودش را خسته 
کرده است. به غیر از نه ماهی که در شکم اش بوده ام، می دانید چهل و دو سال 
هم بهم خدمت کرده. اولین حرف ها را او در زبانم نهاده و اولین قدم ها را همراه ام 
آمده، بی خوابی های شبانه اش حاصل گریەها و بدیمنی های دوران بچگی ام 
بوده. بەخاطر مخفی کردن کتابهایم زهره ترکش کرده بودم، پانزده سال باعث 
نگرانی اش جلو زندان شده بودم، آبرویش را زیر پوتین نظامیان انداخته، پایمال 
کرده و بخاطر من، ژاندارم ها،گیسوانش را گرفته و او را کشان کشان به دنبال 
خود کشیده اند.کسی که بخاطرم اینقدر رنج دیده و تحمل نموده تا به ارزشم 

پشت پا نزند، الزم است برایش ارزش قائل شوم.
به همین دلیل بهش احترام می گذارم. اگر حتی خودش هم نگوید، تا زنده ام 
خود را مدیون او می دانم و تا زمانی که هستم از او مواظبت خواهم کرد و 
نخواهم گذاشت که به دست  وپای کسی بیافتد. ولی به خاطر او در گرفتن چند 
تصمیم دو دلم. اینکه درد و رنج اش تمام شده و حدس اینکه از قدم بیافتد و 
محتاج دیگران شود. این افکاری که در سرم می گذرند و به دلم خطور کرده و 
در چهره ام نیز خود را نشان می دهند. به همین دلیل مادرم با چشمانی متعجب 
و وسواسی مرا آرزو می کند. بخاطر همین آرزو امواج ترس، او را در خود می 
پیچند، زورکی لبخندی از درون  بیرون آورده و باهاش رنگ چهرەام را تغییر 

می دهم و می گویم:
- نه مادر، خوبم، تنها کمی سردرد دارم.

مادرم مرا خوب می شناسد و گفتەهایم را باور نمی کند. برایم صبحانه آماده 
می کند، نان روغنی را می برد و در سبد کوچک نان قرار می دهد. دمکش را 

روی قوری  گذاشته و آنها را روی میز می چیند. 
امیدوارم که از پدرم و اعضا دیگر خانواده ام سئوال نکند، اگر هم سئوال کند، 

جواب نخواهم داد. حداقل حاال جواب نخواهم داد.
حاال من و مادرم تنها هستیم. مدتی است که تنها اینجا زندگی می کنیم. راستش 
را بخواهید او تنها اینجا زندگی می کرد. یک ماه است که من با او زندگی می کنم. 
درست است که من در این شهر زندگی می کردم ولی به غیر از چهار  دیواری 
جایی نرفته ام. قد کشیدن و بزرگ شدن جوانان شهر را ندیده ام، پانزده سال از 

مشاهده طلوع و غروب خورشید شهر بی نصیب بودەام.
مادرم هم در بین این چهار دیواری با یک شکم سیر و دو شکم گرسنه زندگی 
را سر کرده. هر چند خانه بزرگ نیست، اما خوب است که خانه خودمان است، 
مستأجر نیستیم. خانه را پدرم نه، بلکه دایی ام برای مادرم خریده است. اما سکونت 
در این شهر فکر پدرم بود. سودی از این خانه و از این شهر و از من ندید، حتی 
مادرم را هم ندید! آن مادری که تا حاال هیچ وقت کشتنش از سرم نگذشته. 
ولی وقتی چاقو در دستش سراپا  ایستاده و من خواب اینکه یکی را خواهم 
کشت دیده ام، می خواهم از جایم بپرم و با کاردی که در دستش است، بدن الغر 
اندامش را روی زمین، درازکش کنم. ولی امروز نمی کشم اش. برای کشتن صیدم 

مدتی به دنبالش بیرون خواهم رفت.
می دانم یکی را خواهم کشت ، ولی هر کسی را نخواهم کشت. باید آن کسی 
را که خواهم کشت خودم انتخاب کنم. نه  اینکه او مرا انتخاب کند. تا حاال در 
زندگی ام، انتخاب نکرده ام، بلکه همیشه انتخاب شده ام. رای نداده ام . بلکه به 
دنبال آراء دویده ام. ولی امروز نتیجه خوابم، مرا از این وضعیت بیرون خواهد آورد.
هنگامی که به آرامی لقمه نان را جدا می کنم، بدون میلم می جوم و نگاهی به 
استکان چایی که مادرم برایم ریخته می کنم. در فکر قربانی ام هستم، به فکر 
نتیجه گرفتن یک جان هستم . زمانی که امروز یکی را کشتم، نگاه خواهم کرد. 

روحش چگونه می رود و آخرین خواستەاش چیست؟
چرا نسبت به او حس ترحم خواهم داشت؟ مگر خدا روزانه جان چندین بچه 
را توسط والدینشان نمی گیرد؟ نه تنها با چاقو بلکه با وسایل مختلف آن ها را 
می کشند، برخی را می سوزانند، تعدادی را در آب غرق می کنند. سرطان هم که 
همیشه جان عده ای را با پنجه هایش می گیرد و هر روز در اخبار می شنویم و 
می بینیم. زمینش را می لرزاند و خانه برخی را بر سرشان ویران می کند، برخی 
خانواده ها را از ریشه نابود می کند و گهگاهی نیز امواج دریایش را به غرش وا 

می دارد و بندگانش را به درون دریا فرو می برد.
هر چند انسان قوی هیکلی هستم اما تا حاال کسی را اذیت نکردەام ، تا حاال 
کسی را نکشته ام. از کشتن قربانی ذره ای غمگین خواهم شد ولی دو ضربه چاقو 

بیشتر نخواهم زد تا درد نکشد. جای ضربه چاقوام معلوم خواهد بود.
باور ندارم که گناهانم از قربانی ام باشد ، مگر خدا به کسی رحم می کند؟ حاشا، 
نه اینکه من خودم را به خدا تشبیه کنم بلکه خدا دستور می دهد و من انجام 
می دهم، مگر انسان می تواند ادعای خدایی کند؟ اگر این ادعا را داشته باشم، 

الزم است که دست از کشتن یکی بکشم و پیش پای مادرم بیافتم.
اگر بیرون نروم و به دنبال شکارم نگردم، مادرم را خواهم کشت. 
می توانم با دو دستم گلویش را بفشارم و روحش را  از او بگیرم. 

او همیشه از من می خواهد شانه هایش را ماساژ بدهم.
آری، بلند شوم و به او بگویم:

- مادر، شانەهایت را ماساژ بدهم؟
از خوشحالی بال در خواهد آورد، بعد مرا خواهد پائید،  دست به
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رویم خواهد کشید و ازم تعریف می کند.
دوران بچگی وقتی همسرش او را طالق داد و به دنبال همسر دیگری رفت، او 
بچه کوچکی روی دستش گذاشت و ولش کرد. او مرا به مدرسه نفرستاد. جعبه 
واکسی برایم خریده بود و هر روز مرا به شهر می فرستاد که صبح تا عصر با 
دستان کوچک ام کفش های مردان بزرگ سبیلو را واکس کنم و عصر با پول به 
نزدش برگردم. او پول را از من می گرفت، دستی به پشت دستم می زد و لیاقتم 
را ستایش می کرد. اما من نمی خواستم شایستگی ام را با واکس کردن کفش 
مردم نشان بدهم. می خواستم صبح ها با طنازی بیدار شوم، مادرم صبحانه را 
آماده کند، لباس مدرسه ام را بپوشم، کیف مدرسه ام را ببندم و همراه با بچه 
های محل، از کوچه ها به سمت مدرسه راه بیافتیم. اول صبحی دوستانم با 

کیف های پر از کتاب و لباس های تازه 
مدرسه، به هم می رسیدند، با شوخی 
و خنده به طرف مدرسه می رفتند و 
من هم صندوق واکسی ام را به کولم 
زده، سرم را پائین می انداختم  و از 
عصبانیت در درون حرص و جوش 
برای  و  دلم می سوخت  می خوردم. 
سیر کردن شکم مادر و برادر کوچکم 
به داخل شهر می رفتم. بچه شیطونی 
در بین بچه ها بود که دست از سرم بر 
نمی داشت و همیشه مسخره ام می کرد 
و به کفش های پارەام دست می زد و 
با زبان ترکی که در مدرسه یاد گرفته 
بود، مرا آزار می داد. با اینکه چشمانم 
لوچ نبودند، ولی او با انگشتانش به 
طرفم نشانه می رفت و به دوستانش 

می گفت:
- هاهاها... نگاش کنید چشاش لوچە...
بله، من چشم لوچ ماندم. اما او درس 
او  حاال  و  کرد  پیشرفت  و  خواند 
کارمندی صاحب منصب است. مانند 
او به مدرسه نرفتم، ولی از او بیشتر 
حال  به  تا  که  خواندەام،کتاب هایی 
مطالعه کرده ام اگر جمع کنید کتابخانه 
فایده،  بزرگی خواهند شد. ولی چه 
اگرم چنین کتابخانه ای بشود، مرا به 
عنوان دربان آنجا هم قبول نمی کنند.

انگار آخرین غذای مادرم خواهد بود، 
وقتی  خورد.  می  اشتها  با  بار  این 
می بیند که نان در سبد کم شده بلند 

می شود و نانی را روی تخته نان می گذارد و با چاقو قطعەقطعەاش می کند. چاقو 
با چنان زیبایی و آرامشی نان را می برد که انگار هیچ رنجشی برای نان ندارد و 
قطعه های برش خورده را به نرمی از هم باز می کند. مادرم با دستان الغرش آن 
چهارپنج قطعه نان را می کند و توی سبد روی میز می گذارد. بلند می شود، دست 
می برد لقمه ای بردارد، پشیمان می شود، دستش را می کشد و دیگر نمی خورد. 

همیشه در فکرش هستم. به طرفم برمی گردد.
- پسرم، ناراحتی را در چهره ات می بینم. انشالله خیر باشد...

- مادر، خیر است.
چیزی نمانده بود که بگویم »من یکی را خواهم کشت« اما نمی گویم، هنوز 

نصمیم ام جدی نیست که چه کسی را خواهم کشت. امکان دارد بعد از صبحانه 
در توانم نبینم بدنبال کشتن کسی بروم.  می شود روح مادرم را بگیرم. اگر مادرم 
را بکشم چیزی احساس نخواهم کرد. حتی بەخاطرش گریه هم نخواهم کرد و 
راحت خواهد شد. اگر نمیرد احساس نزدیکی با مرگ خواهد داشت و احساس 
آرامش به او دست خواهد داد. آن مرگی که همه را می هراساند، بجز خواب چیز 
دیگری نیست. خواب است و بس. برای عده ای خوابی هراسناک است و برای 
عده ای دیگر خوابی خوش، وصله ای که روح را از جسم می کشد، برقی از آن بلند 

شده و دور و برش از آن روشن خواهد شد.

فیلم زندگی ام از نظرم می گذرد. روح صاحب جسم از آن خارج شده و به جسدی 
که روی زمین دراز کشیده، نگاه می کند. 
اول هیچ دردی را حس نمی کند، شاید 
نمی داند آنکه مرده، اوست. مادرم می 

 پرسد:
-پسرم چرا صبحانه ات را نمی خوری؟

روشن است دست از خوردن صبحانه 
کشیده و وارد دنیای افکارم شده ام. بعد 
از لحظه ای باید بلند شوم و لباس بپوشم، 
شانه ای به سرم بکشم و بیرون بروم. خدا 
کند  دختر همسایه مان دوباره دم در 
نیاید و مرا نپاید. آنقدر مرا دوست دارد که 
گاهگاهی برایم هدیه می گیرد و به مادرم 
کمک می کند. مادرم می داند که بخاطر 
من به او کمک می کند، ولی تا حاال 
نپرسیده که با او ازدواج می کنم یا نه؟ اگر 
با او ازدواج هم بکنم، من نیازی به ملحفه 
جهیزیه اش  توی  که  نمی بینم  سفید 
گذاشته و همراهش بفرستند. قطره های 
خون بر آن بچکد؟ او پرده افسانه ایش را 
خیلی پیش تر پاره کرده است. اگر جلویم 
نمایان شود، با چاقو او را خواهم کشت. 
نمی خواهم چشمانم خون سرخش را 
ببیند، از طرف دیگر من با کشتنش 
هیچ نتیجه ای بدست نخواهم آورد. مردم 
خواهند گفت که قتل ناموسی است و 
شاید بسیاری از مردم نیز خواهند گفت 
که حق اش بودە، اگر او موهایش را روی 
شانه هایش پریشان نمی کرد ، کفش های 
پاشنه بلند نمی پوشید، با چشمان هوایی 
و لبان شهوانی اش، نگاه های جوانان را به 

دنبال خودش نمی کشاند، هرگز به قتل نمی رسید...
اگر قرار است کسی را که به قتل می رسانم زن باشد، بهتر است مادرم باشد. آیا 

از این به بعد سن مادرم دیگر به چه دردی خواهد خورد؟
گاهی اوقات از او می پرسم:

- چطوری مادر؟
او با گله می گوید:

- مگر قرار است چطور باشم، طفلکم؟ صبح ، شب می شود و شب به صبح 
می رسد؛  همین!
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                           از دهه ی 30 تاکنون در ارمنستان کارهای ادبی متعددی 
برای پیشرفت و توسعه ادبیات ُکردی انجام شده است، ما این کار را تنها برای چندین 
هزار نفر از ُکردهای شوروی سابق یا تنها برای ُکردهای ارمنستان انجام نمی دادیم. 
ما همیشه آرزوی این را داشتیم که نتیجه کار ها و فعالیت های ما به ملت ما هم 
برسد. به خصوص ُکردهای کردستان شمالی )ترکیه امروزی(. سیاست شوروی سابق 

و مرزهای پوالدین مانع خیلی قوی بین ما کردها ایجاد می کردند. 
بعد ها ما متوجه شدیم که چند نفر از کردستان ترکیه، که افراد باسواد و تحصیل 
کرده ای بودند، سعی می کنند با ما ارتباط برقرار کنند و با آثار ما آشنا شوند. آنها فرات 
جوری، کمال بورکای، محمد اوزون، ندیم داگدویرن، هالوک اوزترک و روحات بودند 
و ما از آن همه تالش  بی وقفه آنها می فهمیدیم که آنان به خوبی از مسیر پیشرفت 
فرهنگ و ادبیات ما مطلع هستند و میخواهند بیشتر با ما آشنا بشوند، ما تخمین 
می زدیم که خیلی از روشنفکران کردهای ترکیه در کار نویسندگی و روزنامه نگاری 
کار ما را به عنوان الگو و سرمشق خود قرار داده اند. باید حقیقت را گفت که »زخم 
سیاه« اثر موسی انتر نمی توانست پا در رکاب آثار عرب شمو، قاچاخه میراد، شکوی 

حسن و احمد میرازی نهد. 
این افراد در بین ما و کردهای ترکیه همچون یک پل شدند. آنان کتاب های ما را از 
الفبای کریلی به الفبای التین ترجمه  و نشر کرده و به دست مردم ُکرد می رساندند. 
ولی خواه ناخواه در میان آنان یکی دو نفر  بودند که تالش و خدمات ارزنده ای انجام 
می دادند و پیروز شدند، پیروزیی که به اندازه فعالیت های یک سازمان گرانقدر بودند. 
یکی از آن اشخاص فرات جوری بود. این روشنفکر ارجمند در مجله ی خود »نودم« 
ده ها اثر ارزنده روشنفکران ما را نشر داد، کتاب های عگید خدو، سیما سمند را به 
الفبای التین برده و آنها را چاپ کرد. او ادبیات ُکردهای شوروی را همچون ادبیات 

تمامی ُکردهای جهان دانسته است. 
فرات جوری کسی که هنوز نصف عمر خود را نیز نگذارنده اکنون 13 کتاب ادبی 
با کیفیت باال، که یکی از آنها نیز رمان میباشد، نوشته و منتشر کرده است. او 15 
جلد از کار های ادیبان معروف جهانی را به ُکردی ترجمه و ادبیات ما را غنی تر کرده

است. او به تنهایی به مدت 10 سال یک مجله گرانقدر، پر محتوی
و غنی به نام »نودم« را منتشر کرده است. او سال ها کاری هم وزن کار یک

فرهنگستان را به تنهایی انجام داده است. ممکن است کسانی به فکر فرو روند که 
چگونه امکان دارد، تنها یک نفر بتواند چنین کاری را به تنهایی انجام دهد. تضمین 
و دلیل اصلی این کار این بود که او با تمامی روشنفکران ُکرد، میانه خوبی داشت. 
همچنان که در میان تمامی ملت ها مشهود است، در میان ُکردها نیز بعضی از 
روشنفکران همدیگر را دوست ندارند، قدر هم را نمی دانند. دلیل اصلی این کار نیز 
یا رقابت و حسودی است یا جهالت. ولی فرات چنان رفتار میکرد که میانه خوبی با 
همگان داشت. با افراد عاقل و پاک دوست بود و با رقبا نیز رابطه خوبی داشت.  افراد 
رقیب نیز در سال های ارتباط بین خود و فرات، جوانمردی و بزرگواری او را دیده و 
دست از رقابت بر می داشتند، و با ایشان دوست میشدند. دلیل اصلی کیفیت مطالب 
مجله او قوانین خاص او بود، او مطالبی که نظم و روزنامه نگاری در آن نبودند را 

چاپ نمیکرد. 
در پروسه انتشار مجله نودم فرات جوری یک مجله پیوست به صورت ضمیمه به نام 
»نودم ترجمه« منتشر کرد و بعد ها انتشارات نودم را نیز تاسیس نمود. او در سایه 
انتشارات نودم حدود 100 اثر جدید به کتابخانه ُکردی افزوده است. همچنین او مجله 
هاوار را که مبنای ادبیات ُکردی مدرن است، مجددا گرد آوردی کرده و در در دو جلد 
چاپ کرده است. در این اواخر ایشان کتابی ارزشمند با نام »آنتولوژی داستان ُکردی« 
جلد 2-1 )1856-2003( آماده کرده و به چاپ رسانده است. در بین آنها خیلی از 
آثار ُکردهای شوروی نیز دیده می شوند. ولی ارزش واالی کار او با ترجمه آثار او به 
زبان های متعدد جهان ثابت شده است. هم چنین داستان های او در آنتولوژی آلمانی، 

سوئدی، عربی و ترکی قرار گرفته اند. 
در میان روشنفکران جهان و هم چنین کردها، بعضی ها میهن پرور هستند، کسانی 
تحصیل کرده و جوانمرد، بعضی ها عاقل و پاک و به ندرت کسانی پیدا شوند که 
همزمان هم میهن پرور، هم تحصیل کرده و جوانمرد، هم عاقل و پاک باشند، فرات 

جوری یکی از آنهاست.

فرات ما
تیمـور خلیل
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با خوشحالی به استقبال فرصتی می روم که برایم پیش آمده تا در مورد 
فرات جوری بنویسم، زیرا کار ایشان درباره پیشبرد و توسعه ادبیات ُکردی 
مدرن، درباره زبان و ادبیات ُکردی و گسترش پیشه روشنفکری، بوده و 
خصوصا فعالیت ایشان در حوزه روشنفکری و در زمینه رسانه و انتشارات، 
بسیار چشمگیر و ستودنی است. این امر امروزه ایجاب می کند ما از کارها 
و فعالیت های ارزشمند و گرانقدر او سخن گفته و به تحقیق بپردازیم. در 
ابتدا باید بگویم که فرات جوری مثال و نمونه  بارز و آشکار یک روشنفکر 
حقیقی ُکرد است. اکنون باید اساس و مبنای این مثال را در چندین مرحله 
مرور کنیم. مرحله روشنفکری عمومی، مرحله ادبیات و کاراکتر شخصیتی. 
سمبل زندگی واقعی، در میان آحاد مردم ُکرد که به خوبی در میان آنان 
زندگی کرده است، تحقیق بر زندگی تاریخی و باستانی ُکردی از قبیل 
جنبه های: اجتماعی، سوسیال، اقتصادی، تاریخی و فلسفی مواردی هستند 
که تکمیل کننده شخصیت فرات جوری هستند. او برای پیشبرد اهداف و 
آرزوهای جوانان نسل جدید کردستان، در زندگی دور و دشوارشان همچون 

یک رهبر و راهنما می باشد. 
فرات جوری خیلی زود به این نتیجه رسید که هدف و اشتیاق قلبی او 
خدمت به فرهنگ و زبان ُکردی است و بی درنگ  در این راه پر مشقت 
و افتخار آفرین قرار گرفت. چنان که معلوم است او خودش را زیاد به 
سیاست وابسته نکرده است. فرات جوری در حوزه روشنفکری به کبوتری 
آزاد تبدیل گشته. البته آن شروطی که او برای آزادی  در ترکیه آرزو 
داشت، همچون یک »گناه و جرم« محسوب می شد، بدین خاطر نیز در 
برابر او معضالت و مشکالت متعددی وجود داشته اند. برای پرواز عقابی 
آزاد، آسمانی صاف و شفاف الزم بود. آن آسمان زمانی برای فرات جوری 
باز شد،  که او نیز به همراه خیلی از جوانان روشنفکر و آزادی خواه، 

خودش را به اروپا رسانده و در کشور سوئد مقیم و ساکن شد. 
در همان ابتدا نیز فرات جوری درک کرده بود که در یک سرزمین آزاد 
وظیفه او چیست. در سال 1980 زمانی که آن جوان 21 ساله به سوئد 
رسید، مجموعه اشعار خودش را چاپ کرد. عشق به کتاب در زندگی اش 
به شناسنامه اصلی او تبدیل گردید، از آن به بعد او با زرنگی و ذکاوت 
تمام در میان کاروان روشنفکری، مترجمی، شعر و نثر قرار گرفته و با زبان 

مادری اش روزنامه و مجله  منتشر می کرد. 
سال 1992 در زندگی فرات جوری یک سال نمادین است، با پایه گذاری 
و انتشار مجله »نودم«. آن وقت بود که فرات جوری ثابت کرد اگر ادبیات 
از بند حزبی گرایی دور باشد می تواند قوی تر هم عمل کند. آزادی فکر و 
رهیافت های بزرگتری برای جامعه آزاد به ارمغان می آورد. فکر آزاد مایه 
اندیشه ای گرم است که به سوی میهن و دموکراسی، درخواست راه آزادی 

و رهایی و پیشرفت است، که همگی جزیی از اندیشه او می باشند.
زمانی که کسی می خواهد زحمات و خدمات فرات جوری را بسنجد، باید 
به صورت ویژه بر روی مجله »نودم« تحقیق کند و نقش این مجله را در 
پیشبرد ادبیات ُکردی مدرن، ارزیابی کند. انتشار طوالنی مدت، دینامیک 

و  واالیی کیفیت، عشق خوانندگان به سوی مجله، تمامی  این فاکتورها 
از رهبر و خالق آن مجله، فرات جوری نشأت میگرفت. فعالیت حرفه ای او 
در مطبوعات در زمینه توسعه و قوی تر شدن مبنای گسترش، پیشرفت 
و استاندارد سازی کلمات مکتوب، پایه ای اساسی شد. صاحب نودم با 
شخصیت وزین و دارای هیبت بی همتای خود، باعث گسترش روحیه در 
میان سایر نویسنده های مجله نیز شده بود. و این چنین ایشان، آنان را در 
دور خود و دور مجله گرد می آورد و میدان همکاری را برای همگی بازتر 
می کرد. در حقیقت او راه دموکراسی رسمی و عدم سانسور زبانی و گویشی 
را در مجله سر مشق قرار داده بود. خصوصیات زبان مکتوب را مشخص 
نموده بود و نوشته ها طبق این فرم ها در مجله چاپ می شدند. فرات 
جوری هیچ وقت در طرز  نوشتار  و نگارش دیگران دخالت نمی کرد. قلم 
دستان خودش را در میان نوشته دیگر نویسندگان نمی برد، ولی نکته قابل 
توجه اینجاست که کیفیت، محتوی و پرباری مجله، نویسندگان را مجبور 
می کرد که ارزش واالی آن را حفظ کنند، در نتیجه خودشان را به زحمت 
انداخته و نوشته های خود را طبق درجه ارزش زبانی مجله آماده می کردند. 
نودم شمعدانی از روشنایی شد برای پیمودن راه ادبیات. سخت است که 
آدمی به آن فکر کند که دیگر فرات جوری همانند قبل به روز های اول 
انتشار مجله نودم برنمی گردد و آن فعالیت مقدس و ارزشمند را ادامه 
نمی دهد. حیف است ولی متاسفانه دیگر شماره های مجله نودم به تاریخ 
می پیوندند. من میدانم که خوانندگان  کمبود آن را در زندگی خود حس 
می کنند، جای آن برای آنان همیشه خالی است. تمامی آن چهل شماره 
نودم برای تبدیل شدن به سنگ بزرگ گرانیتی کافی می باشند، که پیکر 
گرانقدر فرات جوری را بر روی خود به عنوان شخصیت توسعه دهنده راه 

