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            الزۆ

)١٠٠١(
دنیا گەرم بوو

خۆر کەوتبووە سەر چیمەنتۆی سوور
بەبەر چاوی مسگەرەکانی کۆاڵنەوە هاتیت

ئەو پیاوانەی پێستی سپی دەیترساندن

کتێبی نووسینەوەی
هەزارویەک خەون
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خۆر گەیشتە ناو ئینجانەکان 
ڕووناکی بە دەماری باخچەدا ڕۆ چوو
چیمەنتۆی سوور داغ بوو

 بە کراسێکی ڕەشەوە 
تۆ دەرکەوتیت

لەودیو ماڵەکەی منەوە
سەموونفرۆشەکە هاوار دەکات و
من و تۆ دەنگمان لەگەڵ ئەودا ون 

دەبێت
میوەفرۆشەکە بۆنی کاڵەک لە 
دەمی دێت

من لە بری کاڵەک زمانی تۆ دەخۆم 
کوتاڵفرۆشەکە مەترێک
        قوماشی نیپاڵی
دەدات بە سکێکی بازنەیی
هەوا لە ژوورەکەمدا دەتاسێت 
دەستی تۆ
لەسەر یەکەم قۆپچەی کراسەکەمە،
تێکەڵ دەبێت لەگەڵ ماستفرۆش و 

سەوزەفرۆشەکان سەدای تۆ،
مەال دەنگخۆشەکەی کۆاڵنی ئێمە

 بانگ دەدات و
پانتۆڵەکەت لەسەر کەمەرت دەترازێت

ردەم
دەبیسە

ئە
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قۆپچەی کراسی ڕەشت 
لەناو دەستی مندا سەرگەردان

زەوی سووڕی خۆی تەواو دەکات
خۆر لە ناوەڕاستی سینەمە

من و تۆ سووڕێکی خەوتن تەواو دەکەین
تۆ نیوەی دەرگه کەت کردووه تەوە 

پاژنەت لەسەر تاکێک لە پێاڵوەکانتە
ماچێک بە سەری پەنجەکانت دەنێریت  

پیاوانی گەڕەک لێت دەڕوانن
ئەوانەی پێستی سپی وەک مەترسی دەبینن

من لەمدیو پەنجەرەکانەوە
بیر لەوە دەکەمەوە 
دەنگی پێاڵوەکانت
لەودیو دەرگه کەم
      سەدای هەیە

لەناو دەنگی زبری شاردا
                  ون دەبن

                         هەنگاوەکانت
تۆ مەعشووقی کۆچەریی منیت

)١٠٠٠(
دڵم 

بەوە دەلەرزێت

ئەدەبیسەردەم
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بەوە بزە دەیگرێت
کە چاوەکانت تەڕ دەبن و
بۆینباخەکەت شل دەکەیتەوە

)٩٩٩(
دیواری ژوورەکەم درزی بردووە
سیسەمە دارینەکەم بۆنی پێستی لێ دێت
کتێبە زەردەکانم لەسەر زەوی پەرێشان

گۆزەیەکی شکاوی شەراب و
ملوانکەی مێخەکم ئەڤین دەگۆڕنەوە
جامێکی ستیل لە تەنیشتمەوە

              لێوی دەلەرزێت

من ژوورەکەمم خۆش دەوێت
ئەوکاتانەی دەنگی درزی دیوار و 

سیسەمی دارین و پەڕەی زەردی کتێب و
                          گۆزەی شکاو دێت
ئەوکاتەی بە دوو لێوی گەرمەوە

جامی ستیل بەتاڵ دەکەینەوە 
سەرمان لە یەکتر نزیک دەکەینەوە و
                دەیکەین بە ئاوێنە

ردەم
دەبیسە

ئە
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)٩٩٨(
تۆ هەزاران سێبەرت هەیە و

وەک برا بەسەر پیاوەکانی دنیادا
                 دابەشت کردوون

من لەسەر ئەم زەوییە
حەزم لە هەزارە و

تاکوتەنیا ئەڤینداری تۆم

)٩٩٧(
کچێک لەناو مندایە

             خوشکی بچووکی تۆیە
گۆرەوییەکانت دەشوات

ژنێک لەناو مندایە خەون دەبینێت
                   دەزگیرانت بێت

کراسی سپیت بۆ دابکەنێت
ئەستێرەی بچکۆلەی سوورت 
بداتێ

گەر لەگەڵ تۆدا 
پیر نەبووم
حەز 

ئەدەبیسەردەم

12



دەکەم دایکت بم 
دڵم الت بێت، 
بۆت بگریم و
هێندە خەمت لێ بخۆم
پرچەکانم سپی ببن 
لەسەر گۆڕی پیاوچاکان

بۆت بپاڕێمەوە
خودا مرازی دڵت حاسڵ بکات
                      کوڕەکەم!

)٩٩٦(
بە پەنجەکانی

قردێلەی قژمی کردەوە
پارچەیەک قوماشی ئاوریشم
            کەوتە سەر زەوی
مێروولەکان ژوورەکەیان بەجێ 
هێشت

)٩٩٥(
پێم مەڵێ دنیا گەورەیە

دەستت بەر هەر ژنێک بکەوێت
ردەم

دەبیسە
ئە
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جێپەنجەکانت لەسەر گەردنی من
                       دەردەکەون

)٩٩٤(
بیر لەوە دەکەمەوە

چەند جار زنجیری تەنوورەکەم
قۆپچەکانی کراسەکەم 

بەو پەنجانەی تۆ
دەکرێنەوە و
دەترازێن و

دادەخرێنەوە 
تۆ

هەر هیچ نەبێت 
شتێک بڵێ 

بۆ ئەوەی کەوتنەخوارەوەی 
جلەکانم بۆ سەر زەوی
تاکە دەنگێک نەبێت 

من گوێم لێی بێت،
مەسیحی من! ئەدەبیسەردەم
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١                       
نووح بەچاوی خەواڵووەوە چووە بەر ئاوێنە 

بە جۆشی ئاكام و هەڕەشەوە گوتی  
سەباح ڕەنجدەر

تەمەنی من 
لە تەمەنی تۆ 

گەورە و دنیادیدە ترە 
بۆ ئەوەی لەوە زیاتر دڵم نەشكێ

بەرژەوەند وا دەخوازێت لە یەكتر ون بین 
كە دوایین هەناسەش دەدەین 

بیر لە یەكتر بكەینەوە 
دوو برادەر بووین لە یەكتربینیندا دەترساین 
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نووح زیاتر بمێنێت دەبێ  بە چی و چیتر ڕوودەدات 
ملوانكەیەك لە ملی بەردی بن دۆڵ دەدۆزێتەوە 

دەنكەكانی پێ   ناژمێردرێت 
ئاوێنەش گیر دەخوات بە دەستی دەموچاوەوە 

دڵی پێیان دەگوشرێت
تەنیا لە تەمەن زۆریدا شاخی كەڵەكێوی جوان دەبێ  

زەنگ و دەف 
لەناو لكەكانی شاخی كەڵەكێوی 

یەكتر دەناسن و ڕووخۆشی بۆ یەك دەنوێنن
و  داواكاری ئەشق    
خەاڵتی دیدار             و 
مەئوای جاویدانی         و 

خەرمانی خودایی 
خۆشەویستی نێوان كۆتر و دانەوێڵە 

تا ئەوپەڕی بوون پشكوتووە
كۆتر لەسەر گۆگردی داغ پێیەكانی جوان دانانیشن 

ڕوخساری یەكەمی سروشت بزەیەك دەكات 
بەو بزەیە دەگەڕێینەوە ماڵەوە               

 

2                             
باڵی فریشتە لە بەرزبوونەوەیدا چۆنە و چ دەبەخشێت 
لە دابەزینیشی هەمان 
گۆڕانكاری لە ڕووناكیدا 
سبەینە ڕەنگێك 

ئەدەبیسەردەم
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نیوەڕۆ ڕەنگێكی تر 
دەمەو ئێوارە تێكەڵەیەك لە هەردووكیان دەدرەوشێتەوە
شووشەم لە پەنجەرە گرتەوە 
سەرنجی شەختە دەدەم 
كاتێ  درز دەبات و دەكەوێت 
كەروێشكی ناو تەڵە 

لە چەقۆ نزیك بووەتەوە 
چاوێك بە زەویی دەوروبەری خۆی دەگێڕێت
من هەڵە بووم

ئەوە ڕێگا نەبوو پێیدا چووم 
بگەڕێمەوە النە 
دەنگە عەنباركراوەكانی باپیرانم لە ئاسمان دەگەڕێنەوە الم 
هەست بە هەموو شتێك بكە 

3                             

لە لەدایكبوونم داپیرم ناوچەوانی بە ئاوی پیرۆز تەڕ كردم 
گۆالوی بەركانی 
ڕەنگی ئاوی خدری ناسیوە 

كە ڕەنگی ئێمەیە 
ئێمە ئەو كەسانەین لەناو كەشتیی نووح نوێژمان كرد

لە كەنار نوێژمان كۆتایی پێ نەهێنا 
دروود بۆ ئەو خاكە پاكەی كەنار

نوێژی لێ  دێ  
ردەم

دەبیسە
ئە
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دوای هەورە تریشقە دابەزین 
مێرگ گوڵەكانی كەوت 

بێدەنگ مایەوە 
بە هۆشێكی تاسەدارەوە 

بیبەرێكمان خستە دەممانەوە 
بۆ ئەوەی لە لێكدانەوەی هێڵەكانی ناولەپمان خەواڵوو نەبین 

هەڵێنانی هێما و ڕازی ناولەپ 
گۆڕەپانی جەنگە پاڵەوانی تێدا دەشكێ 

            ٤                   
كوللە 

هێشتاكەش ئومێد و هەتاو لەسەر ناوچەوان الدەدەیت 
گوللە 

هێشتاكەش لە شكستدا ڕەش هەڵدەگەڕێی و دووكەڵی شۆڕبووەوەی 
بنمیچی 

زللە 
هێشتاكەش گەرمایی لە ڕوومەت دەمرێنی و خەاڵتت خاڵی خوێنی 

مەییوە 
كەللە 

هێشتاكەش ڕێگاكان بە لكی زۆرەوە تێتدا ئاوەدان 
دەبنەوە 

منیش هێشتان بەدەوری جەستەی گەرم و زیندووی خانمی شیعر 
دەخولێمەوە
خانمی شیعری ئەمەكدارم بە 

ئەدەبیسەردەم
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لە مردندا لێوەكانم بكەرەوە فەرموودەی ماوم دەبیستیت 
شیعر بەخێرهاتنی باوكە ئادەمی كردووە 
النكی دایكە حەواشی ڕاژاندووە   
               

٥                   

ڕۆژ لە خەوی گرانی ما هەڵنەهات 
ڕووناكی دڵ و گیانت بە چراكەمەوە هەڵدەواسم

شەوی بێ  بەیان 
ئەستێرە و مانگ بێ  سەروشوێن نین 
بیرەوەری زەوین و شەپۆل دەدەن 

و  ڕوون 
ئارام      و 
هێمن     و 

پڕتاسە 
وەك ڕوومەتی ئاسۆ بە بۆنی گزنگ 
بێ  پرس تا ئەوپەڕی مەستی بە دوایاندا دەڕۆم 
ئەستێرە و مانگ هاتنە خوارەوە و لەگەڵمدا پیاسە دەكەن 
ئەوین بە شەقامەكاندا ڕژا

نواڵە لە چیاكانی بەهەشتەوە
دێتە خوارێ  و بەو ناوەدا تێدەپەڕێ 

ئەشق لەبن حەوت پەڕەی دڵ و گیان 
دەدوێ  و  قسەی شەیدابوونی خۆیت پێ  دەڵێ  

سێوی نەخواردووی پێیە 
ردەم

دەبیسە
ئە
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زەوی لە ڕۆژ نزیك دەبێتەوە 
تین و توانای خەمڵین لە خۆر وەردەگرێت

بای كۆچەری 
بای سەرخۆش لە سەروپرچی  درەختی دەنگخۆش الدەدا 

ئاگرێك چا و نانی لەسەرە 
خەریكە خامۆش دەبێت

ڕوخساری چا و نان بەو ناوەدا دەسووڕێنەوە 
خێزانێك ڕۆشنایی دەمژن و گەرم دەبنەوە 

شتێك دەبینن دەفڕێت و سێبەریان لەسەر دەكات  
شتێك هەموومان دەتوانین بیكەینە باڵی خۆمان

٦
فاڵگرەوەیەك ڕێنمایی كردم 

لە ساڵی مردنی دایناسوورێكی نەرمونیاندا  
مۆم لەسەر كێلی بگرێنم
مار تاجیش لەسەر بكات 

ژەهر لەبن تاجەكەی نامەبەرە 
دەڕژێتە حەوزی دەستنوێژگرتن

نامە تەنیا باڵندەی خۆشخەبەر نایهێنێت  
ناسینی بەهار دژە ژەهرە و نامە بزەیەكی  بەخشندەیە
دەمانباتە خەونێكی هێمن و ئاكاری شەرمنی گوڵەوە
دەركەونەوە ئاكاری شەرمنی گوڵ دەركەونەوە 
ئاواز لە گۆرانی نادزرێت 
ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە

ئەدەبیسەردەم
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٧      

دوای چل شەو و چل ڕۆژ باران بارین 
كەشتیی نووح لەپێش ماڵی ئێمەدا گیرسایەوە
سەرنشینەكان 

و سەرگەردان  
وەڕس             و 
مات               و 

الرەمل            کەوتن
  

فەرموون ئاگری دلۆڤانیم بۆ كردوونەتەوە
لە دەوری ئاگر گەرم بوونەوە 

هەموو ئەو شتانەم پێشكێش كردن 
كە خوداوەندەكان پێشكێشی دەكەن 

دوای ئەوەی دەماریان توند بووەوە 
دەستیان بۆ چاویان برد 
زانیم شتێكی ئەوتۆیان لە یادەوەری لە بیر نەماوە 

لە ماڵی مندا فێری دەمودوو بوونەوە 
توانییان دووبارە بیربكەنەوە و ژمارەی  
كاتژمێرە هەڵواسراوەكان بخوێننەوە    
ژیان ئازاد و پڕ لە ئارەزوو بە پێشماندا 

هاتە پیاسە و خۆشڕوویی نواند 
تەماشای قووڵیی دەمار و خوێن و گۆشتیمان كرد 

بە خێرایی تیرێك 
ردەم

دەبیسە
ئە
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پەڕوباڵ بۆ فریشتە تاقانەكان گەڕایەوە 
كاسەی زێڕین پڕ بووەوە و بەرەو سەرەتا بووینەوە 
خانمی خامۆشی پرچی لە تیشكی فانۆس زەردترە 

ناوونیشانەكان 
١:هەڕەشەی نووح

2:گەڕانەوەی دەنگی باپیران
3:هێما و ڕاز

٤: چوارین و من
٥: درەختی دەنگخۆش

٦:ئاهەنگی ساڵی مردنی دایناسوور
٧:پڕبوونەوەی كاسە

 

ئەدەبیسەردەم
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ئۆنەر موور
و. لە ئینگلیزییەوە: شێرزاد حەسەن

لە شەوێکى درێژدا
لە میانەى دوو خەوندا میوانم بوویت     

هەر لەو رۆژەدا کە پرسەى خۆت بوو ..         
کەچى چاپووک و زیندوو.. روون و ئاشکرا ..            

سەرگەرمى دوا ڕاو رەسمى وەڕێخستنى تەرمى خۆت ..
ساڵو و چاکوچۆنى و خێرهاتنى میوانەکانت              

لە ژوورێک ڕۆشنایی خۆڵەمێشى و پەنهان تێڕژاو .. 

ت
یس

ەو
ۆش

خ
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لە شوێنێکدا کە بۆ ڕۆژێکى واهى تەواو نەشیاو بوو.. وەلێ تاوێک و 
تین و تاوى هەتاو داڕژاو..

دیوارەکان بە رەنگى قۆخ یان  قەیماغ  وەرگەڕان..
لەوالوە لەسەر سەکۆکە دارەبازەیەک بە رەنگى تەباشیر..

چاوەڕوانى تۆیە.
لەوە دەچوو کەسکت پۆشى بێت، سەوزێکى بەهاری ..

قۆڵ درێژ.. سەوزباو .. 
یەکاندەردوو.. لە چەخماخەیەکدا تۆ وەک خانمێک دەتنواند

وەک من مەزەندەى بکەم لە شێوەى دایکت بووبێت ـ
بە سەر و پرچێکى ڕەشەوە.. دوو برۆى پەیوەست و گۆشەدار.. 

بە نێو نیگاى یەکالییکەرەوە.. نێوچاوان گرژ
سەرسام و ئەبڵەق..!

هەموو ئەوانەى دەیانناسین ئامادە بوون..
کەسانێک کە من نەمدەناسین..

شاعیرێکى هاوڕەگەزباز و مەزن، کە هەنووکە پیر و درێژ دەینواند..
ڕووخسارێکى گەش.. چاوێلکە لە چاو.. شاڵ لەبەر.. 

شاڵێکى بە دەست چنراو .. قاوەیی و »سینایی«
کە لە سەر و ملییەوە ئااڵ بوو.. هەر وەک ئەوەى ژنە 

عەرەبێک بێت
    تۆ لە ئامێزت گرت. ئەوەیان یەکەمجار بوو کە 

من پیاوێک ببینم..
   پیاوێکى دیکە ماچ بکات و بە 

»خۆشەویست« و یار بانگى بکات

ئەدەبیسەردەم
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     منیش بەوە سەرسام بووم کە چى واتان لێدەکات..

                                   واهى و سۆزبارانە لە یەکدى ڕابمێنن..
                                    رێک لەسەر رۆخانەى مەرگدا

لە ناکاو کەس لەو ژوورەدا نەما.. لەو حەوشەیەدا
  کە تەرمەکەى لێبوو.. کە مەرگ تیایدا سەروەر بوو..

                             هیچ کەسێک.. بێجگە لە من و لە تۆ.

هاوکات تەرمەکەش.. کە بەسەر ئاوەوە دەلەنگییەوە..
                              ئاوێک کە شینێکى کاڵ دەینواند..
تەرمەکەش لەوەدا بوو شى ببێتەوە..
       وەک شتێکى لە بار بۆ توانەوە کە لێکدى هەڵبوەشێتەوە..

واى لە تۆ.. واى.. بەو هەموو نەخۆشى و الوازیتەوە.. باریک و بنێس
                    هەنگاو بە هەنگاو ڕووەو ئاوەکە دەخزایت..
کە تا ئاستى ڕانەکانت هەڵکشابوو..
بەدەم بێزاری و دڵشکانەوە.. لە تاو رەنج و کۆشش و تەقەلالیەکەوە
              زێدە کوشندە.. کە خەریک بوو دەگریایت..
 لە هەوڵى بێ وچان کە تەرمەکەى خۆت لەو ئاوەوە دەربهێنیت
               بەو مەرامەى کە نەهێڵیت هەالهەال بێت و هەڵبوەشێتەوە.
من لە تۆ ڕادەمام.. تاوێک و پاشتر خۆم لە تەک تۆدا بینى..
        من و تۆ لە ئاوەکەدا. 
    پێکەوە سەرمان دەردەهێنا و دەلەنگینەوە..!

ردەم
دەبیسە

ئە
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من لە ناو گەرمەى خەونێکدا ڕادەبم
           وەلێ وێڕاى رۆشنایی بەرەبەیان

                    هەمدیس دەکەوەمەوە ژێر بارى خەوێکەوە
تۆش هۆ لەوێدا وەستاویت.. تا رادەیەک سەرحاڵ دەنوێنیت

                              بە پڕتاو بە قاڵدرمەکەدا سەردەکەویت.
 هاوزەمان کە من و تۆ پێکەوە رووەو ژوورەکە هەنگاو دەنێین..

    من خەونەکەى خۆمت بۆ دەگێڕمەوە..
                                    لەمەڕ ئەو شاعیرە کەڵەگەت و 

هاورەگەزبازە..
تەواو پیر و خەڕۆ.. دیار و بەناوبانگ لە ژێر شاڵەکەیدا..

    کە تۆى لە ئامێز گرت.. تۆش توند گوشیت بە خۆتەوە..
                    بە خۆشەویست و دۆستى ئازیز بانگت دەکرد.

ئۆه... تۆ دەژنەویت.. بەدەم خەندەیەکى تەریو و تۆراوەوە
     هەر دوو باسکت لە بااڵمەوە دەئاڵێنیت..

   بەرزم دەکەیتەوە و هەڵمدەگریت و ڕامدەفڕێنیت 
                   ئەو کاتەى من نایخوازم و مان دەگرم و قایل نیم:

من ناخوازم هەڵمبگریت.. لەوەدایە بمریت
                                     پشتى خۆت بشکێنیت«.« 

هەنووکە بە بەرگێکى کەتانى شڕەوە.. 
..چەندە لە منداڵێکى بەردەست دەچیت      

             هەر وەک ئەوەى خۆت بۆ نمایشێک 
ساز کردبێت. ئەدەبیسەردەم
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خۆشەویستەکەم.. من کەوتمە سەر رێگاى پیاوێک
چ پیاوێک .. هەر کە دەستى لێدام و .. داگیرسام                  
                              من سیپاڵێکى جوان و رەنگ بواردووم لەبەردایە
هەردووکمان وا لە ژوورێکداین
ئەو کە بە هەموو قەد و بااڵمدا سەفەر دەکات و رامدەموسێت   
 هەرتک دەستەکانى من                                                 
کراوەن

                                              ئەو کاتەشى کە بە دڵ و کوڵ لە رووخسارم ڕادەمینێت
یان هەموو لەشم بە چاوەکانى دەخوات
 هێشتا دەستێکى وا بەسەر سێگۆشەکەى ناو لینگانمەوە       

 هۆ لەوێدایە و چاوەڕێ.. یان ڕاماوەو دەپرسێت   
 منیش تا لەمسى سەرى پەنجەکانى وا دەسووتێم           
هەر دوو باسکەکانیشم شل شل بە تەنکێشمدا شۆڕ دەبنەوە

من لە تەک کێدام و لە کێ دادەبڕێم؟   

من ئەم ڕازانەم دەدرکێنم.. گەرچى نازانم و دڵنیا نیم
وەاڵمت بە چیە و چى دەژنەویت                                
رەنگە بە درێژایی ژیانت بەدەم القرتێوە شانت هەڵتەکاندبێت
 خامۆش و هێور 
لە میانەى ئەو هەموو سااڵنەى رامووسان و ئاوێتەبوون             
چى ڕوویدا لەو شەوانەى کە دواى نانى شێوان

                                     تۆ بێدار و گورج دەبوویتەوە
بەر لە هاتنى ئەو پەتایەى

       کە تۆ و هەموو هاوڕێکانتى فڕاند و بردى
ردەم

دەبیسە
ئە
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لە تەک ئەوانیشدا چى شەکەتى و قۆزى هەبوو رایماڵی.
من وا مەزەندە دەکەم کە هەرچى خامۆشییەکى ئێمە هەیە

کە وا لە مەرگدا مەلوولى کردین .. درزى برد و شکا...
خۆ لەوەدایە لەو تێبگەیت کە دەستەکانى ئەو پیاوە 

منى ناچار بە چ چەشنە پرسیارێک کردبێت
ئارەزووش چەندە دوور جەستەمى برد
بەر لەوەى هۆشمەندى بەجێمبێڵێت..

بۆ تۆ چى بوو ئەو کاتەى لەمسەى پیاوێک
بەدەم سووتانەوە دەیکردیتەوە..

یان دەنێو بۆشایی و هیوایەکدا دەیخستیتە سەر ئاو و ئاگر
خۆ تۆ هیچ نەما نەیکەى تاوەکو ئەمت لە دەست نەچێت..!  

 
   

پەراوێز
خاوەنى و  ئەمریکایە  بەناوى  شاعیرێکى  خانمە  ـ  موور   ئۆنەر 
 »رەشۆڵەیەکى سپى« یە کە تیایدا ژیانى نەنکى بابەتى سەرەکییە، دیارە
 نەنکى »مارگرێت سارجێنت« نیگارکێشێکى دیار بووە. شانۆنامەیەکى
نمایش »برۆدوەى«  شانۆى  تەختەى  لەسەر  کە  نووسیوە   شیعریشى 
لە هەنووکە  کراوە.  خەاڵت  »یادگارییەکان«  دیوانى  یەکەمین   کراوە. 
»نیۆ یۆرک« دەژى و لە زانکۆیەکى ئەو هەرێمە مامۆستایە
 ئەم شاعیرە لە هەرێمە تاریکەکانى هەست و نەست
 و حەز و ئارەزووەکاندا گەشت بە ناو رۆحى ژن و
 پیاوەکاندا دەکات. لەم شیعرەو کۆى هۆنراوەکانى
 ناو دیوانەکەدا سۆز و نۆستالژیایەکى کوشندە
 هەست پێدەکرێت، لە تەک وردبوونەوە و

ئەدەبیسەردەم
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 تێڕامان لە هەاڵتنى زەمەن و تەمەن، لە پاڵ ئاڵۆزییەکانى حەز
 و هەوەس و ئارەزووەکانى مرۆڤدا کە هەمیشەیی و بەردەوامە،
 شەهوەتێک کە تێربوون نازانێت. سێکس و حەسرەت و خەم تێکەڵ
 دەکات، راوەدووى مێژووى لەش دەنێت و تۆمارى دەکات.. هەقایەتى
 مەستبوونى هەست و نەستەکان دەگێڕێتەوە. شیعرەکان خەونئامێزن
 و سەربارى ئەو هەموو پەچە و سەرپۆشەى کە دنەدەر و وروژێنەر و
 بگرە تووڕەکەرە کە شیعرەکانى پێ دەشارێتەوە، کەچى هێشتا وزە و

 تین و تاوێکى ئیرۆتێکى ئاگرین بانگمان دەکات، هەر هەموو هێما
 و هێڵەکانى ناو شیعرەکان دەروازەى نهێنین بۆ ناو رۆشنایی و
 درەوشانەوە. ئاخۆ شیعرن یان تابلۆن؟ وەاڵمى قورسە چونکە

 چێژ و چەشەى شیعرەکان هەموو سنوورەکان دەبەزێنێت.. لە
ناوازەیی داهێنانەکەیدا ئەم خانمە بەختەوەرە

Darling
Poems
HONOR MOORE
Grove Press

New York – 2001

ردەم
دەبیسە
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تۆ دێیته وه  و
من لیره  نه ماوم 

لێره  نه بوویت
  من رۆشتم   و 

 ئیتر بۆ ئه به د هیچ کۆترێ
گمه ی لێوه نه هات

به  شوێنمدا  
 تۆ  دێیته وه

من لێره  نه ماوم
من لێره  نیم و بۆ ئه به د

هیچ چۆله که یه ک 
 به  جریوه ی خۆمه وه  

بانگم ناکات
هیچ ئاوێنه یه ک

 به  رووخساری خۆمه وه 
نامبینێ

 هیچ گۆڕێک

سه فه ر 
بۆ ئێره ..!

ئیدریس عه لی
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به  مردنی خۆمه وه نامگرێته  ئامێز 
هیچ زستانێ

به  کڕێوه ی خۆیه وه نامگرێته  به فر ..
من لێره  نه ماوم و 

ئیتر بۆ ئه به د
هیچ رێگه یه ک

ده ستی وه فام ناباته وه  الی دڵی تۆ
هیچ نه سیمێ

تریفه ی دیدارت ناپڕژێنێ 
به سه ر گوڵی سپێده ما..!

تۆ  دییته وه و  ده بینی 
که  ئیتر بۆ ئه به د

باری ته نیایی خۆم پێچاوته وه  و 
بۆی ده رچووم،

دێیته وه  و
ده بینی ئینجانه کان

له  شوینی راستینه ی خۆیان نه ماون
دره خته کان سه ر و بست 

سیبه ریان لێبه رداوه ته وه  ... و
ئاوی به لۆعه که  هه روا

خوڕه  خوڕ دڵته نگی له به ر ده روات..!
کاتێ دییته وه 

ئیدی من... ده مێکه 
وه ک هه تاویکی زیز 

سه ری خۆم بۆ ئاوابوون هه ڵگرتووه .. و
ردەم

دەبیسە
ئە
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وه ک مێشوله یه کی ده نگخۆش
بوومه ته  حیکایه تخوانی

  شارێکی دوور..! 
تۆ دێیته وه  و ئیتر من

له  بازاڕی عه تر فرۆشان 
له  گه ڕه کی سێوڕێژان

له  حه وشه ی قه ره باڵه غ و پڕ له  گوڵ
له  سه ربانی  چۆڵ و خاڵی له   کۆتر

له  چاخانه ی قه ره باڵه غ و پڕ له  دووکه ڵ
له  کۆڕی چۆڵ و خاڵی له  شیعر.. نابینی..!

 دێیته وه  و ده بینیت
من لێره  نه ماوم

به  دڵ و به  گیان
به  جوعبه ی پڕ له  خه یاڵه وه 
به  مه غزه نی پڕ له  گوڵه وه 

چوومه ته  ناو شه ڕێکی خوێناویتره وه، 
که مین بۆ رێحانه  داده نێم

دانه  دانه 
گوڵدانه کان ئه ده مه 

ده سڕێژی بارانبه ر 
میلی مۆسیقا 

له  حه سحه سه کان ده هێنمه وه  و
به  ده نگی به رز

شیعریان بۆ ده خوینمه وه..! 
ورته  ورت

ئەدەبیسەردەم
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ئه جریوێنم به  گویی
 چۆله که یه کدا و

پێی ده ڵێم:
ئه ی چۆله که ی

 عاقڵ و گوێ رایه ڵ
باسی ئه م  سه فه ره 

الی یار و ئه غیار نه درکێنی..!
په له  په ل

ئه گرمێنم به سه ر هه وره کانا و
به  ئاماژه ی دڵ

 تێیان ده گه یه نم:
ئامان هه وره هێمن و

 له سه ر خۆکان
چیرۆکی ئه م رۆشتنه  کتو پڕه م

بۆ هیچ باخێ نه گێڕنه وه 
به  نامه یه ک له  خودا داوا ده که م:

یا  سه تار و یا ره حمان
نه چی به  ده م گاڵته  و گه په وه 

له  به ینی خۆت و 
ئه ستێره کانتا

له  به ینی خۆت و
 بارانه  به  تاوه کانتا

له  به ینی خۆت و
دارستانه  چڕ و خامۆشه کانتا

 له  به ینی خۆت و
ردەم
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حه وشه  پڕ له  ئینجانه کانتا
له  به ینی خۆت و

ئێواره  سارد و بێڕه نگه کانتا
دار و نه داری نهێنی ناو دڵم

ئاشکرا که یت..! 

ئەدەبیسەردەم
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لەم بەشەدا هەر ژمارەو بابەتێکی ڕەخنەیی لەسەر شاعیرانی دوای ڕاپەڕین دەنووسرێت

خوێندنەوەیەک بۆ »من هەبم یا خود نا... ئەمەیە مەهزەلەکە«ی تەرزە جاف
ئەحمەدی مەال

دەسپێک :
بڕوا ناکرێ تاکو ئێستا شیعرگەلێک نووسرابێتن، هێندەی »من هەبم یا خود نا... ئەمەیە 

مەهزەلەکە«ی تەرزە جاف ژنانە نووسرابێتن. بۆ ئەوەی روونتریش قسان بکەین، مەبەست 
لە چەمکی ژنانە ئەو رەوتە فەمینیسمانە ناگرێتەوە کە سەرەرای رەوایەتی خۆیان، سەرجەم 

ئەو کێشە و پرسانەی کە پەیوەستن بە ژنەوە، بە شیعر تەرح کرابێتن، یا تێرمی فێمینیستانە 
سەرەوەری کردبێتن، یا سەرەتاکێی لەگەڵ کردبێتن، یا هەر بەالیەنی کەم نیازی شاعیرەکە 

بووبێت. سەرباری ئەوەی بە دەنگێکی پەنهان و هەندێجاریش بە نووکە نەقیزە دونیای پیاومان 

شیعر لە 
دەرەوەی 

هەبوون و 
نەبووندا
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دەخاتەوە یاد، بەاڵم ئەم دەقانە مەتلەبخوازنین. واتە بانگەشەیەک نین لە پێناو 
وەدەستهێنانی یەکسانی و خۆهێنانەپێش بۆ ئەوەی وەکو پیاوێک سەیری بکرێت، بە 
قەد ئەوەی گوزارشتن، گوزارشت لە ژنایەتی خودی شاعیر دەکات. ئەم گوزارشتە رۆ 
دەچێتە نێو دونیایەک کە پیاوان زۆر ئاگاداری نین، تەنانەت هیچ پەیوەندییەکیشیان 

لە گەڵیدا نییە. لێرەوە بەهای شیعرەکانی تەرزە خۆیان بەیان دەکەن. هەروەها وەکو 
تۆدۆرۆفیش کە »شیعرییەتی 2، ال. ١٨« ئاماژەی بۆ کردووە » هەموو بەرهەمێکی 
ئەدەبی گوزارشتە لە »شتێک« و ئامانجی لێکۆڵینەوەی ئەدەبی، یا رەخنەی ئەدەبی 

گەیشتن بەو »شتە« لە رێگای کۆدە شیعرییەکانەوە.
لێرەوە دەکرێت دەقەکانی تەرزە بە »گوزارشتگەرا« لە قەڵەم بدەین. ئەو باسی خودی 

خۆی دەکات، بەاڵم نەک وەکو خودێکی دابڕاو و تەنها بیر لە گرفتەکانی نووسین 
بکاتەوە، خودێکی شکست لە رێگای نووسینەوە کەلێنەکانی ژیانی پڕ بکاتەوە، بەڵکو 
قۆناغەکانی ژیانی ژنانەی خۆیمان بۆ دەنووسێتەوە. رەنگە ئەم دەقانە دەقی ژنانە 

بن بە ئیمتیاز. 
ئەم لێکۆڵینەوە کورتە لە سەر چوار تەوەر ئیش لە سەر شیعرەکان دەکات : 
سەرەتا لە دەوری »خود« وێستێک دەکەین و بزانین چۆن لە دوو تۆی دەقدا 

دەردەکەوێت، چۆن گەشە دەکات، چین سەرجەم ئەو خەرمانەیەی کە لە 
دەوری خوددا کۆبوونەتەوە، چۆن دەردەکەون. تەوەری دووەمیش لەو پردە 

دەگەڕێت کە شاعیر بە دەرەوە دەبەستێتەوە، بارستاییەکانی کۆمەڵگە، تەقلید 
و بگرە چاودێر و رەقیبە کۆمەاڵیەتییەکان چۆن بە گژ خوددا دەچن و 

سنوورەکانی بەرتەسک دەکەنەوە. ئاماژە بۆ ئەو بگرەوبەردانە دەکەین 
کە خود لە گەڵ دەرەوەی خۆی دەخاتە ملمالنێیەوە. بەشی سێیەمیش 
بۆ سەرجەم ئەو موفردانە تەرخان دەکەین کە تایبەتمەندێتی دەدەنە 

ئەمجۆرە نووسینە. لە کۆتاییشدا چەند ئاماژەیەک بۆ گرفتە شیعرییەکان 
دەخەینە روو.

١ خودبوون تا ئەوپەڕی ئێسقان؛
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2 ناکۆکی لەگەڵ دەرەوە؛
3 دەستەواژە ناوخۆییەکان، یا 

حەمیمییەکان.
٤ گرفتە شیعرییەکان.

***
١ خودبوون تا ئەوپەڕی ئێسقان؛

یەکێک لە دیاردەکانی شیعری دوای 
راپەڕین، سەرهەڵدانی ئەو دەنگەیە کە 

دەیەوێت تاکایەتی خۆی بنووسێتەوە. 
وەکو ئەوەی هەموو شەڕەکان کۆتاییان 

هاتبێت و ئیدی ئینسان بیر لە خودی 
خۆی بکاتەوە. ) من کێم؟( ئەم پرسیارە 

چەندین رەهەندی هەیە، ئەگەر 
پرسێکی سایکلۆژی بێت بۆ ئەوەی تاک 
لە رێگای شیکاری دەروونییەوە ئاوڕێک، 
یا رۆچوونە ناخ بگاتە مێتۆد بۆ ئەوەی 

ئاقارەکانی خود بناسێت، ئەوە لە 
هەمان کاتیشدا بارگاوییە بە بارستاییە 

کۆمەاڵیەتی و بگرە سیاسییەکانیش. 
خود وەکو »کۆ« 

دێتەپێشەوە. 

ئەم تێرمە دەالالتی خۆی هەیە و رەنگیشە یەکێک 
بێت لە دەرهاویشتە شیعرییەکانی دوای راپەڕین. 

خودێکی چەپکراو دەیەوێت لە نێو کەالوەکانی مێژوو 
سەردەربێنێ. تەنها لە کەشفکردنی خود بارگە 
و بارستاییەکانی دەرەوەمان بۆ روون دەبێتەوە. 
سەرجەم ئەو ئیشکالییەتانەمان لە پێش قوت 

دەبنەوە کە لەوەو پێش، بە شێوەیەکی کاتی، بە 
شێوەیەکی خێرا بە تەنیشتیاندا تێپەڕیون.

کەواتە خودبوون، خۆی لە خۆیدا دەسپێشخەری 
شەڕێک دەکات کە هێشتا کۆمەڵ خۆی بۆ ئامادە 

نەکردووە، ئەمەش دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی 
قەیرانە ناوەکییەکان. »من هەبم یا خود نا...ئەمەیە 
مەهزەلەکە« وەکو ناونیشان جەخت لەسەر ئەم پنتە 

دەکات، ئەم خاڵە دەورووژێنێ، بە شێوەیەکی دیکە 
مەیدانی ئەم شەڕەمان بۆ یەکئااڵ دەکاتەوە. هەندەی 

دیکە شەڕەکە دژواتر دەوەستێت کاتێک خاوەنی 
ئەم خودە ژن بێت، بە تایبەتی لە کۆمەڵگەیەکی 

سوننەتی کە تاکو ئێستا یاسا مەدەنییەکان لە 
دابونەریت و رێساکانی مینبەرەکاندا 

لێکدەخشێن.
ناونیشان ئاماژەیەکی روونە بۆ 
یەکێک لە شانۆگەرییە هەرە بە 

ناوبانگەکانی شکسپیر کە لە زاری 
هاملێتەوە پێمان دەڵێت » هەبیت یا 
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دوای بوحرانێکی وجوودییەوە هەڵدەقووڵێ. هاملت ئەمە دەدرکێنێ  کاتێک ئازار 
دەگاتە دوا سنووری و لە دونیایەکدا کە رارایی و هەژاری و گەندەڵی دەسەاڵتداران 

و بێ بەهایی عیشق و خۆشەویستی ئەو دونیایە داگیر دەکەن. پرسیار ئەوەیە 
ئەم ژیانە ئەوە دەهێنێ تیایدا بژیت یا کۆتاییهێنان بە ژیان جەوهەری کێشەکەیە. 

هاملیت ژیان هەڵدەبژێرێت. چونکە ئەو دیو ژیان بێ مانایە، ئەو دیو ژیان تەنها هەر 
هیچی تیا دەمینێتەوە، لە نێوان هیچ و ژیاندا، ژیان هەڵدەبژێرێت، سەرەڕای سەرجەم 

ئازار و کۆستکەوتنەکانی.
»مەهزەلە« لە ناونیشانەکەی تەرزە ئاماژەیەکیشە بۆ جیهانی نمایش، جیهانی شانۆ، 
جیهانێک کە تەمسیلی ژیان دەکات، نەک خودی ژیانەکەیە. مەهزەلەش بەرامبەر بە 

تراژیدیا دەوەستێت. مەهزەلە کۆمیدیا نییە، بەڵکو پلەیەکیش لە خوارەوە کۆمیدیایە. 
مەهزەلە دژ بە هەموو واتاکان دەوەستێت، جدییەتی نامێنێت، تەنانەت پێکەنینیش 

وەاڵمی مەهزەلە ناداتەوە، بەڵکو ئینسان تووشی بزەیەکی ئەبسورد دەکات، بزەیەکە، 
ئەویش بە شێویەکی پەنهان بانگاشە بۆ لە ناوچوون و مەرگ دەکات. گرفتەکە 
لەوەدا نییە کە »هەبم یا نەبم« )بەڵكو بە بوون و بە نەبوون( هیچ واتایەکی 

بنەڕەتیمان دەسگیر نابێت، بوون وەکو نەبوون پووچە، ژیان وەکو مردن بێ 
مانایە! ئەمەش دەکرێت بە تراژیدیای تەرزە بخوێندرێتەوە.

 چەمکی »خودبوون« کەرەسەی نەوەیەکە، ئەو نەوەیەی کە لە دوای شەڕی 
ئێران و عێراقەوە هەست بە کارەسات و تراژیدیا و جەنگە یەک لە دوای 
یەکەکان و بارستاییە ئایدیۆلۆژی و کۆمەاڵیەتییەکان هتد سەریهەڵداوە. 

دوای راپەڕینیش ئەم نەوەیە چاوەڕوانی گۆڕانکارییەکی مەزن دەکات، 
چاوەڕێی ئەوەی دەکرد کە هەموو دەرگا و پەنجەرەکان بەرامبەر 

بە ژیان بکرێتەوە و ژیان تەواو جیاواز بێت. بەاڵم ڕەورەوەی ژیان و 
چاوەڕوانی دوو چەمکەخوشکن پێکڕا ئیدارە ناکەن. بۆیە لە رێگای ئەم 

نووسینانەوە، هەست دەکرێت کە هەوڵێک لە ئارادایە بۆ ئەوەی نەخشەی 
خود لە نەخشەی گشتی جودابکرێتەوە.
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تەرزە لە رێگای شیعرەوە ژیانی ژنانەی خۆی 
دەنووسێتەوە. کاتێک ئاوڕ دەداتەوە سی 

ساڵ تێپەڕیوە. هۆشیارییەک چەکەرە دەکات، 
هۆشیارییەکە کە هەندێجار وەکو ئەو گۆپکە 

وایە کە سەر لەبەیانییەک دەبینی لە لقی 
دارێکەوە هەڵتۆقیوە ؛ بۆیە هۆشیاری لەهەمان 
کاتدا بەختەوەرییە، لە هەمان کاتیشدا ئازارێکە 

کاتێک سەیری دەرەوە دەکەیت و بە چاوێکی 
دی شتەکان دەبینی، شاعیر لە پڕێکدا چاوی 

دەکاتەوە و هۆشیارییەکی نوێ جەستەی 
دەهەژێنێت : » خۆ من ئەوسا نەمدەزانی ئەو 
الشە رەشەوە بووانە/هەموویان باوک و مێرد و 

کوڕ و عاشقەکانن.«
بە الیەنی کەم جەنگەکان دوو رەهەندیان 

هەیە. رەهەندێکیان لە رێگای نەخشە و 
حیساب بۆکردن و لێکدانەوەیەکی ساردەوە 

بەڕێوە دەچن، دەچێتە نێو لێکدانەوە ستراتیژی 
و جیۆ سیاسی و ئایدیۆلۆژییە، لەم رووەوە، 
تەنها بڕیاردەرانی جەنگەکان بەرپرسیارن، 

کەچی رەهەندی دووەمی، 
ئینسانییە، 

کۆمەاڵتییە لە خوێن و ئیسقان و هەست 
پێکهاتووە. ژمارە وپێوان نییە، بەڵکو لە 

هەناسە و دڵ لێدان دروستبووە. مەرگی 
ئینسانێک لە جەنگدا، لە روویەکەوە ژمارەیە، 
لە روویەکی دیکەشەوە لە ناوچوونی رۆحێکە، 
نەمانی هەستێکە، وێرابوونی خێزانێکە هتد. 

شاعیر ستراتیژییەتی شەڕەکان لە رێگای 
نەمان و لە ناوچوونی رۆحەوە دەخوێنێتەوە، 

نەک کێ بستێک دەچێتە پێشەوە و کێش دوو 
بست کشاوەتەوە!

بیبلیۆگرافیای تەرزە لە شەڕی ئێران و 
عێراقەوە دەست پێدەکات. کاتێک چاو 
دەکاتەوە شەڕە و ئیتر شەڕەکان وەکو 

رستێک، یەک بە ئەویترەوە گرێدراون. لە 
لۆژێکی شەڕەکاندا، شەڕ شەڕ رادەکێشێت. 

ئەو نەوەیەی لە ناو جەنگەکاندا لە دایک 
دەبێت، نەوەیەک هەست بە بێبەری و حیرمان 
دەکات، لێرەوە نووسینەوەی شیعر تەعبیرێکە 
لەو بێبەرییە، لە حیرمانەی کە خود وەکو 

کائینێکی کۆمەاڵیەتی دووچاری 
دەبێت » نە شەر وەستا/نە حەزێکی 

منیش هاتە دی.«
رەنگە شیعر لە الی تەرزە وەکو گرفت 

و کێشەیەک خۆیمان پێ نەناسێنێ. 
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بەشێک لە ژیانی چەپێندراوی خۆی بگەڕێنێتەوە. لێرەوە نووسین، وەکو شەپۆلێک لە 
ئایندەوە دێت و دەیەوێ هەیکەلی ئێستامان بۆ دروست بکات.

خودێکی ژنانە لە کۆمەڵگەی کوردی، لە نێو نا-هاوسەنگی دەژێت، یا دەبێ ببیتە 
یاخییەکی سەرچڵ، یا ئەوەتا دەبێ بێدەنگ بیت و سواری فارگۆنە تەقلیدییەکان 

بیت، لێرەوە تەرزە دەیەوێت خودی داپڵۆسێنراو و چەپکراوی خۆی لە رێگای شیعرەوە 
بکڕێتەوە. بەهای ژن لە کۆمەڵگە تەقلیدییەکەی ئێمە بە زێر دەپوێرێت، بەاڵم 

دەرگا و پەنجەرەکانی لێدادەخرێت.  تەرزە رووی دەمی دەکاتە ژنانی واڵت و دەڵێت 
:« زێڕەکانت ببەوە و/ دەرگایەکم بدەرێ.« بەهای کچێکی بە شوو چوو دەبێت بەو 

زێڕانە بپێورێت کە ماڵی زاوا دەیدەنە بووک. بە هیچ شێوەیەک بیر لە رەهەندە 
کۆمەاڵیەتییەکان ناکرێتەوە. زێڕ ئازادیت بۆ دابێن ناکات، بەڵکو مسۆگەرکردنێکی 

وەهمیت دەداتێ و بارستاییەکی کۆمەاڵیەتیت پێ دەبەخشێت.
»منم ژن« هۆشیاریی و هاوارێکە. ئەم جەختکردنە، جەختکردنێکی فەمینیستانە 
نییە، بە قەد ئەوەی جەختکردنە لە رەگەزی خود. »هەر ئەم ئێوارەیە/شیعرێک 

دەنووسم/ خۆم بم.« ئەم هەوڵدانە بۆ نووسینەوەی خود، هەوڵدانێکە بۆ ئەوەی 
ژیان بەردەوامی وەرگرێت.

کێشەی خودبوون لە دەوروبەرێکدا پێناسەکراوە کە خودی ژیان بۆ کاتێکی 
دیکە دواخراوە، کێشەیەکی بنەڕەتییە. گۆڕانکارییە دەرەکییەکان هیچ 
لە کێشەکانی خود ناگۆڕن، بە پێچەوانەوە گەورەترین وەرچەرخان لە 
مێژووی کوردا، »راپەڕینە« بەاڵم دەبێ زۆر بە وردی ئەم وەرچەرخانە 

بخوێندرێتەوە، چونکە ئەم رابوونە هیچ لە هاوکێشە بنەڕەتییەکە 
ناگۆڕێت و کێشە وگرفتەکانی کە پەیوەستن بە ژیانی ژن و کچانەوە 

وەکو خۆی دەمێنێتەوە.
»هەموو سەرسوڕمانەکانم هەڵگرت و

لە چاوتروکانێکدا بوومە سی ساڵ.«
چونکە هاوکێشەی نیوان تاک و کۆ، خود و کۆمەڵ، زات و کۆمەڵگە، هەروا 
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بە ئاسانی ناچێتە نێو پێناسەیەکی ترەوە. سەرەڕای 
ئەو گۆڕانکارییە دەرەکییانە، تاکی شاعیر، ژنی شاعیر، 
خودێکی ژنانە هۆشیاریی لە الی هەندەی دیکە ئازاری 
دەدا، هۆشیارییەکە هەندەی دیکە دیوارەکانی زیندانی 

کۆمەاڵیەتی بەرزتر دەکات، هەندە بەربەستەکان دژوارتر 
دەبن :

»فریشتەیەکی لە بەهەشت دەرکراو
هێشتا خوێنی خەڵقبوونم لێدەچۆڕێ

بیر لە چوار دیوار دەکەمەوە
خۆمی تیا بکوژم«

سەبارەت بە گەشەسەندنی خودی شاعیر، لە هەرەتی 
کچێتییەوە کە ئارەزووی ئەوەی هەیە بژێت و بەس، 

بۆ بە شاعیربوونی و خۆفەرزکردنی وەکو ژن، دەبێتە 
هۆکاری سەرهەڵدانی هۆشیارییەکی نوێ کە ئازاری 

دەدا و لە هەمان کاتیشدا دەبێتە پاڵپێوەنەرێکی 
راستەقینەشە لە پێناو مومارەسەکردنێکی ژیانێکی 
راستەقینە. ژنێکی سەربەست و گوزارشتکردن لەو 

سەربەستییە. خود پرسیار دەکات، تووشی حەپەسان دێت 
و و دوور دەڕوانی و ئاوڕ لە چیرۆکی ئادەم دەداتەوە 

خۆی لە نێو هەمان تەوندا 
دەبینێ.

2 ناکۆکی لەگەڵ دەرەوە؛
لە کۆمەڵگەی ئێمەدا، دەرەوە یەک 

شت نییە، واقیعی دەرەوە یەک 
پێناسە هەڵناگرێ، دەرەوە بۆ ژن 

هەمان دەرەوە نییە بۆ پیاو. ئەگەر 
بەردەرگا بۆ ژنان وەکو دەرەوە 

حیسابی بۆ بکرێت، ئەوە بۆ پیاوان 
سنوورێکی دیاریکراوی نییە. بۆیە 

سەرجەم ئەو ناکۆکییانەی کە ژنان 
لە الی ئێمە لە گەڵ کۆمەڵ بەرەو 
رووی دەبێتەوە، ئاڵۆزتر و دژوارتر 

و بگرە شەڕانی ترە. دەرەوە دەبێتە 
چەندین توێژی سانسۆر و رەقیب، 

هەر الیە و بۆ بەرژەوەندی تایبەتی 
خۆی ئەم چاودێرییە ئەنجام دەدات، 
بەکاری دەهێنێ و تەوزیفی دەکات. 

لە کێشە ئاڵۆزەکانی شەرەف و 
نامووسەوە، بۆ سومعە و ناوزڕان 
هتد. ژن لەو کۆمەڵگایە هەمیشە 
لە ژێر تەلسکۆبێکی کۆمەاڵیەتی، 

ئاینی، پیاوساالری دایە.
پراکتیزەکردنی ئازادی خێرا دەبێتە 

تەوقێکی کۆمەاڵیەتی و دەبێ 
باجەکەی بدرێت. ئازادی ژن، لەو 
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سەرشۆڕی پیاو.
خود و کۆمەڵ لە شەڕدان، وچان دەدەن، ئاشتدەبنەوە و شەڕدەکەنەوە. رەنگە 

چەمکی کۆمەڵ، یا هێزی کۆمەاڵیەتی لە شیعرەکانی تەرزەدا لە وێنەی »دایک«دا 
بەرجەستە بووبێت. دایک لە دیدی تەرزەدا، هەڵگری ئیشکالییەتە، ئەم ئیشکالییەتە 

لە هەمان کاتدا رێگرە، لە هەمان کاتیشدا هاندەرە. رەنگە بزوێنەری هاندان سەرجەم 
ئەو بەربەستانە بن کە دەبنە رێگر و کۆسپ لە بەردەم هەڵكشاندا، لەبەردەم 

گەشەسەندندا، بە کورتی لەبەردەم ژیاندا.
دەرەوەی تەزرە، بە شەڕ تەنراوە، شەڕەکان لە گەڵ تەمەنی ئەودا فراوان دەبن 

تا دەگەنە شەڕی ناوخۆ کە ئیتر شەڕ دەچێتە نیو بوونییەوە. ئەمەش چ لە رووی 
دەروونییەوە، چ لە رووی کۆمەاڵیەتییەوە کاریگەرییەکی هەتاهەتایی لە الی شاعیر 

دروست دەکات. هەروەها چاودێری دەرەوە، لە دایکدا بەرجەستە دەبێت، رەنگە لە 
کۆمەڵگای ئێمەدا، بە تایبەت بۆ کچان، دایک ئەڵقەی چاودێری بێت لە نێوان دەرەوە 

و ناوەوە. ئەم دووفاقەییە کە تەرزە لە شیعرەکانی بەرجەستەی کردووە :« دایکم 
فریشتەیەکی سەرگەردان.« بە جوانی ئاماژە بۆ ئەم دوو فاقییە دەکات. بەرامبەر 

بەم وێنەیە، وێنەیەکی دی بە زەینماندا تێدەپەڕێت، وێنەیەکی باو، تەنانەت 
وێنەیەکی سواو » دایکم فریشتەیەکی میهرەبان«، کەچی شاعیر ئەمەمان 

پێ ناڵێت، چونکە هاوکێشەکە زۆر لەوە ئاڵۆزترە کە بە وێنەیەکی مندااڵنە، 
وێنەیەکی ساوێلکە کۆتایی بە کێشەکە بهێنرێت.

شاعیر باسی خۆشەویستی دایکانە دەکات، بەاڵم بەدەر نییە لە 
توندوتیژیی، بەاڵم توندوتیژییەکی پەنهانە، لە پلەی دووەم، بگرە 

سێیەمدا خۆی گرمۆڵە داوە. تەرزە دەڵێت: »دایکم ئەوەندە منی 
خۆشدەویست/لەگەڵ یەکەم نەرمە لەرزەی کچێنیدا..« وەکو ئەوەی 
دایک سەعات بە سەعات تەمەنی کچی خۆی بژمێرێت، نەک لەبەر 

ئەوەی خۆشیدەوێ، بەڵکو دەیەوێ بزانێت کە کچ دەچێتە نێو تەونی 
کۆمەاڵیەتییەوە بۆ ئەوەی هەموو کامێراکانی چاودێری لە دەوری ماڵدا، 
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بە ئاسپایی هەڵواسێت!
کچێنی، ئاماژەیەکە بۆ باڵقبوون، رەنگە 
هیچ کارەساتێک لەوە ئازاراویتر نەبێت 
کە کیژۆڵە لە کۆمەڵگەی ئێمە دەچێتە 

هەرەتی کچێنی. ئەم وەرچەرخانە، 
تەنها بە کات ناپێورێت، تەنها 

پەیوەندی بە ساڵ و مانگ و رۆژەوە 
نییە، بەڵکو دەروونی و کۆمەاڵیەتییە. 
واتە کۆمەڵگە دەیەوێت دیقەتی ئەم 

باڵقبوونە بدات. ئیتر پەیوەندی بە 
تاکەوە نامێنێت و دەبێتە کێشەیەکی 
کۆمەاڵیەتی، کێشەی گەورەکان. لەم 
وێنەیەی الی خوارەوە ئەم باڵقبوون 
و دەچێتە نێو زاکیرە و عەقڵییەتێکی 
باوکساالری هەند بە هەژموون کە 

ئیدی خود هیچ بایەخێکی نامێنێ، زات 
دەکەوێتە ژێر رکێفی کۆمەڵگاوە :« 

ئەوەندە دەترسا لە سەرم دایکم/ هەر 
زوو منی تێگەیاند/ کە سەربڕینی من/ 

لە سەربڕینی ئەو بەرخە 
ئاسانترە.«

لێرە سەرجەم ئاماژەکانی قوربانی کۆدەبنەوە. ئەوەی 
هەنووکەیی دەبەخشێتە ئەم سێ دێرە شیعرییەیە، 

ئامرازی »ئەو«ە کە حاڵەتی هەبوونی، وجوودی 
دەبەخشێتە کەرەسەی ئاماژەپێکراو کە لێرە هەڵبەتە 
»بەرخە«، هەندەی دیکە وێنەکە دەبێتە دژە ژیانێک 

و لە تەنیشتماندایە. ئەم زمان لە رەمزییەتەوە 
دەگوازێتەوە بۆ بوونی ئێستایی. کاتێک دەترێت 

»بەرخ« زۆر لەوە جیاوازترە کە بوترێت »ئەو بەرخە«. 
یەکەمیان دەچێتە بواری فەرهەنگەوە، دەچێتە بواری 

زمانی تەجریدەوە هەروەکو سۆسور ئاماژەی بۆ 
کردەوە، کەچی دووەمیان دەچێتە بواری قسەکردنەوە، 

واتە گوازتنەوەی زمان لە تەجریدەوە بۆ ژیانی 
رۆژانە. گواستنەوەی رەمزە بۆ نێو ژیان.

ئاماژەکانی  قوربانی و بەرخ ئیمکانی نییە بیرمان بۆ 
خوێن رانەکێشێت. دواتر دێینە سەر چەمکی خوێن 

لە  شیعرەکانی تەرزە.
با بێینەوە سەر چەمکی دایک وەک رەقیبێکی 

کۆمەاڵیەتی دووفاقە. شیعرییەت تەنها لە نێو 
دووفاقەیی لە دایکدەبێت. واتە گۆرانییەکە 
لە نێوان هەتاو و سێبەردا، لە نێوان 

رووناکی و تاریکی، لە نێوان تەجرید 
و هەستیارییدا. دایک دووفاقەیە 

لە نێوان جەبری کۆمەاڵیەتی و 
خۆشەویستی خێزاندا. لەم وێنەیەی 
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رەقیبێکی کۆمەاڵیەتی بە ئیمتیاز، وەک بڵێی تەنها ئیعازەکانی لەدەرەرەوە پێبگات :« 
ئەوەندە خۆشیدەوەیستم دایکم/ نەیهێشت هیچ هەناسەیەکم لە حەوشی ماڵەکەمان 

دوورتر بڕوات.«
لێرە فرمانی »نەهێشتن« لە رابردووی کۆتایی پێهێنراو دروست بووە، نەک لە 

رابردووی بەردەوامی »نەیدەهێشت«، چونکە لە پشت فرمانی یەکەمدا، هێزێکی 
جەبەرووتی هەیە، کۆتایی پێهێنراو، بڕاوە، کەچی لە دووەمدا هەناسەیەک، 

دەرچەیەک، هەوڵێک لە ئارادایە. کاتێک دەوترێت »نەیدەهێشت« ئاماژە بۆ هەوڵە 
یەک لە دوای یەکەکان دەکرێت، واتە هەموو جارێک ویستبێتم سەر بکەمەوە دەرەوە 
»دایکم نەیهێشتووە«، لێرەدا هەست بە ژیان دەکرێت، بەاڵم کاتێک دەوترێ »دایکم 

نەیهێشت بچمە دەرەوە.« وەک ئەوەی ژیان ساتەوەختێک بێت و فرمانێکی تێدا 
درابێت و بڕابێتەوە و کردەوەیەکی تیا قەدەغە کراو و کۆتایی پێهاتووبێت. ئەم وێنە 
شیعرییە دەمانگەیەنێتە ئاستێک کە هەست دەکەین کە ئیتر ژیان تووشی وەستان 

هاتووە، دەرگا و پەنجەرە و دەرچەکان نەماون.
ئەم چاودێرە کۆمەاڵیەتییە، دەبێتە بارستاییەک، تەنانەت وەکو کابووسێکی لێدێت، 

ئینسان تووشی دڵەراوکێ دەکات، هەستی ئەوەت تیا دەبووژێنێتەوە کە لە 
پشتەوەت دوو چاو هەمیشە بە دواتەوەیە، رەقیبێک دەچێتە ناختەوە، ئیتر 

لەوەێوە سەیرت دەکات، چاودێریت دەکات. وەک بڵێی ئەو گەرایەی کە 
کۆمەڵگا لە ناوەوەت دایدەنێ، دەترووکێ و گەشەدەکات و هەراش دەبێت. 

لێرەوە چەمکی »سانسۆری زاتی« هەموو واتاکانی دەسگیر دەبێت : » 
چاوەکانی دایکم دەبینم بە دوامدا دەگەڕێن.«

بەاڵم کارەساتی گەورە لەوەدا نییە کە ئەو چاودێرە کۆمەاڵیەتییە 
ئیتر لە دەرەوە نییە و لە ناخدا جێگیڕە، بەڵکو رێگرە لە هەراشبوون، لە 
پەروەردەکردنی خودێکی هۆشیار و لێپرسراو و ئۆتۆنۆم. بە شێویەکی 

دیکە، پەتی نێوان دایک و باوکان و منداڵ، تووشی پچڕان نایەت، 
ئەمەش بەرهەمهێنەری خۆشەویستییەکی لەرزۆکە، سادەیە، تەنانەت 
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بێ قوواڵیی و بێ ئەستوورایی 
و بێ رەگ ریشەیە؛ هەندە 

نووزانەوەیە، هەندە خۆشەویستی 
نییە، هەندەی پێداویستییە، هەندەی 
خۆشەویستییەکی رەها نییە. بۆیە، 
بە نەمانی دایکوباوک، ئیدی هەموو 

بەرجەستەکان قووت دەبنەوە، 
تەنانەت دەرگا لە رووی تراژیدیا 
دەکرێتەوە :« دایکم لە دەستدا و 

رێگەی ماڵەوەم بزرکرد.«
رەنگە لێرە ناهۆشیاریی کۆتایی بەم 
بەشە گرینگە بهێنێت. دایک-کۆمەڵ 

دەیەوێت کچ لە نێو چواردیوادا 
بمینێتەوە، ژیان دەبێتە نامووس 

و نامووسیش دەبێتە زیندانییەک، 
بەاڵم تەرزە، دوای مەرگی دایکی 
لە دەرەوەیە، چ دەرەوەیەک؟ جۆرە 

دەرەوەیەکە کە رێگاکانی ماڵی 
بزر کردووە!!! ماڵ وەکو چەمکی 

بەختەوەری لە الی گاستۆن 
باشالر، 

ئاوسە بە رەگەزەکانی ژیان، گەرما، ئاسوودەیی، سۆز 
هتد کەچی شاعیر دوای ئەو پەروەردە ملهوڕەی کۆمەڵ، 

هیچ ئەنجامێکی ئۆخژنی لێوە دەسگیر نابێت. بۆیە 
بە شێنەیی پێمان دەڵێت :« هەڵەکانی دایکم دووبارە 

ناکەمەوە.«

رەنگە ئەمە وانەیەکی زۆر گرینگیش بێت لە بواری 
پەروەردە، کەچی ئامانجی ئەم شیعرانە پێداگۆژی و 
پەروەردەیی نین. ئەم پشتەوەی دەقە و دێتە قسە!

بۆ کۆتاییهێنان بەم بەشە، با پێکەوە ئاوڕێک لە خوێن 
بدەینەوە کە لە سەرەوە ئاماژەیەکی خێرامان بۆی کرد.
سەرەتا، لە عەقڵییەتی کوردەواریدا، خوێن جێگایەکی 

زۆر لەبەرچاو داگیر دەکات، جۆرە تێکەڵییەکە لە 
نێوان بیروباوەڕە ئاینیی و خۆماڵیی و رەهەندە 
خێڵەکییەکان کە خوێن و خزمایەتی یەکێکە لە 

کۆڵەگە هەرە پتەوەکانی. سەرەڕای ئەوە خوێن لە 
رەمزییەتی گەردوونیدا، ئاماژە بۆ ژیان دەکات، هەر 

وەکو  فەرهەنگی سەمبۆلەکان ئاماژەی بۆ دەکەن و 
لە  ئینجیلدا هاتووە کە خوێن وەکو ژیان 

سەیرکراوە. هەروەها بە پێی تەقلیدە 
کلدانییەکانیش، خوداوەند خوێنی 
خۆی رۆ دەکات بۆ ئەوەی لە سەر 
ئەزر بوونەوەرەکان سەرهەڵدەن. 

)فەرهەنگی سەمبۆلەکان، ژان شڤالییە 
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ئەفسانەگەلێکیشدا، هەر خوێنە ژیان دەبەخشێتە روەک و ئاژەاڵن. لە الی هەندێک 
لە میللەتانیشدا، خوێن رەورەوی  رۆحە. تەنانەت لە زمانی عەرەبیشدا خوێن و رۆح 
ئاماژە بۆ یەک شت دەکەن. رشتنی خوێنی ئاژەاڵن پێش ئەوەی گۆشتەکەی حەاڵڵ 

بکرێت، ئاماژەیەکە بۆ دەرهێنانی رۆح.
هەروەها لە عەقڵییەتی خۆماڵی کوردیدا، خوێن شتێکی پیسە، تەنانەت قێزەوەنە، 

ئەمە تەواو بە پێچەوانەی ئەوە دەوەستێت کە خوێن سەرچاوەی ژیان بێت. »پەڕۆی 
بێنوێژ« ئاماژەیەکی دیکەیە، بۆ خوێنی مانگانەی کچان و ژنان. لێرەوە چەمکی ئاینی 
تێکەڵی دەبێت، عادەی مانگانە، ژن لە پلەیەک دەهێنێتە خوارەوە، دەیکاتە کائینێکی 
پیس. هەروەها رژتنی خوێنی قوربانی و جەژنی قوربانیش یەکێکە لە ئاماژەکانی. 

»بۆنی قەیسی لە خوێنت دێ.« ئەم تێکەڵکردنە شیعرییە، ئاماژەیەک بۆ تێکەڵبوونی 
سنوورەکانی خۆشی و ناخۆشی، تامی شیرینی قەیسی و تاڵی خوێنڕشتن. جەژن 
کەشێکی بێالیەن نییە، قوربانییەک بێگوناه هەیە و خۆشییەکی لە پاڵدایە. شیعر 

تەنها لەو سنوورانە لە دایک دەبێت کاتێک ناوهێنانی شتەکان سەخت دەکەوێتەوە.
خوێن لە کۆزاکیرەی ئێمە شوێنێکی فراوان داگیر دەکات. ئەم کۆبەکارهێنانە لە 

ژێر خامەی تەرزە دەخوێنینەوە. خوێن یەک واتای نییە، خاوەن تاقە رەهەندێک 
نییە، بەڵکو پانتایی الپەڕەکان داگیر دەکات. لە پاڵ بەکارهێنانی خوێن وەکو 

قوربانییەکی ئاسایی کە لە حەکایەتی برایم و سمایلەوە دەگاتە المان، 
دەچێتە کەشوهەوایەکی ئاینی تایبەتەوە : » کە دوو جەژن جارێک لە ماڵی 

ئێمە بێ گوناە خوێنیان دەپژا.« دەبێ هەڵوێستەیەک بەرامبەر »خوێنی 
بێ گوناە«بکەین. بەرامبەر ئەم چەمکە »خوێنی تاوانبار« بە زەینماندا 

دێت. بە واتایەکی دی، رشتنی خوێنی بێگوناهێک و رشتنی خوێنی 
گوناهبارێک، ئەگەر یەکەمیان تاوانێک بێت، دیارە دووەمیان ئاساییە!
هەروەها خوێن دەچێتە نێو مەیدانی شەڕە ناوخۆییەکانیش، کاتێک 

برا بە دەستی برای خۆی خوێنی دەڕژێنرێت، جگە لەوەی ئاماژەیەکە 
بۆ چیرۆکی خەڵق، کاتێک هابیل بە دەستی قابیل دەکوژرێت:« 
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گۆشاوگۆشی براکانم لە خوێن وەردەدەن«، 
»هێشتا خوێنی خەلقبوونم لێدەچۆڕێ« ؛ 

هەروەها ئاماژەیەکیشە بۆ بەتاڵکردنی حیزبە 
سیاسییەکان لە واتاکانی خۆیان. »شیعارە 

درۆزنەکان خەڵتانی خوێن دەبن.«
خوێنێک هەیە شیکلی دەرەکی هەیە، ئەنجامی 

دووبەرەکی و شەڕو پێکدادانەکانی دەرەوەیە 
:« لە هەموو الیەک فیچقەی خوێن دێ.« ئەم 
خوێنە لە رەهەندە سیاسی و شۆڕشگێریی و 
شەڕەکانی ناوخۆدا خۆیمان بۆ بەیان دەکات. 

هەروەها »خوێن« تێکەڵ بە بۆنکرووزی 
سووتانی ئەو گۆشتانە دەبێ/کە کوڕەکان 

دەیانپڕژاند.«
لێرەوە ئیتر شۆڕ دەبینەوە بۆ واتاگەلێکی 
حەمیمی، ناوەکی، تایبەت بە خوێن. ژن 

ئەو پانتاییەیە، ئارەزووە سوور رەنگەکان، 
لە پاڵ رەنگی خوێن خۆی ئاشکرا دەکات. 
شاعیر شاعیرانە دەیەوێ باسی ئارەزووی 

»ئۆرجازم«ممان بۆ بکات، تەنانەت 
مورادیفەکەی بە زمانی 

کوردی 

جگە لە پاڵ »رەحەتبوون« شتێکی دیکەمان 
دەسناکەوێت، ئەوەی راستیش بێت، زمانی 

کوردی لەو بوارە کۆڵەوارە، چونکە چەپاندنی 
کۆمەاڵیەتی لەالیەک، نەبوونی زانیارییەکی 
پێویست لەو رووەوە لە الیەکی دی، زەلیلی 
پەروەردە هەموو ئەم فاکتەرانە بەشدارن 

لەوەی کە زمان ئازادانە بە دوای موفرەدەی 
خۆی نەگەڕێت، هێز و وزەکان نەتوانن لە ناو 

رەحمی زمانەوە ئەو موفرەدگەالنە بئافرێنن. » 
چی بێت مرۆڤایەتی و ژنایەتی جودا بکاتەوە 

و/سنووری ئۆرجازم و فیچقەی خوێن بکاتە 
یەک/لە کچێک زیاتر هیچی تر نەبوو.«

لێرە رستەیەکی ژۆرژ ساندم دێتەوە یاد دەڵێ 
» خودا خۆشی و ناخۆشی هەند لە تەنیشت 
یەکداناون، کە هەندێجار ئینسان لە خۆشیدا 

دەگریێ.«
ئەم دووفاقییە جارێکی دی دەبووژێتەوە، 

ئەمجارەیان لە نێوان مرۆڤایەتی و ژنایەتی، 
لە نێوان ئۆرجازم و خوێن. ئاماژەیەکی 

بێ پەردەیە بۆ ئەفسانەکانی 
پەردەی کچێنی کە شۆڕ دەبێتەوە 

بۆ نێو مێژووی نێرساالری، 
تەنانەت دەستەواژەی »ژنهێنان« 
و »ژنگواستنەوە« دەرهاویشتەیەکی 
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دەسەاڵتی نەبزێوی پیاوان بێ بەڵگە بن، ژن دەبێ لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە، 
وەکو کااڵ و شتومەک بگوازرێتەوە، وەکو هەموو کاالو شتومەکێکێش، ژنی گواستراوە 

دەبێ »نوێ« بێت، »دەستلێنەدراو«بێت، بە کوردی و کورتی »سەرمۆر«بێت، ئەگینا 
موڵکی قەڵب سەر بە خاوەنیەتی. ئەم پرسیارگەلە بە هێچ شێوەیەک پیاو ناگرێتەوە، 
ئەوێک وەکو چەق، وەکو سەنتەر، خۆی نیشان دەدات، ئەوی ژنیش دەبێت لە فولکەی 

ئەودا بخولێتەوە.
لێرە »خوێن« تەنها قسە ناکات، بەڵکو هاوار دەکات، بە دەنگێکی بەرز ئەوە رەت 

دەکاتەوە کە »خوێن« لە پاڵ »ئارەزوو« دابنرێت، »خوێن« هاوتەریب لەگەڵ خۆشیدا 
بخوێندرێتەوە.

هەموو ژنگواستنەوەیەک لەو کۆمەڵگە تەقلیدییانە، لێکدانی ئەم دوو جەمسەرە 
دژ بەیەکەیە. تەنانەت »کچ« لە جیاتی خوێن لە خێزانێکەوە بۆ خێزانێکی دی، 
لە خێڵێکەوە بۆ خێڵێکی دی، یەکێکە لە دەرکەوتە تراژیدئامێزانەیە کە کچ لە 

ئینسانییەتی خۆی دائەماڵرێت و لە جیاتی خوێن، واتە دەبێ تا ماوە سەرشۆڕ لە 
ماڵی مێردەکەی ژیان بباتە سەر. لێرەوە ئەم دژوارییە لەو دێڕە شیعرە خۆیمان بۆ 

روون دەکاتەوە.
ئەم لێکدانی دوو جەمسەرە، لە شوێنێکی دیکەش بە ژێر خامەی شاعیردا 

تێدەپەڕێ :« دیژلەمەی خوێنم هەڵقوڕێنێ.« دیسانەوە سەرجەم کۆواتاکانی 
شیرینی، خۆشی، شتە مەحسووساتەکان لە پاڵ خوێن جارێکی دی 

رادەوەستێ.

3 دەستەواژە ناوەکییەکان، یا حەمیمییەکان.
لە سەرەتای ئەم رەخنەیە ئاماژەمان بۆ ئەوەکرد کە شیعری تەرزە 

ژنانەترین شیعری کوردین، بە بێ ئەوەی ئیدیعای فەمینیسمی کردبێت، 
بە بێ ئەوەی ئایدیۆلۆژیانە ئەم چەمکە ترنجابێتە نێو دەقەکانی، بە بێ 
ئەوەی شیعربن بۆ هۆشیارکردنەوەی ژن سەبارەت بە کێشە و پرسەکان 
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بەکاربهێنرابێت، ئەو دەیەوێ لە رێگای 
شیعرەکانییەوە ژنانە مومارەسی ژیانی خۆی 

بکات. ئەو دێت رۆ دەچێتە نێو ئەو ژیانە، 
مەبەست لە ژیانی خودی ژنانە.

کاتێک ئەم دەقانە دەخوێنینەوە، هەست 
دەکەین لە هەموو کونوکەلەبەرێکدا ژیانێک 
هەیە، وەک بڵێی جامێک پڕبووبێت لە ژیان، 

لێواولێوی ژیان بووبێت، بێگومان ئەمە 
مانای ئەوە نییە کە واقیع دژوار نەبێت، 

ترس و دڵەراوکێ خودی ئەم ژیانەی 
نەتەنیبێت، بەاڵم چەندین موفرەدە هەن 

کە تایبەتبەتمەندێتی دەدەنە ئەم شیعرە و 
لە شیعری ژنانی دیکە جودای دەکەنەوە.

یەکێک لە خاڵە هەرە جەوهەرییەکان 
ئەوەیە کە شیعری خۆشەویستی »پیاوانە« 

لە ناوەڕۆکی خۆی بەتاڵ دەکات، سنوور 
بۆ سەرجەم ئەو شیعرانە دادەنێت 

کە ئاراستەی ژن کراون ؛ سەرلەنوێ 
هاوکێشەی رۆمانسییەتێکی رەنگزەرد و 

رەنگپەڕیو تووشی راچەنین 
دەکەن. 

هەندەی شیعری پیاوان کە سەبارەت بە 
خۆشەویستی نووسرابێت کە باس لە فیراق و 
کرووزانەوە و الاڵنەوەیەکی دەروێشانە دەکەن 

لە ناوەڕۆکەکانی بەتاڵ دەکاتەوە. شیعری پیاوان 
کە بۆ ژن نووسرابێتن دەهێنێتە پلەی سفری 

نووسین. شیعری تەرزە بانگاشەیەکی شەهوانییە 
بۆ ژیان، شیعری ئاوێتەبوون و ئاوێزانە بە 

پێچەوانەی ئەو جۆرە شیعرانەی کە خۆشەویستی 
ژن وەکو پاساوێک، تەنانەت وەکو بێبەریبوونێک 

و حیرمانێکی دەروونی وکۆمەاڵیەتی خۆیمانی 
پێ ناساندووە کە زۆربەی هەرە زۆر رەگەز و 
توخمی ئەو شیعرانە لە چاخەکانی ناوەندەوە 

گەیشتوونەتە الی ئێمە. شیعرەکانی تەرزە بۆ 
پیا هەڵدانی پیاوان نییە، بۆ ئەوە نییە بگاتە 

پیاوان، بەڵکو ئەو دەیەوێت بژێت.
ئەم حەمیمییەتە لە ناو جەرگەی ژیاندا، لە 
وردەکارییەکانی رۆژگاردا روودەدات. دەیان 

موفرەدە هەن پاساو بۆ ئەم گریمانەی 
ئێمە دەهێننەوە. » پێاڵوی بنبەرز« و 

»حیتەحیت« و »ماکسی« و »مەکر« 
و »پانتۆڵی کەتان« و »موروو« و 

»شیلەی لوقمە قازی« و »  زاکیرەی 
ماچ« ئاماژەن بۆ ئەو ژیانە ناسکە، 

ئەو واقیعەی کە لە سەر تەنافێکی 
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لە دەست نەدات. ژیان لە شیعری تەرزە ناسکە وەکو کریستال، زوو دەشکێت، زوو 
دەتوێتەوە و لەو ئاوهەوایەدا تەنها زاکیرەیەک دەمینێ کە بانگاشە  بۆ نوستالژییەک 

دەکات. ژیان لە پشتەوە، چاوشارکێمان لەگەڵ دەکات. 
وردەکارەکانی ژیان :« حەوت قاپ و حەوت کەوچک و حەوت پەرداغ« لە ناکاوێکدا 

ژمارەکان تووشی جێگۆڕکێ دەبن ؛ لە سەر سفرەیەک یەکێک نوقسان بێت، 
هاوسەنگی گەردوون تێکدەچێت! »تراشێک دەکەی«، » سمێڵ«، »تێشێرت«، »ئەلبوم« 
رەنگە هەندەی باس لەعیشقەوە بکات، عیشق دەکات، خۆشەویستی مومارەسەیەکی 

رۆژانەیە، گوتارێکی ئەقاڵنی و بانگەوازێک نییە.

٤ گرفتە شیعرییەکان
سەرەتا ئاماژە بۆ ئەوە کرا خەسڵەتی ئەم شیعرانە » گوزارشتگەراییە« واتە دەیەوێ 

ببێتە پردێک رایەڵەکانی نێوان شاعیر و دەرەوە پێک گرێدات. ئەمجۆرە دەقە 
سەرەڕای سەرجەم ئەو خااڵنەی کە لەسەرەوە ئاماژەمان بۆیان کرد، دەقێک نییە بیر 
لە بونیادی دەق بکاتەوە، بونیادێکی نییە ئاوڕێ لە چۆنیەتی پێکهاتن و پێکهاتەکانی 

خۆی دابێتەوە و دیققەتی ئەوەی دابێت چۆن لە دایکدەبێت.
رەنگە دەستەواژەی »پرد« پڕ بە پێستی ئەمجۆرە نووسینە بێت، لە الیەن 

شاعیر باسی کچبوون و ژنبوونی خۆی دەکات ولە الیەکی دیکەش دەیەوێ 
بەربەستە کۆمەاڵیەتییەکان تێکبشکێنێ و دەق بگاتە منی خوێنەر، یا ئەوی 

بیسەر، بەاڵم بیر لە خۆی ناکاتەوە وەکو دەق. 
کاتێک دەوترێت »پرد« واتە خاڵی پێکگەیشتن، بەاڵم لە خودی خاڵی 
پێکگەیشتنیش، خاڵی جودا بوونەوە هەیە، ئەمە خەسڵەتی پردە، بە 

واتایەکی دی دەیەوێ پشت لە تەقلیدە شیعرییەکانی پێش خۆی بکات، 
واتە دەنگی شەست و حەفتاکان لە دووی خۆی جێبهێڵێت، ئەگەر ئەم 

جێهێشتە راستیش بێت، بەاڵم هەڵگری خەسڵەتە گوزارشتگەراییەکانە 
و جێگۆڕکێی بە تێمە و بابەتەکان کردووە. ئەو خااڵنەش کە شیعری 
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تەرزە ئاودیوی دوای راپەڕین دەکات و ئایندە 
دەنووسێتەوە، ئەوە ئەو جیهانە حەمیمی و 

تایبەتەیە کە شاعیر مومارەسەی دەکات.
بەاڵم دەقی تەرزە دەقگەلێک نین کێشەکانی 

»نووسین«ی کردبێتە بابەت، ئەمەش خۆی 
لە خۆیدا دەبێتە بابەتێک. کاتێک ئەم خاڵە 

دەورووژێنین باس لە سەرجەم ئەو رەگەزانە 
دەکەین لە شیعرییەتی دەق لە خۆ دەگرێت : 
رەهەندە زمانەوانییەکان، بارستاییەکانی وشە، 

هاوئاوازیی نێوان پێکهاتە زمانەوانییەکان، 
تەنانەت دڵەڕاوکێی خودی زمان بەرامبەر بە 

خۆی.
شاعیر کائینێکە لە زمان و شیعریش 

دڵەراوکێیەکانی زمان تۆمار دەکات. رەنگدانەوەی 
ئەم دڵەراوکێیانە، ئەو سنوورانەی کە گەیشتن 

پێی مەحالە لە شیعری تەرزە رەنگی نەداوەتەوە. 
پێدەچێ شاعیر بە بی سڵەمینەوە گوزارشت 

لەم سەفەرە شیعرییەی بکات. تەنانەت رەنگە 
شیعر بێتە گشت خودی نووسەرکەی: پڕ بە 

دەم دەیەوێ ئەوەمان پێ 
بڵێ کە« 

ژنایەتیم شیعر دەیکوژێت.« وەکو ئەوەی 
شیعر خاوەن رەگەز بێت، هی پیاوان بێت و بە 

نووسینەوەی ئیدی ژنایەتی لەناو ببات. ئەم 
پنتە ئیشکالییەتێکی دروستکردووە، لە الیەن 
ژنانە دەدوێ، لە الیەکی دی کردەی نووسینی 

شیعر دژ بە ئەم ژنانەیە بوەستێت.
بۆیە لە ناواخنی کەسایەتی نووسەر هەست 
دەکات کە شیعرنووسین دوا شەڕە، تەنانەت 

شەڕی ئەو کەسانەیە کە بێ چەکن، 
بێ دەسەاڵتن، بە بێ ئەوەی لە ئاستی 

رووداوەکانی دەرەوە بن :« دیسانەوە شیعر/
زمانی الوازیی و دەستەوەسانی.« نەخێر 

ناکرێ جارێکی دی بگەڕێینەوە ئەو خاڵەی کە 
شیعر وەکو چەکێک دەبینێ، یا وەکو ئامرازێک 

بۆ بەرەورووبوونەوە، یاخود ئامادەکردن بۆ 
چوونە نێو مەیدانەکانی بەرەنگاربوونەوە  و 

پێکدادانەکان. شیعر زمانی بێدەسەاڵتان نییە 
و هەروەها زمانی دەسەاڵتدارانیش نییە. تەنها 
وجوودی شیعر بەسە، تەنانەت ئەم بەسییە 

زۆر بەسە.
»تەنها شیعرم پێ ماوە.« ئەم 
هەستە قووڵە!  گوزارشت لە 
شەڕێکی دۆڕاو دەکات، چونکە 

شیعر ناتوانێت دونیا بگۆڕێت، ناتوانێت 
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تەنانەت خودی شاعیریش بگوڕێت.
شیعری دوای راپەڕێن، موچڕکێکی زۆر تەندروستە. منێکی شاعیرانە دێتە سەر 

سەکۆی وجوود، وەهمی گەوەری پێیە و رادەمێنێ لە »من«ێکی مەزن، بەرامبەر بە 
جیهانێک هەست دەکات بۆ ئەو دروست نەکراوە، هەست دەکات »من«ێکە لە خۆی 
زیادە، جێگای لە نێو ئەو گۆڕانکارییانە نابێتەوە. لێرەوە هەست بە رۆمانسییەتێکی 

نوێ لە دەقەکانی دوای راپەڕین دەکرێ.
بۆ کۆتایهێنان بەم چەند الپەڕەیە، دەتوانین وەکو ئەنجام ئەم خاڵبەندییە بۆ 

شیعرەکانی »من هەم یا خود نا...ئەمەیە مەهزەلەکە« پێشنیار بکەین :
_ شیعر وەکو بیبلۆگرافیا تەمەنی شاعیر دەنووسێتەوە ؛

_خود پرسیارێکە، لە بگرەوبەردەیەکی بێوێنە لە گەڵ دەرەوەی خۆی دەژێت کە 
وێنەی دایک بەرجەستەی کردووە ؛

_ خۆشی و ناخۆشی دوو دەستەخوشکن پێکەوە نەبێت هەڵناکەن، خوێن یەکێکە لە 
دەرهاویشتەکان ؛

_ موفردە ناوەکییەکان ئاماژەیەکی وردن بۆ ژیان، شیعر وەکو کامێرایەک 
وردەکارییەکانی ژیان دەنووسێتەوە ؛

_ بۆیە شیعری تەرزە دەکرێ لە جیهانی گوزارشتگەراوە سەیر بکەین کە خود 
یەکێکە لە بکەرە هەرە لەبەرچاوەکانی ؛

_ شیعرنووسین بە هیچ شێوەیەک کێشەنین و شاعیر وەکو گرفت ئاوڕی لە 
کردەی نووسین نەداوەتەوە.
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دیوانی ئه حمه د شاملوو
چاپكراوی غه زه لنووس

ناوه ندی غه زه لنووس بۆ چاپ و باڵوكردنه وه ، بژارده یه ك له  كۆی 
ده فته ره شیعرییه كانی ئه حمه د شاملووی، له  دوو به رگدا و به  

وه رگێڕانی به ڕۆژ ئاكره یییه وه  باڵو كرده وه .
له م دیوانه دا، جگه  له وه ی له  هه ر ده فته ره شیعرێكی شاعیر چه ند 

شیعرێك وه رگێڕدراوه ، هاوكات گفتوگۆیه كی وه رگێڕیشی تێدایه ، كه  
خۆی له گه ڵ ئه حمه د شاملوودا و له  ساڵی 1992ـدا ئه نجامی داوه . 

به ڕۆژ ئاكره یی یه كه م نووسه ری كورده،  كه  گفتوگۆی له گه ڵ ئه حمه د 
شاملوودا ساز كردبێت. هه روه ها، نووسینێكی ڕه زا عه لیپووریش، كه  

له  باره ی ئه زموون و ڕه وتی شیعریی شاملووه وه  نووسیویه تی.
جێی ئاماژه یه ، ئاكره یی، هاوڕێی شاملوو بووه  و له م كتێبه دا ئه و 
نامانه یش، كه  شاملوو بۆ ئاكره یی ناردوون، بۆ یه كه م جار باڵو 

كراونه ته وه .
به ڕۆژ ئاكره یی، سه باره ت به  وه رگێڕانی شیعره كانی ئه حمه د 

شاملوو، له  به رگی یه كه می دیوانه كه دا نووسیویه تی: »ئەم شیعرە 
وەرگێڕدراوانە، بەرهەمی بیستوپێنج ساڵ هەوڵ و هەڵشاخانن 

بە شیعری شاملوودا. ئاساییە، کە ئەم قسەیەم به و واتایه  نییە، 
بیستوپێنج ساڵ لەسەر ئەم شیعرانە هەڵکورماوم و کارم له سه ر 
کردوون، بەاڵم دەتوانم بڵێم: بیستوپێنج ساڵ له گه ڵ شیعره کانی 

شاملوودا ژیاوم و خوێندوومنه تەوە.«
جێی خۆیه تی ئاماژه  به وه یش بده ین، له  پاشكۆی ئه م كتێبه دا و 
له  به رگی دووه مدا، نامه ی ئایدا ـ هاوسه ری شاملوو، بۆ وه رگێڕ و 
هه روه تر نامه ی ڕه زامه ندیی دامه زاروه ی شاملوو ـ له مه ڕ چاپی ئه م 

كتێبه وه ، باڵو كراونه ته وه .
دیوانی ئه حمه د شاملوو، به  دوو به رگ، ئێستا له  كتێبفرۆشییه كاندا 

ده ست ده كه وێت.
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سادق هیدایەت
و. لە فارسییەوە: بابەک سەحرانەوەرد

لە بەیانی زووەوە گەواڵە هەورەکان لە هاتووچۆدا بوون و بایەکی زۆر ناخۆش 
هەڵیکردبوو. ژێر دارەکان پڕ بوون لە گەاڵی وەریو. گەاڵ زەردەکان ناوە ناوە 

لە هەوا لولیان دەخوارد و ئەکەوتنە سەر ئەرز. پۆلە قەلەڕەشێک بە قارە قار 
بەرەو جێگەیەکی نادیار دەچوون. ماڵە الدێییەکان لە دوورەوە وەک قاوغی 

شقارتە کە لەسەر یەکتر هەڵچنرابوون بە پەنجەرەی ڕەش هەڵگەڕاو و بە بێ 
دەرگا، وا دەهاتنە بەر چاو کە بە هاکەزایی درووست کرابێتن. 

خوداداد بە ئەردێن و سمێڵی بۆرەوە، گورج و گۆڵ و دڵتەڕ، هەنگاوی  قورسی 
دەنا و هەستی بە هێز و تینی تازە لە گیانی دەکرد. بە ڕواڵەت چاوی بڕیبووە 

جادە شێدارەکەی بەردەمی خۆی و بەرژەوەندی دەشتاییە دوور ودرێژەکە. با 
کەوتبووە ناو لەشی وەک ئەوەی بیالوێنێتەوە. دارەکان وادەهاتنە بەرچاوی کە 
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دەڵێی سەمایان دەکرد و قەلەڕەشەکان دەڵێی 
مزگێنی بەزم و خۆشییان بۆ دەهێنا و هەمووی 
ئەم سرووشتە لەبەر چاویدا دڵگیر و ڕووخۆش 

بوو. بوخچەیەکی قەڵەمکاری لە باخەڵی 
خزاندبوو کە توند بە خۆیەوە چەسپاندبووی. 

چاوانی دەبریسکانەوە و هەر هەنگاوێکی دەنا، 
بەلەکە پتەوەکانی لە ژێر دەرلنگی پانتۆڵە 

رەشەکەیەوە بە دیار دەکەوتن. 
جل و بەرگەکەی شینی ئاسمانی بوو و 

کاڵوێکی لبادی زەردی پێ بوو. خوداداد شەست 
ساڵە بوو، پیاوێکی ئێسقان ئەستوور  و بە 

قەاڵفەت و چاوگەش بوو. کەم تاکورت بیست 
ساڵی دەخایاند کە خەڵکی دەماوند نەیاندیبوو، 
چونکا دوورەپەرێز ببوو و السەروی کانی عەال 
لەسەر رێگای مازەندەران بۆ خۆی 

کۆختەیەکی بە بەرد و گڵ 
دروست کردبوو. بیست ساڵ 

دەبوو کە ژیانێکی تەنیایی بۆ 
خۆی دابین کردبوو. بە دەستە 
زبرەکانی عەرزی دەکێاڵ، ئاوی 

دەدا و وەرزێری تێدا دەکرد. 
هەر ئەو ئیشە کە باوک و 
ڕەنگە باپیرانی کردبوویان. 

جێی هەشتا ڕبە تووی میرات 
پێگەیشتبوو کە لە ڕەشەساڵی، 
نیوەی زۆرتری فرۆشتبوو. واتە 
بە جێی ئارد مامەڵەی کرد. و 
ئێستاکە بە دەسکەوتی ئەو 

پارچە زەوییە کە بۆی مابوو ژیانی خۆی پێ 
بەسەر دەبرد.

ئەو شتەی کە ببووە سەرسووڕماوی 
هەمووان ئەمە بوو کە خوداداد لەم چەند 
ساڵەی دوایینە لە الدێکان و بە زۆری لە 

بازاڕی دەماوەند دەبیندرا کە قوماشی ژنانە 
و قەن و چا و وردەواڵە دەکڕێ. بڕێ جاریش 
لە کێوەکانی دەوروبەری ئاوە گەرمە، جابۆن، 

گیلیارد ئەویان لەگەڵ کچە قەرەچییەک 
دیتبوو. 

چوار ساڵ لەمەوبەر لە شەوێکی سارد، ئەو 
شەوە ساردانە کە بە چەپۆڵە پۆاڵیییەکەی 

خۆی دەموچاوی بنیادەم دائەتاشێت، خوداداد 
هەر ئەونە کە چراکەی بە فوو کوژانەوە 
و چووە ژێر جێگاوە، دەنگێکی سەیر هاتە 

گوێی. هاوار و ناڵەی پچڕپچڕ کە دیار نەبوو 
دەنگی حەیوانە یان بنیادەم. دەنگەکە لە 

پەستا نزیک دەبووەوە هەتا ئەوەی کە 
دەرگای کۆخەکەیان کوتا. خوداداد کە نە لە 
گیاندار و نە لە بێ گیان ترسی بوو هەستا 
و دانیشت و هەستی کرد تنۆکە عارەقێکی 

سارد بە گازەرای پشتی هاتەخوار. هەر 
چەندە پرسیاری کرد کێیە و چی دەوێ، 

وەاڵمێک نەبوو و ئەو کاتەی کە ڕادەکشا 
تا بخەوێ هەمیسان لە درگایان ئەدا. 

بە دەستی لەرزۆکەوە چراکەی هەڵکرد. 
کێردێکی گەورە کە بۆ شکاندنی دار بە 
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هەڵگرت کتووپڕ دەرگای کردەوە. زۆرتر سەرسووڕما کاتێ کچۆڵەیەکی قەرەچی بە جلوبەرگی 
سوورەوە دی کە لە کەرکرۆکی دەرگا وێستاوە و فرمێسک بەسەر گۆناکانییەوە مەییوە و 

هەڵدەلەرزێ. هێندەی تر سەری سووڕما. خوداداد کێردەکەی فرێدایە سووچێکی دیوەکە. دەستی 
کچۆلەکەی گرت و بردییەوە ژوور. هااڵوی ئاگرەکە کچەکەی گەرم کردەوە. ئینجا خوداداد بە 

جلەکۆنەکانی جێ خەوێکی بۆ درووست کرد.
سەرلەبەیانی هەر چی زۆرتر پرسیاری لێدەکرد بێ وەاڵم دەمایەوە. وەکوو ئەوە بێ 

کە کچۆڵەکە سوێندی خواردبێ زمان نەگێڕێ و هیچ نەدرکێنێ. هەر بەم هۆیە 
خوداداد ناوی لێنا الڵ یان اللوو و بەرە بەرە ئەو ناوە بوو بە اللە. ئەو شتەی کە 

زۆر سەیر بوو ئەوە بوو کە ئێستا وەرزی گەرمیان و کوێستانی قەرەچییەکان 
نەبوو و خوداداد لێی روون نەبوو لە نێوان عەرز و ئاسمان ئەو کچۆلەیە لە 

کوێوە هاتووە. لە کوختەکەی وەدەرکەوت وشوێن پێی کچەکەی هەڵگرت، بەاڵم 
شوێن پێیەکانی لەسەر گەاڵوەریوەکان ون دەبوو. لە ئاشەوانەکەی کانی عەال 

پرسیاری کرد، ئەویش هیچی نەدەزانی. لە ئەنجامدا بڕیاری دا منداڵەکە ڕاگرێ 
هەتا کەس و کارەکەی پەیدا دەبن. 

اللە کچۆڵەیەکی تەمەن دوانزەساڵی گەنم ڕوو بوو. سیمایەکی شیرین و 
چاوەکانی گەش و لەبەرداڵن بوو. لەسەر دەست و نێوچاوانی خاڵی شینیان 

کوتابوو. لە ماوەی ئەو چوار ساڵە کە اللە لەو کۆختەیە ژیانی بەسەر دەبرد، 
خوداداد هەرچەندە سوراخی کەس و کارەکەی کرد، کەس لەو قەرەچییانە 

نەیاندەناسی. دواتر خوداداد پێی خۆش نەبوو اللەی لە کیس بچێ. هەروەک 
منداڵی خۆی گلی دایەوە و بەرەبەرە خۆشەویستییەکی سەیری بەو کچە پەیدا 

کرد. نەک خۆشەویستی باوک و ڕۆڵە، بەڵکوو خۆشەویستی بە چەشنی ژن و مێرد.
هەر ئەو کاتە کە وەسوەسەی ئەڤین لە کەللەی دا، لە ناوەڕاستی دیوەکە پەتی 

بەست و پەردەیەکی کرد بە ناوبڕەی وەتاخەکە هەتا شوێنی خەوتنیان لەیەکتر جیا 
بێت. ئەوەی کە لە هەمووان خراپ تر بوو اللە خودادادی بە باوە بانگ دەکرد و هەر 

کەڕەت کە بە خودادادی دەوت باوە، یەکسەر تێکدەچوو. رۆژێک خوداداد هاتە نێو 
ماڵەکە سەیری کرد دوو مریشکی سەربەکاڵو لە بەردەم کوختەکەی چینە دەکەن. 

هەر چەندە خوداداد ئامۆژگاری اللەی کرد کە دزی خراپە و لە ئاوری جەهەنمدا 
دەسووتێ، بزیەکی السارانە لەسەر لێوی اللە دەنیشت و هەر جار 
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بە بۆنەیەک لەم باس و خواستە 
خۆی دەرباز دەکرد.

 اللە حەزێکی زۆری لە سەیران 
بوو. ئەگەر دووسێ رۆژ باران 

بووایە و بە ناچاری لە کۆختەکە 
بمایە، کپ و خەمگین دەبوو، 
بەاڵم ئەو رۆژانەی کە هەوا 

ساماڵ بوو یان بە تەنێ  یان 
لەگەڵ خوداداد دەچوو بۆ 

گەشت و سەیران. زۆربەی کات 
بە تەنیایی دەڕۆیشت و ئەمە 

دڵپیسی خودادادی بە شوێنەوە 
بوو. چونکا یەک دووجار عەباسە 

شوانی لەگەڵ اللە دیتبوو و 
عەباسی بە ڕەقیبی 

خۆی دەزانی. 
تەنانەت رۆژێ 

عەباسی دیتبوو 
کە تووتڕکی 

دەچنی و دەیکردە 
دەمی اللە. هەر 
ئەو شەوە کەوتە 
سەر کۆنەکردن 
و تەشەردان لە 
اللە کە نابێت 
لەگەڵ پیاوی 

غەیرە قسە بکا. 
فرمێسک لە 

چاوانی اللە قەتیزمان و دڵە دێهاتییەکەی خودادادی پڕ کرد. 
دایکی عەباس دوو جار بۆ خوازبێنی لە اللە هاتبوو، بەاڵم 
هەر جار خوداداد بە بۆنەی ئەوەی کە اللە هێشتا منداڵە، 
جوابی کردبوو و لەبەر خۆییەوە ئاوای بیر دەکرد کە ئەم 

عەباسە تەمەڵە دەبێتە میراتگری ئەو و هەرچی سەروەت و 
سامان کە لەماوەی پەنجا ساڵ پێکەوەی ناوە داگیری ئەکات. 
ئینجا رۆحی باوباپیرانی چییان پێ دەوت کە لە بری میراتگر، 

کەسێکی شڕۆڵە و بێ سەروبەری هەڵبژاردووە کە ناتوانێ 
خزمەتی زەوی بکات و لێی داچەنێ. بەر لەوەش کچۆڵەیەک 

کە لە کوختەکەی بە خۆی داڵدەی داوە، خواردەمەنی داوەتێ، 
جلی بە بەرا کردووە، رەنجی پێوە کێشاوە و گەورەی کردووە، 

بۆ ئەو وەکوو دارە میوەیەکە کە خۆی پەروەراندویەتی و 
بەری هێناوە، زەالمێکی نامۆ بەرەکەی بچنێ، بۆ مەگەر 

خۆی دەستی شکاوە؟ ناتوانێ اللە بۆ خۆی بە ژنی بخوازێ 
؟ بۆ نا؟ بەس ئەو واهەستی پێدەکرد کە ئەم مەسەلە بەم 
ساکارییەش نەبێ و ڕازیبوونی کچەش خۆی مەرجە و ئیتر 

ئەم خووە خراپە کە کچەکە بووی و ئەوی بە بابی خۆی 
دەزانی، هێندەی دی ناهۆمیدی دەکرد. زۆربەی شەوان کاتێ 

کچەکە دەنووست، چراکەی هەڵدەبڕی و قەیرێکی زۆر لە 
دەمووچاو، سنگ، مەمک و قۆڵەکانی دەیڕوانی. ئینجا هەر 

وەک شێت وەدەردەکەوت بەرەو کێو و دۆڵ ملی پێوەدەنا و 
قەیرێکی زۆری پێدەچوو هەتا دەگەڕایەوە. ژیانی ئەو لە نێو 

ترس و هیوا تێدەپڕی وترس ڕێی نەئەدا کە ئەشقی خۆی 
بۆ دەربڕێت. ئەگەرەکوو اللە دەیوت نا، تۆ پیری. ئەو ئیتر 

چاری نەبوو مەگین ئەوەی خۆی لەناو بەرێ. تاشەبەردێکی 
زل لە نزیکی کوختەکەی خوداداد هەبوو کە اللە بە زۆری 
لەسەری دادەنیشت و بەلەکە سفت و سۆڵە ڕووتەکانی لە 
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و کاتێکی زۆر بەو دەقە دەمایەوە، بێ ئەوەی کە وەڕز بێ و جاروبار لەبەر خۆیەوە گۆرانییەکی 
سۆزداری دەخوێند. بەاڵم هەر ئەوندە کە کەسێ لێی نزیک دەبووەوە، کتووپڕ بێ دەنگ دەبوو. 

خوداداد بە رێکەوت ئەم سترانەی بیستبوو و زۆر دڵی پێوە بوو کە هەمیسان گوێی لێ بێت.
ئەمڕۆ سەرلەبەیانی کاتێ خوداداد دەیویست بۆ شاری دەماوەند بڕوات، اللە لەسەر ئەو تاشەبەردە 

دانیشتبوو، بەاڵم لە رۆژانی دی بەدەماخ تر بوو، بە پێچەوانەی جاران نەیدەویست شوێن خودادا 
کەوێ. خوداداد پێی وت: لەچکەیەکی سوورت بۆ دەکڕم.

بزە مەعسووم و بەختەوەرەکەی اللەی دی کە بەقەد دوونیایەک بایەخی بوو و 
کاتێ چووە بازارە چکۆلەکەی دەماوەند، سەرەتا چووە دوکانی کووتاڵ فرۆشی و 

لەچکەیەکی سوور کە گوڵ و جوقەی زەرد و سەوزی پێوەوە بوو، کڕی. ئینجا 
قەن و چای کڕی، هەر هەمووی خستە بوخچە قەڵەمکار و بە هەنگاوی بەرز 

بەرەو کوختەکەی کەوتە رێ. 
بۆ خوداداد کە دائیمە لە رێگاوباندا بوو، ئەگەر چی شار هەتا ماڵەکەی دوو 

فەرسەخ دەبوو، وەک کورتە رێگایەک دەهاتە بەر چاوی. ئەگەر چی پیر و 
کەنەفت ببوو، ئێستا ژیانەکەی جۆرە ئەنجام و مانایەکی تێدا شین ببوو. بەدەم 
رێگاوە لەبەر خۆی کەوتبوە بیر: ئەم لەچکەیە هەر بۆ ئەو جوانە کە بیدا بەسەر 

شانیا و سەرەکەی لە ژێر مەمکەکانییەوە گرێ بدات. ئینجا وەک ئەوەی کە 
هەست بە شەرم بکات، لەبەر خۆییەوە دەیوت: من دەبێ بە جوانی ئەو شانازی 
بکەم، چونکا لە جێگای باوکی ئەوم و مێردێکی لێهاتووی بۆ پەیدا بکەم! بەاڵم 

ئەم بیرە کە عەباسە شوان اللەی خۆش دەوێ، زۆری پێ پەست بوو.
بە هەوراز و نشیو، بە قەراخ دۆڵ و چیا و دەشتایی تێدەپەڕی. لە ڕێ چاوی 
بەکەس نەکەوت، هەستی بە چ شتێک نەدەکرد، تەنانەت ماندوویی رێگاش 

تێیدا دیار نەبوو. جاران کاتێ کە ڕێی دەکەوتە الدێکانی دەوروبەر، تەنیا 
دەیڕوانییە ئاسمان هەتا بزانێت باران دێ یا نا. تەماشای زەوییەکانی دەکرد هەتا 
دەسڕەنجی خەڵکی ببینێ. پرسیاری نرخی جۆ، گەنم، لۆبیا، قەیسی، سێو، گێالس، 

شێالنێ و زۆر شتی دی دەکرد. بەاڵم ئێستا بەر لە اللە لە چ شتێ تر بیری 
نەدەکرد، زەوییەکەی ئەمساڵ باش بەری نەگرتبوو و مەجبوور بوو هەندێ لە 

دەسکەوتەکەی خەرج بکا، بەاڵم تەواوی ئەم شتانە لە داڵغەی ئەودا بە قەد 
تاڵە قژێکی اللە بایەخی نەبوو. بەدەم ئەم بیرەوە بە کەنار دارەکان 
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تێپەڕی و چووە سەر ئەو رێیە کە لە بەرزایییەکەی 
کوختەکەی کە دەتوت دوو قوتوە شقارتەی شەق 

و پەقە کە لە پاڵ یەکدا، دانراون، دیار کەوت. پێی 
هەڵگرت و گرێ بوخچەی پتر بە خۆیەوە گووشی 
و ئەو رێگەیە کە چاک لێ شارەزا بوو، تێپەڕاند و 
لە سەروولێژییەکی دی رەت بوو و پێچێکی کرد و 

گەیشتە بەردەم کوختەکەی. بەاڵم اللە لەوێدا نەبوو، 
نە لەسەر تاشەبەرد، نە لە ژوورەوە.

 هاتە بەر کەرکەرۆکی دەرگا، دەستی خستە الدەمی، 
هاواری کرد: اللە.اللە...! کەسێ وەاڵمێ نەدایەوە . 
هاتە دەرێ و بە تەواوی هێزیەوە گازی کرد: اللە 

اللە...اللو ..اللو. زایەڵەی دەنگی وەاڵمی دایەوە اللە...
اللو. ترس و خۆفێکی زۆری تووش بوو. ڕایکردە سەر 

تاشەبەردەکەی نزیک ماڵی. لە دەوروبەری ڕوانی. هیچ 
ئاسەوارێکی لە جلە سوورەکەی نەدی. 
گەرایەوە بۆ ژوور وسەندوقی اللەی 

کردەوە، سەیری کرد ئەو جلو بەرگە 
تازانەی کە ئەمساڵ بۆی کڕیبوو، 

نەمابوون. خەریبوو لە داخا شەقی 
دەبرد. سەری لەم کارە دەرنەدەکرد. 

هەمیسان وەدەرکەوت و لە کانی 
عەال تووشی مەالی گوند بوو کە بە 
فەرەنجییەکی دڕێژ و کاڵوی شینی 
چاکدار و شاڵ و شەڵوارێکی ڕەش 
و کەوایەکی سێ چاکییەوە لە بن 

دارێکدا دانیشتبوو و سەبیلی دەکێشا. 
ئەونە بە ڕقەوە لە خودادادی ڕوانی 

کە خوداداد زاتی نەکرد 

شتێکی لێ بپرسێ. کەمێک ئەوالترەوە 
ژنێکی بە چارشێوی سوور و پانتوڵی 
ڕەش و پرچی هۆنراوەیی بینی کە 

منداڵەکەی بە کۆڵیەوە بوو و ئەویش 
هیچ هەواڵێکی اللەی پێ نەبوو. 

خوداداد بە ناچار زڤرییەوە.
تاریکی شەو هەموو الیەکی گرتەوە 
بەاڵم اللە نەهاتەوە. چ خەونگەلێکی 
ناخۆش کە خوداداد نەیدی. هەر خەو 

نەچووە چاوی. هەموو کابووس بوو 
و بە هەر لەرەیەک ، هەڵدەستایە 

سەرپێ، بە خەیاڵی خۆی اللە 
گەڕاوەتەوە. زیاد لە دەجار هەستا 
پەردەی الئەدا. بە لەپەکوتێ جێگا 

سارد و سڕەکەی اللەی سەح دەکرد 
و دەلەرزی و دەکەوتە عەرز. ئاخۆ 

کەسێ بەزۆر لەگەڵ خۆی بردوویەتی؟ 
یان هەڵیان خەڵەتاندووە یا خۆی 

ڕویشتووە؟
سبەی بەیانی هەوا سارد و ساف بوو. 

خوداداد ئەو لەچکەی کە کڕیبووی، 
لەگەڵ خۆیدا هەڵگرت و ڕۆیشت بە 

شوێن اللە. لە رێگا تەواوی خەڵک 
چەشنی دێو و هەژدیها دەهاتنە 

بەرچاوی. کێوە شین و بۆرەکان کە  
بەفر هەتا ئاست قەدپاڵیان گەیشتبوو 
ترسیان دەخستە دڵییەوە. بۆنی پنگ 
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هەناسەی سوار دەکرد. لە رێگا تووشی دوو الدێیی بوو. بە شپرزەییەوە لێی پرسین: ئەرێ ئێوە 
اللەتان نەبینیوە؟

سەرەتا وایان دەزانی شێت بووە و لە یەکدیان پرسی: کێ؟
کچە قەرەچییەک

یەکێکیان وتی: دوورۆژە تاقمە قەرەچییەک هاتوون لە الی موومجەح چادریان هەڵداوە. ڕەنگە 
مەبەستت ئەوانە.

خوداداد رێگای موومجەحی گرتە بەر. ئەمجار بە هەڕا و خێراوییەوە هەنگاوی 
دادەنا و لە چەند ڕێ و پێچەوە تێپەڕی هەتا ئەوەی چەند ڕەشماڵی لە دوورەوە 

دیاری کرد، کە نزیک بووەوە، سەیری کرد پیاوێ لە قەراخ جۆگەلە خەوی 
لێکەوتووە. تۆزێ لەوالترەوە ژنە قەرچییەک پەتڵەی لە بێژنگ ئەدا، 

ئەو ژنە ساڵوی لێکرد و وتی:
فاڵ دەگرینەوە، مۆرە مارانمان پێیە، هێلکە، بێژنگ، گوێز و... 

خوداداد شێت ئاسا وتی:
ـ اللە. اللوت نەدیوە. نازانی لە کوێیە؟

ـ فاڵ دەگرینەوە و پێتی دەڵێن.
ـ دە بڵێ، پارەت دەدەمێ.

ـ هەقەکەی بدە هەتا پێت بڵێم.
خوداداد ماندوو بوو، دەستی کردە گیرفانی و قڕانێکی دەرهێنا و دایە دەس 

ژنەکە. ژنەکە دەسی گرت و لە سیمای ورد بوو و وتی:
عەلی پشت و پەنات بێ، پیاوەکە، تۆ ئێستا خەم و خەفەتت لە دڵدایە، چونکا 

شتێکت لێ ون بووە کە چوار ساڵی ڕەبەق ڕەنجت بۆ کێشاوە، نە منداڵتە، و نە لە 
منداڵی خۆت کەمترت خۆش دەوێ.

خوداداد بە چاوانی فرمێسکاوی ڕوانییە ژنە قەرەچییەکە و لەبەر خۆییەوە وتی:
ـ ڕاستە راست.

بەاڵم بێ هۆ خەفەت مەخۆ، چونکا ئەو کچە لێتەوە نزیکە، زیندوو و ساخ و 
ساڵمەتە، ئەویش تۆی خۆش دەوێ، بەاڵم چ قازانج نییە، چارەنووس کاری خۆی 

کردووە!
ـ ئاخر چۆن، چۆن؟ توخوا قسە بکە.
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ـ بێ هۆ خەفت مەخۆ، ئەو بەختەوەرە، دەرگای 
ژوورەکەت بە بەتاکی جێهێشتووە و شەیتان 

هاتۆتە ژوور و ئەوی هەڵخەڵەتاندووە.
ـ ناوی عەباس نییە؟

ـ نا.
ـ تۆ کێی، چۆن دەزانی، توخوا ڕاستەکەی بڵێ، 

هەرچیت بوێ پێت دەدەم.
دەستی کرد بە گیرفانی و قڕانێکی تری دەرهێنا 

و خستیە لەپی دەستی ژنەکە. بەاڵم لەم کاتە 
دی پەردەی ڕەشماڵەکەی تەنیشتەوە الدرا و 

اللە وەدەرکەوت. هەر ئەو جلە سوورە کە بۆی 
کڕیبوو لە بەریدا بوو. سێوە السوورەیەکیشی بە 
دەستەوە بوو و بە سەرقۆلی کراسەکەی دەسڕی 
و قەپاڵی لێدا. ئینجا بەدەم پێکەنینەوە، بە ژنە 

فاڵ چییەکەی وت:
نەنە، ئەمە باوکە خودادادە. بە 
دەست ئیشارەتی بۆ ئەو کرد.

خوداداد لە سەرسوڕماوی دەمی 
داچەقی بوو. لێکدا لێکدا لە 

اللە و دایکی دەیڕوانی بەاڵم 
هەتا ئێستا اللوی وەها شاد و بە 
کەیفەوە نەبینیبوو. دەستی بردە 

بوخچەکەی و لەچە سوورەکەی 
دەرهێنا و خستییە بەردەمی اللە 

و وتی: ئەمەم لە بازاڕ بۆ تۆ 
سەند.

اللو بە دەنگێکی بەرز هاتە 
پێکەنین. لچکەی دا بە 

شانیا و لە ژێر مەمکەکانیەوە گرێی دا. 
ئینجا بە ڕاکردن خۆ گەیاندە بەر ڕشماڵەکە. 
دەستی پیاوە گەنجێکی گرت و ڕای کێشایە 
دەر. ئاماژەی بۆ الی خودادادکرد و شتێکی 

بە پیاوەکە وت. پاشان بە هەمان شێوە 
تایبەتییەی خۆی لەبەر خۆییەوە و بە پۆزە 
سفت و سۆڵەکانیەوە کەوتە گۆرانی وتن 

و دەستی کردە ملی پیاوەکە و بە بن دارە 
بیەکاندا ڕەت بوون و دوورکەوتنەوە.

خوداداد لە خۆشحاڵی و خەمەوە دەگریا. بە 
لەقە لەق لە هەمان ڕێ کە هاتبوو گەڕایەوە 
و چووە نێو کوختەکەی و درگای لەسەر خۆی 

داخست و ئیدی هیچ کەسێ نەیدییەوە.
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ئاودێر کاکەی فەالح

هەرچۆن زۆر لە ڕەخنەگرانی سینەما سەدەی بیستەم بە سەدەی سینەما لە قەڵەم دەدەن، هەر 
بەو پێیە هەندێکیان سەدەی بیست و یەکیش بە سەدەی لەناوچوونی ئەم هونەرە ناودەهێنن. 

لەوانەیە لەناوچوونی سینەما وشەیەکی ڕاست نەبێت و ڕۆژگار بەدرۆی بخاتەوە، بەاڵم ئەوەی جێی 
گومان لێکردن نییە، ئەو گۆڕانە سەرتاسەرییەیە کە سەرتاپای ئەم هونەرەی گرتۆتەوە. گۆڕانێکە 

کە وا لە هونەری فیلم دەکات، بەم شێوەیەی کە نەوەکانی ئێستا پێی ئاشنان، لەم بیست تا 
پەنجا ساڵەی داهاتودا بوونی نەمێنێت و بەتەواوەتی شێوە و چۆنێتی سەیرکردنی بگۆڕێت.

خاڵێک کە جێی سەرنج بێت، ئەو تێڕوانینە هاوبەشەی زۆر لە ڕەخنەگرە ناودارەکانی ئەمریکا 
و بەریتانیایە لەسەر ئەم بابەتە. لە ماوەی چەند مانگێکی کەمدا چەندین نووسین لەسەر ئەم 

قەیرانە لە گۆڤارە گەورە و ماڵپەڕە گرنگەکانی ئینتەرنێتدا باڵوبۆوە. بۆ نموونە »دەیڤید دێنبی« 

پاشەڕۆژی سینەما...
گەڕانەوە بۆ خەون؟



لە گۆڤاری نیو ڕیپۆبلیک دا بابەتێکی بەناوی 
»ئایا هۆلیوود فیلمی لەناو برد؟« باڵوکردەوە. 

لەم نووسینەدا ڕەخنەگر سکااڵیەکی گەورە لە 
فیلمە نوێکانی هۆلیوود دەکات و زۆربەیان بە 
مندااڵنە و بێمانا لە قەڵەم دەدات. بە دەیەها 
نموونەی فیلمی نوێ دەهێنێتەوە کە گشتیان 

هاوشێوەی یەکن و بۆ یەک مەبەستیش 
دروستکراون. هەروەها ڕەخنەگری بەریتانی 

»دەیڤید تۆمسن« لە هەمان گۆڤاردا باسێکی 
هاوشێوەی بە ناونیشانی »سینەمای ئەمریکی 

نەمردووە، بەاڵم گیان دەدات« باڵوکردەوە. 
لە باسەکەیدا نووسەر ئاماژە بەو ڕاپرسینە 
گەوەرەیە دەدات کە دەساڵ جارێک گۆڤاری 
سینەمایی ئینگلیزی سایت ئاند ساوند پێی 
هەڵدەسێت. ئەم گۆڤارە کە ناسراوترین و 

گرنگترین گۆڤاری سەینەماییە لە جیهاندا، لە 
ساڵی ١٩٥2 ەوە، بەم ڕاپرسینە هەڵدەسێت. 

دواجار لە ساڵی 2٠١2 دا 3٥٨ ڕێژیسیۆری 
بەناوبانگی سینەمایی و ٨٤٦ ڕەخنەگری 

ناوداری فیلم لە جیهاندا لەم 
ڕاپرسینەدا بەشداربوون. مەبەستیش 

لەم ڕاپرسینە، زانینی لیستی 
باشترین دە فیلم لە مێژووی 

سینەمادایە. تۆمسن لە 
بابەتەکەیدا باسی 
قەیرانی نەبوونی 
فیلمی نوێی باش 

دەکات. لەم لیستی 

باشترین دە فیلمەدا، هیچ 
فیلمێکی تیادا نییە کە لە دوای 

ساڵی ١٩٦٨ ەوە درووست کرابێت! 
تەنانەت لە لیستی باشترین پەنجا 

فیلمدا، تەنها دوو فیلمی تیادایە کە دوای 
ساڵی دوو هەزار درووست کرابن!

هەرچەندە ئەم ڕاپرسینانە تەنها ڕای خودی 
کەسەکانە و ئەستەمە بوارێکی ئاڵۆزی وەک 
هونەری سینەما بە ڕاپرسین و پۆلێن کردن، 
بتوانرێت ئاستی هونەریی فیلمێک یان باشی 

و خراپی دیاری بکرێت. بەاڵم لە سەرێکی 
ترەوە، ئەم ڕاپرسینە تەنها ڕاپرسینە لەم 

بوارەدا لە جیهاندا، کە لە ئاستێکی وا بەرز 
و بەرفراواندا بکرێت و مرۆڤ بتوانێت بە 
چاوێکی جدییانە سەیری بکات. بەاڵم لە 
هەردوو حاڵەتەکەدا، ئەم ڕاپرسینە چەند 

هێمایەکی لە خۆگرتووە و تاڕادەیەک 
ئاڕاستەی گۆڕانکارییەکانی ئەم هونەرەمان 

نیشان دەدات.
هەڵبەتە ئەو ڕاستیەی کە هیچ فیلمێک 

لە دوای ساڵی ١٩٦٨ ەوە لەم ڕاپرسینەدا 
خۆی نەبینیوەتەوە، هێمایەکی ترسناک 

و وریاکەرەوەیە. بەڕای زۆرینەی ئەو 
هونەرمەند و ڕەخنەگرە سەینەماییانە، هیچ 

فیلمێک لەم چل و چوار ساڵەی ڕابوردوودا 
دروستنەکراوە، کە شایستەی لیستی باشترین 

فیلمەکان بێت. ئەم خاڵەش قەیرانێکی 
گەورەی سینەمای هاوچەرخ نیشان دەدات و 

دەم
ەبیسەر
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پێشبینی دواڕۆژێکی تاریکی ئەم هونەرەی لە خۆگرتووە.
بە بڕوای من قەیرانەکە تەنها نەبوونی یان کەمی فیلمی باش نییە، بەڵکو زیاتر، زۆری 

فیلمی خراپە. ئەم فیلمانە ژمارەیان هێجگار وا زۆرە و باڵوبوونەوەیان وا فراوانە، 
کە مەترسییەکی ڕاستەقینەیان بۆ سەر سینەما وەک هونەر و تەنانەت وەک 

دیاردەیەکی کولتوری هەیە.
مەترسییەکی تریش کە لە ڕیزی هەردوو ئەم جۆرە فیلمانەدا خۆی ماتداوە، 

مەترسی فیلمە »خەتابارە گەورەکانە«. مەبەستم لەم فیلمانە ئەوانەیە کە بەو 
شێوە و داڕشتنەی ئەم فیلمانە هەیانە، لەم هونەرە دووردەکەونەوە و بەرەو 

داهاتویەکی نادیاری دەبەن.
ئەوەی سەیرە کە زۆر لە ڕەخنەگران و هەندێک لە فیلمسازان بە درێژایی 

مێژووی سینەما، چەند نموونەیەکیان هەمیشە هەبووە، کە بە خەتاباری گەورە 
لە قەڵەمی بدەن.

لەژێر ناونیشانی 
A Brief History Of The Death Of Cinema

لە ماڵپەڕی سینەمایی ناوداری
 indiewire 

دا باسێکی تاڕادەیەک پێکەنیناوی ئەم فیلمە خەتابارانەی تیادایە. سەرەتای 
ئەم دیاردەیە تەنانەت دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی بیستەکانی چەرخی ڕابوردوو! 
هەر سەردەمە و چەند فیلمێک بە خەتابار لە قەڵەم دراون. هەندێکیان بە ستەم 
وەک فیلمێکی لەم جۆرە ناونووس کراون. ئەوەی سەیرە، لە کاتی خۆیدا هەندێک 

لەم فیلمانە بە سەرەتایەک بۆ مردن و لە ناوچوونی هونەری سینەما دانراون، 
کەچی ئێستا بە یەکێک لە فیلمە زۆر باشەکان لە مێژووی سینەمادا دادەنرێن! 
لە هەمان ئەو ماڵپەڕەشدا دەتوانن هەردوو نووسینەکەی »دێنبی و تۆمسن« 

بخوێننەوە.

وەک دەبینن، ئەم لێکدانەوە ڕەشبینانە لە سەر داهاتوی سینەما، چەند ساڵێکی 
زۆرە باسیان لێوەدەکرێت. بەاڵم خاڵێک کە جێی گومان نییە، هیچ کاتێک ئەم 

هونەرە وەک ئێستا لە مەترسیدا نەبووە. ئەو هێرشە بە کۆمەڵەی کە تەلەفزیۆن  ئەدەبیسەردەم

69



و ئینتەرنێت و یاری کۆمپیوتەر چەند 
ساڵێکی زۆرە بۆ سەر سینەمای دەکەن، 

وا ئێستا شوێنەواری بە ئاشکرا بە لەشی 
ئەم هونەرەوە دیارە و دەم و چاویان بە 

تەواوەتی شێواندووە.
هەروەها تەشەنەکردنی بازاڕی »د.ڤ. د« 

و »بلو ڕەی«، وایان لە ملیۆنەها کەس 
کردووە لە ماڵەکانیاندا »سینەمایەکی 

گچکە!« بۆ خۆیان درووست بکەن. 
کلتوری چوون بۆ سینەما لە زۆربەی 

واڵتانی جیهاندا کەم بۆتەوە و بۆ زۆر 
کەس بە کارێکی گرنگ و پێویست 

داناندرێت.
هەروەها زنجیرە تەلەفزیۆنییەکان 

لەم چەند ساڵەی ڕابوردوودا، 
باڵوبوونەوەیەکی هێجگار فراوانیان 

بەخۆیانەوە بینیوە، نەک تەنها 
زۆربەی کاتی پەخشی زۆر لە کەناڵە 

تەلەفزیۆنێکانیان پڕکردۆتەوە، 
بەڵکو لەسەر ئاستی بازاڕی 

»د.ڤ.د«شدا، داهاتێکی 
خەیاڵیان بۆ کۆمپانیا 

بەرهەمهێنەرەکانیان 
بەدەستهێناوە.
سینەمای 

هۆلیوودیش 
بۆ ئەوەی 

لەم داهاتە 

زۆرانە بێبەش نەبێت، هاتووە هەوڵی 
سوودوەرگرتنی لەم دیاردەیە داوە. ئەگەر 

لە سااڵنی حەفتا و هەشتاکانی چەرخی 
ڕابوردوودا تەنها فیلمە، لەڕووی داهاتەوە 

زۆر سەرکەوتووەکان و گەورەکان، بەشی دوو 
یان سێیان لێ بەرهەم بهێنرانایە، ئەوا ئێستا 

هەچ فیلمێک تۆزێک پارەهێنەربێت، ستۆدیۆکانی 
هۆلیوود هەرخێرا چەند بەشێکی لێ درووست 
دەکەن. ئەم دیاردەیە تەنانەت چەندین فیلمی 
بچووکیشی گرتۆتەوە، وەک فیلمە کۆمیدی یان 

خێزانێکان.
هەڵبەتە ئەمە لە سەرێکەوە بۆ ستۆدیۆکان لە 
ڕووی داهاتەوە زۆر سوودبەخشە، لە سەرێکی 

تریشەوە، تێرکردنی بینەرێکە، کە ڕۆژ بە 
ڕۆژ ئاشنایەتی لەگەڵ تەلەفزیۆن و زنجیرە 

تەلەفزیۆنێکاندا زیاتر و بە هێزتر دەبێت.
هەروەها باڵوبوونەوەی ماڵپەڕە تایبەتیەکانی 

ئینتەرنێتیش، وەک یوتیوب و ماڵپەڕە فیلم 
پەخشکەرەکان، کاریگەریەکی هێجگار خراپیان 
لە سەر هونەری سینەما هەیە و لە گرنگی و 
تایبەتمەندێتی ئەم هونەریان کەم کردۆتەوە. 
لەم پالتفۆرمانەدا سینەما خاسڵەتی خۆی وەک 

بۆنەیەکی گرنگ یان تایبەتمەند و دانسقە 
لەدەستداوە. نەوەیەکیان بەرهەمهێناوە کە هەست 
بە پێویستی چون بۆ سینەما نەکات. ئارەزوویەکی 
وایان ال دروستبووە، کە هەموو کاتێک و لە گشت 
شوێنێک بیانەوێت، دەتوانن بە پێی زەوقی خۆیان 

و زۆر جار بە خۆڕایی، تەماشای ئەم فیلم و ئەو 
دەم
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فیلمە بکەن. هەروەها بەو قەبارە بچووکەی ئەم پەنجەرەی فیلم سەیرکردنانە هەیانە، 
هەستی گەورەی و جوانی وێنەی سینەماییان لەالی زۆر کەس شێواندووە.

بەاڵم بە ڕای من گەورەترین هەوڵی شێواندنی ئەم هونەرە، ئەو هێرشە 
بەرفراوانەیە کە یاری کۆمپیوتەر وا چەند ساڵێکە دەیکات. لەم شەڕەشدا ئێستا 
سینەما دەبێت دان بە شکستی خۆیدا بهێنێت. یاریەکانی کۆمپیوتەر لە ڕۆژی 

ئەمڕۆماندا لە ڕووی داهاتەوە قازانج بەخشترین بواری »ئینتەرتەینمێنت«ە 
لە دونیادا. لە ساڵی 2٠٠٤ دا بۆ یەکەمین جار ئەم بوارە داهاتی لە داهاتی 

هۆلیوود  زیاتر بوو.
یاریەکی وەک بەشی سێی      

Modern Warfare
لە ساڵی 2٠١١ دا، تەنها لە شانزدە ڕۆژدا، یەک بلیۆن دۆالری بۆ کۆمپانیای 

بەرهەمهێنەری بەدەست هێنا!
ئەگەر ڕۆمانسیانەش بیرکەینەوە و بڵێین، هونەر و الیەنی دارایی پەیوەندیان 

پێکەوە نییە، ئەوا هەر بواری یاری کۆمپیوتەر لەسەر ئاستەکانی تریش 
سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەست هێناوە. لە سەرێکەوە توانیویەتی 
جوانکاریەکانی سینەما و زمانی سینەمایی و گێڕانەوەی چیرۆکێک 
بە وێنە، بۆ خۆی ببات و سوودیان لێ وەربگرێت. وە لە سەرێکی 

تریشەوە، توانیویەتی کارلێکردنێکی گەورە لەسەر سینەمای خۆرئاوا و 
بە تایبەت ئەمریکی بکات. هەر لە کۆتایی چەرخی بیستەمەوە و هەردوو 

فیلمی »لۆال ڕادەکات«ی ئەڵمانی و »ماتریکس«ی ئەمریکییەوە. ئەم دوو فیلمە و 
کاریگەریەکانی یاری کۆمپیوتەر لە سەریان، لە ژمارە دووی ئەم گۆڤارەدا، درێژتر 

باسم کردوون، تاکو فیلمی ئاڤاتار و فیلمە هاوشێوەکانی تری لەم جۆرە، کە 
ڕۆژانە بە دونیادا باڵودەبنەوە. ئەمە بێجگە لەوەی کە زۆر لە فیلمەکانی هۆلیوود 
یەکسەر دەکرێن بە یاری کۆمپیوتەری و لە الیەکی تریشەوە، زۆر لە یارێکانیش 

بە فیلم دەکرێن.
هەروەها سەرکەوتنێکی تریشی ئەم یاریانە لەسەر ئاستی سایکۆلۆجییە. 

نەوەیەکی نوێ بەم یاریانە و بە دونیای کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت بە خێوکراون و 
گەورەبوون. وەک چۆن بۆ نەوەکانی چەرخی بیستەم بە گشتی، سینەما بوارێکی  ئەدەبیسەردەم
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گرنگ و تا بڵێیت سەرنجڕاکێش بوو. بۆ نەوەی منداڵ 
و گەنجی ئێستاش، ئەم یاریانە مایەی خۆشییەکی 

گەورەن و زۆربەی کاتیانی پێوە دەبەنە سەر.
لە گەڵ کوڕەکەی خۆمدا، کە تەمەنی نۆ ساڵە، ڕۆژێک 
پێکەوە سەیری فیلمێکمان دەکرد، کە فیلمەکە تەواو 
بوو یەکسەر پرسیاری ئەوەی لێکردم، کە ئایا یاری 

کۆمپیوتەر بۆ ئەم فیلمە هەیە؟ وەک دەبینین نەوەی 
نوێ تەنها بە تەماشاکردنی فیلمێک ڕازی نابێت و دڵی 

ئاو ناخواتەوە. لەبەر کەمی پەیوەندی ڕاستەقینەیی 
و جەسەدی بە ژیانەوە، ئەم نەوەیە پێویستی بەم 
جۆرە یاریە »ئینتەرئەکتیڤانەیە«، تاکو نوقسانیە 

کۆمەاڵیەتی و دەروونیەکانی پێ پڕبکاتەوە و تێریان 
بکات.

هەر وەک چۆن لە فیلمی ئاڤاتار دا پاڵەوانی فیلمەکە 
کەم ئەندامە و توانای ڕۆیشتنی نییە، بەاڵم کاتێک 
دەیبەن بۆ هەسارەی پاندۆرا و لەوێ ئاڤاتارێکی بۆ 

دروستدەکەن، پاڵەوانەکە بە یارمەتی ئەو بوونەوەرە، 
دیسانەوە دەتوانێت بڕوات و تەنانەت زۆر خاسڵەتی 

تری نایابی دەستدەکەوێت. تاکو لە ئەنجامدا 
نایەوێت بە هیچ شێوەیەک بگەڕێتەوە بۆ ناو 
ژیانی ڕاستەقینەی خۆی و ببێتەوە بە مرۆڤ.

ئەم فیلمە لە ڕاستیدا بە پێی ئاوات و 
خواستی ئەم نەوە نوێیە دروستکراوە. 