ادبیات و زبان ُکردی مکتوب،  سربلند نگه دارد. 
هنر ترجمه برای پیشبرد زبان مکتوب در میان تمامی خلق ها، بسیار مهم و 
واال می باشد. این امر در میان ادبیات ُکردی زیاد چشمگیر نیست. با جرات 
و افتخار می توان گفت که خدمت فرات جوری در این امر نیز چشمگیر 
و خیلی ارزشمند است. آثار متعددی از نوشته های مکتوب کالسیک 
جهانی با دستان ایشان به زبان ُکردی ترجمه شده اند. فرات جوری با 
ترجمه های خود پلی محکم در میان زبان ادبی دو ملت ساخت، این کار 
او امری مهم بود که صاحب قلمان سوئدی عالقه بیشتر و ارزش واالتری 
برای زبان ُکردی قائل شوند، همچنین ارزش آن را با چشمان خود دیده 
و با تمام وجود خود حس کنند و پشتیبان آن باشند که آن زبان نیز در 

میان صفوف ادبیات جهانی جایگاه ویژه خود را بیابد. 
فرات جوری صاحب کتاب های متعددی است، این کتاب ها شامل: شعر، 
خاطرات، سفرنامه، داستان، رمان و نمایشنامه هایی گرانبها می باشند. آثار 
و تحقیقات ُکردی در میان ادبیات جهانی به صورت چشمگیری دیده 
می شود. در تمامی این کتاب ها شهرت و ورزندگی قلم فرات جوری به 

چشم می خورد. 
فرات جوری در این راه بزرگ همیشه در حال جستجو بوده و برای خود 

فرات جوری
جلیل جلیل
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دوستانی یافته است، به خیلی از نویسندگان کمک کرده است، که آنان 
نیز وارد دنیای ادبیات شوند. این روشنفکر ُکرد انتشاراتی به نام »نودم« نیز 
بنا نهاده است. آن نیز از آرزوهای واالی او نشأت گرفته. فرات جوری در 
واقع کمک شایانی به نویسندگان نسل جدید نموده که آنان نیز ثمره کار 

خود را ببینند. 
ما باید خدمات فرات جوری را در ادبیات ُکردی مقدس بدانیم، زیرا که 
خدمات ایشان پایه ادبیات امروزه ما می باشد. ولی ما این را نیز می دانیم 

که این نویسنده، مترجم و روشنفکر ُکرد هنوز هم بر راه خدمت به زبان 
مادری است و ما انتظارات متعددی از ایشان داریم، که ایشان با نوشته های 
جدید خود، ما را شاد کرده و ما را از شمارەهای نو مجله نودم محروم نکند.
من حرف کوتاه و آخرم را در مورد فرات جوری اینگونه به اتمام میرسانم: 
»بذر سالم بر روی خاکی سالم رشد کرده، شکوفا گردیده، همچون درختی 
شده و آن درخت باری شیرین و پر محتوی داده است. بە راستی کە باید 

شکرگزار کشور سوئد بود«.
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دل شکسته
داستانی از فرات جوری
ترجمه: سید اسالم دعاگو

ساعت سه شب به منزل برگشت. بدون اینکه کسی را از خواب بیدار کند در را 
باز کرد و داخل شد. اثری از نوشیدن شراب در او نبود، ولی با این همه کمی 
تلو تلو می خورد. تلو تلو خوران کتش را در آورد و به رخت آویز آویزان کرد، 
بدون اینکه چراغی را روشن کنند به اتاق خوابش رفت، زنش که از اول شب 
خواب به چشمانش نرفته بود، در انتظارش بود و الکی خود را به خواب زده 
بود. نفس کشیدنش مثل کسی بود که در خواب سنگین باشد. مرد به خیال 
اینکه او را بیدار نکند لباسهایش را در آورد و به وسط اتاق انداخت، بعد آرام در 
کنار زنش دراز کشید، با وارد شدن مرد به رختخواب مثل اینکه زن از خواب 
بیدار شده باشد خود را غلطاند، با خمیازه و نگرانی الكی از همسرش پرسيد :

- آمدی؟
مرد که بوی عرق از دهنش می آمد و آن شب اصال حال بگو مگو نداشت، 

با صدای آرام گفت:
- بله. - مگر ساعت چند است ؟

وقتی مرد می خواست ساعت را الکی بگوید چشمش به ساعت قرمز روی 
دیوار که روبروی آنها بود و می درخشید افتاد و مجبور شد که راستش را 

بگوید.
- ساعت سه است.

زن خودش می دانست که ساعت سه است از اول شب به ساعت روی دیوار 
چشم دوخته بود.

- تا حاال کجا بودی ؟ - مدتی در خانه احمد بودیم و بعد به انجمن رفتیم. 
- مگر انجمن تا این ساعت باز است ؟ - مگه من گفتم انجمن ؟ - بله گفتی 

انجمن. - نه خانم به انجمن نرفته بودیم به خانه عثمان رفته بودیم. - به خانه 
عثمان رفته بودید ؟

مرد آنقدر خسته بود که نمی دانست چه می گوید، به غیر از خواب چیزی 
به یادش نمی آمد، می خواست سخن کوتاه کند و بخوابد.

- برایتان چه اهمیت دارد که من کجا رفته ام یا نرفته ام ؟ - چطور برایم 
اهمیت ندارد ؟ چطور برایم اهمیت ندارد ؟ - خانم دست از سرم بردار تا 
بخوابم خوابم می آید. - تو بی خوابی نه، چرا نه ؟! - خانم به تو گفتم دست 
از سر من بردار. - من دست بردار نیستم، امشب چه کرده ای باید به من 
بگویی. مرد با لبخندی از روی بی میلی گفت : - خانم مگر من چه خواهم 
کرد؟ - خودت میدانی که چیکار میکنی. - حاال تو می توانی به من تهمت هم 

بزنی. - نه خیر، مالئک دور و برت هستند، می توانی چیکار کنی ؟
مرد دوباره خنده ای از روی بی میلی کرد و با این خنده عصبی شد و با 

صدای بلند به زن گفت :
- اگر این رفتار را با من ادامه دهی مرا به وطن بفرست. وطن بهتر است. می 

توانیم خودمان را اداره کنیم، دیگر از دست شما خسته شدم.
پس از آن مرد زمانی خودش را به خواب زد، ولی نشد؟ گله و شکایت 

همسرش اجازه نداد به خواب برود. خودش نیز این را می دانست.
بدون اینکه المپ را روشن نماید خود را به میز وسط اتاق نزدیک کرد، خم 
شد پاکت سیگارش را برداشت و سیگاری در آورد و روشن کرد و چند پک 
پشت سر هم به آن زد، زن منتظر بود که چیزی بگوید، ولی وقتی چیزی 

نگفت او دوباره شروع کرد :
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- من میدانم دوباره نزد آن قحبه رفته بودی، آن قحبه کپل گنده ... آن قحبة 
عرق خور که با نصف شهر ارتباط دارد ...

مرد حرفش را برید: - مثل سگ پارس و زبان درازی نکن ! زن با عصبانیت 
جواب داد : - اگر اینطور نیست بگو اینطور نیست ! وقتی مرد سکوت کرد 
زن دوباره گفت: - بله، مگر اینطور نیست؟ - مرد با عصبانیت گفت : نه ... نه 
اینطور نیست. زن خیلی عصبانی بود دیگر چیزی نمی دید. خیلی با اطمینان 
و با صدای بلند گفت : من به راه خود می روم. مرد به این حرفهایش عادت 

کرده بود این بار هم جدی نگرفت و گفت:
- تو به هر جهنمی میروی برد. این را گفت و رویش را برگرداند و

خواسد
زن گفت : 

- من به تو می گویم اگر دست از این کارهایت برنداری من می روم، من یک 
دقیقه هم در این خانه نخواهم ماند، بچه هایم را می برم و می روم.

مرد خیلی خسته بود، زیر لب گفت :
- برو...

زن گفت : من می روم. از رختخواب بلند شد و المپ را روشن کرد. مرد که 
هنوز کامال غلت نخورده بود با خود گفت : .

- دختر، این وقت شب از سر من دست بردار ... . زن که بغض گلویش را 
گرفته بود با صدای بلند گفت : من دارم جدی صحبت می کنم.

با صدای جر و بحث آنها بچه کوچکشان که در اتاق بغلی خوابیده بود شروع به 
گریه کرد، وقتی مرد صدای بچه را شنید، از رختخواب بلند شد و یک سیلی 

محکم به صورت زنش زد و به پدر و مادرش فحش داد.
در این بین بچه دیگر آنها نیز بیدار شد، ولی پدرشان سرشان فریاد زد و آنها 

دوباره به اتاق هایشان بر گشتند.
ساعت نزدیک چهار بود، یواش یواش تاریکی جایش را به روشنی صبح می 

داد.
مرد که از حرفش پائین نمی آمد و اعمالش را درست می دید، به حرف کسی 
گوش نمی داد و هر آنچه خودش می خواست انجام داد. همسرش هم که 

خیلی با عناد و یکدنده بود، او هم از حرفش پائین نمی آمد
او هر چند می دانست بعد از داشتن یک فرزند، طالق کار آسانی نیست اما با 
این همه تصمیمش را گرفته بود که اگر چنانچه مرد بار دیگر این کار را تکرار 
کند از وی جدا شود. چندین بار مرد را بخشیده و مرد هم برای او قسم خورده 
بود، که دیگر این کار را نکند، ولی هیچوقت به گفته اش متعهد نبود. بعد 
از دو سه روز دوباره از منزل بیرون رفت. اغلب شبها به منزل بر نمی گشت 

شبهایی هم که بر می گشت مثل امشب ساعت سه و چهار شب می آمد .
مرد سیگاری روشن کرد، روی صندلی نشسته و سر به زیر انداخت و فکر می 

کرد، زن هم دست به کمر رو به نقطه نامعلومی خیره شده بود.
زن رویش را برگرداند و رو به مرد کرد، مرد هنوز در فکر بود، زن بعضی وقتها 
می خواست مرد را با چاقو بزند و بکشد، اما هر چه می کرد نفرتی نسبت به 
او به دلش نمی رفت، هر چند با دوستان زنش بارها مشورت کرده و . آنها به 
او گفته بودند که دست از این مرد بر دارد و طالق بگیرد، ولی نمی توانست 
از همسرش دست بردارد. زمانی که او را میزد می توانست از رفتارش گله 
و شکایت بکند. اما امشب کارد به استخوانش رسيده بود، حرکتهای مردش 
امشب مثل کالفی از مارها در شکمش بود و آزارش می داد. مراوده مکرر با 

آن دختر و خوش و بش آنها جلو چشمانش مجسم می شد.
زمانی که به کارهای شوهرش فکر می کرد دیوانه میشد و عقل از سرش می 

پرید و این بار هم چنین شد. ناگهان به مرد گفت :
- سرت را مثل زنها پایین نیانداز ... و بعد چیزی به ذهنش نرسید. مرد ناراحت 

شد، اما چیزی نگفت و ساکت ماند.

زن دوباره شروع کردن دارد، آن جنده بد ریخت کپل گنده ...
- به نظر تو آن جنده دوستت دارد ؟ آن جنده با نیمی از شهر رابطه

مرد گفت : زن بس کن، کافیست. - بس نیست. - بس کن. - تمام نمی کنم 
باید امروز همه چیز روشن شود. - هر گهی میخوری بخور.

زن گفت : از خانه ام برو بیرون ! با این نجاست به رختخوابم نیا و نجس نکن !
مثل اینکه مرد به خطایش پی برده باشد، چیزی نگفت، اما زن با عصبانیت 

لباسهایش را جمع کرد و به سر و رویش کوبید گفت :
- از خانه ام برو بیرون ، برو پیش آن جنده !

مرد با عصبانیت از جایش بلند شد و به زن هجوم آورد و شروع به زدن او 
کرد، به هر جایش که شد زد، نه دست، نه سر، نه پشت، نه رو، نه چشم هیچ 
جایش برایش مهم نبود و هر جایش را که می زد داد و فریاد زن بلند می شد، 
بچه هایش بیدار شده و به اتاق آمدند، از ترس همه به دور هم جمع شدند، 
یکسره همه با صدای بلند گریه میکردند، پدر و مادرشان مالحظه ای نسبت 
به بچه ها نداشتند و هر دو مشغول دعوا بودند. در این هنگام مرد چیزی به 
سر زن کوبید و سرش را شکست و خون از سر و صورت و لباسهایش پائین 

می آمد و در کف اتاق پخش میشد..
هنوز آنها کامال از هم جدا نشده بودند و دعوا ادامه داشت که پلیس در محل 
حاضر شد، حتما همسایه بغلی اطالع داده بود. دو نفر پلیس قد بلند چارشانه 
با سگهای تند و تیزشان از ماشین بیرون پریدند و با سرعت وارد خانه شدند 

و روی مرد تپانچه کشیدند.
مرد هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، می دانست که پلیس به دستها دست 
بند خواهد زد، دستهایش را جلو آورد که پلیس دست بند بزند. پلیس به 
سرعت دستهایش را بست و به طرف اتومبیل برد و دوباره به داخل خانه 
برگشت هر چند زخم خانم خیلی عمیق نبود ولی با این همه تلفنی از 
اورژانس آمبوالنسی خواست و تا آمبوالنس رسید او از زن سواالتی پرسید و 

در دفترچه یاداشتش نوشت.
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مرد دو ماه در زندان ماند، سومین ماه که آزاد شد، زن مسئله طالق را پیش 
کشید و آنها با رأی دادگاه از هم جدا شدند. دادگاه بچه ها و خانه را به زن 
داد و مرد نیز پیش آن دختر بیست و دو ساله که وارد بیست سومین سال 
عمرش میشد و در بیمارستان کار می کرد رفت. ماه اول با هم به خوبی و 
خوشی بسر بردند، به خاطر عالقه ای که با هم داشتند یک هفته مرخصی 
گرفتند و با هم به )lanzeroteye( رفتند. شب و روز از هم جدا نمی شدند 
به غیر از هنگام خوردن و حمام کردن همه وقت با هم بودند و یک لحظه 

همدیگر را تنها نمی گذاشتند. “
آنها تمام هفته را با هم به خوبی و خوشی به سر بردند و مرخصی را تمام 
کردند و به منزل برگشتند، خیلی به هم عالقه داشتند، تا اینکه یک روز وقتی 
دختره از سر کار بر می گشت مرد به استقبالش رفت اما دختره خیلی به 
سردی او را تحویل گرفت و رویش را از او برگرداند که این برخورد توجه مرد 

را جلب کرد و قبل از این که او چیزی بگوید دختر گفت :
- الزم است برای خودت خانه ای پیدا کنی من می خواهم تنها باشم.

مرد تعجب کرد، اگر هفت خنجر به او می زدی قطره ای خون از او نمی آمد.
این چه بود ؟ مگر نه اینکه آنها به هم تعهد داده بودند که با هم باشند و سال 
آینده با هم به kretaye بروند و آنجا نامزد شوند و هفته های خوبی با هم 

بگذرانند ؟ مگر دختره این قول و قرارها را از یاد برده بود؟
دو سه روزی با هم بودند، اما نسبت به همدیگر خیلی سرد بودند، هر چند 
مرد می خواست خود را به او نزدیک کند اما دختره خودش را از او دور می 
کرد و سر خود را با کاری گرم می کرد تا از دست او خالص شود، در این 

فاصله دو سه روزه تنها یکبار با هم خوابیدند آن هم نه به میل دختر بلکه 
با اصرار مرد و وقتی که مرد نمی خواست از خانه او بیرون رود دو روز به او 
مهلت داد که از خانه او بیرون رود و به او یادآور شد که در غیر این صورت 
پلیس او را از خانه بیرون خواهد کرد. مرد هم چون مدت زیادی بود در سوئد 
اقامت داشت به قانون آنجا و آزادی زنان آشنائی داشت. بناچار خانه ای کهنه 
دانشجویی برای خود پیدا و به آنجا نقل مکان کرد. ولی با این همه که رفته 
بود دختر را ول نمی کرد و شب و روز به او تلفن می زد و هر بار نزدیک 
نیم ساعت صحبت می کرد. او هر قدر که به دختر می گفت : چطور عشقت 
اینگونه پایان یافت ؟ دختره جواب می داد : »من می خواهم تنها باشم«. 
دختره برای اینکه با او قطع رابطه کند و دیگر صدایش را نشنود تلفنش را 
عوض کرد که این کار تاثیر زیادی بر روحیه مرد گذاشت. احساس می کرد 
دنیا روی سرش خراب شده است و از همه چیز بیزار شده بود. دو سه روزی 
سیگار زیادی کشید و زیاد نوشید و یک هفته سر کار نرفت. هر کاری کرد 

دختره از خیالش بیرون نمی رفت. -
یک روز نزدیک ظهر که سوار اتوبوس شد دید که دست دختره در دست یک 
جوان امریکایی است و در جلو مغازهای به لباسها نگاه می کنند. تا وقتی که 

اتوبوس کوچه را دور زد او از پشت سر آنها را نگاه کرد.
چهار پنج ماه طول کشید تا آن دختر را فراموش کند، اما تنهایی برایش خیلی 
سخت بود، تنها بخواب، تنها بیدار شو و بپوش. بارها او روع رختخوابش دراز 
می کشید و بی صدا و ساکت به نقطه ای خیره میشد، اگر اینطور ادامه می 

داد بعید نبود دیوانه شود.
پاسی از شب گذشته بود، بلند شد و به زن قبلی اش تلفن زد. زن با 

صدای تلفن از خواب پرید و گوشی تلفن را برداشت :
- الو... - الو... منم.... - خیر باشد، این وقت شب تلفن زدی ؟!

هر چند پانزده سال با هم زندگی کرده و این چند ماه بود که از هم 
جدا بودند، مرد نمی توانست مانند قبل خیلی آزاد با او صحبت کند و 

این دفعه بچه اش را بهانه کرد:
- میخواستم با تمو صحبت کنم.

- تمو، االن خوابیده، صبح زود به مدرسه خواهد رفت، می توانید فردا 
بعد از برگشتن از مدرسه زنگ بزنید، شب به خیرا

زن تلفن را قطع کرد و این خیلی به او برخورد، اما برویش نیاورد. قدری 
روی رختخوابش دراز کشید و سیگاری روشن کرد و کشید، وقتی 

سیگارش تمام شد بار دیگر به زن تلفن زد. .
- خانم اگر امکان باشد، چند لحظه ای با هم صحبت کنیم. زن گفت 
: - از چه صحبت کنیم. - از وضع خودمان. - چه وضعی ؟ - مگر نمی 

شود دوباره با هم باشیم ؟ - من حاال دیگه راحتم از من دست بردار.
زن این را گفت، اما اگر به خاطر بچه ها هم بود دلش می خواست که 

دوباره به هم برسند.
- خانم هر انسانی یک بار اشتباه می کند.

زن می دانست که او حاال به او نیاز دارد و حاال زن خود را در نقطه 
قدرت میدید.

آن شب بیش از یک ساعت آنها تلفنی با یکدیگر صحبت کردند، هر چند 
مرد خیلی تالش کرد که آن شب به خانه زن برود ولی زن قبول نکرد، 

اما بعد با پا درمیانی چند خانواده با هم آشتی کردند.
به در خواست زن آنها از آن شهر کوچ کردند و در شهر دیگری ساکن 
شدند و مرد که هم در سوئد و هم در وطن معلم بود از کار معلمی 
دست کشید و همراه دوستش که او هم در وطن کار وکالت میکرد و در 
سوئد شغل آزاد داشت با هم رستورانی را باز کردند که رستوران آنها با 

دادن غذاهای کردی شهرتی کسب کرد.
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در این شهرکی که من و گربه های کوچه هایش، همدیگر را می شناختیم، گرمای 
تابستان نفس گیر، نه تنها نفسم را بلکه نفس گنجشک ها و گربه ها را نیز تنگ 
کرده بود. نه صدای عطسه گربه ها و نه روی شاخه های درخت حیاط، صدای جیک 
جیک گنجشکان می آمد. در این گرمای نیمروز، من بخت برگشته، پیاده به راه افتاده 
بودم. روی پل المان هوش هوش، مسجد قژلی، قهوه خانه خرابه، باغچه نافدو و... به 
طرف چایخانه »دوستالر« می رفتم. بخاطر دو مورد: اول اینکه چای این چایخانه 
همیشه تازه دم بود و آن دیگر، فرات جوری معموال این اطراف دیده می شد. گرما 
که سر گنجشکان را سوزانده و مغز آدمها را تکان می داد. کم مانده که دیوانه ای را 
به دیوانه های نصیبین اضافه کند: شاعری ! چایچی که می خواست دومین چای را 
جلویم بگذارد، یکباره فرات: یکی هم برای من بذار، نشست و همزمان با نشستن گفت: 

ـ کارگران پنبه االن چه می کنند ؟
ـ کارگرها را ول کن خودت چه کردی؟

بعد از سر دادن آه کوتاهی گفت: 
ـ من دو دلم، برم، نرم؟

روزهای  مناسبت  به  »آمد«  در 
ادبیات وقتی همدیگر را دیدیم، آن 
مالقات باعث شد که ما آن ایام را، 
ایام قبل از سالهای 80 راگاهی با 
غمگینی و گاهی با لبخند بە یاد هم 
بیاوریم... مثل االن یادم می یاد، پدر 
و مادر، خواهر و برادران، دوستان 
و رفیقان راه، همه می گفتند: نرو! 
همین “نرو”گفتن ها در دل فرات، 
با مرزهای پیش رو، مرزی دیگر از 
جنس دودلی و شک اضافه کرد. 
بعد از بحث زیاد در مورد این رفتن 
و ماندن، در همان چایخانه ازش 

پرسیدم: 
ـ تو برای چی میری داداش؟ 

ـ برای اینکه بنویسم! 
ـ نه، نایست!

..............................
من عاشق شعر بودم و سال 1969 
به  اطرافیانم می گفتم،  و  به خود 
سوئد خواهم رفت و شاعر خواهم 

شد! این حرف تا آخر سال 1976 ادامه داشت. بدنبال دلداده ای، من هم از دل افتادم 
و هم از سوئد، آن سرچشمه خواب و خیالهای دوران جوانیم...

شاید به خاطر نرفتنم، می خواستم فرات را از رفتن منصرف کنم. بعد از همین دیدارها ، 
مدتی کوتاه ، فرات ناپدید شد . به ازچند ماه  ناپدید شدنش کودتای نظامی اتفاق افتاد 
و هرکس ، کوچک و بزرگ ، ترو خشک ، همه خواب  و خیالهای انقالب ، از نصیبین 

رنگین یا عصری و طرف سحری کوتاه خود  را به پشت سیم مرز سور رساندند!

همین طور ، نصیبین قامشلوک مانند دو محله یک شهر باشند در کنارهم ، مرز به 
مرز وسیع می شوند . آب بونسر»جخ جخ «، آبی که از چشمه سیاه و سفید سرچشمه 
می گیرد ، هر دو ناحیه را دو پاره و جاری می شود و بطرف خاک قبل از تاریخ. بعد از 
اینکه مرز به دست قاسمین به خاک کشیده شد هم ، ولی ناحیه نتوانست آن جدایی 

را هضم کند ، اما بخاطر مردم ، سور بن خط و ترکیه هم سرخط ماند!.
………………………

زبان فرات نمی تواند، که به بن خط سور بگوید !
ولی، دور باشد هم، سالها هم اگر دور باشد، به اندازه من، او در نصیبین است .

همین که انسان از دیارش دور می شود ، حسرت غریبی بیشتر دلش را میگیرد.
جوری ، غریب است ، امروز.