بوونی ئاڤاتارێک بۆ نەوەی 
کۆمپیوتەر حەزێکی 

گەورەیە، بوونەوەرێکی 
خەیاڵی کە گەورەتر و 

ئازاتر و فرەالیەن تر بێت 

لە بوونی ڕاستی خۆیان 
و ژیانی ڕۆژانەیان. ئەم 

جۆرە یاری و فیلمانە وەک 
ئاوێنەیەکی خەیاڵی وان، کە 

خۆمانێکی فەنتازی تیادا دەبینین.
هەر بۆیە یاریەکانی ناسراو بە 

Ego Shooter
لە هەموو یاریەکانی تر ڕەواجیان زیاترە 

و باشتر دەفرۆشرێن. لەم یاریانەدا 
کەسی یاریکەر لەگەڵ فیگوری 

سەرەکی ناو یاریەکەدا یەکدەگرن و 
تێکەڵ بەیەکدەبن. کەسی یاریکەر 

لە یاریەکەدا تەنها دەستی خۆی یان 
چەکەکەی دەستی دەبینێت و ئاڕاستەی 
سەیرکردنی لەگەڵ فیگوری یاریەکەدا 

تێکەڵ دەبێت.
فیلمی ئاڤاتاریش لەسەر شێوەی یاری 

Third Person Shooter
هەڵبەستراوە. »کەسی یاریکەر/ 
پاڵەوانی فیلمەکە« دەچێتە ناو 

جیهانێکی ترەوە، ئێمە پاڵەوانی 
فیلمەکە دەبینین و جیهانی »یاریەکە/ 

فیلمەکە« لە دیداری ئەوەوە 
دەبینین و بە پێی هەڵسوکەوت و 
تاقیکردنەوەکانی ئەو، لەو دونیایە 

حاڵی دەبین. لەم فیلمەدا »مرۆڤە بێ 
دەستەاڵتەکە/ یاریکەرەکە« دەچێتە 

دۆخێکی فەنتازییەوە و هەسارەیەکی 
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فەنتازی لە پیسی و پۆخڵەوات و تەماعی مرۆڤە واقیعییەکان پاک دەکاتەوە.
جیهانی فیلمەکەی جەیمس کامیرۆن لە سەدا هەشتای لە ناو کۆمپیوتەردا   

  3Dدروستبووە. ئەمە بێجگە لە پشت بەستن بە تەکنەلۆژیای 
 لەم ڕێیەوە تێکەاڵو بوونی »بینەر/ یاریکەر« لەگەڵ دونیای فیلمەکەدا بەهێزتر و 

چڕتر بۆتەوە.
هەڵبەتە ئەم بوارە تەکنیکیە نوێیانەی ڕۆژ بەڕۆژ دێنە ناو سینەماوە، بەرپرسی 

یەکەمن لەو گۆڕانکاریە گەورانەی کە بەسەر ئەم هونەرەدا دێن. سینەما چونکە 
خۆی بە پێچەوانەی زۆر لە فۆرمە ئەدەبی و هونەرێکانی ترەوە لە ئەنجامی 

داهێنانی زانستی و پێشکەوتنی تەکنیکییەوە هاتۆتە کایەوە، نەوەک لە 
ئەنجامی بیرۆکەیەکی فەلسەفی یان گۆڕانێکی کۆمەاڵیەتی. هەر بەو پێیەش 
زۆربەی گۆڕانکاریە گەورەکان لە مێژووی سینەمادا، لە ئەنجامی پێشکەوتنی 

تەکنیکەوە بوون، وەک دۆزینەوەی مۆنتاژ، پەیدابوونی فیلمی دەنگدار، فیلمی 
ڕەنگاوڕەنگ و هتد...

هەروەها گۆڕانکاریە بەشێوە فیکریەکانی مێژووی سینەماش، وەک هاتنە 
کایەی ڕیالیزمی نوێی ئیتالی و شەپۆلی سینەمای نوێی فەڕەنسی، لە 

ناوەرۆکدا هەر هۆی تەکنیکی بووە، کە ئەم شەپۆالنەی لێ کەوتۆتەوە. 
نەبوونی تەکنیک و ئامێری پێویست بۆ دروستکردنی فیلم، هەروەها 
نەبوونی ستۆدیۆی وێنەگرتن، وای لەو فیلمسازانە کردووە، بچنە سەر 

شەقامەکان و جۆرە فیلمێکی جیاواز لە فیلمە باوەکانی ئەو کاتە بەرهەم بهێنن.
بۆیە لەو بڕوایەدام هەر ئەو تازەگەریانەی بواری تەکنەلۆژیا دەبن، وەک یاری 

کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت و سۆفت وێرە جیاوازەکان، کە گۆڕانێکی کوشندە لەناو 
هونەری سینەمادا دەکەن و بەرەو داهاتویەکی تەواو جیاواز لە ئێستای دەبەن.

یەکەم قوربانی ئەم گۆڕانکاریانەش بەڕای من، هۆڵی سینەما دەبێت. لە داهاتودا 
بۆ بینینی فیلم پێویست بە شوێنێکی وەک هۆڵی سینەما ناکات. فیلم لە داهاتودا 

ڕۆڵی بینەر لە کەسێکی تەنها سەیرکەرەوە بۆ کەسێکی بەشداربوو دەگۆڕێت.

لە پێشدا باسی فیلمی ماتریکس مان کرد، کە چۆن زیاتر لەسەر فەلسەفەی 
یاری کۆمپیوتەر هەڵبەستراوە. ئەوەی سەیریشە لەم فیلمەدا، پاڵەوانی فیلمەکە  ئەدەبیسەردەم
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فیلمەکە نیۆ، بە ڕۆژ لە کۆمپانیایەکی کۆمپیوتەر کاردەکات، بە شەویش جۆرە پڕگرامێکی 
کۆمپیوتەر، بە ڕەش بە گەنجەکان دەفرۆشێت، ئەم پڕۆگرامە تێکەڵێکە لە سینەما و مادە 

بێهۆشکەرەکان! هەر کەسێک بە کاری بهێنێت، ئەوا خۆی بە کردار دەچێتە ناو دونیایەکی سەیر و 
سەمەرەوە و دەبێت بە پاڵەوانی چیرۆکێک.

بینینی فیلم لە ڕاستیدا لە بینینی خەونەوە نزیکە. هەر بەو پێیە کەسی خەوتو لەوانەیە لە 
داهاتودا بە یارمەتی پڕۆگرامێکی تایبەتی، خۆی بە شێوەیەکی »ئینتەرئەکتیڤانە« لە فیلمێکدا 

بەشداربێت و خۆی هەڵسوکەوت لە فیلمەکەدا بکات و بڕیارە گرنگەکان بدات.

جارانی زوو لە هۆڵی سینەمادا ئەگەر بەکرەی فیلمەکە بپچڕایە، ئەوا هەندێک لە 
بینەران هەڵدەسان و دەچوون بۆ پەنجەرەی بلیت فرۆشتنەکە و داوای پارەکەی خۆیان 

دەکردەوە. بەاڵم لە داهاتودا ئەگەر پڕۆگرامەکە لە کاتی »خەو/ فیلم« بینیندا 
تێکبچێت و نەتوانین لە خەونەکانمان بێینە دەرەوە، ئایا کێ دەتوانێت داوای 

پارەکەی خۆی بکاتەوە؟

ناوەڕاستی 2٠١3      

نیۆ، بە ڕۆژ لە کۆمپانیایەکی کۆمپیوتەر کاردەکات، بە شەویش جۆرە پڕگرامێکی کۆمپیوتەر، بە 
ڕەش بە گەنجەکان دەفرۆشێت، ئەم پڕۆگرامە تێکەڵێکە لە سینەما و مادە بێهۆشکەرەکان! هەر 
کەسێک بە کاری بهێنێت، ئەوا خۆی بە کردار دەچێتە ناو دونیایەکی سەیر و سەمەرەوە و دەبێت 

بە پاڵەوانی چیرۆکێک.
بینینی فیلم لە ڕاستیدا لە بینینی خەونەوە نزیکە. هەر بەو پێیە کەسی خەوتو لەوانەیە لە 

داهاتودا بە یارمەتی پڕۆگرامێکی تایبەتی، خۆی بە شێوەیەکی »ئینتەرئەکتیڤانە« لە فیلمێکدا 
بەشداربێت و خۆی هەڵسوکەوت لە فیلمەکەدا بکات و بڕیارە گرنگەکان بدات.

جارانی زوو لە هۆڵی سینەمادا ئەگەر بەکرەی فیلمەکە بپچڕایە، ئەوا هەندێک لە 
بینەران هەڵدەسان و دەچوون بۆ پەنجەرەی بلیت فرۆشتنەکە و داوای پارەکەی خۆیان 

دەکردەوە. بەاڵم لە داهاتودا ئەگەر پڕۆگرامەکە لە کاتی »خەو/ فیلم« بینیندا 
تێکبچێت و نەتوانین لە خەونەکانمان بێینە دەرەوە، ئایا کێ دەتوانێت 

داوای پارەکەی خۆی بکاتەوە؟

ناوەڕاستی 2٠١3      
دەم

ەبیسەر
ئەد
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ئەنتەلۆگیای بێدەنگی

بۆ ئەبێت ئێمە بێدەنگ بین؟ ئەی بۆ نەبین؟! ئایا کام لە 
بیدەنگی باشە و کامە خراپە؟ چەندە بێدەنگی ماناکانی 
لە کلتور و دین و ئایدۆلۆژیاوە هێناوە؟ ئایا ڕۆشنبیریی 

چەندە ئەتوانێت کۆدی ئەو مانایانە هەڵبوەشێنێتەوە کە 
بێدەنگی توانیویەتی ئینسانەکان لە ناو کۆمەڵگادا گیرۆدە 

و ماڵی بکات بە مەبەست گەلێکی دیاریکراو. کەوایە ئەبێت 
بێدەنگی لەناو هەموو ئەم مانا جیاواز و شێوازە جیاوازانەی 

ژیاندا چی بێت؟ ئەم ئەنتۆلۆگیایە هی هەموو ئەو 
کەسانەیە کە لەم گۆشەیەدا باس لە تێگەیشتنی خۆیان بۆ 

بێدەنگی و بێدەنگی خودی خۆیان ئەکەن. 
بێدەنگ بن بزانن ئەم کەسانە بە باکگراوندە ڕۆشنبیرییە 

جیاوازەکانیانەوە لە ڕێی شکاندنی بێدەنگییەوە چۆن باسی 
بێدەنگی ئەکەن.
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یەک جیاوازنین    دەنگ و بێدەنگیی دوو چەمکی ئەوەندە لە 
یان نەتوانیت کە وەک ئانتیەکی یەکدی تەماشا بکرێن 

هەڵنەکەیت. لە پێناوی یەکێکیاندا لەگەڵ ئەوی تر 
هەردووکیان ئەگەر واز لە الیەنە فیزاویەکە بهێنین 
جیاوازدا بەرانبەر هەڵوێستی مرۆڤن لە هەل و مەرجی 

و چەمکە دیاردەکان بەگشتی بە هەموو ڕەهەند 
هەڵوێستێک جیاوازەکانیەوە. بەو مانایەی چۆن بەرانبەر 

تەنانەت یان حاڵەتێک دەشێت بێدەنگ نەبیت و 
هەر ئاوایش دەنگیش زیاد لە ڕادەی خۆی بەرزبکەیتەوە، 

ئەوییش دەشێت دەربڕینەکەت بێدەنگیەکی ڕووت بێت کە 

ڕەووف 
بێگەرد

ئەگەر زەوی ئینسان و 
ئاژەڵی لەسەر نەژیایە ئەوا 

بێدەنگ ئەبوو.

ڤیکتۆر، تەمەن شەش ساڵ
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لە خۆیدا هەڵوێستە. لەوانەیە زۆر جار 
زەبر و سەنگینی ئەمیان لە دەنگەکە، 

بەهێز و کاریگەرتر بێت. تایبەتمەندیی 
دەنگ لەوەدایە - ئەوەی بێدەنگیی پێی 

ناکرێت - ئامڕازیی سەرەکیی پەیڤاندنە 
و کۆمەڵگایش بێ هەڤپەیڤین ناتوانێت 

نە پارێزگاریی لە بوونی خۆی بکات و 
نە لە بەهاکانی )دیارە هەر هەمان ئەو 
کەرەسەیە هۆیەکیشە بۆ بێ بەهاکردن 

و لەناوچونیشی(
   دەنگ لە کلتووری خۆرهەاڵتیدا لە 
بەشێکیدا تاڕادەیەک شێوازێکی خۆ 

نمایش کردنە. تاک دەیەوێت لە ڕێگای 
دەنگەوە توانای خۆی بسەلمێنێت، 
بەتایبەتیی بە دەنگ هەڵبڕین یان 

شاتەشات کردن، چ پیاو و چ ژن )بە 
جیاوازیی تۆن و دوو ڕەگەی دەنگەکەوە( 

یان دەتوانین وای ناوزەد بکەین کە 
دەنگ هەڵبڕین لەم کۆمەڵگەیەدا بوە 
بە بەشێک لە کەسایەتی تاکەکانی. 
نووسەرێکی عەرەب لە کتێبێکدا بە 

ناوی )عەرەب دیاردەیەکی 
دەنگیە( باس 

لەو دەم بە 
هاواریەی 
عەرەب 

دەکات )چ 
لەسەر 

ئاستی تاک و چ لەسەر ئاستی میدیا( کە بووە 
بە بەشێک لە کەسایەتیەکەی و ناتوانێت دەست 
بەرداری بێت. بە ڕای من ڕەگی ئەم کلتوورە الی 

ئەوان لە قووڵیدایە، شیعر و پیاهەڵدان یان داشۆرین 
و شەڕی خێڵ و عەشیرەتە عەرەبەکان سەرتاپاڕێژن 

لەو دەنگە حەماسییە. من وادەزانم تەنانەت بانگ 
دانیش بەم ڕیتمەی تا ئێستا ماوەتەوە هەر بەشێکە 

لەو کلتوورە.
   لە بواری چاالکیە مرۆییەکاندا دەنگ کەرەسەی 

سەرەکیی گەیاندن و باڵوبوونەوەیە. بۆ نموونە 
کاتێک فەیلەسووفێک، بیرمەندێک، ڕۆحانیەک 

دەپەیڤێت زۆربەی زۆریی خەڵکیی لەسەر هەموو 
ئاستێک دەتوانێت گوێی لێ بگرێت و لێی تێ 

بگات )سوکراتی فەیلەسوف هەمیشە بەو ڕێگایە 
بیرەکانی هەڵدەهێنجا(

   دەشێت بێدەنگیی بێزارکەربێت. بەاڵم وەک 
وتم زۆرجار لە دەنگ کاریگەرترە. بێدەنگیی هەر 
بە مانای قایل بوون نییە. بەڵکوو ناڕازی بوون و 

سەنگەر گرتنیشە لە بیری باو و هەڵوێستی ناچیز.
   بێدەنگیی الی کاراکتەرەکانی نووسەری گەورە 
دۆستویفسکی سامناک و پڕ لە مەترسییە. تۆ لە 
چرکەساتی بێدەنگیەکەیاندا هەست بە ڕوودانی 

ئاژاوە و کارەساتێک دەکەیت، چ لە ناوەوەی خۆیاندا 
و چ لەو نەخشەسازیەدا کە بۆ ئایندەی دەکەن 

)هەندێک لە کاراکتەرەکانی ڕۆمانی شەیتانەکان 
لەم بابەتەن، واتا لەو کاتەدا کە بێدەنگە لە 

ناوەوەیدا تەواو خرۆشاوە و چەندین پیالنی گەورەی 
لە بەرنامەدایە( بۆ نموونە )پیوتەر ستیپانڤیچ و 

ئەدەبیسەردەم
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ستاڤروگین و چەندانی تر( هەروەها بۆ نموونە بێدەنگیی )سمیر دیاکۆف( لە 
ڕۆمانی برایانی کارامازۆف دا بەرانبەر بە کوژرانی باوکی و )ڕاسکۆڵینکۆف( 

لە کوشتنی )ئالینا ئیڤانۆڤنا(ی پیرێژندا. بە پێچەوانەوە بێدەنگیی الی 
کاراکتەرەکانی کافکا ڕەهەندی خۆخواردنەوە و بیرکردنەوە و ترس و نیگەرانی 
و دیالۆژی نێوان خود و ئەویتریەتی. الی کافکا بێدەنگیەکە درێژخایەنە. چونکە 

ڕامانە لە خود و دەوروبەر و ئەو مەترسیانەی بەتەمای ڕوودانیانن. بێدەنگیی 
)پرۆتس( و )یاگۆ( لەوپەڕی ترسناکیدایە. کورد دەڵێت: لە ئاوی خوڕ مەترسە لە 

ئاوی مەنگ بترسە. مەنگ بێدەنگییە.
   بێدەنگیی بۆ من حەوانەوەیەکی دەروونی و جەستەییشە. بیرکردنەوەیە لەو 

کارە نیوەناچاڵنەی بە گیریان هێناوم. یان ئەو کەسایەتیەی ڕام نابێت و بە 
سەرچڵی لەدایک بووە. بە هەموو حاڵەتێک پرۆسەی نووسین و خوێندنەوە لە 

دۆخی بێدەنگیدا لە هەڵکشاندایە. مارسیل برۆست لەکاتی نووسیندا دەرگا 
و پەنجەرەی ماڵەکەی دادەخست و تەنانەت بە فلین درز و قەڵەشەکانی 

دەر و دیواری دەگرت بۆ ئەوەی گوێی لە جریوەی چۆلەکەیش نەبێت. بۆیە 
توانی بەرهەمێکی گەورەی وەک ڕۆمانی )گەڕان بەدوای زەمەنی بەسەرچوودا( 

بنووسێت، زۆربەی زۆری نووسەر و هونەرمەند و بیرمەند و داهێنەری دنیا 
زۆر لە بێدەنگیدا ژیاون و دووربوون لە هەرا و زەنای ڕۆژانەی ژیان. 

بێدەنگیی دۆخی بەخۆداچوونەوە و بیرکردنەوە و هەوڵدانە بۆ 
تێ گەیشتن. تێ گەیشتن لە نهێنیەکانی ئەم گەردوونە 

کە تائێستا، بە هەموو توانا و تۆڕە بەرفراوانەکانی 
تەکنەلۆژیاوە تەنانەت نیوەیشی نەدۆزراوەتەوە و 

لەوانەیە مرۆڤ فریای دۆزینەوەیشی نەکەوێت. جوانیی 
بێدەنگیی لەوەدایە کە بەردەوام لە ڕەش و سپیەکان 

ڕادەمێنیت، ڕەنگە پاشان بگەیتە ئەو ڕاستیە کە 
دەشێت هەموو ڕەشەکان سپی بکرێنەوە. یان هەر 

الی خۆتەوە ڕەشی نەهێڵیت، ئیتر هەوڵێکە و لە 
بێدەنگیدا نەبێت ناکرێت.

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد
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هەوڵدەدەم قسە لە دوو جۆر بێدەنگی بکەم، بەاڵم دەشێ پرسیاری خوێنەر ئەوە بێ، کە ئەو دوو 
جۆرە لە بێدەنگی کامانەن؟ ئایا چۆن رووخساری بێدەنگی وەک ئاگاییەک، یان رەوانبێژییەک، یان 
جوانییەک... بەرجەستە دەکەین؟ دەسەاڵتی بێدەنگی، کارفرمای بێدەنگی....هتد چی دەگەیەنێت؟

دەشێ جوانی بێدەنگی هەوڵێک بێ، بۆ بڕینی داخراوی رێگا پێنەدراوەکانی 
دەسەاڵتی چەسپاو، بە مەرجێک لە دەرئەنجامی کەشفکردنی نادیار 

و شاراوە و چەپێنراوەکانەوە.. قسە لە بێدەنگى بکەین! بەاڵم چۆن 
دەچینە نێو جوگرافیای بێدەنگییەوە؟ ئەو رستەیە بەرەو بێدەنگییەک 
رابەرایەتیمان دەکات، کە تا سنوورێکی زۆر کاریگەری خۆی بە سەر 

شتەکانەوە پرۆسیسە کردبێ، بە ئەندازەیەکى گەورە جێکەوتەی 

عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ

بێدەنگی بۆ پیرەمێردێک 
ئەوکاتەیە کە ژنە 

چەنابازەکەی ئەخەوێت.

یاسەمین،
تەمەن سیانزە ساڵ

ئەدەبیسەردەم
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خۆی هەبێت. بەو مانایەش دەبێ 
بڕوامان بەوە هەبێ، کە هەمیشە 

لە ناخی ناخەوەی ئاگاییەوە 
بێدەنگییەک خۆی حەشار داوە، 

بەاڵم ئایا دەتوانین ئەو بێدەنگییە 
ئەکتیفە، لە بێدەنگی نائەکتیف 

جیا بکەینەوە؟!.
دەنگ هەمیشە لە دوتوێى ماناو 

دەاللەتەکانییەوە، دەسەاڵتی 
خۆی پرۆسیسە دەکات، بەاڵم 

بێدەنگی لە رێگای جیابوونەوەی 
لەو دەسەاڵتەوە فەزایەکی 

داخراو بۆخۆی دەسازێنێت. راستە 
بێدەنگیەک هەیە دەبێتە کۆیلەی 

دەنگ، واتە کاتێک دەنگ کۆمەڵێک 
رێسا و یاسا دادەنێت، تەواوی 
رەمزەکان بۆخۆی دەبات، لە 

بەرامبەر ئەوەدا بێدەنگی ناوبراو 
خۆی ئەوەندە بچووک نیشان 

دەدات، کە جگە لە بەجێهێنانی 
فەرمانەکان و ملکەچبوونی 

فەرمانەکان ئیتر شتێکی دیکە 
بە ئەرکی خۆی رەوا نابینێت، ئەو 
بێدەنگییە نە توانای بیرکردنەوەی 

هەیە، نە جیابوونەوە و دابڕان، 
ئەو بێدەنگییە بێدەنگییەکی 

نائامادەیە و هەمیشە دەکەوێتە 
ژێر هەژموونی دەسەاڵتی 

دەنگەوە. 
بەاڵم بێدەنگییەک هەیە، کە رووخسارە 

مەزنەکەی خۆی لە نێرگزییەتە 
کراوەکەیدا هەڵدەگرێتەوە، ئەو 

بێدەنگییە ئەگەرچی لە بەرامبەر دەنگ، 
کە دیار و کەشفکراوە، پێویستی بە 

کەشفکردن هەیە، بەاڵم هەمیشە دەبێتە 
شوێنی وڕووژان، ئەو بێدەنگییە بەردەوام 

پارێزگاری لە خودی خۆی دەکات، 
هەمیشە ئامادەیی خۆی بۆ گوتن وەک 
رووداو هەیە، ئەو بێدەنگییە جۆرێک لە 
ئاگاییمان پێدەبەخشێت. بەو مانایەش 

ئەگەرچی دەشێ نکۆڵی لە ئامادیی 
بێدەنگی بکرێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
ئاگاییەکە بە نێوماندا درێژ دەبێتەوەو 

خۆی زیاد لە روویەک »دەروونی، 
سیاسی، کۆمەاڵیەتی، تیۆلۆژی...هتد« 

دەنەخشێنێت.  قسەکردن 
لە بێدەنگى، جۆرێکە لە 

خۆ رووتکردنەوە، بەو 
مانایەى کە بێدەنگى 

لە دوتوێى خۆیدا 
نێودژییەکى 
داپۆشراوى 
هەڵگرتووە، 
پێویستى بە 
کەشفکردنە، 

بەاڵم لە سەر 
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بنەمای لەیەک نزیکردنەوەی ئیرۆسیەتى 
»زمان-و رووداو«. 

کەواتە هەمیشە بێدەنگی مانای کشانەوە 
ناگەیەنێت، بە قەد ئەوەی جۆرێکە لە 

بیانووگرتن و نکۆڵیکردن و دژبوونەوە، بە 
دیووەکەی دیکەش ئیرۆسیەتى بێدەنگی 
وەک رووداو، کراوە و ئەکتیفە و نکۆڵی لە 
هەمووان دەکات، ئەو جۆرە لە بێدەنگی و 
وەستانە، نکۆڵیکردنە لە خۆ لەیەکخشانی 

سێکسییانەى دەم و وشە، واتە نکۆڵیکردنە 
لەو دەم قەڵەباڵغییەى کە لە تۆتۆلۆژییەتی 

دەنگەوە سەرچاوەى گرتووە. دەشێ 
تۆتۆلۆژیای دەسەاڵتی دەنگ پێمانبڵێت:- 
ئەوەی کە دەگوترێت، گرنگ نییە، ئەوەی 

کە دەشێ بگوترێت و دەسەاڵت بە هەموو 
ماناکانییەوە سانسۆری دەکات، ئەوە 
گرنگە! هەر لەوێشەوە هیرارکییەتی 

بێدەنگی دەسەاڵتی رەهای دەنگ دەبڕێت 
و جیاوازییەکانی خۆی وەک رووداو 

دادەمەزرێنێت. لەالیەکى دیکە بڕینی دەنگ 
و بەرجەستەکردنی جیاوازییەکان جۆرێک 

لە ترس دەخاتەوە، دەشێ ئەو 
جۆرەى ترس هەمیشە 
لە نێوان »وەستان 
وەک رووداو« و 
»تۆتۆلۆژیای 
دەنگ« خۆى 

بنوێنێ.

بە کورتى هەمیشە بێدەنگى لە نێو دژییەکى 
داپۆشراودایە، دەبێ لە رێگاى هونەری 

کەشفکردنەوە قسەى لێبکەین، بێدەنگى دەشێ 
دڵەڕاوکێیەکى ئەکتیف بێ و بەرەو نێودژییەکى 

فرە رەهەند رابەرایەتیمان بکات؟! ئەگەر بێدەنگى 
لە نێودژییەکى داپۆشراوەوە بەرەو جوانى داپۆشراو 

هەنگاو بنێ، ئەوە ئەو بێدەنگییە لە پرسەوە 
سەرچاوە دەگرێ و لە گفتوگۆی کراوە و فرە 

رەهەند خۆی دادەمەزرێنێت، بەاڵم ئەگەر جوانی 
بێدەنگیی هەوڵێک بێت بۆ بڕینی داخراو و رێگا 

پێنەدراوەکان، یان بە مانایەکی دیکە هەوڵێک بێت 
بۆ تەجاوزکردنی دەسەاڵتی چەسپاو، ئەوە خودی 

جوانی لێرەدا بە مانا ”سارتەر«ییەکەى دەکەوێتەوە، 
واتە بەو مانایەى کە نێودژییەکى داپۆشراوە.  

دواجار دەشێ لە توێی هەوڵە نەبڕاوەکان و 
بەدواداچوونە قوڵەکانی بیدەنگی و جوانى 
داپۆشراو بە مانا سارتەرییەکەى قسە لەو 

جوانیەش بکەین، کە بێدەنگی و سپێتی الپەڕە 
دەیخاتەوە، ئەو جوانییەش هەمیشە لە نێو 

دژییەکى داپۆشراو دایە، یان بە مانایەکى دیکە 
ئەو جوانیە، جوانییەکی سیحرئامێزە و لە تێڕوانینی 

ورد و قوڵى خەیاڵدا دەبزوێ و دەگۆڕێ و بەرەو 
هەبوونی بێدەنگیمان دەکاتەوە، کە جاویدانییە، 

بەو مانایەش جوانی بێدەنگی یان داپۆشراو لەگەڵ 
پرسى داهێنەرانە یەک دەگرێتەوە.
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کە گوایە هەموو لەوە دەچێت بەر لە تەقینەوەى یەکەم 
هەیە لە ئەتۆمێکدا گەردوون وەها چڕ بۆتەوە کە هەرچى 
بلیارەها ئەستێرەى چڕ بووبێتەوە و پاشان تەقیوەتەوە و 

هەڵبەت خامۆشى.لێکەوتۆتەوە، بەر لە بوون چى هەبووە؟ 
هەر هەموو  گەر کۆتاییەک هەبێت دواى کوژانەوەى 

بلیۆنەها ساڵ ، ئەستێرەکان لە دواى 
چى بە دوادا دێت؟ کەمتر یان زیاتر، ئاخۆ 
هەڵبەت خامۆشى. 

دایک بین کە هێشتا بەر لەوەى من وتۆ لە 
دەڵەمە بووین.. چى لە منداڵدانى دایکەدا 

دواى سااڵنێکى هەبوو؟ هەر خامۆشى. 
بیرمان دەچێت کەم و زۆر: ئەو کاتەى 

شێرزاد 
حەسەن

تراژیدیای گەورە کارە 
نابەجێکانی خەڵکە 

خراپەکان نییە، بەڵکە 
تراژیدیای گەورە بێدەنگی 

کەسە باشەکانە.

مارتین لۆسەر کینگ 
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هەناسە بدەین یان هەر بە راستى 
لە هەناسەدان بێزار دەبین؟ ئاخۆ 

چى دەقەومێت؟ دیسانەوە خامۆشى..!
گەر رۆحى بوون و گەردوون 

خۆشەویستى بێت، خۆشەویستى بۆ 
خۆى بێجگە لە خامۆشى هیچى دیکە 
نییە، هەرا و زەنا و دەنگەدەنگى زۆر 
واتا نەمانى خۆشەویستى، هەر لەبەر 
ئەوەشە کە خۆشەویستى دەکەوێتە 

گیانەاڵ و ئاوزینگدان، دونیا پڕ دەبێت 
لە شەڕ وگێچەڵى نەبڕاوە، هەر 

بۆیە ڕق و کینەبازى جەهەننەمى 
جەنگەکان جۆش دەدات. خامۆشى 
شۆڕبوونەوەیە بۆ قووڵترین پنت 
لە رۆحى خۆتدا و دواندنى خۆتە 

بە هەموو زمانەکان. خامۆشى 
بێدارکردنەوەى هەر هەموو زمانە 
زیندووەکان و مردووەکانى دونیایە.

 بێ پەند و حیکمەت نیە کە 
عیشقى قووڵ پتر هێور و هێدى 

و خامۆشمان دەکات. شیعر بۆ 
خۆى چییە بێجگە لە نووسینەوەى 
خامۆشییەکى رەنگاو رەنگ و زیبا 

کە پڕە لە راز و نیاز و مراز..! لەودیو 
هەموو دەقە گەورەکانى دونیادا 

خوێندنەوەى خامۆشییەکى پڕ مانا 
خۆى شاردۆتەوە کە هۆشمەندى 

گەرەکە بۆ بینینى، بۆ خوێندنەوەى 

نەوتراوەکان و نەبیستراوەکان و 
نەبینراوەکان. کە دەدوێین.. گرنگ ئەو 
ڕستانە نین کە لەبەردەم ئەویدیکەدا 

هەڵیدەڕێژین،.. نەخێر.. هەموو 
ماناکان و رازەکان وا لە ناوئاخنى ئەو 
بۆشایی و خامۆشییەدا کە دەکەوێتە 

نێوان وشەکان و رستەکان. جوانترین 
پەرجووى یەزدان کتێبەکانى نین 

کە یەک دوو دانەن، بەڵکو سروشتى 
خامۆش و خەوتووە لەبەردەمى ئێمەدا. 

چەنەبازى و هەڵەوەڕى بێ تام و زۆر 
گەواهى نەبوونى خۆشەویستییە، 
خۆ نواندن و نمایشى گاڵتەجاڕانە 

هەژاییەکى کوشندەیە لە بێ میهرى 
و ونکردنى سۆز و خۆشەویستى.

خۆشەویستى و خامۆشى دووانەى 
هەمان سکن، خۆشەویستى لە قاڕى 

بازار چ دەکات؟ هیچ..! 
خۆشەویستى لە گوێ 

چەم و ڕووبار و 
دەریاکاندا.. 
لە قوواڵیی 
دارستان و 

جەنگەڵەکاندا 
ڕاوى 

خامۆشى 
دەکات.. 
لەسەر 
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ترۆپکى شاخەکاندا یان ئەشکەوتەکاندا.
لەگەڵ یاردا چ پێویستت بە غەڵبە غەڵبە.. ئەى 
چاوەکان کوێراییان داهاتووە؟ کە خۆشەویستى 

میوانى دڵ بێت، خامۆشى وەک خانەخوێ ماڵى رۆح 
دەڕازێنێتەوە. ئاخۆ تۆ قەت بیستووتە کە گەورەترین 

میلۆدى لە خودى مۆسیقاکە وا لە نێو ئەو بڕگە و 
ناوبڕە خامۆشەدایە نەک سەدا و ئاوازەکە.. مۆسیقاى 
بێدەنگى. تۆ تەنها زارت ناسیوە بۆ پەیوەندى.. زمان 

گێڕان.. لێو بزواندن.. کەواتە هیچت لەسەر راکێشانى 
ئەو پردە نەزانیوە کە ئاسن و چیمەنتۆى ناوێت، ئەو 

کاتەیە کە گیانى بە گیانى دڵمان بەر دڵى ئەوانی 
دیکە دەکەوێت.. وەها بەریەککەوتنێکە کە ئاگر و 

رۆشنایی لەگەڵ خۆى دەهێنێت. زمان چەندە بگەڕێت 
گوزارشتە لە شکستى ماناو تەقەلالى دەربڕین، زمان 

بۆیە هەیە تاوەکو شتێک بشارێتەوە لە ناو پێچ و 
لوولى دەمەتەقێدا کە هى ئەوە نیە بوترێت، زمان 

بۆ هەمیشە دەمامکى دووەمى سەر رووخسارە کە بە 
هەردووکیان تۆ لە من و من لە تۆ دەشارنەوە. ئەرێ بە 
ڕاست هەر بە تەنها ئامادە بوونمان لەبەردەم یەکدیدا 

بەس نییە بۆ ئەوەى بەو هەموو شێوازە 
نازارەکییەى هەمانە بە یەکدى 

بگەین، ئامادە و خامۆش. خۆ 
ملیۆنەها ساڵ مرۆڤ ئەو 

زار و زمانەى هەنووکەى 
نەبووە و پەکی نەکەوتووە، 

سەما زمان بووە.. نیگا 

و فرمێسک و خەنین.. ئاماژەکانى 
جەستە..وێنەکێشان و نمایش...هتد. 

ڕامان و چوونە خەڵوەت وەرزشێکە 
بگەیتەوە بە خۆت.. گەشتێکى دوور 

و درێژە بە ناو خۆتدا بە مەرجى 
خامۆشى.. هەر ئەم مەشقەش 

بووە کە پەیامبەر و سۆفییەکانى 
گەیاندووە بەو هەقیقەتەى کە بۆى 

گەڕاون، دوا جار شاگەشکە بوون 
بەوەى بە نوورى ئیالهى گەیشتوون، 

بەاڵم  لە ناو قوواڵیی خامۆشى و 
ڕاماندا گەیشتوونەتەوە بە خۆیان کە 

گەیشتن بووە بە رۆحى بااڵى ئەم 
گەردوونە .. بە نهێنى خەلیقەت..!
خامۆشییەک وا لە ناو خۆت و ئەم 

گەردوونەدا.. بیبینە و هەستى پێبکە.. 
تامى بکە.. بۆنى بکە.. زاووزێی 
لەگەڵدا بکە.. نیشتەجێی تۆیە و 

نەتناسیوە.. تۆ میوان و نیشتەجێی 
بە.. وەلێ ئەفسووس کە هەر 

هەموومان لە خامۆشى دەترسین.. 
هەر لەبەر ئەوەشە بۆ هەمیشە بە 

دواى قەڵەبالغیدا دەگەڕێین.. چەندە 
پتر نوقمى ئەو عەزازیل و حەشاماتە 

دەبین.. ئەوەندە پتر لە خۆمان و دونیا 
ون و وێڵ دەبین..!
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تێڕامان لە بێدەنگی یەکێکە لەو حاڵەت 
و پرسیارە ئۆنتۆلۆژییەی لەوەتەی مرۆڤ 
هەیە، ئەم غایلەیەشی بە دوای خۆیدا 

هێناوە.  لەبەر ئەوەی بێ جیاوازی، بێدەنگی 
رێگەیەکە و لەبەرە بەرەو خۆ دواندنێکی تر. 

هەقیقەتێکە لە پاڵ هەقیقەتەکانی تردا.
 بۆیە هەریەک بە جۆرێک ئەو رێگەیە تەی 

دەکات و رۆیشتووە و دەڕوات و حیکایەتی خۆی 
هەیە  بۆ گێڕانەوە.

و  بێدەنگیش نیشانی داوین،  وەکو ژیان ناچوون یەکە 

ئەنوەر ڕەشید عەواڵ
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زیاد لە روویەکی هەیە! 
 بێدەنگی هەیە، لە پاکێتیەکی شاراوە و 
نائاشنا، لەو بێدەنگیانەیە مرۆڤ لەگەڵ 

خۆی دا ئاشت دەکاتەوە، لە خۆیی نزیکتر 
دەکاتەوە. 

 ئەو کەسە بێدەنگەی لەگەڵ خۆیدا ئاشت 
بووەتەوە و هەست بە سەلواو نزیکی لە 

هزر و هەست و جەستە و دەروونی دەکات، 
بە هەموو هیالکییەکەوە بە دەست خوارو 

خێچیەکانی ژیانیشەوە، لەگەڵ خۆیدا 
خۆش دەگوزەرێنێ.. لەگەڵ ئەوانی تریش 
دا دڵ خۆش و رووخۆش و کراوەیەکی دڵ 

ئاوەدانە.
 چونکە هەرچیەکی لێ روودەدات،  هەموو 

شتێک تێک و پێک نادات، بەڵکو بە خۆی 
دەڵێت.. ئەوە ئاراستەکانی من وەها بوون، 

دەبوو ئەوانەشم لێ بەسەر بێت، کە 
بەرسەرمدا هاتوون و دێن! چونکە ژیان 
بۆ من ئەوەیە، بۆیە کردومە و دەیکەم، 

ئەمە رازپارێزی و لە خود رامانێکە. 
ئەو بێدەنگییە یە خۆی پەردەپۆش 

دەکات لە دەرەوە، بەاڵم 
بێ پەردە لەگەڵ 

خۆیدا دەکەوێتە 
گفتوگۆوە، خۆی 

سەرکوت 
ناکات خۆی 
ناخواتەوە و 

ناکرۆژی بەڵکو بۆ خۆی و دواتر زیاد لە مانایەک  
بەسەر دەرەوەدا، خۆی ئاوەاڵ دەکاتەوە!

 واتا بێدەنگییەک؛ ئاوس بە کۆمەڵێ ئەگەر.......
 

بەاڵم  بێدەنگی یەکی تر هەست پێ دەکرێ، 
لە« پۆخڵیەکی شاراوە« بە سروشتێکی 

قیرسیچمەییانەوە، کە  دواجار ئەو خودەی خۆی 
بۆ کەشف ناکرێت و دەستەبەر ناکرێت، خۆی 

دەتۆرێنێت لە هەموو شت!
 بەر لە هەرکەس ئەو بێدەنگییە  لەگەڵ خۆی 

دا تۆراوە. رموزن و بوغزایی و نەفرەت رژێن.. و 
بەدگومان لە سێبەرەکانی خۆیشی  . بە هۆ و 

بێ هۆ  سەرکۆنەی هەموو  هێزێک دەکات، هێزی 
ناوەوەی خۆی نەبێت!

 ئەمە لە جۆری دیکتاتۆرەکانن... سەرکەوتنەکان 
تەنها خۆی ئەندازیارێتی و 

 ئۆباڵی هەموو وردبوون و تراژیدیاکانی بوونی 
خۆیشی، دەخاتە ئەستۆی دەرەوە. ئەم خودە زیاتر 

سەرزەنشتکەر و نەفرەت بارێن و  تۆڵەسێنە...
گەرچی بێباکە بەاڵم نەبەرد نییە نە لەگەڵ 

پاکێتی خۆی نە بۆ خەڵکی تریش!! 

بێدەنگی نهێنی و رەمزی رۆحانیەت و عیرفان و 
جوانناسیانەشی لە خۆی دا هەڵگرتووە، بە وێنەی 

باشۆ و نانۆساکاکی و مەوالنا و سهروەردی و 
مەحوی و  ئۆشۆ و بودا لە بێدەنگیدا چێژی رۆحی 

گەیاندویەتی بە ئیستشراقی رۆحی خۆی و ئەودیو 
خۆی ..!
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بەر جۆرێکی تر لە  بێدەنگی دەکەوین کە الی خۆشمان دەتوانین ئاماژەی بۆ 
بکەین،

هەڵبەت لە بواری رۆشنبیریدا  دەنگی جۆراو جۆر هەمیشە بیستراوە، بەسەر 
کۆمەڵێ رایەڵ و پنتدا.. خۆیان پەخش کردۆتەوە و دەکەن، بەاڵم پڕ بوون لە 

هیچ نەوتن!
کەچی مامۆستا هەردی تەنها بە دیوانێکەوە دێت و ئەوجا بێدەنگ دەبێت.. 

داخوا ئەزمونەکەی پێی گوتووە ئیتر بێدەنگی هەڵبژێری خراپ نییە. بۆیە ئەو 
بێدەنگییە نەیکردە ئەوەی خاوەنی بەخشش و دەنگی خۆی نەبێ لە بواری 

ئەدەبیدا...؟
 محەممەد عومەر عوسمانیش هەروەسا لە غوربەتا دێت و ئیتر دوای ئەوە 
بێدەنگ دەبێت، داخوا ئەزمونی شیعری  ئەوەی لێ خواست.. نازانین؟ بەاڵم 

ئەوە دیارە،« لە غوربەتا« داخوا دەنگێکی تایبەت نەبوو وەک خەسڵەتی 
خۆی...؟ گەر وا نەبا.. چۆن سیحری خۆی باڵو دەکردەوە بە ناو یادوەریی 

شیعری ئێمەدا........؟

تۆ بڵێی بێدەنگی، درەنگ وەختانە دانیشتن بێ بە دیار وردبوون و برین و 
شکستەکانی خۆتەوە.. و لێگەڕانیان بێ هەتا بزانین کە بەرەو چ ناگەهانێکی 

ترمان دەبەن....؟ گەر بەهای، ئەو واتا و دەاللەت و هێمایانەی لێ 
بکەینەوە 

 بێدەنگی منی عارف.. منی سیاسی.. منی نووسەر.. منی 
کۆمەاڵیەتی.. منی جەنگاوەر.. منی عاشق 

لە چیدا لە یەک دەچن و لە چیدا لە یەکتر جودا 
دەبنەوە، نەدەهاتە گۆڕێ!؟

 داخوا ئێمەی مرۆڤ چەند پێویستیمان بەم پۆڵین 
کردنانە هەیە و دەتوانین بگەین بە بنەچەی چی و

 لەوێوە چی لەسەر بونیاد بنێین...لە کاتێکدا  
گوتراوە و دەگوترێتەوە، پوختەیی و کامڵی، هەرگیز 

بونی نەبووە و نابێ!
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 کە دەچینەوە سەر مانا و دەاللەت و 
بەهاکان » بێدەنگی توێکاری« ئەکەین؟! 

هەتاوەکو لەو لوغزە تیبگەین کە بێدەنگی 
لەگەڵ خۆی دا هەڵی گرتووە و دەیگێڕێ؟ 

بۆچی بێدەنگی یەک هەیە رێکردنێکە 
بە تاک و تەنیا، چونکە چیتر هەست بە 

هاودەمی .. هاوسۆزی.. هاوڕێی.. دڵ 
نەوایی ئەویتر ناکەین.. و دەمانەوێ بەس 

خۆمان تاڵی و تفتیەکانی ژیان بیچێژین!؟
 یاخود بێدەنگی ئەو دەم ساتەی » 
دیالۆگێکی رۆحی یە«  کە  بە لە 

خۆڕاپەرمونێکەوە دەڵێت: » ئەوە رێگەی 
منە، ئەی رێگەی تۆ کامەیە«؟ 

بێدەنگی هەڵبژاردنی رێگەیەکە یاخود 
کوێربوونەوەی هەموو رێگاکانە!؟

 داخوا دەتوانین بڵێین بێدەنگی دیوەکەی 
تر و هاوشانی بوونی تەنیاییە، واتا 

تەنیایی خۆیەتی وەک دوا سنوور 
خۆی درێژ دەکاتەوە..؟! داخوا بێدەنگی 
قۆزاخەیە، بۆ دنیای خەیاڵ...؟ واتا لە 
بێدەنگی دا خەیاڵ جەم دەبێتەوە.. لە 

دەنگ دا پەرش دەبێتەوە..؟ 
دەبێ بێدەنگیش 

وەک هەقیقەتێک 
لە ریز 

هەقیقەتەکانی 
تر چاو 

لێبکەین و 

بناسین..؟
 کە هەبویەکە لە بووندا..؟ بێدەنگی لە خودا 

دەچێت؛ بێدەنگ بێدەنگ.. بوون پڕ دەکات لە خۆی! 
هەر بەتاڵی دەکەنەوە و تازە  بە تازە پڕ دەبێتەوە، 

هەر دەیمرێنن و لە دایک دەبێتەوە!!
 بێدەنگی و خودا دەڵێی ئاوەڵدوانەی نێو رەحمێکن. 

رەحمێک لە نهێنی پەنهانیەتەکان!؟
 ناوسکی دایک بێدەنگی.. نێو گۆڕیش هەر 

بێدەنگی، وەک بڵێی مردن و زەیندەگی لە جەوهەردا 
یەک شت بن!؟

داخوا ماکی بێدەنگی.. ماکی چاوەڕوانی.. ماکی 
تەنیایی.. ماکی ژیان.. ماکی مرۆڤ، بە تەنیا و بێ 

ئەویتر ئەتوانێ بەرجەستە ببێت..؟ یانەخۆ هەمویان 
دەڕژێنە ناو یەکترەوە و کار لەسەر یەکتر کردنیان 

دەبێتە سەنگی مەحەک و پێوەری بوونی خۆیان بەوە 
دەسەلمێننەوە..؟

داخوا لە ئێرادا، دەتوانین لە هارۆکی مۆراکامی 
روخسەت بخوازین و بە بێدەنگی بڵێین.. بە یارە 

تاقانەکەی رۆح بڵێین. بە هاژەو لرفەی ژیان بڵێین.. 
بە تۆنی نەرمی تەنیایی بڵێین.. بە خوڕە خووڕ و 

مرخەمرخی خولیاکان و هەستی پڕ سروتمان »ئەگەر 
تۆ منت لە یاد بێت، ئیتر بەالمەوە گرنگ نییە، 

هەمووان منیان بیرچوبێتەوە«.
 گەر بێدەنگی زارۆڵەی تەنیاییەکی قوڵ و.. 

غەریبیەکی قوڵ و.. هەستیارییەکی قوڵەوە بێت، 
ئەوکات بێدەنگی وەک هەبوویەک بە هەست کردن 

بە جیاوازییەکانیدا، سەنگینی و ماهیەتەکەی 
دەناسینەوە..؟
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هەست کردن بە میلۆدیای نەبیستراوی ئاوازە جوداکان لە 
ئەفسوون و بێدەنگی دا، چ تەلیسمێکە..؟
من هەنووکە ئەو وێڵگەردەم........ هاوڕێ

تەنیاییم رێگا.. و خەیاڵم رێ نما.. بە توێشەبەرەی 
وەهم گەلێکەوە، سەر گەردان سەرگەردان »دەگەڕێم 
بە نیشتمانەکانی سەراب دا« سەرابەکانی ناو سەری 

خۆم! 
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فەلسەفیداالش نۆرێن لە شەوێکی 
دانا رەئوف

93



شانۆنامە نووسی سوێدی »الش نۆرێن« لە دایک بووی ساڵی ١٩٤٤، لەسەرەتادا بە شیعر دەست 
پێ دەکات و لە تەمەنی نۆزدە ساڵیدا یەکەم دیوانە شیعری خۆی »لەیالک، بەفر« باڵودەکاتەوە. 

دواتر چەند دیوانێکی تر و ڕۆمان دەنووسێت، شیعر و پەخشان تێکەاڵو دەکات و دونیایەکی 
ڕەش، یادەوەری و پەرۆشی بۆ شتێکی نادیار، ناوەڕۆکی ڕۆمان و شیعرەکانی ئەوکاتەی پێک 

و دەهێنن. بەاڵم ئەم شاعیرە لە دوای چەند دیوانێک شیعرەکانی زیاتر 
زیاتر دەچنەوە یەک و کورت و چڕ دەبنەوە، وێنە شیعرییەکانی لە فۆرمی 
زمانێکی داماڵراودا، دەبنە تەنها تروسکەیەک و وشەکان لە جەستەیەکی 

بزر بوودا دێن و دەچن. ئەم ڕەوشە، نۆرێن لە جیهانی شیعر، لە 
زمانە لیریکییەکەی، لە گەمەی وشە و وێنەکان دوور دەخاتەوە، 
لە هەمانکاتدا تووشی دڵەڕاوکێ و نائارامیی دەکات. شیعرەکان 
دەبنە هەڵم و لە نێو ڕووپەرە سپییەکاندا بە تەواوی دەتوێنەوە، 

شاعیریش لە پڕۆسەیەکی کردەیی و داهێنانێکی ئەدەبی و 
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هەستی شاعیرێکی ڕەشبیندا هەست بە 
پووکانەوەی وشەکانی و بزربوونی جیهانە 

شیعرییەکەی خۆی دەکات. ئەم شاعیرە زۆر 
لە خۆی ناکات، شیعری الواز و بێ ڕەنگ و 
بۆ نانووسێت و قەڵەمەکەی، کە ڕۆمان و 
شیعری پێ دەنووسی دادەنێت و لە بری 

ئەوە ڕوو دەکاتە دونیای شانۆ و نووسینی 
شانۆنامە. کە دەستیش دەکات بە نووسینی 

شانۆنامەکانی، دیدە چڕەکەی، 
وشە زبرەکانی، شیعرییەتی 

نووسینەکانی و زمانە 
شیعرییەکەی، ئەتمۆسفێرە 

ڕەش و سترکتورە 
ئەدەبییەکەی سەرلەنوێ 

لە ناو شانۆنامەکانیدا 
دەدۆزێتەوە. نۆرێن 

لەم بارەیەوە دەڵێت: 
»شیعر و دراما دوورن لە 

یەکترەوە، ئەمەش بۆ 
من مەسەلەیەکی گران 
و پارچە پارچە بووە. من 

بڕیاری خۆمم دا، کە 
شانۆیشم هەڵبژارد 
لەبەر ئەوە بوو، 
کە شیعرەکانم 

کورت و 
کورت 

دەبوونەوە، 

تا وای لێ هات بە تەواوی بزر بوون. شیعرەکانم 
هێندە بچووک بوونەوە، لە کۆتاییدا بوونە پارچە 

ئێسقانی بچووک.«  
ئێستا دوای ئەم هەموو ساڵە، دوای سەرکەوتنە 

گەورەکانی لە بواری نووسینی شانۆیدا، 
قەسیدەیەکی درێژ بە ناوی »شەوی فەیلەسوف« 

لە دوو توێی کتێبێکی ١٩٠ الپەرەیدا 
باڵودەکاتەوە. بەرگی کتێبەکە، لەبری وێنە 
و نەخشەسازی، دەمووچاوێکی دەمامکئاسای 

نۆرێنە، کە بە گەچ دروست کراوە، سیمای وەک 
مردوویەک لە نێو گەچە سپییەکەی بەرگی 

کتێبەکەدا، بە تەنکی دیارە. ئەم سیمایە و بەو 
شێوەیە، لە بری جەستەیەکی دیارنەماو، دەبێتە 
دەمامکێکی مردوو؛ دەمووچاوە سپییەکە، گەچە 
بەکارهێنراوەکە، ناوینشانی دیوانەکە »شەوی 

فەیلەسوف« دەروازەیەکی فراوان بۆ خوێندنەوەی 
دیوانەکە دەکاتەوە. 

خوێنەر لە سیما لە گەچ گیراوەکەی نووسەرەوە 
و لە ڕەنگی مەرگەوە، دەچێتە ناو کتێبەکەوە و 

ڕاستەوخۆ، ڕووبەڕووی هەزارەها »من« دەبێتەوە، 
کە پێکەوە، بە کۆرس، یەکە یەکە و بەتەنها 

وەک مەنەلۆگێگی ناوەکی دەپەیڤن. ئەم 
قەسیدە دڕێژە ئاخافتنێکی چڕ و هەمەالیەنە 

لەگەڵ »من«ی نووسەردا، کە لە دەروازەی 
یادەوەرییەکاندا دەردەکەون و دەبێتە هەزارەها 
»من«. ئەم »من«انە چەندە لە یادەوەرییەکاندا 

دەژین، هێندەش لە ئێستادا ئامادەبوونێکی 
مەجازی بەهێزییان هەیە. »من«ەکان بە 
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شێوەیەک لە شێوەکان مردوون، 
زیندوو دەبنەوە و دەبن بە 
کەسانێکی تر و هەمیشە 

لە زیادبوون و تێکەاڵوبوون 
دان. یەکەم دێڕەکانی ئەم 
قەسیدەیەش، لە سەفەری 

»من«ەکاندا بەم شێوەیە دەست 
پێ دەکات:

من نازانم، من نازانم لە کوێم
بەاڵم من ئێستا سەفەر دەکەم، 

چیتر نازانم بەرەو کوێ 
خامۆش و تاریک نییە، دەمێکە 

خامۆش نییە
خامۆش و بێ دەنگ./.../ 

هەندێک جار دەقەکە دەبێتە 
شانۆ و لە ڕەوشێکدا دەوەستێت، 

دەیەوێت سەرلەنوێ دەست 
پێ بکاتەوە، بەاڵم زمانی 

دەگیرێت و وشەکان لە نێو 
دەنگ و ئاماژەکاندا دیار نامێنن، 

لە نێو تەمومژی دونیایەکی 
تردا، لە بەرەبەیانێکی سپیدا، 

لە ئۆقیانووسێکی ترەوە 
دەردەکەونەوە و دەنگی 

»من«ەکان بۆ تاوێک بەسەر 
هەموو شتێکدا زاڵ دەبن. 

»من«ەکان باسی مەرگ لە ژیاندا 
دەکەن، بەاڵم خۆیان نایانەوێت 

بمرن، لەبری ئەوە سەرنجی تەماشاکەران، چاوی مردووەکان 
و هەستی زیندووەکان بەالی خۆیاندا ڕادەکێشن: »تەماشای 
من بکەن، تەماشای مەرگی من و زیندووبوونەوەم بکەن«. 
لە الیەکی ترەوە »من«ێکی تر هاوار دەکات و دەڵێت: ئەی 

من، تەماشای من بکەن. »من«ەکان هەر وەک ئەکتەری 
سەر شانۆکان، کارەکتەری ناو شانۆنامەکان، پاڵەوانی 
ناو ڕۆمانەکان و فیگوری داستان و میتۆلۆژییەکان بە 

بەردەوامی دەمرن و زیندوو دەبنەوە. لە کۆتایشدا، دوای 
ماڵئاواییکردن، پێکەوە دەمرنەوە یان دەچنەوە جەستەی 

نووسەر و لە سیما لە گەچ گیراوەکەیدا خۆیان دەشارنەوە. 
هەندێک جار ئەم »من«انە لە بێدەنگیەکی مەنگدا، لە 

ئاوێکی وەستاودا، لە وچانێکی کورتدا، لە دیمەنێکی تەواو 
نەکراوی دوا شانۆنامەییەکدا، لە گۆرانییەکی خەمناکی 
بێ مۆسیقادا، لە پێدەشتێکی پڕ لە دڕک و داڵدا دایکیان 

دەدۆزنەوە. دایک مردووە یان ئەو بەشەی، کە ماوە و هێشتا 
نەمردووە، هێدی هێدی لە زەمەنێکی تێکشکاوی نادیار و 

رەهادا یان لە زەمەنێکی فیزیکیدا دەمرێتەوە و ماڵئاوایی لە 
»من«ەکان دەکات.

/.../ یەکەم جار سەرلەنوێ لە دایک بوونەوە
واتە هەمدیس لە گوناە پاکبوونەوە و پاشان 

لە کۆتاییدا مردن.
گوتم مردن.

من لەو وشەیە ئازاد نیم
گۆی دەکەم و لیک بە 

اللێومدا دێتە خوار
دەزانم. گۆی دەکەم و دەمم 

ئاو دەکا
دەزانم، دەبێ بزانم، دەبێ 
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بزانم
بڵێم، دایکم هەمدیس دەمرێتەوە

ئەوەی لە دایکم ماوەتەوە، هەمدیس دەمرێ
ئاە، زۆر دەمێکە.

ئەم شەوە فەلسەفییە سەرگوزشتەیەکە لەو شوێنەوە دەست پێ دەکات، کە تەواو دەبێت. 
مەرگیش ژیانی هەموو پیت و وشەیەکی ئەم کتێبەیە، مەنەلۆژێکە بەر لە هەموو کەسێک و 

هەموو شتێک خۆی دەخوات و مەرگی خۆی لە یادەوەرییەکان و لە ئێستا و لە ڕیتمی وشەکاندا 
بەرجەستە دەکات. لەم شەوە فەلسەفییەدا، ئەزموونی دەنگێک بە نێو ڕارەوەکانی یادەوەرییدا، 

ژیانی ڕۆژانە و شتە ڕووکەشەکاندا دەڕوات و »من«ەکان دەخاتە ناو ڕەوشی شەوە درێژ و 
قووڵ و تاریکەکانی خودی خۆمانەوە. ئەم دەنگانە پارچە پارچە دەبن و دەبنە چەندین 

کارەکتەر و رۆڵی جیاواز و فرەمانا دەگێڕن، لەگەڵ یەکتردا دەکەونە دیالۆگێکی 
فەلسەفییانەوە و تێکەاڵوی تێکستەکە دەبنەوە، هەندێک جاریش بە تەواوی 

لەیەکتری دەترازێن. بەاڵم لە زۆربەی دونیای »من«ەکاندا، لیریکە شیعرییەکە 
دەبێتەوە بە دراما و بە چواردەوری »من«ەکاندا دەسوڕێنەوە و لە دیمەنی 

کورت کورتدا دەردەکەونەوە. 
نۆرێن لە یەکەم ڕستەی یەکەم دێڕی الپەڕەی یەکەم، کە لە سەرەتای ڕستەوە 

دەست پێ دەکات، دواتر سەرەتای هیچ ڕستەیەکی تر ناچێتەوە سەرەتای دێڕێکی 
ترەوە، بەڵکو سەرەتای هەموو ڕستەیەک لە ناوەڕاست یان کۆتایی ڕستەیەکی 

تردا دەست پێ دەکاتەوە. بەمەیش سەفەری »من«ەکان ڕێچکەیەکی تیژڕەوانە 
لە خۆدەگرێت و لە هیچ وێستگەیەک، بۆ هیچ »من«ێکی تر ڕاناوەستێت. نۆرێن 
زمان دەکات بە ئامڕازێکی دەسەاڵت و لە هەمانکاتیشدا بەندیخانە بۆ تەقەالی 

»من«ەکانی ئەمڕۆی ئەوروپا، بۆ لە دایکبوونێکی ناشەرعی و مردنێکی ناشایستە 
و جەستەیەکی بێالنە. ئەم زمانە لەم شەوە فەلسەفییەدا دەبێتە زمانی 
پەیڤ و گفتوگۆی زیندووەکان لە زەمەنێکی تردا، زەمەنی بەستەڵەک 
و زەمەنی مردنی هەتاهەتایی. ئەمە زەمەنی هروژمی وشە و وێنە 

و مەجاز و هێماگەلەکانە، هروژمی مەرگ و ژیانە و وەکوو تەونی 
جاڵجاڵۆکە، لە وێنەکان، لە ریتم و چڕی شەپۆلەکاندا ژیانی 

داوەتە دەست مەرگ، هەرچۆن مەرگیشی داوەتە دەست ژیان. 
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ئەمە ژیانە، لەهەمانکاتدا دونیای 
مەرگ و ئامادەگی مەرگە. چەندە 

ئەم قەسیدەیە دەخوێنیتەوە، چەندە 
لە الپەرەکانی دوایی و وێستگەکانی 
کۆتایی نزیک دەبیتەوە، هێندەیش 

بەتاڵ دەبیتەوە، وشە و وێنەکان 
بە هەنگاوی گەورە بۆ دواوە، 

بەرەو پێشەوە دەڕۆن. ئەم شەوە 
فەلسەفییە، بە زمانێکی چڕ چنراوە، 

چڕی لە وشە و وێنە و مەرگی 
»من«ەکاندا.

وێنەکان لە جوڵەیەکی بەردەوامدان، 
ڕەوشەکان دووبارە دەبنەوە، 

وشەکان سەرلەنوێ دەوترێنەوە 
و دەنگەکانیش »من«ەکان ڕیز 

دەکەنەوە و لە چیرۆکێکی تردا دەست 
پێ دەکەنەوە. لەدوا الپەڕەکانیشدا 
»من«ەکان دەبنەوە بە کارەکتەری 

شانۆنامەکانی نۆرێن و بەشێوەیەکی 
ئاسان و ساکار خۆیان ئەدەن بە 

دەستەوە. دەبنە کۆمەڵێک جوڵە و 
بەریتمێکی مۆسیقی دەجوڵێنەوە، 

سەما دەکەن و دەکەون و 
هەڵدەکشێن و دادەکشێن. ئەم 

»من«انە نە لە هیچ شوێنێک دان و 
نە هیچ مێژووییەکیان هەیە و نە 

سەر بە هیچ زەمەنێکیشن، چەندین 
پرسیار لەناویاندا دێن و دەچن، بەبێ 

ئەوەی هیچ وەاڵمێک لە دەروازەکانی ئەم شەوە درێژە 
فەلسەفەییەوە، نە دەست »من«ەکان بکەوێتەوە و نە 
خوێنەریش هیچ وەاڵمێک بدۆزێتەوە. ئەم قەسیدەیە، 
کۆی شانۆنامەکانی ئەم چل ساڵەی نۆرێنە و لێرەدا، 

لە ئەفسونی وشە و چڕی وێنەکاندا لەت و پەت بوون، 
پریشکی دیمەن و ڕووداوەکان و پارچەی کارەکتەرەکانە 

و لە »من«ەکاندا ڕەنگیان داوەتەوە و لە مەملەکەتی 
مەرگدا بەرجەستەی کردوون و سەرلەنوێ بوونەتەوە 

بە شانۆنامە یان داستانێکی مۆدێرن و شەوێکی درێژی 
فەلسەفی.  

نۆرێن لەم قەسیدە درێژەدا خوێنەرەکانی بە وێنە 
و چیرۆکە پڕ لە ڕازو نهێنییەکانی ڕاو دەنێت، چەندە 

تراجیدیایە، هێندەیش کۆمیدیایە، چەندە فەلسەفەیە، 
هێندەیش چیرۆکێکی ساکاری ژیانی ڕۆژانەیە: دایکێک 

لە پەنای سێبەری کچەکەیدا هاوار دەکات، بەبێ ئەوەی 
خۆی هەست بە هاوارەکەی خۆی بکات. باوکێک، کە 
لەسەر قەرەوێڵەکەیەوە بە دەما دەکەوێتە خوارەوە، 

لە زەوییەکەدا بزر دەبێت، دەتوێتەوە و دیار نامێنێت. 
»من«ی چاودێر، کە لە شوێنە نادیار و تاریکەکاندا 

خۆی مەاڵس داوە، کەسانی سێبەرئاسا و مردووەکان 
تەراتێنی تیادا دەکەن. سەگێک 

بەرامبەر بە ماشێنێکی کۆن 
و فڕێدراو، لە ناوەڕاستی 

بیابانێکدا هەڵتروشکاوە و 
بە بەردەوامی دەوەڕێت، 
لەبەر ئەوەی ڕۆژێک لە 
ڕۆژان مرۆڤێکی زیندوو 

لەو ماشێنەدا دانیشتووە. 
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دایک و باوکەکانی ئەم چل ساڵەی شانۆنامەکانی نۆرێن، لە شەڕێکی 
بێ کۆتایی وەچەکاندا، لە هەرەسهێنانی بنەماکانی خێزاندا، بە سیمای 

دەمامکئاساوە دەستەو یەخەی »من«ەکان دەبنەوە و بەدوای پێناسێکی تردا 
دەگەڕێن. 

ئەم قسیدە درێژە لە رۆحی سامۆئیل بێکێت نزیک دەبێتەوە. »من«ەکان لە 
وشە و وێنە و وچان و بێدەنگییەکانی بێکێت و زمانە فەلسەفییەکەی ئەودا 

دەژین، کە بزریش دەبن هەر لە دونیا پڕ لە ڕاز و نهێنییەکەی بێکێتدا 
خۆیان دەشارنەوە. نۆرێن لەم تێکستەیدا، بە چەشنی بێکێت کاری لەسەر 
مەودا دوور و نزیکەکانی زەمەن کردووە، زەمەنێکی فەلسەفی؛ زەمەنێک 

بۆ »من«ە زیندووەکان و زەمەنێکیش بۆ »من«ە مردووەکان، ئەم زەمەنەی 
نۆرێن زەمەنێکی شلە و فۆرمی هەموو دەفرەکان وەردەگرێت و بە 

ئاسانیش لە پانتاییە بۆشە ناکۆتاکاندا باڵودەبێتەوە. 
نۆرێن لەم قەسیدە فەلسەفییە درێژەیدا، دەیەوێت بڵێت، کە 

من مردم لە کوێ بژیم.  

ئەدەبیسەردەم 99



حیکایهتخوانیشهو

عه تا محه مه د

100



من بۆ ئاگاداریی خۆم له  دنیای رۆمان  و چیرۆک، خووی گه ڕانم هه یه  به دوای 
هه واڵی چاپکردنی رۆمان  و کۆمه ڵه  چیرۆکی نوێدا، ئه گه ر به زمانێکیش بن، که  

نه توانم بیانخوێنمه وه ، یاخود ده ستم پێیان نه گات، ئه وا حه زده که م له باره یانه وه  
بخوێنمه وه . ئه مه ش وا ده کات که مێک ئاگاداری هه ندێک کتێب بم، که  ده ستم 

پێیان ناگات  و کۆمه کیشم ده کات تا کاتێک رێمکه وته  الی ئه و کتێبانه ، پێشوه خت 
وێنایه کم هه بێت له سه ریان. 

ره فیق شامی یه کێک بوو له و رۆماننوسانه ، که  پێش به ده ستخستنی کتێبه کانی، 
وێنایه کم هه بوو بۆی. به وه ی پێش راپه ڕینی خه ڵکی سوریا به  ڕووی رژێمه که ی 

به شار ئه سه ددا، له  رێگای هه ندێک چاوپێکه وتن  و وتار و هه واڵه وه ، ناوی 
ره فیق شامیم بیستبوو. ده مزانی ئه و رۆماننوسێکی مه سیحی/سورییه  و 
به  ئه ڵمانی ده نوسێت. به اڵم هیچیم نه خوێندبوه وه . دیاره  تا ئێستاش 

ئه وه نده ی من ئاگاداربم، له و کتێبه  زۆرانه ی نووسیونی، هه ر 
له  چیرۆکی مندااڵنه وه  بۆ رۆمان  و شانۆگه ر ی   و وتار و چیرۆک، 

ته نها چوار کتێبی کراوه  به  عه ره بی. که چی له گه ڵ ده ستپێکردنی  ئەدەبیسەردەم 101



شۆڕشی سوریادا، ره فیق شامی له  
رێگای وتاره کانییه وه ، زیاتر به ده رکه وت  

له  دنیای عه ره بیدا. ئه گه رچی من وا 
هه ستده که م ئه و نووسه ره  سه ر به و 

ته رزه  له  بیرکردنه وه  بێت، که  به ناوی 
خۆشه ویستییه وه  باوه ڕیان به  یه ک 

پارچه یی خاکی واڵت هه یه ، چ سوریا، 
عێراق یاخود ئێران  و تورکیا و... به اڵم 

ئێستا که  سه رقاڵی ئه م نووسینه م، 
جگه  له  هه ندێک چاوپێکه وتن  و وتاری 
سه باره ت به  ئه ده ب به گشتی  و سوریا 
و ئه و گۆڕانکاریانه ی له وێ رووده ده ن، 

توانیومه  سێ کتێبی بخوێنمه وه : 
یه کێکیان چیرۆکه  بۆ مندااڵن  و 

دوانه که ی تریشی رۆمانن.
ده بێت ئه وه  بڵێم ره فیق شامی، 

نووسه رێکی پڕ به رهه مه  و 
کتێبگه لێکی زۆری هه ن، که  ناتوانم 

ئه زمونی ئه و، له و سێ کتێبه یه وه  
نیشان بده م. هه ربۆیه  ده مه وێت 

که مێک له و دوو رۆمانه ی بدوێم  و 
باس له  فه زای کاره کانی بکه م.