غریبی معروف.
بە واسطه ژورنال بودن معروف است، بە واسطه نویسندگی اش معروف است، بە واسطه 

انتشاراتش معروف است.
ممکن است برخی تصور کنند به دلیل دوستی  دیرینەمان این حرف ها را می زنم، اما 

چنین نیست و بارها هم خواهم گفت:
در تاریخ ادبیات کردی بعد از حرکت “هاوار”، انتشار مجله “نودم” در غربت حرکت 
ادبی بسیار ارزشمندی می باشد. خودم از ابتدا تا آخر با اشعارم همراه این  حرکت بودم.
بخش اعظم اشعارم بوسیله نودم منتشر شدند. چنانچه می خواستم و رضایت نشان 
داده بودم ، یقین دارم که دیوان اشعارم را در سالهای94-95 منتشر می کردند. اما 
با پافشاری و اسرار خواستم که در داخل انتشار یابد. فعالیت انتشاراتی جوری کمتر 
از فعالیت های ژورنالیستی اش نیست. در 
سوئد به تعداد کتابهای داستان و شعر، 
زبان اصلی  را از سوئدی به کردی و 
بالعکس ترجمه کرده : “ملک عشق: 
روژن بارناس” ، “رنگین کمان: نورالدین 
زازا” ، “گلسرخ: سلیمان دمیر”، “نیرو و 
زیبایی قلم: محمد اوزون” و آثار متعدد 
دیگری کە به زبان سوئدی ترجمه و 

باعث معرفی آنها به ملت سوئد شد.
مگر نه نان مردان بر مردان دین است؟ 
می خواهم  اما-  -هرچندکوتاه،  اکنون 
نظری هم به نویسندگی جوری داشته 

باشم:
جوری عزیز هم مثل اکثر شاعران کرد 
در اوایل رو به لگام اسب شعر نمود. 
برای نمونه قبل از اینکه به سوئد رو 
و  آغاز  را  شاعری  نصیبین  در  کند 
میکنند«  »هجوم  بنام  دیوانش  اولین 
جوری  کرد.  سال1980منتشر  در  را 
عزیز بعد از شعر با اثری بنام »زندانی« 
1986داستان نویسی را انتخاب می کند 
و از آن زمان تا کنون بعنوان داستان 
نویس شناخته می شود. خصوصا سال 
2003 با انتشار دانشنامه داستان های کردی، جوری دوست داشتنی به عنوان یکی از 
آگاهان تاریخ داستان نویسی کردی پا به عرصه نهاد. بله، با این همه تالش متعدد، او 
بدون توقف، بدون گله و شکایت رو به پاییز دیرگاه »پاییزا دره  نگ« داستان، همچنان 

بی هیچ وقفه ای ادامه می دهد!.
من هم که هنوز شاعر مانده ام.

برادر ، خدا قوت.

نایست،  برو
آرژن آری
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در هشتم مارس ١۹۸٢ از انجمن همایش زنان استاد چتین اجازه سخنرانی 
گرفت و به گرمی اینگونه سخن گفت :

ـمن در اینجا زیاد از برنامه زنان دنیا بحث نخواهم کرد، منظورم این نیست 
که زنان جهان دارای برنامه ای نیستند، بله، دارند... هزارها... زنان اروپا هم 
دارند. آنها نیز زیردستند، آنها هم استثمار می شوند. اما چون در اینجا هدفم 
زنان کرد است، نمی خواهم به تفصیل در مورد زنان جهان بحث بکنم، آری 
دوستان! همانطوری که می دانید، زنان کرد زیر دستند، آنها از نظر جنسی، 
ملی و صنفی زیر دست می باشند. جامعه ما جامعه ای عقب مانده است: باز 
مانده از فئودالیسم. در این جامعه عقب مانده و مریض، تشکیالت زنان و 
زنان زیبای ما، زیر فشار ظلم و ستم شدید می نالند. آنها مثل حیوانات خرید 
و فروش می شوند، عشق و خوشی و زندگی برای آنها ممنوع است، آنها 
برده اند. دوستان ! الزم است که ما تحصیل کرده ها و روشنفکران، از زنانمان 
حمایت کنیم، دختران را به مدرسه بفرستیم، تربیت کنیم و زنانی آگاه و 
مطلع بار بیاوریم، کاری کنیم بە میل خود ازدواج کنند، زنان را با خود به 
اجتماعات، مراسم، همایشها و جشنها ببریم، مقدمات درس خواندنشان را 
فراهم کنیم کە مدرن شوند، دوستان! کوتاه سخن آنکه زنان ما باید مستقل 

و آزاد باشند؟
استاد چتین با این گفته ها سخنانش را پایان داد و از مسئول همایش بخاطر 
اینکه اجازه سخنرانی به او داده بود تشکر کرد. آن مقدار قهوه ای که قبل 
از سخنرانی در نعلبکی ریخته بود و سرد شده بود را، بدون اینکه صدای 
نوشیدن آن بیاید باال کشید و نگاهی به روزنامه ای که روی میز در جلویش 

بود انداخت و ساکت شد، 
در  نفر  سی  به  قریب 
همایش شرکت داشتند که 
از سی نفر فقط یک نفر 
که  بود  معلوم  و  بود  زن 
سخنان استاد چتین در او 
تاثیر کرده بود. او به آرامی 
و بدون اینکه کسی متوجه 
پاک  را  اشکهایش  شود 

می کرد.
از استاد چتین کس  بعد 
سخنرانی  اجازه  دیگری 
خواست که بطور مختصر 
از هشتم مارس و جنبش 
در  آنها  نقش  و  زنان 
حرکت صنوف کارگری و 
فیمینیسم و اینکه چگونه 
زنان کرد بخشی از جنبش 
زنان جهان هستند، سخن 

راند.

اجتماع آنها کوتاه، اما گرم و بحث انگیز و سودمند بود که با موفقیت پایان 
یافت، و این موفقیت در پایان اجتماع از چهره شرکت کنندگان مشخص بود.
استاد چتین بعد از اتمام همایش همراه با دو دوستش به آبجو فروشی 
رفتند و هر یک، یکی دو تا آبجو خوردند. پاسی از شب گذشته بود و حدود 
ساعت یازده و نیم شب به خانه شان رفتند. استاد چنین هر چند کلید 
داشت اما مثل همیشه زنگ در را زد و منتظر باز کردن آن شد، بار اول 
که در را زد،  کسی آن را باز نکرد، بار دوم و سوم و چهارمین بار زنش با 
چشمانی خواب آلود و با لباس خواب در را باز کرد. با باز کردن در استاد 

چتین سرش فریاد کشید:
-تا بیست بار زنگ را نزنم در را باز نمی کنی؟ 

-صدای زنگ را نشنیدم. زن این را با چشمان خواب آلود گفت. 
-صدا را نمی شنوی بله؟ و با لحن تندی پرسید: اگر صدای گولی بود 
چطور؟ گولی دوست زنش بود. چون در وطن هم همسایه بودند، بعضی 

وقت ها همدیگر را می دیدند.
استاد از دیدار آنها ناراحت می شد و علت ناراحتیش را بد بودن گولی 

می دانست. 
-باز چی شده خیر باشە؟

استاد چتین کتش را در آورد و با عصبانیت سرش داد کشید و گفت :
-ساکت، دوباره زبانت باز شد. این را گفت و وارد آشپز خانه شد. به هر 
دو قابلمه روی اجاق گاز نگاهی انداخت، وقتی غذای مانده ظهر را دید با 

صدای بلند گفت : 
-از غذا درست کردن هم کە دست کشیده ای، برای خودت خانم شده ای! 
-مگە نگفتی امشب برای شام نمیام؟ من هم شب دیر به خونە آمدم، غذا 

داشتیم حیفم آمد دور بریزم و غذای دیگەای درست کنم. 
استاد چتین با بی میلی چند قاشقی از غذا را خورد و روی صندلی پشت 

میز آشپزخانه نشست.
زنش که از بی خوابی آشفته بود در کنارش نشست. 

-پاشو برایم چایی درست کن، این را بدون اینکه به او نگاه کند گفت. 
زن بلند شد قوری را نصف آب کرد و روی اجاق گذاشت و کنارش نشست 
-زیاد به همایش اومده بودند؟ 

زن از او پرسید. 
با  استاد  بودند.  زیاد  -بله 

بی میلی جوابش را داد. 
-زن ها هم بودند؟ 

- بله، تنها تو را کم داشت!... 
- خیر باشد امشب؟

شما  دیگه  است،  خیر   -
نه  می کنی،  درست  غذا  نه 
را  نه خانه  لباس می شوری، 
با  تنها  می کنی!  رفت وروب 
گولی می نشینی و پشت سر 
مردم حرف می زنی! دفعه بعد 

بدون اجازه من بیرون نرو...!
گفته  در  معنایی  هیچ  زن 
هایش ندید، بلند شد چایی 
جلویش  آورد  و  کرد  دم  را 

گذاشت و رفت کە بخوابد. 

8مارس
فرات جوری
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به اڵم  نین،  ده گمه ن  قه ڵه مدار  کوردیدا  نووسینی  دنیای  له  
داگیر  خه ڵکدا  ده روونی  و  دڵ  له   تایبه ت  شوێنی  هه ندێکیان 
ڕووبه ری  له سه ر  جێپه نجه یان  و  شۆپ  ئاسانیش   به   و  ده که ن 
کولتووری نه ته وه  و مرۆڤایه تی ناسڕێته وه . فرات جه وه ری یه کێکه  
له وانه . ڕه نگه  فرات یه ک له و ناوه  ده گمه نانه ی باکووری کوردستان 
بێ که  بیست ساڵێک پێش ئێستا، له  ڕێگه ی چااڵکییه کانییه وه،  
ئه و  له گه ڵ  دۆستایه تیم  دواییشدا،  سااڵنی  له   بووم.  ئاشنا  پێی 

که ڵه پیاوه  جوامێره  هه م مایەی سه ربڵندییه،  هه م تام و چێژ. 
به ڵکوو  ده نووسێ،  که   نییه   له وه دا  هه ر  جه وه ری  فرات  گرنگیی 

له وه دایه،  چۆن و چی ده نووسی، له  کوێ و بۆ کێ .
ده بینی،  فراتم  کاک  “نووده م”ـی  گۆڤاری  جارێکی  هه ر  من 
یه کسه ر “گه الوێژ”ـم به خه یاڵدا ده هات. له ڕووی زمان و قورساییی 
بابه ته کانه وه ، گۆڤاری گه الوێژ، له  سییه کان و چله کانی سه ده ی 
ڕابردوودا، چ ڕۆلێکی بینی له  ژیانی  ڕۆحیی ڕووناکبیرانی باشووری 
کوردستاندا، نووده میش هه مان ڕۆلی بینی بۆ ڕووناکبیرانی باکوور. 
هه ڵبه ته  که  ئه مه  ده ڵێم، ئه وه ش له  به ر چاو ده گرم، که  ئه مه ی 
دوایی له  هه نده رانه وه   بۆ ناوه وه ی واڵت ده چوو، له  کاتێکدا ئه وه ی 

یه که م له  ناوه وه ی کوردستانه وه تاکوتووک  ده چووه  ده ره وه .
ئه وه ی له  سااڵنی دواییدا سه رێکی له  باکووری  کوردستان دابێ، 
هه ستی له  ژیانی ڕۆژانه ی خه ڵک ڕاگرتبێ، تێ ده گا، هه ر یه ک 
له وانه ی  ژیانی خۆیان ته رخان کردووه  بۆ زمانی نه ته وه که ی خۆیان، 

ده بێ به  زیندوویی په یکه ری بۆ بکرێ. 
له  شاره  گه وره کانی باکووری کوردستان، نه ک هه ر ئه و حیزبانه ی 
الفی کوردایه تی لێ ده ده ن، بگره  گه وره  و بچووکی ئه و شارانه، 
به کرده وه ،  به  ته واوی  زمانی بێگانه یان قه بووڵ کردووه  و بێ ئه وه ی 
تۆزێک شه رم له  سه ر و سه کوتی کوردانه ی یه کتر بکه ن، به  تورکی 
قسه  ده که ن به  تورکی ده خوێننه وه  و بیر ده که نه وه . ده لێم ، که  
پیاو ئه مه  ده بینێ و بیرێکی لێ  ده کاته وه  ، به  ده ست خۆی نییه ، 
بۆ  بااڵنما  په یکه رێکی  ده کاته وه . چه ند  په یکه رێک  له  چه ند  بیر 
فرات جه وه ری و هه موو ئه و سه ربازه  خۆبه خشانه ی ژیانی خۆیان بۆ 
زمانێکی سێوی و بێکه س داناوه  و داده نێن... ده یانه وێ میلله تێک 
به هۆش بێننه وه ، که  به  ده ستی خۆی په تی بۆ گه ردنی که سایه تیی 
خۆی هه ڵواسیوه . .. میلله تێک که  خه ریکه  ئه وه  له بیر ده کا  که  زمان 

په یوه ندیی به  نامووسه وه  هه یه!  

گرینگیی
فرات 
جەوەری
لەوەدایە:

لەکوێ
بۆ کێ

چی
چۆن

دەنووسێ

عەبدوڵاڵ پەشێو
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یەکەم جار فرات جەوەریم لە ساڵی ١٩٨٣دا ناسی، کاتێ وەرگێڕی 
ناودارمان “شوکور مستەفا” چیرۆکێکی ئەوی لە پیتی التینییەوە 
وەرگێڕابووە سەر ئەلفابێی عەڕەبی و لە گۆڤارێکی کوردیدا، باڵو 
کرابۆوە و خوێندمەوە. وابزانم ناوی چیرۆکەکە “کەڤۆکا سپی” بوو. 
باش نایەتەوە بیرم. ئەو کاتە من هێشتا فراتم بە دیتن نەناسیبوو، 
هیچ شتێکی دیکەی ئەویشم نەخوێندبۆوە؛ بەاڵم لە ڕێگەی ئەو 

چیرۆکەیەوە زانیم فرات جەوەری چیرۆکنووسێکی هونەرمەندە.
من دیتنی خۆم دەڵێم و دانی پێدا دەنێم: لە ناو ئەو چیرۆکنووسانەی 
بە پیتی التینی دەنووسن )و بە زاراوەی کرمانجی باکوور(، “فرات 
جەوەری” و “محەمەد ئۆزۆن” و “کوردۆ”ی چیرۆکنووسی کوردی 
فەڕەنسیش  بە  و  دەژی  پاریس  لە  )کە  بترازێ  لێ  سووریای 
دەگمەنی  دیکەی  چیرۆکنووسێکی  چەن  لەگەڵ  دەنووسێ(، 
پاریس  لە  هەر  ئەویش  کە  ئایدۆغان”  “ئیبراهیم  وەک  گەنجی 
دەژی، تا ئیستا نەکەوتوومەتە سەر هیچ چیرۆکنووسێکی ئەوتۆی 

دیکە کە سەرسامم بکەن!
من کارم بەسەر ئەو هەموو خزمەتە کلتوورییەوە نییە کە فرات 
لە ڕێگەی چاالکی و تەرجەمەکانی خۆیەوە، کە زیاترن لە یازدە 
خۆی  گەلەکەی  بە  پێشکەش  و  کوردی  بۆ  وەرگێڕدراو  کتێبی 

کردووە؛ قسەم لەسەر ئەدەبیات و داهێنانەکەیەتی.
بە هۆی ئەوەی کە لە ١٩٢٣ـەوە ناسنامە و کلتووری کوردی، 
کراوە؛  قەدەغە  تورکیا،  لە  کوردی  زمانی  بە  داهێنان  هەروەها 
بۆیە خودی کردەوەی نووسین بە زمانی کوردی، خۆی لە خۆیدا 
دەبینن  بۆیەش  بووە!  “داهێنانێک”  و  بووە  سیاسی  خەباتێکی 
عەنتەریش،  مووسا  نەسلی  دوای  سااڵنی  تا  کوردی  ئەدەبیاتی 
تەنانەت تا سااڵنی هەشتاکانیش، بە داخەوە لە ناو هەمان دیدی 

و  ئەدەبیات  ببوو.  گرفتار  داهێنان  بۆ  تەنگ  ناسیۆنالیستانەی 
داهێنان واتای ناسیۆنالیزمی دەگەیاند و هیچی تر.

بەم  سەر  نەسلێکی  جەوەری،  فرات  پێش  –نەوەی-  نەسلی 
دیدێکی  لە  داهێنانی  و  ئەدەبیات  بوو؛  دەردەدارە  ناسیۆنالیستە 
و  ئیستاتیکی  پێوەرە  و  دەکرد  تەماشا  تەنگەوە  ناسیۆنالیستیی 

تەکنیکیەکان بۆ داهێنان لە الیان کز بوو.
لێرەوە بایەخی فرات جەوەری دەست پێدەکا. لێرەوە یاخیبوون و 

دابڕان و ڕچەشکاندنی جەوەری دەست پێدەکا.
من وابزانم ئیتر پێویست ناکا لەم بارەیەوە هیچیتر بڵێم. بەاڵم 
بۆ ڕوونکردنەوە دەڵێم: فرات بە کۆمەڵێ دەستاوەردی تەکنیکی 
تازەوە –بە نیسبەت کورد- دێتە ناو مەیدانی هونەری گێڕانەوەی 
چیرۆک. هەروەها بە جیهانبینییەکی ئیستاتیکی و جیاوازەوە لە 
چاو نەسلی پێشووی خۆی... لە هەمان کاتیشدا هەندێ کێشە 
و تێم و ئەزموونی ئەوتۆمان بۆ دەگێڕێتەوە کە پێشتر بەو شێوە 

فراوان و قووڵە باسیان لێ نەکراوە.
و  دانسقە  گۆڤارە  تەنانەت  ناو  لە  مودێڕنە  ئیستاتیکە  دیدە  ئەم 
لە  “نوودەم”  ناوی  بە  کە  داوەتەوە  ڕەنگی  هاوچەرخەکەشی، 
ستۆکهۆڵم باڵوی دەکردەوە و لە هەموو ئەورووپا و لە ناو دیاسپۆرا 
بێ هاوتا بوو لە تازەگەریدا. بەڕاستی ڕەوتێکی مودێڕن و جیاوازی 

هەبوو. ئەمەش دیسان دەگەڕێتەوە بۆ تایبەتمەندی فرات خۆی.
فرات نووسەرێکی مودێڕن و نوێخوازە. خەون بەمەوە دەبینێ کە 
نەسلی داهاتووی نووسەرانی گەنجی کورد لە تورکیا، ڕازی نەبن بەو 
شتانەی کە ئەمڕۆ هەن و سبەینێ دێ هەبن... فرات نووسەرێکی 

داخوازیکار )ئێگزیستانسیالیست( و یاخی و خەونبینە...

فرات جەوەری: 
ئەڵقەی 
پەیوەندی
نێوان
دوو

نەسل

فەرهاد پیرباڵ
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پێنج ڕۆژ بوو لە بەندیخانە بەردرابوو. ئەگەرچی تەمەنیشی تەنیا سیوپێنج ساڵ 
بوو، تاڵی مووی ڕەش چییە لە قژیدا نەمابوو. گۆناکانی قوپابوون و چرچولۆچی 
ڕوومەتی دەتگوت هیی پیرەپیاوێکن. ئەو ڕوومەتەی کە جاران سوور و سپی و 
پڕ لە ژیان بوو، ئێستا زەرد هەڵگەڕابوو. بەژنوبااڵی بەرزی کە سەردەمێک کچانی 
گەڕەک بە ئاواتەوە بوون چاوێکیان پێبکەوێ، ئێستا چەمابووەوە. ئەو ئێستاکە 

ئیتر گەنجەکەی پازدە ساڵ لەمەوپێش نەبوو، وەک پیرەپیاوێکی لێ هاتبوو. 
بەڵێ، پێنج ڕۆژ بوو لە بەندیخانە بەردرابوو... ئێستاش له نهۆمی سێیەم، له بەر 
پەنجەرەی ژووری کارکردنەکەی خۆیدا دانیشتبوو... تەماشای دەرەوە، تەماشای 
یەکەم بارانی پاییزی دەکرد. جاروباریش لەپڕ دەستی بە پێکەنین دەکرد، یا 
بە چپە شتێکی دەگوت دیسان بێدەنگ دەبوو. ئەمەیان بەرهەمی سااڵنی 
بەندیخانەکەی بوو. پێنج ڕۆژ لەمەوپێش کە لە بەندیخانە بەر درابوو، باوکی 
و خزمە نزیکەکانی هەستیان بەمە کردبوو، بۆیە هەر زوو پێشانی دوکتۆرێکی 
ناسیاوی خۆیان دابوو. دوکتۆریش شتێکی وای لێ تێنەگەیشتبوو، تەنیا وتبووی: 
“دەبێ بیبەن بۆ ئانکارا”. بەاڵم نە ئەو دەیویست بچێ، نە حاڵ و گوزەرانی 
ماڵەکەشیان هێندە باش بوو کە بیبەن بۆ ئانکارا. ڕۆژێکیان پیرەژنێکیان لەو 
گوندانەی شاخەوە هێنابوو تا هەندێک دەرمانی بۆ بگرێتەوە و وێردێکی بەسەردا 
بخوێنێ. بەالم ئەو زیاتر لە دە دەقیقە بە پیرەژن پێکەنیبوو. پاشان پەالماری 
دابوو، هەردوو دەستی لە قوڕگی توند کردبوو، ئەگەر ئەندامانی ماڵ لەوێ 
نەبوونایە هەر لەوێدا پیرەژنەکەی دەتاساند. پیرەژن کە بە زۆر خۆی لە دەستی 
ڕزگار کردبوو لە دەرگاوە بۆی دەرچووپوو، هێندەی الوێکی بەهێز ڕای کردبوو.
بارانەکە هەندێ جار بە خوڕ دەباری و هەندێ جاریش ئەوەندە کەم بوو دەتگوت 
هەر ئێستا خۆشی دەکاتەوە، بەاڵم دیسان بە خوڕ دایدەکردەوە. ئەویش هەر 
دوو ئانیشکی نابووە سەر مێزەکە، سەری خستبووە ناولەپی هەردوو دەستی 
و بێ ئەوەی چاو بترووکێنێت تەماشای یەکەم بارانی دەکرد. هەندێ جار 
دەیویست بە چاو وەدووی دڵۆپەبارانێک بکەوێت کە لە حەواوە دێتە خوارەوە 
تا دەگاتە زەوی. بەالم هەر هێندەی دەزانی دڵۆپی دیکە دەکەونە پێشی ئەو 
دڵۆپە و بیر و زەینی ئەمیش پەرت دەبوو. جارێکیش بیری لە باران کردبۆوە. 
ئەو گەواڵە هەورە ڕەشانەی بەری ئاسمانی بە زەریایەکی وەک گڵگیری کوندار 
شوبهاندبوو. لەو کاتەدا دیسان پیرەژنەکەی ئەو ڕۆژەی بیر کەوتەوە. دیسان 
قاقا دەستی کردەوە بە پێکەنین. پاشان لەپڕ پێکەنینەکەی بڕی. چاوەکانی بە 
حەپەسانەوە، زاق زاق کردبوونەوە. بەو چاوە زاقانەوە تەماشای هەورەکانی دەکرد. 
بەڵێ، وابوو، لە ناو هەورە ڕەشەکەوە، کۆترێکی سپی دیار بوو. کۆترە سپییەکە تا 
نزیکتر دەبۆوە گەورەتر دەبوو. کە گەورەتریش دەبوو لە خوشکەکەی ئەو دەچوو. 