به کورتی ره فیق شامی ناوه  
راسته قینه که ی »سهیل فازل«ه و 

پێده چێت له  په یوه ستبوونی زۆرییه وه  
به  فه زای شامه وه  وه ک له  رۆمانه کانیدا 

به ده رده که وێت، نازناوی خۆی 
گۆڕیبێت بۆ »شامی« ساڵی ١٩٤٦ له  

دیمه شق له دایک بووه . ساڵی ١٩٦٥ له  گه ڕه که که یان 
باڵوکراوه یه کی دیوار داده مه زرێنێت  و تا ساڵی ١٩٧٠ 

ده ریده کات. له  ١٩٧١دا سه فه ری ئه ڵمانیا ده کات  و 
به ده م ئیشکردنه وه  ده خوێنێت، تا ساڵی ١٩٧٩ دکتۆرا 

له  کیمیای ئۆرگانیدا به ده ستده هێنێت. له  ساڵی 
١٩٨٠دا، له  کارگه یه کی گه وره ی ده رمان کارده کات، 
له  ساڵی ١٩٨2دا ده ست له کار ده کێشێته وه  تا خۆی 
بۆ ئه ده ب ته رخان بکات. له  ساڵی ١٩٨٠داو له گه ڵ 

چه ند نوسه رێکی بێگانه ی تردا، گۆڤاری »بای باشور« 
داده مه زرێنێت.

ناوی هه ندیک له  رۆمانه کانی ره فیق شامی، نه وه ک 
هه موویان: حیکایه تخوانی شه و ١٩٨٩، که  دوای بیست 
ساڵ کرا به  عه ره بی. راپۆرتی نهێنی له  باره ی گۆته ی 
شاعیره وه  ١٩٩٩، کۆچ له  نێوان شه وو به یانیدا ١٩٩٥، 

ده ستێک پڕ له  ئه ستێره ، درۆزنی راستگۆ، روی تاریکی 
خۆشه ویستی  و نهێنییه کانی خۆشنوسێک  و زۆری تر. 
له و کتێبانه شی چیرۆکن بۆ مندااڵن: سنوقی سه یرو 

سه مه ره کان ١٩٩٠، دره ختی فڕیو ١٩٩2، ئه مه  پاپاگۆیا 
نییه  ١٩٩٤ ”بۆیه  تووتیم نه نووسی، چونکه  له  کۆتایی 

چیرۆکه که دا ده رده که وێت ئه و باڵنده یه  ماماگۆیایه ”، 
فاتمه و خه ون دزان ١٩٩٦.
ئه مه  جگه  له  زۆر کتێبی 

تر، له  وتار و شانۆگه ری  و 
چیرۆک...

من زۆرجار دوای 
سیحری ناوبانگی 
نوسه ر، کتێب  و 

ئەدەبیسەردەم

102



به ده ستهێنانی خه اڵت ناکه وم  و ناشمه وێت دوای ئه وه  بکه وم، که  »حیکایه تخوانی شه و« 23 
خانه ی چاپ  و باڵوکردنه وه  ره تی ده که نه وه ، به اڵم دوای سێ ساڵ له باڵوبوونه وه ی، شه ش خه اڵت 

به ده ستده هێنێت  و تا ئێستاش نزیکه ی یه ک ملیۆن دانه ی لێفرۆشراوه . ئه وه نده ی هه وڵده ده م 
وه ک خوێنه ریک له  کاره کانی رابمێنم. چونکه  کتێبیش پیشه سازییه که  و وه ک زۆر کااڵی تر، 

به رهه مهێنی هه یه . به ڵکو ئه وه م به الوه  گرنگه ، من چۆن ئه و کتێبه  ده بینم. ته نانه ت واز له و 
سه رنجه ش ده هێنم له ناو عه ره بدا هه یه  و پێیوایه  ره فیق شامی له و نوسه رانه یه  بۆ خوێنه ری 

خۆرئاوایی ده نووسن. به وپێیه ی کاتێک باسی ئوم که لسوم ده کات، ده ڵێت ئوم که لسومی 
گۆرانیبێژی میسری ، یاخود که  باسی بزنی شامی ده کات، ده که وێته  وه سفکردنی  و چه ندین 

نمونه ی تر. چونکه  ئه مه  وه ک گرفتێک نابینم، له کاتێکدا ره فیق شامی به  زمانی ئه ڵمانی 
ده نوسێت  و یه که م به رکه وتنی ئه و، له گه ڵ خوێنه ری ئه و زمانه دایه .

ئه وه ی له  ئه زمونی ره فیق شامیدا تێبینیم کرد و جێگا سه رنجم بوو، له و دوو 
رۆمانه یه وه ، ئه وه یه  به  شێوازێکی زۆر ساده  ده نووسێت ، وه ک ئه وه ی له زمانی 

مێردمنداڵێکه وه  سه یری دنیابکات  و رۆمانه کانی تا راده یه ک له  سنوری 
قسه کردن یاخود شێوازی ئه و حیکایه تخوانانه وه  نزیکه ، که  عه ره ب پێیان 

ده ڵێن »حکواتی« و پیشه یان حیکایه ت گێڕانه وه یه  له  چایخانه  و گۆڕه پانه کاندا. 
که سایه تییه کانی، که سانێکی ساده ی ناو کۆمه ڵگان، که  رووداوه کان له گه ڵ 

خۆیاندا ده یانهێنن   و ده یانبه ن. پاشان ره فیق شامی له و دوو کاره یدا ده گه ڕێته وه  
بۆ ده ورووبه ری ده یه ی په نجای سه ده ی رابردوو، ئه وکاته ی ره فیق خۆی منداڵ 

بووه و هه وڵده دات گوزارشتێکی جوان  و ورد له  واقیعی ژیان و ئینسانه کانی ئه و 
سه رده مه  بکات.

له  حیکایه تخوانی شه ودا، ره فیق شامی به سه رهاتی مام سه لیمی عه ره بانچی 
ده گێڕێته وه . مام سه لیم عه ره بانه ی تریشقه ی پێیه  و چه ندین ساڵ، 

له  سییه کانی سه ده ی بیسته وه ، به ده م گواستنه وه ی رێبوار و 
موسافیره کانییه وه  له نێوان دیمه شق  و به یروتدا، که  دوو رۆژی پێچووه ، 

حیکایه ت  و به سه رهاتی سه یر و خۆش ده گێڕێته وه  و ئه مه ش 
هۆکاری ناوبانگییه تی. 

روداوی رۆمانه که  له ساڵی ١٩٥٩دا ده ستپێده کات، که  کتوپڕ 
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مام سه لیمی عه ره بانچی تووشی الڵی ده بێت  و 
توانای قسه کردنی نامێنێت. ئه و مام سه لیمه ی 

»له توانایدا بوو چیرۆک بگێڕێته وه  و گوێگره کانی 
بخاته  گریان  و پێکه نین، ئه گه ر دڵیان له به ردیش 
بووبێت«. شه وێکی گه رمی ئابی ئه و ساڵه ، مام 
سه لیم شه اڵڵی عاره قه  و کتوپڕ به خه به ر دێت  

و هه ستده کات که سێک له  ژووره که یدایه . کاتێک 
ده پرسێت کێی زه الم؟ ده نگێکی ئافره تانه  وه اڵمی 

ده داته وه : تۆ به خه به ریت؟ مام سه لیم هه ست 
به ده ستی ئافره تێک ده کات، که  بۆنی گوڵه  

پرته قاڵیان لێدێت   و به  ده موچاوی ئه مدا ده خشێن. 
ده نگه  ژنانه که  به  مام سه لیم ده ڵێت هاتووم تا 

ماڵئاواییت لێبکه م. که  مام سه لیمیش لێیده پرسێت 
تۆ کێیت؟ ده نه گه که  پێیده ڵێت من فریشته ی تۆ 
بووم . ئیدی بۆ سه لیمی باس ده کات که  ئه ویش 

پیربووه  و ده بێت ئاسوده بێت. هه رکاتێکیش 
ئه و بیه وێت ئارام بێت  و پشوو بدات، ئه وا مام 

سه لیم تووشی الڵی ده بێت  و ناتوانێت حیکایه ت 
بگێڕێته وه . ئیدی بواری وتنی بیست وشه  ده دات به  

مام سه لیم.
من بۆخۆم کاتێک به روارێکی سه ره کی ده بینم 
له  رۆمانێکدا، خۆبه خۆ ده گه ڕێم به دوای ئه وه ی 

بزانم چی له وکاته دا رویداوه  و رۆماننوس بۆ 
ئه و به رواره  به کارده هێنێت. چونکه  واینابینم 
کارێکی له خۆوه  بیت. دیاره  ره فیق شامییش 

به  مه به ست ئه و ساڵه ی هه ڵبژاردووه  تا تیایدا 
رووداوی رۆمانه که ی ده ستپێبکات، کاتێک به دوای 
روداوی گرنگدا ده گه ڕام تا بزانم له و ساڵه دا چی 

روویداوه  له  سوریا ، بینیم له و ساڵه دا 
ئااڵی نوێی سوریا به کارده هێنرێت  و 

ده ستبه رداری ئااڵ کۆنه که یان ده بن. به اڵم 
له و باوه ڕه دام ئه مه  په یوه ندی به  الڵ 

بوونی مام سه لیمه وه  نه بێت، هه رچۆن 
سه ردانی چێ گیڤارا بۆ دیمه شق له  
١٩٥٩شدا په یوه ندییه کی راسته وخۆی 
نییه  به و روداوه وه . روداوێک جێگای 

سه رنجم بووبێت که  له وکاته دا روویدابێت، 
یه کگرتنی هه ردوو کۆماری میسر  و 

سورییه  له وکاته دا،که  نزیکه ی سێ ساڵی 
خایاند و دواتر به هۆی کۆدێتاوه  له  سوریا، 

ئه و یه کگرتنه  له  ١٩٦١دا شکست ده هێنێت 
»دواتر بینیم له شوێنێکی رۆمانه که دا 

ئاماژه یه کی بۆ ئه و روداوه  تێدایه ». بڵێی 
شامی ویستبێتی ژیانمان له وکاته دا نیشان 
بدات، که  ناسیۆنالیزمی عه ره بی له یه کێک 

له  خه ونه  خۆشه کانی خۆیدا ده ژیا، که  
ئه ویش یه کگرتنه وه ی پارچه کانییه تی؟ 

ده شێ ئه مه  چوارچێوه یه ک بێت بۆ 
رۆمانه که ، به اڵم 

هه موو شتێک 
نییه  له  پشت 
ئه و رۆمانه وه  

وه ستابێت.
مام سه لیم 

که  حه فتا 
ساڵی 
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تێپه ڕاندووه ، هاوسه ری مردووه  و کوڕو کچێکی هه یه . کوڕه که ی له  ئه مریکا ده ژی  و جارجار نامه ی 
بۆ ده نێرێته وه ، بێئه وه ی یارمه تی پاره ی بدات. کچه که شی شووی به  پیاوێکی ده وڵه مه ند کردووه 

 و له  جێیه کی باکوری واڵت ده ژی  و که م که م یارمه تی باوکی ده دات. الڵ بوونی مام سه لیم 
ده بێته  مایه ی سه رسامی حه وت هاوڕێ پیره که ی، که  راهاتبوون هه موو شه وێ گوێ له چیرۆکه  

سه یر و نامۆکانی بگرن. هاوڕێکانیشی بریتین له : عه لی قوفڵچی، مه هدی مامۆستای جوگرافیا، 
موسای ده الک، فارسی کۆنه  وه زیر، تۆمای تاراوگه نشین، که  سااڵنێک له  ئه مریکا ژیاوه ، یونسی 

چایچی، عیسام که  2٤ساڵ له سه ر تاوانێک زیندانی کراوه ، که  نه یکردووه و له  دوا ساڵیدا تاوانباری 
راسته قینه  ده دۆزرێته وه  و ئه میش به رده درێ.

دوای هێنان  و بردنێکی زۆر، هه ر حه وت هاوڕێکه ی مام سه لیم له سه رئه وه  رێکده که ون، 
به  درێژایی حه وت رۆژ هه موو ئێواره یه ک الی مام سه لیم کۆببنه وه  و هه ر شه وه  
و یه کێکیان حیکایه تێک بۆ سه لیمی عه ره بانچی بگێڕێته وه، به و ئومێده ی توانای 

قسه کردن بگه ڕێته وه  بۆ مام سه لیم  و جارێکیتر زمانی بکرێته وه .
دیاره  ناونیشانی ئه م رۆمانه  و فه زاکه ی، خۆبه خۆ گێڕانه وه کانی شه هره زادمان 

به یاد ده هێنێته وه  له  هه زارو یه ک شه وه دا، به اڵم الی شامی، گێڕه ره وه  بۆته  
پیاو. ئه گه ر شه هره زاد ویستبێتی له  رێگای گێڕانه وه وه  به فریای رزگارکردنی 

خۆی  و ئافره تانی دیکه  بکه وێت، ئه وا له م رۆمانه دا، حیکایه تخوانه کان ده یانه وێت 
به ره نگاری بێده نگی ببنه وه ، تا سه رئه نجام توانای قسه کردن ده گه ڕێته وه  بۆ 

مام سه لیم. ئیدی به  درێژایی حه وت شه و هاوڕێکان کۆده بنه وه  تا هه ر جاره و 
یه کێکیان حیکایه ت بگێڕێته وه  و ئه وانی تریش گوێی لێبگرن. به اڵم ئه وه یان که  
دواین شه و سه ره یه تی بۆ گێڕانه وه ، نازانێت حیکایه ت بگێڕێته وه ، هانا بۆ فاتمه ی 

ژنی ده بات، که  که چی له یالی جادووبازه . فاتمه ش چیرۆکێکی سه یر له باره ی 
دایکییه وه  ده گێڕێته وه و کاتێک ته واو ده بێت، سه لیم هاوارده کات: به ته مه نم گوێم 

له  حیکایه تێکی ئاوا نه بووه . 
سه یره ، سه رئه نجام گێڕانه وه کانی ئافره ت، توانای رزگارکردنیان هه یه .

له  رۆمانی »ده ستێک پڕ له  ئه ستێره »دا، پێده چێت ره فیق شامی 
وه ک زۆر نوسه ری رۆژئاوایی، ئه و رۆمانه ی بۆ مێردمندااڵن 

نووسیبێت. ئه م رۆمانه  یاداشتی رۆژانه ی کوڕێکی ١٤سااڵنه  تا 
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ده گاته  ته مه نی ١٧ساڵی  و سێ هاوڕێی 
هه یه : مام سه لیمی عه ره بانچی ته مه ن ٧٥ 

ساڵ، »دیاره  هه ر ئه و مام سه لیمه یه  که  
له  رۆمانی حیکایه تخوانی شه ودا ئاماده یی 

هه یه  و له  کۆتایی ئه م رۆمانه دا ده مرێت«، 
مه حمودی ته مه ن ١٥ساڵ  و جۆزێفی 

١٤ساڵ. دواتر حه بیبی رۆژنامه نوس  و چه ند 
که سێکی تر دێنه  ژیانییه وه .

به اڵم یاداشته کان ته نها رۆژ و مانگه کانی 
نوسراون  و ساڵه کانی دیار نییه . وه ک ئه وه ی 

ره فیق شامی ویستبێتی سات  و سه رده می 
روداوه کان بۆ خه یاڵی خوێنه ر جێبهێڵێت. 

ئه گه رچی له  ورده کاری ژیان  و روداوه کانه وه  
تێده گه ین یاخود خوێنه ر ده توانێت مه زه نه ی 
ئه وه  بکات، که  ئه وه ی رووده دات ده گه ڕێته وه  

بۆ ده یه ی په نجا یاخود شه ستی سه ده ی 
بیست.

سه ره تای رۆمانه که  به  قسه یه کی مام 
سه لیم ده ستپێده کات: ئاخ ئه گه ر ده مزانی 

نهێنی پیته کان ئاشکرابکه م، به داخه وه ! 
من هاوژیانی زۆر شت بووم، که  شایه نی 

نوسینه وه  بوون، به اڵم ئه مڕۆ بیرم نایه ته وه  
سااڵنێک له مه وبه ر چی خه وی ده زڕاندم.... 

سروشت له یاده وه ریدا هیچی نامێنێته وه  
جگه  له  چیاکانی، دواتر چیاکانیش ون ده بن 

تا لوتکه کانیان ده مێنێته وه ، پاشان هه موو 
شتێک له  ته م  و مژدا ون ده بێت. به اڵم 

ئه گه ر نووسینم بزانیایه ، ئه وا نه وه ک ته نها 

چیا و دۆڵه کانم ده بینی، به ڵکو دڕک به  دڕکی 
گوڵیشم که شفده کرده وه . 

ئیدی پاڵه وانه  مێردمنداڵه که  بڕیار ده دات 
بیره وه رییه کانی خۆی بنووسێته وه ، پاش 

ئه وه ی له  گرنگی پیت  و نووسین تێده گات. 
کوڕه که  باوکی نانه وایه  و باوکی ده یه وێت 
ئه ویش رێچکه ی ئه م بگرێته به ر له ژیانیدا، 
به اڵم کوڕه که ی خه ونی ئه وه ی هه یه  ببێته  
رۆژنامه نوس  و شیعریش ده نووسێت. دوای 

ئه وه ی باوکی له  قوتابخانه  ده ریده کات، تا له  
ئیشه که یدا کۆمه کی بکات، له رێگای بردنی نان 
بۆ مااڵنه وه ، حه بیبی رۆژنامه نووس ده ناسێت. 

حه بیب سه ر به  حیزبی ده سه اڵته  و پێشتر 
به هۆی سیاسه ته وه ، ده ربه ده ریی بینیوه . به اڵم 
ئێستا که  حیزبه که ی ده سه اڵتی به ده سته وه یه ، 

ناڕازییه  و تێده گات ئه و خه ونه ی هه یان بوو، درۆ 
ده رچوو. 

سه ره تا حه بیب ده یه وێت بیرۆکه ی بوون به  
رۆژنامه نووس له  مێشکی کوڕه که  ده ربکات، 
به اڵم دواتر له  عه شقی کوڕه که  تێده گات بۆ 

ئه وکاره  و هه وڵده دات 
کاری رۆژنامه نووسیی 

فێر بکات. تا 
سه رئه نجام 

رێگایه کی سه یر 
ده دۆزنه وه  بۆ 
باڵوکردنه وه ی 

نووسینه کانیان، 
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که  به  »رۆژنامه ی گۆره وی« ناوی ده به ن. ئه م رۆژنامه  سه یره ش بریتییه  له  نووسینی وتاره کانیان 
له سه ر کاغه زی ته نک  تا بیخه نه  ناو لۆچی گۆره وییه وه  و پاڵه وانه که  له گه ڵ مه حمودی هاوڕێیدا 

گۆره وییه کان بفرۆشن. ئیدی ئه و رۆژنامه یه  به و شێوه یه  باڵوده که نه وه . حه بیب ئاشکرا ده بێت  و 
ده ستگیرده کرێت، به اڵم ئه مان درێژه  به کاری نووسین  و باڵوکردنه وه ی ده ده ن.

له م رۆمانه دا که  به شێوه ی یاداشته ، به زمانێکی ساده  باسی ژیان  و بارودۆخی کۆمه ڵگا، فره  ئاینی، 
گه ڕه ک ، عه شقی کوڕه که  بۆ نادییه  ، خه ونی مندااڵنه  و تێکه ڵبوون به  سیاسه ت  و زۆر ورده کاری تر 
ده کرێت. لێره شدا مام سه لیمی عه ره بانچی هه ر ئه و مرۆڤه  ساده  و پڕ له  حیکایه ته یه ، که  سنوری 

واقیع  و خه یاڵی لێ تێکه ڵ بووه و زۆرجار به سه رهاتی سه یر ده گێڕێته وه ، تا مردنه که ی چه ند 
رۆژێک دوای کۆدێتایه کی سه ربازی، شێوه  ئه فسانه یه ک وه رده گرێت.

کوڕه  الوه که   له  ٨/١٤دا نووسیویه تی:
ئه مڕۆ مام سه لیم حیکایه تێکی کورتی بۆ گێڕامه وه ، له  که سانی دیکه ی بیستبوو. 
ئه و ناوی واڵته که ی پێنه وتم، به اڵم وای بۆ ده چم ئه م چیرۆکه  هه موو رۆژێک 

له  سه ر سنوری زۆر واڵت رووبدات. ئه مه ش چیرۆکه که یه :
موسافیرێک کاتێک عه ره بانه که یان له  سنور نزیک ده بێته وه ، به  موسافیره کانی 

تر پێده که نێ. به گشتی جلوبه رگی پیاوه که  سه یربوو، چونکه  ئه و رووت بوو، 
ئه گه ر ئه و قوماشه  نه بوایه ، که  له  ناوقه دییه وه  ئااڵندبووی.

به  موسافیره کانی وت: تۆ شوکوالتت پێیه ، تۆش رادیۆ، تۆش ریکۆرده رت پێیه ؛ 
پێکه نی  و درێژه ی پێدا: له سه ر سنور هه موو شتێکتان لێده سه نن. من ئه م واڵته  

ده ناسم. یاساغه  هه رشتێکی بۆ بچێته  ژوره وه .
موسافیره کان له  پیاوه که  بێزاربوون، به اڵم ئه و به درێژایی رێگاکه ، نه ماندو بوو 
نه  بێزاربوو له  ناره حه تکردنیان: تۆ.. چیت پێیه ؟ سه عات، کراس؟ ئه ی تۆ.. چۆن 

به م چاکه ته وه  له سنور ده په ڕیته وه ؟. تا زیاتر له  سنور نزیک بوونایه ته وه ، 
خه ڵکه که  مێشکیان زیاتر داغان ده بوو به ده ستییه وه ، ئیدی ورده  ورده  
تێده گه شتن بۆچی ئه م شێته ، نیمچه  رووتە سه فه رده کات. ته نانه ت 
ئه و ده سماڵه ی خۆی پێداپۆشی بوو، دروستکراوی ئه و واڵته  بوو، 

که  لێی نزیک ببوونه وه .
کاتێک عه ره بانه که  گه شته  سنور، موسافیره کان بۆیان ده رکه وت 
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پۆلیسی گومرگ زۆر له وه  خراپترن موسافیره  
نیمچه  رووته که  باسی ده کرد، که  ئه وکات 

دانیشتبوو پێده که نی، له کاتێکدا پۆلیس هه موو 
شتێکی له  هاوسه فه ره کانی ده سه ند: رادیۆ، 

شوکوالت  و چاکه ت.
کاتێک نۆره ی ئه م هات، به  شانازییه وه  وتی: من 

رووتم، ئه م ده سماڵه ش دروستکراوی خۆتانه . 
فه رمانبه ره که ی گومرگ به  سیمایه کی سارده وه  

لێی پرسی: تۆ زۆر ده زانیت.. وا نییه ؟
پیاوه که  به  خۆهه ڵکێشانه وه  وتی: به ڵێ زۆر 

ده خوێنمه وه .
فه رمانبه ره که ش لێی پرسی: چی ده خوێنیته وه ؟

پیاوه که  ناونیشانی زۆر کتێبی پێوت، 
فه رمانبه ره که ش ناونیشانی کتێبه کانی 

 نووسی  و به ڕێزه وه  پرسیاری ئه وه ی لێکرد، که  
ناوی نوسه ره که ی راست نووسیوه . کاتێکیش 

پیاوه که  له  وتنی ناونیشانی ئه و کتێبانه  
وه ستا، که  خوێندبوونییه وه ، فه رمانبه ره که  
لێیپرسی: ئه مه  هه مووی بوو؟ پیاوه که  به  
خۆهه ڵکێشانه وه  لیستێک ناوی کتێبی تری 

پێوت، که  خوێندبوونییه وه . فه رمانبه ره که ش 
هه موو ناونیشانه کانی نووسی. ورده  ورده  پیاوه  
رووته که  تێگه شت، که  چه نه بازییه که ی به ره و چ 

خه ره ندێکی بردووه ، ئیدی بێده نگ بوو و هه ستی 
به  دڵتێکه ڵهاتن  و تێکچوون کرد.

فه رمانبه ره که  به  پیاوه  خۆ به زیره ک زانه که ی 
وت: ده ی ئاوا! تۆ دوو سه د کتێب له  سه رتدا 
هه ڵده گریت  و ده ته وێت به قاچاخ بیانبه یت، 

له کاتێکدا نیوه ی ئه م کتێبانه  یاساغن 
له  واڵتدا. ده ی بگه ڕێوه ، ئه م قاچاخچیانه  

سه یرن، هه ر رۆژه ی شێوازێکی نوێ 
ده دۆزنه وه  بۆ قاچخی کردن. ئیدی جنێوی به  
پیاوه  روته که داو گه ڕاندییه وه  بۆ ئه و شوێنه ی 

لێوه ی هاتبوو. 

له  خه ون  و خه یاڵی ئه و منداڵه وه ، ئاڕاسته ی 
سێ نه وه  به ده رده که ون له م رۆمانه دا. 

ئه وه ی بۆ من مایه ی سه رنج بوو، بوونی ئه و 
عه شقه  سه یره ی مێردمنداڵه که یه  بۆ وه ستان 

له به رده م سته مکاری  و نادادپه روه ریدا و 
هه ستده که یت کۆی روداوه کان زوو گه وره ی 

ده که ن.

شامی ده ڵێت زۆر گیرم خواردبوو به ده ست 
ئه وه ی ئه م رۆمانه  چۆن بگێڕمه وه . ئیدی 

پاش دوودڵییه کی زۆر له نێوان شێوازی 
گێڕانه وه  و نامه  نووسیندا، نووسینه وه ی 

یاداشتم هه ڵبژارد. 
پێده چێت 

ره فیق شامی 
حیکایه تخوانی 

چیرۆکه  
ساده کانی 
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مرۆڤه  ساده  و په راوێزه کانی کۆمه ڵگا بێت، که  له ناو 
رووداوه  گه وره  و سیاسییه کاندا ده ژین.
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 دەربارەی زنجیرە کتێبی توایالیت
سورمە
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ئامادەکردن و وەرگێرانی لە ئینگلیزییەوە: سورمە

توایالیت ئەو زنجیرە کتێبەیە کە خانمە نوسەری ئەمریکی ستێفانی مەیا 
خاوەنێتی، تا ئێستا بۆ سەر 3٨ زمانی جیهانی وەرگێڕدراوە و ١١٦ میلیۆن کۆپی 
لێ فرۆشراوە. ئەم زنجیرە کتێبە لە ٤ بەرگ پێکهاتووە و یەکەم بەشی بە ناوی 

توایالیت »خۆرئاوابوون« لە ساڵی 2٠٠٥ دا باڵوکراوەتەوە.  بەشەکانی تری 
توایالیت بە ناوی نیو موون«مانگی تازە« 2٠٠٦، ئێکلیپس »مانگ گیران« 

2٠٠٧، برەیکینگ داون »سپێدە« 2٠٠٨.
دواتر ئەم ٤ رۆمانە کرایە ٥ فیلمی فانتازیای رۆمانسی، کریستین 

ستیوارد دەوری بێال دابینێت و وە رۆبەرت پاتینسۆن ڕۆڵی ئێدوارد 
دەبینێت.

کاری دەرهێنانی ئەم فیلمە لە الیەن کاسرین هاردویک، کریس 
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ویتز، دەیڤید سلەید و بیڵ کۆندۆن 
ـەوە کراوە. زمانی فیلمەکە 

ئینگلیزییە و بودجەکەی 3٨٥ 
میلیۆن دۆالر بووە.

تێمای سەرەکی ئەم ڕۆمانە باسی 
ژیانی کچێکی گەنجە بە ناوی 

ئیسابێال سوان کە بە بێال بانگ 
دەکرێت. بێال عاشقی ئێدوارد کۆلین 

دەبێت کە تەمەنی ١٠٤ ساڵە و 
خوێنمژە. 

کتێبی یەکەم: توایالیت/ 
خۆرئاوابوون

سەرەتای ئەم کتێبە بە سەفەری 
بێال دەست پێدەکات لە فۆنیکسی 
ئاریزۆنا ـ وە کە ماڵی دایکی لێیە 
بۆ فۆرکس لە واشینتۆن كه  ماڵی 

باوکی لێیه . 
دیارە لێرەوە دەزانین کە دایک و 
باوکی لێكجیابونەتەوە و بێالش 
بۆیه  دایکی جێدێڵیت تا بتوانێت 

لەگەڵ زڕباوکه كه یدا گەشتی خۆیان 
بکەن، چونکە زڕباوكه كه ی یاریزانی 

یاری بەیسبۆڵه . 
چاپتەری یەکەمی رۆمانەکە 
باسی نیشتەجێبوونی بێال ـ 

مان له فۆریکس لە ماڵی باوکی 
بۆ دەکات، وه ك چۆن ده رباره ی 

دەستکردنی ئه مه  بە خوێندنی لە دواناوەندی ئەو شارە. 
ڕووداوەکانی ئەم کتێبە لە رۆژەکانی سەرەتای چونە 

خوێندنی بێالوە دەستپێدەکات، کاتێك راستەوخۆ یه كێك 
له هاوپۆلەکانی بە ناوی ئێدوارد، سه رنجی ڕاده كێشێت. 

لە چەند ڕووداوێکی جیاوازدا بێال هەست بەوە دەکات کە 
ئەم کوڕە مرۆڤ نییە و هه ر بەهۆی ئەو جیاوازیانەشه وە 

کە لەگەڵ ئەوانیتردا هەیەتی، بێال بۆی ده رده كه وێت 
کە ئێدوارد خوێنمژە و لە خێزانی کۆلینە کە كۆمه ڵه  

خوێنمژێكی ئەو ناوچەیەن. جیاوازی ئەم گروپە لە 
خوێنمژەکانی  تر ئەوەیە كه  ئەمان به تەنیا خوێنی ئاژەڵ 
دەخۆنەوە و وازیان لە خواردنەوەی خوێنی مرۆڤ هێناوە. 

کۆتابەشی کتێبی یەکەم هێرشی جەیمس ـە کە 
سەربە گروپێکی ترە و مەترسیدارترن، بە هۆکاری 

ئەوەی خوێنی مرۆڤ دەخۆنەوە. بێال ناچار دەبێت بەرەو  
فۆنیکس بگەڕێتەوە تاکو خۆی لە جەیمس بشارێتەوە. 

دوای ئەوەی جەیمس بەهۆی ئەو سێنسە »هەستەوەر«ە 
جیاوازانەوە کە خوێنمژەکان هەیانە بێال دەدۆزێتەوە 
و هێرشی بۆ دەبات، هاوکات ئێدوارد بە فریای بێال 
دێت، تا دواجار بە هاوکاری خێزانی کۆلین، جەیمس 

دەسوتێنرێت.

چیرۆکی پشت توایالیت لە 
زمانی نوسەرەكه یه وە

من رۆژی دەستپێکردنی 
نوسینی توایالیتم زۆر 

به باشی لەبیرە، ڕێك ئەو 
رۆژەیه  كه  منداڵەکانم 

دەستیان کرد بە 
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خوێندنی وانەی مەلەکردن، هەر لەبەر ئەمەیە من دەتوانم بڵێم لە مانگی ٦ ی ساڵی 2٠٠3 دا 
دەستم کرد بە نوسینی.

ئەمە لە کاتێکدا من پێشتر هیچم نەنوسیبوو جگە لە چەند چاپتەرێکی کەم لە چه ند چیرۆکێكی 
 تر کە هەرگیز تەواوم نەکردن و لەدوای لەدایکبوونی یەکەم کوڕمەوە کە ٦ساڵ بەر لە ئێستابوو، 

هیچی تریشم نه نوسی.
به ره بەیانی رۆژی ٦/2  لە خەونێکی تەمومژاوی خەبەرم بۆوە. لە خەونەکەمدا دوو کەس لە 

مێرگێکی دارستاندا له  گفتوگۆیەکی گەرموگوڕدا بوون. 
یەکێک لەو دوو کەسە کچێکی ئاسایی بوو، ئەوەی تریشیان کەسێکی ئێجگار جوان و بریسکەدار و 

خوێنمژ بوو.
هەردوکیان له باره ی زەحمەت و سه ختیی دووشته وه  گفتگۆیان بوو: 

١/ هەردووکیان عاشقی یەکتر بوون.
2/ خوێنمژەکە بەتایبەت بۆنی خوێنی کچەکەی الی سەرنجڕاکێش بوو، 

هه ستیشی ده كرد زۆر سه خته  بتوانێت کۆنترۆڵی خۆی بکات تا دەمودەست 
کچەکە نەکوژێت.

بۆ ئەوەی بتوانیت نوسینەوەی ئەم خەونەم ببینیت، دەتوانیت سەیری چاپتەری 
١3 بکەیت لە کتێبەکەدا.

لەگەڵ ئەوەشدا کە یەک دونیا شت هەبوو من دەبوو بیانکەم، وەک ئامادەکردنی 
نانی بەیانی بۆ منداڵەکان، گۆرینیان و پاکردنەوەیان، دۆزینەوەی بەرگی 

مەلەکردنیان کە هەرگیز لە جێگەی خۆی دانەدەنرایەوە و زۆر شتی تریش، من 
لەناو جێگاکەمدا مامەوە و بیرم لە خەونەکە دەکردەوە.

من ئەوەندە كونجكۆڵ بووم لە چیرۆکی ئەم دوو عاشقە بێ ناوە هه ر بۆیه  ڕقم 
لە ئایدیای بیرچونەوەی خەونەکەم بوو. ئەمە لەو خەونانە بوو کە وات لێدەکات 

حەز بکەیت تەلەفون بۆ هاوڕێیەکت بکەیت و توشی سەرئێشەی بکەیت، 
به وه ی كه  به دورودرێژیی باسی خه ونه كه تی بۆ بكه یت. 

»له هه موشی سه ختر ئه وه  بو كه  خوێنمژەکە به شێوه یه كی هێند 
بێشەرەفانە قۆز بوو، نەمدەویست ئەو وێنەیەی له ناو مێشکمدا 

وون بکەم«.
بەبێ ئەوەی بمەوێت، هەستام هه مو ئه و ئیشوکارانه م ڕاپه ڕاند 
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كه  زۆر گرنگ بوون، ئه وانه ی تریش 
كه  به گرنگم نه ده زانین، پشتگوێم 

خستن. پاشان چومە بەردەم 
کۆمپیوتەرەکەم تا بنوسم، شتێک 
کە هێند دەمێک بوو نەمکردبوو، 
نەمدەزانی بۆچی ئەم زەحمەتە 

ئەدەمە بەرخۆم. بەاڵم من 
نەمدەویست خەونەکەم وون بکەم، 
بۆیە هەموو ئەو شتانەم نوسی کە 

بیرمدەکەوتنەوە، کارەکتەرەکانیشم بە 
»ئەم« و »ئەو« ناونابوو.

ئیدی لەو کاتەوە رۆژێک به سه رما 
تێنەپه ڕیوه  و من تیایدا نەنوسم، 

ئەو رۆژانەی كه  خراپبوون پەرەیەک 
یان دوانم نوسیوە، رۆژە باشەکانیش 
چاپتەرێکم تەواو کردووەو هەندێكجار 

لەوە زیاتریشم نوسیوە. کاتی نوسینی 
من زیاتر شەو بوو، ئەو کاتەی 

منداڵەکان دەنوستن، چونکە دەمتوانی 
بنووسم و بە باشی چڕببمەوە بەبێ 

ئەوەی هەموو ٥ خولەک جارێک 
دابڕێم. 

لە دیمەنی مێرگەکەوە دەستم پێکرد 
تا کۆتایی، پاشان دیسان دەچومەوە 
سەرەتاو هەندێکی ترم دەنوسی تا 

پارچەکان یەکتریان تەواو دەکرد.
سێ مانگ دواتر،  لە مانگی ٨ دا 

»بزماری ئاڵتونی«م داکوتی، مه به ستم 

له و به نده ی كه  هەموو پارچەکانی بەیەکترەوە 
دەبەستەوە.

ناونانی هەردوو کارەکتەرەکەم کاتی ویست، بۆ 
خوێنمژەکە«کە خۆم لە رۆژی یەکەمەوە عاشقی 

بووبووم« بریارمدا ناوێکی بۆ بدۆزمەوە کە رۆژێک 
لە رۆژان بە ناوێکی رۆمانسی زانراوە، بەاڵم 

بەتێپەڕبوونی کات لە ئارەزووی کەسدا نەماوە، 
هه ریه كه  له  رۆچێستەری چارلۆت بڕۆنتێ و فێرارسی 
جەین ئۆستن ئەو کارەکتەرانە بوون کە گەیاندیانم 

بەوەی ناوی ئێدوارد هەڵبژێرم. كه  تاقیمکردەوە، 
هەستمکرد گونجاوە. ناونانی کچەکەم بەالوه  قورستر 
بوو، هیچکام لەو ناوانەی بۆم دادەنا راست و گونجاو 

دەرنەدەچوون، دوای ئەو هەموو کاتەی لەگەڵیدا 
بەسەرمبردبوو، وەک کچی خۆم خۆشمدەویست، هەر 

بۆیه  هه ستمده كرد هیچ ناوێک لە ئاستی ئەو سۆزەی 
مندا نیه  بۆ ئەو. لە کۆتایدا لە ژێر کاریگەری ئەو 
خۆشەویستیەدا، ئەو ناوەم لێنا کە بۆ کچەکەمم 

هەڵگرتبوو، ئەو کچەی تا ئێستا نەهاتبوو، وا 
پێنەدەچوو دەربکەوێت، ئیسابێال.

ئێدوارد و بێال ناونران، بۆ ناوی کارەکتەرەکانی 
و تریشم دەستم کرد بە پشکنین 

بەدواداچوون، ئه مه ش 
لەڕێی گەران به دوای 
لیستی تۆمارکردنی 

ئەو ناوانەی زۆرترین 
داواکاریان لەسەربووه 

و لەو سەردەمەدا 
بەکارهاتوون کە 
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کارەکتەراکانی منی تیادا ژیاون.
بۆ شوێن و لۆکەیشنی روداوەکانیش پێویستم بە هەندێک جێگه  بوو کە به شێوه یه كی گاڵتەجارانە 
تەڕ و باراناوی بوون، بۆ ئەمەش، وەک هەموو جارەکانی تر کە چۆن بەدواداچوونم ده كرد، سەیری 

گۆگلم کرد، بۆ ئەو شوێنانەی ئەمریکا گەرام کە زۆرترین ڕێژە بارانیان تیا ده بارێت. 
بەدواداچونەکەم گەیاندمییە ئۆلۆپیک پێنینسوێال لە واشینۆن، ئەوجا بە ووردی سەیری نەخشەی 
ئەو ناوچانەم کرد کە لەو هەرێمەدا هەبون، بۆ شوێنێکی بچکۆلە دەگەرام کەوتبێتە دەرەوە و بە 

دارستان دەورەدرابێت. 
ئیدی لەویادا ڕێک لەو شوێنەدا کە من دەمویستم، شارێکی بچکۆلەم بە ناوی فۆرکس دۆزییەوە، 
گەر خۆشم ناوم بنایە هه رگیز له وه  باشتر ده رنه ده چو. دواتر بەدوای وێنەی ئەو شارەدا 

گەڕام، لە راستیدا دوای بینینی وێنەکانی ئەو شارە ئەوە تێگەیشتم کە جگە لە 
ناوەکەی وێنە جوانەکانیشی سیحری خۆیان لێدەکردم. لەو کاتەدا کە بۆ زانیاری 

زیاتر دەگەرام دەربارەی فۆرکس، ناوچەی ال پوش ـم دۆزییەوە کە بە ماڵی خێڵە 
سه ره تاییه  ئەمریکیەکان خێڵی کیولت دادەنرێت. چیرۆکی کیولتەکان زۆر 

سەرنجراکێشە، هەندێک لە ئەندامە دروستکراوەکان فیکشنـ ی ئەم خێڵە زۆر 
بە خێرایی بونە پێداویستییەکی گرنگ بۆ چیرۆکەکەی من. بە درێژایی هه مو 
ئه م كاته ش بێال و ئێدوارد له ناو مێشكمدا ده نگیانده هات و به ئاسانی بێده نگ 
نه ده بون. هێندەی پێم بکرایە شەوان درەنگ دەخەوتم تا هەموو ئەو شتانەی 

لەخه یاڵ و له سەرمدا بوون دەمنوسین، دواتریش زۆر به شه كه تی، به  گاگۆڵکێ  
دەچوومە ناو جێگاکەم، شەوان منداڵەکەم نەدەخەوت، تا دەستپێکردنەوە بە 

دیالۆگێکی تر لە سەری مندا. ڕقم لەوە دەبوو هەرشتێکم لە دەست بچووبایە 
بە هۆی بیرچونەوەوە، بۆیە دەبوو هەستمەوە و بچمەوە الی کۆمپیوتەرەکەم، 

دواتر دەفتەر و قەڵەمێکم پەیداکردو لە تەنیشت چرپاکەمەوە دامنا تاوه کو بتوانم 
ئەو تێبینییە بچووکانەی خۆم بنوسمەوە و كه مێكیش بخەوم. ئەوە بۆ 
من هەمیشە کێبڕکێیەکی چێژبەخش بوو، کە بەیانیان هەڵدەستام 
و هەوڵمدەدا ئەو کۆدانە بکەمەوە بە نووسین کە شەو بە خەتێکی 

ناشرین و بێسەرەوبەرە لەمسەری پەرەکەوە بۆ ئەوسەری، 
لەتاریکیدا نوسیبووم.

بە ڕۆژیش نەمدەتوانی لە کۆمپیوتەرەکەم دوورکەومەوە، ئەو 
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کاتانەش کە ناچاربوم بچمە وانەی مەلەکردن 
و لە گەرما و تیشکی خۆری فۆنێکسیشدا هێندە 

سەرقاڵی چنینی ڕووداوەکان بووم، کە دەگەرامەوە 
ماڵەوە نەمدەتوانی بەو خێراییەی پێویست بوو 

بنوسم.
ئەو کاتە ئەریزۆنا لە کەشوهەوا هاوینەییه کەی 

خۆیدا بوو. گەرمی و خۆر، گەرمی و گەرمی، بەاڵم 
ئێستا کە بیر لەو سێ مانگە دەکەمەوە من تەنیا 

بیر لە فێنکی و باران و شتی سەوز دەکەمەوە، 
هەر وەک ئەوەی من ئەو هاوینەم لە دارستانە 

باراناویەکانی ئۆلۆمپیک بەسەربردبێت. ئەو 
کاتەی قه واره  و بونیادی رۆمانەکەم تەواو کرد، 

دەستم کرد بە نوسینی تێبینی و کۆتایی هێنانی 
رۆمانەکەم. ئەمە گەیاندمیە ئەوەی کە بەراستی 

من نەمدەویست دەستم لە کارەکتەرەکانی ناو 
رۆمانەکەم بەربێت، هەر بۆیە دەستم کرد بە 

درێژكردنه وه ی ئەم رۆمانە و هاوکاتیش زیادکردن 
و دەستکاریکردنەوەی توایالیت بە جۆرێکی 

چڕوپڕ و بەردەوام. ئێمیلی، ئەو خوشکەم کە لە 
خۆم گەورەتربوو تاکە کەسێک بوو کە دەیزانی 

من خەریکی چیم. لە مانگی ٦ دا هەر جارێک 
چاپتەرێکی کتێبەکەم تەواو دەکرد دەمنارد بۆ 

ئێمیلی، ئەو بووە یەکەم خوێنەری ئەم کتێبەم 
و لەگەڵ تەواوبوونی کتێبەکەمدا پێشنیاری 

کرد توایالیت چاپ بکەم. گێرانەوەی چیرۆکی 
بەزەحمەت چاپکردنی ئەم کتێبە داده نێم بۆ 

کاتێکی تر. بەاڵم دەتوانم بڵێم توایالیت خەونێک 
بوو كه  له ماوه ی شەش مانگدا  بینرا، نووسرا و بۆ 

چاپکردنیش قبوڵکرا.
 

ناوی کتێبەکان بە ئینگلیزی

Twilight 1.1
New Moon 1.2
Eclipse 1.3
Breaking Dawn 1.4

سەرچاوەکان:
ماڵی فەرمی ستێفانی مایا لە تۆڕی 
ئینتەرنێت
/http://www.stepheniemeyer.com
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 سۆران ئازاد
هه ر کاتێک بمانه وێت له باره ی ڕۆمانه وه  بدوێین، ده که وینه  

به رده م جیاوازیی ڕۆمان و ژانره کانی دیکه ی ئه ده ب، به و پێیه ی 
ڕۆمان هه ڵگری شوناسێکی دیاریکراو نییه . به اڵم بوونی ڕۆمانی دۆن 

کیشۆت ـ ی سێرڤانتس زیاتر له  شوناسی ڕۆمانمان نزیک ده کاته وه . 
دۆن کیشۆت قاره مانێکی ناقاره مانه . ویستی بوون به  قاره مان، یان 

ڕۆڵی قاره مان له  سه ده کانی ناوه ڕاست به  دواوه ، له  وه همێک زیاتر شتێکی 
تر نییه . له وه  ده چێت دێوه کانی مۆدێرنه تییه ، له وه  گه وره تر بن، که  دۆن 
کیشۆت و قاره مانه کانی دیکە بتوانن ڕووبه ڕوویان ببنه وه . ئه گه ر له  پێش 

مۆدێرنه تییه  قاره مان ڕۆڵێکی ئاشکرای هه بێت  و دوژمنه کانیشی دیاربن، ئه وا له  
ناو مۆدێرنه تییه دا دوالیزمی قاره مان و دوژمن کۆتاییان پێ دێت. ئه ده بی مۆدێرن 

تێکشکێنه ری وێنه ی قاره مانه  و ده بێته  سه کۆیه ک بۆ گوزارشتکردن له  ده نگی جیاواز. 
ده توانم بڵێم ڕۆمان پێشه نگی ئه و ژانرانه یه ، که  وێنه ی قاره مانیان تێکشکاندووە. بۆیه  

کازینۆی مندااڵن، کازینۆی 
دەنگە جیاوازەکان
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به رده وام له دوای دۆن کیشۆته وه ، 
که  قاره مان ده بێته  که سێکی 

گاڵته جاڕ و خه ڵه فاو، ده نگی جیاواز و 
الواز دێنه  ناو ئه ده ب. 

له وه  ده چێت ئه ده ب ته واو له وه  
دڵنیا بووبێت، که  قاره مان ناتوانێت 

گوزارشت و تێکشکێنه ری دنیای 
مۆدێرن بێت، بۆیه  زۆربه ی جار 

له  ئه ده بی مۆدێرندا هه وڵ دراوه  
وێنه  گاڵته جاڕییه که ی دنیای ئێستا 
پیشان بدرێت. یه کێک له  نموونه  
دیاره کان، ڕۆمانی »پاسه وانێک له  

 The Catcher in the مه زرا ـ
Rye«ی »سالنجه ر«ه ، که  کاره کته ره  
سه ره کییه که ی »هۆڵدن کۆڵفیڵد«ه . 

هۆڵدن کۆڵفیڵد کارەکتەرێکی 
درۆزنە، بەاڵم درۆزنێکی ڕاستگۆیە. 
ئێمە لە ڕێگەی ڕاستگۆییەکەیەوە 
دەزانین، کە ئەو درزۆنە. ئەگەرنا 
دەکرا وەکو قارەمانەکانی دیکە، 

ستایشی کارە باشەکانی خۆی 
بکات، بەاڵم الی ئەو ژیان لەسەر 
شەقامەکاندا، دەکەوێتە دەرەوەی 

کاری باش. بە مانایەکی تر، 
ژیانی لە شەقامە مۆدێرنەکان 
و شاره  که پیتاڵیسته کان تەنیا 

ڕووشکێنییەکی ئەبەدییە. 
شکستهێنان یان پاپەندنەبوون بە 

سیستەم، جا سیستەمی خێزان، کۆمەڵگا، پەروەردە یان 
هەر سیستەمێکی دیکە بێت، وەکو هۆڵدن ڕووبەڕووی 
دۆخێکی پووچگەرامان دەکاتەوە. هەر لەبەر ئەوەشە 
 The Catcher in the( ڕۆمانی پاسەوانێک لە مەزرا

Rye(، لە زۆربەی کتێبخانە و خوێندنگاکانی ئەمەریکا 
قەدەغە کرا. ئه گه ر دۆن کیشۆت بە گژ وەهم و هێزە 

گەورەکانی مۆدێرنەتییەدا بچێتەوە، ئه وا هۆڵدن دەزانێت 
ئەو بەگژداچوونەوەیە ئەنجامی نییە، بۆیە لەجیاتی 

ڕووبەڕووبوونەوە، هەوڵی ڕیسواکردنی سەدەی بیستەم 
دەدات، وەک پڕ دیاردەترین سەدەی مۆدێرنەتییە. 

به  هێنانه وه ی ئه و دوو نموونه یه ، بۆمان ده رده که وێت 
یه کێک له  خه سڵه ته  دیاره کانی ئه ده بی مۆدێرن و 

ئه و دابڕانه ی له گه ڵ ئه ده بی پێش خۆی هێناویه ته  
کایه وه ، بریتییه  له  گوزارشتکردن له  ده نگی جیاواز. 

ئه ده ب بووەته  که ناڵی فره ده نگی و جیاوازی. به 
 تایبه ت له  ڕۆماندا، ئه ده ب سه کۆی گێڕانه وه ی 

حه کایه تی سه رکه وتن و ڕووداوه  خه یاڵئامێزه کانی 
پاڵه وان نییه ، به ڵکو سه کۆی جیاوازی و دیارنه مانه  

له  ناکاوه کانه . بۆیه  هیچ سه یر نییه ، که  ئه و 
هاوکێشانه  له  ڕۆمانێکی کوردیدا، که  ڕۆمانی 

»کازینۆی مندااڵن«ه ، به  ڕوخسارێکی 
جیاواز ڕووبه ڕوومان ده بنه وه . 
ده توانم بڵێم دوو خه سڵه ته  

سه ره کییه که ی ئه ده بی 
مۆدێرن به  شێوه یه کی 

قووڵ له  ڕۆمانی کازینۆی 
مندااڵن دا به رجه سته  

بووه . یه که میان، بوونی 
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جیاوازییه کی گەورەی نێوان کاره کته ره کانه ، که  ئه وه یان خه سڵه تێکی دیاری ئه ده بی کاروان 
کاکه سووره . دووه میان، برتییه  له  دیارنه مانی له ناکاوی کاره کته ره کان، که  ئه وه یان گوزارشتێکی 
ده گمه نی دنیای مۆدێرنه تییه یه . ئه وه ی بووەته  هۆی ئه وه ی کازینۆی مندااڵن دابڕانێکی له ناکاو 
بێت له  شێوازی باوی ئه ده بی گێڕانه وه ی کوردی و ته نانه ت به رهه مه کانی کاکه سوور خۆیشی، 
هێنانی کۆمه ڵێک ده نگی جیاوازه ، که  هه م له  کۆمه ڵگاکانی خۆرهه اڵتدا ئه و ده نگانه  هه ن، بێ 

ئەوەی پێشتر له  زماندا ڕووبەڕووی بووبینەتەوە، هه م ئه و زمانه ی له و ڕۆمانه دا به ری ده که وین، 
به  ته واوه تی دابڕانی له گه ڵ زمانی باودا دروست کردووه . به شێکی زۆری ئه ده بی گێڕانه وه ی 

کوردی، له  دوالیزمی قاره مان و بێهێز ده رنه چووه . ئه وه ی له  ڕۆمانی کازینۆی مندااڵن دا 
ڕووبه ڕووی ده بینه وه  ئه وه یه ، که  ناتوانین شوناسێکی دیاریکراو به  

کاره کته ره کان بده ین. ئه وه  هه مان دیارده ی ژیانی مۆدێرنه تییه یه ، 
که  مرۆڤه کان له  یه ککاتدا ده یان شوناسی جیاوازیان هه یه  و 
که چی ناشتوانین به  ته واوه تی شوناسیان بزانین. شوناس 

له  ژیانی مۆدێرنه تییه دا له  ده یان ده مامکی جیاوازدا خۆی 
نمایش ده کات و که چی له  ناوه ڕۆکیشدا به تاڵه . خودی ئه و 
به تاڵییه  یان بۆشاییه ، نیشانەی نادیارییه کی وجودییه ، که  
باڵی به سه ر ژیانی تاک له  شێوازی ژیانی مۆدێرندا، کێشاوه . 

قسەکردن لەبارەی کارەکانی کاروان کاکەسوورەوە، یەکسانە 
بە قسەکردن لەبارەی دیوی ناڕاستەوخۆی ئەدەب لە گەیاندندا. 
ئەگەر لە ڕووی ده روونشیکار ئەدەبییەوە بڕوانین »مه به ستمان له  

سایکۆلۆگایس شیکارکرنی ده روونییه ، که  له  کوردیدا ده روونشیکاری 
به  کار دێت له  به رانبه ر وشه ی )Psychologizing(ی ئینگلیزییدا، که  

جیاوازه  له  ده روونناسی )Psychology(، ئەدەب خۆی بەرهەمێکە پشتی بە 
ناڕاستەوخۆیی بەستووە لە گەیاندندا. بەاڵم لەو سیستەمە ناڕاستەوخۆیە، 

کە ئەدەبی لەسەر دامەزراوە، ئەوا دووبارە هەڵگری ئاڕاستەی دیکەی 
ناڕاستەوخۆییە. دەکرێت بەو هاوکێشەیە بڵێین ناڕاستەوخۆی ناڕاستەوخۆ. 
بەرهەمەکانی کاکه سوور ناڕاستەوخۆی ناڕاستەوخۆن لە بەرجەستەکردن و 

وێناکردندا. کاکه سوور بەردەوام ئیشی لەسەر وێنەی کەرتبوو و ناتەواودا کردووە، 
بەاڵم بە هۆی هونەر و زمانی گێڕانەوەوە هەوڵ دەدات ئەو وێنانە بە شێوەی 
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ناڕاستەوخۆ بە یەکەوە ببەستێتەوە، بەبێ ئەوەی 
ئەو پرۆسێسە لە دروستکردنی وێنەی تری ناتەواو 

داببڕێت. 
ڕۆمانی کازینۆی مندااڵن، وەکو بەرهەمەکانی 

تری کاروان کاکەسوور کۆمەڵێک ڕەهەندی جیاواز 
لە خۆی دەگرێت، بەاڵم ئەوەی ئەو ڕۆمانە جیا 

دەکاتەوە، بەرجەستەکردنی ملمالنێی کەلتوورە 
جیاوازەکانە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا. )کاکه سوور( 

لە ڕێگەی کارەکتەرەکانیەوە دیوە شاراوەکانی 
مێژووی یەک سەدەی عێراق و ملمالنێ جیاوازەکان 
وێنا دەکات. کازینۆی مندااڵن کەناڵی فرەدەنگیی 

کارەکتەرە جیاوازەکانە. کاروان لە ڕێگەی کۆمەڵێک 
چین و توێژی الوەکیی کۆمەڵگاوە، بۆ نموونە 

سۆزانییەکان، پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و سایکۆلۆجی 
کۆمەڵگای خۆرهەاڵتی دەخاتە ژێر ڕۆشنایی 
هەڵوەشاندنەوەوە. کێشەی دەوڵەت ـ نەتەوە 

ڕەهەندێکی گرنگی ئەو ڕۆمانەیە، کە بە هۆی 
بەیەکدادانی کەلتوورییەوە سەرچاوەیان گرتووە. 

ئەو ڕۆمانە لە جۆری )Bildungsroman(ە. ئەو 
جۆرە ڕۆمانە گوزارشت لەو کارەکتەرانە دەکات، 

کە لە پرۆسێسی تێپەڕبوونی کاتدا، گۆڕانکارییان 
بەسەردا دێت. ئیشەکانی »هێرمان هێسە« و »جی 

دی سالینجەر«یش دەکەونە ئەو خانەیەوە. وەک 
دەبینین کارەکتەرەکانی کاروان لە دۆخی ئاسایی 

خۆیاندا نامێننەوە، بەڵکو هەمیشە لە گۆڕاندان و لە 
بەردەرم تێپەڕبوونی کاتیشدا بێباکن. 

لە ڕووی سایکۆلۆجییشەوە، کاروان وەکو ئافرێنەر 
و منداڵێک مامەڵەی لەگەڵ دیاردەکاندا کردووە. 

دەتوانم بڵێم کاروان لەسەر شێوازی 
گەمەی مندااڵن ڕۆمان دەنووسێت. 

چۆن؟ ئەگەر سەرنج بدەین منداڵ لە 
کاتی یاریدا کۆمەڵێک کەرەستەی لەژێر 

دەستدایە و هەوڵ دەدات لە یەککاتدا 
هەموویان بە کار بهێنێت. هەمیشە 

جێگۆڕکێ بە کەرستەکان دەکات و وێنەی 
دیکەیان لێ دەخوڵقێنێت. لێرەدا منداڵ 

خوڵقێنەر یان ئافرێنەرە. بە هەمان 
شێوە کاروان کۆمەڵێک کەرەستەی 

لەژێر دەستدایە، کە هەوڵ دەدات بە 
شێوەی جیا بە کاریان بهێنێت و وێنەی 

تازەتریان لێ دروست بکات. بۆیە دەبینین 
بەردەوام تێکەڵکردنی مرۆڤ و ئاژەڵەکان 

ڕووبەرێکی بەرفراوانی لە کارەکانی 
کاروان داگیر کردووە. لە چیرۆکی 

»خوێنی کونەپەپۆ«دا دۆخی سایکۆلۆجیی 
کارکتەرە سەرەکییەکە بۆ پەڕەسێلکە و 
کونەپەپۆ دەگۆڕێت. لە ڕۆمانی »کەناڵی 
مەیموونە چەکدارەکان«یشدا، بەردەوام 

کارەکتەرەکان لە دۆخێکەوە 
دەچنە دۆخێکی 

تر و گۆڕانی 
لەناکاو بە 
خۆیانەوە 
دەبینین، 

کە 
بەدگۆڕانە 
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لەناکاوەکان هۆکاری سەرەکیی ئەو گۆڕانانەن. لە ڕۆمانی »کازینۆی مندااڵن«دا مانگا هەم وەک 
کارەکتەرێکی ئەکتیڤ دەردەکەوێت و هەم گوزارشتە لە دیوی نائاگاییی چەند کارەکتەرێک. 

مانگا هەم لەناو ئەفسانەکان و هەم لە مێژووی مرۆڤدا خاوەن چەندین وێنە و هێمای جیاوازە. بۆ 
ئەوەی بتوانین قسە لەبارەی سایکۆلۆجیای کارەکتەرەکانەوە بکەین، پێویستە پاڵنەری شاراوەی 
ڕووداوەکان بخەینە بەر باس. بۆ نموونە مردن یان کوشتنە تەمومژاوییەکەی »ئارۆن« نزیکمان 

دەکاتەوە لە مەرامە شاراوەکانی »وریا«. »ئارۆن« وەک باوکێک وایە بۆ »وریا« یان شوێنی باوکی لە 
ماڵدا بۆ گرتووەتەوە. لە شوێنێکدا »وریا« ئارەزووی کوشتنی »ئارۆن« دەکات. پێ دەچێت »ئارۆن« 
خۆی کوشتبێت، بەاڵم »وریا« هەم خۆی گومان لە خۆی دەکات و هەم کەسانی دەورووبەریشی. 

ئەوەیان پێوەندیی بە ویستی کوشتنی باوک و چوونە نێوجێگاوە 
هەیە لەگەڵ دایکیدا، چونکە وەک دەبینین »مارینا« شوێنی دایک 

بۆ »وریا« دەگرێتەوە. وریا بۆ ئەوەی باوەڕ بە خۆی بهێنێت، 
کە ویستی کوشتنی ئارۆنی نەبووە، لە دوای مردنیدا 

خۆی دوور دەگرێت لەوەی بکەوێتە ژێر کاریگەریی گرێ 
ئۆدیپییەکەی، بۆیە پەنا بۆ شوێنی سۆزانییەکان دەبات. 

مارینا و ئارۆن دایک و باوکە هێماییەکەی وریان، بەاڵم با 
بێین قسە لەبارەی کوشتنی باوکی ڕاستەقینەی وریاوە بکەین 

لە الیەن موفیدەوە. موفید لە دانیشتنێکی مەیخواردنەوەدا 
گۆرانی بەسەر »پەریهان«ی دایکی وریادا هەڵدەڵێت و بەو هۆیەوە 
لەگەڵ هاوسەری پەریهان دەبێتە شەڕیان و لە ئەنجامدا هاوسەری 

پەریهان، کە دەکاتە باوکی وریا لە الیەن موفیدەوە دەکوژرێت. 
»موفید« پاش ئازادبوونی لە زیندان، دەیەوێت لەگەڵ وریا قسە بکات، 

بەاڵم وریا نایەوێت بۆ ئەو زەمەنە بگەڕێتەوە، گوایە تێیپەڕاندووە. لە 
ڕووی سایکۆلۆجییەوە وریا نایەوێت لەگەڵ موفید قسە بکات، چونکە هەر 

خۆی ویستی کوشتنی باوکی هەبووە. الی زۆربەی ڕەخنەگرانی ئەدەبی 
سەخت بوو هۆکارێک بۆ دواکەتنی تۆڵەکردنەوەکەی »هاملێت« بۆ باوکی، کە 
لە الیەن مامیەوە کوژرا؛ بدۆزرێتەوە. بەاڵم سایکۆلۆجیا ئەو هۆکارەی دۆزییەوە. 

هاملێت هەمان ویستی مامی هەبوو بۆ کوشتنی باوکی، بە هۆی گرێی ئۆدیپییەوە، 
بۆیە تا ماوەیەکی زۆر هاملێت لە ئازاری ویژدانیدا دەژیا، بەوەی خۆیشی دەیویست 
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ئەو کارە بکات، کە مامی کردوویەتی. دیارە 
دەروونشیکاری شیکردنەوەیەکی نەستیانە یان 
نائاگاییانە بۆ ئەو ڕووداوانە دەکات. بە هەمان 
شێوە وریا نایەوێت بکوژی باوکی خۆی ببینێت، 

چونکە خۆیشی بە شێوەیەکی ناخودئاگا 
بکوژی باوکیەتی و ویستی ئەوەی هەبووە 

بچێتە جێگەی دایکیەوە. کەواتە الی کاروان 
هەموومان بە شێوەیەکی ناخودئاگا ئەگەر 
بکوژیش نەبین، ویستی کوشتنمان هەیە. 

کاروان دەیتوانی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئەو 
ڕەهەندە بەرجەستە بکات، بەاڵم وەکو گوتمان 
ئەدەبی ئەدەبی، ناڕاستەوخۆی ناڕاستەوخۆیە. 
هەر خۆی باسکردنی تاک لە ڕۆماندا کارێکی 
تەحداکەرانەیە )Challengeable( ، چونکە تاک 
ئەوەیە، کە مێژووی هەڵسووڕاندووە، ئەوەیە، 

کە ئێستا هەیە، ئەوەیە، کە لە ئاییندە 
دەبێت. دەشێت دیاردەکان گۆڕانیان بەسەردا 
بێت، بەاڵم تاک لە ئەنجامدا هەر تاکە. بۆیە 

هەموو پرۆسێسەکان الی کاروان، دەرکەوتەی 
جیاوازن بۆ گوزارشتکردن لە تاک. دەتوانم 

بڵێم هەموو ئەو ڕووداوانەی لەو ڕۆمانەدا ڕوو 
دەدەن، وێنەن بۆ پێشاندانی سایکۆلۆجیای تاک 

و دەرکەوتە جیاوازەکانی. هیچ ڕۆماننووسێک 
ناتوانێت وێنەیەکی جیاواز بەرهەم بهێنێت، 
ئەگەر باکگراوندێکی تایبەتی لە ڕەهەندە 

سایکۆلۆجییەکانی تاک بەرانبەر بە تاک نەبێت. 
الی کاروان تاک ناکه وێته  ناو دوالیزمی شه یتان 

و فریشته ، الواز و به هێز، ترسنۆک و ئازا و... 

شتی دیکەوە، به ڵکو تاک وه ک بوونه وه رێکی 
فره ڕه هه ند مامه ڵه ی له گه ڵ کراوه . کاروان 
به رگێکی ئه فسانه یی به  کاره کته ره کانی 

نه داوه ، به ڵکو کاره کته ره کان زاده ی واقیعن. 
به شێکی زۆری ئه ده بی دوای ڕاپه ڕین پڕن له  

زیندووکردنه وه ی دوالیزمی شه یتان و فریشته ، 
چاک و خراپ، ئه مه یش وای کردووه  که مترین 
فره ده نگی و جیاوازی له نێوان کاره کته ره کاندا 

هه ست پێ بکرێت. به و هۆیه وه  ناتوانین 
سه رنجی ڕه هه ندی سایکۆلۆجیی قووڵی ئه و 

کاره کته رانه  بدرێت، چونکه  ئه و ڕه هه ندانه  له  
کاره کته ری یه کالکه رەوەدا  به رجه سته  نابێت. 

مه به ستمان له  یه کالکه ره وه  ئه وه یه ، که  
ئێمه  بزانین کاره کته ر شه یتانه  یان فریشته ، 

جه لالده  یان قوربانی. پێچه وانه ی ئه وه  له  
ئه ده بی کارواندا به رجه سته  بووه . بۆ نموونه  

ئه و ڕه هه نده  له  ڕۆمانی که ناڵی مه یموونه  
چه کداره کانیش به رجه سته  بووه . ئه ویش 

کاتێک »سۆزان« له  گۆڕستان، به ردێک ده گرێته  
پیاوێک و ده یکوژێت. ناتوانین بڵێین سۆزان 

جه لالده، بگره  تۆمه تبارکردنیشی 
جێگه ی گومانه . ته نانه ت 

زۆر جار ڕه گه زی 
کاره کته ره کانیش 

ده که وێته  ژێر 
پرسیاره وه ، 
ئایا نێرن 

یان مێ، کە 
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ئەمە ناوەکانیشیان دەگرێتەوە. ئایا »ئاواز«ی ڕۆمانی کەناڵی مەیموونە چەکدارەکان کوڕە، یان 
کچ؟ خاڵێکی تر پێوەندیی بە کوڕەکانی »پەلکشان«، یان »پەلکۆ«وە هەیە. »پەلکشان« دەیەوێت 

منداڵەکانی بە شێوەیەکی جیاواز پەروەردە بکات. مەبەستی ئەو لەوەدا دروستکردنی منی 
بااڵیە )Transcendental Ego(، بەاڵم کاتێک کوڕەکانی گەورە دەبن، ئەو منی بااڵیە ڕووبەڕووی 

پەرتەوازەبوون دەبێتەوە، کە ئەوەیان یەکێکە لەو هۆکارە سایکۆلۆجیانەی بەربەستن لە 
دروستبوونی منی بااڵدا. تا ڕادەیەک سەرهەڵنەدان یان دروسبوونی ئیگۆی بااڵ لە کورددا 

پێوەندیی بەو هۆکارەوە هەیە.
لە ڕووی فینۆمینۆلۆجییەوە، لە ئەزموونی کارواندا بەردەوام ڕووبەڕووی دەیان ڕەهەندی جیاواز 

دەبینەوە، کە دیاردەکان لە یەککاتدا هەم کارلێک لەگەڵ شتەکانی 
دەورووبەریان دەکەن و هەم دابڕان لەگەڵ خۆیاندا دەخوڵقێنن. 

پڕۆسێسی لەیەکتربوون و کارلێککردن الی کاروان هەمان 
پرۆسێسی بە گریمانکردنی شتەکانی دەوروبەرمانن. 

شتەکانیش ڕوویەکی سیمبۆڵییان هەیە بۆ دەرخستن 
و شاردنەوەی ماهیەتی دیاردە. لەو جیاوازییەی نێوان 

شاردنەوە و خۆدەرخستندا، ڕووبەڕووی دەیان ئاڕاستەی 
جیاواز دەبینەوە، کە بە گریمانە و پێشبینیی جیاوازمان 

دەبەستێتەوە. هاوکات ئەدەبی گێڕانەوە کەناڵێکی گونجاوە بۆ 
ئەو ملمالنێیە، چونکە لە گێڕانەوەدا کەمترین جار بەر وەستان 

دەکەوین، بەڵکو هەموو هەوڵێک بۆ بەردەوامبوونێکی نادیارە. 
ئەوەی لەو ڕۆمانەیش تێبینی دەکرێت بریتییە لە پرۆسێسی 

بەردەوامبوون بەبێ بوونی پالنێکی دیاریکراو. دەتوانرێت تێبینیی 
بکرێت، کە کارەکتەرەکان دەژین و بەردەوامن، بە بێ ئەوەی زەمەنێکی 

دیاریکراومان هەبێت. زمان لێرەدا نەک تەنیا ماڵی بوونە، بەڵکو خودی بوون 
خۆیەتی. گێڕانەوە لێرەدا یەکسانە بە دەستپێکردنی ژیانی کارەکتەرەکان. لە 

گێڕانەوەیەکدا کارەکتەر دەخوڵقێت و لە بەردەوامیی ژیاندا زەمەنی کارەکتەرەکان 
کۆتایی پێ دێت. کارەکتەرەکان هەر بەو شێوەن، کە هەن. لە کاتی خوێندنەوەی 

ئەفسانەی »ئۆدیپ«ی گریکی، یەکێک لەو پرسیارە سەرەکییانەی، کە بەردەوام 
ڕووبەڕوومان دەبێتەوە ئەوەیە، کە ئەگەر ئۆدیپ بۆ تبس نەگەڕابایەوە، ئایا باوکی 
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خۆی دەکوشت و لەگەڵ دایکی 
هاوسەرگیریی دەکرد؟ ئۆدیپ لە 

الیەن فیکلیکسەوە پێی دەگوترێت، کە 
نەگەڕێتەوە بۆ تبس، چونکە باوکی 
خۆی دەکوژێت و هاوسەرگیرییش 

لەگەڵ دایکی دەکات. لێرەدا ئۆدیپ 
ئەو ڕاستییەی دەزانی، بەاڵم 

پرسیارەکە ئەوەیە بۆچی گەڕایەوە؟ 
وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە پێوەندیی 

بە پلۆتی ئەفسانەکەوە هەیە. 
هەر دەبووایە ئۆدیپ لە دایک 

ببێت بۆ ئەوەی باوکی بکوژێت 
و لەگەڵ دایکیشی هاوسەرگیری 

بکات. کارەکتەرەکانی کاروان چ لەم 
ڕۆمانە و چ لە چیرۆک و ڕۆمانەکانی 
دیکەیشیدا جگە لەو فۆڕم و شێوە 

ژیانە، جگە لەو ڕووداو و چارەنووسە، 
هیچ ڕێگەیەکی دیکەیان نییە بۆ 

ژیان. »وریا« ناتوانێت بگەڕێتەوە بۆ 
هەولێر و »مارینا« ناتوانێت بچێت بۆ 

بەغدا تاکو نهێنییەکەی پێ بڵێت، 
بۆیە ئەوە تاکە هەڵبژاردنیانە و لەوە 
زیاتر هیچ ڕێگەیەکی دیکە نییە بۆ 

گوتنی نهێنییەکە. لە ئەنجامدا نە ئێمە 
دەزانین ئەو نهێنییە چییە و نە وریاش. 

ئەگەر الکانییانە ئەو ڕووداوە لێک 
بدەینەوە، دەڵێن نەزانینی نهێنییەکە 

نیشانەی ناوشیاریی خۆیەتی. نە 

خوێنەران و نە وریاش دەزانن ئەو نهێنییە چییە، 
بەاڵم کاریگەرییشی هەیە. پرۆسێسی دروستبوون 

و ونبوونی کارەکتەرەکان ئاڕاستەی ئیشکردنی 
کاروانە. دووبارە »الکان« دەتوانێت یارمەتیدەرمان 

بێت بۆ لێکدانەوەی ئەو پرۆسێسە. ئەویش بریتییە 
لە دۆزینەوە و ونبوونی سەبجێکت لە یەککاتدا. الی 

»الکان« زمان بریتییە لە دۆخی بوونی ئۆبجێکت 
بە سەبجێکت. ونبوون دۆخێکی ناوشیارانەیە. 

بەاڵم الی کاروان ئەو دۆخە هەر تەنیا پێوەندیی 
بە نەمانی زمانەوە نییە، بەڵکو پێوەندیی بە 

ملمالنێی زەمەنیشەوە هەیە. ئەوە ئەگەر زانیمان 
هایدیگەر گوتەنی بوون و زەمەن هەر یەک شتن. 

کارەکتەرەکان ون دەبن، چونکە زەمەنی ئەوان 
کۆتاییی هاتووە.

کارەکتەرەکان لە شەڕێکی گەورەدان لەگەڵ 
زەمەندا. ناونیشانی ڕۆمانەكەیش بەشێک 

لەو نهێنییەی لە خۆوە گرتووە، کە ئەویش 
ڕووبەڕووبوونەوەی زەمەن و شوێنه . »مندااڵن« 

ئاماژه یه کی ناوشیارانه یه  بۆ زه مه ن و »کازینۆ«یش 
هێمایه که  بۆ شوێن. زەمەن لێرەدا بوونە، بوونی 

بە کێشە لەگەڵ زەمەن یەکسانە 
هەبوونی کێشەی وجودی. 

کێشەی کارەکتەرەکان 
لەگەڵ زەمەن مانای 

بەدیەتیی کات 
ناگەیەنێت، وەک 

ئەوەی گازاندەی ئەوە 
بکەن لە زەمەنێکی 
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بەدەوە هاتوونەتە دنیاوە، بەڵکو بوونی ئەوان یەکسانە بەو زەمەنە بەدە. کێشەی سەرەکیی 
کارەکتەرەکان بەیەکدادانیانە لەگەڵ دەرکەوتەی جیاوازی زەمەندا. هەموو شتەکان دێن و دەڕۆن، 

کارەکتەرەکان هەمیشە ترسی لەدەستدانی خۆیان و شتەکانیان هەیە. زمانی کارەکتەرەکان 
ناسەقامگیرە. لەوپەڕی خۆشبەختییانەوە چاوەڕێی بەدبەختین. کاروان لەو ڕۆمانە و کارەکانی 

دیکەیشدا نووسەری ڕووداوە لەناکاوەکانە. گێڕانەوە دروستکردنی ماڵی سەقامگیری نییە هێندەی 
وێناکردنی تێکدان و وێرانکردنی کارەکتەرەکانە. زمان یەکسانە بە بوونی کارەکتەرەکان، بوونی 

کارەکتەرەکانیش بریتییە لە ڕۆڵگێڕانیان لە زەمەن و شوێندا بە هەموو دەرەکەوتە و دیاردە 
جیاوازەکانەوە. ئەو ڕووداوانەی بەسەر کارەکتەرەکاندا دێن، لە بێدەستەاڵتیی خۆیانەوە نییە، 

بەڵکو بەشێکیان خۆیان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان دەدەن. وەک 
ئەوەی »تیشکەشان« دوای پەنجاوسێ ساڵ ژیانی هاوسەرگیری 

لە هاوسەرەکەی جیا دەبێتەوە و بۆ نادیار سەری خۆی 
هەڵدەگرێت. ئیرادەی بڕیاردان بۆ کارەکتەرەکان پانتاییەکی 

گەورەی لەو ڕۆمانەدا پێ بەخشراوە. ویستی لەدەستدان 
بونیادێکی سایکۆلۆگی الی کارەکتەرەکان هەیە. ئەوان شت 

و کەسەکانیان لە دەست دەدەن، تاکو هەست بەوە بکەن، 
کە هەن. دیاریکردنی شوێن بۆ نموونە هەولێر، دروستکردنی 

شارە لەناو شاردا. کاروان هەولێرێک وێنا دەکات، کە لە یەک 
کاتدا هەموو شێوە ڕاستەقینەکان هەڵدەگەڕێنێتەوە و بونیادیان 

دەنێتەوە. شار زەمینەیەکە بۆ کارەکتەرەکان تاکو خۆیان لە هەموو 
ئینتیمایەکی خێڵەکیانە داببڕن. بەاڵم کەلتووری شاریش بە تەواوەتی 
ناتوانێت شێوەژیانێکی ئازاد بۆ تاک فەراهەم بکات. ئازادی و فرەدەنگی 

زادەی کەلتووری شارن، بەاڵم تارماییەکانی خێڵ، لە بەرگی جیاوازدا خۆیان 
دەردەخەن. بۆیە لەو ڕۆمانەدا شاری کوردی هەمیشە تارماییەکانی خێڵ و 
ئایدۆلۆجیای ترادیسیۆنییان بەسەرەوەیە. ئەو هاوکێشەیە لەو ڕۆمانەدا خۆی 

لە شاری کەرکووک و سلێمانیش مانیفێست دەکات. بە پێچەوانەوە بەغدا لەگەڵ 
فۆرمێکی دیکەی شاردا لە ملمالنێ دایە، ئەویش لەخۆگرتنی پێکهاتەی جیاوازە 
لەو زەمەنەدا. دەتوانین بەغدا وەکو شارێکی فرەکەلتوور )multicultural( ببینین، 
بەاڵم بە هۆی ئەوەی کۆمەڵێک ملمالنێی مێژوویی ) historical conflict(ەوە ڕووی 
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ئەو شارە گۆڕانێکی لەناکاو بە خۆیەوە 
دەبینێت. لەو ڕۆمانەدا بەغدا سێنتراڵی 
ملمالنێی نەتەوەیی و کەلتوورییە. لەو 
کاتەوە بەغدا دەکەوێتە ژێر هەڕەشەی 

لەدەستدانی شوناس، کە چەوساندنەوەی 
کەلتووری )persecution cultural( دەبێتە 

هۆی خستنەوەی کرداری توندوتیژی و 
جینۆساید، وەکو کوشتن و دەرکردنی بە 

کۆمەڵی جوولەکەکان. دیارە ئەو باسە بە 
شێوەیەکی دیکەیش لە ڕۆمانی »مامزێر«دا 

بەرجەستە بووە. کاروان بەردەوام ئیشی 
لەو ملمالنێیە کەلتووری و مێژووییانەدا 

کردووە، بەاڵم لەم ڕۆماندا ئەو وێنانە بە 
شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ دروست دەکاتەوە. 
ئەو خاڵەیان پێوەندیی بە نەستی گشتی 

)common unconsciousness(یەوە 
هەیە. واتە لە نەستی گشتیدا، ملمالنێی 

درێژخایەن و کەلتووری خۆیان حەشار داوە، 
بەاڵم ئەو ملمالنێیانە زۆر جار بە بێ ویست 
ڕوو دەدەن، چونکە بیرمان نەچێت لە ڕووی 

سایکۆلۆجییەوە کردارە نەستییەکان، ئەو 
کردارانەن، کە بە شێوەیەکی خۆنه ویست 

لەنێوماندا بوونیان هەبووە. بۆیە لەم 
ڕۆمانەدا دەبینین چەوساندنەوەی نەتەوەیی 

و کەلتووری، ئەگەرچی ڕەگێکی مێژوویی 
دێرینیان هەیە، بەاڵم زادەی نەستی گشتیی 

که لتوور و مێژوون. 
بە درێژایی مێژووی ئەو چەند سەدەیە، 

بەغدا شاری کۆبوونەوەی کەلتوورە جیاوازەکان 
بووە. شارێکە دەتوانین بڵێین هەم شوناسی 
هەیە و هەم بێشوناسە. بۆیە هەر گۆڕانێک 

لەو ناوچایەدا، تاکو کار لە بەغدا نەکات، 
کاریگەرییەکانی نابینرێن. ڕووخانی ڕژێمی 
بەعس یەکێکە لە دیارترین نموونەکان. بە 
ئێستایشەوە گرەوی سەرەکی لەسەر شاری 

بەغدایە، چونکە بونیادی کەلتووری و مێژوویی 
ئەو شارە وای کردووە ببێتە خاڵی هاوسەنگ 

بۆ قەیرانە کەلتووری و مێژووییەکان. لەو 
ڕۆمانەدا پێوەندیی کەلتووریی نێوان سێ شار 
بەرجەستە کراوە، ئەوانیش هەولێر، کەرکووک 
و بەغدان. دەکرێت بڵێم کەرکووک سێنتراڵی 
پێوەندییە لەنێوان هەولێر و بەغدادا. دیارە 
بە خوێندنەوەیەکی مێژوویی و کەلتووری 

بۆ پێکهاتەی ئەو سێ شارە زیاتر دەتوانین 
ڕەهەندەکانیان بدۆزینەوە و چۆنیەتیی 

بەرجەستەبوونی ئەو پێوەندییە مێژوویی 
و کەلتوورییە لەو ڕۆمانەدا باس بکەین، 

بەاڵم ئەوەیان باسێکی دیکە و پێویستی بە 
و قووڵبوونەوەی زیاترە لە بونیاد 
پێکهاتەی ئەو سێ شارەدا. بە 

شێوەیەکی گشتی لەو 
ڕۆمانەدا کاروان بە 
چڕی ئیشی لەسەر 

عێراقدا کردووە. 
سێ کەلتوور 

پانتاییەکی 
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بەرفراوانیان لە ئەدەبی کارواندا داگیر کردووە، ئەوانیش کەلتوور و مێژووی سێ نەتەوەن: 
»کورد، عەرەب و جوولەکە«. کەلتوور و ملمالنێی ئەو سێ نەتەوەیە نەک تەنیا بۆ خۆرهەاڵت، 

بەڵکو بۆ جیهانیش مەتەڵێکی هەڵنەهێنراوە. جیهان دەمێکە بە ملمالنێی مێژوویی نێوان عەرەب 
و جوولەکە ئاشنایە، تا ئەو ئاستەی ئەو دوو ملمالنێیە کێشەی جیهانین. بەاڵم باسەکە لەبارەی 

کوردەوە گۆڕانکاریی بەسەردا دێت. کێشەی کورد لەناوەوەدا ئاڕاستەی جیاوازی لێ دەبێتەوە. وەکو 
گوتمان کاروان بە چڕی ئیشی لەسەر تاکی خۆرهەاڵتی کردووە. هەر بەو شێوەیە ئەو ئاڕاستە 

جیاوازانەی، کە پێوەندییان بە کوردەوە هەیە، بەرجه ستە دەکات. تاکی کورد تاکێکی پەرتە. 
هەمیشە لە هەوڵی ڕەتکردنەوەدایە، بەاڵم لە بنچینەدا نازانێت بۆچی هەوڵ دەدات. تاکی کورد 

خاوەن جێگرەوەیەکی کەلتووریی بەهێز نییە. ئەو کەللەڕەقییەی لە 
کۆتایی ڕۆمانەکەدا بەرجەستە کراوە، ئاماژەیە بۆ سایکۆلۆجیای 
تاکی کورد. ئەوەی وای کردووە ئەو کارەکتەرە بە هاوبەشی 

لەگەڵ عەرەبەکان لە جەنگدا بەشدار بێت، نەبوونی 
ئەڵتەرناتیڤێکی کەلتوورییە، بەاڵم لە نائاگاییدا خەسڵە 

سایکۆلۆجییەکانی تاکی کوردی هەڵگرتووە. مانه وه ی 
عەرەب وەک کەلتوور، بەشێکی پێوەندیی بەو پاشخانە 

مێژووییەوە هەیە، کە بە شێوەی جیاواز پەرەی بە کەلتووری 
ئەوان داوە. دین، یەکێکە لەو هۆیەی، کە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ 

پەرەی بە کەلتووری عەرەب داوە. تاکی کورد بە هۆی بوون بە 
بەشێک لە ئۆبجێکت بۆ پەرەپێدانی ئەو کەلتوورە، ئەوا نە دەتوانێت 

بە تەواوەتی شوێنی خۆی لەو کەلتوورەدا بکاتەوە، نە بە تەواوەتی 
لە گرێیە سایکۆلۆجییەکانی دەربچێت. مادام ملمالنێی کێشه کان 

عێراقه ، ئه وا ده بێت هه ڵوێسته یه ک له سه ر دروستبوونی مێژووی عێراق 
بکه ین. ساڵی ١٩22 به ریتانییه کان بۆ کۆتاییهێنان به  ملمالنێیە که لتووری 

و سیاسییه کان، ده وڵه تێکی مۆدێرن له  خۆرهه اڵت دروست ده که ن، که  ناوی 
عێراقه . مه لیک فه یسه ڵ ناوێک له  سعودیه  ده هێنن، که  له  بنه ماڵه یه کی دینییه . 

به و هه ڵبژاردنه ، به ریتانییه کان ده یانه وێت هه ناوی کۆمه ڵگای عێراق بجووڵێنن و 
زیاتر خۆیان بسه پێنن. ده وڵه ته  ده ستکرده که ی به ریتانیا به  کۆمه ڵێک ملمالنێی جیاواز 
گوزه ر ده کات، به اڵم هێشتا ئه و ملمالنێیانه  کۆتاییان نه هاتووه ، له  ده وڵه تێکی دیکه ی 
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مۆدێرن له  خۆرهه اڵت دروست ده بێت، 
ئه ویش ئیسرائیله . دروستبوونی عێراق 

به شێکی پێوه ندیی به  چاره سه کردنی 
کێشه ی کورد و عه ره به وه  هه یه ، له  
هه مانکاتدا مه به ستی دروستبوونی 

ده وڵه تی ئیسرائیل له هه مان مه به ستی 
دروستبوونی ده وڵه تی عێراقەوە نزیکه ، 

ئه ویش کۆتاییهێنانه  به  ملمالنێی مێژوویی 
عه ره ب و جووله که . لێره دا سێگۆشه یه کی 
مێژوویی و جیۆپۆله تیکی له  خۆرهه اڵتی 

ناوه ڕاستدا دروست ده بێت. ئه و سێگۆشه یه  
زاده ی ملمالنێی درێژخایه نی ئه و سێ 

نه ته وه یه  یان که لتووره یه . هه میشه  ده ستی 
خۆرئاوا ڕۆڵێکی گه وره ی له  هه ڵسوڕادنی 

ئه و دوو ده وڵه ته دا بینیووه . دیاره  
)Intervene( مه به ستمان له  ده ست تێخستن

ه . به اڵم ئه وه ی خۆرئاوا نه یتوانیوه  
بیگۆڕێت یان خاوه نی خوێندنه وه یه کی 
گونجاو نه بووه  بۆ خۆرهه اڵت، هه ناوی 

کۆمه ڵ و تاکی خۆرهه اڵتییه . کاکه سوور 
له و ڕۆمانه یدا ده ستی بۆ ئه و خاڵه  بردووه  

و ملمالنێکانی ئه ده بییانه  به رجه سته  
کردووه . ئیشکردن له  هه ناوی کۆمه ڵگاکانی 

خۆرهه اڵت، ئه و مه ودایه یه ، که  بووه ته  
هۆی ئافراندنی ئه و ملمالنێیانه ، ته نانه ت 
چه وساندنه وه ی ئایینی و نه ته وه ییش به و 
هۆیه وه  بووه . پارادۆکس ئه وه یه  خۆرئاوا 
چه نده  ئاگای له  ملمالنێکانی خۆرهه اڵتی 

ناوه ڕاست بووه  و زۆر جاریش بکه ری ڕووداوه کان 
بووه ، به اڵم بکه ری ڕاسته قینه  نییه  و خاوه نی 
کاریگه رییه  گه وره که  نه بووه  له  به شداریکردن 
له  ملمالنێ و چه وساندنه وه  ئایینی، که لتووری، 

مێژوویی و نه ته وه ییه  جیاوازه کان، چونکه  هۆکاره  
بنچینه ییه کان له  قوواڵیی هه ناوی کۆمه ڵ 
و تاکی خۆرهه اڵتی خۆی دایه ، وه ک ئه وه ی 

له و ڕۆمانه دا به  سێکوچکه ی کورد، جووله که  
و عه ره ب به رجه سته  بووه . بۆیه  ئه و ڕۆمانه  

سه رچاوه یه کی گرنگی سیاسی ـ که لتوورییشه   
بۆ تێگه یشتن له  تاکی خۆرهه اڵت و هۆکاری 
شاراوه ی ملمالنێی جیاوازه کانی ئه و ناوچه یه . 

 خاڵێکی دیکه  پێوه ندیی به  شاره وه  هه یه . 
یه کێک له  کێشه  ئۆڕێنتاڵی یان خۆرهه اڵتییه کان، 

نه بوونی شوناسی شاری خۆرهه اڵتییه ، چونکه  
شوناسی شاری خۆرهه اڵتی له ژێر پرسیاردایه ، 
نه ک له به ر ئه وه ی وا بزانین شار نین، به ڵکو 
له  شوناسی شار جیاوازن. لێره دا ئێمه  ده بێت 
خاوه نی پێوه رێکی خۆرهه اڵتی بین بۆ شار. 
خۆرهه اڵت، دیاره  مه به ستمان خۆرهه اڵتی 

ناوه ڕاسته ، له  نه بوونی شوناس 
بۆ شار، له  زۆر ڕووداوی 

مێژووییدا که وتووه ته  
به رده م پرسیاری 

جه وهه رییەوە. ئایا 
لێره دا ئه ده ب چۆن 

ده توانێت دیدگا 
یان شوناس 
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بۆ شار دابهێنێت؟ له  ڕۆمانی کازینۆی مندااڵن دا شاری کوردی ناسنامه ی دراوه تێ. ئه وه شیان له  
ڕێگه ی مامه ڵه کردن له گه ڵ شوێن و شێوازی ژیانی کاره کته ره کان. ده توانین بڵێین ئه و هه ولێره ی 
له و ڕۆمانه دا هه یه ، شاره ، به اڵم ته واو جیاوازه  له و هه ولێره ی، که  له  واقیعدا هه یه . کاکه سوور له  

یه ککاتدا وێنه یه کی جیاواز و هاوشێوه  به  شار ده به خشێت. 
کاروان شار وەک شار وێنا دەکات، نەک وەک پێکهاتەیەکی جیاواز. دەتوانم بڵێم لەو ڕۆمانەدا بەر 

ناسنامەی شاری کوردی دەکەوین، ئەوانیش هەولێر، کەرکووک و سلێمانین. هەولێر، لەنێوان 
دۆخی مانەوە و لەدەستداندایە. کەرکووک، وابەستەیە بە پێکهاتەی ئاڵۆز و جیاواز لە خۆیدا. 

سلێمانی، شارێک هەست دەکەین لە ناوەوەیدا پەی پێ دەبەین، بەاڵم لەناو خۆیدا بوونی نییە، 
کەچی لە دەرەوەشدا بێناوەرۆک نییە. کارەکتەرەکان شارنشینن، لە 
دەرەوەی هەر ئینتیمایەکی دیاریکراودان. بۆیە هەمیشە هەست 

بە خەمێکی شارستانیانەیان دەکەین، کە سەرچاوەکەی لە 
دروستبوونی شارەوە هاتووە. کاتێک کارەکتەرکان ڕووبەڕووی 
کەلتوورێک دەبنەوە، کە تایبەت نییە بە شار، ئەوا ناتوانن 
خۆیانی لەگەڵ بگونجێنن. هەر بۆ نموونە »تیشکەشان« 

تەاڵق دەدرێت، چونکە لە بەرچاوی میوانەکان گۆرانیی 
گوتووە. ئەمە الی کەسوکاریان جێگەی قبووڵ نییە، چونکە 

کۆنەپارێزن. »سوهاد«یش زادەی ئەو کەلتوورەیە، کە ڕووبەڕووی 
زۆرترین بەیەکدادان دەبێتەوە لەگەڵ دیاردە جۆراوجۆرەکانی 

شاردا. ڕووداوێکی تر ئه و کاته یه ، که  »خه لۆ چاوسوور« ده ستدرێژیی 
سێکسی ده کاته  سه ر کچێک. له و ڕووداوه دا ئێمه  له  یه ککاتدا هه م 

دیوێکی واقیعی شار ده بینین و هه م دژه که ی شاریش هه ست پێ 
ده که ین، ئه و پێیه ی ئه و ڕووداوه  زاده ی کۆمه ڵگه ی شاره  و هه م له گه ڵ 

کۆمه ڵگه ی شار ناکۆکه . ئه گه ر سه رنج له  به شێکی زۆری ئه ده بی گێڕانه وه ی 
کوردی بده ین، ده بینین شار شوێنی نامۆبوونی کاره کته ره کانه ، به  مانایه کی 

دیکه  کارکته ره کان ویستی گه ڕانه وه یان بۆ گوند زیاتر تا ژیان له  شار. به اڵم 
کاره کته ره کانی کاکه سوور هه ست به  بچووکی شار ده که ن بۆ ژیان. له به ر ئه و 

هۆیه یه ، که  هه ندێک له  کاره کته ره کان سه ر هه ڵده گرن. له و ڕۆمانه دا سه رهه ڵگرتینی 
هه ر یه ک له  »باوکی سوهاد، خه لۆ چاوسوور، وریا، تیشکه شان« نموونه یه کن  بۆ ئه و 
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باسه . 
هەر دیاردەیەک لەو ڕۆمانەدا چیرۆکی تایبەت 
بە خۆی هەیە. وەکو چاوە سوورەکانی »خەلۆ 

چاوسوور«. لێرەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت 
پلۆتی ئەو ڕۆمانە لە ئاستێکی بەرزدایە، 

چونکە بە ئاگاییەوە مامەڵە لەگەڵ دیاردە 
جۆراوجۆرەکاندا کراوە. بەاڵم شاری کوردی 

زادەی کەلتووری کوردی خۆیەتی.  کاروان ئەو 
الیەنە بە الوە نانێت، کە شار لە گشت ڕەهەندە 
کەلتوورییەکان داببڕێت، بەڵکو بە دیوێکی دیکە 

وێنای دەکات.
 لەو ڕۆمانەدا کازینۆ ئەو شوێنەیە، کە 

کارەکتەرەکان بە بێ بوونی پالنێکی پێشوەخت 
یەکتر دەبینن و گوزارشت لە خۆیان دەکەن. بە 

بڕوای »باختین« ڕۆمان کەناڵی فرەدەنگییە و 
دەنگەکانی ناو کۆمەڵگا دەهێنێتە ناو ئەدەب. 
لێرەدا کارەکتەرەکان گوزارشت لە باکگراوندی 

کۆمەاڵیەتی و دەروونیی خۆیان دەکەن. کازینۆی 
مندااڵن، وەکو ڕۆمانی کەناڵی مەیموونە 

چەکدارەکان دابڕانێکی دیکەیە لە ئەزموونی 
کاروان بە تایبەتی و ئەدەبی گێڕانەوەی کوردی 
بە گشتی. ئه و ڕۆمانه  سه رچاوه یه کی گرنگه  بۆ 

توێژینه وه ی خۆرهه اڵتی. بۆیه  وه رگێڕانی ئه و 
ڕۆمانه  بۆ زمانه  زیندووه کان، به  تایبه ت ئینگلیزی 

و عه ره بی، پڕۆژه یه کی گرنگه ، چونکه  ئه ده ب 
که ره سته یه کی هه ره  گرنگه  بۆ میتۆدی زیندووی 
توێژینه وه ، وه ک ئه وه ی ئێدوار سه عید له  کتێبی 

ئۆڕێنتاڵیزم دا به  کاری هێناوه  و به رجه سته ی 

کردووه . ڕۆمانی کازینۆی مندااڵن ناکرێت 
ته نیا له  چوارچێوه ی زمانی کوردی یان 

ئه ده بی کوردیدا مامه ڵه ی له گه ڵدا بکرێت، 
به ڵکو وه ک ڕۆمانێکی خۆرهه اڵتی شوێنی 

خۆی ده گرێت. 
لێره دا جێگه ی خۆیه تی بپرسین بۆچی 

ئه ده بی ئێمه  نه یتوانیوه  وه ک ئه ده بێکی 
خۆرهه اڵتی بناسرێت؟ ئایا هۆکاره که ی 

ئه وه یه ، که  نووسه ری قووڵمان نییه ؟ 
وه اڵمه که  به  ته واوه تی پێوه ندیی 

به  ڕه خنه وه  هه یه . ئایا کامانه ن ئه و 
که رستانه ی ئێمه  هه مانه  بۆ خوێندنه وه ی 

به رهه مه  ئه ده بییه کانی خۆمان؟ ئایا بۆچی 
کاتێک ڕووبه ڕووی ڕۆمانێک ده بینه وه ، که  

دابڕانی له گه ڵ کاره کانی پێش خۆی دروست 
کردووه ، ڕاسته وخۆ خه یاڵمان بۆ ڕه تدانه وه  

ده چێت؟ بۆچی ڕه خنه گران، نووسه ران 
و به شێک له  خوێنه ره کانمان له  گۆڕان 
ده ترسن؟ بۆچی ده ترسن به رهه مێکی 

ئه ده بی له  به رهه مێکی دیکه  نه چێت؟ ئه م 
بۆ گوتارەم  هه وڵێکی سه ره تاییه  

کردنه وه ی به شێک له  
کۆده کانی ئه و 

ڕۆمانه . له  
خوێندنه وه ی 

ڕۆمانی 
کازینۆی 

مندااڵن دا، 
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بۆمان ده رده که وێت به  ته واوه تی له  به رده م کارێکی ئه ده بیی جیاواز 
داین. کاروان کاکه سوور وه ک ڕۆماننووسێکی قووڵ به  چڕی و به  وردی 
ئیشی له و ڕۆمانه دا کردووه . کاکه سوور چیتر له و نووسه رانه  نییه  بتوانین 

به  ئاسانی و به  زارەکی قسه ی له باره وه  بکه ین. کاره کانی ئه و پێوستیان 
به  لێوردبوونه وه ی قووڵ و چڕ هه یه ، چونکه  ئه و له  ئاستێکدا ده نووسێت، که  
ته واو دابڕانی له گه ڵ زمانی باو و ئه ده بی پێش خۆی دروست کردووه ، بۆیه  بۆ 

خوێندنه وه ی کاره کانی ئه و، سه ره تا پێویستیمان به وه یه  به راوردێک له نێوان زمانی 
ئه و و زمانی باودا بکه ین. 
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لە ژمارە دووی گۆڤاری ئەدەبی سەردەمەوە هەر 
جارەی داوا لەیەکێک لە چیرۆکنووسە دیارەکانی ناو 

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

لەگەڵ چیرۆکی چیرۆکنووسێکی تردا کە لە یەکێک 
لە هەستیارترین قۆناغەکانی نووسینیدا کاریگەری 
گەورەی لەسەر بیرکردنەوە و ئەزموونی داناوە؛ لە 

هەمان کاتدا داواش لەو چیرۆکنووسە کوردە ئەکەین 
کە خۆی وەک نووسەرێک بۆمان بنووسێت کە بۆچی 
ئەم چیرۆکەی خۆی لەناو هەموو چیرۆکەکانی تردا 

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

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

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

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

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

خودی بەرهەمە نووسراوەکە سود بە پڕۆسەی نووسین و 
خوێندنەوە بگەیەنێت.

بۆ دوو چیرۆک و دوو چیرۆکنووس؟چیرۆکدوو 
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له و باوه ڕه دام هیچ تێکستێک نه بێت، کۆی دنیابینی  و پرسیاره کانی نووسه رێک به ده ربخه ن. ئه گه رچی ده شێت به شێک 
له دنیابینی  و پرسیاره کانی نووسه ر له خۆی بگرێت.  نووسه ر له  پرۆسه یه کی دابه شبوونی به رده وامدایه ، به ومانایه ی له گه ڵ 

به سه ر دنیای تر و پرسیاری تردا ده کرێته وه ، هێنده ش تووشی نووسینی هه ر ده قێکدا، نووسه ر چه ند 
ئه زموونی  ده بێت.  پرۆسه یه کی دابه شبوون  به ده رده که وێت  وا  چه ند  که سێک،  نووسینی 

بیناکردنه ،  هێنده ش پرۆسه ی دابه شبوون  و وردبوونی نووسه ره. ئایا که ڵه که کردن  و 
یه ک  ته نها  ژیانیدا  له   وێنه ی هه یه ؟ ته نها یه ک بیرکردنه وه  و یه ک تێڕوانینی مرۆڤ 

ده شێ من  ژیان؟  بۆ  هێنده ی ژماره ی تێکسته کانم به سه ر خۆمدا دابه شبووبم. هه یه  
هه موو  ئه وه ی  تر،دابه شبوونێکی وه ک 

عەتا موحەمەد
جاک لەندەن
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زیاتر له رۆحی جیهانم نزیک بکاتەوە، 
کۆی دەقەکانم، لەو پارچه شوشانه دەچن، 
بەکۆی هەموویان وێنەیەکی من بەرجەسته 
خۆم  چیرۆکێکی  ویستم  کاتێک  دەکەن. 
چیرۆکی  بدوێم،  له باره یه وه   تا  هەڵبژێرم 
“ئه فسانه ی کافکا”م به باش زانی تا لێره دا 

که مێک له باره یه وه  بدوێم.

خۆیان  گرنگیی  من  الی  پرسیار  دوو 
بۆ  پرسیاره یه   من  ئه و  یه که میان  هه یه ، 
چیرۆک  بگێڕمه وه  و  چیرۆک  ده مه وێت 
بنوسم؟ پرسیاری دووه میش ئه وه یه  پێش 
ده پرسم:  له خۆم  چیرۆکێک  هه ر  نووسینی 

من بۆ ده مه وێت ئه م چیرۆکه  بگێڕمه وه ؟
په یوه ندی  یه که میان  پرسیاری 
من  هه یه .  نووسینمه وه   پێش  به قۆناغی 
به   له  نووسه ران،  ده سته یه م  به و  سه ر 
شیعر ده ستم به نووسین نه کرد. به ڵکو من 
بڕیارمدا چیرۆک بنووسم. ده مویست منیش 
منێک  هه بێت .  خۆم  چیرۆکی  ژیانه دا  له م 
که  به شدارنه بووم له  روداوه  گه وره کاندا و 
حیکایه تی گه وره و سه رنجڕاکێشم نه بووه  تا 
که سی  زۆر  وه ک  ئه گه رچی  بیانگێڕمه وه ، 
تر شایه تی رووداوه کان بووم  و له گه ڵیاندا 
ئاره زوو  ته نها  ده مزانی  به اڵم  ژیاوم. 
وتاری  له   پاموک  نووسین.  بۆ  نییه   به س 

به نووسه ر،  ببیت  بته وێت  ئه گه ر  ده ڵێت:  نۆبڵه که یدا،  خه اڵتی  وه رگرتنی 
ناوت  په نهانه ی  که سه   ئه و  کات  به تێپه ڕینی  و  بیت   به ئارام  ده بێت  ئه وا 
لیسکانۆی  کارلۆس  نووسه ره که یه .  که   پێبده یت،  گه شه ی  بدۆزیته وه  و 
ئۆرۆگواییش، کتێبێکی جوانی هه یه  له باره ی ئه و که سه ی تر، که  نووسه ره 
له ناو  ئه وه ی  کردبێت  به وه   ده رکم  زوو  من  له و  باوه ڕه دام  له ناوماندایه .   و 

مندایه ، حیکایه تخوانه  ، نه وه ک شاعیر، یاخود رۆژنامه نووس.
بکه مه وه ،  سه رده مه   له و  بیر  که ده مه وێت  ئێستا 

ده بێت بگه ڕێمه وه  بۆ هه شتاکانی سه ده ی بیست، 
ئه وکاته ی من به ره و خوێندنه وه  و گۆشه گیربوون 
هیچم  هێشتا  گه ڕه کم و  هاوڕێیانی  له   ده چووم 
نه نووسی بوو، چونکه  من له  1994دا یه که م 
چیرۆکی خۆم به ناوی “پاشماوه ی خێڵه کان”ه وه  

باڵوکرده وه . نامه وێت باس له  ده یه ی هه شتاکان 
تۆقێنه ربوو.  چه ند  سه رده مێکی  به وه ی  بکه م، 

ئێمه  نه وه یه ک بووین له و دۆخه  سامناکه ی یه کێک له  
ڕژێمه  دیکتاتۆره  ترسناکه کان خوڵقاندبووی، به کۆمه ڵێک 

هه بێت،  قسه یه کمان  بۆئه وه ی  ژیاین.  خه ونه وه   و  پرسیار 
وه ک  هه بێت.  چیرۆکه کانمان  گێڕانه وه ی  توانای  ده بێت 

ئه وه ی گێڕانه وه ، راگرتنی مرۆڤ بێت له به رانبه ر جیهاندا.
ئه وکاته  چه ند له خۆم و دنیا راده مام، هه ستم ده کرد 

نییه ،  به نووسه ریی  من،  بوون  غه می 
ببمه   له وه یه   ئاره زووم  ئه وه نده ی 
په یوه ندی  ئه مه ش  گێڕه ره وه. 
به   هه یه   منه وه   سه رسامی  به  
حه که واتییه کانی مه غریبه وه، که  له  
گۆڕه پانی باب الجامع داده نیشن  و 
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حیکایه ت بۆ رێبوار و بێ ئیش  و گه شتیاره کان  ده گێڕنه وه . ته نانه ت 
چیرۆکێکم له سه ر ئه وانه  به ناوی “له وێ... له بێ کۆتایی ئێواره یه کدا” 

نووسی   و له  کۆمه ڵه  چیرۆکی “فریو  و خۆحه شاردان”دایه .
له و سه رده مه دا من به ره و ئه و بیرکردنه وه یه  ده چووم، که  مرۆڤ 
پێویستی به  چیرۆکه : چیرۆکی خۆی، چیرۆکه کانی ژیان  و ناو واقیع. 
تێبگه ین  و  له جیهان  بتوانین  تا  هه بێت،  گێڕانه وه مان  توانای  ده بێت 
راڤه ی بکه ین... تا مرۆڤ بدۆزینه وه . ئایا ژیان به بێ بوونی توانای 
گێڕانه وه ، چۆن ده بێت؟ به اڵم بۆ ئێمه  ده مانه وێت چیرۆکه کانمان بۆ 
ئه وانی تر بگێڕینه وه ؟ ئه مانه  پرسیارگه لێک بوون زۆر پێیانه وه  خه ریک 
خێڵه کان  “پاشماوه ی  چیرۆکی  کۆمه ڵه   پێشه کیی  له   ته نانه ت  بووم و 
1999”دا، نووسیم: له و باوه ڕه دام ئه وه ی مێژووی مرۆڤایه تی گۆڕی، 

گێڕانه وه  بوو.
له وانه یه  که سێک بڵێت چیرۆکنووسینیش هه ربوون به نووسه ره . ئه م 
پرسیاره  له دیوێکیدا راسته ، به اڵم بۆ من، بوون به نووسه ر غه می گه وره م 
نه بووه ، هه ر ئه مه ش وایکرد من هه م دره نگ ده ست به  باڵوکردنه وه  
بکه م، هه م جگه  له  بواری گێڕانه وه ، ژانرێکیتر له گه ڵ خۆیدا نه مبات. 
ئێمه ی  دنیای  رۆژنامه یه ی  و  گۆڤار  ده رکردنی  لێشاوی  له و  ته نانه ت 
من  به ڵکو  پاراست.  له گه ڵیدا  دوورییه کم  بۆمکرابێت  تا  من  گرته وه ، 
سااڵنه دا  له م  “ته نانه ت  بگێڕمه وه .  چیرۆک  بووه   ئه وه   الی  خه یاڵم 
وه ک  بۆئه وه ی  هه یه   زۆر  عه شقێکی  که  
نووسه ر و روناکبیر به ده ربکه ویت، 
خۆم  ساتێک  بۆ  من 
نه داوه ته  ده ست سیحری 
من  بۆ  حاڵه ته ش.  ئه م 
له   بم  یه کێک  گرنگه  
که م  گێڕه ره وه کان  و 

نییه  ئه گه ر توانای گێڕانه وه ت هه بێت”. به اڵم ئایا 
جیهانه   له م  گێڕه ره وه یه ک  ببیته   ئاسانه   هه روا 
فراوانه دا؟ له م جیهانه دا که  یه کێک له و پایانه ی 
منیش  ئه وه ی  گێڕانه وه یه  و  کردووه ،  راگیری 
کۆده کاته وه ،  نه ته وه کانیتردا  مرۆڤ و  له گه ڵ 
به خۆم  هه میشه   هه ربۆیه  من  چیرۆکه کانمانه. 
چۆن  که سدا،  ملیار  حه وت  له نزیکه ی  ده ڵێم 
تۆ  له کاتێکدا  ده گێڕیته وه ؟  خۆت  چیرۆکی 
نییه  و  ئه وانیتر  چیرۆکه کانی  له هه موو  ئاگات 
نه بینن.  تۆ  چیرۆکی  هه رگیز  ئه وانیش  ده شێ 
هه ربۆیه   رامده گرێت.  هه میشه   خاڵێکه   ئه مه  
هه وڵبده م  بڕوانم  و  له  گۆشه یه که وه   من  ده بوو 
یاخود  ببم،  ئاشنا  تر  ئه وانی  چیرۆکه کانی  به  
ئاگاداریان بم. دیاره  خوێندنه وه ش سه ره کیترین 

رێگای ئه م ئاگادار بوونه یه .

ئاگاداربوونه ،  ئه م  بۆ  یه که م  له ئاستی 
به رکه وتنی یه که ممه  له گه ڵ چیرۆکی کوردیدا، که  
هه یه  قووڵم  جیاوازیی  ئێستاش  تا  ئه وکاته  و 
حه فتاکانه وه   له   دنیایه ک  دنیایه دا.  ئه و   له گه ڵ 
بوو.  ناوه ڕۆک”  “شێوه و  گرفتی  سه رقاڵی 
به وه ی باسی ته کنیک  و چۆن گێڕانه وه ، کرۆکی 
تێڕوانینیان بوو بۆ چیرۆک. دیاره  من باس له  
یه ک  له سه ر  حوکم  ده که م  و  زاڵه که   تێڕوانییه  
چیرۆکی  به وه ی  ناده م،  چیرۆکه کان  به یه کی 
به و  سه ر  من  سه رده مه دا.  له و  هه یه   جوانمان 
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بیرکردنه وه یه  بووم، ده ق وه ک بارستاییه ک ده بینێت. به ومانایه ی کاتێک من ده قێک ده خوێنمه وه ، کۆی چۆنیه تی گێڕانه وه 
چیرۆکێک  یاخود  ناوه ڕۆکدا.  شێوه و  به سه ر  بکه م  پارچه   پارچه   ده ق  نه وه ک  ده خوێنمه وه .  دنیابینییه کانی  و  پرسیار   و 
له به ر فالش باکه که ی، یاخود راناوی گێڕانه وه که ی به المه وه  جوان بێت. من تا ئێستاش کاتێک ده قێک ده خوێنمه وه ، که  
له پێناو ته کنیکدا ناتوانێت هیچمان پێبڵێت، یاخود پرسیارێک له خۆیدا هه ڵناگرێت  و ناتوانێت تێڕوانینێکی ترمان پێبدات، 

فه رامۆشی ده که م، چونکه  ده زانم ئه و ده قه  به ته کنیک خۆی کوشتووه .
شێوه له  نه وه ده کاندا و دوای ده رکه وتنی نه وه یه کی چاالک له  دنیای نووسینماندا، ده بینین پرسیاری ته کنیک   و 

 و ناوه ڕۆک ته واو پاشه کشه  ده که ن و زاراوه گه لی وه ک دنیابینی ده ق/نووسه ر، پرسیاره کانی ده ق  و 
گۆڵدمان  و  لۆسیان  بۆچوونه کانی  قۆناغه دا  له و  دیاره   ده گرنه وه .  جێگایان  ده ق  نه وتراوه کانی 
بونیادگه ره کانی دیکه ، کارییگه رییه کی ته واویان ده بێت به سه ر ئه م دیده وه . به اڵم ئه م دیارده ی 
ته کنیکه  له م سااڵنه ی دواییدا، جارێکی تر به ده رده که وێته وه . تۆ گرنگ نییه  چی ده ڵێی، به ڵکو 
گرنگ ئه وه یه  چۆن ده یڵێیت . ئه مه ش خۆ دزینه وه یه کی گه وره یه  له و هه موو چیرۆکه  ساده یه ی 
دنیا، که  شتی جوانمان پێده ڵێن، خۆدزینه وه یه  له وه ی ده ق پرسیاری قوڵ  و جدی له خۆیدا 

هه ڵبگرێت. ده شێ سه رچاوه ی ئه م دیده  الی چیرۆکنووسی کورد له حه فتاکاندا، بگێڕینه وه  بۆ 
کاریگه ریی رۆمانی نوێی فه ره نسی(. من بیرم له وه  ده کرده وه  ئایا بۆ تێپه ڕاندنی چیرۆکنوسانی 

بۆ  هه ندێک  وه ک  نووسیوه،  ناهونه رییان  چیرۆکی  “که   سه جادی  و...  ئه حمه دو  ئیبراهیم  نه وه ی 
که مکردنه وه ی بایه خیان وایان پێده ڵێن”، گرفت له کێشه ی چۆن گێڕانه وه  و ته کنیکیاندایه ، یاخود ئه و 

پرسیار و دنیابینییه ی له  چیرۆکه کانیاندایه ؟ ئه گه ر کێشه  له  ته کنیکیاندایه ، ئه ی چی له و چیرۆکه  سادانه ی 
دنیا بکه ین، له  ئێستادا ده نوسرێن  و چیرۆکی زۆر جوانیشن؟ “له به ر زۆریی نمونه ، هه ستناکه م پێویست 

به نمونه  هێنانه وه  بکات”. 
من ئه وکاته  بیرم له  مه حوی ده کرده وه ، مه حوی له ناو هه مان سیستمی به الغی  و شیعریدا کارده کات، 

ده کات  وا  چییه   نهێنییه   ئه و  ئه ی  تێداکردووه .  کاریان  هاوسه رده مه کانی  له   زۆر  که  
مه حوی له  زۆر که سی تر جیاواز بێت؟ وه اڵمی من تا ئێستاش دید و پرسیاره کانی 
سیستمه دا کاری  ئه و  له ناو  که   مه حوییه ،  قووڵه ی  فراوان  و  دیده   ئه و  مه حوییه . 
کردووه  و واده کات وه ک که سێکی تر نه نووسێت. دیاره  ئه و دیده  قوڵه ش ئامرازی 
ده ربڕینی خۆی ده بێت، که  له وانی تری جیاده کاته وه . له و سه رده مه دا که سێکی وه ک 
کازانتزاکی زۆر باش ده خوێنرایه وه . به خۆمم ده وت ئایا هۆکاری ئه مه  ده گه ڕێته وه  
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ده هێنێت؟  به کاری  فالشباکه ی  و  راناو  ئه و  بۆ 
یاخود قوڵیی دیدگایه تی بۆ مرۆڤ؟ بۆ تا ئێستا 
به اڵم  نازانم،  فه ره نسی  “من  ده خوێنینه وه ؟  کامۆ 
باس  خوێندۆ ته وه ،  نه وه ده کاندا  له   وتارێکم  بیرمه  
له وه  ده کات کامۆ له نامۆدا جۆرێک له زه مه نی فرمان 
فه ره نسیدا  له زمانی  ناوازه یه   که   به کارده هێنێت، 
ـئایا ئه مه  تا چه ند راسته ، نازانم ـ. ئه گه ر ئه و رایه  
راست بێت، ئه وا زه مه نی فه رمان له دوای وه رگێڕان 
ده شێ  نامێنێت  و  به هایه کی  تردا  له زمانه کانی   و 
له ناو زمانه  نوێکه دا ون ببێت”. ئایا کافکا له به ر کام 
ته کنیکه یه تی وا تا ئێستاش ده خوێنرێته وه ؟ ئایا 
له به ر خاتری فالشباک و راناوی گێڕانه وه، چیرۆک 
 و رۆمانه کانی ده خوێنرێنه وه ؟ پاشان له هه شتاکاندا 
یه شار که مال قورسایی خۆی هه بوو الی خوێنه ری 
یه شار  ده مبینی  راده مام،  له ویش  کاتێک  کورد، 
ده خوێنرێته وه ،  نییه   ته کنیکه کانی  له به ر  که مال 
ئه مانه   گێڕانه وه .  بۆ  هه یه   چیرۆکی  ئه و  به ڵکو 
هه وڵمدا  و  له وکاته دا  بوون،  من  جدیی  پرسیاری 

خۆم له  بۆچوونی ته کنیکخوازان البده م. 
له وکاته دا  هه ر 
ترم  گرفتێکی 
 ، ه بینی د

داهێنه ربووندا  له پێناو  ئێمه   چیرۆکنوسی  ئه وه بوو،  ئه ویش 
هۆکارێکی  قورس  و  غه مێکی  ئه مه   ده کرێت  ده نووسێت  و 
سه ره کی بێت له پشت سه رقاڵبوون به ته کنیکه وه . به وه ی هه وڵبده  
ته کنیکێک به کاربهێنیت، پێشتر کاری پێنه کرابێت  و ئیدی ده تکاته  
داهێنه ر. بۆ من وشه ی داهێنه ر بۆ ساتێک فریوی نه داوم  و له گه ڵ 
ئه وه ی  فه رامۆشکردنی  داهێنان  و  ته کنیک ،  نه یبردووم.  خۆیدا 
هه ر  به اڵم  ده خسته وه .  دوور  فه زایه   له و  منی  ده گێڕیته وه ،  چی 
له هه شتاکاندا، ئێمه  رووبه ڕووی ئه زمونێکی جیاواز ده بینه وه ، که  
ئه زمونی  ئه ویش  ده کاته وه ،  ئێمه دا  نه وه ی  به رووی  ده روازه یه ک 

شێرزاد حه سه نه .
ئه و  سه رقاڵی  له وه دایه ،  حه سه ن  شێرزاد  گرنگی  من  الی 
گرفتانه  نییه ، ته کنیکخوازان پێوه ی خه ریکن، به ڵکو ئه و ده یه وێت 
دیدگای  له   شێرزادیش  سه یرکردنێکی  هه ر  بگێڕێته وه .  چیرۆک 
ته کنیکخوازانه وه  ، هه ڵه یه کی کوشنده یه . چونکه  ده بێت له  شێرزاد 
حه سه ندا بۆ ئه و پرسیار و دنیابینییه  بگه ڕێین، که  له  قوواڵیی 
شێرزاد   1987 ساڵی  بیرمه   هه یه .  قوورساییان  ئه ودا  ئه زمونی 
له سه ر  دیدگای خۆی  له سه ر  تێیدا  که   حه سه ن کۆڕێکی سازدا، 
چیرۆک  و پێکهاته کانی چیرۆک دوا. ئه و کۆڕه ی گرنگییه کی زۆری 
باوی  دیدی  ده ره وه ی  له   توانی  که   سه رده مه ،  ئه و  هه بوو  بۆ 
ته کنیکخوازانه وه ، باس له دنیای چیرۆک  و بۆچوونی خۆی بکات 

له سه ر پاڵه وان و رووداوو...
شێرزاد حه سه ن بۆ من گرنگییه کی زۆری هه بوو. من ده بوو 
حه سه ندا.  شێرزاد  له گه ڵ  بگه ڕێم  جیاوازییم  خاڵی  به دوای 
باوه ڕم  من  به وه ی  بوو،  ئاسانتر  ئه وانیتر  له گه ڵ  یه کالبوونه وه  
به بۆچوونیان نه بوو له  نووسینی چیرۆکدا “گرنگ چۆن گێڕانه وه یه “، 
پاشان ئه و زمانه  وه سفییه  وه ستاوه ش، که  الی ئه و نه وه یه  زۆر 
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گرنگی پێده دراو ئه و بابه تانه ی بۆ ئه و سه رده مه  جێگا بایه خ بوون. به اڵم له گه ڵ شێرزاد حه سه ندا کاره که  سه ختتر بوو. 
ئه و ئێمه ی برده وه  بۆ الی په نهانی  و دیوه  شاردراوه که ی مرۆڤ  و پێیوتین ته نها ئایدۆلۆژیا و به های گه وره  له پشت ده قه وه  
نه وه ستاون. پاشان ئه و زمانه ی شێرزاد حه سه ن به کاریده هێنا، زمانێکی پڕ جووڵه تر بوو، وه ک ئه و زمانه  وه سفییه  وه ستاوه  

نه بوو، ئه وانیتر کاریان پێده کرد.
ده بێت  وابوو،  باوه ڕی  حه سه ن  شێرزاد  ئه وه بوو  ده کرده وه ،  جیا  حه سه ن  شێرزاد  ئه زموونی  له   منی  گرنگ  خاڵێکی 

نگیی چیرۆک له خودی نووسه ره وه  ده ستپێبکات. دیاره  ئه مه  له  ئه زمونی خۆیدا ته واو دیاره  و بۆ چیرۆکی کوردییش  گر
خۆی هه یه . مرۆڤ بتوانێت چیرۆکه کانی خۆی و ده ورووبه ری بنوسێته وه . له  رژێمێکی دیکتاتۆرییدا، 

مرۆڤ هیچ نییه  جگه  له  ده ستی کار و جه نگاوه ر بۆ بنیاتنانی ئه و دنیایه ی رژێمه که  ده یه وێت. 
به و  دژ  ده کرێت  خۆ  بیت.  خۆشاردنه وه دا  جۆرێک  له   به رده وام  ده کات  که وا  زۆر،  چاودێریی 
دۆخه ی دیکتاتۆرییه ت ده یخوڵقێنێت، مرۆڤ زیاتر بگه ڕێته وه  بۆ ناوه وه ی خۆی. به اڵم من له ناو 
په یوه ندییه کاندا بۆ وێنه ی مرۆڤ ده گه ڕام. له وانه یه  ئه مه ش په یوه ندی به شه رمه وه  هه بێت و 
لێگه ڕام ئازاری خۆم بۆ خۆم بێت. یاخود حه زی من بێت بۆ په نهان مانه وه  و ئاشکرانه بوون 

له به رده م ئه وی تردا. له  هه شتاکاندا مرۆڤ نه یده توانی له به رده م هه موو که سێکدا ئاشکرا بێت. 
هه ربۆیه  تا ئێستاش به ده گمه ن چیرۆکم هه یه ، سیمای که سه کانی زۆر ئاشکراو روون بن، یاخود 

له باره ی دیوه  تاریکه که یه وه  شت بزانرێت.
دیاره  من قسه  له  راست و هه ڵه یی هیچ ئه زموونێک ناکه م، ئه وه نده ی ئه و دۆخه  ده گێڕمه وه ، له پشت 

دۆخه   ئه و  هه موو  بووبێت  وا  باوه ڕی  که سێک  له وکاته دا،  هه ر  ده شێت  ئه گینا  وه ستاون،  تێڕوانینمه وه  
پاڵنه ربێت بۆئه وه ی بگه ڕێینه وه  بۆ ناوه وه ی مرۆڤ  و غه م  و غایه له کانی تاک. پاشان ده بوو هه وڵیش بده م 
زمانی خۆم له گێڕانه وه دا بدۆزمه وه ، نه وه ک بکه ومه  سێبه ری شێرزاد حه سه نه وه . خاڵێکی تر ئه وه بوو من 

تێبینیم کردبوو، نووسه ری ئێمه  له  چیرۆکدا زۆر الیه نگره  و من ده مویست چیرۆک وا بگێڕمه وه ، که  
الیه نگری رووداو یاخود پاڵه وان نه بم  و هاوسۆزیم نه بێت بۆی. ته نانه ت که  یه که م چیرۆکم 

نووسی به ناوی “پاشماوه ی خێڵه کان”ه وه ، هه وڵمدا الیه نگری ئه نفالکراوه کان نه بم، 
روداوه که .  سه مه ره یی  هێنده ی  بنووسم،  له باره وه   سه یریان  چیرۆکێکی  ئه وه نده ی 
ئیدی ده بوو من له نێوان زمانی وه سفیی بێ جوڵه  و زیاده  به جه سته ی ده قه وه  و 

زمانی شێرزاد حه سه ندا، بۆ زمانێکی تر بگه ڕێم. زمانێکی چڕکراوه  و پڕ رووداو.
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به ڕاست من چیم له  چیرۆک ده وێت؟
وه اڵمیم  بتوانم  تا  ویست  زۆری  کاتێکی  بوو،  پرسیارێک  ئه مه  
رووبه رانه دا  له و  له وه بوو،  زۆرم  ئاره زوویه کی  من  به وه ی  ده ستبکه وێت. 
کاربکه م، که  پڕ له  رازو په نهانین. چیرۆک الی من دنیا ئاشکرا ناکات و 
چیرۆک  ئه وه ی  وه ک  ده کات.  رازتری  پڕ  به ڵکو  ناگێڕێته وه .  دۆخێکیش 
نووسینه وه ی به سه رهاته کان نه بێت، به ڵکو تێکدان و بیناکردنه وه ی جیهان 
پێش  چیرۆکه کانی  و  رووداو  من  به وه یه   پێویستی  زۆرجار  ئه مه ش  بێت. 
خۆم بشێوێنم. ئه م شێواندنه ش په یوه ندی به  ئه زموون و دیدی منه وه  هه یه  
له  چیرۆکدا و زۆرجار له سه ر ئه م شێواندنه  کارم کردووه . به وه ی چیرۆک 
یاخود رووداوێکی واقیعی، بشێوێنم  و چیرۆکێکی تری لێدروستبکه م. ئه مه ش 
نهێنی ئه و په یوه ست بوونه ی منه  به  مێژوه وه . به وه ی زۆرجار ده گه ڕێمه وه  
بۆ  ناو روداو یاخود چیرۆکێکی کۆن  و هه وڵی سه رله نوێ نووسینه وه ی 
ده ده م، به اڵم دوای ئه وه ی جارێکی تر بینای ده که مه وه . ئه مه  زۆر به یاری 
میکانۆ ده چێت ، به وه ی ده توانیت له پارچه ی بچووک جارێک خانوو دروست 
بکه یت، جارێکی تر تێکی بده یته وه و مێزێکی لێ دروست بکه یت. ئه مه ش 
له چیرۆکی “ئه فسانه ی کافکا”دا زۆر به ڕوونی دیاره . به وه ی من چۆن بتوانم 
به ڵکو  نه بێت،  ژیانی  گێڕانه وه ی  که   درووستبکه م،  چیرۆکێک  کافکا  له  
کافکا وه ک چیرۆکێک بشێوێنم  و بتوانم پڕ رازتری بکه م، ئه ویش له  رێگای 
شێواندنی چیرۆکێکی کۆنی چینییه وه . واتا من بۆ نووسینی ئه م چیرۆکه  
پێویستم به  شێواندنی دوو چیرۆک هه بوو، هه م 
چیرۆکی قه ڵه مه  چینییه که ، هه م چیرۆکی 
چیرۆکێک  تا  واقیعی،  کافکای 

بگێڕمه وه .
نموونه یه ک  ده مه وێت 
باش  ئه گه رچی  بهێنمه وه ، 
چیخۆف  نه ماوه   بیرم 

تر.  که سێکی  یاخود  کردووه   باسی 
که سێکی قومارچی دوای ئه وه ی شه وێک 
زۆر پاره  ده باته وه ، ده گه ڕێته وه  ماڵه وه و 
ئه و  پێچه وانه ی  ئه مه   ده کوژێت.  خۆی 
دۆخه  باو و ساده یه یه ، که  قومارچییه که  
ماوه یه ک  بکوژێت.  خۆی  دۆڕاندا  له  
ده مویست  له الم  و  پرسیار  ببووه   کافکا 
له و  من  بنووسم.  له باره وه   چیرۆکێکی 
ژیانه  سه یر و ناخۆشه وه  ده ستم پێنه کرد، 
وت  به خۆمم  به ڵکو  هه یبووه .  کافکا  که  
ئه و  به دوای  ئیدی  هه بووه ؟  کافکا  ئایا 
بوونی  له   گوومان  که   گه ڕام،  ئاماژانه دا 
وای  ئه وه ی  گه شتمه   تا  درووستده کات. 
بۆ بچم کافکا درووستکراوی ماکس برۆدی 
هاوڕێی بێت. من لێره دا توانیم حه قیقه تی 
کافکا بشێوێنم، به وه ی بوونێکی واقیعی 
خوڵقاندوویه تی.  برۆد  ماکس  نییه  و 
ئه و  تێگه شتبێت،  له وه   بێئه وه ی 
ئه فسانه یه ی ده یخوڵقێنێت، به سه ر وێنه ی 
به رده م  که وتمه   لێره دا  زاڵده بێت .  خۆیدا 
له   زیاتر  وێنه کان  چۆن  کێشه یه ی  ئه و 
شێوه   به هه مان  ده ژین،  ئه سڵه کان 
ئه فسانه کانیش له  خوڵقێنه ره کانیان زیاتر 
پرۆسه ی  ئه م  ته واوکردنی  بۆ  ده ژین. 
قه ڵه مه   چیرۆکی  له   بیرم  شێواندنه ، 
باشتر  بتوانم  تا  کرده وه   سیحرییه که  
تریش  چیرۆکێکی  هه ستم  و  یارییه   به و 
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بشێوێنم.
لێره دا پرسیارێک گرنگه  : ئایا له  ئه فسانه ی کافکادا، من ده مه وێت کام چیرۆک بگێڕمه وه ؟ چیرۆکه  چینییه که ، یاخود 
به سه رهاتی ماکس برۆد، به وه ی چۆن ئه فسانه یه ک ده خوڵقێنێت  و به سه ر وێنه ی خۆیدا زاڵ ده بێت، یاخود ده مویست 
له   هه میشه   من  هه یه  و  تریشمه وه   ده قه کانی  به   په یوه ندی  له وه دایه   وا،  پرسیارێکی  گرنگی  بگێڕمه وه ؟  کافکا  چیرۆکی 
چیرۆکێکدا، له  زیاد له  چیرۆکێک کارده که م. به وه ی من ئه گه ر چیرۆکێکم هه بێت بۆ گێڕانه وه ، ئه وا له پاڵیدا چیرۆکی ترم 

که  هه یه  له گه ڵیدا ده ڕۆن. ته نانه ت زۆرجار من مه به ستم له  گێڕانه وه ی چیرۆکه  سه ره کییه که  نییه ، به ڵکو ده مه وێت  ۆ چیر
په راوێزه که  بگێڕمه وه . 

ئه وه ی من له م چیرۆکه دا ویستم پێیهه ستم، ئه وه بوو ئه و کافکا نائاساییه ی له ئێستادا بۆته  
شتێکی مه ئلوف  و ئاسایی المان، جارێکیتر نامه ئلوف بکه مه وه . ئه مه  ئه و خاڵه بوو ده مویست 
پێیبگه م: چیرۆک بۆ به  نامه ئلوفکردنی شته کانه . به خشینی بینینێکی تره  پێمان. پاشان من 
ویستم له  رێگای چیرۆکی کافکاوه ، باس له  په یوه ندی ژیانی ئه فسانه کان به  خوڵقێنه رانیانه وه  

بکه م.