بەڵێ خوشکەکەی بوو، بە چاوی خۆی دەیبینی کە ئەوە.
ئەمجار ئانیشکی لە مێزەکە بەرز کردەوە و هەردوو دەستی توند نایە سەر 
مێزەکە و زاق زاق تەماشای خوشکەکەی کرد. خوشکی کراسێکی تەنکی 
لەبەر کردبوو، پەلکێکی لە داوی ئەسپ بە ناوچەوانییەوە گرێ دابوو و بە بەر 
پەنجەرەی ژوورەکەیدا دەفڕی و دەیویست لە پەنجەرەکەوە بێتە ژوورەوە. کە 
هەستی بەمە کرد یەکسەر لە جێگەکەی خۆی ڕاپەڕی و پەنجەرەکەی کردەوە. 
لەگەڵ کرانەوەی پەنجەرەکە، خوشکی بە فڕین هاتە ژوورەوە. ئەگەرچی لە 

دەرەوە بارانێکی بەخوڕیش دەباری، کچە تەڕ نەبوو. چاوەکانی کچە وەک 
دوو موورووی شین دەبریسکانەوە و لێوە گۆشتنەکانی، رەنگی گۆناکانیان 
وەرگرتبوو. بااڵی بەرز، ناوقەدی باریک و سمتەکانی گۆشتن بوون. بەو شێوەیە 
لە سووچێکی ژوورەکەدا بەسەر پێوە ڕاوەستابوو. باسکی بەر دابوونەوە، ملی بە 

الرەوە گرتبوو و بۆ حاڵی براکەی دەگریا. دەیگوت:
-کاکە، ئەوە چیت بەسەر هاتووە؟ براکەم، کوا گەنجێتییەکەت؟ خوشکەکەی 
خۆتت بۆچی کوشت؟ چۆن دەستت تێچوو توانیت بمکوژی؟ چۆن دەستت 
چووە ئەو خوشکەی وا ئەوەندە خۆشت دەویست؟ ئاخ خ خ خ... چەندە بیرت 
دەکەم. ئاخ خ خ خ... چەندە حەز دەکەم لە ئامێزت بگرم. چەندە حەز دەکەم 
برا تاقانەکەم لە ئامێز بگرم. چەندە حەز دەکەم ڕووناکیی چاوەکەم لە ئامیز 
بگرم. کاکی من، باوکی من، براکەم... بەاڵم ناتوانم. ئەگەر ئێستاکە دەستی تۆم 
لێبکەوێ، لێت ون دەبم. چونکە من مردووم. تۆ منت کوشت... ئاخ خ خ خ... کاکە 
گیان چەندە تۆم خۆش دەویست. بۆ لەبیرت نییە کە باسی زەماوەندەکەی 
تۆمان دەکرد؟ تۆ پێت گوتم دەبێ خۆت سەرچۆپییەکە بگریتە دەست. دێتەوە 
بیرت کاکە گیان؟ دێتەوە بیرت چەند کەمی مابوو تا زەماوەندەکەت؟ ساڵێک 
دوای ئەوەی منت کوشتبوو –دوای کوشتنەکەی من- دەستگیرانەکەی تۆش 
خۆی فڕێ دابووە بەردەم شەمەنەفەرێک و خۆی کوشتبوو. ڕێک لەو ڕۆژەدا 
دەبوو ئێوە شاییتان بکردایە و منیش ئەو ڕۆژە سەرچۆپیی گۆڤەندی براکەمم 
بکێشایە. ڕێک لەو ڕۆژەدا بوو دەستگیرانەکە بە میوانی هاتبووە الم. باسی حاڵی 
تۆی بۆ کردبووم و گوتبووی دوای ئەوەی تۆ منت کوشتبوو، گیرابوویت. ئەویش 
تەحەمولی نەکردبوو. لە دەردی ئەڤینی تۆ، خۆی فڕێ دابووە بەردەم قەتار 
و مردبوو. دەمێکە ئاگام لێی نەماوە. لە دوای ئەو شەوەی کە لە گرتووخانە، 
پێکەوە هاتبووینە خەونت، ئیتر من ئەوم نەبینیوە. ئەگەر ببیسێت کە تۆ بەر 
دراویت، لە هەر کوێیەک بێت هەر دێت. چەند جارێک ویستمان پێکەوە بێینە 
سەردانت. بەاڵم یاساوڵەکان دەیانترساندین، لە ترسی ئەوان نەماندەوێرا بێین. 
دەستگیرانەکەت، بیری هەر الی تۆیە. ئەو ڕۆژەی بە میوانداری هاتبووە الم 
پێی گوتبووم، بە هەر شێوەیەک دەبێ با ببێ، هەر خۆمی پێ دەگەیەنم. لە 
هەر دوو دنیادا شووکردنی لە خۆ حەرام کردووە. ئەو بە هۆی تۆوە شێت بووبوو 
کاکە گیان، تەنیا لەبەر ئەوەی منت کوشتبوو، تۆزێک لێت زویر بووبوو. بەاڵم ئەو 
ڕۆژەی کە میوانی من بوو، تکام لێ کردبوو کە لە کاکم خۆش ببێت. ئەویش 
بەڵێنی دابوومێ لێت خۆش ببێت. پێم گوتبوو: “چ دەبێ، براکەم تاقانەیە، 
لێی خۆش بە”. وتبووم: “براکەم گوناهە، دڵی زۆر ناسکە”. وتبووم: “براکەم 
هەتا ئیمڕۆ ئازاری مێروولەیەکیشی نەداوە، بەالم منی کوشتووە، قەیدی نییە، 
ئەویش تاوانی ئەوی تیا نەبوو... خەڵک وایان لێکرد”. ئەگەر خەڵک وایان لێ 
نەکردبای، تۆ چۆن خوشکی خۆتت دەکوشت؟ چۆن دەستت دەچووە من؟ من 
بە دەستگیرانەکەتم گوت، کاتێ تەقەکەت لێکردبووم، چاوی خۆتت نوقاندبوو. 
وتم: “دەستی نەدەچووە من”. وتم: “مرۆڤی زۆر خۆش دەویست”. وتیشم کە 
تۆ منت زۆر خۆش دەویست. ئەی وا نییە؟ ئەی مەگەر خۆشت نەدەویستم؟ 

ئەی مەگەر تۆ منت خۆش ناوێ کاکە گیان؟
دڵۆپە فرمێسکەکانی چاوی کوڕە، بە سەر ڕیشە نەتاشراوەکەیدا دادەگەڕانە 

کۆتری سپی
فرات جەوەری
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سەر چەناگەی و پاشان دەڕژانە سەر زەوی. ئیدی ئەو وەکوو منداڵێک بە کوڵ 
دەگریا. دەیویست سەری بخاتە سەر شانی خوشکەکەی و بە دەنگێکی بەرز 
بگریێ. دەیویست داوای لێبوردنی لێبکات. دەیویست پێی بڵێ چەندە بیری 

دەکا. دەیویست پەشیمانبوونەوەی خۆی دەرببڕێت. 
ئاگای لە خۆی نەمابوو، بەرەو الی خوشکەکەی چوو کە لە ئامێزی بگرێت. 
خوشکەکەی لێی پاڕایەوە و پێی وت ئەگەر دەستی ئەوی لێ بکەوێ، ون دەبێ. 
بەاڵم کوڕە خۆی پێ نەگیرا و خۆی بۆ هاویشت. لە گەڵ خۆهاویشتنەکەی، 
خوشکەکەی لە جاو ون بوو. کوڕە بە ڕوودا بەربۆوە و لەگەڵ بەربوونەوەی، 
سەری بەر قەراخی مێزەکە کەوت و وەک ئەوەی سەری قرنجابێت، خوێنی لێ 

هات. ئاگای لە شکانی سەری خۆی نەبوو. 
لەو کاتەدا دایکی هاتە ژوورەوە و قیژاندی. دراوسێکانی بانگ کرد. ئەوسا هێدی 
هێدی، وەک ئەوەی لە خەوێکی قووڵ بێدار بووبێتەوە، هاتەوە هۆش خۆی و 

تێگەیشت کە بەر بووەتەوە سەر عەرزەکە. 
ئەو بارانەی لە پەنجەرەکەوە هاتبووە ژوورێ، کاغەز و کتێبەکانی سەر مێزەکەی 

تەڕ کردبوو و ئاو چووبووە سەر بەڕە قاڵییە ڕاخراوەکان.
بە یارمەتی دراوسێیەکان، هەڵیانگرت و بردیانە نەخۆشخانە. دوکتۆرەکان کە 
یەکیان هاوڕێیەکی منداڵیی بوو، سەریان بۆ دووری و بۆیان پێچایەوە و بە 
باوکیان وت کە بیبەن بۆ ئانکارا، ئانیش ئەگەر بۆیان هەڵدەسووڕێ بیبەنە 
ئەورووپا. باوکی لە دەستکورتی خۆی گلەیی کرد و بۆ ئەوەی بتوانێ یارمەتییەک 
لە الیەک وەربگرێت، داوای ئامۆژگارییەکی لە دوکتۆرەکەی هاوڕێی کوڕەکەی 
کرد. دوکتۆریش بەڵێنی دا ئەوەی لە دەستی بێت بۆیان بکات و بۆ حاڵی 

هاوڕێی ڕۆژانی منداڵیی کە زۆریش زیرەک بوو، دڵگران بوو.
هەموو کەسێک ئاگەداری لێهاتوویی و زیرەکیی ئەو بوو.

پازدە ساڵ لەمەوپێش، لە ئەزموونی پزیشکیدا، لە نێو سەدوپەنجاهەزار کەسدا، 
بە شەستەمین کەس دەرچووبوو. ئەو هاوڕێیەشی کە ئێستا لە نەخۆشخانەی 
شارەکەیان دوکتۆر بوو، بە زۆرەملێ بووبوو بە کەسی هەزارەمین. هێشتا لە 
ئامادەییدا بوو کە زۆربەی بەرهەمە کالسیکەکانی فەڕانسە و ڕووسیای خوێندبۆوە 
و لە پێشبڕکێیەکی چیرۆکنووسیدا کە ڕۆژنامەیەکی شارەکەی خۆیان ڕێکی 
خستبوو، بە چیرۆکێک کە ناوی نابوو “کابرای سەرخۆش”، پلەی یەکەمی 
هێنابوو. دواتریش ئەو چیرۆکەی لە الیەن هاوڕێیەکییەوە کرابووە ئەڵمانی و 
ئێستاش چیرۆکەکە لە ئەنتۆلۆژییەکدا بە نێوی “ئەدەبیاتی ڕۆژهەاڵت” کە 
وەشانخانەیەکی ناودار چاپی کردووە، لە ئەڵمانیا باڵو کراوەتەوە. هەموو کەسێک 
ئاگەداری ئەم زیرەکییەی ئەو بوو. تەنانەت مامی کە سەرۆکی شارەوانی بوو 
و زۆریشی خۆش دەویست، بەڵێنی پێدابوو کە بۆ پڕاکتیکی دوکتۆرییەکەی 
بینێرێتە ئینگلستان. بەاڵم کاتێ لە شاردا دەنگۆ و ورەوری ئەوە پەیدا بوو کە 
ئەو بە کارتێکردنی مامی، خوشکەکەی خۆی کوشتووە، زۆر کەس باوەڕی 
نەدەکرد و بۆ ئەوەی ئەرخەیان بن، لە هەندێ کرێکاری شارەوانییان پرسیبوو. 
کرێکارانی شارەوانیش نەیاندەویست وای پێشان بدەن کە سەرۆکەکەیان بووەتە 
هۆی ڕوودانی ئەو کارەساتە. بێدەنگەیان لێدەکرد. بە قسەی خەڵکی، وەک لە 
شاردا باڵو بووبۆوە، چیرۆکەکە ئاوا دەستی پێکردبوو: خوشکەکەی کە باسی 
جوانییەکەی لە هەموو شاردا دەنگی دابۆوە، دەستگیرانی ئامۆزاکەی خۆی بوو. 
ئەم دەستگیرانییەش هێشتا لەو دەمەوە کە منداڵی نێو دەسترازە بوون، لە الیەن 
هەر دوو براکە –باوکیانە-وە بڕیاری لە سەر درابوو. بەاڵم هەردوو مناڵەکە لە 
ڕووی کەسایەتییەوە زۆر لە یەکدی دوور بوون و ئەو ئامۆزایەی کە کچە بە هیچ 
جۆرێک حەزی لێ نەدەکرد و خۆشی نەدەویست، بووبووە کۆسپێک لە سەر 
ڕێگاکەی. کچەش حەزی لە کوڕی دراوسێیەکی ماڵی خاڵی کردبوو و ڕۆژێک 
کە تێدەگەن ئیدی ڕێگایەکی دیکە نییە، پێکەوە هەاڵتبوون. بۆ ئەوەی کەس 
پێیان نەزانێت و نەکەونە بەر دەستی کەسوکاریان، هەموو جارێک جێگەی 
خۆیان دەگۆڕن و هیچ جارێک لە شەوێک زیاتر لە جێگەیەک نامێننەوە. بەاڵم 

دوای سێ مانگ لە ئیزمیر، تووشی کۆڵکێشێکی ناسیاوی خۆیان دێن و کابرای 
کۆڵکێش کە هەر بە ڕێکەوت بە هەاڵتنەکەیانی زانیبوو و باسی ئەو خەالتەی 
بیستبوو کە مامی کچە بەڵێنی دابوو بیدا بەو کەسەی دەیانگرێت، تەماح بە 
سەر ویژدانیدا سەر کەوتبوو و هەواڵی بۆ ماڵی کچە ناردبوو. لەمالیشەوە بە فێڵ 
و تەڵەکە و دۆستایەتی کردن، کەوتبووە دووی هەردوو دڵدار و کاتێ ڕۆژێک 
لە ڕۆژە هەرە گەرمەکانی هاوین، ئەو لە گەڵ مامی کچە و باوکی کچە و دوو 
ئامۆزایدا، خۆیان کردبوو بە ژووردا، هەر دوو دڵدار حەپەسابوون. کوڕە دەستی 
دابووە دەستی دڵبەرەکەی و ویستبووی ڕا بکەن. بەاڵم مامی کچە کە سەرۆکی 
شارەوانی بوو و زەالمێکی بە قەاڵفەت بوو، یەکسەر پەالماری پشتەملی کوڕەی 
دابوو و بەرەو الی خۆی ڕایکێشابوو. ئەمجار هەتا هێزی تێدابوو کێشابووی بە 
دیوارەکەدا. پشتی دابوو بە دیوارە چیمەنتۆیەکەدا و کوڕە یەکسەر ڕشابۆوە. پێش 
ئەوەی فریا بکەوێت بە پشتەدەستی، دەمی خۆی پاک بکاتەوە، ئەمجار کوڕی 
سەرۆک کە لە ماڵدا زۆر بە نازداری گەورە کرابوو، بەاڵم زۆر ترسەنۆک و بە 
قەدوقەاڵفەتیش ناقۆاڵ بوو، بە هەموو هێزی خۆی مشتێکی لە سەر چاوی کوڕە 
سرەواندبوو. کچە خۆی پێ نەگیرابوو، پەالماری دابوون. کە مامی ویستبووی لێی 
بدات، گازێکی لە دەستی گرتبوو، لەو دەمەدا مامی ڕێک وەک بۆڕەی گایەک 
بۆڕەیەکی لێ بووبۆوە. جووتە دڵدار، چەندە بەرهەڵستییشیان کردبوو، دیسان 
لە دەستیان ڕزگار نەبووبوون. کە تاریک داهاتبوو، دەستوپێیان بەستبوونەوە و 
فڕییان دابوونە دوای مینیپاسەکەیان، هەزارودووسەد کیلۆمەتر، ئەگەرچی تەنیا 
سێ جار ڕاوەستابوون، ئاژۆتبوویان. لە ڕاوەستانی چوارەمدا کوڕە بە جۆرێک 
دەستوپێی خۆی کردبۆوە، وەک تیسکەی تفەنگ، خۆی لە دەرگاکەوە فڕێ 
دابووە خوار و خۆی هاویشتبووە پاشی پیکابێک کە تازه لە بەنزینخانەکەوە 
دەرچووبوو. ئەگەرچی هەندێکیشیان بە دوای پیکابەکەدا ڕایان کردبوو، بێسوود 
بووبوو. پیکاب زوو چووبووە سەر جادەکە و خێرا دوور کەوتبۆوە. مامی کچە 
ژمارەی پیکابەکەی نووسیبوو و لە پیرەمێردی کرێکاری بەنزینخانەکە پرسیاری 
پیکابەکەی کردبوو. پیرەمێرد پارەی بەنزینەکەی خۆی لێ ستاندبوو، سەری 
بادابوو و پرسیارەکەی بێ وەاڵم هێشتبۆوە. ئەوانیش سواری مینیپاسی خۆیان 
بووبوون، لە بەنزینخانەکە دەرچووبوون و دوای سێ سەعات، لە نیوەشەودا 
گەیشتبوونەوە شاری خۆیان. لە نێو شاردا، پۆلێ ژاندارمیان لێ پەیدا بووبوو، 
کە بینیبوویان سەرۆکی شارەوانییە، ساڵوێکیان لێ کردبوون و بێ پشکنینی 
ماشێنەکەیان، ڕێیان بۆ کردبوونەوە. ئەوانیش ڕاست لێیان خوڕیبوو تا چووبوونە 
بەر ماڵی باوکی کچە. ئامۆزاکەی دەستی نابووە قژەکەی و لە مینیپاسەکە 
کێشابوویە دەر و بە ناو حەوشەکەدا، بە دوای خۆیدا بەکێشی کردبوو و فڕێی 
دابووە ژوورێ. کە دایکی کچە وەخەبەر هاتبوو و کچەکەی خۆی کە گوڵێکی 
بێ دڕک بوو، بەو حاڵە بینیبووی، خۆی پێ نەگیرابوو. خۆی دابوو بە سەریدا. 
بەاڵم باوکی کچە چەند نووکە شەقی تێهەڵدابوو و کۆڵێ جنێوی نابەجێ و 
ناشیرینی پێدابوو. دوایی هەاڵتنی کچەکەشی بە تاوانی ئەو دانابوو. پاشان 
پیاوەکان کچەیان هەڵگرتبوو، بردبوویانە ژوورێکی نهۆمی سەرەوە، سەرلەنوێ 
بەستبوویانەوە. دەرگاکەیان لێ کلیل دابوو و سێ شەو و سێ ڕۆژ نە قومێ ئاو 
و نە پارووە نانێکیان نەدابوویێ. ڕۆژی دواتر ماڵی مامی کچە، تەلەفوونێکیان بۆ 
براکەی، کە لە ئەستەمبوڵ بوو، کردبوو. کوڕەش بە فڕۆکە گەڕابۆوە. سەری لەو 
بابەتە سووڕ مابوو. لە پێشدا باوەڕی نەکردبوو. دوایی کە ماڵی مامی خستبوویانە 
مێشکییەوە و ویستبوویان ئەو لەکەی نەنگە لە نامۆسییان بشۆنەوە و لە ناو 
خەڵکیدا وەک جاران بە سەربەرزی بژین، دەمانچەیەکی چیکییان بۆ پەیدا 
کردبوو کە مشتووەکەی بە دەستی زیوگەرێکی ئاسووری نەخشێنرابوو. داوای 
لێکردبوو بە دەستی خۆی ئەو دێڵە سەگەی خوشکی بکووژێت. کوڕە لە 
پێشدا قەبووڵی نەکردبوو. هەرچەن دەشیویست بەرگری لە خوشکەکەی بکات، 
بەاڵم لەبەر هەندێ هۆ، نەیوێرابوو. ئەم ڕووداوە کە لە شاردا باڵو بووبۆوە، بۆ 
بنەماڵە ناسراوەکەی ئەمان، کەموکەسەرییەکی یەکجار گەورە بوو. بۆ ئەوەش کە 
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دیسان بنەماڵەکەیان ڕوویان سپی بێت و سەرلەنوێ شەرەف و نامووسی خۆیان 
وەربگرنەوە، کوشتنی کچە پێویست بوو. کوڕەش ئەمەی دەزانی بۆیە کوشتنی 
خوشکەکەی قەبووڵ کردبوو. دەمانچەکەی لە مامی وەرگرتبوو، دووجار چووبە 
ژوورێ بۆ الی خوشکەکەی نیشانی لێ گرتبوو. بەاڵم دەستی تێی نەچووبوو، 
تێی نەگرتبوو. هەر بە پێوە ڕاوەستابوو، زاق زاق تەماشای خوشکەکەی کردبوو. 
خوشکەکەشی ملی الر کردبۆوە، بە سەروقژێکی تێکچڕژاو و بە شێوەی 
پیرەژنێکی ناو چیرۆکان، تەماشای براکەی کردبوو. نە ئەو و نە براکەیشی، 
چشتێکیان بە یەکدی نەگوتبوو. ڕۆژی سێیەم کە براکەی لە نیوەشەودا بە 
توندی دەرگاکەی کردبۆوە، دیتبووی خوشکەکەی لە سووچێکی ژوورەکەدا 

بە پێوە ڕاوەستاوە.
کە خوشکەکەی چاوی پێی کەوتبوو، وەک زانیبێتی ئیتر ئەم جارە دەکوژرێ، 
بۆ براکەی پێکەنیبوو. لەو کاتەدا لە بەر چاوی براکەیدا، وەک جاڵجاڵۆکەیەک 
دیار بوو. کوڕە لەو حاڵەی ئەو زۆر ترسابوو، وەک ئەوەی سەتڵێ ئاوت کردبێ 
بە سەریدا، لە ئارەقەدا نوقم بووبوو. چاوەکانی وەک دوو سەرەبزووت سوور 
هەڵگەڕابوون و دەرپەڕیبوون و لە گەڵ قیڕەیەکدا گرتبوویە خوشکەکەی. 
گوللـەی یەکەم مێشکی پژاندبوو. لە بەر ئەوەش کە هەموو گولـلەکانی گرتبووە 
هەر ئەو جێیە، بەاڵم کچە هەر بە گولـلەی یەکەم ئەژنۆی شل بووبوو و بە 
هێواشی کەوتبووە سەر زەوییەکە. هەر حەوت گولـلەکەی تێی گرتبوون، بەر 

عەینی شوێن کەوتبوون. 
ئێوارە کە بە سەری پێچراوەوە لە سەر نوێنەکە ڕاکشابوو و زاق زاق تەماشای 
بنمیچی ژوورەکەی دەکرد، بیری لەوە دەکردەوە. بیری لە سااڵنی بەندیخانەکەی 
دەکردەوە. زۆر بەسەرهاتی هەبوو. لە گەڵ خەڵکێکی زۆر هەستابوو و دانیشتبوو. 
زۆر خەڵکی ناسراوی دیتبوون. بۆ کات بەسەربردن و بۆ ئەوەی خۆی لە 

کتێبی  زۆر  بچێتەوە،  بیر 
ڕەوشتی  دواتر  خوێندبوونەوە. 
کتێب  لە  و  بووبوو  خراپ 
کە  بووبۆوە.  سارد  خوێندن 
دەهاتنە سەردانی نەیدەویست 
کەس ببینێت. تا ماوەیەکی زۆر 
دوور و درێژ لە گەڵ هاوڕێ و 
دۆستەکانی بەندیخانەکەیشیدا 
بیری  نەکردبوو.  قسەی 
لەمەیش دەکردەوە. پاشان لەپڕ 
ڕاست بووەوە و دانیشت. دوای 
ژووری  بۆ  چوو  کەمێکیش 
پازدە  خۆی.  کارکردنەکەی 
ساڵ لەمەوبەر کە هێشتا ئەم 
نەهاتبوو،  بەسەردا  بەاڵیەیان 
ڕەوشتی ئابووری بنەماڵەکەیان 
لە  بێجگە  بوو.  چاک  زۆر 
سێ  سێنهۆمی،  خانوویەکی 
لە  جلفڕۆشیشیان  دووکانی 
ژووری  ئەو  هەبوو.  شارەکەدا 
خۆی  هیی  تەنیا  کردنە  کار 
بوو. چوو، لەبەردەم مێزەکەیدا 
ئانیشکی  هەردوو  دانیشتەوە، 
نایە سەر مێزەکە، سەر خستە 
دەستی  دوو  هەر  لەپی  ناو 
تەماشای  پەنجەرەکەوە  لە  و 

دەرەوەی کرد. لەو ڕۆژەوە کە بەر درابوو، ئەمەی لە ال بووبووە خوویەک. لەپڕ 
چاوی داچەقاند و تەماشای دووری کرد. نا، هەڵە نەبوو. ئەوی لە دوورەوە دیار 
بوو و ڕووی تێکردبوو، بەرەو ئەم بە باڵەفڕێ دەهات، خوشکەکەی بوو. کوڕە 
یەکسەر لە جێیەکەی خۆی ڕاپەڕی و پەنجەرەکەی کردەوە. خوشکەکەی لە 

پەنجەرەکەوە هاتە ژوورێ و دیسان چووەوە سووچەکەی جارانی خۆی.
-پێم وتبوویت کاکە گیان، پێم وتبوویت کە دەستی تۆم بەر بکەوێت من لە 
چاوان ون دەبم. ئیستا ئیتر نابێ دەستم بۆ ببەیت، ئەگەر دەستت بەر من 

بکەوێت دیسان لە چاوان ون دەبمەوە.
جارێک وا دیار بوو ون بوو، بەاڵم دیسان پەیدا بووەوە. یا ڕەنگە کوڕە وای 
هەست کردبێت. ئەمجار زاق زاق تەماشای خوشکەکەی کرد، بینی ئەرێ، 
ڕاستە. ئەوی لە سووچی ژوورەکەدا کرووشکەی کردووە و ملی بە الرەوە 
گرتووە، خوشکەکەیەتی. ئەو خوشکەی کە چەند دەقیقەیەک لەمەوپێش 
کراسێکی سپی و تەنکی لەبەردا بوو و ڕوومەتی ئاڵ و کوڵمەکانی سوور بوون، 
ئێستا لە پێش چاوی کوڕە، وەک پانزدە ساڵ لەمەوپێشی لێ هاتبوو: قژەکەی 
تێکچڕژابوو، کراسەکەی دڕاو، لەڕ و الواز و بێ هێز. کوڕە لەپڕ هاواری لێ بەرز 
بۆوە و لەگەڵ هاوار کردنەکەیدا، چەند جارێک لەسەر یەک وتی: “نا. نا!” بە 
دەنگی هاوارەکەی ئەو، دایک و باوک و خوشکە بچکۆلەکانی خەبەریان بۆوە. 
بەاڵم کە بینییان هیچ نییە، دیسان چوونەوە ناو جێگاکانی خۆیان. بەاڵم دایکی 
پەنجەرەی ژوورەکەی ئەوی داخست. ئەوی لە سەر مێندەرێک پاڵ خست، 
ماوەیەک لە ژوور سەریەوە دانیشت. سەری کە وەک بەفر سپی بووبوو، بۆی 
دەشێال. ئەویش هەر وەک منداڵێکی بچووک، سەری خستە سەر ڕانی دایکی 
و هەر دوو ئەژنۆی خۆی بردنە سەرەوە و لە زگی خۆی نزیک کردنەوە. دایکی 
بەزەیی بەو حاڵەی کوڕەکەیدا هاتەوە و ئەو کوڕەی کە وەک شاخێک وابوو، 
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کەچی ئێستاکە کەوتبووە حاڵێکی وا خراپەوە، ئاگری بەر دەدایە دڵ و دەروونی 
ئەم. ماوەیەک بیری لە سااڵنی منداڵی و گەنجیەتی کوڕەکەی کردەوە و ئەو 
کچانەی گەڕەکی هاتنەوە بیر کە لەبەر خاتری کوڕە قۆزەکەی، چەندە بایەخیان 
بە ئەم دەدا و ڕێزیان دەگرت. چەندە دایکی سەری دەشێال، ئەویش زیاتر خۆی 
بە منداڵێک دەزانی و فرمێسکی چاوی دڵۆپ دڵۆپ دەهاتە خوارەوە. دایکیشی 
بۆ ئەوەی فرمێسکەکانی نەڕژێنە سەر ڕوومەتی کوڕەکەی، بە سەرپۆشەکەی، 
فرمێسەکەکانی خۆی دەسڕین و لەعنەتی هەموو دنیای لە ماڵی مامەکانی 
دەکرد. ماڵی مامەکانی کە کاتی خۆی زۆر ناحەقییەکی گەورەیان لە ئەم 
کردبوو و ئەو مامەی کە بووبووە هۆی کوشتنی کچەکەی و بووبووە هۆی ئەوەی 

کوڕەکەی ئەمەی بە سەر بێت.
لەعنەتی لەو مامەی دەکرد. لە دڵی خۆیدا لەعنەتی دەکرد. دەیگوت هەوارت 
کوێر کردمەوە، خودا هەواری تۆش کوێر بکاتەوە. دەیگوت تۆ ماڵی منت وێران 
کرد، خودا ماڵی تۆش وێران بکات. دەیگوت خودا ئاوی ڕەش داگەڕێنێتە چاوت. 

دەیگوت و دەیگوت. 
کوڕە دوای تاوێک لە سەر ڕانی دایکی خەوی لێ کەوت. بەاڵم دایکی بۆ 
خۆی  ئەوەی  بێ  نیوەشەو،  سێی  سەعات  تا  نەبێتەوە،  خەبەری  ئەوەی 
بجووڵێنێتەوە، هەروا دانیشت. بەاڵم کاتێ ئیدی لە بەر تەزینی ڕانی، ئیدارەی 

نەکردبوو، ناچار کوڕەی بە خەبەر هێنابۆوە کە بچێت لەسەر نوێنەکەی خۆی 
بخەوێت. کوڕەش لەپڕ لە خەو ڕاپەڕیبوو و ئەو ئارەقەی بە هۆی خەونێکی 
ترسناکەوە بە نێوچەوانییەوە مابوو، بە پشتەدەستی سڕیبووی. دایکی دەستی 
گرتبوو، بردبووی بۆ ژووری خەوتنەکەی و لەسەر نوێنەکەی پاڵی خستبوو 
و خەواندبووی. ڕوومەتی ماچ کردبوو، گڵۆپەکەی کووژاندبۆوە و بە ئەسپایی 

دەرگاکەی داخستبوو و چووبووە دەرەوە. کوڕەش خەوی نەهاتبوو، نیوسەعاتێک 
دوای دەرچوونی دایکی، هەستابووە سەر پێ و دیسان چووبوو بۆ ژووری کار 
کردنەکەی. هەر لە گەڵ گەیشتنە ژوورەکە، یەکسەر پەنجەرەکەی کردبۆوە، 
بەاڵم دیسان دایخستبوو. پاشان هەمدیس کردبوویەوە. ئەمجار لەپڕ لە ناو 
ژوورەکەوە دەنگێک هاتبوو. کوڕە ڕاپەڕیبوو. ئاوڕی دابۆوە، بینیبووی کە دیسان 
خوشکەکەی لە سووچی ژوورەکەدا ملی بە الرەوە گرتووە و دەیەوێ شتێ بە 
برای خۆی بڵێ. براکەشی کەمێک کشابۆوە دواوە، لە سووچی ژوورەکە لە سەر 
کورسییەک دانیشتبوو، ئەویش ملی خوار کردبۆوە و تەماشای خوشکەکەی 
کردبوو. جارێک وای بە دڵدا هاتبوو کە ئەمە خوشکەکەی نییە، هەر لە بەر 
چاوی ئەمدا وا دیارە. بەاڵم وەک بڵێی خوشکەکەی زانیبێتی بیر لە چی 

دەکاتەوە، بۆیە هەر زوو پێی گوتبوو:
-مــن  خـوشکــی تـۆم، باوکەکەم! من سۆرگوڵم. ئەوەتا هەر ئێستا لە الی 

دەستگیرانەکەتەوە هاتووم.
کوڕە دیسان باش تەماشای کردبوو، ئەو خوشکەی پێش پانزدە ساڵ و 
چوارپێنج مانگی خۆی، هێنابۆوە بیری خۆی. بینیبووی کە هیچ گۆڕانێک لە 
خوشکەکەیدا ڕووی نەداوە. ئەو جوانییەی پێش پانزدە ساڵ و چەند مانگەی، 

هێشتا هەر وەکوو خۆی ماوە.
-ئا ئیمڕۆ دەستگیرانەکەتم بینی. وتی: “ئەگەر 
دەڕۆی بۆ الی، ساڵوی منی پێ بگەیەنە، پێی 
بڵێ من چاوەڕوانی ئەوم، لەو زیاتر من کەسی 
دیکەم ناوێ. با ئەویش کەسی دیکەی نەوێ”. 
دەیویست لەگەڵ من بێت، بەاڵم نەهات. وتی: 
“پێی بڵێ با ئەو بێت”. وتی: “ئەی حەقی خۆم 
نییە کە ئەو بێت و چاوی پێم بکەوێت؟”. پێم 
کاکم  “بەڵێ، حەقی خۆتە، من دەچم  وت: 
دەهێنم و دێم. ئەو ئیستا خەریکی ئامادەکارییە، 
ڕێگای  سەیری  ئەوەندە  چاوەڕێمانە،  ئێستا 
کردووە، چاوی خێل بووە”. دەی یاڵاڵ کاکە، 

با بڕۆین.
ئێستا خوشکەکەی چووبووە بەر پەنجەرەکە، 
هەر دوو دەستی خستبووە ناو پەنجەرەکە و 
بە براکەی دەگوت، کە دیسان فرمێسکەکانی 
دەڕژانە سەر ڕوومەتە ڕیشنەکەی، پێی دەگوت: 
“دەی با بڕۆین!”. کچە لە پەنجەرەکەوە چووە 
کوڕەدا  گوێی  لە  دەنگی  دوورەوە  لە  دەرێ. 
دەزرینگایەوە: “تۆش بە دوای مندا وەرە کاکە، 

من چاوەڕێتم...”
ناو  خستە  دەستی  دوو  هەر  کوڕەش 
دووی  بە  و  سەرەوە  چووە  و  پەنجەرەکەوە 

خوشکەکەیدا، خۆی هەڵدا. 
بەیانی زوو، کاتێ مەال لە مزگەوتەوە گەڕایەوە 
ماڵێ، لە دوورەوە بینی یەکێک لە کۆاڵنەکەدا 
کەوتووە. سەگێک و تووتکەسەگێک بە دەوریدا 

دێن و دەچن و بۆنی پێوە دەکەن.
کە مەال نزیک بۆوە تێگەیشت ئەمە کوڕی دراوسێکەیانە. کە خۆی فڕێ 
دابوو، پێشتر لە سەر سک کەوتبوو. ئەمجار کەوتبووە سەر پشت. نیوەی 
چەپی ڕوومەتی نەمابوو، مێشکی پژابووە سەر زەوییەکە. مەال ئەو چەند مێشە 
سەوزەی کە بە سووڕی تەرمەکەیەوە گیزەگیزیان بوو، دووری خستنەوە و بە 

دەستماڵەکەی، سەر و ڕووی کوڕەی داپۆشی.
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سەبارەت بە رۆمانی “من یەکێک ئەکۆژم”
دیمانەیەکی “موراد جوان” لە گەڵ نووسەر “فرات جەوەری”

مورادجوان:منڕۆمانینوێیبەڕێزتبەناوی“منیەکێکئەکۆژم”بەنەفەسێک
خوێندەوە.هەمبابەتێکیسەرنجڕاکێشیموگناتیسیوبەهەیەجانبوو،هەمیش
زمانێکیسادەوڕەوانیهەبوو،وەکبەلەمێکیسەرئاویکراوەبووکەپێیدابڕۆیت.
سەرەڕایسەرقاڵییەزۆرەکانیخۆم،توانیملەدوورۆژداتەواویکەم.پیرۆزباییتلێ
ئەکەمبۆگەنجینەیەککەپێشکەشیپەڕتووکخانەیکولتووریکوردیتکردووە.
ئەمڕۆمانەچەندهەفتەیەکەلەنێوخۆباڵوبۆتەوە،کاردانەوەیچۆنبووە؟خوێنەران

چۆنپێشوازیانلێیکردووە؟چیبەدەستتگەیشتووە؟
فرات جەوەری: زۆر سپاس بۆ تێبینیەکانت کە خۆش و دۆستانە بوون. هەروەها 
زۆر سپاس بۆ ئەوەی کە سەرەڕای سەرقاڵیت، دەرفەتی خوێندنەوەی ڕۆمانەکەت 
هەبووە. ڕاستە، ئەمە چەند هەفتەیەکە کە ڕۆمانەکە دەرچووە، باڵو بووتەوە و 
بەشێک لە خوێنەران و ئۆگرانی ئەدەبیات بەدەستیان گەیشتووە، خوێندوویانەتەوە، 
کەسانێک بە نووسین، بە شێوەی زارەکی، بە تەلەفۆن و بە ئیمایل بیر و ڕای 
خۆیان سەبارەت بە ڕۆمانەکەم پێڕاگەیاندووم. بێگۆمان نووسینی بەرهەمێکی 
ئەدەبی کارێکی گرینگە و هەروەها خوێندنەوەی بەرهەمی ئەدەبییش کارێکی 
گرینگە. بەرهەمی ئەدەبی کە ئەنجامی ڕامان و خەیاڵی نووسەرە، بە بیرۆکە، 
بابەت، ڕووداو و سەمبۆلەکان چێنڕاوە و له وانه یه  شتی شاراوەی تێدا بێت، 
جاری وایە وەک خۆی و جاری واش هەیە بە پێچەوانەی خۆی لە سەر خوێنەر 
کاریگەریی دادەنێ. جاری وایە، بەرهەمی ئەدەبی دەکەوێتە دەست خوێنەرێکی 
هێندە ژیر و زیرەک کە شتی وا ئەدۆزێتەوە نووسەر خۆی بیری لێنەکردۆتەوە.

چونکە نووسەرێک بە ئامادەکرنی بەرهەمێکی ئەدەبی دونیایەکی نوێ، مرۆڤی 
نوێ، شتی نوێ و سرووشتێکی نوێ دەخۆڵقێنێت، ئەم دروستكراوەی نووسەر، 
ئەم دونیایەی کە نووسەر ئاوەدانی کردۆتەوە، ئەتوانێت خۆی بە شێوەیەکیتر 
کاریگەریی لە سەر مێشکی خوێنەر بکات. سێ خوێنەر و یا سەد خوێنەر 
ئەتوانن لە سەر یەک بەرهەم بیرۆڕای جیاوازیان هەبێت، بەشێوەیەکی جیاواز 
لێی تێبگەن و باسی بکەن.  تێگەیشتنی بەشێک لە خوێنەران ئەکرێت نزیکی 
بناغەی ئەو ڕامانە بێت کە نووسەر هەیبووە، بەاڵم وەک خۆی نەبێت. لەبەر ئەمە 
بۆ من هەبوونی بیرۆڕای جیاواز واتەی سەرکەوتنی بەرهەمەکەمە. بۆئەوەی لە 
پرسیارەکەی جەنابیشت سەبارەت بەوە کە “کاردانەوەی الی خوێنەران چی 
بووە؟” دوور نەکەومەوە، ئەتوانم بە کۆرتی بڵێم کە کاردانەوەکان تا ئێستا ئەرێنی 
)پۆزێتیڤ( بوونە. ئەم شتانەی کە لە ڕاگەیاندنیش تا ئێستا باڵو بوونەتەوە، دیارن. 
بەاڵم شتێکی سەرنجڕاکێش کە هەستم پێی کردووە ئەوەیە کە بەشێکیان 

سەرەتای ڕۆمانەکە و بەشێکیان بەشی کۆتاییان خۆشویستووە.

مورادجوان:تائێستاچەندنووسراوەبۆناساندنیوچەندهەڵسەنگاندنیئەدەبیبە
ئەرێنیباڵوکراونەتەوە.ڕاتچیەسەبارەتبەمهەڵسەنگاندنانە؟

فرات جەوەری: کاتێک بەرهەمێک دەنووسم، تەواوی دەکەم، بە چاپی دەگەیەنم 
و لە بازار باڵو دەبێتەوە، ئیتر لە دەستم دەردەچێت. ئیتر ئەو بەرهەمەمە تەنیا هی 
خۆم نییە، دەبێتە موڵکی گشتی. هەر کەس دەبێتە خاوەن بیروڕا لە سەری، هەر 
کەسێک چۆن تێی بگات، نیشاندەری بەرهەمەکەیە. بەاڵم من بەرهەمێک لە ناو 
یەک یا دوو ڕۆژان نانووسم. تا بەرهەمێک لە مێشكی خۆم دەمەیێت و لە الی 

خۆم تەواو دەبێت، جاری وایە دوو یا سێ ساڵ و جاری وایە کاتێکی زیاتریش 
دەخایەنێت. هەر باسێک کە جێبەجێی بکەم، بە بەرپرسیارێتییەوە دایدەنێم. 
لەبەرئەوە، ئەگەر خوێندنەوەی بەرهەمی ئەدەبی یەک یا دوو ڕۆژان بخایەنێت، بۆ 
ڕەخنەلێگرتنی پێویستە پێدابچێتەوە، بە وردی و قووڵتر پێداچوونەوەی بۆ بکات. 
پێویستە وەک نووسەری بابەتەکە خۆی پێوە ماندوو بکات و لە نووسەریدا ژیرتر 
و کاتناس بێت و زیاتر لە خۆی ئاگاداری ئەدەبیات و فەن و کایەکانی بێت. من 
دەبینم کە لەم کۆتاییانەدا کەسانێکی دڵسۆز خۆیان بە کاری ڕەخنەکارییەوە 
ماندوو دەکەن، ڕەخنە لە بەرهەمەکان دەگرن و قامک لە سەر خالی زۆر 
گرینگ دادەنێن، بەاڵم من لە سەر ئەم بڕوایەم کە ئەوانیش هەر لە پڕۆسەی 
خۆپێگەیاندندان. هەموو ڕەخنە و بۆچوونەکان کە لە سەر “من یەکێک ئەکوژم” 
پێشکەشکراون لە ڕووی دڵسۆزی و بە نییەتی پاکەوە نووسراون. هەر چیان 
وتبێت، هەر چۆن لێی تێگەیشتبن، ئەرێنی یا نەرێنی، بە هەر چەشنێک 

ڕەخنەیان گرتبێت، بۆچوونی خۆیانە و ڕێزی من بۆ بۆچوونەکانیان بێسینوورە.

مورادجوان:ڕۆمانلەدووبەشپێکدێت.بیروڕایەکلەسەرڕۆمانەکەتهەیە،
کەپێیانوایەزیاترلەڕۆمانێک،لەدووچیرۆکپێکهاتووە.هەرچەندهەندێکپرد
وبەشیتاڕادەیەکدیاروخۆشهەڵکەوتهەنکەهەردووبەشیڕۆمانبەیەک
دەبەستنەوە،هەندێکتایبەتمەندیشیانهەیەکەبەڕاستیفکروگومانلەمێشکی
مرۆڤداپێکدێنێکەئایائەمانەدووچیرۆکنیادووبەشییەکڕۆمانن؟جەنابتچی

ئەڵێیبەکەسانێککەدەڵێن“ئەودووچیرۆکە”؟
فرات جەوەری: بەڵێ، وەک فەرمووت، ڕۆمان لە دوو بەش پێکهاتووە. هەر یەک 
لە بەشەکان چیرۆکێکە، بەاڵم هەر دوو چیرۆکەکە لە شوێنێک بە یەک دەگەن. 
هەرچەند فۆرمی هەر دوو چیرۆکەکە، شێوەی چاکردنی و دنیای کارەکتەرەکان 
ئاڕاستە سەرچاوەیان  یەک  لە  دوو چیرۆک  پێبکرێت، هەر  جیاواز هەست 
گرتووە، ژیان و هەڵکەوتەکانی ژیانیان بە رێگەی تراژێدییەوە بە یەک دەگەن 
ڕزگاریی  بە هیوای  بەشەکەش  کارەکتەرەکانی هەر دوو  دەیانکاتە یەک.  و 
شارەکەیان هەڵساون، بەاڵم وەک قارەمان نەگەڕاونەتەوە، هەر دوویان دیل بوونە 
و یەخسیری شارە کۆنەکەی خۆیانن. شارەکە ئامێزی خۆی بۆیان ئاوەڵە ناکات، 
بۆیان نابێتە شوێنی حەسانەوە و نایانپارێزێت. هەو دوو چیرۆک، هەر چەند لە 
یەکتر جیاوازیش بن، پێکەوە ئەزموونی هەر دوو کارەکتەری ڕۆمان پێکدێنن و 
لە کۆتاییدا دەبنە یەک. هەڵکەوتەکانی نێو ڕۆمان ئامڕازەکانی پێکەوەبەستنن. ئەم 
ڕووداوانەی کە بۆ کارەکتەر و خوێنەر هەڵکەوتن، بۆ نووسەر وا نین. من بۆخۆم 
زۆر لە سەر ئەم هەڵکەوتانە راوەستام و ویستم بە ساتەکانی ژیان و ڕووداوەکانی 
چاوەڕوان نەکراو، یا بە دەرفەتەکان، لەپڕدا پێکەوە بیانبەستمەوە، چیرۆکی خۆم 

بەسەریەکەوە بێنم و بیکەم بە ئەزموونێکی سەرنجڕاکێش.

مورادجوان:لەڕۆمانەکەداسێقارەمانیبنەڕەتیهەن،کەبەسەرهاتەکانییان
تێکەاڵودەبێتوڕۆمانەکەپێکدێنن.ئەوکاتەیکەڕۆمانەکەمخوێندەوەهەستم
کردبەبەهێزبوونیرۆڵیهەرسێقارەمانەکە.ئەکرێتبڵێینرۆڵیقارەمانی
نووسەرلەرێژەیدووهەمدایە.هەتائەکرێتواشبڵێنکەئەمکەسەتەنیابۆئەوە
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هێنڕاوەکەدووقارەمانیتربەرزبکاتەوەوبەیەکتریانبگەیەنێت،نەبۆخۆی.بە
تایبەتئەمدووقارەمانەلەبەرچاوموەکیەکگرینگبوونبۆڕۆمانەکە.بەاڵملە
چاوپێکەوتنێککەسەبارەتبەڕۆمانەکەلەگەڵتکراوە،خوێندمەوەکەقارەمانی
بەشییەکەمتوەکقارەمانیسەرەکیپێناسەکردووە.هۆیسەرەکییبوونیئەو

وئەوەیکەئەولە“دیانا”گرینگتربێتچیە؟
فرات جەوەری: هەڵسەنگاندنەکەت ڕاستە. لە ڕۆماندا سێ قارەمانی سەرەکی 
هەن: “تەمۆ”، “دیانا” و نووسەر. لە بەر ئەوەی کە بەشی یەکەمی ڕۆمانەکە 
بە شێوەی “من” نووسراوە، “تەمۆ” بێ ناو دەمێنێت و هەتا لە هێندێک لە 
نووسینەکانی سەبارەت بە ڕۆمانەکە ئەو وەک “قارەمانی بێناو” ناسێندراوە. “دیانا” 
قارەمانی دووهەمە، “دیانا” نێوی شاراوەیە. ئەم ناوە دوور لە شار ناونراوە. قارەمانی 
سێهەمیش نووسەرە، کە بۆ کۆنفیرانسێکی ئەدەبی لە سوئێدەوە گەڕاوەتەوە 
ئەو شارەی کە هەر دوو قارەمانی پێشوو لە نێو دۆزەخێکدان. نووسەر هاوڕێی 
بیست-سی ساڵ پێشتری قارەمانی یەکەمە، کە پێش گرتنی هاوڕێیەکەی 
چۆتە هەندەران و دوای ئەو هاوڕێیەکەی گیراوە و پازدە ساڵ لە بەندیخانە 
ماوەتەوە و پەیوەندیان پچڕاوە. یەکێکیان وەک نووسەر لە هەندەرانەوە گەڕاوەتەوە 
شارەکە، ئەویتریان دوای پازدە ساڵ زیندان دیوارەکانی رووخاون و لەو نێوە 
ماوەتەوە. نووسەر ئاگای لە هاوڕێیەکەی نییە و نازانێت کە ئازاد کراوە، بەاڵم 
قارەمانی یەکەم ئاگادارە لە هاتنی نووسەر و دوای کۆشتنی کەسێک و یا پێش 
ئەوەی کە کەسێک بکوژێت، دەیەوێت بچێتە کۆنفیڕانسی هاوڕێیەکەی، ئەکرێت 

چەقۆکەی لە دڵی هاوڕێی خۆیی، لە دڵی نووسەر هەڵکوتێت. خوێنەر ئەمە لە 
مۆنۆلۆگی ئەو کە جاری وایە شێزوفێڕنیایە هەست پێدەکات. قەدەر ئەوان دوو 
جار رووبەڕووی یەکتر دەکاتەوە، هەر دوو جاریش بە شێوەیەکی تراژێدیک. بە 
هۆی ئەم هەڵکەوتانە و پارچەکاغەزێک نووسەر “دیانا” دەدۆزێتەوە. هەروا ئێمە 
بە ڕێگەی نووسەرەوە دەبینە بینەری ئەزموونەکانی “دیانا” و لە کۆتاییدا قارەمانی 

یەکەم باشتر وەک قارەمان یا کارەکتەری سەرەکی دەردەکەوێت.  

مورادجوان:لەهەندێکلەنووسراوەکانیپێناسەکردنوڕەخنەییشبینیم،کە
هاوبیریەکهەبێتکەقارەمانیبەشییەکەمبێناوە.منخۆمزۆربەئاشکراییناوی
ئەومدیت.ئایائەو“تەمۆ”نییە،جەنابتچیئەڵێی؟گەلۆلەبەرچیهەستێکیوا

پێکهاتووەکەئەوبێناوە؟
فرات جەوەری: بەڵێ، ناوی “تەمۆ” یە، بەاڵم هەڵسەنگاندنی ڕەخنەگرانیش 
بە جێیە. “تەمۆ” ئیتر “تەمۆ”ی پێشوو نیە. هەتا دایکیشی بەم ناوە بانگی 
ناکات. لە الیەک ئەو قارەمانیەتییەی نەماوە. ئەو ئیتر تیئۆریسیەن و تێکۆشەری 
پێشوو نییە، خەڵکی لە دەوری نییە، لە کراسێکی خەمگیندا دەژیت و لە 
ئاگری تەنیاییدا ئەسووتێت. خەونەکانی، ئیدەئالەکانی و ئامانجەکانی تێکچوونە؛ 
ڕەنجەکانی، الوێتیی و ڕێز و حورمەتی لە دەست داوە. ئەو گەنجەی کە کاتێک 
قامەت بەرز، سەربڵند، بڕوابەخۆ بوو و لە شوێن گۆڕانکاریی گەورە بوو ئیتر ئەوە 
نەماوە، ئەم بە گەنجی رۆیشتووە و بە شێوەیەکیتر گەڕاوەتەوە. ئەمەی کە تازە 
هاتووە، بە خەیاڵی تێکشکاو، بە هیوای الواز وبە بڕواتێکچوویی هاتۆتەوە. ئەو لە 
نێو پردی ڕەشبینی لە سەر دیواری خەمۆکی گیری خواردووە، ئیتر قارەمانێک 

نییە، لەڕاستیدا دژە قارەمانە، بەاڵم وەک “سەربازی ون” ئەویش قارەمانێکی 
بێ ناو و نیشانە.