وه ک  رابردوو.  سه ده ی  هه شتاکانی  ده یه ی  بۆ  ده گه ڕێمه وه   چیرۆک،  بۆ  دووه ممدا  له به رکه وتنی 
ئه وه ی ره گی من له وێدا بێت  و ئاره زووم له وه بێت باس له و چیرۆکانه  بکه م، له وکاته دا تووشی سه رسامییان 

کردووم  و کاریگه رییان هه بووه  به سه ر تێڕوانینی من بۆ چیرۆک و دنیابینیمه وه .
دیاره  زیاد له  چیرۆکێک هه بووه ، به قوڵی کاریگه رییان له سه ر من به جێهێشتووه و به ره و ئه و بیرکردنه وه یه  
له و  ئێستاش  تا  که   من  بۆ  به تایبه ت  ده ربکه وێت.  بۆ  دنیام  بینینی  چۆن  گرنگی  کردووم،  په لکێشیان 

بڵێم  ده توانم  سه رسامکردنه .  ده وه ستێت،  له سه ر  گێڕانه وه ی  ده قی  پایانه ی  له و  یه کێک  باوه ڕه دام، 
ترم  گۆشه نیگایه کی  ده یانتوانی  که   ده کردم،  په لکێشیان  چیرۆکانه   ئه و  ده هات  تا  من 

چیرۆکی  له   گراس  گۆنته ر  وه ک  بکه م.  شته کان  سه یری  لێیه وه   تا  بده ن  نیشان 
له پێناو  سه خڵه تکردنێک  خۆ  هه موو  له   دوور  که   ده یکات،  پیاز”دا  “ژێرزه مینی 
ته کنیکدا، ده مانباته  چێشتخانه یه کی سه یر و تایبه ته وه ، تیایدا له جیاتی خواردن، 
گێڕانه وه ی  به ده م  تا  موشته رییه کان،  به رده م  ده برێته   چه قۆیه ک  سه لکه پیازێک و 
بیره وه ری ، یادکردنه وه  و جنینی پیازه که وه ، فرمێسک له چاویان بێت  و بگرین. وه ک 
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ئه وه ی مرۆڤه کان توانای گریانییان نه مابێت .
چیرۆکی جوان زۆره ، که  هه ریه که یان له  شوێنێکه وه  کاریگه رییان 
خۆیاندا  له گه ڵ  چیرۆکانه   ئه و  زیاتر  من  به اڵم  له سه رمان.  ده بێت 
نه کرابێت،  پێشتر  کارێک  کردنی  داهێنان و  له غه می  دوور  ده یانبردم، 
جیهان و روداو و شته کانی به جۆرێکی تر نیشان ده دام. بیرمه  ئه وکاته  
چیرۆکێکی عه بدولستار ناسرم به ناوی “چایخانه ی حه سه ن عه جه می” 
خوێنده وه ، زۆر جوان بوو به المه وه . چیرۆکه که  باس له پیاوێک ده کات 
ده کات  چایخانه یه   ئه و  سه ردانی  رۆژانه   ونکردووه .  خۆی  هه ڵهاتووه و 
به وه ی  به ناوبانگه ،  هه یه و  به غدا  له   به راستی  چایخانه یه   ئه و  “دیاره  
خه ڵکه که   بۆئه وه ی  لێداده نیشن”،  رۆشنبیرانی  و  له نووسه ر  به شێک 
له وه   بیر  نه بێت،  ئاشکرا  لێنه که ن و  پرسیاری  نه ده ن  و  سه رنجی  زۆر 
ده کاته وه  سه رقاڵیان بکات. ئه وه  ده بێت یارییه ک داده هێنێت به ناوی 

دۆمینه وه .
له و سااڵنه دا من به سه ر ئه ده بی ئه مریکای التیندا ده کرێمه وه و ئیدی 
جیهانێکی سه یر که شف ده که م، که وا ده کات له و رێگایه وه  بگه ڕێمه وه  
کلتوره دا  له م  گێڕانه وه   سیحری  ئیسالمی  و  گێڕانه وه ی  ئه ده بی  سه ر 
بدۆزمه وه و سه یر و سه مه ره یی حیکایه ت له گه ڵ خۆیدا بمبات، “ئه مه ش 

سه فه رێکی تره  به  دنیای گێڕانه وه داو لێره دا وازی لێده هێنم”.
من لێره دا به  مه به ست ده مه وێت بگه ڕێمه وه  
ته مه نێکی  له   که   چیرۆکێک،  سه ر  بۆ 
قوڵی  کاریگه رییه کی  زوودا 
جێهێشت  و  له سه رم 
نه یتوانیوه   زه مه ن 
و  پێبه رێت   زه فه ری 
به رێته وه .  له بیرم 
ناوه ڕاستی  له   بیرمه  

هه شتاکاندا بوو کۆمه ڵه  چیرۆکی “تحت سماء 
له ناویدا  خوێنده وه و  له نده نم  جاک  الجلید”ی 
ئه ویش  ڕاکێشام،  سه رنجی  زۆر  چیرۆکێک 
بوو،  سامناک”  “ده ربازبوونێکی  چیرۆکی 
شێوه یه   به و  ناونیشانه که ی  وه رگێڕه که ی  که  

گۆڕی بوو. 
به سه رهات و  باسی  چیرۆکه   ئه م 
چۆن  که   ده کات،  سۆبیێنکۆڤ  چاره نووسی 
ژیان  و رووداوه کان له گه ڵ خۆیاندا ده یبه ن   و له  
که سێکی ناسک  و پڕ له  خه ونه وه ، ده بێته  بکوژ 
و دز له  ناوچه ی دوورو سارددا، تا سه رئه نجام 
که   ده کرێت،  ده ستگیر  خێڵه وه   ئه و  له الیه ن 
چه ند رۆژێک پێش ئه وه  به  سه ختی جه نگاوه  
له گه ڵیاندا. دوای ده ستگیرکردنیشی ده بینێت 
سامناکی  ئه شکه نجه یه کی  چ  خێڵه   ئه و 
هاوڕێکانی ده ده ن تا ده یانکوژن. سۆبیێنکۆڤ 
به وه ی  بکات،  زه لیلی  ئه شکه نجه   ده ترسێت 
تووشی گریان  و پاڕانه وه ی بکات، هه رچه نده  
نییه .  سوودێکی  هیچ  پاڕانه وه   ده شزانێت 
له به رئه وه  فێڵێک له  سه رۆک خێڵه که  ده کات  
و ئابڕووی ده بات له ناو خێڵه که یدا.  فێڵه که شی 
ئه وه یه  پێیده ڵێت ئه م توانای هه یه  ده رمانێک 
کرا،  چه ور  پێ  له شی  ئه گه ر  دروستبکات، 
ئه وا شمشێر و چه قۆ توانای بڕینییان نابێت. 
خۆ ئه گه ر ژیانی پێبداته وه ، ئه وا نهێنی ئه و 
سه رۆک  سه رئه نجام  پێده ڵێت.  ده رمانه ی 
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خێڵه که  رازی ده بێت و سۆبیێنکۆڤ له  گژوگیا گیراوه یه ک دروست ده کات  و له سه ر خۆی تاقیده کاته وه ، به وه ی ملی پێ 
چه ورده کات  و داوا ده کات به  شمشێر له  ملی بده ن. کاتێکیش له  ملی ده ده ن، سه ری ده په ڕێت  و بزه یه ک له سه ر لێویه تی. 

ئه وکاته  سه ره ک خێڵ ده زانێت سۆبیێنکۆڤ چ فێڵێکی لێکردووه  و هه ڵیخه ڵه تاندووه  و له ناو خێڵه که دا ئابڕووی بردووه .
ئه و چیرۆکه  له  چه ند الیه نێکه وه  کاریگه ری له سه رم جێهێشت: من سه رسامی ئه و زمانه  پڕ له  جوڵه یه ی بووم، به درێژایی 
چیرۆکه که  ئاماده یی هه یه  و توانیویه تی بارودۆخی مرۆڤه کان، دڵڕه قی  و سه رما بگوازێته وه. ئه مه  له کاتێکدا من له و ته مه نه دا 

ێک گرفتم له گه ڵ ئه و زمانه  وه سفییه  زاڵه ی چیرۆکی کوردیدا هه بوو. ئه م چیرۆکه  ده روازه یه ک بوو بۆ من تا  ر جۆ
به کارهێنانی تری زمان ببینم له  چیرۆکدا، له و رووبه ره  بچوکه ی گێڕانه وه دا، که  هه ر وشه و رسته یه ک 

پێگه ی خۆی هه یه  له  تێکستدا. پاشان گرنگیدان به و دۆخه ی مرۆڤی تێدایه  و سه یرکردنی مرۆڤ 
له  په یوه ندی به  ئه وانیتر و ده ورووبه رییه وه . واتا بینینی مرۆڤ له ناو رووداوه کاندا.

له و چیرۆکه دا توانیم په یوه ندی نێوان گێڕانه وه  و سه رسامکردن بدۆزمه وه . به وه ی چۆن 
سۆبیێنکۆڤ  ده زانین  کاتێک  ده کات،  سه رسامیمان  تووشی  فێڵێکه وه   له رێگای  له نده ن  جاک 
ده یه وێت خۆی ده ربازبکات، ئه ویش له رێگای فێڵێکه وه . ئه م فێڵه ش بۆئه وه یه  تا زوو بگاته  

مردن  و ئه و ئه شکه نجه یه  نه بینێت، که  هاوڕێکانی بینیویانه . نهێنی  و جوانی ئه م چیرۆکه ش 
له و فێڵه دایه . جاک له نده ن نایه ت باس له  سامناکی  و قێزه ونیی مردنمان بۆ بکات، به ڵکو له و 

دۆخه ی سۆبیێنکۆڤ دا، مردن فریادڕه سه  له ده ست دڵڕه قییه کی سامناک  و هه موو هه وڵیشی ئه وه یه  
زوو بگاته  مردن، بێئه وه ی ئه شکه نجه ی سامناک  و تۆقێنه ر ببینێت. به مانایه کی تر سۆبیێنکۆڤ رێگایه ک 

ده دۆزێته وه  بۆ هه ڵهاتن له  دڵڕه قی، ئه ویش رێگایه کی سامناکه  تا زه لیل نه بێت. ئه و فێڵه ی جاک له نده ن 
له گه ڵماندا ده یکات ئه وه یه ، ده مانباته  دۆخێک، چاوه ڕوانمان نه کردووه  و له  خه یاڵی ئێمه دا نه بووه .

ئه م چیرۆکه  ئه وه ی پێوتم، جوانی چیرۆکه کان له و ساتانه دا چڕ ده بنه وه ، هه موو یارییه که  هه ڵده گێڕینه وه  
و شتێک به  خوێنه ر ده ڵێین، له ده ره وه ی رێڕه ویی رووداوه کانه   و دوور له وه یه  خوێنه ر مه زه نه ی ده کات. 

پێشتر ئه م چیرۆکه  کراوه  به کوردی، به اڵم له به رئه وه ی شوێنی باڵوبوونه وه  و 
ناوی وه رگێڕه که م بیرنه مابوو، نه متوانی په یدای بکه م.
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عەتا موحەمەد

حیكایه تێكی چینی ناسراو هه یه ، كه  به عه ره بی خوێندومه ته وه ، 
ئه گه رچی ناوی وه رگێڕی عه ره بییه كه یم بیرچۆته وه ، 

باس له  قه ڵه مێكی سیحری ده كات، كه  هه ر وێنه یه كی 
پێبكێشرایه ، ده بوو به راستی و كاغه زه كه ی به جێده هێشت و 

ده چووه  ژیانه وه . هه رچه نده  من نازانم چه ند باڵنده  و 
ئاژه ڵ و وه چه ی مرۆڤ، ئێستا 
له  ژیاندان و بنه چه یان 

له  ده گه ڕێته وه  بۆ سه ر یه كێك 
وێنه كانی ئه و قه ڵه مه  سیحرییه ، 
هه رچۆن حیكایه ته كه  باس له  

قه باره ی وێنه  زیندوكراوه كانیش 
ناكات و پێمانناڵێت بۆ 

دروستكردنی ئاسمانێكی 

كافكائه فسانه ی 
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تر، یاخود زه وییه كی تر، ته نانه ت په ڵه  
هه ورێك و بوونه وه رێك، ته نها ئه وه نده  

به س بووه  كه  وێنه یه كی بكێشین له سه ر 
پارچه  كاغه زێك، یاخود ده بێت هێنده ی 

وێنه  ئه سڵییه كه  بێت. پاشان چۆن وێنه ی 
ئه و شتانه  بكێشینه وه ، كه  وێنه یان نییه  و 
ته نها ده توانین وێنایان بكه ین، وه ك خوا و 

یاده وه ری و رق و خۆشه ویستی و زۆر شتی تر.
به هه رحاڵ باسكردنی ئه و قه ڵه مه  

سیحرییه ، له به ر ئه و خه یاڵه  فراوانه  نییه  
كه  له پشت چیرۆكه كه یه وه  وه ستاوه ، چونكه  
هه موومان رۆژێك خه ونمان به  قه ڵه مێكی 

واوه  بینیوه ، یاخود خه یاڵێكی وامان هه بووه  
كه  بتوانین زۆر باڵنده ی سه یر بخوڵقێنین، 
یاخود هه ندێك رێگای پێ دروستبكه ین كه  

بمانباته وه  سه ر ئه و شار و بازاڕه  سه یر و 
نه زانراوانه ی خه ون به  كوچه  و حه وز و 

روباره كانیانه وه  ده بینین. به ڵكو باسكردنی 
ئه و قه ڵه مه  سیحرییه ، بۆئه وه یه  تا جیاواز 

له زۆری تر بڵێم، كه  ئه و حیكایه ته ، 
به سه رهاتی قه ڵه مێك ده گێڕێته وه  كه  
حه قیقی بووه  و بوونی هه بووه ، نه وه ك 

ئه ندێشه كراو بووبێت، رۆژانێك له  ده ستی 
وێنه كێشێكی چینیدا بووه ، كه  سه رئه نجام 

له ترساندا قه ڵه مه كه  ونده كات، چونكه  
ئه و شتانه ی له  نووكی ئه و قه ڵه مه وه  

ده نه خشێنران  و ده بوونه  راستی، زۆر له  
وێنه  راسته قینه كان سامناكتر و جوانتربوون و 

ئه و وێنه كێشه ، هه رگیز شمشێرێكی نه دیبوو 
وه ك شمشێره  به رجه سته بووه كان له  نوكی ئه و 

قه ڵه مه وه ، تیژ و پڕ نه خش  و سامناك بووبن و 
سوپایه كیشی به و بێشومارییه  نه دیبوو وه ك 
سوپای چینییه كان، كه  قه ڵه مه كه  دروستی 
كردبوون، هه رچۆن ئافره ته كانیش وابوون.

دوای ئه وه ی وێنه كێشه  چینییه كه  
له كێشانی وێنه ی پاسه وانه  
بێشوماره كانی چین و شورا 

سه رسوڕهێنه ره كه ی 
ده بێته وه ، قه ڵه مه  

سیحرییه كه  ده یترسێنێت، 
به وه ی دڵنیاده بێت كه  
ئه و قه ڵه مه  ده توانێت 

یاسا و رژێمی شته كانیشی 
پێ تێكبدرێت، به اڵم نایه وێت 

به یه كجاری قه ڵه مه كه  بفه وتێنێت، 
وه ك ئه وه ی بزانێت كه  له داهاتوودا 

من ئه م چیرۆكه  له باره یه وه  
ده نووسم، به ڵكو قه ڵه مه كه  ون 

ده كات  و پاش سااڵنێكی زۆر، 
له وانه یه  چه ندین سه ده ش بێت، 

به  رێگای سه یر و 
نادیاردا، ده گاته  
ده ست كوڕێكی 
گه نجی چیكی، 

كه  خولیای 
رۆماننووسینی 
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هه یه .
زۆرجار وا بیرده كه مه وه  ئه گه ر ئه و قه ڵه مه  

بكه وتایه ته  ده ست من، ئه وا دوو كارم پێده كرد كه  
یه كه میان دروستكردنه وه ی ده وڵه تی ماد ده بوو 

به هه موو ورده كارییه كییه وه ، ئه ویش نه ك له به ر 
گێڕانه وه ی شكۆیه كی له ده ستچوو، به ڵكو تا خۆم 

ده وڵه تی )ماد(ێكی راسته قینه ی جیاواز له  هی كتێبه  
مێژووییه كان بخوڵقێنم. دووهه میشیان رێگایه كم پێ 
دروستده كرد كه  هه رگیز ته واونه بێت، تا تێربوومایه  

له  تامی سه فه ر. ئه و رێگایه  به  شوێنی هێنده  
سه رسوڕهێندا بڕۆشتایه ، كه  دووباره  بوونه وه ی تیا 

نه بوایه . 
ئه گه رچی دڵنیانه بووم له وه ی كه  ئایا ئه و ده وڵه ته  
فراوانه ی ماد، چۆن جارێكیتر له سه ر ئه م زه وییه ی 

ئێستامان جێیده بوه وه ، یاخود بۆ جێكردنه وه ی 
سه رزه مینی ماده كان له نه خشه  و سه رزه مینی 

ئێستادا، ده بوو سه رله نوێ جیهان بنه خشێنمه وه   و 
ئه و رێگا بێكۆتاییه شی پێدابڕوات، كه  هه میشه  له  
ئه ندێشه مدایه . دڵنیانه بووم.. به اڵم پێده چێت بۆ 

به رجه سته كردنی ئه و ئه ندێشانه م، ده بێ چه ندین 
جیهانی تر بنه خشێنم.

به اڵم خه ونی من وه ك 
ئه وه ی گه نجه  

چیكییه كه  
نه هاته دی، كه  

به  ماكس برۆد 
ناسراوه .

ماكس برۆد، 

كه  دواتر به  هاوڕێكه ی كافكا ده ناسرێت، 
له  رێگای ئه و قه ڵه مه  سیحرییه وه ، 

یه كێك له  سه یرترین ئه فسانه كانی 
سه ده ی بیست دروستده كات، كه  دواتر 

به  »ئه فسانه ی كافكا« ده ناسرێت. 
ئه فسانه ی ئه و نووسه ره  پڕگومان  
و ره شبین  و دۆزه خییه ی، كۆتایی 

رۆمانه كانی ده مانترسێنێ.
به پێی ئه فسانه كه ی ماكس برۆد، 

كافكای جوله كه ی چیكیی، زمان 
ئه ڵمانیی، له  سێی ته مووزی ١٨٨3 
له دایك بووه  و له هه مان رۆژی ساڵی 

١٩2٤دا، واتا له  سێی ته مووزی 
١٩2٤دا، به نه خۆشی سیل مردووه . 
ده شێ هه ڵبژاردنی یه ك به روار بۆ 
له دایك بوون  و مردنی كافكا، كه  

له وانه یه  ته نها كافكا به روارێكی وای 
هه بووبێت، به الی ماكس برۆدیشه وه  

جێگای سه رسامی بووبێت و نه یزانیبێت 
بۆچی یه ك رۆژی هه ڵبژاردووه  بۆ له دایك 

بوون  و مردنه كه ی.
به هه رحاڵ نامه وێت به وردی ژیانی 

كافكا بنووسمه وه   و له باره ی نه خۆشی 
سه رئێشه  و بێخه وی و گۆشه گیری و 

ته نیاییه  سامناكه كه یه وه  بدوێم، كه  
له زۆر كتێبدا نووسراونه ته وه . ته نانه ت 

باس له و سێ ئافره ته ش ناكه م 
كه  له  ئه فسانه كه ی كافكادا هه یه  و 
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هه ریه كێكیان له پشت كتێبێكییه وه  وه ستاوه . هه روه ها ناگه ڕێمه وه  سه ر ئه و نامه یه شی كه  بۆ 
باوكی ده نووسێت  و هه رگیز ناگاته  ده ست باوكی، چونكه  ماكس برۆد زۆر به وردی چیرۆكی ئه و 

ژیانه  پڕ له  ئازاره ی نووسیوه ته وه   و واده كات كافكا زوو بمرێت  و وه سێته كه شی نه یه ته دی، كه  
سوتاندنی ده ستنوسه كانییه تی، تا ماكس برۆد چیرۆكه كه ی ته واوبكات.

به پێی گێڕانه وه كه ی ماكس برۆد، كافكایه ک هه یه ، که  به  دڵڕه قی و گۆشه گیرییه  سه خته كه ی، 
یه كێكه  له  كه سایه تییه  سه رسامكه ره كان، كه  پێده چێت تاریكترین كه سایه تی بێت، تا ئێستا 

ناسیبێتمان، كه  هه رگیز گۆشه یه ك نادۆزێته وه  بۆ ئارامی. ده بێت كافكای پاڵه وانی 
چیرۆكه كه ی ماکس برۆد ، به و عه زابه وه  تا مردن بژی  و كتێبه  سه یره كانی 

بنووسێت، كه  ته نها كتێبن ئینسان هه ست به  نسرمی ده كات له كاتی 
خوێندنه وه یاندا، دیاره  مه به ستم له  )ساردێتی( نییه ، به ڵكو مه به ستم له وه یه  

که  له کاتی خوێندنه وه ی كتێبه كانیدا، هه ستبكه یت به  راڕه وێكی تاریك و 
شێداردا رێده كه یت، كه  هه رگیز ته واو نه بێت. به مانایه كی تر ده مه وێت 

بڵێم كه  ماكس برۆد هه وڵینه دا مرۆڤێك به و قه ڵه مه  سیحرییه  بخوڵقێنێت  
و ببێته  به رجه سته كه ری ئازار، ئه وه نده ی ویستی راڕه وێكی زیندو بخوڵقێنێت، 

راڕه وێكی لول پێچ و بێكۆتا، كه  ئه ویش كافكا بوو. 
وه ك له  چیرۆكه كه ی ماكس برۆددا هاتووه ، كافكا زوو ده مرێت  و چه ندین 

ده ستنووس به جێده هێڵێت، كه  دواتر ماكس برۆد خۆی ته واویانده كات  و به ناوی 
کافکاوه  باڵویان ده كاته وه . دیاره  پێچه وانه ی زۆر چیرۆك و به سه رهاتی تر، چیرۆكه كه ی 

ماكس برۆد سێ خاڵی الواز له خۆ ده گرێت، كه  راستی ئه و بۆچوونه  به ده رده خات، 
پێیوایه  كافكا هیچ نه بووه  جگه  له  چیرۆكێكی ماكس برۆد  و ئه م چیرۆكه ش هه وڵی 

ئاشكراكردنی، نه بوونی كافكایه كی راسته قینه  ده دات. 
یه كێك له و خاڵه  الوازانه ی له  چیرۆكه كه ی ماكس برۆددایه ، نه گه شتنی نامه كه ی 

كافكایه  به ده ستی باوكی، كه  دیاره  ئه گه ر كافكایه ك هه بووبێت 
له  ده ره وه ی چیرۆكه كه ی ماكس برۆد، ئه وا زیاد له  رێگایه كی 

له به رده مدا ده بوو بۆ گه یاندنی ئه و نامه یه ، هه رچۆن نه سوتاندنی 
ده ستنووسه كانی له الیه ن خۆیه وه  و داواكردنی له  ماكس برۆد، كه  

دوای مردنی به و كاره  هه ستێت، دووه مین خاڵه  بۆ سه لماندنی 
نه بوونی كافكا، كه  ئه گه ر هه بووبێت، ئه وا ده یتوانی وه ك گۆگۆل 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد

149



چۆن چه ند رۆژێك پێش مردنی، له  ١2ی شوباتی ١٨٥2 هه ڵده ستێت به  سوتاندنی به شی 
دووهه می رۆمانی )گیانه  مردووه کان(، پاش ئه وه ی ده گه ڕێته وه  بۆ دونیای رۆحانییه ت  و نوێژ و 

رۆژوگرتن، كه  دوای گه ڕانه وه  بێئومێدانه كه ی له  فه له ستین، به  هه ستکردنێکی قوڵ به  غوربه ت 
 و ئازار و گۆشه گیرییه وه ، په ناده باته  به ر راهیبێك له  مۆسكۆ. ئه ویش باسی ته ماحه  پیس  و 

به ده كانی ئه ده بی بۆ ده كات و بۆی روون ده كاته وه  كه  خه ونی ناوبانگ  و نه مری، خه ونێكی پڕ وپووچ  
و بێ به هایه . ئیتر گۆگۆل رووده كاته  ئیمانێكی سۆفیانه  و ده ستنووسی رۆمانه كه ی ده سوتێنێت. 

به اڵم کافکا ده ستنوسه کانی نه سوتاند.
پاشان له  ده ستنووسی رۆمانی »قه اڵ«دا، كافكا واده كات كه  پاڵه وانی رۆمانه كه ی رێگای چوونه  

ژوره وه ی قه اڵكه  بدۆزێته وه ، كه چی له  نوسخه  باڵوكراوه كه دا، هه رگیز رێگای چونه  ژوره وه ی قه اڵكه  
نادۆزێته وه ، كه  دیاره  دوا نوسخه ی رۆمانه كه ، ماكس برۆد نووسیویه تییه وه   و پاكنووسی كردووه ، 

نه وه ك كافكای چیرۆكه كه ی.
ئه گه رچی ماكس برۆد ویستی له  كافكادا، وێنه یه كی ئه فسانه یی ئازار به رجه سته  بكات  و له رێگای 

ئه ویشه وه  چیرۆكه كانی خۆی بنووسێته وه ، به اڵم نه یده زانی ئه و وێنه یه ی كافكا، كه  قه ڵه مه  
سیحرییه كه ی خۆی ده یكێشێت، به سه ر وێنه ی خۆیدا زاڵده بێت  و خۆی تووشی فه رامۆشی ده کات، 

وه ک ئه وه ی وێنه کان حه قیقه ت بن، نه وه ک مرۆڤ.
پێده چێت ئێستا له  نهێنی نه فه وتاندنی ئه و قه ڵه مه  تێبگه م بۆ هه تا هه تایه ، له الیه ن كابرا 

چینیه كه وه ، به وه ی ویستی نه مری، له  وێنه دا به رجه سته  بکات.

ئه م چیرۆکه  له  رۆژنامه ی  هاواڵتی  ژماره  ٤١٧ رۆژی  2٧/2٠٠٨/٤ 
باڵوبۆته وه و ده که وێته  به شی سێیه می سێینەی »تینا و چیرۆکە 

ئەندێشەکراوەکان ـ وێنەو دەمامک«، که   هێشتا باڵوم نه کردۆته وه .
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وه رگێڕانی: عه بدواڵ قادر دانساز
درێژی پڕ لە ئه مه  کۆتاییەکە بوو . سۆبیێنکۆڤ ڕێگایەکی دوورو 
ئامانجێک به ره و ناخۆشی و ترسی بڕیبوو، وەکو کۆترێکی نامەبەر، 

ڕوسیای ئەمەریکی، پایتەختەکانی ئەوروپای بردو لێرە، له وپه ڕی دنیا، لە 
دەستی لەپشتەوە سه فه ره که ی کۆتایی پێ هات. لەنێو بەفرەکە بە 
دەکرد. بەستراوەوە دانیشتبوو و چاوەڕوانی ئەشکەنجەی 

زەبەالحەی بە فزوولەوە زه ق زه ق تەماشای ئەو کۆزاخییە 
بەفرەکەدا دەکرد، که  بەدەم ئازارەوە ده ینااڵند و بەدەما لەنێو 

ئابڕوچوون
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که وتبوو. پیاوەکان لە ئه شکه نجه دانی ئه و دێوە ببوونەوە  
و بە ژنەکانیان سپاردبوو. گریانی ئه و زه به الحه ش، 

شایەتیی ئه وه ی ده دا،  دڕندەیی ژنه کان  له وه ی پیاوه کان 
که متر نییه .

سۆبیێنکۆڤ تەماشای دەکرد و لەرزی لێ هاتبوو. ئه و 
لە مردن نەدەترسا، ماوەیەکی زۆر درێژ، ژیانی خۆی 

بەنێو ئەو ڕێگا سه خته ی نێوان وارشۆ  و نوالتۆ بەکێش 
کردووەو ناشێ تەنها لەبه ر مردن لەرزی لێ بێت. بەڵکو 

ئەو دژی ئەشکەنجە بوو. ئه شکه نجه  سوکایەتی بە 
ڕوحی دەکرد، ئه م سوکایه تی کردنه ش نه ده گه ڕایه وه  

بۆ ئه و ئازاره ی دەبوو بەرگەی بگرێت، بەڵکو پەیوەندی 
بەو دیمه نه  پڕ شه رمه زارییه وه  هه یه ، که   تێیده که وێت. 

دەیزانی، دوای ئه وه ی ئه شکه نجه دانی ئیڤانه  زله  و 
کوشتنی ئه وانی دیکه یشی بینی، تووشی پاڕانه وه  
ده بێت  و داوای به زه یی ده کات. به اڵم پاڕانەوە هیچ 

سوودی نابێت. شکۆ ئه وه یه  وه ک جه نگاوه رێک ئازایانه  
بمرێت  و زەردەخه نه یه کی گاڵته جاڕییانه  به رانبه ر مردن 
له سه ر لێوی بێت. ئای... ئه وه  شێوازێکی نموونه ییه  بۆ 

مردن. بەاڵم ئەگەر کۆنترۆڵ لەدەست بدات و رێگا بدات 
ئازاری جه سته  زه فه ر به  ڕوحی پڕ شکۆی به رێت  و وەکو 

مەیمونێک هاوار بکات  و چەنەچەن 
بکات، رێگا بدات ئازار بیکات به  
گیاندارێکی بێ فه ڕ، ئه وا 

ئه مه  ترسناکترین 
شت بوو لێی 

بترسێت.
هیچ بوارێک 

نه بوو بۆ 

هه ڵهاتن. هەر لەسەرەتاوە، 
لەوکاتەوەی خەونی ئاگرینی بە 

ئازادی پۆڵه نداوه  دەبینی، به ده ستی 
چاره نووسه وه  بووبوو بە بووکەڵه . 

هەر لەسەرەتاوە، لە وارشۆ، لە سانت 
پێتەرسبۆرگ، لە کانەکانی سیبیریا، 

لە کامچاتکا، لە پاپۆڕه  شێته کانی 
فه روودزەکاندا، چارەنووس ئەمی 
بەرەو الی ئەم کۆتاییە هێنابوو. 

هیچ گومانی تیادا نییە، چاره نوس 
پیته کانی ئه م کۆتاییه ی له  بناغەی 
دونیادا هەڵکۆڵیوه . ئەوێک نازدار و 

دڵناسک  و موونه رم ، ئەوێک کە 
خەیاڵپاڵو، شاعیر و هونەرمەند بوو. 

هه ر له سه ره تاوه ، پێش ئه وه ی 
له دایک بێت، بڕیاری ئەوە درابوو، که  

ئەو قوڕە لەرزۆکەی بوونی ئەمی 
لێ پێکهاتووه ، ده بێت له  باوه شی 

دڕندایەتییەکی په تی  و گیانەوەری 
دڕندەدا بژێت  و لەم واڵتە تاریک و 

دووردەستەدا بمرێت. لەم جێگا 
تاریکەدا، کە ده که وێته  پشت هه موو 

سنووره کانی جیهانه وه .
سۆبیێنکۆڤ ئاهی هەڵکێشا. 

ئەو شتەی لەبەردەمی ئەودایە 
ئیڤانە زله یە ـ ئیڤانە زله ، دێوەکە، 

ئەو پیاوەی دەماری نییە، پیاوە 
ئاسنینەکە، ئەو کۆزاخەی بوو بە 
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چەتەی دەریا، ئەو پیاوەی وەکو گایەک بێهەست بوو، که سێکی بێ ده ماغ بوو، بەوەی ئەوەی 
ئازاری بە پیاوانی ئاسایی دەبەخشی، بۆ ئەم ختوکه یه کیش نەبوو. سوبیێنکۆڤ بە عەقڵییەوە 

ناچێت مرۆڤێک ئەوەندە ئازاری چەشتبێت  و لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا بژێت. ئیڤانه  زله  باجی بێ 
ده ماغییه که ی خۆیدا. توانای به رگه گرتنی ئیڤان بۆ ئه شکه نجه ، هێنده ی توانای دوو پیاو ده بوو.
سۆبیێنکۆڤ هەستی کرد، لەوە زیاتر توانای بەرگەگرتنی ئەشکەنجەی کۆزاخەکەی بەبەرەوە 
نەماوە. بۆچی ئیڤان نەمرد؟ ئەگەر بێتو ئەو قیژە  و هاوارە کۆتایی پێنەیەت، ئەوا ئەم شێت 

ده بێت. بەاڵم هەر کە کۆتایی پێهات، ئیتر نۆبەی ئەم دێت. ئالەوێ یاکاگا 
وەستابوو و به ده م چاودێریکردنه وه  بزه ی ده هات. یاکاگایەک، کە زۆر دەمێک 

نابێت، هەر هەفتەی ڕابردو بوو، سوبیێنکۆڤ ئەوی لە قەاڵ بەدەرنابوو و 
بە قامچی سەگەکان شریقەی لەسەر دەموچاوی هەڵساندبوو. یاکاگا 

بەخۆی سه رپه رشتی ئەم دەبێت. بەدڵنییاییەوە باشترین ئەشکەنجەکانی 
بۆ سۆبیێنکۆڤ هێشتووەتەوە، ئەوانەی خه یاڵ په ی پێنابات و زۆر بە 

نایابی دەمارەکان وێران دەکەن. ئای! ده شێ ئه وه ی ئیڤان ده یچێژێت، زۆر 
سامناک بێت، ئه مه شی له  هاواره کانی ئیڤانه وه  ده رک کرد . ژنە هیندییە 

سوورەکان، کە وەستابوون و خۆیان بەسەریدا چەماندبووەوە، بەرەو دوا 
کشانەوە و دایان لە قاقای پێکەنین و دەستیان بە چەپڵەلێدان کرد. سۆبیێنکۆڤ 
ئەو ئه شکه نجه  دڕندانەیەی ئەوانی بینی، که  ده رحه ق به  ئیڤان ئه نجامیاندا  و 

دەستی بە پێکەنینێکی شێتانە کرد. هیندییە سوورەکان دیقەتی ئەمیان دەدا، چونکە 
پێدەکەنی. بەاڵم سۆبیێنکۆڤ لەتوانایدا نەبوو پێکەنینەکەی خۆی ڕابگرێت.
نەیتوانی ئەو کارە بکات . دووباره  ده سه اڵتی به سه ر خۆیدا شکا. گرژبوونی 

خۆنه ویستانه ی ماسولکەکانیشی، ورده  ورده  نه ده مان. هەوڵیدەدا بیر لە شتی تر 
بکاتەوە، دەستی کرد به  بیرکردنه وه  لە ڕابردووی ژیانی خۆی. دایک  و باوک و 

ئەسپە کورتەبااڵ به ڵه که که   و مامۆستا فەرەنسییەکەی هاتەوە 
بیر، ئەوەی فێری سەمای کردبو و بەدەستی خۆشی بەندێکی 

داڕزاوی کۆنی کتێبەکانی ڤۆڵتێری به دزییه وه  بۆ ئەم هێنابوو. 
هەمدیسان پاریس، لەندەنی خەمناک، ڤییەنای شادمان و ڕۆمای 
بینییەوە. هەمدیسان ئەو گروپه  گەنجە یاخییه ی بینییەوە و ئه و 

خه ونه  شێتانه یه یانی بیر هاته وه ، که  خه ونی ئه میش بوو، خەون 
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بە پۆڵەندایەکی ئازاد  و بە پاشایەکی پۆڵەندییەوە، 
که  لە وارشۆ لەسەر تەختی پاشایەتی دابنیشێت. 

ئای... ئالەوێوه  سه ره تاکه  ده سپێده کات، سه ره تای ئەم 
ڕێگا دوورو درێژە. ئێ باشە، ئەوان هه موو تیاچوون  و 
جگه  له م، که سی تریان نه مایه وه . یەک لەدوای یەک 

تیاچوون. سه ره تا دوانیان لە سان پێتەرسبۆرگ بەدارا 
کران، ئیدی یه ک یه ک دەستی بە ژماردنی ئەو ڕوحە 

قارەمانانە کرد، که  لەنێوچووبوون: یەکێکیان لەالیەن 
پاسەوانی بەندیخانەکەوە ئه وه نده ی لێدرا، تا مرد. 

یه کێکی تریشیان له  رێگا مرد، لەسەر ڕێگای تاراوگه ی 
سوور به خوێن، ئه و رێگایه ی له ژێر چاودێریی پاسه وانه 

کۆزاخییه  کاندا، که  تااڵوی ئه شکه نجه یان ده کرد به  
قوڕگیاندا، ناچارکران ماوەی چه ندین مانگ به سه ریدا 

بێن و بڕۆن. یەکێکی تریان لە قەراغی ڕێگاکەدا کوژرا. 
هەمیشە دڕندایەتییەکی زۆر، دڕندایەتییەکی دڕندە بوو. 
ئەوان بەهۆی تا، لە کانەکاندا لەژێر قامچی گرێگرێداردا 

دەمردن. دوا دوو کەسیشیان دوای هه ڵهاتنیان مردن، 
دوای ئەوەی لە شەڕدا لەگەڵ کۆزاخەکاندا کوژران. 

ئیدی ته نها سوبیێنکۆڤ توانی بە پاسەپۆرت  و پارەی 
دزراوی ئەو موسافیرەی به  ڕاکشاویی لەسەر بەفرەکە 

بەجێیهێشتبوو، خۆی بگەیەنێتە 
کامچاتکا.

هه رگیز دڕندەیی له  
ژیانی نه بووه وه . 
به درێژایی ئەو 

هەموو ساڵە لەنێو 
ئەو دڕندایەتییەدا 

زنجیرکرابوو، 

لەکاتێکدا دڵی الی گه لەری، شانۆ و 
ئاهەنگەکان بوو. ژیانی خۆی بە 

خوێن کڕیبووه وه . وه ک ئه وانی تر 
خەڵکی کوشتبوو، کابرای موسافیری 

کوشتبوو بۆئەوەی دەست بەسەر 
پاسەپۆرتەکەیدا بگرێت. الی 

فه روودزه کانیش کارامه یی خۆی 
سه لماند بوو، بەوەی لە یه ک رۆژدا 

به  شه رتی مردن زۆرانی لەگەڵ 
دوو ئەفسەری ڕوسیدا گرتبوو، 
تا الی فه روودزه کان پله و پا یه   

به ده ستبهێنێت. چونکه  له دوایه وه  
ئەو ڕێگایه  هه بوو بۆ ماوه ی 

هه زاران ساڵ به  نێو سیبیریا و 
ڕوسیادا درێژ ده بوه وه و جگه  له  
رۆشتن بۆ پێشه وه  به  دەریای 

»بیرین«ی تاریک  و بەستودا به ره و 
ئاالسکا به والوه ، هیچ ڕێگایه کی تر 

بۆ هه ڵهاتن بوونی نه بوو.
ڕێگاکە لە دڕندەییەکه وە بۆ 

دڕندەییەکی خراپتر له گه ڵ خۆیدا 
هه ڵیگرتبوو. بەبێ خواردن  و 

بەبێ ئاو بەسەر کەشتی گەنیوی 
فەروودزەکانەوە بوو. پیاوان لە 

ملمالنێ لەگەڵ شەپۆلی بێکۆتایی 
ئاووهەوای خراپ بەسەر دەریایەکی 

 هەڵچودا دەگۆڕان  و دەبوون بە 
ئاژەڵ. ئه وان سێ جار بە کەشتی 
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چارۆکەدار لە کامچاتکاوە بەرەو ڕۆژهەاڵت چووبوون، هەر سێ جارەکەش دوای ئەوەی هەموو 
شێوەیەکی نەهامەتی و حەسرەتێکی زۆریان چەشتبوو، ئه وانه ی به  زیندوویی مابوونه وه ، دووبارە 

بۆ کامچاتکا گەڕابوونەوه . هیچ بوارێک نەبوو بۆ هه ڵهاتن  و هیچ هیوایه کیشی نه بوو به  گه ڕانه وه  
بۆ ئەو جێگایەی لێوەی هاتبوو، چونکە کانه کان و قامچییە گرێگرێدارەکان لە چاوەڕوانی ئەودا 

بوون.
هەمدیسان، بۆ جاری چوارەم  و دواجار، بە کەشتی بەرەو ڕۆژهەاڵت ڕۆشت. لەگەڵ هەمان ئەو 

کەسانەی، کە پێکەوە بۆ یەکەم جار دوورگەی ئەفسانەیی سێلیان دۆزییەوە، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوان نەگەڕابووەوە دواوە تا ئەو سامانه ی بەهۆی ئەو فەرووە زۆر و 

زەبەندانەی دەستیان کەوتبوو، لە ئاهەنگی گەمژانە لە کامچاکا بەفیڕۆ 
بدات. سوێندی خواردبوو هەرگیز نەگەڕێتە دواوە. بە خۆی دەیزانی دەبێت 
بەردەوام بێت بۆئەوەی جاریکی تر بگات بە پایتەختە دڵگیرەکانی ئەوروپا. 

واتا ده بێت به ره و پێشه وه  بڕوات. له به رئه وه  کەشتی گۆڕیبو و لەو واڵتە 
تاریکەدا مابووەوە. هەڤاڵەکانی ڕاوچی سلۆڤیانی  و سەڕەڕۆی ڕووسی، 

مەغۆل و تەتەر و دانیشتوانی ڕەسەنی سیبیریایی بوون و ئەوانە ڕێگایەکی 
خوێنینیان بەنێو دڕندەکانی دونیا تازەکەدا بڕیبوو. گوندی وا هەبوو ئەمان 
سەرلەبەر دانیشتوانەکەیان سه ربڕیبوو، تەنها لەبەرئەوەی بە فەروو باجیان 
بەمان نەدابوو. ئه مانیش بۆ خۆیان لەالیەن سەرنشینانی کەشتیی دیکه وه  

ده کوژران. ئه م و فینلەندییەک تاقانە دوو کەس بوون توانیبێتیان لە سەرنشینانی 
کەشتییەکی لەو بابەتە بە زیندوویی ڕزگاریان بێت  و ناچاربوون هەموو زستانەکەیان 

لە دوورگەیەکی دوورەپەرێزی ئەلیوتەکان بە تەنهایی  و برسێتی ببه نەسەر و دوای 
ئەوە، لە دەمەو بەهاردا لەالیەن کەشتییەکی ترەوە ڕزگار بکرێن. ئەمه ش کاری 

به خت بوو.
بەاڵم سوبیێنکۆڤ هەردەم لەنێو ئەو بەربەرییەتەدا بەند کرابوو. 

لە کەشتییەکەوە بۆ کەشتییەکی تر ده چو و هەرگیز ملیشی 
به گه ڕانه وه  نەدەدا... تا سه رئه نجام له  کەشتییەکدا بوو، کە 

توێژینەوەی لەسەر هەموو کەناری خواروی ئاالسکا دەکرد  و لە 
گروپی دڕەندەکان زیاتر ڕێکەوتی هیچ شتێکی تریان نەکردبوو. 
هه ر جارێکیش له نێوان دوور گه  لێژه کان یان له پاڵ قه مه  شاخه  
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ڕووتوقوته کان له نگه ریان  گرتبا، مانای شه ڕ 
یان زریان بوو. یاخود له الیه ن دانیشتوانی 
ڕه سه نی دوورگه کانه وه ، که  ده موچاویان بۆ 
شه ڕ ڕه نگ کردبوو و به له مه کانیان بۆ نێو 

ئاوه که  تاوده دا، هاتبوون بۆئه وه ی له الیه ن 
باروتی که شتینشینه  گه ڕۆکه کانه وه ، فێری 

وانه یه کی خوێناوی بن.
به ره و خوار به ته نیشت که نار  و به  که شتی 

چارۆکه داره وه  له  رۆشتن به رده وام بوون 
تا له  زه وی کالیفۆرنیای ئه فسانه یی نزیک 

بوونه وه . لێره دا، وه ک ده ڵێن سه رچڵه  
ئیسپانییه کان له  مه کسیکه وه  به  شه ڕ ڕێگای 
خۆیان به ره و باکور کردبوه وه . . ئه و ئومێدی 
به و ئیسپانییه  سه ره ڕۆیانه  بوو، بیری له وه  
کرده وه  سه ره تا هانا بۆ ناوچه کانی ئه وان 

به رێت، ئیتر ئه وه و دوای ئاسانه . گرنگ نییه  
چه ند له  مه کسیک ده مێنێته وه ، ساڵێک... دوو 

ساڵ، چ گرنگییه کی هه یه . چونکه  له وێوه  
سواری که شتییه ک ده بێت و ئه وروپاش ده بێت 

به  هی ئه و. به اڵم ئه وان رێکه وتی هیچ 
ئیسپانییه کیان نه کرد . 
ئه وان ڕووبه ڕووی 

هه مان 
دیواری 

سه ختی  

به ربه رییه کان بوونه وه . دانیشتوانی ده موچاو 
ڕه نگکراو بۆ شه ڕ له  سنووری ئه وپه ڕی 
دونیادا، له  که ناره کاندا ڕاویان نابوون و 

دووریان خستبونه وه . تا له  کۆتاییدا، 
ئه وکاته ی که شتییه ک ژێر ئاو ده که وێت  و 

هه موو سه رنشینه کانی ده کوژرێن، ناخودای 
که شتییه که  ده ست له  گه ڕان هه ڵده گرێت  و به  

به له م به ره و باکوور ده کشێته وه .
ساڵ هات و ساڵ چوو. ئه وکاته ی قه اڵی 

میخایلۆڤسکی ڕێدۆوبت دروستکرا، ئه م له الی 
تێبینکۆف خزمه تی ده کرد. دوو ساڵی له  

کوسکۆکڤیم به سه ربرد. دوو هاوین له  ماوه ی 
مانگی یونیدا توانیبووی له ده م ده ربه ندی 
کۆتزیبوێ بمێنێته وه . له وکاتانه دا خێڵه کان 

له و جێگایه دا کۆده بنه وه  بۆ ئه وه ی ئاڵوگۆڕی 
شتومه ک بکه ن. لێره دا مرۆ ده یتوانی ده ستی 
له  چه رمی ئاسکی به ڵه کی سیبیریایی، عاجی 

دورگه کانی دیۆمێدیس، چه رمی شێری ده ریایی 
که ناره کانی ده ریای به ستووی باکوورو چرای 
به ردینی سه یر بدات، که  له  مامه ڵه ی نێوان 

خێڵه کاندا ده گۆڕدرانه وه ، به اڵم هیچ که سێک 
نه یده زانی ئه و چرا به ردینانه  له  کوێوه  هاتوون 

یاخود بۆ کوێیان ده بردن، له  ده رفه تێکیشدا 
ده ستی له  چه قۆیه کی ڕاوی به رهه می ئینگلیزی 

گیرده بێت. سوبیێنکۆڤ ده یزانی، ئێره  ئه و 
خوێندنگایه ی لێیه،  تیایدا فێری جوگرافیا 

ده بێت. چاوی به  ئه سکیمۆکانی ده ربه ندی 
نۆرتون، خه ڵکی دوورگه ی کینگ و دورگه کانی 
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سانت الورێنس، خه ڵکی پرینس ئۆڤ وێلس  و خه ڵکی پۆینت بارۆ ده که وێت. ئه و شوێنانه  ناو ی 
تریان هه یه   و ماوه ی نێوانیان به  ڕۆژه ڕێ ده پێورێن.

ئه و بازرگانه  دڕندانه  له  شوێنی دوور و چه په که وه  هاتبوون تا بازرگانی به  چرای به ردین و چه قۆی 
پۆاڵیینه وه  بکه ن.. سوبیێنکۆڤ خه ریکی شاتوشوت و ماستاوکردن و ڕه شوه پێدان بوو. هه موو 

ئه وانه ی له  ڕێگای دووره وه  هاتبوون و ئه ندامانی خێڵه  نه ناسراوه کانن، ده هێنرانه  الی ئه و. باسی 
شتی وا ترسناکیان بۆ ده کرد، که  به  عه قڵی هیچ که سێکدا نه ده چوو، بۆ نموونه : باسی گیانه وه ری 

دڕنده ، خێڵی دوژمنکارانه ، دارستانی چڕ که  ڕێده رنابه ی تێیدا، زنجیره  چیای مه زنیان 
ده کرد. به اڵم دوای ئه و هه موو شتانه  هه رده م ده نگۆی مرۆڤی پێست سپی 

سه ری هه ڵده دا؛ ئه وانه ی چاویان شینه   و پرچیان زه رده ، وه کو شه یتانی 
نه عله تی ده جه نگان  و هه رده م به دوای شتومه کی له  فه روو دروستکراوه وه ن . 

ئه وانه  له  ڕۆژهه اڵتدا هه ن ـ زۆر، زۆر دوور له  ڕۆژهه اڵتدا. هیچ که سێ 
نه یبینیون. به اڵم حیکایه ته که یان له ناو خه ڵکیدا باڵوبوو.

قوتابخانه که  قورس بوو. ئاسان نه بوو مرۆڤ له ناو ئه و هه موو دیالێکته   
سه یرانه دا فێری جوگرافیا بێت. له الیه ن مرۆڤگه لێکه وه  فێربێت، که  ئه فسانه 

  و واقیع تێکه ڵ ده که ن  و دووری نێوان جێگاکان به  ژماره ی شه ونخونی ده پێون، 
ماوه کانیش گۆڕانیان به سه ر دێت  و ئه ویش په یوه سته  به وه ی چه ندێ گه یشتن 
به و جێگایه  سه خته . به اڵم له  کۆتاییدا ئه و چپەیه  بیسترا، که  غیره تی دایه به ر 

سوبیێنکۆڤ. له  ڕۆژهه اڵتدا ڕووبارێکی گه وره  هه یه  ئه و چاوشینانه  له  که ناره کانیدا 
نیشته جێن. ڕووباره که  یوکۆنیان پێده وت. له  خوار قه اڵی میخایلۆڤسکی ڕیدۆیت 
ڕووبارێکی تری گه وره  هه بوو، که  ڕووسه کان کویکپاکی پێده ڵێن ، ویته ویته کان 

ده یانوت له  ڕاستیدا ئه و دوو ڕووباره  هه ر یه ک ڕووبارن. سوبیێنکۆڤ، بۆ میخایلۆڤسکی 
گه ڕایه وه  دواوه . له  ماوه ی یه ک ساڵی ڕه به ق به  جۆشه وه  هانی خه ڵکی ده دا به  

جه وله یه کی پشکنین به ره و سه ره وه ی ڕووباری کویکپاک بچن.
دواتر ماالکۆف هات، ڕووسه  دووڕه گه که  ، تا سه رۆکایه تی 

توندوتیژترین، ته ماعکارترین  و دڕو شه ڕانی ترین تاقم بکات، 
که  له  کامچاتکاوه  په ڕیبوونه وه ، وه ک ئه وه ی له  دۆزه خه وه  هاتبن.  
سوبیێنکۆڤ نزیکترین که س بوو له وه وه . پێچه به ده ره  گه وره که ی 

ده لتای کویکپاکیان پشکنی. شاره زاییان له باره ی چیا نزمه کان 

ەم
ەرد

س ەبی
ئەد

157



به ده ستهێنا و نیو هه زار میلی ئینگلیزی به  به له می له  چه رم 
دروستکراو، که  تا لێواری سه ره وه ی به له مه کان به  شتومه کی 

بازرگانی و فیشه ک و ته قه مه نی هه ڵچنرابوو، پێچه وانه ی 
ڕووباره که  ڕۆشتن. مااڵکۆف بڕیاریدا قه اڵکه  له  نوالنۆ 

دروست بکات. سوبیێنکۆڤ هانی ماالکۆفی دابوو پێشڕه وی 
زیاتر بکه ن. به اڵم خێرا به سه رزه مینی  نۆالنۆ ڕازی بوو. 

زستانی درێژ به ڕێوه یه . چاوه ڕوانی کردن باشتر بوو. پێش 
وه ختی هاوینی داهاتوو، ئه وکاته ی سه هۆڵی سه ر ڕووباره که  

نه مابوو، خۆی له  کویکپاک گوم کرد، توانی به  کارکردن خۆی 
بگه یه نێته  شوێنی کۆمپانیای هادسون بایکۆمپانی. ماالکۆڤ 

نه  له  سوبیێنکۆڤ و نه  هیچ که سێکی تر ده نگۆی ئه وه ی 
 نه بیستبوو ، که  کویکپاک و یوکۆن یه ک ڕووبارن .

ئیتر قه اڵکه  دروستکرا. کارێکی زۆره  ملێ بوو. دیواری دارینی 
قه اڵکه  له سه ر ئاهوناڵه ی هیندییه  سووره کانی نوالتۆوه 
به رز  ده بووه وه ، که  قامچی به سه ر پشتیاندا ده باری، ئه و 

قامچییانه ی ده ستی پۆاڵینی چه ته  ده ریاییه کان گرتبووی. 
هیندیی سوور هه بوو هه ڵده هات و ئه وکاته ی ده یانگرت  و 
ده یانهێنایه وه  ، له به رده م قه اڵکه  به  ڕووتی ڕایانده گرت  و 
له وێدا ئه وان و خێڵه که یان فێری ئه وه  ده بوون، که  قامچی 

گرێگرێدار چه ند کاریگه ره . دووان له ژێر ئه شکه نجه دا 
مردن. هه ندێکیان تا له  ژیاندا مابوون 

به  سه قه تی مانه وه . ئه وانی تر 
وانه که یان به  دڵ وه رگرت و 

له وه  زیاتر هه ڵنه هاتن. 
به ر له وه ی قه اڵکه  

به ته واوه تی دروست 
بکرێت، یه که م 

کلوه  به فر باری 

 و ئه وکاته ش کاتی فه روو 
کۆکردنه وه  بوو. باجێکی قورس 
له  خێڵه که  داوا کرا. کوشتن  و 

بڕین و تێهه ڵدان به رده وام بوو و 
بۆ ئه وه شی باجه که  بدرێت، 
ژن و منداڵه کانیان به  بارمته  
گلدابووه وه  و به  شێوه یه کی 
به ربه ری وا هه ڵسوکه وتیان 
له گه ڵدا ده کردن، که  ته نها 

فه روودزه کان ده یانزانی.
به ڵێ، پێشتر خوێنییان تۆو 

کردبوو، هه نوکه  کاتی 
دره وکردنێتی. قه اڵکه  نه مابوو. 

نیوه ی فه روودزه کان له به ر 
ڕووناکی سوتانی قه اڵکه  

کوژرابوون. نیوه که ی تریشیان 
له ژێر ئه شکه نجه  گیانیان 

دابوو . به ته نها سوبیێنکۆڤ 
مابووه وه ، یاخود سوبیێنکۆڤ  و 
ئیڤانه  زله  مابوونه وه ، ئه گه ر 

بێتو مرۆ ئه و شته  بۆڵه بۆڵکه ر و 
نوزه نوزکه ره ی له نێو به فره که دا 

که وتبوو، به  ئیڤانه  زله  بانگ 
بکات. سوبیێنکۆڤ چاوی لێ 

بوو چۆن یاکاگا له به رامبه ریدا 
بزه یه کی گاڵته جاڕی بۆ ده کات. 
هیچ که سێک نه بوو تا به ر له  

یاکاگا بگرێت. نیشانه ی لێدانی 
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گرێی قامچییه کان هێشتا به سه ر ده موچاوییه وه  مابوونه وه . له ڕاستیدا سوبیێنکۆڤ نه یده توانی 
لۆمه ی یاکاگا بکات، به اڵم حه زی له  بیرکردنه وه ی ئه وه  نه بوو، که  ده بێ یاکاگا چی لێ بکات. 

بیری له وه  ده کرده وه ، که  له  ماکاموک، گه وره  سه رۆک خێڵ بپاڕێته وه ، به اڵم بێسوده . دواتر بیری 
له وه  ده کرده وه  ده ستی بپچڕێنێت  و تا مردن له گه ڵیان بجه نگێت. ئه مه ش خێرا  کۆتاییه که ی 

ده هێنێت. به اڵم ئه و نه یده توانی ئه و په ته ی ده ست  و قاچی پێ به ستراوه ته وه ، بکاته وه . له  کاتی 
بیرکردنه وه دا شتێکی تری به  خه یاڵدا هات. به  ده ست ئاماژه ی بۆ ماکاموک کرد و داوای لێکرد 

وه رگێڕێک، که  دیالێکتی که نار ده ریا ده زانێ، بهێنن.
سوبیێنکۆڤ وتی: ئای ماکاموک، ئاره زووی مردنم نییه . من پیاوێکی مه زنم و 

زۆر گه مژه ییه  بۆ من بمرم. ڕاستییه که ی ئه وه یه   من نامرم. من وه کو ئه و 
به دفه ڕانه ی تر نیم.

ته ماشای ئه و شته  نوزه نوزکه ره ی کرد، جارێک له  جاران ئیڤانه  زله  بووه  و به  
سوکایه تی پێکردنه وه  به  په نجه ی پێ تێیژه نی: من له وه  ژیرترم تا بمرم. 

ده زانی، من ده رمانێکی چاکم هه یه . به  ته نها من به و ده رمانه  ده زانم. 
له به رئه وه ی من نامرم، من ئه و ده رمانه ت له گه ڵدا ده گۆڕمه وه .

ماکاموک ئه مری به سه ردا کرد: ئه وه  چ ده رمانێکه ؟.
ئه وه  ده رمانێکی سه یره . سوبیێنکۆڤ بۆ یه ک چاوتروکان، هه روه کو بڵێی مه یلی 
ئه وه ی نه بێت نهێنییه که ی خۆی ئاشکرا بکات، له گه ڵ خۆی کۆششی کرد: من 

ئه وه ت بۆ ده گێڕمه وه . ئه گه ر بێتو یه ک تۆزقاڵ له و ده رمانه  بهێنی به  پێستتدا ئه وا 
پشتت وه کو به رد یان ئاسن ڕه ق ده بێت، که  هیچ چه کێکی تیژ نه توانێ بیبڕێت. 
به هێزترین پیاکێشانی تیژترین چه ک له به رامبه ریدا کاریگه ری نییه . چه قۆیه کی 
له  ئێسقان دروستکراو وه کو پارچه یه ک قوڕی لێ دێت و ده می چه قۆیه کی له  پۆاڵ 

دروسکراو له و جۆرانه ی ئێمه  بۆ ئێوه  پێمان بوو، ده چه مێته وه . بۆ نهێنی ئه و 
ده رمانه  ده ته وێت چیم پێ بده یت؟

ماکاموک به یارمه تی وه رگێڕه که  وه اڵمی دایه وه: من ژیانی خۆتت 
پێ ده به خشم .

سوبیێنکۆڤ به  گاڵته جاڕییه وه  پێده که نی. وتی: ده ستوپێم بکه ره وه  
باپێکه وه  قسه  بکه ین.

سه رۆک خێڵ هیمایه کی کرد  و ئه وکاته ی سوبیێنکۆڤ ئازاد کرا، 
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جگه ره یه کی پێچایه وه  و دایگیرساند.
ماکاموک وتی: قسه کانی تۆ شێتانه یه . هیچ ده رمانێکی له و 

بابه ته  بوونی نییه . ناکرێت بوونی هه بێت. ده مه  چه قۆیه کی تیژ 
له  هه موو داووده رمانێک به هێزتره .

سه رۆک خێڵه که  پێشنیاره که ی به دڵ نه بوو، به اڵم له گه ڵ 
ئه وه شدا ملی بۆ دا. له  ڕاده  به ده ر زۆڵێتی فه روودزه کانی بینیوه  . 

نه یده توانی به  ته واوه تی گومان بکات.
ئه مه ی پێڕاگه یاند: من ژیانی خۆتت پێده ده مه وه ، به اڵم تۆ نابیت 

به  کۆیله ی من.
»له وه  زیاتر«.

سوبیێنکۆڤ به  شێوه یه کی وا سارد یارییه که ی خۆی ده کرد، 
که  هه ر وه کو بڵێی مامه ڵه ی چه رمی ڕێوییه ک بکات. »ئه وه  

ده رمانێکی زۆر گه وره یه . گه لێک جار ژیانی منی ڕزگار کردووه . 
من تاخوڕکێک به  سه گه کانه وه  و شه ش له  ڕاوچییه کانتم ده وێت، 

تا جێگایه ک له گه ڵم که ون، که  یه ك شه ونخونی له  میخایلۆڤسکی 
ڕێدۆوبته وه  دووره ».

ئاوه ها وه اڵمی درایه وه : تۆ ده بێ لێره  بمێنیته وه  و ئێمه  فێری 
هه رچی شتی شه یتانیت هه یه ، بکه یت .

سوبیێنکۆڤ شانی بۆ هه ڵته کاند و به  بێده نگی مایه وه . ده بێت 
نه فه سی جگه ره که له نێو ئه و هه وا سارده دا  به  با بدات، 

نیگایه کی فزولییانه شی به  الی ئه وه ی له  
کۆزاخه که  مابووه وه ، کرد.

له  پڕێکدا ماکاموک هیمای بۆ ملی 
پۆله نییه که  کرد، شوێنی 

برینێکی بڵێسه دار فیتنه یی 
له سه ر ئه وه  کرد، که  

سوبێینکۆڤ له کاتی شه ڕه  
چه قۆکردنێک له  کامچاکا، 

پێکراوه . »ئا ئه وه  شوێنی 
چه قۆیه . ده رمانه که  باش 
نییه . ده رمانه که  له  ده می 
چه قۆکه   به قوه تتر نییه ».

سوبیێنکۆڤ باش بیری لێ 
کرده وه : ئه و که سه  پیاوێکی 

به هێز بوو، که  چه قۆکه ی 
لێدام. له  تۆ به هێزتر، 

له  به هێزترین که س له  
ڕاوچییه کانت به هێزتر، له و 

به هێزتر.
هه مدیسانه وه  په نجه ی 

پێی به ر چه رمه که ی الی 
کۆزاخه که  که وت ـ ئه و 

دیارده   ترسناکه ی، که  ئیتر 
هیچ هۆشێکی به به ردا 

نه مابوو، به اڵم ژیان، له نێو 
له شی له  په لوپۆ که وتووی 

دوای ئه شکه نجه دان، 
ده ستی خۆی گیرکردبوو و 
نه یده ویست به  ئاره زووی 
خۆی ده ستی لێ به ربدات.

)ده رمانه که  بێهێزیش بوو. 
چونکه  له و جێگایه دا هه ندێ 

به ری ڕووه ک نه بوو، که  له  
جۆرێکی تایبه ته ، من ده بینم 

له  واڵتی ئێوه  به لێشاو 
هه یه . لێره  ده رمانه که  زۆر 
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به هێز ده بێت.
ماکاموک وتی: من ڕێگات پێده ده م به  ڕووباره که دا به ره و سه ره وه  سه ربکه ویت، تاخوڕک  و 

سه گه کان  و ئه و شه ش ڕاوچییانه ی ده بێ بتپارێزن، پێتده درێت.
یه کاویه ک ئه م وه اڵمه  سارده ی به دوادا هات: تۆ خاوه خاوت کرد. تۆ سوکایه تیت به  ده رمانه که ی 

من کرد. چونکه تۆ،  ئه وکاته  به  مه رجه کانی من ڕازی نه بوویت. له به رئه وه  گوێ بگره ، من 
داخوازی زیاترم هه یه . من چه رمی سه د سه گاڵوم ده وێت. 

به  گاڵته جاڕییانه  زه رده خه ی بۆ کرد: سه د پاوه ن ماسی وشک  کراوم ده وێت. ماکاموک 
سه ری ڕه زامه ندی بۆ له قاند، چونکه  گه لێک له و ماسییه یان هه بوو، زۆر به  

ئاسانی ڕاو ده کرێت. )دوو تاخوڕکم ده وێت ـ یه کێکیان بۆ خۆم و ئه وی 
تریشیان بۆ فه روو و ماسییه کانم. ده بێ تفه نگه که شم بۆ بگه ڕێندرێته وه . 

ئه گه ر تۆ یه کسه ر ڕازی نه بیت، ئه وا نرخه که ی خێرا هه ڵده کشێت.
یاکاگا چپاندییه  گوێی سه رۆک خێڵه که وه .

ماکاموک پرسی: باشه  ئێمه  چۆن بزانین، که  ده رمانه که ی تۆ به ڕاستی 
کاریگه ره ؟

»زۆر ئاسانه . سه ره تا من ده چم بۆ نێو دارستان«.
هه مدیسانه وه  یاکاگا چپاندییه  گوێی ماکاموکه وه ، که  به  گومانکردن و 

بیرکردنه وه وه  ڕسته یه کی جیاوازی ده ربڕی.
سوبیێنکۆڤ به رده وام بوو له  قسه کردن: تۆ ده توانی بیست له  ڕاوچییه کانت له گه ڵم 

بنێری تا چاودێریم بکه ن. تۆ ده زانی، من ده بێ ئه و به ری ڕووه ک  و ڕه گانه ی من 
ده رمانه که ی پێ دروست ده که م، په یدا بکه م. پاشان دوای ئه وه ی تۆ تفه نگه که م و 

دوو تاخوڕک له  ماسی و چه رمی سه گاڵوم ده ده یتێ  و ئه و شه ش ڕاوچییه  هه ڵده بژێری، 
که  ده بێ دوای من بکه ون ـ ئا، ئه وکاته  من ئاماده م. ده رمانه که  به  ملی خۆمدا 

ده هێنم و ملم ده نێمه  سه ر ئا ئه و داره . پاشان ده توانیت ڕێگه  به  
به هێزترین ڕاوچیت بده ی پاچه که  هه ڵبگرێت و سێ جار له  ملمی 

بدات. تۆ به  خۆت ده توانی ئه و سی جاره  له  ملم بده یت.
ماکاموک به  ده می داچه قیوه وه  وه ستابوو و وشه  به  وشه ی دوا 

به ڵگه ی سیحری که م هاوتای فه روودزه که ی وه رگرت.
پۆڵه نییه که  یه کسه ر ئه وه ی خسته  سه ر: به اڵم، ده بێ من به  
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خۆم دوای هه ر له  مل دانێک ده رمانی تر به  ملمدا بسووم. 
پاچه که  قورس و تیژه  و من نامه وێت هیچ هه ڵه یه ک بکرێت.

له پڕێکدا ماکاموک ڕه زامه ندی نیشاندا: هه موو ئه و شتانه ی 
تۆ داوات کردووه ، پێت ده درێت. هاواری کرد: ده ست به  

دروستکردنی ده رمانه که ت بکه .
سوبیێنکۆڤ شاگه شه  بوونی خۆی شارده وه . یارییه کی 
زۆر گه وره ی ده کرد و بۆی نه بوو هیچ هه ڵه یه ک بکات. 
به  له خۆبایی بوونێکه وه  وتی: تۆ زۆر خاوه  خاوت کرد، 

ده رمانه که ی من سوکایه تی پێکراوه . بۆئه وه ی له و گوناحه ی 
به رامبه ر به  ده رمانه که  کردووته ، لێت خۆش بم، ده بێ 

کچه که تم پێبده یت.
په نجه ی بۆ کچه که  درێژ کرد. بوونه وه رێکی تۆزێک سه رنج 

ڕاکێش بوو، چاوێکی تۆزێ خێل بوو و دانێکیشی وه کو 
هی گورگ ڕووی کردبووه  ده ره وه . ماکاموک توڕه  بوو، 

به اڵم پۆله نییه که  له سه ر دان به  خۆداگرتنی خۆی مایه وه  ، 
هه مدیسان جگه ره یه کی تری پێچایه وه  و دایگیرساند.

هه ڕه شه ی کرد: خێراکه ، ئه گه ر ده ستوبرد نه بیت، ئه وا له وه  
زیاتر داوا ده که م.

له نێو ئه و بێده نگییه ی به دوای ئه وه دا  هات، ئه و دیمه نه  
دڵته نگه ی باکووری دونیا کاڵبووه وه . له ناخی خۆیه وه  
هه مدیسان نیشتمان و فه ره نسای 

بینییه وه  و ئه وکاته ی ئه و کیژه ی 
دانێکی وه ک هی گورگ بوو، 

بینی، کیژێکی تری 
گۆرانیبێژ و سه ماکه ری 

بیرکه وته وه ، که  
جارێک له  جاران 

له وکاته ی به گه نجی 

هاتبووه  پاریس و ئاشنایی له گه ڵدا 
په یدا کردبوو.

ماکاموک لێی پرسی: کیژه که ت بۆ 
چییه ؟

سوبیێنکۆڤ به  چاوێکی 
ڕه خنه گرانه وه  له  کچه که ی ڕوانی: 
بۆئه وه ی له وکاته ی به ره و خواری 
ڕووباره که  ده ڕۆم، له گه ڵمدا بێت. 
ئه و کیژه  ده بێ ببێت به  ژنێکی 

باش  و ژن  و ژنخوازی له گه ڵ تۆدا 
بکه م  و سه ربه رزییه  خوێنمان 

تێکه ڵ بێت ، که  بایی نرخی 
ده رمانه که ی منه .