مورادجوان:بابگەڕێینەوەسەربابەتیدووبەشیویادووچیرۆکی.ئەوکاتەی
پەڕتووکەکەمتەواوکرد،هەستێکیواڕۆیتێکردم،کەبەشییەکەمرەنگێکی
دەروونییهەیەوبەشیدووهەمزیاترتراژێدیەکیبواریفیزیکییژیانەویاخود
ڕاستییکۆمەڵگەنیشاندەدات.هەتادەکەویتەدۆخێککەبەشییەکەملەئاستی
ڕۆمانێکیدەروونناسیوئەمەیدووهەمڕیالیستییە.جەنابتچیئەڵێیتبۆئەم

گومانانەیلەمێشکیمنداسازبوونە؟
فرات جەوەری: گومانەکانت لە جێی خۆیدان. بەشی یەکەم کە لە گۆشەنیگای 
“من”ـەوە هاتووەتە نووسین مۆنۆلۆگێکە، مۆنۆلۆگی کارەکتەری ژمارە یەک. لە 
ڕێگەی ئەم مۆنۆلۆگەوە هەم دنیای نێوخۆ و هەم دنیای دەرەوەی ئەو دەناسیتەوە. 
دنیای دەرەوەی ئەو زیاتر بە ڕەنگەکانی کامێرا دیار ئەبێت، بەاڵم گرینگ دنیای 
نێوخۆی ئەوە. دنیای نێوخۆی ئەو شاراوەیە، جیهانێکی ڕووخاوە، زەبری فیزیکی 
کە لێیدراوە، لە جەستەیەوە تێپەڕی ڕۆحی بووە و درزێکی بێوێنەی لە ڕۆحی 
داوە. ئەو لە تراومایێکی گراندا دەژیت، پێویستیی بە یارمەتییە، پێویستیی بە 
ساڕێژکردنی رۆح و بەخۆداچوونەوەیە. بەاڵم کەسێک نییە کە لێی ببێتە خاوەن، 
کەسێک کە دەستی بگرێت و دڵداریی بداتەوە پەیدا نابێت. هیچ دوکتور و 
دەروونناسێک کە بە تایبەت کاتی بۆی تەرخان بکات، نییە. ئەو لە دۆزەخی 

خۆی لە هەموو بوارێکدا دەسووتێت. لە میتۆدی فالشبەک خۆم ڕاسپاردووە 
بە سایکۆئانالیزم و پاشەکشە. جاری وایە بەرەو مناڵیی ئەو دەڕۆم  و جاری 
واشە ئەو بۆخۆی دەکەوێتە بیری کات و رۆژانی ڕابردوو. کارەکتەری دووهەم 
واتە “دیانا” لە کاتی ئێستادا ئەژیت. بەاڵم ئەگەر لەم بارودۆخەی کە تێیدایە 
ڕزگار نەبێت، قەدەری ئەویش وەک قارەمانی یەکەمی لێدێت. ژیانی سیاسیی 
“دیانا” ئەکرێت وەک پاشخانی ژیانی “تەمۆ” چاولێبکرێت. لە بن سێبەری 
ژیانی “دیانا”دا، ویستوومە وێنەیەکی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و فکریی کوردان لەم 
سەردەمە بخەمەڕوو. بێگومان سەرەڕای خەیاڵیبوونی، هەر ویستوومە دۆخەکە 

وەک خۆی بە کراسێکی ریئالیستی پێشکەشی خوێنەران بکەم.

باشیدیارە، بە لەمەشدا بوو، “پاییزیدرەنگ”دادیار لەڕۆمانی مورادجوان:
قارەمانەکانتلەدەورانێکەوەدێنکەیالەهەندەرانژیاون،یالەبەندیخانەداماون
وگەڕاونەتەوەنێوکۆمەڵگەیەککەسااڵنێکەنەیانبینیوە.بەاڵمئەواندەگەڕێنەوەنێو
کۆمەڵگەیەککەدوورەلەخەیاڵیانوئەوەیکەبۆیتێکۆشاون.حەتاکۆمەلگەیەک
کەتێکچووەوپێچەوانەیئایدیالیانە،چما؟لەبەرئەوەیەکەتێکۆشانیقارەمانەکانت
سەرنەکەوتووە،یالەبەرتێکشکاوییانە؟ئایائەوانبەشوێنئووتۆپیوخەونو
خەیاڵەوەبوونودووایئەزموونیزۆرتاڵوناخۆشوەکبەندیخانە،گرتنو
کۆچبەریپێیانکەوتەسەرعەرزولەڕاستییژیانتێگەیشتن،یابەهەڵکەوت

جیلیکۆمەڵگەلەگەڵیانناگونجێت؟
فرات جەوەری: نێزیک بە سی ساڵە کە خۆم لە دەرەوەی واڵت، لە هەندەران 
و  گرتن  دەهاتنە  کورد  الوی  و  کچ  هەزاران  بە  مندا  لەسەردەمی  دەژیم. 
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بێسەروشوێن دەکران. ئەوانەی کە لە واڵت دەرکران نەگەڕانەوە، بەاڵم هەموو 
کاتێک هەر بە فکری گەڕانەوەدا دەژین. زۆربەیان هەر وەک خۆیان ماون، 
لە ڕابردوودا دەژین، ئەوان پێیان وایە کە مرۆڤەکانی نێوخۆی واڵتیش وەک 
خۆیان ماون و نەگۆڕاون. بەاڵم وا نیە، هیچ شتێک وەک خۆی نامێنێت، هەموو 
شتێک بەردەوام لە گۆڕاندایە. مرۆڤەکانی هەندەران لە الیەک بە ئێش و ئازاری 
کۆچبەرییەوە بەندن و لە الیەکیترەوە بە خەیاڵی گەڕانەوە بۆ واڵتی باوک و 
باپیرانیانن. لێرەدا من بەندکراوانیش وەک ئەوانە دەبینم کە بە ناچاری لە دەرەوی 
واڵت دەژین. ئەگەر کەسێک پازدە ساڵ لە گرتووخانەی دیاربەکردا مابێت، ئەو 
لە واڵت و لە شاری خۆی دوورە و دوور لە گۆڕانکارییەکانی واڵت و شارەکەی 
ژیاوە. لە بەر ئەمە، جیاوازییەکی فەرهەنگی و کاتی دەکەوێتە نێو ئەمانەی نێوخۆ 
و ئەوانەی لە هەندەرانن. ڕەنگیان وەک یەک و زمانیشیان وەک یەک بێت، 
جیهان و شێوازی بیرکردنەوەیان گۆڕاوە. کاتێک کە ئەڵێم ئەمانەی لە تاراوگەن 
و لە بەندیخانەن بە ئاگری تامەزرۆبوونەوە دەسووتێن، بەو مانایە نیە کە ئەمانەی 
لە واڵتن لە خۆشی و شاییدا دەژین. ئەگەر ئەمانەی لە تاراوگە و یا بەندیخانەن 
دەردی دڵیان هەبێت، ئەمانەی لە نێو واڵت هەر دوو ئێشیان هەیە. ئەوان هەم 
بە فیزیکی ڕەنجیان کێشاوە، هەم لە بواری دەروونی. ئەمانەی نێو واڵت گلەییان 
لەوانەی هەندەران هەیە، ئەمانەی هەندەران حەزیان لە ئەمانەی نێو واڵت نیە. 
مانای ئەوەیە کە کات و جیلەکان جیاوازیەکی فەرهەنگی خستووتە نێو ئەمانەی 
نێوخۆ و ئەوانەی لە هەندەرانن. لە بەر ئەمە، کاتێک قارەمانانی بەندیکراو و یا 
کۆچبەری من دەگەڕێنەوە واڵتی خۆیان و مرۆڤەکانی سەردەمی پێشوو نابینن، 
ئەو گەرمیەی پێشوو هەست پێناکەن، بێ هیوا ئەبن، زیز ئەبن، هەست بە 
ناخۆشەویستی دەکەن. یا کاتێک کە ئەوان بە دڵپاکی نیزیکی هاوواڵتیەکی 
نێوخۆیی دەبنەوە و فێڵیان لێ ئەکرێت، ئەوان نائومێد دەبن. من نموونەیەکی 
کۆنکریتتان بۆ باس ئەکەم: من ئەم بەهارە لە واڵت بووم، جوامێرێکم بینی کە 
دە-دوازدە ساڵ لە زینداندا مابوو، بەاڵم من نەمزانیبوو. ئەو وا سادە و نەرم و 
نیان بوو، دەتگوت تا ئێستا شەپێکی لێنەدراوە و ناتوانێت ئازار بە مێروولەیەک 
بگەیەنێت. بەاڵم کاتێک لێم بیست کە ئەو زیاتر لە دە ساڵ لە گرتووخانە 
ماوەتەوە، ئیتر لە ژیانی ده ره كیی زیاتر، باری دەروونیی سەرنجی منی ڕاکێشا. 
کاتێک ئێوارە لە گالسێک پێکەوە دانیشتین، ئەو دەمی وەبوو، گریان کەوتە 
گەرووی و  وتی: “ئەو کاتەی لە شاری خۆم لە بەندیخانە ئازاد کرام، هەستم 
کرد وەک ئەوەی کە لە واڵتێکی غەریب بم، من هیچ شتێکم نەناسییەوە. ئەو 
ئێوارەیە دەرکەوتمە سەر بالکۆن، دەستەکانم بە میلە ئاسنەکانەوە گرت، چاوم 
لە شارەکە کرد و ویستم هاوار بکەم و بڵێم “ئەی شارەکە، ئەوا من ئازاد کراوم”. 
بەاڵم دەنگم دەرنەهات. گەڕامەوە نێو ماڵەکە، تەنیا دایکە پیرەکەم لەوێ بینی. 
بەرەبەیانیی زوو هێندێک پارەم هەڵگرت و چوومە دوکان، بەاڵم من نە پارەکانم 
دەناسییەوە، نە لە الی من قیمەتیان هەبوو، لەبەر ئەوە ئەم شتانەی کە پێویستم 
بوون کۆمکردەوە و هەموو پارەکەم لە سەر مێزەکە دانا. خاوەن دووکانەکە 
چاوێکی لە من کرد، بەشی خۆی هەڵگرت و ئەوەیتریشی دایەوە دەست من. 
چەند ڕۆژم ئاوا بەسەر برد. دووایێ تێگەیشتم کە ئەوان فێڵم لێدەکەن، پارەی 
زیادیم لێدەستێنن، و هەتا بەشێکیان لە ژێر سمێڵەکانیانەوە پێم پێدەکەنن. لە 
بەندیخانە پارە بۆ ئێمە قیمەتی نەبوو، بایەخمان بە دۆستایەتی و مرۆڤایەتی 
دەدا. دەبێ ئەوە بڵێم کە ئەم جوامێرە هیچ پەیەوەندییەکی بە کارەکتەرەکانی 
ڕۆمانی “من یەکێک ئەکۆژم”ـەوە نیە. ئەوکاتە من ڕۆمانەکەم نووسیبوو و تەواوم 
کردبوو. بەاڵم بینیم کە کەسێک بە تەنیا ئەتوانیت ببێتە سەمبولی دەستەیەک 

یا جیلێک لە کۆمەڵگە.
سەرەڕای ئەوەی کە دەبینم واڵمەکەم درێژە، بە ئیزنت چەند قسەیەک لە 
سەر کارەکتەرەکانی هەر دوو ڕۆمانەکە دەڵێمەوە. “فەردا”، کارەکتەری ڕۆمانی 
یەکەم واتە “پاییزی درەنگ”، هەم لە هەندەران ماوەتەوە، هەمیش دوورە لەم 
بزاڤەی کە ئەمڕۆ لە واڵت هەمانە. ئەو لە سەردەمێکیترەوە هاتووە، هەم لە 

سیاسەت دوور کەوتۆتەوە، هەمیش دوورە لە بزاڤی ئەمڕۆیی. کاتێک ئەو دوای 
بیست و هەشت ساڵ دەگەڕێتەوە باوەشی نیشتیمان، بارودۆخی واڵت ئەو 
دەباتە نێو سیاسەت. بێجگە لە ژیانی لە هەندەران، ئەو لە سااڵنی کۆتاییدا هیچ 
فیداکارییەکی بۆ نیشتیمانی نەکردووە، بەاڵم ڕەخنە لە هەموو هەڵەکان دەگرێت، 
ئەو ناتوانێت هیچ کەسێک وەک خۆی لێبکات، بەاڵم دوای سەردەمێک زوڵمی 
سەر نیشتیمان، ئەو وەک هەرکەسێکی دیکەی لێ دێت. کارەکتەرەکانی ڕۆمانی 
“من یەکێک ئەکۆژم” سەر بە بزاڤی ئەوڕۆیین. ئەوان قوربانییان داوە، خەباتیان 
کردووە، بۆ چیاکان ڕایانکردووە، سەریان وەدیوارەکانی بەندیخانەکان کەوتووە، 
ئازاری فیزیکی و رۆحیان چێشتووە. زۆر کەس لە پێناو ڕەنجەکانی ئەوان بەرز 
بوونەتەوە و بەرز ئەبنەوە، لە سەر نێوی ئەوان بوونەتە خاوەن ناو و پلە و پایە، 
بەاڵم ئەوانیان لە بیرکردووە، گوێیان پێ نادەن، برینەکانیان ساڕێژناکەنەوە. من بە 
هەر دوو ڕۆمانەکە ویستوومە سەرنج بخەمە سەر بارودۆخی واڵت و هاوواڵتیان 

و دۆخەکە بکەم بە بابەتی گفتوگۆ. 

مورادجوان:وشیارییسیاسیوحەتتادەسکەوتەکانیسیاسیوفەرهەنگیی
قۆناغێکی گەیشتووەتە ڕابردوودا ساڵی ١٥-٢٠ ماوەی لە کوردی کۆمەڵگەی
پێشکەوتووتروبەرینتر.ئەمەلەڕۆمانەکانتدابەڕوونیدیارنیە،هەرچەندلە
ژێرەوەئەتوانیئەوانیشببینی.بەاڵمئەمەیزیاترسەرنجیتۆیڕاکێشاوەولە
ڕۆمانەکانتداجێیگرتووەداڕمانیکۆمەڵگەیە،بێخەمیوهەستبەبەرپرسایەتی
نەکردنیمرۆڤەکانە.ئەمئاستبەرزیسیاسیودۆخیداڕمانیکۆمەڵگەبەدەست
مرۆڤەکانچۆنلەگەڵیەکهەڵدەسەنگێنی،پەیوەندییانچیە؟ئایادووبابەت،دوو

شتیجیاوازنوهەرکامەیانبەڕێگایخۆیەوەدەجۆڵێت؟ 
فرات جەوەری: بێگومان ئێستا کورد لە هەموو کاتێک زیاتر لە سەر پێیە. 
بزاڤی کوردان لە حەفتاکان تەنیا جۆاڵنەوەی گەنجان بوو، ئێستا بەرینتر بۆتەوە، 
بووتە جۆاڵنەوەی گشتیی جەماوەر. لە هەموو شتێک گرینگتر، ئەمڕۆ هەموو 
پێکهاتەکانی کۆمەڵگەی کوردی لە سەر پێن و بەشدارن لە سیاسەت. ئەمڕۆ 
منااڵن لە سەر پێن، ژنان لە پێشەوەن، بە دەیان شارەوانی لە دەستی کورداندان، 
خاوەن  کوردان  پەڕڵەمانن،  لە  کوردان  نوێنەرایەتیی  بە  پەڕڵەمانتار  دەیان 
تەلەڤیزیون، گۆڤار، ڕۆژنامە، ناوەند و چاپخانەن. کوردان بە هەموو شێوەیەک 
هەن و لە ڕۆژەڤدان. بەاڵم لە الیەکیترەوە ئەزانین کە بە هەزاران گوندی کوردان 
سوتێنراون و دانیشتووانی لە شارەکان باڵوبوونەتەوە. ئاگادارین کە بە هەزاران 
کچ وکوڕی کورد لە بەندیخانەکاندان و بە هەزاران کچ و الوی کورد لە سەر 
چیاکانن، بە دەیان هەزار کورد ناچاری کۆچ کراون بۆ میترۆپۆلەکانی تورکیا و 
واڵتانی ئەورووپی، بە سەدان هەزار ماڵ تێکچوونە و ئەمانە هەموویان پێکەوە، 
تێکەاڵوی هەندێک دەسکەوت، برینی قووڵیان لەسەر جەستەی کۆمەڵگەی 
کوردی داناوە و تڕاژێدییان پێکهێناوە. کاتێک کۆمەڵگەیەک سی ساڵ لە شەڕدا 
بێت، و ئەم شەڕە بە ئەنجامێکی باش کۆتایی پێ نەهاتبێت و هەر بەردەوام 
بێت، لەم کۆمەڵگەیە بواری دەروونیی مرۆڤەکان بریندار دەبێت و تێکدەچێت. 
کۆمەڵگە ناخۆش دەکەوێت، بە وتەیەکیتر تووشی داڕمان دەبێت. ئەم بوواری 
نەخۆشییەی کۆمەڵگە جێگەی سەرنجی سیاسەتمەداران نییە، ئەمانەی بە 
بوارە سەختەکاندا سیاسەت دەکەن، خۆیان دەخەنە نێو ڕۆژەڤ و بەرز دەبنەوە. 
ئەمە هەم کۆمەڵگەی تورکەکان دەگرێتەوە، هەم بۆ ئەمریکییەکان وایە و هەم 
بۆ کوردان. بەاڵم وەک نووسەرێک ئەرکی ئێمە چیە؟ کارەکەمان ئەوەیە کە 
تێکەاڵویی بکەین لە گەل مرۆڤەکان و لە نێو ئەواندا تاکەکان هەڵبژێرین و بە 
باشی بیانناسین و بکەوینە قوواڵیی ڕۆحیان، ئەوان بەرز بکەینەوە و بیکەین بە 
بابەتی گفتوگۆ. هەموو کەسێک ئەتوانێت تاریفی قارەمانێک بکات، بەاڵم کێ 
باسی قارەمانانی شاراوە بکات؟ قارەمانەکانی نادیار ئەوانەن کە ماڵیان سووتێنراوە، 
ئەوانەن کە لە نیشتیمانیان دەرکراون، ئەوانەن کە بە هۆی شەڕەوە تووشی 
سواڵکردن بوون، ئەو ژنە شەهیدانەن کە ناچار بە لەشفرۆشی دەبن، ئەوانەن 



شیـ190

کە بە ناچاری ڕوو لە دزی دەکەن و ئەوانەن کە تا گەروو تووشی نەخۆشییە 
دەروونییەکان بوون. کاتێک لەم بابەتە نزیک دەبمەوە، پێویستە باسی هەر دوو ال 
بکەم. بەاڵم مەبەستی باسەکەم دۆزینەوەی چارەسەری نییە، ئامانجی من تەنیا 

دەستنیشانکردنی دۆخەکە و کێشەکەیە. 

مورادجوان:توخۆتلەشوێنێکباسیئەوەتکردووەکەلەنێوڕۆمانەکەت
ئەکرێتزۆردیاردەوشێوازیوێژەییپێکەوەدیاربن.چۆنوادەبێت؟ئایائەمە
بەهێزبوونویاالوازییڕۆمانەکەدەگەیەنێت؟یائەمپێداگرتنەکەڕۆمانەکانلە
یەکترجیادەکاتەوە،زێدەڕۆییە،لەوانەیەئاسایینەبێتڕۆمانیسایکۆلۆژیکو
ڕیالیست،پشكێنهروماجهرایییامۆدێرنوپۆستمۆدێرنلەیەکترجیابکەیتەوە؟
فرات جەوەری: پێشتریش وتوومە و ئێستاش دۆپاتی دەکەمەوە کە هەموو 

قالبێکی  لە  نامەوێت  کاتێک  هیچ  و  دڵتەنگم  قاڵب وکڵێشەکان  لە  کاتێک 
دیاریکراودا خۆم ببەستمەوە، یا بە پێی کلێشەیەک هەڵسوکەوت بکەم. لەبەر 
ئەمە، کاتێک کە دەنووسم، ناڵێم کە ڕۆمانەکەم بەو شێوەیە و یا بەم شێوەیە 
بنووسم کە ئەو بکەوێتە فاڵن یا بێڤان شێوازی ئەدەبی و وێژەیی. بەڕای من ئەم 
کراسە بۆ ئەدەبیات تەنگە. بەڕای خۆم ئەم نووسەرانەی کە بە ئاگایی دەیانەوێت 
بەرهەمەکەیان بە پێی شێوازێکی دیاریکراوی ئەدەبی بنووسن، خۆیان گیرۆدەی 
ئایدۆلۆژیەک دەکەن. ڕاستە، وەک ئیزمی سیاسی زۆر ئیزمی ئەدەبیش پەیدا بوونە، 
بەشێکی زۆریان وەک ناڕەزایی سیاسی سەریان هەڵداوە، هەندێکیش لە دژی 
یەکتر دەرکەوتوونە و پێش کەوتوون. کاتێک من لە سەدەی بیستەمدا هەستم 
و پێداگری لەسەر ئەوە بکەم کە وەک ڕیالیستێک “بالزاک”ـی بنووسم، وەک 
ناتوڕالیستێکی “زۆال”ـیی بنووسم، وەک سوڕڕیالیستێکی “بێرتۆن”ـی بنووسم، 
وەک مۆدێڕنیستێکی “ژۆیس”ـی بنووسم؛ نابێ. ئەوکات من شتێک لە ئەدەبیات 
زیاد ناکەم، تەنیا وەک کۆپییەکی خراپ دەمێنمەوە. زۆربەی ئیزمەکانی ئەدەبی 
وەک بزاڤەکانی هونەریی و ئارشیتێكتی پەرەیان سەندووە، بەاڵم دوایی هەندێک 
لە نووسەران ئەویان لە ئەدەبیاتیش ئەزموون کردووە. بەتایبەت پۆستمۆدێڕنیزم 
کە بۆخۆی لە مۆدێڕنیزمەوە سەرچاوەی گرتووە، یا وەک كاردانه وه یەک، لە دژی 
ئەم پێشکەوتووە، زیاتر چەمکێکی تایبەت بە ئەندازیارییە. ئێستا نموونەیەکم  

بیر کەوتەوە، ئیزنم بدەیت، ئەمە وەک نموونەی کۆتایی بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم 
پرسیارە دێنمەوە. لە ساڵی ١٩٩٤ ئێمە ٤٠٠ نووسەر لە سی واڵتی جیاوازەوە 
بە کەشتییەک چوینە سەفەری “دەریای ڕەش”. لە نێو هاوسەفەرەکاندا چەند 
“ئۆرهان  و  یوجەل”ـی ڕەحمەتی  تورکیش هەبوون وەک “جان  نووسەری 
پاموک”. من و “جان یوجەل” هەر پێکەوە دادەنشتین و لە سەر کورد و تورک 
و ئەدەبیاتی کوردی و تورکی قسەمان دەکرد. ئەو دەیوت ئەم کۆمەڵگەیانەی 
کە مۆدێرن نەبوونە، چۆن ئەتوانن ببن بە پۆستمۆدێرن؟ ئێوارەیەک “ئۆرهان 
پاموک”یش هاتە کۆبوونەوەکەمان، “جان یوجەل” لێی پرسی، ئایا تۆ ئەدەبیاتی 
پۆستمۆدێرن دەنووسی؟ “ئۆرهان پاموک” وتی “نا، هەندێک ڕەخنەگری ئەدەبی 
دەیخەنە ئەم قاڵبەوە”. وایە، مرۆڤ بنووسێت، کەسانی شارەزا و ڕەخنەگری 

ئەدەبی بەرهەمەکانی مرۆڤ دەخەنە قاڵبێک و ناوی لە سەر دادەنێن.

منیش بێ ئەوەی کە بیر لە شێوازەکانی ئەدەبی بکەمەوە دەنووسم و شرۆڤەکە 
بۆ خاوەن نەزەران بەجێ دەهێڵم.

مورادجوان:سەبارەتبەڕۆمانیدواییتباسلەوەکراوەکەگۆیائەوبەزمانو
تەکنیکێکیوانووسراوەکەبەئاسانیدەکرێتبکەوێتەنێوبواریسینەمایی.من
بۆخۆمبەتایبەتبەشییەکەممدوورلەمتەکنیکەبینی،ئەودیمەنەیحاڵیرۆحیی
قارەمانیبەشییەکەموفکروپالنەکانیکەلەمێشکیتێپەڕدەبنوبەمدڵهڕاوكێ
بەتینەیکەلەڕۆمانەکەداهەیەچۆنئەکرێتلەگەڵپەردەیسینەمابگونجێت؟
جەنابتڕاتچیەلەسەرئەمە،ئایائەوکاتەیکەئەمڕۆمانەتدەنووسی،بیرتلەوە

کردبۆوەکەبەشێوەیەکبینووسیکەبکرێتەفیلم؟
فرات جەوەری: بەڵی، ئەم بۆچوونە بەتایبەت لە الیەن سیناریست “ئابدین 
پاریلتی” پێشکەش کراوە. “ئا. پاریلتی” تا ئێستا بۆ تەلەڤیزیۆنەکانی تورکی 
زنجیره فیلمی ئامادەکردووە و سیناریۆی فیلمی سینەماییشی نووسیوە. ئەو 
بۆخۆی ئەم ڕۆمانەی نیزیک لە سینەما بینیوە و پێی باش بووە. من بڕوام 
بە “ئابدین” هەیە، ئەگەر خۆی بییەوێت ئەتوانێت رۆحی ڕۆمانەکە تێپەڕی 
سینەماش بکات. بەاڵم لە الیەکیترەوە قسەکەت راستە، بە تایبەت بەشی یەکەم 
کە لە مۆنۆلۆگی نێوخۆیی پێک هاتووە و سایکۆلۆژیکە، کاتێک بخرێتە سەر 
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سینەما و ئەم ڕۆحە ئەگەر لە سینەماش نەتوانێت خۆی دەرببڕێت، ئەکرێت 
تێکبچێت. ئەوە بە تەواوی بەستراوەتەوە بە تێگەیشتن و شارەزایی سیناریست 

و دەرهێنەر.
بەاڵم کاتێک دەنووسم، من بیر لەم شتانە ناکەمەوە کە ئەم بە زمانێکی تر 
وەریبگێڕێت، ببێ بە فیلم، ببێ بە ئۆپێرا، یا بە شانۆ. من تەنیا سەرنج دەدەمە 

چیرۆکەکەی خۆم.

مورادجوان:ئایاڕۆمانەکوردییەکانیدیکەئەخوێنییەوە؟ڕۆمانیکوردیلەچ
قوناغێکدایە،ئایائەکرێتباسلەڕۆمانیکوردیبکرێت؟

فرات جەوەری: بەڵی، من بە خوێندنەوەیان شاد ئەبم، خۆشم لە هێندێکیان 
دێت، لە بەشێکیان کەمتر و لە هێندەکیان هیچ خۆشم نایەت. ئەگەر باسی 
هەبوون و یا نەبوونی ڕۆمانی کوردی بکرێت، ئەتوانم بە ئاسانی بڵێم کە ئەو لە 
بەرەو پێشکەوتنە و بێگۆمان بوونی هەیە. نە تەنیا ڕۆمانی کوردی، چیرۆکی 

کوردی و هەڵبەستی کوردیشمان هەیە و لە ئاستێکی بەرزدان.

مورادجوان:بابگەڕێینەوەسەرکوردستانیباکوور.“محەممەدئوزون”هەموو
ڕۆمانەکانیخۆیپێشتربەکوردینووسیونودواتروەریگێڕاونەتەسەرزمانی
تورکیوباڵویکردوونەوە.هێندێککەسئەڵێنکە“محەممەدئوزون”کاتێکلە
ناوکوردانیکوردستانیباکوورناسراکەڕۆمانەکانیبەتورکیباڵوبوونەوە.“پاییزی
درەنگ”ـەکەیتۆشبەتورکیدەرچوو.پێموایەزۆریپێناچێت“منیەکێک
ئەکوژم”یشبەتورکیدەرئەچێت.بۆچیئەمەپێویستە؟ڕۆماننووسدەیەوێت

زۆرتربخوێندرێتەوە،بناسرێتیاهۆیەکیتریهەیە؟
فرات جەوەری: ڕاستە، هەرچەند “محەممەد ئوزون” ڕۆمانەکانی بە کوردی 
دەنووسین، بەاڵم ئەو لە ڕیگەی زمانی تورکییەوە ناوبانگی نووسەریی بەدەستهێنا 
و لە تورکیا بوو بە نووسەرێکی ناسرا و دوای ماوەیەکیش بوو بە یەکێک لە 
نووسەرانی پڕخوێنەری زمانی تورکی. بێگومان مافی هەر نووسەرێکە ببینێت کە 
پەڕتووکەکانی باڵو دەکرێنەوە و دەخوێندرێنەوە. ئەم قسەیەی کە ئەڵێت “من بۆ 

قوتوی مێزەکە ئەنووسم” تەنیا ئوستووره یەکە و بەس!
وەرگێڕانی  دژی  لە  خۆم  سەردەمێک  کە  بێت  بیریان  لە  ئەبێ  خوێنەران 
بەرهەمەکانی کوردی بۆ تورکی بووم. ئەوە لە کاتێکدابوو کە نووسینی کوردی 
کە  شتێک  هەموو  نەیاندەنووسی،  کوردی  بە  کوردەکان  نەگرتبوو،  جێی 
دەنووسرا بۆ ئەدەبیاتی تورکی دەبوو بە ماڵ و کوردی قەدەغە بوو. بەاڵم ئەمڕۆ 
دۆخەکە جیاوازە. ئەمڕۆ نووسین بە زمانی کوردی هەیە و پێشکەوتووە. کاتێک 
ڕۆمانەکەم بە تورکی دەردەکەوێت، کەس ناڵێت نووسەرەکەی تورکە، من وەک 
نووسەرێکی کورد دەکەومە بازاڕی تورکیا. لە الیەکیترەوە، دوای “محەممەد 
ئوزون” بەرهەمەکانی چوار-پێنج نووسەری دیکەی کورد بە تورکی وەرگێردراون. 
ڕاستە، ڕۆمانی “پاییزی درەنگ”ی من لە الیەن “موحسین کیزیلکایا” لە الیەن 
چاپخانەی “ئیتهاکیە”وە باڵو کرایەوە و ئەوان زۆر لێی ڕازی بوون. لە چاپەمەنیی 
“زەمان”،  “سەباح”،  “تاراف”،  “ڕادیکال”،  وەک  رۆژنامەی  هەندێک  تورکیادا 
“ڤیرگول” و ئەوانی تر نووسراوە و ئانالیزیان لە سەری نووسی  و بۆ جاری یەکەم 
لە مێژوویی سی ساڵەی نووسەریم لە پەڕتووکەکم پارەم دەستکەوت، بەاڵم 

بەداخەوە ئەو پەڕتووکە بە کوردی نەبوو، بە تورکی بوو.

مورادجوان:ئێستابەچییەوەخەریکی،لەداهاتووینیزیکداچپالنێکتهەیە؟
فرات جەوەری: هەنووکە من ئیتر دەستم لە کاری ڕۆژنامەوانی، چاپخانە و 
وەرگێڕان هەڵگرتووە و تەنیا خەریکی نووسینی ڕۆمانم. ئێستا زۆر خەریکی 
خوێندنەوەم، بەاڵم ئەگەر گەرم بم ئەم زستانە دەست بە نووسینی ڕۆمانی نوێ 

دەکەم.

وەرگێڕانلەشێوەزاریکورمانجیەوەبۆشێوەزاریسۆرانی:واڵت
نەهری

پێداچوونەوە:کەریمفەرخەپور
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li erdê rûniştiye, serê te daniye ser çoka xwe û porê te 
miz dide. Tu hê tam bi ser hişê xwe ve nehatibû, ji te re 
wek xewnekê hat. Te ew bi xumamî dît. Gava tu bi ser 
hişê xwe ve hatî û te ew xwîn meraq kir, wê bi tirs got: 

– Xwîna çi?
Ew xwîna ku li ber çavên te li wê rasta odê belav bûbû, 
tu bir demeke din. Te wek pehîneke xurt di nav lingên 
xwe de his kir, janeke dilêş xwe di hemû laşê te de da 
der. Lê baş bû te zû xwe ji wê dema dojehî vekişand.
Hûn paşê rabûn, ew tazî, te jî derpîkê kinik kişand xwe 
û hûn derbasî mitfaxê bûn. Saeta li mitfaxê pêncê si-
behê nîşan dida. Berfa li derve ya ku ji sermê ziwa bûbû, 
ji şewqa elektirîkên kuçê wek mircanan diçûrisî. Digel 
ku tu perde li ber pencereya mitfaxê 
tunebû jî, dîsa Rozîn tazî bû. Ew 
azad bû.
Tu jî li mala wê azad bû, qet nebe, 
heta hingî te wilo his dikir û haya te 
ji tiştên ku wê paşê bibûna tunebû. 
Tiştê ku paşê bû û bi serê te de hat, 
te digot qey ji fîlmekî sînemayê pen-
giziye û hatiye bûye perçakî jiyana 
te. 
Rozîn bi laşê xwe yê spehî sarinc 
vekir, qutîkek ava pirtûqalan jê derx-
ist, xwe dirêjî du qedehan kir, yek ji 
te re û yek jî ji xwe re dagirt. Paşê 
rûn, penîr, nan û xiyar derxistin ser 
masê û ji we re sandiwîç çêkirin. 
Dûre ne bi gotina te, lê ew bi xwe 
rabû û çû ji serşokê bornozê xwe yê 
pembe li xwe kir û hat li cihê xwe 
rûnişt. Ew pir dilşa xuya bû. Dilşa 
bû, yê ku wenda kiribû, bi salan lê 
geriyabû, dîtibû û ew yek aniha li 
hemberî wê rûniştibû û di berbanga 
sibehê de pê re xurînî dikir. 
Piştî ku we bi bêdengî her yekê çend 
qert li sandiwîçên xwe xistin, wê 
serê xwe hilda, bi kûranî û bi hez-
kirin li te nêrî û hêdîka di ber xwe 
de got: 

– Tu nizanî bê ez çiqasî li te geriyam. Ez li hemû kuçe 
û kolanên bajêr, li hemû kafê, restorant û dikanan li te 
geriyam. Ez li hemû otobusên bajêr siwar bûm û çûm vî 
serî û wî seriyê bajêr, li te geriyam. Lê min tu nedît. Ez 
sê rojan li ser hev, li her derê bajêr geriyam, lê bêfêde 
bû. Ma tu çûbû ku?
Te jî berê xwe dabûyî, te ziq li çavên wê dinêrî, ji ecêb-
mayînê devê te ji hev mabû û ji ber ku tu ewqasî xayizî 
gotinên wê bûbû, te nizanîbû ya ku wê dawî kir pirs bû 
an na. 
Digel ku wê bi rewşa te ya ruhî dizanîbû û hertim li dû 

kewandina birînên te bûn, dîsa mîna ku ew jê bêhay 
bû, got:

– Ma te çawa keda ewqas salên me da ber lingan û tu 
çû? Hii, te çawa wilo kir?
Te xwe wenda kir, tu çû demeke din.
– Heke min xwe nedaya alî ez ê dîsa bihatama girtin, 
ez ê bi salan di hepsan de bimama, wan ê îşkenceyên 
nedîtî li min bikirana. 
Paşê tu ji nişkê ve lê hay bû ku tu behsa demeke din 
dikî. Tu tavilê bi ser hişê xwe ve hatî û te peyv guhert.

– Tu bi rastî dibêjî ku ez û tu bi hev re jiyane? Heke wilo 
be jî nayê bîra min. 

– Ji xwe problema min û te ew bû. Te tiştek dikir, paşê 

te digot: “Nayê bîra min.” Te xwe ji bîr dikir. Dem, nav 
û cih nedihatin bîra te. Tu ditirsiya. Ma nayê bîra te bê 
min çawa tu dixist hemêza xwe, min tu di hemêza xwe 
de diguvaşt û digot: ”Li vir tiştek tuneye, kes nikarin 
tadê li te bikin.” Ma nayê bîra te bê tu çiqasî di hemêza 
min de digiriya?
Na, nedihat bîra te. 
Ew piştî kêliyekê rabû, çû serşokê û bi bornozekî spî 
vegeriya. Wê ew bornoz dirêjî te kir û got:
– Kerem bike, ev jî bornozê te ye. Ma nayê bîra te ku me 
bi hev re ev ji te re kirîbû?
Na, ew jî nedihat bîra te. 
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wê jî wek Rozîn di bîra te de mabû. Rozîn dizanîbû 
berê we li ku ye, lê haya te jê tunebû. Milên we di milên 
hev de, hûn bi dilxweşiyeke sivik di binê sermaya hişk 
de dimeşiyan. Xortaniya te li te eyan bûbû, tu bi dû keti-
bû û qederê destê te xistibû destê vê xatûnê. Gava hûn 
ketin taxeke vîllayan êdî te fêhm kir ku berê we li mala 
wê ye. Ji bo ku tu dilê xwe têxî cih, tu lê zîvirî û te pirsî:
– Em diçin ku, berê me li ku ye?
Ew sekinî, li te zîvirî, devê te maçî kir û got:
– Em diçin malê, delalê min!
Te hê baş bala xwe nedabû rûyê wê, herçiqasî bi bejnê 
di bejna te de bû jî, te spehîtiya rûyê wê nedîtibû. Lê ew 
bi gotinên xwe spehî bû. 
Gava hûn gihîştin ber deriyê vîllaya wê û elektrîka wê 
otomatîk pê ket, te dît ku rûyê wê jî spehî ye. 
Milê wê hê di milê te de bû. Li ber derî wê milê xwe ji 
yê te derxist, çentê xwe ji milê xwe yê din kir, bi destekî 
hundirê çente peland û mifte jê derxist. Hema ku wê 
derî vekir, zû ji hundir ve kilît kir, çentê xwe avêt wê 
rasta korîdorê û xwe avêt stûyê te. Kê dera te ket ber, 

maçî kir. Paşê bi herdu destan xwe avêt milên te, tu 
hinekî ji xwe bi dûr xist, bi melûlî li rûyê te nêrî û bi 
gazin got:
–  Te çima ez hiştim û tu çû?
Mîna ku wê tu bi salan wenda kiribû û ji xwe re ji nû 
ve dîtibû. Te tiştek jê fêhm nekir. Wê her digot: ”Çawa 
destên te ji min bûn, te çawa ez hiştim û tu çû?” 
Te demekê got belkî te dişibîne hezkirekî xwe, lê wê 
navê te hildida û digot: ”Ma te nizanîbû bê min çiqasî ji 
te hez dikir, ez çiqasî ji te hez dikim?”
Herçiqas te dil dikir ku hûn derbasî mitfaxê bibin û 
qahweyekê bidin ser jî, wê tu bi dest û lepan ber bi 
odeya razanê ve kişkişand. Piştî tiştê ku xwendevan 
texmîn dikin we bi hev kir, wê destê xwe dirêjî lampeya 
kêmşewq ya li ber serê xwe kir, te xwe li ser piştê, wê jî 
xwe li ser dev dirêj kir, serê xwe ber bi te ve zîvirand, li 
rûyê te nêrî, bi tilîkên xwe rûyê te miz da, awirên xwe 
bera çavên te da, kelogirî bû û dîsa got:

– Te çawa dev ji min berda û tu çû? Ma te nizanîbû bê 
min çiqasî ji te hez dikir?
Ev cara pêşî bû ku te rûyê wê bi vê zelaliyê didît. Rûyê 
wê wek yê jina te Mariayê bû. Spehî bû. Lê xumami-
yekê xwe di awirên wê de davêt ser spehîtiya rûyê wê. 
Di rûyê wê de xemgîniyeke efsûnî hebû. Te jî hêdîka 
tiliyên xwe dirêjî biska wê ya ku ketibû ser çavên wê 
kir, li pişt guhê wê bi cih kir û te tilîkên xwe li ser rûyê 
wê gerandin. Dûre te bi herdu destan serê wê ber bi xwe 
ve kişand û ew maçî kir. 
Wê paşê ji ser text destê xwe dirêjî pakêta li ber serê 
xwe kir, cigareyek jê derxist, pê xist û dixana xwe bi 
kêlekê de berda aliyê din. Heta ku cigareya xwe qedand 
jî peyv ji dev derneket. Cigareya xwe di nav xeyalin kûr 
de, bi kûranî kişand. Te jî nexwest tu bêdengiyê xera 
bikî û wê ji xeyalên wê bi dûr bixî. Ji xwe ya ku tu tê 
de bû, xeyal bi xwe bû. Encama tesadufiyekê bû. Tu bê 
armanc derketibû bajêr, tu li xortaniya xwe rast hatibû, 
ji berdêla xortaniya te vê xanimê bi destê te girtibû, dil 
dabû te, tu li vê malê kiribû mêvan û niha jî va ye tu di 
nav nivînê we de bû. Ev tesadufiyek bû, belê, lê ya ku 
te fêhm nedikir ew bû ku wê tu nas dikir. 
Gava piştî kişandina cigarê wê dîsa gotinên xwe ên 
kêliya berê dubare kirin, te xwe negirt û jê pirsî:

– Gelo tu min û hinin din tevlihev nakî?
– Tu çawa wilo dibêjî? wê got. Te çawa evqasî zû ez ji 
bîr kirim? 
Paşê dîsa ew bi ser te ve daqûl bû û tu maçî kir. Her-
çiqas maçîkirina piştî kişandina cigarê hinekî madê te 
xeland jî, te jî bersiva wê da û we hevdu bir û anî. Hûn 
dûre ji ser text daketin û li erdê bi hev şa bûn. Gava 
carekê çavên te li nav lingên te ket, te dît ku tu di xwînê 
de mayî. Wê yeka ha tu pir tirsand. Tu nabêjî hema tu 
gêj dibî û bêhiş dikevî. Tu nizanî bê tu çiqasî li wê rasta 
odê li erdê ma, lê gava te çavên xwe vekirin, te dît ew 
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Prolog

Berî bi çend rojan min romana xwe ya nû qedandibû, 
çavê dawî lê gerandibû, nixteya dawî danî bû û ji 
weşanxanê re şandibû. 
Piştî xelaskirina her romanê valahiyek dikeve jiyana 
min. Ew karakterên ku ez ava dikim, bi salan bi wan 
re hevaltî û dostaniyê datînim, ji nişkê ve ji jiyana min 
derdikevin, ji destên min difilitin, difirin û diçin. Ji bo 
ku ez şûna wan dagirim, karakterin nû ava bikim û bi 
wan re têkevim dostaniyekê ez li mijarên nû digerim. 
Ew mijar jî piraniya caran xwe di demsalên payizê de 
dirêjî fikir û xeyalên min dikin. 
Ji bo peydakirina mijarên nû ez carina nikarim di cihê 
xwe de rawestim û bêsebir vir de û wê de dilebitim; 
carina jî ez hildikişim odeya xwe ya banî, li ber maseya 
xwe ya hemberî pencerê rûdinêm, herdu enîşkên xwe 
datînim ser masê, serê xwe dixim nav kefên destên xwe, 
bi melûlî li derve dinêrim, di xeyalan de kûr diçim û li 
hêviya fikra romaneke nû radiwestim. 
Ez dîsa di pozisyoneke welê de rûniştibûm û di fikran 
de kûr daketibûm, zengilê telefona di bêrîka min de ez 
veciniqandim. Min bi lez destê xwe avêt bêrîka xwe û 
telefon derxist. Di ekranê de ”dolt nummer” (hejmara 
veşartî) xuya dikir, loma min bersiv neda û telefon danî 
ser masê. Telefonên ku ez nas nakim ez zû bi zû bersivê 
nadim, lê dîsa jî fikra ”gelo ew kî bû?” heta demekê dev 
ji min bernade.
Hê welê, telefonê dîsa lêxist. Min vê carê tavilê rahiştê 
û bersiv da:

–Hallo!
–Hej, det är från polisen. (Merheba, ez ji polîsxanê di-
gerim). 
Ez di cihê xwe de sar mam. Gelo polîs ji bo çi li min 
digeriya? 
Polîsê ku li ecêbmayîbûna min hay bû, bi dengekî sakîn 
got:
–Em dixwazin tu werî polîsxanê, çend pirsên ku em ji 
te bikin hene.

****
Wê kêliya ku te herdu destên xwe xistibûn bin çengên 

xwe, tu li hemberî camekana kincan rawestiyabû û te 
li kinc û modelên di camekanê de temaşe dikir, her tişt 
hat guhertin; hemû jiyana te serobino bû. Te hingî ji 
nişkê ve xortaniya xwe di camekanê de dît. Xortaniya 
te, bi bejna xwe ya zirav, bi por û cênîkên xwe ên dirêj 
û bi rûyê xwe yê bi ken li pişt te rawestiyabû û bi te re li 
camekanê temaşe dikir. Tu tavilê li pişt xwe zîvirî da ku 
tu xortaniya xwe zevt bikî, lê te dît wa ye jina te li pişt 
te rawestiyaye û li te dinêre. Tu li wê nesekinî û te da 
dû xortaniya xwe. Gava te xwe avêtiyê û ew li te zîvirî, 
te dît ku ew ne tu yî, te xwe tê de nas nekir. Loma tu di 
cihê xwe de sar ma. Di wê navê de, te dît wa ye jineke 
ciwan, temenê wê li dor sihî, porê xwe yê dirêj û zer 
bi nav milên xwe de berdaye û bi çavên xwe ên şînê 
deryayî bi te re dibeşişe. 
Bêyî ku tu bifikirî, te got:
– Ez li xwe digerim, li xortaniya xwe digerim.
– Xortaniya te di dilê te yê zindî de dilive, wê got.
Gotinên wê tu ji xortaniya ku di ber te re bihurîbû ve 
ber bi wê ve kişand. Wê destên xwe dirêjî te kirin, te bi 
destên wê girtin û te herdu destên xwe xistin nav kefên 
destên wê. Digel ku derve sar bû jî, dîsa kefên destên 
wê germ bûn û ew germahiya laşê wê di hemû laşê te 
de geriya. Belkî jî ya ku tu lê digeriya ne xortaniya te bû, 
ev bû, germahiya vê zindiyê bû. Xortaniya te tu hiştibû 
û çûbû, lê vê xatûnê destê xwe dirêjî te kiribû. Ew ne 
jina te bû, ne wek wê bû; belkî jî ew bû, Xwedê rengekî 
din dabûyê, kirasekî din lê kiribû û ew bi vî rengî nazil 
kiribû. 
Wê tu hemêz kir, tu di hemêza xwe de guvaşt û di ber 
xwe de got:
– Min çiqasî bêriya te kiriye, ez çiqasî li dû te geriyam.
Bêyî ku tu zêde bifikirî û rewşê fêhm bikî, te got:
– Ez yê te me, ez ê hertim yê te bim!
Dawî li berfa ku ji sibehê de dibariya hatibû, herder spî 
bûbû û sermayeke hişk xwe bera ser bajêr dabû. 
Te û vê xanima ku destên we di destên hev de hê li 
navên hev nepirsîbû, hûn tenê bi hisan tevgeriyabûn. 
Gava hûn hinekî li nav bajêr meşiyan û we riya xwe 
dagerand kolanekê, te navê xwe jê re got û te li yê wê 
pirsî. Qet nebe wê êdî dizanîbû navê te Daniel e û navê 

 Maria melekek bû
Beşek ji romana Firat Cewerî
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bixwînin, hem jî daxwaza nivîsandina bi Swêdî li ba 
min xurt dibe. Ev jî nîşana ku ez ê di ber Nivîskariya 
xwe a bi Kurdî re hêdî hêdî derbasî nivîsandina bi 
zarê Swêdî jî bikim. 
 
Nîzamettîn:  Ji bo meraqa xwendevanan ez bipirsim çi 
projeyên te hene ji bo dema pêş?
Cewerî:  Nivîskarî nexweşiyek e û ev nexweşî jî heta 
mirinê dev ji mirov bernade. Jiyaneke bêyî nivîsan

valahiyeke welê di jiyana min de çêbike ku ez ê din 

ji bo min pir êmane tê Jiyaneke bêyî nivîsandin ê 
tavilê alaya têkçûnê hildim. Loma, ez bêyî navbir 
dinivîsînim û heta ji min tê ez behsa naverok û mi-
jarên roman û çîrokên xwe nakim. Ez niha jî li ser ro-
manekê dixebitim, heke karakterên wê bi a min bikin, 
ez ê zû xelas bikim;lê heke ew li dijî min serî hildin, 
min protesto bikin û bi a min nekin, ez ê demeke dirêj 
pê mijûl bibim û em ê hevdu têr bibin û bînin.  
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di nava siyasetê de ne. Ew li gund û bajaran, li çol 
çiyan li ser lingan in. Ew têkoşînê didin, şer dikin, 
dikujin û tên kuştin. Ew tên girtin û sirgûnî welatên 
xerîbiyê dibin. Beşekî mezin ji entelîjensiya Kurdan 
li sirgûnî dijî, digel ku dilê wan ji bo vegera welêt lê-
dixe û ew di nava nexweşiyên nostaljiyê de vedigevi-
zin jî, dîsa nikarin an nema dixwazin vegerin welatê 
xwe. Tiştê ez dikim, bêyî ku ez aliyekî bigirim, ez li 
ser rewş û psîkolojiya van mirovan radiwestim. Yekî/
yeka ku sîh salî ji welatê xwe bi dûr ketibe û nikaribe 
lê vegere, çi his dike? Yekî/yeka ku di ber armanca 
xwe de deh panzdeh salan di girtîgehan de mabe û 

tiştek bi dest nexistibe 
dikeve çi rewşê? Yekî/
yeka ku bi salan ji bo 
rizgarêya welatê xwe 
li çiyan beziyabe û 
hêsîr ketibe, çi tê serî? 
Ha ez li dû van miro-
van im. Qehreman an 
jî antîqehremanên min 
ew in. Herdu romanên 
min jî, yanî hem ”Pay-
iza Dereng” hem jî ”Ez 
ê Yekî Bikujim” li ser 
dema me ne, li ser îro 
ne û rewşa ku em tê de 
ne tînin zimên. Dema 
me hesas e, her kes 
rîska ku li ser vê hes-
asiyetê raweste nade 
ber çavan. Ne dûr e ku 
piştî romanek du ro-
manên din ez li dîrokê 
vegerim.  
 