هه مدیسان کیژه که ی 
وه بیرکه وته وه ، که  گۆرانی 

ده چڕی و سه مای ده کرد و 
له به رخۆیه وه  و به  ده نگی به رز 

ناره ناری گۆرانییه کی تری 
ده وته وه ، که  ئه و کیژه  فێری 
کردبوو . دووباره  ئه و ژیانه ی 
جارانی خۆی ژیایه وه ، به اڵم 
به  شێوه یه کی دووره په رێز  
و ناشه خسییانه وه   و وێنه ی 

یاده وه رییه کانی نێو ژیانی خۆی 
ده بینی، که  هه روه کو بڵێی له نێو 
کتێبێک له  باره ی ژیانی که سێکی 

تره وه  بێت. له  پڕێکدا ده نگی 
سه رۆک خێڵه که  بێده نگییه که ی 

ئەدەبیسەردەم

162



بڕی، وای له م کرد، ڕابچڵەکێت.
ماکامۆک وتی: با وابێت. له وکاته ی به ره و خواری ڕووباره که  ده ڕۆیت، کیژه که  له گه ڵ خۆت ده به یت، 
به اڵم ده بێ ئه وه ت له ال ڕوون و ئاشکرا بێت، که  من بیرم له وه  کردووه ته وه ، خۆم به و پاچه  سێ جار 

له  ملت ده ده م.
به اڵم ده بێ له  ماوه ی نێوان هه ر پاچ لێدانێکدا به  ده رمانه که  ملمی پێ چه وربکه یته وه . 

سۆبیێنکۆڤ به  شێوه یه کی وا ئه مه ی وت، به وه ی ده کرد نیگه رانییه ک، خراپ شاردرابێته وه .
له  ماوه ی نێوان هه ر لێدانێک، ده رمانی تر به  ملتدا ده هێنم. لێره دا ڕاوچی وای 

لێیه  چاودێری ئه وه  بکه ن، که  تۆ نه توانی هه ڵبێیت. بڕۆ نێو دارستانه که   و 
ده رمانه کانی خۆت بچنه وه .

ته ماعکاریی پۆڵه نییه که ، ماکامۆکی له  باره ی باوه ڕهێنان به  هێزی 
ده رمانه که،  دڵنییاکرده وه . جگه  له و ده رمانه  هیچ شتێکی تر نه بوو وا له  

مرۆڤ بکات له  سێبه ری مه رگدا مامه ڵه ی ژیان بکات.
له وکاته ی پۆڵه نییه که  به  خۆی و پاسه وانه کانییه وه  له پشت دار 

سنه وبه ره کانه وه  ونبوون، یاکاگا به  گوێی ماکاموکدا چپاندی: جگه  له وه ش، 
ئه وجا دوای ئه وه ی فێری ده رمانه کان ده بیت، زۆر به  ئاسانی ده توانی له ناوی 

به ریت.
ماکاموک وه اڵمیدایه : به اڵم چۆن بتوانم له ناوی به رم؟ ده رمانه که ی ئه و ڕێگا به وه  

نادات.
یاکاگا وه اڵمیدایه وه : هه موو کاتێک جێگایه ک ده بێت ئه و ده رمانی پێدا نه هێنابێت . 
ئێمه  له و پارچه یه ی له شی  ده ده ین تا بیکوژین. ڕه نگبێ ئه وه  گوێی بێت. ئا به ڵێ 

ڕه نگه  به ته واوه تی ئه وه  بێ. ئێمه  تیرێک ده چه قێنینه  نێو گوێیه کییه وه  و له وی 
تریانه وه  ده ریده هێنین. یاخود ڕه نگه  چاوی بێت. به  دڵنییاییه وه  ده رمانه که  

به ته واوه تی تیژه   و ناکرێت به  چاودا بهێنرێت.
سه رۆک خێڵه که  سه ری بۆ له قاند: تۆ زرنگیت، یاکاگا، به س ئه گه ر 
بێتو ئه و خاوه نی شتێکی تری ئاوه ها شه یتانانه  نه بێت، له وکاته ی 

ئێمه  له ناوی ده به ین.
ئه و ده مه ی سوبیێنکۆڤ خه ریکی کۆکردنه وه ی که ره سته کانی 

ده رمانه که ی بوو، به  هیچ شێوه یه ک کاتی به فیڕۆ نه ده دا. 
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به  شێوه یه کی گشتی هه ر شتێک بهاتایه ته  به رده ست، 
هه ڵیده بژارد و ده یچنییه وه . شتی وه کو گه اڵی ده رزیله یی 

سنه وبه ر، توێکڵی ژێره وه ی ده وه نی بی، تیلمێک له  توێکڵی 
داربێتوال. یه ک حه مکه  به ری خورپه چنه ، وای له  ڕاوچییه کان 
کردبوو، ئه وانیش بۆ خۆیان له ژێر ئه و به فره ی زه وییه که ی 

پۆشیبوو، به  هه ڵکۆڵین ده ریبێنن. هه ندێک ڕه گی سه رمابردوو 
زه خیره که ی ته واو کرد  و پێش ئه وانی تر دووباره  گه ڕایه وه  

دواوه  بۆ ئۆردوگاکه .
ماکامۆک و یاکاگا له  ته نیشتییه وه  چه مابوونه وه . سۆبیێنکۆڤ 

ئه و که ره ستانه ی سوبیێنکۆڤ له  نێو مه نجه ڵێک، که  ئاوی 
کواڵوی تیادا بوو، هه ڵده ڕشت، ئه وانیش که ره سته کانیان 

یاداشت ده کرد.
ئه وه ی بۆ ڕونکردنه وه : گرنگه  یه که م جار به ری خورپه چنه  له  
مه نجه ڵه که  نرێ . هه روه ها ئا به ڵێ شتێکی تریش ـ په نجه ی 

پیاوێک. لێره دا یاکاگا، ڕێگام بده  په نجه ت ببڕمه وه .
به اڵم یاکاگا ده ستی بۆ پشتی خۆی برد و زۆر ترسناک ده هاته  

پێشچاو.
سوبیێنکۆڤ ده پاڕایه وه : ته نها په نجه یه کی بچکۆالنه .

ماکاموک فه رمانیدا: یاکاگا، په نجه که تی پێبده .
یاکاگا کردی به  بۆڵه  بۆڵ و هێماشی  بۆ پاشماوه ی ئه و 

هه موو ده رزه نه  خه ڵکه ی له سه ر به فره که  
که وتبوون  و تا مردن ئه شکه نجه  

درابوون، کرد: یه ک حه مکه  
په نجه  له م ده وروبه ره دا 

هه یه .
»ده بێ په نجه که  هی 

پیاوێکی زیندوو بێت«.
یاکاگا چوو بۆ الی 

کۆزاخه که   و په نجه یه کی ئه وی 
بڕییه وه .

ئه و یادگارییه  پیرۆزه  
خوێناوییه ی بۆ پۆڵه نییه که  

فڕێدایه  سه ر به فره که  و ڕونیشی 
کرده وه  : هێشتا نه مردووه . 

هه روه ها په نجه یه کی باشه  
چونکه  ئه ستوره .

سوبیێنکۆڤ له ژێر مه نجه ڵه که وه  
خستییه  سه ر ئاگره که وه   و 

ده ستی به  گۆرانی چڕین کرد. 
گۆرانییه کی عه شقی فه ره نسی 

بوو، به  شکۆوه  به  سه ر 
مه نجه ڵی سه ر ئاگره که وه  

ده یچڕی.
ڕوونی کرده وه : به بێ ئه م 

وشانه  ده رمانه که  بێ نرخه . 
به هێزترین به شی ئه و ده رمانه  

له  وشه  پێکدێت. ته ماشاکه  
هه موو شتێک ئاماده  بوو.

ماکاموک داوای لێکرد: 
له سه ره خۆ وشه کان دووباره  

بکه ره وه ، تاوه کو من فێری ببم.
»پێش کۆتایی تاقیکردنه وه که  

نا. ئه وکاته ی پاچه که  سێ 
جار له سه ر پشت ملم 

هه ڵده به زێته وه ، ئه وکاته  ئه و 
وشه  نهێنییانه ت پێ ده درێت«.
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ماکاموک به  په رێشانییه وه  وتی: به اڵم ئه گه ر ده رمانه که  ده رمانێکی باش نه بوو.
سوبیێنکۆڤ به  توڕه ییه وه  به ری کرده  الی ئه وه وه : ده رمانه که ی من هه رده م باشه . ئه گه ر بێتو 

ده رمانه که به  شێوه یه ک له  شێوه کان  باش نه بوو، ئه وا ئه وه ی له گه ڵ ئه وانی تردا کردتان، له گه ڵ 
منیشدا بیکه ن. هه ر جاره و پارچه یه کم لێ بکه نه وه  وه ک ئه وه ی پارچه یه کتان له و کرده وه . په نجه ی 

بۆ کۆزاخه که  درێژ کرد: هه نوکه  ده رمانه که  سارد بووه ته وه . بۆیه  به  گه ردنی خۆمیدا ده سووم.
به  زۆر جدییه یه وه  له سه ره خۆ به  ئاوازێکی خۆشه وه  سرودی »مارسیلێزی« چڕی، هاوکات زۆر به  

ڕێکوپێکی ئه و شته  کواڵوه  نه عله تییه ی  به  پشتی ملی خۆیدا ده ساوی.
هاوارێک ئه و نمایشه ی ئه وی ڕاگرت. کۆزاخه  زه به الحه که  به  زۆر له  خۆکردنه وه  

له سه ر ئه ژنۆکانی خۆی وه ستا. ئه وکاته ی ئیڤانه  زله  له نێو به فره که  له ژێر 
ڕاچڵه کینی عه جایه به وه  ده ستی به  خۆ هه ڵدان به مالو به والدا کرد، 

نوالنییه کان به  پێکه نین و هاوار و چه پڵه ڕێزانی سه رسوڕمانه وه  کاردانه وه یان 
له به رامبه ریدا نیشاندا.

سوبیێنکۆڤ هه ستی به  ناساغی خۆی ده کرد  و دڵتێکچونه که ی خۆی 
شارده وه  و وای نیشاندا، که  توڕه یه .

سوبیێنکۆڤ وتی: ئه وه  به که ڵک نایه ت. کۆتایی پێبهێنه  و ئه وجا ده رمانه که  
تاقی ده که ینه وه . یاکاگا سه رپه رشتی ئه وه  بکه  تا ئه و هاتوهاواره  کۆتایی 

پێدێت. 
دوای ئه وه ی ئه وه  جێبه جێ کرا، سوبیێنکۆڤ ڕووی کرده  ماکاموک: له بیرت نه چێ، 

ده بێ زۆر به  قایمی له  ملم بده یت. ئا ئه مه  کاری منداڵ  و مه زم نییه . ئه وه تا پاچه که  
بگره  ده ست و به  هێزمه که یدا بکێشه  تاوه کو ببینم، که  تۆ وه کو پیاو پاچ ده وه شێنیت.
ماکاموک فه رمایشتی ئه وی به جێهێنا، دووجار بێخه وش  و به  هێز، پاچه که ی وه شاند، 

به شێوه یه ک چڵیشێکی ئه ستوری لێ داماڵی.
سوبیێنکۆڤ ته ماشای ئه و بازنه یه ی ده کرد ئه نلیته  دڕنده کان 

دروستیان کردبوو، به  شێوه یه ک له  شێوه کان به  سیمبولی ئه و 
دیواره  به ربه رییه ی ده کرد، که  هه ر کاتی خۆی پۆلیسی قه یسه ر 

بۆ یه که مین جار له  وارشۆ ده ستگیریان کردبوو، تیایدا به ند 
بووه . »زۆر باش بوو. پاچه که ت بگره  ده سته وه ، ماکاموک، له وێ 

ڕاوه سته . من له سه ر زه وییه که  ڕاده کشێم. ئه وکاته ی من ده ستم 
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به رز ده که مه وه،  هه رچه نده  هێزت تیایه  له  ملم ده ده یت. 
ئاگاداربه  نه وه کا که سێک له  پشتته وه  وه ستابێت. ده رمانه که  
چاکه  و ڕه نگه  پاچه که له سه ر پشتی ملی من  هه ڵبه زێته وه  و 

له  ده ستی تۆ ده ربچێت.«
له و دوو تاخوڕکه  رامابوو سه گه کانی پێوه  به سترابوونه وه  و 
له  فه روو  و ماسی بارکرا بوون. تفه نگه که ی له سه ر چه رمی 
سه گاڵوه کان  دانرابوو. ئه و شه ش ڕاوچییه ی ده بووایه  ببن 

به  پاسه وانی، به  ته نیشت تاخوڕکه کانه وه  وه ستابوون.
پۆڵه نییه که  به  فه رمایشت کردنه وه  وتی: کوانێ کچه که ت؟ 

به رله وه ی تاقی کردنه وه که  به رده وام بێت، به ته نیشت 
تاخوڕکه که وه  ڕایگره .

ئه وکاته ی ئه و شته  کرا، سوبیێنکۆڤ له سه ر به فره که  
ڕاکشا و وه کو منداڵێکی ماندوو، که  ده یه وێت بنوێ، سه ری 

له سه ر هێزمه که  دانا. گه لێک سااڵنی ناخۆشی بردبووه  
سه ر، لێره دا به ڕاستی ماندوو بوو.

سوبیێنکۆڤ وتی: من به  تۆ و به  هێزی تۆ پێده که نم، ئه ی 
ماکاموک. له  ملم بده .. به  قایمی له  ملم بده .

ده ستی به رزکرده وه . ماکاموک پاچه که ی به رزکرده وه ، 
پاچێکی ده م پان بۆئه وه  دروستکرابوو تا به  پانی کۆڵه که  
داری پێ بتاشرێت. پاچه  پۆاڵینه  تازه  له  هه سان دراوه که ، 

به سه ر سه ری ماکاموکه وه  بریقه ی 
ده داو و پاشان به سه ر گه ردنی 
ڕووتی سوبیێنکۆڤه وه  

به ربووه وه . ڕێک و ڕاست 
گۆشت و ئێسقانی 

بڕی  و له سه ر 
هێزمه که ی ژێر 

ملی گیربوو. دڕنده  

سه رلێشێواوه کان چاویان لێ بوو 
چۆن سه ره که  یه ک مه تر دوور له  

له شه که ی، که  خوێن فیچقه ی لێوه  
ده کرد، هه ڵبه زییه وه .

 بوو به سه رلێشێوان  و بێده نگی، 
هاوکات له سه رخۆ له وه  تێگه یشتن 

هیچ ده رمانێک بوونی نه بووه . 
فه روودزه که  کاڵوی کردبووه  سه ر 

هه ر هه موویان. وه ک تاقانه ی 
نێو هه موو به ندکراوه کان، خۆی 
له ده ست ئه شکه نجه  ڕزگارکرد. 

ئه مه ش یارییه کی براوه  بوو 
کردبووی. زریانێک له  قاقای 

پێکه نین ده ستی پێکرد. ماکاموک 
له  شه رما سه ری شۆڕ کردبوو. 
فه روودزه که  هه ڵیخه ڵه تاندبوو. 

ماکاموک ڕووی وه رچه رخاند و 
به لۆژه لۆژ و به  سه رشۆڕییه وه  

ئه وێی به جێهێشت. ڕووی نه مابوو. 
تا مرد نیشانه ی شه رمه زاری 

به دوایه وه  بوو و لێی نه بووه وه . 
هه رکاتێکیش له  به هاران خێڵ 

کۆده بوونه وه  بۆئه وه ی ڕاوه  
ماسی سالومون بکه ن، یاخود به  
هاوینان بۆ ئاڵوگۆڕی شتومه ک 
کۆده بوونه وه ، حیکایه تی ئه وه ی 

چۆن فه روودزێک به  هێمنی مرد، 
ته نها به هۆی ئه وه ی یه ک جار 
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له الیه ن ئابڕوچووه وه  له  ملی درابوو،  به رده وام له دیار ئاگردان ده یانگێڕایه وه .
گوێی له  پرسیاری بێشه رمی که سێک ده بێت بۆ شکاندنه وه ی ئه م  ده ڵێت: ئابڕوچوو 

کێیه ؟ وه اڵمه که شی  ئه مه  ده بێت: »ئای، ئابڕوچوو. جارێک له  جاران 
به رله وه ی سه ری فه روودزێک له  ملی بکاته وه ، ناوی ماکاموک بووه «.

سەرچاوە:
 Novellen )tappa ansiktet( finns ocksa som sida: 99-114 i )Livet pa

drift(, Noveller, av Jack London, oversattning Bertil Falk, 2003
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تۆ مه چۆ بۆ شه ڕ
ماردین ئیبراهیم

چاپكراوی غه زه لنووس

ناوه ندی غه زه لنووس بۆ چاپ و باڵوكردنه وه ، له  دووتوێی 140 
الپه ڕه دا، كۆی شیعره كانی ماردین ئیبراهیم ـ ی له  چاپ دایه وه . 
ماردین ئیبراهیم له و نووسه رانه یه،  كه  كه م ده نووسێت و كه میش 

باڵو ده كاته وه . ئه م ده فته ره شیعرییه یش له  نۆ تێكست پێك 
هاتووه ، به  ناونیشانه كانی: »خه دیجه ، تۆ مه چۆ بۆ شه ڕ، فالورا 
و پڵنگه كان، ڕافائیل، پێنج پیاوی وه حشی بووین، خوشكه كانم، 

تاعوون، یاسه مینه كانی مردن و ماریانا.«
تۆ مه چۆ بۆ شه ڕ، له  ماوه ی ڕابردوودا و له  ماڵی وه فایی، له  
هه ولێر، به  ئاماده بوونی نووسه ر، باڵو كرایه وه  و هه ر یه ك له  
پێشه وا مه حه ممه د و بڕوا به رزنجییش، له  باره ی شیعره كانه وه  

كورته باسێكیان پێشكه ش كرد.
ماردین ئیبراهیم، جگه  له  شیعر، ڕۆمانیش ده نووسێت. دوو ڕۆمانی 
به  ناوه كانی »خه ونی پیاوه  ئێرانییه كان« و »كه وتنی بۆره قه اڵ« 

وه  له  چاپ داوه .
تۆ مه چۆ بۆ شه ڕ، ئێستا، له  كتێبفرۆشییه كاندا ده ست ده كه وێت.
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له بیست و  سێ ساڵیدا له ساڵی ١٩٩٦، پاش سه فه رێکی دوور و درێژ به پاس، وه ك په نابه رێکی 
قاچاخ، گه شتمه جێگایه ك پێیان ده گوت ئۆتۆگار. به پێچه وانه  ی سه فه ره که ی کا له رۆمانی به فری 
ئۆرهان پاموکدا، من له سنوره وه  هاتم بۆ ئه سته نبول. له دۆخ بایه زیده وه؛ شاری مه ال مه  حمودی 
بایه زیدی، هێنده دوور نییه له قارس ـه وه، که کا سه فه ری بۆ ئه كات. سه فه ری من ره دووکه  وتنی 
خه ونێک بوو، له ڕۆژانی جه نگی یه  كتر کوشتن له کوردستان. من نه هاتم بۆ ئه و شاره  بۆ ئه وه ی 

بێم بۆ ئه و شاره. من هاتم بۆ ئه و شاره بۆ ئه وه ی برۆم بۆ کیشوه رێکی تر. که له سه ر 
پرده كه په ڕینه وه، جوگرافیانه ده چووینه کیشوه رێکی تر به اڵم گۆرینی جوگرافیا 

ته نها گۆرینی جوگرافیا بوو. ئیسته نبول شارێکه، وه ك  زۆر شاری تر پڕ له 
شاری تر له هه ناوی خۆیدا، له پانتایی تایبه ت، به ده وڵه مه ندان، به هه ژاران، 
به مامناوه ندان، به ئاینداران، به عه لمانیان به سۆزانیان به ئه وانیتر. که 
له رۆژئاواوه دێت بۆ تورکیا؛ تورکیا رۆژهه اڵتیانه ده رده که وێت. که له 

له رۆژهه اڵته وه دێیت بۆ تورکیا، به تایبه ت جێگایه كی وه ك ئیسته نبول 
رۆژئاواییانه ده رده که وێت. ئه مه نیشانه ی ئه وه یه که چه ند هه ڵه یه دیدی 

ئێمه بۆ دونیا. 
من مرۆڤێکی نایاسایی بووم. نایاسایی بوونم مرۆڤبوونمی خستوه 

ژێر گومانه وه. له دونیای ئه  مڕۆدا گه ر مرۆڤبوون له شێوه ی 

ئیستنه بول: 
یاده وه ری پیاوێکی نادیار
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هاوواڵتیبووندا 
ده رده که وێت ئه وا هاوواڵتیبوون 

په یوه سته به خاک و سیسته مه وه. 
مرۆڤ ته نها له نێو خاک و  له ژێر 

سیسته مێکدا هاوواڵتییه. یان له 
ڕاستیدا ته نها له هه ناوی پانتاییه كی 
ته سکی گۆی زه وی و له ژێر سایه ی 

چه ند سیسته  مێکی که م. من له 
سیسته مێکی ناهاواڵتییه وه، به 

نایاسایی، ده مگوازته وه به قاچاخ و 
نهێنی بۆ هه ناوی سیسته مێک به 

هیوای ئه وه ی ببمه هاواڵتی و مرۆڤ له 
پانتاییه كی تردا له ژێر سیسته مێکی 

تردا. من نه مده ویست ببم به که سێکی 
تر، سه ردارێکی تر، ئه وه ی ده مویست 
ببم به خۆم. ڕێگه م بدرێت خۆم بم. 

بڤه ترین شته خۆت بیت له رۆژهه اڵت. 
وه ك نایاساییه ك که گه شتین ده بێ 

ئاگامان له خۆمان بێت، زۆر له 
که سه كان و شته كان نه ڕوانین. بێده نگ 

به دوای رێبه ره که ماندا برۆین هه تا 
ده مانگه یه نێته جێگایه کی سه المه ت. 

ئێمه ده بوو بشاردرێته وه. نه  ده بوو 

ببینرێین. مرۆڤێکی نه بیراو، نه ک له جۆری پاڵه وانی 
رۆمانه كه ی، رۆماننوسی ره ش پێستی ئه مریکی رالف 
ئیلسۆن، که به ده ست نه بینراوێتیه كی ئه نقه سته وه 

ده ناڵێنی له میانه ی سیسته می ڕه گه زپه رستی 
ئه مریکیدا. ئێمه هیوامان وه ها بوو نه بینرێین، 

هاوارمان نه ده كرد بۆ ئه وه ی ببینرێین. سوپاسی 
ئه وانه مان ده کرد که به الماندا تێده پەڕین و 

نه یانده بینین. حه زمان ده كرد وه ك دێو، وه ک دێوزه مه، 
وه ك جنۆکه وابین. له وێ بین و له وێ نه بین. 

پاش ئۆتۆگار، که گه راچی پاس بوو، به کۆمه ڵ 
بردیناین بۆ فاتیح. وه ها باشتره بۆ کۆ قسه بکه م، 

چونکه من ته نها نه بووم چه ندینی تری وه ك من له 
گه ڵمدا بوون. مێگه ل ئاسا ئه وانیش بێده نگ، بێده نگ 

سه ری هه مان رێگایان ده گرت. به ئاژه ڵ بوون له 
سه فه رێکی وه ها دا ئاساییه. له ده ستدانی هه موو 
ئیراده یه ك، هه موو خواستێک، هه موو زانیاریه ك 

هه موو تایبه تمه ندیه ك ته نها وه ک ئاژه ڵت پێده كات. 
»دیاره لێره دا هه ست به جۆرێک له ناره حه تی ده که م 

له م به  راورده دا، له مێژووی بیری مرۆڤدا ئه م دیارده ی 
خۆ به راوردکردنی مرۆڤ به ئاژه ڵ هه میشه خۆ 

به بااڵبینین، قه یرانێکی گه وره ی هێناوه ته ئاراوه، 
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ئه مه کێشه یه كی فه لسه فی، ئه خالقی، سیاسی، ئابورییە«. دیاره وه ك له زۆر کۆمه ڵگای تردا؛ به 
ئاژه ڵ بوون له کۆمه ڵگای کوردیدا به سوکایه تی ته ماشا ده كرێت. به اڵم کردنی مرۆڤ به ئاژه ڵ 

به بێ ناولێنانی ئاساییه. یانی ئاژه ڵ بوون به کرده وه ئاساییه، ئاژه ڵ بوون به ناو بڤه یه. ده كرێت 
سیسته مێکی سیاسی له ئاژه ڵ که  متر ماف بە ره عیه ته که ی بدات، به اڵم ناویان لێبنێت هاوواڵتی و 

هه موو دڵخۆش بن.  
بوون له گه ره كی فاتیح جۆرێک بوو له رێکه وتێکی گاڵته ئامێز. سوڵتان موحه مه د له سه ده ی پانزه 

ئه و شاره ی فه تحکرد، وه ك ئه ده بیاتی ئیسالمی فراوانخوازی وه ها ناوی ده بات. ئێمه به خشکه ی 
هاتبووین بۆئه وه ی که س پێمان نه زانێت و تێپه رین. ئێمه ئامانجمان فه تح نه بوو. فه تحێک که 

خه ونمان بوو فه تحی خۆمان بوو به رامبه ر دونیا به اڵم له وێنده رێ نا. له جێگایه كی تر. ئه وێ ته نها 
سه ره تای کیشوه ری خه ونه کان بوو، سه ره تایه كی پڕ ته مومژه. ئیسته نبول به شێکه  و به شێک نییه 

له پرۆژه ی خه ونی چوونه رۆژئاوا. ئه وروپایه و ئه وروپا نییه. نه مانزانی ئه وه قه ده ری شوناسی 
ئێمه یه بۆ هه میشه. له رۆژئاوابین و رۆژئاوایی نه بین، له رۆژهه اڵت بین و رۆژهه اڵتی نه بین. 

شوناسێکی شل له ناوه نددا. 
له فاتیح ته پێنراینه شوقه یه ك له نهۆمی دوو. به ندیخانه یه كی ڕووناک بوو. زیاتر له جێگای 

نهێنی خه ڵکانێکی شۆرشگێر یان کوده تا پالن دەچوو. له شوقه كه دوو ژووری بچکۆله  و هۆڵێکی 
باریکی درێژ و ژوورێکی پان و پۆر هه بوو. هه موو که س له هه موو جێگایه كدا ده نوست. هه  رزوو 

وه ك کۆمه ڵگای سه ره تایی هه ر بڕێک بوون به کۆمه ڵه یه ك، له سه ر بنه مای ناسراوی، خه ڵکی 
شارێک و گه ڕه كێك و جێگایه ك؛ ئیتر پێکه وه خه می یه كتریان ده خوارد. خواردن دروستکردن 
ته نها چاالکی بوو. دیاره بێگومان پیساییکردنیش. پیساییکردن له که لتورێکه وه 

بۆ که لتورێکی تر ده گۆرێت. له شوقه که ته والێتی رۆژهه اڵتی و رۆژئاوایی 
هه بوون. هه رچه نده هه موو بۆ رۆژئاوا ژیانیان خستبوه مه ترسیه وه به اڵم 

که م که س ته والێتی رۆژئاوایی به کارده هێنا. ناجۆربوو به ئیسراحه ت 
دابنیشیت و پیساییت لێبێته ده ره وه. دیاره ته والێتی رۆژئاوایی بۆ 

جۆری خواردنی رۆژهه اڵتی نابێت. به تایبه تی بۆ ئێمه له وێ که نه مان 
ئه توانی بجوڵێین و به رده وام خواردنمان ده خوارد. به اڵم ئه مه کێشه كه 

نه بوو کێشەکە جۆرێکی تری ژیاربوو که ئێمه شه رممان لێئه كرد، پێی 
ئاشنانه بووین، نه مان ئه زانی چۆن پێی ڕابێین. سه رنج ئامێزه که 

چوون بۆ رۆژئاوا له ئاوده سته وه ده ست پێبکات. یان یه كه م ئامرازی 
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گه یشتن 
ئاوده ست بێت. له یادم نییه که ئه ندازیاری 

ته والێته كان چۆن بوون. ئایا له جۆری ئه ڵمانی 
بوون که ده توانی هه موو پیساییه كه ببینی پێش 

ئه  وه ی به ئاو رایماڵی؟ »وه ك سالڤیو ژیژاك له 
زاری که سێکی تره وه ده ڵێت، مایه ی سه مه ره نییه 
که ئه ڵمانه کان توانییان کامپی قڕ کردنی خه ڵکی 
به رێوه به رن، هه رکه سێک هێنده له پیسایی خۆی 
رامێنێ هه موو دڕنده ییه كی له ده ست دێت«. یان 
له جۆری فه ره نسی که پێویست ناکات پیساییه كه 

بیبینی، یان ئینگلیزی که تێکه ڵه یه كه له هه ردوو؟؟ 
به اڵم ئه گه ری زیاتر له جۆری ئه ڵمانی بووبێت 

چونکه تورک و ئه ڵمانی بازرگانی زۆریان پێکه وه 
هه یه. چل ڕۆژ له وێ نەماینه وه. له ڕێگای شت 

و مه ک و خۆراک و ته له فزیون و ده نگی ژاوه ژاوی 
شارەوە له ئیسته نبول بووین. ته نانه ت جارێکیش 
رێگه مان پێنه درا سه رێ له ده ره وه بکێشین. له وێ 

کۆمه ڵێ ده اڵل هه بوون. وه ك پیاوی به رپرس 
و سیاسی، هه میشه باس مه زنی و گه  وره یی 
قاچاخچیه که یان ده كرد. باسی موعجیزه كانی 

سه فه ر. باسی توانای رزگارکردن و رزگاربوون. »من 
خه ڵكی هیچ گه لێکی ترم نه دیوه هێنده ی کورد به 

که سێکدا هه ڵدات که شان و باڵی 
له ژێر کاریگه ریدابێت«. ده اڵله کان، له 

قاچاخچیه کان که متربوون، له ئێمه بااڵتر، 
ئه وان بۆیان هه بوو بچنه ده ره وه، هه میشه 
به خۆشیه كی زۆره وه، سه ربورده ی شاریان 

بۆ ده گێڕاینه وه. هه موو ئیره ییان پێده بردن. 
چۆن ئێمه له شارێک بووین و بۆمان نه بوو 

بیبینین. ئیسته نبول بۆ ئێمه پانتاییه  کی 
یاساخ بوو. له شارێکی ئه فسانه یی ده چوو 
که له زاری خه ڵکانێکه وه ده گێردرایه وه که 

ئاره زویان ده چووه سه ر ئافره ت و کااڵ. 
له وێ هه موو شتێک باس ده كرا، سیاسه ت، 

ده رچوون، په رینه وه، یونان، ئه سینا، 
ئه وروپا، گه ڕانه وه، پاره، ده وڵه مه  ندبوون، 
هێنان یان ڕاکێشانی کچی مناڵ، خه ونی 
پڕ له فیز. دوای چل رۆژ له خۆرنشینی 

ئێواره یه کدا ئه  وێمان جێهێشت. پاش 
چه ند ڕۆژێک هه موومان سنورداش کراین. 

سه فه رێک بوو بۆ تخوبه کانی ئه  ورپا. 
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که فرۆکه که گه یشته فرۆکه خانه ی گات ویک، ورده بارانێکی نه رم ده باری. چێشته نگاو بوو، 
موسافیره كه ته نها کۆڵه پشتێکی ره نگ نیلی پێبوو. هه رزوو فرۆکه که ی جێهێشت، پاش ئه وه ی 

پۆلیسی فرۆکه خانه كه له چاوه کانی روانی و پاشان له سکرینی کۆمپیوته ره كه بۆ داتاکانی گه ڕا، 
ئیزنیدا بڕوات. گه ر له جێگایه كی بااڵوه ته ماشای موسافیره كه بکه ی، به سه ر کۆڵه پشته كه یه وه 

هێمای په ره سیلکه یه ك ده بینی: که به ده زوو له سه ر به شی سه ره وه ی کۆڵه پشته که ی چنراوه. 
موسافیره كه پاشان له ئامێری بلیت فرۆشه كه بلیتێک ده کڕێت بۆ ناو له نده ن، الوێکی هیندی 

ڕه نگ پێی ده ڵێت: ده بێت بچێت بۆ ویستگه ی ڤیکتۆریا، ئینجا له وێوه بۆ ئێجوارد رۆد، هه تا 
بگه ێته ئه و قاوه خانه یه ی که ناوه كه ی ئیسپانیه. 

موسافیره كه، هه رچه نده کۆڵه پشته كه ی کۆن بوو، به اڵم ته نها له میوانخانه ی 
بێدفۆرد له ناوه راستی له نده ن، له ئێواره یه كی دره نگدا، پاش نان خوارد 

له چێشتخانه یه كی ئیتاڵی کاتێک به ماندوویی گه رایه وه ژووره که، چاوی 
که وته سه ر هێمای په ره سیلکه كه. هێماکه گه رچی الی ئه و روون 
بوو که چی ده گه یه نێت، ده خوازێت چ هه  ستێک بوروژێنێت، بۆچی 

کۆمپانیایه كیی وێنه ی باڵنده یه كی وه ها به کار ده بات، به اڵم له راستیدا 
هیچ کام له مانه به الیه وه گرنگ نه بوو. 

بیریکردوه وه که په ر  سێلکه باڵنده یه كی ئاسمان نشینه، وه ك جارێکیان 
کوڕه شه ش سااڵنه كه ی پێی وت، ته نها بۆ زاوزێ دێته سه ر 

په ره سیلکه له له نده ن
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زه وی. لەپڕ هه  ستی کرد 
که یاده وه رییه كی زۆر زۆری هه یه له گه ڵ 

باڵنده ی په ر  سیلکه دا. هه رچه نده هه وڵیدا له 
نێوان یاده وه ریه کانی و هێمای بازرگانیه که ی 

کۆمپانیه كه دا تێکه ڵی نه كات، به اڵم 
کاتێ که له بانوێکه  دا پاڵکه وت بۆئه وه ی 

بحه سێته وه، هه  ستیکرد که تێکه ڵه یه ک له 
یاده وه ریدا رووئه دات. ژیانی خۆی و خوێندنی 
و ژیانی خێزانی و ده قه  ئه ده بیه کانی هه موو 

تێکه ڵ به یه ک ده بن. 
ئه و ڕۆژه که گەیشتە له نده ن ساردبوو. 

کاتێک له فرۆکه خانه به ره وه شار به رێکه وت؛ 
به ته نها له فارگۆنه كه دا دانیشت و 

له ده ره وه ی ده ڕوانی. ئاسمان دڵته نگ 
بوو. هه  وره كه جوانی سروشته که شی 

کاڵکردبو ه وه. هه ستی کرد که ئه ندازیاریی 
شاره كه جگه له ژه نگ و خشتی سور که 
ماندوبوونێکی زۆری پێوه دیاربوو، هیچی 

تر نه بوو. له نده ن له و ده روازه یه وه به 
هیچ شێوه یه ك له ناوه ندی دونیا نه ده چوو، 

له پایته ختێکی ئیمپراتۆری نه ده چوو. 
شەمەنده فه ره كه وه ك مار هه  تا ده هات له 

ده بوه وه، له پردی ژه نگ هه ناوی شار نزیک 
گرتوو ده په ریه وه، ناوه ناوه دوکه ڵی ئاگردانی 
ماڵه كان ده بنیران له لوله ی ئاگردانه که یانه وه 
به ره و ئاسمانه خۆڵه مێشیه كه لولی ده خوارد. 

ویستگه ی ڤیکتۆریا به الی موسافیره که وه ناوێکی 
ناخۆشی هه بوو. که گه شتن سه ره تا نوته ك 
تاریک بوو. پاشان که ڕۆشته ده ره وه بایه کی 
سارد پێی وت که ئه و له واڵتی ئینگلیزانه. 

موسافیره كه ئینگلیزان بوو. دڵخۆش بوو 
به وه ی که له دووانی هه موان تێده گات. ئه و 

له واڵتێکی ئه ڵمانی زمانه وه له بنار چیاکانی 
ئه لپه وه سه فه ری کردبوو. هه رزوو رۆژنامه یه كی 
گاردیانی کڕی. وورد ووردە له هه موو جێگایه ك 

راده ما. پاشان له ئافره تێکی ئێجگار قه ڵه وی 
پرسی که چۆن بگاته ویستگه ی ئێدجوارد 

رۆد. ئافره ته ئێجگار قه ڵه وه که دڵخۆش بوو 
که پیاوێکی گه نم ره نگ پرسیاری لێده كات، به 
ووردی و به حه وسه ڵه یه کی کۆیالنه وه وه اڵمی 

دایه وه. جارێکی تر موسافیره كه چوه وه ژێر 
زه مینه که وه. له وێ چه ند جارێکی تر پرسی، هه  تا 
شه مه نده فه ری ئێدجوارد رۆدی دۆزیه وه. رۆشتن 
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به ناخی زه ویدا، به تاریکیدا، له گه ڵ ئاپۆره یه كی زۆر له خه ڵک، جارناجارێک سه ره تاکێی ڕووناکی 
هه  موو دیمه  نی خۆشی به خش بوون به موسافیره كه. موسافیره كه ئه و شه وه له له نده ن ده مایه وه، 

سبه ینێ سه فه ری ده كرد بۆ ئۆکسفۆرد.  
کاتێک له سه ر کورسیه نه رمه پڕ ره نگه کان دانیشت، بیریکرده وه که خۆش نییه له شارێکی 

گه وره دا بژیت. پاش ساتێک بیری گۆڕی ره نگه زوو ڕابێیت. یان ره   نگه سه رتاپای ژیانێکی تربێت. 
شاری گه وره هه  میشه ده رکه وته یه كی که رنه ڤاڵی هه یه. ده رکه وته یه ك که مرۆڤ ده وڵه مه  ندتر 

ده كات له دید و چێژ و  زه وق و ئاگاییه وه. ده رکه وته یه ك که رێگه  نادات خۆت به ته نها به بیرێکی 
بچکۆله وه سه غڵه ت که یت و وه ها بزانی که ڕاستی. پیاوه كه دڵخۆش بوو که ئه و ڕۆژه ده توانێت 

بچێته چه ند کۆگایه كی کتێب فرۆشی ده ستی دوو هه  ندێک کتێب بکرێت بۆ خۆی کوڕه که ی و 
ڕه نگه دانه یه کیش بۆ هاوسه ره که ی. که شه و له ئوتێله كه کتێبه کڕیوه كانی ده رهێنا، له نێویاندا 

ته نها کتێبێکی بۆ هاوسه ره که ی کڕیبوو ئه ویش کتێبی نوسه ری ئیتالی کالودیو ماگریس بوو 
به ناوی دانوب. ماگریس خه ڵكی ترێستایه، ئه م کتێبه ی سه فه رنامه  یه كه به ڕووباری دانوبدا. 
موسافیره که خۆشی چه  ند ساڵێک له مه وپێش به ڕووباری دانوبدا سه فه ری کردبوو. جارێکیان 

کۆمه  ڵێک پیره خانه نشینکراوی ئه ڵمانی سه رخۆش، خه ریک بوو بۆخۆشی فڕێی بده نه ناو 
ڕووباره که وه. ئه و هێنده خۆشی له چاره ی ئه ڵمان نایه ت. موسافیره كه کتێبه كه  ی ماگریسی له 
کتێبخانه ی واته رستۆن کڕی له پادێنگتۆن، پاش ئه وه ی له کۆڕه که ی خانه ی بیری چاتام هاوس 

هاته ده ره وه. زۆر کتێبی تری دی که خواستی بیانکڕێت، به تایبه ت کتێبی که متر له هیچ که له 
نوسینی سالڤیو ژیژاک بوو. 

موسافیره که که له وێنه به ده زوو کێشراوه که ی سه ر کۆڵه پشته كه ی ڕوانی، بیر 
له ده قی وێرانه خاکی ئیلیوت کرده وه، له یونانه کان، له ماڵی بێ ئه ندازه 

جوانی په ره سیلکه له بنمیچی دیواره کانی گوندەكه یان له گه رمیان. له ڕووی 
ئه ندازه ییه وه ماڵی په ر ه سیلکه ده گمه نه. هێالنه یه كی تۆکمه یه که له 

هێالنه ی تر ناچێت. هێالنه ی زۆربه ی باڵنده له پوش دروست ده كرێت، 
ماڵی په ره سیلکه له قوڕ. هێالنه ی په ڕه سیلکه جێگای خۆشه ویستیه، 

پێکه وه بوون، هێلکه، بێچوو. به اڵم ماڵ نییه. جاستۆب باشالرد له 
چاپته ری چواری کتێبی شیعریه تی پانتایی به وردی باسی هه  ستی مرۆڤ 
ده کات له په یوه ندی به هێالنه وه. هێالنه هه ستی مناڵی ده وروژێنێت. 

موسافیره كه به هه مان شێوه له گه ڵ په ره سیلکه دا مناڵی یاد 
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ده هاته وه. به اڵم هه روه ها حیکاتی کتێبه 
پیرۆزه كان، چیرۆکی ته یروالئه بایله. هه موو 

ئه مانه له و ڕۆژه ی له نده ن هه ستێکی نامۆبوون. 
له کافێخانه که ی ئێدجوارد رۆد موسافیره که 
لەگه ڵ دوو هاوزمانی خۆیدا دانیشت باسی 
زۆر شتیان کرد، قاوه یان خوارده وه. پاشان 
به جاده كه دا هاتنه خوارێ، بۆ یه که م جار 

موسافیره كه به پێیانی خۆی له هایدپارکدا 
ڕێیکرد. دیسانه وه مناڵی و مێردمنداڵی 

هاته وه یاد؛ کاتێک له ژێر جێگاوه گوێی له 
رادیوی بی بی سی به شی عه ره بی ده گرت، 

یان ئه و رۆژانه ی که له کتێبخانه  بچکۆله که ی 
شاره که یان ژماره ی کۆنی رۆژنامه ی عه ره بی 

ده كڕی که له نده ن ده رده چوو بۆ ئه وه ی 
یارمه تی بدات که له پانتایی دژه ژیانی 

ئۆردوگا؛ فه نتازیایه كی بداتێ هه تا بگاته 
جێگایه كی تری دوور. هه ر ئه و رۆژه به اڵم به 
هه ستێکی جوداتره وه له کۆگایه كی ڕۆژنامه 

فرۆش ڕۆژنامه ی الحیاتی له نده نی کڕی. 
ده یزانی که پێویست ناکات بیخوێنێته وه چونکه 

زۆربه ی بابه ته کانی وه رگێردراوبوون یان له 

ئه لکترۆنیه وه به ده ستی ڕێگای میدیای 
ده گه شت، به اڵم کڕینی ڕۆژنامه یه كی 

وه ها کرده یه كی تایبه ت بوو که یارمه تی 
موسافیره که ی ئه دا هه تا ساتێک له یاده وه ری 
مناڵی بژێته وه. له جێگاکه یدا له ڕۆژنامه که ی 
ڕوانی، ڕۆژی دواتر له خه و  هه ستا ڕۆژنامه که 

له ته نیشت سه رینه که یه وه بوو. دیسانه وه 
ڕۆژێکی پڕ له هه ور بوو. خۆی ڕێکخست و 

چوو بۆ پیکادیللی هه تا بچێت بۆ ئۆکسفۆرد.  
ویستگه ی پیکادیللی پان وپۆڕ بوو. له 

ده روازه كه  یدا کۆمه ڵیک جگه ره یان ده کێشا. 
موسافیره كه پێش ئه وه ی بگاته ویستگه كه 
دوا ژماره ی له نده ن رڤیو ئۆف بوکی کڕی، 

دوا رانانی تیادابوو ده رباره ی ژیاننامه 
نوێیه كه ی کارل مارکس. که گه شته 

ئۆکسفۆرد له چێشتخانه یه كی پاکستانی 
ژه مێ نیمچه پاکی برنج و نوکی به پێوه 

خوارد. پاشان به ره و زانکۆ که وته رێ. هاتن 
له له نده نه وه بۆ ئۆکسفۆرد وه ك هاتن بۆ 

الدێ وه هابوو. له ئۆکسفۆرد ژیان زێده 
خه واڵووبوو.      
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ئیڤ ئینسله ر
له  کیژۆڵه یه کی

القه کراوه وه  
بۆ 

ئازادییخوازێک

لە ئینگلیزییەوە:
 فاروق هۆمه ر
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خه ونی من بۆ باشترین پیه سی شانۆیی ئه وه یه  که  بتخاته  پێکه نین، شێتگیرت 
بکات، ئه وجا له  ناکاوێک فڕێت بداته  نێو جه رگه ی دۆزه خه وه  و به  خۆت نه زانی 

چۆن گه یشتویته  ئه وێ. هه ر له به رئه وه یه  من کوشته ی گریکه کانم . ئه و شانۆییانه  
کۆمیدی نین، به اڵم به بێ ئه وه ی تۆ بته وێت تێکه اڵوت ده بن و به بێ ئه وه ی به  

خۆت بزانیت دڵ و گیانتیان ئارام و ئاسوده  کردووه .  به الی منه وه ، له به رئه وه یه  
ئێمه  له  شانۆین، ته نیا شوێنێک که  بۆمان ماوه ته وه    و تێیدا هه ست به  بوونی 

خۆمان بکه ین، شانۆیه  . له  هیچ شوێنێکی دی ئه و هه سته ت به رده ست ناکه وێت . 

ئیڤ ئینسله ر؛ نووسه ر، مامۆستا، چاالکوانی سیاسی له  ساڵی ١٩٩٨ دا ده نگی 
خۆی دۆزییه وه  . له  کاتێکا ئه و نووسه ری ده یان پیه سی شانۆیی و پیه سی سینه ماییه ، 

له وانه  گه نجینه  ١٩٨٧، ژنان ١٩٨٨، چارۆکه  و پارچه کانی ١٩٩2، گوشراوه ی لیمۆ ١٩٩3، 
دابه شککردنێکی بێئه ندازه  ١٩٩٤، رۆهاده ی ژاکاو و بۆنهه ڵمژ ١٩٩٥، ئامانجێکی پێویست ١٩٩٧، 

تاوانباربوون ١٩٩٩ . 
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ئیڤ: من له  شاری نیویۆرک له  دایکبووم 
و له  کۆمه ڵگایه کی زه نگین له  ده ره وه ی 

شار گه وره  بووم . خوشک و برام هه یه  و 
سه رباری ئه وه ی که  هه ژار و ده ستکورت 
نه بووین، هه تا خوا حه ز بکات قۆناغێکی 

منداڵی ترسناکم گوزه راندووه  . پڕ له  
تووندو تیژی، لێوانلێو له  به د ڕه فتاری. 

گوزه رانێک له ناو شێتیدا. من له ناو 
کۆمه ڵگایه کی ناسکدا گه وره  بووم که  له  

ڕواڵه تی ده ره وه ی دا له  هه ر که سێکت 
ده ڕوانی له  هیچی که م نه بوو، به اڵم 

له دیووی ناوه وه یدا له  الیه ن باوکێکی 
نه خۆشی دڵبه رده وه  وێران و وردو 

خاش ده کرام، باوکێک له  ته مه نی پێنج 
ساڵیمه وه  تا به ده  ساڵیم ده گات القه ی 

ده کردم و تا ئه و ده مه ی له  ته مه نی 
شانزه  ساڵیمدا ماڵه وه م به  جێهێشت، له  
نێو ئه و درنده یی و بێره حمیه دا درێژه م 
به  ژیانی خۆمدا. که  هاتمه  ده رێ من 
هه م خاوه نی جه سته ی خۆم نه بووم و 

هه م که سێکی ئاسایی نه بووم و هه موو 
ژیانیشمی لێخواستم تا جارێکی دی بۆم 
بکرێت به خۆمدا بێمه وه  و سارێژ ببم و 
جه سته ی خۆم به ده ست بهێنمه وه . به اڵم 
چی دی له  ژیانێکی کۆڵه واریدا نه مامه وه  

و له  شوێنێکدا نه بووم که  ژیانم لێ 
زه وت بکات. چه ندین ساڵم به و ده رده وه  

گوزه راند تا بۆم بلوێت درێژه  به  به رنامه کانی 
چاره سه ر و سارێژبوونه وه  بده م و چی دی هه ست 

به و مۆته که یه  نه که م گیان و مه زاج و شێوازی 
بیرکردنه وه می له  دونیادا به  ڕووکار و کاریگه ری 

خۆی به بار هێنا بێت. ئه وه تام سه رگه رمی نووسینم، 
نووسین بۆ من بۆته  ده رونسازێک. 

گرین: له  که یه وه  ده ستت دایه  
نووسین؟

ئیڤ: من زۆر له  گه نجیمه وه  
ده ستم دایه  نووسین، پێموابێت 

له و ده مه وه  که  حه وت 
سااڵنبووم؛ وه ک ده روازه یه ک 
بۆ یادداشتکردنی ئه و به شه  

له  ده روونی خۆم که  ده یخواست 
درێژه  به  ژیانی خۆی بدات. وه ک 

کڵێشه سازی نه مده نووسی، به ڵکو 
پێموابێت ده منووسی بۆ ئه وه ی 
نه مرم . پێموابێت به خۆرسک 

له وه  دڵنیابووم ئه گه ر بێتو له ناو 
وشه دا ئاماده ییم هه بێت ئه وا 
بۆم ده کرێت له ناو گرفتیشدا 

بمێنمه وه . زۆر به قووڵی 
هه ستم به وه  ده کرد نه بینراوم، 

له به رئه وه ی ببوومه  کااڵیه ک. 
خودێتیم یان بوونی خۆم وه ک 

بابه تێک، هه ر له  سه ره تای 
ئەدەبیسەردەممنداڵییه وه  بنه بڕ کرا، نووسین 
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ئه و بوونه ی بۆ گه ڕانمه وه ، 
نووسین وای کرد ببمه  بابه ت 
و وه ک منێک هه بم. نووسیم 

بۆ ئه وه ی شێت نه بم. هه ستم 
به وه  ده کرد زۆر به  قووڵی 

گوناهبار و گۆشه گیر کراوم. 
هه ستم به وه  ده کرد ناپاکی 
له  دایکم ده که م و تا سه ر 

ئێسقان ڕقم له  خۆم ده بێته وه . 
بێجگه  له  نووسین شوێنێکی 

دی نه بوو ئه و ده ربڕین و 
گوزارشته ی لێوه  ده ربڕم. 

گرین: ئایا تۆ یادداشتت 
ده نوسییه وه ؟
ئیڤ: به ڵێ. 

گرین: له که یه وه  تێکه ڵ به  شانۆ 
بوویت؟

ئیڤ: من له  زانکۆ بووم، 
سه رقاڵی به رهه می باکۆس 

»یه کێکه  له  ده قه کانی 
یۆربیدیس، و. کوردی« بووین، 
من ڕۆڵی ئاگۆییم ده بینی. له  

یادمه ته خته ی شانۆ خه ریکبوو به  
خوێن سوور هه ڵده گه ڕا. زۆر ئاسوده ی 

ده کردم. دواتر له  به رهه مێکی سام شه په رد 
دا کارم کرد به  ناوی شیکاغۆ، هه ر هه موو 

ڕووداوه کان له  حه وزی گه رماوێکدا روویان 
ده دا. ئه و خاڵه  منی زۆر دێوانه  کردبوو، 
ڕێگه م بده  ئه وه ت بۆ ڕوون بکه مه وه  بۆ: 

من تا دوا ڕاده  مه یزه ده  و هیپی بووم. 
»هیپی، جواڵنه وه یه کی گه نجانه  بوو له  

شه ست و هه فتاکانی واڵته  یه کگرتووه کانی 
ئه مه ریکا دا دامه زرا و زیاتر دژ به  به ها 
سواوه کانی سه رمایه داری ده وه ستانه وه  
و دواتر وه ک دیارده یه ک هه موو واڵتانی 

ڕۆژئاوای گرته وه . ئه م دیارده یه  له  
نێو  قوتابیانی زانکۆکاندا سه ری هه ڵدا 

و بانگه وازی ئازادی و یه کسانی و 
خۆشه ویستیان ده کرد، و. کوردی«.  

 به ڕێوه به رێتی به شی شانۆ سه رگه رمی 
به رهه مێکی زۆرنتۆن وایڵده ر بوون به  ناوی 

شاره که مان، که  ده قی تارمه ی ژان ژینییه  
وه ک ده قێکی تێکه ڵکێش که ڵکی لێوه رگیرا 

بوو بۆ به رهه مه که . به  هه ر هۆیه ک، که  
وابزانم هه ر له به ر ئه وه ی من پرسیارێکم 
ئاڕاسته ی کرد، وه ک یاریده ده ری ده رهێنه ر 

دیاریی کرام. له ڕێی ئه و به رهه مه وه  
شاره زاییه کی زۆرم له  شانۆ په یدا کرد، ئه و 
ده قه  هه ڵگری په یام بوو، ده قێکی ڕامیاری 

بوو و پڕ له  مانا گرنگ و قووڵه کانی 
ره وشت و مۆڕاڵ بوو . ئاشنا بوون به  شانۆ 
به و شێوازه  سه رنجڕاکێشه  کاری تێکردم و 
کاریگه رییه کانی له گه ڵمدا مانه وه . ده زانم 
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ئه وه یان ده بێته  جێی به زه یی، به اڵم یه کێکی دی له و شانۆییانه ی که  کاریگه ری گه وره ی له سه رم 
هه بوو، ئه و کاته ی که  منداڵبووم دایکم بردمی بۆ بینینی شانۆیی مۆسیکاڵی ئۆلیڤه ر! ئیدی 

له وێوه  ته واوێک ئاشنا بووم به  مندااڵنی هه ژار »مندااڵنی النه وازی بێ دایک و باوک« به  درێژایی 
ڕێی گه ڕانه وه  من هه ر گریاوم و هه نسکم بۆ هه ڵڕشتوون. دایکم نه یده زانی چیم له گه ڵ بکات، 
به اڵم من له  یادمه  بیرم له وه  ده کرده وه  که  چه ندێک جێی سه رسامییه بتوانیت له سه ر ته خته ی 

شانۆ شتهایه ک بڵێیت و گۆرانی بچڕیت و خه ڵکان بهه ژێنیت.
 

گرین: شانۆ له  زانکۆکه ی تۆ دا خوێندنی سه ره کی بوو؟
ئیڤ: له  ڕاستیا نه خێر، هه ر له  دوای به رهه می شاره که مان ئیدی من هه موو 
سه رنجی خۆم هاویشته  سه ر شانۆ . من گرفتار بوو بووم . من شه یدای بوو 

بووم . شانۆ تاکه  شوێنێک بوو که  من تا ئه و کاته  هه ستم به  دڵنیایی تیا 
کرد بێت. پێموایه  بۆ یه که مجار بوو ئه و دونیا و ژینگه یه م به به شێک له  

خێزانی ڕاسته قینه ی خۆم زانیبێت. ئیستاشی پێوه  بێت هه ر وا هه ستده که م. 
هه ر به دوای ته واو بوونی زانکۆدا ئیدی ونبووم. هه ر به دوای نه مانی 

په یکه ری قوتابخانه  و خوێندندا ئیدی هیچ سه رچاوه یه کی دارایی و پشتگیرییم 
شک پێنه ده برد. بۆ ماوه یه ک ڕۆژگارێکی زۆر سه خت و بێمانام تێپه ڕاند. 

بوومه  مه یزه ده  و به نگکێش. به  هه موو ماناکانی ووشه  خزامه  نێو خراپترین و 
بێزراوترین شوێنه وه  و له  ڕووی سۆزدارییه وه ئیدی له  مردوویه ک زیاتر چی دی 

نه بووم. هه ر ئه وه نده ی ڕێگه ی خۆمم به ره و دڵنیایی و هوشیاری دۆزییه وه  ئیدی 
ئاره زووم بوو ده ست بکه م به شانۆ. هاتمه  نیویۆرک، سه رباری ئه و هه قیقه ته ی 

که  ژیانم شێواو بوو، ئه و فه نتازیایه م له  مێشکا بوو که  ده ست بده مه  کاری 
ده رهێنان. باشه ، هیچم بۆ په یدا نه ده بوو کاری ده رهێنانی بۆ ئه نجام 

بده م، به اڵم من ده منووسی، له  نووسین ڕانه وه ستابووم . شانۆگه رییه کی 
شیعرئامێزم نووسی که  یه که م شانۆیی بوو بینوسم و تا ئیستاش نازانم 
له  کوێیه . ده رباره ی شێتی و خۆ کوشتن بوو و من دڵنیام له وه ی که  زۆر 

ترسناکبوو. به اڵم خه ڵکان له  هاندام نه ده وه ستان. ددانم به  خۆمدا گرت و 
به  درێژایی سااڵنێک هیچی ئه وتۆم تێدا نه کرد ته نیا ئه وه نده  نه بێت که  
ئەدەبیسەردەمشیعرم تیانووسی و زیندوو مام. وه ک به رده ستێک له  باڕ و چێشتخانه ی 
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›سه ری شێر‹ کارم ده کرد، 
له وێ نووسه رێکی 

گه وره م ناسی ناوی 
جۆ فالهێرتی بوو. 

شه وێکیان جورئه تم دا 
به  خۆم و لێم پرسی 

ئایا ده کرێ شیعره کانم 
بخوێنێته وه . چه ند 
هه فته  چاوه ڕوانیم 

ده کرد، هه ر ئه وه نده  
نه بوو به ده م 

چاوه ڕوانییه وه  نه ده مردم 
. له  دواجاردا بانگی 

کردم و پێیگووتم »تۆ 
نووسه ریت، تۆ به دڵنیایی 

نووسه ریت و ده توانی 
درێژه  به  نووسینی  خۆت 

بده یت« گه لێک هێڵی 
سووری پێشنیار و تێبینی 

خۆی لێره و له وێی 
شیعره کان جێهێشتبوو . 
›‹ تۆ ده ست داناگریت، 

به و جۆره  مه چۆ 
ناو  شیعره وه . با له ناو 
شیعردا به  سروشتی ئه و 
ده ستداگیرییه  کاری خۆی بکات 

›‹دواتر شانۆیی‹‹ ده مێک ده نگه کانی خۆم 
بانگده که م‹‹م نوسی شانۆییه کی یه ک 

په رده یی ژنانه یه  ده رباره ی ژنێکه  نۆ ده نگی جیاوازی 
هه یه  و هه وڵده دات یه ک یه ک بیاندوێنێت. ئه وه ش 
له  سه روه ختێکا نووسیم که  له  ڕووی سوزدارییه وه  

خه ریکی ئه وه  بووم ژیانی خۆم دابڕێژمه وه . له  
نهۆمی سه ره وه ی باڵه خانه یه ک له  ناو شار نمایشم 
کرد و دواتر گواسترایه وه  بۆ کۆمه ڵه ی ستۆدیوی 

شانۆ . کارێکی زۆر سه رکه وتوو نه بوو به اڵم ئه وه م 
بۆ ڕوونبۆوه  که  من ده مه وێت بۆ شانۆ بنووسم. 

دواتر شانۆیی ›‹ له  هیچه وه  هاتوو ›‹م نووسی.           
        

گرین: ئه وه  ده رباره ی ژنێکه  که  بۆ ماوه یه ک ده بێته  
منداڵێک و له  ڕێی گه ڕانه وه ی ده رونییه وه  به ره و 

منداڵی خۆی، به ره و ئه و ئه زموونه  ترسناک و پڕ له  
ئه شکه نجه ییه ی جارانی خۆی ده گه ڕێته وه . 

ئیڤ: بۆمنه کرا ته واوی بکه م، له به رئه وه ی له ڕاستیا 
هه موو ئه و یاده وه رییانه ی خۆمم نه ده هاتنه وه  یاد 
که  له  منداڵیمه وه  تاکو ساڵی ١٩٩٠ چی ڕوویان 
داوه  . هه موو شانۆییه که  ده رباره ی ژنێک بوو که  
ئه و هه موو ڕووداوه  پڕ له  مه ینه تبارییانه ی خۆی 
ژیاوه  که  من بۆمنه ده کرا ده ستم پێیان ڕا بگات. 
به اڵم شانۆییه که  هه م سه رنجێکی زۆری ڕاکێشا 
و هه م ئه زمونێکی گه وره ش بوو بۆ من. چونکه  

ئه وه ی لێوه  فێربووم که  چۆن بنووسم و جارێکی دی 
بنووسمه وه  و ئازار بچێژم . ئای خودایه  تۆ بڵێی من 
ئازارم چه شتبێت. سێ ساڵ هه وڵم دا ئه و شانۆییه  

له سه ر پێی خۆی ڕابوه ستێت . 
نه مئه زانی له  کوێ ›‹ئێ، ده  بچۆ شانۆییه کی دی 

بنوسه ›‹ ئه وه  منداڵه که م بوو. ئه وه  ژیانم بوو، بۆم 
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نه ده کرا له سه ر هیچ شتێکی تر هه دا بده م. ئه و شانۆییه  هه رگیز ته واو نه بوو . کوڕه که م، دیالن 
ماکدێرمت ئه و منداڵه ی که  هه ڵمگرتبۆوه  ئه و کات له  خوێندنگه ی ساندی میزنه رس له  پۆلی 

نواندنی جان ودوارد بوو. »جوان، ژنه  ئه کته رێکی ئه مه ریکی به ناوبانگه، به رهه مهێنه رێکی شانۆ 
و سینه ما بووه  . ساڵی ١٩٥٧ له  فلیمی ›‹سێ  ڕوخساری حه وا‹‹ دا پاداشتی ئۆسکاری وه رگرتووه . 

جوان له گه ڵ گه وره  ئه کته ر و ده رهێنه ری سینه ما، پۆل نیومان دا په یوه ندی خێزانی پێکه وه  ده نێ 
و په یوه ندییه که یان، به  یه کێک له  درێژترین په یوه ندییه کانی هۆلیوود داده نرێت، و . 

کوردی«. 
دیالن ده قێکی ›‹له  هیچه وه  هاتوو‹‹ی بۆ بردبوو . من زۆر چاالکبووم و له  

جواڵنه وه ی دژه  جه نگی ئه تۆم زۆربه ی کاته کانی خۆمم له سه ر شه قام 
به سه ر ده برد و خۆم نووساندبوو به  ستوونی شه قامه کانه وه  و باڵوکراوه  
و ڕاگه یاندنه کانم ده به خشییه وه  بۆ ئه وه ی جه نگی ئه تۆمی رابوه ستێت. 

من ته واو سه رقاڵی ئه وه  بووم و هه موو وزه  و توانای خۆمم پێبه خشیبوو. 
جوانیش که سێکی چاالکبوو له  جواڵنه وه ی دژه  جه نگی ئه تۆم. که  بۆ یه که م 

جار به  دیداری گه یشتم چرکه ساتێکی پڕ له  جورئه ت دای گرتبووم و 
نه مئه زانی ئه و هه سته  له  کوێوه  سه رچاوه ی گرتووه  و کاتێک پێم گووت ›‹من 
ده بێت پیه سێکی شانۆییت بۆ بنووسم‹‹ پێمگووت ›‹من به  ڕاستی ده مه وێت له  
هه ڵمه تی ژنان بۆ ئاشتی شانۆییه ک پێشکه ش بکه ین، چی ده بێت ئه گه ر من 
ده قێکی شانۆییت بۆ بنووسم و له و هه ڵمه ته دا ژنان ڕۆڵی تیا بگێرن؟‹‹. ئه و 

پێیگووتم بینووسه . ئه وه  بۆ من چرکه ساتێکی ته واو ترسناک بوو. له و کاته دا، 
له و هه ڵمه تی ئاشتیه دا له  باخچه یه کی شاری نیویۆرک سه رقاڵی مانگرتبووم و 
ده ستم کردبوو به  چاوپێکه وتن له گه ڵ خه ڵکیدا. له  هه ناوی ئه و جواڵنه وه یه وه  

شانۆی گه نجینه  له  دایک بوو. یه که م  ره شنووسی به رهه مه که م پێدا. 
ئه و پێیگووتم ›‹ده مه وێت ئه وه  بزانیت که  پیه سه  شانۆییه که  باشه . به اڵم 

من ده مه وێت کۆمیدی بێت‹‹ ئه وه  خاڵێکی وه رچه رخان بوو له  ژیانمدا . 
له به رئه وه ی هه رگیز ئه و پێشهاته م نه خستبووه  به رده م خۆم که  بۆت بکرێ 

سیاسه ت بکه یته  کۆمیدی. 
من زۆر په رۆش بووم و  شته کانم به  توندی گرتبوو. ئه و کاته  گه نج بووم 

ئەدەبیسەردەمو ته مه نم هه ر بیست و حه وت ساڵێک ده بوو. چوومه  ماڵێ و جارێکی دی 
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ده ستم کرده وه  به نووسینی شانۆییه که  
تا وایلێهات ته واو کۆمیدی بێت. بۆ ماوه ی 

ساڵ و نیوێک کارمان تیای کرد. دوای 
ئه وه ی چ له  الیه ن جوان و که سانێکی 
دییه وه  هه ندێک گۆرانگاری تیا کرا، 

جوان پێیوابوو شانۆییه که  ئیستا 
ئاماده یه  بۆ کار کردن و ئیدی بڕیاری دا 
که  کاری ده رهێنانی بۆ بکات. داوامان له  
شێرلی نایت »شێرلی، یه کێکه  له  خانمه  

ئه کته ره  پڕ به رهه مه کانی هۆلیوود 
و ئه ندامێکی کارای گروپی ستۆدیوی 

ئه کته ر بووه ، و. کوردی« کرد که  ڕۆڵی 
تیا بگێرێت . ته واو ئه و ڕۆژگاره  بوو که  

جوالنه وه ی دژه  جه نگی ئه تۆمی بوو. چووین 
بۆ خوێندنگه ی سه ربازی، ناوچه ی تاقیگه ی 
نیڤادا و ناوه ندی که نه دی تا بۆ کۆنگرێسی 

نمایش بکه ین. ئیدی له و قۆناغه دا من 
ته واوێک به سه ر ئه وه دا زاڵببووم که  چۆن 

ببمه  نوسه رێکی شانۆیی.
 

گرین: ئه و قۆناغه  سه ره تاییه  له  شانۆ 
نووسین تا کوێ دێت؟ 

ئیڤ: تا شانۆیی ژنان . له  نێوان گه نجینه  
و ژنان شانۆییه کی دی هه یه  به  ناوی 

پشیله ، پارچه یه کی ئه زموونگه ری ته کنیکی 
شێتگیره  که  سه رباری ئه وه ی ره خنه گران زۆریان 

ڕق لێی بووەوه ، زۆر  باش ده رچوو. هێڕشێکی کوێرانه ی 
به دوادا هات. کالیف بارنز زۆر ڕقی لێی بۆوه . نوسینێکی 

له سه ر نووسی له وێدا گوتبووی 
›‹پشیله که ، سه گه ›‹ من هه رگیز 

ئه وه م له  بیر ناچێته وه . هه ر 
ئه و شه وه ی ئه و خوێدنه وه یه  له  
ڕۆژنامه  ده رچوو بوو، باوکیشم 

به  دوایدا مرد . ئه وه یه کێک بوو 
له  ڕووداوه کان ›‹بێگومان، له وه  

زیاتر چی ڕوو ده دات؟‹‹ شتگه لێک. 
به اڵم هه ر که سێک ده بێت 

خوێندنه وه یه کی خراپی بێته  ڕێ، 
ئه وه  باشترین شتێکه  که  بێته  

ڕێت.
   

گرین: بۆچی؟ 
ئیڤ: له به رئه وه ی ئه گه ر 

بتوانیت ئه وه  تێپه ڕێنیت، چی 
دی بۆ هۆکارگه لێکی ته ندروست 

ده نووسیت. تۆ ده نووسیت 
چونکه  شتێکت هه یه  ده ته وێت 

بیڵێیت. له به رئه وه ی هه ڵکردنێکی 
ترسناکه  بۆیه  ئاوا به  خراپی 

ده خوێندرێیته وه ، هه روه ها ئه وه یه  
بمریت یان ببیته  نووسه ر.

 
گرین: له  شانۆیی ژنان دا، هه ر 

کاره کته رێک وه ک ئه وه  ده که وێته  
ڕوو که  خه ونێک یان فه نتازیایه ک 
بێت، تۆ بۆ خۆت ئه وه ت ده وێ که  
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پیه سه که  وه ک فه نتازیایه ک بکه وێته  ڕوو؟ 
ئیڤ: من وه ک خۆبه خشێک له  النه ی بێجێ و ڕێکان کارم ده کرد، به  خۆمم گوت ده بێت ده رباره ی 

ژنێکی بێ ماڵ و حاڵ کارێک به رهه م بهێنم. ڕێکه وتی گروپێکی موسیکاڵی شانۆییم کرد و 
ده رهێنه ری هونه ری گروپه که م ناسی که  ناوی لین ئۆستن بوو. لین پێشنیاری ئه وه ی پێکردم که  

شانۆییه ک بنوسم. بێگومان کارێک بێت له وه وبه ر هیچ گروپێکی مۆسیقاڵی شانۆیی ئه ندێشه ی 
کارێکی وه های نه کرد بێت. لین ئه و به خته ی پێدام که  من به و کاره  هه ستم. ئه وه  

بوو پیه سی ژنانم نووسی، به اڵم ئه گه ر چی هێشتا له  ڕووی بونیادی شانۆییه وه  
ئه و توانایه م په یدا نه کرد بوو که پیه سێک بنووسم. له به رئه وه ی ئاره زووم بوو 

له  ناخودئاگاییمدا درێژه  به  ژیانم بده م. من نه مده ویست گه شه  به و به شه ی 
تری مێشکم بده م. من هه ڵوه دای ئه وه  بووم له ناو ئه و جێگا ناخودئاگاییه  

شاعیرانه یه دا بمێنمه وه  که  شته کان بۆ خۆیان تێکه اڵوی یه ک ده بون و ڕێگای 
خۆیان به ره و ده ره وه  ده گرته  به ر. من تاسه ر ئێسقان ڕقم له  بونیاد ده بۆوه ، 

له به رئه وه ی به  الی منه وه  نوێنه ری هه موو دونیای کاپیتاڵست بوو.
له  ئه نجامدا، شانۆییه که  وه ک پارچه یه ک شیعری درێژ هات به  ده سته وه  که  

کاریگه رییه کی زۆری له سه ر خه ڵک جێهێشت و بۆ چه ندین ساڵ نمایش کرا و 
له  ڕێی ئه و شانۆییه وه  توانیم سه دان هه زار دۆالر بۆ ژنانی بێ ماڵو جێ په یدا 

بکه م. به اڵم ئه و شانۆییه  منی تێر نه ده کرد. من ده مویست شانۆییه ک ده رباره ی 
شه ش کاره کته ری جیاواز بنووسم که  یه ک چیرۆک هه ر هه موویان پێکه وه  

کۆ بکاته وه . نه مده زانی چۆن ئه و کاره  بکه م، من زۆر له وه  سه رکه شتر بووم 
خۆم بده م به  ده ست بونیاده وه . بونیاد وه ک باوکم وابوو. به  شێوازێک هاتم 
و هه ردووکیانم هاوتا کرد به  یه کدی. بونیاد به خشین به  شته کان وه ک ئه وه  
بوو ڕێگه  بده م ده نگی بێته  ناو به رهه مه که مه وه  و ده ست و په نجه می له گه ڵ 
نه رم بکه م. به و شێوه یه  من له نێو دونیای خۆمدا ده مامه وه ، دونیای پانتایی و 

دوراییه  چاوه ڕواننه کراوه کان، دونیای ئه ویش دونیای کۆنترۆڵکردن بوو.    

گرین: تۆ چاوپێکه وتنت له گه ڵ ئه و ژنه  بێ ماڵ و حااڵنه دا ده کرد که  کارت 
له گه ڵ ده کردن؟ 

ئەدەبیسەردەمئیڤ: به ڵێ، بۆ ماوه ی سێ ساڵ من چاوپێکه وتنم له گه ڵ ده کردن .
191



 
گرین: مۆنۆلۆگه کانیانت 

یادداشت ده کردن؟ 
ئیڤ: باشه ، من له  ڕێی 

ئه وه وه  فێربووم شێوازی 
نووسینی خۆم گه شه  پێبده م 

. سه ره تا چاوپێکه وتنم 
له گه ڵ ده کردن، دواجار ئه و 
چاوپێکه وتنانه م ده خوێنده وه  
و له ناو خۆمدا ده مپااڵوتن و 

له و پرۆسێسه وه ، لێره  و له وێ 
چه ند دێرێکم لێهه ڵده بژاردن 

و له گه ڵیان ده دوام و لێیان ورد 
ده بوومه وه .  

    
گرین: ئه و چاوپێکه وتنانه ت 

تۆمار ده کرد؟ 
ئیڤ: نه خێر، به  هیچ جۆرێک 

تۆمارم نه ده کردن، ته نیا 
ده منوسینه وه . له به رئه وه ی 

دوای دانیشتن له گه ڵ ژنه که دا، 
ئه وه م بۆ ڕوونبۆوه ، ئه و 
چه ند دێره  ده نووسم که  

الم ده بێته  نیگه رانی. هه ر 
کاتێکیش هاته  سه ر مۆنۆلۆگ، 
با بڵێین دێرێکی لێوه رده گرم. به اڵم 
ئه و دێره  بزوێنه ری مۆنۆلۆگه که یه . بوونی 
ژنه که  له وێیه ، گه وهه ری ئه و له وێیه ، به اڵم 

له وانه یه  وشه کانی له وێ نه بێت. ره نگه  دوو 
ده سته واژه ی تیا بێت. له گه ڵ شانۆیی ژنان 
من گه شه م به  شێوازێک دا که  له وه و دوا 
بۆ گه لێ کاری ترم به کارم هێنا؛ له وانه  

مۆنۆلۆگی کوز، ئامانجێکی پێویست، چه ند 
فلیمێک، شانۆییه کی زیندان که  ئیستا به  

ده ستمه وه یه  و کاری تێدا ده که م. هه ر 
کاتێک چاوپێکه وتنم له گه ڵ هه ر ژنێکدا 
کردبێت له  النه ی ژنان، ئه وا به رگێکم 
کردووه  به به ری ئه و په یوه ندییه دا که  

له گه ڵیا داممه زراندووه . له گه ڵیا هاوده رد 
بووم و ئیستاشی پێوه  بێت و دوای ده  

ساڵیش هه ر هاوده رد ماوم له گه ڵی. بۆ نێو 
کۆی ئه و دونیایه  کێشی کردووم . 

گرین: بۆ نێو کۆمه ڵگاکه ی خۆی. 
ئیڤ: کتومت؛ هه مان شت له و به رهه مه ی 

بۆسنیه ش ڕووی دایه وه ، له  ئامانجێکی 
پێویست. له  بۆسنیه ، ژنانی ئه وێ زۆر 

ئاسوده ن که  تۆ له وێ به  هانایانه وه  
چوویت و هاوده ردیانیت؛ هه ر که سێک له  

ئه مه ریکاوه  به  هانایانه وه  بڕواته  ئه وێ 
ئه وان پێیان وایه  موجیزه یه . من بڕیارم دا 
بگه مه  ئه وێ، بگه مه  ئه و ناوه نده ، ناوه ندی 

ئه و ژنانه ی قوربانیانی جه نگن. له وێ بۆ 
دوو هه فته  له سه ر قه نه فه یه ک بمێنمه وه . 
بۆ مانگێک له وێ مامه وه . من چووم له وێ 

بمێنمه وه  و له وێ بژیم و ئه وانیش به وه یان 
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زانی. ئه وه  ده که وێته  سه ر ئه و ئاسته ی که  تۆ چۆن تێکه ڵ به  خه ڵکان ده بیت. ره نگه  ئه وه  وا 
بکه وێته  ڕوو که  من باجی ئه و کاره  بده م به اڵم له  ڕاستیدا من هیچ باجێک ناده م، له به رئه وه ی 

هه ر کاتێک که  هه ست به هه قیقه ت ده که یت ئه وا تۆ ژیانی خۆت زۆر به  قووڵی ژیاویت. من 
ژیانی خۆم له  نێو ترسا ناگوزه رێنم. ته نیا شتێک که  لێیده ترسێم فرۆکه یه . تیا خه مبار ده بم و تیا 
ده گریم، من به  دووی کاره ساته کانه وه م و وانه یه کیش که  له وه وه  فێری بووم ئه وه یه  ئه گه ر بته وێ 

له گه ڵی بژیت ئه وا له گه ڵیا بڕۆ. هه رگیز ناتکات به  هی خۆی، به ڵکو هه ر کاتێک تۆ 
بترسیت و خۆتی لێ به  دوور بگریت و خۆت له  هه قیقه ت نه بان بکه یت ئه وا 

ئه و له خۆیت ده گرێت .   

گرین: له وه  ده کات ئاسوده  بیت له  کێڵگه ی مۆنۆلۆگدا کار بکه یت؟
ئیڤ: من کوشته ی مۆنۆلۆگم. وا هه ست ده که م ئه وه  شێوازێک بێت بۆ 

ئه وه ی لێوه ی بڕوانینه  ژیانی ئه و که سه . هه موو ژیانی منداڵی من مۆنۆلۆگ 
بوو. 

 من له  جیهانێکدا ژیام خه ڵکان تێیدا له  په یوه ندیدا نه بوون، هه رگیز به ریه ک 
نه که وتن، هه رگیز مامه ڵه یان له گه ڵ شتێکدا نه کرد که  که سێکی دی ده ورو 

پشتی خۆیانی تێیدا هاوبه شبن. من پێموایه  مۆنۆلۆگ راسترین شێوازێک بێت. 
هه ر جۆرێک بێت خه ڵکان له  نێو مۆنۆلۆگدا ده ژین. له  نێو هه قیقه ته کانی 

خۆیاند. مه به ستم ئه وه یه  من ده مه وێت خه ڵکان گفتوگۆیان هه بێت به اڵم وا 
هه ستناکه م ئێمه  هێشتا گه یشتبینه  ئه و شوێنه . من پێموایه  خه ڵکان له ڕێی 

مۆنۆلۆگه وه  په یوه ندی ده گرن. ریڵکه  ده ڵێت »ئێمه  نیگابانی خه ڵوه ته کانی 
یه کدین« پێموانییه  وه ها بێت ئێمه  له  نێو په یوه ندیدا یه کانگیر بین. ئه وه ی 

جێی سه رسامی منه  ئه وه یه ، ئێمه  چۆن هه ر هه موومان پێکه وه  له  نێو 
مۆنۆلۆگداین. به  هه مان شێوه  هه مه ره نگییش؛ سه رسامم ده کات ئێمه  چۆن 

هه ر هه موومان ڕه ش و سپین پێکه وه ، نه ک چۆن هه ر هه موومان ره ش سپین. 
ئێمه  بوونمان وه هایه ، نه وه ک په یوه ندیمان وه هایه . ئه و سه رسامییه ی من بۆ 

مۆنۆلۆگ هه مه  ئه وه یه  که  له و ڕوانینه  وردبینه وه  ئێمه  چۆن له ناو یه کدیدا 
به  نێومخه ڵوه تی خۆماندا شۆرده بینه وه  و هێشتاش یه کدیمان خۆشده وێت؛ 

ئەدەبیسەردەمهه ر ته واو پێچه وانه ی ئه و بیرۆکه  پێکه نینهێنه ره ی که  ئێمه  وه ک منداڵ 
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پێی گۆشکراوین، ئه و شێوازه ی تۆ لێوه ی 
ده خزێیته  نێو خۆشه ویستییه وه  که  له وێدا 

ده ستبه رداری خۆت و که سێتی خۆت بیت. 
         

گرین: شێوازی نووسینی تۆ کتومت پشتی 
به  وشه سازی به ستووه ، پێچه وانه ی ئه وه ی 

دونیای خۆی له سه ر بینین دابرێژێت؟  
ئیڤ: ئه وه  ته واوێکی گرفته که یه ، وایه  ؟ 
ئایا هیچ شتێکی دی بێ له  وشه  گرفته ؟ 
وشه  ژیانی منی پاراست. چۆن ووشه کان 
پێکه وه  بلکێنیت و سۆزاوی و سه رنجوه ر 
و شانۆواوی بڕسکێن، گوزارشت له  هه ناو 
یا خوود له  ئاره زووبازی یان له  هه ر شتێکی 

دی بکات.. هیچ شتێکی دی ئاسوده  و خه نیم 
ناکات. من که سێکم هه ستی بینینم تیا 
ژیاو نییه. من که سێکم بڕوام به وه  نییە 

که  ده یبینم. دونیایه ک گێژاو و خه یاڵپاڵویی 
هه یه  و سه رتاپای ژیانی منیش پڕی بوو 
له  خه یاڵپاڵوی. من باوکێکی زۆر جوان و 

سه رنجڕاکێش، دایکێکی تا بڵێی شیرین، 
ماڵێکی خۆش، کۆمه ڵگایه کی تا بڵێی ناسکم 
هه بوو، به اڵم هه ر هه مووی درۆیه کی گه وره  

و زل بوون. 
   

گرین: قۆناخی دووهه م له  شانۆ نووسین له  
که یه وه  ده ستپێده کات؟ 

ئیڤ: پێموابیت له  چارۆکه  و پارچه کانی، گوشراوه ی لیمۆ، 
رۆهاده ی ژاکاو و بۆنهه ڵمژ؛ هه موو ئه وانه  تازه ن. ئه وانه  

سه رچاوه یان له  هه ڤپه یڤینه وه  
وه رنه گرتووه . ئه وانه  هه وڵدانی 
شانۆیین. هه وڵمداوه  شێوازێک 
بدۆزمه وه  بۆ ئه وه ی دوو که س 

پێکه وه  له  هه مان ژووردا کۆ 
بکه مه وه ، ئه گه ر چی هه ر 

یه که شیان سه رقاڵی مۆنۆلۆگی 
خۆیان بن. هه روه ها من درێژه م 
به  نووسینی ئه و بابه تانه  داوه  
که  گرفتم له گه ڵیان هه بووه ، 
وه ک القه کردن و ده ستدرێژی 

سێکسی. گوشراوه ی لیمۆ، چوونه  
پێشه وه یه کی گه وره  بوو بۆ 

من چونکه  بۆمکرا له وێدا ئه و 
ده نگه  له  نێو خۆمدا بدۆزمه وه  

که  پچکێک به دڕه وشت و 
نزمه  و چه ند ساڵێک جارێ له 
ناوه وه مدا سه ر هه ڵده داته وه . 

کێ ده زانێت ئه و ده نگه  له  
کوێوه  سه رچاوه  ده گرێت و دێته  

ده رێ؟ هه روه ها ئاسوده  بووم 
کاتێ گوشراوه ی لیمۆم نووسی، 
له به رئه وه ی گه لێکم شاره زایی 

ده رباره ی بونیاد په یدا کرد. ئه وه  
جاری یه که مم بوو خۆم دا به  

ده سته وه  و به وپه ڕی ئاگاییمه وه  
شانۆییه کم نووسی که  بونیادی 

له  خۆ گرتبێت.  
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گرین: له وه  ده چن هه وڵدانێک بن بۆ شێوازه  ئه زمونگه رییه کان، گوشراوه ی لیمۆ هێندێک 
بێهوده یی له گه ڵ خۆیدا هه ڵگرتووه . 

ئیڤ: گومانی تیدا نییه  . 

گرین: ئیلهامی له  کوێوه  وه رگرتووه ؟  
ئیڤ: چیرۆکی کابرایه که  له  وێنجسته ر، خێزانه که ی ده کوژێت و دیار نامێنێت. 

له ڕاستیا دوای نۆزده  ساڵ بۆیان ده رده که وێت که  بکوژه . له و قۆناغه دا  که  
دیار نامێنێت، جارێکی دی ژن ده هێنێته وه  و خێزانێکی ئاسوده  پێکده هێنێت. 

ژنه  تازه که ی ده ڵێت هه رگیز بڕوا به وه  ناهێنێت، ئه گه ر بێتو ئه وه  ڕاست بێت 
که  مێرده که ی پیاوکوژه ، ئه وا گومانی تیانییه  که  توڕه یان کردووه . گوشراوه ی 

لیمۆ، به الی خۆمه وه  له سه ر دوو پێگه  وه ستاوه .  وه ک الیه نی که سایه تی، 
قووڵبینییه  له  بارەی خێزانه که م. ره نگدانه وه ی منداڵێتی خۆمه  و پچکێک 

یاده وه ری ئه وه ی له گه ڵ خۆیدا هه ڵگرتوه ، له  هه ر که سێک ده ڕوانیت ده رباره ی 
ئه وی دی بێئاگایه  و هیچ شتێکی له باره وه  نازانێت. وه ک بیرۆکه یه ک له  

یاده وه ریم ڕوانیوه . که سانێک یاد کراونه ته وه  و که سانێک به  خۆیاندا چوونه ته وه  
که  دووچاری چی هاتوون. که سانێک له  خۆیان ده ڕواننه وه  که  چیان کردووه . له  
ده ره نجامی یاده وه رییه وه که سانێک بۆیان ده رده که وێت که  گه یشتونه ته  کوێ. 
پێگه یه کی دی، وه ک نووسه رێک هه ستم به وه  کردووه  به ره و پێشه وه  چووم و 
گه شه م کردووه  . له  هه ندێک جێگه دا هه ندێک خاڵی الوازیم جێهێشتوه  و له  

هه ندێک جێگه ی دی خاڵی پته و و به هێز زیادی کردووه . له  باره ی چیرۆکه که وه  
به  ئاگابووم، له وه وبه ر به  هیچ جۆرێک هه ستم به  چیرۆکێک نه کردووه  که  
سه ره تا و ناوه ند و کۆتایی هه بێت. له  گوشراوه ی لیمۆدا توانیومه  مامه ڵه  

له گه ڵ چیرۆکدا بکه م، ئه و بکوژه  و بیرۆکه ی یاده وه ری هه ردوکیان پێکه وه . 
رۆهاده ی ژاکاویش، وه ک پیه سێکی شانۆیی جارێکی دی هه نگاوێکی دییه  بۆ 
من. هاوڕێیه کم سه رنجی بۆ ئه وه  ڕاکێشام که  بۆچی له گه ڵ خۆشه ویستیدا 
مامه ڵه  ناکه م وه ک تێگه یه ک. منیش پێمگووت که  ئه وه م به الوه  ئاسان نییه . 
ئەدەبیسەردەمئه وه  جێی ئاسوده ییم بوو، ئه وپه ڕی جێی هیوا بوو. ئه و به ره نگارییه  بۆ من 
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ساده  نه بوو. 
  

گرین:  چارۆکه  و پارچه کانیش 
به هه مان شێوه  ده رکه وته ی 
چیرۆکی خۆشه ویستییه  و 

کۆتاییه کی رۆمانتیکیشی له  خۆ 
گرتووه  . ئه وه  ده گۆڕێت. 
ئیڤ: باشه ، له ڕاستیا ئه وه  

ناگۆڕێت. هه ر بۆ ئه و چرکه ساته  
ده گۆڕێت. گۆڕانێکی ئه وتۆ نییه  که  

بۆت بکرێ له  ئاستیا ڕابوه ستیت. 
کاتێک چارۆکه  و پارچه کانیم 

نووسی من ته واو گه شبین نه بووم. 
له و بڕوایه دا نه بووم که  خه ڵکان له  

توانایاندا هه یه  بگۆڕێن، خه ڵکان 
بۆیان ده کرێ له و شێوازه  بێنه  ده رێ 
که  ده قیان پێوه  گرتووه . ئیستا بڕوام 

به وه  هه یه  که  ده کرێ له و شێوازه  بێنه  
ده رێ. به اڵم ئه و هاتنه  ده ره وه یه ی 

چارۆکه  و پارچه کانی له و په یوه ندییه  
به نگکێشییه  تێکۆشانێکی گه وره ی 

ده وێت. 

گرین: له  هه ڤپه یڤینێکتا له گه ڵ 
ولیه م هاریس بۆ نیوێۆرک تایمز له ساڵی 

١٩٨٩ دا ده ڵێیت: ›‹ ژیانی من له  نێوان 
نووسین و له  نێوان ئه وه ی چاالکوانێک بم دابه شبووه  

و هه وڵده ده م ڕێگایه ک بدۆزمه وه  که  ئه و دوو 

دونیایه  هه ردوو پێکه وه  بگونجێنم‹‹ ئه و 
الیه نه ی دی وه ک چاالکوانێک له  کوێوه  
سه رچاوه ی گرتووه ؟ کاتێک گوشراوه ی 

لیمۆم خوێنده وه  نیگه رانییه کم ال خوڵقا 
ده رباره ی ئه وه ی له  شوێنێکدا کە کچه که  

ده ڵێت: ›‹ دایکم باکی به  هیچ شتێک 
نه بوو، بۆیه  ده بێت من گوێ به  هه موو 

شتێک بده م‹‹ ئایا ئه وه  خۆت نیت؟ 
ئیڤ: بێگومان، هه ر نووسه رێک ده گریت 
ڕشته ی خۆی هه یه ، هه ر نووسه رێکیش 

کاره کته رێکی هه یه  که  له  هه موو 
به رهه مێکیدا خۆی قووتده کاته وه . 

به شێک له  ئه رکی نووسه ر ئه وه یه  نه ک 
هه ر به  ته نیا به ئاگابێت له وه ی ئه و 
شتانه  له  کوێی نووسینه که دا ده ژین 

به ڵکو ئه وان له  کوێی تۆدان. من 
پێموایه  هه میشه  به  جۆرێک له  جۆره کان 

ده رباره ی دایکم بنووسم. ره هام کرد 
و ره وانه ی یه کێک له  کێڵگه  ئازاده کانم 
کرد، ژیانێکی ئازادانه م پێبه خشییه وه . 

من ئه وم پاراست چونکه  ئه و بۆی 
نه کرا من بپارێزێت. من بۆ جیهانێک 

تێده کۆشم پڕی بێت له  دادوه ری و 
که مترین بوارێکی بۆ زه بروزه نگ تیا 

بمێنێته وه . په یداکردنی هاوسه نگییه ک 
له نێوان ئه وه ی چاالکوانێک بم و له  
نێوان ئه وه ی بکشێمه وه  بۆ نووسین، 

بۆ خۆی   ئه شکه نجه یه . ره خسانی کات 
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بۆ خۆی جۆرێکه  له  ئه شکه نجه . نووسینی گه نجینه ، بۆ خۆی سه ره تایه ک بوو؛ بۆم کرا ده رباره ی 
گرفتێکی رامیاری پیه سێکی شانۆیی بنوسم و وه ک ده روازه یه ک بۆ گه شه سه ندنی هوشیاری 

به کاری بهێنم . له گه ڵ پیه سی ژنان، هه وڵم دا بۆ ئه وه ی بزانم چۆن بۆم ده کرێ هه ردوکیان 
پێکه وه  کۆ بکه مه وه . کاتێک نه مایشی ژنان ده ستی به  گه ڕان کرد لێره  و له وێ، هه م بۆ 

به رزکردنه وه ی هوشیاری بوو ده رباره ی ژنانی بێالنه  و هه م بۆ په یداکردنی بژێوییه ک بوو بۆیان . 
ئه و دوو هێزه  له نێو منا هه ردوو پێکه وه  یه کانگیر بوون و مۆنۆلۆگی کوز، پوخته ی 

ئه و هه وڵه  بوو. له به رئه وه ی مۆنۆلۆگ بۆ خۆی هه ڵقواڵوی چیرۆکی هه قیقی 
ژنان بوو، ئه و ژنانه ی بۆیان کرا ره نگپێده ره وه ی سیاسه ت بن به بێ هیچ 

ڕواڵه تگه رییه ک. کاتێک ئه وه م ئه نجام دا، توانیم زه مینه یه ک بۆ دامه زراندنی 
دایه لۆگێک له  نێو ژناندا بره خسێنم. بۆمکرا هه م ئه و توڕه ییه  و هه م ئه و 
یه کبوونه ش بجوڵێنم که  خۆی له  تێکشکانی ئه و دیواره دا ده بینییه وه  که  

ژنانی دووچاری گۆشه گیری کردووه . له  توانامدا بوو له الیه ک هونه ر و 
له الیه کی دی مه به ست، هاوشانی یه ک دانێم.  

          
گرین: من وای ده بینم واوه تر له  هه ر شانۆنووسێکی ئه مه ریکی چ پیاوان و چ 

ئافره تان، تۆ په یامی خۆتت هه یه . 
ئیڤ: من به رانبه ر به و پرسیاره  هه میشه  شه رمێک دامده گرێت. به  گه لێک 

شانۆنووس گه یشتوم که  پێیان وابووه  هونه ر بۆ خۆی ئامانجه . من بۆ خۆم وا 
بیرناکه مه وه . من هه ڵگری په یامێکم و بۆ ئه و په یامه  ده نووسم. من تێنسی 

ولیامز، سامۆئیل بیکێت، خاتوو کارێل چه رچڵ دێنمه به رچاوی خۆم و ده پرسم 
ئایا ئه وانه  خاوه نی په یام بوون، بێگومان خاوه نی بوون. 

گرین:  ئایا هه ندێک په یام زیاتر له وانی دی سیاسی تر ناکه ونه  به رچاو؟ 
ئیڤ : وایه ، په یامی من هۆشیارکردنه وه یه . من ژنم، کاتێک که  ده نوسم 
ته واوێک هه ست به وه  ده که م. من سه باره ت به  هوشیاری خۆم ده رباره ی 

جیهان ده نوسم. کاتێک ده ڕۆم بۆ بۆسنیه  و له  النه ی ژنانی بێ جێ و 
ڕێ ده مێنمه وه  یاوه خوود سه ردانی ئه و گرتووخانانه ی ژنان ده که م که  به  

ئەدەبیسەردەمئاسایشی له  ڕاده به ده ر ته نراون و ئه وه ی له وێ ده یبینم؛ توڕه یی، نا دادوه ری، 
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چه وسانه وه ، توندوتیژی، ته مومژ و نا 
ڕۆشنی، زه بر و زه نگن. که واته حیله که  
لێره دایه ، چۆن ده رباره ی هه موو ئه وانه  

ده نووسیت به بێ ئه وه ی ڕاسته وخۆ 
بکێشی به سه ری که سێکدا و هه وڵی 

ڕۆشنکردنه وه  و فێرخوازی خۆشت 
بده یت؟ له الیه کی دییه وه ، گرفتێکم 

ئه وه یه  که  پێچه وانه ی په یام کار 
بکه م. ده بێ ڕێگه یه ک په یدا بکه م بۆ 

خوڵقاندنی. زۆر له به رهه مه  به راییه کانم 
پتر له  به رهه مه کانی ئیستام، به  دووی 

به مۆڕاڵکردنه وه  بوون. له  جێیه کدا 
به شێک له  رۆهاده  من بۆ خۆم تووشی 
شۆک هاتم له گه ڵی کاتێ که  ڕێگه م دا 

کاره کته ره کان شوێنی هه مده ردی بن وه ک 
ئه وه ی که  هه ن . زۆر نییه  له  سیناریۆی 
فلیمێک بوومه ته وه  ده رباره ی دوو پیاو، 

سه خترین کارێک بووه  که  من تا ئیستا به  
ئه نجامم گه یاند بێت. ئه و کاره  ده رباره ی 
ئه و دوو پیاوه  هه شت ساڵی لێخواستم تا 
بیکه مه فلیمێکی سینه مایی، ئه و پانتایی 
و بایه خه ی تێدا بده م به  پیاو و وا بکه م 

هه ردوکیان خۆشه ویست بن.

گرین: له  پیه سی دابه شککردنێکی بێئه ندازه ، 
ئه وه ی له وێدا سه نتراڵه  پیاوێکه  به  ناوی پۆڵ ۆرکه ر، 
ده رهێنه ر و مامۆستایه کی نواندن که  خه ڵکی نیوێۆرکه  و 

به  نه خۆشی ئایدز، گیان ده سپێرێت . تۆ لێره دا له  شێوازی 

خۆت الت داوه  . »پۆڵ، یه کێکه  له  
ئه کته ره  به ناوبانگه کانی هۆلیوود، 

و، کوردی«.  
ئیڤ : له  ڕاستیا ئه و شانۆییه  
ده رهاویشته یه ک بوو. کارێک 
بوو ده رباره ی مردن، که  به  

درێژایی هه موو ژیانم شوێن پێی 
هه ڵگرتووم و داگیری کردووم 
لێره  و له وێ له  نێو کاره کانمدا 

به ده رده که ونه وه . دابه شکردنێکی 
بێئه ندازه ، بۆ یه که مجار بوو 

مامه ڵه  له گه ڵ بۆچوونێکی وادا 
بکه م.  

گرین: له گه ڵ پۆڵ ۆرکه ردا 
خوێندت؟ 

ئیڤ: نه خێر، نه خێر، ئێمه  دوو 
هاوڕێی نزیکی یه کدی بووین؛ 

ئه و پیه سی ژنانی بۆ شانۆ 
ده رهێنا و ده شبوو کاری ده رهێنان 

بۆ پیه سی گوشراوه ی لیمۆ 
ئه نجام بدات. له ڕاستیا هێشتا 

تازه  تووشی ئه و نه خۆشییه  ببوو 
بۆ ماوه یه ک له گه ڵ مندا ژیا. 

گرین: کاره کته رێکی تایبه تی 
خۆتت هه یه  له  شانۆییه کدا؟ 
ئیڤ: شایه د له  هه موویدا . 
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گرین:  ئایا مه به ستت بوه  تاکه  ئه کته رێک هه موو ڕۆڵه کانت بۆ یاری بکات؟ 
ئیڤ: به ڵێ. کارێکی وام بۆ جه یمس له یسن نووسیووه . ئه کته رێکی سه رسوڕهێنه ره . من کاری 

ده رهێنانم له  پیه سێکی مۆنۆدرامی ئه ودا کردووه  به  ناوی ›‹وشه ی سه ر زاری‹‹ ئاره زوومه  کارێکی 
دیشی له گه ڵدا بکه م. 

گرین: پێتخۆشه  کاری ده رهێنان ئه نجام بده یت؟ 
ئیڤ: به ڵێ، کردوومه . به اڵم ئاسان نییه  ده رهێنان بۆ کارێکی خۆت بکه یت. 

هه ر بۆ نمونه  من نامه وێت شانۆیی ئامانجه  پێویسته کان ده ربهێنم ده مه وێت 
که سێکی دی بێت و ئه و کاره  بگرێته  ئه ستۆ. من زۆر نزیکم لێوه ی، بۆ من 
زۆر ئازیزه . من له گه ڵیا نه رم ده بم، ده مه وێت که سێکی دی بێت و که مێک 

له گه ڵیا ره ق بجوڵێته وه .
 

گرین: پێتخۆشه  جارێکی دی ده قێکی خۆت بنوسیته وه ؟ 
ئیڤ: زۆرم پێخۆشه . تۆنی مۆرسن ده رباره ی چێژی نووسینه وه  و خستنه وه  سه ر 
ره وتی دروستی خۆی ده دوێت، منیش له گه ڵی هاوڕام. ئه وه  هه نگاوێکی مه زنه . 
ده ستنووسی خۆتت هه یه ، ماڵت هه یه  و ده بێت سه رگه رمی ڕازاندنه وه ی بیت. 

ماڵ به شه  سه خته که یه تی، نووسینه وه ش پرۆسه ی ڕازاندنه وه که یه . 

گرین: له  دابه شککردنێکی بێئه ندازه  دا، ئه وه  ده نووسی پۆڵ ۆرکه ر، فێری 
کردویت هونه ر تایبه تمه ندییه . وا ده که وێته  ڕوو که  ئه وه  به ڵگه نه ویستێک بێت، 
به اڵم وا دێته  پێش چاو که  یه کێک بێت له  گرنگه کان. هیچ شتێکت هه یه  له و 

باره یه وه ؟ 
ئیڤ: باشه ، بۆ خۆت ده زانیت ئه وه  جێی پێکه نینه ؛ چه ندێک به  نێو ته مه ندا 

هه ڵبکشێیت، ئه وه نده  تایبه تمه ندێتی ده ده یت به  خۆت. ئه و مه شقه  وه ک 
سه ره تایه ک له  کۆرسی نووسین فێری قووتابیان ده که م، له و ده مه دا که  
قوتابیان ده رباره ی بیره وه رییه کانی خۆیان سیناریۆیه ک ده نووسن. ئه وجا 
ئەدەبیسەردەمهه موو ئه و هۆکارانه ش ده نووسن که  بۆچی سیناریۆیه کیان هه ڵبژاردووه  
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که  سه رچاوه ی له  ده روونی 
که سێتی منداڵی خۆیانه وه  

وه رگرتووه . چیان هه یه 
ده رباره ی ئه وه  بیڵێن؟ 

ئه فسوناوییه  که  ده بینیت 
کێ زۆر تایبه تمه نده  و 
کێش به  پێچه وانه وه . 

ئه وه ی به  ته واوی 
تایبه تمه ندی پێکا بێت 

ئه وه  گه وره ترین شانسی 
له به رده مدایه  سیناریۆکه ی 
بچێته  پێشه وه ، له به رئه وه ی 
ئیدی دونیایه کیان له به رده م 

خۆیاندا ئاوه اڵ کردووه  که  
ده بێته  سه رچاوه یه کی گرنگ 

بۆ داهاتوویان. دوو خاڵ 
سه رنجم ته واو ڕاده کێشن، 

هه ر شتێک ده رباره ی 
تایبه تمه ندێتی بێت ئه وا له  

کۆتاییدا زۆر ساده  ده که وێته  
ڕوو. چیت هه یه  بیڵێیت، له  

ڕاستیا ئه و پارچه یه  ده رباره ی 
چییه ؟ من وا ڕاهاتووم 

هه موو شتێک گه وره  بکه م، 
له به رئه وه ی به رگه ی قورسایی 

هه قیقه ت ناگرم. من ناتوانم به رگه ی 
ئه و ئازاره  بگرم که  له  هه قیقه تێکی 

ساده وه  ده رژێته  ده رێ. له به رئه وه  ڕاهاتووم 

له سه رئه وه ی هه ر شتێک هه یه  ئاڵۆز، فراوان، 
گه وره ی بکه مه وه . نووسین ده رباره ی ئه وه یه  
که  شته کان ڕووتبکه یته وه ، له وه  نزیک بیته وه  

کتومت له  نێو هه ناوی خۆتا ڕوو ده دات. گومانی 
تیا نییه  زۆرێکیشی شه رمهێنه ره . 

گرین: مۆنۆلۆگی کوز و ئامانجه  پێویسته کان 
هه ردووکیان له  یه ک سه رده مدا نووسراون. 
ئیڤ: ئه و کاته ی که  ده ستم به  نووسینی 

ئامانجه  پێویسته کان کرد، ئه وه نده  نه بوو له  
ته واوکردنی یه که م ده ستنووسی مۆنۆلۆگی کوز 
ببوومه وه . ده ستم به  نووسینی مۆنۆلۆگی کوز 

کرد و دواتر ساڵی ١٩٩٤ چووم بۆ بۆسنیه . 

گرین: بۆچی ڕووتکرده  بۆسنیه ؟ 
ئیڤ: من به ره و بۆسنیه  چووم چونکه  

سه رگه رمی فلیمێک بووم. تا کار له  فلیمێکی 
یۆتۆپیایی دا بکه م که  بۆ خۆم نووسیبوم. 

 
گرین: فلیمێکی یۆتۆبی؟ 

ئیڤ: به ڵێ، فلیمێکی یۆتۆبی فیمینیستی، له  
سه رووه ختی کۆرسێکی نووسینا ئه و به رهه مه م 

ال خوڵقا. شانۆی جه ماوه ر ڕایسپاردم بۆ 
ئه نجامدانی ئه و به رهه مه . 

گرین: ئامانجه  پێویسته کان و مۆنۆلۆگی کوز 
له گه ڵ به رهه مه کانی له وه وبه رتا زۆر جیاوازن. 

ڕشته ی ›‹پیاو - ژن ›‹ جێده هێڵیت و له وه  
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ده ڕوانیت که  چۆن ژنان وه اڵم به  خۆیان ده ده نه وه . 
ئیڤ: من چیتر قوربانییه ک نیم. من چیتر له گه ڵ ئه و کاردانه وه یه دا ناژیم که  له  منداڵیمدا 

ڕووبەڕووم بۆته وه . ئه و سه رده مه ی ژیانم ده رباره ی دۆزینه وه ی ئه وه یه  له  ناوه وه ی مندا چی 
چه که ره  ده کات و په ی به وه  به رم که  ئه و ده نگه  هیوابه خشه ی له  نێو مندایه  به  چ شێوه یه ک 

به کاریبه رم. یه کێک له و دیاردانه  ده رکم به وه  کرد که  ئه و په یوه ندییه ی ژنان به  جه سته ی 
خۆیانه وه  گرێده داته وه  به ره و پێشه وه  به رم. من زۆربه ی ژیانم له گه ڵ جه سته ی 

خۆمدا دابڕاوبووم و ئیستا چوومه ته وه  ناوی، له ناو زۆربه ی شته کانی دیدا 
ئاگاییم له سه ر سنگ و کوزمه  و ده مه وێت ده رباره یان بدوێم. خه ڵکان دێن 

بۆ الم و پێمده ڵێن مۆنۆلۆگی کوز تایبه تمه نده ، به  هیچ جۆرێک تایبه تمه ند 
نییه . ده رباره ی ژنانه . من هه زاران پیه سم ده رباره ی پیاوان دیتوه  و هیچ 

که سێک نه هاتووه  بڵێ تایبه تمه نده . ته نیا ده ڵێن ده رباره ی پیاوه . ئه ی بۆچی 
نابێت پیه سێک هه بێت ته نیا ده رباره ی ژن بێت؟ 

گرین: پیاو له  مۆنۆلۆگی کوزدا هه ن، ئه وان له  بانگراوندان. 
ئیڤ: به ڵێ، وایه . گه لێک ڕۆڵی سه رنجڕاکێشیان هه یه ، له م ماوه یه دا هه ندێک 

مۆنۆلۆگی تازه م نوسیووه ، له به رئه وه ی پیاو حه ز ده کات ته ماشای بکات. ده رباره ی 
ژنان، که  له گه ڵ پیاواندا وه ک چێژبینێک له  کوز تێکهه ڵکێشبوون و له  ئه نجامی 

ئه وه شه وه  ژن کوزی خۆی خۆشده وێت. من نه متوانی ئه و به شه ی بنووسم تاوه کو 
له  هه ڤپه یڤینه کانه وه  گوێبیستی ئه وه  بووم.  

گرین: ده توانیت پێم بڵێی له دوای ئه وه ی مۆنۆلۆگی کوزت بۆ یه که مینجار له  
قاوه خانه یه کی شه قامی کۆرنێال نه مایشکرد له  ساڵی ١٩٩٦ دا و دواجار لێره ش 

له  ساڵی ١٩٩٧ دا. که ی ئه و  به شه ت بۆ زیاد کرد که  ده رباره ی منداڵبوونه . 
من له و کاته دا له  ژووره که دا بووم. 

ئیڤ: له و کاته دا که  مۆنۆلۆگه که م لێره  نه مایش ده کرد. 

گرین: ئه ی ئه و مۆنۆلۆگه ی ده رباره ی کوزی ـ دۆستی پیاو؟ 
ئەدەبیسەردەمئیڤ: بۆ رۆژی ـ ڤی ساڵی ١٩٩٨ بوو. 
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گرین: هه روه ها مۆنۆلۆگێکی دیت 
خسته  پاڵی به  ناوی کوزی توره ی 
من، بۆ ڕۆژی ـ ڤی ساڵی ١٩٩٨. 

له  ده قه  چاپکراوه که دا 
مۆنۆلۆگێکی دی هه یه  ده رباره ی 

سوڕی مانگانه ی ژن. 

ئیڤ: به اڵم ئه وه م  نمایش نه کرد. 
گرین: هه ستی تۆ چۆنه  کاتێک 

که سانێکی دی  نمایشی مۆنۆلۆگی 
کوز ده که ن؟ 

ئیڤ: ده موروژێنێت، دوای ئه وه ی که  
له   نمایشه که  دێمه  ده رێ. ئه وان هه ر 
دوو هه فته  له  نێوان سێ ژنی جیاواز 

دا جێگۆرکێی پێده که ن و منیش 
پێداچوونه وه م به  پیه سه که دا کردووه  

و گێرانه وه  شانه  شانه  به  دوای 
یه کدا دێ به  جۆرێک که  ده توانن 

به بێ حیکایه تخوان  نمایشی بکه ن. 
پێشه کییه که یان لێدابڕاندووه . 
مۆنۆلۆگی کوز له  نێوان سێ 
ئه کته ردا تووشی دڵه ڕاوکێی 

کردووم. هه روه ها ۆرکشۆپێکم له گه ڵ 
سه د خوێنکاردا کردووه  که  دێنه  زانکۆی 

کۆلۆمپیا له  نیویؤرک. هه ر یه کێکیان به شێک بۆ 
زانکۆکه ی خۆی ده رده هێنێت، له به رئه وه  ڕۆژێک 

پێکه وه  مه شقمان کرد و کارم له سه ر 
هه موو ئه و ترسانه  کرد که  تێیاندا ڕووا 

بوو. 
         

گرین: ئه و ترسانه  چیبوون؟  
ئیڤ: هه ندێکیان له وێوه  سه رچاوه یان 
گرتووه  که  به رێوبه رایه تی هه ندێک 

گرتنه وه  و بڕین له  به رنامه کانی ژنان 
دا ئه نجام ده ده ن له  ترسی ئه وه ی 

نه ک به رهه مه کان به  باشی به ڕێوه  
نه چن. به اڵم بڕوا به و کارانه  ناکه یت 

که  ئه و قوتابیانه  له و زانکۆیانه دا 
ئه نجامی ده ده ن. وێنه ی کوز  ده کێشن 
و به شه کانی شیده که نه وه  و هه ر ئه و 
وێنانه ش ده که نه  بلیتی به خێرهاتن 
و لێره  و له وێ باڵوی ده که نه وه  بۆ 

کۆکردنه وه  و بانگکردنی بینه ر. گه لێک 
به رهه می قوتابیان له گه ڵ النه ی 

ژنانی بێ جێو ڕێ، نه مایشکرا بۆ ئه و 
ژنانه ی که  تووشی لێدان و زه برو زه نگ 

بوونه ته وه .  به به راورد به و کارانه  من بۆ 
خۆم له  ژیانمدا هه رگیز نه متوانیوه  کاری 
ئاوا جوان ئه نجام بده م. کیژۆڵه ی نێوان 
ته مه نی پانزه  بۆ بیستویه ک ده بینی که  
تێکه اڵو به  دونیای ژنێتی خۆی ده بێت.    

  
گرین: بۆچی پێتوایه  ڕوولێنانێکی 

دڵخۆشکه ر به رانبه ر به  مۆنۆلۆگی کوز له  
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ئارادایه ؟ گریمانه ی ئه وه یه  که  ئێمه  له  ڕۆژگاری پاش فیمینیزماین؟ 
ئیڤ: له به رئه وه ی به  دڵنیاییه وه  ئێمه  له  رۆژگاری پاش فیمینیزما نین. ئه وه  درۆیه کی زۆر 

گه وره یه . ژنان له م ڕۆژگاره ی ئیستای خۆیاندا برسین بۆ ئازادی خۆیان. ژنان هه موو شه وێک 
دێن له و نه مایشه دا داده نیشن و دواجار ده ڕۆنه وه  ماڵێ. پێویستمان به وه یه  بێده نگبین له  قسه  

کردن له باره ی پاش فیمینیزمه وه . پێویستمان به وه یه  له و تێرمه  دوور بکه وینه وه . ژنان هه ر 
له گه ڵ هه مان ئه و بارودۆخه دا ده سته وئێخه ن که   له  ئارادایه  و  هه میشه  له  پێناویدا 

تێکۆشاون و زۆر به  قووڵتر له  جارانیش برسی ئازادین. بێ له وه زیاتر  که  له  
ناوجه رگه ی چیرۆکه هه قیقییه کانی ژنانه وه  سه رچاوه ی گرتووه  و ژنان خۆیانی 

تیا ده بینه وه  و له گه ڵی به  وه اڵم دێن، په ی به  شتێکی دی نابه م بۆچی 
مۆنۆلۆگی کوز بابه تێکی بزوێنه ر بووه . کێ تا ئیستا له باره ی مۆنۆلۆگه وه  

دوا بێت؟ هه ست به وه  ناکه ن که  دادوه ری کرابن، به ڵکو هه ست به وه  ده که ن 
که  له نێو ئه ندێشه ی ژنێتیدا شوێنێک بۆ خۆیان ده دۆزنه وه . هێشتا ژیانی 

خۆتانه . بزوێنه ری خۆتانه . 

گرین: جێی سه رسورمانه  که  مۆنۆلۆگی کوز بۆته  به رهه مێکی بازرگانی 
شانۆی برۆدوای. شانۆی باو شوێنێکی شیاو نییه  بۆ گه شتێکی له و جۆره . 

ئیڤ: ئه رکی شانۆی سه رمایه داری ئه وه یه  که  خۆڵ بکاته  چاوی جه ماوه ر و هه وڵی 
ڕامکردنیان بدات. بۆ ئه وه  نییه  که  ئیلهام به  جه ماوه ر ببه خشێت و توڕه یان 
بکات. له ناو ئه و کلتوره  پڕ له  گرفت و گێژاوه دا به  جۆرێک وه ک هونه رمه ند 

زیندوو ده مێنینه وه  که  له  ڕه گوریشه وه  هه وڵی گۆڕین  بده ین. 

گرین: شانۆیه کی دژه  قازانج هه یه ، که  هه وڵنادات ببێته  شانۆیه کی 
سه رمایه داری. 

ئیڤ: به اڵم ئه ویش هه ر به و ده رده  چووه ، با خۆمان ته فره  نه ده ین. 
هه ر تێکه ڵ به  هه مان ئاقار ده بێته وه  و ده ستو په نجه ی له گه ڵ هه مان 

سیسته م تێکه ڵ کردووه . من له الیه ن ئه وانیشه وه  پاڵپشتی کراوم، به اڵم 
له سه ر ئاستێکی گشتی، کوا ئه و سه رچاوه  هه قیقیانه  بۆ خه ڵکانێک که 
ئەدەبیسەردەمده یانه وێت پرسیار بکه ن سه رگه رمی کار کردن بن؟ ئێمه  له  ئه مه ریکا 
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شانۆی تێکۆشانمان نییه . ئێمه  
شانۆیه کمان نییه  بۆ په یوه ندی 

گرتن. شانۆییه کمان نییه  
کۆمه ڵگا هه ڵبسه نگێنێت. تۆ بۆت 
ده کرێ شته کان به بار بهێنیت و 
هه وڵدانێکت هه بێت بۆ ئه وه ی 
ئه م ئه کته ر یان ئه و ئه کته رت 
به ده ستبکه وێت، زۆربه ی ئێمه  

که  کارمان کردووه ، وامان کردوه  
و فێربووین کاره کان به و جۆره  

تێپه ڕێنین. خۆی نابێت ئێمه  
به و جۆره  کار بکه ین، ده بێت 

خه ڵکانێکت هه بێت ئه و کارانه ت 
بۆ رێکبخات. ئیستا تۆ ئه گه ر خانمه  
ئه کته رێکی گه وره ت به ده ستبکه وێت 
له شانۆییه که دا ڕۆڵبگێڕێت، خه ڵکان 
کێشه که تیان به الوه  ئاسایی ده بێت.

سه رده مانێک که  من چاالکوانێکی الو 
بووم، ڕووت ده کرده  سه ر شه قام، 

به یاننامه ت باڵو ده کرده وه  و خه ڵکانت 
له  ده وری خۆت خڕ ده کردنه وه . 

خه ڵکان وه ک هاوده ردی کێشه کان 
ڕوویان لێده نایت. له  کۆتایی 

هه فتاکان و سه ره تای هه شتاکان، 
هه موو شته کان گۆڕان، ئه گه ر بێتو 
که سێکی ناودارت له گه ڵ نه بوایه ، خه ڵکان 
چی دی ڕوویان تێنه ده کردیت. ئه وه  ڕۆژگارێکی 

زێرینی کلتور بوو، شانۆ گۆڕا، سیاسه تیش گۆڕا. 

ده بێت هه وڵی گه ڕاندنه وه ی بده ین. 
ده بێت بگه ڕێینه وه  بۆ ئه و شتانه ی که  
خه ڵکان له  پێناویدا تێده کۆشن. تا ئه و 
ده مه ی له  ده وری کلتوری ئاهه نگسازی 

بمێنینه وه ، خه ڵکان دابڕاو له گه ڵ 
ژیانی تایبه تی خۆیان ده مێننه وه . 

گرین: هیچ پرۆژه یه کی تازه ت به  
ده سته وه یه ؟ 

ئیڤ : له  مانگی نیسانی ساڵی 
2٠٠٠ وه  بۆ ماوه ی چوار مانگ 

به  دونیادا  گه ڕام، له گه ڵ ژنان دا 
ده رباره ی ئه و ئه ندامانه ی جه سته یان 

که به شێوه یه کی سیسته مئامێز 
شێوێنراون، له  شوێنی خۆیان نه ماون، 
کاری خۆیان ناکه ن، به خاتری ئه وه ی 
له گه ڵ کلتوری باودا گونجاو و ته با 
نایه نه وه ؛ هه ڤپه یڤینم سازکردووه . 

ئه وه ی بیرکردنه وه می سه رقاڵکردووه  
ژنانن له م جیهانه ی ئه مڕۆ تیا ده ژین 

چۆن کار له گه ڵ جه سته ی خۆیان 
ده که ن، چۆن ژنانیان به  قووڵی له  

ژیانی هه قیقی خۆیان دابڕاندووه ، بۆی 
نه کرێت دونیا به ڕێوه  به رێت، ڕابه ری 
نه کات، له گه ڵ سیاسه ت و ئایدیاڵی 
نوێ دا جووت و ته با نه یه نه وه . هه ر 

وه ک له  مۆنۆلۆگی کوزدا، خه ڵکان 
چیرۆکی خۆیانم بۆ ده گێرنه وه . 
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ئه و پرۆژه یه  ناوی ›‹هاتنه وه  ناوه وه  › یه . پێموایه  ژنان له  ترۆپکی شێواندنی که سێتی و ڕق له  
خۆ بوونه وه دا بن، له وانه یه  له م جیهانه ی ئه مڕۆماندا و زیاتر له  هه ر ڕۆژگارێکی تری مێژوویی 

زۆرینه ی ژنان ڕقیان له  جه سته ی خۆیان بێته وه ، ئازاری جه سته ی خۆیان بده ن، خۆیان برسی بکه ن. 
ئێمه  پێیده ڵێین له  ژێر ناوی شۆخو شه نگیدایه ، به اڵم له ڕاستیدا پێموایه  له ژێر ناوی خاڵفاندندا 
بێت. ئێمه  زاره تره کبووین له وه ی به رپرسیارێتی جیهان هه ڵبگرین و ببینه  نیشانه . ددان به خۆدا 

گرتن ئاسانتره  له وه ی هه ڵوێست وه ربگریت. به وه ش له  جه سته ی خۆت داده برێیت.    
  

گرین : ئه و خۆخاڵفاندنه  ژنانی دوور خستۆته وه  له وه ی که  ده سه اڵت بگرنه  
ده ست؟ 

ئیڤ: به دڵنیاییه وه . ئه و مراندنی جه سته یه ی ژنان له  هه موو شوێنێک به  
ڕوونی دیاره . بۆچی الوازبوون، ده مانه وێت ببینه  چ مرۆڤێک؟ 

 به  مانای ووشه  ده ستبه رداربوونه  له  ده سه اڵت؟ تۆ چیتر جه سته یه ک نیت. تۆ 
له  هیچ شتێکدا نیشته جێ نیت. تۆ به سه رچوویت. ده بێت وه رچه رخانێک ڕوو 
بدات تا جارێکیدی ژنان بێنه وه  ناوه وه . بگه ڕێینه وه  بۆ نێو جه سته ی خۆمان. 
هه ر یه ک له  ئێمه ، ئه و ده روازه یه  بۆ هاتنه وه ژوور، ببینێته وه . ئه وه ڕوانینی 

منه . 

گرین: له  شانۆیی ئامانجه  پێویسته کان، ژنانێکی بۆسنیه یی هه ن. بۆ 
ماوه یه کیش دوو گه شته وه ری ئه مه ریکی؛ میلیسا ژنێکی ئه کادیمییه ، جه ی ئێس 
که  پزیشکێکی ده روونییه ، ده بنه  به شێک له و کۆمه ڵگای ژنه . دواتر ده گه ڕێنه وه  

ئه مه ریکا و جه ی ئێس، له  ژوری دانیشتنه که ی خۆیدا ده بینین له  شه قامی پارک، 
هه مان ئه و جلوبه رگه ی له به ردایه  که  له  بۆسنیه  ده یپۆشی، هه ست و سۆزت 

به رانبه ر جه ی ئێس چۆنه  ئایا هێشتا هه ر به شێکه  له و کۆمه ڵگایه ؟  
ئیڤ: به ڵێ، پێموایه  ژیانی جه ی ئێس دوای گه ڕانه وه ی سه رله به ری جیاوازه . 

پێموایه  لێوانلێو بێت له  تێگه یشتن له و کۆمه ڵگایه  و رۆحی تینوو بێت بۆ 
خوڵقاندنه وه ی ئه و کۆمه ڵگایه  له  نێو ئه مه ریکادا. ویستومه  وا بیربکه مه وه  

که  چی دی ئه و پزیشکه  ده روونییه ی شه قامی پارک نییه  و ده ڕوات له  
ئەدەبیسەردەمبه ندیخانه یه ک کار ده کات. ئه وه  فه نتازیایه کی وردی من بووه  ده رباره ی جه ی 
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ئێس. 

گرین : هیچ بڕیاردانێک له  نێو 
پیه سه که دا نییه ، چ ده رهه ق به  
ژنانی بۆسنیه یی و چ ده رهه ق 

به  هه ردوو ژنه  ئه مه ریکییه که .           
ئیڤ: ده مه وێت بینه ر هه م 

ده رهه ق به  خۆی و هه م 
ده رهه ق به  کاره کته ره کانیش 

ئه نجامگیرییه کی له  ال 
دروستبێت و کۆتایی پرسیار 
بوروژێنێت ›‹چی ڕوو ده دات 

کاتێک ده که ویته  ژێر کاریگه ری 
خه ڵکانێکه وه ؟‹‹ هیچ گۆڕانکاریه کت 

تێدا ڕوو ده دات یاوه خود ته نیا 
له  نێو خۆتدا به قه تیسکراوی 

ده یهێڵیته وه ؟ ئایا ئه وه ی له  نێو 
خۆتدا به  قه تیسکراوی ده یهێڵیته وه  

گۆرانگارییه ؟ 

گرین: بۆچی پێتوایه  ژنان لێره  
و له وێی ئه م جیهانه  ئاوا به و 

په ڕی ساده یی دڵی خۆیانت بۆ وااڵ 
ده که ن؟

ئیڤ : له به رئه وه ی من وه ک 
بێگانه یه ک خۆم ناکه م به  دونیای ئه واندا، 

من هه مان هه ست و سۆزی ئه وانم له  گیان و 
رۆحی خۆما هه ڵگرتووه . زۆربه ی ئه و بارودۆخانه ی 

من له گه ڵ خه ڵکاندا تێکه اڵویان بووم، وه ک 
بارودۆخی من، القه کراون. من له  ئاستێکی 

دیدا وێرانکراوم. ئه گه ر چی بە ده ست 
توندوتیژییه کانی جه نگه وه  ناناڵێنم، به اڵم 
تا ڕاده یه ک من کوژراوی ده ستی باوکمم، 

من باوکم القه  ی کردووم. بۆیه  کاتێ 
له گه ڵ ئه واندا به و دونیایه دا شۆڕده بمه وه  

هیچ ترس و نیگه رانییه ک داگیرمناکات، 
به  پێچه وانه وه  زۆر پێم ئاشنایه . خه ڵکان 
هه ست به وه  ده که ن ئایا تۆ سڵۆکیت یان 

پته ویت. له ڕاستیا، ماڵی بێجێوالنه کان 
دڵنیاترین شوێنێکه  که  من تا ئیستا پێم 
تێنابێت، هه روه ها به ندیخانه ش. ده زانم 
ئه وه  ناوازه  ده نوێنێت، به اڵم کاتێک بۆ 

یه که مجار ڕووم کرده  ماڵی بێجێوالنه کان 
بۆ یه که مجارم بوو که  هه ستبکه م له  
ماڵه وه م. پێویست به وه  ناکات خۆم وا 

بنوێنم. من هه میشه  وام هه ستکردووه  
هه تیوێک، سارانشینێک، بێگانه یه کم. له  

ماڵی بێجێوالنه کان به ر ئاستێکی زۆر 
قووڵی ڕاستگۆیی ده که ویت، کۆمه ڵگایه کی 

ئه وتۆ که  پێویست به  هیچ خۆ نواندنێک 
ناکات. 
        

گرین: تۆ له  سنووره کان ده په ڕیته وه .
ئیڤ: خۆزگه  ده خوازم وا بێت. وا 

هه ستده که م تازه  که وتومه ته  ڕێگا. 
ئه وه نده  نابێت ئه و هه سته م ال ڕسکاوه  که  
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تازه  ده ستم لێیگیر بووبێت. ئیستا ده توانم پیه سێک بنووسم، خه ریکه  له و ئاماژه یه  تێده گه م که  
ئه وه  چ مانایه ک ده گه یه نێت. زۆرێک له  ژیانم هه وڵمداوه  بیگه مێ. بۆ هه میشه  ئه و هه سته  داگیری 

کردووم که  ده بێت من زۆر له مه ی ئیستا تێیدا ده ژیم واوه تر تێپه ڕێنم. به اڵم زۆر بڕوام به خۆم 
هه یه ، به تایبه تی به رانبه ر به و شێوازه . مۆنۆلۆگی قوز، ئازایه تی ئه وه ی پێبه خشیم که  به وپه ڕی 

ئاسوده گییه وه  سه رچڵی به ره و گه لێک سه زه مینی دی بکه م، له به رئه وه ی تێپه ڕینه  به ره و شتگه لێک، 
له به رئه وه ی بۆی ده کرێت ئه و بابه تانه  له  خۆ بگرێت و خه ڵکان نه ترسێنێت. 

ئاسوده گی بۆ خۆی کلیلێکه .  
زۆربه ی ژیانم له  پێناوی ئه وه دا به خشی که  بتوانم ده نگی خۆم بگه یه نم و 

ببمه  خاوه نی ده نگو که سایه تی خۆم. ئیستا له  شوێنێکدام که  هه ست به  
دڵنیایی ده که م. من هه م، له  هه بوونی خۆم ڕازیم. ئه و درک پێکردنه  به  

بوونی خۆم، زۆر به  قووڵی داهێنانی له  مندا ته قاندۆته وه  و به هیچ جۆرێک 
پێویستی به وه  نییه  له  هێنانه  دی یان له  سه لماندنی هه ست به  نائارامی 
بکه م. ئه وه ش جێی ئاسوده گییه  و من هه ست به  ئازادی ده که م. من چل 
ساڵێکم له  ژیانی خۆم به خشی به  باوکم، ئه و چل ساڵه ی داهاتووشم هی 

خۆمه .

 سه رچاوه  و ڕوونکردنه وه کان: 

١. ئیڤ ئینسله ر یه کێکه  له و نووسه رانه ی که  له  ئه زموونی خۆیه وه  کار ده کات 
و بڕوای به وه  هه یه  که  هیچ تیئوره یه ک له  دونیادا بوونی نییه  ئه گه ر بێتو 
بۆ خۆی هاوتا به  ئه زموونی مرۆڤ به  سروشتی له  دایکنه بووبێت. یه کێک 

له و خااڵنه ی که  له  ئه زموونی ئه م خانمه  نووسه ره  سه رنجی راکێشام 
بوونی مۆنۆلۆگه  و ئه و ئیمانی وایه  هێشتا مرۆڤایه تی له سه ر ئاستی 

مۆنۆلۆگ ماوه ته وه  و دایه لۆگ نه بۆته  گه وهه ری په یوه ندییه کان. ئه گه ر 
بێتو ئه و بیرۆکه یه  له گه لێک کۆمه ڵگای ڕۆژئاوادا به  قووڵی ده رنه که وێت، 
ئه وا کۆمه ڵگای کوردی یه کێکه  له و کۆمه ڵگایانه ی که  زۆر به  روونی ئه و 

ئەدەبیسەردەمدیارده یه ی تێدا ده بینرێت. الی ئێمه  ئه ویدی به  هیچ جۆریک بوونی هه قیقی 
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خۆی به ده ستنه هێناوه . هه میشه  له  
ئه ندێشه ی خۆماندا وێنه  و کلێشه یه کمان 

بۆ ئه ویدی کێشاوه  و له گه ڵ ئه و 
وێنه یه دا دواوین. له دواجاردا چ له  

زه مینه ی واقیعی کۆمه ڵگای کوردیدا و 
چ له  ئه ده بیاتیشماندا ئه ویدی هه قیقی 

جێگه ی خۆی بۆ ئه و ئه ویدییه  چۆڵکردووه  
که  خوڵقێنراوی ئه ندێشه مان بووه . 

2. ڕۆژی ڤی، له  ١٤ شوبات و له  پاش 
نه مایشی مۆنۆلۆگی کوز له  ساڵی ١٩٩٨ 
به  هه زاران ژن باوه شی گه رمیان بۆ ئیڤ 

ئینسله ر گرته وه  و بچوکترین 
نهێنی نێو ژیانی خۆیان بۆ ده گێرایه وه . 

له و به گه رمی به خێرهاتنه وه  بۆ ئیڤ 
و شانۆییه که ی ڕۆژێک به  ناوی ڕۆژی 

ڤی داده مه زرێت و ڕێکخراوێک بۆ خۆی 
پێکده هێنێت دژ به  چه وسانه وه  و ئازاردانی 

ژنان و کچان . دواتر ڕێکخراوه که  په ل بۆ 
ئه وه  ده هاوێت که  ببێته  ڕێکخراوێکی 

جیهانی گه وره . ئه مڕۆ ئه م ڕێکخراوه  له  
جیهاندا به  بزوتنه وه یه کی فیمینیستی 

گه وره  ناسراوه  و پاڵپشتێکی سه رسه ختی 
ئازادییه کانی ژنانه . 
  )V-Day Movement( 

 3. مۆنۆلۆگی کوز، یه کێکه  له و پیه سانه ی 
که  ناوبانگێکی جیهانی گه وره  بۆ ئیڤ په یدا ده کات، 

ئه م ده قه  له  ئه نجامی بینینی 2٠٠ ژن لێره و له وێی 
جیهان نووسراوه  . تا ئیستا بۆ سه ر ٤٨ زمانی جیهانی 

وه رگێردراوه  و له  ١٤٠ واڵتی 
دونیا نه مایشکراوه . ئه م پیه سه  
له  شانۆی برۆدوای ئه مه ریکی 

و له  شانۆی وێست ئێندی 
له نده نی نه مایشکراوه  و بۆ 

ماوه ی ١١ ساڵ له  مه کسیک و 
پاریس به رده وامبووه . بێله وه ی 

که  چاپی کتێبه که  دوای 
چه ندینجار چاپکردنه وه  له بازاردا 

نه ماوه . دواتر ئه م به رهه مه  
بۆ ته له فیزۆنیش تۆمارکراوه . 

ئه م ده قه  2٠ پاداشتی گه وره ی 
وه رگرتوه  و له  گرنگه کانیان 

پاداشتی ئۆڤ برۆدوای له  ساڵی 
١٩٩٦ دا بۆ باشترین پیه سی 

نۆی و پاداشتی گاهنیم له  ساڵی 
١٩٩٩ دا بۆ شانۆنووسین. ئه وه ی 

ماوه ته وه  ده رباره ی ئه م پیه سه  
ئه وه یه  که  ٩٠ ملیۆن دۆالری بۆ 

ژنان کۆکردۆته وه  و ئه و پاره یه ش 
خراوه ته وه  خزمه تی بزوتنه وه ی 

دژ به  تووندوتیژی ژنانه وه.  
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ده نووسم یووسف
شیعر

هێرۆ كورده 
چاپكراوی غه زه لنووس

ده نووسم یووسف، بژارده كه یه  له  كۆی شیعره كانی هێرۆ كورده . ئه م 
كتێبه  له سه ر ئه ركی نووسه ر چاپ كراوه  و باسم ڕه سام كاری به رگی بۆ 

كردووه .
شیعره كانی هێرۆ كورده ، شیعری ئیرۆسین و به  زمانێكی ساده ، به اڵم 
قووڵ، شیعرییه ت له  جه سته  و ئه ڤین و سێكس، پێك ده هێنین، به  
جۆرێك، كه  زمان بریندار نه بێت و ئه ده بیاتی ئیرۆسی و بااڵ به رهه م 

بێت. ده نووسم یووسف، به  گشتی، شیعره كانی ساڵی 2009، تا ساڵی 
2012 ی له  خۆ گرتووه . نووسه ری كتێبه كه ، هێرۆ كورده ، خاوه نی 

چه ندان خه اڵتی شیعر و ڕۆژنامه وانییه ، له وانه  ، خه اڵتی الوی ساڵ بۆ 
شیعر، كه  ساڵی 2009 پێی به خشرا.

ده فته ره شیعری ده نووسم یووسف،  ئێستا له  كتێبفرۆشییه كاندا ده ست 
ده كه وێت.