Nîzamettîn:  Teknîka romana te gelek balkêş e û di 
benda xwe de, weke ku tê gotin ya pêşîn e. Gelek kes 
qebûl dikin ku, hûnandin û teknîka wê biserkeftî ye. 
Lê ev hûnandin û teknîk tevî ku delîlek e ji bo romana 
modern, ji aliyê rexnegiran ve zêde nehatiye famkirin 
û heta hinekan romanê wek du çîrokên dirêj binav 
kirine. Gelo çi ye ferqa teknîka romana te?
Cewerî: Gava ez dinivîsînim ez edebiyata xwe di 
qalibekî de heps nakim û naxwazim di îzmeke edebî 
de bifetisînim. Herwiha ez xwe ji qalib û şablonan jî 
dûr digirim û bi awayekî azad pê de diçim. Gava ez 
bingehê berhemekê datînim û stûnên wê diçikînim, 
ez xwe dispêrim hundirê xwe û bi fantaziyên xwe wê 

dixemilînim. Ez di pêvajoya afirandina berhemekê 
de bi ser riyên nû vedibim, teknîkên nû diceribînim 
û bi cesaret ava dikim. Ez carina di eynî berhemê de 
stîlên cihê bi kar tînim, demên cihê di nav hev de 
dihûnim, çîrokên cihê vedibêjim, lê bi xelekan wan 
bi hev ve girê didim û dikim berhemeke konsantre. 
Romana min a pêşî Payiza Dereng ji sê dem, sê stîl 
û sê çîrokên cihê pêk tê. Tu wê ji hev veçinî, tu ê 
bikaribî wek sê romanên cihê jî bixwînî, trîlogiyek 
e, lê hûnandina beşan a di hundirê hev de û xelekên 
ku wan digihînin hev û bi hev de girê didin, wê dike 
romaneke hevdem. Ez ê Yekî Bikujim du çîrok, bi 
du awa û du stîlên cihê hatiye nivîsandin, lê xelekên 
tesadufiyê, bûyer û qedera karakteran herdu çîrokan 
bi hev ve girê dide. Herdu çîrokên ku di beşa yekê de 
nêzîkî hev dibin, piştî bêhnvedaneke dirêj di dawiyê 
de ji nişkê ve dibe çîrokek û romanê tîne pê. Ez roma-
na klasîk nanivîsînim ku bi awayekî kronolojîk pê de 
biçim, her tiştî ji xwendevanan re eşkere bikim û hê 
xwendevan di destpêka rûpelekî de bin bizanibin wê 
di rûpelê piştî wê de çi bibe. Yan na me ê bigota çima 
James Joyce di 150-200 rûpelên romana xwe Odys-
seus (Ulysses) de Bloom bi kirasê teatroyî derdixe ser 
dikê û dîsa wî vedigerîne nav prosayê pexşanê?
 
Nîzamettîn:  Ev ev demeka dirêj e tu wek nivîskar û 
wergêrekî çalak li Swêd’ê kar dikî. Tu qet difikirî ji bo 
dema pêş ku bi zimanê swêdi ji binivîsînî? 
Cewerî: Ev nêzîkî sî salî ye ku ez li Swêd’ê dijîm. 
Min da dûv evîna xwe, yanî min da dûv evîna zi-
man û edebiyata Kurdî û ez hatim Swêd’ê. Min ji 
bo nivîsandina bi Kurdî welatê xwe terk kir û bi ser 
rêya sirgûnê ketim. Ji sala ku min lingên xwe avêt-
ine Swêd’ê, min şev û rojên xwe kirine yek û ji bo 
armanca xwe dixebitim. Min hemû dem û jiyana 
xwe a li Swêd’ê di ber ziman û edebiyata Kurdî de 
bihurandiye. Gava ez konsantreyî nivîsandina edebi-
yata Kurdî bûm û min rewşa ziman û edebiyata Kurdî 
dida ber çavan, min digot ez ê hemû jiyana xwe tenê 
bi Kurdî binivîsim. Heke min ji destpêkê ve ev enerji-
ya xwe bidaya Swêdî, bêguman min ê niha bi çendan 
kitêbên Swêdî li dûv xwe hiştibana. 
Bi taybetî jî piştî ku ez ji bo Komîteya Karger a 
PENa Swêd’ê hatim hilbijartin û bûm berpirsiyarê 
Komîteya Nivîskarên Sirgûnê, fikra nivîsandina 
Swêdî jî li ba min xurttir bû. Digel ku min têkiliyên 
xwe ên germ bi nivîskarên Kurd re parastine, der û 
doreke min a fireh ji entelektuel û nivîskarên swêdi-
yan jî heye. Hem ew dixwazin tiştên min bi Swêdî 
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Min di vê romanê de hinekî xwe nêzîkî vê mijarê kiri-
ye, min bi xwe tu bersiv ji rewşa wan re nedîtiye û ez 
bi ser rêya rizgarêya wan jî venebûme, lê min xwest-
iye ez pirsekê bavêjim ortê da em li wan hay bibin, li 
ser rewşa wan bifikirin û belkî em wek rewşenbîr, si-
yasetvan û milet destê xwe dirêjî van hêjahiyên xwe 
bikin, keda wan bi bîr bînin û ji nû ve rûmeta wan li 
wan vegerînin. 
 
Nîzamettîn:  Di romana te de çîroka mirovên ji rêzê, 
yên bêçare, yên ku nexwedî serkeftinan in heye. Di vê 
pirtûkê de çîroka wan qehremanên mezin tune. Ev di-
yardeyek e ku tu jî dipejirînî ew qernê qehremanan di 
romanê de qediyaye. Gelo ew sedem çi bûn ku te ber 
bi nivîsandina romaneka wiha de bir ku her sê qerek-
ter mirovên ji rêzê ne?
 Cewerî: Celebên edebiyatê jî wek celebên jiyanê di 
hundirê guhertin û xweguhertinê de ye. Digel ku ev 
nêzîkî sî salî ye ez li derveyî welêt dijîm jî, dîsa ez 
piraniya karakterên xwe ji civata Kurdan hildibijêrim. 
Ez wan bi qelsî û xurtiyên wan hildibijêrim. Ew hem 
mêrxas in, hem tirsonek in. Hem hez dikin, hem hez 
nakin. Hem dixapin, hem dixapînin. Hem dikenin, 
hem digirîn. Hem radizên, hem şiyar in. Yanî mirov 
in. Barên ku ew nikarin hilgirin ez li wan nakim. Ez 
wan zêde nanepixînim, wan ji wan xurttir nîşan na-
dim û bi çol û çiyan naxim. Gava ez dibêjim karak-
terên min mirovên ji rêzê ne, bila neyê maneya ku 
karakterên min di civatê de bêyî fonksiyon in. Na, her 
yek ji wan fonksiyoneke wan heye, gelek caran ew 
temsîla tiştekî dikin û wek sembol jî dikarin werin 
nirxandin. Di romana ”Ez ê Yekî Bikujim” de ew sê 
karakterên ku tu wek mirovên ji rêzê bi nav dikî, sê 
kesên xwediyên sê serpêhatiyên cihê, sê cîhanên cihê, 
lê paşxana hersiyan yek e, ji eynî çavkaniyê derketine, 
di sê cihokên cihê de diherikin û di golekê de dicivin.
 
Nîzamettîn:  Heke qehreman qels ketibin, tu wan xurt 
nîşan nadî, tu wan nakî armanca propogandayê...
Cewerî: Rast e, heta ji min hatiye û heta ji min tê 
ez xwe dûrî edebiyata propogandayê digirim. Di 
dîrokê de, bi taybetî jî di dema tevgera Bolşevîkan de 
minaqeşeyên germ di derheqê edebiyatê de çêdibûn; 
ka gelo edebiyat ji bo gel e, an ji bo edebiyatê ye? Em 
dizanin ku berî şoreşa Bolşevîkan tradisyoneke xurt 
a edebiyatê li Rûsyayê hebû û piştî Fransayê Rûsya 
serkêşa edebiyatê bû. Bi dehan nivîskarên mezin ên 
mîna Pûşkîn, Tolstoy, Dostoyevskî, Gogol, Çexov 
û hwd. derxistibû. Lê ramana realîzma sosyalîst û 

biserketina şoreşa Bolşevîkan, ku bi xwe li dû avaki-
rina edebiyat û hunera qehremaniya partiyê, a karker-
an û a sinifa karker bû, mixabin, dawî li tradisyona 
xurt a edebiyata Rûsyayê anî û ji bilî çend nivîskarên 
propogandîst û şelaf gora edebiyata ewçend dewle-
mend kola. Almanyaya nazîst da dû eynî şopê û xwest 
qehremanan biafirîne, xwest huner û edebiyata qehre-
maniya nijada arî derxe û bilind bike. Lê me dît ku ew 
awayê huner û edebiyatê wek îdeolojiyên afiranderên 
xwe vala derketin. Armanc bi edebiyatê divê ne ew 
be ku tu Ramboyan (ez behsa Rimbaud nakim, ji ber 
ku ew jî wek Rambo tê binavkirin û di hin zimanan de 
welê jî tê nivîsandin) 
biafirînî, divê tu xwe 
dûrî mirovên ji rêzê û 
humanîzmayê negirî. 
Dostoyevskî bi mi-
rovên ji rêzê, bi rebenî, 
dilpakî û safîtiya wan 
mirovên xwe bûye 
Dostoyevskî û loma jî 
nemir bûye. Çîroka ra-
mana min a qehremanî 
û antîqehremaniyê, an 
jî a qehremanî û mi-
rovên ji rêzê ev e. 
 
Nîzamettîn: Di wêjeya 
Kurdî de hebandina 
qehremanan heye. 
Nivîskar bi yekî digi-
rin û dertînin asîmana. 
Mirov dibêje qê tirsek 
heye, destê xwe nadin 
vê dema em tê de ne. 
Wan kesên rojane li 
derdora me ne yên feqîr, belengaz, bêçare, yên jirêzê 
wek karekterekî venagûhêzin nav berhema xwe. Vêca 
gelek nivîs di derbarê pirtûkên te de hatine nivîsan-
din. Ji wan nivîsan ez gihîştime du xalên sereke. Yek;  
romana Firat Cewerî berevajî romanên nivîskarên 
Kurd ên dîtir vê  pêvajoya em tê de ne hildide dest. 
Didu; karakterên xwe ji wan mirovên jirêzê yên ku 
em di jiyanê de her roj rastê wan tên hildibijêre... 
Cewerî: Ji bilî çend salên xortaniyê min siyaset nekiri-
ye û ev sîh sal in ez dûrî siyaseta rojane  a partîtiyê me. 
Lê ev sîh-çil sal in jî siyaset ji rojeva me derneketiye. 
Em di civat, di şîn û şahiyên xwe de her siyasetê dipe-
yivin. Ev nêzîkî çil salî ye ku Kurd bi awayekî aktîv 
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tevgerên wan di bîra min de, peyv û mîmîkên wan li 
ber çavên min bûn. Erê, min du mirov ji civatê hild-
abûn, ew nas kiribûn, daketibûm kûraniya ruhiyeta 
wan, bi psîkolojiya wan mijûl dibûm û ne ku ji wan 
re li riyeke azadiyê digerêyam, lê min dixwest ez wan 
derxim, eşkere bikim û bikim ku em, civata me, li ser 
wan bifikirin. Heke min ev roman nenivîsanda, ez ê 
ji aliyê ûjdan û berpirsiyarêya nivîskariyê ve mehû 
bibûma, têk biçûma. Van herdu karakteran wê heta 
mirinê dev ji min bernedana. Wê bihatana xewna min, 
têketana xeyalên min û xewên şevan li min biheri-
mandana. Bi rastî jî piştî ku min ev roman nivîsand, 
min bêhneke kûr î ji dil berda û ez pê rehet bûm. Lê 
di pêvajoya nivîsandina wê de ez ketibûm rewşeke 
xerab, ez di kirasê herdu 
karakteran de digerêyam 
û ez pê gelekî diêşiyam. 
Min ev roman pir ji dil û 
bi germî nivîsand. Loma 
jî gelek caran bêyî hemdê 
min hêsirên min diherikîn. 
Temo û Dîana li ber çavên 
min diketin rewşên xerab, 
ew di nava pirika jiyanê de 
vedigevizîn û min nikarîbû 
tiştek bikira; min nikarîbû 
ew ji wî celebê jiyanê riz-
gar bikirana. Min xwe se-
beb didît, ez bûm ê ku bûbû 
celadê van herdu dilpakên 
welêt û bi dû cîhan û jiyana 
wan ketibûm. Heke min 
bixwesta min dikarîbû qed-
era wan biguherta, lê heke min qedera wan biguherta 
ez ê hingî nebûma afiranderê wan û ew ê jî nebûna 
ew. Aniha ew hene, dibe ku ew bibin sebeba ku em 
li dû bi sedan Temo û Dîanayên din bigerin, destên 
alîkariyê dirêjî wan bikin, di ber dilê wan bidin, wan 
ji rewşa kambax rizgar bikin û ji berdêla ricimandinê 
xelata rûmetê bi wan ve bikin. 
 
Nîzamettîn:  Tu çima karakterên wiha hildibijêrî, 
armanca te bi vê yekê çi ye?
 Cewerî: Min berê jî di çend nivîs û hevpeyvînên xwe 
de gotiye, armanca min ne ew e ku ez li dû qehre-
manan bigerim. Her kes dikare pesnê qehremanên 
xuyayî bide. Qehremanên xuyayî xwe nîşanî her kesî 
didin, ew diyar in û şabaş bi ser wan de dibarin. Ez 
berevajiyê wê dikim, ez li dû qehremanên veşirtî di-

gerim û wan derdixim rûkala dinyayê. Ew, ên ku bi 
rastî qehreman in lê ketine xefika jiyanê û nikarin jê 
derkevin. 
Li Ewrûpayê, li civatên modern an jî li sîstemên ku 
qîmeta mirovan û mafên mirovan lê heye, gava mi-
rovek tade lê hatibe, sîleyek an jî du pehîn lê ketibin, 
an jî bi awayekî hatibe tehdîtkirin, ji bo ku ew mirov 
ji tirs û trauma xwe rizgar bibe, ew bi mehan diçe ser 
doktor û psîkologan. Em dizanin ku bi hezaran keç û 
xortên Kurdan ketine zîndanan û di îşkenceyên giran 
re derbas bûne; bi deh sal û panzdeh salan di zîndan-
an de mane. Gava derdikevin, ma ew ji êşên xwe, ji 
traumayên xwe rizgar dibin? Kî li van mirovan xwedî 
derdikeve? Kî destê alîkariyê dirêjî wan dike û wan 

ji nû ve adapteyî jiyaneke normal dike? Ew di nava 
civata ku êdî ji wan re xerîb bûye de, roj bi roj dihelin 
û roj bi roj di agirê êşa xwe de dişewitin. 
Di salên nodî de bi hezaran xort û zilamên Kurd 
hatine kuştin. Gelo çi bi malbatên wan kuştiyan hat? 
Jinên wan ên ciwan ketin çi rewşê, li ku ne, çi dikin, 
di psîkolojiyeke çawa de vedigevizin? Çima li hin ba-
jarên Kurdan bi sedan keç û jinên Kurdan rizgarêya 
xwe di xwekuştinê de dibînin? Keçikên Kurdan ên 
çekdar ku mîna xezalan li çiyayên welêt dibezin, 
gava ku dikevin destên hêzên dewletê, di îşkenceyên 
nedîtî re derbas dibin, sir nadin û derbasî aliyê neyêr 
nabin, gelo ew dikevin çi rewşê; an jî hêzên dewl-
etê wan bi çi awayî mecbûrî jiyaneke bêrûmet dikin? 
Gelo em çiqasî serê xwe bi vê mijara damarjiyanê re 
diêşînin û li riyên çareseriyê digerin?
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Nûdem’ê a pêşî derxist. Bêguman berî derxistina he-
jmara pêşî ez bi salan ji bo amadehiya wê xebitî bûm, 
min têkilî bi nivîskarên Kurd ên seranserî dinyayê re 
danîbû û ji wan re soza derxistina govareke edebî a 
serbixwe da bû. Fikra kê a siyasî çi bûya, kî siyasî 
çawa bifikirêya, bala min nedikişand, bala min li ser 
kalîteya nivîs û naveroka wan a edebî bû. Di destpêka 
weşana Nûdem’ê de herçiqas hin zehmetî derketin 
pêşiya min jî, lê ji ber ku haya min ji wan zehmetiyan 
hebû û min xwe ji wan zehmetiyan re amade kiribû, 
min di demeke kurt de zora zehmetiyan bir û piştî 
weşana çend salan a bêyî navbir Nûdem bû navek, bû 
navnîşanek û di edebiyata Kurdî de bû pîvanek. Di 
Nûdem’ê de du nivş gihan hev, Nûdem’ê doh gihand 

îro, îro ji sibehê re amade kir. Wê xwe spart paşerojê 
û berê wê li pêşerojê bû. Ew bi demê re meşiya û 
hevdem tevgerêya. Siyaset ji siyasetvanan re hişt û 
edebiyat kir karê edebiyatvanan. Di pêvajoya deh 
salên weşana Nûdem’ê de edebiyata Kurdî hem li 
Swêd’ê, hem jî li deverên din ên dinyayê aktuel bû. 
Ez dibêjim belkî loma ye ku Nûdem tê bîra mirov û 
hê jî edebiyathezên Kurd li Nûdem’ê digerin. 
 
Nîzamettîn:  Berî ku ez werim ser romana te ya nû 

”Ez ê yekî bikujim” ez dixwazim vê bipirsim; gelo 
Nûdem’ê bandoreka çawa li Nivîskariya te kiriye? 
 Cewerî: Herçiqas Nûdem ji karê min ê nivîskariyê 
re hinekî bûbe asteng û kiribe ku Nivîskariya min 
hêdîtir bimeşe jî, dîsa ji bo min tecrubeyeke mezin bû. 
Ji ber pirbûna karên Nûdem’ê, min kêm dinivîsand, 

lê ez bi şev û roj li ser nivîsên Nûdem’ê dixebitîm. 
Dema Nûdem’ê ne wek niha bû, Internet ji bo me 
xewnek bû, komputer kêm bûn, sînor girtî bûn, rewşa 
Kurdan kambax bû. Ji hemû perçeyên welêt ji me re 
nivîs dihatin. Kurdên binxetê, ên bakur, başûr û ro-
jhilat nivîsên xwe bi destan dinivîsandin, carina jî bi 
destan dişandin. Gava wan bi postê dişandin, ew li 
sînoran asê diman û polîsan dest datanîn ser. Hingî 
Nivîskariya Kurdî baş rûneniştibû û gelek kes di 
Nivîskariya xwe de xam bûn, min nivîs serast diki-
rin, ew li komputerê bar dikirin, formek dida ziman 
û naveroka hinek nivîsan û bi wî awayî diweşandin.   
 Berî Nûdem’ê bi salan tecrubeya min a nivîska-
riyê hebû, çar-pênc kitêbên min derketibûn, min di 

redaksiyona govaran 
de cih girtibû û di gelek 
govar û rojnameyan de 
nivîsandibû. Dibe ku 
Nûdem’ê di warê edîtorî 
û disiplîna xebatê de tesîr 
li min kiribe, ez tê de pi-
jiyabim, lê ji aliyê din ve 
ez dibêjim wê tesîreke 
neyênî li Nivîskariya 
min û tempoya min a 
nivîskariyê kir. Belkî 
îro ji berdêla deh cildên 
Nûdem’ê min deh ro-
man li dû xwe hiştibûna. 
Bêguman ev belkî ye, lê 
ji ber ku Nûdem’ê di ede-
biyata Kurdî a modern de 
demek vekir û navê xwe 

lêxist, ez tu poşmaniyê his nakim û dibêjim xwezî 
min deh salên din jî Nûdem derxistibûya. 
 
Nîzamettîn: Tu hinek dikarî bahsa pêvajoya nivîsan-
dina romana xwe ya dawî ya bi navê “Ez ê Yekî Bi-
kujim” bikî? Çi bû sedem ku te biryar da tu vê ro-
manê binivîsî?
 Cewerî:  Ji mêj ve ye min fikra vê romanê bi xwe re 
hildigirt. Ez gelek caran pê diêşiyam. Ez gelek şevan 
ji xewê dipengizîm, mîna qehremanê romanê Temo, 
ji xewnên kabûsî şiyar dibûm û di xeyalan de diher-
ifîm. Ez di xeyalên xwe de bi mehan, belkî bi salan bi 
herdu karakterên sereke; bi Temo û Dîanayê re jiyam. 
Min ew wek motîv ji jiyana rastî girtine, lê di fantazi-
yên xwe de ew bi laş û gewde kirine û kirine perçak 
ji xwe. Ez bi ku de biçûma ew bi min re bûn, liv û 
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Stockholm - Firat Cewerî li Dêrika Mêrdîn’ê hatiye 
dinê. Di destpêka salên heftêyan de bi malbata xwe 
re koçî Nisêbîn’ê kir û di dawiya heftêyan bi hin 
hevalên xwe re komeleyeke kulturî ava kir. Nivîska-
riya Cewerî ya bi Kurdî jî di wan salan de destpêkir. 
 
Firat Cewerî bi armanca nivîsandineke azad di sala 
1980an de terka welêt kir û li Swêd’ê bi cih bû. Di 
heman salê de jî wî kitêbeke xwe da çapê. Ji wê salê 
û bi vir de Cewerî di nav tevger û çalakiyên edebiyata 
Kurdî de ye. Di destpêka salên 80an de wî bi nivîs 
û çîrokên xwe beşdarî li govarên Kurdî ên seranserî 
dinyayê kir. Wî di adara 1992an de dest bi weşandina 
govara Nûdem’ê kir û deh salan bêyî navbir derxist. 
Herwiha Cewerî bi rêya Nûdem’ê bi çendan navên 
nû li edebiyata Kurdî zêde kirin û di aktuelhiştina 
edebiyata Kurdî de roleke mezin lîst. 
 
Di prosesa weşana Nûdem’ê de Cewerî govareke 
xwerû werger bi navê Nûdem Werger derxist û 
weşanxaneya Nûdem’ê ava kir. Wî govara Hawar’ê 
ku bingehê edebiyata 
Kurdî ya nûjen e, ji nû 
ve civand û mîna du 
cildan çap kir. 
 
Heta niha F. Cewerî 
di warên cihê de çar-
deh kitêb nivîsand-
ine û panzdeh kitêb jî 
wergerandine Kurdî. 
Çîrok û kitêbên Firat 
Cewerî wergerêyane 
Swêdî, Almanî, Er-
ebî, Tirkî, Farsî û zara-
vayê Soranî. Herwiha 
çîrokên wî di antoloji-
yên Swêdî, Almanî, Er-
ebî û Tirkî de jî cih gir-
tine û bûne fîlm û piyes.
 

Firat Ceweriyê ku hê jî li Swêd’ê dije, endamê Yekîti-
ya Nivîskarên Swêd’ê ye û di Komîteya Karger ya 
PENa Swêd’ê de jî berpirsiyarê nivîskarên sirgûnê ye. 
 
Nîzamettîn: Gelek nivîskarên Kurd li Swêd’ê mane 
û dimînin jî. Xebateka hêja a kurmanciyê li Swêd’ê 
hatiye kirin. Lê dema ku mirov dibêje Swêd yek-
ser Nûdem tê bira mirov. Tu dikarî hinekî behsa 
Nûdem’ê bikî?  
 Cewerî: Rast e ku rola Kurdên Swêd’ê a di warê zi-
man û edebiyata Kurdî de diyar û berbiçav e. Her-
çiqas destpêka vê xebatê dirêjî salên heftêyan bibe 
jî, bêtir piştî salên heyştêyan û bi xurtî jî di destpêka 
salên nodî de xwe nîşan da. Di wan salan de gelek go-
var û rojnameyên Kurdan derdiketin, lê giraniya wan 
siyasî bûn. Digel ku ew organên rêkxistin û dezgehên 
siyasî bûn, dîsa wan cih didan edebiyatê jî. Ez nêzîkî 
wan govaran dibûm, min bi awayekî aktîv alîkarêya 
hinan ji wan dikir û ez bi nivîsên xwe jî beşdarî hinan 
dibûm. Lê wê yekê ez têr nedikirim. Ez hingî abo-
neyên zêdeyî panzdeh govarên edebî ên Tirkî û Swêdî 

bûm. Min ew dix-
wendin, min bala xwe 
dida naveroka wan û 
estetîka wan dianî ber 
çavên xwe. Gava ez 
baş têgihîştim ku wê 
edebiyata Kurdî tenê 
bi çend rûpelên ku di 
govarên siyasî de têne 
weşandin bi pêş neke-
ve, qonaxan gav neke 
û cihê xwe ê pêwîst di 
nava edebiyata cîhanê 
a modern de çêneke, 
pêwîstiya derxistina 
govareke edebî a di 
pîvanên govarên din-
yayê de li ba min pey-
da bû û min di bihara 
1992an de hejmara 

Ez Di Romanê de Teknîkên Nû Diceribînim
 Hevpeyvîn: Nîzamettîn Akkurt


